ﻛﺎﻧﻮن ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ آﻣﻮزش )ﻗﻠﻢﭼﻲ(

ﺳﺮاﺳﺮي اﻧﺴﺎﻧﻲ 96

اﻗﺘﺼﺎد )داﺧﻞ (96
)ﻣﻘﺪﻣﺎت ،اﻗﺘﺼﺎد ﭼﻴﺴﺖ؟ ،ﺻﻔﺤﻪي (9

 -121ﮔﺰﻳﻨﻪي »«1

اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻛﺸــﻒ رواﺑــﻂ ﻋﻠّــﺖ و ﻣﻌﻠــﻮﻟﻲ ﺑــﻴﻦ »ﭘﺪﻳــﺪهﻫﺎي
اﻗﺘﺼﺎدي« ﻋﺎﻟﻢ واﻗﻊ ،ﺑﺎ ﺟﻤﻊآوري ﻣﺸﺎﻫﺪات و اﻃﻼﻋﺎت ،ﻧﻈﺮﻳﺎﺗﻲ را اراﺋﻪ
ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ و ﻗﺒﻮل ﻳﺎ رد آنﻫﺎ ﻣﻲﭘﺮدازﻧﺪ .ﭘﺲ آﻧﺎن ﻧﻴــﺰ
ﺑﺎ روش ﻋﻠﻤﻲ »ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻗﺘﺼﺎدي« را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.
 -122ﮔﺰﻳﻨﻪي »«2

ﻣﻘﺪﻣﺎت ،اﻗﺘﺼﺎد ﭼﻴﺴﺖ؟ ،ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  12 ،9 ،8 ،5و (14

اﻟﻒ( ﺗﻨﻬﺎ ﻗﺴﻤﺖ اﻟﻒ در ﮔﺰﻳﻨﻪي » «2ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ.

اﻟﻒ( ﻧﺤﻮهي ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮي و اﻗﺪام ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن و ﻣﺼﺮفﻛﻨﻨﺪﮔﺎن و ﻧﻴﺰ
واﻛﻨﺶ آنﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑــﻪ ﺗﻐﻴﻴــﺮات وﺿــﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼــﺎدي ﺑــﺎ ﻋﻨــﻮان »رﻓﺘــﺎر
اﻗﺘﺼﺎدي« ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد.
ب( اﻧﮕﻴﺰهي ﻣﺼﺮفﻛﻨﻨﺪﮔﺎن از ﺧﺮﻳﺪ ﻛﺎﻻﻫﺎ ،رﻓــﻊ ﻧﻴــﺎز اﺳــﺖ .ﺗﺼــﻤﻴﻢ
آنﻫﺎ در ﻣﻮرد ﺧﺮﻳﺪ ﻛﺎﻻ از ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﻴﻤﺖ ﻛــﺎﻻ ،درآﻣــﺪ ،ﺳــﻠﻴﻘﻪي
ﺧﻮدﺷﺎن و ﻗﻴﻤﺖ ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺎﻻﻫﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻲﭘﺬﻳﺮد.
ج( ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﻴﻤﺖ ﻳــﻚ ﻛــﺎﻻ ،ﻣﻴــﺰان ﻣﺼــﺮف ﻳــﺎ ﺧﺮﻳــﺪ آن از ﺳــﻮي
ﻣﺼﺮفﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ.
 -126ﮔﺰﻳﻨﻪي »«

ﺑﻪ ﻳﻘﻴﻦ ،ﻣﻼك ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺑﻮدن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﻣﻨــﺎﺑﻊ ﺑﺘــﻮان

)ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ،ﻣﻘﺪﻣﺎت ،آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ،ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  24ﺗﺎ (26

ﺑﻴﺶﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ را ﺑﻪدﺳﺖ آورد و ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﺗﺮي از رﻓــﺎه را ﺑــﺮاي

= ارزش ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه

ب( ﺑﺮاي ﺗﺤﻘﻖ اﻳﻦ اﻣــﺮ ﻻزم اﺳــﺖ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاريﻫﺎي ﻋﻈﻴﻤــﻲ ﺑــﺮاي

2
2
ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل )   30  20ارزش ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﺎرﺟﻴﺎن ﻣﻘﻴﻢ ﻛﺸﻮر ( 
3
3

اﻧﺴﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮد.

= ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﻲ

ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد.

ارزش ﻣﺎﺷﻴﻦآﻻت  +ارزش ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ  +ارزش ﭘﻮﺷﺎك

ج( اﮔﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪاي ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺣﻔﻆ اﺳﺘﻘﻼل ﺳﻴﺎﺳﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕــﻲ ﺧــﻮد اﺳــﺖ،
ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ رﺷﺪ و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪي ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ اﺑﺰارﻫــﺎ در

ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل

اﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻨﺪ.
د( ﻧﻴﺎزﻫﺎي اﻧﺴﺎن از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺼﺮف ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن
آنﻫﺎ را ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ،ﺑﺮﻃﺮف ﻣﻲﺷﻮد .اﻳﻦ ﻣﺤﺼــﻮﻻت ﺷــﺎﻣﻞ

 185  20  30  235
1
ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل   85  17
5

ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﻲ
ﻫﺰﻳﻨﻪي اﺳﺘﻬﻼك

ﻫﺰﻳﻨﻪي اﺳﺘﻬﻼك  -ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﻲ = ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﻲ

ﻛﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻲﺷﻮد.
ﻫـ( اﺑﺰارﻫــﺎي ﺧــﺎص و اﻧﺠــﺎم آزﻣﺎﻳﺸــﺎت در ﻓﻀــﺎﻳﻲ ﺧــﺎص ،از ﻣـﻮارد
ﻣﺸﺘﺮك در روش ﻣﻄﺎﻟﻌﻪي داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻋﻠﻮم ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻴﺴﺖ.
و( آنﭼــﻪ اﻧﺴــﺎن در ﻣﻘﺎﺑــﻞ ﭘــﻮل ﺧﺮﻳــﺪاري ﻣﻲﻛﻨــﺪ و ﺑﻪوﺳــﻴﻠﻪي آن
ﻧﻴﺎزﻫﺎﻳﺶ را ﺑﺮﻃﺮف ﻣﻲﺳﺎزد ،ﻓﻘﻂ در اﺷﻴﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺧﻼﺻــﻪ ﻧﻤﻲﺷــﻮد.
)ﺧﺪﻣﺎت را ﻫﻢ درﺑﺮﻣﻲﮔﻴﺮد(.
 -123ﮔﺰﻳﻨﻪي »«4

ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﺎرﺟﻴﺎن ﻣﻘﻴﻢ ﻛﺸﻮر  +ارزش ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه +

 235  17  218

218000

رﻳﺎل  2564
ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﺸﻮر
85

ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﻲ



ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﻲ

ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﻲ ﺳﺮاﻧﻪ

 +ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﻲ = ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﺎﻟﺺ ﻣﻠﻲ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﺎرﺟﻴﺎن ﻣﻘﻴﻢ ﻛﺸﻮر  -ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺮدم ﻛﺸﻮر ﻛﻪ در ﺧﺎرج اﻗﺎﻣﺖ دارﻧﺪ

)ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ،ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  132 ،123 ،83 ،79و (162

اﻟﻒ( ﻋﻼوهﺑﺮ ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﻲ ،ﺑﺨﺶﻫﺎي ﺧﺼﻮﺻﻲ و ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﺒﺎدرت ﺑــﻪ
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.
ب( ﻛﺸﻮرﻫﺎي اﻳــﺮان ،ﻗﺰاﻗﺴــﺘﺎن ،ازﺑﻜﺴــﺘﺎن و ﺗﺎﺟﻴﻜﺴــﺘﺎن در زﻣﻴﻨــﻪي
ﻏﻨﻲﺳﺎزي اوراﻧﻴﻮم از ﻓﻨّﺎوري ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ.
ج( در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪي ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺮخ ﺗﺼﺎﻋﺪي ﻃﺒﻘﻪاي ،ﺑﺮﻋﻜﺲ ﺗﺼﺎﻋﺪي
ﻛﻠﻲ ﺑﺎ ﺟﺰﺋﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ درآﻣﺪ ،ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻤﻲﻛﻨﺪ.
د( درﺻﻮرﺗﻲﻛﻪ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ ﻧﻴﺎز داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﻨﺪ ،ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨــﺪ اوراق
اﻋﺘﺒﺎري ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺑﻬﺮهي ﻛﻢﺗﺮي در ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰي ﺗﻨﺰﻳﻞ ﻣﺠﺪد ﻛﻨﻨﺪ.
ﻫـ( ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺣﻘﻮﻗﻲ :ﻗــﺮاردادي اﺳــﺖ ﻛــﻪ ﻃــﻲ آن ،ﺑﺎﻧــﻚ ﻗﺴــﻤﺘﻲ از

ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل  218  30  85  273

ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﺎﻟﺺ ﻣﻠﻲ

ﻛﻪ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺻﺤﻴﺢ در ﺑﻴﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎ ﻧﻴﺴﺖ.
 -127ﮔﺰﻳﻨﻪي ») «1ﻣﻘﺪﻣﺎت ،آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ،ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  31و (32

= اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺪار ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﺳﺎل دوم
ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﺳﺎل ﭘﺎﻳﻪ  -ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﺳﺎل دوم ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻪ

ﻫﺰار ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل 3860  3000  860
= اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺪار ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﺳﺎل ﺳﻮم
ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﺳﺎل ﭘﺎﻳﻪ  -ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﺳﺎل ﺳﻮم ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻪ

ﻫﺰار ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل 6320  3000  3320

ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪي ﺷــﺮﻛﺖﻫﺎي ﺳــﻬﺎﻣﻲ ﺟﺪﻳــﺪ را ﺗــﺄﻣﻴﻦ ﻳــﺎ ﻗﺴــﻤﺘﻲ از ﺳــﻬﺎم
ﺷﺮﻛﺖﻫﺎي ﺳﻬﺎﻣﻲ ﻣﻮﺟﻮد را ﺧﺮﻳﺪاري ﻣﻲﻛﻨﺪ و از اﻳﻦ ﻃﺮﻳــﻖ در ﺳـﻮد
آنﻫﺎ ﺷﺮﻳﻚ ﻣﻲﺷﻮد.
 -124ﮔﺰﻳﻨﻪي »«2

)ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ﺑﺎزارﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ ،ﺻﻔﺤﻪي 139

اﻟﻒ( در ﺷــﺮﻛﺖﻫﺎي ﺳــﻬﺎﻣﻲ ﺻــﺎﺣﺒﺎن ﺳــﻬﺎم ﺑــﻪ ﻧﺴــﺒﺖ ﺳــﻬﺎﻣﻲ ﻛــﻪ
ﺣﺮﻳﺪهاﻧﺪ در ﺳﻮد و زﻳﺎن ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﻴﻢ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.
ب( اﺳﻨﺎد ﺧﺰاﻧﻪ اوراق ﺑﻬﺎدار ﻛﻮﺗﺎهﻣﺪﺗﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ دوﻟــﺖ ﺻــﺎدر
ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ،ﺳﺮرﺳﻴﺪ اﻳﻦ اﺳﻨﺎد ﺳﻪﻣﺎﻫﻪ ،ﺷﺶ ﻣﺎﻫﻪ ،و ﻳﻚ ﺳﺎﻟﻪ اﺳﺖ.
ج( اﺳﻨﺎد ﺧﺰاﻧﻪ اوراق ﻛﻮﭘﻦ ﺑﻬﺮه ﻧﺪارﻧﺪ و در زﻣﺎن ﻓﺮوش دوﻟــﺖ آنﻫــﺎ را
ارزانﺗﺮ از ﻣﺒﻠﻎ اﺳﻤﻲ ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪاران ﻣﻲﻓﺮوﺷﺪ.
د( دوﻟﺖ ،ﺷﻬﺮداريﻫﺎ و ﺷﺮﻛﺖﻫﺎي دوﻟﺘﻲ و ﺧﺼﻮﺻــﻲ ﺑــﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗــﺄﻣﻴﻦ
اﻋﺘﺒﺎر ﻃﺮحﻫﺎي ﻋﻤﺮاﻧﻲ در ﻛﺸﻮر اوراق ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.
 -125ﮔﺰﻳﻨﻪي »«2

)ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺑﺎزار ،ﺑﺎزار ،ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  43ﺗﺎ  46و (49

= ﺗﻮرم در ﺳﺎل دوم )اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﻴﻤﺖﻫﺎ در ﺳﺎل دوم(
ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﺳﺎل دوم ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻪ  -ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﺳﺎل دوم ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﺟﺎري

ﻫﺰار ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل 4250  3860  390
= ﺗﻮرم در ﺳﺎل ﺳﻮم )اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﻴﻤﺖﻫﺎ در ﺳﺎل ﺳﻮم(
ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﺳﺎل ﺳﻮم ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻪ  -ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﺳﺎل ﺳﻮم ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﺟﺎري

ﻫﺰار ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل 6740  6320  420
اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﻴﻤﺖﻫﺎ در ﺳﺎل دوم و ﺳﻮم ﻫﻤﺎن اﻋﺪاد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺪﻳﺪهي ﺗﻮرم
در اﻳﻦ ﺳﺎلﻫﺎﺳﺖ ﻛﻪ در ﻗﺴﻤﺖ ﻗﺒﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪﻧﺪ.

ﻛﺎﻧﻮن ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ آﻣﻮزش

ﺳﺮاﺳﺮي اﻧﺴﺎﻧﻲ 95
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)ﻣﻘﺪﻣﺎت ،آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ،ﺻﻔﺤﻪي (26

درآﻣﺪ ﻣﻠﻲ درﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪهي ﻣﺠﻤﻮع درآﻣﺪﻫﺎﻳﻲ اﺳــﺖ ﻛــﻪ در ﻃــﻮل ﻳــﻚ
ﺳﺎل ﻧﺼﻴﺐ اﻋﻀﺎي ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻲﺷﻮد .اﻳﻦ درآﻣــﺪﻫﺎ ﻋﺒﺎرتاﻧــﺪ از :درآﻣــﺪ
ﺣﻘﻮقﺑﮕﻴﺮان )دﺳــﺘﻤﺰدﻫﺎ( ،درآﻣــﺪ ﺻــﺎﺣﺒﺎن ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪ )ﻗﻴﻤــﺖ ﺧــﺪﻣﺎت
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ( ،درآﻣﺪ ﺻﺎﺣﺒﺎن اﻣﻼك و ﻣﺴــﺘﻐﻼت )اﺟــﺎره( ،درآﻣــﺪ ﺻــﺎﺣﺒﺎن
ﻣﺸﺎﻏﻞ آزاد و ﺳﻮدي ﻛﻪ ﻧﺼﻴﺐ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﻪﻫﺎ ﻣﻲﺷﻮد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ردﻳﻒ ) 4درآﻣﺪ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ( ﻫﻤﺎن ﻗﻴﻤﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
اﺳﺖ و ردﻳﻒ ) 1درآﻣﺪ ﺻﺎﺣﺒﺎن اﻣﻼك و ﻣﺴﺘﻐﻼت( ﻫﻤﺎن اﺟﺎرهﺑﻬــﺎ ﻳــﺎ
وﺟﻮه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺟﺎره اﺳﺖ.
2
)درآﻣﺪ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ(   ﺳﻮد ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت
3

2
ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل  696  464
3



ﻛﺪ6964 :

)ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺑﺎزار ،ﺗﻮﻟﻴﺪ ،ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  37و (38
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رﻳﺎل   750 300.000  225.000.000درآﻣﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪي ﺑﻨﮕﺎه
رﻳﺎل   400.000 12  4.800.000اﺟﺎرهي ﺳﺎﻻﻧﻪي ﺑﻨﮕﺎه
رﻳﺎل   200.000 4  12  9.600.000ﺣﻘﻮق ﺳﺎﻻﻧﻪي ﻫﻤﻪي ﻛﺎرﻛﻨﺎن
ﻫﺰﻳﻨﻪي اﺳﺘﻬﻼك ﺳﺎﻻﻧﻪي ﻣﺎﺷﻴﻦﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي

20
رﻳﺎل  9.600.000  1.920.000
100
  4.800.000  9.600.000  4.450.000ﻫﺰﻳﻨﻪي ﺳﺎﻻﻧﻪي ﺑﻨﮕﺎه
رﻳﺎل 1.920.000  20.770.000


= ﺳﻮد )ﻣﻨﻔﻌﺖ( ﺳﺎﻻﻧﻪي ﺑﻨﮕﺎه

رﻳﺎل  225.000.000  20.770.000  204.230.000
ﻛﻪ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺻﺤﻴﺢ در ﺑﻴﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎ ﻧﻴﺴﺖ.
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)ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻼن اﻗﺘﺼﺎدي ،ﺑﻮدﺟﻪي دوﻟﺖ ،ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  79و (80

12
ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل  1/ 2
100
15
( 35  20) 
ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل  2 / 25
100
20
( 45  35) 
ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل  2
100
25
( 75  45) 
ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل  7 / 5
100
(20  10) 

2
)ﻣﺠﻤﻮع درآﻣﺪ ردﻳﻒﻫﺎي  1و  (6
6
2
ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل   ( 656  466)  374
6

 درآﻣﺪ ﺣﻘﻮق ﺑﮕﻴﺮان

1
)ﻣﺠﻤﻮع درآﻣﺪ ردﻳﻒﻫﺎي  4و  (6
3
ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل

 درآﻣﺪ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻣﺸﺎﻏﻞ آزاد

1
 ( 696  466)  387
3



 656  464  374  696  387  466
ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل  3043

درآﻣﺪ ﻣﻠﻲ

ﺑﺎ ﺗﻘﺴﻴﻢ درآﻣﺪ ﻣﻠﻲ ﺑﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﺸﻮر ،درآﻣﺪ ﺳﺮاﻧﻪ ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﻲآﻳﺪ.
درآﻣﺪ ﻣﻠﻲ
3043000
 درآﻣﺪ ﺳﺮاﻧﻪ

رﻳﺎل  60860
ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﺸﻮر
50
ﻣﻔﻬﻮم و ﻣﻌﻨﺎي ﺳﺮاﻧﻪ ﻋﺒﺎرت از ﺳﻬﻢ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﺮ ﻓــﺮد ﺟﺎﻣﻌــﻪ در ﻣﻴــﺰان
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻳﺎ درآﻣﺪ آن ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ.

117

ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل

 1/ 2  2 / 25  2  7 / 5  12 / 95
رﻳﺎل  12.950.000

ﻣﺎﻟﻴﺎت ﻣﺎﻫﺎﻧﻪي ﻓﺮد

رﻳﺎل   75.000.000  12.950.000  62.050.000ﻣﺎﻧﺪهي ﺧﺎﻟﺺ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪي ﻓﺮد
ﻧﺎم ﻧﺮخ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻣﻮرد ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ »ﺗﺼﺎﻋﺪي ﻃﺒﻘﻪاي« اﺳﺖ.
در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻓﺮد  51ﻣﺎﻧﺪهي ﺧﺎﻟﺺ درآﻣﺪ ﺧﻮد را در ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري

1
ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺒــﺮد )رﻳــﺎل  12.410.000
5
62.050.000  12.410.000  49.640.000

( 62.050.000
رﻳﺎل ﺑــﺮاﻳﺶ

ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲﻣﺎﻧﺪ.
 -132ﮔﺰﻳﻨﻪي»«2

)ﺗﻮﺳﻌﻪي اﻗﺘﺼﺎدي ،ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ و ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ،ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  93و (94
 -129ﮔﺰﻳﻨﻪي ») «3ﻣﻘﺪﻣﺎت ،آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ،ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  27ﺗﺎ (29

اﻟﻒ( ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ،ﻛﺎر ،ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ و زﻣﻴﻦ ﻧﺎم دارﻧــﺪ و در ﻣﺴــﻴﺮ ﺷــﻤﺎرهي
» «1واﻗﻊ ﺷﺪهاﻧﺪ.
ب( وﺟﻮه ﭘﺮداﺧﺘﻲ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮﻟﻴــﺪ ،ﻣــﺰد ،ﺳــﻮد و اﺟــﺎره ﻧــﺎم دارد و در
ﻣﺴﻴﺮ ﺷﻤﺎرهي » «2واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ج( ﻣﺴﻴﺮ ﺷﻤﺎرهي » «4وﺟﻮه ﭘﺮداﺧﺘﻲ ﺑﺮاي ﻛﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت را ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫــﺪ.
ﻛﻪ روش ﻫﺰﻳﻨﻪاي ﻧﺎم دارد.
د( وﺟﻮه ﭘﺮداﺧﺘﻲ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ،ﻣﺰد ،ﺳﻮد و اﺟﺎره ﻧﺎم دارد و در ﻣﺴــﻴﺮ
ﺷﻤﺎرهي » «2واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪهي روش درآﻣﺪي ﻧﻴﺰ اﺳﺖ.
ﻫـ( ﻣﺮﺑﻊ  Aﻧﺸﺎندﻫﻨﺪهي ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي )اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﻲ(
ﻣﺮﺑﻊ  Bﻧﺸﺎندﻫﻨﺪهي ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ )اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻴﻘﻲ( اﺳﺖ.
زﻳﺮا ﻛﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت از ﺳﻮي ﺑﻨﮕﺎهﻫــﺎي اﻗﺘﺼــﺎدي ﺑــﻪ ﺳــﻤﺖ ﺧﺎﻧﻮارﻫــﺎ
ﺟﺮﻳﺎن دارد.

ﮔﺮوه ﻛﺸﻮرﻫﺎ
 50ﻛﺸﻮر در ﺣﺎل
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎ ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮﻳﻦ
ﺳﻄﺢ »درآﻣﺪ ﺳﺮاﻧﻪ«
 20ﺗﺎ  22ﻛﺸﻮر
»ﺗﻮﺳﻌﻪﻳﺎﻓﺘﻪ«

درآﻣﺪ ﺳﺮاﻧﻪ
»ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ«

اﻣﻴﺪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﻲ
»در ﺑﺪو ﺗﻮﻟّﺪ«

ﻛﻢﺗﺮ از 1200
دﻻر

ﻛﻢﺗﺮ از  50ﺳﺎل

از 25000
دﻻر ﺑﺎﻻﺗﺮ

ﺑﻴﺶ از  78ﺳﺎل

درﺻﺪ ﻧﺮخ ﺑﻲﺳﻮادي
ﺑﺰرگﺳﺎﻻن
)ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ(
ﺑﻴﺶ از  35درﺻﺪ
ﻛﻢﺗﺮ از  1درﺻﺪ

ب( در ﺳــﺎل  2007ﻣــﻴﻼدي ﺗﻮﻟﻴــﺪ ﻧﺎﺧــﺎﻟﺺ داﺧﻠــﻲ ﺳــﺮاﻧﻪ در ﻛﺸــﻮر
ﺳﻮﺋﻴﺲ ﺑﻴﺶ از  51000دﻻر و در ﻛﻨﻴﺎ ﺣﺪود  473دﻻر ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﻛﺎﻧﻮن ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ آﻣﻮزش )ﻗﻠﻢﭼﻲ(

ﺳﺮاﺳﺮي اﻧﺴﺎﻧﻲ 96

)ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ﺑﺎزارﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ ،ﭘﻮل ،ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  120و (121
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اﻟﻒ( ﭼﻮن ﻳﻚ واﺣﺪ ﭘﻮل ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳــﺖ در ﻃــﻮل زﻣــﺎن ارزش ﺧــﻮد را
ﺣﻔﻆ ﻛﻨﺪ ،ﻣﻲﮔﻮﻳﻴﻢ ﻗﺪرت ﺧﺮﻳﺪ آن دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﻴﻴﺮ اﺳﺖ.
ب( ﭘﻮل در ﻣﻘﺎﺑﻞ »ﺳﻄﺢ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻗﻴﻤﺖﻫﺎ« ارزش ﺧــﻮد را ﺣﻔــﻆ ﻧﻜــﺮده
اﺳﺖ.
ج( ﻗﺪرت ﺧﺮﻳﺪ ﭘﻮل ﺑﻪ »ﺳﻄﺢ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻗﻴﻤﺖﻫﺎ« در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد.
د( راﺑﻄﻪي ﻗﺪرت ﺧﺮﻳﺪ ﭘﻮل ﺑﺎ »ﺳﻄﺢ ﻋﻤــﻮﻣﻲ ﻗﻴﻤﺖﻫــﺎ« ﻳــﻚ راﺑﻄــﻪي
ﻣﻌﻜﻮس اﺳﺖ .ﻫﺮﭼﻪ ﺳﻄﺢ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻗﻴﻤﺖﻫﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ ،ﻗــﺪرت ﺧﺮﻳــﺪ
ﭘﻮل ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ و ﺑﺮﻋﻜﺲ ،ﺑﺎ ﭘــﺎﻳﻴﻦ رﻓــﺘﻦ ﺳــﻄﺢ ﻋﻤــﻮﻣﻲ ﻗﻴﻤﺖﻫــﺎ
ﻗﺪرت ﺧﺮﻳﺪ ﭘﻮل اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ.
ﻫـ( ﻳﻜﻲ از دﻻﻳﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﻗﺪرت ﺧﺮﻳﺪ ﭘﻮل ،ﺣﺠﻢ زﻳــﺎد ﭘــﻮل ﻧﺴــﺒﺖ ﺑــﻪ
ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﻳﻚ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ.
و( ﻛﺎﻫﺶ ﻗﺪرت ﺧﺮﻳﺪ ﭘﻮل در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪي وﺟﻮد ﺗﻮرم در آن ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ.
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)ﺗﻮﺳﻌﻪي اﻗﺘﺼﺎدي ،ﺗﻮزﻳﻊ درآﻣﺪ و ﻓﻘﺮ ،ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  97و (98

درﺻﺪ  = 1 / 5ﺳﻬﻢ دﻫﻚ اوّل  -ﺳﻬﻢ دﻫﻚ ﭼﻬﺎرم
درﺻﺪ   8 / 5ﺳﻬﻢ دﻫﻚ ﭼﻬﺎرم  7  1 / 5 ﺳﻬﻢ دﻫﻚ ﭼﻬﺎرم
درﺻﺪ   2ﺳﻬﻢ دﻫﻚ دوم  -ﺳﻬﻢ دﻫﻚ ﭘﻨﺠﻢ
درﺻﺪ   9 / 5ﺳﻬﻢ دﻫﻚﭘﻨﺠﻢ  7 / 5  2 ﺳﻬﻢ دﻫﻚ ﭘﻨﺠﻢ
درﺻﺪ   3ﺳﻬﻢ دﻫﻚ ﺷﺸﻢ  -ﺳﻬﻢ دﻫﻚ ﻧﻬﻢ

درﺻﺪ   9 / 5ﺳﻬﻢ دﻫﻚﺷﺸﻢ   3 ﺳﻬﻢ دﻫﻚ ﺷﺸﻢ 12 / 5 
درﺻﺪ   6 / 5ﺳﻬﻢ دﻫﻚ ﻫﻔﺘﻢ – ﺳﻬﻢ دﻫﻚ دﻫﻢ
درﺻﺪ   10ﺳﻬﻢ دﻫﻚ ﻫﻔﺘﻢ   6 / 5 ﺳﻬﻢ دﻫﻚ ﻫﻔﺘﻢ 16 / 5 
)ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ﺑﺎزارﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ ،ﭘﻮل ،ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  116و (120
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1
واﺣﺪ    350  70ارزش ﻣﺴﻜﻮﻛﺎت ﻣﺮدم
5
 +ارزش اﺳﻜﻨﺎسﻫﺎي در دﺳﺖ ﻣﺮدم = ﻣﻴﺰان ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ
ارزش ﺳﭙﺮدهﻫﺎي دﻳﺪاري  +ارزش ﻣﺴﻜﻮﻛﺎت در دﺳﺖ ﻣﺮدم
ارزش ﺳﭙﺮدهﻫﺎي ﻏﻴﺮدﻳﺪاري +

واﺣﺪ 3770

  2200  710  1500 ﻣﻴﺰان ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ

ﺣﺴﺎبﻫﺎي ﺟﺎري اﺷﺨﺎص ﻫﻤﺎن ﺳﭙﺮدهﻫﺎي دﻳﺪاري اﺳﺖ.
 +ارزش اﺳﻜﻨﺎسﻫﺎي در دﺳﺖ ﻣﺮدم= ﺣﺠﻢ ﭘﻮل در ﮔﺮدش
ارزش ﺳﭙﺮدهﻫﺎي دﻳﺪاري  +ارزش ﻣﺴﻜﻮﻛﺎت در دﺳﺖ ﻣﺮدم

واﺣﺪ   2200  70  350  2620ﺣﺠﻢ ﭘﻮل در ﮔﺮدش

واﺣﺪ   1500ﺳﭙﺮدهي دﻳﺪاري  +ﺳﭙﺮدهي ﻏﻴﺮدﻳﺪاري

واﺣﺪ 350

 ﺳﭙﺮدهي دﻳﺪاري )ﻣﻮﺟﻮدي ﺣﺴﺎبﻫﺎي ﺟﺎري(
واﺣﺪ  350  1500ﺳﭙﺮدهي ﻏﻴﺮدﻳﺪاري
واﺣﺪ   1150ﺳﭙﺮدهي ﻏﻴﺮدﻳﺪاري 

ﺳﭙﺮدهي ﭘﺲاﻧﺪاز  +ﺳﭙﺮدهي ﻣﺪتدار = ﺳﭙﺮدهي ﻏﻴﺮدﻳﺪاري

ﺳﭙﺮدهي ﭘﺲاﻧﺪاز  1150  480 
واﺣﺪ   670ﺳﭙﺮدهي ﭘﺲاﻧﺪاز 

ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪه :ﺳﺎرا ﺷﺮﻳﻔﻲ

ﻛﺎﻧﻮن ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ آﻣﻮزش )ﻗﻠﻢﭼﻲ(
.

ﺳﺮاﺳﺮي اﻧﺴﺎﻧﻲ 96

زﺑﺎن و ادﺑﻴﺎت ﻓﺎرﺳﻲ )داﺧﻞ (96

دﻳﻮان ﺳﻠﻤﺎن ﺳﺎوﺟﻲ را ﻣﻬﺮداد اوﺳﺘﺎ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻛﺮده اﺳﺖ و ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﻠﻌﻤﻲ
را ﻣﻠﻚاﻟﺸﻌﺮاي ﺑﻬﺎر .ﺑﺮاﻫﻴﻦاﻟﻌﺠﻢ ﻧﻴﺰ اﺛﺮ ﻣﻴﺮزا ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﻲ ﻟﺴﺎناﻟﻤﻠﻚ
ﺳﭙﻬﺮ اﺳﺖ.
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)ﺗﺎرﻳﺦ ادﺑﻴﺎت ) ،(1ﺗﺎرﻳﺦ ادﺑﻴﺎت اﻳﺮان ،ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  76 ،74 ،67و (77
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ﺗﺸﺮﻳﺢ ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎي دﻳﮕﺮ:

)ﺗﺎرﻳﺦ ادﺑﻴﺎت ) ،(2ﺗﺎرﻳﺦ ادﺑﻴﺎت ﺟﻬﺎن ،ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  178ﺗﺎ (181

ﮔﺰﻳﻨﻪي » :«1ﺳﺪهﻫﺎي ﭼﻬﺎرم و ﭘﻨﺠﻢ ﻫﺠﺮي را دوران ﻃﻼﻳﻲ ﻓﺮﻫﻨﮓ

»ﭘﻴﺮﻣﺮد و درﻳﺎ ،ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﻲدرﺧﺸﺪ ،وداع ﺑﺎ اﺳﻠﺤﻪ و ﺑﺮفﻫﺎي

اﺳﻼم داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ.

ﻛﻠﻴﻤﺎﻧﺠﺎرو« از ارﻧﺴﺖ ﻫﻤﻴﻨﮕﻮي» ،دوﺑﻠﻴﻨﻲﻫﺎ ،ﻳﻮﻟﻴﺴﻴﺰ و ﺑﻴﺪاري

ﮔﺰﻳﻨﻪي » :«2ﻋﻨﺼﺮي ﺑﺮ ﺧﻼف ﻓﺮﺧﻲ ﺑﻪ ﺟﺎي روي آوردن ﺑﻪ ﺗﻐﺰل،

ﻓﻴﻦﮔﺎنﻫﺎ« از ﺟﻴﻤﺰ ﺟﻮﻳﺲ» ،ﻣﺤﺎﻛﻤﻪ ،ﻣﺴﺦ ،آﻣﺮﻳﻜﺎ و ﻗﺼﺮ« از ﻓﺮاﻧﺘﺲ

ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ وﺻﻒ ﻣﻲﭘﺮدازد ﻳﺎ ﻗﺼﺎﻳﺪ ﺧﻮد را ﺑﻲﻣﻘﺪﻣﻪ آﻏﺎز ﻣﻲﻛﻨﺪ.

ﻛﺎﻓﻜﺎ« و »ﺳﻴﺬارﺗﺎ ،ﮔﺮگ ﺑﻴﺎﺑﺎن ،ﻧﺮﮔﺲ و زرﻳﻦدﻫﻦ ،ﮔﺮﺗﺮود و ﺑﺎزي ﺑﺎ

ﮔﺰﻳﻨﻪي » :«3در ﺳﺪهﻫﺎي ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ اﺳﻼﻣﻲ ،ﻋﺎرﻓﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮ ﺟﻨﺒﻪي

ﻣﻬﺮهﻫﺎي ﺷﻴﺸﻪاي« از ﻫﺮﻣﺎن ﻫﺴﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﻋﻤﻠﻲ ﻛﺎر ﺗﺄﻛﻴﺪ داﺷﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻧﺸﺮ اﺻﻮل و ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ ﻋﺎرﻓﺎﻧﻪ از ﻃﺮﻳﻖ درس و
ﺑﺤﺚ و ﻛﺘﺎب و ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺑﻲاﻋﺘﻘﺎد ﺑﻮدﻧﺪ.

)ﺗﺎرﻳﺦ ادﺑﻴﺎت ) ،(1ﺗﺎرﻳﺦ ادﺑﻴﺎت اﻳﺮان ،ﺻﻔﺤﻪي (69
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)ﺗﺎرﻳﺦ ادﺑﻴﺎت ) ،(2ﺗﺎرﻳﺦ ادﺑﻴﺎت ﺟﻬﺎن ،ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  197 ،183و (199
اﻟﻒ -ﻧﺎﺑﻐﻪي ذﺑﻴﺎﻧﻲ از ﻧﻘﺎدان ﺷﻌﺮ دورهي ﺟﺎﻫﻠﻲ اﺳﺖ.

ﻣﻨﻮﭼﻬﺮي ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺎزيداﻧﻲ ،از داﻧﺶﻫﺎي زﻣﺎن ﺧﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺤﻮ ،ﻃﺐ،

ج -ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻗﺪمﻫﺎي داﺳﺘﺎنﻧﻮﻳﺴﻲ ﺑﻪ ﺳﺒﻚ ﻧﻮﻳﻦ ﻋﺮاق را ﻣﺤﻤﻮد اﺣﻤﺪ

ﻧﺠﻮم و ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ آﮔﺎه ﺑﻮده و اﺻﻄﻼﺣﺎت و واژهﻫﺎي ﺧﺎص آن ﻋﻠﻮم را در

اﻟﺴﻴﺪ ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺷﻌﺮ ﺧﻮﻳﺶ ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲﺑﺮده اﺳﺖ؛ ﻫﻤﻴﻦ اﻣﺮ ،ﺑﺮ دﺷﻮاري ﺷﻌﺮ او ﺑﻴﺶ از
ﭘﻴﺶ اﻓﺰوده اﺳﺖ.
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)ﺗﺎرﻳﺦ ادﺑﻴﺎت ) ،(1ﺗﺎرﻳﺦ ادﺑﻴﺎت اﻳﺮان ،ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ(

»زاداﻟﻤﺴﺎﻓﺮﻳﻦ ،ﺟﺎﻣﻊاﻟﺤﻜﻤﺘﻴﻦ و ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪ« از ﻧﺎﺻﺮﺧﺴﺮو» ،ﻣﻨﺸĤت و
ﺗﺤﻔﺔاﻟﻌﺮاﻗﻴﻦ« از ﺧﺎﻗﺎﻧﻲ» ،ﻣﺨﺘﺎرﻧﺎﻣﻪ ،ﻣﻨﻄﻖاﻟﻄﻴﺮ ،ﺗﺬﻛﺮةاﻻوﻟﻴﺎ و
ﻣﺼﻴﺒﺖﻧﺎﻣﻪ« از ﻋﻄﺎر و »ﻣﻄﻠﻊاﻻﻧﻮار ،ﺷﻴﺮﻳﻦ و ﺧﺴﺮو و ﻣﺠﻨﻮن و ﻟﻴﻠﻲ« از
اﻣﻴﺮﺧﺴﺮو دﻫﻠﻮي ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 -139ﮔﺰﻳﻨﻪي »«2
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)آراﻳﻪﻫﺎي ادﺑﻲ ،ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﺑﻴﺎن و ﺑﺪﻳﻊ(
ﺑﻴﺖ »د«» :ﺳﺮ« ﻣﺠﺎز از اﻧﺪﻳﺸﻪ اﺳﺖ.
ﺑﻴﺖ »ج« :ﻣﺼﺮاع دوم ﻋﻠﻲرﻏﻢ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﺘﻔﺎوت ،ﻫﻢﻣﻔﻬﻮم ﻣﺼﺮاع اول اﺳﺖ
و ﺑﻴﺖ ،اﺳﻠﻮب ﻣﻌﺎدﻟﻪ دارد.
ﺑﻴﺖ »ب« :ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻧﺎﻛﺲ ﺑﻪ ﻛﺲ ﺑﺮﻣﻲﮔﺮدد و ﺗﺎﺑﺶ ﺑﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ
ﺧﺰف ﺑﻪ ﮔﻬﺮ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،ﺑﻴﺖ ﻟﻒ و ﻧﺸﺮ ﻣﺸﻮش دارد.
ﺑﻴﺖ »ﻫـ«» :ﻧﺴﻴﻢ« و »ﺳﻴﻢ« ﺟﻨﺎس ﻧﺎﻗﺺ اﻓﺰاﻳﺸﻲ دارﻧﺪ.

)ﺗﺎرﻳﺦ ادﺑﻴﺎت ) ،(1ﺗﺎرﻳﺦ ادﺑﻴﺎت اﻳﺮان ،ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  134و (135
ﻃﺮﻳﻖاﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺜﻨﻮي دﻳﮕﺮي ﺑﻪ وزن و ﺷﻴﻮهي ﺣﺪﻳﻘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺮودن
آن در ﺳﺎل  528ﺗﻤﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺑﻴﺖ »اﻟﻒ«» :ﻣﻮج دﻳﺪه« اﺿﺎﻓﻪي اﺳﺘﻌﺎري اﺳﺖ و در آن دﻳﺪه ﻣﺎﻧﻨﺪ
درﻳﺎ داﻧﺴﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
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)آراﻳﻪﻫﺎي ادﺑﻲ ،ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﺑﻴﺎن و ﺑﺪﻳﻊ(
)ﺗﺎرﻳﺦ ادﺑﻴﺎت ) ،(1ﺗﺎرﻳﺦ ادﺑﻴﺎت ﺟﻬﺎن ،ﺻﻔﺤﻪي (184

ﺑﻴﺖ »د« :ﻧﺎﻟﻪ ﻛﺮدن دل ﺗﺸﺨﻴﺺ دارد.

ﮔﺘﺸﺪ ﻧﻘﺎد آﻟﻤﺎﻧﻲ ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ» :ﻃﺒﻴﻌﺖ اﻧﺴﺎن و ﻗﺪرت ذﻫﻦ او ﻫﻤﺎن اﺳﺖ

ﺑﻴﺖ »ﻫـ«» :دور از ﺗﻮ« اﻳﻬﺎم دارد -1 :ﺑﻪ واﺳﻄﻪي دوريِ ﺗﻮ  -2از ﺗﻮ

ﻛﻪ دو ﻫﺰار ﺳﺎل ﭘﻴﺶ ﺑﻮده اﺳﺖ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،راه اﻟﺘﺬاذ ﺷﻌﺮي ﻫﻢ ﺑﺎﻳﺪ

دور ﺑﺎد.

ﻫﻤﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﻴﺎن ﺑﻪ درﺳﺘﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺮدهاﻧﺪ.

ﺑﻴﺖ »ب« :ﻣﺼﺮاع دوم ﻋﻠﻲرﻏﻢ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﺘﻔﺎوت ،ﻫﻢﻣﻔﻬﻮم ﻣﺼﺮاع اول
اﺳﺖ و ﺑﻴﺖ ،اﺳﻠﻮب ﻣﻌﺎدﻟﻪ دارد.
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)ﺗﺎرﻳﺦ ادﺑﻴﺎت ) ،(2ﺗﺎرﻳﺦ ادﺑﻴﺎت اﻳﺮان ،ﺻﻔﺤﻪي (27

ﺑﻴﺖ »اﻟﻒ« :دﺳﺖ :ﻟﻒ  ،1زﺑﺎن :ﻟﻒ  ،2ﻫﺮﭼﻪ ﺑﺪاﻧﻲ ﻣﮕﻮي :ﻧﺸﺮ ،2

از ﻛﺘﺎبﻫﺎي ﻣﻄﺮحﺷﺪه در ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎ ،ﻳﻮﺳﻒ و زﻟﻴﺨﺎ ،ﻟﻴﻠﻲ و ﻣﺠﻨﻮن،

ﻫﺮﭼﻪ ﺗﻮاﻧﻲ ﻣﻜﻦ :ﻧﺸﺮ 1

ﺳﻼﻣﺎن و اﺑﺴﺎل ،ﺧﺮدﻧﺎﻣﻪي اﺳﻜﻨﺪري ،ﺳﻠﺴﻠﺔاﻟﺬﻫﺐ ،ﺳﺒﺤﺔاﻻﺑﺮار و

ﺑﻴﺖ »ج«» :ﻣﺎهﭘﺎره« :اﺳﺘﻌﺎرهي ﻣﺼﺮﺣﻪ از ﻣﻌﺸﻮق

ﺗﺤﻔﺔاﻻﺣﺮار از آﺛﺎر ﻣﻨﻈﻮم ﺟﺎﻣﻲ و ﻟﻮاﻳﺢ ،اﺷﻌﺔاﻟﻠﻤﻌﺎت و ﻧﻔﺤﺎتاﻻﻧﺲ از
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)آراﻳﻪﻫﺎي ادﺑﻲ ،ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﺑﻴﺎن و ﺑﺪﻳﻊ(

آﺛﺎر ﻣﻨﺜﻮر وي ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻬﺎرﺳﺘﺎن ﺟﺎﻣﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻧﻈﻢ و ﻧﺜﺮ اﺳﺖ.
ﻟﻤﻌﺎت از ﻓﺨﺮاﻟﺪﻳﻦ ﻋﺮاﻗﻲ اﺳﺖ و ﻣﺠﻨﻮن و ﻟﻴﻠﻲ از اﻣﻴﺮﺧﺴﺮو دﻫﻠﻮي.

در ﺑﻴﺖ ﮔﺰﻳﻨﻪي » «1ﻣﻲﺗﻮان ﺣﺴﻦ ﺗﻌﻠﻴﻞ ﺿﻌﻴﻔﻲ ﺑﺮﻗﺮار داﻧﺴﺖ اﻣﺎ ﺑﻴﺖ
اﻳﻬﺎم ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻧﺪارد.
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)ﺗﺎرﻳﺦ ادﺑﻴﺎت ) ،(2ﺗﺎرﻳﺦ ادﺑﻴﺎت اﻳﺮان ،ﺻﻔﺤﻪي (77
در ﻋﺼﺮ ﺻﺒﺎ ﻋﻠﻤﺎ و ﻣﺠﺘﻬﺪاﻧﻲ ﭼﻮن ﻣﻼ اﺣﻤﺪ ﻧﺮاﻗﻲ ،ﻣﻴﺮزا ﻣﺤﻤﻮد ﻓﺪاﻳﻲ
ﻣﺎزﻧﺪراﻧﻲ ،ﺣﺎج ﻣﻼ ﻫﺎدي ﺳﺒﺰواري و ﻣﻴﺮزا ﺣﺒﻴﺐ ﺧﺮاﺳﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺳﺮودن
ﺷﻌﺮ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ.
 -143ﮔﺰﻳﻨﻪي »«1

)ﺗﺎرﻳﺦ ادﺑﻴﺎت ) ،(2ﺗﺎرﻳﺦ ادﺑﻴﺎت اﻳﺮان ،ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  103 ،77و (160

ﺗﺸﺮﻳﺢ ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎي دﻳﮕﺮ:
ﮔﺰﻳﻨﻪي »» :«2ﺑﻪ« اﻳﻬﺎم دارد -1 :ﻧﻮﻋﻲ ﻣﻴﻮه  -2ﺑﻬﺘﺮ  /درﺧﺖ ،ﻣﻴﻮه ،ﺑﻪ
و ﺑﻮﺳﺘﺎن :ﻣﺮاﻋﺎت ﻧﻈﻴﺮ
ﮔﺰﻳﻨﻪي » :«3ﻛﻞ ﺑﻴﺖ ﺗﺸﺒﻴﻪ دارد / .ﻟﻬﺠﻪي ﺷﻴﺮﻳﻦ :ﺣﺲآﻣﻴﺰي
ﮔﺰﻳﻨﻪي » :«4ﺗﻜﺮار ﻣﺼﻮت »ـِ« :واجآراﻳﻲ  /ﺣﻠﻘﻪدرﮔﻮش :ﻛﻨﺎﻳﻪ از
ﻣﻄﻴﻊ
 -149ﮔﺰﻳﻨﻪي »«3

)آراﻳﻪﻫﺎي ادﺑﻲ ،ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﺑﻴﺎن و ﺑﺪﻳﻊ(
دﻣﺎغ ﺗﺮ داﺷﺘﻦ :ﻛﻨﺎﻳﻪ از ﺳﺮ ﺣﺎل آوردن

ﻛﺎﻧﻮن ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ آﻣﻮزش

ﺳﺮاﺳﺮي اﻧﺴﺎﻧﻲ 95

ﻛﺪ6964 :

ﺧﺸﻚ و ﺗﺮ :ﺗﻀﺎد

ﺗﺸﺮﻳﺢ ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎي دﻳﮕﺮ:

ﻣﺪام اﻳﻬﺎم ﺗﻨﺎﺳﺐ دارد -1 :ﻫﻤﻴﺸﻪ  -2ﺷﺮاب ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﺎ ﺑﺎده

ﮔﺰﻳﻨﻪ » :«1ﻓﺎﻋﻼﺗﻦ ﻓﺎﻋﻼﺗﻦ ﻓﺎﻋﻠﻦ

ﺗﻨﺎﺳﺐ دارد.

ﮔﺰﻳﻨﻪ » :«2ﻣﻔﻌﻮل ﻣﻔﺎﻋﻴﻞ ﻣﻔﺎﻋﻴﻞ ﻓﻌﻮﻟﻦ

 -150ﮔﺰﻳﻨﻪي »«2

ﮔﺰﻳﻨﻪ » :«4ﻣﻔﺎﻋﻠﻦ ﻓﻌﻼﺗﻦ ﻣﻔﺎﻋﻠﻦ ﻓﻌﻠﻦ

117

)آراﻳﻪﻫﺎي ادﺑﻲ ،ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﺑﻴﺎن و ﺑﺪﻳﻊ(
ﺳﺎز ﺑﻲآﻫﻨﮕﻢ :ﺗﺸﺒﻴﻪ
ﻧﻮا اﻳﻬﺎم ﺗﻨﺎﺳﺐ دارد -1 :آوا  -2ﻳﻜﻲ از دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ﻛﻪ در اﻳﻦ

)ﻋﺮوض ،درس  ،8ﺻﻔﺤﻪي  58و ( 59
 -156ﮔﺰﻳﻨﻪي »«2
ﻣﺼﺮع ﮔﺰﻳﻨﻪ » «2ﺑﺮ وزن » ﻣﻔﺎﻋﻠﻦ ﻓﻌﻼت ﻣﻔﺎﻋﻠﻦ ﻓﻌﻠﻦ « ﺳﺮوده ﺷﺪه

ﻣﻌﻨﺎ ﺑﺎ ﺳﺎز ،آﻫﻨﮓ ،ﺧﺎرج و ﻧﻮازش ﺗﻨﺎﺳﺐ دارد.

ﻛﻪ وزن دوري ﻧﻴﺴﺖ.

ﻧﻮازش اﻳﻬﺎم دارد -1 :ﺳﺎز زدن  -2ﻣﻼﻃﻔﺖ و ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻲ.

ﺗﺸﺮﻳﺢ ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎي دﻳﮕﺮ:

اﻳﺎم :ﻣﺠﺎز از ﻣﺮدم اﻳﺎم

ﮔﺰﻳﻨﻪ » :«1ﻣﻔﻌﻮل ﻓﺎﻋﻼﺗﻦ ﻣﻔﻌﻮل ﻓﺎﻋﻼﺗﻦ

 -151ﮔﺰﻳﻨﻪي »«4

)ﻗﺎﻓﻴﻪ ،درس ، 2ﺻﻔﺤﻪي  8ﺗﺎ (12

در ﺑﻴﺖ ﮔﺰﻳﻨﻪ ») «4ﺟﻬﺎن( در ﻫﺮ دو ﻣﺼﺮع در ﻳﻚ ﻣﻌﻨﺎ و ردﻳﻒ اﺳﺖ).

دﻳﺒﺎﭼﻪ و ﺧﻮاﺟﻪ( ﻗﺎﻓﻴﻪ ﺻﺤﻴﺢ ﻧﻤﻲﺳﺎزﻧﺪ .زﻳﺮا ﻃﺒﻖ ﺗﺒﺼﺮه ) -ِ » (2ﺑﻴﺎن
ﺣﺮﻛﺖ« ﺣﺮف اﻟﺤﺎﻗﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺷﻮد ،ﺣﺘﻲ اﮔﺮ ﺟﺰ اﺻﻠﻲ ﻛﻠﻤﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺎ ﻛﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻦ آن ﺣﺮوف ﻣﺸﺘﺮك ﻗﺎﻓﻴﻪ در اﻳﻦ دو ﻛﻠﻤﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﺗﺸﺮﻳﺢ ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎي دﻳﮕﺮ:
ﮔﺰﻳﻨﻪ » ) :«1او و ﺟﺴﺖوﺟﻮ( = »و« ﺣﺮف ﻗﺎﻓﻴﻪ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻋﺪه )(1
ﮔﺰﻳﻨﻪ ») :«2ﺷﺪه و ﺑﺪه( = )ُ-د (ِ-+ﺣﺮوف ﻗﺎﻓﻴﻪ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻋﺪه )(2
ﮔﺰﻳﻨﻪ ») :«3ﺧﻨﺪه و زﻧﺪه( = )َ-ﻧﺪ (ِ-+و )ِ-ﻧﺪ (ِ-+ﺣﺮوف ﻗﺎﻓﻴﻪ و ﻃﺒﻖ
ﻗﺎﻋﺪه ) (2و ﺗﺒﺼﺮه )(3
 -152ﮔﺰﻳﻨﻪي »«1

)ﻗﺎﻓﻴﻪ ،درس  ،1ﺻﻔﺤﻪي ( 6

ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻋﺪه ) (2ﺑﺎ اﻟﮕﻮي ﻣﺼﻮت+ﺻﺎﻣﺖ+ﺻﺎﻣﺖ اﺳﺖ.
ﺗﺸﺮﻳﺢ ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎي دﻳﮕﺮ:
ﮔﺰﻳﻨﻪ ») :«2ﺣﺒﻴﺐ و ﻋﻨﺪﻟﻴﺐ( = )ﻳﺐ( ﺣﺮوف ﻗﺎﻓﻴﻪ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻋﺪه )= (2
ﻣﺼﻮت+ﺻﺎﻣﺖ
ﮔﺰﻳﻨﻪ ») :«3رواﻳﺖ وﺷﻜﺎﻳﺖ( = )َ-ت( ﺣﺮوف ﻗﺎﻓﻴﻪ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻋﺪه )= (2
ﻣﺼﻮت+ﺻﺎﻣﺖ
ﮔﺰﻳﻨﻪ ») :«4ﻣﻲﺧﻮرد و ﻣﻲآورد( = )ُ-رَ-+د( و )َ-رَ-+د( ﺣﺮوف ﻗﺎﻓﻴﻪ
ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻋﺪه ) = (2ﻣﺼﻮت+ﺻﺎﻣﺖ

)ﻋﺮوض ،درس ،7ﺻﻔﺤﻪي (52

 -157ﮔﺰﻳﻨﻪي »«3

وزن »ﻣﻔﻌﻮل ﻣﻔﺎﻋﻴﻞ ﻣﻔﺎﻋﻴﻞ ﻓﻌﻮﻟﻦ« ﻫﻔﺘﻤﻴﻦ وزن ﭘﺮﻛﺎرﺑﺮد ﺷﻌﺮ ﻓﺎرﺳﻲ
اﺳﺖ.
ﺗﺸﺮﻳﺢ ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎي دﻳﮕﺮ:
ﮔﺰﻳﻨﻪ » :«1ﻫﺸﺘﻤﻴﻦ وزن ﭘﺮﻛﺎرﺑﺮد ﺷﻌﺮ ﻓﺎرﺳﻲ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺪون اﺣﺘﺴﺎب
ﻣﺜﻨﻮيﻫﺎ

)ﻧﻘﺪ ادﺑﻲ ،درس  ،26ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ(

اﻓﺮاد ﻧﺎمﺑﺮده در ﮔﺰﻳﻨﻪ » «2ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻘﺪ روانﺷﻨﺎﺳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 -159ﮔﺰﻳﻨﻪي »«1

)ﺳﺒﻚﺷﻨﺎﺳﻲ ،درس  ،16ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  105و (106

ﺗﺎزهﮔﻮﻳﻲ و ﻧﺎزكاﻧﺪﻳﺸﻲ وﻳﮋﮔﻲ ادﺑﻲ و واﻗﻌﻪﮔﻮﻳﻲ و واﺳﻮﺧﺖ وﻳﮋﮔﻲ
ﻓﻜﺮي ﺳﺒﻚ ﻫﻨﺪي اﺳﺖ.
 -160ﮔﺰﻳﻨﻪي »«4

ﺗﺸﺮﻳﺢ ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎي دﻳﮕﺮ:
در اﺑﻴﺎت ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎي » 1و «3ﻓﻘﻂ اﺧﺘﻴﺎرات وزﻧﻲ و در ﺑﻴﺖ ﮔﺰﻳﻨﻪ »«4
ﻓﻘﻂ اﺧﺘﻴﺎرات زﺑﺎﻧﻲ وﺟﻮد دارد.

)ﺳﺒﻚﺷﻨﺎﺳﻲ ،درس  ،21ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي (150

در ﺑﻴﺖ ﺻﻮرت ﺳﻮال و اﺑﻴﺎت ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎي »2 ،1و «3ﺑﻪ اﻏﺘﻨﺎم ﻓﺮﺻﺖ
وﻗﺖ و زﻣﺎن اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﺣﺎﻟﻲﻛﻪ در ﺑﻴﺖ ﮔﺰﻳﻨﻪ » «4ﻏﻨﻴﻤﺖ
ﺷﻤﺮدن ﻓﺮﺻﺖ رﻧﺪي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺳﺖ.
 -161ﮔﺰﻳﻨﻪي »«1

)ﻋﺮوض ،درس ،6ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  43ﺗﺎ ( 46
 -153ﮔﺰﻳﻨﻪي »«2
در ﺑﻴﺖ ﮔﺰﻳﻨﻪ » «2ﻫﻢ اﺧﺘﻴﺎرات وزﻧﻲ )آوردن ﻓﺎﻋﻼﺗﻦ ﺑﻪ ﺟﺎي ﻓﻌﻼﺗﻦ
در ﻫﺮ دو ﻣﺼﺮاع ،ﺑﻠﻨﺪ ﺑﻮدن ﻫﺠﺎي ﭘﺎﻳﺎن ﻫﺮ دو ﻣﺼﺮاع و اﺑﺪال در"
آورد"( و ﻫﻢ اﺧﺘﻴﺎرات زﺑﺎﻧﻲ ) ﺣﺬف ﻫﻤﺰه در "ﺑﻮدم اﻓﺘﺎده" و ﺗﻐﻴﻴﺮ
ﻛﻤﻴﺖ ﻣﺼﻮت ﻛﻮﺗﺎه ﺑﻪ ﺑﻠﻨﺪ در واژه "ﺳﺮ"( وﺟﻮد دارد.

)ﺳﺒﻚﺷﻨﺎﺳﻲ ،درس  ،16ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي (108

در ﻣﺼﺮع ﺻﻮرت ﺳﻮال و ﺑﻴﺖ ﮔﺰﻳﻨﻪي » «1ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﻛﻪ زﻳﺒﺎﻳﻲ و
ﺧﻮﺑﻲ از زﺷﺘﻲﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ ﺑﺮ ﻫﻢ ﻧﻤﻲﺧﻮرد ،اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -162ﮔﺰﻳﻨﻪي »«3

)ﺳﺒﻚﺷﻨﺎﺳﻲ ،درس  ،17ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي (114

در ﺑﻴﺖ ﺻﻮرت ﺳﻮال ﺑﻪ ﺳﺘﺎﻳﺶ ﻃﻠﺐ ﺗﻼش و ﺧﺴﺘﮕﻲﻧﺎﭘﺬﻳﺮي از آن
ﺗﻮﺟﻪ دارد ،در ﺣﺎﻟﻲﻛﻪ در ﺑﻴﺖ ﮔﺰﻳﻨﻪ » «3ﺗﺮك ﻛﻮﺷﺶ راه رﺳﻴﺪن ﺑﻪ
ﻣﻘﺼﻮد داﻧﺴﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

)ﻧﻘﺪ ادﺑﻲ ،درس،27ﺻﻔﺤﻪي (190

 -163ﮔﺰﻳﻨﻪي »«4

)ﻋﺮوض ،درس ،7ﺻﻔﺤﻪي(53

ﺑﻴﺖ ﺻﻮرت ﺳﻮال ﺑﺮ وزن »ﻣﻔﻌﻮل ﻓﺎﻋﻼت ﻣﻔﺎﻋﻴﻞ ﻓﺎﻋﻠﻦ« و در ﺑﺤﺮ »
ﻣﻀﺎرع ﻣﺜﻤﻦ اﺧﺮب ﻣﻜﻔﻮف ﻣﺤﺬوف« ﺳﺮوده ﺷﺪه اﺳﺖ.

)ﻋﺮوض ،درس ،7ﺻﻔﺤﻪي(53
 -155ﮔﺰﻳﻨﻪي »«3
ﺑﻴﺖ ﺻﻮرت ﺳﻮال ﺑﺮ وزن »ﻣﻔﻌﻮل ﻓﺎﻋﻼت ﻣﻔﺎﻋﻴﻞ ﻓﺎﻋﻠﻦ« اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺑﻴﺖ
ﮔﺰﻳﻨﻪ » «3ﺑﺮ وزن » ﻣﻔﻌﻮل ﻓﺎﻋﻼﺗﻦ ﻣﻔﻌﻮل ﻓﺎﻋﻼﺗﻦ« در ﮔﺮوه وزﻧﻲ 5
ﻗﺮار دارد.

ﮔﺰﻳﻨﻪ » :«4ﻣﻔﺎﻋﻠﻦ ﻓﻌﻼﺗﻦ ﻣﻔﺎﻋﻠﻦ ﻓﻌﻼﺗﻦ

 -158ﮔﺰﻳﻨﻪي »«2

در ﺑﻴﺖ ﮔﺰﻳﻨﻪ ») «1ﻏﻴﺐ و ﻋﻴﺐ( ﻛﻠﻤﺎت ﻗﺎﻓﻴﻪِ-) ،ﻳﺐ( ﺣﺮوف ﻗﺎﻓﻴﻪ و

 -154ﮔﺰﻳﻨﻪي »«4

ﮔﺰﻳﻨﻪ » :«3ﻣﻔﺘﻌﻠﻦ ﻓﺎﻋﻠﻦ ﻣﻔﺘﻌﻠﻦ ﻓﺎﻋﻠﻦ

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ داﺳﺘﺎن ﭼﻴﻨﻴﺎن و روﻣﻴﺎن ﻋﺒﺎرات ﮔﺰﻳﻨﻪ » «4ﻧﺎدرﺳﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
روﻣﻴﺎن ،ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻬﺬﻳﺐ و ﺗﺰﻛﻴﻪي ﻧﻔﺲ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ دل و روح
ﺧﻮد را ﻣﺤﻞ ﺗﺠﻠﻲ اﺳﺮار اﻟﻬﻲ ﺑﻜﻨﻨﺪ..
 -164ﮔﺰﻳﻨﻪي »«4

)ﺳﺒﻚﺷﻨﺎﺳﻲ ،درس  ،21ﺻﻔﺤﻪي (148

در اﺑﻴﺎت ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎي »2 ،1و «3ﺑﻪ ﻟﺰوم وﺟﻮد راﻫﻨﻤﺎ و ﭘﺮﺳﻴﺪن راه اﺷﺎره
ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﺣﺎﻟﻲﻛﻪ در ﺑﻴﺖ ﮔﺰﻳﻨﻪ » «4اﻳﻦ ﻣﻔﻬﻮم دﻳﺪه ﻧﻤﻲﺷﻮد.

ﻛﺎﻧﻮن ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ آﻣﻮزش )ﻗﻠﻢﭼﻲ(
 -165ﮔﺰﻳﻨﻪي »«3

ﺳﺮاﺳﺮي اﻧﺴﺎﻧﻲ 96

)ﺳﺒﻚﺷﻨﺎﺳﻲ ،درس  ،15ﺻﻔﺤﻪي (101

در ﺑﻴﺖ ﺻﻮرت ﺳﻮال و ﺑﻴﺖ ﮔﺰﻳﻨﻪ » «3ﺷﻜﻦ در ﺷﻜﻦ ﺑﻮدن و ﭼﻴﻦ
ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﺸﺘﺮﻛﻲ از زﻟﻒ ﻳﺎر ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻣﻲﻛﻨﺪ.
ﺗﺸﺮﻳﺢ ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎي دﻳﮕﺮ:
در ﺑﻴﺖ ﮔﺰﻳﻨﻪ » «1ﻋﻨﺒﺮاﻓﺸﺎﻧﻲ و در ﺑﻴﺖ ﮔﺰﻳﻨﻪ » «2ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ و ﺳﻴﺎﻫﻲ
زﻟﻒ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﻲﺷﻮد.
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گزین ی «« :»1لیالً» اسم جامد اسک ،ن مشتق

عربي (داخل )11

گزین ی «« :»2مفعول فی نانٍ» نا رسک اسک ،اسم بعاد از واو نطا ،

(ترجمه ،عربي ( ،)3ترکیبي)

 -611گزينهي «»3

«نعمَ االنسان مَن»( :اسلوب مدح) خوب انساان اساک یسا یا

/

«یشتغل بهدف » :ب هدفش مشغول ما شاو « /ال یغفال نان » :از

گزین ی «« :»4فانل» نا رسک اسک و باید «منا ی مضاف» ذیر شو
 -611گزينهي «»2

(تحلیل صرفي و نحوي ،عربي ( ،)3صفحهي )33

تشریح گزین های یگر:

غافل نم گر « /أیضاً» :هم ،نیز

(ترجمه ،عربي ( ،)3ترکیبي)

 -611گزينهي «»2

همیش نقش «معطوف» ار

«ال أ عُ»( :از فعل «وَ عَ -یَدعُ») رها نم ینم ،ترک نم ینم« /لحظا »:
لحظ ای ،یک لحظ « /مجالست » :هم نشین با او (از باب مفانل اسک،
پس لفظ «با» استفا ه م شو )« /خوفاً»( :مفعول ل ) از ترس ،ب خاارر

گزین ی «« :»1معرف باالضاف » نا رسک اسک ،چون اصالً مضاف الی ای
ندار
گزین ی «« :»3من باب تفعل» نا رسک اسک ،بایاد بااب تفعیال ذیار
شو (ادَّمَ ،یُقدِّمُ ،تَقدیم)

ترس« /فقدان» :از سک ا ن« /فضائل العلمیّ » :فضیلکهای نلم او

گزین ی «« :»4ممنوع من الصرف» نا رسک اسک ،باید اک یر ی

راه سریع پاسخ گوی  :یلم ی «حت » ر نبارت نرب نیسک ،پس س

اسم شهرها و یشورها غیرمنصرفاند ،ن خو یلم ی «مدین »!
 -611گزينهي «»2

گزین ی یگر حذف م شوند

(ترجمه ،عربي ( ،)2ترکیبي)

 -611گزينهي «»4

«الحلم» :بر باری« /حجاب ساتِر» :پر های پوشاننده« /سای

ااارع»:

(قواعد اسم ،عربي سال چهارم ،صفحهي)31

ب ترجم ی نبارت اک ینید« :هیچ مدرس ای بهتر از تجرب نیساک،
اما بهای آن گران اسک و آن (بها) ،نمر ماسک!»
ضمیر «ها» ر «نمنها» ب «تجرب » برم گر

شمشیری برنده
راه سریع پاسخ گوی  :نیازی ب ترجما ی ا اما ی جملا نیساک ،ر
گزین ی «« ،»1نقال» ترجما نشاده ،ر گزینا ی «« ،»2پوشایده»

ضمیر «ه » ب «نمن» برم گر
 -611گزينهي «»3

و مونث آمده اسک ،اماا

و باید مذیر باشد (هوَ)

(قواعد اسم ،عربي ( ،)2صفحههاي  351و )353

نا رسک اسک (ساتِر اسم فانل اسک!) و ر گزین ی «« ،»3پوشانندهی

«ابیل» اسم مصغر و «الصّرف » اسم منسوب اسک

تو» نا رسک اسک ،چون ر نبارت نرب معا ل ،ضمیری نیسک

تشریح گزین های یگر:

(ترجمه ،عربي ( ،)2ترکیبي)

 -611گزينهي «»1

ر این گزین « ،إن :اگر» ترجم نشاده اساک،

یامالً مشخص اسک ی

ترجم ی صحیح نبارت« :اگر انسان ر برابر مر م تواضع یناد ،او را از

(تعریب ،عربي ( )2و ( ،)3ترکیبي)

«بچشد»( :فعل شرط) یذُق ،ذاقَ« /شیرین موفقیک» :حلاو النججااح /
«یکبار» :مرجة واحدة « /ر مقابل» :أمامَ« /سخت های زندگ » :صعوبات

ار (رفیل)

گزین ی « :»4ر این گزین فقط اسم منسوب وجو

ار (ذهب ّ)

(قواعد اسم ،عربي سال چهارم ،صفحهي )9

فانل فعل «یشف » ،ضمیر مستتری اسک ی ب یک اسم مونث (هذه
الطجفل ) برم گر  ،بنابراین باید ب صورت مونث (تشف ) بیاید و جایز
نیسک ی مذیر باشد

 -611گزينهي «( »3انواع اعراب ،عربي سال چهارم ،صفحههاي  35تا )31

الحیاة« /استقامک م ورز »( :جواب شرط) یصیرْ ،صَبرَ
اک ینید یا «ذوَّق ،یُاذوّق» فعلا متعادی با معناای «چشااند،

«لِمَ» همان «لِماذا» ب معنای «برای چ » و از اسمهای پرسش اسک و
نباید آن را با «لم» مجزوم ینندهی فعل اشتباه گرفک ،بنابراین هیچ

م چشاند» اسک

(تعریب ،عربي ( ،)3ترکیبي)

 -616گزينهي «»4
«والدین ی

گزین ی « :»2ر این گزین فقط اسم مصغر وجو
 -611گزينهي «»4

نظر منزلک و مقام باال م برند!»
 -611گزينهي «»1

گزین ی « :»1ر این گزین فقط اسم منسوب وجو

ار (الهیّ )

» :الوالدانِ اللجاذانِ ،الوالادینِ اللجاذینِ« /فرزندانشاان»:

أوال هما ،أبناءهما « /راه پیشرفک» :سبیل التقدّم« /باز نم

ارناد» :ال

تانیری بر روی فعل پس از خو ندار و لیل ندار ی حرف نون از
آخر فعل حذف شو پس «ال تستمعانِ» صحیح اسک
تشریح گزین های یگر:

نبال فعل مضارع مرفوع و منف باشیم ،گزینا ی «»1

گزین ی «« :»1تتواضعوا» فعل شرط و مجزوم ب حذف نون اسک

فعل مجزوم «نباید باز ارند» ،گزین ی « »2فعل مجزوم «بازنداشت اند»

گزین ی «« :»2تَنجحوا» جواب رلب و مجزوم ب حذف نون اسک

یصدّانِ (باید ب

و گزین ی « »3فعل منصاوب «بازنخواهناد اشاک» اساک )« /نیکاو
والدین هستند» :نعمَ الوالدانِ

(اعراب گذاري ،عربي ( ،)2ترکیبي)

 -611گزينهي «»1

حریک گذاری رسک نبارت« :اُستُشهِدَ ف ساحَ ِ الجِهاا ِ اِنناا نَشَارَ

ر صیغ ی جمع مونث نون از آخر فعل حذف نم شو
 -611گزينهي «»1

(قواعد اسم ،عربي ( ،)2صفحهي )332

«یُعرفون» جمل ی وصفی اسک و موصوف آن« ،نالمات» اسک ی اسم
موخر «إنج» و منصوب اسک ،پس جمل ی وصفی هم ب تبعیک از آن،

مُجاهِداً وَ إحدی نَشرةَ مُجاهِدةً!»
اک ینید ی «اُستُشهِدَ» فعل ماض مجهول اسک و ر پایانش فتحا
م گیر « ،مِجاهِد :جها گر» هم اسم فانل اسک ،پاس ناین الفعلاش

منصوب م شو
ر گزین های یگر« ،لیس ل »« ،تنتشر» و «یُسرنونَ» جمل وصفی
هستند ی همگ ب تبعیک از موصوفهایشان (فلک ،اطیرة و أرفال)

(ها) باید یسره بگیر

(اعراب گذاري ،عربي ( ،)3ترکیبي)

 -611گزينهي «»3

«الفُرص َ» اسم «إنَّ» و منصوب و «سانِح ٌ» خبر آن و مرفوع اسک
 -611گزينهي «»3

گزین ی «« :»4أن یتمتجعنَ» فعل مضارع منصوب اسک و م

انیم ی

(تحلیل صرفي و نحوي ،عربي سال چهارم ،ترکیبي)

تشریح گزین های یگر:

محلجاً مجرور هستند
 -616گزينهي «»2

(اسالیب جمله ،عربي ( ،)3صفحهي )333

ر گزین ی «« ،»2أضرج» صیغ ی تعجّب و «الیومانِ» متعجب من اسک،
از آنجای ی متعحب من باید منصوب باشد ،بنابراین «الیومینِ»
صحیح اسک
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(منصوبات ،عربي ( ،)3صفحهي )312

 -611گزينهي «»1

وات فعل مبهم جمل متعدی باشد ،اصل تمییز ،مفعول ب اسک ،ر
اینجا «یثَّر» متعدی اسک ،پس اصل تمییز ،مفعول ب اسک
تشریح گزین های یگر:
گزین ی «« :»2اِشتهر» فعل الزم اسک ،وات فعل مابهم جملا  ،الزم
باشد ،اصل تمییز ،فانل اسک
گزین ی « :»3نامل ابهام اسم تفضیل «أاصَر» اسک ،وات نامل ابهام،
اسم تفضیل باشد ،اصل تمییز ،مبتداسک
گزین ی «« :»4حسُنَ» فعل الزم اسک ،وات فعل مابهم جملا  ،الزم
باشد ،اصل تمییز ،فانل اسک
 -611گزينهي «»4

(منصوبات ،عربي سال چهارم ،صفحهي )11

استثنا ر این گزین  ،از نوع مفرجغ اسک و با حذف «إلجا» از جمل ،
مستثنای «مَن» نقش فانل م گیر بنابراین مرفوع اسک
ر گزین های « »1و « ،»2جمل ی ابل از إلجا ،یامل اسک و استثنا از نوع
غیرمفرغ اسک ،بنابراین مستثن  ،منصوب اسک ر گزین ی «،»3
استثنا از نوع مفرغ اسک و با حذف «إلجا» از جمل  ،مستثنای «الدّناء»
نقش مفعول ب م گیر بنابراین منصوب اسک
 -611گزينهي «»2

(بالغت ،عربي ( ،)3صفحهي )353

«االیمان» مشبّ و «استمساک» مشبّ ب اسک ،ول ا ات تشبی و
وج شب محذوف اند ،بنابراین تشبی از نوع بلیغ اسک
تشریح گزین های یگر:
گزین ی «« :»1یُشب » ا ات تشبی و «جماالً» وج شب اسک
گزین ی «« :»3کَ» ا ات تشبی اسک
گزین ی «« :»4ف العظم » وج شب اسک
 -611گزينهي «»4

(بالغت ،عربي ( ،)3صفحهي )393

ر آیات ارآن  ،معموال سجع را با نام «فاصل » م شناسند ،ر گزین ی
« »4میان یلمات پایان  ،سجع یا فاصل وجو

ار
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ﺳﺮاﺳﺮي اﻧﺴﺎﻧﯽ 96

ﮐﺎﻧﻮن ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ آﻣﻮزش )ﻗﻠﻢﭼﯽ(
ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ )داﺧﻞ (96
 -216ﮔﺰﯾﻨﻪي »«2

)ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ ) ،(1ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  48 ،47و (53

ﺟﻬﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻧﻈﻢ آن ،ﭘﺪﯾﺪهاي ﻃﺒﯿﻌـﯽ و ﺗﮑـﻮﯾﻨﯽ ﻧﯿﺴـﺖ ﺑﻠﮑـﻪ
ﻫﺴﺘﯽ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ اي دارد .اﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﯾﮑﯽ از وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﺟﻬﺎن اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ
اﺳﺖ.
ﻫﺮﮔﺎه ﯾﮏ ﻧﺴﻞ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺪ آن را ﺑﻪ ﻧﺴﻞ
ﺑﻌﺪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺳﺎزد ،ﺟﻬﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آن ﻓﺮو ﻣﯽرﯾﺰد ﯾﺎ دﮔﺮﮔﻮن ﻣﯽﺷﻮد.
اﺟﺰا و ﺑﺨﺶﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻫﻤﯿﺖ ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ ﻧﺪارﻧﺪ.

ﺑﻪ ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺣﯿﺎﺗﯽ و ﺗﻌﯿﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮاي ﺟﻬﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دارﻧﺪ،
ﻻﯾﻪﻫﺎي ﻋﻤﯿﻖ و ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﺟﻬﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .در ﻻﯾﻪﻫﺎي ﻋﻤﯿﻖ
ﺟﻬﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﺟﺰا و ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎﯾﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ در ﻣﻌﺮض ﺗﻐﯿﯿـﺮ
و ﺗﺤﻮل ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮدﻧﺪ.

 -217ﮔﺰﯾﻨﻪي »«4

)ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ ) ،(1ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  80 ،78و (87

ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻧﻮاﻋﯽ دارد ﮐﻪ ﻋﺎمﺗﺮﯾﻦ و ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮع آن ،ﻓﻬـﻢ
ﻋﺮﻓﯽ ﯾﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ.

ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺷﻬﻮدي ﺑﺮﺧﻮردي ﯾﮑﺴﺎن ﻧﺪارد و ﺑﺮﺧـﯽ
از ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎ ،آن را ﻏﯿﺮﻋﻠﻤﯽ ﻣﯽداﻧﻨﺪ.

ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺮاي ﮐﺸﻒ واﻗﻌﯿﺖ و ﺷﻨﺎﺧﺖ درﺳﺖ و ﻧﺎدرﺳـﺖ ﺑـﻮدن

اﻣﻮر و ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎﺳﺖ.

 -218ﮔﺰﯾﻨﻪي »«3

)ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ ) ،(1ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  37و (97

ﻣﺮگ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﯾﮏ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ رخ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ آن ﻓﺮﻫﻨـﮓ ﺑـﺎ وﺟـﻮد
ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮي ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎي ﺧﻮد ،ﺑﺎ ﻫﻮﯾﺖ ﺟﺴـﻤﺎﻧﯽ و ﻣﻌﻨـﻮي اﻓـﺮاد
اﺻﻄﮑﺎك ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ و از ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﺟﺴـﻤﺎﻧﯽ ﯾـﺎ ﻓﻄـﺮي و

ﻣﻌﻨﻮي آنﻫﺎ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪ.

ﺑﺤﺮان ﻫﻮﯾﺖ در ﺟﺎﯾﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻮان ﺣﻔـﻆ و دﻓـﺎع از
ﻋﻘﺎﯾﺪ و ارزشﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮد را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺤﺮان ﻫﻮﯾﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ

ﺑﻪ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ و ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻫﻮﯾﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد.

ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑـﺎ ﻧﯿﺎزﻫـﺎي ﻣﻌﻨـﻮي و روﺣـﯽ اﻓـﺮاد ﻋﻤـﻞ ﻧﮑﻨـﺪ و
ﭘﺮﺳﺶﻫﺎي وﺟﻮدي آدﻣﯿﺎن را درﺑﺎرهي ﻣﻌﻨـﺎي زﻧـﺪﮔﯽ و ﻣـﺮگ ﭘﺎﺳـﺦ

ﻧﺪﻫﺪ و در ﻣﺴﯿﺮ ﻏﻔﻠﺖ از اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ روزﮔﺎر ﺑﮕﺬراﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﺎ ﺷـﮑﺎﮐﯿﺖ

و ﭘﻮچاﻧﮕﺎري ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮد ،ﻧﺸﺎط زﻧﺪﮔﯽ را از دﺳﺖ ﻣـﯽدﻫـﺪ و ﺑـﺎ اﻧـﻮاع
ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺳﯿﺐﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﺄس ،ﻧﺎاﻣﯿﺪي و ﺧﻮدﮐﺸﯽ اﻓﺮاد روﯾﺎرو ﻣﯽﺷﻮد.

 -221ﮔﺰﯾﻨﻪي »«1

)ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ ) ،(2ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  81و (82

ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ارزشﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑـﺎ وﺿـﻊ ﻗـﻮاﻧﯿﻦ و

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺟﺮاﯾﯽ ،ﺑﻪ ﺳﻬﻢ ﺧﻮد ﺑﺮ ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدي اﺛﺮ ﻣﯽﮔﺬارد.

اﮔﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺟﻬﺖ ﻋﻘﺎﯾﺪ و ارزشﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ ﺟﺎﻣﻌـﻪ

ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻈﺎم ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﻘﺒﻮﻟﯿﺖ ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ وﺿﻊ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻟﯽ رﻓـﺎه ﻋﻤـﻮﻣﯽ را در

ﺳﻘﻔﯽ ﻣﻌﯿﻦ ﺑﺮاي ﻫﻤﮕﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ.
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)ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺻﻔﺤﻪي (67

ﺑﺮﺧﻮرد اﺳﺘﻌﻤﺎري ﻏﺮب ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺟﻮاﻣﻊ ﻏﯿﺮﻏﺮﺑﯽ از

ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدي و ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﻣﻮﺿﻊ ﺿﻌﻒ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ .اﯾـﻦ ﭘﺪﯾـﺪه اﻏﻠـﺐ

ﻋﻠﻢ ﻧﻈﺮي ،ﺑﻪ ﻫﺮ ﻋﻠﻢ و داﻧﺸﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع آن ﻣﺴﺘﻘﻞ از اراده

ﻧﻮﻋﯽ ﺧﻮدﺑﺎﺧﺘﮕﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ را ﻧﯿﺰ در آنﻫﺎ اﯾﺠﺎد ﻣـﯽﮐـﺮد .ﺧﻮدﺑـﺎﺧﺘﮕﯽ

ﻋﻘﻞ ﻋﻤﻠـﯽ ﻗـﻮ هاي اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑﺎﯾـﺪﻫﺎ و ﻧﺒﺎﯾـﺪﻫﺎ و اﺣﮑـﺎم ارزﺷـﯽ را

را ﮐﻪ در ﻗﺒﺎل آن ﺑـﻪ ﺧﻮدﺑـﺎﺧﺘﮕﯽ دﭼـﺎر ﺷـﺪهاﺳـﺖ ،ﺑـﺪون ﺗﺤﻘﯿـﻖ و

ﻣﻨﻈﻮر از ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻋﻘﻠﯽ ،ﻋﻠﻮﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻣﻌﻨـﺎي ﺧـﺎص ﻋﻘـﻞ،

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﻮد را در ﮔـﺰﯾﻨﺶ ﻋﻨﺎﺻـﺮ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﻓﺮﻫﻨـﮓ ﻏﺮﺑـﯽ از دﺳـﺖ

و آﮔﺎﻫﯽ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ.

ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ و درﺑﺎرهي ارزشﻫﺎي ﻓﺮدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ داوري ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﯾﻌﻨﯽ ﻋﻘﻞ ﻧﻈﺮي و ﻋﻤﻠﯽ ،اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ.
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)ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ ) ،(2ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  41 ،39و (43

ﻗﻮاي ﺑﺪﻧﯽ در ﺣﮑﻢ اﺑﺰارﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮاي ﻗﻮاي ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ و رواﻧﯽ اﻧﺴﺎن ﻫﺴـﺘﻨﺪ.
اﮔﺮ اﯾﻦ ﻗﻮا آﺳﯿﺐ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ،زﻣﯿﻨﻪي ﭘـﺮورش ﻗـﻮاي روﺣـﯽ و ﻧﻔﺴـﺎﻧﯽ ﻧﯿـﺰ

ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ي ﺧﻮد ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ دﯾﮕـﺮي
ﮔﺰﯾﻨﺶ و ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاي ﺗﻘﻠﯿﺪي ﻓﺮا ﮔﯿﺮد .در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﺟﻮاﻣﻊ ﻏﯿﺮﻏﺮﺑـﯽ،
ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،ﻏﺮب ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻧﺘﻘﺎل را در ﭼﺎرﭼﻮب اﻫﺪاف اﻗﺘﺼﺎدي و ﺳﯿﺎﺳﯽ

ﺧﻮد ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽﮔﯿﺮد.
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)ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  81 ،77و (92

اﻟﻒ :ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺟﺪﯾﺪ ﻏﺮب ،ﻣﺴﯿﺮي را ﺑﺮاي ﺣﻞ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭘﯿﻤـﻮد

آﺳﯿﺐ ﻣـﯽﺑﯿﻨـﺪ .اﯾـﻦ ﮔـﺬاره ﺑﯿـﺎﻧﮕﺮ ﺗـﺄﺛﯿﺮ وﯾﮋﮔـﯽﻫـﺎي ﺟﺴـﻤﺎﻧﯽ ﺑـﺮ

ﮐﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸـﮑﻼت ﺟﺪﯾـﺪ ﺑـﻪ دﻧﺒـﺎل آورد .ﭼـﺎﻟﺶﻫـﺎي ﺟﺪﯾـﺪ ﺑـﻪ

ﺟﻬﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ و رواﻧﯽ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﻧﯿـﺰ ﺗﻌﺎﻣـﻞ و

ب :ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑـﺮ ﺷـﻌﺎر آزادي و ﺧﺼﻮﺻـﺎً آزادي اﻗﺘﺼـﺎدي ،راه

اﺧﻼﻗﯽ و رواﻧﯽ اﻓﺮاد ﺳﺎزﮔﺎر اﺳﺖ ،ﻧﻤﻮﻧﻪاي از اﯾﻦ ﺗﻌﺎﻣﻞ و ﺗﺄﺛﯿﺮ اﺳﺖ.

اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻧﺎدﯾﺪه اﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺑﻮد.

ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت روﺣﺎﻧﯽ اﺳﺖ.

ﺻﻮرتﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺷﻮد؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﭼﺎﻟﺶ ﻣﻌﺮﻓﺘﯽ و ﻋﻠﻤﯽ.

ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ دارﻧﺪ .اﯾﻨﮑﻪ ﻫﺮ ﺟﻬﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑـﺎ ﻧـﻮﻋﯽ ﺧـﺎص از ﻫﻮﯾـﺖ

اﺳﺘﺜﻤﺎر را ﺑﺮاي ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺛﺮوت ﺑﺎز ﮐﺮده و ﻋﺪاﻟﺖ را در ﻋﺮﺻﻪي ﺣﯿـﺎت

ﻫﺮ ﺟﻬﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻫﻮﯾﺖ ﺧﻮد ﺑﺎ ﺟﻬﺎن ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﯽﮐﻨـﺪ.

ج :اﺻﻄﻼح ﻣﺮﮐﺰ و ﭘﯿﺮاﻣـﻮن ﺑـﻪ ﻧﻘـﺶ ﻣﺮﮐـﺰي ﮐﺸـﻮرﻫﺎي ﺛﺮوﺗﻤﻨـﺪ و

ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻗﺒﯿﻠﻪ اي آﻧﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺟﻬـﺎن اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﺑـﺎ

ﺧﻮد را از ﻃﺮﯾﻖ اﺳﺘﺜﻤﺎر اﻗﺘﺼﺎدي ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻏﯿﺮﻏﺮﺑﯽ ﺣﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

اﯾﻦﮐﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪي ﻗﺒﯿﻠﻪاي )ﻫﻮﯾﺖ اﯾﻦ ﺟﻬـﺎن( ،ﻫﻮﯾـﺖ اﻓـﺮاد از ﻃﺮﯾـﻖ

ﺟﻬﺎن ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ.
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ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺷﺎره دارد .ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ،ﺟﻮاﻣﻊ ﻏﺮﺑﯽ ﭼـﺎﻟﺶﻫـﺎي دروﻧـﯽ

 -224ﮔﺰﯾﻨﻪي »«3

)ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ ) ،(2ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  58و (60

)ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  109 ،45و (116

ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺟﺪﯾﺪ ﻏﺮب ﺑﺎ ﻓﻠﺴﻔﻪﻫﺎي روﺷﻨﮕﺮي ﻋﻤﯿﻖﺗﺮﯾﻦ ﻻﯾﻪﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
ﻏﺮب را ﺗﺴﺨﯿﺮ ﻣﯽﮐﺮد.

ﺳﺮاﺳﺮي اﻧﺴﺎﻧﯽ 96

ﮐﺎﻧﻮن ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ آﻣﻮزش )ﻗﻠﻢﭼﯽ(

در ﺟﺮﯾﺎن اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﻪ ،رﻗـﺎﺑﺘﯽ ﺳـﺨﺖ ﺑـﯿﻦ ﺑﯿـﺪارﮔﺮان اﺳـﻼﻣﯽ و

دﯾﮕﺮ اﻧﻘﻼبﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﻪ دﻟﯿـﻞ روﯾﮑـﺮد ﭼـﭗ و ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴـﺘﯽ

اﻧﺪﯾﺸﻪ ي ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺘﯽ در ﺣﺮﮐﺖ اﻓﺮاﻃﯽ و اﺳـﺘﻌﻤﺎري ﺧـﻮد ﺑـﺎ

و ارزشﻫﺎي روﺷﻨﮕﺮي ﻣﺪرن ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﺮد.

ﻣﻨﻮراﻟﻔﮑﺮان ﻏﺮبزده ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ.

ﻋﺒﻮر از دوره ي اﺳﻼﻣﯽ و رﺟﻮع ﺑﻪ دوران ﭘﯿﺶ از اﺳﻼم ﺑﺮاي ﻫﺮﯾـﮏ از

دوﻟﺖﻫﺎي ﺗﺎزه ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از دﺧﺎﻟـﺖ اﺳـﺘﻌﻤﺎر در ﻣﻨـﺎﻃﻖ اﺳـﻼﻣﯽ
اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ اي وﯾﮋه ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﯽﮐـﺮد .اﯾـﻦ ﻋﻤـﻞ ﺑـﻪ ﻗﺼـﺪ

ﻫﻮﯾﺖﺳﺎزي ﺑﺮاي دوﻟﺖﻫﺎﯾﯽ اﻧﺠـﺎم ﻣـﯽﺷـﺪ ﮐـﻪ ﺑـﻪ اﻗﺘﻀـﺎي ﻋﻤﻠﮑـﺮد
اﺳﺘﻌﻤﺎري ﺟﻬﺎن ﻏﺮب ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.
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ﺗﻔﺎوت داﺷﺖ ،وﻟﯽ ﺑﺎ ﺧﺼﻠﺖ ﺳﮑﻮﻻر و دﻧﯿﻮي ﺧﻮد در ﭼﺎرﭼﻮب آرﻣﺎنﻫﺎ
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)ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ ) ،(1ﺻﻔﺤﻪي  34و ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  54و (115
ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ اﻧﺘﻘﺎدي ،ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻋﻠﻢ اﺑﺰاري ﻧﯿﺴﺖ ﺗـﺎ در ﺧـﺪﻣﺖ وﺿـﻊ
ﻣﻮﺟﻮد و ﺑﻪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ و ﭘﯿﺶﮔﯿﺮي ﺣﻮادث ﻣﺸﻐﻮل ﺑﺎﺷـﺪ ﺑﻠﮑـﻪ داﻧﺸـﯽ

اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ داوري ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ارزشﻫﺎ و ﻫﻨﺠﺎرﻫـﺎ ،ﺗﻮﺻـﯿﻪﻫـﺎي ﺧـﻮد را

)ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  78 ،64و (115

ﺟﻬﺖ ﮔﺬار از ﻧﻈﺎم ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ ﺳﻮي ﻧﻈﺎم ﻣﻄﻠﻮب ،اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ.

در ﺟﻨﺒﺶ ﻋﺪاﻟﺘﺨﺎﻧﻪ ،ﻫﺪف ﺗﻨﻬﺎ اﺻﻼح ﮐﺎر ﯾـﺎ رﻓﺘـﺎر ﺧﺎﺻـﯽ از ﭘﺎدﺷـﺎه

ﺟﻨﺒﺶ ﻋﺪاﻟﺘﺨﺎﻧﻪ از آن ﺟﻬﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳـﯽ ﺟﺎﻣﻌـﻪ را ﺗﻐﯿﯿـﺮ

ﻧﺒﻮد؛ ﺑﻠﮑﻪ اﺻﻼح ﺷﯿﻮهي زﻣﺎﻣﺪاري ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻮد.

ﻧﻈﺮﯾﻪ ﭘﺮدازان اﻗﺘﺼﺎد ﻟﯿﺒﺮال ،آزادي ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺻـﺎﺣﺒﺎن ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ را ﺿـﺎﻣﻦ

دوﻟﺖﻣﺮدان ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻗﺪرت ﺑﺎ ﺛﺮوت و ﺗﺠﺎرت ﺷـﮑﻞ

ﻣﯽداد ،ﯾﮏ اﻧﻘﻼب اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻮد.

ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ و ﻫﺮﻧﻮع ﻣﺪاﺧﻠﻪي دوﻟﺖ را ﻣﻨﻊ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ

ﺑـﺎ ﺷـﮑﻞﮔﯿـﺮي ﻧﻬﺎدﻫـﺎي ﺑــﯿﻦاﻟﻤﻠﻠـﯽ و ﺑﺎزارﻫـﺎي ﻣﺸـﺘﺮك ﻣﻨﻄﻘــﻪاي،
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎي ﺑـﯿﻦاﻟﻤﻠﻠـﯽ ﺑـﻪ ﻣﻨﻄﻘـﻪاي ﺧـﺎص ﻣﺤـﺪود
ﻧﻤﯽﺷﻮد ،آنﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺒﮑﻪﻫﺎي ﻋﻈﯿﻢ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ،ﺗﻐﯿﯿﺮات اﻗﺘﺼﺎدي
در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
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)ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  112 ،101و (132

ﺑﺎزرﮔﺎﻧــﺎن ﺑــﺮاي ﺗﺠــﺎرت و ﺳــﻮد ،ﻧﯿﺎزﻣﻨــﺪ ﺣﻤﺎﯾــﺖ ﻧﺎوﮔــﺎن ﻧﻈــﺎﻣﯽ

ﮔﺮﻓﺖ.
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)ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  18 ،13و (37

ﻣﻐﻮﻻن ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎﯾﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﻧﻈﺎﻣﯽ

ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻐﻮﻻن ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرده ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ،اﻣﭙﺮاﻃﻮري ﻣﻐﻮل در

ﭼﯿﻦ ،ﻫﻨﺪ و اﯾﺮان ،ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎي اﻗﻮام ﻣﻐﻠـﻮب ،ﻫـﻮﯾﺘﯽ ﭼﯿﻨـﯽ،
ﻫﻨﺪي و اﯾﺮاﻧﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ درآﻣﺪ.

اﻓﻮل ﺳﮑﻮﻻرﯾﺴﻢ و اﻗﺒﺎل ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ ،ﺑﺎزار ﻣﻌﻨﻮﯾﺖﻫﺎي ﮐﺎذب و دروﻏﯿﻦ

اوﻣﺎﻧﯿﺴﻢ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ اﻧﺴﺎنﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻏﺮب اﺳﺖ و ﺑﻪ

ﺑﺎ ﺑﯿﺪاري اﺳﻼﻣﯽ ،روﯾﮑﺮد دﯾﻨﯽ و ﻣﻌﻨﻮي ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺳـﻄﻮح

ﻣﻮﺟﻮدي اﯾﻦ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐـﻪ اﺻـﺎﻟﺘﺎً و ﺑـﺎ ﻧﻈـﺮ ﺑـﻪ ذات ﺧـﻮد ،ارادهي

ﺑﻌﺪ از رﻧﺴﺎﻧﺲ ،اﻋﺘﺒﺎر ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺧﻮد را از دﺳﺖ داد.

ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداري ﮐﺎﻧﻮن ﺛﺮوت و ﻗﺪرت را ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ و

را ﺑﺮاي ﻏﺎرت ﻣﯿﺮاث درﻫﻢ رﯾﺨﺘﻪ روﺷﻨﮕﺮي ﻣﺪرن روﻧﻖ ﺑﺨﺸﯿﺪ.

ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻮاﻣﻊ ﻏﺮﺑﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ارزشﻫﺎ و آرﻣﺎنﻫـﺎي

ﻣﻌﻨﺎي اﺻﺎﻟﺖ اﻧﺴﺎن دﻧﯿﻮي و اﯾﻦ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ .در اﯾـﻦ ﻓﺮﻫﻨـﮓ ،اﻧﺴـﺎن

ﺗﺼﺮف در دﯾﮕﺮ ﻣﻮﺟﻮدات و ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ آنﻫﺎ را داد.

ﺑﺎ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﺑﻠﻮك ﺷﺮق و از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﺟﺎذﺑﻪﻫـﺎي روﺷـﻨﻔﮑﺮي ﭼـﭗ در

ﮐﺸﻮرﻫﺎي دﯾﮕﺮ را در ﭘﯿﺮاﻣﻮن و ﺣﺎﺷﯿﻪي آن ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽﮔﯿﺮد.

داد و ﻏﺮﺑﺰدﮔــﺎن اﯾــﻦ ﺟﻮاﻣــﻊ ،دﯾﮕــﺮ ﺑــﺎر در ﺣﺎﺷــﯿﻪي اﻧﺪﯾﺸــﻪﻫــﺎي

)ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ ) ،(2ﺻﻔﺤﻪي  86و ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي 86 ،82 ،79

ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ ،اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن در ﮐﺸﻮرﻫﺎي اﺳﻼﻣﯽ ﺟﺎذﺑﻪي ﺧﻮد را از دﺳﺖ
ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﺘﯽ ﻏﺮﺑﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
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و (88

)ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺻﻔﺤﻪي (111

دﯾﺪﮔﺎه اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺎﻟﺘﻮس رﯾﺸﻪ در ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴـﻢ ﻣﺘﻘـﺪم دارد درﺣـﺎﻟﯽ ﮐـﻪ
ﻣﺎرﮐﺲ از ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ اﻗﺘﺼﺎدي اﻧﺘﻘﺎد ﻣﯽﮐﺮد و ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ او

اﻋﺘﺮاض روﺷﻨﻔﮑﺮان ﭼﭗ ﺑﻪ ﻧﺴﻞ اول ،از ﺟﻬﺖ ﮔﺮﯾﺰ آﻧﺎن از ﺑﻨﯿـﺎنﻫـﺎي

از ﻓﺮدﮔﺮاﯾﯽ ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﺘﯽ و اﻗﺘﺼﺎد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداري ﻋﺒﻮر ﻣـﯽﮐـﺮد و ﺻـﻮرﺗﯽ

ﮐﻪ ﻃﯽ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ در ﮐﺸـﻮرﻫﺎي ﻏﺮﺑـﯽ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﻋﻤﻠﮑـﺮد اﻗﺘﺼـﺎدي

آﮔﻮﺳﺖ ﮐﻨﺖ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻌـﺪ از اﻧﻘـﻼب ﺻـﻨﻌﺘﯽ ،ﺟﻨـﮓ از ﻗـﺎﻣﻮس

ﻓﮑﺮي اﺳﻼﻣﯽ ﯾﺎ اﺳﻼم ﺳﺘﯿﺰي آﻧﺎن ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺑﻠﮑﻪ از ﻧﻮع اﻋﺘﺮاﺿﺎﺗﯽ اﺳـﺖ

ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﺮد.

ﻧﻈﺎمﻫﺎي ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﺘﯽ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداري ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ.

ﺑﺸﺮي رﺧﺖ ﺑﺮﻣﯽﺑﻨـﺪد درﺣـﺎﻟﯽ ﮐـﻪ ﻫـﺎﻧﺘﯿﻨﮕﺘﻮن ﻣﺮﺣﻠـﻪي دﯾﮕـﺮي از
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)ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺻﻔﺤﻪي (118

اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ،ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﺎﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در
ﻣﺸﺮوﻃﻪ آﻏﺎز ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪي ﻧﺰدﯾﮏ ﺑـﻪ ﺻﺪﺳـﺎل

ﺗﺠﺮﺑﻪي ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﺪ؛ ﺗﺠﺮﺑﻪي رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﻣﻨﻮراﻟﻔﮑﺮان ﻏـﺮبزده،

ﺗﺠﺮﺑــﻪي اﺳــﺘﺒﺪاد اﺳــﺘﻌﻤﺎري و ﺗﺠﺮﺑــﻪي رﻓﺘــﺎر روﺷــﻨﻔﮑﺮاﻧﯽ ﮐــﻪ در

ﺣﺎﺷﯿﻪي ﺑﻠﻮك ﺷﺮق و ﻏﺮب ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
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درﮔﯿﺮيﻫﺎ را ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ از آن ﺑﺎ ﻧﺎم ﺟﻨﮓ ﺗﻤﺪنﻫﺎ ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﻮﻧﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺳﻄﻮ ،ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﮐﺜﺮﯾﺖ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑـﺮ ﻣـﺪار

ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎي آنﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
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)ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ ) ،(2ﺻﻔﺤﻪي  47و ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  54و (115

ﺷﺒﮑﻪي رواﺑﻂ ﭘﺎﯾﺪاري ﮐﻪ در ﯾﮏ دوره ي ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﯿﻦ ﺟﻮاﻣـﻊ ﻣﺨﺘﻠـﻒ
ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﻧﻈﺎم ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ.

ﺑﺨﺸﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ زﯾﺮ ﻧﻔـﻮذ و در ﺣﺎﺷـﯿﻪي ﺑﻠـﻮك ﺷـﺮق ﺑﻮدﻧـﺪ،

)ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺻﻔﺤﻪي (125

اﻧﻘﻼبﻫﺎي آزاديﺑﺨﺶ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ،ﺗﻘﻠﯿﺪﻫﺎي ﺑﺪﻟﯽ از اﻧﻘﻼبﻫﺎي ﻣﺪرن

ﺑﻮدﻧﺪ .اﻧﻘﻼب اﮐﺘﺒﺮ  1917ﻣﯿﻼدي روﺳﯿﻪ ﻧﯿﺰ ،اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮔﺮﭼـﻪ ﺑـﺎ

ﺟﺒﻬﻪ ي ﭘﺎﯾﺪاري و ﻣﻘﺎوﻣـﺖ را ﺗﺸـﮑﯿﻞ ﻣـﯽدادﻧـﺪ و ﮔـﺮوهﻫـﺎي ﻣﺒـﺎرز
ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ اﺧﯿﺮ ﻣﻠﺤﻖ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ.

ﺳﺮاﺳﺮي اﻧﺴﺎﻧﯽ 96

ﮐﺎﻧﻮن ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ آﻣﻮزش )ﻗﻠﻢﭼﯽ(

ﺟﻬﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻮﻟﺪ ﻫﺮ ﻓـﺮد ،ﺑﺨﺸـﯽ از ﻫﻮﯾـﺖ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ او را
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ آن ﻓﺮد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎي ﺧﻮد ﺑﻪ رﺳـﻤﯿﺖ
ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ.
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)ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ ) ،(1ﺻﻔﺤﻪي  ،94ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ ) ،(2ﺻﻔﺤﻪي  87و ﻋﻠﻮم

اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺻﻔﺤﻪي (69

ﯾﮑﯽ از آﺳﯿﺐﻫﺎي روﯾﮑﺮد ﺻﺮﻓﺎً ﺣﺴﯽ و ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ اﯾـﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﺰاري داﻧﺴﺘﻦ ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﻣﮑﺎن ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ي ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑـﺎ
ارزشﻫﺎي ﺣﺎﮐﻢ را از ﺑﯿﻦ ﻣﯽﺑﺮد و ﺑﻪ آن ﺧﺼﻠﺘﯽ ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎراﻧﻪ ﻧﺴـﺒﺖ

ﺑﻪ ﺟﻬﺎن و ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ.

داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ از ﺗﻨﺎﻗﻀﯽ ﮐﻪ از ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ﻣﺮدم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻈـﺎم
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻟﯿﺒﺮال دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ ،ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﭘﺎرادوﮐﺲ )ﺗﻨـﺎﻗﺾ(
دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﺗﺮوﯾﺞ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻏﺮﺑﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻏﯿﺮﻏﺮﺑﯽ ،ﻋﻤﯿﻖﺗﺮﯾﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ را در

ﺗﻮزﯾﻊ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻏﺮﺑﯽ اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ زﯾﺮا اﯾﻦ ﻋﻠﻮم ﻣﻮﺟﺐ ﻣـﯽﺷـﻮﻧﺪ

ﺗﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎي ﻣﻌﻨﻮي و دﯾﻨـﯽ ،ﻫﻮﯾـﺖ ﺧـﻮد را از ﻧﮕـﺎه ﻓﺮﻫﻨـﮓ ﻏﺮﺑـﯽ
ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ،ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎ را از ﻋﻠﻤﯽ ﮐﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺑﻨﯿـﺎنﻫـﺎي

ﻣﻌﺮﻓﺘﯽ دﯾﻨﯽ و ﻗﺪﺳﯽﺷﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺤﺮوم ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ.

 -235ﮔﺰﯾﻨﻪي »«2

)ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ ) ،(1ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  38و  ،39ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ ) ،(2ﺻﻔﺤﻪي 86
و ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺻﻔﺤﻪي (48

 ﻋﻘﻞ ﻧﻈﺮي ﻗﻮهاي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷـﻨﺎﺧﺖ ﻫﺴـﺘﯽﻫـﺎ ﻣـﯽﭘـﺮدازد .داوريارزﺷﯽ ﺑﺮ ﻋﻬﺪهي ﻋﻘﻞ ﻋﻤﻠﯽ اﺳﺖ.

 -ﻓﺎراﺑﯽ ﻣﺪﯾﻨﻪي ﻓﺎﺿﻠﻪ را ﺟﺎﻣﻌﻪاي اﻟﻬﯽ ﻣﯽداﻧﺪ ﮐـﻪ ﺑﺮاﺳـﺎس ﺳـﻨﺖ و

ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻬﯽ ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮد.
 -درﺳﺖ اﺳﺖ.

 ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي آزادي اﻧﺴﺎن از ﻫﻤﻪي ارزشﻫﺎي ﻣﺘﻌﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪﻣﺴﺘﻘﻞ از او ﺑﺎﺷﺪ.

پاسخ تشریحی درس منطق و فلسفه کنکور سراسری۹۶
(۲۳۶گزینه:۳طالبی از انواع میوه ها و در نتیجه از نباتات است.طبق سلسله اجناس گیاهان جنس عالی آن ها جوهر است و
در نتیجه گسترده ترین مفهوم نسبت به طالبی)از نظر دایره ی مصادیق( همان جوهر است.

(۲۳۷گزینه)۱تصحیح کلید(:عبارت مذکور شامل دو قضیه است).عدد سه یک عدد فرد است()،عدد سه متعلق به مجموعه ی
اعداد طبیعی است(.عدد ،۳عدد فرد و متعلق به مجموعه ی اعداد طبیعی مفاهیم کلی هستند.

(۲۳۸گزینه:۴عرضیات و ذاتیات نسبت به ذات های گوناگون نسبی هستند.رنگ پذیری نسبت به جسم عرض خاص است.ناطق
بودن نسبت به انسان فصل است در حالیکه نسبت به حیوان عرض خاص است.دقت کنید که فصل تنها مربوط به یک ذات
است نه مشترک با ذات های دیگر.

(۲۳۹گزینه:۱موضوع قضایای شخصیه یک شخص یا مجموعه ی مشخص و معین است .در جمله ی مذکور در گزینه ی  ۱کلمات
حالت مطلق داشته و اشاره به شخص معین نمی کند.اما در سایر گزینه ها مجموعه ی اعداد فرد،جامعه ی بشری و مشخصا
خود مجموعه ،موضوع مشخصی دارند.

(۲۴۰گزینه :۲ظاهرا مقصود طراح از لفظ عکس،عکس مستوی است.هر چند متاسفانه با در نطر گرفتن عکس نقیض قضیه ی
اصل سوال دو جواب خواهد داشت.عکس مستوی )هر الف ب است( قضیه ی )بعضی ب الف است( می باشد.نقیض)تناقض(
این قضیه به صورت )هیچ ب الف نیست( در می آید.

(۲۴۱گزینه:۳ماده و صورت قیاس شبیه یک فرمول ریاضی هستند .از این نظر خود فرمول همان قالب و صورت و مقادیری که
به فرمول داده می شوند همان ماده ی قیاس هستند.

(۲۴۲گزینه:۲لفظ )الف( در دو مقدمه حد وسط است و با در دست داشتن قضیه ی )هر الف ب است( در صغری و )هیچ الف
غیر ج نیست( در کبری یک قیاس شکل سوم تشکیل می گردد با نتیجه ی )بعضی ب غیرج نیست(.چون این نتیجه صادق
است،پس عکس نقیض آن یعنی قضیه ی )بعضی ج ب است( صادق است.

(۲۴۳گزینه:۴عبارت مذکور در صورت سوال اگرچه بر اساس یک قیاس تنظیم شده اما شرایط و صورت قیاس را ندارد و از
مقدماتی تشکیل نشده است.

(۲۴۴گزینه:۴منبع هر دو قضیه ی مذکور در این گزینه حواس است.

(۲۴۵گزینه:۱هرگاه ویژگی اجزا یک مجموعه را به کل مجموعه سرایت دهیم دچار مغالطه ترکیب گشته ایم.

(۲۴۶گزینه:۳مفهوم قانون به ما می فهماند که انتظار داریم طبیعت همواره به صورت یکنواخت و مشابه عمل کند.پس انسان
در تشکیل آن ها دخالتی ندارد.

(۲۴۷گزینه:۳عقایدی که فلسفه در پی اثبات آن هاست با روش های علمی و تجربی قابل اثبات نیستند.در گزینه ی  ۳سوال
مطرح شده به دنبال تبیین عقالنی بحث آزادی و فرهنگ بوده به ریشه های بحث اشاره دارد،نه یک دانش خاص نظیر جامعه
شناسی،تاریخ یا اخالق.

(۲۴۸گزینه:۲سقراط راز پیام سروش دلفی را نمایان ساختن نادانی آدمی معرفی می کند و معتقد است خود به عنوان مثال
مطرح شده که هر کس همچون خود او)بداند( که نمی داند در حقیقت دانا است.در واقع همان آگاهی نسبت به نادانی خود.

(۲۴۹گزینه:۲سقراط بر خالف پروتاگوراس شناسایی حسی را قابل اطمینان نمی داند و برخالف وی شناسایی حقیقی را مرادف
با ادراک حسی نمی پندارد.

(۲۵۰گزینه:۱علت مادی از جنس و علت صوری از نوع پدیده حکایت دارد.حیوان بودن و نطق در تعریف انسان کاربرد دارند اما
تشکیل دهنده ی وجود و جنس انسان نیستند و لذا جزو علل اربعه به حساب نمی آیند.

(۲۵۱گزینه:۴خواجه نصیر با توجه به حکمت اشراقی)تاثیر پذیری از سهروردی( به احیا حکمت فارابی و ابن سینا پرداخت.در
قرن هشتم قطب الدین رازی در کتاب محاکمات خود به ارزیابی شروح خواجه نصیر و فخر رازی بر کتاب اشارات ابن سینا
پرداخت.

(۲۵۲گزینه:۱ابن سینا معتقد است برای رفع شک منکران اصل واقعیت مستقل از ذهن،باید مورد ضرب و شتم قرار گیرند تا به
وجود )واقعیتی( نظیر درد و الم جسمانی اذعان نمایند.همچنین است احساس نیازهای حیاتی از قبیل گرسنگی به دلیل وجود
واقعیت گرسنگی است.

(۲۵۳گزینه:۱متکلمان نیز معتقدند اگر حادث نبوده و قدیم باشد به علت نیاز ندارد و همانند واجب الوجود است.این در حالی
است که طبق براهین متعدد فلسفی واجب الوجود یکی است و یک مصداق دارد.در اصطالح فلسفه و کالم قدیم یکی است و
نسبی نیست.

(۲۵۴گزینه:۱به عقیده فارابی پیامبر در زمان حیات خویش معلم و مدبر و راهنمای مدینه ی فاضله است و پس از او این مقام
به امامان و جانشینان او واگذار می شود.پس نبوت شرط زعیم نیست.

(۲۵۵گزینه:۳در نظر ابن سینا عنایت احاطه و شموا علم باری تعالی بر همه ی موجودات است و ضروری است همه موجودات
مطابق آن باشند تا نیکوترین نظام پدید آید.

(۲۵۶گزینه:۳سهروردی از واقعیت اشیا به نور تعبیر می کند.دقت کنید که هستی مطلق و ذات باری تعالی نور محض است،نه
لفظ مطلق نور.
(۲۵۷گزینه:۱مالصدرا عقل و نقل و ذوق دینی را با یکدیگر به کار می بندد و )هرگز(جدایی آن ها را روا نمی داند.پس هر یک
را به تنهایی نتیجه بخش و استوار نمی داند.

(۲۵۸گزینه:۴اینکه اصالت با وجود است یا ماهیت ،بدان معنا است که کدام یک از این موارد )واقعیت(و)عینیت(دارد.پس
هر کدام از آن ها در صورتی که واقعیت چیزی را تشکیل دهند،اصالتمندند.

(۲۵۹گزینه)۴تصحیح کلید(:انکار قانون علیت به منزله ی فروپاشی جهان و علم و دان بشر است و در واقع،هم رشته ی
وجودی بین اشیا و موجودات جهان را پاره می کند و هم شناخت ما را نسبت به قوانین هستی مخدوش می نماید.

(۲۶۰گزینه:۴هگل،فیلسوف نامدار غرب و متفکرانی نظیر او فرهنگ غرب را تنها فرهنگ اصیل معرفی کردند و فرهنگ سایر ملل
را جزئی از تاریخ فرهنگ غرب دانستند.

در پناه حق

حمید محدثی)رتبه ۴۸منطقه ۱کنکور سراسری(۹۵

پاسخ تشریحی روان شناسی کنکور 69

 .162گزینه  . 2رویکرد انسان گرایی بین دو رویکرد که یکی انسان را تحت تأثیر محیط می دانست و
دیگری به عوامل غریزی و ناهشیار تأکید داشت ،قرار گرفت .از این جهت رویکرد انسان گرایی بین دو
رویکرد رفتاری و روان کاوی قرار می گیرد .لذا به این رویکرد عنوان نیروی سوم در روان شناسی نام
گزاری کردند زیرا بر خالف آن دو رویکرد انسان را به عنوان فردی آزاد و دارای استعداد برای رشد و
خودشکوفایی در نظر می گرفت .ص 21
 .161گزینه  .1پیش فرض بنیادین رویکرد رفتاری بر این نکته است که تمام رفتارهای ما اکتسابی است و
حاصل تجربه و تعامل با محیط شکل می گیرد .رویکرد انسان گرا با اتخاذ یک نگاه مثبت به رفتار انسانی و
تأکید بر پذیرش مسئولیت فردی تا حدودی توانسته است دیدگاه های جبرگرایانه روش های مرسوم را به
چالش بکشاند .ص 21

 .161گزینه  .2مفاهیمی چون درون داد ،برون داد ،ذخیره سازی ،یادآوری در رویکرد شناختی بررسی می
شود و به همین دلیل این رویکرد به رایانه تشبیه شده است تا از طریق آن بتوان پدیده هایی که در سیستم
شناختی انسان اتفاق می افتد را توصیف و تبیین کرد .ص 21
 .161گزینه  .1ناحیه گیجگاهی در لوب گیجگاهی واقع شده است و نقش عمده ای در ادراک اطالعات
شنوایی دارد.ص 08
 .161گزینه  .1فشار روانی صرفا یک امر بیرونی نیست و تا اندازه ای بستگی به نوع نگرش ما نسبت به
خود ،دیگران و محیط اطرافمان دارد .ص 211

 .166گزینه  .1براساس نمودار  1-2بارداری در سنین کمتر از  21سال و باالتر از  11سال با بیشترین
ریسک همراه است .ص 11
 .162گزینه  .1در سبک شخصیتی سخت رو ،شخ ص به جای کنار کشیدن احساس التزام می کند و به جای
احساس ناتوانی احساس کنترل و مهم تر اینکه مشکالت زندگی را یک چالش می داند نه تهدید و لذا با
جدیت تمام سع ی در ارائه راه حل برای آن می باشد و نهایتا فشار روانی کمتری احساس خواهد کرد .ص
211
 .160گزینه  .1در تعارض گرایش – اجتناب که از فراوان ترین تعارض ها در زندگی آدمی است؛ زیرا اکثر
موارد زند گی می توانند خواستنی و در عین حال ناخواستنی باشد از یک سو جذب کننده اند (مثبت) و از
طرف دیگر ،ممکن است انتخاب آن ها برای ما سختی و دشواری هایی (جنبه منفی) را به همراه داشته
باشند .ص 211
 .161گزینه  .1اکثر مردم در شناخت راست و سمت چپ با مشکل مواجه هستند که یکی از دالیل آن می
تواند جدا از توارث و اختالل فیزبولوژیکی در موارد حاد ناشی از عدم آموزش مناسب دوره کودکی باشد.
 .128گزینه  .1نظریه فروید به شدت جبرگرا است زیرا بیان می کند که رفتار کودک به وسیله نیروهای ذاتی
(دوران کودکی) تعیین شده اند و رفتار بزرگسالی نشأت گرفته از تجارب دوران کودکی شکل می گیرد.
عالوه بر این نقش اراده آزاد و عوامل محیطی را پیش از حد ناچیز و ناممکن می شمارد لذا گزینه دو که
بیان می کند دامنه تاثیر محیط را به خوبی تعریف ننموده است اشتباه می باشد .ص 21
 .122گزینه  .1براساس تقسیم بندی چهارگانه تولوینگ از حافظه بلندمدت پایین ترین مرحله حافظه رویه
ای می باشد و بیش تر به اطالعات رفتاری محدود می شود و معموال به پردازش اطالعات در سطوح باالتر
شناختی نیازمند نیستند .بنابراین در فرد سالمند احتمال خطا در این حافظه کمتر از حافظه آماده سازی
ادراکی ،معنایی و حوادث خاص می باشد .ص 16
 .121گزینه  .1یکی از مشخصه های سه گانه روش علمی ،ارائه تعریف عملیاتی است و به این معناست که
از واژه های مورد نظر تعریف دقیقی ارائه شود به گونه ای که قابل اندازه گیری باشد و به صورت کمی آن

مفهوم را نشان دهد و از این طریق به مساله آزمون پذیری متحقق شود .بنابراین گزینه چهار که عملکرد
ریاضی را با ارقام و نمره نشان می دهد خاصیت عملیاتی بیشتری دارد .ص 6
 .121گزینه  .1در سلسه مراتب حافظه ،حافظه حسی می باشد که اطالعات حسی (بینایی ،شنوایی و )....به
صورت ساده دریافت می شود و در آن به اطالعات تفسیر و معنایی داده نمی شود یعنی ادراک صورت می
پذیرد و تنها فرایند احساس صورت می پذیردو ص 11

 .121گزینه  .1در ارائه نظریه ابتدا به ساکن ،دانشمند پس از مشاهدات اولیه ،یک حدس اولیه قابل بررسی
تجربی درباره پدیده مورد نظر ارائه مید هد که به این حدس اولیه فرضیه می گویند و پس از آن روان
شناس بایستی از طریق جمع آوری اطالعات و آزمایش و بررسی داده های تایید کننده فرضیه خود را
ارائه دهد .پس از اینکه شواهد تجربی برای تایید فرضیه خود جمع آوری کرد او در مرحل تایید یا ابطال
تئوری خود می باشد که همان نتیجه گیری است .ص 2

 .121گزینه  .1امروزه مرگ و میرها اغلب در نتیجه روش های غلط زندگی است؛ یعنی کلیه شیوه های
وروش هایی از زندگی که زمینه مساعد را برای انواع بیماری ها آماده می سازد و براساس جدول 1-2
بیماری دستگاه گردش خون بیش ترین درصد مرگ و میر را به خود اختصاص داده است که ارتباط نزدکی
با روش های غلط زندگی یا همان ریسک رفتاری دارد .ص 220

 .126گزینه  .1کارل راجرز بنیان گذار حرکت مشاوره ای است که در واقع نمونه ای از روش هایی است
که روان شناسان انسان گرا از آن برای کمک به درمان جویان استفاده می کنند .روش درمان راجرز با عنوان
مراجع  -محوری به عنوان زیرمجموعه ای از درمان بینشی ،با این پیش فرض شروع می کند که هر فردی
در مرکزیت دنیای تجربی خود واقع شده است و احساسات این دنیای خصوصی تنها از طریق خود فرد،
قابل دسترسی بوده و این در گرو ایجاد یک جو عاطفی و حمایتی است تا درمان جو به نیازهای واقعی
روانی خود بینش پیدا کند و از آن طریق سازگاری نسبی حاصل شود .ص 211

.122گزینه  .1بیشترین نوع تعارض سه گانه ،تعارض گرایش – اجتناب است که به طور مثال فرد بین
انتخاب تحصیل در دانشگاه یا امر ازدواج دچار تعارض می گردد .ص 211
 .120گزینه  .2رویکرد رفتاری با این پیش فرض شروع می کند که زمانی به دنیا می آییم شبیه یک جعبه
تو الی و یا لوح سفیدی هستیم که تجربه و تعامل با محیط همان چیزی است که ما را می سازد لذا نیازی
نیست که به ماورای رفتار قابل مشاهده برویم .ص 21

 .121گزینه  .1از م عیارها و شاخص سالمت روانی این است که فرد به هیجان های خود مسلط ،آگاهی از
نقاط قوت و ضعف خود ،پذیرش مسئولیت و مهم تر اینکه درک درست و به جا از توانایی خود و
دیگران دارد .ص 212

 .108گزینه  .1اینکه ما بتوانیم تشخیص دهیم آن چه را که می بینیم یا می شنویم و لمس می کنیم و...به چه
چیزی تعلق دارد ،ادراک گفته می شود پس ادراک به تفسیر و معنا دادن اطالعات مربوط می شود .ص 26

با سپاس و آرزوی موفقیت
لیال فیروزی – سوفیا فرخی

