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 ٓایؽُاختیسفتاسیدستًٛاسیيٕنتٛپماعکهشٔصدسياَ

 فرًاز اعتصام
 f-etesam@sina.tums.ac.ir س٦ٜ ٝ ػض٨١ٞبر ػ٦٘ٔ داٛـِبٟ ػٕٔٞ دضؿ٦ٌ س٢شاٙسٝاٛذضؿي ٝ كٔٞؿ٨خ سٝاٙ

یل میسدین ُىایدی اُ   کني و ثديل مولشیذل إکسَوُ یک ثیابٍی مِمن هوىایانی إز که ٕیٖش  ٭ٞجی مَکِی ٍا اَفشبٍ می

نوٍونابی ٭ٞجی   ثب ٭الیای اُ  جیل اهشالالر كٖی و كَکشی  اهشالل ىٍ کبٍکَى ٍوى  و مظبنه  کبه٘  بثسیز هادبهنگی و  

نابیي. این ثیابٍی یکی اُ ٙبیٮشَین ٭سل نبسوانی ىٍ ثبلغین ػدوان و میدبن ٕدبل    سٮبىل و مٚکالر ٭اسکَى ػنٖی س٪بهَ می

سب هٚشبى ن دَ   45ٙیو٫ این ثیابٍی ىٍ کٚوٍ مب ٍو ثه افِای٘ ثوى  إز و ٥جق آهَین ثٍَٕی هب اُ إز. ىٍ ٕبلابی اهیَ  

ثبٙني. ثیابٍان ثب مولشیذل إکسَوُ اُ میِان نٖجشب ثدبالیی اُ ٭الید    ىٍ هَ ٝيهِاٍ ن َ ػاٮیز ایَان مجشال ثه این ثیابٍی می

ای  هوى منؼدَ ثده   ٭الو  ثَ ىیگَ ٭الی  مَثو٣ ثه ثیابٍی ُمینه ثَني کها٦١َاثی و افَٖىای و نیِ اكٖبٓ هٖشگی ٍنغ می

اهشالل ٭اسکَى اػشاب٭ی  کبه٘ دٌیَٗ و دیگیَی ىٍمبنی  افِای٘ ٙکبیبر ػٖای و کبه٘ کی یز ُنيای ىٍ ایدن افدَاى   

-ٓ نبم ثَى  مدی هبی موطَی ػاز کبه٘ ٭الی  ًکَ ٙي  ىٍ ثیابٍان ام ااُ ىٍمبنابی ٍوانٚنبهشی ثه ٭نوان ٙیو  اَىى.می

ٙوى . ىٍمبن  ٙنبهشی ٍفشبٍی نیِ می سواني یک مياهسه موطَثَای کبه٘ افَٖىای و هٖشگی و ثاجوى کی یز ُنيای ثبٙي. 

ثیٚشَین مياهالر انؼبم ٙي  ٙنبهشی ٍفشبٍی سبکنون ػاز کنشَل هٖشگی و افَٖىای و کبه٘ اطَار آن ثَ ُنيای ایدن  

اندي. ٥َاكدی مديل ىٍمدبن ثدَ إدبٓ       ی  اهشالالر هواة و ىٍى نیِ هيف  َاٍ اَفشهثیابٍان ثوى  إز امب مٚکالر ا٦١َاث

ٙکبیز اٝسی ثیابٍ إز ولی ٕبهشبٍ کسی ىٍمبنی ثَ مجنبی سٞلیق ٕبهشبٍهبی ٙدنبهشی و دبٕدوابی ٍفشدبٍی و هیؼدبنی     

ابٍی مولشیذل إدکسَوُ اُ  جیدل   ایَى. ثَای مظبل ىٍ مقبثسه ثب ٭الی  ا٦١َاثی و افَٖىای  س بٕیَ ٙبی٬ اُ ٭الی  ثیٙکل می

سابیل ثه فبػٮه دنياٍی ٭الی   اكٖبٓ َٙم اُ ٭الی  و ثبوٍ اینکه هَ نو٫ ٭المشی نٚبنه إٓیت ٭اي  ثده ثدين إدز  مدوٍى     

ایَى. ثبُ دَىاُی ٙنبهشی ىٍ هٖشگی ثٞوٍر کاک ثده ثیادبٍان ىٍ ثيٕدز آوٍىن نگَٙدابی     م اوم دَىاُی مؼيى  َاٍ می

ثبٙدي . ٙنبٕدبیی و سو دف    ثب این ٭المز و اىٍاک هٖشگی ثٞوٍر ٭المشی ثدب  بثسیدز کنشدَل ثیٚدشَ مدی     سَ ىٍ ٍاث٦ه مظجز

ثیدياٍی اٍ  -ٍفشبٍهبی اػشنبثی و ٍفشبٍهبی مجشنی ثَ س کَ هاه یب هیؾ و نیِ آموُٗ ثاياٙز هدواة و ثاجدوى ؿَهده هدواة    

ه إش بى  ٍایغ ثیابٍان ثب ثیادبٍی ام آ اُ ٕدجک   دٌیَى.  ثب سوػه ثػاسه ا يامبر ىیگَی إز که ىٍ این ُمینه ٝوٍر می

سوان سيٍیؼب این ٕجک ٍا ثدب مکبنیٖداابی مدياٍای مٖدئسه     ٕبُابٍی هیؼبن ملوٍ  ثب کاک اَفشن اُ این ٙیو  ىٍمبنی می

   سوانني ثَای کبه٘ اىٍاک ثبٍ ثیابٍی و ثاشَ ٙين اكٖبٓ ثاِیٖشی ثیادبٍان ملوٍ ػبیگِین ناوى. هاـنین این ٍوٙاب می

ٍفشبٍ ىٍمبنی ثَای ثاجوى ٭اسکَى و کی یدز   -ىٍمبن مجشنی ثَ دٌیَٗ و سٮاي نیِ ثه ٭نوان ميلی اُ ٙنبهز   إش بى  ٙوني.

ٙوى. هيف این ىٍمبن کاک ثه ثیابٍان ىٍ ػاز دٌیَٗ ىٍى ٍوانٚدنبهشی و هديایز ُنديای    ُنيای ثیابٍان ثکبٍ اَفشه می

هبی ػٖای غیَ  بثل ثَاٚز إدز. هندوُ م٦بلٮده ٭ادي  ای ىٍ     وى نبسوانیىٍ هابهنگی ثب اٍُٗ هبی ٙوٞی  ٭سیَغ  وػ

موٍى میِان مقَون ثه َٝفه ثوىن ىٍمبن ٙنبهشی ٍفشبٍی ثَ إبٓ مير ُمبن یب سٮياى ػسٖبر آن ٝوٍر نگَفشده إدز. اُ   

َو إز که سوػه ثده  ٥َف ىیگَ   ثيلیل مليوىیشابی كَکشی ثٮ٢ی اُ ثیابٍان  انؼبم ثٮ٢ی مياهالر ٍفشبٍی ثب مٚکل ٍوث

 ٕبُى.این امَ و ثکبٍایَی ثَهی ٙیو  هبی اهشٞبٝی ثَای این ىٕشه اُ افَاى ٍا ١َوٍی می

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

