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1. "ٔجٕٛػٝ ای اص ػٙٗ، ثبٚسٞب، آداة ٚ اخالق فشدی  یب خب٘ٛادٌی الٛأی اػت وٝ پبیجٙذی ایـبٖ ثذیٗ أٛس ثبػج تٕبیض 

                                                                                          (89ؿٟشیٛس )آصٖٔٛ جبٔغ  ".آٟ٘ب اص دیٍش الٛاْ ٚ لجبیُ ٔی ؿٛد

تٕذٖاِف.  ة. فشًٞٙ  

 د. خشدٜ فشًٞٙ د. الٛاْ

73 وتاب  پاسخ: غفحٝ ی 

 ٔحٕذ غادق غالْ جٕطیذی دس وتاب خٛد تٝ ٘اْ "فشًٞٙ ٚ تٕذٖ اسالٔی" فشًٞٙ سا دس جّٕٝ ی تاال تعشیف ٕ٘ٛدٜ ا٘ذ.

 2. ثخؾ ثضسٌی اص وشدػتبٖ وٙٛ٘ی دس لّٕشٚ ػشصٔیٙی وذاْ الٛاْ ثٛد؟ )آصٖٔٛ جبٔغ ؿٟشیٛس 89(

ٌٛتی ٞبة.     ػىبٞباِف.  

 د. ٔب٘بٞب د. ٔبػبطت ٞب 

89 وتبة  پبػخ: كفحٝ ی 

ٔب٘بٞب دس اٚایُ ٞضاسٜ ی اَٚ ق. ْ. دس جٙٛة دسیبچٝ اسٚٔیٝ، ص٘ذٌی ٔی وشد٘ذ وٝ ؿبُٔ ثخؾ ثضسٌی اص وشدػتبٖ وٙٛ٘ی ٚ 

 ػشصٔیٙی ثٛد وٝ ػىٙٝ اؽ آػیبیی ٚ ثشای جٌّٛیشی اص تٛػؼٝ ی ٔبدٞب ثٝ حذ وبفی ٘یشٚٔٙذ ثٛد٘ذ.

 ٕٞچٙیٗ دس وتبة دس ٔٛسد ٌٛتی ٞب آٔذٜ اػت:

ٌٛتی ٞب ٞٓ ػلش ِِٛٛثی ٞب ثٛد٘ذ ٚ اص ٞضاسٜ ی ػْٛ دس ٘ٛاحی غشثی ایشاٖ یؼٙی ٕٞبٖ ػشصٔیٗ ِِٛٛثیبٖ وٝ ؿبُٔ 

0022 ق. ْ. ٚ دس صٔبٖ حىٛٔت  آرسثبیجبٖ ٚ وشدػتبٖ وٙٛ٘ی اػت، ص٘ذٌی ٔی وشد٘ذ. اٚد التذاس ٚ لذست ٌٛتی ٞب دس 

 ٘بسأؼیٗ، پبدؿبٜ اوذ ثٛد وٝ ػشحذات صیشػّطٝ ی ایٗ لْٛ اص ثیٗ اِٟٙشیٗ تب وٛٞپبیٝ ٞبی صاٌشع ٚ اسٔٙؼتبٖ ٚ وٟٛٞبی 

 تٛسٚع دس آػیبی وٟٗ سا ؿبُٔ ٔی ؿذ.

 3. ٟٕٔتشیٗ لْٛ تاثیشٌزاس دس ٔا٘ذٌاسی آثاس فشٍٞٙی ٚ ٞٙشی دس ٔٙطمٝ صاٌشس وذاْ است؟ )آصٖٔٛ جأع ضٟشیٛس 89(

پبستیبٖد.  ٞخبٔٙـیبٖ د.  ػبػب٘یبٖاِف.   ة. ػیالٔیبٖ   

111 وتبة  پبػخ: كفحٝ ی 

0022 ػبَ دس ٔٙطمٝ ی ثخلٛف خٛصػتبٖ اص خٛد آحبس  ػیالٔی ٞب ثضسٌتشیٗ ٚ لذستٕٙذتشیٗ لٛٔی ثٛد٘ذ وٝ لشیت 

0022 ػبَ تبسیخ ؿبٞذ  فشٍٞٙی ٚ ٞٙشی ثشجبی ٌزاؿتٙذ. ؿبیبٖ روش اػت اص دٚسٜ ی ٔبدٞب تب دٚسٜ ی اػالٔی، حذٚد 

ٞٙشٕ٘بیی ٔبدٞب، ٞخبٔٙـیبٖ، اؿىب٘یبٖ ٚ ػبػب٘یبٖ اػت. فشًٞٙ ٚ تٕذٖ دیٍشی ٘یض لجُ اص ٚسٚد آسیبیی ٞب ٚجٛد داؿتٝ 

اػت وٝ دس وٙبس ػبیش الٛاْ ثٛٔی ایشاٖ جضء فشًٞٙ ٚ تٕذٖ اكیُ ایشا٘ی ثٝ ؿٕبس ٔی سٚد. دا٘ـٕٙذاٖ، دػت آٚسدٞبی 

0022 ػبِٝ ی ػلش ٔبد تب ػلش اػالٔی ٔی دا٘ٙذ  فشٍٞٙی ایٗ دٚسٜ ی دٚ ٞضاس ٚ ا٘ذی ػبِٝ سا ٘ٝ تٟٙب ثشاثش ثب فشًٞٙ ٞبی 
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ثّىٝ دس ثشخی ٔٛاسد وفٝ ی دػت آٚسدٞبی ػّٕی، ٞٙشی ٚ فشٍٞٙی ػیالٔیبٖ سا ػٍٙیٗ تش اص دػت آٚسدٞبی لْٛ آسیبیی 

 دا٘ؼتٝ ا٘ذ صیشا تبصٜ ٚاسداٖ ػّیشغٓ ثشخٛسداسی خٛد اص فشًٞٙ ٚ تٕذٖ، دس فشًٞٙ ٚ تٕذٖ ثٛٔیبٖ ایشاٖ یؼٙی ػیالٔی ٞب 

 حُ ؿذٜ ٚ دس ثؼیبسی اص ؿئٖٛ اص جّٕٝ وـٛسداسی، حىٛٔت ٚ فشًٞٙ ٚ ٞٙش تحت تبحیش ثٛٔیبٖ ایشاٖ لشاس ٌشفتٙذ.

 4. سشصٔیٗ ٔاد وٛچه ضأُ وذاْ ٔٙاطك تٛدٜ است؟ )آصٖٔٛ جأع ضٟشیٛس 89(
ٔشوضی ٚ لٓ ة.  سی ٚ ػٕٙبٖ اِف.    

ٕٞذاٖ ٚ ص٘جبٖ د.   د. وشدػتبٖ ٚ وشٔب٘ـبٜ  

133 وتاب  پاسخ: غفحٝ ی 

 سشصٔیٗ ٔاد داسای دٚ لسٕت تٛد: ٔاد تضسي ٚ ٔاد وٛچه

ٔاد تضسي: ٘ٛاحی ٔشوضی ٚ غشتی ایشاٖ تا حذٚد وشدستاٖ ٚ وٜٛ ٞای صاٌشس وٝ تٝ آٖ "ٔاد ساٌیا٘ا" ٔی ٌفتٙذ وٝ ضأُ 

 سی ٚ ٘ٛاحی آٖ ٞٓ ٔی ضذٜ.

 ٔاد وٛچه: ٔطتُٕ تش وشدستاٖ ٚ وشٔا٘طاٞاٖ

 5. دس ایُ ثختیبسی، اص تشویت چٙذ ػیبٜ چبدس چٝ ٚاحذی ثٝ ٚجٛد ٔی آیذ؟ )آصٖٔٛ جبٔغ ؿٟشیٛس 89(

تؾة.   ثُٟٖٛ اِف.   

ثّٛند.  د. ٔبَ   

191 وتاب   پاسخ: غفحٝ ی 

وٛچىتشیٗ ٚاحذ اجتٕاعی دس ایُ تختیاسی "تٟٖٛ" است. تٝ سیاٜ چادسی وٝ یه خا٘ٛادٜ ٔشوة اص صٖ ٚ ضٛٞش ٚ 

فشص٘ذاٖ ضٛٞش ٘ىشدٜ ٚ صٖ ٍ٘شفتٝ دس صیش آٖ ص٘ذٌی ٔی وٙٙذ "تٟٖٛ" ٔی ٌٛیٙذ ٚ اص تشویة چٙذ سیاٜ چادس "ٔاَ" 

 تٛجٛد ٔی آیذ وٝ ضایذ تتٛاٖ ٌفت وٛچىتشیٗ ٚاحذ اجتٕاعی، التػادی ٚ یا تٝ ٔفٟٛٔی دیٍش یه "ٚاحذ ٌّٝ داسی" 

 ٔحسٛب ٔی ضٛد.

 6. ٌٛیؾ ٞبی وشدػتبٖ ٔشوضی سا چٝ ٔی ٌٛیٙذ؟ )آصٖٔٛ جبٔغ ؿٟشیٛس 89(

ِىی ة.   اِف. وشدی یب ػٛسا٘ی  

صاصا د.  وشٔب٘جی د.    

189 وتبة  پبػخ: كفحٝ ی 

2. وشدی یب ػٛسا٘ی )ٌٛیؾ ٞبی  1. وشٔب٘جی )ٌٛیؾ ٞبی ؿٕبَ(،  ٌٛیؾ ٞبی وشدی ثٝ ػٝ ٌشٜٚ تمؼیٓ ٔی ؿٛ٘ذ: 

3. ٌٛیؾ ٞبی ِىی، وشٔب٘ـبٞی  ٔشوضی( ٚ 
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 7. ٟٕٔتشیٗ ٔشاسٓ فشٍٞٙی ٚ اجتٕاعی "آب اسه" ٔاص٘ذساٖ چٝ ٘اْ داسد؟ )آصٖٔٛ جأع ضٟشیٛس 89(

سلق ٞبی ٔحّی ة.  ٔٛػیمی ٔحّی اِف.    

ٔشاػٓ اػت دٚا٘ی د.  د. ٚسف چبَ   

011 وتاب  ٚ 018  پاسخ: غفحات 

8. چٛٔٛؽ، پبپٛؽ ٞبی الٛاْ ٔبد، ٞٓ اوٖٙٛ دس وذاْ سٚػتبٞبی ٔٙبطك ایشاٖ اػتفبدٜ ٔی ؿٛد؟ )آصٖٔٛ جبٔغ ؿٟشیٛس 

89)   

وشدػتبٖ ة.  اِف. ٌیالٖ ٚ ٔبص٘ذساٖ 

وٛیش ٔشوضی د.  ٔىشاٖ حٛصٜ ی د.   

191 وتاب  پاسخ: غفحٝ ی 

ٔادٞا وٝ اص ٔٙاطك سشدسیش ٚاسد ٘جذ ایشاٖ ضذ٘ذ اتتذا چىٕٝ ای ٘ٛن تیض تشٌطتٝ تا ساق تّٙذ وٝ ایٗ پای پٛش ٔخػٛظ 

ٔٙاطك سشدسیش است تٝ پا داضتٙذ. ٔادٞا پس اص اسىاٖ یافتٗ، ایٗ چىٕٝ ٞا سا وٙاس ٌزاضتٙذ ٚ تٝ وفص ٞای تٙذداس تذٖٚ 

 سٚیٝ وٝ ضثیٝ چاسق ٞای سٚستاییاٖ أشٚصی ایشاٖ تٝ ٚیژٜ سٚستاییاٖ ٔٙاطك ٌیالٖ ٚ ٔاص٘ذساٖ است ٚ چٛٔٛش ٘أیذٜ ٔی  

 ضٛد، سٚی آٚسد٘ذ. ٌفتٙی است وٝ تٙذٞای ایٗ چاسق ٞا تا صیش صا٘ٛ ٔی سسذ.

 9. ٔشاػٓ ػٛي ٔشدٌبٖ )پشػٝ( یب )چٕش( ٔشتجط ثب وذاْ یه اص الٛاْ ایشاٖ ٔحؼٛة ٔی ؿٛد؟ )آصٖٔٛ جبٔغ ؿٟشیٛس 89(

ثختیبسی ٞب ة.  وشدٞب اِف.    

ٌیّىی ٞبد.    د. ِشٞب  

111 وتاب  پاسخ: غفحٝ ی 

ٔشاسٓ سٛي ٔشدٌاٖ ِشٞا تٝ پُشس )پُشسٝ( یا چََٕش ٔعشٚف است ٚ ساعتی پس اص دسٌزضت ٔتٛفی ساص ٚ دُٞ دس ٔماْ 

"یاسی" یا "چٕشی" )عضا( ٘ٛاختٝ ٔی ضٛد تا ٔشدْ اص ٚالعٝ تاخثش ضٛ٘ذ. پس اص آٖ جٙاصٜ سا تٝ غساِخا٘ٝ ٔی تش٘ذ ٚ پس اص 

 ضستطٛ ٚ تذفیٗ تٝ خا٘ٝ ی غاحة عضا تاص ٔی ٌشد٘ذ ٚ تا سٝ ضثا٘ٝ سٚص تٝ عضاداسی ٔی پشداص٘ذ. ص٘اٖ تا ضیٖٛ وشدٖ ٚ     

 خشاضیذٖ پٛست غٛست ٚ وٙذٖ ٔٛ ٚ ٔشداٖ تا ٔاِیذٖ ٌُِ تش سش ٚ ضا٘ٝ ی خٛد تٝ عضاداسی ٚ ٘ٛحٝ سشایی ٔی پشداص٘ذ.
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11. پشجٕؼیت تشیٗ طبیفٝ ی ایُ لـمبیی وٝ ثٝ داؿتٗ ٚ پشٚسؽ اػت ٔـٟٛس ٞؼتٙذ، وذاْ اػت؟ )آصٖٔٛ جبٔغ ؿٟشیٛس 

89)  

وـىِٛی اِف.    فبسػیٕذاٖ ة.   

ؿؾ ثّٛوی د.  د. دسٜ ؿٛسی   

088 وتبة  پبػخ: كفحٝ ی 

٘اْ دسٜ ضٛسی اص ٘اْ ٔحُ ییاللی آٟ٘ا )دسٜ ضٛس( ٌشفتٝ ضذٜ است. ایٙاٖ پس اص ٚسٚد تٝ فاسس دس ایٗ ٘احیٝ 

سىٛ٘ت وشدٜ ا٘ذ. دسٜ ضٛس اص ٔحُ سٕیشْ أشٚصٜ جضء ٔشاوض ییاللی ایٗ طایفٝ است. خاٖ ٞای طایفٝ ی دسٜ 

ضٛسی دس ساَ ٞای اخیش تٝ صساعت ٚ تاغذاسی تٛجٝ صیادی وشدٜ ا٘ذ ٚ ٌشٜٚ ٞای صیادی اص آٟ٘ا تٝ ص٘ذٌی 

 یىجا٘طیٙی پشداختٝ ا٘ذ. طایفٝ ی دسٜ ضٛسی یىی اص طٛایف پشجٕعیت ایُ لطمایی است ٚ ٔشدْ آٖ تٝ داضتٗ ٚ  

 پشٚسش اسة ٔعشٚفیت داس٘ذ.

022( آٔذٜ است: )دلت وٙیذ وٝ ایٗ طایفٝ ٞٓ پشجٕعیت  ٕٞچٙیٗ دس ٔٛسد طایفٝ ضص تّٛوی دس وتاب )غفحٝ 

 روش ضذٜ(

طایفٝ ضص تّٛوی اغّة اص تیشٜ ٞای تسیاس لذیٕی ٚ اص ٕٞاٖ تشواٖ عشالی یعٙی ٟٔاجشاٖ اِٚیٝ ٞستٙذ. ایٗ طایفٝ 

 اص پشجٕعیت تشیٗ طٛایف لطمایی است وٝ دس پشٚسش ٚ ٍٟ٘ذاسی داْ ٟٔاست فشاٚاٖ داس٘ذ.

 

11. وذاْ جطٗ دس فشًٞٙ ایشا٘ی تا "ٌستشا٘یذٖ سفشٜ ٚ پادضاٞاٖ تا تشلشاسی تاس عاْ ٚ ضٙیذٖ دادخٛاٞی ٔشدْ" ٌشأی 

                                                                                                                         (89)آصٖٔٛ جأع ضٟشیٛس ؟ داضتٝ ٔی ضٛد

جـٗ ػذٜ ة.  جـٗ آة پبؿبٖاِف.     

جـٗ ؿت یّذاد.     د. جـٗ ٟٔشٌبٖ  

701 وتبة  ٚ 707  پبػخ: كفحبت 

جـٗ ٟٔشٌبٖ سا ثٝ ٟٔش یب ٔیتشا، ایضد ثضسي ٚ ٔـٟٛس ایشا٘ی ٚ آسیبیی ٘ؼجت ٔی دٞٙذ. ایٗ جـٗ وٝ ثب ؿشٚع پبییض، آغبص 

ػبَ جذیذ ٘یض ٔحؼٛة ٔی ؿذ، ثب ؿىٜٛ ٞشچٝ تٕبٔتش دس ػلش ٞخبٔٙـی ٚ ثخلٛف دس ػلش ػبػب٘ی ثشٌضاس ٔی ٌشدیذ. 

ایشا٘یبٖ ایٗ جـٗ سا ٕٞب٘ٙذ ثمیٝ ی جـٗ ٞب ثب ٌؼتشا٘یذٖ ػفشٜ ٚ پبدؿبٞبٖ ثب ثشلشاسی ثبس ػبْ ٚ ؿٙیذٖ دادخٛاٞی  ٔشدْ 

ٚ ٌشفتٗ ٚ دادٖ ٞذایب ٌشأی ٔی داؿتٙذ. ؿبیبٖ روش اػت وٝ جـٗ ٟٔشٌبٖ ثٝ ِحبظ تبسیخی ٔٙؼٛة ثٝ داػتبٖ فشیذٖٚ 

ٚ ضحبن اػت. ٞشچٙذ دس ایٗ داػتبٖ ٘یض تحَٛ فلَٛ ٚ حٛادث طجیؼی ثٝ ؿىُ وٙبیٝ آٔیض ٔطشح اػت. چٙب٘چٝ ٌفتٝ ٔی 

ؿٛد فشیذٖٚ ثش ضحبن ظبِٓ ٔی ؿٛسد ٚ ثٝ ٚػیّٝ ی وبٜٚ ی آٍٞٙش، ٚی سا ٔغّٛة ٔی وٙذ ٚ ثٝ ثٙذ ٔی وـذ ٚ ٔشدْ ٞش 
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ػبِٝ ایٗ ٚالؼٝ سا وٝ دس سٚص ٟٔش ٚ ٔبٜ ٟٔش سٚی دادٜ، جـٗ ٔی ٌیش٘ذ. ٕٞچٙیٗ ؿبیبٖ روش اػت وٝ ٟٔش دس ایشاٖ ٞشٌض 

 خذای آفتبة ٘جٛدٜ ثّىٝ ا٘ٛاس آٖ سا ٕ٘بدی اص تجّی خذا ٔی دا٘ؼتٙذ. ایٗ غشثیبٖ ثٛد٘ذ وٝ ٟٔش سا ثب خذای آفتبة خٛد یىی 

 دا٘ؼتٝ ٚ ثشای اٚ ٔمبْ خذایی لبئُ ؿذ٘ذ.

12. دس سدٜ ٞبی لذست دس ػبختبس ػیبػی ایُ لـمبیی ٔؼئَٛ أٛس داخّی ٚ سٞجشی ایالت وذاْ اػت؟ )آصٖٔٛ جبٔغ 

(89ؿٟشیٛس   

ایّخبٖ ة.  وذخذا اِف.    

وال٘تشد.    د. ایُ ثیٍی  

711 وتاب  پاسخ: غفحٝ ی 

 ساختاس سیاسی ایُ لطمایی:

 خبٖ  .ؿٙٛی داس٘ذ، خبٖ ؿذٖ ٔٛسٚحی اػت ، افشاد ایُ اص اٚ حشفػشپشػت ٚ تلٕیٓ ٌیش٘ذٜ ی ٞش ایُ

، سییغ أٛس ػیبػی ثضسي سا ایّخبٖ ٔی ٘بٔٙذ. ایّخبٖ ثبالتشیٗ ٔمبْ ایّی اػت. ٚ تلٕیٓ ٌیش٘ذٜفشٔب٘ذٜ 

ٚ ٘ظبٔی ٚ ٔظٟش ٚحذت ٚ یىپبسچٍی ایُ، سیبػت ػبِیٝ ثش وّیٝ وال٘تشاٖ ٚ طٛایف، ٕ٘بیٙذٜ ی سػٕی ٚ 

حمٛلی ایُ دس ثشاثش پیـبٔذٞبی خبسد اص ایُ، ٔؼَٛٚ سٚاثط خبسجی ایُ ثب حىٛٔت ٔشوضی ٚ سٞجشاٖ 

        ش ایالت، ٔؼَٛٚ حُ اختالف ثیٗ ػشاٖ طٛایف ٚ ػشپشػت طبیف ی ػّٕٝ، ایّخب٘ی ٔٛسٚحی اػت.ػبی

 

 ایّخبٖ

، ػٟذٜ داس أٛس داخّی ایُ اص لجیُ جٕغ آٚسی ٔبِیبت، تجٟیض لٛا، وبسٞبی اداسی، تٙظیٓ أٛس ٔؼبٖٚ خبٖ

         اص خٛیـبٚ٘ذاٖ ٘ضدیه ایّخبٖ ا٘تخبة ٔی ؿذ. ثیٍیأالن ٚ ػشپشػتی طٛایف ٚ سٞجشی ایالت، ایُ 
 ایُ ثیٍی

، ػضَ ٚ ٘لت وال٘تش تٛػط ایّخبٖ ثٛد، وال٘تشاٖ اص ثیٗ ٘ضدیىتشیٗ ٚ ٔطٕئٗ تشیٗ ػشپشػت ٞش طبیفٝ

             افشاد ایّخبٖ ا٘تخبة ٔی ؿذ٘ذ، حىٓ وال٘تشی ٕٞٝ ػبِٝ دس حضٛس ایّخبٖ لـمبیی تجذیذ ٔی ؿذٜ.

 وال٘تش

، ٞش وال٘تش ثٝ چٙذیٗ وذخذا حىٓ ٔی سا٘ذ، ٚظیفٝ ی وذخذا ایجبد ٕٞجؼتٍی ٚ سضبیت ػشپشػت ٞش تیشٜ

 دس تیشٜ ثٛد صیشا دس كٛست ثشٚص ٘بسضبیتی ٚ دٚدػتٍی اص لذست وذخذا وبػتٝ ٔی ؿذ.
 وذخذا

وذخذا ، سیؾ ػفیذاٖ دس أٛس خبسجی ثٙىٛ فؼبِیتی ٘ذاؿتٙذ ٚ ایٗ أٛس ثٝ ػٟذٜ ی ثٙىٛٞش ػشپشػت 

ثٛدٜ وٝ ٕ٘بیٙذٜ ی وال٘تش ٔحؼٛة ٔی ؿذٜ ٚ دػتٛسات وال٘تش تٛػط وذخذا ثٝ سیؾ ػفیذاٖ ثٙىٛ اػالْ 

                                                                                                                                                    ٔی ؿذٜ.

 

ػفیذ سیؾ  

 

 

 13. ٔؼیش ٔٙطمٝ ییاللی ٚ لـاللی ایُ ٞفت ًِٙ ثختیبسی وذاْ اػتبٖ ٞب سا دس ثش ٔی ٌیشد؟ )آصٖٔٛ جبٔغ ؿٟشیٛس 89(

چٟبسٔحبَ ٚ ثختیبسی، خٛصػتبٖ اِف. ة. خٛصػتبٖ، چٟبسٔحبَ ٚ ثختیبسی  

خٛصػتبٖ، ِشػتبٖ د.  ِشػتبٖ، خٛصػتبٖد.     
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131 وتاب  پاسخ: غفحٝ ی 

ثخؾ٘بْ    ٘بْ اػتبٖ ٘بْ ؿٟشػتبٖ 

ٌتٛ٘ذحٛٔٝ، ا٘ذیىب، ٞفتٍُ،   ٔٙطمٝ لـاللی خٛصػتبٖ ٔؼجذ ػّیٕبٖ، ؿٛؿتش، ایزٜ 

 ٔٙطمٝ ییاللی چٟبسٔحبَ ثختیبسی ؿٟشوشد، ثشٚجٗ ؿٛساة، اسدَ، اسدٌبٖ
 

ٕٞچٙیٗ ضایاٖ روش است ٔٙطمٝ ی ییالق ٚ لطالق ایُ چٟاسًِٙ تختیاسی تٙاتش ٕٞیٗ غفحٝ ی وتاب، استاٖ خٛصستاٖ ٚ 

 ضٟشستاٖ ٞای دصفَٛ، ایزٜ، سأٟشٔض، ضٛضتش ٚ ٔسجذ سّیٕاٖ سا دس تشٔی ٌیشد.

 

 14. عطایش وٛچٙذٜ ی استاٖ ٌّستاٖ اص وذاْ ٔٙطمٝ وٛچ ٔی وٙٙذ؟ )آصٖٔٛ جأع ضٟشیٛس 89(

ثٙذس تشوٕٗ اِف. ة. ؿٕبَ خشاػبٖ  

ضٕاَ ٌّستاٖ ج.  جٙٛة ٌّؼتبٖ د.  

077 وتبة  پبػخ: كفحٝ ی 

ػـبیش اػتبٖ ٌّؼتبٖ سا ثٝ طٛس ػٕذٜ ٔی تٛاٖ ثٝ ػـبیش وٛچٙذٜ )وشدٞبی ؿٕبَ خشاػبٖ( ٚ ػـبیش ٘یٕٝ وٛچٙذٜ )تشوٕٗ 

 ٞب( تمؼیٓ ثٙذی وشد.

ػـبیش وشد ؿٕبَ خشاػبٖ ثٝ ػٙٛاٖ ػـبیش وٛچٙذٜ اػتبٖ ثٝ ؿٕبس ٔی سٚ٘ذ. آٟ٘ب اص ثمبیبی ایُ ثضسي صػفشاّ٘ٛ ٞؼتٙذ وٝ 

0222 ٞجشی لٕشی اص غشة ایشاٖ ثٝ ٔٙبطك ؿٕبَ خشاػبٖ وٛچب٘ذٜ ؿذٜ ا٘ذ. ػـبیش  دس صٔبٖ ؿبٜ ػجبع كفٛی دس ػبَ 

وشد ؿٕبَ خشاػبٖ ػٕذتب اص ؿٟشػتبٖ ٞبی ثجٙٛسد، ؿیشٚاٖ، لٛچبٖ ٚ اػفشایٗ ٞؼتٙذ ٚ ٕٞٝ ػبِٝ ٔذت ؿؾ ٔبٜ اص ػبَ 

سا دس ٔٙبطك لـاللی ایٗ اػتبٖ ثٝ ػش ٔی ثش٘ذ. آٟ٘ب دس صٔبٖ وٛچ اص ػٝ ایُ ساٜ ػـبیش ؿّٕی، فبص ا٘مبثٝ ٚ خـتّی ٚاسد 

 اػتبٖ ٌّؼتبٖ ٔی ؿٛ٘ذ. اص ٟٕٔتشیٗ ٚ پشجٕؼیت تشیٗ طٛایف ٔی تٛاٖ اص ایٗ طٛایف ٘بْ ثشد: لٟشٔبّ٘ٛ، ثشیٕبّ٘ٛ، ّٔیبّ٘ٛ،  

 لّیبّ٘ٛ، ثبچىبّ٘ٛ، طبئّٛ، ػیٕىبّ٘ٛ، وبٚاّ٘ٛ ٚ ٘بّٔٛ.

 

 

 15. تا٘ی تطىیُ ایُ ضاٞسٖٛ ویست؟ )آصٖٔٛ جأع ضٟشیٛس 89(

آلب ٔحٕذخبٖ لبجبس ة.  اِف. ؿبٜ ػجبع كفٛی  

٘بدس ؿبٜ افـبسد.   ؿبٜ اػٕبػیُ كفٛید.     

191 وتاب   پاسخ: غفحٝ ی 
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16. وذاْ ٔٙطمٝ دس ایشاٖ اص ٔٛلعیت استثاطی ٚ التػادی خٛب تیٗ دٚ وطٛس ٞٙذ ٚ چیٗ تشخٛسداس تٛد؟ )آصٖٔٛ جأع 

    (89ضٟشیٛس 

ٕٞذاٖ د. فبسع ة. د. وشٔبٖ  اكفٟبٖ اِف.   

098 وتاب  پاسخ: غفحٝ ی 

ٟٕٔتشیٗ ٔشاوض استمشاس الٛاْ حٛصٜ ی فشٍٞٙی وشٔاٖ وٝ تا حٛصٜ ی فشٍٞٙی ٔىشاٖ ٚ حٛاضی وٛیش ایشاٖ داسای 

اضتشاوات فشٍٞٙی است، عٕٛٔا ضٟشٞای وشٔاٖ ٚ تٓ ٔی تاضٙذ. وشٔاٖ تٙا تش دٚ ٚیژٌی التػادی ٚ ٘ظأی دس ایٗ ٔٙطمٝ اص 

ایشاٖ تٝ ایٗ دسجٝ اص اعتثاس سسیذٜ است. دس ٌزضتٝ، جادٜ ٞای ادٚیٝ ٚ اتشیطٓ اص ٟٕٔتشیٗ جادٜ ٞای استثاطی ٚ حّمٝ ٞای 

 ٔٛاغالتی ٔحػٛالت ٚ تٝ عثاستی تستش فشٍٞٙی ٞٙذٚستاٖ ٚ چیٗ تٛدٜ است وٝ ایٗ دٚ ساٜ عالٜٚ تش تغزیٝ ی ضٕاِی تشیٗ 

 ٚ جٙٛتی تشیٗ وطٛسٞای سٚصٌاس وٟٗ، سایش وطٛسٞای دس ٔسیش ٚ حتی اسٚپا سا اص تثادالت خٛد تٟشٜ ٔٙذ ٔی ساختٝ ا٘ذ.

 17. اِٚیٗ ٘ـب٘ٝ ی ٞٙشی ٔؼٕبسی ٞخبٔٙـیبٖ دس وذاْ یه اص ؿٟشٞبی صیش تجّی پیذا ٕ٘ٛد؟ )آصٖٔٛ جبٔغ ؿٟشیٛس 89(

ثبثُ د.   ٍٕٞتب٘ٝد.   ؿٛؽة.     اِف. پبػبسٌبد 

063 وتبة  پبػخ: كفحٝ ی 

پبیتخت ٞخبٔٙـیبٖ اثتذا ؿٟش ؿٛؽ ٚ ػپغ ٍٕٞتب٘ٝ یب ٕٞذاٖ )پبیتخت ٔبدٞب( ثٛد. ؿٟش ثبثُ ٘یض پغ اص فتٛحبت وٛسؽ 

ا٘تخبة ؿذ ٚ دس ٕٞیٗ احٛاَ ؿٟش پبسػٝ ٌبد یب پبػبسٌبد ٚ یب پبصاسٌبد ػبختٝ ؿذ. پبػبسٌبد ثٝ ٔؼٙی اسدٌٚبٜ ػپبٞیبٖ، 

 اِٚیٗ ٘ـب٘ٝ ٞٙشی ٞخبٔٙـیبٖ اػت وٝ دیٛاسػظیٕی دٚسآٖ حبئُ ٌشدیذ ٚ دساطشاف آٖ ثبؽ ٞب، للشٞب ٚ ٔؼبثذ ثشپب داؿتٝ 

 ؿذ.

 18. ٘ٛاص٘ذٌاٖ "تٛضٕاَ" ٔتعّك تٝ وذاْ ایُ دس ایشاٖ ٔی تاضذ؟ )آصٖٔٛ جأع ضٟشیٛس 89(

تشوٕٗ ٞبد.  لـمبییة.   د. ثختیبسی  ؿبٞؼٖٛاِف.    

167 وتبة  پبػخ: كفحٝ ی 

تٛؿٕبَ ٞب )٘ٛاص٘ذٌبٖ ایُ ثختیبسی( ٔشدٔی ػبؿك پیـٝ ٚ ؿبػش ٔؼّه ٞؼتٙذ وٝ ثیـتش ٚلت ص٘ذٌی سٚصا٘ٝ ی خٛد سا كشف 

 ػبختٗ اثیبت، ِطیفٝ ٞب، ضشة إِخُ ٞب ٚ ٔتُ ٞب ٔی وٙٙذ. آ٘بٖ دس ثٝ ٚجٛد آٚسدٖ آحبس ٚ ادثیبت ػبٔیب٘ٝ ػشصٔیٗ ثختیبسی ػٟٓ 

ثؼضایی داس٘ذ. ٞش طبیفٝ ٚ تیشٜ ای ٘ٛاص٘ذٌبٖ ٚیظٜ ای داسد وٝ ثٝ آٟ٘ب تٛؿٕبَ ٔی ٌٛیٙذ. تٛؿٕبَ ٞب داسای طبیفٝ ٚ ٔحُ ص٘ذٌی 

 جذاٌب٘ٝ ای ٞؼتٙذ. ٔخبسد ػبِیب٘ٝ ی خٛد سا ثب ؿشوت دس ٔشاػٓ ػشٚػی، ػضاداسی ٚ جـٗ ٞبی دیٍش ثٝ دػت ٔی آٚس٘ذ ٚ ثٝ  

 وبس صساػت ٚ دأذاسی ٘یض ٔی پشداص٘ذ.
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 19. دس ػبختبس وّی ثّٛچ، ٘ٛوشاٖ ٚ غالْ صادٜ ٞب ثٝ چٝ ػٙٛاٖ ٔؼشٚف ٞؼتٙذ؟ )آصٖٔٛ جبٔغ ؿٟشیٛس 89(

اُػتباِف.  ة. دسصادي  

ثّٛچ اكیُد.  ػشداسد.    

091 وتاب  پاسخ: غفحٝ ی 

 ساختاس اجتٕاعی تّٛچ ٞا ضأُ پٙج سدٜ تٛدٜ است:

2. تّٛچ اغیُ )= تیٟذاس( )داسا  1. سشداس )اص ٔیاٖ افشاد ضاخع، ٔٛسد اعتٕاد، تضسي ٔٙص ٚ تضسٌٛاس ا٘تخاب ٔی ضٛد.(، 

3. دسصادي )٘ٛوشاٖ ٚ غالْ صادٜ  تٛدٖ جا ٚ ٔىاٖ ثاتت تشای سىٛ٘ت ٚ ّٔه ٚ أالن ٚ تٝ عٙٛاٖ اغیُ ضٙاختٝ ٔی ضٛ٘ذ( 

4. سییس )تستٍی تٝ ٔىاٖ ٚ ٔحُ سىٛ٘ت آٟ٘ا داسد وٝ دس تعضی اص ٔٙاطك تّٛچستاٖ جضء تّٛچ ٞای اغیُ تٛدٜ ٚ دس  ٞا(، 

 .5  تعضی اص ٔٙاطك اص ٘سُ دسصادي وٝ داسای ضخػیت ٚ اعتثاس تیطتشی ٔی تاضذ، ِٚی اعتثاسش تٝ تّٛچ اغیُ ٕ٘ی سسذ.(، 

 اُستا )استادواساٖ چٛب تشاش، استاد آٍٞٙش، استاد صسٌش، استاد ٞٙشٔٙذ )دس دُٞ ٚ ساص((

 21. لذیٕی تشیٗ وٛسٜ ی رٚة فّض دس فالت ٔشوضی ایشاٖ دس وذاْ ٘بحیٝ لشاس داؿتٝ اػت؟ )آصٖٔٛ جبٔغ ؿٟشیٛس 89(

ٔش٘جبة وبؿبٖة.   اِف. اسیؼٕبٖ ٘طٙض 

٘بئیٗد.  خٛس ٚ ثیبثب٘ه اكفٟبٖد.    

001 وتاب  پاسخ: غفحٝ ی 

لذیٕی تشیٗ وٛسٜ ی رٚب فّض دس ٔٙطمٝ ای تٝ ٘اْ اسیسٕاٖ دس ٘ضدیىی ٘طٙض تٛدٜ است. دس وشٔاٖ ٘یض اص تُ اتّیس، ضٟذاد 

ٚ تپٝ یحیی آثاسی اص وٛسٜ ٞای رٚب فّض تٝ دست آٔذٜ است. تٙاتشایٗ دٚٔیٗ فٙاٚسی ٔشدْ ایٗ ٔٙطمٝ ی فشٍٞٙی )فالت 

 ٔشوضی ایشاٖ(، اوتطاف سٌٝ ٞای فّض آٞٗ ٚ ٔس دس ایٗ ٔٙطمٝ ٚ رٚب آٖ دس وٛسٜ است. )اِٚیٗ ٚ ٟٕٔتشیٗ فٙاٚسی ایٗ  

 ٔٙطمٝ ی فشٍٞٙی لٙات است ٚ تعذ اص آٖ وٛسٜ ی رٚب فّضات(

 ایٗ فایُ ٞا تا غشف ٚلت ٚ صحٕت  فشاٚاٖ ٚ ٞضیٙٝ ی صیادی  تٟیٝ ٌشدیذٜ. ِطفا آٖ سا تا دیٍشاٖ تٝ

 اضتشان ٍ٘زاسیذ. تٝ اضتشان ٌزاضتٗ ٔطاِة ٚ فایُ ٞا تٝ ٞشغٛستی چٝ تٝ غٛست ایٕیُ، پشیٙت،

 وپی ٚ چٝ دس ضثىٝ ٞای اجتٕاعی،  ٌشٜٚ ٞا ٚ وا٘اَ ٞا تذٖٚ اجاصٜ ی غاحة ایٗ سایت است ٚ اضىاَ

 ضشعی داسد

 

 

 

 



زمین اریان اقوام و فرهنگ با آشنایی  9 

 

 
 tourguide.sellfile.ir کتاب: شناخت فرهنگ و اقوام اریان زمین نوشته ی حمید عامریان

 

خٛد سا ثیبصٔبییذ  

ٔجٕٛػٝ ای اص ػٙٗ، ثبٚسٞب، آداة ٚ اخالق فشدی  یب خب٘ٛادٌی الٛأی اػت وٝ پبیجٙذی ایـبٖ ثذیٗ أٛس ثبػج تٕبیض " .1

(89ؿٟشیٛس )آصٖٔٛ جبٔغ  "آٟ٘ب اص دیٍش الٛاْ ٚ لجبیُ ٔی ؿٛد.  

تٕذٖاِف.  ة. فشًٞٙ  

 د. خشدٜ فشًٞٙ د. الٛاْ

(89ؿٟشیٛس )آصٖٔٛ جبٔغ ؟ ثخؾ ثضسٌی اص وشدػتبٖ وٙٛ٘ی دس لّٕشٚ ػشصٔیٙی وذاْ الٛاْ ثٛد .2  

ٌٛتی ٞبة.     ػىبٞباِف.  

ٔب٘بٞبد.  د. ٔبػبطت ٞب   

(89ضٟشیٛس )آصٖٔٛ جأع ؟ تاثیشٌزاس دس ٔا٘ذٌاسی آثاس فشٍٞٙی ٚ ٞٙشی دس ٔٙطمٝ صاٌشس وذاْ استٟٕٔتشیٗ لْٛ . 3  

پبستیبٖد.  ٞخبٔٙـیبٖ د.  ػیالٔیبٖ ة.   ػبػب٘یبٖاِف.    

(89ضٟشیٛس ؟ )آصٖٔٛ جأع سشصٔیٗ ٔاد وٛچه ضأُ وذاْ ٔٙاطك تٛدٜ است .4  
ٔشوضی ٚ لٓ ة.  سی ٚ ػٕٙبٖ اِف.    

ص٘جبٖٕٞذاٖ ٚ  د.  وشدػتبٖ ٚ وشٔب٘ـبٜد.     

(89ؿٟشیٛس )آصٖٔٛ جبٔغ ؟ دس ایُ ثختیبسی، اص تشویت چٙذ ػیبٜ چبدس چٝ ٚاحذی ثٝ ٚجٛد ٔی آیذ. 5  

تؾة.   ثُٟٖٛ اِف.   

ٔبَد.   ثّٛند.    

(89ؿٟشیٛس ؟ )آصٖٔٛ جبٔغ ٌٛیؾ ٞبی وشدػتبٖ ٔشوضی سا چٝ ٔی ٌٛیٙذ .6  

ِىی ة.  وشدی یب ػٛسا٘ی اِف.    

صاصا د.  وشٔب٘جی د.    

(89)آصٖٔٛ جأع ضٟشیٛس ٔاص٘ذساٖ چٝ ٘اْ داسد؟  "آب اسه"ٟٕٔتشیٗ ٔشاسٓ فشٍٞٙی ٚ اجتٕاعی . 7  

سلق ٞبی ٔحّی ة.  ٔٛػیمی ٔحّی اِف.    

ٚسف چبَ د.   

 

ٔشاػٓ اػت دٚا٘ی د.   
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ؿٟشیٛس ؟ )آصٖٔٛ جبٔغ ٔی ؿٛدچٛٔٛؽ، پبپٛؽ ٞبی الٛاْ ٔبد، ٞٓ اوٖٙٛ دس وذاْ سٚػتبٞبی ٔٙبطك ایشاٖ اػتفبدٜ . 8

89)   

وشدػتبٖ ة. ٌیالٖ ٚ ٔبص٘ذساٖ اِف.   

وٛیش ٔشوضی د.  ٔىشاٖ حٛصٜ ی د.   

(89ؿٟشیٛس ؟ )آصٖٔٛ جبٔغ ٔشاػٓ ػٛي ٔشدٌبٖ )پشػٝ( یب )چٕش( ٔشتجط ثب وذاْ یه اص الٛاْ ایشاٖ ٔحؼٛة ٔی ؿٛد .9  
ثختیبسی ٞب ة.  وشدٞب اِف.    

ٌیّىی ٞبد.   ِشٞب د.    

ؿٟشیٛس ؟ )آصٖٔٛ جبٔغ پشجٕؼیت تشیٗ طبیفٝ ی ایُ لـمبیی وٝ ثٝ داؿتٗ ٚ پشٚسؽ اػت ٔـٟٛس ٞؼتٙذ، وذاْ اػت .11

89)  

وـىِٛی اِف.    فبسػیٕذاٖ ة.   

دسٜ ؿٛسید.   ؿؾ ثّٛوی د.    

ٌشأی  "ٌستشا٘یذٖ سفشٜ ٚ پادضاٞاٖ تا تشلشاسی تاس عاْ ٚ ضٙیذٖ دادخٛاٞی ٔشدْ"وذاْ جطٗ دس فشًٞٙ ایشا٘ی تا  .11

(89)آصٖٔٛ جأع ضٟشیٛس داضتٝ ٔی ضٛد؟   

جـٗ ػذٜ ة.  جـٗ آة پبؿبٖاِف.     

جـٗ ؿت یّذاد.    جـٗ ٟٔشٌبٖد.     

؟ )آصٖٔٛ جبٔغ ٔؼئَٛ أٛس داخّی ٚ سٞجشی ایالت وذاْ اػتدس سدٜ ٞبی لذست دس ػبختبس ػیبػی ایُ لـمبیی  .12

(89ؿٟشیٛس   

ایّخبٖ ة.  وذخذا اِف.    

وال٘تشد.   ایُ ثیٍی د.    

؟ )آصٖٔٛ جبٔغ ٔؼیش ٔٙطمٝ ی ییاللی ٚ لـاللی ایُ ٞفت ًِٙ ثختیبسی وذاْ اػتبٖ ٞبی ایشاٖ سا دس ثش ٔی ٌیشد. 13

(89ؿٟشیٛس   

ثختیبسیخٛصػتبٖ، چٟبسٔحبَ ٚ  ة. چٟبسٔحبَ ٚ ثختیبسی، خٛصػتبٖ اِف.   

خٛصػتبٖ، ِشػتبٖ د.  ِشػتبٖ، خٛصػتبٖد.     
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(89ضٟشیٛس ؟ )آصٖٔٛ جأع عطایش وٛچٙذٜ ی استاٖ ٌّستاٖ اص وذاْ ٔٙطمٝ وٛچ ٔی وٙٙذ .14  

ؿٕبَ خشاػبٖ ة. ثٙذس تشوٕٗ اِف.   

ضٕاَ ٌّستاٖ ج.  جٙٛة ٌّؼتبٖ د.  

(89ضٟشیٛس ؟ )آصٖٔٛ جأع ضاٞسٖٛ ویستتا٘ی تطىیُ ایُ  .15  

آلب ٔحٕذخبٖ لبجبس ة. ؿبٜ ػجبع كفٛی اِف.    

٘بدس ؿبٜ افـبسد.   ؿبٜ اػٕبػیُ كفٛید.     

)آصٖٔٛ جأع ؟ وذاْ ٔٙطمٝ دس ایشاٖ اص ٔٛلعیت استثاطی ٚ التػادی خٛب تیٗ دٚ وطٛس ٞٙذ ٚ چیٗ تشخٛسداس تٛد .16

    (89ضٟشیٛس 

ٕٞذاٖ د. وشٔبٖد.   فبسع ة.  اكفٟبٖ اِف.   

(89ؿٟشیٛس )آصٖٔٛ جبٔغ  ؟اِٚیٗ ٘ـب٘ٝ ی ٞٙشی ٔؼٕبسی ٞخبٔٙـیبٖ دس وذاْ یه اص ؿٟشٞبی صیش تجّی پیذا ٕ٘ٛد .17  

ثبثُ د.   ٍٕٞتب٘ٝد.   ؿٛؽة.    پبػبسٌبداِف.    

(89)آصٖٔٛ جأع ضٟشیٛس  ٔتعّك تٝ وذاْ ایُ دس ایشاٖ ٔی تاضذ؟ "تٛضٕاَ"٘ٛاص٘ذٌاٖ  .18  

تشوٕٗ ٞبد.  ثختیبسید.   لـمبییة.    ؿبٞؼٖٛاِف.    

(89ؿٟشیٛس )آصٖٔٛ جبٔغ ؟ دس ػبختبس وّی ثّٛچ، ٘ٛوشاٖ ٚ غالْ صادٜ ٞب ثٝ چٝ ػٙٛاٖ ٔؼشٚف ٞؼتٙذ. 19  

دسصادية.  اُػتباِف.    

ثّٛچ اكیُد.  ػشداسد.    

(89ؿٟشیٛس )آصٖٔٛ جبٔغ  ؟داؿتٝ اػتلذیٕی تشیٗ وٛسٜ ی رٚة فّض دس فالت ٔشوضی ایشاٖ دس وذاْ ٘بحیٝ لشاس  .21  

ٔش٘جبة وبؿبٖة.  اسیؼٕبٖ ٘طٙضاِف.    

٘بئیٗد.  خٛس ٚ ثیبثب٘ه اكفٟبٖد.    

 


