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   داستان های کوتاه به پارسی  
 

دو بخش سامان داده شده است:  در   

  چند جستار دیگرو  گیاهان زیستبوم، جانوران، پیوند با  ـ  بخش نخست، در

    بزرگان جهان باره یدرـ بخش دوم، 

ان « است. این نبیگ » رایگ  

 چاپ و فروش آن، روا و پذیرفته نخواهد بود. 

 ................................................................................................................ 

 

  
  

 

«   با سپاسمندی از آنان که زبان نیاکان شان را پاس می دارند»   
  

 

نیک، کردارنیک چراغ راه همگان باد *    *پندار نیک، گفتار         
 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 » داستان های کوتاه به پارسی« دارای کپی رایت ویژه و برخوردار است از پشتیبانی:   

بخش ادبسار.       SABAM- Belgique  *  

 * نبیگخانه بزرگ بلژیک در بروکسل.    

  Bibliothèque Royale de Belgique   

...........…………………………………………………………………    
   

    . ویراست شده است( 1401) این نبیگ در بهمن ماه  1399 دیماه  
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 زبان پارسی ، زبان نیاکان مان 
 

خواند،   فرامی  پرواز  به  و  نوازد  می  را  روان  پارسی  دالویز  و  گوشنواز  خنیایی،  زبان 

و  آوای   روشن  جویبار،  گوارای  آب  وگذر  آبشار  ریزش  دلنشین  نوای  همانند  نغزش 

واژه ها سبکبال، نرم و نازک، پرواز پرندگان را به   درخشان از البالی سنگالخ است.  

  دل انگیزاست. برای همین ویژگی ها؛ و پارسی اززبان فردوسی شادی آورنگرمی آورند.  

پد به  شیفتگی  و  دلباختگی  نماد   ، سرخ  جاویدان  گل  ابرمرد  و  دلسوز  یگانه  رواالگهر، 

 زبان پارسی پیشکش شده است.  

                                                                                                                   

                                                                                      

 
 



 5 

 با نام آفریننده 

 
 بسی رنج بـُرَده ست در آن سال سی               

      فرزاد زبان زنده کرَده ست بدان پارسی.      
 

 

 

 

  

داستان های کوتاه به پارسی     
 

پرورش توانایی دریادگیری    رمانبا آ ،سرگرم کننده و آموزنده درزمینه های گوناگون    

جوانان و کسانی که خواهان آموختن زبان نیاکان مان   زبان پارسی و یاری به نوجوانان، 

 باشند، گردآوری شده است. 

     

و چند جستار دیگر.   گیاهان  ،جانوران شگفتی های زیستبوم،  پیوند بادر  : بخش نخست  

 

ترگترین  سجانوران و گیاهان از خردترین تا  ]کل[گوی زیبای زمین شگرف است ! هماد     

یا   ها  میلیارد شماری جانوران و گیاهان با نگرش به   بارهدرانگیزاند. پژوهش شگفت 

 !    است ]تناسخ[بازتن یابی چندین  نیازمند  هرچند کوتاه، ،بیشتر  ]حتی[  بیشا

 

 

.  در باره ی بزرگان جهان : بخش دوم  

 

 

باشد که خوانندگان این داستان ها افزون بر فراگیری درونمایه هرجستار، هرچند کوتاه،  

به کار بندند.در نوشتار و گفتار یبای زبان پارسی آشنا شوند وبا واژگان ز  

  
   

 

  

فرزاد بتهایی                                                                                               
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  داستان شگرف گوی زمین !   
  

سامانه خورشیدی ناگهان  ]کره های[پیرامون چهار و نیم میلیارد سال پیش زمین و دیگر گوی های      

نیم!؟ زمین با  خوب اکنون چکار ک  ،به خود آمدند وبا خود گفتند] ثانیه[  پدیدار شدند! پس از دو تسوکه

گفت: روشن است باید گرد خورشید بگردیم وگرنه بهر سو پراکنده خواهیم   هاهوش تراز دیگر گوی ـ 

چهار و  گوی های شگرف سامانه خورشیدی  شد!ولی همزمان باید گرد خویش نیز بچرخیم! بدینگونه  

 بی دمی درنگ پیاپی می گردند و می چرخند!!!  نیم میلیارد سال است که روز و شب

ای      دریافتید من شیفته ی  ازدرست  دهناد شگرف هستم! شیفته و در شگفت    سترگی   ن سامان و 

، از گوناگونی  جانوران، درختان، گل ها و گیاهان  ]سیاره ها[، از بیشمار ستارگان و هرباسپ هاکیهان

 و زیبایی آنها! و سرانجام پیدایش ما آدمیان ! 

هست نبود! ـ اگرکمی نزدیک   اکنون کمی بیاندیشیم  و بپنداریم: ــ اگر زمین درست در جایی که اکنون 

ـ تر و یا دورتراز خورشید بود! ـ اگر تندتر یا کندتر به گرد خورشید می گردید! ـ اگر تندتر و یا کندتر  

دیگرگوی های سامانه خورشیدی بدین سامان نبود! و    ]فا صله[به گرد خودش می چرخید!ـ اگر بازه ی

با بودش بسیار مهندش هستی نداشت! ووو!!! ه  ماسیمینه  مهندتر، اگر خورشید هستی نداشت! اگر  

پنادزا  اگر  اینها:  بر  نداشتند و  ]اکسیژن[افزون  پنادزا هستی  گیاهان و درختان سازنده  نبود،  آب  نبود، 

  ! بسی ساده  دید  آمدن زندگی فراهم نشده بود ؛سرانجام اگر ماتک های کانی بسیار مهند در پ

)نگارنده: فرزاد بتهایی(. !  یبا نمی زیستیمز  بسیار شگرف و اکنون روی این گویما   
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   میزبان مهربان گیتی   
 

انگیزه      که  و رویدادهای شگرف  رخداد  میلیاردها سال  به  هرگز  مرتو   ]باعث[آیا  پیدایش  و شوند 

«  گیتی » میزبان مهربان    ین میلیون سال پیش از پیدایش مرتوشده است اندیشیده ایم ؟! چند  ]آدمی[  

پهنا به  سترگ  بود!  خوانی  گسترده  زمین   گوی  های  وری  بسیارخوردنی  با  وزیبا  شگرف  خوانی 

خوان این   ! گوناگون  سبزیهای  و  ورنگارنگ  شاداب  ی   ها  میوه  با  خوانی  همتا  خوشمزه،  در    بی 

افزون برآن    که میزبان مهربان گرامی می داشت !    سراسر گوی زمین آماده پذیرایی از مهمانانی بود

ده بود!  جنگل های پهناور،  گیاهان دارویی برای درمان دردها در همه جا کاشته ش  ،ن شگرفخوا

و برای آرامش روان مهمانان سدها هزار گونه گل   های ژرف با باشندگان شگفت،بارها و دریا  دریا

 گوش و روان  چشم،  خوش آوا که   هزار گونه پرندگان زیباو  یک از یک زیباتر و شگفت تر، هزاران

ولی مهمانان چگونه از میزبان   بهمراه می آورند.لبخند و شادی    ]رغسیدن[می نوازند و با وشتیدن  را

برای هرچه بیشتر ویران   ساختن بمب  دو جنگ جهانی!و  هابا بیشمارجنگمهربان سپاسداری کردند؟!  

یری بیش و کشتن آنها! با ماهیگ    بی خانمان کردن جانوران جنگلی  کردن، با نابود کردن جنگل ها،  

    نابخردی و آسیب! وهزاران هزار زنبور عسل[]از اندازه! با زهرآگین و نابود کردن کلیزانگبین ها!

)نگارنده: فرزاد بتهایی(   همانان ناسپاس !!!!ی این م رب نفرین   
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کهکشان راه شیری     
 

راه شیری،     آن جای    کهکشان  در  که سامانه ی خورشیدی  مارپیچی   گونه ی  از  کهکشانی است 

این کهکشان بگونه ی نوار شیری رنگی در پهنه ی  آلودگی  تاریک و بی  ابر،  دارد. در آسمان بی 

میلیارد ستاره است! درازای آن به سد هزار  این نوار دربردارنده بیش ازچهارسدشود. آسمان دیده می 

سال نوری، پهنای آن یک میلیارد سال نوری و ژرفای آن به دوازده هزار سال نوری می رسد. گوی 

 جای دارد و ما چون درون این کهکشان هستیم آن را اینگونه   آنزمین در یکی از بازوهای مارپیچی 

از آن برون   هیچ ماهواره ییتاکنون  زیرا  ین آن نداریم،  کمترین آگاهی از ریخت راست   لیوبینیم  می  

رفت،    ،نرفته نتواند  هرگز  راستییا  فرتوری  بتواند  دهد.  تا  بدست  دارای    ن  شیری  راه  کهکشان 

  !میلیاردها سامانه خورشیدی است

 زمین در برابر این سترگی به اندازه یک تیل]نقطه[ است! و ما مردمان ؟! 
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! کمان رستم ایآژفنداک  ارنگین کمان ی       

  
 

،  می درخشد   آسمان  لگونیدر پهنه ن   زی ن  دیکه خورش  یاست که پس از بارش باران زمان  یادهیپد    

  ز ی ر   یپر از چکه ها  [هوا]  که پناد  یزمان  دهیپد  نی. اشودی م داریپد  بای زرنگارنگ و    یکمان   ی  به گونه

نما است  شود  نایآب  نوار  می  پد  یو  رنگ  ها  ،آورد  یم  دی ازهفت  رنگ  سامان  به  سرخ،   :یکه 

آب  ،ینارنج   ان یاز م  دیخورش  پرتو  است که  گونه  نیبد  دهیپد  نیو بنفش است. ا  یلین   ،یزرد، سبز، 

پشت به    یروز آفتاب  کیدر    اگر.  دگرد  یشکند و هفت رنگ نمودارم   ی، ممی گذرد  آب    یچکه ها

با با    دیستیآفتاب  پناد  کیو  در  افشان  بپاش  ]هوا[ آب  دم  یبرا  د،یآب    ، دیپرتوخورش  شکستبا  ،چند 

 دید.   دیکمان خرداندازه را خواه نیرنگ  کی آمدن  دیپد
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  استاالکتیت و استاالگمیت    
 

             

 ف[ سق]از چختچکه چکه    در درازای زماندار است که    آهکآویزهایی آمیخته ازآب    ها  استاالکتیت   

گچی و  ه ها از سنگ هایبیشتر گابار  ساخت.  وردو ریخت های زیبا پدید می آ  می چکد  ]غار[گاباره  

آب    ازمی شود و  ]متصاعد[، انیدرید کربنیک فرایازآهک دار چکه چکه فرو می ریزد ، آبآهکی است

آهک و  گچ  با  آی شگرف  آویزهای    آمیخته  می  ها   !دپدید  ازاستاالگمیت  برآمده  ؛  اند  آهکی  آب  هم 

از    بسیار کند ولی پیگیر برزمین می چکد و  استاالکتیت ها  از چخت یا نوک  آب آهکی    کهبدینگونه  

پدید    دیگرگوناگون    ]شکل[  و ریخت های  مانند  ی ستون های سرو  این چکه ها در زمانی بسیار دراز

می   ]ذهن[ویربه  را هنرمندپیکرتراشان  های تندیس  های شگفتدیسه  با گاهی استاالگمیت ها .آیدمی 

ا  استاالگمیتبلندای  گاهی    .آورندـ   یی  به  آنها  رس   می    استاالکتیت  بهکه    استندازه  پیوستن  از  و  د 

 سترگ ساخته می شود. ستون های
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     برف چیست و چگونه پدید می آید !؟   
 

مناکی در پنادن ،می رسد  ]ِسفر[نزدیک به تهی   و بسیارکاهش می یابد ]هوا[هنگامی که دمای پناد    

فشرده شدن به آبگینه های یخی دگرگون می شود و با   بهم    با]بخارآب[    افزایش می یابد، َدِمه آب

   پیوستن این آبگینه ها برف پدید می آید. اندازه ی دانه های برف به دما و نمناکی پناد بستگی دارد، 

ها بزرگتر می شوند و در پناد سرد   پناد سرد ونمناک لبه های برف آب شده بهم می چسبند و دانهدر  

دانه های برف هرکدام ریخت ویژه یی دارند    بهم نمی چسبند.    و خرد    مانند  گرده  و خشک دانه ها  

 وبیش کم شش پر هستند.  

 ؟! پیکر داده است   یک یک دانه های برفاین گونه شگفت و زیبا به  ؛آیا هنرمند فراسپهر      
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    هوش جانوران  

 

از گونه یی هوش برخوردارند؟!    ]حشره ها[خسترها    ]حتی[که همه ی جانوران بیشا  آیا می دانید      

ـ را می    ]لذت[  ربوخه  ]حتی[بیشترجانوران ترس، اندوه، مهربانی، دوستی، رشکوندی و بیشا  که  

توانایی    خوب ـ]ذهن[ویر  ی ـافزون بر آن برخی دارای این ویژگی ها هستند: فرز دریادگیرسهند!   

 آموزاندن آموخته ها به بچه های خود ـ  دریافت نمادها ـ  خودآگاهی ـ  آفریننده بودن.   

 کالغ ها 
بسپارند. خوراک خود را پنهان   ]حافظه[را می شناسند ومی توانند تا سالها به یاده  چهره ی مردمان 

رای دسترسی به خوردنی دور از  توانایی یافتن راه چاره ب  می دانند کجا پنهان کرده اند.    و    می کنند

 برند.  ستن گردو و دانه های دیگر بکارشگردهای ویژه برای شک می توانند  دسترس را دارند، و

 شمپانزه ها
. شمپانزه ها  ازخود از آن بهره می برند ]دفاع[کار با ابزار را زود فرا می گیرند و بیشا در پدافند    

اامیدی را هم می سهند . در برخی فرایندها در پیوند با یاده اندوه و ن شادی، افزون بر ترس و خشم؛

گاهی شکیبا هستند   ،چیزی را بر نمی گزینند با شتاب  بهترهستند.  ]حتی[همانند آدمی یا بیشا  ]حافظه[

 و با اندیشیدن سویه های گوناگون را می سنجند 

 دلفین ها 
وزانند!  دلفین های پرورده شده می توانند  می توانند رفتاری را که آموخته اند به فرزندان خود بیام

فراز آدمی را دریابند.)چیزی فراتر از خوگیرسازی است( هر دلفین در پیوند   شست واژه و دوهزارتا  

 ، مانند، آشنایی، دوستی یا دشمنی! با دیگردلفین ها روش های گوناگونی را  بر می گزیند 

ها  سگ  
سهش های گوناگون و    ،سد تا سیسد واژه را بیاموزند   می توانندسگ ها تند و فرز در یادگیری،    

گوناگون با دیگران داشته باشند، که پیوند    ]احساسی[نه تنها می توانند پیوند سهشیپیچیده دارند و  

  . بویایی شگفتی دارند، و پیمانداری سگ ها شناخته شده است  می یابند.در    با یکدیگر   نیز   آدمیان را

را در آدمی بسهند. در بیمارستانی    ]سرطان[سگ ها می توانند چنگارکه  وشنگر آنست  رپژوهش ها  

سهید می  را  مرگ  دم  بیماران  زندکی  پایان  سپسسگی  به    ،  داد شتابان  می  آگاهی  تا و  پرستاران 

   ! می نشست وی پای تخت و می دوید بسوی بیمار دم مرگ بار دیگر با شتاب ،رسیدن پرستار

 هشت پا  
می کنند و می تواند راه خود را در پیچ و خم ها بیابند،  هشت پا ها  سرشت   ت پاها با هم بازیهش   

 بسیار با هوشند!  های گوناگون دارند.  ابزار را می شناسند و خود را در آن ها  پنهان می کنند.

 پیل ها
را نشان می دهند.  انه های همدلی و اندریافت یکدیگردر میان جانوران یکی از بیشترین نش   

اری برای یافتن راه چاره گروهی همکاری می کنند. بریاد مرده های خود سوگواری می ـ در دشو

خوبی برای به یاد سپردن راه های دور و دراز را دارند.  ]ذهن[می گریند.ویر   ]حتی[کنند و بیشا   

 مارمولک
ه بسویش ک  مارمولکی خود را در چند متری ماری دید،  در باره ی جانوران] فیلم[در یک رخشاره     

و   افتاد  بر زمین  بر پشتبه باال جهید،  در یک چشم بهم زدن،    ! راه گریز بر خود ندید، ناگهانمدمی آ 

ـ نمی    جانور مرده  شناسان دریافته اند که مار    زیست  !ماراز کنارش گذشتخود را به مردن زد!  

 !زنده شد گذشت و مارمولک ]خطر[ سیج ؟خورد! ولی مارمولک از کجا می دانست !



 15 

هوش کالغ       
  

         . بهره می گیرند از ابزار [حشره ها] برای دسترسی به خسترها ها  شمپانزهبرخی  مانند ها همکالغ     

خم برای دسترسی به خستر پنهان شده درتنه ی درخت را  سیم]حتی[ بیشاگاهی  درختان وی هاشاخهاز

زمایش روی هوش کالغ ها، آ ]مورد[فتاددر یک  .است هوشاین اندازه با کالغ به راستی آیا. می کنند

  بنوشد! آب باال بیاید و بتواندانداخت تا می   سنگ آب درون آوندبه   یک کالغ تشنه

  نهادند،   آب داشت  بلند و باریک که تا نیمه  ]ظرف[آوند  یک    را در  یشناور  خوردنی   ،پژوهش  یکدر   

با  تا  انداختند  آب می   به درون  سنگین را  چیزهای  هاکالغ آمده بتوانند  شناور  خوردنیآب    به آن   باال 

یابند می   ابزاری   هاآن   ،دست  شناور  آب  روی  وکه  گزیدندماند  برنمی  رفت  نمی  آوند  درون  به    . یا 

 .  رسندمی دریافت سالگی به این  پنج  در  ]آدمی[کودکان مردمزاد 

باالی سیم ها در    ه نوک می گرفتکه نمی توانست بشکند ب در شهری در امریکا کالغی گردویی را    

روها  گذر خود  با  انداخت،  در چهارراه چراغ سرخ  می  درست  را  و گردو  نشست  یک شاهراه می 

کالغ پایین می آمد و    ،و زمانی که چراغ سرخ می شد و خودروها می ایستادند  ه می شدشکست  گردو

پسین پنهان می کنند، و بیاد دارند گردو را بر می داشت! کالغ ها خوردنی را درجایی برای روزهای س

 کجا پنهان کرده اند!

 
 

 
 

 

 



 16 

   تارتـ نـَک   
   [عنکبوت]      
 

 خرداندام شگفت انگیز !!!    
« آموزانده  کچه کسی تنیدن چنین شاهکاری را به این باشنده ی خرد اندام به اندازه یک » نخود    

که  تارتنک  است؟! جنبشی  و  همانند    با شتاب  به سامان    ،است  [  رغسیدن  ] تیدن وشبیشتر  اینگونه 
می گردد و خستگی  تار بر د. گاهی که تار بزرگ است به میانانداختن خسترها تار می تن برای به دام
کار آسانی نیست ! بیازمایید !! پس از انجام کار با شکیبایی می نشیند تا خستری به    در می کند! 

اد باز آن را تارپیچ می کند و برای شام نگه می دارد!! تار  بیچاره به دام افت که آن  و زمانی  تورافتد
برده اند که    است. در پژوهش های انجام شده پی  ولی بسیار سخت و استوار   تارتنک بسیار نازک

  . ستالیه تنیده شده ا ین از چند این تارهای بسیار نرم و نازک 
  ازند! باران روی این تارها روان نو  دانه های مرواریدیزیبایی *    
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 روس دریا َوز یا ا ِمد  
 

پارسی     به  دریا»  ِمدوز  است  «اروس  انگیز  جانور شگفت  این  پیدا  .نام  که  پیرامون اینگونه  ست 

پیش   650 آمده است!   میلیون سال  بی مهره،    پدید  این جانور  تن  در    90) چگونه؟ چیستان است(! 

ش  چتر  ینزیر  بخش  در رویه و  ]عصب[ ی دارد. دو رشته پیخردآب است!چشمانش ساده و دهان   سد

 پیوند بادر    گونه دارد.    1500بسیار زیبا و با ناز و خرامش را هماهنگ می کنند!   شنای  جنبش و

باروری و    یاختهنرنر»    مدوز  زادوری باروریهای  « خود را در آب رها می کنند و ماده تخم های 

آزار نما بسیار بی  پذیرد. در  انجام می  باروری در آب  از آن بسیار زهرآگین   پدیده ی    ولی گونه یی 

شنده فرازمینی هم  ن بااز ای   مردمان نابخردشوربختانه  خوراکشان باشندگان بسیار خرد است.      است.

 )اروس پارسی است(.  خورند!! می  ژاپنی ها این هستنده خوش خرام را هم! چشم نمی پوشد
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    سگ   
 

مهربانی و بی مهری را   است.  ]آدمی[مرتوگان  دوست    خوش پیماندوست داشتنی و  سگ این جانور   
افزون .  پاسخ می دهد  با نگاه یا واغ واغ  و دریافت سخن را دارد  یادگیری بسیار و  توانایی  .می سهد

ها   برآن ویر برخی سگ  وبه  بیاموزند  را  واژه  تا سیسد  توانند سد  ی بویای سهش  .  بسپارند  ]ذهن[می 
شناخت در  برخی سگ ها  توانایی    و  هوشمندیروشنگرها    پژوهش.  سگ ها بسیارتوانا وشگرف است

همدم    نگهبان خانه،    و دام،  گلهدر همراهی    نیاور دامدارا .  می باشد  ی گوناگونچیزها  و ابزار،  رنگ

سهشی  نه تنها می توانند پیوند    . برخی.یار و یاور نابینایان و ناتوانان است  وبیماران و سالخوردگان  

یابند.     ]احساسی[ در می  یکدیگر  با  را  آدمیان  پیوند  که  باشند،  داشته  دیگران  با  سگ های گوناگون 

می یابند وبه راستی هنرمندانه  ان را دردستور کارگرد  ،های پلیسی  پرورش یافته برای بازی در فیلم

 بدانیم:  دو چیز را بایاست بازی می کنند!
  !( پارس کردن  )و نه است، گولیدن است واغ ـ سدای سگ واغ1
 روا چسباندن این جانور ر است و ویژگی » ناپاکی« را به ـ سگ هم مانند میلیون ها جانور دیگ2

 !   نمی باشد
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 ماهی مهراز !!!   
 

نام دانشیک » دیوُدنبراستی  این ماهی        با  با درازای   ـ هیستریکس« یا » ماهی بالون«   شگفت 

دارد  یمتر سانت  سیتنها   زیر شکم  که  یی  باله  با  تنها  ابزار  ـ   بی  است وشاهکارمی  هنرمند  مهرازی 

، این بستر  و این شاهکار ب و روز کار می کندیک هفته ش  در ته دریایی در ژاپن،ماهی بالون  ،  آفریند

ی که این بستر  درست زمانآشخال ها را دور می افکند ورا برای تخم ریزی با ماده آماده می کند!    زیبا

 در میان این پرهون   سپس هر دو گونه به گونه با هم  آماده می شود ، ماده از راه می رسد! شگفت 

بارورمی کند.زی می کند وتخم ری  ، مادهمی چرخند  [  دایره  ]  زیبای  بستر  سپس ماده    نر تخم ها را 

    زیر شن پنهان می کند! و ماهی نر تخم ها راباروری را ترک می کند  

، افزون برآن در  رایشگریو    نمودار،برنامه ریزیبرای کشیدن  ی گوناگون  ما با ابزارها  انمهراز     

  بیافرینند!  ی«» شاهکارچنین  نخواهند توانست هرگز  ته دریا؛

 

  

 
 
 

 
 

.  
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 مهرازان چیره نوک !   
  

دست«      بجای»چیره   !» نوک  چیره   « مهرازان  این  خرداندام«   « پرندگان  با    !این  شاخه  شاخه 

می بیمانندی  شکیبایی ترین  رینند!  آف  شاهکار  دوزنده»  شگفت  کردن    «پرنده ی  با سوراخ  که  است 

 را بهم می دوزد!   آنها ]عنکبوت[ ارهای تارتـُنکتهای نزدیک بهم وبا بهره گیری از برگ

ماده    پرنده  پذیرایی  برای  را  النه  درگاه  و  سازند  می  بزرگ  النه ی  نر  پرندگان  گل  برخی    ـ   می با 

    آماده پذیرش   بیشتر پرندگان ماده ته النه را با پـَر یا چیزهای نرمی که در پیرامون می یابند آرایند!

 ببافید!   ]ساعت[بکوشید النه ای به زیبایی این النه ها در ده تسو نند!برای تخم گذاری می ک

 روی شگفتی ها ببندیم!  رچشم ب  یخودبین  از بسیاری چگونه شدنی است که*              
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!   » تاوسا دراوستا« ـ تاووس فیسا     
 

به شمار    بخت و نیک اختری  اد پاکی،نم  در بیشتر فرهنگ ها  ،سپید  رنگارنگ و  ،ونهدو گ  بافیسا       

می باشد   و رنگارنگ  زیباپرهای بسیار    دارای  نر است. گونه ی  هند  پرنده ی میهنی  فیسا است.    آمده

  آرامش زندگی می کنند. این پرندگان گروهی و در  نیست.  و به زیبایی نر  رنگارنگ فیسای ماده    ولی

به ماده پرهای  هر کدام برای نمایاندن زیبایی خود  تنها زمان جفتگیری نرها با هم درگیر می شوند! و  

ـ  [آن را تکان می  صند]می رق می گشایند، و به شیوه یی که انگار می وشتند مانند  چتر زیبای دم خود را  

   ؟بسیار شگفت است زیرا فیسا چگونه می داند که دم بسیار زیبایی دارد! نمایاندن زیبایی پرها دهند!

هر    گویی که پرهایش را می گشاید، چشم« نیز نامیده اند، زیراهنگامی»هزار را این باشنده ی زیبا    

روز سی  شمار ده  برسد. فیسای ماده  می تواند به    که. فیسا سالی یکبار تخم می گذارد  دارد  یپر چشم

 !هیچ کس بی آک نیست ! نیست خوشایندفیسا چندان  سدای نشیند.روی تخم ها می 
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 ا اسپنج » اوپِلکتـاِل«  سبد ونوس ی   
 

 

دیگراز      آفریننده!شاهکاربیشمار    یکی  اوپِلکتـاِل    های  ونوس«    »یا  «»  ا   استسبد  جانور !  ین 
ی ا با هزاران سیخک شیشه    این باشنده شگفت  ان بندیزیید، استخو  ترین بخش دریا میاسپنجی در ژرف

سیلیس پیچیده   و  از  ها   است.  بسیار  سیخک  این  دری  با  ته  هایبه  ریخت  به  چسبد.  می  و   ا    شگفت 
 گلدان است!همانند   گوناگون، برخی

راه    می شوند  ترتخم می گذارند ولی زمانی که بزرگدر آن  نر و ماده  میگوهای خرد اندازه ی  گاهی    

  ازآن پس .  می شوند  زندانی سبد ونوسو برای همیشه    برویشان بسته است  ازسوراخ هابرون رفتن  

را اسپنج  میگوها    ؛ به یکدیگر یاری می رسانند  میگوها و سبد ونوسید،  پدید می آهمزیستی  یک  

بر در  و  کنند  می  هایابر؛  پاکیزه  ماتک  پاالییده  ]مواد[  اسپنج  میگوها  خوراکی  برای  را  آب   در   از 

   ینگونه همزیستی تا پایان زندگی میگوها پیگیر و دنبال می شود.درون خود آزاد می کند و بد

! ، انگار بافنده یی چیره دست آن را بافته استمانند تور بافت ، بابه راستی   
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اژدهای دریایی برگدار      
  

 
نیمروزی       بیشتر درآب های  این جانور شگفت است. از خانواده اسب دریایی، دو گونه دارد،  نام 

  از آن   یی   گونه  و شگرف اینکه    زیبا و رنگارنگ است  دارای گونه های  د.  یاسترالیا می زی  ]جنوبی[ 

پناه بودن از سیج   برگ  و  تنش پوشیده از شاخه است که در پنهان بودن میان گیاهان دریایی و در 

می رسد. زادوری این جانور مانند اسب   یمترسانت  45جانوران دیگر یاری دهنده است. اندازه اش به  

در کیسه باروری زیر  هم می رسد    250بدینگونه که ماده تخم ها را که شمارشان گاهی به    ،آبی است

دم اژدهای نر جای می دهد، نر تخم ها را بارورکرده و تا زمانی که نوزادان از تخم بیرون آیند از آنها  

 شگفتی ها بیشمارند! نوزاد دو تا سه میلیمتر است!  اندازهنگهداری می کند. 
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ه  پروان      
 

ها        بسیار  پروانه  های  گونه  ازبا  مهرگانی  راسته   بی  و  رسته ی خسترها  و  بندپایان  شاخه ی 

بال های آنان پوشیده ازپولک های بسیار خرد در رج هایی به سامان آراسته .  »پولک بانان« هستند

هر گروه می  وابسته به  و  ویژه  ،  بسیار زیبا  ]طرح[پولک ها در رنگ ها و پیرنگ های  شده است. این

سینه ـ شکم در سرـ    در بردارنده:  برونی است. تنشان  باشد. استخوان بندی پروانه بسیار نازک و  

ـ   دم  چشم   پایان  هر  است.  دو شاخک  و  پا  ا  شش  استوانه  ای  یاخته  دارای  یاخته  پروانه  سه  و  ی 

رنگ است. برخی دارای اندام شنوایی هستند.    9می باشد که دارای گیرنده هایی بیش از    مانند  سروی

ر  شاخک  دو  مالیدن  از  ها  پروانه  بسیار سدای  ها  پروانه  زندگی  ی  چرخه  آید.  می  پدید  شکم  وی 

زمانی که  تا    ،شگرف است: نخست پروانه ماده تخم ها را به شاخه درخت ویا روی برگ می چسباند

چشمگیری   بسیار به گونه  کرم ها با خوردن نیز داشته باشند. آیند خوراک به گونه ی » کرم« در می 

وار ]معجزه  دگردیسی فرجود  ست می اندازند و سرانجام هنگامبزرگ می شوند و سپس چندین بار پو

 رون می آید! پروانه یی زیبا ازپوسته بریخت وار[ کرم به 
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توتی    
 

      

و   توتی ها با گونه های بسیار، پرندگانی زیبا و رنگارنگ در سرزمین های گرمسیر و نیمه گرمسیر   

.  هم می رسند   سال  50به    گاهی  .می زییند  ]جنوبی[بیشتردر استرالیا، برزیل و امریکا ی نیمروزی  

 ساده و  ]جمله[و چندین فراز  یاد گیری سدها واژه  ،مردمند و توانایی بازگفت سخنان  برخی سخنگوی 

به سخن گفتن، بایاست ستند، برای آموزش توتی  همه ی توتی ها سخنگو نییک سری ترفند را دارند.  

توتی ها تک همسری هستند و زمانی که از کم سالی آغازید و هر روز بارها واژه ها بازگو شوند.  

ـ ن بر آن تا چند روزهم چیزی نمی  جفت خود را از دست می دهند بسیار اندوهگین می شوند و افزو

با نوک خمیده می توانند دانه های سخت را    است،    خوراکشان بیشتر دانه ها، سبزی و میوه  خورند.

باهوشند برخی می توانند ِزرفین و زنجیر  بسیار    توتی ها افزون بر زیبایی و رنگارنگ بودن  بشکنند.  

ب   ]صندوق[تبنگویی   آسانی  به  است  آن  در  دانه  رنگکه  های  گونه  دارای  کنند.  سبز،از  آبی،  ارنگ 

 سرخ،  برخی سپید،  زرد و نارنجی ، سبز و سرخ و زرد ، بنفش وتوسی و جزآن می باشند. 
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پیل       
 

. پیل ها سه است  با هوش، بسیار دوست داشتنی  ،]احساس[پستانداری تنومند، گیاهخوار، با سهش      

نگل های افریغایی و پیل های آسیایی  یا پیل هندی که پیکر و گوش آنها جو  اند، پیل های دشتهاگونه  

دو دندان نیش است که بزرگ می شود و گاهی تا    ] عاج [به بزرگی گونه های افریغایی نیست. پیلسته  

بی َوروم ]وجدان[   نابودی این جانور به دست مردم  شوربختانه همین شوند؛  هم می رسد  )متر(یک گز

  بسیار خوبی   ]ذهن[ی فرهنگ ها پیل نماد خردمندی است. بسیار باهوش، یاده و ویر  است.  در برخ 

در جستجوی گیاه و آب می پیماید.  که هر سال  برای به یاد سپردن راه های بسیار دور و دراز را دارد

ند، به  پیل نر تنها یک ماه با پیل های ماده می زیید و این پیل ماده است که از خانواده  نگهداری می ک 

پیل های جوان راه و روش زندگی را می آموزاند. ارستو گفته است » پیل ها با هوشترین جانوران 

هستند«. پیل افریغایی که می تواند به سنگینی هفت تـُن باشد بزرگترین جانور زمینی جهان است. پیل 

ر را بشنود و پاسخ  یک کیلومتری سدای پیل دیگ  ]فاصله[روی پنجه راه می رود، می تواند از بازه  

ـ  را نشان می    انه های همدلی و اندریافت یکدیگردر میان جانوران یکی از بیشترین نشگوید.  پیل ها  

              بریاد مرده های خود سوگواری می کنند.   ن راه چاره گروهی همکاری  ودر دشواری برای یافت  ،دهند

رای پیالن، خنیاگری هر روز پیانو می نوازد و  را دوست دارد. در پرورشگاهی ب] موزیک[  یل خنیا  پ

با   درکار خوردن بود  پیلی  پرنگرند.    نند. ولی در میان آنان برخی بیشتر کنجکاو ون گوش می کپیال

ا   شنیدن نت  بازنخستین  جویدن  از  ناگهان  بتهوون  بی  اایستز  آهنگ  پایان  تا  و  با ترین  م کد  جنبش 

کرد فرجا  پرنگری شگفتی گوش  از  پس  آهنگ جووتنها  گرفتم  پی  را  در    یدن  افریغایی  های  پیل   !

ر و ناتوان شود.  گروهی درآسیا از پیل برای بارکشی بهره می برند تا زمانی که پی   ،جنگل می زییند

ـ می    ]اجازه[  خود پروانهد و هرگونه آزار و سودجویی را بجانور ندارناین  هیچ ارجی برای    از مردمان

با پخش سدای مردمی که در پژوهشی،    .شناسند و در یاده دارندا می  ر  دهند! پیل ها سدای مردمان

بودند نرسانده  ماسای«  ها    لپی  ،آزار   « مردم  سدای  پخش  با  و  مانند  می  آزار  برجای  آنها  به  که 

  )پیل درست است و نه فیل(!از اندوه می گریند. رسانیده بودند، می گریزند. پیل ها 
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دیبای رومی   یا   ـ پیروج  رغ م پیل    
 

 

به شوند   . مرغ یا دیبای رومی، از راسته ی ماکیان با اندامی تنومند از بزرگترین پرندگان استپیل    

نامیده شده است  ناتوانا درپرواز و  سنگینی   پیل مرغ«  اَ »  امریکای  بومی  دارای   )شمالی(،پاختری.  

د.  پیل مرغ  ر باالی نوک می باشمده ی گوشتی دگردنی برهنه، آویزه ای گوشتی در زیر گردن و برآ

 ــ هنگام جفتگیری نرها با باز کردن دم زیبا و برجسته کردن  .نر بزرگتر و رنگارنگ تر از ماده است

گونه یی را .  می رسد)متر( بلندی پیل مرغ  به یک گز  ماده را بسوی خود کشانند.  می کوشند      تنشان

ـ داده    این جانور   ی است که در زبان پارسی به«  نام » دیبای رومی  برای گوشتش پرورش می دهند.

خورشید  به رنگهای گوناگون در می آید. در نبیگ ها    اند، زیرا مانند پارچه دیبا در پرتو چراغ  یا

بوده فراوان  و  بسیاربزرگ  ها  مرغ  پیل  درماداگاسگار  که  است  پیرامون  اند  آمده  ولی   سال1500، 

 نابود شد! شگفت ، ناگهان نژاد این مرغنددنهابه آنجا پای  زمانی که مردمان ازپیش، 

 گفته است:  یک زیست شناس سدای پیل مرغ آهنگین است.

 است« !  ]بشر[ مرتوگان جانوران؛  دشمن ]خطرناکترین[» سیجناک ترین                
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    ) پرنده مگس( یاکـُلبریس     کـُلیبری ـ    
 

 ) به زبان انگلیسی(  کـُلبریس  ای( ) به زبان فرانسه کـُلیبری       

یید. دارای سیسد وچهل می ز   )جنوبی(امریکای نیمروزیبیشتردر  ،جهاندرپرنده    خرد پیکرترین       

ازپرواز    ،]کوچنده[  فاتولنده  گونه، نیز  شب  و  پیماید  می  آسانی  به  را  دراز  و  دور  بسیار  های  بازه 

درجا هم بال    [  حتی]  بال می زند. او بیشا  [ثانیه   ]سوکه  بازنمی ایستد. کلیبری پنجاه تا هفتاد بار درت

کند  می زند پرواز  به پس هم  باژگون  بال زدن  با  تواند  زینه .  و می  نود  تا  را  ها  بال  ایستا  درپرواز 

بار در تسوک    تا هزار و دویست  این پرنده خرداندام  دلاز سویی به سوی دیگر می چرخاند.   ]درجه[  

با نوک دراز و باریک و زبان بلند دو  گل ها  هنگام مکیدن ونوشیدن انگبین    می تپد. کلیبری]دقیقه[  

اش دیگر  شاخه  گل  به  گلی  ایستا  و  از  پرواز  خوبی    ،در  به  نیز  را  افشانی  دهد.  کارگرده  می               انجام 

توانند می  خمیده  نوک  دارای  به  به    برخی  هایی  داش ریخت    گل  دسترسی  سرکج(  باشند)کوزه   . ته 

مغز این   کردنگر چونی کارراهبندها و هرگونه سیج روش  برای گذر ازو چابکش    کنش بسیار فرزوا

جای    همسنجی با دیگر پرندگان، درپرنده است که با نگرش به اندام خردش در گروه بزرگترین مغز

مان  وشش تا نه گرم است. در ز  با نام »َمِدر«  دوازده سانت  کلیبریبزرگترین  % درسد.  4.2با    ،دارد

تارتنک    ،گذاریتخم   تار  و  گیاهان  از  تخم    [عنکبوت ]ماده  دو  روی  و  سازد  می  نخودک«    النه   «

 شانزده روز می خوابد. با نگرش به خردی، برنام» پرنده مگس« به آن داده اند.  مانندش 
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دلفین      
 

.  زندگی می کنند]شمال و جنوب[ا َپاخترو نیمروز  [  قطب]، درآبهای میخ  ها پستانداران آبزیدلفین        

توانایی  باشند که  بازیگوش  و  باهوش  دارند. گان  را  ویژه  و  پیچیده  ترفندهای  انجام  و  فراگرفتن 

زییند   می  گروهی  که  هایی  دلفین  که  اند  دریافته  خود  های  پژوهش  در  شناس  زیست  دانشمندان 

تا نه و نیم از یک  متروهفتاد    اندازه دلفین  شنوایی خوبی دارند.  یکدیگررا با سوت زدن می نامند! 

می توانند  زیرپوست  الیه چربی  . با  هم می رسد  ده تـُن  گاهی به  که  از پنجاه کیلو  اش  و سنگینی  متر

ماده جفتگیری می کنند، نوازد را ماده نگهداری و پرستاری   ند. نرها با چندبما ،ب های سرد، گرمدر آ

کیلومتری شنیده می شود.    20که گاهی تا  می باشند    وندمی کند. دلفین ها با آواز و سوت با هم در پی

می پرند.    [   هوا]  دلفین ها شوخی و بازی و پرش را دوست دارند و با چرخش های شگفت در پناد  

 آگاهی های دیگر: 

و گروهی هم در رود ها مانند رود گنگ و آمازون    ،ـ  بیشتر در آبهای کم ژرفای دریاها و دریابارها1

  [   میمون]ـ همانند بهنانه  3ـ گوشتخوار هستند، خوراکشان ماهی و میگو می باشد.  2  یافت می شوند.

ـ  به گونه ی گروهی  4است!  به گونه ی باور نکردنی همانند مردمزادهبا هوشند و فرگشت مغزی آنها 

دو تا سه    تنها  جفتگیریزمان  ـ  5  .سدها هموند باشددارای    بازی می کنند و گروه می تواندشکار و  

  ـ ماده بچه را شیر می دهد و   .6ماه به درازا می کشد  17تا    9ولی بارداری از  است    [  ثانیه]  تسوکه

ـ بینایی و شنوایی خوبی دارند ولی سهش بویایی ندارند.   7گاهی تا هشت سالگی در پناه خود می گیرد.

شکارکردن است، شکار    ـ دندان دارند ولی تنها برای9  دم داشته باشند.در آب نمی توانند دم و باز  ـ  8

    !«است ]بشر[دشمن این جانور دوست داشتنی مرتوگان  بزرگترین  » .[می بلعند] را می اوبارند 
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سوری کت و نیرنگ کالغ     
 

 

است      جانوری  گربه(  )موش  پارسی  به  کت  گروهی    سوری  نامیبی  های  دشت  در  ـ می  پستاندار 

  ها در داالن های پهن زیرزمینی پنهان می شوند. موشگربه از یک د.  پویا و پرکار در روز، شبن ییز

شود، باردار  تواند  می  بچه  د  سالگی  سه  بار  هر  و  بار  چهار  سال  زایدر  دارند  .  می  نگهبانی  پست 

سیج  ]اهمیت[بستگی به مهندی  نگهبان گروه زمانی که جانور درنده و یا پرنده یی سیجناک می بیند،  و

  ]هوایی[  پنادی  ]خطر[آژیر برای سیج    دهد و گروه به زیر زمین می دوند؛  یبا شش گونه سدا آگاهی م 

گو بیشترین سیج،سه  تا  ازکم سیج  است،  با هشدار    نه  درنده همسان  جانوران  برای  آژیر هشدار  و 

گونه آوای هشدار دهنده دارند. آواهای کوتاه پیاپی به    30برای پرندگانی چون کرکس نیست. رویهم  

 است. خرداندامخرچنگ، موش و مارهای  «موشگربه »  است!  خوراک چم دور شدن سیج

 

: کالغی هر روز باالی النه ی موشگربه ها روی درختی می نشست و    و موش گربه   داستان کالغ     

ها به  یژه یی هشدار می داد و موشگربه  تا جانور درنده یی از دژ نگهبانی خود می دید با غارغار و

یکبار زمانی که موشگربه ها در کار کشتن خرچنگی بودند، کالغ با غارغار  یدند.  و زیر زمین می د

ـ می    هشدار می دهد، موشگربه ها به درون النه می دوند، کالغ فریبکارپایین می آید و خرچنگ را

 کالغ باردیگر غارغار می کند، ولی بزرگ خانواده بجای هشدار فردای آنروزو ناپدید می شود!    رباید  

! موشگربه  یندب ، سیجی نمی  روی دو پا همه پیرامون را بررسی می کند  گریختن،  و  نواده  به خا  دادن

 برخوردارند.    هوش گونه یی از  جانورانهمه ی د!  ننمی جنب انیشاز جا ـ ها
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آبی بال      
 

 

 

رونده«    آببه چم » در  و  : به التینبالنانندراج ـ برهان(.  ) آ: نام پارسی این جانوراستآبی  بال     

 !نامند.  (آبی بالن)ی به زبان فرانسه ا و  (˚آن را ِویـل )ی آلمانیدر زبان انگیسی و است.
تـُن بزرگترین   متربا درازای بیش از سی    یآبی  پستاندار  بال     تا سدوهفتاد  و سنگینی سدوپنجاه 

پیل باشد. به سنگینی سی  دایناسور« می  از بزرگترین »  زیید و  ابارها می  !در دری  ]فیل[جانور پس 

با چهل  ،ولی  است  بوده  سده بیستم بسیار باالربال آبی درآغازاست. شما  خوراکش میگو و ماهیان خرد

در گروه جانوران پاسداری   1966از سال  ،  سیج نابودیو در  سترگاسگالیده، این جانورسال شکار ن

  مهره پشت   65دارای  رسد،    می   متر شده جای گرفته است. میانگین اندازه باله هایش به سه تا چهار  

ـ  می تپد و هزار لیتر خون را در رگ ها می    ]دقیقه[بار در تسوکه    33کیلوگرم  180آبی با    ، دل بالاست

ششها   گنجایش  رسدگرداند،  می  لیتر  هزار  پنج  به    . تا  نزدیک  زبانش  که  3سنگینی  زمانی  و  تن، 

یک تواند  کند می  باز می  را  بزرگی دستگاه   .]ببلعد[وباردا  آب را  تن میگو و ماهی و  90باره  دهانش 

ماه به درازا می کشد و هر   12تا    10! زمان بارداری بالن  می رسد  متربه دو    کم و بیشزادوری نر  

تا     380هر روز نزدیک به    تن،  2و سنگینی    متر  به درازای هفت  دوسال یکبار باردار می شود. نوزاد  

می  570 به    و  خورد  لیتر شیر  نزدیک  می  کی90روزی  بزرگ  آبیلو  بال  جابجایی  ماده سوی    شود. 

آبهای گرم هنگام زایش نوزاد به این شوند است که نوزاد پوشش چربی بایا و توانایی برای زیستن  

هم روی این گوی    ]نقطه[جانورانی به اندازه یک تیل    ،در برابر این سترگ   آبهای سرد را ندارد.    در

 شگرف می زییند! 
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بین  کـُلیزانگ    
 

کارها بسیار  کندودر  و  که انگبین می سازد. گروهی می زییند  ]حشره [خستری  ]زنبور[کلیزانگبین     

 کارگر از شاهنگ   تا پنجاه هزار  النه    به سامان و دهناد و برنامه ریزی شده است. بستگی به گنجایش

م ها، ساختن  خانه های النه، خوراک دادن به کر  یزگیپذیرایی و نگهداری می کنند و کار پاک  [  ملکه]

ان درونی وهمچنین نگهبانی را انجام می دهند. کلیزهای گرده افش  [  هوا]  درونی النه، خنک کردن پناد

و مکیدن افشره شیرین  گل ها  ان را پوشانده است، افزون بر پرزهای بسیار نرم و ریز که پاهایش  با  

نیز انجام می دهند.  افشره یی که کلیز با   کارگرده افشانی گل ها و درختان میوه را  ،آوردن به کندو

انگبین دگرگون می شود. به  آورد  کندو می  به  از    باکندو    خود  اندازه  خانه های شش گوشه و یک 

مومی که کلیزهای پنج تا بیست روزه از خود می تراوند ساخته می شود. کلیزها با بال زدن پناد کندو  

ـ کلیز نرـ کلیز کارگر.   [ملکه]کندو می زییند: کلیزشاهنگ    را خنک و تازه می کنند. سه گونه کلیز در

 15تخم می گذارد. درازای تن کلیز شاهنگ  چهار هزار  کلیز شاهنگ روزانه میانگین هزار و پانسد تا   

. شاهنگ تا زمانی که تخم ها به کلیز دگردیس نشده اند در النه  میلیمتر است13تا    11و کارگرها    20تا  

ـ تخم  1لیزها در تابستان دوبرابر زمستان است.  شاهنگ دو گونه تخم می گذارد:  می ماند. شمار ک

ـ  تخم های نابارور که کلیزهای 2های بارور که کلیز ماده خواهند شد و سپس تر ) شاهنگ یا کارگر(. 

ده  نر خواهند بود.  نگهبانان از کندونگهبانی می کنند و کلیزهای ناآشنا را می رانند یا می کشند. گر

گل ها و آب در رفت و ی و نزدیکی راه برای یافتن  بار بستگی به دور100تا  10افشانان در روز میان  

 آمدند.  

باژگون به    ،]آدمی[مرتو  ن می کند.نه روزی دهان ما را شیریاین خستر بسیار سودمند با کار شبا»     

  !!!« خوراندزهر می  آن
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هشت پا ـ اُکتوپوس      
 

است.  درازای    نور شگفت دریایی در دریابارها می زیید، تا کنون دویست گونه شناسایی شدهجا      

روی    همین  است ازمی رسد. تن هشت پا از بافت نرم و بی استخوان بندی    به ده متر  ها  برخی گونه

از راه   تواند  بازو که دو جفت می  به آسانی بگذرد.  دارای چهار جفت   پرپیچ و خم و باریک  های 

مکنده است. جفتگیری می تواند ]دایره[پسین برای راه رفتن است. هر بازو دارای دو رج پرهون های 

اسپرم« را در تن ماده   نریاخته =نر با یکی از بازوها »هشت پای  به درازا بکشد،    ]ساعت[چند تسوک  

رهفتادهزار تا  می گذارد.  تخم گذاری بستگی به بزرگی و خردی ماده از پانزده تا سی روز و به شما

که به گونه ی چسبیده بهم و خوشه یی از چخت النه   باشد  دو میلیمترمیتخم به اندازه    ششسد هزار

پیوسته به  و  دارای رنگدانه   ی. زیر پوست هشت پا یاخته هایمی آویزداست  که برای خود ساخته    یی

می یافت  ها  براین    شود،    ماهیچه  فشار  با  تواند  می  رنگجانور  ها  با   ماهیچه  هماهنگ  را  خود 

بسوی دشمن می پراکند. دارای نـُه مغز   هرنگ. اگردر سیج باشد ابر مانندی سیاون دگرگون کندپیرام 

یا چیزی  خود را در  ]خطر[به هنگام سیج  است،    هوشمند وآفرینندهبسیار    و الدبراین   که در    آوند 

ند. می تواند چیزهایی بیاموزد  گوش ماهی های بزرگ پنهان می ک یا پوست نارگیلدسترس باشد مانند 

و   بسپارد  یاده  به  ا  درِ یا  و  کهشیشه  آن  ی  از    در  یکی  اگر  کند.   باز  اند  گذاشته  برایش  خوراکی 

ـ  بازوهایش بریده شود نگرانی ندارد زیرا بازسازی می شود. ماده شش هفته از تخم ها نگهداری می  

از خستگی و   ،تخم ها از کیسه  آمدن  از بیرون    خودش چیزی نمی خورد و پس  ]حتی[کند و بیشا  

 می میرد. گرسنگی 
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شترگاوپلنگ!             
پارسی کهن و دری: جوتورگوواپاالنگ( به)       

 
جانوری است پستاندار و نشخوار کننده. گزینش این نام شگفت به شوند داشتن چند ویژگی است.       

گاره هایی همانند پلنگ، ُسمش مانند سم گاو، همچنین  گردنش دراز مانند شتر، پوستش پوشیده از ن

دارای چهارشکمبه و نشخوار کننده است.  بیشتردر دشت های افریغا، افریغای جنوبی و چاد یافت می  

چهار تا پنج مترونیم و گاهی پنج متر و هشتاد با بلندای میانگین    است  جانور زمینیـ شود. بلندترین  

پنجاه تا هزار و سد کیلو گرم. دلش یازده کیلو گرم  با  تپش سد و هفتاد   سانتیمتر و سنگینی هفتسد و

.  شترگاو پلنگ ها بیشتر با جنبش سر و گردن با هم در پیوند هستند و در تاریکی  ]دقیقه[بار در تسوکه

سدایی نه چندان بلند و آشکاراز خود بروز می دهند. ماده زمانی که آماده جفتگیری باشد بسوی نر 

ود، و نرها برای بدست آوردن ماده با بهم کوبیدن گردن با هم می جنگند. خوراک شترگاوپلنگ می ر 

برگ درختان گوناگون است که با زبانش به درازای پنجاه سانت  می چیند. گاهی درختان اکاکیا ماتکی 

مان بارداری  تلخ می تراوند که از گزند این جانور دور باشند. از پنج سالگی می تواند باردار شود، ز

با پا بیرون     گرمپانزده ماه است.  هنگام زایش، نوزاد به بلندای دومتر و سنگینی میانگین پنجاه کیلو

می آید.  دشمن این جانور شیر است گرچه می تواند با دو لگد شیر را بکشد. دشمن دیگر سوسمار  

ر است زیرا به شوند بلندی  است که هنگام نوشیدن آب پیش می آید.  نوشیدن آب برایش  بسیار دشوا 

تواند  بنشیند.  شترگاوپلنگ می  یا روی زانو  بازکند و  به دو سو  پیشین را  پای  ناچار است دو  پاها 

 ایستاده و یا روی زمین بخوابد! 
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!جانوران دوستی باور نکردنی     
 

 

  دوستی این یوزپلنگ و این سگ براستی شگفت است!       

 غای جنوبی در یک پرورشگاه ویژه ی جانوران این دو با هم دوست شدند!در افری     

دو جانور نالیدند و زاریدند  دردرازای روز د.  جدا کر  ازهم  کارگزار آنها را   ماه، یکروز  پس از چند 

به خوراکشان   گریستند و لب  هیچیک  آننزدن و  ناچار شد  کارگزار  هم جای   هاد! سرانجام  درکنار  را 

نو یکدیگر رادهد، بی در بوییدند ولیسیدند    نگ دو دوست از    همه ی     !را از سر گرفتند  بازی  ،  

 برخوردارند.  از گونه یی هوش و سهش های گوناگون  ]حشرات[ خسترها ]حتی[جانوران بیشا 

که سیر    ! و زمانی را می کشد که گرسنه باشد  یبرترین نیست! شیر زمانی جانور  [آدمی]مرتوگان  

 آدمی باید از جانوران بسیار بیاموزد!   ا برای دیگر جانوران رها می کند.مانده ر  شد

 با پلنگی که از این دوستی بسیار خشنود است!  ر نکردنی یک بچه آهودر پایین: دوستی باو     
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دوستی با گوریل               
 

 

میلیونر، دلباخته زیستبوم و سرپرست » پرورشگاه ج       سال ها ست که   ،انوران«دامیان اسپینال 

خوشگذرانی    و  پیشین  زندگیروش   و  آآسایش  با  بودکه  گرفته  خو  و  هن  است  کرده  ترک  به است 

ها گوریل  پرداخته پرورش  آنان  برای  سیج   بی  و  شاد  زندگی  یک  آوردن  فراهم  و  بی سرپرست  ی 

 کرده است.  رها « گابن»ده گوریل را پرورش داده و درجنگل های پاسداری ش 60 تاکنوناست.  

را   نر بنام » کویی وی« دوستی نزدیک پدید می آید ولی روزی ناچاراو  لبا یک گوریدر این میان       

  به جنگل می فرستد. 

  ، ر جنگل به دیدار»کویی وی« می رودسال با یک کرجی روی رودخانه یی کنا هفت    یکروز پس از    

چه واکنشی خواهد   اند اکنون که جانور درنده یی است! دامیان نمی دخواندمی    نام  بهچندین بار او را  

 ترس پیش می رود   هسته پیش می آید. دامیان با کمیآداشت؟ »کویی وی« از دور سرک می کشد و  

 ــــــبرای او به چم  در گوش دامیان سدایی در می آورد که  «کویی وی »هردو روی زمین می نشینند، 

ـ  ن را به پیش می کشد، دامیان روی زمین به پهلو دراز می  » درود« است. سپس آستین پیراهن دامیا

فرا می    با او سخن می گوید!  کشد و چشم در چشم   خواهد    که می  رسد، ولی هنگامیزمان جدایی 

نمی تواند  دارد! دامیان    کویی وی را ترک گوید، گوریل به پشت او می چسبد و اورا از رفتن باز می

کند.   خودداری  اشک  ریزش  کنند،  نگه  از  می  پرتاب  خوراکی  ها  گوریل  برای  وی»  بانان    « کویی 

 دامیان را رها می کند! فردای آنروز کویی وی در جستجوی دامیان به همان جا می آید!  

اکنون دریافتم که ولی    می گذراندم،  خوشگذرانی  به  تنهازمان را    ، پیش از این  : »دامیان می گوید    

 ! «وران بسیار مهند تر از خوشگذرانی است زیستبوم و پیشگیری از نابودی جان
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ارزش و کاربردهای گیاهان      
 
 

اندیشیده باشید. ان در زندگی آدمی و دیگر هستندگانگیاه ]اهمیت[شاید تا کنون به ارزش و مهندی   

   یهنایش آنها در زندگ ]اهمیت[و ارج بگذاریم که از مهندی  ابیم  می توانیم ارزش گیاهان را دری  هنگامی

 درگروی گیاهان است.جانوران  گروه بسیاری از  زندگی ما ونکه زندگی آگاه شویم و بدانیم که نه تنها 

برای دریافت ارزش گیاهان اینست که بیاندیشیم درنبود آنها زندگی چگونه  ارزیابی بهترین روش   

های  ها  خوردنیبود؟    خواهد که  و خوراک  فراهم  نیازداریم  گیاهی  کجا  های  ماتک  ؟    خواهد شد  از 

جانوری  ]مواد[ خواهد  خوراکی  دست  به  کجا  گیاهآمد؟    از  نبود  با  بسیاریزیرا    هستی نیز   انجانور  ، 

 ! !و ناپدید خواهد شد نیز روی گوی زمین نخواهد ماند مرتوگان ] آدمی[  سرانجامو ،د داشتننخواه

همانگونه که آنها   ه است،  به درختان و گیاهان وابست  زنده بودن مازندگی وبایاست فراگیریم که      

 .  باشیمآنان  پاسدار و نگهبان ] توجه[  با پرنگریباید بما زندگی می بخشند ما نیز 

ـ  فراهم آوردن خوراک و 2 ]اکسیژن[ ـ فرآوری پنادزا1مهندترین کار بنیادین گیاهان سه چیز است:   

 . توگانـ  پوشاک برای مر3 جانورانوبسیاری از   [یآدم]مرتوگان دارو برای 

فرآوری پنادزا است. گوی زمین در آغاز پیدایش بی بهره    ]مرکز[هر جنگل و باغ و درخت میانگاه     

دار سبزینه  گیاهان  پیدایش  تنها  و  است  بوده  پنادزا  وپایهاز  شایش    مایه  و  پنادزا   ]امکان[فرآوری 

]زغال[ و گاز و زگال  از نفت    ]فسیل[سوخت های سنگواره ای  ]کل[زندگی را فراهم آورده است. هماد

فرآورده های گیاهان وآغازیان سبزینه داری بوده است که در درازای زمان و چرخش های گوناگون  

 زمین شناسی هستی داشته اند. 

 ، زندگی، زیبایی و شادی نیز هست.  ر جایی که گیاه و سبزه و درخت هستد     

 ی آنها زدن گناهی نابخشودنی است. .  تیشه بر ریشه ** درختان نمایش شکوه آفرینش اند    
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  آفتابگردان  گل     
  

 
بزرگ، دارای پنجاه گونه  زرد رنگ  نماد پیمانداری و پایداری در دوستی! آفتابگردان با گل های         

ـ  گیاهی ساالنه که می  دیگر کشورها برده شده است.   به اروپا و    ]شمالی[است. از امریکای ا َپاختری  

ب چهارتواند  درآغاز  متر  ه  شدن  برسد.  ها  شکوفا  ب  ،گل  نیمروز    امداداندر  و  خاور  سوی  به  گیاه 

شرق خاوری   به    می چرخد،  [  ی]جنوب  روز  پایان  و  کند  می  دنبال  را  روز خورشید  درازای  در  سپس 

 ه پایین خم می شود.  سوی باختر می چرخد! ولی پس از پدید آمدن دانه ها به شوند سنگینی سرش ب

  و یا باژگون آن می باشد.]عقربه ساعت[ سوـَ ک ترَ ـَ پبه سامان چرخش   ی میانیینش دانه هاچ     

با وزش باد و پراکندن گرده ها انجام یا     پایه های نر و ماده    جدا بودن  با نگرش بهزادوری گیاه       

 ها. دیگر خستر  و  ]زنبور[کلیزها گرده افشانی به یاری  و یا سودمند تر و پربار تر با  ،گیردمی 

آفتابگردان       همچنین  درآشپزی،  هردانه،  %  40روغن  و  پزی  بشیرینی  ساختن  سابون[رهودر   [  

 .داده کاربرد خوراکی داردخام و یا بو ،آن دارای ویتامین های گوناگون ی دانه .کاربرد دارد

برگ    و  ها  دارد،  های  شاخه  کاربرد  چارپایان  خوراک  برای  در  آن    برای    ماری[]معمهرازی    و 

 گرما درپوشش میانی دیوار به کار می رود.    یا سرما  پیشگیری از

  است.پیشکش گل آفتابگردان به کسی نشان  ارج و دوستی                     
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      (˚ـ ی ˚)ل » ِاِدلوایس«گل یخ       
 

 
اتریش،گلی سپید      در  آلپ  های  در کوه  که  روی  سویس  رنگ  آلمان می  بهو  آن  نام  آلمانی    د. چم 

ـ  »گوهرسپید« )ادل = گوهر ـ  وایس = سپید( است.  بسیار کمیاب، نماد پاکی و مهراست. گلبرگ 

یکسان  ت تا ده، بزرگ و خرد درهمه گل هاهایش پوشیده از پرزهای سپید است، شمارگلبرگ ها ازهش

 افت می شود.گ و چندین گوی سپید ینیست. در بخش میانی گل پنج یا شش گوی زردرن

ـ باز شدن گلها ازماه جوالی تا سپتامبر است. زادوری آن به یاری خسترهاست که انگبین آنرا می       

می نشانند. درپزشکی گیاهی، از گل، شاخه و برگ    مکند و گرده گل را بدینگونه  روی گل های دیگر

ـ کارخانه های سازنده ِکِرم  روی بهره می برند.  شکم درد، سینه پهلو،همچنین بیرون آن برای درمان  

گل فرجودی   این  نیزدر  زیبایی  از سال  ]معجزه[  های  پیری می جویند.  و  از چروک  پیشگیری  برای 

 شده جای گرفته است. پاسداری گروه گیاهان  در سویس در 1879ریش و از سال  در آلمان و ات 1874
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  گیاهان گوشتخوار     
 

 
بخشی ازخوراک خود را در  بارور و در مانداب ها می زییند.    در زمین های کم  گیاهان گوشتخوار      

ی چسبناک با بویی ویژه    این گیاهان با تراوش لیزابه ا  تله گذاری برای خسترها و بندپایان می یابند.

خسترها و بندپایان را به سوی خود درمی کشند. خسترها و بندپایان گرفتارشده در تله! در کوشش 

ی بیرون آمدن هر چه بیشتر لیز خورده و فرو می روند، آنگاه گیاه خود را می بندد و راه گریز  برا

 .  ]می بلعد[موش و چلپاسه را هم می اوبارد  ]حتی[بسته می شود.  گونه ی بزرگتر این گیاه بیشا 

ده است. گونه گیاه گوشتخوار شناخته ش  300گیاهان گوشتخوار برونی زیبا و شگفت دارند.  بیش از  

  چند نمونه به نام های:  پارچ ونوس خسترخوار ـ شیپوری ـ شبنم خورشیدی و جزآن. 
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درختان دلباخته       
 

 

 ! که اینگونه یکدیگر را درآغوش گرفته اند؟ به راستی دلباخته اندآیا این درخنان        

پیون و  درختان  نهفته  دیدزندگی  از  سالها  یکدیگر  با  ولی    زیستشناسان    دشان  است،  بوده  پنهان 

درختان  اند!   برده  پی  آنان  نهفته  رازهای  از  بخشی  و  پیچیده  ی  چرخه  به   سرانجام  پژوهشگران 

زمانی که شترگاوپلنگ    ]اقاقیا[اکیامی دهند. درختان اک  را در می یابند و به یکدیگر آگاهی  ]خطر[سیج

آنان می کند، ماتک   ]زرافه[ ای[یآغاز به خوردن یکی از  آزاد می کند که در    ]شیمیایی[ماتیک    ]ماده 

دیگردرختان    ]هوا[پناد گردازسیج  پخش می شود و  برسد  آگاه می  آنها  به  آنکه جانور  از  پیش  ند و 

  نهفته   رازآمیز، پنهان،  ماتکی تلخ از خود می تراوند! پژوهش ها در برخی جنگل ها روشنگر زندگی  

 درختان است.   و شگرف 

هنگامی که خستری    با هم در پیوندند، ها و برگ ها از ریشه تا باالترین شاخه درختهر اندام های     

ه  بزهراگین آسیب زا به ریشه می چسبد، آگاهی به سراسر درخت پخش می شود و ماتکی  [ای ]حشره

سیب خستر را از خود دور کند! ولی درخت  بخش های گوناگون فرستاده می شود تا هر بخش بتواند آ

 ماتک های گوناگون می پراکند!  ،بستگی به سیج، راودت گونه ماتک بودار نمی ه یک هموار

درختان به جنگل و    آسیب  رساندن  هستند.  ]اکسیژن[جنگل ها ششهای گوی زمین و بارآور پنادزا       

 د. نابودی همه ی هستندگان و زندگی خواهد بو ان؛درختگناهی نابخشودنی است.  نابودی 
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  سپند  درختان   
 

 

زیستبوم به شمار می روند.  درآیین و فرهنگ برخی    بنیادین    ]عناصر[   درختان یکی از آخشیگان     

ها ازنشانه  یکی  درخت  ایرانیان  کهن  فرهنگ  و  درآیین  وهمچنین  جهان  پیدایی    مردم  نمادهای  و 

دند زیرا به باور  خداوند است. در ایران باستان درخت را سپند می دانستند و می پرستی  ]اراده[یازش

مردمان نیکوکار می دانستند ] تجسم[ درختان را انگارش گروهی  آنها درهر درخت خدایی هستی دارد. 

هم پس از گذشت هزاران سال    هکه پس از مرگ به گونه ی درخت زندگی جاوید پیدا کرده اند. امروز

شناس دریافته اند که جهان   ت برخی سپند بودن درختان را باور دارند. از سوی دیگر دانشمندان زیس

آند پیوندرختان خاموش وبی جنبش نیست و  با هم در  باشند.    ان  برای نمونه  زمانی که سیجی  می 

 د.  دارمی دهرا می هراساند با پخش ماتک ویژه به دیگر درختان هش درختی ]خطری[

 است. شمردهزرتشت  نابود کردن درختان کهنسال را گناهی بزرگ اشو *                   

 .  است کورش بزرگ برای هر درخت تناور نگهبانی می گمارده*                   
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    (1974)هیل (باترفالی )لورن داستان شگرف جولیا   

!ِسکویا درخت روی زندگی،  و سی و هشت روزهفتسد      
نامی روند  کوهنوردی  به همراه خانواده اش    در زمان کودکی جولیا         بال،  زنان    گهان پروانه ای 

ـ می    روی دستش می نشیند و زمان درازی بی جنبش می ماند، از آن روز » باترفالی« را به نامش

نامیده»و      افزاید هیل«  باترفالی  برایسالگی    22در  .  دوش می    جولیا  کار  ها  سال  از   گذران   پس 

         . دمی گذران  سال را به درمان  چند  ]ماشین[ناگوار و برخورد با یک خودرو  یک رخداد، در پی  زندگی

که هنایشی   انجام دادشایسته    کاری نیکو و  دمی توان  چگونهدر زمان  بهبودی به این می اندیشد که  

روانه   دوستان  با  بهبودی  از  پس  باشد.  برداشته  در  جنگل    ]سفر[رهنوردیسودمند  در  شوند،  می 

آگاه می شود که و اران زیستبوم و جنگل ها « آشنا درختان سکویا در کالیفرنیا با یک گروه از » پاسد

ماشین های    !کن سازندو ریشه    بریده  راجنگل    کارخانه های چوب بری درنگر دارند همه ی درختان  

که   زیستبوم  پاسداران  گروه  انداختند.  می  زمین  بر  را  هزار ساله  تنومند  درختان  دم  یک  در  سترگ 

زیست  درختان  باالی  در  هفته  یک  هفته روی هرکدام  یک  برای  که  بودند  در جستجوی کسی  بودند  ه 

برای   را در یک شب مهتابینام  با نام » لونا« بزیید! این  سکویا    سترگترین و دیرینه ترین درخت  

] خطر[ ساله با بلندای نزدیک به شست متر در سیجو پانسد  درخت هزار . لونا  درخت برگزیده بودند

نه   ولی،  دسامبر باالی» لونا« می رود،دهم  می شود.   ]داوطلب[    هداوخوانابودی بود. جولیا بی درنگ  

  .متر می زیید2متر در 2 « روز در جایی به پهنای738، ونکه » هفت روز 

دشنام ها، سرما، بادهای ترسناکی که این درخت   ها،و سر وسدای کارگران، بالگردان    هراساندن      

 ی این بانوی جوان دلیر را م نتوانست استواری و ایستادگهیچکداد ، برف و باران  یتناور را می لرزان 

        و نبیگ می بردند.   ، نیازمندی های بایا. گروه پاسداران زیستبوم و جنگل ها برایش خوراکبلرزاند

کارخانه ی چوب بری  سرانجا تنها    برآن شدشکست خورد وم  نه  کاربریدن  از  دیگر  ک   «لونا  »که  ه 

جولیا پایش را به    1999دسامبر    18در  روز    738  د. سرانجام پس ازدرختان آن جنگل دست بردار

ـ  می  د و زار و زارکشمی روی زمین دراز  ،و چون نمی توانست روی پاهایش بایستد می گذاردزمین 

اینگرید و  شادمانی    .  ی  گریه  و  پیروزی  چیرگی،  ی  وگریه  پشتکا  بود  با  بود  توانسته  و  اینکه  ر 

 را به زانو درآورد.  کالیفرنیا ی چوب بری انه ایستادگی بزرگترین کارخ

آموزه یی شایان ستایش از ایستادگی،  پشتکار و شکیبایی برای دست یافتن به آرمانی واال.  *       

»One makes the difference « ! 

 
 

نشان داده ایم؟! چه از خود گذشتگی  « بان پارسیپیشگیری از نابودی » سکویای ز ما ایرانیان برای  
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! به پارسی ]موادالزم[ خوراک های خوشمزه ایرانی با ماتکان بایا   
تلک پلو ـ سبزه تلک ـ   )لوبیا (ژاژومک یا تـُِلکـ 3 )باقال ـ باقالی( ـ کالوسک2 )عدس(ـ دانژه 1

)نعنا(  ـ نانوک یا پودنه6 )ریحان(ـ اسپرغم 5 )جعفری(ـ شومخ 4سپیده تلک ـ سرخ تلک    

)نارنج(  ــ نارنگ10)بادرنجبویه( بادرنگبویه  ـ9ـ)بادنجان( ـ بادنگان 8)اسفناج(   ـ اسپناج7  

)فلفل( ـ پلپل 14 )زعفران(ـ زفران یا کـُرکـُم 13)زنجبیل( ـ زنجپیل  12 )ادویه(ـ بوی افزار 11  

)هویج(ـ زردک 19)عمانی( ـ لیمو خشک 18)خردل(  ـ آهوری 17)قند( ـ کند 16 )مربا(  ـ ریچار15  

)بی واژه  قورمه( ـ خورش سبزی22)قیمه( ـ خورش پسنده21)قیمه پلو( ـ پسنده پلو 20  

 ابزار و کاچال آشپزخانه : 

    )بشقاب(ـ پیشدستی 4)قابلمه(  ـ دیگ3 )قاشق(  هگودِ   ـ 2 مالقه( )چمچه یا ـ کبچه یا کفچه 1

) سفره( ـ خوان 9)قیف( ـ تگاو یا بتو 8)قوری(  ـ غوری7 )فنجان( ـ  پـَنگان 6)بشقاب(  ـ پـَِدشخور5  
 

  

 

      

 
خوراک ها و آرایه گری از فرزاد!               

  



 45 

 جشن نوروز   
 

 سر  پشت را نیاکان، سال های بیشماری ته ترین و با شکوه ترین یادگاراز برجسجشن نوروز          

و یکی از جشن های بسیار کهن جهان به شمار می رود. بیشترین ارزش این جشن را    است  گذاشته

پابرجا    وچون کوهی استوار همنشیب  و فرازهای فراوان،    گذشت زمان ومی توان در آن دانست که با  

ساله در ژرفای دل و    همه که      است  سرشته شدهین سرزمین  مردم ا  ]احساس[سهش    با روان وچنان  

شور و شادی به    با  هستند و از هفته ها پیش  راه فرا رسیدن بهار و نوروزروان خود چشم ب   جان و

تازه می گیرد و    یکه گل، گیاه و سبزه جان  ، آنگاه  به هنگام بهارانگونه  . بدین پیشبازش می شتابند

سراسر  گی و امید  و از سوی دیگر فروغ زند  می افرازدبر درفش رنگارنگ را به شادی    دهجهاِن زن

  آفرینش را فرامی گیرد و جنبش و کوشش در همه جا دیگربار جان می گیرد، سال نو و جشن نوروز 

 د. ن با شکوه هر چه بیشتر آغاز می گرددر نخستین روز از ماه فروردی

ند که شادی ه اموزش های پیامبرشان اشو زرتشت، براین اندیشه بودایرانیان باستان، برپایه ی آ    

از جلوه های نیک اهورایی و همساز با زندگی ست، با این نگرش، پیوسته برآن بودند که سوگواری  

و اندوه را از خود دور سازند. مردمانی که سالیان دراز به پیروی از آیین زرتشت به سبزه و گل و  

پیش  و  آبادانی  به  گیاه،  و  یافته  گرایش  گفتارنیک  اندیشه »رفت  کردارنیک  نیک،  پیدا    « و  دلبستگی 

امش می گذرانیدند. آنان از دروغ، آرکرده بودند، زندگی را با زنده دلی و شادکامی در کمال آسایش و

تی، دلباختگی، مهر و همکاری  بند به راس، و کژاندیشی به دور مانده و پایخشم، رشک، کینه، جنگ

 ، در جهت زنده نگهداشتن و تازه گردانیدن جهان هستی بوده اند. با یکدیگر

نیاکان ما برای اینکه از زندگی خود بهره بیشتری بگیرند جشن هایی را به انگیزه های گوناگون،      

استوار به باورهای ارزنده و سازگار با زندگی پیش بینی کرده بودندتا بیشتر گردهم آیند و روزگار 

و همبستگی را که بر گرفته از آیین شان   یگانگیسرخوشی بگذرانند و نیز فروزه ی  به شادی و      را

 توان و پویایی جاودانه ببخشند. ]جامعه[بود، در هازمان

 کورش نیکنام  » از نوروز تا نوروز« ؛*برگرفته از نبیگ                                                  
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بخش دوم بخش دوم          

  

بزرگان جهان    بزرگان جهان              
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   گاتهاـ سروده های اهورایی زرتشت   
 

و با فروتنی از تو درخواست   ." با دستهای بر افراشته، ای مزدا، بتو نیایش می کنم   

باشد که همه کردارهای من، با خرد و اندیشه نیک، و هماهنگ با آیین   خوشبختی دارم

".و روان زمین را خوشبخت سازد خشنودتا تو را  دراستی انجام گیر  

تا در پرتو راستی، خوشبختی   " پس ای اهورا مزدا، با اندیشه نیک به سوی تو می آیم،  

جهان دو  مینوی  »   هر  و  تکی  خود    « ما  همراهان  به  آنرا  بتوانم  تا  بشناسانی،  بمن  را 

 بشناسانم". 
 

       ..................................... ...............................................................................  

 

 با ارزش ترین آرمان زرتشت رهایی جانداران و باشندگان ازستم و بیدادگری است. این آرمان

واپسین آن بازگفته است، تا مردمان بیاموزند چگونه می توان از نخستین بند گاتها تا  پاک را زرتشت  

م پذیر یک زندگی آرام وخوش را پی ریزی کرد. بر پایه ی این آموزش، خوشبختی و شاد زیستن انجا

چنین جانوران و گیاهان بتوانند شکوفا شده و با آرامش بزییند. پس هر  نیست مگر اینکه همگان، هم

این جهان باید در خوشبخت کردن دیگران و شکوفا ساختن  یاری داده و    کس  با  و هر چه درآنست 

 کوشایی همکاری نماید. 

دیگران خوشبختی رساند" ! ه "خوشبختی از آن کسی است؛ که ب  
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    ابوالقاسم فردوسی توسی
 

ور و  سرا و رزمنامه سرای نام آسرواد    نوزایی زبان پارسی است.  واالیپدر   ردوسیابوالقاسم ف      

 ایرانزمین   ادبسار کهن« بزرگترین نوشتار  نبیگ پرآوازه اش » شاهنامهبرای    شناخته شده در جهان

ــ و در پایتخت  «فردوسی » درایتالیا در شهر رم تندیس    .به چندین زبان برگردانده شده استکه   ـــــــ

  مایانگر ارجی است که  باختریان به» سربیا دردیرینکده شهر سارایـُِو«  و چند کشور باختر زمین،  ن

گذارند.    پارسی  می  زبان  نگاهبان  زاده  ابرمرد و  زاده[ فردوسی دهگان  در    ]دهقان  را  زندگی  بود و 

 پشتیبانی از زبانشاهان سامانی با  سپری کرد.    مردمنبش آزادیخواهی  همزمان با ج  سامانیانروزگار

پژوهشگران سرودن    رانی آماده ساختند.روزگاری درخشان را برای پرورش زبان و اندیشه ای  پارسی

را همچنین  شاهنامه  و  پشتوانه  این  پایه  با  از    بر  برگرفته  ابومنصور«    و  شاهنامه  دانند.   »            می 

اشت و با افزودن بر  ی ایران آشنایی دبا فرهنگ و آیین های باستان  ،دارنده خاستگاه دهگانیفردوسی  

 ن بینی سروادهایش را بنیاد نهاد.گاهی ها، جهادامنه ی این آ

دانشورانه نیز بود ؛ او افسانه ]شعری[  آنچه که فردوسی بدان می پرداخت جدا از سویه سروادی     

 [ ]مردمتوی  د که مرو باور دارها می داند    خوبی  ]کل[ننوشت. فردوسی » خرد« را سرچشمه ی هماد

ن جهان دست به نیکبختی این جهان و رستگاری آ  نیک و بد را باز می شناسد و از این راه    مند خرد

 می یابد.  

 پا ،فردوسی از زمان کودکی بیننده کوشش های مردم پیرامونش برای پاسداری ارزش های دیرینه    

 .ن راه شدبه پای بالندگی اندامی، به فرهیختگی رسید و رهرو سخت گام هما 
 

 در ستایش خرد: 
 نخستین نشان خرد آن بود / که از بد همه ساله ترسان بود 
 بداند تن خویش را درنهان / به چشم خرد جست راز جهان

یور نامداران بود ز خرد افسر شهریاران بود  / همان    
دبداند بد و نیک مرد خرد   / بکوشد به نیک و بپیچد ز ب  
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   جایگاه زن در شاهنامه   
. را بر جایگاه شایسته ی خود برنشاند، زن ایرانی  ، کهواالگهر پدری ، توس خردمندفردوسی   

  

 فرانک: 

 که بر جفت او بر، چنان بد رسید  /  خردمند مام فریدون چو دید

 درختی کزو فّر شاهی ببار   زنی بود آرایش روزگار /

 د مهر فریدون دل آگنده بو به  فرانک بُدش نام و فرخنده بود / 

  گردآفرید:

 همیشه به جنگ اندرون نامدار زنی بود به کردار گردی سوار / 

 د که چون او به جنگ اندرون کس ندی  که[ نام او بود ُگرد آفرید / = ِکجا]کجا 

 همای:

 یکی راه و آیین دیگر نهاد     /  همای آمد و تاج بر سر نهاد 

 و دینار داد دِر گنج بگشاد      /  سپه را همه سر به سر بار داد

                             همی گیتی از دادش آباد گشت    / به رای و به داد از پدر برگذشت 

  گردیه:

 بدو گفت هرکس: که بانو تویی / به ایران و چین پشت و بازو تویی 

 نجنباندت کوه آهن زجای/ یالن را به مردی تویی رهنمای 

 یدارتر زمرد خردمند بیدارتر/ زدستور داننده ب

 همه کهترانیم و فرمان تراست/ برین آرزو رای و پیمان تراست 

 پوراندخت: 
 برآن تخت شاهیش بنشاندند / بزرگان براو گوهر افشاندند 

 چنین گفت پس دخت پوران که من /  نخواهم پراگندن انجمن 

 کسی را که درویش باشد زگنج /  توانگر کنم تا نباشد به رنج 

د /  که از درد او برمن آید گزند مبادا به گیتی کسی مستمن  

 ز کشور کنم دور بد خواه را /  بر آیین شاهان کنم گاه را 

 آزرمیدخت: 
 یکی دخت دیگر بد آزرم نام / زتاج بزرگان رسیده به کام 

 بیامد به تخت کیان بر نشست / گرفت این جهان جهان را به دست

 نخستین چنی گفت کای بخردان/ جهان گشته و کارکرده ردان 

/ کزین پس همه خشت بالین کنیم      همه کار بر داد و ایین کنیم  
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( 1934ـ 1867)ـ ماری کوری ماریا سالومیا اسکودوسکا       
 

وگیتیکدان        دانشمند  اسکودوسکا  سالومیا  نژاده،   ]فیزیکدان[ماریا  خانواده  دریک  لهستانی، 

 ــــــبالید وبزرگ شد. تنها زنی در جهان که دو ]فیزیک[ یتیکمادرآموزگار و پدر دبیر رایشگری و گ

در   است.  کرده  دریافت  دانشیک  بسیارارزنده  پژوهش  دو  برای  نوبل«  پاداش  تشنه  22»  سالگی 

راهیابی دختران در آن زمان به دانشگاه، به   ]امکان[آموزش وپیگیری پژوهش،  به شوند نبود شایش

س و  ناچیز  درآمد  با  و  رفت  درسال  پاریس  و  شد،  پیگیر  را  پژوهش  و  آموختن  زندگی    1893ختی 

گیتیک کارشناسی  د  ]فیزیک[دانشنامه  برآیند  بهترین  داشتن  شوند  به  و  کرد  دریافت  میان را  ر 

پاداش این رشته،  توانست آموزش دانشگاهی را   دانشجویان  یاری دهنده دانشگاه را دریافت کرد و 

ش رایشگری دریافت کند. با آغاز کار در آزمایشگاه دانشگاه  پیگیر شود و دومین کارشناسی را در دان

سال   در  و  شد  آشنا  بود  گیتیک  بخش  استاد  که  کوری«  یر  پی  یر  1895با»  پی  با  اززناشویی  پس 

کوری، نام کوری را برای خود برگزید واز آن پس ماری کوری نامیده شد.  پی یر کوری پژوهش خود  

آن زمان در پیوند با » رادیوآکتیویته« کار می کرد رها کرد. ماری را برای یاری دادن به ماری که در  

و پی یرکوری از پیشگامان پژوهش در زمینه » رادیو اکتیویته« بوده اند. )برخی یابش پی یر کوری  

هنایش و    دکترا و پژوهش برای یافتن سوژه؛  را » ماری کوری« می دانند!!(. در پی نامنویسی برای

برای تندرستی در یک انبار انجام    پژوهش ها بسیارآسیب زاانیوم«، را برگزید.  فرآوری پرتو » اور

سال   در  شد.  در    1903می  او  سخنرانی  از  ولی  کرد،  دریافت  پاریس  دانشگاه  از  را  خود  دکترای 

برای   بکرل  هانری  و  کوری  پیر  سال  همان  در  پیشگیری شد!  بودن«،  زن   « به شوند  فرهنگستان 

به پاس پژوهش های ارزنده در زمینه» رادیو اکتیویته«  نامیده شدند، ولی    دریافت » پاداش نوبل« 

 ]اما[نام ماری کوری به » گناه« زن بودن زدوده شده بود! با اینکه  پنداشته نخستین از وی بود. پـَن  

 زنان بود، پی یر ]مدافع حقوق[  یکی ازهموندان دهش »پاداش نوبل« بنام میتاگ لفلر که پدافندگر هوده

وی، هوده ماری کوری باز سازی شد ونامش  در کنار    ]اعتراض[کوری را آگاه کرد و در پی واخواهی  

دو مرد برنده این پاداش جای گرفت.  ماری کوری نخستین زنی بود که به استادی دانشگاه سوربن 

در سال   یافت.  کرد.     1911دست  دریافت  را  در شیمی  نوبل  پاداش  خدومین  نگاران  روزنامه  اموشی  ) 

 ادیو اکتیو« و دیگر ماتکان آسیب زا . در پی سال ها پژوهش و کار نزدیک با ماتک های »ربرگزیدند(!  

 سالگی درگذشت.    66در  1934برای تندرستی، بیمار شد در سال 

 رابرت ویلیام رید در باره ماری کوری نوشت: 

آنها  ره ی  همسرش را  دربا  یاری نداد؛ تنها نگرش  ها به او  آنساختار  کس در  خودش بود، هیچازآن  هایش  ایده  »... 

  است. او بوده  برآمده از اندیشه    پنداشته ها تنها   کرد که  روشن  آشکار گونه ی بسی    او به  روی  این  . از شدمی  جویا  

زندگینامه همسرش    ]حقیقت[راستینگی  این    ماری کوری نگارش  و  تا هرگونه گمان    ه است،کرد  روشن  را دوبار در 

  از    یازمان و گامه    در    است که  بودهرای آن   ب  [احتماالا   ]شاید  [موضوع]نهاده  ببرد. این  میان    در این باره را ازار  پند

بپذیرند    دانشمندان نخواهند پذیرفت یا برایشان بسیار دشوار خواهد بود    دیگر  که  بود  پی برده      به این  پژوهش هایش 

 رای  نخستین بار پیش نهد....«!   ناب را ب های یک زن بتواند چنین ایدهکه 
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آگاتا کریستی        (1976ـ 1890) )آگاتا مری کالریسا میلر(   

 

بانو آگاتا کریستی، نویسنده پرآوازه انگلیسی، شناخته شده درجهان برای داستان های پلیسی،       

کار ویژه  کارآگاه  پوآرو«  » هرکول  ویژه  متخصص[  به  و    ]  کابلژیکی  مارپل«  کار   » میس  تازه  رآگاه 

کریستی   آگاتا  از شکسپیراست.   پس  ترین  پرخواننده  و  نوآوری  در  نویسنده  داستان   66مهندترین 

  ، و    154پلیسی  کوتاه  جهان   20داستان  های  زبان  بیشتر  به  هایش  نبیگ  است.  نوشته  نمایشنامه 

پـَ  کریستی«  »آرشیبال  با  اش  زندگی  مرد  یافتن  جستجوی  در  است.    شده  ]خلبان[  نادنورد  برگردان 

رشیبال   آشنا شد و زناشویی چند روز پیش از نخستین  جنگ جهانی و رفتن آ ] هوایی[  نیروی پنادی  

 هنری و نویسندگی برگزید. تر، نام » کریستی « را برای کارهای  سپس و  به رزمگاه  برگزار گردید

سپس با دو سال همکاری  به پرستاری زخمی ها پرداخت،    ]داوطلب[داوخواهبگونه ی  در زمان جنگ  

وآموزش در داروخانه بیمارستان ارتش گواهینامه داروسازی را بدست آورد. در دومین جنگ جهانی  

کار این   با  از  و  آشنا شد  گوناگون  زهرهای  و  داروها  کاربرد  با  بیشتر  هرچه  دانشگاه  داروخانه  در 

 گاهی در داستان هایش بهره گرفت.  ]تجربه[ آروین 

ن جنگ دو داستان بسیارمهند با نام » هرکول پوآرو نمایشخانه را ترک می گوید« و  در زما          

» فرجامین رازـ  میس مارپل« را نوشت، با این آرمان که پس از وی کسی  نتواند این دو داستان را 

پاداش چندین  برنده  آگاتاکریستی  گیرد.  نویسندگان ]جایزه[  پی  ترین  پرخواننده  از  و  ارزشمند  بسیار 

به زبان های دیگر و با باالترین فروش در جهان که    ]ترجمه[جهان است،  با باالترین شمار برگردان  

در نبیگ » گینس رکورد« آگاشته شده است.  می توان گفت که تا کنون شمار فروش کم و بیش به  

 رد.  چهار میلیارد در جهان برآورد شده است، وهنوزهم نزدیک به  چهار میلیون در سال فروش دا
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   ( ترسایی1131ـ 1048) عمرخیام نیشابوری 
 

 

   بوده است.ابراهیم عمر،نام خانوادگی اش ابوالفتح، برنامش غیاث الدین و نام پدرش  نامش      

 خیام یکی از بزرگترین دوز بوده گرفته شده است. که چادر« شاید از پیشه پدرخیام»ناموری او به 

 شناخته شده در جهان و مایه سرفرازی ایرانیان است. ،دانشمندان ایرانی

ـ نه برای چارینخست ؛ در جهان و سرواد سرا انه ای خردمند فرز ، شناساختر  ان[،ریاضید ]رایشگر  

چارینه های دلنشین  نخستین کسی که فیتز جرالد . ادوارده استهای زیبا و آموزنده اش شناخته شد

   .سته ابرگرداند به انگیسی خیام را

 و خیام یکی از بزرگترین رایشگران و اختر شناسان زمان خود شناخته شده است، ولی پژوهش ها   

  ]طراح[نوشتارهایش در سده نوزدهم در اروپا شناخته و چاپخش شد. در جهان خیام همچون هنداختار

  ؛ ویرایش آن و پس از بازسازی و گاهشمار ایرانی را دگراند وی گاهشمار جاللی شناخته شده است. 

 ـــــ گریشمار ] اعشاری[گردش گوی زمین به گرد خورشید را تا شانزده شمار دهدهی ]مدار[پرگاره ی

 کرد.   ]محاسبه[

 یکی به فارسی است. تنها که پنج نوشتار درفرازنگی بجای مانده است  از خیام   

 امه ی وی و سروده ها یک نوروز نازمی رسد.    24به  خیام     [یها  ]رسالهنوشتارها و نامک هایشمار  

 پوشینه در لندن و دیگری در برلن یافت شده است.  

گرانمایه  و     و  ارزش  با  ـ  نیستی  و  مرگ  به  پرنگری  ـ  و شگفتی  گمان   : خیام  های  چارینه  یژگی 

 . استداشتن زندگی 

ـــ ـــ  ندی دیشمنای ش های ژرف فرزانگی و برآیند اندیشه آگاهانه چارینه های خیام دربردارنده آرِ    

 بزرگ در برابر رازهای آفرینش است. 

 پارسی است.   بیشتر به ،هفتاد دانسته اندکه شمار چارینه ها   
  

 ــ از دی که گذشت هیچ ازو یاد مکن              ــ قومی متفکرند اندر ره دین   از کوزه گری کوزه خریدم باری   ـ 

 فردا که نیامده است فریاد نکن              گمان فتاده در راه یقینقومی ب       اسراریآن کوزه سخن گفت ز هر  

 برنامده و گذشته بنیاد مکن             میترسم ازآنکه بانگ آید روزی           شاهی بودم که جام زرینم بود  

 عمر برباد مکن حالی خوش باش و        کای بیخبران راه نه آنست و نه این       اکنون شده ام کوزه هر خماری   
 

 ــ از آمدنم نبود گردون را سود     گرمی نخوری طعنه مزن مستان را من بی می ناب زیستن نتوانم        ــ ــ 

 وز رفتن من جالل و جاهش نفزود              بنیاد مکن تو حیله و دستانرا               بی باده کشید بارتن نتوانم   

وز هیچ کسی نیز دوگوشم نشنود      غره بدان مشو که می می نخوریتو         ید من بنده آن دمم که ساقی گو    

 کاین آمدن و رفتنم از بهر چه بود     صد لقمه خوری که می غالمست آنرا       یک جام دگر بگیر و من نتوانم   
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( 1895ـ  1822)لویی پاستور         

 
   ــــــــــ ]کشف[شناس، شیمیدان و دانشمند فرانسه ای در یابش بلند آوازگی لویی پاستور، زیست           

« و  هاری«  واکسن  در   »  پاستور  است.  کردن  پژوه  زمینهپاستوریزه«  نیز  بسیار پزشکی  های  ش 

و داشته  درم  ]دلیل[راین    سودمندی  و  انگلی  های  بیماری  از  است.  بسیاری  یافته  را  آنها    وی ان 

دانشگاه های گوناگون وهموند فرازین     ازو رایشگری   گیفرزان دانش آموخته در رشته های  چنین  هم

تو پاستور« از مهند ترین کار وی می ـ بیشتر دانشگاه های فرانسه بوده است. بنیاد گذاری » انستی

واکسن   شکی و یابش در زمینه های گوناگون پز ارزشمند   پژوهش های بسیار با  . انستیتو پاستورباشد

 کشور جهان است.  29شاخه در   32نون دارای اکبرای چندین بیماری، 

 

پاستور:  سخنان ناب و اموزنده     

ـ هر چه بیشتر زیستگاه را با ژرفنگری بررسیم، بیشتر از کار آفریننده ی آن شگفت زده می شویم.    

ه  ک)به بد بینی ها آلوده شوید و نه بگذارید که زمان اندوهبار  نه پروانه دهید ـ هر پیشه ای دارید،  

کشاند. ( شما را به دلسردی و نومیدی برای هر مردمی پیش می آید  

خودسازی  نخست  ازخود بپرسید؛ من برای  ید.پشتکار پی گیر  پایداری و  هایتان را باآرامش کارـ در 

سپس پیگیر با این گونه پرسش، بپرسید: برای کشورم چه کرده ام ؟  و یادگیری خود چه کرده ام؟  

نکه چه کارهایی انجام داده اید، به این برآیند شادی بخش برسید  که شاید بخشی  ای ورییادآسپس با  

 هر چند خرد در پیشرفت کاری سودمند را داشته اید . 

ولی جدا ازهر پاداش که دریافت کنیم و یا نکنیم؛ در پایان زندگی بتوانیم بگوییم:             

انجام داده ام «.  ،ر توان داشتم» من آنچه د                                       
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   (1519ـ1452)  (داوینچی لئونارد دو ونسی )  
 

  گر، تندیس ساز، مهراز، واالدگر، خنیاگر، رایشگر، دانشمند، نگار  ،پرآوازه ی ایتالیایی هنرمند       
مه ی این  در ه  افزون برآن  که   ،، گیاه شناس، نویسندهکالبد شناس، زمین شناس ،]مخترع[پراونده  

  با روی وبسیار خوش پوش بوده است. ، زی []رقصیدنزیبا می وشتیدهبوده است.  زمینه ها کارشناس  
  نزد   کارگاه چندین    درسپس    پیشه وران می آموزد،  برای   ویژه   زشگاهخواندن و رایشگری را درآمو 

تندیس سا  هنرمندان و استادان آ   زی و دیگر هنرها رانگارگری،  اختمان  تا مهرازی سو    موزد می 
می دارند.    پیش  واالیی  جایگاه  جهان  مهند  های  دیرینکده  در  شاهکارهایش  در  رود.  فرهوشی  در 
    درپیوند با   بسیار  با ریزه کاری  اروپاست. یادداشت هایش  نوزایی«مرد »  نماد  ا ندارد. او  جهان همت

ها  آفریده  نوآوری  و  نمودار ها  جزآن   های،  و  گیاه شناسی  رسد.  به هزار    کالبد شناسی،  می               رویه 
آزمونی اش درزمان خودش هم» نه به آیین « و نا    روش های  می نوشته!  «وارونهرا»    وشتارشن

آن زمان  در  وناردو لئ  ، است] منطقی[  گویاییکنگرش او به جهان بیشترآشنا برای هازمان بوده است.  
   بوده است. گیاهخوار  

» مونالیزا« و » فرجامین شام مشیخا« است. تر پرآوازه  نکارگری دارد. از همه  25بیش از *    
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( 1791 ـ 1756)  ولفگانگ آمادیوس موتسارت )موزارت(    

 
 

بر ـ  600به  در زندگی بسیار کوتاه وی هایششمار آفریده که  پرآوازه اتریشی، آهنگساز و خنیاگر    
بسیاری برای گروه همخوانان، ـــــ  شمار ، کنسرتو، اپرا، چندین سمفونیدارنده دربر  شده است؛آورد بر

براستی  که هرکدام و ساخته برای فلوت، پیانو، ویولن، ویولن سل، و سدها آفریده نین همچ تکخوانان و 
 . شاهکار است

یِ ساخته    فرجامین     نام » رکویی  نافرجام ماند ودر ـم  با  از    موزارتآمرزش مردگان«  پایان  پیش  به 
ازده  و در دوستین سمفونی،  سالگی نخهفت درخت،  پنج سالگی آهنگ می سا    از  دن آن درگذشت.  رسانی 

 است.   جهان در زمان خود و هم اکنون از بزرگترین آهنگسازان پرا را نوشت،سالگی نخستین ا  
 پدرش می پرسد: چکار می کنی؟ پاسخ می دهد:   ،در چهار سالگی هنگام بازی با پیانو     
آهنگساز    ساخته های شگفت این  !! از این رو«یکدیگر را دوست دارند بیابمه  نت هایی ک  می خواهم»

زیباست های  ملودی  از  سرشار  نت  ،فراسپهری   « برگزیده  زیرا  که  دوست  یکدیگر  ،است  هایی«  را 
  د ! داشته ان 

 د. ز روان را می نوا گوشنواز و دلنشین  آبشارآوای  بسانآفریده هایش   ساخته ها و *          

  آسایشگاه ها برای بیماران پخش می شود(. در و هنگام بیهوشی و کاردپزشکی در بیمارستان ها  )  آفریده ها   
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   ( 1827ـ 1770  )  بتهوون لودویک فن    
 

 

بتهوون،     فن  آلمانی،    لودویک  پرآوازه  برای  خنیاگر  شده  شناخته  آزادیخواه،  و  دوست  مردم 

» سرود کشورهای هم بخشی ازآن    « که اکنون9نامورترین »سمفونی شماره  سمفونی های سترگ و  

ـ می ارت آشنا در وین با موز 1787بوده اند. در پدربزرگ و پدرش هر دو خنیاگر  پیمان اروپا« است.

: » به او  می گویدپس از شنیدن به دوستانش    ،آهنگی بنوازد  می کند که  خواستدرموزارت  شود.  

ولی  می پذیرد  فراخوانی » هایدن « را    1792یان از او سخن خواهند گفت «! در  پرنگر باشید، جهان

از روش و راهنمایی هایدن پیروی  بتهوون      .دوستانه نبود  و نزدیکپیوند آنها مانند پیوند با موزارت  

[ ایده  ]  مونه  د ، بیشتر از آنچه می گمانیدهایدن برایش نوشت: » شما بسیار هوشمند هستی  ؛ و نمی کرد

چند دل ـ و     ـ  ،  من می گمانم که شما دارای چند مغزرا دارید  و توانایی آفرینش شاهکارهای بی همتا

 چند روان هستید«!  

زمانی که بتهوون سمفونی شماره » نـُه « را آغازید توان شنوایی را از دست داده بوده و هیچ نمی     

  ا و شگفت انگیز او پی ریزی شده است.ـ شنیده است. چگونگی آفرینش این شاهکار تنها درمغزتوان

این   سترگ،  سمفونی  درازنای   این  در  سمفونی  بزرگترین  فراسپهری  یشاهکار  خنیاگری   کارنامه 

   و با دردی بس سترگ   با این روی،   بتهوون شاهکار خود را نمی شنیده، باختر شناخته شده است.  

رای سمفونی فرجامینش، روان درخشان و برای خنیاگری چون او، با گزینش نام » سرود شادی « ب

 واالی خویشتن را به جهانیان شناسانده است. 
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(  1616ـ 1564) ویلیام شکسپیر    

 

 

نویسنا  شکسپیر      نمایشنامه  آورترین  با    سروادسراییجهان،    م    39و   سرواد145  چیره دست  

  را به شوند دشواری پدر . آموزشگاه  ده ی شانزدهم اروپاستنمایشنامه از پرکارترین نویسندگان س

آورد، نخست    در نمایشخانه ها روی  نیمه کاره رها کرد و به جستجوی کار در  سرپرستی خانواده 

اسپ های هنرپیشگان را نگهداری می کرد ولی کم کم به درون نمایشخانه راه یافت و به بازسازی و 

، پرداخت  کاره  نیمه  های  نمایشنامه  رسانی  فرجام  درپس    به  بازی  به  ،  نمایش  چند از  سرانجام 

در پیشگاه شهبانو الیزابت هایش    نمایشنامه  یکی از1594و در سال    نویسی روی آورد  نمایشنامه

بر این باورند که او بهترین نمایشنامه نویس    ن[]منتقدییکم نمایش داده شد. بسیاری از َسَرهندگان  

سزاوار و  انگلیس  ادبسار  پدر  شکسپیر  است.   شمار  به  جهان  است.  بسیار  ارج  و  ستایش  ترین 

 می رسد و شمار واژگان نوین که او به 29066درنوشتارهای او به     ]تکرار نشده[واژگان نابازگفته  

 واژه می باشد.  1700بیشتر از انگلیسی افزوده  زبان

مکبسنامور      ـ  ژولیت  و  رومیو  ـ  هملت  اوتللوـ  نمایشنامه:  باشد.    ترین  می  سزار  جولیوس  ـ 

ای زمان و  ندر دراز   ]اما[نـَ پ  نمایشنامه ها به انگلیسی زمان وی نوشته شده است،روشن است که  

 آسان سازی شده است.   ،نیاز به سازش با زمان کنون

   !؟«ودن یا نبودن پرسش اینست» ب 
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در سانسکریت    Buddha       بودا         

  

ت. در دوران ) شاهنشاهی ساسانی( این واژه به گونه  روشنی یافته ( اس  و بودا به چم ) بیداردل       

  به زبان پارسی   ت«ـُ بوت یا ب  با ریخت »  وامواژه از زبان سانسکریت به زبان فارسی میانه )پهلوی(

 ده می شود بکار می رود.  راه یافت. این همان واژه ای ست که در فارسی »بت« پیکره ای که پرستی

ــ به چم  « سیدهرتا»  واژه . سپس تر بودا نامیده شد رتا  گوتاما«یده بنیاد گزارآیین بودیسم » س       ـ

بیش از دوهزار سال پیش در هندوستان پدید آمد   ،آیینکهن ترین    از» جوینده دانایی « است. بودیسم  

  ـــ بودا نخست نزد دوآموزگار روش  دامنه داری در سرزمین آغازین خود دربرداشت. ]اثر[ و هنایش

در جستجوی » نیروانا« راه دیگری برگزید و    را آموخت. سپس  ]حکمت[ یشی« و فرزانگی  اند» ژرف  

 کشیدن ویژه گرایید وبا  نشستن زیر درختی که سپس تر  ]نفس[به » روزه گرفتن « وساماندهی در دم

 » درخت بوداهی« نامیده شد به »نیروانا« یا» روشنایی « دست یافت.   

بیکرانی      آرامش،   : به  نیروانا  رسیدن  دشمنی،  و  ازکینه  آز،  از  رهایی   ، ها  خواسته  از  رهایی   ،

آنسوی زمین، آنسوی آب، آنسوی سپهر، آنسوی خورشید، پایان ناپذیر و بیکران ، و سرانجام پاکی 

 و آرامش ناب است.   

 ! :داستان بودا و یک زن

سخنان او شده بود از    دهی برای مردم سخن می گفت، زنی که فریفته  در]سفر[  بودا در گشتارش      

بودا خواست تا مهمان  وی باشد. بودا پذیرفت و به سوی خانه زن می رفت که کدخدای ده هراسان  

خود را به بودا رسانید و گفت » این زن هرزه است به خانه ی او نروید« بودا به کدخدا گفت یکی از  

    بودا گذاشت ! آنگاه بودا گفت:   دستانت را بمن بده! کدخدا با شگفتی یکی از دستانش را در دست

 اکنون » کف بزن« کدخدا با شگفتی بیشتر گفت » هیچ کس نمی تواند با یکدست کف بزند« ! 

بودا لبخندی زد و پاسخ داد: هیچ زنی هم نمی تواند به تنهایی بد و هرزه باشد، مگر اینکه مردان  

است هایشان  پول  و  مردان  الدبراین  باشند!  هرزه  نیز  هرزه ساخته دهکده  زنی   ، زن  این  از  که   ،

 !است. برو و بجای نگرانی برای من نگران خودت و مردان دهکده باش
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( 1642ـ  1564 )  گالیلیو گالیله    
 

و      خنیاگر  پدرش  گشود.  جهان  به  چشم  فرهنگ  با  خانواده  یک  در  ایتالیایی،  پرآوازه  دانشمند 

ابزار    ]ماکت[  توانا در ساخت نمونک   بسیارو  ] ذهنی خالق[ریننده  خواننده بود. از کودکی دارای ویری آف

دینی را رها  ] درس های[ پس ازدو سال فراگیری آموزه های  ر ده سالگی به کلیسا فرستاده شد وبود. د

به پایان پزشکی را  1585در دانشگاه رشته ی پزشکی را آغازید ولی در    1581سپس در سال    کرد.

ــ سپس به دانشگاه  را نزد چند استاد آموخت و] ریاضی[ کرد. رایشگری   ترکنرساند و دانشگاه را   ــــ

کانیک و م]فیزیک[ گیتیک رایشگری، راه یافت و پس از به پایان رسانیدن آموزش در رشته  » پادوا«

آوازه   ]فلسفه[گیهمچنین در رشته های اختر شناسی و فرزاناستاد همان دانشگاه شد. او بود.  استاد 

انگاره  گالیل از  پدافند  بیشتردر پشتیبانی و  بود که  ]نظریه[  ه  بود که پیش از وی گفته  » کوپرنیک«  

زمین گرد است، خورشید به گرد زمین نمی چرخد، زمین هسته و میانگاه سامانه خورشیدی نیست و  

ورشید  مردان کلیسا که باور داشتند خ  بنیاد  این زمین است که گرد خورشید می گردد. ولی انگاره بی

 گناهکار شناخته شدن  به،  آسمانی شمرده می شد  ]الهام[همچون فرتاب    سده ها  و  ،گرد زمین می گردد

       آتش سوزانده شده بود! در زبان نرانده بود، زنده  ود را براگر پشیمانی خ  و،  انجامید  در دادگاه  گالیله  

ریزه کاری ها و پستی بلندی ها را فریده بود توانست  که خود آ  ]تلسکوپی[با دوربین اختر شناسی  وی  

  ]طبیعت[ در ماه بنگرد و سامان اختران و هرباسپ ها را بررسد. گالیله باور داشت که آیین زیستبوم  

 نوشته شده است.   ]ریاضی[به زبان رایشگری 

برخی سخنان در نمایشنامه ی برتولت برشت برگرفته از زندگی و گفتار گالیله:      

ـ کسی که راستینگی را نمی داند نادان است  و  2بخردی آدمی کران و مرز ندارد. ـ به راستی که نا1

ـ در دادگاه : سروران خواهشمندم اندکی بینش و خرد!   3آنکه می داند و پنهان می کند نابکار.   

ندارند! گالیله پاسخ داد:  ]قهرمان[ ـ آندرآ شاگرد گالیله گفت : بدبخت مردمی که گهرمان 5  

فرتور پایین گالیله در دادگاه مردان کلیسا!ــ   ی که به گهرمان نیاز دارند! بدبخت مردم   
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( 1860ـ 1788)  رشوپنهاو  آرتور      
         

  
فرزان     که  بود  باور  براین  آلمانی  پرآوازه  روانشناش  و  فرزانه  به    ]فلسفه[  گیآرتورشوپنهاور  باید 

      ز دانش بتواند درونمایه را دریابد. ی نوشته شود که هر کس با هر پایه اگونه ا

      1818« درسال   جهان یازش و انگارش آن است پرآوازه وی بنام » در نبیگ شوپنهاور نوشتار   

    ]یازش =اراده ـ انگارش = تجسم[چاپخش شد.  

  . « چیستی آغازین دنیا یازش است »  :بنیاد فراگیر اندیشه شوپنهاوراین است که 

و   زیر چیرگی  و کیهان  جهان    ]کل[  ، شوپنهاور درهمادوی هستی که ما در خود می سهیمهمان نیر  

نیروی نشانه ی    و هر چه در آن است را  جهان. بدین مانک که  سهیده است   «  یازش فراگیرنشان »  

م ازدای  یازش  تا    ند،  هایخردترین  گوی  ما  وآسمانی    ]کرات[  بزرگترین  گیاهی،    تکانهمه  کانی،  

 .مردمان سرانجام وجانوری 

     اینکه، یک یازش یکتا و کوتاه سخن    همه نیروی جهان در یازش و از یازش است.  ،پایه  براین     

آفریده، سامان دادهو کیهان  جهان    ]کلی[همادی نمایش گذاشته و  را  به     همچنانکه همه   .می گرداند، 

ـ اتم    همه جنبش های درونی  زیستبوم،  و  نیروهای شناخته و ناشناخته،  نمایان و پنهان جهان هستی

از   مردمکنش های  همگی    همچنینگیاهان و جانوران و    یهاویژگی    و  نهاد، سرشتها،      را برآمده 

 د. و فراگیر جهان می دان یازش یگانه و یکتا

 مند است.این یازش نیرومند و توان  ]مظهر[ نمادنهایی و   ]اوج[ در اوگ ]بشر[مرتو       

را برآمده از این نیروی بیکران می داند و می گوید:  مردمانمه اندیشه ها و کنش های شوپنهاور ه   

پیش آمده    ما از فرجام خوب و بد بسیاری از کارهای خود به شگفت می آییم و بسیار  یازاین رو»   

پیش   چه بسا ازیم،  یا اشده ده یانجام آن نداشته ایم کشانه ی که خود گرایشی بیکه بسوی آرمان ویژه 

  انجام آن هستیم فراهم می کنیم ولی با شگفتی دستاوردی ه  کاری را که نیازمند ب   ینآغازبرنامه ریزی  

   . « بدست نمی آید

انجام نرسیدن آرمان ه  ی توانا را در شکست و ب ا و بازدارنده    ی فراپنداراینجاست که ردپای یک نیرو

می  خ و  ود  برابر آنگاه  سهیم  نادی  در  توانای  نیروی  و  این  خوار  را  خود  خـُرد  دنی  یابیمبسیار  . می 

   :می گنجاند  را در این گزاره رخدادها شوپنهاور چکیده ی همه این چگونگی ها و

کارها و ردر رویارویی با بیش  براین پایه مردمان  .«  یازش فرمانفرماست و هوش فرمانبر اوست  »  

  . ناتوان این پیشامد ها ]دالیل[های راین اندریافت د و از نپیشامدهای زندگی خود سردرگم می مان

) Jean- Claude Filloux  ----- L’Inconscient ) برگرفته از نبیگ               
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  ( 1983ـ 1907)جرج ِرمی ــ هرژه     

 
ـ گر پرآوازه بلژیکی با ویژه نام »هرژه« نام هنری وی، بیشتر با آفرینش داستان  نگارجرج ِرمی       

»ت تـَ های  دلبسـَ ن  بسیار  کودکی  از  است.  شده  شناخته  جهان  در  «  ن«  پیشاهنگی  سازمان   « به  ته 

هایی برای آگهی های بازرگانی سازمان چاپ می شد. همزمان نگارگری    هایش در هفته نامه اینکار

به گونه ی سپید و سیاه   ]آلبوم[نخستین جـُـنگ    1930می کشید. درسال نام » تن تن و میلو«  با  او 

گر کارشناس را به ژه « را بنیاد نهاد وگروهی نگارآنگاه کارگاهی با نام » هنرکده هر   چاپخش شد.

ها به گونه »کارتون« است. گری  چاپخش کرد. نگار  ]آلبوم[کار گمارد  و همزمان چندین » جـُـنگ«  

  با خود به همراه آورد. درگشتارش هایش به ]تجربه[  هرژه در گشتارش های بسیار کوله باری آروین  

نخستین    فرانسه، انگلیس ، آلمان، ایتالیا، سوئد، دانمارک وهمچنین امریکا، که آنجا با مردم »سیو«

است  بومیان مصر،  چین،   تایوان،  به  را  رهنوردی  و سپس  آشنا شد  کشور  امریکایی  چندین  و  رالیا 

هنایش . بسیار کنجکاو به فرهنگ دیگرکشورها و راه و روش زندگی دیگر مردمان،  گرفتدیگر پی  

 ــــ» تن تن در تبت«،   در جـُـنگ » تن تن« با نام های: » تن تن در کنگو«،این رهنوردی ها را  ]اثر[

گری  که با هنرمندی نگار  ،دیگرکشورهای  چند  در    » تن تن در مصر« ، » تن تن در استرالیا « و  

 ه شده است. تاش نگ هر کشور شده می توان یافت. داستان ها با ریزبینی و ارج به فرهنگ مردم

کار ـ  بـِرگ« اِسپیل  ناِستِوِ  و»است  به نمایش گذارده شده در جهان چندین نمایشگاهکارهایش در    

ساخته  با نام » سرگذشت تن تن و راز لیکورن « ]فیلمی[کارگردان پرآوازه امریکایی  رخشاره یی 

 ) لیکورن جانوری افسانه یی همانند اسب با یک شاخ (   است.

یکی   2021ژانویه  14ارد. درکاسته نشده که باژگون خواهان بسیار دهرژه ذر زمان از ارزش نگارگری هایش باگ   

 کارهایش به ارزش سه میلیون دالر به فروش رفت. از 
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   (1967ـ  1898) ُرنه َمگریت   

 

 

گری است.« در نگارلیسم برجستگان » سوررآگر پرآوازه بلژیکی،  یکی از گریت نگاررنه مَ       

در  در جهان هنر  شناخته شده  هایش  گری  نگار  دمی هنرهای زیبای بروکسل ،  دانش آموخته در آکا

لندن و هلند نیویورک،  هازمان   جایگاه شایسته خود را در  و چند کشور دیگر،  نمایشگاه هایی در 

آورد]جامعه[ بدست  بیستم  استهنری سده ی  ره  را  راستینگی  مگریت  ویژه  گنگ . روش  و  ازآمیز 

به  رازهای واژگاندر نگارگری هایش  است،    نمایاندن با نوشتار گرایش وی را  و   ،  گاهی همراه 

  مگریت برای گذران زندگی  بافت.  می توان یا  ه ی » نمایان و ناپیدا«به گون    نمارش به ناشناخته ها

یرینکده مگریت دارای در زمینه آگهی های بازرگانی و نبیگ نگاری همکاری داشت.  د  چند سازمان

در    2009شگفت و پرسش برانگیز درسال  ]نقاشی[  نگارگری    569بزرگترین کلکسیون در جهان با  

که یافت،  گشایش  نگارگری،ا  بروکسل  بر  ها  فزون  پیرنگ  ها[  دربردارنده  تندیس  ،]طرح  و  ابزارها 

و   نگارگری شده  نگاره  300های  و   که    فرتور  زمانی  در  پیرنگ  استسرشناس  هنوز  و      . نبوده 

هایش با  نام » المپیا« و ارزش چهار میلیون دالر از دیرینکده ربوده ارگری  درهمان سال یکی از نگ

نگار چرگری  شد.  مگریت  نمایاند،  های  می  را  گوناگونی  های  اخه  نگارگری  درچرخه  های ی 

 .  جزآنو  سنگواره مانند، یا ابزارهایی با نوشتار و گاهی هم باز گشت به کارهای پیشین

میلیون دالر و  شش  22ها با نام » به دیدار خوشی«! به بهای  یکی از نگارگری    1962در سال       

 نگارگری دیگر درلندن به فروش رفت. نوشتارزیر: » این یک پیپ نیست «!   
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 ( 1949ـ   1862)     موریس َمتِرلـَنک  
 

 

پاد    برنده»  بلژیکی،  پرآوازه  رشته نویسنده  در   » نوبل  بورژوا  اش   « خانواده  یک  در  =  ادبسار، 

را پس   ]وکیل[پیشه دادیار    ]وکالت[سرمایه دار« و کاتولیک زاده شد. دانش آموخته در رشته دادگزاری

  از زمانی کوتاه رها کرد. درپی چندین سال زندگی درفرانسه نخست با نویسنده نامی» ویلیه دو ایزایی 

آلمان و از اینرو هگل و شوپنهاور  ]ایده آلیسم[    آرمان گرایی  [ی  ]فلسفه  ی فرزانآدام « آشنا شد که به و

مالیین« در  1809را شناساند.  در   نام » شاهزاده  با  نبیگش  باره ی  با چاپ گزارشی در  فرانسه  در 

با اوسکار وای پرآوازه شد. مترلنک  فردا  به  از امروز  ناگهان  فیگارو  نامه  رودن و    اگوست  لد،هفته 

  مایشنامه» پرنده آبی« دریافت کرد.را برای ن  » پاداش نوبل« 1911و در تول فرانس، آشنا شد، آنا

د     پیرونمایشنامه  است.   شده  نوشته  پرده  شش  ی[    فرزان  ر  بیشتر   ]سمبولیسم[نمادگرایی]فلسفه 

                     ست. ا همراه باآفرینندگیپیچیده و گنگ است، ولی جستارها همواره نوین و ، نوشتارها رازآمیز

ناشاخته و نا آشنا ی ،  و سهش های گنگ  باره ی آشفتگی  آوری وی پیش کشیدن پرسمان درنو       

مردمان خـِرَ   روان  ـ  کلیزانگبین  زندگی  نوشتارهایش:  از  فراساست.   ـ   سرنوشت  و  ـ   د  ها  گل  ت 

رد.  نمایشنامه پرنده می توان نام ب  را  چندین نبیگ در زمینه های گوناگون دیگرنمایشنامه پرنده آبی و

    ی ت. او نخستین نویسنده اامریکا، انگلیس، فرانسه و ژاپن به نمایش گذاشته شده اس  ،آبی در روسیه

 چالش کشیده است.در نوشته هایش به  » ناخودآگاه« را درزندگی مردمان ]اهمیت[مهندیاست که 

نمایشنامه ها   می توان هنایش آن را در چامه ها، نیو به روش ]سمبولیست[  ستنمادگرامترلنک         

 هایش یافت. چند گفتار از موریس مترلنک: و جستار

ـ هیچ چیز از یک  2خردمندتر می بود!  ]آدمی[مانند شکم تهی سدا می کرد مرتوم  ـ اگر مغر تهی ه1

ی برای کسانی که  ـ هیچ رویداد بزرگ  3!می گشاید  دری رازیباتر نیست تا زمانیکه ندانیم چه    « کلید»

می آموزاند که تنها   ـ گذر سال ها به مردمان 4نخواهد داد  کوششی برای داشتن آن انجام نداده اند رخ

ـ  هوشمندی آنست که  6ـ  سرنوشت آدمی همان خواهد بود که خواست اوست  5راستینگی مهند است

م و با آفریدن او خود خدا  یبا جستجوی خداوند آنرا می آفرین  ـ7دریابیم که هیچ چیز دریافتنی نیست  

  !می شویم 

 جایزه نوبل است(. 9دارای  )بسیاری بیگانه(]جمعیت[رینشـُ پ)کشور بلژیک  تنها با یازده میلیون *   
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   (  1955ـ 1879 )  شتیننی ا آلبرت    

 

بی پایه    خود راکیستی آلمانی    1895در سال    ،آلمانی]فیزیکدان[  گیتیکدان  و  شتین دانشمندنیآلبرت ا   

ـ  جهان و فرهوشی بی    سیاری او را بزرگترین دانشمندب.  وبه شهروندی کشور سویس درآمد  ساخت

دانند.همتا   در    ]نسبیت[وابستگی  ]نظریه[  انگاره    می  هنایش شگرفی  او  دانش  و   بردر جهان      داشته 

     گوناگون بوده است.در روند پیشرفت دانش در زمینه های  ]بنیادین[شوند دگرگونی های مهادین 

پراوش » سازمان آگاشت  کارمند    چند سالجوانی  ک، درییتگایشگری ودانش آموخته در رشته ر     

اختراعات[    «ها ثبت  سازمان  ازآن   سویسدر]  دانشگاه    فرازین  یداستا  بود. پس  اروپا و    چندین  مهند 

انگاره های ارزش   سخنرانی  بیشمار  را پذیرفت و  امریکا با  پیوند    1922در سال    . وش داشتمنددر 

انجام    ]اجازه[بی پروانه) مغزاینشتین که    کالبد شناسی  را دریافت کرد.  ]فیزیک[  پاداش نوبل در گیتیک

 است.  بوده مغز  نیم گوی« »دو پیاپی  و]مهم[های مهند! نشانگر پیوند (شده بود

 گفتار پندآموز اینشتین به شمار190 می رسد. 11 گفتار  برگزیده شده است: 

و یک تسو همنشین   ! ]ساعت[دست روی چراغ گذاشتن برابر است با یک تسو] ثانیه[ یک تسوکه ـ 1  

نسبیت« است. وابستگی = یک دختر زیبا بودن برابراست با یک تسوکه! و این همان »    

ـ  آنان که دوست دارند به آهنگ دیگران بوشتند، تنها شدنی است که در داشتن مغز لغزشی رخ ـ  2

برای آنها بسنده خواهد بود. ] نخاع[ ، مغز مهره پشتداده باشد  

   زمان بسیار کوتاهی خواهد داشت!  ، ـ  کوشش برای هماهنگی خرد و فرمانروایی3

شگفتی و شگفت زدگی را نچشیده باشد، چشمان کم سویی دارد.  ]تجربه[ـ آنکه مزه ی آروین 4  

می شود. ]ذهن[  دی دچار تنبلی ویر  ـ کسی که بسیار می خواند و کوشش مغزی کمی دارد، به زو5   

ـ  آزادی را باور ندارم، زیرا همه در یک چارچوب و بر پایه نیازمند یها رفتار می کنند. 6  

ـ  زیباترین سهش در جهان، دریافت راز و نهفتگی هاست ، آنکه این سهش را هرگز درنیافته  7

 باشد، چشمانش بسته است. 

ارزشمند باشید. ـ  نکوشید پیروزگر باشید، بکوشید 8   

پیشی گرفته است.    ] انسانیت[  گریبر مرتو]تکنولژی[ ـ شوربختانه در زمان ما فناوری  9   

نردبان » یعغوب« است، تنها به خداوند می فرجامد. ] علم[ ـ راه پله ی دانش و دانایی  10   

ـ خداوند تاس بازی نمی کند! 11   
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(  1882ـ   1809)چارلز رابرت  داروین   

 

 
پرآوازه انگلیسی،  بیش از هر چیز برای یافته هایش در زمینه دانش فرگشت  زیست شناس         

پدرداروین پزشک و پدربزرگ  می دانند.    «پدر فرگشت» او را    ، براین پایهشناخته شده استتکامل[]

وری و ترس از خون رها کرد و به گردآ  ]دلیل[ . داروین رشته ی پزشکی را به راین  شناس بوداوگیاه  

پنج ساله را با کشتی    [ی ]سفردانشگاه پرداخت. سپس گشتارشی  ]موزه[سامان گیاهان برای دیرینکده  

بررسید   را  ها  و سنگواره  گیاهان  ها،  ماهی  ازپرندگان،  بسیار  های  گونه  گشتارش  دراین  و  آغازید 

 ودربازگشت نبیگی از پژوهش هایش با نام » روزنامه پژوهش ها« نگاشت.  

نب     و در  گوهرهنبازهستند  و  نهاد  یک  از  ها  گونه  ی  همه  که  کشید  پیش  را  نگرش  این  یگش 

امروز نگرش  این  دارند.  از    هخویشاوندی  یکی  و  است  شده  پذیرفته  دانشمندان  های ازسوی    پایه 

پدیداری   []اصول سرآغاز  که  است  کسانی  نخستین  از  داروین  آید.   می  شمار  به  دانش    بنیادین 

ب   [آدمی ]  مرتوگان ایرا  با  همه هستندگانررسید،  که  برآیند  و  نگرش   برمی    ن  ـ  از یک سرچشمه  

خیزند. داروین در نبیگ پرآوازه اش » بنیاد گونه ها ـــ گزینش سرشتین« می نویسد که گونه هایی  

دارند،  را  پیرامون  با  آهنگی  هم  توانایی  که    که  هایی  گونه  و  داشت  را خواهند  زندگی  پیگیری  بخت 

 وافزوده است که:   ؛ازمیان می روندگ سازی را نداشته باشند، توانایی هماهن

 .«جانداران تک یاخته یی است]تکامل یافته[آدمی فرگشت یافته »                        
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در گزینش جستارها  ها  سرچشمه     
 ...........................................…………………………………………… 

 
فرَوهـَر. انتشارات   1385 پژوهش و نگارش کورش نیکنام.  ؛ وروز* از نوروز تا ن  

در پیوند با جانوران و گیاهان و چند جستار دیگر ؛ از ویکی پدیا )دانشنامه آزاد( بیشتر از  جستار *

به پارسی برگردان شده است. که زبان فرانسه ای و چند جستارهم از انگلیسی    

ویکی پدیا )دانشنامه آزاد( از زبان فرانسه ای به پارسی   در باره ی بزرگان جهان؛ از * جستار

 برگردانده شده است. 

زاد(  فارسی. د جستار از ویکی پدیا )دانشنامه آ * چن   

  . سوم دبیرستان /  سال1375 * زیست شناسی گیاهی ، سال

Jean- Claude Filloux --   L’Inconscient   .، ژان کلود فی ـ یو   *   نبیگ 

  La vie secrète des arbres – Peter Wohlleben   رازهای درختان؛ پیتر وهلبن   *

خوشنویس: مسعود فضل الهی/1381* رباعیات حکیم عمر خیام نیشابوری؛ انتشارات جمهوری،   

 

 

 

واژگان پارسی بنمایه های       
.............................................................................. ..............................  

 
.1394چند واژه ی پارسی سره از برهان؛ امیر حسین اکبری شالچی، ـ   

   1399دستور زبان خانلری به پارسی؛ پارسی گردان، فرزاد بتهایی .  ـ 

ی.  سی آبادیس؛ از نرم افزار رایانه ادیکشنری فارسی به فارـ   

ی.  سرچشمه های پارسی سره؛ دکتر امیر شالچ ـ   

.1377، 1373،، نرم افزار رایانه ایفرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه؛ سه پوشینه، ابوالقاسم پرتوـ   

.1337فرهنگ حسابی ـ فرهنگ واژگان انگلیسی به فارسی؛ پژوهش و نگارش دکتر محمود حسابی  ـ   

.1367فرهنگ فارسی عمید؛ حسن عمید. ـ   

در فرهنگستان ایران پذیرفته شده است.  1319ا پایان فرهنگستان ایران، واژه های نو که تـ   

. 1390ی ی اکبر دهخدا، نرم افزار رایانه الغت نامه ی دهخدا؛ عل ـ   

. 1390واژه نامه پارسی سره ؛ فرهنگستان زبان پارسی ـ   

.1389واژه نامه پارسی سره؛ گروه علمی تک، ـ   

واژه نامه زبان پاک؛ احمد کسروی.  ـ   

   1394سی به پارسی ؛ فرزاد بتهایی، ارواژه نامه، پـ 

 .......................................................................................................................   
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 درباره گردآورنده
  

 

 گردآورنده دانش آموخته زبان و زبانشناسی نیست.  

   

 درم، فرنشین آموزش و پرورش استان کردستانست، برای کار پ زادگاه ما همدان ا         

 سال در سنندج زیستیم.  12   

درسنندج،           معلم[  ]تربیت  آموزگار«  پرورش   « سال  یک  و  دبیرستان  ازدیپلم  پس 

دبیرستان   در   ) آموزگاه  نخست  شاگرد  شوند  به   ( و  شدم،  گمارده  پرورش  و  درآموزش 

فار زبان  سوم،  تا  نخست  رشته ی  ازسال  تهران،  در  آموزاندم. سپس  می  انگلیسی  و  سی 

آرایه گری درونی ] دکوراسیون داخلی[ در دانشگاه آزاد را به شوند خویشکاری مادری،  

 پس از یک سال و نیم، ناچار رها کردم. 

ختن بپردازم و این بار  سرنوشت اینگونه نوشته شده بود،  که دربلژیک بار دیگر به آمو     

و خواست بسیار به    کشش ازنو جوانی با    .سالگی « روی نیمکت بنشینم  هشت در» چهل و 

«  Ecole Supérieure de STL-UC   لوک      آموزشگاه واالی َسن»وآفرینندگی  نوآوری

برگزیدم وسه سال رشته ی» نگارگری و پیرنگسازی پارچه و جامه « را  را دربروکسل  

 به پایان رسانیدم. 

خنیاگری باخترزمین و خنیاگرانی که شاهکارهای جاویدان  همواره کنجکاو و پویان به       

آموختن   به  چهارسال  بروکسل،  در  خنیاگری  آکادمی(   نوزده  از)  یکی  در  اند،  ساخته 

»سولفژ « ] زبان  خنیاگری باختر[ و چندین سال پیانو، آواز و چند سال » ِدکلـََمسیون =  

پارسی گوی میهنم را برای  خوشخوانی « پرداختم، وهرسال چکامه های سروده سرایا ن 

 شناساندن فرهنگ و زبان آهنگین پارسی بر می گزیدم.  
  

 

  

   فرزاد بتهایی                                                                                           

 
      1399دیماه                                                                                                            

2021فوریه                                                                                                              
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زیر. نبیگ های گردآورنده  در نشانی دیگر   *   

  

  

 

 

http://www.farzanegi.org/person/Farzad%20Bathaei   
  

افشین پوریا ) پورباقی(   فرزانگی ـدر تارنمای   نبیگ ها   

  

 

   

         

 ** نبیگ های: دستور پارسی فرزاد ـ دستور زبان خانلری به پارسی ـ  

 ـ دل نهان  گلزار زبان پارسی )پارسی ـ تازی( و واژه نامه، پارسی به پارسی     

 ویراست شده است.                                                       1401ن ماه در بهم و همچنین این نبیگ      

                                          

  

  

 

 

 

 
 

 farzad.bathaei@gmail.com 

 

 

 

mailto:farzad.bathaei@gmail.com

