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نامۀ حاج زین العابدین شیروانی 

به مولوی کرمان

   دکتر محمد ابراهیم ایرج پور

دانشیارزبانوادبیاتفارسی،دانشگاهپیامنور

درشمارۀپیشینگزارش میراثمقالهایبانام»اینسالسل

کهتوداریهمهراحیرانساخت«بهچاپرسیدودرضمن

آناشکاالتواشتباهاتمقالهایبهقلمآقایحسیننصیر

باغبانباعنوان»زندگینامۀخودنوشتحاجزینالعابدین

شیروانیبههمراهیکمراسلهوکرسینامۀسلسلۀنعمت

اللهیه«نمایاندهشد.ضمنآنمقالهاشارهکردیمکهآقاینصیر

باغبانمدعیشدهبودندسهمتنرابراینخستینبارتصحیح

وبهچاپرساندهاندکهازآنمیاندورسالهپیشتربهکّرات

زین حاج مرحوم از نامه یک تنها و بود رسیده چاپ به

العابدینشیروانیبهمولویکرمانبراینخستینباربهچاپ

تاریخی اشکاالت و بدخوانیها متأسفانه است. رسیده

زیادیدرایننامهدیدهمیشدکهدرمقالۀپیشینگزارش 

میراثنشاندادهشدولیازآنگذشتهصفحاتنامهدرتجلید

یهمبهاشتباهوجابهجاقرارگرفتهبود
ّ
وصحافیکتابخانۀمل

مصحح بلکه ی
ّ
مل کتابخانۀ نسخخطی مسئوالن نهتنها و

محترمآننامهنیزاینموضوعرادرنیافتهبودندوازاینرو

آنچنان نصیرباغبان، آقای مقالۀ ضمن در شده چاپ نامۀ

گسیختگِیمتنوازهمپاشیدگِیمطالبداردکهقابلمطالعه

واستفادۀپژوهشگراننمیتوانستباشد.ازاینروپساز

کردن برطرف نامه، این صفحات تأخیر و تقدیم رعایت

اشکاالتواشتباهاتنامۀچاپشدهوافزودنتوضیحاتی

تقدیم میراث گزارش  نشریۀ به برایچاپ نامه این الزم،

گردید.

ایننامهبهقلمحاجزینالعابدینشیروانی،درواقعشرح

اعتراضوشکوائیهایاستازمولویکرمانکهموجباتنفی

بلدحاجیراازکرمانفراهمآوردهبود.حاجیشیروانیضمن

نامهازدیگرمذهبیونسرشناسوبهویژهحاکمکرمانکهدر

اینستمبراومشارکتداشتهاند،بهتعریضوکنایهیاد

میکند.

پیشترسهبارزندگینامۀخودنوشتحاجیشیروانیدر

السیاحه حدائق  )ص133(، السیاحه  ریاض  سهاثروی:

)ص275(وبستان السیاحه)ج2،ص975(بهچاپرسیده

بودوچهارمینبارنیزبهتصحیحآقایحسیننصیرباغباندر

شمارۀ52آینۀ میراثچاپشد.عالوهبراینآثاردرباب

حاجیشیروانی،زندگینامۀدیگرینیزدردستاستبانام

درسال قلیخانهدایت قلمرضا به که السالکین  دلیل 

1237قبهرشتۀتحریرآمدهاست.ایناثربهتصحیحنگارنده

درشمارۀچهارممیراث بهارستان)صص1039–961(به

چاپرسید.درآنجابهتفصیلمیخوانیمکهحاجیشیروانی

پسازسیاحتهایبسیاربهایرانبازمیگرددودرتهران

اقامتمیکند.کسانیازدرباروازمیانشاهزادگانقاجاری

بهاوومنشعرفانیشمتمایلمیشوند.حاسداناینموضوع

رابهگوشفتحعلیشاهمیرسانندواوکههموارهبرایکسب

فقهامستحکم باعلماو را بیشتر،روابطخود مشروعیت

میکرد،بهطردوتنبیهمتصوفهوعارفانهمتمیگماشت.

فتحعلیشاهحاجیشیروانیرااحضارکردوبااوبهگفتگو

درشرحایندیدار
ً
السیاحهمختصرا بستان  پرداخت.در

چنینآمدهاست:

دو شهریار آن هجری سی و دویست و هزار سنۀ در

كلمات بعضی تقریر از بعد و نمود احضار را راقم بار

اممدرمهدامن آنشهریارفرموددرمملكتماطوایف

مگر غنودهاند فراغت و راحت بستر در و آسوده امان و

درویشانوفرقـۀ صوفیان.توازمقامدرویشیبیرونآی

حمایتمابیاسایوچونمارا
ّ
ودرمنزلمرحمتوظل

باصوفیانصفاییوازدرویشانطلبدعایینیستلهذا

عاّمۀرعایاوكافۀبرایادشمندرویشانوعدّوصوفیانندو

برتواذیّتخواهندنمود.الحقآنچنانشدكهآنشهریار

این نیز السالکین دلیل  در .)1284 )ج2، » بود فرموده

واقعهومناظرهباجزئیاتبیشترنقلشدهاست.)هدایت،

.)980،1391

Irajpour20@yahoo.ocm
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  پسازاینمناظرهوحکمنفیبلدازسویفتحعلیشاه

تابیستسالحاجیشیروانیبا
ً
بهعنوانپادشاهکشورتقریبا

بلددرشهرهای بهدوشیودربهدریوطردونفی خانه

اتبسیاریکه
ّ
مختلفمواجهبود.شرحناگواریهاومشق

حاجیشیروانیمتحملشدهوماجراهاینفیبلدویاز

شیراز،کرمان،قمشهواصفهاندرخاللبستان السیاحه و

اممحلیاگرخودنیز
ّ
حک

ً
دیگرآثارشدیدهمیشود.طبیعتا

موافقاینکارنبودند،سرازرایشاهکشورنمیپیچیدندواز

اقامتحاجیدرشهرخودبههربهانهممانعتمیکردند.

حاجیشیروانیبهماجرایتبعیدونفیبلدخودازکرمان

باره این در و است کرده اشاره السیاحه حدائق  در تنها

مینویسد:

آندیاربهصحبت بهکرمانرفتهدر ازچندگاه ...بعد 

جمعیازعرفاواربابصدقوصفارسیدموبهزیارت

قطبالعرفاشاهنعمتهللاولیمّوفقگردیدم،حاکمکرمان

ابراهیمخانسختمردیستمگربودودرشیوۀظلم،گوی

مسابقتازستمگرانمیربودوبراینفقیرستمیفاحش

کرده،آزردهساختوفقیرلوایعزیمتبهصوبشیراز

افراخت،تاآنکهدرسنۀهزارودویستوسیوشش

هجریتأهلاختیارنمود.)ص277(

السیاحهبهسال1242ق حدائق  اینکه نکتۀقابلذکر

تألیفشدهوتنهااثریاستکهحاجیدرآنبهنفیبلدخود

ازکرماناشارهمیکند،باآنکهریاض السیاحهدیگراثراو

پیشازآنبهسال1237قنگاشتهشدهویادلیل السالکین

هدایتهمدرهمینسال1237قتاریخترقیمهدارد،ولیبه

اینموضوعاشاراتیندارند.

بههررویچونحاجیشیروانیپسازکرمانبهشیراز

رفتهودرسال1236قتأهلاختیارمیکند،بهنظرمیآید

غایلهکرمانونفیبلدویازاینشهردرسال1235قوبه

تصریحمتننامهدرزمستانآنسالباشد.درآنروزگارواز

سال1218تا1240قطّیبیستودوسال،ابراهیمخانبن

مهدیقلیخانقاجارومشهوربهظهیرالدولهباالستقاللبر

کرمانوبخشیازسیستانحکومتکرد.ویبافتحعلیشاه

روابطیبسیارنزدیکودرهمتنیدهداشت.مرحومباستانی

پاریزیدراینبابمینویسد:

عّم پسر و محمدخان آقا برادر پسر خان ابراهیم 

بهازدواج
ً
فتحعلیشاهبود،آسیهخانممادراوبودکهبعدا

پدرخواندۀ فتحعلیشاه بنابراین و درآمد فتحعلیشاه

نوابمتعالیهمعروف
ً
ابراهیمخانهمحسابمیشد،بعدا

به»خانمخانمها«دخترفتحعلیشاهوخواهرحسینعلی

میرزافرمانفرمارانیزگرفتوبنابراینداماداوهمشد.او

خان رستم پسرش برای را شاه فتحعلی دختران از یکی

گرفتوبنابراینپدردامادشاههمبود.قاجاریه،ابراهیم

پاریزی، )باستانی میکردند. عمو«خطاب »خان را خان

یزد«، درکرمانو مقام قایم بهگرفتاریهای ای »اشاره

1353،ص138(.

آبادانی بودودرعمرانو ابراهیمخانحاکممقتدری

میانۀخوبیبامتصوفهواهل
ً
کرمانبسیارکوشیدولیاصوال

عرفاننداشت،چنانکهدربستان السیاحهدرذیلاحوال

محمدکهبنانیمشهوربههدایتعلیشاهکهآنهمباوجود

پاکطینتیوبیگناهیبهبلیۀنفیبلدوآزارابراهیمخان

دچارشدهبود،آمدهاست:

هرچندآنجنابپیغامنمودكهگناهمنچیستوموجب

درجواب ابراهیمخان است؟ كداممعصیت من اخراج

مرا ایشان صفات محامد و ذات حسن در كه بود گفته

ایشان از و صفائی درویشان به را ما اّما نیست حرفی

االنبیاء خاتم حضرت 
ً
فرضا اگر نیست. دعائی طلب

نیكنهادو فرقهصوفیّهمردمان فرمایدكه بهمن )ص(آمده

صافاعتقادند،منبرآنحضرتاعتراضخواهمنمودو

كالمآنحضرترامنكرخواهمبود)ج2،ص1462(.

درسطرنخستایننامه»مولویکرمان«مخاطبقرار

گرفتهاستواگرکسیبهرجالومعاریفقاجاریآشنایی

ب
ّ
داشتهباشد،بیمقدمهدرذهنشناممحمدتقیکرمانیملق

بهمظفرعلیشاهمتبادرمیشود،کهازعرفایبسیارنامدار

کرمانبودهاست.شباهتهایبسیاراوبهموالناباعثشده

تابهویلقبمولویکرمانیبدهند.محمدتقیکرمانیعالم

به که بوده کرمانی حاذق طبیب و توانمند شاعر برجسته،

واسطۀدلباختگیبرعارفیبیسوادودلسوختهبهناممشتاق

علیشاهاصفهانیترکدرسوبحثمیکندوهمچونموالنا

کرد، نامگذاری خود محبوب یاد به را شمس  دیوان  که

محمدتقیکرمانینیزدیوانشرامشتاقیهنامنهاد.)برایاطالع

؛ بعد به پاریزی،187:1367 باستانی اور.ک: احوال ازشرح بیشتر

مقصود،353:1370–358؛اسفندیار،63:1379–87(.
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 امابامطالعۀنامهمیتواندریافتکهاینمولویکرمان 

منظورمالباشیزمانابراهیمخانظهیرالدولهاست.حاجی

شیروانیدرضمنایننامهبهجزابراهیمخانازسهنفردیگر

تعریض به بودهاند همداستان وی تبعید و رنجش در که

وکنایهناممیبرد:محمدحسینخان،آخوندمالعباسوشیخ

ه.پسازغوروبررسیبسیاردرکتبومنابعکرمان
ّ
نعمتالل

درآنایاموپرسوجوازمطلعینآنخطهتنهایکتناز

هبحرینی
ّ
میاناینسهشناختهشد.شیخنعمتالل

در و 1217قمری سال در که بود بحرین علمای از وی

پیبروزفتنهوهابیهاازبحرینهجرتنمودودرکرمان

جمعه امام نیز )1250( فوت زمان تا وی گزید، اقامت

کرمانبود«.)نیکپور،12:1383(.

اینکمتننامۀحاجیشیروانیبهمولویکرمانکهتنها

یباشماره7180محفوظاست.
ّ
نسخهآندرکتابخانۀمل

صورتمراسلهایاستکهجنابقطبالعارفینحاج

زینالعابدینالشهیربهمستعلیشاههنگامیکهابراهیمبه

سعایِتمالباشیخودحکمبهاخراجاینبزرگوارفرموده

بود،بهاومرقومفرمودند:

و العالمین  رّب ه
ّ
لل الحمد الرحیم، الرحمن ه

ّ
الل بسم

قین.اّمابعد،ازبندۀفقیربررأیمولویکرمان
ّ
العاقبةللمت

معلومباد،درشهرمسموعشدکهمولویعزمنموده،حقیررا

نفینماید.اینخبردرنظراحقرماننداضغاثاحالم1آمد،

زیراکهمنفّیویامفنیمملکتیامخّربشریعت-نعوذ

ه–بهخاطر2رسیدکهمولویرااگرعقل
ّ
همنسخطالل

ّ
بالل

معادنیست،عقلمعاشخواهدبود.براینامرشنیعوظلم

فاحشارتکابنخواهدنمودوخویشتنرابدنامانامنکندو

مزخرفاتاربابحسد»فیجیدهاحبلمنمسد«]مسد/5[

نشنود.ودرایناواندرقریۀماهانبودمکهداروغۀوالی

ی
ّ
[غیربیوتکمحت

ً
کرمانرسیدومضمون»التدخلوا]بیوتا

موا«]نور/27[بهجاآورده،فرماننفیحقیر
ّ
تستأنسواوتسل


ٌ
صاَبتُهمُمصیبَة

َ
رازبانیرسانیدوفقیرنیزآیۀکریمۀ»الذیناذاا

االیهراجعون«]بقره/156[خواندموامتثال
ّ
هوان

ّ
الل

ّ
قالواان

فرماننمودم.گفتند:باعثاینامرشنیعوفعلقبیحمولوی

شده.

نسخه:اضغاثواحالم. 1

نسخه:خواطر. 2

از تو تعّجب محل گفتند: عجیب. شیء هذا گفتم:

چیست.گفتم:اینفعلمردگمراهاست.مولویبرمسند

بانبسته،
ّ
شرعانورنشستهوابوابجوروستمبررویمتقل

اّمتاحمدمختاروشیعۀحیدرکّرارخالفماانزلاللهنماید

وخودرااززمرۀ»ومنلمیحکمبماانزلاللهفاولئکهم

برمؤمنین آزار بهغیرحق الظالمون«]مائده/45[نسازدو

و المؤمنین یؤذون »والذین فرقۀ از را وخویشتن نرساند

[مبینا«
ً
و]اثما

ً
المؤمناتبغیرمااکتسبوافقداحتملوابهتانا

]احزاب/58[نگرداند.گفتند:مولویتراازجملۀمؤمنیننمی

شماردوبرجدولایمانتونقطۀصفرنمیگذارد.گفتم:

قسطاسشرعانور،عقلعدالتگستراست.حاکمشریعت

ۀناسبرآید.بندۀ
ّ
غّراکسیدانابایدتاآنکهازعهدۀامورکاف

تبیستوششسالاقالیمسبعهگردیدموزیاده
ّ
احقردرمد

ازپانصدکسازصاحبانمذهبدیدهاموبااکثرایشان

مصاحبتنمودهاموطریقمجالستومعاشرتپیمودهامو

کتباربعۀسماویراخواندهاموازمذهباربعهآگاهمواز

مذهبمهآبادیانومشربیزدانیانوکیشمزدکیانوروش

مانویانودینصابئیانوآیینختائیانورسمهندوانوعادت

خرمیانوقانونشیطانپرستانوراهیزیدیانوقاعدۀدروس

ومسلکاروسویاسایچنگیزیویوسونایغوریاطالع

تاّمـتمرحومه،قربصد
ّ
دارموبهغیرازهفتادوسهمل

تیبیجرموجنایتیبر
ّ
مذهبمیدانم.درهیچدینیومل

شأنه–اذیّترسانیدننهرواستوحالآن
ّ
بندگانحق–جل


ّ
مالثبوتاستوجرمحقیرظن

ّ
کهاسالمفطریبندهمسل

بردندرهیچآییننهسزاست.
ّ
هسوءظن

ّ
محض،وبرعبادالل

اگرمولویبهسخنقردهایچندوخنازیربدپسندبراینامر

هتعالی.
ّ
همنغضبالل

ّ
شنیعاقدامنمودهباشد،نعوذبالل

گفتند:بنابرعقیدۀتومولویازاینجورفاحشآگاه

نیست،پسوالیمملکتراکهمخبرساختهواینامرفاحش

بلاالفحشراکدامشقیپرداختهوحالاینکهاینگونه

اموراتبهشرعانورمنوطونفیتوبررایمولویمربوط

است.چگونهاینمعنیبیامرمولویصورتبنددوچه

قسماینبدنامیراوالیبرخودپسندد.شرذمۀقلیلیگفتند:

نسناسمرتکب میرزارضای اس
ّ
قبیححکیمخن اینفعل

گردیده.خدایتعالیشاهدحالاست،نهمنشمیشناسم
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جستار

  ازوجهی،نهمرامیشناسدآنکودن.نمیدانمسببعداوت

ت
ّ
ّواللهبافقیرازچیست،بهجزشقاوت3ازلیعل آنعد

دیگرنیست.درالسنۀنزدیکودورچنینمذکوراستکه

آنبدبختیکلختفاضلاستدرفضولبدخواهی،عالم

استدرعلومگمراهی،بلیحکیمخرنوبراست.4»عجال

جسدالهخوار«]طه/88[آنراازآنگوسالۀگاوطبیعتباید

پرسیدکهاینخریّتچراکردیوآنگوسفندگرگطینترا

بایدگفتکهاینسگیّتچرابهجاآوردی.

آری،»دشمندرویشِکبَود؟غیرکلب«.5برخیگفتند:

بهموجب»الفتنةنائمةلعناللهمنایقظها«اینملعنترا

هنموده،برپدرشلعنتکهبهسبباوچندین
ّ
پسرمالعنالل

هزارنفسبهقتلرسیدوچندینهزاردخترعذراعذاراسیر

لتبانیبر
َ
گردید.کسیکهعّمامۀقّوادیبرسرنهادهوردایق

دریغاحکیمخر، نیست. قابلتخاطب باشد دوشگرفته

حاکمبیتمییز،واعظقلتبان،مولویفتنهانگیز.دیگربهچه

بود.ایدریغاایدریغاایدریغ. توان اینشهر امیددر

اگرحاکمراتمییزبودی،خلفایثالثهبراینگونهظلموستم

ناسبِاماِمهم«
ُ
ا
ّ
ل
ُ
دعواک

َ
جسارتننمودی.بهفحوای»یَومن

]اسراء/71[کسیکهخالفماانزلاللهاقدامنماید،اماماو

فینا جاَهدوا والذین « مضمون به والحق بود. خواهد که

نا«]عنکبوت/69[جهدنموده،هدایتیافتندو
َ
همُسبُل

َّ
هِدین

َ
ن
َ
ل

ماء«]فاطر/28[.
َ
مایَخشیاللهِمنِعبادِهالُعل

َّ
بهمصدوقۀ»ان

الله
ّ
ازخشیتالهیبهوادیحقشتافتندوبهمصداق»ان

یامربالَعدلوااِلحسان«]نحل/90[امرحقبهجایآوردید

وموافق»المسلممنسلمالمسلمونفییدهولسانه«شرط

التّممالمکارم]اخالق[«
ُ
اسالمبهانجامرسیدوبروفق»بعثت

مراسماخالقبرشماختمگردید،بایدکهسکنۀاقالیمسبعه

ازشمااسالمیادگیرندورسوماخالقراازشمابپذیرند.به

حکم»اکرمالضیف«عملنمودید.

خانهآبادورسولاکرم)ص(ازشماشادنمیدانمودراین

بابحیرانمکهاگرخلقروزگارازشمااستفسارنمایند،چه

»بهجزشقاوت«دوبارنوشتهشدهیکبارپایانسطرودوبارهدرابتدایسطربعد. 3

اینجملهمنسوباستبهمیرزاابوالقاسمسکوتکهدربابمالعلینوریبه 4

کاربردهاست.)ر.ک:هدایت،1390:ص1098(.

برگرفتهازاینبیتمثنویاست:پسعدوِجانصّرافاستقلبدشمن 5

درویشِکبَود؟غیرکلب)موالنا1360،دفتر4/بیت26(.

جوابخواهیددادوبهچهعذرزبانخواهیدگشاد.اگراز

حقیرمستفسرشوید،اینآیۀکریمهخواهمخواند:»یحسدون

هالعظیم
ّ
همنفضله«]نساء/54[،والل

ّ
الناسعلیماآتاهمالل

هالکریم.
ّ
وبالل

یهودخیبروهنودعنبربرمردمبلغاروگروهتاتاراینگونه

ظلمنپسندندکهبیجرموجنایتیوبیتقصیروخیانتیدر

اینبرودتهواوموسمگلوالیبندۀخدارانفینمایندو

اخراجبلدفرمایندلعنةاللهعلیقومالظالمینطرفهحالیو

شگفتاحوالیاستکهدراینشهرمسلمانینیستکه

سوالکندکهگناهاینکسچیست؟آری»االسالمغریب

َصبٌر
َ
هتعالیعنه-»ف

ّ
فسیعودغریبا«.مسکیناباذر–رضیالل

یَوُحزنی
ِّ
واَبث

ُ
شك

َ
«]یوسف/18[،»أ

ُ
عان

َ
ُهالُمست

َّ
َوالل

ٌ
َجمیل

»
َ
الحاِسبین

ُ
سَرع

َ
ُهالُحكُمَوُهَوأ

َ
الل

َ
هِ«]یوسف/68[،»أ

َّ
یالل

َ
إِل

»
َ
لِبُون

َ
یَنق ٍب

َ
ل
َ
ُمنق 

َّ
ی
َ
أ ُموا

َ
ل
َ
ظ 

َ
ذین

َّ
ال ُم

َ
َسیَعل »َو ]انعام/62[،

]شعرا/227[.

حبّذابرمحّمدحسینخانکهبراموردنیادانابودهوآفرین

برشیخنعمتاللهکهبرشریعتغّراعملنمودهوخوشابر

نیک را امور عواقب که نژاد عرب ترک عباس مال آخوند

پیموده،ایشاندانشمندبودندوابوابسلوکبرخوبترین

وجهیگشودندولواینیکذاتیدرروزگاربرافراشتندودر

.بهخدای
ً
هخیرا

ّ
جهانفانینامنیکباقیگذاشتند،جزاهمالل

لمیزلیکهعالمخفیوجلیاست،قربسیهزارفرسخ

پیمودهاموکینۀهیچمسلمانیبهدلنگرفتهاموبدگوییاحدی

رانکردهاموکسرابهطریقهیچوجهنیازردهام.ازآنجاکه

هاست،تو
ّ
هوشفقتبرخلقالل

ّ
صفتانسانیتعظیمامرالل

کهمولویکرمانهستیبررأیفضیلتآرایعرضمیکنمو

استدعامینمایم،اگربرفعلقبیحاقدامننمودهایودامن

خویشبراینعملنیالودهای،لطففرمایواعالمنمایو

اگرمرتکبشدهایندامتپیشآوروازکردهپشیمانیخور

تاجناباقدسالهیوروححضرترسالتپناهی)ص(ازتو

خشنودوبندۀکمترینازتوخرسندگردد.

 وفاومهرنکوباشداربیاموزی
وگرنههرکهتوبینیستمگریداند6

6حافظشیرازی،238:1379
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جستار

 منتایزدیکهزبانباتقریروخامۀخوشتحریروکلمات 

دلپذیربهقدراستعدادهستوبهمقدارخودجزوناریدارم

تبریزموسخنان
ّ
کهآبرویهرهواییمذهبرابهخاکمذل

االنروزگاربپرهیزم.باری!قلمبرداشتم،
ّ
شایستهگفته،ازبط

جایصلحگذاشتم.»ذوالفقارعلیدرنیام،زبانسعدیدر
کام«.7

 اندکیباتوبگفتمغمدلترسیــدم

که]دل[آزردهشویورنهسخنبسیاراست


ُ
البَالغ

َّ
ُسوِلإال یالرَّ

َ
منتظرجوابم،مراقبخطاب»َوماَعل

«]عنکبوت/18[ماکهرفتیمتودانیدلغمپرورما،گفتیم
ُ
الُمبین

والسالمعلیتابعالهدی.حّررهوارسعلیفیشهرذیحجه

الحرامسنۀ1272.
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نعمتاللهیه«،آینۀ میراث،بهاروتابستان،شمارۀ52،صص

.304–283

-نیکپور،مجید،1383،نام آوران علم و اجتهاد کرمان،سازمان

یایران.
ّ
اسنادوکتابخانۀمل

محمد تصحیح پرتوستان، ،1390 خان، قلی رضا هدایت، -

انتشارات ،4  شمارۀ بهارستان، میراث  پور، ایرج ابراهیم

کتابخانۀمجلسشورایاسالمی

جستار

یکرمان
یبهمولو

شیروان
ن

نالعابدی
جزی

حا
نامۀ

جپور
حمدابراهیمایر

م


