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 چکیذُ           

 ٠یاف ١٦ا٤٦گی آف از ٨ُ٤٠ر ك دارد ٨ًال٣ی ایؿاة٥ٛ ا٣ـا٣ی ك ؿیاؿی ازح١اّی، ٨ّٞـ ا٣غیك٥ جاریط در ١٦غٝی ٨٧٘٠ـ

در ای٢  .دارد ٗؼ٤٦گی زا٥ْ٠ ٦ؼ ك ٤٤غک٠ی ز٣غگی٠عحٞ٘ی  ز٨ا٠ِ در ا٣ـا٧٣ا اؿث. ازح١اّی ٣ُاـ کٜ د٤٦غقجككیٜ ازؽای

 ج٨ؿ٥ْ صاؿ در کك٨ر٦ای کٞی ٨ًر ة٥ ك ایؼاف در گؼدقگؼی امٞی ٦ایگ٥٣٨ ز٥ٞ١ از ٨١٦ارق ٗؼ٤٦گی گؼدقگؼیةی٢ 

 ذ٤٦ی، دی٤ی، ٨٦یحی، ٤ّامؼ آ٧٣ا ٠یاف در ک٥ اؿث گ٣٨اگ٨ف ا٨ٚاـ از ٠ؼکب ك ٠حكذؼ ٠ح٨٤ع، کك٨ری ایؼاف .ق٨د٠ی ٠ضـ٨ب

 كز٨د زا٥ْ٠، یك در ٠ٞی ١٦غٝی ج٨ٛیث ز٠ی٥٤ پیف اؿث. ةؼظ٨ردار ةـیار ا١٦یحی از كاصغ زٕؼاٗیای ك ٠كحؼؾ جاریط

جضٞیٞی ة٥ ةؼرؿی ٣ٛف گؼدقگؼی ٗؼ٤٦گی در -ای٢ ٠ٛا٥ٝ ةا ركش ج٨می٘ی اؿث. یكغیگؼ از ٦ا٠٨ٚیث ٠كحؼؾ ق٤اظث

ک٤غ ک٥ گؼدقگؼی ی جضٛیٙ ةیاف ٠ی٦ایاٗح٥ پؼدازد.٦ا ٠ی٦ای ٠عحٖٞ کك٨ر ك ایساد ١٦غٝی ٠یاف آف٠یاف ٠٨ٚیث

 در گؼدقگؼی ٠ذتث جأدیؼات ز٥ٞ١ از ةاقغ.٠ی ٦ا٠٨ٚیث ٠یاف ٠حٛاةٜ درؾ ك ٠كحؼؾ ق٤اظث ةؼٚؼاری زیؼة٤ای ،ٗؼ٤٦گی

 ك ٠عحٖٞ ا٨ٚاـ ك ٠ٜٞ ٠یاف ١ّٞی، ك اٚحنادی ازح١اّی، ٗؼ٤٦گی، ٠تادالت ك ٤٠اؿتات اٗؽایف از: ّتارجـث ٠ٞی ١٦غٝی

  ازح١اّی ٠كارکث ؿٌش اٗؽایف ا١ٝٞٞی؛ ةی٢ ١٦كاری ك ١٦گ٣٨ی ١٦تـحگی، ج٘ا٦ٟ، ةؼٚؼاری ة٥ ک١ك زٕؼاٗیایی، ٨ٗامٜ

 ة٥ ٤٠سؼ ج٨ا٣غ٠ی ظ٨د ٠عحٖٞ ٦ایٗؼ٤٦گ ك ا٨ٚاـ ٠یاف ارجتاط ك گؼدقگؼی ج٨ؿ٥ْج٨اف ٣حیس٥ گؼٗث، ك .... . در ٧٣ایث ٠ی

 گؼدد. ٠ٞی ١٦تـحگی ج٨ٛیث ٧٣ایث در ك یكغیگؼ ةا ٦اٗؼ٤٦گ ك ا٨ٚاـ آق٤ایی

 ٦ای ٠٨ٚی ایؼاف، ١٦غٝیگؼدقگؼی ٗؼ٤٦گی، گؼكق ٠٨ٚیث،ٍاطگاى کلیذی:               
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 هقذهِ -1

 ٚؼار یكغیگؼ ک٤ار در. اؿث ز١ِ ةا ارجتاط در ٨٣ّی ة٥ ا٣ـا٣ی رٗحار٦ای ج١ا٠ی ك ازح١اّی ٨٠ز٨دیـث ا٣ـاف

 ا٣غاـ ك پی٨ؿح٥ ٦ٟ ة٥ ١٦تـح٥، ایراة٥ٌ آ٧٣ا ف٠یا در ک٥ ١٣ایغ ایساد ٠ؤدؼی ٣یؼكی ج٨ا٣غ٠ی ز٠ا٣ی آد٠یاف، گؼٗح٢

گؼدقگؼی ک٥ در د٣یای ٚغیٟ ٤٠ضنؼ ة٥ ا٨٠ر زیارت، پیاـ رؿا٣ی، .(59: 1377ةاقغ )٠یؼ٠ض١غی،  صاکٟ كار

٦ای اؿحذ٤ایی زاؿ٨ؿاف ك ٠ازؼاز٨یاف ك ١٦چ٤ی٢ ًاٝتاف ّٟٞ ة٨د، ا٠ؼكزق ة٥ ٠ذاة٥ یكی از ٠ـائٜ ٧٠ٟ ك ٠ـاٗؼت

ی از ٨ّا٠ٜ ةؼزـح٥ ارجتاًی، ازح١اّی ك ٗؼ٤٦گی در ؿٌش ز٧ا٣ی در ظ٨ر ك ج٨ز٥ ك ةؼرؿی ٨٠دؼ اٚحنادی ك یك

 . در كاِٚ گؼدقگؼی ة٥ ٠ذاة٥ م٤ْحی ٨٠دؼ ك جأدیؼگػار ةؼ ز٨ا٠ِ ج٨ا٣ـح٥ اؿث(karar, 2001: 100 ) اؿث

 جأدیؼات ک٥ اؿث گـحؼدق اف را ة٥ ظ٨د زٞب ک٤غ. ای٢ م٤ْث، ْٗاٝیحیگػاراف ك ةؼ٣ا٥٠ ریؽج٨ز٥ ؿیاؿث

 ةضخ ٚاةٜ ظ٨د زای یك در ٦ؼ ك دارد ١٦ؼاق ة٥ ظ٨د ةا را ١٧٠ی ٠ضیٌی زیـث ك ٗؼ٤٦گی ازح١اّی، اٚحنادی،

 ةؼ ج٨ز٧ی ظ٨ر در جأدیؼات ا٣غ،گؼدقگؼی پؼداظح٥ ٥ج٨ؿْ ة٥ ک٥ ز٧اف کك٨ر٦ای از ةـیاری اؿث. در ةؼرؿی ك

 مٞش از ؿؼقار ز٧ا٣ی ؿاظث در گؼ، گؼدقگؼیاز ؿ٨ی دی (.91-92: 1388، ٣ژادق٨د )صازی٠ی ٠كا٦غق اٚحناد

 ة٥ ك ق٨د٠ی ٦ا٠ٞث اٝ٘ث ك ا٣ؾ ٨٠زب د٣یا ٠عحٖٞ ٣ٛاط ٦ا ة٥ا٣ـاف ؿ٘ؼ ك ؿیؼ. اؿث ٠ؤدؼ ك ٠٘یغ ةـیار م٘ا ك

 ز٣غگی، ٦ایز٤ت٥ از ةـیاری در ج٨ا٤٣غ٠ی ك ٣ژادی، ٗؼ٤٦گی ٦ایج٘اكت رٟٔ ة٥ ک٥ ١٧ٗا٣غ٠ی ز٧اف ٠ؼدـ

 ةؼداریة٧ؼق ك اؿث ا٣كار٣اقغ٣ی ز٧ا٣گؼدی ا٠ؼی ا٨٠ر در دكٝث ٠غاظ٥ٞ ج٘اؿیؼ ای٢ ةا .ةاق٤غ ٠حضغ ك ١٦ا٤٦گ

 م٤ْث ّتارجی، ة٥. اؿث پػیؼٚا٣٨٣ی ا٠كاف ك ام٨ٝی ٨ٚاّغ در ؿای٥ ج٧٤ا گؼدقگؼی ٦ایَؼٗیث ج١اـ از پایغار

ی٢ دتات ك ج٨اف جأ٠ک٥  ٦ـح٤غ ٦ادكٝث ج٧٤ا زیؼا ٣یـث، ظ٨د ةٛای ة٥ ٚادر ٦ادكٝث ٠غاظ٥ٞ ةغكف گؼدقگؼی

در ٠یاف ا٨٣اع ٠عحٖٞ گؼدقگؼی، گؼدقگؼی ٗؼ٤٦گی ة٥ ٨٤ّاف ةْغ (. 120: 1389، ا٤٠یث را دار٣غ )اٗىٞی

زغیغی از گؼدقگؼی و٢١ دارا ة٨دف ز٤ت٥ اٚحنادی دارای ةؼجؼی ٚاةٜ ج٨ز٧ی در ز٠ی٥٤ ایساد ١٦غٝی ك جْا٠ٜ 

ؿ٘ا٥٣ ج٨ز٥ ظامی ة٥ گؼدقگؼی ٗؼ٤٦گی ز٧ث ایساد ةاقغ. ةا كز٨د ای٢ َؼٗیث، ٠حأاٗؼاد ٠ی٦ا ك ةی٢ ٠ٞث
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٦ای ٠٨ٚی صاوؼ در ٗىای یك کك٨ر م٨رت ٣گؼٗح٥ اؿث. ةؼ ای٢ ٠ت٤ا، ٠ٛا٥ٝ ١٦غٝی ك ا٣ـساـ در ٠یاف گؼكق

٦ای ٠٨ٚی در دركف صاوؼ ؿْی دارد گؼدقگؼی ٗؼ٤٦گی را در ٚاٝب را٦تؼدی ز٧ث ج٨ٛیث ١٦غٝی ٠یاف گؼكق

٦ای ٦ای ٠٨ٚی را ةا دارا ة٨دف جْغد گؼكقٗؼ٤٦گجؼ ایؼاف، یكی از ٤ٔیةی٢، ای٢ ر د٠ؼز٦ای کك٨ر در ٣ُؼ ةگیؼد. 

ك ٠ضیٌی ١٦یك٥ ك   ٦ای ٗؼ٤٦گی اّحٛادی زةا٣ی ك ٣ژادی٦ای ٠٨ٚی ک٥ ةاكز٨د ج٘اكت، گؼكقةاقغ٠٨ٚی دارا ٠ی

ج٨اف از ، ٠ی٠كا٦غق ٨١٣دج٨اف ٣ؼا در ج١ا٠ی اّنار جاریعی ٠یآا٣غ ک٥ در ٥١٦ زا دارای اٚحغار ك ١٦تـحگی ة٨دق

-٥ؿیؼكؿ٘ؼ ك گؼدش ك ة ٦ای ٠٨ٚی ة٧ؼق ةؼد. زیؼا،ةی٢ گؼكقرا٦تؼد گؼدقگؼی ٗؼ٤٦گی ز٧ث ایساد ١٦غٝی در 

ایساد ق٤اظث ٠ؤدؼ ٣ـتث  ٥ج٨ا٣غ ة٨ًر کٞی ٥ٝ٨ٛ٠ گؼدقگؼی ة٥ قكٜ مضیش آف ّالكق ةؼ كز٨د ٨ٗایغ ةـیار ٠ی

ك درؾ ةیكحؼ ٠حٛاةٜ  ؼ گؼدد ک٥ ای٢ ظ٨د ؿتب ایساد ١٦غٝیة٥ ٠ضیي ك ؿاک٤اف ٠ٛنغ گؼدقگؼی ةؼای گؼدقگ

ز٧ات ٗؼاكا٣ی ةؼ ز٣غگی ك ٨٦یث یك کك٨ر جأدیؼ  ای٢ ٨٠و٨ع از .ق٨د٦ای ٠٨ٚی ٣ـتث ة٥ یكغیگؼ ٠یاٗؼاد كگؼكق

ك کالف کك٨ر، ٗؼ٤٦گ ك ٨٦یث ٠٨ٚی  ج٨اف جأدیؼ آف ةؼ ا٤٠یث کك٨ر، اٚحناد ظؼدف ٠یآگػار اؿث ک٥ از ز٥ٞ١ 

٦ای ٠٨ٚی ٠عحٖٞ ک٥ ای٢ ظ٨د ظ٨اؿحار ا٠ا ج١ا٠ی ای٢ ا٨٠ر ٠یـؼ ٣یـث ٠گؼ ةا ایساد ١٦غٝی ةی٢ گؼكق .د٣اـ ةؼ

گؼدد ٠گؼ ةا ؿ٘ؼ ك صى٨ر در ٠كا٧٣ا ك ةؼٚؼاری ارجتاط ةا ةاقغ ک٥ ای٢ ق٤اظث صامٜ ١٣یق٤اظث کاٗی ٠ی

٨اف از گؼدقگؼی ٗؼ٤٦گی ة٥ ٨٤ّاف جی امٞی ای٢ اؿث ک٥ آیا ٠یدر كاِٚ پؼؿف ك ٠ـئ٥ٞ ٠ؼد٠اف ؿاک٢ در آ٣سا.

٦ای ٠٨ٚی در کك٨ر ة٧ؼق ةؼد؟ ةؼ ای٢ ٠ت٤ا، ٠ٛا٥ٝ صاوؼ جالش دارد جا را٦تؼدی ز٧ث ایساد ١٦غٝی در گؼكق

٦ا ز٧ث صؼکث ٦ای ٠٨ٚی ؿاک٢ در ٗىای ایؼاف، از ای٢ َؼٗیث٦ای ٗؼ٤٦گی گؼكق٦ا ك پحا٣ـیٜق٤اظث َؼٗیث

٦ای ؼق ةؼدق ك از ای٢ ًؼیٙ ز٠ی٥٤ ایساد ١٦غٝی ك ٣ؽدیكی ةی٢ گؼكقگؼدقگؼاف در ٚاٝب گؼدقگؼی ٗؼ٤٦گی ة٧

 ٠٨ٚی در کك٨ر را ٗؼا٦ٟ آكرد. 

 

 هثاحث ًظشی تحقیق -2

 قَهیت -2-1
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م٨رت كاْٚی یا اصـاؿی ك ٥جؼ اؿث ک٥ ةای ةؽرگ٦ا در دركف زا٥ْ٠ؼكق ٠٨ٚی، ازح١اع ک٨چكی از ا٣ـافگ

ٗؼ٤٦گی ٠كحؼؾ اؿث. ٦ٟ چ٤ی٢  –ك گػقح٥ جاریعی  ادراکی دارای امٜ ك ٣نب ٠كحؼؾ، ظاًؼات ٠كحؼؾ

ظن٨میات َا٦ؼی ك ٗیؽیكی دارای یك یا چ٤غ ٤ّامؼ ؿ١تٞیك ٣ُیؼ ظ٨یكاك٣غی، ٠ػ٦ب، زةاف، ؿؼز٠ی٢، ك 

 -ؿازد ك اّىای آف ة٥ جْٞٛات گؼك٦یف را از گؼكق ٦ای دیگؼ ٠ح١ایؽ ٠یةاقغ ک٥ ٨٦یث گؼك٦ی آ٣ا٠كحؼؾ ٠ی

 ٗؼ٤٦گی ٥ٝ٨ٛ٠ یك ةیكحؼ ةایغ را ٨ٚـ كاژق(. ة٥ ةیاف دیگؼ، 21-20: ٨1383دی، ٠٨ٚی ظ٨یف آگا٦ی دار٣غ )٠ٛن

 ك ٦ا ارزش از ای ٠س٥ّ٨١ ةا ٠ؼجتي ٗؼ٤٦گی ؿاظحار یك دا٣ـث، ایغق یك ج٨اف ٠ی را ٠٨ٚیث ك آكرد ق١ار ة٥

 1دككس ز٨رج (.112: 1384 ٠یؼصیغر،)اؿث  دگؼگ٣٨ی صاؿ در ٠غاـ ٠ضیٌی، ٠حٕیؼ قؼایي ةا ١٦ؼاق ک٥ ام٨ٝی

 دا٣غ ٠ی دیگؼاف از آف زغاکؼدف ةؼای گؼكق یك ٗؼ٤٦گی پیكی٥٤ ك ز٠ی٥٤ اةْاد ةؼظی از اؿح٘ادق را ٠٨ٚیث

(Devos, 2005: 202-203.) 

 

 فشٌّگیگشدضگشی  -2-2

٠٨ٚی ك ركد. گؼدقگؼی ٗؼ٤٦گی ةا گؼدقگؼی امٞی آف ة٥ ق١ار ٠ی ؿث ك زاذة٥ٗؼ٤٦گ در گؼدقگؼی ٨٠دؼ ا

ق٨د. گؼدقگؼاف ٗؼ٤٦گی ةا ی ز٨ا٠ِ ٠ؼة٨ط ٠ی٨ًر کٞی ة٥ جأدیؼ آف ةؼ ج٨ؿ٥ْق ك ة٥ج٨٤ع ٠٨ٚی ّسی٢ ة٨د

ی یك ٦ا، اٗؽایف دا٣ف ٗؼ٤٦گی ك پژك٦ف درةارق٦ای ٠ٞث٦ایی چ٨ف، ّال٥ٚ ة٥ جاریط، ق٤اظث ركصی٥ا٣گیؽق

ا٦غاؼ ٠عحٞ٘ی  (. ة٥ ةیا٣ی دیگؼ، گؼدقگؼی ٗؼ٤٦گی3: 1392، پؼداز٣غ )پ٨راص١غ٨٠و٨ع جاریعی ة٥ ٠ـاٗؼت ٠ی

ا١٦یث  ا٣غرکاراف گؼدقگؼی درةارقا٣غرکاراف ٠ضیي زیـث ةا دؿثز٥ٞ١، ایساد گ٘ث ك گ٨ ٠یاف دؿثرا از 

٦ای ٦ای ز٣غق، جك٨یٙ ةؼای ایساد ًؼح ك را٦تؼد زا٠ِ ك جتیی٢ ٠كاف٦ای ٠یؼادی ك ٗؼ٤٦گقك٤٤غگی ٠كاف

ة٥  ج٨اف یرا ٠ یٗؼ٤٦گ یگؼدقگؼک٥، غ ج٨ز٥ کؼد ةای(. 264: 1389ک٤غ )٠سیغی، ٍ آ٧٣ا د٣تاؿ ٠ی٠یؼاث ك ص٘

در ّنؼ  یعیك جار ؼاثی٠ یکؼد. گؼدقگؼ ٟی( جٛـیارجی)ز ی٤ید یك گؼدقگؼ ؼاثی٠ یدك قاظ٥ ٧٠ٟ گؼدقگؼ

                                                           
1
 -George Devos 
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 ثیا١٦ ی٠عحٖٞ، دارا یك ازح١اّ یٗؼ٤٦گ ثی٨٦ يیدر قؼا كحؼیة یصؾ دٝح٤گ كی سادیا ٜیپـا٠غرف، ة٥ دٝ

 زـحس٨ ةؼ ّالكق زیـث ٠ضیي گؼدقگؼ ک٥ ٤٦گا٠ی از ٤٠ُؼی دیگؼ، (.183: 1385 ،یؽدی یاؿث )پاپٞ یا ژقیك

 ارجتاط ًؼیٙ از) ة٠٨ی ٠ؼدـ ٗؼ٤٦گ ق٤اظث یا ك یادگیؼی ة٥ آف، ٦ایكیژگی ق٤اظث ك ًتیْی ٠ضیي در

 گؼدقگؼی از ٨٣ّی ک٤غ، اٚغاـ ٦اآف ز٣غگی ًتیْی ٠ضیي در (٦اآف ز٣غگی ق٨ا٦غ ًؼیٙ از یا ك ٠ـحٛیٟ

-اٚٞیث گؼدقگؼی، از گ٥٣٨ای٢ در .ق٨د٠ی اًالؽ ٣یؽ ٠٨ٚی گؼدقگؼی آف ة٥ ک٥ اؿث رؿیغق ْٗٞیث ٥ة ٗؼ٤٦گی

)قؼی٘ی،  ک٤٤غ٠ی ٠ْؼٗی گؼدقگؼاف ة٥ ظ٨د ًتیْی ٠ضیي در را ظ٨د ٗؼ٤٦گ ٠ضٞی، ك ٣ژادی ٠٨ٚی، ٦ای

 ٠ؼاؿٟ، ٚتیٜ از ٠ٛنغ یك ٗؼ٤٦گی ٦ایز٨ٞق دیغف گؼدقگؼ امٞی ٦غؼ ٗؼ٤٦گی، گؼدقگؼی در  .(16: 1391

 م٤ایِ کارگا٧٦ای یا ٠ػ٦تی ا٠اک٢ ج٨ؿ٥ْ، صاؿ در ٤٠اًٙ در. اؿث آف ٨٠ؿیٛی ك ٤٦ؼ ٦ا، ١٣ایكگاق رٗحار٦ا،

 ا٠كاف ٗؼ٤٦گی گؼدقگؼی(. 15: 1380)کا١َی،  اؿث گؼدقگؼاف ةؼای ٗؼ٤٦گی ٦ایزاذة٥ از ز٥ٞ١ دؿحی

 گؼدقگؼی ی٣٨ـك٨ (.5: 2010صازی،  ٨٠ؿ٨یدار٣غ ) ٗؼ٤٦گ ٤٠اًٙ ی٥١٦ چ٨ف دارد، را زا ٥١٦ در گـحؼش

 از اركپا ک١یـی٨ف.اؿث کؼدق اّالـ ز٧ا٣ی ٗؼ٤٦گی ٠یؼاث از ٠ضاُٗث ٤ّامؼ از یكی ٨٤ّاف ة٥ را ٗؼ٤٦گی

كؿی٥ٞ  یك ٨٤ّاف ة٥ آف از ز٧اف ٦ایٚـ١ث از ةـیاری در ك ک٤غ٠ی ص١ایث امٞی م٤ْث یك ة٨٤ْاف گؼدقگؼی

 (. Richards, 2007:121) ک٤٤غ٠ی یاد ٠ضٞی ؿ٢٤ ك آداب ك ْٗاٝیث از اٚحنادی ص١ایث ز٧ث در صیاجی

 

 ّوذلی -2-3

 ایزا٥ْ٠ ٦ؼ كَی٥٘ د٦یٟ ٚؼار ٠غ٣ُؼ کارکؼدی ٤٠ُؼی از را ك ة٥ یكغیگؼ کك٨رقاف ة٥ ٠ؼدـ اصـاؿات اگؼ

 ك ٦ؼج از دیگؼی ؿؼچك٥١ ج٨ا٣غ٠ی اٗـارگـیعح٥ ٨ّاًٖ زیؼا ک٤غ، ج٤ُیٟ را ٠ؼد٠ف ّاً٘ی جُا٦ؼات ک٥ اؿث

 ظا٨٣ادگی كٗاداری ك ّكٙ ٠ذاؿ ةؼای ا٣غ؛وؼكری آقكارا ٨ّاًٖ از ةؼظی .(180: 1391)٦اق١یا٣٘ؼ، ةاقغ  ج٠ؼ

 کـی ٦ؼ ةؼای ّاً٘ی ظٌؼ٣اؾ ؿٌش ك وؼكری ؿٌش جْیی٢ چ٤غ ٦ؼ .دار٣غ وؼكرت کاٗی ز١ْیث جى١ی٢ ةؼای

 ق٨د، ظارج ظ٨د صغ از اگؼ گؼاییّا٥ً٘ ک٥ اؿث آقكار ٣یؽ ؿاظحاری کارکؼدگؼایاف ةؼای ا٠ؼ ای٢ ا٠ا اؿث، دق٨ار
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٦ا، ة٥ ٠ؤ٥٘ٝج٘اكت ٠یاف ٗؼ٤٦گدر ای٢ ٠یاف،  (.115: 1385 ریحؽر،) آیغ٠ی ق١ارة٥ ازح١اّی ٣ُاـ ةؼای ج٧غیغی

 دٝیٜ ة٥ ک٥ ٦ایی٠ؤ٥٘ٝ .گؼددةؼ٠ی ٣ژاد ك ازح١اّی ٧٣اد٦ای رؿ٨ـ، ك آداب اّحٛادات، زةاف، جاریط، ١٦چ٨ف ٦ایی

 کٞی ركح ك ٨٦یث ١٦ا٣ا ک٥ آكر٣غ٠ی كز٨د ة٥ را ظامی ةؼآی٤غ ایاـ گػر ادؼ ةؼ كغیگؼ،ی ةا ٣ؽدیككاف پی٣٨غ

 از آف، ةؼاةؼ ک٥ ک٤غ٠ی ایساد ١٦غٝی کك٨ر ؿؼاؿؼ در ٠ؼدـ ٠یاف ک٥ اؿث صاٝحی ١٦اف ٠ٞی ٨٦یث. کك٨ر٦اؿث

 ؿؼز٠ی٢ یك ـ گ٣٨اگ٨فا٨ٚا ةی٢ زیـح٢ ٦ٟ ةا ارادق ةایغ ٠ٞی ٨٦یث ج٨ٛیث ٨ُ٤٠ر ة٥ .گؼدد٠ی زغا ٦ا٨٦یث ؿایؼ

 در را كٗاداری ك ٨٦یث جْیی٢ ٨٧٘٠ـ ک٥ اؿث اصـاؿی ٠ٞی، ١٦غٝی صؾ(. 202: 1372)زالیی پ٨ر،  ق٨د ج٨ٛیث

 ٠ی كز٨د ة٥ آف ٠عحٖٞ ٠ؼد٠اف ك ؿؼز٠ی٢ ٠یاف ٠كحؼکی اصـاس ٠ٞی ١٦تـحگی صؾ در جؼجیب، ةغی٢ ةؼدارد؛

 ج٨ٛیث ز٠ی٥٤ پیف(. 112: 1374، ة٧٘ؼكز) ةاق٤غ ؽدیك٣ ٦ٟ ة٥ ٗىایی ك ٗؼ٤٦گی ٝضاظ از آ٧٣ا آ٣ك٥ آیغ ةغكف

  .(72: 1385اؿث )صاٍٗ ٣یا،  یكغیگؼ از ٦اٗؼ٤٦گ ظؼدق ٠كحؼؾ ق٤اظث كز٨د زا٥ْ٠، یك در ٠ٞی ١٦تـحگی

 

 

 

 سٍش تحقیق -3

 ایکحاةعا٥٣ قی٨ق ة٥ پژك٦ف ٣ُؼی ةعف ة٥ ٠ؼة٨ط اًالّات. اؿث جضٞیٞی -ج٨می٘ی صاوؼ جضٛیٙ کٞی ركش

ةؼ ای٢ اؿاس در ای٢ جضٛیٙ ؿْی . اؿث قغق گؼدآكری ای٤حؼ٣حی ٠ْحتؼ ٦ایؿایث ك ٠ٛاالت کحب، ة٥ ٠ؼاز٥ْ ةا ك

٦ای ٦ای گؼدقگؼی ٗؼ٤٦گی گؼكققغق اؿث ّالكق ةؼ ةیاف راة٥ٌ گؼدقگؼی ٗؼ٤٦گی ةا ١٦غٝی ة٥ جكؼیش َؼٗیث

 ٠٨ٚی در کك٨ر ز٧ث ایساد ١٦غٝی ةی٢ آ٧٣ا ةپؼدازد. 

 

 یافتِ ّای تحقیق -4

 ُ ّای قَهی دس ایشاىگشٍ -4-1



 

603 

 

كاصغی  ٨ٚـ ٠ـك٢ ٦یچگاق، ایؼاف گػقح٥، ؿاؿ ٦ؽار پ٤ر ٨ًؿ در د٦غی٠ ٣كاف جاریعی ١٦چ٤ا٣ك٥ ق٨ا٦غ

 ایؼاف در ای٢ گ٣٨اگ٣٨ی ٠٨ٚی ّٜٞ کؼد٣غ.٠ی ز٣غگی ؿؼز٠ی٢ ای٢ در ٦ٟ ک٤ار در گ٣٨اگ٣٨ی ا٨ٚاـ ١٦یك٥ ةٞك٥ ٣ت٨دق

 ّا٠ٜ ٗؼ٤٦گ ای٢ صاؿ ةا ا٠ا ةاقغ.٠ی ٗؼ٤٦گی -زـ١ا٣ی ةْادا دارای ک٥ اؿث ا٣ـاف ٠ا٦یث از ٣اقی ز٧اف ك

ج٨اف ة٥ ٨٣اصی . ةؼ ای٢ اؿاس ایؼاف را ٠ی(13: 1380ةاقغ )ة٧ارك٣غ،  ٠ی ایؼاف در ٠٨ٚی ج٨٤ع ک٤٤غق جْیی٢

 ٗؼ٤٦گی ٠ح٘اكجی جٛـیٟ ٨٠د:

دی از ٗىای ازیک٥ ةعف  جؼی٢ گؼكق ٠٨ٚی کك٨ر اؿث٨ٚـ ٗارس ٚغی١ی ًاحیِ فشٌّگی هشکضی )فاسسی(: -1

-ف قا٠ٜ اؿحافاکك٨ر را ة٥ ظ٨د اظحناص دادق اؿث. ای٢ گؼكق ٠٨ٚی قی٥ْ ٠ػ٦ب ةیكحؼ در ٨٣اصی ٠ؼکؽی ایؼ

٦ای ٗارس، ٚؽكی٢، ١٦غاف ك ظؼاؿاف ٦ایی از اؿحاف٦ای ج٧ؼاف، ؿ٤١اف، ام٧٘اف، یؽد، کؼ٠اف، ٠ؼکؽی ك ةعف

 ؿاک٢ ٦ـح٤غ.

ق٨د ک٥ ة٥ ٝضاظ ٗؼ٤٦گی ٦ا ة٥ ٠ؼدـ آذرةایساف گ٘ح٥ ٠یی٦ا یا آذرجؼؾ آرستایجاى:ًاحیِ فشٌّگی  -2

٦ا در جؼکیب ٠ٞی ایؼاف ٚؼار ای٢ گؼكق پؾ از ٗارس ٨ری آذرةایساف ك جؼکی٥ دار٣غ.٠كحؼکات زیادی ةا ٠ؼدـ ز٧١

٦ای آذرةایساف ٔؼةی، آذرةایساف قؼٚی، اردةیٜ ك ز٣ساف اؿحٛؼار  اؿحاف رٔؼةی ایؼاف دگیؼ٣غ. در ةعف ق١اؿ٠ی

یاةغ. ّالكق ةؼ ای٢ در ق٧ؼ٦ای ج٧ؼاف، اقح٥ ك ادا٥٠ آف ة٥ اؿحاف ١٦غاف، کؼدؿحاف ك ٔؼب گیالف گـحؼش ٠ید

: 1381)صاٍٗ ٣یا،  ٦ا ة٥ ٝضاظ ٠ػ٦ب قی٥ْ ٦ـح٤غم٨رت ادٔاـ قغق صى٨ر دار٣غ. آذریٟٚ، ٚؽكی٢ ك اراؾ ٣یؽ ة٥

157.) 

ک٥ در ٨٣اصی ٔؼب ك  یؼا٣ی ة٥ ٝضاظ ز١ْیث ٦ـح٤غکؼد٦ا ؿ٠٨ی٢ گؼكق از ا٨ٚاـ ا ًاحیِ فشٌّگی کشدستاى: -3

٦ای کؼدؿحاف، کؼ٠ا٣كاق، ایالـ، ک٤٤غ. کؼد٦ای ایؼاف در صاؿ صاوؼ در اؿحافٔؼب ایؼاف ز٣غگی ٠یق١اؿ

از صیخ ٠ػ٦ب کؼد٦ا ة٥ دك گؼكق  ک٤٤غ.٦ایی از ١٦غاف ز٣غگی ٠یآذرةایساف ٔؼةی )٧٠اةاد، ة٨کاف ك ٣ٛغق( ك ةعف

ق٣٨غ. کؼد٦ای کؼدؿحاف أٞب ؿ٤ی ك قاْٗی ٠ػ٦ت٤غ ك گؼك٦ی اٚٞیث ٣یؽ ٠ػا٦ب ٠ی ؿ٤ی ك قی٥ْ جٛـیٟ
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 ٦ای دیگؼی چ٨ف ا٦ٜ صٙ ٣یؽ كز٨د دارد٥ْ ٦ـح٤غ ك در ک٤ار آف ٠ـٞك٥ٌٛ ایالـ ١ّغجا قیدیگؼ٣غ. کؼد٦ای ٤٠

 (.139: 1381)کؼی١ی پ٨ر، 

د٦غ ک٥ ی ایؼاف را پ٨قف ٠یة٨ٞچـحاف ایؼاف ةعف ٚاةٜ ج٨ز٧ی از ٗىاًاحیِ فشٌّگی تلَچستاى:  -3

٦ا ة٥ زؽ اؿحاف ؿیـحاف ك ة٨ٞچـحاف در اؿحاف کؼ٠اف، ة٨ٞچ. کی٠٨ٞحؼ ٠ؼةِ اؿث ٠173416ـاصث آف ٠ْادؿ 

. ق٧ؼ٦ای ز٨٤ةی کؼ٠اف قا٠ٜ ک٨٤٧ج، ركدةار، (hassan, 2008: 6)٦ؼ٠ؽگاف ك ز٨٤ب ظؼاؿاف ٚؼار دار٣غ 

% 95آةاد در ٦ؼ٠ؽگاف ٦ٟ ة٨ٞچ ٣كی٢ ٦ـح٤غ. اف ك صازی٦ایی از ركد٨٤٠زاف ك ٨٣دژ ك ق٧ؼ٦ای زاؿك ك ةعف

٦ایی ٦ای ؿاک٢ در کؼ٠اف ك آف٦ای اؿحاف ؿیـحاف ك ة٨ٞچـحاف ك قؼؽ ٦ؼ٠ؽگاف ؿ٤ی ٠ػ٦ت٤غ. ٥١٦ ة٨ٞچة٨ٞچ

 ٦ا قی٥ْ ٦ـح٤غ.ک٤٤غ ةؼ ظالؼ اکذؼیث ة٨ٞچک٥ در ق١اؿ ك ق١اؿ قؼؽ ٦ؼ٠ؽگاف ز٣غگی ٠ی

گیؼد ک٥ ّالكق ةؼ ی٥ ٗؼ٤٦گی گـحؼق ؿؼز٠ی٤ی ؿك٣٨ث ٨ٚـ ٝؼ را در ةؼ ٠یای٢ ٣اص :ًاحیِ فشٌّگی لشستاى -5

 ق٨د.٦ای ٠ؼزی اؿحاف ١٦غاف ك ایالـ ة٥ ١٦ؼاق ق١اؿ ظ٨زؿحاف را قا٠ٜ ٠یٝؼؿحاف ةعف

٦ای ک٧گ٨ٞی٥ ك ة٨یؼ اص١غ، چ٧ار٠ضاؿ ةعحیاری، ٔؼب اؿحاف ای٢ ٣اصی٥ ک٥ اؿحافًاحیِ فشٌّگی تختیاسی:  -6

 گیؼد، ٠ضٜ ج١ؼکؽ ٨ٚـ ةعحیاری اؿث.حاف را در ةؼ ٠یٗارس ك قؼؽ ظ٨زؿ

 گیؼد.٠ضغكدق ّؼب ٣كی٢ اؿحاف ظ٨زؿحاف ٠ساكر ٠ؼز ّؼاؽ را در ةؼ ٠ی ّا(:ًاحیِ فشٌّگی خَصستاى )عشب -7

ای٢ ٣اصی٥ ١ٞٚؼك ٗىایی ٨ٚـ جؼک٢١ را در ةؼ دارد ک٥ ّالكق ةؼ ق١اؿ اؿحاف گٞـحاف  ًاحیِ فشٌّگی تشکوي: -8

٦ایی از ظؼاؿاف ق١اٝی را ٣یؽ ی ة٤غر جؼک٢١، گ١یكاف، ٠عغكـ ٚٞی، آؽ ٚال، گ٤تغ ك ٠ؼاكق جپ٥ ةعفی٤ْی ق٧ؼ٦ا

 ؿایؼ ٣ٛاط کك٨ر ٠ح٘اكج٤غ. ٦ا در ؿ٥ ٥٘ٝ٨٠ ٠٨ٚیث، زةاف ك ٠ػ٦ب ةادر ةؼ داد. جؼک٢١

١٦ؼاق  ة٨ٞچـحاف ةا ٠ؼکؽیث زاةٜ ة٥ ٦ای ق١اٝی اؿحاف ؿیـحافةعف ای٢ ٣اصی٥ :ًاحیِ فشٌّگی سیستاى -9

 گیؼد.٠یاز اؿحاف ظؼاؿاف ز٨٤ةی را درةؼ ٦اییٚـ١ث
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٦ایی از گٞـحاف را ٣یؽ در ةؼ دارد از ای٢ ٣اصی٥ ّالكق ةؼ اؿحاف ٠از٣غراف ةعفًاحیِ فشٌّگی هاصًذساى: -11

٦ای ز٨٤ب ٔؼةی دریای ٠از٣غراف قؼكع قغق ك در ا٠حغاد ظي ؿاصٞی جا اكاؿي ةعف دریای ٠از٣غراف ك کؼا٥٣

 یاةغ ك ةا ج٨ز٥ ة٥ ج٨پ٨گؼاٗی ة٥ ًؼؼ ز٨٤ب گـحؼش یاٗح٥ اؿث.ركدؿؼ ا٠حغاد ٠ی٣ؽدیك 

٦ایی از اؿحاف ز٣ساف ك ٚؽكی٢ را ٣یؽ قا٠ٜ ای٢ ٣اصی٥ ّالكق ةؼ اؿحاف گیالف ةعف ًاحیِ فشٌّگی گیالى: -11

 (.89: 1387)پ٨ر٨٠ؿ٨ی،  ق٨د، گ٨یف گیٞكی ٠كعن٥ امٞی ای٢ ٣اصی٥ اؿث٠ی

 

 ی فشٌّگی ٍ ّوذلی هلیساتطِ گشدضگش -4-2

٦ای ٗكؼی ؿیاؿی، در راؿحای جٌتیٙ یاٗح٢ ةا پیكؼٗثر٠ؽ ةٛای صك٠٨ث در دارا ة٨دف ج٨اف دگؼگ٨ف قغف 

٦ای ز٣غق پغیغق 1«جغریسی»ازح١اّی در زا٥ْ٠ ك در ز٧اف ٧٣٘ح٥ اؿث. ای٢ صك١ی اؿث ک٥ ةا ٚا٨٣ف یا امٜ 

٨ًر ظالم٥ اگؼ ةع٨ا٦یٟ ی٤ْی ١٦تـحگی ك كٗاؽ، ة٥ ٗؼ٤٦گ ام٨ال (.21: 1384، )٠سح٧غزادق١٦ا٤٦گی دارد 

قغ، ةغكف ١٦تـحگی ج٨ا٣غ ةغكف ٗؼ٤٦گ ةاگ٥٣٨ ک٥ زا٥ْ٠ ١٣یْؼیٖ ک٤یٟ، ی٤ْی ٧ٟٗ ٠كحؼؾ. ١٦افٗؼ٤٦گ را ج

٦ای ظؼد ٦ا ك ٨٦یث٦ای زٕؼاٗیایی، جسـٟ ٗىایی ٗؼ٤٦گ٠ضیي .(25: 1379ج٨ا٣غ ةاقغ )چٞتی، ك كٗاؽ ٣یؽ ١٣ی

٦ای رك٣غ. ة٤اةؼای٢، ٗؼ٤٦گ ایؼا٣ی در درز٥ ٣عـث ةؼآ٠غق از ة٤یاد٦ای زٕؼاٗیایی ٠ضیي گؼكقق١ار ٠یکالف ة٥

ٗؼ٤٦گ در ذات ظ٨د، ٨٧٘٠ـ ك کارکؼد   .(84: ٦1383ای ٠عحٖٞ )٨ٚـ/٠ٞث( اؿث )کاكیا٣ی راد، ا٣ـا٣ی در ٠ٛیاس

ک٤غ ز١ِ ٤ْ٠ی پیغا ٠یا در ارجتاط ةا كصغت ك كٗاؽ را دارا ٠ی ةاقغ؛ ٗؼ٤٦گ ا٠ؼی قعنی ٣یـث ك اؿاؿ

یث ٠حْٞٛاف ة٥ ک٥ ٤ّامؼ ك جؼکیب ؿاظحاری ٗؼ٤٦گ، ١ّغجا ٤٠تِ ١٧٠ی ةؼای ١٦٨٦چ٤اف .(38: 1384)١ٚؼی، 

ک٤غ؛ ٦ؼ چ٤غ ٠حٕیؼ٦ای دیگؼی ٣ُیؼ دی٢، زةاف، ٠٨ٚیث ك ٣ژاد ٣یؽ از ز٥ٞ١ ٥٘ٝ٨٠ ٦ای آف ٗؼ٤٦گ ایساد ٠ی

ز٥ ة٥ ٨٧٘٠ـ ك ٣ٛف گـحؼدق ٗؼ٤٦گ در ای٢ ٨٣قحار ٗؼ٤٦گ (. ةا ج21٨: 1381ؿاز٣غق ٨٦یث ٦ـح٤غ )صاٍٗ ٣یا، 

ٗؼ٤٦گ ك ج١غف ایؼا٣ی  ق٨د. ك ّٛایغ یك ٠ٞث در ٣ُؼ گؼٗح٥ ٠ی ٦ا، ٤٦سار٦ا ك آراءی از ارزشة٥ ٤ْ٠ای ٠س٥ّ٨١
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ك ق٧ؼك٣غی ک٢٧ را ٦ا در ز٧اف اؿث. پیكی٥٤ ای٢ ٗؼ٤٦گ ٦ا ك ج١غفدارجؼی٢ ٗؼ٤٦گجؼی٢ ك ریك٥یكی از ک٢٧

ای ک٢٧، كارث ؿؼز٠ی٢ پ٤٧اكر ةا جاریط ك گػقح٥ ٦ای ایؼا٣ی ٦ؽاراف ؿاؿ پیف زـحس٨ کؼد. ای٢ر ا٣غیك٥ةایغ د

ٗؼ٤٦گ ك ج١غ٣ی ٗؼاگیؼ اؿث ک٥ ًی ٦ؽاراف ؿاؿ ٨٧َر ك پكث ؿؼ گػاقح٢ ٗؼاز ك ٣كیتی جض٨ؿ یاٗح٥ ك ةا 

داب ك رؿ٨ـ ك ّٛایغ ٠ؼدـ ایؼاف ج٨اف در آدار ةاؿحا٣ی ك آی ک٥ ٨١٣د آف را ٠یدؿحاكرد٦ای ُّیٟ ٠ادی ك ٨٤ْ٠

-ٞث ایؼاف را ٤ّامؼ ٠حْغدی قكٜ ٠ی( ة٨ٌر کٞی ؿاظحار ٗؼ٤٦گی 307٠: 1381ز٠ی٢ قا٦غ ة٨د )٠سح٧غزادق، 

 ٨٠ْٚیث ك ٨٦ایی ك آب قؼایي دٝیٜ ة٥ ایؼاف کك٨رد٤٦غ؛ ای٢ ٤ّامؼ اظحنامی  قكٜ د٤٦غق ٗؼ٤٦گ ایؼا٣ی 

 .اؿث ة٨دق ٠ح٨٤ع ٦ای ٗؼ٤٦گ قك٨ٗایی ك ٠عحٖٞ ایالت ك ا٨ٚاـ رّت٨ ٠ضٜ جاریط ٨ًؿ در ٨١٦ارق آف اؿحؼاجژیك

 ة٥ .ا٣غ کؼدق یاد ٔؼب ك قؼؽ ارجتاًی پٜ ٨٤ّاف ة٥ ٦ا گ٘ح٥ ك ٦ا   ٨٣قح٥ ك ٤٠اةِ از ةـیاری در ایؼاف از ک٥ زایی جا

 اؿث ركی ی١٦٢ از .ا٣غ دا٣ـح٥ چ٤غگ٣٨گی ك ج٨٤ع ظاؿحگاق را ایؼاف ظاكرق٤اؿاف از ةـیاری ک٥ اؿث دٝیٜ ١٦ی٢

 ٚاٝب در ارگا٣یكی پی٣٨غ از ةؼظ٨رداری ك یگا٣گی ك كصغت ّی٢ در کك٨ر ازح١اّی ؿاظحار ك ٗؼ٤٦گی ٣ُاـ ک٥

 ك پ٨یایی ةا ٦ا ٚؼف ٨ًؿ در ك ٨١٣دق صٍ٘ را ظ٨د درك٣ی ج٨٤ع ك جكذؼ اؿث ج٨ا٣ـح٥ پایغار ك ٗؼاگیؼ ازح١اع یك

 ز٥ٞ١ از دیگؼ ادیاف ة٥ ٠ْحٛغاف ك ّؼب آذری، جؼک٢١، ٨چ،ةٞ کؼد، ٠٨ٚی ٦ای گؼكق صى٨ر .یاةغ اؿح١ؼار ةا٤ٝغگی

 ٚكٛایی، قا٦ـ٨ف، ةعحیاری، ٚتیٜ از ةؽرگ ك ک٨چك ٚتی٥ٞ ك ایٜ مغ٦ا ك ٦ا ماةی کٞی١یاف، ٦ا، ار٤٠ی زرجكحیاف،

 ٨٠یغ دار٣غ، ز٨یا٠٥٣ـا١ٝث زیـحی ایؼا٣ی ٠ٞی ٨٦یث ك ٗؼ٤٦گ ُّیٟ چحؼ زیؼ در ٥١٦ ک٥ ...ك ةامؼی ة٨یؼاص١غ،

 ٠٨ٚی جكذؼ پغیغق ةا ک٥ ایؼاف ٠ذٜ کك٨ر٦ایی در ١٦چ٤ی٢، .اؿث ایؼاف ؿؼز٠ی٢ ٠ٞی ازح١اع گ٥٣٨کذؼت غتكص

 جْؼیٖ ك ًؼاصی ًؼیٙ از ا٨ٚاـ ك صك٠٨ث ٠یاف پی٣٨غ٦ا ك ٤٠اؿتات ای٢ چگ٣٨گی ك ٨٣ع ٦ـح٤غ، ٨٠از٥ ٗؼ٤٦گی ك

 .اؿث قغق جْیی٢ ق٨د، ٠ی ٣ا٠یغق ی٠٨ٚ ٠غیؼیث ك ؿیاؿث ٦ا آف ٠٥س٨١ّ ک٥ ٠كعل ازؼایی ك ٚا٣٨٣ی ٦ای ركی٥

 ٣اؿی٣٨اٝیـٟ ك ؿیاؿی ٣ُاـ ٗؼاركی ٠ٞی ك ٠٨ٚی ازح١اّات ٣اصی٥ از ک٥ ٦ایی چاٝف ٝضاظ ة٥ صاؿ، ّی٢ در ا٠ا

 ا٠یؼی، ماٝضی) اؿث ة٨دق ا١٦یث دارای ١٦چ٤اف کك٨ر ١٦تـحگی ك ا٣ـساـ ٠غیؼیث ٠ـئ٥ٞ قغق، ایساد ٠ی٤٧ی

 جتار ٝؼ٦ا ك کؼد٦ا ،(٦ا ّؼب کؼد٦ا، ٦ا، ة٨ٞچ ٦ا، جؼک٢١ ٦ا، جؼؾ)ایؼاف  ٠٨یٚ ٦ای گؼكق ٠یاف در (.18-17: 1385

-ارزقی ٦ای گؼایف ١ّغق ٠ض٨ر دك ٦ؼ در ٝؼ٦ا. ک٤٤غ ٠ی ٠ْؼٗی كاْٚی ایؼا٣یاف ج٧٤ا را ظ٨د گاق ك ایؼا٣ی را ظ٨د
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 در ج٨ا٣غ ٠ی ٦اآف ٠٨ٚی میا٣ث ز١ْی یظاًؼق ج٧٤ا. ٦ـح٤غ ٠ٞی صك٠٨ث ةا ٠ضكٟ ك ٠ـحٛیٟ پی٣٨غ در قاف

 ظاًؼ ة٥ ایؼاف جاریط جاک٨٤ف ک٥ چیؽی ةتعكغ؛ ٠ٞی وغ ی چ٧ؼق ٦ا ةغاف ؿیاؿی -ازح١اّی آق٘حگی از ٦ایی ةؼ٥٦

 از ك ٦ا جؼک٢١ ك ٦ا ٚؽاؽ ج٧٤ا دا٤٣غ، ١٣ی ایؼا٣ی جتار از را ظ٨د ک٥ ٦ایی گؼكق ایؼاف، ٠٨ٚی ٦ای گؼكق ٠یاف در. ٣غارد

. ا٣غ ٚائٜ ایؼا٣ی ٨٦یحی ظ٨د ةؼای صاوؼ صاؿ در ا٨ٚاـ ای٢ صاؿ ّی٢ در ا٠ا ٦ـح٤غ، ظ٨زؿحاف ٦ای ّؼب ای ز٤ت٥

 از یكی. ٣كا٣غ ٠ی ؿ٘ؼق یك ؿؼ ةؼ را ایؼاف ا٨ٚاـ از ةـیاری ١٣ادی٢ ٗؼ٤٦گی اٝگ٦٨ای ك ٠كحؼؾ ٦ای آیی٢ كاِٚ در

 ؿؼچك٥١ ؼـ٠ض ٦ای ارزش ة٥ ای١اف ك ةاكر از ک٥ ا١ّاٝی. اؿث صـی٤ی ّؽاداری ٠ؼاؿٟ ٦ا، آیی٢ ای٢ جؼی٧٠٢ٟ

 ق٘ا ة٥ اّحٛاد ك قادی از پؼ٦یؽ ك ؿ٨گ٨اری کؼدف، ٣ػر ٠ذٜ ةاق٤غ، ٠ی زاری ٣یؽ ركز٠ؼق ز٣غگی در ك گیؼ٣غ ٠ی

 ٗك٦٨ی،) اؿث ایؼاف ٠٨ٚی ٦ای گؼكق ٠یاف در ٠ؼاؿٟ ای٢ ة٥ ٠ؼة٨ط اٝگ٨یی ٠كحؼکات ز٥ٞ١ از آیی٢، ای٢ ةعكی

 آب ك ر٣گ ةا ك رؿیغق ٠یؼاث ة٥ ٥ٌٛ٤٠ گ٣٨اگ٨ف ا٨ٚاـ از ک٢٧ زك٢ یك ٨٤ّاف ة٥ ٨٣ركز ١٦چ٤ی٢، (.391: 1378

 ة٥ ٨٣ركز ا٠ؼكز قغق، جتغیٜ ایؼاف ٠ٞث ك ایؼا٣ی ا٨ٚاـ اٗؼاد، پی٣٨غگؼ ١٣اد ة٥ ك گؼٗح٥ ایؼا٣ی ق٤اؿ٤ا٥٠ ظ٨د، كیژق

 اؿث ز٠ی٢ ایؼاف ٠ؼز٦ای دركف در ایؼا٣یاف ١٦غٝی ك ک٤كی٦ٟ ا٣غیكی، ٦ٟ یگا٣گی، جسٞیگاق ٠ٞی، زك٢ ٨٤ّاف

 د٤٦غق جككیٜ ا٨ٚاـ ٠ٞی ١٦تـحگی ّا٠ٜ ای ٥ٌٛ٤٠ ك ٠ٞی ٗؼ٤٦گ ٤ّامؼ جؼی٧٠٢ٟ از یكی ٨٤ّاف ة٥ ٦ٟ ای٤ك ك

 ك ٗؼ٤٦گ(. 1379 قیعاك٣غی،) ركد ٠ی ق١ار ة٥ ایؼا٣ی ٠ؼز٦ٟ ك ز٨ار٦ٟ ٠ٜٞ ٗؼ٤٦گی پی٨ؿحگی ةـحؼ ٣یؽ ك

 اؿال٠ی -ایؼا٣ی ٨٦یحی ایؼا٣ی، ٨٦یث ک٥ ای گ٥٣٨ ة٥ پػیؼٗح٥ ١ّیٛی جأدیؼ اؿالـ دی٢ ٦ای آ٨٠زق از ایؼا٣ی ج١غف

 ایؼاف در اؿال٠ی ٠ػا٦ب ك ا٨ٚاـ ٥١٦ ٠یاف در ٌٗؼ ك ٚؼةاف اّیاد ٠ضؼـ، ة٥ ٠ؼة٨ط ٠ؼاؿٟ ك ٦ا آیی٢ كز٨د. اؿث

 ٦ایقگؼك اٗؽكف ركز جٛیغ ك گـحؼش زاكی٥ ای٢ از .اؿث ة٨دق ایؼاف ٠ٞث ٠عحٖٞ ازؽای ٠یاف پی٣٨غ ؿاز ز٠ی٥٤

 ظ٨ا٦غ ك ة٨دق ایؼاف ٠ٞث از زؽئی ٨١٦ارق ک٥ اؿث ا٠ؼ ای٢ ةؼ ٦ا آف جأکیغ از ای ٣كا٥٣ آیی٢، ای٢ از پیؼكی ة٥ ٠٨ٚی

 در. اؿث ایؼا٣ی ٨٠ؿیٛی ك ادةیات زةاف، ایؼاف؛ در زةا٣اف ٗارؿی ةا ٠٨ٚی ٦ای گؼكق پی٣٨غ ّا٠ٜ جؼی٧٠٢ٟ. ة٨د

 در. اؿث ة٨دق ٠ؼدـ ای٢ ی ا٣غیك٥ جؽاؽار امٞی ّا٠ٜ ٦ا ٚؼف ٨ًؿ در ٗارؿی ادةیات ایؼا٣ی، ٠٨ٚی ٦ای گؼكق ج١ا٠ی

 ٠اكراءا٧٤ٝؼ، زٕؼاٗیایی کا٨٣ف ؿ٥ اؿث، داقح٥ كز٨د ٤٦ؼی ك ادةی ٦ای ْٗاٝیث ك صیات ا٠كاف ک٥ ٦ایی ؿاؿ

 را ظ٨د ٦ای ؿؼكدق ك ٦ا ٨٣قح٥ ٦ا، ا٣غیك٥ ک٥ اؿث ة٨دق گ٨یا٣ی پارؿی ك ادیتاف جس١ِ کا٨٣ف ٗارس، ك آذرةایساف،
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 مٕیؼ آؿیای ك کك١یؼ ٠ؼاکؽ ةیگا٥٣، ا٨ٚاـ ج٧ازٟ ك ؿیاؿی ٦ای آق٨ب ٤٦گاـ ة٥. رؿا٣غ٣غ ٠ی ایؼاف ٣ٛاط اٚنی ة٥

 ٠ضٞی، ٦ای گؼكق ك زةا٣اف ٗارؿی ك ایؼاف ٠٨ٚی ٦ای گؼكق ٠س٨١ع، در(. 144: 1385 ؿیغا٠ا٠ی،) قغ٣غ ٠ی ْٗاؿ

 در چ٥ اگؼ جاریعی جتار ك زةاف ١٣اد دك. دار٣غ اٝگ٨یی اقحؼاؾ جاریعی جتار ك دی٢ زةاف، ١٣اد ك ٠ض٨ر ؿ٥ ص٨ؿ

 ك  جاریعی جغاكـ ك ٚغ٠ث ا٠ا ق٣٨غ، ٠ی ٠ضـ٨ب دكـ ی درز٥ ٗؼ٤٦گی اٝگ٦٨ای ٨٤ّاف ة٥ ٠٨ٚی ٦ای گؼكق ٠یاف

 .اؿث ؿاظح٥ ٗؼا٦ٟ را ٦ا گؼكق ای٢ ٠ٞی پی٣٨غ ةـحؼ ٦ا، آف ک٢٧

 

 

 ّای قَهی جْت افضایص ّوذلی هلی ّای گشدضگشی فشٌّگی دس هیاى گشٍُظشفیت -4-3

دا٤٣غ ك از ٠ٌؼح ؼاد ٠ٞث ظ٨د را ة٥ آ٧٣ا ٠حْٞٙ ٠یا٣غ. ة٤اةؼای٢ ا٦ٗا، جسٞی ّی٤ی ك ٗیؽیكی ٨٦یث ٠ٞیاد١٣

ک٤٤غ. جأؿیؾ، ج١ْیٙ ك ٧٣ادی٥٤ قغف ا١ٝٞٞی اصـاس روایث ك ظك٨٤دی ٠ی قغف ك درظكف آ٧٣ا در ؿٌش ةی٢

د دیگؼ ١٣اد٦ا، ٠ح١ایؽ دارد. کارکؼ٠یآكرد ك ز٣غق ٣گ٥ كز٨د ٠ی٠ٞث ة٥ ١٣اد٦ا اصـاس ٠كحؼؾ ٠ٞی را در اٗؼاد

٦ا از یكغیگؼ اؿث؛ ١٣اد٦ا ة٥ م٨رت ٔیؼ ٠ـحٛیٟ صؾ ٣اؿی٣٨اٝیـٟ ك ١٦تـحگی ٠ٞی را ج٨ٛیث ك ؿاظح٢ ٠ٞث

 قا٠ٜ ایؼاف، در ٦اگؼكق ك ا٨ٚاـ ای٢ (.183: ٣1381یا، ک٤٤غ )صاٍٗزغایی گؽی٤ی از دیگؼاف جؼٔیب ٠ی ٠ٞث را ة٥

 را کك٨ر ز١ْیث از ُّی١ی ةعف ک٥ ةاقغ٠ی...  ك ٦اة٨ٞچ ٦ا،جؼک٢١ اّؼاب، ٝؼ٦ا، د٦ا،کؼ ٦ا،آذری چ٨ف ا٨ٚا٠ی

 ٨٤ّاف ة٥ را ظ٨د ك رؿیغق ٠٨ٚی ظ٨دآگا٦ی ٠ؼص٥ٞ ة٥ ٣یؽ ا٨ٚاـ ای٢ أٞب. ا٣غدادق پ٨قف ٗارس اکذؼیث ک٤ار در

 ٨ّا٠ٜ ك ٦اج٘اكت ای٢ كز٨د ةا( 222: 1380 گ٨ردزی،) ک٤٤غ٠ی ١ٞٚغاد ٠ٞی ٗؼ٤٦گ از ٠سؽا ٦ایٗؼ٤٦گ پارق

 ك ١٦تـحگی ج٘ا٦ٟ، ٨٠زتات ك دادق قكٜ را ٠ٞی ٨٦یث ایؼا٣ی، ٗؼ٤٦گ ٠كحؼؾ اةْاد ٦ـحیٟ، قا٦غ ک٥ ١٦چ٤اف

 کؼدق جى١ی٢ را ٠ٞی كصغت ك ةعكیغق اؿحضكاـ را ٠ٞی كٗاؽ ك ٨٠دت ٦ایرقح٥ ك اؿث؛ آكردق ٗؼا٦ٟ را ١٦غٝی

د٤٦غ؛ ای٢ ٞث ایؼاف را ٤ّامؼ ٠حْغدی قكٜ ٠یٗؼ٤٦گی ٠ ٨ًر کٞی ؿاظحار٥ة (.23: 1381 ٣یا، صاٍٗ) اؿث

 ٤ّامؼ اظحنامی  قكٜ د٤٦غق ٗؼ٤٦گ ایؼا٣ی ّتارج٤غ از: 
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٦ا ك جسؼة٥ ٦ای ایؼا٣یاف ٦ا، قادیاٖٝ: آدار ادةی ایؼا٣ی ک٥ ٠ْؼؼ ةی٤ف، ةاكر٦ا، ارزق٧ا، آرزك٦ا، درد٦ا ك ر٣ر

 در ٚاٝب ٣ُٟ ك ٣ذؼ٣غ.

قح٥ دارای آدار كیژق ة٨دق اؿث. ٤٦ؼ ١ْ٠اری ایؼاف از ّنؼ ک٢٧ ٦عا٤٠كی جا ب: ٤٦ؼ ایؼا٣ی ک٥ از اّنار گػ

دكراف ٦ای ٠ْامؼ ٠ْؼكٗیث دارد. ّالكق ةؼ ٤٦ؼ ١ْ٠اری، در ٤٦ؼ٦ای دیگؼ ٣یؽ ایؼا٣یاف دارای ٨٦یث كیژق ٦ـح٤غ. 

ز ق٧ؼت ٨٠ؿیٛی، ٠ی٤یاج٨ر ك ٣ٛاقی، ؿ٘اٝگؼی، ٗؼقتاٗی ك دیگؼ م٤ایِ ك ٤٦ؼ٦ای جسـ١ی ایؼا٣یاف ٣یؽ ا

 ٦ای َا٦ؼی، ةا ٠ىا٠ی٢ ّؼٗا٣ی، ّاً٘ی، ازح١اّی، دی٤ی ك ... آ٠یعح٥ اؿث.ةؼظ٨ردار ك ّالكق ةؼ ز٤ت٥

گاق اؿحْغاد ٤٦ؼی، ٗكؼی ك ج: آدار ةاؿحا٣ی ک٥ ةیا٣گؼ ذكؽ ٤٦ؼی ایؼا٣یاف اؿث، ؿؼ٠ای٥ ٠ٞی ك جسٞی

٥٣ یا ٣اظ٨دآگاق ٣ـتث ة٥ آ٧٣ا اصـاس ق٨د ك ٦ؼ ٗؼد ایؼا٣ی، آگا٦ا٠یجك٨ٝ٨٤ژی ازغاد ایؼا٣یاف ٣یؽ ق٤اظح٥ 

دٝتـحگی ٠ی ک٤غ. آدار ةاؿحا٣ی ٠ْؼكؼ در ٤٠اًٙ ٗارس ك ة٨ق٧ؼ، ام٧٘اف، کؼ٠ا٣كاق، ظؼاؿاف، کؼ٠اف، ق٨ش ك 

ظ٨زؿحاف، کؼدؿحاف ك آذرةایساف ک٥ ز١ٞگی از اّحتار ك ق٧ؼت ز٧ا٣ی ةؼظ٨ردار٣غ، ٠ای٥ پی٣٨غ اٗؼاد ٠ٞث ایؼاف ة٥ 

 یكغیگؼ٣غ.

٦ای ةؼزـح٥ ١ّٞی، ٤٦ؼی، ٗكؼی، ٦ای اؿاًیؼی ک٥ چ٧ؼقی ک٥ در جاریط ایؼاف ای٢ قعنیثد: ٠٘اظؼ ٠ٞ

گػار٣غ ك اٗحعار ق٤اؿ٤غ، ة٥ آ٧٣ا اصحؼاـ ٠یؼ آ٧٣ا ٦ـح٤غ ك ٗؼد ٗؼد ایؼا٣یاف، آ٧٣ا را ٠یؿیاؿی، پ٨ٞ٧ا٣ی ك ٣ُای

 ک٤٤غ.٠ی

ی آف ٨ٚـ اؿث. ایؼا٣یاف ٣یؽ دارای آداب ك ٦ا، ك ةاكر٦ای ٠ؼد٠ق: آداب ك رؿ٨ـ ٦ؼ ٨ٚـ ةازجاب رٗحار٦ا، ةی٤ف

ؿازد ك در داظٜ کك٨ر ٣یؽ ةاّخ پی٣٨غ ا٨ٚاـ ة٥ ک٥ آ٧٣ا را از دیگؼاف ٠ح١ایؽ ٠ی رؿ٨ـ ٠كحؼؾ ظامی ٦ـح٤غ

٨٤ّاف اؿٟ ٠ؼة٨ط ة٥ ؿ٨ر ك ؿ٨گ ز١ْی، ة٥( ک٥ ای٢ آیی٢ ٦ا ك ٠ؼ21-23: 1381یكغیگؼ ٠ی ق٨د )صاٍٗ ٣یا، 

٦ای گػقح٥ ك ٦ا ك ؿغقز٠اف ٣ك٨ ك ١٣ا یاٗح٥، از ٦ؽارق ٨ًر جغریسی ك در ٨ًؿ٤ّامؼ ٗؼ٤٦گی، ة٥ةعكی از 

٢ از آ٣سا ک٥، ج٨ٛیث ك آراؿح (.61: 1384كار ة٥ م٨رت ک٣٨٤ی ة٥ دؿث ٣ـٜ ا٠ؼكز رؿیغق اؿث )١ٚؼی، اؿ٨ٌرق

ك ٗؼاگیؼی  ٦ای ّاـ٦ای كؿایٜ ارجتاط ز١ْی ؿؼاؿؼی اؿث؛ ی٤ْی ةایغ ارزش٠غاكـ ٨٦یث ٠ٞی، در گؼك ْٗاٝیث

در ٠یاف ٠ؼدـ ك ك ٠ضغكدق زا٥ْ٠ ٠ٞی را ق٤اؿایی ك ج٨ٛیث ک٤غ ك ٠ؼز٦ای ٨٦یحی زا٥ْ٠ ٠ٞی را ةا دیگؼ ز٨ا٠ِ، 
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ر٣گی آصاد ٠ؼدـ در پػیؼش ای٢ ٤ّامؼ ٗؼ٤٦گی اؿث؛ درؿث ٠ذٜ یك پؼ ر٣گ ١٣ایغ. ای٢ پؼ ر٣گی ٣اقی از ٦ٟ

ر٣گ ةاقغ جن٨یؼ آ٠یعح٥ از ر٣گی یك دؿث اط، یكككیٜ قغق ةاقغ. اگؼ ٥١٦ ٣ٛجن٨یؼ ک٥ از ٦ؽاراف ٥ٌٛ٣ ج

٦ای ٔیؼ را ٚت٨ؿ کؼدق ةاق٤غ، ر٣گ جن٨یؼ یك ظ٨ا٦غ ة٨د، كٝی اگؼ دیگؼ ر٣گ٧ا را پػیؼٗح٥ ةاق٤غ، ی٤ْی ارزش

٦ای ٠ٞی ٨٠َٖ ١٦اف ٨ًر ک٥ ٚتال گ٘ح٥ قغ، قتك٥ ق٨د.دؿث ٣ع٨ا٦غ ة٨د ك از  ٗام٥ٞ دكرجؼ کٟ ر٣گ دیغق ٠ی

٦ای ٠كحؼؾ ةا كزف ك ا١٦یث ةاالیی ٦ـح٤غ جا ةح٨ا٤٣غ ة٤ای ٨٦یث ٠ٞی را در ٠ٛاةٜ رزشة٥ کكٖ ٤ّامؼ ك ا

٦ای ـاس ٚغر ك اصحؼاـ ک٤٤غ. ا٠ا قتك٦٥ای دیگؼ پؼ ر٣گ ک٤٤غ جا اٗؼاد در دایؼق ای٢ قعنیث ك ٨٦یث، اص٨٦یث

داقح٥ ةاق٤غ جا ةح٨ا٤٣غ ٦ای ١٠حازی ج٨ا٤٣غ ة٥ ٤ّامؼ ٥ٌٛ٤٠ ظ٨د جكی٥ ک٤٤غ. ای٢ ٤ّامؼ ةایغ كیژگی٠ضٞی ٠ی

ای ةاق٤غ ك ١٦ی٢ ٨ًر كصغت ٠ٞی را جى١ی٢ ک٤٤غ. از ًؼٗی ٗؼد ةح٨ا٣غ قعنیث ٨ٚاـ د٤٦غق ٨٦یث ٥ٌٛ٤٠

٦ای دیگؼ ز٨ا٠ِ ٠ٞی دارد جْؼیٖ ک٤غ. قایغ ةح٨اف از ٠ح١ایؽ از ظ٨د را در ٠ٛایـ٥ ةا اؿح٤تاًی ک٥ از قعنیث

تیی٢ ٨٦یث ٠ٞی اؿح٘ادق کؼد ك كَی٥٘ امٞی قتك٥ ٦ای جْؼی٘ی ک٥ ة٤غةكث از قعنیث اؿاؿی دارد، در ج

٦ای کٞی ی ة٨د ک٥ ٦ؼ زا٥ْ٠ در ٠یاف ز٠ی٥٤ؿؼاؿؼی را در ای٢ ز٧ث جا صغی كاوش جؼ ةیاف کؼد. اك ٠غّ

گؽی٤غ ك ٠ؼدـ ة٥ جغریر ٦ای ٗؼ٤٦گی ةؼ ٠ی٦ا را ة٥ ٨٤ّاف آر٠افد٦ای ا٣ـا٣ی ةعف ٠ضغكدی از كیژگیاؿحْغا

آیغ ك یا ة٥ ّتارت دیگؼ، ٦ؼ زا٥ْ٠ دارای یك اٝگ٨ی ای پغیغ ٠یک٤٤غ ك ٦ؼ زا٨٥ْ٠د ٠یآ٧٣ا را ٠ٞك٥ ذ٢٦ ظ

ق٨د. از ای٢ ز٧ث، قعنیث اؿاؿی، اةؽار ك كؿی٥ٞ ٨٠دؼی ةؼای ا٣ـساـ ك كٗاؽ قعنیحی گؼك٦ی ظاص ظ٨د ٠ی

٥ ٨٦یث ةایغ ٣ـتث ٦ای ٠ضٞی ةا جكی٥ ةؼ ای٢ قعنیث اؿاؿی ك ای٢ ٨٦یث ٠ٞی ةق٨د. قتك٥ازح١اّی ٠ی

ای ک٥ جؼی٢ ٣یاز ٥ٌٛ٤٠ق٣٨غ، پاؿعگ٨ ةاق٤غ ك ة٥ ٠تؼـک٥ ؿتب ج١ایؽ ٤٠ٌٙ از یكغیگؼ ٠ی ای٦ای ٥ٌٛ٤٠ز٨یی

: 1381د٦غ، رؿیغگی ک٤٤غ )ظسـح٥، قغیغا جضث جأدیؼ ٚؼار ٠ی در ٣اظ٨دآگاق اٗؼاد كز٨د دارد ك رٗحار آ٧٣ا را

157-156 .) 

 ظ٨د ةؽرگ، ایؼاف ج١غف ك ٗؼ٤٦گ از زؽئی ٨٤ّاف ة٥ ـحافؿی ٣اصی٥: ًاحیِ فشٌّگی سیستاى  -4-3-1

 ق٧ؼ ٠ا٤٣غ ةاؿحا٣ی ٦ایظؼاة٥ آدار ١٦چ٨ف ٨٠اریذی دارای ك اؿث ظ٨د ة٥ ٠عن٨ص ج١غف ك ٗؼ٤٦گ ماصب
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 ظاؿحگاق ٗؼ٤٦گی، ٣اصی٥ یك ٨٤ّاف ة٥ ک٢٧ ؿیـحاف آف ةؼ ّالكق ا٠ا .اؿث... ك  ظ٨از٥ ک٨ق ٔال٠اف، د٦ا٥٣ ؿ٨ظح٥،

 ایؼاف ٠ٞی ص١اؿ٥. اؿث ة٨دق ...ك  ادةی ٤٦ؼی، ١ّٞی، آدار ٣یؽ ك ّا٥٠، ةاكر٦ای ك داؿحا٧٣ا ٦ا،ؿ٥ص١ا ك اؿاًیؼ

 اؿاًیؼی پیكی٥٤ ةیكحؼقاف ک٥ ةاؿحاف ایؼاف پ٨ٞ٧ا٣ی ٦ایداؿحاف از ا٣ت٦٨ی جاریط، ك اؿ٨ٌرق از اؿث ایآ٠یؽق

 ا٨٣اع ٠ذٜ آ٠غق پغیغ ک٢٧ دكراف در ک٥ داریآ ةؼ ّالكق .ک٤٤٧غ ٦ایاٗـا٥٣ پؼداظح٥ ٨٣ ك زغیغ ٦ایگ٥٣٨ ك دار٣غ

 ة٥ ٠ؼة٨ط ٦ایص١اؿ٥ ٠ذٜ پ٨ٞ٧ا٣ی ركایات ك ٦اص١اؿ٥ ا٨٣اع قغق، دتث اكؿحا در ک٥ دی٤ی اؿاًیؼ ةعن٨ص اؿاًیؼ

 ٤ٔای ةؼ ک٥ ؿیـحاف ٣اصی٥ ٗؼ٤٦گ ٤ٔای ةؼ یك ٦ؼ... ك  ق٧ؼیار ز٧ا٣گیؼ، ةؼزك، ٗؼا٠ؼز، ؿاـ، رؿحٟ، گؼقاؿپ،

 رمغ ةؼای د٣یا رمغظا٥٣ اكٝی٢ ک٥ ةؾ ١٦ی٢ ٣اصی٥ ای٢ ١ّٞی اٗحعارات از. اٗؽكد٣غ ایؼا٣ی فج١غ ك ٗؼ٤٦گ کٞی

 ك ٦از٠ی٥٤ از ُّی١ی ٦ای٠س٥ّ٨١ ةاؿحا٣ی، ك ک٢٧ ؿؼز٠ی٢ ای٢ در .اؿث قغق ؿاظح٥ ٣اصی٥ ای٢ در ؿحارگاف

 گا٧٠ای آف، ج٨ؿ٥ْ ك اصیاء ةا ج٨اف٠ی ک٥ دارد، كز٨د ٔیؼق ك جاریعی ٗؼ٤٦گی، ی،ا٥ٌٛ٤٠ زٕؼاٗیایی، ٦ای٨٠ْٚیث

 جاریعی ٨٠ْٚیث ١٦چ٤ی٢ .ةؼداقث ایؼاف قؼؽ ز٨٤ب جاریعی ك ٗؼ٤٦گی ٌٚب ة٨٤ْاف گؼدقگؼی اصیاء در ة٤ٞغی

 د٦ا٥٣ ؿ٨ظح٥، ق٧ؼ ةاؿحا٣ی ٦ای٠ض٥ً٨ در آریایی ج١غف ك جاریط ٠اٚتٜ ةاؿحا٣ی آدار كز٨د ةا ؿیـحاف ج١غ٣ی ك

 اقكا٣ی، ٦عا٤٠كی، ١٦چ٨ف ةْغی ج١غ٧٣ای از آداری ک٢٧، آدار آف صٍ٘ ةؼ ّالكق ک٥ ٔیؼق ك ظ٨از٥ ک٨ق ٔال٠اف،

 ٤٠اةِ ٠ضیٌی زیـث ٨٠ْٚیث ك ٦ا٨٠ف دریاچ٥ .اؿث ٨١٣دق صٍ٘ ظ٨یف زای زای در ٣یؽ را اؿال٠ی ك ؿاؿا٣ی

 از ٦ؼ ك گؼدیغق ةؼپا جاریط ٨ًؿ در آف ٦ایک٤ارق در ک٥ ةاؿحا٣ی ٦ای٠ض٥ً٨ ك ٦یؼ٤٠غ ركدظا٥٣ ک٤ار در آف آةی

 ص٨وغر، کؼک٨ی٥، ق٧ؼؿحاف، راـ ا٣غ؛ ز٥ٞ١ آف از ک٥ اؿث ةؼآكردق ؿؼ دیگؼ زایی در آف ٠ـیؼ جٕییؼ ةا گا٦ی چ٤غ

 ك ٗؼ٤٦گی ٤ٔای ةیا٣گؼ ج٧٤ایی ة٥ یك ٦ؼ ك ٔیؼق اةؼق٧ؼ ةؼ٣گ، را٠ؼكد، ؿاة٨ری، جؼ٨ٚف، ًاؽ، ٥ْٞٚ ک٤غرؾ،

 در جاریعی - ٗؼ٤٦گی ص٨زق یك ة٨٤ْاف ؿیـحاف. (15: 1375)اةؼا٦یٟ زادق،  ةاق٤غ٠ی ؿؼز٠ی٢ ای٢ زٕؼاٗیایی

 ك ٠ؼکؽ در قیؼاز ك ام٧٘اف جاریعی - ٗؼ٤٦گی ص٨زق ک٥ ةاقغ داقح٥ را زایگا٦ی ١٦اف ج٨ا٣غ٠ی ایؼاف، قؼؽ ز٨٤ب

 دارد، را ٔیؼق ك پاؿارگاد ك ز١كیغ جعث قیؼاز یا دارد، ز٧اف ٣ٛف ٠یغاف ام٧٘اف اگؼ زیؼا .دار٣غ ایؼاف ز٨٤ب

 ك آدار ك داقح٥ را ایؼاف قؼؽ در ٦عا٤٠كی دكٝث ٗؼ٤٦گی ك ٠ػ٦تی ٠ؼکؽ جؼی٢ةؽرگ آف ةا اف١٦ؽ٠ ؿیـحاف

 یكی ة٨٤ْاف ك کكٖ ةاؿحا٣ك٤اؿاف ج٨ؿي ٔال٠اف د٦ا٥٣ ٗؼ٤٦گی – ٠ػ٦تی ق٧ؼ ٨٤ّاف جضث ای٤ك ٦ٟ آف ةٛایای
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: 2010گیؼد )اةؼا٦یٟ زادق،  ٚؼار ٗؼ٤٦گی گؼدقگؼاف از ةـیاری ٠ٛنغ ج٨ا٣غ٠ی ةاؿحا٣ی ٦ایّتادجگاق جؼی٧٠٢ٟ از

19). 

٦ای ظاص ز٣غگی، ة٥  ٦ا ك قی٨ق حیاری ١٦ؼاق ةا ؿ٤ث٨ٚـ ةع: ًاحیِ فشٌّگی قَم تختیاسی -4-3-2

اری اؿث. ز٣غگی ایٞی ةا اٝگ٨ی ؿك٣٨ث ك آداب ك ةعحی گیؼ ٥ٌٛ٤٠ ٣ُیؼ ك چكٟ ٦ای ةی ج٧٤ایی یكی از زاذة٥

٦ای  ٦ای آٔازی٢ ٚؼف صاوؼ گؼكق . اگؼ چ٥ در د٥٦اؿث یگؼدقگؼاف داظٞی ك ظارز رؿ٨ـ كیژق، ٨٠رد ّال٥ٚ

)یكسا٣كی٢( قغ٣غ، ا٠ا ٨٤٦ز ٦ٟ  «جعح٥ ٚاپ٨»ةـیاری از ایٜ ةعحیاری ٣یؽ ١٦ا٤٣غ ؿایؼ ایالت ك ّكایؼ ایؼاف 

٦ا ك آداب ك رؿ٨ـ از  رك ك ٠حضؼؾ اؿث. ٣ض٨ق ٠ْیكث ك زیـث، اٝگ٨ی ؿك٣٨ث ك ةاكر٦ا، ؿ٤ث ةعكی از ایٜ، ک٨چ

گ٨ی٤غ ک٥ قا٠ٜ  ٠یایٞؼاق ٦ای دیغ٣ی ای٢ قی٨ق ز٣غگی اؿث. ة٥ ٠ـیؼ٦ای ک٨چ در امٌالح  ٥ز٥ٞ١ زاذة

  .اؿثج٤گ ٗا٥ٝ ك  ک٨ق ؿ٘یغ،٦ؽارچ٥١، جاراز، دزپارت٦ای  راق ایٜ

٦ای ةعحیاری در ج١اـ ز٧اف ٠ك٨٧ر ك ةازار ظ٨ةی دار٣غ. ١٦چ٤ی٢ ةعحیاری  ةاٗح٥ك دؿث٦ا ٚاٝی صٌایع دستی:

٨٠ؿیٛی اؿث ک٥ ٣عـحی٢ ةار ج٨ؿي ٠ضـ٢ ٗارؿا٣ی ٨٠رد ٠ٌا٥ْٝ ١ّٞی ٚؼار گؼٗح٤غ. گی قیؼ٦ای ؿ٤ؿؼز٠ی٢ 

 ك ؿاز٦ای ةادی ک٨چكحؼ از ؿؼ٣ا ك کؼ٣ا اؿث.  کؼ٣ا ک٨س ك ًتٜ(ك )ؿؼ٣ا آ٣اف قا٠ٜ 

٦ا ا١٦یث ظامی دارد ك ١٦ؼاق ةا ٠ؼاؿٟ پؼؿ٨ز ك گغازی  ٠ؼاؿٟ ؿ٨گ٨اری در ٠یاف ةعحیاری آداب ٍ سسَم:

٨د ک٥ اصح١االً ٣كا٥٣ ا٣ؾ ك اٝ٘ث ك ١٦تـحگی ژرٗی اؿث ک٥ ٠یاف آ٧٣ا كز٨د دارد. ای٢ ا١٦یث ٦ٟ در ق ةؼگؽار ٠ی

ا٧ًار ة٥  ّؽاداری ةؼای ائ٥١ .٦ای ظن٨می ة٥ ةارزجؼی٢ قكٜ ٠ك٨٧د اؿث ٦ای ٠ػ٦تی ك ٦ٟ در ّؽاداری ّؽاداری

ؿایؼ ٣ٛاط  ١٦ا٤٣غ زؼای ٠ؼاؿٟ جٛؼیتاق٨د. قی٨ق ا ٠ی٣ٛاط ایؼاف ةاقك٨ق ةؼگؽار  كیژق در ٠اق ٠ضؼـ ١٦ا٤٣غ ٥١٦

گ٥٣٨ ٦ای ةؼگؽاری ای٢ ز٣ی ك صى٨ر در ٠ؼاؿٟ ٠ـازغ ك جكایا از ز٥ٞ١ ز٨ٞق ٦ای ز٣سیؼز٣ی، ؿی٥٤ ایؼاف اؿث. دؿح٥

 (. 27: 1382 ،ا٠ا٣ی) ٠ؼاؿٟ اؿث

ر م٨رت ةـیا ركؿؼی از ز٤ؾ صؼیؼ ك اةْاد ةـیار زیاد ة٥ قكٜ ٠ـحٌیٜ اؿث ک٥ ة٥ ٨٣ّی ٣ا٠ی پَضاک:

پ٨ش ز٣اف ةعحیاری پیؼا٤٦ی اؿث ة٥ ٣اـ ز٥٠٨ یا ز٨ق ای٢ پیؼا٢٦ ٨١ْ٠الً دك چاؾ در  ج٢ .ک٤٤غ ای ة٥ ؿؼ ٠ی كیژق
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  پ٨ق٤غ ک٥ ةؼای ج٧ی٥ رؿغ ك زیؼ آف دا٢٠ ةـیار پؼچی٤ی ة٥ ٣اـ ق٨الرٚؼی ٠ی اًؼاؼ ک١ؼ دارد ك جا پایی٢ ک١ؼ ٠ی

ق٨د ک٥ از ز٤ؾ ٠ع١ٜ  ٥ )زٞیؽ٥ٚ( ركی پیؼا٢٦ پ٨قیغق ٠یزٞیٛ. ق٨د ٠حؼ پارچ٥ اؿح٘ادق ٠ی 10جا  8آف گاق از 

ق٨د.  ٦ای ر٣گی ك ؿ٤گ جؽیی٢ ٠ی ک٥ ةا ٧٠ؼقک٤٤غ ة٤غ( ٣یؽ ةغؿث ٠ی ٤غی )ةازیاؿث. ١٦چ٤ی٢ ز٣اف ةازكة

ای ركق٢ ك جیؼق ك ؿ٘یغ ک٥ ة٥ آف کالق  ٦ای ٠ككی، ٨٧ٚق ؿؼپ٨ش ٠ؼداف ةعحیاری کال٦ی ١٣غی اؿث ة٥ ر٣گ

گػاقح٤غ ا٠ا ةْغ از ای٤ك٥ روا قاق د. در اةحغا ظ٨ا٣ی٢ کالق ؿ٘یغ ر٣گ ظـؼكی ةـؼ ٠یق٨ ظـؼكی ٦ٟ گ٘ح٥ ٠ی

قیغف ٝتاس ةعحیاری ٣یؽ ٤٠ِ کؼد، ة٥ ١٦ی٢ دٝیٜ ة٥ ٠ؼكر ز٠اف کالق ٨آ٣اف را جعث ٚاپ٨ کؼد آ٣اف را ٣یؽ از پ

گػار٣غ. کالق ی ةـؼ ٠یا٠ؼكزق دیگؼ ک٨دکاف کالق ؿ٘یغ ظـؼك .ؿ٘یغ زای ظ٨د را ة٥ کالق ؿیاق ٠ؼدـ ّادی داد

ظـؼكی ١٦ا٨ٌ٣ر ک٥ از ٣ا٠ف پیغاؿث، ًؼصف از کالق ظـؼكاف، پادقا٦اف ؿاؿا٣ی اؿث ک٥ ای٢ ظ٨د ٣كاف 

 .(50)١٦اف:  ةاقغد٤٦غق ٚغ٠ث جاریعی ٗؼ٣گ ٥ٌٛ٤٠ ٠ی

ٔػا٦ای ة٠٨ی)ؿ٤حی ك ٠ضٞی( جتار ةعحیاری ، ٔػا٦ایی اؿث ؿادق ك ظ٨ق١ؽق ك ٨ٛ٠ی. جتار ةعحیاری : خَساکی

ة٥ دٝیٜ ایٜ ٣كی٤ی ك ک٨چ، ةیكحؼ از ٔػا٦ایی ةا ٨٠اد گ٨قحی ك دا٠ی ك ةا ز٠اف کٟ ًتط ج١ایٜ داقح٥ ك اؿح٘ادق 

٠ْؼكؼ ك  کؼد٣غ. قایغ ٤٠ضنؼ ة٥ ةعحیاری ٣تاقغ ا٠ا ای٢ ٔػا٦ا ک٥ در زیؼ آ٠غق اؿث ةیكحؼ ة٥ ٔػای ةعحیاری٠ی

، آش ةؼ٣ر ، آكریؽ، کتاب پ٥ ة٥ زیؼ ی، تاب ةعحیارک ٣اـ ةؼظی از ٔػا٦ای ؿ٤حی ٨ٚـ ةعحیاری: ا٣غ.٠ك٨٧ر قغق

 /( .pebde.persianblog.ir... )ك  اك ج٘حا٥ٝ، اك جؼقی ،اك ؿؼ ك پا ، آردك٥ٝ ة٨ؿ٨ر، آش ةٞگ ، آش ةؼ٣ر ؿ٨ری

٨ٞچـحاف ایؼاف ة٥ دٝیٜ ٠ضؼكـ ة٨دف در ّی٢ صاؿ جؼس ٠ؼدـ از ة :ًاحیِ فشٌّگی قَم تلَچ -4-3-3

٦ای داظٞی ك ظارزی ٚؼار گؼٗح٥ اؿث ةا ای٢ كز٨د جؼ ٨٠رد ج٨ز٥ گؼدقگؼاف ك ج٨ریـث٦ای ٠ؼزی آف ک٣ٟاا٤٠ی

ایؼاف  ٦ای ًتیْی، کك٨راز ز٥ٞ١ در ةعف زاذة٥. ٦ایی از گؼدقگؼی را ة٥ م٨رت ةا٨ٛٝق در ة٢ٌ ظ٨د داردز٤ت٥

 48ف ٦كحار )٠یٞی٨ ٠9/4ٛاـ ٧٣ٟ را در ز٧اف ة٥ ظ٨د اظحناص دادق اؿث. ةاٝٓ ةؼ  گاق زیـحیذظیؼق ٢9 حةا داق

چـحاف ایؼاف كاِٚ قغق ٨٠رد آف در ة٨ٞ 2اَث قغق اؿث ک٥ ٦٘ا ٠ؼة٨ط ة٥ ٤٠اًٙ صاقگ٥ٌٛ٤٠( از ای٢ ذظیؼق

٣ات ز٣غگی ا٠كا ای ای٢ ٥ٌٛ٤٠چ٤ی٢ قؼایي ظاص اک٨ؿیـحٟ ركدظا٦٥٣ٟ  .٦ای گا٣غك ك ظؼس ؿیاقاؿث ة٥ ٣اـ
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ی کٟ ١ّٙ ك ةـحؼ گٞی ركدظا٥٣ ٦ازیـث در آب٥ ٚادر ة٥ گٜ ظ٨ر را ٗؼا٦ٟ آكردق ک ٨٣ّی ٠ا٦ی ّسیب ة٥ ٣اـ

-٥در ةعف زاذة. ٦ا از دیگؼ ٨ّارض ًتیْی دیغ٣ی ك ج١اقایی ٣اصی٥ ٦ـح٤غٗكافگٜ .(25: 1376)ا٠ی٢،  اؿث

٠ؼزی ة٨دف . در ٥ٌٛ٤٠ ة٨ٞچـحاف ة٥ دٝیٜ ٠ٌؼص٤غ٦ا ٦ای ١ّٞی ك پژك٦كی آدار جاریعی، ا٠اک٢ ةاؿحا٣ی ك ٨٠زق

ٚتٜ از  ٦ای جاریعی ایؼاف در٦ا ٠ؼة٨ط ة٥ دكرقک٥ ١ّغق آف ٦ای زیادی ؿاظح٥ قغقی ظاص ٥ْٞٚك قؼایي ز٤گ

٠ٛتؼق ا٠اـ  .١٣ایغ ٦ا ایسادرا ةؼای ة٨ٞچگؼی ٠٨ٚی ق٦ا ا٠كا٣ی از گؼدرؿغ ک٥ ای٢ ٥ْٞٚاؿالـ اؿث. ة٥ ٣ُؼ ١٣ی

در ؿؼاكاف از  اف ٚغی١ی گكث، درظث ک٤٧ـاؿ ٠كؼزف در ٣یك ق٧ؼ ك ٚتؼؿحدر چاة٧ار زادق ؿیغ ٔالـ رؿ٨ؿ

ق٧ؼ . (52: 1379)ز٣غق دؿ،  گؼاف ٠ضٞی ٥ٌٛ٤٠ ة٨ٞچـحاف اؿث٤٠اًٛی ٦ـح٤غ ک٥ مؼٗا زاذب گؼدق ز٥ٞ١

یساد ا٠كا٣ات ؿ٨ظح٥ ك ق٧ؼ٦ای ةاؿحا٣ی زر٣ر در ق٧ؼؿحاف زاةٜ ا٠كاف زػب ج٨ریـث را در م٨رت رؿیغگی ك ا

ای ج٨اف از پحا٣ـیٜ ک٨ق ٦ج٘ؼیضی ٠ی-٦ای كرزقیزاذة٥ةعف  . درظ٨ا٦غ ٨١٣دگؼی پیغا ك ج٨ز٥ ؿاز٠اف گؼدق

د کؼد ک٥ کی٠٨ٞحؼی زاةٜ یا 10، ک٨ق ةؽ٠اف در ایؼاف ق٧ؼ ك ک٨ق ظ٨از٥ در کی٠٨ٞحؼی ق٧ؼ ظاش 25ج٘حاف در 

ز٨اری ة٨ٞچـحاف ةا چ٤ی٢ ة٥ دٝیٜ ٦ٟة٢ٌ ظ٨یف دارد. ٦ٟ٦ای ک٦٨ـحا٣ی را در ا٠كاف ک٨ق ٨٣ردی ك كرزش

، ؿ٨اصٜ ق١اٝی ظٞیر چاة٧ار ا٦ای ًتیْی چ٨ـ ؿ٨اصٜ، ظٞیر ك ٨٦ر٦یس٥ قكٜ گیؼی پغیغق٣حدریای ١ّاف در 

. ٦ٟ چ٤ی٢ ا٣غگؼدقی یاٗح٦٥ای ج٘ؼیضی ، ٚاةٞیثا٣غاز٦ای زیتا، چكٟ ٤ارؾ ّالكق ةؼ کارکؼد ة٨ـ ق٤اظحیك ک

-ز٧ث ج٨ریـثرا ة٥ ٨٤ّاف یك ة٤غر دیغ٣ی ا٠كاف كرزش ٦ایی چ٨ف ٚایٙ ؿ٨اری ك اؿكی ركی آب  ة٤غر چاة٧ار

، ر ق١اؿ قؼٚی چاة٧ار ك در درق جیؾپارؾ جیـك٨پاف ك ةاغ جاریعی جیـت٥ جؼجیب د .ک٤غ٦ای ةا٨ٛٝق ٗؼا٦ٟ ٠ی

٦ای زیتا ك ًتیْی ٥ٌٛ٤٠ ة٨ٞچـحا٤٣غ ک٥ زایگا٦ی كیژق در ج٨ریـٟ ١٦گی از ز٨ٞق ٣یؽ درق ؿتؽ ركدظا٥٣ ؿؼةاز

 .ک٤٤غٟ داظٞی ٗؼا٦ٟ ٠یصغاٜٚ ج٨ریـ

٦ای ا٣ـا٣ی ارجتاط ٠ـحٛی١ی ةا قؼایي اٚٞی١ی، ٗؼ٤٦گی ك ٠٨ٚی ٦ؼ ٥ٌٛ٤٠ دارد  گؼكق پ٨قفقكٜ  :پَضاک

از ٥١٦ ج٨ز٥ ا٣ـاف  ٦ای ز٨ا٠ِ ةكؼی اؿث. یكی از ٨٠و٨ّاجی ک٥ ةیف چ٤ی٢ ٠ْؼؼ ذكؽ ك ٤٦ؼ، آداب ك ؿ٤ث ٦ٟ

ك « زا٠گ»١ؼاق ةا زف ة٨ٞچ ٦ .ک٤غ ج٨٤ع ر٣گ در پ٨قاؾ اؿث را در ةغك كركد ة٥ ؿیـحاف ك ة٨ٞچـحاف زػب ٠ی
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 ک٤غ ؿؼ ٠ی چارٚغ(، ؿؼیگ )ركؿؼی( ک٥ ةؽرگحؼ از چارٚغ ٦ـث ة٥) «جك٨»٠ؼدا٥٣ ةا ةؼظی جٕییؼات، « پاصا٠گ»

  .(73: 1383)اص١غی، 

از ز٥ٞ١ ٨ّا٠ٜ ٗؼ٤٦گی ک٥ در زا٥ْ٠ ة٨ٞچ زای كیژق ظ٨د را یاٗح٥ ٨٠ؿیٛی اؿث ک٥ ٨٣ای آف در  :هَسیقی

٦ای ٠حْغدی را د٣تاؿ  ت ٠عحٖٞ ركصی ة٨ٞچ ة٨دق ك ٦ـث. ٨٠ؿیٛی ة٨ٞچ ٦غؼصاالقادی ك ٟٔ  ٠ؼاؿٟ گ٣٨اگ٨ف 

ک٤غ. یا ةؼای ج٧ییر ركح ك آ٠ادق ٣گ٧غاقح٢ ة٨ٞچ ةؼای رزـ ك پیكاراؿث، یا از دٝح٤گی ك درد ك ٗؼاؽ پؼدق  ٠ی

ایساد راة٥ٌ ق٨د، یا ةؼای  آك ازؼا ٠ی ؿؼایی ك ٦ٟ گػرا٣ی اؿث ک٥ ة٥ م٨رت ٦ٟ دارد، یا ةؼای قادی ك ظ٨ش ةؼ٠ی

« گ٨ات»ةا صی٨ا٣ات اؿث ٠ذٜ م٨ت ٠ار ك ٔیؼق ك یا ةؼای در٠اف درد ك ًٞب ق٘ا اؿث. ٨٣ّی از ای٢ ٨٠ؿیٛی را 

 .ركد کار ٠ی گ٨ی٤غ ک٥ ز٧ث در٠اف درد ك ًٞب ق٘ا ة٥ ٠ی

. ةؼای ق٨د٠عن٨ص ة٥ آف اٚٞیٟ ًتط ٠یای ٔػای ظاص ٥ٌٛ٤٠ در ة٨ٞچـحاف ١ّغجا ة٤ا ة٥ اٚٞیٟ: ّاخَساکی

ق٨د ك  ٦ا ًتط ٠ی جؼی٢ ٔػای ٠ؼد٠اف چاة٧ار ك ک٤ارؾ اؿث ك ا٨٣اّی از ظ٨ارؾ ٠ا٦ی ج٨ؿي آف٠ذاؿ ٠ا٦ی ٧٠ٟ

٦ائی از اؿحاف ک٥ درظث ٣عٜ كز٨د دارد ٔػا٦ای ظؼ٠ائی ةیكحؼ ٨٠رد ٠نؼؼ اؿث ك در ٤٠اًٛی  یا در آف ةعف

٨٣ّی )  پحؼك٣گ. ٥ ٠نؼؼ ٠ی رؿغةا َؼٗیث کكاكرزی ك دا٠پؼكری ظ٨راکی ٦ایی از گ٤غـ ك گ٨قث صی٨ا٣ات ة

٨٣ّی ؿتؽی اؿث ک٥ در ٤٦گاـ ؿاؿ جض٨یٜ ة٥ ٨ُ٤٠ر ةیؼكف رٗح٢ درد از ةغف اؿح٘ادق ٠ی راب ) ،(ؿتؽی ک٦٨ی

ی٥( ٔػای ١ّغق ٠ؼدـ ة٨ٞچـحاف ك ادك  رك٢ٔ  ة٥ ١٦ؼاق  ؿایؼصت٨ةات ك )٠ع٨ًٞی اؿث از ةؼ٣ر، ٠اش ةثق٨د( ك

٠عن٨ص  ، ٣اف ، ةؼ٣ر ك صت٨ةات)جؼکیتی از ظؼ٠ا ظ٨راؾ ظؼ٠ا .اؿث٠ؼدـ ؿؼاكاف . اقك٥٤ گك٤یؽ ظ٨راؾ اؿث

٣اف ة٨ٞچی ك آچار )٨٣ّی ادكی٥( ة٥ ٨٤ّاف ٔػا٦ای گیا٦ی در ای٢ ٥ٌٛ٤٠ مؼؼ ٠ی ق٨د  ٦ا اؿث كچاة٧اری

 . (54: 1383)ؿٌٞا٣ی، 

٦ایی از حافة٨ٞچـحاف ركدكزی ك ةاٗح٤ی اؿث. در كاِٚ ج٧٤ا اؿجؼی٢ م٤ْث دؿحی ٥ٌٛ٤٠ ٧٠ٟ :صٌایع دستی 

  .قؼٚی ك ظؼاؿا٤٣غ، آذرةایساف م٤ْث ٠ك٤ٝ٨ٕغ ؿیـحاف ك ة٨ٞچـحاف، ام٧٘اف، ٦ؼ٠ؽگاف کك٨ر ک٥ ة٥ ج٨ٝیغ ای٢

ـحاف ة٥ زؽ چاة٧ار ای٢ م٤ْث دؿحی در ج١اـ ٥ٌٛ٤٠ ة٨ٞچ جؼی٢ ا٨٣اع ركدكزی اؿث كؿ٨زف دكزی یكی از ٧٠ٟ
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٨٦یث ك  ة٥ ة٨ٞچ دكزی ٠ْؼكؼ اؿث ك ؿ٤غ ؿ٨زف دكزی .ركاج دارد دیغق ٠ی ق٨دگیؼی ک٥ در آف ٠ا٦ی

ؿازی دیگؼ قاظ٥ م٤ْث دؿحی ٥ٌٛ٤٠ اؿث ک٥ ١٧٠حؼی٢ گؼی ك ؿؼا٠یكؿ٘اؿ. ٨٠ز٨دیث زف ة٨ٞچ اؿث

: 1384)گ٨درزی،  ٠ك٨ٕؿ ة٥ کار٣غ ؿاز٣غگاف آف در ٠ضغكدق ق٧ؼؿحاف ؿؼاكاف ة٥ كیژق در ركؿحای گٞپ٨رگاف

37) . 

ز٤ت٥ ٠ػ٦تی دار٣غ ك ة٥ آ٧٣ا ةایؼاـ  ا٦ا، زك٧٤ا اکذؼ٠یاف جؼک٢١در  :ًاحیِ فشٌّگی قَم تشکوي -4-3-4

ق٨د، ٠ا٤٣غ )ٚؼةاف ةایؼاـ( ّیغ ٚؼةاف، )اراز ةایؼاـ( ّیغ ٌٗؼ ك ٣یؽ آظؼی٢ چ٧ارق٤ت٥ ٠اق م٘ؼ یا چ٧ارق٤ت٥  گ٘ح٥ ٠ی

اؿتث ٣ی٥١ ک٤٤غ. ١٦چ٤ی٢ زك٢ ر٠ىاف ة٥ ٤٠ ؿیاق ک٥ در پایاف ٠ا٦ی ک٥ در آف ةال زیاد اؿث ٠ؼاؿ١ی ةؼپا ٠ی

ج٨اف ة٥ ٨ٝ٨٠دی ك ٠ؼاؿٟ ًٞب ةاراف اقارق کؼد  ٨ٚیی٢. از اّیاد دیگؼ ٠ی ر٠ىاف ك زك٢ ٣ی٥١ ٠اق قْتاف ك آؽ

 . پؼدازیٟ ٦ای ٠ػ٦تی جؼک٧٤١ا ٠ی جؼی٢ آیی٧٤ا ك ةؼ٣ا٥٠ در ای٤سا ة٥ جتیی٢ ٧٠ٟ (240 :جا ة٥ً٨ٌ، ةی )اة٢

٦ای ظ٨د را  ای٢ ّیغ، ّیغی ةؽرگ ةؼای ٠ـ١ٞا٣اف اؿث. در ای٢ ّیغ، جؼک٧٤١ا ظا٥٣ :عیذ قشتاى یا قشتاى تایشام

١٣ای٤غ ك چكٟ ة٥  ١٣ای٤غ. ة٧حؼی٢ ٝتاؿ٧ای ظ٨د را پ٨قیغق ك قیؼی٤ی٧ای گ٣٨اگ٨ف را ٗؼا٦ٟ ٠ی آراؿح٥ ك جؽیی٢ ٠ی

 ٣كی٤٤غ. ای٢ رؿٟ، ة٥ ٠ا٤٣غ ّیغ ٨٣ركز ةاؿحا٣ی ایؼا٣یاف اؿث.  راق ٠ی١٧اف ٠ی

از دیگؼ اّیاد ٠ػ٦تی جؼک٢١ ّیغ ٌٗؼ اؿث. در ركز ّیغ پؾ از ظ٨ا٣غف ١٣از ّیغ ٌٗؼ ةا : ش یا آساص تایشامعیذ فط

گ٨ی٤غ. ای٢ ّیغ ٣یؽ ةا ظیؼات ك ٠تؼات  پؼداز٣غ ك ة٥ ٦ٟ جتؼیك ٠ی پ٨قیغف ٝتاؿ٧ای ٨٣ ك ج١یؽ ة٥ دیغ ك ةازدیغ ٠ی

 .(110: 1392)گ٨گالف،  ١٦ؼاق اؿث

دا٤٣غ. جؼک٧٤١ا اّحٛاد دار٣غ ک٥  ٨ٝ٨دی یا زك٢ ج٨ٝغ پیا٠تؼ را جؼک٧٤١ا ةـیار ٧٠ٟ ٠ی٠: َلَدی )تَلذ پیاهثش(ه

رةیِ االكؿ ة٥ د٣یا آ٠غق ك در ١٦ی٢ ركز ٦ٟ از د٣یا رٗح٥ اؿث. اگؼ ای٢ ركز ةؼاةؼ ةا  12صىؼت ٠ض١غ)ص( در 

ک٤٤غ ک٥ ج٧٤ا  ار ٠یق٨د ك ٠سٞـی ةؼگؽ دكق٤ت٥ ةاقغ، ک٥ قب ج٨ٝغ پیا٠تؼ اؿث، ٨ٝ٨٠دی ةـیار پؼ ٦یساف ٠ی

 (.240: جا ة٥ً٨ٌ، ةی گػرا٤٣غ )اة٢ ٠ؼداف، صٙ قؼکث در آف را دار٣غ ك ؿاّح٧ایی را ةا قْؼظ٨ا٣ی درةارق پیا٠تؼ ٠ی
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ق٨د. ا٦اٝی ٠ضٜ در یك چ٧ارق٤ت٥  ةؼپا ٠ی« ؿ٨یی ٚازاف»اگؼ ةاراف ٣تارد ٠ؼاؿ١ی ة٥ ٣اـ : هشاسن طلة تاساى

٦ای ؿی یا چ٧ٜ پؼداز٣غ. پؾ از دّا ك مؼؼ ٔػا در گؼكق ن٨ص ٠یگ٨ؿ٤٘غی کكح٥ ك در ٠ـسغ ة٥ دّای ٠ع

« ج٨ی جاجاف»ک٤٤غ ای٢ رؿٟ ک٥ در ٠یاف گ٨گال٧٣ا ة٥  ٣٘ؼی ة٥ ١٦ؼاق یك ركصا٣ی ة٥ در ٤٠ازؿ رٗح٥ ك آرد ز١ِ ٠ی

 (.٣1391ژاد،  یاةغ )٠ض٨١دی آكری ك ٗؼكش آرد٦ا ك دادف مغ٥ٚ در قب ةْغ پایاف ٠ی ٠ْؼكؼ اؿث، ةا ز١ِ

٦ا در گػقح٥ اؿث. اگؼچ٥ جؼک٢١« ٗارؿی » ك « ا٨ٔذی » ٨٠ؿیٛی جؼک٤١ی جضث جأدیؼ دك ٤٠تِ  یقی:هَس

٦ا ة٥ اؿالـ ك آٔاز ز٣غگی ٣ی٥١ یكسا٣كی٤ی ك ؿؼا٣ساـ ز٣غگی ک٨چ ٣كی٤ی داقح٥ ا٣غ كٝی ةا گؼكیغف آف

ی ك ازح١اّی آ٣اف جضث یكسا٣كی٤ی آ٣اف در دكرق ٠ْامؼ، ٨٠ؿیٛی جؼک٤١ی ٣یؽ ٠ا٤٣غ ةـیاری از ٠ـائٜ ٗؼ٤٦گ

ٚغر٨ٚد، ٣اـ دار٣غ ک٥ ة٥ ؿ١ث ةاز٠ا٣غق از ددق « ةأكی » ٨٣از٣غگاف ٨٠ؿیٛی جؼک٢١  .جأدیؼ ایؼاف ٚؼار گؼٗث

  .٦ا ك ... اؿث٦ا ك ٥١ٕ٣ك ّاقٛا٥٣، اٗـا٦٥٣ای ص١اؿی قاف گ٤سی٥٤ داؿحافٗؼزا٣گا٣ی ٦ـح٤غ ک٥ ؿی٥٤

ج٨ا٣غ یكی از ٦ا ٠ی٦ا، ّالیٙ ك ٗؼ٤٦گ ٠ٞث یا ٠٨ٚی، وؼب ا١ٝذٜةؼای پی ةؼدف ة٥ ّادات، ا٣غیك٥ ضشب الوثل:

٦ا، ٦ای ٠ٞی ةازگ٨ ک٤٤غق آرزك٦ا، اصـاؿات ك ٣گؼش٦ا ة٥ كیژق وؼب ا١ٝذ٤٠ٜاةِ ٧٠ٟ ةاقغ. در كاِٚ وؼب ا١ٝذٜ

ی ك ٦ای ٠ضٞی، ٦٠٨ٚای آف اؿث. ا٠حؽاج ك اقحؼاؾ وؼب ا١ٝذٜقؼایي ازح١اّی ك ٗؼ٤٦گی ك ٨٦یث ٠ٞی ك ٠ؤ٥٘ٝ

 . (25: 1391)ی٨ؿ٘ی،  ٦ا در یك ؿؼز٠ی٢ اؿثای از ز١ْیث٠ٞی ةیا٣گؼ ٨٦یث ك ظاًؼات ٠كحؼؾ ٠س٥ّ٨١

٦ای ز٣اف ارجتاط ةـیاری ةا اّحٛادات دی٤ی، ٗؼ٤٦گ ٦ای ٤٠اًٙ ٠عحٖٞ در ایؼاف ة٥ كیژق ٝتاسٝتاس پَضاک:

ك دؿح٥ ؿ٤حی ك ا٠ؼكزی٢ جٛـیٟ کؼد. ج٨اف ة٥ د٦ا را در ك٥ٞ٦ اكؿ ٠ی٠٨ٚی ك ٠ٞی دارد. پ٨قف ك ٝتاس جؼک٢١

ك کٜ ا ٦ای رواظاف در ز٧ث یكغؿث کؼدف قكٜ ٝتاس در جؼک٢١ مضؼپ٨قف ؿ٤حی یا ٚغیٟ جا ٚتٜ از جالش

ةا . گؼدد جاک٨٤ف جغاكـ داردةْغ از یكغؿث قغف قكٜ ٝتاس ةؼ٠ی ایؼاف ركاج داقث ك پ٨قف زغیغ ک٥ ة٥ دكرق

پ٨قا٣غ. ، ٝتاس یا پیؼا٢٦ ة٤ٞغی اؿث ک٥ ٨١ْ٠الً جا ٨ٚزؾ پا را ٠یای٢ صاؿ، پ٨قاؾ ا٠ؼكزی٢ دظحؼاف جؼک٤١ی

« ک٨ی٤ك»ق ج٧ی٥ قغق ك ة٥ آف ٦ای زیتای گٞغار یا ؿادپیؼا٢٦ ةا٨٣اف جؼک٢١ ٣یؽ ٝتاس ة٤ٞغی اؿث ک٥ از پارچ٥

ث ا٠ا ج٨اف گ٘ث ک٥ دیگؼ از ٠یاف رٗح٥ اؿق٨د ك ٠یگ٨ی٤غ. پ٨قف ؿ٤حی ٠ؼدا٥٣ جؼک٢١ ة٥ ٣غرت اؿح٘ادق ٠ی٠ی

ركد، ةا كز٨د ای٢ پ٨قف ز٣اف اگؼچ٥ اماٝث گػقح٥ را ٣غارد ك دكظث ٝتاس ك ز٤ؾ آف جٛؼیتاً ةا ٠غ ركز پیف ٠ی
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ای ک٥ دظحؼ ك زف جؼک٢١ را ةا ٝتاس ٠عن٨ص ٨٤٦ز قكٜ ك ٗؼـ ظ٨د را صٍ٘ کؼدق اؿث. از ای٢ رك در ٦ؼ ٥ٌٛ٣

 .ل ةغ٦یٟج٨ا٣یٟ جؼک٢١ ة٨دف اك را جكعیظ٨دش ٠كا٦غق ک٤یٟ، ٌْٚا ٠ی

٦ای پیاز ٠ع٨ٞط کؼدق، در ك ٣یؽ جؼاق٥ ٣ا٣ی ک٥ ظ١یؼ آف را ةا د٣ت٥ ریؽ ریؽ قغق گ٨ؿ٤٘غٚاكرج١اچ : ّاخَساکی

ک٤٤غ ك در را ةا جؼکیتی از رك٢ٔ، قیؼ، قكؼ ك ز٨ش قیؼی٢ ج٧ی٥ ٠ی ا٨٣ع دیگؼ ٣ا٣ی اؿث ک٥ آ٣ؼ پؽ٣غ.ج٨٤ر ٠ی

-در ٦٘ح١ی٢ ركز ج٨ٝغ ک٨دؾ ك در ًی زك٤ی ز٣ا٥٣ پعح٥ ٠یة٨ال٥٠ ٔػایی اؿث قتی٥ صٞیٟ ک٥ . پؽ٣غج٨٤ر ٠ی

ق٣٨غ ك ةا جٛغیٟ ٦غایای ك دكؿحاف ةـیار ٣ؽدیك، د٨ّت ٠ی ٦ا٦ای ٗا٠یٜ، ١٦ـای٥ی٢ زك٢ ٗٛي زفق٨د. در ا

 .(ashpazisonati.blogfa.com) ک٤٤غظ٨د، ٦ٟ مغا ةا صاوؼی٢، قادی ٠ی

٣اـ آذرةایساف ٣ُؼات ٠ح٘اكجی كز٨د دارد. ة٤ا ةؼ  در ٨٠رد پیغایف: ًاحیِ فشٌّگی قَم آرسی -4-3-5

اّحٛاد ٠ك٨٧ر، آذرةایساف در اةحغا آجؼكپاجگاف ة٨دق ک٥ از ٣اـ آجؼكپات گؼٗح٥ قغق اؿث. ةارج٨ٝغ ظاكرق٤اس ةؽرگ 

اؿك٤غر ١٦چ٤اف  ٥دا٣غ ک٥ ةْغ از ص١ٞ ركس ٣اـ آذرةایساف را ةؼگؼٗح٥ از ٣اـ آجؼكپات، ؿاجؼاپ ؿؼاؿؼ ٠اد ٠ی

ای ٦ٟ ٣اـ آذرةایساف را ة٥ ٣ض٨ی ة٥  زؽ ای٢ اّحٛاد ٠ك٨٧ر، ّغق .ز آف ؿؼز٠ی٢ را در اظحیار داقح٥ اؿثةعكی ا

٨ًری ک٥ ٠ض١غصـی٢ ظٖٞ جتؼیؽی ماصب ةؼ٦اف ٚاًِ، آذرةایساف را چ٤ی٢ ٠ْؼٗی  د٤٦غ. ة٥ زةاف جؼکی رةي ٠ی

  .ةاقغ ٠ضحك١اف ٠ی ة٥ ٤ْ٠ی ةؽرگاف ك« ةایگاف»در جؼکی ة٥ ٤ْ٠ی ة٤ٞغ اؿث ك « آذر:»ک٤غ  ٠ی

٤٠اةِ ک٢٧ ٨٠ز٨د ة٥ كز٨د زةا٣ی ٔیؼ از جؼکی در آذرةایساف اقارق دار٣غ. ة٤ا ة٥ ٨٣قح٥ ةـیاری، زةاف  صتاى:

« ا٧٘ٝؼؿث»٣غیٟ در کحاب  ١٦ا٤٣غ زةاف ٠ؼدـ ٨٣اصی ٔؼةی ك ٠ؼکؽی ایؼاف ة٨د. اة٢« ٠اد ظؼد»٠ؼدـ آذرةایساف یا 

ا٠ا ٨ٞ٧ٗی . ایؼا٣ی ّتارت اؿث از ٨ٞ٧ٗی، دری، ٗارؿی، ظ٨زی، ؿؼیا٣ی٠ِٛ٘ آكردق اؿث ک٥ زةاف  از زةاف اة٢

: 1381)ظ٨یی، « ٤٠ـ٨ب ة٥ پ٥ٞ٧ اؿث ك پ٥ٞ٧ ٣اـ پ٤ر ق٧ؼ اؿث، ام٧٘اف، ری، ١٦غاف، ٠اق ٧٣اك٣غ، آذرةایساف

اؿث. ٦ای ٠عحٞ٘ی ةؼای آف ةیاف کؼدق  دا٣غ ك گ٥٣٨ (. ص١غاهلل ٠ـح٨ٗی ٦ٟ زةاف ٠ؼدـ آذرةایساف را پ٨ٞ٧ی ٠ی28

 (.70: 1362گ٘ح٥ اؿث )٠ـح٨ٗی، «پ٨ٞ٧ی ٠ْؼب »ة٥ ٨٤ّاف ٠ذاؿ زةاف ٠ؼدـ ٠ؼا٥ٔ را 
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٦ا ك  د٦غ ک٥ ةیكحؼ آیی٢ آذرةایساف ٣كاف ٠ی ٥ا٠ؼكزق ٣گا٦ی ة٥ ٗؼ٤٦گ ك آداب ك رؿ٨ـ ٤٠ٌٛ آداب ٍ سسَم:

اؿٟ ٠ػ٦تی ك اّیاد ك رؿ٨ـ ای٢ ٥ٌٛ٤٠ ةا ٗؼ٤٦گ ك آداب ك رؿ٨ـ ٠ٞی ١٦پ٨قی دار٣غ. ای٢ ا٠ؼ را ة٥ كیژق در ٠ؼ

٦ای ٠ٞی پایاف ؿاؿ ٠ا٤٣غ  قْتاف ك زك٢ چ٤ی٢ اّیاد ٔغیؼ ك ٣ی٥١ ر٠ىاف ك ٦ٟ ٦21ای ٠ٞی ٠ا٤٣غ ٠ضؼـ،  زك٢

ةغر ک٥ ١٦گی در ای٢ ٥ٌٛ٤٠ ة٥ ١٦اف قغت ؿٌش ٠ٞی ازؼا  آظؼ ؿاؿ، آداب جض٨یٜ ؿاؿ ك ؿیؽدق ٥پ٤سك٤ت

 .ج٨اف ة٥ ركق٤ی ٠كا٦غق کؼد ق٣٨غ ٠ی ٠ی

از  زغا٠از٣غراف ؿتب داقح٢ یك زةاف ٠ـحٜٛ، دارای ٗؼ٤٦گی  :فشٌّگی قَم هاصًذساًی ًاحیِ -4-3-6

٦ای ادةی ك رظغاد٦ای جاریعی در ک٤ار ؿتك ای ؿیاؿی، اج٘اٚات ٗؼ٤٦گی، زؼیافركیغاد٦اؿث. ٦ای دیگؼ اؿحاف

 ق٣٨غادیغق گؼٗح٥ ٠ی٦ا ٣کؼد ک٥ اگؼچ٥ ا٠ؼكز ةـیاری از آف٦ایی را ظٞٙ ؿیاؽ ز٣غگی ٠ؼدـ جتؼؿحاف، ٗؼ٤٦گ ك

٦ای ٦ا، زك٢ف در گ٘حار، ز٣غگی، پ٨قف، ٤٠اؿتثج٨ا٦ا را ٠ی٦ایی از آفا٣غ، ا٠ا ٨٤٦ز ریك٥ك صحی ٗؼا٨٠ش قغق

كیژق در ٤٠اًٙ ک٦٨ـحا٣ی ٠از٣غراف ٛی ك ١ْ٠اری ٠ؼدـ ای٢ اؿحاف ك ة٦٥ا، ٨٠ؿی٦ا ك ؿؼگؼ٠ی٠ضٞی، ةازی

ج٨ا٤٣غ در زػب گؼدقگؼاف داظٞی ك ظارزی ك قك٨ٗایی اٚحناد ٦ا ٠ی٦ا ك ٗؼمثج١اـ ای٢ ج٨ا٣ایی ٠كا٦غق کؼد

اگؼچ٥ كز٨د ٤٠اةِ ًتیْی ٠ا٤٣غ ز٤گٜ ك دریا ة٥ ج٧٤ایی جْغاد چك١گیؼی از  .٠از٣غراف ٣ٛكی ٠ض٨ری ای٘ا ک٤٤غ

ج٨ا٣غ ةؼای زػب گؼدقگؼاف داظٞی ك ظارزی د٤٦غ ك ١٦ی٢ دك زاذة٥ ٠یاٗؼاف اؿحاف را ة٥ ظ٨د اظحناص ٠ی٠ـ

)ز٧اف  ک٤یٟدر ةعف گؼدقگؼی ٗؼ٤٦گی اقارق ٠ی ة٥ چ٤غ ٥٣٨١٣ از َؼٗیث ٦ای ٨٠ز٨د اؿحاف .اٗی ةاقغک

 :(1391آرای، 

كصیات جتؼؿحاف ٨٠ؿیٛی ٠از٣غراف ک٥ از ة٢ٌ ز٣غگی ٠ؼدـ ای٢ دیار ةؼآ٠غق، ةیا٣گؼ صاؿ ك ٨٦ا ك ر :هَسیقی

ح٤غ ک٥ ٦ؼ ركز ٦ایی ةا اقْار ٠كعل داق٨ٞ٠دی ٦ای ركزا٥٣ ظ٨د٦ا ةؼای ةـیاری از ْٗاٝیث٣كی٤اف اؿث. ٠از٣ی

 .کؼد٣غ٦ایكاف ةا ظ٨د ز٠ؽ٥٠ ٠ی٦ا را در ٤٦گاـ ا٣ساـ ْٗاٝیثآف

ای کارةؼدی داقح٤غ، ػقحگاف اگؼچ٥ در ّنؼ ظ٨دقاف ز٤ت٥ةـیاری از اةؽار ك ٠ٞؽك٠ات ز٣غگی گ: صٌایع دستی

ک٥ ة٥  ق٣٨غ. در كاِٚ ةـیاری از کاال٦ایی٘ادق ٠یی ٨٣ؿحاٝژیك ك جؽیی٤ی اؿحا٠ا در ّنؼ صاوؼ ة٥ ٨٤ّاف کاال٦ای
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قغ٣غ. ةؼای ؿاظث ای٢ ٨٠ْٚیث ك ٣یاز ًؼاصی ك ؿاظح٥ ٠ی ق٣٨غ ة٤ا ة٥ اٚحىای٨٤ّاف م٤ایِ دؿحی ّؼو٥ ٠ی

ق٨د ک٥ یك کاال ة٥ ٨٤ّاف م٤ایِ دؿحی ای٢ ٥٘ٝ٨٠ ؿتب ٠ی. قغ٨١الً از اةؽار ٠ضیٌی اؿح٘ادق ٠ی٨ٝازـ ٦ٟ ٠ْ

م٤ایِ دؿحی ٠از٣غراف قا٠ٜ َؼكؼ چ٨ةی، زازیٟ، گٞیٟ، چادرقب،  .ؼ٤٦گ یك ٨ٚـ ةاقغ٠ْؼؼ ٨٠ْٚیث ك ٗ

 ق٨د. ك١ی ك ةـیاری از کاال٦ای دیگؼ ٠یص٥ٝ٨، ز٨راب پ

گؼٗث ك ٦ای ٠عحٖٞ قكٜ ٠یاف یك ؿؼگؼ٠ی در ز٦ِ١ای ة٠٨ی ٠ضٞی در ج١اـ ا٨ٚاـ ة٥ ٨٤ّةازی :ّاتاصی

قث. ة٥ ٦ای ٠ضٞی ٣یؽ ة٥ ٨٣ّی ةا ز٣غگی ٠ؼدـ ارجتاط ٠ـحٛیٟ دا٦ا ك ؿؼگؼ٠یگیؼی ةازیقغ. قكٜازؼا ٠ی

٦ا ز٤ت٥ ج٘ؼیضی ؼق ٠ؼدـ ٦ـح٤غ. ةؼظی از ای٢ ةازی٦ای ركز٠گؼٗح٥ از ْٗاٝیث٦ا ةؼ٨ًری ک٥ ةؼظی از ای٢ ةازی

 .قغ٣غدر ک٤ار ج٘ؼیش ك ؿؼگؼ٠ی ا٣ساـ ٠یداقح٤غ ك ةْىی دیگؼ ةا ٦غؼ آ٠ادگی زـ١ا٣ی 

گؼی ّالكق ةؼ ج٘ؼیش ك دیغف ٦ا ك ا٦غاؼ امٞی گؼدقاری از ٠ـاٗؼاف یكی از قاظلی ةـیةؼا :ّاخَساکی

٦ای گ٣٨اگ٨ف ٦ای ٠عحٖٞ ك آق٤ایی ةا ذای٥ٌٛ٤٠٥ٛ، ظ٨ردف ٔػا٦ای ٠ضٞی ٥ٌٛ٤٠ ٦ای گؼدقگؼی یكزاذة٥

گؼ ٦ای گؼدقگؼی یك ا٠حیاز ٠ذتث ك ٠٘یغ ةؼای زػب گؼدقج٨ا٣غ در ک٤ار ج١اـ ٥٘ٝ٨٠ج٨٤ع ٔػایی ٠ی .اؿث

-٦ای ٠عحٖٞ ٠یزات، ج٤ٛالت، ص٨ٞا٦ا، ٣اف ك جؼقیةاقغ. ای٢ ج٨٤ع در ٠از٣غراف قا٠ٜ ا٨٣اع ٔػا، آش، قیؼی٤ی 

 . ق٨د

٥ ٨٤ّاف یك ق٨د ک٥ پؾ از ٠غجی ة٦ایی ٠یك جاریعی ؿتب ة٥ كز٨د آ٠غف آیی٢ ةاكر٦ای ٠ػ٦تی: ّاآییي

٦ا ک٥ در كاِٚ ٨٣ّی صؼکث ١٣ادی٢ از یك ةاكر یا ٢یاةغ. ای٢ آیی٠ی ٦ا ادا٥٠ق٨د ك ٚؼفؿ٤ث ؿاال٥٣ ةؼگؽار ٠ی

اٝتح٥ ای٢  .ک٤٤غق٣٨غ ك ٚاةٞیث کارةؼدی پیغا ٠یز ٚاٝب ج٘ؼیضی ك ةاكر ٦ٟ ظارج ٠یركیغاد ٦ـح٤غ گا٦ی اكٚات ا

ک٥ ا٠ؼكز از « كرؼ چاؿ»کارةؼدی قغف ةؼ اؿاس ٣یاز دكرق ٦ای گػقح٥ قكٜ ٠ی گؼٗث. ٠ذالً ؿ٤حی ٠ا٤٣غ 

از قكنغ ؿا٥ٝ ةؼظ٨ردار اؿث، ةؼ اؿاس ٣یاز ٠ؼدـ قكٜ ٠ی گؼٗث ك پؾ از ٠غجی ةا ٗؼ٤٦گ پیكی٥٤ ای ةیف 

ك ةؼظی دیگؼ از « ةاراف ةؼؼ» «قب چ٥ٞ»، «ّیغ٠ا 26» ،«زك٢ ظؼ٢٠»، «جیؼ٠اؿیؽق ق٨» .٠ؼدـ ٦ٟ گؼق ظ٨رد

 . قغ٣غجؼ ةؼگؽار ٠یجؼ ك ٠ضٞی٦ای ک٨چك٦ایی ک٥ در ا٣غازقآیی٢
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ز٥ ة٥ جْغد گیال٣یاف ةا ج٨ ٦ای ٗؼ٤٦گیی رؿ٨ـ ك ظنٞثگـحؼدگ:َم گیالىًاحیِ فشٌّگی ق -4-3-7

ای٤ك قؼح  گ٤سغ.یی ٠عحنؼ ةا آف در ای٢ ٠عحنؼ ١٣ی٦ا ة٥ صغی اؿث ک٥ صحی آق٤ا٠٨ٚی ك گ٣٨اگ٣٨ی ٧ٝس٥

 : (15: 1377)٦الؿ،  ٠عحنؼ ك ٨٠زؽ ةؼظی از ای٢ آداب ك رؿ٨ـ ظ٨ا٦غ آ٠غ

ة٨د ک٥ ا٠ؼكز ک١حؼ از ٠ؼاؿٟ ٠حغاكؿ گیالف در گػقح٥، آب ةازی  :اسیضُ(آب پاضاى، آتشیضاى، تیشه)آب تاصی 

ة٥ ٤ْ٠ی ؿیؽد٦ٟ ٠اق جیؼ  «جیؼ٠اؿیؽق»ج٨اف یاٗث. ای٢ زك٢ در قؼؽ گیالف ك ٔؼب ٠از٣غراف ة٥ ادؼی از آف ٠ی

 ٠ك٨٧ر قغق ك اصح١االً ١٦اف جیؼگاف اؿث. 

اؿث ک٥ در  «آی٥٤ جكٟ»١٣ایف ّؼكؿكی ة٥ ٣اـ یكی دیگؼ از ٠ؼاؿٟ ٚتٜ از ؿاؿ ٨٣، ازؼای یك  :آیٌِ تکن

از آذرةایساف ة٥ ٣ٛاط ٦كحپؼ ك صحی ا٣ؽٝی ك رقث ٠ی  «٦اجكٟ چی»قغ. ٨٣اصی ٔؼةی اؿحاف گیالف ا٣ساـ ٠ی

 آ٠غ٣غ ك پیاـ آكر رؿیغف ؿاؿ ٨٣ ك ٨٣ركز ٠ی قغ٣غ. 

ك یا در  ؼكؿی، ّیغ ٨٣ركز٦ایی ٠ذٜ ٦ّای ؿ٤حی گیالف ک٥ ةیكحؼ در زك٢از ١٣ایف :تٌذتاصی )الفٌذتاصی(

ق٨د ك ٠ا٤٣غ ١٦اف ؽ گ٘ح٥ ٠ی٣ی «ال٤ٗغةازی»قغ، ة٤غةازی اؿث. در گیالف ة٥ آف ةازار٦ای ٦٘حگی ازؼا ٠ی

 ٥قحة٤غةازی در ؿیؼؾ اؿث. ١٣ایف ةؼ ركی ٤ًاةی ک٥ از ركی دك ٠ی٥ٞ ٗٞؽی ك چ٨ةی ٠ضكٟ ك وؼةغری قكٜ گػ

٦ا ةا پای ركی ٤ًاب٣اـ دارد ک٥ ةؼ  «پ٨ٞ٧اف»ؼی٢ ٗؼد ١٣ایف جق٨د. امٞیك در دك ًؼؼ ٧٠ار قغق، ا٣ساـ ٠ی

  گیؼد.ةی ةؽرگ ة٥ ٣اـ ٤ٝگؼ در دؿث ٠یركد ك ةؼای جْادؿ ظ٨د چ٨ةؼ٥٤٦ راق ٠ی

ای٢ کكحی ک٥ ا٠ؼكزق ١٦چ٤اف پای ةؼزاؿث، یادگار مالةث ك دالكری ٠ؼدـ ای٢ ظ٥ٌ اؿث.  :کطتی گیلِ هشدی

 در ٚؼف چ٧ارـ ٦سؼی از ای٢ کكحی یاد کؼدق اؿث.  «٠ٛغؿی»ارد. ریك٥ در جاریط د «گی٥ٞ ٠ؼدی»کكحی 

٥ ٦ای دیؼی٢ گیالف ك ةْىی از ٣ٛاط ایؼاف، ز٤گ گاك٦ای ٣ؼ اؿث. در گیالف ةاز رؿ٨ـ ك ١٣ایف :ٍسصا جٌگ

٦ای ٠ضكٟ ةؼظ٨ردار٣غ ک٥ كؿی٥ٞ دٗاع ك ص٥ٞ١ آ٧٣اؿث. ای٢ گاك٦ا از قاخق٨د. گ٘ح٥ ٠ی «كرزك»یا  «كرزا»آ٧٣ا 

ةعكغ ک٥ ٤٦ؼ٤٠غاف ؿ٘اؿ گؼ ٦ؽاراف ؿاؿ ٚتٜ را ة٥ ا٧ٝاـ ك ؿاظث اف پكث كرزا٦ا ة٥ آ٧٣ا مالةحی ٠ی٦ک٨
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ق١ایٜ ؿ٘اٝی آ٣اف كاداقح٥ اؿث. ؿاظث ؿ٘اٝی٥٤ ٦ای ٚؼ٠ؽ ر٣گ ٧ٞ٠ٟ از ای٢ گاك٦ای ٣ؼ زكر٤٠غ از ٠كعن٥ ٦ای 

 ٤٦ؼ ةاؿحا٣ی گیالف اؿث. 

قغ اكٝی٢ ةار در ز٠اف قاق ّتاس م٨٘ی ة٥ ٤٦گا٠ی ساـ ٠یازی ک٥ ج٨ؿي اؿب ؿ٨اراف ا٣ای٢ ة :چَگاى تاصی

   ک٥ ال٦یساف را ٗحش ٨١٣د در گیالف ٨٠رد ج٨ز٥ ٚؼار گؼٗث. 

-٣ا٠یغق ٠ی «چاق ٣عسیؼ»ت قكار ک٥ صكاـ ٚغیٟ گیالف ة٥ قكار ّال٥ٚ ٗؼاكاف داقح٤غ. در ١ّٞیا :چاُ ًخجیش

٦ای درظحاف دك غ. ؿپؾ ةا در ٦ٟ پیچیغف قاظ٥قز٤گٜ ة٥ ٨٤ّاف قكارگاق ا٣حعاب ٠یقغ، اةحغا ٚـ١حی از 

٦ا ك ... در ای٢ ٦ا، قٕاؿكٚحی ک٥ گؼاز٦ا، گؼگؼد٣غ. کؼؿط درؿث ٠یرقح٥ پؼچی٢ ٠ضكٟ ة٥ ٠ـاصث یك یا دك ٗ

-ج٨ا٣ـح٤غ از داالف ة٥ ال٥٣ ٦ا راق یاة٤غ ةا وؼةات پیكاف ك جتؼ کكح٥ ٠یقغ٣غ، گ٨زف ٦ا ک٥ ١٣ی٦ا ٠ضت٨س ٠یال٥٣

 قغ٣غ. 

  ضَد: یي ّا ٍ هشاسن گًَاگًَی تش پا هیي ًَسٍص دس گیالى تا آیجط

٨٣ركز ظ٨ا٣ی از ٠ؼاؿٟ آظؼ ٦ؼ ؿاؿ در گیالف اؿث. ٨٣ركز ظ٨ا٣ی ک٥ ٦ٟ اک٨٤ف ٣یؽ کٟ ك ةیف  ًَسٍسصخَاًی: -1

 ركاج دارد، در گیالف ١٣اد كركد ة٧ار ك ظیؼ ك ةؼکث اؿث. 

رٗث. ای٢ ١٣ایف ٟ ٚتٜ از ص٨ٞؿ ؿاؿ ٨٣ ة٥ ق١ار ٠ی٠ؼاؿ١٣ایف ّؼكس گ٥ٝ٨ ٣یؽ از دیگؼ  :عشٍس گَلِ -2

 ١٦ؼاق ةا آكاز ریح١یك دارای ٠٘ا٦یٟ اظالٚی ك آیی٤ی ظامی ة٨د. 

ایـحاد٣غ ك ةا ق٤یغف ٦ا ٠یری ة٨د. ةؼای ای٢ کار، در گػرگاقاز ةؼ٣ا٥٠ ٦ای چ٧ارق٤ت٥ ؿ٨ :فالگَش ایستادى -3

 ق١ؼد٣غ. ٗیٙ یا ٣اکا٠ی ظ٨د در ؿاؿ آجی ٠یةؼ ج٨ پ٧٤ا٣ی ٣عـحی٢ ک١ٞات ّاةؼی٢، ٨٧٘٠ـ آف را ص١ٜ

٦ا ك در ؼدـ گیالف ةیكحؼ ة٥ ک٤ار ركدظا٥٣آظؼی٢ ٠ؼاؿٟ ٨٣ركز، ؿیؽدق ؿاؿ اؿث. در ای٢ ركز ٠ :سیضدُ سال-4

   دار٣غ. ٦ی، آظؼی٢ ركز ٨٣ركز را گؼا٠ی ٠یرك٣غ ك ة٥ م٨رت گؼك٦ا ٠یدؿ ز٤گٜ

ای ةؼای ؿ٨گ٨اری ؼ ٤٠اًٙ ایؼاف، آداب ك رؿ٨ـ كیژقچ٨ف ٠ؼدـ ؿای٠ؼدـ گیالف ٣یؽ ١٦ :عضاداسی هاُ هحشم 

جا در ركز٦ای ٧٣ٟ ك د٦ٟ ٠ضؼـ، ة٥ زادگاق ظ٨د ةؼك٣غ ك در ز١ِ  ک٤٤غ٢ ة٢ ّٞی )ع( دار٣غ. ٠ؼدـ ؿْی ٠یصـی
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، قاـ ةـحگاف ك آق٤ایاف ظ٨د در ٠ؼاؿٟ ّؽاداری قؼکث ک٤٤غ. ركو٥ ظ٨ا٣ی، ؿی٥٤ ز٣ی، ز٣سیؼ ز٣ی، چ٧ٜ ٤٠تؼ

 یتاف، جْؽی٥ ظ٨ا٣ی ك ... از ز٥ٞ١ ٠ؼاؿٟ ّؽاداری در ٠اق ٠ضؼـ ٠ؼدـ گیالف اؿث. ٔؼ

٦ای ٗؼ٤٦گ ٨٠ؿیٛی را داراؿث. دکحؼ ا٠یؼاقؼؼ آریا٣پ٨ر در جؼی٢ گ٤سی٥٤ؿحاف گیالف یكی از ٤ٔیا هَسیقی:

صغت ؿتك کحاب گیالف ٠ی ٨٣یـغ: ای٢ گ٤سی٥٤ ٤ٔی ٗؼ٤٦گ ٨٠ؿیٛی، ةؼ ظالؼ ةـیاری از ٤٠اًٙ ایؼاف از ك

ةؼظ٨ردار ٣یـث. ة٥ ای٢ ٤ْ٠ا ک٥ ٣ٛاط ٠عحٖٞ گیالف چ٥ از ٣ُؼ ج٨٤ع آكاز٦ا ك چ٥ از ٝضاظ ظن٨میات ٨ٞ٠دی ك 

٦ای ٠ح٘اكجی ةؼظ٨ردار٣غ ك ای٢ ج٘اكت ؿتك ة٥ ظن٨ص ةی٢ ٨٠ؿیٛی ٠ؼدـ ج٨اٝف ةا ٨٠ؿیٛی ریحٟ از ؿتك

د. ة٥ ٨ًر کٞی ٠ؼدـ جاٝف ؿ٥ ٨٣ع آ٤٦گ ظ٨ر٠ضٞی ٤٠اًٙ دی١ٞاف ك اؿپیٞی ك ؿایؼ ٨٣اصی گیالف ة٥ چكٟ ٠ی

٦ای گیالف ة٥ كیژق در ؿیا٦كٜ ك دی١ٞاف از ًتیْث ا٧ٝاـ دار٣غ: ٚغیٟ دؿحاف، جاٝف دؿحاف ك جازق دؿحاف. آ٤٦گ

 . (24: 1369)ّتغٝی،  ا٣غا٣غ ك ٔاٝتاً ة٥ م٨رت ةكؼ ك دؿث ٣ع٨ردق ةاٚی ٠ا٣غقگؼٗح٥

ؿؼز٠ی٢ گیالف، ؿ٨اةٙ ز٣غگی در ای٢ ٥ٌٛ٤٠ را ة٥ ةیف از چ٧ار دار ةاؿحا٣ی ة٥ دؿث آ٠غق در ؿؼاؿؼ  پَضاک:

رؿا٣غ. ای٢ آدار ظ٨د ة٥ ٨٤ّاف ة٧حؼی٢ ر١٤٦ای ٠ا ةؼای ق٤اظث چگ٣٨گی ز٣غگی پیكی٤یاف ٠ا در ای٢ ٦ؽار ؿاؿ ٠ی

ؿؼز٠ی٢ ١ّٜ ٠ی ک٤٤غ. پ٨قاؾ گیال٣یاف در گػقح٥ ٦ای دكر ٣یؽ از ٠یاف ای٢ اقیای ة٥ دؿث آ٠غق ٚاةٜ 

-اؿث. ًؼح چ٧ؼق یك ةا٨٣ی گیٞك ک٥ ةؼ ركی یك زاـ پ٨ؿیغق ٠٘ؼٔی ة٥ دؿث آ٠غق اؿث، ٣كاف ٠ی ق٤اؿایی

کؼد ك در ة٤غی ک٥ از ركی پیكا٣ی ّت٨ر ٠یگػاقح٤غ ك ةا پیكا٣ید٦غ ک٥ ز٣اف گیالف ركؿؼی ةؽرگی ةؼ ؿؼ ٠ی

ف ةا كز٨د گػر چ٤غ ٦ؽار داقح٤غ. در ٝتاس ا٠ؼكز ز٣اف گیالظ٨رد، ركؿؼی را ركی ؿؼ ٣گاق ٠یپكث ؿؼگؼق ٠ی

ؿا٥ٝ ز٠اف، ردپای پ٨قف دیؼی٢ ٠ك٨٧د اؿث؛ ٨٣ار ركی ؿی٥٤ پیؼا٢٦ در ٝتاس دظحؼاف ٨٣اصی ک٦٨ـحا٣ی، چادر 

ق٨د ك ؿؼة٤غ٦ایی ک٥ ة٥ اقكاؿ ٠عحٖٞ ٦ای ٠اٚتٜ جاریط ک٥ ةؼ ركی دا٢٠ ة٤ٞغ ك پؼچی٢ ةـح٥ ٠یک١ؼی ةا ٣ٛف

پیؼا٢٦  گیؼد، ٥١٦ یادآكر پ٨قاؾ ٣ـٜ ٦ای ةاؿحاف ایؼاف اؿث. ٠ی ةؼ ركی ؿؼ ك گؼدف ك قا٥٣ ز٣اف گیالف ٚؼار

جؼ ك ةغكف ی٥ٛ اؿث. آؿحی٢ پیؼا٢٦ راؿح٥ ك ةغكف ٠چ ك پیؼا٢٦ ٠ؼداف ةیكحؼ ة٥ ر٣گ ٚؼ٠ؽ ج٤غ یا ک١ی ركق٢

 اة٤ٞغ ٣یـث. پارچ٥ ق٨ٞار ٠ؼداف گیٞك ٔاٝت دارای چاؾ در ٚـ١ث راؿث ؿی٥٤ اؿث. ٨١ْ٠الً ا٣غازق پیؼا٢٦
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ق٨د ک٥ از پارچ٥ دؿث ةاٗث ك ةا یك قاؿ ٣یؽ ةؼای پیچیغف ركی ک١ؼ اؿح٘ادق ٠یق٨د. ي ز٣اف ةاٗح٥ ٠یج٨ؿ

 ٨ٛ٣ش ٤٦غؿی ك ر٣گی٢ اؿث.

می٘ی  :٦ای ًتیْی قا٠ٜ كرش ا٨٣اع ظ٨راکیآ٠ادگی پؼ ،ب گیالفآب ك ٨٦ای ٠ـاّغ ك ظاؾ ٠ؼ٨ٔ: ّاخَساکی

گؼدش  ةا٣كی دات آی آر ةـیاری از گؼدقگؼاف ّالكق ةؼ ا٣گیؽقة٥ گؽارش  .٦ا صت٨ةات ك ٔیؼق را دارد زات ػ ٠ی٨ق

گیالف ّازـ ق٧ؼ اؿح٘ادق از ٤٠اَؼ ك آب ك ٨٦ا ةٞك٥ ةا ا٣غیك٥ اؿح٘ادق از ٔػا٦ای ةـیار ظ٨ش ًْٟ ك ًتیْی  ك

٠ؼغ ٗـ٤س٨ف، ٠یؼزا ٚاؿ١ی، ةاٚال ٚاجٙ، جؼش جؼق، ک٨یی  ٔػا٦ای ١ّغق ّتارج٤غ از: .ق٣٨غ٦ای ای٢ اؿحاف ٠ی

 رش، ؿیؼٚٞی٥ ك ... .ظ٨

٠ؼدـ ّؼب ظ٨زؿحاف ظ٨د را زؽیی زغایی ٣اپػیؼ از ٠ٞث ةؽرگ ایؼاف : ًاحیِ فشٌّگی قَم عشب -4-3-8

٦ای ٠عحٖٞ جاریعی از ز٥ٞ١ دكرق ٦ا ة٥ دٗاع از کك٨ر در دكرقدا٤٣غ. گ٨اق ای٢ ٠غّا، ج١ایٜ ك گؼایف قغیغ آف٠ی

در ز٤گ ایؼاف ك  ف ارض ركـ(، ایـحادگی صاج زاةؼظافقیط ٗارس )ة٥ ٤٦گاـ جْیی٢ ؿؼصغات ج٨ؿي ک١یـی٨

ا٤٣غ. ة٥ د٦ا ظ٨درا ٗؼز٣غاف صىؼت اؿ١اّیٜ ٠یا٣گٞیؾ ك ةاالظؼق، ةارزجؼ از٥١٦، دكرق ز٤گ جض١یٞی اؿث. آف

ک٤٤غ. در ١٦ی٢ ز٧ث ة٥ پاکی ظ٨ف ك ٗناصث ةیاف ك قْؼك ق١كیؼ ك اؿب از ٥١٦ ة٥ ٣ـتث ظ٨د اٗحعار ٠ی

٦ا ةا اٗؼادی ک٥ در زغ ؿ٨ـ یا چ٧ارـ ٠كحؼؾ ٦ای ظ٣٨ی ٠ـحضك١ی كز٨د دارد. آفغ٠٣یاف ٠ؼدـ ّؼب، پی٨

٦ا ك ة٥ كیژق در ٠ؼاؿٟ ک٤٤غ، در ؿعحی٦ا را ٨١ّزادق ظٌاب ٠ی٦ـح٤غ ركاةي ٣ؽدیكی دار٣غ ك ّالكق ةؼ ای٤ك٥ آف

٦ای ٠ذتث ك ز٤ت٥ای اؿث ك ّالكق ةؼ ار٣غ. ای٢ كیژگی ظاص ز٨ا٠ِ ّكیؼقٗحض٥ ظ٨ا٣ی یكغیگؼ صى٨ر ْٗاؿ د

ؿاز٣غق آف، ک٥ ةاّخ جضكیٟ ركاةي، ٠ْاوغت ك ١٦یاری ٠یاف اٗؼاد اؿث، گا٦ی ةاّخ اظحالٗات قغیغ دؿح٥ 

ق٨د. ّؼب ٠٨١ّا ؿؼؿعث ك ٠ـاكات ز٨ؿث. قؼایي ز٣غگی ك ٠ضیي ظاص مضؼا، م٘ث ٠ـاكات ز١ْی ٣یؽ ٠ی

٦اؿث. ٣ؽد آ٣اف، ١٧٠اف ةـیار ٨٣ازی آف١٧٠اف٦ای اّؼاب ز٨یی را در ٥١٦ آ٣اف ایساد کؼدق اؿث. از دیگؼ ظنٞث

ک٤٤غ. پای ة٤غی ة٥ ام٨ؿ اظالٚی، ٔیؼت، کؼـ ّؽیؽ ك گؼا٠ی اؿث ك ة٧حؼی٢ ٔػا را ةؼای پػیؼایی ةؼای اك ٧٠یا ٠ی

٦ای ٨ٚـ ّؼب ظ٨زؿحاف اؿث. ك گكادق دؿحی، ١٦كاری ك جْاكف ك ١٦چ٤ی٢ زغیث در کار، از دیگؼ ظنٞث
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د٤٦غ ٦ؼچ٤غ در صاؿ صاوؼ ٨٠ارد ةـیار ا٣غکی از كمٞث دظحؼاف ٥ ٔیؼ ّؼب زف ١٣ی٨١ْ٠ال ٠ؼدـ ظ٨زؿحاف ة

ّؼب ةا ٠ؼداف ٔیؼ ّؼب ٠كا٦غق قغق اؿث، ا٠ا در گػقح٥ ای٢ ا٠ؼ ٠ٌؼح ٣ت٨دق اؿث. ًالؽ در ٠یاف ز٣اف ّؼب 

ةـیار ٠ؼدـ ّؼب ظ٨زؿحاف، ّیغ ٌٗؼ اؿث ک٥ آف را  غجؼی٢ ّیدا٤٣غ. ٠ٟ٧٠ؼؿ٨ـ ٣یـث ك آف را ٠ػ٨٠ـ ٠ی

٣ؽد ٠ؼدـ ّؼب قْؼك قاّؼی از ا١٦یث ك زایگاق ظامی ةؼظ٨ردار اؿث. قاّؼا٣ی ١٦چ٨ف ک٤٤غ. ةاقك٨ق ةؼگؽار ٠ی

اة٨ج٨اس ا٨٦ازی، ق٧اب اٝغی٢ ٨٠ؿ٨ی، دّتٜ ظؼاّی، صـ٢ ة٢ ّتغاهلل ّـگؼی، اة٢ ؿیكیث ك اك٦الؿ ّـگؼی 

  (.15: 1380، ا٣غ )ّتغا٤ٝتی ٚی١٦ٟگی جاٝی٘ات ارزق٤١غی از ظ٨د ة٥ زا گػاقح٥

٦ای ٠كحؼؾ در ؿٌش ٠ٞی یكی از ١٣اد٦ای ٠كحؼؾ ٠ٞی، اّیاد ك زك٢ :ًاحیِ فشٌّگی قَم لش -4-3-9

٦ایی زك٢ ةاقغ، ک٥ در ایؼاف ای٢ ٨٠و٨ع در دك ٗؼ٤٦گ اّیاد ٠ٞی ك اؿال٠ی در ٥١٦ ا٨ٚاـ ٚاةٜ ٠كا٦غق اؿث٠ی

ك ؿیؽد٦ٟ رزب، ٣ی٥١ قْتاف، ّیغ ٨٣ركز ك ٠ا٤٣غ ّیغ ؿْیغ ٔغیؼظٟ، ّیغ ٌٗؼ، ّیغ ٚؼةاف، ةیـث ك ٦٘حٟ 

٦ایی چ٨ف ؿاٝؼكز پیؼكزی ا٣ٛالب اؿال٠ی ك ... از ز٥ٞ١ اّیادی اؿث ک٥ در ؿؼاؿؼ ایؼاف ةغكف ج٨ز٥ ة٥ ٤٠اؿتث

داقث دك ٨٠رد از ای٢ ق٨د. در ای٤سا ة٥ گؼا٠یةا اظحالٗات زؽئی گؼا٠ی داقح٥ ٠ی ج١ایؽات ٠٨ٚی ك ٥ٌٛ٤٠ 

 .ق٨دؼ٣كی٢ ة٥ ٨ًر ٠عحنؼ اقارق ٠یًٙ ٦ٝا در ٤٠ا٤٠اؿتث

-از دیؼةاز جاک٨٤ف ٨٣ركز ٣ؽد قاّؼاف، ٤٦ؼ٤٠غاف، ظؼد٤٠غاف ك ج١اـ ٠ؼدـ ایؼاف ز٠ی٢ زایگاق رٗیِ ك كیژق :ًَسٍص

داقث ك گیؼ٣غ ك ٦ٟ در گؼا٠یای داقح٥ ك دارد. ٠ؼدـ ٝؼؿحاف ٣یؽ ١٦چ٨ف ؿایؼ ا٨ٚاـ ایؼا٣ی ٦ٟ ٨٣ركز را زك٢ ٠ی

١٣ای٤غ. ٤٦ؼ ك ادب ٠ؼد٠اف ا٣غ ك ٠ییتایی آٗؼی٢ آدار ٤٦ؼی ك ادةی ك ارز٣غق ای ظٞٙ ٨١٣دقپاؿغاقث ای٢ ٗنٜ ز

 ٝؼ ؿؼقار از كمٖ زیتایی ٦ای ة٧ار ك ج٨میٖ دؿ ا٣گیؽی ًتیْث ٥ٌٛ٤٠ اؿث. 

در ؿؼاؿؼ ةازار، . ٦ای ٠ػ٦تی ٣یؽ ٠ا٤٣غ ؿؼاؿؼ کك٨ر در ٠یاف ٠ؼد٠اف ٝؼ زایگا٦ی كیژق داردزك٢ :ضعثاى ًیوِ

١٧٠ا٣اف ةا چای ك قیؼی٤ی ك  ـ ٝؼؿحاف ١٦چ٨ف دیگؼ ٠ؼدـ کك٨ر٠اف، ق٨ر ك ق٨ؽ كمٖ ٣اپػیؼی داقح٥ ك از٠ؼد

یؼا ك ک٤٤غ. ٠غاصاف ك ٠ؼقغاف ق٧ؼ ٣یؽ در كمٖ آٚا ا٠اـ ز٠اف )ّر( ةا مغای گ٦ای دیگؼ پػیؼایی ٠ی٣ػری
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رؿغ ؿاز ك د٦ٜ ة٥ گ٨ش ٠ی ای ک١ا٣چ٥ كپؼداز٣غ. در گ٨ق٥ ك ک٤ار ٣یؽ مغدٝچـتی ة٥ ظ٨ا٣غف اقْار ٠ی

 (.185: 1377)قاداةی، 

اگؼچ٥ ٗؼ٤٦گ ٤ٔی ٠ؼدـ ٝؼ از چ٧ار ؿؼچك٥١ ٗؼ٤٦گی ی٤ْی ٗؼ٤٦گ ة٠٨ی ٥ٌٛ٤٠، ٗؼ٤٦گ  :آداب ٍ سسَم

ق٨د، ا٠ا در ٠س٨١ع آداب ك ؿاز اؿالـ، ٗؼ٤٦گ چ٤غ ٦ؽار ؿا٥ٝ آریایی ك ٗؼ٤٦گ ٠ْامؼ ایؼا٣ی جٕػی٥ ٠یا٣ـاف

ةاقغ. در زیؼ ة٥ ةؼظی از ـ ای٢ ظ٥ٌ ١ّغجاً ٠حأدؼ از ٠حٕیؼ٦ای اؿال٠یث ك ایؼا٣یث ٠یرؿ٨ـ ك اّحٛادات ظاص ٠ؼد

 :پؼدازیٟآداب ك رؿ٨ـ ٠كحؼؾ ٠یاف ٠ؼد٠اف ٝؼ ةا ؿایؼ ا٨ٚاـ ایؼا٣ی ٠ی

ق٨د، یكی از آداب ك رؿ٨ـ ٨٤ّاف پ٤غ قك٤ی ک٥ در ٤٠اًٙ ک٧گی٨ٞی٥ ك ة٨یؼ اص١غ اؿح٘ادق ٠ی :پٌذ ضکٌی -1

ة٥ ؿؼاغ کـا٣ی ق٨د. در ای٢ ایاـ ٨١ْ٠الً ٠ؼدـ در ایاـ ٨٣ركز ا٣ساـ ٠ی ٤٣غ ةـیاری از ٣ٛاط ایؼافٝؼ٦ا اؿث ک٥ ٠ا

ک٤٤غ ک٥ ٝتاس ؿیاق آف ٦ا را ج٨ْیه کؼدق ك رك٣غ ك ؿْی ٠یا٣غ ٠یز دؿث دادقکـی را اک٥ ؿ٨گ٨ار ٦ـح٤غ ك

کار را در امٌالح ا درآكر٣غ ک٥ ای٢ ٦ا را از صاٝث ّؽ٦ا ةپ٨قا٤٣غ ك آفی آف ٝتاس ؿ٘یغ یا ر٣گی ة٥ ج٢ آفزا

 .گ٨ی٤غ٠ی «پ٤غ قك٢»٠ضٞی 

٦ای ظامی ةؼگؽار قب یٞغا در ای٢ ظ٥ٌ ١٦ا٤٣غ دیگؼ ٣ٛاط ؿؼز٠ی٢ زیتای ایؼاف ةا آداب ك آیی٢ :ضة یلذا -2

٦ا ک٤٤غ. در ای٢ قب ک٥ ظا٨٣ادقگ٨ی٤غ ج٤ٛالت زیادی ٠نؼؼ ٠ی٠ی (ق٨د. در ای٢ قب ک٥ ة٥ آف )اكؿ ٚارق٠ی

در ؿ٤ی٢ ٦ای دیگؼ )( ٦ـح٤غ، پـؼاف ظا٨٣ادقك٨ٕؿ ظ٨ردف قب چؼق قب یٞغا )گ٤غـ ةؼیاف ك کك١ف ك ک٤سغ٠

ی٨اف آكیؽاف کؼدق ك رك٣غ ك قاؿ را از دی٨ار یا اح٥ ة٥ پكث ةاـ ظا٥٣ ١٦ـای٥ ٦ا ٠ی( قاٝی ةؼداقدق جا ةیـث ؿاٝگی

-72: 1374)چ٤گایی،  ٤غجؼی٢ قب ؿاؿ اؿثق٣٨غ ا٠كب ةٞظ٨ا٤٣غ ک٥ در ای٢ اقْار یادآكر ٠یاقْاری را ٠ی

73.) 

ک٥ ةیا٣گؼ كٗای « ال ای١اف ٢١ٝ ال ٧ّغ ٥ٝ»ك یا ركایاجی ٣ُیؼ « اك٨ٗا ةا٨ْٛٝد»آیاجی ٠ا٤٣غ  :پایثٌذی تِ پیواى -3

ة٥ ٧ّغ ك ّغـ ٣ٛه پی١اف اؿث، در ٠ح٨ف اؿال٠ی از ز٥ٞ١ ٚؼآف کؼیٟ ك اصادیخ ك ركایات ٠ْن٠٨ی٢ ٣یؽ ة٥ کؼات 

٦ای ّكایؼی الزـ االزؼاؿث ك قعل رؿ٠٨اجی اؿث ک٥ در ٠یاف ٥١٦ جیؼقق٨یٟ ٣یؽ در ز٠ؼق ز٥ ٠یةا آف ٨٠ا

ق٨د. ة٥ ٨ًر ظاص در گػقح٥ در ٨٠ِٚ ز٤گ ك ك ةی اّحتار ٠ی١٣ا ك ظ٨ار پی١اف قك٢ در زا٥ْ٠ ا٣گكث
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پایت٤غی ٣كی٢ ک١اکاف اظحالٗات ٠ضٞی ك ایٞی اصحؼاـ گػاقح٢ ة٥ پی١اف وؼكرت داقث. ك ا٠ؼكزق ٣یؽ در ٤٠اًٙ ٝؼ

 .ق٨دة٥ ٧ّغ ك پی١اف رّایث ٠ی

٦ای ائ٥١ )ع( ی٠ؼد٠اف ٝؼ ة٥ ظاًؼ قی٥ْ ة٨دف، جْنب ظامی ٣ـتث ة٥ اّیاد ك ؿ٨گ٨ار :سَگَاسی هزّثی -4

در ای٢ ظ٥ٌ ا٦ح١اـ زیادی دار٣غ. ٝػا ای٢  د٤٦غ ك ٨١ْ٠الً ٠ؼدـ ٣ـتث ة٥ ّؽاداری صىؼت اةاّتغاهلل٣كاف ٠ی

رؿغ. یكی از رؿ٠٨ی ی جاؿ٨ّا ك ّاق٨را ة٥ اكج ظ٨د ٠ی٦اق٨د در قبةا قؼكع ٠اق ٠ضؼـ آٔاز ٠ی٦ا ک٥ اریّؽاد

: 1377قاداةی، ) اؿث« گٜ»گؼدد ٠ؼاؿٟ -در ای٢ ظ٥ٌ ازؼا ٠یک٥ در ركز ّاق٨را ة٥ ًؼز ظاص ك ةا قك٦٨ی 

98-132.) 

اف ک٥ گ١اف ة٥ ٠ؼدـ ةی١ار داقح٥ پیف از ٠ؼگ، چ٤: آییي خاک سپاسی ٍ تشپایی هشاسن عضاداسی تشای هتَفا -5

غ ك از ًؼٗی از ٠ی١٧ا٣اف ك دیغارک٤٤غگاف اك آی٤یكاف اك قتا٥٣ ركز ة٥ دیغف اك ٠یةاق٤غ، ظ٨یكاك٣غاف ك ٣ؽد

٠ا٤٣غ. ٠ا٤٣غ ؿایؼ ٣ٛاط کك٨ر در ای٢ ٤٠اًٙ ٣یؽ ب چ٤غ ٣٘ؼی ةؼ ةاٝی٢ اك ةیغار ٠یق٨د ك ٨١ْ٠الً در قپػیؼایی ٠ی

ؿاز٣غ ک٥ در ٠ؼاؿٟ جكیِ ك جغٗی٢ قؼکث دیك را از ٠ؼگ ٗؼد ٠ح٨ٗا آگاق ٠یدكر ك ٣ؽ پؾ از ٠ؼگ ٥١٦ ٗا٠یٜ

گؼدد ك ةا ادای اصحؼاـ ةؼ ز، ٦٘ح٥، چ٧ٜ ك ؿاٝگؼد ةؼگؽار ٠یک٤٤غ. پؾ از ظاؾ ؿپاری، ٠ؼاؿٟ ّؽاداری ؿ٥ رك

 .ٗٛغاف اك ؿ٨گ٨اری ٠ی ١٣ای٤غ

تي ٨٤اف یكی از م٘ات ایؼا٣یاف در جاریط دتث ك و٨٣ازی ک٥ ة٥ ّداری ك ١٧٠افظنٞث ١٧٠اف :هْواى داسی -6

اؿث. در ٦ای ٣یكی اؿث ک٥ ٠ا٤٣غ ةـیاری از ٣ٛاط کك٨ر در ای٢ ٥ٌٛ٤٠ ٣یؽ ک١اکاف ةاٚی گؼدیغق اؿث از ؿ٤ث

ای گؼا٠ی ة٨د ک٥ صحی اگؼ كوِ ز٣غگی ّكایؼ ماصب ظا٥٣ رك٣ٙ ظ٨ةی ٣غاقث ك گػقح٥ ای٢ ؿ٤ث ة٥ ا٣غازق

ظ٨اةیغ٣غ، ٠ؼد ١٧٠اف در ک٤ار ك گٞیٟ یا گت٥ ٨٠ زیؼ یك ٝضاؼ ٠یظا٥٣ ةؼ ركی یصبق ما٠س٨١ع اّىای ظا٨٣اد

 داد٣غ. ز ظ٨راؾ ٨١ْ٠ؿ ا٦ٜ ظا٥٣ ة٥ اك ٠یظ٨اةیغ ك ظ٨راکی ة٧حؼ ا٥ ك زف ١٧٠اف در ک٤ار زف ظا٥٣ ٠ی٠ؼد ظا٣

  ای اؿث ك ؽق٦ای گؼدقگؼی دارای ٔػا٦ای ؿ٤حی ظ٨ق١ ٝؼؿحاف ّالكق ةؼ ٗؼ٤٦گ ٤ٔی ك زاذة٥ّا: خَساکی

کتاب ةؼكزؼد یكی از  .ک٤غ ةؼظی از ای٢ ٔػا٦ا در ایاـ ٨٣ركز ج٨ز٥ ةـیاری از ٠ـاٗؼاف را ة٥ ظ٨د زػب ٠ی

٦ای ایؼاف  جؼی٢ کتاب ٨٣ّی یكی از ةاکی٘یث ٔػا٦ای دٝپػیؼاؿث ک٥ ًْٟ ظ٨ب آف زةا٣ؽد ٠ؼدـ اؿحاف قغق ك ة٥
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آةاد اؿث ك در  دّال٥ٚ ةـیاری از ٠ؼدـ ق٧ؼ ظؼـزیؼ ةؼ٣سی یا ١٦اف چ٨ٞ گ٨قث ٔػای ٨٠ر .ق٨د ٠ضـ٨ب ٠ی

آش ق٥ٞ ٠اش یكی  .کك٤غ گ٨ی٤غ ٠ی امٌالح ُٝؼی ة٥ آف ٠س١ِ ٠ی ٦ا آش گ٨قث را در ؿی٤ی ةؽرگی ک٥ ة٥ ٠ؼاؿٟ

گ٨قث،  پیاز، آب  ةؼ٣ر، ّغس،   ٠اش،   از ٔػا٦ای ٠ضٞی ق٧ؼؿحاف دكركد اؿث ک٥ ةؼای ج٧ی٥ آف از ٨ٝةیاچیحی،

ای ةا ج٨ز٥ ة٥ اٚٞیٟ قؼایي زٕؼاٗیایی ٔػا٦ای ٠ح٨٤ّی  درجؼ ٥ٌٛ٤٠ .ق٨د داغ درؿث ٠ی کكك، زّ٘ؼاف ٤ْ٣اع

درای٢  ، ةؼای ٥٣٨١٣ آش ک٣٨ٞك یكی از ٔػا٦ای ؿ٤حی ق٧ؼؿحاف اٝیگ٨درز اؿث ک٥ ٗٛي ٗنٜ ة٧ار  ق٨د ًتط ٠ی

ركیغ ج٧ی٥  ٥ٛ ٠ی٨ًر ظ٨درك در ٗنٜ ة٧ار در ای٢ ٤٠ٌ آش ک٣٨ٞك اٝیگ٨درز از گیاق ک٥ ة٥.ق٨د ٥ٌٛ٤٠ ًتط ٠ی

 (http://delena.persianblog.ir) ق٨د ًؼٗغاراف زیادی دارد ٠ی

ةا ک١اؿ جاؿٖ ةایغ یادآكری ٨١٣د ک٥ ة٥ ّٞث ّغـ دؿحؼؿی ك اًالع : ًاحیِ فشٌّگی قَم کشد  -4-3-11

  کا٠ٜ ك ٠٨ْٞ٠ات کاٗی اًالّی از ٗؼ٤٦گ ٠ؼدی در دؿث ٣یـث.

٦ایی  ظ٨ا٦ی در کؼدؿحاف اؿث ک٥ در ایاـ ظككـاٝی یا ؿاؿ ؿ٨ـ ةاراف٨ک٥ ةاراف، از آداب ك رة آداب ٍ سسَم:

ق٨د. ة٨ؾ ة٥ ٤ْ٠ی ّؼكؿك اؿث. دظحؼاف ٨٣ز٨اف ركؿحا ةا اؿح٘ادق از  ک٥ ٠یؽاف ةار٣غگی آف کٟ اؿث ةؼگؽار ٠ی

پ٨قا٤٣غ ك ةؼای آف ؿؼة٤غی  ٦ای ر٣گی ةؼ ج٢ آف ّؼكؿك ٠ی دك جك٥ چ٨ب ّؼكؿكی ؿاظح٥ ك ٝتاؿی از پارچ٥

گؼد٣غ.  ٦ا ٠ی ظ٨ا٤٣غ در ک٨چ٥ گیؼ٣غ ك در صاٝی ک٥ قْؼ ٠ی ک٤٤غ. ؿپؾ آف ّؼكؿك را در دؿث ٠ی ؿث ٠یدر

پاق٤غ ة٥ ٣یث ای٢ ک٥ ةاراف ك گ٤غـ در آف ؿاؿ  ٦ا ا٦اٝی ةؼ آف ّؼكؿك آب ٠ی از ک٨چ٥« ة٨ک٥ ةاراف»٤٦گاـ ّت٨ر 

دظحؼاف پؾ از گػرا٣غف ة٨ؾ . د٤٦غ ؼاف ٠یٗؼاكاف ةاقغ. ا٦اٝی ٦غایایی ٠ا٤٣غ جعٟ ٠ؼغ، پ٨ؿ ك یا گؼدك ة٥ دظح

ؿ٨زا٤٣غ ك یا  ةؼ٣غ، ؿپؾ آف را ٠ی ٦ا آف را ة٥ ٚتؼؿحاف ك یا زیارجگاق ٨٠ز٨د در ركؿحا ٠ی )ّؼكؿك( از ٥١٦ ک٨چ٥

 . ( 1387)ؿٞی١ی،  ک٤٤غ آكری قغق را ةی٢ ظ٨د جٛـیٟ ٠ی ا٣غاز٣غ ك ٦غایای ز١ِ ة٥ آب ٠ی

ق٨د، اّیاد اؿال٠ی اؿث.  ی کك٨ر٦ای اؿال٠ی ك ٣یؽ در ایؼاف ةؼگؽار ٠یاز ز٥ٞ١ اّیادی ک٥ در ج١ا٠ ّا:جطي

کؼد٦ا ةؼای رؿ٨ـ ك اّیاد ٠ػ٦تی ٠ا٤٣غ ّیغ ٚؼةاف، ّیغٌٗؼ ك ة٥ ظن٨ص ٠یالد صىؼت رؿ٨ؿ اکؼـ )ص( ارزش 

ة٥ دیغ ةـیاری ٚائ٤ٞغ. در دك ّیغ ٌٗؼ ك ٚؼةاف ٠ؼدـ ةا اٚا٥٠ ١٣از ٠عن٨ص ّیغ در صاٝی ک٥ ٝتاس ٨٣ ة٥ ج٢ دار٣غ 
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ای ةؼظ٨ردار اؿث. ای٢ زك٢  از قك٨ق كیژق (رك٣غ. ّالكق ةؼ ای٢، زك٢ ّیغ ٠تْخ پیا٠تؼ )ص ك ةازدیغ یكغیگؼ ٠ی

ق٨د. در ای٢ ٠ؼاؿٟ ٔػا٦ای ٣ػری از ز٥ٞ١ ٨٣ّی آش  در ٠اق رزب ک٥ ؿؼاؿؼ ؿؼكر ك قادی اؿث ةؼگؽار ٠ی

آف ٠ؼاؿٟ ذکؼ دراكیف ك ٨٣اظح٢ دؼ ك  گؼدد ك ١٦ؼاق ةا ق٨د ك در ٠یاف ٠ؼدـ جٛـیٟ ٠ی ٠عن٨ص ًتط ٠ی

ص( ك ٣یایف ة٥ درگاق ظغاك٣غ ٣یؽ )ظ٨ا٣غف اذکار ٠عن٨ص قا٠ٜ ٨ٝ٨٠دی ظ٨ا٣ی، ص١غ ك ؿحایف صىؼت ٠ض١غ 

)٧َیؼی  ق٨د ٦ای ٠ضؼـ ك م٘ؼ ةؼگؽار ٠ی ٦ای دیگؼ ؿاؿ، ٣یؽ زؽ ٠اق ق٨د. اٝتح٥ ٨ٝ٨٠دی ظ٨ا٣ی در ٠اق ازؼا ٠ی

  (.15: 1394زادق، 

ٜ ة٧ار در ؿ٘ؼق ٠ؼدـ کؼد ٚؼار ک٥ ال٥٣  یكی از ٔػا٦ای ؿ٤حی ٥ٌٛ٤٠ کؼدؿحاف اؿث ک٥ ةا آٔاز ٗنّا: خَساکی

 ك ٣اف پعح٥ قغق ةؼ ركی پیچك  یا پیازچ٥ ای٢ ٔػای ظ٨ق١ؽق ك ةـیار ؿادق ٗٛي ةا اؿح٘ادق از ٠ٛغاری. گیؼد٠ی

٦ای ٗا٠یٞی ركاج ١٧ا٣یػا أٞب ة٥ م٨رت ظا٣گی ك در ٠یدرؿث کؼدف ای٢ ٔ درؿث ٠ی ق٨د. ٠عن٨ص ؿاج

  ظ٨راؾ  جؼی٢ ١ّغقک٤٤غ. ١٦ؼاق ةا دكغ ٠نؼؼ ٠ی ک٤٤غ كصی٨ا٣ی ك یا کؼق چؼب ٠ی رك٢ٔ دارد ک٥ ٨١ْ٠الً آف را ةا

  یا آش« كا دك٥ٔ» ؛ق٨د ٠ی  ج٧ی٥  پعح٥  ةا گ٨قث  ةؼ٣ر  یا ق٥ٞ  کح٥  م٨رت  ة٥  پ٨ٞ ک٥ ز:ا  اؿث  ّتارت  کؼداف  در ٠یاف

  ك ة٨ٕٞر جككیٜ  ةا ةؼ٣ر  قغق  ظكك  ؿتؽی  ریؽ٣غ ك از ٣ع٨د، ک١ی ٠ی  ٦ٟ  ریؽق  ک٨ٗح٥  در آف  ک٥ةا(  )دكغ  دكغ

از   ٥ک  اؿث  ، ظ٨راکی گؼدكؿ؛ پؽ٣غ ٠ی  کؼق  ةا اٗؽكدف  ك آرد قغق  ك ظكك  ز٨قا٣غق  از گ٤غـ  ؿاكار، ک٥ ؛ق٨د ٠ی

یا   از ةؼ٣ر  ، ّتارت جؼظی٥٤؛ ق٨د ٠ی  ٠ٌْؼ درؿث  گیا٦اف ٠ٕؽ گؼدك ك  ةا اٗؽكدف  در دكغ  قغق  پعح٥  یا ارزف  ةؼ٣ر

 پؽ٣غ.  ٠ی  ك کؼق  ٨ٚر٥٠  ك گ٨قث  ظؼد قغق  ، ةا گ٤غـ گ٤یٟ ق٥ٞ؛  اؿث  ك جؼقی  ةا ادكی٥  ١٦ؼاق  پعح٥  گ٤غـ
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 ك دارد ٗؼد رٗحاری ك ق٤اظحی ٨ا٣اییج ةؼ ةـؽایی جأدیؼ ٦ا،ٗؼ٤٦گ ةی٢ در پیاـ ا٣حٛاؿ ك ٗؼ٤٦گی ةی٢ ارجتاط

 جٌاةٙ ة٥ ٣یاز ک٤غ،٠ی ج٨ٝیغ ک١حؼی اوٌؼاب ٦اركیاركیی ای٢ .ق٨د٠ی آجی ٗؼ٤٦گی ةی٢ جْا٠الت جـ٧یٜ ٨٠زب

 جْا٠الت ة٥ ٗؼ٤٦گی ةی٢ ارجتاًات ٗؼآی٤غ ٧٣ایث، در ك اؿث جؼآؿاف ٦اآف ةا جٌاةٙ ة٥ دؿحیاةی ك دارد ک١حؼی

 ا٣حُارات ك ٠ٌاٝتات ٦ا،ظ٨اؿث ٦ا،ؿٞی٥ٛ جْا٠الت، ای٢ ادؼ ةؼ ة٤اةؼای٢، .ق٨د٠ی ٤٠سؼ حؼک١ صـاؿیث ةا جؼگـحؼدق

-٠ی ج٨ٛیث ٦ٟ ةا ّاـ ٦ایٗؼ٤٦گ ك ٦ا٠٨ٚیث ركاةي ك قغق ٣ؽدیك یكغیگؼ ة٥ ٠عحٖٞ ٦ایٗؼ٤٦گ در اٗؼاد ج١اـ

 ج٨ٛیث ك كوْیث ای٢ ادایس در زیادی ةـیار ٣ٛف داظٞی ٣ُیؼگؼدقگؼی ٦اییپغیغق ک٥ پیغاؿث ٣اگ٘ح٥. ق٨د

٠ی ٠ضٛٙ ٦اپغیغق ای٢ ک١ك ة٥ ؿازی١٦گ٢ ٗؼآی٤غ كاِٚ در ك دارد زا٥ْ٠ یك اٗؼاد ةی٢ ٠كحؼؾ ٦ایكیژگی

 ج٘ا٦ٟ، ایساد ك ةعفكصغت ٠كحؼؾ ٣ٛاط ج٨ٛیث ةٞك٥ ٣یـث، ١٦ا٤٣غگؼدی ؿازی،١٦گ٢ از ٨ُ٤٠ر ای٤سا در .گؼدد

 ٤٠سؼ ٠ٞی ا٣ـساـ ٧٣ایث در ك ٠عحٖٞ ٦ایٗؼ٤٦گ دار٣غگاف ةی٢ ج٘ا٦ٟ ة٥ جا ج٘اكج٧اؿث در صـاؿیث رِٗ ك ٥ّٛٞ

 ك ٠٘ا٦یٟ جتادؿ ك ا٣حٛاؿ ٗؼ٤٦گی، ج٨٤ع از یاٗح٢ آگا٦ی ةؼای ٨٠دؼ ك زغی کار ك ؿاز ٗؼ٤٦گی، ةی٢ارجتاط   .ق٨د

 یك ٗؼ٤٦گی ج٨٤ع ک٥ یاة٤غ٠ی در ق٧ؼك٣غاف ،٦ا٠٨ٚیث ةی٢ ای٢ ًؼیٙ از .اؿث یكغیگؼ ة٥ ٦ا٠٨ٚیث قغف ٣ؽدیك

 آف، اصح١اٝی پیا٠غ٦ای ك ٦اؿ٨ءج٘ا٦ٟ ؿؼدرگ١ی، از را ٦اآف ج٨٤ع، ای٢ از آگا٦ی ك اؿث ٣اپػیؼازح٤اب صٛیٛث

 آف ؿ٨ی یك ک٥ اؿث ازح١اّی ک٤ف یك ٠ذاة٥ ة٥ گؼدقگؼی پغیغق .ةعكغ٠ی ر٦ایی ٣اا٠یغی، ك ظكٟ ٣ُیؼ

 ٗؼ٤٦گ، دارای دك ای٢ از کغاـ ٦ؼ .دارد ٚؼار ٠یؽةاف یا ٠ضٞی زا٥ْ٠ آف دیگؼ ؿ٨ی ك ٠ی١٧اف ٨٤ّاف ة٥ گؼدقگؼ

 ٠كحؼؾ ؿؼ٨٣قث ك ٠حٛاةٜ كاةـحگی ٗؼ٤٦گی، ٠یؼاث آف ٠كحؼؾ ٗنٜ ک٥ ٦ـح٤غ ٠ح٘اكجی جْٞٛات ك رؿ٨ـ آداب،

 ٗؼ٤٦گی، ك ٠٨ٚی ٠ح٨٤ع ؿ٘ؼق :٣حیس٥ در اؿث ٗؼ٤٦گی چ٤غ ك ٠٨ٚی چ٤غ کك٨ری ایؼاف ای٤ك٥ ة٥ ج٨ز٥ ةا. اؿث

 ةـیار ٨ٗٝك٨ٞر ٣ُؼ از را ایؼاف ٠ح٨٤ع ا٨ٚاـ ٨٠ؿیٛی د٦غ؛٠ی ٚؼار ةاالیی رجت٥ در ٔػایی عج٨٤ ك اٝگ٦٨ا ٣ُؼ از را ایؼاف

 ٗؼ٤٦گ اؿث؛ ةعكیغق گیؼچكٟ ٤ٔایی ایؼاف ٠ادی ٗؼ٤٦گ ة٥ ٠عحٖٞ ا٨ٚاـ ٦ایؿاظح٥دؿث اؿث؛ ؿاظح٥ ٤ٔی

 ٚاةٞیث ا٨ٚاـ، ركایحی ٦ایداؿحاف د٦غ؛٠ی ٚؼار ز٧اف ٧٠ٟ کك٨ر چ٤غ ةی٢ در ٣ُؼ ای٢ از را ایؼاف ا٨ٚاـ، ق٘ا٦ی

 چ٤ی٢ از چگ٥٣٨ ٤٦غیاف ك ٦اةؼزیٞی ٦ا،چی٤ی ک٥ ق٨د ج٨ز٥ اؿث کاٗی ج٧٤ا. دار٣غ ٨ٚی اْٝادق ٨ٗؽ جن٨یؼی ةیاف

 گؼدقگؼی زٞب ٦ایةؼ٣ا٥٠ ا٨٣اع ة٥ قغف جتغیٜ ة٥ ٚادر ایؼاف در ٨ٚی ١٣ایكی ٤٦ؼ٦ای گیؼ٣غ؛٠ی ة٧ؼق ٚغرجی
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 ك ق٨د٠ی ٠ٌؼح آف ٤ّامؼ ك ٗؼ٤٦گی ؿؼ٠ای٥ ة٥ ج٨ز٥ ةضخ ةاقغ، ج٨ؿ٥ْ ٦غؼ ٗؼ٤٦گ ک٥ ٤٦گا٠ی. اؿث

 دیگؼ، ؿ٨ی از .گیؼد٠ی ٚؼار ج٨ز٥ ٨٠رد ازح١اّی -اٚحنادی ج٨ؿ٥ْ ٧٠ٟ ٤٠اةِ از یكی ٨٤ّاف ة٥ گؼدقگؼی

 كیژق ة٥ ك گؼدقگؼی  .آیغ٠ی ق١ار ة٥ ٗؼ٤٦گی ؿؼ٠ای٥ ظ٨د کك٨ری ٦ؼ در گؼدقگؼی م٤ْث ٦ایٚاةٞیث

 گ٘ث ك ٗؼ٤٦گی گؼدقگؼی ًؼیٙ از .١٣ایغ ای٘اء ٠ٞی ١٦غٝی ج٨ٛیث در ةـؽایی ٣ٛف ج٨ا٣غی٠ ٗؼ٤٦گی گؼدقگؼی

 ك ر٣گ کٟ زیادی ةـیار صغكد جا را ٠ٞی ١٦تـحگی جىْیٖ ٨ّا٠ٜ ج٨اف٠ی کك٨ر ٠عحٖٞ ا٨ٚاـ ٦ایٗؼ٤٦گ گ٨ی ك

 گؼدقگؼی ج٨ؿ٥ْ كاِٚ رد. ٨١٣د ةؼزـح٥ پیف از ةیف را ٠ٞی ١٦غٝی  ؿاز ز٠ی٥٤ ك ج٨ٛیث ٨ّا٠ٜ ك ةؼد ةی٢ از یا

 گؼدد٠ی ٠ٞی ١٦غٝی ج٨ٛیث ة٥ ٤٠سؼ ٗؼ٤٦گی ك ازح١اّی ؿیاؿی اٚحنادی، ٠عحٖٞ ٦ایص٨زق در جأدیؼ ًؼیٙ از

 ٗؼ٤٦گ ةا ٥ٌٛ٤٠ ؿاک٤اف ةیكحؼ چ٥ ٦ؼ آق٤ایی ة٥ ٤٠سؼ ظ٨د ٥ٌٛ٤٠ یك در گؼدقگؼی ج٨ؿ٥ْ ک٥ ٨ًری ة٥

 ا٨ٚاـ ةی٢ دكؿحی ك ٨٠دت ٣حیس٥ در ك یاةغ٠ی اٗؽایف آ٣اف ٗؼ٤٦گی ك ٠ٞی ٔؼكر ًؼیٙ ای٢ از ك گؼدد٠ی ظ٨یف

 ادؼات ٨٠زب ظ٨د گؼدقگؼی ج٨ؿ٥ْ ک٥ آ٣سایی از ك یاٗث ظ٨ا٦غ اٗؽایف ٠ٞی ازح١اع ة٥ آ٣اف كٗاداری ك جضكیٟ

 ؿ٢٤ ك رؿ٨ـ آداب، ةاؿحا٣ی، آدار ك دؿحی م٤ایِ ارزش ة٥ ٥ٌٛ٤٠ ؿاک٤اف ٝػا گؼدد،٠ی ٥ٌٛ٤٠ در ٠ذتث اٚحنادی

 ؿاک٤ی٢ كوْیث ة٧ت٨د ٨٠زب ا٠ؼ ای٢ ٨١٣د، ظ٨ا٤٦غ آف اصیا ك صٍ٘ در ؿْی ك ةؼدق پی پیف زا ةیف ظ٨د

ٗؼ٤٦گ ٠ْؼٗی در ْٗاؿ ٠كارکث ٨ُ٤٠ر ة٥ ٤٠اؿب قؼایي ایساد ك ق٧ؼ٦ا ة٥ ٧٠ازؼت ٠ْك٨س رقغ ك قغ ظ٨ا٦غ

 كیژق ة٥ ؿاک٤ی٢ ؼایيق ة٧ت٨د ٣حیس٥ در ّالكق ة٥. داقث ظ٨ا٦غ پی در را گؼدقگؼاف ة٥ ٥ٌٛ٤٠ ٗؼ٤٦گی آدار ك ٦ا

 راق ارجتاًات، ٣ٜٛ، ك ص١ٜ ز٥ٞ١ از گؼدقگؼی ٦ایؿاظث زیؼ ةعن٨ص ٥ٌٛ٤٠ ٦ای زیؼؿاظث اٚحنادی قؼایي

 ٠ٞی ١٦غٝی در گؼدقگؼی ٠ذتث جأدیؼات ز٥ٞ١ از .یاٗث ظ٨ا٦غ ة٧ت٨د ... ك ٨٦ایی دریایی، ریٞی، ای،زادق ٦ای

 ٨ٗامٜ ك ٠عحٖٞ ا٨ٚاـ ك ٠ٜٞ ٠یاف ١ّٞی، ك اٚحنادی ازح١اّی، ٗؼ٤٦گی، ٠تادالت ك ٤٠اؿتات اٗؽایف :از ّتارجـث

 ٠كارکث ؿٌش اٗؽایف ا١ٝٞٞی؛ ةی٢ ١٦كاری ك ١٦گ٣٨ی ١٦تـحگی، ج٘ا٦ٟ، ةؼٚؼاری ة٥ ک١ك زٕؼاٗیایی،

 جاریعی؛ ك ٠ٞی دارریك٥ ٦ایؿ٤ث ة٥ ٣ـتث ٠ٜٞ ؿاظح٢ آگاق ك ٦ا٠ٞث ة٥ اًالّات دادف ك آ٨٠زش ازح١اّی؛

 ةعف ادؼ ك ْٗاؿ ٠كارکث اٗؽایف راؿحای در دكٝث صسٟ کؼدف ک٨چك ك ؿازیظن٨می ٦ایؿیاؿث ا١ّاؿ

 اّیاد ٨٠ؿیٛی، جاریعی، ك ٠ٞی ٨٦یث زةاف، ة٥ ةیكحؼ چ٥ ٦ؼ ج٨ز٥ ك ا٦ح١اـ ج٨ؿ٥ْ؛ ٠عحٖٞ اةْاد در زا٥ْ٠ اٗؼاد
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 در جالش ك کك٨ر ٠عحٖٞ ٤٠اًٙ در گؼدقگؼی ج٨ؿ٥ْ ًؼیٙ از كیژقة٥ قاّؼی ك قْؼ ادةیات، ٠ػ٦تی، ك ٠ٞی

 ٦ؼ ٠ٞی؛ ١٦تـحگی ج١ْیٙ ز٧ث در گؼدقگؼاف ة٥ ٠عحٖٞ ٤٠اًٙ ك ا٨ٚاـ رؿ٨ـ ك آداب ٗؼ٤٦گ، ق٤اؿا٣غف ز٧ث

 ج٨ؿ٥ْ ا٠ا، گؼدد؛٠ی ٠عحٖٞ ٤٠اًٙ ٗؼ٤٦گ در ٦ایی٣ا١٦ا٤٦گی آ٠غف كز٨د ة٥ ؿتب اٚٞی١ی اظحالؼ چ٤غ

 ك یكغیگؼ ةا ٦اٗؼ٤٦گ ك ا٨ٚاـ آق٤ایی ة٥ ؼ٤٠س ج٨ا٣غ٠ی ظ٨د ٠عحٖٞ ٦ایٗؼ٤٦گ ك ا٨ٚاـ ٠یاف ارجتاط ك گؼدقگؼی

 از یكی ک٥ آ٣سایی از ٠ػ٦تی؛ اظحالٗات ك ٦ا گؼایف ایساد از ز٨ٞگیؼی گؼدد؛ ٠ٞی ١٦تـحگی ج٨ٛیث ٣حیس٥ در

 رٗاق ك اٚحنادی گػاریؿؼ٠ای٥ اٗؽایف ك قٕٞی ٦ایٗؼمث ایساد اٚحنادی، ةْغ در گؼدقگؼی ج٨ؿ٥ْ کارکؼد٦ای

 ْٗاؿ قؼکث ةؼای ٤٠اؿب قؼایي ایساد ك ٧٠ازؼت ٠ْك٨س رقغ ة٥ ٤٠سؼ ج٨ا٣غ٠ی ٝػا، اؿث؛ ٥ٌٛ٤٠ در اٚحنادی

 .گؼدد گؼدقگؼاف ة٥ ٥ٌٛ٤٠ ٗؼ٤٦گی آدار ك ٦اٗؼ٤٦گ ٠ْؼٗی در ة٠٨ی ؿاک٤اف
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 هٌاتع -6

. پژك٦ك٧ای «ی ایؼافزایگاق ص٨ٛؽ گؼدقگؼاف ظارزی از ٣گاق اؿالـ ك ٨ٚا٣ی٢ ص٨ٛٚی ز٨٧١ری اؿال٠(. »1389اٗىٞی، رؿ٨ؿ ) -1

 . 73زٕؼاٗیای ا٣ـا٣ی. ق١ارق 
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