پاسخ تشریحی ادبیات فارسی کنکور 89خارج کشور دکتر علی شربتی دبیر دبیرستان های بابلسر
پاسخ های تشریحی

شماره

کلید

سوال

سوال

1

4

گضیٌِ :4کثادُ کواًی اص خٌس چَب است کِ دس یک طشف آى صًدیشی ٍصل هی ضَد

2

1

گضیٌِ :1

3

1

گضیٌِ 1

4

2

گضیٌِ 2

5

3

6

4

7

2

8

1

9

1

11

3

گضیٌِ  3فاقذ آسایِ تلویح

11

2

گضیٌِ :2

12

2

سْن:تشس

اهالی صحیح سایش گضیٌِ ّا
:1صًخذاى ٍ چاًِ
:3ضایثِ ٍ گواى
:4هاسغاضیِ
گضیٌِ :3
اهالی صحیح م ٔونت ایام
گضیٌِ :4
اهالی صحیح :قشیة دضوي ٍ هشداس خَاس
گضیٌِ :2
تشسسی سایش گضیٌِ ّا
گضیٌِ:1فیِ ها فیًِ:ثش
گضیٌِ:3تْاسستاى خاهی ٍ قصِ ضیشیي ٍ فشّادً:ظن
گضیٌِ:4حولِ حیذسیً:ظن
گضیٌِ:1هاًٌذ کشدى یاس تِ خَسضیذ-حسي تِ ایَاى-خَد تِ رسُ-ػطق تِ هیذاى
گضیٌِ:2ػطق تِ صًذاى
گضیٌِ:3فکش تِ سَصى-طاقت تِ ضیطِ
گضیٌِ:4آضفتِ سخي تِ صلف خاًاى-آضفتِ سخي تِ کاس خْاى
گضیٌِ :1دس هؼٌای حقیقی سش
گضیٌِ:2قصذ
گضیٌِ :3فکش ٍ اًذیطِ
گضیٌِ:4قصذ

ب-تطثیِ:دل هاًي کؼثِ ضذ
د -دم :هداص اص ًفس
الف -حس آهیضی :صحثت سًگیي
ج-اسلَب هؼادلِ :آتص ػطق دل سا خًَیي هی کٌذ ّواًطَسیکِ تاش ًَس خَسضیذ سٌگ سا سًگیي هی کٌذ
گضیٌِ :2صفت هضاف الیِ
گضیٌِ  :1حلقِ صلف سیاّص :سیاُ صفت صلف -اٍ (ش ) هضاف الیِ صلف
گضیٌِ  :3غالم ّوت آى سًذ :سًذ هضاف الیِ ّوت

گضیٌِ  :4آى صیاستگِ سًذاى خْاى :صیاستگِّ :ستِ -سًذاى هضاف ایِ صیاستگِ -خْاى هضاف الیِ هضاف الیِ( سًذاى)
گضیٌِ:2چْاس خضیی تا هفؼَل ٍ هسٌذ (تًَْ :اد – خْاى :هفؼَل -خشاب  :هسٌذ -کٌی  :فؼل)

13

2

14

3

گضیٌِ  :3تَ( ت) سا :هفؼَل -تَ( ت) هتون  :اص تَ تخَاّن

15

2

گضیٌِ:2حشف اضافِ

16

4

17

4

18

3

19

1

21

1

21

3

22

1

23

3

24

3

25

2

گضیٌِ :1دٍ خضیی
گضیٌِ: 3خولِ یک:سِ خضیی تا هتون/خولِ دٍ:سِ خضیی تا هتون
گضیٌِ:4سِ خضیی تا هسٌذ
هي(م) هضاف الیِ :دس تِ سٍی هي

گضیٌِ :4ٍ3ٍ1سا فک اضافِ
گضیٌِ 4
گضیٌِ:1خَضص صفت ًیست.
گضیٌِ:2ضکستِ صفت است
گضیًٌِ:3یلی پَش صفت هشکة است
گضیٌِ :4
گضیٌِ ّ 4واًٌذ صَست سَال تِ پایذاس ًثَدى خْاى اضاسُ داسد.
گضیٌِ :3تِ تشس اص دٍسی تؼذ ٍصال اضاسُ داسد
گضیٌِ  4ٍ2ٍ1تِ تحول سًح دٍسی تِ اهیذ ٍصال تِ یاس اضاسُ هی کٌذ
گضیٌِ 1تِ ساحتی دس کاس ػطق ٍ سالهت تَدى دس ایي ساُ اضاسُ داسد
گضیٌِ 4ٍ3ٍ2تِ خاًثاصی دس ساُ ػطق اضاسُ داسد
گضیٌِ :1اضاسُ سختی ّای تؼذ اص آسایص
گضیٌِ 4ٍ3ٍ2اضاسُ تِ ضٌاختي اطشافیاى خَد دس سختی اضاسُ داسد
گضیٌِ:3
ایي گضیٌِ صَست سَال اضاسُ تِ داضتي ّوِ چیض دس ٍخَد اًساى اضاسُ داسد داسد
گضیٌِ :1هقام اًساى تاالتش اص ایي است کِ تِ اًذک هال دًیا خاى خَد سا خستِ کٌذ
دس گضیٌِ ّای  4 ٍ 3 ٍ 2اضاسُ تِ ایي داسد کِ اًساى تایذ تالش کٌذ
گضیٌِ : 3
گضیٌِ  ٍ 3صَست سَال اضاسُ تِ آى داسد کِ خذاًٍذ تِ ّش کِ تخَاّذ ػضت هی دّذ ٍ ّش کس سا کِ تخَاّذ خَاس
هی کٌذ
گضیٌِ :3
دس اتیات( :ب-د)ُ -اضاسُ تِ ایي هَضَع داسد کِ ّیچ چیضی سشخای خَدش ًیست
گضیٌِ :2اضاسُ داسد تِ تِ گزس ػوش تِ تطالت
گضیٌِ 4ٍ3ٍ1تِ تَاضغ ٍ فشٍتٌی اضاسُ داسد

پاسخنامه عربی رشته انسانی خارج از کشور
2626گزینءه «»1

کلمات مهم« :أرسلنا» :ارسال کردیم ـ «من قبلك» :قبل از تو

بالبینات» :آنها ّبینات را
«ر ُسال ً» :رسوالنی را ـ «إلی قومهم» :برای قومشان ـ «جاؤوهم ّ
ـ ُ
برایشان آوردند

معادل ماضی استمراری است نه نقلی!) ـ مشکالت («مشاکل» نکره است نه معرفه ).ـ

بیان کرده بود (جمله دارای ساختار «ماضی» « +مضارع» است که در این ساختار ،فعل

(«البینات» معرفه است نه نکره ).ـ با خود
خطاهای سایر گزینهها :گزینءه ( :)2معجزاتی
ّ

مضارع به صورت ماضی استمراری ترجمه میشود نه ماضی بعید!)
ِ
هتموا» :تو ّجه کنید ـ «بنظافة بیئتکم» :به
3131گزینءه «»2
کلمات مهم« :ا ّ
نظافت محیط زیست خود ـ «اِهتماماً بالغاً» :بسیار زیاد ـ «حتّی ّ
تقل» :تا کم شود ـ

است ).ـ به همراه خویش (مانند گزینءه  )2ـ ّبیناتی (مانند گزینءه  /)2گزینءه (:)4

خطاهای سایر گزینهها :گزینءه ( :)1بیشتر (معادل «اهتماماً بالغاً» نیست ).ـ تهدیداتش

(ضمیر «هم» در «جاؤوهم» به درستی ترجمه نشده است/).
جمع «قوم» و نادرست
گزینءه ( :)3رسوالن («رسال ً» نکره است نه معرفه ).ـ اقوام («أقوام» ِ
(«البینات» جمع است نه مفرد ).ـ به همراه
پیامبران (مانند گزینءه  )3ـ دلیل روشن
ّ

خود (مانند گزینءه )2
2727گزینءه «»4

یغتر» :فریب نمیخورد ـ «یَعلم» :میداند ـ
کلمات مهم« :ال ّ

ٍ
«کسراب» :چون سرابی است ـ «یَری» :میبیند ـ «فیها» :در آن ـ «ما»:
«أ ّنها» :که آن ـ
چیزی ـ «ال وجو َد له» :اصال ً وجود ندارد

«مهدداتها»:تهدیدکنندگانآن
ّ

«مهددات» نیست /).گزینءه ( :)3در تمیزکردن (معادل مناسبی برای «بنظافة»
(معادل ّ
ِ
ِ
هتموا  ...اهتماماً بالغاً» نیست ).ـ
در این عبارت نیست ).ـ بیشتر سعی کنید (معادل «ا ّ
تهدیدات (مانند گزینءه  /)1گزینءه ( :)4سعی بسیار کنید (مانند گزینءه )3
السمك» :این دو نوع ماهی ـ
3232گزینءه «»1
کلمات مهم« :هذان ال ّنوعان من ّ
ّ
«کل منهما» :هر یک از آنها ـ «یعیش» :زندگی میکند ـ «عیشة تُعجبنا» :به گونهای که

خطاهای سایر گزینهها :گزینءه ( :)1دانسته است («یَعلم» مضارع است نه ماضی ).ـ هرگز

ما را متع ّجب میکند

«ما ال وجو َد له» نیست ).ـ فعل «یَری» در ترجمه لحاظ نشده است /.گزینءه ( :)2فریب

با یکدیگر (اضافی است /).گزینءه ( :)3اینها (هرگاه پس از اسم اشاره ،اسم
«ال»دار بیاید ،اسم اشاره به صورت مفرد ترجمه میشود نه جمع!) ـ ماهیان (مانند

(جابهجا ترجمه شده است و مربوط به بخش اول جمله است ).ـ چیزی وجود ندارد (معادل

یغتر» مضارع است نه ماضی ).ـ اگر (اضافی است ).ـ بداند («یعلم» معادل
نخورده است («ال ّ
ٍ
(«سراب» نکره است نه معرفه ).ـ هیچ چیزی
مضارع اخباری است نه التزامی ).ـ سراب
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وجود ندارد (مانند گزینءه )1ـ فعل «یری» در ترجمه لحاظ نشده است /.گزینءه ( :)3کسی

که میداند دنیا ( ...جابهجا ترجمه شده است ).ـ دیده میشود («یَری» معلوم است نه
مجهول).

2828گزینءه «»4

کلمات مهم« :قد تکره» :گاهی ناپسند میشماری ـ «أمراً»:

کاری را ـ «و اهلل جعله» :در حالی که خدا آن را قرار داده ـ «خیراً» :خیر ـ «لك» :برایت ـ
حب» :گاهی دوست داری ـ «شیئاً» :چیزی را ـ «و اهلل جعله» :در حالی که خدا آن
«قد تُ ّ

شر
«شراً»ّ :
را قرار داده ـ ّ

خطاهای سایر گزینهها :گزینءه (« :)1لك :برایت» در ترجمه لحاظ نشده است .ـ

در آن (ضمیر «ه» در «جعله» مفعول است و باید «آن را» ترجمه شود /).گزینءه ( :)2در

آن (مانند گزینءه  /)1گزینءه ( :)3در آن (مانند گزینءه )1
کلمات مهمُ :
«الشعوب
«أ صیبت» :دچار شدند ـ
2929گزینءه «»3
ّ
المختلفة» :م ّلتهای مختلف ـ «في دینهم» :در دین خود ـ «الخرافات»:

«ولکن»ّ :اما ـ «األنبیاء»:
مر العصور» :با گذشت عصرها ـ
ّ
خرافات ـ «علی ّ
الحق» :دین حق
«الدین ّ
«بینوا» :روشن کردند ـ «لهم» :برای آنها ـ ّ
پیامبران ـ ّ
(«الشعوب» برای «دین»
خطاهای سایر گزینهها :گزینءه ( :)1دین م ّلتهای مختلف ّ
جر «في» ترجمه نشده است ).ـ خرافههایی
مضافٌالیه نیست و همچنین حرف ّ
ُ
(«الخرافات» معرفه است نه نکره ).ـ آمیخته شد (معادل «أصیبت» نیست ).ـ پیامبران
(«الشعوب المختلفة» معرفه
آنها («آنها» اضافی است /).گزینءه ( :)2ملل مختلفی ّ

است نه نکره ).ـ دینهایشان («دین» مفرد است نه جمع ).ـ خرافههایی (مانند گزینءه

(«السمك» مفرد است نه جمع ).ـ
خطاهای سایر گزینهها :گزینءه ( :)2ماهیان
ّ

گزینءه  )2ـ زندگیای میکنند («عیشة» مفعول مطلق است و نباید در ترجمه

به صورت مصدر ترجمه شود /).گزینءه ( :)4اینان (مانند گزینءه  )3ـ زندگی
(«یعیش» فعل است نه اسم ).ـ ما را به تحسین وامیدارد (معادل «تُعجبنا» نیست).

3333گزینءه «»1

خطاهایسایرگزینهها:گزینءه(:)2سخنانم(«کالمي»مفرد

است نه جمع ).ـ به خوبی («استماعاً» مفعول مطلق تأکیدی است نه نوعی /).گزینءه

( :)3میخوانم («سأقرأ» معادل آینده است نه مضارع اخباری /).گزینءه ( :)4عبرتها
(«العبرة» مفرد است نه جمع ).ـ ّ
«إال :فقط» در ترجمه لحاظ نشده است.
3434گزینءه «»4

خطای این گزینه :دریافت خواهند کرد («یحصلون» معادل

3535گزینءه «»1

«من» ـ قبل از سخنگفتن« :قبل
کلمات مهم :هر کسَ :

مضارع اخباری است نه آینده!)

الکالم» ـ بیندیشد« :یفکّر» ـ از خطا ایمن میگردد« :یسلم من الخطأ»

«سلم» (فعلهای قبلی در جمله به شکل مؤنث به
خطاهای سایر گزینهها :گزینءه (َ :)2
لمت» به کار میرفت).
«س ْ
کار رفتهاند و این فعل هم باید به صورت َ

گزینءه (« :)3الّذي» (به معنای «هر کس» نیست و جملءه شرطی تشکیل نمیدهد ).ـ
«قد» (اضافی است ).ـ «األخطاء» («خطا» مفرد است نه جمع).

گزینءه (« :)4الّذي» (مانند گزینءه  )3ـ «قد سلم» («ایمن میگردد» فعل مضارع است نه
ماضی .همچنین ساختار جمله ،شرطی نیست که بتوان آن را به شکل مضارع ترجمه

کرد ).ـ «الخطایا» («خطا» مفرد است نه جمع).
ترجمءهمتن

«تاریخ دادوستد با پول به عصر رومیان بازمیگردد .عملیات خرید و فروش قبل از

(«بینوا» فعل است نه اسم /).گزینءه (:)4
 )1ـ آمیخته گردید (مانند گزینءه  )1ـ بیان ّ

آن از طریق مبادلءه کاال با کاال بود و این روش خالی از سختی و از بین رفتن زمان

(«بینوا» معادل ماضی ساده است نه استمراری).
میکردند ّ

اما ارزش پولها در قبال وزن آن بود ،و در سرزمین روم دینار و درهم و پولهای

م ّلتهای مختلفی (مانند گزینءه  )2ـ خرافه («الخرافات» جمع است نه مفرد ).ـ آشکار

3030گزینءه «»2

کلمات مهم« :کان  ...یُحصي» :میشمرد ـ «الطالب الناجح»:

دانشآموز موفق ـ «أعماله الحسنة» :کارهای خوبش ـ «ألصدقائه» :برای دوستانش ـ «و
هو یذکر» :در حالی که بیان میکرد ـ «مشاکل» :مشکالتی ـ «کان قد َّ
تخلص منها» :از
آنها رهایی یافته بود

خطاهای سایر گزینهها :گزینءه ( :)1دانشآموزی («الطالب» معرفه است نه نکره ).ـ
«بود» اضافه است /.گزینءه ( :)3دانشآموز موفقی («الطالب الناجح» معرفه است نه

حالیه در ترجمه لحاظ نشده است /.گزینءه ( :)4شمرده («کان  ...یُحصي»
نکره ).ـ «و» ّ

نبود ،پس پول جایگزین شد!

دیگری وجود داشت؛ دینار قطعهای طالیی بود که وزن آن یک مثقال بود ،روی

آن تصویر پادشاه ضرب میشد ،و درهم قطعهای از نقره بود که وزنهای آن بین

ده تا بیست قیراط بود ،اما پولهای دیگر ارزششان کمتر و جنسشان متفاوت بود!

مدتی دادوستد با پولهای رومی در حکومت اسالمی غیررسمی شد،
بعد از ّ

و بعد از اختالف شدید بین این دو حکومت سکههای اسالمی ضرب شد!»

3636گزینءه «»3

ترجمءه گزینهها :گزینءه ( :)1مسلمانان سکه ضرب نکردند،

زیرا ضرب سکه به دست حکومت رومیان بود! /گزینءه ( :)2همءه م ّلتها به راحتی

برحسب عالقه و قدرتشان پولهایشان را میسازند! /گزینءه ( :)3ملّت قوی همان است

که هر چه را احتیاج دارد میسازد! /گزینءه ( :)4اگر مردم از پولهای مردم دیگری
استفاده کنند ،قدرتشان کم نمیشود.
3737گزینءه «»4

ترجمءه گزینهها :گزینءه ( :)1تصویر پادشاه فقط

بر روی دینار ضرب میشد! /گزینءه ( :)2بیست قیراط برابر است با یک مثقال

طال! /گزینءه ( :)3پولی را نمییابیم مگر آنکه طالیی یا نقرهای باشد!/
گزینءه ( :)4بهای پولهای طالیی و نقرهای به وزنهایشان ارتباط داشت!
3838گزینءه «»2
زیرا »...............

عبارت صورت سؤال« :تبادل کاال بدون پول سخت است،

ترجمءه گزینهها :گزینءه ( :)1برای تطبیقدادن اشیا از ما زمانی طوالنی

گزینءه ( :)4تالش بسیاری میخواهد به دلیل حجم کاال و وزن آن!
3939گزینءه «»1

عبارت صورت سؤال« :چرا مسلمانان دادوستدشان را با

پولهای رومی رها کردند؟ زیرا ( »...............خطا را تعیین کن):

ترجمءه گزینهها :گزینءه ( :)1پولهای اسالمی اعتبارش را از دست داد! /گزینءه (:)2

خاص خودشان را ضرب کردند! /گزینءه ( :)3این پولها در حکومت
مسلمانان پولهای ّ

اسالمی غیررسمی شد! /گزینءه ( :)4اختالف شدید بین دو دولت اسالمی و رومی به

وجود آمد!

4040گزینءه «»3

خطاهای سایر گزینهها :گزینءه ( :)1معرب («أصبحت» یک

فعل ماضی است ،بنابراین مبنی است نه معرب /).گزینءه ( :)2حروفه األصلیة :ص ح

ب (حروف اصلی این فعل« ،ص ب ح» میباشد /).گزینءه ( :)4للمخاطب (با توجه به

معنای جمله ،این فعل از صیغءه «للغائبة» است).
4141گزینءه «»3

ضر ُب» یک فعل
خطاهای سایر گزینهها :گزینءه ( :)1الزم («تُ َ

متعدی است نه الزم ).ـ معلوم (مجهول است /).گزینءه (:)2
مجهول است ،بنابراین ّ
للمخاطبة (با توجه به معنای جمله این فعل از صیغءه «للغائبة» است /).گزینءه (:)4

للمخاطب (مانند گزینءه)2

4242گزینءه «»2

األصلیة :خ ف
خطاهای سایر گزینهها :گزینءه ( :)1حروفه
ّ

ل (حروف اصلی این کلمه« ،خ ل ف» میباشد /).گزینءه ( :)3معرفة (نکره است نه

معرفه /).گزینءه ( :)4مبني (معرب است نه مبنی).

(«العشرین» صحیح است و نون در آخر اعداد دورقمی مضرب  ،10همواره
«العشرینِ »
َ
مجرد است و وزن آن باید «فا ِعل»
فتحه دارد ).ـ َ
«عامال ً» (این کلمه ،اسم فاعل از ثالثی ّ
باشد؛ یعنی «عامِال ً» صحیح است).
4444گزینءه «»2

ترجمءه گزینهها :گزینءه ( :)1داروخانهدار :مکانی است که

بیماران برای خرید داروها به آن میروند.

 /گزینءه ( :)2کولر :وسیلهای است برای

خنککردن و پاککردن هوا در فصل تابستان/ .
گزینءه ( :)3قطعات زمین :قطعاتی از ابر است که از آن باران میبارد در فصل زمستان.

 /گزینءه ( :)4کارت پستال :هنگام سفر با اتوبوس یا قطار یا هواپیما به آن نیاز

داریم.

4545گزینءه «»4

حسنی» اسم تفضیل است .دقت کنید که در سایر
کلمءه «ال ُ

4646گزینءه «»4

هرگاه اسمی به صورت نکره بیاید و همان اسم دوباره

گزینهها« ،أکرم» و «أعلم» فعل هستند.

همراه «ال» تکرار شود ،میتوان الف و المش را «این» یا «آن» ترجمه کرد.

در گزینءه ( ،)4ابتدا «قلب» به صورت نکره و سپس به صورت «القلب» که معرفه است ،به
کار رفته است و پاسخ صحیح است.

جر است ،نه مفعول مطلق.
4747گزینءه «»3
«حضن» مجرور به حرف ّ
بررسی سایر گزینهها :گزینءه (:)1
«إعطاء» مصدر فعل «أعطی» و مفعول مطلق است/.
ً

صدق» و مفعول مطلق است /.گزینءه (« :)4غَرساً»
گزینءه (« :)2تصدیقاً» مصدر فعل «ی ُ ّ

مصدر فعل «غرس» و مفعول مطلق است.
4848گزینءه «»1

در این گزینه «یصبح» از افعال ناقصه« ،الناس» اسم آن و

«مسرورین» خبر آن است نه حال.

مضر  »...حال
بررسی سایر گزینهها :گزینءه (« :)2محکمةً» حال است /.گزینءه (« :)3هو ّ

است /.گزینءه (« :)4هو یفهمها  »...حال است.
4949گزینءه «»2

بررسی سایر گزینهها :گزینءه (« :)1العلوم» مستثنی و

«شيء» مستثنیمنه است /.گزینءه (« :)3اإلنسان» مستثنی و «أحد» مستثنیمنه
ٌ

است /.گزینءه (« :)4قلیال ً» مستثنی و «أکثر الناس» مستثنیمنه است.
5050گزینءه «»3

بررسی سایر گزینهها :گزینءه ( :)1حالت صحیح :یا بیئ ُة

فئران («فئران» جمع
(«یا» بر سر اسم «ال»دار نمیآید /).گزینءه ( :)2حالت صحیح :یا
ُ

المزارع
مکسر «فئر» است و نون آن باید ّ
ضمه بگیرد /).گزینءه ( :)4حالت صحیح :أیّها ُ

(از «أیّتها» برای اسامی مؤنث استفاده میشود).

روشک زا جراخ یناسنا هتشر یبرع همانخساپ

میگیرد! /گزینءه ( :)2چیزهای نامطلوبی میخریم و برایمان فایدهای ندارد!/
گزینءه ( :)3تعیین بهای کاال به طور دقیق از طریق تبادل ،امکانپذیر نیست!/

4343گزینءه «»3

خطاهایاینگزینه:

به نام خدا
پاسخنامه تشریحی کنکور خارج از کشور انسانی  -89نظام جدید
پاسخگو :زهرا محمدی
 .15گزینه  ، 3دین و زندگی  ، 5درس  ،3صفحه 33

قوانین و مقررات جامعه و روابط بین افراد بر پایه پذیرش «من ثابت»  ،بنا شدهاند .اگر از شخصی که بیست سال قبل کتابی نوشته
یا یک قانون علمی را کشف کرده یا خدماتی به جامعه عرضه نموده است ،اکنون تجلیل می کنیم و یا اگر کسی را که بیست سال
قبل ،به جنایتی دست زده و اکنون دستگیر شده است ،محاکمه و مجازات می کنیم ،بدان جهت است که آنان را همان انسان
بیست سال قبل می دانیم ،گرچه سنی از آنان گذشته و ظاهرشان تغییر کرده است.
 .15گزینه  ، 4دین و زندگی  ، 5درس  ، 5صفحه 51

 امام کاظم به شاگرد برجسته خود ،هشام بن حکم فرمود« :ای هشام ،خداوند رسوالنش را به سوی بندگان نفرستاد ،جز برایآنکه بندگان در پیام الهی تعقل کنند .کسانی این پیام را بهتر می پذیرند که از معرفت برتری برخوردار باشند و آنان که در تعقل و
تفکر برترند ،نسبت به فرمان های الهی داناترند و آن کس که عقلش کامل تر است ،رتبه اش دردنیا و آخرت باالتر است».
توانایی انسان در حرکت به سوی هدف درست ،نتیجهی وجود قدرت اختیار و انتخاب در اوست.
 .13گزینه  ، 5دین و زندگی  ، 5درس  ، 55صفحههای  553و 551

با توجه به حدیث «ما احب اهلل من عصاه» ،کسی که از فرمان خدا سرپیچی کند ،خداوند را دوست ندارد و چنین کسی (کسی که
عشق و محبت الهی را در دل ندارد)ذر آیات قرآن کریم اینگونه معرفی میشوند« :و من الناس من یتخذ من دون اهلل اندادا :و
بعضی از مردم همتایانی را به جای خدا میگیرند».
 .14گزینه  ، 5دین و زندگی  ، 3درس  ، 5صفحه 5

پیامبر اکرم (ص) می فرماید«:افضل العباده ادمان التفکر فی اهلل و فی قدرته  :برترین عبادت ،اندیشیدن مداوم درباره خدا خدا و
قدرت اوست».
 .11گزینه  ،5دین و زندگی  ، 3درس  ، 1صفحه 35

تقدیرات و قانونمندى ها هم الزمه کار اختیارى انسان و هم جهت دهنده و محدود کننده آن است.
 .13گزینه  ، 5دین و زندگی  ، 3درس  ، 4صفحه های  45و 43

آیه «قل ان صالتی و نسکی و محیای و  :...بگو همانا نماز و عبادت هایم و زندگی و مرگم فقط برای خداست که پروردگار جهانیان
است ،».مبین اخالص در بندگی است و با تعبیر قرآنی «ان اعبدونی هذا صراط مستقیم» مورد تاکید قرار میگیرد.
 .15گزینه  ، 3دین و زندگی  ، 5درس  ، 1صفحه های  15و 15

مسئولیت مرجعیت دینی پیامبر (ص) از آیه «لقد من اهلل  »...و از عبارت «یعلمهم الکتاب و الحکمه» مستفاد می گردد.

 .11گزینه  ، 3دین و زندگی  ، 5دروس  5صفحه  ، 11درس  55صفحه 531

خداوند نعمت هدایت را با وجود امامان تمام و کامل گردانیده و راه رسیدن به رستگاری را برای انسان ها هموار ساخته است.
در آیه شریفه «یا ایها الذین آمنوا اطیعوا اهلل و اطیعوا الرسول و اولی االمر منکم» منظور از اولی االمر دوازده امام معصوم می باشند
که راه رسیدن به رستگاری التزام به اطاعت از آن بزرگواران می باشد.
 .11گزینه  ، 3دین و زندگی  ، 5درس  ، 3صفحه 33

در عبارت « لعلی اعمل صالحا فیما ترکت :کسانی که اعمال صالح را در درنیا ترک کرده اند ».که همان مشرکان و کافرانند
درخواست فرصت برای جبران اعمال صالح می کنند.
 .31گزینه  ، 4دین و زندگی  ، 5درس  ، 5صفحه 51

بدکاران در روز قیامت سوگند دروغ می خورند تا شاید خود را از مهلکه نجات دهند .در این حال ،خداوند بر دهان آنها مهر
خاموشی می زند و اعضا و جوارح آنها به اذن خداوند شروع به سخن گفتن می کنند و علیه گواهی اعضای خویش به شگفت می
آیند.
 .35گزینه  ، 5دین و زندگی  ، 5درس  ، 5صفحه 51

افراد زیرک ،می دانند که برخی از هدف ها به گونه ای هستند که هدف های دیگر را نیز دربردارند و رسیدن به آنها مساوی رسیدن
به هدف های دیگر نیز هست و به میزانی که هدف ما برتر و جامع تر باشد ،هدف های بیشتری را در درون خود جای می دهند.
این افراد با انتخاب عبادت و بندگی خدا به عنوان هدف ،با یک تیر چند نشان می زنند ؛ هم از بهره های مادی زندگی استفاده
درست می کنند و هم از آنجایی که تمام کارهای دنیوی خود را برای رضای خدا انجام می دهند ،جان و دل خود را به خداوند
نزدیک تر می کنند و سرای آخرت خویش را نیز آباد می سازند که آیه "من کان یرید ثواب الدنیا  " ...دربردارنده این مفهوم است.
 .35گزینه  ، 5دین و زندگی  ، 3درس  ، 51صفحه 15

امام علی می فرماید :من کثر فکره فی المعاصی دعته الیها  :کسی که درباره معاصی زیاد فکر کند ،گناهان او را به سوی خود می
کشانند .حضرت عیسی در سخنی با حواریون فرمود« :موسی بن عمران به شما دستور داد که زنا نکنید اما من به شما فرمان می
دهم که حتی فکر زنا را نیز به خاطر نیاورید چه رسد به اینکه آن عمل را انجام دهید .زیرا هر کس که فکر آن را بکند مانند کسی
است که در ساختمانی آتش روشن کند که در این صورت دود آتش ،خانه را سیاه می کند ،گرچه ظاهر خانه سالم است» .
 .33گزینه  ، 5دین و زندگی  ، 5درس  ، 5صفحه 51

می دانی چرا خداوند شیطان را از درگاه خود راند و برای همیشه او را طرد کرد؟ چون فرمان خدا را برای سجده بر انسان اطاعت
نکرد.
می دانی راه شکست چنین دشمنی چیست؟ امام عصر (عج) می فرماید:هیچ چیز مانند نماز بینی شیطان را به خاک نمی مالد.
 .34گزینه  ، 4دین و زندگی  ، 3درس  ، 1صفحه 515

توبه نه تنها گناه را پاک می کند ،بلکه اگر ایمان و عمل صالح نیز به دنبال آن بیاید ،گناهان را به حسنات تبدیل می کند.
 .31گزینه  ، 5دین و زندگی  ، 5درس  ، 1صفحه 15

امیرمومنان (ع) فرمودند :ابتدا حق را بشناس تا بتوانی اهل آن را بشناسی؛ و نیز ابتدا باطل را بشناس تا بتوانی اهل آن را شناسایی
کنی.
 .33گزینه  ، 5دین و زندگی  ، 5درس  ، 55صفحه های  551و 551

اگر تالش کنیم روزبه روز نماز را با کیفیت بهتر و رعایت آداب آن انجام دهیم( اقم الصاله)  ،به زودی تأثیر آن را خواهیم دید.
 .35گزینه  ، 4دین و زندگی  ، 5درس  ، 55صفحه 511

آیه " و من آیاته ان خلق لکم  : ...و از نشانه هاى خدا آن است که همسرانی از [نوع] خودتان براى شما آفرید تا با آنها آرامش
یابید و میان شما «دوستی» و «رحمت» قرارداد .همانا در این مورد ،نشانه هایى است برای کسانی که تفکر می کنند ".مبین
آرامش میان همسران است.
 .31گزینه  ، 3دین و زندگی  ، 5درس  ، 51صفحه 551

در قبول و تصدیق سخن چین شتاب مکن؛ زیرا سخن چین در لباس نصیحت ظاهر می شود ،اما خیانتکار است.
 .31گزینه  ، 5دین و زندگی  ، 5درس  ، 55صفحه های  545و 545

دوره غیبت ،به معنای عدم امامت امام عصر(عج) نیست؛ بلکه رهبری حقیقی مسلمانان هم اکنون نیز به عهده ایشان است.
امام عصر در نامه ای به شیخ مفید می فرماید« :ما از اخبار و احوال شما آگاهیم و هیچ چیز از اوضاع شما بر ما پوشیده و مخفی
نیست».
 .51گزینه  ، 3دین و زندگی  ، 3درس  ، 51صفحه 535

رسول خدا  ،تالش کرد جامعه ای بنا نهد که مردم آن جامعه در عین توجه به رستگارى اخروى به عنوان هدف اصلى زندگى ،براى
رشد و تعالى زندگى دنیوى خود نیز تالش کنند" :و منهم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و "...
 .55گزینه  ، 4دین و زندگی  ، 3درس  ، 53صفحه 553

تحکیم پایه های جامعۀ خود :همراه کردن سایر افراد جامعه با خود :آیه " و لتکن منکم امه یدعون " ...
 .55گزینه  ، 4دین و زندگی  ، 3درس  ، 55صفحه 513

پذیرش عقاید رهبران کلیسا درباره هر موضوعی ،حتی موضوعات علمی ،ضروری بود و مخالفت با آن کفر تلقی می شد .به عقل و
عقالنیت کمتر توجه می شد و این اعتقاد وجود داشت که تعقل با ایمان سازگاری ندارد و سبب تزلزل ایمان می شود.
 .53گزینه  ، 3دین و زندگی  ، 5درس  1صفحه  11و درس  3صفحه 33

پیامبر (ص) فرمودند«:اقوام و ملل پیشین بدین سبب ،دچار سقوط شدند که در اجرای عدالت ،تبعیض روا می داشتند؛ اگر
شخصی قدرتمند و صاحب نفوذ از ایشان دزدی می کرد رهایش می کردند و اگر فردی ضعیف دزدی می کرد وی را مجازات می
کردند».

آیه " و لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط «:به راستی که پیامبرانمان را همراه با دالیل
روشن فرستادیم و همراه آنان کتاب آسمانی و میزان نازل کردیم تا مردم به اقامه عدل و داد برخیزند» " .مفهوم اجرای عدالت را
در بر دارد.
 .54گزینه  ، 5دین و زندگی  5درس  1صفحه های  14و  ، 11دین و زندگی  3درس  1صفحه 555

بکوشیم که همه از کاالی ایرانی استفاده کنیم و کاالی مرغوب در اختیار مردم قرار دهیم .اگر مصرف کاالهای خارجی سبب
وابستگی کشور شود ،نخریدن آن واجب است.
ضرورت حفظ استقالل جامعۀ اسالمی" :و لن یجعل اهلل للکافرین علی المومنین سبیال « :و خداوند هرگز راهی برای سلطه کافران
بر مؤمنان قرار نداده است»".
 .51گزینه  ، 4دین و زندگی  ، 5درس  ، 55صفحه 534

اگر کسی به علت عذری مانند بیماری نتواند روزه بگیرد و بعد از ماه رمضان عذر او برطرف شود و تا رمضان آینده عمدا قضای روزه
را نگیرد ،باید هم روزه را قضا کند و هم برای هر روز یک مد(تقزیبا  057گرم) گندم و جو و مانند آنها به فقیر بدهد.
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 .67گزینه  ( – 2گرامر)
ترجمه جمله  :کاترین درس را به خوبی یک معلم با تجربه تدریس کرد(توضیح داد).
کاربرد صفات از درس دوم کتاب دهم ( صفت برابری)
 .66گزینه  ( – 4گرامر )
ترجمه جمله  :من به سادگی جلسه مالقات با استاد را از دست دادم زیرا من چند دقیقه بعد از اینکه او رفته بود  ،رسیدم.
زمان ماضی بعید -درس  3زبان دوازدهم – اگر دو عمل در گذشته اتفاق بیافتد عمل قدیمی تر را با ماضی بعید نشان می دهیم.
 .61گزینه  ( – 3گرامر )
ترجمه جمله  :نولد بیان می کندکه در اول فوریه سال  3783در شمال بیابان هیل درجه حرارت از  87درجه ،یه خورده قبل از
غروب آفتاب به  37درجه در یک چهارم یک ساعت ( یک ربع ) بعد آن کاهش می یابد.
کاربرد حرف اضافه زمان قبل از تاریخ مشخص – درس  4کتاب دهم
 .63گزینه  ( – 3گرامر ،زبان انگلیسی  ،2درس ) 2
ترجمه جمله  :من کامال اطمینان دارم که جنیفر می توانست همان کار را به طور متفاوتی انجام دهد اگر جای شما بود.
کاربرد جمالت شرطی نوع دوم – درس  2زبان دوازدهم -یادمان باشد مطابق با کتاب در جمالت شرطی به جای
) (wasبهتر است از ) (wereاستفاده کنیم.
 .18گزینه  ( – 3واژگان)
ترجمه جمله  :ما االن پیروز نشدیم  ،اما هرگز ناامید نمی شویم و برای مبارزه در روز دیگر زندگی می کنیم.
 )2باال رفتن

 )3مبارزه کردن

 )4دفاع کردن

 )3از دست دادن

 .18گزینه  ( – 2واژگان)
ترجمه جمله  :ماشین به اجبار باید تعویض شود ،زیرا آن خیلی قدیمی بود و بیشتر از این نمی تواند کار کند(در شرایط کار نیست)
 )3تبدیل کردن

 )2جایگزین کردن

 )3توسعه دادن

 )4جلوگیری کردن از

 .18گزینه  ( – 2واژگان)
ترجمه جمله  :این شرکت بازرگانی به یک منشی دو زبانه نیاز دارد -منشی که عالوه بر زبان مادری اش بتواند زبان عربی صحبت
کند.
 )3آشنا

 )2دوزبانه

 )3متوسط ،میانی

 )4سخت کوش

 .19گزینه  ( – 3واژگان)
ترجمه جمله  :حرکت بدن یک راه ارتباطی است؛آن در واقع یک عنصر غیرکالمی از ارتباط است.
 )3اصل  ،ریشه

 )2نتیجه

 )3وسیله

 )4مترادف

به هم آیند ( ) a means of communicationبه معنی "یک وسیله ارتباطی" دقت کنید.
 .18گزینه  ( – 3واژگان)
ترجمه جمله  :مادر حسن وقتی او دوساله بود فوت کرد و در واقع او به وسیله پدرش به تنهایی پرورش یافت.
 )3بزرگ کردن  ،پرورش یافتن

 )2وابسته بودن

 )3نگهداری کردن

 )4مواظب بودن
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 .18گزینه  ( – 4واژگان )
ترجمه جمله  :یک گروه از توضیحات راضی بود ،اما گروه دیگر خواستار توضیحات بیشتر بود.
 )2فوت کردن

 )3خاموش کردن

 )3مصرف کردن  ،تمام شدن

 )4تسلیم شدن

 .17گزینه  ( – 3واژگان)
ترجمه جمله  :با همه ی عادت های ناسالمی که بررسی شد ،آن عجیب است که او این مدت عمر کرده است.
 )3عجیب

 )2نگران

 )4سند ،مدرک

 )3گنج

 .16گزینه  ( – 4واژگان)
ترجمه جمله :
الف  :همه ی مردم سراسر جهان به نلسون ماندال به عنوان یک مرد خردمند نگاه می کنند و به او خیلی احترام می گذارند
 )3پیشنهاد دادن

 )2به یاد آوردن

 )3اختصاص دادن

 )4احترام گذاشتن

کلوز تست
 .11گزینه  ( – 3کلوز تست -واژگان )
 )3باور داشتن

 )2تشخیص دادن ،شناختن

 )3کشف کردن

 )4اطالع دادن

 .13گزینه  ( – 2کلوز تست  -گرامر )
کاربرد شکل صحیح فعل – کتاب یازدهم – بعد فعل ""enjoyفعل بعدی باید به صورت ( ) ingفرم بیاید.
 .38گزینه  ( – 3کلوز تست – واژگان)
 )3اشتباه

 )2دقیق

 )4لذت بخش

 )3ممکن ،امکان پذیر

 .38گزینه  ( – 3کلوز تست  -واژگان)
 )3وسیع

 )2اخیر

 )3مورد عالقه

 .38گزینه  ( – 4کلوز تست – گرامر)
کاربرد صفت مفعولی – درس  3کتاب یازدهم

 )4گران
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درک مطلب اول
 .39گزینه  ( – 3درک مطلب  ،ترکیبی )
ترجمه جمله :
موضوع اصلی پاراگراف سوم چیست؟

" توصیف این که یک سلیبریتی کیست "
 .38گزینه  ( – 2درک مطلب  ،ترکیبی )
ترجمه جمله :
از متن می توان استنباط کرد که افراد زیادی دوست دارند سلیبریتی شوند زیرا با این روش آن ها می توانند . .....................

" پول قابل توجه ای به دست بیاورند".
 .38گزینه  ( – 3درک مطلب  ،ترکیبی )
ترجمه جمله :
بر اساس متن ،جایگاه(موقعیت) یک سلیبریتی درچیست ؟

" حوزه ای که او زیرک و وارد بکار است" .
 .37گزینه  ( – 4درک مطلب  ،ترکیبی )
ترجمه جمله :
کدامیک از موارد زیر به عنوان یک رسانه در پاراگراف سوم نام گذاری نشده است؟

" زیست نامه  ،زندگی نامه"
درک مطلب دوم
 .36گزینه  ( – 2درک مطلب  ،ترکیبی )
ترجمه جمله :
متن ادعا می کند که افراد زیادی که در شروع هر سال به خودشان قول می دهند که آن ها می توانند بعضی از ورزش ها را شروع کنند
. ................

" زیر قولشان می زنند"
 .31گزینه  ( – 3درک مطلب  ،ترکیبی )
ترجمه جمله :
در مجموع  ،متن قصد دارد به . ........................

" کمک به مردم در انتخاب یک ورزش صحیح برای خودشان"
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 .33گزینه  ( – 2درک مطلب  ،ترکیبی )
ترجمه جمله :
متن همه ی موارد زیر را راجع به تاثیر ملحق شدن به کالس تایی چی بیان می کند ،به جز . ..................

" آرامش گرفتن ( به دست آودن آرامش )"
 .888گزینه  ( – 4درک مطلب  ،ترکیبی )
ترجمه جمله :
برطبق متن ،ورزش کردن می تواند تبدیل به یک عادت شود اگر شخص. ........................

" انجام دادن آن را برای  6هفته ادامه دهد".

پاسخ تشریحی ادبیات فارسی اختصاصی( رشته علوم انسانی) کنکور 89خارج کشور دکتر علی شربتی دبیر دبیرستان های بابلسر

پاسخ های تشریحی

شماره

کلید

سوال

سوال

636

6

637

3

638

2

گسیٌِ :2

639

2

گسیٌِ  :2ج-ز

641

4

گسیٌِ :4

646

3

گسیٌِ  :3تررسی گسیٌِ ّای زیگر-1 :زر زِّ ًرست الالب اسالهی گرایص تِ سازُ ًَیسی رٍاج زاضت ًِ پیچیسُ

642

6

گسیٌِ 1

643

3

گسیٌِ  :3تطثیِ ًسارز تررسی گسیٌِ ّای زیگر :گسیٌِ  :1هاُ تِ حصاری گسیٌِ  :2تَ هثل ذَرضیس گسیٌِ  :4گرُ تِ

644

4

645

2

جٌاس :وواى -وویي تطثیِ :وواى اترٍ

646

2

گسیٌِ :2

647

6

گسیٌِ :1جٌاس تام ًسارز

648

6

گسیٌِ  :1حسي تعلیل ًسارز

649

3

گسیٌِ :3

651

4

656

3

652

3

653

3

گسیٌِ  : 1از عَاهل هْن پیطرفت زتاى فارسی زر ایي زٍر ُ است گسیٌِ ّای  4 ٍ 3 ٍ 2از رذسازّای عوسُ زر ایي
زٍرُ است.
گسیٌِ :3تارید الرسل ٍ الولَن ًَضتِ هحوستي جریر طثری تِ عرتی است وِ اتَعلی تلعوی آى را تِ فارسی
ترگرزاًس ٍ وِ تارید تلعوی ضْرت یافت.
تررسی گسیٌِ ّای هَارز زیگر :الف-ولین از ضاعراى لرى یاززّن است ًِ لرى زّن ب-تْساز

زر زٍرُ ضاُ اسواعیل ًِ ضاُ عثاس -رضا عثاسی زر زٍرُ ضاُ عثاس ًِ ضاُ اسواعیل

ًَیسی -2گرایص تِ زاستاى ّای تلٌس تیص از زاستاى ّای وَتاُ تَز4 .اٍهاًیسن زر تعس از اًمالب وورًگ تَز ًِ
چطوگیر

ذال تطثیِ ضسُ
گسیٌِ :4سِ جٌاس :غن -زم ساذتِ سَذتِ تاب -تة
تررسی گسیٌِ ّا 2 :1 :جٌاس :چطوِ -چطن آب – تاب گسیٌِ  :2هیر -پیر پٌس -تٌس گسیٌِ  1 :3جٌاس :گل  -زل
وٌایِ :زر ذَى ًطستي

ز -جٌاس :زحوت ٍ رحوت
ب-تطثیِ:زریای ضراب
الف -هاُ از ضرم رخ زیثای اٍ چْرُ اش را پَضاًس
ج -پارازٍوس ضازی تِ ٍاسطِ غن
گسیٌِ :4
ج-ضیریي والم :حس آهیسی
ب-تِ فرض ایٌىِ اضىن ضراب است چطون از اضه ذالی ًیست
گسیٌِ  :3طثك تثصرُ لافیِ :حرف ( ی ) حرف اصلی لافیِ ًوی تَاًس تاضس پس حرف اصلی ایي زٍ ولوِ لثل از ( ی )
یىساى ًیست لافیِ غلط است
هعٌی -زعَی
گسیٌِ :3
گسیٌِ  :1آ  :ُ– َّ /وَتاُ تلفظ ورزى
گسیٌِ :2جا /زٍ-ز :وَتاُ تلفظ ورزى

گسیٌِ  :4سَ_ س :کوتاه تلفظ کردن
گسیٌِ  :1اذتیار للة ٍجَز ًسارز

654

6

655

2

656

3

657

4

658

6

گسیٌِ  :1زز  /زى  /ز  //هفعَل

659

3

گسیٌِ :3

661

4

666

6

662

4

گسیٌِ  :4تَجِ هعطَق تِ عاضك

663

2

گسیٌِ :2زر صَرت سَال ٍ گسیٌِ  2عسم غفلت از هسیر راُ اضارُ زارز

664

2

گسیٌِ  ٍ 2صَرت سَال تِ عسم ترس از سرتی ّا اضارُ زارز.

665

4

گسیٌِ  :4تَصیِ ایي گسیٌِ ایي است وِ افراز هتَاضع را حمیر ًطوار اها زر گسیٌِ ّای  3 ٍ 2 ٍ 1تِ تی ٍفایی زًیا

ط ّ /ا  /ر  /تر  //ى  /ب  /ذَ  /ى  //ج  /گر  /ن ً/س  //عا  /ضك /
ب  /لَ  /ل  /هف //ت /ی /عص/لص //ز /رس /ت ً/ی //س /ى /هاز/
هفاعلي //فعالتي//هفاعیلي //فعلي//
گسیٌِ :2
ن ًَ /ى  /ن  /وص  //هفاعلي
ت  /ی  /ها  /زر  //فعالتي
م  /یا  /ى  /هَ //هفاعلي
جف /تاز  //فع لي
گسیٌِ :3
ب  /چ  /ذا ّ /ی /تر /زى //فعالتي -فع لي
زر  /ش /تی  /ایي  / ُ //م  /تا  /ری  //ن  /ج ً /اُ //فاعالتي -فعالتي -فعلي
گسیٌِ :4
الف -آى  /رٍ  /ز  //هفعَل
زٍ -ق /تی /ز  //هفعَل

ز -جّ/اى /را //فعَلي

ق  /یا  /هت  /را  //هفاعیلي
ل  /سَ  /زا /یی//هفاعیلي

تر  /پا  /ی  //هفعَل ن ً /س  /ای /زز//هفاعیلي
هی  /رف /ت //هفعَل

ذس  /ج  /رس  /ت  //فاعالت

ب  /لي زی //فعَلي

ی  /ذس  /وا  /هی //هفاعیلي

ٍ  /پس  /تی  //فعَلي

ت /یی  //فعل

الفً -ر /ز  /تا /ى  //فاعالتي ایي/ج ّ /اى  /ها  //فاعالتي ٍ  /م ً /یست  //فاعلي
ج -تا  /زا  /ی  /تر  //هس تفعلي چص  /هن  /ى  /ضیي //هستفعلي
ى ً /ا  /ز ً /یي //هستفعلي
ب -م  /را  /ى /سر  //هفاعیلي

ب  /تس  /تاىّ /ا//هفاعیلي

تحر :هتمارب

تحر :رهل

ای  /زل  /س  /تا  //هستفعلي

تحر :رجس
ى  /سا  /هاى /آ  //هفاعیلي ف  /ری  /زًس //فعَلي تحر  :هتمارب

گسیٌِ  :4فاعالتي/فاعالتي/فاعالتي /فاعلي
هر/ح/تا/ای//فاعالتي

یی/ن/هص /تا//فاعالتي

لاى /ب/ز/پی//فاعالتي غا/م  /زٍست//فاعلي

گسیٌِ  : 1هعٌای صحیح عٌما :سیورغ  -زًرساى  :چاًِ

اضارُ زارز

گسیٌِ  ٍ 3 ٍ 2 ٍ 1صَرت سَال تِ عسم تَجِ هعطَق تِ عاضك است

پاسخنامه عربی اختصاصی رشته انسانی خارج از کشور
16166

ترجمءه کلمات مهمّ :
لکل موجود :هر موجودی دارد ،برای

هر موجودی است /یدافع به عن نفسه :با آن از خود دفاع میکند /غریزیّاً:
به طور غریزی /هذا السالح :این سالح /عقله :عقل او

گزینءه ( :)1موجود (موجودی؛ «موجود» نکره است ).ـ سالح
غریزی (سالح) ـ «غریزیّاً» قید مربوط به «یدافع» است ـ «ب ِِه» ترجمه نشده است،
قسمت آخر عبارت کامال ً اشتباه ترجمه شده است/.گزینءه (« :)3غریزی» (مانند

چون در اسلوب شرط قرار گرفته ،به صورت مضارع ترجمه میشود ).ـ میگرفت
(میگیرد؛ «یستغرق» فعل جواب شرط است و باید به صورت مضارع اخباری
ترجمه شود /).گزینءه ( :)3هرگاه (مانند گزینءه  )2ـ طبقاتی از سنگها (مانند
گزینءه  )2ـ خارجکردن (استخراجش) ـ «نفتش» اضافی است ـ زمان زیاد (زمانی
زیاد؛ «وقتاً طویال ً» ترکیب وصفی نکره است /).گزینءه ( :)4بوده باشد (مانند گزینءه
 )2ـ خارجکردن (مانند گزینءه  )3ـ «نفت آن» اضافی است.

16167
ترجمءه کلمات مهم :من :هر کس /لم یَجد :نیافت ،نیابد/
لن یحصل :نخواهد یافت /الج ّنة قریب ٌة م ّنا :بهشت نزدیک ماست /ال  ...إل:

ترجمءه صحیح« :معلوالنی وجود دارند که کارهای عجیبی
17172
انجام میدهند ،در حالی که با مشکالتی روبهرو هستند ».ـ «یعملون» فعل مضارع
و جملءه «و هم یواجهون» جملءه حالیه است.

«داف ََع :دفاع کرد») /گزینءه ( :)4دفع خطر میکند (دفاع میکند) ـ عقل (عقل او)

هیچ  ...نیست مگر ،فقط  ...است.

گزینءه ( :)2کسی که (هر کس) ـ «این» اضافی است ـ

«للوصول إلیها» :ترجمه نشده است /.گزینءه ( :)3پیدا نمیکند (نخواهد یافت؛
«لن  +مضارع :مستقبل منفی») ـ در همین نزدیکی است (نزدیک ماست)/
گزینءه (« :)4کسی که» (مانند گزینءه  ،)2پیدا نمیکند (پیدا نکند ،پیدا نکرده

است) ،پیدا نمیکند (مانند گزینءه « ،)3این» اضافی است.
16168

ترجمءه کلمات مهم :لیت :ای کاش /یعرفون :بدانند

گزینءه ( :)1شاید (ای کاش؛ «لیت :ای کاش» ـ ّ
«لعل:

شاید») /گزینءه ( :)3شاید (مانند گزینءه  )3ـ بفهمند (بدانند) ـ استعداد

(استعدادش) /گزینءه ( :)4میفهمیدند (بدانند؛ فعل مضارع بعد از «لیت» به

صورت مضارع التزامی ترجمه میشود ).ـ توانمند است (میتواند)

ترجمءه کلمات مهم :واجبنا :تکلیف ما /کمواطن مسؤول:
16169
ثم :سپس/
به عنوان یک شهروند مسئول /أ ّل نرمي :که پرت نکنیمّ /
ننصح :نصیحت کنیم
گزینءه ( :)1که شهروندی مسئول هستیم (به عنوان
شهروندی مسئول) ـ نریختن (که نریزیم؛ «أ ّل نرمي» را باید به صورت مضارع
التزامی منفی ترجمه کنیم .در حقیقت ما حق نداریم فعل را به صورت اسم
ترجمه کنیم) ،ـ زباله (زبالهها) ـ نصیحتکردن (نصیحت کنیم؛ «ننصح» فعل
است نه اسم /).گزینءه ( :)2تکلیف (تکلیف ما) ـ همءه شهروندان مسئولیتپذیر
(به عنوان شهروندی) ـ نریختن (مانند گزینءه  ،)1ـ جاهای (جا؛ «مکان» مفرد
«أوال ً» ترجمه نشده است ـ بازداشتن (نصیحت کنیم) ـ
است ).ـ و (سپس) ـ ّ
«انجام این کار» اضافی است /.گزینءه ( :)3وظایف (وظیفه؛ «تکلیف» مفرد
است ).ـ ضمیر «نا» ترجمه نشده است ـ «ك» ترجمه نشده است ،ـ نریزد
(پرت نکنیم؛ اول اینکه «نرمي» از صیغءه متکلّم معالغیر است ،دوم اینکه
«ر َمی» یعنی «پرت کرد») ،ـ «هم از این کار» اضافی است ،ـ نهی کند
َ
(نصیحت کنیم)
17170
ترجمءه کلمات مهم :إن :اگر /کان :باشد /الطبقات
ً
الصخریّة :طبقات سنگی /یستغرق وقتا طویالً :وقت زیادی میگیرد/
استخراجه :استخراجش
گزینءه ( :)2هرگاه (اگر؛ «إذا :هرگاه») ـ «طبقههایی از سنگ»
(طبقههای سنگی؛ «الطبقات الصخریّة» ترکیب وصفی است ).ـ بود (باشد؛ «کان»

17173

موارد نادرست سایر گزینهها:

گزینءه ( :)1مبادلة (تبادل) ـ لغات (اللغات) ـ العالم (في العالم) /گزینءه (:)2
نفهم (نعلم) ـ مبادلة (مانند گزینءه  )1ـ في لغات العالم (بین اللغات في العالم)/
گزینءه ( :)3نفهم (نعلم) ـ تبدیل (مانند گزینءه )1

گزینءه (« :)1زیبایی انسان شیوایی زبانش
17174
است( ».شعر فارسی هم بیان کرده که زبان انسان و البته منظور نوع بیانش ،زیبایی
و هنر او محسوب میشود /).گزینءه ( :)2تنهایی بهتر از همنشین بد است( .عبارت
عربی به برتری تنهایی نسبت به همنشین بد اشاره کرده ،در صورتی که شعر فارسی
به برتری دشمن دانا نسبت به دوست نادان اشاره کرده؛ یعنی« :عداوة العاقل خیر من
غصه میشود( .شعر
صداقة الجاهل!») /گزینءه ( :)3از دست دادن فرصت ،موجب ّ
فارسی هم به غنیمتشمردن فرصتها اشاره دارد /).گزینءه (« :)4خداوند چیزی
برتر از عقل را برای بندگان تقسیم نکرده است( ».شعر فارسی هم به برتری عقل
نسبت به سایر نعمتها اشاره کرده است).
17175

موارد نادرست گزینهها:

گزینءه ( :)1اسم تفضیل («آیة :نشانه» اسم تفضیل نیست /).گزینءه (« :)2من باب
من باب «تفعیل» («ی ُ ِّ
تفعل»
نزل» بر وزن «یُفعِّل» از باب «تفعیل» است/).
ّ
بالعلمیة
معرفة
نکرة
(:)3
گزینءه
ّ

«العالم:
گزینءه ( :)1اسم فاعل
17176
ِ
جهان» اسم فاعل نیست؛ «العالم :عالم ،دانشمند» اسم فاعل است /).گزینءه
فاعل؛ «یُق َِّد ُر :برآورد میکنند» فعل معلوم است و فاعل
( :)2نائب فاعل
ٍّ
متعد« ،ی ُ ِّ
متعدی
دارد /.گزینءه ( :)4الزم
قدر :تخمین میزنند» فعل ّ
معلوم؛ با تو ّجه به حرکت عینالفعل
است و مفعول میخواهد ،مجهول
«ی ُ ِّ
قد ُر» و سبک و سیاق عبارت ،این فعل معلوم است).

17177
گزینءه ( :)1معرفة (علم)
نکرة/
معرب
مصدر /گزینءه ( :)3مبني
گزینءه ( :)2اسم تفضیل
«ی ُ َف ِّک ُر» بر وزن «ی ُ َفع ُِّل» (مضارع باب «تفعیل») و «یُراق ِ ُب» بر
17178
وزن «یُفا ِع ُل» (مضارع باب «مفاعلة») صحیحاند.
گزینءه ( :)1کتابخانءه جندیشاپور در خوزستان بزرگترین

کتابخانه در جهان است /.گزینءه ( :)2این جایزه در هر سال به کسی که به
بشریت سود میرساند ،داده میشود /.گزینءه ( :)3کشاورز شروع به اندیشیدن
دربارءه آن و مراقبت از مزرعه کرد /.گزینءه ( :)4شنوایی دلفین ده برابر شنوایی

روشک زا جراخ یناسنا هتشر یصاصتخا یبرع همانخساپ

گزینءه « ،)2خطر را» اضافی است ـ دفع میکند (دفاع میکند؛ « َدف ََع :دفاع کرد»،

17171
ترجمءه صحیح« :خدا در ما منادایی را قرار داد تا از گناهان
دور شویم ،اگرچه نتوانیم آن را بشنویم».

انسان است.
گزینءه ( :)1دینامیت :ما ّدهای که کارهای
17179
انسان را در زمینههای مختلف دشوار کرده است( .طبیعتاً این گزاره نادرست
است /).گزینءه ( :)2با پشتکار :کسی که برای انجام عملش تالش میکند و در
زندگیاش احساس خستگی نمینماید /)( .گزینءه ( :)3آلودگی هوا :آن از
تهدیدکنندههای نظام طبیعت است که منجر به اختالل میگردد /)( .گزینءه
( :)4کودها :موادی شیمیایی یا طبیعی که برای تقویت خاک ضعیف و رشد
گیاهان استفاده میشود)( .

«تفعل و
18180
» «مطاوعة» یعنی «اثرپذیری» که از معناهای بابهای ّ
فامتنع :پزشک بیمار
افتعال» است؛ مثالً :منع الطبیب المریض عن بعض األعمال
َ
را از بعضی کارها منع کرد ،مریض هم (از انجام آن کارها) خودداری کرد.
گزینءه ( :)1پدر فرزندش را ادب کرد ،ولی ادبکردنش بسیار
سخت بود( .اگر در قسمت دوم عبارت ،فعل «تأ ّدب» میآمد« ،مطاوعة»
محسوب میشد /).گزینءه ( :)2استادم به من درسهای مهمی را یاد داد و
ّمت» اثر گذاشته ،یعنی
مت» روی فعل «تعل ُ
من هم آنها را یاد گرفتمَ « .ع َّل ْ
«مطاوعة» صورت گرفته است /.گزینءه ( :)3پیامبران حق را تبیین کردند تا
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راه راست را تبیین نمایند /.گزینءه ( :)4سرباز بسیار تالش کرد تا بر دشمنش
چیره شود« .محاولة» مفعول مطلق نوعی است.

18181
ترجمءه عبارت سؤال« :تعیین کن گزینهای را که نشان
میدهد در آن مبتدا بسیار به کار میپردازد ».صورت سؤال اسم مبالغه را
فعالة» میآید« .الخلاّ ق :بسیار
«فعالّ ،
خواسته است .اسم مبالغه بر وزنهای ّ
آفریننده» در گزینءه ( )3اسم مبالغه است« .خلیق» صفت ثابت و همیشگی،
«مخلوق :آفریدهشده» اسم مفعول و «الخالِق :آفریننده» اسم فاعل است.

18182
گزینءه ( :)1نسبت به چیزی که از دستتان
رفته است ،ناراحت نمیشوید .هیچ ادات تأکیدی در این عبارت به کار نرفته
تجلسن» برای تأکید به کار رفته است« .هرگز
«ن» در «ال
است /.گزینءه (ّ :)2
ّ
بسیار ننشین؛ زیرا ورزش برایت مفید است /».گزینءه (« :)3لقد» برای تأکید
فعل به کار میرود« :بیگمان چیزی را خواندیم که برای ما در زندگی سودمند
است /».گزینءه ( :)4میتوان با اغماض فعل امر «لیسمعوا» را دارای تأکید
دانست« :باید حرفم را بشنوید تا در مهلکه نیفتید».

مقدم گرفت که
18183
جار و مجرور را در صورتی میتوان خبر ّ
از لحاظ معنایی کاملکنندءه مبتدا باشد.
مقدم و «شيء» مبتدای مؤخّر
گزینءه (« :)1في العفو» خبر ّ
است ـ «ال تجده» هم جملءه وصفیه است« .در گذشت چیزی هست که
در انتقام آن را نمییابی /».گزینءه (« :)2في بعض األوقات» نمیتواند خبر
باشد ،چون معنای مبتدا (نجاح) را «في خسرانك» کامل میکند« :بعضی
اوقات موفقیتت در زیانت است /».گزینءه (« :)3في قیمنا الدینة» نمیتواند
خبر باشد ،چون معنای مبتدا (الرزق) با «في اإلنفاق» کامل میشود« .در
ارزشهای دینیمان ،رزق بسیار در انفاق است نه در خساست /».گزینءه (:)4
«اإلجابة» مبتدا و «من أخالق الجاهل» خبر است« .في رأي العقالء» نمیتواند از
لحاظ معنایی خبر باشد« .در نظر خردمندان ،پاسخدادن قبل از آنکه بشنوی ،از
اخالق نادانهاست».
18184
اسم الی نفی جنس «ال» نمیگیرد (رد گزینءه ،)1
فتحه میگیرد (رد گزینءه  )3و خبرش مرفوع است (رد گزینءه )2؛
«أسوأَ
ُ
أسوأ»)

18185
فعل «یکا ُد» به معنای «نزدیک است» میباشد .ترجمءه
عبارت« :نزدیک است که همکالسیام شاعر بزرگی شود».
گزینءه ( :)1او االن هم شاعر بزرگی است /.گزینءه ( :)2امکان
دستیابی به شاعرشدن ،بسیار سخت است /.گزینءه ( :)3او به زودی شاعر
بزرگی میشود /.گزینءه ( :)4میخواهد که شاعر شود ،ولی نمیتواند.
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 -186ﮔﺰﻳﻨﻪ »«1

) ﺗﺎرﻳﺦ  2ـ ﺻﻔﺤﻪ ، 66درس(7

دوﻣﻴﻦ ﺧﻠﻴﻔﻪ ﻋﺒﺎﺳﻲ ﻧﻘﺶ زﻳﺎدي در ﺗﺤﻜﻴﻢ و ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻋﺒﺎﺳﻴﺎن داﺷﺖ.
 -187ﮔﺰﻳﻨﻪ »«1

)ﺗﺎرﻳﺦ  ،1درس  ،5ﺻﻔﺤﻪ  47ﺗﺎ (49

ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از اﻗﺪامﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﺷﻲﻫﻮاﻧﮓ ﺗﻲ ،ﺗﻜﻤﻴﻞ دﻳﻮار ﭼﻴﻦ ﺑﻮد.
ﺗﺸﺮﻳﺢ ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎي دﻳﮕﺮ:
ﮔﺰﻳﻨﻪ » :«2ﮔﺸﺎﻳﺶ ﺟﺎده ﻣﻌﺮوف اﺑﺮﻳﺸﻢ ،از اﻗﺪاﻣﺎت دوران ﻓﺮﻣﺎنرواﻳﻲ »ﻫﺎن« ﺑﻮد.
ﮔﺰﻳﻨﻪ » :«3ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن آﻳﻴﻦ ﺑﻮدا ،در ﻫﻨﺪ ،ﺑﺮﻫﻤﻨﺎن ﺑﻮدﻧﺪ و ﻧﻪ ﺷﻲﻫﻮاﻧﮓ ﺗﻲ در ﭼﻴﻦ.
ﮔﺰﻳﻨﻪ » :«4در دوران ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻫﺎن ،اﻧﺪﻳﺸﻪ و آﻳﻴﻦ ﻛﻨﻔﻮﺳﻴﻮس دوﺑﺎره اوج ﮔﺮﻓﺖ.
-188ﮔﺰﻳﻨﻪ »«2

)ﺗﺎرﻳﺦ،1درس  ،2ﺻﻔﺤﻪ( 15

در ﮔﺎه ﺷﻤﺎري ﺳﺎﺳﺎﻧﻲ اوﺳﺘﺎﻳﻲ ،ﺳﺎل را  365ﺷﺒﺎﻧﻪروز در ﻧﻈﺮ ﻣﻲﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،در ﻫﺮ 4
ﺳﺎل ﻳﻚﺷﺒﺎﻧﻪروز و در ﻫﺮ  120ﺳﺎل 30ﺷﺒﺎﻧﻪروز از ﺳﺎل ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻋﻘﺐ ﻣﻲاﻓﺘﺎدﻧﺪ.ﺑﺮاي
رﻓﻊ اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ ﺑﻌﺪ از ﻫﺮ  120ﺳﺎل ،ﻳﻚ ﻣﺎه ﺑﻪ دوازده ﻣﺎه ﺳﺎل اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲﻛﺮدﻧﺪ.
 -189ﮔﺰﻳﻨﻪ »«3

)ﺗﺎرﻳﺦ  ،1درس ،10ﺻﻔﺤﻪ(96

دو ﻣﻮرد از ﺟﻨﮓﻫﺎي ﺳﺎﺳﺎﻧﻴﺎن ﺑﺎ روﻣﻴﺎن در زﻣﺎن ﺷﺎﭘﻮر ﻳﻜﻢ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد ﻛﻪ در ﻳﻜﻲ از
اﻧﻬﺎ ،ﮔﺮدﻳﺎﻧﻮس اﻣﭙﺮاﺗﻮر روم ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪ و در دﻳﮕﺮي واﻟﺮﻳﺎﻧﻮس ،اﻣﭙﺮاﺗﻮر روم ﺑﻪ اﺳﺎرت
درآﻣﺪ.
 -190ﮔﺰﻳﻨﻪ »«4

)ﺗﺎرﻳﺦ  ،1درس ،11ﺻﻔﺤﻪ(105

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪاي از ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﺤﺎﻛﻤﺎت ﻋﺼﺮ ﺳﺎﺳﺎﻧﻲ در ﻛﺘﺎب »ﻣﺎدﻳﺎن ﻫﺰار دادﺳﺘﺎن« ﺑﻪ
زﺑﺎن ﭘﻬﻠﻮي ﮔﺮدآوري ﺷﺪه و ﻣﻨﺒﻊ ارزﺷﻤﻨﺪي ﺑﺮاي ﺣﻘﻮق و دادرﺳﻲ آن دوره ﻣﺤﺴﻮب
ﻣﻲﺷﻮد.
ﺗﺸﺮﻳﺢ ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎي دﻳﮕﺮ:
ﮔﺰﻳﻨﻪ » :«1دﻳﻨﻜﺮد ،ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ و ﻣﻔﺼﻞﺗﺮﻳﻦ ﻛﺘﺎب اﻋﺘﻘﺎدي ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ زرﺗﺸﺖ ﺑﻪ زﺑﺎن
ﭘﻬﻠﻮي اﺳﺖ ﻛﻪ داﻧﺸﻨﺎﻣﻪاي ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻋﻘﺎﻳﺪ زرﺗﺸﺘﻲ اﺳﺖ.
ﮔﺰﻳﻨﻪ» :«2ﻣﺎﻧﻲ ﻋﻘﺎﻳﺪ ﺧﻮد را در ﻛﺘﺎب ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﭘﻮرﮔﺎن ﻧﻮﺷﺖ.
 -191ﮔﺰﻳﻨﻪ »«2

)ﺗﺎرﻳﺦ  ،1درس ،16ﺻﻔﺤﻪ(145

دارﻳﻮش ﻳﻜﻢ ،در اﺑﺘﺪاي ﺣﻜﻮﻣﺘﺶ دﺳﺘﻮر داد ﻛﺎﺧﻲ ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﻧﺎم آﭘﺎداﻧﺎ در ﺷﻬﺮ ﺷﻮش،
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ اداري ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﻲ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد.
ﺗﺸﺮﻳﺢ ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎي دﻳﮕﺮ:
ﮔﺰﻳﻨﻪ » :«1اﻳﻼﻣﻴﺎن در ﺑﺨﺶ ﺷﺮﻗﻲ ﻗﻠﻤﺮو ﺧﻮد ،واﻗﻊ در اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس اﻣﺮوزي ﻧﻴﺰ
ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ دﻳﮕﺮي ﺑﻪ ﻧﺎم اﻧﺸﺎن ﻳﺎ اﻧﺰان داﺷﺘﻨﺪ.

ﮔﺰﻳﻨﻪ» :«3ﭘﺎﺳﺎرﮔﺎد ،ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﻲ ﺑﻮد.
ﮔﺰﻳﻨﻪ» :«4ﺳﻨﮓﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺎﭘﻮر ﻳﻜﻢ در ﻛﻌﺒﻪ زرﺗﺸﺖ در ﻧﻘﺶ رﺳﺘﻢ ،ﺷﺮح ﺟﻨﮓﻫﺎي اﻳﻦ
ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎ روﻣﻴﺎن را ﺑﺎزﮔﻮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
 -192ﮔﺰﻳﻨﻪ»«4

)ﺗﺎرﻳﺦ  ،2درس ،2ﺻﻔﺤﻪ(14

در ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻮرﺧﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺴﻌﻮدي ﺑﺮاي درﺳﺘﻲ و ﻳﺎ ﻧﺎدرﺳﺘﻲ ﺑﺮﺧﻲ از اﺧﺒﺎر و
ﮔﺰارشﻫﺎي ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻣﻲرﻓﺘﻨﺪ و از ﻧﺰدﻳﻚ ﻣﻜﺎن روﻳﺪادﻫﺎ را ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻗﺮار ﻣﻲدادﻧﺪ.
 -193ﮔﺰﻳﻨﻪ »«1

)ﺗﺎرﻳﺦ  ،2درس ،5ﺻﻔﺤﻪ(45

ﺣﻀﺮت ﻋﻠﻲ )ع( ،ﺑﺮاي ﺑﺎزداﺷﺘﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن از ﺳﺮﻛﺸﻲ و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺟﻨﮓ داﺧﻠﻲ و
ﺑﺮاي دﻓﻊ آﺷﻮبﮔﺮيﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﺷﺮاف ﺑﻨﻲاﻣﻴﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در اﻳﺠﺎد آن داﺷﺘﻨﺪ ،ﻣﺮﻛﺰ
ﺧﻼﻓﺖ را از ﻣﺪﻳﻨﻪ ﺑﻪ ﻛﻮﻓﻪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻛﺮد.
 -194ﮔﺰﻳﻨﻪ »«3

)ﺗﺎرﻳﺦ  ،2درس ،10ﺻﻔﺤﻪ(112

ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ اﺻﻔﻬﺎن ﻛﻪ اوﻟﻴﻦ ﻣﺴﺠﺪ ﭼﻬﺎر اﻳﻮاﻧﻲ در اﻳﺮان اﺳﺖ ،اﻟﮕﻮﻳﻲ ﺑﺮاي ﻣﻌﻤﺎران
ﻣﺴﺎﺟﺪ در دورهﻫﺎي ﺑﻌﺪي ﺷﺪ.
 -195ﮔﺰﻳﻨﻪ »«2

)ﺗﺎرﻳﺦ  ،3درس ،10ﺻﻔﺤﻪ(130

ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺆﺗﻠﻔﻪ اﺳﻼﻣﻲ ،ﭘﺲ از ﺗﺒﻌﻴﺪ اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻲ ،ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ و ﺗﺮور ﺳﺮان ﺣﻜﻮﻣﺖ
ﭘﻬﻠﻮي را ﻣﺤﻮر ﻛﺎر ﺧﻮد ﻗﺮار داد و ﺣﺴﻨﻌﻠﻲ ﻣﻨﺼﻮر ،ﻧﺨﺴﺖوزﻳﺮ وﻗﺖ را ﺗﺮور ﻛﺮد .اﻳﻦ
ﻛﺎر را ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺨﺎراﻳﻲ ،از اﻋﻀﺎي اﻳﻦ ﮔﺮوه ،اﻧﺠﺎم داد.

 -196ﮔﺰﻳﻨﻪ »«3

)ﺗﺎرﻳﺦ  ،3درس ،2ﺻﻔﺤﻪ(25

ﻛﺸﻮر ﻫﺎي اروﭘﺎﻳﻲ ﺑﻪوﻳﮋه ،روﺳﻴﻪ ،اﻧﮕﻠﻴﺲ ،ﻓﺮاﻧﺴﻪ و اﺗﺮﻳﺶ ﻫﺮ ﻛﺪام ﺑﺮاي ﻛﺴﺐ ﻣﻨﺎﻓﻊ
و ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق اﻗﻠﻴﺖﻫﺎ ،در اﻣﻮر داﺧﻠﻲ ﻋﺜﻤﺎﻧﻲ دﺧﺎﻟﺖ ﻣﻲﻛﺮدﻧﺪ و اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ
ﺿﻌﻒ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻣﭙﺮاﺗﻮري ﻋﺜﻤﺎﻧﻲ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﻲﺷﺪ.
 -197ﮔﺰﻳﻨﻪ »«4

)ﺗﺎرﻳﺦ  ،2درس ،13ﺻﻔﺤﻪ(139

ﺷﺎهﺗﻬﻤﺎﺳﺐ ،در ﻃﻮل دوران  54ﺳﺎﻟﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﻲ ﺧﻮد ،ﺑﺎ اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﻴﺮ و ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎي
ﻣﻨﺎﺳﺐ داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ ،ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﭘﺎﻳﻪﻫﺎي ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺻﻔﻮي را ﺗﺜﺒﻴﺖ و ﺗﺤﻜﻴﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
 -198ﮔﺰﻳﻨﻪ »«2

)ﺗﺎرﻳﺦ  ،3درس ،8ﺻﻔﺤﻪ(106

ﭘﺲ از ﺑﻪ زاﻧﻮ درآﻣﺪن ﻧﺎزيﻫﺎ ،ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ژاﭘﻦ اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺖ .در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎي ﺷﻜﺴﺖ
و ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺷﺪن ژاﭘﻨﻲﻫﺎ آﺷﻜﺎر ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎ ﻫﺎي آﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ دو ﺷﻬﺮ ﻫﻴﺮوﺷﻴﻤﺎ و
ﻧﺎﮔﺎﺳﺎﻛﻲ ژاﭘﻦ را ﺑﺎ ﺑﻤﺐﻫﺎ ي اﺗﻤﻲ وﻳﺮان ﻛﺮدﻧﺪ و ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﻲ دوم ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎدﺛﻪ
وﺣﺸﺘﻨﺎك ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن رﺳﻴﺪ.
 -199ﮔﺰﻳﻨﻪ »«4

)ﺗﺎرﻳﺦ  ،3درس ،12ﺻﻔﺤﻪ(152

ﭘﺲ از آﻧﻜﻪ ﺑﻨﻲ ﺻﺪر از ﻣﻘﺎم ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻛﻞ ﻗﻮا و رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري ﻋﺰل ﺷﺪ و اوﺿﺎع
ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻛﺸﻮر ﺛﺒﺎت و آراﻣﺶ ﻳﺎﻓﺖ ،رزﻣﻨﺪﮔﺎن ﻋﺰم ﺧﻮد را ﺑﺮاي ﺑﻴﺮون راﻧﺪن دﺷﻤﻦ
ﻣﺘﺠﺎوز از ﺧﺎك ﻣﻴﻬﻦ ﺟﺰم ﻛﺮدﻧﺪ .اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻛﻞ ﻗﻮا ،اﺑﺘﺪا ﻓﺮﻣﺎن
ﺷﻜﺴﺘﻦ ﻣﺤﺎﺻﺮه آﺑﺎدان را ﺻﺎدر ﻛﺮدﻧﺪ.
 -200ﮔﺰﻳﻨﻪ »«3

)ﺗﺎرﻳﺦ  ،3درس ،5ﺻﻔﺤﻪ(96

ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲﺷﺎه ﻛﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﺮگ ﭘﺪر ﺑﻪ ﺗﺨﺖ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد ،از ﻫﻤﺎن آﻏﺎز ﺑﻨﺎي
ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎري را ﺑﺎ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي ﻣﻠﻲ ﮔﺬاﺷﺖ.

حم
بس
م الله الر ن الرحیم
پاسخنامۀ جغرافیای نظام جدید کنکور خارج 1398
سؤال  :201گزینۀ 2
گام اول در یک پژوهش جغرافیایی عبارت است از «طرح سؤال و بیان مسئله» که معموالً بهشکل سؤالی نوشته میشود
(عبارت الف) .گام پنجم هم «نتیجهگیری و ارائۀ پیشنهادها» است که در این مرحله ،پژوهشگر اطالعات مسئلۀ پژوهش را
مییابد (عبارت د).
(جغرافیای ایران ،جغرافیا چیست؟ ،صفحههای  9و )11
سؤال  :202گزینۀ 2
موقعیت مطلق عبارت است از محل دقیق هر پدیده یا مکان ،با توجه به طول و عرض جغرافیایی آن .موقعیت نسبی نیز،
محل قرارگیری هر مکان ،نسبت به پدیدههای طبیعی یا انسانی پیرامون خود است .در بین گزینهها ،عبارت گزینۀ «»2
بیانگر موقعیت مطلق است و سایر عبارات بیانگر موقعیت نسبیاند.
(جغرافیای ایران ،جغرافیای طبیعی ایران ،صفحۀ )14
سؤال  :203گزینۀ 3
در مناطقی که در عرضهای کم جغرافیایی قرار دارند (به خط استوا نزدیکترند) ،زاویۀ تابش خورشید هنگام ظهر ،نزدیک
به عمود است؛ مانند استانهای هرمزگان و جنوب سیستانوبلوچستان .ولی در مناطق شمالی کشور که در عرضهای باالی
جغرافیایی قرار دارند ،زاویۀ تابش خورشید مایلتر است؛ مانند استانهای آذربایجان غربی و شرقی .شهر اصفهان ،نسبت به
قزوین ،به خط استوا نزدیکتر است؛ بنابراین ،خورشید در هنگام ظهر در اصفهان عمودتر از قزوین و در قزوین ،مایلتر از
اصفهان میتابد.
(جغرافیای ایران ،جغرافیای طبیعی ایران ،صفحۀ )36

سؤال  :204گزینۀ 1
مطابق نقشۀ کانونهای آبگیر ایران ،تراکم کانونهای آبگیر دائمی ،در غرب ،بیش از کانونهای اتفاقی است.
تشریح سایر گزینهها:
گزینۀ « :»2در کانونهای دائمی ،حداقل در هشت ماه از سال ،بارشها اتفاق میافتند.
گزینۀ « :»3کانونهای فصلی ،ذخیرۀ برف خود را تا ابتدای ماههای گرم سال حفظ میکنند.
گزینۀ « :»4کانونهای اتفاقی در کوهستانهای نزدیک به مناطق گرموخشک ،که گاهی بارشهای کوتاه و اتفاقی رخ
میدهد ،شکل میگیرند.
(جغرافیای ایران ،جغرافیای طبیعی ایران ،صفحۀ )50
سؤال  :205گزینۀ 2
روستاهایی که در دامنۀ یک کوه استقرار یافتهاند« ،پلکانی» و روستاهایی که در کنارۀ یک رود قرار دارند« ،خطی» هستند.
(جغرافیای ایران ،جغرافیای انسانی ایران ،صفحههای  80و )81
سؤال  :206گزینۀ 3
هرچه از جنگلهای بارانی استوایی بهسمت بیابان صحرا پیش میرویم ،بارندگی کمتر و علفهای ساوان کوتاهتر و تنکتر
میشوند و کمکم به مراتع مداری که از علفزارهای کوتاهقد تشکیل شده است ،تبدیل میگردند .این مراتع ،در حاشیۀ صحرا
بهعلت خشکی هوا به استپهای بیابانی تبدیل میشوند.
(جغرافیا ( ،)2ناحیه چیست؟ ،صفحۀ )15
سؤال  :207گزینۀ 4
شکل صورت سؤال ،نشاندهندۀ نزدیکشدن ورقههای پوستۀ زمین به یکدیگرند که عبارات ب و د با آن مطابقاند.
(جغرافیا ( ،)2نواحی طبیعی ،صفحۀ )40

سؤال  :208گزینۀ 3
اشکال فرسایش کاوشی (ناشی از حفر مواد) در سواحل عبارتاند از :ستونهای سنگی دریایی ،غارها و طاقهای دریایی.
اشکال فرسایش تراکمی (ناشی از رسوبگذاری مواد) نیز عبارتاند از :آبسنگها و جزایر مرجانی ،باتالقها و زابنه یا دماغۀ
ماسهای.
(جغرافیا ( ،)2جغرافیای طبیعی ،صفحۀ )50
سؤال  :209گزینۀ 2
کشورهای دارای شرکتهای چندملیتی« ،برای تشویق شرکتهای خود به سرمایهگذاری در خارج از کشور» ،به آنها
کمکهای مالی و حمایتی میکنند.
(جغرافیا ( ،)2جغرافیای انسانی ،صفحۀ )103

سؤال  :210گزینۀ 2
عبارت گزینۀ « »2از عوامل مؤثر در انتخاب یک مکان بهعنوان پایتخت است و ویژگی کانون سیاسی یک کشور محسوب
نمیشود.
(جغرافیا ( ،)2نواحی سیاسی ،صفحۀ )135
سؤال  :211گزینۀ 3
روسیه بهدلیل قرارگرفتن در عرضهای جغرافیایی باال ،توان کمی برای کشاورزی دارد.
بهترین شکل برای یک سرزمین ،شکل فشرده است .در کشورهای طویل و چندتکه ،نظارت حکومت بر همۀ قسمتهای
کشور و همچنین ایجاد خطوط ارتباطی با مشکل مواجه میشود.
(جغرافیا ( ،)2نواحی سیاسی ،صفحههای  149و )150

سؤال  :212گزینۀ 4
شکل دادهشده ،نشاندهندۀ آمایش سرزمین ،یعنی تنظیم رابطۀ انسان ،فضای جغرافیایی و فعالیت ،است.
(جغرافیا ( ،)3جغرافیای سکونتگاهها ،صفحۀ )21
سؤال  :213گزینۀ 4
حملونقل جادهای از نظر دسترسی به نقاط مختلف در مسیر راه و توقف در ایستگاههای متعدد ،انعطاف بیشتری نسبت به
سایر شیوههای حملونقل دارد .برای رفتن به مکانهای دورافتاده یا مناطق روستایی نیز اغلب از این شیوه استفاده میشود.
حملونقل هوایی برای مسافتهای طوالنی مناسباست و نیاز به احداث مسیر ندارد.
(جغرافیا ( ،)3جغرافیای حملونقل ،صفحههای  45و )55
سؤال  :214گزینۀ 1
چنانچه حجم آب رودخانه از میانگین سالیانۀ آبدهی آن بیشتر شود ،سیل رخ میدهد .اگر آبدهی رود آنقدر افزایش یابد که
از ظرفیت رود فراتر برود و سرریز شود ،سیل خسارتبار میشود.
(جغرافیا ( ،)3مخاطرات طبیعی ،صفحۀ )89
سؤال  :215گزینۀ 1
زمانی که لرزشهای کوچک زمین در راستای گسلها متوقف شوند ،امکان تجمع انرژی بیشتر میشود و ممکن است در اثر
تخلیۀ یکبارۀ انرژی ،زمینلرزۀ شدیدتری رخ دهد.
(جغرافیا ( ،)3مخاطرات طبیعی ،صفحۀ )100
محمدعلی خطیبی بایگی

ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﻲ دوازدﻫﻢ ﻛﻨﻜﻮر ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر 98
ارﻏﻮان ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻜﻲ
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ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ  ،1ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  58و 75

ﺑﺮﺧﻲ از وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي ﻫﻮﻳﺘﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻓﺮد در ﺟﻬﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﻪ ﺗـﺎﺑﻊ داﻧـﺎﻳﻲ ،ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ،
داراﻳﻲ و …اوﺳﺖ ،وﻟﻲ ﺑﺮﺧﻲ وﻳﮋﮔﻲﻫﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻤﻲﻛﻨﻨﺪ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ زﻣﺎن و ﻣﻜﺎن ﺗﻮﻟﺪ و  … .ﻫﺮ ﻓﺮدي در
ﻃﻮل زﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮد ،ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻫﻮﻳﺘﻲ ﺑﺴﻴﺎري را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻣﻲﮔﺬارد؛ ﻣﺜﻼً از ﻧﻮزادي ،ﻛﻮدﻛﻲ ،ﻧﻮﺟﻮاﻧﻲ و
ﺟﻮاﻧﻲ ﻳﺎ از ﺑﻲﺳﻮادي ،ﻛﻢﺳﻮادي ،داﻧﺸﻤﻨﺪي و ﻓﺮﻫﻴﺨﺘﮕﻲ ﻣﻲﮔﺬرد؛ وﻟﻲ ﺧﻮد ﻣﻲداﻧﺪ ﻫﻤﺎن ﺷﺨﺼﻲ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﺔ آن ﺗﻐﻴﻴﺮات را ﺳﭙﺮي ﻛﺮده اﺳﺖ .ﺷﻬﺮي ﺑﻮدن ﻳﻚ وﻳﮋﮔﻲ ﺛﺎﺑﺖ ،اﻣﻴﻦ ﺑﻮدن و ﻣـﺪﻳﺮ
ﺑﻮدن ،وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻓﺮد ﺑﺪون ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ دﻳﮕﺮان ﻳﺎ ﻋﻀﻮﻳﺖ در ﮔﺮوهﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮﺧﻲ وﻳﮋﮔﻲﻫﺎ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻣﺜﻼً
ﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻋﻀﻮﻳﺖ در ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻳﺮان ،اﻳﺮاﻧﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺷﻮﻳﻢ؛ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ زرﻧﮕﻲ ﻳﺎ ﺗﻨﺒﻠﻲ ،ﺻﺒﻮري ﻳﺎ
زودرﻧﺠﻲ و …وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي ﻓﺮدي ﻣﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻣﻴﻦ ﺑﻮدن ،ﻳﻚ وﻳﮋﮔﻲ ﻓﺮدي و ﻣـﺪﻳﺮ ﺑـﻮدن و ﺷـﻬﺮي
ﺑﻮدن وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﻓﺮاد در ﺑﺪو ﺗﻮﻟﺪ ،ﻫﻮﻳﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲِ اﻧﺘﺴﺎﺑﻲ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﻔﻌﺎﻟﻲ در ﻣﺤﻴﻂ ﺧﺎﻧﻮاده و ...ﻣﻲﭘﺬﻳﺮﻧﺪ.

ﺑﺎ ﮔﺬر زﻣﺎن ،آنﻫﺎ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاي ﻓﻌﺎّل ،ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺧﻮد ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ؛ ﻫﻮﻳﺖ اﻛﺘﺴﺎﺑﻲ ﺧـﻮد را ﺑـﻪ
دﺳﺖ ﻣﻲآورﻧﺪ و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻫﻮﻳﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺟﺪﻳﺪ ،از ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺟﺪﻳﺪي ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ-
ﺷﻮﻧﺪ .ﺷﻬﺮي ﺑﻮدن ﻳﻚ وﻳﮋﮔﻲ اﻧﺘﺴﺎﺑﻲ و اﻣﻴﻦ ﺑﻮدن و ﻣﺪﻳﺮ ﺑﻮدن ،وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي اﻛﻨﺘﺴﺎﺑﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
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ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ  ،3ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  56و 57

ﻗﺪرت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺪون ﭘﺬﻳﺮش و ﺗﻮاﻓﻖ دﻳﮕﺮان ﭘﺪﻳﺪ ﻧﻤﻲآﻳﺪ؛ ﻳﻌﻨﻲ دﻳﮕﺮان ﺑﺎﻳﺪ ﺑﭙﺬﻳﺮﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ
آنﭼﻪ از آنﻫﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد ،ﻋﻤﻞ ﻛﻨﻨﺪ .ﺗﻨﻬﺎ راه ﺗﺄﺛﻴﺮ ﮔﺬاردن ﺑﺮ ارادة دﻳﮕﺮان و ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ارادي اﻳﺸﺎن ،ﺟﻠﺐ ﺗﺒﻌﻴﺖ آنﻫﺎﺳﺖ .ﺟﻠﺐ ﺗﺒﻌﻴﺖ دﻳﮕﺮان ﺑﻪ دو ﺻﻮرت ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ :ﺗﺒﻌﻴﺖ ﺑـﺎ
ﻛﺮاﻫﺖ؛ ﺗﺒﻌﻴﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻬﺪﻳﺪ و ﺗﺮس ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﺒﻌﻴﺖ ﺑﺎ رﺿﺎﻳﺖ؛ ﺗﺒﻌﻴﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ رﺿﺎﻳﺖ
و ﻣﻴﻞ دروﻧﻲ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ .ﻗﺪرﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻬﺪﻳﺪ و ﺑﺎ رﺿﺎﻳﺖ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣـﻲ
آﻳﺪ ،داراي ﻣﻘﺒﻮﻟﻴﺖ اﺳﺖ
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ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ  ،1ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  82و 83

ﻫﻮﻳﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻋﻘﺎﻳﺪ و ارزشﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ﻣﻮرد ﭘﺬﻳﺮش اﻋﻀﺎي ﺟﻬﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و
ﺑﺮاي آنﻫﺎ ﻣﻬﻢ ﺑﺎﺷﺪ ،دوام ﻣﻲآورد .ﻫﺮﮔﺎه ﻋﻘﺎﻳﺪ و ارزشﻫﺎ اﻫﻤﻴﺖ و اﻋﺘﺒﺎر ﺧﻮد را ﻧﺰد اﻋﻀﺎي ﺟﻬﺎن
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﻨﺪ ،دوام ﻫﻮﻳﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎﻳﻲ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﻲﺷﻮد .ﮔﺎﻫﻲ ﺗﻌﺎرض ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻳﺎ ﻫﻤﺎن
ﺷﻴﻮة زﻧﺪﮔﻲ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ ﻋﻘﺎﻳﺪ و ارزشﻫﺎي ﻳﻚ ﺟﻬﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﺪاوم ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ و ﺟﻬﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻧﻤﻲ-
ﺗﻮاﻧﺪ ﻛﻨﺶﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ را ﺑﺮاﺳﺎس ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺧﻮد ﺳﺎﻣﺎن دﻫﺪ .اﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﺰﻟﺰل
ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد .ﺗﺰﻟﺰل ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﺤﺮا ن ﻫﻮﻳﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد .ﺑﺤﺮان ﻫﻮﻳﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ در
ﺟﺎﻳﻲ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻲآﻳﺪ ﻛﻪ ﺟﻬﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﺗﻮان ﺣﻔﻆ و دﻓﺎع از ﻋﻘﺎﻳﺪ و ارزشﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺧﻮد را
ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
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ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ  ،2ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  42و 43

روﺷﻨﮕﺮي در ﻣﻌﻨﺎي ﻋﺎم ﺧﻮد ،ﭘﺪﻳﺪهاي ﻣﺪرن و ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻏﺮب ﻧﻴﺴﺖ  .اﻧﺒﻴﺎي اﻟﻬﻲ از
دﻳﺮﺑﺎز ﺑﺮاي روﺷﻨﮕﺮي و از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ﻣﻮاﻧﻌﻲ آﻣﺪهاﻧﺪ ﻛﻪ راه را ﺑﺮ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑﺴﺘﻪاﻧﺪ .در ﻓﺮﻫﻨﮓ دﻳﻨﻲ
اﺳﻼم ،ﻋﻘﻞ ،وﺣﻲ و ﺗﺠﺮﺑﻪ روشﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺣﻘﻴﻘﺖاﻧﺪ .روﺷﻨﮕﺮي در اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ،اﮔﺮ ﺑﺎ ﻫﺴﺘﻲﺷﻨﺎﺳﻲ
و اﻧﺴﺎنﺷﻨﺎﺳﻲ دﻳﻨﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از وﺣﻲ ،ﻋﻘﻞ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ،ﺗﻔﺴﻴﺮي دﻳﻨﻲ از اﻧﺴﺎن و ﺟﻬﺎن
اراﺋﻪ ﻣﻲدﻫﺪ.

روﺷﻨﮕﺮي در ﻣﻌﻨﺎي ﺧﺎص ،ﺑﻪ ﻣﺒﻨﺎي ﻣﻌﺮﻓﺖﺷﻨﺎﺳﻲ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻏﺮب ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد و روﺷﻲ
از ﻣﻌﺮﻓﺖ و ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺳﻜﻮﻻرﻳﺴﻢ و اوﻣﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﻤﺮاه ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻳﻦ روش در ﻃﻮل ﺑﻴﺶ از
ﭼﻬﺎرﺻﺪ ﺳﺎل ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺟﺪﻳﺪ ﻏﺮب ،ﺷﻜﻞﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﭘﻴﺪا ﻛﺮده اﺳﺖ ﻛﻪ وﺟﻪ ﻣﺸﺘﺮك ﻫﻤﺔ آنﻫﺎ
ﻛﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻦ وﺣﻲ و ﺷﻬﻮد در ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺣﻘﻴﻘﺖ اﺳﺖ.

روﺷﻨﮕﺮي ﺑﺎ روﻳﻜﺮد دﻧﻴﻮي ،اﮔﺮ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﻘﻠﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻦﻛﻪ وﺣﻲ را ﻧﻤﻲﭘﺬﻳﺮد ﺑﻪ دﺋﻴﺴﻢ
ﻣﻨﺠﺮ ﻣﻲﺷﻮد .دﺋﻴﺴﻢ ﻳﻌﻨﻲ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﺧﺪاﻳﻲ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪاي ﺑﺮاي ﻫﺪاﻳﺖ و ﺳﻌﺎدت ﺑﺸﺮ ﻧﺪارد.
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-

ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ  ،2ﺻﻔﺤﻪي  91و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ  ،1ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  88 ،33و 89

ﺗﻨﻮع آﮔﺎﻫﻲ و ﻣﻌﺮﻓﺖ اﻧﺴﺎنﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻨﻮع اراده و اﺧﺘﻴﺎر آنﻫﺎ ،ﺳﺒﺐ ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﺟﻬﺎنﻫﺎي
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻲﺷﻮد.

-

اﮔﺮ ﺟﻬﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺟﻬﺎنﻫﺎي دﻳﮕﺮ ،ﺑﺮ ﻋﻘﺎﻳﺪ و ارزشﻫﺎي ﺧﻮد ﭘﺎﻓﺸﺎري ﻧﻜﻨﺪ ،داد و ﺳﺘﺪ
ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺑﻪ ﻻﻳﻪﻫﺎي ﻋﻤﻴﻖ آن ﺳﺮاﻳﺖ ﻣﻲﻛﻨﺪ و درﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن ،ﺑﻪ ﻋﻘﺎﻳﺪ و آرﻣﺎنﻫﺎي
ﺧﻮد ﭘﺸﺖ ﻛﻨﺪ ،دﭼﺎر ﺗﺤﻮﻻت ﻫﻮﻳﺘﻲ ﻣﻲﺷﻮد .ﺟﻬﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﻲاي ﻛﻪ در ﻣﺴﻴﺮ ﺗﺤﻮﻻت ﻫﻮﻳﺘﻲ ،ارزش
ﻫﺎ و ﻋﻘﺎﻳﺪ ﺟﻬﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ دﻳﮕﺮي را ﻗﺒﻮل ﻛﻨﺪ ،ﺑﻪ آن ﻣﻠﺤﻖ ﻣﻲﺷﻮد .ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻳﻚ ﺟﻬﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺟﻬﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ دﻳﮕﺮ ،ﺿﻤﻦ ﭘﺬﻳﺮش ﺑﺨﺶﻫﺎﻳﻲ از آن ،ﻫﻮﻳﺖ ﺟﺪﻳﺪي ﺑﻪ دﺳﺖ آورد و
ﺑﺪون اﻳﻦﻛﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻠﺤﻖ ﺷﻮد ،دﭼﺎر ﺗﺤﻮﻻت ﻫﻮﻳﺘﻲ ﮔﺮدد.

-

ﺑﺤﺮانﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي در اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻏﺮﺑﻲ ﻣﺤﺪود ﻣﻲﺷﺪﻧﺪ و از ﻋﻮاﻣﻞ داﺧﻠﻲ آنﻫﺎ اﺛﺮ ﻣﻲ
ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻨﺪ ،وﻟﻲ ﺑﺎ ﺷﻜﻞﮔﻴﺮي اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﻲ و ﻛﺎﻫﺶ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﺮزﻫﺎي ﺳﻴﺎﺳﻲ و ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ،اﻳﻦ ﺑﺤﺮان-
ﻫﺎ ﻛﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪاي ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ آﺛﺎر و ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﺧﻮد را در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن آﺷﻜﺎر ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ.
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ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﻗﺪرت ﻫﺎي ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺳﻜﻮﻻر :زوال ﺗﺪرﻳﺠﻲ ﻗﺪرت ﻛﻠﻴﺴﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﻓﺌﻮدالﻫﺎ و ارﺑﺎﺑﺎن
ﺑﺰرگ ﺷﺪ .در ﻧﻬﺎﻳﺖ ،ﺑﺎ اﻧﻘﻼب ﻓﺮاﻧﺴﻪ دوﻟﺖﻫﺎﻳﻲ ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر رﺳﻤﻲ ﺟﺪاﻳﻲ ﺧﻮد را از
دﻳﻦ اﻋﻼم ﻛﺮدﻧﺪ.

-

ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻗﺪرت ﺑﺎ ﺗﺠﺎرت ،ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ و ﺻﻨﻌﺖ :رﺷﺪ ﺗﺠﺎرت و ﺑﺮدهداري ،اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺮدهﻫﺎي ﺳﻴﺎهﭘﻮﺳﺖ
آﻓﺮﻳﻘﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻣﺰارع آﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ و اﻧﺘﻘﺎل ﺛﺮوت ﺑﻪ ﺟﻮاﻣﻊ اروﭘﺎﻳﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
زﻣﻴﻦداران ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺑﺮﺗﺮي ﭘﻴﺪا ﻛﻨﻨﺪ .دوﻟﺖﻫﺎ ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺪرت ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ و ﭘﻮل ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن
ﻧﻴﺎز داﺷﺘﻨﺪ و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن ﺑﺮاي ﺗﺠﺎرت و ﺳﻮد ،ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻧﻈﺎﻣﻲ دوﻟﺘﻤﺮدان ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ،
ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻗﺪرت ﺑﺎ ﺛﺮوت و ﺗﺠﺎرت ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺖ .ﺻﻨﻌﺖ ،ﻋﻨﺼﺮ دﻳﮕﺮي ﺑﻮد ﻛﻪ اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺛﺮوت ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ-
داران را ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺨﺸﻴﺪ.

-

ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺒﻠﻐﺎن ﻣﺬﻫﺒﻲ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي ﻓﺮاﻣﺎﺳﻮﻧﺮي :ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻏﺮﺑﻲ ﺑﻪ ﻣﻮاد ﺧﺎم ،ﻧﻴﺮوي ﻛﺎر
ارزان و ﺑﺎزار ﻣﺼﺮف ﻛﺸﻮر ﻫﺎي ﻏﻴﺮﻏﺮﺑﻲ ﻧﻴﺎز داﺷﺘﻨﺪ .آنﻫﺎ ﺑﺮاي ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻗﺘﺼﺎدي ﺧﻮد
ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ درﻫﻢ ﺷﻜﺴﺘﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ اﻗﻮاﻣﻲ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺳﻠﻄﻪ و ﻧﻔﻮذ آنﻫﺎ را ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻤﻲﻛﺮدﻧﺪ .آن-
ﻫﺎ ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﻳﻦ ﻫﺪف در وﻫﻠﺔ ﻧﺨﺴﺖ از ﻣﺒﻠﻐﺎن ﻣﺬﻫﺒﻲ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي ﻓﺮاﻣﺎﺳﻮﻧﺮي اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﻲﻛﺮدﻧﺪ.

-

اﺳﺘﻌﻤﺎر و ادﻏﺎم ﺟﻮاﻣﻊ در ﻧﻈﺎم ﻧﻮﻳﻦ ﺟﻬﺎﻧﻲ :اﺳﺘﻌﻤﺎر ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ادﻏﺎم ﺟﻮاﻣﻊ ﻏﻴﺮﻏﺮﺑﻲ در ﻧﻈﺎم
ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻮد.
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در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻗﺮون وﺳﻄﻲ ،ﻛﺘﺎب ﻣﻘﺪس و ﺷﻬﻮد آﺑﺎء ﻛﻠﻴﺴﺎ ﻣﻌﺘﺒﺮﺗﺮﻳﻦ راه ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺟﻬﺎن ﺑﻮد و
ﺷﻨﺎﺧﺖ از راه ﻋﻘﻞ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺎدﻳﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲﺷﺪ .در دوران رﻧﺴﺎﻧﺲ ،اﻳﻦ روش ﻣﻌﺮﻓﺘﻲ ﻣﻮرد ﺗﺮدﻳﺪ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﺑﻪ ﺑﺤﺮان ﻣﻌﺮﻓﺘﻲ اﻧﺠﺎﻣﻴﺪ .ﺟﻬﺎن ﻏﺮب ﺑﺮاي ﺑﺮونرﻓﺖ از اﻳﻦ ﺑﺤﺮان ،وﺣﻲ و
ﺷﻬﻮد را در ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﻠﻤﻲ ﻧﺎدﻳﺪه ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ از راه ﻋﻘﻞ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺴﻨﺪه ﻛﺮد.

-

آﺳﻴﺐﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﻘﺮ و ﻏﻨﺎ ﻫﻤﻮاره ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻗﺸﺮﻫﺎي ﻓﻘﻴﺮ و ﺿﻌﻴﻒ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ ،وﻟﻲ آﺳﻴﺐﻫﺎي
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺤﺮان اﻗﺘﺼﺎدي ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ را در ﺑﺮ ﻣﻲﮔﻴﺮد.

-

ﺑﺤﺮان زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﭼﺎﻟﺶ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ،اﺑﺘﺪا ﺑﺮ ﻣﺪار راﺑﻄﺔ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻗﺮار داﺷﺖ ،وﻟﻲ ﺑﻪ
ﺗﺪرﻳﺞ ﺑﻪ ﺣﻮزهﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ رواﺑﻂ اﻧﺴﺎﻧﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ .ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲﻫﺎي ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﻛﻪ
ﺗﺎﻛﻨﻮن در اﻳﻦ ﺑﺎره ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه ،از ﺷﺘﺎب ﺑﺤﺮان ﻧﻜﺎﺳﺘﻪاﻧﺪ و اﻋﺘﺮاضﻫﺎ و واﻛﻨﺶﻫﺎي ﻣﺮدﻣﻲ در دﻫﻪ
ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﻧﻴﺰ ﺟﻨﺒﺶﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺟﺪﻳﺪي ﭘﺪﻳﺪ آورده اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﻲ از اﻳﻦ ﺟﻨﺒﺶﻫﺎ ،اﻳﻦ ﺑﺤﺮان را
ﻧﺎﺷﻲ از ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺪرن ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻏﺮﺑﻲ داﻧﺴﺘﻪ و اﻧﺘﻘﺎدات ﺧﻮد را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﻣﻌﺮﻓﺘﻲ اﻳﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ
ﻛﺮدهاﻧﺪ و ﺑﺮﺧﻲ دﻳﮕﺮ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ روﻳﻜﺮدﻫﺎي ﻣﻌﻨﻮي ﺑﻪ ﻃﺒﻴﻌﺖ را راه ﮔﺮﻳﺰ از ﺑﺤﺮان ﻣﻲداﻧﻨﺪ.
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ﻫﺮ ﺟﻬﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻫﻮﻳﺖ ﺧﻮد ،ﺑﺎ ﻧﻮع ﺧﺎﺻﻲ از ﻫﻮﻳﺖ اﺧﻼﻗﻲ و رواﻧﻲ اﻓﺮاد ﺳﺎزﮔﺎر اﺳﺖ و زﻣﻴﻨﺔ
ﭘﻴﺪاﻳﺶ و رﺷﺪ ﻫﻤﺎن ﻫﻮﻳﺖ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲآورد و اﻣﻜﺎن ﭘﻴﺪاﻳﺶ و رﺷﺪ اﻧﻮاع دﻳﮕﺮ را ﺗﻀﻌﻴﻒ ﻣﻲﻛﻨﺪ.
اﮔﺮ اﻋﻀﺎي ﺟﻬﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻣﺒﻬﻮت و ﻣﻘﻬﻮر ﺟﻬﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ دﻳﮕﺮ ﺷﻮﻧﺪ و درﻧﺘﻴﺠﻪ ،ﺣﺎﻟﺖ ﻓﻌﺎل و ﺧﻠّﺎق
ﺧﻮد را در ﮔﺰﻳﻨﺶ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ دﻳﮕﺮ از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﻨﺪ ،دﭼﺎر ﺧﻮدﺑﺎﺧﺘﮕﻲ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻣﻲﺷﻮد .در آن
ﺻﻮرت ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ دﻳﮕﺮ را ﺑﺪون ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﮔﺰﻳﻨﺶ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻘﻠﻴﺪي ﻓﺮا ﻣﻲﮔﻴﺮد .ﺟﻬﺎن
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺧﻮدﺑﺎﺧﺘﻪ ،ﺑﻪ روش ﺗﻘﻠﻴﺪي ﻋﻤﻞ ﻣﻲﻛﻨﺪ و ارﺗﺒﺎﻃﺶ را ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺗﺎرﻳﺦ ﺧﻮد از دﺳﺖ ﻣﻲ-
دﻫﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻧﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﮔﺬﺷﺘﺔ ﺧﻮد را ﺗﺪاوم ﺑﺒﺨﺸﺪ ﻳﺎ ﮔﺴﺘﺮش دﻫﺪ و ﻧﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ آن را
رﻫﺎ ﻛﻨﺪ و از آن ﺑﮕﺬرد و ﺑﻪ ﺟﻬﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ دﻳﮕﺮي ﻛﻪ ﻣﺒﻬﻮت و ﻣﻘﻬﻮر آن ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﻠﺤﻖ ﺷﻮد.
ﺟﻬﺎن ﻣﻌﻨﻮي دو ﻧﻮع ﺗﻮﺣﻴﺪي و اﺳﺎﻃﻴﺮي دارد .ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﻼم و اﻧﺒﻴﺎي اﻟﻬﻲ ﻛﻪ ﺗﻔﺴﻴﺮي ﺗﻮﺣﻴﺪي و اﻟﻬﻲ از
اﻧﺴﺎن اراﺋﻪ ﻣﻲدﻫﻨﺪ ،ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺟﻬﺎن ﺗﻮﺣﻴﺪي اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺟﻬﺎن اﺳﺎﻃﻴﺮي ،ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﺎﻃﻴﺮي دارد ﻛﻪ ﺑﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪﮔﺎران و ﻗﺪرتﻫﺎي ﻓﻮقﻃﺒﻴﻌﻲ ﻗﺎﺋﻞ اﺳﺖ و ﻣﺤﺼﻮل اﻧﺤﺮاف ﺑﺸﺮ از ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺗﻮﺣﻴﺪي اﺳﺖ.
ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﺎﻃﻴﺮي ﻣﺎﻧﻊ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﻓﻄﺮت آدﻣﻲ ﻣﻲﺷﻮد.
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در ﻓﺮﻫﻨﮓ دﻳﻨﻲ ،ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎﻧﻲ ،ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ رﺑﻮﺑﻴﺖ ﭘﺮوردﮔﺎر و ﻓﻄﺮت اﻟﻬﻲ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ .در ﻗﺮون
وﺳﻄﻲ ،رﻓﺘﺎرﻫﺎي دﻧﻴﻮي ،ﺗﻮﺟﻴﻪ دﻳﻨﻲ ﻣﻲﺷﺪ .ﺣﺮﻛﺖﻫﺎي اﻋﺘﺮاضآﻣﻴﺰ رﻧﺴﺎﻧﺲ ،ﺑﻪ ﺟﺎي ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ
ﺳﻮي ﺣﻘﻴﻘﺖ اﻟﻬﻲ اﻧﺴﺎن ،ﺑﻪ روﻳﮕﺮداﻧﻲ از ﻧﮕﺎه ﻣﻌﻨﻮي ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ .ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ،ﺑﻪ ﺟﺎي ﺣﻘﻮق ﻓﻄﺮي
اﻟﻬﻲ اﻧﺴﺎن ،ﺣﻘﻮق ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺸﺮ ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺖ.

-

اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﺮﺟﻊ دﻳﻨﻲ ،ﻣﺮدم و ﻋﺎﻟﻤﺎن را از ﻣﻮﺿﻊِ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ رﻗﺎﺑﺖ
آﻣﻴﺰ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪ .اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ رﻗﺎﺑﺖآﻣﻴﺰ ،ﺑﺎ اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﻛﺎﭘﻴﺘﻮﻻﺳﻴﻮن و رﻓﺘﺎر اﺳﺘﻌﻤﺎري ﺷﺎه آﻏﺎز ﺷﺪ
وﻟﻲ در ﺣﺪ ﻳﻚ ﺣﺮﻛﺖ اﺻﻼﺣﻲ ﻧﻤﺎﻧﺪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﻚ ﺣﺮﻛﺖ اﻧﻘﻼﺑﻲ درآﻣﺪ ﻛﻪ ﺣﺬف ﺷﺎﻫﻨﺸﺎﻫﻲ
و ﺗﺤﻘﻖ ﺣﻜﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﻲ را دﻧﺒﺎل ﻣﻲﻛﺮد.

ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﻟﻴﺒﺮاﻟﻴﺴﻢ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻮﺟﺐ آن ﺷﺪ ﻛﻪ دوﻟﺘﻤﺮدان اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻟﺮد ﺟﺎن راﺳﻞ ،ﭘﺪرﺑﺰرگ
ﺑﺮﺗﺮاﻧﺪ راﺳﻞ ﻓﻴﻠﺴﻮف ﻣﺸﻬﻮر ،از ﻫﺮ اﻗﺪاﻣﻲ ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻗﺤﻄﻲ اﻳﺮﻟﻨﺪ ﺧﻮدداري ﻛﻨﻨﺪ .اﻳﻦ ﻗﺤﻄﻲ
ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺮگ و ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﻳﻚ و ﻧﻴﻢ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ ﺷﺪ.
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ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ  ،2ﺻﻔﺤﻪ 117

اﻟﻒ :ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﻈﺎم ﺳﻴﺎﺳﻲ
ب :ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ رﻗﺎﺑﺖآﻣﻴﺰ
ج :ﻫﻤﻜﺎري ﺑﺎ ﺣﺎﻛﻢ ﻧﺎﻣﺸﺮوع در ﺣﺪ واﺟﺒﺎت ﻧﻈﺎﻣﻴﻪ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺳﻴﺎﺳﻲ

وﻳﮋﮔﻲ

ﻧﻤﻮﻧﺔ ﺗﺎرﻳﺨﻲ

ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﻨﻔﻲ

ﻫﻤﻜﺎري ﺑﺎ ﺣﺎﻛﻢ

رﺳﺎﻟﻬﻬﺎي ﺗﺪوﻳﻦ

ﻧﺎﻣﺸﺮوع در ﺣﺪ

ﺟﻬﺎدﻳﻪ

واﺟﺒﺎت ﻧﻈﺎﻣﻴﻪ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ رﻗﺎﺑﺖ آﻣﻴﺰ اﺻﻼﺣﻲ

ﺣﺎﻛﻤﺎن رﻓﺘﺎر اﺻﻼح

ﺟﻨﺒﺶ ﺗﻨﺒﺎﻛﻮ

ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻳﺎ
ﺣﻜﻮﻣﺖ
اﻧﻘﻼب اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻴﺎﺳﻲ

ﻋﺪاﻟﺘﺨﺎﻧﻪ ،ﺟﻨﺒﺶ
اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﻪ
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-

ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ  ،1ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  48و ،101

ﻗﻠﻤﺮو واﻗﻌﻲ و آرﻣﺎﻧﻲ ﺟﻬﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻪ روي ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﮔﺸﻮدهاﻧﺪ و ﻣﺮز آنﻫﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﻋﻤﻞ ﻣﺮدم

ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲﻛﻨﺪ .ﻫﺮ اﻧﺪازه ﻣﺮدم ﻣﻄﺎﺑﻖ ارزشﻫﺎ ﻋﻤﻞ ﻛﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه آرﻣﺎنﻫﺎ وارد ﻗﻠﻤﺮو واﻗﻌﻲ
ﺟﻬﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ .اﻣﺎّ اﮔﺮ ﻣﺮدم ﺑﻪ ارزشﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﻗﻠﻤﺮو آرﻣﺎﻧﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ رﻋﺎﻳﺖ آنﻫﺎ را ﻻزم
ﻣﻲداﻧﻨﺪ ،ﻋﻤﻞ ﻧﻜﻨﻨﺪ ،ﻗﻠﻤﺮو واﻗﻌﻲ از آرﻣﺎنﻫﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻲﮔﻴﺮد.
-

اوﻟﻴﻦ ﺷﺮط ﺑﻘﺎي ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺟﻤﻌﻴﺖ آن اﺳﺖ.

-

اﻧﺴﺎن ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺣﺴﻲ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﻘﻠﻲ از ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺷﻬﻮدي ﻧﻴﺰ ﺑﻬﺮه ﻣﻲﺑﺮد .ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺷﻬﻮدي
از راه ﻣﺸﺎﻫﺪة ﺣﺴﻲ و اﺳﺘﺪﻻل ﻋﻘﻠﻲ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﻤﻲآﻳﺪ.
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ﮔﺰﻳﻨﻪ 1

ﺑﻪ دﻳﺪﮔﺎهﻫﺎي ﭘﺎﻳﺒﻨﺪ ﺑﻪ اﻧﺪﻳﺸﻪﻫﺎي ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﺎرﻛﺲ ﻣﺎرﻛﺴﻴﺴﻢ ﻣﻲﮔﻮﻳﻨﺪ.
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ  ،2ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  16و 44

-

اﻓﻮل ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮔﺮاﻳﻲ ،ﻧﻔﻲ ﺗﺠﺮﺑﻪ ،ﻧﻔﻲ ﻋﻘﻞ و وﺣﻲ ،وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي روﺷﻨﮕﺮي در ﭘﺎﻳﺎن ﻗﺮن ﺑﻴﺴﺘﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

-

ﻗﺒﻮل ﺗﻔﺎوتﻫﺎ و ﻣﺤﺘﺮم ﺷﻤﺮدن آنﻫﺎ در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﻲ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎري دارد .ﭘﺬﻳﺮش ﺗﻔﺎوتﻫﺎ ﻧﻪ
ﺗﻨﻬﺎ از ﺻﻠﺢ ﺟﻬﺎﻧﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﻨﮓ و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﻲﻛﻨﺪ ،اﻧﮕﻴﺰة ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺟﻮاﻣﻊ و
ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲآورد.
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-

ﻛﻨﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،رﻓﺘﺎر ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ آﻳﻨﺪﮔﺎن اﺳﺖ.
ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﻲ  ،3ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  4و 5

داﻧﺶ ﻋﻤﻮﻣﻲ ،ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮﻳﻦ ﺑﺨﺶ ذﺧﻴﺮة داﻧﺸﻲ ﻣﺎﺳﺖ .ﻣﺎ درﺑﺎرة داﻧﺶ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻲاﻧﺪﻳﺸﻴﻢ؛
ﺑﻴﺸﺘﺮ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ و در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ آن را ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲﺑﺮﻳﻢ.

-

ﻛﺴﻲ ﻛﻪ داﻧﺶ ﻋﻠﻤﻲ دارد ،ﺑﻪ درك ﻋﻤﻴﻘﻲ از ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺟﻬﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺧﻮد ﻣﻲرﺳﺪ؛ آﺳﻴﺐﻫﺎ
و اﺷﻜﺎﻻﺗﻲ را ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ راه ﭘﻴﺪا ﻛﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻲﻛﻨﺪ و ﻗﺪرت ﭘﻴﺪا ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ از
ﺣﻘﺎﻳﻖ ﻣﻮﺟﻮد در ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ دﻓﺎع ﻛﻨﺪ.
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-

ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ  ،2ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  110 ،76و 119

ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻣﻨﻮراﻟﻔﻜﺮان ﻏﺮبﮔﺮا در ﻛﺸﻮرﻫﺎي اﺳﻼﻣﻲ ،اﺳﺘﺒﺪاد اﺳﺘﻌﻤﺎري را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺖ .اﺳﺘﺒﺪاد
اﺳﺘﻌﻤﺎري ﺑﻪ دﻟﻴﻞ واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎي اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮ و ﻋﻤﻞ ﻛﺮدن ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻳﻦ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ،اﺳﺘﻘﻼل
ﺳﻴﺎﺳﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي ﺟﻮاﻣﻊ اﺳﻼﻣﻲ را ﻣﺨﺪوش ﻣﻲﺳﺎﺧﺖ و ﻣﻘﺎوﻣﺖﻫﺎي ﻣﺮدﻣﻲ ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ ﻫﻮﻳﺖ
اﺳﻼﻣﻲ ﺧﻮد را ﻧﻴﺰ ﺳﺮﻛﻮب ﻣﻲﻛﺮد.

-

اﻧﻘﻼبﻫﺎي آزاديﺑﺨﺶ در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎر ﻗﺪﻳﻢ و ﺣﺬف ﻛﺎرﮔﺰاران ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻏﺮب ﻣﻮﻓﻖ ﻣﻲﺷﺪﻧﺪ
وﻟﻲ در ﻗﻄﻊ واﺑﺴﺘﮕﻲ اﻗﺘﺼﺎدي و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺗﻮﻓﻴﻘﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ؛ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺳﺒﺐ ،از ﻓﺮداي ﭘﻴﺮوزي،
اﺳﺘﻌﻤﺎر ﺑﺎ دﺳﺖ ﻛﺎرﮔﺰاران اﻳﻦ اﻧﻘﻼبﻫﺎ ،در ﭼﻬﺮة اﺳﺘﻌﻤﺎر ﻧﻮ ﺑﺎز ﻣﻲﮔﺸﺖ.

-

ﻟﻴﺒﺮاﻟﻴﺴﻢ اوﻟﻴﻪ ﺑﺎ ﺗﻜﻴﻪ ﺑﺮ ﺷﻌﺎر آزادي و ﺑﻪ وﻳﮋه آزادي اﻗﺘﺼﺎدي ،راه اﺳﺘﺜﻤﺎر را ﺑﺮاي ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺛﺮوت
ﺑﺎز ﻛﺮد و ﻋﺪاﻟﺖ را ﻧﺎدﻳﺪه ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ،ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﭼﺎﻟﺶ ﻛﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﻓﻘﺮ و ﻏﻨﺎﺳﺖ ،در
ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻏﺮﺑﻲ ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺖ.
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-

ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﻲ 3

ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﻲ ﭘﻮزﻳﺘﻴﻮﻳﺴﺘﻲ :ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ ﭘﺪﻳﺪة ﻃﻼق ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ روﻧﺪ و ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻛﻨﺘﺮل آن در
ﺟﺎﻣﻌﻪ

-

ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﻲ ﺗﻔﻬﻤﻲ :ورود ﺑﻪ ﺟﻤﻊ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻃﻼق ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﺗﻼش در ﺟﻬﺖ ﻓﻬﻢ ﻋﻘﺎﻳﺪ و
رﻓﺘﺎرﻫﺎي آنﻫﺎ
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ﮔﺰﻳﻨﻪ 1

ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﻲ اﻧﺘﻘﺎدي :ﻓﻬﻢ ﭘﺪﻳﺪة ﻃﻼق و داوري درﺑﺎرة ارزشﻫﺎ و ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎي آن
ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﻲ 3

ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  38و 39

ﻧﺎدﻳﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻛﻨﺶ ،ﻧﺎدﻳﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي آن اﺳﺖ و ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي آن ،ﺧﻼﻗﻴﺖزداﻳﻲ ،ﻣﻌﻨﺎزداﻳﻲ،
ارزشزداﻳﻲ و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ،اﺧﻼقﮔﺮﻳﺰي اﺳﺖ.
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ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﻲ  ،3ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  49و 50

ﻗﻮمﻧﮕﺎري ﻧﻮﻋﻲ ﭘﮋوﻫﺶ ﻛﻴﻔﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺸﺎﻫﺪة ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ درآن ﻣﺤﻘﻖ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﭘﺮده ﺑﺮداﺷﺘﻦ
از ﻣﻌﻨﺎﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻛﻨﺶﻫﺎ ﻧﻬﻔﺘﻪ اﻧﺪ .در اﻳﻦ روش ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺑﺮاي ﻣﺪﺗﻲ ﺑﺎ ﻗﻮﻣﻲ ﻛﻪ ﻗﺼﺪ
ﺗﺤﻘﻴﻖ درﺑﺎرة آنﻫﺎ را دارد ،زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲﻛﻨﺪ؛ ﺧﻮد را در ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ آن ﻗﻮم ﻗﺮار ﻣﻲدﻫﺪ و ﻛﻨﺶ
ﻫﺎﻳﺸﺎن را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﺗﺎ آنﻫﺎ را ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ.

 -٢٣٣ﮔﺰﻳﻨﻪ 2

ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﻲ  ،3ﺻﻔﺤﺔ 68

ﺑﺮﺧﻲ ﺗﻔﺎوتﻫﺎ ،ﺗﻔﺎوت ﻫﺎي اﺳﻤﻲ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ و ﻧﻤﻲﺗﻮان اﻓﺮاد را ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ ﺗﻔﺎوتﻫﺎ ،رﺗﺒﻪﺑﻨﺪي
ﻛﺮد .ﻣﺜﻼً ﺑﺮﺧﻲ اﻓﺮاد ﺳﻔﻴﺪﭘﻮﺳﺖ و ﺑﺮﺧﻲ رﻧﮕﻴﻦ ﭘﻮﺳﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻳﻦ دو ﮔﺮوه از ﻧﻈﺮ رﻧﮓ ﭘﻮﺳﺖ
ﻣﺘﻔﺎوتاﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻫﻴﭻﻛﺪام ﺑﺮ دﻳﮕﺮي ﺑﺮﺗﺮي ﻧﺪارد .ﻳﺎ زن و ﻣﺮد از ﻧﻈﺮ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎوتاﻧﺪ
اﻣﺎ ﻫﻴﭻﻛﺪام ﺑﺮ دﻳﮕﺮي ﺑﺮﺗﺮي ﻧﺪارد.
ﺑﺮﺧﻲ ﺗﻔﺎوتﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻔﺎوت در ﻗﺪ ،ﻫﻮش ،ﺛﺮوت و ﺗﺤﺼﻴﻼت ،ﺗﻔﺎوتﻫﺎي رﺗﺒﻪاي ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ و ﻣﻲ
ﺗﻮان اﻓﺮاد را ﺑﺮاﺳﺎس اﻳﻦ ﺗﻔﺎوتﻫﺎ ،رﺗﺒﻪﺑﻨﺪي ﻛﺮد؛ ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺮﺧﻲ اﻓﺮاد ﻛﻤﺘﺮ و ﺑﺮﺧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از اﻳﻦ
وﻳﮋﮔﻲﻫﺎ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ .ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل اﻓﺮادي ﻛﻪ داراي ﻗﺪ و ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻮﺷﻲ ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺎ ﻫﻢ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮﻧﺪ
ﻳﺎ اﻓﺮادي ﻛﻪ داراي ﺛﺮوت و ﺗﺤﺼﻴﻼت ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺎ ﻫﻢ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮﻧﺪ.

ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮيﻫﺎ ،ﺧﻮد دوﮔﻮﻧﻪ اﻧﺪ؛ ﺑﺮﺧﻲ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮيﻫﺎ ،ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮي اﻓﺮاد در ﻗﺪ و ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻮﺷﻲ،
اﻣﺎ ﺑﺮﺧﻲ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮيﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮي در ﺗﺤﺼﻴﻼت و ﺛﺮوت ،اﺟﺘﻤﺎﻋﻲاﻧﺪ؛ ﻳﻌﻨﻲ در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ
ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت ﻓﻮق ،ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻮﺷﻲ ،ﺗﻔﺎوت ﻃﺒﻴﻌﻲ رﺗﺒﻪاي ،ﺛﺮوت ،ﺗﻔﺎوت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﺟﻨﺴﻴﺖ ،ﺗﻔﺎوت
ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﻤﻲ و داﻧﺶ ،ﺗﻔﺎوت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ رﺗﺒﻪاي اﺳﺖ.
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ﮔﺰﻳﻨﻪ 3

در دورة ﭘﺴﺎﻣﺪرن ،ﻫﻤﺔ آنﭼﻪ در دورة ﻣﺪرن ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪه ﺑﻮد ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﺳﺎزي ﻫﻮﻳﺖ ،ﻣﻮرد
ﻧﻘﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ ﺟﺎي آن ،ﻫﻮﻳﺖﻫﺎي ﺧﺮد ،ﻣﺤﻠﻲ و ﻓﺮدي ﻣﻮرد ﺗﺄﻛﻴﺪ و ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .در اﻳﻦ
دوره ،ﺗﻜﺜﺮ ،ﺗﻨﻮع و ﺣﺘﻲ ﺑﻲﺛﺒﺎﺗﻲ و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺪاوم ﻫﻮﻳﺖﻫﺎ ،ﻣﻄﻠﻮب داﻧﺴﺘﻪ ﺷﺪ و ﻫﻮﻳﺖ ﻣﻠّﻲ و
وﺣﺪت و ﺛﺒﺎت و اﺳﺘﻤﺮار ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ آن ،ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﭘﻨﺪاﺷﺘﻪ ﺷﺪ .اﻧﺪﻳﺸﻤﻨﺪان اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻛﻪ
ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﻮﻳﺖ ،ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﻳﻦ دوره اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻮﻳﺖﻫﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﺑﺮاي ﻧﺰاع و درﮔﻴﺮي ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.
ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﻮﻳﺖ ،ﻣﺤﺼﻮل دوران ﭘﺴﺎﻣﺪرن اﺳﺖ و ﺑﺮ ﺗﻔﺎوتﻫﺎ و ﻫﻮﻳﺖﻫﺎي ﺧﺎص و ﻣﺤﻠﻲ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻣﻲ
ﻛﻨﺪ.

در دورة ﭘﺴﺎﻣﺪرن ،ﻫﻮﻳﺖ از ﻣﻨﻈﺮ ﮔﺮوهﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺗﻮﺳﻂ آنﻫﺎ ،ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲﺷﻮد .در اﻳﻦ دوره،
اﻓﺮاد ،ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﻴﺎﺳﻲ ،اﻗﺘﺼﺎدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ را ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﻼﻗﻪﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و ﻫﻮﻳﺘﻲ ﺧﻮد ﭘﻲ ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ،
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺛﺮوت و ﻗﺪرت ،ﻫﻮﻳﺖ و داﻧﺶ ﻧﻴﺰ ﻛﺎﻧﻮن ﻧﺰاع و ﻛﺸﻤﻜﺶ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ .در ﻫﻤﺔ اﻳﻦ ﻋﺮﺻﻪﻫﺎ،
ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﻮﻳﺖ اﻳﺠﺎد ﻣﻲﺷﻮد و ﺗﻨﺎزع و درﮔﻴﺮي اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ.
در ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻄﻲ ،ﻣﺪل ﺗﻜﺜﺮﮔﺮا ﺑﻪ ﺟﺎي ﻣﺪل ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﺳﺎزي ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ و ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .در ﻣﺪل
ﺗﻜﺜﺮﮔﺮا ،ﺗﻔﺎوتﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻴﺎن ﮔﺮوهﻫﺎي ﻗﻮﻣﻲ و زﺑﺎﻧﻲ ﺣﻔﻆ و ﺣﺘّﻲ ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻣﻲﮔﺮدد .اﻟﺒﺘﻪ در اﻳﻦ
اﻟﮕﻮ ،ﻫﻢﭼﻨﺎن وﺟﻮد ﻳﻚ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺸﺘﺮك ﺳﻴﺎﺳﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي ﺿﺮوري داﻧﺴﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد؛ ﻛﻪ ﮔﺮوهﻫﺎي
ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﭘﻴﻮﻧﺪ دﻫﺪ.
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اﺑﻦﺧﻠﺪون ﻳﻜﻲ از اﻧﺪﻳﺸﻤﻨﺪان ﻣﺴﻠﻤﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮﭘﺬﻳﺮي از ﻗﺮآن ،ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺳﻨﺖﻫﺎي اﻟﻬﻲ
در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻮد .او در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺧﻮد ﺑﻪ روش ﻋﻘﻠﻲ ﺗﻮﺟﻪ ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﻧﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﺸﺘﺮ از روش ﺣﺴﻲ و
ﺗﺠﺮﺑﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻛﺮد و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ از ﺟﺎﻣﻌﺔ آرﻣﺎﻧﻲ ﺳﺨﻨﻲ ﻧﮕﻔﺖ .اﺑﻦﺧﻠﺪون ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﺟﻮاﻣﻊ ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺧﻮد از ﻋﺼﺒﻴﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ ﺷﻜﻞﮔﻴﺮي ﺟﻮاﻣﻊ ﻳﺎد ﻣﻲﻛﻨﺪ و اﻳﻦ درﻳﺎﻓﺖ
ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺟﻮاﻣﻊ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﻣﻲدﻫﺪ .روﻳﻜﺮد اﺑﻦ ﺧﻠﺪون ،اﻧﺘﻘﺎدي ﻧﻴﺴﺖ و ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﻲ او در
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﻲ ﻓﺎراﺑﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﻛﺎراﻧﻪ اﺳﺖ .اﺑﻦﺧﻠﺪون ﻋﻠﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺧﻮد را ﻋﻠﻢ ﻋﻤﺮان ﻣﻲ
ﻧﺎﻣﺪ.

ﻣﻮﺳﻲ اﻛﺒﺮي -ﻣﺪرس و ﻣﺴﺌﻮل درس ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﻣﻨﻄﻖ ﻛﺎﻧﻮن

ﺳﻮال 236
ﮔﺰﻳﻨﻪ 1
ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ داﻧﺶﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ)ﻳﻌﻨﻲ ﻫﻤﺎن ﺗﺼﻮر و ﺗﺼﺪﻳﻖﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ(ﺑﻪ اﻧﺪﻳﺸﻪ ﻛﺮدن )ﻫﻤﺎن اﺳﺘﺪﻻل ﻳﺎ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﺮدن(ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻫﺴﺘﻴﻢ.

ﺳﻮال 237
ﮔﺰﻳﻨﻪ 2
داﻳﺮهﻫﺎي اﻟﻒ و ب ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه راﺑﻄﻪ ﻋﻤﻮم و ﺧﺼﻮص ﻣﻄﻠﻖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﻴﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺟﺴﻢ)اﻟﻒ( و ﻣﻴﺰ)ب( ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ.
داﻳﺮهﻫﺎي ج و ب ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه راﺑﻄﻪ ﻋﻤﻮم و ﺧﺼﻮص ﻣﻦ وﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﻴﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﭼﻮﺑﻲ)ج(و ﻣﻴﺰ)ب( ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ.
داﻳﺮه ﻫﺎي د و ب ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه راﺑﻄﻪ ﻋﻤﻮم و ﺧﺼﻮص ﻣﻦ وﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﻴﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺳﺒﺰ)د( و ﻣﻴﺰ)ب( ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ.

ﺳﻮال 238
ﮔﺰﻳﻨﻪ 3
ذاﺗﻲﻫﺎ در ﻋﺒﺎرت اول :اﺳﺐ)ذات(ﺣﻴﻮان)ﺟﻨﺲ(
ﻋﺮﺿﻲﻫﺎ در ﻋﺒﺎرت اول :ﭼﻬﺎر ﭘﺎ)ﻋﺮض ﻋﺎم( ،ﻳﺎﻟﺪار)ﻋﺮض ﻋﺎم( ،ﺑﺎﻫﻮش)ﻋﺮض ﻋﺎم(
ذاﺗﻲ ﻫﺎ در ﻋﺒﺎرت دوم :ﺷﻴﺮﻳﻨﻲ)ذات( ،ﻣﺰه)ﺟﻨﺲ(
ﻋﺮﺿﻲ در ﻋﺒﺎرت دوم :ﻣﻄﺒﻮع)ﻋﺮض ﻋﺎم(

ﺳﻮال 239
ﮔﺰﻳﻨﻪ 4
اﺟﺰاي ﻗﻀﻴﻪ اول :ﻛﺴﻲ)ﻣﻮﺿﻮع( روﻧﺪه ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮت)ﻣﺤﻤﻮل(ﻧﻴﺴﺖ)راﺑﻄﻪ(
اﺟﺰاي ﻗﻀﻴﻪ دوم :داﻧﺶ و دﻳﻦ)ﻣﻮﺿﻮع( رﻫﺎﻧﻨﺪه ﺗﻮ )ﻣﺤﻤﻮل( اﺳﺖ)راﺑﻄﻪ(

ﺳﻮال 240
ﮔﺰﻳﻨﻪ 1
در ﻗﻀﻴﻪ ﻣﻨﻔﺼﻞ ﻣﺎﻧﻌﻪاﻟﺠﻤﻊ اﻣﻜﺎن ﻧﺪارد دو ﻃﺮف ﻗﻀﻴﻪ درﺳﺖ درﺳﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ:
اﻣﻜﺎن ﻧﺪارد ﻳﻚ ﻋﺪد ﻫﻢ اول ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻢ ﻣﻀﺮﺑﻲ از ﻋﺪد .4
ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎ:
ﮔﺰﻳﻨﻪ» :«2ﻳﻚ ﻋﺪد ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻢ زوج ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻢ ﻣﻀﺮﺑﻲ از ﻋﺪد .4
ﮔﺰﻳﻨﻪ» :«3ﻳﻚ ﻋﺪد ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻢ ﻣﻀﺮﺑﻲ از  4ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻢ ﻋﺪد اول ﻧﺒﺎﺷﺪ.
ﮔﺰﻳﻨﻪ» :«4ﻳﻚ ﻋﺪد ﻳﺎ ﻣﻀﺮﺑﻲ از ﭼﻬﺎر اﺳﺖ ﻳﺎ ﻣﻀﺮﺑﻲ از ﭼﻬﺎر ﻧﻴﺴﺖ).ﻣﻨﻔﺼﻞ ﺣﻘﻴﻘﻲ(

ﺳﻮال 241
ﮔﺰﻳﻨﻪ 4
ﻫﻤﺔ ﺷﺎﮔﺮدان ﻛﻼس  Aﺑﺎﻫﻮﺷﻨﺪ ﺑﺮﺧﻲ از ﺑﺎﻫﻮشﻫﺎ ،ﺷﺎﮔﺮدان ﻛﻼس Aﻫﺴﺘﻨﺪ).ﻋﻜﺲ ﻣﺴﺘﻮي ﻣﻮﺟﺒﻪ ﻛﻠﻲ ،ﻣﻮﺟﺒﻪ ﺟﺰﺋﻲ اﺳﺖ(
ﻫﻤﺔ ﺷﺎﮔﺮدان ﻛﻼس  Aﺑﺎﻫﻮﺷﻨﺪﺑﺮﺧﻲ از ﺷﺎﮔﺮدان ﻛﻼس Aﺑﺎﻫﻮش ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ).ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ ﻣﻮﺟﺒﻪ ﻛﻠﻲ ،ﺳﺎﻟﺒﻪ ﺟﺰﺋﻲ اﺳﺖ(

ﺳﻮال 242
ﮔﺰﻳﻨﻪ»«3
در ﻳﻚ اﺳﺘﻘﺮاي ﻧﺎﻗﺺ ﺗﻨﻬﺎ ﺣﻜﻢ اﻓﺮادي از ﻳﻚ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ را ﺑﻪ ﺗﻤﺎم آن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﺮاﻳﺖ ﻣﻲدﻫﻴﻢ.
در ﮔﺰﻳﻨﻪ» «3ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ اﻓﺮادي از ﻣﺎده ﺣﻜﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎده وزن دارد.

ﺳﻮال 243
ﮔﺰﻳﻨﻪ 4
ﻣﻘﺪﻣﺎت ﺑﻴﺎن ﺷﺪه در اﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻳﻚ ﻗﻴﺎس ﺷﻜﻞ اول اﻗﺘﺮاﻧﻲ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ داراي ﺷﺮاﻳﻂ اﻧﺘﺎج ﻫﻢ ﻫﺴﺖ).ﻣﻮﺟﺒﻪ ﺑﻮدن ﺻﻐﺮا و ﻛﻠﻲ
ﺑﻮدن ﻛﺒﺮا( و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪه از آن ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲﮔﺮدد.

ﺳﻮال 244
ﮔﺰﻳﻨﻪ 1
در ﺑﺮﻫﺎن اﻧﻲ از ﻣﻌﻠﻮل)داغ ﺑﻮدن ﭼﺎﻳﻲ( ﺑﻪ ﻋﻠﺖ)ﺗﺎزه رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪن آن(ﭘﻲ ﻣﻲﺑﺮﻳﻢ.
ﺳﻮال 245
ﮔﺰﻳﻨﻪ 1
ﻋﺒﺎرت ﺑﺮاﺳﺎس ﻳﻚ ﺗﻤﺜﻴﻞ ﻧﺎروا ﺑﻴﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ ﭼﺮا ﻛﻪ در واﻗﻊ ﻧﻤﻲﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻫﺮ ﭼﻴﺰي ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻧﺎﻗﺺ اﺳﺖ.
ﺳﻮال 246
ﮔﺰﻳﻨﻪ4
اﮔﺮ ﻣﻌﻴﺎر ﻳﻚ ﭼﻴﺰ را ﻋﻘﻞ ﺑﺪاﻧﻴﻢ دﻳﮕﺮ ﻧﺴﺒﻴﺖ درﺑﺎره آن ﻣﻌﻨﺎ ﭘﻴﺪا ﻧﻤﻲﻛﻨﺪ ﭼﺮا ﻛﻪ ﻋﻘﻞ ﻫﻤﻮاره ﺣﻜﻤﻲ ﻗﺎﻃﻊ و ﻛﻠﻲ را ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎ:
ﮔﺰﻳﻨﻪ» :«1ﻋﺪاﻟﺖ و راﺳﺘﮕﻮﻳﻲ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺘﻔﺎوت داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
ﮔﺰﻳﻨﻪ» :«2ارزش ﻫﺎ ي اﺧﻼﻗﻲ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ اي ﻣﺘﻔﺎوت داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
ﮔﺰﻳﻨﻪ» :«3رﻓﺘﺎر اﺧﻼﻗﻲ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ اي ﻣﺘﻔﺎوت داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺳﻮال 247
ﮔﺰﻳﻨﻪ 3
ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎ:
ﮔﺰﻳﻨﻪ» :«1در رﻳﺎﺿﻴﺎت ﺑﺤﺜﻲ از وﺣﺪت و ﻛﺜﺮت ﻧﻤﻲﺷﻮد.
ﮔﺰﻳﻨﻪ» :«2ﻓﻠﺴﻔﻪ اوﻟﻲ ،وﺟﻮد ﻣﻮﺟﻮدات را ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻋﻘﻼﻧﻲ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﮔﺰﻳﻨﻪ» :«4ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺼﺎدﻳﻖ ﻋﻠﻴﺖ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﻲ اﺳﺖ.

ﺳﻮال 248
ﮔﺰﻳﻨﻪ 4

ﺳﻘﺮاط ﻋﻠﺖ ﻣﺸﻬﻮر ﺷﺪن ﺧﻮد ﺑﻪ داﻧﺎﻳﻲ را اﻳﻦ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﺮﮔﺎه وي ﺳﻮاﻟﻲ از ﻣﺪﻋﻴﺎن داﻧﺎﻳﻲ ﻣﻲﭘﺮﺳﻴﺪ و آنﻫﺎ ﻧﻤﻲداﻧﺴﺘﻨﺪ ﻣﺮدم ﮔﻤﺎن
ﻣﻲﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺳﻘﺮاط ﭘﺎﺳﺦ آن ﺳﻮال را ﻣﻲداﻧﺪ.

ﺳﻮال 249
ﮔﺰﻳﻨﻪ 1
ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ:
ﮔﺰﻳﻨﻪ» :«2ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻮرد اﻋﺘﻘﺎد ﺗﺌﺘﺘﻮس ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﮔﺰﻳﻨﻪ» :«3ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻮرد اﻋﺘﻘﺎد ﺗﺌﺘﺘﻮس ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﮔﺰﻳﻨﻪ» :«4ﻣﻮرد اﻋﺘﻘﺎد ﺳﻘﺮاط ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﺳﻮال 250
ﮔﺰﻳﻨﻪ 2
ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎ
ﮔﺰﻳﻨﻪ» :«1ﺷﺠﺎﻋﺖ از ﻧﻈﺮ ارﺳﻄﻮ در رﻋﺎﻳﺖ ﺣﺪ اﻋﺘﺪال ﻣﻌﻨﺎ ﭘﻴﺪا ﻣﻲﻛﻨﺪ و ﻧﻪ دل ﺑﻪ درﻳﺎ زدن و ﺗﻬﻮر.
ﮔﺰﻳﻨﻪ» :«3ﻓﻀﻴﻠﺖ اﺧﻼﻗﻲ از ﻧﻈﺮ ارﺳﻄﻮ در ﻣﺮاﻋﺎت ﺣﺪ اﻋﺘﺪﻻل اﺳﺖ.
ﮔﺰﻳﻨﻪ» :«4ﺑﺮﺗﺮﻳﻦ ارزش از ﻧﻈﺮ ارﺳﻄﻮ زﻧﺪﮔﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻧﺪﻳﺸﻴﺪن اﺳﺖ .
ﺳﻮال 251
ﮔﺰﻳﻨﻪ1
ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎ
ﮔﺰﻳﻨﻪ» :«2ﻣﻌﺎرف دﻳﻨﻲ ﺧﻮد ﻣﻨﺒﻌﻲ آﺳﻤﺎﻧﻲ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻳﻚ ﻧﻈﺎم ﻣﺎﺑﻌﺪاﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻧﺒﻮده اﻧﺪ.
ﮔﺰﻳﻨﻪ» :«3دﻋﻮت ﻗﺮآن ﺑﻪ ﺗﻔﻜﺮ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻋﺠﺰ اﻧﺴﺎن از ﻓﻬﻢ ﻧﻴﺴﺖ.
ﮔﺰﻳﻨﻪ» :«4ﺑﻴﺎن ﻣﻌﺎرف دﻳﻨﻲ در ﻗﺎﻟﺐ ﻛﻼم ﺧﺪا و ﭘﻴﺸﻮاﻳﺎن دﻳﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﺳﻮال 252

ﮔﺰﻳﻨﻪ 3
ﻛﺴﻲ ﻛﻪ در وﺟﻮد واﻗﻌﻴﺖ ﺷﻚ ﻣﻲﻛﻨﺪ اﻳﻦ ﺷﻚ او ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻳﻚ واﻗﻌﻴﺘﻲ اﺳﺖ)ﮔﺰﻳﻨﻪ(1اﺻﻞ واﻗﻌﻴﺖ اﺻﻠﻲ ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ و ﻧﻴﺎز ﺑﻪ
اﺛﺒﺎت ﻧﺪارد ﮔﺰﻳﻨﻪ)(2ﺣﺘﻲ ﺷﻜﺎك ﺗﺮﻳﻦ ﺷﻜﺎﻛﺎن در ﻣﺴﻴﺮ ﻋﻤﻞ و زﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮد ﺑﻪ وﺟﻮد واﻗﻌﻴﺖ اذﻋﺎن دارﻧﺪ.
ﺳﻮال 253
ﮔﺰﻳﻨﻪ 2
ﻫﻢ ﻣﺘﻜﻠﻤﺎن و ﻫﻢ ﻓﻼﺳﻔﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ اﻋﺘﻘﺎد دارﻧﺪ ﻛﻪ ﻓﻘﻂ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻲ ﻧﻴﺎز از ﻋﻠﺖ اﺳﺖ و ﻏﻴﺮ از او ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪﻧﺪ اﻣﺎ در ﺗﺒﻴﻴﻦ اﻳﻦ اﻣﺮ
اﺳﺘﺪﻻل ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﺑﻴﺎن ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.

ﺳﻮال 254
ﮔﺰﻳﻨﻪ2
رﺳﺎﻟﻪ اﻏﺮاض ﻣﺎﺑﻌﺪاﻟﻄﺒﻴﻌﻪ ﺷﺮﺣﻲ ﺑﺮ ﻛﺘﺎب ﻣﺎﺑﻌﺪ اﻟﻄﺒﻴﻌﻪ ارﺳﻄﻮ اﺳﺖ.-از ﻧﻈﺮ ﻓﺎراﺑﻲ اﻋﻼ درﺟﻪ ﺳﻌﺎدت ﺑﺸﺮي اﺗﺼﺎل ﺑﺎ ﻣﻠﻚ وﺣﻲ ﻳﺎ ﻋﻘﻞ ﻓﻌﺎل اﺳﺖ.

ﺳﻮال 255
ﮔﺰﻳﻨﻪ 1
ﻋﺎرﻓﺎن در ﺳﻴﺮ و ﺳﻠﻮك ﻋﺮﻓﺎﻧﻲ ﺧﻮد را ﺑﻲ ﻧﻴﺎز از ﻋﻘﻞ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ و اﻳﻦ ﺑﻴﺖ ﻧﻴﺰ ﻣﻮﻳﺪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺳﺖ.

ﺳﻮال 256
ﮔﺰﻳﻨﻪ 4
ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ:
ﮔﺰﻳﻨﻪ» :«1وﺻﻮل ﺑﻪ ذات ﺣﻖ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻔﺮ ﺑﺎﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺤﻖ اﺗﻔﺎق ﻣﻲاﻓﺘﺪ.
ﮔﺰﻳﻨﻪ» :«2ﺑﺤﺚ ﺻﻔﺎت اﻟﻬﻲ ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺑﺎ ﺳﻔﺮ ﺑﺎﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺤﻖ ﺑﻴﺎن ﻣﻲﺷﻮد.
ﮔﺰﻳﻨﻪ» :«3ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺑﺎ ﺳﻔﺮ ﻣﻦ اﻟﺨﻠﻖ اﻟﻲ اﻟﺤﻖ ﺑﻴﺎن ﻣﻲﺷﻮد.

ﺳﻮال 257
ﮔﺰﻳﻨﻪ 3
ﻣﻼﺻﺪرا ﻣﻘﺪﻣﺎت ﺑﺤﺚ ﺗﻮﺣﻴﺪ را ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺑﺎ ﺳﻔﺮ ﻣﻦ اﻟﺨﻠﻖ اﻟﻲ اﻟﺤﻖ ﺑﻴﺎن ﻣﻲﻛﻨﺪ.

ﺳﻮال 258
ﮔﺰﻳﻨﻪ 3
اﮔﺮ ﻧﻪ وﺟﻮد و ﻧﻪ ﻣﺎﻫﻴﺖ اﻣﺮ واﻗﻌﻲ ﺑﺎﺷﺪ راه ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺎ ﺑﺮ واﻗﻌﻴﺎت ﺑﺴﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺳﻮال 259
ﮔﺰﻳﻨﻪ 4
ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎ:
ﮔﺰﻳﻨﻪ»:«1ﻋﻠﺖ و ﻣﻌﻠﻮل از ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﺳﺎﺳﻲ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﮔﺰﻳﻨﻪ»:«2اﺻﻞ ﻋﻠﻴﺖ از ﻗﻀﺎﻳﺎي ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ.
ﮔﺰﻳﻨﻪ»:«3اﺻﻞ اﻣﺘﻨﺎع ﺗﻨﺎﻗﺾ از از ﻗﻀﺎﻳﺎي ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ.

ﺳﻮال 260
ﮔﺰﻳﻨﻪ 2
ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﭘﻴﺎم ﻓﻠﺴﻔﻪ اﺳﻼﻣﻲ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺗﻨﻬﺎ آﻣﻮﺧﺘﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﭘﻴﻤﻮدن ﻳﻚ راه ﺗﻜﺎﻣﻞ دروﻧﻲ اﺳﺖ.

