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1.  

 .ذاًٌذهی تکَیٌی ٍ رٌّی جْاى اص هْوتش سا فشٌّگی جْاىیک : 

 آًْاست فشٌّگ تابع افشاد فشدی ٍ رٌّی جْاى دیذگاُ ایي دسدٍ : 

 تصشف ٍ دخل آى دس هختلف جَاهع ٍ ّا فشٌّگ کِ است خاهی ٔەهاد تکَیٌی جْاىسِ : 

 .هیکٌٌذ

 اص فشٌّگی جْاى بشابش دس سا خَد لالاستق ٍ ًذاسًذ اّویتی تکَیٌی جْاى ٍ رٌّی جْاىچْاس : 

 .دٌّذ هی دست

 سِ هَسد کافیِ ) ّش هَسد ًین ًوشُ (

 

2.  

  یا هٌغقِ قَم، بِ هتعلق آى ٌّجاسّای یا اسصضْا عقایذ، کِ است فشٌّگی

 (5.75) .داسد جَیاًِ سلغِ ًگاّی ٍلی است خاصی گشٍُ

 هٌغقِ ٍ هشکضی هٌغقِ  دٍ بِ سا جْاى خَد، جغشافیایی هشصّای اص عبَس با فشٌّگی چٌیي 

 (5.75).گیشد هی خذهت بِ سا پیشاهًَیهٌغقِ  هشکضی، هٌغقِ. هیکٌذ تقسین پیشاهًَی

 

 

 



3 . 

 گشچِ ًظاهی غلبِ. اًذ کشدُ پیذا تسلظ اقَام دیگش بش ًظاهی قذست با کِ اًذ بَدُ اقَاهی تاسیخ دس

 گستشش ّوَاسُ ضَد، هی هٌجش تْاجن هَسد جغشافیایی هٌاعق دس هْاجواى هستقین حضَس بِ

 ( =صشف گفتي خیش کافیِ بشای ایي قسوت5.75) .آٍسد ًوی دًبال بِ سا آًْا فشٌّگی

 ضعیف با کٌذ حفظ سا فشٌّگیاش َّیت اگش خَسد، هی ضکست ًظاهی تْاجن اثش دس کِ قَهی

 اگش ٍ آٍسد دست بِ سا خَد سیاسی لالاستق تَاًذ هی هْاجن، ًظاهی قذست تذسیجی ضذى

 خذهت بِ ٍ کٌذ ّضن خَد فشٌّگ دس سا هْاجن گشٍُ تَاًذ هی باضذ، داضتِ قَی ٍ غٌی فشٌّگی

 (5.75)  گیشد

4. 

  ایٌکِ ٍجَد با قَهی استبذاد کِ است ایي استعواسی استبذاد با قَهی استبذاد ساّبشدی تفاٍت

  ًذاضت، مالاس جْاى اص خاسج ای پیطیٌِ ٍ پطتَاًِ ایٌکِ دلیل بِ بَد هیالغیشاس َّیتی داسای

  ظَاّش سعایت با هیکَضیذ ٍ هیکشد دٍسی یالهاس تَاًوٌذ فشٌّگ با هستقین سٍیاسٍیی اص

  سایة دس ایٌکِ دلیل بِ استعواسی استبذاد هقابل، دس. کٌذ حفظ سا خَد دیٌی ظاّش هی،الاس

  غشب، جْاى فشٌّگی ٍ اقتصادی ًیاصّای تأهیي بشای کشد، هی عول غشب جْاى سلغة ٍ قذست

 ( 1.5)  .ًذاضت هیالاس فشٌّگ هظاّش حزف جض ای چاسُ

 5. 

  جْاى هادیِ  شغی ابعاد آضکاسا، کِ هیطَد ضاهل سا ّایی فلسفِ ٍ باٍسّا : آضکاس سیسنالسکَ

 (5.75) . کٌٌذ هی اًکاس سا ّستی

  کٌٌذ؛ ًوی ًفی سا ّستی هعٌَی ابعاد کِ است ّایی فلسفِ ٍ باٍسّا ضاهل: پٌْاى سکَالشیسن



  هیذٌّذ قشاس جْاًی ایي ٍ دًیَی اّذاف خذهت دس سا دیٌی ٍ هعٌَی باٍسّای اص بخطْایی بلکِ

 (5.75) .هیضًٌذ باص سش دیگش بخطْای بِ عول یا تَجِ اص ٍ

6. 

  اص الْی اًبیای. ًیست غشب هعاصش فشٌّگ بِ هشبَط ٍ هذسى ای پذیذُ عام، هعٌای دس سٍضٌگشی

 (57.0)اًذ بستِ حقیقت بش سا ساُ کِ اًذ آهذُ هَاًعی بشدى بیي اص ٍ سٍضٌگشی بشای دیشباص

  هیطَد گفتِ غشب فشٌّگ دس ضذُ پزیشفتِ ضٌاسی هعشفت هبٌای بِ خاظ، هعٌای دس سٍضٌگشی

 (5.75. )است ضذُ ّوشاُ اٍهاًیسن ٍ سیسنالسکَ با کِ است ضٌاخت ٍ هعشفت اص سٍضی ٍ

7. 

  ابعاد اص تثلیث قبَل با ٍ ضذ اساعیشی سٍیکشدّای با آهیختِ هسیحیت ًظش، ٍ اًذیطِ سغح دس

 (5.75)  .هاًذ دٍس تَحیذ ًیالعق

  سَی بِ سٍم، اهپشاتَسی فشٌّگ با تعاهل دس کلیسا آباء ٍ هسیحیاى عول، ٍ صًذگی سغح دس

  ٍ هعٌَی پَضص دس سا خَد دًیَی عولکشد هقغع، ایي دس کلیسا. بشداضتٌذ گام دًیاگشایی ًَعی

 (5.75).کشد هی تَجیِ دیٌی

 

8. 

 السسکَ سیاسی ّای قذست پیذایص

 صٌعت ٍ سشهایِ تجاست، با قذست پیًَذ



 فشاهاسًَشی ّای ساصهاى ٍ هزّبی هبلغاى گشفتي خذهت بِ

 جْاًی ًَیي ًظام دس جَاهع ادغام ٍ استعواس

 


