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 درس چهاردهم : دین و اعتقادات
 متن سواالت ردیف

 باورهای کهن آریایی
 اعتقادات کهن آریایی بر اساس اساطیر کُهن و مندرجات اَوستا و سنگ نوشته ها چگونه بود؟  1

 اقوام آریایی مهاجر به ایران مثل آریاییهای هند خدایان متعددی را میپرستیدند و آنها را بلع)بخشنده(، اهوره)سرور( و امرتا)بی مرگی( .1
 میخواندند. 

 آنان برای خشنودی خدایان حیوانات را قربانی میکردند و سرودها و نیایش ها)دعاهای( گوناگونی می خواندند.  .2

 مراسم و تشریفات دینی را اجرا میکردند.      افرادی با عنوان مغ .3

 اقوام آریایی بر خالف مردمان ایالم، بین النهرین، یونان و... برای خدایان خویش معابد با شکوه می ساختند. .4
 آریاییان همچنین برخی عناصر طبیعی مانند آب آتش و خاک را مقدس می شمردند .5

 دین وباورهای دینی ؟ اثیر داشتدرپیدایش وفرازو فرود تمدن ها چه چیزی ت 2

 جرچه اعتقاداتی داشتند؟   آریایی های مها 3

 اقوام آریایی مهاجر به ایران همچون آریایی های هند خدایان متعددی را  می پرستیدند.

 مهاجران آریایی به ایران خدایان خود را چه می نامیدند؟ 4

 انیبَغ: خدا ، خدا اهوره: سرور مرگ یامرتا: ب

 مغاجراکنندگان مراسم وتشریفات دینی را چه می گفتند؟  5

                                                                                                     ؟  را اقوام آریایی برای خدایان خود معابد باشکوه نمی ساختندچ 6
.یونان و ... برای خدایان خویش معابد باشکوه نمی ساختند.آنان اعتقاد داشتند که نفوذ و قدرت اقوام آریایی برخالف مردم ایالم.بین النهرین

 خدایانشان محدود به ناحیه و شهر خاصی نمی شود؛ بلکه تمام قلمرو گیتی را در برمی گیرد

 ؟  آب. آتش و خاک  عناصر طبیعی مقدس درآیین آریایی را نام ببرید 7

 زرتشت و تعالیم او
 زرتشتباستان ظهور کرد؟  انیرانیا انی( در مامبریآور)پ امیدام پک 8

  ؟ستیزیم یزردشت در چه زمان 9

 است ستهیزیم الدیاز م شیهفتم و ششم پ یدهند که زرتشت در قرنها یپژوهشگران احتمال م شتریب

 هستند؟ یجاودانان مقدس( چه کسان ایمنظور از امشاسپندان) 10
 کنندیم یاریامور جهان  یو اداره ا نشیکه اهوره مزدا را در امر آفر یاز موجودات اله یگروه 

 خود مخالف بوده؟ یدر جامعه جیرا شیایاز آداب ن کیزرتشت با کدام  11
 گاو مخالف بود و برگزار کنندگان آن ها را نکوهش کرده است ژهیبه و واناتیح یهیرو یکردن و کشتار ب یبا قربان 

 زرتشت باستان که بود؟ رانیا امبریپ 12

 ؟                                                                                                                 کرد یم یزندگ یزرتشت چه زمان 13

در کتاب  و سرنوشت او یکه درباره زندگان ی.اخبار پراکنده استیباستان در دست ن رانیا امبریپ نیدرباره زمان و مکان تولد و مرگ ا یقیاطالع دق 
 یها دهند که زرتشت در قرن یپژوهشگران احتمال م شتری.به هر حال بیخیدارد تا تار یآمده است اغلب جنبه افسانه ا انیزرتش گرمتونیاوستا و د

 است ستهیز یم الدیازم شیهفتم و ششم پ

 اوستا ست؟ینام کتاب زرتشت چ 14

  رفت؟ نیبر پوست گاو نوشته شده بود چگونه از ب انینسخه از اوستا که در زمان هخامنش یباستان یداستانها هیبر پا 15

 رفت نیاز ب یبدست اسکندر مقدون دیتخت جمش یبراثر آتش سوز

 استوار بود؟                                                                                                              یزیزرتشت بر چه چ میتعال 16
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 .ماهدی.خورشنیو زم هاآَُُسمان  دگاریزرتشت. اهوره مزدا. آفر یآموزه ها هیو پرستش اهوره مزدا قرار دارد. برپا یگانگیزرتشت بر میاساس تعال  
 یدات الهازموجو ی.گروهیزرتشت می.مطابق تعالستین رونیقدرت و خواست او ب رهیاز دا زیچ چیاست.ه یکیوتار یی.روشنااهانیستارگان.آب ها وگو

 کنند یم یاریو اداره امور جهان  نشیشوند اهوره مزدا را در امر آفر یجاودانان مقدس خوانده م ایکه امشاسپندان 

  د؟یزرتشت را بنوس میتعال 17
 ( است.یکیو تار ییروشنا اهان،یماه، ستارگان، آبها، گ د،یخورش ن،ی)آسمان، زمزیهمه چ دگاریاهوره مزدا آفر .1

 . ستین رونیقدرت و خواست او ب رهیاز دا زیچ چیه .2

 یم یاریو اداره امور جهان  نشیشدند اهورا مزدا را در امر آفر یجاودان مقدس خوانده م ایکه امشاسپندان  یاز موجودات اله یگروه .3
 کنند.

کند،  یبد و شر را انتخاب م کهیاهرا مزدا و آن کس رویپ ده،یرا برگز ریو خ کین کهیو بد جهان وجود دارد. آن کس کین ینویم ای رویدو ن .4
 .شودیشمرده م منیاهر رویپ

خود قرار  یرا سرمشق زندگ کیو کردار ن کیگفتار ن ک،یو پندار ن دهیرا برگز کین ینویکرد که که م یسفارش م روانشیزرتشت به پ .5
 دهند.

 کین یخواهد شد. انسانها یاعمال انسان، داور یدرباره کهیاست)روز نیمهم زرتشت، اعتقاد به جهان آخرت و روز واپس یهاآموزه گری. از د6
 خواهند شد منیاهر یبد، به دوزخ افکنده و برده ا یو انسانها وستیاهوره مزدا خواهند پ ارانی یبه جرگه

؟                                                                                                                 چگونه بود یزرتشت نییو بد در آ کین یرویدون 18

ا مزدا وآن کس که بد و شر ر رهاهو روی. پندیرا برگز ریو خ کیو بد درجهان وجود دارد.آن کس که ن کین ینویم ای رویزرتشت.دون میتعال هیبرپا
 شود یشمرده م منیاهر رویانتخاب کند.پ

 انسان ها برچند اصل استواراست؟ یزرتشت سرمشق زندگ میتعال هیبرپا 19
  

  کپندار نی کگفتار نی کیکردارن
                                                                                    ست؟یزرتشت چ میدر تعال نیواپسمنظور از جهان آخرت و روز  20

به گروه  کانیخواهد شد.ن یکه درباره اعمال انسان در جهان داور یاست.روز نیمهم زرتشت.اعتقاد به جهان اخرت و روز واپس یآموزه ها گریازد
 خواهند شد منیو بدان به دوزخ افکنده و برده اهر وستیاهوره مزدا خواهند پ ارانی

کرد؟                                                                                                     یم ینه ییخود را از چه کارها روانیزرتشت پ 21
خالف بود و گاو م ژهیو هب واناتیح هیرو یکردن و کشتار ب یدوران گذشته بود.مانند قربان راثیدر جامعه خود که م جیرا شیایآداب ن یزرتشت با برخ

 برگزارکنندگان آنها را نکوهش کرده است

رفت؟                                                                                              نینوشته شد و نسخه اش چگونه از ب یاوستا چه زمان 22
ه دست ب دیتخت جمش یبرپوست گاو نوشته شده بود بر اثر آتش سوز انیاز اوستا که در زمان هخامنش ینسخه ا یباستان یداستان ها هیبرپا

 رفت نیازب یاسکندر مقدون

   کمیبالش به نام  یاز پادشاهان اشکان یکی کرد؟ یاوستا را گرداور یپادشاه اشکانکدام  23

   یشاپور دوم ساساننوشته شد؟ ییاوستا به خط و زبان اوستا یدر زمان کدام پادشاه ساسان 24

                                                                                                                          دند؟یپرست یرا م یزیها چه چ یماد 25
همچون  یرانیکهن ا انیخدا از یدهد آنها اهوره مزدا و برخ یوجود دارد که نشان م ی.اما شواهدستیدر دست ن یها اخبار چندان یماد نیدرباره د

 کرده اند یم شیرا ستا اتریم

 ؟ مغشدند یم دهیچه نام یماد ونیروحان 26

؟                                                                                                        داشتند یاراتیها چه اخت یمغان در زمان ماد 27

 یزرتشت نید جیکردن را بر عهده داشتند.مغان بعدها که به تدر یها و سرودها و رسم قربان شیایاز جمله خواندن ن ینید یها نییآ یبرگزار
 تندزرتشت داش میکهن خود با تعال ینید یباورها ختنیدر آم یشدند.آنان نقش مهم لیتبد یجامعه زرتشت ینید انیشوایبه پ رفتندیراپذ

داشتند؟                                                                                             انیهخامنش ینید یها دگاهینسبت به د یدگاهیپژوهشگران چه د 28
و  درباره باورها آداب یندارزشم یها یآگاه یباستان شناس یکاوش ها زیهرودت و ن خیتار ژهیبه و یونانی یسنگ نوشته ها نوشته ها نکهیبا ا
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ف نظر دارند اختال یزرتشت نیاز د انیهخامنش یرویدر خصوص پ یرانیا ریو غ یرانیکنند، اما پژوهشگران برجسته ا یارائه م انیپارس ینیمراسم د
 گرید یبوده اند و گروه یزرتشت انیکنند که هخامنش یاستدالل م یخیشواهد تار گریاز مندرجات سنگ نوشته ها و د یبرخ هیاز آنان برپا ی.عده ا

 اعتقاد داشته اند یرانیکهن ا یبه باورها یشاهان هخامنش ندیگو یل ندارند و منظر را قبو نیا

؟                                                                              مردم خود داشتند نینسبت به د یدگاهیچه د یپادشاهان هخامنش 29

 یرویپ رمردم را د یکردند.پادشاهان هخامنش یم یگروه ها و اقوام متعدد با فرهنگ و اعتقادات گوناگون زندگ انیدرقلمرو پهناور حکومت هخامنش
شمردند.رفتار آزادمنشانه کورش بزرگ با مردمان مغلوب و  یاقوام تابع حکومت خود را محترم م دیگذاشتند و فرهنگ و عقا یخود آزاد م نیاز د

 بود یدیجد دهیمردمان در آن زمان پد نیو آداب و رسوم ا نیاحترام او به د

به ملل مغلوب داشت؟                                                                                                        یدگاهیکوروش چه د 30
بزرگ  یمردوک خدا شیو ستا شیایو غارت فتح کرد به ن یزیبابل را بدون خونر یمطلب اشاره دارد که او وقت نیاز منشور کورش به ا ییسطرها

آنان  انیساکنان آنجارا قتل عام معابدشان را غارت و به خدا یکشور ایشهر  ریآن زمان معموال پس از تسخ انیکه فرمانروا یپرداخت.درحال انیبابل
 کردند یاهانت م

 مردوک.؟آن پرداخت چه نام داشت شیبزرگ بابل که کورش به ستا یخدا 31

داشتند؟                                                                                یرانینسبت به فرهنگ ا یچه نگرش انیاسکندر و سلوک 32
ن سنت ها یبر د انیرانیا شتریکنند اما ب جیترو رانیرا در ا یونانی یکردند تا زبان فرهنگ و باورها اریکوشش بس یو شاهان سلوک یاسکندر مقدون

هم  تایهمچون مهر و آناه یرانیکهن ا انیعالوه بر اهوره مزدا خدا انیو اشکان انیرو در دوران سلوک نیماندند.از ا یخود باق اکانیآداب و رسوم ن
 ساختند تایهآنا یرا برا یمعابد انیونانیاز  دیبه تقل یاز پادشاهان اشکان یشدند.برخ یم شیستا

                                                                                               ؟افتیرواج  اشکانی زرتشت در عصر  نید یاز چه زمان 33

 کردند یبانیتپشاز آن  ایو  دهیگرو نید نیبه ا یاز پادشاهان اشکان یو برخ افتی یرینفوذ و گسترش چشمگ یزرتشت نید انیدر اواسط دوره اشکان

 .کمیبالش ؟ کرد تیحما یزرتشت نییاز آ یکدام پادشاه اشکان 34

 .(ترایمهر)م زدیا شیستا به اروپا رفت؟ یدرعصر اشکان یرانیکدام باور ا 35

داشتند؟                                                                                                                   یچه نگرش مذهب انیاشکان 36
 یزندگ یاناشک متحکو ییتحت فرمانروا یها نیکه در سرزم یگرمردمانیو د انیرانیبودند.ا ینید یآزاد استیس یحام انیهمانند هخامنش انیاشکان

ها  نید روانیپ زیمسالمت آم یستیهمز یرا برا یمناسب نهیزم انیاشکان ینید یخود آزاد بودند.آزاد ینیو انجام مراسم د انیخدا شیند درستاکرد یم
 مختلف فراهم آورد دیو عقا

کردند؟                                                                                           یم یچگونه زندگ انیدر زمان اشکان ینید یها تیاقل 37
 یشناس باستان یهادر کاوش  انیخدا نیاز ا یی.مجسمه هادندیپرست یخود را م انیخدا یمزاحمت چیبدون ه ستندیز یم رانیکه در ا یتباران یونانی
 شمردند یخود م یبرا یرا پناهگاه مناسب رانیحکومت ا یهمچون دوره هخامنش انیهودیاست. داشدهیپ

ترجمه شد؟                                                                                             یبار توسط چه کس نیاول ییبودا یکتاب ها 38
 ترجمه کرد ینیرا به زبان چ ییبودا یبار کتاب ها نینخست یبرا یاز خاندان اشکان یشاهزاده ا

                                                                                                       ؟ستیچ یساسان نید یمنابع اطالعات نیمهم تر 39

 آثار مورخان یبرخ انیزرتشت یو اندرزنامه ها ینید یکتاب ها، سکه ها سنگ نوشته هاها عبارتند از  یاخبار و آگاه نیمنابع ا

 یشاهنامه فردوس زیو ن یو روم یونان،یمسلمان 

 .انی؟ ساساناعالم کرد یرا رسم یزرتشت نیکدام حکومت د 40

کردند؟                                                                                                       دایپ یگاهیچه جا یدر عصر ساسان انیروحان 41
با عنوان  یا ستهبرج یداد.در راس آنان روحان شیافزا یریرا به طرز چشمگ یزرتشت انینفوذو قدرت روحان یزرتشت نید افتنی تیگسترش و رسم

با  یدر مسائل مهم حکومت یریگ میتصم یمعموال برا یدر دربار برخوردار بود.پادشاهان ساسان یبلند گاهیکه از جاقرار داشت  موبدان موبد

 کردند یموبدان مشورت م

 موبدان موبد؟ قرار داشت یچه کس انیدر زمان ساسان انیدر راس روحان 42
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داشتند؟                                                                                                  یچه مناسب انیدر زمان ساسان یزرتشت انیروحان 43
و  یو آداب مذهب اسممر یاداره آتشکده ها اجرا یمانند قضاوت و دادرس ییها تیگرفتند که عهده دار مسئول یم یجا انیاز روحان یسلسله مراتب

 بودند. یزرتشت یآموزه ها میتعل

برآمدند؟                                                                                    یهفابه فکر مکتوب کردن اوستا ش یزرتشت ونیچرا روحان 44
عصر از  نیا ینیتحوالت د یمنتقل کنند. ول گرانیبه د یدادند که مطالب کتاب اوستا را به حافظه بسپارند و به صورت شفاه یم حیموبدان ترج

ر مقام بحث و د نکهیا یمختلف موجب شد موبدان برا انیاد روانیپ انیم یو در گرفتن مباحثات اعتقاد یدر قلمرو ساسان حیمس نید شرفتیجمله پ
 یشتریآن رغبت ب یکنند هرچند به نقل شفاه یشفاه یداشته باشند اقدام به مکتوب کردن اوستا اریدر اخت یجدل سند و مدرک قابل استناد

 داشتند

 داشت؟   انیزرتشت نیدر د یگاهیآتش چه جا 45
 یاریبس یاآتشکده ه انیدر دوره ساسان لیدل نیکردند. به هم یم شیدربرابر آتش اهوره مزدا را ستا شیایبا ن انیمقدس بود و زرتشت یعنصر آتش
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