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ک و هزارساله دارد. از  سفرنامه نویسی در ادبیات فارسی پیشینه ای تابنا
که با انگیزه های  روزگ���اران قدیم در میان جهانگ���ردان و سیاحان ایرانی 
گ���ون به سیر و سیاحت می رفتند، نویسندگانی صاحب ذوق یافت  گونا
گزارش های���ی از مشاه���دات، ماجراها و  ک���ه یادداشت ه���ا و  می شدن���د 
یداده���ای سفر خویش را ب���ه نام »سفرنامه« به عن���وان رهاوردی برای  رو

جامعه و دوستان خود فراهم می آوردند.

گسترۀ ادبیات  ی���ن موضوعات برای نگارش سفرنام���ه در  یکی از مهم تر
جهان���ی، سف���ر به خانه خدا در شهر مکه معظمه ب���وده و هست. در طول 
یضه حج، راه���ی این سرزمین  ی���خ، میلیارده���ا انسان برای انج���ام فر تار
کن���ار خان���ه خ���دا و در مشاع���ر مق���دس ب���ه عب���ادت  مق���دس ش���ده، در 
یبًا تمامی این زائران در طی این سفر، به مدینه منوره نیز  می پردازند. تقر
یارت حرم رسول خدا؟ص؟ و قبور امامان و صحابه  مشرف می شوند و به ز
که  ب���زرگ قبرستان بقیع می روند. ای���ن سفر روحانی، برای ه���ر مسافری 
ق���دم در ای���ن سرزمین می گ���ذارد، خاط���ره ای اس���ت فراموش ناشدنی و 
مساف���ران این دیار تا پایان عمر به یاد خاطرات این سفر زندگی می کنند 

و آن را نقطه اوج زندگی معنوی خود می دانند.

ب���وط به ح���ج، از اهمیت و جاذب���ۀ بیشتری در  معم���واًل سفرنامه ه���ای مر
بی���ن سفرنامه ه���ای دیگر، برخ���وردار بوده و نکات حس���اس و مهمی را از 
گذشت���ه، شیوۀ رفت���ار آنان با  ی حاجی���ان در قرون  چگونگ���ی حجگ���زار
گ���ون بین راه، نب���ود امکانات  گونا ی های  یکدیگ���ر، سختی ه���ا و دشوار
م���ادی و رفاه���ی، برخ���ورد خش���ن اهال���ی مک���ه و به خص���وص مدینه با 

کرده اند. گزارش  حاجیان غیرعرب و ... را 

ی از زائران بیت اهلل الح���رام دل نوشته ه���ای خود را با  ام���روزه نی���ز بسی���ار
یر درمی آورند. البته با دگرگونی  عنوان »خاطرات سفر حج« به رشته تحر
ی در  نظام ه���ای اجتماع���ی، وسایل مساف���رت، پیشرفت عل���وم و فناور
گرفته است و این  روزگ���ار ما، سفرنامه ه���ای حج شکل دیگری به خ���ود 
یرا دیدگاه ه���ای سیاسی و اجتماعی مردم  البته ام���ری طبیعی است؛ ز
گذشت���ه عوض ش���ده و این موض���وع خواه ناخ���واه در  ام���روز، نسب���ت به 
نوشت���ۀ افراد نیز تأثیر می گذارد؛ چون ام���روزه مسافرت به بیت اهلل اغلب 
با هواپیما صورت می گی���رد؛ بنابراین در سفرنام های معاصر از توصیف 
من���ازل بی���ن راه خب���ری نیس���ت. نیز وض���ع اجتماع���ی زمان م���ا ایجاب 
گزارشگرانی به مکه  کنی،  پرا می کند برخی از روزنامه ها و مؤسسات خبر
ی مراس���م حج را ب���رای خوانندگان روزنامه  گسی���ل دارند ت���ا اخبار برگزار
کنند. تع���دادی از سفرنامه ه���ای حج در زمان م���ا نیز محصول  گ���زارش 

گزارش هایی است. چنین 

ط���ی بررس���ی جامعی درب���اره سفرنامه های حج، مشخص ش���د تا پایان 
س���ال 1389 شمس���ی نزدی���ک ب���ه 260 سفرنامه و خاط���رات حج توسط 
نویسندگ���ان ایرانی منتشر شده است. این سفرنامه ها دوگونه اند: برخی 

چکیده: سفرنامه نویسی در ادبیات فارسی پیشینۀ درخشانی دارد. 
در ای���ن می���ان یک���ی از مهم ترین سوژه ها ب���رای نگارش سفرنام���ه در گسترۀ 

ادبیات جهانی، سفر به خانه خدا است که زنان نیز به این امر اهتمام ویژه ای 
داشته اند. نویسنده در مقاله حاضر، کتابشناسی سفرنامه ها و خاطرات سفر 
که از سوی زنان ایرانی به رشته تحریر درآمده است را به صورت الفبایی  حج 

نام نویسندگان همراه با توصیف مختصری از محتوای آنها، ارائه می دهد.

کلیدواژه: سفرنامه نویسی، خاطرات حج، کتابشناسی حج.
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یخی آنها را بررسی نماید تا  کن و تحوالت تار یخی برخ���ی اما پیشینۀ تار
کن مذهبی برمال شود. یب اما اقدامات دولت وهابی عربستان در تخر

اوصیا، اقدس )متولد 1327(
ی: شلفین، 1387، 127 ص، رقعی. سفر به سرزمین وحی؛ چ 1، سار

شابک: 9 - 74 - 2731 - 964 - 978
کرده است:  نویسن���ده مطالب خ���ود را در هفت بخش تنظی���م و تبویب 
بیت���ی حج، اصالح  سف���ر ب���ه سرزمین وحی، حج���اج، ابعاد معن���وی و تر
نف���س بعد از اعمال ح���ج، زهد و تقوای واقع���ی در مراسم حج، آموختن 

ی از فعل حرام در حج. ی در مراسم حج، و دور یاور

بغدادی، لعیا )متولد 1355(
طواف عشق؛ چ 1، تهران: مشهد، 1383، 31 ص، پالتویی.

خاط���رات سفر به مک���ه و طواف در قالب نثر ادب���ی است. مناسک حج 
کرده است. کن متبرک را با زبان منظوم بیان  یارت اما و آنچه دیده و ز

تقوی میالنی، سمانه
دل باختگان دیار نور: خالصه خاطرات دانش آموزان سفر عمره؛ چ 

1، تهران: نشر مشعر، 1385، 54 ص، پالتویی.
شابک: 9 - 013 - 540 - 964

کتاب یک���ی از دانش آموزان م���دارس تهران  نویسن���ده در زمان نگ���ارش 
کرده است. این  که به شکل خالصه دیدار مدینه و مکه را روایت  بوده، 
ین برخی از این  سف���ر در مرداد - تیر سال 1384 واقع شده اس���ت. عناو
کس نش���ان از او دارد، فرودگاه  نوشته ه���ا عبارت ان���د از: همه چیز و همه 
و وداع ب���ا مشایعت کنندگ���ان؛ اینجا مدین���ه است شهر ن���ور و ستاره ها، 
ین عبرت، مسجد  یاد بی صدا و مظلومانه ی علی، احد بزرگ تر بقیع، فر
ک���وه ثور و  کن���د تو بیایی،  کعبه، خدا  سبع���ه، لحظات���ی با خدا، جم���ال 

نگاهی از دور، و وداع با بیت اهلل الحرام.

ثقفی، عاطفه
دو بهش���ت: یادداشت ه���ای سف���ر حج بی���ت اهلل الح���رام؛ چ 1، قم: 

بضعة الرسول؟ص؟، 1380، 72 ص، رقعی.
شابک: 4 - 6 - 92953 - 964

این اثر، سفرنامه حج مؤل���ف در سال 1413 قمری است. نویسنده، بیت 
اهلل الحرام در مکه و روضه نبوی در مدینه را دو بهشت روی زمین توصیف 
ک���رده که به دلیل اهمیت و تأثیرگ���زاری آنها همواره مورد توجه مسلمانان 

یارت آنجا مسافرت دارند. بوده و ساالنه میلیون ها مسلمان برای ز

جامع نائینی، بتول
بارۀ حج و مشاهداتی از آن  راهی به سوی خدا: یادداشت هایی در

یری. سفر؛ چ 1، قم: تسنیم، 1385، 367 ص، وز
شابک: 9 - 11 - 5864 - 964

کوشش برخی محقق���ان تصحیح و به  ک���ه با  سفرنام���ۀ پیشینیان است 
چ���اپ رسی���ده است و برخ���ی دیگ���ر سفرنام���ه و خاط���رات نویسندگان 

معاصر از سفر حج است.

ی���خ ادبیات ای���ران بیانگر جایگ���اه واالی زنان ایران���ی در این  بررس���ی تار
یژه ای  حوزه است. در موضوع سفرنامه و خاطرات حج نیز زنان اهتمام و
ک���ه از 250 سفرنام���ه منتشر ش���ده، 36 سفرنامه  گونه ای  داشته ان���د؛ ب���ه 
که به دست زنان نگارش  متعل���ق به آنهاست. با بررس���ی سفرنامه هایی 
یافته، می توان تلقی و برداشت زنان از حج و آموزه های آن را فهمید. نیز 
می ت���وان برداشت آنها از احکام و اسرار و معارف سفر حج و تحلیل های 
آنه���ا درباره معارف ح���ج را دانست. این موضوع می توان���د مورد جالبی 

برای تحقیق باشد.

کتابشناسی سفرنامه ها و خاطرات سفر حج زنان  گزارش تنه���ا  در ادامۀ 
ایرانی، به صورت الفبایی نام ارائه م شود.

احتشامی، طیبه )متولد 1355(
سفری به سایه عرش، چ 1، اصفهان: خاتم االنبیاء، 1384، 168 ص.

شابک: 9 - 16 - 8378 - 964
کن مذهبی را توصیف می نماید و بخش  های مهم و جذاب  نویسنده اما
یبایی های هنری و ... توصیف می نماید. خانه خدا را از منظر معماری، ز

احمدی معافی، زهرا )متولد 1340(
راهیان حج: دیدار با معبود؛ چ 1، قم: شمیم کوثر، 1387، 80 ص، رقعی.

شابک: 1 - 19 - 5039 - 964 - 978
عنوان روی جلد:

 راهیان حج: دیدار با معبود؛ مدینه منوره و مکه مکرمه.

در ای���ن نوشتار، نویسنده مشاه���دات و برداشت های خود را از سفر حج 
یر درآورده است. وی ضمن بیان مقدمات سفر روحانی و  ب���ه رشته تحر
یفه  یارتی و مشاهد شر کن ز معنوی حج، ب���ه توصیف مکه و مدینه و اما
یژه در بقی���ع و ترسیم مظلومیت  پیامب���ر؟ص؟ و اهل بیت آن حض���رت به و
یژه  ایش���ان پرداخت���ه و زندگان���ی برخی از مدفونی���ن در مک���ه و مدینه به و
کعبه، عرفات،  بقیع را به ص���ورت اجمالی بیان می کند. توصیف خانۀ 
کوه احد، جبل النور، غار حرا، قبرستان ابوطالب،  مشعر، منی، جمرات، 
بی���ت االحزان، قبرستان بقیع، مسجد قبا و ذوقبلتین و همچنین تفسیر 

کتاب است. ین مندرجات این  اعمال حج و عمره، از مهم تر

یان زاده، مژگان )متولد 1347( امیر
ی فاطم���ه محم���دی؛ چ 1، شیراز:  میعادگ���اه عاشق���ان؛ ب���ا همک���ار

فرامتن، 1384، 144 ص.
شابک: 7 - 9 - 94706 - 964

ک���رده است  گ���زارش داده و سعی  ک���ن و نی���ز از مناس���ک  نویسن���ده از اما



کتاب شنایس موضویع

99سال بیست و دوم،مشـــــاره سوم، مرداد و هشریور 1390 

کتاب شنایس سفرنامه ها و خاطرات جح زنان

129

مجموع���ه یادداشت  هایی از سف���ر حج نگارنده در س���ال 1372 است. 
وی ای���ن یادداشت ه���ا را ذی���ل س���ه بخ���ش نگاشت���ه است: حض���ور در 
مدینه، میقات در مکه )انجام مناسک(، پس از اعمال. نویسنده در هر 
کرده است. کرده را با قلمی روان توصیف  بخش آنچه دیده و احساس 

ساسانی خواه، فائزه )متولد 1357(
تا صور اسرافیل؛ چ 1، تهران: سفینه، 1388، 206 ص، رقعی.

شابک: 2 - 11 - 5001 - 600 - 978
کت���اب، خاطرات ح���ج نویسنده اس���ت. او هر ی���ک از مراحل حج  ای���ن 
ک���رده و  گ���زارش  و هرک���دام از مناس���ک را به تفصی���ل و ب���ا آداب تم���ام 

کرده است. دیدگاه های افراد پیرامون خود را منعکس 

یل لی، مهین دخت )متولد 1336( شر
یل لی،  خانه دوست؛ چ 1، تهران: مهین شر

 1386، 146 ص، رقعی.
شابک: 4 - 26 - 0410 - 964 - 978

کن متبرکه و دیگر  نویسنده احساسات، یافته ها و مشاهدات خود از اما
کرده است. گزارش  وقایع و رفتارها را به دقت 

شهربانو بیگم1 )درگذشت 1120 ق(
سفرنام���ه منظوم حج )همراه با نقشه ه���ا و تصاویر(، سراینده بانوی 
ی���ان؛ چ 1، ته���ران: سازم���ان  کوش���ش رس���ول جعفر اصفهان���ی؛ ب���ه 

جغرافیایی نیروهای مسلح، 1386، نه + 111 ص، خشتی.
شابک: 1 - 91 - 8404 - 964 - 978

چاپ دیگر
سفر سب���ز: خاطرات حج ی���ک زن، سراینده یک بان���وی اصفهانی؛ 
کفشگر؛ چ 1، اصفهان: پویان  مؤلف و برگردان به نثر حاجیه همدم 

یری. مهر، 1386، 200 ص، وز
شابک: 6 - 11 - 2711 - 964 - 978

سفرنام���ۀ حج منظوم سی���ده شهربانو بیگم، دخت���ر محتسب الممالک، 
ب���وط به اواخر دوران صفویه با قالب شع���ر و نظم ادبی است. خاندان  مر
سیده بانو اصفهانی از س���ادات حسنی اردوباد - در نزدیکی رود ارس -  
بوده اند و در اصفه���ان زندگی می کردند. ایشان طی چند نسل، منصب 
محتسب الممالکی حکوم���ت صفویان را برعهده داشته اند؛ همچنین 
همس���ر سیده بانو میرزا خلیل، رقم نویس ب���وده است. وی براساس آنچه 
در آغ���از سفرنامۀ  منظوم خود آورده است، پس از فوت همسرش از سوی 
که  برخ���ی بستگان و دیگ���ر افراد مورد اذی���ت و آزار قرار می گی���رد تا جایی 
آسودگ���ی و راحت���ی، از زندگی او سل���ب می شود؛ به همی���ن دلیل به فکر 
که باید به سفر حج برود. مدت زمان  چاره افتاده، به این نتیجه می رسد 
سف���ر بان���وی اصفهانی به خانۀ خدا، هفت ماه ب���وده است. اشعار وی با 

کفشگر، همدم. کفشگر سیچانی، حاجیه؛  1. همدم 

نویسنده، نخست مطالبی دربارۀ حج با استناد به آیات و روایات بیان 
کن  ک���رده است؛ ضم���ن آنکه برخ���ی از ادعی���ه و اذکار و مستحب���ات اما
مقدس���ۀ مکه و مدین���ه را آورده است. سپ���س، توضیحاتی در خصوص 
ی  کرده و اشعار یخ و جغرافیای مکان های مقدس مکه و مدینه ذکر  تار
کن و مناس���ک و اسرار حج ب���ه همراه تع���دادی مدیحه و  نی���ز درب���ارۀ اما
کتاب نی���ز، به یادداشت ها و  یه فراه���م آورده است. بخش پایانی  غدیر

خاطرات نگارنده از سفر حج در سال 1376 اختصاص دارد.

ی، فاطمه )متولد 1356( حیدر
وم؛ برای ح���وزه نمایندگی ولی فقی���ه در امور حج و  هست���م اگر م���ی ر

یارت، تهران: مشعر، 1389، پالتویی. ز
داوودپور، مرضیه )متولد 1335(

خانه دوست اینجاست؛ چ 1، مشهد: پاژ، 1386، 212 ص، رقعی.
ک���رده و نی���ز مساجد،  گ���زارش  نویسن���ده ه���ر آنچ���ه دی���ده ی���ا شنی���ده را 
ی و  بخش های���ی از مسجد نبوی و مسجدالح���رام را از جنبه های معمار

کرده است. غیره بررسی 

زاق پور، زهرا )متولد 1330( ر
فراغ���ی، مختومقل���ی  گرگ���ان:   ،1 چ  عم���ره؛  ح���ج   خاط���رات 

 1385، 32 ص.
شابک: 8 - 077 - 508 - 964

رضایی، افسانه )متولد 1355(
گرگان: رشاد، 1384، 293 ص. یم دوست؛ چ 1،  در حر

شابک: 4 - 35 - 7739 - 964
نویسن���ده از ابتدای سفر، دیده های خ���ود در راه مکه و سپس رفتارهای 
یارتگاه ه���ا، آداب و رس���وم و هر آنچ���ه برایش اهمی���ت داشته،  زائ���ران، ز

کرده است. گزارش 

رضایی، ایراندخت )متولد 1328(
آفتاب عشق: خاطرات سفر حجاز؛ چ 1، تهران:

 اوحدی، 1379، 96 ص.
شابک: 8 - 73 - 6376 - 964

ک���ه در طول سفر ب���ه مکه و مدین���ه به منظور  مجموع���ه خاطرات���ی است 
کرده است. اجرای مناسک و اعمال حج یادداشت 

یان، زهرا )متولد 1340( وار ز
شبستان دل: سفرنامه حج تمتع، سال 1372؛ چ 1، تهران: 

یزی آموزشی،  سازمان پژوهش و برنامه ر
 انتشارات مدرسه، 1378، 152 ص، رقعی.

شابک: 5 - 835 - 436 - 964
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عرب، عصمت )متولد 1358(
ی���زان عاش���ق؛ چ 1، ته���ران: فرزانگ���ان  ی���زان معش���وق و اشک ر گل ر

تهران، 1385، 53 ص، رقعی.
شابک: 0 - 3 - 91129 - 964 - 978

سفرنام���ۀ معن���وی دانش آم���وزی ج���وان ب���ه مک���ه مکرم���ه و مدین���ه منوره 
اس���ت. سفر وی به همراه شم���ار دیگری از دانش آم���وزان از سوی سازمان 
یزی شده است. خاطرات جالب وی در این سفر و  دانش آم���وزی برنامه ر
بیان احساسات ناب و خالص اش، در این کتاب جمع آوری شده است. 
ی���ا رها شد تا با شنا در آب های پهناور،  او معتق���د است: با این سفر در در

طعم معرفت و حقایق مذهبی را با دل و جان خویش لمس نماید.

عصمت السلطنة3
کوش���ش رسول  ی )ب���ه  »سفرنام���ه مک���ه«، پنج���اه سفرن���اه ح���ج قاج���ار
مع���دود  از   .411  -  333 صفح���ه   ،)1389 عل���م،  ته���ران،  ی���ان،  جعفر
ن در سال 1297  که توسط ی���ک ز سفرنامه ه���ای ح���ج دوره قاجار است 
قم���ری نوشته شده اس���ت. عصمت السلطن���ة، دختر فرهادمی���رزا بوده 
ین برج���ای مانده است. این خانم  اس���ت. از فرهاد میرزا سفرنامه ای وز
ب���ه صورت روزانه سفرنام���ه می نوشته است. بنابرای���ن آنچه در سفرنامه 
ک���ه در حین سفر - ن���ه بعد از آن -  آم���ده، حاص���ل همان مطالبی است 
ی های  گرفتار نوشت���ه است. وی بیشتر به بیان من���ازل راه و مشکالت و 

سفر پرداخته است.

علوی، اعظم سادات )متولد 1315(
هفت؛ تهران: مؤلف، چاپ 1، 1389، 167 ص.

شابک: 2 - 045952 - 964 - 978
خاطرات حج نویسنده است.

علی اکبری، ناهید
بهشت دلدادگی؛ تهران: سفیر اردهال، چاپ 1، 1389، 108 ص.

شابک: 5 - 01 - 6068 - 600 - 978

ینب السادات )متولد 1296( علویه همایونی،4 ز
گلبهار، 1387، 98ص،  سفرنام���ه علویه همایونی؛ چ 1، اصفهان: 

رقعی.
شابک: 6 - 73 - 5691 - 964 - 978

یان سفر حج است. این  مجموعه خاطرات خانم علویه همایونی در جر
گ���ردان حاجیه خانم بانو نصرت بیگم امین بوده است  خانم یکی از شا
یر درآورده است. کتاب خاطرات سفر حج خود را به رشته تحر و در این 

3. دختر فرهاد میرزا.
یه. 4. همایونی، علو

سادگ���ی و روانی س���روده شده اس���ت و از نظر قواعد شع���ری نیز مشکلی 
ک���ه سرایندۀ آن زنی  ن���دارد. اهمی���ت این منظومۀ حج بدان دلیل است 

کم نظیر است. یخ ادبیات فارسی،  است فرهیخته و این مسئله در تار

یست بیت،  ین سفرنامه منظوم حج، ه���زار و دو کتاب تح���ت عناو این 
ن، سراینده یک بانوی اصفهانی، توسط  سفر سب���ز: خاطرات حج یک ز

ناشران مختلف در سال های متفاوت منتشر شده است.

صادقی، میترا )متولد 1352(
وحانیون  یده ای از خاطرات مدیران، معاونین و ر گز وایت مشرقی:  ر
یرنظر نهاد نمایندگی مقام معظم  وان های عمره دانشجوی���ی؛ ز کار
رهبری در دانشگاهها؛ چ 1، قم: معارف، 1386، 152 ص، رقعی.

شابک: 9 - 072 - 531 - 964 - 978
چاپ دیگر

تهران: فراندیش، چاپ 1، 1385، 182 ص.
شابک: 0 - 388398 - 964

بیت���ی و معن���وی مدی���ران، معاون���ان و روحانیان  مجموع���ه خاط���رات تر
کاروان های عمره دانشجویی است که در آن تأثیر و نقش معنوی حج در 
تح���ول روحی دانشجویان منعکس شده اس���ت. از روحیه دانشجویان، 
ک���ه دربارۀ مسائل  نمازه���ا و عبادت های آنه���ا و از نگرش های متفاوتی 
گرفته است. سفر حج  کوتاهی صورت  گزارش های  مذهبی داشته اند، 
و عم���ره به دلیل عظم���ت آن در دیدگاه مسلمانان معمواًل موجب تحول 

روحی و تغییرات درونی افراد می شود.

صدر، بنت الهدی2 )1939 - 1979 م(
ق���م: دارالکت���اب االسالم���ی،  ،1 ت���الل مک���ه؛ چ  ی���ات عل���ی   ذکر

 1425 ق / 1383، 74 ص، رقعی.
نویسن���ده در خلوت خود و بر فراز تپه های مکه احساس درونی خود را از 
یارتی باز می گوی���د و یافته های معنوی خود را عرضه می کند.  ای���ن سفر ز
یان این تأمالت معنوی به  که در جر بی  مهم تر اینکه دوس���ت دارد تجار

کند. دست آورده، برای دیگران بازگو 

صموتی، مینا )متولد 1326(
ستون توبه؛ چ 1، ورامین: واج، 1383، 49 ص.

شابک: 0 - 30 - 5851 - 964
ک���ه: حج راهی  گرایش  خاط���رات ح���ج نویسنده است. نگارن���ده با این 
ب���رای بازگشت ب���ه سوی خداست، روش���ی برای دورش���دن از شیطان و 
پلیدی ها و آمدن به سوی خداوند است، این سفرنامه را نوشته است.

2. بنت الهدی صدر؛ صدر، آمنه؛ صدر نجفی، بنت - الهدی.
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کرمان به دربار ناصری راه پیدا  آنج���ا به دلیل آشنایی با برخی از ام���رای 
بوط به درب���ار ناصری است. این  می کن���د. دو سوم سفرنامه، مطالب مر
کوشش رسول  ی به  سفرنام���ه در جلد پنجم پنجاه سفرنامه ح���ج قاجار

یان نیز آمده است. جعفر

کوفگر، مهرانگیز )متولد 1312(
یری. سفرنامه حج؛ چ 1، تهران: الباب، 1378، 297 ص، وز

شابک: 3 - 00 - 6981 - 964
چاپ دیگر

تهران، طنین، چاپ 1، 1378، 297 ص.
یر درآورده  ین به رشته تحر نویسنده آنچه دیده یا شنیده، ذیل این عناو
اس���ت: حرکت از ج���ده به مسجد جحفه و محرم ش���دن و رفتن به مکه، 
بیرون آم���دن از مک���ه معظم���ه و رفتن به مدین���ه منوره، دی���دار از مساجد 
ین دیگر...  مدینه منوره، حرکت از جده به ایران و اصفهان و برخی عناو

کهربایی، فاطمه )متولد 1365(
ن���اودان ط���ال: خاط���رات و نکته های���ی از عم���ره دانشجوی���ی؛ چ 1، 

تهران: سروش ملل، 1386، 48 ص، رقعی.
شابک: 7 - 08 - 2798 - 964 - 978

گ���زارش خاط���رات سف���ر عمره مؤل���ف است. وی ب���ه عن���وان دانشجو به 
سف���ر مکه و مدینه و حج رفته و مشاه���دات و احساسات خود را در این 

سفرنامه نوشته است.

یم )متولد 1342( گوینده، مر
 خاطرات سفری ناشناخته؛ چ 1، مشهد: آهنگ قلم، 1383،

 104 ص، رقعی.
شابک: 7 - 25 - 7641 - 964

خاط���رات سف���ر نویسن���ده به مک���ه و مدینه اس���ت. این سف���ر در بهمن و 
اسفن���د 1387 واق���ع ش���ده و او هم���ۀ مشاه���دات و یافته ه���ای خ���ود را 

کرده است. توصیف 

ینی، مصطفی مجتهدی، مهین و وز
لبی���ک دوس���ت: خاطرات عم���ره مف���رده از دو نگ���اه؛ چ 1، همدان، 

کرشمه، 1382، 81 ص.
964 - 8124 - 23 - x :شابک

خاطرات حج عمره نویسندگان و بیان دیدگاه ها و مشاهدات آنهاست.

ملکیان نایینی، احترام
بهشت من���ع، زمین تمتع: سفرنامه حج؛ چ 1، ته���ران: توکا، 1386، 

100 ص، رقعی.
شابک: 2 - 62 - 6645 - 964 - 978

خاط���رات نگارنده از سفر به مکه و اجرای مناسک و فرایض حج است. 

علی میرزائی، مرجان )متولد 1350(
نیای���ش، ته���ران:   ،1 چ  1382؛  به���ار  ح���ج  سفرنام���ه  ی���ار:   دی���ار 

 1385، 200 ص، رقعی.
شابک: 6 - 8 - 92895 - 964

گ���زارش خاط���رات نگارنده از سفر حج در س���ال 1382 است. طی آن به 
یخچه مکان های مختلف آنها پرداخته  توصیف مکه و مدینه و بیان تار
و ب���ه گوشه های���ی از زندگانی پیامبر؟ص؟ و برخ���ی از آداب و مناسک حج 

کرده است. اشاراتی 

فرخیان، سعیده السادات )متولد 1351(
بابه فرخیان و زهرا سلمان؛ 2  کوشش ر سفرنامه های دیار عقیق؛ به 

گلستان: عشق دانش، 1382.  ج، چ 1، 
شابک: 6 - 68 - 7839 - 94

مؤل���ف اغل���ب به جنبه ه���ای اجتماعی ح���ج، مث���ل آداب اجتماعی یا 
شعارهای سیاسی و فعالیت های سیاسی پرداخته است.

قرآنی، فاطمه )متولد 1333(
سفینه نور؛ 4 ج، چ 1، مشهد: ولیعصر توس، 1388، جیبی.

شابک: 4 - 30 - 8062 - 964 - 978
نویسن���ده احساسات���ش را در هنگ���ام اج���رای ح���ج تمتع با قلم���ی روان 

کرده است. این سفر در سال 1386 انجام شده است. توصیف 

یدونی، میمنت ی فر قندهار
کعبه ره آورد حج؛ ویرایش و بازنوشِت جهانگیر زمانی؛ چ 1،  نش���ان 

یری. ون، 1384، 206 ص، وز تهران: آر
شابک: 1 - 05 - 8900 - 964

گزارش توصیفی از سفر نویسنده به مکه و مدینه است. ضمن آنکه وی 
کن نیز به دست  یخی دیگری از آیین ها و اما اطالع���ات جغرافیایی و تار

داده است.

کرمانی، علویه5 )قرن 13 هجری قمری(
بار ناص���ری )1309 - 1312  وزنام���ه سفر ح���ج عتبات عالیات و در ر
ی���ان؛ چ 1، قم:  کوش���ش رسول جعفر ق / 1271 - 1273 ش(؛ ب���ه 

مورخ، 1386، 216 ص.
شابک: 6 - 2 - 90518 - 964 - 978

کرمانی به عتبات  کرمانی به نام بانو علویه  گ���زارش سفرهای یک بانوی 
کرمان عازم بمبئی و از  و مک���ه و مدین���ه است. او در سال 1309 قم���ری از 
کشتی عازم جده شده و پس از انجام اعمال حج، از راه جبل به  آنجا با 
یارت مراقد اهل بیت؟مهع؟ عازم ایران  عتب���ات عالیات برگشته و پس از ز
کرمان، عازم تهران شده و در  شده است. وی در قم به جای بازگشت به 

کرمانی. یه  کرمانی؛ علو یه  5. بانو علو
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وی در سفرنام���ه خ���ود، چگونگی حرک���ت به سوی مک���ه، انجام اعمال 
کن مختلفی چ���ون مسجد الح���رام، غار حرا،  واجب ح���ج، دی���دار از اما

عرفات، سرزمین منا و ... را به تفصیل شرح می دهد.

میرزادگی، شکوه )متولد 1323(
وس ایران، 1356. سعی هاجر؛ تهران: فار

ک���ه در سال 1356 مشاهدات و  ی است  شک���وه میرزادگی روزنامه نگار
ی���ن و توانا  یافت ه���ای خ���ود از سف���ر حج را با بیان���ی شیوا و قلمی شیر در

نگاشته است.

ناصح، شمسی )متولد 1307(
طلوع شمس؛ چ 1، تهران: بهجت، 1388، 120 ص، رقعی.

شابک: 6 - 30 - 2763 - 964 - 978
ک���ه در قال���ب شع���ر فارس���ی توصی���ف ش���ده است.  خاط���رات ح���ج 
یسن���ده احساسات، یافته ه���ا و خاطرات خود را با چند قطعه شعر  نو

بی���ان ک���رده اس���ت.

وقارالدوله، سکینه سلطان 
کوش���ش  وزنام���ه سف���ر عتب���ات و مک���ه 1317 ق / 1279 ش؛ ب���ه  ر
عل���م، ته���ران:   ،1 چ  هفت لن���گ؛  کیان���وش  و  ی���ان  جعفر  رس���ول 

 1388، 168 ص.
شابک: 9 - 172 - 224 - 964 - 978

خاطرات یکی از زن���ان دوره قاجار، مشهور به سکینه سلطان وقارالدوله 
کوچ���ک، از سف���ر به عتبات عالی���ات و مکه مکرم���ه در سال  اصفهان���ی 
1317 قم���ری )1279 شمسی( است. این سفرنامه در جلد هفتم پنجاه 

یان نیز آمده است. کوشش رسول جعفر ی به  سفرنامه حج قاجار

هرندی زاده، مرجان )متولد 1334(
سف���ر ب���ه اولی���ن خان���ه: مجموع���ه خاطرات سف���ر حج؛ ب���ه کوشش 
،1 چ  نفیس���ی؛  ی���ن  نسر و  نفیس���ی  نفیس���ه  هرن���دی زاده،   مرج���ان 

  اصفهان: نهفت، 1388، رقعی.
شابک: 9 - 3 - 90563 - 600 - 978

مجموع���ه خاط���رات سفر ح���ج خانم هرن���دی زاده است. ای���ن سفرنامه 
گویای نگاه و تحلیل های معنوی و عبادی یک خانم ایرانی است.


