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مقدمه
واژه روستتتدر زر ن ره وی رس رستتتدرس ارروستتتدرس وستاق ه رستتتدر سیبرشتتت مع ست رس وستتتیا داس انزه
زاشتدع استلغت ل مرسع زه ا اوروسدر را سوعر ع اس ان سراردهزترو وبابرو ومیرزاراس ناا ه تر
ان ببیل بابعهبااعهب تعهمرحیعهبشال وسرر ع سی ام .
اوستتتتژ واهاژ ترس سرتتتتی روستتتتدرس شتتتت رهغورسیاو ل د ییااو ه زرطرل نسره وزرمیرال ارفد
اتگراژ مع یاغم د ییااو ع وجرز س ه ع حفظ ارنش ترس فات گژ رسژ روستتتتتدر ی ورم  .ع راه
استتترا مرر طااحژ اتگرس سرتتتی روستتتدرس شتتتت رهغورسیاو زر مظااافدع شتتت .زرفاتتتل اول ع دتررا
روستتتتتتتدتر ان مت تع مظااو س د اشتتتتتتترره سیشتتتتتتترزو ستتتتتتت و تع یره ل و راسل وی ااه وار ع د یاس
ت وررترس شتتتتتیل ار ژ روستتتتتدر زر طرل نسره وازاادع سیشتتتتترز .زر فاتتتتتل زوت دتاا ورا ارس وارفد
ساتتت ا اررن ه زر واهاژ ترس نم اژ وستعررس روستتتدراژ وارااع س رل تراژ ان راتیررترس ستعررس
روستدراژ دتل راه زرارفل رسرن ورا ارس زر ستعررس روستدراژ شتا زازه سیشترز .زر فال سرت ع
شتا د ییااو زر نم اژ وسری روسدراژ وزسدع س س ااالو وررو اافدع ر ارااع معرمع تراژ ان
اف رمرتتدره وجیره وازاادع سیشتترز.و ع ستافژ سربتیل ج اافیراژهستتیرستتژهابداتترزس وفات گژ روستتدر
شتتتتت ره ومیر س رتترو مرتب س روستتتتتدر دتل ستیرا هسیرمیر ژ زر س تع سررز مظاهستتتتترنسره ف تتتتتراژ
روستدرهواهاژ ترس رفل واروستدرهسترادرر ف تراژ سری روسدر ودوراع ودت یل معژ ومیفژ سع معرمع
ارم ع ازاشتل شت هه اوستژ جرف رترهستافژ اجرا روسارتو سررز اسدفرزه وازاادع سیشرز.و زر فال
چیررت سژ واازنام ع اک طا ویشت یرزس مع ااس اتگرس سرتتی ش ت رهغورسیاو زر مظا اافدیم در اک
دت از سشتتتتتتیالدژ مع زر ستعررس اا روستتتتتتدرتر زر مظا مگافدع شتتتتتت ه در سر درامیم اا سشتتتتتتیالو را ر
تعیررس سازت اا س تع حل معرایم.
چتتتره اشتتتره انمگتتتره س تتتر ا طبیتتتتژ و یتتتاوو تتتترس ناتتتا نسی تتتژ تتتو غ تتتژ استتتل وان ستتترس زاگتتتا
زر چیتتتر رراتژ سرتتتیا سیتتترجاو تتتتر ودوتتتررو زر ستتتیرس سیرمتتتع بتتتاار زاشتتتل ه تتتر تتتا ه ان بتتت ام تتتیه
انتعتتتع درجتتتع سیرجعتتتره و فردتتتتره هستتتیرحره و دتتترجااه هحوتتترب وحدتتتژ سرجااجراتتتره را تتترز ج تتت
معرزه اسل.
زرمیعتتتتتع زوت ستتتتت ه متتتتترزتم اشتتتتتره زر ستتتتتیرس سامتتتتترس زراتتتتت ستتتتتت ت ربر تتتتتل تتتتتترس استتتتتدتعررس
اادرمیتتترس مبیتتتا واس اادتتتررس روستتتتیع دتتترارس بتتتاار اافدتتتع ودرجتتتتع ش اتتتیل تتتترس سیرستتتتژ روا
وامگ تتتتتتیو همرارتتتتتت اره ووهوتشتتتتتتگااه را تتتتتتترز ج تتتتتت معرز.شتتتتتتعررس ان ستتتتتتیرحره همررس تتتتتتت اه
استتتتتد بررادژ و اطال تتتتتردژ روا وامگ تتتتتیو انااتتتتت مشتتتتترر زاتتتتت ه متتتتتازه اتتتتترطااو و مبشتتتتتدع تتتتتتراژ
زر تتتتترره ه ان اتتتتترز یرزاتتتتترر اناشتتتتتدع امتتتتت .تم ام تتتتتره یشتتتتتدا انوتتتتت تتتتتتر ایتتتتتاو س بتتتتتا وسراتتتتتن زر
سرضتتتر رو ارمتتتراره زر تتترره اشتتتره وجتتترز زارز .تعد تتتره مرشتتتدع تتتترس زاگتتتاس زر تتترره دتتتررا
اشتتتتره زر یتتتترر وس تتتتر ا دتتتتررا ژ وج اافیتتتتراژ متتتتع اتتتتررو اتتتتر اتتتتر تتتترت راجتتتتا تتتتع ستتتتیرس
سیرمتتتعهااااه هاف رمرتتتدره وس تتترطب شتتتعرل غتتتاق ت تتت مشتتتا شتتت ه همیتتتر عشتتترت ه سیاستتت .اا س تتتتر ا و
یرر ان مگره نسره هجیرو واتعیل ارمراره رزه و ع ن ره ترس س د مگرشدع ش ه اسل.
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فضل اول

پامیر بدخشان
(شغنان)
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 -۱-۱پامیر
وتتترسیا متتتترت سوعر تتتع رشتتتتدع مرهتتتترس سداتتتتل تتتع تیعرتیتتتتر و سشتتتاه تتتتع نمویتتتاه مرترتتتتدرمیرس دیتتتتره
شتتترهه باابتتتاوته مرم تتتره و ت تتت ومه استتتل و زر سیتتتره تتت داا س تتترطب متتتاه نستتتی بتتتاار زارز .ان
انشتتتدع تتتترس زورس ااتتت س تتترطب را تتتر تتتراه تتترت جیتتتره متتتع اوتتت الحژ زر ن تتتره فررستتتژ استتتله
سژش رستتتتتت  .برتتتتتتعل ا ظتتتتتتم ااتتتتتت ستتتتتتانسی سدت تتتتتتب تتتتتتع درجییرتتتتتتدره و بابیرستتتتتتدره و سدبتتتتتتربژ
جتتتتر اف رمرتتتتدره و ورمرتتتتدره استتتتل .زر سشتتتتا تتتتع زشتتتتدیر و راگرارتتتتترس دامرتتتتدره چتتتتی س دیتتتتژ
سیشتتتترز و زر شتتتتعرل تتتتع فاغرمتتتتع و تتتتع س تتتتاق زر طتتتترل ستتتتیال یر ژ متتتتع سرزراتتتتر ان میتتتتر دشتتتتییل
سژشتتترز تتتع ورتتتدژ سژااااتتت و زر ج تتترق ه رشتتتدعمره بتتتاه بتتترروت وابتتتا استتتل .مرتیتتترس وتتترسیا زر
حتتتت وز  ۰۷۷۷می رسداسا تتتتا سرتتتترحل زارز .اردفتتتترد ااتتتت ستتتتانسی متتتتع ان ستتتت و زراتتتتر زر حتتتت وز
 ۰۷۷۷سدتتتتا استتتتل ر تتتته ستتتت دژ ق و تتتتتراس ه ش هاستتتتل .وتتتترسیا تتتتترا ژ اشتتتتک زارز و تتتترراه و
تتاه زر ه تتت رو سژ تتتررز .رزتتتترس ه رتتتیرر ستتتاز استتتل وتتتتژ شتتت ا میرتتتل تیتتت تتتر اشتتتیژ ق و
تتتترا زرارچتتتعترس سدتتتت زس زر موتتتر ترتتتل متتتع ااتتتژ وستتتیا سیبرشتتت تتتتیی ق ااتتت زرارچتتتعتر رو تتتع
متاتتتره استتتل چ رمیتتتع ت تتتژ ی تتتژ ان سیتتتره رفدعاستتتل .ان جع تتتع زرارچتتتعترس ه باهمتتترل تتتر ۰۷۷
ترارسداسا ا سررحل و سررسارل ر  ۰۷۶۰۰سداسا ا سررحل اسل.

غرت روزترس ورسیا عطاه س اق ات ژ سرزرار مع ع زرارچع رال سژرارز جررارتتل و تیع عطاه
شتتتتتا ات ژ روز دررام سدرجعاستتتتتل .داا مرترتتتتتدرهترس ورسیا ان اا باار استتتتتل ب ع استتتتتعر یل
ستتتتتتتترستتترمژ تتتر  5947سدا اردفتتترد غمتتترسیتتترس زاگا ه ان  2491-2491ب یتتترستتتتتتتدتتترتی ه ان 2441-2491
ب ع معرمیرتتموه ب ع ا ستتی ر ر  5299سدا اردفرد غ ع طرر غیا رستتعژ ر مرت ب ع ت ی شت رادع سژشتترزوه
اژمفرتتتتتتیرار ر  5217سدا اردفرد .زر برتتتتتتعل شتتتتتتابژ ورسیا ب ع چی ژ م گرر درغ ر  59944سدا
ب ع مُ ِ
داا ب ع ورسیا ستررق سژ شرز.
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 -۲-۱والیت بدخشان
ایژ ان والالتر مشتترر اف رمرتتدره استتل .اشتتره زر شتتعرل شتتابژ اف رمرتتدره وابا استتل .اشتتره ع
زاشتتتد سترزه تتله الجررزه نسازه فیاونه و طالس اراه زاراس شتتتیاو استتتل .ع هداا س رمیرس
طبیتژ هه زر اعگره الجررز ع حوم ستتتتع وتتتت می رسدا طرل و  ۰۰۰می رسدا اضه و ست ه تتل زر
ستتاغیاله مع اناه ع ل ت سشت د رزه ستل ه استتدفرزه وتتررو معژایازه سژ رش ت  .اا والال
ان مظا سربتیتل ج اافیتراژ ی ا رط طرل اتب شتتتتتتتابژ  ۰۷زرجع  ۰زبیتع و  ۰۶یرمیع و اض اتب
شتعرتژ  ۰۶زرجع و  ۰۷زبیتع و  ۶۶۶یرمیع وابا استل .اشره ان س و زرار  ۶۰۷۷سدا اردفرد زارز و
سامر ه شیا فیض رز اسل.غشیل۶و
اا والال زر  ۶۰۷می رسداس مر ل وابا استتل .اشتتره ان ج رق ر والالترس م اه ت عره و مرویرتتر و
ان غاق ر والال د رر تمسان استتتتتل .سرتتتتترحل اشتتتتتره اف رمرتتتتتدره  ۰۰٬۰۷۰می رسدا سا ا رزه و
جعیتل ه رتغ ا  ۰۰۰٬۷۷۷مفا استله یشتدا رشت اره اا استدره را درجیکتر دشییل زازه و ع ن ره
فررستتژ ست سژارا  .زر اشتتره ن رمیرس زاگاس ع مرت ن رمیرس ورسیاس غان ارمرازه ن رمیرس اااامژ
شتتتتابژو ت رن نم ه ترتتتتد ه و سازت ع میر دی م سژمعرا  .تعد ی ااوتژ میر ع ن ره بابیرس ستتتت
سژارا .

شیل۶
تعد ی ااوتژ ان وشتتتتتتدرهتر و ان کترس مرچ مشتتتتتتی و میعع مرچ مشتتتتتتی میر مع ع اا ور سیرجاو
مازهام میر زر اا والال ستتتترم ترتتتتد  .ه معژ ان سرتتتت عرمره روستتتتژ میر ت ان ج ر شتتتترروس و
اف رمرتدره زر زتع  ۰۷سیالزس میر زر اا والال سترم شت هام  .زا یشدا سازت سر عره س ژ اسل ور
هاس ان ورسیاس ن رمره مع ویاو سنت شیتع اسعر ی ژ ترد .
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ااتتت س تتتتع زر ستتترل  ۶۰۸۶سیتتتره زو اس اادتتتررس تتترر غروستتتیع دتتترارس و اادرمیتتترو تتتع زو تتته
دترتتتتیم اازاتتتت  .اتتتتک تتتتته ااتتتت استتتتدره دتتتتتتل متتتترت اشتتتتره روستتتتتیع و تتتتت ا ط س تتتتتع اتتتتترزاازاه
مرترتتتدرمژ اشتتتره شتتترروس تتتر سامراتتتل شتتتیا اتتترروغ تتتع روستتتیع دت تتتب اافتتتله و تتته زوت تتتر
سامرال شیافیض رز ع اسررو اف رمردره ویرسل.
روستتتتیع و امگ تتتتیو زراتتتتر سر غجیتتتتترهو را تتتتع تتتتراه ستتتتان طبیتتتتتژ وناافدتتتتع و درستتتت ستتتتدرهترس
ستتتانس مشتتتترمعانارس شتتتت  .زر ستتترل  ۶۸۶۰تتتتت ان ویتتتتاونس امتتتتالق شتتتترایژ زر روستتتتیع اشتتتتره
روسیع ع شرروس زر دشییل جعیررس شرروس سرسیرتیردژ درجییردره دت ب اافل.
دتتررا اشتتره ر تتره شتتیا راتتر وررستتژ ست تتژ تتع ب تتم سیتتانا ستت ر ستعتت اشتتژ وسیتتانا ف تتل
یتتتک ستتتا افرتتتا مگرشتتتدع شتتت ه متتتع گعتتتره اغ تتت زر ه نستتتره ن تتتره مرشتتتدررس متتتع د یتتتر زر اشتتتره
یتتتع زردعتتترت ب عتتتاوس ستتتی اه ن تتتره وررستتتژ زر ستتتیرس سیرمتتتع امیشتتتره میرفدتتتع رز.دتتتررا اشتتتره
ایتتژ ان م رتتدی ایتتا مرشتتدررس استتل متتع زر ه افدتترر رسیرمتتع یتترر رفدتتع استتل.اا ایتتا متتع تتر اتترو
بتتتا ه سویتتت هاشتتتترر شتتتتااس ویشتتتی چتتتره ستتتت س هحتتترفظ وتعد تتتره اشتتتترر اتتترز مرارتتت اره سی دتتتع
استتتل متتتع ایتتتژ ان ارزاتتترر تتتترس تتتو سیتتتم دتتتررا ژ وفات گتتتژ ستتتانسی اشتتتره شتتتعرر سیتتتاوز .راتتت
افتتل متتتع دتتررا اشتتتره اگرمتتع ایتتتا ارزاتتررس استتتل متتع دتتتر نستتره ستتتر تتربژ سرمتتت ه ومتتع د یتتتر ست رستتترو
ااامبیرزر تتترره دتتتررا سیرستتتژ اشتتتره ارااتتتع سیی تتت یتتتع ستتتراز سرتتتد زر رره دامیتتت بتتترسژ وزا تتتژ
ستتتازت اشتتتره وحیتتترو اجدعتتتر ژ و فات گتتتژ ااتتت مشتتترررا زر تتتا زارز .تتتر ا ه ش رستتتراژ تتتر ااتتت
مدرق و ه ودی یا واسدفرزه ان ه زر ویشافل زامه زراا اوع درییا ررااژ زارز.

غشیل۷و
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 -۳-۱ولسوالی شغنان
ش ره اساونه سانسی ژ اسل مرتردرمژ مع حرال اا سانسی زر ی مشررترس اف رمردره و درجیردره
وچی دترتیم شت ه استل .ستانسی ش ره ان ب اعژ داا سانسی یرس راراژ تر شعرر سیاوز .مع اا مرت
تعرسره ر وی ااه ابرات راراژ ستان رمیر رزه استل.ایژ ان میرو استرسژ دررا اا سانسی مرت ه زر
ارز ن ره شتتتتت رمژ سیبرشتتتتت  .م عع شتتتتت ره ان ن ره ارز شتتتتت رمژ تر مبرزه و ان ن ره فررستتتتتژ و ن ره
زاگااافدع شتتتتتت ه استتتتتتل .اا مرت زرن ره شتتتتتت رمژ غاړمره ود فظ سیشتتتتتترز .سامر ه یشتتتتتترر رزه اا
زاررانزوسرتتتتیاستتتتاس ا د ا ژ ووتتتتل اازا ه سشتتتتیالو شتتتتره درام انه انستتتتاس سافرد اازا ه استتتتل
 .رشتتت اره اا شتتتیاستتتدره را درجییره دشتتتییل سی ت مع ع ن ره شتتت ژ حاه سژنم و یشتتتدا سازت
شتتیاستتدره شتت ره ع ن ره فررستتژ زرس شتت راژ زارم  .سازت اا شتتیاستتدره استتعر ی یع سنت ترتتد .
شتعررس ام مژ ان رشت ه اره شتیاستدره شت ره شتیتیره زوانزه اسرسژ سژ رشت  .شتیاسدره ش ره ر ا
رتتتتتیرر زشتتتتترار انر استتتتتل ه ع واهه زر نسرتتتتتدره ر رارش اه دتاابر تعع راه
زاشتتتتتد مره ترس
سراوتالدژ اا شتیاستدره سژ رشت مع ز شترارایرس نارزس را سدرجع سازت ه سژ سترنز .شتیاسدره
ش ره زاراس در ردره مردره مربدر اات و اشک و نسردره ریرر ساز و زران س و اسل .غشیل۰و

غشیل۰و
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 -۴-۱موقعیت جغرافیایی
ش ت ره ایژ ان وترتتراتژ ترس والال اشتتره زر شتتعرل ارورس اف رمرتتدره استتل مع ع فرو ت ع غ ۶۰۷و
می رسداس اه شتتا شتتتیافیض رز سربتیل زارز .جعتیل ه مرزاک ع غ۰۸۷۷۷و مفا و زر غ۶۸و
بااع و ر سرتتتتتتترحل غ۰۶۷۰۰و می رسداسا ا زرسرتتتتتتتیاروز و گ وابا اازا ه واردفرد ه ان ستتتتتتت و یا
۷۷۷۷سدا سیبرشت  .ی  ۰۰زرجع و  ۷۸زبیتع و  ۰۷یرمیع اض اتب شتتعرتژ و  ۰۶زرجع و  ۰۰زبیتع
و  ۷۰یرمیع سربتیل زارز .وترتتتراتژ شتتت ره زر سیره رشتتتدعمرهترس روشتتتره و شتتت ره وابا استتتل .اا
وترتتتتتتراتژ سداتتتتتتل استتتتتتل انشتتتتتتا ر روز سرساناررو سامروالال ارزس درر اشتتتتتتره جعیررس
درجیرتتتتدرهه غاق وترتتتتراتژ ارغ و راه ه شتتتتعرل وترتتتتراتژ زروان رال وروز سر وج رق وترتتتتراتییرس
اشتتتیرشتتتم وشتتتی ا.ان شتتتا وترتتتراتژ شتتت ره اک زرارس غزرارس سر و سیبرشتتت  .مع اا زرار سان سیره
اف رمردره و درجیردره رازر اا وترراتژ دشییل زازه اسل .

 -۱-۴-۱شاخصه های طبیعی مهم شغنان:
سیداا شتترااتتع طیبتژ اا س تع زرارس سر و زو حرض زر ارز جر زارز مع ایژ رت جییل شتتیرا و
زاگاس ترت حرض اترر میر شتتتتتتتیاو زارز  .اا حرض تتر رراداا ستتل طبیتژ واورش سرتژ رزه
زاراس سرتژ ترس رر میر سیبرش .

غشیل ۰جییل شیراو
زر مرترس ستتتا ف ک شتتت ره جرمرراه وحشتتتژ ان ببیل اا ه ااا .رو ر ه ار ه ااارشهو ر ه
و ر ا ار ه تر و تر اه تر نم اژ زارم و جربع جربع زر زاس ع مرتر و ج گالو زراازش سیبرشتتت
مع چشتم دعرت ی اره را رز ج سی عرا  .تعد ره اا سانسی زاراس وام ه ترس وحشژ س اروژ
ان ببیل ترق ستیرهه ترق ا به شتترتی ه رشتتعهچاغ همبرداتره رزمع همبک زرس سیبرشت مع زرمرترتترر
ش ره سرجرز سیبرش  .مبردرو ه ارنشع داا س ر ا طیبتژ سازت ش ره ستررق سیشرز.
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 -۲-۴-۱موقعیت طبیعی نظیر سیل و برف کوچ
 -۱-۲-۴-۱سیل
رجرز ست ه ستتتتتتتیتتل ستعرال زر فاتتتتتتتل یتترر غیرر و جرناو متع زر ایا تتررات ه د ت ترراه زراا ستتره تتتر
سیگیاز.زر ایا ستاانار شت ه سیل اررراو طبیتژ و جرمژ سییاز مع زر سرل  ۶۰۸۰سر شرت ساانار
شت ه ستیل تر زر اا وترتراتژ شت ام مع تعدره سی ژ زر بااع روشرهغچروا و مع ع دت از یشدا ان ۰۶
ارمرازه یور و ع دت از  ۰مفا جر راد .و ام انه  ۶۰تیدره نسی نرا دژ اااق ش رز.

 -۲-۲-۴-۱برف کوچ
دعرت س رطب مرترتتتتدرمژ س اتتتتروتتتتر زر س رطتژ مع شتتتتی زاس ع تر نارر رشتتتت و تعد ی زاس ع ترایع
فرب یرشتتتتتتته ایرتژ رشتتتتتتت احدعرل ستتتتتتتترط اه مرچ وجرز زارز .والال اشتتتتتتتره چره اک والال
مرترتتدرمژ و زر رز ا اول والال تر استتل مع یشتتداا حرزاف اه مرچ زر اه والال ر سی ت .و
سژ دراه افل مرتبل ع مل والال ان مظا رارش اه مرچ ر یشتداا ا ااو سراجع اسل .سدرسفرمع
تاستتترل سر شتتترت افرااه سرر دت از د فرو سا رط ع ر زاز حرزاف مرشتتتژ ان اه مرچ زر اا والال
سژ رشتتیم  .و زر اا وترتتراتژ ستترالمع یشتتداان  ۶۷ار  ۷۷مفا زر یا ت رش اه مرچ جره تر شتتیاا
اراه ان زستتل سی ت  .زر وترتتراتژ شت ره دت از نارزس مرحیع تر وجرز زارم مع زرنسرتتدره ا ا س ه
اه مرچ و زر یرر ا ا س ه ستتتتتتیل سیبرشتتتتتت .را اه مرچ رست ع ترس مع سرتتتتتتی زر ه اح اف
ستتتیشتتتتتتتترز زتتتتیتتتتل تتتیتتتت ه ه زامرتتتتتتتدتتت نستتتیتتت زر جتتتتراتتتژ متتتتع ان تتتاه متتترچ زر استتتتره تتتترشتتتتتتتتتت

غشیل ۶و
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-۳-۴-۱اقلیم
شتتتت ره ایژ ان رراداا و نابر داا والال اشتتتتره اف رمرتتتتدره رزه زاراس س رذا طبیتژ زت ناا و
ستاستبر ه ق و تراس ارارا سیبرشت  .مع در ردره ه سالام و نسردره ترس ای ژ ساز و طرالمژ زارز مع
مرول اه ترس ست گی زارز .ق وترا ورسیا مظا ع ستراا س رطب اف رمردره ع ساسرس نارس ستاوه و
سشیرر اسل .مع نسرره تر ه شه سره ع طرل سژ امورس .چ رمدع ارا
ن تاق در ع جرنا ناا افیم
یررو دیاه سرتژ چره میرل سرره

-۱-۳-۴-۱درجه حرارت
سدرستتتتت حاارو سرمراعم ااسداا سره غجرنا و ستتتتتاطرهو سیبرشتتتتت مع زر اا سره تر زرجع حاارو در
 97زرجع ستتتتترمدژ اااز و ست ل حاارو سی عم ستتتتتازداا سره ترسغ برا ه ج س وزتر و س فژ  17در 97
زرجع ستترمدژ اااز سیاستتت .و زراا وترتتراتژ تر مرترتتتدرمژ ع تاام انس مع زرجع حاارو زر در رتتتدره
اات رش ع تعره ام انه زرنسردره زرجع سرمدژ اااز ع س فژ سیاوز .غشیل ۰و

غشیل ۰و

-۲-۳-۴-۱یخبندان
زر س تع سررز س رتتع ان سره  ۶سرل ا ب اه وررو سیگیاز .ا ب اه ان اول سره سیراه شاود در اا
سر ه حرو ع طرل سژ امورس  .مع یشتتتتداا ا ب اه زر سره تر برا ی ج س ی زتر و در  ۶۰حرو ع یبل
رسی ه اسل.
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-۳-۳-۴-۱بارندگی
یشتداا سیراه ررم اژ زر اا وترراتژ زر سره تر برا ی ج سی زتر و حرو سیبرش ومعداا افژ مع
زر اا وترتراتژ سژ ررا  ۶سدا سیبرش و ررم اژ رراه زر سره تر حعل ییرر و ت ژ وبل تر زر سره
تر جرنا و ستاطره میر سیبرشت مع اا ررم اژ ر ه ان ی ازه نرا ل و سیرتیر وتد ره ر ه سا
را ناا ش م سیل تم سیگیاز.

-۴-۳-۴-۱باد
زر وترتراتژ شت ره ع ااتر زر بااع زه ساغره رز ستع جیل اسل رز شعرله رز ج رق و رز غاق
سژ ونز .رز س رق زر دیاسره رز غاق و رز ج رق سیبرش ع اار زر ت گرسییع سازت ستارالو
مشتتتتتتدرورنس راجعا معرزه ااس ورس مازه ااس تراه ان اا رز تر استتتتتتتدفرزه سیی  .اسر رغاق زر
ل اسل مع ارمع تر طاه غاق رنشر م ارز.چره زر اا س تع
نسرتدره رز س تا س یبرش  .ع تعی
تر اه ررس نارز اسل و ارمع تر اک س رتع اسل و رز غاق ر ه ورزه اه زاال ارمع سیشرز .رز
سراحم زر اا س رطب رز شتتعرل سیبرش ت مع زر ت گرت رستتی ه مشتتل ومرر زتترمره دعرت مشتتل شتتره را ان
ی سیباز .غزر شیل۰و
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فصل دوم
-۱-۲موقعیت روستا
اا روستدر زر والال اشتره وترتراتژ شت ره سربتیل زارز .اا بااع زر شعرل وشا مر ل وزر شا
والال اشره سربتیل زارز  .غشیل ۸و

غشیل ۰و

-۱-۲-۲موقعیتتتتتتتتتتت م تتتتتتتتتتانی
روستا
بااتتع ستتتتتتتتع مرر زر حتت وز 251
می رسداس اه شتتتتا شتتتتیافیض
رز سامراا والال وزروترتتتتتتتراتژ
شت ره وابا شت ه استل .زستداسژ ع
اا وترراتژ ان طااب ار زوجرزه مع
ایژ ی شتتتیره شتتت ره و ارغو راه
وزراگاس ه ان ی اشتتتتتتتیرشتتتتتتتم و
ورزوب سریا سیبرش .
ع تترذ دترتتتتیعرو ستتتتیرستتتتژ ه بااع
ستتتت رر زرسامر و زرجع اول اا
وترراتژ باار زارز.
غشیل ۶۷-۶۶و
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-۲-۲شرایط فرهنگی اجمتاعی روستا
 -۱-۲-۲فرهنگ
زر وازس واژه شت رستتژ ه رتتیررس ان واژه ترس م ی س مع تام ات زرترس فااواه زاگاس را سژ اشتترا ه
زچرر مرستتره زر دتاا و دشتتااو ام  .نازسهاستتدتالل هس ااالهدی رترژسه حتر وستتیرستتل واژه ترس
ان اا ببیتل امت  .مع ع ارستتتتتتتژ ترس عیب و رتعرمع میرن زارز.فات ر ه جع ع وار ایژ ان وازغ غع
داا واژه تراژ اسل مع زر ی مردرتژ هسترمژ سدفروو و ریرراردازه اس ااس ه انارش ش ه اسل.
واژه فات ر زر ن ره فررستتتتتتتژ ر سفیعره غcultureو زر ن ره امگ یرتتتتتتتژ وفاامرتتتتتتتع شتتتتتتتبرتل مرزاک
زارز.غCultureو ان فتل الدی ژ« »culereع ست ژ «واورام ه»اافدع شتتتت ه استتتتل .اا واژه زر ت ل مرسع
السع زه ا ا چ ی س ه استل غفات رو زر فررسژ ان «فا»و«ت ر» دامی ارفدع اسل «فا» ویشرم
استتله و ع ست ژ ج رهویه ه رال و«ت ر» ان راشتتع اوستتدراژ استتل ع ست ژ مشتتی هه ر ااا فات ر ه
ات ژ رال مشی ه و ا دال شی ه اسل.
زر«زاااه اتعترره فررستتتژ» ان غرن وی ااه مرد شتتتاهفات ر سراع دعرار امرتتتره ان ااوه ترس حیرامژ
رزه استتل ه زاق ه رزاو وام ااشتتع تر اوضتترد مع ااوتژ زر ه شتتامل زارم  .ان مر ت ژ ع مرتتل زاگا
امدترل سژ ار واا امدترل ویه ان ه مع ان راه ورایل رشت هان راه سراد استتل ویاوس ان اا معرزتر
ع تا فات ر وی ا سژ م .
زر زاگا معرزتر زاق و رزاو ر مظرت ورزاش ومیفاس ار
زر سیره سازت شتتتتت ره فات ر جرس شتتتتترارتتتتتدع اس زارز .تعد رمییع اا وزاتل راتعع سازت اشتتتتتره
اتتتتتر سازت وترتتتتتراتژ ترس غ سرس یرو راسرمل زارس حفظ مازه ام  .وبدییع سر راجا ع فات ر
شتتتتتت ره وتتتتتتتبل سی عرمیم را گرام سع زر حتیتل زر رره فات ر یم ویرستتتتتتدع تعع «ورسیا اشتتتتتتره
»وتتتبل سی عرمیم  .سازت ش ت ره ان ب ام فات ر میرمرماا اراه را زوستتل زاشتتد ماا ر شتتفرفیل حفظ
مازه ام .

 -۱-۲-۲-۲دین
زا ورسیااره عرسر استالت و سنت شتره شتیتع استعر ی ع و ه معژ ان اازراه شتتیع ای ر شتاس میر
زر سیره شره نم اژ سیی  .زر حرل حرضاه اسعر ی یره مع ع در ط ع شراع مرارس اا فابع دت ب زارم ه
زر یه ان  ۷۰مشتتترر زر بررهترس ستتتیر و افااتر و اروور و اساایر واام هام  .ع در ط زر ت ه ورمرتتتدرهه
اف رمرتدرهه درجییرتدره زر ستیرس سامرس و ورسیا چی نم اژ سژم زر اف رمرتدره زر و اشتره و
زر ستیرس سامرس زر ارب و باه دیی ترتد و زر اف رمرتدره سفد س ارام ه سژشترم و هاس ریرر
ان ااشتتتتره زرغم ررستتتتدرهو و جالل رز وزر حرنه جیتره ا ژ و ستتتتررس ال و اراه و ارستتتتتی نم اژ
سژم .
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۲-۲-۲-۲آشنایي با فرقه اسماعیلیه
اسعر ی یعه شراع اي ان سنت شیتع اسل كع زر سیرمع س ه زوت تواي شكل اافل و زر وابا مرت عرسي
یعاترتالت ع اسرسل فانم رراداش اسعر یله
فابعتراي استل كع ت ان ح تاو اسرت جتفا وترز
اسعر یل ا دترز زارم .
ار مرازهاش ستع
اسعر ی یع زر طرل دررا و مراحي ارمراره رتم اسالت ع مرتتري س د ستاوه رزم كع اا مرتتر را
تع زو زستتتتتتتدتع سيدراه دترتتتتتتتیم كاز اكي مترتتراي كع مره ا اراشتتتتتتتد میرزه رزم و زاگا مرتتراي كع
زشع رمشره ع ااشره سيزازم .
استتتتعر ی یره ارز را ع مرت تري ستتتتبتيه ستتتتبر يه استتتتعر ی يه رط یعه اوتتتتترق دت یمه اوتتتتترق ات ر
اتتعرزاعه اتل درای و اتل دروال و غیاه سيارام م  .اسر زشتتتع رمشتتتره ااشتتتره را ع مرتتراي چره سالح هه
نمترزبتعه حشتتتتتتتیشتتتتتتتیعه سرزكیعه ی راعه ا رحیع و سرم ه سيمرسی م كع اتبدع زر سررز ااي ان فابعتري
فا ي استتتتعر ی یع چ اه ي زتیل تم مبرزه استتتتله نااا ان سا استتتتعر یل در اافدرزه زوتل فرطعي زر
ساا غ ۰۶۰و ااي ان اا فابعتر ارز ع زا ي درنه سب ل اازا م .
استتعر ی یع م رتتل ع زو فابع استتعر ی یع ارتاتتع و سبرركیع دترتتیم شتت م  .فابع م رتتل ات ي استتعر ی یع
یعاترالت فانم ش اسعر یل جتفا اسل اا ااوه
ارتاتع ستدت رزم كع اسرت وو ان جتفا ورز
سا اسعر یل را زر نسره و رش امكرر كازه افدع ام اا اسا ا سازت سشدبع ش ه چاا كع اسرت ع ارطا
حفظ جره فانم شه او را ان زا اره سازت غرا كازه اسل .اا ااوه س ي ش م كع اسعر یل معيسیاز
در نسرمي كع حركعیل ا نسی را زر اادیرر گیاز و او اسرت بر م اسل.
استتتتتعر یل اسرت
یعاترتتتتتالت ستع
فابع زوت ات ي سبرركیع ستدت رزم كع وو ان اسرت جتفا وتتتتترز
استتتتل .اا ره ستدت رزم كع اسرسل زر نسره حیرو استتتتعر یل ان ه او رز اسر چره او ببل ان و رش زر
اسعر یل س از.
یعاترالت اسرسل را ع ستع
انشل اسرت جتفا ورز
ر ا مدع افدع شت ه سشت د سي شترز كع دفروو استرسي اا فابع ر شیتع زوانزه اسرسي زر اا اسل كع
فابع استتتعر ی یع ع تفل اسرت ستدت م و ع جري اسرت سرستتتي كرذم یعاترتتتالته استتتعر یل و ار ستع
یعاترالت اسرت ارز سيزام .غو اتع رحیعژ یر لو
اسعر یل را وو ان جتفا ورز

 ۳-۲-۲زبان
ن ره ترس ورسیاسه ع اراه ترس س تتترفرو و سرحرل فالو ورسیا اطال سیگازز واا ن ره تر ع ااوه
رارمژ ن رمیرس ت و ارووراژ سا رط ام و زر سرحرل ستتت و سادفا ورسیا وبرتتتعدژ زر ستتت رتتت ع مرتیرس
ت ومه هارا اره ه زر چیررمشتتتتتترر ستتتتتتی ع ارا شتتتتتت ه ام .زر ااوه ن ره ترس ورسیاس تفل ن ره
س دتروو شرسل اسل مع بررو ام ان
 -1ن ره واارمژ زر چیرر مشرر اف رمردرهه ورمردرهه چی و درجییردرهی
 -2ن ره ش رمژ زر زو مشرر اف رمردرهه درجییردرهی
 -3ن ره سااترتژ زر سی ییرمر چی ) ایژ ان تیوۀ ترس ن ره ش رمژ زر چی (ی
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ن ره اشیرشعژ غ شـــــعرل تیوع س گ یدژ ورمژ وزر زومشرر اف رمردره ودرجییردرهی
ن ره س ورمژ زر اف رمردرهی
ن ره ای غع زر ورمردره ) تیوۀ ن ره س ورمژ زر ورمردره(ی
ارغالسژ د یر زر درجییردره دی م سژ اازز.

ن ره شتتت رمژ ایژ ان ن رمیرس ورسیاس سیبرشتتت  .ن رمشتتت رستتتره ماا زر ه شتتتابژ ن رمیرس راراژ سژ
ورم اا ن ره ان ه زستتتتدع ن رمیراژ استتتتل مع زر س و طرالاژ زر امرواس مرسل ان زاگا ن رمیر باار
زاشدع اسل و اا ر ه اازا ه مع ارز ن ره ر ن ره اوسدراژ باا ل ارز را مگع زارز .زر اا سش اع
مع د یر ن ره ش رمژ یع زسدع ن رمیرس ورسیاس اا اردبرط مرزاک را ر ن ره اوسدراژ زارم .
ایگا زر اا سررز سی رارتتتتتت ن ره غ دع مع ع درنه اییر سررز دتتیب زامشتتتتتتع اه باار اافدع ع تیوع
ترس ارمراره دتر یم ش ه اسل اا ن ره اردبرط مرزایژ را ر ن ره اااامیره ارورس می زاشدع و ع تعی
زتیل شبرتل نارزس میر ع ن ره اوسدراژ زارز.
ااوه ن ره اس شتتت رمژ – روشتتترمژه ن رمیر و تیوع ترس ذال را زر ا سیگیاز شتتت رمژ) شتتتعرل تیوۀ
وراژ(ه روشرمژ غ شـتتتتـتتتتـتتتتـتتتتعرل تیوع ارفژه اد گژه و راشررسووسااترتژ دعرت اا تیوع ترس ن ره
ش ت رمژ ع استتد رس ستتااترتژ زر والال ارزس درر مرترتتدره اشتتره درجییرتتدرههستتراحل زرارس و گه
غ هشتتره زره و اد ر ساوب استتل و زر اف رمرتتدره ن ره ش ت رمژ وروشتترمژ زر وترتتراتژ ش ت ره والال
اشره دی م سیشرز.
ن ره ستتااترتژ زر مراحژ جعیررس ارز س درر ستتی راره )ستتی ییرمر (اوا رر چی ستعرل استتل .ن ره
ستتااترتژ ان زاگا ن رمیرس اا ااوه س دفروو وسرتتدتل دااستتتلی نااا ن ره ستتتااترتژ زر مدیوۀ م اشتتتد
اردبرط مرزاک رزاگا ن رمیرس اا ااوه زر س و چ باه ترل طبیتژ ارز سرم ه اسل.
درم ره ن رمیرس ورسیاس رستتتتم ات سشتتتت اتتتتژ م اشتتتتدع ام .مظا ع مرشتتتتدع ورارتی عهزرستتتترل ترس2491
سیالزس مرشه ااس ااورز رسم ات ن ره ش رمژ وررو اافلهسگا ع مدیوع اس ماسی .
ن رمیرس ورسیاس ی ارز ع ام انه اس سدفروو ام مع ارا اره میر ستتت ای اگا را فیعی ه معژ درام .
ر میع فا نارز ی ن رمیرس ورسیاس وجرز زارز .غمررون ژ یر دژو
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 -۴-۲-۲پوشش
ورشتتته ایژ ان ج ره ترس اجرتتتدع فات گژ ه سنتبژهس ژ وبرسژ ااوه ترس امرتتترمژ استتتل .زر یشتتتدا
سرارز ر زا ه تبرا افااز سژ دراه دت ترو فات گژ سنتبژ وبرسژ میر را ش رال
وو تبرا ترس ورسیااره غش رمژ ووالال اشره اف رمردره ا وررو اسل.

 -۱-۴-۲-۲پوشش مردان
رزه وتژ

وزران و ان زوطاه زاس سیبرش ت  .اا ویاات تر زر انشتتدع ای ژ زران و فاا
پیرآهن:
تردع تردع اا ویاات تم د ر و مردره ش ه.
تنبان :شتت رار سازامع رتتیرر اشتترز وفاا استتله ومعا ماا ر دررس ستیعژ رت انار و ار شتترل
سژ ز مع اا انار تم زه ارز س تع جرر سییازم و اا انار را یشتتدا انوشتتم ارستتف اه سژ
سراد  .غشیل۶۷و
استتتتتت ت  :دت از ان ساز تر رر ار
تعتتره ماله تتتر س تتتع روس ویاات
واستیل تر وشتعژ را سی رش مع اا
استتیل تر را میر ان وشتتم اه ار تعره
چرچع ارسف اسل جرر سیی .
کرتی یا چ من :ورشی ه مادژ میرزر
سیتتره تعتتع سازت رواب سیبتترشتتتتتتت زر
ستتتتتر ب تر یشتتتتتداسازت ان ورشتتتتتی مژ
ترستژ اترزاستتتتتتتدتفتتتترزه سییازه وتژ
اساونه استتدفرزه سراز ورشتتی مژ رسژ
ای ژ تر مم شتتت ه چره زر انشتتتدع تر
دعرت ورشتتی مژ سازاه ان وشتتم حیرامژ
رزه اسل.
غشیل۶۷و
مادژ تم زر انشتدع تر انوشتم اس غوررچع زستل رفل ست ژ ان وشم ارتد ارسف اهوسژ سرای .وتژ
اساونه سرال اا مرد تبرا ای ژ مم و ژ رمر ش ه اسل.
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 -۲-۴-۲-۲لباس زنانه
پیراهن:ویاات نمتترمتتع دتتر ناا نامر و حدتتر
ان تتتژ ارمم تر ب اعژ در ستتتا رو و ار
مفه تر شره تم ول ترد  .و سراد اا یر
برتتعژ سیبرشتتت مع د ع وزاس ه اتتتررو
اک دیع زوادع سیشرز .غشیل۶۰و
کاله :ماله ایژ ان فات ر تر ب اعژ سازت
ورسیا سیبرش ماله را یشدا نمیر ماله س
اسدفرزه سیی وچ ا مرد ماله نمرمع
وجرز زارز و سیدرامیم افل ماله درجییژ
ماله واارمژ ماله ش ژ و....مرسباز .ع
افدع اا نه تر روسدر مشی اسدفرزه اا
مرد ماله تر یشدا زر نسردره وررو
غشیل۶۰و
سیگیاز چره اا ماله تر اات سیبرش .
چادر  :نه تر روستتتدر مشتتتی یشتتتدا چرزر ماله و زران زارز استتتدفرزه چرزرتر زران زر روستتتدر تر ورسیا
ای ژ رواب سیبرشت و نمیر تعیشتع چرزر زران استدفرزه سیی چره یشتانمیر زر مرر تر ارمع سااوه
ترد و سیدرام زر ت ژ سررز ان چرزر ارز ع راه ا دیع اسدفرزه م .

 -۵-۲-۲باورها و اعتقادات
رورایع زر ذت تا فاز سیبرشتتت سدت ب ع فاز اشتتت ر و جرستع سژ رشتتت و اا رورترس میر ار چ
تتترذ زر ذت باار سیگیاز سدراه افتتل ترورتتترس ت رس .فات گژ  .ترورتترس زا ژ .ستنتبژ ترورتتترس
ستتتتیرستتتتژ و غیاه مع تا م ات اا رورترس را امرتتتتره سیدرام ر اناشتتتتل نسره رض م د یر رورترس
تی وس را امرتتتتره معیدرام رض م و ان اه گنرز .مدع مع سازت تر ورسیاغشتتتت رهو و ع ااتتتتر
شیتع اسعر ی یع ع ه ا دترز زارز ع شاد ناا سیبرش
 -2ایژ ان ا دترز اا سازسره سااستتتتم ده واستتتتژ مع درم ره زراا س رطب ساوب استتتتل.روشتتتت
معرزه چااغ س اتتر زر شتتبیرس ی سیبرش ت  .زرشتتبیرس ی چااغژ زر ت ااه تر غبباستتدره
ترو زر زاال ارمع تر هزرسیره غیل و ا وررتر روشتتتتتت سیگازز مع اا سااستتتتتتم میر معرزس ان
زوره ده واستژ سیبرشت  .چااغیراییع ع اا ستات روشت سیشرز چااغیرس س ار ترد
مع را ان چرق ارچع اشتک دییع شرم چرق را ع و دع ورس ار وررچع م ژ سفی اسدفرزه مرش ه
ویدرمی ه ر روغ نرز حیرامژ چاق سژ معرا در ب رو یشتتدا زاشتتدع رش ت مع تعرسره ر شتتت ع
ورشت ه ه رس ارش وست ا وس بر ژ ان ه سداتر سیشرز  .ااژ اا مرر را اه دتبیا
سی عرا مع زر شتتتتبیرس ی اروا انشتتتتدع اره ااس ز ر اافد مور تر سژ ا  .النت استتتتل در
رس س برد ف تر را امبرشتدع م مع اروا انشتدع اره زر رموه باار مگیام  .واا سااستم زر
اا حرضاه میر ع جر ورزه سیشرز .ر اا دفروو مع زر اا حرضاه رنسرنس اشدع اسل.
نااا تعرسره ر شتت ع ورشت ه چااغ زر ت ااه تر و زرارمع تر درست شت اتتژ دالوو اردژ ان
با میاام وررو سیگیاز و ع اروا انشدع اره زروز و ز ر فاسدرزه سیشرز.
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افاواد ده زر سااسم اوسژ اسل مع اا رسم زر ه نسره ان وذرا سنتبژ ده واسدژ
رزه استتتل  .سااستتتم اه افاواد زر اوستتتییر ع اتتتا وا س سیاستتت واا سااستتتم زر سیره
رارایراژ ت درم ره اور سیشرز .
ان اا سااستتتم ااژ معرز تر زر شتتت ره رااگ استتتل مع زر امورت اوستتتژ مع زر سااستتتم میر
اانار سیشتتتترز ه ویه ان میر دشتتتتژ زر رال زاگ اه ارمع اناشتتتتدع و ه اره ا رال اا ده دع
مرتژ اشیی ه وارشبر اس را ر روغ نوز سرتی ه ش ه سیاارم مع اا دع سرتی ه ش ه ر روغ
را غ ستتتتتدع رامو سژ مرس  .ان ستتتتتدع رام ع رالس ده زوز رال سیشتتتتترز مع اا زوز ارشتتتتتبرس
اازا ه و میر اوسژ ردع سیشرز.
س بر ژ
رستتی ه زاگ اه درستت اوا و زاسرز اا سااستتم نسرمژ امورت سیشتترز ه نسرمییع مع سااستتم
ت میر ع وراره رستتتتتتتی ه و اوا را ان ارمع و ر سیبام  .م رتتتتتتتل اوا ع زاگ اه ارمع
سااجتع و ماا ر زو زستتتل رستتتی ه ان ارمع و ر سیبا ا ع تعی طرر زاسرز میر ان ت اوا
تع زاگت اه ارمع احداات را ع جر ورزه ه ر زو زستتتتتتتل ماا رستتتتتتتی ه و ان ت اوا ان ارمع
اررب سیگازز.
ایژ ان سااستتم تر زاگا مع زررا ع ع ا دترزاو سنتبژ اا سازسره را زر مظا اافل هرستتم
چااغ روشت سیبرشت  .اا رستم ار رسترت انشتدع اره استل .ع استرا اا رسم ااس تا سدرفژ
وو ان سع چرر رون چااغ روش سیشرز  .روش مازه چااغ ااس دنمیع رو سدرفژ وررو
ت ع ان ه رسرسرو ب اعژ راراژ اسل مع درم ره زرا ستی
سیگیاز .ااییر ستدت م مع اا
ربیعرم ه استل .ااژ زاگا ه را ره ورز اسالت سیشعررم .ستدراس رسم چااغ روش سدیژ ع
ارو با میاام اسل وزر ه ااس سدرفژ ان رراره ا اوم ط سانش وررو سیگیاز.
رستتتی ه زاگ اه زر ت گرت ستتتفا یاوه ان شتتتیا مرتتتژ مع رنت ستتتفا رشتتت زر م رتتتل ا رالس
زاگ اه ستتتدع رام افاوادع شتتت ه ز رس ستتتفا ارام ه سیشتتترز وستتت و ستتتفا م ه ع زاگ اه ارمع
احداات ع جر ورزه وان ارمع سژ ا ا  .و وشتتتتل ستتتتا سرتتتترفا در اک رون مبرا ارمع را جرروق
ماز در ع سالسل ااازز.غارش مظاورسیاسو
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 -۶-۲-۲جماعتخانه
جعر ل ارمعه سیره سنتبژوست ااسعر ی یره اسل.اسعر ی یره اف رمردره س رسک سنتبژه ز ر و برزو
شره را زرسیرمژ ع مرت”جعر لارمع”امورتسژزت .جعر لارمع عتترذارنشسنتبژتعره جراگرتژ را مع
” ارمتره” ااس ویاواه سنت اتل س ل و حری یع” ااس ویاواه سنت شیتع ای ر شا /زوانزه اسرسژ
زارزه ااساسعر ی یرهزارا سژ رش .

غشیل۶۰و
نمرهوسازاهاسعر ی ژسنت زراف رمردرهوزرسااساجیرهه برزوشرهرا عارمۀسشداس زرجعر لارمعتر
امورتسژزتاتتتتتت هامورت مررترس رضرمررامع زرسیره اسعر ی یره ع اک فات ر دب ال ش هاسل.
اناا روهو ترد انجرامره و رراره ر ورشی ه تبراترسس ار زر جعر ل ارمع تر فترتیل ترس
زاوﻃ برمعامورت سژ زت  .غشیل۶۰و
اتبدعه ااژاسعر ی یرهاف رمردرهزرمیرلشرمژهورمژشیاهارا عا سروورشیژو سرنشترسسرتژابدارزس ع
سرااشیاوم اهمیر عارمۀزواﻃ برمعسشررملسژممتتتتتتتیتتتتتتت .اسعر ی یره جتتتتتتتیتتتتتتتره رونترسد ل مشی ژ
شیرازهماام براره مع ع روناسرسل ستاوه
اسل و رون درت وس را ر اارارس امرسع
ترس دفااتژ زر جعر ل ارمع تره معک ع
فتااه منر و با رمژ جش سژ ایاس .یشتتداا
سااستتتتتم تر سنتبژ اا س تع زر جعر د رمع
وررو سیگیاز جعر د رمع سامر سیم دوعا
سنت شتتتیتیره استتتعر ی یع استتتل مع زر میر
فتتتترتیتتتل تتتتر ستتتنتبژ ارمتتتراره هان ت یتتترس
حتربژ هبرسژ و ستتترزس اافدتتتع دتتتر سااستتتتتتتم
و امتتترستتتع تتتترس ستتتنتبژ وتتتتتتتررو سیگیاز.
جعر د رمع تر ساامر داتتعیم ایاس راجا ع
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دعرسژ سرتتترال ترتتتد  .اا تر زر ساامر تا روستتتدر باار اافدع ام ی ع طررایع ااس تعع بر ل زستتتداا
ترتتد  .زر رتتیررس ان روستتدرترس ورسیا زر ستتر ب جعر دع رمع را ع راه سیعره ارمع ااس سرتترفاا
میر یرر سیبازه وتژ اساونه مژ رطاایع زر تا روسدراژ سررفاارمع ار تردل وجرز زارز.
استعر ی یره اف رمرتدره  ۶۷زروت زر س سرترمۀ شره را مع ه را سرل واجبرو سژ ارا ه ع مرت اسرت مرر
سرالمر شتتترماام اتترتتتی ژ زر جعر ل ارمع سژ ستتت ررام .اا ورله ت ه ان طااب افااز سرتتترول ع ماام
براره زازه سژ شتترز .براره اا ورل را ااس واوژه ترس س د شتتازوستتدرمع زر ستتااستتا جیره ااس
اسعر ی یره و غیا اسعر ی یره سااه سژ م .

 -۳-۲سنت ها و آیین ها
ورسیااره زاق و رستتتترت ترس نارزس زارم مع سیدرامیم ع چ س ان میرس اشتتتترره سژ معرام هسااستتتتم ترس
ه اد ل مشی ژ اسرت چیل ومیعی هسرل رون وفرو ح او ستع غ و و تعد ره جش ترس سازسژ مع
ان جع ع ی مررونه ی با رهه ی ستی ف ا و ...سیبرش .

 -۱-۳-۲مراسم ﺗﺨﺖ ﻧﺸﯿﻨﯽ
سنت شتتتتتتیع استتتتتعر ی یع مع ستدت ع اسرسل ان مرتتتتتل ح تتتتتاو ژ غدو و فرطعع نتاا غدو ع طرر
سر رله وه امت رد و الفال مع ام ره ع چیل میعی اسرت ح او مررسرالمر شره ماام اتتری ژ سژ
رست  .اا فابع ایژ ان اازااا داا سنت اسالسژ سژ رش  .اسعر ی یره ح او اسرت غدو را جرمشی
ح تتاو ستع غ و زامرتتدع و اسرت را سرجرز روحرمژ و ررس ان تامرد اال سژ زام ه و ستدت م مع
جیره تیدگرتژ ررس ان اسرت احب میرتتل .دررا اا فابع مشتتره سژ زت مع ویاواه سنت استتعر ی یع
زر تا اتتا و نسرمژ و زر تامور سررز تت و طت ستتراا سنات استتالسژ باار اافدع و ا مره استتم
ترس رمیک و نشل مربل زازه و حدژ زر ریررس سرارز مشدع و بدل رت ش ه ام ه اسر طررایع زا ه سژ
شتتترز ان سیراه تی ۀ مره چیرس مرستتتدع مع یع افرااه ارفدع استتتل.ستتترتاون د ل مشتتتی ژ واالح تتتاو
شتتتتتتتیرازه ماام بتتر اتتره زر ام ا مشتتتتتتتررتتترس جیتتره تتع شتتتتتتتعرل اف تترمرتتتتتتتدتتره دو یتتل تتع عتتل سژ ات
واال ح تاو شتیرازه ماام برارهه چیل و میعی اسرت سررویژ شتیتره اسعر ی ژ جیره شال سرل ببل
ان اساون زر  ۶۶جرالس  ۶۸۰۰ع عا یرتتل ستترتگژ سرتت اسرسل را ان و ر رراهه ستت ره ستع
شتره غ براره سرتو ع ارف از مع وو ان ه ویاواه فابۀ اسعر ی یع تعع سرتعه سرتاون د ل مشی ژ اسرت
حرضتتتتتا اراه را زر اجدعر رو رر سازسژ جشتتتتت سیگیام ر با رمژ معرزه تره ادم وایااو ترس
وستتتتتتتیتتا اات رون را تتتتع ت تتراه اتتیتتژ ان تترراتتدتتاات جشتتتتتتت تتتتترس ستتتتنتتتبتتژ اتتااستتژ ستتیتتتت ارمتتتت
واال ح تاو براره چیررت زر طرل یه ان میم باه مع ی ه زار رسترتل سترت اسرسل سنت اسعر ی یع
استتتتتل ع راه ایژ ان رتبااه سدو ز و وا مفرذ جیره استتتتتالت شتتتتت رادع شتتتتت ه و اسانوه زاراس روا
زا رسردیک ر یه ان چیل مشتتررجیره رزه وتعد ره زراسرر ا سرو شتتازوستتدرمع زرام ا مشتتررترس
جتتتتتتیتتتتتتره فتتتتتتتتتتتتترتتتتتتتیتتتتتتل تتتتتتترس ستتتتتت تتتتتتعتتتتتتا و ستتتتتتتتتتتترزستتتتتت تتتتتت س راامتتتتتتوتتتتتترت زازه استتتتتتتتتتتتل.
شتتتتتبیۀ امیشتتتتترفژ براره زر یه ان  ۰۰مشتتتتترر جیره زر شتتتتتیرس امیشتتتتتره واوژه ترس ناا ر ژه
ابداترزسه ی اشتله دت یم و دا یعه داسیم یرر رستدرمژه باضتع ترس مرچک ااس ویشع وراه و ا سرو
شتتتتازوستتتتتدرمع ااس ارمرازه ترس ژ تتتتتر له فترتیل زارز.زر طرل دررا ه استتتتتعر ی یره ع دع هترس
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استتالسژ و نم اژ فات گژه فیاس و سنتبژ سرتت عرمره ا سردژ سرم اررس را امورت زازه ام .طررایع اسرت
س ت ره ستع شتتره زر و ور ستترتگژ اسرسده ر طال و زر شتتاتتل ستترتگژ اسرسل ع اتعرا ونه ش ت ه اا
جشت ع راه ست ل سنتبژ ببرل اازا  .چ رمیع ح تاو اسرت شتیرازه ماام غراره زر سترل  1115مع
و ورتعی ستترل اسرسده سژ شت ان طاه ویاواه اراه ر طال ونه اازا مع ع ارت ه جر ژ ستاوه
اسل .و ام ره شادعی سرل اسرسل اسرت حرضا رسی ه مع سرل ونه مشژ اسرت زر ستر ل اتعرا اسل مع
زااعرم جر ژ مرسی ه سژ شرز.

-۲-۳-۲عید قربان
زر وترتتراتژ تر ورسیا غش ت ره و با ره برتتعژ استتل مع ت گرسییع سی رات ارستتف اه را با ره م اا
ارستف را ارمع ناز رشت مع اا یع ان یاوه ااا ارس شترز.و ست اا ارستف را 9ستترتع رشت اا اا
برعژ واورش سی ت مع زر اا س و سع سرل را اا ارسف را ع ام انه واورش ت  .غشیل۶۶و
ع افدع سازت روستتدر را س ل د م شتترز و ت گرسییع ی با ره فاا سیاس ت اا ارستتف را ویه ان فدرق
ا س را رااشتتگر زازه شتترز و را در فدرق ا س ه اا را نق ی  .وتتبو ا وبل ارستتف را ورزه
ردع سیی واا
ورهزستلهستا و شتراع تر را ششدع و چشعره ارسف را ساسع م ه و ر رارعر س ار
ارستتتتتت ف را زر رت ارمع
ازه و زارارایتتع طاه
غاق ار ب بع استتتتتتتل رال
سیی ت در اره ارستتتتتتتف
با تتتره تتتع زارار اتتترمتتتع
اارز در مرتتتژ اا اره
را ناا وتتر اتتر مرتتتتتتتژ ان
ستتتتتتاش دیا مشتتتتتترزو زر
ت گرت ذق مازه سال اسرت
وسازت تتع ارام ت ه اتترو
ان فتا متیاام شتتتتتتتاود
سیی در اا ارستتتتت ف را
ن تتتع ی تتت .وزر ت گتتترت
نق تترات دعتترت حتتل بااتتع
رش .
غشیل۶۰-و
ت گرسییع نق شت دعرت سازت سیاوم یرر تر ارز در چرشتتل ه رون و و گ ار شتته مفا تعرتتراع مرزاک
سیبرش زر ارمع اایع فا رمژ سیشرز و ارشل با رمژ را را در چرشل ر زتیع ا ت و دع م  .و ت گرسییع
و دتتتع شتتتتتتتتت عرت سازت بااتتتع ان اررز دتتتر رر تتتع اررزه ارشتتتتتتتتتل و زتیتتتع با تتترمژ سژ ا تتت .
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 -۳-۳-۲عروسی
ست ل جشت راره اوستژهایژ ان می ورس داا رستم ب ام سازسره ش ره وسانسی نابر ورسیا اسل مع
زر فا ا ست ه تره رزرمظا زاشل فاان وفاوز نسره وسیره دررا انشدگره سر هد ییاودترل ارفدع و ر ع
سیره س ه شتااا یدا نارل اجدعر ژ وارمرازاژ شیره نم اژ س وه و یشافدع رازر غرش مشی ه و ر
حفظ اورل یرزا ستی ژ وست ژه ع جیرو مرسل دا وونااادا ااس تعگرههسر زازه ش ه اسل.
ااس تعگره واضتتتو استتتل مع اا ارمع ستتت ل تر ان نسرمع ترس میرال رستتتدرمژ ومی ع سرتر ع سیااف
اناشتتتدع شتتت ه مع زر ذاو ارز رندرق زت ه شتتتیاانه ترس فات گژ وستتتیر نم اژ اجدعر ژ و رور ترس
امرتتتترمژ ترتتتتد ه رسرتتتترال وستتتت ل ترس زا ژهس غم اازا ه وسشتتتتتدامر زر دبررنغ رس فات ر اجدعر ژ
سازسره اا ستتتتتتانسی همته سژ فاا  .زر رتتتتتتر ان س رطب اشتتتتتتره اساونسهزر ااژ ان سااستتتتتتم
اوستتژهمشتترمع ترو الام مرتعگرمژ ااافدع ان ستتراا می ترس ببل ان استتالته ع واهه می نرزشتتدژ و
سیاواستتتدژه ع سشتتترت ه سیاستتت مع ارز ستتتیرل رزه فات ر ترو س رستتتبرو امرتتتره تر را زر رتتتدا درراو
زمیرس شتتتاالهمشتتتترمم زازه استتتتل .رر معرمع سیدراه ان زور اررزه زوجفل زتب هغ اوا وزاسرزو وار
س ررستتتتتترنس چااغژ ان بدی ع زر ارمع وس رل اوا وزاسرزهمرشتتتتتتی ه شتتتتتتیا و روغ س رط شتتتتتت هه
احدااتهو دت او ده ه رسی ه زوارشع وم رر دتدرمژ د وره دش اه وار اجر ت گرت ا س ه تازو جفل
و ستراا افاازس مع ارازه ستفا را زاشتدع رشت ه ست ا وارشتبرسرنس س رنل ع شعرل اسره ست سعه سرم
نارزو اره ترهدرستتت ایرتره وتتتتاااژ و ااع زرال ترس ع اوتتت ال دت او ودیاام شتتت هه ارز ورس
شتتت همع ام ا اا ستتت ل تر را زر سااستتتم اوستتتژ ستتتراا سازسره تعورار وتم دبررسره مع زر اشتتتره
حیرو ع سا سژ ام ه بر ل سشرت ه میرد .
زر اا س داا ستژ سیررنام در ااژ ان واژه تره برره تره وسرادرر تر تفظژ ون رمژ سااسم اوسژ
را مع زر سیره سازسره وستی شت ره اشتره هستعرل ومرر از ارتدازه زارم ه ر ارام ه تر وسشدربره
اا س ل ورسمهزر سیره انارام
گهواره بخشتی :اا زر حتیتل فاا س استل مع ر ه مرسراز مازه ورتاوزادا سیشرزهواا مرت واژه زر
سیره ورسیاس تر اشتتتتره مرتژ درجیرتتتتدره مرر از یشتتتتداس زارزه اسرزر سیره شتتتت رمژ ترس اشتتتتره
اف رمرتتتدره میروجرز زارزهسگا ازاشتتتل ودترتتتیازاگاس ان ه را زاشتتتل و ه اا یع زر انشتتتدع ترطبب
ستعرله سرزاسژ مع مرنا زس زر ارمرازه اس زا ه ع جیره سژ اشتتتتترز وت رن زر ایراره باار سی اشتتتتتله
ااستتترا برل و تفظ سرزر وار و رهاا مرنا ز ستی ایراره ااس شتتت اتتتژه وار ارمرازه اس س تیه دتفع
اس ااس ا ت ه میتر تتع برل وباار زازه سژ شتتتتتتت متع میتر زر ا ت ه تتر حب زاشتتتتتتتد ت هزر وتتتتتتتررو ا اان
امیتررجترمت وت ر وسترزر هزر نسی تع از ترس حتر واسدیترن معترا ت  .ایژ ان میترو تر اتعیل اا گرمع برل
وباار اا استتتتل مع ارمرازه تر شتتتتتامرس نم اژ ا ه تع اگا ارز را زرستتتتتل سی ام ه و تم زر حتیتل
دی ی فا ا اراستدگررس سیره میر را سیل سرادع ودشراه ت ش رال ان تع اگا را میر سافرد سژ
سرنز.
جستتتتتتتتسوی عروس  :تت ه ان اا س ت اا استتتتتتتل دتر متع اوا سررز مظا ترا س ر ب اراستتتتتتتله
ستتتت یتعهدعراالوهسترت وسرب اجدعر ژ وات ا ورتتتتا رشتتتت ه مع ام اا زر سررز زاسرز اا ارمع سیالمیع ان
مت ات اترمرازه استتتتتتتله زاراس مت اسی ستترت وسرب اجدعتر ژ استتتتتتتلهوان چتع شتتتتتتتیادژ زرسیتره اجدعتترد
ااررزاراستله س مظا اافدع معیشرزه اسر ااژ تر مع فانم اه شره رازر سوعرد زوسل زارم ه وه
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دازا ع اا اسا میر ارنش برال سیشترم  .حدژ ت تر زر نسی ع تازو جرم زر دالش ه ترد در ام
متع زاسرز وار اوا ع م ا ت برتهدبررهمرتتتتتتتلهذاوهمرتتتتتتت وغیاه سدت ب ترتتتتتتتد وزاراس م اسی سرب
اجدعر ژهابداتتتترزسهوفات ر ارمرازاژ ترتتتتد  .زرشتتتت ره اشتتتتره ستعرال فانم اههشتتتتی ترهر یل
ترهستتتتی ترهاراجع ترهسیاترهشتتتتع ترهویاتره وا یفع تر مع ان زا اره سرب اجدعر ژ هابداتتتترزسهستی ژ
و تی دژ زر سیره زاگااه زارا س اا نم اژ ترس مر تعگره ترتتتد  .سااستتتم انزواب واراشتتتروم س رازر
سیره ارز ست وز سژ ستتتترنم و وه دازا تام ات ان اا افشتتتترر اجدعر ژ ع م رو سرزه ارات شتتتت در
فانمت اه شتتتتتتتره زر تت میتتر افاازس باار ایاز متتع زاراس ستتترت سرب وتتراتتره دا اجدعتتر ژ وشتتتتتتتیاو
ارمرازاژ رشتتتتت  .ت م یع ارمرازه زاسرز اوا ا ه شتتتتتره را ت ان جرتتتتتدورس زبیب زرارفد هفا ا
اراستتتتدگررس غرنسیگاززهمع انزا اره رات ه را مرر تراژ ااس ساتتتت تل ار سشتتتترره اراستتتتد سژ
ارا مع زر ااژ س رطب سفیرت ارتتتتتتدازه دا را سژ رستتتتتترم واردبرط زارز ر فا ا تعع سشتتتتتترره ترزر
اساویشتدباز دعرت مررماز تروفترتیل تر ارمرازه تر زر راستدرس اجااس اا رستم ارزشت ه ع شعرل هسااسم
دشتتاافرو هساتتررههونااااژ سیعرمرههزوستتدره وغیاه اسرر وا رتتدع ع اا اب ات زوستتدرمع وس اتترمع زر
سیتره جعیتل تره ااس رر اول و رهو ر رر هسرسرهمرمرهوار فاز ستظم زاگاس ان ارمرازه زاسرز وار تم
چ د ان تعرتتراع تر ه اراشتتروم اه و ابررق شتترهه ع مرز ارمرازه زاداوار اوا سیاوم در سرضتترد
را زر سیره اناشتتتتدع و ج اس مررس را ااس اراستتتتدگررس ت س یرفاا  .ارمرازه زادا س ر ب ستتتت ل
ستی ان میر ونااااژ سژ م ه وشتتتترا تم ان سرضتتتترد ارتژ بب ژ م اشتتتتدع رشتتتت ه سیعرمره را ع چرس
مرشتتژ ووتتاه غنا ز رو سیی  .رطا میع سیگرا سیعره زوستتل ا ا استتل  .اسر ااا ارتژ بب ژ
زاشدع رش مع فازس و ار ااوتژ ع اا ستا دشاا فاسر سژ شرم ه زر ه وررو ااا دعراالدژ زر
نسی ع جیل دفرتم و درافب وجرز زارم ه سیعره شتتتتتره را حدعر ع چرس ز رو سیی ااا شتتتتتتااا ااس
دییع غنا ست وز رش ت وار تم ااا وبل ااس غنا اررس س رس ت مبرش ت هزر غیا ه طترت رامیر دییع سژ
معرا  .اسر ااا اا چ ی سیاله وجرز م اشتدع رش ه زر ه وررو متره ااررز ارمرازه زادا هوبتل
شتتترهه ع شتتتتعرل حامرو میر سدفروو رزه وتاارچیرس را رت مرشتتتدرهچرس مرشتتتتژ ووتتتتاه غناهدییع
ود ارس م رات زا مع اا ارز رندرق زت ه شتتتتتتترمو مرت اررسه ت ویاونس ار زستتتتتتتداستتتتتتتژ میر ع
سرضترد ارز ش ه ارات رز .وبدژ مع اراسدگررتر ع ارمع وات ا زادا سژ روم ه ت ان اک س دژه ان
ااشتره واستی ه سیشرز مع ت ه دشاا ورس میر ان چع باار اسل .وه دازا ش د سرذ و سرمل
مع را ان مت ع مظا ستتتتت وستتتتتترل وسرب اجدعر ژ وارمرازه ارز را را اک فاز سدراضتتتتتتاهستدات و
واج االحداات رشتت ه ت ه ح تتترر شتتره را یره معرزه و دی ی شتتتره را روشتت ستتترادع و اذیرر سژ
معرا مع "سر مرز شتتعر رطا ط نم ارمژ س ه اام" ع اا ست ژ مع زستتل زادا دره را سژ ط بیم درزر
اادیترر فانمت ستر باار ایاز و ت ان امورت سااستتتتتتتم انزواب ع زمیر س ه یاه نم اژ سشتتتتتتتداس میر زر
ا ههمع فانم اه شتره ارات رزهنم اژ ج ا زر ارمرازه سر ازاسع ارات ارفل و ر ه سراو وشرسرمژ
وات ا هزوستتدرههومرزایره تعع سر وشتتعر ارات اازا  .وات ا زادا ااس ا اان رضتترال سرافتل مشتتره
ارات زازه سی ل ارات اراستتل در ستتراا زوستتدرههاراشتتروم اه وابررق زور ومرزاک ارز را میرهزر
جااره گنارم وار جراق رز ارات زازه ت ه س و نسره ااس سااجتع رر سو ز دتیی ارات شتتتتتتت
واراستتدگررتر اراشتتد را سرزه ارات ستترال  .ت تتر حدژ ان واس ت ع وستتی ع میر زراغ معژ ورنم در
فا ا اراسدگررس سیل دا و نوز امورت دا ش ه رش .
ااس اراستتتدگررس ستعرال ع دت از 7اتژ  21د و ار تم معدا ع ارمع و ر اوا فاستتتدرزه سیشتتترم ه مع
ت ر زر ی میر اک د ار روحرمیره های ف ع تره برترل هار رقهوار تم ان افااز ر مفرذ زتی ه ح رر
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زاشتدع رشت  .ستعرال نسرمژ مع ااس اراسدگررس سیاوزه وه میع مدیوع س بل وار س فژ رش هست ارس
ان دیع رق را ر ارز ع ارمع و ر اوا سیبام  .ت ان ضتتتتتتتیرفدژ مع زر ارمع و ر اوا ع سیعرمره
زازه سیشرز اک د ان ررارراله ارمرازه ار ابررق زاسرزه ت ه ح رر شره را ع سیر ره یره سیی .
ز اوتتررو ا اان رضتترال ان طاه ارمرازه اوا ا هه ای فع مع شتت اتتیل روحرمژ زر سیره سازت
استتتتتله ز رس سا رط ع اا رستتتتتم را سی رام  .و ر وسرزر اوا ا وجرم زاسرز ا ه تع اگا را ع
غرش مشت ی ه و ر زستل رسژ و ر وسرزر اوا ان طاه زاسرز وسراا سیعرمره مع دبررن زت رضرال
جرمبی اسل ه ستل را داس سیگرا .
ت ان اا تازو جرم زر دالش سرزه ستتتتتتترنس فا ا انزواب سیشتتتتتتترم وااا ارس اج را وسراز سررز
ضتتاورو ارز را مع شتترسل تبرا اوا وزاسرز سیبرشتت ه غرن سژ معرا  .ت میع تازوطاه سرزاژ
مرسل ارز را زاشتتتتد  .زر جرتتتتدورس ه سیشتتتترز در نسره وسیره را ااس ع اجاا زر ورزه اا رستتتتم
میرال برسژ وسازسژ هدتیی معرا ه مع ع او ت ال ای ژ سیی ژ ه را "ستتر ل ونسره " ارز سیی مع
د یر زر اادیرر ویاهای فعه روحرمیرههستی ترس برت سیبرش  .میر س ر ب رسم وس ل
وتالحیل اا س
تیتت دژ تتع مدتترق اس زر نسی تتع ست رستترو وافا ومیتتراتتل زرستتتتتتتتل زر اادیتتررسیگتتنارزهسااجتتتع سژ
معرا وس ر ب سربتیل وار جراگیا شتتتتت ه فدرق وسیدرقهزر س تع اتباوب غسربتیل نسرمژ اب تروسرتر
و رونس را دتیی سژ معرا در ست ومتو رزه ه ااس تعگره واضا ش ه رش ه وزر ا ااس تازو
جفل وارمرازه تراشرهه ع شعرل زوسدره وابررق مرزاک شرههزاراس فرل میک وحر ع رش .
تعیین زمان ،ستتتاعت ستتتعدونی و :س ر ب رواارو سترتتت ستتتفی اه افااز اتل مظاها یفع تر وروحرمیره
سترنه ااس ردع میر زوجفل وجراه زر مدرق سعرمژ وسراا اس رز وس ارس زسل زاشدع مع ان اوتیرهللا
ربژ سرم ه استله ارار ستر ل ونسره ستی ژ زرمظا اافدع شت ه استل مع را جیل حفظ وحااستل ست ل
زااا ع تی مژ و رور ترس زا ژه و ع س ظرر ارشب دژ وسترزو اوسژ وزاسرز ع شعرل اطاافیره میر
مع ت ه ان ابررق واراشروم اه شره اسل ه اا ی ه را ان مظا مبرا زور ام اال .زتی ژ مع سژ ورم
اا اسل مع ارار زر اا ت گرت فاشدع تر وسالمیع ستاق مع ااه زت ه اره اا ت انزواب تی ه ت گرت
ت میر ح تتتترر زارم و اا عرل همازار وو ار اازام اره اا رستتتتتم وستتتتت ل وناافدع شتتتتت ه مظررو
زارم  .در اا یع فا ا وشتتتتتتیره مررس اا ستتتتتت ل اتیژ هااله الاب ورغبل ایژ ان طافی وتتتتتتررو
مگافدع رشتتت  .وتم ااس شتتتره زراا وبل ت گرت ت میر فاشتتتدع ترس ستاق ارز زستتتل ز ر را ااس
سژ م وط سترزو وارازو سژ معرا .
سترزو زا ژ وزمیرس شرهه ع زراره ا اوم غبو
برش لباس(جامه بران) ا ا رسم میرس ر ب رونهسر ل ونسره سرافب همع ستعرال رونترس چیررش بع
وو گ ش بع وررو سیگیاز  .س ر ب س ل ورواب سازتهاک ار زو رون ببل ان اوسژ هارمرازه اوا
نمره روستتتتتتتدر را اازتم ورزه وستف ژ را رت تعی س رستتتتتتتبل اور سیی وتبرا ترس اوا س ر ب
ست ل اش سژ م و ت ع زوستتدره هاراشتتروم اه وافااز شتترارتتدع اس مع زر سرت ک ایرطژ ان شتتیاو
ار ژ ااررزار ترتد هدر یم سی ت در ع زوال میر غرنمعرا و ااس رون سر رز وا وو ع ارمرازه
اوا رتتتتت ررم  .زر نسرمع ترس ویشتتتتتی مع سازسره زاراس اسیرمرو سرتژ چ امژ مبرزم ه ااس اوا
9اتژ  9جرره ویاات ووترجترستع دییتع سیت ات مت استر ام ره ربم اا سرضتتتتتتترد تع 21اتژ  27مرد دیع ترس
ات رد رستی ه اسل مع مشره زت ه اسیرمرو سرزس ونم اژ ابدارزس میر اسل .نسرمژ اتبرع ترس
س د
اوا زوادع شت م ه ع اک جرسع زاههو و و ع او ال شت رمژ غا وهومع ست ژ و و رر
را سی استتتتترم هاناشتتتتتدع و ااس اوا سرزه سژ م  .اش وررچع ترس سا رط ع اوا هزاراس رستتتتتم
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وست ل واهه استتل مع را تعراره سررز ر رال باار ایام ه ررس رل سرزاسژ مع سی رات وررچع ترس
دیع سا رط ع اوا را ع اش ایام ه میر را زر زاال غا رل غغا یل و مع ع ش ت رمژ غغ بیلو مرسی ه
سیشتتتترزهسیگنارم و زر زاال ه ست ار درو را میر سژ انارم مع زر حتیتل غا رل رندرق زت ه یاوو
وستتتاسراع وفااوامژ زر ستاتتترالو ودرو میر رندرق معرزا شتتتیاا ژ هارشتتتژ مرسژ ومشتتترط زر نم اژ
امرتتتتره تر وسازت ستل اس مع زاراس سشتتتتدامرو فات گژ و تی دژ ترتتتتد ه سیبرشتتتت  .را افل مع سرزر
اوا م رتتتتدی شتتتت د روتتتتالحیل واادیرر استتتتل مع دیع تر ووررچع ترس اتبرتتتتع اوا را ع زاال
غا ره اناشتتتتدع و ر ازاس احداات زر یشتتتتداوس نمره زتی ه مع س تیه سیعره زر ارمع اوا ح تتتترر
ارفدع ام ه سیگنارز وزر وتتتررو اسیره اک مرستتتع سع ر اندرو وچیررس ر را ستتتل ارز اافدع و اوس
اتبرع تر سیرارام در میل میک شره ان طااب اا گرمع ز ر وی ر ه ا ورزه ش ه رش .
وررچع ترس ارز شت ه را نمژ ارشتب ل همییر وتررو و سیاو ه وزاراس فانم نارز ه مع و ر وسرزرش
ت رن حیرو رش ه وررچع تر را اک اک یاوه ورزه وشیاا ژ ترس زاال ذاه را اسا اوا سژ
ورش ت  .را افل مع زر ارمع زاسرز تم دتاابر ی سااستتم وتتررو سیگیاز هاسر ر معژ دفروو مع زاسرز ع
ه میرن یشداس سرم اوا م ارز.
لبتاس دامتاد:زر اوااا ستتتتتتت ه  24واوااتل ستتتتتتت ه  11ویاات و د بتتره غشتتتتتتت رارو زاسترز را ان وتررچتع م ژ
س اتتر مع ع ن ره ش ت ژ غشتترا و ارز سیش ت وان مشتترر ترس ت وورمرتتدره ودامرتتدره وچی وارز
سژ شتت و ت تر زر زاال اف رمرتتدره ع واهه م نهد رره اله وزروان ع رفل اافدع سژ شتت هدییع سژ
معرزم ه و ااس زاسرز ویاات ستفی ه عرسع وورس افرار چاسژ ستا رمر مع ع ش رمژ ه را غو و سژ
وسیگرا دییع سییازم .سرا
مرسی م ه ر س اتر سترادع و رفدع ان وشتم ارستف مع ع ش رمژ غو
ا ه ااس زاسترز چیع واتر چ دییتع سییازمت واطااه ستتتتتتتدی تترس چیع را ا ت ونس سژ مازم و
سیگفد اا مته ومگرر ستتتدی زاسرز ر ه زور ستتترنس هزارهج هوستتتراا سرجرزاو ستتتتا امگیر اازا ه
وزاسرز را زر رون اارارس سااستم اوستژ وسرتاو ان تعع فرو ارضژ وسعررس هساره وزر اسره
مگع سی ارز.
لباس عروس:تبرا اوا شتتتترسل رال اراقه مر ژ روستتتتاس ستتتتا رمرهویاات اط و غرشتتتتل
مادعو مع نسرمژ زر سیره سازت نارز ساوب رزه وتعد ی مع مع ان وشتتتتم حیرامرو ستتتترادع سژ شتتتت مع
متره دییع ود ارس ه نارز طرالمژ ودفاابر طربل فاستتتر استتتله ع واهه ااس بشتتتا مرتتتراه مع سرتتترتیل
د ارس ه را وش زارم .مع را اضتترفع معرز مع ت تتر ارمرازه اوا ببل ار میع زادا شتتره ع س ت
رغ ارز استتتت و ااس انزواب سرزه شتتتتترزه میر ببل ان ببل زر دییع ود ارس اا وستتتتتی ع مع ه را مع
افدیمهاب ات سژ ورنم  .زر ب ت اول را وشتتم یشتتدا ان 71اتژ  91ارستتف را دییع سیی و ت ه درس ت
معرمک اررز دعیر معرزه ه مات و سالام سژ سترنم و ت ست ارس ان ه وشتم را رمر سیی  .اا وشم تر
را زر ااا ع ترس رر اناشتتتتتتتدع و زر جراژ ساتتتتتتتره و ستفرذ جر ور سژ م و ت نمره زتی ه ع
واهه تعرتراع ترس زور وویه ارز را ع س رل ز رو معرزه و ع دییع ود ارس مع مع حی یل فاش س دژ
را زارز ه ابت ات سژ ورنمت  .وشتتتتتتتم سرجرزه را روس ستتتتتتتدرمع ارمع غمی و فاش معرزه وروس ه ق اات
سیرارم ه ت وشتم ترس رمر ش ه را سرم ال وار سراا ارمع ترس مته ومگرر روس وشم ترس رزس باار
سیت ت ت  .ااژ تتر سیگرا ت وشتتتتتتتیترزو سیت ت مع ارار زر نسرمع ترس میرال ببل حدژ مرت اوا را ا
روس اا مع ارز شت ه سژ مرشتتد و ت ماا ع دییع ود ارس سیگافد  .ت ه ارمم تر وشتم فاش شت ه را
زر اک فاش برس وضت یم دا ار ع او ال وط ژ ا یمغو یوو ویدرم ه و ت ارمم ترس ز رو ش ه تعع
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ع ارمع زستدع جعتژ وشتم ترتع شت ه رامع زر زاال ا یم اناشتدع شت ه ودرست درر ود رق ستیم رتدع ش ه
استتله ع ناا نامر ترس شتتره اناشتتدع ودرست رمگ ترس شتتره ع حعراع نامر تره ع در ی ه وار یدا افدع
شتتترز ه ع سرتی ه ه غرن ااسژ شتتترم  .را افل س و نسره دییع مع ح وز شتتته اتژ زه ستتتر ل را زر
اسیگیازهو ت ان میع ع وراع امعرل رستتتتی ماا اروس ستتتت ر تر رر مع یاوه ان س رل زر سی اه
ترس رر س ر نار ه ع ناا فدرق باان سی ت در اشک اازز.
کلچه پزی :را افل مع زو ار ستتع رون ببل ان سااستتم جشت اوستتژ زوستتدره هارش تروم اه وتعرتتراع تر
زور ومرزاک رطا رستتتتتتم م دع وح را ورس جعا سژ شتتتتتترم  .ارمرازه اوا را ااس ارمرازه زاسرز
هوت م دع وست ار ستی ح را زر زاال اک مرستتع چر ژ مع ام اا ع مرت غرمیبژو ارز سیشتترز دییع سیی
وسترزاسژ متع اوا تع طاه ارمع ا ه وزااعژ ارز حامل سیی ه ه چع را مع زر دییع زا ه رزم زر
س رل اوا تعرسره ر اوا امدترل زازه سیشرز.
خبرستتتتتازی(جهیت چید) :رزر مظا زاشتتتتتل شتتتتتااا نسره وسیره ااس ارمرازه ترس س دظم م ه ستتتتت ل
وسااستم اوستژ شتااا اره ستراد سازسره زتی ه تر ع س ظرر اشدااس زر سااسم هتا زو جرم زر
مدیوع دفرتم سشتتتداس ر تع اگاهاک اتژ زو رون ببل ان اوستتتژ اک فازس ان افااز زتی ه را سرذ
سژ م در سرتتتترتیل اره ستتتتراد سازت زتی ه را وش اافدع وتعگره را را زرجااره باار زت  .اا
شتتتت د را "جیدگا" سیگرا مع ستعرال دع ترس جراه ومرجراه را سژ فاستتتتد در ارمع ع ارمع رفدع
وتعع میر را ع اوسژ ز رو معرا .
سرزاسژ مع اا فاز ع زاال ارمع فازس زاال شتترزه برره ناا را نسرسع سژ م "ستتالت ییم سیش ت ر
ش " ات ژ ستتالت ا شتتتعر وشتتعر را ااس مرش جره معرزه ش ربال غ رب ژو ز رو سیی م ووتتترح ارمع
زر وترستتتتتتت ست مرر تر اذیرر اا بررو چ ی سیگرا "و ییم استتتتتتتالت وی وی ک ارشتتتتتتت ع " ات ژ سر
سیتراتیم ادرتعغ رز زاتعو ارنمژ ررام و ع دتتی ه ست ارس رز ا ت را ستتتتتتتل راستتتتتتتل ارز اافدع
و اشتترمع راستتل شتت د ز رو م ه سیاارام و رطا ز رده هچیرس را را زر اادیررش گنارز مع
رت سرز ز رو ار ع ن ره شتتت رمژ غجیدرمعو ارز سیشتتترز مع سیدرام شتتترسل ورل مت هستاتتترالو زستتتدژ
ه رزها تهوغیاه رش .
جشتتتتن عروستتتتی کوچ :اا جشتتتت راره و ااز تم اژ ارز سرمژ فت اک رون ببل ان سااستتتتم اوتتتت ژ
اوستتتژ رر هتم زر ارمع اوا و تم زر ارمع زاسرز اافدع سیشتتترز در ر ه جعا س اراشتتتروم اه
هابتررق ومرزایتره تا زو جترم اازا ه و ااس فازا را ااژ ان وذرا را مع بررو ان دعیر معرزه
امگهراره مازه ویرنهذ و حیرامرو ااس سااستتتتم رون ت سهوستتتتراا سی فیل تررا زر سیره ارز دترتتتتیم
معرزه و ااس تا شت دغتعرتتراعو ان طاه رراره برت ااس ااشتتره وذیفع ااژ زازه سیشتترز در زر رون
اوستتتژ رر مرر اراه را امورت ت وافااز و اشتتت ر را درذی سژ م و ر ربد وورایر ژ
س داا ارمع سیر ره را داس سیگرا .
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جشتتتتن عروستتتتی بزر (کته ستتتتور):رون جشتتتت اوستتتتژ رر ااس ارمرازه اوا وزاسرز رطا
اوا را س بو سیی هجرراق ترس
ساترره ارافه ای ژ دشراه وراسل .وبو رون جش رر
ویشتعژ سا وسفی را اااه سژ ورشرم وتم زر اطااه ساش دیع سا را مع رت سا س ارز سیشرز
رتتتدع سیی  .ت تتترتبرا ترس استتتدفرزه شتتت ه اوا را ع زوستتتدره و ارشتتتروم امه زر سیره تبرا ترس
سرتتتدتعل شتتت ه اوا را ع د م زر حتیتل ع نوزس و ع ار ژ ع ستتترس انزواب سرفترمع سیاوز .ت
ایژ ان نمترمژ متع ارشتتتتتتتب ل استتتتتتتله
زاراس فانمتتت اه ناتتترز وارش ستتتتتتتیاو
استتتتل سرترس اوا را شتتتترمع سیرم و
ت ت تتع سرس تتتر ستتتتتتتا اوا "متترمتتل
سا شش ع زار -واره زار" مع ر ره
ش ژ ماا "ویدک"سیگرا را سژ ز.
ترات افل مع ارمع ترس مرتعگره رااه
وویاات نمتترمتتع اس متتع زر زتتترو ساوب
استتتل ع واهه زر اا ا سرس ستتتاه رفل
تر نابرهشتتتتتیل وارمع ترس ستبرل وط ژ
هرا ع اجاا زر سژ ورم  .غشیل۶۰و
ع ارش و اازه اوا نارراو نابرواااه بیعل وسیاه ترس اازه ع شعرل امگشدا سژ ورشرم  .زر
شت ره نسرمژ مع ااس اوا امگشتدا سژ سترنم را ان ست ر ترس واهه امد رق شرز .نااا اا س ر
تر تا م ات زاراس اانم اژ و واهه اژ ترس ارزس ترتتتتتتد  .س ال امگشتتتتتتدا ر مگی اربرو ستتتتتتا افدع
ل نمره
سیشتتترز مع ر ه زورس تا ارمع یعررس ترس سیشتتترز .امگشتتتدا ر مگی نساز رندرق معرزا
اسل.
وار تم سیگرا ااا س ر نساز زر ه نه وجرز زاشدع رش فا ا نااه فانم را سیل و سره سرادع
وفااتم م ه استتبرق ایا و امل زر ارمرازه سیشتترز  .تعع زاشتتدع ترس اوا را ع شتتعرل ناراو اش
رت غامورتو مع ع ش ژ ماا "امورت"د فظ سیشرز ارز سیی .
سیعره تر ز رو شتتت ه تر ان طاه رون زر ارمع و ر اوا جعا سیشتتترم  .ااس میر رنس تر ستتت دژ ان
جع ع رمشتتژ غا دیهزو را دادی و د ظیم سژ م و تعع اره را ع اا رنس مع وابتر میرال زتدرت
استل ز رو سیی  .میراژ مع زر اا سرتر تع ام ه سژ شترم وار ان ارز سیررو زرستدژ را مشره زت
ع میر چیع را مع ان ستاتترالو ستی شتت ره سژ رشتت س تیه دتفع ویشتتیه سیی  .ا ت تتژ ان
مراحژ غیا ان رمشتتژ سرتتر تع مشتتدژ وار وی رامژ را میر ع راه سژ ام انم  .ت ان اشتتدااس م ه تر ع
ارمع و ر اوا سژ ا وساتاوه وتتاه غنا ترس اوستتژ زر تا جشت و زر تا ارمرازه سد رست
ع شتااا و وضتتیل نم اژ ابداترزس میر ان تم سدفروو سیبرش  .تم نسره زر ارمع زاسرز میر اا جش
اوستتژ اارار سیگازز .زوستتدره و ابررق زاسرز او را غرتتل زازه و ت ا وس وش معرزه و زاال ارمع
سژ سترنم ار زر اا ا اجر سیگنارم در ستاسر اررزه مشرز و ار تم ع جرس ستی زاگاس زر ارمع باار
سژ زت و ع دتتی ه ر ورشترم ه تبرا ترس ستتفی مع معرز وت ابل وساتترمیل فیاس وارمرازاژ استتل
سااستتم را ازاسع سی ت و ت ان ه اتژ ادم اوستتژ وحدژ ااس ستتع رون زاسرز را شتتره ار ع ارمع ستترزه
غشعو سیگرا .
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سترتراشان  :زر سر ل نسره وسیره س رس "شره" را ااس سااشره سرزه سژ م ورسم سادااشره را
غرن سژ م  .روس زاسرز را رترس ب بع مازه و مه را ر دیع مرسژ ورشترم وساس عرمژهساووررو
زاسرز را دعیر معرزه و ر دااشتتتی ه راه ومم ستتتتراد سرس ستتتتامع ع اوتتتت ال ستی ژ غواالوسیگرا
سااستتم را ازاسع سی ت و زر اا ای ر ش ت د ستتادااش ت تتر درب سژ م وسیگرا مع "دیغ "ار "ول"
میرال م استل وار تم سیگرا مع ق ستتاز استل در ان جرم زوستتدره وار اشت ر زور و ا اااه ورل
وار ت اع اس زازه شرز و رن زو رره شاود یرر سژ م ت ا س اه ست ژ ع ساااه
شتا اساون چع رون سا دااشره اسل ساس شع دا رن غیاله اسل سی ازانم  .ت میع سرس سا زاسرز
دعیر ز تبرا ترس زاسرز اش را مع شتتترسل چیع ستتت ی ه زستتتدرر ار ت گژ ستتت ی ه ورس افرار چاسژ ع رمر
باسره ویا ت ست ی ه زستل مه وشتعژ رمگررمر ه زسدعرل ا نونس اسله ع معک ش د سرذ اس
مع رت "وعرمگیا” غس بو م هو سژ مرس ه ع د سژ معرا  .زر وبل ورشتتتتتترم ه تبرا شتتتتتت د تعیرر
تعراره واژه ترس تبرا تر د ر ترد هجرراق زرسل میرلهوسراا سررال راارز ور سژ شرز .درچیرس
را س تیه ورزاش ان وات ا هزوستدره هابررق واراشتتروم اه زاسرزه وسیم دا ان تععه اراتااه و اازراهه
سل یرورز .ت م یع زاسرز رتبرا ترس زاسرزس اش س بو اازا سیعره تر زاال ارمع ش ه وسالس ستی
ع ارامه ز رس واهه مع ر س رسبل ارز ش ه وفب زاشدع وام اا ع مرت ز رس سفا ارز سژ شرز .ع ارامه
سژ ایاز .و ت غرل ستاااره ع ساااه غ شره سر زر سفا اسل ه ورز شره سر زرسفا اسل و رشره حامل
سیی ت  .زاسترز ببتل ان امیتع ان اترمتع اش ا ا را طاه زاگ اه ار د رر رفدع و زو م رر دشتتتتتتت اه را ع
السع دت ا دعرا معرزه ر رستتتتی ه میر سی رات مع ان ارمع یاوه شتتتترز .زر اا ای ر وه دازا ردع
ارشتتبراژ را مع ع شت رمژ "ستتداام" سژ مرس واک مرد ردع مرتژ اس تل سرم تر ره ت س هسشتتدتل
رزه وتعگره ماا ع السع احداات رستتتتی ه و رتتتترس زروانه حامل سژ شتتتترم را افل مع اا ستتتت ل
رسی ه زوم رر ده زاه را ع ش رمژ "نا گک زرارفل چی " سژ ارا .
شتاه(داماد) :شره وتعااتره وس ت ان امورت اا س ل رنت ارمع اوا سژ شرم  .ت گرسژ مع زاسرز ان
ارمع یاوه سژ شتترز اتژ تفل ب سژ مرتتژ مبرا زر ج ر وس باار زاشتتدع رش ت  .در ع او ت ال ستی ژه
ش ت د شتترت همتو و میدژ ر شتتره رو او مع ش ت ه رش ت  .زر اا ای ر شتتره را را زو وناا وناا زستتل
راسل و وناا زسل چ تعااتژ م وزاسرز را ع ارمع اوا سژ رسرم  .زر نسرمع ترس سر ب وبدژ
مع شتره سترار ااست ع ارمع اوا روامع سژ شت  .وناااه وس میرسترار ااس ع زو طاه او باار
سیگافد .
سرزاسژ مع شره اه ارمع اوا روامع سژ ش .جرامره زترو راه رفل و س زاسرز وتعااترمه را ردع
معرزه وسی راستتد ورزاشتتژ ستتل یرورم و ر ارام ه اا ز ر "زوات زوتل ورز شتتره ع زت اات شتتره اوتیر
واووتتیرهدیته اا ن رمه ارار زشتتع رمه ناا ور" مع ر واژه سی تعااتژ سژ ش ت راه را رن سیگناشتتد
وتاب رس مع راه طرالمژ داسژ رز اسیرمرو اا چ ی حامرو یشدا ع مظا سژ رس .
برف ع زاسرز ر ارامه ستتتتتتاوزه "شتتتتتتره سر س هورز شتتتتتتره سر س " وارز ارمع اوا سژ شتتتتتترم  .زاسرز و
تعااترمه زر ارمع اوا زر ا د ا ر چرس وشتتتیاا ژ و ت ر ارراس زاگاس مع ع شتتت رمژ ما غبعرچ
داالو مع رت فررستتتتتژ ما مره سرتی ه ر روغ نرز سیگرا  .سررز ونااااژ باار سیگیام و ت ارراس
س دژ را ع تعگره ع سفاه سیگنارم .
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مراستم بستتن ن ا  :سااستم دشتاافرو میر ت ان اررزه غنا غرن سیشرز .میر زوشیره تر ستعرال ان
طاه رون رتدع سیشترز در زاسرز و اوا درام نوز دا ع ارمع اوت ژ شتره اس اسر ااا اوا ببال
انزواب معرزه استتتل میر او زر ویشتتتی ات ژ ت ان مشتتترتتتل اررشتتتی رتتتدع سیشتتترز.واا سرتتت ع درح س
رسرتتترال ستتت دژ و ااژ م اارو غشتتتدع استتتل مع ارار اک مرد دفییک وشتتت رال ان ستتتر تع اوا میر
استل.سااستم میر را سالس سرذ وم ردر ا یفع ستل مع شت د روحرمژ اسل ه ع ویه سیباز .زر غرن
اک مرسع چر ژ زر اا ا میر اراه انشدع سیشرز مع زر زاال ه اک زامع مره ف یا ارشل راه ارو
واتر ار ستتتتتتتف ت واتک مترستتتتتتتع ق متع زر زاا ه دردع ترس ارشتتتتتتتل وراره تر مره را دع شتتتتتتت ه استتتتتتتل.
زرغشتتیل۶۸و فا ا رتتدع مازه میر درستت اک د میر اراه اک ومیل و زود ان اراتره مع اررس
رستتره ااس ش ت د میر رتتدع م ه ترتتد وتتررو سیگیاز .ومیل ت ان ارام ه ز ر ذاه ق میر
را تع مرز اوا متع زر جترس زاگاس زور ان مظا ستتتتتتتراا سیعترمره باار زارز سژ از .زر اا ای ر ااا
زااع وار عع اوا شتتتتیا یر را مگافدع رشتتتت ومیل را اجرنه وروز ع ادر اوا معی ت وج ر ومیل
باار سیگیاز وحب شتیاارشتیا یر را سژ ارات  .سرزاسژ مع زااع وار عع اوا حب شیا را اافد وار
شت د حب شتیا زت ه ی ه زار وازاال ه شت و ع ومیل اجرنه زازه سیشترز مع ر ذاه ق میر مرز
اوا اوز .ومیل را رضتتتتترال اوا را ااس رتتتتتد میر گیاز وزر وتتتتتررو ا اان رضتتتتترال
اوا ترات ان زااتل ذاه میتر اتک دردع ارشتتتتتتتل ووررچع اس ان مره و تم معژ ان ق را ان ذاه
اافدع مرش جره معرا  .ت ه ومیل زو رره مرز میر اراه س ه وزرح تتتتتترر زاشتتتتتتل زود ان اراتره
ا اان رضترال اوا را ااس میر اراه وزاسرز ا اله سی ارز .ت ان اا زواراه ا اان مظا وشیرزو
ومیل را درای معرزه ومیر اراه ع ارامه ا بع میر غرن سژ م  .ا ان ع ستتا رستترمژ فا ا میر
زوجفل ا ه اوا و زاسرز ع تع اگا زستتدعرل سی ت مع ر ه استتدتیرت ویرم اا زوجفل ا ه اازز
وتازوس میر را اتژ اا ساح ع نم اژ شتره س تر ارشتژ ترس رونارر را سشتدامر سیره ارز دترتیم
م  .ت ان ادم میر اک د ان نمره اس مع باا ل یشتتتتتتدا ع اوا را زاشتتتتتتدع وزاراس فانم اه نارز
اسل وزر ی نسره و ر وسرزراش تم نم ه ترد  .اوا را رااه سیی .
اوال تاستتتتتتتا تاوا ستیتتره تتتتترس
اشتک وشتیاا ژ را ورشرمی ه تبرا
تتتتترس تاوا رامتتتتع زر تت گتتتترت
سااسم جرسع ااه دییع ش ه ترد .
ع اوا ورشتترم وزر ی نسره
جیتتل رس ارش ردتتع مرتژ را
میر سشدتل سژ سرنم  .ت ان میع
را اوا را اااه ورشتتتترم م .
اوا مرس امگشتتتتتتتدتتره زستتتتتتتتل
راستتتتتل ارز را ااس ستتتتتع رر ع
م رر دش اه دعرا زازه و اویشرمژ
اش سرتی ه و سژ رس .
غشیل۶۸و
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ستتت و اوا و زاسرز تا زوسشتتتدامر ع مرزاک دشتتت اه س ه معژ ارمرتتتدارا اافدع ع زاال ورس افرار
ترس ارز سیاارم در ان فرو نسی ژ و ستتعرمژ زر اسره رشتتت .وو ان امورت اا رستتتم زاسرز و اوا اک
جر ر سیعرمره واشتدااس م ه ترس سااستتم اوستتژ ر مرااد زههچ ر ومژ وستتراا وستترال سرستتیتژ ر
ستاااه ت ر ترس ست ژ رنت ارمع ومرشترمع زاسرز سیشترم  .اوا وزاسرز را زاال ارمع سرادع وجرس
واهه اس مع ااس شتتره زر وتتفع رر ارمع مع ع ش ت رمژ ماا "شتتع ش ت می " سیگرا زر مظا اافدع
شتتت ه استتتل باار سی ت .تا زو اوا و زاسرز ت گرت مشتتترتتتد ستتتتژ سیررنم در ایژ نوردا و زاگاس
زاادا شتی نااا سژ ارا و رور زارم مع ارار تا مرژ مع نوز دا ع نسی مشرل ه فاز مربل ع
ش ت د زاگا برو وحرمعیل معدا زر نم اژ سشتتداس ا ارات زاشتتل ان اا ستتب تا زو ااس اا
سرتتتتتتتتت تتتتع زر ستتتتتتتتتتتتتژ و دتتتالش بتتتاار ستتتیتتتگتتتیتتتامتتتت دتتتتر اتتتیتتتت اتتتگتتتا را زر دتتت تتتترفتتتتل بتتتاار زتتتت تتتت .
زر اتترمتتع زاستترز ستتتتتتت تتل زاگاس میر وتتتتتتتررو سیگیاز و ه بتتررو ان اا استتتتتتتل متتع اتتک د ان افااز
زرستدیررشترارتدع و زاراس و ر و سرزر را روس اوا را مع ر چرزر واهه ورشترم ه شت ه استل ر ا اان
واژه ستتتع و ر و ستتتع سرزر ااس ستتتع رر درستتت وستتتی ع اس مع ع مرت معرمک ارز سیشتتترز اسی ارز و زر
حتیتل وتتالحیل و ر ست رس را وی ا سیی و افدع سیدرام مع س غو ر ست رسو میر شتترسل و ر و سرزر در
ترتتتتتدم و ااس ا ه و ر ارام ه "و "و ارمعه سرزر ارام ه ارز سیشتتتتترز .ت ه س ر ب ستتتتت ل اراشتتتتتره
اوا طفل اررز ستترتژ را روس نامرس اوا سیگنارم در اا زوجفل زر ا وتترح فانم اه نارز
شترم  .ت ه مره را ر روغ نرز سرتی ه ااس زاسرز و اوا سی ررام و ست ژ ه اا اسل مع نه و
شرتا زر ا ه زر نم اژ نمر شرتاس شره را اادالذ ار و زاراس نم اژ شیاا و وا ان سره شرم .
ویه ان میع غناس اوت ژ را ویه روس اوا و زاسرز گنارم  .مرستتع غناس میر را زور ستتدرمژ ع مرت
"شتتره ستتدره" ارز سیشتترز زور سی ت و ت زر اا ا اا زو جفل سیگنارم در ر مرش جره م  .وتتاه
ارراس وابراو غجعا بروو و ر وسرزرهاراشتتتتتروم اههتعرتتتتتراع تر دتفع اس را ااس اوا سی ت مع
تترت "روس ی تتک" اتترروس معتتراژ سیگرا ت  .حدژ زر اا ت گتترت ااژ ان نمتتره زتتترو میر تترطا زات ه
اوا سژ ا و ر ارز دترافژ را میر سژ ورم .
کهل زنهد(سترشتویی):س ل اسل مع را ت ان س اس ش ه تفل رون ان سااسم اوسژ اارار شرز.
زر اا وبل و ر وسرزر اوا ر و ر ارام ه اوا وتعرتتتتاش غااا نه م اشتتتتدع رشتتتت ر سرزرش وار
اک د ان نمره ارمرازه اش و ع ارمع زاسرز سیاوم وتا م ات شتتتره ااس اوا تا چع مع النت رشتتت
ع واهه سرتتترال وستتترال رااه و ویاااه س تیه دتفع ویشتتتیه سیی  .زر ارمع زاسرز ضتتتیرفدژ دادی و
د ظیم سیگاز و تعع سیعره تر زر انراه ستفاه ارمرازه ااز تم سژ ا و یم واه طترت معرزه ومر
شت راژ سیی  .ارمرازه شتره س ر ب اسیرمرو و س ل ستی ژ شره ااس و ر وسرزر اوا ع شعرل و ر
ارام ه اش دتراتژ را میر دت ام سیی  .و ت ان س و نسرمژ مع النت استتتتتل تعع سیعرمره ارمع شتتتتتره را
داس افدع و ر تعگره ا احرفظژ معرزه و ااس اوا وزاسرز نم ارمژ وا ان ستبل هزوستتتتتتتدژهتع اگا
فیعژ وااورز ف رس زرسل ارمرازاژ ز ر وی ر را م رر سیی .غوییررو
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 -۴-۲خانواده
واح استتترستتتژ زر جرستع ستتتانسی ورسیا ار رت زمیر رراداا فاز ارمرازه راو ارمع سیبرشتتت سرم و ر
سدبتربژ ناا اسا وت ر اجااس فتترتیتل سیی  .اسر زراا ستتتتتتترادرر نمره مته ج اارمع زارم مع رراداا
ارمم ارمرازه رارسل نمره ارمع ره یه سیباز نه زر اسرر ارمع فترتیل سیی و ساز یاوه ان ارمع ع
حیه مره اور ارمع اسل.دت از امررمیرایع زراک ارمع نم اژ سیی سا رط تاارمرازه سیشرز و سا رط
ع رتباال و س ااال زرستتتتل دت ب زارز و زر ت تتتتژ س رطب سا رط ع سوبررس ا تتتترس ارمرازه تم
سیشرز مع سیرمژ ااس نم اژ مازه ج اارمع م اشدع رش چ مرل رتم نم اژ سیی .
وتژ زر شتتتااا فت ژ معدا اا سرضتتترد بر ل دتعل استتتل  .نسرمییع ا تتترس فرسیل اک مرتتتل تم نارز
شترز ج ا سیشترم اسر ر ووت اا زرایژ ان بااع ترس شت ره رر س رل ارز سیی م مع سع مرل زراک
فترسیل نم اژ سیی مع اا اسا سا رط ع ستبل و البع س ارمرازه استتتتتتتل.زر اک ارمع ارمرازه اک
شت د ان  ۶۷مفا یشتا رشت و تا زه سدرال تژ رشت و ر و سرزر شت د تم نم ه رشت رارستتل ارمع
سدت ب ع و رو سرزر شتتت د استتتل و ر فانم ارز و مراستتتع تراه را رارستتتل سیی وارمعه رارستتتل
نمرمیر ارمع زراسرر مررس ارمع د ظم درستتتتت نمره رر ذال استتتتتل .راو ارمع ااس ناا زستتتتتدره ارز
وذیفع سژ ستتت ررز .س ال دا یع حیرامرو را ااس ایژ ل و ر ع زایع م ی ا وی ع را ااس ایژ ع اا
دادی تعع اسرر ارمع را د ظم سیی و سازتم دعرت ناا زستتتدره ارز ورتتتااه و مراستتتع تراه ع زتترمژ
سرت ارس وش یرس زاگا د ظم سژ م .

 -۱-۴-۲جمعیت وبعد خانواده
تاارمرار سیرمگی  21د سژ رشتتتت ه بااع ستتتتع مرر در  21ستتتترل ویه ع دت از  91ارمرازه نم اژ سژ
معرزم اسر زر ستتتترل تر اایا ر رشتتتت جعتیل اا بااع ع  51ارمرازه سژ رستتتت  .ر وجرز اا تم زر تا
ارمع ع دت از  4و یشتتدا ان اا نم اژ سییی زر اا ستتانسی یشتتداا اازراه ر تم نم اژ سیی ر
وجرز اا یع دت از جعتیل شتتتتتره تم تاب ر نارز شتتتتترز رن تم سی رات ر اک زاگا نم اژ ی در اک
ارمرازه ارق دا و ان تعع یدا رتترنم  .تا اازرس سی رات ع اازر زاگا ارز ناا اک چل نم اژ
م  .و زر مل اا بااع مشره زت ه رش جعتیل را زاشدع ام .

 -۵-۲روابط همسایه گان
شتتتااک ه برت ارمع غتعرتتتراعو واژه ترس سیبرشتتت مع زر س رطب مرترتتتدرمژ اف رمرتتتدره غورسیاو یرر سژ
ام .تعرتتتراع اره روا ار ژ ع تع اگا زارم  .اا روا طررس سیبرشتتت مع رراره افدع ام مع غم
تعرتراع را غم ارز وشترزس تعرتراع را شترزس ارز سژ زام  .زر سااستم اوسژ وفرو ایژ ان تعرراع
ار ه تعع مررتر ع زوش تعرراع اره بااع سا رطع سژ رش .زرس رطب ش ره نسی مرر تر زسدع جعتژ
وتتتتتررو سیگام واترتژ تابااع درستتتتت مررترس زستتتتتدع جعتژ زربااع فترتیل سیی .سرم حشتتتتتاترس
عرسژ ه مررترس اوسژ ه معک تر سرتژ و زازه ا رار مرر ااس ای اگا وغیاه.
وراع اجدعر ژ یشتدا تعرراگژ اسل چره ارشیره زورم وتژ تعرراع مرزاک تعیشع زر وی رس تم زاگا
ام س ل تعرراع مرزاک یدا ان اازر زور سا ا اا اسا اسل.
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-۶-۲ساختاراجتماعی (میرها،سیدها،شه ها ،اعوام )
 -۱-۶-۲میرهتا سیاتر ر تعره اره تر مع زر س رطب مرترتتتتتتتدرمژ ورسیاس غشتتتتتتت ره و نم اژ سژ م .
سیاتر زاراس نسی تر نارز سیبرشتتتتتت  .سیاتر اا س رطب ارز زر طبتع اشتتتتتتااه سژ افد مع اا اره تر
زارا س چ ت ا زتتتره غات سل مرر و رزم  .وتژ اساونه اا یر ع سرم سازت تر رزس نم اژ سیی چره
زاگع س ل اره ترس ستتر ب مرتتژ ع میر میرنس م ارز .ارمع تر سیاتر ار تعره ارمع تر تم سرم ارمع سازت
رزس سیبرشتتت اسر ر ام مژ دفروو مع اره تر چره سیعره زار رزم ارمع تراه مالمدا مظا ع ستتترال ارمع
تر اسر وه دفروو ستعررس چره ستعررس شره ایژ رز.
 -۲-۶-۲ستتتتیدها :ستتتتی تر اا س رطب مرترتتتتدرمژ ارز را ان مراستتتتع ترس اسرت نا اتتر ا اسرت چیررت
شتتیتیره سژ شتتعررز اا ستتی تر انمظا بیرفع ر سازت زاگا فابژ م ارز اسر طان نم اژ شتتره سدفروو رز
ات ژ یشتداا نم اژ و رفدرر شتره ر ستی تر رز .چره اا سی تر زر نسره تر یه ارز را ان مراسع تر
اسرت نا اتتر ا سیگفد سازت ااس شتره احداات زاشتد  .اا اا معیگرا سی تر زاداشره را ع دع سی
ت مع فت سی تر سیدرام زادااراه را زر میر ارمیر ار دع تر زتفرمره زر ورم .
 -۳-۶-۲شته ها :ایژ زاگع انسترادرر تر اجدعر ژ زر اا ستانسی غشت ره و شع تر رزم ودت ار اا
ابرات ای ژ مم رزه وتژ ربر ل شتتره ر سیا تر رزه نم اژ شتتع تران تعع ابرات ار ستترادرر اجدعر ژ زاگا
دا وار دا سیبرز و ارمع تر شتتتتره ر تعره ستعررس سیاو ستتتتی تر و سازت رزس سیبرز و یشتتتتدا ارمع
شره ماله و ر ف رتر رندا و سرم ب تع رزم .
 -۴-۶-۲عوام  :وترای داا مرتتتتتتتژ تترایتع زر اا روستتتتتتتدتر نمت اژ سییازمت اا طبتع رز مع ان مظا
ابدارزس مع دتاابر  51فیا میر زاراس نسی ای ژ مم و  91فیا میر زاراس نسی مربل ارق زاشد
نم اژ سژ مازم  .وتژ ستتترادرر نم اژ شتتتره زر ح س ارق استتتل .س ال ارمع اایع تعره شتتتع هسیاو ار
تعره ستی تر سژ سراد تعره ارمع را تم تعی راال سژ سرال ر تعره ستعررس وتژ ع ام انه مرچک
دا سژ سرال.

 -۷-۲اعیاد و آالت موسیقی
ا یرز او ژ سازت روسدر ورسیا ه ی مررونه ی با رهه ی ف ا سژ رش  .وتژ والزو ح او ستع
غ و ه ح او ژ غدوو اسرت چیل ومیعی را جش سیگیاز.
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 -۱-۷-۲فرهنگ نوروزدرشغنان بدخشان
سازت شت ره مررون را ع دآ سرل مر سیگرا و ان ه ر احداات ار اسدتبرل سژ ایام  .مررون را زر
س تع ر مرت شتتراره های اا اارت ه جشت رر و ار جشت یرر میر ارز سیی و سرزه اژ ع استتدتبرل ه
نسره طرالمژ را زر ا سیگافدع اسل  .زر حرل حرذا دو یل مررون زر وترراتژ ش ره سع رون را زر
ا سیگیاز .زر امدظرر "ستر ل ستت " مررون نسرمژ اافدع سیشترز مع ش و رون اا ا سیشرم زر دترام
تتتترتر ه حامل مازه ع سترت زل سیاستتتت مع ان
ست ژ مع " فدرق زر ساز" مرت زارز  .فدرق ان زاگا
تعع اات دا و ستض زر تعی زوره زامع زر نسی را دع سیدرام هستتبرش وی ا سیی  .تا چ سازت فاا
رستتتتتتتیت ه مررون را سی ام وتژ ااس سشتتتتتتت د ستتتتتتتراد دترال ستتتتتتترل ع ای یفع ار سآل بااع سااجتل
سیی .ا یفع ا اسرا مد مورت سر ل و تتظع فاارسی مررون را ع اتل زه ا اله سیی .ت ه او ژ
سر ل واسژ ان جرم سرم ره زه هج گیاس ان سر ل ار رون متو و اسدتبرل ان مررون زر رون سر ل
ستت " رزه اسل .ا یفع ر ا اله سر ل ست " ع سازت رد و سرزه مازه "وا اات" غجرروو و ارمع ورمژ
را میر ا الت سیی .
روزاول اول نوروز:
غناس مررونس شترا سیعداا چیر رشت .وترح ارمع وتبو اوبل ان اراق ا اراسدع تعع را ی ار
سیی تتت .اررز وماله دتتتر ا ستتت ه اوتی مررتتتترس فدتتترق ان اراق سی یرمتتت .وو ان"شتتتتتتتتتراره یتتترر
سبررس"م رمر یس ت ل ارمع دیرمژ غرن سیشتترز.ستعرح وتترح ارمع وم رمرس ارمع ه رز اعیا مازه ع
سرزه مازه مرمیرس .س اتتتتتتر مرروس مع بعرچ  qamachمرت زارم .اا مرمیر ان چیررس ر یدروهو رز
ستل سیآا .ست و میر ر ا زر دشت اه ر ارمرتتدا اات سی رشترم  .دشت اه را ستعرح ااس اا مرر سازتر
روشتتتت سیی  .ت چرس وتتتتبو ساز ارمع رستتتتد ژ س اتتتتر مع ان مره تر چی ه استتتتلهاافدع و یاوه
سیاوز.زر یاوه او زو مرد جتتررو را سیب تت زهایژ را متتع چرق زستتتتتتتدتتع زران زارز"ستتتتتتترار جتتررو "
سی رس هوزاگاس ژ زستتدع "ویرزه جررو مرت زارز.وبدژ جرروس تر زر یاوه سرزه سیشتترم ه وتترحب رمع ان
ی س زو شتتراع حدعآ جفل رشتت هاافدع جرروتر را زر زستتل اافدع زر ارمع سی راا و سیگرا ه"شتتراره
یرر سبررس"وترحب رمع نه زر استدرمع زر ارمع استدرزه ع م او ااز رز سی رشت و سیگرا " اوس شعر
سبررس" ان اا جر ستتتتت ل ارمع دیرمژ شتتتتتاود سیشتتتتترز.زر اا تتظع تر زر س ه مرتتتتتژ زر ارمع سعی
میرتتتتتل .الااه ارمع و فاش ارمع را درنه ورمرتتتتترنس سیی .وبدژ ارمع مرسآل ورس شتتتتت وتتتتترح ارمع ع
اسل ر
ا یررس ارمع سشت رل سیشترز هاو زر زارارتر و ستدره ترس ر زسده وزر چیررارمع ادر مع
شتی ژ مع زر چرق زستدع رتدع ش ه اسل.ال سی ادر  .وا یرس زارارتر وشفل ارمع ان رز سفی وادرفدع
سیشرز  .زر ش ره سع معرز ا یرس رزس مررونس ستعرح ورح ارمع نه ر و وع زسده اشرزه زر رز
ام اادع ستتت و زر زارار ار ستتتدره ارمع سیرم ت اا عل وژ زستتتده سیعرم .ال زوت درستتت طربژ و ال
سترت درست ان چرق زاااه شتتیله زر سااستتم ارمع دیرمژ اررز در رر شتتامل سیی  .اا ا یر یشتتدا
ع فدرق شتتبرتل زارم هوبدژ ورمررس امورت سشتترز وتترح ارمع نه چ ر و غبرر وررستترتع را زر دشتتدژ
جعا ورزه ان زروه و ا سیی مع تعع ان ویه راته زور شرم .
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وبدژ ان اتر متع یاوه ست مرتتتتتتتژ ان ویه رواه مبااات هنااا اسیره زارز ان اا م ورو ع ه زت فل
اس ت .نه م ورو وررستترتع را زر اک جرس و رتژ واو مازه س ت و رنس مازه ت تبرا درنه و ی امع
را زر ا مازه ع ارمع سی راا وزر تت ژ رز اافدع س دظا ارمرازه اش سیشتتتتتتترز در اا نسره ا تتتتتتترس
زاگا اترمرازه .زر یاوه والا و معت را ارق سیدیترمت هوارق ورس شتتتتتتتره سیی .نسرمییع ورمرتتتتتتترنس
اال شتتت اتل ارمرازه ایدراژ فاش ار ذاه وار چیرس زاگا زرزستتتل ع ارمع سی راا زر زستتتل تا
ایژ میر شتراع اا ه اسل ورسل ه ان
تا طاه مررو نزه شتتتتتتت ه و رال اعی ه
نزه ش ه اسل و ه ربال واال را رطا
سیآورز تا اک ان میر وارز ارمع شتتتتتت ه
وتتتتتتترحت اتترمتتع نه را تتر ست ه .یتترر
مرنمی دباایبرز سیگرا  .وتتترح ارمع
سا مد میر ال رز ورشی ه میر دباایبرز
ستتتتتتتتیتتتتتتتتتگتتتتتتتتتراتتتتتتتت  .تتتتتتتتتراتتتتتتتتتنشتتتتتتتتتتتتتتتل
ت تتتژ رستتتم و رواب زاگا سیاستتت " ع
طتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتبتتتتتتتتتتتتتره"
تتتتتتتتتتتتتیتتتتتتتتتتتتت
شتتت مررون رستتتم" مال غرن غرن" اا
رستتتتتتم رستتتتتتم ی ط بره استتتتتتل زر اا
رونتتتر حدژ مرتتتتتتتژ ان مرتتتتتتتژ زاگاس
غشیل۷۷و
زاداش را اراسدگررس سیی .
وار استت ه انتگرو اش رات و مرتتژ حب م ارز رز م  .رتتیررس ان جرامره مع رشتتب زادا سیشتترم
و تتتع ویاونس ارز معدا تتترور زارمتتت ستض اسیتتت شتتتتتتتتتره را تتتع تعی رون فیاون سیب تتت متتت " یتتت س
ط بره"فاوتتتدژ ااس جرامره رشتتتب استتتل نااا وات ا زادا ع اراستتتدگررس زر اا نسره رز معیی .
رستتتتتم اا طرر استتتتتل .ط ب ه وبل شتتتتترت رالس ارمع مرتتتتتژ مع سی رات اناو چیرس ط م سیبااا و
غشیل۷۶و
رواعرتژ را زاال ارمع سیی اا ا یرو را سی رام :
مررون ش و التع ارشامر ا س
بل ع دعرشرس زه وچ ر ا س
ساغره ترا جع ع یازم واوان
ساغ زل س ان بفو د ر ا س
رون مررون اسل و رتم سبره نار
نمر زل را سیباز رس یرر
اس و ر ر ایرو مررونس ه
در داا رحعل م واورزارر
رجک یر ما ما ی
روغ یر شا شا ی
طربژ یر ا سا ی
شراره یرر سبررس
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ان وراره ورح ارمع س به را سی اس  .ش د ط ب ه تا چع اراسل ورح ارمع مر چرر اسل
رضراده را زت .
روز دوم نوروز "
رت ااره" ار زشی م دی
زر اا رون سازت مترحیتع زر ایژ ان ترسیتر جعا سیشتتتتتتترم وتا مو ع دراه ارز غنا را سرزه و ر ارز
سیآورز و اا سازت دعرسآ رتم غنارا مرش جره سیی  .ت ان واه طترت ربد و سرن شاود سیشرز مع
زر دعرت اتل شامل سیی و مرزمره سااوه رنس ارز سیبرش .
زر شتتتتتتت رون زوت دعترت اترمرازه غناس را رت رب را سرزه سیی ه ااس و د رب یداا ا ت را سرزه
سیی ا ت زر بالستتت ر مرفدع شتتت هه مرفدع ترس زرشتتتل ان مات ج ا سیشتتترز و تعد ره م ع ورچع ر اا
رب حدژ استتتتتل .وبدژ شتتتتت فاا سیاستتتتت ه ااس و د رب ساز ارمع ر ستتتتت ل ااس ق سیاوز.ان روس
داترراو سازت ش ره اا ساز طررس ق را ورز مع مرژ ان تعرراع ار رتگنر او را مبی .ورحب رمع
نه زاک را روس ده سیعرم و ارشتل و مرفدع م ت زرشل را زر زاک سیرم انز .در ع جرش س ه رب
ا س ه مرژ ان ارمع سعی میرل .وبدژ زاک رب ع جرش سیآا هساز ارمع یاوه سیاوز او زر یاوه
ان زرال سیره زار شتراع اس را اافدع ع ارمع سیآا و ع تعع اژ "شتراره یرر سبررس"سیگرا و شراع
را ع ده زاه سی ادر  .رب را در زاا جرشتتترم ه ستتت و زر مرنه ماله ا ژ سیاارز و مرنه را زروه ده
زاه رالس ت دع تر سیعرم  .رب مات مات در وتتبو سیورش ت ه وتتبو ببل ان ع ذافیل مشتتی ه رب ساز ان
ارمع یاوه سیآا و وبل رناشتتل هنسرمژ شتتافع ورس او ان وشتتل زر شتت ی ه سیشتترز ه وتترح ارمع نه
سی اس هافدگر ع ن ره فررسژ امورت سیشرز هغشیل ۷۷و
میردژ ؟
س م ا رر
چع رر مازس ؟
اشدا ع ب رر
چع ورزس ؟
غ ع ریرر
ان مور ورزس؟
امل نابرس و اشیرشم
رن چع ورزس؟
معک م راره
ت اا ارمرازه تع ااایا را دباار و شراره یرر سبررس سیگرا  .و ع زسدرر اره سی شی .
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روز سوم:
ااا سرل مم اه رش .زر رون سرت مررون مرتردرمیره اره غش رهو ستعرح جش زتتره را اسدتبرل
سیگیام .
اا جش ت ازاسع مررون رزه واهه اژ تر ارزرا زارز.سازت وترتتراتژ ش ت ره مررون راانزوستتد اشتتد ژ و
ستبرق داا جش ترس ارنار ژ سیی .

-۲-۷-۲آالت موسیفی
ااا ع الو سرستیفژ ورسیاس مظا ع ام انام ای ژ تر س دژ و رسژ سیبرش مع ان جع ع ه زهه زسبرره ه
ر رق ی غهاکه اس کهمژ ار درتع وغیاه سیبرش  .غشیل۷۰-۷۰و
متتتع ان اا الو سرستتتتتتتیتژ زر اوستتتتتتتژ ستتتتتتت تتتل تتتتر فات گژ ستفتتتل تتتتر و غیاه سررز استتتتتتتدفتتترزه
باارسیگیاز.اسرمیدع سیم استتل ورسیااره زر ت گرت اوستتتژ ار ت میر شتتتره چع ستتتی تر ه ارمیر ه رت
ستازت تتتترشتتتتتتتتتت تاوستتتتتتتژ شتتتتتتتتتتره ایژ استتتتتتتتتتل

غشیل۷۰و

غشیل۷۰و
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 -۸-۲ویژگی های سیاسی –اجتماعی روستا
م یرز ترس ستیرستتژ اجدعر ژ روستدر تر شتترسل شتترراترس تعبرتدگژ س ژ مع درست ونارو احیرو امیشتتره
زترو سترادع شت ه استتل .سال ترسه بااع زار تره راشترتتفی اه سیبرشت  .رر تر بااع ار روستتدر ان مظا
اجدعر ژ سالتر بااع زار تر و راشتتترتتتف اه سیبرشتتت مع اادالفرو احدعرتژ زر روستتتدر تر را ا طاه سژ
م  .ااا اا اادالفرو درستت اا اشتت ر حل مشتت سیدرام زر ساح ع ت س ع وترتتتراتژ سااجتع م .
سیره اانارس اا ارمع مشتتتتتتترتتتتتتتل تر زر جعر د رمع ار تم زر ارمع رر تر و ار زر ارمع ارز تعره
اش ر بااع اانار سیشرز.

 -۹-۲معیشت روستا – کشاورزی و دامداری
 -۱-۹-۲کشاورزی
والال اشتره ان مظا ترا ستاز ستیا رزه و اه تر ست گی دعرت وتاا تر ومره وزره ترس ه را سژ
ورشترم مع حدژ رفل و س سازت زر فاتل نسرتدره زر رتیررس ان س رطب ار زر وترراتژ ورسیا
ع م س وتتررو سژ ایاز و زر ت تتژ مراحژ ه شتته سره و ار تم یشتتدا ان ه نسرتتدره سیبرشت وناا
ورشته اه ست گی باار زارز .زر ایا ستاسرس شت ا و اه ست گی ه ت ژ ان س رطب نرا دژ شره
ترس یر ره ان ساسرس سرروه معژ سرم وزر ااژ ان س رطب ورسیا سرم
ع یعا معژ رس و حدژ
واارههاک س تع ان ش ره غشیرهو مع زر در ردره تم اه وجرز زارز.
زر والال اشره ه چع رومب زارز و یشدا سازت سر روس ه دییع سژ م مشرورنس و نرا ل مررس
استتتل یشتتتداا مشتتترورنس اا س تع ا تهجره تر یر ه جرارسه رب عه مدرترهارنه هوغیاه اتتتررو
زا اعژ و ژ وتررو سیگیاز .ساامورت سراز غنااژ ارز را درسی ومیرن ترس اوتیع ارز را ان اا طااب
دییع سیی .
وترتراتژ شت ره ایژ ان وترراتژ تر اشره
مرتژ سژ رشتتتتت مع نرا ل شتتتتتیل ستتتتت دژ
تعره ا ت هجره جرارس ه رب ع وارنه شیل
زااعژ و ژ نرد سیشرز .مع ر ارو تر ما ب بع
سیی .
قولبه  :برتبع ایژ ان س ل تر ب اعژ اسل مع
ااس مشتتترورنس و نرا ل سیبرشتتت برتبع زر
وترتراتژ شت ره برعژ اسل مع زو جرار ارو
ما را رتم ر ا رار شره سیب م  .غشیل۷۶و
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ارو تر را زر اک رون ار اایع ت ان مررون زر رون زتتره مع اا رون را سازت ورسیا رت غشیگ ن
ع سا نسی سیبام و ان اا رون دو یل سیگیام .
وسیل و ارز سیی واا ارو تر را ر مره ترار
ارو تر را برتتم جرر سیی  .مع شتتراع تر میر را اول سیشتتیرم و ت میر را ر روغ نرز و ستتیرتژ زاک
را اافدع ستتتتیره سیی در معژ شتتتتراع تر میر ع برل رراره مات دا شتتتترز مع زر ت گرت برتبع م ه سی ه
مشترم و زر اا رون تا مرحیع ار تا روستدر چ ارمع ااژ زر اک جر ر ارو تر شتره جعا سیشترم و تا
مفا ان ارز اک زامع ارو ما زارز .وتتتترحبره اا اروتر را ر تع اگا تعرتتتتراع تر ارز جرره سیی در ع
مر ل برتبع معرا  .اا رون را ایژ ان راه سفی اه روسدر شاود ع ورشی ه ا ت سیی و سیگرا .
رتتتتتتتم هللا اتاحع اتاحیم هللا اوت اتر سرالمتر اتر ح تتتتتتتاو تر ر زتتره ان اک زامع ترار زامع ان ترار زامع
یشتعرره ماتتی حالل ارر ع ستترل ا اازاه و مفا زاگع شتتاود ع برتبع سیی  .ت ان اا رون زاگع
رونتر مررس زتترمره شاود سیشرز.

غشیل۷۰و

غشیل۷۰و

وسرال ب بع را سیدرامیم مرسباز مع بررو ام ان ارغ هاس ررهه ف رتیرازه ددااک ه سی
هوغیاه سیدرامیم مرسباز.
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ه ب عتعه سرتع

 -۲-۹-۲دامداری
سرت ارس غمگی ار ارو هارستف ه ره اس ه اا وزرس رطب مرتردرمژ ورسیا غش ره و زر زرجع اول باار
زارز و مگی ت ارس ارستتتتتتتف ت را سیدرامیم ان
اتعیتتل واهه ااررزار تترشتتتتتتتت و شتتتتتتتترا ت
ح سدرست و سیرمگی مگی ارز ارسف و ر
زر تا ارمرازه زر ح وز یرتتتتل ارستتتتف ار
ر تترشتتتتتتت .واوراه اتترو تتتر را سیدرامیم تتع
زرجتع تترالاژ دتاا معرز .و س تترفا ناتترزس
زر وجرز اتترو تتتر میفدتتع استتتتتتتتل الوه ان
فاوش ه سیدرامیم ان یاه ایاایتتتر رر
اجعتتترل سژ وازانام روغ نرز هدرتیتتت او
تب یتترو ان بیبتتل زوغ ه ستترستتتتتتتل ه چیتتع ه
شتتتتتتتیاهباووه وبیعر مع ان شتتتتتتتیا ارو تر
مشرمع سژ ایاز.
غشیل ۷۸و

 -۳-۹-۲صنایع
ر درجع ع اا یع والال اشتتره ذافیل رالاژ زر ااورز ااژ ان و ت راا سرم
و راا سرشی ژ ه و راا سرادعرمژ وغیاه زارز  .غشیل۰۷-۰۶-۰۷و

و ت راا دب ا ژ غ ااژه

اسر در م ره استرا تی مرد وت راا سراشت ژ زر اا والال اناشدع مش ه اسل .ان اا رو سازت روسدر تر
سر مرچرر زر اا سبته د یر ان وتتت راا زستتتدژ اا والال اشتتترره معرز .وتتت راا زستتتدژ ان انشتتتدع تر مته
دتیی م ه و سیعژ زر ستیشتل سازت زاشتدع و ه اس ان سرم ره اا والال ع ل ست وز رزه ه
مشترورنس و ییررس ف ژ مرشژ ان ه مرشی ه ام .در ان اسیرمرو سرجرز و سراز اوتیع مع زر طبیتل زر
اادیتتترر ه باار زازه استتتتتتتتتل ه
ت راه وستتتتتتتی تتع اس ااس دتترسی
میرنتر اوتیع زر س یشدا و دعاا
سترش استتتتتتدفرزه م و ااس درتی
ستاتتتتتتترالو زستتتتتتتدژ ان جع تتتع
شتتتتتتترلها یم ه مع ه برتی غوالاو
جتتتترمتتتتل ه واستتتتتتتیتتتتله متادژه
جرراقها ونس هارسر زونس
وغیاه مع اا وتتت راا تر زستتتدژ
یشتتدا زر روستتدر ورسیا اشتتره
غشت ره و ارفل سیشتترم و یشتتدا
اا متتررتتتر وتتتتتتت تتراا را نه تتتر
دشتتتتتتتییل سی اا چره نه تر اا
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روستتتدرتر زر نسرتتتدره و دیاسره ییرر ترتتتد سیدرام در زر اا مررتر ارز را ساتتتاوه معرا  .ا یم مع
ایژ ان سشیررداا و راا زسدژ روسدرتر ش ره سیبرش .
درتی او زاگاس مع ان ه زر و راا چرق دااشژ اسدفرزه فااومژ سژ ااززان درتی او سیم ابدارزس زر
و ت راا زستتدژ شتتعرر سژ ا مع برتتعل ع ه ه درس ت سازاه درتی سیشتترز ه و ت راا بررو استتل ان
ردیر غمفکوهمرستع ترهبرشتب تر چر ژ مع ااس اررزه ش ان ه استدفرزه سیشرزهبفو تر مبک تره مع
ر متشتع تر س د مع چرق تر چررس ر و ی تر ستیره رجرز سیآا  .زر نسره تر ب ام یشدا ان اا و راا
اسفدرزه سیش مع در حرال تم ان اا ا رار اسدفرزه سیشرز.

غشیل ۰۷و

غشیل ۰۶و
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 -۱۱-۲ویژگیهای منطقه خاص روستا
 -۱-۱۱-۲م ان روستا
ل باار ایاس اا روستدر غ بااعو روس نسی نرا دژ و روس نسی تعرار باار اابدع استتل ع زتیل
اا مع درت زاشتد روس نسی ترس نرا دژ و م اشد سیره س رس زر زاس ع مره تر سیبرش مع مره تر
اا س رطب یشتتتدا ستتت گژ و شتتتی د زارز مع اسیره س ه اه مرچع زر نسرتتتدرمیرس و اه نارز سژ
ررز و زر یرر اسیره سیالق و س ر وا
را زارز هوتژ ست وز نسی ترس زر زاس ع
مره تتتتر وجرز زارز .متتتع دراه روس ه
ارمع ستتتترال وتژ ارمع ستتتترنس روس اا
نسی تر وترح ه نسی معیدرام زستل
رستتتژ ستتتره ع نسی تر نرا دژ اراه
زاشدع رش  .غشیل۰۰و
زتیتتتل عتتتت س متتتتع ااس باارایاس اا
روستدر تر سیشرزوجرزچشعع تر چشعع تر
سیدرام ت دوعا زر اک روسدر رش .

 -۲-۱۱-۲وجود چشمه ها
چشتتتعع ترس ااوشتتتره مع زر اا روستتتدر غبااعو وجرز زارز مع زر تا می رس سدا ار معدا سیدرامیم افل
مع اا چشتتعع تر زر ستترتییع ستتیا افژ و رراه رشتت اا چشتتعع تر نارز و دعرت نسی تر نرا دژ را ق
یررس سیی وتژ زر ت ژ ان سرتییع
ع افدع سازت بااع اشتتتک ستتترل رشتتت
چشعع تر مم ش ه و نرا دژ اراه را
مشتتتل معیی  .اا چشتتتعع تر ان زاس ع
مره تر ستتتاچشتتتعع سژ ایاز .و زر تا
بااع یشدا ان سع ار چیررچشعع وجرز
زارز سیی  .غشیل۰۰و
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 -۱۱-۲م ان یابی روستا
غشتتتیل۰۰و فروتتت ع روستتتدر ستتتررز س رتتتتتع را ان سامتتتر وترتتتراتژ شتتت ره را مشتتتره ستتتژ زتتتت  .ااتتت زر
 ۰می تتترسداس وترتتتتراتژ شتتتت ره تتتتع طتتتتاه ج تتتترق بتتتاار اافدتتتتع استتتتل  .غشتتتتیل۰۰و ستتتتررز س رتتتتتتع
سیبرش .مع زر غشیل۰۶وسربتیل باار ایاس وترراتژ ش ره را مشره سژ زت .

غشیل۰۰و

غشیل۰۰و

غشیل۰۶و
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فصل سوم

معماری روستا
 -۱-۳عناصر فضایی معماری
ااا ع ستعررس ورسیااره مظاس ع ام انه ای ژ تر سدفروو استتتتتل مظا ع ستعررس زاگا والال تر و
وترتتراتژ تر و حدر مشتترر تر هارمع ترایع زر روستتدر تر ورسیا ستترادع سیشتترز انستتع روتتاطبیتل
غس ر هچرق ه ارسو سیبرش  .و اا ارمع برعژ طااحژ سیشرز مع زاراس اک ف ر عرسژ رزه و
اا ف تر ع ه تر س د ان ارمع دترعیرو سیشرز مع بررو انغد ررارمعه سیعره ارمعه ا وی ع
غنزاهو هزتی رهامبررس سراز ستترالهحعرت هطرا ع ارمع ااس چرچع ارستتف اهو سیبرش ت مع سرتترحل
ه ح ابل 91سدا سا ا و ح ام ا  12سداسا ا سررحل زاشدع رش .

غشیل۰۰و
زر اطااه اا اتترمتتع سیدرام ت ضتتتتتتتاورو ااس زاگا چیرس رتتتتتتترنم ت متتع ان جع تتعی طرا تتع اتترمتتع
اروترهطرا ع ارمع ااس ارسف اه ه ارت اه هطرا ع ارمع ااس اس وغیاه زر اطاافه سیررنم مع
اا ارمع تر زر نسرتتدره اات رش ت  .واا ارمع یشتتدا زاراس اک س رل و حدر معیش ترم زر ناا ار زه
رال اا ارمع تر چیرس سترال شترز چره زر نسره تر ب ام د یر روشت اایع زاال ارمع سیش ان رت
رز و اا روش زامژ تم زر ح س رز در تراس یاوه زاال و تراس زاال یاوه ا ا .
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رطا ماله معیگنشتتد مع ستتازس نسرتتدره و اه ان اا طااب زاال ارمع مشتترز روشت زامژ
اا
را ر اردفرد دا ان رت سبرتتراد در ان رفد ق رراه و اه زاال ارمع ج رس ایاس شتترز.و اا
ارمع یشدازرنسی ترتعااس سرادع سیش م .

غشیل۰۸و
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 -۲-۳نظام فضایی
 -۱-۲-۳قلعه (سرای):
زاراس فات چیررضتتتتت تژ وار چیرر اجژ سیبرشتتتتت اا مرد ارمع تر را اره تر غسیاترو سژ ستتتتترنم
.چره اا سیاتر زاراس یشتتتتتتتداا نسی رزه و ااس سترت ارز ب تع را سیرتتتتتتترنم وتژ ت گرسژ مع
زاال ستعررس زاا ژ شرس ر تعره فات چیرر ض تژ و ر ام مژ ستیرا مالمدا سیبرش .

غشیل۰۷و

 -۲-۲-۳دیوال:
مظرت ستعررس زر ورسیا عرسژ اک ستتتتتتترادرر زارز مع انمظا ستعررس ااع ستعررس زاا ژ را بی یم
اک طا ستترادع سیشتترز وتژ چیرایع اا ستعررس را د یا سی ت ستترادرر ابداتترزس و تا شتت د
مظا ع ابدارز طااحژ سیی  .غشیل۰۶و
یشتداا فات ستعررس روستدر چیرر ضت تژ استل و یشتداان چرق زر اا ارمع تر اسدفرزه سیشرز اا
ارمع زر جرتر تعرارسترادع ش ه و معدا زر جرس تر شی زار چره ااع نسی شی زاشدع رش اول د ع
اژ شتتتی زار را تعرار ستتترادع ت ا اا
ارمع را ستتتتراله ویه ان اا یع سر زاال
ف تتتتتر اوتتتتت ژ اا ارمع شتتتتترام .را اول
زاال اک زتی رایع تم شتتیل ف تترس سر
استتتتل سیشتتتترام و اا ف تتتتر تعرم ارمع
اوتت ژ استتل ر اا دفروو مع ام انه اش
مرچک و زاراس اک ف تتر مشتتیع غمی
وسیبتترشتتتتتتت و ان اا ف تتتتتتتر سیدرامیم زر
نسرتتتتتتتدتتره امبتترر چرق و زر دتتر رتتتتتتتدتتره
سیدرامیم جرس غنا اررس اسدفرزه ماز.
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 -۳-۲-۳دیوال گواره دار:
فات اا زارال زاراس فات چیرر ضت تژ مع زاراس اک طبتع سژ رشت مع اا فات تم زر نسی شی
زار ت م زر نسی تعرار ستتترادع وتژ یشتتتدا زر نسی تعرار سژ ستتترنم .مع ارمع یشتتتدا رت ارمع
ام ه زار ستاوه ترتتتتد .اا فات ارمع زر ایا دژ چ ستتتترل رواب ارفدع اا برتتتتم ارمع تر را
یشدا سازت ترس سیررنم مع ان مظا ابدارزس ار دا رش  .غشیل۰۰و۰۷و
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 -۳-۳سازمان فضایی روستا
رر م ژ ستتترادرر روستتتدراژ ستتتع مرر سدریا ان راس ژ مظیاجیل در ه فدرق و متره باار ایاس
نسی تر نرا دژ سیبرشت  .ع تعی زتیل شتیل روستدر درییا اافدع روس سترادعره تر تعیشع اه
شتا و ج ر ژ رزه و ااا س تع را ان مظا سرال بی ی م ان طاه شا اا روسدر شیا ارروغ
و زرار سر رزه اسل .غشیل۰۰-۰۰و

غشیل۰۰و

غشیل۰۰و

 -۱-۳-۳بافت پر روستا
روستدر ستتع مرر زاراس چ ست ع رت سیرمع رغ مع زرسامرهستتاسرچی س مع زر ضت ا ج ر ژهدیا رمع اره
زر ضت ا غا ژ وشتتعرتژ هورای ست ع مرر مع زر ضت ا شتتابژ باار زارم  .مع اا ست ع زر ستتر ب اناک
ارمرازه رزم مع سازت تر سامرس وشتابژ اا روستدر یشدا تر رزس ترد و سازت تر ج ر ژ روسدر
شع تر سیبرش اره تر اا روسدر زر ض ا شعرل غا ژ سرم ش م .
ااا ع انشتتدع اا روستتدر مگره ی م اا روستتدر سدشتتیل ان  21اتژ  21ارمع سرتتیرمژ و اک جعر د رمع
ای ژ مرچتک رزمت .وتژ اساونه جتعیتل اا روستتتتتتتدتر تع  59ارمع رستتتتتتتی ه و زاراس اک جعر د رمع
رر زر ارز زاشدع اسل.
وجرز اا جعر د رمع اتعیل اا روسدر را مت ر رال ازه مع ع غیا ان سااسم تر سنتبژ و برسژ ام اا
ج رع تر وترراتژ وروسدرترتعورار میر زر اا جرس اانار سژ شرز..

 -۴-۳ساختار فضایی خانه های روستا
 -۱-۴-۳عوامل موثر برش ل گیری فضا ها مس ن
ستیشتل غابداترزوهج اافیره اب یمهفرت ر واجدعرد هاره و ر یل شه راسل اسل مع زر شعرل ایاس
مرتب س سرتتتتی درییا انار زر روستتتتدر ورسیا سیبرشتتتت  .مع اردبرط د گرد ر سیره اا شتتتته رسل ستتتتب
سیشتتترز مع معیدراه درستتت و گ رسل مظیا ستیشتتتل غابداتتترزوهج اافیرهاب یمهفات ر واجدعرد ررس
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سورا ع درییا تااک مگاارتتتتتتتل اسر سیدراه ارمع تر اره تررا زر ی ارمع تر ر یل سورا ستتتتتتتراله
ارمع تر اره تر اتتتررو ب تع اس استتتل.ان ه مع زر روستتتدر سرتتتی مع اک ستتتاو ره مع ع س رتع اک
سدرز ع یردژ تررق ا .د یاس مع زر ایژ ان اا راسل ع ش و زر ستعررس رترس روسدر امتیرا
ارفدع ستب ااورز د رد یه ان ه چع مع زر شتیاتر سژ ی یم ومیر زارتل سردتیم ورح ارمع ارز ع
معرمع ترس ستتترزه داه امرتتترمژ داهوان مظا ع یازس ورستتت گر اسی ررام.ان مور مع ستتتراد ب تتترترس
ام رومژ و یاومژ ع طررس سورا ببل انتاچیرمیرنس وستل یشداارمع وطااحژ دت از ب رترس ه
سر ع میر در ا اوضرد سرتژ روسدراژ اسل .
غرت ارمع ترس ازاشتتل شت ه زاراس ب تترس رت سیعره ارمع سیبرشت مع روستتدراژ یداا وستترال ارز
راان فاش اافدع دردرای رو را زر اا ادر باار سژ زت .

 -۲-۴-۳شناخت مفاهیم کالبدی
ویه ان ارااع مدراگ ع زستل س ه حرول ان دوراع ودت یل معژ ومیفژ چ معرمع ازاشل ش ه ع یره و
ستافژ واهاژ ترس مرتب س ارمع ترس روستتدر و زر اربل ان حروتتل رن حروتتل رنزا ح وزا زه سررز
ان ارمع ترس روسدر وازاادع سیشرز.

 -۳-۴-۳سازماندهی فضاهای پروتهی
زر سرسرم تژ ف رترس وا ودیژ زر ارمع س رطب مرتردرمژ ورسیا اشره غش رهو زاراس ق و ترا ساز
و اشک مع تروت حفرذل زر اا ا ق وترا ساز واشک س تع ع حیرو مته م ازه مع اا ف ر فت
رت ویه ا رمع مع ر تیوع ست ژ غزرارهو مرسی ه سیشتتتتتتترز مته سیعژ را زاراسیبرشتتتتتتت  .ارمع وه حیرط
سرادع در ان ساسرس شه سره زر اسره رش .

 -۴-۴—۳ساختار بنا
ااداله اردفترد اترمتع تتر وترسیااتره ویه ان 91اتر  71ستتتتتتترل ببتل ای ژ تر نارز رز چره زر اه نسره تر
وستتترا ژ مع اساونه زر زستتتداا سازت وار مورر تر باار زارز زر اه نسره اا وستتترال سرجرز مبرزه
وزر نسره تر ستر ب رطیبتل معژ ج گی ه و تعره برتعژ مع رز سژ سراد .وتژ ااع مظاس ع زاال
اترمتع تتر وترسیااترمبتع امت انام زاراس اردفتر ترو ای ژ ناترز رزه متع اا اردفترد ع وادیشتتتتتتت ستل تر را
سشتتتتتتت د سیی ت دتر ز ااتل ارمع ار ست ع مع مرت تر سدفروو را ان تم ج ا سیی .ارمع ترایع ویه ان زو
باه ب سل دررا ژ زارز اا ارمع رت ارمع و گ ستدره ارمع ورسیاس غورسیاس چی و میر ارز سیشرز و اا
ارمع را رطاس و گ ستتتتتتتدره سیگرا چره اا ستتتتتتتدره تر ان ارز مرت زارز مع رت تر غستع ه ژ ه
فرطععه حرت و حرتتی و سیبرشت .سازت ورسیاغشت ره ومع  41فیات اا روستتدر استعر یع ترتتد ان اا
ارمع استتدفرزه سیی .شت ره اک س تع مرترتتدرمژ و نسرتتدره ه ورشتتی ه ان اه سیبرش ت وزر نسر تدره
دعرت اازراه مع ان اک فرسیل ترتتتد زر اا ارمع جعا سیشتتترز در ان ستتتازس نسرتتتدره ر معژ ان سراز
سرادژ زر اسره رش .
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 -۵-۴-۳جهت گیری خانه
ارمع تر ورسیااره غش ت رمع چی سو تعیشتتع روس ع فدرق و ویشتتل ه ع طاه غاق سیبرش ت  .و اا ارمع
تتتر را ااتتع مظا تتع جیتتل ایاس بی یم زارام؟وروزس اتترمتتع تتتر تعیشتتتتتتتتع ان طاه ج رق اتتر شتتتتتتتعتترل
سیبرشت .میشتیع سیعره ان طاه شتا و شت رارمع ه ان طاه غاق استل یشداا ارمع تر راا فات
سیررنا  .غشیل ۰۶و
سازت تر روستتتتدرتر اشتتتتره یشتتتتدا زروه
ااا ترتتتتد و تعیه سی رات ارمع تر میر
ان زااتتل سوتترل تترشتتتتتتت زر نستتره تتتر بت ام
یشتتتدااا ارمع تر و واه م اشتتتدع و ع ساو
نستتتره اا اتتترمتتتع رمتتتر زاگاس تتتع ارز
اافد و ترتدع تردع ا ارمع تر و واه و
فاشتتتتژ ا اشتتتتد و وتژ زر نسره تر  91ار
 11سرل ویه اا ارمع تر تی روش زامژ
م اشتتل ع جر اک رونه زاشتتل مع میر ر
چرق سیرراد .

 -۶-۴-۳تغیر در مس ن وسیمای روستا
ر زفل زرروم د یااو ارمع روسدراژ زر سرل ایا سدرجع شرام مدع مع زر حرل حرضا زر روسدرترس
وترسیااتره ادتتر سژ افدت  .دترار تع جترس داسیم استتتتتتتل .ااا ست اا تع تع سربا زر رفل ب اعژ روستتتتتتتدر تر
ار روسدرترایع ر ارنش دررا ژ وررو م نااز ع سرم مدع مع زر شیاتر ر سژ زت هارمع
تر و س ت ل ترس روستتدرترس میرفا رمژ ج ره ترس ورزادژ ان شتتیاتر ارات شتت  .ر اا وجرز معیدراه ع
میرنس س روستتدرایره ع زاشتتد ارمع تر جعا وجرر چشتتم زوال ودب ال ع اوب اراستتدع روستتدراژ ااس
تاچع شتیاس دا مازه ارمع اش ارات ش .دترل سرادرر ارمرازه وروز اسبرق و وسرال درسی سراه و
راحدژ سترم ی ه اشتتک سترتژ و وروز سظرتا شتتیا مشتی ژ ان جع ع ترتتد مع سرجبرو د یا زر ستترادرر
ف تراژ ارمع روستدراژ رافااتم معرزه اسل.وتژ اول سازت زارس ااا چع زر ارمع ترس شیاس اساونه
ان ارز رفدع استل وارمع تر تاچع ررادا ها ترز ف ترتراه تم وستیتدا سژ شترز در جرایع ورح ارمع
زر م شتل ارز احررا رو زر ردژ زارز چع رس ع سیعره زر روسدر تر ع س ز دفیا ب ر ل وتعع چیر
تع ام انه چع زر ارمع ترس مرچک ب اعژ و چع زر ارمع ترس رر اساونس سژ دراه اا دفیا ارنش
س س را سشرت ه ماز.روسدرایرمیع شیفدع شیاش ه وشیامشی ژ را رارنش سیشعررم ارز زر و ز حنه
م یع سظرتا روستتتتدراژ ان رفدرر و نم ه اژ اراه اس ا  .زرجرستع اس مع روستتتتدراژ رزه همر ژ
دتتیا وست ل "زتردژ رزه" ت سرم اژ ومرزامژ د فژ سژ شتتترزه ااژ ان روستتتدرایره دالش ااس فاار
ان روستتدراژ رزه و میرر ه را زارز.اغ سازت روستتدراژ حرتتاو ارمع ترس شتتیاس را سی ررم ه ژ
س رل ترس مع
ابا ان سرال ارمع ترس شتتتیاس سیبرشتتت مع د یر اک ستتتاس وس.چع زارز وار تم زر
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اساونه ستترادع سژ شتترز ااس اک زتردژ اوتتیل نم اه یه میرتتل .ایژ ان رسل سیبرشتت مع سازت اا
س تع راداس معرزه شتتیامشتتتی ژ را امد رق سیی اسر شتتیا د یر سیدرام اراستتتدع ارمع را مع سی راستتتل
ا ورزه م اسر سازسره روسدراژ مع شیامشی ژ سیشرز سوبرر س ل داا مررتر را امورت زت .
اشیرل ذال د یااو سیعرس روسدراژ را ان  ۷۷۷سرل ویه در اساون مشره سژ زت .

غشیل ۰۰و ۶۸۷سرل ویه ان اساون

غشیل۰۰و  ۶۰۷سرل ویه ان اساون
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غشیل ۰۸و ۶۷۷سرل ویه ان اساون

غشیل۰۷و  ۰۷سرل ویه ان اساون

غشیل ۰۶و ۰۷سرل ویه ان اساون
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غشیل ۰۷و ارمع اایع زر سرل  ۶۰۸۰سرادع ش ه

 -۵-۳تسزیه و تحلیل اندام ها خانه های روستا
س رتترو زر ویه س ه ع س ظرر فیم تاچع یشتتداس ستترادرر ارمع ترس و گ ستتدرمژ روستتدرترس اشتتره
روا سعی
شت ره وتررو اافدع استل حدژ االسره داتراا سرزه اس ان ارمع روسدراژ را ر معداا
داسیم م .

 -۱-۵-۳اصول فضایی اندام ها
ر زبل زر ف ترونم اژ جررس زر ارمع تر روستدر سفرتیعژ سشر ع سفرتیم وحو ترس دوا ع ش ه زر دعرت
ارمع تر روسدراژ سیدراه سشرا ه ماز .
ارامرس ف تر ودشت ید ف راژ زروه و یاوه سرزه مازه فاز ااس وروز ان طااب اادار
ویه ارمعهج امازه ادر ترس ان ف ر او ژ ارمع درس زرارتژ و ااورز ب عاو ااروژ.
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ف راژ

 -۶-۳معرفی اندام ها خانه های روستاها پامیر
 -۱-۶-۳حولی یا پیش خانه (درگاه)
اتااوتژ زر ستعررس ورسیااره غشت رهو سیبرشت  .مع عرسر ااس استدفرزه شت اژ تعره ارمع سیبرش .
مدتع متع رااگ زر ی ستل بااع رواب زارز .اا حرتژ را ااس نابراژ ارمع سیعرم مرر از حرتژ زر سره
تر حرو وحعل ااس استتتدفرزه حیرامرو س ال زر سرتیر حرو وحعل حرتژ تر زاراس فدرق ارق ومظا ع
جرتر زاگا نوزدا اشتتتتک سیشتتتترز و ارو ه هارستتتتف اه و حیرامرو زاگا را زر اا ور ان طاه رون
سیی  .در امیر زر فدرق و زر ف تتتتر نارز مره ارز را ررزه و زر در رتتتتدره اا ف تتتتر ااس مرشتتتتد
دیامررس اسدفرزه سیشرز .غشیل ۰۰و
چره اا ف تتر ااس مرشتتد دیامررس
ای ژ مم سیبتتتترشتتتتتتتتتت وتژ ااس رفا
سشتتتتیالو در رتتتتتدرمژ و رطامرزاک
رزه زر ت گتترت شتتتتتتترت ااس شهغتتنا
وغیاه ان اا جراستتتدفرزه سیی  .چره
اا ف تتتتتتر ااس سرزه مازه دیامررس
تتتتر دتتترنه و مرزاتتتک و سیدراه افتتتل
دیامتتررس ستتتتتتتییتترر وتژ دیامتتررس متتع
ااس نسرتتتتتتدره و زاگا وبل تر یرر
سیشتتترز زر ایژ ان ارشتتتع تر اننسی
ارز سییررم .زر نسرتتتتتتدره سیدرام ان
حرتژ ااس ف تتتتتتتر تترن یاومژ واتتک
ف ترایع ااس مف و مشی ه درنه نسردرمژ و ت گرسژ ان ارمع طاه یاوه ب ت سیعرم ه اک ف ر ناز و
وه اه و رراه را بی  .و سیدرامم افل زر نسیدره ان اا ف تر ااس امبرر مازه ف ع زاسیر سیبرش
در ف ل یرر فاا اس مع اا ف ع تر را رالس نسی تر نرا دژ امدفرل ت .

 -۲-۶-۳خانه اصلی(چید)
ارمع ترایع زر ورسیا اشتتره غشتت رههاشتتیرشتتمهنابرس وو وترتتراتژ ترایع سا رط ع ورسیاسیشتترز.ارمع
ه ار
ترترتتتد مع اک ارمع چیرر زارارس مع دتا یر  79-94سداسا ا استتتل مع اا ف تتتر ع چ ا
ف تتتتتراژ دترتتتتتیم سیشتتتتترز مع اا ارمع ان نسره تر رتتتتتیرر ب ام مع دتا یر یه ان 29باه ان اا ارمع تر
سیگنارز زر اا وترتتتتتتراتژ تر ستتتتتترادع شتتتتتت م و ع افدع سازسره س تع اا ارمع تر را یشتتتتتتدا ع سنت
استتعر یع روا مرزاک زارم  .غشتتیل ۰۷و ارمع زر اا روستتدر رت ارمع و گ ستتتدره غچی وط ژو میر
شتتتتتتتیاو زارز  .ف تتتتتتتر اتترمتتع سدشتتتتتتتیتتل ان راتاوغوتتراگتتع وه سیعتتره اتترمتتع غ یامی وه مشتتتتتتتیع ت شتتتتتتتره
و اواغفشتتتتترمی وهد وارمعهحعرت هامبررمرالغمی کوهامبررس چرقغجی طتکوهامبررس سرازغنااژغنم اهو
وغیاه...وسیبرش ت سرازدشتتییل زت ه ه س ت ره چرق وال سیبرش ت  .یشتتداا استتدفرزه ان چرق تر غستتفی
زاره ی هچرق چیررس رهچرق درو ومع 97زروت چرق استدفرزه سیشرز مع 21زرو ال و 17زرو ان
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ستتت ر استتتدفرزه سیشتتترز ارمع زاراس زو دیامالمژ مع زر دعرت ارمع ان شتتتا ع غاق ع مظا ع ابداتتترز
شت د و رر ماا ارمع ام اادع سیشتترز.وزاراس و گ ستتدرمع استتل مع اا ستتدره ترانمظا سازت تر شتتتیع
اسعر یع سااز انغستع ه ژهفرطععهحر وحری و سیبرش .

غشیل ۰۰و
زر زاال ارمع ف ترتر را سیدرامیم ر اا ره واردفرد ان تم ج ا م یم و تیم وروزس ان دعرت ارمع تر ان
شتتعرل ار ج رق سیبرش ت .زر اا ف تتر تر ای ژ مرچک سیدرام یشتتداان 9ار  9ارمرازه نم ه اژ م ی ع
ااتتر زر ف تتل تر دیاه سره ونسرتتدره چره ورسیا ان مظا ق وترا س رطب ستتاز ومرترتتدرمژ استتل
سازت اا س رطب ع سشتتیالو سراز ستترادژ رو او ترتتد  .دعرت اازراه اک ارمرازه زر اا سره تر رتم
جعا سیشترم در ر فرسیل تر شتره اا سره تر را ع ارشتژ و ا ه دیام ی  .وان ستازس تر نسردره ومعبرز
سراز سرادژ مورو وی ا م ی .
اا ارمع تر زر نسره تر ب ام تی و واه اس م اشتتتتد د یر روشتتتت ژ ارز را ان رت رونهغو سیگافل وتژ
اساونه اا ارمع تر را ر ستعررس تر سدفرودژ یاوه ااااژ و زورمگااژ سژ ستتتتتتترنم زر نسره تر ویه
اا ارمع تر را زر وستتتتتل تر سیرتتتتراد در ان مفرذ ستتتتازس ترا ارز زارس شتتتترز مع چیرر اطااه اا یر
اطر تر ج اارمع ااس سیعره تر یگرمع و اروارمع ااس حیرامرو وارستتف اه و ستترال اد ع سیرتتراد در
تی مرد ساز زه زارارتر ارمع میرا .
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 -۳-۶-۳فضاهای داخل خانه (چیددرون)
 -۱-۳-۶-3دروازه (ورودی)
وروزس اک روتتا او ت ژ تا ارمع استتل مع ان طااب سیدرامیم زاال شتت .ت گرسییع ان وروزس زاال
ف تر او ژ ارمع سیشرام م رل زاال ف رس رت زتی ر سیشرام اا زت یر ف ر تر ره ع تم دتریم سیی
اا تم س ل ف تتر عرسژ ارمع سیبرش ت مع زر در رتتدره سیدرامیم اناا زت یر ااس اراق مازه استتدفرزه ع
عل ا  .زر غشتتتتیل ۰۰و وروزس ارمع تر زر نسره ب ام ان چرق تر دروهچیررس رو ی سیبرز مع اا
وروزایر ای ژ رض رسل و ر ستروسل رزم .
زر ه وبل چره وسرال د ییژ ان جع ع
چت راستتتتتتتدژ وسی مبرزه و تع جترس چ
راستتتتتتتدژ ان ساغتتک تتتر چر ژ استتتتتتتدفتترزه
سییازمت  .اا زروانه تتر تع افدتع موتررتر
اا روستتدرتر انستتع ه دشتتییل سیشتترز
متتع تترت زستتتتتتتدتتک هو ت س ه وو تتع اوتتتتتتت ژ
زروانه سیبرشتتتتتت  .زستتتتتتدک تر ع میرس را
اترات تتتت متتتتع ان زوطاه چرمتتتتل غچتتتت
وراستتتتتلوباان زارز.و و س میر را ارا
مع ان زوطاه زاگا غ رال وورای و درستتتتت
زستتدک تر ع تم ووتتل ش ت ه ام و و ع میر
را ارا مع رن و رتتتتتدع سیشتتتتترز زر نسره
ب ام ساغییر را برتتتعژ سیرتتتراد  .مع اا و س تر ره ستتتررا سییازم وزوطاه و ع را ام انه 11-27
ستتتتتتتر مدژ سدا اضتتتتتتترفتع سیعترمت ه متع اا سترمت اژ را ترت ساغتک ارز سییازم و اا ساغک را زر زاال
ستتتتررااژ و س دیا سییا زم  .وتژ اساونه اا رویشتتتتدافل ودابژ جرس ساغک تر را چ راستتتتدژ تر
ف رس اافد و تردع تردع ر انشل سرل زروانه تر چر ژ ان ی رفدع جراشره زروانه تر PVCاافد
.
وتژ یشتتتتتتداا استتتتتتدفبرل سازت ان تعره زروانه ترس چر ژ رز نسره تر ویه زروانه تر را ای ژ اررز
رطاایع س رطب ستاز ومرترتدرمژ استل نارز ستازس زاال ارمع ان راه وروزس مشرز مع دتا یر
انشتد
غاض شتتره 41-11ستترمدژ و اردفرد شتتره ان 271اتژ  211ستترمدژ سدا رزه استتل .ارمع تر سازت شتت ره
یشداا وروزس ارمع تر ان طاه شعرل ار ج رق سیبرش .
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 -۲-۳-۶-۳نشیمن مردانه (بهرنخ )
زر اترمتع تتر و گ ستتتتتتتدرمژ عرستر چ مرد
ف تتتتراژ وجرز زارز مع ان مظا مرر از ان
تم فا زارم مع ان ه ج عع مشیع غ یام
و ماا را ارا تتت ان طاه فدتتترق ا ستتت
سیبرشت مرر از یام اا استل مع مشتتیع
سیعره تر یاومژ وار رر ستترال هستتی تره
ای فتع تر ان اا جراستتتتتتتدفرزه سیی  .یام
راسیدراه افتتل اتتک ف تتتتتتتتر ای ژ وتترس و
سردبامرسی اا ف تتتتتتر ان راتاو ع اردفرد
سیبرش  .غشیل ۰۶و
91اتژ  11سرمدژ

 -۳-۳-۶-۳نشیمن زنانه (شه شین)
اا ارمع تر سدشیل ان زو مشیع سیبرش  .مع ان ه جع ع ایژ تعی شع شی اسل مرر از شع شی ااس
مشتشتتد ارمم تر سیبرشت و اا ف ت ر را ان اا ارطا رت شتع شتتی سیگع ان نسره ترب ام درحرل ت گرسییع
اوسژ سیش شره و اوسژ زر اا جرسغم و سیشی ر دعرت زاداتر و نمیر زر اا م سیبرش .

 -۴-۳-۶-۳تنورخانه (کسار)
زر ارمع تر و گ ستدرمژ شت ره د رر ارمع تم وجرز زارز مع زر سعل غا ژ ارمع سیبرش مع د ررارمع ان
ف ر مشیع ارمع ع اردفرد  ۰۷اتژ ۶۷۷سرمدژ سدا دا اسل  .غشیل۰۸-۰۰و
د ررزروستتتتتل ارمع زر ضتتتت ا غا ژ وجرز زارز .زر اطااه د رر ارمع ار زوطاه ه ف تتتترتراژ وجرز
زارز مع اک طاه ه ااس امبررمازه ذافیر
وار اعیع مازه و طاه زاگا ه ااس شتتشتتد
ذاه تتتر و اتتر تم ااس امبتترر مازه چرق تتتر
وجرز زارز د رر اتترمتتع را ان زاگا ف تتتتتتترتتتر
سیی چره زت د رر را اا ا
ترطاس
ستتتتتتتتتتتتتتتتل زاتتتتگتتتتا ف تتتتتتتتتتترتتتتتر تتتترشتتتتتتتتتتت .
زر اتنشتتتتتتتدتع تر د ررارمع ان ارز تی مرد مل
غزوزمهوم اشتتد ت گرسییع زر ارمع تر ده ار
زاک سییازم دعرت ارمع ان زوز واسیشتت و اا
زوز ارمع را اات سییاز واا زوز دعرت ارمع را
ستتیره و زرس و ای ژ مم ارمع ستتیره سیشتت وتژ
عا یشتتدا سی اشتتل هارمع ترایع زر نسره تر
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یه ان 11سترل اااشتره انشتتدع رنتم سیدرامیم ان چرق تر استدفرزه م م غستیرتژ مع زر انشتتدع رال سیگ
مشتتی ه ااع ه را دااشتتیم سیدرامیم زو رره ااس زروانه وو واه ان ه استتدفرزه م یمو وتژ اساونه ترتدع
تردع ااس ارمع زوزمه تر را دیرر سیی در زوز ان ارمع یاوه شرز.غشیل ۰۸و
اا زوزمه را برتتتتتعژ دیرر سیی در تم ارمع
اات وتم ستتیره مشتترز .ل د ررار اک ارشتتع
ان د رر راستتتتتتتررا سیی ت و تعتتره جتترایتتع
سا رط د رر اترمتع سیشتتتتتتترز درمتل ار مل جرر
سیی ت ر اا زوز ار ده دعرت ستل د رر ارمع
زوره ی و ان اتتک ا گ اتتترمتتع اا متتتل را
یاوه سیی تتت  .اا د رر اتتترمتتتع سیدرامم زر
نسرتدره ااس اراق اسدفرزه م یم چره ف ر
ای ژ اات سیبرشتتتتت ه یشتتتتتداا مو ترایع ان
اا استتتتتتتدفترزه سیی ت راه ستتتتتتتفی اه ار تعره
ویاساز تر ار ویا نه تر سیبرش چره میر را
زر اا ف تر اات را در زه ستازس نسرتدره اات رش .وو سیدرامیم افدع زر نسردره تر یشداا ف ر
نم اژ زر تعره د رر تر وتتررو سیگیاز رطاایع در ان ستتتازس مورو ار زر رونتر ستتتاز نسرتتتدره
دعرت ارمر ازه اطااه اا د رر جعا سیشترم  .ر باتع تر ب اعژ ار زستل زونایر تم ساتاوه سررتر زستتدژ
سیشترم در ستازس نسرتدره را احرترا می  .زر زاال ارمع ویه رو د ررارمع اک ف تتر اک سداس وجرز
زارز مع اا ف ر ع سع ه دتریم سیشرز مع اک ف ر تر سا رط ع د ررسیشرز در ااس وا مازه د رر
ان چرق ار ورروس ان اا جرس استتدفرزه سیشتترز مع رت غچی کو ارز سیشتترز مع ف تتر زر ی زو ف تتر زاگع
سیبرشت مع اک طاه اا اک د رر ای ژ اررز سیبرشت مع زر اا د رر مره را و دع معیی وتژ وتتاه
ااس جرر مازه چرس وتتتتبو و ار ااس زاک مازه رونتر مع سیعره معدا زر ارمع رشتتتت طاه زاگع
اا چی ک ارمع میژ وجرز زارز مع ااس دا یع ساغ تر سبیرشتتتتتت مع اا ف تتتتتتر ااس نارتتتتتتدل ساغیر
سیبرش .
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 -۵-۳-۶-۳انبار ها
ااع ع ارمع تر مگره م سیبی م مع زر زوارشتتتتع ه ع ام انه ترسدفروو ر اردفرد سدفروو امبرر ترس وجرز
زارز مع امبررتر ایژ ااس اسدفرزه مرالغ رداهوو زاگاس ااس امبرر مازه چرق نسردرمژ سیبرش .
زر ناااا امبرر تر ف راژ وجرز زراز مع ااس واورش چرچع ارسف اه تر و چرچع اروتر وجرز زارز.
مع اا ف تتتتر را رتغجیتکوارز سیی  .اا ارمع مک تر ااس واورش چرچع مک تر مع زر نسرتتتتدره
س تع ای ژ ساز سیبرش سیدرام اا چرچع تر را زر زاال ارمع یررم در ان سازس زر اسره رش .

 -۴-۶-۳اطاق (کوه ته)
اطر ایژ ان سیعداا ف تتتتتر نم اژ زر روستتتتتدرتر شتتتتت ره نسی سیبرشتتتتت مع اا سازت رتتتتتیرر سیعره
مرانترتتد  .اا اطر تر یشتتدا زر یاوه ان حرتژ ستترادع سیشتترز رطاایع سیعره یگرمع اایع یاوه
ان اا وترتتتراتژ مع رشتتت مبرا زاال حرتژ شتتت اتتتژ شتتترز .وتژ اطر تر مت ر ارنش اروتتتژ زر اا
روستتدر م ارز .چره ان اطر تر معدا استتتدفرزه سیشتتترز .وسیدرامیم افل چ ارمع اایع زر اطااه تم زاگا
وار چ تعرتتتراع اک سیعره ارمع غ مره دعو زارز مع اا اطر ایژ ان تعرتتتراع اایع دراه ستتترال اا را
زاشدع رش سژ سرنز .غشیل ۶۶و
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 -۵-۶-۳آشپزخانه (وژره)
شتت رارمع اک ف تتترج ا ان ارمع و گ ستتتدرمژ سیبرشتتت مع اناا شتتت رارمع د یر زر در رتتتدره سررز استتتدفرزه
سیبرش چره ااا زر در ردره زر ارمع مره
و دع ی ارمع ای ژ اات سیشتتتتتتترز و زر
در رتتتدره ان شتتتت رارمع استتتتدفرزه سیی ان
سره تاق در سره یرر اا ش رارمع ااس
امبرر چرق ار سررز اسفدرزه باار سیگیاز.
شت رارمع تم سرم ارمع و گ سدرمژ اسل
وتژ ام مژ اررزدا ان ه سیبرشتتتتتتت  .وتژ
ااا دت از فرسیل اک ارمرازه نارز رشتتتتتتت
سیدرامت زر ت گتترت اراق ان شتتتتتتت راترمتتع
اسدفرزه ماز .غشیل ۶۷و

 -۶-۶-۳انبارمواد غذایی(زندن)
امبترر ایژ ان ف تتتتتتتر رتتتتتتتیتترر سیم و سیشتتتتتتتع افتتل رتتتتتتتیتترر ستت ا سیبتترشتتتتتتت زر اا وتر سراز غتتنااشتتتتتتتره
غ رزها ته امگهروغ هد ترهه دروهچیررس ره...و همدرق تر ست ا غبا ه شتتتتتتاا همدر یرسنتبژو وغیاه
سیبرشتتت  .اا اک مرد ف تتتراژ سا تژ شتتتیل مع سرتتترحل ه 4سداسا تژ استتتل مع زر وستتتتتل ه اک
راتاو و ستتتتع طاه ه وادیه شتتتت ه و جرتر تاایژ ان زاگع فا زارز ات ژ ااس رز جرس ج ا ه ااس
امگ ج ا تعی برم اتام ات اک سدا اک سدا ج ا ش ه اسل .غشیل ۶۰و
واا ف تتتتر ع ام انه  271-2ستتتترمدژ سدا ان
ستتت و نسی رالدا استتتل مع ناا اا ف تتتر
اتتترتژ ااژ وجرز زارز دتتتر متتتع مم میشتتتتتتتتتل
وت گرسییع زاال ف تتتر سیشتتتیم زارام مع اا
اتتک را تتع زو طبتتتع دترتتتتتتتیم مازه متتع ایژ
ااس سراز غتتنااژ و زاگاس را ااس مدتترق
تر ست ا و اج را بیعدژ سیبرش .
مبتررس زر م رر ارمع اوتتتتتتت ژ باار اافدع در
زروانه اش طاه د ررارمع ارمع رن شتتتتترز
و اا ف تتر ااس اا سازت تر اا ت ر ست ا
سیبرشتتت مع حدر دع تر را معیگنارم در زر رت شتتتره رال شتتترز و رنس مرزم ع ی ارار زراا ف تتتر امل
ارمع دعرسه زر تعی جرس سیبرش .
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 -۷-۶-۳کناراب (توالت)
دراتل ایژ ان روتتتااوتیع ارمع تر ورسیااره سیبرشتتت مع تا اک ان ارمع تر زاراه اک دشتتت رق ج اارمع
سیبرشت  .اا دراتل زر ت تژ ان ارمع تر ع ارمع سداتل و یشداراه دراتل تر ان ارمع زوردا ترد در
رس شتتتتتتتتره زااتتل اتترمتتع میتتراتت دراتتتل
را رطا ان ارمع زوردا سیررنم مع اا
دراتتل تر مع چره ستتتتتتتی دیک مع چره جن ژ
زاشتتتتتتتد و اا م ررا یر زاراس زو طبتع
سیبرش .
متتتع طبتتتتع اول اتتتر وتتترای ه ااس سراز
فرضتتتتالق و طبتع زوت ه ف تتتتر اوتتتت ژ
سیبرشت  .را افل دراتل تر تعیشتتع یاوه
انحرتژ ستترادع سیشتترز .وتژ ر یشتتافل
نسره تردع تردع اا دراتل ترتم زاال
اتترمتتع سیتتآورمتت .وتژ ای ژ مم چره متتتع
سازت روسدر تر اا سیدم را ببرل م ارم .

غشیل ۶۰و

 -۸-۶-۳طویله خانه
چره اا روستتتتدرتر یشتتتتداسازت ه سرت ار و حیرام ار و ترتتتتد و زاراس حیرامرو ات ژ سیبرشتتتت  .و ااس
ی  .مع ه ف ر را رت طرا ع ارمع غغیدی و
حیرامرو ات ژ را جراژ رش در شبرمع تر میر را زر ه
ارز سیی  .اا طرا ع ارمع را جراژ سیرترنم در راه شتره انف تر امرترمژ ج ا رش .وتژ یشدا اا طرا ع
ارمع تر زر ویشل ارمع سیررنم در زاال ف رارمع اات یرا  .طرا ع ارمع ع چ زسدع دتریم سیشرز طرا ع
ارمع اروتر هطرا ع ارمع ارستتتتتتف اهغ
زو مرد ترتتتتتتتد تتت ایژ ااس چرچتتتع
ارستتف اه و زاگاس ااس ارستتف اه
متتتتاله وه استتتتتتتتتت اتتتتاه امتتتتبتتتتررس
وغیاه...سیبرش .

 -۹-۶-۳کاهدان
زر روستدرتر ش ره مرت اه ای ژ سیم
و ضتتتاوس استتتل مرت اه تر را جراژ
سیرترنم زر مرزاک طرا ع ارمع رش
و زروانه اش ترات طاه طرا ع ارمع
رن شتتتتتترز در ع ستتتتتترمژ درام مره را
سرزه اژ ااس حیرامرو ع ام انم زر
روسدر تر یشدا زومرد مره سیبرش .

غشیل ۶۰و
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ایژ رت مره سفی مع ااس حیرامرو ان جع ع اروهاس هااه و ...مع اا را زر مرت اه مع چیرر زارارس
استتتتتتتل ذایاه سژ م ت و اا مترت اه زاراس اک زروانه و اک رونه استتتتتتتل مع مره را ان رونه زاال
مرت اه وا سیی و استتدفرزه ماا ان زروانه سیی .مره ستتفی ان ا تهجره رباله و ...ستتل سژ ا  .و زاگا
رت مره ستتبرارز سیشتترز مع اا را یشتتدا سازت رطا مم رزم ف تترغجرس ستتاورشتتی هو ماا زر ستتا رت تر
طرا ع ارمع زایاه سیی  .مره ستتبر ااس ارستتف اه ه رهارستترتع و ..سرار استتدفرزه سیبرش ت  .و اا مره را ان
سبر زر ه اوا و ت ان 7اتژ
جرس تر سل سییررم مع ان سره یرر ه جراژ را ق یررس سیی در
 9سره ماا زااوسیی و ماا ا شتتتتک مازه در زه اک ف تتتتراژ و ره جعا سیی مع اک ف تتتتراژ رشتتتت در
چیرس ع ه ماسی .و زر اک ارشع ااژ ان رت ماا جعا سیی .

 -۷-۳نظام ساختمانی
زر مظرت رر اس ارمع تر س ت دژ هشتتیل واح ان
مظرت ستتتتترادررس زر ستتتتترادعره ترس سرتتتتتیرمژ
ستعرل استتتتتل .مع ررستتتتتترادعره تر را زارارتر
ا ژ و ستتتتت گژ و ستتتتتت تر چر ژ دتعل سیی .
ارمع تر و گ ستتتتدرمژ ورسیااره ان زارار در زارار
ای ژ فرو ع زارز .و اا فرض ع را ر زودیاماله
چر ژ ع ستتتتع حاتتتتع دترتتتتیم ماز در اا زو دیا
ماله یرا و زاگااه ارزدامع ع ن ره سازسره
اا س تتتع اا یتتر را تترتغوااو اتترز سیی ت  .اا
زوزامع چرق سیدرام ف تتتتتر تر زاال ارمع را ان
تم ج ا م  .فرض ع اا یر راان زارار تر ع ام انه
زو اتژ زومیم سدا و یشدا ان تم فرض ع زارز.

غشیل ۶۶و

متتتتتتتتع زر ناتتتتتتتتا ااتتتتتتتت دتتتتتتتتیتتتتتتتتاتتتتتتتتتر زو دتتتتتتتتر ستتتتتتتتتتتتتتع ستتتتتتتتتتتتتتدتتتتتتتتره بتتتتتتتتاار زارز.
وزاگا چر ژ تر را ع ام انه اررزدا و ررایدا سیرم انه مع رت غستتتتی رشتتتتت و ارز سیشتتتتترز مع اا یر را ع
فرضت ع تر مرزایدا ع تع اگا ع ام انه  91اتژ  91ستترمدژ سدااستتل مع اک طاه اا چر یر رال زارار
وطاه زاگا تر رال دیاتر ماله سیبرشتتتت  .و
رال چرق تر اررزدا ار تعره ستتتتی رشتتتت تر
زاگا چرق ترایع ترتتتد مع رت غمی سو
اتترز سیشتتتتتتترز متتع طرل میتتر تتع امت انه 97اتژ
77سرمدژ سدا سیبرش دعرت ست را ر اا برم
چرق تر سژ ورشرم ه و ت ان اا چر یر مره
واتر ا تر ایع سیتترمت ارمت و ترال اا ا ژ
سژ ام انم مع نارز دا مبرش  .غشیل ۶۰و
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ااا نارز دا رش ت رنسیدی ودعرت چر یر را اااق سیی .وتژ جراژ مع رونه استتل ماا
ست سیی در مع ه چیررارمع دشییل شرز.

دا ان زاگا

نوت :چیررارمع ف تتر وس ت تژ ارمع ورسیااره استتل مع زاراس چیررچرق سیبرش ت مع گفدع سازت تر اا
روستتدر ان چیرر روتتا اافدع ش ت ه استتل ات ژ ق هارسه رز و مه استتل مع ماا چیررحرمع سیگرا و
تتتت ان اا چیتتتررچرق رونه وجرز زارز متتتع روشتتتتتتت ژ اتتترمتتتع ان تعتتتره برتتتتتتتعتتتل دییتتتع سیشتتتتتتترز.
غشیل ۶۰و
تتترر اا اتتترمتتتع تتتتر برتتتتتتتعژ انسی س دتتتتل
سیشرز.مع دعرت رر رت ع ه چرق ترایع رت
غمی ت سو ترتتتتتتتد ت سیاستتتتتتت .و میتر رر را ع
ستی رش سی ت و سی را رر را دتریم سیی
مع ماتتت ه ع زارار تر و ماتتت زاگا ه
تع دیاتتر ماله غواا و سیت ت و واا تر رر
رااافدع ر ستتتتتدرمیر سی ت در ستتتتتتدرمیر رر را
اافدتع و تتع چرق تتر زاگتتع امدفترل سیت تت متتع
اا چرق تر را ع رت غستتتت گو ارز سیی مع
اا یر وذیفع شتتی رژ را امورت سی ت و رر ارمع
را سرتتروس ع نسی س دتل سیی .وچر یرایع
زر اا اترمع تر یرر سیاوز یشتتتتتتتدا اا چر یر ان زرال تر ستتتتتتت ی ارتر سیبرشتتتتتتت و معدا ان زرال تر
یت اهچتررس رهدروهو...واا چرق تتر را ای ژ بشتتتتتتت تر سیدااشتتتتتتت ت ار مع ارشتتتتتتتع ااژ ان چرق اااق
مبرشت  .ااورز ست د دژ ار اسدفرزه ان دیاتر چر ژ ویشی ع نارزس زر س رطب ورسیااره غش رهو زارز .و اا
ستتتتتدیم ان نسره تر ب ام ااس اا سازت روستتتتتدر ربژ سرم ه چره زر اا س رطب ان ستتتتتت تر ا ب س تی
اباس مبرزه و استتدفرزه تم مشتت ه و معی ام مع چع برتتعژ استتدفرزه سیشتترز.زرال تر ستت ی اران اک ستتر ر
شااا ق وترا ست ژ سرنارر رزه و زر اا س رذب ای ژ نارز ارفل سیشرز .ااس ورشه رت تر تعیشع
ان چرق تر س ی ار تر و شرادع تر ی و تر اسدفرزه سیشرز.
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شیره ترس دیا ار چرق ام ااد وادارل ه ع زارار تر زر شیل ترناا

غشیل ۰۷و

غشیل ۶۸و

غشیل ۰۶و
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 -۸-۳پی (تهداب)
دی اق م رتدی ست ر رس واح سرتیرمژ سیبرشت  .وژ ار زارار الوه اامدفرل رر ست ان طااب زارار
وو ه ه ع نسی ,زر وابا اردبرط سیره زارار ا ژ و ستتتتی وناا زر اا ا رطر ل و تعد ی نسی ا
نزه را اباار سیی .
ارس تر س رطب ورسیااره ع ااتتتتتر اا روستتتتتدرترغشتتتتت رهو جر زر سرارزاستتتتتد راژ ستروسل ار ژ
زارز.ااورز وژ تر زر اا س رطب بعرژ اسل مع ع ام انه  91سرمدژ اض و ع اردفر رو سدفروو مع ان
11سترمدژ مم مبرشت نسی را چیرر اطااه سیی م در زارارتر را اناک ست ا سرتتروس شتتاود م زارار
ترایع ان دی اق در ستتت ا نسی و ان ستتت ا نسی ع ام انه اک سداوار یشتتتداان ه ع اض 91ستتترمدژ
سیگیاز و ع ان ه اا زاراره تر را ام انه 71ستتتترمدژ سدا در رت سیگیازم مع دعرت زارارتراا ارمع تر ع
ام انه  71سرمدژ اسل وزارارتر ان ناا ارس در چل ر س ر سیبرش  .غشیل ۰۷و
زارارتر س گژ ردع ع شااا اب یعژ ه سربتیل ست ژ
و نسره ستتتتترال هان 71اتژ 51ستتتتترمدژ سدا ضتتتتت رسل
زارز .اا ح ضتتتتتت رسل د یر ع زتیل ضتتتتتتاورو ترس
ستتتترنه اس میرتتتتله یع شتتتتااا اب یعژ ستتتتاز س تع ع
تتتتترذ ج رایاس ان مفرذ تراس ستتتتتتتاز تتتع زااتتتل و
ستتترفظتتل تراس اات زااتتل مفه سریاس زر ضتتتتتتت یم
سراد زارارتر رنس سیی .
زارارتتر ستتتتتتت گژ ان تتتترذ سیراه متترر اززر رزافتترول
باار سژ ایاز .ان مور مع غرت ساتتتتتترتو ع مرر رفدع
زر زارارتر ان ساتترتو طبیتژ ویااسره واح سرتتیرمژ
سیببرش .ودییع اه مرد س ر تر زر زاال س تع سرد رت
میرل و تی مرد ترا ع ااژ یرر میرل.
ست ر ترایع ااس زارارتر ارمع تر یرر سیاو د دع ست ر تر هست ر تر مرههس ر تر زراراژ و ...واا
زارارتر را در ستتتتتت و نسی و یشتتتتتتدا ان ه ات ژ در ستتتتتت و واامع اماا اشتتتتتتیع زارار ار وه ال زارار
سیی ت  .ترطا اتل را ااتع مم رمت زارار چ تع سیی ت وتژ ت ان اک سدا رالدا ان ستتتتتتت و نسی ر ال و
ستت ر زارار سیی و برتتعژ زارار سیی مع اک رزا ستت ر غ71اتژ 91ستترمدژ و رن اک 7ستترمدژ ال
سژ ام انم  .غشیل۰۰و
نسترمییع زارار را اال مازه دعرت زارار زوطافع
تم زااتل وتم یاوه ال ع ام انه 7اتژ  21ستتتتتتترمدژ
سیرمت .اا اتل را ست و چ ت رون سیعترم در اشتتتتتتتک
شتتتترز و ت ان اشتتتتک شتتتت ه زو رره ستتتتا اش اک
مرتگل ر ام انه 9اتژ  1ستتترمدژ سیرم مع اا مرتگل
را رت و ردا غال سرالتع وارز سیی  .نسرمییع اا ال
سرالتع تم اشتتتتتک شتتتتتت ااع وتتتتتترح ارمع اسیرمرو
ابداتتترزس ارق زاشتتتدع ان یاوه رمر سیی و ااع
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اسیرمرو م اشتتتل ر اک مرد ارس ستتتفی م ه رتغشتتتی لو ارز سیشتتترز زاال و یاوه را ر اا مرد ارس
سفی سیی .غشیل۰۰و
ارس ستفی م ه اک مرد ارمژ استل مع زر ت تژ ان جراژ مع زشتل ترمره تر ارفل سیشتترز مع ان اا
ارس ااس ستتتتتفی مازه ارمع تره ااس امرار ستتتتتراد رت تره و ...و اا ارس زر اا س تع زر معژ ان
روسدر تر ارفل سیبرش .
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 -۹-۳اجزای معماری
 -۱-۹-۳دروازه (دیفه)
زر تتتتتتر زر ستعتتتتتررس رتتتتتدع و زروه اتتتتتااس زر س تتتتترطب ورسیااتتتتتره اتتتتتر زر وترتتتتتراتژ شتتتتت ره
جراگتتتره وس رتتتتل اروتتتژ زارمتتت  .ان تتتتترذ ع یتتتاز تتتع زو زستتتدع زرتتتترس اوتتت ژ غزرتتتترس یتتتاوهو
وزرترس زاا ژ دتریم سیشرز.

غشیل ۰۶و

غشیل۰۰و

 -۱-۱-۹-۳دروازه ها اصلی (دیف ها بیرون)
ااتت متترد زر تتتتر ستترزه دتتاا زر وروزس اتتتک واحتت سرتتیرمژ اشتتترزاژ استتل متتع اردفتتترد اا یتتر 1اتتتتژ
1.7سدتتتتا و تتتتتاض ه دفا یتتتتتر  2.11اتتتتتژ  2.91سدتتتتتا سیبرشتتتتت  .متتتتتع یشتتتتدا اس زرتتتتتتر زر حتتتتترتژ تتتتتتر
طرا تتتع ارمتتتع متتتو ترایتتتع استتت زارز ستتترارز استتتدفرزه
باارسیگیتتتتتاز .ااتتتتتت زروانه تتتتتتر را تتتتتترت زرتتتتتتتر زو
ت گتتتع غو تتتعو اتتترز سیی تتت  .زرتتتتر زوت گتتتع غو تتتعو سدشتتتیل
ان د دتتتع تتتترس چتتتتر ژ ضتتت یم استتتتل هطتتتررس تتتتا زو
تتتتترنوس چیتتتتتررچرق ووتتتتتل ستتتتتژ شتتتتترم همع اسیتتتتتره
حامتتتل زر درحتتت ناواتتتع 41زرجتتتع را زر حتتترل اتتتترز
فتتتااتم ستتترنز .ایتتتژ ان ت گتتتع غو تتتعوتر تتتر زاشتتتد نااتتت ه
اس ان چتتترق چیتتترردااشهزر معتتترس اوتتت ژ دییتتتع اتتتره
ت گتتتع غو تتتعوزوسژ استتتل.ارتژ تتتااس استتتدتیرت یشتتتدا
د دتتتتع تتتتترس چتتتتر ژ غت گتتتتعوتره اروس معتتتترس اوتتتت ژ
درتتعع تتترس ف تترس مر یتتت ه ستتژ شتترز .زر حتترتژ متتتع زر
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معتتترس زاا تتتژ تتتااس تعتتتی س ظتتترر ان دیتتتع تتتترس چتتتر ژ غ رنوواستتتدفرزه ستتتژ شتتترز .ااس ج تتترایاس ان
ورستتتی ه شتتت م زرتتتترس چتتتر ژ متتتع تتتااس حتتترتژ تتتتر استتتدفرزه سیشتتترزهان رو تتتتر تتتت چتتترزر استتتدفرزه
سیشتتترز .ع تتتل ااتتت متتتع زرتتتتر تتتر بیعدتتتژ یشتتتداس ستتترادع سیشتتترم  .تتتااس فتتتتل متتتازه ااتتت زرتتتتر ان
متتترد نمویاتتتتر و نتفتتتژ متتتع جتتترو ان روتتتا اوتتت ژ امتتت  .متتتع تتتاوس معتتترس زرتتتترس ستعتتترتژ بتتتاار
سژ ایام .

 -۲-۱-۹-۳درداخلی (دیف داخلی)
زرتتتتتتر زاا تتتتتژ زرتتتتتتر ترتتتتتد متتتتتع تتتتتااس ارمتتتتتع
ترهاطر ه شتتتت یرارمع و....ستتتترارز استتتتدفرزه بتتتتاار
زارز.ااتتت متتترد زرتتتتر تتتر اردفتتترد 2.1اتتتتژ  1سدتتتا
سیبرشتتتتت و عرستتتتتتر زر اتتتتتتک ت گتتتتتع غو تتتتتتعو متتتتتتع
تتتتتتاض ه 11اتتتتتتتژ اتتتتتتک سداسیبرشتتتتتت .زرترایع
تتتتتااس امبتتتتترر تتتتتترچرق استتتتتدفرزه سیشتتتتترز ان د تتتتتع
وشتتراع تتترس زراتتل تتتر استتل متتع اناا ت زراتتل
تتتتر ست تتتتژ تتتتع مرسیتتتترس ستتتا یتتتت وج گتتتتژ یتتتت
درستتت اتتترز ستتترم ره ست تتتژ رفدتتتع سیشتتترز و زر
اوتتت ال ست تتتژ زراتتتع تتتترس دتتترتژ غشتتترادژ و
ارامتتت ه سیشتتترز .ایتتتژ ان چیتتتررچرق تتتع تتتراه
ستتترر او ت ژ زر نستتی فتتاو تتازه ستتژ شتترز متتع
اسیتتتره وچتتتااه احتتترل ستتتترر تتتع وجتتترز ستتتژ
ورز.
غشیل۰۰و

 -۲-۹-۳کل ین ها (پنسره ها)
ااتتتا مظتتتاس تتتع ستعتتتررس انشتتتدع ورسیااتتتره غشتتت رهو ی یم م یتتتی تتتتر جراگتتتره اروتتتژ م اشتتتدع استتتل
چتتتره ستتتاسرس ستتترناه واشتتت ااتتت مراحژهفشتتتازاژ نارز رتتتتر تتتع تتتتم واتتتر تتتتم زر ستتترارزس جتتتراژ
اس یدتتژ ر تته شتت ه متتع تتر تتتر اشتترزاژ معتتژ تتع یتتاوه زاشتتدع رشتت  .ان ااتت رو تتااس ارمتتع ان تترت
رونمتتتع تتتتر متتترچیژ متتتع تتتر ا تتتترز 11*11اتتتتژ  41*41ستتترمدژ سدتتتا و تتتااس اطتتتر تتتتر و وتتتاه تتتترس ان
تتتتتا ضتتتت ا ایتتتتع معدتتتتاا تتتترز و یشتتتتداا فدتتتترق سیگافتتتتل ستتتتژ سرمتتتت ه و ااتتتت و وتتتتاه تتتتتر تتتتع امتتتت انه
س د مع اردفرد ه اک سداو اض شره 91اتژ  41سرمدژ سدا سیبرز سیگافد .
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غشیل۰۷و

غشیل۰۸و

ت تتترنتم زر ااتتت س تتترطب رونمتتتع تتتتر متتترچیژ روس تتترت تتتتر و زاتتترار تتتتر تتتر یتتترر انشتتتدع سیشتتترزه
عرسیتتتل زارز .رونمتتتع تر تتتع رغتتتم اشتتترزاژ معتتتژ متتتع زارم هحتتت ام ا متتترر و روشتتت راژ را تتتع زااتتتل
ارمتتع تتتر راه ستتژ زت ت  .تتع تعتتی زتیتتل تتتم رونمتتع تتتر دتاابتتر تتتم س ت و ج ت اره تتتر یتتاوه متترر اناشتتدع
سیشتتترزه مگتتتره ضتتت رسل زارارتتتتر اطتتتااه و ناتتتا رونمتتتع تتتتر زرجیتتتل ناواتتتع س رستتت بتتترر متتترر و
روشتت راژ دااشتتی ه ستتژ شتترز .ااتت عتتل ستتب ستتژ شتترز متتع رونمتتع تتتر فربتت ج تتره یاومتتژ زر زااتتل
وسیا دا و راسدع دا ان اک سررا سا ا شیل ع مظا ا .
اایتتتتا تتتتع دبتتتتا رفتتتتا سشتتتتیالو حتتتترز اسی دتتتتژ ویشتتتتی و تعد تتتتره زر وتتتتژ شتتتتیرفراژ مرتتتتبژ ابداتتتترزس
جعتتتتتژ س تتتتتع هدتتتتترالو چشتتتتعگیاس زر اوتتتتع یبتتتترز میفیتتتتل ستعتتتتررس متتتتراحژ شتتتت ره ر زازه
استتتل .و وتتتاه تتتتر زر سیتتتره ستتتراا اجتتترا ستعتتتررس دتتتترل بر تتتل دتتترجیژ متتتازه امتتت انجع تتتع رونمتتتع تتتتر
مرچتتک ویشتتی تتع اتتک تترره ااتتژ جتترس اتترز ره تتع م یتتی تتتر وستتیا و اشتترزه زازه استتل.و واه تتترس
رتتتتر تتتالوه ااشتتترزاژ بر تتتل درجتتتع اتگرتتتترس شتتترال اتتترز را ان سیتتتره ازاشتتتدع معرمتتتع تتتتر ستتترزه و
تتتژ دی یتتت شتتتیاس را امد تتترق متتتازه استتتل و تتتااا سب تتتر تتتع زتیتتتل دترتتتیم حرشتتتیع تتتترس شیشتتتع زار
اشتتتیرل سد تتتترد و ارمتتتترارمژ تتتتع اتتتترز اافدتتتتع استتتتل و دتتتاه تتتتتر اشتتتترزه ج اتتتت ا تتتتترز س د تتتت زارمتتتت .
271زر 211ه111زر 111ه211زر 111سرمدژ سدا وغیا.......
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غشیل ۰۶و

 -۳-۹-۳طاقچه،الماری
جرواجتتراس اوتتت ژ ارمتتتع تتتتر بتتت اعژ شتتت ره ترتتتد  .متتتع اتتترتژ ااتتت زو
س فاز وارتژ ع طرر سشداس زر ارمع تر سرجرز سیبرش .

اتتتا تتتع وتتتررو سوتتترا و

 -۱-۳-۹-۳طاقچه ها
طربدتتتتتع تتتتتترفاورفدگژ زروه زاتتتتترار استتتتتل متتتتتع جیتتتتتل اتتتتتنارزه اشتتتتتیر وس روتتتتتترو ارمتتتتتع استتتتتدفرزه
سیشتتتترز .طربدتتتتع تتتتتر اتتتترتژ مرچتتتتک وست وزم ه ت تتتتژ سرم تتتت ستتتتراا اجتتتتراس تتتتر متتتترس ظم و زاراس
ا یتترس امت تتراژ امتت وزر میتتر یتترر زستتدژ امرتتره سشتترت ه سیشتترز.و ان طربدتتع تتتر سیدرامتت تتع تتراه
ذاه زامژ و ار مدرق زامژ اسدفرزه ماز .غشیل۰۷و
طربدتتتع تتتتر تعیشتتتع متتترس ظم وستتترزه میرتتتد ه یع اتتترتژ
راستتتتدع وستتتت ظم امتتتت وطتتتتر معرتتتتترس برستتتتژ ودتتتترای
شتتت ه زارمتتت  .ردرجتتتع تتتع اا یتتتع تاستتت تژ تتترالدا ان
متتت ارمتتتع ه تتتااس اتتتنارزه اشتتتیرس ارمتتتراره س رستتت
دشتتتتت ید زازه سیشتتتتترزهان ااتتتتت رو متتتتت و وتتتتتاه تتتتتتر
ورونمتتتع تتتتر تتتع تتتراه طربدتتتع ستتتررز استتتدفرزه بتتتاار
سژ ایاز.

 ۲-۳-۹-۳الماری
اتعتتررس متتتر ژ دیرستتتل ارفدتتتع دتتتاس طربدتتتع سیبرشتتت ه متتع تتتع س ظتتترر اتتترارزه اشتتتیر بیعدتتتژ وس روستتترو
مرتتتتبدر بیعدتتتتژ و تتتتر ارنش ستتتترادع سیشتتتترز .تتتتع ستتتتتض ه متتتتع طربدتتتتع تتتتترس ستتتت ظم تتتتع ارمتتتتع تتتتترس
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مرچیدادترتتتیم ستتتژ شتتترم هحرتل معتتت را تتتع اتتترز ستتتژ ایام .معتتت تتتترس اوتیتتتع فربتتت زر ستتتژ رشتتت  .زر
حرتژ مع ا روس مع ترس زوت گع غزوو ع اسو زرشیشع زارمرر اناشدع سیشرز.غشیل۰۰و
تتتا روس معتتت تر متتتر ژ وستتتی ع بفتتتل م تتت ه مرچتتتک غبف تتتکو بتتتاار زارزه دتتتر اشتتتیرس زااتتتل معتتت ان اتتتاز
واتتتترس سترفظتتتتل شتتتترم وان زسداستتتتژ ستتتتراااه زر استتتتره رش  .ت تتتتژ ان معتتتت تر تتتتع طتتتترر جتتتترتبژ
مترشتتژ و رااتته شتت ه امتت ان موتتر متتع زر شیشتتع زار تتع س ظتترر معتتراه اشتتیرس زااتتل ه استتلهان ااتت
رو وسرال غنا اررس چرس اررس زاال ه ع ار ژ وی ا اسل .

 -۴-۹-۳نوه (ناودان)
زر دعتتترسژ ستتترارز تتتع زتیتتتل ج تتترایاس ان شرتتتدع شتتت ه زاتتترار تتتترس ا تتتژ و ستتت گژ ان چتتترق تتتترس متتتع
زاا تتته دااشتتتی ه شتتت ه تتتر یاوه نزاتتتژ حتتت وزا 41اتتتتژ  211ستتترمدژ سدتتتا ان زارارتتتتر تتتااس تتتت اال ق
اه و رراه اسدفرزه سیشرز.

 -۵-۹-3لبه بام (سرپیگل)
تتع زتیتتتل وتتتتراس مرترتتتدرمژ روستتدر و واتیتتتر ان ااوتتترز ستتتراع و اتتت نزاتتژ زر نسرتتتدره ارمتتتع تتتتر فربتتت
جتتتره و تتتره ستتتژ رشتتت  .د یتتتر تتتااس اتتتررزه مشتتت ه زارارتتتترس ا تتتژ وستتت گژ انویکغستتتاویگلو استتتدفرزه
سیی تتتت ااتتتت ویتتتتک تتتتتر چیتتتترر اطتتتتااه ارمتتتتع تتتتتر تتتتع
امتت انه  11اتتتژ  91ستترمدژ سدتتا ان تبتتع تترت یتتاوه ستتژ
نمتتت متتتع ااتتت ا ستتت اژ درستتت د دتتتع ستتت ر تتتتر ااوتتترز
ستتتتژ شتتتتترم  .متتتتتع زر تتتترال ه تتتتتع امتتتتت انه 91اتتتتتتژ 91
سرمدژ سدا ال غغرره الوسیرم .غشیل۰۰و
و اردفتتترد ااتتت تبتتتع را تتتتم ان تتترت معتتتژ
در سیل غشیبعو رت طاه زارار مبرش .

داسیبرشتتت
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-4فصل چهارم
 -1-4فرآیند طراحی
زر ا دتتت ا س رتتتتترو زر تتترره روستتتدرترس ه ارمتتتع تتتترسازت شتتت ره وتتتررو اافدعهارمتتتع تتتترس روستتتدراژ
زاراس چتتتتتتتع سرااتتتتتتتر و ع یتتتتتتتاز تتتتتتتترس رزمتتتتتتت هروستتتتتتتدرترس اف رمرتتتتتتتدره اتتتتتتتر روستتتتتتتدرتر
ورسیا اشره غش رهو زاراس چع اب یم وچع ستیشل سیبرش .
طااحتتتتتژ ارمتتتتتع تتتتتتر روستتتتتدراژ شتتتتت ره تتتتتتم ان اتتتتترز زاستتتتتدره ترزاشتتتتتل متتتتتع جتتتتترس سیعتتتتتره ارمتتتتتع
مور رش ؟ شتتت یرارمع اتتتر د تتت ور ارمتتتع زر چتتتع ست تتتژ بتتتاار گیتتتاز .و ترتتتدع ارمتتتع تتتتر وتتترسیاس تعتتتره
ارم تع و ت گ ستتدرمژ استتل .متتع ه ارمتتع زر موتتر وچتتع برتتم را ت طااحتتژ شتترز دتتر بر تتل ببتترل تتترل روستتدر
رشتتت  .و ستیشتتتل ورسیااتتتره مشتتترورنس و زاستتت ارس سیبرشتتت  .و تتتااس ااتتت ستیشتتتل شتتتره راتتت طرا تتتع
ارمتتتع و اتتت ره زاه را زر موتتتر راتتت بتتتاار زاز .ارمتتتع تتتترس راتتت طااحتتتژ متتتاز متتتع ان موتتتر متتترر گیتتتاز و
زر ف تتتل نسرتتتدره ااستتتر را جتتتنق م تتت وتتتتژ ااستتتر را ان زستتتل م تتتت  .غشتتتیل ۰۰وتتتاله ایتتتژ ان
ارمع تر ویش یرزس و

راتت برتتتعژ طااحتتتژ شتترز متتتع ورورس امرتتتره و حیتتتراه انایوتتر مبرشتتت تعتتتع وتعتتع زغتتت ه تتتترس رزمتتت
مع را حل سیگازا  .غزر شیل  ۰۶امدترل ای اه ار مد وارمعو
طااحتتتژ ارمتتتع تتتتر شتتت ره ای تتتژ بتتترس طااحتتتژ شتتت ه وتتتتژ چیرایتتتع زر ااتتت ارمتتتع تتتتر ر راتتتل مشتتت ه
سااسیتتتل تعتتتره زایتتت اه سیبرشتتت .چره زایتتت اه زر رو تتتاوس میشتتتیع ارمتتتع اتتتر تعتتتره غ یتتتام و بتتتاار
اافدتتتع استتتل ت گرسییتتتع ارمتتتع سیعتتتره یراتتت نمیتتتر ارمتتتع معیدرامتتت ان زایتتت اه استتتدفرزه ی تتت  .وتتتتژ ستتتر
70

سیدتتتتترامیم زایتتتتت اه را جتتتتترس زاگتتتتتا امدفتتتتترل تتتتت تیم زایتتتتت اه را سیدتتتتترامیم زر ارشتتتتتع اس ان ارمتتتتتع متتتتتع
تتتاه ضتتت ا شتتتعرتژ زایتتت اه سیبرشتتت امدفتتترل زازهد یتتتر زر ااتتت جتتترس چیرایتتتع ان تتتی سیتتتاوز اتتتک
طرا ع ارمع چرچع حیرامرو اترتژ سیبرش د اا سیشرز.
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ت گرسیگتتتتع اتتتترمم تتتتتر زااتتتتل ارمتتتتع سیشتتتترم میتتتترنس میرتتتتل دتتتتر وارز حتتتترل عتتتترسژ اتتتتر ان وتتتتیه روس
س یعتتتره گتتتنارز و تتتع ایتتت اه اوز.زاگتتتا میتتترنس تتتع تعدتتتره حرتتتتل تتتتر ت گرسییتتتع ان وروزس زااتتتل
سیشرم سیدرام سردتیم زاال وف ر ش رارمع ار تعره زای اه شرزم .غزر شیل تر ۰۰و۰۰و

زر نستتره تتتر انشتتدع تتااس اطتتر تتتر سیعتتره اتتر سیعتتره ارمتتع ارنشتتژ م ازمتت وتتتژ یشتتدا درجتتع ستتازت
روس ارمتتتع تتتتر وتتت گ ستتتدرمژ اتتتر ارمتتتع تتتتر وتتترسیاس رزمتتت رطاایتتتع زر نستتتره تتتتر بتتت ام سیعتتترمژ ان
یتتاوه اتتر سیعتتره یگرمتتع زر ااتت روستتدر متتم رز.سیعتتره ارمتتع تتتراژ سیرتتراد وتتتژ ای تتژ متتم متتتع زر
تتتتا وتتت گ ارمتتتع اتتتر ویشتتتدا ان ه اتتتک سیعتتتره ارمتتتع زاشتتتد متتتع ان تتتتا ارمتتتع ااتتتژ متتتع سیعتتتره یگرمتتتع
غ یتتاوه ان وترتتراتژ وسیآستتت سیعتتره اش را اافدتتتع تتع سیعتتتره ارمتتع ستتژ تتتاز وتتو ستتتر سیدتترامم تتتااس
تتتتتا اتتتتک ار یشتتتتدا ان ه سیعتتتتره ارمتتتتع را ستتتترال وااتتتت سیعتتتتره ارمتتتتع را زر جتتتتراژ بتتتتاار سیتتتت تیم
وبدتتتتژ سیعتتتتتره یرا تتتتت زستتتتل و وتتتتترس اتتتتترمرازه را مگیتتتتتاز .متتتتع زر مرزاتتتتتک وروزس اوتتتتت ژ احتتتتتراتژ
غحیرطو باار سی تیم.
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