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و
ماجراي وباي
مکه در سال
1310ق.

حج دوران قاجارکه آن
از سفرنامههاي ّ

را تازه يافتهايم ،سفرنامهاي است از «حاجي
س��ليم خان» ،از خانهاي کر ِد منطقة تيکان
تپه ،تکاب کنوني.

در يادداش��تي که روي نسخة خطي اين

اثر موجود اس��ت ،ن��ام نويس��نده« ،حاجي

س��ليم خ��ان» معرف��ي گرديده و بر اس��اس

آگاهيهاييکه از اظهارات خود وي در ابتدا

و انتهاي نسخه به دست ميآيد ،زيستگاه وي
جايي به نام تيکانتپه (تپة خاردار) است که
امروزه تکاب ناميده ميشود.
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به کوشش :رسول جعفريان

س��ليم خ��ان ،در آخري��ن س��طور اين

س��فرنامه ،پس از گذر از سردش��ت و چند
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روستا ،مينويسد:

«صبحي ،همگي سوار شده ،رو به تيکان تپه آمديم .در راه نيز جنجال
و ازدحام زيادي از دهات و اطراف رسيده ،از مراجعت حقير فوق العاده
مسرت و خوشحالي کردند و بحمد اهلل در  28ربيع الثاني ،سنة
اظهار
ّ
 1311با کمال ضعف [شعف] و شادماني وارد خانه شديم».
آغاز حرکت نيز با مشايعت مردم از همين تيکان تپه بوده است.

س��خن اخير ،تاريخ اين سفر را مشخص ساخته ،به طوري که سليم خان به همراه گروهي

ديگر از همراهانش در آغازين روزهاي ماه ش��عبان س��ال  1310حرکت و در  28ربيع الثاني

 1311به وطن بازگشته است .اين به آن معناست که سفر وي ن ُه ماه به طول انجاميده است.

س��ليم خان در اين سفر ،ش��ماري از خويشان و اقوام ،سليم خان را همراهي کردهاند .وي

ضمن نام بردن از همراهان ،به عمو ،دايي و برادر تصريح دارد:

«روز يکشنبه  ،23حقير و سلطان بيک ،عمو و حاج گنجعلي بيک ،دايي و
ح��اج عبدالرحمان بيک اخوي ،خدمت وکيل الملک رفته ،جمعي از خوانين
هم آنجا بودند».

تعداد آنان در مس��ير استانبول ـ اسکندريه ،با خو ِد سليم خان ،يازده نفر بوده و اين را از

شمار بليتهايي که آنان گرفتهاند ،به خوبي مي توان فهميد.

البته در اين کتاب ،با نام فرزند وي قوچ بيک و يکي دو نفر از اقوام ديگر ،مانند «سلطان

بيک ،عمو و ش��يخعلي بيک ،دايي» آش��نا ميشويم که هنگام بازگش��ت ،در شمار استقبال
کنندگان او هستند:

«فرزن��د قوچ بيک و جميع ب��رادرزادگان ،از عموم و خصوص و اقوام و
ازدحام تمام آمده ،رسيدند».
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س��ليم خان در تکاب ،موقعيت خاني داش��ته و در همين س��فر ،وقتي به تبريز رسيده ،نزد

مظفرالدين ميرزاي وليعهد رفته و ضمن اجازه گرفتن از او براي رفتن به سفر حج ،از او نشان
«همگي در خدمت جناب ايش��ان محض تقبيل آس��تان بوسي و تحصيل
اج��ازة س��فر حجاز ،حض��ور مبارک اق��دس واال وليعهد ک��ه در حياط
تفرج ًا گردش ميفرمودند شرفياب شده ...و همان روز امر واال
ديوانخانه ّ

خاطرات

و درجة سرتيپي و خاني دريافت کرده است:
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به صدور رقم عنبر شيم که محتوي بر منصب سرتيپي و لقب خاني بود،
به سرافرازي اين بنده درگاه ،عزّ نفاذ يافت».

همانجا وليعهد دس��تور داده است که به س��فير کبير ايران در استانبول ،ناظم الدوله ميرزا

ملکم خان ،گفته ش��ود احترامات الزم را به س��ليم خان مبذول دارند که چنين هم کردهاند و
وي در سفرنامة خود از اين مسأله ياد کرده است.

به نظر ميرس��د سليم خان پيش از سال 1326ق .درگذشته باشد؛ زيرا روي نسخة ما ـ که

در سال مزبور به دستور برادر و همسفر سليم خان نوشته شده ـ آمده است« :حج نامة مرحوم

حاج سليم خان که انشا فرموده».

عب��ارت باال ،از کتاب «حج نامه» ي��اد ميکند؛ چنان که خود مؤلف نيز در جايي ،پس از

اعمال در مکه و هنگام حرکت به سمت جدّه ،اين مطلب را در قالب شعر آورده است:
		
شکر که حجنامه نوشتم تمام

تا نسک آيد پي هر خاص و عام

البت��ه مؤلف در جاي ديگر ،در مقام وصف اين نوش��ته ،از آن ب��ه نام «روزنامه» ياد کرده

است.

باز چنانکه از س��طرهاي آغازين کتاب به دس��ت ميآيد ،وي اين اثر را دو س��ال پس از

بازگشت ،بازنويسي کرده است.

همانگونه که اشاره شد نسخة مورد استفادة ما ،به دستور برادر مؤلف ـ که همسفر او نيز

بوده ـ در سال 1326ق .کتابت شده و تاکنون از نسخة ديگري از آن آگاه نيستيم.
در صفحة پايانيِ نسخه ،ابياتي از نويسندة مرحوم آمده و زير آن نوشته شده:

سفرنامه سلیم خان تکابی
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«در  28ش��هر ربيع الثاني  1326در اوطاق شهريکند محض تذکار تحرير
و ترقيم داده ،العبد الجاني  ....الرجالي».

هدف مؤلف در نگارش سفرنامه

در اي��ن کتاب ،ج��دا از اطالعات س��فرنامهاي ،که صورتي از س��ياحتنامه دارد ،ميتوان

فهرس��تي از احکام و مناس��ک حج و همينطور ادعيه و آداب زيارت را به روش اهل س��نت
مالحظه کرد .بنابراين ،نويس��نده دو هدف را دنبال ميکند .1 :سياحت  .2زيارت .عبارت خود

وي اينگونه است:

«چون تحرير بعضي از ادعية مناس��ک حج که معمول است ،با وقايع راه
و س��ياحت بلدان به جهت تفريح ناظران مناسب دانسته ،به طور اختصار
در اي��ن اوراق حج نامه درج کرده ،ان ش��اء اهلل هر يک در مقام خود ذکر
خواهد شد».

طبيعي اس��ت در بخش سياحتي آن ،ميتوان اطالعات مربوط به جغرافيا و شهرهاي طول
مس��ير ،آداب و رسوم ملل ،اوضاع علمي و صنعتي آن روزگار و همچنين راهها و مطالبي در
بارة برخي از رخدادهاي آن زمان ،مالحظه کرد.
اساس کار اين نويسنده ،بسان بسياري از سفرنامهها ،رعايت «زمان» و «مکان» است .اينکه
در ف�لان تاريخ در کجا بوده ،چه اندازه توقف کرده ،چه تجربههايي به دس��ت آورده و چه
زماني حرکت کرده ،با چه وسيلهاي رفته و بهکدام مقصد عزيمت نموده و ...حاصل ،رعايت
امر زمان ومکان است.
وي در ثبت منازل ،مانند بسياري از منازلنامهها حساس است ،اما در برخي موارد ،به دليل
سرعت حرکت ،از اين کار باز ميماند:
«چون در راه ،آبادي کمتر بود ،زيادتر در صحرا ميافتاديم .از آن جهت،
نوشتن اسامي منازل متع ّذر است».
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ش��يريني يک سفرنامه ،بستگي به آن دارد که نويسنده ،توجه خويش را معطوف به کدام
امر کرده باش��د و مهمتر آنکه ،چه مس��ائلي برابر ديدگان او قرار گرفته باش��د .براي نمونه،
از ن��کات برجس��ته و مهم در اين س��فرنامه ،گزارش وباي س��ال  1310در حج اس��ت که به
نظر بيس��ابقه ميآمد و اطالعات نويس��ندة ما از اين حيث ،به يقين براي تاريخ حج گزاري
مسلمانان در آن سال و نيز تاريخ شهر مکه نهايت اهميت را دارد.
زيارت اماکن زيارتي

مطالب تازه باش��د؛ نخست آنکه ما در ميان سفرنامههاي فارسي ،اندک سفرنامههاي فارسي

بر مذاق اهل سنّت داريم .در گذشته يک مورد را که سفرنامة مجدي بود ،در کتاب «مقاالت

خاطرات

نويس��نده ،سنّي کر ِد ايراني اس��ت و اين سبب شده است که نوشتهاش در دو زمينه حاوي
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تاريخي ،دفتر چهاردهم ،صص  212ـ  »119چاپ کردم و اکنون اين حج نامه ،د ّومين سفرنامة
فارسي با گرايش سني است.

به هر حال ،بر اس��اس اين س��فرنامه که به خصوص روي مناس��ک و زيارات تکيه دارد،

ميتوان انجام فريضة حج و زيارات مربوط را بر اس��اس يک مذهب مشخص دريافت .همين
جا بايد تأکيد کنم که نويسنده نسبت به تشيع نگاهي مثبت دارد؛ چنان که در قاهره ميکوشد

خانهاي در کنار رأس س��يد الش��هدا اختيار کند .وي نس��بت به حضرت زهرا و ائمه بقيع:

ني��ز احت��رام ويژهاي ميگذارد؛ چنان ک��ه زيارتنامة حضرت زه��را 3را در دو مورد درج
ميکند.

به هر روي ،او يک صاحب منصب ايراني است که پيش از رفتن ،در تبريز به ديدار آيت

اهلل ميرزا جواد آقا تبريزي هم ميرود.

اماکن زيارتي مکه و مدينه مورد توجه خاص مؤلف بوده و به بيش��تر آنها سرزده است،

جز آن که پس از شيوع وبا در مکه ـ که در روزهاي يازدهم و دوازدهم ذي حجه آغاز شده
ـ وي در بازگشت از منا ،نتوانسته اماکن ديگر را زيارت کند .او در جايي مينويسد:

معظمه را جهت تفريح خاطر احباب کام ً
«ه��ر چند خيال بود وضع مکة ّ
ال
توضيح نمايد ،ليکن ش ّدت وبا که نمونة رستاخيز بود ،با کسالت و ماللت
مانع آمده ،توضيح آن به وجه اکمل به عمل نيامد».

سفرنامه سلیم خان تکابی
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نويس�نده نس�بت به تش�يع نگاهي مثبت دارد؛ چنان که در قاهره ميکوش�د
خان�هاي در کنار رأس س�يد الش�هدا اختيار کند .وي نس�بت ب�ه حضرت زهرا
و ائم�ه بقي�ع :نيز احترام وي�ژهاي ميگذارد؛ چنان ک�ه زيارتنامة حضرت
زه�را 3را در دو م�ورد درج ميکن�د .او ي�ک صاحب منصب ايراني اس�ت که
پي�ش از رفت�ن ،در تبريز به ديدار آيتاهلل ميرزا ج�واد آقا تبريزي هم ميرود.
اماک�ن زيارت�ي مکه و مدينه مورد توجه خاص مؤلف بوده و به بيش�تر آنها
سرزده است.

طبيعي اس��ت بخش مدينة آن مفصلتر ميباشد و آنچه در آن روزگار زيارت آن مرسوم

بوده ،زيارت ش��ده اس��ت .وي در اين باب نکاتي تازه دارد؛ از آنجمله اش��اره به اين است

که در آن زمان ،در مدينه دو مس��جد االجابه بوده ،در حالي که ما يک مس��جد االجابه بيشتر
نميشناسيم .همچنين از محلي در داخل مسجد قبا ،با نام «طافة الکشف» نام برده است .در بارة
مسجد ثنايا در ا ُ ُحد نيز توضيحات جالب توجهي دارد .بنابر اين ،اين سفرنامه ،از اين زاويه نيز
ميتواند مورد استفاده قرار گيرد.

نکتهاي نيز در بارة مس��جد غمامه آورده که نش��ان ميدهد عقاي��د عامّه در آن عصر ،در

بارة اين مس��جد است؛ «مساجد معتبر هم به قرار تفصيل :مسجدالغمامه که به مسجد شهدا

مش��هور و صبحها مق ّفل اس��ت ،به اين معني که ارواح ش��هداي اُحد آنجا فريضة صبح را

بهجماعت ميگزارند ».همچنين در قبا ،از مس��جد بنو نجار ي��اد ميکند که در منابع ديگر نيز
اشاراتي به آن ميبينيم.

همراه با ُکردها

نکتة ديگر در اين س��فرنامه آن اس��ت که نويس��ندهاش کرد بوده و هم��راه کردهايي از
ش��هرهاي مختلف کردس��تا ِن ايران و عراق ،اين فريضه را انجام داده است .حساسيت وي در

داش��تن يک جمع متّفق ،ارتباط با کردهاي ساير شهرها و حتي تماس گرفتن با کردهايي در
حلب و ش��هرهاي ديگر ،نشانگر نوعي حس نيرومند در نويسنده است .البته بخشي از آن هم

طبيعي اس��ت .وي در قاهره به دانش��گاه األزهر رفته و در آنجا دو روحاني کردستاني آشنا را

مييابد که س��خت از وي و دوستانش اس��تقبال ميکنند .اين وضعيت در بسياري از شهرهاي
ديگر نيز وجود دارد ،آن گونه که اين جماعت براي اقامت ،وارد بر اکراد ميش��وند .زماني

خاطرات

حجاج از عرف��ات الي مزدلفه ،صحرا و کوه و بيابان را يکس��ر
«کث��رت ّ
پوش��يده ،بيم آن بود که خاک مزدلفه ،وس��عت و گنجايش نداشته باشد.
حجاج ُکرد همه
حقير و همراهان نيز مشعل روشن کرده با سيصد نفري ّ
جا به هيأت مجموع ميرانديم».
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هم که به منا و عرفات رفتهاند ،همه با يکديگر بودهاند:
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نثر و نظم نويسنده

نثر کتاب که به فارس��ي است ،نثري اس��ت پخته و ستودني ،به ويژه که از زبان يک کرد

است .نويسنده با ادب فارسي به خوبي آشناست و نه تنها نثر را خوب مينويسد بلکه اشعاري
از خود نيز در برخي از موارد ميآورد .در جايي مينويسد:
در وادي فاطمه که شش ساعتيِ مکة مع ّظمه است ،اين رباعي بديه ًة به خاطر آمد:
ِ
درِ تسـت مـر عاصـيان را پناه
فـرط گناه
خـدايا! ذليلـم ز

همين روي و موي سفيد و سياه

به درگاهت آوردهام عذرخواه

در البهالي نثرهاي خود ،گاه تالش ميکند اديبانه بنويسد و نمونهاي از آن چنين است:

«س��ه جفت اس��ب که يک جفت کهر و يک جفت کرند و ديگري سياه ،به
کالس��کهها بس��ته بودند ،ديديم .حقيقت ديدة روزگار ،ديدهشان را بديدة
ديد نديده».

طبيعي اس��ت در اين باره ،بايد اديبان نظر دهند .مهم آن است که در صفحة پايانيِ نسخه،

ابياتي هس��ت که با تعبير «لراقمه رحمه اهلل» آغاز ميشود و اين نشان ميدهد که مؤلف اشعار
ديگري نيز داشته و بسا صاحب ديوان هم بوده است.
ساقيا هوشم به سر باز آر و در دِه جـام را
زان که چشمم مست تو برده است دل از جا مرا
شام اگر روشن شود بيپرده روز روشن است
روز بـي رؤيـت بـه تـاريـکي نهـد رخ شـام را
سفرنامه سلیم خان تکابی
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گر به شمشير دو ابرو خواهيام کشتن رواست
زان که مي بخشي حيات زا بوسه در آنجا مرا
گـر کـني رنجـه قـدم بهـر عيـادت در غــمم
جـان بـه کـف گيرم نهم سر فرش اين اقدام را
نـاز خاصت را کشـم تـا خاص انعامت شوم
ميـسر مـيشود ايـن خاص دولت عـام را
کـي
ّ

خامه را وجدي مکـن جاري در ايـن اميد دور

پخـتگـي نايـد زنـي هرگـــز خــيال خــــام را

فهم دورانديشه در هجر تو خوش يابد وصال

لـيک کـمتر مـيفتـد ايــن زيرکــي افهــــام را

کتيبهاي براي حرم نبوي( :اثري از ميرزا سنگالخ)

آگاهيه��اي ري��ز و جالب��ي در جاي ج��اي اين س��فرنامه وجود دارد که ممکن اس��ت

پژوهشگراني در هر زمينه از آن بهره بگيرند ،اما مواردي نيز هست که ميتواند براي بسياري

جالب و خواندني باشد.

براي نمونه ،آگاهي زير در بارة خطاط ـ حجاز معروف ميرزا سنگالخ بسيار جالب است،

به خصوص که ميتواند در ارتباط با حرم نبوي و همين طور مواضع دولت عثماني نس��بت به

هديههاي ايرانيان به آن حرم ،سودمند باشد .وي در تبريز مينويسد:

مؤلف بر اس��اس آنچه شنيده نوش��ته است حج آن سال بسيار شلوغ بوده و عدد حجاج تا

 850هزار مي رسيده است .اين آمار باورکردني نيست و ما تا سالها بعد از آن نيز چنين رقمي

خاطرات

وباي وحشتناک و کشنده
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«روز دوشنبه و سهشنبه ،چون هوا سرد و بارش ميآمد ،منزل مانديم.
روز چهارشنبه تماش��اي شش پارچه سنگ رخام بلوري فام که مرحوم
منورة حضرت رسالتپناه ـ عليه وآله التحية
ميرزا س��نگالخ جهت روضة ّ
حجاري
والثن��اء ـ در دولت عثماني با کمال د ّقت و زحمت و مخارج زياد ّ
و تذهيب و من ّبتکاري کرده و اولياي دولت عثماني مانع ش��ده ،به تبريز
مراجعت داده بود و در بقعة مرحوم سيد ابراهيم گذاشتهاند ،رفته ديديم.
حجاري و اهتمامات او از صنايع غريبة روزگار است .واضح
حقيقت د ّقت ّ
اس��ت در اينکه اولياي دولت عثماني مانع ش��ده ،به م��زد او گناه خود
نوشتهاند .ليکن جاي هزاران دريغ و افسوس است که اين اورنگ بينظير
از قدوم آن شهنشاه گردون سرير محروم و دور مانده».
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نداريم .اما به هر حال ،اين مطلبي است که وي گفته است:

حجاج به طوري بود که تمام شهر و ميدان و
«ماش��اء اهلل وفور و کثرت ّ
مملو از حجاج بود؛ به قراري که مع ّمرين
مناخه و دشت و کوه مکه ،يکسر
ّ

حج��اج تا اين درجه
س��الخورده ميگفتند در هي��چ عهد و ايامي ازدحام ّ
حجاج امسال عالوه بر حجاج مکه ،به هشتصد و
نبوده و محقق ًا ميگفتند ّ
پنجاه هزار نفر رسيده».

اين آمار نبايد درس��ت باشد؛ زيرا بر اس��اس آمارهايي که ما از سال 1315ق .داريم ،همة

جمعيت حجاج  250هزار نفر بوده اس��ت .در آمار ياد ش��ده تنها تعداد ايرانياني که از طريق

کانال س��وئز به حج مشرف شدند  1113نفر بوده اس��ت 2.البته اين راه ،يکي از چند راه حج
مشرف
براي ايرانيان بود .بس��ياري از حجاج از طريق دريا و ش��مار زيادي هم از طريق َجبَل ّ

ميشدند.

اتفاق مهمي که در سال  1310افتاد ،وبايي يئذ که از ايام منا و پس از قرباني کردن آغاز

شد .حاجي سليم مينويسد:

«از قضا بعد از ذبح قربان ،هوا متع ّفن شده ،از تقدير خداوندي ،ناخوشي
وبا بروز؛ به طوري ش ّدت کرده که در سه ـ چهار ساعت ،از هر کوچه و
حصار ،قي و استفراغ مانند سيل جاري شده ،الشه و جندک در آن روز،
چندان روي هم افتاده ،راه عبور مسدود و دشوار آمد...

سفرنامه سلیم خان تکابی
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از همراها ِن وي ،چندين نفر در فاصلة دو ـ سه روز ،به علت همين وبا از
دنيا ميروند .نخس��تين آنها «حاجي مال احمد نيز در نصف شب يکشنبه
يازدهم ،دعوت حق را اجابت کرده ،به رحمت ايزدي پيوست...
ب��ه تدريج اوضاع بدتر ش��ده و همان ايام منا «به علّ��ت تراکم اموات ،از
زيارت مس��جد که مقابل منا واقع است ،محروم مانده ،سوار شده ،رو به
مکه ّ
معظمه آمديم».

از ديگ��ر همراه��ان او که از ابتدا ب��ا وي بود ،حاج گنجعلي خان اس��ت؛ «از قضا حاجي

گنجعلي بيک هم به همان ناخوش��ي دچار ش��ده ،بعد از س��ه ش��بانه روز در صبح شانزدهم

به رحمت ايزدي پيوس��ته ،او را هم غس��ل داده ،کفن کرده ،احرام درو پيچيده ،ميان بش��ري

گذاش��ته ،خود به علت ش��دّت ضعف قادر به حرکت نبود ،همراه حاجي مال مح ّمد و ش��يخ
محمود دليل و حاجي نصراهلل بيک به جنّت المعال در َش ْعبَ ُة النور ،نزديک مرحوم حاجي مال
احمد به جوار رحمت حق سپرده ،دفن کرده آمدند»...

و در ادامه «ماشاء اهلل ناخوشي به طوري شدّت کرده ،کوه و صحرا و اطراف شهر و کوچه

و ب��ازار و ميدان و مناخه و ميان صفا و مروه ،چه در ميان بُش��ري [تابوت] و ش��کدف و چه در
کوچهها ،ميت و مريض چون برگ خزان از عواصف و صرصر ا َ َجل ،طوري زمين ريخته ،مانند
روز محش��ر و نمونة فَ َزع اکبر »...و در جاي ديگر« :اطراف راه ،بالفاصله ،ناخوش و ميت افتاده

بود».

وي در جاي جاي س��فر به تلفات وبا اش��اره و از آن ياد کرده است؛ «هجده نفر از حجاج

اشنوي که از سي و شش نفر باقي مانده بود.»...

جمعبندي اخباري که از شمار مردهها به گوش ميرسيده ،در اين عبارت او آمده است:

«خالصه به قراري که ميگفتند ،دويست و پنجاه هزار نفر دعوت حق را اجابت کرده ،به

رحمت ايزدي پيوستند ».اين آمار با توجه به آنچه در بارة شمار حجاج گذشت ،نبايد درست

باشد ،اما به هر روي ،وباي کشندهاي بوده است.
مسير سفر سليم خان

از نيمههاي قرن س��يزدهم به اين سو ،بيش��تر زائراني که از نيمة شمالي ايران و حتي تهران

بودند ،مس��ير تبريز به س��مت باکو و از آنجا به تفليس را بر ميگزيدند و به وس��يلة کشتي ،با
عبور از حاشيه درياي سياه و گذر از شهرهاي بندري مهم ،به سمت استانبول ميرفتند.
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اين راهي است که زائ ِر ما نيز آن را انتخاب کرده است .کساني که مشتاق ديدن اسکندريه

و قاهره بودند به آن ناحيه عزيمت کرده ،از آنجا به س��مت س��وئز آمده ،سوار کشتي شده و
رفته ،پس از آن ،به وسيلة شتر ،با گذراندن فاصلة  150کيلومتري ،عازم مدينة من ّوره ميشدند.
آنگاه از آنجا به سمت مکه حرکت کرده ،پس از ده ـ يازده روز ،به مکة مع ّظمه ميرسيدند.
اين راهي است که سليم خان با دوستان خويش طي کرده است.

خاطرات

راهي درياي س��رخ ميش��دند .کس��اني که ابتدا قصد عزيمت به مدينه را داشتند به بندر ينبع
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پس از انجام فريضة حج ،برخي از زائران ايراني از طريق «راه جبل» بر ميگشتند ،اما شمار

زيادتري به جده رفته ،با کشتي راهيِ ايران ميشدند.

کس��اني که از نيمة جنوبي ايران بودند ،س��وار کش��تيهايي ميشدند که به سمت جنوب

دري��اي س��رخ ميرفت و با گذر از دري��اي عرب و اقيانوس هند ،وارد خليج فارس ميش��د
و به ش��هرهاي بندري جنوبي ايران ميرس��يد .اما س��ليم خان اين مس��ير را طي نکرده است.

کش��تي آنان ابتدا به طور س��ينا آمده و در آنجا به دليل ش��يوع بيماري وبا در مکه و البته طبق

قاعدهاي که وجود داشت ،پس از گذراندن يک دورة قرنطينة بيست روزه ،عازم بيروت شده
و در آنجا نيز باز يک دورة قرنطينه و گش��تي در بيروت ،با کش��تي به س��مت بندر طرابلس و
اسکندرونه رفته ،از آنجا ،از طريق خشکي راهي حلب شدهاند.

از اين پس ،راه را زميني و در خشکي به سمت موصل طي کرده ،وارد ايران شدهاند و به

سمت تکاب رفته ،با استقبال مردم به خانه و کاشانة خود رسيدهاند.

گفتني اس��ت نسخة اين سفرنامه به شمارة  41326در کتابخانة آيت اهلل گلپايگاني موجود

بوده و از سوي شخصي به نام «زين العابدين مجاهدي» به اين کتابخانه هديه شده است.

سفرنامه سلیم خان تکابی
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پینوشتها:

 . 1براي ش��هر تکاپ عالوه ب��ر مراجعه به مدخل

تکاب افش��ار اثر علي محمدي ( )1369مراجعه

ب��ه تاري��خ و جغرافياي ميان��دوآب و تکاب و

 . 2اف��ادة األن��ام ،ج ،4ص ،159از مجل��ة المن��ار:

تکاب در ويکي پديا ،ميتوان به کتاب نگاهي

شاهيندژ ،اثر جمشيد محبوبي ( )1370و کتاب

فرماييد.
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