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تاری    خ، جغرافیا و شیوۀ زندگ



نکات مهم: ایسلندتارخچه
، اسکان در ایسلند

• درآنجابهاینکشورمهاجرتکردند،هنگایمکه
ی

مردمبرایزندگ
درآن. شدایسلندآباد

 
دزمان،هیچفرد،شهروتقریبا رهیچحیوانی

نداشتایسلندوجود

• ینساکنشناختهشدهکهحدودسال ریکیاویکدر۸۷۰بهتر
استآردناسوناینگولووراقامتگزیداست

• (Ingólfur Arnarson) .

• (۹۳۰تا۸۷۰سال)درطولدورهسکونت
 
ازنروژ،،هزاراننفر،عمدتا

به آنهابهاتفاقهمرسانوبرده. کردندایسلندمهاجرتباکشتر
ازآنهااهلهایشان .ایرلندوجزایرانگلیسبودندبودند،برخی

• .مهاجرانبههمراهخود،دام،ابزارووسایلآوردند
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:تاریخچه ایسلند
.نکات مهم، اسکان در ایسلند: ایسلندتارخچه

• 
 
.هایادیمشودوایکینگبهعنوانازمهاجرانغالبا

• بهکشوایکینگ ورهایهایکشورهایاسکاندیناویوانگلیسباکشتر
دیگررفتند،در راازشهرهاوروستاها-ومردم-آنجااشیایقیمتر

.دزدیدند

• هایساکنایسلنددردرجهاولازکشاورزانبودند،گرچهوایکینگ
افتو خودجنگیدندبرایشر ی .قدرتدربی 

• یهایوسییعداشتند،با کشاورزانثروتمندیکهزمی  وانی اورزانکشپت 
.تبدیلشدندبهشداران
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http://bonesdontlie.wordpress.com/2014/11/05/changes-in-society-and-diet-from-the-merovingian-to-viking-age
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


:تاریخچه ایسلند
همه چی   

• مجلسفعالدرجهانقدییمترین،مجلسایسلند،آلتینگ
.است www.althingi.is در۹۳۰درسال تاسیسشدوهرسالتاتنگیولت 

.یمشددرآنجاتشکیل۱۷۹۹سال

• ،درساختمانمجلس۱۸۴۴درسالریکیاویکدرآلتینگ
Austurvöllurدر .قرارشدبردوباره

• ازاحزاب. حضورداشتندآلتینگعضومجلسدر۶۳
ی

آنهابهنمایندگ
یمحرمانهانتخابیمشدند،أرسیایسکهبا یگت 

• .سالیکباردرپارلمانعضویمشدند۴هر

• کابینهمنصوبیمشوندوزرایپسازانتخابات،دولتتشکیلشدهو
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http://www.althingi.is/
https://ca.wikipedia.org/wiki/Al%C3%BEingi
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://www.flickr.com/photos/johanwieland/5876148745
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:تاریخچه ایسلند
ی و رئیأقوانی   ر  س  ی  گی 

جمهور ایسلند
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.  ی آوردندأ، برخی از زنان در ایسلند حق ر۱۹۱۵در سال •

ی داده  أسال حق ر۲۵، به تمام افراد باالی ۱۹۲۰در سال •
ی  گیری کاهش  یافتأبه تدریج سن ر. شد

. سال است۱۸و اکنون •

رئیس  جمهور ایسلند هر چهار سال یک بار انتخاب می  •
.شود

Guðniرئیس  جمهور ایسلند • Thهانسونیو. است.

طبق اصول حکومت ملی، به  عنوان اولین زنی که بر •
Vigdísرئیس  جمهور انتخاب  شد،  Finnbogadóttir در

. سال رئیس  جمهور بود۱۶ مدت او به. بود۱۹۸۰سال 
www.forseti.is

https://www.vivreenislande.fr/2015/06/femme-en-islande.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


• استقالل خود را به نروژ از دست  داد و بعد از آن ۱۲۶۲ایسلند در سال
.دانمارک شدمستعمره

• Jón Sigurðsson . مشهورترین مدافع استقالل ایسلند است
.ژوئن است۱۷تولد او درتعطیالت میل ایسلند، روز

• .شدبه یک کشور مستقل تبدیل ۱۹۱۸دسامی  ۱ایسلند در

• .شدتاسیسژوئن۱۷جمهوری ایسلند در

• ی مسلحانه استقالل . یافتایسلند بدون درگی 
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:  تاریخچه جزیره
استقالل ایسلند

https://no.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3n_Sigur%C3%B0sson
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


:تاریخچه ایسلند
دین

• مهاجران در ایسلند مانند اکثر مردم شمال :اعتقاد بت  پرستی
آن  ها به خدایان، الهه  ها و . بودنداروپا در آن زمان بت  پرست
و به خدایان قربانی داده  می  شد. بت  های مختلف اعتقاد داشتند
.برگزار می  شدهاییبرای گرامی  داشت آنها جشن  

• مسیحیت را پذیرفتند و ۱۰۰۰ها در سالایسلندی:مسیحیت
.انتقال مسالمت  آمیز بود

• کلیسای کاتولیک تا زمان اصالحات در قرن شانزدهم در اروپا 
رخ  داد و کلیسای ۱۵۵۰ایسلند در سالاصالحات. مسلط بود

آنژیل-نلوترایسلند 
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اقتصاد: تاریخچه ایسلند

• .ایسلند تا آغاز قرن بیستم یک جامعه کشاورز بود

• منبع غذایی و به  عنواناز گوسفندان
.استفاده  شدکاملبه  طورپشم

• .می  شدبدون روکش انجامپاروئیقایق  هایدرماهی  گیری

• اقیانوس  ماهیگیریکشتی  هایو معرفیقایق  هاصنعتی  شدنبا
به یک صنعت شیالتوافزایش  ی افتماهی گیریپیما،

.تبدیل  شدبزرگ
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مسکن: تاریخچه ایسلند

• ، بیشتر مردم ایسلند در مزارع چمن در خانه  های ۱۹تا۹از قرن
آن  ها استحکام نداشتند . سنگ زندگی می  کردندساخته  شده از چمن و

تاریک و اغلب پر از دود آنها. اما گرما را در داخل نگه می  داشتند
.بودند

• عصرها، خانواده  ها در محله  های باالدست می  نشستند و در آنجا 
.می  دادند، شعر می  خواندند و داستان می  گفتندکارهای دستی انجام

• ، بسیاری از ساختمان  ۱۹۴۵پس از پایان جنگ جهانی دوم در سال
ساخته  شد و در اوایل ریکیاویکدر آپارتمانیهای کوچک 

شروع هولتبٍریدبزرگ  تر درآپارتمانی، ساختمان  های ۱۹۷۰دهه
.به ساخت  کردند
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جنگ جهان  دوم: تاریخچه ایسلند

• ،۱۹۴۵تا۱۹۳۹جنگ جهانی دوم در سال عمده  ای بر جهان از تأثت 
.جمله ایسلند داشت

• ایسلند بی  طرفی خود را اعالم  کرد اما توسط انگلیس و سپس ارتش 
.هزار سرباز در کشور بودندده  ها. شداِشغالآمریکا 

• مکان کردند، جایی نقل  ریکیاویکبسیاری از مردم از حومه شهر به 
.خدمت ارتش باشندکه می  توانستند در

• پس از جنگ، ایسلند از ایاالت متحده کمک  های طرح مارشال دریافت  
مبلغ را برای ساخت مسکن اجتماعی استفاده  کرد و بخشی از این

.کرد

• .بود۱۹۴۹ایسلند یکی از اعضای بنیان  گذار ناتو در سال
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ایسلند مدرن

• زیادی در اقتصاد ایسلند دارای اقتصاد متنوعی  است، اما صنعت ماهی  گیری، تولید آلومینیوم و صنعت گردشگری از اهمیت
.این کشور برخوردار است

• .صنعت و تولید متنوع است. کشاورزان گوشت و سبزیجات تولید می  کنند

• .شرکت  های تولیدکننده فناوری پیشرفته در کشور فعالیت می  کنند

• یالت مردان تحصزنان بیشتر از. سطح تحصیالت در ایسلند بسیار باالست و بیشتر مردم در مقطع دبیرستان تحصیل می  کنند
.دانشگاهی دارند

• استعالجی، حداقل در آغاز قرن بیستم، مبارزات طبقاتی عمده  ای رخ  داد، زیرا مردم برای حقوقی از جمله حق مرخصی
.می  جنگیدندزمان استراحت، محدودیت  های زمانی کار، مرخصی والدین و مزایای بیکاری

• برابری جنسیتی در ی  دهی، حقوق یکسان وأزنان برای حق ر. جنبش زنان بخشی از مبارزات حقوق برابر در ایسلند است
.کردندمی  نامزدهای حزب زنان به  عنوان اعضای مجلس خدمت. تمام زمینه  ها مبارزه  کردند

• .ده  ها سال طول  کشید تا جنبش حقوق همجنس  گرایان به حقوق برابر برسند
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موقعیت جغرافیان  

• ( کیلومتر مربع۱۰۳.۰۰۰)ایسلند یک جزیره بزرگ در اقیانوس اطلس 
.اروپاستو بخشی از

• ایسلند فعالیت آتش  فشانی گسترده و بسیاری از مناطق دارای انرژی 
در این  جا یخچال  های طبیعی و میدان گدازه .گرمایی را داردزمین  

.نیز وجود دارد

• .این کشور پوشش گیاهی کمی دارد

• خط ساحلی بسیار ناهموار است، دارای بسیاری از فالت، خلیج  ها و 
.ورودی  ها است

• کشور را تشکیل می  دهد، اما هیچ  کس در آنجا ٪۷۵مناطق مرتفع
.کندنمیزندگی 

• .شهرها و روستاها در امتداد خط ساحلی قرار دارند
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آتش فشان  فوران هایوزمی   لرزه:موقعیت جغرافیان  

• ایجاد تنش می  شود، باعثاین موضوع. پوسته زمین در حرکت مداوم  است
این همان چیزی است که ما آن را زلزله می  . زمین می  لرزدپوسته شکسته و

.نامیم

• اکثر آن  ها دور از سکونت  أمنش. رخ می  دهدصورت مکرردر ایسلند زلزله به
.استانسانیگاه های

• گرچه خانه  های ایسلند ی مقاوم  هستند، اما در زمین  لرزه  های بزرگ برخی از ا
.اندآن  ها آسیب دیده  

• و گاز از عمق زمین به سطح زمین می  آیند آتش  فشان  ها فوران ماگماهنگامی  که 
.در سراسر زمین جاری می  شود و خاکستر روی زمین می  ریزدگدازه. می  کنند

• .می دهدمکرر رخ به صورتفوران  های آتش  فشانی در ایسلند

• مشهوردرسالهایگذشته درسالوستمنفورانجزایر: فورانآتشفشانی
۱۹۷۳

• دروفوران Eyjafjallajökull .است۲۰۱۰درسال
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This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-NC

https://omgnews.today/lava-creeps-onto-geothermal-plant-site-hawaiis-big-island/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/


پاسخ به زلزله: موقعیت جغرافیان  

• :اگر هنگام شروع زلزله در خانه هستید، به بیرون ندوید

• اتفاق می  ،دوندبسیاری از حوادث هنگامی  که مردم در هنگام ریزش آوار به بیرون می  -در جایی که هستید بمانید 
.افتد

• .مستحکم، بچسبیدمبلمانزیر یک میز یا تخت بروید، از سر و گردن خود محافظت  کنید، به 

• .کنار یک دیوار محافظ زانو بزنیدَدردر گوشه  ای در کنار یک دیوار محافظ یا در چهارچوب 

• .در صورت بیدار بودن و مواجه  شدن با زمین  لرزه، از سر و صورت خود با بالش محافظت  کنید

• .پنجره ها دور بمانید، ممکن  است آن  ها بشکننداز 

• :در زمان احساس زلزله، اگر در بیرون از خانه هستید، به داخل خانه ندوید

• ماندن، پیدابرای پناه  گرفتن، پوشاندن و محفوظپناه گاهیبیرون بمانید، سعی کنید : اگر زمین  لرزه را احساس  کردید
.کنید

• :اگر هنگام رانندگی متوجه زمین  لرزه شدید

• .ماشین را متوقف  کرده و پارک  کنید، کمربند ایمنی خود را بسته نگه  دارید و در همان جایی که هستید بمانید

• www.almannavarnir.is/natturuva/jardskjalftar/vidbrogd-vid-jardskjalfta
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• . در جنوب شرقی ایسلند بزرگترین یخچال طبیعی اروپا است Vatnajökull

• .مردم می توانند به تورهای یخچال های طبیعی بروند

• اغلب می توانند َسلمونقطب شمال ، ماهی قزل آال یاماهی آزاد شکم سرخ
.ها و رودخانه های ایسلند صید شونددر دریاچه

• از معروف . بزرگ و کوچکی وجود داردآبشار هایدر سراسر ایسلند
ایسلند می توان آبشار هایترین

Gullfossبه ،ssofttieDو Seljalandsfoss .اشاره کرد

• Strokkur ، در منطقه Geysir .، به طور منظم فوران می کند

• .اندرودخانه های قدرتمند برای تولید برق مهار شده
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:  موقعیت جغرافیایی
یخچال های طبیعی ، رودخانه ها و آبشارها

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Strokkur_Geysir_Iceland_2005-4.JPG
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


• .زمستان، بهار، تابستان و پاییز: ایسلند چهار فصل دارد

• و در زمستان سانتی گراددرجه ۱۰در تابستان، متوسط دما در حدود
.استسانتی گراددرجه تا صفر-۱۰بین

• آب و هوا در ایسلند می  تواند خیلی سریع تغییر کند، یک روز برف و روز 
.ببارددیگر باران

• اداره . می افتددر زمستان گاهی طوفان، ازجمله در مناطق شهری اتفاق 
:  از یک سیستم هشداردهنده با چهار کد رنگ استفاده می  کندهواشناسی ایسلند

هشدار سبز، زرد، . قرمزونارنج  www.vedur.is

• افراد باید سعی  کنند در . هشدارهای نارنجی و قرمز را باید جدی  گرفت
خودداری  کنند و کودکان نباید به تنهایی به خانه  بمانند و از مسافرت

.مدرسه رفت  و آمد کنند
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:  موقعیت جغرافیایی
شرایط آب و هوایی
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• ها می  ایسلندیزیادی در زندگی روزمره در ایسلند دارد و ثیرأتهوا 
. کننددرباره  ی هوا صحبتتوانند بی  وقفه

• ممکن  است در زمستان برف زیادی ببارد، بنابراین مردم باید برروی 
برف  ها باید پارو شوند و . استفاده کنندزنجیر چرخماشین  های خود

پیاده  روی و خیابان  ها توزیع  شود تا نمک یا شن و ماسه در مسیرهای
.مردم بتوانند راه  بروند و رانندگی  کنند

• توصیه می  شود برای جلوگیری از لیز خوردن روی یخ، از کفپوش یخ  
.استفاده  شودشکن زیر کفش خود

• شفق  های . زمستان  ها بسیار تاریک و روشنایی روز بسیار کم  است
.زمستان در آسمان می  درخشندشمالی در طول

• !تابستان  ها بسیار روشن  است، از جمله شب  ها
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موقعیت 
آب و:جغرافیان  

 
 

هوا و زندگ
روزمره

• اگر برف و آن ها. سازگارشدندهوای ایسلند آب وبا ایسلندی ها
.می روندبه بیرون داشته باشدهوای سرد وجود 

• در زمستانپیاده رویبرای بیرون رفتناگر لباس گرم بپوشید، 
.استطراوت بخشبسیار 

• .زمستانی استمحبوب فعالیت هایاسکی و اسکیت نیز از 

• به سورتمه  سواری بروند و با سورتمه به دوست دارندکودکان 
.بخورندپایین دامنه کوه سر

• در بیرون از خانه می دهندترجیح ایسلندی هادر تابستان، بیشتر 
گرم و روشن  است از وقت استفاده  کرده هواحالی کهباشند و در 

کرده، قدم  بزنند و دوچرخه سواری، سفرکنندو به باغ  خود رفته، 
.بروندبیرون از خانه

182021 www.landneminn.is



• .خانوادگی استکریسمس برای اکثر مردم یک سنت مهم و جشن بزرگ 

• ، اما می شودجشن  گرفته عیسی مسیحیادآوری تولد به منظورکریسمس 
تا می شدمسیحیت در همان زمان برگزار مشابه در زمان قبل ازجشن های

.ظهور تدریجی نور روز را جشن بگیرند

• فعالیت هایافراد در طول ظهور . ظهور ماه منتهی به کریسمس است
کریسمس، و صنایع دستیکلوچه، ساخت پختن: زیادی از جملهسرگرم کننده
عشق برادرانه .کریسمس دارندکنسرت هایکریسمس و رفتن به شکالت های

به امور خیریه کمک آن هاو بسیاری از رایج است
.می کنند www.mml.reykjavik.is/ 2020/12/02loj/-a-idnalsi

• بهشهرییکروزقبلازکریسمسییک۱۳،ازایسلندیکریمسجادوگر۱۳
کهاگرکودکانمعتقدند. یمآیند ادوگررارویطاقچهپنجرهبگذارند،جکفشر

.یمدهدکریسمسهدیهکوچیکدرآنقرار
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نوکریسمس سال : و اعیادسنت ها

• در آن روز، بسیاری از . می شوددسامبر برگزار ۲۳درثورالکتشییع جنازه 
تا دیروقت مغازه ها. که بوی بسیار تندی دادمی خورندتخمیرشدهمردم ماهی 

کریسمس نظافت منزل و خرید خود تا قبل ازمی کنندو مردم تالش بازهستند
.برسانندبه پایانرا 

• شروع ۶کریسمس در آن شب از ساعت. دسامبر است۲۴شب کریسمس در
کریسمس را باهم کریسمس،شامکادوهایبازکردن قبل ازخانواده ها. می شود

اغلب خیریه ها. می کنندشرکتربانیبسیاری در مراسم عشاء . می خورند
برای افرادی که در کریسمس تنها هستند مراسم شام کریسمس را 

.می کنندبرگزار

• بسیاری از مردم . دسامبر است۲۶دسامبر و روز بوکس۲۵روز کریسمس
.یک مهمانی کریسمس را دارندرسم میزبانی یا شرکت در

• مهمانی هاییبه مناسبت سال نو، معموال . دسامبر، آخرین روز سال است۳۱
و خانه هادر مهمانی ها. می شودبرگزار آتش بازیهمراه باخانه هادر 

.می کنندتا صبح ادامه پیدا میخانه ها
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عید پاک–و اعیاد سنت ها

• در روز عید پاک، رستاخیز مسیح جشن . عید مسیحیان استبزرگ ترینعید پاک 
.می شودگرفته

• به حسابمدتعید پاک برای بسیاری تعطیلی خوشایندی پس از زمستانی طوالنی
(.از پنجشنبه تا دوشنبه)افراد پنج روز پیاپی تعطیلی دارند اکثر. می آید

• بچه هادر روز عید پاک مرسوم است و معموالا تخم مرغیشکالت هایخوردن 
.زیادی دارندبرای آن هیجان

• .قبل از عید پاک تعطیل هستندهفتۀمدرسه ها

• در طول تعطیالت عید پاک، بسیاری از مردم به اسکی یا کلبۀ تابستانی شان 
.می کنندو استراحت می مانندخانه می روند یا اینکه در
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مناسبت هادیگر -و اعیاد سنت ها 

• در فرهنگ شادی آوریسنت های« خاکستره یچهارشنب»و « اعترافه یسه شنب»، «نان شکالتیه یدوشنب»
.در ارتباط  هستند« روزهه یچل»کاتولیک دارند و با آغاز ریشه هایاین مراسم . هستندایسلندی

• و در آن روز، مردم مقدار زیادی می شوددر ماه فوریه و در روز دوشنبه جشن گرفته نان شکالتیهدوشنبمراسم
.می خورندخامه اینان

• .می خورندو سوپ لوبیا نمک زدهبرۀگوشت می توانند، مردم تا آنجا که اعترافهسه شنبروز بعد، یعنی

• می پوشندمخصوص لباس هاینام دارد و امروزه، در این روز، رسم این است که کودکان چهارشنبه خاکسترروز سوم
.شکالت بگیرندآن هاتا از می خوانندبرای مردم آواز و

• و غذای خوبی برای می دهندکادوشوهرهایشانبه خانم هادر این روز، بسیاری از .در ماه ژانویه استروز شوهر
.است« ثوری»همزمان با آغاز روز شوهر.می آوردندایسلندییا اینکه برای آنها غذاهای سنتی می کننددرست آنها

• که در می شودبرگزار « ثُربلُت»با عنوان جشن هایی، ثوریدرطول. است« نوردیک»نام یک ماه باستانی ثوری
.می شوند، به صورت ترش، دودی و یا نمکی سرو ایسلندیغذاهای سنتی زمستانی آنها

• .می گیرندکادواز همسرانشان گل و خانم هادر ماه فوریه است، که در آن روز زن
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مناسبت هادیگر -سنت ها و اعیاد 

• خیابانی نمایش های.این روز برای کودکان روز تعطیلی و جشن است. در آوریل استنخستین روز تابستان
و دیگر شهرهای کشور برپا ریکیاویکمختلف شهرمحله هایبرای کودکان در سرگرمی هاییکوچک و 

.می شود

• برنامه های، راه پیماییژوئن این روز در همۀ شهرها و روستاهای ایسلند، همراه با۱۷درروز ملی ایسلند
.می شودتفریحی و کنسرت جشن گرفته  http://mml.reykjavik.is/2020/12/02/tyllidagar/

• هالیدیماه اوت بانک ه یدوشنباولین. و اوایل اوت استجوالیبزرگی در اواخر آخرهفتهتعطیلی هالیدیبانک 
جشنواره ای، که مشهورترین آنها می شوندفضای باز برگزار بزرگی درجشنواره هایدر سرتاسر کشور، .است

.می شودبرگزار « وستمنجزایر»است که در 
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کیم بیشی  -سنت ها و اعیاد 

• شهری جشنواره هایدر ایسلند،بخش هادر تابستان، در بسیاری از
با رفتن خانواده هاخانوادگی هستند وجشنواره هااین. می شودبرگزار

.می کنندبه آنها اوقات خوشی را سپری

• به شهرهای یک روزهسفرهایمی توانجشنواره هابرای رفتن به
داپورکارنسواکرانس،وراکرده،سلفوسمانند،ریکیاویکنزدیک

.شت

• ، به مناسبت سالگرد «شب فرهنگ»و « افتخاررژۀ»
.می شوندبرگزارریکیاویک، در ماه اوت درریکیاویکتأسیس
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تعطیالت سراسری در ایسلند 
برای کارهایی که در روزهای تعطیلی سراسری انجام می شوند باید هزینۀ اضافی پرداخت شود

(۰۱/۰۱)روز سال نو 

فرمانپنج شنبۀ

نیکآدینۀ

عید پاک یکشنبۀ

عید پاکدوشنبۀ

(پنجاه روز پس از عید پاک)جشن عروج 

(پنجاه روز پس از عید پاک)پنجاههعید 

پنجاههعید دوشنبۀ

(آوریلپنج شنبۀسومین )نخستین روز تابستان 

(۰۱/۰۵)روز کارگر 

(۱۷/۰۶)روز ملی ایسلند 

(اوتدوشنبۀنخستین )روز تاجر 

از ظهر( ۲۴/۱۲)شب کریسمس 

(۲۵/۱۲)روز کریسمس 

(۲۶/۱۲)باکسینگروز 

از ظهر( ۳۱/۱۲)روز سال نو 
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:دیگرتعطیلی های
، دمی شونبا توجه به اینکه افراد جدید زیادی، از نقاط مختلف جهان، در ایسلند ساکن •

.  می شودایسلندیجدید زیادی وارد فرهنگ مناسبت های

، نمی شوندتعطیالت عمومی حساب خودبه خوداگرچه چنین روزهایی •

درسه مهم درخواست مرخصی از کار یا متعطیلی هایطبیعی است که مردم پیشاپیش برای •

ز تعطیالت بدون حقوق هستند یا اینکه امرخصی هاییتوجه داشته باشید که چنین . را بکنند

.  می شوندتابستان کم 

یسلند را تعطیالت سراسری اه یرا تنظیم کنید تا همهمراهتانخوب است که تلفن 

ما به سر در روز تعطیل به مدرسه یا شبچه هایتانتا اتفاقی -به شما یادآوری کند 

!کار نروید



دیگر روزهای 
مهم

• ، البته اکثراا نمی گیرندرا جشنتولدهایشانهمۀ بزرگساالن.تولدها
با بچه هاگرفتن جشن تولد برای. می گیرندتولدهای مهم را جشن

.حضور خانواده و یا دوستان مرسوم است

• را در بچه هایشانبسیاری از مردم.نام گذارییا مراسمتعمیدغسل
همچنین در . می دهندتعمیدتوسط یک کشیش غسلکلیسا یا در خانه،

مذهبی، میان مردم رایج است که بدون مناسک
انتخاب نام برای . برگزار کنندبچه هایشانبراینام گذاریمراسم

ثبت احوال، پیش از رسیدن کودک به ه یادارگزارش آن بهکودک و
.استالزامیسن شش ماه، www.thjodskra.is
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دیگر روزهای 
ادامه–مهم 

• در سن چهارده سالگی تأیید ایمان می توانندکودکان.مراسم تأیید
ملی کلسیایعضویت دره یادامبرایاین تأیید میل آنها. شوند

نیز وجود دارد مدنی دیگریتأییدهای.می کندایسلند را مشخص
. که ارتباطی با دین ندارند www.sidmennt.is

• در زمینۀ دین آموزش هاییدر مراسم تأیید، به نوجوانان
مختلف جنبه هایدربارۀومی شوداخالقی دادهارزش هایو

.می شودزندگی بحث

• در هنگام برگزاری مراسم تأیید، نوجوانان معموالا از خانواده 
.می گیرندپول هدیهدوستانشانو

• در ایسلند اجباری نیست، چه در کلیسا باشندتأییدیهیچ مراسم 
.چه مراسمی مدنی باشند
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ادامه–دیگر روزهای مهم 

• . می کنندزیادی در ایسلند ازدواجزوج های،هرساله.عروسی
مذهبی یا در دفتر ازدواج تشکل هایدیگردر کلیسا یامی توانندافراد

.را ثبت کنندازدواج شان،

• از همجنس گرایاندر ایسلند ازدواج کنند و ازدواجمی توانندهمجنس گرایان
.دیگر معتبر استازدواج هایه یاندازنظر قانونی به

• برای اکثر آنها . می میرند، حدود دوهزار نفر در ایسلندهرساله.مجلس ترحیم
حضور کشیش در مجلس ترحیم . می شوددر کلیسا برگزارمجلس ترحیم
.اجباری نیست

• . خاکسترکردنوخاک سپاری:دو نوع مجلس ترحیم وجود دارد
و سپس آن را در می دهنددر تابوت قرار، جنازه راخاک سپاری هادر

سوزاندن جنازه، ، پس ازخاکسترکردنو در. می کنندقبرستان دفن
و آن را در قبرستان می ریزندکوزه ایآن را دره یباقیماندخاکستر

.می کننددفن
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ایسلنددین در 

• مردم، بدون ترس از آزار و اذیت و ه ییعنی هم. در ایسلند آزادی ادیان وجود دارد
همچنین این به این معنی است که همه حق دارند . خود را داشته باشنداعتقاداتمی توانندمجازات،
.دینی نباشندتشکل هایازهیچ یکعضورا انتخاب کنند و یا اینکهدینشانخودشان

• -لوتریمسیحیتسنت هایکلیسای ملی ایسلند از. است« کلیسای ملی ایسلند»تشکل مذهبی کشور بزرگ ترین
اهمیت دین در بین افراد مختلف متفاوت است، اما برای بسیاری وقتی صحبت . می کندپیرویاوانجلیکی

و همچنین تعطیالت کریسمس در میان باشد، خاک سپاری، مراسم تأیید، عروسی  وتعمیدمراسمی مانند غسلاز
.کلیسا مهم هستنددین و

• مذهبی و دیدگاه های، جامعه تحمل پذیرشبه طورکلیجوامع مذهبی کوچک و بزرگ در ایسلند زیاد هستند و
.متفاوت را داردفلسفی

• کلیسای کشیش هایدولت ایسلند حقوق. می رسدبخشی از مالیات مردم به تشکل مذهبی که در آن عضو هستند
.می کندایسلند را پرداختملی

• .، اجرای قانون یا نظارت بر اجرای احکام نداردقانون گذاریکلیسای ملی در ایسلند هیچ نقشی در
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سایت ها

www.almannavarnir.is
www.althingi.is

www.borgarsogusafn.is
www.dagarnir.is

www.forseti.is
www.is.wikipedia.org

www.island.is
www.kirkjan.is

www.mcc.is
www.mml.reykjavik.is/ 2020/12/02loj/-a-idnalsi

www.mml.reykjavik.is/ 2020/12/02ragadillyt/
www.mms.is/namsefni/saga-islands

www.syslumenn.is/thjonusta/utgefin-leyfi/listi-yfir-skrad-trufelog-
og-lifsskodunarfelog
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