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این داستان: خانواده  شما 
و خانواده  بنفشگان

سارا صیادی – معلم و تسهیلگر
مناسب برای پایه های پنجم، ششم و هفتم

گیاه شناســی،  زیست شناســی،  درســی:  حوزه هــای 
اســطوره تاریــخ،   فارســی،  ادبیــات 

 فعالیت شماره  یک :
ما چطور رو یه چزیی اسم یم ذاریم؟

اســم شــما چیــه؟ .........................................................
.................

تــا حــاال فهمیدیــن چــرا اســم شــما اینیــه کــه هســت؟ ............
............................

چــه کســی اســم شــما رو انتخــاب کــرده؟ آیــا می دونیــد؟ .......
..........................

ــرای  ــمو ب ــن اس ــرا ای ــه چ ــیدین ک ــون پرس ــا ازش ــاال ازش ی ــا ح ت
ــه؟........................ ــم دیگ ــه اس ــه ی ــردن و ن ــاب ک ــما انتخ ش

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

تــا حــاال شــده چیــزی رو ببینیــن و اســمش رو ندونیــن؟.........
.........................

تــا حــاال شــده چیــزی رو بدونیــن ولــی اســمش یادتــون نیــاد؟.
.............................

به نظرتون این چیه؟
و  می دیدیــن  رو  چیــز  ایــن  بــار  اولیــن  بــرای  شــما  اگــه 
انتخــاب  رو  اســمی  چــه  بذاریــن،  اســم  روش  می خواســتین 
منظــره  ایــن  بــرای  توجیهــی  و  توضیــح  چــه  می کردیــن؟  

؟ شــتین ا د

تصویر1

اگــر االن ایــن تصویــر رو تــوی گــوگل ســرچ کنیــد، نتیجــه ای کــه 
مــی آد، اینــه کــه ایــن تصویــری از آتشفشــان نیمه خامــوش 

ــد«ه. »دماون
امــا آدم هــای خیلــی خیلــی قدیمــی کــه دوربیــن عکاســی 
نداشــتن تــا از دماونــد عکــس بگیــرن و اینترنــت هــم نداشــتن 
تــا اون عکــس رو تــوی گــوگل ســرچ کنــن، چــه توضیحــی راجــع 

ــتن؟ ــره داش ــن منظ ــه ای ب
»دماونــد همــواره بــا رشــته کــوه البــرز همــراه بــوده و بلندترین 
ــاور  ــه ب ــا ب ــت. بن ــی داده اس ــکیل م ــه  آن را تش ــن نقط و زیباتری
ایرانیــان باســتان، آســمان و زمیــن در آغــاز کوهــی بــود کــه پایــه  
آن را زمیــن و قلــه اش را آســمان تشــکیل مــی داد. بنــا بــه ایــن 
ــا از  ــید ت ــول کش ــال ط ــتصد س ــرز هش ــی الب ــوه اصل ــاد، ک اعتق
زمیــن بــه درآمــد. بدیــن گونــه، ایــن کــوه میــان کیهــان کشــیده 
ــان را  ــه جه ــی ک ــمان، در جای ــه آس ــه  آن ب ــه پای ــد، درحالی ک ش
ــی  ــوه کیهان ــن ک ــه های ای ــت و ریش ــته اس ــرده، پیوس ــه ک احاط
زیــر زمیــن پراکنــده اســت و آن را بــه هــم پیوســته نــگاه مــی دارد 
ــد. در  ــر می آورن ــر ب ــر س ــای دیگ ــه  کوه ه ــه ها، هم ــن ریش و از ای
وســط ایــن کــوه، »تیــره«، کــه بلندتریــن قلــه  البــرز اســت، قــرار 
دارد و از آن جــا تــا بــه عــرض پــِل چینــَوت کشــیده شــده اســت 
کــه روان هــا پــس از مــرگ، در ســفر خــود بــه ســوی بهشــت یــا 
دوزخ، از آن جــا بایــد بگذرنــد و در آن جــا دیــوان بــا هــم بــه 

گفت و گــو مشــغول اند )هینلــز، ۱۳۷۱: ۱۳۷(.«

ــته؟  ــون درس ــه نظرت ــه؟ ب ــح چی ــن توضی ــه ای ــع ب ــون راج نظرت
ــخته؟ ــت؟ س ــخره اس ــه؟ مس جالب
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امــروزه مــا بــه توضیح هــای اینجــوری کــه بــا ســاختن 
یــک داســتاِن معمــوال بــرای مــا عجیــب و غریــب، علــت وجــود 
چیزهــا رو توضیــح مــی دن، می گیــم اســطوره. جاهــای مختلــف 
دنیــا، اســطوره های خودشــون رو دربــاره  چیزهــای مختلــف 
ــدان  ــرق و یخبن ــا رعد و ب ــه ت ــان گرفت ــای آتشفش دارن. از کوه ه

ــاه. ــارون و گل و گی ــرف و ب و ب

 فعالیت شماره  دو:
اســم  خودتــون  بســازید،  داســتان  خودتــون 

بذاریــد
حــاال شــما فکــر کنیــد ایــن اولیــن بــاره کــه چیــزی کــه نشــونتون 

ــد. ــی دم رو می بینی م
به نظرتون این چیه؟

داستانش چیه؟
چه ویژگی هایی داره؟

اسمشو چی می ذارین؟

تصویر2
Chiranthodendron pentadactylon

این یکی چی؟

تصویر ۳
Phalaenopsis amabilis

این یکی چطور؟
به نظرتون این چیه؟

شما اسم اینو چی می ذارین؟ چرا؟

تصویر4
Hymenopus coronatus
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خب. خب. اینا چه ربطی به بنفشه داره؟
البــد اگــه االن یــه عکــس نشــونتون بــدم و ازتــون بپرســم ایــن 

چیــه، خیلی هاتــون می گیــن:
»یه گُله«

»تصویر یه گله«
»این گل بنفشه است«

اما من چند تا تصویر نشونتون می دم:

تصویر5
Viola tricolor

تصویر6
Viola cultivar

تصویر7
Viola tricolor

تصویر8
Viola odorata

تصویر9
Viola odorata
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ــن  ــا همچی ــن؟ از کج ــون گَُل ــون همه ش ــه نظرت ــی ان؟ ب ــا چ این
چیــزی می گیــد؟

گل هــا چطــوری ان کــه وقتــی می بینینشــون فکــر می کنیــد 
ــه.« ــه گُل ــن ی ــا! ای :»آه

حوصله تون سر رفت؟
خــب. پــس خیلــی ســؤال پیچتون نمی کنــم. بلــه؛ درســته. 
ــخیص دادن  ــدن و تش ــا رو دی ــن چیزه ــما ای ــل از ش ــا قب آدم ه
کــه اینــا همه شــون گَُلــن. در واقــع همــه ی ایــن گل هــا، گل 
»بنفشــه« هســتند. حتــی اونایــی کــه نارنجــی و زرد و ســفید و 

ــزن! قرم

ــاب  ــمی انتخ ــراش اس ــده و ب ــن گل رو دی ــه ای ــری ک ــن نف اولی
ــم  ــرض می کنی ــا ف ــرده؟ اص ــاب ک ــمو انتخ ــن اس ــرا ای ــرده، چ ک
کــه اون اولیــن نفــر، یــه بنفشــه  واقعــا بنفــش دیــده و اسمشــو 

ــه.  ــته بنفش گذاش
این به نظرتون درسته؟

یا که نه!
آدم هــا اول رنــگ بنفــش رو یــه جــای دیگــه دیــده بــودن و 
بــراش اســم بنفــش رو گذاشــته بــودن و وقتــی ایــن گل بنفــش 
رو دیــدن، اســم ایــن گل رو هــم چــون کــه رنگــش بنفشــه، 

ــا؟ ــه. ه ــتن بنفش گذاش
به نظرتون کدوم این داستان ها درسته ؟

اگــر اســم ایــن گل، بــه رنــگ بنفــش ربــط داره، چــرا اون گل های 
دیگــه هــم کــه رنگشــون بنفــش نیســت، اسمشــون بنفشــه 

اســت؟

فعالیت شــماره  ســه: شــباهت ها و تفاوت های 
گل ها

ــت  ــون دق ــه ها. بهش ــس بنفش ــه عک ــد ب ــه برگردی ــار دیگ ــه ب ی
کنیــد و ســعی کنیــد شــباهت ها و تفاوت هــای ایــن گل هــا 
و  شــباهت ها  و  بیاریــن  کاغــذ  باشــین.  زود  بنویســید.  رو 

بنویســید.  رو  گل هــا  ایــن  تفاوت هــای 
به چه چیزهایی دقت کردین؟

ــرار  ــم ق ــار ه ــوری کن ــه چط ــون؟ این ک ــا؟ تعدادش ــه گلبرگ ه ب
ــن؟ گرفت

به برگ ها؟ تعدادشون؟ شکلشون؟ حاشیه شون؟
می کنیــد  بررســی  رو  گیاه هــا  دقــت  بــه  داریــن  شــما  تــا 

بذاریــن مــن یــه آدم دیگــه رو بهتــون معرفــی کنــم کــه 
ــن رو  ــام می دی ــن انج ــما االن داری ــه ش ــن کاری ک ــار ای ــزاران ب ه

داده: انجــام 

تصویر10

تصویر11

شــد دو تــا؟ نــه. یــه نفــره. تــو تصویــر پاییــن جوونــه و تــو 
تصویــر بــاال دیگــه جــوون نیســت. اســمش »کارل لینائــوس«ه. 
ــل  ــود مث ــرار ب ــد. ق ــا اوم ــه دنی ــوئد ب ــو س ــش ت ــال پی 313 س
یــه  شــد.  گیاه شــناس  نشــد.  امــا  بشــه.  کشــیش  بابــاش 
گیاه شــناس چــی کار می کنــه اصــا؟ اگــه ازتــون بپرســن کار 

می-گیــن؟  چــی  چیــه،  گیا ه شــناس ها 
این که: »گیاه ها رو می شناسن؟«

خــب. ولــی چجــوری می شــه کــه اونــا گیاهــا رو بشناســن؟ 
یعنــی چــه چیز هایــی بایــد در مــورد گیاه هــا بدونــن کــه بشــه 

گفــت :»خــب پــس، تــو گیاه هــا رو می شناســی!«
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یادداشــت  رو  عکس هــا  اون  تفاوت هــای  و  شــباهت ها 
ــو  ــن جل ــتتونو بذاری ــن، یادداش ــت کردی ــه یادداش ــن؟ اگ کردی

دســتتون.
ــناس  ــک گیاه ش ــه ی ــای لین ــه آق ــه ک ــون بمون ــم یادت ــن رو ه ای

ــود. ب
خب؟

ــی  ــم. خیل ــف کن ــون تعری ــه برات ــز دیگ ــه چی ــوام ی ــاال می خ ح
قر وقاطــی حــرف می زنــم؟ ببخشــید. ولــی صبــر کنیــن.

بریــن بــه تصویــر هشــت نــگاه کنیــن. خــب؟ خــوب نــگاه 
کنیــن. حــاال می خــوام یــه آقــای دیگــه رو بهتــون معرفــی کنــم. 

ایشــون رو :

تصویر12

ایشــون محمــد بــن محمــد بــن حســین حســینی خطیبــی 
بکــری بلخــی معــروف بــه موالناســت. )ایــن چــه اســمیه دیگــه! 
خاصــه ش  آدمــا  همیــن  واســه  شــاید  طوالنیــه؟  اســمش 
می کنــن و بهــش می گــن موالنــا( . اسمشــو شــنیدین تــا حــاال؟ 
نــه؟ از دور و بری هاتــون بپرســین. اونــا اسمشــو شــنیدن؟ 

آهــا! چــی می گــن در مــوردش؟
خــب خــب خــب. اگــه بریــد تــو گــوگل ســرچ کنیــد، می گــن کــه 
ایشــون یــه شــاعره کــه 813 ســال پیــش بــه دنیــا اومــده. خیلی 
هــم معروفــه. بــرای ایرانی هــا خیلــی هــم مهمــه. شــاعرها چــی 

ــن؟ ــعر می گ ــن؟ ش کار می کن
ایــن آقــای موالنــا کــه خیلــی قدیمی تــر از آقــای لینــه اســت تــو 

ــه: ــوری می گ ــعراش این ط ــی از ش یک

بنگر بدین درختان چون جمع نیکبختان
شادند ای بنفشه از غم چرا خمیدی

می فهمید چی می گه؟
داره بــا یــه بنفشــه صحبــت می کنــه انــگار. بهــش می گــه: 
ای بنفشــه! بــه ایــن درختــا نــگاه کــن کــه مثــل یــه جمــع 

خوشــبخت شــاَدن. تــو چــرا از غــم خــم شــدی؟

عکس هشت رو دیدین به دقت؟ 
به نظرتون این ها از غم خم شدن؟

البتــه کــه شــاید بــا نگاه کــردن بــه ایــن عکــس بشــه چیزهــای 
مختلفــی گفــت:

ــمت  ــه س ــای آن ب ــت و گل ه ــرم اس ــه ن ــاقه  بنفش ــای س »انته
پاییــن کــج می شــوند.«

انداختــن  کله شــونو  همیــن  بــرای  غمگینــن.  »بنفشــه ها 
پاییــن.«

»بنفشــه ها همیشــه کله شــون پاییــن نیســت! این جــا دارن 
ــدن.« ــم ش ــاز، خ ــو نم ــوع ت ــت رک ــل حال ــن و مث ــاز می خون نم

 مسخره  است؟
زیباست؟

جالبه؟

ــه  ــا ب ــل موالن ــم مث ــه ه ــای لین ــا آق ــه. آی ــای لین ــه آق ــم ب برگردی
ــی زد  ــرف م ــون ح ــرد و باهاش ــگاه می ک ــه ها ن ــا و بنفش گیاه ه
و حالشــون رو می فهمیــد و ازشــون می خواســت خوشــحال 

ــن؟ باش
ــای  ــه آق ــم. ممکن ــوال رو نمی دون ــن س ــواب ای ــن ج ــتش م راس
ــه.  ــرده باش ــن کارا رو ک ــودش ای ــی خ ــوت و تنهای ــو خل ــه ت لین
ــت. ــن نیس ــه، ای ــروف و مهم ــرش مع ــه خاط ــه ب ــزی ک ــی چی ول
نام گــذاری  و  طبقه بنــدی  بــه  می کنــه  شــروع  لینــه  آقــای 
ــه  ــه این ک ــم . ن ــش کاری نداری ــا به ــه این ج ــورا ک ــا و جون گیا ه
ــل از  ــا قب ــا ت ــه، ام ــرده باش ــن کارو ک ــه ای ــه ک ــری باش ــن نف اولی
لینــه اونایــی کــه بــرای گیاه هــا و جونــورا اســم گذاشــته بــودن، 
اســم های طوالنــی و ســختی رو گذاشــته بــودن. مثــل اســم 
آقــای موالنــا کــه محمــد بــن محمــد بــن حســین حســینی 
خطیبــی بکــری بلخــی بود.)آخــه واقعــا کــی ایــن اســم یــادش 
ــم  ــن اس ــه ای ــای لین ــل از آق ــا قب ــن ت ــر کنی ــا فک ــه؟( مث می مون

ــود: ــاه ب ــه گی ــی ی علم
 physalis amno ramosissime ramis angulosis glabris

foliis dentoserratis
همین قدر طوالنی! حتی طوالنی تر از اسم آقای موالنا.

لینــه گیا ه هــا رو طبقه بنــدی کــرد و بــر اســاس ایــن طبقه بنــدی 
روی اونــا اســم های جدیــد گذاشــت کــه دوبخشــی ان. مثــل 
امــا  فامیلــی.  یــه  و  داریــن  اســم  یــه  البــد  کــه  شــما  اســم 

طبقه بنــدی یعنــی چــی؟
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فعالیت شماره  چهار: شجره نامه  خانوادیگ
خــب خــب خــب. حــاال وقتشــه دوبــاره کاغــذ و قلم هاتونــو بیاریــن و شــجره نامه  خانوادگیتــون رو بنویســین. می-دونیــن 
شــجره نامه چیــه؟ نــه؟ مهــم نیســت. االن بهتــون می گــم. فقــط حوصلــه کنیــد و گیــج نشــید. بــرای این کــه یــاد بگیریــن 
ــی  ــر، ول ــی ذارم. راه اول، طوالنی ت ــون م ــا راه جلوت ــد، دو ت ــت کنی ــو درس ــجره نامه  خودتون ــا ش ــد ت ــاش کنی ــه و ت ــجره نامه چی ش

ــت. ــب نیس ــی جال ــن خیل ــر م ــه نظ ــی ب ــره ول ــنگ تره، راه دوم کوتاه ت ــن قش ــر م ــه نظ ب

راه اول: 
ــون تری رو  ــن راه آس ــه می خوای ــد ک ــس کردی ــد و ح ــت کردی ــش وحش ــا دیدن ــه ب ــروف: ) اگ ــجره نامه  مع ــه ش ــم ی ــن؟ این آماده ای

ــون تر( ــه راه آس ــد ب ــد و بری ــد ازش بگذری ــد، می تونی بری

تصویر13

البد االن با خودتون می گین یاخداااااا. این دیگه چیه؟ 
ایــن شــجره نامه  یــه ســری از آدمــا تــو شــاهنامه  فردوســیه. )می دونیــن شــاهنامه  فردوســی چیــه؟ نــه؟ خــب مــن هــم بهتــون 

نمی گــم اگــر نمی دونیــد. همــه چیــز رو کــه مــن نبایــد بهتــون بگــم. بریــن از بقیــه بپرســین(.

ــن  ــه ای ــردن ب ــا نگاه ک ــا ب ــی ده(. م ــون م ــز رو نش ــری چی ــه س ــه ی ــاده ک ــکل س ــه ش ــی ی ــودار یعن ــوداره )نم ــه نم ــجره نامه ی ش
شــجره نامه مثــا می تونیــم بفهمیــم پــدر و پدربــزرگ و جــد و ...)بگیــر بــرو تــا تــه( یــه شــخصیتی مثــل رســتم کــی بــوده. 

آماده این که بفهمیم؟
خب. پس اسم رستم رو توی تصویر باال پیدا کنید. پیدا کردین؟ آفرین.

حاال من یه تصویر خلوت تر نشونتون می دم:
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رستم رو می بینین؟ اون پایین سمت چپ؟
خــب. رســتم بــا یــه خــط افقــی وصــل شــده بــه زواره. ایــن یعنی 
ــرده  ــه خ ــرن. ی ــک نف ــون ی ــدر و مادرش ــتمه و پ ــرادر رس زواره ب
می ریــم باالتــر. می بینیــم یــه خــط عمــودی، خــط بیــن رســتم و 
زواره رو وصــل کــرده بــه یــه خــط دیگــه کــه ایــن خــط دوم، زال 
و رودابــه رو بــه هــم وصــل کــرده کــه یعنــی اونــا مامــان و بابــای 

رســتم و زواره ن و ... . 
هــر جــا یــه خــط عمــودی از وســط یــه خــط افقــی اومــده پاییــن، 
ــا،  ــان و پایینی ه ــان و باب ــی مام ــط افق ــرف اون خ ــی دو ط یعن

ــارم. ــرتون رو درد نی ــونن و ... س بچه هاش
ــد و  ــه آدم و از ج ــی ی ــط فامیل ــا از رواب ــراره م ــجره نامه ق ــو ش ت

ــیم. ــر ش ــاش باخب آب
االن با توجه به این نمودار :

رستم پسر زاله
زال پسر سامه

سام پسر نریمانه
نریمان پسر گرشاسبه

گرشاسب پسر اطرده
اطرد پسر شمه

شم پسر کورنگه 
کورنگ پسر ....

تا همینجا بسسه.

و  شــلوغ پلوغه  عکــس  اون  تــوی  بریــن  می تونیــن  حــاال 
ــزرگ  ــاش و مامان ب ــان و باب ــن مام ــد و بگی ــدا کنی ــرج رو پی ای
از بقیــه کمــک  و  بــودن؟ حوصلــه کنیــد  بابابزرگــش کیــا  و 

بگیریــن.
شــما می تونیــد شــجره نامه  خودتــون رو بکشــید؟ یعنــی اســم 
ــاالی  ــین و ب ــن بنویس ــو اون پایی ــر برادراتون ــون و خواه خودت
ســرتون یــه خــط افقــی بکشــین. بعــد از وســط اون خــط 

افقــی یــه خــط عمــودی کوچولــو بکشــین و وصلــش کنیــد 
بــه خطــی کــه قــراره مامــان و باباتــون رو بــه هــم وصــل کنــه. 
بعــد همیــن کار رو بــرای باباتــون انجــام بدیــن همونجــا، اســم 
ــون  ــاال سرش ــد ب ــین، بع ــارش بنویس ــرادراش رو کن ــر و ب خواه
ــن  ــه بری ــه می ش ــا ک ــر ج ــا ه ــد ت ــین و بع ــی بکش ــط افق ــه خ ی
بــاال. از مامــان و بابــا و مامان بــزرگ و بابابزرگتــون دربــاره  جــد 
بزرگتــون بپرســین. آیــا شــما می دونیــن بابابــزرگ بابابزرگتــون 
کــی بــوده؟ بریــن بگردیــن دنبالــش. ازش اطاعــات بــه دســت 

ــن.  بیاری
اگــه خســته شــدین و تــا این جــای راه طوالنــی رو اومدیــن، مــن 
بهتــون می گــم عیــب نــداره کــه حــاال بریــن تــوی راه دوم کــه راه 

کوتاه تریــه.

راه دوم:
یــه  خانوادگــی  شــجره نامه   درســت کردن  بــرای  خــب. 
ــود  ــی دانل ــد رو گوش ــه می تونی ــود داره ک ــم وج ــن ه اپلیکیش
ــوری  ــد و این ج ــتفاده کنی ــر ازش اس ــه بزرگت ــک ی ــا کم ــد و ب کنی
بهــش نشــون بدیــد کــه بــا گوشــی، کارهــای علمــی هــم می شــه 
کــرد! اســم اپلیکیشــن »شجره نامه ســاز آنایــن«ه. می ریــن 
اون تــو و اطاعــات خودتــون و خواهــر برادراتــون و عموهــا 
و عمه هــا و بچه هاشــونو و ... رو تــا هــر جــا کــه بلدیــد، وارد 
تمیــز  شــجره نامه   یــه  آخرســر  اپلیکیشــن،  ایــن  و  می کنیــد 

تحویلتــون مــی ده.
ــا  ــه مث ــرای این ک ــم، ب ــم گفت ــن ه ــه از راه اول رفت ــی ک ــه اونای ب
بفهمیــد کــه پدربــزرگ پدربزرگتــون کــی بــوده، مامان هــا و 
کنیــد.  ســوال پیچ  پدربزرگ هاتونــو  و  مادربــزرگ  و  باباهــا 
بهشــون بگیــد داریــد شــجره نامه  خانوادگــی درســت می کنیــد. 

نکتــه  مهــم: مــا تــو ایــران فامیلیمــون رو از باباهامــون می گیریم 
. شــجره نامه ای کــه این جــا نشــونتون دادم هــم شــجره نامه  

پدریــه. یعنــی شــما می ریــن ســراغ خانــدان پدرتــون.
ــون  ــونو از باباهاش ــا فامیلی هاش ــا، بچه ه ــای دنی ــه ج ــو هم ت
ــر دو. ــا از ه ــرن ی ــون می گی ــی از مامانش ــه جاهای ــرن. ی نمی گی

رو  مادریتــون  خانــدان  شــجره نامه   بــار  یــه  کنیــد  ســعی 
رو.  پدریتــون  خانــدان  شــجره نامه   بــار  یــه  و  بنویســید 

چی داشتم می گفتم؟ اصا یادتونه؟
از آقــای لینــه صحبــت کــردم و گفتــم کــه بــا یــه مــدل جدیــدی 
و  کــردن  طبقه بنــدی  رو  جونَِورهــا  و  گیاه هــا  کــرد  شــروع 
براشــون اســم های جدیــدی گذاشــت کــه مثــل اســم اصلــِی 

آقــای موالنــا اون قــدر ســخت و طوالنــی نباشــن.

ــین،  ــته باش ــون رو نوش ــجره نامه  خانوادگیت ــر ش ــم اگ ــما ه ش
االن دســت بــه یــه جــور طبقه بنــدی زدیــن. بلــه! شــما یــه کاری 

شــبیه کار یــه آدم معروفــی مثــل آقــای لینــه کردیــن.
ــدی  ــه طبقه بن ــی ب ــه ربط ــون چ ــما و جد وآبات ــواده  ش ــا خان ام

ــه داره؟ ــه گل بنفش ــی ب ــه ربط ــا چ ــا و اص گیاه ه
االن براتون توضیح می دم.

شــما یــه خانــواده  کوچــک داریــن )بعضی هاتــون کــه فکــر 
می کنیــد نداریــد، بایــد بگــم داشــتین و داریــن ولــی ازش خبــر 
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نداریــن( خــب شــما یــه خانــواده ی کوچیــک داریــن. یعنــی 
خودتــون و خواهــر برادراتــون و مامــان و باباتــون. ممکنــه 
ــال  ــی احتم ــن. ول ــم نباش ــبیه ه ــی ش ــون خیل ــان و بابات مام
ــا  ــا، ی ــدوم از اون ــر ک ــبیه ه ــون ش ــر برادرات ــما و خواه ــه ش این ک

ــاده. ــید زی ــه باش ــبیه همدیگ ش
ــا  ــی عمه ه ــن. یعن ــل داری ــه فامی ــر، ی ــد باالت ــه بری ــرده ک ــه خ ی

ــا و ...  و عموه
اگــه نمودارتــون رو خیلــی خیلــی طوالنــی و تــا زمان هــای قدیــم 
ــه  ــما، اگ ــزرگ ش ــزرگ مادرب ــه مادرب ــین، ممکن ــرده باش ــم ک رس
قیافــه ش رو ببینیــن خیلــی هــم شــبیه شــما نباشــه، امــا بــه هــر 

حــال فامیلتونــه!
خب!

بــا  بــره  موالنــا  آقــای  مثــل  نمی تونســت  کــه  لینــه  آقــای 
شــجره نامه   کــه  بخــواد  ازشــون  و  بزنــه  حــرف  بنفشــه ها 

بنویســن. و  بکشــن  زحمــت  خودشــون  رو  فامیلیشــون 
بــه  می تونســت  بکنــه.  می تونســت  کاری  یــه  ولــی 
گل وگیاه هــای مختلــف نــگاه کنــه، بــا دقــت خیلــی خیلــی 
ــدس  ــد ح ــاره و بع ــونو در بی ــباهت ها و تفاوت هاش ــاد. و ش زی
ــی- ــی م ــا نزدیک ــبت دور ی ــه نس ــا چ ــن گل  و گیاه ه ــه ای ــه ک بزن

ــن کار  ــم همی ــما ه ــه؟ ش ــن. یادتون ــته باش ــم داش ــا ه ــن ب تون
آقــای لینــه رو کردیــن. شــباهت ها و تفاوت هــای گل-هــای تــو 

نوشــتین. رو  عکس هــا  اون 

 فعالیت شماره  پنج: کالبدشکایف یک گیاه
 امــا حــاال ازتــون می خــوام اگــه براتــون ممکنــه یکــی دو تــا 
بنفشــه  واقعــی جــور کنیــد و بــا دقــت بیشــتری بررســیش 
کنیــد. حتــی بــا ذره بیــن. اول نــگاش کنیــن. بچرخونینــش. 
ــدا  ــم ج ــش رو از ه ــای مختلف ــه بخش ه ــن ک ــازه داری ــی اج حت
ــی از  ــه چیزهای ــه چ ــن ک ــن بگردی ــال ای ــن دنب ــا ذره بی ــد و ب کنی
چشــمتون مخفــی شــده بــوده. امــا اگــر بــه بنفشــه دسترســی 
ــن  ــر همچی ــه خاط ــه رو ب ــه بنفش ــن ی ــر نمی خوای ــد و اگ نداری
ــونم.  ــب برس ــوام تقل ــون االن می خ ــن بهت ــد، م ــر کنی کاری َپرَپ
ــه گل  ــف ی ــای مختل ــال بخش ه ــون دنب ــه خودت ــه! این ک البت
ــه  ــد ک ــدا کنی ــی پی ــاید چیزهای ــره. ش ــی جذاب ت ــن خیل بگردی
بقیــه قبــل از شــما پیــدا نکــردن. پــس اگــه می خوایــن اول 
خودتــون یــه بنفشــه رو کشــف کنیــد، تقلــب مــن رو نــگاه 
ــا  ــا ت ــاید اص ــداره. ش ــی ن ــچ عیب ــه هی ــه ک ــم ن ــر ه ــد. اگ نکنی
وقتــی کــه دســتتون بــه یــه بنفشــه رســید یادتــون رفتــه باشــه 

ــود.  ــی ب ــوندم چ ــون رس ــن بهت ــه م ــی ک تقلب
حــاال می ریــم ســراغ تقلــب. نــه بابــا. عیبــی نــداره. خــودم دارم 

ــونم. ــب می رس ــون تقل ــا بهت این ج
خــب. اگــه بــه کل یــه گیــاه بنفشــه نــگاه کنیــم، یعنــی نــه فقــط 
بــه گلــش، و اونــو کامــل از تــوی خــاک در بیاریــم، تــو نــگاه اول 

ــا رو داره: ــن بخش ه ــاه ای ــن گی ای
ریشه. 1

ساقه. 2
برگ. 3
گل. 4

االن کــه فصــل بهــاره، اگــر بــه گیــاه بنفشــه تون نــگاه کنیــد، 

اینــا رو می بینیــن. امــا! اگــه تــو تابســتون بــه بنفشــه نــگاه 
کنیــن یــه بخــش دیگــه هــم می بینیــن: میــوه!

ــون.  ــا می خوریمش ــه م ــتن ک ــی نیس ــط اونای ــا فق ــه، میوه ه بل
ــم: ــه می کن ــوه رو اضاف ــس می ــوه داره. پ ــم می ــه ه بنفش

5.میوه

تصویر ۱۵

خــب حــاال می خــوام بهتــون بگــم گیاه هــا چــی کار بلــدن بکنــن 
کــه مــا بلــد نیســتیم. همیــن بنفشــه کــه می بینیــن، اگــه بهــش 
ــاک رو و آب  ــواد خ ــری از م ــه س ــه، ی ــاک باش ــو خ ــن و ت آب بدی
رو از ریشــه ش هــورت می کشــه، اینــا رو می رســونه بــه بــرگاش، 
ــاک رو  ــوِط آب و خ ــن مخل ــید، ای ــور خورش ــک ن ــا کم ــا ب برگ ه
ــی دن  ــاره م ــذا رو دوب ــن غ ــد، ای ــذا . بع ــه غ ــن ب ــل می کن تبدی
بــه ســاقه و ســاقه غــذا رو بــه بخش هــای مختلــف بنفشــه 
می رســونه. مــا بلــد نیســتیم ایــن کارو کنیــم. پــس آب و خــاک 
رو قاطــی نکنیــن و نخوریــن و نریــن تــو آفتــاب بــه امیــد این کــه 

ســیر بشــین! 
کار  چــی  بنفشــه  بــرگ  و  ســاقه  و  ریشــه  فهمیدیــم  خــب. 

چیــه؟ کارشــون  میــوه  و  گل  امــا  می کنــن. 
شــاید فکــر کنیــد همیــن کــه گل قشــنگه، کافیــه و الزم نیســت 
ــم  ــنگه و ه ــم قش ــه گل ه ــم ک ــد بگ ــی بای ــه. ول ــه ای بکن کار دیگ

کارهــای دیگــه بلــده. چــی کار؟ بچــه زاییــدن!
ــی  ــی زان. ول ــه م ــه بچ ــم ک ــا نمی گی ــورد گیاه ه ــا در م ــه م البت
گیــاه- کــه  کنــن  کاری  یــه  بلــدن  گل هــا  کــه  اینــه  منظــورم 

هــای بزرگ تــر، بتونــن از خودشــون بچه گیــاه تولیــد کنــن. 
چطــوری؟

االن بهتــون می گــم. واســه این کــه بفهمیــم چطــوری، بایــد 
این جــا  مــن  کــه  گلــی  کنیــم.  نــگاه  گل   بــه  دقیــق  خیلــی 
ــم  ــه ه ــی گل بنفش ــت. ول ــه نیس ــی دم، گل بنفش ــونتون م نش

بفرماییــن: آماده ایــن؟  داره.  رو  بخش هــا  همیــن 
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تصویر16

گلبرگ های بنفشه رو می تونین تشخیص بدین؟
کاسبرگ هاشو چی؟

خب.
یه سری اسم جدید هم داریم می بینیم:

مادگی
و

پرچم
می دونین اینا چی ان؟

حــاال یــه چیــز جالــب دیگــه در مــورد بنفشــه ها بهتــون می گــم. 
یــه بنفشــه الزم نیســت کــه یــا دختــر باشــه و یــا پســر. الزم 
نیســت کــه یــا زن باشــه و یــا مــرد. هــر گیــاه بنفشــه یــه بخــش 
مــاده تــو خــودش داره و یــه بخــش نــر. واســه همیــن خــودش 
به تنهایــی می تونــه بچــه بــزاد. مــا آدم هــا ایــن کار رو بلــد 
نیســتیم و هــر بچــه مجبــوره یــه مامــان جــدا و یــه بابــای جــدا 

ــه. ــته باش داش
بخِش مامان بنفشه اسمش مادگی ه

بخش بابای بنفشه اسمش پرچم ه

ــش  ــن و بخ ــکاری می کن ــم هم ــا ه ــه ب ــش بنفش ــا بخ ــن دو ت ای
ــه. ــه می ش ــه حامل ــاده  بنفش م

ــون  ــن شکمش ــه می ش ــی حامل ــه وقت ــا ک ــای م ــل مامان ه مث
ــت.  ــرده ماماناس ــکم بادک ــون ش ــم هم ــوه ه ــه، می ــاد می کن ب

ــت. ــوه اس ــوی می ــی ت ــه جای ــه ی ــون بچ چ
ــه  ــن بچ ــه خوردی ــی ک ــیب ها و پرتقال های ــو س ــاال ت ــا ح ــما ت ش

ــن؟ ندیدی
از این به بعد ببینین. بچه  گیاه ها اسمش »دانه« است.

ــوی  ــه ت ــودش بیفت ــر خ ــا اگ ــکاری ی ــاک ب ــوی خ ــر ت ــه رو اگ دان
خــاک، تبدیــل می شــه بــه یــه گیــاه بنفشــه  جدیــد.

تصویر17
تصویر سمت راست، میوه  بنفشه است.

ــوش  ــه ت ــت ک ــه اس ــده  بنفش ــوه  بازش ــپ، می ــمت چ ــر س تصوی
و  خــاک  تــوی  می افتــن  دانه هــا  ایــن  اســت.  دانــه  از  پــر 

مــی آرن. وجــود  بــه  رو  جدیــدی  بچه بنفشــه های 

خــب پــس حــاال شــما می دونیــد کــه گل بــه جــز قشــنگی چــی 
ــه کار  ــودن چ ــی ب ــز خوردن ــه ج ــم ب ــوه ه ــه و می ــده بکن کار بل

ــی آد. ــر م ــتش ب ــه ای از دس دیگ

چــی کار  می خواســتیم  و  بودیــم  کجــا  کــه  یادتونــه  خــب. 
لینــه  آقــای  کــه  می زدیــم  حــرف  ایــن  از  داشــتیم  کنیــم؟ 
گیاه هــای مختلــف رو بــا دقــت خیلــی خیلــی زیــاد بررســی 
زد  حــدس  و  فهمیــد  تفاوت هاشــونو  و  شــباهت ها  و  کــرد 
کــه کدوماشــون چــه نســبت دور یــا نزدیکــی بــا هــم دارن. 
ــه   ــی هم ــرد، یعن ــی ک ــاد بررس ــی زی ــت خیل ــا دق ــم ب ــی می گ وقت
دقــت  بــا  مختلــف  زمان هــای  تــو  رو  گیاه هــا  بخش هــای 

کــرد. مقایســه  و  مشــاهده 

کــه  دادم  نشــون  بهتــون  عکــس  ســری  یــه  کــه  یادتونــه 
هــم  بــا  فرق هایــی  یــه  امــا  بــودن،  بنفشــه  همه شــون 
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ــور  ــه چط ــه بنفش ــه ی ــم ک ــم بفهمی ــاال می تونی ــتن؟ ح داش
ــش  ــش بنف ــه رنگ ــی اگ ــه، حت ــه باش ــه بنفش ــوز ی ــه هن می تون
نباشــه. مثــا ممکنــه تــو فامیــل شــما بیشــتر آدم ها موهاشــون 
مشــکی باشــه. ولــی ممکنــه یکــی باشــه کــه موهــاش قهــوه ای 
روشــن یــا طایــی باشــه. ایــن باعــث نمی شــه کــه اون آدم 

دیگــه فامیــل شــما نباشــه.

خــب. آقــای لینــه وقتــی شــباهت ها و تفاوت هــای هــزاران 
ــه  ــت ی ــش خواس ــرد، دل ــی ک ــف رو بررس ــور مختل ــاه و جان گی
ــر  ــه. فک ــت کن ــا درس ــه  اون ــرای هم ــجره نامه ب ــبیه ش ــزی ش چی

ــاه! ــزاران گی ــرای ه ــوده. ب ــختی ب ــه کار س ــه چ ــد ک کنی
یادتونه که:

رستم پسر زال بود
زال پسر سام بود

سام پسر نریمان بود
نریمان پسر گرشاسب بود

گرشاسب پسر اطرد بود
اطرد پسر شم بود

شم پسر کورنگ بود؟

ــدن؟ )  ــش ب ــی فح ــاد یک ــت جد و آب ــه هف ــاال ب ــا ح ــنیدین ت ش
ــه( ــت و آبائ ــاد نیس ــتش آب ــون درس ــن، چ ــتباه می کن ــب اش خ

لینه هفت جدو آبای موجودات مختلف رو تعیین کرد:
فرزند

پدر
پدربزرگ

جد
پدرجد 

و ... حتی اسم بقیه ش رو بلد نیستم.

توی شجره نامه  لینه، 
»گونه« همون فرزنده. مثل شما و خواهربرادرتون.

»ســرده یــا جنــس«، شــما و خواهربرادراتــون و پدرمادراتــون و 
عمــه و خالــه و دایــی و عموهــا و بچه هاشــونین

ــه  ــم اضاف ــون ه ــا و مادربزرگ هات ــواده«، پدربزرگ ه ــو »خان ت
می شــن و ... 

همین طور بگیرین برین تا ته.

این کاری که لینه انجام داد، اسمش »رده بندی«ه.
حاال به ما چه؟

طوالنــی  و  ســخت  اســم های  لینــه،  کــه  می گفتــم  داشــتم 
بخشــی. دو  اســم های  بــه  کــرد  تبدیــل  رو  موجــودات 

درســته کــه مــا بــه همــه  اون بنفشــه های وحشــی و غیروحشــی 
و زرد و نارنجــی و بنفــش و قرمــز نهایتــا می گیــم »بنفشــه«، 

امــا! 
از  »خانــواده« ای  لینــه،  رده بنــدی  اســاس  بــر  »بنفشــگان« 

هســتن. گیاه هــا 
کــه  بزنیــم  صــدا  طــوری  رو  بنفشــه  یــه  این کــه  بــرای  مــا 
چه جــور  از  کــه  باشــه  مشــخص  بقیــه  بــرای  منظورمــون 
بنفشــه ای داریــم صحبــت می کنیــم،  بایــد اســم »گونــه« و 

اســم »ســرده یــا همــون جنســش« رو بدونیــم. البتــه!
مــا اگــر گیاه شــناس نباشــیم و اگــر نخوایــم کــه علمــی صحبــت 

کنیــم هیــچ اجبــاری بــه ایــن کار نداریــم.

تصویر ۱۸
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حــاال بریــد بــه عکســایی کــه نشــونتون دادم نــگاه کنیــن. 
ــو  ــه ت ــن ک ــان که ــه زب ــن ) ی ــی التی ــم دوبخش ــه اس ــون ی پایینش
زمان هــای قدیــم، آدم هــا اگــه می خواســتن علمــی و قلنبــه 
ــردن  ــت می ک ــان صحب ــن زب ــه ای ــد ب ــن، بای ــت کن ــلنبه صحب س
ــم  ــود. االن ه ــی ب ــترک علم ــان مش ــا زب ــا مدت ه ــع ت و در واق
انگلیســی تقریبــا این جوریــه. آدم هــای جاهــای مختلــف دنیــا 
بــرای این کــه حــرف همدیگــه رو ترجمــه کنــن، خیلــی وقت هــا 
از انگلیســی اســتفاده می کنــن(، بلــه، پاییــن اون عکســا یــه 
اســم دوبخشــی التینــه کــه می شــه اســم علمــی اون گیاه هــا و 

ــک! ــور کوچ اون جان
کدوم جانور؟ 

تصویر شماره  4.
صحبــت  علمــی  آدمــا  همــه   گفتــم،  کــه  همون طــور  ولــی 
ــه  ــون باش ــون آس ــه براش ــمی ک ــن، اس ــه همی ــن . واس نمی کن
ــن:  ــماره 4 می گ ــر ش ــه تصوی ــا ب ــی ذارن. مث ــا م رو روی چیزه

»ملــخ صورتــی« 
یا به تصویر شماره  2 می گن: »دست شیطان«

به تصویر شماره  3 می گن: » مریم مقدس«
نخیــر! االن قــرار نیســت بهتــون بگــم کــه بقیــه چــی می گــن بــه 

هــر چیــزی. 
حاال که این همه کار با هم کردیم:

اسطوره  دماوند رو یاد گرفتیم،
عکس یه جونور عجیب و یه سری گیاه رو دیدیم،

یه چیزهایی از آقای لینه و آقای موالنا و آقای رستم گفتیم،
هــم  رو  رســتم  شــجره نامه   و  چیــه  شــجره نامه  فهمیدیــم 

دیدیــم،
شجره نامه  خانوادگیمون رو درست کردیم،

ــم و  ــرور کردی ــم م ــا ه ــه رو ب ــاه بنفش ــف گی ــای مختل بخش ه
ــه ــی کار می کن ــش چ ــر بخ ــه ه ــم ک ــاد گرفتی ی

از رده بنــدی لینــه از موجــودات زنــده حــرف زدیــم و گفتیــم کــه 
ــت، ــی گذاش ــم های دوبخش ــا اس ــرای اون ب

حاال که دیدیم بعضی بنفشه ها، بنفش نیستن،

نترسید! دیگه »فعا« قرار نیست کار دیگه ای با هم بکنیم.

اطالعات تماس:
@baztabschool
@baztabschool

ایمیل:
info@baztabschool.ir

baztabschool.ir :وبسایت


