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فهرستواره سفرنامهها
و خاطرات حج ایرانیان
آثار منتشرشده تا سال  1392شمسی
چکیده :یکی از مهم ترین ســوژه ها برای نگارش سفرنامه در گســتره ادبیات جهانی ،سفر به خانه خدا است .سفرنامه های حج گنجینه های پایان
ناپذیری برای شــناخت بسیاری از مســائل دینی ،فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی و تمدنی محسوب می شوند .نویســنده در نوشتار حاضر ،اطالعات

کتابشناختی تمامی سفرنامه ها و خاطرات حج ایرانیان که تا پایان سال  1392شمسی منتشر شده است را به ترتیب الفبای نام خانوادگی نویسندگان

آن ها ،به تصویر می کشد .بعالوه ،اطالعات کتابشناختی برخی سفرنامه های حج افراد غیرایرانی که در ایران منتشر شده است را نیز ارائه می نماید.
کلیدواژها :سفرنامه ،خاطرات حج ،سفرنامه های حج ،کتابشناسی.

به طور کلی ادبیات حج در زبانهای مختلف در دنیای اســام جایگاه

اشاره
ســفرنامه نوعی گزارش است که نویســنده در آن مشاهدات خود از اوضاع
شهرها یا سرزمینهایی که به آنها سفر کرده را شرح میدهد و اطالعاتی از
بناهای تاریخی ،مساجد ،کتابخانهها ،بازارها ،بزرگان ،آداب و رسوم ملی
و مذهبــی مــردم ،موقعیت جغرافیایــی ،جمعیت ،آب و هــوا ،زبان اهالی
و مناطقــی کــه بازدیــد کــرده در اختیار خواننــده قرار میدهد .ســفرنامهها
گنجینهای از اطالعات هســتند که با آنها گاه میتوان به واقعیتهایی از
وضــع اجتماعی ،سیاســی و اقتصادی ادواری از تاریــخ مردم یا منطقهای
پی برد که دستیابی به آنها با کتب تاریخی میسر نیست.1

ویژهای دارد .بخشی از این ادبیات مربوط به سفرنامههای حج است که
مســلمانان در قرنهای مختلف به نگارش آنها دســت زدهاند .این متون
یشــود و حاوی
در زبانهــای عربی ،فارســی و ترکی و اردو فراوان یافت م 
نکات ارجمندی در ارتباط با حج ،جغرافیای مکه و مدینه ،شرح مسیر
کاروانهای حج و اطالعات دیگری در این زمینه است.
سفرنامهنویســی در ادبیات فارسی پیشینهای هزارساله دارد .از روزگاران
قدیــم ،در میان جهانگردان و ســیاحان ایرانی که به انگیزههای گوناگون
به ســیر و ســیاحت دســت میزدنــد ،نویســندگانی صاحــب ذوق یافت

میتــوان ادعــا کــرد کــه یکــی از مهمترین ســوژهها بــرای نگارش ســفرنامه
در گســتره ادبیات جهانی ،ســفربه خانه خدا در شــهر مکه معظمه بوده
اســت .درطول تاریخ میلیاردها انســان برای انجام فریضه حج راهی این
سرزمین مقدس شده و در کنار خانه خدا به عبادت میپردازند.
ســفرنامههای حج گنجینههای پایانناپذیری برای شــناخت بسیاری از
مســائل دینی ،فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی و تمدنی است و میتواند
در موضوعهای متنوع ،منابعی مورد توجه و قابل اعتماد باشد.

میشــدند کــه یادداش ـتها و گزارشهایــی از مشــاهدات ماجراهــا و
رویدادهــای ســفر خو یــش را به نام «ســفرنامه» و بــه عنــوان رهآوردی برای
جامعه و دوستان خود فراهم میآوردند.
ً
کاروانهــای حــج ایرانی کــه معموال از راه عتبات و جبل به حج مشــرف
میشــدند ،ســختیهای فراوانــی را در ایــن راه تحمــل میکردنــد .در این
دورۀ تاریخی و با رشــد فرهنگ عمومی مردم ،شــمار بسیاری از حاجیان
از طبقــات فرهنگــی جامعــه اعــم از روحانــی و غیرروحانــی بــه نــگارش
سفرنامه میپرداختند.

 1کتاب هفته ،ش  ،318شنبه  1بهمن .1390
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بخش مهمی از این ســفرنامهها تجربههای ســفر و آ گاهیهای جغرافی و

حــج کــرد؛ از ای ـنرو توصیــف مکــه و دیگر اماکن و مراســم حــج را بهتر از

تاریخی اســت که به قصد راهنمایی مســافران بعدی به نگارش درآمده

هر کس دیگری انجام داده اســت .ناصر خســرو در سفرنامهنویسی فضل

اســت .در این ســفرنامهها مســئله عمده توصیف منازل میــان راه ازیک

تقدم دارد؛ زیرا پیش از او سفرنامهای که یک ایرانی به زبان فارسی نوشته

سو و توصیف اماکن مقدس از سوی دیگر است.

باشــد ســراغ نداریم .نه تنها در فارسی که در عربی هم در ارتباط با حج و

اجتمــاع عظیــم حــج از نژادهــای مختلــف بــا زبانهــای متفــاوت و نیــز
مذاهــب گوناگــون تازههــای فراوانــی را بــرای یــک ســفرنامهنویس فراهــم

ســرزمین حجاز جزء اولین ســفرنامهها اســت .بنابراین میتوان گفت که
شیوه سفرنامهنویسی در ادبیات ایران را او پایهگذاری کرد.

میکــرد .هریــک از این گونا گونیها و تفاوتها ســوژهای بود برای نگارش

ناصر خسرو در سفرنامهاش تنها به ظاهر اعمال و شرح و معرفی دقیق اماکن

ســفرنامه .برخــی از دولتمــردان قاجــاری کــه بــه دنبــال سفرنامهنویســی
ً
اروپاییهــا بــه کار نوشــتن ســفرنامه پرداختند ،معموال جز ســفر به مکه و

توجه داشــته و از فلســفه حج سخنی نگفته اســت .از اینرو این سفرنامه
تنها ارزش معرفی دقیق از اماکن زمان مؤلف را دارد و نظر ناصرخسرو را در

مدینــه ،راهی دمشــق ،فلســطین ،مصــر ،عثمانی و روســیه و حتی هند و

ارتباط با فلسفه اعمال و مناسک حج باید در شعر او یافت.

ژاپن میشــدند و در نهایــت کتابی با اطالعات گســترده ارائه میکردند.
در ایــن بخــش از ســفرنامهها ،توصیــف زندگــی اجتماعــی و تمدنی این
جوامع برای این افراد بســیار اهمیت داشــت ،به ویژه با توجه به تحوالت
جدیــد تمدنی و در مقایســه وضع ایران با عثمانی ،مصر و ســایر مناطق.
آثار مزبور میتواند مأخذی برای بررسی تاریخ نوگرایی در میان دولتمردان
و فرهیختگان ایرانی در عصر قاجار باشد.2
ســفرنامهها بســتگی به گرایش نویســنده نســبت به هم متفاوت هستند.
در برخــی اطالعــات تاریخی و برخی دیگر اطالعــات جغرافیایی و حتی
فرهنگــی غلبه دارد .نویســنده هر ســفرنامه با توجه بــه جریان ذهنی مورد
ً
توجــه خود شــروع به نگارش میکــرده؛ مثال جریانی به نام «منزلنویســی»
داریم که شرح منازل بین راه بوده که اینگونه آثار بیشتر جنبه جغرافیایی
دارند و اطالعات خوبی از شــهرهای بین راه میدهند ،ولی گروهی دیگر
از اشــخاص بهویــژه علما بیشــتر به جنبههــای فرهنگــی و مذهبی تکیه
دارنــد و حتــی عالقمندنــد که تجربه شــخصی خود را از مشــکالت ســفر
ارائــه دهنــد تا مطالب ایشــان به نوعی راهنمــای دیگران شــود .این تفکر
خاص در بیشتر سفرنامهها وجود داشته است.

اوج سفرنامهنویســی ایرانیــان در دوران قاجــار اســت .ایرانیــان در دوره
قاجــار بــه دلیــل آشــنایی بــا ســفرنامههای اروپایــی ،آموختنــد و تشــویق
شدند تا از دیدهها و شنیدههای خود در سفر بنویسند .در دوران پهلوی
و پیــش از انقــاب اســامی دو اثــر شــاخص در حــوزه ســفرنامههای حج

نوشــته شــد و جایــگاه ِویــژهای نزد ایرانیــان پیدا کــرد :خســی در میقات
نوشــته جالل آل احمد و کتاب حج نوشــته دکتر علی شریعتی .البته در
دهههای اخیر شــاهد روند صعودی در نگارش ســفرنامه و خاطرات حج
بودهایم؛ به گونهای که بیشــتر کســانی که دســت به قلم بودند مطالبی در
زمینه حج نوشتهاند.
با بررســی جامعی که درباره ســفرنامهها و خاطرات حج ایرانیان صورت
گرفت ،حدود چهارصد اثر در این حوزه شناسایی شد .حدود  350مورد
از ایــن آثــار در قالــب کتاب به صورت مســتقل منتشــر شــدهاند و حدود
پنجــاه مورد در مجموعه هشــت جلدی ســفرنامههای حــج قاجاری (به
کوشش رسول جعفریان ،تهران ،علم )1389 ،آمده است.
این گزارش شــامل اطالعات کتابشناســی تمامی سفرنامهها و خاطرات

از طرفــی یــک غلبــه اطالعاتی کلــی هم در ســفرنامهها دیده میشــود که
عمــوم افــراد آن را رعایــت میکردنــد؛ چــون قســمتی از ســفر زمینــی بــوده
و باقــی بــا شــتر یــا کشــتی و از راه اســتانبول ،خلیجفارس و دریای ســرخ
ً
انجام میشده ،معموال افراد همه منازل بین راه را نام میبردند و در مکه
و مدینــه آثــار تاریخی را مــورد توجه قرار میدادند ،به این معنی اســکلت
سفرنامه در واقع جغرافیایی و شرح راه و منازل در طول مسیر بوده و بقیه
اطالعات به ذوق شخصی افراد بستگی داشته است.3

حج ایرانیان اســت که تا پایان ســال  1392شمســی منتشــر شــده است.
گفتنــی اســت افزون بر ســفرنامهها و خاطرات ایرانیان ،تــا کنون چندین
مــورد از ســفرنامههای حــج افــراد غیــر ایرانــی در ایران منتشــر شــده؛ مثل
ســفرنامه ابــن جبیــر ،ســفرنامه سرلشــکر ابراهیــم رفعتپاشــاى مصــرى
و ســفرنامه خانــم هاجــر اشــپور (آلمانــی) .از آنجــا کــه پدیدآورنــدۀ ایــن
کتابشناســی عالقمنــد اســت این گــزارش جامــع و کامل باشــد و نمایی
از تمامــی ســفرنامههای حــج منتشرشــده در ایران باشــد ،در انتهای این
گزارش در بخش جداگانه این سفرنامهها نیز معرفی شده است.

کهنترین ســفرنامه موجود در زبان فارســی از ناصرخسرو قبادیانی ،عالم
اسماعیلیمذهب است که مملو از آ گاهیهای گرانبها از درخشانترین
سفر هفت ساله خود چهار بار
دوره تمدن اسالمی است .ناصرخسرو در ِ

ترتیــب دســته بنــدی و تنظیــم اطالعــات در این کتابشناســی بر اســاس
الفبــای نام خانوادگی نویســندگان اســت .نکته دیگر اینکه مبنای ســال
تولد و وفات نویســندگان ،ســال شمسی اســت و در موارد که سال قمری
مد نظر بوده با «ق ».در کنار آن نشان داده شده است.

 .2میقات حج ،ش  ،17پاییز  ،1375ص .5
 .3کتاب هفته ،ش  ،350شنبه  25شهریور .1391
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آخوندی ،محمد( 4متولد )1323

فهرستواره سفرنامهها و خاطرات حج ایرانیان

حواشــی از رســولجعفریان ،تهران:نشر علم، ۱۴۳۴ق ،۱۳۹۲ ،چاپ ،1

ن میقات ،تهران ،جوان امروز ،چاپ ،1
ن پابرهنگا 
ت حج از زبا 
.1خاطرا 

260ص ،وزیری.

256 ،۱۳۸۲ص ،وزیری.

اثر حاضر دربردارنده کهنترین متن پارســی در شــناخت راه حج از بخارا
تــا مکه بــه قلــم «ابوجعفر شــمسالدین ّ
محمدبــن عمر بــن عبدالعزیز بن

ن حفــاهالمیقــات ،ترجمــه محمدصــادق
ن لســا 
.2ذکریــاتالحــج :عــ 
الحسینی ،تهران ،شباب الیوم ،چاپ 224 ،۱۳۸۳ ،1ص ،وزیری.

مــازه» اســت .نگارنــده ایــن کتاب یکــی از فقهای برجســته بخارا اســت
کــه در ســال  552هجــری قمــری عازم حج شــد و این کتــاب را بهعنوان
راهنمای حجاج در شــناخت مزارات شــهرهای راه حج نوشــت .در این

آل احمد ،جالل ( 1302ـ )1348
.3خســی در میقــات ،تهــران ،معیــار علــم ،چــاپ 176 ،1385 ،1ص،

اثــر اطالعــات ارزشــمندی در زمینــه مناســک حــج ،تار یــخ و جغرافیای

رقعی.

دینــی،مکــه ،مدینه و  ...ذکر شــده اســت .مباحث مقدماتــی کتاب نیز

این کتابدر سیسال گذشتهتوسطحدودبیستناشردر ایرانمنتشرشده
اســت .از جمله انتشارات امیرکبیر ،آدینه ســبز ،جامهداران ،دانشگاهیان،

مروری بر مباحث اعتقادی و برخی از دعاهاست.

اتابک ،محمدکاظم
.10رایحــهی ذکر :رهآورد ســفر عمــرهی دانشآموزی ،بوشــهر ،دســتغیبی،

رواق تهران ،فراروی ،فردوس ،مجید ،معین ،میترا ،کتاب سعدی.

چاپ 87 ،۱۳۸۶ ،1ص ،رقعی.

آوینی ،سیدمرتضی ( 1326ـ )1372
.4ســفر بــه ســرزمین نــور ،تهــران ،روایت فتــح ،چــاپ 31 ،۱۳۸۴ ،1ص و
تهران ،واحه،36 ،۱۳۹۲ص.

اثنیعشری ،جمشید (متولد )1341
ی سفر به قبله  ۱۳۷۹ـ  ،۱۳۸۰تهران،
.11نوشــتههای خیس :یادداشتها 
آســوریک ،چــاپ 96 ،۱۳۸۴ ،1ص ،رقعی و تهــران ،جامعهنگر،۱۳۸۴ ،

اباذری ،عبدالرحیم (متولد )1339
.5حــج نیــکان :آیتاهلل احمــدی میانجی ،تهران ،نشــر مشــعر ،چاپ ،1
۱۱۶ ،1390ص ،رقعی.
نویســنده در ایــن کتــاب پــس از بیان شــرححالی کوتاه از آیــتاهلل «علی
احمدی میانجی» (۱۳۰۴ـ۱۳۷۹ش) به ســفر حج ایشــان اشاره میکند و
بــه تحریــر دیدگاههــا و نظــر آیتاهلل احمــدی درباره حــج و اســرار آن و نیز

94ص ،رقعی.

احترامینودهی ،سیدفاضل (متولد )1333
.12با کاروان حج :ســفر به ســرزمین نور و رحمت ،ســاری ،اندیشــه قلم،
چاپ ،1256 ،۱۳۹۱ص ،وزیری.

احتشامی ،طیب ه (متولد )1355

رهآوردهای این سفر الهی میپردازد .در پایان نیز گزیدهای از خاطرههای

ی ب ـ ه ســای ه عــرش ،اصفهــان ،خاتماالنبیــاء ،چــاپ ،۱۳۸۴ ،1
.13ســفر 

آیتاهلل احمدی را از سفر به مکه مکرمه بازنویسی و ارائه میکند.

168ص.

ابراهیمی ،ابراهیم (متولد )1339

احمدی ،حامد (متولد )1363

.6حریم عشــق :ســفرنامه مکه و مدینه ،قم ،نشر تامین ،چاپ ،1383 ،1
336ص ،رقعی.

انتشارات موغام ،چاپ 64 ،۱۳۹۱ ،1ص ،رقعی،

احمدی ،حسن (متولد )1338

گزارش سفر یکی از دانشجویان اعزامی به عمره است.

.15یک سفر رویایی ،تهران ،محراب قلم ،چاپ 160 ،1384 ،1ص ،رقعی.

ابطحی خراسانی ،سیدحسن (متولد )1314
.7آیــا شــما سرگذشــت ســفر مــرا میدانیــد؟ ،تهــران ،ولیعصر ،چــاپ ،1
.1361

این داســتان ،شــرح ســفر دختری اســت بــه نام فاطمــه به مدینــه منوره و
خانه خدا .او که سالها این آرزو را داشته ،اکنون به اتفاق پدر و مادرش
با قلبی سرشار از شوق راهی این سفر میشود.

.8شبهای مکه ،قم ،بطحا ،چاپ 460 ،1379 ،6ص ،وزیری.
خاطــرات مؤلــف از ســفر عمــره خــود در ســال  1352شمســی و عبــور از
کشورهای ترکیه و سوریه است.

احمدیان ،احمد (متولد )1353
.16طواف معشوق ،تهران ،نوآور ،چاپ 96 ،۱۳۸۸ ،1ص.

احمدیمعافی ،زهرا (متولد )1340

ابن مازه ،محمد بن عمر (566-511ق).
.9لطائــفاالذکار للحضــار والســفار فیالمناســک واآلداب،تصحیــح و
 .4منتظر ،محمد.
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اخوان ،محمدعلی (متولد )1313

کتابشنایسموضویع
این ســفرنام ه مربوط به حج و ســرزمین حجاز اســت که در عصر قاجاریه

.18سفرنامه حج  ،۸۹تهران ،اخوان خراسانی ،چاپ 114 ،۱۳۹۲ ،1ص،
رقعی.

توسط یکی از شخصیتهای اشرافی نگارش یافته است .مسیر حرکت
عبدالحســینخان افشــار از تهران به قزوین و رشــت و انزلی و بادکوبه و از
آنجا به سمت تفلیس و استانبول بوده .سپس از آنجا با کشتی به جده و

ارفع ،کاظم (متولد )1323
.19سوغات حج ،تهران ،نشر تربت ،چاپ 63 ،1375 ،1ص ،رقعی.

مکه رفته و با پایان یافتن اعمال حج راهی مدینه منوره شده است .او در
ادامه از راه جبل به ســماوه و از آنجا به نجف و کربال و کاظمین و ســامرا
رفته و در نهایت از راه قصر شیرین و کرمانشاه به قم و تهران باز میگردد.

استخری ،سهیال (متولد )1354
.20مرده بدم ،زنده شدم ،استهبان ،ستهبان ،چاپ ،164 ،۱۳۹۱ص.

نویســنده گــزارش ده ماهه را به طور کامل و بــه صورت روزانه ثبت کرده و
در اینجا نیز درج شــده اســت .اطالعات مربوط به دنیای جدید ،شهرها

اسفندیاری ،محمد (متولد )1338
.21پارههــای جــان ،تهران ،موسســه فرهنگــی دینپژوهی بشــرا ،چاپ ،1
96 ،1390ص ،رقعی.
ایــن کتــاب مجموعــهای از برخــی نوشــتههای نویســنده دربــاره مســائل
گوناگون است .بخشی از این کتاب ،خاطرات سفر حج مؤلف است.

و اماکن ،آداب و رسوم و روابط انسانها در این سفرنامه آمده است.

اقبال ،مهدی (متولد )1323
.30بــه مهمانــی دوســت ،تهــران ،ضر یــح آفتــاب ،چــاپ ،1387 ،1
232ص ،رقعی.
مجموعهای شامل خاطرات نویسنده از سفر زیارتی به عربستان سعودی

اسکندر ی ،علی
.22ســفری بــه قیامــت ،تهــران ،پوینــدگان دانشــگاه ،چــاپ ،۱۳۸۳ ،1
49ص.

و تشرف وی به خانه خدا در سال  1363شمسی است.

ن (متولد )1347
امیریان زاده ،مژگا 
.31میعادگاه عاشــقان ،به همــکاری فاطمه محمدی 5،شــیراز ،فرامتن،

اسماعیلی ،حسین
.23حضــور در نقطــه آغازیــن هســتی ،تهــران ،دنیــای بــازی ،چــاپ ،1
64 ،۱۳۸۹ص ،رقعی.

چاپ 144 ،۱۳۸۴ ،1ص.

ی بن محمد (1322-1260ق).
ن الدوله ،عل 
امی 
.32ســفرنامه مکــه (رحلــه حجاز یــه) ،تهــران ،چاپخانــه پیــام ،چــاپ ،1

اعظمیراد ،گنبددردی (متولد )1317
.24رهآورد ســرزمین وحــی ،بیجــا ،گنبــددردی اعظمــیراد ،چــاپ ،1
170 ،1387ص ،رقعی.

199 ،1328ص ،وزیری.

انتظار ،منوچهر
.33خاطــرات ســفر بــه خانه دوســت :یادادش ـتهای ســفر حــج عمره،

اعال امجدی ،علی (متولد )1317
.25از بروکسل تا مکه ،تهران ،عامری ،چاپ 91 ،1386 ،3ص ،وزیری.

تبریز ،مهد آزادی ،چاپ ،1168 ،۱۳۸۴ص ،رقعی.
مجموعــ ه مصــور حاضر دربرگیرنــده خاطرات نگارنده از ســفر حج عمره

افتخاری ،احمدعلی

.26ســفر بــه وادی وحی(مکــه رفته و کعبه دیــده آمده باز)، تهــران ،آوای
مطهر ،چاپ 160 ،۱۳۹۱ ،1ص ،رقعی.

در ســال  1383اســت .این مجموعه پیشتر در  86شــمار ه روزنام ه مهد
آزادی به چاپ رسیده است.

ن (متولد )1341
انتظامی ،حسی 

افتخاری گلپایگانی ،علی
.27قبــل از حج بخوانید ،به ضمیمه خاطرات حرمین شــریفین ،تهران،
نشر مشعر ،چاپ ۲۰۸ ،1391 ،1ص ،رقعی.

.34روایــت رو ی ـت :یادنــگار ســفر عمــره ،مقدمه ســیدمهدی شــجاعی،
ویرایــش محمدرضــا زائــری ،تهــران ،تبــارک ،چــاپ 164 ،۱۳۸۰ ،1ص،
ِ

رقعی.

افخمی عقدا ،عصمت
ش ،چاپ 100 ،۱۳۹۰ ،1ص .
.28سفری به سرزمین عشق ،تهران ،البرز فردان 

اوصیا ،اقدس (متولد )1327
.35ســفر به سرزمین وحی ،ساری ،شــلفین ،چاپ 127 ،1387 ،1ص،
رقعی.

افشار ارومی ،میرزا عبدالحسین خان
.29سفرنامه مکه معظمه ( 1299ـ 1300ق) ـ ( 1261ـ 1262ش) ،به کوشش
رسول جعفریان ،تهران ،علم ،چاپ 280 ،1386 ،1ص ،وزیری.

 .5متولد .1350
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دوران جوانی حضرت مهدی اســت .ابتدا داســتان شرفیابی یعقوب بن

.36او ،تهران ،مسیر دانشگاه ،فرهنگ نما ،چاپ 186 ،۱۳۹۰ ،1ص.

یوســف در ســال 281ق و اســناد و منابعی که این جریان را ذکر کردهاند
معرفی شــده و دیدگاه عالم ه مجلسی ،شــیخ طوسی و سید ابن طاووس

بابایی ،گلعلی (متولد )1342
.37غوغای غبار :یادداشتهای سفر حج ،به کوشش مرکز آفرینشهای
ادبی حوزه هنری ،تهران ،شــرکت انتشــارات سوره مهر ،چاپ ،۱۳۸۸ ،1
186ص ،رقعی.

نقل گردیده است .سپس مالقاتهای دیگری مانند مالقات محمد بن
عبداهلل قمی و اشعار و مطالبی در خصوص عشق و محبت به حضرت
مهدی (عج) ارائه شده است.

برازجانی ،فاطمه

بابائیانفر ،محمدمصطفی
.38میقات عشــق ،قزوین ،مهرگان دانش ،سایهگســتر ،چاپ ،۱۳۹۲ ،1
100ص.

.47بهشــت عرفــه :دلنوشــتههای یــک زائــر کــوی دوســت ،قــم ،هاجر،
چاپ 96 ،1391 ،1ص ،پالتویی.
دلنوشــتههایی از رهیافتهای معنوی نویســنده از «سفر حج» و سفر به

بازرگان ،مهدی 1286( 6ـ )1373
.39خانــه مردم ،به ضمیمه یادداشــتی از ســفر حج ،تهــران ،دفتر پخش
کتاب ،چاپ 83 ،1356 ،1ص.

«عتبات عالیات» است.

بزرگواری ،سیدعلیمحمد (متولد )1336
.48اولیــن کاروان عمــره دانشآمــوزی اســتان کهگیلو یــه و بویراحمــد،

چاپ دیگر:

یاسوج ،چویل ،چاپ 116 ،۱۳۸۶ ،1ص ،رقعی.

ن جوانی ،ســفر حج ،دادگاهها
ی روزانه :خاطراتی از دورا 
 .40یادداشــتها 
ن سیاســی ،به کوشــش عبدالعلی بــازرگان ،تهران ،قلــم ،چاپ ،1
و زنــدا 
592 ،۱۳۷۶ص ،وزیری.

خاطــرات روحانــی اولیــن کاروان عمره دانشآمــوزی اســتان کهگیلویه و
بویراحمد از سفر عمره است.

بسطامی ،محمدعلی

باقری ،محسن
.41ســرزمین آســمانی :یادنــگار ســفر عمــره دانشــجویی ،تهــران ،زعیــم،
چاپ 112 ،۱۳۸۵ ،1ص ،رقعی.

.49دانســتنیهای ســفر حج ،تهران ،حبیبی ،چــاپ 149 ،1342 ،1ص،
جیبی.

بغدادی ،لعیا (متولد )1355

باقریفرد ،مرتضی (متولد )1339
.42طوافنامــه ۳۰۰ :کیلومتــر طواف ،تهــران ،مرتضی باقریفــرد ،چاپ ،1
 4 ،۱۳۸۸جلد.

.50طواف عشق ،تهران ،مشهد ،چاپ 31 ،۱۳۸۳ ،1ص ،پالتویی.

بقایی ،اسداهلل (متولد )1327
7

.51ز ملــک تا ملکوت :ســفرنامه حــج ،اصفهان ،فرزانهســازان ،چاپ ،1

بحرینی ،سیدمجتبی (متولد )1325
.43اینجــا مدینه اســت ،تهــران ،مرکز فرهنگی انتشــاراتی منیر ،چاپ ،1
352 ،1387ص ،رقعی.
.44اینجا مشــاعر اســت ،تهران ،مرکز فرهنگی انتشــاراتی منیر ،چاپ ،1
352 ،1387ص ،رقعی.
.45اینجــا مکــه اســت ،تهــران ،مرکز فرهنگــی انتشــاراتی منیــر ،چاپ،1
440 ،1387ص ،رقعی.

206 ،1375ص ،رقعی.

چاپ دیگر
قــم ،دفتــر تبلیغات اســامی ،مرکز انتشــارات ،چــاپ 191 ،1380 ،1ص،
رقعی.

بندهخدا ،رضا
ن تبلیغــات
ی غنیم ـت ،تهــران ،ســازما 
.52ســفرنام ه ح ـج :لحظههــا 
ی گروه قصه ،چاپ 96 ،۱۳۷۵ ،1ص.
اسالمی ،حوزه هنری ،کارشناس 

.46حدیــث دیدارهــا :دیــدار در مکــه ،تهــران ،مرکــز فرهنگــی انتشــاراتی
منیر ،چاپ 99 ،1386 ،1ص ،رقعی.

بنی الحسینی ،سیدمحمد تقی
.53حج به نیابت ،به کوشش عباس دهقانیان ،تهران ،پرشکوه ،چاپ

گزارشهایی از مالقات شخصیتها و عالمان با حضرت مهدی (عج)

136 ،1386 ،1ص ،رقعی.

در ســفرهای حــج اســت .ایــن دیدارها مربوط بــه عصر غیبــت صغری و
 .6مهندس بازرگان؛ سحاب ،مهدی و صالح ،عبداهلل.
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بهاءالتولیه ،داوود
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338ص ،رقعی.

.54ســفرنامه بهاءالتولیــه :ســفرنامه میــرزا داوود ملقــب بــه بهاءالتولیه از
مشــهد بــه مکه معظــم و عتبات عالیه (آغاز قرن بیســتم) ،.به کوشــش و
تصحیح برات شمسا 8،مشهد ،برات شمسا ،چاپ 230 ،1380 ،1ص.

بهار ،راشد (متولد )1306
.55ســفرنامه بیاد آن روزها ،مشــهد ،محقق ،چــاپ 222 ،۱۳۸۲ ،1ص،
رقعی.

ن (متولد )1359
ترابی ،حسامالدی 
ن خانه خدا ،تهران ،آرو ن ،چاپ 152 ،۱۳۸0 ،1ص.
.65مهما 

تقوی فرد ،محمدرضا (متولد )1347
.66تولد سوی :سفرنامه حج ،تهران ،ه م قلم ،چاپ 200 ،۱۳۸۲ ،1ص.

تقوی میالنی ،سمانه
.67دلباختــگان دیــار نــور :خالصــه خاطــرات دانشآموزی ســفر عمره،

بهبودی ،هدایتاهلل (متولد )1339
.56ســفر بــه قبلــه :یادداشــتهای ســفر حــج  ،1370تهــران ،ســوره مهر،
چــاپ 68 ،1387 ،2ص ،رقعــی و ســازمان تبلیغــات اســامی ،حــوزه
هنری62 ،۱370 ،ص ،رقعی.

تهران ،نشر مشعر ،چاپ 54 ،۱۳۸۵ ،1ص ،پالتویی.

تقیزاده ،میرزاعلی
.68ســفرنامه حــج و زیارت :شــامل نثــر و نظم گــردآوری و تحقیق درباره
مقامــات متبرکه زیارتی و ســیاحتی کشــورهای اســامی،قــم ،زالل کوثر،

بهرامی ،حسین

218 ،۱۳۹۰ص ،پالتویی.

.57سفر به سرزمین وحی ،قم ،عصر ظهور220 ،1392 ،ص ،رقعی.

تالفیان ،احمد (متولد )1338

بهرامیپور ،فرخ لقا

.69پروازگه جبرئیل ،مشهد ،محب ،چاپ 41 ،۱۳۷۹ ،1ص.

.58از عــرش کســی نــام مــرا میخوانــد :ســفرنامه حــج ،تهــران ،ســازمان
بسیج دانشجویی124 ،۱۳۹۱ ،ص.

تونهای ،مجتبی (متولد )1349
.70پا به پای ابراهیم :یادداش ـتهای ســفر حج ،قم ،شمس طیار ،چاپ
79 ،۱۳۸۰ ،1ص ،رقعی.

بیطرف ،محمد (متولد )1320

.59خس چهل ســاله :ســفرنامه حــج ،تهــران ،پازینه ،چــاپ ،1،۱۳۸۸

تهرانی ،حسن (متولد )1322

156ص ،رقعی.

.71حریم یار ،تهران ،فیضکاشانی ،تربت ،چاپ ،1256 ،۱۳۸۶ص.

بیگزاده ،بختیار

ثابت اقلیدی ،محمدتقی

.60برگزیدههایــی از ســفر حج ،قم ،بشاشــه ،چــاپ 208 ،1388 ،1ص،
رقعی.

.72ســفرنامچه حــج ،بــا همــکاری فرشــته افضلی ،شــیراز ،نوید شــیراز،
128 ،۱۳۹۰ص ،رقعی.

پورزاهد ،رضا
.61نگاه دوم ،تهران ،مهر تابان تهران ،چاپ 77 ،۱۳۸۲ ،1ص ،رقعی.

پوزش شیرازی ،حسین
ت[ ،به سفارش دفتر نمایندگی مقام معظم رهبری
.62سمت مرطوب حیا 
در دانشگاه علوم پزشکی شیراز] ،شیراز ،فدکسب ز128 ،۱۳۹۱ ،ص .

حج ّ
اثــر حاضــر دربردارنــده خاطــرات نگارنده از ســفر ّ
تمتع اســت که در
ّ
ســال  1383انجام شــدهاســتّ .
محمدتقی ثابتــی اقلیدی متولد ســال
ّ
 1341در شهرستان اقلید است که بیستوپنج سال در کسوت معلمی
خدمت کرده و دستی در نوشتن دارد.

ثقفی ،عاطفه
هلل الحرام ،قــم ،بضعة
ج بی ـتا 
.73دو بهش ـت :یادداش ـتهای ســفر ح ـ 

پیرغیبی ،پروین
.63ارمغــان ســفر زیــارت خانه خدا ،شــیراز ،چــاپ مصطفــوی،1336 ،
32ص.

الرسول(ص) ،چاپ 72 ،۱۳۸۰ ،1ص ،رقعی.

ثواقب ،جهانبخش (متولد )1339
.74حریم عشق :روایتی از سفر حج  ،1384شیراز ،نوید شیراز ،چاپ ،1
192 ،1386ص ،وزیری.

تابنده ،سلطان حسین 1293( 9ـ )1371
.64خاطــرات ســفر حــج ،تهــران ،حقیقــت ،چــاپ ،1388 ،1
بیســت388+ص و بیجــا ،چاپخانه دیبا ،چــاپ 1399/1357 ،2ق،

جامع نائینی ،بتول
.75راهی به ســوی خدا :یادداش ـتهایی درباره حج و مشــاهداتی از آن
سفر ،قم ،تسنیم ،چاپ 367 ،1385 ،1ص ،وزیری.

 .8متولد 1330
 .9رضا علیشاه؛ تابنده ،فضلاهلل؛ تابنده گنابادی ،سلطانحسین؛ گنابادی ،سلطانحسین.
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کتابشنایسموضویع
جامعی ،جالل (متولد )1335

فهرستواره سفرنامهها و خاطرات حج ایرانیان

ســال  1332ادامه یافته اســت .ســفرنامه دوم که با عنوان «تفصیل ســفر
مکــه معظمــه» آمده ،نوشــته میرزا محمود خــان مدیر الدوله ،وزیر لشــکر

.76راز مسجد شجره ،شیراز ،لوزا ،چاپ 48 ،۱۳۸۷ ،1ص.

برادر میرزا احمد خان مشــیر الســلطنه اســت که فرد اخیر از رجال مشهور

جزینی ،محمدجواد( 10متولد )1344
.77مالقات در شــب آفتابی :ســفرنامه حج ،تهران ،فراندیش ،چاپ ،1
60 ،۱۳۸۵ص.

دولــت قاجــاری ،وز یــر داخلــه ،عدلیــه و مالیه بود .این ســفر در شــعبان
 1321قمری آغاز شده و تا صفر  1322طول کشیده است.
.83ســفرنامه مکــه (ســال 1299ق) بــه ضمیمــه ســفرنامه منظــوم

جعفرزاده ،حسین

.78کبوتران عاشق :سفرنامه حج ،تبریز ،احرار،48 ،۱۳۹۱ص ،رقعی.

جعفریان ،رسول (متولد )1343
.79به ســوی ام القری :ســفرنامه حج ســال  1373ش ،قم ،نشــر مشــعر،
چاپ 343 ،1373 ،1ص ،وزیری.
ّ
خاطــرات و بعضــی از مطالــب تاریخــی ،جغرافیایــی و سیاســی مؤلــف
از حج ســال  1373شمســی اســت .مؤلــف قبل از بیــان خاطرات خود،
در مقدمــهای گزارشــی از ســفرنامههای فارســی حــج داده و اطالعــات
مأخذشناســی شــماری از آنهــا را داده اســت .کتاب ســه ضمیمــه دارد.
ســفرنامه حج میرزا علی اصفهانی (1331ق) و سفرنامه حج محمدولی
میــرزای قاجــار (1260ق) و «الوجیزة فی تعریف المدینــة» از میرزا محمد
مهندس (1294ق) توسط مؤلف تصحیح و ضمیمه کتاب شده است.
.80چهــارده ســفرنامه حــج قاجــاری دیگــر ،تهــران ،نشــر علــم ،،۱۳۹۲

مکه(حوالی1260ق) ،قم ،دلیل ما ،چاپ 128 ،1384 ،1ص ،وزیری.
گزارش و معرفی دو ســفرنامه تاریخی از حج اســت .اولی از نویســندهای
ناشــناخته کــه در ســال  1260قمــری نوشــته شــده اســت و بــه اعتقــاد
گردآورنــده نثر بســیار عامیانهای دارد و دارای غلطهای نوشــتاری فراوان
اســت .ارزش این ســفرنامه اطالعات جغرافیای و فرهنگی مســیر مســافر
و اطالعاتــی اســت کــه از اوضــاع حرمین شــریفین در آن عصر به دســت
میدهد .ســفرنامه دوم از میرزا جالیر اســت که به صورت منظوم ســامان
یافتــه اســت .نویســنده از نظــم کلی ســخن میگو یــد و از اینکه کســی در
حــق کســی ســتم نمیکنــد و در پایان شــرحی درباره وضعیــت عتبات و
دشوار یهای پدیده آمده برای ایرانیان نوشته است.
.84ســفرنامه منظوم حج :هزارودویســت بیت ،قم ،نشــر مشــعر،1374 ،
160ص ،رقعی.

1054ص ،وزیری.

معرفی و توصیف قطعه شــعری درباره حج اســت .این قطعه شامل 1200

این اثر در تکمیل مجموعه هشــت جلدی ســفرنامههای حج قاجاری از

بیــت مثنــوی روان و زیبایــی اســت کــه بانو یــی فرهیخته و دانشــمند در

همین نویســنده اســت که پیش از این منتشــر شــده اســت .در این جلد
مؤلف چهارده سفرنامه جدید را که تصحیح کرده آورده است.
.81حجگــزاری ایرانیــان در دوره قاجــار ( 1210ـ  ،)1344بیجــا ،بینــا،
94 ،1379ص ،وزیری.
گزارش و معرفی بیســت ســفرنامه حج است که از دوره قاجار باقی مانده

دوره صفوی ســروده اســت .وی مثنوی خویش را در راه ســفر حج به نظم
کشــیده اســت .او نکتهها و آ گاهیهای جالبی از شــهرها و بالد مردم آن
سامان و ُخلق و خویشان بیان کرده و تصویری از چگونگی حجگزاری
مسلمانان ،بهویژه شیعیان در قرن دوازدهم قمری ارائه میدهد .سراینده
ایــن منظــوم ،تحــت تأثیــر شــاعر بلنــدآوازه ،حکیم نظامــی این اشــعار را
سروده است .محقق این اثر نتوانسته اطالعات دقیقی درباره هویت این

اســت .بیشــتر این ســفرنامهها توسط مقامات برجســته کشوری و دولتی

بانو به دست آورد.

بهکاررفتــه در این ســفرنامهها قابل توجه اســت .نیز یــک جنبه مهم دیگر

.85سفرنامههای حج قاجاری ،تهران ،علم، 8 ،۱۳۸۹جلد ،وزیری.

به رشــته تحریر درآمده اســت .به دلیل شخصیت نویســندگان ،ادبیات
این ســفرنامهها این اســت که وضعیت حجگزاری ایرانیان در آن دوره را

برای شــناخت آیین حجگزاری ایرانیان در دورۀ قاجــار ( 1343-1210ق)،

نشان میدهند.

مهمترین منبع سفرنامههای حجی است که در این دوره درباریان،دبیران

.82دو ســفرنامه حــج ،تهــران ،نشــر مشــعر ،چــاپ ،1144 ،.۱۳۸۷ص،

و علما نوشــتهاند .تعداد این ســفرنامهها نزدیک به پنجاه عنوان است که

رقعی.
گزارش و معرفی دو سفرنامه حج است .نخست «سفرنامه مرجانی» آمده
کــه ســفرنامه ابوالقاســم مرجانــیآیینکال ئــی از روحانیان اهالــی طالقان
اســت .تاریخ ســفر وی از رمضان ســال  1331قمری آغاز شده و تا محرم

اســت از میــان دهها ســفرنامۀ حجی که در دورۀ قاجار نوشــته شــده ،تنها
چنــد نمونه به صورت عمومی شــناخته شــده اســت .در جلد نخســت از
مجموعۀ هشتجلدی «پنجاه سفرنامۀ حج قاجاری» پس از درج مقدمۀ
جگــزاری ایرانیــان در دورۀ قاجار ،ســفرنامههایی از این
مفصلــی در بــارۀ ح 
افــراد درج شــده اســت :خواجه عبدالکریم شــیرازی ،محمــد رحیمالدین

 .10جزینی ،جواد.
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قــادری ،حافــظ محمــد عبدالحســین کرناتکــی ،محمدولی میــرزا قاجار؛
میرزاجالیر ،محمدعلی بن محمد رضی بروجردی و میرزا علی اصغرخان
اعتمادالســلطنه .جلــد دوم شــامل ســفرنامههای ســیفالدوله ،بانــو
شــاهجهانبیگم ،یعقوب میرزای تبریزی ،سفرنامهای از مؤلفی ناشناخته
و علــی حســین بــن خیرات علی اســت .ســومین مجلــد از ایــن مجموعه

کتابشنایسموضویع
تکدرخت88 ،۱۳۹۲ ،ص ،وزیری.

جمالی ،مسیحاهلل
.89ســفرنامه از قمشــه (شــهرضا) تــا مکــه ،شــهرضا ،کتابخانــه
صاحبالزمان ،چاپ 160 ،1363 ،1ص.

مشــتمل اســتبــر چهــار ســفرنامه حــج :فرهادمیــرزا معتمدالدولــه ،میرزا

جمعی از دانشجویان

محمــد مهنــدس ،ســیدمحمدرضا طباطبایــی تبریــزی و نجمالملــک.

.90اولیــن نــگاه :احساســات و عواطف دانشــجویان عمرهگــزار در مکه و

چهارمین مجلد از اینمجموعه دربردارنده سفرنامههای این افراد است.

مدینه،جمعی از دانشجویان عمره گزار ،قم ،نهاد نمایندگی مقام معظم

حسامالسلطنه،عصمتالسلطنهدخترفرهادمیرزا،محمدابراهیممشتری

رهبری در دانشگاهها ،دفتر نشر معارف،148 ،۱۳۹۱ص ،رقعی.

طوسی ،میرزا عبدالحسینخان افشار ،سه سفرنامه اعم از منظوم و منثور
از افرادی ناشــناخته و رحمت ا ...بن مال عاشــور بخارایی .در جلد پنجم
ســفرنامههایی از ایــنافــراد درج گردیــده اســت .محمدحســین فراهانی،
نایبالصدر شیرازی ،میرزا عبدالمجید مجدی ،محمدرضا ظهیرالملک
و بانو علویه کرمانی .درجلد ششــم هشــت ســفرنامۀ حج ـ ســه سفرنامه از
مؤلفان ناشناخته ـ و بقیه از حاجی سلیمخان تکابی ،مال ابراهیم کازرونی،
امینالدوله،کارپرداز و عبدالسالم ترابی درج شده است .در مجلد هفتم

.91بــاران شــوق :خاطــرات دانشــجویان عمر هگــزار ،تدو یــن ســتاد عمــره
دانشگاهیان نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها ،قم ،دفتر
نشرمعارف،72 ،۱۳۸۹ص ،پالتویی.
.92داســتان اشــتیاق :خاطــرات دانشــجویان عمرهگــزار ،قــم ،نهــاد
نمایندگــی مقام معظم رهبری در دانشــگاهها ،دفترنشــر معارف،،۱۳۹۱
143ص ،جیبی.

هشــت ســفرنامۀ حــج آمــده کــه نویســندگان آنهــا عبارتنــد از :وقارالدوله،

ن از ســفر ح ـج ،بــه کوشــش حــوزه
ت دانشــجویا 
ن نــور :خاطــرا 
.93ســرزمی 

حاجیعبــدا ...قراگوزلــو ،رئیس الذاکریــن ،مدیرالدوله ،مخبرالســلطنه،

ت و فناور ی
ت علوم ،تحقیقا 
ت و وزار 
ج و زیار 
ی فقی ه در امور ح 
ی ول 
نمایندگ 

میــرزا داوود وزیــر وظایف ،میرزا علی اصفهانی و ابوالقاســم مرجاتی .جلد

ستاد دانشجویی ،تهران ،نشر مشعر ،چاپ 204 ،۱۳۸۱ ،1ص ،رقعی.

هشتم کهآخرین جلد این مجموعه است دربردارنده سفرنامههایی از این

مجموعــۀ خاطــرات و توصیف جمعی از دانشــجویان دانشــگاه کاشــان

افراد اســت :محمدحسین منشیزاده ،ســید فخرالدین جزایری ،ایازخان

اســت کــه در قالــب طــرح عمــره دانشــجویی بــه ســرزمین حجــاز اعــزام

قشقایی،سیداحمد هدایتی و لطفعلیخان اعالیی .

شــدهاند .بیشــتر نوشــتهها جنبه ادبی دارد و به صورت ســفرنامه یا مقاله

.86مقاالت تاریخی .1 :تیر اجل در صدمات راه جبل .2 ،سفرنامه مکه،

یا شــعر نگاشــته شــده اســت .برخی از گفتارهــای این کتــاب عبارتند از

شام ،مصر و عراق .3 ،شناختنامه ،قم ،دلیل ما ،چاپ  ،1381 ،1جلد

دانشــگاه تــا کعبــه نوشــته بهــزاد قربانــی ،بودهــا و نبودهــا نوشــته فریدون

نهم376 ،ص ،وزیری.

یگانــه ،هجــرت از خــود به خدا نوشــته مرجان صمیمت ،مــی محبت از

مجموعــه چنــد مقالــه و ســفرنامه دربــاره حــج اســت .در نهمیــن جلــد

باده ساقی نوشته مقداد نمکی و در اسرار حج نوشته مژگان سککی.

از مجموعــۀ دوازده جلــدی «مقــاالت تاریخــی» ،هفــت مقالــه تحقیقــی
و تصحیــح چنــد رســاله بــه چــاپ رســیده کــه عبارتنــد از .1 :تیراجــل در
صدمــات راه جیــل (گزارش دشــوار یهای ســفر حج از راه جیــل) ،تألیف

.94ســفر عشق :خاطرات دانشجویی از سفر عمره ،قم با همکاری ستاد
عمره دانشجویی ،نشر مشعر ،چاپ 115 ،1380 ،1ص ،پالتویی.

ســال 1299ق .2 .ســفرنامه مکــه ،شــام ،مصر و عــراق (ســال 1340ه.ق)،

.95همراهــان عرشــی ،جمعــی از دانشــجویان عمرهگــزار ،قــم ،نهــاد

تألیف سیدفخرالدین جزائری .3 .شناختنامه آثار فارسی درباره حرمین

نمایندگــی مقام معظم رهبری در دانشــگاهها ،دفتر نشــر معارف،۱۳۹۱ ،

شــریفین .4 .بدعت کشــف حجاب در ایران .5 .حجاب و ضد حجاب

76ص،جیبی.

در شعر فارسی معاصر .6 .کتابشناسی حجاب .7 .مشهد در یک نگاه.

ی چمازکتی ،احمد
جعفر 

11

جوادی ،سیدمحمود
.96غیــر از خدا هیچ کس نبود :ســفرنامه حج[ ،تهیهکننده] حوزه هنری

.87روایتی از ســفر حج تمتع :میخانه و پیمانه ،تهران ،آبارو ن ،چاپ ،1
84 ،۱۳۸۳ص.

استان تهران ،تهران ،سوره مهر،168 ،۱۳۹۱ص.

جهانفر ،محمد (متولد )1312

جاللی ،قربان

ت جناب آقا ابوترابی
ت زائر و تقریرا 
.97ســفرنام ه عشق :به همرا ه جمعی 

.88یالقیز کندیم (مجموعه شعر ترکی به انضمام سفرنامه حج) ،تهران،

ث تقلیــد ،تهــران ،جهــان فرهنگ ـی ،چــاپ 120 ،۱۳۸۲ ،1ص،
در بحــ 

 .11چمازکتی ،احمد

رقعی.
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فهرستواره سفرنامهها و خاطرات حج ایرانیان

مجموعه خاطرات برخی از دانشــگاهیان در ســفر زیارتی به مکه و مدینه

و مصــر را توصیــف میکن ـد؛ هــر چند ثبت وقایع شــخصی شــاهزاده ـ که

اســت .راهانــدازی کاروان دانشــگاهیان بــه حــج از ابتــکارات بعثه مقام

معمول بین درباریان در ســفرنامه نویســی بوده ـ حجم بیشــتر کتاب را به

معظم رهبری است.

خود اختصاص داده است.

چقایی ،حجت اهلل

م (متولد )1336
حسنبیگی ،ابراهی 

.98لبیک دعوت دوســت :ســفرنامه حج ،اراک ،نشــر نویســنده،۱۳۹۱ ،
70ص.

ی از ســفر به حج ،تهران ،نشــر مشــعر ،چاپ ،1
.104ســفر ســبز :قصهوارها 
102 ،۱۳۸۴ص ،رقعی.

حاجبالدوله ،علیبن حسین( 12درگذشت 1285ق)

ی از سفر به حج :سفر سبز
ویرایش قبلی کتاب حاضر تحت با قصهوارها 
ِ
توســط حوزه هنری سازمان تبلیغات اسالمی درسال  ۱۳۷۳منتشر شده
است.

.99ســفرنامه حــاج علــی خــان اعتماد الســلطنه ،به کوشــش ســیدعلی
قاضیعسکر ،تهران ،نشر مشعر ،چاپ 184 ،1379 ،1ص ،وزیری.
ســفرنامه حاج علیخان اعتمادالســلطنه از مردان سلسله قاجار است.
ایشــان متهــم بــه قتــل امیرکبیــر نیز هســت .اگرچــه وی به دلیــل ارتکاب
چنیــن جنایــت بزرگى در تاریخ کشــور مــا فردى خوش نام نیســت ،اما از
آنجــا که ســفرنامه تنظیمی وی حــاوى اطالعات تاریخــى ،جغرافیایى،
علمى و دینى فراوان است ،مىتواند براى دانشپژوهان و بهویژه ّ
مورخان
مفید باشــد .این ســفر در ســال 1263قمری برابر با  1836میالدی انجام

حسنزاده ،مهدی (متولد )1350
.105خاطــرات ســفرهای نورانــی همــراه بــا راهیــان نــور :خاطرات ســفر به
ســرزمین وحی مکه مکرمه و مدینه منوره ،ســفر به سرزمین عشق کربالی
معــا ،ســفر بــه ســرزمین نــور ،قــم ،آییــن احمــد(ص) ،چــاپ ،1388 ،1
128ص ،رقعی.

حسینزاده ،محمدعلی (متولد )1340

شده است و شامل سفرنامه عتبات عالیات و مکه و مدینه است.

.106سفرنامه نور ،تهران ،زعیم ،چاپ 104 ،۱۳۸۲ ،1ص ،جیبی.

حاج علیمحمدی ،محمدحسن
.100کعبــه در زنجیــر ،تهــران ،ســروش ،چــاپ 148 ،1362 ،1ص ،رقعی،

حسیننیا ،عبدالحمید (متولد )1329

تهران ،روزنام ه اطالعات.۱۳۶۲ ،

.107یادداشــتهای ســفر ح ـج ،کرمانشــاه ،نوپــردازان ،چــاپ ،۱۳۷۷ ،1
71ص ،پالتویی.

حج و زیارت استان مرکزی
.101طوبــای زیــارت مجموعــه خاطــرات تعــدادی از کارگــزاران ســفرهای

حسینی ،قدیر

زیارتی ،قم ،نجبا 84 ،۱۳۸۹ ،ص ،پالتویی.

.108در حریم یار ،گرگان ،عشق دانش ،چاپ 82 ،۱۳۸۶ ،1ص.

حجتی ،سیدمحمدباقر (متولد )1316

حسینی ،سیدمجید (متولد )1358

ی فقیه در امور حج و
.102در حریــم کعبه ،به کوشــش حوزه نمایندگی ولــ 

.109اعترافــات شــهر خدا :خــرده روایتهای متن ،حاشــیه و امیر از ســفر

زیارت ،تهران ،نشر مشعر ،چاپ 224 ،۱۳۸۰ ،1ص ،رقعی.

به حجاز و ریاض ،تهران ،شــرکت انتشارات سوره مهر،216 ،۱۳۹۲ص،
رقعی.

حسامالسلطنه ،مرادمیرزا ( 1233ـ 1299ق)
.103سفرنامه مکه :گزارش وقایع سفر به :استانبول ،مکه ،مدینه ،دمشق

کتاب حاضر دربردارنده شرح سفر «سید مجید حسینی» ،دکترای علوم

ل جعفریان ،تهران ،نشر مشعر ،چاپ ،1
ش رسو 
ت المقدس ،بهکوش 
و بی 

سیاســی از دانشــکده حقــوق و علــوم سیاســی تهــران ـ بــه مدینــه و مکــه

360 ،1374ص ،وزیری.

اســت.وی در این روایت نگاهی متفاوت به سفر حج و فضای فرهنگی

گــزارش ســفرهای مؤلف بــه نقاط مختلف از جمله مکه و مدینه اســت.

و اجتماعی این سرزمین دارد.

جعفریان در مقدمه آورده که ادبیات سفرنامهنویسی در دوره قاجار رشد
چشمگیری یافت .یکی از زمینههای سفرنامهنویسی این دوره ،سفرهای
حج اســت .حسامالسلطنه فرزند عباس میرزا از جمله کسانی است که
در ســفر حــج بــه ســال  ،1297وقایــع و حوادث ســفر خــود را تقریــر و یکی

.110کلوخهــای بلور ،مقدمه ســیدمهدی شــجاعی ،تهران ،فرهنگســرای
پایداری ،انتشــارات مســتند ،چاپ 76 ،۱۳۸۶ ،1ص ،خشتی و تهران،
فراندیش ،چاپ 70 ،۱۳۸۲ ،1ص ،خشتی.

از مالزمانــش آن را تحریــر کرده اســت .وی کمابیش اوضــاع اجتماعی و

حسینینژاد ،سیدحسین (متولد ( )1337به کوشش)

سیاسی شهرها و اماکنی چون مکه ،مدینه ،استانبول ،سوریه ،فلسطین

.111خانــۀ دوس ـت ب ـه روای ـت حجگــزاران ،تهــران ،لــوح زر ی ـن ،چــاپ ،1

 .12اعتماد السلطنه ،حاج علی خان؛ مقدم مراغهای؛ علی بن حسین.

344 ،۱۳۸۴ص ،رقعی.
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گزیــدهای از مجموعــه مقــاالت از برخــی نویســندگان دربــاره حــج و

.121سفرنامه تحقیقی ـ توصیفی حج (عمره مفرده) :در بزم وصال ،تبریز،

موضوعــات مرتبــط بــا آن اســت .گردآورنــده تالش کــرده دربــاره هریک از

مهد آزادی ،چاپ 556 ،1388 ،1ص ،رقعی.

ارکان و اماکــن مطلبــی را انتخــاب و در مجموعــه بیــاورد .وی مطالــب را
در ده بخش تقســیم کرده اســت .بخش اول که بیشــتر مطالب را به خود
اختصــاص داده ،دربــارۀ فلســفه و روح حــج اســت .عناویــن بخشهای
دیگر عبارتند از :مدینه ،بقیع ،مکه ،کعبه ،سعی ،عرفات ،مشعر ،منی و
رهآورد .در این مجموعه توصیفات حدود  50نفر از حجگزاران آمده است.

حقگو ،جمشید
.112سفر عشق :رهآورد سفر حج ،تهران ،دانشپذیر،111 ،۱۳۹۲ص.

دارابی ،علی (متولد )1340
ی ســفر حج ،تهران ،شورای
.122از خان ه خود تا خان ه خدا :یادداش ـتها 
هماهنگی تبلیغات اسالمی ،چاپ 82 ،۱۳۷۴ ،1ص ،رقعی.

دانش ،شکراهلل (متولد )1337

.123ســفر به دیار معرفت (مکه و مدینه) :سفرنامه عمره مفرده با رویکرد
آموزشی ،قم ،نوای قلم ،چاپ 160 ،۱۳۸۸ ،1ص.

دانشجویان کاروان کوثر

حلیساز ،محمدرضا

.124روایــت دعــوت :واگویههــای نخبــگان و دانشــجویان کاروان کوثــر

.113میکده عشق ،تهران ،کتاب شمس،128 ،۱۳۹۲ص ،رقعی.

(عمــره دانشــجویی  ،)۸۸تهران ،مهر و مــاه نو ،چاپ ،144 ،۱۳۸۸ص،

حمزه ،ساده

پالتویی.

.114حاجی بعد از این ،تهران ،شوال ،چاپ 140 ،۱۳۸۱ ،1ص ،رقعی.

حیدری ،حسام (متولد )1371

دانشگا ه آزاد اسالمی ،واحد جنوب تهران
ی دانشــجویان دانشــکده
.125شــمیم ح ـج ،بــه کوشــش جامع ـه اســام 

.115از فرود تا فراز ،سمیرم ،سام آرام ،چاپ 71 ،۱۳۸۸ ،1ص ،رقعی.

حیدری ،فاطمه

ی تهران واحــد جنوب ،تهران ،زعی ـم ،چاپ ،1
ی دانشــگاه آزاد اســام 
فنــ 
1421ق1379/ش144 ،ص ،پالتویی.

داوودپور ،مرضیه (متولد )1335

.116هستم اگر میروم ،تهران ،نشر مشعر۹۹ ،1390 ،ص ،رقعی.

.126خانه دوســت اینجاســت ،مشــهد ،پــاژ ،چــاپ 212 ،۱۳۸۶ ،1ص،

خاکنژاد ،فرهنگ

.117سفرنامه ّ
ی نشر آیندگان ،چاپ،1
مصور حج ،تهران ،مؤسسه فرهنگ 

رقعی.

85 ،۱۳۸۰ص ،رقعی.

دشتی ،محمد ( 1330ـ )1380
.127ســفرنامه ح ـج :شــنیدنیهای ســفر ح ـج ،قــم ،مؤسس ـه فرهنگ ـی

خلیلی ،عیسی (متولد ( )1345به کوشش)
.118صدایــی بــه بلنــدای هفتآســمان :ســفرنامه ســردار شــهید اســام
سیدمحمد نژادغفاری 13،تهران ،نشر شاهد ،چاپ 104 ،۱۳۸۷ ،1ص.
بخشهایــی از کتــاب خاطــرات و یادداشــتهای شــهید محمــد
نژادغفاری از سفر حج است .این شهید هنگام عزیمت به مکه و مدینه

ی امیرالمومنین(ع) ،چاپ 192 ،1382 ،1ص ،جیبی.
تحقیقات 

ن (متولد )1359
دالویز ،احسا 
.128وخدایی که در این نزدیکی است :سفرنامه حج عمره تابستان ،81
تهران ،متنگستران آریا ،چاپ 40 ،۱۳۸۶ ،1ص ،رقعی.

برای مناســک حج یادداشــتهایی نوشته بود تا اینکه به اهتمام عیسی

دهقان ،علی

خلیلی تدوین شد و به صورت کتاب آماده چاپ شد.

ی و انجام
ن سعود 
ش مشروح سفر به عربستا 
ی خانه خدا :گزار 
.129به سو 
ع از  ۲۳آذر تا  ۱۹دیماه  ۱۳۵۲خورشیدی ،بی
ج تمت 
ک فریض ه ح 
مناس 

خواص ،حبیب اهلل
.119مدینــه :دنبالــه درس حــج ،تهــران ،طلیعــه ظهــور212 ،۱۳۹۰ ،ص،

جا ،بینا276 ،1354 ،ص.

ذوالقدر شجاعی ،حسین

وزیری.

.130راهنمای حاج و سفرنامه حج ،تهران ،شرکت نسبی اقبال و شرکاء،

خوشصورت موفق ،اعظم

79 ،۱۳۳۵ص.

.120راحله ،قم ،شکوفه یاس88 ،۱۳۸۹ ،ص.

رازی ،احد

خیری ،سیروس (متولد )1344

ویرایش رضا ایراندوست ،تبریز ،اختر ،چاپ
.131سفرنامه :ارمغان حج،
ِ
191 ،۱۳۸۵ ،1ص ،رقعی.

 1338( .13ـ .)1364

88

148

سالبیستوپنجم،مشارۀچهارم،مهـــــروآبــان1393

کتابشنایسموضویع

فهرستواره سفرنامهها و خاطرات حج ایرانیان

راسخی لنگرودی ،احمد (متولد )1338

ت (متولد )1328
رضایی ،ایراندخ 

ی اندیشــه ،چــاپ ،1
.132در شــعا ع انــس :ســفرنام ه حــج ،تهــران ،نــدا 

ت ســفر حجاز ،تهران ،نشــر اوحدی ،چاپ ،1
ب عش ـق :خاطرا 
.140آفتا 

131 ،۱۳۸۳ص ،رقعی.

96 ،۱۳۷۹ص.

رجائی ،غالمعلی (متولد )1336

مجموعــه خاطراتــی اســت که در طول ســفر به مکه و مدینــه برای اجرای

.133تا عشــق با عشــق :ســفرنامه دمشــق ،کربال ،مکه ،تهران ،نیکتاب،

مناسک و اعمال حج یادداشت کرده است.

چاپ 149 ،1383 ،1ص ،رقعی.

ن (متولد )1340
رضایی ،محس 

این کتاب گزارش ســفرهای مؤلف به چند شــهر مهم تاریخی و زیارتی از

ن رضایی ،چاپ ،۱۳۸۳ ،1
ی زائر  ،۱۸۶تهران ،محس 
.141یادداش ـتها 

جمله مکه و مدینه است.

158ص ،رقعی.

رحماندوست ،مجتبی (متولد )1333

ف ( 1274ـ )1364
رضائی ،یوس 

.134ســفر غریب :ســفرنامه حــج ،تهران ،شــرکت انتشــارات ســوره مهر،

.142حــج ،مقدمــه غالمرضــا ســعیدی ،تهــران ،نشــر مشــعر ،چــاپ ،1

چاپ 227 ،1385 ،1ص ،رقعی.

193 ،1385ص ،پالتویی.
چــاپ دیگــر :حــج یوســف ،مقدمه غالمرضــا ســعیدی ،قــم ،دارالتبلیغ

رزاقپور ،زهرا (متولد )1330
ج عمره ،گــرگان ،مختومقلی فراغی ،چاپ ،۱۳۸۵ ،1
.135خاطــرات ح 

اسالمی ،بیتا199 ،ص.
ســفرنامهی نویســنده درباره اماکن و ارکان حج اســت .این کتاب شامل

32ص.

دو بخش است .در بخش نخست بخشی از فلسفۀ حج و ارکان آن بیان

رسولی ،روح اهلل
.136با کاروان طاهر :سفرنامۀ حج ،قم ،معصومین (ع)76 ،۱۳۹۰ ،ص.

رشیدی ،اسماعیل و نظریّ ،
محمد (به کوشش)
.137زائــر پیر :گــذری برنیم قرن تغییر و تحول مکــه و مدینه از زبان حاج
مصطفی رشــیدی ،شــیراز ،میرزای شــیرازی ،چاپ 127 ،۱۳۸۶ ،1ص،
رقعی.

شــده اســت .بخش دوم به ســفر نویســنده به حج در ســال  1395قمری
اختصاص داده شده است.

م (متولد )1338
رضوی ،هاش 
ج بعد از
ی متعــدد ح 
ت ســفرها 
ی خاطرا 
ف در بــاران :مجموع ه 
.143طــوا 
ی ایران ،مشهد ،کاتبان ،چاپ 309 ،۱۳۷۸ ،1ص.
ب اسالم 
ی انقال 
پیروز 

بررســی و تحلیــل مســائل حج از زبــان قدیمیتریــن امیرالحاج در شــیراز

رفیعی ،حسنرضا

است.

.144چراغستان خاموش و مسجد بیمحراب :خاطرهها و برداشتهایی
از سفر حجاز ،تهران ،سوره مهر ،چاپ 228 ،1386 ،1ص ،رقعی.

رضاخانی ،محمد( 14متولد )1302
.138خاطــرات زیارت خانه خــدا و عتبات عالیات در خدمت راهنما،

رمضانیفرخانی ،حسین

15

کوشــش سیدمحمود موسوی ســعیدی و حبیباهلل پا کگوهر،
تهران ،به
ِ

ح اندیشه ،تهران ،نشر مشعر ،چاپ 240 ،۱۳۸۴ ،1ص ،رقعی،
.145صب 

مجموعــه خاطرات نویســنده اســت که مســائل ،مناســک و وقایع حج و

روشنگر ،مجید (متولد )1314

مکه را از نگاه عرفانی و صوفیانه آورده اســت .وی در ســال  1346همراه

.146عبور از متن برهوت ،تهران ،مروارید ،چاپ 55 ،1385 ،1ص.

چاپ 520 ،1366 ،1ص ،وزیری.

ســلطان حســین گنابادی به زیارت خانه خدا مشــرف شــده و خاطرات
خود را از دیدهها و شــنیدههای این سفر نگاشته است .مهمترین ویژگی
ایــن اثــر آمدن آراء و دیدگاههای مرحوم گنابادی به عنوان یکی از اقطاب
تصوف در سلسله گنابادی از زبان آقای رضاخانی است.

رهنمون ،مهرداد
.147ســفرنامه حــج عمره مفرده( :ابعاده سیاســی و اجتماعــی) ،تهران،
سبز رایان گستر،72 ،۱۳۹۲ص ،جیبی.

زاهدی ،حمیدرضا

رضایی ،افسان ه (متولد )1355

.148در همســایگی خــدا :رهآوردی از حــج ،تهــران ،اطالعــات،،۱۳۸۹

.139در حریم دوست ،گرگان ،رشاد ،چاپ 293 ،1384 ،1ص.

111ص ،رقعی.

 .14خانی ،محمدرضا.
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زرقانی ،مهدی

سلیمانی بزچلوئی ،نادر (متولد )1339

ن موالنــا ،تهــران ،آنــا ،چــاپ ،۱۳۸۳ ،1
 .149از شــهر محمــد تــا ســرزمی 

.160میقات حج ،تهران ،مؤلف184 ،1380 ،ص ،رقعی.

182ص ،رقعی.

سلیم خان تکابی( 17درگذشت 1326ق)

زواریان ،زهرا
.150شبســتان دل :ســفرنامه حــج تمتــع ،ســال  ،1372تهــران ،ســازمان
پژوهــش و برنامهریــزی آموزشــی ،انتشــارات مدرســه ،چــاپ ،1378 ،1
152ص ،رقعی.

.161حجنامه :سفرنامه حج از سال  ۱۳۱۰ـ ۱۳۱۱هجری قمری ،به کوشش
رسول جعفریان ،قم ،مورخ ،چاپ 144 ،1388 ،1ص.
نهــای کــرد منطقــه
گــزارش ســفر حــج مرحــوم ســلیمخان تکابــی ،از خا 
تیکانتپــه یــا تــکاب امــروزی اســت .ایــن ســفرنامه یکــی از تازهتریــن

سازمان دانشآموزی استان گیالن
.151طواف عشــق :مجموعــه خاطرات دانشآموزان از ســفر مکه معظمه
و مدینــه منــوره تابســتان  ،1385گیــان ،ســازمان دانشآمــوزی ،بیتــا،
48ص ،وزیری.

ســفرنامههای حج عصر قاجاری اســت که به دست آمده است وگویای
وضعیــت مکــه و مدینــه در یــک قرن پیش اســت .این ســفرنامه به دلیل
اطالعــات قدیمــی و تاریخی که در آن آمده ،جزء اســناد باارزش تاریخی
است.

ساسانیخواه ،فائزه (متولد )1357
.152تا صور اسرافیل ،تهران ،سفینه ،چاپ ،1206 ،۱۳۸۸ص ،رقعی.

سامعی ،قربانعلی
.153باغ سبز عشق :خاطر ه حج ،تهران ،مرکز نشر هنر اسالمی ،چاپ ،1
84 ،۱۳۷۳ص ،رقعی.

سلیمیفر ،مصطفی (متولد )1336
.162با دانشجویان در خانه دوست ،مشهد ،نشر موحد ،چاپ ،۱۳۸۰ ،1
47ص ،رقعی.
گزارش خاطرات نویســنده از ســفر بــه مکه و مدینه به همراه دانشــجویان
دانشگاههای شهر مقدس مشهد است .وی که استاد دانشگاه فردوسی

سبحانی ،حسن

مشــهد اســت ،خاطــرات خــود را از وقایــع ســفر حــج و حضــور در مکــه و

.154دعوت ابراهیم، تهران ،نگاه دانش،233 ،۱۳۹۱ص ،وزیری.

مدینه بیان کرده است.

سبحانی ،حسینعلی
.155در حریــ م حــر م دوســت ،همــدان ،مکنــون ،چــاپ ،۱۳۸۲ ،1
117+16ص ،جیبی.

ل (متولد )1336
سید ،کما 
ی الطریق ال ـی المیثاق ،قم ،انصاریان ،چاپ ،1
ی او ف 
ع یا اخ 
.163اســم 
۱۴۲۴ق160 ،۱۳۸۲/.ص ،رقعی.

سپری ،فریدون
.156عمــره را آنگونــه که دیدم به انضمام ادعیه و مناســک عمره و حج،
تهران ،احسان ،چاپ 120 ،1388 ،1ص ،رقعی.

شایان ،مهدی (متولد )1356
.164سفیدپوش ســیاهرو ی :ذکر خاطرات حج عمره مفرده دانشجویی،
ی شــایان ،چاپ ،1
ی دورباط ـی ،اصفهان ،مهد 
ویرایش یاســر اســماعیل 
ِ

ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان
.157سفیدپوشــان قبلــه (خاطــرات روحانیــون و مدیــران کاروانهــای
دانشــجویی) ،قــم ،نهــاد نمایندگــیمقام معظــم رهبری در دانشــگاهها،
دفتر نشر معارف144 ،۱۳۹۲ ،ص ،جیبی.

121 ،1383ص ،رقعی.

چاپ دیگر :اصفهان ،شمیم معرفت ،چاپ 64 ،1386 ،1ص.
مجموعــه خاطــرات روزانــۀ مؤلف از ســفره عمره دانشــجویی در شــهریور

.158شــکوه شــیدایی ،قــم ،نهــاد نمایندگــی مقــام معظــم رهبــری در
دانشگاهها ،دفتر نشرمعارف،255 ،۱۳۹۲ص ،رقعی.

 1379اســت .وی بــه همــراه دانشــجویان در کاروان دانشــجویی منطقــۀ
چهار کشور عازم سفره عمره شده است.

شرفی ،محمود ( 1291ـ )1370

سلطانمحمد میرزا قاجار ۱۲2۷ ( 16ـ ۱۲۸۸ق)
.159سفرنامه سیفالدوله معروف به سفرنامه مکه ،نوشته سیفالدوله
ســلطانمحمــد،تصحیح و تحشــی ه علیاکبر خداپرســت ،تهران ،نشــر
نی ،چاپ 469 ،۱۳۶۴ ،1ص ،وزیری.

ج سیدمحمود
ی حا 
ت عرفان 
.165مشتاقی و مهجور ی :بخشی از مکاتبا 
ش منصور شــرفی ،تهران ،نشر
شــرفی به ضمیمه خاطرات حج ،به کوش ـ 
احسان ،چاپ 80 ،۱۳۸۵ ،1ص ،رقعی.
مجموعه مکاتبات عرفانی حاج سیدمحمود شرفی ،یکی از علمای اهل

 .16محمــد میــرزا قاجار؛ ســلطان ســیفالدین محمــد میرزا قاجار؛ ســیفالدوله ســلطان محمد بن
فتحعلی؛ قاجار ،محمد میرزا بن فتحعلی.

90

 .17تکابی ،سلیم خان.

148

سالبیستوپنجم،مشارۀچهارم،مهـــــروآبــان1393

کتابشنایسموضویع

فهرستواره سفرنامهها و خاطرات حج ایرانیان

ســنت ،به ضمیمۀ خاطرات حج وی اســت .اولین بخش این مجموعه

مدینة النبی ،مســجد الحرام ،غار حرا ،حرم مطهر حضرت زینب(س)،

حاصــل نــگاه عبرتآمیــز به جهان هســتی و شــرح تفکر ســاعاتی اســت

خرابههــای شــام ،وادی الســام نجــف ،حــرم امــام حســین(ع) پرداخته

کــه در یکــی از شــبهای مبــارک رمضان به وســیلۀ مرحوم ســیدمحمود

است.

شرفی نوشته شده و «غمنامه» نامیده شده است .بخش دوم ناف ه «شوق
و شــرر» اســت که ایشــان پــس از زیارت حرمین شــریفین کعبــۀ معظمه و
روضۀ مطهر محمدی در سال  1345نوشتهاند .بخش سوم بحث حج و
محاســن زیارت حرمین شریفین از کتاب سیری در حقایق انسان است
کــه در آن بــه اهمیــت مناســک حج از دیدگاه قرآن و ســنت اشــاره شــده

شهربانو بیگم( 19درگذشت 1120ق)
.172ســفرنامه منظوم حج (همراه با نقش ـهها و تصاویر) ،ســراینده بانوی
اصفهانــی ،بــه کوشــش رســول جعفر یــان ،تهــران ،ســازمان جغرافیایــی
نیروهای مسلح ،چاپ ،1 ،۱۳۸۶نه 111+ص ،خشتی.

است .بخش دیگر نامهای است پندآمیز در قالب نظم و نثر که به وسیله

چاپ دیگر

این عارف خطاب به یکی از دوستانش نگاشته شده است.

.173ســفر ســبز :خاطرات حج یک زن ،ســراینده یک بانــوی اصفهانی،
مؤلــف و برگــردان بــه نثــر حاجیــه همــدم کفشــگر ،اصفهــان ،پویانمهر،

شریفی ،محمد
.166نغمــهای از دل بــه عشــق وصــل یار (در حاشــیه ســفر حــج) ،اهواز،
13 ،1352ص ،وزیری.

ســفرنامۀ حج منظوم ســیده شــهربانو بیگــم ،دختر محتس ـبالممالک،
مربــوط بــه اواخــر دوران صفویه با قالب شــعر و نظم ادبی اســت .خاندان

شریللی ،مهیندخت (متولد )1336
.167خانه دوســت ،تهران ،مهین شــریللی ،چــاپ 146 ،۱۳۸۶ ،1ص،
رقعی.

ســیده بانــو اصفهانــی از ســادات حســنی اردو بــاد در نزدیکــی رود ارس
بودهانــد و در اصفهــان زندگی میکردند .ایشــان طی چند نســل منصب
محتسب الممالکی حکومت صفویان را بر عهده داشتند.

شفاعی بجستان ،آرش
.168ســنگ در ســرزمین آینهها :یادداشــتهای ســفر حج ،تهیهکننده:
مرکز آفرینشهای ادبی حوزه هنری ،تهران ،شــرکت انتشارات سوره مهر،
چاپ 88 ،۱۳۸۸ ،1ص.

این کتاب تحت عناوین سفرنامه منظوم حج :هزارودویست بیت و سفر
سبز :خاطرات حج یک زن ،سراینده یک بانوی اصفهانی توسط ناشران
مختلف در سالهای متفاوت منتشر شده است.

شهرزاد ،احساناله

شفیعی ،نصراهلل
.169جرعهای از زمزم :خاطرات نصراهلل شفیعی از سفر به سرزمین وحی،

.174سفر معنوی :حج تمتع ،تهران ،شوکا،80 ،۱۳۹۰ص.

شهری ،محمد (متولد )1331

قم ،موعود اسالم120 ،۱۳۹۰ ،ص.

.175سه سفر ،سه نگاه (مکه ،قونیه ،صوفیه) ،مشهد ،دستور ،چاپ ،1

شفیعی سروستانی ،اسماعیل( 18متولد )1337
.170بخــت خــا ک ،تهــران ،موعــود عصــر ،چــاپ 208 ،1387 ،3ص،
رقعی.

147 ،۱۳۸۵ص.
گــزارش ســفرهای مؤلــف به ســه شــهر معــروف تاریخی ـ مذهبــی جهان و

گــزارش ســفر مؤلف به مکــه و مدینه و نیز عتبات عالیات اســت .بخش
اول سفرنامه حج و بخش دوم سفرنامه عتبات عالیات نویسنده است.
بخــش اول ایــن کتــاب با عنوان «شــوق کعبه» پیشتر توســط انتشــارات

ترسیم مشخصات مهم زیارتگاههای این شهرها است .نویسنده در پی
کشــف تحــوالت تاریخــی اما کــن تاریخی و مذهبــی در این شــهرها و نیز
شخصیتشناسی کسانی است که این اماکن منسوب به آنهاست.

شهیدی ،سیدجعفر

مؤسسه کیهان منتشر شده بود.

.176دانســتنیهای پیش از حج عربســتان سعودی و تاریخ مکه ـ مدینه،

شمسا ،علی (متولد )1323
.171از مشهد الرضا تا مدینه النبی و از خرابههای شام تا گودال قتلگاه،

تهران ،دفتر تبلیغات و آموزش حج640 ،1361 ،ص.

شیخانی ،علیباقر (متولد )1341

مشهد ،نشر الف ،چاپ 311 ،۱۳۸۴ ،1ص ،رقعی.
گــزارش ســفرهای زیارتــی و ســیاحتی و خاطــرات مؤلــف از برخــی
زیارتگاههای اســامی اســت .او به مکانهای متبرک مثل مکه معظمه،
 .18شفیعی ،اسماعیل؛ سروستانی ،اسماعیل.
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چاپ 200 ،۱۳۸۶ ،1ص ،وزیری.

.177آنگاه که اهلبیت (علیهم السالم) را شناختم ،تهران ،نشر مشعر،
چاپ 180 ،۱۳۸۸ ،1ص ،پالتویی.
 .19همدم كفشگر سیچانی ،حاجیه؛ کفشگر ،همدم.
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صابری ،حبیباهلل (متولد )1328

صدر ،بنتالهدی ۱۹39( 21ـ ۱۹79م)

.178رهآورد حجاز :سفرنام ه حج ،تهران ،پیا م عدالت ،چاپ ،۱۳۷۲ ،1

.187ذکر یــات عل ـی تــا ل مک ـه ،قــم ،دار الکتــاب االســامی ،چــاپ ،1

448ص.

۱۴۲۵ق74 ،۱۳۸۳ /ص ،رقعی.

صادقی ،محمود (متولد )1339

صدیق ،مرسل

.179سفرنامه حج ،تهران ،راز قلم ،چاپ ،153 ،۱۳۸۸ص ،رقعی.

.188ســفر عرفانــی (ســفرنامه مکــه) از یکشــنبه  ۱۳۷۱ /۳ /۱۰شمســی
تــا سهشــنبه  ۱۳۷۱ /۴ /۹ذیقعــده  1412قمــری ،تهران ،دســتان،،۱۳۹۱

صادقی ،میترا (متولد )1352
.180روایت مشــرقی :گزیدهای از خاطرات مدیران ،معاونین و روحانیون
زیرنظر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
کاروانهای عمره دانشــجویی،
ِ
در دانشگاهها ،قم ،معارف ،چاپ 152 ،1386 ،1ص ،رقعی.

118ص ،رقعی.

صفری ،مرتضی
.189مدینــۀ من ،مدینۀ تو :دلنوشــتههایی از ســفر به مدینهالنبی ،شــهر
پیامبر ،قزوین ،سایه گستر104 ،1390 ،ص ،رقعی.

چاپ دیگر :تهران ،فراندیش ،چاپ 182 ،۱۳۸۵ ،1ص.

صمدیانی ،غالمرضا (متولد )1340

صافی ،احمد (متولد )1316
.181حــج و نیایــش الهی :حــج برنامه و روشــی موثر در هدایــت ،تربیت،
ش عربستان،
مدیریت و نیایش با خداوند :به انضمام نظام آموزش و پرور 
ویرایش لیال سا کی ،تهران ،کارین ،چاپ 152 ،۱۳۸۴ ،1ص ،رقعی.
ِ
ی موثــر در هدایــت ،تربیــت ،مدیریت و
عنــوان دیگــر :حــج برنام ه و روشــ 

.190در دیار دوست :سفرنامۀ حج ،مشهد ،آهنگ قلم ،چاپ ،1،۱۳۸۴
80ص ،رقعی.

صموتی ،مینا (متولد )1326
.191ستون توبه ،ورامین ،واج ،چاپ 49 ،۱۳۸۳ ،1ص.

ضرابی ،محمد حسن

نیایش با خداوند.

.192دیدار با امام زمان (عج) در مکه و مدینه ،مشــهد ،هاتف ،چاپ ،1

صافی گلپایگانی ،لطفاهلل( 20متولد )1297
.182ســفرنامه حــج ،قــم ،دفتــر انتشــارات اســامی303 ،1364 ،ص،

224 ،1375ص ،رقعی.

رقعی.

گــزارش از حــاالت معنوی و شــرح حال کســانی اســت که در ایــام حج به

ت معصومــه(س) ،چاپ ،1
ت حضــر 
چــاپ دیگر :قم ،مؤسســ ه انتشــارا 

مالقــات بــا امــام زمــان موفق شــدهاند .نویســنده بــا هــدف امیدوارنمودن

432 ،۱۳۷۸ص ،رقعی.

زائــران خانه خدا بــه امکان دیدار با امام زمان و با بهرهگیری از کتابهای
روایی معتبر ،به شــرح حال اشــخاصی میپردازد که در سفر مکه به دیدار

سفرنامه حج مؤلف در سال  1361شمسی(1402قمری) است.

امام زمان نائل شدند؛ از قبیل سیدرشتی ،امیراسحاق استرآبادی ،شیخ

صالحزاده ،مدینه (متولد )1347

علیمحمــد کرکی ،میرزا محمد اســترآبادی ،آی ـتاهلل لنگرودی ،علی بن

.183سفرنامه حج ،تهران ،انعام ،چاپ 295 ،1382 ،1ص.

مهزیار ،حاج محمد علی فشندی تهرانی ،حاج عباس کاریزنوئی ،محمد
باقر ملبوبی ،عیسی بن مهدی جوهری و یوسف بن احمد جعفری.

صالحی قهفرخی ،حسین (متولد )1341
.184بــا م پــرواز :ســفرنامه حج عمره ،فرخشــهر ،آصف ،چــاپ ،۱۳۸۰ ،1

ضمیری ،محمدعلی

55ص.

.193بــه طــواف کعب ـه رفت ـم ،شــیراز ،لوک ـس (نو یــد) ،چــاپ ،۱۳۶۲ ،1
98ص.

صحرائیان ،محمدحسن
.185سفرنامه عشق ،شیراز ،نوید شیراز ،چاپ 110 ،۱۳۷۶ ،1ص ،رقعی.

طالب شهرستانی ،امیرمحمد اسماعیل( 22متولد )1304
ی حجاز ،تهران ،جهان رایانه ،چاپ 168 ،۱۳۷۸ ،1ص.
.194شبها 

سفرنامه حج مؤلف در سال  1372شمسی(1413قمری) است.

خاطــرات حــج نگارنــده اســت .ایــن ســفرنامه از متــون قدیمــی در بــارۀ

صداقتی سعیدی ،افسانه

وضعیت حجاز و مکه و مدینه است و اطالعات سودمندی از وضعیت

.186طریق ،مشهد ،میراث خورشید60 ،۱۳۹۲ ،ص.

 .21بنتالهدی صدر؛ صدر نجفی ،بنت ـ الهدی.
 .22شهرستانی ،طالب؛ طالب ،محمد اسماعیل؛ طالب شهرستانی ،محمد اسمعیل.

 .20آیتاهلل صافی گلپایگانی
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عالیپور ،فضلاهلل (متولد )1341
.198پــروازی بــه دیــار عشــق ،قــم ،نعمــات ،چــاپ 96 ،1385 ،1ص،
رقعی.

طالقانی ،سیدمحمود 1286( 23ـ )1358
.195ب ه سوی خدا میرویم ،تهران ،نشر مشعر ،چاپ 295 ،1381 ،1ص،
رقعی.

عالی حسینی ،ماشاءاهلل
.199همخانه! عاشقان :خاطرات اولین عمره مفرده دانشآموز ی استان
بوشــهر ســال  ،1382بوشهر ،ماشــاءاهلل عالی حســینی ،چاپ ،۱۳۸۴ ،1

چاپ دیگر

51ص.

به سوی خدا میرویم با حج ،قم ،نشر حر ،بیتا168 ،ص.
بــه ســوی خدا میرویــم با هم بــه حج میرویــم ،تهران ،مســجد هدایت،
168 ،1332ص.

عابدی ،عیناهلل (متولد )1348
24

.200زمزمههای عارفانه :زمزمهها و مناجاتهای دانشجویان در سرزمین
وحــی ،تابســتان  ،1382تدو یــن نهــاد نمایندگــی مقــام معظــم رهبری در

گــزارش ســفرهای زیارتــی نویســنده بــه عتبــات عالیــات و مکــه و مدینه

دانشــگاهها ،معاونت فرهنگی ،قم ،دفتر نشــر معارف ،چاپ ،1383 ،1

در ســال 1331شمســی (1371قمــری) اســت .مؤلف و همراهــان با عبور

170ص ،رقعی.

از کشــور عــراق و زیــارت اما کــن مقــدس کربــا و کاظمیــن راهــی شــام
میشوند و پس از استراحتی در شام به بیروت رفته و از آنحا با هواپیما به
عربستان عازم میشوند .هواپیما در جده فرود میآید و از آنجا به سمت
مکــه حرکــت میکننــد .توصیف تمام اماکــن و مقامهایی کــه مؤلف در
شهرهای مکه و مدینه زیارت کرده در ادامه آمده است.

عباسپور تمیجانی ،محمدحسین( 25متولد )1316
.201سفر به سرزمین عشق :یادداشتهای سفر حج ،تهران ،آینده سازان
و شهراب ،چاپ 192 ،1382 ،1ص ،وزیری.

عباسی ،محمدمهدی ( 1325ـ )1380
.202ســرای عشق :خاطرات ســفر به حج ،تهران ،موعود اسالم ،چاپ ،1

طاهریان ،سعید
.196او و دیگــر هیــچ ،تهــران ،نشــر مشــعر ،چــاپ  120 ،1385 ،1ص،
پالتویی.

64 ،1387ص ،رقعی.

عباسی ،نجفعلی (متولد )1312
26

مجموعه خاطرات و احساســات و تأمالت نویســنده در جریان سفر او به

ی عباس ـی
ت عش ـق :ســفرنام ه منظو م ح ـج ،ســرایند ه نجفعل 
.203میقــا 

حج است .سبک این کتاب متفاوت است و به صورت سفرنامهنویسی
ً
با ســبک داســتانی ،گزارشی از سفر به مدینه و مکه دارد و نسبتا با قلمی

دشــت بیاض متخلص به عدن ،مشــهد ،نشــر جلیل ،چــاپ ،۱۳۸۲ ،1

روان و جذاب نگارش یافته اســت .شــاید بتوان گفت نویســنده از روش
خسی در میقات جالل آل احمد سرمشق گرفته است.

167ص ،رقعی.

عبداهللپور ،نازی
.204ژولیده موی غبارآلود ،تبریز ،مولی علی189 ،۱۳۸۹ ،ص ،خشتی.

ل (قرن )13
طباطبایی تبریزی ،محمدرضا بن عبدالجلی 
.197هدایــة الحجــاج :ســفرنامه مکــه ( 1296ـ  1297ق  1258 /ـ 1259
ش) ،تصحیــح رســول جعفریــان ،قم ،دلیل ما و مــورخ ،چاپ ،1386 ،1
296ص ،وزیری.

عبداهللزاده ،محرم (متولد  )1345و عمراهی ،یونس (متولد )1350
.205قــرار بیقــراران ،ارومیــه ،ســازمان دانشآمــوزی اســتان آذربایجــان
غربی ،چاپ .۱۳۸8 ،1

این ســفرنامه از جمله ســفرنامههای نوشــته شــده در دوره قاجار اســت و

مجموعــه ســفرنامههای حج عمره دانشآموزان اســت که احساســات و

ترکیبی از گزارشهای روزانه و مباحث موضوعی اســت .از بررســی روش

مشاهدات خود را در سفر حج نوشتهاند.

مؤلــف چنیــن بر میآیــد که در تدوین کتــاب از منابع مختلف اســتفاده
کرده و کوشــیده اســت کتاب خود را از حالت سفرنامهای ِصرف درآورد.
توجــه بــه این نکتــه ضروری اســت که نویســنده بنــای نگارش ســفرنامه
داشته ،نه مناسک.

عبداللهیفرد ،داریوش

.206کسی در میعاد سفرنامه حج تمتع ،تبریز ،هنر اول،400 ،۱۳۸۹ص،
وزیری.

ح هارونوهومن ،تهران ،گوهر منظوم،
چاپ دیگر :سفرنام ه مکه ،تصحی 
چاپ .۱۳۸۴ ،1

 .24عبدی ،عیناهلل.
 .25تمیجانی ،محمدحسین؛ عباسپور ،م.ح.
 .26دشت بیاض؛ عدن؛ عباسی دشت بیاض ،نجفعلی.

 .23آیتاهلل طالقانی
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عبداللهیفرد ،کوروش (متولد )1345

کتابشنایسموضویع
یکــی از شــاگردان حاجیــه خانــم بانو نصــرت بیگم امین بوده اســت و در

.207بر لب دریا :حســب حال حج ،تهران ،مهرنامگ ،چاپ ،۱۳۸۷ ،1
72ص ،رقعی.

این کتاب خاطرات سفر حج خود را آورده است.

علیاکبری ،ناهید

عرب ،ایرج

.219بهشت دلدادگی ،تهران ،سفیراردهال107 ،۱۳۹۰ ،ص ،پالتویی.

.208از خانه تا خانه( :دلنوشتههای سفر حج) ،تهران ،رسانش،۱۳۹۰ ،
136ص.

ن (متولد )1345
علیدوستی ،همایو 
.220پــرواز در بهش ـت :ســفرنام ه مدین ـ ه منــوره و مک ـ ه مکرم ـه ،فرخشــهر،
آصف ،چاپ 76 ،۱۳۸۲ ،1ص.

عرب ،عصمت (متولد )1358
ن عاشــق ،تهــران ،فرزانــگان تهــران،
ن معشــوق و اشــکریزا 
.209گلریــزا 
چاپ 53 ،۱۳۸۵ ،1ص ،رقعی.

علیزاده موسوی ،سیدمهدی
.221موسم بیداری :گذری بر خاطرات سفر حج[ ،برای] حوزه نمایندگی

سفرنامۀ معنوی دانشآموزی جوان به مکه مکرمه و مدینه منوره است.

ولی فقیه در امور حج و زیارت ،تهران،نشر مشعر236 ،1389 ،ص.

عربشاهی ،غالمحسین (متولد )1313

ن (متولد )1350
علیمیرزایی ،مرجا 

ن عمــره :ســفرنام ه حــج ،تهــران ،مؤسســ ه فرهنگــی و هنــری
.210بــا کاروا 

ج بهار  ،۱۳۸۲تهران ،نیایش ،چاپ ،1385 ،1
.222دیار یار :سفرنام ه ح 

عقیق آران ،چاپ 279 ،۱۳۷۸ ،1ص ،رقعی.

200ص ،رقعی.

عزیزان ،مهدی

عمرانی ،غالمرضا (متولد )1326

.211راز ســتارهها :پاســخ بــه شــبهات جدیــد وهابیت در قالب ســفرنامه

ح زر ی ـن ،چــاپ 336 ،۱۳۸۴ ،1ص،
ف با عش ـق ،تهران ،لــو 
.223تــا قــا 

عمره دانشجویی ،تهران ،نشر مشعر۲۲۴ ،1390 ،ص ،رقعی.

رقعی.

عطایی ،مرتضی (متولد )1335

عنابستانی ،علیاصغر (متولد )1350
.224پابرهنــه در بقیــع :یادداش ـتهای ســفر حج ،مشــهد ،آهنــگ قلم،

.212داستانهای حج ،مشهد ،نشر الف96 ،۱۳۷۳ ،ص.

چاپ 60 ،1388 ،1ص.

عطایی ،نادر (متولد )1319
.213وصالــی دوبــاره ،تهــران ،میرســعیدی فراهانــی ،چــاپ ،۱۳۸۲ ،1

ی استهبانی ،محمد
فاطم 

63ص.

.225ســفرنام ه حج :اشعار مذهبی ،شیراز ،نوید شیراز ،چاپ ،۱۳۸۲ ،1
176ص.

عظیمی ،محمد
.214خاطرات حج ،تهران ،دهخدا ،چاپ 120 ،1363 ،1ص ،رقعی.

فراهانی ،محمدحسینبن مهدی ( 1264ـ 1331ق)
27

.226سفرنامه حج ،به اهتمام حافظ فرمانفرمائیان ،تهران ،بینا،1342 ،

علوی ،اعظم السادات

رقعی.

.215هفت ،تهران ،اعظمالسادات علوی،167 ،۱۳۸۹ص.

ی فراهان ـی ۱۳۰۲ :ـ ۱۳۰۳
ن حســین 
.227ســفرنامه میــرزا محمدحســی 

علوی ،سیدعادل
.216العمره المفرده فی ســطور ،قم :الموسســه االســامیه العامه للتبلیغ
واالرشاد1432 /1390 ،ق208 ،ص.

ق ،بــه کوشــش مســعود گلــزاری ،تهــران ،فردوس ـی ،چــاپ ،۱۳۶۲ ،1
هشت407+ص ،وزیری.
این ســفرنامه در اوایل ســده چهاردهم قمری( 1302ـ  )1303توســط حاج

علوی شوشتری ،عبدالمجید (متولد )1333

میرزا محمدحســین حســینی فراهانی برای ناصرالدین شاه قاجار نوشته

.217سفرنامه حج ،اهواز ،معتبر ،چاپ 261 ،1383 ،1ص ،رقعی.

شده است.

علویههمایونی ،زینبالسادات (متولد )1296
.218ســفرنامه علویــه همایونــی ،اصفهــان ،گلبهــار ،چــاپ  ،1،۱۳۸۷
98ص ،رقعی.
مجموعــه خاطرات خانم علویه همایونی در ســفر حج اســت .این خانم

94

ی (متولد )1344
فربهی ،مرتض 
.228همراه خویشــتن ،چهل منزل تا خویشــتن :دلنوشتهها و خاطرات
 .27گلبن فراهانی ،محمدحسین بن مهدی؛ ملک الکتاب فراهانی ،محمدحسین بن مهدی.
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قاضی عسکر ،سیدعلی (متولد ( )1325به کوشش)
ث قافلههــا ،تهــران ،نشــر مشــعر ،چــاپ 232 ،۱۳۸۲ ،1ص،
.240حدیــ 
وزیری.

فرجاد ،هادی
.229ســفرنامه حــج تمتــع :از میعــاد تــا میقــات ،اهــواز ،معتبــر،۱۳۹۲ ،
136ص ،رقعی.

مجموعهای از چند ســفرنامه و یک مقاله دربار ه حج و ســفرنامه حجاج
اســت .این مجموعه شــامل ســه ســفرنامه ّ
حج و یک مقالــه مرتبط با آن
اســت .سفرنامه نخســت که نویسنده آن مشخص نیســت ،تألیف یکی

فرجی ،محمدتقی (متولد )1343
.230از میقــات تــا عرفــات :ســفرنامه حــج ،تهــران ،نیکتــاب ،چــاپ ،1
203 ،۱۳۸۸ص ،رقعی.

از درباریــان ناصرالدین شــاه اســت که از تعبیــرات وی در البالی کتاب
یشــود کــه نــزد پادشــاه دارای ارج و مقــام و یــژهای بــوده اســت
دانســته م 
.این ســفر در ســال 1288قمری واقع شــده است .ســفرنامه دوم سفرنامه

.231نمیاز یم :سفرنامه حج ،قم ،مؤلف ،چاپ 41 ،1372 ،1ص.

ج لطفعلیخان اعالئی)
ک (منجمباش ـی حــا 
میــرزا عبدالغفار نجمالمل 
ّ
و از درباریــان و عناصــر مــورد توجــه ناصرالدیــن شــاه اســت که در ســال

فرخپور یعقوبی ،قاسمعلی
ی فرخپور همدانی 2 ،1364 ،جلد.
ب سفرنامه ،بیجا ،قاسمعل 
.232کتا 

فرخیان ،سعیدهالسادات (متولد )1351
ی دیار عقیق ،به کوشش رباب ه فرخیان و زهرا سلمان،
.233سفرنامهها 

28

گلستان ،عشق دانش ،چاپ  2 ،۱۳۸۲ ،1جلد.

1296قمــری بــه مکــه ســفر میکند .ســفرنامه سـ ّـوم ســفرنامه حـ ّـج یکی از
ّ
تجار شهرســتان ابهر به نام حاج لطفعلیخان اعالیی اســت که در سال
1335قمری به مکه سفر میکند .آخرین نوشتار مقالهای است با عنوان
« مشــکالت حاجیــان از ز بــان سفرنامهنویســان» که برخــی از عمدهترین
مشکالت زائران بیتاهلل الحرام در دهههای گذشته را ترسیم میکند.

فروتن ،علی
.234الســام و علیک یا خدا( :...ســفرنامه طنز خانه خدا) ،قم ،یوسف
زهرا(س)307 ،۱۳۹۰ ،ص.

یشــهری بــه کشــورهای عربســتان ،کنیا،
.241خاطــرات ســفر آیتاهلل ر 
سودان ،تهران ،نشرمشعر ،چاپ 288 ،1386 ،1ص ،رقعی.
هلل کاشــانی در ســال
ج مرحو م آیتا 
.242همراه با خلیل :گزارش ســفر ح 

فرهاد میرزا قاجار 1233( 29ـ 1305ق)
.235ســفرنامه فرهــاد میــرزا ،تصحیــح و تحشــیه غالمرضــا طباطبایی،

 ،1331تهران ،نشر مشعر ،چاپ 101 ،۱۳۸۴ ،1ص ،پالتویی.

تهران ،مؤسسه مطبوعاتی علمی ،چاپ 422 ،1366 ،1ص ،وزیری.

گزارشــی از ســفر حج مرحوم آیتاهلل کاشانی در ســال 1331شمسی است.

ســفرنامه حج فرهاد میرزا معتمدالدوله پســر عباس میرزا است .این سفر

ن سفر ایشان
ی از همراها 
ی سیگار ی ،یک 
ت محمدعل 
س اظهارا 
مؤلف بر اسا 

از روز چهارشــنبه هفتم شــعبان ســال  1292قمری شــروع و روز پنجشنبه

و نیــز اســناد تاریخــی این اثــر را تهیه کرده اســت .آیتاهلل کاشــانی به عنوان

دوم ربیعالثانی سال بعد (به مدت  233روز) به پایان رسیده است.

شــخصیت سیاســی و مقام مذهبی با شــخصیتهایی مالقات داشــته و

.236هدایه الســبیل و کفایه الدلیل (سفرنامه مکه) ،تهران ،دارالخالفه،
1294ق386 ،.ص ،رحلی.

قدمی ،محمدحسین
ت اسالمی،
.243دو شــهر عش ـق :ســفرنام ه حج ،تهران ،ســازمان تبلیغا 

فقیهی ،امیرحسین
.237ســفر به قبله :روایت امیرحســین فقیهی از سفر به قبلۀ جسم ،مکه
و قبلهی دل ،مدینه ،اصفهان ،مهر قائم44 ،۱۳۸۹ ،ص،رقعی.

حوزه هنری ،چاپ 135 ،۱۳۷۳ ،1ص ،رقعی.

قرآنی ،فاطم ه (متولد )1333
.244ســفینه نــور ،مشــهد ،ولیعصــر تــوس ،چــاپ  4 ،۱۳۸۸ ،1جلــد،

فقیهی ،علی اصغر
ت و هفت] ،...
.238حــج آنطور که مــن رفتم :گزارش روزانه [ ۲۷بیســ 

جیبی.

قرابی ،حسامالدین (متولد )1359

قم ،مطبوعاتی حکمت136 ،1346 ،ص ،رقعی.

.245مهمان خانه خدا ،تهران ،آرون ،چاپ 152 ،1384 ،1ص.

قاسمی ،امراهلل (متولد )1327
.239از دنا تا حرا ،اصفهان ،سام آرام ،چاپ 122 ،1387 ،1ص ،رقعی.

قربانی ،بهزاد (متولد )1334
.246از دانشــگا ه تا کعبه ،سفرنام ه عمر ه مفرده ،اصفهان ،بصائر ،چاپ

 .28متولد .1350
 .29فرهاد میرزا معتمدالدوله؛ قاجار ،فرهاد میرزا بن عباس میرزا.

سالبیستوپنجم،مشارۀچهارم،مهـــــروآبــان1393

اقداماتی انجام داده که محتوای گفتگوها در این سفرنامه آمده است.

88 ،1379 ،1ص.

148

95

فهرستواره سفرنامهها و خاطرات حج ایرانیان

کتابشنایسموضویع

قزوه ،علیرضا (متولد )1342

کرمانی ،علویه

.247ســفرنامه حج :پرســتو در قاف ،تهران ،ســازمان تبلیغات اسالمی،

.257روزنامه سفر حج عتبات عالیات و دربار ناصری ( ۱۳۰۹ـ 1312ق/

حوزه هنری ،چاپ 140 ،۱۳۷۵ ،1ص و تهران ،شــرکت انتشــارات ســوره

 ۱۲۷۱ـ 1273ش) ،بــه کوشــش رســول جعفر یــان ،قــم ،مــورخ ،چــاپ ،1

مهر ،چاپ 140 ،۱۳۸۸ ،1ص ،رقعی.

216 ،1386ص.

قضایی ،نعمت اهلل

گزارش ســفرهای یک بانوی کرمانی به نام بانو علویه کرمانی به عتبات و

.248منظومــه ســفرنامه حــج ،ســروده نعمــتاهلل قضایــی متخلــص بــه

مکه و مدینه است.

30

سامان تویسرکانی ،تهران ،فرادید،39 ،۱۳۹۱ص.

کرمانی ،قنبرعلی (متولد )1324

قندهاری فریدونی ،میمنت

.258از هجر تا حجر :سفر حج ،تهران ،راه دانش،215 ،۱۳۹۰ص.

بازنوشــت جهانگیر زمانی ،تهــران ،آرو ن،
ن کعبــ ه رهآورد حج،
.249نشــا 
ِ

چــاپ 206 ،۱۳۸۴ ،1ص ،وزیــری و تهــران ،ســازمان چــاپ مازگرافیک،
233 ،۱۳۵۶ص.

کریمی ،مهدی (متولد )1327
.259رهآورد ،تهران ،سنا ،چاپ 146 ،1377 ،1ص ،رقعی.

کوفگر ،مهرانگیز (متولد )1312
31

قهرمانزاده ،ابراهیم (متولد )1339

.260ســفرنامه حــج ،تهران ،الباب ،چــاپ 297 ،1378 ،1ص ،وزیری و

.250سفرنامه حج ،تهران ،آبیار ،چاپ 297 ،۱۳۸۳ ،1ص.

تهران ،طنین ،چاپ 297 ،۱۳۷۸ ،1ص.

کارگر ،رحیم (متولد ( )1349به کوشش)
.251فرصــت پــرواز :دلنوشــتهها و شــوقنامههای عمرهگزاران دانشــجو،
گردآوری رحیم کارگر ،تدوین ستاد عمره دانشجویی ،قم ،نهاد نمایندگی
مقــام معظم رهبری در دانشــگاهها ،دفتر نشــر معــارف ،چاپ ،۱۳۸۸ ،1

کهربایی ،فاطمه (متولد )1365
.261نــاودان طال :خاطــرات و نکتههایی از عمرهی دانشــجویی ،تهران،
سروشملل ،چاپ 48 ،1386 ،1ص ،رقعی.

کیهان ،علیرضا

72ص ،پالتویی.
.252شــوق دیــدار :دلنوشــتهها و شــوقنامههای عمرهگــزاران دانشــجو،

.262چیزی شبیه کعبه ،قم ،گلستان ادب79 ،۱۳۸۹ ،ص ،جیبی.

تدوین ســتاد عمره دانشــجویی ،قم ،نهاد نمایندگــی مقام معظم رهبری

گتمیری ،سیدمنصور (متولد )1343

در دانشگاهها ،دفتر نشر معارف ،چاپ 96 ،۱۳۸۸ ،1ص ،پالتویی.

.263صفا در صفا :یادداش ـتهای ســفر حج با هیأت پزشــکی ،تهران،
نشر مشعر ،چاپ 167 ،۱۳۸۵ ،1ص ،پالتویی.

کارگر محمد یاری ،رحیم (متولد )1336
ی فقیه
ی ول 
.253داستانها و حکایتهای حج ،به کوشش حوزه نمایندگ 

گروگان ،حمید

ج و زیارت ،تهران ،نشر مشعر ،چاپ 224 ،1384 ،1ص ،رقعی.
در امور ح 

.264کمتــر از خســی در میقــات :ســفرنامه حــج تمتــع در ســال 1387

.254عطــر عاشــقی :دل نوشــتهها و راز و نیازهــای عمرهگزاران دانشــجو،
تدوین ســتاد عمره دانشــگاهیان [ نهاد نمایندگی مقام معظمرهبری در

مطابــق ذیحجــه ســال  ،1429تهــران ،کانــون پــرورش فکــری کــودکان و
نوجوانان80 ،1389 ،ص ،وزیری.

دانشــگاهها] ،قــم ،نهــاد نمایندگــی مقام معظــم رهبری در دانشــگاهها،
دفتر نشر معارف،95 ،۱۳۸۹ص ،جیبی.

گلپرور ،محمد

.265سفری از برون به درون ،تهران ،آوای کالر،104 ،۱۳۹۰ص ،رقعی.

کاشفی خوانساری ،سیدعلی (متولد )1350

ل (متولد )1347
گلزار ی ،ابوالفض 

.255پرســه :چهــل یادداشــت فرهنگــی در مکــه و مدینــه ،تهــران ،حوا،

ث میقات عشق ،تهران ،مشهد ،چاپ 26 ،۱۳۸۳ ،1ص.
.266حدی 

چــاپ 192 ،1386 ،1ص ،رقعــی و تهــران ،تبــارک ،چــاپ ،۱۳۸۲ ،1
146ص.

م (متولد )1342
گوینده ،مری 
گ قلم ،چاپ ،۱۳۸۳ ،1
.267خاطرات ســفری ناشناخته ،مشهد ،آهن 

کامرانیان ،عباسعلی (متولد )1338

104ص ،رقعی.

.256در کوچههــای مکــه و مدینــه :ســفرنامه حــج ،قــم ،نــور قــرآن و
اهلبیت(ع) ،چاپ ،1213 ،۱۳۸۷ص.

 .30بانو علویه کرمانی؛ علویه کرمانی.
 .31متخلص به مهر؛ مهری.
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لطفی چهارده ،حسین

محمدزاده ،مهدی

.268حدیث جلوه حضور :سفر به قبله ،تهران ،انتشارات بلور ،چاپ ،1

.276اول قدم (ســفر به ســرزمین وحی) ،قم ،مجلس ـی75 ،۱۳۸۹ ،ص،

184 ،1387ص ،رقعی.

رقعی.

مالمیر شاهزیدی ،حسن( 32متولد )1346

محمدی ،هاشم

ویرایش حامــد رفعتجو،
.269آوای حــق خانــه کعبــه :مجموعــه شــعر،
ِ

.277خســی با اخــص (ره آورد یک ســفر معنوی) ،قم ،بهم ـنآرا،،۱۳۹۱

تهران ،سپهر نو ،چاپ 40 ،1387 ،1ص ،رقعی.

66ص.

مجتهدی ،مهین و وزینی ،مصطفی

محمدی ری شهری ،محمد( 35متولد )1325

.270لبیک دوســت :خاطرات عمره مفرده از دو نگاه ،همدان ،کرشمه،

ن وحی ،تهران ،نشر مشعر ،چاپ 144 ،۱۳۸۰ ،1ص.
.278برکات سرزمی 

چاپ 81 ،۱۳۸۲ ،1ص.

ترجمه عربی

مجدی کردستانی ،عبدالمجید 1230( 33ـ )1306

بــرکات ارض الوح ـی ،ترجمــه بــه عربی :جواد علی کســار 36،تهران ،نشــر

ب نامدار
.271ســفرنام ه عبدالمجیــد ملکالــکال م مجــدی شــاعر و ادیــ 

مشعر ،چاپ 178 ،۱۳۸۱ ،1ص ،پالتویی.

کرد ،بهکوشــش محمدطاهر ســیدزاد ه هاشــمی ،تهران ،توکلی ،چاپ ،1
 ،۱۳۸۲ط228+ص ،رقعی.

ترجمه انگلیسی
[بــرکات ســرزمین وح ـی .انگلیس ـی] ،بــه کوشــش مرکــز تحقیقــات

این مســافرت در ســال 1305ـ  1306قمری صورت گرفته و مدت ده ماه و

دارالحدیث ،نشر مشعر ،چاپ 102 ،1382 ،1ص ،رقعی.

هجده روز طول کشیده است.

279. Blessings of the land of revelation, by Muhammad Muhammadi Rayshahri; translated by Muhammad K. Ali; prepared by
 Hadith Research Centre; edited by Mustafa Oji, Muhamـ Dar almad Mahmudi, Tehran, M
 ashar, 2002, 102p.
مجموعــه خاطرات ویژۀ مؤلف در ســفرهای حج اســت .مؤلف به دلیل
مســئولیت خو یــش در امور حج و زیارت و ارتبــاط با زائران خانه خدا ،به
گزارشهای فراوانی از کرامات ســرزمین وحی دســت یافته و بخشی از آن
را در این مجموعه گرد آورده است.

محدثی ،جواد (متولد )1332
.272در حریم حرم ،ســفرنامه حج ســال  1374شمسی ،قم ،نشر مشعر،
چاپ 180 ،1375 ،1ص ،رقعی.

محقق ،محمد (متولد )1354
.273حکایات قبرســتان بقیــع :کرامات ولی خــدا ،خاطراتی از فاضلی
گرانمایــه و عارفــی بلندپایــه عبدالکریــم عالمــه حــاج شــیخ عبدالرحیم
صاحبالفصولحائری 34،به کوشــش محمد محقق و شــهرام قراگوزلو،
تهران ،رسپینا ،چاپ ،164 ،۱۳۸۸ص ،جیبی.

محمدی همدانی ،اصغر (متولد )1339
ی از مدینه منور ه و مکه مکرمه،
.280گمگشــتهای در دیار عشــق :خاطرات 

محقق نیشابور ی ،جواد (متولد )1339

تهران ،گلزار کتاب ،چاپ 431 ،۱۳۸۴ ،1ص.

.274در ملکوت زمین :گزارش دو ســفر حج ،مشهد ،آهنگ قلم ،چاپ
136 ،1380 ،1ص ،رقعی؛ نشر روزگار. 1378 ،

محمودی ،سیدعلی
.281زائــری در وادی ایمــن :ســفرنامه ،تهــران ،بوســتان توحیــد ،چاپ ،1

محمدزاده ،علیرضا

163 ،1378ص ،رقعی.

زیرنظــر نهــاد نمایندگی مقــام معظم رهبری
.275نایــب؛ ســفرنامه حج،
ِ

مخبر دزفولی ،علیرضا

در دانشــگاهها ،ســتاد عمره دانشــجویی ،قم ،معارف ،چاپ ،1386 ،1
71ص ،رقعی.

.282نمی از دریا (روایتی متفاوت از سفری متفاوت) :اطالعاتی که برای سفر
روحانی عمرۀ مفرده بسیار مفید است ،خوزستان ،الیما،200 ،۱۳۹۲ص .

م (متولد )1345
مخدومی ،رحی 
 .32شاهزیدی ،حسن.
 .33مجدالدیــن ملکالــکالم؛ مجــدی ،عبدالمجیــد بــن کریم کردســتانی؛ مجــدی ،ملکالکالم
عبدالمجید بن کریم؛ مجدی سقزی ،عبدالمجید بن کریم.
 .34حائــری ،عبدالرحیــم؛ حائــری اصفهانی ،عبدالرحیــم؛ صاحبالفصــول ،عبدالرحیم (  1255ـ
.)1327
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 .35آیتاهلل ر یشهری؛ ر یشهری ،محمد؛ محمدی شاه عبدالعظیمی ،محمد.
 .36توفیق ،خالد.
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.284یار کجاســت؛ ســفرنام ه حج ،تهران ،مؤسس ه فرهنگی قدر والیت،

.293تحفةالحرمی ـن :ســفرنامه نایبالصــدر شــیراز ی در ز یــارت مک ـه و

ت اســامی،
ن تبلیغا 
چــاپ 196 ،۱۳۸۳ ،1ص ،رقعــی و تهــران ،ســازما 

سیاست ایران و هند ،تهران ،بابک ،چاپ 315 ،۱۳۶۲ ،1ص ،وزیری.

حوزه هنری ،چاپ 181 ،۱۳۷۳ ،1ص ،رقعی.

ش هارو ن وهومن ،هران ،پانیذ ،چاپ
چاپ دیگر :ســفرنامه مکه ،بهکوش 

مرزوقی ،حبیباهلل

344 ،۱۳۸۳ ،1ص ،رقعی.

.285نامحرمی در حرم :سفرنامه بیت اهلل الحرام ،بیجا ،بینا ،چاپ ،1
72 ،1377ص ،رقعی.

ترجمــۀ ســفرنامه محمد معصوم علیشــاه یا همان نایبالصدر شــیرازی
( 1270ـ  )1344به مکه و عربستان و ترکیه است.

مروجی طبسی ،محمدجواد
.286ســفر بــه قبله :خاطرات پنجاه ســفر به خانه خــدا ،قم ،محمدجواد
مروجیطبسی،248 ،۱۳۹۱ص ،رقعی.

معلمی گنابادی ،رجبعلی
.294ســفرنامه عشــق یــا حج منظــوم ،گنابــاد ،مؤلف ،چــاپ ،1377 ،1
113ص ،رقعی.

مستشاری ،علیرضا
.287همســفر حــج ،قــم ،نهــاد نمایندگــی مقــام معظــم رهبــری در
دانشگاهها ،دفتر نشر معارف،350 ،۱۳۹۲ص ،رقعی.

مقیسه ،محمدحسن
.295مهمــان کعب ـه :ســفرنامه ح ـج ،بازنو ی ـس رحی ـم مخدومــی ،تهران،
سازمان تبلیغات اسالمی ،حوزه هنری ،چاپ 64 ،۱۳۷۳ ،1ص.

گزارشى از چند سفر عمره دانشجویی نویسنده است.

ملکیان نایینی ،احترام

مستوفی ،فروزنده

.296بهشــت منــع ،زمیــن تمتــع؛ ســفرنامه حــج ،تهــران ،توکا ،چــاپ ،1

.288رهآورد خانه خدا ،تهران86 ،1349 ،ص ،رقعی.

100 ،1386ص ،رقعی.

مسجدیان ،مهدی ( 1335ـ )1376

منصور تبریزی ،یعقوب( 38درگذشت 1327ق)

.289صبح وصال ،تهران ،نشر بن ،چاپ 126 ،۱۳۸۳ ،1ص ،رقعی.

.297سفرنامه حج منصور  1286ـ  1285ق ،به کوشش رسول جعفریان،
تهران ،علم ،چاپ 306 ،1388 ،1ص ،وزیری.

مصطفیبن محمدباقر (- ۱۲۰۰ ۱۲۸۱ق.)

.290تبصرهالزائرین :ســفرنامه حاجمصطفیخان سورتیج (۱۲۶۲هجری

ســفرنامه یعقوب میرزای تبریزی با نام مســتعار «منصور» در ســال  1285ـ

قمری) ،تصحیح و تحشــیه ســامان سورتیجی ،ســاری ،شلفین،۱۳۹۰ ،

 1286قمری اســت .این ســفر هفت ماه به طول انجامید .رعایت سبک

204ص ،رقعی.

داســتانگویی هــزار و یــک شــب در این ســفرنامه جالب توجه اســت .او

مصطفــی خان ســورتیج از رجــال مازندران بــوده که در دوره محمد شــاه
و ناصرالدیــن شــاه قاجار بناهای عــام المنفعه بســیاری از خود به جای

کتاب را شــبیه داســتانهای کهن و مانند قصههای امیرارســان رومی و
هزار و یک شب نوشته است.

گذاشته است .از جمله این بناها مسجد و مدرسه دینی حاج مصطفی

منصور ی ،فضلاهلل

خان سورتیج است که در سال  1273ق بنا شد.

.298عبودی ـت در پرتــو حــج :ســفرنامه ،قــم ،گلســتان ادب ،چــاپ ،1
79 ،1381ص.

مظفرپور نوری ،حسین (متولد )1327
.291سفر جاودانه :سفرنامه حج ،تهران ،حسین مظفرپور نور ی ،چاپ ،1
789 ،۱۳۸۸ص ،وزیری.

منصوری ،لفته (متولد )1344
.299از میقات تا میعاد :سفرنامه حج ،تهران ،ندای مهرآفرین ،چاپ ،1
252 ،۱۳۸۶ص ،وزیری.

مظفریمجد ،حسین (متولد )1332
.292میعــاد بــا کعبه :خاطرات ســفر حج حســین مظفری مجــد ،تهران،
حسین مظفری مجد ،چاپ 243 ،۱۳۸۶ ،1ص.

مواجیان ،حسین (متولد ) 1342
.300نمی از یم ،تهران ،زیتون سبز ،چاپ 156 ،۱۳۸۸ ،1ص.

موسوی اصفهانی ،میرزا حسن

ن زینالعابدی ـن 1270( 37ـ
معصــوم علیشــاه ،محمــد معصــوم ب ـ 
1344ق)

.301روزنامــه ســفر مشــهد ،مکــه و عتبــات ۱۳۱۶-۱۳۱۵ق ،بــه کوشــش

ب الصدر شیرازی؛ محمد معصوم شیرازی؛ معصومعلی شیرازی.
 .37نای 

 .38یعقوب میرزای تبریزی؛ میرزای تبریزی ،یعقوب.
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رســول جعفریــان ،بــا همــکاری حمیدرضانفیســی ،تهران ،نشــر مشــعر،

مجموعــهای از خاطــرات شــاهدان عینــی واقعه کشــتار حجــاج و زائران

 ۲۸۴ ،1392صفحه ،وزیری.

بیتاهلل الحرام در سال  1366است.

متن سفرنامه میرزا حسن موسوی اصفهانی به مشهد مقدس و سپس مکه

میرزادگی ،شکوه

و مدینه و درنهایت عتبات عالیات عراق در سال -۱۳۱۵۱۳۱۶ق .است.

.311سعی هاجر «گزارش سفر حج» ،تهران ،بینا131 ،1356 ،ص.

موسویزاده ،سیدامین و پرنیان ،نگار (متولد )1365

میرزایی ،علی اکبر

ویرایش مجتبی
.302ناودان طال :خاطرات و نکاتی از عمره دانشجویی،
ِ

.312سفرنامه حج بیت اهلل الحرام ،خرم آباد48 ،1342 ،ص ،جیبی.

زحمتکش ،سروش ملل ،چاپ 72 ،1387 ،1ص ،پالتویی.

میرزایی ،فاطمه

موسوینیا ،میرهادی

.313ســلوک حــج ،برگرفتــه از ســخنان فاطمــه میرزایــی (لطف ـیآذر)،

.303در حریــم یــار ،قــم ،مطبوعــات دینــی ،چــاپ ،166+5 ،1385 ،1

گــردآوری و تدو یــن موسســه فرهنگــی ســائحات ،قــم ،ارمغــان طوبــی:

رقعی.

فکرآوران،352 ،۱۳۸۹ص ،رقعی.

مولوی ده کوثری ،حسین

ناصح ،شمسی (متولد )1307

.304سفر به دیار خدا ،تهران ،کارا152 ،۱۳۸۹ ،ص ،رقعی.

.314طلوع شمس ،تهران ،بهجت ،چاپ ،1120 ،۱۳۸۸ص ،رقعی.

مهاجری ،مسیح (متولد )1327

ناصر خسرو 394( 39ـ 481ق)

.305از صفــا تــا فــدک :گــزارش ســفر بــه عربســتان بــه همــراه آیــتاهلل

.315ســفرنامه حکیم ناصرخسرو قبادیانی مروزی با حواشی و تعلیقات

هاشمیرفســنجانی خــرداد ،تهران ،روزنامه جمهوری اســامی ،چاپ ،1

و فهــارس اعــام تاریخی و جغرافیایی و لغات ،به کوشــش ســیدمحمد

200 ،۱۳۸۷ص.

دبیرسیاقی ،تهران ،زوار ،چاپ 446 ،1387 ،9ص ،وزیری.

گــزارش ســفر حج نویســنده و نیز حــوادث مربــوط به گروهی اســت که به
ریاســت آیتاهلل هاشمی رفسنجانی از عربســتان دیدار کردند .نویسنده
بــه عنــوان یکــی از اعضــای ایــن هیئــت شــاهد بســیاری از تعامــات و
مالقاتها بوده است.

گزارش ناصر خســرو از ســفر به نقاط مختلف در چندین ســال از عمرش
اســت .ســفرنامه ناصر خسرو شــهرت جهانی دارد؛ زیرا نکات و مطالبی
آورده که ارزش تاریخی و علمی فراوان دارد .این سفرنامه از جمله درباره
مکه و مدینه توصیفهایی قابل توجه دارد.

.306بــا هاشمیرفســنجانی تــا خانــه خدا :بــه بهانــه همراهی بــا آیتاهلل
هاشمیرفســنجانی در سفر عمره شــهریور  ۱۳۸۴ـ شعبان  ،۱۴۲۶تهران،
روزنامه جمهوری اسالمی ،چاپ ،1226 ،۱۳۸۷ص.

چاپهای دیگر :ســفرنامه ناصرخسرو :با مقدمهای در شرح شاعر به قلم
آلیس ســی .هاســنبرگر ،به کوشش محسن خادم ،تهران ،ققنوس ،چاپ
231 ،1386 ،2ص ،وزیری.

مهدیپور اصفهان ،محمدعلی

چاپ حاضر از سفرنامه ناصر خسرو که براساس نسخه مصحح محمود

.307رهرو خوابآلوده ،تهران ،نشر داستان،212 ،۱۳۹۲ص.

غنــیزاده ،چــاپ کاویانــی برلین فراهم آمده بــا مقدم ـهای در آغاز همراه

مهرابی ،ابراهیم

اســت کــه آن گز یــدهای از مطالــب کتــاب ناصر خســرو ،لعل بدخشــان:

ی ســفر به حــج ،قم ،مؤسســه فرهنگی
.308ســفر در تحیر :یادداشــتها 

تصویــری از شــاعر ،جهانگــرد و فیلســوف ایرانــی تالیــف خانــم آلیــس

همسایه ،چاپ 137 ،۱۳۷۷ ،1ص ،رقعی.

هانســبرگر آمــده اســت .کتــاب بــر پایــه ســفرنامه ،بــه شــناخت و تحلیل
ناصرخسرو و عقاید و نگرشهای او پرداخته است.

مهیار ،عباس (متولد )1315
.309ســفرنامهی حج :درازنای شــبی در مزدلفه ،تهران ،مهرتابان ،چاپ

ســفرنامه ناصرخســرو قبادیانی به انضمام روشــنایینامه و سعادتنامه،

 ،۱۳۸۲ ،1ص  ،۳۱۹رقعی.

به کوشــش محمود غنیزاده ،تهران ،اســاطیر ،چاپ 212 ،1384 ،1ص،
وزیری.

میردامادی ،حسن
جو
ی فقیــ ه در امور ح 
ی ول 
ت وهابیــت ،تهران ،حــوز ه نمایندگ 
.310جنایــ 

این چاپ از ســفرنام ه ناصرخسرو از مقابله دو نسخه ،یکی چاپ «شفر»

زیارت ،چاپ 691 ،1369 ،1ص ،وزیری.

و دیگــری یکــی از دو نســخه کتابخانــه ملــی پار یــس فراهــم آمده اســت.
 .39ناصر خسرو بلخی؛ ناصر خسرو علوی قبادیانی مروزی؛ حجت.
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افزون بر این ،دو فهرست شامل فهرست اسماء الرجل و فهرست اسماء

ســینا :ســفرنامه پنجمین زیارت عتبات عالیات عراق نویسنده در سال

االمکنه نیز به همراه آن به چاپ رسیده است.

1388شاست.

ســفرنامه ناصرخســرو قبادیانــی ،بــه کوشــش محمــود غنــیزاده ،تهــران،
مژگان ،چاپ 144 ،1387 ،1ص ،رحلی.
ب و توضیــح جعفــر شــعار و حســن
گزیــده ســفرنامه ناصرخســرو ،انتخــا 
انوری ،تهران ،سازمند ،چاپ 158 ،1385 ،1ص ،وزیری.
گزیــده ســفرنامه ناصرخســرو ،به کوشــش نــادر وزینپــور ،تهران ،شــرکت
انتشارات علمی و فرهنگی ،چاپ 224 ،1383 ،14ص ،رقعی.

ی محمد ۱۲۵5( 40ـ ۱۳۲۶ق)
نجم الدوله ،عبدالغفار بن عل 
.323ســه اثــر از نجمالدول ـه :رســال ه تطبیقیــه ،رســاله تشــخیص نفــوس
دارالخالفه و ســفرنامه حج ،تنظیم ،تحشــیه و تعلیقات احمد کتابی،

41

ی و مطالعات فرهنگ ـی ،چاپ ،۱۳۸۴ ،1
تهران ،پژوهشــگاه علوم انســان 
229ص ،وزیری.
مجموع ه سه رسال ه نوشت ه نجمالدوله است که یک رساله سفرنامه حج او

گزیــده ســفرنامه ناصــر خســرو به زبان امروز ،به کوشــش حســین آمــوزگار،

است .عبدالغفارخان نجمالدوله منجم مخصوص ناصرالدین شاه بود.

ویرایش مریم عزیزی ،تهران ،مهرآموز ،چاپ 96 ،1388 ،1ص ،رقعی.
ِ

نصیری ،امراهلل

ناصری ،محمد (متولد )1345

.324دیار خاطرهها :ســفرنامه حج ،قم ،دفتر انتشــارات اســامی ،چاپ

کو
ی ابراهیــم :ســفرنام ه حــج ،زیرنظــر دفتــر قصــ ه کــود 
ی پــا 
.316جــا 

372 ،1380 ،1ص392 ،ص ،وزیری.

ت اســامی ،حــوز ه هنــری ،چــاپ ،1
ن تبلیغــا 
نوجــوان ،تهــران ،ســازما 
147 ،۱۳۷۲ص ،رقعی.

نظامدوست تامند ،محمد
.325گلستان جان ،تهران ،فکر بکر398 ،۱۳۹۲،ص ،وزیری.

ناظمالسادات ،محمدجعفر
.317در کوی دوســت (ســفرنامهای واکاوانه از حج) ،شیراز :نوید شیراز،
240 ،۱۳۹۰ص.

نمکی آرانی ،میثم
.326اوج بندگی :رهآورد ســفر به ســرزمین وحی ،آران و بیدگل :نشر یاران
مهدی(عج)72 ،۱۳۸۹ ،ص.

ناظمیان ،مهدی (متولد )1338
.318بــه ســوی کعبه ،یــزد ،مهدی ناظمیــان ،چــاپ 49 ،۱۳۸۴ ،1ص،
رقعی.

م رهبری در دانشگاهها
ی مقا م معظ 
نهاد نمایندگ 
.327نســیم حــرم ،تألی ـف گــروه مؤلفــان ،تهیه و تنظی ـم نهــاد نمایندگی
مقا م معظ م رهبری در دانشــگاهها ،ســتاد عمره دانشجویی ،تهران ،فقه،

نبوی ،سیدابراهیم (متولد )1337

128 ،1382ص.

.319ســفر بــه خانــه آزاد شــده :طــواف کننــد گــرد آن خانــه کــه از دعــوی

مجموعه خاطرات سفر عمره تنی چند از دانشجویان است .دانشجویان

جبــاران آزاد اســت ،تهــران ،جامعه ایرانیان ،چــاپ 260 ،1378 ،2ص،

مشاهدات و دریافتهای خود را توصیف کردهاند.

رقعی.

واعظی ،یداهلل (متولد )1336

نجفزاده ،تقی (متولد )1341
.320ســفر بــه شــهر آرزوها :ســفرنامه دریایــی به شــهرهای مکــه و مدینه،
تهران ،علم سعادت ،چاپ 111 ،۱۳۸۰ ،1ص ،رقعی.

.328حــج تجل ـیگاه عشــق و ایثــار ،زنجــان ،عــود ،چــاپ ،۱۳۸۵ ،1
94ص ،رقعی.

ت علوم ،تحقیقات و فناور ی .ستاد عمر ه دانشجویی
وزار 

نجفی ،علی
.321قطــرهای در دریــا :ســفرنامه حــج تمتــع (ســال  ،)1386قــم ،بــکاء،
112 ،1389ص ،رقعی.

.329سفر عشق :خاطرات دانشجویان از عمره مفرده ،تهران ،نشر مشعر؛
ستاد عمر ه دانشجویی ،چاپ 115 ،۱۳۸۰ ،1ص ،پالتویی.
مجموعــه خاطراتــی از ســفر حــج عمــره دانشــجویان اســت .عناو یــن
برخــی خاطــرات بدین قرار اســت« :لحظههــای بارانی» نوشــته معصومه

نجفی ،هادی
.322ســه سفرنامه :میقات ،دیار یار ،طورسینا ،قم ،عطر عترت،1389 ،
168ص ،وزیری.
ایــن کتاب حاصل ســه ســفرنامه مؤلف اســت .میقات :ســفرنامه اولین
حــج تمتــع که در ســال 1371ش انجــام گرفته اســت .دیار یار :ســفرنامه
دهمیــن حجتمتع نویســنده که در ســال 1388ش صــورت گرفته و طور

100

حکمت« ،قبله در مســجد الحرام» نوشــته ســمیه رضایی؛ «شــیعهای از
مدینه» نوشته یاسر جمالی« ،توفیق الهی» نوشته محمد توالیی« ،تولدی
دوباره» نوشــته سعیده دهقان« ،محضر دوســت» نوشته سمیه رضایی و
 .40اصفهانــی ،عبدالغفــار بــن علــی محمــد؛ عبدالغفــار نجمالدولــه؛ نجمالملــک؛ عبدالغفــار بــن
علیمحمد.
 .41متولد .1319
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«آخرین نگاه» نوشته ابوالفضل شمسالدینی.

شــام ،بیروت ،یونان و ترکیه ،به کوشش ســیدمحمد دبیرسیاقی ،تهران،
تیراژه ،چاپ 337 ،1368 ،1ص ،وزیری.

وزیر وظایف ،داوود بن علینقی( 42متولد )1277
.330ســفرنامه میــرزا داوود وزیــر وظایــف ،بــه کوشــش ســیدعلی
قاضیعسکر ،تهران ،نشر مشعر ،چاپ 256 ،1379 ،1ص ،وزیری.
سفرنامه میرزا داود حسینی ،معروف به وزیر وظایف آستان قدس رضوی
اســت .وی که در حکومت آصفالدوله در خراســان موقعیت و جایگاه
ویــژهای داشــته ،در مــاه شــوال ســال 1322قمــری و در ســن چهلوپنــج
سالگی سفر حج را آغاز کرده و از طریق مشهد ،عشقآباد ،با کو ،تفلیس،
بنــدرگاه بلغر ،اســامبول ،پرت ســعید و کانال ســوئز به جــده رفته و پس
از اتمــام مناســک حج و زیــارت مدینه منوره به عتبات عالیات مشــرف
شده و سپس از طریق خانقین به ایران بازگشته است.

چاپ دیگر تهران ،ارمغان ،چاپ 357 ،۱۳۷۸ ،1ص.
گزارش ســفر مؤلف به مکه از راه آســیای دور اســت .مؤلف مســیر ســفر را
ً
برعکس عرف مردم انتخاب کرده است .معموال مسیر سفر مردم از ایران
چنین است :ایران ،ترکیه ،عراق ،مکه و مدینه ،شامات ،اروپا و آمریکا،
ً
آســیای دور ،هندوســتان و مجــددا ایــران ،ولــی ایشــان از ایــران به ســوی
آسیای میانه و آسیای دور رفته و از آنجا به آمریکا ،سپس به اروپا و آنگاه
شامات و عربستان و سپس مکه و مدینه میرود.

هدایتی ،سیداحمد ( 1250ـ )1334
.338خــار مغیالن در حریم عشق:ســفرنامه حج و عتبات  ۱۲۹۹ش ،با
همکاری محمدعلی هدایتی ،به کوشش و تصحیح علی اربابی ،تهران،

وزیری ،سعید (متولد )1318
.331از کعب هعال متا کعب ۀآدم:سفرنامه،تهران،واج،چاپ290،۱۳۸۱،1ص،
ت اسالمی ،حوز ه هنری ،برگ.۱۳۸۰،
ن تبلیغا 
رقعی و تهران ،سازما 

ورجاوند،248 ،۱۳۸۹ص.
.339داســتان باریافتــگان :ســفرنامه حــج ،بــه کوشــش ســیدعلی
قاضیعسکر ،به کوشش حوزه نمایندگی ولی فقیه در امور حج و زیارت،

وقارالدوله ،سکینهسلطان
.332روزنامه ســفر عتبات و مکه ۱۳۱۷ق۱۲۷۹ /ش ،به کوشــش رســول
جعفریان و کیانوش هفت لنگ ،تهران ،علم ،چاپ 168 ،1388 ،1ص.
خاطرات یکی از زنان دورۀ قاجار مشــهور به ســکینه ســلطان وقار الدوله
اصفهانی کوچک از سفر به عتبات عالیات و مکه مکرمه در سال 1317
قمری( 1279شمسی) است.

تهران ،نشر مشعر ،چاپ 300 ،1378 ،1ص ،رقعی.
گزارش ســفرهای حج و عتبات عالیات عراق میرســید احمد هدایتی از
رجال علمی و سیاسی عصر قاجار است .این سفرنامه حاوی اطالعات
متنوعی است از جمله اطالعات جغرافیایی مسیر و گزارش آثار باستانی
برخی مناطق و شرح شمهای از دگرگونیهای سیاسی و تحوالت نظامی
پس از جنگ اول در ایران و عراق و جزیرة العرب و شبه قاره هند و تبیین

هادیان ،علی (متولد )1342
.333دیــار زمــزم و زمزمــه ،تهــران ،آریــا زمیــن ،چــاپ 92 ،۱۳۸۵ ،1ص،
وزیری.

اوضــاع فرهنگــی آن روز و شــرح آثار اســامی و تاریخی مکــه و مدینه .در
مقدمــه اثــر شــرح حــال مؤلــف و خانــدان وی توســط گردآورنده نگاشــته
شــده اســت .مؤلــف پــس از پایــان جنــگ جهانــی اول ( )1299در ســال

هاشمزهی ،عبدالحمید
.334شوق دیدار ،زاهدان ،حرمین ،چاپ 96 ،۱۳۸۴ ،1ص ،جیبی.

هاشمی ،سیدعباس (متولد )1340
.335از صفا تا مروه :گزارش سفر به مدینه منوره و مکه معظمه ،سفرنامه
عمره مفرده ،یزد ،آبگینه کویر ،چاپ  ،80 ،1383 ،1رقعی.

1338قمری سفر خود را شروع کرده است.

هرندیزاده ،مرجان (متولد )1334
.340سفر به اولین خانه :مجموعه خاطرات سفر حج ،به کوشش مرجان
هرندیزاده ،نفیســه نفیســی 44،نسرین نفیســی 45،اصفهان ،نشر نهفت،
چاپ  ،1388 ،1رقعی.

هاشمیطبا ،سیدمصطفی و هاشمی ،سیدمسیح و شاهین ،داریوش
.336سفر به وادی وحی ،تهران ،وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی سازمان
چاپ و انتشارات ،چاپ 347 ،1381 ،1ص ،رقعی.

همایونی ،صادق (متولد )1313
.341مشکین مهر ،شیراز ،نوید شیراز ،چاپ 197 ،1387 ،1ص ،رقعی.

همایونی ،مصطفی

مجموعه گزارشهایی از سفر حج سه تن از مسئوالن ایرانی است.

یکــران حــج ،اصفهان،
.342راهــی دیــار دوســت! :قطــرهای از در یــای ب 

هدایت ،مهدیقلی 1242( 43ـ )1334
.337ســفرنامه مکــه از راه ســیبری ،چیــن ،ژاپــن ،آمریــکا ،اروپــا ،مصر،
 .42میرزا داوود وزیر وظایف؛ وزیر وظایف ،میرزا داوود.
 .43مخبرالسلطنه هدایت؛ مهدیقلیخان هدایت.
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انتشارات طرح جامع پارسیان178 ،۱۳۹۰ ،ص.
 .44متولد .1321
 .45متولد .1326
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یثربی ،یحیی (متولد )1321

سفرنامههای حج افراد غیرایرانی
(چاپشده در ایران)

.343از ایــن خانــه بــه آن خانه :ســفرنامه حج ،تهران ،نشــر قــو ،چاپ ،1
108 ،1387ص ،رقعــی و تهــران ،مرکــز مطالعــات و انتشــارات آفتــاب

ابن جبیر ،محمد بن احمد ۵۴۰( 47ـ 614ق)

توسعه96 ،۱۳۸۰ ،ص.

.1ســفرنامه ابــن جبیــر ،ترجمــه پرو یــز اتابکــی 48،مشــهد ،آســتان قــدس

یزدان پرست الریجانی ،محمدحمید (متولد )1344

رضوی ،مؤسسه چاپ و انتشارات ،چاپ 424 ،1370 ،1ص ،وزیری.

.344ســایه هیچ :یادداشتها و خاطرات ســفر حج ،تهران ،اطالعات،
298 ،1383ص ،رقعی.

محمــد بــن احمــد بــن جبیر معــروف به ابــن جبیر در اســپانیا متولد شــد
و در طــول زندگ ـیاش ســه بار به مشــرق زمین ســفر کرد و افــزون بر زیارت
خانه خدا شــهرهایی را که در مســیر اســپانیا به مکه اســت را بازدید کرد؛

یزدیخواه ،محسن (متولد )1336
ع ســال  ،1377تهــران،
ج تمتــ 
.345ســفر بــ ه قبلــه عشــاق :ســفرنام ه حــ 

ماننــد مدینــه ،کوفــه ،بغــداد ،حلــب و دمشــق؛ ســفرنامه وی گزارشــی از
یکی از این سفرهاســت که در س ـیام شوال ســال  578قمری آغاز شده

مؤسسه انتشارات ستایش ،چاپ 54 ،۱۳۷۹ ،1ص ،رقعی.

و در بیســتودوم محرم ســال  581قمری با ورود او به شــهر غرناطه پایان

یزدینژاد ،کریم (متولد )1339

یافته اســت .این ســفر دو سال و سه ماهونیم طول کشید و او  245روز در

.346یافتههایــی از حــج ،مشــهد ،شــاملو ،چــاپ 72 ،1388 ،1ص،
پالتویی.

مکــه اقامــت گزید .ایــن ســفرنامه دربردارنده مطالب و نــکات تاریخی و
جغرافیایــی مکه و مدینه ،آداب و رســوم جامعه مکه و مدینه ،وضعیت
حج و حجاج و دیگر مسائل مربوط به مکه و حج هم هست.

یغمائی ،حبیب 1280( 46ـ )1363

اخگری ،محمد (متولد )1351

.347دیدار جانان ،تهران ،سروا ،چاپ 79 ،۱۳۸۴ ،1ص ،رقعی.

.2حدیــث نامکــرر عش ـق :ســفرنامه تــازه مســلمانی اروپای ـی ب ـه مک ـه،

یکتایی ،محمدرضا (متولد )1333
.348تولــد دوبــاره :ســفرنامه حــج ،تهــران ،فارابــی ،چــاپ ،1384 ،1

ص محمــد اخگــری ،بــا مقدمهای از آن ـه مار ی
پژوهــش ،ترجم ـه و تلخی ـ 
شیمل ،تهران ،آوینا ،چاپ 127 ،۱۳۸۲ ،1ص.

64ص ،رقعی.

ن آلمانی از سفر مکه.
ش یک ز 
عنوان دیگر :سفر به قلب اسالم :گزار 

یگانه ،فریدون (متولد )1322

گــزارش ســفر بانو یــی آلمانــی بــه حج اســت کــه تازه اســام آورده اســت.

.349از مدینه تا کربال :عاشقانههایی در حج و زیارت از  1377/6/5تا
 ،1381/11/14تهران ،کالسیک و زند ،چاپ  ،۱۳۸۸ ،1رقعی.

در آغــاز کتــاب به طور مختصر ســفرنامههایی کــه اروپاییان درباره ســفر
حج نوشــتهاند معرفی شــده اســت .در ادامــه ویژگیهای ســفرنامه خانم
هاجــر اشــپور درج آمــده و ســپس پیشــگفتاری از خانم آنه ماری شــیمل

یلفانی ،علیاکبر (متولد )1309
.350رهآورد ســفر حج :سفرنامه ،تهران ،کتاب شمس ،چاپ ،1388 ،1

(اسالمشناس و خاورشناس آلمانی) درباره این کتاب است .تجربیات
و خاطــرات هاجــر اشــپور ،زن تــازه مســلمان آلمانــی ،در بــاره حج بخش

140ص ،رقعی.

اعظم کتاب را تشکیل میدهد.

یمانی ،اکبر

بتنونی ،محمدلبیب( 49متولد 1938م)

ویرایش عبداهلل نبوی ،اصفهان ،سام آرام ،چاپ ،1
ِ
.351آواز پر مالیک،

ی انصــاری ،تهران،
.3ســفرنامه حجــاز یا الرحلــة الحجازیة ،ترجمه هاد 

44 ،1387ص ،جیبی.

نشر مشعر ،چاپ 472 ،۱۳۸۱ ،1ص ،وزیری.

یوسفزاده ،داوود (متولد )1322

عنوان دیگر :راحلة الحجاز.
ســفرنامه ادیــب مصــرى محمــد لبیــب بتنونــى اســت .مؤلــف در ســال

.352خانه عشق ،بم ،هفتواد ،چاپ 85 ،۱۳۸۶ ،1ص ،رقعی.

یونسی رستمی ،محمدتقی
.353ســفرنامه حــج :حضــوری کوتاه در ســرزمینی بلند ،رشــت ،واران،

 1327قمری به همراه عباس حلمى پاشا «خدیو مصر» به سفر حج رفته
ً
و اطالعــات نســبتا ســودمندى از حرمیــن شــریفین و تار یــخ قــوم عرب و
جغرافیاى جزیرة العرب و تا زمان خویش را منعکس کرده اســت .شــروع

136 ،1389ص ،رقعی.

ایــن ســفر در روز  29ذى القعــده ســال  1327قمری مطابق با  12دســامبر

 .46متخلص به حبیب.

 .47ابوالحسین محمد بناحمد؛ ابن جبیر الکنانی ،محمدبناحمد
 .48متولد 1306
 .49محمد لبیب البتنونی؛ لبیب البتنونی ،محمد.
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آنجــا ،شــکل خان ههــای اهالی مکــه ،آب و هــوا ،گیاهان خــواص دارویی
یهــای رایــج در حجاز ،چگونگی ســاخت کعبه،
یــا مضــرات آنها ،بیمار 

پاشا ،ابراهیم رفعت
.4مرآهالحرمین شــامل ســفرنامه حجاز و تاریخ و جغرافیای راهها و بقاع
متبرکه آن. ،ترجمه هادی انصاری ،قم ،نشــر مشــعر ،چاپ 568 ،1ص،
وزیری.
بررســی و شــرح مســافرتهاى سرلشــکر ابراهیم رفعتپاشــاى مصرى به
حج و دیار حجاز است .نویسنده در سال 1318قمری به عنوان فرمانده

فضایــل کعبه ،چگونگی و ویژگیهای زندگی مــردم در مکه .مطالب این
بخش با روایات مختلف همراه اســت .در وجهه دوم با اســتناد به روایات
و منابــع متعــدد از تاریخچــه تأســیس و ســاخت اولیــه کعبــه و تغییــرات
ن در طــول تار یــخ ســخن رفته اســت .در پایان وجهه ســوم
بازســاز یهای آ 
درباره گسترش و توسعه حرم مطهر کعبه در مرحله نخست است.

پاســداران محمل مصرى و امیرالحاج مصر در ســالهاى  1320و  1321و

کربالیی کرناتکی هندی ،محمد عبدالحسین

 1325قمری به همراه کاروان محمل مصرى است.

.7تذکرة الطریق فی مصائب حجاج بیتاهلل العتیق ،به کوشــش رســول

52

جعفریان 53و اســرا دوغان ،قم ،اســرا دوغان ،چاپ 264 ،1386 ،1ص،

الخلیلی ،جعفر
.5مکــه و مدینــه از دیــدگاه جهانگــردان اروپایــی ،ترجمــه محمدرضــا
فرهنگ ،قم ،نشر مشعر ،چاپ 193 ،1376 ،1ص ،رقعی.

وزیری.
سفرنامه محمد حافظ یکی از شاهزادگان هند به بیتاهلل الحرام است.
امتیــاز ایــن ســفرنامه در ایــن نــکات اســت .1 :کهنتریــن ســفرنامه دوره

ّ
ایــن کتــاب ترجمــهاى از دو بخش کتــاب موســوعة العتبات المقدســة

قاجاریــه اســت .2 .نویســنده آن یــک شــاهزاده فرهیختــه هنــدی اســت

اســت .جلــد دوم از بخــش مکــه و جلد ســوم از بخــش مدینه به وســیله

کــه فرهنــگ شــیعی دارد و عالقهمنــدیاش به حفــظ تاریخها و ســالها

پژوهشــگر و تاریخنگار عراقى ،دکتر جعفر الخیاط ،از انگلیســى به عربى

بســیار گســترده و جدی اســت .3 .تنها ســفرنامهای اســت که مسافر آن

ترجمه شــده و سرگذشــت جالب وخواندنى ماجراجویــان و جهانگردان

به حج نرســیده و مجبور شــده اســت قریب یک ســال را در مدینه و مکه

اروپایــى اســت کــه بــا زحمــات و مشــقات فــراوان خــود را بــه ســرزمین

ســپری کنــد تا دوباره موســم حــج فرا رســد .حافظ محمد ـ نویســنده این

وحــى ،یعنى مکــه مکرمــه و مدینه منوره رســانیده و اطالعاتــی تاریخى،

اثر ـ ســفرنامهاش را به طور روزانه نگاشــته اســت .جزئیاتی که وی در این

جغرافیایــى و اجتماعــى از ایــن ســرزمین ارائــه کردهانــد .ایــن مجموعــه

سفرنامه به دست داده و ثبت حرکات روزانه مؤلف ،نشانگر این مطلب

همچنیــن اطالعــات جامعــى از وضعیــت عمومــی خاورمیانــه و بهویــژه

اســت .در ایــن کتاب برخــی اطالعات تاریخی وجــود دارد که از جهاتی

جزیرةالعــرب و مراســم حــج و حجــاج کشــورهاى گونا گــون در اختیــار

میتوانــد قابــل توجه باشــد .بخش عمــده این اطالعات مر بــوط به اولین

خوانندگان قرار میدهد.

دولــت وهابیــان در آســتانه ســقوط و حدود دو ســه ســال پیــش از حمله
نیروهای ابراهیم پاشا به آنها است.

صبریپاشا ،ایوب( 50درگذشت )1890
.6مرآة الحرمین :ســفرنامه مکه ،ترجمه عبدالرســول منشــی ،به کوشــش
ث مکتوب ،چــاپ ،۱۳۸۲ ،1
جمشــید کیانفــر ،51تهــران ،دفتر نشــر میــرا 
518ص ،وزیری.
ایوب صبری پاشا از فضال و صاحب منصبان دولت عثمانی بوده است.
وی زمانــی امیراالمــراء و در پایــان عمــر رئیــس اداره حســابداری دریایــی
(محاســبات دایره بحریه) عثمانی بود .کتاب مرآه الحرمین در پنج جلد
دربــاره تاریــخ مکه و مدینه ،به زبان ترکی عثمانی تالیف شــده اســت .اما
تنهــا دو جلــد آن کــه مشــتمل بر تاریــخ مکه اســت در ســال  1308هـ ق به
اهتمام میرزا عبدالرسول منشی ،از مترجمان دارالترجمه ناصری به فارسی
برگردانده شده است .کتاب حاضر تصحیح دو جلد ترجمه فارسی کتاب
است .کتاب از سه وجهه (بخش) تشکیل شده است .وجهه اول حاوی
ایــن مطالب اســت :موقعیــت جغرافیایی مکه ،وضعیــت بناهای معظم
 .50ایوب صبری پاشا؛ پاشا ،ایوب صبری؛ صبری ،ایوب.
 .51متولد .1330

سالبیستوپنجم،مشارۀچهارم،مهـــــروآبــان1393

 .52كرناتكی هندی ،محمد عبدالحسین.
 .53متولد .1343
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