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  ؟دوب دھاوخ ھنوگچ ناریا اب اکیرمآ گنج
 
 رترال دیوید و نمتلآ دراوھ ،ونسا نواش ،رفپمر یلیاک ،ثوس دات
  
  زمیات یراتیلیم
 
 
 ،دنتسھ باوخ رد ییاکیرمآ ناناولم ھک یلاح رد و تسین رود ناریا لحاوس زا نادنچ ھک ییاج بش رخاوا رد
 کچوک ییایردریز کی .دنکیم رادیب باوخ زا ،دناهدش هدز کوش ھک یلاح رد ار اھنآ بیھم ییادص ناھگان
 یگنج یتشک ھب ار دوخ و هدرک روبع یعافد یاھھیال زا نیشنرس نودب یامیپاوھ کیً الامتحا ای یناریا
 ھمانرب شیپ زا ھلمح کی ار نآ ناریا ناربھر ،ھثداح نیا زا سپ یاھتعاس رد و تسا هدناسر ییاکیرمآ

 یاھورین و نازابرس ،ییایرد نارادگنفت زا یرامش قارع و ھیروس زرم یکیدزن رد .دننادیمن هدش یزیر
 ھک یاھلمح ،)ناریا یوس زا( دنتسھ یاهراپمخ و یتکار یلامتحا ھلمح ھنوگرھ یارب شاب هدامآ لاح رد هژیو
 و نآ نادحتم و هدحتم تالایا نایم رایع مامت یریگرد کی ،نونک ات تسا رکذ ھب مزال .دناهدیدن لاح ھب ات
 یماظن روضح شیازفا و ناریا و هدحتم تالایا نایم شنت شیازفا اب اما .تسا هدادن خر نآ ناگدنیامن و ناریا
 هدحتم تالایا یتاعالطا دشرا تاماقم و )اکیرمآ عافد ترازو( نوگاتنپ نازیر ھمانرب ،ھقطنم رد اکیرمآ

 ھب ار سراف جیلخ مامت دایز لامتحا ھب ناریا یلحاس عافد .دناهدرک عوضوم نیا رتقیقد یسررب ھب عورش
 ھتفرشیپ یاوھ ھب نیمز یکشوم عافد ،درک دھاوخ لدب هدحتم تالایا ییایرد یاھورین یارب ھعونمم ھقطنم
 یناریا زورک و کیتسلاب یاھکشوم ھناخدارز و دوب دھاوخ ییاکیرمآ نانابلخ یارب یدج یدیدھت ،ناریا
 اکیرمآ ھب ھک یتافلت نیاربانب .دھدیم رارق رطخ رد ار "ماکتنس" ذوفن تحت هزوح رد اکیرمآ یماظن تاسیسأت
 زا سکچیھ .دوب دھاوخ ھنوگچ یزوریپ ھک تسین صخشم نآ زا رتارف .دشاب الاب دناوتیم ،دوشیم دراو
 ،داد خر ٢٠٠٣ لاس رد قارع ھب هدحتم تالایا ھلمح زا سپ ھچنآ دننام گرزب سایقم رد هدرتسگ لاغشا

 دوش ببس اکیرمآ یماظن ھلمح تشاد دیما دیابن ھک دنھدیم رادشھ ناسانشراک زا یرایسب و دنزیمن یفرح
 دراو اکیرمآ دحتم کی ھب روشک نیا لیدبت و یمالسا یروھمج میژر یزادنارب یارب عیرس یلیخ اھیناریا

 یورین رازھ ۵۴۵ دودح ناریا یماظن یاھورین ،سازگت هاگشناد "سوارتسا زکرم" شرازگ ھب .دنوش لمع
 ھک یلاح رد اما .دنتسھ نارادساپ هاپس وضع رفن ١٢۵ دودح ھلمج زا ،هریخذ یورین رازھ ٣۵٠ و لاعف
 و برغ یروانف دیرخ رد یناوتان لیلد ھب گرتس یورین نیا تیفیک ،تسا دایز اھنآ لماک یورین تردق
  .تسا دودحم یداصتقا دیدش یاھمیرحت
 
 ھنوگچ ھکنیا صوصخ رد ،اکیرمآ نیشیپ و ینونک یماظن تاماقم ھلمج زا ،یماظن هزوح ناساسانشراک
  :دندقتعم ،دوش زاغآ تسا نکمم ناریا اب یریگرد
 
 یاھبآ .دراد دوجو "زمرھ ھگنت" و "زئوس لاناک" دننام لقن و لمح مھم طاقن رد یداھج تالمح لامتحا
 یدنور ھب ار ھقطنم رسارس رد اھیتشک تکرح دوشیم ثعاب و دنوشیم رپ ییایرد یاھنیم اب نمی فارطا

 تشگنا مادک رھ ،دنراد رگیدکی ھیلع یظفل تالمح ھک یلاح رد روشک ود ناربھر .دنک لدب یشکدوخ ھب ھیبش
 زواجت دنراد دیکات ،دنتسین گنج ناھاوخ دناهدرک مالعا ھک یلاح رد و ھتفر ھناشن یرگید یوس ھب ار ماھتا
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 .دوشیم ھقطنم قرب عطق ھب رجنم ،یزاجم یاضف رد یکینورتکلا تالمح .دنراذگیمن خساپ نودب ار
 دھدیم رارق عاعشلا تحت ار ھقطنم رد رضاح یاھورین یطابترا و یتارباخم ییاناوت یکینورتکلا تالالتخا
 شیب لوط رد ھک دناهدش وربور یاھلأسم اب )ییاکیرمآ( ناھدنامرف ھک دھدیم خر یطیارش رد اھنیا ھمھ و
 ات ھنایمرواخ زا ناریا تیامح دروم یماظن ھبش نارازھ ،رگید یوس زا .دناهدرکن ھبرجت ار نآ ھھد کی زا
 ھبرض اکیرمآ ھب مرن گنج قیرط زا دنھاوخب ھک تقو رھ و اجک رھ و دنراد روضح یبونج یاکیرمآ
 یاھتسھ قفاوت هدننک اضما یاضعا رگید ھکیتروص رد دندرک مالعا ناریا ناربھر ،یراج هام لیاوا .دننزیم
 یزاس ینغ ،دننکن ادیپ یداصتقا دیدش یاھمیرحت شھاک یارب یھار )ھیسور و نیچ ،ناملآ ،ایناتیرب ،ھسنارف(
 ٢٠٠٣ لاس ھباشم اکیرمآ ھک درک ادیپ زرد ییاھشرازگ ،نالعا نیا یپ رد .تفرگ دنھاوخ رس زا ار مویناروا
 دندرک اعدا زین هدحتم تالایا و ناریا ناربھر .تسا هداتسرف ھقطنم ھب ورین ١٢٠٠ ،قارع ھب ھلمح نامز و
 تسرپرس ناھاناش کیرتاپ .دناهدرک هدامآ یتیعضو ھنوگرھ یارب ار دوخ اما دنتسین گنج ناھاوخ دنچرھ
 هدرک لیسگ ھقطنم ھب رگید یفاضا یورین ٩٠٠ درک مالعا ،اھاعدا نیا یپ رد زین هدحتم تالایا عافد ترازو
 .تسا هداتسرف ھقطنم ھب ار دربرود یاھنکفا بمب و تبرض هورگ وان کی هدحتم تالایا دنامن ھتفگان .تسا
 یارب ات تسا هداد روتسد ناریا تیامح دروم یماظن ھبش یاھورین هدنامرف ھک هدش اعدا اھشرازگ یخرب رد
 یخرب لماش نایماظن ھبش نیا .دنوش هدامآ ھنایمرواخ رد نآ نادحتم و هدحتم تالایا ھیلع تالمح یدادعت
 رب رگید یخرب و دنتسھ گنھامھ ناریا اب اھنآ زا یخرب ؛اھنآ ھمھ ھن اما ،دنتسھ ھقطنم رد ھعیش یاھهورگ
 زابرس نارازھ دوجو اب «:تفگ ناسانشراک زا یکی صوصخ نیا رد .دننکیم لمع دوخ یلحم یاھزاین ساسا
 ھمھ ندش جراخ لرتنک زا و یتابساحم یاطخ یارب تصرف ،دوشیم ھفاضا دراد ھک یرامش و ھقطنم رد
 ».دراد دوجو اکیرمآ تسد زا روما

 
 ییایرد دربن **

 
 یاھقیاق زا ،هدحتم تالایا ییایرد یورین اب میقتسم تباقر یاج ھب ناریا ،ییایرد گنج عوقو تروص رد
 ،دنکیم هدافتسا ھقطنم رد رضاح یاھورین ندروآ هوتس ھب یارب ییایرد یاھنیم و اھداپھپ وردنت کچوک
 ،ییایرد تیذا و رازآ اب ھلباقم یارب دنرواب نیا رب ناسانشراک .زمرھ ھگنت دننام یساسح قطانم رد هژیوب
 ،ییاسانش و تراظن یارب ییایرد تاعالطا و یحطس یگنج یاھیتشک زا دناوتیم هدحتم تالایا شترا
 نایم "یاھفرح ریغ" ای "نماان لماعت" رب ینبم یکردم چیھ اما .دنک هدافتسا اھدیدھت ندرب نیب زا ای یریگشیپ
 ٢٠١۵ لاس رد طقف ھک تسیلاح رد نیا .تسا هدشن شرازگ یناریا یاھیتشک و هدحتم تالایا ییایرد یورین

 تالایا ییایرد یاھورین یزکرم یھدنامرف ھتفگ ھب اما ؛٢٠١۶ لاس رد ھثداح ٣۶ و میدوب ھثداح ٢٢ دھاش
 ینماان دروخرب چیھ رگید ٢٠١٨ لاس یم هام زا و میدوب ینینچنیا دادیور ١۴ دھاش ،٢٠١٧ لاس رد ،هدحتم
 ھمین ییایردریز کی ،"حتاف" ،ھقطنم رد ییاکیرمآ یاھورین یارب تادیدھت زا یکی اما .تسا ھتشادن دوجو
 دیدھت .تسا زھجم رتمولیک رازھ ٢ دودح درب اب حطس ھب یحطسریز یاھکشوم ھب ھک تسا یناریا نیگنس
 تالمح اما .دراد ار زورک کشوم و ردژا نیدنچ کیلش ییاناوت ھک تسا "ریدغ" سالک ییایردریز ،رگید
 نیشیپ دشرا رایتسد کرالک نایارب .تسا یدج دیدھت کی نانچمھ وردنت کچوک یاھقیاق طسوت هدنوش دیدجت

 یتحار ھب اما دنتسھ کچوک اھقیاق نیا «:دیوگیم وردنت یاھقیاق دیدھت صوصخ رد اکیرمآ ییایرد تایلمع
 "رانوس" اب ار اھقیاق نیا ناوتب تسا راوشد رایسب .دنور ورف سراف جیلخ قمع مک یاھبآ رد دنناوتیم
 ار اھنآ دناوتیمن رانوس ،ندوب کچوک لیلد ھب ھکلب دنتسھ ادص مک اھنت ھن اریز ،درک یبایدر )یتوص رادار(
 ھب خساپ یارب یفاک نامز اھیتشک ات هدش ثعاب سراف جیلخ دودحم یایفارغج« :دوزفا یو »دنک ییاسانش
 هدوب قفوم یدودح ات دنچرھ ریدغ ییایرد ریز درک دیکأت اما کرالک ».دنشاب ھتشادن ار اھقیاق نیا تالمح
 ریز یدایز نامز تدم دنناوتیمن اھییایردریز نیا اریز .درادن ار ییاکیرمآ یاھیتشک اب ھلباقم ییاناوت اما
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 :تفگ یناریا زورک یاھکشوم دروم رد نینچمھ یو .دنتسھ "یتشگ یاھیتشک" ھیبش رتشیب و دننامب بآ
 نیرتکچوک اما دننزب ییاکیرمآ فادھا ھب یگرزب ھبرض دناوتن یناریا یتشک دض زورک یاھکشوم دیاش«
 دننام ییاھمتسیس ،ناریا اب ھھجاوم رد نیاربانب ».تسا ناریا یارب یگرزب یاھناسر یزوریپ مھ بیسآ
 ربارب رد دنناوتیم ESS یاھکشوم و درادناتسا یاھکشوم ،زمرق نودام یاوھ ھب نیمز یاھکشوم
 یریگرد ھنوگ رھ« :داد حیضوت ھمادا رد کرالک .دنشاب یبسانم خساپ یناریا یتشک دض زورک یاھکشوم
 امش ،قارع گنج فالخ رب «:دوزفا یو ».دراد تبرض هورگ وان ھس ھب زاین ،ناریا اب گرزب سایقم
 یبونج لحاس رب دیناوتیم نیاربانب ،دیھد ماجنا برع یایرد زا ،سراف جیلخ یاج ھب ار تالمح دیناوتیم
 ندودز یارب ار دوخ تالمح دیناوتیم امش ھک تسا یقطانم نیا .دینک زکرمت زمرھ ھگنت یکیدزن رد ،ناریا

 ».دینک زکرمتم ییاوھ عافد و زورک یاھکشوم تالمح
 
 

 ینیمز تالمح **
 
 راظتنا ناوتیمن ،ناریا یارب صاخ ھمانرب نتشاد نودب اما دراد ھقطنم رد یریگرد رھ رد یتایح شقن شترا
 یاھمتسیس ھلمج زا هدرتسگ ھکبش کی اکیرمآ شترا ینیمز یورین .میشاب دھاش ار قارع دننام یزیچ ھک تشاد
 ناریا تالمح اب ھلباقم یارب ار هدنگنج یاھرتپوک یلھ و ھتفرشیپ یاھزادنا تکار و تویرتاپ یکشوم دنفادپ
 ار شنادحتم و اکیرمآ یاھورینً الامتحا ،ناریا یماح تمواقم یاھهورگ لباقم رد دنچرھ .دروآیم ھقطنم ھب
 ،ھیروس رد ،ناریا یاھزرم زا رترود رایسب یدایز یاھهورگ عقاو رد .دنریگیم فدھ ھقطنم رسارس رد
 دشرا رگلیلحت تیمسا پیلیف .دھد رارق ھجوت دروم مھ ار اھنآ دیاب اکیرمآ ھک دنراد روضح نمی و قارع
 ،ھیروس و قارع رد هللا بزح دننام تمواقم یاھهورگ ییاناوت« :تفگ صوصخ نیا رد نتگنشاو هدکشیدنا
 .دنتسھ یا ھتشکراک یاھورین اھنآ یریگرد عوقو تروص رد و رضاح لاح رد و تسا یراذگبمب زا رتارف
 ار ییاکیرمآ یدنفادپ یاھیروانف نیرتھب یتح عقاوم یخرب رد ھک دنراد رایتخا رد یاھتفرشیپ یاھحالس اھنآ
 ھکنیا ھب ھجوت اب« :دھدیم رادشھ اکیرمآ ییاوھ یورین ھتسشنزاب گنھرس التوپد وید ».دناهداد تسکش مھ
 نایم یریگرد ھنوگرھ عوقو تروص رد ،دنتسھ زھجم نز ھطقن یاھکشوم ھب ھقطنم رد تمواقم یاھهورگ
 کرد اکیرمآ :تفگ زین  ماکتنس نیشیپ ماقم کی .»دوب میھاوخ گرزب یربیاس تالمح دھاش ،اکیرمآ و ناریا
 .دراد دوجو مھ اھلنوت نیا ھیلخت یارب مھ مزال یورین و دناهدش عقاو اجک ناریا لنوت ھکنیا زا دراد یتسرد
 هدش ناھنپ نیمز ریز رد یفخم تازیھجت تسا نکمم« :داد ھمادا یو .دناهدشن ییاسانش اھلنوت نیا ھمھ اما
 ام مراد رطاخ نانیمطا نم دوجو نیا اب دنچرھ .میشاب ربخ یب ناشدوجو زا ام ھک دشاب ییاھلنوت ای و دشاب
 ».میراد ناریا یفخم یاھییاراد زا یبوخ تاعالطا

 
 ییاوھ تالمح **

 
 ناریا ییاوھ دنفادپ اریز تسا توافتم اکیرمآ نیشیپ یاھتایلمع ابً الماک ناریا ھیلع ییاوھ تایلمع ھنوگرھ
 مکتسد ای ییاوھ دنفادپ ھکنیا یارب هدحتم تالایا .تسا نتگنشاو نیشیپ نانمشد زا رتھتفرشیپ رایسب روشک
 اھرازبا زا ای دزادنیب راک زا ار اھنآ یکیزیف تروص ھب ای دیاب ،دنکشب مھرد ار ناریا هدنھدرادشھ یاھھناماس
 زیرگرادار یاھهدنگنج یرایسب رامش ھب زاین ،ناریا نارابمب «:دوزفا التوپد .دنک هدافتسا کینورتکلا گنج
 .»دنوش کیدزن ناریا یکشوم دنفادپ یاھھناماس نتفرگ فدھ یارب نیمز حطس ھب هزادنا زا شیب دیاب ھک دراد
 زا نا اب ھلباقم یارب دیاب و تسا اھفرح نیا رت زیگنارب شلاچ اما ناریا ییاوھ دنفادپ ھناماس« :تفگ یو
 تسکش ییاوھ دودحم تایلمع کی ابً اموزل ،ناریا کلھم عافد ،اما .درک هدافتسا "٣۵ فا" و "٢٢ فا"
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 جیلخ گنج رد ھچنآ ھیبش یتالمح دنمزاینً الامتحا هدحتم تالایا ییاوھ یورین« :داد ھمادا التوپد ».دروخیمن
 بحاص ناریا ،"کیژتارتسا تاعلاطم یللملانیب زکرم" تاعالطا ساسارب ».دوب دھاوخ ،داد ھئارا سراف
 یاراد هدنیازف یاهویش ھب و تسا ھقطنم رد کیتسلاب یاھکشوم ھناخدارز نیرتعونتم و نیرتگرزب
 یرتهدیچیپ ییاوھ دنفادپ یاھھناماس و رتدیدج درب هاتوک یتشک دض یاھکشوم ،رتهدیچیپ زورک یاھکشوم
 یفادھا ات دھدیم ار ییاناوت نیا ناریا ھب ھک دنراد رتمولیک ٢۵٠٠ ات ٣٠٠ ییاھدُرب ییاھکشوم نیا .دوشیم
 نیب زکرم هدکشیدنا رد یکشوم دنفادپ ھمانرب ریدم وکاراک مات .دھد رارق فدھ مھ ار ایلاتیا زا رترود یتح
 یدنمناوت هزادنا ھب یتایلمع میھافم رد ناریا تیقالخ« ھک دنکیم دیکات کیژتارتسا تاعلاطم یللملا

 یاھرادار نداد رارق فدھ یارب داپھپ زا هدافتسا ،ھنومن یارب «:دیوگیم یو ».دراد تیمھا نآ یرازفاتخس
 ،دنک هدافتسا اھرادار نآ نداد رارق فدھ یارب داپھپ کی زا ناریا دینک رکف لاح .دیریگب رظن رد ار تویرتاپ

 یاراد رضاح لاح رد ناریا ھکیلاحرد »تسا هدش یحارط کشوم ربارب رد عافد یارب لصا رد ھک یزیچ
 رتالاب زورک کشوم بحاص یدوز ھب تسا نکمم ،تسا رتمولیک ٢٠٠٠ زا شیب درب اب کیتسلاب یاھکشوم
 دراد رتمولیک ٢٠٠٠ درب اب زورک کشوم ھک هداد شرازگ ناریا ھک ھنوگنامھ نیاربانب .دوش درب نیا زا
 فدھ ار رصم زا ییاھشخب و ناتسناغفا رد یھاگیاپ رھ ،سراف جیلخ یاج رھ ،لیئارسا دناوتیم ،)راموس(
 تسناوت ناریا ،٢٠١١ لاس رد یبرع راھب و ٢٠٠٣ لاس رد قارع ھب هدحتم تالایا ھلمح زا سپ .دھد رارق
 عافد داینب دشرا یاضعا زا یکی ولبلاط نب مانھب .دنک لاسرا فلتخم یاھهورگ ھب ار دوخ یکشوم یاھییاناوت
ً اساسا اھزیچ نیا« :تفگ ناریا یسایس و یتینما لئاسم دروم رد ]زیتس ناریا هدکشیدنا[ اھیسارکومد زا

 کمک یلحاس عافد یاھکشوم ،سراف جیلخ رد« :دوزفا یو ».دنکیم تیبثت ناریا یارب ار یسکورپ دربھار
 یگدیچیپ ھب ناریا یکشوم ھناماس ھک یلاح رد .دوش داجیا سرتسد لباق ریغ یعافد ھقطنم کی ات دننکیم
 شیب اکیرمآ یلامتحا تالمح ھنوگرھ ھب شنکاو رد ار یاھقطنم فادھا تسا نکمم اما ،تسین نیچ ای ھیسور
 ھنوگرھ زا یگزات ھب اکیرمآ ینونک تلود ھچرگ ،درک ناشن رطاخ دیاب تیاھن رد ».دنھد رارق رظندم شیپ زا

 نینچ دناوتیم یماظن مادقا ایآ ھک تسین مھ صخشم ،تسا هدرک ینیشن بقع ناریا میژر رییغت زا تیامح
 ناریا اب یریگرد دندقتعم یخرب ھک یلاح رد دوش دیکات تسا مزال نیاربانب .ھن ای دناسرب ماجنا ھب ار یفدھ
 .دنتسھ یدمایپ نینچ عوقو زا یدیماان لاح رد دارفا نیمھً الامتحا اما دوش ناریا میژر طوقس ببس دناوتیم
 زواجت ھنوگرھ" ربارب رد میژر زا و دمآ دنھاوخ درگ دوخ مچرپ ریز یرشق رھ زا نایناریا ،ویرانس نیا رد
 .دننکیم تیامح "
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