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پىخجه 

ئًَ ًێوۆًینًٌهیً ىًٌڵدانً ةۆ سیاثز ناضاندنی شاهاره ةًناٌةانگًهًی (مًَ ٌسین)ی ئًحمًدی خانی  ،ثا ئێطجا دهیان ًێوۆًینًٌه ًًةارهی دۆسینًٌهی ةنًڕوت
ٌ ىٍنًر ٌ ثًهنیى ٌ ناٌهڕۆهی ئًَ شاهاره هزاٌه  ،ةًشێویان یًهرتی ڕوت ئًهًنًٌه ٌ ىًندێویشیان درێژوپێدهری ًێوۆًینًٌههانی پێش خۆیانن ًً ،دٌای
گزٌپی ڕٌانگً سۆرثزین ىًٌڵدان ةۆ دۆسینًٌهی ةناغًی دهكً هالضیوًهان هزاٌه  ،ةً ٌٌردةٌٍنًٌه ًً هجێتًهانی هزمانجی ژٌٌرٌ ٌ ةًشێى ًًٌ ٌثارانًی ًً
سمانی ڕٌضی ٌهرگێڕدراٌن  ،ئًَ ًێوۆًینًٌه ئًنجامدرا ًً ،ضًر ىًمان ڕێتاسیش ًً داىاثٌٍی ةًردهٌامی دهةێح  ًًَ،شاهاره ٌ ةًرىًمًهانی ثزی ئًدهةی .
گرنگهلان :ئاخاٌثنى هٌجٍرَ  ,شارضجاىن ،ةًنَ ناضٌٍناًٌشمى ،ثٍخمی میانڕوٌهی ،ثٍخمی هۆمًالیًثی.

وشه


ب

پێشهلی 


ناغًی ئًدهةیاثی هٍردی ًًدید ٌ ةۆچٌٍنی ضًرجًَ نٌٍضًران ئًدهةناضان ٌ ةیزمًندانی ةٍاری ئًدهةی هٍردی ٌ
جیيانی دا ًً شاهاره ةًناٌةانگًهًی (مًَ ٌ سین)ی ئًحمًدی خانی خۆی دهةینێجًٌه  ،ىًر ةًرىًمێوی ئًدهةی ًً
ضًردهمی هالضیى ٌ ٌه ئًٌانًشی ةًر ًً هالضیى ئًگًر ةً نٌٍرساٌه ماةنًٌه یاخٍد ًً سمانی خًًوی دٌاثز
نٌٍرساةنًٌه ةًرىًمێوی ىٍنًریی سۆر ةًرس ٌ پێشوًٌثٌٍیان پێٍه دیاره  ،ڕونگً ةًشێى ًًٌ ةًرىًمانًی ًًضًردهمێوی سۆر هۆن
نٌٍرساةنًٌه ًًةًرىًمً نٍرساٌههانی ئێطجا ةًثٍاناثز ٌهاریگًر ثز ٌ ةً ضٌٍدثزن ةۆ خٍدی ئًدهةیاثًهًیان (.مًَ ٌ سین)ی
ئًحمًدی خانی یًهێوً ًًٌ شاهاره ةًثٍانا ٌ ضٍدمًندانًی هً ًً ئًدهةیاثی هٍردی هالضیى ةۆمان ماٌهثًٌه  ،ثا ئێطجاش نٍضًران
ٌ ئًدهةیاثناضانی جیيانی ًًمًڕ ئًٌ شاهاره ةۆچٌٍنی جیاٌاسیان ىًیً ةً جۆرێى ئًٌ شاهاره ةًةًرىًمێوی ناٌاسهی ئًدهةیاثی
هٍردی دهناضێنن ًًٌ ،انًش ڕۆماننٍص ٌ فًیًٌضٍف ( فیٍدٌر دٌضجٍیفطوی) یًهێوً ًً ڕۆماننٍص  ،شاعیز  ،نٍضًر ٌ
فًیًٌضٍفی ئًدهةی ڕٌضی ًً ضًردهمی ضًدهی ةیطجًمدا ًً هۆڕێوی نٍضًرانی ئًدهةی ڕٌضی دا ناٌی (مًَ ٌ سین) ٌهن ڕۆمان ٌ
ةًرىًمێوی پێشوًثٌٍی ئًدهةی دێنێح ،ةًالَ ئًٌهی جێی داخً ٌهن ةًرىًمێوی ئًدهةی هٍردی ناٌی ناىێنێ ةًًوٍ هٍرثًی
كطًهانی دهڵێ ( :ئًدهةیاثی گًالنی ثز (مًَ ٌ سین)و ،ةًةیزێوی جٍانی ضًرنج ڕاهێش نٍرساٌهثًٌه )  .هًٌاثً ئًَ شاهاره ةایًخ ٌ
گزنگییًهی سۆری ىًیً ةۆ ئًدهةیاثی هٍردی .
ی(مهًوزین) :

ممیشالاره 
له


چه
-0
مًَ ٌ سینی ئًحمًدی خانی ٌههٍ ئینطوٌۆپیدیایًهی مًسنی فۆًوٌۆری هٍردییً ًً ،نێٍان ةیزه نًثًٌایًثیًهًی ٌ
ئًڤینداریًهًی دا ثا ئیطجا ضًرجًَ ثێکطجی "مًَ ٌ سین" ٌههٍ پزۆژو یان ئاخاٌثنێکی نًثًٌهییً ،ةًشێوی سۆری نٍضًرانیش ڕٌٌه
ئًٌینداریًهًی دهخًنً پێشی  ،ةًاڵَ ًًنێٍان ئًٌ دٌٌ ثٍێیً ،ئاخاٌثن ٌ گێڕانًٌه گشجیً دا ،خانی کۆمًڵێى ٌثار ًً ةنیاد ٌ
ناٌهڕۆهی ئًٌ شاهاره دێنێجً هایًٌه ٌهن :
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 ئاخاٌثنی ضیاضیئاخاٌثنی کۆمًاڵیًثی ،ڕوخنًییئاخاٌثنی کًٍجٍری ،شارضجانیئاخاٌثنی ژیۆپۆًیجیکیئاخاٌثنی ڕوخنًیی ئًدهةیئاخاٌثنی فًًطًفیئاخاٌثنی ئًٌینداریمًَ ٌ سین شاهارێوی مًسنً ًً ئًدهةی هٍردیدا  ،دهیان ٌ ضًدان نٍضًر ٌ ًێوۆًًر ٌ فًیًٌضٍفی هٍرد ٌ ةێگانً
ةًشێٍهی جۆراٌ جۆر ةاةًثًهًیان خطجۆثًڕٌٌ  ،ىًرةۆیً ًً دیدی جۆراٌ جۆرهٌه مًَ ٌ سین پًضند هزاٌه ًًٌانً  ،عًالئًددین
ضًجادی ةً ڕۆشنوًرهٌهی ئًدهةی هٍردی ٌهضفی دههات ٌ دهًێ :
نىوصینهخشیزێڕکفجی

ًکه
ڵه 
قه 

واژنهفجی


نگیةىوکه

یدایده

شه
کانثاةهىىمیرۆش


چیرۆکنىوصه
ةىونةهچیرۆک

نگه
وده 
رئه 
ةه 
وه 

نىوش
نگینهوایخانیةىو

نگه 
ده
وده 
ئه 

وجهوانیةىو
شمشاڵیگیانینه 

صجانصهرخۆشانیڕاز

په 
ره
ةاده 

یعاشقپۆویچاوةهناز

قه 
ثاره

گسادهیدیار
میروشایار،ةه 

وپهری،ئاغاوجىوثیار
فریشجه 

وااڵنیمهً،کناچانیزین


ره
میرزهیندین

که 
یئه
رده 
راپه 
صه 
چهکۆوعارف،صجیوثاژدین

یةهکین
یشىومه 


کر،وه

ةىونةه
حه 
یسه

وثنهخۆشخىانی
مىوکه 

مانه 
ىه
ئه 

حمهدیخانی(!..حجیجحفر:2112،ه )22
ثیشکیفیکریئه 

ةه

ةًر ًً ضێ ضًده ًًمًٌ پێش شاعیزی هٍرد ٌ سانای مٍضڵامن ٌ پیاٌه ناٌدارههًی نێٍ ئًدهةیاثی هٍردی ٌ جیيانی
(ئًحمًدی خانی) شاهار ةًناٌةانگًهًی مًَ ٌ سینی ثًٌاٌ هزدٌٌه ٌ ًًضًرةیزێوی ڕٌٌنرت ٌ ئاشناثز ةً خٍێنًرانی نٍضیٍهثًٌه ٌ
خطجٍیًثیً دهضجی خٍێنًران .
مًَ ٌ سین ًًالیًن داضجانێوی ئًٌینداریً ٌ ًًالیًهی ثز ڕٌٌداٌێوی پڕ مًثزضی هۆمًالیًثی ٌ هێشًی چینایًثییً  ،هً ةۆ
ضًدان ضاڵ ڕٌٌداٌه ئًٌینداریًهانی نێٍ هۆمًًگای هٍردی ًً پڕمًثزضیدارثزین ٌ هارهضات ئامێش ڕٌٌداٌ ةٌٍن هً ةًىۆیًٌه دهیان
گًنج ٌ جٍانی ٌاڵت  ،ىۆی هێشً عًشایزیًهانیانًٌه ًًالیًن گًٌره ٌ ئاغا ٌ دهضًاڵثداران ٌ ةاٌن ٌ ةزاهانیانًٌه دههًٌنً ژێز
ىًڕوشًی هٍشنت  ،ئًَ ڕٌٌداٌه ڕاضجًكینًی مًَ ٌسینیش ةًىۆی ةیز عًشایزیًهًیًٌه پڕةٌٍه ًً مًثزضی ،ةًجۆرێى جیاٌاسیًهی
گًٌره ًًنێٍان ئًَ داضجانً ٌ داضجانً هٍردییً هالضیوًهانی ٌههٍ ( خٍرسه ٌ شیزین ٌ یٍضف ٌ سًًٌیخا)ىًیً  .چٍنوً مًَ ٌ سین
ةًىۆی شاهاره جٍانًهًیًٌه جیاٌاسثزین داضجانی ضًردهمی خۆی ةٌٍ  ،ةًشێوی جٍانی شاهارههًی مًَ ٌ سین ةًىۆی
ڕونگدانًٌهی ناٌهڕۆهًهًی ةٌٍه ةًةیزی ناضیۆناًیشمی ٌ هۆمًالیًثی ٌ ضۆفیگًرییًٌه.
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ٌاثً ئًحمًدی خانی ةًىۆی ةٌٍنی سانیاری ىًمًالیًنی هًضێجی ٌ نارساٌی ٌ ًێياثٌٍی ئًَ نٍضًر ٌ شاعیزه ةًناٌةانگً ًً دٌٌ
ثٍێی جیاٌاسدا شاهار ٌ ةًرىًمً ئًدهةیًهانی دهخزێجً ڕٌٌ .
ةًشێوی نٌٍضًران شاهارههًی مًَ ٌ سین ةً داضجانێوی ئًٌیندار ٌ ةًشێویشی ةً داضجانێوی هۆمًالیًثی ٌ نًثًٌایًثی
پًضنی دههًن  ،ىًرةًىۆی ئًَ دٌٌ ڕٌٌه جیاٌاسهی داضجانًهً دهچێجً كاًتێوی ئاًۆس ٌ خٍێندنًٌه ىًًگزی سیاثز  ،ةًشێوی
نٍضًران ٌ ةیزمًندان ئًَ دهكً ئًدهةیً ٌهن دهرةڕێنێوی ةًىێش ةۆ ىًضح ٌشاناسیوزدن ةً ئیجیوی نًثًٌایًثی هٍرد دهخٍێننًٌه
،ىًرٌهىا ٌهن دهرةڕینی ئاٌات ةۆ ىًةٌٍنی دهًًٌثێوی هٍردیً  ،ىًرةۆیً ئًحمًدی خانی هارههًی ةًفارضی نًنٍضی ٌ هًًًضًر
ٌ ةًندی ئًٌدا سمانی فارضی ًًئاراداةٌٍ ةۆ دهرةڕینی ئًدهةی .ةً جۆرێى دهیجٍانی ئًدهةیاثًهًی دهًًٌمًندثز ةوات ةًىۆی
ةًهارىێنانی سمانێوی ةًىێشه  ،ئًٌ ًێکيااڵنًی چیزۆک ٌ دیتاچً ،ئًدهب ٌ ضیاضًت ،کاکڵ ٌ ثٍێکڵ ٌ مێژٌٌ ٌ ئًفطانً" ،مًَ ٌ
سین"ی خانی کزدٌٌهثً ةًرىًمێکی ىًره گًٌرهی ئًدهةی کٍردی ٌ ةًرىًمێکی گزنگ ٌ ىێشجا ةاش نًنارساٌی ئًدهةی جیيانی.
"مًَ ٌ سین" حًماضًثێکی ڕۆمانجیکً کً ثێیدا چارهنٌٍضی کٍردان ةً ٌشًگًًی ثزاژدی کًضایًثی كارهمانان دهردهةڕێ .ڕۆمانطی
ثزاژێدی ةً ڕومشی نًثًٌهیی نێٍ ئاخن کزاٌه ٌ گًًێک ئامانجی نیشجامنپًرٌهرانًی ثێدایً .ڕێگً ةًٌه ةدهین ةا خانی ةۆ خۆی ةڵێ ،
جگًی ًًٌهی ةً هٍردی ( مًَ ٌسین)ی نٍضیٍه ةً چًندان جار ًًناٌ مًَ ٌ سینًهًی ةاضی سانطح ٌ مًعزیفًی الی هٍرد هزدٌٌه
ٌهن چۆن دهًێ :
ةێژثنکىئهکراد

داخه 
وقنه

ثن،ةێئهصيوةىنیاد


عریفه

ةێمه
نىاعیمیىىهتخىدانکجێنب


ئه
کىرمانجثهنێدةیحضێنب

رنهةینکىکىرمانج
زه 
ىىێنه 

ىه 
ًئه

کرنژةۆخىهئامانج


عیشقێنه
پڕدةێکهماون

کىرمانجنه

صهنپىور:0222،ه )22
جاون(حه 


ثیموةێمه

مامدیه

ئه

جگً ًًٌهش خانی سمانی هٍردی ةًىًًشانی ثا شاهارهجٍانًهانی خۆی ةً سمانی خۆی (هٍردی) ةًخًًوی ثز ةناضێنێ  .سۆر
ًً هٍردههانی ضًدهی ةیطجًَ ىًضجی خۆیان ًً دێزههانی خانی دا ناضیٍهثًٌه ةًٌ ئاهامً گًیشجٌٍن هً ىًمیشً ئًحمًدی خانی
ًًىًًٌی ةًىێشی ٌ ىێنانًهایًٌهی ئاٌات ٌ خًٌنی هٍردیداةٌٍه ىًر ئًمًش ٌایوزدٌٌه ئًحمًدی خانی ةً ةاٌهی ناضیٍناًیشمی
گًٌرهی هٍرد ناٌسهند ةوزێح .ةًثایتًثیش ةًىۆی مًَ ٌ سینًهًیًٌه ڕۆًێوی گًٌرهی ةینی ًً ىۆشیاری نًثًٌهیی ٌ ئاشناهزدنی
میًٌٌثانی ثز ٌ نًٌههانی هٍرد ةً ئًدهةیات ٌ ةارٌدۆخً نًثًٌایًثیًهًی ضًردهمی سۆر هۆنی هٍرد .
ثائیطجاش ًً نێٍان ئًٌ دٌٌ ةیزٌڕایً (( (مًَ ٌ سین ٌهن شاهارێوی نًثًٌهیی  ،مًَ ٌ سین ٌهن شاهارێوی ئًٌینداری)ًًنێٍان
هۆمًًێى گێڕانًٌهی جیاٌاس )).نًثٍانزاٌه سانیاری یًهالهًرهٌه ةخزێجً ڕٌٌ .ىًرٌهىا ًً نێٍان (شاهار  ،داضجان  ،چیزۆن ) ىێشجا ةً
ةیزٌڕای جیاٌاسهٌه ًًضًر ئًدٌێن.
چیزۆکێک کە چەندین گێڕانەٌەی ىەیەٌ جیاٌاسی ًە نێٍان ثٍخمەکانی ڕٌٌهاری گێڕانەٌەیدا ىەیە ،ةەاڵَ ناٌەڕۆکی
ڕەضەنی چیزۆکەکە ةۆ چًند جٍگزافیا ٌ شارضجانیًثێى نشیى دههزێجًٌه ًًٌانًش (ةاهٍری هٍردضجان /ناٌچًهانی جشیزی ةۆثان ،
ناٌچەی رۆژىەاڵثی ناٌەڕاضح ةًگشجی ٌ ڕۆژىً الثی هٍردضجان) ـ کە ًە شٍێنی خۆیدا ةە ثەٌاٌی ةاضی ًە ضەر دەکەین ـ ئەَ
چیزۆکە ٌەکٍ ىەمٌٍی چیزۆکە کٍردیەکان ٌ ةە گشجی ٌەکٍ ىەمٌٍ چیزۆکە کۆنەکانی دنیا ًە ضەرەثاٌە ةە شێٍەی سارەکی ٌ ًە
سمانی نٍضًرانًٌه  ،ىەر ةۆیە جیاٌاسی گێڕانەٌەٌ ىەرٌەىا ثێکەڵ ةٌٍنی ثٍخمەکانی گیڕانەٌەً ،ە ئەدەةی سارەکی ٌ ًەَ ةەیجەشدا
شجێکی ئاضایی ٌ حاشاىەڵنەگزە.
ىەر ىۆسانڤانێى ةە پێی پێخۆش ةٌٍن ٌ ةۆچٌٍنی خۆی ٌ ئاضجی ثێگًیشنت ٌ ىًرةًرژوٌهندیًن هًخۆی ٌیطجتێجی
ىێندێک شجی ةەضەر چیزۆکەکەدا سیادکزدٌەٌ یان گۆڕیٍیەثی ،ئەَ دەضجێٍەردانە ثا ئەٌکاثەی کە چیزۆکەکان ثۆمار نەکزا ةٌٍن سۆر
سەق ثز ةٌٍ ،چٍنوً ىیچ ًێپێچینًٌهیًن ًً ئارادانًةٌٍه ,ةەاڵَ دٌای ثۆمار کزدنی ةەیجەکان کە ىاٌکات ةٌٍ ًە گەي الٌاس ةٌٍنی
ةەرچاٌی ئەدەةی سارەکی ئەٌ گۆڕانکاریانە کەَ ةٌٍن یان ةە ثەٌاٌی نەمان(.هارٌان حطني  3102,ي)67:
Vol.23, No.2, 2019

185

گۆڤارى زانکۆ بۆ زانستە مرۆڤایەتییەکان

بەرگى ، 32 .ژمارە ،2.ساڵى 3102

ًە ةارەی مەَ ٌسینەٌە ئەٌەی ًە ةەردەضجدایە گێڕانەٌەی ةەناٌةانگی خانییە کە ةە ڕاضجی شاکارێکی ئەدەةیەٌ مەَ ٌ سینی ًە
ةەیجێکی ضادە ثا ڕادەی هاریگًری کێشاٌەثەٌە ضەرەٌە .دٌٌىەَ گێڕانەٌەی پیزەمێزدە کە ةە ٌثەی مامۆضجا ىێمن داىێنانێوی
خۆیًثی ٌ سیاثز ًە ئەدەةی رۆژئاٌایی ٌ دراماکانی شکطپیز دەچێ(.جًٌاد مطجًفا  3112 ،ي)27:
فهنگ 
جه 
:ىىنهری 

0–2
ًًٌ ناٌهڕۆهی ئًَ شاهاره ةًناٌةانگًدا ئًحمًدی خانی ةیز ثیژوهی فًیًٌضٍفانًی ةٌٍه ،ىًر ٌشًیًهی نٍضیٍه ةۆ مًَ
سینًهًی پڕًً ڕامان ٌ جًفًنگ ٌ ٌاثادار ةٌٍه  ،ةًثایتًثی ًً پًضنی حوٍمڕانی دا ةاةًثی حاهم ٌ میز ٌ فًرمانڕوٌا پًضن دههات
رهزدار 
رچیلىدةێژنێغه 


ىه
تئهوبڕاصجیێخىار 
ڕدله 
ةاوه 

یاخراپه 

نجه
ڤقه 
ناةێنئه 

(ىهژاریمىلریانی2102،ه )01-2:
واةه 
یاصه 
ثئه 
ڤخه 


ناةێنئه

ىًرٌهىا خانی سۆر ًًٌ هًضانً ئًثزضێح هً خۆیان نشیى ئًهًن ًً حاهم ٌ میزٌ فًرمانڕوٌاهان ةًثایتًت ئًگًر نیاسی
خزاپیان ىًةێ ةۆ درٌضجوزدنی ئاشٍب ،چٍنوً خانی پێی ٌایً دهًًٌت ٌ میز ًًضًر دهضجی ئًٌانً خزاپ ئًةن ٌ حوٍمڕانی ةًرهٌ
خزاپی ئًچێ .
ةیثوخهناش 


ةنخه

لىىه
خاصمه

دخىاىـ،ةهخیيةنمناوناش 


ةه
قوخراةرتنژشهیجان 

ثهحقی

وانقهریتێصىجان (ه )02:

له
بمه 

 
یاره
شێٍهی میز ٌ ضًرۆن ٌ فًرمانڕوٌاهان ئًٌانًن هً ئاكٍ ٌ سانا ٌ ثێگًشجٌٍن ٌ ةً ئارامن  ،ىیچ هارێى ئًنجاَ نادهن ثا
ةً دڵێوی فزاٌانًٌه ةیز نًهًنًٌه  ،ثاهٍ ئًٌ ٌثًیً ةًةاشی نًةژێزن ىیچ ةڕیارێى نادهن ئًٌانً ضًرۆهی ڕاضح ٌ درٌضنت ٌ ٌالت
ةًٌانًٌه ئاٌهدان دهةیجًٌه ٌ پێش دههًٌێح ،چٍنوً مزۆڤی خزاپ ٌ ةًدخٍار نشیوی خۆیان ناهًن ٌ.ه ئًٌانًشی هً ًًخۆیان نشیى
ئًهًنًٌه ضًدان جار ثاكیان دههًنًٌه ٌ ىًًیان دهضًنگێنن ٌهن چۆن خانی دهًێ :
توفیراصهت 

میرێلىبده 
ووه

ت،خىدانصیاصهت 

فه 
قه
صاحیشه 

لێخىداننالهن 

رله 
صه
وىه 
ئه 

لىامجحانێنالهن 

حه 
ثاوه

ت،یهلێمجرب 


چيجارادله
ویدێةمهتمقرب(ه)22-22:


پاشیئه

ئەٌە ی ئێمە ًێزەدا پشجی پێدەةەضجین دٌٌ گێڕانەٌەی خانی ٌ ڕەحامن ةەکزە ،ةە ثەٌاٌی ٌ ةە دڵنیایی ناثٍانین ةڵێین کاَ
ًەَ دٌٌ گێڕانەٌە ڕەضەنرتە .گێڕانەٌەی خانی ًەةەر ئەٌەی کە ثێکەڵی ٌردەکاری ضۆفیانەٌ ةۆچٌٍنی عیزفانی ةٌٍەً ،ە چٍارچێٍە
فًٍکٌۆری چیزۆکەکە دەثزاسێح ٌ گێڕانەٌەکەی رەحامن ةەکزیش ةە ةۆنەی ثێکەڵ کزدنی چەندین فۆًوٌۆرهٌه دەكی ئایینی جیاٌاس ًە
ناٌ فۆًوٌۆریًهی ثایتەثدا ،ڕەنگە خٍێنەری شارەسا ثٌٍشی ضەرًێشێٍاٌی ةکات ٌ ناٌەڕۆکی چیزۆکەکەی ًێ ٌن ةێ.
لانی(مهًوزین) :


:دیدگاجیاوازه
0-2
 -0خۆشەویضجی(زین)ةۆ(مەً):
ئەگەرچی ًەَ چیزۆکەدا ةاص ًە خۆشەٌیطجی دٌٌالیەنەی مەَ ٌسینە ةەاڵَ ًە ىەردٌٌ گێڕانەٌەکانی ضەرچاٌە ةۆ
ئێمەدا خٍاسیاری سین سەكرتٌ ةەرچاٌثزەً ،ە مەَ ٌسینی خانیدا پاش یەکەَ دیداری مەَ ٌسین(ةە جٌی گۆڕدراٌٌ ًە جًژنی
نەٌرۆسدا) ئەٌ کەضەی ىەٌڵدەدات ةۆ ناضینی ئەٌی دیکە سینە .سین دایەی خۆی ڕادەضپێزێ هە ًەةارەی ئەٌ کەضەی کە
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ةینیٍیەثی(ٌاثە مەَ)و پاش ناضینیشی دیطان دایە ةۆ الی ئەٌ دەنێزێح ٌ ةە مەَ ڕادەگەیەنێ کە خۆشی ئەٌێحًًٌ .هٌه
دهردههًٌێح هً خۆشەٌیطجی ًە الیەن سینەٌە دەضح پێدەکات .ثەنانەت ًە ضەرچاٌەی دیکەشامندا(ٌاثە مەَ ٌسینی ثۆمارکزاٌی
ئٍضکارمان) ًە ةەشێک ًە چیزۆکەکەدا مەَ ةە ئاشکزایی سین ڕەت دەکاثەٌەٌ ضێجار ةە دٌای یەکدا دەڵێ کە سینی ناٌێ .ئەگەرچی
ئًمً ةً ىۆکاری ئەٌ ىەڵٍیطجەی مەَ ةً کارثێکدەری ةەکۆ (ةًهز) دەسانێ ٌ دەڵێ ةەکز ةە گٍێی مەمی گەیاندٌٌە کە سین نەخۆشی
پیطی گزثٌٍە ،ةۆیە کاثێ میز سێنەدین (ةزای سین) ضێ جار سین ةە مەَ دەدات ئەٌ ىەٌ ضێ جارەکە ڕەثی دەکاثەٌەٌ ئەڵێ نامەٌێ.
ةەاڵَ دیارە ئەمە دەضجێٍەردانی شایەرەکان ٌ ئًَ ڕەثکزدنەٌانە ٌ ىەرٌەىا پێشدەضجی ٌ ىەضجی ةەثینی سین ،ةەرەٌ ىەمان
ڕێنٍێنیامن دەکات.هًٌاثً ئًٌهی گزنگً ئًٌهیً ئًثٍانین ةڵێین سین ًًنێٍ ئًٌ ىًمٌٍ گزفجً هۆمًالیًثی ٌ ضًردهمیانًدا ثٍانی ئاشلی
مًَ ةێح ىًر سینیش ةٌٍه دهضجپێشخًری خًٌنًهًی هزدٌٌ ٌ مًمی ةینی  ،خۆشی داٌای ًًدادهی خۆی هزد ڕاضجیًهان ةً مًَ ٌ
دۆضجانی مًَ ةٌێًً ،گًي ضًردانی هزدنی هًص ٌ هاری مًمیش ةۆ سێدی سین  ،سین ٌا خۆی نیشانداٌ ٌ دڵنیایی ئًٌهی دایً هًص
ٌ هاری هً مًمی خۆشدهٌێ  .ىًرةۆیً ىیچ ضًرچاٌهیًهی گێڕانًٌهی ئًٌ شاهاره ئاماژو ةۆ ئًٌ ةیزه ناهًن ةًًوٍ ىًمٌٍیان ةًٌ
ةیزٌڕا هالضیویًهًٌه گێڕانًٌهی ةۆ دههًن هً گٍایً مًَ ىًمیشً ًً ىًٌڵی ئًٌهدا ةٌٍ سین ڕاسی ةوا ٌ ةیواثً ىۆگزی خۆی .
 -2وەزیندانکەوثنی(مەً):
ضًرچاٌهی سینداهزدنی مًَ ًًالیًن هًص ٌ هاری سینًٌه ةۆ دٌٌ ىۆهار دهگًڕێجًٌه  ،ةًشێویان ئاماژو ةًٌه ئًهًن هً ةًهز
(ةًهۆ) ئًٌ ئاژاٌهگێڕیًی درٌضح هزدٌٌه ٌاثً ىیچ ىۆهارێى نًةٌٍ ةًًوٍ میز ةًكطًهانی ةًهز ىًًخًًًثاٌ ئًٌ ىًڵًیً گًٌرهی
ةًرامتًر ةً مًَ هزد ٌ ًً ئًنجامیشدا ةًهز هارههًی ةً میز ثًٌاٌ هزدٌٌ ٌ مًمی ژوىزخٍارد هزد ًً .ىًر ضًرچاٌهیًهی هٍردی دا
هً ًًةارهی ئًٌ شاهاره ٌثزاةێ،ئًَ دهكًی ضًرهٌه ةاضوزاٌه ًً ةارهی مًَ ٌ سین  .هًچی مًَ ًًىًندێى ضًرچاٌهی ثزدا هً
ئاماژوی پێئًهًین ةًشێٍهی ثز خطجنًسیندانی مًَ ىۆهارههًی ةًىۆی كتٍي نًهزدنی داٌاهًی سینًٌه ًًالیًن مًَ ٌای هزد
ڕٌٌداٌههًی ةًرهٌ ئاژاٌهگێڕی ةڕٌات .ثًنانًت ىًندێى ًًنٍضًرانی ئًٌ شاهاره ةً هێشًی ژنانً دهیتًضجنًٌه ،هاثێ سین داٌای
ًًمًَ هزد ٌ مًَ داٌاهًی كًةٍڵ نًهزد ىًر ةۆیً ًً داخی ئًَ ڕوثوزدنًٌهیً سین میز ىان ئًدات ٌ كطً ٌ ةاص ًًةارهی مًمًٌه
دهگاثً میز ٌ ةزاهانی سینًٌه ڕٌٌداٌههً ةً گیزان ٌ دهضجتًضًرهزدنی مًمًٌه هۆثایی دێح (،شوٍر مصطفی  0992،ي)70-71-99 :

-2

لهی:
مردنی(مەً)وشینگێڕیه 


ًە گێڕانەٌەی خانیدا ةە ڕٌٌنی ةاص
ًە ڕێٍڕەضمێکی گەٌرە ةە ةۆنەی مەرگی مەَ
دەکزێح ٌ ىەرٌەىا ةەڕێٍەةزدنی شایی ةۆ
مەَ ٌسین پاش مزدنیان .ڕێٍڕەضمی ماثەَ ٌ
شینگێڕان ةۆ گیانی ىًردٌٌهیان .ىەر
ةەٌجۆرە کە ًە ضەرەثا ةاص کزا ،هٌجٍری ئاینی
پێٍەندیەکی سۆر نشیکیان پێکەٌە ىەیەٌ
ةەردەٌاَ ًًگًي یًهرتی ثێويًًچٌٍن ٌةەىێش
دەکەنەٌە .ةەاڵَ ئایین ةە ىۆی پزاکجیک ةٌٍنی
ةەرچاٌثزەٌ ًە ڕێگای ئایینەکانەٌە دەثٍانین
پارچً پًرش ٌ ةاڵٌەکانی هٌجٍرههً کۆدههًینەٌەٌ پێکەٌە پێٍەندیان ةتًضجین (.عتداًٍىاب طاًتانی 3119،ي.)06
منٌٍنەی ىەرە ةەرچاٌی شینگێڕی ةۆ گیانیان ،شینی ضیاٌەشە کە ًە ئێزانی پێش ئیطالمدا ةەڕێٍە دەچٌٍ ًە ىێندێ
شٍێن ٌەکٌٍ شیزاس ثەنانەت ثا ضەدەی ةیطجەمیش ماةٌٍ .ئەٌ ئایینە ئەٌەندە ةًىێش ةٌٍ کە پاش ساڵتٌٍنی ئیطالمیش ثٍانی خۆی
ڕاةگزێح ٌ ًە ڕێگای گۆڕانی ناٌی پاڵەٌانەکانەٌە ةە ژیانی خۆی درێژە ةدات .شینی ضیاٌەش ةە سۆرةەی ثایتەمتەندیەکانیەٌەٌ
سۆرینەی ضیمتًٍەکانیەٌە ًە ژێز ناٌی عاشٌٍرای حٍضێنیدا دیطان ةە ىێشههًی پێشٌٍیەٌە ضەری ىەڵێناٌ ئێطجاکەش ىەمٌٍ ضاڵ
ًە ناٌ شیعەکانی ئێزاندا ةە ثینێکی ثایتەثەٌە ةەرێٍە دەچێ .ضًرنجدان ٌ ًێٍردةٌٍنەٌە ًە ضەر ئااڵٌ ةەیاخەکانی رۆژی عاشٌٍرا کە
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پڕن ًە نیشانەکانی ڕێٍڕەضمێکی ٌەرسێزی( ٌەکٌٍ درەخجی ضەرٌٌٌ گیاٌ ةاڵندەٌ ىجد) ضەملێنەری ئەٌ راضجیەیە کە عاشٌٍرای
حٍضێنی درێژەدراٌی شینی ضیاٌەشەٌ یەکتٍنی ٌ یەکطانی ئەَ دٌٌ ئایینە دەخاثە ةەرچاٌ.
شینی ضیاٌەش ٌ شینی مەَ ،دٌٌ ڕێٍڕەضمی ىاٌثەریث ٌ دٌٌ گێڕانەٌەی یەک ئایینن کە ئەگەری سۆر ىەیە کە ًە
ىەمٌٍ ةەشەکانی ئێزاندا ةەڕێٍە چٌٍةێٌ .هن چۆن ًً ةاهٍری هٍردضجان ضاالنً ٌهن نًریجێوی فۆًوٌۆری خٍێنًران ٌ ئًٌانًی
ًًضًر ئًٌ گێڕانًٌهیً هاریان هزدٌٌه شینی مًَ نٍێ ئًهًنًٌه ٌ ةً ڕۆژی مًَ ىًندێویشان ةً ڕۆژی هٌجٍری ٌ ئًحمًدی خانیش
ًًناٌ گێڕانًٌههانیدا ةً شینی ةاهٍر ةاضی ًێٍه دههات .
رمەزاری(مەًوزین)ڕوواوه:

یوه 
صه
خجه 
ودره 

 -0
ئه
ًە گێڕانەٌەکانی خانی ةاضی ڕٌٌانی درهخح ٌ گژٌگیا ئًهات ًە ضەر مەساری مًَ ٌسین .ىاٌشێٍەٌ ىاٌٌاثای ئەَ
رٌٌداٌە ًە چیزۆکی ضیاٌەشیشدا ىەیە .شین ةٌٍنی گیای ضیاٌەشان ًە خٍێنی ضیاٌەش ٌ شین ةٌٍنی گٍڵ ًە ضەر مەساری مەَ.
ةًشێوی هٌجٍرههًی شانامًی مً َ ٌ سین ژیانی ٌەرسێزیەٌ ئاٌات ٌ ئامانجی ىەمیشەی ٌەرسێز ىاٌڕێ ةٌٍنی سەٌی ٌ ٌەرسەکان ًە
گەڵ ئەٌٌ ةاش ةٌٍنی ةەرٌةٌٍمەکەیەثی ًً .سۆرةًی ًێودانًٌههان ةۆ ئًٌ شاهاره ةً نزخً ژیانێوی هۆمًالیًثی ٌ ىًژار ٌ دهرةًگ ٌ
ئاغایًثی ٌ ٌهرسێزی نیشان ئًدا هً پێناضًی فۆًوٌۆری نًثًٌههًی(هٍرد) دهخاثًڕٌٌ ٌةۆ خٍێنًرانی نیشان ئًدات  ًً .هاثێودا
گێڕانًٌههان دیٍی ئًٌینداری دهخاثً پێش چاٌ ةًشێٍهیًهی سیاثز ٌ ڕٌٌنرت ئینجا ًً چٍارچێٍهی چًند ًلێوی الٌههی ةاةًثًهانی
پًیٍهضح ةً ژیانی هۆمًًگً ٌ ئًٌ ضًردهَ ٌ پێناضًیًهی هۆمًالیًثیشً ةۆ خاٌهنی نًثًٌهی شاهارههً هً میًٌٌثی هٍرده .
جیاٌاسی ضەرەکی چیزۆکی مەَ ٌسین ًە گەڵ چیزۆکە ىاٌثەریتەکانی خۆی ًە ناٌچەدا ،گۆڕانی ئاکطیۆنی ژن(سین)ەً ،ە
ىەمٌٍ چیزۆکە ىاٌشێٍەکاندا ژنی چیزۆکەکە ژنێکی ىەٌەضتاسە کە ىەندێک جار ةًهاردانًٌهی خزاپًٌه ةًرامتًر ةً ىاٌةًشًهًی
هۆثایی پێ دێنێح .ةەاڵَ سین ٌەکٌٍ یارێکی ٌەفادار ًەگەي مەَ دا دەمێنێجەٌەٌ ًە ضٍێی یارەکەیدا دەمزێح.
ئًٌهَ هً ةً ڕٌٌىن دًار نًٌٌ ئًٌهًً هً ًً چ سهمًنێوًٌه چًنۆىك مًَ ٌ سًن ڕێگاَ خۆَ گۆڕًٍه ٌ ًً ىاٌشٌٍههاىن
خۆَ دٌٌر هًٌثۆثًٌه ةًاڵَ ئەٌەندە دەسانین کە ئەَ گۆڕانەش ثەنیا ةە ضەر مەَ ٌ سیندا نەىاثٌٍەٌ ىاٌثایەکی دیکەی ىەر ًە
نێٍ هٌجٍر ٌ فۆًوٌۆری ئێزانیدا ىەیە ،ڕادەی دٌٌر کەٌثنی ئەٌ چیزۆکە ًە مێژٌٌ ٌضًرچاٌههانی سۆر سیاثزە ،ةەاڵَ ناٌەڕۆکی
چیزۆکەکە ىەمان ًێوۆًینًٌهیً ).)Zinnar Silopi ,1969: p. 33-39
ئەٌ هۆمًًً چیزۆهً کە ةە گٍێزهی هات ضیامی (سین ٌ مەَ)یان گۆڕیٍە ئەگەرچی ًێوۆًینًٌههً ًە فٍڕمی ڕەضەن دٌٌر
هًٌثۆثًٌه ةەاڵَ ةاری دراماثیک ٌ ىەضجیاری چیزۆکەکەیان سۆر ةزدٌٌهثە ضەرٌ ةەٌ شێٍە ثٍانیٍیانە ًە ڕێگای گۆڕینی داضجانی
ئیالىی ةە چیزۆکی دڵداری دٌٌ مزۆڤ مانەٌەی گێڕانًٌههً گەرەنجی ةکەن ٌ ىەضح ٌ ىاٌدەردی خەڵکەکە ةکەن ةە پارێشەری گیانی
ةەشێک ًە فەرىەنگ ٌ داب ٌ نەریجی خۆیان .ئەگەر ةناغًی ڕاضجەكینەی سینًٌە دەرکەٌثتا ئەَ چیزۆکە ئەٌەندە ًە ضەر سارٌ نێٍ
دڵی خەڵکی کٍرد نەماةاٌ ةە ىۆی ئەٌەی کە نەثەٌەی کٍرد سۆر ةە دێزی دەضجی ةە ثۆمار کزدنی ئەدەةی سارەکی خۆی کزد ،ةە
ثەٌاٌی ًە ناٌ چٌٍةایە .چٍنکً ًە ضًردهمی ىًةٌٍنی ئەدەةی سارەکی ئەٌەی ژیانی دەكەکان دەپارێشێ مێشکی نٍضًر ٌ دڵی
گٍێگزەکەیە .گٍێگزی ةەیح ئەگەر ةەیجەکەی ةە دڵ نً ةێح ٌ ةە ةیطجنی ىەضجی نەجٌٍڵێح ٌ نەثٍانێ ًە گەڵ ئەکجەرەکان ٌ ڕەٌثی
داضجانەکەدا پێٍەندیەکی دەرٌٌنی ٌ كٌٍڵ پێکتێنێ ،ئًَ چیزۆن ٌ ةًضًرىاثً ىًمیشً ًً مێشوی نٍضًران هۆچی هزدٌٌه ٌ ًً
نٍضًرێوًٌه ةۆ نٍضًرێوی ثز گٍاسراٌهثًٌه ،نٍضًر ةۆ حەس پێکزدن ٌ ڕەسامەندی گٍێگزەکانی دهق دهنٍضێح ةۆیە ًە ڕەٌثی
سەماندا ةەشێوی سۆر ًە چیزۆکەکان گۆڕدراٌن ٌ گۆڕانی ضیامی سینیش ًە ةیزۆهًی هٌجٍری ٌ ئاینی ٌ نًثًٌهیًٌه.گۆڕا ةۆ دڵداری ٌ
ئًٌینداری .
وهی(مەًوزین) :
لانیوێمۆوینه 


:ثىخمه
0-0
ئەگەرچی ناٌەڕۆکی چیزۆکی مەَ ٌسین ًێوۆًینًٌهیًهی خٍدایً ،ةەاڵَ ىەندێک گێڕانەٌەی الٌەکی کە ٌەکٍ ًم ٌ گەاڵی ئەٌ
چیزۆکە ،ڕٌاڵەثی داضجانًهً درٌضح دههًن ً ،ەَ ةەیجەدا ىاثٌٍە کە سۆرجار دەرةڕی داةٍنەریح ٌ فەرىەنگی کۆنی خەڵکی
ناٌچەکەن ٌ ىًندێ جاریش ىًندێ ةڕگًی ًێوۆًینًٌههً جیاٌاسٌ ضەرةەخۆن کە خشاٌنەثە ناٌ گێڕانەٌەکە ،ئەَ ثایتەمتەندیە ًە
سۆرةەی ىەرەسۆری ةەیجەکاندا سەق ٌ ةەرچاٌە کە ًە شٍێنی خۆیدا ةاضیان ًە ضەر دەکەین ةەاڵَ ةۆ ًێکدانەٌەی ئەٌ ةەشًی مەَ
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ٌسین کە ًە ةاری فەرىەنگی دایً دەضح دەکەین (حجی جحفز  ،ي.) 63:هًٌاثً (مًَ ٌ سین) ةًپێی ضًرجًَ ًێوۆًینًٌههانی ئێطجا
ٌ ڕاةزدٌٌ داةًشی ضًرچًند ثٍخمێى ئًهزێن :
ىهنگی 
ثىخمیفهر 

-0
ناضاندن ٌ خطجنًڕٌٌی ساراٌه ٌ فًرىًنگی نێٍ ضًرجًَ ًێوۆًینًٌه ٌ ةاضوزاٌههان ًًةارهی مًَ ٌ سین  ،ڕونگً ىًریًن
ًًٌ ٌاثا فًرىًنگی ٌ ساراٌهیانً ةً پێچًٌانًی ةًشێى ًً ثێگًشجنًهانی ئێطجا ةێح ةًالَ ةًىًرجۆرێى ًێی ةوۆًینًٌه ڕێچوً ٌ
ةناغًهًی ةًرهٌ ٌاثایًهی ئێطجای ىًنگاٌ دهنێ  .هًٌاثً ىیچ ٌاثایًهی فًرىًنگی ًًٌ ئاضجًدا نیً ڕوثی ةوًینًٌه یان پێامن ٌاةێ
پًیٍهندی ةً فًرىًنگی ئێطجاٌ نیً .
وهی 
ثىخمیمیانڕو 

-2
ىًنگاٌنان ةۆ درٌضجوزدنی هێشً ٌ ئاشٍب ةًةێ ثێگًشنت ًًٌهی هً دهةێح ىًمٌٍ شجێى ةً گفجٍگۆٌه چارهضًر ةوزێح
ىۆهارێى ةٌٍ ةۆ درٌضجوزدنی میانڕوٌهی ًًالیًن مًَ ةًثایتًثی ٌ ةنًماًًهًی میزانی مًَ  .ئًَ میانڕوٌهیً ةٍهثًٌه چًموێوی
ةینةهىیچجىور 


ثىخننه
رووژوورواةاشه


لىوئاگرنده

خىنماروه
دیاری شاهاره ئًدهةیًهً :
كخهڵىورزولۆوىون 

شه 
وه
نگوپۆوىوندڵیانڕو 

كپه 
ڕو
وه 
شه 
نگیانگه 

 
ڕو
وةهصحةێ 
دووریئه 

صحةێچیحوێنهوێ


ةراولىڕوله
زۆردارله



ثىخمیشارصجانیهت 

-2
شٍێنً جٍگزافی ٌ مێژٌٌیًهانی نێٍ شاهارههً ٌ نًریجی میزنشینًهً ًً ةاهٍری هٍردضجان ًً ةارهی ئاین ٌ نًثًٌه ٌ
ڕۆشنتیزیًثًٌه دیارثزین ًلی شارضجانیًثن هً ىًمیشً ًً چٍارچێٍهی دهكًهً ئًنارسێنًٌه ٌ پًضن دههزێن
شمروصىپاوه 

ةه 
وه
وةاخه 

ڕاوه 
وه
ڕاوگه 

میروه

له
ئێىاره 

زینةدهینوچانێ 


خانێةاداةته

واڵیدیىه
رمىویةه 
ىه

 
فه
رهنگاری 
ثىخمیةه 

-0
نًن ةًثًنيا ًًَ داضجانًدا ةًًوٍ ًً ىًرچی دهكی هالضیوی ٌ ڕۆمانجیوی ٌ دٌای ئًٌانیشًٌه ةًرهنگاری چًموێوی دیاری نێٍ
دهكًهان ةٌٍن ًً،مًَ ٌ سینًهًشدا ةًرهنگاری ةٌٍن ًًضًر ةیزۆهًی ةًرىًًطجی ٌ ىێزش هزدن ٌ میانڕوٌهی ٌ ٌهدهضح خطجنی
ئامانجی سین یان مًَ ًًٌ پًیٍهندیً ئًٌینداریً دا ًً ثٍخمً ىًرهضًرههیًهانی ئًٌ داضجانًةٌٍ .
الیهثی 
ثىخمیلۆمه 

-2
پًیٍهندی نێٍان ثاهًهانی نێٍ ةنًماًًی مًَ ٌ ئینجا ةنًماًًی سین ٌ دٌاثزیش درٌضح ةٌٍنی پًیٍهندی نێٍان ىًردٌٌ
ةنًماًًهً ةًثایتًت ئًٌانًی ئاشجی ٌ ثًةایی ٌ چاهًیان دهٌیطح خاًێوی دیاری گێڕانًٌههانی نێٍ مًَ ٌ سین ةٌٍ هً ًًىًمٌٍ
دهكًهان ئاماژوی پێوزاٌه .
ئهنجاً 

چیزۆکی مەَ ٌ سین پاشامٌەی ئایین ٌ فۆًوٌۆریًهی کۆنی ناٌچەی رٌژىەاڵثە ٌ ئەگەرچی ٌەکٍ چیزۆکێکی دڵداری خۆَ
دەنٍێنێ ةەاڵَ ىەةٌٍنی چەند ثایتەمتەندیً هی ضەرەکی کە ًەَ ةاةەثەدا ةاضکزا دەرخەری ئەٌ راضجیەیە کە ئەَ چیزۆکە پاڵی
داٌەثەٌە مێژٌٌیەکی چەند ىەسار ضاڵەٌە .فۆًوٌۆر یەکێک ًە ةەڵگەکانی شٍناضی ىەر نەثەٌەیەکەٌ ىەةٌٍنی گێڕانەٌەیەکی کٍردی
ًە ئایینێکی ٌەىا کۆن ضەملێنەری مێژٌی شارضجانیەت ًە کٍردضجاندایە.
ًًدٌای ئًَ ثٍێژینًٌهیً ًًنێٍان داضجان ٌ چیزۆن دا (مًَ ٌ سین) سیاثز ةًالی داضجاندا دهچێح ،ةًىۆی سۆری ڕٌٌداٌ ٌ
هات ٌ شٍێن ٌ هاراهجًرههانی  ،نً ةًثًنيا مًَ ٌ سین ةًًوٍ سۆرةًی گێڕانًٌههانی ئێطجای ئًدهةیاثی هٍردی گٍمان ًً شٍناص ٌ
چًمًهی ةاةًثًهً ىًیً ًًنێٍان ىًمٌٍ ڕوگًسههانی ئًدهةی  .ئًمًش ئًرهی ئًدهةیاثناضان ٌ نٍضًران ٌ ًێوۆًًرانی ةٍاری ئًدهةی
هٍردییً.
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ىًًگزثنی ةاةًثی جۆراٌجۆر جگً ًً ناٌهڕۆهً ئًٌینداریًهًی ڕٌٌنوزدنًٌهیًهی گزنگی ئًَ ثٍێژینًٌهیً ةًجۆرێى ثائێطجا
خٍێنًران ٌ ًێوۆًًرانی هٍرد (مًَ ٌ سین) ًً چٍارچێٍهی ةاةًثێوی ئًٌینداری هۆدههًنًٌه.
رچاوهلان 


صه
.1
.2
.3
.4
.5

د .ئًمیزی حًضًنپٌٍر  ،پێداچٌٍنًٌه ی کجێث (ناضیۆناًیطمی کٍرد).،گۆڤاری گشنگ ژ( ،9 .گۆڤارێکی ٌهرسانًی فًرىًنگی – ئًدهةی ةٌٍ).
ضێپجامربی .0999
حجی جحفز ،چًند ڤًهۆًین ي دۆر مًَ ٌ سینا خانی ، 3119 ،چاپی یًهًَ ،چاپخانًی ئاراص ،ىًًٌێز .
شوٍر مصطفی  ،ةدرخانیٍجشیزه ةٍثان ٌ ،حارضات اججامعات اًجمعیً ،0992،ارةیٍ.
عتداًٍىاب طاًتانی،خٍێندنًٌهیًن ةۆ داضجانً ئًٌینداریًهًی مًَ ٌ سین ، 3106 ،گۆڤاری اًحٍار املجمدن.
هارٌان حطني  ,مًَ ٌ سًن  , 3102 ,ىًًٌێز.
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مجمىعةاراءحىهمةًوزين 

مىخص 
مم ٌ سًن ٲلحمد اًخاين :ىٍ احد من ارٌع اعامي اًفنٍ اًزائع ٌاملطجفٌد من ادب اًوالضٌيك اًوٍردي ،اًذي ةلٍ ًنا خاًدا حجی اآلن ،ال ًشاي
اًواثتٍن ٌاملؤدًتٍ اًدنٌا حٍي اًعمٍ اًتاىز اخجٌفٍ آرائيم حٍي اىجامَ ةًٌ ،هٍ ٌاحد منيم ًحدثٍن ةشوٍ خاص ،يف اىمٌة مؤًفاثً االدةٌة ٌةاٲلخص
ثٲًٌفاثً يف سمن اًوالضوٌة اًجٍ ةلٍ ًنا ،ىذه اًجٲًٌفات ثجد فٌيا اًجونٌوات ٌاًفنٌات اًعاًٌة جدا ،نطجطٌع ان نعمٍ کٲضاص ًٲلدب.
Same different ideas about Mem u Zin
Abstract
The story of Mam and Zin are inherited from the religion and folklore of Eastern territory, even though it is showed as a loving
story, but because of having some main principles it says that the story of them have a long history. Folklore is one of the evidences of
the kens of any nation, This ancient Kurdish narrating is the proving of civilization Kurdistan ancient history.
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