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 «ينگار قلمرو و موضوعات مردم» تابکدر مورد  يدگاه دکتر بلوکباشيد

عض و   ياز دانش مندان عل وم اجتم اع    يگروه   ،در غرب يسشنا دانش انسان يريگ در آغاز شکل

ها  ادداشتي»وان با عن يپژوهش يين فکر افتادند که راهنمايبه ا« دانش توسعه ييايتانيانجمن بر»

احتگران را در مش اهده درس ت موض وعات    يفراهم آورند تا س  « يشناس انسان ها درباره و پرسش

اطالع ات ززم   يشناس را ه م در مطالع ه و گ ردآور    رانسانيکمک کند و افراد غ يشناخت انسان

ن ب ار در  ين راهنم ا نخس ت  ي  خود توانا س ازد. ا  يدر کشورها يناسش انسان يدرباره مطالعات علم

د چ اپ ش ده   ي  ت ازه تجد  يها شيراين بار با وي، چاپ و منتشر شد و تا امروز چندميالدي 1313

 يت  ردوليو غ يدولت   يپژوهش       يش، مؤسسات فرهنگ  يز، از سه چهار دهه پيران نياست. در ا

کن يان د. ل    ن ک رده يم و تدويو فرهنگ عامه تنظ يارنگ مردم  پژوهش در حوزه يبرا ييراهنماها

 يپ ژوهش و گ ردآور    ن ه ير در زمي  ج ام  و فراگ  يک ار  ينم ا ک راهي  ن بار اس ت ک ه   ينخست

، يل اجتم اع يارک ان وابس ته ب ه مس ا     ، با در نظر گرفتن هم ه ينگار مردم گوناگون يها موضوع

توان د   ين راهنم ا م   ي  افته است. اين يم و تدويازمان تنظو ... در آن س ي، هنري، اقتصاديگفرهن

و فرهن گ عام ه دارن د و     ينگار مردم  نهيدر زم يدانيم پژوهشکه شوق  يانهمه پژوهشگر يبرا

و  يدتي  عق يه ا  نظ ام  ،ياجتم اع  يرفتاره ا   د اطالعات ج ام  و درس ت درب اره هم ه    خواهن يم

 .ودمند باشدکننده و س تير هداايثبت و ضبط کنند، بس و يآور جم  يفرهنگ يها يژگيو

 

 يبلوکباش يدکتر عل
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 شگفتاريپ
و  يزن دگ  يه ا  وهيه ا و مراس م، ش     ني ي آداب و سنن، آ در عرصه يراث ماندگار فرهنگ بشريم

خ وراک، هن ر و فولکل ور،     شت، باورها و اعتقادات، رفتارها و گفتارها، فنون و حِرَف، پوشاک ويمع

 هرفت ه و چه ر  ياست که در ازمنه دور رن ج س فر را پ    ياحان و مشتاقانيک سو دسترنج سيو... از 

ر يگر ب ه تص و  يها و اشکال د نقاط جهان در قالب سفرنامه ين را در اقصيزم يمردمان رو يزندگ

، ياص ول  يه ا  وهياست ک ه ب ا ش     ينگاران گر حاصل تالش ارزشمند مردميد ياند و از سو دهيکش

 اند. بط کردهاقوام مختلف جهان را ثبت و ض يفرهنگ يها يژگيو

ه ا   ينگ ار  از م ردم  يتعداد يش در ورايکه کم و ب اي انهها و اهداف استعمارگر نگرش يسوا

ه ي  نگ اران از دل و ج ان ما   م ردم اس ت.   يارزش مند س تودن   يها ن تالشيا يان است، تمامينما

و  يل ب وم ي  ان قباي  اف ت، در م يت وان   ياز آن نم يرا، که امروزه سراغ يان متماديگ اشته و سال

ار ما قرار يرا در اخت يگرانبها از فرهنگ بشر يا نهياند گنج اند تا توانسته کرده يسپر يجوام  سنت

ق از فرهنگ جوام    يعم يشناخت يما را به سو سرشار از اطالعات ارزشمند که يا نهيدهند. گنج

 دهد. يسوق م

ر يان را ب ه تص و  و فرهنگ اقوام مختلف جه   ياز زندگ يين اطالعات ارزشمند نمايهر چند ا

ماندگار ساخته است، اما آنچه  يبعد يها نسل يآنان را برا يو قوم يفرهنگ يها يژگيده و ويکش

 ياست. شناخت« شناخت»به  يابيت دارد، دستيشده اهم ين اطالعات گردآوريز در ايش از هر چيب

 يه آدم    و شگرف است کيب، بديعج يشود، گاه به حد ين اطالعات حاصل ميق هميکه از طر

ب ه ا اهر س اده     ين رفتاره ا يش گرف از دل هم    يدن معانيرون کشيبرد. ب يرت فرو ميرا در ح

ن ياز دل هم   يا از دل گفتارها و آداب و رسوم و سنن به ااهر معمول و ب ه ط ور کل    يو  يانسان
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ده و ناش ناخته مان ده گ اه ب ه واق        يپوش   ي، که هم واره ب ر آدم    يانسان يبه ااهر عاد يزندگ

 آور است. يشگفت

کن د و   يم   ينگ ار گ ردآور   اس ت. م ردم   يشناس   ق ت م ردم  يطر ين ش ناخت يبه چن يابيدست

نگ ار   شناسان خود مردم از مردم يارياست. بس يشناس کاود که کاوش، اساس مردم يشناس م مردم

آن ان خ و    يک رده و گ اه چن ان ب ا زن دگ      يان اقوام مختلف سپريرا در م يان متماديبوده و سال

و فرهن گ   يزندگ ،اند. خو گرفتن با جامعه مورد مطالعه از آنان پنداشته يد که خود را جزوان گرفته

که همواره هدف  يشناخت ؛است« شناخت ژرفانگر»به  يابيدست يبرا يشناس مردم آن، شعار مردم

ژه در ي  و که ام روزه ب ه   يا يسطح يها ينگار ن اساس، مردميقلمداد شده است. بر ا يشناس مردم

ک ه   يعيار وس  يبس   يک ماه، در حوزه فرهنگيکمتر از  يج شده است و در مدتيار رايا بسکشور م

ار گ را يق مصاحبه و مشاهدات بسيتنها از طرولي است،  ينگار ها مردم ازمند مدتيه آن نيهر ناح

 يزن دگ  يا ک ه ب ا م ردم جامع ه     ينخواهد بود. تا زمان ين شناختيچن يرد، جوابگويگ يصورت م

 يشناس   م بود و از هدف مردميو فرهنگ آنان نخواه يپنهان زندگ ياير به شناخت زوام، قادينکن

 م گرفت.يفاصله خواه

مت ثثر از ض رورت جامع ه     يهر چن د ت ا ح دود    ينگار مردم هاي پژوهشدر  يکردين رويچن

آن ب ا اه داف    يه ا  ک است، ام ا روش ي  و ارتباطات نزديو در حال رشد و تحوزت سر يامروز

ک سو با ض رورت جامع ه و تح وزت    يکه از  ييها فاصله دارد. در واق  امروزه روش يسشنا مردم

نگاران  مردم يار براين کند، بسيرا تثم يشناس گر اهداف مردميد يآن سازگار باشد و از سو ياديبن

 رسد. يبه نظر م يشناسان ززم و ضرور و مردم

 



 

 

 

 

 

 

 1مقدمه

اس ت.   پژوهش گران از  يت مشارکت گروه  ياصل فعالح« ينگار قلمرو و موضوعات مردم» تابک

ه ش ده  ي  ما تهيق ات س ازمان صداوس    يکه بنا به درخواست واحد فرهنگ مردم مرکز تحق اثرن يا

 پردازد. يم ينگار موضوعات مختلف مردم ياست، در دو جلد مجزا به بررس

از  يا خچ ه ي، تاريو مون وگراف  ينگ ار  ن ه م ردم  يدر زم يدر جلد اول پ   از بح و و بررس    

فرهن گ عام ه، مؤسس ه      هادار يه ا  تيران با توجه به فعاليا يشناس و تحوزت مردم يريگ شکل

 شود. يدانشگاه تهران و مرکز فرهنگ مردم ارائه م يقات اجتماعيمطالعات و تحق

ت اس ت.  ي  ز اهميار حايارائه شده است که بس ينگار مردم  هنيدر زم يکار ييدر جلد دوم الگو

را  يک موضوعات متنوعياشاره شده است که هر  يقاتيقبه شانزده حوزه تح يکار ين الگويدر ا

 يا مجموع ه  يق ب ر رو يدق يها ين موضوعات که با مطالعه و بررسيک از ايکنند. هر  يعنوان م

 اري مستقلي اس ت کالگوي  کبه عنوان ي ،انجام گرفته يدانيو م يقات و مطالعات اسنادياز تحق

شده با  ارائه يد کرد که الگوهايد تثکيجاد کند. بايا يق و بررسيدر امر تحق يتاليتواند تسه يکه م

 يتوان د در الگ و   يم پژوهشگران يها دگاهيها و د يتوجه به ابعاد بحو قابل انعطاف است و نوآور

 جاد کند.يا يو فرع يکاهش مباحو اصل ياش يجهت افزا را يراتييتغ ،مورد نظر
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 فصل اول: 

 نگاري و مونوگرافي  ممرد
جانب ه جوام      ق و هم ه ي  است ک ه ب ه مطالع ه دق    يژرفانگر يها از جمله روش 1«ينگار مردم»

ک ي  همچ ون   يک واحد کوچک ش هر يا ي، و ييو روستا يليو محدود، همچون جوام  اکوچک 

ا ي( يرنگا )تک 2«يمونوگراف»توان به  يژرفانگر م يها گر روشيپردازد. از د يم گروهک يا يمحله 

ا ي  ده يک پديا يو  يک واحد کوچک اجتماعي يدر روش مونوگراف .اشاره کرد 4«يمطالعه مورد»

رد، اما در مطالعه يگ يجانبه مورد مطالعه قرار م ق و همهيبه طور دق ياجتماع يها دهياز پد يتعداد

 جانبه موردنظر است. ق و همهيمطالعه دق يک موضوع برايتنها  يمورد

 ينگار مردم
وج  ود دارد و معم  وزژ واژه  يک  يارتب  اط نزد يشناس   و م  ردم ينگ  ار ن م  ردميم ک  ه ب  يدان   يم  

ethnography  را در کنارethnology ه ر   يشناس   و انسان يشناس م. هر چند علوم مردميابي يم

اذع ان ک رد    يستيآورند، اما با يخود به شمار مهاي  پژوهشن مرحله از يرا نخست ينگار دو، مردم

ش يداي  کوتاه ب ه پ  يد نگاهي. شايشناس تر است تا با انسان مثنوس يشناس با مردم يگارن که مردم

                                                      

1. ethnography 
2. monograph 
3. case study 
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 ن امر را آشکار سازد.ي، علت ايشناس و انسان يشناس علم مردم

گ ردد، ام ا ت ا     يونان باستان باز م  ينه دارد و به عهد يريار ديبس يقدمت يشناس نکه انسانيبا ا

  هوط ب ه مطالع   شتر مرب  يب يشناس ستم، مطالعات انسانين بل قريتا اوا ياواخر قرن نوزدهم و حت

انسان نداش ت.   يو فرهنگ يبه مسائل اجتماع يانسان بود و توجه چندان يکيزيو ف يابعاد جسمان

ش ناخته   يشناس   ات عل م انس ان  ياز ضرور يکي يفرهنگ يها ستم، توجه به جنبهيل قرن بيدر اوا

و  1«يس ت يز يشناس   انسان»به دو رشته  يشناس انسان ستم،يمه اول قرن بيب در نين ترتيشد. بد

انسان ب ه ش مار     هات مطالعيم شد که هر دو از ضروريتقس 2«يو فرهنگ ياجتماع يشناس انسان»

انس ان توج ه دارد، از اواخ ر ق رن      يو اجتماع يفرهنگ يها که به جنبه يشناس رفت. اما مردم يم

و  يابعاد اجتم اع   هاستعمار شکل گرفت و مطالع  هديهجدهم تا اواسط قرن نوزدهم، همزمان با پد

دوم قرن ن وزدهم   مهيار آغاز کرد و از ناستعم  هانسان را در جوام  دوردست و تحت سلط يفرهنگ

ب ود ک ه    يشناس   م ردم  يري  گ م قرن پ  از شکليمبدل شد. در واق  حدود ن يعلم يا به رشته

مط ر    يس ت يز يشناس در کنار انسان يعلم يا به عنوان رشته يو فرهنگ ياجتماع يشناس انسان

ا ي  و  يو فرهنگ   ياجتم اع  يشناس   ، انسانياز صاحبنظران علوم اجتماع ياريج بسيشد و به تدر

 معادل دانستند. يشناس آن را با مردم يها از شاخه يکي

 يالديق رون هج ده و ن وزده م      ياست که ط ييها ينگار مرهون مردم يشناس ش مردميدايپ

تح ت س لطه    ييمند در جوام  ابتدا و روش يو سپ  به صورت علم يرعلميت غنخست به صور

ق رن  ل ي  ک ا در اوا يمراکه ق اره   يکا انجام گرفته است. از زمانيمراو  يياروپا ياستعمار کشورها

را  ياز آن تصرف شد و ث روت کالن    يکشف و بخش يياياسپان فاتحان ياز سو يالديشانزدهم م

ب ه دس ت آوردن ث روت و     يب را  يياروپ ا  يگ ر کش ورها  يج دي، به تدرآنان به ارمغان آورد يبرا

گر مناطق جهان شدند. قرون هف ده و هج ده   يکا و ديمراقاره  يگسترش قلمرو حکومت خود راه

ه، يانوس  ي، منطق ه اق يجن وب  يکايمراراه خود را به  يياست که استعمارگران اروپا ي، قرونيالديم

ن مناطق را تحت يا يگر مناطق جهان گشودند و جوام  بوميو د يجنوب شرق يايقا، آسيفراقاره 

                                                      

1. biological anthropology 

2. social and cultural anthropology 
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 سلطه خود درآوردند.

همچ ون   ييل مش تاقان اروپ ا  يهج دهم س    ج از ق رن يده استعمار، به تدريپدبه دنبال رواج 

 يه ا  نيس رزم  يراه   ي، و م ثموران دولت   يم  هب  يونرهاياحان، مس  يان، س  يکاشفان، ماجراجو

ن، کش ف و تص احب ث روت،    ي  ج ديت سلطه خ ود ب ه ت رو   ان جوام  تحيدوردست شدند تا در م

 يگ ر يکه به زبان د يل بپردازند. غرابت مردمانين قبياز ا يحکومت و مسائل ياليگسترش و است

رت آن ان را  يحکردند، تعجب و  يم يان زندگييکامالژ متفاوت از اروپا يا وهيگفتند و به ش يسخن م

ثبت ر کردند، و يتعب« ييابتدا يزندگ»ان آن را به ييوپاان که اريمتفاوت بوم يخته بود. زندگيبرانگ

احان، کاشفان، ي، سيم هب يونرهاياز مس ي، توسط تعدادآنهاآداب و رسوم و سنن ردن کو ضبط 

را در دوران  يجوام   ب وم   يرعلم  يغ يها ينگار ن مردمينخست، ييگر افراد اروپايان و ديماجراجو

 آنه ا گردآورن دگان   يالت و پن دارها ياز آنج ا ک ه ب ا تخ     ه ا،   ينگ ار  ن مردمياستعمار رقم زد. ا

از  يينه گرانبه ا ين همه، گنجيستند. اما با ايبرخوردار ن يو اصول يعلم يينما تيختند، از واقعيدرآم

ار ي  را در اخت ياند ک ه اطالع ات ارزش مند    ييجوام  ابتدا يزندگ يها وهيآداب و رسوم، سنن و ش

 اند. دهندگان قرار دايشناسان و آ مردم

 يارياستعمارگر که در جوام  تحت س لطه خ ود ب ا مش کالت بس       يها گر، دولتيد ياز سو

و  يتس لط بهت ر ب ر جوام   ب وم      ينداشتند، برا ييان آشنايرو بودند و به فرهنگ و زبان بوم روبه

، يشناس   ، زب ان ياز عالم ان اجتم اع   ييه ا  ، گ روه آنها يو انسان يعيشتر از مناب  طبيب يريگ بهره

روانه  يبه مناطق مستعمرات يو دانشگاه يمراکز علم يره را از سويو غ ي، جانورشناسيشناس اهيگ

از  ي، تع داد يعلم   ين س فرها ي  ا ي. طنندککردند تا جوام  مورد نظر را در ابعاد مختلف مطالعه 

 يآن ان رو  يش دند و ب ه ثب ت و ض بط زن دگ      يبوم يها ج ب فرهنگ يعيدانشمندان علوم طب

از  يو برخ   ياس ت ک ه عالم ان اجتم اع     ييه ا  ينگ ار  ، مردميعلم ين سفرهايآورد ا آوردند. ره

ژه ي  و ب ه  ،ه ا  ينگ ار  ن م ردم ياز ا يکردند. متثسفانه برخ يرا گردآور آنها يعيدانشمندان علوم طب

 يشخص   يرهاير و تفس  يها و تعب فرض شيانجام دادند، با پ يکه عالمان اجتماع ييها ينگار مردم

 سازد. يدشوار م ،ن اطالعاتيا ياز رورا  يشناس ل مردمين امر کار تحليست که همآنان همراه ا
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مر يل ور »چ ون   يتوان به اف راد  ي، مينگار شگام در عرصه مردميپ يها ن چهرهيتر از معروف

ن يس ر بال دو  »، 3«آلفرد کورت هدون»، 4«کرافت اسکول يهنر» 2«تيآلفرد ال. هو»، 1«سونيفا

 اشاره کرد. 6«لنيگ .يج اف.»و  6«اسپنسر

از  يالديقرون هجده و نوزده م   يکه ط ييها ينگار مه دوم قرن نوزدهم، مردميج از نيبه تدر

دانشمندان علوم  يو حت يان، کاشفان، مثموران دولتياحان، ماجراجوي، سيم هب يونرهايمس يسو

جمله آن ت که از شناسان قرار گرف ل مردميله و تحيانجام گرفته بود، مورد تجز يعيو طب ياجتماع

 اشاره کرد. 3«زريز فرميجسر »و  1 «لريتابرنت ادوارد سر » پژوهشي يتوان به کارها يم

خود را که در  10ينيات ديح ييصور ابتدا، کتاب يشناس فرانسو جامعه 0«ميل دورکيام» يحت

ه ف رس اند يب ه ت ثل   ييه ا  ينگ ار  ن مردميپرداخته، براساس اطالعات چن يعمق يها ليآن به تحل

انج ام   يداني  ش ناس، خ ود ک ار م    م جامعهيل دورکيام يشناسان و حت ن مردميک از ايچياست. ه

 اند. کرده يه گردآورينگاران اول است که مردم يبر اطالعات يآنان مبتن يها لياند، بلکه تحل نداده

 ينگ ار  م ردم » يه ا  پ ژوهش  يبا اج را  11«مورگان ي  هنريلوئ»ن دوران ين، در ايهمچن

 يه  ا لي  ن تحلي، نخس  تيالديم   1330در ده  ه  12«راک  وآيا»ان سرخپوس  تان ي  ر مد« يم  ورد

 انجام داد. يشاونديدر رابطه با نظام خانواده و خو« يه تکاملينظر» يرا بر مبنا يشناس مردم

                                                      

1. Lorimer Fison 

2. Alfred L. Howitt 

3. Henry Schoolcraft 
4. Alfred Cort Haddon 

5. Sir Baldwin Spencer 

6. F. J. Gillen 

7. Sir Edward Burnett Tylor 

8. Sir James Frazer 

9. Emile Durkheim 

10. Les Formes Elementoires de la Vie Religieuse 

11. Lewis Henry Morgan 

12. Iraquois 
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خت ه ش د و   ير يعلم   يشناس   ، ش الوده م ردم  يالديمه دوم قرن نوزدهم ميب از نين ترتيبد

 ينگ ار  مردم يها گرفته، اصول و روش انجام ينگار مردم هاي پژوهشو  يدانيات ميبراساس تجرب

ت وان   يپرداختند که از جمله م   ينگار ف اصول مردميشناسان به تثل از مردم يشکل گرفت. تعداد

مارس ل  »نوشته  4ينگار مردم يراهنماو ( 1041) 2«وليمارسل گر»نوشته  1ينگار روش مردمبه 

 اشاره کرد. (1031) 3 «موس

م ه  يدر ن يشناس   از انسان يا به عنوان شاخه يو فرهنگ ياجتماع يشناس انسان يريگ با شکل

ز ب ه  ين ينگار ، مردميشناس آن، با مردم يها از شاخه يکيا يستم و معادل دانستن آن، ياول قرن ب

که تا  يشناس با مردم ينگار نه مردميريشناخته شد. اما قرابت د يشناس انسان پژوهشعنوان روش 

چن دان احس اس    يشناس   به صورت پنهان و آشکار حفظ شده اس ت، در عرص ه انس ان    به امروز

 شود. ينم

زر ارزش خ ود را از دس ت   ي  مز فريلر و جيچون ادوارد تا يشناسان مردم يبا کارها يدانيم هاي پژوهش

 يک ه از س و   يو ص رفاژ ب ر اس اس اطالع ات     پ ژوهش دان ي  شناسان بدون حض ور در م  داده بود و مردم

اي  تابخان ه کا براس اس من اب    ي  و شد  يم يگردآور پژوهش هنيدر زمه ک پژوهشگرانگر ياران و دنگ مردم

 6«ينوفس ک يسالو ماليبران»چون  يشناسان پرداختند، با ورود مردم يم يشناس مردم يها ليبه تحل ،(ي)اسناد

ا ي  داخ ت و  پر يداني  م ه اي  پ ژوهش ب ه   1013-1013 يه ا  نو به س ال  نهيگ 6«انديتروبر»ر يکه در جزا

ق رار   يداني  مورد مطالع ه م  1000  دهه يها سال يرا ط 3«وتلياککو»ه سرخپوستان ک 1«فرانت  بوآس»

 شد. يا تازه  وارد مرحله ينگار افت و مردميباز ت خود رايداد، ارزش و اهم

                                                      

1. Méthode de l'Ethnographie 

2. Marcel Griaul 

3. Manoual d'Ethnographie 

4. Marcel Mauss 

5. Bronislaw Malinowski 

6. Trobriand 

7. Franz Boas 

8. Kwakiutl 
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شده، ام ا اص ول    ياريخود تا به امروز دچار تحوزت بس يخيدر روند تار ينگار هر چند مردم

را  پژوهش يها که اصول و روش ياديرات بنييحفظ کرده است و تغ ياديود را تا حدود زخ يسنت

ع دم  » ينگ ار  ش ده م ردم   امده است. از اصول مسلم و ش ناخته يدر آن به وجود ن ،دگرگون سازد

ف و ي  هر آنچه که موجب تحر ينگار در عرصه مردم ياست. به طور کل« اتير واقعييف و تغيتحر

 رقابل قبول است.يک( مردود و غي)کالس يسنت يشناس دگاه مردميد، از دات شوير واقعييتغ

 شود. يات مير واقعييف و تغيموجب تحر پژوهش هنيجاد خلل در زميا :الف

ر يي  جاد تغيموجب ا يستي، نباپژوهشدان يدر م پژوهشگر، حضور يشناس براساس سنت مردم

نوع رفتار و منش خود،  ،و پوشش خود به واسطه نوع لباس پژوهشگرگردد. اگر  پژوهش هنيدر زم

 يد تا رفتاره ا را بر هم بزند، موجب خواهد ش پژوهش هنيحاکم بر زم يگر، فضايا هر عامل ديو 

از جانب آنان مش اهده   يو واقع يعيطب يها و واکنشند کر ييمورد مطالعه تغ  افراد جامعه يفرهنگ

موف ق   پژوهش گر ، يطيان ش ر يبود. در چنات خواهد ير واقعف دير و تحرييجه آن، تغيکه نت نشود

گون ه ک ه    را آن يات فرهنگيمطمئن به مشاهدات خود ادامه دهد و واقع يينخواهد شد تا در فضا

« پ ژوهش  هن  يخل ل در زم »، يشناس   د گف ت، در مطالع ات م ردم   يف کند. در کل بايهست توص

اس ت و ه ر    يمر نس ب ن ايت ايهر چند رعا«. يات فرهنگيف واقعير و تحرييتغ»است با  يمساو

ر و يي  ن اص ول، تغ يت ايد بر آن است که با رعايرا به دنبال دارد، اما تثک يفير و تحرييتغ يحضور

توان د ت ا ح د امک ان در      يول من اصيت ايبا رعا پژوهشگرابد. يف به حداقل ممکن کاهش يتحر

 آنه ا  يزد، در زن دگ يرا برانگ آنها يفرهنگ يها تيآنکه حساس يمورد مطالعه رسوخ کند و ب  جامعه

 ثبت و ضبط کند. ،رييرا بدون تغ آنها يات فرهنگيک خصوصينزدد و از يمشارکت نما

ر ييکه موجب تغ ير شخصيفرض و تفس شيت، پيد از هرگونه ذهنيبا پژوهشگر: ب
 کند. يگردند، خوددار يات ميف واقعيو تحر

ا از ي  کند  يگونه که مشاهده م آن ات رايد واقعينگار با مردمپژوهشگر ، يشناس براساس سنت مردم

 ير شخص  ير و تفس  ي  د و از هرگون ه تعب يشنود، ثبت و ضبط نما ي( مها رسان ان )اطالعيزبان بوم

ي ا  مورد مطالع ه داش ته باش د و     نسبت به جامعه يتيگونه ذهن چيد هين نبايکند. همچن يخوددار

در  يد اطالع ات يبا پژوهشگر امکان را ارائه کند. البته در صورت يفرض شيپ ،موضوعات آن  درباره

ف رض در   شيت و پيجاد ذهنينه جامعه مورد مطالعه خود داشته باشد، مشروط بر آنکه موجب ايزم
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 او نگردد.

نس بت ب ه    يفرض   شيت و پ  يگونه ذهن چيه يستياطالعات نبا ي، هنگام گردآوريبه طور کل

 ير موض وعات خ وددار  ير و تفسيعبد از هرگونه تيجامعه مورد مطالعه و موضوعات آن داشت و با

ات ي  ابن د. واقع ير نيي  ف نش وند و تغ ي  پژوهش گر تحر  يفرد يها دگاهيات براساس ديشود تا واقع

ه و ي  تجز ، م ورد يشناس   ل م ردم ي  تحل يعني، يبعد  هناژ ثبت و ضبط گردند و در مرحليع يستيبا

 رند.يل قرار گيتحل

 ي، برخ  «قي  تحق يه  ا و روش اص  ول» درب  اره يشناس   م  ردم يدگاه س  نتي  د ياام  ا س  و

شناس ان   ا انس ان ي  شناس ان   ان مردميدر م ينگار مردم يها نظرها در باب اهداف و روش اختالف

پندارن د و   يه ا م    دهي  ف پديرا صرفاژ توص   ينگار شناسان هدف از مردم از مردم يوجود دارد. برخ

 ها اعتقاد دارند: دهيل پديف و تحليگر به توصيد يبرخ

 د: يگو يم ينگار بودن مردم يفيبا اعتقاد به توص 1«رانآندره لوراگو»

باشد کهه   يعلم ،که من در نظر دارم يزيحداقل چ ،ينگار ب اگر مردمين ترتيبد»
ه مصهال   يه ن اوليباشد که سهنگچ  يز علميپردازد و ن يف مردم ميبه شرح و توص

ن علم ياز ا يشناس ن صورت مردميسازد در ا يعلوم مربوط به انسان را م يضرور
رون يه ب يعلهوم انسهان   يهها  گر شهاخه يو د يشناس ملزومات خود را همانند انسان

  1«کشد. يم

 کند: يهار نظر مان اينه چنين زميز در اين 4«ريوير کلود»

هها   بهه شهمار رورد کهه داده    يا مرحلهه  يعنين مرحله، يد نخستيرا با ينگار مردم»
ها  ن دادهياست که ا يا مرحله يعني ،يمرحله بعد يشناس شوند. مردم يم يرور جمع
قهرار   يشناسه  ن مرحلهه، انسهان  يسازند و سرانجام در سوم يها را م فين تألينخست
که در پژوهش انجام شده  ييها سهيموضوع پس از مقا يم نظريرد که به تعميگ يم

 «پردازد. ياست، م

                                                      

1. André Leroi Gourhan 
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 دهد: يح مين توضيرا چن ينگار سپ  مردم يو

 يکه در طه  يو نوشتار يا مشاهده يفيکار توصک يعبارت است از  ينگار مردم»
هها و   ف( از دادهيتوصه  يبهه معنه   يوناني grapheinشه ي)از ر يف تجربيرن توص

درک  يعناصهر مههم بهرا    يبنهد  ، ترجمه و طبقهيع انسانياسناد به شکل ثبت وقا
 5«رد.يگ يا نهاد مورد مطالعه انجام ميجامعه 

 د:يگو ي، مينگار مردم يفيصبا اعتقاد به جنبه تو ينيازم دکتر رو 

هها بهه    ينگهار  را مهردم يپردازد. ز يه نميه و نظريمعموالً به طرح فرض ينگار مردم»
جهه  يبهه دسهت روردن اطاعهات اسهت و در نت     يبرا يفيتوص يها منزله گزارش

 1«قرار دارد. يه و اظهارنظر در مراحل بعديسه، فرضيمقا

 به وس يله داند که  يمرحله در مطالعه جوام  م نيرا نخست ينگار مردم 4«اشتروس يکلود لو»

در مرحل ه   يشناس   گردد و انسان يا ميمه يشناخت مردم يها سهيمقا يآن اسناد و مدارک ززم برا

 رد:يگ يه( قرار ميا مرحله سوم )مرحله ارائه نظري يينها

ک جداگانه و ياست که هر  يانسان يها ل گروهيشامل مشاهده و تحل ينگار مردم»
خاص رن در نظر گرفته شده باشند و هدف از رن انعکها    يها يژگيتوجه به وبا 

اسهناد   يشناس حال رنکه مردم ،ک از رنان استيات هر يان حيتر جر هر چه درست
ها مهورد اسهتفاده قهرار     سهيرا در جهت انجام مقا ينگار و مدارک حاصل از مردم

 4«دهد. يم

 ينگ ار  ن پرسش مطر  است که اص وزژ م ردم  يحال اشده،  ارائه يها فيبا توجه به نمونه تعر

ا ي  دارد؟ آ يل  يتحل  هجنب   ينگ ار  ا م ردم ي  دارد؟ آ يفيص رفاژ جنب ه توص     ينگار ا مردميآ ست؟يچ

 کجا در نظر دارد؟ و ...يها را  دهيل پديف و تحليتوص ينگار مردم
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ک ه   ش ود، آن اس ت   يمش اهده م    ينگ ار  مرب وط ب ه م ردم    يها دگاهيهمه د يآنچه در ورا

آن اطالعات  ياست که ط يشناس و انسان يشناس ن مرحله در مطالعات مردمينخست ينگار مردم»

 «شوند. يم يگردآور يبعد يرهايل و تفسيتحل يا اسناد و مدارک ززم براي

 يل  يو تحل ينظر يا پژوهشگر از مبانيدارد  يفيتوص اطالعات صرفاژ جنبه ينکه گردآوريااما 

ان يرا در م يمتفاوت ياست که ااهار نظرها يا د، مسئلهيجو يدارک بهره ماسناد و م يدر گردآور

 شناسان موجب شده است. شناسان و انسان مردم

 د:يگو ين باره ميدر ا يشهر يشناس انساندر کتاب  يدکتر فکوه

د يه و نبهود د  ينگهار  بهودن مهردم   يخنث ک دربارهيدگاه کاسيروشن است که د»
 يزان دخالت حوزه نظرين ميست. با وجود ايرش نيپذامروز مورد  ،در رن يليتحل

در سهط    ينگهار  مهردم  يهها  از پژوهش يج ناشيزان اعتبار نتايو م ينگار بر مردم
 5«است. يپرشور يها ، امروز هنوز موضوع بحثيليتحل

 ست؟يچ ينگار مردم  هدر مرحل« ليتحل»از  هدفش نهفته است که ن پرسيدر ا ينکته اساس

ان ه ر  ي  ان روابط موج ود م ياز آن ب هدفا يهاست؟ آ دهيپد يان روابط علّيصرفاژ باز آن  هدفا يآ

را ب ا   ينگ ار  ن مراح ل فرات ر نه اد و م ردم    يد پا را از اينکه بايا ايگر است؟ يد يده با نهادهايپد

 دانست؟ يکي يشناس مردم

و  ياس  شن م ردم  يه ا  ن مرحل ه در پ ژوهش  ينخس ت  ينگار م که مردميرين نکته را بپ ياگر ا

 ل در مرحل ه ي  ق رار دارد، پ   تحل   يددر مرحل ه بع    يشناس   ل مردمياست و تحل يشناس انسان

ش ود ت ا در مرحل ه     يموجب م   يتواند داشته باشد؟ چه عوامل يم ياطالعات چه مفهوم يگردآور

نک ه  يا اي؟ بيافتيمبه دام مباني نظري م و يل شوي( وارد حوزه تحلينگار اطالعات )مردم يگردآور

ل، اطالعات يتواند بدون ورود به عرصه تحل ياست که نم يبيچه معا يدارا ينگار مردم يها روش

شناس  ان و  ار م ردم ي  در اخت يل فرهن  گ جوام   در مرحل  ه بع د  ي  ش  ناخت و تحل يززم را ب را 

 شناسان قرار دهد؟ انسان

                                                      

 .249،ص9565،تهران:نشرني،چاپاول،يشهريشناسانسانفکوهي،ناصر،.9



 نگاري  عات مردمقلمرو و موضو/  23

ح وزه  ستجو کرد. نخست آنکه ورود به ج يتوان در سه عامل اصل يرا م يا ن مسئلهيعلت چن

اس ت ک ه    پ ژوهش  هن  ير زمد« پژوهش گر  يها يژگيو»برخاسته از  ينگار مردم در مرحله ينظر

ن زد   يدگاه نظ ر ي  برخاسته از د يکردين رويو ناآگاهانه دارد. دوم آنکه چن يتصادف معموزژ جنبه

پ ژوهش آن ان ب ه ک ار ب رده       يه ا  شناسان است که به صورت آگاهان ه در روش  از انسان يبرخ

ط يموج ب ش ده اس ت ت ا ش را      ن وگرايي رف اه و   يسوم آنکه تحوزت جامع ه ب ه س و   شود.  يم

ن متف اوت باش د.   يش  يو پژوهش گران پ  ه ا  ينگ ار  با م ردم  يها و پژوهشگران امروز ينگار مردم

امروز، موجب ش ده اس ت ت ا ب ه      يها ينگار در مردم يق و کافياطالعات عمبه  دستيابي نداشتن

 يش ناس ب را   ناکارآم د جل وه کنن د و پژوهش گران انس ان      يگارن مردم يها از روش يااهر برخ

ش تر  يدان پ ژوهش ب ي  در م يليتحل يها ق از جامعه مورد مطالعه از روشيبه شناخت عم يابيدست

 .يفيتوص يها رند تا روشيبهره گ

 يس نت  يشناس   د گف ت، از آنج ا ک ه براس اس اص ول م ردم      ي  عامل نخس ت با  درباره : الف

ف يکه موجب تحر ياز هر عامل يستينگار با اشاره شد، پژوهشگر مردم آنها ک( که قبالژ بهي)کالس

چ ون   ين اس اس، م وارد  يورزد، ب را  يش ود، خ وددار   يات در جامعه مورد مطالعه مير واقعييو تغ

 يق ف رد ي  ، احساس ات و عال يشخص يرهاير و تفسيات پژوهشگر، تعبي، ذهنيارزش يها قضاوت

ات را در ير واقعييف و تغيتوانند تحر يهستند که م ياز جمله عوامل گ ارند، ير ميات تثثيکه بر واقع

 داشته باشند. يپ

ا ي   يهستند و تنه ا ب ه ص ورت انتزاع      ين موارد امور نسبيا يست که تماميح نياز به توضيالبته ن
دان پ ژوهش، چ ه   يجستجو کرد. در عرصه عمل و در م يرا به طور مطلق در فرد آنهاتوان  يم يآرمان
ر خواهند گ اشت و يات تثثيرند، بر واقعيزناپ يو گر يعيطب ين موارد که اموريم، ايم و چه نخواهيهبخوا

ت کن د و  ي  را رعا آنهاتواند  يم يکه دارد تنها تا حدود ييها تيها و قابل ييبراساس توانا يهر پژوهشگر
در مرحل ه   يه نظ ر ورود ب ه ح وز   يه ا  از م دخل  يک  ي ين عواملين، چنيدر کنترل خود درآورد. بنابرا

از  يکه در برخ   يآشکار يها کرد. تفاوت يريتوان به طور مطلق از آن جلوگ ياست که نم ينگار مردم
ک ه از   يمانن د پژوهش    ؛ش ود  يک منطقه مش اهده م   يمردم  يگرفته بر رو مشابه انجام يها پژوهش
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 يه س ال بع د از س و   و هف د  2«لديرابرت ردف» ياز سو 1020  در دهه 1«ته پوزتالن» يکيدهکده مکز
 يا پژوهش  ي  خت يبرانگ يشناس را در محافل انسان ياريبس يها انجام گرفت و بحو 4« ياسکار لوئ»

 ياز س و  1040  و در ده ه  6«کتيروث بن د » ياز س و  1020  در دهه 3«پوئبلو»که از سرخپوستان 
، يت. ب ه ط ور کل    ن مدعاسيبر ا يل بارزيد، دليبه انجام رس 1«فرد آر. اگان»ا ي 6«گولد فرانک»
وارد ب ر اص ول    يرادهاياز ا يکيپژوهشگر،  يها ييها و توانا يژگيبودن اصول مربوط به و ينسب
 رد.ين اصول را بپ يبودن ا يد نسبيبا يسنت يشناس است که مردم ينگار مردم
 ينگ ار  در عرصه م ردم  ،يسنت يشناس پژوهش مردم يها د گفت، روشيز بايعامل دوم ن درباره :ب
 آنه ا ها بدون دخ ل و تص رف در    دهيف پديبه شر  و توص بود و صرفاژ يو نظر يليدگاه تحلياقد دکه ف
شناس ان ق رار گرف ت و اي ن انتقاده ا در       انس ان  يستم مورد انتقاد برخيمه اول قرن بيپرداخت، از ن يم
يد شناس ي اس ت. ش ا    ه هنوز هم جزو مباحو اص لي محاف ل انس ان   کهاي اخير به اوج خود رسيد  دهه

اف ت از ب رون( را در عرص ه    ي)ره 0«کتياِ »دگاه يافت از درون( و دي)ره  3«کاِمي »بتوان طر  ديدگاه 
ن ه  يا ت ا ب ه ام روز در زم   ر ين راه دانست که تحوزت بع د ين گام در ايتر ن و مهمينخست ،ينگار مردم

 موجب شده است. ينگار به حوزه مردم يليو تحل يل نظرورود مساي
 يک از اواخ  ر ق  رن ن  وزدهم از س  و يکالس   يشناس   زب  ان يه  ا روش ک  ه در يتح  وزت

ل ي  وس ت و ت ا اوا  يبه وقوع پ، 12«. بروگمانيکِ»و  11«اچ. استهوف»همچون ، 10«انيدستور نو»
ه براي تحليل ه ر زب اني   کشناختي را  هاي مرسوم زبان افت، قالبيز همچنان ادامه يستم نيقرن ب
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 يس ت يو با، ساختار خاص خ ود را دارد  يشد که هر زبان يشد، کنار گ اشت و مدع ار برده ميکبه 
 پرداخت. مربوطه زبان ليآن به تحل يبر مبنا

، از يشناس   زبان يشناخت ر تحوزت روشيتحت تثث 1«ريادوارد ساپ»فرانت  بوآس و شاگرد او 

 ينگار ن در مردمينو ين سرآغاز روشيبهره جستند و ا يشناس انسان هاي پژوهشآن در  يها وهيش

 معروف شد.« نينو ينگار مردم»ا يک يمدگاه اِيبود که بعدها به د

 يفرهنگ   يه ا  يژگ  يد داشت، معتقد بود که هر جامعه ويتثک يبوم يها بوآس که بر تنوع فرهنگ

ي د  ک. وي همچن ين تث ردک   يبررس   را آنه ا خاص همه  ييالگو يتوان بر مبنا يخاص خود را دارد و نم

 آن جامعه به دست آورد. ياز اعضا يستياز را بايمورد نن راه اطالعات يدر ا هکداشت 

د بر يما با يل تجربيتحل ياست و تمام يمردم مورد بررس يها شهيما فهم اند يهدف اساس»

  2«.م خودمانيباشد و نه مفاه يمبتن آنهام يمفاه

با اله ام   6«ونتياستورت»و  3«نافيوارد اچ. گودا»، 4«کيچارلز فر»ک همچون يمدگاه اِِيهواداران د

ک جامع ه از  ي  ف فرهن گ  ينگار توص   تنها کار پژوهشگر مردممعتقد بودند که  يفيتوص يشناس از زبان

ه داش تند.  ي  ( تکها سانر جامعه )اطالع ياعضا يها ن راه بر گفتهيو در ا آن جامعه است يدگاه اعضايد

ف راد آن براس اس ش ناخت    گفت ار ا  يک جامع ه از رو ي  که زب ان  گونه  همانمعتقد بودند  آنهادر واق  

 يک ه خ ود اعض ا    يحاتيز، براس اس توض   يک جامعه ني يفرهنگ ير است، رفتارهايپ  ها امکان«واج»

 ما. يرهاير و تفسيتعببراساس دهند قابل شناخت است نه  يجامعه ارائه م

 چندان اعتقاد نداش تند و معتق د   ينگار در مردم« مشاهده»ک به يمدگاه اِِِيدر واق  هواداران د

گ  ارد   يات اثر ميپژوهشگر در واقع يرهاير و تفسيات و تعبيها، ذهن دگاهين روش ديبودند که در ا

 شود. يم آنهار ييف و تغيو موجب تحر
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 دي د  هي  که به پژوهشگر مربوط اس ت و از زاو  ياست، نگاه يرونيب يدگاه آنان، مشاهده نگاهياز د

ه ا و الگوه اي مرس وم در     توان د قال ب   ين امر مينگرد نه از خود موضوع، و ا يپژوهشگر به موضوع م

ند. به ه ر ح ال مش اهده ي ا     کشناسي را بر موضوع تحميل نمايد و واقعيات را تحريف  مطالعات انسان

نگاه بيروني مصون از تحريف و تغيير واقعيات نيست. در واق  از نظر آنان، بايستي نگ اه از درون باش د،   

 ان شود.يامعه، از زبان خود جامعه باطالعات مربوط به فرهنگ ج يستيبا

ات و مش  کالت را در عرص  ه پ  ژوهش ي  از واقع يک ب  ا آنک  ه برخ  ي  مدگاه اِِِي  ن داه  وادار

ب ه نس بت    يه ا  خ ود، روش   هويک ردن ش    يياجرا يز برايکنند، اما خود ن يان ميب ]ينگار مردم[

 ند.يگو يز سخن ميآم قخود، اغرا يها دگاهيان ديز در بيدهند و گاه ن يرا ارائه م يا دهيچيپ

ن يم ارو »توان ب ه   يپردازان آن م هيک قرار دارد که از نظريتدگاه اِِيک، ديمدگاه اِِيدر مقابل د

ه واداران  ک است. او معتقد است يمدگاه اِِين منتقد دي  بزرگترين هرياشاره کرد. مارو 1« يهر

رفت ار  »و « يرفت ار گفت ار  »ن يب   ي، تف اوت يش ناخت  از روش زب ان  يري  گ ک ب ا به ره  يمدگاه اِِيد

 يکه مرب وط ب ه زب ان اس ت، رفتاره ا      يتوان با روش يد نميگو يستند. او ميل نقاي« ياررگفتيغ

از ب ه مش اهده دارد. در پاس  ،    ي  ، پژوهش گر ن يشناخت اعمال انس ان  يرا بازشناخت. برا يانسان

آن جامعه، و اعم ال و   ياک جامعه از گفتار اعضيدارند که زبان  يک ااهار ميمدگاه اِِيهواداران د

 است. ييفات کنشگران آن قابل شناسايحات و توصيک جامعه با توضي يرفتارها

 د:يگو يباره م ني  در اين هريمارو

بهاره   نيه م نظرشان را در ايحل کرد که از کنشگران بخواهق ين طريتوان از ا ينم»
ن مسهلله  يه ا  هد دربهار يه کننهدگان با  ( اعام کنند. خود مشاهدهيفرهنگ ي)رفتارها
حل کنند کهه   ين مسلله را طوريتوانند ا يهستند که م رنهاکنند. تنها  يريگ ميتصم
ن مسهلله بهه   يه دن انهها اتمهام شهود. و   يسهاز  هيه ن وجهه بهه سهود نظر   يبه بهتر
است. اما  يا فهررحيبه دست افراد غ يدهندگان، در واقع سپردن علم اجتماع اطاع
ا يه مشهابه   يام به زبهان بهوم  يا دو پيم که ريدانم بيگر، اگر خواسته باشيد ياز سو

 1«دا کرد.يتوان پ ينم يباالتر از خود کنشگران بوم يچ مرجعيمتفاوتند، ه

                                                      

1. Marvin Harris 

.991ص،همان.4



 نگاري  عات مردمقلمرو و موضو/  42

انجام در مشاهدات پژوهشگر به هنگام  ينظر يريگ جهت  ، به وضو ين هريدر گفتار مارو

رفاژ در ش ناخت  دهن دگان را ص    گاه اطالعين جايهمچن يآشکار است. و ينگار مردم يها پژوهش

ه ب ر اطالع ات   ي، تکيفرهنگ يا رفتارهايشناسد و در شناخت فرهنگ  يت ميزبان جامعه به رسم

 داند. يم يرعلميو غ يا رحرفهيغ يا وهيآنان را ش

 ينگار در مردم ياساس يگاه مشاهده را به عنوان روشيک، جايمدگاه اِِي، هر چند ديبه طور کل

 يس ت يدهد، ام ا با  يارائه م يدانيم هاي پژوهش يده را برايچيپ يها روش يرد و برخيگ يده ميناد

ان ي  ه دارد و از زب ان بوم ي  جامع ه تک  يات فرهنگ  ياطالعات بر واقع يآور اذعان کرد که در جم 

ک، موض وعات ص رفاژ از نگ اه    ي  تدگاه اِِي  پ ردازد. ام ا در د   يم   آنه ا ف يجامعه( به توص ي)اعضا

دگاه ي  نگ ار در د  فه مردميشوند. در واق  وا يم ي، بررسيو نظر ينييدگاه تبيگر، آنهم با د مشاهده

م يق مشاهده مس تق ين رفتارهاست که از طرييست، بلکه تبين ها سانر اطالع يها ک، ثبت گفتهيتاِِ

 رد.يگ يصورت م

رن د و ب ه   يپ  يک را ميدگاه اميد يادياز اصول بن يشناسان برخ ت قاط  انسانيامروزه اکثر»

کنن د ک ه اطالع ات     ين فرض عمل م  يه ايبر پا يدانيدر واق ، همه پژوهشگران م بندند. يکار م

ب ه دس ت آورد،    «دکنش گران خو» دگاهي  د از ديرا تا آنجا که ممکن است با يدرباره رفتار فرهنگ

 يدا کردن الگوهايپ يکنند، برا يم يفرهنگ يدادهاياز رو «انيبوم»که خود  ييرهايو تفس يمعان

 1«ت دارند.يار اهميبس يرفتار

 يه ا  ب ه عرص ه پ ژوهش    يل  يو تحل يک که موجب ورود نگ رش نظ ر  يتدگاه اِِيعالوه بر د

و  يدگاه نظ ر ي  ب ود ک ه ورود د   ييه ا  گ ر از روش يد يکيز ين يشد، روش مونوگراف ينگار مردم

 يه ا  رف انگر در پ ژوهش  ژ ين روش ک ه روش   ي  موجب گشت. ا يگارن را به حوزه مردم يليتحل

 يه ا  شناسان به ح وزه پ ژوهش   انسان يبرخ يستم از سوياول قرن ب نيمه، در بود يشناس جامعه

 م گفت.يل درباره آن سخن خواهيبه تفص يوارد شد که در بخش بعد يشناس انسان

م ه دوم  ي، از نينگ ار  م ردم  يها موجود در روش يها از نواقص و ضعف يبا آشکار شدن برخ

                                                      

 .946ص،همان.9
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و  يل  يضرورت وجود نگرش تحل هنيدر زم يتر يجد ر، مباحويژه از چند دهه اخيو ستم، بهيقرن ب

از  ين ه برخ   ين زمي  ناس ان مط ر  ش د. در ا   ش ان انس ان ي، مينگار مردم هاي پژوهشدر  ينظر

به عنوان دو مرحل ه   يشناس و مردم ينگار ن مردميب يزيش رفتند که تمايشناسان تا آنجا پ انسان

انج ام   يل  يد تحلي  اطالعات را همراه ب ا د  يورنان در واق  گردآياز مطالعه جوام ، قائل نبودند. ا

ماژ ي، مس تق يدانيم يها نبود و بعد از پژوهش يشناس ل مردميبه تحل ياز چندانيگر نيدادند که د يم

 شدند. يم يشناس ل انسانيتحل  هوارد حوز

ش ده،   ينگ ار  ب ه عرص ه م ردم    يليو تحل ينظر يها ساز ورود روش نهيعامل سوم که زم :ج

 يآور ن است که امکان جم   يشيپ يها ينگار امروز با مردم يها ينگار ط مردميشرا متفاوت بودن

رممکن س  اخته اس  ت. ام  روزه از آن ي  ق را از جامع  ه م  ورد مطالع  ه غي  ق و عمي  اطالع  ات دق

ان ي  را در م يان متم اد يس ال  ،که پژوهشگران با شور و شوق تم ام  ،انهيماجراجو يها ينگار مردم

ن راه اطالع ات  ي  نمودند و از ا يقاژ مشارکت ميآنان عم يدند و در زندگکر يم يسپر يجوام  بوم

 ياطالع ات  خألست. ين يکردند، خبر يم يگردآوران يبوم يرا از ابعاد مختلف زندگ يق و کامليدق

گ ر  ين مس ئله اس ت. ام روزه د   يشود، برخاس ته از هم    يامروز مشاهده م يها ينگار که در مردم

از  يق و ک امل ي  ، عميرد تا اطالعات غنيگ يکلمه صورت نم يواقع يمشاهده و مشارکت به معنا

ان پژوهش گران و  يت را مين ذهنيگاه ا يا ن مسئلهيد. چنيفرهنگ جامعه مورد مطالعه به دست آ

امک ان ش ناخت    ينگ ار  م ردم  يه ا  وهيش   يد آورده است که به علت ناکارآمديشناسان پد انسان

ط يش را رات يي  ت اب  تغ  يا ن مس ئله يک ه چن    يدر حال ست.يسر نيفرهنگ جوام  به طور کامل م

 يط زندگيل شراياست که به دل يپژوهشگران يها يژگي، و ويامروز يها ينگار وه مردمي، شيزمان

مثال، مدت  ين را ندارند. برايشيپ يآنچنان يها ينگار ، تحمل مردميفرد يازهايو نوع ن يامروز

ک ي  ک چند سال و حداقل يکالس يشناس ل مردم( که در اصوينگار زمان پژوهش )پژوهش مردم

ق و يرد و اطالعات عميآن مشاهده و مشارکت به طور کامل انجام گ ين شده است تا طيسال مع

 رممکن است.يغ يامروزه کار يها ينگار شود، در مردم ياز جامعه مورد مطالعه گردآور يکاف

در  يل  يو تحل ينظ ر  يه ا  روش، معم وزژ از  ين اطالع ات يچن   خ أل پر ک ردن   يپژوهشگران برا

از خ ود را از جامع ه   ي  کوتاه، اطالعات مورد ن يند تا در مدت زمانيجو يخود بهره م يدانيم هاي پژوهش

ل اس ت ک ه ام روزه    ين دليد به هميابند. شايکنند و به شناخت مورد نظر دست  يآور مورد مطالعه جم 
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 يشود. اس تفاده از برخ    يشتر بهره گرفته ميب يشناس جامعه يها از روش يشناس انسان يها در پژوهش

ا ب ه  ي  و  يشناس   انس ان  يه ا  که امروزه در پ ژوهش  يصور يها«مصاحبه» يا برخيها « پرسشنامه»

هاس ت ک ه ب ا اص ول      ن روشي  از ا يا مت داول ش ده، نمون ه    ينگ ار  م ردم  يه ا  در پژوهش يعبارت

 منافات دارد. يشناس انسان يو حت يشناس مردم  هژرفانگر در عرص يها پژوهش

عرص ه  به  يليو تحل يدگاه نظريز در ورود ديگر نيعوامل د يعالوه بر عوامل ذکر شده، برخ

 اند. مؤثر بوده ينگار مردم يها پژوهش

تا حد  ينگار مردم يها ا، اگر پژوهشيآ ن پرسش مطر  است که:ي، ايينها يبند حال در جم 

رد، نخواهد توانس ت ب دون ورود ب ه    يجام گق و کامل در مدت زمان مناسب انيامکان به طور دق

منج ر  ق از جامع ه م ورد مطالع ه    ي  ، اطالعات ززم را که به ش ناخت عم يليو تحل ينظر  هطيح

 ( فراهم آورد؟يشناس ل مردمي)تحل يبعد  همرحل يبرا ،شود مي

ک اغل ب م ورد قب ول    يکالس ينگار مردم يها گفت، هر چند اصول و روش يستيدر پاس  با

به کار گرفته شده اس ت، ام ا وج ود     يدانيم يها شناسان بوده و در پژوهش سان و انسانشنا مردم

در  يل  يو تحل ياشاره شد، موج ب ش ده اس ت ت ا نگ رش نظ ر       آنهارادها در آن، که به يا يبرخ

 ابد.يت يضرورت و اهم ينگار مردم يها پژوهش

شده اس ت، ام ا    رفتهيپ  يتيواقع ينگار مردم يها در پژوهش يليهر چند امروزه وجود بُعد تحل

 يفيتوص   يه ا  گر بر جنبهيد يو برخ ينگار مردم يليتحل يها شتر بر جنبهيشناسان ب انسان يبرخ

ش رود ک ه  يپ   يب ه س مت   ينگار مردم يها ان اگر اصال  ساختار روشين ميد دارند. در ايآن تثک

را  يباشد که اطالعات ک اف  يا ها به گونه دهيف پديپرداخته شود و توص يليتحل يها کمتر به جنبه

ل و شناخت جامعه م ورد مطالع ه ف راهم    ي( به منظور تحليشناس ل مردمي)تحل يمرحله بعد يبرا

مطل وب   يا وهيرسد ش يجاد نکند، به نظر ميمورد نظر ا  هدر شناخت فرهنگ جامع يآورد و مشکل

ا و ت داخل اطالع ات   ه   يزان سردرگميخواهد بود و از م يق و علميعم يبه شناخت يابيدست يبرا

 خواهد شد. يريسازد، جلوگ يرا مشکل م يشناس ل مردميکه به مراتب کار تحل يليو تحل يفيتوص

دان پژوهش باش د، در  يدر م ينييو نگرش تب يليتحل يها اما اگر هدف صرفاژ به کار گرفتن روش

ارائه داد؛ چرا  يندايم يها ن نوع پژوهشيا يبرا ينگار متفاوت از مردم يفيتعر يستيآن صورت با

گرفته ش ده اس ت، مفه وم     graphein يونانيخود که از واژه  يا شهير يدر معنا ينگار که مردم

 کند. يان ميف را بيتوص
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 نگاري( ک)ت يمونوگراف
اس ت.   يشناس   جامعه يها ژرفانگر در پژوهش يها از روش يمورد)مطالعه(  تحقيقو  يمونوگراف

ک ي  فردر»ب ار   نينخس ت  يجستجو کرد که برا يدر روش يستيان دو روش ژرفانگر را بيسرآغاز ا

 يت زندگيشناسانه خود از وضع جامعه يها در پژوهش 1360  هدر ده ي، پژوهشگر فرانسو1«لوپله

 يه و اساس  ي  به عنوان واحد اول« خانواده»به به کار برد. لوپله،  ييو شش خانواده کارگر اروپا يس

 ت.توجه داش يشناس در مطالعات جامعه

پهن  انگر و گس  ترده اس  ت، ل   ا  ييه  ا ، پ  ژوهشيشناس   جامع  ه يه  ا از آنج  ا ک  ه پ  ژوهش

ک ي  له، يک قبيک روستا، ي)همچون  يکوچک اجتماع يآنکه بتوانند واحدها يشناسان برا جامعه

ق م ورد  ي  ق و عمي  را ب ه ط ور دق   ياجتماع يها دهيا پديره( يک گروه و غيک خانواده، يفه، يطا

ل روش لوپل ه  ي  ن دليبه هم ،کردند يژرفانگر استفاده م يها ست از روشيبا يم مطالعه قرار دهند،

ب ه  آن را شناس ان   ج جامعهيبود که به تدر يشناس جامعه يها ن نوع پژوهشيا يبرا يروش مناسب

 گرفتند.کار 

ک ي  ا يمحدود   هک جامعيست و تنها يمورد مطالعه گسترده نجامعه ن روش ياز آنجا که در ا

ب ودن  « محدود»ن يرد، ل ا هميگ يمورد مطالعه قرار م يک موضوع خاص اجتماعي يتده و حيپد

که مراد  يسازد. زمان يمشخص رو به رو م پژوهشِ (mono)« واحد»ک يقلمرو پژوهش، ما را با 

فه، خ انواده، گ روه و   ي، طاليله، ايک روستا، قبيکوچک همچون  ک اجتماعين واحد، مطالعه ياز ا

 يم. ام ا زم ان  يقرار دار يباشد، در قلمرو مونوگراف ياجتماع يها دهياز پد يتعداد ايک يا يره و يغ

 يک موض وع خ اص اجتم اع   ي  ار کوچکتر و محدودتر شود و ص رفاژ ب ه   ين واحد بسيکه قلمرو ا

و  يقلم رو مون وگراف   يف تا حدودين تعريم. هر چند با ايا شده يمورد تحقيقبپردازد، وارد قلمرو 

مش خص   ين دو روش پ ژوهش ب ه روش ن   ي  ان ايشود، اما هنوز مرز م يار مآشک يمورد تحقيق

 يه ا  بح و »د: يگو يم يمورد تحقيقدر مورد نامشخص بودن قلمرو  2«ني. يکرابرت »ست. ين

                                                      

1. Fredrick Le Play 

2. Robert K.Yin 
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ن، ي  ده است. گ ش ته از ا يانجامين يق موردياز تحق يف رسميک تعريبه  يانجام شده، ول ياديز

 پاس   داده نش ده اس ت.    آنهامطر  است که هنوز به  ييها پرسش يق مورديتحق  همعموزژ دربار

ا ب از ه م   ي  ق مط ر  باش د، آ  يک مورد تحقيش از يا بيه يک قضيش از يکه ب يمثال، زمان يبرا

 1«خواند؟ ....  يق مورديک تحقيتوان آن را  يم

شناس ان در   جامع ه  يج از س و ياو ب ه ت در   يک لوپله، روش پژوهشيفردر يها بعد از پژوهش

توجه داش ت،   يخيتار يها ن نوع مطالعات نخست به جنبهيبه کار گرفته شد. ا ييت روستامطالعا

را مورد  ييروستا ي، ابعاد مختلف زندگينگار مردم يها به بعد، همچون پژوهش 1010اما از سال 

 مطالعه قرار داد.

ا معطوف به لوپله پرداختند، عمدتاژ آن ر يل روش مونوگرافيکه به تکم يشناسان در واق  جامعه

ت ر از آن داش ت ک ه آن را     عام يلوپله مفهوم يکردند. اما روش مونوگراف ييجوام  روستا  همطالع

ن آن ب ود ک ه   يلوپله مب يکرد. در واق  روش مونوگراف« جوام  کوچک«  هصرفاژ محدود به مطالع

توان د   ين، مشخص و مح دود م   يک واحد معي، به عنوان يا واحد اجتماعيو ده يا پديهر موضوع 

 رد.يق قرار گيق و عميمورد مطالعه دق

شناسان،  ژه انسانيو ، بهيموجب شده است تا عالمان علوم اجتماع ک واحديعام بودن مفهوم 

 ن باره معتقد است:يدر ا ينيازم داشته باشند. دکتر رو  ياز مفهوم مونوگراف يمختلف يها برداشت

واحهد  »احهد اسهت، در واقهع    ک ويه ق و نگهارش  يتحق ي، که به معنيمونوگراف»
ن محهدود کهردن واحهد،    يرا. با ا ييايشود نه واحد جغراف يرا شامل م «يموضوع
 1«ق و مطالعه بپردازد.يکه تبحر داشته باشد به تحق يا نهيتواند در رن زم يمحقق م

 ي، واح د موض وع  يدر روش مونوگراف ک واحدياز  هدف، ينيازم در واق  به اعتقاد دکتر رو 

له. اما يک قبيا يک روستا يهمچون  ؛ييايک واحد جغرافيره، نه يمچون لباس، ازدواج و غه ؛است

رد يگ يقرار م يمورد تحقيق  هدر عرص يمعتقدند که واحد موضوع ياز عالمان علوم اجتماع يبرخ

                                                      

هبايفرهنگبي،،ترجمةعليپارسائيانوسيدمحمداعرابي،تهران:دفترپژوهشيقمورديتحاين،رابرتکي.،.9
.96،ص9515چاپاول،

.912ب913االميني،پيشين،صصروح.4
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لوپله بوده است. پ   يکرد که سرآغاز هر دو روش، روش پژوهش يادآوريد ي. اما باينه مونوگراف

 لوپله هر دو مفهوم را در بردارد. يونوگرافروش م

 ييک ا يمراشناس ان   ن جامع ه يستم، نخست ايل قرن بيبعد از لوپله، از اواخر قرن نوزدهم و اوا

 يشناس   جامع ه ن سرآغاز يبهره گرفتند و ا ييروستا هاي پژوهشدر  يبودند که از روش مونوگراف

ان، از يي  کايمراز به تب  ين ييشناسان اروپا معهدوم، جا يکا بود. بعد از جنگ جهانيمرادر  ييروستا

 خود بهره گرفتند. ييروستا هاي پژوهشدر  يروش مونوگراف

 يه ا  گرف ت، همچ ون پ ژوهش    يکا انجام ميمرادر  يالديم 1010که تا  ييها يدر واق  مونوگراف

توجه داش ت.   يخيتار يها شتر به جنبهي، در اواخر قرن نوزدهم ب«وانگلندين» يروستاها  هدربار 1«آدامز»

ابع اد   يکردن د ب ا اس تفاده از روش مون وگراف     يس ع  ييک ا يمراشناسان  به بعد جامعه 1010اما از سال 

گ ام بردارن د. در    يل روش مون وگراف يجهت تکم ن کنند و درييف و تبيرا توص ييروستا يمختلف زندگ

چ ون   يا پژوهش گران يو  2«نلسيو»ش معروف، يشناسانه کش جامعه يها توان از پژوهش ينه مين زميا

سا ص ورت  يکل ياهداف م هب يها در راستا ن پژوهشياد کرد. اکثر اي 6«نلسون»و  3«برونر»، 4«ليگ»

 بود. کردهان کمرنگ ييروستا يدر زندگرا سا ي، نقش م هب و کليصنعت يگرفت؛ چرا که زندگ يم

 ييک ا يمراشناس ان   از جامعه يکا قوت گرفت و تعداديمرادر  ييروستا يشناس ، جامعه1040  هدر ده

 يدر روس تاها  يگر به پژوهش مونوگرافيو چند تن د 3«مرمنيز»، 1«نگيترپن»، 6«برنسون»همچون 

 و اروپا پرداختند. يجنوب يکايمرا

در  ييروس تا ابداع شد و مطالع ات   يک لوپله فرانسويفردر ياز سو يهر چند روش مونوگراف

                                                      

1. Adams 

2. W. H. Wilson 

3. C. O. Gill 

4. Brunner 

5. L. Nelson 

6. Branson 

7. Terpenning 

8. Zimmerman 
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 1330  هدر ده 2«آونل»و  1«بابو»چون  يپژوهشگران ياز سو يخيتار يها ه بر جنبهيفرانسه با تک

شود، بعد از  يبررس ييروستا يکه در آن ابعاد مختلف زندگ يا ييانجام گرفت، اما مطالعات روستا

ب ا عن وان    4«مندراس» يها توان به پژوهش يدوم در فرانسه آغاز شد که از جمله م يجنگ جهان

 يک روستايسه ياشاره کرد که در آن به مقا 1064به سال  «ييروستا يشناس مطالعات در جامعه»

ن س ال  يدر هم   6«ردبالنک ا »و  3«برن و »ن يپرداخت ه ش ده اس ت. همچن      يو فرانسو ييکايمرا

 ي)مون وگراف  يياما مطالعات روستا اجرا درآوردند.را به  يفرانسو يک روستاياز  يکامل يمونوگراف

 آغاز شده بود. 1021سال  ( در آلمان زودتر از فرانسه و بهييروستا

و  ييک ا يمراشناس ان   ان جامع ه ي  در م« يروس تانگار »ا ي  « ييمطالعات روستا»ب ين ترتيبد

گ ر  يشناس ان د  ج م ورد اس تفاده جامع ه   يمعروف شد و به ت در « ييروستا يمونوگراف»به  يياروپا

 جهان قرار گرفت. يکشورها

 يو نظر يليتحل يها ل به روشيکه تما شناسان از انسان ي، تعداد1020  هان، از دهين ميدر ا

ن ان  يخود به ره گرفتن د. ا   يدانيم يها در پژوهش يند، از روش مونوگرافدان پژوهش داشتيدر م

، نگ رش  6اشاره شد آنهابه  ينگار که در بخش مردم يبودند که بنا به عوامل يشناسان اغلب انسان

شناسان ب ه اس تفاده از    ش انسانيگرا رفتند.يپ  ينم ينگار مردم يها را در پژوهش يفيف توصصر

انگلس تان   1«يشناس   انس ان  يتو س لطنت يانس ت »ت شد که يتقو يژه از زمانيو به يروش مونوگراف

ارائه کرد  ييبه چاپ رساند و در آن الگو 3يشناس ق در انسانيها و تحق ادداشتي را با عنوان يکتاب

ک جامع ه  ي يفرهنگ يها يگژيدها و ونها يتمام يشامل بررس يپژوهش مونوگراف يها نهيکه زم

                                                      

1. Babeau 

2. Avenel 

3. Mendras 

4. Bernot 

5. Blancard 

.41ب43رجوعکنيدبههمينفصل،صص.5
7. Royal Anthropological Institute 

8. Notes and Queries on Anthropology 
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ن و ي  ن، دي، ق وان ياسي، سازمان سي، زبان، مسکن، اقتصاد، سازمان اجتماعيعيط طبيهمچون مح

بودن د ک ه    ينگ ار  پ ژوهش م ردم   يه ا  هم ان ح وزه   ين موضوعاتيشد. در واق  چن يفولکلور م

س روکار   آنه ا ش ب ا  يخود، کم و ب   يدانيم يها شناسان همواره در پژوهش شناسان و انسان مردم

ق ي  تحقب ا عن وان    ي، کت اب يش ناس فرانس و   ، جامع ه 1«لوبره»، 1061ن در سال يداشتند. همچن

 ييروس تا  يدر مون وگراف  يس ت يک ه با  يک موض وعات ي  کايبه چاپ رس اند و در آن از   ييروستا

است که  يمفصل ين کتاب راهنمايرند، نام برد. در واق  اي( مورد مطالعه قرار گيي)مطالعات روستا

نه ا، در س ال   يسازد. ع الوه ب ر ا   يرا به وضو  آشکار م ييروستا يها و موضوعات مونوگراف حوزه

ک ي  از  يک امل  ي)برن و و بالنک ارد( ک ه مون وگراف     يشناسان فرانس و  ز، دو تن از جامعهين 1046

  ،يچ ون ت ار   يانجام داده بودند، در پژوهش خود به طور کامل ب ه موض وعات   يفرانسو يروستا

از تولد ت ا م ر ، باوره ا و اعتق ادات، تفک رات،       يزندگ يت، اقتصاد، مراحل اساسيا، جمعيجغراف

ه ا و موض وعات    ن ح وزه ياند. در واق   چن    گر پرداختهيو موارد د ياجتماع يها و هنجارها ارزش

 يه ا  بودن د ک ه در پ ژوهش    يها و موضوعات ، اغلب همان حوزهييروستا يدر مونوگراف يمطالعات

و  يل  يد تحلي  ک ديکالس   ينگ ار  ن تفاوت که در روش م ردم ي، با اشدند مي يبررس ينگار مردم

 يشدند، اما در روش مون وگراف  يگزارش م يفيها صرفاژ به روش توص دهيوجود نداشت و پد ينظر

ر را ي  ف زيز موجود بود. در واق  اگر تعرين يو نظر يلي، نگرش تحليفيتوص يها عالوه بر گزارش

مشخص  يآن در قسمت يليو تحل يم، بعد نظريارائه ده يف مربوط به مونوگرافيتعار  هاز مجموع

، يک واحد اجتم اع يجانبه  ق و همهيف دقيتوصبر ، عالوه يک پژوهش مونوگرافيشود که در  يم

رابط ه ه ر موض وع ب ه      يستيک موضوع خاص، بايا يو  ياجتماع يها دهياز پد يا تعداديک يا ي

ا، اقتصاد، يجامعه، همچون رابطه هر موضوع با جغراف ياجتماع يها دهيها و پدبا انواع نهاد ييتنها

 ينگ ار  را از مردم ين روابط، مونوگرافيان همين بيره آشکار شود. بنابراين و باورها و غيخانواده، د

 .کند يم يليو تحل ينظر  هسازد و آن را وارد حوز يز ميمتما

)روس تا،   يک واح د اجتم اع  ي   هجانب   ق و همهيعمق، يگزارش دق :عبارت است از يمونوگراف

                                                      

1. Le Bret 
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 يک موضوع خاص اجتماعيا ي، ياجتماع يها دهياز پد يا تعداديک يفه، گروه ...(، يل، طايله، ايقب

 گر.يد ياجتماع يها دهيه موضوعات( با نهادها و پدي)کل آنهاان روابط يو ب

 د:يگو يم يف مونوگرافيتعر در «آباد ده طالب يمونوگراف»  هباچيدر د «ياحسان نراق»دکتر 

ک واحهد  يه ا يه ( يوگرافيه ک شهخ  )ب يه ق از يژرف و دق يفيتوص ينگار تک»
 يهها  که جنبهاست ک ده يا ي يله، قشر اجتماعيفه، قبيمانند خانواده، طا ياجتماع

 و م اسهتوار اسهت  يتقبراسا  مشاهده مس ينگار رد. تکيگ يمختلف رن را در بر م
 رنها، معاشرت مستمر با يمورد بررس همردم جامع يمحقق با شرکت فعال در زندگ

ک يه را از نزد يع و امهور اجتمهاع  يو به کار بردن فنون مصاحبه و پرسشنامه، وقا
ات يه گونهاگون ح  يها جنبهنه تنها  ينگار کند. تک يف ميمشاهده، مطالعه و توص

، ي، خانوادگي، فرهنگي، اجتماعياقتصاد يها ا گرفته تا ساختياز جغراف ياجتماع
ک واحهد  يه گهر  يمختلهف د  يهها  يژگيو و ياجتماع يها، نهادها، هنجارها ارزش
ن يه کهه در درون ا  يبلکهه بهه روابطه   کنهد،   ير ميق تصويرا به نحو دق ياجتماع
 5«کند. ين مييرا تع رنهاز توجه دارد، و يها موجود است ن ساخت

 شود: يگر مت کر ميد يدر جا يو

ا يه المثهل و   ذکر چند ترانه و چند ضرب هک د توجه داشته باشديشه بايمحقق هم»
ات و يبا روح رنهانکه روابط يمگر اک اجتماع باشد يتواند معرف  ينم ييچند الال
 1«افراد رن اجتماع نشان داده شود. يات و ررزوهايتما

ن ب ه  يآب اد ورام    طال ب  يران را از روس تا يا يعلم ين مونوگرافي، که اول«نژاد يجواد صف»دکتر 
ش ود   يادآور ميداشته،  فرهنگ و پژوهش  هنام هفته ود هکه با مجل يا انده است، در مصاحبهانجام رس

 يس ت ي( باييروس تا  يف کامل ابعاد مختلف زندگيک روستا )توصيکامل  يکه بعد از انجام مونوگراف
ان ه ر  ي  ان رواب ط م ي  ن امر در واق  همان بيک از موضوعات پرداخت. ايمستقل هر  يبه مونوگراف

هم راه   يو نظ ر  يليجامعه مورد مطالعه است که با نگرش تحل يها دهيگر پديوع با نهادها و دموض

                                                      

،مؤسسهمطالعاتوتحايااتاجتماعيدانشگارتهبران،چباپاول،«آبادمونوگرافيدرطالب»نژاد،جواد،صفي.9
.4،ص9523

.4،صهمان.4
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 ند:ک آباد اينگونه بيان مي . ايشان همچنين هدف خود را از اجراي مونوگرافي ده طالباست

المثل، خاطره  شعر، ضرب ين بود که قبل از رن مقدارين کار ايهدف من از انجام ا»
خواسهتم   ينهادند، من مه  يبر رن م ينموده و نام مونوگراف يرور معنامه را جيو زندگ
 يستيز باير است، قبل از هر چيگ ار مشکل و وقتيبس يک مونوگرافي هيم که تهيبگو

سکنه رن منطقه سخن گفت، ابزار کار، شکل امهاکن،   يو اقتصاد ياجتماع ياز زندگ
، پوشاک، خوراک ياري، نظام ربيکشاورز  هويخانوارها، ش ياز اقتصاديکاربرد بناها، ن
  هتوجه نمود و در مرحله  بدانها يستيبا يک مونوگرافيهستند که در  يو ... از فصول

 5«فوق پرداخت. يها ک از گفتهيمستقل هر  يتوان به مونوگراف يم يبعد

 يشناس   و انس ان  پ ژوهش   هوارد ح وز  يستم، روش مون وگراف يمه اول قرن بيب، از اواسط نين ترتيبد
 يه ا   ارگونت، (1022) 4«برول ين لويلوس»اثر  2ييابتدا  هشياندتوان به  يها، م ين مونوگرافيا  ه. از جملشد
ت ياس  م»اث  ر  6بويک  ار يموهاياس  ک، (1022) 6«ينوفس  کيالو مالنيس  برا»اث  ر  3يانوس آرام غرب  ي  اق
خانواده و جماع ت  ، ييکايمراشناس  انسان 0«يليال. و»اثر  3از آنجو ييشانزو، روستا، (1020) 1«رکتيکاژب

اث ر   12کودکان سانچز (،1030) ييکايمراشناس  انسان 11«کنراد ام. آرنسبر »اثر  10رلنديدر اجماعت 
 اشاره کرد. يگريار ديبس يها ي، و مونوگراف(1061) ييکايمراشناس  انسان 14« ياسکار لوئ»

                                                      

،گبردآوريوچباپ:مؤسسبهنبژاديدانشبمندفرزانبهدکتبرجبوادصبفيوفرهنگينامهوخدماتعلميزندگ.9
.94،ص9565جغرافياييوکارتوگرافيسحاب،
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الع ات  ا مطي   يي، صرفاژ محدود به مطالعات روستايشناس انسان يها در پژوهش ياما مونوگراف

شد، نب ود، بلک ه    يشناسانه مشاهده م جامعه يها يلب در مونوگراف، که اغيجوام  کوچک اجتماع

ها از  ز، برداشتيشناسان ن ان انسانيگرفت. البته در م يز در بر ميرا ن يو مورد يمطالعات موضوع

اس ت   يموضوع ک واحديانگر مطالعه يک واحد بينکه مفهوم يمتفاوت است. ا يمفهوم مونوگراف

ده ي  ا چن د پد ي  ک ي  دارد، همچ ون مطالع ه    يت ر  نکه مفهوم عاميا ايو  يمورد مطالعههمچون 

ک ي  ل ه،  يک قبي  ک روستا، يهمچون  يک واحد کوچک اجتماعيا مطالعه ي يو فرهنگ ياجتماع

 شناسان محل اختالف نظر است. ن انسانيره؛ در بيک گروه و غيل، يا

( اس ت، مفه وم آن   يک موضوع خاص )واحد موضوعيطالعه م ياز مونوگراف هدفکه  يزمان

 د:يگو ينه مين زميدر ا 1«رويآلن ب»شود.  يک مينزد يوردم «تحقيقروش »به 

ق رن، يه است کهه از طر  يشناخت ق جامعهيدر تحق يا وهينفسه، ش يف يروش مورد»
 جوانب رن يک مورد خاص با مشاهده تماميده ملمو ، يک پديدر مطالعه  يسع
اند، به عمل  که رن را احاطه کرده ييها دهيگر پديندش در ارتباط با ديفرر يرسبرو 
ود. چهه  شه  يک مه يه نزد ينگار به روش تک يف، روش موردين تعريد. با اير يم
 1«نهد. يش، به مطالعه ميها شيک واحد را در زمان و با در نظر گرفتن گرايات يح

و  يک موض وع خ اص اجتم اع   ي  طالع ه  م»را  ياز مون وگراف  ه دف شناسان،  از انسان يبرخ

 مطالع ه ا ي   ين صورت انتخاب روش مونوگرافيدانند که در ا ي( ميک واحد موضوعي« )يفرهنگ

 دارد. ينزد آنان مفهوم مشابه يمورد

 يه ا  را در پ ژوهش  ي، اس تفاده از مطالع ه م ورد   يش ناس فرانس و   ، م ردم 4«هي  ر بسن يپ»

ل گسترده بودن جامعه مورد مطالعه مجبور ير به دلکند که پژوهشگ يه ميتوص يزمان يشناس مردم

 است: يبردار به نمونه

                                                      

1. Alain Birou 

.24،ص9511،ترجمةباقرساروخاني،انتشاراتکيهان،چاپدوم،يفرهنگعلوماجتماعبيرو،آلن،.4
3. Pierre Bessaignet 
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را سهراپا مطالعهه کنهد     يا ل است جامعهيشنا  ما افتد که مردم يچه بسا اتفاق م»
او  مورد نظهر   هد که جامعير  ش مييپ ين وضع موقعيست. اين کار نيقادر به ا يول

ن اوضاع و يا مطالعه کرد ... در چنتوان همه موارد رن ر يچنان پهناور است که نم
نهام   5«دهيه گزبروه موارد يش»دست بزند که  يتواند به روش يشنا  م مردم ياحوال
 «دارد.

شهتر  ياست کهه ب  يروش يعنيست، ين يشناس ده مخصوص مردميوه موارد برگزيش»
که به  يخاصه هنگام يشناس قات مردميرود. اما به تحق يبه کار م يشناس در جامعه

ن است که يوه مذکور عبارت از ايشز مربوط است. يبه کار رود ن يمخصوص وهيش
ننهد و از  يگز يرا برمه  «ا نمونهيمورد »د مطالعه شود چند يکه با ييها ان وضعياز م

بهه دسهت    يريتصهو  ين بهه طهور کله   ين موارد از وضع معه يق ايراه مطالعه عم
 1«دهند. يم

داند و معتق د اس ت    يم پژوهش موضوعِ حد بودنِرا در وا يمفهوم مونوگراف ينيازم دکتر رو 

 که تبحر دارد، به پژوهش بپردازد. يا نهيتواند در زم ين روش پژوهشگر ميکه با استفاده از ا

ان ک ل موض وعات   ي  خواهد از م يکه پژوهشگر م يزمان ين نگرشي، براساس چنيبه طور کل

ق و هم ه  ي  ق، عميمطالعه دق يبرا ک موضوع محدود و واحد رايجامعه مورد مطالعه خود، صرفاژ 

 استفاده کند. يا مطالعه موردي يتواند از روش مونوگراف يجانبه انتخاب کند، م

شناس ان همانن د اغل ب     گ ر از انس ان  يد يب ه نس بت متف اوت، برخ      يدگاهي، در ديياز سو

ک روس تا،  ي  چ ون  )هم يک واحد کوچک اجتماعيرا مطالعه  ياز مونوگراف هدفشناسان،  جامعه

ا ي  ک ي  ا ي  ، يک نهاد اجتم اع يره( يک گروه و غيک خانواده، يفه، يک طاي ل،يک ايله، يک قبي

 دانند. يم ياجتماع يها دهياز پد يتعداد

 يمون وگراف »در مقدمه  يشناس را در حوزه مردم ين اساس، مونوگرافيبر ا يدکتر احسان نراق

 کند: يف مين تعريچن «فشندک

                                                      

1. Méthode des Cas – Cas Study 

ردان،انتشاراتمؤسسهمطالعباتوتحاياباتاجتمباعيمحمدکا،ترجمةعلييشناسروشمردمبسنيه،پير،.4
.52ب53،صص9525دانشگارتهران،چاپدوم،
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ک يه  (Totalité) «يتمام»و  «تيکل»بتواند به  ياسشن ک مطالعه مردميرنکه  يبرا»
ر رن ير و تفسه يه شروع کند، بهه تعب  يد از مونوگرافيابد بايفرهنگ و تمدن دست 
ابد و سهرانجام بها   يدست  يو معنو يان امور ماديت ميبپردازد، سپس به رابطه عل

 5«ان رساند.يمطالعه را به پا رنهان ييه و تبيتوج

رن د و در ن زد   يپ  يم يتر را در مفهوم عام يز، مونوگرافيشناسان ن اناز انس يت، گروهيدر نها

ک ي  ا ي  ، يا نه اد اجتم اع  ي  ده يک پدي، يک واحد کوچک اجتماعيشامل  ک واحديآنان مفهوم 

، ض من انتق اد از   ين نگرش  ين چن  ي ي ر در تبيويلود راست. ک يو فرهنگ يوع خاص اجتماعموض

 د:يگو يآورند، م يم ديگسترده پد يها يکه مونوگراف يمشکالت

ش بهه دو  يش از پيبزرگ و گسترده سابق ب يها ينگار تک ين رو امروزه جاياز ا»
کهه بهه    يکهوچک  يهها  ينگهار  ها داده شده است: نخست تک ينگار گروه از تک

ک خانواده اختصاص دارند و در واقهع  يا ي يک محله شهريک روستا، يف يتوص
 «.کنند.... يتر را عرضه م زرگب ياه گروه يبررس يکوچک برا ييالگوها

رند و به رغم يگ يک مضمون خاص انجام ميز براسا  يها ن ينگار از تک يگروه»
بهودن   يل جمعه يه بهه دل  رنهاپردازند، اما ارزش  يت مياز واقع يرنکه تنها به جزئ

 «ست ....رنهابودن موضوع پژوهش  يقيا تطبيپژوهش 

بوده، و در رنِ واحهد ههم در    يحيو تشر يفيرن است که توص ينگار ن تکيبهتر»
 يعنه يگهر،  يد يهها  ينگار سه با تکينوع خود منحصر به فرد باشد و هم قابل مقا
 1«ب کند.يبتواند در خود خاص بودن و عام بودن را ترک

ه ي  داند، با تک يم ينگار ان مردميله بيرا وس ي، ضمن آنکه مونوگراف«يبيا... طب حشمت»دکتر 

 کند: يف مين تعريرا چن ياف، مونوگرين نگرشيبر چن

                                                      

،مؤسسهمطالعاتوتحايااتاجتمباعيدانشبگارتهبران،9،دفترهايمونوگرافي«فشندک»پورکريم،هوشنگ،.9
.5،ص9529

.26ب21،صص9511ي،چاپاول،،ترجمهناصرفکوهي،نشرنيشناسبرانسانيدرآمدريوير،کلود،.4
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ک امهر  يه جانبهه   ق و همهه يه عم يعبارت است از بررس ينگار ا تکي يمونوگراف»
ا روسهتا. در  يه کهاماً محهدود ماننهد، گهروه      يک مجموعه اجتماعيا ي ياجتماع

ا يه ک گروه ي يو درون يه امور اعم از ذاتيکل يکه هدف بررس يمطالعات اجتماع
 5«شود. ياستفاده م ي، معموالً از روش مونوگرافخاص است يا امر اجتماعيدسته 

 هاي پژوهشدر  يو مونوگراف ينگار گاه مردميسه جايو مقا يبررس
  يشناس و انسان يشناس مردم

ف، ي  ن تعري  دانند، ام ا ا  يم ينگار ان مردميله بيرا ابزار و وس يشناسان مونوگراف از انسان يهر چند برخ

ک روستا باش د، ت ا   يهمچون  يک واحد کوچک اجتماعي، مطالعه يفاز مونوگرا هدفکه  يژه زمانيو به

 مبهم و نامشخص است. يحدود

ب ه عن وان    يو مون وگراف  يشناس   مردم يها پژوهش  هحوز برخاسته از يبه عنوان روش ينگار مردم

ن ي  جه ات ب ه ه م ش باهت دارن د. ا      ياري، از بس  يشناس جامعه يها پژوهش حوزهبرخاسته از  يروش

شناس ان از روش   از انس ان  ي، موجب شده است تا برخ2گريدر کنار عوامل د يه عنوان عاملمشابهت، ب

نگاران ه   مردم يها يژگي. آنان عالوه بر استفاده از وگيرندبهره  يشناس انسان يها در پژوهش يمونوگراف

آن  فاق د  يس نت  ينگ ار  آن، که مردم يليو تحل ي(، از نگرش نظريمونوگراف يفين روش )جنبه توصيا

 اند. بود، بهره جسته

توان ب ه   يم يو مونوگراف ينگار ان مردميموجود م ياساس يها ان مشابهتيب ي، برايکل يدر نگاه

 ر اشاره کرد:يموارد ز

 ژرفانگر بودن هر دو روش. -1

 هر دو روش. يمحدود و کوچک بودن قلمرو پژوهش -2

ژه در مطالع ه  ي  و ر ه ر دو روش )ب ه  ها و موضوعات مورد مطالعه د کسان و مشابه بودن حوزهي -4

                                                      

،مؤسسبهانتشباراتوچباپدانشبگارريالتوعشبايبايشناسومردميشناسجامعهيمبانا...،طبيبي،حشمت.9
.19،ص9561تهران،چاپچهارم،

.96ب41رجوعکنيدبههمينفصل،صص.4
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 جوام  کوچک(.

 يل  يو تحل يبودن، از بُعد نظر يفيعالوه بر توص يبودن هر دو روش )روش مونوگراف يفيتوص -3

 .ز برخوردار است(ين

 در هر دو روش. يق و واقعيه بر اطالعات دقيتک -6

 موضوعات در هر دو روش. هجانب ق و همهيدق يبررس -6

ش يب ا گ را   ينون مش اهده، مش ارکت و مص احبه در ه ر دو روش )در مون وگراف     استفاده از ف -1

 شود.( يز استفاده مين يآمار يها آن، از فنون پرسشنامه و روش يشناخت جامعه

سازد، وج ود بُع د    يز و متفاوت ميک( متمايکالس ينگار )مردم ينگار را از مردم ياما آنچه مونوگراف

ف يفاق د آن ب ود و ص رفاژ ب ه توص       يس نت  ينگار است که مردم يدر روش مونوگراف يليو تحل ينظر

ف موض وعات  يشود که توص   يآشکار م يزمان يدر مونوگراف يليو تحل يه داشت. بعد نظريها تک دهيپد

جامع ه   يه ا  دهي  گ ر پد يک از موضوعات با نهادها و ديان هر يان روابط موجود ميابد و به بي يان ميپا

ف ه ر  يک ه توص    ي، زم ان ييک جامعه روستاي يمثال، در مونوگراف يد. براشو يمورد مطالعه پرداخته م

، ياس  ي، نظام سي، نظام اجتماعيو انسان يعيطب يايپژ وهش )همچون جغراف يها ک از نهادها و حوزهي

...( و موض وعات مرب وط ب ه     و اتين و م هب، هنر، ادبي، ديشاوندي، نظام خانواده و خوينظام اقتصاد

ب ه   يس ت يد، بايق با استفاده از فنون مشاهده، مشارکت و مصاحبه به انجام رس  يمل و دقبه طور کا آنها

جامع ه   يو فرهنگ ياجتماع يها دهيک از موضوعات با نهادها و پديان هر يم ،م کهيبپرداز يان روابطيب

ش بکه  »موض وعات مرب وط ب ه آن مانن د      يو حت  « ازدواج»ون رابط ه  چمورد مطالعه وجود دارد )هم

ره از ي  و غ« هيزيجه»، «ربهايش»، «هيمهر»، «مراحل و مراسم ازدواج»، «ينيره همسرگزيدا»، «ممحار

ن و م  هب و  ي  د»، «ينظ ام اقتص اد  »، «ينظ ام اجتم اع  »، «ايجغراف»با  يشاوندينظام خانواده و خو

 يه ا  دهي  موضوعات و پد يرابطه ازدواج و موضوعات مربوط به آن با برخ يو ... و حت« ياعتقادات قوم

مردم منطقه چگونه اس ت؟   يشتيو مع يت اقتصاديه با وضعيمثال رابطه مهر يجامعه مورد مطالعه. برا

ن رواب ط،  يان هميب ؟جامعه مورد مطالعه وجود دارد يو قوم يم هب يه و باورهايان مهريم يا چه رابطه

 سازد. يز ميمتما يککالس ينگار وه مردميکند و از ش يم يليو تحل يرا وارد حوزه نظر يمونوگراف

رد و تنه ا  ي  گ يبه طور کامل انجام م   ينگار مراحل مردم ي، تماميک مونوگرافين در انجام يبنابرا

م. يکن   يعم ل م    يوه مون وگراف يم، صرفاژ به ش  يپرداز يها م دهيان پديان روابط موجود ميکه به ب يزمان
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ا ي   يشناس   م ردم  يه ا  ر پ ژوهش د يگ اه مون وگراف  يم جاييل نخواهد بود اگر بگويدل ين اساس بيبرا

ا ي   يشناس   م ردم  يه ا  ن ن وع از پ ژوهش  ي  . ا«هاس ت  دهي  ان پدي  ان روابط ميصرفاژ ب» يشناس انسان

...(، در واق  پ ژوهش  وفه يله، طايل، قبي)مطالعه جوام  کوچک و محدود همچون روستا، ا يشناس انسان

 يص رفاژ مون وگراف   يشناس   جامع ه  يه ا  است که در حوزه پژوهش« ين مونوگرافييبا تب ينگار مردم»

 شود. يده مينام

 يه ا  را در عرص ه پ ژوهش   ينگ ار  گ اه م ردم  ين دهه جايبه مدت چند يهر چند روش مونوگراف

ش تر از  ين مدت بياشغال خود درآورد و در طول ا  تحت يجوام  کوچک تا حدود يبر رو يشناس انسان

 ين روش از نگ اه انتق اد  ي  ا يها وهيش، اما يياروست ينگار سخن گفته شد تا مردم ييروستا يمونوگراف

ن روش وارد ي  ب ه ا  ياساس   يراده ا يکه ا يشناسان در امان نماند، به طور شناسان و انسان مردم يبرخ

 ار مؤثر افتاد.يبس ينگار ت مردميهو يابيکردند که در باز

ک ه ب ه ن وع     دانس ت  ين منتق دان روش مون وگراف  يرا جزو نخست 1«آندره لوراگوران»د بتوان يشا

آورن د و   يد م  ي  ن ن وع اطالع ات پد  ي  ک ه ا  ين روش و مشکالتيشده در ا يگردآور يلياطالعات تحل

 کنند، معترض است: يرا کمرنگ م ينگار گاه مردميجا

ل يه ه و تحليک تجزيرا که بر طبق رن، فصول مختلف  ينگار ش تکيتوان گرا يم»
ورد انتقهاد قهرار داد. در   مه  رونهد  يبه دنبال هم رژه مه  يگريز دپس ا يکي، يکل
از  ياريدهنهد تها بها بسه     ياجازه م ياست که به دشوار ييقت انتقاد به کارهايحق

از  يرويه ت تما  برقرار شهود، و اطاعهات مربهوط را بهدون پ    يفعال يقلمروها
 يدادها از نظر تجمع معهان ين رويو تدو يکه برقرار ه يشناس مردم يف واقعيوظا
ماند تها بهه شهرح     ينم يباق يگر کمتر ضرورتيرند. ددر کنار هم بگذا هست  رنها
را غذا و خوراک تمام علوم مربوط به انسان با کوشش و يها پرداخته شود، ز گروه

 1«ن شده است.يينگارها تع کار مردم

ه و ي  ک تجزي  فص ول مختل ف   »... ن قسمت از سخن آندره لوراگوران در عبارت باز که: يد ايشا

                                                      

1. André Leroi Gourhan 

.921،ص9515،تهران:نشرشبتاب،چاپاول،ش،تجربه(ني)روش،بيشناسمردمعسگريخاناار،اصغر،.4
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 ي، اشاره به انبوه اطالعات فشرده و درهم  «روند يه مبه دنبال هم رژ يگريپ  از د يکي ،يل کليتحل

ک از موضوعات ب ا  يان روابط هر يو پشت سر هم در ب يبه صورت تکرار يباشد که در روش مونوگراف

ش از آنک ه  ي، بين اطالعات انبوه و متواليشود. ا يمورد مطالعه آورده مجامعه  يها دهيگر پدينهادها و د

 است. مانند ينظر يمشغول دل يشتر به نوعيق رهنمون سازد، بيو دق يعلم يبه شناختما را 

ک روس تا،  ي  همچ ون   يک واحد کوچک اجتم اع ي، مطالعه ياز مونوگراف هدفکه  يدر واق  زمان

 يجه علم  يبه نت يابيم که دستياز اطالعات رو به رو هست يره باشد، ما با انبوهيل و غيک ايله، يک قبي

پ ژوهش   يه ا  ک از ح وزه يد تمام موضوعات مربوط به هر يک سو بايسازد. از  يرممکن مياژ غبيرا تقر

، يش اوند ي، نظام خ انواده و خو ي، نظام اقتصادياسي، نظام سي، نظام اجتماعيو انسان يعيطب ياي)جغراف

رابطه ه ر   يستيگر، بايد يم، از سويف کنيتوص ينگار وه مردمي...( را به ش و اتين و م هب، هنر، ادبيد

 م.يان کنيجامعه مورد مطالعه ب يها دهيگر پدين موضوعات را با نهادها و ديک از اي

ک ي  از  يو ب ه ط ور کل     يل  ي، اييک جامعه روس تا يرا از  ينگار که ما صرفاژ پژوهش مردم يزمان

از ک ي  م ک ه ه ر   يرو هست روبه يمختلف يمطالعات يها م، با حوزهيده  جامعه محدود و کوچک انجام مي

 يف تم ام يک ه توص    ييه ا  ينگار ن مردميرند. ل ا انجام چنيگ يرا دربرم ياريموضوعات متنوع بس آنها

دهن د،   يق رار م    ياز اطالعات قابل گردآور يکنند و پژوهشگر را در برابر انبوه يموضوعات را طلب م

نگ اران ک ه ب ه     دماز مر يرممکن است. مگر آنکه گروهيباژ غيار سخت و امروزه انجام آن تقريبس يکار

 ينگ ار  را ب ه ط ور کام ل م ردم     يا چند سال بتوانند جامعه يداشته باشند، ط ييز آشنايعلوم مختلف ن

ش ود. ام ا    يه نم  يب ه پژوهش گران توص     ييه ا  ينگ ار  ن مردمين، امروزه معموزژ انجام چنيکنند. بنابرا

 يک ح وزه پژوهش   ي  درب اره  ت ي  ا در نهايک موضوع ي هدربار يکه به صورت مورد ييها ينگار مردم

ق و انج ام آن  ي  ار دقيه ا بس    يگ ار ن ن نوع مردميشتر مورد توجه است. اطالعات ايرد، بيگ يانجام م

ب ه   يابيتر باش د، دس ت   مشخصتر و  کتر خواهد بود. در واق  هر چه محدوده پژوهش کوچ يعمل

 يک مون وگراف ي  ن وص ف، انج ام   ي  شتر ممکن خواهد بود. ح ال ب ا ا  يب يق و کافياطالعات دق

ذک ر   ينگ ار  م ردم  يکارها يجوام  کوچک )که در آن، ضمن آنکه تمام يا مونوگرافي، ييروستا

م ورد    جامعه يها دهيگر پديد با نهادها و ديز بايک از موضوعات نيرد، رابطه هر يگ يشده انجام م

 ين روش  يرممکن خواه د ب ود. در چن    ي  غ يمطالعه مشخص شود( چقدر سخت و دش وار و حت   

به آن به  يابيروست که نه تنها دست به رو ينييو تب يفياز اطالعات توص يعيژوهشگر با حجم وسپ
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را از  يشناس   ا انساني يشناس ل مردميرممکن است، بلکه کار شناخت و تحليکلمه غ يواقع يمعنا

 ار دشوار خواهد ساخت.ين اطالعات بسيا يرو

 ياريآن روستا ش امل موض وعات بس     ياقتصادنظام  يک روستا، بررسي يمثال، در مونوگراف يبرا

ن ي  ک از اي  د رابطه ه ر  يف شوند. سپ  بايتوص ينگار به دقت به روش مردم آنهاد همه ياست که با

، باوره ا و اعتق ادات   يش اوند ي، نظ ام خو ياس  ي، نظ ام س يمنطقه، نظام اجتماع يايموضوعات با جغراف

، يت  دس  ي، ک وچ، ان واع ص نا   ي، زراعت، دامداريداران شوند. مانند رابطه باغيره بيو غ يو م هب يقوم

    ره يو غ يت، نظام مبادزتي، نظام مالکي، انواع مشاغل خدماتينوغاندار، ي، شکار، زنبورداريريگيماه

ب ا      ز گاه متفاوت است يرند و نوع روابطشان نيگ يرا در برم يز موضوعات متنوعين آنهاک از يکه هر 

ن ي  ره. در اي  و غ يو م  هب  يق وم  ي، با باورهايشاوندي، با نظام خويجتماعمنطقه، با نظام ا يايجغراف

گ ر  ين موض وعات و د يرواب ط ب   » يو حت  « ن موض وعات و نهاده ا  يرواب ط ب   » يصورت تکرار متوال

پ   از   يک  ي»مورد مطالعه را، که ب ه ق ول آن دره لوراگ وران     جامعه « يو فرهنگ ياجتماع يها دهيپد

« ينظام اقتص اد »ن تنها سرنوشت حوزه يم داشت و ايخواه ي، در پ«روند يبه دنبال هم رژه م يگريد

 دارند. ين سرنوشتيچن يمطالعات يها حوزه ي، تمامييروستا يست، بلکه در مونوگرافين

افت ک ه توانس ته باش د ب ه     يتوان  يرا م ييروستا يد بتوان به صراحت گفت که کمتر مونوگرافيشا

 يل  يو ا ييروس تا  يه ا  يک از مون وگراف ي  چيتوان گفت که ه يم ابد. حداقليدست  ين مفهوم نظريا

ن يت ر  ين و اصوليبهتر يابند. حتيدست  ياند به مفهوم مورد نظر مونوگراف ران نتوانستهيگرفته در ا انجام

ک ه از   «ک و دوي   يه ا  يمجموعه مونوگراف»و « آباد ده طالب يمونوگراف» يعنيها،  ين مونوگرافيا

ان د، ب ه    دانشگاه تهران انجام گرفته يقات اجتماعياس مؤسسه مطالعات و تحقپژوهشگران سرشن يسو

گ ر  ين موض وعات ب ا نهاده ا و د   يان رواب ط ب   ي  ب ه ب  يعن  ين موضوعات، ييبه تب يطور خالصه و کل

ن مؤسس ه مانن د   ي  ا يه ا  ياز مون وگراف  ياريدر بس   ياند. حت   جوام  مورد مطالعه پرداخته يها دهيپد

 هش ود و ص رفاژ جنب     يده نم  ي  ن موض وعات د ي ي ا تبين روابط يان اياز ب ياثر« يمونوگراف يدفترها»

 نگارانه دارند. مردم يفيتوص

ن ي( و همچن  ينييو تب يفي  بودن حجم اطالعات )توصيوس ،در واق  گسترده بودن حجم کار

 جوام  کوچ ک، موج ب   يها يان روابط( در مونوگرافين )بييمراحل تب يها يدگيچيها و پ يدشوار

ان يش بروند و کمتر به بيف موضوعات پيها به سمت توص ين نوع مونوگرافيشده است تا اغلب ا
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 ن موضوعات بپردازند.ييروابط و تب

جوام   کوچ ک(    يه ا  يگسترده )نه مونوگراف يها يرا به مونوگراف ين انتقادير چنيويکلود ر

 دهد: ها را ارائه ين مونوگرافياز ا يا آنکه نمونه يداند، ب يوارد م

ک يه ا يک قوم يدرباره ز يتواند همه چ يم يا ينگار ن تکيادعا بر رن است که چن»
رن، به صورت منظم ارائه دهد و  يل معنوتا مساي يشناس طيرا از مح يانسان گروه
شهده و در   فيه تعر يها گاه فاقد پرسشه  ينگار ن مشکل وجود دارد که تکيالبته ا
ازنهد،  بپرد يل مقهوالت بهوم  يز رنکه به تحلش ايباشند و ب ينظر يمشغول جه دلينت

 5«ش بگذارند.ياگر را به نم مقوالت مشاهده

ا ي  ده ي  ک پدي  م و در آن به مطالع ه  يانجام ده يرا به صورت مورد ين، اگر مونوگرافيبنابرا
جانب ه   ق، کام ل و هم ه  ي  ( دقين  ييو تب يفيبه اطالعات )توص   يابيم، دستيموضوع خاص بپرداز

رهنم ون خواه د س اخت. در واق        يعلم يشناخت ين امر ما را به سويبود و ا ر خواهديپ  امکان
ت ر باش د،    خواه د داش ت و ه ر چ ه گس ترده      يتر يعلم  هجيتر باشد، نت يمورد يهرچه مونوگراف

 رممکن خواهد بود.يز غين ي، دشوار و در موارديبه شناخت علم يابيدست
...(  و ف ه يله، طايل، قبيجوام  محدود )روستا، امربوط به  يکه بر مونوگراف ييدر واق  انتقادها

 يک شناخت علميبه  يبايها در دست ين نوع مونوگرافيه اک ين مشکالتيوارد شده است و همچن
مطالع ه  »، ياز مونوگراف هدفکند که  يت ميده را تقوين ايا ياز جامعه مورد مطالعه دارند، به نوع

را  يشناس ان  شناسان و انسان ر آن دسته از مردماست و نظ« يا موضوع خاص اجتماعيده يک پدي
 کند. يد مييتث ياعتقاد دارند، به نوع يمونوگراف يها در پژوهش يکه به مفهوم واحد موضوع

 ياز س و  و وارد شده است يوه مونوگرافيکه به ش ييگفت که در اثر انتقادها يستيسرانجام با
 ين در اث ر برخ   يو همچن 2ينگار مردم ياه در پژوهش يليوجود نگرش تحل يبيگر، اثبات تقريد

روش  ي، که روزگ ار يشناس مردم يها گاه خود را در پژوهشيجا ينگار گر، امروزه مردميعوامل د
 يشناس افته است، هر چند هنوز در محافل انسانيباز يه افکنده بود، تا حدوديبر آن سا يمونوگراف
 وجود دارد. ينگار مردم يها در پژوهش يليو تحل يبر سر نگرش نظر ياديز يها بحو
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 :فصل دوم

 رانيدر ا ينگار مردم و يشناس مردم  هخچيتار

 رانيدر ا يشناس ر تحول مردميو س يريگ شکل
من دان،   از عالق ه  يب ه هم ت جمع     1416ران در س ال  ي  ا يعلم يشناس مردم يها ن گامينخست

، «ش فق »، دکت ر  «يس م ايد يرش  »، «يغن  »)ذکاءالملک(، دکت ر   «يفروغ يمحمدعل»همچون 

ران ي  در فرهنگس تان ا  «ين ور  خواج ه »و  «ه ان يمس عود ک »، «ب ال يهان يعل»، «يسيد نفيسع»

 برداشته شد.

ا همان ي« يشناس مؤسسه مردم»با عنوان  ي  مرکزيم به تثسيتصم يجلسات ين افراد با برگزاريا

را ب ا مق دار   « يشناس   م ردم زه م و »ن راستا تنها توانستند يگرفتند که در ا« يشناس مردم يبنگاه علم»

 ل نشد.يتشک آنهاون يسيگر جلسات کميد يکنند؛ چرا که پ  از چند يانداز ل موجود راهيوسا

ران يا يو علوم اجتماع يشناس مردم يها تيفعال يان مهم در راستاي، دو جر1441اما در سال 

ن دو ي  د. اي  گردن کش ور  ي  در ا يعلم   يشناس مردم يتحوزت بعد ثوست که سرمنشيبه وقوع پ

وزارت « و فرهن گ عام ه   يشناس   مردم يها مرکز پژوهش»  يان مهم عبارت بودند از: تثسيجر

 دانشگاه تهران.« يقات اجتماعيمؤسسه مطالعات و تحق»  يفرهنگ و هنر و تثس

 يه ا  تي  ن فعالي، نخس ت يشناس     موزه مردميو تثس يشناس مردم يهر چند طر  بنگاه علم

 يشناس   م ردم  ياز آنج ا ک ه ط ر  بنگ اه علم       يروند، ول   يران به شمار ميا يعلم يشناس مردم

 ياسشن قات و مطالعات مردميسرآغاز تحقتوان آن را به عنوان  يد، ل ا نميعمل به خود نپوش هجام

 يستيبه حساب آورد. در واق  با يشناس مردم يو دانشگاه يآموزش يها تين سرآغاز فعاليو همچن
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 ران به شمار آورد.يا يعلم يشناس نهضت مردم يسرآغاز واقع را به عنوان 1441  سال

 م کرد:يمتفاوت تقس  هتوان به دو دور يران را ميا يعلم يشناس ات مردمياصوزژ ح

 (1441-1461اول )دوره   

 به بعد( 1410دوم )دوره   

 يها سالکوتاه به  يم، ززم است تا نگاهيان آوريبه م ين دو دوره سخنيش از آنکه از اياما پ

 يشناس مردم يريگ ساز شکل نهيم که زميداشته باش 1410-1440 يها دهه يعنياول، دوره قبل از 

 اند. ران بودهيا يعلم

جامع ه  ران دانست. هر چن د  يدر ا يروشنفکر يها تيسرآغاز فعال يستيت را بايدوران مشروط

پشت سر گ اش ته اس ت، ام ا    ت تا به امروز يرا از دوران مشروط ياريبس يها بيفراز و نش يرانيا

، ي، ادب  ي، اقتص اد ي، اجتم اع ياسي، سي، م هبيمسائل ملعرصه بود که در  يآن تحوزت آورد ره

ش دند ت ا ب ه     يياروپا يکشورها يپژوهان کشور راه از دانش ياريره به وجود آمد. بسيو غ يهنر

 يل ت ا ح دود  يحص  ت يه ا  نهيز در داخل کشور که زمين يل علوم مختلف بپردازند و تعداديتحص

د ياز کشور، که به علوم جدگان خارج کردليعلم پرداختند. بازگشت تحص کسبفراهم شده بود، به 

مند بودند و در  خود عالقهجامعه  يو فرهنگ ي، م هبيت مليبه هو يافته بودند و از طرفي ييآشنا

ان ي  رش د جر م علوم مختل ف و  يج و تحکيداشتند، موجب ترو يآن گام برم يجهت رشد و اعتال

و  ي، ادب  يعلم   يه  ا اني  ، جر1440و  1420، 1410 يه  ا د. در ده  هي  ران گردي  ا يروش  نفکر

 د.يبه اوج خود رس 60و  30 يها ت شد، و در دههيران تقويدر ا يروشنفکر

 يجاد بنگ اه علم   يردگان خارج از کشور، در اکليچند از روشنفکران و تحص يش تنهرچند تال

 يکش ور و برخ    يادب   يها تياز شخص يها تعداد ن ساليا يند، اما طران ناکام مايا يشناس مردم

پرداختن د   يشناس   و مطالعات م ردم  يبوم يها فرهنگ يآور به جم  يو خارج يرانيپژوهشگران ا

 ران مؤثر واق  شد.يا يعلم يشناس مردم يريگ که در شکل

در  ينگ ار  م ردم  يه ا  پژوهش مشگايپ يستيرا با يرانيو روشنفکر ا يادب يها از چهره يبرخ

اشاره  «جالل آل احمد»و  «تيصادق هدا»چون  يتوان به افراد يران دانست که از آن جمله ميا

انج ام   يشناس   مردم يعلم يها روشبراساس الگوها و  آنها ينگار مردم يها تيکرد. هر چند فعال

ران يا يشناس مردمها بر مطالعات  آنان تا سال يها پژوهش يان ادبير جريگرفت و هر چند تثث ينم
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اذع ان ک رد ک ه     دي  منح رف س اخت، ام ا با    يخود تا ح دود  ير علميه افکند و آن را از مسيسا

انه، باورها و اعتق ادات  يات عامياز آداب و رسوم و سنن، ادب يا ارزشمند آنان، مجموعه يها تالش

 ست.يسر نيهرگز م آنهامجدد به  يابيو ... را به ارمغان آورد که امکان دست

و روش نفکر کش ور    ينگاران ادب ن مردميا يپژوهش يد در کارهايرا نبا ير واق  مشکل اساسد

ان د ک ه    ف ک رده يرا توص يها و سنن بوم فرهنگ ينان گاه با چنان دقت و ارافتيجستجو کرد، ا

ب ود،   يبودند و نه هدفشان انجام پژوهش علم ينگار مردم ير است. آنان نه مدعيتقد يبس يجا

 يران و حت  ي  مردم ا يو بوم يسنت يمختلف زندگ يها جنبه ياز به معرفيعالقه و ن بلکه برحسب

نگاه منتقدانه و روش نگرانه در   يحاو ي، که به نوعها ستانداها و  در قالب قصه يات بوميرواج ادب

اس ت   يع  يند. طبداشت يآن بود، گام برم يها ييبايها و ز جامعه و ارافت يان مشکالت فرهنگيب

، ييگ و  ، قص ه يپ رداز  الياز طنز، خ يات، خاليادبعرصه در  يو بوم يل سنتن به مسايکه پرداخت

 يو اص ول  يع  يخ ود ب ه ط ور طب    يره نخواهد بود و آنان در حوزه علميو غ يح  شاعرانه و ادب

و پژوهش گران، از   ياز مراکز پژوهش يجاد شد که برخيکردند. در واق  مشکل از آنجا ا يحرکت م

 هوياز ش   يموض وعات و حت    ي، واژگان و نامگ  ار يبند ، نوع طبقهآنهاوهش موضوعات مورد پژ

 يس ت يبا ينگ ار  ک ه م ردم   يخود الگ و گرفتن د. در ح ال    ينگار مطالعات مردم يبرا آنهاپژوهش 

 ات.يادب حوزهاخ  کند نه از  يشناس و انسان يشناس مردم يها پژوهش حوزهخود را از  يالگوها

مؤسس ه مطالع ات و   » يقات شهريشناس و سرپرست بخش تحق ، جامعه«شاپور راس »دکتر 

 د:يگو يم يان ادبين جريادرباره دانشگاه تهران، « يقات اجتماعيتحق

د يه ق در باب عقايشتر بر تحقيداشت و ب يادبجنبه ران نخست يدر ا يروستاشناس»
ات ياحهوال و خصوصه  دربهاره   کمتربود و  يو رداب و رسوم و فرهنگ عامه مبتن

گفهت. رثهار    يمه  سخنو مانند رن  ياجتماع ينهادها هطبقات   هها   گروه هجامعه  
ن مرحلهه از  يه دوسهت، نمهودار ا   طبع و واقع فيسنده ظريجال رل احمد نو يرقا

 5«ران است.يا يتکامل روستاشناس

                                                      

)مادمه(.1،صپيشيننژاد،صفي.9
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، اوس انه چ ون   يت وان ب ه آث ار    يت، م  يو فرهنگ عامه صادق هدا ينگار آثار مردم هاز جمل

از  ين آث ار برخ   ي  اع الوه ب ر    ( اشاره کرد.1423) ا فرهنگ تودهيفولکلور و ( 1412) رنگستانين

ران اس ت.  ي  م ردم ا   هاز فرهن گ عام    ياطالعات يحاو يو يها ها و پژوهش ، سفرنامهها ستاندا

 يت وارد زب ان فارس   يصادق هدا ين بار از سوينخست يبرا« فولکلور»واژه ان ذکر است که يشا

ت ا  « ان ه يفرهنگ عام»مشابه همچون  ين واژه در معانيکرد. ا يمعن« فرهنگ توده»شد و آن را 

 ران کاربرد دارد.يا يشناس مردم حوزهبه امروز در 

 بل وک زه را   يه ا  نينش   تات(، 1444) اورازانتوان به  يجالل آل احمد، م ينگار از آثار مردم

اه ج الل آل احم د،   کوت يها ستان( اشاره کرد. اغلب دا1441) رهايبه شهر بادگ يسفر( و 1441)

م ردم   يزن دگ  يه ا  وهيانه، آداب و رسوم، اعتقادات و شيف از فرهنگ عاميار ارينکات بس يحاو

اشاره کرد. از آنجا که جالل آل احمد ب ه  « سمنوپزان»توان به داستان  يران است که از جمله ميا

 يا ران، چه ره ي  ا يو س نت  يل فرهنگ بومبه مساي ييخود و آشنا ينگار مردم يها ل پژوهشيدل

 يته ران از و  دانشگاه  يقات اجتماعيبود، مؤسسه مطالعات و تحق يشده در مجام  فرهنگ شناخته

ر نظ ر  يز يمونوگراف يبا عنوان دفترها يمونوگراف يها پژوهش يکرد که برخ يدعوت به همکار

 «ميپ ورکر   هوشنگ»، «ين ساعديغالمحس»، «روس طاهبازيس»چون  يشان و با تالش افراديا

اب د.  يل نبود تفاهم نتوانست ادامه يبه دل ين همکاريگر انجام گرفت. اما ايپژوهشگران د يو برخ

ب ر   ياند که نام مونوگراف ينگار دارند و در واق  مردم يفيها کامالژ جنبه توص ين مونوگرافيا يتمام

 نهاده شده است. آنها

ص مد  »گر، همچ ون  يد يادب ياه توان از چهره يت و جالل آل احمد، ميعالوه بر صادق هدا

گران نام برد که يو د «ارين شهريمحمدحس»، «صادق چوبک»، «يآباد محمود دولت»، «يبهرنگ

 ران است.يمردم ا يزندگ يها وهيانه، آداب و رسوم، اعتقادات و شيسرشار از فرهنگ عام آنهاآثار 

ز بر حسب عالق ه  ين ي، پژوهشگرانرکشو يادب يها هها، عالوه بر چهر ن ساليا ين طيچنهم

 يها اند که چهره را انجام داده ييها ران پژوهشيا يو سنت يبوم يها از جامعه، درباره فرهنگيو ن

 م:يکن يها اشاره م ن پژوهشيبه عنوان نمونه به چند مورد از ا؛ ستندين يا شده چندان شناخته

 .1406، يار سنجابيز بختي، عز«ياتيليرسوم ا»  

 .1426ف آل داود، ي، شر«ديتر بشناسها را به يدامغان»  
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 .14221، کامران بدرخان، «مسئله کردستان»  

 .1421نژاد،  ، پاک«انيرانياز ا يا گروهيکردها »  

 .1442، ينين شاه حسي، ناصرالد«ترکمن صحرا»  

 .1443، ي، عارف احمد«در کردستان يو عروس يفات نامزديتشر»  

 .1440زاده،  اشج  ..ا ، رحمت«مساردر گر يآداب و رسوم و مراسم عروس»  

ه ا   ن س ال يا يز طيرا ن ياز پژوهشگران خارج يبرخ يشناس و مردم ينگار مردم يها پژوهش

مردم پرداخته  يران به ثبت و ضبط آداب و رسوم زندگياز ا يد از نظر دور داشت که در مناطقينبا

ت وان ب ه م وارد     يها م ن پژوهشياجمله اند. از  قرار داده يل و بررسيآنان را مورد تحل يا زندگيو 

 ر اشاره کرد:يز

Les Papis, Tribu Persan de Nomades Montgnardis du sub de L'Iran- 

 .1413، 1لبر يف .يج .ي، اثر س«رانينان شمال غرب اينش ، کوچيل پاپيا»  

ل ي  ار يان عش ا ي  حدود پنج م اه در م  1413از کشور دانمارک، در سال  «لبر ي. فيج .يس»

لب ر   يآنان را مورد مطالعه ق رار داد. پ ژوهش ف   يد و ابعاد مختلف زندگيلرستان اقامت گز يپاپ

 يه ا  لبر  پ ژوهش يشود. ف يز در آن مشاهده مين يليموارد تحل ياست، ول ينگار مردم يپژوهش

 آن را «يم  ياصغر کر» ي، آقا1460ها در دانمارک به چاپ رساند و در سال  خود را در همان سال

 ترجمه کرد. يبه فارس

 .1444ولن  دو شوتن، ي، «رانيالق و قشالق در اييان، ييان قشقايدر م»  

 .1446، ياهلل منصور حي، فرانسوا بالسان، ترجمه ذب«ب بلوچستانين عجيسرزم»  

 .1446، 2ک بارثي، فردر«يل باصريا»  

انه و يمنطقه خاورمدر  ياديز يها ، که پژوهشيشناس معروف نروژ ، انسان«ک بارثيفردر»

 ي، از س و ينينش نه کوچيدر زم يپژوهش يطرح ياجرا يبرا 1446ا انجام داده است، در سال يآس

ل ي  ر ايان عشايران سفر کرد و به مدت چهار ماه در ميونسکو به ايسازمان  يبخش علوم اجتماع

                                                      

1. C. G. Feilberg 

2. Frederick Barth 
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د و يرس  ونسکو ب ه چ اپ   يسازمان  يبه مطالعه و پژوهش پرداخت. پژوهش بارث از سو يباصر

از  1434در س ال   ين اث ر پژوهش   ي  ا  هترجمه کرد. ترجم   يآن را به فارس «يعيکاام ود» يآقا

از مجموع ه   يل باص ر ي  ادانشگاه تهران، با عن وان   يقات اجتماعيمؤسسه مطالعات و تحق يسو

 د.ي( به چاپ رس6)شماره  يمونوگراف يدفترها

 (3117-3157ران )يا يعلم يشناس اول مردمدوره 
ت يران اس ت ک ه مس ئول   ي  در ا يشناس   و جامعه يشناس مردم يها ، سال آغاز پژوهش1441سال 

ق ات  يفرهنگ عامه وزارت فرهنگ و مؤسس ه مطالع ات و تحق   هرا ادار ييها ن پژوهشيانجام چن

 دانشگاه تهران برعهده داشت. ياجتماع

عام ه در  فرهن گ    ها اداري  و فرهن گ عام ه    يشناس مردم يها مرکز پژوهش 1441در سال 

را  يا نسبتاژ گسترده يها ن بار پژوهشينخست ين مرکز برايشد. ا يانداز وزارت فرهنگ و هنر راه

 ر آغاز کرد.يالت و عشايان ايدر روستاها و در م

در دانشگاه ته ران ب ه منظ ور     يقات اجتماعي(، مؤسسه مطالعات و تحق1441در همان سال )

  ش د و ب ه   ين عل وم، تثس   ي    و آم وزش ا يو ت در  يعل وم اجتم اع    هنيدر زم يانجام مطالعات

 آورد. يرو ييو روستا يليمنظم ا يها پژوهش

ان ات و تح وزت   يدر قال ب جر  يس ت يران را بايا يشناس اول مردمدوره تحوزت  يبه طور کل

اه داف   يدانش گاه ته ران ک ه دارا    يقات اجتم اع يفرهنگ عامه و مؤسسه مطالعات و تحق هادار

گ ر  ياز مراک ز د ت وان   م ي ن در کن ار آن  يبودند، جستجو کرد. همچن   يموزشو آ پژوهشي، يعلم

 يآور و جم    ينگ ار  م ردم  يه ا  که به انجام پژوهش ي)همچون مرکز فرهنگ مردم( و اشخاص

 ان آورد.يران پرداختند، سخن به ميا يو سنت يبوم يها فرهنگ  هنياطالعات در زم

 رانيا يشناس ا مرکز مردمياداره فرهنگ عامه 

 يو ب وم  يس نت  يه ا  و شناخت فرهن گ  يمعرف يوزارت فرهنگ و هنر در راستا 1441در سال 

فرهن گ عام ه   اداره ا يو فرهنگ عامه  يشناس مردم يها را با عنوان مرکز پژوهش يران، مرکزيا

 يه ا  انج ام پ ژوهش   ،ر ن ام داد ييران تغيا يشناس ن مرکز که بعدها به نام مرکز مردمير کرد. ايدا
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 يپژوهش   يه ا  تي، فعال1432کار خود داشت، اما تا سال   هرا در برنام يشناس و مردم يارنگ مردم

  هن مرکز قرار داده ش د، دامن   يار ايدر اخت يکاف  هکه بودج 1432ر نبود. از سال يآن چندان چشمگ

، «ييق ات روس تا  يتحق»همچ ون   يمختلف   يپژوهش   يه ا  اف ت و بخ ش  يت آن گسترش يفعال

« يخيت ار  يشناس   انس ان »و « يک  يزيف يشناس   انسان»، «يقات شهريتحق»، «يليقات ايتحق»

 شد. يانداز راه

 يران به حساب آورد، م دت يا يشناس ان مردمياز بان يکيد او را ي، که با«يقيمحمود خل»دکتر 

تحق ق   يده ش د و در راس تا  ي  ت آن مرک ز برگز يريفرهنگ عامه به مداداره  يريگ پ  از شکل

ن مرک ز  يشناسان و پژوهشگران در ا از مردم يتعداد 1430 دههنمود. در تالش  بسياراهداف آن 

مختلف آغاز ش د و   يها ت در بخشيفعال ياز پژوهشگران جوان برا يگرد آمدند و آموزش تعداد

چ ون   يتوان به اف راد  ين مرکز ميافزوده گشت. از جمله پژوهشگران ا آنهاز بر تعداد يج نيبه تدر

احم د  »، «ييرش کرا يمحم د م »، «يج ابر عناص ر  »، «ميپ ورکر  هوش نگ »، «يبلوکباش   يعل»

، «ن ژاد  دي  اکب ر حم  يعل  »، «يمياصغر کر»، «ييز اذکايپرو»، «خانقاه ياصغر عسگر»، «يمرعش

 يمحم  دعل»، «يژن کلک  ي  ب»، «ين ب  اجالن فرخ  يمحمدحس  »، «يک  اام س  ادات اش  کور»

 رد.گر اشاره کيافراد د يو برخ «يزرنان»، «يهنر يمرتض»، «انياحمد

ن پژوهش گران در من اطق   ي  ا ياز س و  ياريبس   يه ا  چهل و پنجاه، پژوهش يها دهه يط

ا کتب يدر قالب مجالت  آنهااز  يار اندکيران انجام گرفت که متثسفانه تاکنون تعداد بسيمختلف ا

 ينگه دار  يراث فرهنگ  ي  اکن ون در مرک ز اس ناد س ازمان م     ه م  آنهااند و اغلب  دهيبه چاپ رس

اش اره ک رد ک ه     يتوان به م وارد  يها، تنها م ن پژوهشينداشتن به ا يل دسترسيدلشوند. به  يم

ن مرک ز در  ي  ها که پژوهشگران ا پژوهش يا برخيران منتشر کرده يا يشناس انتشارات مرکز مردم

 اند. به چاپ رسانده هنر مردمژه مجله يو مجالت مختلف، به

، 1430ران در ده ه  ي  ا يشناس   م ردم  ن پژوهشگران مرکزيتر از فعال يکيم، يهوشنگ پورکر

، ب ه انج ام رس انده    ييژه در مناطق روس تا يو ران، بهيمناطق مختلف ا را در ياريبس يها پژوهش

، (1433-33)« نچه برونيران، ايا يها ترکمن»موارد اشاره کرد: اين توان به  ياست که از جمله م

دهکده »، (1436)« ارتيدهکده ز»، (1436)« نيدهکده حج»، (1433)« پاوه»، (1434)« پاکده»

دهکده »، (1433)« قوچان يکُردان با چوانلوئ»، (1433)« اه مرزکوهيدهکده س»، (1436)« پاقلعه
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، 1431ن در س  ال يهمچن   ي. و(1430)« ترکمان  ان دهک  ده قوش  ه تپ  ه »، (1430)« نيرامش  

ان ب ه انج ام   دانشگاه ته ر  يقات اجتماعيمؤسسه مطالعات و تحق يرا برا« فشندک» يمونوگراف

   رساند.

ن يب ا عن او   يبلوکباش يتوان به آثار عل يران، ميا يشناس گر آثار پژوهشگران مرکز مردمياز د

ن ب ه خ اک س پردن م رده و     ي ي آ»، (1433)« آن يها چهار بهار و بلوچ»، (1433)« يل بهمئيا»

 يراث ر ج ابر عناص    « نيدهک ده حج   »ن ي، همچن  (1433)« مانيزا»و  (1433)« آن يسوگوار

س نده  ين نوياث ر هم   « ياري  ل بختيدر ا يدامدار»، (1433) يمياثر اصغر کر« کهنک»، (1436)

ژن ي  ه ر دو از ب  (،1462)« چدهک ده پ اگ   يه ا  ياري  بخت»و  (1436)« دهکده چقازرد»، (1462)

 اشاره کرد. ،يکلک

توان  يران به چاپ رسانده است، ميا يشناس که انتشارات مرکز مردم ييها ن از پژوهشيهمچن

 ر اشاره کرد:يبه موارد ز

 .1436اءپور، اداره فرهنگ عامه، يل ضياثر جل ،«ها ليپوشاک ا»  

ان، ي  لياث ر احم د وک  « يستانيس يها فيها و تصن يتياز دوب يا مروز، مجموعهين يها ترانه»  

 .1462اداره فرهنگ عامه، 

 .1462ران، يا يشناس ، مرکز مردميهنر ياثر مرتض ،«ه در خوريتعز»  

 .1462ران، يا يشناس ، مرکز مردم«خور مردم يها اوسونگون، افسانه»  

 .1462، ، اداره فرهنگ عامه«از جنوب ييها ترانه»  

 .1464ران، يا يشناس کوکار، مرکز مردمين يسياثر ع ،«از خراسان ييها اد، ترانهيکله فر»  

 .1464، اداره فرهنگ عامه، «ينوروز يها نييآ»  

 .1464ران، يا يشناس ر، مرکز مردماثر غالمرضا رمضانپو ،«رهنگ زورخانه  و فيتار»  

، مرک ز  ياث ر احم د مرعش    « يلک  يگ يه ا  المث ل  فرهنگ لغات و اص طالحات و ض رب  »  

 .1466ران، يا يشناس مردم

 .1466ران، يا يشناس اثر منوچهر ستوده، مرکز مردم ،«يفرهنگ سمنان»  

آورد و ب ا   ينگ ار رو  م ردم  يه ا  لميد ف  ي  به تول 1430هه ران از اواخر ديا يشناس مرکز مردم

د رساند ک ه  يبه تول 1461نگار را تا سال  لم مردميف 1د، حدود يو تول ييويامکانات استود يانداز راه
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« ارجمنديدامداران ب»( و 1464« )يگرد کوسه»(، 1430» )آسپاس» يها لميتوان به ف ياز جمله م

 ( اشاره کرد.1466)

 ياز س و  يبلوکباش يعل يريبه سردب رانيو فرهنگ عامه ا يشناس مردممجله  1464در سال 

يافت و تنها س ه   ين مجله که به صورت سالنامه انتشار ميافت. ايران انتشار يا يشناس مرکز مردم

شناسي اي ران   ز مردمکهاي مر گزارشي بود از وضعيت برنامه ،منتشر شد 1466دوره از آن تا سال 

، يو خ ارج  يران  يپژوهش گران ا  گرفت ه از س وي   شناسي انجام هاي مردم ژوهش، پو تحوزت آن

 گر.يل دنارها و مسايياز جلسات و سم يزارشگ

افت، ام ا ب ا تح وزت دوران    يار گسترش يبس 1460 دههران در يا يشناس ت مرکز مردميفعال

را  يدي  دوران جد 1460 دههگر از يرو به افول نهاد و بار د 1466آن از سال  يها تيانقالب، فعال

 به طور خالصه به آن اشاره خواهد شد.« يشناس دوره دوم مردم»آغاز کرد که در 

 دانشگاه تهران يقات اجتماعيمؤسسه مطالعات و تحق

در  يدر مقط   کارشناس   « يعل وم اجتم اع  »با عن وان   يا ن بار رشتهينخست يبرا 1446در سال 

دانشکده « يگروه علوم اجتماع»به دنبال آن، فعازن د. ير گرديات دانشگاه تهران دايدانشکده ادب

دانش گاه   يق ات اجتم اع  يرا با عنوان مؤسس ه مطالع ات و تحق   يا مؤسسه 1441ات، در سال يادب

   کردند.يتثس ينه علوم اجتماعيدر زم يو پژوهش يتهران با اهداف آموزش

علوم   هارشد رشت ي( مقط  کارشناس1441مؤسسه، در همان سال ) ياهداف آموزش يدر راستا

 شد. يانداز راه ياجتماع

ب ود و تنه ا دو درس از    يشناس   د ب ر دروس جامع ه  ي  ن تثکيش تر ي، بيدر رشته علوم اجتماع

ش د. در واق      ي  م  يتدر« رانيا يشناس مردم»و « يشناس انسان يمبان»ن يبا عناو يشناس مردم

عل وم   يو ب ه ط ور کل     يشناس   و جامع ه  يشناس مردم يو پژوهش يآموزش يها تيد گفت فعاليبا

ن دوران، تنه ا در س ال   ي  آغاز شد. قب ل از ا  1441ران، به طور همزمان و از سال يدر ا ياجتماع

فلس فه    هان دروس رش ت ي  در م« ازجتم اع  علم»با عنوان  يران، درسين بار در اياول ي، برا1414

 ي، در دانشس را 1426شد. س پ  در س ال    ي  ميتدر يعال يات تهران و دانشسرايدانشکده ادب

 يها هيدرس نظر 1441و بعد از آن تا سال « آموزش و پرورش يشناس جامعه» ي، واحد درسيعال
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 شد. ي  ميتدر يکز آموزش عالاز مرا يات دانشگاه تهران و بعضيادب  هدر دانشکد يشناس جامعه

  هع  ر مجموي  از ز «يقين ص د يغالمحس»به همت دکتر  يعلوم اجتماع  ه، رشت1461در سال 

  همس تقل ب ا چه ار رش ت     يا ات دانشگاه تهران جدا شد و خود ب ه عن وان دانش کده   يدانشکده ادب

در مقط    « تع اون »و « يشناس   تي  جمع»(، يشناس   )انس ان « يشناس   م ردم »، «يشناس جامعه»

ر ي  ز داي  ن يشناس   ارشد مردم ي، مقط  کارشناس1462آغاز به کار کرد. سپ  در سال  يکارشناس

 يها گر رشتهيکشور به همراه د يها گر از دانشگاهيد يدر برخ يشناس ج رشته مردميد. به تدريگرد

 شد. يانداز راه ياجتماععلوم 

در دانش گاه ته ران آغ از ش د. در      يشناس   م ردم   ه، آموزش رش ت 1461ب از سال ين ترتيبد

چ ون محم ود    يت وان از نق ش م ؤثر اف راد     ي( م  يشناس   ن رشته )م ردم يو تداوم ا يريگ شکل

نادر »، «افر دخت اردزن»نژاد،  ي، جواد صفيبيطب ...ا خانقاه، حشمت ي، اصغر عسگرينيازم و ر

 اد کرد.يگر ياشخاص د يو برخ «زاده يوسفي يمحمدعل»، «ايثر يمهد»، «يافشار نادر

 يق ات اجتم اع  يد گف ت مؤسس ه مطالع ات و تحق   يمؤسسه، با ياهداف پژوهش ياما در راستا

ا ي  « ييقات روستايتحق»و « يقات شهريتحق»( از دو بخش 1441ان آغاز )دانشگاه تهران از هم

ه ک  ش د   يل ميکتش« شناسي روستايي هعگروه جام»و  «يشهر يشناس گروه جامعه»ان بهتر يبه ب

را  ييبخ ش روس تا   يش ناس( و سرپرس ت   )جامعه «شاپور راس »را دکتر  سرپرستي بخش شهري

 داشت. دان( برعهدهي)جغراف «يعيکاام ود»دکتر 

 ين مون وگراف ينخس ت  1443دانشگاه ته ران در س ال    يقات اجتماعيمؤسسه مطالعات و تحق

نژاد به انجام رس اند   يدکتر جواد صف ياز سو «آباد ده طالب يمونوگراف»خود را با عنوان  ييروستا

 را برعهده داشت. ين مونوگرافيت انجام ايمؤسسه مسئول« يقات شهريتحق»که بخش 

 26ن س ال ح دود   يبه بعد رونق گرفت. در ا 1434مؤسسه از سال  ييعات روستادر واق  مطال

مؤسس ه آم وزش داده ش دند ک ه از      ي، از س و ييمندان به پژوهش در مناطق روستا نفر از عالقه

اشاره کرد. در سال  «ايازک»و  «يمنصور وثوق»، «طالب يمهد»نژاد،  يتوان به جواد صف يجمله م

مؤسسه ق رار گرف ت و    ييالم مورد مطالعه پژوهشگران بخش روستايا ياز روستاها يبرخ 1433
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 ه شد.ين پژوهشگران تهيا يالم از سويا داولدر منطقه چر «ر تنگيز يمونوگراف»

و ورود او به دانش گاه ته ران، در    1434از فرانسه در سال  1يبا بازگشت دکتر نادر افشار نادر

آغ از ب ه ک ار ک رد. در واق         يو يرپرس ت مؤسسه به س« يريقات عشايتحق»بخش  1436سال 

م ش د ک ه در گ روه    يتقس  « يريعش ا »و « ييروس تا »به دو گ روه  « ييقات روستايتحق»بخش 

ن ژاد،   ي، ج واد ص ف  يت داشتند که عبارت بودند از ن ادر افش ار ن ادر   يتنها چهار نفر فعال يريعشا

 يه ا  پ ژوهش  نينخس ت « يريقات عشايتحق». بخش «حسن پارسا»و  «هوشنگ کشاورز صدر»

ل ي  ر ايدر منطقه ترکمن صحرا به انجام رساند و س پ  ب ه مطالع ه عش ا     1436خود را در سال 

 جان پرداخت.يشاهسون در آذربا

الت منطق ه  ي  دول ت درب اره ا   ياز س و  يا گس ترده  يط ر  پژوهش    ي، اج را 1436در سال 

ش نهاد ش د ک ه    يان پدانشگاه تهر يقات اجتماعيراحمد به مؤسسه مطالعات و تحقيه و بويلويکهگ

در  يرا دکت ر ن ادر افش ار ن ادر     ين پژوهشيچن يار ارزشمند بود. در واق  طر  اجرايج آن بسينتا

راحمد داشت، نوشته بود که در همان سال ب ا  يه و بويلويبه منطقه کهگ 1436که در سال  يسفر

 و ارائه شد. مؤسسه چاپ ياز سو راحمديه و بويلويالت کهگيمطالعه در ا يطر  مقدماتعنوان 

 يريبخش عشا يراحمد از سويه و بوييلوگر منطقه کهيمطالعات مربوط به عشا 1436از سال 

ن مطالعات گسترده، يده بود، آغاز شد. حاصل ايازده نفر رسيآن به  ياعضا تا آن زمانمؤسسه که 

قسمت اول و ) ها يمجموعه مونوگرافرا مؤسسه در دو جلد  آنهااز  يبود که تعداد ييها يمونوگراف

 ر بود:يز يها يدوم( به چاپ رساند که شامل مونوگراف

 .1431نژاد، هوشنگ کشاورز،  ي، جواد صفي، اثر نادر افشار نادر«يبيسوق ط يمونوگراف»  

 .1431د، يز رخش خورشي، اثر عز«چرام يو اقتصاد ياجتماع يبررس»  

 .1431نژاد،  يصف، اثر جواد «راحمديسخت بو يس يو اقتصاد ياجتماع يبررس»  

 .1431، اثر حسن پارسا، «ييباشت بابو يو اقتصاد ياجتماع يبررس»  

 .1431، اثر هوشنگ کشاورز، «يرايکوشک دشمن ز يو اقتصاد ياجتماع يبررس»  

                                                      

شناسيازدانشگارسوربنفرانسهاست.درافشارنادريدارايمدرکدکترايمردمنا.9
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 .1431، يمياکبر قد ي، اثر عل«ايراحمد علياسوج بوي يو اقتصاد ياجتماع يبررس»  

ن منطقه به انج ام رس اند ک ه در    يرا در هم« يل بهمئيا يمونوگراف»، ين نادر افشار نادريهمچن

 د.يمؤسسه به چاپ رس يبه طور مستقل از سو 1431سال 

 يه ا  لميد ف  ي  بود که نه تنها س رآغاز تول  ينگار مردم يها لميد فين سفر، توليگر ايد دستاورد

شده از  ديران )توليا ينمايس ينگار مردم يها لمين فيرود، بلکه اول يمؤسسه به شمار م ينگار مردم

گان ه،   پ نچ  ينگ ار  م ردم  يه ا  لمين ف  ي  اجمله شود. از  يز محسوب مي( نيرانيلمسازان ايف يسو

ن ي  د اي  اش اره ک رد. تول   (1431)« مشک»و  (1436 -31)« بلوط»معروف  يها لميتوان به ف يم

نگار م ورد   مردم يها لميفعرصه گر در يد يها تيفعال ينه آموزش و برخيها موجب شد تا زم لميف

 يه ا  لمينما و ف  يب ه بع د، س     1462از س ال   يرد که با تالش دکتر نادر افشار نادريتوجه قرار گ

ان يدانش جو  يب را  «يهوش نگ کاووس   »توسط دکتر  يشناس به عنوان دروس مردم ينگار مردم

و  يشناس   م ردم  يه ا  ان رش ته يب ه دانش جو   «فره اد وره رام  » ين آق ا يشد. همچن ي  ميتدر

 داد. يم يلمبرداريو ف ي، آموزش عکاسيسشنا جامعه

دانش گاه   يقات اجتم اع يمؤسسه مطالعات و تحق يگرفته از سو انجام يها يگر مونوگرافياز د

از  «ز ورجاون د ي  پرو»دکتر  1433که در سال « يارياز بخت يا فهي، طايبامد»توان به  يتهران، م

« يمون وگراف  يدفتره ا »د از ين بايهمچن آن را انجام داد، اشاره کرد. ياريبخت يفه بابا احمديطا

آن مب ادرت   تهيهبه  يقات اجتماعي، مؤسسه مطالعات و تحق1431ان آورد که از سال يسخن به م

ر از ي  از پژوهش  گران )غ يبرخ   يه ا  ک س  و ش  امل پ  ژوهشي  از  يمون  وگراف يک رد. دفتره  ا 

 يگر چاپ برخيد يسو ه شده بودند و ازير نظر جالل آل احمد تهيپژوهشگران مؤسسه( بود که ز

ن ه روس تاها و   يدر زم يا خارجي يرانيمحققان ا يگرفت که قبالژ از سو يرا در برم ييها از پژوهش

چ يه   آنهادارند و در  يفيتوصجنبه ها صرفاژ  ين مونوگرافيگرفته بودند. اغلب اران انجام ير ايعشا

ان د   ينگار مردم يشتر آثاريو ب شود يان روابط( مشاهده نميل موضوعات )بين و تحليياز تب ينشان

 يو نظ ر  يل  يدگاه تحلي  د ياز ن وع « يل باص ر يا» ي، مونوگرافآنهاان ي. تنها در ميتا مونوگراف

ر ي  توان به موارد ز ي( ميمونوگراف ين مجموعه )دفترهايا يها يمونوگرافجمله برخوردار است. از 

 اشاره کرد:

 .1431ر نظر جالل آل احمد، ي، ز1 يافمونوگر يم، دفترهاياثر هوشنگ پورکر« فشندک»  
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 .1432ر نظر جالل آل احمد، ي، ز2 يمونوگراف يروس طاهباز، دفترهاياثر س« وشي»  

ر نظ ر ج الل آل احم د،    ي  ، ز6 يمون وگراف  ي، دفترهاين ساعدياثر غالمحس« يلخچيا»  

1432. 

ر نظر جالل آل ي، زيمونوگراف ي، دفترهاين ساعدياثر غالمحس« ن شهرياو تا مشکياز خ»  

 .1433احمد، 

، 1446، 6 يمون وگراف  ي، دفتره ا يع  يک اام ود   هک بارث، ترجمياثر فردر« يل باصريا»  

 (.1434)چاپ 

 ياس ت ک ه از س و    ييها ياز مونوگراف يکي «نفت ياليره خارک در دوره استيجز»ن يهمچن

ت ا   ين مون وگراف ي  ده اس ت. ا يدانشگاه تهران به چاپ رس يقات اجتماعيمؤسسه مطالعات و تحق

 يل  يان تحلي  سازگار سازد و ب ه ب  ييروستا يها يتوانسته است خود را با اصول مونوگراف يحدود

 ان روابط( بپردازد.يموضوعات )ب

 «فرهنگ مردم»مرکز 

 د، سرنوش تِ ي  د آي  ب زر  و ارزش مند پد   يکوچ ک، حرکت    يانيشود که از جر يده ميآنچه گاه د

رند و با رنج و ت الش و تفک ر ب ارور    يگ يه ميما يمان آدميو ااست که از عشق  ينادر يرخدادها

 شوند. يم

ران پخ ش  يو اياز راد«( فرهنگ مردم»)احتمازژ با عنوان  يا برنامه14311ن ماه يفرورد 26در 

ن برنامه يبرعهده داشت. ا «يرازيش يم انجود ابوالقاسيس»آن را  يه و اجرايتهت يشد که مسئول

بود ک ه بع دها ب ه مرک ز      يانيشد، سرآغاز جر يقه در هر ماه پخش ميدق 40که نخست به مدت 

 يک ه مرح وم انج و    يد آن زم ان يران مب دل ش د. ش ا   يا يو سنت يبوم يها بزر  اسناد فرهنگ

حرک ت   آورد ره يد ک ه روز يش  ياند ين برنامه بود، هرگز نميا يه و اجراياندرکار ته دست يرازيش

 را رقم خواهد زد. يرانيو سنن اه ماندگار فرهنگ يسرما ،ارزشمند او

                                                      

نيزآوردرشدراست.9521اينتاريخبهسال.9
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ک م اه ب ه   ي  ن دو برنام ه از  ي، فاصله ب  «فرهنگ مردم»ج با استقبال مردم از برنامه يبه تدر

ک س اعت  ي  م دت برنام ه ب ه     1436د و در س ال  يک هفته رسيبه  1436پانزده روز و در سال 

و  «اني  لياحم د وک »، «اني  حس ن پناه »چون  ين برنامه افراديا يه و اجرايافت. در تهيش يافزا

از فرهن گ   ييه ا  ن برنام ه، گوش ه  يداشتند. در ا يهمکار يرازيش يبا انجو «انيفيمحمود ار»

خواست تا با  ياز شنوندگان م يرازيش يشد و مرحوم انجو يران پخش ميانه مناطق مختلف ايعام

 يه ا  رنامهت بي، ضمن تقوييوين برنامه رادياز فرهنگ و سنن مناطق خود به ا ييها ارسال گوشه

 کنند. يران همکارياز فرهنگ عامه ا يمل يا نهيجاد گنجيآن، در ا

ب ا عن وان مرک ز     ينهاد 1436موجب شد تا در سال « فرهنگ مردم»رونق روزافزون برنامه 

ن يرزمي  ز يه ا  اقت  از ا يکي 1436رد و در سال يران شکل بگيو ايدر محل راد« فرهنگ مردم»

فرهن گ  » ييويراد هاز برنام ين مرکز اختصاص داده شد. در بخشيبه ا« ويانتشارات و راداداره »

داش تند،   ين برنام ه همک ار  ي  که با ا ياطالعات به آن دسته از شنوندگان يوه گردآوري، ش«مردم

اف ت و ب ه   يش يداشتند افزا ين برنامه همکاريکه با ا يج تعداد افراديشد. به تدر يآموزش داده م

 يصادر و پرونده شخص يينفر کارت شناسا 2411 ين افراد براين ايد. از بينفر رس 3000ش از يب

 ل شد.يتشک

معروف « ارانيفرهنگ»و بعد به « وران شهيپ»که به « فرهنگ مردم»مرکز  يهمکاران افتخار

 ين برنام ه همک ار  ي  بودند که بر حسب عالقه با ا يا شهري ييروستا ياز افراد بوم يشدند، برخ

ار آنان ق رار  يکه در اخت يي، مکاتبات و دفترچه راهنماييويق برنامه راديرن افراد از طيکردند. ا يم

ثب ت و ض بط اطالع ات مرب وط ب ه       ،يگ ردآور   هويش  هنيززم در زم يها داده شده بود، آموزش

ن مرک ز  ياران ايکه فرهنگ ياز اسناد و اطالعات يه برخيگرفتند. در حاش يفرا مرا انه يفرهنگ عام

 يرازيش   يمرح وم انج و   يها قيها، ت کرات و تشو ادداشتياند،  ران فرستادهياز مناطق مختلف ا

 کرد. ياران مکاتبه ميرا مطالعه و با فرهنگ يشود که با دقت تمام اطالعات ارسال يمشاهده م

دادند و در آن به ثبت  يفرهنگ مردم انجام ممرکز اران يکه فرهنگ ييها ينگار عالوه بر مردم

 و اعتقادات...(، آداب و رسوم، باورها  و ها ستانيها، چ ها، مثل ها، ترانه ه )قصهانيات عاميو ضبط ادب

  يل صناياز قب يماد ياياش يارسال برخ 1436پرداختند، از اواخر سال  ي... مردم مناطق خود م و

ن مرکز آغاز يبه ا يو نس  خط اسنادها،  ، قبالهيمحل يها ، لباسيل فنون بومي، ابزار و وسايدست
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ر ک رد و  ي  آن را دام ردم  بود ک ه مرک ز فرهن گ     يارزشمندموزه  يريگ ورد آن شکلآ د که رهش

 يو اجتم اع  يخياسناد تار 3000ش از يو ب ي  دستيصنا ،يا و ابزار مادياش 2000اکنون حدود  هم

...( در آن موج ود اس ت.   و ي، نس   خط   يحک ام محل    يحکومت يها مانها، فر ها، عقدنامه )قباله

، يمحل   يه ا  يقي، ک ه در آن موس   يص وت  ياران ب ا ارس ال نواره ا   ي  از فرهنگ يخ  ن بريهمچن

ش تر اس ناد و اطالع ات مرک ز     يه ر چ ه ب   ي... ضبط شده بود، بر غن ا و ، مصاحبهيخوان شاهنامه

از  ي، ک ه بخش   يريتصو يهفتاد، ارسال نوارها يها ژه در دههيو فرهنگ مردم افزودند. بعدها، به

ده بودن د، موج ب   يکش  ر يران را ب ه تص و  ي  ا يو ش هر  ييستام  روفرهنگ و آداب و رسوم جوا

ه زار س اعت    4ش از ياکنون ب   د که همين مرکز گرديدر ا يداريو شن يداريو ديآرش يريگ شکل

 و موجود است.ين آرشيعک  در ا يشمار ي، و تعداد بيريو تصو ينوار صوت

، از يستم اداريمردم به لحاظ س فرهنگمرکز ران، يا يون مليزيتلو يانداز چند سال بعد از راه

 هن ام ر توس ع  يران قرار گرفت که ايا يون مليزير مجموعه تلويران جدا شد و در زيو ايبخش راد

، ييويراد يها برنامه ين مرکز عالوه بر اجرايآن را موجب شد؛ چرا که ا يها شتر برنامهيهر چه ب

 کرد. يز اجرا مين يونيزيتلو يها برنامه

ن مرک ز ب ا   ي  که ا يمداوم و مستمر يها مرکز فرهنگ مردم و ارتباط يها هبا گسترش برنام

و  يب وم  يها فرهنگنه ياطالعات در زم يگردآور يران براياران خود در مناطق مختلف ايفرهنگ

ش د.   يشتر احساس مين مرکز بيا يها ت افراد متخصص و توسعه برنامهياز به تربيداشت، ن يسنت

نفر کارشناس و کارشناس ارشد به اس تخدام مرک ز فرهن گ م ردم      16، حدود 1466ل ا در سال 

 يگ ردآور  يعلم   يه ا  وهيش»مربوط به  يها ن افراد به مدت نه ماه، دروس و آموزشيدرآمدند. ا

فرهنگ و »چون  يگريکرد و دروس د ي  ميتدر يدکتر نادر افشار نادر هک را« يفرهنگ شفاه

، «يزيپ ار  يباس تان »چون دکت ر   يدياسات يا از سوگر ريدروس د يو برخ« ران و اسالميتمدن ا

 يه ا  گران فرا گرفتند و در بخشيو د «يديشه»، دکتر «يتفضل»، دکتر «ييبخارا ييرجا»دکتر 

 ت شدند.ين مرکز مشغول فعاليمختلف ا

ت مرک ز فرهن گ   ي  کشور، فعال يو اجتماع ياسيران و تحوزت سيا يبا شروع انقالب اسالم

ب ه   يشناس   دوم مردمدوره که در  ،کشور رو به افول نهاد يشناس کز مردمگر مرايمردم همچون د

 يها ن ساليشصت، هفتاد و همچن يها ن مرکز در دوران بعد از انقالب و دههيا يها تيشر  فعال
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 م پرداخت.ير خواهياخ

ن مرکز در ثبت و ض بط  يکه ا يار ارزشمنديبس يها منتقدانه، صرفنظر از گام يحال در نگاه

  هن  يژه در زمي  و نکات ب ه  يبرداشته است، ذکر برخ يمردم يران، به صورت نهاديعامه ا فرهنگ

 ن مرکز ضرورت دارد.يا ينگار مردم يها روش

، چهل و يس يها دهه يو فرهنگ ياسيس يها ، از چهرهيرازيش يد ابوالقاسم انجويمرحوم س

مرداد داشت  23 يبعد از کودتا که ياسيس يها تيعالوه بر فعال يرود. و يران به شمار ميپنجاه ا

داش ت.   ييرباز دست توانايران از ديفرهنگ و ادب ا  هنيمنجر شد، در زم يد ويت به تبعيو در نها

 يتوج ه انج و  د گف ت  يران به شمار آورد و در واق  بايشناسان برجسته ا از حافظ يکيد يرا با يو

 يدگاه و نگ رش ادب   ي  د ين وع  کش ور از  ي)فرهنگ عامه( و اجتماع يبه مسائل فرهنگ يرازيش

ات ي  دانست که از منظ ر ادب  يرا در زمره پژوهشگران و روشنفکران يو يستيگرفت و با يت مثنش

ن دس ته از پژوهش گران،   ي  گ اه ا يطور که به جا همان 1ران توجه داشتند.يا يبوم يها به فرهنگ

 يه ا  ران )در دههيادر  ينگار شگامان مردميت و جالل آل احمد، به عنوان پيهمچون صادق هدا

مرب وط   يها پژوهش حوزهاشاره شد، در  يعلم يشناس مردم يريگ ( قبل از شکل1430 يال 1410

پژوهش و موضوعات م ورد مطالع ه    يها ، روشيو اجتماع ينه مسائل فرهنگيات و در زميبه ادب

لع ات  ، ک ه مطا يعلم   يشناس   که از منظ ر م ردم   يو مناسب است، اما زمان ياصول يا وهيآنان ش

ن ن وع  ي  کن د، ب ه ا   يت م  ي  تبع يآن است و از اصول و قواعد خاص  هن مرحلينخست ينگار مردم

 وجود دارد. ينقد و بررس يبرا ياريبس يها م، حرفيکن يها توجه م ينگار مردم

 يمرح وم انج و   يم ردم ک ه از س و     مرک ز فرهن گ   ينگار مردم ين اساس، الگوهايبر هم

و روشنفکر کشور، همچون صادق  يشگران ادبوهپژ ياس الگوهابه کار گرفته شد، براس يرازيش

واژه ت آن را از ين ب ار ص ادق ه دا   ينخس ت  يت بود. ناگفته نماند واژه فرهنگ عامه که ب را يهدا

 ح وزه ج وارد يو ب ه ت در   2برگرداند و در مطالعات خود به کار ب رد  يبه فارس (folklore)فولکلور 

 يه ا  نه فرهنگيرا در زم ينگار مردم يها از پژوهش يبخش شد، تنها يشناس و مردم ينگار مردم

                                                      

.31ب34رجوعکنيدبههمينفصلصص.9
بهکاربردراست.«غالمرضارشيدياسمي»باررانخستين«فرهنگعامه»بهعبارتيديگر،اصطالح.4
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خ  انواده و »، «ش ت ياقتص  اد و مع»چ ون   ييرد و توج ه ب  ه نهاده ا  ي  گ يدربرم   يو س نت  يب وم 

ل يرا تش ک  ينگ ار  از مطالع ات م ردم   يره که بخش مهم  يو غ« ينظام اجتماع»، «يشاونديخو

در  ينگ ار  مردم ياصال  ساختارها با ن اساس جا داردياست. بر ا يززم و ضرور يدهند، امر يم

 برداشته شود. يعلم ينگار مردم يبه سو ين مرکز، گاميا

ک ه ب ا    ،«يونيصادق هم ا »به همت  «فرهنگ مردم سروستان» چون ييها البته در پژوهش

ب ر آن   يط وزن  يا مقدمه يرازيش يه و چاپ شده و مرحوم انجويت مرکز فرهنگ مردم تهيحما

مش اهده   آنه ا ف ياطالع ات و توص    يآور در جم    يعلم   يه ا  روش يريرگکا نگاشته است، به

ران اس ت، ام ا   يدر ا يمطالعات مونوگراف يها ن نمونهياز بهتر يکين پژوهش هر چند يشود. ا يم

 چن ان  جوام  مح دود، آن  يها يمونوگراف ياطالعات به عنوان مشکل اساس يتراکم و تکرار متوال

 شود. ين پژوهش مشاهده ميا، در 1که قبالژ بدان اشاره شد

ز به چاپ رسانده است ک ه از  يرا ن يگري، آثار دين اثر پژوهشيمرکز فرهنگ مردم عالوه بر ا

داب و رسوم و معتق دات  آ» ي، مجموعه دو جلد«ها قصه» يتوان به مجموعه چهار جلد يجمله م

، «يش  ينما يه ا  يب از »، «ل و مث ل ي  تمث»، «ش اهنامه درب اره  » ي، مجموعه سه جلد«زمستان

ن و چ اپ چن د اث ر    يت دو   هز برنام  ي  اکنون ن ن مرکز همياشاره کرد. ا «ها و شعر و مردم ييزز»

خود استخراج کرده است، در دستور کار خ ود   يوياطالعات آرش  هگر را که از مجموعيد يپژوهش

 دارد.

ز ي  ن يوني  زيلم تلويد چن د ف   ي، مرکز فرهنگ مردم در توليعالوه بر چاپ کتب و آثار پژوهش

ه ا،   لمين ف  ي  اجمل ه  خود بهره گرفته است. از  يوياز اطالعات آرش آنهات کرده و در اغلب يفعال

 اشاره کرد.« ريدر کو يسنت ياريآب و آب»و « مدرس»، «ا شهر سبزيکازرون »توان به  يم

پژوهش گران،   ين ه ارزش مند مرک ز فرهن گ م ردم، م ورد اس تفاده برخ         يگنج يبه طور کل

 قرار گرفته است. يونيزيلمسازان تلويو ف شناسان مردم

                                                      

.24ب21بههمينفصل،صصرجوعکنيد.9
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ران يدر ا يخارج پژوهشگران ينگار و مردم يشناس مردم هاي پژوهش
 اول(دوره )

ه در قال ب  ، چ  يران  يت پژوهش گران ا يه بر فعالران، عالويا يعلم يشناس اول مردمدوره در طول 

ران ب ه انج ام   ي  در از ي  ن ياز پژوهشگران خارج يو چه به صورت مستقل، تعداد يمراکز پژوهش

، 2«مارس ل ب ازن  »، 1«گ ار ير دي  ژان پ»ت وان ب ه    يپرداختند که از جمله م يشناس مطالعات مردم

ن پژوهش گران اغل ب   ي  اش اره ک رد. ا  « رون ز يام آي  ليو»و « ت وال  يآن»، 4«ن برومبرژهيستيکر»

ات ق  يا مؤسس ه مطالع ات و تحق  ي  ران و ي  ا يشناس   مرکز م ردم  يخود را با همکار يها پژوهش

 اند. دانشگاه تهران به انجام رسانده ياجتماع

اص غر  »با  آنهااز  يمتمرکز کرد و در برخ ياريل بختيا يگار مطالعات خود را بر روير ديژان پ

 يه ا  ه ا در س ال   ن پ ژوهش ينمود. ا يران همکاريا يشناس ، از پژوهشگران مرکز مردم«يميکر

 م:يکن يآن اشاره م انجام گرفت که به چند نمونه از 1460 دههه ياول

  Techniques et culture des Nomades Baxtyâri (1973) 

 .1462گار، ير دي، ژان پ«يارير بختيو فرهنگ عشا يفنون بوم»  

  Histoire et Anthropologie des sociétés Nomades: Le cas d'une Tribu 

d’Iran (1973) 

 .1462گار، ير دي، ژان پ«يرانيل ايک اياز  يا : نمونهيريجوام  عشا يشناس   و انسانيتار»  

  Compement Baxtyâri (1977) 

 .1466گار، ير دي، ژان پ«ها يارياردوگاه بخت»  

  Caractéres et problémes du Nomadisme en Iran: L'Example Baxtyâri) 

(1977) 

 .1466گار، ير دي، ژان پ«ياريل بختيا نمونهران: يدر ا يريات و مشکالت عشايخصوص»  

                                                      

1.  Jean Pierre Digard 

2.  Marcel Bazin 

3.  C. Bromberger 
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  Chiens de Campement et chiens de Troupeau chez les Baxtyâri d'Iran 

(1980) 

 .1460گار، ير دي، ژان پ«ها ياريگله در نزد بخت يها اردوگاه و سگ يها سگ»  

  Documents Pour L'Etude de la Répartition de Quelques Traits Culturels 

dans Le Zâgros Central 

در زاگ رس   يفرهنگ   يه ا  يژگ  يو ي  )انتش ار( بعض   يتوز يبررس يبرا يل و مدارکيدز»  

 .1463، يميگار، اصغر کرير دي، ژان پ«يمرکز

گار را در ير دياز ژان پ« بودن ياريضرورت بختدرباره »، پژوهش يمياصغر کر ين آقايهمچن

گ ار ب ا عن وان    ير ديپ و ژان يو يرا که از سو يترجمه کرده است و پژوهش مشترک 1463سال 

به چاپ  نور هنام  هدر مجل 1460انجام گرفته، به سال « ياريل بختيران، نمونه ايدر ا ينينش ليا»

 رسانده است.

خانق اه و   يبه همراه اص غر عس گر   يشناس فرانسو ن برومبرژه مردميستي، کر1461در سال 

ب ه   يشناس   م مطالع ات م ردم  انج ا  يران، ب را يا يشناس ، از پژوهشگران مرکز مردميمياصغر کر

م ردم   يو دامدار يکشاورز يفرهنگ و زندگ  هنيالن و مازندران سفر کردند و در زميگ يروستاها

 ن مناطق به مطالعه پرداختند.يا

را در م ورد پوش اک    ي، مطالع ات 1460 ده ه در  يتوال، پژوهشگر فرانسو ين خانم آنيهمچن

 اده است.ران انجام ديچادر زنان در اويژه  بهزنان، 

 به بعد( 3171ران )يا يشناس دوم مردمدوره 
رو به افول نه اد.   يشناس مردم يو آموزش يپژوهش يها تيه انقالب، فعالياول يها همزمان با سال

خارج  يپژوهش يها تيفعال هدانشگاه تهران، عمالژ از گردون يقات اجتماعيمؤسسه مطالعات و تحق

فرهن گ   مرک ز ات خ ود ادام ه داد.   يت به حيزان فعالين ميران با کمتريا يشناس شد و مرکز مردم

عمالژ به  1461ت خود ادامه داد، اما از سال يبه فعال يبه نوع 1461تا  1461مردم هر چند از سال 

پژوهش گران مس تقل و خ ارج از مراک ز      يک ه از س و   ييه ا  شتر پژوهشيل درآمد. بيحالت تعط

 ک ه در  يا هيسال از رونق افتاد. از حدود هشت نشرن يگرفت، به مدت چند يانجام م يشناس مردم
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ه توانستند پ  يشد، تنها سه نشر يمنتشر م ينه مسائل علوم اجتماعيدوران قبل از انقالب در زم

 آنه ا از  يکيدانشگاه تهران  ينامه علوم اجتماعت خود ادامه دهند که يگر به فعالياز ده سال بار د

 بود.

ل و محدود ک ردن  يتعد يبرا يانقالب فرهنگ يعال يشورا اهداف يدر راستا 1461در سال 

ح ف شدند  ياز گروه علوم اجتماع يشناس تيو جمع يشناس مردم يها ، رشتهيدانشگاه يها رشته

، يش اوند يخو يه ا  ، نظ ام يس ت يز يشناس   )انس ان  يشناس مردم  هو تنها پنج درس از دروس رشت

ان دروس ي  ماندند ک ه در م  ي( باقيشناس مردم يو مبان يفرهنگ يشناس ران، مردميا يشناس مردم

ک ه در   يرات  يي، براس اس تغ 1466ش دند. در س ال    ي  م  يتدر يعلوم اجتماع يها  شيگر گرايد

، ب ه دو  يشناس   مان ده از دروس م ردم   يش آمد، پنج درس باقيپ يعلوم اجتماع يدرس يها برنامه

 ين برنامه را بعضيفتند، هر چند اايل يتقل« يشناس مردم يمبان»و « يفرهنگ يشناس مردم»درس 

 رفتند.يکشور نپ  يها از دانشگاه

ج رو به اف ول نه اد و   يران به تدريا يشناس مردم يو آموزش يپژوهش يها تيب فعالين ترتيبد

ران به س ر  يا يعلم يشناس ه مردميات دوران اوليگونه ح نيد و اين حد ممکن خود رسيتر نييبه پا

 آمد.

 1410 ده ه   هي  اول يه ا  به سال يستيران را بايا يعلم يشناس مردم يها تيشروع مجدد فعال

و  ين ه مس ائل علم    يدر زم يکه به طور نس ب  يو اصالحات يليبعد از اتمام جنگ تحمنسبت داد. 

 ياي  حا  هن  يان حوادث سخت دوران انقالب پشت سر گ اشته شد، زميبه وجود آمد و جر يفرهنگ

ش د،   ياحساس م   آنهابه  يشترياز بيدر کشور که اکنون ن يو دانشگاه يعلم يها از رشته يبعض

گ ر در دانش گاه   يب ار د  يشناس   م ردم   ههفتاد، رشت دههه ياول يها ن در ساليد. بنابرايفراهم گرد

شد  يانداز راه ين بار در دانشگاه آزاد اسالمياول ين برايارشد و همچن يتهران در مقط  کارشناس

از  يز در دانش گاه ته ران و بعض    ي  ن رش ته ن ي  ا ي  کارشناس، مقط1413و  1411 يها و از سال

 يو آزاد )در ش هرها  يدولت   يه ا  از دانش گاه  ياريد. امروزه در بس  ير گرديکشور دا يها دانشگاه
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 1شود. ي  ميارشد تدر يو کارشناس يدر مقط  کارشناس يشناس ران( رشته مردميمختلف ا

ق رار گرف ت و ب ه     يراث فرهنگ  ير نظر سازمان ميز ،1460 دههران در اواخر يا يشناس مرکز مردم

ف ه  ين پژوهشکده براس اس اساس نامه مص وبه خ ود، وا    يافت. اير نام ييتغ« يشناس پژوهشکده مردم»

ب ا عن وان    ين اس اس طرح   ي  در سراس ر کش ور را برعه ده دارد. ب ر ا     يشناس   انجام مطالعات م ردم 

راث ي  ب ب ه س ازمان م  يتص و  يه و ب را ي  ته يشناس پژوهشکده مردم ياز سو« نيسرزم ينگار مردم»

، 1432ت ا   1410دوازده س اله از س ال    يزي  ر ن طر ، طبق برنام ه يکشور ارائه شد. براساس ا يفرهنگ

از  ينگ ار  ام ش ود و اطل   م ردم   انج   ينگ ار  م ردم  يه ا  ران پژوهشيمناطق ا يست در تماميبا يم

 ه گردد.يران تهين اسرزمي

 يخود را آغاز ک رد و در راس تا   يمقدمات يها تيفعال يناسش ب طر ، پژوهشکده مردميپ  از تصو

ج ج  ب  يش ناس را ب ه ت در    از پژوهشگران جوان مردم يپژوهشکده، تعداد يطر  و اهداف کل ياجرا

ن ي  از ا ي( درآورد. تع داد يا رس م ي   ين مرک ز )ب ه ص ورت ق رارداد    يپژوهشکده نمود و به استخدام ا

ش ناس   به عنوان کارش ناس م ردم   ها ستانشهر يو برخ ها نستاا يراث فرهنگيپژوهشگران در مراکز م

از  يران آغاز شد ک ه برخ   يدر مراکز مختلف ا يشناس و مردم ينگار به کار گمارده شدند. مطالعات مردم

ب ه انج ام    ه ا  س تان و شهر ها ستانپژوهشگران ا ياز سو يپژوهشگران پژوهشکده و برخ ياز سو آنها

 د.يرس

ن پژوهش کده  يرا برعهده دارد. ا« يشناس پژوهشکده مردم»ت ين مسئولاکنو هم ييرشکرايمحمد م

ت وان ب ه    يخود را به چاپ رسانده است که از جمل ه م    يپژوهش يها از طر  يتا به امروز تعداد معدود

ن مرک ز،  ي  ن اي( اش اره ک رد. همچن    1434) «تف رش  ينگ ار  مردم»( و 1432) «جانيدل ينگار مردم»

 به چاپ رسانده است.ز يرا ن يگريد يها پژوهش

 ده ه در اواخ ر   يرازيش   يد ابوالقاس م انج و  يز با بازنشسته شدن مرحوم سيمرکز فرهنگ مردم ن

 يه ا  ن مرکز، برنامهي، همکاران ا1463 -1461ش رو داشت. از سال يرا در پ يار دشواري، کار بس1460

ط دوران يل ش را يدرآمد و به دل لين مرکز به حالت تعطيا 1461فرهنگ مردم را ادامه دادند، اما از سال 

                                                      

.414و419صصپيشين،.همچنينريويرکلود،91و1،صصپيشيناالميني،روح.9
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فرهنگ م ردم ب ه    مرکزما، يقات صداوسيل مرکز تحقيسپرده شد. با تشک يبه فراموش يجنگ تا حدود

 ن مرکز درآمد.ير نظر اي، زيک واحد پژوهشيعنوان 

ک دوره رکود را پشت سر گ اش ت ک ه   ي ،شصت و هفتاد يها فرهنگ مردم در دهه مرکز ،در واق 

در جه ت   يا دوارکنن ده يام يه ا  ر حرک ت ياخ يها ار فاصله داشت. اما در ساليود بسط سابق خيبا شرا

ن ده ش اهد درخش ش مج دد     يرود در آ يد مين مرکز صورت گرفته است که اميت ايرشد و بهبود وضع

 م.يسته آن است، باشيکه شا مرکز فرهنگ مردم، چنان

 يه ا    از اطالعات فرهنگيار وسيسارزشمند و ب يا نهيگنج يبر رو« فرهنگ مردم» واحددر واق  

اف ت  يت وان   يرا م   يجهان يو حت يداخل يها وياز آرش يا ران نشسته است. کمتر نمونهيا يو بوم يسنت

در  ين معن  ي  ار داش ته باش د. ا  يرا در اخت يبوم يها ن همه اطالعات گسترده و متنوع از فرهنگيکه ا

فرهن گ و م ردم ب ه    موزه و و يد از آرشيگام بازدبه هن يشناس آلمان فولکلور 1«ش مارزلفياولر»سخن 

 آشکار است: يخوب

ام،  دهي  ار دين مرکز بس  يمشابه ا يمراکز يياروپا يم که من در کشورهايد به شما بگويان! بايآقا»

تنوع موض وعات و مطال ب گون اگون در ن وع      ،تياهم ،و ارزشين مرکز از حيکنم که ا ياذعان م يول

 2«ر است.ينظ يخود ب

ه م   واح د ن ي  فرهنگ م ردم س امان داده ش د. ا   واحد  يوهايت آرشي، به وضع1410 دههواخر از ا

ک م وزه برخ وردار   ي  و «( يداريو ش ن  يداري  و ديآرش  »و « و اسناديآرش)» يوياکنون از دو بخش آرش

 است.

ص و يشده اس ت، براس اس تلخ     يبند موضوع طبقه 131ر در ياخ يها سال يو اسناد که طيآرش  

اران ي  فرهنگ ياز س و  يسند ارس ال  10043انجام گرفته است، شامل  1432د که در سال شمارش اسنا

ات ي  ادب» ح وزه صفحه قرار دارد. اس ناد مرب وط ب ه     212031موضوع مختلف است که در  131درباره 

 نيزان را در ب  ي  ن ميش تر ي...( ب و ها ستانيها، چ ييها، زز ها، اشعار، ترانه المثل ها، ضرب )قصه« يشفاه

                                                      

1. Ulrich Marzolph 

وسبيمايجمهبوري،سازمانصدا«راهنمابرايکندوکاودرفرهنگمردموحفظواشاعهآن»شميراني،کيوان،.4
.45،ص9556اسالميايران،چاپاول،
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 گر داراست.ياسناد د

لم يش از سه هزار ساعت نوار، ص فحه گرام افون، ف    يشامل ب« يداريو شن يداريو ديآرش»  

و  يب وم  يه ا  مختلف فرهن گ  يها نهيدر زم ديعک  و اسال يارين تعداد بسيو همچن ييويديو

 است. يمحل يها شيو گو يقيموس  هنيژه در زميو ران، بهيمردم ا يسنت

و  ي  دس ت يمختلف در ارتباط با ص نا  يايقلم اش 2000ردم، شامل حدود فرهنگ م« موزه»  

 يه ا  ه ا، نس خه   ه ا، عقدنام ه   همچون قباله يو اجتماع يخياسناد تار 3000ش از يابزارآزت و ب

 ه شده است.يشناسنامه ته آنهااز  ياريبس يره است که برايو غ يحکام محل يها مان، فريخط

 يه ا  ليدر قالب فا يکيهنگ مردم به صورت اطالعات الکترونفر واحدو اسناد ياکنون آرش هم

 شود. يم اي  رايانهستم ي، وارد سيا مجموعه ريو ز ياصل

ها  و ده آنها يريص اطالعات، آمارگيموضوعات، تلخ يبند وها، طبقهيآرش يده در واق  سامان

بهت ر و   يرس ان  عاط ال  ير ب را ياخ يها است که در سال يديگر از اقدامات ارزشمند جديمسئله د

 ز ادامه دارد.ياکنون ن ن مرکز آغاز شده است و هميشتر از اسناد ايب يريگ بهره

، «يري  رض ا خ »ان ي  دهه هفتاد و هش تاد آقا  يها سال يواحد فرهنگ مردم را ط يسرپرست

ز ي  ک ني  ک ه هر  اند برعهده داشته... و  «ابوالفضل رنجبر» ،«يرضا خاشع» ،«يسهراب مظاهر»

ان د. فص لنامه    ب ه عم ل آورده   واح د ن ي  ا يبهبود و سامانده يرا در راستا يزشمندار يها تالش

است، از  يداخل يا هيکه نشر ران و جهانيفرهنگ مردم ان مرکز با عنوان يا يو فرهنگ يپژوهش

شماره از آن منتشر  چنديناکنون  افت و هميانتشار  يرضا خاشع يريبه سردب 1432زمستان سال 

 1شده است.

ران در يا ياسالم يجمهور يمايقات صداوسير نظر مرکز تحقيون واحد فرهنگ مردم زاکن هم

 کند. يت ميفعال« بخش پژوهش»و « يبخش گردآور»وها و موزه(، ي)آرش«  نهيگنج»سه بخش 

 و موزه است. يداريو شن يداريو ديو اسناد، آرشيشامل آرش«  نهيبخش گنج»  

ش از يق ب  ي  اکن ون از طر  ، ه م واحدن يات گ شته ايبا استفاده از تجرب« يبخش گردآور»   

                                                      

ببهسبردبيرياحمبدفصبلنامهفرهنبگمبردمايداخليباعنبواننيزنشريه9569شايانذکراستکهدرسال.9
شدکهتنهاچندشماررازآنانتشاريافتوسپسمتوقفگرديد.وکيليانمنتشرمي
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و  يبوم يها فرهنگ  هنيزم دراز خود را يران اطالعات مورد نيار در مناطق مختلف ايکصد فرهنگي

 کند. يم يران گردآوريا يسنت

 آنهانه موضوعات مختلف و ارائه يل اطالعات موجود در زميدر جهت تحل« بخش پژوهش»  

از ي  مورد ن يها پژوهش يبرخ ين بخش ، اجراين ايکند. همچن يت ميعالدر قالب مقاله و کتاب ف

 رون از مرکز در دستور کار خود دارد.يو ب يپژوهشگران داخل يبرخ يواحد فرهنگ مردم را از سو

 يشناس   دوم م ردم دوره فرهن گ م ردم در   واحد و  يشناس ت پژوهشکده مردميعالوه بر فعال

ز ب ه  ي  پژوهشگران مس تقل ن  يبرخ 1410 دهه يم، طيپرداخت اآنه يها تيران، که به ذکر فعاليا

 يها توان به پژوهش ياند که به عنوان نمونه م پرداخته يشناس و مردم ينگار انجام مطالعات مردم

ر، و س اخت  يعش ا  يو دامدار يکشاورز يها وهي، شيسنت يارينظام آبدرباره نژاد  يدکتر جواد صف

در  يس نت  ياري  آب يه ا  نظ ام چ ون   ييها د که در قالب کتابر اشاره کريعشا ياسيو س ياجتماع

ر يعش ا ، (1463) ران(ي  در ا يس نت  يزراع يها بنه )نظام، (1463 مجلد دو، 1460 جلد اول) رانيا

کت ب و   يو برخ   (1413) شيره ک  ي  قناعت در جز، (1430) رانيا يلُرها، (1463) رانيا يمرکز

 اند. افتهيگر انتشار يمقازت د

 يشناس   ان رشته م ردم يارشد دانشجو يکارشناس يها به رساله يستيان باين ميان در يهمچن

 يشناس   مردم يها ليبه تحل ينگار ز اشاره کرد که در موضوعات مختلف، ضمن مطالعات مردمين

 اند. پرداخته

ت ي  ، فعاليشناس   و انس ان  يشناس ، مردميگارن  مردم يها ، پژوهش1430 دههاز  يبه طور کل

ت وان   ين راستا م  يگرفته است که در ا يشتريها رونق ب ييگردهما يو برگزار يناسش مراکز مردم

دانش گاه   يدر دانشکده علوم اجتم اع  1430به سال « رانيا يشناس انجمن انسان» يريگ به شکل

و  يدر س طح مل    يو فرهنگ   يعلم   يه ا  پژوهش ين انجمن با هدف اجرايتهران اشاره کرد. ا

و  يها و مؤسسات علم   در دانشگاه يشناس شرفت علم انسانيرشد و پ يها نهيجاد زمي، ايالملل نيب

 يو برخ   يعلم   يه ا  هينشر، انتشار کتب و يعلم يها ييها و گردهما نشست ي، برگزاريپژوهش

را  ي، جلسات منظم  يا برنامه يسازنه ط يشناس ده است. انجمن انسانيل گرديگر تشکياهداف د

ک ي   ين انجم ن دارا يدهد. ا يل مينگار تشک مردم يها لميش فياها و نم يبه منظور ارائه سخنران

شود و ت اکنون س ه    يک بار منتشر مياست که هر شش ماه  يشناس انسان هنامفصلنامه با عنوان 
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 ي، بخش  1430در س ال  « يفرهنگ يها دفتر پژوهش»ن يده است. همچنيدوره از آن به چاپ رس

، انج ام  يجلس ات س خنران   ياس ت ک ه برگ زار    ر ک رده ي  دا« يشناس بخش انسان»را با عنوان 

ک ار    هرا در برنام   يشناس مقازت و مطالعات مردم يو چاپ و نشر برخ يشناس انسان يها پژوهش

از  يس ت ين باي  کند. عالوه ب ر ا  يمنتشر م يشناس انسانرا با عنوان  يا هين مرکز نشريخود دارد. ا

ر در ي  اخ يه ا  س ال  يآورد که در ط  ان يسخن به م يخصوص يمراکز و مؤسسات پژوهش يبرخ

 اند. افتهي  يتثس يشناس ا انساني يشناس کشور به منظور مطالعات مردم
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  :فصل سوم

 ها و موضوعات( )حوزه ينگار قلمرو مردم
 درک ه   ين اطالع ات يب   ت وان  يست و قلم رو آن ت ا کجاس ت؟ چگون ه م      يچ ينگار اصوزژ مردم

 يمش ابه گ ردآور   يه ا  ن ه يگ ر در زم يکه در عل وم د  يو اطالعات شود يم يآور جم  ينگار مردم

 يب ه مطالع ه و گ ردآور    ييه ا  نگ ار در چ ه ح وزه    ک پژوهشگر مردميز قائل شد؟ يشود، تما يم

ن ه  يرد و در زميگ يرا در برم يچه موضوعات ينگار مردم يها ک از حوزهيپردازد؟ هر  ياطالعات م

هستند  ييها يژگيچه و ين اطالعات دارايشوند؟ ا يآورگرد يستيبا ين موضوعات چه اطالعاتيا

 سازند؟ يت ميحائز اهم يشناس ا انساني يشناس را به لحاظ مردم آنهاکه 

ن فصل يم، در ايکرد يمربوط به آن را بررس يو مباحو نظر ينگار در فصل اول مفهوم مردم

« يموض وعات »و « ه ا  هح وز » يم و ب ه بررس   يرا آشکار ساز ينگار هدف آن است تا قلمرو مردم

 شوند. ميمطالعه  ينگار م که در عرصه مردميبپرداز

و  يجوام  ب وم  ينگار مردم ين کتاب )فصل چهارم( برايشده در ا ارائه« ينگار مردم يالگو»

ع ام   يها يژگيبر آن بوده تا حد امکان موضوعات و و ين الگو سعيدر ا 1م شده است.يتنظ يسنت

ت ر   کي  نزد يب وم  يالگ و  يبه نوع آنهارد و با لحاظ کردن يجه قرار گران مورد تويا يجوام  سنت

 م.يشو

                                                      

کندکبهاميبداسبتدرآينبدرالتوغيرر(الگويمتفاوتيراطلبميها،محنگاريجوامعشهري)گرورمردم.9
امکانتأليفوتدوينآنفراهمگردد.
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ان ن وع جامع ه م ورد مطالع ه )جامع ه      ي  ن مبح و، ب ي  در ا« ينگار قلمرو مردم»از  هدفاما 

ان ي  اس ت ک ه م رز م    ي ي ن قلمروي ي س ت، بلک ه ه دف از آن تع   ي...( ن و ي، شهريلي، اييروستا

 سازد. يک جامعه آشکار ميعه موضوعات گر را در مطاليبا علوم د ينگار مردم

ا ي  رن د  يگ يق رار م    ينگار مورد مردم يک جامعه چه موضوعاتيم که در يم بدانيخواه ياگر م

ک جامع ه  يموضوعات  يبه صراحت گفت که تمام يستيکدامند، با ينگار که موضوعات مردم نيا

ن موض وعات را در  ي  لع ه ا رن د. ام ا آنچ ه مطا   يق رار گ  ينگ ار  مردم يها توانند مورد پژوهش يم

، يخ اص ابع اد فرهنگ     يه ا  يژگ  يو يسازد، توجه به برخ   يگر متفاوت ميو علوم د ينگار مردم

 ... موضوعات است.و (ي)ماد يکي، تکنيشتي، معي، اعتقادياجتماع

م ردم آن   1و فرهن گ  يبه زندگ يک جامعه را، به نوعي، هر آنچه که موضوعات يبه طور کل

گ ر، مطالع ه ه ر    يد يرد. به عبارتيگ يقرار م يگارن ، در حوزه مطالعات مردمکند يط مجامعه مربو

ک جامع ه دارد، در قلم رو   ي  و فرهن گ م ردم    يکه در زن دگ  يگاهيموضوع براساس نقش و جا

مطالعه عل وم   تواند مورد يک منطقه ميمثال، خاک  يبرا رد.يگ يقرار م ينگار مردم يها پژوهش

ن ي. ام ا هم   ردک يبررس يو جغراف يمي، شيشناس نيتوان از منظر زم يرد. آن را ميمختلف قرار گ

و فرهن گ م ردم آن    يکه ب ه زن دگ   يز، آن زمانين ينگار تواند از منظر مردم يموضوع )خاک( م

 رد:يشود، مورد مطالعه قرار گ يمنطقه مربوط م

، يازس   کنن د؟ در س اخت مس کن، در س فال     ين خاک مياز ا ييها مردم منطقه چه استفاده  

 ...و ياحداث تنور، کشاورز

ز اس ت و در  يا خاک حاصلخيآ ؟مردم منطقه دارد يدر کشاورز يرينوع خاک منطقه چه تثث  

در کشت و  يا خاک نامرغوب است و مشکالتيشود؟ آ يمنطقه مؤثر واق  م يرشد اقتصاد کشاورز

است که  يا نوع خاک به گونها يآ ؟سازد يرا ناتوان م آنهاکند و اقتصاد  يجاد ميزرع مردم منطقه ا

 ... ؟ وزند يمردم منطقه صدمه م يکند و به کشاورز يجاد ميا طوفان شن ايروان  يها شن

 يا در ساخت مسکن مردم منطقه دارد؟ شل بودن خاک منطقه، ماسه يرينوع خاک چه تثث  

                                                      

کند،موردنظراست.تعريفمي(Tylor)کهتايلرچناندرمفهومعامخود،آن«فرهنگ».9
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نشس ت  از  يريش گ يپ يرا ب را  يخاص يها ينيب شيموجب شده است تا مردم منطقه پ ،بودن آن

     ..ت کنن د، يگر در ساخت مسکن رعايروان، طوفان شن و حوادث د يها شن يها ن، حرکتيزم

 ست؟ين خاک چيباورها و اعتقادات مردم نسبت به ا

شوند، بلکه اطالعات مرب وط   ينم يان روابط( گردآوري)ب ينيين اطالعات به صورت تبيالبته ا

 يشت، مسکن، باورها و اعتقادات بوميصاد و مع، اقتيعيطب يايمختلف )جغراف يها به آن در حوزه

آش کار   آنه ا ل، ارتب اط  ي  شوند و در مرحل ه تحل  يم يگردآور ينگار وه مردمي...( به شو يو م هب

 گردد. يم

ب ر اس اس    يک جامع ه انس ان  ي  ، مطالع ه موض وعات مختل ف    ينگ ار  ن قلمرو م ردم يبنابرا

 ين اساس اطالع ات يابد. بر اي يارتباط م و فرهنگ مردم آن جامعه ياست که با زندگ ييها يژگيو

ش وند،   يم   ينگ ار گ ردآور   م ردم  پژوهشگر يک جامعه از سوينه موضوعات مختلف يکه در زم

 و فرهنگ جامعه مورد مطالعه باشند. ياز زندگ ييها يژگين ويانگر چنيب يستيبا

 ي. معرف  ميبپ رداز  ينگ ار  م ردم  يه ا  حوزه يبر آن شده است تا به معرف ين فصل سعيدر ا

ه که در فصل چه ارم ب   « ينگار مردم يالگو»افت ما را به طر  يره  هويش ينگار مردم يها حوزه

و  ينگ ار   م ردم  يه ا  ان ذکر است که ح وزه يسازد. شا يآشکار م يم پرداخت، تا حدوديخواه آن

 يو مون وگراف  ينگ ار  ، نخست براساس نمونه مطالعات م ردم آنهاک از يموضوعات مربوط به هر 

م ورد   ينگ ار  ف قلم رو م ردم  يتعر ياند و دوم بر مبنا شده ييران و جهان شناسايگرفته در ا نجاما

ک از ي  هر  ينگار مردم يالگو  هياند. در ته ح شدهيل و تصحيقرار گرفته و تکم يابيسنجش و ارز

 و در يجلسات متعدد بحو و بررس ي، طآنهااز يها، موضوعات مربوط و اطالعات مورد ن ن حوزهيا

 اند.  ارائه شده ينگار مردم يطر  کار الگو يت پ  از چند ماه مطالعه به صورت نوعينها

ه ا و   در ح وزه  ،ينگ ار  خود، همانند مردم يفي، در بُعد توصيمونوگراف يها از آنجا که پژوهش

 يجانب ه بررس    و هم ه  عمي ق را ب ه ط ور    آنه ا پردازند و  يبه مطالعه م يموضوعات نسبتاژ مشابه

ز به ره گرفت ه   ي  ه ا ن  يمونوگراف يها و موضوعات، از برخ از حوزه يبرخ يي، ل ا در شناساکنند مي

ش تر جنب ه   يران، بي  گرفت ه در ا  انج ام  يليو ا ييروستا يها ياغلب مونوگراف يشده است. از طرف

ا ي  ان روابط و يب»به ندرت به  آنها؛ چرا که در ياند تا مونوگراف ينگار دارند و عمدتاژ مردم يفيتوص

 پرداخته شده است.« ن موضوعاتييتب
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  3ينگار مردم يها حوزه

 يمطالع ات  يه ا  دهن د ک ه ح وزه    ينش ان م   نگاري(  ک)ت يو مونوگراف ينگار مردم يها پژوهش

نگ اران در آن ب ه    که اغل ب م ردم   ييها ن حوزهيتر جينگار اغلب مشابه است. را پژوهشگران مردم

تصاد ، اقي، سازمان اجتماعيعيو طب ييايت جغرافياز: موقع اند، عبارتند اطالعات پرداخته يآور جم 

، يات ش فاه ي  ادب ،، آداب و رس وم، مس کن  يش اوند يخو ، خانواده وشت، م هب و اعتقاداتيو مع

ن ي  ک رد پژوهش گران ب ه ا   ي. البته نوع رويبوم يو فنون و فناور يبوم يخوراک، پوشاک، هنرها

 متفاوت است. آنها ينامگ ار  هويو ش يمطالعات يها حوزه

 يدبن   ميتقس   يوزه کل  را در قالب چن د ح    ينگار مردم يها از پژوهشگران، حوزه يبرخ :الف

 اند: کرده

 ح وزه ، قلمرو پ ژوهش خ ود را س ه    يل پاپي، در مطالعه خود از ايپژوهشگر دانمارک  لبريف

ار ق ر « يو معنو يفرهنگ اجتماع»و « يفرهنگ ماد»، «ياقتصاد يزندگ»، «يعيطب يايجغراف»

 پردازد. يموضوعات مختلف م  هبه مطالع آنهادهد و در قالب  يم

 يه ا  انج ام پ ژوهش   يرا ب را  ي، سه حوزه کل4ينگار مردم يراهنمادر کتاب  2مارسل موس

 دهد: يارائه م ينگار مردم

  هجامع ه ک ه از درج     يرونيا نمود بيخت جامعه ي: نخست مطالعه ر«اجتماعي يمرفولوژ» -1

، يشناس   تيچون جمع ييها برخوردار است و حوزه يشتري( بيا تظاهر مادي يرونيت )تظاهر بيماد

 رد.يگ يرا دربرم يفن يشناس ختيو ر يانسان يايجغراف

برخ وردار   يت کمت ر ي  ماد  هدوم مطالعه اندام جامعه که از درج  «: ياجتماع يولوژييزف» -2

 شود. يو علوم را شامل من ي، اقتصاد، حقوق، ديشناس ييبايفنون، ز چون ييها است و حوزه

 يه ا  دهيت دارند. مانند زبان، پديکه عموم يسوم مطالعه موضوعات«: يعموم يها دهيپد» -4

 .يص جمعيو عادات و خصا يالملل نيب يها دهي، پديمل

                                                      

1. The Areas of Ethnography 
2. Marcel Mauss 

3. Manual d'ethnographie 



 31 /ها و موضوعات(  نگاري )حوزه فصل سوم: قلمرو مردم  

 يزن دگ »و « يماد يزندگ» يکل حوزهرا در دو  ينگار مردم يها پژوهشگران، حوزه يبرخ :ب

از  يبند مين تقسياست. ا يمتعدد يمطالعات يها ک شامل حوزهير کنند که ه يم يبررس« يمعنو

است و در مطالع ات   ياجتماع ي( از زندگياتيدگاه ادبي)د يادب يها يبند ر طبقهيک سو تحت تثثي

از  يمبهم و کل يگر برداشتيد يشود، و از سو يران به وفور مشاهده ميا يو مونوگراف ينگار مردم

است. مارسل م وس معتق د    ياجتماع يها دهيبه مطالعه پد 1چيژگوروا ژرينوع نگاه مارسل موس 

آغاز شود که از درجه  ياز موضوعات يستيها با دهي، مطالعه پدينگار مردم يها است که در پژوهش

 يشتر است( و به س مت مطالع ه موض وعات   يب آنها يتظاهر ماد يعنيبرخوردارند ) يشتريت بيماد

 يه ا  دهي  ز معتقد است که در مطالعه پديچ نيمتر است. ژرژگوروک آنهات يزان ماديش رود که ميپ

( جامع ه مطالع ه   يو س طح  يااهر يها هي)ز يرونيب يها هيد زيک جامعه، نخست باي ياجتماع

 ترند، پرداخت. قيکه عم يدرون يها هيو سپ  به مطالعه ز شوند

مختل ف   يه ا  وزهح    هگر از پژوهشگران در مطالعات خ ود، ه ر چن د ب ه مطالع      يد يبرخ :ج

ک ه   ان د  ردهک  ا چند موض وع را مطالع ه   يک ياند، اما اغلب از هر حوزه صرفاژ  پرداخته ينگار مردم

مع رّف  « تي  نظ ام مالک »ا ي« يو دامدار يکشاورز»مثال: مطالعه  يمعرّف همان حوزه است. برا

 است. يپرداختن پژوهشگر به مطالعات اقتصاد

ان ي  ب يکل   يه ا  را در قال ب ح وزه   ينگار مردم يها هکه حوز ي، چه پژوهشگرانيبه طور کل

اند، در  از آن را مورد توجه قرار داده يها تنها بخش از حوزه يکه در برخ ياند و چه پژوهشگران کرده

مش اهده   يمتف اوت  يه ا  يبن د  ميا تقس  ين يبا عناو ينگار ج مردميعام و را يها حوزه آنهاهر دو 

 شود. يم

ب دان پرداخت ه ش ده     ينگار مردم يها که در اغلب پژوهش يجيرا عام و يها عالوه بر حوزه

ه ا و   يب از »و « ين و مراس م س نت  ي ي آ»، «زب ان »، «يدان ش ب وم  »، «هن ر » يها است، حوزه

 شود. يها مشاهده نم ينگار مردم يبه طور عام در تمام« يسنت يها ورزش

ق در ي  ه ا و تحق  ادداشتي که با عنوان يانگلستان در کتاب 2«يشناس انسان يتو سلطنتيانست »

                                                      

1. Jeorges Gurvitch 

2. Royal Anthropological Institute 
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ر ي  ز يه ا  را در ح وزه  يک مرج ، مطالع ات مون وگراف  يبه چاپ رساند، به عنوان  1يشناس انسان

 کند: يعنوان م

 ، ياس  يس  ازمان س -3، يرات اجتم  اعيي  تغ -4، يس  ازمان اجتم  اع -2، يع  يط طبيمح   -1

 . زبان -10و  فولکلور -0، نيد -3، مسکن -1، اقتصاد -6، نيقوان -6

ف رس اند ک ه ب ه    يبه ت ثل  ييق روستايتحقرا با عنوان  يکتاب 1061در سال  يبره، پژوهشگر فرانسولو

 يد. وي  آ يبه حس اب م    ييروستا يا مونوگرافي ييمطالعات روستا ين راهنمايتر ن و مفصليعنوان مهمتر

م يآغ از کن   « ت روستايموقع»خود را از   همطالع يستي، نخست بايمونوگراف يها معتقد است که در پژوهش

ت را ي  ب ات آن و حرک ات جمع  يت، نوع ترکيم و در آن جمعيبپرداز« ياجتماع يمرفولوژ» يو بعد به بررس

جامع ه، همچ ون    يداخل   يابعاد مختلف زندگ ي، به بررسياجتماع يمرفولوژ  ه. پ  از مطالعنيمکمطالعه 

و  يو فرهنگ   يهداش ت مکان ات ب و مس کن، س طح ا   ش ت ي، وض   مع يخانوادگ ي، زندگيسازمان اقتصاد

 م پرداخت.يل خواهين قبياز ا يموارد

ر ي  ز يمطالع ات  يه ا  در حوزه يبه پژوهش و بررس «آباد ده طالب يمونوگراف»نژاد در  يدکتر جواد صف

 پرداخته است:

 ه  ا و قش  رها،   گ  روه -3ت، ي  س  اختمان جمع -4ش  کل س  کونت،   -2،  يا و ت  اري  جغراف -1

، اوق ات فراغ ت،   يق درت  يها نا)فرهنگ، م هب، قدرت و سازم يسات اجتماعيتثس -6، يزکشاور -6

ل خان ه، حرک ات   يش، وساي)شامل خوراک، پوشاک، آرا ياواهر زندگ -3و  آداب و رسوم -1، ها( يباز

 .ها( و ژست

ر ي  ز يه ا  حوزه ريالت و عشايا يشناس و مردم يشناس جامعه يمباندر کتاب  «يبيطب ا... حشمت»دکتر 

 دهد: يارائه م يريو عشا يليدر جوام  ا يو مونوگراف ينگار مردم مطالعات يرا برا

، ش ت ياقتصاد و مع -4، 2و سلسله مراتب قدرت يساختار اجتماع -2، ييايجغراف ييشناسا -1

 يها انگاره -1، 4اتيزبان و ادب -6، يسوگوار و ش، مر يزا -6، يشاونديخانواده و نظام خو -3

 .ن، اعتقادات و باورهايد -0و  اديعها و ا جشن -3، يح و سرگرميتفر

                                                      

1. Notes and Queries on Anthropology 

 حوزرنظاماجتماعيونظامسياسييکجاآوردرشدراست..4

 حوزرزبانوحوزۀادبياتيکجاآوردرشدراست..5
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 يه ا  ز، ک ه در آن ب ه پ ژوهش   ي  ن يشناس   ان رشته مردميارشد دانشجو يکارشناس يها شتر رسالهيب

شت، نظ ام  يد و معي، نظام توليا، ساخت اجتماعيجغراف يها حوزه  هپرداخته شده است، بر مطالع ينگار مردم

، مسکن، خوراک، پوش اک، فن ون   يها و مراسم سنت نييآ ،يو قوم ي، اعتقادات م هبيشاونديخانواده و خو

 د دارند.يتثک يات شفاهيو ادب ي  بوميو صنا

ج ي  ع ام و را  يها ، با توجه به حوزهيينها يبند و مطالعات ززم و در جم  ين اساس پ  از بررسيبر ا

به ص ورت   آنهاطر  گر که يد يها حوزه يت برخيو نظر به اهم يو مونوگراف ينگار در اکثر مطالعات مردم

ک ار   ي)در قال ب الگ و   ينگ ار  م ردم  يه ا  پ ژوهش  ير را ب را ي  ز حوزهمستقل ضرورت دارد، ل ا شانزده 

 م:يکن يشنهاد مي( پينگار مردم

، 3ينظ ام اقتص اد   -3، 4ياسينظام س -4، 2ينظام اجتماع -2، 1يميو اقل ييايت جغرافيموقع -1

 ، 0هن  ر -0، 3اتي  ادب -3، 1شيزب  ان و گ  و -1، 6ن و م   هبي  د -6، 6يش  اونديخ  انواده و خو -6

دان ش   -13، 14ي  ب وم يفنون و ص نا  -14، 12مسکن -12، 11خوراک -11، 10نيپوشاک و تزئ -10

 .  16يسنت يها ها و ورزش يباز -16، 16ها و مراسم نييآ -16، 13يبوم

                                                      

1. geography and ecology 

2. social system 

3. political system 

4. economic system 

5. family and kinship 

6. religion 

7. language and dialect 

8. literature 

9. art 

10. clothing and embellishment 

11. food 

12. dwelling 

13. indigenous techniques and industries 

14. indigenous knowledge 

15. the cults 

16. traditional games and sports 
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  :فصل چهارم

 ينگار کار مردم يالگو
، يجوام   س نت   ينگار مردم يبرا اثرن يشده در ا ارائه يارنگ کار مردم يالگوبا توجه به اينکه 

 ييو روس تا  يل  ياجامع ه  از  يفيه ش ده اس ت، ل  ا ارائ ه تع ار     ي، تهييو روستا يليژه جوام  ايو به

 ضرورت دارد.

گر تفاوت دارن د، ل  ا در   يکديجهات با  ياز برخ ييو روستا يليجامعه ا يها يژگياز آنجا که و

ها و موضوعات مختلف ع الوه ب ر ارائ ه     شده است در حوزه يسع ينگار ممرد ين راهنمايا هيته

ن دو ن وع از جوام     ي  متف اوت ا  يها يژگي(، وييو روستا يليموضوعات مشترک هر دو جامعه )ا

مثال،  يآورده شود. برا آنها «ازياطالعات مورد ن»در قالب ويژه  بهز در قالب موضوعات و ين يسنت

ش ود   يم ميتقس «مسکن متحرک»و  «مسکن ثابت»سکن به دو نوع ، انواع م«مسکن» حوزهدر 

)مس کن متح رک( ب ه     يل  ي)مسکن ثابت( و مح ل س کونت ا   ييکه در آن محل سکونت روستا

 شود. مي يل بررسيتفص

 ينگار مردم يت ززم را برايو قابل يي، توانااثرن يشده در ا ارائه ينگار کار مردم يدر واق  الگو

ه ا و موض وعات    ح وزه  يم وارد )برخ    يت وان در برخ    ياز آن م   يکه حتداراست  يجوام  سنت

ژه ي  و ، ب ه يش هر  ينگار مردم ياستفاده کرد. اما برا يسنت يشهرها ينگار ( در مردمينگار مردم

ن ده ب ا   يد اس ت در آ ي  از است که امين يمتفاوت ينگار کار مردم ي، الگويمدرن و صنعت يشهرها

 ياس الم  يجمه ور  يمايقات صداوسيزن محترم مرکز تحقواحد فرهنگ مردم و مسئو يهمکار

 ابد.ين امر مهم تحقق يران، ايا

 يش اوند يخو هرابط   آنه ا ن يمش ابه دارن د و ب     يات ق وم يکه خصوص   يجماعت :يلياجامعه 
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ن يکجانش  يمه ي، نروهستند و به صورت کوچ ينين معيسرزم ينان دارايا ،برقرار است يمستحکم

 يا ه ر دو مبتن   ي  و  يا کش اورز ي   يل عمدتاژ بر دامداريکنند. اقتصاد ا يم ين زندگيکجانشيا يو 

متف اوت   ينيکجانش  يا ي  و  ينيکجانش  يمه ي، نروکوچ يت آن براساس زندگياست که نوع و اولو

 1است.

 ياست و مح ل تجم   مردم     ييايو جغراف ي، اقتصادياجتماع يروستا واحد :ييجامعه روستا

 يکنند. قسمت اعظم درآمد م ردم روس تا ب ر کش اورز     يم ين زندگيکجانشياست که به صورت 

 2را در خود دارد. ييخودکفا  هط بالقوياست و شرا يمبتن

 

 

                                                      

،انتشاراتدانشگارتهران،چباپچهبارم،ريالتوعشايايشناسومردميشناسجامعهيمبانا...،،حشمتطبيبي.9
 .955ب953،صص9561
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 قابل توجه پژوهشگران محترم
هاي فرهنگي و بيان روابط علّي آنهاست، ل ا قلم رو   نگاري توصيف پديده از مردماز آنجا که در اين الگوي کاري منظور 

اي طراحي شده است که مان  از ورود پژوهشگر به عرص ه تحلي ل و دخال ت     هاي مختلف به گونه نگاري در حوزه مردم

نگ اري را   اين راهنماي مردمشده در  ارائه« اطالعات مورد نياز»شود. اما اگر پژوهشگر بتواند  هاي نظري وي مي ديدگاه

ه اي م وردي و چ ه در     نگ اري  به ط ور دقي ق و کام ل گ ردآوري کن د )چ ه در م ردم       « موضوعات»براي هر يک از 

شناس ان و ي ا    تحليل از سوي م ردم   هاي کامل و جام (، اطالعات به دست آمده خواهند توانست در مرحله نگاري مردم

يان موضوعات و شرايط جغرافيايي، شرايط اقتصادي، باورها و اعتقادات قومي خود پژوهشگر، بسياري از روابط موجود م

شناسي را در عرصه شناخت هموار نمايند و از سوي ديگ ر   و م هبي، نظام اجتماعي، و غيره را آشکار سازند و کار مردم

 ماندگار سازند.تابلوي کاملي از فرهنگ جوام  مختلف را در برابر ديد همگان قرار دهند و براي آيندگان 
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 ينگار مردم يها حوزه
 نگاري عبارتند از:  هاي مردم حوزه

  ينظ  ام اقتص  اد -3 ياس  ينظ  ام س -4 ينظ  ام اجتم  اع -2 يم  يو اقل يياي  ت جغرافي  موقع -1

 نيپوشاک و ت زئ  -10 هنر -0 اتيادب -3 شيزبان و گو -1 ن و م هبيد -6 يشاونديخانواده و خو -6

  ه  ا و مراس  م ني  يآ -16 يدان  ش ب  وم -13 ي  ب  وميفن  ون و ص  نا -14 مس  کن -12 خ  وراک -11

 .يسنت يها ها و ورزش يباز -16

 يميو اقل ييايت جغرافيموقع -3

ورود ب ه   يب را  يا م دخل ي   ينگ ار  مقدم ه مطالع ات م ردم    يم  يو اقل ييايت جغرافيموقع توجه:)

شده در آن صرفاژ از منظر  رود. ل ا موضوعات و اطالعات ارائه يپژوهش به شمار م ياصل يها حوزه

 مورد مطالعه ندارد.(جامعه  يفرهنگ يها يژگيو بام ياست و ارتباط مستق ييايجغراف

 يعيطب يايجغراف -3-3

 ييايت جغرافيموقع -1-1-1

 ها( يها و کروک با استفاده از نقشه محل ييايت جغرافيف موقعي)توص

ن ي ي عت -4مح ل  ن مختص ات ي ي تع -2 محل ييايت جغرافيموقع ييشناسا -1 از:ياطالعات مورد ن

ن محل مرب وط در  ييعت -6 ين شهرستان مربوط در نقشه استانييتع -3 ياستان مربوط در نقشه کشور

منطق ه   ييايمحدوده جغراف يوککر  هيته -1 نقشه خاص محل )در صورت امکان( -6 نقشه شهرستان

 و محل

 يعيت طبيموقع -2-1-1

 .... (و يا ، جلگهي، جنگليمنطقه: کوهستان يعيت طبيف موقعي)توص
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 يميت اقليوضع -4-1-1

 ...(و ر، معتدل، خشکير، سردسيمنطقه: گرمس ييت آب و هوايف وضعي)توص

 ياهيپوشش گ -3-1-1

 ن(اهان آيمنطقه و انواع گ ياهيف پوشش گي)توص

قلم رو و   -2ا بوت ه ي  درخ ت، درختچ ه، عل ف     ؛طقهمن ياهينوع پوشش گ -1 از:ياطالعات مورد ن

 آنها يمنطقه و نام محل يها ختچهانواع درختان و در -4 منطقه ياهيپوشش گ ييايجغرافوده محد

 آنها يها و نام محل انواع بوته -3

 يست جانوريز -6-1-1

 ...(و منطقه: پستانداران، پرندگان، خزندگان يراهليغ يجانور يها ف انواع گونهيتوص

 .... و داران، پرن دگان، خزن دگان  پس تان  ؛ا گونه جانوران منطق ه ينوع  -1 از:ي)اطالعات مورد ن

انواع خزندگان و ن ام   -3 آنها يانواع پرندگان و نام محل -4 آنها يواع پستانداران و نام محلان -2

 منطقه يورجان يها گر گونهي.... )د -6 آنها يمحل

 آب -6-1-1

 يآب يها نايآب و جر يعيمناب  طب -1-6-1-1

اچه، برکه، چش مه،  يا، دريدرمنطقه: رودخانه،  يآب ينهاايآب و جر يعيف انواع مناب  طبي)توص

 ....(و يمعدن يها آب

ن ام   -2.... و ا، چش مه، برک ه  ي  ودخان ه، در ر ؛يآب   يها نايا جرينوع مناب   -1 از:ياطالعات مورد ن

 نسبت به محل يآب يها انيا جريمناب    هو فاصل ييايت جغرافيموقع -4 يلمح

 ينزوزت آسمان -2-6-1-1

 تگر ( و : برف، بارانيف انواع نزوزت آسماني)توص

زمان و فص ل   -4 ينزوزت آسمان ينام محل -2يانواع نزوزت آسمان -1 از:ياطالعات مورد ن

 زان بارشيم -3 بارش
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   خاک -1-1-1
 ....(و منطقه و انواع آن: رس، ماسه يپوشش خاکف ي)توص

 باد هاي يانجر -3-1-1
 يميدا يبادها -1-3-1-1

 يموسم يبادها -2-3-1-1

 يمحل يبادها -4-3-1-1

 سرعت باد -3 فصول و زمان وزش باد -4جهت وزش باد  -2نام باد  -1 از:ياطالعات مورد ن

 معادن -0-1-1
فاص له مع دن    -4نسبت به مح ل   معدن ييايت جغرافيموقع -2 نام معدن -1 از:ياطالعات مورد ن

ب ودن مع دن ب ه لح اظ      رفع ال يا غي  فع ال   -6 از مع دن  يب ردار  مواد مورد بهره -3 نسبت به محل

 در منطقه يماريو ب يجاد آلودگيمعدن از جمله ا يطيمح ستيعوارض ز -6 يبردار بهره

 يعيعوارض طب -10-1-1
 يعيانواع عوارض طب -1-10-1-1

 (و... منطقه: کوه، دره، تپه، پرتگاه يعيف انواع عوارض طبيتوص)

 يياي  ت جغرافي  موقع -4 عارض ه  ين ام محل    -2 يعينوع عارضه طب -1 از:ياطالعات مورد ن

 عارضه نسبت به محل

 طبيعي منطقه عوارضواژگان و اصطالحات مربوط به  -2-10-1-1

 حوادث طبيعي  1 1 11
 يعيانواع حوادث طب -1-11-1-1

 ...(و ل، زلزله، طوفانيمهم منطقه: س يعيف انواع حوادث طبي)توص

 يعيطب  هحادث ينام محل -2 يعيطب هنوع حادث -1 از:ياطالعات مورد ن

 مهم منطقه يعين حوادث طبيآخر -2-11-1-1
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 زان تلفاتيم -4زمان وقوع حادثه  -2 نوع حادثه -1 از:ياطالعات مورد ن

 يانسان يايجغراف -2-3

 تيمعج -1-2-1

 ک سن و جن (يت به تفکيزان جمعي)م

 خت محليا ري يمرفولوژ -2-2-1

، من ازل،  يورود يه ا  ن، راهيادين معابر، ميياز محل با تع يشناخت ختيو طر  ر ي)رسم کروک

 ره(يو غ يسات، اماکن عموميتثس

 ساتيتثس -4-2-1

 يسات عموميتثس -1-4-2-1

 (...و ها ، ورزشگاهيتعاون يها ، فروشگاهي، درماني، بهداشتي)مراکز آموزش

 يسات صنعتيتثس -2-4-2-1

 ... ( و شگاه، کارخانجاتي)سد، پاز 

س ات  يل بودن تثسرفعايا غيفعال  -4 ساتينام تثس -2سات ينوع تثس -1 از:ياطالعات مورد ن

 سات نسبت به محليتثس  هت و فاصلين موقعييتع -6 سال احداث -3

 يامکانات رفاه -3-2-1

 ره(ياز، تلفن و غ)آب، برق، گ

 يبردار سال بهره -2 ينوع امکانات رفاه -1 از:ياطالعات مورد ن

 يارتباط يها راه -6-2-1

 (يراه آب و آهن ، شوسه، مالرو، راهيسفالت، خاکآ)

  سال اح داث  -6 ديا جدي يميراه قد -3 کاربرد راه -4نام راه  -2نوع راه  -1 از:ياطالعات مورد ن

 منطقه يکروک يها بر رو رسم راه -1 اطراف يل راه تا مناطق ارتباططوا يزان فاصله يم -6
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 يخيمهم تار يبناها -6-2-1

 .... (و )کاروانسرا، قلعه، آب انبار

 يبر رون محل آن ييبنا و تع ييايت جغرافيموقع -4 نام بنا -2نوع بنا  -1 از:ياطالعات مورد ن

 ت بنامساح -6 مختصر بنا  هخچيتار -6دمت بنا ق -3 يکروک

 ينظام اجتماع -2

 تيجمع -3-2

ک ل  اداره ق ي  ت وان از طر  ين اطالعات را ميا  ت محل  ياز جمع ياطالعات آمار يآور )جم 

ر مراک ز  يا س ا ي  ن از مراکز بهداشت محل و يا همچني ها ستانشهرها و   ستانا مراکز ايران يآمار ا

 ه کرد.(يمربوط ته يدولت

 يس  و جن ي  س ن ي  توز -2با رسم ج دول   ،آن يت و پراکندگيعزان جميم -1 از:ياطالعات مورد ن

زان ي  م -3 ک جن ، با رسم جدوليسواد به تفک يت باسواد و بيزان جمعيم -4 ت، با رسم جدوليجمع

 يدر ص ورت  يق وم  يها ت گروهيزان جمعيم -6 ک سن و جن ، با رسم جدوليبه تفکت شاغل يجمع

ک ه   يدر صورت يزبان يها ت گروهيزان جمعيم -6 جدول ق ممکن باشد، با رسميار دقبه آم يابيکه دست

ن رخ رش د    -0ر يزان مر  و ميم -3زان تولد يم -1ق ممکن باشد، با رسم جدول يار دقبه آم يابيدست

 تيجمع

 جامعه  هخچيتار -2-2

   جامعه مورد مطالعه و رون د تح وزت آن ب ا ذک ر ح وادث مه م          هخچيف تاري)شر  و توص

 ي، زن ان دان ا  يدان، افراد مطل  محليسف شيق مصاحبه با ريتوان از طر يرا م ن اطالعاتي: اتوجه

 به دست آورد.( يا نهاق مناب  کتابخين از طريمحل و همچن

 جامعه يساختار اجتماع -1-2

 يريعش ا جامعه  يمورد مطالعه. مثال: ساختار اجتماعجامعه  يف ساختار اجتماعي)شر  و توص

 ..(..و رهيفه، تيل، طاياهمچون 
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 آنه  اک از ي  گ  اه ه  ر يو نق  ش و جا يسلس  له مرات  ب نظ  ام اجتم  اع -1 از:ي  اطالع  ات م  ورد ن

باورها و اعتقادات م رتبط ب ا سلس له     -4 جامعه يسلسله مراتب نظام اجتماع يا درختي يرسم هرم -2

 يتم اع اجانه مرتبط با سلسله مراتب نظام يات عاميادب -3 آنهاک از يهر  ايجامعه  يمراتب نظام اجتماع

 جامعه و سلسله مراتب آن يواژگان مربوط به ساختار اجتماع -6 آنهاک از يا هر يجامعه 

 يقوم يها گروه -4-2

 ساکن در محل( يقوم يها ف انواع گروهي)توص

ک يبه تفک يقوم يها ک از گروهيت هر يزان جمعيم -2 يقوم يها انواع گروه -1 از:ياطالعات مورد ن

کوچرو بودن  -3 خچهيتار -4ق ممکن باشد، با رسم جدول يار دقبه آم يابيستکه د يسن و جن  در صورت

ت ي  ، مش اغل و فعال يت اقتصاديموقع -6 يمات درون گروهيتقس -6 يقوم يها ک از گروهيا نبودن هر ي

ح ل و  در م يق وم  يه ا  ک از گ روه يمحل استقرار هر  -10 م هب -0نژاد  -3 زبان -1 غالب ياقتصاد

 يقوم يها ک از گروهيانه مرتبط با هر يات عاميادب -11 يکروک يرو مشخص کردن آن بر

 يمذهب يها گروه -5-2

تنها نام  يم هب يها ن قسمت از گروهيدر ا  ساکن در محل   يم هب يها ف انواع گروهي)توص

 ل به آن پرداخته خواهد شد.(يبه تفص« ن و م هبيد» حوزهشود و در  يبرده م

ب ه   يم  هب  يه ا  ک از گ روه يت هر يزان جمعيم -2 يم هب يها واع گروهان -1 از:ياطالعات مورد ن

نژاد  -3خچه يتار -4 ق ممکن باشد، با رسم جدوليمار دقبه آ يابيکه دست يک سن و جن  در صورتيتفک

 يه ا  ک از گ روه يمحل استقرار هر  -6 غالب يت اقتصادي، مشاغل و فعاليت اقتصاديموقع -6 تيو قوم

 يها از گروهک يباورها و اعتقادات مربوط به هر  -1 يکروک يخص کردن آن بر روحل و مشدر م يم هب

 يم هب يها انه مرتبط با گروهيات عاميادب -3 ان مردميدر م يم هب

 يزبان يها گروه -6-2

ن ام   يزب ان  يها ن قسمت صرفاژ از گروهيدر ا ـموجود در محل  يزبان يها ف انواع گروهي)توص

 به موضوع زبان پرداخته خواهد شد.(« شيزبان و گو» هحوزشود و در  يبرده م
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در  يزبان يها ک از گروهيت هر يزان جمعيم -2 يزبان يها انواع گروه -1 از:ياطالعات مورد ن

ک از ي  هر  ييايجغراف يپراکندگ -4 ق ممکن باشد، با رسم جدوليار دقبه آم يابيکه دست يصورت

 يکروک ير رودر محل و مشخص کردن آن ب يزبان يها گروه

 (ياجتماع ي)قشربند يطبقات اجتماع -7-2

 مورد مطالعه(جامعه  يف انواع طبقات اجتماعي)توص

، يارزش   ،يعوام ل اقتص اد   ؛کننده طبق ه  نييعامل تع -2 تنام طبقا -1 از:ياطالعات مورد ن

بق ات  عتقادات مرب وط ب ه ط  باورها و ا -3 سن  خود له هر طبقه با طبقات همفاص -4 .... و يتبار

 ياجتماع يواژگان و اصطالحات قشربند -6 يانه مربوط به طبقات اجتماعيعامات يادب -6 ياجتماع

 مهاجرت -8-2

 يميمهاجرت دا -1-3-2

 )مهاجرت به خارج( يفرست مهاجرت -1-1-3-2

 )مهاجرت به داخل( يريپ  مهاجرت -2-1-3-2

عل ل و   -4مه اجرت  زان ي  م -2 ا مقص د آن ي  نوع مهاجرت و مبدأ  -1 از:ياطالعات مورد ن

 يم  هب  و يق وم  و يس ن  يها گروه ؛اجرمه يها گروه -6 مهاجرت هخچيتار -3عوامل مهاجرت 

 انه مربوط به مهاجرتيات عاميادب -1 ط به مهاجرتباورها و اعتقادات مربو -6

 مهاجرت فصلي -2-3-2

 يا شغلي يمهاجرت کار -1-2-3-2

  آن ا مقص د ي  ا خ ارج و مب دأ   ي  رت ب ه داخ ل   مه اج  ؛نوع مهاجرت -1 از:ياطالعات مورد ن

 مهاجران يگروه سن -6مهاجرت   هخچيتار -3ا فصل مهاجرت يزمان  -4زان مهاجرت يم -2

 الق و قشقالق(ييوچ )ک -2-2-3-2

ب ه  « ينظ ام اقتص اد  » ح وزه ش ود و در   ين قسمت تنها به زمان و محل کوچ اشاره مي)در ا

 (ل به آن پرداخته خواهد شد.يتفص
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 واژگان و اصطالحات مربوط به مهاجرت -4-3-2

 ب و ساختار محالتيترک -9-2

 (يد با رسم جدول و کروکيم و جديف محالت قدي)توص

 يت مح الت ب ر رو  ين موقعييعت -2 آنها يم محالت و مناسبت نامگ ارنا -1 از:ياطالعات مورد ن

ن د  مح الت و رو  يري  گ کلش هخچيتار -3 ک از محالتيساکن در هر  يها روها گياقوام  -4 يکروک

ات ي  ادب -6 ک از مح الت ي  تقادات مربوط ب ه ه ر   باورها و اع -6 ديم و جديگسترش آن، محالت قد

 ک از محالتيانه مربوط به هر يعام

 روابط و مناسبات اجتماعي -31-2

 مورد نظر با مناطق همجوار  هعروابط جام -1-10-2

 ان مردم محالت مختلفيروابط م -2-10-2

 يهبم  يها ان گروهيروابط م -4-10-2

 يقوم يها ان گروهيروابط م -3-10-2

 مختلف يان طبقات اجتماعيروابط م -6-10-2

 (يگر اشکال روابط اجتماعي....... )د -6-10-2

 يواژگان مربوط به روابط و مناسبات اجتماع -1-10-2

 محل( ين اهاليج در بيف انواع روابط و مناسبات راي)توص

 زان روابطيم -2 ....و ي، اقتصاديشاونديخو ؛روابطنوع  -1 از:ياطالعات مورد ن

 ياجتماع يهنجارها و رفتارها -33-2

 ياجتماع يها هنجارها و ارزش -1-11-2

در  يا ارزش اجتم اع ي  که به عن وان هنج ار    ين عرفيف آن دسته از قوانيو توص يآور )جم 

نابهنجار و ضد جنبه که  ييا رفتارهاياعمال اند و متقابالژ آن دسته از  مورد نظر شناخته شدهجامعه 

 ارزش در جامعه دارند.(
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 ياجتماع يآداب و رفتارها -2-11-2

 (يهمچون آداب احوالپرس ياجتماع يف انواع آداب و رفتارهاي)توص

 ياجتماع يواژگان مربوط به هنجارها و رفتارها -4-11-2

 ياريتعاون و هم -32-2

 شتيد و معيتعاون در تول -1-12-2

 ها و مراسم نييتعاون در آ -2-12-2

 گر موارد(ي..... )تعاون در د -4-12-2

و مختصر اش کال تع اون    يف کلين قسمت تنها به توصيف اشکال مختلف تعاون: در اي)توص

مث ال، اش کال    ي. برانيمک محول مي مربوط يها حات مبسوط آن را به حوزهيو توض ردهکبسنده 

   داده خواهد شد.(ل شريبه تفص« ينظام اقتصاد» حوزه، در شتيد و معيمختلف تعاون در تول

ش کل   يش ر  کل    -3 مناسبت و کارکرد تعاون -4 يمحلنام  -2 نوع تعاون -1 از:ياطالعات مورد ن

 انه مربوطيات عاميادب -6 باورها و اعتقادات مربوط -6ن تعاو ياجرا

 اوقات فراغت -31-2

 اوقات فراغت مردان -1-14-2

 ات فراغت زناناوق -2-14-2

ان مردم مح ل: همچ ون رف تن ب ه     يکردن اوقات فراغت در ممختلف پر يها وهيف شي)توص

 گر.(يمختلف و موارد د يها مختلف، انجام ورزش يها يباز يخانه، اجرا ، رفتن به قهوهيهمانيم

 س اعات اوق ات فراغ ت و عل ل آن      -2فصول اوقات فراغ ت و عل ل آن    -1 از:ياطالعات مورد ن

ان ه  يت عاماي  ادب -6 و اعتقادات مربوط به اوقات فراغتباورها  -3 پر کردن اوقات فراغت يگونگچ -4

 واژگان و اصطالحات مربوط به اوقات فراغت -6 مربوط به اوقات فراغت
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 يسازمان حقوق -34-2

 ها انواع اختالفات، منازعات و جرم -1-13-2

ن، ي، زم  ي، م ال ي، ناموس  ي، قوميانوادگاختالفات خ ف انواع اختالفات و منازعات:يتوص (الف

، فحش ا و  ي، کالهبرداريضرب و شتم، قتل، دزد ها: ف انواع جرميتوص (ب ره.يمحصول، آب و غ

 (رهيغ

 کشف جرم يسنت يها وهيش -2-13-2

 ره(يو غ يا ردزني يابيرد ،يگردان کشف جرم همچون کاسه يسنت يها وهيف شي)توص

 الفحل اخت يها وهيمراکز و ش -4-13-2

 دانيسف شيا ري يروش کدخدامنش -1-4-13-2

 محل يشورا -2-4-13-2

 ييمراج  قضا -4-4-13-2

 مراکز حل اختالف  هخچيتار -3-4-13-2

 آنهام، اختالفات و حل و فصل يباورها و اعتقادات مربوط به جرا -3-13-2

 آنهااختالفات و حل و فصل  م،يانه مربوط به جرايات عاميادب -6-13-2

 آنهااختالفات و حل و فصل  م،يواژگان و اصطالحات مربوط به جرا -6-13-2

 زي و ...(کومت مرک)نظام سياسي سنتي، ح ياسينظام س -1

  قدرت ياسيساختار س -3-1

 (يليا اي يسنت ياسيف هرم قدرت در نظام سيح و توصي)توض

لخ ان، خ ان،   يامثال براي ا هرم قدرت. ي ياسيسلسله مراتب نظام س -1 از:ياطالعات مورد ن

ب ا سلس له مرات ب نظ ام      ياس  يارتباط سلسله مراتب نظ ام س  -2.... و ، کالنتر، کدخدايگيل بيا

 ....و «هف  يطا»ف ي  در رد «کالنتر»، «ليا»ف يدر رد «خان» مثالبراي با رسم جدول.  ياجتماع
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ف يگ اه و وا ا  ينقش، جا -3 ا هرم قدرتي ياسيه مراتب نظام سسلسل يا درختي يرسم هرم -4

باورها و اعتقادات مربوط ب ه سلس له مرات ب     -6 يليا ياسيصاحبان قدرت در نظام سک از يهر 

گ اه و  يانه مرب وط ب ه سلس له مرات ب ق درت و جا     يات عاميادب -6 آنهاف يگاه و وااياقدرت و ج

 آنهاف يواا

 ين حکومتيا قواني ياسين سيقوان -2-1

، يمکت وب در عرص ه مس ائل حک ومت    ا ي   ين عرف  يف آن دسته از ق وان يو توص يآور )جم 

ص احبان   يا از س و ي  رد ي  گ يره که در جامعه به صورت خودکار انجام ميو غ ي، اجتماعياقتصاد

را مس تحکم و برق رار    يل  يا اي   يس نت  ياس  ينظ ام س   هشود و ش الود  يقدرت بر جامعه اعمال م

 سازد.( يم

 هويش   -3ن يناسبت و ک ارکرد ق وان  م -4ن يقوان ينام محل -2 نينوع قوان -1 از:ياطالعات مورد ن

ها و اعتقادات مرب وط ب ه   باور -6 آنهاا برخورد با يت مجازا هوين و شيمتخلفان از قوان -6 نيقوان ياجرا

 نيانه مربوط به قوانيات عاميادب -1 نيقوان

 قدرت بازوهاي اجرايي و نظامي -1-1

 يسنت ياسينظام س يياجرا يبازوها -1-4-4

همچون مباش ران، معاون ان و مش اوران، مس ئوزن      يت سنتيحاکم يياعوامل اجر يي)شناسا

 ( آنهاف يف نقش و واايره و توصيو غ يوانيد

 نق ش و مس ئوليت عوام ل اجراي ي      -2ن ام محل ي عوام ل اجراي ي     -1 اطالعات مورد نياز:

وط به ادبيات عاميانه مرب -3 آنهاباورها و اعتقادات مربوط به عوامل اجرايي و نقش و واايف  -4

 آنهاعوامل اجرايي و نقش و واايف 

 يسنت ياسينظام س ينظام يبازوها -2-4-4

 ره(يها، چماقداران و غ يهمچون تفنگچ يتيو امن ينظام يروهايف نيو توص يي)شناسا

 ينظام يروهايف نينقش و واا -2 يتيا امني ينظام يروهاين ينام محل -1 از:ياطالعات مورد ن



 نگاري  عات مردمقلمرو و موضو/  03

ان م ردم  يدر م يتيا امني ينظام يروهايباورها و اعتقادات مربوط به ن -3زان حقوق و مواجب يم -4

 آنهاگاه يو نقش و جا يتيا امني ينظام يروهايانه مربوط به نيات عاميادب -6

 يسنت ياسيدر نظام س يمنابع مال -4-1

 مناب  مالياتي -1-3-4
 نيات زميمال -1-1-3-4

 محصول اتيمال   -2-1-3-4

 بات آيمال -4-1-3-4

 ات مسکنيمال -3-1-3-4

 (ياتيمال  ناب م  گري)د...  -6-1-3-4

نوع مج ازات   -3ات يزمان و دوره اخ  مال -4ات يزان ماليم -2ات ينوع مال -1 از:ياطالعات مورد ن

 ياتيا برخورد با متخلفان مالي

 ..... )ديگر مناب  مالي(  -2-3-4

 يسنت ياسيظام سدر ن يياجرا يها سميا مکانيت يريمد يها وهيش -5-1

جنب ه  اس ت، عم دتاژ    ياس  يدر نظام س« يت سنتيريمد  هويش»همان  ين بخش که به نوعي)ا

اطالعات و  يآور ق مشاهده و مصاحبه به جم ياز طر يستينگار با دارد و پژوهشگر مردم يفيتوص

 ف آن بپردازد.(يتوص

 يسنت ياسيروابط حاکم و مردم در نظام س -6-1

 (يسنت ياسيان صاحبان قدرت و مردم در نظام سيمف روابط موجود ي)توص

 زان روابطيم -2ره يو غ يشاوندي، خويتقادو اع ي، ارزشيتيارباب و رع ؛نوع روابط -1 از:ياطالعات مورد ن

ان يانه مربوط به روابط ميات عاميادب -3ان صاحبان قدرت و مردميروابط م باورها و اعتقادات مربوط به -4

 صاحبان قدرت و مردم
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 يسنت ياسينظام س يو اعتقاد يخيتار يها شهير -7-1

 يخيتار يها شهير -1-1-4

ن ي  . اطالعات در ايليا اي يسنت ياسينظام س يريگ شکل يو چگونگ يخيتار يها شهيان ري)ب

 (ا مصاحبه با مردم و عوامل قدرت به دست آورد.ي اي بخانهمناب  کتا به وسيلهتوان  ينه را ميمز

 ياعتقاد يها شهير -2-1-4

و  يل  يا اي   يس نت  ياس  يک ه نظ ام س   يو م هب يقوم يان آن دسته از اعتقادات و باورهاي)ب

 (آن شکل گرفته است. يسلسله مراتب قدرت بر مبنا

 يسنت ياسيواژگان نظام س -8-1

 ينظام اقتصاد -4

 مصرف و عيد، توزينظام تول -3-4

   و مصرف(ي)همراه با نظام توز يد سنتيشت در نظام توليمع يها وهيش و  مشاغل   -1-1-3

 يکشاورز -1-1-1-3

 زراعت -1-1-1-1-3

 تيمنطقه براساس اهم يانواع محصوزت زراع -1-1-1-1-1-3

 با رسم جدول( آنها يمنطقه و نام محل يف انواع محصوزت زراعي)توص

 يد محصوزت زراعيتول  هويش -2-1-1-1-1-3

همچ ون گن دم، ج و، ب رنج، ذرت،      يع  د محص وزت زرا ي  تول يف چگ ونگ يح و توصي)توض

ط و يه ا و ش را   يژگ  ين ويره در مراحل مختلف کاشت، داشت و برداشت، و همچنيجات و غيسبز

 د(يامکانات تول

ر يز نيمقدار زم -4 يا آبيم يد ؛ر کشتين زينوع زم -2 نوع محصول -1 از:ياطالعات مورد ن

 .... و ک ب ار يک بار، دو سال ي يلسا ؛د و علل آنيتول يها دوره -6 نيت زمينوع مالک -3کشت 

م ک ار براس اس   يتقس -1 آن ياريآب هويمراحل و شو رداشت د در مراحل کاشت، داشت، بيتول  هويش -6
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 سن و جن 

 ل و ابزارآزت زراعتيوسا -4-1-1-1-1-3

 آنهامختلف ابزار و نام  يها سمتق -4 شکل و طر  ابزار -2نام ابزار  -1 از:ياطالعات مورد ن

 مختلف آن يها اندازه کل و قسمت ؛اندازه و ابعاد ابزار -6 کاربرد ابزار -6جن  ابزار  -3

 يزراع يها نيزم يگپراکند -3-1-1-1-1-3

 (يکروک يمنطقه بر رو يزراع يها نيت زمين موقعيي)تع

 دف  آن يسنت يها وهيو ش يآفات زراع -6-1-1-1-1-3

باوره ا و   -3 دف   آف ات   يس نت  يه ا  وهيش   -4 يل  نام مح -2نوع آفات  -1از: ياطالعات مورد ن

 انه مربوط به آفات و دف  آنياعتقادات عام

 ي  محصوزت زراعيتوز -6-1-1-1-1-3

م يتقس يارهاياساس و مع -4 م محصوليتقس هويش -2نوع محصول  -1 از:ياطالعات مورد ن

مختل ف   يه ا  ، قس مت وع ابزار، نام ابزار، شکل و طر  اب زار ؛ نم محصوليابزار تقس -3 محصول

 حمل و نقل محصول هويش -6 رد ابزار، اندازه و ابعاد ابزارابزار، جن  ابزار، کارب

 يمصرف محصوزت زراع -1-1-1-1-1-3

 يمصرف خانگ -1-1-1-1-1-1-3

، اس تفاده از  ي ي ، دارويهمچون مصارف خوراک يمحصوزت زراع يف خانگان موارد مصري)ب

 ره(ي، مسکن و غيدست  يدر صنا يزراع يمحصوزت جانب

 موارد مصرف -2 يا جانبي يمحصوزت اصل ؛يت زراعنوع محصوز -1 از:ياطالعات مورد ن

 يمصرف دام -2-1-1-1-1-1-3

 يو ج انب  يمحصوزت اص ل  ؛ف دامصرمورد م ينوع محصوزت زراع -1 از:ياطالعات مورد ن

 يزراع يا جانبي يننده از محصوزت اصلک هينوع دام تغ  -2

 يمصرف مبادزت -4-1-1-1-1-1-3

ه، ي  هد ؛ص ول نوع مبادل ه مح  -2 ....و گندم، جو، برنج، ذرت ؛صولنوع مح -1 از:ياطالعات مورد ن

م ت  يمت به تُن، قيلو، قيمت به کي، قيمت به مَن محليق ؛محصول يمت نقديق -4 ....و ي، نقدياپايپا

 دلها مرکز مبايمحل  -3 يا گر اوزان منطقهيمت به دي، قيا سهيک
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 مرتبط با زراعت يمشاغل جانب -3-1-1-1-1-3

ش ر    -3 هدف و کارکرد ش غل  -4جن  و سن افراد شاغل  -2نام شغل  -1 از:ياطالعات مورد ن

 ف شغليو توص

 در زراعت ياريهم -0-1-1-1-1-3

 ا تعاون در امر زراعت(ي ياريف اشکال مختلف همي)توص

عل ل   -4ينام محل   -2در برداشت گندم  ياريل هممثا؛ براي يارينوع هم -1 از:ياطالعات مورد ن

از آغ از ت ا    ياري  ش ر  هم  -6 ياري  ت در هميريمد -6 يارين هميقواعد و قوان -3 ياريو عوامل هم

 انيپا

 ها و مراسم مربوط به زراعت در مراحل مختلف نييآ -10-1-1-1-1-3

 ح وزه و در ش ود   يمراس م بس نده م     يف کل  ين قسمت تنها به ذکر مشخصات و توصي)در ا

 ل به آن پرداخته خواهد شد.(يبه تفص« ها و مراسم نييآ»

 يش ر  کل    -3 مناس بت مراس م   -4 مراس م  يزمان اج را  -2نام مراسم  -1 از:ياطالعات مورد ن

 مراسم

 باورها و اعتقادات مرتبط با زراعت -11-1-1-1-1-3

 انه مرتبط با زراعتيات عاميادب -12-1-1-1-1-3

 ان و اصطالحات مربوط به زراعتواژگ -14-1-1-1-1-3

 يباغدار -2-1-1-1-3

 تيمنطقه براساس اهم يانواع محصوزت باغ -1-2-1-1-1-3

 با رسم جدول( آنها يمنطقه و نام محل يان انواع محصوزت باغي)ب

 يد محصوزت باغيتول هويش -2-2-1-1-1-3

رتق ال، گ ردو،   ب، پيهمچ ون انگ ور، س     يد محصوزت باغيتول يف چگونگيح و توصي)توض

از  ؛داش ت   همرحل   (ها ب نهال ياز کاشت نهال تا دوران بارور ؛مرحله کاشت (الف .رهيو غ يگالب

 (يدن محصوزت باغيچ ؛مرحله برداشت (ش تا برداشت محصول جيآغاز فصل رو

فص ل کش ت    -3ت ب اغ  ي  نوع مالک -4ن باغ يمقدار زم -2نوع محصول  -1 از:ياطالعات مورد ن
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 هه ا ب ه مرحل     نه ال  کشد ت ا  يچند سال طول م ؛نهال يمدت زمان بارور -6 کشت آن هوينهال و ش

ش ي  ص ل رو د محص ول از ف يتول  هويش -1 يها در دوران بارور قبت از نهالمرا  هويش -6 برسند يبارور

 م کار براساس سن و جن يتقس -3 تا برداشت محصول« بهار»

 يل و ابزارآزت باغداريوسا -4-2-1-1-1-3

 آنهامختلف ابزار و نام  يها قسمت -4 شکل و طر  ابزار -2نام ابزار  -1 از:يعات مورد ناطال

 مختلف آن يها اندازه کل و قسمت ؛اندازه و ابعاد ابزار -6 کاربرد ابزار -6جن  ابزار  -3

 باغات منطقه يپراکندگ -3-2-1-1-1-3

 (يکروک يت باغات منطقه بر روين موقعيي)تع

 دف  آن يسنت يها وهيو ش يت باغآفا -6-2-1-1-1-3

باوره ا و   -3 دف   آف ات   يس نت  يه ا  وهيش   -4 يحل  نام م -2 نوع آفات -1 از:ياطالعات مورد ن

 انه مربوط به آفات و دف  آنيعام اعتقادات

 ي  محصوزت باغيتوز -6-2-1-1-1-3

  آن ياره ا يم محص ول و اس اس و مع  يس  تق  هويش   -2 نوع محصول -1 از:ياطالعات مورد ن

مختلف ابزار، ج ن    يها نوع ابزار، نام ابزار، شکل و طر  ابزار، قسمت ؛م محصوليابزار تقس -4

 حمل و نقل محصول  هويش -3 رد ابزار، اندازه و ابعاد ابزارابزار، کارب

 يمصرف محصوزت باغ -1-2-1-1-1-3

 يمصرف خانگ -1-1-2-1-1-1-3

ن اس تفاده از محص وزت   يدارو و همچن   يت  ح ،خوراک ،هيها در تغ  وهيان موارد مصرف مي)ب

 گر(يو موارد د ي  دستي، صنايل چوبيباغ در امر سوخت، مسکن، وسا يجانب

 موارد مصرف -2 يو جانب يمحصوزت اصل ؛يزت باغنوع محصو -1 از:ياطالعات مورد ن

 يمصرف دام -2-1-2-1-1-1-3

 يهمچون بر  درختان، برخ ؛مورد مصرف دام ينوع محصوزت باغ -1 از:ياطالعات مورد ن

 باغ يا جانبي يکننده از محصوزت اصل هينوع دام تغ  -2... و ارزش ا کمينارس  يها وهياز م

 يمصرف مبادزت -4-1-2-1-1-1-3

 ؛حص ول نوع مبادله م -2...  و ، انگوريب، انار، گالبينوع محصول: س -1 از:ياطالعات مورد ن
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مت به يلو، قيمت به کي، قيمت به مَن محليق ؛محصول يدمت نقيق -4 ...و ي، نقدياپايه، پايهد

 ا مرکز مبادلهيمحل  -3 يا گر اوزان منطقهيمت به دين، قتُ

 مشاغل جانبي مرتبط با باغداري -3-2-1-1-1-3

ش ر    -3هدف و کارکرد ش غل   -4جن  و سن افراد شاغل  -2نام شغل  -1 اطالعات مورد نياز:

 و توصيف شغل

 ري در باغداريهميا -0-2-1-1-1-3

 )توصيف اشکال مختلف همياري يا تعاون در امر باغداري(

نام محل ي   -2ي مثال همياري در برداشت محصول نوع همياري. برا -1 از:ياطالعات مورد ن

شر  همياري  -6مديريت در همياري  -6قواعد و قوانين همياري  -3علل و عوامل همياري  -4

 از آغاز تا پايان

 ها و مراسم مربوط به باغداري آيين -10-2-1-1-1-3

ش ود و در ح وزه    )در اين قسمت تنها به ذکر مشخصات و توصيف کل ي مراس م بس نده م ي    

 به تفصيل به آن پرداخته خواهد شد.(« ها و مراسم آيين»

ش ر  کل ي    -3مناس بت مراس م    -4زمان اج راي مراس م    -2نام مراسم  -1 اطالعات مورد نياز:

 مراسم

 باورها و اعتقادات مربوط به باغداري -11-2-1-1-1-3

 ادبيات عاميانه مربوط به باغداري -12-2-1-1-1-3

 واژگان و اصطالحات مربوط به باغداري -14-2-1-1-1-3

 ياريآب و آب -4-1-1-1-3

 ياريمناب  آب -1-4-1-1-1-3

 ينزوزت آسمان -1-1-4-1-1-1-3

 (يارير آبگاه آن ديمنطقه و جا ين نزوزت آسمانيان مهمتري)ب

زان ي  م -4ن فصول ساليتر پُربارش -2ه منطق يها ين نوع بارندگيمهمتر -1 از:ياطالعات مورد ن

 ياري  گر من اب  آب يسه با ديدر مقات آن يو اولو يمنطقه به بارندگ يکشاورز يها نيزم ياريآب يوابستگ



 نگاري  عات مردمقلمرو و موضو/  103

ب ه   ياري  و آب يس مان زت آباورها و اعتقادات مرب وط ب ه ن زو    -6 يد و مضرات نزوزت آسمانيفوا -3

واژگان و اصطالحات  -1 آن به وسيله ياريو آب يزت آسمانانه مربوط به نزويات عاميادب -6 آن وسيله

 يمربوط به نزوزت آسمان

 )رودخانه، چشمه، برکه، ...( يعيطب ياريمناب  آب -2-1-4-1-1-1-3

در ط ول   ؛مناب  يا پُر آبي يآبدهدوران  -4 ينام مناب  آب -2 ينوع مناب  آب -1 از:ياطالعات مورد ن

ات باوره ا و اعتق اد   -6 م آبيوه تقس  يش   -6 يب ردار  وه به ره يش -3خاص  يوره زمانک ديسال، در 

 يعيطب ياريانه مربوط به مناب  آبيات عاميادب -1 يعيطب ياريمربوط به مناب  آب

 ...(و )قنات، چاه، نهر يجاديا ياريمناب  آب -4-1-4-1-1-1-3

ن ي  که در ا نيح ايتوض .با رسم جدول آنهامنطقه و تعداد  يجاديا يارياع مناب  آبف انوي)توص

به « يدانش بوم» حوزهم و در يپرداز يو انواع آن م يجاديا ياريف مناب  آبيقسمت صرفاژ به توص

ک ي  ب ه عن وان   « ي  ب وم يفنون و صنا» حوزهن در ي، و همچنيو بوم يک دانش تجربيعنوان 

 م پرداخت.(يو علوم مربوط به آن خواه ين مناب  آبيجاد ايساخت و ا يونگ، به چگيبوم  هحرف

تع داد   -3 ط ول قن ات   -4نر، م اده   ؛جن  قنات -2 نام قنات -1الف( قنات:  از:ياطالعات مورد ن

 يه ا  قس مت  -6 آن يش کل قن ات و رس م کروک      -6 آنه ا   هحلقه قنات و عمق و فاصلهر  يها چاه

 قن ات   يروب  يوه زيش   -3 ک ب ار ي  هر چند سال  ؛اتقن يروبيز يها دوره -1 آنهامختلف قنات و نام 

اوره ا و اعتق ادات مرب وط    ب -12 م آب قناتيتقس  هويش -11ت قنات يمالک -10وه مرمت قنات يش -0

  عم ق چ اه   -2ن ام چ اه    -1چاه:  (ب .واژگان قنات -13 مربوط به قنات يات شفاهيادب -14 به قنات

از آب  يب ردار  وه به ره يش -6 آنهامختلف چاه و نام  يها قسمت -3 يا تنوره ،اي انهاستو ؛شکل چاه -4

 يه ا  دوره -0 و مرمت چ اه  يروبيوه زيش -3ت چاه و آب آن يمالک -1م آب چاه يوه تقسيش -6 چاه 

ان ه  يامات عي  ادب -11 آب يها و اعتقادات مربوط به چاهباورها  -10 ک باريهر چند سال  ؛چاه يروبيز

مب دأ   -4طول نه ر   -2نام نهر  -1 نهر: (ج .آب يها واژگان مربوط به چاه -12 آب يها ط به چاهمربو

  و مرم ت نه ر   يروب  يوه زيش   -6نه ر در ص ورت امک ان     يرس م کروک    -3 نهر يه آبي ا منب  تغي

 يه ا  وهيش   -3 و آب آنت نه ر  ي  مالک -1 ک باريهر چند سال  ؛نهر و آب آن يروبيز يها دوره -6

ان ه  يات عامي  ادب -11مربوط  ياعتقادات و باورها -10م آب نهر يوه تقسيش -0از آب نهر  يبردار بهره

 واژگان مربوط -12 مربوط
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 يسنت ياريم آب در آبيتقسنظام  -2-4-1-1-1-3

 آن  همحاسب  هويزان آب و شيواحد سنجش م -1-2-4-1-1-1-3

 آن  همحاسب ا مدار چرخش آب و روشيها  دوره -2-2-4-1-1-1-3

 ر کشتيز يها نيزان آب و زميم آب براساس ميتقس  هويش -4-2-4-1-1-1-3

 م آبيواژگان و اصطالحات نظام تقس -3-2-4-1-1-1-3

 ياري  در نظ ام آب  يکش اورز  يه ا  نين زم  يم آب ب  يتقس يارهايان مالک و معيف و بيتوص)

کام ل آورده   رط و  ب ه « يدانش ب وم » حوزهدر  «م آبينظام تقس»دانش مربوط به  توجه: .يسنت

 شده است(.

 اران(يراب و گروه آبي)م يسنت ياريت آبيريمد -4-4-1-1-1-3

 يبند سهم يا باغات خود، داراي يکشاورز يها نيزم ياريآب يبرا ييمعموزژ هر جامعه روستا)

راب و ي  م هم سهم آب و نظ ارت ب ر آن برعه د   يت تقسيآب و مقررات مربوط به آن است. مسئول

وس عت  »ان درکاران ام ر آب برحس ب     دس ت  ياران و ب ه ط ور کل    يت. تعداد دس ت اران اوسيدست

متفاوت اس ت. در من اطق ک م     «منطقه يها زان آبيم»و  «ا باغات منطقهي يکشاورز يها نيزم

 يه ا و نهره ا از س و    م آب قن ات، چش مه  يت آن، تقس  يآب و حساس ياتيت حيل اهميآب به دل

را برعه ده دارن د،    يف خاصيک وااياند و هر  مرسوم شده «ارانيگروه آب»از افراد که به  يگروه

 رد.(يگ يانجام م

تع داد،   ؛اراني  گروه آب -4 رابيف ميواا -2راب يانتخاب م يچگونگ -1 از:ياطالعات مورد ن

 يه ا  ن آن و دورهياران، مناب  ت ثم يراب و گروه آبيا حقوق ميالزحمه  حق -3 فيااا عنوان، وينام 

 مه متخلفانيا جريبرخورد  يچگونگ -6 انهيسالا يانه يماه ؛پرداخت

 يسنت ياريدر نظام آب ياريهم -3-4-1-1-1-3

 (يسنت ياريدر نظام آب ياريف اشکال مختلف همي)توص

عل ل   -4 ينام محل   -2نهر  يروبيدر ز ياريهم ؛مثالبراي  .يارينوع هم -1 از:ياطالعات مورد ن

از آغ از ت ا    ياري  ش ر  هم  -6 ياري  ت در هميريمد -6 يارين هميقواعد و قوان -3 ياريو عوامل هم

 انيپا

 يسنت ياريمشاغل مرتبط با آب -6-4-1-1-1-3
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 ....(و ارانيراب، گروه آبيان، مي: مقنيسنت ياريف انواع مشاغل مربوط به نظام آبي)توص

ش ر    -3 هدف و کارکرد ش غل  -4سن و جن  افراد شاغل  -2نام شغل  -1 از:ياطالعات مورد ن

 ف شغليو توص

 ياريها و مراسم مربوط به آب و آب نييآ -6-4-1-1-1-3

و « قن ات  يعروس  »همچ ون   يس نت  ياري  ها و مراس م مرب وط ب ه آب و آب    نييف آي)توص 

شود  يمراسم بسنده م يف کلين قسمت تنها به ذکر مشخصات و توصيدر ا توجه:. «يگردان ليب»

 اخته خواهد شد.(ل به آن پرديبه تفص« ها و مراسم نييآ» حوزهو در 

 يشر  کل -3 مناسبت مراسم -4مراسم   يزمان اجرا -2نام مراسم  -1از: ياطالعات مورد ن

 مراسم

 ياريباورها و اعتقادات مربوط به آب و آب -1-4-1-1-1-3

 ياريانه مربوط به آب و آبيات عاميادب -3-4-1-1-1-3

 ياريواژگان و اصطالحات مربوط به آب و آب -0-4-1-1-1-3

 يدامدار -2-1-1-3

 دام -1-2-1-1-3

 ت يانواع دام براساس اهم -1-1-2-1-1-3

 ف انواع دام منطقه با رسم جدول(ي)توص

 ت دامينژاد و خصوص -4ن مختلف يدام در سن ينام محل -2نوع دام  -1 از:ياطالعات مورد ن

 ؛دامرد و موارد مصرف کارب -6 ت داميمالک -6نه ينه، تعداد نريکل، تعداد ماد تعداد ؛تعداد دام -3

و اعتقادات مرب وط ب ه    باورها -1 ....و اتيلبن ،همچون گوشت يي، مصارف غ ايا مصارف مبادله

 انه مربوط به انواع داميات عاميادب -3 انواع دام

 ه دام در فصول مختلفيتغ  -2-1-2-1-1-3

 ز و زمستان(ييه دام در فصول بهار، تابستان، پايف نوع تغ ي)توص

ه ي  مح ل تغ   -4هي  مواد تغ ؛ ه دام در فصول مختلفينوع تغ  -2 نوع دام -1 از:يمورد ن اطالعات

و اعتق ادات   باوره ا  -6 ه دام در روزي  و تع داد دفع ات تغ   زمان  -6 ه دامين مواد تغ يمناب  تثم -3دام 
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 ه داميگان مربوط به تغ واژ -3 ه داميانه مربوط به تغ يات عاميادب -1 ه داميمربوط به تغ 

 ياهان داميگ -4-1-2-1-1-3

 قابل کشت( ياهان داميخودرو، گ ياهان داميموجود در محل: گ ياهان داميف انواع گي)توص

ا قاب ل  ي  خ ودرو   -3 اهي  گ ينام محل -4اه يگ ينام علم -2اه ينوع گ -1 از:ياطالعات مورد ن

ر يسطح ز -1 زمان و فصول کشت -6کاشت، داشت، برداشت  ؛کشت  هويش -6بودن گياه  کشت

 کند. يه مياه مورد نظر تغ يکه از گ ينوع دام -0 دمت کشتق -3 آن يبيکشت و وسعت تقر

 الق و قشالقييدام در  يها و محل نگهدار وهيش -3-1-2-1-1-3

کوچ ک و مح ل    يه ا  ا دس ته ي  بزر   يها دام به صورت گله ينگهدار يها وهيف شي)توص

 (در تابستان و زمستان اي يو قشالق يالقييدر مناطق  آنها ينگهدار

مح ل   -3 وه مراقبت در شبيش -4وه مراقبت در روز يش -2 يبند نوع گله -1 از:ياطالعات مورد ن

 واژگان مربوط -6 در شب يمحل نگهدار -6در روز  ينگهدار

 يسنت يگاه آن در دامداريو جا يشبان -6-1-2-1-1-3

انتخ اب   يچگ ونگ  -4 و مرات ب آن  ينالق اب ش با   -2ف او يشبان و واا -1 از:ياطالعات مورد ن

اف ت  يدر يها دورهمزد و ن ييتع يچگونگ ،زان مزدينوع مزد، م ؛مزد و حقوق شبان -3 شبان و آداب آن

 يورها و اعتقادات مربوط ب ه ش بان  با -1 ياز شبانيل مورد نيوسا -6 آنهاشبان و مزد  ارانيدست -6 مزد

 يو اصطالحات شبان واژگان -0 يانه مربوط به شبانيات عاميادب -3

 دام يگ ار نشانه -6-1-2-1-1-3

انج ام آن:   يمالکان آن و چگونگ ييشناسا يها برا دام يگ ار ا عالمتيف انواع نشانه ي)توص

عالمات به وسيله  يگ ار م و اشکال مختلف، نشانهيوان با عاليق داغ کردن حياز طر يگ ار نشانه

 و ...( يزيآم رنگ

ا ي  مفه وم عالم ات    -4 ه ا  ا نش انه ي  شکل عالمات  -2 يگ ار نوع نشانه -1 از:ياطالعات مورد ن

ا ط ر   ي  له، شکل ينام وس ؛و مشخصات آن يگ ار ل نشانهيوسا -3 ها و ارتباط آن با مالکان دام نشانه

و  يگ  ار  نش انه  يش ر  چگ ونگ   -6 يگ  ار  زمان نش انه  -6 لهيله، کاربرد وسيد و اندازه وسله، ابعايوس

 يگ  ار  انه مربوط به نشانهيمات عايادب -3 دام يگ ار قادات مربوط به نشانهورها و اعتبا -1 ف آنيوصت

 دام يگ ار واژگان و اصطالحات مربوط به نشانه -0 دام
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 دام يريگ جفت -1-1-2-1-1-3

تع داد   -4 دام و علل آن يريگ انسان در جفت دخالت -2 يريگ زمان جفت -1 از:ياطالعات مورد ن

مناس ب و   يام  ر نمونه ديا تکثيد يتول يخاص برا يها يريگ انجام جفت -3 ها نهيبل مادها در مقا نهينر

ش ر  آداب   -6 نهينه از طرف صاحب ماديصاحب نر به يميه تقديا هديپاداش  -6 بهتر با ذکر علل آن

وط قادات مرب  باورها و اعت -1 خاص در مواردويژه  بهدام  يريگ و رسوم افراد محل به هنگام انجام جفت

واژگان و اصطالحات مربوط به  -0 ها دام يريگ انه مربوط به جفتيمات عايادب -3 ها دام يريگ به جفت

 ها دام يريگ جفت

 ش داميزا -3-1-2-1-1-3

  يس نت   هويرف  آن ب ه ش    يم و چگونگمان دايمشکالت زا -2 شيفصل زا -1 از:ياطالعات مورد ن

واژگ ان   -6 ش دامي  ان ه مرب وط ب ه زا   يعام يرهاباو -3 ش داميو رسوم مربوط به هنگام زاآداب  -4

 مربوط

 نوزاد دام يرخواريش -0-1-2-1-1-3

  کن د  يه م  ي  ر مادر تغ يکه دام از ش يمدت زمان ؛دام يرخواريشدوره  -1از: ياطالعات مورد ن

 ر گرفتن نوزاد دامياز ش يها روش -4 دام در طول روز يرخواريش يها بتنو -2

 يوشرديش -10-1-2-1-1-3

 رده منطقه(يش يها از انواع دام يردوشيش يها وهيف شي)توص

 جنس يت  -3 يردوش  يش يه ا  نوب ت  -4 يردوش  يش يه ا  دوره -2ن وع دام   -1از: ياطالعات مورد ن

رد ابزار، اندازه نوع ابزار، نام ابزار، شکل و طر  ابزار، جن  ابزار، کارب ؛يردوشيل شيابزار و وسا -6 ردوشانيش

انه مربوط به يات عاميدبا -3 يردوشيها و اعتقادات مربوط به شباور -1 يردوشيش يها وهيش -6 و ابعاد ابزار

 يردوشيواژگان و اصطالحات مربوط به ش -0 يردوشيش

 يمحصوزت دام -11-1-2-1-1-3

 ير و محصوزت لبنيش -1-11-1-2-1-1-3

 حاصل از آن( ير و انواع محصوزت لبنيف شي)توص

  ر ش تر يش   و ر گ او ير ب ز، ش   يسفند، ش  ر گويش ؛ريانواع ش -1ر: يش (الف از:ياطالعات مورد ن

  .يمص رف مب ادزت   و يد محص وزت لبن   ي، توليي، مصرف داروييمصرف غ ا ؛رفموارد مص -2
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ن ام   -2 رهي  ر، کش ک و غ ي  ر، پنيسرشماست، کره،  ؛ينوع محصول لبن -1 :يحصوزت لبن( مب

نوع ابزار، نام ابزار، شکل و  ؛ديل توليابزار و وسا -3 يند محصول لبيتول يواد ززم برام -4 يمحل

د ي  لتو  هويش   -6 رد ابزار، اندازه و ابعاد اب زار مختلف ابزار، جن  ابزار، کارب يها طر  ابزار، قسمت

، مص رف  ييمصرف غ  ا  ؛رفموارد مص -3 ديدفعات و زمان تول -1 ديتول يها فصول و دوره -6

  د آني  و تول يب  وط ب  ه محص  وزت لبن  ره  ا و اعتق  ادات مرباو -0 گ  ريو مص  ارف د يمب  ادزت

واژگان و اصطالحات مرب وط ب ه    -11 د آنيو تول يبوط به محصوزت لبنانه مريات عاميادب -10

 د آنيو تول يمحصوزت لبن

 گوشت -2-11-1-2-1-1-3

آن  ين قسمت صرفاژ در ارتباط با کشتار دام و مص ارف گوش ت  يشده در ا اطالعات ارائه توجه:)

ب ه  « ها و مراسم نييآ» حوزهکردن دام و مراسم و آداب آن که در  يقربان هويبا ش يستيبوده و نبا

 آن پرداخته خواهد شد، اشتباه گرفته شود.(

کشتار دام و آداب  هويش -4موارد کشتار دام و فصول آن  -2 نوع دام -1 از:ياطالعات مورد ن

رد وع ابزار، نام ابزار، شکل و طر  ابزار، جن  ابزار، کاربن ؛ل و ابزار و آزت کشتار داميوسا -3 آن

، مصرف ييمصرف غ ا ؛وشتموارد مصرف گ -6 م گوشتيتقس  هويش -6ابزار، اندازه و ابعاد ابزار 

ات ي  ادب -3 ش تار دام، گوش ت و م وارد مص رف آن    باورها و اعتقادات مربوط ب ه ک  -1 يمبادزت

واژگ ان و اص طالحات مرب وط ب ه      -0 موارد مص رف آن  شتار دام، گوشت وانه مربوط به کيعام

 کشتار دام، گوشت و موارد مصرف آن

 پشم -4-11-1-2-1-1-3

مص ارف   ؛موارد مصرف -4ينام محل -2شتر و  پشم گوسفند، بز ؛نوع پشم -1 از:ياطالعات مورد ن

 روان داز  ،ران داز يع زان وا  ،پوش اک  هي، استفاده در تهيبافيهمچون قال ي  دستي، استفاده در صنايمبادزت

نوع اب زار، ن ام اب زار، ش کل و      ؛ينيچ ل و ابزار و آزت پشميوسا -6 ينيچ فصول و دفعات پشم -3.. ..و

تق ادات مرب وط   باورها و اع -1 ينيچ پشم  هويش -6ابعاد ابزار طر  ابزار، جن  ابزار، کاربرد ابزار، اندازه و 

واژگان و اصطالحات مرب وط   -0 ينيچ به پشم و پشم انه مربوطيامات عيادب -3 ينيچ به پشم و پشم

 ينيچ به پشم و پشم

 پوست -3-11-1-2-1-1-3
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 يوه دباغيش -4 ينام محل -2 ...و گوسفند، گاو، بزپوست  ؛نوع پوست -1 از:ياطالعات مورد ن

رد اربنوع ابزار، نام ابزار، شکل و طر  ابزار، جن  ابزار، ک ؛يل و ابزار و آزت دباغيوسا -3 پوست

رانداز، بند يچرم، لباس، ز  هي، تهيمصارف مبادزت ؛موارد مصرف پوست -6 ابزار، اندازه و ابعاد ابزار

 آن يان و اصطالحات مربوط به پوست و دباغواژگ -6 ....و طنابو 

 ره(ي)پهن، پشگل، تپاله و غ يمدفوع دام -6-11-1-2-1-1-3

 ؛فم وارد مص ر   -4 ين ام محل    -2... و پش گل په ن،   ؛ينوع مدفوع دام   -1 از:ياطالعات مورد ن

ه ن ي ا ديگ ر    پال ه از  پهاي س وختي همانن د ت   قالب  هيطرز ته -3 ....و ي، مصرف سوختيمصرف کود

 ساخت مح ل   ههمچنين شيو ،هاي سوختي تا فصل سرما اله يا قالبپمحل نگهداري ت -6 مدفوع دامي

 مربوط به مدفوع دامي و موارد مصرف آن گان و اصطالحاتژوا -6 مورد نظر و شيوه استفاده از آن

 سازگاري دام با طبيعت -12-1-2-1-1-3

ه با شرايط آب و ه وايي منطق ه س ازگاري پي دا     کهايي  )توصيف خصوصيات آن دسته از دام

 اند( رده و در زندگي معيشتي مردم منطقه مؤثر واق  شدهک

 ينوع س ازگار  -3 يات جسمانيوصخص -4 ينژاد يها يويژگ -2نوع دام  -1 اطالعات مورد نياز:

 دامداران منطقه يشتيمع يدام در زندگ يد سازگاريفوا -6

 آن يدام و درمان سنت يها يماريب -14-1-2-1-1-3

ش ود و ب ه    ين ام ب رده م     آنها يو روش درمان سنت يدام يها يمارين قسمت تنها از بي)در ا

 اره خواهد شد.(ل اشيبه تفص« يدانش بوم» حوزهها در  درمان دام يچگونگ

 ه ا  يماريب ينام محل -2ت ياهم ج در منطقه براساسيرا يدام يماريانواع ب -1 از:ياطالعات مورد ن

و  يدام   يها يماريانه مربوط به بيعام يباورها -3 يدام يها يماريب يدرمان سنت يها انواع روش -4

 آن يدرمان سنت

 يم کار در دامداريتقس -13-1-2-1-1-3

 ن مختلف(يمربوط به زنان و مردان در سن يدامدار يکارهاف انواع ي)توص

 يدر دامدار ياريهم -16-1-2-1-1-3

ن يقواع د و ق وان   -3 ياريعلل و عوامل هم -4 ينام محل -2 يارينوع هم -1 از:ياطالعات مورد ن

 انياز آغاز تا پا ياريشر  هم -6 ياريت در هميريمد -6 ياريهم
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 يمحصوزت دام حمل و نقل دام و -16-1-2-1-1-3

ات و ي  ر، لبنيمنطقه همچون ش يحمل و نقل دام و محصوزت دام يف چگونگي)شر  و توص

 ره.(يغ

حم ل و    هويش -4له حمل و نقل يوس -2 يا محصوزت دامينوع دام  -1 از:ياطالعات مورد ن

 مبدأ و مقصد حمل و نقل -3 نقل

 يمرتبط با دامدار يمشاغل جانب -11-1-2-1-1-3

ش ر    -3 هدف و کارکرد ش غل  -4غل سن و جن  افراد شا -2 نام شغل -1 از:يمورد ناطالعات 

 ف شغليو توص

 يها و مراسم مربوط به دامدار نييآ -13-1-2-1-1-3

 ح وزه ش ود و در   يمراس م بس نده م     يف کل  ين قسمت تنها به ذکر مشخصات و توصي)در ا

 ل به آن پرداخته خواهد شد(يبه تفص« ها و مراسم نييآ»

 يش ر  کل    -3 مناس بت مراس م   -4مراس م   يزمان اج را  -2 نام مراسم -1 از:يطالعات مورد نا

 مراسم

 مرت  -2-2-1-1-3

 يالقييمرات   -1-2-2-1-1-3

 يمرات  قشالق -2-2-2-1-1-3

 يميمرات  دا -4-2-2-1-1-3

رس م  سعت مرت  و محدوده و و -2 يميدا و ي، قشالقيالقيي ؛وع مرت ن -1 از:ياطالعات مورد ن

چ را از   يه ا  دوره -6ت مرت    ي  مالک -3 آنها ياهان مرت  و نام محليوع گن -4 يکروک يآن بر رو

واژگ ان و   -3 ان ه مرب وط ب ه مرت      يات عامي  ادب -1 اورها و اعتقادات مربوط ب ه مرت    ب -6 مرت 

 اصطالحات مربوط به مرت 

 کوچ -4-2-1-1-3

 کوچ يها يژگيمشخصات و و -1-4-2-1-1-3

  فص ل و زم ان ک وچ    -2 يا خط  ي يچرخش و ي، افقيعمود ؛کوچنوع  -1 از:يورد ناطالعات م

الق، م دت زم ان   ييالق، مدت اسکان در ييدن به يرس يمدت زمان ززم برا ؛مدت دوران کوچ -4
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و ذک ر   يراه ب ا رس م کروک     لي  ا اي  ر کوچ يمس -3 کل مدت کوچ و القييبازگشت از  ياززم بر

ب ي  ترک -6 ت آني  مح ل و موقع  ،القيينام  ؛قالييا يمقصد کوچ  -6 آن يميو اقل يعيت طبيموقع

 يا خانواره ا يف ي  طوايري -1 کنند يف با هم کوچ ميو کدام طوافه يچند طا يعني رو؛ف کوچيطوا

تع داد گوس فندان،    ؛و انواع آن روتعداد دام کوچ -0 روکوچ يتعداد خانوارها -3آن ف يو واا روکوچ

 ، حمل و نقل در کوچهويش -10 ....ها و گاو، ها اسب

 کوچ يها وهيمراحل و ش -2-4-2-1-1-3

 ؛موق ت  يه ا  اسکان در اقامتگ اه  -4 ن کوچيآغاز  همرحل -2دمات کوچ مق -1 از:ياطالعات مورد ن

موق ت   يه ا  ر بودن اقامتگاهيا متغيثابت  و ت اسکان و نام آن، علل اسکانيمدت اسکان، محل و موقع

ا ش ب و م دت زم ان آن،    ي  حرک ت در روز   ؛حرک ت و اس تراحت در ک وچ   زمان  -3 کوچدوره در هر 

ه ا، حرک ت    هحرک ت گل    ؛حرکت در ک وچ   هوياصول و ش -6 ا شب و مدت زمان آنياحت در روز استر

ار ک   ؛القي ي م ک ار در  يتقس   -3 القييمدت اسکان در  -1 القيياسکان در   هويش -6افراد با بار و بُنه 

زم ان و فص ل    -11 بازگشت به قشالق  هويش -10الق ييمان بازگشت از ز -0کودکان و  زنان، مردان

 ا قشالقيدن به مبدأ يرس

 ها و مراسم مربوط به کوچ نييآ -4-4-2-1-1-3

 ح وزه ش ود و در   يمراس م بس نده م     يف کل  ين قسمت تنها به ذکر مشخصات و توصي)در ا

 ل به آن پرداخته خواهد شد.(يبه تفص« ها و مراسم نييآ»

 يشر  کل   -3 مناسبت مراسم -4مراسم  يزمان اجرا -2نام مراسم  -1 از:يات مورد ناطالع

 مراسم

 باورها و اعتقادات مربوط به کوچ -3-4-2-1-1-3

 انه مربوط به کوچيات عاميادب -6-4-2-1-1-3

 واژگان و اصطالحات مربوط به کوچ -6-4-2-1-1-3

 يريگيشکار و ماه -4-1-1-3

 شکار -1-4-1-1-3

 تيانواع شکار براساس اهم -1-1-4-1-1-3
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 ان انواع شکار منطقه و مشخصات آن با رسم جدول(ي)ب

 شکاردوره  -3 فصل شکار -4 ينام محل -2انواع شکار  -1 :براي رسم جدول ازياطالعات مورد ن

 ل و ابزار و آزت شکاريوسا -2-1-4-1-1-3

مختل ف   يها سمتق -3 طر  ابزارشکل و  -4نام ابزار  -2نوع ابزار  -1 از:ياطالعات مورد ن

ان دازه   ؛اندازه و ابعاد اب زار  -1 استفاده از آن  هويبرد ابزار و شکار -6 جن  ابزار -6 آنهاابزار و نام 

 مختلف آن يها کل و قسمت

 شکار يها وهيفنون و ش -4-1-4-1-1-3

ش کار و    هويش   -3 ا مح ل ش کار  ي  مک ان   -4زمان شکار  -2نوع شکار  -1 از:ياطالعات مورد ن

 مراحل آن

 علل و موارد مصرف شکار -3-1-4-1-1-3

تفنن و  (ج يمصرف خوراک (ب يا مصرف مبادله (ان اهداف شکار و موارد مصرف آن: الفي)ب

 وانات مضر(يدف  ح (د تفرج

   شکاريتوز -6-1-4-1-1-3

 آن( يارهايا گوشت شکار و اساس و معيم شکار يتقس هويف شي)توص

 ها و مراسم مربوط به شکار نييآ -6-1-4-1-1-3

 ح وزه ش ود و در   يمراس م بس نده م     يف کل  ين قسمت تنها به ذکر مشخصات و توصي)در ا

 ل به آن پرداخته خواهد شد.(يبه تفص« ها و مراسم نييآ»

 يش ر  کل    -3 مناس بت مراس م   -4مراس م   يزمان اج را  -2نام مراسم  -1 از:ياطالعات مورد ن

 مراسم

 و اعتقادات مربوط به شکارباورها  -1-1-4-1-1-3

 انه مربوط به شکاريات عاميادب -3-1-4-1-1-3

 واژگان و اصطالحات مربوط به شکار -0-1-4-1-1-3

 يريگيماه -2-4-1-1-3

 تيد منطقه براساس اهميقابل ص يها يانواع ماه -1-2-4-1-1-3
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 د منطقه و مشخصات آن با رسم جدول(يقابل ص يها يف انواع ماهي)توص

 ديفصل ص   -4 ينام محل -2د يقابل ص يها يانواع ماه -1رسم جدول:  ياز برايت مورد ناطالعا

 ديصدوره  -3

 ديل و ابزار و آزت صيانواع دام و وسا -2-2-4-1-1-3

  ش کل و ط ر  دام   -4ن ام دام   -2دام  ن وع  -1: ياديان واع دام ص    ياز ب را ي  اطالعات مورد ن (الف

، س ن، ج ن    ؛سازندگان دام -1ساخت دام هويش -6جن  دام  -6 آنهامختلف دام و نام  يها قسمت -3

 يه ا  ان دازه ک ل و قس مت    ؛ان دازه و ابع اد دام   -0 اس تفاده از دام   هويش -3.... و زان درآمدي، ميگروه قوم

 مختلف آن

ش کل   -4نام اب زار   -2نوع ابزار  -1 د:يل و ابزار و آزت صير وسايسا ياز براياطالعات مورد ن( ب

اس تفاده از    هويبرد اب زار و ش   کار -6 جن  ابزار -6 آنهامختلف ابزار و نام  يها سمتق -3 ابزارو طر  

 مختلف آن يها اندازه کل و قسمت ؛اندازه و ابعاد ابزار -1 آن

 يريگيماه يها وهيفنون و ش -4-2-4-1-1-3

 ديص  هويش -4 ديزمان ص -2 ينوع ماه -1از: ياطالعات مورد ن

 دشدهيص يها يارد مصرف ماهمو -3-2-4-1-1-3

و  يي، مصرف غ  ا يمصرف مبادزت ؛موارد مصرف -2 دشدهيص ينوع ماه -1 از:ياطالعات مورد ن

 گريمصارف د

 دشدهيص يها يم ماهي  و تقسيتوز -6-2-4-1-1-3

 (آن يارهايدشده و اساس و معيص يها يم ماهيتقس  هويف شيتوص)

 شدهديص يها يماه ينگهدار  هويش -6-2-4-1-1-3

 (...و : نمک سود کردن، خشک کردن، منجمد کردنيماه ينگهدار  هويف شيتوص)

 يريگيها و مراسم مربوط به ماه نييآ -1-2-4-1-1-3

 ح وزه ش ود و در   يمراس م بس نده م     يف کل  ين قسمت تنها به ذکر مشخصات و توصي)در ا

 ل به آن پرداخته خواهد شد.(يبه تفص« ها و مراسم نييآ»

 يش ر  کل    -3 مناس بت مراس م   -4مراس م   يزمان اج را  -2نام مراسم  -1 از:ين اطالعات مورد

 مراسم
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 يريگيباورها و اعتقادات مربوط به ماه -3-2-4-1-1-3

 يريگيانه مربوط به ماهيات عاميادب -0-2-4-1-1-3

 يريگيواژگان و اصطالحات مربوط به ماه -10-2-4-1-1-3

 وريپرورش ط -3-1-1-3

 تيور منطقه براساس اهميانواع ط -1-3-1-1-3

 ور منطقه و مشخصات آن با رسم جدول(يف انواع طي)توص

 وريه طيو تغ  ينگهدار يها وهيش -2-3-1-1-3

ور ي  ط يمحل نگه دار  -4ور در روز يط يمحل نگهدار -2 ورينوع ط -1 از:ياطالعات مورد ن

 ه و مواد آنينوع تغ  -6 در شب

 وريش طل و ابزار و آزت پروريوسا -4-3-1-1-3

مختل ف   يه ا  سمتق -3 شکل و طر  ابزار -4نام ابزار -2نوع ابزار  -1 از:ياطالعات مورد ن

ان دازه   ؛اندازه و ابعاد اب زار  -1 استفاده از آن هويابزار و شکاربرد  -6 رجن  ابزا -6 آنهاابزار و نام 

 مختلف آن يها کل و قسمت

 ور و موارد مصرف آنيمحصوزت ط -3-3-1-1-3

ور و م وارد مص رف   يور، پَر طيور، تخم طيور همچون گوشت طيانواع محصوزت ط في)توص

 آن(

 و يي، مص رف غ  ا  يمصرف مبادزت ؛موارد مصرف -2نوع محصول  -1 از:ياطالعات مورد ن

 همچون بالش ي  دستيد صنايتول

 ور و پرورش آنيباورها و اعتقادات مربوط به ط -6-3-1-1-3

 ور و پرورش آنيمربوط به طانه يات عاميادب -6-3-1-1-3

 ور و پرورش آنيواژگان و اصطالحات مربوط به ط -1-3-1-1-3

 پرورش زنبور عسل -6-1-1-3

 منطقه يکندودار يواحدها -1-6-1-1-3
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، يس بد  ؛منطق ه  يع کندوهانو -2 منطقه يکندودار يتعداد واحدها -1 از:ياطالعات مورد ن

ک از ي  اف راد ش اغل در ه ر     -6 کن دوها در منطق ه   مح ل اس تقرار   -3 ت کندوهايمالک -4 يا جعبه

 زان حقوقيم و يربوميا غي يتعداد، سن، جن ، بوم ؛يکندودار يواحدها

 ملکه يپرورش و نگهدار  هويش -2-6-1-1-3

 (يسنت  هويآن به ش يپرورش ملکه و نگهدار  هويف شي)توص

 ا پرورش زنبور عسلي يکندودار  هويش -4-6-1-1-3

 از آغاز تا برداشت عسل( يا کندوداريتلف پرورش زنبور عسل ف مراحل مخي)توص

زم ان   و دي  ان ش روع تول زم   ؛فصل و زمان پرورش زنبور عسل در منطقه -1 از:ياطالعات مورد ن

 يه ا  وهيش   -3 کن دو  يه ا  چهيباز کردن در ؛ديتولآغاز پرورش و  -4 پرورشدوره  -2برداشت عسل 

مرت ب   -6 دن عسل از کن دو يا بريبرداشت  ياه وهيش -6 ديمرحله تول يبه کندو ط يدگيرس پرورش و

ب ه   آنه ا ا انتق ال  ي  گ ر از فصل س رما و   يپوشاندن کندوها برا -1 بعددوره د يتول يکردن کندوها برا

 گريد يمناطق خوش آب و هوا

 گريو نقل مکان کندوها به مناطق د ييجابجا -3-6-1-1-3

ن ام   -2 گ ر و عل ل آن  يکننده به مناطق د نل مکانق يتعداد واحدها -1 از:ياطالعات مورد ن

مناطق  ياهيو پوشش گ ييآب و هوا يها يژگيو -4 نتقال کندوهانقل و ا يمناطق مورد نظر برا

ط ول دوره، فص ل و زم ان انتق ال      ؛دوران نقل و انتقال -3 نقل و انتقال کندوها يد نظر برامور

 نقل و انتقال کندوها  هويش -6 مان بازگرداندن کندوها به منطقهکندوها، فصل و ز

 ورش زنبور عسلل و ابزار و آزت پريوسا -6-6-1-1-3

مختل ف   يها قسمت -3 شکل و طر  ابزار -4نام ابزار  -2نوع ابزار  -1 از:ياطالعات مورد ن

زه ان دا  ؛اندازه و ابعاد اب زار  -1 استفاده از آن هويبرد ابزار و شکار -6 جن  ابزار -6 آنهابزار و نام ا

 مختلف آن يها کل و قسمت

 محصوزت کندو و موارد مصرف آن -6-6-1-1-3

، مص رف  يمص رف مب ادزت   ؛موارد مص رف  -2 عسل ؛نوع محصول -1 از:ياطالعات مورد ن

 ييغ ا

 باورها و اعتقادات مربوط به پرورش زنبور عسل و محصول آن -1-6-1-1-3
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 عسل و محصول آنانه مربوط به پرورش زنبور يات عاميادب -3-6-1-1-3

 واژگان و اصطالحات مربوط به پرورش زنبور عسل و محصول آن -0-6-1-1-3

 (يشم )نوغانداريپرورش کرم ابر -6-1-1-3

 شم در منطقهيدهندگان کرم ابر پرورش -1-6-1-1-3

  ج ن   و تع داد، س ن   ؛ش م در منطق ه  يبردهن دگان ک رم ا   تع داد پ رورش   -1 از:ياطالعات مورد ن

 شميکرم ابرمحل پرورش  -2

 شميل و ابزار و آزت پرورش کرم ابريوسا -2-6-1-1-3

مختل ف   يها قسمت -3 شکل و طر  ابزار -4نام ابزار  -2نوع ابزار  -1 از:ياطالعات مورد ن

ان دازه   ؛اندازه و ابعاد اب زار  -1 استفاده از آن  هويبرد ابزار و شکار -6 جن  ابزار -6 آنهابزار و نام ا

 مختلف آن يها کل و قسمت

 شميپرورش کرم ابر  هويش -4-6-1-1-3

 له(يد پياز آغاز تا تول يشم به روش سنتيپرورش کرم ابر يها وهيف مراحل و شي)توص

 م دت زم ان   و آنها يزير تخم ،ها پروانه يريگ جفت ؛شميه کرم ابريطرز ته -1 از:ياطالعات مورد ن

 و يدگيرس   هويش -3 ها کرم  هينوع تغ  -4 ها کرم يمحل نگهدار -2ها به کرم  ل تخميتبد يززم برا

 ها لهيبرداشت پ  هويش -6 ها لهيد پيها تا تول پرورش کرم

 لهيشم از پيد ن  ابريتول يسنت  هويش -3-6-1-1-3

 له(يپ يشم از تارهايد ن  ابريتول يف چگونگي)توص

 شميد ن  ابريل و ابزار و آزت پرورش کرم و توليوسا -6-6-1-1-3

مختل ف   يها قسمت -3 شکل و طر  ابزار -4نام ابزار  -2نوع ابزار  -1 از:يورد ناطالعات م

ان دازه   ؛اندازه و ابعاد اب زار  -1 ستفاده از آنا  هويرد ابزار و شکارب -6 جن  ابزار -6 آنهابزار و نام ا

 مختلف آن يها کل و قسمت

 شميموارد مصرف ن  ابر -6-6-1-1-3

  هي  ، تهيب اف ي  قالي، استفاده در صنايمچون مصارف مبادزتشم هين  ابر ان موارد مصرفي)ب

 گر(يپوشاک و موارد د
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 شميد ن  ابريشم و توليباورها و اعتقادات مربوط به پرورش کرم ابر -1-6-1-1-3

 شميد ن  ابريشم و توليانه مربوط به پرورش کرم ابريات عاميادب -3-6-1-1-3

 شميد ن  ابريشم و توليرورش کرم ابرواژگان و اصطالحات مربوط به پ -0-6-1-1-3

 ي  دستيصنا -1-1-1-3

در « ي  دس ت يصنا«  هنياطالعات در زم يآور است که جم  ين نکته ززم و ضروريح اي)توض

ب ه عن وان   « ينظام اقتصاد» حوزهر د (الف رد:يگ يصورت م يمختلف و در ابعاد متفاوت حوزهسه 

ب ه لح اظ نق ش و    « هن ر » ح وزه در  (بو  منطقهو نقش آن در اقتصاد  يدياز مشاغل تول يکي

 . مورد مطالعهجامعه از هنر  يبه عنوان نمود ي  دستيبه کار رفته در صنا ينگارها

اش اره خواه د    ي  دس ت يصنا يشتيو مع ين قسمت تنها به نقش اقتصاديل در اين دليبه هم

 (.شدد آن پرداخته خواهد يتول هويبه ش« ي  بوميفنون و صنا» حوزهشد و در 

 تيمنطقه براساس اهم ي  دستيانواع صنا -1-1-1-1-3

 منطقه با رسم جدول( ي  دستيف انواع صناي)توص

 ي  دستيها و مشخصات صنا يژگيو -2-1-1-1-3

 و تعداد، س ن  ؛ا افراد شاغلي سازندگان -4 ينام محل -2 ي  دستينوع صنا -1 از:ياطالعات مورد ن

، يا مص ارف مبادل ه   ؛م وارد مص رف   -1 دي  مح ل تول  -6د يفصل تول -6 ديمدت زمان تول -3جن  

 ...و يني، مصارف تزئيمصارف خانگ

 ي  دستيد صنايمرتبط با تول يمشاغل جانب -4-1-1-1-3

ش ر    -3 هدف و کارکرد ش غل  -4سن و جن  افراد شاغل  -2نام شغل  -1 از:ياطالعات مورد ن

 ف شغليو توص

 (يد سنتيگر مشاغل تولي)د .... -3-1-1-3

فوق  ينگار خاص منطقه که در طر  مردم يسنت يدين قسمت آن دسته از مشاغل تولي)در ا

 اشاره نشده است، آورده خواهد شد.( آنهابه 

 يد صنعتيشت در نظام توليمع يها وهيمشاغل و ش -2-1-3
ه ي  تک يو س نت  ياطالعات بر موضوعات بوم يآور فوق در جم  ينگار )از آنجا که طر  مردم
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مختص ر در   ين قسمت و ارائ ه اطالع ات  يدر ا« يصنعت يديمشاغل تول»ا هدف از آوردن دارد، ل 

ست، بلک ه ص رفاژ ه دف نش ان دادن     ين يصنعت ين واحدهايد ايتول  هوي، پرداختن به شآنها  هنيزم

ن اطالع ات  ي  ا به وس يله است تا  يشت جوام  سنتيو مع يزندگ هويد در شين مشاغل جدير ايتثث

جوام     يش ت يو مع يفرهنگ   يه ا  يژگيبتوانند به شناخت و يگران فرهنگ ليحلشناسان و ت مردم

 ند.(يل آيرات به وجود آمده در آن ناييو تغ يسنت

 يصنعت يکشاورز -1-2-1-3

 افته در منطقه به طور خالصه(ي گسترش يصنعت يها يف انواع و اشکال کشاورزي)توص

ا مؤسس ه  ي  ام ش رکت  ن   -2 ت آنو محص وز  يص نعت  ينوع کشاورز -1 از:ياطالعات مورد ن

ت واح د  ي  س ابقه فعال  -6د ي  زان توليم -3ت آن يمحل کشت، وسعت و موقع -4 يکشاورز يديتول

اد شاغل، محل افر يل قبلغا، شيزان حقوق و مزايتعداد، سن، جن ، م ؛يافراد شاغل بوم -6 يديتول

ا، مح ل  ي  زان حق وق و مزا يتعداد، سن، جن ، م ؛ير بوميافراد شاغل غ -1 يساعات کار و اسکان

 اسکان

 يصنعت يدامدار -2-2-1-3

 افته در منطقه به طور خالصه(يگسترش  يصنعت يف انواع و اشکال دامداري)توص

ا ي  ن ام ش رکت    -2آن  يو لبن   يو محص وزت دام    يصنعت ينوع دامدار -1 از:ياطالعات مورد ن

س ابقه   -6 يد محصوزت داميتول زانيم -3ت آن ي، وسعت و موقعيمحل دامدار -4 يمؤسسه دامدار

اد اف ر  يا، ش غل قبل   يزان حقوق و مزايتعداد، سن، جن ، م ؛يافراد شاغل بوم -6 يديت واحد توليفعال

زان حق وق و  ي  تع داد، س ن، ج ن ، م    ؛ير بوميافراد شاغل غ -1 يساعات کار و شاغل، محل اسکان

 ا، محل اسکانيمزا

 وريپرورش ط يصنعت يواحدها -4-2-1-3

افته در منطق ه  ي ور گسترشيا پرورش طي يمرغدار يصنعت يف انواع و اشکال واحدهاي)توص

 به طور خالصه(

ا ي  ؤسس ه  ن ام م  -2 ور و محص وزت آن ي  پرورش ط يصنعت نوع واحد -1 از:ياطالعات مورد ن

د محص وزت  ي  زان تولي  م -3 ت آنيانه، وسعت و موقعمحل کارخ -4 وريپرورش ط يشرکت صنعت

زان حق وق و  ي  تعداد، س ن، ج ن ، م   ؛يافراد شاغل بوم -6 يديت واحد توليبقه فعالسا -6کارخانه 
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تع داد، س ن،    ؛يرب وم يافراد شاغل غ -1 يساعات کار و اد شاغل، محل اسکانافر يا، شغل قبليمزا

 يساعات کارو  ا، محل اسکانيزان حقوق و مزايجن ، م

 منطقه( يتد صنعيتول يگر کارخانجات و واحدهاي)د ...... -3-2-1-3

افت ه در منطق ه ب ه ط ور     ي گس ترش  يص نعت  يديتول يگر کارخانجات و واحدهايف دي)توص

 (يصنعت يريگيخالصه، همچون ماه

 ينظام خدمات -2-4

 يسنت يمشاغل خدمات -1-2-3

، «يابانيآس  »، «ينج ار »، «يآهنگ ر »منطق  ه همچ ون   يف ان واع مش اغل خ دمات   ي)توص  

 ره با رسم جدول(يو غ« يور لهيپ»، «يبقال»، «يدزک»

تع داد ه ر    -4 مش اغل  ينام محل -2 انواع مشاغل -1رسم جدول:  ياز براياطالعات مورد ن( الف

 ک از مشاغلي

  ت ش غل يريم د  -4مک ان ش غل    -2ن وع ش غل    -1 هر شغل: ياز براياطالعات مورد ن( ب

 اجتم اعي   و پايگ اه زان حق وق  ي  ، مي، گروه م هبيه قومتعداد، سن، جن ، گرو ؛افراد شاغل -3

نوع ابزار، نام ابزار، کاربرد ابزار و طرز استفاده از آن  ؛ابزار و لوازم کار -6 فصول و ساعات کار -6

ه درآمد روزان   ؛زان درآمديم -3 شده نوع خدمات ارائه -1، اندازه و ابعاد ابزار يعمال فنبا توجه به ا

واژگ ان و   -11 ان ه مرب وط  يعامات ي  ادب -10ب وط  باوره ا و اعتق ادات مر   -0 ا درآم د ماهان ه  ي

 اصطالحات مربوط

 نينو يمشاغل خدمات -2-2-3

ه ي  تک يو سنت ياطالعات بر موضوعات بوم يآور  فوق در جم  ينگار )از آنجا که طر  مردم

مختصر در  ين قسمت، صرفاژ ارائه اطالعاتيدر ا« نينو يمشاغل خدمات»دارد، ل ا هدف از آوردن 

 هويش   ،ن مشاغل بر فرهنگير ايزان تثثينشان دادن م ين براينو يدارو ا يمشاغل خدمات  هنيزم

 يها يژگين اطالعات امکان شناخت ويا به وسيلهاست تا  يشت مردم در جوام  سنتيو مع يزندگ

گران  ليشناسان و تحل ممرد يرات به وجود آمده در آن براييو تغ يجوام  سنت يشتيمع و يفرهنگ
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 د.(ياهم آفر يفرهنگ

مح ل   -4يا شرکت خدماتينام مؤسسه  -2ياتا واحد خدمينوع شغل  -1 از:يت مورد ناطالعا

تعداد، سن، جن ، حق وق   ؛يافراد شاغل بوم -6 شده نوع خدمات ارائه -3 يا مکان واحد خدماتي

ا، ي  جن ، حق وق و مزا  ،داد، سنتع ؛يربوميافراد شاغل غ -6 يساعات کار و يغل قبلا، شيو مزا

 يت کارساعاو  محل اسکان

 تينظام مالک -1-4

 تيانواع مالک -1-4-3

 يزراع يها نيت زميمالک -1-1-4-3

 ت باغاتيمالک -2-1-4-3

 ت داميمالک -4-1-4-3

 ياريت آب و مناب  آبيمالک -3-1-4-3

 ت(يگر اشکال مالکي.... )د -6-1-4-3

، يا اجاره ؛ي ارحوه واگن -4 نام مالک -2.... و ، دامغن، بايزم ؛تيوع مالکن -1 از:ياطالعات مورد ن

ره ا و اعتق ادات   باو -6 يمدت زم ان واگ  ار   -6 يط واگ اريا شرايزان اجاره بها يم -3 ....و يقرارداد

 تيواژگان و اصطالحات مربوط به مالک -3 تيانه مربوط به مالکيات عاميادب -1 تيمربوط به مالک

 م ارثيا تقسيم ثروت يتقس -2-4-3

ر بازمان دگان.  يا س ا ي  ن فرزندان پسر، دختر، همسر يا ارث بيت م ثرويتقس يف چگونگي)توص

 يازي  رد، ني  ج در کشور انجام گيرا يو شرع ين مدنيم ارث براساس قوانيکه اگر تقس نيح ايتوض

 ين عرفيکه براساس قوان يبه آن کرد. اما در صورت يا توان اشاره يست و تنها ميبه گزارش آن ن

اطالع ات مرب وط ب ه آن     يس ت يباش د، با  يو م دن  ي، شرعين عرفيناز قوا يقيا تلفيرد يانجام پ 

 شود.( يگردآور

در ن پسران از پسر ارشد تا پسر کوچ ک  يکه ب يدر صورت ؛زان ارث پسريم -1 از:ياطالعات مورد ن

در ص ورت فق دان    -3 زان ارث همس ر ي  م -4زان ارث دخت ر  ي  م -2د شود يباشد، ق يحق ارث تفاوت

دات مربوط باورها و اعتقا -6 رديگ ين بستگان انجام ميب يشکل م ثروت به چهيک، تقسيخانواده درجه 
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واژگ ان و اص طالحات    -1 ا ارثي  م ث روت  يانه مربوط به تقس  يات عاميادب -6ا ارثيم ثروت يبه تقس

 ا ارثيم ثروت يمربوط به تقس

 ياتينظام مال -4-4

 نيات زميمال -1-3-3

 ات داميمال -2-3-3

 ولات محصيمال -4-3-3

 ات مسکنيمال -3-3-3

 (ياتيگر مناب  مالي....  )د -6-3-3

 اتي  زمان و دوره اخ  مال -4سبه آن اات و محيزان ماليم -2ات ينوع مال -1 از:ياطالعات مورد ن

واژگ ان و   -6 اتي  ان ه مرب وط ب ه مال   يات عامي  ادب -6 وه برخ ورد ب ا آن  يو ش   ياتي  م ماليجرا -3

 اتياصطالحات مربوط به مال

 نظام مبادالت )داد و ستد( -5-4

 انواع مبادزت -1-6-3

 هيهد -1-1-6-3

ه ي  ا خ انواده هد يشخص  -4 ه و زمان آنيمناسبت هد -2ه ينوع هد -1 از:ياطالعات مورد ن

ه دادن متق ابالژ  ي  ک ه هد  يدر ص ورت  ؛ه متقاب ل ي  هد -6 ه و آداب آنيدادن هد  هويش -3 رندهيگ

داش ته باش د، در آن ص ورت     يدر پ يعنوان تشکر و قدردانرا از طرف مقابل به  يا هيافت هديدر

 يآور ز جم   ي  ن« ب ل و آداب آن ه متقايدادن هد هويش»و « ه متقابلينوع هد»در مورد  ياطالعات

ه و ي  ان ه مرب وط ب ه هد   يات عاميادب -1 ه دادنيه و هديادات مربوط به هدباورها و اعتق -6 شود

 ه دادنيه و هديبه هدواژگان و اصطالحات مربوط  -3 ه دادنيهد

 ياپايپا  همبادل -2-1-6-3

 مبادل ه ا مکان يمحل  -4 زمان مبادله -2ا محصول مورد مبادله ينوع کاز  -1 از:ياطالعات مورد ن

ات ي  ادب -1 ياپ ا يتقادات مرب وط ب ه مبادل ه پا   باورها و اع -6 مبادله  هويش -6و اصول مبادله ار يمع -3



 124 /نگاري  فصل چهارم: الگوي کار مردم  

 ياپايواژگان و اصطالحات مربوط به مبادله پا -3 يپاايانه مربوط به مبادله پايامع

 يا فروش نقديمبادله  -4-1-6-3

، محصوزت ي، دام و محصوزت داميمحصوزت زراع ؛نوع محصول -1 از:ياطالعات مورد ن

مت به يق ؛ار سنجش آنيمت محصول و معيق -2 ....و ي  دستيصنا ور و محصوزت آن،ي، طيباغ

 يگ ر واح دها  يدمت ب ه  يق و ا تعداديمت به رأس ي، قيمت به مَن محليق تُن، مت بهيلوگرم، قيک

، فروش در يمحل يفروش در محل، فروش در بازارها ؛محل فروش -4 يا محلي يسنجش رسم

ا ي  ت مربوط ب ه مبادل ه   باورها و اعتقادا -3 همجوار يمناطق و شهرها يو بازارها يمراکز تجار

واژگان و اصطالحات مربوط  -6 يا فروش نقديبه مبادله  ه مربوطانيات عاميادب -6 يفروش نقد

 يا فروش نقديبه مبادله 

 گر مبادله(ي....  )اشکال د -3-1-6-3

 مراکز داد و ستد -2-6-3

 يمحل يبازارها -1-2-6-3

ب ازار   يي، سازنه، مکاره، برپ ا ي، فصليهفتگ ي: بازارهايمحل يف انواع بازارهاي)شر  و توص

 (و... مراسم خاص يبه مناسبت برگزار

ب ازار ب ه    يي، س ازنه، مک اره، برپ ا   ي، فص ل يهفتگ ؛ينوع بازار محل -1 از:ياطالعات مورد ن

 يب ازار محل    يرگزارت بيمحل و موقع -4 ينام بازار محل -2... و اسم خاصمر يمناسبت برگزار

مدت  -6 يمحلبازار  يدوره و زمان برگزار -6 يکننده در بازار محل مناطق شرکتا يروستاها  -3

 يت بازار محليريمد -3 يمحل يشده در بازارها جناس عرضها -1 يبازار محل يزمان برگزار

 مراکز داد و ستد مناطق شهري همجوار -2-2-6-3

روزها و اي ام مراجع ه    -2نام شهر يا بخش مورد نظر و فاصله آن از محل  -1 اطالعات مورد نياز:

نوع محصوزت قابل فروش اهالي محل در بازاره اي ش هري    -4اهالي محل به بازار شهري همجوار 

 شيوه حمل و نقل محصول به بازارهاي شهري همجوار -3همجوار 
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 يشاونديخانواده و خو -5

 خانواده -3-5

 اشکال خانواده -1-1-6
 ل(آن با رسم جدو يها يگژينواده در جامعه مورد مطالعه و وف اشکال مختلف خاي)توص 

 قابل توجه پژوهشگران محترم
هايي چ ون مالکي ت در خ انواده، ازدواج و     ويژه در بخش به« نظام خانواده و خويشاوندي»از آنجا که در حوزه 

ش ده مختلف ي از مالکي ت، آداب و ق وانين ازدواج و      طالق، قوانين عرفي جوام  ايلي و روستايي اشکال ب ومي 

نگاري،  آنها ترسيم کرد، ل ا در اين راهنماي مردم  توان الگوي عامي را براي همه ند و نميا طالق را پديد آورده

در حالي که سعي شده است تا الگوي کار جامعي در حد امکان ارائه ش ود، ام ا در برخ ي م وارد ص رفاژ خ ود       

العه بيابد و اطالع ات  جامعه مورد مط شده مالکيت در خانواده و غيره را در اشکال خاص و بوميبايد پژوهشگر 

ک نم ک ه    مربوط به آن را گردآوري کند. ل ا در اين راستا توجه پژوهشگران محترم را به اين نکت ه جل ب م ي   

ش وند. ق وانين ش رعي و م دني،      تقسيم م ي « عرفي»و « مدني»، «شرعي»اي به سه دستة  قوانين هر جامعه

باشند، شکل يکس اني   حاظ م هبي و ملي مشترک مياي هستند و در ميان جوامعي که به ل شده قوانين شناخته

شوند، از محلي به محل ديگ ر،   گيرند و اداره مي دارند و مسائل و موضوعاتي که براساس اين قوانين شکل مي

از روستايي به روستايي ديگر يا از شهري به شهر ديگر تفاوتي با هم ندارند )مانند تقسيم ارث در قوانين مدني 

 سالم(.ايران يا شرع ا

اي از  ل ا آنچه بيش از همه اهميت دارد، قوانين عرفي يک جامعه است که اش کال خ اص و ب ومي ش ده    

آورد. بنابراين در شناسايي اين موضوعات، توجه پژوهشگر بايس تي ب ه آن    مالکيت، ازدواج و طالق را پديد مي

ان د و ي ا تلفيق ي از ق وانين      گرفت ه دسته از مواردي باشد که براساس قوانين عرفي جامعه مورد مطالعه شکل 

 عرفي، شرعي و مدني جامعه هستند.

در مبح و  « زن ب ه زن ک ردن  »در بخش مالکيت خانواده، ي ا رس م   « اقتصاد يک کاسه»مواردي چون 

 اند. اي به خود گرفته شده اند که در برخي از مناطق ايران شکل بومي ازدواج، برخاسته از قوانين عرفي جامعه
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 خانواده گسترده -1-1-1-6
استوار اس ت.   ياست، بر پدرسازر يلياجامعه ن شکل خانواده در يتر جيخانواده گسترده که را

و  )شوهر و همسر( و فرزندان مجرد، پس ران متثه ل، عروس ان    ن خانواده از مجموع پدر و مادريا
 د.رس ين نسل ميآن گاه تا چند يافته است که گستردگيل ينوادگان تشک

 يخانواده ستاک -2-1-1-6
در خ انواده  «. يا هس ته   هخانواد»و « گسترده  هخانواد»ن ياست ماب يا ، خانوادهيخانواده ستاک

 يمس تقل   هخ انواد خود  يه فرزندان برايماند و بق ياز فرزندان پسر نزد خانواده م يکيتنها  يستاک
 .است ين نوع خانواده خاص جوام  سنتيدهند. ا يل ميتشک
 يا خانواده هسته -4-1-1-6

ن د، از پ در، م ادر و فرزن دان     يگو يز مين« يخانواده زن و شوهر»که به آن  يا هسته  هخانواد
دهند و فرزندان بعد از ازدواج خانواده  يل ميآن را تشک يمرکز  هافته که پدر و مادر هستيل يتشک

ن ن وع خ انواده   ي  مانن د. ا  يم   يقن خ انواده ب ا  يوه در ايگاه افراد مجرد و ب يکنند. ول يرا ترک م
 شود. يچندان مشاهده نم يان جوام  سنتياست و در م يمختص جوام  صنعت

 وسته )هم بسته(يخانواده پ -3-1-1-6
، معموزژ دو يا هسته  هند، از دو خانواديگو يز مين« خانواده هم بسته»وسته که به آن يپ  هخانواد

ن ن وع  ي  هران، همسران و فرزندان دو خانواده است. اشو شود که شاملِ يل ميبرادر متثهل، تشک
 شود. يده ميبه ندرت د يليان جوام  ايخانواده در م

 يخانواده چند زن -6-1-1-6
ن خ انواده ممک ن   ي  شود. در ا يل ميتشک آنهااز شوهر، همسران و فرزندان  يخانواده چند زن

 .کنند يا به طور جداگانه زندگيگر و يکدياست همسران مرد با 
 خانواده گسسته )ناقص( -6-1-1-6
ن اداره ياز وال د  يکي يا طالق آنان، از سويا همسر يکه خانواده، به علت مر  شوهر  يزمان

 ند.يگو يم« ا ناقصيگسسته  هخانواد»شود، آن خانواده را 

 گر اشکال خانواده(ي..... )د -1-1-1-6

 م کار در خانوادهيتقس -2-1-6
 مردان يکارها -1-2-1-6
 زنان يکارها -2-2-1-6
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 مشترک زنان و مردان يکارها -4-2-1-6
 کودکان يکارها -3-2-1-6

 ک از زنان، مردان و کودکان(يف هر يم کار در خانواده و واايتقس  هويف شي)توص

 ت در خانوادهيمالک -4-1-6
ر بازمان دگان.  يا س ا ي  ن فرزندان پسر، دختر، همسر يا ارث بيم ثروت يتقس يف چگونگي)توص

به  يازيج در کشور انجام شود، نيرا يو شرع ين مدنيقوان براساس م ارثيکه اگر تقس نيح ايوضت
 ين عرف  يکه براس اس ق وان   يبه آن کرد. اما در صورت يا توان اشاره يست و فقط ميگزارش آن ن
اطالع ات مرب وط ب ه آن     يس ت يباش د، با  يو م دن  ي، شرعين عرفياز قوان يقيا تلفيرد يانجام پ 
 شود.( يورآ جم 

در ن پسران از پسر ارشد تا پسر کوچ ک  يکه ب يدر صورت ؛زان ارث پسريم -1 از:ياطالعات مورد ن
در ص ورت فق دان    -3 زان ارث همس ر ي  م -4زان ارث دخت ر  ي  م -2د شود يباشد، ق يحق ارث تفاوت
دات مربوط قاباورها و اعت -6 رديگ ين بستگان انجام ميب يشکل م ثروت به چهيک، تقسيخانواده درجه 

واژگ ان و اص طالحات    -1 ا ارثي  م ث روت  يانه مربوط به تقسيات عاميادب -6 ا ارثيم ثروت يبه تقس
 ي، خانوادگي و ...کاشترا ؛يتکانواع مال -3 ا ارثيم ثروت يمربوط به تقس

 يخانوادگ يآداب و رسوم و رفتارها -3-1-6
 آداب و رسوم -1-3-1-6
 آداب غ ا خوردن -1-1-3-1-6
 يهمانيآداب م -2-1-3-1-6
 احترام به بزرگان -4-1-3-1-6
 گر(ي....  )موارد د -3-1-3-1-6
 ان خانواده(يگر در مي، احترام به بزرگان و موارد ديهمانيف کامل آداب غ ا خوردن، ميتوص)
 رفتارهاي اندامي معيار  -2-3-1-6
 نشستن هويش -1-2-3-1-6
 ستادنيا هويش -2-2-3-1-6
 راه رفتن هويش -4-2-3-1-6
 دنيخواب هويش -3-2-3-1-6
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 نوازش کردن هويش -6-2-3-1-6
 دنيخند هويش -6-2-3-1-6
 ه کردنيگر هويش -1-2-3-1-6
 گر(ي.... )موارد د -3-2-3-1-6

دن، ن وازش  ي  ستادن، راه رفتن، خوابيافراد به هنگام نشستن، ا يبدن يق رفتارهايف دقي)توص
جامعه م ورد مطالع ه    يفرهنگ يها يژگياز و ياريوکننده بسن رفتارها بازگيگر. ايکردن و موارد د

 است.(

 ازدواج -6-1-6
 ينيرۀ همسرگزيدا -1-6-1-6
 (ي)درون همسر يازدواج درون گروه -1-1-6-1-6
 (ي)برون همسر يازدواج برون گروه -2-1-6-1-6
 مورد مطالعه و علل و عوامل آن(جامعه ان محدوده انتخاب همسر در ي)ب
 محارم  هکشب -2-6-1-6
شوند.  يگر شناخته ميکدين افراد که به عنوان محارم يمربوط به ازدواج ب يها تيان ممنوعي)ب
 تنها موارد آن يادآوري شوند ست،ين يو قانون يشرع يها تيبه شر  ممنوع يازين قسمت نيدر ا

ل يمورد مطالعه مطر  باشد ب ه تفص   جامعه در  يبرحسب سنن قوم يخاص يها تياما اگر ممنوع
 (.شر  داده شوند

 ينيهمسرگز يها نظام -4-6-1-6
 ينظام چند همسر -1-4-6-1-6
 ينظام تک همسر -2-4-6-1-6
ا درمنطق ه م ورد مطالع ه    ي  ک ه آ  نيج در منطقه و علل آن. ايرا ينيهمسرگز يها ان نظامي)ب

زم ب ه  ک زن هستند. زي يا تنها دارايکنند  يانتخاب م يک زن به همسريش از يمردان عمدتاژ ب
مرسوم است، ام ا در  « يچند زن»به  يران و اغلب کشورها نظام چند همسريح است که در ايتوض
 است.(« يچند زن»و « يچند شوهر»مراد از آن  يجوام  بوم يبرخ
 در انتخاب همسر يارات فردياخت -3-6-1-6
مطالع ه ح ق    م ورد جامعه ا دختر در يا پسر يا دختر در انتخاب همسر: آيارات پسر يان اختي)ب

 يا دخت ر از س و  يپسر  يا انتخاب همسر برايرا دارند؟ آ يا ااهار نظر در مورد ويانتخاب همسر 
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 ...(وندارند؟  يگونه اعتراض چيرد و فرزندان حق هيگ يا بزرگان خانواده صورت مين يوالد
 انتخاب همسر يارهايمع -6-6-1-6
ا ي  مورد نظر خانواده پسر  يارهايا معيان ج مورد نظر پسران و دختريعام و را يارهايان معي)ب

، س ن،  يات جس مان يمورد مطالعه: همچ ون خصوص   جامعه انتخاب همسر در  يخانواده دختر برا
 ره(يو غ ي، اعتقادات م هبيا تمکن مالي، ثروت يگاه و منزلت اجتماعي، جايطبقه اجتماع

 سن ازدواج -6-6-1-6
 مورد مطالعه(ه جامعن ازدواج دختران و پسران در يان سني)ب
 ييزناشو يها پرداخت -1-6-1-6
 ربهايش -1-1-6-1-6
زن ب ه زن  »همچ ون   يگريد يها ربها دادن روشيش يبه جا يجوام  سنت يدر برخ توجه:)
مشاهده شود، اطالعات  ييها وهين شيمورد مطالعه چنجامعه که در  يوجود دارد، در صورت« کردن

 شود.( يمربوط به آن به دقت گردآور
 ربهايش   ينام محل -2.... و يول نقد، دام، محصول زراعپ ؛ربهاينوع ش -1 از:يالعات مورد ناط
ربها براس اس  يافت شيعلل در -6 ربهايپرداخت ش هويزمان و ش -3ن آن ييار تعيربها و معيزان شيم -4
 مردم منطقه يدگاه و باورهايد

 هيمهر -2-1-6-1-6

ن يا سکه، پ ول نق د، دام، زم    يطال  ؛ا مناسبت آنيه و علل ينوع مهر -1از: ياطالعات مورد ن
 رهيو غ« شکوفه درخت»ا ي« ازيت پپوس»ا ي« کله قند»ن همچون ينماد ياي، باغ، قنات، اشيزراع
زان ي  ا ث روت ب ا م  ي  ن درآمد زايو م يرابطه طبقه اجتماع -4 ن آنييار تعيه و معيزان مهريم -2
 گريو موارد د از طالق يريشگيپ ؛هيمهر يکارکردها -3 هيمهر
 هيزيجه -4-1-6-1-6

 هي  زين جهيه و ت ثم ي  ته هويش   -2ه ي  زيج در جهي  ل ع ام و را يوسا -1 از:ياطالعات مورد ن
ا ن دادن  ين عودت داد -6 هيزيبردن جه  هويزمان و ش -3ه و علل آن يزياز جه يبردار صورت -4
 هيزيل جهمردم منطقه درباره عل يها و باورها دگاهيد -6 ه در صورت طالقيزيجه
 ها انواع ازدواج -3-6-1-6
 ازدواج معمول و متعارف -1-3-6-1-6
 يبُر ازدواج ناف -2-3-6-1-6
 يازدواج ن ر -4-3-6-1-6
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 رات و سرراتيازدواج لو -3-3-6-1-6
 يا مصلحتي ياسيازدواج س -6-3-6-1-6
 انهيجو ازدواج صلح -6-3-6-1-6
 ازدواج خون بَ  -1-3-6-1-6
 ج زن به زن کردنازدوا -3-3-6-1-6
 دادن دختر يفرار  هويازدواج به ش -0-3-6-1-6
 نيازدواج نماد -10-3-6-1-6
 گر اشکال ازدواج(ي..... )د -11-3-6-1-6
ان به ذکر است ک ه  يها و علل آن. شا يژگيان ويج در منطقه و بيرا يها جاف انواع ازدوي)توص
ر يمربوط ب ه ازدواج همانن د س ا    ين عرفي، تاب  قوان«قنات يعروس»ن، همچون ينماد يها ازدواج
 ها هستند.( ازدواج

 علل ازدواج -4 ازدواج هويش -2نوع ازدواج  -1 از:ياطالعات مورد ن
 در ازدواج ياريهم -0-6-1-6

شود که هدف از آن ق وام    يدر امر ازدواج مشاهده م يارياز هم يا مناطق گاه گونه ي)در برخ
ن ن وع از  ي  ف اين قسمت هدف، توص  ين است. در ايآغاز ک زوج در مراحلي يدن به زندگيبخش
 مورد مطالعه وجود داشته باشد.(جامعه هاست که ممکن است در  ياريهم

ن يقواعد و ق وان  -3 ياريعلل و کارکرد هم -4 ينام محل -2 يارينوع هم -1 از:ياطالعات مورد ن
 انياز آغاز تا پا ياريشر  هم -6 ياريهم

 مراحل ازدواج -10-6-1-6
 ييشناسا -1-10-6-1-6
 يخواستگار -2-10-6-1-6
 ...(و ربهايه، شين مهرييبله برون )تع -4-10-6-1-6
 خوران ينيريش -3-10-6-1-6
 ينامزد -6-10-6-1-6
 عقد -6-10-6-1-6
 حنابندان -1-10-6-1-6
 يعروس -3-10-6-1-6
 ييپاگشا -0-10-6-1-6
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ح يززم ب ه توض   ( الف به طور خالصه: مورد مطالعهجامعه ف مراحل مختلف ازدواج در ي)توص
 يش ود و ب ه مراس م ازدواج و چگ ونگ     ين قسمت صرفاژ به مراحل ازدواج اشاره م  ياست که در ا

در  ير، مراح ل کل   ي  مراح ل ز  (ب پرداخته خواهد شد.« ها و مراسم نييآ» حوزهآن در  يبرگزار
ان د. چنانک ه    آورده نش ده ره ي  ش و غي  د، اصال  و آرايهمچون خر يازدواج هستند و مراحل جزئ

تواند اطالعات مربوط به  ين مراحل وجود داشته باشد، پژوهشگر مين ايدر ب يگريد يمراحل جزئ
به عنوان « مادر زن سالم»و « يپاتخت»چون مراسم  ياورد. ضمناژ مراسميآن را در محل مربوط ب

قاب ل   يليو ا ييروستا يسنت شود و در جوام  يبرگزار م ياز ازدواج؛ عمدتاژ در جوام  شهر يمراحل
 ست.(يمشاهده ن

 ف مرحله به طور خالصهيتوص -4 ينام محل -2نوع مرحله  -1 از:ياطالعات مورد ن
 اسکان بعد ازدواج -11-6-1-6
 يسکونت پدر مکان -1-11-6-1-6
 يسکونت مادر مکان -2-11-6-1-6
 يسکونت دو مکان -4-11-6-1-6
 يمکان سکونت نو -3-11-6-1-6
 (يمکان ييگر اشکال سکونت: داي)د...  -6-11-6-1-6

 ف محل سکونت عروس و داماد بعد از ازدواج(ي)توص
پ   از   ين عرف  يت و ق وان يتابع -4 علل سکونت -2مکان سکونت  -1 از:ياطالعات مورد ن

ن يت اب  ق وان   يس ت ي، ع روس و دام اد با  «يپ در مک ان  »مثال در صورت سکونت  يبرا ؛سکونت
 مردم منطقه درباره نوع سکونت پ  از ازدواج يدگاه و باورهايد -3 باشند؟ يپدرسازر
 باورها و اعتقادات مربوط به ازدواج -12-6-1-6
 انه مربوط به ازدواجيات عاميادب -14-6-1-6
 واژگان و اصطالحات مربوط به ازدواج -13-6-1-6

 طالق -6-1-6
 ن اشکال آنيتر جيزان طالق در منطقه و رايم -1-6-1-6

علل و  -4 ن شکل طالق در منطقهيتر جيرا -2 زان طالق در ساليم -1 از:يات مورد ناطالع
 عوامل طالق

 انجام طالق و آداب و رسوم آن  هويش -2-6-1-6
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در منطق ه و آداب و رس وم خ اص     يو عرف يانجام طالق به صورت قانون يف چگونگي)توص
 آن(

 طالق يها پرداخت -4-6-1-6
 هيپرداخت مهر -1-4-6-1-6

 هيپرداخت مهر  هويش -2ه يزمان پرداخت مهر -1 از:ياطالعات مورد ن
 هيزيعودت جه -2-4-6-1-6

 هيزيعودت جه هويش -2ه يزيزمان عودت جه -1 از:ياطالعات مورد ن
 گر موارد پرداخت(ي)د ..... -4-4-6-1-6
 دو خانواده پ  از طالق يليو فام يت روابط خانوادگيوضع -3-6-1-6

 دو خانواده پ  از طالق( يا فهيا طاي يلي، فاميوابط خانوادگت ريف وضعي)توص
 کودکان پ  از طالق يسرپرست -6-6-1-6

جامعه مورد  ين و روابط عرفيکودکان پ  از طالق براساس قوان يت سرپرستيف وضعي)توص
کودک ان   يکشور در ارتباط ب ا سرپرس ت   ين مدنيبه ذکر قوان يازين قسمت نيدر ا توجه:مطالعه. 

 يدر جامعه مورد مطالعه موجود باشند که حق و حقوق ين عرفين رابطه قوانيتنها اگر در ا ت.سين
ا مادر مطر  کنند اطالعات مربوط ب ه  يپدر  يکودکان از سو يسرپرست يرا برا يخاص و متفاوت
 شود.( يآن گردآور

هر  سرپرست کودکان در -2کودکان  يسرپرست يمراحل مختلف سن -1 از:ياطالعات مورد ن
دن يد يحق مادر برا -3 خرج و مخارج کودکان در هر مرحلهنه و ين هزيت تثميمسئول -4 مرحله

ا ي  پ در باش د و     هن ب ه عه د  کودک ا  يکه سرپرس ت  يکودکان خود و زمان و دفعات آن در صورت
مج ام  و ح دود و    يبرگ زار  هويکودک ان و ش    يکننده سرپرست نييتع يمجام  سنت -6 بالعک 
 ا منطقهيفه يطا« دانيسف شير»مثال  يبرا ؛آن يارات عرفياخت
 زنان يتبعات طالق برا -6-6-1-6

ت ي، وض ع يلي، روابط فاميت روابط اجتماعيت زنان مطلقه پ  از طالق: وضعيف وضعي)توص
 ( ..داشتن يا نداشتن و. اسکان، ازدواج مجدد

 مردان يتبعات طالق برا -1-6-1-6
ت ي، وض ع يلي، رواب ط ف ام  يت رواب ط اجتم اع  يض ع ت مردان پ  از طالق: ويف وضعي)توص

 ... (نداشتن و  ياداشتن  ، ازدواج مجدديت اقتصادياسکان، وضع
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 باورها و اعتقادات مربوط به طالق -3-6-1-6
 انه مربوط به طالقيات عاميادب -0-6-1-6
 واژگان و اصطالحات مربوط به طالق -10-6-1-6

 يشاونديخو -2-5

 يشاونديواشکال خ انواع و -1-2-6
 ينسب يشاونديخو -1-1-2-6
 پدر تبار -1-1-1-2-6
 مادر تبار -2-1-1-2-6
 يسبب يشاونديخو -2-1-2-6
 يرضاع يشاونديخو -4-1-2-6
 يآرمان يشاونديخو -3-1-2-6
 پدر کالن -1-3-1-2-6
 مادر کالن -2-3-1-2-6
 (يشاونديگر اشکال خوي.... )د -6-1-2-6

 مورد مطالعه(جامعه موجود در  يشاونديخو ن اشکاليتر جيان رايف و بي)توص
 ينوع نظام تب ار  -2 ....و ي، آرماني، سببينسب ،ل آنو عل يشاوندينوع خو -1 از:ياطالعات مورد ن

 ينس ب  يشاونديدر خو يارنظام تب يايا نيجدّ  -4 مادر کالنو  مادر تبار، پدر کالنپدر تبار،  ؛و علل آن
باوره ا و اعتق ادات    -6 مورد نظ ر جامعه ت يحدود بودن جمعت منامه در صور رسم شجره -3 يو آرمان

ه ا و   يش اوند يانه مربوط ب ه ان واع خو  يات عاميادب -6 يتبار يها ها و نظام يشاونديخو مربوط به انواع
 يتبار يها نظام

 يشاونديا ساختار خوينظام  -2-2-6
 يه ا  ک از نظ ام ي   مورد مطالع ه براس اس ک دام   جامعه در  يشاوندينکه نظام خويف اي)توص

و « ييموينظ ام اس ک  »، «ييروک وا ينظام ا»، «ينظام سودان»معروف جهان همچون  يشاونديخو
در آن  يرات  ييرد، ق رار دارد و چ ه تغ  ي  گ يمورد توجه ق رار م    يشناس ره که در مطالعات انسانيغ

 منطقه به وجود آمده است. يشاونديخاص خو يها يژگيبراساس و
ان ه ب ر   يشتر من اطق خاورم يران و در بيدر ا يشاونديکه نظام خو ن نکته ززم استيح ايتوض
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در آن  يراتييهر منطقه تغ يخاص قوم يها يگ ژياستوار است. اما گاه براساس و« ينظام سودان»
و رس م نم ودار    يش اوند ياص طالحات خو  ب ه وس يله  عم دتاژ   يشاونديشود. نظام خو يمشاهده م

مث ال، ک اربرد واژگ ان     ياس ت. ب را   يين قاب ل شناس ا  م خاص آيبا استفاده از عال يشاونديخو
واژه به برادر پ در و ک اربرد   « عمو»واژه ا کاربرد يک پدر و مادر يبه فرزندان « خواهر»و « برادر»
ج ي  ران به ط ور ع ام را  يا يشاونديکه در نظام خو يگر واژگانيبه برادر خواهر و کاربرد د« ييدا»

ن ي  اس ت. ام ا اگ ر در ک اربرد ا    « ينظام س ودان »با  يوندشايانگر منطبق بودن نظام خوياست، ب
ه ا از   ن تف اوت ي  اس ت. ا « ينظام سودان»آن با  يها انگر تفاوتيمشاهده شود، ب يراتييواژگان تغ

 ت دارند.يحکا يو تبار يشاونديخو يها يژگيو يبرخ
نظ ام  «  هن  ياطالع ات در زم  يآور که قصد جم    ينگاران و پژوهشگران ، به مردميبه طور کل

مطر   يشاونديخو يها شود به نظام يه ميخود دارند، توص  همورد مطالعجامعه را در « يشاونديخو
 داشته باشند.( يکاف يآگاه يشناس در مطالعات انسان

 يشاونديواژگان و اصطالحات خو -1-5

 ن و مذهبيد -6

 ان و مذاهبياد -3-6

ام ک  ط داراي مجموعه اعتقادات و احهاي م هبي مربو و فرقه يان رسمياز آنجا که اد توجه:)
پ ير اس ت، ل  ا در    انکاز مناب  مختلف ام آنهاان دستيابي به کاي هستند و ام شده م هبي شناخته

و  ين  يست. تنها آن دس ته از اطالع ات د  ينه نين زمياطالعات در ا يآور از به جم ين قسمت نيا
خته شده و يمورد مطالعه آمجامعه  يو قوم يفرهنگ يها يژگياست که با و يقابل گردآور يم هب
 د آورده باشد.(يرا پد آنهااز  يا ژهيشکل و

 ج در منطقهيرا يم هب يها ن و فرقهيانواع د -1-1-6
ن اس الم و  ي  ت: همچ ون د ي  ب اولوي  ج در منطقه ب ه ترت يرا يم هب يها ان و فرقهيان ادي)ب
 مربوط يم هب يها ت با فرقهيحين مسيمربوط، د يم هب يها آن با فرقه يعه و سنيش يها شاخه
 ...(و

 روانيتعداد پ -4 نوع م هب -2ن ينوع د -1 از:ياطالعات مورد ن
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 يو م هب ينيباورها و اعتقادات د -2-1-6
جامعه  يو قوم يفرهنگ يکه با باورها يو م هب ينيف آن دسته از باورها و اعتقادات دي)توص

 د آورده است.(يرا پد يو م هب ينيد ياز باورها يخاص  هخته شده و گونيمورد مطالعه آم

 ياحکام م هب -4-1-6
م ورد مطالع ه   جامعه  يو قوم يکه با سنن و آداب فرهنگ يف آن دسته از احکام م هبي)توص

 د آورده است.(يرا پد ياز احکام م هب يخاص هخته شده و گونيآم

 يمراسم و مناسک م هب -3-1-6
خت ه  يجوام   آم  يو ق وم  يفرهنگ   يها يژگيا وب ي)از آنجا که اغلب مراسم و مناسک م هب

مراس م و   ياجرا  هنياطالعات در زم يآور د آورده است. ل ا جم يرا پد آنهااز  يا ژهيشده و شکل و
ن قس مت تنه ا مشخص ات و    ي  ض مناژ در ا  اس ت.  يمورد مطالعه الزامجامعه در  يمناسک م هب
ب ه  « ها و مراس م  نييآ» حوزهشود و در  يارائه م يمراسم و مناسک م هب هنيدر زم ياطالعات کل

 ل به آن پرداخته خواهد شد.(يتفص
 يش ر  کل    -3 مناس بت مراس م   -4مراس م   يزمان اج را  -2نام مراسم  -1 از:ياطالعات مورد ن

 مراسم

 يان م هبيمتول -6-1-6
 ي هبان م  ي  تعداد متول -2 ...و شي، کشيروحان ؛يان م هبينوع متول -1 از:ياطالعات مورد ن

ف يان وا ا ي  ب -6 ب ه ط ور خالص ه    يف م  هب يان وا ا ي  ب -3 ين ام محل    -4کن در محل سا
 ؛مح ل درآم د   -6... و ي، مش ارکت در ام ور اجتم اع   يح ل دع او   ؛به ط ور خالص ه   يرم هبيغ
 يرم هبيغ يشغل يها تي، فعاليم هب يها تيفعال

 ن مقدس م هبيکاما -6-1-6

 يها و اماکن مقدس م هب ارتگاهيانواع ز -1-6-1-6
س ا، ام امزاده،   يموجود در محل: مس جد، کل  يها و اماکن م هب ارتگاهيان انواع زيف و بي)توص

 .... (و ه، قدمگاه، آتشکدهيتک
ت مک ان  ي  موقعمحل و  -2 ...و سا، امامزادهيمسجد، کل ؛سنوع مکان مقد -1 از:ياطالعات مورد ن
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ن وع   -6 ح ل ب ه مک ان مق دس    ممراجعه مردم  يها ام و مناسبتيزمان و ا -3 ينام محل -4مقدس 
انج ام  ن  ر،   يارت، خرج و احسان، اداي، زيض م هبيانجام فرا ؛مربوط به مکان مقدس ياعمال م هب

، ن  ر  ين  ر قرب ان   ؛ق دس م يه ا  کانمربوط به م يازهايانواع ن ر و ن -6... و يمراسم و مناسک م هب
ادات مرب وط  باورها و اعتق -3 ...و انجام آن هويو ش يتي، امورات توليفرد متول ؛يتيامور تول -1 ...و سفره

 يانه مربوط به اماکن مقدس م هبيات عاميادب -0 يبه اماکن مقدس م هب
 ارتيآداب ز -2-6-1-6

 ها( ارتگاهيارت مربوط به زيف آداب و اعمال زي)توص

 (يکهن قوم ي)باورها يو فرهنگ يباورها و اعتقادات قوم -2-6

 و ماهيت آن يقوم يانواع باورها -1-2-6
 (يعي  مظاهر طبي)تقد مربوط به طبيعت يباورها -1-1-2-6
 مربوط به آسمان يباورها -1-1-1-2-6
 د، ماه و ستارگانيمربوط به خورش يباورها -2-1-1-2-6
 مربوط به ابر، برف و باران يباورها -4-1-1-2-6
 نيمربوط به زم يباورها -3-1-1-2-6
 ابان و...(يا، بيمظاهر )کوه، در يعيرض طبمربوط به عوا يباورها -6-1-1-2-6
 ل، طوفان، زلزله و...(ي)س يعيمربوط به حوادث طب يباورها -6-1-1-2-6
 اهان و درختانيمربوط به گ يباورها -1-1-1-2-6
 مربوط به جانوران و حشرات يباورها -3-1-1-2-6
 خاک و مربوط به آب، باد، آتش يباورها -0-1-1-2-6
 عت(يمربوط به طب يگر باورهاي)د .... -10-1-1-2-6

 يمرب وط ب ه آس مان، باوره ا     يباوره ا  ؛يعينوع باور مربوط به مظاهر طب -1 از:ياطالعات مورد ن
 اتي  ا رواي  داس تان   -4 ف باور ب ه ط ور کام ل   يشر  و توص -2 ...و تارگان، سماه، ديه خورشمربوط ب

 ؛براس اس ب اور مرب وط    يعيمظاهر طبا نامقدس بودن يمقدس  -3 باور يريگ شکل يمربوط به چگونگ
ا نح    ي  سعد  -6 ا نامقدسيدارد مقدس جنبه مربوط به آن  يبراساس باورها «آسمان»مثال:  يبرا

مربوط ب ه آن س عد    يهابراساس باور «اهيابر س»مثال  يبرا ؛عت براساس باور مربوطيبودن مظاهر طب
 يه ا  جنب ه  -1 مرب وط  ياساس باوره ا عت برياهر طبا محرمات مربوط به مظيتابو  -6 ا نح ياست 
آداب و رسوم مرب وط ب ه مظ اهر     ،ها، مراسم نييآ -3 بوطمر يبراساس باورها يعيمظاهر طب يرياساط
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ورده ا،   -0 ...و ين  ر، قرب ان   ؛و مناس بت آن  يبرگزار  هويشو مربوط و زمان  يعت براساس باورهايطب
 زم ان و مناس بت خوان دن آن     ،رب وط م يه ا عت براس اس باور يمربوط به مظاهر طب يا دعاهايذکرها 
 واژگان و اصطالحات مربوط -11 انه مربوطيات عاميادب -10
 يعيمافوق طب يروهايمربوط به رو  و ن يباورها -2-1-2-6
 مربوط به رو  يباورها -1-2-1-2-6
 يمربوط به جن و پر يباورها -2-2-1-2-6
 يرئنام يروهايمربوط به مانا و ن يباورها -4-2-1-2-6
 ا(يمربوط به توتم )ن يباورها -3-2-1-2-6
 (يعيمافوق طب يروهايمربوط به رو  و ن يگر اشکال باورهاي..... )د -6-2-1-2-6

 ....و يمربوط به جن و پ ر  ياورهامربوط به رو ، ب يباورها ؛نوع باور -1 از:ياطالعات مورد ن
 ؛يع  يم افوق طب  يروه ا يبوط به نات مريا روايداستان  -4 ف باور به طور کامليشر  و توص -2

مافوق  يروهايا پاک و ناپاک بودن نيا نامقدس بودن يمقدس  -3 ...و ، مانا، توتميرو ، جن، پر
 ...و «رو  ناپ اک »ا ي   «رو  پاک»، «توتم»مثال مقدس بودن  يبرا ؛براساس باور مربوط يعيطب
، «يپ ر » ر ب ودن يمثال خ يراب ؛براساس باور مربوط يعيمافوق طب يروهاير بودن نيا خيشر  -6
براس اس   يع  يفوق طبما يروهايا محرمات مربوط به نيتابو  -6 .....و  «رياجنه خ»و  «اجنه شر»

ه ا،   ني ي آ -3 مربوط يبراساس باورها يعيفوق طبما يروهاين يرياساط يها جنبه -1 مربوط يباورها
  هويمرب وط و زم ان و ش     يره ا براس اس باو  يع  يمافوق طب يروهايآداب و رسوم مربوط به ن و مراسم
مرب وط   يا دعاه ا ي  وردها، ذکرها  -0 ....و ينييمناسک آ ي، برگزارين ر، قربان ؛و مناسبت آن يبرگزار
ان ه  يات عامي  ادب -10ربوط و زمان و مناسبت خواندن آن م يبراساس باورها يعيمافوق طب يروهايبه ن
 واژگان و اصطالحات مربوط -11 مربوط
 يبوم يباورها گريداشکال  -4-1-2-6
 ايمربوط به اش يباورها -1-4-1-2-6
 مربوط به اعداد يباورها -2-4-1-2-6
 سال و ام هفته، ماهيمربوط به ا يباورها -4-4-1-2-6
 مربوط به فصول سال يباورها -3-4-1-2-6
 ايمربوط به خواب و رو يباورها -6-4-1-2-6
 ها کانمربوط به م يباورها -6-4-1-2-6
 مربوط به انسان يباورها -1-4-1-2-6
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 گر(ي.... )موارد د -3-4-1-2-6
مربوط  يمربوط به اعداد، باورها يا، باورهايمربوط به اش يهاباور ؛نوع باور -1 از:ياطالعات مورد ن

مرب وط ب ه    اتي  ا رواي  داس تان   -4 ف باور به طور کامليشر  و توص -2 ...و سال و ماه ،ام هفتهيبه ا
ام هفت ه و م اه و س ال، فص ول     ي  ا، اعداد، ايا نامقدس بودن اشيمقدس  -3 اورب يريگ شکل يچگونگ

به بوط مر يبراساس باورها «روزهيسنگ ف» مثال يبرا ؛ره براساس باور مربوطيا و غيسال، خواب و رو
ام هفت ه و م اه و س ال، فص ول     يا، اعداد، ايا نح  بودن اشيسعد  -6 ا نامقدسيمقدس دارد جنبه آن 

مرب وط ب ه آن    يبراساس باورها «14عدد »مثال  يبرا ؛ره براساس باور مربوطيا و غيو روسال، خواب 
و هفت ه  م اه   يک از روزه ا ي در کدام يا عروسير همچون معامله يا نح ، انجام امورات خيسعد است 

ام هفت ه و م اه و س ال،    ي  ا، اع داد، ا يا محرمات مربوط به اش  يتابو  -6 ک نح ي سعد است و در کدام
ام ي  ا، اع داد، ا ياش   يرياس اط  يها جنبه -1 مربوط يره براساس باورهايا و غيول سال، خواب و روفص

آداب و رسوم مرب وط   -3 مربوط يره براساس باورهايا و غيهفته و ماه و سال، فصول سال، خواب و رو
مرب وط و   يره براس اس باوره ا  ي  ا و غيام هفته و ماه و سال، فصول سال، خواب و رويا، اعداد، ايبه اش
ام هفته و م اه  يا، اعداد، ايمربوط به اش يا دعاهايوردها، ذکرها  -0 و مناسبت آن يبرگزار  هويمان و شز

 آن  مرب وط و زم ان و مناس بت خوان دن     يره براس اس باوره ا  يا و غيو سال، فصول سال، خواب و رو
 واژگان و اصطالحات مربوط -11 انه مربوطيات عاميادب -10

 آنهاو اعمال  يبوم يا واسطان در باورهايان يمتول -2-2-6
 يبوم يباورها ا واسطان دريان يانواع متول -1-2-2-6
 جادوگران -1-1-2-2-6
 ها شمن -2-1-2-2-6
 ها رمال -4-1-2-2-6
 انيشگوينان و پيب طال  -3-1-2-2-6
 سانيدعانو -6-1-2-2-6
 ان(يگر متولي.... )د -6-1-2-2-6
 (آنها يها يژگيساکن در محل و و يبوم يواسطان باورهاا يان يان انواع متولي)ب

 ينام محل   -2 ...و جادوگر، شمن، رمال ؛يبوم يا واسط باورهاي ينوع متول -1 از:ياطالعات مورد ن
  ا واس طان ي  ان ي  ت و س ن متول يجنس   -3 ساکن در محل يبوم ياسطان باورهاا ويان يتعداد متول -4
ا ي   «يرم ال »همچ ون   يب وم  يدر ارتب اط ب ا باوره ا    يا ال حرف ه انجام اعم  به وسيله  ؛محل درآمد -6
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 يباوره ا  انا واس ط ي  ان يمتولانه در مورد يعام يباورها -6 گريمشاغل د به وسيله يا رهيو غ «يرجادوگ»
 يبوم يباورها انا واسطيان يانه مربوط به متوليات عاميادب -1 يبوم

 يمبو يباورها ا واسطان دريان ياعمال متول -2-2-2-6
 جادو و جنبل -1-2-2-2-6
 يدرمانگر -2-2-2-2-6
 ييشگويو پ يرمال -4-2-2-2-6
 ييشگويو پ ينيب طال  -3-2-2-2-6
 يسيدعانو -6-2-2-2-6
 گر(ي.... )اعمال د -6-2-2-2-6

 ساکن در محل( يبوم يا واسطان باورهايان يف اعمال متولي)شر  و توص
نام  -2 ...و ييشگويجادو، درمان، پ ؛يومب يباورهاان ينوع اعمال متول -1 از:ياطالعات مورد ن

ک ه از ک دام    ني  ا يعن  ي ؛اعم ال  يب اور  يمبان -3 ف کامل اعماليشر  و توص -4اعمال  يمحل
کدام باورها اعمال خود را  يرند و برمبنايگ يدر انجام اعمال خود کمک م يعيمافوق طب يروهاين

ن وع   ؛انج ام اعم ال   يل ززم ب را يابزار و وسا -6 ا مکان انجام اعماليمحل  -6 کنند يه ميتوج
، جن  ابزار، ک اربرد اب زار و   آنهامختلف ابزار و نام  يها ابزار، نام ابزار، شکل و طر  ابزار، قسمت

که در قب ال انج ام    ييا کازيزان پول يم ؛زان درآمديم -1 ده از آن، اندازه و ابعاد ابزاراستفا  هويش
ان چگون ه اعم ال خ ود را از اس تادان ف را      ي  متول -3 کنن د  يافت ميود از افراد محل دراعمال خ

ان ه  يعام يباوره ا  -0 آموزش و اصول و قواعد آن هنحو ؛دهند يا به شاگردان آموزش ميرند يگ يم
ا ي  ان ي  متولانه مربوط ب ه اعم ال   يات عاميادب -10 يبوم يا واسطان باورهايان يمتولمربوط به اعمال 
 يبوم يا واسطان باورهايان يواژگان و اصطالحات مربوط به اعمال متول -11 يبوم يواسطان باورها

 و فرهنگي ياماکن مقدس قوم -4-2-6
مق دس، درخ ت مق دس،      هچشم ؛موجود در محل يان انواع اماکن مقدس قوميف و بي)توص
 ...و مقدس، کوه مقدس  هرودخان
ن زد م ردم ب ا     يمق دس ق وم   يه ا  کاناست که هر چند م ين نکته ززم و ضروريح ايتوض
را در  آنه ا نگار به اشتباه  خته شده و ممکن است پژوهشگر مردميآنان آم يو م هب ينياعتقادات د

ش ه  ير ه ا  کانن ميتوجه کرد که تقدس اغلب ا يستيقرار دهد، اما با يف اماکن مقدس م هبيرد
 (شوند. يبررس يف اماکن مقدس قوميدر رد يستيدارد و با يکهن قوم يدر باورها
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ت ي  موقعمح ل و   -2 ...و چشمه مقدس، درخت مقدس ؛قدسنوع مکان م -1 از:ياطالعات مورد ن
ا ي  ات ي  مقدس نزد م ردم و روا  يها کانافتن ميعلل و عوامل تقدس  -3 ينام محل -4مکان مقدس 

آداب  -6 مق دس  يه ا  ک ان اجعه م ردم مح ل ب ه م   زمان و مناسبت مر -6 مربوط به آن يها ستاندا
ان واع حاج ت م ردم از     -1 و مراسم مرب وط ب ه آن   يمقدس قوم يها کاناز م يخواه و حاجت ارتيز
  يق ادات مرب وط ب ه ام اکن مق دس ق وم      باوره ا و اعت  -3 مربوط به آن يمقدس و ن رها يها کانم
 يانه مربوط به اماکن مقدس قوميات عاميادب -0

 زبان و گويش -7

 اصلي هاي زبان -3-7

 ت با رسم جدول(يج در محل براساس اهميرا ياصل ايه زبانان انواع ي)ب 
، ي، ک رد ي، ترک  ي، عرب  يفارس   ؛ج در محليرا ياصل هاي زبانانواع  -1 از:ياطالعات مورد ن

ن ياز ب ؛زبان غالب -4 کنند يتکلم م ياصل هاي زباناز  يکيکه با  ييها ا گروهياقوام  -2 ...و يلُر
 يا ک دام زب ان اص ل   ي  عنوان زبان غالب شناخته شده ک به ي ج در محل کداميرا ياصل هاي بانز

 يمختلف از آن، برا يزبان يها گروه يج است که تماميبه عنوان زبان غالب در منطقه را يمتفاوت
 کنند. يگر استفاده ميکديارتباط با  يبرقرار

 يمحل يها شيگو -2-7

 ت با رسم جدول(يج در محل براساس اهميرا يها شيان انواع گوي)ب
ک دام   -4 وابسته اس ت  يط به کدام زبان اصلش مربويگو -2 شينوع گو -1 از:يعات مورد ناطال

 کنند. يش صحبت مين گويها با ا ا گروهيها  فهيطا

 زبان يآواشناس -1-7

در  (الف :يآوانگار يبراساس الفبا يش محليا گويموجود در زبان  ي)ذکر انواع صداها و آواها
تلف ظ    هوي، ص دا و ش   يش محليا گوي يزبان اصل يحروف الفباپژوهشگر با آوردن  -1ن روش يا

تلفظ   هوين روش شيتواند با استفاده از ا ياو م -2سازد.  يسر ميم يآوانگار يرا بر اساس الفبا آنها
 يآوانگ ار  ياز الفبابا استفاده  ب( را نشان دهد. يش محليا گويموجود در زبان  يبيترک يصداها

  حوزهرا که در  يموارد يها و تمام المثل ها، ضرب هيها، مو شعار، ترانها يتمام يستيپژوهشگر با
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 IPAسازي شده با الفباي آوانگاري  نگاري معادلعاليم آوا

 عاليم آوانگاري تلفظ عاليم آوانگاري تلفظ

   â آ

   a اَ

   e اِ کوتاه

   ê اِ... کشيده

   o اُ     کوتاه

   ô اُ ... کشيده

   u او   کوتاه

   û او ... کشيده

   i اي    کوتاه

   î اي ... )ئي کشيده(

 ž ژ b ب

 כ ء–ع  p پ

 q ق –غ  t ت   ط

 f ف s ث   س   ص

 k ک j ج

 č   g چ

 l ل h ه –  

 m م x خ

 n ن d د

 v و z   ظ  ذ   ز  ض

 y ي r ر

   š ش
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 IPAالمللي  الفباي آوانگاري بين

 عاليم آوانگاري تلفظ عاليم آوانگاري تلفظ

   A آ

   Q اَ ،  َ

   e اِ ،  ِ

   o اُ ،  ُ

   ow  ُ و

   u او

   i اي

   je  ِ ي

 Z ژ b ب

 / ع   ء p پ

 G ق –غ  t ت   ط

 f ف s ث   س   ص

 cيا  k ک dz ج

 ïيا  ts   g چ

 l ل h     ه

 m م x خ

 n ن d د

 v و z ز  ض   ظ ذ  

 j ي r ر

   S ش
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نگ اري   پردازد و همچنين همه مطالبي را که در جريان مطالعات مردم به آن مي« ادبيات شفاهي»

الملل ي تب ديل    خود به زبان اصلي يا گويش محلي ثبت و ضبط کرده است، به زبان آوانگاري بين

 مندان در سرتاسر جهان قابل تلفظ و فهم باشد.( ژوهشگران و عالقهکند تا براي پ

 قلمرو جغرافيايي و فرهنگي زبان و گويش -4-7

)توصيف و بيان محدوده جغرافيايي و فرهنگي زبان و گويش محلي در منطقه: امکان دارد که 

  و يار وسيک منطقه بسيدر « ييايجغراف  همحدود»يک زبان اصلي يا يک گويش محلي به لحاظ 

الت، مردم روستاها و ش هرها و من اطق اط راف    ين اقوام، ايدر ب« يي فرهنگ همحدود»به لحاظ 

زب ان ب ه    يو فرهنگ   يياين قلمرو جغرافياز ا يج باشد و جامعه مورد مطالعه تنها بخش کوچکيرا

 .(حساب آيد

ان ي  ف و بيتوص   -1 زب ان:  يو فرهنگ   يياي  ن قلم رو جغراف ي ي تع ياز ب را ياطالعات مورد ن (الف 

الت، روس تاها، ش هرها   ينام اقوام، ا -2 نقشه ين آن بر روييمنطقه و تع يزبان اصل ييايمحدوده جغراف

و  يياي  عل ل و عوام ل گس ترش جغراف    -4 کنن د  ياستفاده م   ين زبان اصلياو مناطق همجوار که از 

 زبان در منطقه يفرهنگ

ان ي  ف و بيتوص -1 :يش محليگو يو فرهنگ يياين قلمرو جغرافييتع ياز براياطالعات مورد ن (ب

الت، روس تاها،  ي  نام اق وام، ا  -2 نقشه ين آن بر رويير منطقه و تعد يش محليگو ييايمحدوده جغراف

عل ل و عوام ل گس ترش     -4 کنن د  ياس تفاده م    يش محل  ين گ و يا شهرها و مناطق همجوار که از

 در منطقه يش محليگو يو فرهنگ ييايجغراف

 شيزبان و گو  هخچيتار -5-7

 يش محليکه در ساختار زبان و گو يراتييو تغ يش محلين گويزبان و همچن هخچي)شر  تار

ن نکت ه  يرات در صورت امکان. البته ذکر اييد آمده است با ذکر علل و عوامل تغيپد آنهاو واژگان 

 يک ار  يش محل  يرات به وجود آمده در ساختار و واژگان زبان و گوييتغ ياست که بررس يضرور

ب ه آن   يس ت يبا ينگ ار ت ا ح دود    است که پژوهشگر مردم يشناس ازمند اطالعات زبانيدشوار و ن

 داشته باشد.( ييآشنا
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 ساختار زبان -6-7

فعل،   و ارکان آن      و... ي، جمله سؤالي، جمله امريجمله خبر  ان ساختار انواع جمالت  يب)

جامع ه م ورد    يش محل  يا گ و ي   يزبان اص ل که در     ...و ريد، ضميفاعل، مفعول، اسم، صفت، ق

د آم ده  ي  منطق ه پد  يو فرهنگ يط بوميبراساس شرا آنهاکه در  يراتييرود و تغ يمطالعه به کار م

 است با ذکر علل و عوامل آن.

ت ا   يس ت ياس ت ک ه پژوهش گر با    يش ناخت  ازمند اطالعات زبانيساختار زبان ن يبررس توجه:

 داشته باشد.( ييبه آن آشنا يحدود

 نامه واژگان مهم لغت -7-7

مختل ف ب ا ذک ر     يه ا  و مهم جامعه مورد مطالعه در حوزه ياز واژگان اصل يا نامه لغت هي)ته

 ح وزه ، ياسينظام س حوزه، ينظام اجتماع حوزه، يميو اقل ييايجغراف حوزه: آنها يو آوانگار يمعان

 ....و يشاونديخانواده خو حوزه، ينظام اقتصاد

ها باشد، از آنج ا ک ه در    حوزه يدر تمام ينگار شگر انجام مطالعات مردمکه هدف پژوه يزمان

مرب وط   يه ا  ک از ح وزه ي  واژگان و اصطالحات مهم در ه ر   يآور جم  ينگار مردم ين الگويا

ک از ي  شده در هر  ياست تا پژوهشگر واژگان گردآور ين قسمت کافيه شده است، ل ا در ايتوص

جامع ه م ورد    ياز واژگان مهم و اص ل  يا نامه گرد هم آورد و لغت يا ها را در قالب مجموعه حوزه

ب ه  « شيزبان و گو» حوزهصرفاژ در  يکه پژوهشگر به صورت مورد يم کند. اما زمانيمطالعه تنظ

و مه م جامع ه م ورد     يواژگان اصل ياز است تماميپردازد، در آن صورت ن ياطالعات م يگردآور

بهت ر اس ت ت ا     ، هنام   استفاده کارآمد از لغ ت  يبرا د.ينما يورمختلف گردآ يها مطالعه را از حوزه

 مرتب شوند.( ينگار مردم يها ب حوزهيواژگان به ترت

 يا حرکتي يزبان رفتار -8-7

 يکه نزد مردم جامعه مورد مطالعه دارا يبدن يا رفتارهايان آن دسته از حرکات يف و بي)توص

 ز معروفند.(ين« يا رفتاري ياندام ياه ما و اشارهيا»هستند و گاه به  يخاص يمعان

حرک ت دس ت، حرک ت س ر، حرک ت       ؛يا حرکت جس مان ينوع رفتار  -1 از:ياطالعات مورد ن
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ا ي  مربوط به رفت ار   يا نام خاص محلياصطال   -2... و مشترک دست و سر، حرکت چشم و ابرو

ر ا رفت ا ي  ق حرک ت  يف دقيتوص -3 يا رفتار جسمانيو مفهوم حرکت  يمعن -4 يحرکت جسمان

ان ه مرب وط ب ه زب ان     يات عامي  ادب -6 يا رفتار جس مان يشکل و طر  حرکت رسم  -6 يجسمان

 يرفتار يها ماها و اشارهيا اي يو رفتار يحرکت

 ييا نداي ييزبان آوا -9-7

گر يو د يشتيو مع يميط اقليل شرايکه افراد محل به دل ييان آن دسته از نداهايف و بي)توص

ن ن داها  ي  کنن د. ا  يگر استفاده م  يکديا فراخواندن ي يرسان اميپ يبرا آنها عوامل خاص منطقه از

که  ييا نداهايدربردارند. همچون آواها  يام خاصيا پي يک معانيهستند و هر  يانواع مختلف يدارا

، ب ه هنگ ام   ي، در مناطق کوهس تان ي، در مناطق جنگليزراع يها نيافراد محل در باغات، در زم

مختلف به ک ار   يگر در معانيد دا روستا و مواريل يها، در محل سکونت ا دن دامينا چراي يدار گله

 برند.( يم

  و مفه وم ن دا   يمعن   -2 يفراخ وان  ي، ن دا يرس ان  اميپ يندا ؛ا نداينوع آوا  -1 از:ياطالعات مورد ن

م وارد و   -6 يرا آوانگ ا ي   يس  ينو ن ت  يق ندا با استفاده از الفبايان دقيب -3 يا اصطال  محلينام  -4

ا ي   ي، عوامل ش غل يميعوامل اقل ؛علل و عوامل به وجود آمدن ندا و استفاده از آن -6 مناسبت استفاده

 ..و. يا حفااتي ي، عوامل دفاعيشتيمع

 يا ساختگي يزبان رمز -31-7

ا ي  ش وند  يبا اف زودن پ  يکه افراد محل براساس عوامل مختلف يساختگ هاي زبانان انواع ي)ب

ا ي  جمل ه   يها از قسمت يدر بعض يا با افزودن واژگان ابداعي يبه کلمات اصل يخاص يپسوندها

ستند و در اص طال   يهمگان قابل فهم ن يآورند که برا يرا به وجود م يزبان ساختگ يکلمه، نوع

 (يند. مثال: زبان زرگريگو يز مين« يزبان رمز»به آن 

ع وه اب دا يا ش  ي  الگ و   -2 آنه ا  يمحلو نام  ياختگس هاي زبانتعداد  -1 از:ياطالعات مورد ن

 و علل استفاده از آن يعلل ابداع زبان زرگر -4 يکلمات و جمالت در زبان ساختگ
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 شيباورها و اعتقادات مرتبط با زبان و گو -33-7

 شيانه مرتبط با زبان و گويات عاميادب -32-7

 اتيادب -8

 ات مکتوبيادب -3-8

 خط -1-1-3
ا ي  ، خ ط  يي، خ ط هج ا  يآن: خ ط حروف    يه ا  يگژيمحل و و ج دريرا يها انواع خط اني)ب

 ...(و اقيالخط س رسم

م وارد   -3 وه نگارشيش -4 آنها يو معان يعالمات و حروف خط -2 نوع خط -1 از:ياطالعات مورد ن

زان گس ترش خ ط   ي  ؛ ميو فرهنگ   يياي  قلم رو جغراف  -6 ...و ا مکتوبي، نوشتن نامه يابکاربرد: امور حس

 انه مربوطيات عاميادب -1 انه مربوطيعام يباورها -6 مربوط در منطقه

 نوشته ا دستيکتاب  -2-1-3

 مختلف( يها نهيدر زم يسندگان محلينو يمکتوب از سو يها ان انواع نوشتهي)ب

 ينگار  ي  و وقايتار -1-2-1-3

 (يسندگان محلينو ياز سو ينگار  يا وقاي يخيتار يها ان انواع نوشتهي)ب

 يخط   ؛نوع نوشتار -3   نگارشيتار -4سنده ينام نو -2ا موضوع يعنوان  -1 از:ياطالعات مورد ن

بودن اث ر مح ل چ اپ     يبودن اثر نوع خط آن مشخص شود، در صورت چاپ ي. در صورت خطيا چاپي

ا ي  شر  موضوع کت اب   -6 ...و ي، ترکيعرب ،يفارس ؛نوشته تا دسينوع زبان کتاب  -6 ن گردديآن مع

 خالصهنوشته به طور  دست

 اشعار -2-2-1-3

ده، ي، قص  يت  ي، دوبيغزل، رباع ؛يشاعران محل يمکتوب از سو هشد ان انواع اشعار سرودهيب)

 (...و ي، اشعار حماسيمثنو

  ن ام ش اعر   -6موض وع ش عر    -3ن ام ش عر    -4سبک ش عر   -2 نوع شعر -1 از:ياطالعات مورد ن
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، زب ان  ي، لُ ر ي، ک رد ي، ترک  ي، عربيسفار ؛نوع زبان شعر -3 شيمناسبت سرا -1ش ي  سرايتار -6

بودن اثر ن وع خ ط آن مش خص ش ود، در      ي. در صورت خطيا چاپي يخط ؛نوع نوشتار -0 ....و يمحل

 ن گردديبودن اثر محل چاپ آن مع يصورت چاپ

 ها( نوشته ا دستيها  گر کتابي.... )د -4-2-1-3

 انه(يات عامي)ادب يات شفاهيادب -2-8

به صورت مستقل آورده شده است « اتيادب» حوزهعالوه بر آنکه در  «نهايات عاميادب» توجه:)

رد، يگ يانجام م يات به صورت موردينه ادبيکه صرفاژ در زم ينگار و در آن دسته از مطالعات مردم

ل ي  ز ب ه دل ي  گ ر ن يد يها دهد. در حوزه ياطالعات ارائه م يآور جم  يرا برا ينسبتاژ کامل يالگو

انه مرب وط در کن ار   يات عامي، ادبآنهات يوضوعات و نشان دادن ارزش و اهمشناخت همه جانبه م

 از آورده شده است.(يگر اطالعات مورد نيد

 ها ها و قصه افسانه -1-2-3

وان ات،  يمربوط ب ه ح  يها ن مردم محل: قصهيج در بيرا يها ها و افسانه انواع قصه ي)گردآور

 يمربوط به قهرمانان ق وم  يها زاد، قصهيبه آدممربوط  يها ، قصهيمربوط به جن و پر يها قصه

 ...(و

 ها اشعار و ترانه -2-2-3

 ن مردم محل(يج در بيرا يها هيها و مو انواع اشعار، ترانه ي)گردآور 

 ياشعار حماس -1-2-2-3

ز موج ود باش د،   ين ياز اشعار معروف بوده و در مناب  کتاب يکه اشعار حماس يدر صورت توجه:)

در  يک ه اش عار حماس     ييها مناسبت»و « مثخ  شعر»ست و تنها به يو ضبط آن نبه ثبت  يازين

 (.اشاره گردد« شود يخوانده م آنها

، ي، عرب  يس  فار ؛زبان شعر -4 نده شعريا سراينام شاعر  -2نام شعر  -1 از:ياطالعات مورد ن

کامل  يمعنترجمه و  -6ق شعر يدق يآور ثبت و جم  -6موضوع شعر  -3... و ي، زبان محليترک
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 مناسبت و موارد خواندن شعر -3 شعر يآوانگار -1شعر 

 اشعار عاشقانه -2-2-2-3

ترجم ه   -3 ق شعريدق يآور ثبت و جم  -4موضوع شعر  -2نام شعر  -1 از:ياطالعات مورد ن

 مناسبت و موارد خواندن شعر -6 شعر يآوانگار -6کامل شعر  يو معن

  ياشعار م هب -4-2-2-3

 يخوان يشعار مولودا -1-4-2-2-3

 ييسرا حهياشعار مد -2-4-2-2-3

 يخوان ه و روضهياشعار تعز -4-4-2-2-3

 ياشعار چاووش -3-4-2-2-3

 (يگر اشعار م هبي..... )د -6-4-2-2-3

 ان مردم محل(يج در ميرا يانواع اشعار م هب ي)گردآور

ام ن   -2....و يروضه، چاووش ، مد ،يمولود ؛نوع شعر -1 اشعار: يآور جم  ياز براياطالعات مورد ن

 يآن به ص ورت آواز  يدر صورت اجراشعر  يدستگاه و مقام اجرا -3 ا مضمون شعريموضوع  -4شعر 

مناس بت و زم ان    -3ر شع يآوانگار -1 شعرکامل  يترجمه و معن -6 ق شعريدق يآور ثبت و جم  -6

ش عر هم راه ب ا آزت     يرااج -11 شعر يا گروهي يفرد ياجرا -10شعر  يمحل اجرا -0شعر  ياجرا

آن  يباش د، س ازها   يقيشعر همراه با آزت موس يکه اجرا يدر صورت ؛يقيا بدون آزت موسي يقيموس

 .ديرا ذکر کن

 مربوط به مراسم مختلف يها اشعار و ترانه -3-2-2-3

 يعروس يها آواها و ترانه -1-3-2-2-3

 تولد يها اشعار و ترانه -2-3-2-2-3

 مر  يها هيو مواشعار  -4-3-2-2-3

 ينوروز يها اشعار و ترانه -3-3-2-2-3

 هاي شب چله اشعار و ترانه -6-3-2-2-3

 يمراسم کهن بوم يها اشعار و ترانه -6-3-2-2-3

مراسم خرمن، مراسم کسوف  :يبه مراسم کهن بوم مربوط يها انواع اشعار و ترانه يگردآور)
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 (...و تابستانو خسوف، مراسم مربوط به بهار، مراسم مربوط به 

 ياشعار مراسم م هب -1-3-2-2-3

د ي  د فط ر، اش عار مراس م ع   ي  اشعار مراسم ع :يانواع اشعار مربوط به مراسم م هب يگردآور)

 (....و رمضان، اشعار مراسم محرم يها قربان، اشعار مراسم شب

 گر مراسم(ي..... )اشعار د -3-3-2-2-3

ثبت و  -4ا مضمون شعر يموضوع  -2 نام شعر -1 ار:اشع يآور جم  ياز براياطالعات مورد ن( الف

در ص ورت  ش عر   يس  ينو نت -6شعر  يآوانگار -6 کامل شعر يعنترجمه و م -3 ق شعريدق يآور جم 

 يآن ب ه ص ورت آواز   ين دستگاه و مق ام ش عر در ص ورت اج را    ييتع -1 يآن به صورت آواز ياجرا

 ش عر  يمح ل اج را   -0شعر  يبت و زمان اجرامناس -3در مراسم محرم « يخوان هيشب»عار همچون اش

ا ب دون آزت  ي   يقيشعر همراه با آزت موس   ياجرا -11 يا گروهي يشعر به صورت فرد ياجرا -10

 د.يآن را ذکر کن يباشد، سازها يقيشعر همراه با آزت موس يکه اجرا يدر صورت ؛يقيموس

 ا مض مون تران ه   ي  موض وع   -2ن ه  ن ام ترا  -1 ه ا:  تران ه  يآور جم    ياز براياطالعات مورد ن (ب

 کام ل تران ه    يترجم ه و معن    -6ق تران ه  ي  دق يآور ثب ت و جم     -3ترانه  يدستگاه و مقام اجرا -4

 يمح ل اج را   -0 تران ه  يمناسبت و زمان اجرا -3ترانه  يآواز يسينو نت -1شعر ترانه  يآوانگار -6

ا ب دون آزت  ي   يقيراه ب ا آزت موس   تران ه هم    ياج را  -11 ترانه يا گروهي يفرد ياجرا -10ترانه 

 د.يآن را ذکر کن يباشد، سازها يقيترانه همراه با آزت موس يکه اجرا يدر صورت ؛يقيموس

زب ان   -4 هيا مضمون مويموضوع  -2ه ينام مو -1 ها: هيمو يآور جم  ياز براياطالعات مورد ن (ج

ثب ت و   -6 هي  مو يه و مق ام اج را  ا دس تگا ي  بک س   -3 ...و ي، زبان محلي، ترکي، عربيسفار ؛هيمو

 يآواز يس  ينو ن ت  -3 هي  ش عر مو  يآوانگ ار  -1ه يکامل مو يترجمه و معن -6ه يق مويدق يآور م ج

  هي  مو يا گروه  ي   يف رد  ياج را  -11ه ي  مو يمحل اجرا -10ه يمو يمناسبت و زمان اجرا -0ه يمو

ه هم راه ب ا   يمو يکه اجرا يورتدر ص ؛يقيا بدون آزت موسي يقيه همراه با آزت موسيمو ياجرا -12

 د.يآن را ذکر کن يباشد، سازها يقيآزت موس

 کار( يها کارآواها )ترانه -6-2-2-3

 زاريشال يآواها -1-6-2-2-3

 يکوب برنج يآواها -2-6-2-2-3



 130 /نگاري  فصل چهارم: الگوي کار مردم  

 درو گندم يآواها -4-6-2-2-3

 يکوب خرمن يآواها -3-6-2-2-3

 يردوشيش يآواها -6-6-2-2-3

 ينز مشک يآواها -6-6-2-2-3

 يشبان يآواها -1-6-2-2-3

 (يادي)ص يريگيماه يآواها -3-6-2-2-3

 يسير ن  يآواها -0-6-2-2-3

 يبافيقال يآواها -10-6-2-2-3

 ينمدمال يآواها -11-6-2-2-3

 يپز نان يآواها -12-6-2-2-3

 گر کارآواها(ي.... )د -14-6-2-2-3

مح ل   ياه ال  يار در مشاغل مختلف از سوکه به هنگام ک ييها ا ترانهيانواع آواها  ي)گردآور

 .شود يخوانده م

، يب اف يقال يه ا  ، تران ه يريگيم اه  يه ا  تران ه  ؛ا تران ه ک ار  ينوع کارآوا  -1 از:ياطالعات مورد ن

تران ه   يدستگاه و مقام اجرا -3ا مضمون ترانه يموضوع  -4نام ترانه  -2... و يکوب خرمن يها ترانه

 ش  عر تران  ه  يآوانگ  ار -1 کام  ل تران  ه يترجم  ه و معن   -6 ق تران  هي  دق يآور ثب  ت و جم    -6

 يا گروهي يترانه به صورت فرد ياجرا -10 ترانه يمناسبت و زمان اجرا -0ترانه  يسينو نت -3

 ها( گر اشعار و ترانهي..... )د -6-2-2-3

 ها هيها و مو انه مربوط به اشعار، ترانهيعام يباورها -1-2-2-3

 ها هيها و مو نه مربوط به اشعار، ترانهايات عاميادب -3-2-2-3

 ها ها و نوازش ييزز -4-2-3

 ها ييزز -1-4-2-3

 يا نوزادان از س و يج در محل که به هنگام خواباندن کودکان يرا يها ييانواع زز ي)گردآور

 شود.( يگران خوانده ميا ديمادر 
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ق يدق يآور ثبت و جم  -4 ييا مضمون ززيموضوع  -2 يينام زز -1 از:ياطالعات مورد ن

  ي ي زز يس  ينو تم و نتير -6 ييشعر زز يآوانگار -6 ييکامل زز يترجمه و معن -3 ييزز

 ها ييانه درباره ززيعام يباورها -1

 ها نوازش -2-4-2-3

گران يا ديمادر  يج در محل که از سويا نوزادان، رايکودکان  ينوازش يانواع آواها يگردآور)

 (.شود يم نوازش کودک خوانده مبه هنگا

ثب ت و   -4 ينوازش   يا مض مون آوا ي  موض وع   -2 ينوازش   ين ام آوا  -1 از:ي  اطالعات م ورد ن 

 ينوازش   يش عر آوا  يآوانگار -6 ينوازش يکامل آوا يترجمه و معن -3 ينوازش يق آوايدق يآور جم 

 آن يها و آواها انه درباره نوازشيعام يباورها -1 ينوازش يآوا يسينو تم و نتير -6

 ها متل -3-2-3

 کوتاه موزون و شعرگونه( يها ستانان مردم محل: دايج در ميرا يها انواع متل ي)گردآور

 ق متليدق يآور ثبت و جم  -4ا مضمون متل يموضوع  -2 نام متل -1 از:ياطالعات مورد ن

 ره متلانه دربايعام يباورها -6 شعر متل يآوانگار -6ل کامل مت يترجمه و معن -3

 ها المثل ضرب -6-2-3

 يموض وع  يبن د  طبق ه  و ان م ردم مح ل  ي  ج در مي  را يه ا  المث ل  ان واع ض رب   ي)گردآور

ن الگو، امک ان ش ناخت هم ه جانب ه     يشده در ا ارائه ينگار مردم يها ها براساس حوزه المثل ضرب

 (.سازد يسر ميمورد مطالعه مجامعه موضوعات را در 

و مفه وم   يمعن   -4المث ل   موض وع ض رب   -2المث ل   ربن ام ض    -1 از:ي  اطالعات م ورد ن 

ق ي  ثب ت دق  -6 المثل موارد کاربرد ضرب -6المثل و علل آن  ضرب  هيوجوه تسم -3 المثل ضرب

 آن يالمثل و آوانگار ضرب

 ستان و معمايچ -6-2-3

 ان مردم محل(يج در ميرا يستان و معماهايانواع چ ي)گردآور
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 راه ح ل معم ا    -3و مفه وم معم ا    يمعن   -4موض وع معم ا    -2 نام معما -1 از:ياطالعات مورد ن

 معما يآوانگار -1 حل آن ق معما و راهيثبت دق -6موارد کاربرد معما  -6

 ا نمادهايها  سمبول -1-2-3

 يانسان يا نمادهايها  سمبول -1-1-2-3

 يوانيح يا نمادهايها  سمبول -2-1-2-3

 ياهيگ يا نمادهايها  سمبول -4-1-2-3

 ...(و اي)آسمان، ستارگان، کوه، در يعيطب يا نمادهايها  سمبول -3-1-2-3

 اياش يا نمادهايها  سمبول -6-1-2-3

 ا نمادها(يها  گر سمبولي....  )د -6-1-2-3

 موجود در فرهنگ جامعه مورد مطالعه( يا نمادهايها  انواع سمبول ي)گردآور

جنب ه   -4 ين ام محل    -2... و ياهي  گ ،يواني  ، حيانسان ؛ولنوع سمب -1 از:ياطالعات مورد ن

علل  -3 از اقوام يان برخينماد عشق در م يوانيح  هک نمونيگر  به عنوان  ؛مثالبراي ن. ينماد

، يانس ان  يها علل مشابهت نمونه -6 ش آنيدايات مربوط به پيو روا ها ستانش سمبول و دايدايپ

چ ه تناس ب و    يواني  ک نمون ه ح ي   جغ د ب ه عن وان    ؛ث ال براي مره با نماد مربوط. يو غ يوانيح

 ؟ر فرهنگ جامعه مورد مطالعه دارد، ديو بدبخت يرانيو يعنيبا نماد مربوط به خود،  ييها مشابهت

 انه مربوطيات عاميادب -3 تابو و آداب و رسوم مربوط -1مربوط  باورها و اعتقادات -6

 (يانه )دعا به زبان محليعام يدعاها -3-2-3

شود و با  يان ميب يان مردم محل که به زبان محليج در ميانه رايعام ياانواع دعاه ي)گردآور

 (.متفاوت است يه م هبيادع

 ک ردن  م وارد دع ا    -3و مفه وم دع ا    يمعن   -4موضوع دع ا   -2نام دعا  -1 از:ياطالعات مورد ن

 دنباورها و اعتقادات مربوط به دعا کر -1 آداب دعا کردن -6آن  يق دعا و آوانگاريثبت دق -6

 ن و ناسزاينفر -0-2-3
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 ان مردم محل(يج در ميرا يها و ناسزاها نيانواع نفر ي)گردآور

 يمعن -4ن يرموضوع نف -2 نينوع نفر -1 ها: نينفر يگردآور ياز براياطالعات مورد ن (الف

ن يآداب نف ر  -6آن  ين و آوانگ ار يق نف ر ي  ثب ت دق  -6 ن کردنيموارد نفر -3ن يو مفهوم نفر

 ن کردنيها و اعتقادات مربوط به نفرباور -1 کردن

و مفه وم   يمعن -4 موضوع ناسزا -2نوع ناسزا  -1 ناسزاها: يگردآور ياز براياطالعات مورد ن( ب

ان ه مرب وط ب ه ناس زا     يعام ياباوره -6 آن يق ناسزا و آوانگاريثبت دق -6 رد ناسزا گفتنموا -3 ناسزا

 انه مربوط به ناسزا گفتنيات عاميادب -1 گفتن

 سوگندها -10-2-3

 ان مردم محل(يج در ميرا يانواع سوگندها ي)گردآور

م وارد   -3 مفه وم س وگند  و  يمعن   -4 موضوع سوگند -2ند نوع سوگ -1 از:ياطالعات مورد ن

 ان س وگند  کف اره و ت او   -1 ام د آن يشکس تن س وگند و پ   -6س وگند   يتابوها -6سوگند خوردن 

ان ه مرب وط ب ه    يعام يباوره ا  -10 آن يد و آوانگ ار ق س وگن يثبت دق -0 آداب سوگند خوردن -3

 انه مربوط به سوگند خوردنيات عاميادب -11 سوگند خوردن

 تعارفات -11-2-3

 ان مردم محل(يج در ميانواع تعارفات را ي)گردآور

م  وارد و  -3 و مفه  وم تع ارف  يمعن   -4ن ام تع  ارف   -2ع تع  ارف ن و  -1 از:ي  اطالع ات م ورد ن  

ات ي  ادب -1 آن يق تع ارف و آوانگ ار  ي  ثب ت دق  -6 آداب تعارف کردن -6دن عارف کرت يها مناسبت

 واژگان و اصطالحات تعارف کردن -3 نانه مربوط به تعارف کرديعام

 تيک و تسليتبر -12-2-3

 ان مردم محل(يج در ميرا يها تيها و تسل کيانواع تبر ي)گردآور

 کي  و مفهوم تبر يمعن -2ک ينوع تبر -1 ها: کيانواع تبر يگردآور ياز براياطالعات مورد ن (الف

ک و ي  ق تبري  ثب ت دق  -6 ک گف تن ي  تبر  هويش   آداب و -6 گف تن ک ي  تبر يها موارد و مناسبت -3
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 ک گفتنيواژگان و اصطالحات تبر -1 آن يآوانگار

 تيو مفهوم تسل يمعن -2ت ينوع تسل -1ت: يانواع تسل ديگردآور ياز براياطالعات مورد ن (ب

و ت يق تس ل ي  ثب ت دق  -6 ت گف تن يتس ل  هويآداب و ش   -6ت گف تن  يتس ل  يها اسبتموارد و من -3

 ت گفتنيواژگان و اصطالحات تسل -1 آن يآوانگار

 ها هيکنا -14-2-3

است ک ه م راد از    يه سخنيان مردم محل. کنايج در ميرا يها هيانواع گوشه و کنا يگردآور)

 (.ع خود دزلت کندر موضويکه بر غ يا سخنياست  يگريآن رساندن مفهوم د

  هيتس م  ه و وجوهيو مفهوم کنا يمعن -4 هيکنا موضوع -2 هينوع کنا -1 از:ياطالعات مورد ن

ق ي  ثب ت دق  -6 ....و ي، زب ان محل   ي، ترکي، عربيسفار ؛هيزبان کنا -6 ه زدنيموارد کنا -3آن 

 ه زدنيانه مربوط به کنايات عاميادب -1 آن يه و آوانگاريکنا

 اه متلک -13-2-3

ن د ک ه ب ه    يهوده را گويب يان مردم محل. متلک سخنيج در ميرا يها انواع متلک ي)گردآور

ش ود ک ه گ اه     يگفت ه م    يا جدي يرا دربرندارد، اما به شوخ يا مفهوميکند  يدزلت نم يمفهوم

 گردد.( يم يگريموجب آزار د

 ؛زب ان متل ک   -3 م وارد متل ک گف تن    -4موضوع متلک  -2وع متلک ن -1 از:ياطالعات مورد ن

ان ه مرب وط   يات عامي  ادب -6 آن يق متلک و آوانگاريثبت دق -6 ...و ي، زبان محلي، ترکيعرب ،يفارس

 به متلک گفتن

 اتيها و هزل يشوخ -16-2-3

 ها يشوخ -1-16-2-3

 يرفتار يها يشوخ -1-1-16-2-3

 يکالم يها يشوخ -2-1-16-2-3

 يکالم ـ يرفتار يها يشوخ -4-1-16-2-3
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 ان مردم محل(يج در ميرا يها يانواع شوخ ي)گردآور

موض وع و   -2 يکالم       ي، رفت ار ي، کالم  يرفت ار  ؛ينوع ش وخ  -1 از:ياطالعات مورد ن 

 يرفتار يها ق جنبهيقف ديکردن و توص يشوخ هويش -3 کردن يموارد شوخ -4يضمون شوخم

 يربوط ب ه ش وخ  انه ميات عاميادب -6 آن يو آوانگار يق سخنان شوخيدق ثبت -6 آن يو کالم

 کردن

 اتيهزل -2-16-2-3

 ان مردم محل(يج در ميانواع سخنان هزل را ي)گردآور

م وارد   -4 آنه ا  يق س خنان ه زل و آوانگ ار   ي  دقثب ت   -2 اتي  ان واع هزل  -1 از:ياطالعات مورد ن

 ييگو انه مربوط به هزليات عاميادب -3 ييگو هزل

 فال )تفثل( -16-2-3

 ...(و ينيب ان مردم محل: فال حافظ، فال قهوه، کفيج در ميرا يها ينيب انواع فال ي)گردآور

  ين  يب ف ال   هويش   -2... و ين  يب ل حافظ، فال قهوه، ک ف : فاينيب نوع فال -1 از:ياطالعات مورد ن

  ن زد م ردم   ين  يب ف ال  ياعتق اد  يه ا  ش ه ير -6 ينيب فال يها موارد و مناسبت -3 يريگ فال آداب -4

 ينيب به فال و فال انه مربوطيات عاميادب -6

 ما و اشارهيا -11-2-3

 يما و اشاره رفتاريا -1-11-2-3

ان م ردم مح ل ک ه ب ا اس تفاده از حرک ت       ي  ج در مي  ان آن دسته از اشارات رايف و بي)توص

را در ب ر   يخاص   يه ا  اميو پ يشود و معان يان ميچشم و ابرو ب ،دست، سرويژه  به يبدن يها اندام

 ح وزه ما و اش اره در  ين نوع از ايز معروف است. هر چند اين« يا رفتاري يزبان حرکت»دارد که به 

 .ميکن يز به طور خالصه به آن اشاره مينجا نيآورده شده است، در ا« شيزبان و گو»

 يما و اشاره کالميا -2-11-2-3

ک الم و   هان مردم محل که ص رفاژ ب ه واس ط   يج در ميان آن دسته از اشارات رايف و بي)توص

 (.را در بردارد يخاص يشود و معان يان ميبگفتار 
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 م اش اره و مفه و  يمعن -2 ياشارات کالم ياشارات رفتار ؛هما و اشارينوع ا -1 از:ياطالعات مورد ن

ا ي  ب ا ذک ر رفتاره ا     اش اره ک ردن    هويق شيف دقيتوص -3 اشاره و علل آن و مايتفاده از اموارد اس -4

ان ه مرب وط ب ه    يات عامي  ادب -6 آنها يو آوانگار يا رات اشارهباا عيق کلمات يثبت دق -6 کلمات اشاره

 ما و اشارهيا

 خواني و شاهنامه ينقال -13-2-3

 يخيتار يها ستاندا ينقال -1-13-2-3

 يحماس يها ستاندا ينقال -2-13-2-3

 يم هب يها ستاندا ينقال -4-13-2-3

 (ييسرا ا داستاني ييگو قصه )قصه ينقال -3-13-2-3

 و انواع آن در جامعه مورد مطالعه( ينقال هويف شي)توص

 ي، نق ال يخوان همچون شاهنامه يحماس يها ستاندا ينقال ؛يانواع نقال -1 از:ياطالعات مورد ن

با پرده  ينقال -2... و يخيتار يها ستاندا ي، نقالروز عاشورا يهمچون ماجرا يم هب يها ستاندا

  ينق ال  يه ا  اس بت زم ان و من  -6 يمک ان نق ال  ا ي  مح ل   -3ون پرده بد ينقال -4 (يخوان )پرده

نوع ابزار، نام ابزار، شکل ابزار، جن  ابزار، ک اربرد اب زار،    ؛يل نقاليابزار و وسا -1 ينقال  هويش -6

 اندازه و ابعاد ابزار

 (يات شفاهيگر موارد ادبي)د ... -10-2-3

 هنر -9

 يقيموس -3-9

 يقيانواع موس -1-1-0

آن:  ياجرا و مناسبت و موارد اجرا  هويها، ش يژگيج در محل، ويرا يها يقيف انواع موسي)توص

 (يآواز   يساز يقيموس و يآواز يقي، موسيساز  يقيموس

 يساز يقيموس -1-1-1-0
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 ينواز تک -1-1-1-1-0

 ينواز هم -2-1-1-1-0

 يبيترک -4-1-1-1-0

نواختن سازها  يلهبه وستنها  يساز يقيج در محل: موسيرا يساز يها يقيف انواع موسي)توص

 (.شود ياجرا م ينواز ا همي ينواز و بدون آواز، به صورت تک

 ؛ا س ازها ي  نوع ساز  -2 يبيترک و ينواز ، همينواز تک ؛يزسا يقينوع موس -1 از:ياطالعات مورد ن

 مناس بت و  -6اج را   دستگاه و مق ام  -3 مورد اجرا  هنام قطع -4... و ر، دوتار، سنتور، کمانچه، دف، تاين

 قطعه مورد اجرا در صورت امکان يسينو نت -6 موارد اجرا

 يآواز يقيموس -2-1-1-0

 يخوان تک -1-2-1-1-0

 يهمخوان -2-2-1-1-0

 )مشترک( يبيترک -4-2-1-1-0

ها که بدون آزت  فيها و تصن ج در محل همچون ترانهيرا يآواز يها يقيف انواع موسي)توص

و « اتيادب» حوزهدر  يآواز يقينکه موسيح اي. توضشود ياجرا م يصرفاژ به صورت آوازو  يقيموس

آورده ش ده اس ت و    «ها اشعار و ترانه»در قسمت  «ها ترانه»با عنوان  «انهيات عاميادب»در بخش 

 شود.( يبه آن پرداخته م يبوم ين قسمت صرفاژ از جنبه هنرهايدر ا

تران ه،   ؛ن وع آواز  -2 مش ترک  و ي، همخوانيخوان تک ؛يوازآ يقينوع موس -1 از:ياطالعات مورد ن

 يآوانگ ار  -6 ي ي ق قطع ه اجرا ي  ثبت دق -3دستگاه و مقام اجرا  -4 يياجرانام قطعه  -2 ...و فيتصن

مناس بت و   -1 ي ي کامل قطعه اجرا يترجمه و معن -6 باشد يکه به زبان محل يدر صورت ييقطعه اجرا

 موارد اجرا

 يآواز ـ يساز يقيموس -4-1-1-0

 يخوان تک ـ ينواز کت -1-4-1-1-0

 يهمخوان ـ ينواز تک -2-4-1-1-0

 يخوان تک ـ يهمنواز -4-4-1-1-0

 يهمخوان ـ يهمنواز -3-4-1-1-0
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 يبيترک ياجرا -6-4-1-1-0

ج در محل که به صورت آواز همراه ب ا ن واختن   يرا يآواز   يساز يها يقيف انواع موسي)توص

 (.شود ياجرا م يقيآزت موس

    ين واز  تک»، «يخوان تک   ينواز تک»: يآواز   يساز يقينوع موس -1 :ازياطالعات مورد ن

، دف، ين   ؛ا س ازها ينوع ساز  -4 نام قطعه مورد اجرا -2... و «يهمخوان   يهمنواز»، «يهمخوان

قطع ه م ورد اج را در     يس  ينو نت -6 تگاه و مقام اجرادس -3 ...و تار، سرنا، سنتور، کمانچهتار، دو

 يدر صورت ييقطعه اجرا يآوانگار -1 ...و فيترانه، تصن ؛ييقطعه اجراق يت دقثب -6 صورت امکان

 مناسبت و موارد اجرا -0 ييکامل قطعه اجرا يترجمه و معن -3 باشد يکه به زبان محل

 يقيابزار و آزت موس -2-1-0

 ي، س ازها يب اد  يموجود در مح ل: س ازها   يقيانواع ابزار و آزت موس يها يژگيف وي)توص

 اي( ا ضربهي يا کوبه يسازها و يزه

 سازهاي بادي -1-2-1-0

 دار سازهاي بادي زبانه -1-1-2-1-0

 زبانه کي -1-1-1-2-1-0

 دو زبانه -2-1-1-2-1-0

 سازهاي بادي بدون زبانه -2-1-2-1-0

 کي  »دار  سازهاي بادي زبانه (هاي انواع سازهاي بادي موجود در محل: الف گيويژ )توصيف

رن ا و غي ره.   ک ،همچون س رنا  «دو زبانه»دار  انبان، سازهاي بادي زبانه زله و نيهمچون دو «زبانه

 ره(يلبک، شمشال و غ يسازهاي بادي بدون زبانه همچون ني، ن (ب

ن ام   -2بدون زبان ه   و دار دو زبانه نهک زبانه، زبايدار  زبانه ؛ينوع ساز باد -1 از:ياطالعات مورد ن

 ب ه ط ور کام ل    ن واختن س از    هويف ش  يتوص   -3 تفاده از س از اس   يها ناسبتموارد و م -4 يمحل

مختل ف   يه ا  جن  ساز و قسمت -1 آنهامختلف ساز و نام  يها قسمت -6 شکل و طر  ساز -6

د س از در  ي  س اخت و تول  هويش   -0 مختل ف آن  يه ا  کل و قسمت هانداز ؛اندازه و ابعاد ساز -3 آن

 ش  د ب  ه آن اش  اره نش  ده با« يتص  ادنظ  ام اق» ح  وزه «ي  دس  تيص  نا»ک  ه در قس  مت  يص  ورت
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 انه مربوطيات عاميادب -11 انه مربوطيعام يباورها -10

 يزه يسازها -2-2-1-0

 يا زخمه يزه يسازها -1-2-2-1-0

 يمضراب يزه يسازها -2-2-2-1-0

 يکمان يزه يسازها -4-2-2-1-0

 يا زخم ه  يزه   يس ازها  (موج ود در مح ل: ال ف    يزه   يانواع سازها يها يژگيف وي)توص

 (ره. جي  همچ ون س نتور و غ   يمض راب  يزه   يس ازها  (ره. بيهمچون تار، قانون، زنبورک و غ

 ره.(يلن و غيچک، ويهمچون کمانچه، ق يکمان يزه يسازها

ن ام   -2 يکم ان  يزه   و يمض راب  ي، زه  يا زخم ه  يزه ؛ينوع ساز زه -1 از:ياطالعات مورد ن

 ب ه ط ور کام ل    ن واختن س از     هويف ش  يوص  ت -3 اس تفاده از س از   يها رد و مناسبتموا -4 يمحل

مختل ف   يه ا  جن  ساز و قسمت -1 آنهامختلف ساز و نام  يها قسمت -6 شکل و طر  ساز -6

د س از در  ي  س اخت و تول  هويش   -0 مختل ف آن  يه ا  اندازه کل و قسمت ؛اندازه و ابعاد ساز -3 آن

 ره نش  ده باش  د ب  ه آن اش  ا« ياقتص  ادنظ  ام » ح  وزه «ي  دس  تيص  نا»ک  ه در قس  مت  يص  ورت

 انه مربوطيات عاميادب -11 انه مربوطيعام يباورها -10

 يا ا ضربهي يا کوبه يسازها -4-2-1-0

ره، ي  موجود در محل: طبل، دُهُ ل، دا  يا ا ضربهي يا هکوب يانواع سازها يها يژگيف ويوص)ت

 ره(يدَف، ضَرب و غ

ن ام   -2...و ره، دَف، ضَ رب ي  هُ ل، دا ، دُطب ل  ؛يا ا ضربهي يا نوع ساز کوبه -1از: ياطالعات مورد ن

ش کل و   -6تن ساز به طور کامل نواخ هويف شيتوص -3 استفاده از ساز يها رد و مناسبتموا -4 يمحل

ان دازه و   -3 ختل ف آن م يها جن  ساز و قسمت -1 آنهامختلف ساز و نام  يها قسمت -6 طر  ساز

ک ه در قس مت    يد ساز در ص ورت ياخت و تولس هويش -0 مختلف آن يها اندازه کل و قسمت ؛ابعاد ساز

  ان ه مرب وط  يعام يباوره ا  -10ده باش د  ب ه آن اش اره نش    « ينظ ام اقتص اد  » حوزه «ي  دستيصنا»

 انه مربوطيات عاميادب -11

 يقياجراکنندگان موس -4-1-0
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 خوانندگان -1-4-1-0

س ن و ج ن     -4 ين ام خوانن دگان محل     -2 يتعداد خوانندگان محل   -1 از:ياطالعات مورد ن

 زان درآمديم -6 يطبقه و روابط اجتماع -3 يمحلخوانندگان 

 نوازندگان -2-4-1-0

ک ه   يو ن وع س از   ينام نوازن دگان محل    -2 يتعداد نوازندگان محل -1 از:ياطالعات مورد ن

 زان درآمديم -6 يطبقه و روابط اجتماع -3 يسن و جن  نوازندگان محل -4د نوازن يم

 يقيقادات مربوط به موسباورها و اعت -3-1-0

 يقيانه مربوط به موسيات عاميادب -6-1-0

 يقيواژگان و اصطالحات مربوط به موس -6-1-0

 قصر -2-9

 يا محلي يسنت يها رقص -1-2-0

 يفرد يها رقص -1-1-2-0

 يگروه يها رقص -2-1-2-0

 يبرخ   اد وي  ها، اع ج در محل که به طور متداول در جشنيرا يسنت يها ف انواع رقصي)توص

 (.شود ياجرا م يا گروهي يمراسم به صورت فرد

مرد،  ؛ها جن  رقصنده -4 ينام محل -2 يا گروهي يفرد ؛نوع رقص -1 از:ياطالعات مورد ن

ن وع   ؛ل رق ص يوسا -6 پاپوشو  پوش سرپوش، تن ؛باس رقصف کامل ليتوص -3 زن، مشترک

استفاده   هويله در رقص و شيربرد وسله، موارد کايله، جن  وسيله، شکل و طر  وسيله، نام وسيوس

 ياج را زم ان و مناس بت    -1 ف کامل رق ص و حرک ات آن  يتوص -6له يزه و ابعاد وساز آن، اندا

رقص در اثر تداخل   هويجادشده در شيرات اييف کامل تغيتوص -0 رقص يمکان و فضا -3رقص 

 گر مناطق(يد يها ا رقصيمدرن  يها رقص

 نيييآ يها رقص -2-2-0
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 يفرد يها رقص -1-2-2-0

 يگروه يها رقص -2-2-2-0

ا ي   يبه صورت ف رد  ينييمراسم آ يج در محل که در برخيرا ينييآ يها ف انواع رقصي)توص

ا آواها هم راه  يوردها  يو ذکر برخ ينييها همواره با حرکات آ ن نوع رقصيشود. ا ياجرا م يگروه

 ها( ان ترکمنيدر م «رقص ذکر». مانند سازد يز ميمتما يمحل يها گر رقصيرا از د آنهااست که 

ج ن    -4 ين ام محل    -2 يا گروه  ي   يف رد  ؛ين  يين وع رق ص آ   -1 از:ياطالعات مورد ن

 ش پ اپو  و پ وش  س رپوش، ت ن   ؛ب اس رق ص  ف کام ل ل يتوص   -3 زن، مرد، مشترک ؛ها رقصنده

له يوس  له، موارد ک اربرد  يله، جن  وسيله، شکل و طر  وسيله، نام وسينوع وس ؛ل رقصيوسا -6

ف کامل رقص و حرکات آن هم راه  يتوص -6 لهياز آن، اندازه و ابعاد وس استفاده  هويدر رقص و ش

 يمک ان و فض ا   -3 رق ص  يزمان و مناسبت اجرا -1آن  ينييآ يها م و سمبليو مفاه يبا معان

 رقص

 رقصبه باورها و اعتقادات مربوط  -4-2-0

 انه مربوط به رقصيات عاميادب -3-2-0

 واژگان و اصطالحات مربوط به رقص -6-2-0

 شينما -1-9

 يو محل يسنت يها شينما -1-4-0
 ياد و برخ  يها، اع ج در محل که به طور متداول در جشنيرا يسنت يها شيف انواع نماي)توص

 شود( يمراسم اجرا م

  شينم ا  يم وارد و مناس بت اج را    -4ش يموض وع نم ا   -2ش ين ام نم ا   -1 از:ياطالعات مورد ن

  شيا مک ان نم ا  ي  سِ ن   -6ش يلب اس و ل وازم نم ا    -6 آنه ا ش گران، سن، جن  و نقيد بازتعدا -3

 يآوانگ ار  -0 ق آني  ش و ثب ت دق يف کام ل نم ا  يتوص   -3 ش و ط ول آن ينم ا  يها تعداد پرده -1

 شينما  هخچيتار -10 اجرا شود يکه به زبان محل يصورتش در ينما يها الو يد

 ينييآ يها شينما -2-4-0
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شود.  يها و مراسم اجرا م مناسبت يج در محل که در برخيرا ينييآ يها شيواع نماف اني)توص

و  يکه دزلت ب ر مع ان   ييها الو يد يو برخ ينييها همواره با رفتارها و حرکات آ شين نوع نمايا

سازد.  يز ميمتما يا محلي يسنت يها شيگر نمايرا از د آنهادارند، همراه است که  يم اعتقاديمفاه

 يدن فص ل به ار از س و   يالن به مناسبت فرا رسيکه در گ« يا عروس گوله» ينييش آيد نمامانن

 شود.( ياجرا م يشگران محلينما

 يزم ان و مناس بت اج را    -4ش يموض وع نم ا   -2 ينييش آينام نما -1 از:ياطالعات مورد ن

ا مک ان  ي  سِ ن   -6ش يلباس و لوازم نما -6 آنهاگران، سن، جن  و نقش يد بازتعدا -3 شينما

ش همراه ب ا نماده ا،   يف و ثبت کامل نمايتوص -3 ش و طول آنينما يها تعداد پرده -1 شينما

ل و لوازم يوسا ،ها ، لباسييآرا آن که در رفتارها، حرکات، صحنه ينييو آ يم اعتقاديو مفاه يمعان

ه ب ه  ک   يص ورت ش در ينم ا  يها الو يد يآوانگار -0 است يآنان متجل يها الو يان و دگريباز

 شينما هخچيتار -10 اجرا شود يزبان محل

 يم هب يها شينما -4-4-0

 يم هب يها ي، نقاليخوان هي، تعزيگردان هيج در محل: شبيرا يم هب يها شيف انواع نماي)توص

 ره(يو غ

ش ينام نم ا  -2 رهيو غ ي، نقاليخوان هي، تعزيدانگر هيشب ؛يش م هبينوع نما -1 از:ياطالعات مورد ن

گران، سن، جن  و نق ش  يد بازتعدا -6 شينما يزمان و مناسبت اجرا -3ش يموضوع نما -4 يم هب

 ش و ط ول آن  ينم ا  يه ا  تع داد پ رده   -3 شيا مک ان نم ا  ي  سِ ن   -1ش يم نمالباس و لواز -6 آنها

اج را   يکه به زبان محل يرتش در صوينما يها الو يد يآوانگار -10 شيف و ثبت کامل نمايتوص -0

 شينما  هچخيتار -11 شود

 ها شيانواع نمابه باورها و اعتقادات مربوط  -3-4-0

 ها شيانه مربوط به انواع نمايات عاميادب -6-4-0

 ها شيواژگان و اصطالحات مربوط به انواع نما -6-4-0
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 نقش و نگار -4-9

 ينقش و نگار در معمار -1-3-0

 يل که به لحاظ هنر ب وم مح يبه کار رفته در بناها يمعمار يف انواع نقش و نگارهاي)توص

 ...(و دار نقش يدار، آجرکار نقش يکار ي، کاشيبُر اند: گچ تيز اهميحا

موض وع   -4 نام نقش و نگار -2 ...و يکار ي، کاشيبر گچ ؛و نگارنوع نقش  -1 از:ياطالعات مورد ن

 و ه ا  و مفه وم نق ش و نگ ار، س مبل     يمعن   -6 نقش و نگار ف کامليتوص -3 ا شکل نقش و نگاري

 طر  نقش و نگار و رسم آن -1 رنگ نقش و نگار -6ات مربوط به آن يا رواي ها ستاندا

 ي  دستينقش و نگار در صنا -2-3-0
 يمحل که ب ه لح اظ هن ر ب وم     ي  دستيبه کار رفته در صنا يف انواع نقش و نگارهاي)توص

 ..(.و سفال يم، نقش و نگارهاي، نقش و طر  گلي: نقش و طر  قالاند اهميتز يحا
م ورد   ي  دس ت ينوع نقش و نگار به کار رفته در صنا -2 يدست  ينوع صنا -1 از:ياطالعات مورد ن

و  يمعن   -6 ف کامل نقش و نگ ار يتوص -6ا شکل نقش و نگار يموضوع  -3نام نقش و نگار  -4نظر 
ر  نق ش  ط -3 رنگ نقش و نگار -1ات مربوط به آن يا رواي ها ستانداو  ها مفهوم نقش و نگار، سمبل

 و نگار و رسم آن

 نقش و نگار در سنگ قبر -4-3-0

 جامعه مورد مطالعه( يسنگ قبرها يشده بر رو يحکاک يف انواع نقش و نگارهاي)توص

 ري، نق ش ش   ينقش م اه  ؛گ قبرسن يشده بر رو ينوع نقش و نگار حکاک -1 از:ياطالعات مورد ن

و  يمعن   -6 نگ ار ف کامل نق ش و  يتوص -3 ا شکل نقش و نگاريموضوع  -4نام نقش و نگار  -2... و

طر  نقش و نگ ار   -1ر رنگ نقش و نگا -6 مربوط به آن يها ستانداها و  بلمفهوم نقش و نگار، سم

 ي  حکاکيتار -3 و رسم آن

 گر موارد(ي.... )نقش و نگار در د -3-3-0

 باورها و اعتقادات مربوط به انواع نقش و نگارها -6-3-0

 انه مربوط به انواع نقش و نگارهايات عاميادب -6-3-0
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 واژگان و اصطالحات مربوط به انواع نقش و نگارها -1-3-0

 يتجسم يهنرها -5-9

 يتجسم يانواع هنرها -1-6-0

 يساز مجسمه -1-1-6-0

ن رم و خ ام را    يآن است که مواد يساز ج در محل. مجسمهيرا يساز ف انواع مجسمهي)توص

 (.دهند يحالت م يعنيآورند،  يگر در ميد يزيا چيء و يش ،يواني، حيبه صورت اشکال انسان

، ينمع ا  -3 ه ا  موضوع مجس مه  -4ها  نام مجسمه -2ها  انواع مجسمه -1 از:ياطالعات مورد ن

ابزار و ل وازم   -1 هيمواد اول -6مناسبت و موارد ساخت مجسمه  -6ها  مجسمه يها م و سمبليمفاه

اس تفاده    هويکل و طر  ابزار، جن  ابزار، موارد کاربرد ابزار و ش  نوع ابزار، نام ابزار، ش ؛يساز مجسمه

در  يساز مجسمه هخچيتار -10 جسمهکاربرد م -0 يساز مجسمه  هويش -3عاد ابزار از آن، اندازه و اب

 محل

 يکرتراشيپ -2-1-6-0

ره. ي  از س نگ و غ  يکرتراش  ياز چوب، پ يکرتراشيپ ؛ج در محليرا يکرتراشيف انواع پي)توص

گ ر  يز دي  ا چي  ء يوان، ش  ي  ل انس ان، ح يسخت، شکل و شما يآن است که از جسم يکرتراشيپ

 (ده شود.يتراش

 گ ر يم وارد د  و از س نگ  يکرتراشي، پاز چوب يکرتراشيپ ؛يکرتراشيانواع پ -1 از:يطالعات مورد نا

 شده دهيشترا يها موضوع مجسمه -4 ...و يوانيکر حي، پيکر انسانيپ ؛شده دهيتراش يها نوع مجسمه -2

م واد   -6 يکرتراش  يمناس بت و م وارد پ   -6 شده دهيتراش يها مجسمه يها سمبلم و ي، مفاهيمعان -3

نوع ابزار، نام ابزار، شکل و طر  ابزار، جن  ابزار، موارد کاربرد اب زار و   ؛يکرتراشيابزار و لوازم پ -1 هياول

  هخچ  يتار -10 يکرتراش  يک اربرد پ  -0 يراش  کرتيپ  هويش   -3 ده از آن، اندازه و ابعاد اب زار استفا  هويش

 يکرتراشيپ

 (يتجسم يگر هنرهاي)د ..... -4-1-6-0

 يتجسم يهنرمندان هنرها -2-6-0
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ن ام، س ن و    -2 س اکن در مح ل   يتجس م  يمندان هنرهاتعداد هنر -1 از:يطالعات مورد نا

 زان درآمديم -6 يطبقه اجتماع -3ت يسابقه فعال -4 آنهاسبک و آثار  ،يرمندان تجسمجن  هن

 يتجسم يباورها و اعتقادات مربوط به هنرها -4-6-0

 يتجسم يانه مربوط به هنرهايات عاميادب -3-6-0

 يتجسم يواژگان و اصطالحات مربوط به هنرها -6-6-0

 يسيخوشنو -6-9

 يسيانواع خوشنو -1-6-0

 يس  ينوو آث ار خوش  يس ان محل   يان خوشنويج در ميرا يسيخوشنو يها ف انواع سبکي)توص

 (آنها

قواعد و  يسيخوشنو هويش ،ج در محليرا يسيخوشنو يها انواع سبک -1 از:ياطالعات مورد ن

له، ن ام  ين وع وس    ؛يس  يل و لوازم خوشنويوسا -4 يسيه خوشنويمواد اول -2آن به طور خالصه 

و ابعاد  ده از آن، اندازهاستفا  هويله و شيله، موارد کاربرد وسيله، جن  وسيله، شکل و طر  وسيوس

 واعد آن به طور خالصهو ق يسيخوشنو  هويش -6 يسيد کاربرد و استفاده از خوشنوموار -3 لهيوس

 يسيخوشنو هخچيتار -1 يسيخوشنو يها ا متنيموضوعات  -6

  يهنرمندان خوشنو -2-6-0

نام، سن و جن  هنرمندان  -2   ساکن در محليد هنرمندان خوشنوتعدا -1 از:ياطالعات مورد ن

 زان درآمديم -6 يعطبقه اجتما -3 تيسابقه فعال -4 آنهاو آثار  يسي  و سبک خوشنوينوخوش

 يسيباورها و اعتقادات مربوط به خوشنو -4-6-0

 يسيانه مربوط به خوشنويات عاميادب -3-6-0

 يسيواژگان و اصطالحات مربوط به خوشنو -6-6-0
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 ينقاش -7-9

 يانواع نقاش -1-1-0

 (آنها يو آثار نقاش يان هنرمندان نقاش محليج در ميرا ينقاش يها ف انواع سبکي)توص

ط ور   ب ه  آنه ا  ينقاش    هويج در محل و ش  يرا ينقاش يها انواع سبک -1 از:ياطالعات مورد ن

شده در  ينقاش يا اثرهايوها موضوع تابل -4 شده در محل ينقاش يا اثرهايوها نام تابل -2 خالصه

ک ه   ،م آنيو مف اه  يشده در محل و شر  نمادها، معان ينقاش يا اثرهايف تابلوها يتوص -3 محل

ل و ل وازم  يوس ا  -6 يه نقاش  ي  مواد اول -6 ابدي يم يتجل ي، شکل و طر  نقاشدر موضوع، رنگ

  هويله و ش  يله، م وارد ک اربرد وس    يله، جن  وسيله، شکل و طر  وسيله، نام وسينوع وس ؛ينقاش

پوس ت،   يرو يکاغ  ، نقاش    يرو ينقاش   ؛ين ه نقاش   يزم -1 لهيده از آن، اندازه و ابعاد وساستفا

 ينقاش  هخچيتار -3 گريوار و موارد ديد يرو ي، نقاشبوم يرو ينقاش

 هنرمندان نقاش -2-1-0

ن نام، سن و جن  هنرمندا -2 عداد هنرمندان نقاش ساکن در محلت -1 از:ياطالعات مورد ن

 زان درآمديم -6 يطبقه اجتماع -3ت يسابقه فعال -4 آنهاو آثار  يسبک نقاش ،نقاش

 يباورها و اعتقادات مربوط به نقاش -4-1-0

 يانه مربوط به نقاشيات عاميادب -3-1-0

 يواژگان و اصطالحات مربوط به نقاش -6-1-0

 گر موارد هنر(ي....  )د -8-9

 نيپوشاک و تزئ -31

 پوشاک -3-31

 پوشاک مردان -1-1-10

 پوشاک سر )سرپوش( -1-1-1-10
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 پوش( پوشاک تن )تن -2-1-1-10

 پوشاک پا )پاپوش( -4-1-1-10

 «س رپوش »( الف مختلف: يسن يها در گروه آنها يها يژگيف انواع پوشاک مردان و وي)توص

راهن، بل وز،  ي  راهن، پي  ر پي  همچون ز «پوش تن»( ب ره.يهمچون کاله، دستار، شال گردن و غ

، شلوارهمچون شورت، تنبان،  «پاپوش»( ج ه.رين، قبا، عبا، شال کمر و غيقه، کت، پالتو، پوستيجل

 .رهيجوراب، زنگَل، کفش و غ

در قس مت   ،ک الگ و يپوشاک مردان، زنان و نوزادان در قالب  ياز براياطالعات مورد ن توجه:

 (.ارائه شده است« پوشاک مردان»

 و شپ و  س رپوش، ت ن   ؛ن وع پوش اک   -1 پوشاک مردان، زنان و نوزادان: ياز براياطالعات مورد ن

ن مواد يا محل تثميه يه پوشاک و جن  آن، طرز تهيمواد اول ؛جن  پوشاک -4 نام پوشاک -2وش پاپ

ن پوش اک در  يا ؛رنگ پوشاک -3 ه و جن  مورد نظر در پوشاکياول ه پوشاک، علل استفاده از موادياول

م ياک و ترس  طر  پوش   -6 ستيها چ ن رنگيامل استفاده از اشود و علل و عو يه ميته ييها چه رنگ

  س ت يه ا چ  ن ط ر  ي  ام ل اس تفاده از ا  ش ود و عل ل و عو   يه ميته ييها ن پوشاک در چه طر يا ؛آن

ک نق ش، رس م ش کل و    يسمبول يا نمادهايو مفهوم و  ينوع نقش، نام نقش، معن ؛نقوش پوشاک -6

، ن ام  ين  يئتز ياين وع اش    ؛پوشاک ينيتزئ ياياش -1 ...و ا و اعتقادات مربوط به نقشطر  نقش، باوره

و مفه وم آن،   يو معن   ين  يتزئ يايش  ا، عل ل اس تفاده از   ين  يتزئ ياي، طر  و شکل اش  ينيتزئ ياياش

خ ت و  يف کام ل ر يتوص   -0 ه عک  از پوش اک يته -3 ينيتزئ يايمربوط به اش ياعتقادات و باورها

ان ي  فصول استفاده از پوش اک و ب  -11 آنهامختلف پوشاک و نام  يها سمتق -10 مشخصات پوشاک

 يه ا  م وارد و مناس بت   -12 ه ا  فص ل  يتم ام  و ن فصليبهار، چند ز،ييتابستان، زمستان، پا ؛علل آن

زم ان و س اعت    -14 ...و ، اس تفاده در مراس م  يمهم ان  ، استفاده درياستفاده خانگ ؛استفاده از پوشاک

 کنندگان استفاده ياعاجتم يها وها گريطبقات  -16 کنندگان استفاده يسن يها گروه -13 استفاده از پوشاک

 پوشاک به طور خالصه  هيا تهيدوخت   هويش -16

 پوشاک زنان -2-1-10

 پوشاک سر )سرپوش( -1-2-1-10
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 پوش( پوشاک تن )تن -2-2-1-10

 پوشاک پا )پاپوش( -4-2-1-10

 «س رپوش »( ال ف  مختلف: يسن يها در گروه آنها يها يژگيف انواع پوشاک زنان و ويتوص)

ر ي  بن د، ز  نهيهمچ ون س    «تن پ وش »( ب ره.يه، شال گردن و غي، پوشيوسرهمچون چهارقد، ر

همچ ون ش ورت، دام ن، تنب ان،      «پاپوش»( ج ره.يقه، ژاکت، چادر و غيراهن، بلوز، جليراهن، پيپ

 .رهيشلوار، جوراب، زنگَل، کفش و غ

قس مت  در  ،ک الگ و يپوشاک زنان، مردان و نوزادان در قالب  ياز براياطالعات مورد ن توجه:

از به آن قسمت مراجعه يبه اطالعات مورد ن يابيدست يارائه شده است. لطفاژ برا« پوشاک مردان»

 (د.يکن

 پوشاک نوزادان -4-1-10

 پوشاک سر )سرپوش( -1-4-1-10

 پوش( پوشاک تن )تن -2-4-1-10

 پوشاک پا )پاپوش( -4-4-1-10

همچ ون ک اله، چهارق د،     «وشس رپ »( الف :آنها يها يژگيف انواع پوشاک نوزادان و ويتوص

ن وزاد،    ههمچون کهن «پاپوش»( ج ره.يراهن، بلوز و غيهمچون پ «پوش تن»( ب ره.يو غ يروسر

 .رهيشورت، شلوار، جوراب و غ

در قس مت   ،ک الگ و يپوشاک نوزادان، مردان و زنان در قالب  ياز برايالعات مورد ناط توجه:

از به آن قسمت مراجعه يبه اطالعات مورد ن يابيدست يارائه شده است. لطفاٌ برا« پوشاک مردان»

 (د.يکن

 در مراسم خاص کپوشا -3-1-10

 يپوشاک در مراسم عروس -1-3-1-10

 پوشاک عروس -1-1-3-1-10

س رپوش،   يره براساس الگ و يو غ ي، عقد، عروسيف پوشاک عروس در مراسم نامزدي)توص
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 (تن پوش و پاپوش

 پوشاک داماد -2-1-3-1-10

سرپوش، ت ن   يره براساس الگويو غ ي، عقد، عروسيوشاک داماد در مراسم نامزدف پي)توص

 (پوش و پاپوش

 يپوشاک مردان در عروس -4-1-3-1-10

 يها گر لباسيبوده و با د يپوشاک خاص يکه پوشاک مردان در عروس يتنها در صورت توجه:)

 (.شود يآنان متفاوت باشد، اطالعات مربوط به آن گردآور

 يپوشاک زنان در عروس -3-1-3-1-10

 يه ا  گر لباسيبوده و با د يپوشاک خاص يکه پوشاک زنان در عروس يتنها در صورت توجه:)

 (.شود يآنان متفاوت باشد، اطالعات مربوط به آن گردآور

 ؛مناسبت اس تفاده از پوش اک   -2 پاپوش و پوش سرپوش، تن ؛وع پوشاکن -1 از:ياطالعات مورد ن

ج ن    -3 پوش اک ن ام   -4 ...و يکش ان، مراس م پ اتخت    سعقد، مراس م ع رو  ، مراسم يجشن نامزد

 ييه ا  شاک در چه رن گ ن پويا ؛رنگ پوشاک -6 شود يه ميته ييها شاک از چه جن ن پويا ؛پوشاک

نق وش و   -1 ش ود  يه م  ي  ته ييها ن پوشاک در چه طر يا ؛طر  پوشاک و رسم آن -6 شود يه ميته

  خ ت و مشخص ات پوش اک   يف کام ل ر يتوص   -0 از پوش اک ه عک  يته -3 پوشاک ينيتزئ ياياش

 پوشاک هيا تهيدوخت   هويش -11 آنهامختلف پوشاک و نام  يها سمتق -10

 مردگان يپوشاک در مراسم عزا -2-3-1-10

 پوشاک مردان -1-2-3-1-10

گ ر  يب وده و ب ا د   يکه پوشاک مردان در مراس م ع زا پوش اک خاص      يتنها در صورت توجه:)

 پ اپوش پوش و  سرپوش، تن يان متفاوت باشد، اطالعات مربوط به آن براساس الگوآن يها لباس

 (.شود يگردآور

 پوشاک زنان -2-2-3-1-10

گ ر  يب وده و ب ا د   يکه پوشاک زن ان در مراس م ع زا پوش اک خاص       يتنها در صورت توجه:)

 و پ اپوش پوش  سرپوش، تن يآنان متفاوت باشد، اطالعات مربوط به آن براساس الگو يها لباس

 (.شود يگردآور
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 ؛اده ازپوش اک مناسبت استف -2 پاپوش و پوش سرپوش، تن ؛وع پوشاکن -1 از:ياطالعات مورد ن

  شود يه ميته يياه ن پوشاک از چه جن يا ؛جن  پوشاک -3 نام پوشاک -4مردگان  يمراسم عزا

ن ي  ا ؛آن ط ر  پوش اک و رس م    -6 ش ود  يه ميته ييها شاک در چه رنگن پويا ؛رنگ پوشاک -6

ه عک   از  ي  ته -3پوش اک   ين  يتزئ ياينق وش و اش    -1ش ود   يه ميته ييها شاک در چه طر پو

 آنه ا مختلف پوشاک و نام  يها قسمت -10 خت و مشخصات پوشاکيف کامل ريتوص -0 پوشاک

 پوشاک به طور خالصه  هيا تهيدوخت   هويش -11

 گر مراسم خاص(ي.... )پوشاک در د -4-3-1-10

گر يکه پوشاک آنان با د ييها اک زنان و مردان و کودکان در آن دسته از مراسمف پوشي)توص

ا مراس م  ي  محرم  يهمچون مراسم عزادار يم هب يها مراسم يشان متفاوت باشد: برخيها لباس

 ...(و ي، مراسم نوروزيم هب يها تيگر اقليد

 پوشاک به هنگام کار -6-1-10

 يپوشاک صنعتگران محل -1-6-1-10

 پوشاک شبانان -2-6-1-10

 پوشاک مردان به هنگام کار -4-6-1-10

 پوشاک زنان به هنگام کار -3-6-1-10

 گر موارد پوشاک کار(ي.... )د -6-6-1-10

آن ان متف اوت باش د براس اس      يه ا  گر لب اس يف انواع پوشاک کار افراد محل که با دي)توص

 پوش و پاپوش( سرپوش، تن يالگو

و  يي، بن ا يخ انگ  ي، کاره ا ي، کش اورز ي، ش بان يص نعتگر  ؛کار افرادنوع  -1 از:ياطالعات مورد ن

ج ن    -3 ن ام پوش اک   -4پ اپوش   و پ وش  سرپوش، ت ن  ؛وع پوشاکن -2و...  ، حمل و نقليکارگر

 ييه ا  شاک در چه رن گ ن پويا ؛رنگ پوشاک -6 شود يه ميته ييها شاک از چه جن ن پويا ؛پوشاک

نق وش و   -1ش ود   يه م  ي  ته ييها شاک در چه طر ن پويا ؛طر  پوشاک و رسم آن -6 شود يه ميته

  خ ت و مشخص ات پوش اک   يف کام ل ر يتوص   -0 ه عک  از پوش اک يته -3پوشاک  ينيتزئ ياياش

 پوشاک به طور خالصه(  هيا تهيدوخت  هويش -11 آنهامختلف پوشاک و نام  يها قسمت -10
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 باورها و اعتقادات مربوط به پوشاک -6-1-10

 انه مربوط به پوشاکيعامات يادب -1-1-10

 واژگان و اصطالحات مربوط به پوشاک -3-1-10

 نيتزئ -2-31

 شيآرا -1-2-10

 ش مردانيآرا -1-1-2-10

 ش سر و صورتيآرا -1-1-1-2-10

 ها ش سرشانهيآرا -2-1-1-2-10

 ش دست و بازويآرا -4-1-1-2-10

 ش کمر و شکميآرا -3-1-1-2-10

 ش پايآرا -6-1-1-2-10

 مورد مطالعه(جامعه ن مردان يج در بيرا يها شيف انواع آراي)شر  و توص

ها، دس ت و ب ازو،    سر و صورت، سرشانه ؛ش در اندام مردانيمحل آرا -1 از:ياطالعات مورد ن

دن م و، حن ا   يس ر و ص ورت، تراش     ياصال  و مرتب کردن م و  ؛شينوع آرا -2 پاو  شکم ،کمر

ش و عل ل آن،  ي  مناس بت آرا  -3 شي  ن ام آرا  -4. ..و يوبکها، خ ال  ت و پا و ناخنگ اشتن بر دس

نوع  ؛شيل و لوازم آرايوسا -6 شياز آرايمواد مورد ن -6 يخالکوب يو نمادها يعلل و معانويژه  به

ده از آن، اس تفا   هويله و ش  يله، موارد کاربرد وسيله، جن  وسيله، شکل و طر  وسيله، نام وسيوس

  يخالکوب يبرا يسن يها ثال گروهم براي ؛شوندگان شيآرا يسن يها گروه -1 لهياندازه و ابعاد وس

بر  که يافراد يا گروه اجتماعيمثال طبقه  ؛ برايش شوندگانيآرا ياجتماع يها طبقه و گروه -3

ل و ياستفاده از مواد، وس ا  -10 ش کردنيآرا  هويف کامل شيتوص -0کنند  يم ياندام خود خالکوب

ده است با ذکر عل ل  مد آيپد يش سنتيکه در آرا يراتييو تغ ن مردانيد در بيش جديآرا يها وهيش

 آنو عوامل 

 ش زنانيآرا -2-1-2-10

 ش سر و صورتيآرا -1-2-1-2-10
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 ها ش سرشانهيآرا -2-2-1-2-10

 ش دست و بازويآرا -4-2-1-2-10

 ش کمر و شکميآرا -3-2-1-2-10

 ش پايآرا -6-2-1-2-10

 مورد مطالعه(جامعه ن زنان يب ج دريرا يها شيف انواع آرايتوص)شر  و 

دست و بازو، کم ر و  ها،  سر و صورت، سرشانه ؛ش در اندازم زنانيمحل آرا -1 از:ياطالعات مورد ن

 يدن مو، رن گ ک ردن م و   يسر و صورت، تراش ياصال  و مرتب کردن مو ؛شينوع آرا -2 پا و شکم

ه ا، زک زدن،   ن اخن و پ ا و   دس ت ر نت صورت با انواع مواد، حنا گ اش تن ب   يا رنگ مو، زيسر با حنا 

 يکوبخ ال  يو نماده ا  يعلل و مع ان ويژه  بهش و علل آن، يمناسبت آرا -3 شينام آرا -4... و يخالکوب

له، ج ن   يله، شکل و طر  وسينام وس، لهينوع وس ؛شيل و لوازم آرايوسا -6 شياز آرايمواد مورد ن -6

 يس  ن يه  ا گ  روه -1 لهيآن، ان  دازه و ابع  اد وس   ده ازاس  تفا  هويله و ش  يله، م  وارد ک  اربرد وس  يوس  

 يه ا  طبق ه و گ روه   -3 و برداش تن اب رو   يخ الکوب  يب را  يسن يها مثال گروه، براي شوندگان شيآرا

کنن د   يم ياندام خود خالکوب که بر يافراد يا گروه اجتماعيمثال طبقه ؛ براي شوندگان شيآرا ياجتماع

ن يد در ب  ي  ش جدي  اآر يها وهيل و شيتفاده از مواد، وسااس -10 ش کردنيآرا هويف کامل شيتوص -0

ه ا و   تيمح دود  -11 ده است با ذک ر عل ل و عوام ل آن   مد آيپد يش سنتيکه در آرا يراتييزنان و تغ

 دختران و زنان يها برا شياز آرا يبرخ يتابوها

 شيباورها و اعتقادات مربوط به آرا -4-1-2-10

 شيآرا انه مربوط بهيات عاميادب -3-1-2-10

 شيواژگان و اصطالحات مربوط به آرا -6-1-2-10

 يخالکوب -2-2-10

ش م ردان و زن ان اش اره    يدر آرا يا وهيبه عنوان ش يبه خالکوب« شيآرا»)هر چند در قسمت 

دارد،  يان جوام   س نت  ي  در م يمختلف   يت خاص آن ک ه کاربرده ا  يشده است، اما نظر به اهم

ن ي  اطالعات در ا يآور ران محترم به طور مجزا به جم ن قسمت پژوهشگيضرورت دارد که در ا

، ين  يچ ون ک ارکرد تزئ   يمختلف   يکارکردها يدارا يان ذکر است که خالکوبينه بپردازند. شايزم
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آن مدنظر اس ت،   ينيشتر کارکرد تزئين قسمت بياست که در ا يو کارکرد اعتقاد يکارکرد درمان

 يز مط ر  خواه د ش د. ض مناژ ک ارکرد درم ان      يآن ن ياعتقاد يها هر چند برحسب ضرورت جنبه

 (.آورده شده است «يطب سنت»و در قسمت « يدانش بوم» حوزهدر  يخالکوب

 مردان يخالکوب -1-2-2-10

 مورد مطالعه(جامعه ن مردان يج در بيرا يها يف انواع خالکوبي)شر  و توص

 يخالکوب محل -2 انشوندگ يخالکوب يو م هب ي، قوميسن يها گروه -1 از:ياطالعات مورد ن

ب راي   ؛پا و نهيها، دست و بازو، پشت و کمر، شکم و س صورت، سرشانه ؛در اندام مردان و علل آن

خاس ته از  ا بري  دارد  يدارد، علل درمان ينينه مردان علل تزئيا سيپشت  يبر رو يا خالکوبيمثال آ

ا مار ير يون نقش شهمچ يوانيشکل ح ؛ها ينوع و شکل خالکوب -4 ؟اعتقادات خاص است يبرخ

ا ي  اژدها  همچون اي افسانهره، شکل يا گل و غيمانند درخت  ياهي، شکل گيره، شکل انسانيو غ

 يا برخ  يآ ؛مردان و علل آن يخالکوب يها مناسبت -6 ها ينام خالکوب -3... و يبي، شکل ترکيپر

آداب و  -6 ست؟يرد، علل آن چيگ يصورت م ياصا مراسم خيها  مردان در مناسبت يها يخالکوب

 يمراس م، زم ان برگ زار    ي، مح ل برگ زار  ينام مراسم خ الکوب  ؛مردان يا مراسم خالکوبيرسوم 

ا آداب و رسوم يسم ف کامل مرايکننده در مراسم به لحاظ سن و جن ، توص مراسم، افراد شرکت

  ه ا  يف کام ل نق ش خ الکوب   يتوص   -3 ه ا  يق خ الکوب ي  سم شکل و طر  دقر -1 ...و يخالکوب

ف يتوص   -11 يرن گ خ الکوب   -10مربوط ب ه آن   يو باورها يو مفهوم شکل خالکوب يمعن -0

 مردان يها برا ياز خالکوب يبرخ يها و تابوها تيمحدود -12 و آداب آن يخالکوب  هويکامل ش

 زنان يخالکوب -2-2-2-10

 مورد مطالعه(جامعه ن زنان يج در بيرا يها يف انواع خالکوبي)شر  و توص

 يمحل خالکوب -2 شوندگان يخالکوب يو م هب ي، قوميسن يها گروه -1 از:يورد ناطالعات م

 ؛ ب راي پ ا  و نهيها، دست و بازو، پشت و کمر، شکم و س صورت، سرشانه ؛در اندام زنان و علل آن

اعتق ادات   يخاسته از برخا بريدارد  يدارد، علل درمان ينيشکم علل تزئ يبر رو يا خالکوبيمثال آ

ره، ش کل  ي  ا مار و غير يهمچون نقش ش يوانيشکل ح ؛ها ينوع و شکل خالکوب -4 ؟خاص است

 ، ش کل يا پ ر ي  همچون اژدها  اي افسانهره، شکل يا گل و غيمانند درخت  ياهي، شکل گيانسان

 يه ا  يخالکوب يا برخيآ ؛ان و علل آنزن يخالکوب يها مناسبت -6 ها ينام خالکوب -3... و يبيترک
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ا مراسم يآداب و رسوم  -6 ست؟يرد، علل آن چيگ يصورت م ياصا مراسم خيها  ان در مناسبتزن

مراس م، اف راد    يمراس م، زم ان برگ زار    ي، مح ل برگ زار  ين ام مراس م خ الکوب    ؛انزن يخالکوب

 ...و يا آداب و رسوم خالکوبيسم ف کامل مرايکننده در مراسم به لحاظ سن و جن ، توص شرکت

و مفه وم   يمعن   -0 ها يف کامل نقش خالکوبيتوص -3ا ه يق خالکوبيرسم شکل و طر  دق -1

و  يخالکوب  هويف کامل شيتوص -11 يرنگ خالکوب -10مربوط به آن  يو باورها يلکوبشکل خا

 انزن يها برا ياز خالکوب يبرخ يها و تابوها تيمحدود -12 آداب آن

 کودکان يخالکوب -4-2-2-10

 مورد مطالعه(جامعه ن کودکان پسر و دختر يج در بيرا يها يف انواع خالکوبي)شر  و توص

  ش وندگان ک ودک   يخ الکوب  يو م  هب  ي، ق وم ي، س ن يجنس   يه ا  گروه -1 از:ياطالعات مورد ن

ه ا،   ص ورت، سرش انه   ؛ک و با ذک ر عل ل آن  يدر اندام کودکان پسر و دختر به تفک يمحل خالکوب -2

ا ي  ش کم کودک ان پس ر     يبر رو يالکوبا خيمثال آ؛ براي پا و نهيدست و بازو، پشت و کمر، شکم و س

ن وع و ش کل    -4 ؟اعتقادات خاص اس ت  يخاسته از برخا بريدارد  يدارد، علل درمان ينيدختر علل تزئ

ا ي  مانند درخت  ياهي، شکل گيره، شکل انسانيا مار و غير يهمچون نقش ش يوانيشکل ح ؛ها يخالکوب

  ه  ا ين  ام خ  الکوب -3... و يب  يترک ، ش  کليا پ  ري  اژده  ا همچ  ون  اي نهس  اره، ش  کل افي  گ  ل و غ

 يه ا  يخ الکوب  يا برخ  يآ ؛ک و با ذکر علل آنيکودکان پسر و دختر به تفک يخالکوب يها مناسبت -6

ا مراس م  ي  آداب و رسوم  -6 ست؟يرد، علل آن چيگ يصورت م ياصا مراسم خيها  کودکان در مناسبت

مراس م، اف  راد   ي، زم ان برگ زار  مراس م  ي، مح  ل برگ زار ين ام مراس م خ الکوب    ؛انک  کود يخ الکوب 

  ...و يا آداب و رس وم خ الکوب  ي  س م  ف کام ل مرا يکننده در مراسم به لحاظ سن و جن ، توص شرکت

 و مفه وم ش کل   يمعن -0 ها يف کامل نقش خالکوبيتوص -3 ها يق خالکوبيرسم شکل و طر  دق -1

 و آداب آن يخ الکوب   هويف کام ل ش   يتوص -11 يرنگ خالکوب -10مربوط به آن  يو باورها يخالکوب

 ا دختريکودکان پسر  يها برا ياز خالکوب يبرخ يها و تابوها تيمحدود -12

 يخالکوب يکارکردها -3-2-2-10

، ي، درم ان ين  يم ورد مطالع ه اع م از ک ارکرد تزئ    جامع ه  در  يخالکوب يان انواع کاربردهاي)ب

 صرفاژ نام برده شوند.( توجه:ره. يو غ ياعتقاد

 يزار و مواد خالکوباب -6-2-2-10
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رسم شکل  -4نام ابزار -2نوع ابزار  -1 :يل خالکوبيابزار و وسا ياز براياطالعات مورد ن( الف

 اندازه و ابعاد ابزار -6 استفاده از ابزار  هويش -6جن  ابزار  -3و طر  ابزار 

ک ه   يرتدر ص و  ؛هي  نوع، جن  و نام مواد اول -1 :يمواد خالکوب ياز براياطالعات مورد ن( ب

  هويش   -4 هي  م واد اول   هي  ه و مح ل ته ي  طرز ته -2 ه ساخته شوديب مواد اوليرکاز ت يماده اصل

ک ن وع م اده   يتنها  يکه ماده اصل يدر صورت ؛و آداب مربوط به آن ياصل هب و ساخت ماديترک

له، يوع وس  ن   ؛يد ماده اصليل توليابزار و وسا -3 آن پرداخته شود  هيته  هوياژ به شه باشد، صرفياول

ده از آن، ان دازه و  اس تفا   هويله و شيله، موارد کاربرد وسيله، جن  وسيله، شکل و طر  وسينام وس

 يه ماده اصليمکان ته -6 لهيابعاد وس

 خالکوبيا افراد  نکادز -6-2-2-10

س ن، ج ن ، گ روه     -2ن در مح ل  کوبان س ا کان يا خالکتعداد و نام دز -1 اطالعات مورد نياز:

مي زان   -3وبان کان يا خالکار دزکمحل  -4ن در محل کوبان ساکان يا خالکگروه م هبي دز قومي و

 درآمد

 يباورها و اعتقادات مربوط به خالکوب -1-2-2-10

 يانه مربوط به خالکوبيات عاميادب -3-2-2-10

 يواژگان و اصطالحات مربوط به خالکوب -0-2-2-10

 ورآزتيز -4-2-10

 مردانورآزت يز -1-4-2-10

 ورآزت سر و صورتيز -1-1-4-2-10

 قهيورآزت گردن و يز -2-1-4-2-10

 ها، دست و بازو ورآزت سرشانهيز -4-1-4-2-10

 ورآزت کمريز -3-1-4-2-10

 ورآزت پايز -6-1-4-2-10

ورآزت س ر و  يز( مورد مطالعه: الفجامعه ن مردان يج در بيورآزت رايف انواع زي)شر  و توص

قه همچون يورآزت گردن و يز( ره. بيزها و غيسوآويزها، گيآو ينيزها، بيآو گوشصورت همچون 
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و  ش تر بن د، انگ  ها، دست و بازو همچون انواع م چ  ورآزت سرشانهي( زره. جيزها و غيآو انواع گردن

بند پا و  ورآزت پا همچون انواع مچيز( ره. ه يورآزت کمر همچون انواع کمربندها و غزي (ره. ديغ

 ه.ريغ

ق ه،  يس ر و ص ورت، گ ردن و     ؛ورآزت در اندام مردانيمحل بستن ز -1 از:ياطالعات مورد ن

 ينام محل   -4.... و گردنبند، دستبند، انگشتر ؛ورآزتينوع ز -2 پا و ها، دست و بازو، کمر سرشانه

 يو نماده ا  يا نقش، مع ان يا نقش، شکل طر  ينام طر   ؛ورآزتيطر  و نقوش ز -3 ورآزتيز

مناس بت و زم ان بس تن     -6 ورآزتي  ا طر  زيت مربوط به نقش ا طر ، باورها و اعتقادايش نق

 يو م  هب  يط براساس اعتقادات ق وم مربو يم و نمادهاي، مفاهيورآزت و علل آن با ذکر معانيز

 يس  ن يه  ا گ  روه -1 مانن  د ط  ال ؛م  ردان و عل  ل آن يب  راورآزت ي  از ز يبرخ   يتابوه  ا -6

 ورآزت ي  کنن دگان از ز  اس تفاده  يعاجتم ا  يه ا  طبق ه و گ روه   -3 آزتزي ور  ان ازکنندگ استفاده

 ورآزت به طور خالصهيا ساخت زيه يطرز ته -10 ورآزتيبستن ز هويش -0

 ورآزت زنانيز -2-4-2-10

 ورآزت سر و صورتيز -1-2-4-2-10

 قهيورآزت گردن و يز -2-2-4-2-10

 بازوها، دست و  ورآزت سرشانهيز -4-2-4-2-10

 ورآزت کمريز -3-2-4-2-10

 ورآزت پايز -6-2-4-2-10

ورآزت س ر و  ي  ز (مورد مطالعه: الفجامعه ن زنان يج در بيورآزت رايف انواع زي)شر  و توص

قه همچون يورآزت گردن و يز (بره. يزها و غيسوآويزها، گيآو ينيزها، بيآو صورت همچون گوش

ها، دست و بازو همچون انواع النگوها، انگشترها و  ت سرشانهورآزيز (ره. جيزها و غيآو انواع گردن

ورآزت پا همچون انواع خلخ ال و  يز (ره. ه يورآزت کمر همچون انواع کمربندها و غيز (ره. ديغ

 ره.(يغ

ه ا،   ق ه، سرش انه  يسر و صورت، گردن و  ؛ورآزت در اندام زنانيمحل بستن ز -1از: ياطالعات مورد ن

 ين ام محل    -4... و بند، النگ و، انگش تر، خلخ ال    گوشواره، گردن ؛آزتيورنوع ز -2 پا و دست و بازو، کمر

ا ي  نق ش   يو نمادها يا نقش، معانيا نقش، شکل طر  ينام طر   ؛ورآزتيطر  و نقوش ز -3 ورآزتيز
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آن با ورآزت و علل يمناسبت و زمان بستن ز -6 ورآزتيا طر  زيت مربوط به نقش طر ، باورها و اعتقادا

ورآزت ي  از ز يبرخ   يتابوه ا  -6 يو م هب يط براساس اعتقادات قوممربو يم و نمادهاي، مفاهيذکر معان

 يه ا  طبقه و گ روه  -3 ورآزتيکنندگان از ز استفاده ينس يها گروه -1 مانند طال ؛مردان و علل آن يبرا

ورآزت به طور يا ساخت زيه يز تهطر -10 ورآزتيبستن ز  هويش -0آزت وريکنندگان از ز استفاده ياجتماع

 خالصه

 ورآزتيباورها و اعتقادات مربوط به ز -4-4-2-10

 ورآزتيانه مربوط به زيات عاميادب -3-4-2-10

 ورآزتيواژگان و اصطالحات مربوط به ز -6-4-2-10

 خوراک -33

 انواع غذاها -3-33

 روزانه يغ اها -1-1-11

 )گرم( يپختن يغ اها -1-1-1-11

 ها انواع خورش -1-1-1-1-11

 انواع پلوها -2-1-1-1-11

 ها انواع آش -4-1-1-1-11

 ها انواع کباب -3-1-1-1-11

 انواع کوکوها -6-1-1-1-11

 ها انواع دلمه -6-1-1-1-11

 ها انواع آبگوشت -1-1-1-1-11

 گر(ي.... )موارد د -3-1-1-1-11

 مورد مطالعه(جامعه ر شده مورد مصرف مردم د ا پختهيگرم  يف انواع غ اهاي)توص

 غ  ا   ين ام محل    -2 ...و و، آش، کباب، کوکو، آبگوشتخورش، پل ؛نوع غ ا -1 از:ياطالعات مورد ن

خ انواده،   ييغ  ا  يها مصرف در وعده ؛پخت غ ا يها موارد و مناسبت -3 ي، گرميسرد ؛طب  غ ا -4
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 ... و ا مراس  مي  ه  ا  ه  ا و جش  ن س  بتمنا يبرخ   يهمان  ان، پخ  ت غ   ا ب  راياز م ييغ   ا ييرايپ   ا

مط ب ،   ؛محل پخ ت غ  ا   -1 ...و در روز، در هفته ؛پخت يها تعداد وعده -6 فصول و زمان پخت -6

له، م وارد  يله، جن  وس  يله، شکل و طر  وسيله، نام وسينوع وس ؛ل پخت غ ايابزار و وسا -3 ...و اجاق

غ  ا را برعه ده    ت پختيکه مسئول يفرادا -0 لهيده از آن، اندازه و ابعاد وساستفا  هويله و شيکاربرد وس

 پخت غ ا  هويف کامل شيتوص -11 پخت غ ا يمواد ززم برا -10سن و جن   ؛دارند

 )سرد( يحاضر يغ اها -2-1-1-11

 ر(يسرشو  ريش ره،ک ر،يپن )ماست، اتيلبن -1-2-1-1-11

 اريآبدوغ خ -2-2-1-1-11

 ار ماستيخ -4-2-1-1-11

 سرد( ياهاگر غ ي...  )د -3-2-1-1-11

 مورد مطالعه(جامعه سرد مورد مصرف مردم در  يف انواع غ اهاي)توص

... و ارماس ت يار، خير، آبدوغ خيشر، سرير، کره، شيماست، پن ؛سرد ينوع غ ا -1 از:ياطالعات مورد ن

اب زار و   -6 ه ک ردن غ  ا  ي  ته  هويش   -6م واد ززم   -3 ي، گرميسرد ؛طب  غ ا -4غ ا  ينام محل -2

  هويله و ش  يله، موارد کاربرد وسيله، جن  وسيله، شکل و طر  وسيله، نام وسينوع وس ؛غ ا  هيل تهيوسا

اس تفاده   يها تعداد وعده -3 سرد يصول و زمان استفاده از غ اف -1 لهيده از آن، اندازه و ابعاد وساستفا

 يا غ  ا ي   ياص ل  ياغ    ؛سرد يموارد مصرف و استفاده از غ ا -0 ...و در روز، در هفته ؛سرد يغ ااز 

 ..و. روزانه ييغ ا يها ا پ  غ ا در وعدهيش يهمچون پ يجانب

 انواع نان -4-1-1-11

 نان گندم -1-4-1-1-11

 نان جو -2-4-1-1-11

 نان بلوط -4-4-1-1-11

 نان برنج -3-4-1-1-11

 (ينان محل يها گر گونهي..... )د -6-4-1-1-11

 مورد مطالعه(جامعه ردم در مورد مصرف م هاي نانان انواع يف و بي)توص

 ن ان  يه ا  گ ر گون ه  يد و نان گندم، نان جو، نان بلوط، نان ب رنج  ؛نوع نان -1 از:ياطالعات مورد ن
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م وارد و   -3قي  ف دقيو شکل نان با رس م و توص    اندازه -4 ينام محل -2براساس نوع آرد آن  يمحل

 يخ  بر يخ ت ن ان ب را   روزم ره، مص ارف خ اص همچ ون پ     ييمصارف غ ا ؛پخت نان يها مناسبت

 ساج، داخل خاکس تر  يتنور، اجاق، رو ؛آن يها يژگيمحل پخت و و -6 ا مراسميها  ها و جشن مناسبت

له، م وارد  يله، جن  وس  يله، شکل و طر  وسيله، نام وسينوع وس ؛ل پخت نانيابزار و وسا -6 ...و آتش

ن ان را برعه ده    ت پختيکه مسئول يافراد -1 لهيده از آن، اندازه و ابعاد وساستفا  هويله و شيکاربرد وس

پخ ت   يم واد ززم ب را   -0.. .و در روز، در هفته ؛زمان و تعداد دفعات پخت نان -3 سن و جن  ؛دارند

وره ا و  با -11 ر تا اتم ام پخ ت ن ان   يه خمياز ته پخت نان و مراحل آن  هويف کامل شيتوص -10 نان

 واژگان و اصطالحات مربوط به نان -14 بوط به نانانه مريات عاميادب -12 اعتقادات مربوط به نان

 انواع مربا -3-1-1-11

 مورد مطالعه(جامعه مورد مصرف مردم در  يف انواع مرباهاي)توص

ن ام   -2 ...و جيه و  ي، مرب ا يگُ ل محم د   يب ا ب، مريس يمربا ؛نوع مربا -1 از:ياطالعات مورد ن

ا مکم ل  ي   يبج ان  ي اغ، ياصل يغ ا ؛مرباموارد مصرف  -3 ي، گرميسرد ؛طب  مربا -4مربا  يمحل

 ،لهينوع وس   ؛مرباه يا تهيل پخت يابزار و وسا -6 مربا  هيا تهيمحل پخت  -6 ا پ  غ ايش يهمچون پ

ده از آن، ان دازه و ابع اد   اس تفا   هويله و شيله، موارد کاربرد وسيله، جن  وسيله، شکل و طر  وسينام وس

فص ول و زم ان    -3س ن و ج ن     ؛مربا را برعهده دارند هيته ايت پخت يکه مسئول يافراد -1 لهيوس

 مربا  هيا تهيپخت   هويش -10 مربا  هيته يززم برا مواد -0 مربا  هيته

 رهيانواع ش -6-1-1-11

 مورد مطالعه(جامعه مورد مصرف مردم در  يها رهيف انواع شي)توص

 ره يش   ين ام محل    -2 ...و بيس    هريش  بِ ه،    هريانگور، ش    هريش ؛رهينوع ش -1 از:ياطالعات مورد ن

ا مکم ل همچ ون   ي   يجانب يغ ا ،ياصل يغ ا ؛رهيموارد مصرف ش -3 ي، گرميسرد ؛رهيطب  ش -4

مح ل   -6... و يغ اها و م واد خ وراک   يبرخ  هيشربت، استفاده در ته  هيا پ  غ ا، استفاده در تهيش يپ

 ،لهيله، ن ام وس   ين وع وس   ؛ رهيش    هيا تهيخت ل پيابزار و وسا -6 آن يها يژگيره و ويش  هيا تهيخت پ

  لهيده از آن، ان دازه و ابع اد وس    اس تفا  هويله و ش  يله، موارد کاربرد وس  يله، جن  وسيشکل و طر  وس

  هي  فص ول و زم ان ته   -3سن و ج ن    ؛ره را برعهده دارنديش  هيا تهيت پخت يکه مسئول يافراد -1

 ره و مراحل آنيش  هيا تهيپخت   هويش -10 رهيش  هيته يمواد ززم برا -0ره يش
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 انواع شربت -6-1-1-11

 مورد مطالعه(جامعه مورد مصرف مردم در  يها ف انواع شربتي)توص

 ينام محل   -2 ...و ريش شربت آلبالو، شربت خاکشربت پرتقال،  ؛تبنوع شر -1 از:ياطالعات مورد ن

  هي  ته يمواد ززم ب را  -6 شربت ها و موارد مصرف مناسبت -3 ي، گرميسرد ؛طب  شربت -4شربت 

 شربت  هيته  هويش -6 شربت

 يانواع ترش -1-1-1-11

 مورد مطالعه(جامعه مورد مصرف مردم در  يها يف انواع ترشي)توص

م وارد   -3 ي، گرم  يسرد ؛يطب  ترش -4 يترش ينام محل -2 ينوع ترش -1 از:ياطالعات مورد ن

له، يله، جن  وس  يله، شکل و طر  وسيله، نام وسيوع وسن ؛يترش  هيل تهيابزار و وسا -6 يمصرف ترش

س ن و   ؛را برعه ده دارن د   يترش هيت تهيکه مسئول يافراد -6 لهيله، اندازه و ابعاد وسيرد وسموارد کارب

و مراح ل   يترش    هي  ته  هويش -0 يترش  هيته يمواد ززم برا -3 يترش  هيفصول و زمان ته -1جن  

 آن

 اتيانواع عرق -3-1-1-11

 مورد مطالعه(جامعه ات مورد مصرف مردم در يف انواع عرقي)توص

ن ام   -2 ...و يدمش ک، ع رق ک اکوت   يا، عرق بعرق نعن ؛اتينوع عرق -1 از:ياطالعات مورد ن

اب زار و   -6 آن يه ا  يژگيو و يکش محل عرق -3د عرق و موارد مصرف آن يفوا -4عرق  يمحل

، ش کل و ط ر    آنه ا له و ن ام  يمختلف وس يها له، قسمتيله، نام وسينوع وس ؛يکش ل عرقيوسا

که  يافراد -6 لهيده از آن، اندازه و ابعاد وساستفا هويله و شيله، موارد کاربرد وسيله، جن  وسيوس

 يمواد ززم برا -3 يکش فصول و زمان عرق -1سن و جن   ؛را برعهده دارند يکش ت عرقيمسئول

ات يادات مربوط به عرقباورها و اعتق -10 ختلف آنو مراحل م يکش کامل عرق فيتوص -0 عرق  هيته

واژگان و اصطالحات مربوط ب ه   -12 يکش ات و عرقيانه مربوط به عرقيات عاميادب -11 يکش و عرق

 يکش ات و عرقيعرق

 ها ينيريانواع ش -0-1-1-11

 مورد مطالعه(جامعه  مورد مصرف مردم در هاي شيرينيف انواع ي)توص

پخ ت   يه ا  موارد و مناس بت  -4 ينيريش ينام محل -2 ينيرينوع ش -1 از:ياطالعات مورد ن
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، ن ام وس يله  له، ينوع وس ؛ينيريل پخت شيابزار و وسا -3 ...ها و يهمانياد، ميها، اع جشن ؛ينيريش

 لهيده از آن، اندازه و ابعاد وس  استفا  هويله و شيله، موارد کاربرد وسيله، جن  وسيشکل و طر  وس

پخ ت   يمواد ززم ب را  -6سن و جن   برعهده دارند؛ را ينيريت پخت شيلکه مسئو يافراد -6

 و مراحل آن ينيريپخت ش  هويش -1 ينيريش

 انواع تنقالت -10-1-1-11

 مورد مصرف مردم در جامعه مورد مطالعه( تنقالتف انواع ي)توص

طب     -4ت نقالت   نام محلي -2 تنقالت؛ تخمه، پسته، بادام، آجيل و...نوع  -1 از:ياطالعات مورد ن

م واد ززم ب راي    -6فصول و زمان تهيه تنقالت  -6موارد مصرف تنقالت  -3تنقالت؛ سردي، گرمي 

 شيوه تهيه تنقالت و مراحل آن -1تهيه تنقالت 

 خشکبارانواع  -11-1-1-11

 مورد مطالعه(جامعه ف انواع خشکبار مورد مصرف مردم در ي)توص

 خش  کبار ين  ام محل   -2... و زيس  بزه، کش  مش، م  و ؛خش  کبار ن  وع -1 از:ي  اطالع  ات م  ورد ن

  آن يه ا  يژگ  يخشکبار و و  هيمحل ته -6 موارد مصرف خشکبار -3 ي، گرميسرد ؛خشکبار طب  -4

له، موارد ک اربرد  يله، جن  وسيله، شکل و طر  وسيله، نام وسينوع وس ؛خشکبار  هيل تهيابزار و وسا -6

ر را برعه ده  خش کبا   هي  ت تهيک ه مس ئول   يافراد -1 لهيو ابعاد وسده از آن، اندازه استفا  هويله و شيوس

  هي  ته  هويش -10 خشکبار  هيته يمواد ززم برا -0خشکبار   هيفصول و زمان ته -3سن و جن   ؛دارند

 خشکبار و مراحل آن

 گر(ي....  )موارد د -12-1-1-11

 ييدارو يغ اها -2-1-11

 يمارياز ب يريشگيپ يبرا ييدارو يغ اها -1-2-1-11

 يماريدرمان ب يبرا ييدارو يغ اها -2-2-1-11

از  يريش گ يا پي  درمان  يکه در جامعه مورد مطالعه برا ييان آن دسته از غ اهايف و بي)توص

 (.شوند يه ميا تهيها پخته  يماريب

ا ي  درم ان   يراد غ  ا ب   يفوا -3 يمارينوع ب -4نام غ ا  -2نوع غ ا  -1 از:ياطالعات مورد ن
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م واد   -6يم ار يا در دوره بي  در روز  ي ي ارود يتعداد دفعات مصرف غ ا -6 يمارياز ب يريشگيپ

د ي  فوادرب اره  انه م ردم  يعام يباورها -3 پخت غ ا  هويف کامل شيتوص -1پخت غ ا  يززم برا

 غ اها ييدارو

 خاص يها به مراسم و مناسبت مربوط يغ اها -4-1-11

 مانيو زا يمربوط به بارور يغ اها -1-4-1-11

 مربوط به نوزادان و کودکان يغ اها -2-4-1-11

 يمربوط به مراسم م هب يغ اها -4-4-1-11

 يمربوط به مراسم عروس يغ اها -3-4-1-11

 مردگان يمربوط به مراسم عزا يغ اها -6-4-1-11

 (خاص يها گر مناسبتيمربوط به د يغ اها... ) -6-4-1-11

ه ي  مراس م خ اص ته   يرفاژ ب ه مناس بت برخ    که در محل ص   ييف آن دسته از غ اهاي)توص

مربوط به ن وزاد و ک ودک    ي، غ اهايمان همچون کاچيو زا يمربوط به باردار يشوند: غ اها يم

 يو غ  اها  ين  ر  يغ  اها »همچ ون   يمربوط به مراس م م  هب   يغ اها، همچون آش دندان

 ي، غ  اها ين وروز  اميهمچون پخت سمنو در ا ياد مليها و اع مربوط به جشن ي، غ اها«يقربان

 و ....( يمربوط به مراسم سوگوار يغ اها ،يمربوط به مراسم عروس

مناس بت پخ ت    -3ي، گرميسرد ؛طب  غ ا -4غ ا  ينام محل -2نوع غ ا  -1 از:ياطالعات مورد ن

له، ش کل و ط ر    يله، نام وسينوع وس ؛ل پخت غ ايابزار و وسا -6 اديها و اع ، جشنيمراسم م هب ؛اغ 

ک ه   ياف راد  -6 لهيده از آن، ان دازه و ابع اد وس    استفا  هويله و شيوس کاربردله، موارد يجن  وسله، يوس

 پخ ت غ  ا    يم واد ززم ب را   -3محل پخت غ ا  -1سن و جن  ؛ت غ ا را برعهده دارندت پخيمسئول

مث ال آداب و رس وم   براي  ؛آداب و رسوم مخصوص پخت غ ا -10 پخت غ ا  هويف کامل شيتوص -0

 زرد ا شلهي يا آش ن ريمنو پخت س

 يو جانب ياصل يغذاها -2-33

و  ياص ل  يغ اها ب ه عن وان غ  ا    ياشاره شد، بعض آنهاکه به  يسرد و گرم ين غ اهاي)از ب
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روند  يبه شمار م« پ  غ ا»و « ش غ ايپ»ا مکمل همچون ي يجانب يگر به عنوان غ ايد يبعض

از  يدر جوام  مختلف متف اوت اس ت. برخ     يستيو ز يشتيمع يارهايبراساس مع آنهات يکه نوع

 يگ ر غ  ا  يد يا روند، ممکن اس ت در جامع ه   يبه شمار م يجانب يغ ا يا که در جامعه ييغ اها

ش ود ت ا    ياست ک ه س بب م     ياز عوامل مهم يکي ياقتصاد يند. فقر و ناتوانيبه حساب آ ياصل

و  يل  يجوام   ا  ياص ل  يغ  اها مت عم ده  يگرم ارزان ق يا غ اهايات، يلبنويژه  بهسرد،  يغ اها

ک جامع ه،  ي   يو ج انب  ياص ل  يل مشخص کردن غ اهاين دليل دهند. به هميرا تشک ييروستا

 (آن جامعه خواهد شد. يستيو ز يت اقتصاديتر وضع قيموجب شناخت دق

 يص ل ا -4 نام غ ا -2سرد و نوع آن  يرم و نوع آن، غ اگ يغ ا ؛نوع غ ا -1 از:ياطالعات مورد ن

ا م اه و  ي  ا هفت ه  ي  مص رف غ  ا در روز    يه ا  ا وع ده يتعداد دفعات  -3 بودن غ ا و علل آن يا جانبي

 هيا تهيفصل پخت  -6 مصرف آن  هن وعديتر جيرا

 ها يانواع چاشن -1-33

مورد مطالعه که به هنگام پخت غ ا جامعه مورد استفاده در  يها يف و شر  انواع چاشنيتوص

 ها. يجات و چاشن هير ادوير و ساينمک، سسماق، ل، زردچوبه، کنند. مانند فلف يبه آن اضافه م

 يانس ان  يه ا  و مزاج يي  غ ايدر متعادل کردن طبا يها عامل مؤثر ياز آنجا که چاشن توجه:

 يه ا دارا  يک از چاش ن ي، هر يليو ا ييدر جوام  روستاويژه  بهران، يا يهستند، ل ا در جوام  سنت

ار يغ  ا بس    يرات طبعيطعم خاص به غ ا، در متعادل کردن تثث هستند که عالوه بر دادن يعيطبا

به  يک چاشنيکند، با افزودن  يجاد ميدر بدن انسان ا يطب  سرد ييمثال، اگر غ ا يمؤثرند. برا

 يه ا  م ان ن امر که از زيکنند. ا يآن غ ا را متعادل م ير سردياست، تثث يطب  گرم يآن، که دارا

ت و ي  ده، از اهميام روز ب ه ارث رس     يان به مردم جوام   س نت  يدمات فراوان آيکهن بر اثر تجرب

 يعيطب ا  يک از م واد دارا ي  ، ه ر  يبرخوردار است. در واق  از منظر طب س نت  ياريبس يدگيچيپ

 کنند. يجاد ميا يرات مزاجيهستند که در بدن انسان تثث

ا، به نوع طب    ه ياطالعات مربوط به چاشن يدر گردآور يستين، پژوهشگران محترم بايبنابرا

ها  ياز کدام چاشن ييان در کنار چه غ اين باره که بوميتوجه کنند و در ا يچاشن يرات مزاجيو تثث

 کنند، دقت نظر داشته باشند.( يغ ا استفاده م يرات مزاجيمتعادل کردن تثث يبرا
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  ...و ، ب و، طع م، ش کل   رن گ  ؛يمشخص ات چاش ن   -2 ينوع و نام چاش ن  -1 از:ياطالعات مورد ن

م ورد نظ ر اس تفاده     يک ه در آن از چاش ن   يينوع غ اها -6 يد چاشنيفوا -3 يچاشن ياجزر ميتثث -4

  يچاش ن   هي  مح ل ته  -1 يه چاش ن ي  ف کام ل ط رز ته  يتوص   -6کنند با ذکر علل تا حد امک ان   يم

 ها يمربوط به چاشن يباورها -3

 ياهان خوراکيگ -4-33

اه ان  يخ ودرو، گ  ياه ان خ وراک  يمطالع ه: گ  م ورد جامعه در  ياهان خوراکيف انواع گي)توص

 قابل کشت( يخوراک

ق ش کل  يرسم دق -3 اهيگ ينام محل -4اه يگ ينام علم -2اه ينوع گ -1 از:ياطالعات مورد ن

اه و م وارد  ي  د گي  فوا -6 گُ ل  و شه، ساقه، ب ر  يآن همچون ر مختلف يها اه و ذکر نام انداميگ

 ييدارد، در چه غ  اها  ياست، چه نوع مصارف خوراک يديچه فوا ياه دارايگ ؛آن يمصرف خوراک

ا قاب ل کش ت   يخودرو  -6 دارد يمصرف خوراک ييا و به تنهاا بدون غ يشود، آ ياز آن استفاده م

کوه، م رداب، کن ار آب    ؛شياه در صورت خودرو بودن و فصول رويگش يمحل رو -1 اهيبودن گ

کاش ت،   ؛اهي  در صورت قابل کشت بودن گکشت   هويش -3 ...و ا صحرايا چشمه، دشت يخانه رود

قدمت  -11آن  يبيو وسعت تقرر کشت يسطح ز -10 زمان و فصول کشت -0برداشت  و تداش

اه ان  يانه مربوط ب ه گ يات عاميادب -14 ياهان خوراکيعتقادات مربوط به گباورها و ا -12 کشت

 يخوراک

 ييغذا يتابوها -5-33

 آنه ا ، خ وردن  يا م هبي يکه بنا بر اعتقادات بوم يياا غ اهي يان آن دسته از مواد خوراکي)ب

 (.ت استيمحدود يا دارايممنوع 

م واد   و ا س رد ي  گ رم   ي، غ  ا همچون گوشت ييمواد غ ا ؛نوع غ ا -1 از:ياطالعات مورد ن

ت ي  ط ممنوعيشرا -4 ...و ين ر ي، غ ا، گوشت شکاريگوشت قربان ؛ت غ ايموضوع -2 يخوراک

دوره ا ي  ت مص رف دارن د، فص ول    يا محدوديت يکه ممنوع يشخاصجن  و سن ا ؛تيا محدودي

 يباورها و اعتقادات م  هب  -6 تيا محدوديت يعلل ممنوع -3... و تيا محدوديت يممنوع يزمان
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 ييغ ا يانه مربوط به تابوهايو عام

 آداب غذا خوردن -6-33

 ا آداب غ اياده ان مردم محل: آداب غ ا خوردن در جم  خانويف آداب غ ا خوردن در مي)توص

، اعم ال قب ل از   گاه افراد بر سر سفرهيشستن و جان  هويون شو مجال  همچ يهمانيخوردن در م

مس ن ب ه کوچ ک و    از ب اف راد  يدن غ ا به ترتيکش  هويها و دعا کردن، ش غ ا مانند شستن دست

 يمستحبات و دعاخوردن غ ا و رفتارها و آداب آن، اعمال بعد از غ ا مانند انجام   هويآداب آن، ش

 (گريآخر سفره و موارد د

 غذا خوردن يها وعده -7-33

 غ ا خوردن در طول روز و در فصول مختلف( يها ا وعدهيان تعداد دفعات ي)ب

 ييغ  ا  يها تعداد وعده -2 زمستان و زييبهار، تابستان، پا ؛نوع فصل -1 از:ياطالعات مورد ن

در ه ر وع ده    يمص رف  ينوع غ  ا  -3 ييغ ا يها دهعلل تعداد وع -4 آنهانام و زمان و در روز 

 سرد يگرم، غ ا يغ ا ؛ييغ ا

 ييآرا سفره -8-33

در  ييآرا در جم  خانواده، سفره ييآرا ان مردم محل: سفرهيدر م ييآرا سفره يها وهيف شي)توص

 ها( در مراسم و جشن ييآرا سفره و يهمانيم

 غذا ينگهدار يها وهيش -9-33

ان مردم محل: نمک سود کردن، خش ک  يدر م يغ ا به روش سنت يدارنگه يها وهيان شي)ب

 ره(يز کردن و غيکردن، قورمه کردن، فر

نمک سود کردن، خشک ک ردن، قورم ه ک ردن،     ؛غ ا يوه نگهدارينوع ش -1 از:ياطالعات مورد ن

ن آم اده ک رد    هويف کامل ش  يتوص -3 غ ا يعلل نگهدار -4غ ا  يفصول نگهدار -2... و ز کردنيفر

 يل نگه دار ياب زار و وس ا   -6 نمک سود کردن غ ا و مراح ل آن   هويمثال شبراي  ؛ينگهدار يغ ا برا
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اس تفاده از    هويله و ش  يله، موارد کاربرد وس  يله، جن  وسيله، شکل و طر  وسيله، نام وسينوع وس ؛غ ا

 ....و نيرزميمطب ، ز ؛غ ا يمحل نگهدار -6له يآن، اندازه و ابعاد وس

 ورها و اعتقادات مربوط به خوراکبا -31-33

 انه مربوط به خوراکيات عاميادب -33-33

 واژگان و اصطالحات مربوط به خوراک -32-33

 مسکن -32

 ا بافت محلي يمرفولوژ -3-32

 زکبافت متمر -1-1-12

 يا بافت متمرکز توده -1-1-1-12

 يبافت متمرکز پلکان -2-1-1-12

 يبافت متمرکز خط -4-1-1-12

 يا بافت متمرکز قطعه -3-1-1-12

 مه متمرکزيبافت ن -2-1-12

 بافت پراکنده -4-1-12

: باف ت  يساختمان يا پراکنده بودن بناهايخت محل به لحاظ متمرکز يا ريف نوع بافت ي)توص

 بافت پراکنده( و مه متمرکزيمتمرکز، بافت ن

عل ل باف ت    -2 پراکن ده  و م ه متمرک ز  يمتمرک ز، ن  ؛نوع بافت محل -1 از:ياطالعات مورد ن

حفاات محل، عوامل  و يتي، عوامل امنيشتيو مع يعوامل اقتصاد ؛موجود در محل و کارکرد آن

 يه ا  مانمن ازل، س اخت   ياز بافت محل ک ه در آن مح ل تم ام    يه کروکيته -4 رهيو غ يم هب

 . ن، و معابر مشخص شده باشديادي، ميو دولت يعموم
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 انواع مسکن -2-32

 مسکن ثابت -1-2-12

 يه ا  يژگ  يموجود در محل و و« يو بناها ها مانساخت»ثابت  يها گاه ف انواع سکونتيوص)ت

 آن(

 يمسکن خصوص -1-1-2-12

 (آنها يها يژگيموجود در محل و و يثابت خصوص يها گاه ف انواع سکونتي)توص

 اي  پ الن   -4 ينام محل   -2... و يالقيي ه، خانيياليو  هخان ؛نوع مسکن -1 از:ياطالعات مورد ن

مختل ف   يه ا  قس مت  -3 مختل ف  تاز جها يرونيب ي، نمايفقا برش اي يداخل ينما ؛طر  مسکن

فصول مختل ف،   يمن براينش يها اقت، توالت، ايله، انبارياط، مطب ، طويح ؛آنها يمسکن و نام محل

مختل ف مس کن و    يها کاربرد قسمت -6 ...و واني، صندوقخانه، کوشک، اييرايا پ ي يهمانياق متا

و  يدر طراح   يميو اقل يياير مسائل جغرافيتثث -6 مختلف يها ماندر فصول و ز آنها استفاده ازنوع 

ل ي  تحل ح وزه به موضوع پرداخته ش ود و از ورود ب ه    ينگار صرفاژ از بُعد مردم توجه:ساخت مسکن )

، نوع مصالح، ضخامت يرونيب يها ، قسمتيداخل يها ، قسمتيخت کليشکل و ر ؛گردد( يخوددار

 ير باوره ا يت ثث  -1 ...و يريس تم ن ورگ  يه، سي  و تهو يهس تم ه واد  يوارها، نوع و شکل سقف، سيد

به موضوع پرداخته ش ود   ينگار صرفاژ از بُعد مردم توجه:و ساخت مسکن ) يدر طراح يو بوم يم هب

له ا خالف جهت قبيها  رو به قبله بودن پنجره ؛مثال ، برايگردد( يل خودداريتحل حوزهو از ورود به 

ها  ها و پنجره شکل اطاق يکهن در طراح ينييآ يقرار دادن سنگ توالت، استفاده از نمادها و باورها

 فصول و زمان ساخت مسکن -0 خانه يرونيب يو نما

 يمسکن عموم -2-1-2-12

: حم ام، آب  آنه ا  يه ا  يژگيموجود در محل و و يعموم يو بناها ها مانف انواع ساختي)توص

 ...( و خانه، کاروانسرا قهوه ه،يانبار، مسجد، تک

خان ه،   ه، قه وه ينيه، حس  ي  ، آب انب ار، مس جد، تک  حم ام  ؛نوع مسکن -1 از:ياطالعات مورد ن

از  يرون  يب ي، نمايفقا برش اي يداخل ينما ؛ا طر  مسکنيپالن  -4 ينام محل -2... و کاروانسرا

مختل ف   يه ا  س مت کاربرد ق -6 آنها يمختلف مسکن و نام محل يها قسمت -3 جهات مختلف

 يياير مسائل جغرافيتثث -6 مختلف يها مانها، فصول و ز اسبتدر من آنهامسکن و نوع استفاده از 
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به موضوع پرداخته شود و از  ينگار صرفاژ از بُعد مردم توجه:و ساخت مسکن ) يدر طراح يميو اقل

، يداخل   ياه   ، قس مت يخ ت کل   يش کل و ر  ؛ براي مث ال گردد( يل خودداريتحل حوزهورود به 

ه، ي  و تهو يستم ه واده يوارها، نوع و شکل سقف، سي، نوع مصالح، ضخامت ديرونيب يها قسمت

ص رفاژ   توجه:و ساخت مسکن ) يدر طراح يو بوم يم هب ير باورهايتثث -1... و يريستم نورگيس

مث ال   ي؛ براگردد( يل خودداريتحل حوزهبه موضوع پرداخته شود و از ورود به  ينگار از بُعد مردم

ا خ الف جه ت قبل ه ق رار دادن س نگ توال ت، اس تفاده از نماده ا و         يها  رو به قبله بودن پنجره

فصول و زم ان   -0 خانه يرونيب يها و نما ها و پنجره شکل اطاق يکهن در طراح ينييآ يباورها

ش ي  ر ؛يعم وم  يه ا  ر مس کن ي  ا تعمي  س اخت   يرنده برايگ ميمرج  تصم -10 ساخت مسکن

 يه ا  س اخت مس کن    هن  ين هزيمن اب  ت ثم   -11 ...و ري  ان، اشخاص ثروتمند و خيدان، متوليسف

 ر وي  اف راد خ  يمردم، کمک مال نه ازيهز يآور ، اوقاف، جم ي، مناب  خصوصيمناب  دولت ؛يعموم

 ...و ، عامي، خصوصيوقف، دولت ؛يمعمو يها ت مسکنيمالک -12 ....و ثروتمندان

 مسکن متحرک -2-2-12

و  «کَپَ ر » ،«قي  آزچ»، «اه چ ادر يس  »متح رک همچ ون    يه ا  گ اه  کونتف انواع س  ي)توص

ا به هنگام ک وچ،  يا موقت، در فصول مختلف يم يکه به طور دا ييها گاه . سکونتآنها يها يژگيو

 (.رديگ يمورد استفاده مردم محل قرار م

رس م   -4يمحل  ن ام   -2... و ق، کَپَرياه چادر، آزچيس ؛نوع مسکن متحرک -1 از:ياطالعات مورد ن

ا ي  اح داث   ياب زار و مص الح ززم ب را    -3 يداخل يو نما يرونيب ينما ؛تحرکشکل و طر  مسکن م

ا ي  ، پوش ش س قف همانن د دوار    يا هالل  ي   يو افق   يعمود يرهايمسکن متحرک همچون ت ييبرپا

ا مصالح، ن ام  ي نوع ابزار ؛رهيو غ يريحص يها ها همانند بافته وارهيا ديها  اه، پوشش کنارهيس يها نهيپشم

ا مص الح  ي  ه ابزار يته  هويش و ا ابزاريا مصالح، شکل و طر  ابزار، جن  ابزار، موارد کاربرد مصالح يابزار 

اب زار و ل وازم    -6آن  يها کين متحرک و فنون و تکنا احداث مسکي ييبرپا  هويش -6 به طور خالصه

له، ن ام  ين وع وس    ؛رهي  ه ا و غ  يها، پشت کچهچه، تشيا قاليم يرانداز کف چادر مانند گليهمچون ز يداخل

آب و  -3 يين وع س وخت و روش نا    -1اس تفاده از آن    هويله و شيبرد وسله، موارد کاريله، جن  وسيوس

مسکن متحرک و ن ام   يجانب يها قسمت -10 فاضالب آن يمحل توالت و خروج -0ن آن يثمت  هويش
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 ...و وريط يدام، محل نگهدار يمحل نگهدار ؛آنها

 ن و مراحل آنکمس  فنون ساخت -1-32

 سازي در جامعة مورد مطالعه( )شر  و توصيف فنون ساختمان

 يزير يو پ يکن يپ -1-4-12

ا توجه ساختمان ب يا رسم پي يطراح يو تجرب يسنت  هويش ؛يشکل پ -1 از:ياطالعات مورد ن

 يو تجرب   يتس ن  هويش   ؛«عم ق »و « ع رض »، «ط ول » يابعاد پ -2 نيبنا و زم يط کليبه شرا

  هويش   -3يپ يکش خط  هويش -4ن ير ساختمان و جن  و مقاومت زمبر اساس با يابعاد پ  همحاسب

 يآن، نوع سنگ پ    هيو طرز ته يا مالت پيمواد شفته  ؛آن  هيته  هويو ش يمصالح پ -6 يکندن پ

 آن يساز و تراز کردن و آماده ينيچو کُرس  يپر کردن پ  هويش -6 ن آنيو محل تثم

 يبند اسکلت -2-4-12

وج ود ن دارد و ص رفاژ از     يبن د  ، اسکلتيو سنت ييروستا ياز بناها ياريدر ساخت بس توجه:)

ا ي  ل ي  وار حاي  د يرا ب ر رو  آنه ا ش ود ک ه    يپوشش سقف اس تفاده م    يبرا يافق يها يزيرريت

در  يبن د  دهن د. ل  ا در ص ورت اس تفاده نک ردن از اس کلت       يقرار م   يو سنگ يآجر يها ستون

 ست.(ينه نين زمياطالعات در ا يبه گردآور يازيجامعه مورد مطالعه، ن يها مانساخت

 هويش   -2 ي، اس کلت بت ون  ي، اسکلت فلزيچوب اسکلت ؛يبند نوع اسکلت -1 از:ياطالعات مورد ن

 يعم ود  يه ا  ا س تون ي  ره ا  يابع اد ت  ؛براس اس ب ار س اختمان    يبند اسکلت يو تجرب يمحاسبه سنت

 يبلن د »و « ا قط ر ي  ضخامت » يافق يها ا ستونيرها ي، ابعاد ت«ا طولي يبلند»و « ا قطريضخامت »

س اختمان   يبه پ   يعمود يرهاياتصال ت  هوي، شيافق يرهاي، فاصله تيعمود يرهايت  ه، فاصل«ا طولي

 يس نت   هويش   -4 ...و گريکديبه  يو عمود يافق ياه اتصال ستون  هويمحل نصب آن، ش يها يژگيو و

از انقباض و انبس اط   ياز صدمات ناش يريشگيپ ؛و اصول آن يبند در اسکلت يمنيات الحاظ کردن نک

 ...و لرزه زمينمقاومت در برابر  ،يو عمود يافق يها ستون

 ينيوارچيد -4-4-12
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  هويش   -2و...  نهي، چي، سنگي، خشتيار آجرويد ؛آن يوار و نام محلينوع د -1 از:ياطالعات مورد ن

ر عوام ل  يت ثث  -4 آن و بار س اختمان  يبراساس بلند واريا ضخامت ديعرض  محاسبه يو تجرب يسنت

ش کل   يا هرم  ي  کنواخ ت  ي -3 واره ا ين ضخامت دييو سرما در تع همچون گرما يميو اقل ييايجغراف

و  يخش ت  ،ي، س نگ يآجر يها همچون ستون يواريد يها ستون -6 ن به بازييوار از پايودن عرض دب

آن براس اس ب ار    يا تجرب  ي   يسنت  همحاسب  هويها و ش ها، ضخامت ستون نفاصله ستو ؛آن يها يژگيو

وار و ي  ن وع م الت د   -1 ا جداکنندهي يا غهيت يوارهايا دل بيا حاي ياصل يوارهايتفاوت د -6 ساختمان

و ت راز ک ردن آن از    ينيوارچيد  هويش -3 مالت  هي، طرز تهآنها يو نام محلمواد مالت  ؛آن يها يژگيو

 وارياتمام دآغاز تا 

 سقف و پوشش -3-4-12

 يروانيش  ، ي، چوبي، سفاليري، حصيسقف کاهگل ؛نوع پوشش سقف -1 از:ياطالعات مورد ن

مس طح، س قف   س قف   ؛منطقه يميو اقل ييايط جغرافينوع شکل سقف و ارتباط آن با شرا -2 ...و

 يچ وب  يرهايترها همچون ينوع ت ؛آن يها يژگيسقف و و يزيرريت -4 ...و ي، سقف هرميگنبد

ره ا و  يت  ه، فاص ل آنهان يرها و تناسب بيمحاسبه طول و ضخامت ت يو تجرب يسنت  هوي، شيو فلز

 پوشش دادن سقف از آغاز تا اتمام  هويش -6پوشش صف  يمصالح ززم برا -3 گريموارد د

 يو نماکار يکار سفت -6-4-12

واره ا،  يد يو پوشش سقف ب ر رو  ينيوارچياست که بعد از اتمام د يمعموزژ مالت يکار )سفت

ش ود ک ه    ياط الق م    يرون  يو ب يداخل ين نمايز به تزئين يکشند. نماکار ين ميسقف و کف زم

، «يبُ ر  و گ چ  يک ار  ا گ چ ي   يک ار  ن ازک »، «يدکاريسف»، «يکاهگل ينما»تواند به صورت  يم

 ييوس تا گ ر باش د. در من اطق ر   يد يا هر نمايو « يآجر ينما»، «سنگ ينما»، «يکار يکاش»

ز ي  موارد ن يرد و در برخيگ يانجام م« يکاهگل»با هم و به صورت  يو نماکار يکار معموزژ سفت

ن يگر تزئيد يا نماهايمواد  يدکننده، گچ و برخيسف يخانه را با مواد معدن ينما يکار بعد از سفت

 کنند.( يم

مان و يخ اک، س     چکاهگل، گ ؛يکار نوع سفت -1 :يکار سفت ياز براياطالعات مورد ن (الف
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  هي  ط رز ته  و آنه ا  ينام محل   ،نوع مواد مالت ؛آن يها يژگيو و يکار مالت سفت -2 ...و ماسه

 کف و وارها، سقفيد ؛يکار سفت يها محل -3 ل و فنون آنو اصو يکار سفت  هويش -4 مالت

نوع  -2 يداخل ي، نمايرونيب ينما ؛ياکارمحل نم -1: ينماکار ياز براياطالعات مورد ن (ب

 ي، نم ا يک ار  ي، کاش  يبُ ر  و گ چ  يک ار  ، گچيبا مواد معدن يدکاري، سفيکاهگل ينما ؛ينماکار

م الت   ؛آن يه ا  يژگ  يو و يمالت و مص الح نماک ار   -4... و سنگ ي، نمايمانيس ي، نمايآجر

و  يکاش  ا س نگ و  ي، نوع مصالح نما مانند آجر يمالت نماکار  هيو نوع مواد آن، طرز ته ينماکار

ان واع نق وش و اش کال و     -6و اص ول و فن ون آن    ينماک ار   هويش   -3 آنه ا   هيو طرز تهره يغ

 مربوط يها م و سمبولي، مفاهيمحل با ذکر معان يج در نماکاريرا يها طر 

 ن آبيتثم -6-4-12

 از آن( يبردار ن و بهرهيتثم  هويمحل در منازل و ش يان نوع آب مورد مصرف اهالي)ب

دخان ه،  آب چش مه، آب قن ات، آب رو   ،آب چاه ؛نوع آب مورد مصرف -1 از:ياطالعات مورد ن

دن آب از چ اه در مواق     يکش   ؛از آب در منازل يبردار بهره  هويش -2 ...و شده هيتصف يآب مخزن

ا آب ي  آب چ اه    هري  روزان ه، ذخ  يها در وعده يگر مناب  آبيا قنات و دياز، آوردن آب از چشمه ين

 ...و يکش آب، لوله يمنازل، استفاده از تانکرهاچشمه و قنات در آب انبار 

 يين روشنايتثم -1-4-12

از آن: ان واع   يب ردار  ن و به ره يتثم  هويمورد استفاده در منازل و ش ييان انواع مناب  روشناي)ب

 برق( و سوز هيا پي ينفت يها چراغ

 ن سوخت و گرمايتثم -3-4-12

د گرم ا در من ازل و   يپخت و پز و تول يمحل برا يمورد استفاده اهال يان انواع مناب  حرارتي)ب

 اماکن(

 هوياب زار و ش    -2 ...و تپاله، چوب،  ذغال س نگ، نف ت، گ از    ؛نوع سوخت -1 از:ياطالعات مورد ن

اب زار   -4 ...و ، اجاق گ از يتنور، چراغ نفتاستفاده از اجاق،  ؛پخت و پز يبرا ياز مناب  سوخت يبردار بهره
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 ي، منقل، کرس  يا معمولي يوارياجاق د ازاستفاده  ؛د گرمايتول يبرا يز مناب  سوختا يبردار بهره  هويو ش

 يب ردار  مدت زمان به ره  -3 ...و ، شوفاژيگاز ي، بخارينفت يسنگ، بخار ذغال ي، بخاريچوب يبخار

 فصل سرما در منطقهدوره در منازل براساس مدت  يسوخت يل گرمازاياز وسا

 فاضالب -0-4-12

رون از ي  ب يا نهره ا يها  يفاضالب منازل: چاه، انتقال به جو  هيتخل يها محل ف انواعي)توص

 فاضالب( يکش منازل، لوله

 خنک يه و هوادهيتهو -10-4-12

ا ي  پش ت ب ام،؛ کان ال     يه روي  تهو يها روزنه ؛يا هوادهيه ينوع تهو -1از: ياطالعات مورد ن

 ...و ها قتامطب ، ا ؛ه شده استيتعب آنهادر  هيکه تهوي هايي انکم -2 ...و ريه، بادگيتهوهاي  دازن

 آن با رسم شکل ييکارا  هويه و شيق نوع تهويم دقيف و ترسيتوص -4

 مصالح -4-32

 ساخت مسکن در جامعه مورد مطالعه( يان انواع مصالح مورد استفاده براي)ب

، آج ر  يت، گچ، آجر خشمانيسنگ، چوب، کاه، آهک، س ؛انواع مصالح -1 از:ياطالعات مورد ن

مص الح   ين برخيا مناطق تثميمعادن  -4 ازيد مصالح مورد نيتول  هويا شي هيطرز ته -2 ...و يسفال

 در محل

 ل ساخت مسکنيابزار و وسا -5-32

ش ه،  يل، کلن گ، ت راز، ت  يمورد مطالعه: بجامعه در  يساز ف انواع ابزار و آزت ساختماني)توص

 ...(و شمشه، ماله، شاقول

مختل ف   يها سمتق -3 شکل و طر  ابزار -4نام ابزار  -2نوع ابزار  -1 از:ياطالعات مورد ن

ان دازه   ؛اندازه و ابعاد اب زار  -1 استفاده از آن  هويبرد ابزار و شکار -6 جن  ابزار -6 آنهاابزار و نام 

 مختلف آن يها کل و قسمت
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 يسکونت يفرهنگ و الگوها -6-32

 مورد استفاده يفضاها -1-6-12

: آنه ا ه ا و ک اربرد    يژگ  يمورد استفاده در مسکن با ذکر و يها کانا مينواع فضاها ف ايتوص)

ل ه و  ي، صندوقخانه، کوشک، توالت، آب انب ار، طو ي، راهرو، انبارييراياق پ تمن، اياق نشتمطب ، ا

 (رهيغ

 ،ييراياق پ تمن، اياق نشتا ،آنها يمورد استفاده و نام محل ينوع فضا -1 از:ياطالعات مورد ن

 مورد استفاده در يفضا يت مکانيموقع -2 ...و لهي، توالت، آب انبار، طو، صندوقخانهيمطب ، انبار

ک از ي  اندازه و ابع اد مت داول ه ر     -4 ا پالن مربوطي يمان با رسم کروکا خارج از ساختيداخل 

، در فص ول  يس اختمان  يموارد اس تفاده و ک اربرد فض اها    -3 مورد استفاده و علل آن يها کانم

 ط مختلفيو شرا ها مانز

 ا مبلمان خانهيدمان يچ -2-6-12

 (آنهادن يمورد مطالعه و طرز چجامعه ل و مبلمان منازل ين نوع وسايتر جيف راي)توص

  هويره و ش  ي  ه ا و راهروه ا و غ   ن ک ف اط اق  يل پوشاندن و تزئيانواع وسا -1 از:ياطالعات مورد ن

ن ات  يل و تزئيوس ا  -2 ...و ت، پت و، تش ک  ر، پوسيد، حصم، نميچه، گليفرش، قال ؛آنهان کردن يفرشچ

اق ت  ن ات ک ف ا  يل و تزئيوس ا  ؛م مرب وط يو مف اه  يبا ذکر علل و معان آنهادن يچ هويمن و شياق نشتا

ل و يوار همچون گُل و قاب عک ، وس ا يد ينات رويها، تزئ ل طاقچهيها، وسا ها و بالش يهمچون پشت

 آنه ا دن ي  چ  هويو ش ييراياق پ تنات ايل و تزئيوسا -4 ...و ها انگلدها و  ها همچون پرده نات پنجرهيتزئ

 ا مط ب  ي  ل و لوازم آش پزخانه  يوسا -6 لوازم خوابل و يوسا -3 م مربوطيو مفاه يذکر علل و معانبا 

 آنهادن يوه چيل و مبلمان خانه و شيگر وساي.... د -1 و استحمام يل و لوازم بهداشتيساو -6

 مسکن يدارر و نگهيتعم -7-32

مختل ف ب ا ذک ر عل ل و عوام ل       يزمان يها رات مسکن در دورهين اشکال تعميتر جيان راي)ب

 رات(يتعم

 ...و وارهاير ديا تعميف، اصال  ر پوشش سقيا تعمياصال   ؛رينوع تعم -1 از:ياطالعات مورد ن
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ه ا و  درده شدن يا پوسياد يز يرات همچون شسته شدن پوشش سقف در اثر بارندگيعلل تعم -2

ط ياف راد مح ل و ش را    يط ک ار يرات با توجه ب ه ش را  يفصل تعم -4 ها در اثر رطوبت هوا پنجره

 منطقه ييمساعد آب و هوا

 در مسکن ياريهم -8-32

 ا تعاون در امر مسکن(ي ياريف اشکال مختلف همي)توص

علل  -4 ينام محل -2 در ساخت مسکن ياريمثال هم ؛ براييارينوع هم -1 از:ياطالعات مورد ن

از آغ از ت ا    ياري  ش ر  هم  -6 ياري  ت در هميريمد -6 يارين هميقواعد و قوان -3 ياريو عوامل هم

 انيپا

 ت در مسکنيمالک -9-32

 ...(و ي، قرارداديجاري، استيمورد مطالعه: ملک شخصجامعه ت مسکن در يان نوع مالکي)ب

زان ي  م -2 ...و يق رارداد  ،يجاري، اس ت يک شخصمل ؛ت مسکنينوع مالک -1 از:ياطالعات مورد ن

 يمدت زمان واگ ار -4 يط واگ اريا شرايبها  اجاره

 مشاغل مرتبط با مسکن -31-32

، ي، ک ارگر يي، بن ا يمورد مطالع ه: معم ار  جامعه ف انواع مشاغل مربوط به مسکن در ي)توص

 ره(يو غ يو امالک ي، دزليفروش مصالح

 يو امالک   ي، دزل  يفروش الح، مصي، کارگريي، بنايمعمار ؛نوع شغل -1 از:ياطالعات مورد ن

راد شاغل ا ماهانه افيزان درآمد روزانه يم -3 جن  و سن افراد شاغل -4شغل  ينام محل -2... و

 ف شغليشر  و توص -6 هدف و کارکرد شغل -6

 آداب و رسوم مرتبط با مسکن -33-32

کردن و  يهمچون قربان ف انواع آداب و رسوم مربوط به مسکن در جامعه مورد مطالعهي)توص

نه و قرآن به خانه تازه قبل از ساکن شدن در آن و يافکندن بنا، بردن آ يختن به هنگام پيخون ر
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 گر(يد يها نمونه يبرخ

وم آداب و رس   يزمان و مناسبت اج را  -4 ينام محل -2نوع آداب و رسوم  -1 از:ياطالعات مورد ن

 ياج را   هويش -6 اعتقادات مربوط به آداب و رسوم رها و، باويمعان -6 علل و کارکرد آداب و رسوم -3

 آداب و رسوم

 باورها و اعتقادات مربوط به مسکن -32-32

 انه مربوط به مسکنيات عاميادب -31-32

 واژگان و اصطالحات مربوط به مسکن -34-32

 يع بوميفنون و صنا -31

 فنون مربوط به کشت -3-1

از  يا برن د، مجموع ه   يز نام م  ين« يبوم يفناور»وان که از آن با عن« ي  بوميفنون و صنا»

مختل ف   يها ( است که در بخشي)فرهنگ ماد يساده بوم يکيتکن يو ابزارها يفن يها مهارت

نه، توجه پژوهش گران  ين زمياطالعات در ا يآور جم  يشود. برا يمشاهده م يجوام  سنت يزندگ

 است. يززم و ضرور «يفن يا رفتارهاياعمال »و  «ابزار کار»، «فنون کار»به سه موضوع 

 فنون مربوط به کشت -3-31

جامع ه م ورد مطالع ه وج ود      يکه در بخش کشاورز يان آن دسته از فنون بوميف و بي)توص

 «(يکوب فنون خرمن»و « ا گاوآهنيش يبا خ يزن فنون شخم»دارد، همچون 

کاربرد و م وارد اس تفاده    -4 يلنام مح -2 يکوب ، خرمنيزن شخم ؛نفنوع  -1 از:ياطالعات مورد ن

ا دس تگاه، ش کل و ط ر     ي  ا دستگاه، نام اب زار  ينوع ابزار  ؛ا دستگاه مربوطيق ابزار يف دقيتوص -3 فن

ا ي  مختلف ابزار  يها ، جن  قسمتآنهاا دستگاه و نام يمختلف ابزار  يها ا دستگاه، قسمتيکامل ابزار 

ان دازه ک ل و    ؛ا دس تگاه ي  ان دازه و ابع اد اب زار     و فاده از آناس ت   هويا دستگاه و شيدستگاه، کاربرد ابزار 
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  موت ور  يروي  ن و دام يروي  ، نيانسان يروين ؛ا دستگاهيبازار   همحرک يروين -6 مختلف آن يها قسمت

  هويق ش  ي  ف دقيتوص   -1 ا دستگاه با رسم ش کل و ط ر  آن  ي محرکه به ابزار يرويانتقال ن  هويش -6

اف راد   يفن   يا رفتارهايق اعمال يف دقيتوص -3لف با رسم شکل و طر  آن انجام کار در مراحل مخت

 به هنگام انجام کار

 ياريفنون مربوط به آب -2-31

جامعه مورد مطالعه وج ود   ياريکه در بخش آب و آب يان آن دسته از فنون بوميف و بي)توص

 «(پست به ارتفاع باز فنون انتقال آب از ارتفاع» و «فنون حفر قنات»، «فنون حفر چاه»دارد: 

 فنون مربوط به حفر چاه -1-2-14

ا دس تگاه، ن ام   ي  نوع ابزار  ؛ا چرخ بازبريحفر چاه و دستگاه  يابزارها -1از: ياطالعات مورد ن

، آنهاا دستگاه و نام يمختلف ابزار  يها ا دستگاه، قسمتيا دستگاه، شکل و طر  کامل ابزار يابزار 

اس تفاده از آن، ان دازه و     هويا دستگاه و شيا دستگاه، کاربرد ابزار ي مختلف ابزار يها جن  قسمت

ا چ رخ  ي  دس تگاه    همحرک   يروي  ن -2 مختلف آن يها اندازه کل و قسمت ؛ا دستگاهيابعاد ابزار 

چرخ ا يمحرکه به دستگاه  يرويانتقال ن  هويش -4 موتور يروين و دام يروي، نيانسان يروين ؛بازبر

ا ي  دس ت   يروياده از نرون با استفيانتقال خاک چاه به ب  هويش -3 کل و طر  آنبازبر با رسم ش

کندن چاه و فنون مربوط به آن در مراح ل مختل ف ب ا رس م       هويق شيف دقيتوص -6 چرخ بازبر

ب ا کن دن    چ اه ت آن ب ه بس تر   ين جهت آب در چاه و هدايي، تعيحفر چاه اصل ؛شکل و طر  آن

 يچ اه ب را   يتهت ان  يها اقکتک آب، احداث ايبار يجاد مجراهايا با اي يافق يها ها و تونل کانال

اف راد ب ه هنگ ام     يفن يا رفتارهايق اعمال يف دقيتوص -6 ...و از آب يشتريبه حجم ب يابيتدس

 انجام کار

 فنون مربوط به حفر قنات -2-2-14

ا دستگاه، ن ام  يابزار نوع  ؛ا چرخ بازبريحفر قنات و دستگاه  يابزارها -1از: ياطالعات مورد ن

، آنهاا دستگاه و نام يمختلف ابزار  يها ا دستگاه، قسمتيا دستگاه، شکل و طر  کامل ابزار يابزار 

اس تفاده از آن، ان دازه و     هويا دستگاه و شيا دستگاه، کاربرد ابزار يمختلف ابزار  يها جن  قسمت
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ا چ رخ  ي  دس تگاه    همحرک   يروي  ن -2 نآمختلف  يها دازه کل و قسمتان ،ا دستگاهيابعاد ابزار 

چرخ ا يمحرکه با دستگاه  يرويانتقال ن  هويش -4 موتور يروين و دام يروي، نيانسان يروين ؛بازبر

ا ي  دست  يرويرون با استفاده از نيانتقال خاک قنات به ب  هويش -3 بازبر با رسم شکل و طر  آن

ش ده از   هکن د  يه ا  ، انتق ال خ اک  يز اصليدهل ايشده در تونل  کنده يها انتقال خاک ؛چرخ بازبر

کندن قنات و فنون مربوط به آن در مراحل مختل ف    هويق شيف دقيتوص -6 رونيقنات به ب يها چاه

  ...و قن ات در فواص ل مختل ف    يه ا  ه، حف ر چ ا  يز اص ل ي  ا دهلي  حفر تونل  ؛با رسم شکل و طر  آن

 گام انجام کارافراد به هن يفن يا رفتارهايق اعمال يف دقيتوص -6

 ن به ارتفاع بازييفنون مربوط به انتقال آب از ارتفاع پا -4-2-14

ا ي  ن به ارتفاع باز ب ا اس تفاده از ابزاره ا    ييف انواع فنون انتقال آب از ارتفاع پاي)شر  و توص

ا تلمبه، انتق ال  يدن آب از چاه با استفاده از چرخ بازبر يخاص همچون باز کش يبوم يها دستگاه

ان، انتقال آب از سطح يکشش چهارپا يروين به سطح باز با استفاده از قرقره و نييآب از سطح پا

 ... (و متعدد و چرخ بزر  دوار يها ن به سطح باز با استفاده از سطلييپا

ا دس تگاه،  ي  ا دستگاه، ن ام اب زار   ينوع ابزار  ؛ابزار و دستگاه انتقال آب -1 از:ياطالعات مورد ن

، ج ن   آنه ا ا دس تگاه و ن ام   ي  مختل ف اب زار    يه ا  ا دستگاه، قسمتيکامل ابزار  شکل و طر 

اس تفاده از آن، ان دازه و ابع اد      هويا دستگاه و شيا دستگاه، کاربرد ابزار يمختلف ابزار  يها قسمت

استفاده از   هويدستگاه و ش  همحرک يروين -2 مختلف آن يها اندازه کل و قسمت ا دستگاه:يابزار 

دس تگاه    همحرک يروين -4 مختلف آن يها اندازه کل و قسمت ؛ا دستگاهياندازه و ابعاد ابزار آن، 

ه محرکه ب ه دس تگا   يرويانتقال ن  هويش -3 موتور يروين و دام يروي، نيانسان يروين ؛انتقال آب

گر يک سطح به سطح ديانتقال آب از   هويق شيف دقيتوص -6 انتقال آب و رسم شکل و طر  آن

افراد ب ه   يفن يا رفتارهايق اعمال يف دقيتوص -6 ربوط به آن با رسم شکل و طر  آننون مو ف

 هنگام انجام کار

 فنون مربوط به ساخت مسکن -1-31

 يکن يفنون پ -1-4-14
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 يبند فنون اسکلت -2-4-12

 ينيوارچيفنون د -4-4-14

 فنون پوشش سقف -3-4-14

 يو نماکار يکار فنون سفت -6-4-14

 ريه و بادگيجاد تهويفنون ا -6-4-14

 گر فنون ساخت مسکن(ي... )د -1-4-14

ن ي  آورده ش ده و در ا « مسکن»فنون مربوط به ساخت مسکن به طور کامل در حوزه  توجه:)

 کوتاه به آن شده است.( يا قسمت تنها اشاره

، ينيچواري  ، ديبن د  ، اس کلت يزي  ر يو پ يکن يپ ؛نوع فنون ساخت مسکن -1 از:ياطالعات مورد ن

نوع ابزار، ن ام   ؛طهل مربويابزار و وسا -2 ...و ريه و بادگيجاد تهوي، ايکارو نما يکار پوشش سقف، سفت

  هوي، ج ن  اب زار، ک اربرد اب زار و ش      آنهامختلف ابزار و نام  يها ابزار، شکل و طر  کامل ابزار، قسمت

انجام ک ار    هويق شيف دقيتوص -4 لف آنمخت يها اندازه کل و قسمت ؛استفاده از آن، اندازه و ابعاد ابزار

 يا رفتاره ا يق اعمال يف دقيتوص -3 راحل مختلف با رسم شکل و طر  آنو فنون مربوط به آن در م

 افراد به هنگام انجام کار يفن

 ها ابيع مربوط به انواع آسيفنون و صنا -4-31

 )آب آس( ياب آبيآس -1-3-14

 )باد آس( ياب باديآس -2-3-14

 دستي )دست آس(اب يآس -4-3-14

 ستورياب يآس -3-3-14

 يرويا نيآب و باد  يها انياز جر آنهاموجود در محل که در  يها ابيف انواع آسي)شر  و توص

اب يآس  »، «ياب آب  يآس  »کنن د، مانن د    يمحرکه اس تفاده م    يرويان به عنوان نيدست و چهارپا

 «(ياب ستوريآس»و « ياب دستيآس»، «يباد

 ياب ستوريآس و ياب دستي، آسيباد ابي، آسياب آبيآس ؛ابينوع آس -1 از:ياطالعات مورد ن

 يه ا  ق ابزارها و دس تگاه يف دقيتوص -3 ابيکاربرد و موارد استفاده آس -4 ابيآس ينام محل -2



 نگاري  عات مردمقلمرو و موضو/  103

  هويا دس تگاه و ش   ي  ا دستگاه، شکل و ط ر  کام ل اب زار    يا دستگاه، نام ابزار ينوع ابزار  ؛ابيآس

  مختل  ف آن يه  ا ان  دازه ک  ل و قس  مت  ؛ا دس  تگاهي  دازه و ابع  اد اب  زار  اس  تفاده از آن، ان   

  هويش   -6 يانس ان  يروي  ن و اني  چهارپا يروين باد، يرويآب، ن يروين ؛ابيآس  همحرک يروين -6

اب يآس    هويق ش  يف دقيتوص -1 اب با رسم شکل و طر  آنيتگاه آسمحرکه به دس يرويانتقال ن

افراد  يفن يا رفتارهايق اعمال يف دقيتوص -3 و طر  آن راحل مختلف با رسم شکلکردن در م

 ابيواژگان و اصطالحات مربوط به آس -0 به هنگام انجام کار

 ع مربوط به حمل و نقليفنون و صنا -5-31

 انواع حمل و نقل -1-6-14

 حمل و نقل توسط انسان -1-1-6-14

، حم ل ب ا   يچرخ دس ت  مختلف حمل و نقل توسط انسان: حمل با يها وهيف شي)شر  و توص

 ...(و سر، حمل بر پشت، حمل بر کتف ين، حمل بر رويکوله و خورج

 انيحمل و نقل توسط چهارپا -2-1-6-14

ک ش   دکي  ان: حم ل ب ا   ي  مختل ف حم ل و نق ل توس ط چهارپا     يها وهيف شي)شر  و توص

 ان(يچهارپا ي، حمل بر رويان همچون گاريچهارپا

 يوتورل ميحمل و نقل توسط وسا -4-1-6-14

: تراکت ور، وان ت،   يل موت ور يمختلف حم ل و نق ل توس ط وس ا     يها وهيف شي)شر  و توص

 گر(يد يل موتوريبوس و وسا ينيم

 آب يحمل و نقل رو -3-1-6-14

ق و يآب: حمل با کَلَک، حم ل ب ا ق ا    يمختلف حمل و نقل بر رو يها وهيف شي)شر  و توص

 گر(يل آبرو ديوسا

 حمل و نقل(گر اشکال ي...  )د -6-1-6-14

ج در محل به منظ ور حم ل دام، حم ل    يها و فنون حمل و نقل را وهيف انواع شي)شر  و توص

 يل و لوازم زن دگ ي، حمل مصالح، حمل وسايانسان يروين يي، جابجايو دام يمحصوزت کشاورز

 گر(يو موارد د
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ط حمل و نق ل توس ط انس ان، حم ل و نق ل توس        ؛نوع حمل و نقل -1 از:ياطالعات مورد ن

، حم ل و نق ل ب ر    يتورل مويکش، حمل و قنل توسط وسا دکيا بدون يکش  دکيان با يچهارپا

، شتر، اسب، ق اطر،  ي، گارين، چرخ دستيا خورجيکوله  ؛حمل و نقل  هلينوع وس -2 ...و آب يرو

حم ل دام، حم ل    ؛کاربرد حم ل و نق ل   -4 ...و ق، کَلَکيبوس، قا ينينت، مازغ، گاو، تراکتور، وا

 به هنگام کوچ يلوازم زندگ ل وي، حمل وسايانسان يروين يي، جابجايو دام يزت کشاورزمحصو

 يه ا  له، قس مت يله، ش کل و ط ر  وس    يله، نام وس  ينوع وس ؛ل حمل و نقليابزار و وسا -3 ...و

استفاده از   هويله و شي، کاربرد وسآنهاله و جن  يمختلف وس يها ، قسمتآنهاله و نام يمختلف وس

  هويف کام ل فن ون و ش    يتوص   -6مختلف آن  يها اندازه کل و قسمت ؛لهيازه و ابعاد وسآن، اند

ا ي  حم ل، ن وع بس تن      هليوس   ينوع ق رار گ رفتن ب ار ب ر رو     ؛با رسم شکل و طر  آن يباربند

  هويف کام ل ش   يتوص   -6... و يکش مورد استفاده در طناب يها بار، انواع بندها و گره يکش طناب

انس ان و   ييجابج ا   هويف کامل ش  يتوص -1 مربوط به آن با رسم شکل و طر ن حمل بار و فنو

ن، س وار ش د    هويفن ون و ش    ؛ان، با رسم شکل و طر يتوسط چهارپاويژه  بهفنون مربوط به آن، 

، يافراد به هنگام باربند يفن يا رفتارهايق اعمال يف دقيتوص -3... و حرکت کردن  هويفنون و ش

 و حمل بار يسوارکار

 ل حمل و نقليساخت وسا  هويفنون و ش -2-6-14

م ورد  جامع ه  ل حمل و نقل و فنون مربوط به آن ک ه در  يساخت وسا  هويف شي)شر  و توص

 يها ني، زي، گاريشوند: چرخ دست يساخته م يافراد بوم ياز و ضرورت از سويمطالعه بر حسب ن

 ...(و کلََمخصوص حمل افراد و حمل بار، کَ

مل مخصوص ح يها ني، زي، گاريچرخ دست ؛حمل و نقل  هلينوع وس -1 از:ياطالعات مورد ن

مواد، ن ام   نوع ؛حمل و نقل  هليساخت وس يل ززم برايمواد و وسا -2 ...و افراد و حمل بار، کَلَک

 ساخت و فنون مربوط به آن  هويف شيتوص -4 ...و مواد، جن  مواد

 ل حمل و نقليفنون مراقبت از وسا -4-6-14

م ورد  جامع ه  آن در  ير و نگهداريتعم و ل حمل و نقليف فنون مراقبت از وسايو توص )شر 
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 مطالعه(

 مشاغل مربوط به حمل و نقل -3-6-14

، يا ب اربر ي   يم ورد مطالع ه: حم ال   جامع ه  ف انواع مشاغل مربوط به حمل و نق ل در  ي)توص

 ...(و ل حمل و نقلي، صنعتگران و سازندگان وسايرانندگ

ل يوس ا ، صنعتگران و سازندگان ي، رانندگيا باربري يحمال ؛نوع شغل -1 از:ين اطالعات مورد

ا ماهانه يمد روزانه زان درآيم -3 جن  و سن افراد شاغل -4شغل  ينام محل -2... و حمل و نقل

 ف شغليشر  و توص -6 هدف و کارکرد شغل -6افراد شاغل 

 انه مرتبط با حمل و نقليات عاميادب -6-6-14

 واژگان و اصطالحات حمل و نقل -6-6-14

 يع دستيفنون و صنا -6-31

ب ه  « هن ر » ح وزه ، و در يدي  به عنوان مشاغل تول« ينظام اقتصاد» حوزهدر  ي  دستي)صنا

ن حوزه، ي. در اشد يبه کار رفته در آن بررس ياز هنر جامعه به لحاظ نقش و نگارها يعنوان نماد

ساخت و   هوي، به لحاظ شيک فن و صنعت بومينوان ز به عين« ي  بوميفنون و صنا» حوزه يعني

 شود. يم يفنون به کار رفته در آن بررس

جامع ه   ي  دس ت يفنون و ص نا  يتمام ين قسمت برايشده در ا از ارائهياطالعات مورد ن توجه:

 (اشاره شده است. آنهابه  14-6-12 يال 14-6-1 يها مورد مطالعه است که در ادامه با شماره

 ؛ي  دس ت ين وع ص نا   -1 ج در محل:يرا ي  دستيفنون و صنا يتمام ياز برايورد ناطالعات م

  ي، ص نا يک ار  و منب ت  يهمچون نجار ي  چوبي، صنايو مسگر يهمچون آهنگر ي  فلزيصنا

همچ ون   ي  بافن دگ يپشم، ص نا  يهمچون رنگرز ي  رنگرزي، صنايسير همچون پشم يسندگير

، يگ ر  شهي، شي، سفالگريدوز ون دوخت لباس و پولکهمچ ي  دوختي، صنايربافيو حص يبافيقال

ه ر    هکارکرد و موارد اس تفاد  -4 ي  دستيصنا ينام محل -2... و يساز ، چرميدوز وهي، گيمالنمد

  يس  ير ش  ممث  ال ک  ارکرد و م  وارد اس  تفاده از پ   ؛ ب  رايي  دس  تيک از فن  ون و ص  نا ي  
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مواد،  ينوع مواد، جن  مواد، نام محل ؛يت  دسيک از فنون و صنايهر  ياز برايه مورد نيمواد اول -3

ل و ياب زار، وس ا   -6 ياز در رنگ رز ي  مورد ن  هيمواد اولمثال  ؛ براين مواديمحل تثم و مواد  هيطرز ته

ا دس تگاه،  ي  له يا دستگاه، ش کل و ط ر  وس    يله يا دستگاه، نام وسيله ينوع وس ؛مربوط يها دستگاه

، آنه ا ا دستگاه و جن  يله يمختلف وس يها ، قسمتآنهاا دستگاه و نام يله يمختلف وس يها قسمت

ان دازه ک ل و    ؛ا دس تگاه ي  له ياس تفاده از آن، ان دازه و ابع اد وس       هويا دس تگاه و ش   يله يکاربرد وس

در مراح ل   ي  دس ت يک از ص نا ي  ف کامل فنون مربوط ب ه ه ر   يتوص -6 مختلف آن يها قسمت

داربس ت ت ا     هي  تهدر مراحل مختل ف از   يبافيقالمثال فنون  ؛ برايمختلف با رسم شکل و طر  آن

ک ي  فن در هر  يافراد به هنگام اجرا يفن يا رفتارهايق اعمال يف دقيتوص -1 ياتمام بافت قال

ر يق حرک ات دس ت و س ا   ي  ف دقيمث ال توص    ؛ ب راي با رسم شکل و ط ر  آن  ي  دستياز صنا

بوط به انواع باورها و اعتقادات مر -3 چرخ يم شکل دادن گِل سفال بر روبدن به هنگا يها اندام

وط به انواع فن ون و  کار، مرب يها ا ترانهيکارآواها ويژه  بهانه، يات عاميادب -0 ي  دستيفنون و صنا

 ي  دستيواژگان و اصطالحات مربوط به انواع فنون و صنا -10 ي  دستيصنا

 ي  فلزيفنون و صنا -1-6-14

، «يمس گر »، «يآهنگر»ج در محل همچون يرا ي  فلزيف انواع فنون و صناي)شر  و توص

 ...(و «يزرگر»، «يساز يحلب»، «يگر يرو»

 ي  چوبيفنون و صنا -2-6-14

، «يخراط  »، «ينج ار »ج در مح ل همچ ون   يرا ي  چوبيف انواع فنون و صناي)شر  و توص

 ...(و «يکار مشبک»، «يکار منبت»

 يسندگي  ريفنون و صنا -4-6-14

، «يس  ير پش م »ج در مح ل همچ ون   ي  را يس ندگ ي  رين و ص نا ف انواع فن و ي)شر  و توص

 ره. يو غ« يسير پنبه»

همچ ون   يا از م واد ج انور  ي  همچون پنبه  ياهياز مواد گ يسندگي  ريصنا  هيمواد اول توجه:
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 شود.( ه مييمناطق است، ته يکه مختص برخ يگريد يا از مواد بوميشم يپشم، مو، کُرک و ابر

 گرزيفنون و صناي  رن -3-6-14

ده يس  يردن پش م ر کآميز  رنگرزي رايج در محل همچون رنگشيوه )شر  و توصيف فنون و 

 شده گوسفندان. 

 ير و روس تاها ب ا انج ام برخ     يعشا يان برخيدر م يکامالژ سنت  هويبه ش يرنگرز (الف توجه:

ته باشد ژه داشيبه آن توجه و يستينگار با وردها همراه است که پژوهشگر مردم يآداب و ذکر برخ

براساس نوع مناطق و جوام   يرنگ در رنگرز  هيته يه برايمواد اول (پنهان نماند. ب يد ويو از د

ه ي  ته «ييايميش» يو حت «يمعدن»، «يجانور»، «ياهيگ»ها از مواد  متفاوت است و معموزژ رنگ

 است.( يززم و ضرور آنهاشوند که ذکر نوع و علل  يم

 يگ  بافنديفنون و صنا -6-6-14

، «يب  افيقال»ج در مح  ل همچ  ون ي  را ي  بافن  دگيف ان  واع فن  ون و ص  ناي)ش  ر  و توص  

 ...(و «يباف يزر»، «يباف قالب»، «يربافيحص»، «يباف ميجاج»

 ي  دوختيفنون و صنا -6-6-14

همچ ون   يدوز ج در مح ل: ان واع س وزن   ي  را ي  دوخت  يف انواع فنون و ص نا ي)شر  و توص

پوش اک و  » ح وزه انواع دوخت پوشاک ک ه ب ه ط ور خالص ه در     ، «يدوز لهيمل»، «يدوز پولک»

 ...(و نجا به طور کامل به فنون دوخت آن اشاره خواهد شديبه آن اشاره شد و در ا «نيتزئ

 ي  سفالگريفنون و صنا -1-6-14

 ج در محل(يرا يسفالگر يها وهيف فنون و شي)شر  و توص

 يگر شهي  شيفنون و صنا -3-6-14

 ج در محل(يرا يگر شهيش يها وهيون و شف فني)شر  و توص
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 ي  نمدماليفنون و صنا -0-6-14

 ج در محل(يرا ينمدمال يها وهيف انواع فنون و شي)شر  و توص

 يدوز وهي  گيفنون و صنا -10-6-14

 ج در محل(يرا يدوز وهيگ يها وهيف انواع فنون و شي)شر  و توص

 يدوز   چرميفنون و صنا -11-6-14

 ج در محل(يرا يدوز چرم يها وهينواع فنون و شف اي)شر  و توص

 (ي  دستيگر فنون و صناي....  )د -12-6-14

 خاص منطقه( يع بوميگر فنون و صناي.... )د -7-31

 يدانش بوم -34

 يطب سنت -3-34

 يآور جم    يبرخ وردار اس ت. ب را    ياريبس   يه ا  يدگي  چياز پ يبا وجود سادگ يدانش بوم

از عل وم   يضمن دقت و توج ه ززم ب ا برخ     يستينگار با هشگر مردمنه، پژوين زمياطالعات در ا

 يدان ش ب وم  عرصه از در يگر علوم مورد نيو د« يشمار م و گاهيتقو»، «نجوم»، «طب»همچون 

ن اطالع ات مرب وط ب ه    يد. همچنين علوم مدد جويا از صاحبنظران ايززم را داشته باشد  ييآشنا

 شود. يآور ساکن در محل جم  يو آگاهان به دانش بوم يماز افراد مطل  بو يستيبا يدانش بوم

 مربوط به انسان يطب سنت -1-1-13

 يانسان يها   و مزاجيطبا -1-1-1-13

   چهارگانهيطبا -1-1-1-1-13

 ييسودا -1-1-1-1-1-13

 يبلغم -2-1-1-1-1-13



 نگاري  عات مردمقلمرو و موضو/  203

 ييصفرا -4-1-1-1-1-13

 يا خوني يدمو -3-1-1-1-1-13

 ها مزاج -2-1-1-1-13

 يا حرارتيمزاج گرم  -1-2-1-1-1-13

 يا برودتيمزاج سرد  -2-2-1-1-1-13

 يبوستيا يمزاج خشک  -4-2-1-1-1-13

 يا رطوبتيمزاج تَر  -3-2-1-1-1-13

گ اه آن در  يب دن و جا  يه ا  مزاجها و  مردم نسبت به انواع طب  يف نوع باورهاي)شر  و توص

اطالع ات مرب وط را در    يستينگار با مردم نه پژوهشگرين زميمورد مطالعه. در اجامعه  يطب سنت

 کند.( ياز افراد مطل  گردآور يبعد  همحل و در مرحل يبان بومياول از طب  همرحل

 يبرخوردارند. براساس اعتقادات که ن برخ    يت خاصيها از اهم ها و مزاج طب  يدر طب سنت

 است: يچهار طب  و چهار مزاج اصل يدارا يجوام ، جسم آدم

و « بلغ م »، «س ودا »، «ص فرا »چه ار عنص ر    يعنيهستند،  ينمود ماد يدن داراها در ب طب 

ن يزان ايروند. م يبدن به شمار م يسمانجات يکننده ح نييو تع ي  اصليما به عنوان چهار« خون»

موجب ب روز   آنهاک از يا کاهش هر يش يدر حد تعادل و اندازه باشد. افزا يستيعات در بدن بايما

ب ه   آنهارا در  يو جسم يروح يها يماريب يشود و برخ يدر بدن افراد م يسمو ج يرات روحييتغ

را به  آنهازان يغ اها، م يا خوراندن بعضيا با من  يداروها  يبان با دادن برخيآورد که طب يوجود م

 آورند. يحالت تعادل در م

در بدن  يق  هر طبعکنند. در وا يان ميها را در بدن ب طب  يرگ اريا حالت تثثيها نوع  اما مزاج

ن د:  يش ود ک ه آن را م زاج گو    يدر بدن م يموجب بروز حالت يعنياست،  يرگ اريتثث ينوع يدارا

س رد و   ييم زاج س ودا  »، «گرم و مرطوب يا خوني يمزاج دمو»، «گرم و خشک ييمزاج صفرا»

  جوام   يها نزد مردم برخ   يو خوراک ييمواد غ ا يحت«. سرد و مرطوب يمزاج بلغم»و « خشک

ش ود.   يجاد ميا آنهادر بدن  يرات مزاجييتغ آنهاا خوردن ياست که با مصرف  ياثرات مزاج يدارا

ا ب ا خ وردن   يخود  يها به غ ا يچاشن يا برخيمواد  يکنند با افزودن برخ يم يسع يل ا افراد بوم

ا ي  ل غ  ا را متع اد   يرات مزاج  يزان ت ثث يهستند، م يمتفاوت ياثرات مزاج يدسرها که دارا يبرخ
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 کنند. يخنث

در حال ت تع ادل ق رار     يس ت يه ا در ب دن با   ها و مزاج زان طب يم ي، در طب سنتيبه طور کل

ه ا   در طب    يريي  را به دنب ال دارد و ه ر تغ   يرات طبعييتغ يت مزاجيدر وضع يرييرند. هر تغيگ

 شود. يرا موجب م يرات مزاجييتغ

 ها يماريب -2-1-1-13

 ينجسما يها يماريب -1-2-1-1-13

 يه ا  يم ار ي: بآنه ا درمان   هويج در محل و شيرا يجسمان يها يماريف انواع بي)شر  و توص

اه سرفه، سِل، چشم درد، گ وش  يسم، تب، سرخک، سي، رماتي، تنفسيگوارش يها يماري، بيپوست

ن يمش ترک ب    يه ا  يم ار يخاص همچون سرطان، ب يها يماريدرد، پا درد، کمر درد، سر درد، ب

و  يداخل   يه ا  مربوط به اندام يها يمارير بي، و سايمچون تب مالت و جنون گاوانسان و دام ه

 بدن( يخارج

 يماريعلل ب -3 يماريم بيعال -4 يماريب ينام محل -2 يمارينوع ب -1 از:ياطالعات مورد ن

ا ي  م ي  را به ط ور دا  يچه عوارض يماريب ؛يماريعوارض ب -6 از شروع تا اتمام درمان يماريب شر  -6

  يم ار يو فص ول ب زم ان   -3 ، ج ن  يگروه سن ؛يماريمبتال به بافراد  -1 کند يجاد ميت در فرد اموق

و ش ر  کام ل    يم ار يروش درمان ب -11 يمارياز ب يريشگيپ يها وهيش -10 يماريانتقال ب  هنحو -0

ط ور   وط به آن بهباشد، اطالعات مرب يا مراسم خاصيکه درمان همراه با آداب و رسوم  يدر صورت ؛آن

دارو،  هي  دارو، م واد اول  ين وع دارو، ن ام محل     ؛درمان يداروها -14 درماندوره  -12کامل آورده شود 

ن وع   ؛ل درم ان ياب زار و وس ا   -13 ...و دارو مصرف يها تعداد وعده مصرف دارو،  هويدارو، ش هيته  هويش

  ده از آن، ان دازه و ابع اد اب زار   تفاابزار، نام ابزار، جن  ابزار، شکل و طر  ابزار، ک اربرد اب زار و ط رز اس     

ش ده اس تفاده    ا اوراد نوش ته ي  دعاه ا   يمار از برخيکه در درمان ب يدر صورت ؛ا اوراد درمانيدعاها  -16

پول نق د، دام، ک از و ه ر     ؛ا پاداش درمانينه يهز -16 استفاده از آن آورده شود  هويو ششود، نوع دعا 

باوره ا   -11 دهند يه ميا پاداش و هديالزحمه  ب به عنوان حقيبه طب ا خانواده اويمار يکه ب يگريز ديچ

ع ان ه مرب وط ب ه ان وا    يات عامي  ادب -13 رم ان آن و د يجسمان يها يماريو اعتقادات مربوط به انواع ب

و  يجس مان  يه ا  يم ار يواژگان و اصطالحات مربوط به انواع ب -10 و درمان آن يجسمان يها يماريب

 درمان آن



 نگاري  عات مردمقلمرو و موضو/  206

 ي  روان يروح يها يماريب -2-2-1-1-13

 زا يماريب يبادها -1-2-2-1-1-13

 يزدگ يا پري يزدگ جن -2-2-2-1-1-13

 يفتگيا شيجنون  -4-2-2-1-1-13

 (يروح يها يمارياشکال ب گري... )د -3-2-2-1-1-13

 . آنهادرمان   هويج در محل و شيرا يروان   يروح يها يماريف انواع بي)شر  و توص

آداب و رسوم هم راه اس ت و    يهمواره با انجام بعض يروان    يروح يها يماريبدرمان  توجه:

که درمان همراه با انجام مراس م   يشود. در صورت يز به صورت مراسم برگزار ميموارد ن يدر برخ

ز ي  ن «بن د ب »اطالع ات   «بن د ال ف  »دش ده در  يقاز ي  باشد، عالوه بر اطالع ات م ورد ن   يخاص

 شود.( يآور جم 

، يزدگ   يا پري يزدگ زا، جن يماريب يبادها ؛يروان   يروح يمارينوع ب -1 از:يالعات مورد ناط( الف

ف يش ر  و توص    -6 يم ار يعل ل ب  -3 يماريم بيعال -4 يماريب ينام محل -2.. .و يفتگيا شيجنون 

 کن د  يجاد م  يا موقت در فرد ايم يرا به طور دا يچه عوارض يماريب ؛يماريعوارض ب -6 يماريکامل ب

 روش درم ان و آداب و  -0 يم ار يزم ان و فص ول ب   -3، ج ن   يگروه سن ؛يماريمبتال به بافراد  -1

نوع ابزار، نام اب زار، ج ن  اب زار، ش کل و ط ر  اب زار،        ؛ل درمانيابزار و وسا -10 رسوم مربوط به آن

ک ه در درم ان    يدر صورت ؛ا اوراد درمانيدعاها  -11 ده از آن، اندازه و ابعاد ابزارکاربرد ابزار و طرز استفا

  اس تفاده از آن آورده ش ود    هويو ش  ا اوراد نوشته ش ده اس تفاده ش ود، ن وع دع ا      يدعاها  يمار از برخيب

ا خ انواده او ب ه درم انگر    ي  مار يکه ب يگريز ديپول نقد، دام، کاز و هر چ ؛ا پاداش درمانينه يهز -12

باوره ا و اعتق ادات مرب وط ب ه ان واع       -14 ددهن   يه م  ي  ا پ اداش و هد ي  لزحمه ا به عنوان حق يبوم

     يروح يها يماريانه مربوط به انواع بيات عاميادب -13 ندرمان آ  هويو ش يروان   يروح يها يماريب

و   يروان       يروح   يه ا  يماريواژگان و اصطالحات مربوط به انواع ب -16درمان آن   هويو ش يروان

 درمان آن  هويش

 يب را  يمراسم درم ان  ؛نوع مراسم و مناسبت آن -1 مراسم درمان: يرااز بياطالعات مورد ن (ب

... و درمان بادها يبرا يم درمان، مراسيفتگيا شيدرمان جنون  يبرا ي، مراسم درمانيزدگ درمان جن

  مراس  م يزم  ان و فص  ول اج  را   -3مراس  م  يمح  ل برگ  زار  -4مراس  م  ين  ام محل    -2
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  ...و يرس  ان ا اط  العي  دع  وت   هويش   ن ،تع  داد، س  ن، ج    ؛کنن  دگان در مراس  م  ش  رکت -6

در مراس م همچ ون    آنه ا ا عن وان  يف، نام يت و واايسن، جن ، مسئول ؛برگزارکنندگان مراسم -6

نوع ابزار، نام ابزار، جن  اب زار، ش کل و ط ر  اب زار،      ؛مراسم يل اجرايابزار و وسا -1...و «بابا زار»

مراسم درمان از  يف کامل اجرايشر  و توص -3 ابعاد ابزار ده از آن، اندازه وکاربرد ابزار و طرز استفا

 يا گروه  ي   يمراسم به ص ورت ف رد   يکه به هنگام اجرا ييآواها، دعاها و وردها -0 انيتا پاآغاز 

ا ي   يف رد  يا ورد، کارکرد و مناس بت، زم ان اج را، اج را    يا ورد، نام آواز ينوع آواز  ؛شوند يخوانده م

ک ه در   ييه ا  و آهن گ  يقيموس يسازها -10 ...و ميو مفاه يون ساز، معانبد اي، اجرا با ساز يگروه

، نام قطعه، کارکرد و مناسبت قطعه، اجرا يياجرا  هنوع ساز، نام ساز، نوع قطع ؛شوند يمراسم نواخته م

در ص ورت   ييطعات اجراق يسينو ، دستگاه و مقام اجرا، نت«يآواز   يساز»ا ي «يساز»به صورت 

از در م ورد مراس م   ي  گر اطالعات م ورد ن يد ... -12 در مراسم ييرايپ   هوينوع و ش -11 ...و امکان

 درمان

 خاص يدرمان يها روش -4-2-1-1-13

 حجامت -1-4-2-1-1-13

 زالو انداختن -2-4-2-1-1-13

 يخالکوب -4-4-2-1-1-13

 ييزدا ترس -3-4-2-1-1-13

 يينازا -6-4-2-1-1-13

 نيسقط جن -6-4-2-1-1-13

 گر(ي.... )موارد د -1-4-2-1-1-13

ن مردم محل کاربرد عام و يخاص منطقه که در ب يدرمان يها از روش يف برخي)شر  و توص

 (.دارند يا شده شناخته

، ي ي زدا س، ت ر يحجامت، زال و ان داختن، خ الکوب    ؛خاص ينوع روش درمان -1 از:ياطالعات مورد ن

ن ن وع درم ان در چ ه ن وع     ياز ا ؛د درمانياده و فواموارد استف -4 ينام محل -2... و ني، سقط جنيينازا

 زمان و فص ول درم ان   -3ست يد آن چيشود و فوا ياستفاده م يها و مشکالت جسمان يماريامراض، ب

ده نوع ابزار، نام ابزار، جن  ابزار، شکل و طر  ابزار، کاربرد ابزار و ط رز اس تفا   ؛ل درمانيابزار و وسا -6
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ا ي  که درمان هم راه ب ا آداب و رس وم     يدر صورت ؛درمان  هويشر  کامل ش -6 زاراز آن، اندازه و ابعاد اب

، م واد  يدنيم واد نوش    -1 وط به آن به طور کامل آورده ش ود باشد، اطالعات مرب يانجام مراسم خاص

ن وع دارو، ن ام    (؛ش ود  ياس تفاده م    ي ي زدا ترس يبرا «ادرار»مثال از  يبرا) درمان يو داروها يخوردن

  ...و مص رف دارو  يه ا  تع داد وع ده   مص رف دارو،   هويدارو، ش    هي  ته  هويدارو، ش  هيرو، مواد اولدا يمحل

شده استفاده ش ود،   ا اوراد نوشتهيدعاها  يمار از برخيکه در درمان ب يدر صورت ؛ا اوراد درمانيدعاها  -3

ز ي  ق د، دام، ک از و ه ر چ   پ ول ن  ؛ا پاداش درم ان ينه يهز -0 آن آورده شوداستفاده از   هوينوع دعا و ش

باوره ا و   -10 دهن د  يه م  يا پاداش و هديالزحمه  ب به عنوان حقيا خانواده او به طبيمار يکه ب يگريد

 يه ا  وط ب ه ان واع روش  ان ه مرب   يات عامي  ادب -11 خاص يدرمان يها وط به انواع روشاعتقادات مرب

 خاص يدرمان يها واژگان و اصطالحات مربوط به انواع روش -12 خاص يدرمان

 زخم و جراحت -4-1-1-13

اس ت ک ه در اث ر     ياح ات جره ا و   ان آن دس ته از زخ م  يها و جراحات، ب منظور از زخم توجه:)

ج اد  يره اي  ا و غيا اش  ين يبدن به زم يا برخورد اعضايبدن  يبه اعضا يک جسم خارجيبرخورد 

، در يپوس ت  يه ا  يم ار يب هستند، همچون يعامل درون يکه دارا ييها شود. آن دسته از زخم يم

 (.شوند يمربوط م «يجسمان يها يماريب»رند و به يگ يها قرار نم ن زخميا هرزم

ل درم ان  يابزار و وسا -2 زخم بسته و ق، زخم بازيزخم عم ؛منوع زخ -1 از:ياطالعات مورد ن

ده از آن، اندازه و نوع ابزار، نام ابزار، جن  ابزار، شکل و طر  ابزار، کاربرد ابزار و طرز استفا ؛زخم

دارو،   هي  ته  هويدارو، ش    هي  دارو، م واد اول  ينوع دارو، نام محل ؛درمان زخم يداروها -4 بزارابعاد ا

 بستن زخم و شر  کامل درم ان آن   هويش -3 ...و مصرف دارو يها تعداد وعدهمصرف دارو،   هويش

 واژگان و اصطالحات مربوط به زخم و جراحت -6

 يبند شکسته -3-1-1-13

 يکوفتگ -1-3-1-1-13

 درمان آن(  هويها و ش يف انواع کوفتگي)شر  و توص

 ينوع دارو، نام محل ؛يا مواد درمان کوفتگيداروها  -2 يمحل کوفتگ -1 از:ياطالعات مورد ن

و هاي مص رف دار  ، تعداد وعدها استعمال دارويمصرف   هويدارو، ش  هيته  هويدارو، ش  هيدارو، مواد اول

واژگ ان و اص طالحات مرب وط ب ه      -6وفتگي ک  دوره درم ان   -3وفتگي ک  شيوه درمان  -4و... 
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 وفتگيک

 يدر رفتگ -2-3-1-1-13

 درمان آن(  هويها و ش يف انواع در رفتگي)شر  و توص

ن وع دارو، ن ام    ؛يا مواد درمان در رفتگ  يداروها  -2 يمحل در رفتگ -1 از:ياطالعات مورد ن

ا ي  ان درم  هويش -4 ...و ا استعمال دارويمصرف   هويشدارو،   هيته  هويارو، شد  هيدارو، مواد اول يمحل

هنگ ام ج ا ان داختن    بن د ب ه    شکس ته  يف کامل اعمال فن  يتوص -3 در رفته يجا انداختن اعضا

 ا پ اداش درم ان در  ي  ن ه  يهز -6 ين و اصطالحات مربوط به در رفتگ  واژگا -6 در رفته ياعضا

ا پ اداش و  ي  الزحمه  بند به عنوان حق که به شکسته يگريز ديز و هر چپول نقد، دام، کا ؛يرفتگ 

 .دهند يه ميهد

 يشکستگ -4-3-1-1-13

 يت رک برداش تن اس تخوان، شکس تگ     :درمان آن  هويها و ش يف انواع شکستگي)شر  و توص

 خرد شدن استخوان( و استخوان

خرد ش دن   و استخوان يستگکترک برداشتن استخوان، ش ؛ينوع شکستگ -1 از:ياطالعات مورد ن

ن وع   ؛يبن د  ل شکس ته يابزار و وس ا  -4 ...و دست، پا، لگن، کمر، گردن ؛يمحل شکستگ -2 استخوان

  اب زار  ابزار، نام ابزار، جن  ابزار، شکل و طر  ابزار، ک اربرد اب زار و ط رز اس تفاده از آن، ان دازه و ابع اد      

  هويدارو، ش    هي  ا مواد، م واد اول يدارو  يمواد، نام محل اينوع دارو  ؛يبند داروها و مواد درمان شکسته -3

  ...و ا اس تعمال دارو ي  مص رف   يه ا  ا م واد، تع داد وع ده   ي  ا اس تعمال دارو  ي  مصرف   هويدارو، ش  هيته

ف کامل اعمال يتوص -6بستن محل استخوان شکسته با رسم شکل   هويف کامل درمان و شيتوص -6

ه ا و اس تراحت ززم در    مراقب ت  -1 بستن محل استخوان شکس ته  درمان وبند به هنگام  شکسته يفن

ز ي  پول نقد، دام، کاز و ه ر چ  ؛يا پاداش درمان شکستگينه يهز -0 طول درمان -3درمان دوره طول 

واژگ ان و اص طالحات    -10دهن د   يه ميا پاداش و هديالزحمه  بند به عنوان حق که به شکسته يگريد

 درمان آناستخوان و  يمربوط به شکستگ

 يدگيگز -6-1-1-13

 ها( يدگيدرمان انواع گز  هويف شي)شر  و توص

داروه ا و م واد درم ان     -2 ...و عقرب يدگيمار، گز يدگيگز ؛يدگينوع گز -1 از:ياطالعات مورد ن
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 ا استعمال دارو، تع داد يمصرف   هويدارو، ش  هيته  هويدارو، ش  هيدارو، مواد اول ينوع دارو، نام محل ؛يدگيگز

ن وع اب زار، ن ام اب زار، ج ن        ؛يدگيل درمان گزيابزار و وسا -4 ...و ا استعمال دارويمصرف  يها وعده

  هويف کام ل ش   يتوص   -3 ده از آن، اندازه و ابعاد اب زار ابزار، شکل و طر  ابزار، کاربرد ابزار و طرز استفا

 و درمان آن يدگيواژگان و اصطالحات مربوط به گز -6 يدگيدرمان گز

 مانيزا -6-1-1-13

 مورد مطالعه(جامعه در  يمان زنان به روش سنتيزا  هويف شي)شر  و توص

ا ن وزاد  ي  ن يت جن  يص نوع جنس  يتشخ يها روش -2 مانيم زايعال -1 از:ياطالعات مورد ن

ل ياب زار و وس ا   -3 يم ان اورژانس   يموق  ، زا  هو ب   يعيطبمان يزا ؛مانينوع زا -4 مانيقبل از زا

ده از آن، اندازه ار، نام ابزار، جن  ابزار، شکل و طر  ابزار، کاربرد ابزار و طرز استفانوع ابز ؛مانيزا

آداب و رس وم   -1 مان در مراحل مختلفيزا  هويامل ششر  ک -6 مانيمقدمات زا -6و ابعاد ابزار 

ا فرزن د و  ي مادر ميرعلل مر  و  -0 مانيخطرناک در زا يها تيط و وضعيشرا -3 انميخاص زا

م ورد   ي ي و دارو يم واد خ وراک   -11 مانيبعد از زا يدرمان يها راقبتم -10 مانير دو در زاا هي

  هويا دارو، ش  ي  خوراک   هيا دارو، مواد اوليخوراک  يا دارو، نام محلينوع خوراک  ؛مانيمصرف بعد از زا

  ...و وا داري  مص رف خ وراک    يه ا  دها دارو، تع داد وع   ي  مص رف خ وراک     هويا دارو، شيخوراک   هيته

ک ه ب ه قابل ه ب ه عن وان       يگ ر يز دي  پول نقد، دام، کاز و ه ر چ  ؛ا قابلهيالزحمه ماما  زان حقيم -12

ان ه  يات عامي  ادب -13 م ان يرها و اعتقادات مربوط ب ه زا باو -14 دهند يه ميا پاداش و هديالزحمه  حق

 مانيواژگان و اصطالحات مربوط به زا -16 مانيمربوط به زا

 يزخم و نظر قربان چشم -1-1-1-13

 دف  آن براساس اعتقاد مردم محل( يها وهيها و ش ان انواع چشم زخمي)ب

که  يافراد يها يژگيو -4 موارد چشم زخم زدن -2انواع چشم زخم  -1 از:ياطالعات مورد ن

دف   چش م زخ م و آداب و رس وم      يه ا  وهيش -3 چشم زخم هستند يعتقاد مردم دارابراساس ا

لس م، اس تفاده از   کردن، صدقه دادن، استفاده از دع ا و ط  يند دود کردن، قرباناسپ ؛مربوط به آن

ء و ط رز  يء، ک ارکرد ش   يء، ن ام ش   ينوع ش   ؛کننده چشم زخم دف  ياياش -6 ...و خاص ياياش

مربوط به چشم زخ م و   باورها و اعتقادات -6 ...و ءيانه مربوط به شيعام يرهااستفاده از آن، باو

واژگان و اصطالحات مربوط  -3 يه مربوط به چشم زخم و نظرقربانانيات عاميادب -1 ينظر قربان
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 يبه چشم زخم و نظر قربان

 مربوط به انسان( يگر موارد طب سنتي)د .... -3-1-1-13

 مربوط به دام يطب سنت -2-1-13

 دام يها يماريب -1-2-1-13

 (آنها درمان  هويج در محل و شيرا يدام يها يماريف انواع بي)شر  و توص

م ي  عال -4 يم ار يب ينام محل -2مبتالبه آن  يها و دام يماريوع بن -1 از:ياطالعات مورد ن

 يم ار يب ؛يم ار يع وارض ب  -6 از شروع تا اتمام درمان يماريب شر  -6 يماريعلل ب -3 يماريب

  هنح و  -3 يم ار يزمان و فص ول ب  -1کند  يجاد ميا موقت در دام ايم يرا به طور دا يچه عوارض

و ش ر  کام ل آن    يم ار يروش درم ان ب  -10 يمارياز ب يريشگيپ يها وهيش -0 يمارينتقال با

دارو،   هيته  هويدارو، ش  هيدارو، مواد اول ينوع دارو، نام محل ؛درمان يداروها -12 درماندوره  -11

ل ياب زار و وس ا   -14 ...و دارو مص رف  يه ا  تع داد وع ده   ا خوراندن دارو به دام،ياستعمال   هويش

ده از آن، ان دازه  نوع ابزار، نام ابزار، جن  ابزار، شکل و طر  ابزار، کاربرد ابزار و طرز استفا ؛درمان

که ص احب دام ب ه    يگريز ديپول نقد، دام، کاز و هر چ ؛ا پاداش درمانينه يهز -13 و ابعاد ابزار

ات مربوط ب ه ان واع   واژگان و اصطالح -16 دهد يه ميا پاداش و هديالزحمه  ب به عنوان حقيطب

 و درمان آن يدام يها يماريب

 زخم و جراحت دام -2-2-1-13

ل درم ان  يابزار و وسا -2 زخم بسته و ق، زخم بازيزخم عم ؛منوع زخ -1 از:ياطالعات مورد ن

ده از آن، اندازه و نوع ابزار، نام ابزار، جن  ابزار، شکل و طر  ابزار، کاربرد ابزار و طرز استفا ؛زخم

دارو،   هي  ته  هويدارو، ش    هي  دارو، م واد اول  ينوع دارو، نام محل ؛درمان زخم يداروها -4 د ابزارابعا

 بستن زخم و شر  کامل درمان آن  هويش -3 ...و ا استعمال دارويمصرف   هويش

 دام يبند شکسته -4-2-1-13

 يدر رفتگ -1-4-2-1-13

 درمان آن(  هويبدن دام و ش ياعضا يها يف انواع در رفتگي)شر  و توص

ن وع دارو، ن ام    ؛يا مواد درمان در رفتگ  يداروها  -2 يمحل در رفتگ -1 از:ياطالعات مورد ن

ا ي  درمان   هويش -4 ...و ا استعمال دارويمصرف   هويشدارو،   هيته  هويدارو، ش  هيدارو، مواد اول يمحل
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به هنگام جا ان داختن   ديبن ستهکامل اعمال فني شکتوصيف  -3در رفته دام  يجا انداختن اعضا

که صاحب دام به  يگريز ديپول نقد، دام، کاز و هر چ ؛ينه درمان دررفتگيهز -6 اعضاي دررفته

 .دهد يه ميا پاداش و هديالزحمه  بند به عنوان حق شکسته

 يشکستگ -2-4-2-1-13

 درمان آن(  هوياستخوان دام و ش يها يف انواع شکستگي)شر  و توص

خرد ش دن   و استخوان يکستگترک برداشتن استخوان، ش ؛ينوع شکستگ -1 از:ياطالعات مورد ن

نوع ابزار، نام ابزار، جن  اب زار، ش کل و    ؛يبند ل شکستهيابزار و وسا -4 يمحل شکستگ -2استخوان 

 ؛يبن د  داروها و مواد درم ان شکس ته   -3 ه و ابعاد ابزارطر  ابزار، کاربرد ابزار و طرز استفاده از آن، انداز

ا اس تعمال دارو  يمصرف  هويش و دارو  هيته  هويدارو، ش  هيا مواد، مواد اوليدارو  يا مواد، نام محلينوع دارو 

ف يتوص   -6 ل استخوان شکسته دام با رسم ش کل بستن مح  هويف کامل درمان و شيتوص -6 ا موادي

 يه ا  قب ت مرا -1 ن و بستن محل اس تخوان شکس ته دام  بند به هنگام درما شکسته يکامل اعمال فن

 يگ ر يز دي  پول نقد، دام، کاز و هر چ ؛يا پاداش درمان شکستگينه يهز -3 درماندوره ززم در طول 

ک ه   ييه ا  يشکس تگ  -0 ده د  يه ميا پاداش و هديالزحمه  بند به عنوان حق که صاحب دام به شکسته

 کنند يست و به اجبار دام را ذبح ميدرمان آن ممکن ن

 مدا يدگيگز -3-2-1-13

 دام( يممکن برا يها يدگيدرمان انواع گز  هويف شي)شر  و توص

داروه ا و م واد درم ان     -2 ...و عقرب يدگيمار، گز يدگيگز ؛يدگينوع گز -1 از:ياطالعات مورد ن

 ...و ا اس تعمال دارو ي  مص رف    هويشدارو،   هيته  هويدارو، ش  هيدارو، مواد اول ينوع دارو، نام محل ؛يدگيگز

نوع ابزار، نام ابزار، جن  ابزار، شکل و طر  ابزار، کاربرد ابزار و ط رز   ؛يدگيل درمان گزيوسا ابزار و -4

واژگ ان و اص طالحات    -6 يدگي  درم ان گز   هويف کامل ش  يتوص -3 ده از آن، اندازه و ابعاد ابزاراستفا

 و درمان آن يدگيمربوط به گز

 مان داميدر زا يرسان ل و کمکيتسه -6-2-1-13

 يع  يم ان طب يک ه زا  يل در آن در م واقع يا تسهيمان دام يکمک به زا  هويف شيتوص)شر  و 

 (.ستيدام ممکن ن يبرا

نوع اب زار، ن ام    ؛مانيل زايابزار و وسا -2 مان آنيم زاينوع دام و عال -1 از:ياطالعات مورد ن

  و ابع اد اب زار  ده از آن، ان دازه  ابزار، جن  ابزار، شکل و ط ر  اب زار، ک اربرد اب زار و ط رز اس تفا      
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 مان داميبه زا يرسان کمک ي هويشر  کامل ش -4

 دام يبرا يچشم زخم و نظر قربان -6-2-1-13

 دف  آن براساس اعتقاد مردم محل(  هويها در ارتباط با دام و ش زخم ان انواع چشمي)ب

دف   چش م    يها وهيش -4 موارد چشم زخم زدن -2انواع چشم زخم  -1 از:ياطالعات مورد ن

لسم، استفاده از کردن، صدقه دادن، استفاده از دعا و ط يم و آداب و رسوم مربوط به آن: قربانزخ

ء و ط رز  يء، ک ارکرد ش   يء، ن ام ش   ينوع ش   ؛کننده چشم زخم دف  ياياش -3 ...و خاص ياياش

 ...و ءيانه مربوط به شيعام ياستفاده از آن، باورها

 دام( مربوط به يگر موارد طب سنتي)د ... -1-2-1-13

 يبان و درمانگران بوميطب -4-1-13

بن د،   ب، شکس ته ي: طبآنهاساکن در محل و مشخصات  يبان و درمانگران بوميان انواع طبيب)

 يروان       يروح يها يماريا درمانگران بي ي ، دزک، عطار، درمانگران شمنيا ماما، دعانويقابله 

 ...(و «بابا زار و مامازار»ا ي «پُرخوان»همچون 

ن و درم انگران  ب ا يتعداد ان واع طب  -4 ينام محل -2ا درمانگر يب ينوع طب -1 از:يعات مورد ناطال

ک ي  زان درآمد نسبت به درم ان ه ر   يم -6 محل درمان -6ت يسن و جنس -3ساکن در محل  يبوم

 يش غل اص ل   ياگر طبابت و درمانگر ؛محل يبان و درمانگران بوميطب يو جانب يشغل اصل -1 ضيرم

باوره ا و اعتق ادات    -0 يطبقه و رواب ط اجتم اع   -3 ز هستند و برعک ين يشغل جانب يادارست، آنها

ان ه مرب وط ب ه ان واع     يات عامي  ادب -10 آنه ا درمان  هويو ش يمانگران سنتبان و دريمربوط به انواع طب

 آنهادرمان  هويو ش يبان و درمانگران سنتيطب

 يسنت يداروها -3-1-13

 يخوراک يداروها -1-3-1-13

 ياهيگ يداروها -2-3-1-13

 يمعدن يداروها -4-3-1-13

 يبيترک يداروها -3-3-1-13
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 (يسنت ير داروهاي)سا .... -6-3-1-13

 يه ا  ، آبيات س نت ي  : عرقآنهاساخت و خواص   هوي، شيسنت يف انواع داروهاي)شر  و توص

 ....و ييدارو ي، غ اهاييدارو يها ر معجونيو سا ياهيگ يها ، معجونيمعدن

ا چن د ن وع   يب دو يهستند که از ترک ييآن دسته از داروها« يبيترک يداروها»مراد از  وجه:ت

 شوند.( يره ساخته ميو غ ي، معدني، جانورياهيمواد، همچون مواد گ

 دارو  ين ام محل    -2... و يب  ي، ترکي، مع دن ياهي، گياکخور ؛نوع دارو -1 از:ياطالعات مورد ن

اس تفاده  مورد  ييها يماريدارو در درمان چه نوع ب ؛مصرف دارو موارد -3 د دارويخواص و فوا -4

اس م  دارو و مر  هيته  هويش -6 ...و زان مواديواد، نام مواد، منوع م ؛دارو  هيمواد اول -6 رديگ يقرار م

 باورها و اعتقادات مرب وط ب ه   -3 ا استعمال دارويوه مصرف يش -1ا آداب و رسوم مربوط به آن ي

  د آني  و فوا يس نت  يان واع داروه ا   انه مربوط بهيات عاميادب -0 د آنيو فوا يسنت يانواع داروها

 يسنت يواژگان و اصطالحات مربوط به انواع داروها -10

 يياهان دارويگ -6-1-13

اه ان  يخ ودرو، گ  ي ي اه ان دارو يموج ود در منطق ه: گ   يياهان دارويف انواع گي)شر  و تصو

 قابل کشت( ييدارو

اه ي  ق ش کل گ يرسم دق -3 اهيگ ينام محل -4اه يگ ينام علم -2اه ينوع گ -1 ز:اياطالعات مورد ن

 يياه و موارد مصرف دارويد گيفوا -6 گُلو  شه، ساقه، بر يآن همچون ر مختلف يها و ذکر نام اندام

ش ود، ض مناژ چ ه     يها از آن اس تفاده م    يمارياست و در درمان کدام ب ييد دارويچه فوا ياه دارايگ ؛آن

ش ي  محل رو -1 اهيا قابل کشت بودن گيخودرو  -6 رديگ يقرار م ييرد استفاده دارواه مويت از گقسم

ا ي  ا چش مه، دش ت   ي  خان ه  کوه، مرداب، کنار آب رود ؛ش آنياه در صورت خودرو بودن و فصول رويگ

ر کش ت و  يسطح ز -10 زمان و فصول کشت -0برداشت  و کاشت، داشت ؛کشت  هويش -3 ...و صحرا

ات ي  ادب -14 ي ي اه ان دارو يعتقادات مربوط ب ه گ باورها و ا -12 قدمت کشت -11آن  يبيتقروسعت 

 يياهان دارويانه مربوط به گيعام

 شفابخش يها و چشمه يمعدن يها آب -6-1-13
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ا ي  مح  ل  يش  فابخش منطق  ه ک  ه اه  ال يه  ا و چش  مه يمع  دن يه  ا ف ان  واع آبي)توص  

، يپوس ت  يه ا  يم ار ياز ب ياس تحمام در آن، برخ    ايدن آب آن يبا نوش يربوميکنندگان غ مراجعه

 کنند.( يگر خود را درمان ميو امراض د ياستخوان يدردها

و فاص له   يعي، طبييايت جغرافيموقع -2 شفابخش  ها چشمي ينام آب معدن -1 از:ياطالعات مورد ن

 ...و ارآب گ رم، آب س رد، آب گ ازد    ي؛ا آب معدنيشفابخش   همشخصات نوع آب چشم -4 آن تا محل

 دنياس تحکام، نوش    ؛اس تفاده   هقيطر -6 ...و ، پا درد، کمر درديپوست ياه يماريب ؛يمصارف درمان -3

  گردش گر و  ير بومي، افراد غيد بومسن، جن ، افرا ؛کنندگان مراجعه -1 فصول و زمان مراجعه -6 ...و

ا و اعتق ادات مرب وط ب ه    باوره   -10 يخيقدمت تار -0مراجعه زنان و مردان  يبند نوبت ط ويشرا -3

 يه ا  چش مه ا ي   يمعدن يها انه مربوط به آبيات عاميادب -11 شفابخش يها ا چشمهي يمعدن يها بآ

 ازيگر اطالعات مورد ني... د -12 شفابخش

 (يگر موارد طب سنتي)د ... -1-1-13

 يريگ اندازه -2-34

 سطح، حجم و ابعاد يريگ اندازه -1-2-13

 ارتفاع( و بعاد )طول، عرضا يريگ اندازه -1-1-2-13

 مساحت يريگ اندازه -2-1-2-13

 طيمح يريگ اندازه -4-1-2-13

 حجم يريگ اندازه -3-1-2-13

جامع ه  ط در يسطح، حج م و مح     هابعاد و محاسب يريگ ف دانش و فنون اندازهي)شر  و توص

 مورد مطالعه(

  طيمح   و مس احت، حج م   ابع اد،  ؛آن يو ن ام محل    يري  گ ن وع ان دازه   -1 از:ي  اطالعات م ورد ن 

مع ادل   -4 ...و سطح يريگ عاد، واحد اندازهاب يريگ آن: واحد اندازه يو نام محل يريگ اندازه يواحدها -2

ن وع   ؛يري  گ ل ان دازه ياب زار و وس ا   -3 يالملل نيب يريگ اندازه يواحدهابراساس  يمحل يواحدها  هانداز

  ده از آن، ان دازه و ابع اد اب زار   ک اربرد اب زار و ط رز اس تفا    ابزار، نام ابزار، جن  ابزار، شکل و طر  ابزار، 
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گ ان و اص طالحات   ژوا -6 حجم و محيط گيري و دانش محاسبه مساحت، شر  کامل فنون اندازه -6

 سطح، حجم و ابعاد گيري اندازه

 وزن يريگ اندازه -2-2-13

 مورد مطالعه(عه جامآن در  يمحل يوزن و واحدها يريگ ف دانش و فنون اندازهي)شر  و توص

 يمعادل وزن واح دها  -2 آن يوزن و نام محل يريگ اندازه يواحدها -1از: ياطالعات مورد ن

 ل وگرم اس ت  يبراب ر ب ا چن د ک    يمحل   ک مَ نِ ي   ؛ ب راي مث ال  يالملل   نيبراساس اوزان ب يمحل

مختل ف   يه ا  نوع ابزار، نام ابزار، شکل و طر  ابزار، قس مت  ؛وزن يريگ ل اندازهيابزار و وسا -4

ک ل و    هان داز  ؛، ک اربرد اب زار و ط رز اس تفاده از آن، ان دازه و ابع اد اب زار       آنهاابزار و نام و جن  

واژگان و اصطالحات  -6 وزن و فنون مربوط به آن يريگ زهاندا  هويش -3 مختلف آن يها قسمت

 وزن يريگ اندازه

 زمان يريگ اندازه -4-2-13

 .همورد مطالعجامعه آن در  يمحل يان و واحدهاف دانش و فنون سنجش زميتوص و)شر  

ارات، اس تفاده از  يگ ر س   يد، حرک ت م اه و د  يخورش   هين و س ا ياستفاده از حرکت زم   توجه:

زم ان در   يري  گ ج اندازهيرا يها گر از جمله روشيل ديها و وسا روش ي، و برخيآفتاب يها ساعت

 وط به آن به دقت ثبت و ضبط شود.(اطالعات مرب يستياست که با يليو ا ييان جوام  روستايم

 يزم ان   همعادل ان داز  -2 آنها يمحل نامزمان و  يريگ ندازها يواحدها -1 از:ياطالعات مورد ن

ن، يحرک ت زم    ؛س نجش زم ان   يمبن ا  -4 يالملل   نيب يريگ اندازه يواحدهابا  يمحل يواحدها

نوع اب زار،   ؛زمان يريگ دازهل انيابزار و وسا -3 اراتير سيحرکت سا و ديحرکت خورش حرکت ماه،

، ک اربرد اب زار و ط رز    آنه ا مختلف ابزار و ن ام و ج ن     يها نام ابزار، شکل و طر  ابزار، قسمت

س نجش    هويفنون و ش   -6مختلف آن  يها کل و قسمت  هانداز استفاده از آن، اندازه و ابعاد ابزار:

 زمان يريگ واژگان و اصطالحات اندازه -6 زمان
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 يابي جهت -1-34

 در جامعه مورد مطالعه(« يعيطب يها ن جهتييتع» )شر  و توصيف دانش و فنون مربوط به

ي ابي از روي م اه،    ي ابي؛ جه ت   ي ابي ي ا مبناه اي جه ت     انواع جهت -1 از:ياطالعات مورد ن

ن ام محل ي ه ر     -2حيوانات و...   رکت ابرها، زنهخورشيد، ستارگان، جهت حرکت بادها، جهت ح

ي ابي از روي حرک ت    يابي؛ براي مث ال جه ت   زمان و فصول جهت -4يابي  ي جهتاز مبناهايک 

اب زار و وس ايل    -6ي ابي   د و موارد استفاده از جه ت کاربر -3گيرد  ها در چه فصولي ا نجام ميابر

، يابي؛ نوع ابزار، نام ابزار، شکل و طر  ابزار، جن  ابزار، کاربرد اب زار و ط رز اس تفاده از آن    جهت

  ها؛ ب راي مث ال فن ون و ش يوه     يابي در هر يک از روش جهت  فنون و شيوه -6و ابعاد ابزار اندازه 

ي ابي و فن ون و    واژگان و اصطالحات مربوط به ان واع جه ت   -1قطبي   يابي از روي ستاره جهت

 انجام آن  شيوه

 د و ستارگانيماه، خورش ياز رو يابي جهت -1-4-13

ن و ستارگان يپرو  ه، خوشيقطب  هن دُبِ اکبر، دُبِ اصغر، ستارد، ستارگاي)استفاده از ماه، خورش

 ها( ن جهتييگر در تعيد

 يعيم طبيها و عال نشانه ياز رو يابي جهت -2-4-13

در  يعيطب يها گر نشانهيوانات و ديح ه)استفاده از جهت حرکت بادها، جهت حرکت ابرها، زن

 ها( ن جهتييتع

 (يابي جهت يها گر روشي... )د -4-4-13

 يابيرد -4-34

ا ي  وان ي  ح« يريردگ»ا ي« يابيرد»مربوط به  يبوم يها ف انواع فنون و دانشي)شر  و توص

رد »خ ود ب ه   جامع ه   ک ه در  ي، افرادين دانش بوميمورد مطالعه. با استفاده از اجامعه انسان در 

ر يحواس خ ود، مس    يا با استفاده از برخيمانده يباق يها نشانه يمعروفند، از رو  «رهنما»ا ي «زن
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 يا جرم  ي يرا که موجب بروز اتفاق يا افراديکنند  يم يابين و ردييوانات را تعيا حيحرکت انسان 

چ ون   ييه ا  توان به روش يم يابيرد يها دهند. از روش يقرار م يابيو رد يياند، مورد شناسا شده

، روش «ماندهيباق يها شانها نياستفاده از رد پا »، «حواس خاص يا برخي يياياستفاده از ح  بو»

 گر اشاره کرد.(يد يها روش ياريو بس «يکاسه گردان»، رسم «دنينه دييدر آ»

ب ش کار،  ي  تعق ؛يابيموضوع و هدف رد -4 ينام محل -2 يابينوع رد -1 از:ياطالعات مورد ن

نام ابزار،  نوع ابزار، ؛يابيل رديابزار و وسا -3 دزد و مجرم، ... ييانسان، شناسا يا جستجويب يتعق

  ده از آن، ان  دازه و ابع  اد اب  زارش  کل و ط  ر  اب  زار، ج  ن  اب  زار، ک  اربرد اب  زار و ط  رز اس  تفا 

ا انجام مراس م  يبا آداب و رسوم  يابيرد  هويکه ش يدر صورت ؛يابيرد  هويشر  کامل فنون و ش -6

آن  طالع ات مرب وط ب ه   هم راه باش د، ا  » دني  ن ه د ييدر آ»ا ي  « يکاسه گردان»همچون  يخاص

 ،ي، طبقه اجتم اع يو جانب يتعداد، سن، جن ، شغل اصل ؛ا رد زنياب يافراد رد -6 شود يگردآور

 يابيواژگان و اصطالحات مربوط به رد -1 ... و الزحمه ا حقيزان درآمد يم

 يهواشناس -5-34

م ورد مطالع ه:   جامعه در  يمربوط به هواشناس يبوم يها ف انواع فنون و دانشي)شر  و توص

حرک ات و   ياز رو يت ه وا و بارن دگ  ين وض ع ي ي ابره ا، تع  ياز رو يت هوا و بارندگين وضعييتع

 گر(يد يها روش يوانات و برخيح يها واکنش

شر   -4 يت هواشناسيموارد استفاده و اهم -2 ينوع روش هواشناس -1 از:ياطالعات مورد ن

 يناسواژگان و اصطالحات مربوط به هواش -3 يسهواشنا هويکامل فنون و ش

 )اخترشناسي( نجوم -6-34

جامع ه  و کاربرد آن در  يشناس مربوط به ستاره يبوم يها ف انواع فنون و دانشي)شر  و توص

 مورد مطالعه(

ر يس ا و  زه ره   هاريد، س  يرص د م اه، خورش     ؛ينوع مشاهدات نج وم  -1 از:ياطالعات مورد ن

ن ام اب زار، ش کل و ط ر  اب زار،       ن وع اب زار،   ؛يشناس   ل س تاره يابزار و وس ا  -2 ستارگان و اقمار

 ؛، کاربرد ابزار و طرز استفاده از آن، اندازه و ابع اد اب زار  آنهامختلف ابزار و نام و جن   يها قسمت
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شناس ي در تعي ين    استفاده از س تاره  ؛يشناس کاربرد ستاره -4 نآمختلف  يها کل و قسمت  هانداز

اس تفاده از   ،ه ا و برخ ي اي ام خ اص     خ ي م اه  شناسي در تعيين حل ول بر  استفاده از ستاره تقويم،

ام ل  کشر   -3شناسي در تعيين وضعيت آب و هوايي منطقه و وقوع برخي حوادث طبيعي  ستاره

رص د   يها کانا ميمحل  -6 رصد ستارگان  هوين فنون و شيهمچنو  يشناس ستارهفنون و دانش 

تعداد، سن، ج ن ،   ؛ر محلساکن د يشناسان بوم نجوم -6 ها و مشخصات آن يگژيستارگان و و

ه ا و   روش ،ه عل م نج وم  باورها و اعتقادات مربوط ب -1 ...و ي، طبقه اجتماعيو جانب يصلشغل ا

واژگ ان و اص طالحات    -0 د آنيها و فوا روش ،ه علم نجومانه مربوط بيات عاميادب -3 د آنيفوا

 د آنيها و فوا روش ،مربوط به علم نجوم

 يشمار ا گاهيم يتقو -7-34

« يش مار  گ اه »ا ي  مورد استفاده در محل و دان ش و فن ون    يها ميف انواع تقويشر  و توص)

 مربوط به آن.

همچ ون   يرس م  يه ا  ميم مورد استفاده در محل از ن وع تق و  يکه تقو يدر صورت -1 توجه:

ست و تنها ياطالعات درباره آن ن يبه گردآور يازيباشد، ن« يم قمريتقو»ا ي« يديم خورشيتقو»

م ياز تق و  يق  يا تلفي  ، يمحل يميم مورد استفاده تقوياست. اما اگر تقو يکوتاه به آن کاف يا اشاره

د و ن وع  ي  تول يه ا  ط دورهيشرا آنهامحاسبه   هويو ش يباشد که در نامگ ار يم محليو تقو يرسم

  شود. يگردآور يستيمردم مورد توجه قرار گرفته است، اطالعات مربوط به آن با يزندگ

ب س ال،  ي  در چن د بخ ش ب ه ترت    يبوم يشمار م و گاهيتقو  هنياز در زميت مورد ناطالعا -2

ش ود. در   يريا دوره، ماه و روز ارائه شده است تا از تداخل اطالعات درح د امک ان جل وگ   يفصل 

 روشمشاهده ش ود، براس اس    يمتفاوت يها يبند ميمورد مطالعه تقسجامعه م يکه در تقو يصورت

 (گردد. يآور ربوط به آن جم شده، اطالعات م ارائه

 يم و نام محلينوع تقو -1: يمحل يها يشمار م و گاهيتقو ياز عام براياطالعات مورد ن( الف

گ ر  يا دي  س ال، م اه، هفت ه، روز     ؛آنه ا  يو اس ام  يم محل  يتق و  يزم ان  يها يبند ميتقس -2 آن

م يم تق و يدم در تنظ  م ر  يزن دگ   هويد و ش  يتول يها ر دورهيتثث -4 خاص يزمان يها يبند ميتقس

ود به به موضوع پرداخته شود و از ور ينگار صرفاژ از بُعد مردم توجه:آن ) يها يبند ميو تقس يمحل
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ات ي  ادب -6 يش مار  م و گ اه يدات مربوط ب ه تق و  باورها و اعتقا -3 گردد( يل خودداريتحل حوزه

 يشمار م و گاهيتقو واژگان و اصطالحات مربوط به -6 يشمار م و گاهيانه مربوط به تقويعام

س نجش   يمبن ا  -1آن: يه ا  يژگيو و يم محليسنجش سال در تقو ياز براياطالعات مورد ن( ب

مدت زمان ه ر   -4 ان ساليآغاز و پا -2کنند  ين مييک سال را تعيان يپا شروع و ييبر چه مبنا ؛سال

ا دوره ي  چند فصل هر سال به  ؛و روش محاسبه آن يم محليتقو يها يبند ميبراساس تقس يسال محل

شود، ه ر   يم ميا دوره تقسيا واحد کوچکتر از فصل ي يشود، هر سال به چند ماه محل يم ميتقس يمحل

ن زاي  موج ود باش د م   يگ ر يد يها يبند ميکه تقس يشود، در صورت يم ميتقس يسال به چند روز محل

  کش ور  يم رس م يتق و  يب ر مبن ا   يمحل   ه ر س ال   نمدت زما -3 ن شودييز تعين آنهاسال براساس 

 مات آنيواژگان و اصطالحات مربوط به سال و تقس -6

  آن: يه ا  يژگ  يو و يم محل  يه ا در تق و   ا دورهي  ه ا   سنجش فص ل  ياز براياطالعات مورد ن (ج

ش روع و   ييبر چ ه مبن ا   ؛آنهاک از يسنجش هر  يو مبنا يهر سال محل يها ا دورهيتعداد فصول  -1

م دت زم ان    -4 ه ا  ا دورهيک از فصول يان هر يپاآغاز و  -2 کنند يمن ييا دوره را تعيفصل  ان هريپا

ا دوره ب ه  يهر فصل  ؛و روش محاسبه آن يم محليتقو يها يبند ميتقس ا دوره براساسيهر فصل 

ا دوره ب ه چن د روز   ي  شود، هر فص ل   يم ميا دوره تقسيا واحد کوچکتر از فصل ي يچند ماه محل

ا ي  زان ه ر فص ل   يموجود باشد، م يگريد يها يبند ميکه تقس يدر صورت) شود  يم ميتقس يمحل

 يم رس م يتقو يبر مبنا يمحل ا دورهيمدت زمان هر فصل  -3 (ن شودييز تعين آنهادوره براساس 

 مات آنيها و تقس ا دورهيها  واژگان و اصطالحات مروبط به فصل -6 کشور

م يدر تق و « ت ر از فص ل   چ ک کو يواحد زمان»ا ي« ماه»سنجش  ياز براياطالعات مورد ن (د

ب ر چ ه    ؛«تر از فص ل  کوچک يواحد زمان»ا ي« ماه»سنجش  يمبنا -1 آن: يها يژگيو و يمحل

آغ از و   -2 کنند ين مييتع را« کوچکتر از فصل يواحد زمان»ا ي« ماه»ک يان يشروع و پا ييمبنا

 يواحد زم ان »ا ي «ماه»مدت زمان هر  -4 «کوچکتر از فصل نيواحد زما»هر  اي« ماه»ان هر يپا

ا ي  « م اه »ه ر   ؛و روش محاس به آن  يم محل  يتق و  يها يبند ميبراساس تقس« کوچکتر از فصل

ک  ه  يدر ص  ورت)ش  ود  يم م  يتقس   يب  ه چن  د روز محل  « ک  وچکتر از فص  ل يواح  د زم  ان»

براساس « فصل کوچکتر از يواحد زمان»ا ي« ماه»زان هر يموجود باشد م يگريد يها يبند ميتقس

م يتق و  يبرمبن ا « ز فصلکوچکتر ا يواحد زمان»ا ي« ماه»مدت زمان هر  -3 (ن شودييعز تين آنها
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و « ک وچکتر از فص ل   يواح د زم ان  »ا ي« ماه»واژگان و اصطالحات مربوط به  -6 کشور يرسم

 مات آنيتقس

س نجش   يمبنا -1 آن: يها يژگيو و يم محليسنجش روز در تقو ياز براياطالعات مورد ن (ه 

هر روز ب ه چن د    -4 ان روزيآغاز و پا -2کنند  ين مييک روز را تعيان يپا شروع و بناييمبر چه  ؛روز

ه ا،   ها، ن ام وع ده   تعداد وعده ؛روزانه يها وعده -3 شود يم ميروزانه تقس يها ا وعدهي يساعت محل

 يب ر مبن ا   يمدت زم ان ه ر روز محل     -6 آنهاان يها و شروع و پا از وعدهک يسنجش هر  يمبنا

 مات آنيواژگان و اصطالحات مربوط به روز و تقس -6 جهان يرسمساعت 

 يسنت ياريآب و آب -8-34

 دانش حفر چاه و قنات -1-3-13

 يرهايص مس  يتش خ   هويش   (فنون و دانش مربوط به حفر چاه و قنات: الف في)شر  و توص

 يز ب را يبخص مناطق آيتشخ  هويش (ب نآ يها م و نشانهيحفر قنات و عال يز برايمناسب و آبخ

چگون ه   ؛نير قنات در دل زمين جهت مسييفنون و دانش تع (آن ج يها م و نشانهيعال ،حفر چاه

 يابي جهت يو تنها به روش سنت يق علميدق ين بدون استفاده از ابزارهاير قنات را در دل زميمس

 گر(ي... موارد د( کنند. د يو محاسبه م

 م سهم آبيدانش محاسبه و تقس -2-3-13

 آن همحاسب هويزان آب و شيواحد سنجش م -1-2-3-13

 آن  ها مدار چرخش آب و روش محاسبيها  دوره -2-2-3-13

 ر کشتيز يها نيزان آب و زميم آب براساس ميتقس  هويش -4-2-3-13

 يره براساس واحدهايکوچک و غ يها، نهرها قنات، چشمه يزان آب خروجيسنجش م هوي)ش

، ياري  زان آن در ط ول ه ر دوره آب  ي  ن مييو تع يا آفتابي يآب يها همچون ساعت يسنجش محل

 منطقه. يکشاورز يها نين زميم آب بيتقس يمدار چرخش آب، برا يعني

ا ي  ق آب قن ات  ي  در مناطق کم آب که آب منطقه از طرويژه  به، يسنت ياريدر نظام آبتوجه: 

، ب ه  ير امر کش اورز آب د ياتيت حيل اهميشود، به دل ين ميکوچک تثم يا نهرهايآب چشمه و 
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 يبن د  منطقه محاس به و س هم   يکشاورز يها نيآب موجود را براساس زم يا دهيچيروش نسبتاژ پ

 (.کنند يم

 ؛رهيها و غ قنات، چشمه يزان آب خروجيم يريگ ا ابزار اندازهيدستگاه  -1 از:ياطالعات مورد ن

، يري  گ تگاه، واح د ان دازه  دس ي، نام محلغيرهو  يساعت آفتابآبي يا نوع دستگاه همچون ساعت 

، آنه ا ام مختلف دستگاه و ن   يها ، شکل و طر  دستگاه، جن  دستگاه، قسمتيريگ اندازه  هويش

 ؛ها نيزم ياريآب يا مدار چرخش آب براي ياريک دوره آبيمحاسبه   هويش -2 اندازه و ابعاد دستگاه

زان ي  ن مي  ا رد ويگ يانجام مروز  منطقه در طول چند شبانه يکشاورز يها نيزم ياريک دوره آبي

محاس به    هويش   -3 روز آب در هر شبانه يزان خروجيممحاسبه   هويش -4 شود يچگونه محاسبه م

زان س هم آب ه ر   يمحاسبه م  هويش -6ا مدار چرخش آبي ياريهر دوره آبآب در  يزان خروجيم

ا مدار ي ياريآبک دوره يدر طول  يزان آب خروجيم»منطقه براساس  يکشاورز يها نيک از زمي

  همحاسب واژگان و اصطالحات مربوط به -6 «منطقه ياريقابل آب يها نيکل زم»و « چرخش آب

 ازيگر اطالعات مورد ني... د -1 آن يبند زان آب و سهميم

 (يسنت ياريمربوط به آب و آب يها گر دانشي... )د -4-3-13

 (يگر موارد دانش بومي...  )د -9-34

 ها و مراسم نييآ -35

 مراسم گذار -3-35

 و تولد يبارور -1-1-16

 يبارور -1-1-1-16

و آداب و رس وم و اعتق ادات مرب وط ب ه آن در      يدوران ب اردار  يها يژگيف وي)شر  و توص

 مورد مطالعه(جامعه 

 يزم ان  هفاص ل  -4 ين تعداد دفعات ب اردار يانگيم -2 ين سن بارداريانگيم -1 از:ياطالعات مورد ن

مرب وط ب ه    يو باورها يباردار ه دورانيتغ  -6 يآداب و رسوم خاص دوران باردار -3 ين دو بارداريب
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 يه ا  روش -3 يززم به هنگام باردار يها اقبتمر -1 ير دوران باردارزان کار و استراحت ديم -6 آن

ر دوي ژه   به، يباورها و اعتقادات مربوط به باردار -0 مانيا نوزاد قبل از زاين يت جنيص نوع جنسيتشخ

ره، و ي  طلس م و غ  ،ب ا دع ا   آنه ا دف    هويره و شيو غ« آل» ،«جن»همچون  يارتباط با موجودات نامرئ

واژگ ان و   -11 يانه مرب وط ب ه ب اردار   يات عاميدبا -10 يدوران باردار يارتباط با تابوهان در يهمچن

 ياصطالحات مربوط به باردار

 تولد -2-1-1-16

تولد در جامعه مورد مطالع ه در مق اط  مختل ف س ني     )توصيف آداب و رسوم و انواع مراسم 

 نوزاد(

 (يسمونيلباس و لوازم نوزاد )س  هيته -1-2-1-1-16

م ورد  جامع ه  آداب و رسوم مرب وط ب ه آن در    ،لوازم نوزاد ،ه لباسيته  هويف شيشر  و توص)

 مطالعه(

زمان  -4 مراسم ينام محل -2ل نوزاد يلباس و وسا  هيته ؛مراسمنوع  -1 از:ياطالعات مورد ن

ل ن وزاد  يلباس و وسا  هيت تهيمسئول ؛ل نوزاديکننده لباس و وسا هيته -3 لباس و لوازم نوزاد  هيته

ل نوزاد ب ه  يزمان بردن لباس و وسا -6 ل نوزاديانواع پوشاک و وسا -6 ؟تاس يچه کس  هبرعهد

ه ک ردن  ي  مل س نت ته ف کايشر  و توص -1 ا مراسم خاص آنيو آداب و رسوم  مادر نوزاد  هخان

ها، سازها و آوازها، نوع   رقصها،  يثبت و ضبط انواع شاد -3 انيل نوزاد از آغاز تا پايو وسالباس 

گ ر اطالع ات م ورد    ي... د -0 ن مراسم وجود داردينجام آن در اگر که امکان ايو موارد د ييرايپ 

 ل نوزاديلباس و وسا  هياز در تهين

 مانيمراسم زا -2-2-1-1-16

 مورد مطالعه(جامعه مان در يا آداب و رسوم زايف مراسم يشر  و توص)

افراد حاضر  -2 آن يها نشانه م ويمان و عاليص زمان زايتشخ  هويش -1 از:ياطالعات مورد ن

آداب و  -3 م ان يل و ل وازم زا يوس ا  -4... و يلي، نسبت ف ام ياد، گروه سنتعد ؛مانيدر مجل  زا

و  يبُ ر  نت ن اف س -6 ان توسط قابله و آداب و رسوم آنميانجام زاوه يش -6 مانيرسوم قبل از زا

 يغ  ا  -0 اذان گف تن درگ وش ن وزاد    -3م ان  يآداب و رس وم بع د از زا   -1ط و قواعد آن يشرا

ا ي  ه يته  هوي ا، شغ  هيد غ ا، مواد اوليغ ا، فوا ينوع غ ا، نام محل ؛مانيمخصوص زن زائو بعد از زا
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ان بع د از  گ ر بس تگ  يپ در و م ادر و د   يه ا  العم ل  عک  -11 دادن يمژدگان -10... و پخت غ ا

ثبت و ضبط  -14 نوزاد بعد از تولد يهدارمحل استراحت و نگ -12 ت نوزاديمشخص شدن جنس

م آن به هنگ ام  گر که امکان انجايو موارد د ييراي پ عها، سازها و آوازها، نو ها، رقص يانواع شاد

ان ه  يات عامي  ادب -16 م ان و مراس م آن  يدات مربوط ب ه زا اعتقاباورها و  -13 مان وجود دارديزا

...  -11 م ان و مراس م آن  يحات مربوط به زاواژگان و اصطال -16 مان و مراسم آنيمربوط به زا

 مانياز درباره مراسم زايگر اطالعات مورد نيد

 يچشم روشن -4-2-1-1-16

 مورد مطالعه(جامعه زاد در ن نويگفتن به والد يف آداب و رسوم چشم روشنيشر  و توص)

  مح ل مراس م   -4مراس م   ين ام محل    -2 يچش م روش ن   ؛نوع مراسم -1 از:ياطالعات مورد ن

ف کام ل  ي  و توص  ش ر  -6 رديگ يعد از تولد نوزاد انجام مچند روز ب يچشم روشن ؛زمان مراسم -3

ه، ک ارکرد  ي  ه، مناس بت هد ي  نوع هد ؛يه آوردن در مراسم چشم روشنيهد -6 يمراسم چشم روشن

  ان آني  ب  هويو ش   يش م روش ن  ا اصطالحات چيها  کيانواع تبر -1.... و ه دادنيهد  هويه دادن، شيهد

 ل نوزاديلباس و وسا هياز درباره تهيگر اطالعات مورد ني... د -3

 يمراسم نامگ ار -3-2-1-1-16

 مورد مطالعه(جامعه در  يف مراسم نامگ اري)شر  و توص

 يمحل برگزار -4 مراسم ينام محل -2 يمراسم نامگ ار ؛نوع مراسم -1 از:ياطالعات مورد ن

از روز  يچن د روز بع د از تول د ن وزاد و در چ ه زم ان       ينامگ ار ؛مراسم يزمان برگزار -3 ممراس

  م ؤثر اس ت   ينامگ  ار  يآن روز برا سعد در انتخاب يام و روزهايا مناسبت ايرد، آيگ يصورت م

 ؛ف رد نامگ  ار   -6 ...و دع وت   هويتعداد، سن، جن ، ش ؛شده به مراسم ا دعوتيافراد گردآمده  -6

  رد ب ا ذک ر عل ل آن   ي  گ يف ه انج ام م    يا بزرگان طاين يک از والديکدام ينوزاد از سو ينامگ ار

ها،  يثبت و ضبط انواع دعاها، شاد -3 انياز آغاز تا پا يراسم نامگ ارف کامل ميشر  و توص -1

گ ر ک ه امک ان انج ام آن ب ه هنگ ام مراس م        يو م وارد د  ييراي، نوع پ ها، سازها و آوازها رقص

گر اطالعات ي... د -10 نوزاد يوط به نوع نام و نامگ ارباورها و اعتقادات مرب -0 وجود دارد ينامگ ار

 ياز درباره مراسم نامگ اريمورد ن

 مانيحمام زا -6-2-1-1-16
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 مورد مطالعه(جامعه رسوم مربوط به آن در آداب و  ،مانيانجام حمام زا  هويف شي)شر  و توص

د ي  مناس بت و فوا  -4مراسم  ينام محل -2مان يحمام زا ؛نوع مراسم -1 از:ياطالعات مورد ن

، حم ام  يحم ام عم وم   حم ام؛ ن ا مک ا ي  محل  -6 مانيل حمام زايلوازم و وسا -3مان يحمام زا

د روز بعد از تولد ن وزاد و در چ ه   مان چنيرفتن به حمام زا ؛مانيزمان رفتن به حمام زا -6 يخانگ

م ان  ين زمان رفتن ب ه حم ام زا  ييا دختر بودن نوزاد در تعيا پسر يرد، آيگ ياز روز صورت م يزمان

رون د   يمان مياز روز به حمام زا يمؤثر است، اگر نوزاد پسر باشد چند روز بعد از تولد و در چه زمان

 ياف راد  -1 مان به چه شکل استيمان حمام زازن ييست و اگر نوزاد دختر باشد تعيو علت آن چ

ش ر  و   -0 استحمام زن زائ و آداب  -3 يليتعداد، نسبت فام ؛وندر يام مزن زائو به حمکه به همراه 

ن وع غ  ا، ن ام     ؛م ان يمراسم حمام زا يغ ا -10 انيمان از آغاز تا پايم حمام زاف کامل مراسيتوص

 ... و کنن ده غ  ا، مح ل پخ ت غ  ا       هي  پخت غ  ا، اف راد ته   ايه يته  هويغ ا، ش  هيغ ا، مواد اول يمحل

گ ر ک ه   يو م وارد د  ييرايها، سازها و آوازها، ن وع پ     ها، رقص يثبت و ضبط انواع دعاها، شاد -11

اعتقادات مرب وط ب ه حم ام     باورها و -12 داردمان وجود يرفتن به حمام زا امکان انجام آن به هنگام

 مانياز درباره مراسم حمام زايمورد ن گر اطالعاتي... د -14 مانيزا

 نوزاد  همراسم چل -6-2-1-1-16

 مورد مطالعه(جامعه نوزاد در   همراسم چل يف برگزاري)شر  و توص

 يه ا  دعاها و طلس م  -2ه داشتن و اعتقادات مربوط به آن آداب چله نگ -1 از:ياطالعات مورد ن

از روز  يچه زم ان  ولد و درتنوزاد چند روز بعد از   همراسم چل ؛مراسم چله نوزاد يزمان برگزار -4 چله

 يمح ل برگ زار   -6مناس بت و ک ارکرد مراس م چل ه      -6مراسم چله  ينام محل -3رد يگ يانجام م

  ...و دع وت   هويتعداد، سن، جن ، ش ؛شده به مراسم چله نوزاد ا دعوتيافراد گردآمده  -1 مراسم چله

ه ا،   يثبت و ضبط انواع دعاه ا، ش اد   -0 انياز آغاز تا پااسم چله نوزاد ف کامل مريشر  و توص -3

جام مراس م چل ه   گر که امکان انجام آن به هنگام انيو موارد د ييرايها، سازها و آوازها، نوع پ  رقص

 از درباره مراسم چله نوزاديگر اطالعات مورد ني...د -10 نوزاد و جود دارد

 دندان درآوردن نوزاد -1-2-1-1-16

م ورد  جامع ه  ا مراسم مرب وط ب ه دن دان درآوردن ن وزاد در     يف آداب و رسوم ي)شر  و توص

 مطالعه(
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مناس بت   -4 مراس م  ينام محل -2جشن دندان درآوردن نوزاد  ؛مراسمنوع  -1 از:ياطالعات مورد ن

از روز  يچ ه زم ان   مراس م در  ؛مراس م  يزم ان برگ زار   -6 مراسم يمحل برگزار -3و کارکرد مراسم 

ش ر    -1 ...و دعوت  هويتعداد، سن، جن ، ش ؛شده به مراسم ا دعوتيافراد گردآمده  -6 دشو يبرگزار م

مخص وص مراس م دن دان     يغ  ا  -3 اني  درآوردن نوزاد از آغ از ت ا پا  ف کامل مراسم دندان يو توص

غ  ا،   کنن ده   هيا پخت غ ا، افراد تهيه يته  هويغ ا، ش  هيغ ا، مواد اول ينوع غ ا، نام محل ؛درآوردن کودک

ها، زمان  يدنيها و نوش ينوع خوراک ؛مراسم ييرايپ  -0... و آداب و رسوم مربوط به آن ،  غ ايتوز  هويش

ه ا،   ه ا، رق ص   يثبت و ض بط ان واع ش اد    -10 ...و ييرايپ   هوي، شييرايسبت پ ، مناييرايو دفعات پ 

  ودک وج ود دارد ردن ک  گ ر ک ه امک ان انج ام آن در جش ن دن دان درآو      يسازها و آوازه ا، و م وارد د  

از درب اره مراس م   يگر اطالعات مورد ني... د -12 ت مربوط به دندان درآوردن نوزادباورها و اعتقادا -11

 مانيحمام زا

 گر مراسم تولد نوزاد(ي... )د -3-2-1-1-16

مراس م قط     »، «يرخوارگيمراس م ش   »مراسم تول د ن وزاد همچ ون    ديگر ف يو توص )شر 

 گر(يمراسم د يو برخ« يرخوارگيش

 واژگان و اصطالحات مربوط به تولد و مراسم آن -0-2-1-1-16

 مراسم بلوغ -2-1-16

 سوزان مراسم ختنه -1-2-1-16

 گر مراسم بلوغ(ي.... )د -2-2-1-16

نشان دادن و اعالن گ ر افراد  يمورد مطالعه براجامعه ف انواع مراسم بلوغ در يشر  و توص)

س وران   انج ام مراس م ختن ه    يرانياجامعه و بلوغ. هر چند در  ينوجوان  هبه مرحل يکودک  هاز مرحل

از مقاط  دوران  ياز دست داده است و عمدتاژ به عنوان بخش رگ ا  هگاه خود را به عنوان مرحليجا

، ييو ابت دا  يتوجه داش ت ک ه در اکث ر جوام   س نت      يستيد، اما بايآ يبه حساب م يتولد و کودک

 .د(يآ ين مراسم گ ار به حساب ميتر از مهم يکيسوران به عنوان  ختنه

مناسبت و کارکرد مراسم  -4مراسم  ينام محل -2سوران  ختنه ؛نوع مراسم -1 از:ياطالعات مورد ن

مراس م در چ ه    ؛مراس م  يزم ان برگ زار   -6 مراسم يمحل برگزار -6ن ختنه کردن کودکان يسن -3
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تع داد،   ؛شده ب ه مراس م   ا دعوتيافراد گردآمده  -1 رديگ ياز سال انجام م ييها اسبتروزها و در چه من

دزک  -0 ...و فيت و واايسن، جن ، مسئول ؛برگزارکنندگان مراسم -3 ...و دعوت  هويسن، جن ، ش

اب زار، ش کل    جن نوع ابزار، نام ابزار،  ؛ل ختنه کردنيابزار و وسا -10 کننده و مزد و پاداش آن ا ختنهي

 يف کام ل اج را  يش ر  و توص    -11و طرز استفاده از آن، اندازه و ابعاد اب زار   و طر  ابزار، کاربرد ابزار

ن وع لب اس، ن ام     ؛ا پوش اک ختن ه  ي  لباس  -12 انيداب ختنه کردن از آغاز تا پاسوران و آ مراسم ختنه

خ وراک مخص وص مراس م     -14 ...و دوخت لباس  هويجن  لباس، ش د آن،يلباس، کارکرد لباس و فوا

ا پخ ت  ي  ه ي  ته  هويخوراک، ش  هيخوراک، مناسبت خوراک، مواد اول يع خوراک، نام محلنو ؛سوران ختنه

ان واع   ؛س وران  در مراس م ختن ه   ييرايپ  -13... و کننده خوراک، محل پخت خوراک هيخوراک، افراد ته

ل ي، وس ا ييراي، مناس بت پ    ييرايها، زم ان و دفع ات پ      يدنيها و نوش يهمچون انواع خوراک ييرايپ 

باوره ا و   -16 ...و ييرايپ     هويکنن ده، ش    ييرايره، اف راد پ    ي  و غ ينيس ،سبد ، يهمچون د ييرايپ 

 ن ه ک ردن و مراس م آن   انه مربوط ب ه خت يات عاميادب -16 مربوط به ختنه کردن و مراسم آن اعتقادات

ز درب اره  اي  گر اطالعات مورد ني... د -11 مربوط به ختنه کردن و مراسم آن واژگان و اصطالحات -16

 سوران مراسم ختنه

 مراسم ازدواج -4-1-16

از مراس م ازدواج خ ود ش امل     يمورد مطالعه. برخ  جامعه راسم مختلف ازدواج در م في)توص

چون  ياشاره شود. ضمناژ مراسم آنهاشده است به  ياست که در قسمت مربوط سع يگريمراسم د

 يشود و در جوام   س نت   يبرگزار م يرعمدتاژ در جوام  شه« مادر زن سالم»و « يپاتخت»مراسم 

 ست.(يقابل مشاهده ن يليو ا ييروستا

 انتخاب همسر( يها وهيهمسر )ش ييشناسا -1-4-1-16

 ييمورد مطالعه. معموزژ شناساجامعه ا انتخاب همسر در يهمسر  ييشناسا يها وهيف شي)توص

 عبارتند از: آنهان يتر جيرابرحسب نوع جامعه متفاوت است، اما  يا انتخاب همسر در جوام  سنتي

خاص  يها محل يک او در برخيا بستگان نزديپسر  يا انتخاب همسر از سوي ييشناسا (الف

 يو برخ  « اي  مس اجد و تکا »، «حم ام زنان ه  »، «آب يها سرچشمه»، «يمحل يبازارها»همچون 

س تگان  ا بي  گاه ب ه عم د م ادران     يرد. حتيگ يگر صورت ميخاص د يها در مناسبتها يا  مکان
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پسران  يبرند تا از سو يخاص م يها ا مراسم و مناسبتي ها کانن ميبخت را به ا ک، دختر دمينزد

 و انتخاب شود. ييساشنا يهمسر يبرا آنهاک يا بستگان نزدي

و انتخاب همسر مناس ب   ييشناسا يپسر برا  هگر چند تن از زنان خانواديج ديدر روش را (ب

روند  يبخت هستند، م فرزند دختر دم يکه دارا ييها مختلف به خانه يها فرزند خود، به بهانه يبرا

 شوند.( يآماده م يخواستگار يکنند و برا يب عروس دلخواه خود را انتخاب مين ترتيو بد

 با پسر يليتعداد، نسبت فام ؛ندرو يهمسر م ييشناسا يکه برا يافراد -1 از:ياطالعات مورد ن

نن د و  يب يتل ف م   مخ يه ا  بخ ت را در خان ه   هانه آن دختران دمکه به ب ييها وهيها و ش روش -2

 ؛زنان خانواده پسر م ورد توج ه اس ت    يکه در انتخاب دختر از سو يعوامل -4 کنند يم ييشناسا

ا ي  ک ه پس ران    ييها محل -3 ...و اندام دختر يها يژگيختر، وچهره، ادب و نزاکت، سن د ييبايز

، يمحل يبازارها ؛کنند يم ييا شناسايد نظر خود را انتخاب م دختر موريبه طور مستق آنهابستگان 

 ييشناس ا  يج ب را ي  را يها وهيشر  کامل ش -6 ...و اياتک ،آب، حمام زنانه، مساجد يها سرچشمه

ا ي   ييشناس ا  يب را  يا وهيذکرشده، ه ر ن وع ش     يها وهيمورد مطالعه عالوه بر شجامعه دختر در 

 يجود داشته باشد، اطالعات مربوط به آن به دقت گردآورانتخاب همسر در جامعه مورد مطالعه و

 . شود

 يمراسم خواستگار -2-4-1-16

 مورد مطالعه(جامعه در  يف مراسم خواستگاري)شر  و توص

ناس بت و ک ارکرد مراس م    م -2 يمراس م خواس تگار   ين ام محل    -1از: ي  اطالعات م ورد ن 

  هويش   -6 يفص ول خواس تگار   زم ان و  -3 يمراسم خواس تگار  يمحل برگزار -4 يخواستگار

 يکه از سو يافراد -6 ن زمان آنييو تع يآمدن به خواستگار يدختر برا  هاطالع دادن به خانواد

ک ه   يافراد -1 ....و با پسر يليجن ، نسبت فام تعداد، سن، ؛روند يم يخانواده پسر به خواستگار

ب ا   يليجن ، نسبت فامد، سن، تعدا ؛شوند يحاضر م يخانواده دختر در مجل  خواستگار ياز سو

ن وع   ؛برن د  يدختر م    هبه خان يکه خانواده پسر به هنگام خواستگار يليا وسايا يهدا -3 ...و پسر

  هويش   -10 انياز آغاز تا پا ياسم خواستگارف کامل مريشر  و توص -0 ...و ايا، مناسبت هدايهدا

ره، زم ان و دفع ات   ي  ش ربت و غ  اي   يهمچون چ ا  ييراينوع پ  ؛يدر مراسم خواستگار ييرايپ 

زمان و روش اع الم   -11 ...و و آداب مربوط به آن ييرايپ شيوه کننده،  ييراي، شخص پ ييرايپ 
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ق ادات مرب وط ب ه مراس م     باوره ا و اعت  -12 خ انواده پس ر و دخت ر    ياز سو يگارجه خواستينت

الحات مرب وط  و اصط واژگان -13 يانه مربوط به مراسم خواستگاريات عاميادب -14 يخواستگار

 ياز درباره مراسم خواستگاريگر اطالعات مورد ني.... د -16 يبه مراسم خواستگار

 ط ازدواج(ين شراييمراسم بله برون )تع -4-4-1-16

ط ازدواج از يمورد مطالعه. در مراسم بله برون ش را جامعه ف مراسم بله برون در ي)شر  و توص

  هج  يحص ول نت  يل، ب را ي  ن قبياز ا يو موارد يو عروسد ربها، زمان عقيه و شيزان مهريجمله م

 رد.(يگ ين، مورد بحو و جدل قرار ميطرف يمناسب برا

 نمناس بت و ک ارکرد مراس م بل ه ب رو      -2 مراس م بل ه ب رون    ينام محل -1 از:ياطالعات مورد ن

 يه ب را اددو خ انو  يهم اهنگ   هويش   -6 زمان مراسم بله برون -3مراسم بله برون  يمحل برگزار -4

ا دختر در مجل  بله برون حاضر يخانواده پسر  يکه از سو يافراد -6 مجل  بله برون يبرگزار

ک ه خ انواده پس ر ب ه هنگ ام       يليا وسايا يهدا -1 ...و يليداد، سن، جن ، نسبت فامتع ؛شوند يم

ف کام ل  يش ر  و توص    -3 ...و ايا، مناسبت هداينوع هدا ؛برند يدختر م  همراسم بله برون به خان

ثبت و نوشتن و امضا ک ردن    هويش -0 انياز آغاز تا پا شده در آن مراسم بله برون و مسائل مطر 

در مراسم  ييرايپ  -10 گريه و مسائل ديزيه، جهيها، مهرربيش  هنيصورت گرفته در زم يها توافق

، مناس بت  ييراي ها، زمان و دفعات پ   يدنيها و نوش يهمچون انواع خوراک ييرايانواع پ  ؛بله برون

 ييرايپ   هويکننده، ش ييرايره، افراد پ يو غ يني  و سبد و سيهمچون د ييرايل پ ي، وساييرايپ 

 از درباره مراسم بله برونيگر اطالعات مورد ني... د -11 ...و

 خوران )قند شکستن(  نييريمراسم ش -3-4-1-16

 يم ورد مطالع ه. ب ا برگ زار    عه جاما قند شکستن در يخوران   ينيريف مراسم شي)شر  و توص

 (.شود يازدواج دختر و پسر حاصل م يبرا يي، توافق نها«خوران ينيريش»ا جشن يمراسم 

س بت و ک ارکرد مراس م    منا -2 خ وران  ينيريمراس م ش    ينام محل   -1 از:ياطالعات مورد ن

م مراس   يزم ان برگ زار  فص ول و   -3 خ وران   ينيريمراسم ش   يزارمحل برگ -4 خوران  ينيريش

اف راد   -6 خ وران  ينيريمراس م ش    يبرگ زار  يرادو خانواده ب يهماهنگ  هويش -6 خوران  ينيريش

 ، نس بت  تع داد، س ن، ج ن    ؛خانواده پس ر و دخت ر   يخوران از سو ينيريشده به مراسم ش دعوت

خ وران ب ه     ينيريکه خانواده پسر به هنگام مراسم ش يليا و وسايهدا -1 ...و دعوت  هوي، شيليفام
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خ وران    ينيريم شف کامل مراسيشر  و توص -3... و ايا، مناسبت هداينوع هدا ؛برند يدختر م  هخان

ه ا و   يهمچ ون ان واع خ وراک    ييرايان واع پ     ؛خ وران   ش ريني در  ييرايپ    -0 اني  از آغاز تا پا

 ينيس ،سبد ، يهمچون د ييرايل پ ي، وساييراي، مناسبت پ ييرايها، زمان و دفعات پ  يدنينوش

ها، سازها و  ها، رقص يثبت و ضبط انواع شاد -10 ...و ييرايپ   هويش ،کننده ييرايره، افراد پ يغو 

گ ر  ي... د -11 خ وران وج ود دارد    ينيريدر مراس م ش   گر که امک ان انج ام آن   يآوازها، و موارد د

 خوران  ينيرياز درباره مراسم شياطالعات مورد ن

 ينامزد -6-4-1-16

 يمراسم نامزد ايجشن  -1-6-4-1-16

، يمورد مطالع ه. ب ا انج ام مراس م ن امزد     جامعه در  يا مراسم نامزديف جشن ي)شر  و توص

 کنند. يعموم مردم محل اعالم م يفرزندان خود را برا ينامزد يخانواده دختر و پسر به طور رسم

ت. ارائه ش ده اس    ي، جشن عقدکنان و جشن عروسيجشن نامزد ياز براياطالعات مورد ن توجه:

 د.(ياز را در آن قسمت مشاهده کنيلطفاژ اطالعات مورد ن

 يدوران نامزد -2-6-4-1-16

 يو آداب و رسوم خاص آن. در ط يارتباط پسر و دختر در دوران نامزد  هويف شي)شر  و توص

 فرستد.( يدختر م  هرا به خان ييايمختلف هدا يها اد و مناسبتين دوران خانواده پسر در اعيا

ارتب اط پس ر و دخت ر در ط ول دوران       هويش -2 يطول دوران نامزد -1 از:يورد ناطالعات م

دختر   هخانواده پسر به خان يا از سويفرستادن هدا -4 آن يها تيها و ممنوع تيو محدود ينامزد

ا و آداب و رسوم يدن هدافرستا  هويها، ش اد و مناسبتيا، اعينوع هدا ؛خاص يها اد و مناسبتيدر اع

 يدوران نامزددرباره از يگر اطالعات مورد ني.... د -3 ...و آن

  مراسم حنابندان -6-4-1-16

 .ف جشن حنابندان در جامعه مورد مطالعهي)شر  و توص

، در «يجشن عروس  »و  «يجشن نامزد»، «جشن عقدکنان»اطالعات مورد نياز براي  توجه:

از را در آن ي  اطالعات م ورد ن  لطفاژارائه شده است. « يجشن عروس» ک الگو و در قسمتيقالب 

 (د.يقسمت مشاهده کن

مح ل   -4 مناسبت و کارکرد جشن حنابندان -2 جشن حنابندان ينام محل -1 از:ياطالعات مورد ن
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 ؛ش ده ب ه جش ن حنابن دان     افراد دعوت -6 جشن حنابندان يزمان برگزار -3 جشن حنابندان يبرگزار

ش ر  و   -1 حنا بستن بر عروس و دام اد   هويش رسوم وآداب و  -6 ...و دعوت  هويعداد، سن، جن ، شت

همچ ون   ييرايان واع پ     ؛در جشن حنابندان ييرايپ  -3 انيجشن حنابندان از آغاز تا پا ف کامليتوص

 ..و. ييرايپ     هويه در مراسم، شکنند ييراي، افراد پ ييرايها، زمان و دفعات پ  يدنيها و نوش يانواع خوراک

، ا پخ ت غ  ا  يه يته  هويغ ا، ش  هيغ ا، مواد اول ينوع غ ا، نام محل ؛نابندانمخصوص جشن ح يغ ا -0

ه ا،   يه ا، ب از   يه ا، س ازها و آوازه ا، ش وخ     ها، رقص يثبت و ضبط انواع شاد -10 ...و کننده غ ا  هيته

اعتقادات مرب وط ب ه جش ن    باورها و  -11 رديگ يدر جشن حنابندان انجام م گر کهيها و موارد د شينما

ص طالحات مرب وط ب ه جش ن     واژگان و ا -14 انه مربوط به جشن حنابندانيعام اتيادب -12 ابندانحن

 از درباره جشن حنابندانيگر اطالعات مورد ني... د -13 حنابندان

 عقدکنانمراسم  -1-4-1-16

 در جامعه مورد مطالعه(  )شر  و توصيف جشن عقدکنان

 يمراسم عروس -3-4-1-16

و   ش امل مراس م   يم ورد مطالع ه. مراس م عروس     جامعه در  يعروسمراسم  في)شر  و توص

 ين در برخ  يآن برحسب نوع جوام  متفاوت اس ت. همچن    يها است که گونه ياريبس يها سنت

 ن آن دو فاصله هست.(يز بين يشود و گاه يکجا برگزار مي يموارد، مراسم عقد و عروس

 هيزيفرستادن جه -1-3-4-1-16

داماد در جامعه مورد مطالعه. زمان فرس تادن    هه به خانيزيتادن جهفرس هويف شي)شر  و توص

عروس   هيزيجه يا بعد از عروسيه در مناطق مختلف متفاوت است، اما عموماژ چند روز قبل يزيجه

 کنند.( يداماد م  هخان يرا راه

 داماد  هبه خانه يزيجهزمان ارسال  -4 هيزيجه  هيته  هويش -2ه يزياقالم جه -1 از:ياطالعات مورد ن

ه ا،   يثبت و ضبط ان واع ش اد   -6 ه و آداب و رسوم مربوط به آنيزيفرستادن جه  هويشر  کامل ش -3

ره ا و  باو -6 ود دارده وج  ي  زيگر که امکان انجام آن ب ه هنگ ام ارس ال جه   يها، آوازها و موارد د رقص

گان و اص طالحات مرب وط ب ه    ژوا -3 هيزيانه مربوط به جهيات عاميادب -1 هيزياعتقادات مربوط به جه

 فرستادن آن  هويه و شيزياز درباره جهيگر اطالعات مورد ني... د -0 هيزيجه

 بَران خنچه -2-3-4-1-16
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بران در واق  فرستادن  مورد مطالعه. مراسم خنچهجامعه بران در  ف مراسم خنچهي)شر  و توص

س است که به منظور کمک در مخارج عرو  هخانواده داماد به خان يا از سوياز اجناس و هدا يبرخ

ن اجناس معموزژ قب ل  يرد. ايگ ينه از دوش خانواده عروس صورت ميو کم کردن بار هز يعروس

 شود.( يپدر عروس فرستاده م  هاز شب حنابندان به خان

زم ان   -4ب ران   ناسبت و کارکرد مراس م خنچ ه  م -2 بران خنچه ينام محل -1 از:ياطالعات مورد ن

ه ا،   ل داخ ل خنچ ه  يه ا، وس ا   ک از خنچ ه ينام و مناسبت هر  ؛ها مشخصات خنچه -3 ها بردن خنچه

 ياف راد  -6 خاص آنها و آداب و رسوم  آماده کردن خنچه  هويش -6 ...و ها شکل و جن  ارف خنچه

ش ر  و   -3 ه ا  حمل و گردان دن خنچ ه    هويش -1... و تعداد، سن، جن  ؛کنند يل مها را حم که خنچه

ه ا، س ازها و    ه ا، رق ص   يثبت و ضبط انواع ش اد  -0 انيبران از آغاز تا پا اسم خنچهل مرف کاميتوص

قادات مربوط به مراسم باورها و اعت -10 رديگ يها انجام م گام بردن خنچهگر که به هنيآوازها و موارد د

ب ه   الحات مرب وط واژگ ان و اص ط   -12 ب ران  انه مربوط به مراسم خنچ ه يمات عايادب -11 بران خنچه

 بران از درباره مراسم خنچهيگر اطالعات مورد ني... د -14 بران مراسم خنچه

 يد عروسيخر -4-3-4-1-16

 شود.( يم يداريکه خر يليو وسا يد عروسيف آداب و رسوم خري)شر  و توص

  يد عروس  ي  خر ينام محل -4 يد عروسيمحل خر -2 يد عروسيزمان خر -1 از:ياطالعات مورد ن

ا دام اد، رف تن ع روس    يبا عروس  يليتعداد، سن، جن ، نسبت فام ؛روند يد ميخر يراکه ب يافراد -3

ش و ي  ل آرايد همچون طال، لباس، پارچه، وس ا يل قابل خريوسا -6 ...و ديخر يا هر دو براياماد و ا دي

و داب د و آي  شر  کامل مراس م خر  -6 ...و د، موارد استفادهيناسبت خرل، ميل، نام وساينوع وسا ؛رهيغ

 يد عروسياز درباره خريگر اطالعات مورد نيد...  -1ان يرسوم آن از آغاز تا پا

 بُران رخت -3-3-4-1-16

د يبُران که بعد از خر مورد مطالعه. در مراسم رختجامعه بُران در  ف مراسم رختي)شر  و توص

 يه ا  و لب اس بُرند  يشده را م يداريخر يها رد، پارچهيگ يانجام م يو قبل از جشن عروس يعروس

 دوزند.( يعروس را م

محل انجام  -4 بُران زمان انجام رخت -2ران بُ مراسم رخت ينام محل -1 از:ياطالعات مورد ن

انج ام  ک ه   ييتع داد، ن وع کاره ا    ؛ابندي يبُران حضور م که در مجل  رخت يافراد -3 بُران رخت
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در مراس م   ييراي پ   -6 بُ ران و آداب و رس وم خ اص آن    رخ ت ف مراس م  يتوص   -6 دهن د  يم

ثب ت و ض بط    -1 ييرايپ     هويها، ش يدنيها و نوش يهمچون انواع خوراک ييرايانواع پ  ؛رانبُ رخت

ب ران وج ود    آن در مراسم رختگر که امکان انجام يها و موارد د يها، آوازها، شوخ ها، رقص يانواع شاد

 رانبُ از درباره مراسم رختيگر اطالعات مورد ني... د -3 دارد

 حمام بردن عروس و داماد -6-3-4-1-16

 (مورد مطالعهجامعه حمام  بردن عروس و داماد در   هويف شي)شر  و توص

ک ارکرد حم ام    مناسبت و -2 مراسم حمام بردن عروس و داماد ينام محل -1 از:ياطالعات مورد ن

ن د، همچ ون لب اس    بر يخود به حمام م   با ا داماديکه عروس  يليلوازم و وسا -4 بردن عروس و داماد

 ؛ا مک ان حم ام  يمحل  -3 ليموارد استفاده از وسا و ليوسا ل، نامينوع وسا ؛ل استحماميو وسا يعروس

ام ا داماد ب ه حم   يکه به همراه عروس  يافراد -6 زمان رفتن به حمام -6 ي، حمام خانگيحمام عموم

ف کام ل ب ردن   ي  و توص  ش ر  -3 ا دام اد ي  آداب استحمام ع روس   -1 يليتعداد، نسبت فام ؛روند يم

برن د ت ا    يا داماد را از خانه به حمام م  يکه عروس  يعروس و داماد به حمام و آداب و رسوم آن از زمان

گر ک ه ب ه   يها و موارد د يها، آوازها، شوخ ها، رقص يثبت و ضبط انواع شاد -0 به خانه آنهابرگرداندن 

ب وط ب ه حم ام ب ردن     باوره ا و اعتق ادات مر   -10 رديگ يا داماد به حمام انجام ميهنگام بردن عروس 

 گر اطالع ات م ورد  ي... د -12 ن عروس و دامادانه مربوط به حمام برديات عاميادب -11 عروس و داماد

 از درباره حمام بردن عروس و دامادين

 شياصال  و آرا -6-3-4-1-16

 مربوط به آن( ا داماد و آداب و رسوميش کردن عروس ياصال  و آرا  هويف شي)شر  و توص

مک ان اص ال  و    -2 ش ک ردن ع روس و دام اد   يصال  و آرازمان ا -1 از:ياطالعات مورد ن

ام اد و  ش کردن ع روس و د ياصال  و آرا  هويف شيشر  و توص -4 ش کردن عروس و داماديآرا

ش کردن عروس ياز درباره اصال  و آرايگر اطالعات مورد ني.... د -3 آداب و رسوم مربوط به آن

 دامادو 

 يجشن عروس -1-3-4-1-16

جش ن   ياز براياطالعات مورد ن توجه:. مورد مطالعهجامعه در  يف جشن عروسي)شر  و توص

 ن قسمت آورده شده است.(يک الگو در اي، در قالب ي، جشن عقدکنان و جشن عروسينامزد
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جشن  ؛نوع مراسم -1 :ي، جشن عقدکنان و جشن عروسيجشن نامزد ياز براياطالعات مورد ن

 بت و ک ارکرد مراس م   مناس   -4 مراس م  ين ام محل    -2 يجشن عروس   و ، جشن عقدکنانينامزد

 يدو خ انواده ب را   يهماهنگ  هويش -6 مراسم يفصول و زمان برگزار -6مراسم  يمحل برگزار -3

ن ه از  يهزن يدام اد، ت ثم   ين ه از س و  ين هزيتثم ؛نه مراسمين هزيت تثميمسئول -1 مراسم يبرگزار

ش ر    -0 ...و دعوت  هوين ، شتعداد، سن، ج ؛شده به مراسم افراد دعوت -3 ...و واده دخترخان يسو

ه، کارکرد يه، مناسبت هدينوع هد ؛ه دادن در مراسميهد -10 انيف کامل مراسم از آغاز تا پايو توص

همچ ون   ييرايانواع پ    ؛در مراسم ييرايپ  -11 ...و ه دادنيهد  هويه دادن، شيهده دادن، زمان يهد

همچ ون   ييرايل پ   ي، وس ا ييراي، مناسبت پ ييرايها، زمان و دفعات پ  يدنيها و نوش يانواع خوراک

مخص وص   يغ  ا  -12 ...و ييرايپ   هويده در مراسم، شکنن ييرايره، افراد پ يو غ ينيس ،سبد ، يد

ت غ  ا، اف راد   ا پخ  ي  ه ي  ته  هويش  غ  ا،    هي  غ ا، مناسبت غ ا، م واد اول  ينوع غ ا، نام محل ؛مراسم

نوع آواز، نام آواز، ک ارکرد و مناس بت آواز،    ؛مراسم يآوازها -14 ...و کننده غ ا، محل پخت غ ا هيته

 يا بدون س از، آوانگ ار  يآواز با ساز  ي، اجرايا گروهي يآواز به صورت فرد يآواز، اجرا يزمان اجرا

ک ه در   ييه ا  و آهنگ يقيموس يهاساز -13 ...و آواز يباشد، معن يزبان محلکه به  يآواز در صورت

، نام قطعه، کارکرد و مناسبت قطعه اج را  يياجرا  هنوع ساز، نام ساز، نوع قطع ؛شوند يمراسم نواخته م

 در صورت امک ان  ييطعات اجراق يسينو ، دستگاه و مقام اجرا، نتيآواز    يا سازي يبه صورت ساز

، نام رقص، مناس بت  ينييو آ يمحل يها نوع رقص همچون رقص ؛رقص در مراسم ياجرا -16 ...و

 يآن، اج را  يه ا  يژگ  يل رق ص و و يآن، ابزار و وسا يها يژگيرقص، زمان رقص، لباس رقص و و

ا ب دون آن، تع داد و س ن و    ي  رقص همراه با س از و آواز   ي، اجرايا گروهي يرقص به صورت فرد

ش در ينم ا  ياجرا -16.. .و ، شاباش دادن به هنگام رقصرقص  هويها، شر  کامل ش جن  رقصنده

ش، ينم ا  يش، زمان اج را يش، مناسبت نماي، نام نمايمحل يها شيش همچون نماينوع نما ؛مراسم

آن، تع داد   يها يگيژش و ويل نمايآن، ابزار و وسا يها يژگيش و ويش، لباس نماينما يمحل اجرا

آن،  يش و مع ان ينم ا  يه ا  الو ي  ش، ديگران، شر  کام ل نم ا  يگران، نقش بازيو سن و جن  باز

ن وع   ؛وس و دام اد مشخص ات لب اس ع ر    -11 م آنيو مف اه  يش و معانينما يها نمادها و سمبول

  انه مرب وط ب ه مراس م   يات عاميادب -10 ورها و اعتقادات مربوط به مراسمبا -13 لباس، رنگ لباس

 ماز درباره مراسيگر اطالعات مورد نيد -21 ژگان و اصطالحات مربوط به مراسموا -20
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 کشان عروس -3-3-4-1-16

 مورد مطالعه(جامعه بردن عروس به خانه داماد در  هويف شي)شر  و توص

 ب ردن   هليوس   -4 کش ان  زم ان ع روس   -2کشان  عروس ينام محل -1 از:ياطالعات مورد ن

  رون د  يدام اد م     هاه ع روس ب ه خان    که به هم ر  يافراد -3 کيدور و نزد يها عروس در فاصله

  ام اد و آداب و رس وم مرب وط ب ه آن    د  هت ا خان    يبردن عروس از خانه پدر  هويشر  کامل ش -6

گر که به هنگام ب ردن  يها، سازها و آوازها، دعاها و موارد د ها، رقص يانواع شاد ثبت و ضبط -6

ات ي  ادب -3 و اعتقادات مربوط ب ه ب ردن ع روس    باورها -1 رديگ يداماد انجام م  هروس به خانع

 کشان از درباره عروسيگر اطالعات مورد ني... د -0به بردن عروس انه مربوط يعام

 آداب شب زفاف -0-3-4-1-16

 مورد مطالعه(جامعه ف آداب شب زفاف در ي)شر  و توص

داماد به حجله و  بردن عروس و  هويش -2 عروس  هآراستن حجل  هويش -1 از:ياطالعات مورد ن

 يه ا  ه ا و س نت   و رسمرداشته شدن بکارت عروس افتن از بي يآگاه  هويش -4 م آنوآداب و رس

از عروس و دام اد   ييرايپ   هويش -6 مان ماندن عروس و داماد در حجلهمدت ز -3 مربوط به آن

ش ر    -6... ه وکنند ييراي، فرد پ ييرايپ   هويها، ش ينوع غ اها و خوراک ؛در مدت اقامت در حجله

انه مرب وط ب ه   يات عاميدبا -3 شب زفافبوط به باورها و اعتقادات مر -1 کامل آداب شب زفاف

از درباره يگر اطالعات مورد ني... د -10 ان و اصطالحات مربوط به شب زفافواژگ -0 شب زفاف

 آداب شب زفاف

 (يگر مراسم مربوط به عروسي... )د -10-3-4-1-16

 ييمراسم پاگشا -0-4-1-16

جامع ه  ب و رسوم مرب وط ب ه آن در   پاگشا کردن عروس و داماد و آدا  هويف شي)شر  و توص

 مورد مطالعه(

  ش روع پاگش ا ک ردن ع روس و دام اد      زم ان  -2 پاگشا ک ردن  ينام محل -1 از:ياطالعات مورد ن

پاگش اکنندگان ب ا    يلينس بت ف ام   ؛کنن د  يت عروس و داماد را پاگشا م  يب اولويکه به ترت يافراد -4

  هويه، ش  ي  اسبت هده، منينوع هد ؛ه عروس و دامادب ييه دادن در مراسم پاگشايهد -3 ا داماديعروس 

غ  ا،    هي  غ ا، مناسبت غ  ا، م واد اول   ينوع غ ا، نام محل ؛ييمخصوص پاگشا يغ ا -6 ...و ه دادنيهد
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گ ر اطالع ات   ي... د -1 و اصطالحات مربوط ب ه پاگش ا ک ردن   واژگان  -6 ...و ا پخت غ ايه يته  هويش

 يياز درباره مراسم پاگشايمورد ن

 گر مراسم ازدواج(ي... )د -10-4-1-16

 يمر  و سوگوار -3-1-16

 يمراسم سوگوار -1-3-1-16

م ورد مطالع ه در   جامع ه  که افراد  ييآداب و رسوم و اعمال و رفتارها يف تماميشر  و توص)

 دهند.( يمردگان خود انجام م يمراسم عزا و سوگوار

   جن ازه، يياسم غسل و کف ن، مراس م تش    مراسم هنگام فوت، مر ؛نوع مراسم از:ياطالعات مورد ن

مح ل   -3 مناس بت و ک ارکرد مراس م    -4مراس م   ين ام محل    -2ادبود ي  مراسم دفن، مراسم ختم و 

  حض ور م ردم در مراس م    يب را  يرس ان  اط الع   هويش   -6 مراس م  يزمان برگ زار  -6مراسم  يبرگزار

ن وع   ؛آن يه ا  يژگ  يس عزا و ولبا -3 ...و فيت و واايسن، جن ، مسئول ؛برگزارکنندگان مراسم -1

نوع ابزار، ن ام اب زار، ج ن  اب زار،      ،ل مراسميابزار و وسا -0 ...و رنگ لباس، شکل و طر  لباس لباس،

ل ف کام  يش ر  و توص    -10 ده از آن، ان دازه و ابع اد اب زار   شکل و طر  ابزار، کاربرد ابزار و طرز استفا

 ين قسمت شکل و ف رم ع زادار  يدر ا ؛ه کردنيا موي يرعزادا  هويش -11 انيمراسم از آغاز تا پا ياجرا

ح داده يردن به طور کامل توض  ه کيا موي يافراد به هنگام عزادار يفن يه کردن همراه با رفتارهايا موي

 يه، آوانگ ار ي  کام ل مو  يه، معن  يا مضمون مويه، موضوع ينام مو ؛مراسم يها هياشعار و مو -12 شود

ه هم راه ب ا آزت   ي  مو يه، اج را ي  مو يا گروهي يفرد يه، اجرايمو ياه، مناسبت و زمان اجريشعر مو

ن وع س از، ن ام     ؛يمراسم عزادار يها و آهنگ يقيآزت موس -14 ...و يقيا بدون آزت موسي يقيموس

، يآواز      يا س از ي   ي، نام قطعه، کارکرد و مناسبت قطعه، اجرا به صورت س از يياجرا  هساز، نوع قطع

ان واع   ؛در مراس م  ييرايپ    -13 ...و در ص ورت امک ان   ييطعات اجراق يسينو ، نتدستگاه و مقام اجرا

ل ي، وس ا ييراي، مناس بت پ    ييرايها، زمان و دفع ات پ     يدنيشيها و نو يهمچون انواع خوراک ييرايپ 

  هويکنن ده در مراس م، ش     ييرايره، تعداد و سن و جن  افراد پ يو غ ينيس ،سبد ، يهمچون د ييرايپ 

  هويغ  ا، ش     هيغ ا، مناسبت غ ا، مواد اول ينوع غ ا، نام محل ؛مخصوص مراسم يغ ا -16... و ييرايپ 

در  ياري  هم -16 ...و کننده غ  ا، مح ل پخ ت غ  ا     هيا پخت غ ا، تعداد و سن و جن  افراد تهيه يته
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راس م  عتقادات مرب وط ب ه م  باورها و ا -11 ياريف همي، شر  و توصياريام هم، نيارينوع هم ؛مراسم

صطالحات مربوط به مراس م  واژگان و ا -10 يانه مربوط به مراسم سوگواريعامات يادب -13 يسوگوار

 ياز درباره مراسم سوگواريگر اطالعات مورد ني... د -20 يسوگوار

 يسوگوار يها نشانه -2-3-1-16

در مرب وط ب ه آن    يو باوره ا  يمردگان و مع ان  يا عزاي يسوگوار يها ف انواع نشانهي)توص

دن لباس عزا، اصال  نکردن ياجاق، پوش يختن روياه چادر، آب ريمورد مطالعه: انداختن سجامعه 

 ....(و صورت

اج اق،   يخ تن رو ياه چ ادر، آب ر يان داختن س    ؛ينوع نشانه سوگوار -1از: ياطالعات مورد ن

ا ي   زم ان  -4 يو مفهوم نش انه س وگوار   يمعن -2 ...و باس عزا، اصال  نکردن صورتدن ليپوش

  هويش   اي  انج ام   يشر  چگ ونگ  -6 ا موارد استفادهيکاربرد  -3 يمدت استفاده از نشانه سوگوار

ات ي  ادب -1 يس وگوار  يه ا  باورها و اعتقادات مرب وط ب ه نش انه    -6 ياستفاده از نشانه سوگوار

گ ر  يد ... -0ژگان و اصطالحات مربوط ب ه مراس م   وا -3 يسوگوار يها انه مربوط به نشانهيعام

 يسوگوار يها از درباره نشانهيطالعات مورد نا

 يکان متوفياز عزا درآوردن نزد هويش آداب و -4-3-1-16

 يمورد مطالعه. در جوام  سنتجامعه در  يکان متوفياز عزا درآوردن نزد  هويف شي)شر  و توص

ت ن م د ي  مانن د ک ه ا   يعزادار م   يک او تا مدتيشان نزديفوت کرد، خو يکه کس يمعموزژ زمان

انجام د.   يز به طول م  يشتر نيک سال و بيگاه تا  يادامه دارد و حت يمعموزژ تا بعد از چهلم متوف

ن مدت و بازگرداندن اف راد ع زادار ب ه حال ت     ينشدن ا ياز  طوزن يريجلوگ يل براين دليبه هم

 ،ينيريش وند و ب ا ش     يکان جم  م  ياز بستگان و نزد يا ن است که عدهي، رسم بر ايزندگ يعاد

 آنه ا روند تا ب ه اص طال  لب اس ع زا را از ت ن       يم يشان عزادار متوفيخو  ها به خانيلباس و هدا

 درآورند.(

ادر، در در مر  همسر، در مر  پ در و م    ؛مدت زمان سوگوار ماندن -1 از:ياطالعات مورد ن

زم ان   در مدت يگوارسو يها نشانه -4 ل سوگوار ماندنيعلل و دز -2... و مر  برادر و خواهر

ج ن    و تع داد، س ن   ؛رون د  يم   ياز سوگوار يدرآوردن کس يکه برا يافراد -3 سوگوار ماندن

شر  کام ل   -6 برند يم ياراز سوگو يدرآوردن کس يکه برا ييايل و هدايوسا -6 يلينسبت فام
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 باورها و اعتقادات مربوط به -1 آداب و رسوم مربوط به آن ،يتوفکان مياز عزا درآوردن نزد  هويش

 يگوار مان دن و از س وگوار  انه مربوط به سويات عاميادب -3 درآمدن يگوار ماندن و از سوگوارسو

گ ر  ي... د -10 درآم دن  ين و از سوگوارواژگان و اصطالحات مربوط به سوگوار ماند -0 درآمدن

 درآمدن ياز درباره سوگوار ماندن و از سوگوارياطالعات مورد ن

 سنگ قبر يها نشانه -3-3-1-16

سنگ قبر کودکان، زنان، مردان و بزرگان و اشخاص خ اص   يم رويان انواع اشکال و عالي)ب

 مربوط به آن( يها و باورها م، سمبولي، مفاهيمورد مطالعه با ذکر معانجامعه در 

مردان، بزرگان قوم و اش خاص   قبر کودکان، زنان، ؛سنگ قبر و افراد -1از: ياطالعات مورد ن

ق ش م اه و   اه ان، ن يه ا و گ  وانات، نقش گ ل ينقش ح ؛م سنگ قبريعالنوع اشکال و  -2 خاص

م ي  ر  اشکال و عالرسم شکل و ط -3 م سنگ قبرينام اشکال و عال -4... و د و ستارگانيخورش

 يباوره ا  -6 م س نگ قب ر  ي  ربوط به اشکال و عالم يها م و سمبولي، مفاهيمعان -6 سنگ قبر

 م سنگ قبريمربوط به اشکال و عال

 رات مردگانيخ -6-3-1-16

 يها رد: انواع کمکيگ يمردم محل انجام م يرات مردگان که از سويان انواع خيف و بي)توص

ها همچون حلوا، خرما، غ ا و  يرات انواع خوراکيبه فقرا، دادن خرج و احسان، خ يرنقديو غ ينقد

 ان جوام  و اقوام مختلف اشکال متنوع دارد.(يرات در ميختوجه: ره. يغ

و ب ه فق را، دادن خ رج     يرنق د يو غ ينق د  يه ا  انواع کمک ؛راتينوع خ -1 از:يات مورد ناطالع

رات و ي  خانج ام    هويشر  کامل ش   -4 راتيو مکان انجام خزمان  -2 ها يرات انواع خوراکياحسان، خ

و  باوره ا  -6 آنهارات يدرآمد افراد با نوع خ زانيو م يشتيت معيان وضعيرابطه م -3 آداب مربوط به آن

 رات مردگ ان و ان واع آن  يبوط به خانه مريات عاميادب -6 رات مردگان و انواع آنيبوط به خاعتقادات مر

از درب اره  ي  گر اطالعات م ورد ن ي... د -3 رات مردگان و انواع آنيربوط به خواژگان و اصطالحات م -1

 رات مردگانيخ

 محل دفن مردگان )قبرستان( -6-3-1-16

 يمورد مطالعه و باورهاجامعه در  ،قبرستان، محل دفن مردگان ياه يژگيخت و ويف ري)توص

 ان مردم محل(يمربوط به آن در م
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  قبرس تان و فاص له آن ت ا مح ل     ييايت جغرافيموقع -2 نام قبرستان -1 از:ياطالعات مورد ن

ن و قبرس تا  يخت و مرفول وژ ير -3 ...و غسالخانه، مسجد ؛آنها نامو مربوط به قبرستان  يها نامک -4

قب ر   -3 قب ر م ردان و مشخص ات آن    -1خت قبر و رسم آن يشکل و ر -6قبرها   هفاصل -6رسم آن 

 ،ن دان ا قب ر بزرگ ان، ثروتم  ي  ه ا   مقب ره  -10 قبر کودکان و مشخص ات آن  -0و مشخصات آن  زنان

ها و اعتق ادات مرب وط   باور -12 گر و مشخصات آنيقبر اشخاص د -11 آنهاقوم و مشخصات  يرؤسا

از درب اره  ي  گ ر اطالع ات م ورد ن   ي... د -13 ن و اصطالحات مربوط به قبرستانواژگا -14 رستانبه قب

 قبرستان

 مشاغل مرتبط با مر  -1-3-1-16

ش ور،   مورد مطالعه: م رده جامعه در  يان مشخصات انواع مشاغل مرتبط با مر  و سوگواري)ب

 ...(و خوان، سنگ قبرتراش قبرکن، روضه

ش ر    -3 هدف و کارکرد ش غل  -4سن و جن  افراد شاغل  -2نام شغل  -1 از:ياطالعات مورد ن

 زان درآمد شغليم -6 شغل فيو توص

 باورها و اعتقادات مربوط به مر  -3-3-1-16

 توج ه: ، در ارتب اط ب ا م ر .    ياعتقادات قومويژه  بهف انواع باورها و اعتقادات، ي)شر  و توص

مردگ ان و   يمربوط به س وگوار  يشود. باورها يدآورصرفاژ باورها و اعتقادات مربوط به مر  گر

 مربوط آورده شده است.( يها گر موضوعات در قسمتيد

 انه مربوط به مر يات عاميادب -0-3-1-16

ان ه مرب وط ب ه    يات عامي  ش ود. ادب  يانه مربوط ب ه م ر  گ ردآور   يات عاميصرفاژ ادب توجه:)

 آورده شده است.(مربوط  يها گر موضوعات در قسمتيمردگان و د يسوگوار

 واژگان و اصطالحات مربوط به مر  -10-3-1-16

 يها و مراسم مذهب نيآئ -2-35

وج ود دارد، ل  ا ثب ت و ض بط      يم هب يها )از آنجا که در هر جامعه امکان حضور انواع گروه

 يآور است. در جم  ينگار ززم و ضرور پژوهشگر مردم يآنان برا يها و مراسم م هب نييآ يتمام

 يشتر به آن دسته از اعمال و مناسک م هبيب يستي، بايها و مراسم م هب نييآ  هنيعات در زماطال
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م ورد  جامعه  يو قوم يفرهنگ يها يگيژبه خود گرفته و با و يتوجه داشت که رنگ فرهنگ قوم

ان، ي  اد يتمام« يها و مراسم م هب نييآ» ياز براياطالعات مورد ن توجه: اند. خته شدهيمطالعه آم

از را در آن ي  ن بخش ارائه شده است. لطفاژ اطالعات مورد نيدر قسمت آخر هم ،ک الگوير قالب د

 د.(يقسمت مشاهده کن

 مسلمانان يمراسم م هب -1-2-16

م ورد مطالع ه: مراس م م اه مح رم      جامعه مسلمانان در  يف انواع مراسم م هبيشر  و توص)

 ياس م م اه رمض ان همچ ون آداب س حر     عاشورا، مراسم ماه صفر، مرتاسوعا و  همچون مراسم

مراسم ماه رجب همچون مراسم اعتکاف ،  ،اياح يها مراسم شب ،يآداب و مراسم افطار، خوردن

د ي  د قربان و عياد بزر  همچون عيها و اع ، جشنيقمر يها گر ماهيمراسم ماه شعبان، مراسم د

 يه ا  همچ ون س فره   يو قرب ان  ازي، مراسم ن ر و نيهفتگ يها يخوان ها و روضه يخوان هيفطر، تعز

 ...(و آش پشت پا ،يخوان ان و زائران همچون چاووشي، مراسم مرتبط با حاجيمراسم قربان ،ين ر

 انيحيمس يمراسم م هب -2-2-16

 يمورد مطالعه همچون مراسم هفتگجامعه ان در يحيمس يف انواع مراسم م هبي)شر  و توص

 گر.(يمراسم د د پاک ويد، مراسم عيسا، مراسم غسل تعميکل

 انيهودي يمراسم م هب -4-2-16

د ي  مورد مطالع ه همچ ون مراس م ع   جامعه ان در يهودي يف انواع مراسم م هبي)شر  و توص

 گر.(ير و مراسم ديفط

 انيزرتشت يمراسم م هب -3-2-16

اس م  مرم ورد مطالع ه همچ ون    جامع ه  ان در يزرتش ت  يف انواع مراسم م  هب ي)شر  و توص

 (.گريجشن مهرگان و مراسم د ،رگانيشن تجانه همچون يماه يها جشن ، مراسميپوش سدره

 گر(يان دياد ي)مراسم م هب .... -6-2-16
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ن وع   -1 :يم  هب  يها ان و فرقهياد يتمام« يها و مراسم م هب نييآ» ياز براياطالعات مورد ن

 ين ام محل    -3ن وع مراس م    -4 ينوع فرق ه م  هب   -2... و هود، زرتشتيت، يحيسالم، مسا ؛انياد

اف راد   -3 مراس م  يبرگزارزمان  -1 مراسم يمحل برگزار -6مناسبت و کارکرد مراسم  -6مراسم 

 ؛برگزارکنن دگان مراس م   -0 ...و دع وت   هويتعداد، سن، جن ، ش   ؛شده به مراسم ا دعوتيگردآمده 

 اسرنگ لباس، شکل و ط ر  لب    نوع لباس، ؛لباس مراسم -10 ...و فيت و واايسن، جن ، مسئول

نوع ابزار، نام ابزار، جن  ابزار، شکل و طر  ابزار، کاربرد ابزار و ط رز   ؛ل مراسميابزار و وسا -11 ...و

  اني  مراس م از آغ از ت ا پا    يل اج را ف کام  يش ر  و توص    -12 ده از آن، اندازه و ابع اد اب زار  استفا

ورده ا و   -13 اس م مر يافراد ب ه هنگ ام اج را    يفن يم کامل اعمال و رفتارهايح و ترسيتوض -14

ا دع ا،  يان ورد يا دعا، زمان بيا دعا، کارکرد و مناسبت ورد يا دعا، نام ورد ينوع ورد  ؛مراسم يدعاها

ن وع ش عر، ن ام ش عر،      ؛مراس م  ياشعار و آوازه ا  -16 ...و ا دعايدعا، ثبت و ضبط ورد ا يورد  يمعن

ش عر در   يآوانگ ار ش عر،   يعن  ق ش عر، م ي  دق يآور ا مضمون شعر، زبان شعر، ثبت و جم يموضوع 

 ي، اج را يشعر به ص ورت آواز  يشعر، اجرا يباشد، مناسبت و زمان اجرا يکه به زبان محل يصورت

  ...و آواز يدس تگاه و مق ام اج را    ا ب دون س از،  ي  آواز با ساز  ي، اجرايا گروهي يآواز به صورت فرد

  هوع س از، ن ام س از، ن وع قطع      ن   ؛ش وند  يکه در مراسم نواخته م ييها و آهنگ يقيآزت موس -16

، دس تگاه و مق ام   يآواز     يا سازي يساز ، نام قطعه، کارکرد و مناسبت قطعه، اجرا به صورتيياجرا

ش ين وع نم ا   ؛ش در مراس م ينم ا  ياجرا -11 ...و در صورت امکان ييطعات اجراق يسينو اجرا، نت

ش، ينم ا  يش، مح ل اج را  يم ا ن يش، زمان اجرايش، مناسبت نماي، نام نما«يخوان هيشب»همچون 

آن، تع داد و س ن و ج ن      يه ا  يژگ  يش و ويل نم ا يآن، ابزار و وس ا  يها يژگيش و ويلباس نما

 يه ا  آن، نمادها و سمبول يش و معانينما يها الو يدش، يگران، شر  کامل نمايگران، نقش بازيباز

ه ا و   يهمچ ون ان واع خ وراک    ييرايانواع پ  ؛در مراسم ييرايپ  -13 ...و م آنيو مفاه يش و معانينما

و  ينيس   ،س بد  ، ي  همچ ون د  ييرايل پ ي، وساييراي، مناسبت پ ييرايها، زمان و دفعات پ  يدنينوش

مخص وص   يغ  ا  -10 ...و ييرايپ     هويده در مراس م، ش   کنن ييرايره، تعداد و سن و جن  افراد پ يغ

و  س ن  ا پخ ت غ  ا، تع داد و   يه يته  هوي، شاغ   هيغ ا، مناسبت غ ا، مواد اول ينوع غ ا، نام محل ؛مراسم

ات يادب -21 ورها و اعتقادات مربوط به مراسمبا -20...و کننده غ ا، محل پخت غ ا هيجن  افراد ته

گ ر اطالع ات   ي... د -22 ژگان و اصطالحات مربوط ب ه مراس م  وا -22 انه مربوط به مراسميعام
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 از درباره مراسميمورد ن

 يهن قومها و مراسم ک نييآ -1-35

 يه ا  وهيو ش   ي، اعتقادييايط جغرافيبرحسب نوع جوام  و شرا يها و مراسم کهن قوم نيي)آ

جامعه در  يستيآن را با يها دارند که گونه يد آن، اشکال متنوع و متفاوتيتول يها شت و دورهيمع

ن ي  طق اران در اکث ر من ا  يا يها و مراسم کهن قوم نيياز آ يمورد مطالعه جستجو کرد. اما تعداد

 ش وند.  يران برگ زار م   ي  شتر نق اط ا يتفاوت در ب يدارند که با قدر يا شده ن چهره شناختهيسرزم

ن بخش ارائ ه  يدر قسمت آخر هم« يها و مراسم کهن قوم نييآ» ياز براياطالعات مورد ن توجه:

 (.دياز را در آن قسمت مشاهده کنيشده است. لطفاژ اطالعات مورد ن

 د و کشتيبه تولمراسم مربوط  -1-4-16

مراسم »، «مراسم طلب باران»د همچون يف انواع مراسم مربوط به کشت و تولي)شر  و توص

 گر.(يو مراسم د« جشن خرمن»، «يخواه آفتاب

 ياريمراسم مربوط به آب و آب -2-4-16

، «قن ات  يمراس م عروس   »همچ ون   ياري  ف انواع مراسم مربوط ب ه آب و آب ي)شر  و توص

 گر.(يو مراسم د« يگردان ليمراسم ب»

 مراسم مربوط به کوچ -4-4-16

 ف انواع مراسم مربوط به کوچ(ي)شر  و توص

 مراسم مربوط به بهار -3-4-16

ان واع  »، «نگ ان يجش ن فرورد »ف ان واع مراس م مرب وط ب ه به ار همچ ون،       ي)شر  و توص  

 گر.(يو مراسم د« يخوان ينوروز

 مراسم مربوط به تابستان -6-4-16
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جش ن  »، «رگ ان يجش ن ت »انواع مراسم مربوط به فصل تابستان همچ ون  ف ي)شر  و توص

 گر.يو مراسم د« برداشت خرمن

 زييمراسم مربوط به پا -6-4-16

 گر.يو مراسم د« جشن مهرگان»ز همچون ييف انواع مراسم مربوط به پاي)شر  و توص

 مراسم مربوط به زمستان -1-4-16

و « جشن سده»، «لدايمراسم شب »ن همچون ف انواع مراسم مربوط به زمستاي)شر  و توص

 (.گريمراسم د

 مراسم کسوف و خسوف -3-4-16

 .(يد گرفتگيو خورش يف انواع مراسم مربوط به ماه گرفتگي)شر  و توص

 يمراسم سوگوار -0-4-16

 :توج ه «. يخ وان  اووشيمراسم س  »همچون يف انواع مراسم مربوط به سوگواري)شر  و توص

 يمراس م س وگوار  »ا ي  « مردگ ان  يمراس م س وگوار  »ن بخ ش،  يدر ا يمراد از مراسم سوگوار

اند. بلکه منظ ور از   ن حوزه آورده شدهيمربوط در هم يها ن مراسم در بخشيست که اين« يم هب

 است.(« يکهن قوم يمراسم سوگوار»آن 

 يخوان و پرده ينقال مراسم -10-4-16

 .(يانخو و پرده يف انواع مراسم مربوط به نقالي)شر  و توص

 (يگر مراسم کهن قوميد)...  -11-4-16

 ين ام محل    -2ن وع مراس م    -1 :يها و مراسم کهن قوم نييانواع آ ياز براياطالعات مورد ن

افراد  -6مراسم يزمان برگزار -6مراسم  يمحل برگزار -3مناسبت و کارکرد مراسم  -4 مراسم

 ؛برگزارکنن دگان مراس م   -1...و عوتد  هويتعداد، سن، جن ، ش ؛شده به مراسم ا دعوتيگردآمده 
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 ط ر  لب اس   ،رنگ لباس، شکل نوع لباس، ؛لباس مراسم -3 ...و فيت و واايسن، جن ، مسئول

نوع ابزار، نام ابزار، جن  ابزار، شکل و ط ر  اب زار، ک اربرد اب زار و      ؛ل مراسميابزار و وسا -0 ...و

 اني  م از آغ از ت ا پا  مراس يف کامل اجرايوصشر  و ت -10 ده از آن، اندازه و ابعاد ابزارطرز استفا

ذکره ا،   -12 مراس م  يافراد به هنگام اج را  يفن يم کامل اعمال و رفتارهايح و ترسيتوض -11

ان ي  ا دعا، زمان بيا دعا، کارکرد و مناسبت ورد يا دعا، نام ورد ينوع ورد  ؛مراسم يوردها و دعاها

نوع ش عر،   ؛مراسم يو آوازهااشعار  -14 ...و ا دعايدعا، ثبت و ضبط ورد ا يورد  يا دعا، معنيورد 

 يش عر، آوانگ ار   يق شعر؛ معنيدق يآور ا مضمون شعر، زبان شعر، ثبت و جم ينام شعر، موضوع 

ش عر ب ه ص ورت     يش عر، اج را   يباشد، مناسبت و زمان اجرا يکه به زبان محل يشعر در صورت

دس تگاه و مق ام    ا ب دون س از،  يآواز با ساز  ي، اجرايا گروهي يآواز به صورت فرد ي، اجرايآواز

نوع ساز، نام ساز،  ؛شوند يکه در مراسم نواخته م ييها و آهنگ يقيآزت موس -13 ...و آواز ياجرا

، يآواز    يا س از ي   ي، نام قطعه، کارکرد و مناسبت قطعه، اجرا به صورت س از يياجرا  هنوع قطع

 ؛رقص در مراسم ياجرا -16 ...و مکاندر صورت ا ييقطعات اجرا يسينو دستگاه و مقام اجرا، نت

، نام رقص، مناسبت رقص، زمان رقص، لباس رقص ينييو آ يمحل يها نوع رقص همچون رقص

ا ي   يرق ص ب ه ص ورت ف رد     يآن، اج را  يه ا  يژگيل رقص و ويآن، ابزار و وسا يها يژگيو و

ها، شر  کامل  جن  رقصنده ا بدون آن، تعداد و سن ويرقص همراه با ساز و آواز  ي، اجرايگروه

ن وع   ؛ش در مراس م ينم ا  ياج را  -16 ...و آن ين  ييو آ يفن يرفتارها ،رقص با ذکر اعمال  هويش

ش، ينم ا  يش، زم ان اج را  يش، مناسبت نماي، نام نمايو محل ينييآ يها شيش همچون نماينما

آن،  يه ا  يگ  ژيش و ويل نم ا يآن، ابزار و وس ا  يها يژگيش و ويش، لباس نماينما يمحل اجرا

 يش و مع ان ينم ا  يها الو يش، ديگران، شر  کامل نمايگران، نقش بازيتعداد و سن و جن  باز

 ييرايانواع پ  ؛در مراسم ييرايپ  -11 ...و م آنيو مفاه يش و معانينما يها آن، نمادها و سمبول

 ييرايل پ ي، وساييراي، مناسبت پ ييرايها، زمان و دفعات پ  يدنيشيها و نو يهمچون انواع خوراک

  هويده در مراس م، ش   کنن   ييرايره، تعداد و سن و جن  اف راد پ    يو غ ينيس، سبد ، يهمچون د

غ  ا،    هي  غ ا، مناسبت غ ا، مواد اول ينوع غ ا، نام محل ؛مخصوص مراسم يغ ا -13 ...و ييرايپ 

ورها با -10 ...و  اکننده غ ا، محل پخت غ هيا پخت غ ا، تعداد و سن و جن  افراد تهيه يته  هويش

ژگ ان و اص طالحات   وا -21 انه مربوط ب ه مراس م  يات عاميادب -20 و اعتقادات مربوط به مراسم
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 از درباره مراسميگر اطالعات مورد ني.... د -22 مربوط به مراسم

 ياد مليها و اع جشن -4-35

قرار داد. اما آنچه « يها و مراسم کهن قوم نييآ«  هد بتوان در زمريرا شا ياد مليها و اع )جشن

 است:« ياد مليها و اع جشن»خاص  يژگيکند، دو و يز مين دو را از هم متمايا

ان ي  س تند، بلک ه در م  يک ق وم ن ي  صرفاژ منحص ر ب ه   « ياد مليها و اع جشن»نخست آنکه، 

گس ترده را   يفرهنگ   ح وزه  کي  ا ي يت فرهنگيک مليل مختلف که ياز اقوام و قبا يا مجموعه

ه ا و مراس م که ن     ني ي آ»هر چند «. يمراسم نوروز»شوند، مانند  ي، مشاهده مدهند يل ميتشک

ها و مراسم که ن   نيياز آ يبرخ يعنيت ندارد. يستند، اما عمومين ين قاعده مستثنيز از اين« يقوم

متش کل  « يت فرهنگيمل»ک يان يشود نه در م يا چند قوم مشاهده ميک يان يصرفاژ در م يقوم

ن ن وع مراس م عم دتاژ    ي  ا«. جش ن خ رمن  »ا ي  « تقن ا  يمراسم عروس»نند از اقوام مختلف. ما

ا ي   «يديو تول يط اقتصاديشرا»ا يک منطقه و يخاص  «يميو اقل ييايط جغرافيشرا»ر يتثث تحت

 رند.يگ يک جامعه شکل ميخاص  «يباورها و اعتقادات بوم»

ا ي  رن د  يگ يه خ ود م   ب ياسيس يها يمرزبند يرنگ و بو ياد مليها و اع دوم آنکه، گاه جشن

 يه ا  جش ن »ابن د. مانن د   ي يم يکشورها معن ياسيو س ييايجغراف يمرزها  هبهتر آنکه در محدود

 يژگ  ين ويهرگز از چن يها و مراسم کهن قوم نييکه آ يمختلف. در حال يدر کشورها« استقالل

 ستند.(يبرخوردار ن

 يمراسم نوروز -1-3-16

 يتکان خانه -1-1-3-16

 يد نوروزيخر -2-1-3-16

 يسور مراسم چهارشنبه -4-1-3-16

 ديمراسم شب ع -3-1-3-16

 ليمراسم سال تحو -6-1-3-16

 ديد و بازديد -6-1-3-16
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 بدر زدهيمراسم س -1-1-3-16

 (يگر مراسم نوروزي... )د -3-1-3-16

 يه ر چن د ش کل کل      توجه:. مورد مطالعهجامعه در  ينوروز ف اشکال مختلف مراسمي)توص

ام ا در   ب اژ مش ابه اس ت،   يکس ان و تقر يکش ورها   يران و برخيمناطق ا يدر تمام يزمراسم نورو

 يمتفاوت اس ت. ب را   يز تا حدودين آنها ياجرا  هويدارد و ش ين مناطق اشکال متنوعيک از ايهر

 يشود، شامل مراس م متن وع   يران برگزار ميمناطق ا يکه در تمام يسور مثال، مراسم چهارشنبه

د و آن دس ته از مراس م   ي  آ ياز آن ب ه اج را در م     ييه ا  از من اطق گون ه  ک ي  است که در ه ر  

  هويرد، براساس ن وع من اطق ش    يگ يکه در اکثر مناطق به طور مشترک انجام م يسور چهارشنبه

 متفاوت است. آنها ياجرا

ارائ ه ش ود و از    يمراسم ن وروز  يشده است تا اشکال کل ين بخش سعيل در اين دليبه هم

 يرند، خودداريگ يم يجا ين مراسم کلياز ا يبرخ  هر مجموعيکه در ز يراسم متنوعپرداختن به م

را  يمراسم ن وروز   هنياطالعات در زم يآور که قصد جم  ين، به پژوهشگران محترميگردد. بنابرا

ک از يرا که در ارتباط با هر  يخود، مراسم متنوع همورد مطالعجامعه شود که در  يه مي، توصدارند

کنن د و   ين الگ و بررس   ي  شده در ا ر مجموعه مراسم ارائهيرد، در زيگ يانجام م« ينوروز مراسم»

 ند.(ينما ياطالعات مربوط به آن را گردآور

، يسور هارشنبهچ، انواع مراسم يد نوروزي، خريخانه تکان ؛نوع مراسم -1 از:ياطالعات مورد ن

د، ي  د و بازدي  ل، دياع مراسم سال تحو، انوو ... (؛ سفره نوروزي )هفت سينديانواع مراسم شب ع

 يمح ل برگ زار   -3مناس بت و ک ارکرد مراس م     -4مراسم  ينام محل -2.... و بدر دهزيمراسم س

  ...و داد، س ن، ج ن ، نق ش   تع   ؛کنندگان در مراس م  شرکت -6 مراسم يزمان برگزار -6 مراسم

له ي، کاربرد وسلهيطر  وس له، شکل ويله، جن  وسيله، نام وسينوع وس ؛ل و لوازم مراسميوسا -1

  اني  مراسم از آغاز تا پا يل اجراف کاميشر  و توص -3 لهيده از آن، اندازه و ابعاد وسو طرز استفا

ذکره ا،   -10 مراس م  يب ه هنگ ام اج را   افراد  يفن يم کامل اعمال و رفتارهايح و ترسيتوض -0

ان ي  ا دعا، زمان بيرد و مناسبت ورد ا دعا، کارکيا دعا، نام ورد ينوع ورد  ؛مراسم يوردها و دعاها

ا ينوع شعر  ؛مراسم ياشعار و آوازها -11 ...و ا دعايدعا، ثبت و ضبط ورد ا يورد  يا دعا، معنيورد 

 يا آواز، معن  ي  ق ش عر  يدق يآور ا آواز، ثبت و جم يا مضمون شعر يا آواز، موضوع يآواز، نام شعر 



 231 /نگاري  فصل چهارم: الگوي کار مردم  

 ؛در مراس م  ييرايپ    -12 ا آوازي  ش عر   يت و زمان اجراناسبا آواز، ميشعر  يا آواز، آوانگاريشعر 

، ييراي، مناس بت پ    ييرايها، زمان و دفعات پ  يدنيها و نوش يهمچون انواع خوراک ييرايانواع پ 

مخص وص   يغ  ا  -14 ...و ييرايپ     هويره، ش  ي  و غ ينيس ،سبد ، يهمچون د ييرايل پ يوسا

ا پخت غ ا، تعداد و سن يه يته  هويغ ا، ش  هيمواد اولغ ا، مناسبت غ ا،  ينوع غ ا، نام محل ؛مراسم

د، ي  د، زمان خريمحل خر ؛د در مراسميخر -13 ...و کننده غ ا، محل پخت غ ا هيو جن  افراد ته

نوع  ؛ه دادن در مراسميهد -16... و داريد، افراد خريشده، مناسبت و هدف خر يداريخر ينوع کاز

اوره ا و  ب -16 ...و ه دادني  هد هويه دادن، شيهدادن، زمان ه ديه، کارکرد هديه، مناسبت هديهد

واژگ ان و اص طالحات    -13 ان ه مرب وط ب ه مراس م    يات عاميادب -11 اعتقادات مربوط به مراسم

 از درباره مراسميگر اطالعات مورد ني... د -10 راسممربوط به م

 استقالل يها جشن -2-3-16

ن يچن   يمورد نظ ر دارا جامعه که  يدر صورت مورد مطالعهجامعه ف جشن استقالل در ي)توص

 رد.(يباشد و سالروز آن را همه ساله جشن بگ يخيرخداد تار

 (ياد مليها و اع گر جشني... )د -4-3-16

 يسنت يها ها و ورزش يباز -36

 يسنت يها يباز -3-36

ام    بزرگسازن در جو يپر کردن اوقات فراغت کودکان و حت يبرا يها به نوع ي)هر چند باز

ت ان واع  ي  افراد ب ه منظ ور تقو   يها را پرورش و کارآموز يباز ياست، اما امروزه هدف اصل يسنت

ب ر خ الف    يس نت  يه ا  يدانند. از آنج ا ک ه ب از    يم يگروه يو انجام کارها يفرد ياستعدادها

ا ي  ار ي  را تنها براس اس مع  آنهاتوان  يل ا نم ،برخوردارند يارياز تنوع و تکثر بس يسنت يها ورزش

، «يباز  شکل» يها توان براساس مالک يها را م يباز  يبند ميکرد. تقس يبند طبقه يمالک خاص

ش ده اس ت    ينج ا س ع  يانجام داد ک ه در ا  يگريو موارد د« کنانيت بازيجنس»، «يکارکرد باز»

 رند.(يقرار گ يبند ميتقس يو مهم مبنا ياصل يها مالک
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 رکردها به لحاظ شکل و کا يانواع باز -1-1-16

 يفرد يها يباز -1-1-1-16

 يا قدرتي يحرکت يها يباز -1-1-1-1-16

 يو کالم يفکر يها يباز -2-1-1-1-16

 يحس يها يباز -4-1-1-1-16

 ينييآ يها يباز -3-1-1-1-16

 ...(و ي، حسي، فکريحرکت يها ياز باز يبيترک) يبيترک يها يباز -6-1-1-1-16

 (يگر اشکال بازي... )د -6-1-1-1-16

 يگروه يها يباز -2-1-1-16

 يو قدرت يحرکت يها يباز -1-2-1-1-16

 يو کالم يفکر يها يباز -2-2-1-1-16

 يحس يها يباز -4-2-1-1-16

 ينييآ يها يباز -3-2-1-1-16

 ...(و ي، حسي، فکريحرکت يها ياز باز يبي)ترک يبيترک يها يباز -6-2-1-1-16

 (يگر اشکال بازي... )د -6-2-1-1-16

، يحرکت   ؛يش کل و ک ارکرد ب از    -2 يب ودن ب از   يا فردي يگروه -1 از:يات مورد ناطالع

فص ول و   -6 يمناس بت ب از   -3 يباز ينام محل -4... و يبي، ترکينيي، آي، حسيکالمو  يفکر

 مش ترک  و پس ر، دخت ر   ؛گرانيت بازيسجن -1 با مشخصات آن يمحل باز -6 يزمان انجام باز

نوع ابزار، نام ابزار، جن  ابزار، شکل  ؛يل بازيابزار و وسا -0 گرانيباز يسن يها تعداد و گروه -3

 يف کام ل ب از  يشر  و توص -0 ده از آن، اندازه و ابعاد ابزارو طر  ابزار، کاربرد ابزار و طرز استفا

واژگان و اص طالحات   -11 يرسم شکل و طر  باز -10کنان يباز يفن ياعمال و رفتارها با ذکر

 يمربوط به باز

 گرانيت بازيها به لحاظ جنس يانواع باز -16 -2-1

 دختران يها يباز -16 -1-2-1
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 پسران يها يباز -16 -2-2-1

 مشترک يها يباز -16 -4-2-1

 يبند مياز آنجا که در تقس توجه: گران با رسم جدول.يت بازيها براساس جنس يان انواع بازي)ب

ت يه ا ارائ ه و در آن جنس     يدرب اره ب از  از ي  ها براساس شکل و کارکرد، اطالع ات م ورد ن   يباز

ت، صرفاژ انج ام  يها براساس جنس يباز يبند ميز درخواست شده است، ل ا هدف از تقسيگران نيباز

ا ي  شناسان  مردم يل از سويتحل  هها را در مرحل يهاست که کار شناخت باز يباز يبند طبقه ينوع

 سازد.( يخود پژوهشگر هموار م

 يسنت يها يتقادات مربوط به بازباورها و اع -16 -4-1

 يسنت يها يانه مربوط به بازيات عاميادب -16 -3-1

 يسنت يها يواژگان و اصطالحات مربوط به باز -16 -6-1

 يسنت يها ورزش -36 -2

 آنها يها يژگيو و يسنت يها انواع ورزش -16 -1-2

، «يرکارس وا »، «يس نت  يکش ت »ج در مح ل همچ ون   ي  را يسنت يها ف انواع ورزشي)توص

 گر.(يد يها و ورزش« يچوگان باز»، «يپهلوان»

کارکرد  -4 ينام محل -2... و ي، پهلواني، سوارکاريکشت ؛نوع ورزش -1از: ياطالعات مورد ن

محل ورزش ب ا ذک ر مشخص ات    ا يدان يم -6 فصول و زمان انجام ورزش -3 ورزشو مناسبت 

نوع ابزار، ن ام اب زار،    ؛ل انجام ورزشيار و وساابز -1 جن و  تعداد، سن ؛افراد ورزشکار -6 ق آنيدق

ف يش ر  و توص    -3 ده از آن، اندازه و ابعاد ابزارجن  ابزار، شکل و طر  ابزار، کاربرد ابزار و طرز استفا

 واژگان و اصطالحات مربوط -0 ورزشکاران يفن ياعمال و رفتارهاانجام ورزش با ذکر   هويکامل ش

 يسنت يها مربوط به ورزش باورها و اعتقادات -16 -2-2

 يسنت يها انه مربوط به ورزشيات عاميادب -16 -4-2

 يسنت يها واژگان و اصطالحات مربوط به ورزش -16 -3-2
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 فهرست منابع

 يفهرست منابع فارس

 کتب و مقاالت :الف

 .1416اپ اول، چ، يانتشارات علم ،يفرهنگ يشناس انسانفرد پال ،    ليت ، دانيب -1

ه ان، چ اپ دوم،   يکمؤسسه تهران: ، يترجمه باقر ساروخان ؛يفرهنگ علوم اجتماعرو، آلن، يب -2

1410. 

 .1461انتشارات چهر، چاپ چهارم،  تبريز: ،يشناس مردماکبر،  ي، عليتراب -4

ز، چاپ دوم، ينشر مرندتهران: برزگر،  يعل ةترجم ،يشناس بر مردم يا مقدمه، اليورداگالس،  -3

1414. 

، چ اپ اول،  ينش ر ن   ته ران:  ، يناصر فکوه ةترجم ،يشناس بر انسان يدرآمدر، کلود، يوير -6

1410. 

ته ران:   نمااد،  يدانشممند فرزانمه دکتمر جمواد صمف      يو فرهنگ ينامه و خدمات علم يزندگ -6

 .1434سحاب، خرداد  يو کارتوگراف ييايمؤسسه جغراف يشده از سو يگردآور

پژوهش گاه عل وم   ته ران:  جل د اول،   ،يق در علوم اجتمماع يقتح يها روش، باقر، يساروخان -1

 .1416، چاپ سوم، يو مطالعات فرهنگ يانسان

مؤسس ه انتش ارات    ،ريالت و عشايا يشناس و مردم يشناس جامعه يمبان، ا... ، حش مت طبيبي -3

 .1430ز ييچاپ چهارم، پادانشگاه تهران، 

نش ر ش ب ت اب، چ اپ     تهران:  ،تجربه( نش،ي)روش، ب يشناس مردمخانقاه، اصغر،  يعسگر -0



 نگاري  عات مردمقلمرو و موضو/  262

 .1414اول، 

 . 1416پ ششم، چاتهران، مؤسسه کيهان ،  شناسي روستايي، جامعهوثوقي، منصور،  -10

 . 1416تهران: انتشارات عطار، چاپ هفتم،  شناسي، مباني انسانازميني، محمود،  رو  -11

انتشارات مؤسسه مطالع ات و   ان،دترجمه علي محمد کار شناسي، روش مردمبسن يه، پير،  -12

 .1434تحقيقات اجتماعي دانشگاه تهران، چاپ دوم، 

ترجمة محسن ثالثي، تهران: انتشارات علمي،  شناسي، روش تحقيق در انسانژ،  تيپلتو، پر -14

 .  1416چاپ اول، 

 .1434، چاپ اول، ينشر ن ،يشهر يشناس انسان ، ناصر،يفکوه -13

ق ات  يمؤسس ه مطالع ات و تحق   يش ده از س و   يگ ردآور  ،يشناسم  مقاالت مردمفهرست  -16

 .1466جلد اول، انتشارات دانشگاه تهران،  ،دانشگاه تهران ياجتماع

محمد  ةترجم ،اقوام و ملل( يقيو شناخت موس ي)روش بررس يکولوژيموز تنوا نتل، برونو، -16

 .1466ن، چاپ اول، يآفر نشر کتابتهران: ر، يخوش ضم

دفت ر  ته ران:  ، يدمحمد اعراب  يان و سيپارسائ يعل ةترجم ،يوردم تحقيق ،.يبرت کان، ري -11

 .1416، چاپ اول، يفرهنگ يها پژوهش

 ها( يها و مونوگراف ينگار )مردم ها پژوهش :ب

و  يانتش ارات علم   تهران: ، «لميل و ديگ يها ها و باورداشت نييآ»، محمود، ينده لنگروديپا -1

 .1411، تابستان چاپ دوم، يفرهنگ

، مؤسس ه  6 يمون وگراف  ي، دفتره ا يع  يک اام ود  ة، ترجم  «يل باص ر يا»ک، يبارث، فردر -2

 .1434ور يدانشگاه تهران، چاپخانه دانشگاه تهران، شهر يقات اجتماعيمطالعات و تحق

 .1410نشر هفت، چاپ اول، تهران: ، «از ترناس تا الهباز يل باصريا»المرضا، غ، يتوکل -4

ق ات  ي، مؤسس ه مطالع ات و تحق  6 يمون وگراف  ي، دفتره ا «يلخچيا»ن، يمحسغال، يساعد -3

 .1432دانشگاه تهران، چاپخانه دانشگاه تهران، اسفند  ياجتماع

ته ران:  ، يمياصغر کر ة، ترجم«رانينان شمال غرب اينش ، کوچيل پاپيا»، .يلبر ، اس. جيف -6

 .1460انتشارات فرهنگسرا، چاپ اول، 

 يق ات اجتم اع  ي، مؤسس ه مطالع ات و تحق  «ياري  از بخت يا ف ه يطا يبام د »ز، يوند، پروورجا -6
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 .1436ور يدانشگاه تهران، چاپخانه دانشگاه تهران، شهر

جلد اول و دوم، انتش ارات روزن ه،   تهران: ، «رانيمردم ا يسنت يپزشک»رج، ي، ايستانيافشار س -1

 .1411چاپ اول، 

 .1460وبهار، ، چاپ اول، چاپ ن«ها و تالشان تات»، ي، عليعبدل -3

چ اپ اول،  مرن د:  ، «راني  ر، فرهنگ عامه اينه: اساطيدوازده ماه در آ يتجل»، جابر، يعناصر -0

 .1413، زمستان يانتشارات قُمر

، س ازمان  «راهنما براي کندوکاو در فرهنگ م ردم و حف ظ و اش اعه آن   »شميراني، کيوان،  -10

 .1463صداوسيماي جمهوري اسالمي ايران، چاپ دوم، 

 .1412ان نشر، چاپ اول، يانتشارات کشيراز: ، «ه چادرهايس»، منوچهر، يانيک -11

 .1416ر، چاپ دوم، يرکبيانتشارات ام: نتهرا، «رانيا ير مرکزيعشا»نژاد، جواد،  يصف -12

فرهنگ م ردم،   ي، دفتر مرکز1ه شماره ي، نشر«فرهنگ مردم سروستان»، صادق، يونيهما -14

 .1433 -30چاپخانه وزارت اطالعات، 

ق ات  ي، مؤسس ه مطالع ات و تحق  1 يمون وگراف  ي، دفتره ا «فش ندک »م، هوش نگ،  يرک پور -13

 .1431دانشگاه تهران، چاپخانه دانشگاه تهران، مهر  ياجتماع

، «ران براساس اسناد جن وب ته ران  يا يسنت يکشاورز»ابر هارد کِرورگر،     نژاد، جواد يصف -16

 .1416 چاپ اول، انتشارات سحاب،تهران: 

 .1431ه، چاپ اول، ينشر آتتهران: ، «رانيا يلُرها»نژاد، جواد،  يصف -16

 يو اقتصاد ياجتماع يبررس»، «ها، قسمت اول يمونوگراف  همجموع»ز، يد، عزيرخش خورش -11

ور يدانشگاه تهران، چاپخانه دانشگاه ته ران، ش هر   يقات اجتماعي، مؤسسه مطالعات و تحق«چرام

1431. 

 يو اقتص اد  ياجتم اع  يبررس  »، «ه ا، قس مت اول   يمون وگراف   همجموع»اد، جواد، نژ يصف -13

دانشگاه ته ران، چاپخان ه دانش گاه     يقات اجتماعي، مؤسسه مطالعات و تحق«راحمديسخت بو يس

 .1431ور يتهران، شهر

باش ت   يو اقتص اد  ياجتم اع  يبررس»، «ها، قسمت اول يمونوگراف  همجموع»پارسا، حسن،  -10

ور يدانشگاه تهران، چاپخانه دانشگاه تهران، ش هر  يقات اجتماعي، مؤسسه مطالعات و تحق«ييبابو
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1431. 

ه ا، قس مت    يمون وگراف   همجموع  »هوشنگ کشاورز،     نژاد يجواد صف    ، نادريافشار نادر -20

دانشگاه تهران، چاپخان ه   يقات اجتماعي، مؤسسه مطالعات و تحق«يبيسوق ط يمونوگراف»، «دوم

 .1431ور ياه تهران، شهردانشگ

 يو اقتص اد  ياجتم اع  يبررس  »، «ها، قس مت دوم  يمونوگراف  همجموع»هوشنگ، کشاورز،  -21

دانشگاه تهران، چاپخانه دانش گاه   يقات اجتماعي، مؤسسه مطالعات و تحق«ياريکوشک دشمن ز

 .1431ور يتهران، شهر

 يو اقتص اد  ياجتم اع  يبررس  »، «ها، قس مت دوم  يمونوگراف همجموع»اکبر،  ي، عليميقد -22

دانشگاه ته ران، چاپخان ه دانش گاه     يقات اجتماعي، مؤسسه مطالعات و تحق«ايراحمدعلياسوج بوي

 .1431ور ي، شهرتهران

، چ اپ  يشناس ، پژوهشکده مردميراث فرهنگي، سازمان م«تفرش ينگار مردم»درضا، ي، حميحسن -24

 .1434اول، 

، يشناس ، پژوهشکده مردميراث فرهنگي، سازمان م«جانيدل ينگار مردم»نوبان، مهرالزمان،  -23

 .1432چاپ اول، 

دانشگاه  يقات اجتماعي، مؤسسه مطالعات و تحق«يل بهمئيا يمونوگراف»، نادر، يافشار نادر -26

 .1431، ، چاپ اولتهران، چاپخانه دانشگاه تهران

ق ات  يسس ه مطالع ات و تحق  ، چ اپ اول، مؤ «آب اد  ده طال ب  يمون وگراف »نژاد، ج واد،   يصف -26

 .1436دانشگاه تهران، چاپخانه دانشگاه تهران،  ياجتماع

 يقات اجتماعي، انتشارات مطالعات و تحق«رانيدر ا يسنت ياريآب يها نظام»نژاد، جواد،  يصف -21

 .1460، ، چاپ اولدانشگاه تهران

ق ات دانش گاه   يحق، مؤسسه مطالع ات و ت 2 يمونوگراف ي، دفترها«وشي»روس، يطاهباز، س -23

 .1432تهران، چاپخانه دانشگاه تهران، خرداد 

 ها نامه انيپا :ج

رام ون آداب و  يپ يدر نزد ترکمن صحرا )پژوهش يها و مراسم سنت نييآ»ن، يالد ، کماليميند -1
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، اس تاد  يشناس   ارشد، رش ته م ردم   ي، رساله کارشناس«شرق مازندران( يها رسوم فرهنگ ترکمن

 يلي، س ال تحص   ي، واح د ته ران مرک ز   يخانقاه، دانشگاه آزاد اسالم ير عسگرراهنما: دکتر اصغ

 11-1416. 

 ي، رساله کارشناس«ميدر شهرستان رباط کر ياسالم يها و مراسم سنت نييآ»نه، يزاده، سميعل -2

، واح د ته ران   ي، دانشگاه آزاد اسالميژه مقصودي، استاد راهنما: دکتر منيشناس ارشد، رشته مردم

 .1416-11 يليسال تحص ،يمرکز

، «اريرک شهريحصار ز يروستا يو فرهنگ ي، اجتماعيياياوضاع جغراف يبررس»، جواد، يتهران -4

ن فرج اد، دانش گاه آزاد   ي، استاد راهنما: دکتر محمدحس  يشناس ارشد، رشته مردم يرساله کارشناس

 .1410، ي، واحد تهران مرکزياسالم

، يو عوام ل فرهنگ    ييقش قا  يف ه ش ش بل وک   يپوش اک طا  يبررس  »دربدوست مطلق، فروزنده،  -3

، استاد راهنما: دکتر اص غر  يشناس ارشد، رشته مردم ي، رساله کارشناس«مؤثر بر آن يو اقتصاد ياجتماع

 .1412-14 يلي، سال تحصي، واحد تهران مرکزيخانقاه، دانشگاه آزاد اسالم يعسگر

، ي، درم ان ياجتم اع  ـ   يفرهنگ   يبر کارکرده ا  تثکيدترکمن با  يقيموس يبررس»، منصور، يمراد -6

، يژه مقص ود ي  ، استاد راهنما: دکت ر من يشناس ارشد، رشته مردم ي، رساله کارشناس«يو اقتصاد ياسيس

 .1410، ي، واحد تهران مرکزيدانشگاه آزاد اسالم

 يو فرهن گ عام ه روس تا    يدر زن دگ  ياهان بوميگاه گي، نقش و جايبررس»رجل، شهال، يپ ينيام -6

، استاد راهنما: دکتر اص غر  يشناس ارشد، رشته مردم ي، رساله کارشناس«دست شهرستان شهر بابک شيپ

 .1416-16 يلي، سال تحصي، واحد تهران مرکزيخانقاه، دانشگاه آزاد اسالم يعسگر

ارش د،   ي، رساله کارشناس  «شهرستان شهر بابک ينگار پژوهش مردم»زاده، جهانبخش،  يطهماسب -1

، ي، واح د ته ران مرک ز   ي، دانشگاه آزاد اس الم يي، استاد راهنما: دکتر ابوالحسن تنهايشناس رشته مردم

10-1413. 

، رس اله  «ان(ي  رام يه ا  ت رک  ي)مطالع ه م ورد   يات شفاهيادب يشناخت ل مردميتحل»، يازرلو، علي -3

، واح د  ياد اس الم ن ژاد، دانش گاه آز   يد آرائي، استاد راهنما: دکتر مجيشناس ارشد، رشته مردم يکارشناس

 .1431، يتهران مرکز

، رس اله  «ان اس تان گلس تان  ي  رام يس نت  يها يباز يشناخت ل مردميتحل»، نادر، يشوران جامه يگنج -0
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، واح د  ي، دانشگاه آزاد اس الم محمدصادق فربد، استاد راهنما: دکتر يشناس ارشد، رشته مردم يکارشناس

 .1432، يتهران مرکز

ارش د،   ي، رساله کارشناس  «موت ترکمنيل يا يپوشاک سنت يشناخت ل مردميتحل»، احمد، يدريح -10

، ي، واح د ته ران مرک ز   ي، استاد راهنما: دکتر محمدصادق فربد، دانشگاه آزاد اسالميشناس رشته مردم

1432. 

، رس اله  «موتيل يا يها نزد ترکمن يشاونديخانواده و خو يشناخت ل مردميتحل»، ي، مرتضيقربان -11

، واح د  ي، استاد راهنما: دکتر محمدصادق فربد، دانشگاه آزاد اس الم يشناس ارشد، رشته مردم يکارشناس

 .1413-10 يلي، سال تحصيتهران مرکز

ارش د، رش ته    ي، رس اله کارشناس   «يل پ اپ ي  در ا يش اوند يخانواده و نظام خو»رخشا، معصومه،  -12

، س ال  ي، واح د ته ران مرک ز   ياس الم  ، دانش گاه آزاد ي، استاد راهنما: دکتر ناصر فک وه يشناس مردم

 .1416-11 يليتحص

، رس اله  «يشناس   دگاه م ردم ي  از د يران  يک خ انواده ا ي  رواب ط ق درت در   » ، ي، پ رد يقندهار -14

، واح د  ي، دانش گاه آزاد اس الم  ي، استاد راهنما: دکت ر ناص ر فک وه   يشناس ارشد، رشته مردم يکارشناس

 .1416-11 يلي، سال تحصيتهران مرکز

، رس اله  «ل بروانل و( ي  الت کرد شمال خراس ان )نمون ه: ا  يا يساخت اجتماع»دمحمد، ي، سيريزو -13

، ي، دانش گاه آزاد اس الم  زاده يوس ف ي يعلد، استاد راهنما: دکتر محميشناس ارشد، رشته مردم يکارشناس

 .يواحد تهران مرکز

، رس اله  «کرن د  بخ ش  يو اجتم اع  ياقتص اد  يه ا  در فرهن گ و نظ ام   يريس»، مهرداد، يزمان -16

، يخانق اه، دانش گاه آزاد اس الم    ي، استاد راهنما: دکتر اصغر عسگريشناس ارشد، رشته مردم يکارشناس

 .1416-11 يلي، سال تحصيواحد تهران مرکز

، رس اله  («يوانکي  ران )مورد مطالع ه: ا يدر ا يشاونديازدواج و خو يشناس مردم»، ... ا ايتستوده، هد -16

، ي، دانش گاه آزاد اس الم  ين  يازم ، استاد راهنما: دکت ر محم ود رو   يشناس ه مردمارشد، رشت يکارشناس

 .1410، يواحد تهران مرکز

 يريعش ا  يدر روس تا  يرات س کونتگاه ييتغ يسرمسکن درترکمن صحرا )بر»، زهرا، يآباد ميکر -11

فر، دانش گاه آزاد    يرفن يالد ، استاد راهنما: دکتر جالليشناس ارشد، رشته مردم ي، رساله کارشناس«کرند(
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 .1411-12 يلي، سال تحصي، واحد تهران مرکزياسالم

ارش د،   ي، رساله کارشناس  «ر غرب خوزستانيعشا يشناس مطالعه مردم»ژه، يغ گفتار خمسه، منيدر -13

، ي، واح د ته ران مرک ز   ي، دانشگاه آزاد اس الم طبيبي ...ا ، استاد راهنما: دکتر حشمتيشناس رشته مردم

 .1411-12 يليسال تحص

، اس تاد  يشناس ارشد، رشته مردم ي، رساله کارشناس«لنگر يروستا يها يژگيو»ل، ي، اسماعيکوثر -10

 .1416-16 يلي، سال تحصي، واحد تهران مرکزيان، دانشگاه آزاد اسالميرضو يراهنما: دکتر محمدتق
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 مصاحبه و مشاوره

 يدانش کده عل وم اجتم اع    يشناس   ، استاد انس ان يژه مقصوديمشاوره با سرکار خانم دکتر من -1

 «(ينگار مردم يالگو»م يف و تنظيدر تثل يميران، )مشاور دادانشگاه ته

دانش گاه   يدانشکده علوم اجتماع يشناس دکتر محمد صادق فربد، استاد انسان يمشاوره با آقا -2

 .ي، واحد تهران مرکزيآزاد اسالم

 يئت علمينگار پژوهشکده و عضو ه مردم پژوهشگرمصاحبه با سرکار خانم مهرالزمان نوبان،  -4

ج ان،  يدل ينگ ار  م ردم  ؛ينگ ار  م ردم  ه اي  پژوهش ي، دارايراث فرهنگيسازمان م يشناس مردم

قم، بازار شهر قم، بازار کرمان، پوشاک شهرستان کاشان، پوش اک   ينگار نطنز، مردم ينگار مردم

 شهر قم. يها ارتگاهيستان و بلوچستان به عنوان همکار طر ، زيس

س ازمان   يشناس   نگار پژوهشکده م ردم  مردمپژوهشگر ، يريال مشيمصاحبه با سرکار خانم ژ -3

 ينگ ار  گرمس ار، م ردم   ينگ ار  م ردم  ؛ينگار مردم هاي پژوهش، همکار طر  در يراث فرهنگيم

ملک ان، پوش اک اس تان س منان،         مراغ ه     بن ا  ينگار شهر کرمان، مردم ينگار کازرون، مردم

 .استان سمنان يها ارتگاهيز

راث ي  س ازمان م  يشناس   نگار پژوهشکده مردم مردم پژوهشگر، ين نادريافش يمصاحبه با آقا -6

 ينگ ار  هشترود، م ردم  ينگار الموت، مردم ينگار مردم ؛ينگار مردم هاي پژوهش ي، دارايفرهنگ

ه ا و   ياص فهان، ب از   يب وم  يه ا  ه ا و ورزش  يش هر کرم ان، ب از    ينگار مان، مردميمسجد سل

م ردم زنج ان،    يه ا  ، قصهياريچهارمحال بخت يبوم يها ها و ورزش يزد، بازي يبوم يها ورزش

 .يمردم استان مرکز يها مردم کرمان، قصه يها زد، قصهيمردم  يها قصه

پژوهش کده   يئ ت علم   ينگ ار و عض و ه   م ردم  پژوهش گر ، يمنص ور م راد   يمصاحبه با آقا -6

رف ت،  يج نگ اري  م ردم  ؛ينگ ار  م ردم  ه اي  پژوهش ي، دارايراث فرهنگيسازمان م يشناس مردم

 ترکمن. يقياستان کرمان، موس يها ينگار مردم يبازنگر

س ازمان   يشناس   نگار پژوهشکده مردم مردم پژوهشگرمصاحبه با سرکار خانم معصومه رخشا،  -1

شهرس تان ب اغ مل ک خوزس تان،      ينگ ار  مردم ؛ينگار مردمهاي  پژوهش ي، دارايراث فرهنگيم

کرمان به عنوان همک ار ط ر ؛ خ انواده و     ينگار دمکرمان به عنوان همکار طر ، مر ينگار مردم

  .يل پاپيدر ا يشاوندينظام خو
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