
 بویل رابرت

 پسزکٌت ّفتویي اٍ. آهس زًیب ثِ ایلٌس زر لیشهَر کبخ زر است اًگلیس هبًسگبر ّبی چْزُ اس کِ ثَیل راثزت

 ًبسًبسی ٍ لَس ایٌکِ ٍ فزسًساى تزثیت ثزای اعظن کٌت.ثَز خْبى هززاى تزیي ثزٍتوٌس اس یکی کَرک اعظن

 ذبًَازُ یک زر سبلگی 4 تب هبّگی 6 اس ثَیل راثزت.یبثٌس پزٍرش تب سپزز فقیز ّبی ذبًَازُ ثِ را آًْب ًطًَس

 اتَى زر سبل 3 هست ثِ سپس کزز تحصیل ذبًِ سز هعلن ًظز سیز سبلگی 8 تب اٍ ثزز سز ثِ ایلٌسی رٍستبیی

 .زاز ازاهِ ذَز زر ثِ اًگلیس

 آیٌسُ کِ زاضت راسد اعتقبز ثَیل.ضس تحزثی زاًطوٌساى گزٍُ یک عضَ ٍ رفت لٌسى ثِ سبلگی 02 زر ثَیل 

 را فکز ایي. ًیست قجَل قبثل زیگزاى گفتِ صزف ثِ چیش ّیچ کِ اٍ ضعبر.  است استَار تدزثی رٍش ثز علن

 ثحثْبی خلسِ ثَز آى عضَ اٍ کِ علوی گزٍُ. کزز هی ًفی زارز ٍخَز قسیوی کتبثْبی زر پبسرْب توبم کِ

 .ثَز زازُ ًبهزئی کبلح ًبم آى ثِ ثَیل ٍ کزز هی ثزگشار اعضب اس یک ّز ذبًِ زر را رسوی غیز

 َّک راثزت کوک ثب اٍ ثبضس ًشزیکتز تدزثی علَم حبهیبى ثِ تب رفت اکسفَرز ثِ ثَیل 4654 سبل زر 

 آًْب ضَز ًوی هٌتطز ذال زر صسا کِ کززًس ثبثت ًفز زٍ ایي.  سبذت را پیطزفتِ ثبزی تلوجِ یک ثبَّش

 ثب سٌگیي سزة تکِ یک ٍ سجک پز یک َّا هقبٍهت ًجَزى صَرت زر ثَز هعتقس کِ را گبلیلِ استسالل

 کِ ًجَز قبزر ثیبسارز را حیَاًبت ذَاست ًوی آًکِ سجت ثِ ثَیل.  کززًس تبییس کٌٌس هی سقَط ثزاثز سزعت

 زر َّا کطسبًی تبثیز کتبة زر را ذَز ّبی یبفتِ اٍ ٍ کٌس پیگیزی کبهال ذال زر تٌفس رٍی را هطبلعبتص

 آى ثز هَثز فطبر ثب گبس یک حدن ثَیل قبًَى ثٌبثز. است ثَیل قبًَى ضبهل کتبة ایي. کزز هٌتطز 4662 سبل

 .زارز ٍارٍى ًسجت

 آى تَاى ًوی کِ کزز تعزیف ای هبزُ را عٌصز اٍ. است ضیوی علن ثب راثطِ زر ثَیل زستبٍرزّبی ثشرگتزیي 

 ثِ تز سبزُ هبزُ چٌس یب زٍ تزکیت اس را آى تَاى ًوی ٍ کزز تجسیل تز سبزُ هَاز ثِ ضیویبیی رٍضْبی ثب را

 .است خسیس ضیوی آغبس زٌّسُ ًطبى 4664 ضکبک ضیویساًبى ًبم ثِ اٍ کتبة. آٍرز زست

 اس ًیش زیگزاى تب کٌٌس گشارش سزعت ثب را ذَز تدزثیبت ًتبیح ٍی زاًطوٌس زٍستبى کِ زاضت اصزار ثَیل 

 ثِ سلطٌتی اًدوي اهتیبس صسٍر ثزای را هَفقی کَضطْبی ٍی 4663 سبل زر ضًَس هطلع خسیس اکتطبفْبی

 ثِ 4668 سبل زر. زاز اًدبم ثَز ضسُ ایدبز ًبهزئی کبلح الگَی اسبس ثز کِ رسوی علوی هدوع یک عٌَاى

 کطف را فسفز اضتعبل قبثل عٌصز اٍ آٍرز ٍخَز ثِ ذَز ذبًِ زر را ضیوی آسهبیطگبُ یک ٍ ثبسگطت لٌسى

 .سبذت را کجزیت ًرستیي ٍ کزز

 رٍی را ذَز هطبلعبت تب آهَذت را سزیبًی ٍ یًَبًی عجزی سثبًْبی علوی پژٍّطْبی ثز عالٍُ ثَیل راثزت 

 کلیسبی زر هقبهی اتَى ضْز ضَرای ریبست خولِ اس گًَبگًَی هسئَلیتْبی. کٌس زًجبل هذّجی هتَى

. ًکزز اسزٍاج گبُ ّیچ ثَیل. ًپذیزفت را آًْب ٍلی ضس پیطٌْبز اٍ ثِ سلطٌتی اًدوي ریبست ٍ اًگلیس

 اًدوي ثِ ثَز سبذتِ کِ را زستگبّبی ٍ ذَز علوی کبرّبی هدوَعِ یبفت ٍقبت لٌسى زر کِ ٌّگبهی

 را زیٌبى ثی حولِ ثزاثز زر هسیح زیي اس حوبیت سبالًِ سرٌزاًیْبی ّشیٌِ ّوچٌیي اٍ. کزز ٍاگذار سلطٌتی

 .کزز هی تبهیي


