
 

:لرتیليتاؼلیكهعلَهاتیًیٌگآچیطدُصاحثمراىاهیرتیوَرلثریلراساسیلریٍایرینهٌثعًیٌگخاطرُلیَهَؾ .م

اهیرتیوَراًًیٍعوَهِضگِیردُجایلیِیَنسروردُلثریلَضِدٍردُتٍا؛ًگيهمصذِزلَدىولثرًیآچیص

۲۱یلی ۱۴۹۱ .ذییُلردُسَیتیعٌیضَرٍیرّثریتیضثِْتیليلرگیگپُلیگیحمیذایتیلگيدُدفيزتیىستاىٍا

زیطوِایطلریٌیاسیذُارخیالَشیهلُگِهروسیوویتٍِهذًیتٍزیرلیگیتواًیذىگَریاهیرهمثرهارچوًَیستالیي

.دیِآلیةتاریصحمیذُخطایتیةویل

تیوَ-ًیٌگهمصذیِایىسیپیذی اًیكاهیر لثریٌی الَر یطٍصٍ عصرلردُ تیوَریِرتِ فعالیتیَرٍتگي لرب،

.یایذتیلگيِرسًَیصدیةوِرگٍدُتیىطیریةاسیٌیعلویاساسِسالل

تیارلجتتیگیطلیحُ تَزَگِویرٍؼیًَیٌگتًگستالیيَدىسًگيِلر ایطچیگرٍُ تاضلیك.دیِلُرُ اًٍگِ

لار ارتاتی جواعت ٍ عالن تعیيلیلیة ًیازٍؾ تیلُگرٍدی،ٌِلَی اگِ عالن مسیویاًَؾ،.ضٌاس عالن .اًتراپالَش

عیٌیسیوَؾ،ُگیر صذرالذیي یازٍچی وریتیلتٌیملی پیتٍا).دیِلر صذرالذیيضِ یازیص اثر حمیذُ تیوَر اهیر لر

۱۴۹۱.دیٌِلََرایتیةتعیيتًُیتصَیرگِآلَچیتاشآپیرهلهلیَهَؾایسِایصجریاًی(.ًیٌگآرزٍسیایذیعیٌی

ایى۵۱یلی تاضلسهیوًَی تیلگیِپیذیذتسیِ ًیطی ایتیةتیصلٌگيوًَذى ایطچیگرٍّیسورلٌذگِ آلذیي، وَى



ًیٌگآچیلیطیحمیذُخثرتاپگيگیلثرلرُسیذِریاهیرهجوَعَگ.دیِلییَریةلَلریودیٍتیارگرلیهایصِویل

ًاراضیهح اّالی تیلذیریة،لی تاضلیلیه ویلِ وًَذ.رلذییِیؽیلیطیة هیٌگُتیریٌچی آدمًاق ویلیطلة .دیِلر

.رایذیُلیگیٌیتیلیصلیسیمتیرلرلیلوالچیایىيِلرًیوًیایسِتَعالنلریلرًیٌگتعضیؽیلگيیی



.دیًِِتیلگیلدیةتیریٌچیایصوًَیوًَی،جَىًیٌگایىىیٌچییلی۱۴۹۱هیالدی:ًیطیًِیٌگتاضلایص

احتوال لرضیّر ّنچمیریةلِیاٍستهحلگِ وًَیایرت.دیِیلَلر هجوَعسیىیسلةساعتِضَ گیلثرلردىُدِدُ

تاشًُیٌگاٍستیذتیری وگی ا.لردیِریطِتًَی لثرًی صرفلِرگٍتَ اٍچوَى اًٍذ.دیًًِِیصاٍچَى دیر گیًُیگِ

اٍلرًیولریٌیآلیة،ٍِاٍهَرتمِسَیٌاؼیـَسیوَؾفمطتاشچُگیر.ًیةلالگيایذیِلرییخطیسملنلالذیكِسَی

.گِتیگیطلیایذیلیفرزًذیضاّرخهیرزاوتَلثراهیرتیوَرًیٌگسَی.دیِگِسالتیرلَطی

آچیلیطی لثرًیٌگ اٍستی-گیًَُتتذ:ایىىیٌچی لثر لایىىیٌچی َگِ آؼیرلیگی تاش اًٍی،فیلیطیلگي

هحلِتَو یاردمریصاٍچَى ّن اّالی چی ریچِاٍست.یدِلیریلِگِ زًجیرلرًی اٍستیذگلرِلر لثر تارتیة، گیُتیلي



وتاش آلیطِتًَی ایچیذ.دیِریة لثر ویطیُتَ سَیگی سَیًِیٌگتاش تٌِ یاًیولریِگی تَرًیٌگ تاش.ردیُدُ

ًیٌگااٍلَغتیگسیهیرزُدُتیوَرًیٌگسیَیولیًثیرگرٍُاعضالری.ایذیدىلالگيایسلرّنتارتىیرتیػٍدُاچٌاؼی

لالولیگیلثریآچیلگي .لردیًِیطِاٍلَغتیگلثریتیليایىىیّفتِضؽلل.ذیایگيِگِضثِْ دىولرِسَیتَلثردُ

.ًیةلالگيایذیِلریّنسملنلالذیكوییتاضمِ،



لرًیٌگعالن.یاتگيایذیُلیهسیسپچیًَیٌیوِگِایتیةویلگًَتتاهیرتیوَرلثری:ایٌگلییيایصوًَی

تاعتثاری اٍستیذَتیریٌچی تاشُلیةلثر اگی تَضٍگِ یازٍٍلرگِ .دیِییةیازیلگي ویلیةّو»اًٍذُ تٍَِلتی هیس

سِ،ِآلوًیتيِوینتًَرس-دُاگردُوین.دیِلَلگيٍتًَذىوییيّنتَلرتیَنَچِّنتِتیسگ.هیسِدًیاًیترنایت

.دیگيهضوَىعىسایتردی«.لیمسیيَگِیلیتالایٌگدّطتلسِ،لررٍحیٌیتیساٍتِلیتگيٍبیاویاِزؼَلثرًیل

س سیرگىلَیازًٍٍیٌگآخرگی اعضالریٌی ایىسپیذتسیِ سالَلًتیریة،ِزلری ت.دیِرلٍَگِ ّنِختَایطٌی توالچی

.یدِآلوِتِختَرلٍَتًَیّیچتیرلیاتگيایصِییچِلیلیٌَت«ًیٌگتَیرٍؼییَلاری»اها.لردیِلیطَت



دُيایصِّدیگيیىل.دیِیؽیلیطیدُایطچیگرٍُاعضالریییتیلةساعتِجَىوًَیایرتیرهِتیریٌچیییگ

تاضل.دیٍِیرهِیَریط اًگٌیِایص ساعت یرین وتوٍَا-تارٍدى وِتَس لالذیرَـریص تَزیلیة اٍستی.ًی دُلثر

پلیت سیىیيِیاتمیسیلگي ل-ًی: تاضللَاستِ سَرُ تَپراقٌِگتاًٍی.ضذیِدُ وگیذُ ّیچًرسِ تاضمِ .سذیِریٌوَدى

ویلگيیٌگیریویًوَى آچیصِپلیت،دُگِ تًی هَفك لعالن.رلدیِلیطَگِ یَلر تیلي واٍلیللری تاضلِرًی .دیِضِی

 پلیتِگتیرساعت هرهر اٍچتِ تطلِچِ آلیة اٍلگَریطشًِی وتاتَتًْایت،.رلدیِگِ لاپماؼی .دیِریًٌَیٌگلارُ

ضِِّرخیلآٍازلرایطیتیلیة،ًفسآلیصلییٌل.دیِچیةلالٍلریاِلراٍسىًَدُترچِیاریتیصیعٌیچراغگيِوَتیلو

.دیِتٌفساعالىلیلیٌ.ذییِتاضل



عربیازٍٍیذتطارتچیچال ٍ وتابُلر تتٌفسپیتی:گی هلهلیَهَؾچایایچوالچی گِلیةحَیلیَدُ

لرتیليهلهلیَهَؾآتِخاى.دیِگِتَضتیرگياٍچتِچالٍباًِیاٍضلدُتیروتابریللَل،زیَاًٍیٌگو.دیِچیم

لیل-سالم چالِعلیه ایىي، ر اًٍذى: ایصًیسیيؼلین،ٍا»لر لسیطوِ ّن عاللٌگ تارهیِلریگِ ؟ًگ دیة-«

.رلدیِضُرَس



.دیُدیةجَابتیر-،«ذییِآلویِرایطلتَل،سیسهیيهیياساسیآدمهي،»طیة:للسّتَرُاپیر

.رلدیِیتیطدیةاَ-،«دیًِِاٍرٍشتاضلس،تیوَرًیٌگلثریٌیآچیصهوىيایوَ»لرایسِ:چال

گیُلرعربیازٍٍیذِگِلرییلیَاًٍیٌگلگٌذُ،ُرَدیةس-«سیسلر؟ِیردىتیلیِتًَیسیسلرل»هلهلیَهَؾ:

ذی،یِتاضلِلیٍلرًیاِگیجولُدِتتیليصحیفتَردلُّدیگياپیرِآلِلیٌٍیاعربیازٍٍی.دیِزیطًِیتَتموتتِتیروتاب

.ذیایدییلگي-،«دیًِِدُاٍرٍشتاضلعىسحال.سصهوىيایوَزؼََیَنلطىرتاضیلثریٌیلَت»:اًٍذُ

لرِىسّنویاٍلر.دیِلیریةویلِلرًیچسیویاًَؾ.صذرالذیيعیٌیٍا،هلهلیَهَؾتیسدُلاریًیازٍؾ

ویریطیةویتیطلیصًٍیاوتاب،ضیةِلتیليسالم عصاسیتیلياٍلرًی،لرًیواییةصذرالذیيعیٌیچال.لردیِگِ

.دیِیتیطِلرآرتیگِلآتِخاى.ذییِیتاضلُذیِّ

ایتوس-لرهَیَلیطگِایترِلریی.دیِتیةلالُسیذىوَزًِیٌگآرلچِچاللرِگِیچيحالذُاًچٍهلهلیَهَؾا

تٍا-زٍا ؼایة لالیطَزیذى وُاپیر.دیِلیة ایطاًوَتَر ایِزلریگِ تیسدُ ٍ ویلیةٍذی ویتیذىزیگِ اٍلرًیٌگ ،

یگیٌیٍفمطلگيِرهَلرًیودُّنّیچویناٍچالىسَریطتیرگٌیدلیاّالیهح.ذییِآلوًِیتاپاهاچاللر.دیُیَگَر

دىِدُتَرگيفاجعًیآلذیلراًساًیتَآتِخاىتلىیت.لردیِیتیطاًَیییگلرليگزلرایطیتَس-اٍلرحمیذُتَرلیگپ

؟ويهیلرِسیذُویلگيفرضتِلٌتیریصاٍچَىآدملیافُآگا

یارٍغاٍچیرینساعت:دیِلُلثردىخَشتَیّیذتر اًتراپالَش.دیًِِللیهتیليتأهیيدُایصجریاًییٌِ

گیر اٍستیذُعالن تاتَت تختُسیوَؾ آخیرگی آلِگی تصَُلٌذ،دُییاتگٌِلرًی دیر تی ّیذلوََرلة تَی خَش س

سیوَؾتیوَرتاشچٌاؼیٌیُگیر.ردیُلیگیسیسیلیةتَرتتْادرآدمیاتگيَّلدُتیرتالثرایچی.دیِلُگِتراطراؾ



تَتیةلیَل ولرگیُذاطراف،دُ تاضلِرسَگِ لطىرَت.ذییِتِ اتاضییَن ایاؼیًٍیٌگ یرًگ ایسلریلٌگيُدى لیگی

ّنسملنِگسَیاًٍیٌ لثری.ًیةلالگيایذیِلریذُ ترچلیگیًیٌگآچیلگيتیوَر .دیِلًَیٌگایطاًچیواهلتِگِ

خ ایسِ دىرسٌذلیگیَعیٌی تِیتگاَ»: چیمذی،ًَین سورلٌذتیوَرؼری لثری ایىيًیٌگ لیچمیر،«دُ ضٍِا.دیُدیِ

.دیِلِؼریسیذُخثرلرترلَت«لیگیرلثریٌیتاپیطگيًیٌگتیوَیلرسَیتعالن»لریاقتَرلیگسیتٍِرادیَواًالوًَی

یاوی خثر تاًگی۲۲ ؟لرؼیصتیگذیوی...هطَم اٍرٍشتاضلجَى تًگيِدُ رادیَُؼریسیذَلیگی خثر گی

ایىسپیذتسیِگرٍّیتَهطَمخثرًی.گِاٍرٍشاعالىلیلگيایذیسیِلىٍلرسَیتاچیّیتلر.دیِلیاعالىلیلیٌِآرل

،دُهًَؽیةنِتطارتچیچاللرًیلٍَبسالگيصذرالذیيعیٌیایسِتیرتَرچ.دیِییطَلاتیةلَلریٌییزٍا،ایطیتیة

ایطیٌیت.دیِتریةلالٍا تَزیلیطیٌیایطلتیطیةِختَایىسپیذتسیِ اًٍیٌگیَز لریٌیآلیةنلالذیكِشاٍچَىسَیِ،

.لردیِلآلَگِیهسىَ

،لرًٍت)اٍرٍشدُآسواًیلریسالیٌگيلَطیهسىَلالذیكنِاهیرتیوَرسَی»:...آلیٌگيافساًِیاویتي

«.ذییًِِتاضلًَگاٍرٍشآالٍلریسًَذىسِیلگَگِلزجاییٍ،اًتیریةِدُایلهیذاًی(اٍستی

آؼسیذىًِ ّلیهتخصصعالنِتلى،فمطخلك تاهاًیذى ت-لر تیر اًیك ویلیٌگمِختٌََّز یِگِ رٍس.قًَی

ل دیِگيِآلوِتٍااًضويعسىرلریعوَهدىدًُتیریلگيچیگرِیذایتیلگيلَطیایلپراٍاسالٍچیرواٍیّنیَلاریذُ ،

.لریدِذُیَرٍتیطتخویٌیهطاّ

،گِایتگچًَیوِلریییچِایصًَیصتِرگٍلگيتیوَرلثریٌیاَگِسثةتزلرَس-رلیٍّرخیلگپحاًچِس

تیارل ًسخ.ًذیِحساتات ِاًٍیٌگتیر هروس»سی ج« تَگِ یاپیط،ِلسًَتیلگي لثریٌی تیوَر اهیر تیری دُیاتگيِیٌِ



تایتیللریذُسورلٌذلاؼازیگِخٍِرٍساًگلیس،فارس،زتیهٍا؛دُرتتیلَتَحساتاتت.دیِضیةسالیٌَگِلتاتَت

لیگیگيلریذُؼلثِلازاًِایىىیوًَذىوییيستالیيآستاً.لرعالن-لردیُرستوِتیرَدیِودُیازیلگي،سیاّی)چیي(

.دیِؼریسیذُخَشخثرلرایتیةویلَت



تیساٍتِلیلیطوتگيٍا چِتیوَرًِیٌگآخیریگستالیيعوریًگَلردىسِتٍَالع:دیِلرًیٌگرٍحلریٌیتاضمِ

گِرگسهِّنعولَزدُتَتیلگيوَتىسیلیطیوٍدُاییچِایرهیتاشهَزیویَلرتاریخیتتیوَری.دیِلثریٌیتیساٍتِلیلو

ًیّتیوَر.دیِآضو یازیطٌی وتاب تارحمیذُ تَ ّن عیٌی صذرالذیي لیلگي یازُت ًرسِ ّیچ لگَِل.دیِآلوُدُ

ؼلثِویریتیل ِیاتگي لَاًگي استالیي»لردى اٍرتاق یازی۳۴۹۱« سورلٌذیآییل همثرُددُ تیوَر اعتثاریٌیسیُگی گِ

،تیةُلر اًٍگِ جاٍچیٌچی .تذیًَِایىسپیذتسیِ لثرلرًی جایلطگي اًٍذُ ٍ تیرهمثرُ رٍتلتعویرلصاٍچَى هیلیَى

پیتٍا) پَلضِ تَ تخویٌدُ س۰۰۵اًگِ یمیي ًگَگِ ایذی(هَتر)ضیٌِاههذلی اجر(آلیصهوىي لیگیتیلگيُهثلػ

یاهللفاریاتالفثااٍزگرتیرگي:عسیس.آلیٌذیذىسیِصحیفضیاٍیة،حیذرٍؾ.ر.لرتارؼریسیذُهعلَهاتَت

 


