تاری خ ،جغرافیا و شیوۀ زندگ

فاریس Tungumál: Farsi /

مطالعات اجتمایع  -بخش ۲

تارخچه ایسلند :نکات مهم
 ،اسکان در ایسلند
ی
هنگایمکه مردمبرایزندگدرآنجابهاینکشورمهاجرتکردند• ،
ی
هیچحیواندر
ایسلندآباد شد .درآن زمان،هیچفرد،شهروتقریبا
ایسلندوجود نداشت
ر
بهتینساکنشناختهشدهکهحدودسال ۸۷۰درریکیاویک •
اقامتگزیداستاینگولوور آردناسون است
• (Ingólfur Arnarson) .

درطولدورهسکونت(سال  ۸۷۰تا ،)۹۳۰هزاراننفر،عمدتا ازنروژ• ،
ر
باکشتبه ایسلندمهاجرت کردند .آنهابهاتفاقهمرسانوبرده
ی
بودند،برخازآنهااهل ایرلندوجزایرانگلیسبودند.
هایشان
مهاجرانبههمراهخود،دام،ابزارووسایلآوردند• .
Mynd frá VMST
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تاریخچه ایسلند:
تارخچه ایسلند :نکات مهم ،اسکان در ایسلند.
ازمهاجرانغالبا بهعنوانوایکینگ هایادیمشود• .
ر
هایکشورهایاسکاندیناویوانگلیسباکشتبهکشورهای •
وایکینگ
ر
آنجااشیایقیمت -ومردم -راازشهرهاوروستاها
دیگررفتند،در
دزدیدند.
وایکینگ هایساکنایسلنددردرجهاولازکشاورزانبودند،گرچه •
بر ر
ی
قدرتدربیخودجنگیدند.
ایشافتو
ی
وان کشاورزان •
انثروتمندیکهزمیهایوسییعداشتند،باپت ی 
کشاورز
بهشداران تبدیلشدند.
This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA
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تاریخچه ایسلند:
همه چی
آلتینگ،مجلسایسلند،قدییمترین مجلسفعالدرجهان •
تنگیولت تاسیسشدوهرسالتاwww.althingi.isاست.

درسال  ۹۳۰در
سال  ۱۷۹۹درآنجاتشکیلیمشد.

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA

آلتینگ درریکیاویک درسال ،۱۸۴۴درساختمانمجلس •
دوباره برقرارشدAusturvöllur .در
ی
 ۶۳عضومجلسدرآلتینگ حضورداشتند .آنهابهنمایندگازاحزاب •
سیایسکهبا رأیگتیمحرمانهانتخابیمشدند،
هر  ۴سالیکباردرپارلمانعضویمشدند• .
پسازانتخابات،دولتتشکیلشدهووزرای کابینهمنصوبیمشوند •

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-ND
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•

در سال  ،۱۹۱۵برخی از زنان در ایسلند حق رأی آوردند.
در سال  ،۱۹۲۰به تمام افراد باالی  ۲۵سال حق رأی داده
شد .به تدریج سن رأی گیری کاهش یافت
و اکنون  ۱۸سال است.
رئیس جمهور ایسلند هر چهار سال یک بار انتخاب می
شود.
رئیس جمهور ایسلند  Guðni Thاست .یوهانسون.
اولین زنی که بر طبق اصول حکومت ملی ،به عنوان
رئیس جمهور انتخاب شد Vigdís Finnbogadóttir ،در
سال  ۱۹۸۰بود .او به مدت  ۱۶سال رئیس جمهور بود.

تاریخچه ایسلند:
قوانی رأی گیی و رئیس
جمهور ایسلند

www.forseti.is

Mynd: https://www.forseti.is/
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تاریخچه جزیره:
استقالل ایسلند
ایسلند در سال  ۱۲۶۲استقالل خود را به نروژ از دست داد و بعد از آن •
مستعمره دانمارک شد.
مشهورترین مدافع استقالل ایسلند است• Jón Sigurðsson .
تعطیالت میل ایسلند ،روز تولد او در  ۱۷ژوئن است.
ایسلند در  ۱دسامی  ۱۹۱۸به یک کشور مستقل تبدیل شد• .
جمهوری ایسلند در  ۱۷ژوئن تاسیس شد• .

ایسلند بدون درگیی مسلحانه استقالل یافت• .

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA
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اعتقاد بت پرستی :مهاجران در ایسلند مانند اکثر مردم شمال •
اروپا در آن زمان بت پرست بودند .آن ها به خدایان ،الهه ها و
بت های مختلف اعتقاد داشتند .به خدایان قربانی داده می شد و
برای گرامی داشت آنها جشن هایی برگزار می شد.
مسیحیت :ایسلندی ها در سال  ۱۰۰۰مسیحیت را پذیرفتند و •
انتقال مسالمت آمیز بود.

تاریخچه ایسلند:
دین

کلیسای کاتولیک تا زمان اصالحات در قرن شانزدهم در اروپا •
مسلط بود .اصالحات ایسلند در سال  ۱۵۵۰رخ داد و کلیسای
ایسلند لوترن  -آنژیل
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تاریخچه ایسلند :اقتصاد
ایسلند تا آغاز قرن بیستم یک جامعه کشاورز بود• .
از گوسفندان به عنوان منبع غذایی و •
پشم به طور کامل استفاده شد.

ماهی گیری در قایق های پاروئی بدون روکش انجام می شد• .
با صنعتی شدن قایق ها و معرفی کشتی های ماهیگیری اقیانوس •
پیما ،ماهیگیری افزایش ی افت و شیالت به یک صنعت
بزرگ تبدیل شد.
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تاریخچه ایسلند :مسکن
از قرن  ۹تا  ،۱۹بیشتر مردم ایسلند در مزارع چمن در خانه های •
ساخته شده از چمن و سنگ زندگی می کردند .آن ها استحکام نداشتند
اما گرما را در داخل نگه می داشتند .آنها تاریک و اغلب پر از دود
بودند.
عصرها ،خانواده ها در محله های باالدست می نشستند و در آنجا •
کارهای دستی انجام می دادند ،شعر می خواندند و داستان می گفتند.
پس از پایان جنگ جهانی دوم در سال  ،۱۹۴۵بسیاری از ساختمان •
های کوچک آپارتمانی در ریکیاویک ساخته شد و در اوایل
دهه  ،۱۹۷۰ساختمان های آپارتمانی بزرگ تر در ٍبرید هولت شروع
به ساخت کردند.
Mynd frá VMST
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تاریخچه ایسلند :جنگ جهان دوم
تأثت عمده ای بر جهان از •
جنگ جهانی دوم در سال  ۱۹۳۹تا  ،۱۹۴۵
جمله ایسلند داشت.
ایسلند بی طرفی خود را اعالم کرد اما توسط انگلیس و سپس ارتش •
آمریکا اِشغال شد .ده ها هزار سرباز در کشور بودند.
بسیاری از مردم از حومه شهر به ریکیاویک نقل مکان کردند ،جایی •
که می توانستند در خدمت ارتش باشند.

پس از جنگ ،ایسلند از ایاالت متحده کمک های طرح مارشال دریافت •
کرد و بخشی از این مبلغ را برای ساخت مسکن اجتماعی استفاده
کرد.
ایسلند یکی از اعضای بنیان گذار ناتو در سال  ۱۹۴۹بود• .
Mynd frá VMST
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ایسلند مدرن
ایسلند دارای اقتصاد متنوعی است ،اما صنعت ماهی گیری ،تولید آلومینیوم و صنعت گردشگری از اهمیت زیادی در اقتصاد •
این کشور برخوردار است.

کشاورزان گوشت و سبزیجات تولید می کنند .صنعت و تولید متنوع است• .
شرکت های تولیدکننده فناوری پیشرفته در کشور فعالیت می کنند• .
سطح تحصیالت در ایسلند بسیار باالست و بیشتر مردم در مقطع دبیرستان تحصیل می کنند .زنان بیشتر از مردان تحصیالت •
دانشگاهی دارند.
در آغاز قرن بیستم ،مبارزات طبقاتی عمده ای رخ داد ،زیرا مردم برای حقوقی از جمله حق مرخصی استعالجی ،حداقل •
زمان استراحت ،محدودیت های زمانی کار ،مرخصی والدین و مزایای بیکاری می جنگیدند.
جنبش زنان بخشی از مبارزات حقوق برابر در ایسلند است .زنان برای حق رأی دهی ،حقوق یکسان و برابری جنسیتی در •
تمام زمینه ها مبارزه کردند .نامزدهای حزب زنان به عنوان اعضای مجلس خدمت می کردند.
ده ها سال طول کشید تا جنبش حقوق همجنس گرایان به حقوق برابر برسند• .
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موقعیت جغرافیان
ایسلند یک جزیره بزرگ در اقیانوس اطلس (۱۰۳.۰۰۰کیلومتر مربع) •
و بخشی از اروپاست.
ایسلند فعالیت آتش فشانی گسترده و بسیاری از مناطق دارای انرژی •
زمین گرمایی را دارد .در این جا یخچال های طبیعی و میدان گدازه
نیز وجود دارد.
این کشور پوشش گیاهی کمی دارد• .

خط ساحلی بسیار ناهموار است ،دارای بسیاری از فالت ،خلیج ها و •
ورودی ها است.
مناطق مرتفع  ۷۵٪کشور را تشکیل می دهد ،اما هیچ کس در آنجا •
زندگی نمی کند.
Mynd frá VMST
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موقعیت جغرافیان :زمیلرزه و فورانهای آتشفشان
پوسته زمین در حرکت مداوم است .این موضوع باعث ایجاد تنش می شود• ،
پوسته شکسته و زمین می لرزد .این همان چیزی است که ما آن را زلزله می
نامیم.
در ایسلند زلزله به صورت مکرر رخ می دهد .منش أ اکثر آن ها دور از سکونت •
گاههای انسانی است.
اگرچه خانه های ایسلند ی مقاوم هستند ،اما در زمین لرزه های بزرگ برخی از •
آن ها آسیب دیده اند.
هنگامی که ماگما و گاز از عمق زمین به سطح زمین می آیند آتش فشان ها فوران •
می کنند .گدازه در سراسر زمین جاری می شود و خاکستر روی زمین می ریزد.
فوران های آتش فشانی در ایسلند به صورت مکرر رخ میدهد• .
ی
فشانمشهوردرسالهایگذشته :فورانجزایروستمن درسال •
فورانآتش
۱۹۷۳
درسال ۲۰۱۰استEyjafjallajökull .وفوراندر •
This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-NC
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موقعیت جغرافیان :پاسخ به زلزله
اگر هنگام شروع زلزله در خانه هستید ،به بیرون ندوید• :
در جایی که هستید بمانید  -بسیاری از حوادث هنگامی که مردم در هنگام ریزش آوار به بیرون می دوند ،اتفاق می •
افتد.
زیر یک میز یا تخت بروید ،از سر و گردن خود محافظت کنید ،به مبلمان مستحکم ،بچسبید• .
در گوشه ای در کنار یک دیوار محافظ یا در چهارچوب َدر کنار یک دیوار محافظ زانو بزنید• .
در صورت بیدار بودن و مواجه شدن با زمین لرزه ،از سر و صورت خود با بالش محافظت کنید• .
از پنجرهها دور بمانید ،ممکن است آن ها بشکنند• .
در زمان احساس زلزله ،اگر در بیرون از خانه هستید ،به داخل خانه ندوید• :
اگر زمین لرزه را احساس کردید :بیرون بمانید ،سعی کنید پناهگاهی برای پناه گرفتن ،پوشاندن و محفوظ ماندن ،پیدا •
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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موقعیت جغرافیایی:
یخچال های طبیعی  ،رودخانه ها و آبشارها
 Vatnajökullدر جنوب شرقی ایسلند بزرگترین یخچال طبیعی اروپا است• .
مردم می توانند به تورهای یخچال های طبیعی بروند• .
ماهی آزاد شکم سرخ قطب شمال  ،ماهی قزل آال یا َسلمون اغلب می توانند •
در دریاچه ها و رودخانه های ایسلند صید شوند.
در سراسر ایسلند آبشار های بزرگ و کوچکی وجود دارد .از معروف •
ترین آبشار های ایسلند می توان
اشاره کرد ssofttieD ،Seljalandsfoss .و Gullfossبه
 ،به طور منظم فوران می کند ، Geysir.در منطقه • Strokkur
رودخانه های قدرتمند برای تولید برق مهار شده اند• .

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA
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موقعیت جغرافیایی:
شرایط آب و هوایی
ایسلند چهار فصل دارد :زمستان ،بهار ،تابستان و پاییز• .
در تابستان ،متوسط دما در حدود  ۱۰درجه سانتیگراد و در زمستان •
بین  -۱۰تا صفر درجه سانتیگراد است.

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

Mynd: https://notendur.hi.is/brh12/Kennsla/dt2/
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در زمستان گاهی طوفان ،ازجمله در مناطق شهری اتفاق میافتد .اداره •
هواشناسی ایسلند از یک سیستم هشداردهنده با چهار کد رنگ استفاده می کند:
www.vedur.isهشدار سبز ،زرد ،نارنج و قرمز.
هشدارهای نارنجی و قرمز را باید جدی گرفت .افراد باید سعی کنند در •
خانه بمانند و از مسافرت خودداری کنند و کودکان نباید به تنهایی به
مدرسه رفت و آمد کنند.
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موقعیت جغرافیایی:
آبو هوا و زندگی روزمره
هوا تأثیر زیادی در زندگی روزمره در ایسلند دارد و ایسلندی ها می •
توانند بی وقفه درباره ی هوا صحبت کنند.
ممکن است در زمستان برف زیادی ببارد ،بنابراین مردم باید برروی •
ماشین های خود زنجیر چرخ استفاده کنند .برف ها باید پارو شوند و
نمک یا شن و ماسه در مسیرهای پیاده روی و خیابان ها توزیع شود تا
مردم بتوانند راه بروند و رانندگی کنند.
توصیه می شود برای جلوگیری از لیز خوردن روی یخ ،از کفپوش یخ •
شکن زیر کفش خود استفاده شود.
زمستان ها بسیار تاریک و روشنایی روز بسیار کم است .شفق های •
شمالی در طول زمستان در آسمان می درخشند.

تابستان ها بسیار روشن است ،از جمله شب ها! •
17
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ایسلندیها با آبو هوای ایسلند سازگارشدند .آنها اگر برف و •
هوای سرد وجود داشتهباشد به بیرون میروند.

اگر لباس گرم بپوشید ،بیرونرفتن برای پیادهروی در زمستان •
بسیار طراوتبخش است.
اسکی و اسکیت نیز از فعالیتهای محبوب زمستانیاست• .
کودکان دوستدارند به سورتمه سواری بروند و با سورتمه به •
پایین دامنه کوه سر بخورند.
در تابستان ،بیشتر ایسلندیها ترجیح میدهند در بیرون از خانه •
باشند و در حالیکه هوا گرم و روشن است از وقت استفاده کرده
و به باغ خود رفته ،سفرکنند  ،دوچرخهسواری کرده ،قدم بزنند و
بیرون از خانه بروند.
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روشزندگی:
سنتها و اعیاد :کریسمس سال نو
کریسمس برای اکثر مردم یک سنت مهم و جشن بزرگ خانوادگیاست• .
کریسمس بهمنظور یادآوری تولد عیسیمسیح جشن گرفته میشود ،اما •
جشنهای مشابه در زمان قبل از مسیحیت در همان زمان برگزار میشد تا
ظهور تدریجی نور روز را جشن بگیرند.
ظهور ماه منتهی به کریسمس است .افراد در طول ظهور فعالیتهای •
سرگرمکننده زیادی از جمله :پختن کلوچه ،ساخت صنایعدستی کریسمس ،و
شکالتهای کریسمس و رفتن به کنسرتهای کریسمس دارند .عشق برادرانه
رایجاست و بسیاری از آنها به امور خیریه کمک
www.mml.reykjavik.is/ idnalsi-a-loj/2020/12/02میکنند.
 ۱۳جادوگرکریمس ایسلندی،از  ۱۳روزقبلازکریسمسییکییک بهشهر •
کفش رارویطاقچهپنجرهبگذارند،جادوگر
یمآیند .کودکانمعتقدند کهاگر ر 
کریسمسهدیهکوچیکدرآنقراریمدهد.
/

Mynd:https://www.sykur.is/2014/2125/jolasveinarnir-koma-i-thessari-rod
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سنتها و اعیاد :کریسمس سال نو
تشییع جنازه ثورالک در  ۲۳دسامبر برگزار میشود .در آن روز ،بسیاری از •
مردم ماهی تخمیرشده میخورند که بوی بسیار تندی داد .مغازهها تا دیروقت
بازهستند و مردم تالش میکنند تا قبل از کریسمس نظافت منزل و خرید خود
را بهپایان برسانند.
شب کریسمس در  ۲۴دسامبر است .کریسمس در آن شب از ساعت  ۶شروع •
میشود .خانوادهها قبل از بازکردن کادوهای کریسمس،شام کریسمس را باهم
میخورند .بسیاری در مراسم عشاء ربانی شرکت میکنند .خیریهها اغلب
برای افرادی که در کریسمس تنها هستند مراسم شام کریسمس را
برگزار میکنند.
روز کریسمس  ۲۵دسامبر و روز بوکس  ۲۶دسامبر است .بسیاری از مردم •
رسم میزبانی یا شرکت در یک مهمانی کریسمس را دارند.
 ۳۱دسامبر ،آخرین روز سال است .به مناسبت سال نو ،معموال مهمانیهایی •
در خانهها همراه با آتشبازی برگزار میشود .مهمانیها در خانهها و
میخانهها تا صبح ادامه پیدا میکنند.
Mynd frá VMST
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سنتها و اعیاد – عید پاک
عید پاک بزرگترین عید مسیحیان است .در روز عید پاک ،رستاخیز مسیح جشن •
گرفته میشود.
عید پاک برای بسیاری تعطیلی خوشایندی پس از زمستانی طوالنی مدت به حساب •
میآید .اکثر افراد پنج روز پیاپی تعطیلی دارند (از پنجشنبه تا دوشنبه).
خوردن شکالتهای تخممرغی در روز عید پاک مرسوم است و معموالا بچهها •
برای آن هیجان زیادی دارند.
مدرسهها هفتۀ قبل از عید پاک تعطیل هستند• .

در طول تعطیالت عید پاک ،بسیاری از مردم به اسکی یا کلبۀ تابستانیشان •
میروند یا اینکه در خانه میمانند و استراحت میکنند.

Mynd:https://www.mbl.is/greinasafn/grein/1327462/
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سنتها و اعیاد  -دیگر مناسبتها
This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA

«دوشنبه ی نانشکالتی»« ،سهشنبه ی اعتراف» و «چهارشنبه ی خاکستر» سنتهای شادیآوری در فرهنگ •
ایسلندی هستند .این مراسم ریشههای کاتولیک دارند و با آغاز «چله ی روزه» در ارتباط هستند.

مراسم دوشنبه نانشکالتی در ماه فوریه و در روز دوشنبه جشن گرفته میشود و در آن روز ،مردم مقدار زیادی •
نان خامهای میخورند.
روز بعد ،یعنی سهشنبه اعتراف ،مردم تا آنجا که میتوانند گوشت برۀ نمکزده و سوپ لوبیا میخورند• .
روز سوم چهارشنبه خاکستر نام دارد و امروزه ،در این روز ،رسم این است که کودکان لباسهای مخصوص میپوشند •
و برای مردم آواز میخوانند تا از آنها شکالت بگیرند.
روز شوهر در ماه ژانویه است .در این روز ،بسیاری از خانمها به شوهرهایشان کادو میدهند و غذای خوبی برای •
آنها درست میکنند یا اینکه برای آنها غذاهای سنتی ایسلندی میآوردند .روز شوهر همزمان با آغاز «ثوری» است.
ثوری نام یک ماه باستانی «نوردیک» است .درطول ثوری ،جشنهایی با عنوان «ثُربلُت» برگزار میشود که در •
آنها غذاهای سنتی زمستانی ایسلندی ،به صورت ترش ،دودی و یا نمکی سرو میشوند.
روز زن در ماه فوریه است ،که در آن خانمها از همسرانشان گل و کادو میگیرند• .
22
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سنتها و اعیاد  -دیگر مناسبتها
نخستین روز تابستان در آوریل است .این روز برای کودکان روز تعطیلی و جشن است .نمایشهای خیابانی •
کوچک و سرگرمیهایی برای کودکان در محلههای مختلف شهر ریکیاویک و دیگر شهرهای کشور برپا
میشود.
روز ملی ایسلند در  ۱۷ژوئن این روز در همۀ شهرها و روستاهای ایسلند ،همراه با راهپیمایی ،برنامههای •
http://mml.reykjavik.is/2020/12/02/tyllidagar/تفریحی و کنسرت جشن گرفته میشود.
بانک هالیدی تعطیلی آخرهفته بزرگی در اواخر جوالی و اوایل اوت است .اولین دوشنبهی ماه اوت بانک هالیدی •
است .در سرتاسر کشور ،جشنوارههای بزرگی در فضای باز برگزار میشوند ،که مشهورترین آنها جشنوارهای
است که در «جزایر وستمن» برگزار میشود.
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سنتها و اعیاد  -کیم بیشی
در تابستان ،در بسیاری از بخشها در ایسلند ،جشنوارههای شهری •
برگزار میشود .این جشنوارهها خانوادگی هستند و خانوادهها با رفتن
به آنها اوقات خوشی را سپری میکنند.

برای رفتن به جشنوارهها میتوان سفرهای یکروزه به شهرهای •
نزدیک ریکیاویک ،مانند سلفوس ،وراکرده ،اکرانس و پورکارنس دا
شت.
«رژۀ افتخار» و «شب فرهنگ» ،به مناسبت سالگرد •
تأسیس ریکیاویک ،در ماه اوت در ریکیاویک برگزار میشوند.

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-NC-ND
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تعطیالت سراسری در ایسلند
برای کارهایی که در روزهای تعطیلی سراسری انجام میشوند باید هزینۀ اضافی پرداخت شود

تعطیلیهای دیگر:
• با توجه به اینکه افراد جدید زیادی ،از نقاط مختلف جهان ،در ایسلند ساکن میشوند،
مناسبتهای جدید زیادی وارد فرهنگ ایسلندی میشود.
• اگرچه چنین روزهایی خودبهخود تعطیالت عمومی حساب نمیشوند،
• طبیعی است که مردم پیشاپیش برای تعطیلیهای مهم درخواست مرخصی از کار یا مدرسه
را بکنند .توجه داشته باشید که چنین مرخصیهایی بدون حقوق هستند یا اینکه از تعطیالت
تابستان کم میشوند.

روز سال نو ()۰۱/۰۱

پنجشنبۀ فرمان
آدینۀ نیک
یکشنبۀ عید پاک
دوشنبۀ عید پاک
جشن عروج (پنجاه روز پس از عید پاک)

عید پنجاهه (پنجاه روز پس از عید پاک)
دوشنبۀ عید پنجاهه
نخستین روز تابستان (سومین پنجشنبۀ آوریل)

خوب است که تلفن همراهتان را تنظیم کنید تا همه ی تعطیالت سراسری ایسلند را
به شما یادآوری کند  -تا اتفاقی بچههایتان در روز تعطیل به مدرسه یا شما به سر
کار نروید!

روز کارگر ()۰۱/۰۵
روز ملی ایسلند ()۱۷/۰۶
روز تاجر (نخستین دوشنبۀ اوت)
شب کریسمس ( )۲۴/۱۲از ظهر
روز کریسمس ()۲۵/۱۲
روز باکسینگ ()۲۶/۱۲

روز سال نو ( )۳۱/۱۲از ظهر
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تولدها .همۀ بزرگساالن تولدهایشان را جشن نمیگیرند ،البته اکثرا ا •
تولدهای مهم را جشن میگیرند .گرفتن جشن تولد برای بچهها با
حضور خانواده و یا دوستان مرسوم است.
غسل تعمید یا مراسم نامگذاری .بسیاری از مردم بچههایشان را در •
کلیسا یا در خانه ،توسط یک کشیش غسل تعمید میدهند .همچنین در
میان مردم رایج است که بدون مناسک مذهبی،
مراسم نامگذاری برای بچههایشان برگزار کنند .انتخاب نام برای
کودک و گزارش آن به اداره ی ثبت احوال ،پیش از رسیدن کودک به
www.thjodskra.isسن شش ماه ،الزامی است.

26

www.landneminn.is

دیگر روزهای
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مراسم تأیید .کودکان میتوانند در سن چهارده سالگی تأیید ایمان •
شوند .این تأیید میل آنها برای ادامه ی عضویت در کلسیای ملی
ایسلند را مشخص میکند .تأییدهای مدنی دیگری نیز وجود دارد
www.sidmennt.isکه ارتباطی با دین ندارند.
در مراسم تأیید ،به نوجوانان آموزشهایی در زمینۀ دین •
و ارزشهای اخالقی داده میشود و دربارۀ جنبههای مختلف
زندگی بحث میشود.
در هنگام برگزاری مراسم تأیید ،نوجوانان معموالا از خانواده •
و دوستانشان پول هدیه میگیرند.

دیگر روزهای
مهم – ادامه

هیچ مراسم تأییدی در ایسلند اجباری نیست ،چه در کلیسا باشند •
چه مراسمی مدنی باشند.
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دیگر روزهای مهم – ادامه
عروسی .هرساله ،زوجهای زیادی در ایسلند ازدواج میکنند• .
افراد میتوانند در کلیسا یا دیگر تشکلهای مذهبی یا در دفتر ازدواج
 ،ازدواجشان را ثبت کنند.

همجنسگرایان میتوانند در ایسلند ازدواج کنند و ازدواج همجنسگرایان از •
نظر قانونی به اندازه ی ازدواجهای دیگر معتبر است.
مجلس ترحیم .هرساله ،حدود دوهزار نفر در ایسلند میمیرند .برای اکثر آنها •
مجلس ترحیم در کلیسا برگزار میشود .حضور کشیش در مجلس ترحیم
اجباری نیست.

Mynd frá VMST
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دو نوع مجلس ترحیم وجود دارد :خاکسپاری و خاکسترکردن• .
در خاکسپاریها ،جنازه را در تابوت قرار میدهند و سپس آن را در
قبرستان دفن میکنند .و در خاکسترکردن ،پس از سوزاندن جنازه،
خاکستر باقیمانده ی آن را در کوزهای میریزند و آن را در قبرستان
دفن میکنند.
www.landneminn.is
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دین در ایسلند
در ایسلند آزادی ادیان وجود دارد .یعنی همه ی مردم ،بدون ترس از آزار و اذیت و •
مجازات ،میتوانند اعتقادات خود را داشته باشند .همچنین این به این معنی است که همه حق دارند
خودشان دینشان را انتخاب کنند و یا اینکه عضو هیچیک از تشکلهای دینی نباشند.
بزرگترین تشکل مذهبی کشور «کلیسای ملی ایسلند» است .کلیسای ملی ایسلند از سنتهای مسیحیت لوتری• -
اوانجلیکی پیروی میکند .اهمیت دین در بین افراد مختلف متفاوت است ،اما برای بسیاری وقتی صحبت
از مراسمی مانند غسل تعمید ،مراسم تأیید ،عروسی و خاکسپاری و همچنین تعطیالت کریسمس در میان باشد،
دین و کلیسا مهم هستند.
جوامع مذهبی کوچک و بزرگ در ایسلند زیاد هستند و بهطورکلی ،جامعه تحمل پذیرش دیدگاههای مذهبی و •
فلسفی متفاوت را دارد.
بخشی از مالیات مردم به تشکل مذهبی که در آن عضو هستند میرسد .دولت ایسلند حقوق کشیشهای کلیسای •
ملی ایسلند را پرداخت میکند.
کلیسای ملی در ایسلند هیچ نقشی در قانونگذاری ،اجرای قانون یا نظارت بر اجرای احکام ندارد.
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سایتها
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/ idnalsi-a-loj/2020/12/02
www.mml.reykjavik.is/ ragadillyt/2020/12/02
www.mms.is/namsefni/saga-islands
www.syslumenn.is/thjonusta/utgefin-leyfi/listi-yfir-skrad-trufelogog-lifsskodunarfelog

www.reykjavik.is
www.sidmennt.is
www.thingvellir.is
www.thjodminjasafn.is
www.vedur.is
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