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 ًْػتََ دکتْر خْع ًظز پبهیزساد

 
پبهیز یکی اس ثلٌذتزیي ّادی ُبی هزتفغ در جِبى ثْدٍ کَ اکٌْى هیبى چِبر کؼْر افغبًظتبى ، 

ظبًی ػِزت یبفتَ کَ ػبُذ دیبت اً« ثبم جِبى » تبجکظتبى ، پبکظتبى ّ چیي تمظین ػذٍ اطت . ایي ّادی ثَ ًبم 

اس دٍ ُب ُشار طبل پیغ هیجبػذ. تذمیمبت ثبطتبًؼٌبطبى در ایي طزسهیي اس آى گْاُی هیذُذ کَ آغبس دیبت 

اًظبًی در ایي طزسهیي ثَ توذًِبی اّلیَ جْاهغ ثؼزی ّ دتی پیغ اس آى هیزطذ . تـبّیز کؼف ػذٍ دیْاًبت 

ی اًظبى دّرٍَ ػکبر را ًؼبى هیذُذ کَ ثَ دٍ پبهیز سًذگ« لٌگز گؼت » ّ « ػختَ »ّ پزًذٍ گبى  در هغبرٍ ُبی 

ُب ُشار طبل لجل اس اهزّس هیزطذ. اهب آى چَ تب کٌْى اس سهبًَ ُبی لذین در طزسهیي پبهیز پبثزجب هبًذٍ ، آى 

 رطْم ّ رّاج ُبی هزدهبى پبهیز اطت کَ ثَ ؿْرت ػفبُی هیبى ایي هزدم ّجْد دارد.

ب هیجبػذ، هؼخـبت یبدػذٍ اس آریبًبّئجَ را ثَ ًوبیغ ایي طزسهیي کَ ًخظتیي خبطتگبٍ آریبیی ُ

هیگذارد. رطْم ّ رّاجِبی ایي الْام در طزسهیي پبهیز ثب اهبًتذاری ثیؼتزی دفع گزدیذٍ کَ تذمیك در آى چِزٍ 

کبهال ّاكذی اس الْام آریبیی را هؼخؾ هیظبسد.اس رطْم آریبیی ُب آى چَ در آثبر هْرخیي ثبطتبًی تذکز ثَ 

ٍ ثذّى کن ّ کبطت تب کٌْى در پبهیز ثبلی اطت کَ تؼذد سیبد ایي رطْهبت ، پبهیز را ثَ گٌجیٌَ ای اس ػول آهذ

اطٌبد ػفبُی ثبطتبًی تبریخی هجذل طبختَ کَ می ُشاراى طبل آى رااس ؿذهَ ُجْم فزٌُگِبی دیگز هـئْى 

بػذ کَ تب اهزّس ثَ ػذت ّ داػتَ اطت. اس هجوْػَ ایي رطْهبت یکی ُن دطتَ ای اس رّاج ُبی ًْرّسی هیج

 ثملت خْیغ ثزگذار هیؼًْذ.

 پیغ اس ایي کَ ثَ ایي رّاج ُب پزداخت ثبیذ اًذکی در کلوَ پبهیز ّ ًْادی هزثْم آى هکث کزد .

پبهیز ًبهی اطت اس یک طزسهیي کَ ثٌب ثَ تـْرات هختلف در هذبفل ّ هجبهغ هختلف ثَ هٌبمك هتفبّتی امالق 

َ ایي ًبم در آثبر داًؼوٌذاى ّ هذممیي ػْرّی طبثك طبدبت ّطیؼی اس طزسهیي ُبی هیگزدد. ثَ ایي هؼٌی ک

ػبهل ّاخبى ، اػکبػن ، ػغٌبى ، رّػبى ، ػبخذرٍ ، هزغبة ، یشگالم ّ اهثبل آى را در ثز هیگیزد. در ؿْرتی 

ثظتبًی ثزای ػکبر کَ در افغبًظتبى ایي ًبم ثیؼتز ثَ ّادی هزتفغ ثبالیی ّاخبى امالق هیؼْد کَ تفزیذگبٍ تب

گْطفٌذ هبرکْپْلْ ) گْطفٌذ ّدؼی ( کَ ػِزت جِبًی دارد ، گفتَ هیؼْد. ُن چٌبى در آثبر هذممبى ّ 

پژُّؼگزاى جِبى غزة در راثطَ ثَ سثبًِبی پبهیزی طبدبت ثشرگی اس چِبر کؼْر هتذکزٍ ثبال را ادتْا هیذارد 

یکٌذ کَ ایي طبدبت ػبهل ّلظْالیِبی ّاخبى ، اػکبػن کَ در اهز اجزای رطْم ّ رّاجِب ًیش ایي هظئلَ ؿذق ه

، سیجبک ، کزاى ّ هٌجبى ، ػغٌبى در افغبًظتبى ، طزسهیي ُبی یبدػذٍ در تبجکظتبى ، هٌبمك چتزال ، گْجبل ّ 

دتی ًُْشا ّ گلگت در پبکظتبى ، هٌبمك طزلْل ّ تبػمزغبى در چیي هیگزدد کَ اس جولَ رّاجِبی ًْرّسی در 

 مْر یکظبى اجزا هیگزدد. آى هٌبمك ثَ

ًْرّس کلوَ ای اطت ثَ هفِْم رّس جذیذ ّ ًْ کَ ثب دلْل طبل جذیذ ُجزی ػوظی ایي هفِْم هـذاق 

هییبثذ. در طزسهیي ّطیؼی اس ػزق لذّم طبل ًْ را خْع آهذیذ ّ هجبرکجبد هیگْیٌذ کَ تبسٍ در ارّپب ، اهزیکب ّ 

ثب اجزای هزاطوی خْع آهذ هیؼْد . ایي رطْم در ًمبم هختلف ،  ًمبم دیگز جِبى راٍ یبفتَ اطت . لذّم طبل ًْ

هختلف هیجبػذ. ثب آى ُن در کلیت ایي رّس ثَ ػٌْاى جؼي ّ طزّر ثز پب هیکزدد. اهب در پبهیز ) هزاد اس پبهیز ثَ 

 هفِْم ّطیغ آى ( ثز ػکض ًمبم دیگز ًْرّس ًَ ثَ ػٌْاى جؼي ثلکَ ثَ ػٌْاى یک ػیذ ثزگذار هیگزدد. 

« ایبم » ثَ هؼٌی ثشرگ ّ « خذیز » هیگْیٌذ . ایي هفِْم هزکت اس کلوََ « خذیز ایبم » ؼي ًْرّس را در پبهیز ج

هیؼْد . ّجََ تظویَ آى ًیش رّػي اطت . سیزا پیغ اس ػیذ « ػیذ ثشرگ » ثَ هؼٌی ػیذ هیجبػذ کَ هفِْم آى 



شار هیؼًْذ کَ ایي دّ ػیذ در ایبم سهظتبى  ثزگ« خیزپچبر » ّ « خیزچشاى » ثشرگ دّ ػیذ دیگزی تذت ػٌْاى 

هیآیٌذ . ایي ػیذُب اس رطْهبت ثبطتبًی آریبیی ُب ثبلیوبًذٍ کَ در کتبة اّطتب ًیش اس آًِب یبد ًوْدٍ اًذ.اثزاُین 

(  703، ؿفذَ 1پْر داّد هفظزاّطتب ثَ سثبى فبرطی ) ادثیبت هشد یظٌب ، یؼت ُب لظوتی اس کتبة اّطتب، جلذ 

کَ رّس یبسدُن هبٍ خْرػیذ خیز رّس ًبهیذٍ هیؼْد . در دّ طی رّسٍ ) کْچک ّ ثشرگ ( ثَ آى درّد هیٌْیظذ 

 فزطتبدٍ هیؼْد .

ثب هْجْدیت ایي دّ ػیذ ، ًْ رّس را ػیذ ثشرگ گْیٌذ کَ ثب تذلیل ّ پژُّغ در آًِب ایي ًتیجَ دبؿل 

دٍ اطت. کلوَ خْرػیذ یکی اس کلوبت دری هیؼْد کَ ثزگشاری ػیذ ُب در راثطَ ثَ آفتبة یب خْرػیذ هطزح ثْ

گفتَ اًذ کَ تب کٌْى « خیز » ثَ هؼٌی آفتبة اطت . آفتبة را در سثبى اّطتبیی « خْر » هیجبػذ کَ در آى ریؼَ 

در سثبًِبی پبهیزی ) ػغٌبًی ( ّجْد دارد. هِز یب خْرػیذ یکی اس الَِ « خیز » ایي کلوَ ثَ تلفع اّطتبیی آى 

کَ  هذُت هِزپزطتی یب پزطتغ خْرػیذ ثَ آى هؼتمذ ثْدًذ . کَ ػیذ ثشرگ ًیش یبدگبری اس آى ُبی آریبیی ثْد 

 دّراى ثبطتبى تب ثَ ایي ػـز آهذٍ ّ اهزّس ًَ ثَ رطن هذُجی ثلکَ ثَ ػٌْاى یک ػٌؼٌَ در پبهیز ثزگذار هیؼْد.

ذ هیزطذ کَ ایي ًبم در اططْرٍ  اس جبًت دیگز ثزگشاری جؼي ًْرّس در تبریخ آریبیی ُب ثَ سهبى پبدػبُی جوؼی

ُبی تبریخی آریبیی طوجْل ػذالت ، آسادی ، ؿلخ ، ؿفب ّ ؿویویت هیجبػذ . ثز اطبص تذلیل ًبم ُبی جغزافیبیی 

 اططْرٍ ُب هزثْم ثَ فزٌُگ ّ کلتْر جبهؼَ هب هذل پبدػبُی ایي ػخـیت در ػوبل ػزق افغبًظتبى ) ثِبرک 

 .اهزّسی ثذخؼبى ( لزار داػتَ اطت 

درهٌبمك هختلف کؼْر هب ّ کؼْرُبی ُوظبیَ اس ًْرّس ثَ ػٌْاى جؼي دُمبى تجلیل هیٌوبیٌذ ّ آى 

هـبدف ثَ ثِبر ، فـل رطتٌی ُب ّ طجشػذًِب اطت ّ ػزّع فؼبلیت ُبی دُمبى هیجبػذکَ ثَ ًبم دُمبى ارج 

همبم ثلٌذ دُمبى دارد. ایي ثشرگی هیگذارًذ ُوَ فؼبلیت ُبی ًْرّسی در ثَ ًوبیغ گذاػتي هیلَ آى دکبیَ اس 

ثیبًگزآى اطت کَ ایي هیلَ ُب ّ جؼي ُب ثَ آغبسیي دّرٍ سًذگی جبهؼَ ّاثظتَ ثَ کؼبّرسی هیگزددکَ طبل ُبی 

اّلیَ اطتفبدٍ اس هذـْالت سراػتی آریبیی ُب ثْدٍ اطت . اس آى جبیی کَ تذمیمبت اطٌبد تبریخی در سهیٌَ گْیبی 

اس گٌذم ّ طبیز غلَ جبت در آطیبی هزکشی ػزّع ػذٍ اطت کَ ػیٍْ اجزای  آى اطت ، ًخظتیي ثبر اطتفبدٍ 

رطْهبت ًْرّسی پبهیز ثَ ایي اهز ارتجبم پیذا هیکٌذ کَ هیتْاى گفت در اسهٌَ ُبی هختلف ایي الْام در دفبع اس 

ی ثبسگْکٌٌذٍ ایي ایي رطْهبت لزثبًیِبی ثشرگی را ًیش هتمجل ػذٍ اًذ. تؼذاد سیبدی اس اططْرٍ ُبی تبریخی آریبی

 سدّخْردُب ُظتٌذ کَ پژُّغ در آًِب ّالؼیت ُبیی را ثزهال هیظبسد.

ثب « ػیذ ثشرگ» رطْم ّ رّاجِبی ًْرّسی پبهیز ػٌبؿزکبهال اثتذایی ایي اططْرٍ ُب را ثیبى هیکٌٌذ. 

آرد گٌذم ثَ ًبم  خبًَ تکبًی لجل اس ملْع آفتبة آغبس هیؼْد کَ در آى ؿجذذم پیغ اس ملْع خْرػیذ اغذیَ ای اس

کبچی تِیَ هیؼْد. ُوَ اػلبی خبًْادٍ دّر دطتزخْاى جوغ ػذٍ ، اًتظبر دػبی مؼبم کَ ثشرگ خبًْادٍ آى را 

« لوبچ » اجزا هیکٌذ ، هیٌؼیٌٌذ. پض اس ؿزف مؼبم کذثبًْی خبًْادٍ ثزای ًبى هخـْؽ ًْرّسی کَ آى را 

تکبًی هیؼًْذ ّ دیگزاى خبًَ تزک هیگْیٌذ. دْالی ظِز گْیٌذ ، خویز هیکٌذ. طپض یکی دّ ًفز هْظف ثَ خبًَ 

کَ خبًَ پبک کبری هیؼْد ُوَ اػلبی خبًْادٍ ثب خوچَ ُبی ثیذ ثَ ػکل گل کبری ػذٍ گی ثَ خبًَ ثز هیگزدًذ 

کَ خبًَ پبک کبری ػذٍ ّ ثب آرد گٌذم دیْارُبی خبًَ گل سدٍ ػذٍ کَ ایي گل ثب تبج ثبفتَ ػذٍ اس خوچَ ثیذ ثز 

را ادا هیکٌذ « ػبگْى ثِبر هجبرک » ْار ثب آرد ًمغ هیگزدد. ُز ػلْ خبًْادٍ ثب ّرّد ثَ خبًَ جولََ رّی دی

در « لوبچ » پبطخ هیذٌُذ. چبػت آى رّس ًبى هخـْؽ ًْرّسی « ثز رّی ػوب هجبرک » کَ دیگزاى ثَ آى 

تْتَ ػذٍ را در دطتوبلی هذلز ُوَ خبًْادٍ تْتَ هیگزدد ّتؼذادی اػلبی خبًْادٍ تْتَ ُبی لوبچ ّ ًبى 

 پیچبًیذٍ ثَ طالم ًْرّسی ثَ خبًَ ُبی خْیغ ّ البرة هیزًّذ. 

در رّاج ُبی آریبیی ُبی لذین « ثزطن » در ایي رطن ّ رّاج ُب ثکبرثزد خوچَ ُبی گل کبری ػذٍ یبد 

« لوبچ »  را سًذٍ هیظبسد کَ آًِب ًیش ثزطن را در هزاطن خْػی ػبى ثکبر هیجزدًذ . ًبى هخـْؽ ًْرّسی

گْیبی دّرٍ ای اس سًذگی الْام آریبیی اطت . ّیژٍ تب مزس پخت ایي ًبى کَ آتغ سیبدی در دیگذاى خبًَ تِیَ ػذٍ 

ّ خویز در ثیي آتغ گذاػتَ هیؼْد . ایي مزس پخت دّرٍ ای اس سًذگی لذیوی اًظبًِب را در خبمز هجظن هیکٌذ 

یگذاًِب ، ّ اهثبل آى را ٌُْس ثکبر ًویجزدًذ ثلکَ در آى دّرٍ خویز کَ آًِب ثزای پخت ًبى ّطبیل چْى تبثَ ، د

آى رّاج ُبی ثبطتبًی را پبهیزی ُب ٌُْس ُن اجزا « ػیذ ثشرگ » هظتمیوب سیز آتغ هیؼذ کَ ثَ پبص ادتزام ثَ 

 هیذارًذ .

کال غشغش  »دْالی ػبم آى رّس تؼذادی ثزثبالی ثبم خبًَ ُب هی ثزآیٌذ ّ یکی اس اػلبی خبًْادٍ رطن 

را اجزا هیٌوبیذ . ثب اجزای ایي رطن آى لیْداتی کَ ثزای ًگبٍ ًکزدى اس رّسى ثبالی ثبم ثَ خبًَ دٍ رّس پیغ « 

 هیگْیٌذ.« کئښ ّ پزیش » ّكغ هیگزدد ، رفغ هیؼْد . ایي رطن را 

یکی دّ  مْری طت کَ ػخـی ثز ثبم ثبال ػذٍ ، دطتوبلی را گزفتَ ، در ثیي دطتوبل« کالغشغش » رطن 

گفتَ ، تزاًَ ًْرّسی « ػبگْى ثِبر هجبرک » تْتَ ًبى را گذاػتَ اس رّسى خبًَ آّیشاى هیٌوبیذ ّ ُوشهبى ثب آى 

 را ثب ؿذای ثلٌذ چٌیي هیخْاًذ :

 ثلجل ثَ توبػبی دف ّ چٌگ ثزآهذ  ًْرّس ػذ ّ اللَ خْػزًگ ثزآهـــذ



 دل هي اس لفض تٌگ ثزآهـــذهـزؽ              هزغبى ُْا ًؼزٍ کؼٌذ جولَ ثَ یکجبر

پض اس اًجبم کالغشغش ُوظبیَ ُب در یکی اس ثبم ُب جوغ هیؼًْذ ّ ُز خبًْادٍ غذایی را کَ پختَ ، ثب 

خْد هیآّرًذ ّ هزد ُب ّ امفبل غذای آّردٍ ػذٍ را یکجب ؿزف هیٌوبیٌذ . طپض ثزای اجزای رطن دیگزی ُوَ 

هیگْیٌذ . ثبج غذای ّیژٍ ًْرّسی اطت کَ « ثبج » ًذ کَ آى را ثَ خبًَ ُب هیزًّذ ّ هـزّف تِیَ غذایی هیؼْ

گٌذم هیذٍ ػذٍ ُوزاٍ ثب گْػت پختَ هیؼْد . رّاج ُبیی کَ در ّلت پختي ّ تِیَ ایي غذا اجزا هیؼًْذ گْیبی 

ل لذیوتزیي رطْهبت آریبیی ُب هیجبػٌذ . ُوشهبى ثب ّرّد هزدُب ثَ خبًَ ّ در دادى آتغ ثزای پختي ثبج اس داخ

گزفتَ هیؼْد کَ کظی ثَ خبًَ تب سهبًی داخل ػذٍ ًویتْاًذ کَ ثبج در دیگ ثَ « کئښ ّ پزیش » ػذى ثَ خبًَ 

 جْع ثیبیذ .

ثیبى کٌٌذٍ ًْػی اػتمبد آریبیی ُب در لذین هیجبػذ کَ در کتبة اّطتب ًیش اس « ّ پزیش  ښکئ» رّاج ُبی 

ذ. ثب گذػت سهبى ػکل ایي کلوبت در دیگز سثبى ُبی ًْػتَ اً«  caixښ کئ» آى یبدآّری ػذٍ اطت ّ آى را 

 را افبدٍ هیٌوبیذ.« مزیمَ ّ ػیٍْ » آهذٍ ّ آى هؼٌی « کیغ » آریبیی تغییز یبفتَ اطت . چٌبًچَ در سثبى دری 

ثبج یب غذای خبؽ ًْرّسی پبهیز گْیبی ًکبت تبریخی ػوذٍ دیگزی ًیش هیجبػذ . یَ جْع آهذى ایي 

فبل هیگیزًذ ّ آى مْری اطت کَ اگز ًمطَ جْع در دیگ اس گْػَ ػزلی آغبس گزدد ، آى  غذا را ًیش هزدهبى ثَ

طبل را ثَ فیق ّ ثزکت فبل هیگیزًذ ّ اگز اس طوت غزة ثَ جْع ثیبیذ ًْػی تٌگذطتی را پیغ ثیٌی هیکٌٌذ ّ 

ثب ثَ جْع آهذى آى اگز ُوشهبى در ًمبم هختلف ثَ جْع ثیبیذ پبدػبٍ گزدػی را پیغ ثیٌی هیٌوبیٌذ . ُوچٌبى 

کذثبًْی خبًَ ثز رّی دیْار جْار دیگذاى ثب آرد گٌذم لطٌی ) هذل ًگِذاری گْطفٌذاى ( را رطن ًوْدٍ ّ ثب آرد 

خبل ُبیی را ثَ ػٌْاى ثش ّ گْطفٌذ در آى تزطین هیذارد . در ایي رّاج آى چَ جلت ًظز هیٌوبیذ ، تـْیزًوْدى 

 کذثبًْ آى ُب را ثَ ػٌْاى ثزکت گْطفٌذاى تزطین هیٌوبیذ . دّ یب طَ ًخچیز) ثش کُْی ( اطت کَ ُز

در ُز خبًَ ٌُگبم ثَ جْع آهذى ثبج چٌیي تـْیزُب در دّ طَ جبی دیْار رطن هیؼًْذ . چٌیي رّاجی 

اس کٌِتزیي خبمزٍ ُبی الْام آریبیی هیجبػذ کَ تبریخ آى ثَ دّرٍ سًذگی هبلذاری ّ گلَ داری آًِب هیزطذ کَ آًِب 

ثز پب هیذاػتٌذ . در آى دّراى آریبیی ُب ًخچیز را دیْاى همذص هیؼوزدًذ . ایي هظئلَ « خذیز ایبم » طن در هزا

در تذمیمبت گزُّی اس داًؼوٌذاى اًؼکبص یبفتَ اطت . تزطین ًخچیز در هیبى لطي گْطفٌذاى ٌُْس آى ؿجغَ 

پبهیز ًخچیز تب کٌْى دیْاى همذطی  ثشرگْاری ایي دیْاى را ًؼبى هیذُذ . اس جبًجی ُن در ثبّرُبی هزدهبى

هذظْة هیؼْد کَ تؼذادی ثَ آى جٌجَ اطالهی دادٍ ّ اّ را اس جولَ رهَ ُبی ثی ثی فبموَ سُزا دختز پیغوجز 

اطالم هیؼوبرًذ . ُز چٌذ ادتزام گذاػتي ثَ ًخچیز ثَ ُشارُب طبل لجل اس اهزّس هیزطذ هگز در هزاطن ًْرّسی 

 ّ ثزکت هبلذاری تـْیز هیؼْد. پبهیز تب دبل ثَ ػٌْاى فیق

ًخظتیي ؿجذذم طبل در رّاج ُبی ًْرّسی پبهیز ثب دّد کزدى خْػجْیی خیزهمذم گزفتَ هیؼْد . ایي 

تِجَ ػذٍ کَ ثب رّغي سرد دیْاًی هبلیذٍ ػذٍ ، کذثبًْی خبًَ « طتی رخن » خْػجْیی اس ثتَ کُْی هْطْم ثَ 

شًذ کَ ثْی هطجْػی اس آى ثزخبطتَ ّ فلبی خبًَ را هیبًجبرد. ثب دهیذى ػفك  خْػجْیی را ثز رّی آتؼی هیزی

طبل توبم ایي چٌیي دبلت را ُز کظی « ػیذ ثشرگ » طپض ایي ثْی دهبؽ ُوَ را هؼطز هیظبسد کَ ثٌب ثَ فلظفَ 

 داػتَ ثبػذ.

در در پبهیز ؿجخ طبل ًْ یب ًْرّسرا ثب ؿزف غذای ّیژٍ کَ آى را ثبج گْیٌذ ، خیز همذم هی گیزًذ . 

مزیك ؿزف ایي غذا ػٌبؿز ثبطتبًی رّاجِبی آریبیی دخیل هیجبػذ. ّلتی اػلبی خبًْادٍ ثَ دّر دطتزخْاى 

جوغ هیؼًْذ ، ُوَ چؼن ّگْع ثَ کذخذای خبًْادٍ هیؼًْذ. کذخذای خبًْادٍ ثب ًیبیغ ثض کْتبُی ایي رطن را 

 اجزا هیذارد کَ اػلبی خبًْادٍ ثَ ؿزف ثبج ثپزداسًذ.

ب اًجبم دادى ثبج یکی اسّظبیف هذُجی سردػتی پذیزفتَ ػذٍ اطت . ثبج را اّطتبػٌبطبى در کتبة اّطت

ًیبیغ یب دػبی کْتبُی گفتَ اًذ. ُز چٌذ در رّاجِبی اهزّسی پبهیز ًیبیغ ثبج جذا اس آى اطت در ؿْرتی کَ 

ّسی سثبى دری تب کٌْى ثبج ًبم اغذیَ ای اطت کَ در ًْرّس ثَ مْر خبؽ تِیَ هیؼْد . کلوَ ثبج در هفبُین اهز

هزّج اطت ، اهب ًَ ثَ هؼٌی اّطتبئی آى ثلکَ ثبج در ایي سثبى ثَ دّ هفِْم اطتؼوبل هیؼْد.یکی ثَ هفِْم 

خزاج ، هبلیبت ، ػْارف ، آًچَ کَ در لذین پبدػبُبى ثشرگ اس پبدػبُبى هغلْة ّ سیزدطت هیگزفتٌذ یب پْلی 

ْلی کَ اس کظی ثَ سّر گزفتَ ػْد ، ُن هیگْیٌذ. چٌبًچَ در ایي کَ راُذاراى اس هظبفزاى ثگیزًذّ ثَ هؼٌی پ

 گفتَ دبفع : 

 اس آى کَ ثز طز خْثبى ػبلوی چْى تبج  طشد کَ اس ُوَ دلیزاى طتبًی ثبج

دّ دیگز ایٌکَ ثبج را هؼتك اس کلوَ ّچ اّطتب ثَ هؼٌی گفتبر ، طخي ، یکی اس هزاطن هذُجی 

زای ثؼلی هزاطن هذُجی ، ّ دػبُبئی کَ آُظتَ ّ سیز لت هیخْاًٌذ ، سردػتیبى ، خبهْػی ّ طکْت ٌُگبم اج

ّ ًیش یکی اس ًوبسُب سردػتیبى ثَ ًبم طزّع ثبج گفتَ ػذٍ یؼٌی گفتبر طزّع کَ ؿجخ سّد پض اس ثزخبطتي اس 

 خْاة ّ ػظتي دطت ّ رّی ثَ جب هی آّرًذ . چٌبًچَ ًظبهی گْیذ :

 اطت رطن ثبج ّ ثزطنس هْثذ خْ  چْ آهذ ّلت خْاى دارای ػبلن



در سثبى ُبی پبهیزی ثبج آى اغذیَ ای اطت کَ ؿزف در ًْرّس ّ یب در رّسُبی خذایی ) خیزات ( 

پختَ هیؼْد . در هزاطن ًْرّسی لجل اس ؿزف آى ثشرگ خبًْادٍ چٌیي ًیبیغ را اًجبم هیذُذ، ّ هیگْیذ : 

 ثیبهزسیذٍ ػْد ارّاح گذػتگبى.

ؼت دطت راطت را ثَ ثبج توبص دادٍ ّ ثَ مزف لجلَ تکبى هیذُذ کَ ثب ادای ایي ًیبیغ طَ ثبر اًگ

 را گزفتَ اًذ.« ثبج » یمیٌب ایي آى دػبیَ خْاُذ ثْد کَ داًؼوٌذاى اس آى هؼٌی 

رّاج ثبج در پبهیز ًؼبى هیذُذ کَ ایي رطن ثذّى ػک ثَ دّرٍ ای اس سًذگی آریبیی ُب ارتجبم هییبثذ کَ 

بّرسی سدٍ ّآى را در هزاطن هذُجی خْیغ ػبهل کزدٍ تب طجت تؼْیك اػلبی آى ُب تبسٍ دطت ثَ کؼت ّ کؼ

 جبهؼَ ػبى ثَ سراػت ّ کؼبّرسی گزدًذ ّ ایي دّر همبرى ظِْر سردػت ّ اًذکی لجل اس آى خْاُذ ثْد.

تؼذادی اس هْرخیي ّپژُّؼگزاى رّاج ُبی پبهیز را اس رطْم سردػتی گفتَ ّ پٌذاػتَ اًذ کَ ایي 

سردػت ثبلیوبًذٍ ثبػذ. هگز تذلیل ّ ارسیبثی ایي رّاج ُب ًؼبى هیذُذ کَ آًِب ثَ دیي سردػتی رطْم اس دّر 

ارتجبمی ًذارًذ ، ثلکَ ایي رّاجِب یَ اػتمبدات آریبیی ُب لجل اس سردػت ارتجبم داػتَ ّ لذیوتزیي اطٌبد سًذگی 

 آریبیی ُب ُظتٌذ.

رّاج ُب ثَ دّر پبدػبُی جوؼیذ یکی اس ػبُبى  ػٌبؿز دخیل در ایي رّاج ُب ًوبیبًگز آى اطت کَ ایي

اططْرٍ ای آریبیی ُب ّاثظتَ ثْدٍ ّ اس آى دّراى ثبلیوبًذٍ اطت کَ ؿذُب طبل لجل اس پیذایغ دیي سردػتی ثْدٍ 

 اطت . تٌِب ثزخی ػٌبؿز ثَ ایي رّاج ُب راٍ یبفتَ اًذ.

ًی را ًؼبى هیذُذ کَ می ُشارُب ثَ مْر کلی گذػتَ تبریخی رّاج ُبی ًْرّسی پبهیز یک چِزٍ ثبطتب

طبل هْجْدیت خْیغ ػکل یبفتَ اًذ . ًخظتیي ػٌـز ایي رّاجِب اس دّرٍ جوؼیذ دکبیَ دارد کَ ثزخی ػٌبؿز 

دیگز ثب گذػت سهبى ثَ آى ُب پیًْذ یبفتَ ّ در کُْظتبًبت پبهیز تب کٌْى هذفْظ هبًذٍ کَ پبهیز چْى گٌجیٌَ یی 

ر خْد دارد. ػوذتب چْکبت ثٌذی ایي رّاج ُب ثَ هزدلَ ای اس دیبت اّلی الْام اس فزٌُگ آریبیی دکبیَ ُبیی د

آریبیی ػکل یبفتَ کَ ایي الْام ثَ هِزپزطتی یب پزطتغ خْرػیذ اػتمبد داػتٌذ ّ ثیؼتزیي داػتَ ُبی ایي رطْم 

هزاطن هذُجی ثلکَ ثَ پزطتغ خْرػیذ ّاثظتگی دارد کَ یوب یب جوؼیذ هوثل اؿلی آى ثْد کَ الذبل ًَ ثَ ػٌْاى 

 ثَ ػٌْاى یک رطن ّ رّاج ًیبکبى در جؼي ًْرّس یب خذیزایبم در توبم هٌبمك ثزگذار هیؼْد . 

 

*  *  * 
 


