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 ها سایم

  هزار سام ۱۷هزار نفر است. حدود    ۷۰تا  ۶۰ ی   ها بسام نفوس 
 

  سام ۷۵۰۰کنند، در فنالند حدود  م  در سوئد زندگ

   ه حدود دوهزار سامیو در روس
 

 یکنند. تقر م  زندگ
ً
  هزار سام  ۴۰با

 
  ها در شمالتر آنش ی بکنند. م  در نروژ زندگ

   یا در شهرهای (Saltfjelletلت )یسالتف
 

 کنند. م بزرگ مانند اسلو زندگ

 هستند  ها مردم بویمسایم

نروژ، فنالند، سوئد و    در مناطق شمایل ها مدت طوالن  است که سام  ن بدان معن  یهستند. ا  ها مردم بومسام

 یروس
 

 جا  کشورها در آنی    مرز بیی   قبل از تع ها حن  کرده اند. آن   ه زندگ
 

 کردند. م  زندگ

 دارا مردم بوم
ً
   ن  کشورها  مردم هیکه با بقهستند  فرهنگ خاص خود   یمعموال

 
  کنند متفاوت است.   م  که در آن زندگ

  در جهان وجود دارند.  یادیز  مردم بوم
ً
 هستند.  ه مردم بوم یه و ترکیران، عراق، سور یکردها در ا   مثال

 (شمایل یها )گوزن یسوار  مسابقه گوزن

 اسک از مسابقات، ورزشکار  است که گوزن دارند. در بعض   ن  هاان سامیک ورزش محبوب در می یسورامسابقه گوزن

  ی ر مسابقات، ورزشکار بر رو یدر سا  شود. ده میکه به گوزن بسته است از عقب گوزن کشان  به پا دارد و با طنان  

 ند. ی نش است، م  بستهکه پشت گوزن   یاسورتمه

 دود.  ساعت ملومت  در  ی ک  ۶۰ گوزن با سعت  نیتر ع ی    س 

( برگزار  شمایل ی)کشورهاک ینورد و هم به سطح مسابقات نروژ   مسابقات قهرمان  هم به سطح  یسوار مسابقات گوزن

 گردد.  م

 

 Shutterstock(، V. Belovلوف )ی. عکس: و. بیمسابقه گوزن سوار 

 ها سایم  روز میل
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ک است. اینروژ، سوئد، فنالند و روس یهاهمه سام یبرا  است. روز ملها سام ه روز مل یششم فور  ن روز  یه مشت 

شود. در  م برگزار شد، جشن گرفته م یدر تروندها ۱۹۱۷ه یها که در ششم فور سام   نشست مل ی   به مناسبت اول 

ک سام بار با هم مالقات کردند تا درمورد مسائل می   اول ینروژ و سوئد برا یهاروز سامنیا  با هم کار کنند.  شت 

 

 Shutterstock(، V.Belovلوف )ی د. عکس: و. بت  گرا جشن م د روز ملیشا  راند. م ل برف  یکه خود را آراسته است و اتومب  زن سام

شود. در  ل و جشن گرفته میتجل نروژ و سام یهان روز با پرچمیپرچم است و ا ک روز رسیمیدر نروژ   سام روز مل

 یهات یفعال ی ک هفته کامل را با راه انداز ی(، Tromsøشود. در ترومسو  )ن روز جشن گرفته میمناطق نروژ ا یار یبس 

 Sámi) «سوگا الوال سام سام»ها سام  ند. سود ملت  گجشن م  یسوار مختلف مانند کنرست و مسابقه گوزن

Sámi soga lávllaاست.  سود مردم سام ی( است که به معنا 

 »سالروزت مبارک باد!« است.   ین به معنای. ا(Lihku beivviin« )یی   و یهکو بی»لم ییگو ، ما م سام در روز مل

 پرچم سایم

ک است.  ینروژ، سوئد، فنالند و روس یهاسام  یبرا  پرچم سام  ه مشت 

 

 The hornbill Studio, Shutterstock  ر: ی. تصو پرچم سام
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ان خورشالهام گرفته شده است و سام انه سامیطرح پرچم از شعر عام شکل  کند. م د معرف  یها را چون پرسان و دخت 

 د و ماه است. یره در پرچم نماد خورشیدا

«  یی   و یهکو بی م: »لییگو ه ما م یدر ششم فور  د. ت  گم میتصم  است که در مورد استفاده از پرچم سام ن پارلمان سامیا

(Lihku beivviin ا .)سالروزت مبارک باد!« است.  ین به معنای« 

 سایم  یهازبان

 یهابا زبان باشد. زبان سامازده زبان مختلف م یاست که متشکل از  ک گروه زبان  یست، بلکه ی ک زبان نی زبان سام

 است. شاوند یخو  و مجارستان   ن  ای، استونیفنالند

  کند. ساماستفاده م شمایل ها هم در نروژ، سوئد و فنالند از ساماست. سام  سام ن گروه زبان  یتر بزرگ  شمایل سام

را  یبهت  است، ز  کیم  (Lule Sámi) ساملولهت یست. موقعی ها زبان روزمره ناز خانواده  یار ی بس ی   گر در بی د جنون  

 آموزند.  م ساملوله در خانه و مدرسه  یتر ش ی کودکان ب

 سالم است.   به معن   شمایل  در سام (Buresبورس )

 م. یکنها استفاده م از آن ی هستند که در نروژ  سام( کلمات pulk( و پولک )Lavvoالوو )

 

 Shutterstock(، V. Belov) لوف ی (. عکس: و. بLavvoالوو )

 


