سوژه سبک است
(دسثبس ٜساثشت ٔیپّتٛسح)

ا٘ذی ٌشا٘ذثشي
تشجٕ :ٝپیٕبٖ چٟشاصی

ثشعجك یه ثبٚس ٌؼتشد ٜدس فضبی ص٘ذٌی ٔؼبكش ػجه پذیذٞ ٜب ث ٝتذسیج جبیٍضیٗ ٔحتٛای آٖ ٞب ٔی ؿٛد .
ایٗ عشص تّمی فمظ دس ٔیبٖ اكٍِٛشاٞب  ٚعجمبت پبییٗ فشٍٙٞی ؿبیغ ٘یؼت  .ایٗ ثبٚس تب حذٚدی ٘ضد حٛصٞ ٜبی
فشٞیخت ٝی د٘یبی ٙٞش  ٓٞیبفت ٔی ؿٛد  .دسٚالغ ثشخی ٙٞشٔٙذاٖ ٙٞشٞبی تجؼٕی تحت تأثیش ؿی ٜٛای و ٝدس
عی آٖ ػجه اثش ٙٞشی ٌ ٝ٘ٛای ٚیظٌی ثشای تضٕیٗ ٔٛفمیت یه ٙٞشٔٙذ دس ثبصاس ٙٞش ؿذ ، ٜػجه سا اكّی
تشیٗ ػٛط ٜی ٙٞش خٛد لشاس داد ٜا٘ذ .
اٌش ػجه  ٚجبث ٝجبیی ٞب  ٚتغییشات آٖ ٔ ٚ ،غبثك ُٔذ  ٚرائم ٝی سٚص ثٛدٖ آٖ ٔ ،ؼیبسٞبی اكّی ٙٞش اٚاخش دٝٞ
ی ٞ 1۸۹0ؼتٙذ  ،پغ ساثشت ٔیپّتٛسح چ ٝثؼب ث ٝسٚص تشیٗ ٙٞشٔٙذ ایٗ دٚساٖ اػت  .ثؼذ اص حذٚد ثیؼت ػبَ
اص صٔب٘ی و ٝا ٚثشای اِٚیٗ ثبس تلٕیٓ ث ٝخّك اثش ٙٞشی اص عشیك دٚسثیٗ ػىبػی ٌشفت ػىغ ٞبی ظشیف أب
غبِجبً تحشیه آٔیض ا ٚثٔ ٝثبث ٝػشٔـك ٞبی حؼبػیت ػجىیِ صٔب٘ ٝی جذیذ ث ٝسٌ ٖٕٛٙٞشفتٔ ٝی ؿ٘ٛذ .
ثیـتشیٗ آثبس ٔیپّتٛسح دس لبِت ػىغ ٞؼتٙذ  ،أب دس ٔٛاسدی  ،ثشای ٔثبَ پشتشٞ ٜبی ػبَ  1۸۹۱ا ٚاص ا٘ذی
ٚاس ، َٛٞدس حبِتی حضٖ آِٛد  ٚ ،دس لبثی ثٞ ٝیئت كّیت  ،ػىغ ٞب خُشد٘ ٜمؾ ٞبیی دس یه چیذٔبٖ تٙذیغ
ٌ ٖٛپیچیذ ٜتش ٞؼتٙذ  .ایٗ ٘ىت ٝث ٝخلٛف دس ٔٛسد لذیٕی تشیٗ آثبس ا ٚكذق ٔی وٙذ و ٝثشداؿت ٞبی
تٙذیغ ٌ٘ٛی اص پٛالسٚیذ  ٚتلٛیشػبصی ػىبػب٘ ٝی لبِت سیضی ؿذ ٜا٘ذ  .آٖ ٞب غبِجبً ٔٛاسد خٛداسجبػی ٞؼتٙذ
و ٝتٙـی سا پیشأ ٖٛچبسچٛة خٛد ایجبد ٔی وٙٙذ  .پبح آست ثش آٖ ٞب تأثیش ثٙیبدیٙی داسد  ٚ ،عٙیٙی ٔـبثٝ
تشویت ٞبیی وِٛ ٝوبع ػبٔبساع پیؾ اص آٖ ایجبد وشد ٜثٛد دس آٖ ٞب حضٛس داسد  .ثب ایٗ حبَ آٖ ٞب ثیؾ اص
ٞشچیض دسجٟت پیؾ ثیٙی دغذغٞ ٝبی ٔتؼبلت ٔیپّتٛسح ػُٕ ٔی وٙٙذ  ،یؼٙی ٍٙٞبٔی و ٝا ٚدس ػبَ ٞبی
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ّٔ 1۸۱۱/۱۷تضْ ث ٝػىبػی ٕٞشا ٜثب اسائ ٚ ٝلبة ثٙذی آٖ ؿذ  .تلبٚیش ػبَ  1۸۹۱ا ٚثش سٚی ثبفت وتب٘ی
حؼبع ثٛ٘ ٝس  ،لشاس ٌشفت ٝدس لبِت ٞبیی اص اثشیـٓ  ٚدیٍش اِیبف ٔجُّ  ٚلبة ثٙذی ؿذ ٜثب چٛة ٞبی ٌشاٖ
لیٕت  ،ث ٝػبدٌی  ،اجشاٞبی ٞبِیٚٛدی ٔحلٛالت پیـیٗ اٞ ٚؼتٙذ.

أب آثبس ٔیپّتٛسح و ٝدس اثتذا ٔٛسد تٛج ٝػٕٔٛی لشاس ٌشفت ،دس ٘یٕ ٝی د ْٚد ٝٞی ٞفتبد ثٔ ٝیضاٖ چـٍٕیشی
ثشای ا ٚثذ٘بٔی ث ٝاسٔغبٖ آٚسد .ایٗ سٚیذاد آٖ لذسٞب ث ٝؿبِٛد ٜی اسائ ٝی آٖ ٞب ٔشثٛط ٘جٛد ،ثّى ٝث ٝدِیُ
ٔبٞیت ػٛط ٜی حؼبػیت ثشاٍ٘یضؿبٖ ثٛدٔ .یپّتٛسح ٘ظیش ٌشٞٚی اص ػىبػبٖ پیؾ اص خٛد ِِٛ ₋یغ ٞبیٗ،
ثشاػبیٚ ،یجی ٔ ₋ی خٛاػت یه خشد ٜفش ًٙٞسا و ٝث٘ ٝذست دس ثبفت ػىبػی [ ثٔ ٝثبث ٝیىی اص ] ٙٞشٞبی صیجب
ث ٝچـٓ خٛسد ٜثٛد ،ث ٝتلٛیش ثىـذ .دس ٔٛسد ا [ ٚایٗ ] خشد ٜفش ،ًٙٞیه ٕٞجـٙغ ٌـشایی
ػـبدٔٚبصٚخـیؼتی ٔشدا٘ ٝاػت  .اٌشچٚ ٝلبیغ ٍ٘بسی ٕ٘بیـی  ٚپشٚػٛاع ،ثشی اص ؿشْ ٚ ،دلیك ا ٚاص ایٗ ٘ٛعِ
جؼٛسا٘ ٝی ث ٝخلٛف اص ٕٞجـٙغ ٌـشایی ؿٟـٛا٘ی ٕٔىٗ اػت ثٔ ٝزاق  ٕٝٞوغ خٛؽ ٘یبیذ ،ایٗ ٘ىت ٝثٝ
اثجبت سػیذ ٜو ٝث ٝؿىُ غیشلبثُ ٟٔبسی ثشای ثخؾ وثیشی اص اٞبِی د٘یبی ٙٞش جزاة ثٛد ٜاػت.
ثٞ ٝشحبَ ایٗ تلبٚیش تٟٙب ؿشٚع دٚساٖ ثّٛؽ ٙٞشٔٙذ سا ٔی ٕ٘بیبَ٘ذ  .اص اٚاخش د ٝٞی  ، 1۸۱0إٞ ٚچٙیٗ ،ثٝ
خبعش پشتشٞ ٜبی ظشیف  ٚدلیك اص ٔـبٞیش فشٍٙٞی  ٚدٚػتبٖ خٛد ٚ ،ؿج ِٝپشتشٞ ٜبی خٛد اص ٌُ ٞب ٔـٟٛس ؿذٜ
اػت .ایٗ آثبسِ ثٚ ٝضٛح وٕتش اسٚتـیه ،ث ٝكٛست ػجیجی ثٕٞ ٝبٖ ا٘ذاص ٜی آثبس اسٚتـیه أ ٚؼحٛس وٙٙذ ٜثٛدٜ
ا٘ذ ،ؿبیذ ث ٝایٗ دِیُ و ٝدس  ٕٝٞی تلبٚیش ٔیپّتٛسح ػُٕ دیذ صدٖ (  ٚث ٝعٛس تّٛیحی ػُٕ ػىبػب٘) ٝ
ٔتشادف اغٛا ؿذٖ اػت.
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ٔب تب حذٚدی ثٚ ٝاػغ ٝی ویفیت ثبالی چبح ظبٞشی [ ػىغ ٞب ] اغٛا ٔی ؿٛیٓ ،اص عشیك ِزت ٔٛجٛد دس
دسج ٝثٙذی ٞبی ثی ٟ٘بیت ٘ضدیه سً٘ ٞبی ػیب ٚ ٜػفیذ و ٝػىبػی ٔؼتؼذ تِٛیذ آٖ اػت ٚ ،اص خالَ سٚؽ اٚ
دس اسائ ٝی تلبٚیش ثب وٕبَ ٌشایی ای ٘ظیش پیىشٞ ٜبی والػیه ،ثب حبَ ٛٞ ٚایی ثیـتش اثیشی .پیٛػتٍی تىٙیه
ثی ٘مق  ٚؿىُ دلیك ،ث ٝػىبػی ا ٚصیجبیی پبِٛد ٜای ٔی دٞذ و ٝث٘ ٝظش ٘ب ثٍٙٞ ٝبْ ٔی آیذ ،چیضی و ٝدس
جٟت جبرثٞ ٝبی آؿىبس ٔضبٔیٗ ٔؼبكش ا٘ ٚجٛد.

ٔـبٞذ ٜی چٍٍ٘ٛی اجشای ٔٛفمیت آٔیض ایٗ صیجبیی پبِٛد ٜدس ٔبٞیت ِ ػٛط ٜی ٘ب ٔتؼبسف  ٚػلیبٍ٘شا٘ ،ٝثٝ
خٛثی ِ پشتشٞ ٜبی ٔتؼبسف  ٚعجیؼت ثیجبٖٔ ،ؼیش عٛال٘یِ ثشاٍ٘یختٍی حغ وٙجىبٚی تٛػظ وبسٞبی ا ٚسا ثیبٖ
ٔی وٙذ .ثب ایٗ حبَ ؿبیذ ػشچـٕ ٝی اكّی وٙجىبٚی ػٕٔٛی ،دس ٚاوٙؾ ٞبی افشاعی ثٙٞ ٝش ٔیپّتٛسح ٟ٘فتٝ
ثبؿذ .ثب ٚجٛد حىٓ لب٘٘ٛی كشیح ِ  10ػبَ پیؾ دس ثبة ثذآٔٛصی تلبٚیش ا ٚثشای ػٕٔ ْٛخبعجبٖ ٚ ،ث ٝخلٛف
وٛدوبٖ ،ایٗ تلبٚیش اص ٕٞبٖ صٔبٖ اص عشف وؼب٘ی چ ٖٛػٛصاٖ ػ٘ٛتبيٞ ،بِی ػبِٔٛبٖ ،ػبْ ٚاٌؼتبفِ فمیذ ٚ
دیٍش چٟشٞ ٜبی فشٍٙٞی ثب٘فٛر ،ثشٌضیذ ٚ ٜاسصؿٕٙذ ؿٙبخت ٝؿذ ٜا٘ذ.
ثب ایٗ حبَ یه ٍ٘ب ٜوّی ث ٝوبس ٔیپّتٛسح ٔـىّی سا دس ٔٛسد جبیٍب ٜا ٚدس دػت ٝثٙذی ٌٞ ٝ٘ٛبی [ٙٞشی] ایجبد
ٔی وٙذ .ا ٚدس ع َٛص٘ذٌی حشف ٝای اؽ ٘ ٝثش یه ػٛط ٜو ٝثش چٙذیٗ ٔٛسد ٔتٕشوض ؿذ ٜاػت :ػىبػی ِ ٓٞ
صٔبٖ اص ٔشداٖ  ٚص٘بٖ ثشٞـٞ ٌُ ،ٝٙب ٚ ،چٟشٞ ٜب ( ؿبُٔ [چٟش ٜی] خٛدؽ ) .ا ٚحتب اص وـتی ٞبی ٘بٌٚبٖ
دسیبیی ایبالت ٔتحذ ٚ ٜخٛؿٞ ٝبی اٍ٘ٛس ػىبػی وشد ٜاػت .تؼییٗ ایٗ و ٝچ ٝچیضی ػشكٞ ٝبی ٌ٘ٛبٌٛٔ ٖٛسد
تٛج ٝا ٚسا ث ٓٞ ٝپی٘ٛذ ٔی دٞذ،وبس ػبد ٜای ٘یؼت.
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وتبة “ساثشت ٔیپّتٛسح” و ٝث ٝػٛٙاٖ یه وبتبِٛي دس ٕ٘بیـٍبٔ ٜشٚسی ثش آثبس ٔیپّتٛسح دس ػبَ  1۸۹۹دس ٔٛصٜ
ی ٙٞش آٔشیىبیی ” ٚیتٙی ” ػشض ٝؿذ ،ؿبُٔ ػٔ ٝمبِ ٝاػت و ٝػ ٝتفؼیش ٔتفبٚت اص ثیٙؾ ٔیپّتٛسح اسائٔ ٝی
دٙٞذٔ .ذیش ٔٛص ٜی ٚیتٙی ،سیچبسد ٔبسؿبَ ،دس ٘ٛؿت ٝی خٛد چٙیٗ ٘ظش ٔی دٞذ و ٝتشویت دلت ٚ ٚػٛاع ِ
ؿىّی ثب ا٘تضاع  ٚصیجبیی وٕبَ ٌشا ث ٝػىغ ٞبی ٔیپّتٛسح اسصؽ  ٚاػتجبس ٔی ثخـذ .ایٍٙشیذ ػیـی ،ػشدثیش
ػبثك ٔجّ ٝی آست فٛس ،ْٚاػتذالَ ٔی وٙذ و ٝتلبٚیش ا ٚوّیـٞ ٝب سا تخشیت ٔی وٙذ ٔ ٚشصٞب سأی ؿىٙذ ،دس
ٚالغ آٖ تلبٚیش تّمی ٔشػ ْٛسا وٙبس ٔی ص٘ٙذ ث ٝعٛسی و ٝفشكت جذیذی سا دسجٟت ثشسػی ٔٛضٛػبت ِ پیـتش
وٙبس ٟ٘بد ٜؿذ ٜایجبد ٔی وٙٙذ.
سیچبسد ٛٞاسد ،ؿبػش ٔ ٚتشجٓ ،ثشای تٛجیٌ٘ٛ ٝبٌ٘ٛی آثبس ٔیپّتٛسح تب آٖ جب پیؾ ٔی سٚد و ٝدس ٔٛسد آٖ ٞب ثٝ
ٔثبثٔ ” ٝظبٞش ٔمبثّ ٝثب ٔیشایی ” ػخٗ ٔی ٌٛیذ .ا ٚثب ایٗ اػتذالَ وٞ ٌُ ” ٝب ا٘ذاْ جٙـؼی ٌیبٞ ٜؼتٙذ “ ،آٖ
ٞب سا دس ادأ ٝی ثشسػی چٟشٞ ٜب  ٚحبِت ٞب ث ٝػٛٙاٖ ثخـی اص یه پیٛػتبس یٍب٘ ٝی ٔتؼبدَ ٔیبٖ ٘یشٞٚبی
تؼبِی ثخؾ  ٚتٙضَ دٙٞذ ( ٜیب ٔیبٖ غشیض ٜی ػـك ٔ ٚشي) ٔی ثیٙذ .اص ایٗ س ٚثش ا٘ذاْ جٙـؼی ٔشدا٘ ،ٝپشچٓ
ٌُ ٞب ٚ ،دس چٟشٍ٘ ٜبسی ٞب ثش صیجبیی جؼٕب٘ی پشؿٛس ٔتٕشوض ٔی ؿٛد.

اِجتٔ ٝی تٛاٖ اػتذالَ وشد و ٕٝٞ ٝی ػىغ ٞبی ثشتش ،حؼی اص وٕبَ جبٚدا٘ٔ ٝی آفشیٙٙذ ،چیضی ؤ ٝب دس
ٔمبْ ٔٛجٛدات ا٘ؼب٘ی تٟٙب ث ٝؿىّی ٌزسا آٖ سا دسٔی یبثیٓ .آٖ ٞب حغ ػٕیك ِ ” آ٘جب ثٛد ٜاػت ” سا و ٝسٚالٖ
ثبست دس وتبة خٛد ،اتبق سٚؿٗٛٔ ،سد تٛج ٝلشاس ٔی دٞذ ،دس خٛد داس٘ذ .أب دس ػىغ ٞبی ٔیپّتٛسح ٔخلٛكبً
ػٕك اضغشاة ٘بؿی اص ٔیشایی ا٘ؼبٖ آؿىبس اػت ،چشا و ٝث ٝؿذت دس تمبثُ ثب دیذٌب ٜػىبع ٘ؼجت ث ٝوٕبَ
جؼٕب٘ی اػت.
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دس ػیٗ حبَ ٕ٘ی تٛاٖ اظٟبس٘ظش ػیـی دسثبة لذست ٔخشة وبس ٔیپّتٛسح سا ٔٛسد تشدیذ لشاس داد .تلبٚیش اٚ
اٌشچ ٝث ٝعٛس دلیك پؼت ٔذس٘یؼتی ٘یؼتٙذ ،دس جٟت لغغ ساثغ ٝثب لٛاػذ ٌفتٕبٖ صیجبؿٙبػب٘ ٝی فشٞیختٝ
سفتبس ٔی وٙٙذ (اِجت ٝثؼضی اص جّٕٔ ٝبسؿبَٔ ،ی تٛا٘ٙذ دسثبس ٜی تلبٚیش ٔشداٖ ثؼت ٝؿذ ٜدس تؼٕ ٝی چشٔی ٚ
ص٘جیش ثب ٔؼیبسٞبی وبٔالً فشٔبِیؼتی ػخٗ ثٍٛیٙذ) .آ٘چ ٝدس تلبٚیش ٕٞجـٙغ خٛاٞب٘ ٝی ا ٚوٙبس ٌزاؿتٔ ٝی
ؿٛد تٟٙب ٔیشایی ٘یؼت ،ثّى ٝلٛاػذ حبوٓ ثش ٔیشایی اػت.

ػیـی ٔی ٘ٛیؼذٔ ” :بی ٝی اكّی وبسٞبی ٔیپّتٛسح ثشٌشفت ٝاص ػٛطٞ ٜبیی اػت و ٝدس فشٔ ًٙٞب ػشوٛة ؿذٜ
ا٘ذ تب ٔب٘ٙذ اػشاس پٟٙبٖ ٍ٘ ٝداؿت ٝؿ٘ٛذ ”  ٚكشاحت غبِت دس تلبٚیش اضغشاة آٚس ا ٚسا تحؼیٗ ٔی وٙذ .افضٖٚ
ثش ایٗ ا ٚػمیذ ٜداسد ػىغ ٞبی ٔیپّتٛسح أشٚص ٚ ٜدس صٔب٘ ٝی ؿیٛع ایذصٙٔ ،بػجت ثیـتشی یبفت ٝاػت ،چشاوٝ
ٞش تلٛیشی اص ػــىــغ ،ث ٝخلٛف ػــىــغ ٕٞجآ٘غ ٌشای ٔشدا٘ ،ٝتٛػظ فش ،ًٙٞپـت پشد ٜی ٔشي
پٟٙبٖ ٍ٘ ٝداؿتٔ ٝی ؿٛد”.
أب ٔی تٛاٖ كشاحت سا تحؼیٗ وشد ثذ ٖٚایٙىِ ٝضٔٚبً تٕبْ پیبٔذٞبی آٖ سا لج َٛداؿت .دسٔٛسد ٔیپّتٛسح یىی
اص پیبٔذٞبی ایٗ كشاحت ،حزف ثبِم ٜٛی تفبٚت ٞب اػت .ایٗ ٘ىت ٝ٘ ٝتٟٙب دس استجبط ثب ٔٛاسد ثی خغش٘ ،ظیش
تفبٚت ٔیبٖ ػىبػی ٔ ٚجؼٕ ٝػبصی ،یب ٔیبٖ ٌٞ ٝ٘ٛبی پشتش ٚ ٜعجیؼت ثیجبٖ ،ثّىٕٞ ٝچٙیٗ دس استجبط ثب آٖ
ٔٛاسدی و ٝثشای ٞشٌ ٝ٘ٛفٕٟی اص فشٔ ًٙٞب حیبتی ٞؼتٙذ ،كذق ٔی وٙذ .ثشای ٔثبَ ،آٔیض ٜای اص ٔجٕٛػٝ
پشتشٞ ٜبی چٟشٞ ٜبی خٛؽ ٘بْ(سیچبسد ٌِش ،پبِٔٛب پیىبػ ٚ )ٛته ٍ٘بسی ٞبیی اص خشد ٜفشٕٞ ًٙٞجٙـغ ٌشایی
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ٔشدا٘ ،ٝثب ایٗ ٚالؼیت فشٔ ًٙٞؼّظ و ٝدسجٟت ث ٝحبؿی ٝسا٘ذٖ چٙیٗ خشد ٜفشٞ ًٙٞبیی اص ایذ ٜی ؿٟشت
عشفذاسی ٔی وٙذٔ ،مبثّٔ ٝی وٙذ.
اص آ٘جب و ٝػىبػی ٔیپّتٛسح ث ٝتفبٚت ٌزاسی ٕ٘ی پشداصد  ₋ث٘ ٝظش ٔی سػذ و ٝا ٚخٛاٞبٖ ثبصٌشدا٘ذٖ ٞشچیض ثٝ
یه ؿٕبیُ آسٔب٘ی اػت ٔ ₋ی تٛاٖ دس ادأ ٝاػتذالَ وشد و ٝػىبػی أ ٝ٘ ٚشوض ثمّی داسدٔ ٝ٘ ،تب٘ت اخاللی ای
و ٝاسصؽ تلبٚیش سا افضایؾ دٞذ .ث ٝایٗ تشتیت ٚ ،ثٕٞ ٝیٗ دِیُ ،ث٘ ٝظش ٔی سػذ تلبٚیش ا ٚدسثبس ٜی ػجه
ثبؿٙذ تب دسثبس ٜی ٔحتٛا.

دس ٟ٘بیت ،ثشای ٔیپّتٛسح ػجه ٔ ٚحتٛا ٔتضبد ٘یؼتٙذ ،ثّىٔ ٝىُٕ ٕٞذیٍش٘ذ .آثبس ا٘ ٚـبٖ ٔی دٙٞذ و ٝػجه
ٔحتٛای خٛدؽ سا داسد  ₋آٖ چیضی ؤ ٝی ٌٛیذ صیجبیی راتبً ثب ٙٞش یىؼبٖ اػت ،و ٝكَٛس ظبٞشی ٔؼبدَ
ؿٙبخت ٞؼتٙذ ،و ٝد٘یب ثٔ ٝیب٘جی رٚق  ٚػّیم ٝلبثُ ف ٟٓاػت ٘ ٝثٚ ٝػیّ ٝی اسصؽ ٞبی اخاللی تحٕیّی .ایٗ
ٚالؼیت  ٚپیبْ ِ حمیمتبً چـٍٕیش تلبٚیش اٚػت ٚ ،ایٗ ٘ىت ٝآٖ ٞب سا ث ٝؿىّی دس٘ٚی ثٔ ٝؼبئُ دٚساٖ ٔب ثذَ ٔی
ػبصد.
6

٘یٛیٛسن تبیٕض  ۱1 ₋جٛالی  ₋ 1۸۹۹ایٗ ٔمبِ ٝلجُ اص ٔشي ٔیپّتٛسح  ٚلجُ اص دٔٚیٗ ٕ٘بیـٍبٔ ٜشٚس آثبس ا ٚوٝ
تٛػظ ا٘یؼتیتٛی ٙٞش ٔؼبكش فیالدِفیب ثشپب ؿذ  ٚحؼبػیت ػٙبتٛس جِغ ِّٕٞض سا ثشاٍ٘یختٙٔ ،تـش ؿذ ٜثٛد .اص
آٖ صٔبٖ ث ٝثؼذٔ ،ؼئّ ٝی ٙٞش ٔیپّتٛسح ،دس ثشخٛسد اِٚی ،ٝث ٝػٛٙاٖ ٔم ِٝٛای ػیبػی تّمی ؿذ ٜاػت.

ایٗ ٔتٗ تشجٕ ٝی ثخؾ وٛتبٞی اص وتبة “ثحشاٖ ٚالؼیت; ٘ٛؿتٞ ٝبیی دس ثبة ػىبػی ،اص  1۸۱۷ث ٝثؼذ ،ا٘ذی ٌشا٘ذثشي (٘ـش
اپشِیچش  ”) 1۸۸0اػت.
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