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  رزادهي پي حاجةسفرنام  بهيهنگا
  ∗الحق صديقي شميم

. اند  نوشتهة جذّاب هستند که سفرناميعدة معدود. ستي نينوشتن سفرنامه کار هرکس
 ةسفرنام«نام   بهاش را هاست که سفرنامه  از آنيکي ينييرزاده ناي پي محمد عليحاج
 فرزند ارجمند يوود که ش ياز مطالعة سفرنامه مذکور معلوم م. نگاشت» رزادهي پيحاج

مة دوم ير و عارفان خوش محضر نيشان شهيل از مردان با ذوق و درويمحمد اسماع
 در عصر خود مورد اعزاز يو.  استي اول قرن چهاردهم هجرةميزدهم و نيقرن س

 از عرفا و يان شهر و تعدادي احترام عامة مردم بود و رجال و اعخواص مملکت و محلّ
 قلب و محضر يصفا. دنديورز ي بدو ارادت مي خارجيران و کشورهايمتصوفة بالد ا

 يعش موجب جلب اعتقاد عموم شده بود و هنوز هم صفات انسانيف و مشرب وسيلط
  . استيان وفا و اصحاب عالم معنوخاش زبانزد اهل صفا و ا يو حاالِت روحان

رزاده ين پيرالدي نيآقات فرزندش يرزاده طبق نوشتة طرائق الحقائق و رواي پيحاج
  .فرنگ کرده است  به که در سفر حاضر وجود دارد دو سفريز اشاراتيو ن

الممالک   ترجمانيت آقايروا  بهبنا. ستي در دست نيا  و نوشتهياز سفر اول خبر
آن سفر )  رفت و آمد داشته استيمحضر حاج  بهيل جوانيکه در اوا,  فرهنگيمرتٰض(

د يآ ياز اشارات خودش در سفرنامه برم.  رفته استيرج خايکشورها  بهرالرا با سپهسا
  .بوده استهجري قمري  ۱۲۸۵سال   بهيکه سفر اول و
 , ماندهيجا  بهيا سفرنامهکه از آن , رزادهي پيحاج) ق ه ۱۳۰۳-۱۳۰۵(سفر دوم 

ن سفر يدر ا.  بوديرازيوان شيدالملک و صاحب ديت احمدخان مؤيخواهش و در مع به
                                                   

  .نو دهلي,  ذاکر حسينکالج فارسي دانشيار  ∗

 



  ٢١٠  قند پارسي

  

ن يدر. گردد يران برميا  بهق بغداد و بصرهيرود و در برگشتن از طر ياروپا م ه باز راه هند
 و عراق و يو عثمان) و متعلّقات آن (شياتر, آلمان, سيانگل, فرانسه, مدت ممالک هند

 و يب اصفهانيرزا حبي و ميرزا محمد باقر بواناتي چون ميده و با اشخاصيره را ديغ
الملک  نيخان و مع مانيخان و نر رزا ملکمياب م نوين قليادوارد براون و حس

اهللا  بيرزا حبي و ميرازي شيرزايخ محمد عبده و ميم پوالک و شيو حک) رالدولهيمش(
  .گران مالقات و گفتگو کرده استي و ديرشت

خ دکتر حافظ يکوشش استاد تار  به)از تهران تا لندن(رزاده ي پيسفرنامه حاضِر حاج
 در ۶۹۵شمارة   به نسخة سفرنامهيرج افشار از روي ايدمه آقاان با مقييفرمانفرما

س ينو  نسخيرزا مهديکتابت م  بهي قمر۱۳۲۱ مورخ سال ي ملّيکتابخانة مجلس شورا
 ين فرزند آقايرالدي نيآقا. ديچاپ رس  به در چاپخانه دانشگاه تهران۱۳۴۲در سال 

 يخط خود حاج به(رنامه ن سفي ال ازي اصيا فرمودند که نسخه يرزاده مي پيحاج
ات خود آن ي از دوستان مرحوم شان در اواخر حيکياند که  ار داشتهيرا در اخت) رزادهيپ

 مذکور هنوز در خانة آن ةشان گرفته است و نسخي و استنساخ از ان خوانديرا برا
  .مرحوم است
شمار   بهي و معماري و فرهنگياجتماع, ياسيخ زنده و مستند سي تار,سفرنامه

سنده يد نوي مختلف چشم ديها دادها و منظرهيچون مجموعة واقعات و رو رود يم
دن تمام ي که گنجانجا ناز آ. ستي نيها مستثن نيرزاده هم از اي پيسفرنامه حاج. باشد يم

فقط , ستي ممکن نين مختصري ا سفرنامه حاضر دريها دادها و منظرهيواقعات و رو
از لحاظ , اند)ي کنونيممبئ (يبمبئ  بهوصاً مربوطشتر جالب توجه و مخصي که بييها آن
  .گذرند يم

  :کند يان ميف بندرلنگه قدرت خدا را هم بيرزاده ضمن توصي پيحاج
قدر هفت هزار   به, بزرگتريلياز بندر بوشهر خ. ست يبندرلنگه شهر خوب”

ار دارد و در شهر لنگه يالت بسيدر اطراف شهر نخ. ت دارديخانواده جمع
آب . شود يافت نمي آب روان در لنگه .اند ار خوب ساختهي بسينگعمارات س
 لنگه يدو روز قبل در آب انبارها.  آب انباريعنيها از چاه و برکه  خوراک آن

 شود يدا مي سر شهر لنگه پي در بااليقدرت خدا لکّة ابر  به.ابداً آب نبوده
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 را از آب مملو جا نالت آيخنع آب انبارها و باغات و يبارد که جم ي ميقسم به
د است يشتر مرواريها ب  معتبر دارد که تجارت آنيو شهر لنگه تاجرها. سازد يم

طرف   بهجا نآورند و از آ يبندرلنگه م  بهن و عمانيد خوب از بحريکه مروار
ت هندو در شهر لنگه هست که يقدر پنجاه خانوار جمع  بهو. برند يهندوستان م

باشند و لنگه از  يد ميز تاجر مرواريها ن آن
 ١ بندرگاه فسا و جهرم و الريطرف خشک

  .“است
 يرزاده ضمن وصف شهر بمبئي پيحاج

 يها وهيها و م تذکار گل) ي کنونيممبئ(
  :دينما يهندوستان هم م

 الحق عجب شهر بزرگ معمور يشهر بمبئ”
شود که هفتاد هزار  يقدر نه صد هزار نفر م  بهت شهريحاال جمع. ست يآباد
 مملو از يل هر گلي گل از قبيها ع شهر سبز و خرم و درختيجم.  دارد٢هخان

 يها وهيم.  از هر نوع موجود بودي هندوستانيها وهيگل همه رنگ و م
دا ي پ٣ در هندوستانيراني ايها وهيز ميشود و ن يافت نميران ي ابداً در ايهندوستان

جات  وهير ميب و سايو سر و زردالو يمثالً درخت انگور و انار و انج. شود ينم
 گرم يها  درختيحتّ, شود ي نبوده و نميچ وجه درخت آن در بمبئيه  بهيرانيا
 ي بمبئيهوا. شود  يدا نمي پيز در بمبئيالت نيل مرکبات و نخيران از قبي ايريس
 يرات فارسيعربستان و گرم س ير از گرماي غجا ن آيار گرم است و گرمايبس

 و انگور روه و انايل درخت ميات فارس از هر قبري ساياست چرا که در گرم
 و موز در يل و تاريدرخت انبه و نارج. شود ي ابداً نميشود و در بمبئ يم

 يها ها صحراها و جنگل  که در خانهييها ها و گل ار است و درختيها بس خانه

                                                   
  .باشد است که غلط مي» الزم«: اصل  .1
2.  استها صدها هزار شده ميليون نفر و تعداد خانهبيش از ده ي ت بمبئاکنون با مرور زمان جمعي . 

  .رويد اينجا مراد از بمبئي است چون انگور و انار و سيب و غيره در نقاط ديگر هند مي  .3

سلسلة فارسي در بمبئي بسيار 
 معتبر و مردمان با دولت محترم و

و مکنت بسيار دارند و مردمان 
فارسي در بمبئي ابداً فعلگي و 

 .کنند کسب پست و گدايي نمي
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ده نشده ي دي مازندران و رشت فارسيها ران و جنگليده شده ابداً در اي ديبمبئ
  .“دبو

کند که  يل عبور و مرور مردم را مي ذکر وساي بمبئيف سبک معماريضمن توص
  :ستجا نمخصوص آ

ع که همه را ساخته و ي وسيها کوچه, نديگو ي ترک ميکوچه و راه را در بمبئ”
 ها را اند و عمارت ده فرش نمودهيها را با سنگ تراش اند و کنار کوچه شسته نموده

. اند  هم ساختهي و پنج مرتبه و شش مرتبه بر رو١بهطرز فرنگستان چهار مرت به
 و ي فوقانيها من در مرتبهيگاه نش  است و منزليها در مرتبه تحتان دکان

 کمتر است و ياند و عمارت آجر ده ساختهيشتر از سنگ تراشيها را ب عمارت
و عبور و مرور مردم , يها از سفال است تماماً مثل ناودان آجر  بام عمارتيرو
 است که يار بزرگيکه کالسکه بس  و ترامواي و گاو و کالسکه اسبيشتر با گاريب

. کند ي خط آهن حرکت ميها در رو  چرخ او در کوچهيبرند ول يبا دو اسب م
ها حرکت  ند در اکثر کوچهيگو يل مي او را ريز کالسکه بخار که در بمبئيو ن
ار بزرگ ي بسيض شهر بمبئطول و عر, روند يمحلّه م  بهکند و مردم از محلّة يم

دو فرسخ و سه فرسخ طول و ,  از هم فاصله دارديليها خ و خانهاست و محلّه 
  .“شود يعرض شهر م
 يها ورزد که ساختمان ي مديدولت تاک,  بزرگ هند که کمبود آب استيدر شهرها

م  در آن زمان هين کار را در بمبئيا. کار ببرند  بهبزرگ آب باران را انبار بکنند و
 شهر چنانکه ي بااليدن کرد البتّه در تاالبيرزاده از آن شهر دي پيکردند که حاج يم
  : سدينو يم

 يعنيشود  يبعد برسات م  به چهار ماه از اول تابستاني ساليچون در شهر بمبئ”
ست و هنگام  ين جاريزم  بها از آسمان نهرهاي که گويطور  بهديآ ياد ميباران ز

 يس در شش فرسخيشود و دولت انگل يار خوب ميا بس هويبرسات در بمبئ
 جمع جا ن درست کرده که آب باران در آيار بزرگي تاالب بسي شهر بمبئيباال

                                                   
 .هاي آسمان تراش هم است معني طبقه؛ حاال در بمبئي ساختمان به  .1
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شود و درد و خاک و  يکاربرده که آب صاف م  بهرهايها و تدب شود و حکمت يم
 بزرگ از آهن ساخته و آب صاف شده را از يها شود و لوله يجرم آن گرفته م

ها و  ها و عمارت ع خانهيد و در جمينما ي ميرسخ مسافت وارد شهر بمبئشش ف
رها قرار داده که در هر يها نصب کرده و ش  مرتبة ششم عمارات لولهيها اطاق
ست  اييراا از عمارات بخواهند موجود است و چنان آب خوش طعم گويجا

 از يآب خوبن يده شده و چني آن آب ديخوب  بهها ها و رودخانه که کمتر چشمه
در  همه کس و يزحمت از برا يکسان است و بي اهل شهر ير و غني فقيبرا

 که حوض ييها ها حاضر و موجود است بلکه در خانه ها و محلّه ها و کوچه خانه
  .“ست ايها دائم جار ارهف از فوي لطةدارد همان آب باران صاف کرد

   :دينما ين تذکار مي چنيها در بمبئ يپارس  بهراجع
ار مردمان ينامند بس يم) يپارس (ي فارسيها را در بمبئ  که آنيفه گبر زردشتيطا”

اه از کاغذ بر يها کاله س  آنيمردها. باشند يز ميو تمزه و خوش لباس يپاک و پاک
د بلند در بر ي سفي است و قبايرانيم اي قديها کاله  بههيشب. گذارند يسر م

 باز ها نپوشند و سر آ ين ما خوب الويشمي ابريها  لباسها ن آيها کنند و زن يم
ار محترم ي بسي در بمبئيسلسلة فارس. اندازند ي بر سر ميک پارچه نازکي, است

 ابداً ي در بمبئيار دارند و مردمان فارسيو معتبر و مردمان با دولت و مکنت بس
او   بهدياي از مملکت خارج بيياگر گدا. کنند ي نميي و کسب پست و گدايفعلگ
قدر   بهير در بمبئيف حقهنگام توقّ. ندينما يکنند و او را آسوده م ي ميريگدست
راز بود فرار يالملک ش لزد که معديت از دست حکومت يست خانوار جمعيدو

 مشغول ساخته که کار بکنند و محتاج نشوند و يکار  به آمدند ويبمبئ  بهکرده
ار معتبر در  خوب دارند و تجيها ها و بنگله ها و عمارت ها خانه يفة فارسيطا
  .“ار استي بسيان فارسيم
رهبرشان قبل از . استان گجرات آمده بود  بهها ين گروه پارسياطّالع ما نخست به
 گجرات گفت از آمدن شان از يراجا. پناه خواسته بود گجرات ياز راجا, آمدن
د و گفت آن راجا فرستا  به شکريقدر, رهبر گروه. ش گجرات کاسته خواهد شديگنجا

 .شود يدا نمي پيچ فرقياله هيش پيند که در گنجايزد و خودش بيامير بيالة شيک پيرا در 
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 يراجا. م افزوديرفاه و بهبود گجرات خواه  بهم شد وير و شکر خواهيما همانطور ش
ن صنعتکاِر نه فقط يتر را امروزه بزرگيز. طور شد د و همانيشان پناه بخشيا  بهگجرات

 را شروع ي تاتا صنعتکاريد جي جمشيک نفر پارسي تمام هند تاتاست که گجرات بلکه
  . کرده بود

 از پونه. اند  کوه سوراخ کرده ساختهي راه آهن توي تا پونه راه را براياز بمبئ
 آن در زمستان هرگز يها ها همه جنگل است و درخت ن راه کوه و درهي در بيبمبئ به

  :دييرزاده مالحظه بفرماي پيزبان خود حاج ه بن همه راي ايخوب. شود يخزان نم
د و از ينما يشتر در کوه عبور ميب, کند ي تا پونه راه آهن که عبور مياز بمبئ”

ست و دو موقع است که کوه را يار بلند راه آهن را عبور داده و بي بسيها کوه
را  راه يطور  بهد وينما ي سوراخ کوه عبور مياند و راه آهن از تو سوراخ کرده

چ يه  به کالسکة بخار نشسته استياند که شخص که در تو از کوه باال برده
سر کوه   بهکم کم کالسکه. رود يشود که کالسکه از کوه باال م يوجه ملتفت نم

ن ي در بيبمبئ  بهو از پونه.  رفته استيبلند  بهند چقدر کالسکهيب يکه رفت م
 آن يها ه جنگل است و درختها هم هار دارد و کوه و دري بسيها يراه آباد

  .“شود يجنگل در زمستان ابداً خزان نم
 پا ه بيديکرد که طوفان شد ير مي سفيد با کشتي سفيايرزاده در دري پي حاجيبار

ا خوب حرکت يشب اول را جهاز در در: کند يم ميطور احسن ترس  به آن رايو. شد
هم  ه ب١ا انقالب و تالطمي درچنان. شب دوم پناه بر خدا. کرد و بحمد اهللا خوش گذشت

کمال شدت   بهها باد و طوفان  موجيها بر رو موج.  قسمت نکنديکس  بهد که خدايرسان
ها  موج. کرد ي آب حرکت مي و عظمت همچون پوست گردو بر رويبا آن بزرگ, يکشت
 يقسم  بهختير ي ميها در سطح کشت  و از موجيقدر کوه  بهرفت يهوا م  بهاياز در

کند و  ي هفت مرتبه را خراب ميها ا عمارتيکرد که گو يد و صداها مي شدسخت و
 يشکست و تمام يکرد و م يهم خورد م ه را بيدرب و اسباب و چراغ و ظروف کشت

کرد که  يقه شخص گمان ميد که در هر دقيلرز يخورد و م ي چنان تکان ميبدنة کشت
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 و ١حفظ قمره  بهکردند که يم فرصت آن نيجات کشت شود و عمله ي خورد ميحاال کشت
 ي باالي و درستيل و راستکبادبان و حفظ د  بههمه را مشغول.  بپردازندي کشتيها اطاق
ار داخل يخت و آب بسي ري کشتي بزرگ بر رويها  بودند و چند مرتبه موجيکشت
ا در ي از دريک ماهيکرد که  ي حرکت مي قويها  موجيطور  به بزرگ جهاز شدقاطا

مموج  کج و ي که کشتيطور  به,دالملک داخل قمره افتادية منزل جناب مؤروزنة قمر
 يند حتيا بنشيستد يا  بهتوانست يشد که شخص ابداً نم يم

ده بودم چند ي خواب بود و خوابي که جاي تختيبر رو
م حالت عقل و هوش و تکلّم يافتادن شد  بهکيدفعه نزد

ر قمرة  ديو چند نفر زن فرنگ.  نمانده بودي کسيبرا
 و آب آمدن در ي منزل داشتند که هنگام انقالب کشتيکشت

داد , رون آمده وحشت نمودهيها از اطاق ب زن, اطاق و قمره
باز . شدند ي آرام مي قدريبار, دنديترس يکردند و م يها م هيداد و صداها و گريو ب
رون يها از منزل ب شد باز زن ي منقلب ميرفت و کشت ي ميکشت  بهگر کهي ديموج
از دو . شد ي نمي ملتفت کسي در آن شب کسيکردند ول يدند و صداها بلند ميدو يم

 يا انقالب و طوفان داشت و بحمد اهللا تعاليک صبح دريساعت از شب گذشته تا نزد
  .نديگو يد مي سفيايا را درين دريا آرام گرفت و ايصبح در
. ديرسلندن   بهو در آخره ياسکندر, قاهره  به حرکت نمودهيرزاده از بمبئي پيحاج

 و ذوق و يو اوضاع زندگها و بازارها  باغ, ها ابانيخ, ها  مفصّالً دربارة ساختمانيو
. ستين مقاله ممکن ني ا درها ن آة همآوردن. رة مردم آن شهرها نوشته استيشوق وغ

ار يست و بس ا که در آن عمارتي موميها ف عمارت توسه و مجسمهيتوص  بهپس
  :ميکن يبسنده م, د شهر لندن که گفتهيت در تمجيو نقل چند ب, باشد ي مجالب توجه

ها   مجسمهجا نست که در آ يعمارت. ن قرار استيوضع عمارت مادام توسه از
اند و  زده اند و چنان رنگ م را از موم ساختهين قدياند از موم که صورت سالط ساخته

                                                   
هاي مرغوب کشتي و ظاهراً  شود عبارت است از سالن و اطاق ظ ميصورت قماره تلف  بهاين کلمه که اکنون  .1

  .اين صورت درآمده است  بهايتاليايي است که در تلفظ مردم عرب زبان  Cameraکلمه 

قدر پنجاه خانوار  و به
جمعيت هندو در شهر 

ها نيز  لنگه هست که آن
 باشند تاجر مرواريد مي



  ٢١٦  قند پارسي

  

چ وجه يه  بهاند که ها قرار داده ه آن مجسميشه چشم براياند و از ش  نمودهينقّاش
ن صورت زنهار را ياند و همچن دهي پوشانها نانسان زنده تفاوت ندارد و لباس بر آ با

شود که  يشخص مشتبه م بهامر  يلياند که خ دهي پوشانها ن و لباس بر آاند  ساختهيطور
را با  انگلستان يصورت ملکه حاال, ا که از موم استي است يقين صورت حقيا ايآ
 ها نه آياند و لباس مخصوص حال عهد و صدر اعظم و رجال دولت را از موم ساختهيول

 عهديها مثل صورت خود ملکه و ول نه صورتيع  بهاند که دهيها پوشان را بر آن مجسمه
 صورت ياند حت گر را ساختهي ديها ن مملکتيصورت سالط. ديآ ينظر م به
اه رنگ يشباهت و س يار بد و بي بسياند ول م ساختهن شاه را از مويناصرالد حضرت ياعل

 ين کاربوده صورت دختري بوده و مخترع اياند و مادام توسه که زن و کوتاه قد ساخته
ده و دست ي خواباني تختيده و آن صورت را بر روياز موم ساخته و لباس بر او پوشان

 خواب باشد و  دري خود صورت گذارده مثل آنکه کسيشاني پيآن صورت را بر رو
 در شکم مجسمه نموده که شخص که يرينة او گذارده و تدبي سيگر را بر رويدست د
نه او ي سيراهن رويکشد و پ يکند آن مجسمة دختر مثل آدم خواب نفس م ينگاه م

ده و يکند و مادام توسه صورت خود را از موم ساخته و لباس برخود پوشان يحرکت م
ن يا  بهن صنعت را منيکند که ا يطور تعجت نگاه م  بهاده وستي سر آن دختر ايبر باال
 يها  خان و نواب و راجهير علير شي افغانستان و اميصورت امرا. ام ل کردهي تکميخوب
  .اند دهي پوشانها نآ  بهاند و لباس و کاله خود شان را  از موم ساختهجا نز در آي را نيهند
. دن کردميه بودم از عمارت توسه هم دلندن رفت  بهشين جانب که چند سال پيا

ده يها را د آدم آن مجسمه.  صد در صد درست است رزاده نوشتهي پيواقعاً آنچه حاج
س يرئ, گني رونالد ريگر جهان مثل آقاي رهبران ديها مجسمه. شود يدندان م  بهانگشت

ا يشورا, تاب بچنيمر ايشگان محبوب و معروف هند نظيکا و هنرپيجمهور سابق آمر
رزاده شهر لندن را چه خوب ي پي حاج.اند  افزوده شدهها ن و سلمان خان بر آيرا
  :شعر  بهف نموده است آن همي و توصفيتعر

ــب ــي ــد ها ب ــدة تحقي ــدميق ي ــريک    بنگ
  اســت شـهر لنــدن از آن يسـواد اعظـم دن  

  ين شهر ين چن يروزگار و جهان هرگز ا     به

  شهر لندن و ايـن گونـه صـاحبان هنـر           به
  و مضمر اکه فضل و علم و کمال است اندر         

  رينبوده شهر چو لندن بخوان کتـاب و سـ    



   حاجي پيرزادهةسفرنام  بهنگاهي  ٢١٧

  

ــش دارا  ــام خلق ــال يتم ــنعتند و کم    ص
ــشک مو ــز م ــشور تاتــار  ان ي   ماننــد ک

  رفگ بـود همـه شـن      ييز اللة دستش گو   
  سـت و بخـار   ا  راه آهن  يهر طرف گذر   هب

  ن ملکـت  يش اسـت انـدر    يم و ع  همه ترنّ 
   و جمال  يهمه لطافت و حسن است و دلبر      

ـ چمن چمـن ز ر     ـ  ياحي   هـر کنـاره راه     هن ب
  ريـ چـشمان نـرگس و نخج    ز  باغ و راغ     به

ــه ــتانش ب ب ــيبوس ــون م ين ــزار گ ــ ه   وهي
   هـزار گونـه چـراغ   ينـ يش ب يهـا  کوچـه  به

 يياـحيـه مسـمـژاد و هـح نيـه مسـهم

  تمام الهش با علم و فضل و دانـش و فـر    
ــاه رو ــز م   ريخ و کــشمان ماننــد خلّــ ي

  خـضر  بـود همـه ا     ييز سبزة کوهش گـو    
  م تلگـراف و خبـر     ي سـ  يبهر طـرف نگـر    

  ن کـشور  يهمه نشاط و سرور اسـت انـدر       
   منظـر  ي اسـت و خـوب     يهمه مالحت رو  

  کوچـه و معبـر     بـه  دمن دمن گـل و اللـه      
   و قمـر   يچو بر سـپهر درخـشنده مـشتر       

ــه ــاغ ب ــا ب ــيش بيه ــر ين ــه ثم ــزار گون    ه
  ز شمع و مشعل و گاز و چراغ برق و شرر          

 …غمبريح پيردم مسـه مـن هميبود بر ا
مة ي نياجتماع و فرهنگ و معمار, خي پژوهشگران تاريرزاده براي پي حاجةسفرنام
  .باشد ي و مساعد مار مهميمة اول قرن چهاردهم بسيزدهم و نيدوم قرن س

  


