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��� ��ا��م ����� ��م ���� ا�� ���� و	��د� در ��ر�  �� �����ا�� �� » ر��«�ن ر��!� � » ر��«و
�ن ر��!� � ��# . �.ر-��!+ و �,��!+ ه�را ��ا( ا!�ان �� ��ا��. �'�� و ��ا	&%�� �$���» ��#«ا!�ا�� در 

 . ا!�ان �%,� ���� �0$/ ��د

���96 اش �� ا���7ر و ���� ا!+ ا�� � ��ه5 ��اه56 . م �4د��ه� ���� �د���.د� ��ل 	21 در ا!�ان در ��1
  . ��ا��

  
  0,�رم ��داد ��>;�د در -:�� او ا��

������� ��د را �� آ��ر از ����زي ��Bز . در ����اد� رو���!A و 	�61ي در آ�ه?��ن ه�ي ��ز��ران �� د��6 
   .زي آ� ر	� �%,� ���A ��ك از ا!�ان ���د را �� ��د ��درو. روزي آ� ���، ا!�ان در ��ك ��?�� ��د. آ�د

  :�A�F از ����ت او 

در 4?� (��ر��6( ١٣٠٣( ��دم در ��ل  د���ر �� �� -:ا��+ I,4 �J�( �� ��( د���ر و H$��� �� ه$�
 )�F?� وز!�(

� و �I�ار �� �P�  ��66Q 4��/ ر�$� ��دا�� از 

�S ��9ب )T64 س ز��ن از�P< �66Q�دن ص�رت� )� و رو�%� �� >�Pس و �J 	��;� و ��ز 

 1305ا!�9د داد-?��( در �,$+ 

���ن ��\�ا>�&] و ار�/ در ��ل  ]6���1300  

 �I� �� ن ���� ا!�ان در����، ��I 1314و  �I� ،1313 دوم در ا��Fص �I�1307 اول در ا��ال (��و!+ او>6+ 
�Hت اد�Paم در اد>� ا�� ( 

�� ��F� در ��ل  ����ن �Ib	 ص�رت �� #Jا�%�د و ا� �Pa1311 

 �1304%��6;:ار( �Pa ا��ال و ا��Pر( �دن ��-.!�ن ��م ����اد-� و ص�ور �%��%��� در ��ل 

�6�e��64�ن ��ا( ه$d ا��Pع ��ر�� ،  �Q<21  ��,P!1307ارد 

�!��H ا�&�ن 

 )�I�# ا>g�ا!'�(��ا��از( ���?�eر( 

�h� i��� )ا!�ا��( �%��6;:ار i��� +6�?F� ( ��,P!1304اول ارد 

 �1317,�!�ر  3، ا�$�م �1306,����  23��Bز ) از �j6I 	�رس �� در!�( �.ر(�ه+ ��ا��( ا!�ان  ���� را�

5� 1317زر�� ��Bز ��ل - !.د-���� را� �ه+ 

 1306ارد!P,��  �14%��6;:ار( ����I� i ا!�ان در 

���ن �15%��6;:ار( �6$� ا!�ان در  1314 

 ��ز(، I4?�ز( و ���] ��ز( در ��ر ��د�

���J	 i��� )ورز( در ��ل  - �%��6;:ار�� i���1312  

 1319ارد!P,��  4، ا	���ح در  1318در ) �F?�6+ ا!?�;�� راد!�!� ا!�ا��(�%��6;:ار( راد!� ا!�ان 

 1313در ��ل ) ��P� +6�?F-.ار( ا!�ا��(�%��6;:ار( ��P-.ار( �4رس

1316��Bز �,�� ��دار(  1314در ��ل ) �F?�6+ دا��;�� ا!�ا�� در ا!�ان(;:ار( دا��;�� �,�ان ���6% 

 �<J� )�61�!5 ��ر�� �� )�$� ��66Q �1�!5 ر�$� ا!�ان از �1�!5 ه�9( 

�+ در ��ل  60(اH.ام او>6+ د��� از دا��9�!�ن ا!�ا�� ��ا( �����+ 	%�ن ��!� �� 	�ا�?�، �>$�ن و ا�;I?��ن 
1301) (�6�� 5,�� )در ��>� � ��دش �%,� !i �?�	�ت ��رج ر	� و 



� و وار!. در ���ه�( �ن �� �?�ب دو>� در ��ل �$- �	�b� ������1315ه� 

 1316��&6] ��ز� ( �.ا�� ��اه�ات ا!�ان و ��4�ا�� ا�&%�س در ��ل 

1303 ���ب �H.� r6] در ��ز���ن و ��ز-�دا��ن ا!+ ��g �� دا�+ �6,+ �ذر ) [H.� r6� �6 از���!��
 )�$�!� �6&�د و ر����� را �,�!� ه5 �$�د� ��د

 1314ارد!P,��  29در ) ��ا( �1�!� ز��ن و ادب 	�ر��(�6�s[ 	�ه%;?��ن ا!�ان 

 1317د!$��  25�i��� ]6�s ره%� ��ا( -?��ش ���� ��ز( در ��ر در 

�P] از �ن ��!����6 ، ���زش ا	?�ان ا 1311�6�s[ ��6و( در!��t در ��ل  �� � �g!ا�� در ا!��>�6 در ��ا�!
��رت در!�!� در �%�ب ا!�ان ��د ���;! 

، 	�رغ 1302	����دن او>���PI� +6I7\� +6 �� ارو�4 در ��ل ( �1303%��6;:ار( ��6و( ه�ا�t در ��ل 
 �I67\�<9�ان در اF� �$ن ا!�ا�� ا��PI� +6<1304او  �bI�� در 4%59 ا�'%� در او>6+ �4واز ر�$� در 	�ود-�� 

 )���B �� ز�6+ ��?�

، �4واز او>6+ 1314، ��Bز �,�� ��دار( در 1312�6�s[ او>6+ �ر���� ه�ا64$� ��ز( ا!�ان ، �,�Pز در 
 1317ه�ا64$�( ���� دا�] در اول ��داد ��ل 

� ]6�s� ا!�ان در ��ل �I� d��F��1316 

����ر!� و ���6[ �,�دار( در ��ل  )�,� ) �!�I� �60��1309ن 

 1310و ا���7ص �ن �� ����I� i در ��ل  1309ا>�Q( ا���6ز ��� ا�&%�س ���2 ���&,�( ��ر�� در ��ل 

 1312���6[ دا�/ ��اه� و ���?�ت ���ز�� در ��ل 

 ��1314�ان �� دا��?�ا( �H>� در ��ل ���6[ ��ارس د���ا�� و راه���6 �

1319��Bز �,�� ��دار( از �I6�ه� در ( 1315���6[ ��ز��ن JBت و �\e�7ت ��ورز( در ��ل ( 

 Q<1306� ا���6ز �� ��6 و ��ط 	�ا�?�!,� ��ا( �������%��� در ا!�ان در ��ل 

 �1307ر-�د از ز!� ��ك ���6[ ادار� �������%��A و ��6ون �وردن �h��4 ��$H /F�>6[ و ��4

��Bز �%w �,��� دوم  1309ا��ام �� ���� او>6+ �ر���� 	�eد در ��ل (�4!� -:اري ص% �b	�eد �� ���'�s�� �
 )�� ا�$�م ����6 

 1316ا!�9د ص%�!x د����6ت دا�AI در ��ل 

�%� و ��yدر  dر���� در ( 1309را� ا��از( او>6+ آ�ر������ل ��  3!�� ��د ا�� ��b از �6�s[ -�د 1274او>6+ 
 )	��ر $���h ه�( ��ر�� �?�� ��

 �+ در روز 100در �.د!&� �,� ر( �� �z	1312  �6�6�s[ او>6+ آ�ر���d �6$�ن در 

�رد��ز( در ��ل  dر���� 1299�6�s[ او>6+ 

  1304�6�s[ او>6+ �ر����� d	r� �-�% و ا��!�5 در ��ل

 �1316ل ���6[ ��ز� �AI ا!�ان در �

 ���� �6��� �I� +$96[ ا��s�)ر�� [ 1313 در ��ل) ����;�� ��ز��ن ����6 ���� 
 

 1313 در ��ل) �,�6 ��6ود( 	)�Ib�6�s[ ا���د!�م ا��9!� �,�ان 

 +'I� 1302در ��ل (ا�&�ن ا��'�دة ه$;��� از  ���ارداد( ��ا( ا��اث �g�ط �I'%� ز!�ز��%6 �� �� �?$�
ر���   �?$�2300�I'+ ��د�ر ��!� �� رو(  �1b%�1305 �� و �� ��ل ��b در ���ن ���  ز!$%[ و ه�>?&�

$�6000?� ��  ��1316. �I'+ ا�P��ن در ��ل  .��دار( �� ��] در ��. ا�P��ن ���د� �,��  +'I� ر��$�
 )ر��6

 



��1310� در ��ل 93ا!�ا�� از  ا	.ا!/ ��bاد ���,�( ص%��b(�$�!� وا��b از ��>�6، �ر و ����!d ا!�ا��  
��1320� در ��ل  ��1835 ( 

 ��ز(، ر!����Fز(، �ه+ ��	�، آ�P!�ه�( ��راِب آ/ ��ز(، آ�ر����آ�ر���� �0م  :8���db ص%�!x د!;�

)�g� ،ر�� �	ت و ����-�(، ��9ر(، آ6?� و ��!� ���h$اص',�ن، ��ز(، آ �P%4 ز( ��ا��ن، آ�ر������
�ر���d ��>�6 ص���ن و روB+آ�ر���� �, ،S%اورس، آ���6 ا��ود آ�دن � آ�� �6 ��اورس و آ�ر���� 

 

 

��ر �'I�# �� ��د��ن 	�61 و �\����61  i! �� ���&� ،+ دا���س �~��� �� �P< د، ه$�ار��P� �6شH ر� و�Pز�
�رزو دا�� ا!�ان را ��ر( ��64	��، �?�1] و ���1ر �6P. را �� ��د �$� 4?%�!��% . Jً���� اه5IH �6$ و دا�/ 

���1ر ��د و ��F>'�ن ����6 و . ��ا( ���5IH db و �,�د!%� ��ن �ن در ��ر ارزش �?�6ر ��!] ��د. وا�S ��د
 .رو�/ ��د. ��ل و از ه�6 	�اه5 �� 16�$�م ا!%,� در. �~��� ��د را �� �$� ����6

 


