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:رايج است بدين قرار استه زبانهای ايراني شرقي که امروز

ميتوان گورونيکي ايرون و ديگری دي‚قسمتي از نواحي کوهستاني قفقاز مرکزی رايج است و در آن دو لهجه مهمکه در:آسي
ازاينرو کرده اند وتاريخ مکرر برميخوريم اصال از مشرق دريای خزر به اين نواحي کوچآسها يا آنها که به نام آنها در. تشخيص داد

.ارتباط نزديک داردايراني زبان آنها با زبان سغدی و خوارزمي 
ارسي در آن تقريبا زبان فاين زبان يکي از زبانهای بسيار معدودی است که. زبانهای ايراني کنوني مقامي خاص داردآسي در ميان

ص زبانهای کهن ايران دايره نفوذ زبان فارسي بيرون است و بسياری از خوانفوذ نيافته لهجه کومزاری از لهجه های ايراني عمان نيز از
و از بدوی غيره افعال ومانندصرف اسامي در حا الت هفت گانه و به کار بردن پيشوندهای متعدد برایمحفوظ داشته را تاکنون

.ترين زبانهای ايراني امروز به شمار ميرود
روفترين اين داستانها معاز. داستانها و افسانه های جالبي است که از قرن گذشته شروع به ضبط آنها گرديده استادبيات آسي شامل

.مييابدخط روسي به کار ميرود و دامنه اقتباس آسي از روسي روزبروز توسعهامروز برای آسي.استسلسله داستانهای قهرمانان نرت
خن ميگويند و تنها بدان س‚زرفشان و حصارميان جبال‚اين زبان بازمانده يکي از لهجه های سغدی است که در دره يغنوب: يغنوبي

و عالمت ردو در آن مانند زبان سغدی هنوز ميتوان ماضي را از ماده مضارع بنا کاثر زندهای است که از زبان سغدی به جای مانده
يغنوبي نيز مانند ساير لهجه های .شبيه استاستtAاز اين جهت با زبان آسي که عالمت جمع در آن. است-tجمع نيز در آن

.را اقتباس کرده استايراني بسياری از لغات فارسي و عربي
فارسي و عربي در اين هر چند زبان. سرحدات شمال غربي هندوستان استزبان محلي افغانستان و قسمتي از ساکنان‚اين زبان: پشتو

ل زبانهای ايراني را اصيبسياری از خصوصيات‚ولي اين زبان که امروز در افغانستان بيش از گذشته مورد توجه است  ‚زبان نفوذ يافته
را بايد حقا لهجه ونتسي.بنوچي و غيره‚قلزهای‚قندهاری ‚پيشاوری‚آفريدی‚وزيری: حفظ کرده و خود لهجات مختلف دارد

.ايج استرو صرف اساميمذکر و مونث در پشتو هنوز تشخيص جنس . که با پشتو رابطه نزديک دارد جدائي به شمار آورد
ن مقدار زيادی همچني. زبان خوشحال خان را ميتوان ذکر کرداز جمله آثار شاعر معروف اين‚زبان پشتو صاحب آثار و ادبيات است

گرفت آثار متعددی افغانستان قراردر ايام اخير که اين زبان مورد نظر دولت. افسانه به اين زبان موجود استاشعار محلي و داستان و
ز بخشي از زبان افغانستان از ديدگاه تاريخي و مرزهای سياسي يکي از شهرهای ايران بوده است و زبانشان ني.به اين زبان انتشار يافت

.  ايراني است 



( شهر قفقاز ايران بوده اند 17که بخشي از ) در فالت پامير ميان افغانستان و هندوستان وچين و ترکستان : پاميرلهجه های فالت
ود است و بعضي از معدعده کساني که به هر يک از اين زبانها سخن ميگويند. زبانها و لهجه های ايراني رايج استهنوز عدهای از

ياسي و تغييرات اين زبانها به واسطه دور بودن از مراکز س. رفتهاين لهجه ها در حال از ميان رفتن است و برخي نيز امروز از ميان
حقيق زبانهای قديم زبانهااز لحاظ تمطالعه اين. توانسته اندبسياری از خصوصيات لغات قديم ايراني را محفوظ بدارنداجتماعي

ده که درسايراز زبان هند و اروپائي در اين زبانها به خصوص در وخي محفوظ مانبسياری لغات اصيل. ايراني اهميت خاص دارد
‚شغني شغناني يا‚وخاني يا وخي : عبارتند ازمهمترين زبانها و لهجه های فالت پامير.زبانهای ايراني يا هند به جا نمانده است

اورموری يا‚يدغهای يا ايدغهای‚مونجاني يا مونجي ‚اشکاشمي ‚سنگليچي يا زبکي ‚برتنگي ‚روشاني ‚يزغالمي ‚ارشری 
.پراچي‚برکي 

ارشری و يزغ المي و شغناني و. دسته های مختلف تشخيص داددر اين زبانها با وجود شباهت و نزديکي آنها به يکديگر ميتوان
شمرد غه رابايد منشعب از مونجانييد. سنگليچي و اشکاشمي نيز بهم پيوسته اند. تشکيل ميدهندروشاني و برتنگي گروه پيوستهای

ستقل قديم ايراني ظاهرا بازمانده يکي از زبانهای موخاني در اين ميان از ديگر زبانها مستقل است و. که خود لهجات مختلف دارد
.است

قسمت اچي که دراورموری و پر. سکائي و آسي همه متعلق به دسته شمالي زبان های ايراني شرقي انداين زبانها مانند سغدی و
در اورموری . ته و نزديک اندبا يکديگر پيوسغربي تر و جنوبي ترافغانستان رايج اند به دسته جنوبي زبانهای شرقي تعلق دارند و

.ميتوان دو لهجه متفاوت که يکي در لوگر و ديگری در کني گروم متداول است تشخيص داد



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

در . وروی رايج استاز بلوچستان و همچنين در بعضي نواحي ترکمنستان شاين زبان در قسمتي:بلوچي
انهای دراويدی متداول است که از جمله زببلوچي زبان ديگری نيزبه نام براهویبلوچستان عالوه بر

.يعني زبان بوميان هندوستان قبل از نفوذ اقوام آريائي است

وچ کرده از گروه شمالي زبانهای غربي ايران است و بلوچها ظاهرا ازشمال به جنوب کبلوچي اصوال
.  است کردهولي بلوچي به علت مجاورت با زبانهای شرقي ايراني بعضي از عوامل آنها را اقتباس ‚اند

.اقتباس کردههمچنين بلوچي گذشته از فارسي بعضي از لغات براهوی و سندی را

ه هر يک نيز شرقي است کزبان بلوچي لهجات مختلف دارد که مهمترين آنها بلوچي غربي و بلوچي
ت ميان اين لهجات زياد قبائل بلوچ با يکديگر تفاواما رويهمرفته به علت ارتباط‚تقسيمات فرعي دارند

ی از لغات ايراني محافظه کارتر است وبسيار‚مانند فارسي‚ديگر غربيبلوچي از بعضي زبانهای.نيست
.است تغييری در آن به جا مانده کهن با اندک



يه و ايران و لهجه هائي است که در نواحي کردنشين ترککردی نام عمومي يک دسته زبانها و: کردی
چه ‚قل شمردزبانها را بايد مستبعضي از اين. که همگي ريشه ای ايراني دارند رايج استو سوريه عراق 

دو زبان مستقل از : تبتوان آنها را باکردی پيوسته دانسکرمانجي بيش از آن است کهتفاوت آنها با کردی 
وراني که در نواحي و ديگری گ‚که به نواحي کردنشين غربي متعلق استاين نوع يکي زازا يا دملي است

مذهب اهل گوراني لهجه ای است که ادبيات. است و خود لهجه های مختلف داردکردنشين جنوبي رايج
.نوشته شده و مانند زازا به شاخه شمالي دسته غربي تعلق داردحق بدان

‚سنندجي ‚هایسليماني‚کرمانجي مينامند که خود لهجه های متعدد دارد مانندمکریزبان کردی اخص را

.زندی‚عبدوئي‚بايزيدی‚کرمانشاهي

ته غربي به دارد و اززبانهای مهم دسزيادی ايراني غربي مشابهات زبان کردی با دسته شمالي لهجه های
رسي و برخالفزبان کردی مانند زبان فا. اشعار و تصانيف و قصص و سنن ادبي استشمار ميرود و صاحب

ريشه اين زبان از پهلوی ايران باستان.زبان بلوچي و پشتو در طول زمان تغييرات مهم صوتي پذيرفته است
.  است و بسياری واژه های آن دست نخورده مانده است 



فروعوطالشيوطبریمازندرانيوگيلکيشاملکهزبانهااين:مازندراندريایساحلهایلهجه
فرقهخاصلهجهکهگرگاني.استرايجمازندراندريایغربيجنوبوجنوبيسواحلدراينهاست
ايناز‚ارنددایمالحظهقابلمحليادبياتگيلکيومازندراني.استرفتهميانازامروزبودهحروفيه

هایلهجه-مرکزیهایلهجه-.استرفتهميانازبيشترکهبودهمعتبرآثارصاحبمازندرانيميان
محسوبربيغدستهجنوبيهایلهجهوشماليهایلهجهميانفاصلحدجهاتبعضيازکهايرانمرکزی
استملهجازاين.اندمتداولشيرازنزديکيوکرمانويزدحواليتاقمحواليازومتعددند‚ميشوند
ازميمهدرایيمهمونطنزتوابعازيارنددريارندیونطنزفرسنگيپنج–فريزنددرفريزندیونطنزی

درجنوبقهرودیوخونساروگلپايگانميانوانيشانياونيشوندروونيشونيجوشقانيوکاشانتوابع
وسدهيواصفهانشرقدرزفرهایواصفهانشمالدرکشهایوکاشانواصفهانميانسوئيوکاشان
‚آشتيانينآبهوابستههایلهجهووفسيواردستانيواصفهانازتوابعهمهخرزوقيوایقمشهوگزی

-شيرازبهاصفهانراهدروسيوندیمحالتيوخونساریواراکوهمدانوساوهميان-ایآمره‚کهکي
بااندکيکهدينانبهلهجهياکرمانويزدزرتشتيانلهجهونزديکنائينانارکيونائينيوشيرازشمال

.اندمتفاوتيکديگر
ايرانيایهلهجهوزبانهاازديگریدستهبه‚گذشتآنهاذکرکهمرکزیهایلهجهشمالينواحيدر

وتاکستانيازدعبارتنهالهجهاينعمده.اندمتعلقايرانيزبانهایغربيدستهبهعموماکهبرميخوريم
‚طهرانوزنجانوقزوينميان-اينهاغيروشاليياچالي‚رامندی‚اشتهاردیآنخويشان

هرزنيويخلخالوبيابانکنزديکخوردرخوریوسرخهایوسگردیوشهمرزادیوسنگسری‚سمناني
صوفيانوجلفاميانگلينقيهوهرزندر



هاهجهلاينغالبميان:تبريزشمالفرسخيچهاردهوارسرودجنوبدرکرينگانلهجهوآذربايجان
شبيهطالشيباجهتيازويسمنانباجهتيازتاکستاني.استآنهاازپيوستگيحاکيکهيافتمناسباتيميتوان

ماربهشايرانممتازهایلهجهازدارندکهخصوصياتيبهواسطهکرينگانوهرزنهایلهجه.است
وجهوارعمضوماضيمادهماندنباقي‚ماضيازمادهمضارعساختن‚حالتچنديندراساميصرفميروند

وباطالشينيزجهتيازهرزنيهمهاينبا.اينهاغيروآندرrبه-t-تبديل‚درآنقديمامروالتزامي
.داردمشابهتترکيهکردستاندرزازالهجهباجهتيازوخلخالي

استرفتهمغربهببعداوبودهديلمکوهنشينمردمهایلهجهازاصالزازا‚کردهاندگمانبعضيچنانکهاگر
هایلهجهوبانهازرشتهيکراسمنانيوتاکستانيوزازاوطالشيوخلخاليوکرينگانيوهرزنيميتوان
ايرانرکزیمهایلهجهباديگرطرفازوخزردريایسواحلديگرهایلهجهباطرفيازکهشمردپيوسته
تقسيميجنوبوشماليدستهدوبهراايرانيغربيهایلهجهاستمعمولچنانکهاگر.استمييافتهارتباط

وسيوندیماننداآنهازبعضيهرچنداندمتعلقشماليدستهبههمهگذشتآنهاذکرکههائيلهجه‚کنيم
اززمانمروربههاعثمانييورشازپسآذربايجانکنونيزبان.اندمتداولايرانجنوبدرفعالبلوچي
بسياریليوداردترکيهکشورزبانباهايينزديکيزبانايناينکهبا.کردتغييرآذربايجانيترکيبهآذری

امروزاسفانهمتکهاستبودهايرانيزبانهایتريناصيلازيکيآذریزبان.استايرانيهنوزآنهایواژه
.استايرانيغيرزبانيکنونيزبان.استرايجآذربايجاندوردستروستاهایوهادهدرتنها



ان رسمي و که زباين زبان. اهم اين زبانها فارسي است: زبانها و لهجه های جنوبي 
که قدمتي بيش و فارسي باستان استپهلوی ادبي ايران است دنباله فارسي ميانه 

آغاز زبان فارسي کنوني .پارس سرچشمه ميگيرداقوام زبان و ازسال دارد 2400از 
حسوب پس از اسالم به اين زبان به وجود آمده مرا بايد از نخستين آثاری که

ان حاصل مذهبي که بانفوذ اسالم در ايرتحول مهم اجتماعي و سياسي و. داشت
به ربي از اسالم به خط عزباني که پس. گرديد در زبان رسمي ايران موثر شد

ظله حنضبط گرديد و قديمترين نمونه های آن را در اشعارجای خط پهلوی 
ا امروز تغيير اساسيبادغيسي و محمدبن وصيف سيستاني وشهيد و رودکي مييابيم ت

.نيافته است



ردمممیاندرو.استسخنگوتعدادنظراززبانیبزرگخانوادهدومینتبتیچینیزبانیخانواده
اینهایاخهشترینپرسخنگووترینفمعروازچینیماندارین.داردرواجشرقیآسیایناحیهزردپوست

.شودمیمحسوبزبان

تبتیچینیخانوادۀ-2

( حامیایی-سامیایی )خانوادۀ آفرو آسیایی -۳

چیست؟آفریقاشمالمردموزبانیهودوعربمردمزبان
.افریقاستشمالدرمردمازبعضیزبان،حامیزبانویهودوعربمردمزبانسامی،زبان

:آنجغرافیاییومحدودهعربیزباناهمیت
غربیوبجندرکهاستعربیزبانآنهاترینمهموترینفمعروآفروآسیایی،خانوادههاینزبابیندر

.کنندمیتکلمبدانافریقاوشمالآسیا
به.استمتحدمللسازمانرسمیهایزبانازیکیوکشور20ازبیشحدودرسمیزبانعربیزبان

ازنفراهمیلیوناست،شدهترجمهدنیاهایزبانازبسیاریبهقرآنکهآنباواستقرآنزبان،عالوه
ایویژهاهمیتدلیل،همینبهآموزندومیوخوانندمی(عربی)اصلیزبانبهراآنجهانمسلمانان

.دارد



تشکیلراتبتی-سینیزبان هایخانوادهازبخشیچینیزبان های:دقیقتریاچینیزبان
بانزاین.استچینیزبانانواعازیکیجهانمردمپنجمیکحدودمادریزبان.می دهند

برایکه(中文،Zhōngwén)ونجُونگنامهایبهچینسرزمینوچینیزبانخوددر
،华语/華語)خوَیوو(汉语/漢語،Hànyǔ)یوخنمی رود،بکارنوشتاریزباننامیدن

Huáyǔ)یانمانداریچینیچین،سرزمیندررسمیوعمدهواصلیزبان.می شودنامیده
.می باشدخواپوتونگ

.می رودشماربهدنیازبانپرشمارترینگویندهنفر1٬۳۹0٬000٬000باچینیزبان

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%A8%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C


بدین.شدمی باآنبودنآهنگیندرجهاندیگرزبانهایاکثرباماندارینچینیزبانعمدهفرق
,chang)زبانایندرهجاهرکهصورت chung, bei, ba, laiوآهنگ4در(...و

.می شوندتلفّظآهنگ5دراستثنائیبصورتنیزهجاهاازتعدادی

.می شودتلفظکشیدهویکنواختصورتبههجااوّلآهنگدر
.می رودباالسمتبهتدریجیصورتبهفردصدایهجاتلفّظهنگامدردوّم،آهنگدر
.می گیرداوجباالسمتبهسپسومی کندسقوطپایینسمتبهابتدافردصدایسوّمآهنگدر
.می شودتلفّظضربتیودفعیبصورتهجاچهارمآهنگدر

صورتبهجاواستآهنگفاقدداردوجودهجاهابرخیدراستثنائیبصورتکههمپنجمتلفّظ
.می شودبیانمعمولی

媽):می شودنوشتهشکلبدینومی دهدرامادرمعنیاوّلآهنگدرmaهجایمثالعنوانبه
/妈).می شودنوشتهشکلبدینومی دهدراکَنَفمعنایدّومآهنگدر:(麻).سوّمآهنگدر

توامانمعنایچهارمآهنگدر.(馬/马):می شودنوشتهشکلبدینومی دهدرااسبمعنی
پنجمآهنگدر.(罵/骂):می شودنوشتهشکلبدینومی دهدراکردنتوهینوکردنسرزنش

وشتهنشکلبدینومی کندسؤالیراجملهومی رودبکارسؤالیجملهپایانیجزءعنوانبه
.(嗎/吗):می شود





:هااززبانبرخیگسترشعوامل
،هاینسرزمفتحوجنگچونعواملی.استنبودهکنونیشکلبههموارهامروز،جهاندرهانزباپراکندگی

بانیزنواحیدرتغییروهانزبابرخیگسترشموجبدیگر،نواحیبهناحیهیکازمردممهاجرتوتجارت
.استشده
:جهانزبانیالگوهایدرتغییرتاریخی«جغرافیاییعصراکتشافات»نقش

16و15قرندرجهانزبانیالگوهایدرتاریخیتغییراتترینمهمازیکی«جغرافیاییعصراکتشافات»
دردند،کرکشفرانوهایسرزمیندریانوردی،درپیشرفتبااروپاییانوقتی.شدآغازبهمعروفمیالدی

افریقا،هایهقاردرآنهامستعمراتدریافت؛گسترشگلیسیزباناننیوزیلند،واسترالیاشمالی،امریکای
.کردپیدارواجفرانسویوپرتغالی،اسپانیاییانگلیسی،هایزباننیزآسیاازهاییبخشوجنوبیامریکای

:انگلیسیزبانگسترشعامل
درانگلیسیدماننهازبانبرخیارتباطات،گسترشوصنعتیهایپیشرفتبا،ویکمبیستوبیستمدرقرن
.شدگرفتهکاربهجهانسراسر
:انگلیسیزباناهمیت

نیزو،اهکشتیوهواپیماهاوآمدرفتپایشبرایای،رایانهافزارهاینرماغلبدرانگلیسیزبانازامروزه
.شودمیاستفادهالمللیبینوتحقیقاتیعلمیمتوندر

هازبانپراکندگیالگویدرتغییر



:هادرجهانزبانبرخیبیشترغلبهعلل
زباجغرافیاییتنوعاهمیتها،دانجغرافیتوجهموردموضوعاتازیکی

نزباازبرخیاطالعات،فناوریوارتباطاترشداثردرامروزه.هاستن
.اندکردهپیداتریبیشغلبهجهاندرها

فظحخودرامحلیهایزبانوملیزبانکنندمیسعیکشورهااغلبچرا
کنند؟

وبومیهاینزباازبرخیآیندهدرکهشودمیبینیپیش،همچنین
ایکشورهاغلبدلیل،همینبه.بروندبینازمختلفنواحیدرمحلی
رادخومحلیوبومیهاینزباوملیزبانکنندمیسعینواحییاجهان
.بماندپابرجاشانفرهنگیهویتتاکنندحفظ

زبانیتنوع



ینابااست،زبانانگلیسیکشوریکانادا
ربیشتکشور،ایندرکِبکایالِتدرحال،

وندکنمیصحبتفرانسویزبانبهجمعیت
.استفرانسویایالت،اینرسمیزبان

انسهفرزبانموضوعبهکِبکایالتمسئوالنِِ
ایبرودارندزیادیحساسیت،آنگسترشو

.کنندمیتالشآنترویج
وهامغازهناموراهنماییتابلوهایبیشتر

شدهنوشتهفرانسهزبانهابهفروشگاه
ککبایالتمسئوالناقداماتازیکی.است
هایکالسبرگزاریزبان،اینترویجبرای
.استمهاجرانبرایرایگانزبان



یهناحمردمانگلستان،کشوردر
بتصحولْشییاِولزیزبانبهولْز
ی،انگلیسزبانباکهکنندمی

.استمتفاوت
«یتاقل»انگلستاندرکهولزیها

ازاقداماتیبا،شوندمیمحسوب
ی،تلویزیونکانالایجادقبیل

وادبیهاینشرکتابونوشتن
رایبولزیزبانبهنویسیقصه

.ندکنمیتالشزباناینترویج



:استدارراهاویژگیاینازتاچندیایککهاستزبانی«جهانیزندهزبان»ازمنظور
،داردسخنگوزیادیتعداد(الف

شود،میآموختهدومزبانعنوانبهکشورهاازبسیاریدر(ب
،داردغنیادبیات(پ
.یردگمیقراراستفادهموردعلمیامورواقتصادیوبازرگانیسیاسی،روابطدر(ت

.استانگلیسیزبانامروزدنیایزندهزبانهایترینگستردهازیکی
ربی،عچینی،فرانسوی،(بریتانیایی،)انگلیسیشاملزبان6متحد،مللسازماندر

جلسهواهمالقاتدرکهاندشدهپذیرفتهرسمیهایزبانعنوانبهروسیواسپانیایی
.گیرندمیقراراستفادهموردرسمیاسنادوها



رارقانقراضخطردرزیستیهایگونهمانندنیزهازباناستممکنآیاــ1
؟میذشودهازبانرفتنبینازموجبعواملیچهبگیرند؟

است؟مهمهازبانتنوعحفظچراــ2
ردهکاقدامفارسیادبوزبانفرهنگستانتأسیسبهماجامعهچرا(الفــ۳

است؟
وحمایتنهادایناقداماتازتوانمیچگونه(پچیست؟نهاداینوظیفه(ب

کرد؟پشتیبانی
؟دادگسترشرافارسیزبانتوانمیهاییراهچهازشما،نظربه(الفــ4
د؟کرتقویتراایرانکشورمحلیوقومیهایزبانتوانمیهاییراهچهاز(ب



گانهیخدایغیرپرستشبرمبتنیادیان(ب

دین
تاثیرات دین

،اجتماعیقوانینبرهادین.استفرهنگیمهمهایشاخصازیکیدین
ایهپدیدههمچنینومراسم،وهاآییناخالقی،هایارزشورفتارهاعقاید،

آثاربب،سهمینبهودارندزیادیتأثیرهنریآثاروبناهامانندمشاهدهقابل
.کردمشاهدهمختلفنواحیدرتوانمیرادین

دو گروه 
ن ها 

ی دی
اصل

ییکتاپرستبرمبتنیادیان(الف

(مذاهب قبیله ای)آنیمیسم 

هندوئیسم

بودائیسم

زرتشت

یهود

مسیحیت

اسالم

کاتولیک
پروتستان
ارتدوکس

تسنن و تشیع 



ن
ی ادیا

دو گروه اصل

ب
-

ش غیر 
ی بر پرست

ن مبتن
ادیا

ی یگانه
خدا

ف
ال

-
ی

ی بر یکتا پرست
ن متک

ادیا

دین اسالم-1

دین مسیحیت-2

دین یهودیت-۳

بوداییدین -۳

برهمایی یا هندوئسیمدین -1

های قبیله گرایی یا آنیمیسمدین -2

زرتشت-4

کنفوسیوس

شینتو

تااویی

تسنن یا سنی ها

تشیع یا شیعیان

ارتدکس 

پروتستان

کاتولیک



(میالدازبعد27حدود:شروع)میلیارد2٫1:مسیحیت
نفرمیلیارد1.05:رمکاتولیک

نفرمیلیون240:شرقیمسیحی/ارتدکس
نفرمیلیون240:آفریقاییبومیفرقه های

(میالدی622حدود:شروع)نفرمیلیارد1.۳:اسالم
نفرمیلیون۹40:سنی
نفرمیلیون120:شیعه

نفر450٫000:دروز
نفرمیلیارد1/1:مذهبضد/خداضدملحدکافرمذهبیغیر/سکوالر
نفرمیلیون۹00:هندوئیسم

نفرمیلیون5۸0:(ویشنو)وایشناویسم
نفرمیلیون220:(شیوا)شایویسم

نفرمیلیون22:اصالحگراهندوهایونئوهندوها
نفرمیلیون۳۹4:چینعامهدین

وگرایییبودایکنفوسیوس،تائو،دینازعناصریونیستواحدسازمان یافتهدینیکدیناین
زنی”چینسنتیدین“آنبه).داردخوددررانیامده اندمقدسکتاب هایدرکهمذهبیآیین های
.(می گویند



پیروانلیاصسکونت گاه های.استیکتاپرستیپایهبرمذهبیفرقهیاانجمنیکدُروز
میالدی11سدهدردُروزی ها.هستنداردنوفلسطین،لبنان،سوریهکشورهایآن،

تأثیردیگرفه هایفلسونوافالطونیفلسفهوگنوسیمکاتبازوشدندمنشعباسماعیلیاناز
.می نامندالموحدینیاالتوحیداهلراخوددُروزیان.پذیرفته اند

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87_%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%B7%D9%88%D9%86%DB%8C


(میالدازقبل6قرن:شروع)نفرمیلیون۳76:گراییبودایی
نفرمیلیون1۸5:ماهایانا
نفرمیلیون124:تراوادا

نفرمیلیون20:تبتواجریانا،
نفرمیلیون۳00:باستانیبومی های

(میالدی15قرن:شروع)نفرمیلیون2۳:سیک گرایی
(میالدازقبل1۳قرن:شروع)نفرمیلیون14:یهودیت

(میالدی1۹قرن:شروع)نفرمیلیون7:بهاییدین
(میالدازقبل۳00:شروع)نفرمیلیون4:شینتو

(میالدازقبل6قرنحدود:شروع)نفرمیلیون2.6:زرتشتدین
نفر110٫000:پارسی ها

نفر20٫000:گبرها







نقشه جغرافیای ادیان





:اسالمبزرگمذهبدو
دریقاافروآسیابرعالوهواندمسلمانجهان،مردمازنفرمیلیاردونیمازیکبیشامروزه

.هستنداسالمبزرگمذهبدوتسننوتشیع.اندشدهپراکندهنیزهاقارهسایر
بیشترهستند؟نواحیدرکداممسیحتدینپیروان

امریکا،اروپا،هایقارهدرآنپیروانشمارامروزهاماکردظهورآسیادرمسیحیتدین
.استبیشترافریقاجنوبیومرکزیکشورهایونیوزیلندواسترالیا

:مسیحیتدینعمدهمذهبسه
.استارتدوکسوپروتستان،کاتولیکعمدهمذهبسهشاملدیناین

هستند؟نواحیدرکدامیهوددینپیروان
زندگیجهانبازرگانیبزرگنواحیوشهرهادرپراکندهصورتبهیهوددینپیروانبیشتر

اشغالیینفلسطسرزمینیهودیان،تجمعمراکزازیکی.ندارندمشخصیسرزمینوکنندمی
.استشدهاشغالاستعماریهایدولتحمایتبادومجهانیجنگازبعدکهاست



شاخه هایزیربهزمانمروربهدینایناما.بوده استمرامیکومذهبیکدارایاصلدراسالمدین
امروز.ده اندشمنشعبزیرگروهچندینبهبعدبههجریدومسدهازنیزشیعیان.گردیددسته بندیبسیار
شیعهازکهریدیگمذاهبمهم ترین.می دهندتشکیل«(اثناعشری)امامیدوازدهشیعیان»راشیعیانبیشتر

علی رغممذاهباینتمام.فطحیهوواقفیهکیسانیه،زیدیه،اسماعیلیان،ازعبارت اندشده اند،منشعب
امامازیکهرتفسیرالبته.دارندنظراشتراک«امامت»ضرورتمسئلهدرفقهیواعتقادیآشکارتفاوتهای

.استفردبهمنحصرآنمصداقو

پیروان)دیهزیامام،دوازدهبهمعتقدعشریاثنیمی کند،بخشزیرگروهششبهراشیعیانمفاتیح العلوم
بناسعبآلبهمنسوب)عباسیه،(ابیطالببنعلیغالمکیسانپیروان)کیسانیه،(علیبنزید

بنعبداهللبهمنسوب)ناووسیهمی کند،تقسیمتیره7بهراامامیهوی.امامیهوغالیه،،(عبدالمطلب
شمطیه،( اندکردهتأییدراجعفربنموسیوفاتکه)قطعیه،(عمربنمفضلبهمنسوب)مفضلیه،(ناووس

،(ی دانندمزندهراویوشده اندمتوقفجعفربنموسیامامتدرکه)واقفیه،(اشمطبنیحییبهمنسوب)
کتابدر.(می دانندخودهشتمامامراویکهجعفربنموسیبناحمدبهمنسوب)احمدیهوممطوره،

.شده استذکرشیعهبرایبیشتریزیرشاخه هایمشکورمحمدجواددکترازاسالمیفرقفرهنگ







.دورنمایی از صومعه مقدس قصر پوتاال



پراکندگی جغرافیـایی مـذهب
شینتو

ن مذهب شینتو در کشور ژاپـ
.پیروان زیادی دارد

:ژاپنی Shintoشینتو  神道

یعنی راه خدایان

خدایان ملی و امپراتور، کرنش و قربانی برای مردگان و پرستش 
. وطن پرستی از آداب این آئین است







کنفوسیوس







تااو
به معنای راه فضیلت









چیست؟اندازفرهنگیچشم
نوع،معماریسبکبناها،وهاساختمان.مکانیکازرؤیتقابلمنظرهیعنیاندازچشم

شمچدریککهآننظایروهاخیابان،هاجاده،مزارعروستایی،وشهریهایسکونتگاه
.دهدمینشانگرمشاهدهبهراناحیهیکمردمزندگیشیوه،شودمیمشاهدهانداز

کنند؟میخلقاندازفرهنگیچشمچگونههاانسان
اندازهایچشم»،آورندمیوجودبهطبیعیهایمحیطدرکهتغییراتیباهاانسان

درخاصیاندازهایچشمآمدنوجودبهموجبناحیه،هرفرهنگ.کنندمیخلق«فرهنگی
.شودمیناحیهآن

فرهنگیاندازچشم



هنگیفراندازهایچشمخلقدرمهمینقشدینفرهنگی،عناصربیندر
زهایانداچشمخود،اعتقاداتوباورهابهتوجهبادینیکپیروان.دارد

ایهمکانایجادسازی،مجسمهنقاشی،هنر،معماری،قالبدرراخاصی
.آورندمیوجودبهزیارتگاهیومقدس

بازارها،مقدس،هایمکانمجاورتومذهبیشهرهایاطرافمعموالًدر
وانمسافربرایمختلفهایفروشگاهومسافرتیهایبنگاهها،هتل

.آیدمیپدیدبازدیدکنندگان

فرهنگیاندازهایچشمودین

مهم  دین درخلق چشم انداز های فرهنگی نقش 







اجراعکاسیهمسابقیکمعلمراهنماییبا.کنیدبرپاعکسنمایشگاه
درودبگیرنعکسفرهنگیاندازچشمیکازداوطلبافراد.کنید

،ودشمیمشاهدهاندازچشمدرکهعناصریدربارهتصویرهرزیر
اهرویریاکالسدیواربهراتصاویر.بنویسندمختصریتوضیح
نظردرجایزهتصاویر،بهترینازمورددوبرای.کنیدنصبمدرسه
.بگیرید

فعـالیـت



:دانانجغرافیتوسطفرهنگینواحیبهزمینتقسیمعلت
نواحیبهرازمینسطح،فرهنگیهایتنوعشناختومطالعهبرایهاجغرافیدان

.اندکردهتقسیمفرهنگی
:فرهنگینواحیبهزمیندرتقسیمدانانجغرافیاصلیمعیارهای

هنروم،رسوآدابزبان،دین،مانندفرهنگی،شاخصچندیایکدرفرهنگی،نواحیاین
هر،عاملچندیایکدرشباهت.دارندهاییشباهتاقتصادیفعالیتنوعومعماریو

.کندمیمتمایزدیگرنواحیازراناحیه
یکینقشه،این.استشدهارائهجهانفرهنگینواحیازمختلفیهایبندیتقسیمتاکنون

نگیفرهوسیعناحیهششبهجهانآندرکهدهدمینشانراهابندیتقسیمانواعاز
.ببریدنامراناحیهششاین.استشدهتقسیم(فرهنگیقلمرو)

جهانعمدهفرهنگینواحی





هایهدانستپیشوقبلصفحهدرجهانفرهنگینواحینقشهمطالعهباــ1
.پرکنیدراخالیجاهایخود،

تخاباننقشهرویراجهانفرهنگینواحیازیکییکدیگر،فکریهمباــ2
قسیمتخردترفرهنگیچندناحیهدویابهراآنمعیارهایی،براساسوکنید

.نمایید

فعـالیـت















ماشنظربه؟کنیدمیمشاهدهراایپدیدهچهتصویردرهرکنید؛توجهتصاویربه
؟اندشدهمنتقلهاناحیهاینبهچگونهوکجاستهاپدیدهاینخاستگاه

فرهنگیپخش







ماننددهپدییاموضوعیکآنطیکهاستفرایندیانتشاریاپخشپدیده
گیزندشیوهلباس،ابزار،ووسایل،نوآوری،هاایدهوافکارمذهب،زبان،

.یابدمیگسترشهامکانسایربهمکانیکازبیماریحتیو



:گذشتههایدرزمانفرهنگیپخشتاثیرات
تمدندرکهبشرابداعاتازبسیاری.استداشتهوجودکهنبسیارهایزمانازفرهنگیپخش
جنگی،هایسالحتولیدوفلزاتذوبخط،،کشاورزیشیوهمانند،اندگرفتهشکلاولیههای

.اندیافتهگسترشاطرافنواحیبهخودمبدأناحیهازکمکم
:فرهنگیدرپخشستدهاوتاثیرداد

مثال،ایبر.استداشتهفرهنگیپخشپدیدهدرمهمینقشنواحیمیاندادوستدگذشته،در
در...و،کاالهاافکار،ابداعاتگسترشموجبابریشمجادهمسیردرهاکاروانآمدوشد
.شدمیمختلفهایسرزمین

پخش فرهنگی 

(اسالمدین)هادینگسترش
فقطالماسدین.اندیافتهگسترشجهاندرتاریخیهایدورهطیهازبانوادیانازبسیاری

.افتیانتشارجهان،ازوسیعیهایبخشدربلکهنماندباقیخودکانونیاظهورمحلدر







امروزدنیایدرفرهنگیدرپخشمهمعوامل
وتابک)هارسانهانواعازاستفادهجهانگردی،وگردشگریدادوستد،ومهاجرتبرعالوهامروزدنیایدر

رهنگیفپخشدرمهمینقشارتباطات،واطالعاتفناوریدرانقالبو...(واینترنتوتلویزیونمجالت،
.دارند
:فرهنگیوانتشارپخشانواع

ایناحیهازمردم،مستقیمتماساثردرفرهنگیپدیدهواندنزدیکخیلیهمبهفرهنگیناحیهدوگاهی-1
ایاالتمردمبیندراماکاناداستکشورآنمبدأکه«هاکی»ورزشمانند؛شودمیمنتقلدیگرناحیهبه

.استبسیاریافتهرواجکاناداباکشورآنمرزینواحیوامریکامتحده
بایممستقتماسدرهافرهنگکهآنبدوندیگرهایفرهنگبهفرهنگیکازانتشاروپخشگاهی-2

فرهنگیپخشدومنوع،هارسانهگسترشبهتوجهباگذشته،برخالفامروزه.افتدمیاتفاقباشند،یکدیگر
نوعوشیدن،پلباسشیوه)روزانهزندگیسبکرفتارها،عالئق،تغییردرایعمدهنقشهارسانهواستغالب

.دارنددورافتادهنواحیدرحتی...(وتفریحات،غذا
:گرسلطهکشورهایفرهنگهاوتوسعهفرهنگسازییکسانخطربزرگ

ورهنگفبرایبزرگخطریگرسلطهکشورهایفرهنگتوسعهوهافرهنگسازییکسانفرایندامروزه
.باشدمیجهاننواحیبومیوملیهویت



زمینهدر،آلمانیبزرگدانجغرافی(م1۹75-1۸۸۹)ساوئرکارل
نجامازیادیمطالعاتفرهنگیاندازچشممفهوموفرهنگیجغرافیای

.داد
درسوئدی،دانجغرافی(م2004-1۹16)راشتراند ِهاگتورستنِِ

.دادانجامزیادیهایپژوهشفرهنگینوآوریوفرهنگیپخشزمینه
:تاسکردهاشارهفضایینظرازپخشنوعسهبهخودمطالعاتدراو

مکانهبمکانمستقیماًازیکپدیدهپخش،نوعایندر:مجاورتیپخش
.وبابیماریمانند؛رودمیمجاور
:(دوبارهیابیمکان)مجددپخش

این.رودمیجدیدمکانبهوکندمیکامالًترکرااولیهمکانپدیده
فریقاییاانتقالمانندمیشود؛مطرحمهاجرانمورددربیشترپخش،نوع

.دیدجهایسرزمیندرآنهااستقراروامریکاقارهبهبردهعنوانبهها
منظمورطبهنوآورییاپدیدهپخش،نوعایندر:مراتبیسلسلهپخش

ود؛میشمنتقلترکوچکهایمکانبهمراکزتریابزرگهایمکاناز
ووچککشهرهایدرسپسوبزرگشهرهایدرابتداکهتلویزیونمانند

.یافتگسترشروستاها





وط اساین تصویر به کدام یک از موضوعات این درس مرب.ــ تصویر زیر، روستایی را در ایران نشان می دهد1

.خود را توضیح دهیدت؟ برداشت 

احی ــ با کاوش و بررسی در محل زندگی خود، چند پدیده،  مانند نوع پوشاک، غذا، ورزش و رسوم، را که  از نو2

.ایران یا جهان به ناحیهٔ زندگی شما منتقل شده است، شناسایی  و در کالس معرفی کنیددیگر 

.ــ چه عواملی موجب پخش فرهنگی می شود؟ نام ببرید3

فی است ؟ــ به نظر شما، پخش فرهنگی  در چه زمینه هایی مثبت و قابل قبول، و در چه زمینه هایی نامناسب و من4

.توضیح دهیدنظر خود را با استدالل 



نقشه خوانی

پراکندگی  خانواده های  زبانی  نقشه ـ  با  استفاده  از  1

.استبگوییدزبان های هند واروپایی در کدام قاره ها و کدام نواحی گسترده شده 

و با مراجعه به یک اطلس ،71ـ با توجه به نقشه قلمرو کشورهای عربی زبان در صفحه  2

.کتاب بنویسید کشورها را روی نقشهنام

(  موضوعی  نقشهتهیه)

(1)ی سپس با توجه به متن مطالعه مورد.جهان را از پیوست آخر کتاب کپی کنید(نقشه گنگ) طرح نقشه 

راه.یدنام کشورها را روی نقشه بنویس.با استفاده از یک اطلس، روی آن کشورهای جهان اسالم را رنگ  کنید

 شرقی و آ طراحی کنید و کشورهای مسلمان را در سه بخش افریقا، آسیای جنوبنما ی مناسبی  برای نقشه

.سیای جنوب غربی با سه رنگ مختلف نشان دهید



.یکی از موضوعات  زیر را انتخاب کنید

 حفظ اهمیت و»علمی با موضوع (سمینار)ــ فرض کنید قرار است یک همایش 1

«تنوع فرهنگی

د و روبرگزار شود و از شما خواسته اند پوستر این همایش را تهیه و طراحی کنی

ی آن پیام مناسبی  نیز  

ید کنید و به طور گروهی و داوطلبانه، یک  پوستر مناسب  طراحی و تول.بنویسید

گ ها و دربارۀ طرح پوستر، معنا و مفهوم رن.آن را در کالس به   نمایش بگذارید

.نمادها واجزا و مراحل تهیهٔ آن توضیح  دهید

ــ با جست وجو در منابع ، درباره مبدأ و چگونگی پخش یک 2

 نقاشی مپدیده مانند تقویم، بازی چوگان، قنات، قایق های بادبانی، چاپ و کاغذ،

ینیاتور یا برخی  

 خود را با امطالبی تهیه کنید و نتایج تحقیق...محصوالت کشاورزی مانند چای و
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