درسنامه درس ششم نواحی فرهنگی

استان آذربا یجانغربی – شهرستان ارومیه – ناحیه  -1دبیرستان پویای دانش
دبیر جغرافیا :دکتر حنیفی

نواحی فرهنگی
فعالیت
در پایه های نهم و دهم با تعریف و مفهوم فرهنگ و ابعاد و عناصر مهم آن )نمادها ،هنجارها،
ارزش ها و عقاید( آشنا شدید وآموختید که فرهنگ به طورکلی به شیوۀ مشترک زندگی
یک جامعه گفته می شود.
این دو یادداشت مربوط به دو گردشگر است که از دو ناحیۀ متفاوت دیدن کرده اند .آن ها
را بخوانید.

....در یک چایخانه ،چای سبز نوشیدیم و به هتل برگشتیم .راستی ،چینی ها انعام دادن در
رستوران را نمی پسندند وآن را توهین می دانند .ظهر کنسروهایی را که از ایران همراه آورده
بودیم ،باز کردیم و خوردیم .برخی از غذاهای چینی برای ما خیلی عجیب اند .در رستوران سوپ
الک پشت سفارش داده می شد و می گویند جزو غذاهای محبوب مردم این کشور است.
پکن پر از جاذبه های دیدنی است .در معماری بناها ،ترکیب بندی چوبی و ارتباط با طبیعت زیاد
دیده می شود.
فردا قرار است به دیدن معبد بهشت در جنوب چین برویم .این کشور طی تاریخ تحت تأثیر
کنفوسیوس گرایی ،دین بودایی و تائوئیسم بوده است .از یک فروشنده نشانی مسیر را پرسیدم .به
نظر می رسد عامۀ مردم خیلی زبان انگلیسی نمی دانند و آنهایی هم که انگلیسی صحبت می کنند،
لهجه شان برای من نامفهوم است .به نظرم یادگیری زبان چینی خیلی سخت باشد.
تا جایی که من از برخوردها فهمیده ام مردم چین خیلی سخت کوش ،اهل کار و رعایت نظم و
انضباط هستند .خلق و خوی مالیمی دارند و صبورند .همچنین خیلی مقتصد وصرفه جو هستند و ...

...هوای رم امروز به شدت گرم و شرجی شده است .تصمیم داریم برای بازدید از
مجموعه واتیکان برویم .اینجامهد مسیحیت کاتولیک است .از پیشخوان هتل نشانی
ایستگاههای اتوبوس را پرسیدم  .البته تا امروز چند کلمه ایتالیایی هم یاد گرفته ً ام؛
مثال بون جورنو یعنی صبح به خیر .رم واقعا شهر مجسمه ها و بناهای باشکوه است.
دیروزمعبد پانتئون و کلیسای سنت پیر را دیدیم  .جالب است درهر گوشه و کنار شهر
و حتی در خیابان های فرعی بناهای تاریخی دیده می شود .دیشب در رستوران
نزدیک هتل ،خوراک ماکارونی باسبزیجات سفارش دادیم چون گوشت ذبح
غیراسالمی مصرف نمی کنیم .راستش اگر خودخواهی نباشد ،من ماکارونی را از
ایتالیاییها بهتر درست می کنم .امروز به دوستان گفتم من هنوز منشأ تاریخی ضرب
المثل «همه راه ها به رم ختم می شود» را نمی دانم! آنهامیگویند... :

 1دراین یادداشت ها به کدام عناصر و جنبه های فرهنگی دو
مکان اشاره شده است؟ توضیح دهید و آنها را مقایسه کنید.
 2چه عواملی موجب می شود مکان های مورد بازدید این دو
گردشگر را دو ناحیۀ فرهنگی جدا از هم بدانیم ؟

«ناحیه فرهنگی» چیست؟
همان طور که با انجام دادن فعالیت پی بردید،یک «ناحیه
فرهنگی» بخشی از سطح زمین است که در آن فرهنگ ویژه ای
(نوع خاص زبان ،دین ،هنر و معماری ،عقاید ،نوع بهره برداری
از محیط طبیعی ،سبک زندگی روزانه ،غذا ،لباس و ) ...غالب
است و به سبب همان فرهنگ ویژه از سایر نواحی جدا می شود.
مطالعه نواحی فرهنگی از مهم ترین موضوعات جغرافیای فرهنگی
است ،جغرافیای فرهنگی یکی از شاخه های دانش جغرافیاست.

تعریف زبان

نقش زبان

زبان نظامی از ارتباطات است که در آن ،معنی الفاظ را فقط گروه خاصی که در
آن مشترک اند ،درک می کنند و می فهمند و برای گروه دیگر ،معنایی ندارد.
-1زبان از مهم ترین شاخصه ای فرهنگی است و برای افرادی که به آن تکلم می کنند ،هویت
مشترکی به وجود می آورد.
مجسم کنید شما و دوستانتان در خیابان با گروهی گردشگر که از کشوری مانند ژاپن یا روسیه به
ایران سفر کرده اند ،برخوردمی کنید و آنها را مشغول گفت وگو بایکدیگر مشاهده می کنید .شما
نمی توانید دریابید آنها به هم چه می گویند و آنها نیز صحبت های شماو دوستانتان را درک نمی
کنند.
-2زبان ،همچنین ،عنصر اصلی گسترش یک فرهنگ است؛ زیرا انسان ها از طریق آن ،اطالعات،
تجربه ها ،ارز ش ها و آداب و رسوم خودرا به دیگران و به نسل بعدی منتقل می کنند.

امروزه حدود  7000هزار زبان در سراسر جهان وجود دارد که مردم به آنها تکلم می
کنند.برخی از این زبا ن ها در ناحیه های کوچک رایج اند و گاهی کمتر از هزار نفر سخنگو
دارند و بعضی از آنها نیز در قاره های مختلف جهان گسترده شدند و میلیون ها نفر با آنها تکلم
می کنند .نمایش پراکندگی همه زبان ها بر روی نقشه ،کار دشواری است.

زبان مادری
زبان بومی یا محلی

انواع زبان

زبان اداری-رسمی و استاندارد
خانواده های زبانی

خانواد ه های بزرگ زبانی چیست؟
زبا ن شناسان زبان های دنیا را به خانواد ه های بزرگ زبانی تقسیم کرده اند.
منظور از یک خانواده زبانی ،گروه بزرگی از زبان هاست که یک ریشه اصلی
دارند؛ برای مثال ،مردم انگلستان ،اسپانیا ،روسیه ،هند و ایران به زبان های
مختلف صحبت می کنند اما همگی جزءخانواده زبانی هند واروپایی محسوب می
شوند؛ زیرا ریشه مشترک دارند.
به نقشه پراکندگی خانواد ه های زبانی مهم جهان توجّه کنید.کشورهایی را که از
نظر زبانی هم خانواده اند ،می توان یک ناحیه زبانی به حساب آورد.

سه خانواده زبانی مهم و پرتکلّم جهان

-1خانوادۀ هند و اروپایی

زبان ولهجه های ایرانی

-2خانوادۀ چینی تبتی
- ۳خانوادۀ آفرو آسیایی (سامیایی حامیایی)
-4خانواده زبانی اورالیک -آلتاییک
-5خانواده زبانی ماالیی-پولینزیایی

-6خانواده زبانی نیجر-کنگویی

فارسی
پَشتو
تاجیکی
لُری
کُردی
بلوچی
طبری
گیلکی
تالشی
آذری

-1خانوادۀ هند و اروپایی
بزرگ ترین خانواده زبانی دنیا:
خانواده زبانی هند واروپایی بزر گ ترین و گسترده ترین گروه زبانی دنیاست که در
چندین قاره گسترده شده است .بیش از نیمی ازمردم جهان ،به یکی از زیرشاخه
های این زبان صحبت می کنند .زبان هند و اروپایی خود به شاخه های مختلف تقسیم
می شود.یکی ازاین زیرشاخه های زبان هند واروپایی ،زبان ایرانی است.
مهم ترین زبان ها و لهجه های ایرانی:
امروزه مهم ترین و پرگویش ترین زبان های ایرانی که ریشه باستانی مشترک دارند
عبارت اند از :فارسی ،پَشتو ،تاجیکی ،لُری،کردی ،بلوچی ،طبری ،گیلکی و تالشی.
این زبان ها در کشور ایران و خارج از آن ،به ویژه در کشورهای همسایه ،گسترده
شده اند.

گستر ٔه جغرافیایی هندواروپاییزبانها در آسیا و اروپا

کشورهایی که در آنها گویشوران زبانهای هندواروپایی در اکثریتند.

زبانها و لهجه های ايراني که امروز متداول است و از قفقاز تا فالت پامير و
ازعمان تا آسيای مرکزی بدانها سخن ميگويند تنوع بسيار دارد .از اين ميان
زبان فارسي به مناسبت ادبيات پردامنه و اعتبار تاريخي و نفوذ آن در ساير
زبانها و لهجه های ايراني‚ و نيز در زبان غير ايراني ترکي اهميت خاص دارد
.زبانها و لهجه های ايراني کنوني را ميتوان به چند گروه تقسيم کرد .نخست
اين زبانها به دو دسته شرقي و غربي تقسيم ميشوند .اين تقسيم چنانکه درمورد
زبانهای ميانه ايران ذکر شد بر حسب مشترکات صوتي و لغوی ودستوری
است.

زبانهای ایرانی یکی از شاخههای زبانهای هندوایرانی از خانواده بزرگ زبانهای هندواریایی را تشکیل
میدهد .منظور از اصطالح زبانهای ایرانی یا زبانهای ایرانیتبار ،گروهی از زبانها است که همگی ریشه در یک
زبان باستانی به نام زبان ایرانی داشتهاند و به معنی زبانهای مرتبط با واحد سیاسی کشور امروزی ایران نیست.
زبانهای ایرانی دو ریشه مشترک باستانی دارد و به گویشهای مختلف و هر گویش به لهجههای مختلف استعمال
میشود .بعضی از گویشهای زبان ایرانی به خاطر تفاوتهای ظاهری در نحوه استفاده از عبارات و ترکیبها ،امروزه
خود به عنوان یک زبان نام برده میشوند.
مهمترین زبانها ،لهجهها و گویشهای ایرانی امروزی عبارتند از :فارسی (پارسی ،دری ،یا تاجیکی) ،مازنی،
کردی ،پشتو ،بلوچی ،لری ،لکی ،زازاکی ،گیلکی ،تالشی ،تاتی ،گویش تونی ،آسی و سمنانی
امروزه زبانهای ایرانی بیشتر با خطهای خط ایرانی ،التین ،و سیریلیک نوشته میشوند.
زبانهای ایرانی بیشتر در کشورها و مناطق ایران ،افغانستان ،تاجیکستان ،باختر پاکستان ،کردستان ترکیه،
کردستان عراق ،و بخشهایی از آسیای میانه و قفقاز روایی دارد.
سه زبان از زبانهای ایرانی به عنوان زبان رسمی هم اکنون در چهار کشور استفاده میشود .این زبانها عبارت اند
از فارسی در ایران ،افغانستان و تاجیکستان ،پشتو در افغانستان و کردی در عراق.
برآورد میشود که امروزه حدود  150تا  200میلیون تن به زبانهای ایرانی سخن بگویند .بنیاد تابستانی
زبانشناسی ( )SIL Internationalدر سال  1۳۸4برآورد کردهاست که امروزه به حدود  ۸7گونه از زبانهای
ایرانی سخن گفته میشود؛ که شمار سخنوران بزرگترین این زبانها به طور تخمینی عبارتند از :فارسی ( 110میلیون
تن) ،پشتو ( 60–41میلیون تن) ،لری ( 10میلیون تن) ،تبری و گیلکی ( 7میلیون تن) ،کردی ( ۳2میلیون تن) ،و
بلوچی ( 7میلیون تن).
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زبانهای ايراني شرقي که امروزه رايج است بدين قرار است:

آسي  :که در قسمتي از نواحي کوهستاني قفقاز مرکزی رايج است و در آن دو لهجه مهم‚ يکي ايرون و ديگری ديگورون ميتوان
تشخيص داد .آسها يا آنها که به نام آنها در تاريخ مکرر برميخوريم اصال از مشرق دريای خزر به اين نواحي کوچ کرده اند و ازاينرو
زبان آنها با زبان سغدی و خوارزمي ايراني ارتباط نزديک دارد.
آسي در ميان زبانهای ايراني کنوني مقامي خاص دارد .اين زبان يکي از زبانهای بسيار معدودی است که زبان فارسي در آن تقريبا
نفوذ نيافته لهجه کومزاری از لهجه های ايراني عمان نيز از دايره نفوذ زبان فارسي بيرون است و بسياری از خواص زبانهای کهن ايران
را تاکنون محفوظ داشته مانندصرف اسامي در حا الت هفت گانه و به کار بردن پيشوندهای متعدد برای افعال و غيره و از بدوی
ترين زبانهای ايراني امروز به شمار ميرود.
ادبيات آسي شامل داستانها و افسانه های جالبي است که از قرن گذشته شروع به ضبط آنها گرديده است .از معروفترين اين داستانها
سلسله داستانهای قهرمانان نرت است.امروز برای آسي خط روسي به کار ميرود و دامنه اقتباس آسي از روسي روزبروز توسعه مييابد.
يغنوبي  :اين زبان بازمانده يکي از لهجه های سغدی است که در دره يغنوب‚ ميان جبال زرفشان و حصار‚ بدان سخن ميگويند و تنها
اثر زندهای است که از زبان سغدی به جای مانده و در آن مانند زبان سغدی هنوز ميتوان ماضي را از ماده مضارع بنا کرد و عالمت
جمع نيز در آن t-است .از اين جهت با زبان آسي که عالمت جمع در آن  tAاست شبيه است.يغنوبي نيز مانند ساير لهجه های
ايراني بسياری از لغات فارسي و عربي را اقتباس کرده است.
پشتو  :اين زبان‚ زبان محلي افغانستان و قسمتي از ساکنان سرحدات شمال غربي هندوستان است .هر چند زبان فارسي و عربي در اين
زبان نفوذ يافته ‚ولي اين زبان که امروز در افغانستان بيش از گذشته مورد توجه است ‚ بسياری از خصوصيات اصيل زبانهای ايراني را
حفظ کرده و خود لهجات مختلف دارد  :وزيری‚ آفريدی‚ پيشاوری ‚قندهاری‚ قلزهای‚ بنوچي و غيره.ونتسي را بايد حقا لهجه
جدائي به شمار آورد که با پشتو رابطه نزديک دارد  .در پشتو هنوز تشخيص جنس مذکر و مونث و صرف اسامي رايج است.
زبان پشتو صاحب آثار و ادبيات است‚ از جمله آثار شاعر معروف اين زبان خوشحال خان را ميتوان ذکر کرد .همچنين مقدار زيادی
اشعار محلي و داستان و افسانه به اين زبان موجود است .در ايام اخير که اين زبان مورد نظر دولت افغانستان قرار گرفت آثار متعددی
به اين زبان انتشار يافت .افغانستان از ديدگاه تاريخي و مرزهای سياسي يکي از شهرهای ايران بوده است و زبانشان نيز بخشي از زبان
ايراني است .

لهجه های فالت پامير  :در فالت پامير ميان افغانستان و هندوستان وچين و ترکستان ( که بخشي از  17شهر قفقاز ايران بوده اند )
هنوز عدهای از زبانها و لهجه های ايراني رايج است .عده کساني که به هر يک از اين زبانها سخن ميگويند معدود است و بعضي از
اين لهجه ها در حال از ميان رفتن است و برخي نيز امروز از ميان رفته .اين زبانها به واسطه دور بودن از مراکز سياسي و تغييرات
اجتماعي توانسته اندبسياری از خصوصيات لغات قديم ايراني را محفوظ بدارند .مطالعه اين زبانهااز لحاظ تحقيق زبانهای قديم
ايراني اهميت خاص دارد .بسياری لغات اصيل از زبان هند و اروپائي در اين زبانها به خصوص در وخي محفوظ مانده که درساير
زبانهای ايراني يا هند به جا نمانده است.مهمترين زبانها و لهجه های فالت پامير عبارتند از :وخاني يا وخي ‚ شغناني ياشغني ‚
ارشری ‚ يزغالمي ‚ روشاني ‚ برتنگي ‚ سنگليچي يا زبکي ‚ اشکاشمي ‚ مونجاني يا مونجي ‚ يدغهای يا ايدغهای ‚ اورموری يا
برکي ‚ پراچي .
در اين زبانها با وجود شباهت و نزديکي آنها به يکديگر ميتوان دسته های مختلف تشخيص داد .شغناني و ارشری و يزغ المي و
روشاني و برتنگي گروه پيوستهای تشکيل ميدهند .سنگليچي و اشکاشمي نيز بهم پيوسته اند .يدغه رابايد منشعب از مونجاني شمرد
که خود لهجات مختلف دارد .وخاني در اين ميان از ديگر زبانها مستقل است و ظاهرا بازمانده يکي از زبانهای مستقل قديم ايراني
است.
اين زبانها مانند سغدی و سکائي و آسي همه متعلق به دسته شمالي زبان های ايراني شرقي اند .اورموری و پراچي که در قسمت
غربي تر و جنوبي ترافغانستان رايج اند به دسته جنوبي زبانهای شرقي تعلق دارند و با يکديگر پيوسته و نزديک اند .در اورموری
ميتوان دو لهجه متفاوت که يکي در لوگر و ديگری در کني گروم متداول است تشخيص داد.

زبانهای دسته غربي کثرت و تنوع بيشتری دارند .اهم آنها بدين قراراست:

بلوچي  :اين زبان در قسمتي از بلوچستان و همچنين در بعضي نواحي ترکمنستان شوروی رايج است .در
بلوچستان عالوه بر بلوچي زبان ديگری نيزبه نام براهوی متداول است که از جمله زبانهای دراويدی
يعني زبان بوميان هندوستان قبل از نفوذ اقوام آريائي است.
بلوچي اصوال از گروه شمالي زبانهای غربي ايران است و بلوچها ظاهرا ازشمال به جنوب کوچ کرده
اند ‚ولي بلوچي به علت مجاورت با زبانهای شرقي ايراني بعضي از عوامل آنها را اقتباس کرده است .
همچنين بلوچي گذشته از فارسي بعضي از لغات براهوی و سندی را اقتباس کرده.
زبان بلوچي لهجات مختلف دارد که مهمترين آنها بلوچي غربي و بلوچي شرقي است که هر يک نيز
تقسيمات فرعي دارند‚ اما رويهمرفته به علت ارتباط قبائل بلوچ با يکديگر تفاوت ميان اين لهجات زياد
نيست.بلوچي از بعضي زبانهای ديگر غربي‚ مانند فارسي‚ محافظه کارتر است وبسياری از لغات ايراني
کهن با اندک تغييری در آن به جا مانده است .

کردی  :کردی نام عمومي يک دسته زبانها و لهجه هائي است که در نواحي کردنشين ترکيه و ايران و
عراق و سوريه رايج است که همگي ريشه ای ايراني دارند  .بعضي از اين زبانها را بايد مستقل شمرد‚ چه
تفاوت آنها با کردی کرمانجي بيش از آن است که بتوان آنها را باکردی پيوسته دانست :دو زبان مستقل از
اين نوع يکي زازا يا دملي است که به نواحي کردنشين غربي متعلق است‚ و ديگری گوراني که در نواحي
کردنشين جنوبي رايج است و خود لهجه های مختلف دارد .گوراني لهجه ای است که ادبيات مذهب اهل
حق بدان نوشته شده و مانند زازا به شاخه شمالي دسته غربي تعلق دارد.
زبان کردی اخص را کرمانجي مينامند که خود لهجه های متعدد دارد مانندمکری‚ سليمانيهای ‚سنندجي‚
کرمانشاهي‚ بايزيدی‚ عبدوئي‚ زندی.
زبان کردی با دسته شمالي لهجه های ايراني غربي مشابهات زيادی دارد و اززبانهای مهم دسته غربي به
شمار ميرود و صاحب اشعار و تصانيف و قصص و سنن ادبي است .زبان کردی مانند زبان فارسي و برخالف
زبان بلوچي و پشتو در طول زمان تغييرات مهم صوتي پذيرفته است .ريشه اين زبان از پهلوی ايران باستان
است و بسياری واژه های آن دست نخورده مانده است .

لهجه های ساحل دريای مازندران  :اين زبانها که شامل گيلکي و مازندراني طبری و طالشي و فروع
اينهاست در سواحل جنوبي و جنوب غربي دريای مازندران رايج است .گرگاني که لهجه خاص فرقه
حروفيه بوده امروز از ميان رفته است .مازندراني و گيلکي ادبيات محلي قابل مالحظه ای دارند‚ از اين
ميان مازندراني صاحب آثار معتبر بوده که بيشتر از ميان رفته است - .لهجه های مرکزی  -لهجه های
مرکزی ايران که از بعضي جهات حد فاصل ميان لهجه های شمالي و لهجه های جنوبي دسته غربي محسوب
ميشوند ‚ متعددند و از حوالي قم تا حوالي يزد و کرمان و نزديکي شيراز متداول اند .ازاين جمله است
نطنزی و فريزندی در فريزند – پنج فرسنگي نطنز و يارندی در يارند از توابع نطنز و ميمه ای در ميمه از
توابع کاشان و جوشقاني وونيشوني در ونيشون يا وانيشان ميان گلپايگان و خونسار و قهرودی درجنوب
کاشان و سوئي ميان اصفهان و کاشان و کشهای در شمال اصفهان و زفرهای در شرق اصفهان و سدهي و
گزی و قمشه ای و خرزوقي همه ازتوابع اصفهان و اردستاني و وفسي و لهجه های وابسته به آن آشتياني ‚
کهکي ‚ آمره ای  -ميان ساوه و همدان و اراک و خونساری و محالتي وسيوندی در راه اصفهان به شيراز -
شمال شيراز و نائيني و انارکي نزديکنائين و لهجه زرتشتيان يزد و کرمان يا لهجه بهدينان که اندکي با
.
اند
متفاوت
يکديگر
در نواحي شمالي لهجه های مرکزی که ذکر آنها گذشت‚ به دسته ديگری از زبانها و لهجه های ايراني
برميخوريم که عموما به دسته غربي زبانهای ايراني متعلق اند .عمده اين لهجه ها عبارتند از تاکستاني و
خويشان آن اشتهاردی ‚ رامندی ‚ چالي يا شالي و غير اينها  -ميان قزوين و زنجان و طهران ‚
سمناني ‚ سنگسری و شهمرزادی و سگردی و سرخهای و خوری در خور نزديک بيابانک و خلخالي و هرزني
در هرزن و گلينقيه ميان جلفا و صوفيان

آذربايجان و لهجه کرينگان در جنوب رود ارس و چهارده فرسخي شمال تبريز  :ميان غالب اين لهجه ها
ميتوان مناسباتي يافت که حاکي ازپيوستگي آنها است .تاکستاني از جهتي با سمناني و از جهتي با طالشي شبيه
است .لهجه های هرزن و کرينگان بهواسطه خصوصياتي که دارند از لهجه های ممتاز ايران بهشمار
ميروند صرف اسامي در چندين حالت ‚ ساختن مضارع ازماده ماضي ‚ باقي ماندن ماده ماضي و مضارع و وجه
التزامي و امر قديم درآن‚ تبديل  -t-به  rدر آن و غير اينها  .با اين همه هرزني از جهتي نيز باطالشي و
مشابهت دارد.
در کردستان ترکيه
خلخالي و از جهتي با لهجه زازا
اگر چنانکه بعضي گمان کردهاند ‚ زازا اصال از لهجه های مردم کوهنشين ديلم بوده و بعدا به مغرب رفته است
ميتوان هرزني و کرينگاني و خلخالي و طالشي و زازا و تاکستاني و سمناني را يک رشته زبانها و لهجه های
پيوسته شمرد که از طرفي با لهجه های ديگر سواحل دريای خزر و از طرف ديگر با لهجه های مرکزی ايران
ارتباط مييافته است .اگر چنانکه معمول است لهجه های غربي ايراني را به دو دسته شمالي و جنوبي تقسيم
کنيم ‚ لهجه هائي که ذکر آنها گذشت همه به دسته شمالي متعلق اند هرچند بعضي از آنها مانند سيوندی و
بلوچي فعال در جنوب ايران متداول اند .زبان کنوني آذربايجان پس از يورش عثماني ها به مرور زمان از
آذری به ترکي آذربايجاني تغيير کرد  .با اينکه اين زبان نزديکي هايي با زبان کشور ترکيه دارد ولي بسياری
واژه های آن هنوز ايراني است  .زبان آذری يکي از اصيل ترين زبانهای ايراني بوده است که متاسفانه امروز
تنها در ده ها و روستاهای دوردست آذربايجان رايج است  .زبان کنوني زباني غير ايراني است .

زبانها و لهجه های جنوبي  :اهم اين زبانها فارسي است .اين زبان که زبان رسمي و
ادبي ايران است دنباله فارسي ميانه پهلوی و فارسي باستان است که قدمتي بيش
از  2400سال دارد و از زبان اقوام پارس سرچشمه ميگيرد.آغاز زبان فارسي کنوني
را بايد از نخستين آثاری که پس از اسالم به اين زبان به وجود آمده محسوب
داشت .تحول مهم اجتماعي و سياسي و مذهبي که بانفوذ اسالم در ايران حاصل
گرديد در زبان رسمي ايران موثر شد .زباني که پس از اسالم به خط عربي به
جای خط پهلوی ضبط گرديد و قديمترين نمونه های آن را در اشعار حنظله
بادغيسي و محمدبن وصيف سيستاني وشهيد و رودکي مييابيم تا امروز تغيير اساسي
نيافته است.

- 2خانوادۀ چینی تبتی
خانواده زبانی چینی تبتی دومین خانواده بزرگ زبانی از نظر تعداد سخنگو است .و در میان مردم
زردپوست ناحیه آسیای شرقی رواج دارد .ماندارین چینی از معرو ف ترین و پرسخنگو ترین شاخه های این
زبان محسوب می شود.

- ۳خانوادۀ آفرو آسیایی (سامیایی  -حامیایی)
زبان مردم عرب و یهود وزبان مردم شمال آفریقا چیست؟
زبان سامی ،زبان مردم عرب و یهود و زبان حامی ،زبان بعضی از مردم در شمال افریقاست.
اهمیت زبان عربی ومحدوده جغرافیایی آن:
در بین زبا ن های خانواده آفروآسیایی ،معرو ف ترین و مهم ترین آنها زبان عربی است که در جنوب غربی
آسیا وشمال افریقا بدان تکلم می کنند.
زبان عربی زبان رسمی حدود بیش از  20کشور و یکی از زبان های رسمی سازمان ملل متحد است .به
عالوه  ،زبان قرآن است و با آن که قرآن به بسیاری از زبان های دنیا ترجمه شده است ،میلیون ها نفر از
مسلمانان جهان آن را به زبان اصلی (عربی) می خوانند و می آموزندو به همین دلیل ،اهمیت ویژه ای
دارد.

زبان چینی یا دقیقتر :زبانهای چینی بخشی از خانواده زبانهای سینی-تبتی را تشکیل
میدهند .زبان مادری حدود یک پنجم مردم جهان یکی از انواع زبان چینی است .این زبان
در خود زبان چینی و سرزمین چین به نامهای جُونگ ون (Zhōngwén) ،中文که برای
نامیدن زبان نوشتاری بکار میرود ،خن یو (Hànyǔ) ،汉语/漢語و خوَیو (،华语/華語
)Huáyǔنامیده میشود .زبان اصلی و عمده و رسمی در سرزمین چین ،چینی ماندارین یا
پوتونگ خوا میباشد.
زبان چینی با  1٬۳۹0٬000٬000نفر گوینده پرشمارترین زبان دنیا به شمار میرود.

فرق عمده زبان چینی ماندارین با اکثر زبانهای دیگر جهان در آهنگین بودن آن میباشد .بدین
صورت که هر هجا در این زبان ( chang, chung, bei, ba, laiو )...در  4آهنگ و
تعدادی از هجاها نیز بصورت استثنائی در  5آهنگ تلفّظ میشوند.
در آهنگ اوّل هجا به صورت یکنواخت و کشیده تلفظ میشود.
در آهنگ دوّم ،در هنگام تلفّظ هجا صدای فرد به صورت تدریجی به سمت باال میرود.
در آهنگ سوّم صدای فرد ابتدا به سمت پایین سقوط میکند و سپس به سمت باال اوج میگیرد.
در آهنگ چهارم هجا بصورت دفعی و ضربتی تلفّظ میشود.
تلفّظ پنجم هم که بصورت استثنائی در برخی هجاها وجود دارد فاقد آهنگ است و هجا بصورت
معمولی بیان میشود.
به عنوان مثال هجای maدر آهنگ اوّل معنی مادر را میدهد و بدین شکل نوشته میشود媽(:
/妈).در آهنگ دوّم معنای کَنَف را میدهد و بدین شکل نوشته میشود麻). (:در آهنگ سوّم
معنی اسب را میدهد و بدین شکل نوشته میشود馬/马). (:در آهنگ چهارم معنای توامان
سرزنش کردن و توهین کردن را میدهد و بدین شکل نوشته میشود罵/骂). (:در آهنگ پنجم
به عنوان جزء پایانی جمله سؤالی بکار میرود و جمله را سؤالی میکند و بدین شکل نوشته
میشود嗎/吗).(:

تغییر در الگوی پراکندگی زبان ها
عوامل گسترش برخی اززبان ها:
پراکندگی زبا ن ها در جهان امروز ،همواره به شکل کنونی نبوده است .عواملی چون جنگ و فتح سرزمین ها،
تجارت و مهاجرت مردم از یک ناحیه به نواحی دیگر ،موجب گسترش برخی زبا ن ها و تغییر در نواحی زبانی
شده است.
نقش«عصراکتشافات جغرافیایی» درتغییرتاریخی الگوهای زبانی جهان:
«عصراکتشافات جغرافیایی» یکی از مهم ترین تغییرات تاریخی در الگوهای زبانی جهان در قرن  15و 16
میالدی معروف به آغاز شد .وقتی اروپاییان با پیشرفت در دریانوردی ،سرزمین های نو را کشف کردند ،در
امریکای شمالی ،استرالیا و نیوزیلند ،زبانان گلیسی گسترش یافت؛ در مستعمرات آنها در قار ه های افریقا،
امریکای جنوبی و بخش هایی از آسیا نیز زبان های انگلیسی ،اسپانیایی ،پرتغالی و فرانسوی رواج پیدا کرد.
عامل گسترش زبان انگلیسی:
درقرن بیستم و بیست ویکم ،با پیشرفت های صنعتی و گسترش ارتباطات ،برخی زبان ها مانند انگلیسی در
سراسر جهان به کار گرفته شد.
اهمیت زبان انگلیسی:
امروزه از زبان انگلیسی در اغلب نرم افزارهای رایانه ای ،برای پایش رفت وآمد هواپیماها و کشتی ها ،و نیز
در متون علمی وتحقیقاتی بین المللی استفاده می شود.

تنوع زبانی
علل غلبه بیشتر برخی زبان هادرجهان:
یکی از موضوعات مورد توجه جغرافی دان ها ،اهمیت تنوع جغرافیایی زبا
ن هاست .امروزه در اثر رشد ارتباطات و فناوری اطالعات ،برخی از زبا ن
ها در جهان غلبه بیش تری پیدا کرده اند.
چرا اغلب کشورها سعی می کنند زبان ملی و زبان های محلی خودرا حفظ
کنند؟
همچنین ،پیش بینی می شود که در آینده برخی از زبا ن های بومی و
محلی در نواحی مختلف از بین بروند .به همین دلیل ،اغلب کشورهای
جهان یا نواحی سعی می کنند زبان ملی و زبا ن های بومی و محلی خود را
حفظ کنند تا هویت فرهنگی شان پابرجا بماند.

کانادا کشوری انگلیسی زبان است ،با این
حال ،در ایالِت کِبک در این کشور ،بیشتر
جمعیت به زبان فرانسوی صحبت می کنند و
زبان رسمی این ایالت ،فرانسوی است.
ِِ مسئوالن ایالت کِبک به موضوع زبان فرانسه
و گسترش آن ،حساسیت زیادی دارند و برای
ترویج آن تالش می کنند.
بیشتر تابلوهای راهنمایی و نام مغازه ها و
فروشگاه هابه زبان فرانسه نوشته شده
است.یکی از اقدامات مسئوالن ایالت کبک
برای ترویج این زبان ،برگزاری کالس های
زبان رایگان برای مهاجران است.

در کشور انگلستان ،مردم ناحیه
ولْز به زبان ولزی یاِولْشی صحبت
می کنند که با زبان انگلیسی،
متفاوت است.
ولزیها که در انگلستان «اقلیت»
محسوب می شوند ،بااقداماتی از
قبیل ایجاد کانال تلویزیونی،
نوشتن و نشرکتاب های ادبی و
قصه نویسی به زبان ولزی برای
ترویج این زبان تالش می کنند.

منظور از « زبان زنده جهانی » زبانی است که یک یا چند تا از این ویژگی ها را داراست:
الف) تعداد زیادی سخنگودارد،
ب) در بسیاری از کشورها به عنوان زبان دوم آموخته می شود،
پ) ادبیات غنی دارد،
ت) در روابط سیاسی ،بازرگانی و اقتصادی و امور علمی مورد استفاده قرار می گیرد.
یکی از گسترده ترین زبانهای زنده دنیای امروز زبان انگلیسی است.
در سازمان ملل متحد6 ،زبان شامل انگلیسی (بریتانیایی )،فرانسوی ،چینی ،عربی،
اسپانیایی و روسی به عنوان زبان های رسمی پذیرفته شده اند که در مالقات ها و جلسه
ها و اسناد رسمی مورد استفاده قرار می گیرند.

1ــ آیا ممکن است زبان ها نیز مانند گونه های زیستی در خطر انقراض قرار
بگیرند؟ چه عواملی موجب از بین رفتن زبان ها میذشود ؟
2ــ چرا حفظ تنوع زبان ها مهم است؟
۳ــ الف) چرا جامعه ما به تأسیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی اقدام کرده
است؟
ب) وظیفه این نهاد چیست؟ پ) چگونه می توان از اقدامات این نهاد حمایت و
پشتیبانی کرد؟
4ــ الف) به نظر شما ،از چه راه هایی می توان زبان فارسی را گسترش داد؟
ب) از چه راه هایی می توان زبان های قومی و محلی کشور ایران را تقویت کرد؟

دین یکی از شاخص های مهم فرهنگی است .دین ها بر قوانین اجتماعی،
عقاید ،رفتارها و ارزش های اخالقی ،آیین ها و مراسم ،و همچنین پدیده های
قابل مشاهده مانند بناها و آثار هنری تأثیر زیادی دارند و به همین سبب ،آثار
تاثیرات دین
دین را می توان در نواحی مختلف مشاهده کرد.

دین

دو گروه اصلی دین ها

اسالم
الف) ادیان مبتنی بر یکتاپرستی

تشیع و تسنن
کاتولیک
پروتستان
ارتدوکس

مسیحیت
یهود
زرتشت

آنیمیسم (مذاهب قبیله ای)
ب) ادیان مبتنی بر پرستش غیر خدای یگانه

هندوئیسم
بودائیسم

دو گروه اصلی ادیان

ب-ادیان مبتنی بر پرستش غیر
خدای یگانه

الف-ادیان متکی بر یکتا پرستی

-1دین اسالم
-2دین مسیحیت

تسنن یا سنی ها

تشیع یا شیعیان

-۳دین یهودیت

ارتدکس

-4زرتشت

پروتستان
کاتولیک

-1دین برهمایی یا هندوئسیم

-2دین های قبیله گرایی یا آنیمیسم

-۳دین بودایی

کنفوسیوس
شینتو
تااویی

مسیحیت 2٫1 :میلیارد (شروع  :حدود  27بعد از میالد)
کاتولیک رم 1.05 :میلیارد نفر
ارتدکس/مسیحی شرقی 240 :میلیون نفر
فرقههای بومی آفریقایی 240 :میلیون نفر
اسالم 1.۳ :میلیارد نفر (شروع :حدود  622میالدی)
سنی ۹40:میلیون نفر
شیعه 120 :میلیون نفر
دروز 450٫000 :نفر
سکوالر  /غیر مذهبی کافر ملحد ضد خدا  /ضد مذهب 1/1 :میلیارد نفر
هندوئیسم  ۹00 :میلیون نفر
وایشناویسم (ویشنو) 5۸0 :میلیون نفر
شایویسم (شیوا) 220 :میلیون نفر
نئوهندوها و هندوهای اصالحگرا 22 :میلیون نفر
دین عامه چین ۳۹4 :میلیون نفر
این دین یک دین سازمانیافته واحد نیست و عناصری از دین تائو ،کنفوسیوس ،بودایی گرایی و
آیینهای مذهبی که در کتابهای مقدس نیامدهاند را در خود دارد( .به آن “ دین سنتی چین” نیز
میگویند).

دُروز یک انجمن یا فرقه مذهبی بر پایه یکتاپرستی است .سکونتگاههای اصلی پیروان
آن ،کشورهای سوریه،لبنان ،فلسطین و اردن هستند .دُروزیها در سده  11میالدی
ازاسماعیلیان منشعب شدند و ازمکاتب گنوسی و فلسفه نوافالطونی و فلسفههای دیگر تأثیر
پذیرفتهاند .دُروزیان خود را اهل التوحید یا الموحدین مینامند.

بودایی گرایی ۳76 :میلیون نفر (شروع :قرن  6قبل از میالد)
ماهایانا 1۸5 :میلیون نفر
تراوادا 124 :میلیون نفر
واجریانا ،تبت 20 :میلیون نفر
بومیهای باستانی ۳00 :میلیون نفر
سیکگرایی 2۳ :میلیون نفر (شروع :قرن  15میالدی)
یهودیت  14 :میلیون نفر (شروع :قرن  1۳قبل از میالد)
دین بهایی 7 :میلیون نفر (شروع  :قرن  1۹میالدی)
شینتو 4 :میلیون نفر (شروع ۳00 :قبل از میالد)
دین زرتشت  2.6 :میلیون نفر (شروع  :حدود قرن  6قبل از میالد)
پارسیها  110٫000 :نفر
گبرها 20٫000 :نفر

نقشه جغرافیای ادیان

دو مذهب بزرگ اسالم:
امروزه بیش ازیک ونیم میلیارد نفر از مردم جهان ،مسلمان اند و عالوه بر آسیا و افریقا در
سایر قاره ها نیز پراکنده شده اند .تشیع و تسنن دو مذهب بزرگ اسالم هستند.
پیروان دین مسیحت درکدام نواحی بیشترهستند؟
دین مسیحیت در آسیا ظهور کرد اما امروزه شمار پیروان آن در قاره های اروپا ،امریکا،
استرالیا و نیوزیلند و کشورهای مرکزی و جنوبی افریقا بیشتر است.
سه مذهب عمده دین مسیحیت:
این دین شامل سه مذهب عمده کاتولیک ،پروتستان و ارتدوکس است.
پیروان دین یهود درکدام نواحی هستند؟
بیشتر پیروان دین یهود به صورت پراکنده در شهرها و نواحی بزرگ بازرگانی جهان زندگی
می کنند و سرزمین مشخصی ندارند .یکی ازمراکز تجمع یهودیان ،سرزمین فلسطین اشغالی
است که بعد از جنگ جهانی دوم با حمایت دولت های استعماری اشغال شده است.

دین اسالم در اصل دارای یک مذهب و یک مرام بودهاست .اما این دین به مرور زمان به زیر شاخههای
بسیار دستهبندی گردید .شیعیان نیز از سده دوم هجری به بعد به چندین زیرگروه منشعب شدهاند .امروز
بیشتر شیعیان را «شیعیان دوازده امامی (اثناعشری)» تشکیل میدهند .مهمترین مذاهب دیگری که از شیعه
منشعب شدهاند ،عبارتاند از اسماعیلیان ،زیدیه ،کیسانیه ،واقفیه و فطحیه .تمام این مذاهب علیرغم
تفاوتهای آشکار اعتقادی و فقهی در مسئله ضرورت «امامت» اشتراک نظر دارند .البته تفسیر هر یک از امام
و مصداق آن منحصر به فرد است.

مفاتیحالعلوم شیعیان را به شش زیرگروه بخش میکند ،اثنی عشری معتقد به دوازده امام ،زیدیه (پیروان
زید بن علی) ،کیسانیه (پیروان کیسان غالم علی بن ابیطالب) ،عباسیه (منسوب به آل عباس بن
عبدالمطلب) ،غالیه ،و امامیه .وی امامیه را به  7تیره تقسیم میکند ،ناووسیه (منسوب به عبداهلل بن
ناووس) ،مفضلیه (منسوب به مفضل بن عمر) ،قطعیه (که وفات موسی بن جعفر را تأیید کردهاند) ،شمطیه
(منسوب به یحیی بن اشمط) ،واقفیه (که در امامت موسی بن جعفر متوقف شدهاند و وی را زنده میدانند)،
ممطوره ،و احمدیه (منسوب به احمد بن موسی بن جعفر که وی را امام هشتم خود میدانند) .در کتاب
فرهنگ فرق اسالمی از دکتر محمدجواد مشکور زیرشاخههای بیشتری برای شیعه ذکر شدهاست.

دورنمایی از صومعه مقدس قصر پوتاال.

پراکندگی جغرافیـایی مـذهب
شینتو
神道ژاپنیShinto :شینتو
یعنی راه خدایان

مذهب شینتو در کشور ژاپـن
پیروان زیادی دارد.
پرستش خدایان ملی و امپراتور ،کرنش و قربانی برای مردگان و
وطنپرستی از آداب این آئین است.

کنفوسیوس

تااو
به معنای راه فضیلت

چشم انداز فرهنگی
چشم اندازفرهنگی چیست؟
چشم انداز یعنی منظره قابل رؤیت از یک مکان .ساختمان ها و بناها ،سبک معماری ،نوع
سکونتگاه های شهری و روستایی ،مزارع ،جاده ها ،خیابان ها و نظایر آن که دریک چشم
انداز مشاهده می شود ،شیوه زندگی مردم یک ناحیه را به مشاهده گر نشان می دهد.
انسان ها چگونه چشم اندازفرهنگی خلق می کنند؟
انسان ها با تغییراتی که در محیط های طبیعی به وجود می آورند« ،چشم اندازهای
فرهنگی» خلق می کنند.فرهنگ هر ناحیه ،موجب به وجود آمدن چشم اندازهای خاصی در
آن ناحیه می شود.

دین و چشم اندازهای فرهنگی
نقش مهم دین درخلق چشم انداز های فرهنگی
در بین عناصر فرهنگی ،دین نقش مهمی در خلق چشم اندازهای فرهنگی
دارد .پیروان یک دین با توجه به باورها و اعتقادات خود ،چشم اندازهای
خاصی را در قالب معماری ،هنر ،نقاشی ،مجسمه سازی ،ایجاد مکان های
مقدس و زیارتگاهی به وجود می آورند.
معموالًدر اطراف شهرهای مذهبی و مجاورت مکان های مقدس ،بازارها،
هتل ها ،بنگاه های مسافرتی و فروشگاه های مختلف برای مسافران و
بازدیدکنندگان پدید می آید.

فعـالیـت

نمایشگاه عکس برپا کنید .با راهنمایی معلم یک مسابقه عکاسی اجرا
کنید.افراد داوطلب از یک چشم انداز فرهنگی عکس بگیرند و در
زیر هر تصویر درباره عناصری که در چشم انداز مشاهده می شود،
توضیح مختصری بنویسند  .تصاویر را به دیوارکالس یا راهروی
مدرسه نصب کنید  .برای دو مورد از بهترین تصاویر ،جایزه در نظر
بگیرید.

نواحی فرهنگی عمده جهان
علت تقسیم زمین به نواحی فرهنگی توسط جغرافی دانان:
جغرافیدان ها برای مطالعه و شناخت تنوع های فرهنگی ،سطح زمین را به نواحی
فرهنگی تقسیم کرده اند.
معیارهای اصلی جغرافی دانان درتقسیم زمین به نواحی فرهنگی:
این نواحی فرهنگی ،در یک یا چندشاخص فرهنگی ،مانند دین ،زبان ،آداب و رسوم ،هنر
و معماری و نوع فعالیت اقتصادی شباهت هایی دارند .شباهت در یک یا چند عامل ،هر
ناحیه را از نواحی دیگر متمایز می کند.
تاکنون تقسیم بندی های مختلفی از نواحی فرهنگی جهان ارائه شده است .این نقشه ،یکی
از انواع تقسیم بندی ها را نشان می دهد که در آن جهان به شش ناحیه وسیع فرهنگی
(قلمرو فرهنگی) تقسیم شده است.این شش ناحیه را نام ببرید.

فعـالیـت

1ــ با مطالعه نقشه نواحی فرهنگی جهان در صفحه قبل و پیش دانسته های
خود ،جاهای خالی را پرکنید.
2ــ با هم فکری یکدیگر ،یکی از نواحی فرهنگی جهان را روی نقشه انتخاب
کنید و براساس معیارهایی ،آن را به دویا چندناحیه فرهنگی خردتر تقسیم
نمایید.

پخش فرهنگی
به تصاویر توجه کنید؛ درهر تصویر چه پدیده ای را مشاهده می کنید؟ به نظر شما
خاستگاه این پدیده ها کجاست و چگونه به این ناحیه هامنتقل شده اند؟

پدیده پخش یا انتشار فرایندی است که طی آن یک موضوع یا پدیده مانند
زبان ،مذهب ،افکار و ایده ها ،نوآوری ،وسایل و ابزار ،لباس ،شیوه زندگی
و حتی بیماری از یک مکان به سایر مکان ها گسترش می یابد.

پخش فرهنگی
تاثیرات پخش فرهنگی درزمان های گذشته:
پخش فرهنگی از زمان های بسیار کهن وجود داشته است .بسیاری از ابداعات بشر که در تمدن
های اولیه شکل گرفته اند ،مانند شیوه کشاورزی ،خط ،ذوب فلزات و تولید سالح های جنگی،
کم کم از ناحیه مبدأ خود به نواحی اطراف گسترش یافته اند.
تاثیرداد و ستدها درپخش فرهنگی:
در گذشته ،دادوستد میان نواحی نقش مهمی در پدیده پخش فرهنگی داشته است .برای مثال،
آمدوشد کاروان ها در مسیر جاده ابریشم موجب گسترش ابداعات  ،افکار ،کاالها و ...در
سرزمین های مختلف می شد.
گسترش دین ها(دین اسالم)
بسیاری از ادیان و زبان ها طی دوره های تاریخی در جهان گسترش یافته اند .دین اسالم فقط
در محل ظهور یا کانون خود باقی نماند بلکه در بخش های وسیعی از جهان ،انتشار یافت.

عوامل مهم درپخش فرهنگی در دنیای امروز
در دنیای امروز عالوه بر مهاجرت و دادوستد ،گردشگری و جهانگردی ،استفاده از انواع رسانه ها (کتاب و
مجالت ،تلویزیون و اینترنت و ) ...و انقالب در فناوری اطالعات و ارتباطات ،نقش مهمی در پخش فرهنگی
دارند.
انواع پخش وانتشار فرهنگی:
-1گاهی دو ناحیه فرهنگی به هم خیلی نزدیک اند و پدیده فرهنگی در اثر تماس مستقیم مردم ،از ناحیه ای
به ناحیه دیگر منتقل می شود؛ مانندورزش «هاکی» که مبدأ آن کشور کاناداست اما در بین مردم ایاالت
متحده امریکا و نواحی مرزی آن کشور با کانادا رواج بسیاریافته است.
-2گاهی پخش و انتشار از یک فرهنگ به فرهنگ های دیگر بدون آن که فرهنگ ها در تماس مستقیم با
یکدیگر باشند ،اتفاق می افتد.امروزه برخالف گذشته ،با توجه به گسترش رسانه ها  ،نوع دوم پخش فرهنگی
غالب است و رسانه ها نقش عمده ای در تغییر عالئق ،رفتارها ،سبک زندگی روزانه (شیوه لباس پوشیدن ،نوع
غذا  ،تفریحات و ) ...حتی در نواحی دورافتاده دارند.
خطربزرگ یکسان سازی فرهنگ هاوتوسعه فرهنگ کشورهای سلطه گر:
امروزه فرایند یکسان سازی فرهنگ ها و توسعه فرهنگ کشورهای سلطه گر خطری بزرگ برای فرهنگ و
هویت ملی و بومی نواحی جهان می باشد.

کارل ساوئر (1۹75 -1۸۸۹م) جغرافی دان بزرگ آلمانی  ،در زمینه
جغرافیای فرهنگی و مفهوم چشم انداز فرهنگی مطالعات زیادی انجام
داد.
ِِ تورستن هاگ ِ راشتراند (2004-1۹16م) جغرافی دان سوئدی ،در
زمینه پخش فرهنگی و نوآوری فرهنگی پژوهش های زیادی انجام داد.
او در مطالعات خود به سه نوع پخش از نظر فضایی اشاره کرده است:
پخش مجاورتی :در این نوع پخش ،پدیده مستقیماًازیک مکان به مکان
مجاور می رود؛ مانند بیماری وبا.
پخش مجدد(مکان یابی دوباره):
پدیده مکان اولیه را کامالًترک می کند و به مکان جدید می رود .این
نوع پخش ،بیشتر در مورد مهاجران مطرح میشود؛ مانند انتقال افریقایی
ها به عنوان برده به قاره امریکا و استقرار آنها در سرزمین های جدید.
پخش سلسله مراتبی :در این نوع پخش ،پدیده یا نوآوری به طور منظم
از مکان های بزرگ تریا مراکز به مکان های کوچک تر منتقل میشود؛
مانند تلویزیون که ابتدا در شهرهای بزرگ و سپس در شهرهای کوچک و
روستاها گسترش یافت.

1ــتصویرزیر،روستاییرادرایراننشانمیدهد.اینتصویربهکدامیکازموضوعاتایندرسمربوطاس
ت؟برداشت خودراتوضیحدهید.

2ــباکاوشوبررسیدرمحلزندگیخود،چندپدیده،مانندنوعپوشاک،غذا،ورزشورسوم،راکهازنواحی
دیگرایرانیاجهانبهناحی ٔهزندگیشمامنتقلشدهاست،شناساییودرکالسمعرفیکنید.
3ــچهعواملیموجبپخشفرهنگیمیشود؟نامببرید.
4ــبهنظرشما،پخشفرهنگیدرچهزمینههاییمثبتوقابلقبول،ودرچهزمینههایینامناسبومنفیاست؟
نظرخودرابااستدالل توضیحدهید.

نقشهخوانی
1ـ با استفاده از نقشه پراکندگی خانوادههای زبانی
بگوییدزبانهایهندواروپاییدرکدامقارههاوکدامنواحیگستردهشدهاست.
2ـباتوجهبهنقشهقلمروکشورهایعربیزباندرصفحه71وبامراجعهبهیکاطلس،
نام کشورهاراروینقشه کتاببنویسید.
(تهیه نقشه موضوعی)
طرحنقشه(نقشهگنگ)جهانراازپیوستآخرکتابکپیکنید.سپسباتوجهبهمتنمطالعهموردی()1
بااستفادهازیکاطلس،رویآنکشورهایجهاناسالمرارنگکنید.نامکشورهاراروینقشهبنویسید.راه
طراحیکنیدوکشورهایمسلمانرادرسهبخشافریقا،آسیایجنوبشرقیوآ
نمایمناسبیبراینقشه
سیایجنوبغربیباسهرنگمختلفنشاندهید.

یکیازموضوعاتزیرراانتخابکنید.
1ــفرضکنیدقراراستیکهمایش(سمینار)علمیباموضوع«اهمیتوحفظ
تنوعفرهنگی»
برگزارشودوازشماخواستهاندپوستراینهمایشراتهیهوطراحیکنیدورو
یآنپیاممناسبینیز
بنویسید.بهطورگروهیوداوطلبانه،یک پوسترمناسبطراحیوتولیدکنیدو
آنرادرکالسبه نمایشبگذارید.دربارۀطرحپوستر،معناومفهومرنگهاو
نمادهاواجزاومراحلتهی ٔهآنتوضیح دهید.
2ــباجستوجودرمنابع،دربارهمبدأوچگونگیپخشیک
پدیدهمانندتقویم،بازیچوگان،قنات،قایقهایبادبانی،چاپوکاغذ،نقاشیم
ینیاتوریابرخی

-1ناحیه فرهنگی را تعریف کنید.
-2مهم ترین موضوع جغرافیای فرهنگی چیست؟
-۳تعریف زبان را بنویسید.
-4دو نقش عمده زبان را بنویسید.
-5منظور ازخانواد ه های بزرگ زبانی چیست؟
-6چرربان مردم انگلستان ،اسپانیا ،روسیه ،هند و ایران جزو خانواده
زبان هندو اروپایی به حساب می آیند؟
-7سه خانواده زبانی مهم و پرتکلّم جهان را نام ببرید.
-۸مهم ترین زبان های ایرانی رانام ببرید.
-۹دومین خانواده بزرگ زبانی......................است.
-10معرو ف ترین و پرسخنگو ترین شاخه چینی تبتی چیست؟

-11خانواده زبانی چینی تبتی درکدام نواحی جهان وجوددارد؟
-12زبان مردم عرب و یهود وزبان مردم شمال آفریقا چیست؟
-1۳اهمیت زبان عربی را بنویسید.
-14عوامل گسترش برخی اززبان هارا بنویسید.
-15نقش«عصراکتشافات جغرافیایی» درتغییرتاریخی الگوهای زبانی جهان را
توضیح دهید.
-16عامل گسترش زبان انگلیسی را بیان کنید.
-17اهمیت زبان انگلیسی را بنویسید.
-1۸علل غلبه بیشتر برخی زبان هادرجهان چیست؟
-1۹دین چه تاثیراتی برجوامع وکشورها دارد؟شرح دهید.
-20دو گروه اصلی دین هارا نام ببرید.

ادیان مبتنی بر یکتاپرستی را نام ببرید.-22ادیان مبتنی بر پرستش غیر خدای یگانه را نام ببرید.
-2۳دو مذهب بزرگ اسالم را نام ببرید.
-24پیروان دین مسیحت درکدام نواحی بیشترهستند؟
-25سه مذهب عمده دین مسیحیت را نام ببرید.
-26پیروان دین یهود درکدام نواحی زندگی می کنند؟
-27چشم اندازفرهنگی چیست؟
-2۸انسان ها چگونه چشم اندازفرهنگی خلق می کنند؟
-2۹نقش مهم دین درخلق چشم انداز های فرهنگی را توضیح دهید.
-۳0علت تقسیم زمین به نواحی فرهنگی توسط جغرافی دانان را
توضیح دهید.

-۳1معیارهای اصلی جغرافی دانان درتقسیم زمین به نواحی فرهنگی را نام
ببرید.
-۳2پدیده پخش یا انتشاررا تعریف کنید.
-۳۳عوامل مهم درپخش فرهنگی در دنیای امروزرا بنویسید.
-۳4انواع پخش وانتشار فرهنگی را توضیح دهید.
-۳5خطربزرگ یکسان سازی فرهنگی دردنیای امروز چیست؟

