
 

 

 فرزانه عسیسی: درس آزاد هفتم                      مدرسه ارشیا                         آموزگار

فرهنگ بومی عشایر شاهسِوَن اردبیل 

 12000جاهعِ عطايشي يادگاساًي اص تاسيخ دسخطاى ٍ پشافتخاس ايي سشصهيي كْي سال با قذهتي ًضديك بِ 

ِ ي دضت  عطايش ضاّسَى ًام گشٍّي اص ايل ّاي آرسبايجاًي است كِ بيطتش دس. سال تاسيخي هي باضٌذ  هٌطق

ُ ي صًذگي عطايش تُشک صباى ضاّسَى، كَچ ًطيٌي است ٍ بيطتش بِ . هغاى ٍ اسدبيل سکًَت داسًذ ضيَ

ِ ي ضاّسَى بِ هعٌاي . هُغاى هطغَل ّستٌذ داهذاسي دس هشتع ّاي سشسبضدضت ٍ ٍسيع ٍ پشآب دضت  كلو

است ٍ دليل ايي ًاهگزاسي ّن ايي است كِ ايي ايل، بيطتشيي ّوذلي سا با ضاّاى صفَي « دٍستذاس ضاُ»

ُ اًذ . داضتِ اًذ ٍ بِ آًْا بسياس ٍفاداس بَدُ ٍ اص آًْا حوايت هي كشد

هحل صًذگي عطايش ضاّسَى، چادسّاي كُشٍي ضکل صيبايي است كِ دس آى بذٍى داضتي ٍسايل پيطشفتِ ٍ 

بِ ايي چادسّا، آالچيق يا كَهِ ّن هي گَيٌذ كِ البتِ كَهِ اص . هذسى، صًذگي سادُ ٍ صيبايي سا هي گزساًٌذ

ِ ّايي آٍيضاى ۵ايي آالچيق ّا هعوَال . آالچيق كَچك تش است  هتش فضا داسًذ ٍ بش سش دس آى ّا، هٌگَل

 .است كِ ٍسٍد افشاد سا اطالع هي دّذ
اص جولِ هْوتشيي صٌايع دستي جاهعِ عطايشي هي تَاى بِ . صٌايع دستي عطايش بيطتش اص پطن ساختِ هي ضَد

هحصَالت دست بافي چَى قالي، قاليچِ، گلين، صيلَ، ٍسًي، جاجين، خَسجيي، تَبشُ، چَقا، لباس  ّاي 

 .اضاسُ كشد... سٌتي چَى كالُ، دستکص، جَساب ًقص داس اص پطن، گيَُ ٍ پاپَش 
ِ  طَس كاهل اص هَاد طبيعي هَجَد ضاهل  غزاّايي كِ عطايش با آًْا اص هْواًاى پزيشايي هي كٌٌذ عوذتاً ب

لبٌيات، گَضت ٍ سبضي ّاي هحلي تْيِ ضذُ است ٍ ضاهل آبگَضت، كباب، بُضباش، ضيشبشًج ٍ آش دٍغ 

. است

دس دٍساى گزضتِ هشداى عطايش لباس ّاي خاصي هي پَضيذًذ كِ هتاسفاًِ با گزضت صهاى، ايي پَضص حتي 

دس دٍسدست تشيي ًقاط ّن ديگش استفادُ ًوي ضَد ٍ بيطتش لباس آًْا ضبيِ لباس هشدم ضْش ٍ سٍستاّاي 

پيشاّي صًاى، اص داهي ّايي با . ٍلي پَضاک صًاى اص اصالت ٍ َّيت ٍيژُ اي بشخَسداس است. اطشاف است

ِ ّاي بذٍى آستيٌي هي پَضٌذ ٍ سٍي . سًگ ّاي ضاد ٍ بلٌذ تطکيل ضذُ است آًْا سٍي لباس ّاي خَد جليق

ِ ّايي ديذُ هي ضَد كِ اص طال ٍ ًقشُ است . آًْا سک

عاضيق ّا ساٍي فشٌّگ ضفاّي، تاسيخ ٍ . هَسيقي هتذاٍل دس هياى عطايش ضاّسَى هَسيقي عاضيقي است

.  بياًگش حواسِ ّا، سصم ّا، ٍ سٍيذادّاي هْن تاسيخي ايل دس هٌطقِ آرسبايجاى اص جولِ اسدبيل هي باضٌذ



 

 

درک مطلب 

ِ ي ضاّسَى بِ چِ هعٌاست ٍ دليل ًاهگزاسي ايي ايل  بِ ضاّسَى چيست؟ - 1 كلو

عطايش ضاّسَى دس كذام هٌاطق سکًَت داسًذ؟ - 2

پَضاک هشداى ٍ صًاى عطايش ضاّسَى چگًَِ است؟ - 3

. اص صٌايع دستي عطايش ضاّسَى ًام ببشيذ- 4

 

 

 

 


