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 مؤلفان)ویرایشاول(
جواد آزمون )بخش هایی از بازی های المپیك، بخش هایی از ورزش(، علیرضا اسدی )بخش هایی از جنگ، بخش هایی از  دفاع مقدس(، حمید رضا باخدا )بخش هایی از برج(، هوشنگ جاوید )بخش هایی از 
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از آموزش و پرورش(، مصطفی رحماندوست )بخش هایی از ادبیات، بخش هایی از اسطوره و افسانه(، مجید رحیم زاده )بخش هایی از برده داری(، سید مهدی رضوی )بخش هایی از نیروی هسته ای(، حسن 
ساالری )نوزایی، تمدن اسالمی، بخش هایی از صنعت، بخش هایی از عجایب هفت گانة جهان(، اكبر سعیدی )بخش هایی از جشن ها و عیدها(، فرهاد سلیمانی )بخش هایی از عكاسی(، حسین سوزنچی 
)زندگی پس از مرگ، خدا، امام، انقالب، انقالب اسالمی، جنگ، بخش هایی از حقوق زنان(، سیدمهدی سیدصادقی )بخش هایی از پوشاك(، سیاوش شایان )ایران، چربی و روغن، بخش هایی از ایران،  
بخش هایی از  جشن ها و عیدها(، مجید  صفاتاج )بخش هایی از فلسطین(، كاظم طالیی )بخش هایی از گرافیك(، علیرضا عالی پناه )حقوق شهروندی(، رضا عباسی )امام(، سعید علی تاجر )بخش هایی از 
معماری(، عادل عندلیبی )عبادت، بت، پیامبر، زیارت و زیارتگاه، دین، دین اسالم، كتاب های مقدس(، سیروس غفاریان )ایران باستان، ایران دورة اسالمی، شهرهای گم شده، بربرها، بخش هایی از دفاع 
مقدس، انقالب اسالمی، انقالب مشروطه، بخش هایی از  ایاالت متحدة آمریكا، بخش هایی از نفت، قرقیزستان(، مهدی فاطمی )بخش هایی از انقالب، بخش هایی از سازهای موسیقی(، اسفندیار معتمدی 
)آموزش و پرورش، فرهنگ نامه(، مهناز مقدسی )بخش هایی از تئاتر، بخش هایی از برج(، مهدی میركیایی )بخش هایی از ادبیات، بخش هایی از اسطوره و افسانه(، علی نادری )بخش هایی از امپراتوری(، 

سیدمهدی ناظمی )بخش هایی از جنگ های صلیبی، بخش هایی از سازهای موسیقی(، حسین نیرومند )بخش هایی از كاریكاتور(،  ابوذر یاسری )دمكراسی(.
مترجمان)ویرایشاول(

جواد آزمون )كارشناس ارشد تربیت بدنی(، جواد ابراهیمی )كارشناس ارشد الهیات(، سایه اقتصادی نیا )كارشناس زبان و ادبیات فارسی(، محمود امانی طهرانی )كارشناس فیزیك و كارشناس ارشد 
برنامه ریزی درسی(، كوروش امیری نیا )كارشناس ارشد جغرافیا(، لیلی برات زاده )كارشناس مترجمی زبان انگلیسی(، سیدفرهاد بنكدار هاشمی )دكترای میكرب شناسی(، سعید پوررضا )كارشناس ارشد 
آموزش زبان(، مهین جابرصادقیان )كارشناس ارشد مهندسی راه و ساختمان(، محمد خزایی )دكترای گرافیك(، حسین دانشفر )كارشناس علوم تجربی و كارشناس ارشد علوم تربیتی(، حسن ساالری 
)كارشناس ارشد زیست شیمی(، شاهده سعیدی )كارشناس فیزیك(، محمدرضا سهرابی )كارشناس سینما و كارشناس ارشد زبان و ادبیات انگلیسی(، سیاوش شایان )دكترای جغرافیا(، محمدعلی شمیم 
)كارشناس علوم تجربی و كارشناس ارشد ارزش یابی آموزشی(، فریبا صدری )كارشناس نقاشی(، علیرضا عالی پناه )كارشناس ارشد حقوق(، رضا عباسی )كارشناس ارشد الهیات(، عادل عندلیبی 
)كارشناس ارشد الهیات و دكترای فرهنگ و ارتباطات(، مهناز مقدسی )كارشناس زبان و ادبیات فارسی(، شوكت مقیمی )دكترای جغرافیا(، علیرضا نعمتی )كارشناس ارشد زیست شیمی(، جمشید 

نوروزی )كارشناس ارشد تاریخ(.
مشاوران)ویرایشاول(

علیرضا اسدی )كارشناس ارشد علوم سیاسی(، محمدمهدی اعتصامی )دكترای فلسفه(، مهدی الماسی )كارشناس زبان و ادبیات فارسی(، فرهاد بخشنده )كارشناس ارشد تحقیقات آموزشی(، محمدكاظم 
بهنیا )دكترای الهیات(، محمدپارسا )مهندس نرم افزار(، احمد پارسازاده )كارشناس مدیریت(، احمد پاكتچی)دكترای زبان شناسی(، سیدحجت الحق حسینی )دكترای فیزیك(، احمد حسینی )كارشناس 
زمین شناسی(، علی خلیلی )كارشناس ارشد علوم سیاسی(، مهدی خیراندیش )كارشناس ارشد الهیات(، احسان رازانی )كارشناس ارشد علوم سیاسی(، مصطفی رحماندوست )شاعر و نویسنده(، سیدمهدی 
رضوی )كارشناس ارشد مدیریت(، رضا رفعت نژاد )كارشناس ارشد علوم سیاسی(،كامبیز روشن روان  )دكترای موسیقی(  هادی رهنما )كارشناس ارشد الهیات(، اكبر سعیدی )كارشناس ارشد الهیات(، 
امیرهمایون شریف )كارشناس ارشد تاریخ(، فریبرز شكرایی )كارشناس محیط زیست(، میثم شیروانی )كارشناس ارشد علوم سیاسی(، الله ضیایی )كارشناس هنر(، مجید طاووسی )كارشناس فلسفه(، 
مهدی ظهوریان )كارشناس حقوق(، سیدمجتبی عزیزی )كارشناس ارشد علوم سیاسی(، مهسان عطاری )كارشناس زبان و ادبیات فارسی(، سعید علی تاجر )دكترای معماری(، روشنك فتحی )كارشناس 
فرهنگی(، ژاله فیروزبخت )كارشناس مامایی(، مصطفی فیض )كارشناس ارشد الهیات(، مهدی كاوندی )كارشناس ارشد الهیات(، محمدرضا كرمی )مهندس نرم افزار(، علیرضا كمره ایی همدانی )نویسنده 
و پژوهشگر(، سید محسن گلدانساز )كارشناس ارشد مدیریت فرهنگی(، جواد محقق )شاعر و نویسنده(، محسن مقنی زاده )كارشناس ارشد مدیریت(، بهشید مال صالحی )كارشناس فرهنگی(، علی محمد 
مؤدب )كارشناس ارشد الهیات(، سید  رئوف موسوی )كارشناس فلسفه(، ناصر نادری )كارشناس ارشد فلسفه و حكمت اسالمی(، محمد ناصری )كارشناس ارشد مدیریت فرهنگی(، سیدمهدی ناظمی 

)كارشناس الهیات(، قدرت اهلل نیكبخت )كارشناس حقوق(، محبت اهلل همتی )كارشناس آموزش ابتدایی(، ابوذر یاسری )كارشناس ارشد علوم سیاسی(. 

ویراستارانمحتوایي: علیرضا باقری جبلي، بهروز رضایي كهریز، حسین سوزنچی  
ویراستارمتن: افسانه حجتي طباطبائي

مؤلفانومشاوران)ویرایشدوم(
پرویز آزادي )معارف(، احمد احمدي )فیزیك(، نعمت ا... ارشدي )شیمي(، حامد اسدي )علوم(، محمدمهدي اعتصامي )معارف(، مهدي الماسي )خوش نویسي(، كوروش امیري نیا ) جغرافیا(، مسعود 
جوادیان )تاریخ(، فاطمه حسیني )جانوران(، عرفان خسروي )دیرینه شناس(، محمدرضا خوش بین خوش نظر )فیزیك(، حسین دانشفر )علوم(، جعفر رباني )آموزش و پرورش، فلسطین(، حسن رسولی 
منفرد )دفاع مقدس(بهناز سپهربند )مشاور آموزشي(، محمدرضا سهرابي )هنر(، الهه علوي )زیست شناسي(، سیروس غفاریان )تاریخ(، سحر غني زاده )فلسفه و حكمت(، ملیكا قلیچ پور )آبزیان(، محمد 

كرام الدیني )زیست شناسي(،  شوكت مقیمي )جغرافیا(، علیرضا منسوب بصیري )مشاور آموزشي(، محمدمهدي ناصري )علوم اجتماعي( .
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چگونه از این فرهنگ نامه استفاده كنیم؟ 
 فرهنگ نامه یك كتاب مرجع است؛ یعني، شما براي یافتن پاسخ پرسش هایتان به آن مراجعه 
مي كنید. پس، مطالب چنین كتابي باید دقیق و درست، و زبان آن روشن و خالي از ابهام باشد. 

به عالوه، شما باید بتوانید مطلب مورد نظر خود را به آساني در آن پیدا كنید.
كلید دانش هم یك فرهنگ نامه است. در این كتاب، دانستني هاي مورد نیاز شما در بخش هاي 

مربوط گردآوري شده اند. این دانستني ها در قالب مقاله هایي درآمده و با توجه به عنوان مقاله ها، 
به صورت الفبایي چیده شده اند. فهرست عنوان ها نیز پیش از آغاز نخستین مقاله آمده است. 
شما با مراجعه به این فهرست، می توانید موضوع مورد نظر خود را بدون ورق زدن كتاب، 
پیدا كنید. اگر موضوع مورد نظر شما در این فهرست نیامده است، به دنبال مقاله های مرتبط با 
آن بگردید. برای مثال، اگر مي خواهید دربارة هخامنشیان مطالعه كنید، با مراجعه به فهرست 
عنوان مقاله ها در می یابید كه مقاله ای با عنوان هخامنشیان در این فرهنگ نامه وجود ندارد. از این رو، باید به مقاله هایی مراجعه 

كنید كه به نحوی با هخامنشی ها مرتبط اند؛ مانند مقالة »ایران« و به ویژه، مقالة »ایران باستان«. 
راه ساده تر این است كه به بخش نمایه مراجعه كنید. نمایه فهرستی از كلیدواژه هایی است كه در این فرهنگ نامه به كار رفته اند. 
این كلیدواژه ها به ترتیب حروف الفبا چیده شده اند و در مقابل هر كدام، صفحه یا صفحه هایی كه آن كلیدواژه در آنجا به كار 
رفته، مشخص شده است. با مراجعه به این صفحه ها می توانید دربارة كلیدواژه یا در حقیقت، موضوع مورد نظر خود اطالعاتی 
به دست آورید. برای مثال، در صفحة 74 )مقالة ارتباط از راه دور(، 125 )مقالة ایران باستان(، 225 )مقالة پوشاك(، 369 )مقالة 

رسانه(، 461 )مقالة طال( و…، دربارة هخامنشیان یا موضوع های مرتبط با آن ها مطالبي آمده است.
در مقاله هاي این فرهنگ نامه، با توجه به نیاز شما اطالعات در دو سطح ارائه شده است: اطالعات مختصر و زودیاب، 
اطالعات گسترده و عمیق. در هر مقاله، نخست، عنوان اصلي در دو یا سه جمله توضیح داده شده است. شما با مراجعه به 
این توضیح كوتاه، به سرعت به چكیده اي از اطالعات مورد نیاز خود دست مي یابید. در ادامه در چند بند، كه هر یك عنوان 
مجزایي دارد، اطالعات بیشتري دربارة عنوان اصلي ارائه شده است كه به شما دانش و اطالعات عمیق تر و گسترده تري 
دربارة موضوع مورد مطالعه تان مي دهد. اطالعات دیگري نیز در بخش بیشتر بدانیم یا در كنارنویس و پانویس تصویرها 

گنجانده شده است.
ممكن است شما پس از مطالعة مقاله اي در فرهنگ نامة كلید دانش، مایل باشید كه دربارة موضوع آن مقاله به اطالعاتي بیش 
از آنچه در این فرهنگ نامه آمده است، دست پیدا كنید. در این صورت، مي توانید به بخش كاوش در اینترنت، كه پیوست  
این فرهنگ نامه  است، مراجعه كنید. در این بخش، نشانی برخی از بهترین پایگاه های اینترنتی مرتبط با موضوع مقاله های 
فرهنگ نامه آمده است. براي كسب اطالعات دربارة شخصیت هاي علمی، فرهنگی، دینی یا سیاسی نیز می توانید به بخش 

نام آوران، در انتهاي كتاب مراجعه و شخصیت مورد نظر خود را پیدا كنید.
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كادر»همچنیننگاه
كنیدبه«خوانندهرابه

مقالههایمرتبطباموضوع
هرمقالهراهنمایی

میكند.

 با ساختار مقاله های فرهنگ نامه آشنا شوید 
 راهنمای زیر به شما كمك می كند از مقاله های این فرهنگ نامه بهتر و بیشتر بهره ببرید. 

عنواناصلیدرگوشۀ
راستصفحهقراردارد.

مقالههاباتعریفبسیار
خالصهایازموضوعآغاز

میشوند.

عنوانهایداخلی،
بندهايیكمقالهرااز

همجداميكنند.

هرمقالهبهچندبند
نیمهمستقلتقسیمميشود.

حروفيكهبرایمتن
انتخابشدهاند،

واضحاندوبهراحتی
خواندهمیشوند.

تصویرهایكوچك
حاشیۀصفحه،با
معرفیموضوعی

خاص،بهروشنشدن
موضوعاصلیكمك

ميكنند.

عكسهاموضوع
مقالهرابازندگی
روزمرهپیوند

میزنند.

نماهایبزرگبا
ریزهكاریهایفراوانبه
شرحبیشترموضوعكمك

عنوانمقالهدرگوشۀمیكنند.
صفحههايبعدي،
تكرارشدهاست.

برايدركبهترتصویر،
بخشهایيازآنبزرگتر

نشاندادهشدهاند.

شرحاصلیتصویرهاباعرضۀ
اطالعاتبیشتر،متناصلیرا

كاملمیكنند.

دركادرهایگوشۀمقاله،
رویدادهایمهم،آمارهایضروری

ودانستنیهایمفیددیگر
گنجاندهشدهاند.
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مقدمه 

دین دانایي
اسالم دین دانایی است؛ دینی كه ارزش دانش را هم پایة ارزش ایمان می داند. پیروان این دین به جست وجوی دانش 
و به دست آوردن آن فراخوانده شده اند؛ حتی اگر در دورترین نقاط دنیا باشد. مسلمانان با تكیه بر آموزش هاي 
قرآني، از همان سال های نخستین ظهور اسالم به فراگیری دانش و گسترش آن پرداختند و در زماني اندك، یكی 
از باشكوه ترین تمدن های انسانی را پایه گذاری كردند. بهره گیری از اندوخته های پیشین، از جمله دانش، فرهنگ و 
تمدن دیرین ایرانیان و یونانیان، در پیشرفت مسلمانان سهم به سزایي داشت. خیلي زود، دانشمندان و پژوهشگران 
بسیاری در مراكز علمي جهان اسالم به مطالعه و پژوهش مشغول شدند. طی سه سده، در این مراكز علمي دانشمندانی 
پرورش یافتند كه به جاي ترجمة آثار دیگران، به تألیف و آفرینش آثار ارزشمند علمي همت گماشتند و یافته های 

علمی تازه ای به جهان هدیه كردند.

نخستین فرهنگ نامه ها
با افزایش شمار كتاب های تألیفی و ترجمه ای، نگارش دایرهًْ المعارف)فرهنگ نامه( ها نیز رونق فراواني گرفت. 
هجری قمری(  نخستین دایرهًْ المعارف شناخته شده به زبان عربی، عیون االخبار تألیف ابن قتیبة دینوری )276ـ213 
است.  پس از آن، كتاب های متعددی با عنوان هایی چون گنجینه، مخزن، جامع، جوامع، بحر)دریا( و دانشنامه به 
عربی و فارسی نوشته شدند. جامع العلوم اثر فخر رازی، مخزن الفواید اثر فائق دهلوی، جامع العلوم اثر ابن فریغون و 
دانشنامة عالیی اثر ابن سینا از جملة این كتاب ها هستند. یكی از مشهورترین كتاب هایی كه به طبقه بندی و معرفی 
دانش های گوناگون پرداخته، مفاتیح العلوم خوارزمی است كه بین سال های 372 تا 376 هجری قمری نوشته شده 
است. ابوعبداهلل محمدبن احمد بن یوسف كاتب خوارزمی در ابتدای این كتاب می نویسد: »این كتاب را مفاتیح العلوم 
)كلیدهاي دانش ها( نام نهادم؛ برای آنكه مدخل دانش است و برای بیشتر دانش ها در حد كلید است. پس هر كس 
آن را بخواند و مطالبش را به خاطر بسپارد و سپس در كتاب های علمی به دقت بنگرد، با آن علوم آشنا می شود.« 

 ما نیز برای دستیابی به همین هدف، به تهیه و انتشار فرهنگ نامة كلید دانش پرداختیم. این فرهنگ نامه مي تواند 
راهنمای نوجوانان ایرانی برای دستیابی آسان تر به اطالعات و داده های علمی باشد. امیدواریم با انتشار این اثر و 
كتاب های سودمند دیگر، راه دانش پژوهی برای نوجوانان كشورمان هموار شود و با تالش آنان در آیندة نزدیك، 
نوزایی فرهنگ ایرانی  ـ  اسالمی تحقق یابد و ما بتوانیم شاگردان واقعی خوارزمی، بیرونی، رازی، ابن سینا، 

ابن هیثم و بزرگان دیگر را در دانشگاه ها و پژوهشكده ها ببینیم. 

تجربه ها 
ایرانیان تجربة دور و درازي در فرهنگ نامه نویسي دارند اما باید اعتراف كرد كه 
این سابقه و تجربه، به دالیل مختلف به فراموشي سپرده شده است. امروزه افراد 
انگشت شماري در زمینة تهیة فرهنگ نامه براي كودكان و نوجوانان فعالیت 
است.«  كردن  پُر  از  كردن،  نیكو  »كار  مي دانیم  همه  حالي كه  در  مي كنند؛ 
هنگامي كه ما تولید فرهنگ نامة كلید دانش را آغاز كردیم، سه گزینه پیش 
رو داشتیم؛ یا باید براي تألیف و تدوین همة مقاله هاي این فرهنگ نامه از 
نویسندگان ایراني كمك مي گرفتیم یا به ترجمة صرف یك فرهنگ نامة 
خارجي تن مي دادیم یا راه سوم و میانه اي را در پیش مي گرفتیم كه ما 
را كمتر دچار مشكالت دو گزینة قبلي مي كرد. ما در همین زمینه، با سه 

تجربة مشابه روبه رو بودیم:
تجربة اول، فرهنگ نامة برتا موریس پاركر بود كه با همكاری جمعی از 
برجسته ترین مترجمان كشور، ترجمه و در سال 1346 هجري شمسي منتشر 

ارزشمندترین مردمان كسانی هستند كه 
 پیامبر اسالم دانش بیشتری دارند. 
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شده بود. ناشر در مقدمة این اثر مي نویسد: »جای این اعتراض هست كه چنین مجموعه ای برای آنكه َغرض خود 
را درست انجام دهد، باید تألیف باشد نه ترجمه… « و دلیل خود را براي انجام ندادن چنین كاری این گونه توضیح 
می دهد: »هنوز قدری وقت الزم است تا تألیف كتابی با این اوصاف برای ما امكان عملی پیدا كند و ترجمة این 
مجموعه خود قدمی است در همین راه.« و در ادامه می گوید: »كتاب خارجی، به طبع، به مسائل خارجی می پردازد؛ 
ما برای جبران این نقص به خود اجازه دادیم در جهت نزدیك كردن مطالب كتاب به مقتضیات فرهنگ فارسی، 
تا حدی در كتاب تصرف كنیم. به عالوه، یك جلد، خاّص سرزمین و فرهنگ خود فراهم كردیم و به مجموعه 

افزودیم و امیدوار هستیم كه تا حدی جواب گوی احتیاجات خوانندة فارسی زبان این مجموعه باشد.« 
این تجربه، شاید در زمان خود تنها چارة كار و بهترین شیوه بوده است اما ما این شیوه را كافی نمي دانستیم؛ زیرا 
خوانندة این فرهنگ نامه مثاًل در مقالة »آداب معاشرت«، با آداب معاشرت اقوام گوناگون جهان، از جمله مردم 
تبت و گینة نو، آشنا مي شود اما دربارة آداب معاشرت قوم های ساكن ایران اطالعاتي به دست نمي آورد یا در مقالة 
بیابان، با بیابان های ایران و جانوران و گیاهان آن ها آشنا نمي شود و ده ها مثال  دیگر. البته فرهنگ نامة برتا موریس 
پاركر به نحو شایسته ای ترجمه و چاپ شده و جلد خاص ایران نیز اطالعات مفیدی دربارة كشور ما به خوانندة 

آن زمان داده است.
 

 1335 در سال  آن  تدوین  كه  دایرهًْ المعارف  این  بود.  غالمحسین ُمصاحب  اثر  دایرهًْ المعارف فارسی  دوم،  تجربة 
هجري شمسي آغاز شده و در سال 1374 به پایان رسیده، حاصل ترجمه و بازپرداخت یك فرهنگ نامة كوچك 
یك جلدی به نام كلمبیا وایكینگ است. ُمصاحب در مقدمة جلد نخست این اثر آورده  است: »به طور كلی، در 
انتخاب موضوعات برای دایرهًْ المعارف حاضر، راهنمای ما دایرهًْ المعارف مشابه فرنگی بوده است؛ منتهی جایی را 
كه آن ها برای مملكت و ملت خود و مسائل مربوط به آن ها منظور داشته اند، ما با توجه به تاریخ و فرهنگ طوالنی 
ایران برای كشور خود منظور داشته ایم و محلی را كه آن ها برای ممالك و ملل هم جوار یا مؤثر در تاریخ و فرهنگ 

خود منظور داشته اند، ما به ممالك و ملل مجاور یا مؤثر در تاریخ ایران تخصیص داده ایم.« 
این شیوة كار، باعث آن شد كه فرایند تدوین دایرهًْ المعارف فارسی، چندی بعد از حالت ترجمه خارج شود و جنبة 
پژوهش و تألیف پیدا كند؛ بنابراین، دایرهًْ المعارف فارسی صرفاً یك اثر ترجمه شده نیست. برای مثال، در مقالة 
ساعت، خواننده نه تنها با انواع ساعت و شیوة كار آن ها آشنا مي شود بلكه از دستاوردهای مكانیك دانان مسلمان 
و نقش ایرانیان در تكامل صنعت ساعت سازی و انتقال این صنعت به یونان و روم نیز آگاهي مي یابد. بخش اول 
این اطالعات به طور مستقیم از فرهنگ نامة كلمبیا وایكینگ نقل شده اما بخش دوم آن حاصل پژوهش و تألیف 
نویسندگان ایراني دایرهًْ المعارف فارسي بوده است. این تقریباً همان شیوه اي است كه ما نیز در تدوین كلید دانش 
در پیش گرفتیم اما هدفمان این بود كه در ویرایش های بعدی، بر سهم مقاله های تألیفی این فرهنگ نامه بیفزاییم و 
در یك روند آرام و حساب شده، پس از چند ویرایش به یك فرهنگ نامة  صددرصد تألیفی با تصویرهای ایرانی 
دست پیدا كنیم. با توجه به تغییراتي كه در ویراست دوم كلید دانش )كتاب حاضر( داده شده است، به نظر مي رسد 

كه به این هدف نزدیك تر شده ایم. 

تجربة سوم، ترجمة  دانشنامة كودكان و نوجوانان آكسفورد و آثار مشابهی است كه در سال های اخیر ترجمه و منتشر 
شده اند. دانشنامة كودكان و نوجوانان آكسفورد هر چند با ترجمه، ویرایش و چاپ مناسب منتشر شده، به قول 
ویراستار مسئول آن، این ضعف را دارد كه »نوعی خشكی خاص علم بر كار حكم فرما شده است« و از دانستنی های 
دیگر، در زمینه های تاریخ، هنر و موضوع های اجتماعی بی بهره است. ویراستار این اثر از آنجا كه مقاله های دانشنامة 
آكسفورد را در موضوع هاي یاد شده متناسب با فرهنگ ایرانیـ  اسالمی تشخیص ندادهـ  كه البته تشخیص درستی 
نیز هست ـ به حذف آن ها پرداخته است. در عین حال، به دلیل گرفتاری های كارهای تألیفی، به نگارش مقاله های 

متناسب با فرهنگ بومی و قرار دادن آن ها در كنار مطالب ترجمه شده هم توجهي نشده است. 
متأسفانه این شیوة تهیة فرهنگ نامه به سنت رایج چند سال اخیر تبدیل شده است. به هر حال، ما این شیوه را 
برای كار خود مناسب ندیدیم؛ زیرا بر این باوریم كه فرهنگ نامه ها میدان به نمایش گذاشتن پیشینة تاریخی و 
توانمندی های علمی، فرهنگی و اجتماعی تمدن ها هستند. بنابراین، فرهنگ نامه ای كه در ایران و با پشتیبانی مادی 
و معنوی شهروندان این كشور چاپ می شود، عالوه بر معرفي دستاوردهای علمی همة تمدن ها، باید آیینة فرهنگ 
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ایرانیـ  اسالمی نیز باشد. ما در فرهنگ نامة كلید  دانش، برای رسیدن به این هدف تالش كرده ایم؛ گرچه با موفقیت 
نهایی هنوز فاصله داریم. 

شكل گیري كلید دانش
از آنچه تاكنون گفتیم، ضرورت تدوین فرهنگ نامه ای تألیفی و سازگار با فرهنگ بومی، بیش از پیش آشكار 
می شود. با این وصف، مي توان پرسید كه چرا ما به ترجمه و بازپرداخت یك فرهنگ نامة غیر بومی روی آوردیم 
و از همان آغاز پایة كار را بر تألیف قرار ندادیم. مهم ترین دلیل این امر، ُكند بودن بیش از حد روند تولید اغلب 
فرهنگ نامه های تألیفی در كشور و حتي به پایان نرسیدن آن هاست؛ برای مثال، تدوین فرهنگ نامة كودكان و نوجوانان، 
كه تنها فرهنگ نامة عمومي تألیفي كودكان و نوجوانان كشور است، از 30 سال پیش آغاز شده اما تاكنون فقط 13جلد 
از این فرهنگ نامة 24 جلدي انتشار یافته است. با توجه به روند ُكند تولید این اثر، به نظر می رسد كه هم زمان با 

انتشار جلدهای نهایی فرهنگ نامه، جلدهای آغازین آن به بازنگری اساسی نیاز داشته باشند.
از این رو بود كه براي تدوین فرهنگ نامة كلید دانش، به ترجمه و بازپرداخت »فرهنگ نامة كودكان كینگ فیشر« روي 
آوردیم. ما به دلیل ویژگی های ممتاز این اثر، در مقایسه با اثرهای مشابه، آن را براي ترجمه برگزیدیم و همان طور 
كه گفتیم، به دلیل وجود پاره اي ضعف ها و كاستي ها در آن، و تأكیدي كه بر بومي تر كردن مطالب داشتیم، به جاي 
ترجمة صرف متن، به بازپرداخت آن همت گماشتیم. در نتیجه، عالوه بر پیرایش بعضي مقاله ها و افزودن برخی 
مفاهیم و داده ها به تعداد زیادی از آن ها، حدود 60 مقالة تألیفی، 30 مقالة ترجمه ای از فرهنگ نامة جغرافیایي و 
فرهنگ نامة تاریخ همین ناشر، و چند پیوست تألیفی سودمند و كارآمد در بیش از 150 صفحه، به این اثر افزودیم. 
در ویرایش دوم ضمن بازنگري كلي مطالب، و كاستن ها و افزودن هاي جزئي فراوان در هر مقاله و نیز اصالح و 

به روز كردن بسیاري از آمار و ارقام، 20 مقالة تازه به مجموعة پیشین اضافه كردیم.  

ویژگی های فرهنگ نامة كینگ فیشر
فرهنگ نامة اصلي كینگ فیشر از حدود 300 مقالة یك تا چهار صفحه ای تشكیل شده است كه به طور الفبایی آرایش 
یافته اند. این مقاله ها موضوع های علمی، تاریخی، جغرافیایی و اجتماعی را پوشش می دهند و به طور خالصه، به 
تاریخ علم و زندگی دانشمندان و شخصیت های مهم تاریخی مي پردازند. هر مقالة این فرهنگ نامه، كه به چند 
بخش تقسیم شده، با تصویرهای زیبا و گویایی همراه است كه اغلب، درك موضوع را آسان مي كنند و مفهوم را 

به خواننده می رسانند. 

ویژگی های این فرهنگ نامه عبارت اند از:
1. ساختار غیرمتمركز در نگارش مقاله ها: در شیوة سنتی نگارش مقاله، نویسنده و خواننده از یك مقدمه آغاز می كنند 
و سپس بند به بند پیش می روند تا به نتیجه گیری انتهای مقاله برسند اما در ساختار غیر متمركز، خواننده مسیر 
واحدی را برای مطالعة مقاله طی نمی كند. در این ساختار، خواننده می تواند هر بخش از مقاله را كه دوست دارد، 
انتخاب و مطالعه كند. برای مثال، در مقالة انرژی، صورت های گوناگون انرژی در حاشیة راست صفحه همراه با 
چند تصویر معرفی شده اند؛ در حاشیة چپ نیز چرخة انرژی به صورت نمودار به تصویر كشیده شده است. متن 
اصلی مقاله هم به چند بند تقسیم شده كه هر كدام به طور مستقل قابل استفاده است. بنابراین، مقالة انرژی به چند 
بخش نیمه مستقل تقسیم شده است كه در عین اینكه با هم ارتباط دارند، به طور مستقل نیز قابل استفاده اند. در 

پایان هر مقاله نیز بخِش »همچنین نگاه كنید به«، خواننده را به مقاله هاي مرتبط ارجاع داده است.
2. ساختار موضوعی الفبایی در آرایش مقاله ها: تا آغاز قرن هیجدهم میالدی، فرهنگ نامه ها به صورت موضوعی تنظیم 
می شدند. از این زمان به بعد، تنظیم الفبایی مقاله ها رواج یافت و با نگارش فرهنگ نامه های بزرگی مانند الروس، 
بریتانیكا و آمریكانا در قرن بیستم، به شیوة رایج فرهنگ نامه نویسی تبدیل شد. مهم ترین برتری فرهنگ نامة الفبایی بر 
فرهنگ نامة موضوعی، دسترسی آسان خواننده به مطلب مورد نظر است اما وقتی موضوع های مرتبط در یك مقاله 
گردهم می آیند، مخاطب دید جامع تری به موضوع پیدا می كند. ما در كلید دانش، از توانایی های مثبت هر دو شیوة 
فرهنگ نامه نویسی بهره گرفته و مقاله ها را به صورت موضوعی ـ  الفبایی تنظیم كرده ایم؛ مثاًل، برای ورزش های گوناگون، 
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مقاله های مجزا در نظر گرفته نشده است بلكه معمول ترین ورزش ها در مقاله ای با عنوان ورزش ، معرفی شده اند. 
3. به كار گرفتن تصویر برای انتقال مفهوم: اغلب از تصویر برای توضیح و تقویت متن استفاده می شود اما در 
فرهنگ نامة كینگ فیشر متن و تصویر به یك اندازه در رساندن مفهوم نقش دارند. متن اصلی بیش از 2 هزار تصویر 
دارد كه با كنارنویس ها، جاذبة دیداری خوبي به اثر بخشیده اند. خواننده با نگاه كردن به این تصویرها و خواندن 

توضیح آن ها، حتی بدون مراجعه به متن، به اطالعات مفیدی دست می یابد. 
4. كوتاه بودن مقاله ها: مقاله های این فرهنگ نامه به طور معمول در یك یا دو صفحه تنظیم شده اند و به ندرت به3 
یا 4 صفحه مي رسند. هر مقاله به چند بند كوتاه تقسیم شده است. به عالوه، در برخی از مقاله ها بخشی به نام 
»بیشتر بدانیم« وجود دارد كه اطالعات جالبی در آن ها گنجانده شده است؛ برای مثال، چگونه می توان گرگ را از 
سگ هایی كه شباهت زیادی به گرگ دارند، تشخیص داد، سریع ترین جانور كدام است، واژة اتم به چه معناست 
و بدن انسان از چند سلول درست شده است. برخی مقاله های تاریخی نیز بخشی به نام »رویدادهای مهم« دارند. 

این بخش ها عالوه بر برخورداري از ارزش اطالعاتي، ساختار غیر متمركز مقاله ها را تقویت می كنند. 
5. به روز بودن فرهنگ نامه:ویراست نخست فرهنگ نامة كینگ فیشر در سال 1998میالدی منتشر شد. ویراست دوم 
این اثر در سال 2001 و تازه ترین ویراست آن در سال 2004 منتشر شده است. در این سه ویراست، مقالة جدیدی 

به فرهنگ نامه افزوده نشده اما برخی مقاله ها بازبینی شده اند و اطالعات تازه اي در آن ها گنجانده شده است. 

چرا ترجمه و بازپرداخت؟  
همان طور كه گفته شد، فرهنگ نامة كینگ فیشر و دیگر فرهنگ نامه هایی كه در كشورهای غربی تهیه می شوند، متناسب 
با نیازهای كودكان و نوجوانان آن كشورها هستند. این فرهنگ نامه ها اغلب به موضوع های فرهنگی خاص جوامع 
غربی مي پردازند و حتی موضوع های علمی را، كه جنبة جهانی و عام دارند، با توجه خاص به نیازها و فرهنگ 
جوامع خود مطرح مي كنند؛ مثاًل به جغرافیای كشورهای اروپایي بیشتر مي پردازند و كشورهای دیگر را در درجة 
دوم اهمیت قرار مي دهند. حال آنكه یك نوجوان ایرانی ممكن است بخواهد دربارة كشورهای همسایة ایران بیشتر 
بداند. شاید اگر ما نیز غربی بودیم، برای تمدن كوچك و نسبتاً جدید آزتك ها یك صفحه مطلب در نظر می گرفتیم 
و آن را با آب و تاب شرح مي دادیم و در توضیح تمدن كهن و با شكوه ایران باستان به یك بند بسنده مي كردیم! 
براي آشنایي با نوع نگاه فرهنگ نویسان غربي، براي نمونه چند نكتة دیگر را از همین فرهنگ نامه نقل مي كنیم.  

 در فرهنگ نامة كینگ فیشر به هیچ یك از كشورهای خاورمیانه مقالة جداگانه ای اختصاص داده نشده است و همة 
16 كشور این منطقه، در یك مقاله با عنوان خاورمیانه پوشش داده شده اند. در بین كشورهاي این منطقه، تنها براي 
رژیم نامشروع اسرائیل مقالة اختصاصی نوشته شده و در همین حال دربارة فلسطین تنها به دو جمله بسنده شده 
است: » چند جنگ بین عرب های فلسطین و یهودی ها رخ داده است كه در برخی از آن ها كشورهای عربی دخالت 

داشته اند. امروزه حدود 900 هزار عرب در اسرائیل زندگی می كنند.« 
 در این فرهنگ نامه فقط در مقالة امپراتوری به ایران باستان پرداخته شده است. در فرهنگ نامة تاریخ همین ناشر، 
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دو صفحه به هخامنشی ها و دو صفحه به ساسانیان و اشكانیان اختصاص دارد. در مقالة ساسانیان و اشكانیان به 
ماجرای شكست والریانوس، امپراتور روم، از شاپور اول، پادشاه ساسانی، اشاره شده است. تصویرگر فرهنگ نامة 
تاریخ كینگ فیشر نیز صحنة زانو زدن امپراتور روم در برابر شاپور ساسانی را به تصویر كشیده است اما در این 
تصویر، شاه ایران و ندیم او برهنه اند و لباسي به تن ندارند. فضای تصویر نیز در صدد القاي این تصور به بینندگان 
است كه سپاهیان ایران لباس نمي پوشیده اند؛ در صورتی كه در مقالة پوشاك همین فرهنگ نامه آمده است: »ایرانیان 
باستان نخستین كسانی بودند كه لباس هایی به شكل امروزی درست كردند. مردان، كت های آستین دار و نوعی شلوار 
ابتدایی برای سواركاری می پوشیدند.« در همین مقالة پوشاك، نمونه ای از لباس مصری ها به تصویر كشیده شده 
است اما نمونه ای از لباس های ایرانی وجود ندارد )نمونه هایی از لباس هاي ایرانیان كه در مقالة پوشاك فرهنگ نامة 

كلید دانش می بینید، كار تصویرسازان ماست.(
 در مقالة نوزایی فرهنگ نامة كینگ فیشر چنین آمده است: »ایتالیا بخش زیادی از تمدن یونان را حفظ كرده است؛ 
در حالي كه این تمدن تا سال های آغازین قرن چهاردهم به فراموشی سپرده شده بود. در حدود سال 1350 میالدی، 
دانشمندان ایتالیایی به نسخه برداری از كتاب های خطی قدیمی و انتشار آن ها روی آوردند. آن كتاب های خطی، 
شامل تاریخ جهان باستان بودند و دانش، معماری و هنر یونان را به جهان امروز منتقل كردند.« در حالی كه براساس 
كتاب هایی كه خود غربی ها نوشته اند، اروپایی ها در اثر رابطه با مسلمانان و از راه ترجمة آثار دانشمندان مسلمان 

از عربی به التینی، با تمدن یونان و روم آشنا شدند.

مراحل كار 
همة مقاله هاي ترجمه شده، در اختیار مشاوران و كارشناسان قرار گرفتند و اصالحات الزم در آن ها به عمل آمد. 
این ها به جز مقاله هایي بود كه به نویسندگان ایراني سفارش داده بودیم. نویسندگان این مقاله ها اغلب دربارة موضوع 
مورد نظر سال ها پژوهش كرده و صاحب كتاب ها یا مقاله هایی بودند. مقاله ها بر اساس شیوة امالیي جاري كتاب های 
درسی نوشته یا ویراسته مي شدند. براي مقاله های تألیفی یا بازپرداخت شده، بنا به نظر نویسندگان، مشاوران و 
سرویراستاران فرهنگ نامه تصویرهایي سفارش داده شد. تصویرگران این آثار نیز از میان تصویرگران برجسته، كه 
در جشنواره های گوناگون از جمله جشنوارة تصویرگری آموزشی وزارت آموزش و پرورش درخشیده بودند، 
انتخاب شدند. در مراحل مختلف تولید فرهنگ نامة كلید دانش، كوشش نویسندگان و تصویرگران بر این بود كه 

فضاي كلی فرهنگ نامة مرجع )كینگ فیشر( حفظ شود. 

پیوست ها
در ادامه چند پیوست سودمند به فرهنگ نامه افزوده شد كه بخش نام آوران و گاه شمار رویدادها از جملة آن هاست. 
صفحه های این بخش شامل دو قسمت است: ۱.گاه شمار رویدادها؛ ۲.معرفی نام آوران. گاه شمار مختصری كه در 
اصل انگلیسی این فرهنگ نامه به چاپ رسیده بود، تنها دربردارندة رویدادهای مهِم دورة جدید بود. در برگردان 
فارسی این قسمت، گاه شماری چند خطی جای گزین شد تا هم به واقعیت تنوع فرهنگی و تاریخی اشاره شود و 
هم تا اندازه ای، امكان مقایسة تمدن ها برای خوانندگان فراهم آید. مبنای انتخاب اطالعات گاه شمار، كار زنده یاد 
عباس سحاب در گاه شمار تاریخیـ  جغرافیایی اوست. برای تكمیل اطالعات هم از گاه شمار دكتر افشار، گاه شمار 

روزنامة ایران و گاه شمار جهانی رودلوبر بهره برده ایم. 
در بخش نام آوران، اساس كار بر ترتیب الفبایي گذاشته شده است تا یافتن نام ها آسان باشد. در موضوع هایی 
مانند دانشمندان، اهمیت جهانی آن ها را در اولویت قرار داده و در قسمت هایی مانند فرمانروایان، بر اهمیت بومی 
آنان تكیه كرده ایم. از آنجا كه سیاست كلی این فرهنگ نامه در گزینِش عنوان مقاله ها و نگارش آن ها، پرداختن به 
مفاهیم است نه نگارش همة مصداق ها و جزئیات، در این بخش نیز كوشیدیم از رویدادنگاری و زندگی نامه نویسی 
بپرهیزیم و و با تأكید بر رویكرد  مفهومی ـ نه شمول گرا و جزئی نگر ـ تصویري كلي از شخصیت ها ارائه دهیم. 
اطالعات این بخش، از دایرهًْ المعارف فارسی )مصاحب(، فرهنگ معین، تاریخ نگارش های عربی اثر فؤاد سزگین و 

منابع اینترنتی گردآوري شده اند.
 برای دست یافتن به هدف اصلی فرهنگ نامه ـ  یعنی تسهیل فرایند پژوهش های دانش آموزی ـ كار دیگري كه 



11

انجام شده، تهیة نشانی تعدادي از پایگاه های آموزشي اینترنتی است. این كار احتماالً برای جست وجوی اطالعات 
در شبكة گستردة اینترنت و تكمیل پژوهش های كتابخانه ای به دانش پژوهان كمك زیادی می كند. با توجه به 
گسترش لحظه به لحظة اینترنت و تغییر نشاني برخي از وبگاه ها، به نظر مي رسد كه معرفي وبگاه ها در یك كتاب، 
شیوة موفقي نباشد. از این رو در ویرایش تازه، به فهرستي محدود از وبگاه هاي فارسي و تعداد بسیار محدودي از 

وبگاه هاي انگلیسي زبان بسنده كرده ایم. 
از دیگر پیوست های این فرهنگ نامه، بخش جهان در یك نگاه است. در این بخش، وضع كشورهای جهان از نظر 
اقتصاد، محیط زیست، بهداشت، دین، آموزش، كشاورزی و رسانه با نقشه و آمار مرور شده است. آمارهاي ارائه 
شده در این بخش، همانند دیگر مطالب فرهنگ نامه به روز شده اند و مربوط به سال 2009 یا 2010 میالدی )1388 

و 1389 شمسي( هستند.

حاصل كار 
با امید به اینكه كوشش ما برای نوجوانان مفید بوده باشد، در اینجا به آنچه در فرهنگ نامه گنجانده شده و به ویژه 

در ویرایش دوم مورد توجه قرار گرفته است، فهرست وار اشاره مي كنیم.  
 

 افزودن بیش از 100 مقالة تألیفي به فرهنگ نامه از جمله بیش از 20 مقاله در ویرایش تازه؛
 معرفی فرهنگ ملی و اسالمی ایران در بیش از70 صفحه؛

 معرفي مفاهیم اسالمي و دستاوردهای فرهنگی و تمدن مسلمانان در بیش از 30 صفحه؛
 معرفي دستاوردهاي تمدن اسالمي و از جمله ایرانیان مسلمان در البه الی مقاله ها؛

 نقل مهم ترین رویدادهای سیاسی خاور میانه و به ویژه تاریخ معاصر ایران در بیش از 15صفحه؛ 
 معرفی بیش از 200  شخصیت علمی، فرهنگی، دینی و سیاسی ایران و جهان اسالم در متن اصلی فرهنگ نامه؛

و  مردم  زندگي  سیاسی،  و  تاریخی  فرهنگي،  موضوعات  دربارة  بومي  تصویر  و  400 عكس  از  بیش  درج   
شخصیت های علمی، فرهنگی و سیاسی و نیز حیات وحش، به ویژه در مقاله هاي تألیفي؛

 معرفي موفقیت ها و دستاوردهاي كشور، به ویژه آنچه پس از پیروزی انقالب اسالمی در زمینه های علمی، فرهنگی، 
ورزشی و صنعتی به دست آمده است.

 بیان مهم ترین رویدادهای ایران و جهان از آغاز تاریخ تاكنون در چار چوب گاه شمار رویدادها، كه امكان مقایسة 
وضع فرهنگی و تمدنی ایرانیان را با دیگر ملت ها فراهم می آورد.

 معرفی بیش از 400 شخصیت برجستة جهان و ایران در زمینه های گوناگون علمی، فرهنگی و سیاسی در بخش 
نام آوران؛

 معرفی ده ها وبگاه در موضوع های گوناگون و مرتبط با مقاله ها ی فرهنگ نامه؛
 ویرایش زباني عمیق به منظور هرچه شفاف تر كردن مطالب و آسان كردن فهم مقاله ها براي مخاطب نوجوان و 

جوان كتاب؛ شیوة امالیي مقاله ها در ویراست دوم مطابق دستور خط فرهنگستان زبان و ادب فارسي است.
 به روز كردن اطالعات تغییریافته، از جمله آمار جمعیت و اقتصاد و دیگر اطالعات مربوط به ایران و جهان.

نكاتي دربارة ویرایش دوم 
ویرایش دوم كلید دانش با هدف به روز رساني اطالعات و ساده تر كردن نوشته ها از اسفند ماه سال 1388 آغاز 
شد و خوشبختانه این فرصت فراهم آمد كه همة مداخل، با وسواس مورد بازبیني كارشناسان مربوط قرار گیرند. 
كارشناسان و ویراستاران مجموعه در این بازبیني، هر جا كه الزم بود، نكاتي را به نوشته ها افزودند یا از آن ها 
كاستند و در مواردي نیز بنا به ضرورت مطالبي را جاي گزین مطالب قبلي كردند. در این میان كار تا آنجا پیش رفت 
كه برخي از مطالب قبلي به طور كامل از نو نگارش یافتند و بعضي مقاله هاي الزم به فرهنگ نامه افزوده شدند. از 
میان عنوان هاي تازه اي كه به فرهنگ نامه افزوده شده اند، مي توان به مدخل هاي علم، نانو، فلسفه، حكمت، بازیافت، 

پلیس و جاسوسي اشاره كرد. 
رویكرد ما به تصاویر هم مانند متن مقاله ها بوده است؛ به این ترتیب كه تصاویر بسیاري را طبق ضرورت به فرهنگ نامه 
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افزوده یا از آن كاسته ایم. تصاویري را نیز جاي گزین تصاویر پیشین كرده ایم. به هر حال اكنون مي توان ادعا كرد كه 
بیشتر تصاویر تازه، گویاتر و بهتر از تصاویر قبلي و مهم تر از این، بسیاري از آن ها بومي  و ایراني هستند. 

ویرایش همه جانبة كلید دانش با همة دشواري ها، دل چسب و گوارا بود؛ زیرا رمز زنده بودن كتاب هایي مانند 
این كتاب به روز بودن آن هاست. از طرفي، ما معتقدیم خواننده اي كه كلید دانش را به عنوان مرجع و همراه خود 
برمي گزیند، شایسته است كه به تازه ترین اطالعات دسترسي داشته باشد. از این رو تمام اطالعاتي را كه مي بایست 

به روز باشند، از منابع معتبر و آمارهاي دو سال اخیر استخراج كردیم و در فرهنگ نامه گنجاندیم. 
در ویراست تازة كلید دانش همة مقاله ها مورد ویرایش زباني قرار گرفته اند و ابهام ها و پیچیدگي هاي احتمالي آن ها 

برطرف شده  است. این امر درك و دریافت محتواي علمي مقاله ها را باز هم آسان تر كرده است.

سخن آخر
از بهار سال 1385 هجري شمسي، كه نخستین ویراست كلید دانش منتشر شده، تا زمستان سال 1389 این فرهنگ نامه 
10 بار تجدید چاپ شده است. در برخي از چاپ ها، شمارگان كتاب حتي به 15 هزار نسخه رسیده است. ما این 
استقبال و این میزان از اعتماد را ارج مي نهیم و غنیمت مي شماریم. این اعتماد دلگرم كننده، موجب تشویق ما 
در جهت اقدام به كارهاي بزرگ دیگر و تولید فرهنگ نامه هایي كاماًل بومي مانند فرهنگ نامة حیات وحش ایران و 
فرهنگ نامة دایناسورها )شناخت نامة دایناسورهاي ایران و جهان( شده است؛ فرهنگ نامه هایي كه متن، عكس ها و 

تصاویر آن ها به طور كامل حاصل كار نویسندگان، عكاسان و تصویرگران ایراني است. 
بر این ها بیفزایید:  
 فرهنگ نامة ادیان

 فرهنگ نامة تاریخ ایران
 فرهنگ نامة دفاع مقدس

 فرهنگ نامة طنز
 فرهنگ نامة قرآن

 فرهنگ نامة مشاغل
 فرهنگ نامة نام آوران )آشنایي با بیش از هزار تن از چهره هاي سرشناس ایران و جهان( 

 فرهنگ نامة نجوم و فضا 
 فرهنگ نامة نوجواني )آنچه یك نوجوان باید بداند(

 فرهنگ نامة هنر 
و تعدادي فرهنگ نامة دیگر كه به تدریج منتشر خواهند شد و در اختیار شما قرار خواهند گرفت. به خواست خدا، 
اصالح و به روز رساني مرتب این فرهنگ نامه ها همچنان از دغدغه هاي ما خواهد بود. بنابراین، دوباره از شما 
دعوت مي كنیم تا مانند گذشته، هر نكته اي را كه فكر مي كنید براي این فرهنگ نامه یا دیگر كتاب هاي نشر طالیي 
ممكن است مفید باشد، با ما درمیان بگذارید. امیدواریم كه با تالش هرچه بیشتر، گام به گام به هدف آرماني خود، 
كه تولید فرهنگ نامه هایي كاماًل ایراني است، نزدیك تر شویم. این هدف به خواست خدا در مورد كلید دانش در 

ویراست آینده تحقق خواهد یافت.
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17 	 	 	 آب	
18 	 	 آب	و	هوا	
20 	 	 	 آتش	
21 	 	 آتش	فشان	
23 	 	 آداب	و	رسوم	
24 	 	 آذربایجان		
	25 	 	 	 آرژانتین	
26 	 	 	 آزتِك	ها	
27 	 	 آسمان	خراش	
28 	 	 	 آسیا		
32 	 آسیای	جنوب	شرقی	
34 	 	 آسیای	مركزی	
36 	 	 	 آشور	
38 	 	 	 آفریقا		
42 	 	 آفریقای	جنوبی			
44 	 	 آالت	موسیقی	
48 	 	 	 آلمان			
50 	 	 	 آلودگی		
51 	 	 آمریكای	جنوبی	
55 	 	 آمریكای	شمالی	
58 	 	 آمریكای	مركزی	
60 	 	 آموزش	و	پرورش	
63 	 	 آهن	و	فوالد	
64 	 	 ا	 آیین	بود	
65 	 	 آیین	هندو	
66 	 	 اتم	و	مولكول	
67 	 	 	 اختراع	
68 	 	 اخترشناسی	
70 	 	 	 ادبیات	
73 	 	 	 ارتباط	
74 	 	 ارتباط	از	راه	دور	
76 	 	 	 اردن	
77 	 	 ارمنستان	

فهرستالفباییمقالهها
78 	 	 	 اروپا	
82 	 	 اروپای	شرقی	
85 	 	 ازبكستان	
86 	 	 	 اسب	
88 	 	 اسب	آبي	
89 	 	 اسپانیا	و	پرتغال	
91 	 	 	 استرالیا	
94 	 	 اسطوره	و	افسانه	
96 	 	 اسكاندیناوی	
98 	 	 	 اسكلت	
99 	 	 افغانستان	

101 	 	 	 اقلیم	
102 	 	 اقیانوس	و	دریا	
104 	 	 	 اكسیژن	
105 	 	 الكترونیك	
106 	 	 الكتریسیته		
109 	 امارات	متحدة	عربی	
110 	 	 	 امام	
112 	 	 امپراتوری	
114 	 	 امپراتوری	روم	
116 	 	 امپراتوری	مغول	
117 	 	 	 اندونزی	
118 	 	 	 انرژی	
119 	 	 انرژی	آب	
120 	 	 انرژی	باد	
121 	 	 انرژي	خورشیدی	
122 	 	 انرژي	گرمایي	
124 	 	 انرژی	هسته	ای	
126 	 انسان	های	پیش	از	تاریخ	
128 	 	 	 انقالب	
131 	 انقالب	اسالمی	ایران	
135 	 	 انقالب	صنعتی	
138 	 	 انقالب	مشروطه	

141 	 اوزان	و	مقیاس	ها		
143 	 ایاالت	متحدة	آمریكا	
147 	 	 	 ایتالیا	
149 	 	 	 ایران	
152 	 	 ایران	باستان	
158 	 ایران	دورة	اسالمی	
163 	 	 	 ایرلند	
164 	 	 	 اینترنت	
165 	 	 	 اینكاها	
166 	 	 	 بابِل	
168 	 	 	 باد	
169 	 	 	 بازیافت		
171 	 	 بازی	های	المپیك	
175 	 	 باستان	شناسی	
176 	 	 	 بالَگرد	
177 	 بالون	و	كشتی	هوایی	
178 ببر	و	گربه	های	بزرگ	دیگر	
181 	 	 	 بت	
182 	 	 	 بحرین	
183 	 	 بدن	انسان	
186 	 	 	 بربرها	
188 	 	 	 برج	
190 	 	 برده	داری	
192 	 	 	 برزیل	
194 	 	 	 برگ	
195 	 	 بوم	شناسی	
196 	 	 بومیان	آمریكا	
197 	 	 بومیان	استرالیا	
198 	 	 	 بیابان	
200 	 	 	 بیماری	
201 	 	 	 بینایی	
202 	 	 پادشاهی	بریتانیا	
204 	 	 	 پاكستان	
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206 	 	 پرتو	ایكس	
207 	 	 	 پرچم	
210 	 	 	 پرندگان	
213 	 	 پروانه	و	شب	پره	
215 	 	 	 پزشكی	
218 	 	 پستانداران	
220 	 	 	 پل	
221 	 	 پالتی	پوس	
222 	 	 پالستیك	
223 	 	 	 پلیس	
224 	 	 پوست	و	مو	
225 	 	 	 پوشاك	
228 	 	 	 پول	
230 	 	 پویا	نمایي	
231 	 	 	 پیامبر	
234 	 	 پیكره	سازی	
235 	 	 	 تئاتر	
238 	 	 تاجیكستان	
239 	 	 	 تجارت	
240 	 	 تركمنستان	
241 	 	 	 تركیه	
243 	 	 	 تغذیه	
244 	 	 	 تكامل	
246 	 	 تلسكوپ		
247 	 	 	 تلفن	
248 	 	 	 تلویزیون	
249 	 	 تمدن	اسالمی	
254 	 	 	 تولید	مثل	
256 	 	 	 تونل	
257 	 	 	 جاده	
258 	 	 جاسوسي	
259 	 	 جامد،	مایع	و	گاز	
261 	 	 	 جانوران	
266 	 جانوران	پیش	از	تاریخ	
268 	 	 جانورشناسی	
269 	 	 	 جراحی	

270 	 	 	 جرم	یابی	
271 	 جزایر	اقیانوس	آرام	
272 	 	 جزایر	كاراییب	
274 	 	 جشن	ها	و	عیدها	
276 	 	 	 جنگ	
280 	 جنگ	جهانی	اول		
282 	 جنگ	جهانی	دوم		
284 	 	 جنگ	داخلی	
286 	 	 جنگ	سرد	
287 	 	 	 جنگل	
288 	 	 جنگل	بارانی	
289 	 	 جنگل	هاي	ایران	
290 	 جنگ	های	صلیبی		
293 	 جنگ	های	ناپلئونی	
294 	 	 	 جنوبگان	
295 	 	 	 َجو	
296 	 جهان	گردان	و	كاشفان	
298 	 	 	 چاپ	
299 	 	 چربی	و	روغن	
300 	 	 چشایی	و	بویایی	
301 	 	 	 چین	
304 	 	 حشره	ها		
307 	 حفاظت	از	محیط	زیست	
308 	 	 حقوق	زنان	
310 	 	 حقوق	شهروندی	
311 	 	 	 حكمت	
312 	 	 حكومت		
313 	 حلزون	و			نرم	تنان	دیگر	
314 	 	 حمل	و	نقل	
316 	 	 	 خارپشت	
317 	 	 	 خاك	
318 	 	 	 خانه	
319 	 	 خاورمیانه	
322 	 	 	 خدا	
324 	 	 	 خرافات	
325 خرچنگ	ها	و	سخت	پوستان	دیگر	

326 	 	 	 خرس	
327 	 	 	 خرگوش	
328 	 	 	 خزندگان	
330 	 	 	 خفاش	
331 	 	 	 خلیج	
332 	 	 	 خواب	
333 	 	 خودروي	سواري	
335 	 	 	 خورشید	
336 	 	 خوش	نویسی	
338 	 	 	 خون	
339 	 	 	 دارو	
340 	 	 دانه	و	گرده	افشانی	
341 	 	 	 دایناسور	
344 	 	 	 درخت	
346 	 	 	 دریاچه	
347 	 	 دستگاه	ایمنی	
348 	 	 دفاع	مقدس	
351 	 	 دمكراسی	
352 دنباله	دار،	شهاب	واره	و	سیارك	
353 	 	 	 دندان	ها	
354 	 دوچرخه	و	موتورسیكلت	
355 	 	 دوزیستان	
357 	 	 	 دین	
359 	 	 دین	اسالم	
362 	 	 دین	مسیح	
363 	 	 دین	یهود	
364 	 	 رادار	و	سونار	
365 	 	 	 رادیو	
366 	 	 	 راه	یابی	
367 	 	 	 رایانه	
369 	 	 	 رسانه	
371 	 	 	 رنگ	
372 	 	 رنگ	و	جوهر	
373 	 	 	 روبات	
375 	 	 	 رود	
377 	 	 روزنامه	و	مجله	
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378 روسیه	و	كشورهای	بالتیك		
380 	 	 	 زبان	
382 	 	 زغال	سنگ	
383 	 	 	 زالندنو	
384 	 	 	 زمان	
393 	 	 زمستان	خوابی	
394 	 	 	 زمین	
396 	 	 زمین	لرزه	
399 	 زندگی	پس	از	مرگ	
401 	 	 زیارت	و	زیارتگاه	
404 	 	 زیردریایی	
405 	 	 زیست	بوم	
406 	 	 	 ژاپن	
408 	 	 	 ژنتیك	
409 	 	 	 ساحل	
410 	 	 ساخت	و	ساز	
411 	 سازمان	ملل	متحد	
412 	 سازمان	های	بین	المللی	
414 	 	 	 ساعت	
416 	 	 	 سبزی	ها	
417 	 	 	 ستاره	
418 ستارة	دریایی	و	خارپوستان	دیگر	
419 	 	 	 سد	
421 	 	 	 سگ	
422 	 	 	 ِسلت	ها	
423 	 	 	 سلول	
424 	 	 	 سنگ	
425 	 	 	 سنگاپور	
426 	 	 	 سودان	
427 	 	 	 سوریه	
429 	 	 سومري	ها	
430 	 	 سویس	و	اتریش	
432 	 	 	 سیاره	
434 	 	 	 سیاست	
435 	 	 	 سیاه	چاله	
436 	 	 	 سینما	

438 	 	 شبه	قارة	هند	
442 	 	 	 شتر	
443 	 شش	ها	و	دستگاه	تنفس	
444 	 	 	 شعر	
445 	 	 	 شمالگان	
446 	 	 	 شنوایی	
447 	 	 	 شهر	
448 	 شهرهای	فراموش	شده	
451 	 	 	 شیشه	
452 	 	 	 شیمی	
453 	 	 	 صنعت	
455 	 	 صنعت	ماهیگیري	
456 	 	 	 صوت	
458 	 	 صورت	فلكی	
459 	 	 	 طاعون	
460 	 	 طراحی	صنعتي	
461 	 	 	 طال	
462 	 	 طول	موج	
463 	 عجایب	هفت	گانة	جهان	
466 	 	 	 عدسی	
467 	 	 	 عراق	
469 	 	 عربستان	سعودی	
471 عروس	دریایی	و	كیسه	تنان	دیگر	
472 عقاب	و	پرندگان	شكاری	دیگر	
473 	 	 	 عكاسی	
475 	 	 	 علفزار	
476 	 	 	 علم	
477 	 	 	 عمان	
478 	 	 عنكبوت	و	عقرب	
480 	 	 	 غار	
482 	 	 	 غده	ها	
483 	 	 	 غذا	
485 	 	 	 فاشیسم	
486 	 	 	 فرانسه	
488 	 	 	 فرشته	
489 	 	 	 فرودگاه	

490 	 	 فرهنگ	نامه	
491 	 	 	 فسیل	
492 	 	 	 فصل		
493 	 	 	 فضاپیما	
494 	 	 	 فضانورد	
496 	 	 	 فلز	
497 	 	 	 فلسطین	
500 	 	 	 فلسفه	
502 	 	 	 فناوری	
503 	 	 	 فیل	
505 	 	 	 فیلیپین	
506 	 	 فینیقی	ها	
508 	 	 	 قارچ	ها	
509 	 	 	 قاره	
510 	 	 	 قانون	
511 	 	 	 قایق	
512 	 	 قرقیزستان	
513 	 	 قرون	وسطا	
515 	 	 قزاقستان	
516 	 	 	 قطار	
518 	 	 	 قطر	
519 	 قفقاز	و	آسیای	صغیر	
520 قلب	و	دستگاه	گردش	خون	
521 	 	 	 قلعه	
522 	 	 قورباغه	و	وزغ	
523 	 	 كاریكاتور			
524 	 	 	 كاغذ	
525 	 	 كامیون	و	اتوبوس	
526 	 	 	 كانادا	
528 كانگورو	و	كیسه	داران	دیگر	
529 كانی	ها	و	سنگ	های	قیمتی	
530 	 	 	 كتاب	
532 	 	 كتاب	های	مقدس	
534 	 	 	 كرگدن	
535 	 	 	 كرم	ها	
536 	 كروكودیل	و	تمساح	
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648 	 	 	 ویدیو	
649 	 هزارپایان	و	صدپایان	
650 هلند،	بلژیك	و		لوكزامبورگ	
652 	 	 	 هنر	
655 	 	 	 هواناو	
656 	 	 	 هوانورد	
658 	 	 یخچال	طبیعی	
659 	 	 	 یمن	
660 	 	 یونان	باستان	
662 	 یونان	و	كشورهای	بالكان	

665 	 جهان	در	یك	نگاه	
666 	 	 كشورهای	جهان	
668 	 	 دین	های	جهان	
670 	 زیست	بوم	های	جهانی	
672 	 	 آب	های	جهان	
674 بادها	و	جریان	های	اقیانوسی	
676 	 	 آلودگی		در	جهان	
678 	 حفظ	گونه	های	زیستی	
680 سالمت	و	بهداشت	در	جهان	
682 	 آموزش	و	پرورش	در		جهان	
684 دارایی	و	درآمد	مردم	جهان		
686 	 	 انرژی	جهان	
688 	 	 كاالهای	جهان	
690 	 	 تجارت	جهاني		
692 	 	 منطقه	های	زمانی	
694 	 	 ارتباطات	جهان	

697 نام	آوران	و	گاه	شمار	رویدادها	
727 	 كاوش	در	اینترنت	
745 	 	 نمایۀ	موضوعی	

537 	 	 	 كشتی	
539 	 كشف	های	فضایی	
542 	 	 	 كلیه	
543 	 	 كمونیسم	
544 	 	 	 كنیا	
545 	 	 كوسه	و	سپرماهي	
547 	 	 كوه	و	دره	
549 	 	 	 كویت	
550 	 	 كهكشان	
551 	 	 	 كیهان	
552 	 	 گاز	طبیعي	
553 	 	 	 گرافیك	
555 	 	 	 گرانش	
556 	 	 	 گربه	
557 	 	 گرجستان	
558 	 گرگ	و	سگ	سانان	دیگر	
560 	 	 	 گل	
562 	 گوزن	ها	و	سایر	زوج	ُسمان	
564 	 	 	 گیاهان	
566 	 	 گیاهان	زراعی	
567 	 	 	 المسه	
568 	 	 	 لبنان	
570 	 	 	 لیزر	
571 	 	 	 ماده	
572 	 	 	 مار	
573 	 	 	 ماشین	
576 	 	 	 مالزی	
577 	 	 مانداب	و	تاالب	
578 	 	 	 ماه	
580 	 	 	 ماهواره	
581 	 	 	 ماهی	
584 	 	 	 ماهیچه	
585 	 	 	 مایاها	
586 	 	 مزرعه	داری	
587 	 	 	 مصر	
588 	 	 مصر	باستان	

590 	 	 معدن	كاوی	
591 	 معده	و	دستگاه	گوارش	
592 	 	 	 معماری	
596 	 مغز	و	دستگاه	عصبی	
598 	 	 مغناطیس	
599 	 	 	 مكزیك	
600 	 	 منظومة	شمسی	
601 	 	 مواد	منفجره	
602 	 	 	 موتور	
604 	 	 	 موسیقي	
606 	 موش	و	جوندگان	دیگر	
608 	 	 	 موشك	
609 	 	 مهاجرت	جانوران	
610 	 مهاجرت	و	پناهندگي	
612 	 	 میان	رودان	
615 	 	 	 میكرب	
616 	 	 میكروسكوپ	
617 میمون	ها	و	نخستی	های	دیگر	
619 	 	 	 میوه	
620 	 	 	 نانو	
622 	 	 	 نساجی	
623 	 نظریة	انفجار	بزرگ	
624 	 	 	 نفت	
626 	 	 	 نقره	
627 	 	 	 نقشه	
628 	 	 نماز	و	دعا	
630 	 	 	 نور	
631 	 	 	 نوزایی	
634 نهضت	اصالح	گرایي	در	مسیحیت	
635 	 	 نهنگ	و	دلفین	
637 	 	 	 نیجریه	
638 	 	 نیرو	و	حركت	
639 	 	 	 وایكینگ	
641 	 	 	 ورزش	
646 	 	 ورزش	باستاني	
647 	 	 وسایل	خانگی	
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3درصدآبیكهخارجاز
دریاهاست،بیشتربهصورت
یخویخچالدرآمدهاست.

آبهایزیرزمینی
22درصد

آبشیرین3درصد

يقطبيویخچالها77درصد
هها

پهن
خ
ی

آبدریا97درصد

بیشتربدانیم
هرفرددرطولزندگی
خود،حدود60هزارلیتر

آبمینوشد.
انساناگربیشاز20
درصدآببدنشرااز
دستبدهد،میمیرد.

باهرباركشیدنسیفون
دستشویی،10لیتر،

برایهربارپركردنوان
حمام140لیتر،برایظرف
شستنحدود40لیترو
برایهرباراستفادهاز
ماشینلباسشویی120
لیترآبمصرفمیشود.
مرطوبترینجایكرة

زمین،چراپونجیدرهندبا
10820میلیمتربارندگی

ساالنهاست.

آب برای زندگی
حیات در حدود 3/5 میلیارد سال پیش در دریاها آغاز شد و 
هنوز هم، آب برای همة شكل های حیات یك مادة اساسی 
ــ2 بدن انسان از آب است. انسان برای زنده ماندن، روزانه 

است. 3
به 2/5 لیتر آب نیاز دارد اما در بیشتر كشورها، هر فرد برای 
حمام كردن، دست شویی و شست وشوی خودرو، روزانه 250 
لیتر آب مصرف می كند. همچنین، مقدار زیادی آب در صنایع 
گوناگون و كشاورزی به مصرف می رسد. برای تولیِد مقدار 
گندمی كه یك قرص نان با آن پخته می شود، حدود 400 لیتر 

و برای تولید یك تُن فوالد، 270 تُن آب مصرف می شود.

شكل بخشیدن به زمین
آب مهم ترین نیروی شكل دهندة زمین است. رودها و یخچال ها 
دره ها را می فرسایند و باعث فرسایش رشته كوه ها می شوند. 
آن ها ریگ، ماسه و گل رس را به دشت های پست می برند و 
به دریا می رسانند. حتی بسیاري از منظره هاي دیدنی بیابان ها 

را هم سیالب های برق آسا
پدید آورده اند.

چرخۀآب
آبدرطبیعتهموارهدرحالگردشاست.هنگامیكهخورشیدسطحزمینراگرممیكند،آبتبخیر
میشود.بیشاز80درصدتبخیر،درسطحدریاهاصورتمیگیرد.مقداریآبنیزدرنتیجۀازدست

رفتنآبگیاهان)تعّرق(تبخیرمیشود.پسازآنكهآِبموجوددرجّوزمینسردمیشود،متراكم
میگرددوابررابهوجودمیآورد.مقداریازاینآب،باردیگربهشكلبارندگیبهزمینبرمیگردد.

بارانوبرف
بخارآبمتراكممیشودوابر

رابهوجودمیآورد.

تعّرقگیاهان

رودهابهاقیانوسها
برمیگردند.

بخارآبموجود
درجّوزمین

ازآبهایشیرینجهاندر 4ــــ3
یخچالهاویخپهنههایقطبی

منجمدشدهاست.

تبخیرازدریاها
ودریاچهها

بخارآبسردمیشودو
بارانمیبارد.

جریانآبهای
زیرزمینی

بخارآب0/05درصد
رطوبتدرخاِك0/2درصد

رودهاودریاها0/35درصد
آبشوردردریاچهها

ودریاهایداخلكشور0/4درصد

 آب به طور طبیعی سه شكل متفاوت دارد: جامد )یخ(، مایع 
)آب( و گاز )بخار آب موجود در هوا(. آب بیش از هر مایع 
دیگری مواد گوناگون را در خود حل می كند. نیروی آب، كوه ها، 

دره ها، خط های ساحلی و دشت ها را به وجود آورده است. 

ماده ای جهانی
آب 70 درصد سطح زمین را پوشانده است )بیش از 1/4 میلیارد 
كیلومتر مكعب( اّما انسان فقط از بخش اندكی از آن مي تواند 
استفاده كند. حدود 97 درصد آب ها، در دریاها وجود دارد 
كه در هر تُن آن ها 35 كیلوگرم انواع نمك حل شده است. 
شوری این آب، 8 برابر بیش از مقداری است كه بتوان آن را 
نوشید یا برای آبیاری زمین هاي كشاورزی به كار برد. فقط 
ـــ3 آن ها 

4 حدود 3درصد از آب های جهان، آب شیرین اند و 
نیز در یخ پهنه های قطبی و یخچال های كوهستانی قرار دارند. 
زندگی همة جانداران به مقدار اندكی آب وابسته است )كمتر 
از 1 درصد كل آب ها( كه به شكل باران می بارد و به رودها 

و دریاچه ها مي ریزد. 

 

آب
آب فراوان ترین مادة روی زمین است. آب از تركیب هاي اصلی سازندة بدن جانداران است 

و بدون آن، هیچ جانداری روی زمین زنده نخواهد ماند.

همچنیننگاهكنیدبه
آبوهوا،اقیانوسودریا،انرژی
آب،خلیج،دریاچه،رود،كوهودره.
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 آب و هوا به چگونگی حركت توده های هوا در كرة زمین 
بستگی دارد. اقلیم یك منطقه، متوسط وضع جّوی آن منطقه 
طی یك دورة زمانی طوالنی است. آب و هوا ممكن است 
طی چند ساعت تغییر كند اما تغییر وضع اقلیمی، سال های 

زیادي طول مي كشد. 

عامل های به وجود آورنده
چگونگی رانده شدن توده های هوا از یك منطقه به منطقة دیگر 
به عامل هایی چون فاصلة آن منطقه از استوا و وجود كوه یا دریا 
بستگی دارد. هنگامی كه یك تودة هوا از روی دریا به سوی 
سرزمین های بلند حركت می كند، سرد می شود و رطوبتی كه 
در آن است، به صورت باران می بارد. اگر یك تودة هوا از مركز 

قاره ای به حركت درآید، رطوبت زیادی 
خود  با  و  ندارد  به همراه 
هوای خشك می آورد. اگر 
یك تودة هوا مدتی طوالنی 

روی آب های حاره ای )استوایی( بماند، بی نهایت مرطوب و 
گرم می شود و طوفان های شدیدی به وجود می آورد. 

چرخه های منظم
 آب و هوا از چرخه های منظمی پیروی می كند. روزهای تابستان 
بسیار گرم تر از روزهای زمستان است؛ زیرا طی روزهای بلند 
تابستان، انرژی خورشیدی بیشتری به زمین می رسد. در جنوب 
شرقی آسیا، دورة موسمی با بادهای گرم و مرطوِب اقیانوس هند 
همراه است كه باعث ریزش باران های زیادي می شود. تقریباً هر 
ده سال یك بار، پدیده ای به نام اِل نینو رخ می دهد كه طّي آن، 
دمای جنوب شرقی اقیانوس آرام به تدریج افزایش می یابد. این 
امر بر جابه جایی توده های هوا تأثیر می گذارد. پدیدة ال نینو به 

خشك سالی و طوفان های رگباری شدید منجر می شود. 

بادسنجبرایاندازهگیری
سرعتبادبهكارمیرود.

فنجانهایحّساِساینابزار،
درمسیربادحركتمیكنند.

فشارنگار،تغییرفشارهوا
رابایكقلمرویاستوانهای
چرخان،كهرویۀكاغذیدارد،

رسممیكند.

بارطوبتسنج)نمسنج(،كه
یكحبابخشكویكحباب
مرطوبدارد،رطوبتهوارا

اندازهمیگیرند.

بادماسنج،دمایهوارا
اندازهمیگیرند.دماسنج
راميتواندرونیابیرون

ساختمانكارگذاشت.

بارانوبرف
درمنطقههایگرمواستوایی،بارانهنگامیایجادمیشودكهقطرههایریزدرونابرباهمتماسپیدا
كنندوبهیكدیگربپیوندند.درخارجازاینمنطقهها،بارانبراثرذوبدانههایبرفبهوجودمیآید.

اگرابراستراتوسبهاندازةكافیپایینباشد،بارانبهصورتقطرههایریزمیبارد.برفخشك
هنگامیمیباردكهسطحزمینسرداستامااگرهنگامبارشبرف،دمایمحیطباالترازنقطۀانجماد

باشد،برفابه)مخلوطبرفوباران(بهوجودمیآید.

هنگامیكهآبمنجمد
میشود،مولكولهایآنبه

شكلبلورهایمسّطحششوجهی
بههممیپیوندند.چهاروجه
اینبلورهادرازودووجه

دیگرآنهاكوتاهاست.بابه
همپیوستندیگرمولكولهای
منجمدآببهكنارههایهربلور،
آنبلوررشدمیكند.هردانۀ
برف،یكبرفدانۀبیهمتاست.

قطرههایبارانممكناست
باجریاننامالیمهواباالبروند
ودرهوايسردمنجمدشوند.

برودتاینقطرههاباعثميشود
بخارآبموجوددراطرافآنها
بهصورتالیههاییازیخبهسطح

اینبلورهابچسبد.دانههای
تگرگدرحینبزرگشدن،روي
سطحهایگرمترفرومیافتند؛

سپس،باجریانهواباردیگرباال
میروندتاسرانجامبهاندازهای
سنگینشوندكهازدرونابرها

فروریزند.

وقتیهواپسازبارندگی
بهسرعتصافمیشود،نور
خورشیدبهقطرههایآب

برخوردمیكندومیشكند.
ایننور،بهصورتطیفی
ازرنگتجزیهمیشودو
رنگینكمانرابهوجود

ميآورد.

ابراستراتوس

برفخیس

برفخشك

مخلوطبرفوباران

باران

ریزباران

دما

آب و هوا
آب و هوا به وضع جّوی یك منطقه ، از جمله میزان بارندگی، باد و تابش خورشید، در یك زمان 

خاص گفته مي شود. آب و هوا ممكن است به آرامي یا به سرعت تغییر كند.
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