
 
 ادت٘ات ٍ علَم اًسآًٖ داًطكذ                                                    

 ستاى ٍ ادت٘ات فارسٖگزٍُ                                                        

 دكتري ۀنام آگهي دفاع از پايان
 ات فارسٖستاى ٍ ادتّ٘ ٔرضت

 عٌَاى

 پهلواني كُردي )گوراني( هاي شاهنامۀ فردوسي و منظومه    
 چك٘ذُ
عٌَاى ٗك  مواسكٔ هلّكٖ، هكَرد تَ ّكِ       استاد اتَالقاسن فزدٍسٖ، ضاّكارٕ است كِ س٘وإ تارٗخ ٍ فزٌّگ اٗزاى را در خَد هتجلّٖ ساختِ ٍ تِ ضاٌّاهٔ

گكَٖٗ ٍ تقل٘كذ اس  ى   زاٌٗذگاًٖ ككِ در هقكام ًر٘كزُ   گذرد، تس٘ارًذ سَ هٖ ضاٌّاهِهخاطثاىِ پس اس خَد قزار گزفتِ است. در طَلِ اٗي ّشار سال كِ اس عوز 
ِ  در تأهّك   ٍ ٖهعزفك  ذٗك تزد تكذٍى اًذ. را گاُ تز وِ ٍ گاُ تا اتذاعاتٖ تاس فزٌٖٗ كزدُ ضاٌّاهِّإ هختلف  اًذ؛ ضاعزاى كُزد ً٘ش داستاىتز هذُ ٕ  هٌرَهك  ّكا
ٔ رٍم در ٍ تكزدارد  سكتُز   اثكز  يٗك ا هثْن هسائ  تزخٖ ٕرٍ اس پزدُ تَاًذٖ ه ،ّإ پْلَاًٖ گَراًٖ()= در اٗي پژٍّص: هٌرَهِ ضاٌّاهِ اس پس ٖپْلَاً  ٘ك
إ اس  ّكإ گكَراًٖ ككِ خكَد  ه٘كشُ     اس سَٕ دٗگز، تكا پكزداختي تكِ رٍاٗكت    . ضَد ٍاقع هثوزثوز شً٘ هزسٍتَم يٗا ّإتّ٘قَه دٍستٖزاىٗا ٍ تخطٍٖمذت
در اٗكي  ضَد. تٌاتزاٗي،  ّإ پْلَاًٖ گطَدُ هٖضٌاسٖ داستاى إ تِ سَٕ ادتّ٘ات تطث٘قٖ ٍ رٍاٗتّإ هكتَب ٍ ضفاِّٖ اٗزاىِ تاختزٕ است، درٗچِ رٍاٗت
، ضاٌّاهِدر ه٘اى كُزداى، كُزد در ضاٌّاهِخست،  هقذهِّ ٍ كلّّ٘اتِ پژٍّص ضاه :  اٗگاُ ً، در فص  گ٘زد تحل٘لٖ اًجام هٖ -كِ تِ رٍش تَص٘فٖ پژٍّص

دٍم تا ضطن، تِ  ّإ گذرد. در فص  مواسٖ غزب كطَر ٍ... اس ًرز هٖ -ّإ پْلَاًٖ گَراًٖ،  غزاف٘إ تارٗخٖ ّا ٍ ساختار هٌرَهِ سَزاٌٗذگاى، سزچطوِ
ّكا   هعزفٖ، سپس رٍاٗكتِ  ى « تْوي ٍ فزاهزس»ٍ « ٍ رستن ضوقال»، «رستن ٍ سْزاب»، «خاىِ رستن ّفت»، «٘ذداستاىِ  وط»تزت٘ة پٌج رٍاٗتِ گَراًٖ 

ٖ  عٌَاى ماصك  ٍ ًت٘جكٔ پكژٍّص    ضَد.  ًچِ تِ ٍ دٗگز هٌاتع هكتَب ٍ ضفاِّٖ مواسٖ، سٌج٘ذُ هٖضاٌّاهِ تا گشارش  تكَاى گفكت، اٗكي اسكت ككِ       هك
تا ٍ َد  -ّا ّإ  ى رٍاٗت ّا اًكارًاضذًٖ است، تز ؤ صزف ً٘ستٌذ ٍ تزخٖ خزدُ گ٘زٕ  ى در ضك  ضاٌّاهِتأث٘ز كِ  ّإ پْلَاًٖ گَراًٖ، تا اٗي هٌرَهِ

 اص٘  ٍ كْي است. -ضعف ادتٖ در سٌجص تا مواسِ هلّٖ اٗزاً٘اى

 
 پژٍّطگز   

 آبباريکيسیّد آرمان حسیني                  

 
 راٌّوا اىاستاد

 هرم دكتر رحمان مشتاق               

 دكتر احمد گلي             
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