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چکيده
ــى،  ــى، اجتماع ــاع سياس ــاره اوض ــمندى درب ــات ارزش ــده اطالع ــفرنامه ها دربردارن س
ــه در كتاب هاى تاريخى  ــت ك ــوم مردم يك منطقه اس ــادى و آداب و رس فرهنگى،اقتص
ــفرنامه ها از اين نظر حائز اهميت اند كه از ديدگاه فردى خارج از آن منطقه  نيامده اند. س
ــته شده كه معموالً از تعصبات قومى و قبيله اى و هرگونه حب و بغض به دور است.  نگاش
ــكيل  ــفرنامه ها تش ــى از تاريخ ادبيات را س ــاير نقاط جهان، بخش در ايران نيز همانند س
ــفرنامه هاى عتبات عاليات، سهم  ــفرنامه هاى مذهبى به ويژه س مى دهد كه دراين ميان س

بيشترى را به خود اختصاص داده اند.
ــفرنامه عتبات عاليات از دوران قاجار به دست گروهى از صاحب منصبان،  ــتن س نوش
بازرگانان، علما و نيز برخى افراد ناشناس آغاز شده و در دهه اخير به سبب فزونى يافتن 

سفر به اين شهرهاى مقدس به اوج خود رسيده است.
ــفرنامه هاى زيارتى و نقش آن  ــى به ويژه س ــتار با بيان اهميت سفرنامه نويس اين نوش
ــلى به نسل ديگر  ــوم از جامعه اى به جامعه ديگر و از نس در انتقال  فرهنگ و آداب و رس
آغاز شده و در ادامه، برخى از نخستين نويسندگان سفرنامه هاى عتبات عاليات را معرفى 
ــخصات كتاب شناسى 106 سفرنامه نگاشته شده در دو سده اخير را  كرده و در پايان، مش

به صورت نمايه آورده است.

واژگان کليدی: سفرنامه، عتبات عاليات، كتاب شناسى، زيارت، عراق.

کتاب شناسی سفرنامه ها و خاطرات 

ايرانيان از عتبات عاليات
اباذر نصر اصفهانى
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مقدمه

سفرنامه، نوعى گزارش است كه نويسنده در قالب آن، مشاهدات خود را از اوضاع شهرها 
يا سرزمين هايى كه به آنها سفر كرده را شرح مى دهد و اطالعاتى از بناهاى تاريخى، مساجد، 
كتابخانه ها، بازارها، بزرگان، آداب و رسوم ملى و مذهبى مردم، موقعيت جغرافيايى، جمعيت، 
آب و هــوا، زبان اهالى و مناطقى كه بازديد كرده اســت، در اختيــار خواننده قرار مى دهد. 
ســفرنامه ها گنجينه  هايى از اطالعات هســتند كه از طريق آنها گاه مى توان به واقعيت هايى از 
وضع اجتماعى، سياســى و اقتصادى دوره اى از تاريخ مردم يا منطقه اى پى برد كه دستيابى به 

آنها از طريق كتب تاريخى ممكن نيست.
يكى از مهم ترين ســوژه ها براى نگارش ســفرنامه در گســتره ادبيات جهانى، ســفرهاى 
زيارتى بوده و هست. سفرنامه هاى زيارتى، يكى از منابع اصلى پژوهش درباره زيارت است. 
در ســفرنامه ها اطالعات ارزشمندى درباره ابعاد مختلف زيارت به چشم مى  خورد. اطالعات 
موجود در سفرنامه ها، توسط مردم  شناسان، با توجه به ويژگى هاى زمانى و مشخصات نويسنده 

آنها تحليل مى  شود.
در اين ميان، شهرهاى مذهبى عراق، اعم از كربال، نجف، كاظمين و سامراء كه هر كدام 
مدفن يك يا چند تن از امامان اســت و آنها را «عتبات عاليات» مى نامند، به عنوان مركز مهم 
علمى و آموزشــى جهان تشــيع اهميت دوچندان دارند؛ چرا كه اين شهرها به عنوان قبله دوم 

شيعيان، به ويژه ايرانيان، از ديرباز مورد توجه شديد آنان بوده است.
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مســافرت به عتبات عاليات از جهات مختلفى همواره براى ايرانيان قابل توجه بوده است. 

از قديم االيام زائران بســيارى از ايرانيان به زيارت عتبات عاليات مشرف شده اند كه برخى از 

اين زائران خصوصاً در دوره قاجار، اقدام به ثبت و ضبط شنيده ها و ديده هاى خود كرده اند. 

به همين دليل ســفرنامه ها و خاطرات بسيارى تاكنون تدوين و چاپ شده است. برخى از اين 

سفرنامه ها توسط صاحب منصبان و برخى توسط تجار يا علما و نيز برخى توسط افراد ناشناس 

 تدوين شــده است. از جمله قديمى ترين سفرنامه هاى عتبات مى توان به اين موارد اشاره كرد: 

ســفرنامه اديب الممالك؛ ســفرنامه ناصرالدين شــاه به عتبات (شــهريار جاده ها)؛ ســفرنامه 

عضدالملــك بــه عتبــات؛ ســفرنامه ميرزاخانلــر اعتصام  الملك؛ ســفرنامه ابوالحســن خان 

فخرالملــك اردالن (از حريــم تا حرم)؛ ســفرنامه عليرضا تبيان  الملك تبريــزى؛ ميرزا رفيع 

نظام  العلمــاى تبريــزى (ســفرنامه غروى)؛ ســفرنامه على  اكبر مشــكوة الســلطان (ســفرنامه 

تبريــز ـ عتبات)؛ ســفرنامه ميــرزا داوود وزير وظايف؛ ســفرنامه سديد  الســلطنه؛ ســفرنامه 

 عتبــات يا خاطرات ميرزا ابوالقاســم امين الشــرع خويى.1 اطالعات اين ســفرنامه ها در ادامه 

همين مقاله آمده است.

پس از ســقوط صدام ديكتاتور بعثى عراق، هرساله جمعيت ايرانيان مشتاق زيارت عتبات 

بيشتر مى شود؛ به گونه اى كه در ساليان اخير ساالنه حدود دو ميليون نفر از ايران عازم عتبات 

شــده اند. بسيارى از زائران در ســال  هاى اخير نيز مبادرت به نوشتن خاطرات خود از اين سفر 

زيارتى كرده اند. با بررســى جامعى كه توسط محقق درباره سفرنامه ها و خاطرات منتشر شده 

ايرانيان از ســفر به عتبات صورت گرفت، حدود 106 اثر در اين حوزه شناسايى شد. الزم به 

ذكر اســت كه برخى از اين آثار شــامل ســفرنامه و خاطرات مؤلف به چندين مكان زيارتى 

مثل مكه و مدينه، عتبات و شــامات اســت. اين نوشتار شــامل اطالعات كتاب شناسى تمامى 

ســفرنامه ها و خاطرات ايرانيان به عتبات عاليات اســت كه تا ارديبهشــت 1394 منتشر شده و 

نويسنده توانسته است آنها را شناسايى كند.
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1. آخوندى، محمد (متولد 1323)

سفرنامه كربال. تهران، جوان امروز، 1380، 52ص، پالتويى.

ســفرنامه نويسنده به عتبات عاليات است. او احساسات و مشاهدات خود از زيارتگاه ها و 
عتبات را در قالب اشعارى در وصف اماكن مقدس عراق وصف كرده است.

2. آزادى، حسين 

ــات عاليات. قم، صبح  ــقان در عتب ــيرى به كوى عاش ــت: به ضميمه س در محضر دوس

پيروزى، 1382، 544ص، جيبى.

3. آقابيگى ، عليرضا (متولد 1358)

سفرنامه  زائران  كوى  دوست : سفر به  عتبات  عاليات . مشهد، شاملو، 1385، 152ص، وزيرى.

سفرنامه مؤلف به ســرزمين هاى نجف، كربال، كاظمين و سامراء است. جغرافياى طبيعى 
عراق، مساجد تاريخى عراق، حرم هاى شــريف ائمه اطهار: در عراق و برخى موضوعات 

ديگر مطالب اين كتاب را تشكيل مى دهند.

4. آقاتهرانى، مرتضى (متولد 1326)

اين است بهشت: سفرنامه كربال. قم، باقيات،  1385، 112ص، رقعى.

ســفرنامه مؤلف به شهرهاى زيارتى عراق است. نويســنده كه از واعظان مشهور است، با 
رويكــردى عرفانى و معنوى، حاصــل زيارت خود را گزارش كرده اســت. گزارش اماكن 
مقدس، صحن و مقبره ها و مراقد كربال به ويژه اوصاف مرقد امام حسين7 همراه روضه ها و 
مقتل هــا و ذكر مصائب جان گداز و نيز توجه به نكات اخالقى و آموزه هاى معنوى، از جمله 

موضوعاتى است كه در اين كتاب آمده است.

5. ابطحى، سعيده (متولد 1335)

كربال سرزمين الله ها. اصفهان، بينش آزادگان ،  1387، 88ص، رقعى.

خاطرات مؤلف از ســفر به عراق و زيارت اماكن مقدس عتبات عاليات و بيان اطالعاتى 
تاريخى جغرافيايى از اين سرزمين است.
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6. احمدى خراسانى، پروانه (متولد 1332)

گزارش سفر به باغ هاى سرخ شهادت: چرا به كربال مى رويم؟. مشهد، درخشش، 1389، 

240ص، رقعى. 

ســفرنامه  كربالى نويسنده است. نويسنده در تاريخ دوازده ارديبهشت ماه 1388 عازم اين 

ســفر معنوى شده و تمام رويدادهاى  سفرش را بر كاغذ آورده است. او مكان  هاى تاريخى و 

مذهبى اين ســرزمين و قهرمانان و بزرگانش را معرفى كرده و جهت آماده  سازى  فكر و روح 

خواننده براى زيارت، از گفت وگوهايى درونى و صميمى بهره برده است. 

7. اديب الملك، عبد العلى (1243 ـ 1302ق)

سفرنامه اديب  الملك به عتبات، دليل الزائرين 1273ق. تصحيح مسعود گلزارى، تهران، 

دادجو،  1364، 398ص، وزيرى.

از جمله سفرنامه هاى نوشته شده در دوره قاجار، سفرنامه عبدالعلى اديب الملك، يكى از 

درباريان قاجارى، در سال 1273قمرى به عتبات است. وى گزارش جامعى از اماكن و سابقه 

آنها و تعميرات صورت گرفته طى دوره هاى مختلف بر آنها داده است.

8. افضلى، محمدرحيم 

اشك كربال. بى جا، بى نا، 11379، 112ص.

9. اقليمى، زهرا

ــق: عتبات عاليات، كاظمين، ســامراء، نجف، كوفه و كربال همراه با  ــفر به ديار عش س

ادعيه. قم، كريمه اهل بيت :،  1384، 199ص، رحلى.

اين سفرنامه  ، شامل مشاهدات نگارنده در سفر به اماكن متبركه كشور عراق در شهرهاى 

كاظمين، سامراء، نجف، كوفه و كربالست. وى به موقعيت جغرافيايى و معرفى آثار تاريخى 

و وجه تســميه اماكن مى پردازد. اما بخش دوم نيز شــامل ادعيه و زياراتى است نظير: زيارت 

جامعه كبيره، دعاى توسل و زيارت امين  اهللا.
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10. بحرينى، سيدمجتبى

ــير و حديث، تاريخ و جغرافى. مشهد، يوسف فاطمه3، 1390،  اين  جا كربالست: تفس

312ص، رقعى. 

كتاب اول از مجموعه  «اين جا كربالســت» كه در قطع رقعى به چاپ رســيده اســت. در 
قالب داستانى سفرنامه  گونه به شرح و وصف عشق  زيارت امام سوم شيعيان، ورود به سرزمين 
عراق، رسيدن به خاك كربال و در نهايت زيارت حرم امام حسين7 مى  پردازد. نويسنده اين 
 مجلد، ضمن بيان شــور و حال اين عنصر روحانى، تمام اطالعات مورد نياز در اين ســفر را با 

استناد به قرآن، احاديث موجود و تاريخ ارائه  داده است. 

ــف فاطمه3، 1389،  ــهد، يوس ــت: روايت، درايت و زيارت. مش ــا كربالس 11. اين  ج

630ص، رقعى. 

مجموعه  «اين جاكربالســت» با هدف آشنا كردن عاشقان امام حسين7 و زائران سرزمين 
كربــال با مكان  هاى زيارتــى، رخدادهاى تاريخى و  آداب زيارت در كربال به چاپ رســيده 
اســت. كتاب دوم اين مجموعه در قالب داستانى ســفرنامه  گونه، به معرفى مكان  هاى زيارتى 
مثــل حرم  حضــرت عباس7 خيمه  گاه، تــّل زينبيه، مقام حضرت صاحــب الزمان(عج) و... 

پرداخته و وقايع مختص هر مكان را با استناد به  روايات موجود شرح مى  دهد. 

12. بزرگوارى، سيدعلى محمد (متولد 1336)

خاطره ها و نكته ها از سفر سوم عتبات مقدسه. ياسوج، چويل،  1386، 48ص، رقعى.

خاطرات نگارنده در سفر به عتبات عاليات در اسفند ماه 1384 است. در سال 1384 اوضاع 
كشــور عراق به علت حضور سربازان آمريكايى و انگليســى تا حدى مغشوش بود؛ به همين 
دليل زيارت عتبات به شهرهاى كربال و نجف محدود شده و سامراء و كاظمين از برنامه هاى 
زيارتى حذف شــده بود. ولى پس ازمدت ها بسته بودن مرزهاى ايران و عراق، زائران ايرانى 
اجازه زيارت يافتند. نگارنده در كتاب ضمن تشــريح خاطرات خويش، به معرفى مكان هايى 
چون حرم حضرت على7، وادى الســالم، مســجد حنانه، قبر كميل، مســجد سهله، مسجد 

كوفه، و خانه حضرت على7 در كوفه مى پردازد.
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13. بقايى نائينى، اسداهللا (متولد 1327)

ــفرنامه عتبات عاليات. اصفهان، فرزانه،  1380، 264 ص،  كرباليى كه من ديده ام: س

رقعى.

ســفرنامه مؤلف به كشــور عراق و زيارت عتبات عاليات در سال 1378 است. نويسنده با 
اســتفاده از منابع تاريخى و كتاب هاى مقتل و تذكره، به شــيوه توصيفى و با استفاده از اشعار 
شــاعران، به بررسى موقعيت شهرهاى زيارتى عراق از جمله نجف، كربال، كاظمين و سامراء 
و امامــان مدفون در اين شــهرها پرداخته اســت. تاريخ زندگانى امام على و امام حســين8 
و نهضت عاشــورا و مصائب امام حســين7 و يارانش، بخش عمده اين ســفرنامه را تشكيل 
مى دهد. معرفى مراكز زيارتى عراق و شخصيت هاى بزرگ شيعه كه در اين كشور مدفونند، 

از ديگر بخش هاى كتاب است.

14. پوريان پور، سمير

صراط  النجاة: سفرنامه پياده تا كربال. قم، طوباى محبت،  1388، 408ص، وزيرى.

بررســى فضيلت زيارت امام حسين7 در كربال و زيارت عتبات عاليات در عراق و معرفى 
اماكن متبركه و مسير آنها و توضيحاتى درباره حرم هاى ائمه و امامزادگان در اين كشور است. 
نويسنده در اين سفرنامه، توضيحاتى درباره سفر كربال عرضه كرده و ضمن بيان فضايل زيارت 
اماكن متبركه در عراق، به ويژه زيارت امام حسين7، مكان هاى زيارتى در اين كشور معرفى 
شــده و خاطرات متعددى از ســفر به كربال و توصيف حرم هاى امامــان و امامزادگان صورت 
گرفته است. نگارنده همچنين مسيرهاى زيارتى اماكن مختلف مذهبى در عراق را معرفى كرده 

و آداب تشرف به اين مكان ها را با ذكر سخنان و احوال علما بيان مى كند.

15. تبيان  الملك ، ميرزا رضاخان

ــران ، گوهر منظوم،  1384،  ــته  ميرزا رضاخان  تبيان  الملك، ته ــفرنامه  عتبات . نوش س

360ص، وزيرى.

گزارش ســفر نويسنده به عتبات عراق اســت. اين سفرنامه به دليل نگاه ويژه آن به برخى 
مسائل، از جمله اسناد تاريخى مهم است.
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16. تقوى قزوينى، سيد محمد (1358-1265) 
سفرنامه عتبات، هند و حج. به كوشش محمدعلى باقرزاده، تهران، نشر مشعر، 1393، 322ص.

17. تقى زاده، ميرزاعلى

ــامل نثر و نظم گردآورى و تحقيق درباره مقامات متبركه  ــفرنامه حج و زيارت: ش س

ــر ، 1390، 218ص،  ــم، زالل كوث ــالمى.  ق ــورهاى اس ــياحتى كش زيارتى و س

پالتويى. 

اين اثر حاصل ســفر نگارنده به مكه و اماكن مذهبى در عراق، ســوريه، ايران، عربســتان 
سعودى و لبنان اســت. نگارنده در  قالب سفرنامه، تحقيقات خويش در مورد مقامات متبركه 
زيارتى و ســياحتى كشورهاى اســالمى را ارائه نموده و به توصيف شــهرهايى مانند  نجف، 
كربال، كوفه، بغداد، ســامراء، كاظمين، حله، مكه، مدينه، دمشــق، حلب، بيروت، مشهد، قم، 
رى و اماكن مذهبى، آرامگاه، مشــاهد شــريفه  ائمه: و امامزادگان، مســاجد و ساير اماكن 
متبركه در آنها پرداخته اســت. نگارنده تاريخچه اى از بناهاى قبور اهل بيت: در اين شهر و 
 شرح ويژگى هاى آثار باستانى موجود در آنها ارائه نموده و در مورد دو شهر مكه و مدينه نيز 
از لحاظ جغرافيايى و اقليمى به توصيف اين  دو شهر پرداخته و مقام ها و زيارتگاه هاى موجود 
در آنها، تاريخچه بناى كعبه، مسجدالحرام و مسجدالنبى و ساير ابعاد تاريخى و فرهنگى آنها 

 را وصف نموده است. 

18. تكميلى ، حسين  (متولد 1362)

انوارى  از سعادت : خاطرات  سفر پياده  از مشهدالرضا تا كربالى  معلى . مشهد، رستگار،  

1382، 85ص، رقعى.

خاطرات نويســنده از سفر كربالست. او مسير مشــهد تا كربال را با پاى پياده طى كرده و 
مشاهدات فراوانى در مسير داشته كه همه را ثبت كرده است.

19. توكلى، عليرضا (متولد 1353)

ــق  بازى ارباب : خاطرات زيارت عتبات عاليات، قم، عصر جوان ، 1389، 156ص،  عش

رقعى.
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گزارشــى از ســفر نگارنده به «عتبات عاليات» در ســال 1386 است. نگارنده در گزارش 
خود از اين سفر، به جزئيات بسيارى پرداخته است. توصيف اماكن مذهبى و ارائه توضيحاتى 
درباره آن ها، توضيح بخش هايى از زيارت نامه ها، بخش هايى از مقتل امام حســين7 كه در 
ميــان راه مطالعه نموده و حتى غذاهايى كه در راه خورده انــد و صحبت هايى كه با برخى از 

افراد نموده، در اين «سفرنامه» آمده است.

20. جامعى ، بيوك  (متولد 1326)

عاشقانه ها. تهران ، شيخ  صفى الدين ،  1381، 91ص، رقعى.

گزارش سفر به عتبات عاليات در چهار شهر عراق است و مشاهدات و احساسات خود را 
در اين سفر توصيف كرده است.

21. جيالنى (جاللى)، محمود (متولد 1319)

شرح سفرهاى عشق به سوى دالرامم امام حسين7. قم، اشك ياس ، 1388، 88ص.

22. حاجب الدوله ، على بن  حسين 2 (درگذشت 1285ق)

ــفرنامه حاج على خان اعتماد السلطنه. به كوشش سيدعلى قاضى  عسكر، تهران، نشر  س

مشعر،  1379، 184ص، وزيرى.

ســفرنامه حاج على خان اعتمادالســلطنه، از مردان سلسله قاجار اســت. هرچند او متهم به 
قتل اميركبير اســت و به دليل ارتكاب اين جنايت بزرگ در تاريخ كشور ما، فردى خوش نام 
نيست، لكن از آن  جا كه سفرنامه تنظيمى وى، حاوى اطالعات تاريخى، جغرافيايى، علمى و 
دينى فراوان است، مى تواند براى دانش پژوهان و به ويژه موّرخان مفيد باشد. اين سفر كه در 

سال 1263قمرى (1836 م) انجام گرفته، شامل سفرنامه عتبات عاليات و مكه و مدينه است.

23. حبيبى تبار، جواد (متولد 1341)

گام  به  گام  با سرزمين  عشق . قم، گام  به  گام ،  1382، 136ص.
عنوان  روى  جلد: سرزمين  عشق : گزارشى  از سفر به  سوريه  و عتبات  عاليات  در عراق 

گزارش سفر نويسنده به زيارتگاه هاى مهم عراق و شامات است.
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24. حسن زاده، مهدى (متولد 1350)

ــرزمين وحى مكه  ــفر به س ــفرهاى نورانى همراه با راهيان نور: خاطرات س خاطرات س

مكرمه و مدينه منوره، سفر به سرزمين عشق كربالى معال، سفر به سرزمين نور. 

قم، آيين احمد9،  1388، 128ص، رقعى.

مجموعه خاطرات نويســنده از ســفر به مكه و مدينه، عتبات عاليــات و مناطق جنگى در 
جنوب ايران اســت. در قسمت نخست، شــرح زيارت حرم پيامبر9 و ائمه بقيع: در مدينه 
و انجام اعمال عمره در مكه مكرمه آمده اســت. در بخش ســفر به ســرزمين عشق، خاطرات 
زيارت حضرت اميرالمؤمنين7 در نجف اشــرف و زيارت امام حســين و حضرت ابوالفضل 
العباس8 در كربالى معلى، همزمان با ايام تاســوعا و عاشــوراى حســينى را نگاشته است. 
نويســنده در سومين ســفرنامه خود، همراهى با راهيان نور به مناطق عملياتى جنوب و به ويژه 
شلمچه، خرمشهر و فاو را كه مورد بازديد قرار داده، دست مايه سفرنامه خود نموده و با قلمى 

روان و بدون توضيح و تفصيل، در واقع گزارشى از سفرهاى خود ارائه كرده است.

25. ح ض رت ى ، ع ل ي رض ا (متولد 1356)

ــ اع ر ع ل ي رض ا ح ض رت ى  «ن اع م ى»؛ م ق دم ه  ح س ي ن   ــ ق  كرب وبال س ف رن ام ه  س ى. ش زي ارت  ع ش

ــ ارات  ف دائ ي ان  اه ل   ــدزاده  «ص دي ق»؛ م ق ال ه  ن اص ر ب اق رى  ب ي ده ن دى ، ت ه ران : ان ت ش م ح م 

ب ي ت  ع ل ي ه م ال س الم ، 1382، 130ص.

26. خوبيار، غالمعباس (متولد 1338)

سفرنامه خوبيار . استهبان، سته  بان ، 1392، 32ص.

گزارش سفر نويسنده به سوريه و عراق است.

27. دارابى ، على (متولد 1340)

سفرنامه  كربال: حديث  واقعه . تهران ، هماهنگ ، 1380، 183ص.

گزارش ســفر نويسنده به كربالســت. كربال به عنوان ســمبل مظلوميت و شهادت نواده 
رسول اكرم9 جذابيت جهانى دارد. نويسنده به جلوه هاى اين جذابيت  پرداخته است.
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28. رجائى، غالمعلى (متولد 1336)

تا عشق با عشق: سفرنامه دمشق، كربال، مكه. تهران، نيكتاب،  1383، 149ص، رقعى.

گزارش سفرهاى مؤلف به چند شهر مهم تاريخى و زيارتى، از جمله مكه و مدينه است. 
بخش نخســت كتاب، يادداشــت هاى روزانه، مشــاهدات و خاطرات مقابر متبركه سوريه و 
عتبات عاليات در عراق در ســال 1379 است كه با اشــارات تاريخى و حكاياتى همراه شده 

است. بخش دوم شامل خاطرات سفر وى از مدينه و مكه در سال 1382 است.

29. رحيمى ، محمدعلى (متولد 1352)

ــفرنامه  كربالى  معلى  و عتبات  عاليات . ساوه، محمدعلى  رحيمى ،   ــت : س زيباتر از بهش

1381، 74ص، رقعى.

گزارش سفر نويسنده در اواخر خرداد 1380به زيارت عتبات عاليات در عراق است. وى 
خاطرات ســفر خود را در اماكن متبرك كاظمين، كربال، نجف و ســاير شهرها و مكان هاى 
مقدس بازگو مى كند. ضمن بيان اين خاطرات، به حوادث تاريخ تشــيع در اين شــهرها اشاره 
شده اســت. صفحات پايانى، به عكس هايى رنگى از زيارتگاه هاى عتبات عاليات اختصاص 

يافته است.

30. رسكتى، عطاءاهللا (متولد 1336)

كربال كعبه دل ها. سارى، آواى مسيح،  1387، 400ص، وزيرى.

گزارش خاطرات ســفر مؤلف به عراق و زيارت اماكن مقدس عتبات عاليات است. وى 
اطالعات تاريخى ـ جغرافيايى از اين سرزمين و ويژگى هاى اماكن مقدس را آورده است.

31. رضاخانى ، محمد (متولد 1302)

ــا، حبيب اهللا  پاك گوهر،   ــات  در خدمت  راهنما. بى ج ــه  خدا و عتبات  عالي ــرات  خان خاط

1366، 520ص.

گزارش زيارتگاه هاى  اســالمى  در عربستان  سعودى  و عراق است. مؤلف براى مأموريت 
خدمت به زائران، چند ســفر به عتبات عاليات و مكه و مدينه داشته است. وى خاطرات خود 

را به گونه اى تدوين كرده كه براى ديگران عبرت آموز باشد.
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32. رضايتى  راد، محمد (متولد 1369)

اشك هاى طال. قم، بنشاسته، 1393، 229ص.

33. رضايى، احمد (متولد 1340)

سفرنامه از كاشان تا كربال با ققنوس ها. كاشان، مرسل، 1393، 168ص.

34. رضوانى، كاظم (متولد 1338)

سفر عشق: از شلمچه تا به كربال. اهواز، كردگار، 1338، 48ص.

35. رضوى ، هاشم  (متولد 1338)

ــتان  خراسان  به  عتبات   ــاهد اس ــفرنامه  اولين  كاروان  خانواده  معظم  ش راهيان  كربال: س

عاليات. مشهد، سعيدى منش ، 1378، 222ص، وزيرى.

گزارش خاطرات چند تن از خانواده هاى شهداســت. محتواى توصيفات اين سفرنامه، دو 
بخش عبادى و سياسى دارد؛ يعنى مسائل معنوى را همراه با رخدادهاى سياسى بيان مى كند.

36. زرگرى قلمزنيان، سيدعلى

سوغات كربال «عشق». اصفهان، گلبهار، 1386، 172ص، رقعى.

خاطرات نگارنده از ســفر به عتبات عاليات در بهمن ماه 1382 است. وى بنا به نذرى كه 
كرده، پدر و مادر خويش را نيز همراه برده اســت. نويســنده در طول سفر به اماكن مقدس و 
مذهبى شيعيان از جمله مرقد امام دهم و يازدهم8، مرقد نرجس خاتون3، حكيمه  خاتون3، 
سرداب امام زمان(عج)، مسجد براثا، نجف، مسجد سهله و كربال رفته است. وى در سفرنامه 
خود ويژگى هاى برخى مردم، از جمله گدايان ســامراء، ســربازان امريكايى مستقر در عراق، 

مردم خرافاتى و مردم معتقد به خدا و پيغمبر9 را بيان مى كند.

37. زمانى، احمد

سيرى در سرزمين خاطره ها: سفرنامه كربال. قم، مؤلف، 1380، 215ص، رقعى.

چاپ ديگر: تهران، نشر مشعر،  1381، 245ص، رقعى.
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خاطرات مؤلف از سفر به شهرهاى نجف، كربال، كاظمين و سامراء در سال 1378 شمسى 
اســت. اين خاطرات با معرفى آرامگاه ها، مســاجد و اماكن متبركه همراه است. اين خاطرات 

قبال طى چند گزارش در  شماره 43 تا 46نشريه فرهنگ كوثر منتشر شده است.

38. سادات اخوى، سيدمحمد (متولد 1352)

راز شهر تشنه ها: سفرنامه كربال. تهران، سوره مهر،  1386، 100ص، رقعى.
گــزارش ســفر كوتاهى به عــراق و بيان خاطرات زيارت قبر امام حســين7 و ســفر به 
شهرهاى مقدس عراق است. در اين سفرنامه، نويسنده احساسات و عواطف خود را نسبت به 
زيارت اين اماكن مقدس و ديدن عتبات عاليات و شــور و عشق زائران بيان كرده، اطالعات 
مختصرى پيرامون اوضاع اين شهرها و وضعيت روحى آدم ها، وضعيت هتل ها و مساجد ارائه 
نموده اســت. اشــاره هاى كوتاهى نيز به حوادث تاريخى كربال دارد و در عباراتى حماسى و 
پراحســاس، به بيان عشق و شور خود نسبت به مقام و منزلت و جايگاه امام حسين7 پرداخته 

است.

39. س پ ه رى  اردك ان ى ، ع ل ى  (متولد 1331)

ــفرنامه كربال): گزارش اولين سفر به عتبات عاليات (بهمن  سفرنامه عتبات عاليات (س
1379). قم، مشهور، 1392، 144ص.

40. ستوده نيا، مهناز (متولد 1350)

ديدار يار در كربال (همراه با دعاى عرفه). قم، عصر رهايى، 1390، 80ص، رقعى. 
نويســنده كه همواره شــوق زيارت حرم امامان مدفون در عراق را در دل مى پرورانده، در 
پى ســفر  خود به آن اماكن مقدســه، درصدد برآمده تا از وقايــع غيرمعمولى كه براى او روى 
داده، پرده برداشته و آن ها را در قالب سفرنامه اى كوتاه  بيان نمايد. وى كه كسب رضايت امام 
زمان(عج) را دغدغه اصلى خود در اين سفر عنوان نموده، از انفجارى مى گويد كه در اثر آن، 
جدايى روح  از بدن و لحظات پس از مرگ را تجربه كرده و ســپس به دنيا بازگشــته است. در 
بخش دوم اين كتاب و پس از بيان خاطرات، چند قطعه شعر  در مناجات با امام حسين7 و در 

پايان، متن كامل دعاى زيارت امام حسين7 در روز عرفه نيز گنجانده شده است. 
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41. سجادى لعلى، سيدمحمدتقى

سفرنامه كربال ديار عاشقان. قم، بقية العترة، 1382، 148ص، وزيرى.
چاپ ديگر: قم، گل هاى بهشت، 1383، 266ص، وزيرى.

خاطرات و ماجراهاى ســفر نويســنده به عتبات مقدس در عراق اســت. نويسنده به همين 
بهانــه ابتدا به بيان مناقب و فضايل امام على7 پرداخته و ســپس آداب زيارت و فضيلت آن 
را توضيح داده اســت. زيارت پيامبران و شــخصيت هاى برجسته كه در نجف و كوفه مدفون 
گشته اند و اعمال مقام هايى كه در اين مكان هاى مقدس است، از جمله مسجد كوفه و سهله، 
از ديگر مطالب كتاب است. تاريخچه كربال، فضيلت زيارت امام حسين و حضرت عباس8 
و آداب زيارت آن دو، فصل ديگرى از كتاب اســت. فتنه هاى وهابيون در تخريب مشــاهد 
مشــرفه و جنايات آنان در اين مكان هاى مقدس، زيارت كاظمين8 و قبور افراد برجسته اى 
كه در اين دو حرم مدفونند، همچنين زيارت امامان مدفون در سامراء و آداب تشرف به حرم 

آنان، از ديگر موضوعات كتاب است.

42. شعبانى، خيرى (متولد 1350)

سفرنامه سبز: روايت سفر كاروان فرهنگيان مدرسه شاهد محمد رسول اهللا9. قم، سعيد 
نوين، 1392، 80ص.

43. شفيعى سروستانى، اسماعيل (متولد 1337)

بخت خاك. تهران، موعود عصر، چاپ 3، 1387، 208ص، رقعى.
گزارش ســفر مؤلف به مكه و مدينه و نيز عتبات عاليات است. بخش اول سفرنامه حج و 
بخش دوم ســفرنامه عتبات عاليات نويسنده است. بخش اول اين كتاب با عنوان «شوق كعبه» 

پيشتر توسط انتشارات مؤسسه كيهان منتشر شده بود.

44. شمسا، على (متولد 1323)

ــام  تا گودال  قتلگاه . مشهد، نشر الف  ،   ــهد الرضا تا مدينة النبى و از خرابه هاى  ش از مش
1384، 311ص، رقعى.
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گزارش ســفرهاى زيارتى و ســياحتى و خاطرات مؤلف از برخى زيارتگاه هاى اسالمى 
است. او به مكان هاى متبرك مثل مكه معظمه، مدينة  النبى، مسجدالحرام، غار حرا، حرم مطهر 

حضرت زينب3، خرابه هاى شام، وادى  السالم نجف، حرم امام حسين7 پرداخته است.

45. شهسوارانى، حسين (متولد 1297)

ــارى، پژوهش هاى فرهنگى،   ــات عاليات. س ــفرنامه عراق و زيارت عتب ــير آفاق: س س
1386، 86ص.

گزارش سفر نويسنده به شهرهاى زيارتى عراق و ثبت مشاهدات خود است.

46. صبا، ناصر (متولد 1330)

نداى صبا در عتبات. قم، معروف، 1391، 200ص، پالتويى. 
ســفرنامه اى در توصيف عتبات عاليات در عراق و زيارتگاه هاى موجود در آن است. در 
اين كتاب كه حاصل مشاهدات نگارنده از عتبات  عاليات است، ابتدا از آداب سفر و معاشرت 
در اسالم بحث شده، آن گاه گزارشى از سفر به بغداد، نجف، كربال، بصره، كاظمين، سامراء 
و  ســاير اماكن مذهبى و تاريخى كشــور عراق ارائه شده اســت. نگارنده توصيفى از مساجد 
معروف و مهم عراق مانند مســجد ســهله و كوفه،  مرقد ائمه و امامزادگان مدفون در عراق و 
برخى از اماكن ديگر زيارتى در آن ارائه نموده و به تشريح اوضاع شهرى استان هاى مختلف 

 عراق نيز پرداخته است. 

47. صفرى، محمد

چ ش م ه  خ ورش ي د: س ف ر ب ه  ع راق ، م ه ر و آب ان  74. ت ه ران، س ازم ان  ت ب ل ي غ ات  اس الم ى ، ح وزه  
ه ن رى ، 1376، 68ص.

48. صفرى، محمدعلى

ــراينده محمدعلى  ــوريه. س ــامراء و س ــن، س ــرف، كاظمي ــال، نجف اش ــفرنامه كرب س
صفرى(زرافشان)، مشهد، على زاده، 1389، 368ص، وزيرى.
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49. صفرى، مرتضى (متولد 1348)

ــق. قزوين: سايه  گستر، 1390،  ــهر عش ــفر به هفت ش ــته هايى از س هفت اقليم : د  ل نوش
104ص، رقعى.

50. ضمانتى  يار، مريم  (متولد 1345)

ــق. تهران ، كانون  پرورش  فكرى  كودكان  و نوجوانان ،  1382،  ــرزمين  عش ــفر به  س س
48ص، وزيرى.

ــهرهاى كربال، نجف، كاظمين و سامراء است. اين كتاب  ــفرنامه و گزارش سياحتى نويسنده به ش س
براى گروهاى سنى (د) و  (ه ) نوشته شده است.

51. طاطايى ، اسعد (متولد 1325)

دو فرجام . سقز، سقز،  1384، 190ص، رقعى.
سفرنامه مؤلف به عتبات عاليات است كه مشاهدات خود را از سفر به چهار شهر زيارتى 

عراق بيان كرده است.

52. طالب  شهرستانى ، اميرمحمد اسماعيل3  (متولد 1304)

به  قصد زيارت. تهران، جهان  رايانه ،  1377 ،76ص.

53. طالقانى ، سيدمحمود4 (1286 ـ 1358)

به  سوى  خدا مى  رويم . تهران، نشر مشعر،  1381، 295ص، رقعى.
چاپ هاى ديگر: ب ه س وى  خ دا م ى روي م  ب ا ح ج ، قم، نشر حر، بى تا، 168ص؛ 

به سوى خدا مى رويم با هم به حج مى رويم، تهران، مسجد هدايت، 1332، 168ص.
گزارش ســفرهاى زيارتى نويسنده به عتبات عاليات و مكه و مدينه در سال 1331شمسى 
(1371قمــرى) اســت. مؤلف و همراهانش با عبور از كشــور عراق و زيــارت اماكن مقدس 
كربال و كاظمين، راهى شــام مى شوند. پس از استراحتى در شام، به بيروت رفته و از آن جا با 
هواپيما عازم عربستان مى شوند. هواپيما در جده فرود مى آيد و از آن جا به سمت مكه حركت 

مى كنند. 
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54. طاوسى، سيدخليل

ــفر به اقليم عشق (حاوى 5 سفرنامه به عتبات عاليات از سال 1298  تا سال 1360  س
ــالمى؛  ــى، قم، مجمع ذخاير اس ــيدخليل طاوس هجرى قمرى). تحقيق و تصحيح س

مؤسسه تاريخ علم و فرهنگ، 1393 ، 450ص، وزيرى.
توصيف پنج سفرنامه و بيان مفاد آن ها موضوع اين كتاب است. در اين پنج سفرنامه تحت 
عناوين: سفرنامه تأليف فردى (داماد عميدالملك) ناشناس؛ روزنامه كربال، تأليف صفاءالسلطان؛ 
سفرنامه عتبات، تأليف ميرزا حسين  خان مهاجرانى؛ سفرنامه خان افغان و سفرنامه عتبات عاليات، 
تأليف حيدرعلى صلواتى، حاصل مشــاهدات ســفرهاى نويسندگان آنان به شهرهاى مقدس و 
زيارتى، منعكس شــده اســت. نويسنده از زبان نويسندگان اين ســفرنامه ها به توصيف كيفيت 
زيــارت زائران قبــور ائمه مدفون در كربال، نجف، كاظمين، ســامراء و برخــى از امام زادگان 
پرداخته و كيفيت ســفرهاى زيارتى و خطرات مربوط بــه آن را از منظر آنان گزارش نموده و 
برخى از حوادث مربوط به ســفرهاى زيارتى به عتبات عاليات را بيان كرده است. وى همچنين 
مشــاهدات اين افراد را از سفرهاى زيارتى خويش مطرح كرده و ويژگى هاى شهرهاى زيارتى 

عراق و آداب و رسوم مردم اين شهرها را نيز بيان نموده است.

55. طيبى، ناهيد (متولد 1342)

ــت روى زمين: مجموعه اى از گوهرهاى معرفت براى زائران نجف، كربال،  هشت بهش
كاظمين و سامراء. قم، بهشت بينش،  1385، 264ص، رقعى.

خاطرات نگارنده از ســفر به شــهرهاى زيارتى عراق اســت. او به معرفى مشــاهد مشرفه 
و اماكن مقدســه در در اين كشــور مى پردازد. نويسنده با اســتفاده از منابع تاريخى و روايى، 
به معرفى اماكن زيارتى و شــرح حال شــخصيت هاى مدفون در اين مشــاهد پرداخته تا براى 
زائران عتبات عاليات، جداى از زيارت، درايت و معرفت به همراه داشته باشد. مؤلف در اين 
كتاب جداى از معرفى حرم ائمه مدفون در عراق، به ديگر اماكن مقدس چون حرم حضرت 
ابوالفضل7، مرقد مســلم بن عقيل، ميثم تمار امامزاده ســيدمحمد، تّل زينبيه، مسجد سهله، 
مســجد كوفه، وادى  السالم، مسجد بُراثا، مقابر علما، مقامات انبيا و... اشاره كرده و به اهميت 

زيارت اين اماكن و معرفى آنها پرداخته است.
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56. عربى قريه على، على  اكبر

ــارات امير سيدعلى زاده،  ــفر به ديار نور : خاطرات زيارت عتبات عاليات. يزد، انتش س
1391، 80ص، رقعى. 

نويســنده در روايتــى ســفرنامه گونه، خاطرات خود را از ســفر به عتبــات عاليات نقل و 
بازنويســى كرده و آداب و رســوم و مناطق مختلف را با يكديگر مقايســه كرده است. مسير 
حركت در اين ســفرنامه از مرز شــلمچه تا نجف اشــرف و از كاظمين  تا كربالى معالّ بوده 
است. همچنين تاريخچه كوتاهى از شهرهايى كه در مسير عراق واقع شده نيز ارائه گرديده و 

كتاب با  عكس هايى مرتبط با موضوع، مستند شده است. 

57. عضدالملك ، على رضا بن  موسى5 (1238 ـ 1328ق.)

ــفرنامه  عضدالملك  به  عتبات. به  كوشش  حسن  مرسلوند، تهران، مؤسسه  پژوهش  و  س
مطالعات  فرهنگى ،  1370، 256ص، رقعى.

يكى از ســفرنامه هاى باقى مانده از دوره قاجار اســت. در ميان سفرنامه هاى دوران قاجار، 
ســفرنامة حاضر از اهميت ويژه اى برخوردار است. اين سفرنامه شرح مأموريتى مذهبى است 
كه توســط عضدالملك قاجار به عتبات عاليات انجام گرفته اســت. نويســنده در اواخر سال 
1283ق. از طرف ناصرالدين شــاه مأمور شــد كه خشت هاى طالى گنبدهاى مطهر امام على 
النقى  و امام حسن العسكرى8 را به عتبات برده و به شيخ عبدالحسين تهرانى (شيخ العراقين) 
تحويل دهد. اين ســفر از روز سه شنبه دوازدهم ذى  القعده 1283 آغاز شده و در روز دوشنبه 
نهم جمادى االولى 1284 پايان پذيرفته است. مسير سفر از اين شهرها بوده است: تهرانـ  شهر 
رى ـ قم ـ ســاروق ـ كنگاور ـ كرمانشــاهان ـ كرند ـ قصرشيرين ـ خانقين ـ بعقوبه ـ خانقين ـ 

قصرشيرين ـ كرند ـ كرمانشاهان ـ كنگاور ـ همدان ـ آوج ـ تهران.

58. ع ل ي زاده  گ ل س ت ان ى ، ج ع ف ر (متولد 1345)

ــى عتبات عاليات). مشهد، ضريح آفتاب،  ــت (سفرنامه ادبى ـ پژوهش آيينه در كربالس
1390، 176ص، رقعى.

موضوع كتاب، شــرح ســفر نگارنده به عتبات عاليات است. كتاب حاضر، با هدف ثبت 
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وقايع و رخدادهاى سفر به عتبات عاليات و برداشتن گامى در راه شناساندن عتبات مقدسه و 
اوضاع و احوال اين سفر روحانى تدوين گرديده است. كتاب، مشتمل بر شرح سفر ده روزه 
نگارنده به عتبات عاليات اســت. اين ســفر در تاريخ 28 اسفند 1389 آغاز گرديده و در روز 

هشتم فروردين 1390 پايان يافته است.

59. فخرالملك اردالن، ابوالحسن6 (1241 ـ 1305)

ــش  ــن خان فخرالملك (اردالن) به عتبات. به كوش ــفرنامه ابوالحس از حريم تا حرم: س
محمدرضا عباسى، تهران، سازمان اسناد ملى ايران، 1372، 129ص، وزيرى.

سفرنامه ابوالحســن  خان فخرالملك از جمله صاحب منصبان  دوره قاجار است كه مدتى 
وزيرالتجار بوده اســت. وى در سال 1304 قمرى به عتبات عاليات سفر مى كند و گزارشى از 

سفر خود نوشته است.

60. فيض، سيدعباس (متولد 1327)

در حريم يار: يادنامه سفر به عتبات عاليات. تهران، آيه، 1378، 279ص، رقعى.

61. قادرى ، على (متولد 1338)

سفر به  قبله  عشق : از تبريز تا كربال. قم، مشهور،  1382، 192ص، رقعى.

62. قاسمى، حسين (متولد 1341)

سفر به آن جا كه بوى حسين 7 مى دهد. اهواز، معتبر، 1391، 104ص، رقعى. 
خاطرات ســفر زيارتى نويسنده به عتبات عاليات در ارديبهشت سال 1390 است. نويسنده 

در اين كتاب، عالوه بر بيان خاطرات، اطالعاتى درباره شهرها و اماكن داده است.

63. قدرت آبادى، حبيب  اهللا

ــن، 1390، 480ص،  ــفرنامه و جامع الزيارات عتبات عاليات در عراق. تهران، احس س
جيبى. 
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64. قرآنى، فاطمه (متولد 1333)

س رزم ي ن  خ ورش ي د. م ش ه د، ن ش ر ولى عصر(عج)، ت وس ، 1384، 2 جلد.
خاطرات ســفر نويســنده به عتبات عاليات در ســال 1382 شمسى اســت. وى به صورت 
روزانه خاطرات سفر را ثبت كرده است. نويسنده براى هر روز عنوانى را برگزيده است. براى 
نمونه، اولين روز سفر (با مادرى مهربان)، دومين روز سفر (با امواج نور)، سومين روز سفر (با 

غسل و وضو وارد شويد)، چهارمين روز سفر (در سرداب حضور) و... 

65. قربانى، مهدى (متولد 1333)

ــهد، قاف مشهد  ــفرنامه عتبات عاليات. مش ــتمل بر س پرواز مالئك بر فراز كربال : مش
الرضا7، 1388، رقعى.

66. كاظمى ، اقدس7  (متولد 1318)

سفر به  وادى  عشق : سفرنامه  كربال. قم ، خرم ،  1381، 112ص، رقعى.

67. كاظمى، على

كرباليى كه من ديدم : سفرنامه اى از كربال و گزارشات از يك مركز نيرومند اسالمى. 
قم، پيروز، 1389، 80ص، رقعى.

اين كتاب كه به انگيزه سفر به عتبات عاليات در سال 1378نگارش يافته، در واقع مرورى 
اســت بر تاريخ تشيع در عراق و گزارشــى از مهم ترين حوادث، نيز اقدامات مهم چهره هاى 
برجســته شــيعى و آثار و مقابر آنها در قرون گذشــته؛ به ويژه قرون نخســتين اسالمى كه با 

اشاراتى به مراحل سفر زيارتى همراه است

68. كاظمى گرجى، على  اكبر

ــاب قم، 1390،  ــتان كت ــفر به عتبات عاليات). قم، بوس ــى از س ــك رى (خاطره هاي ُمل
200ص، رقعى. 

سفرنامه نويسنده به عتبات عاليات است كه در آن عشق مردم پاك دل به اهل بيت: را به 
تصوير كشيده و در جاى  جاى آن، رد پاى مُلك رى را در آن نشان داده و دو صف از ياران 



شماره23، تابستان 1394

٢٠٣

امام حسين7 و لشگريان عمربن سعد را در قالب  بيان خاطراتى در اين سفرنامه معرفى كرده 
اســت. نگارنده ضمن بازگو كردن مشاهدات خود در اين سفر و گفت وگوهايى كه با برخى 
 شخصيت هاى علمى در طول ســفر داشته، به تبيين اهميت زيارت امام حسين7، تحليل قيام 
آن امام،  تجزيه و تحليل تاريخ اســالم و  چگونگى شكل گيرى واقعه كربال پرداخته و ابعادى 
از مظلوميت ايشــان و عدم درك واقعه عاشــورا توســط عده زيادى از مردم را بيان نموده و 
فاجعــه كربال را پرونده اى باز توصيف كرده كه همــواره افراد در اين صحنه در حال معرفى 
خويش هســتند. وى براى تبيين ديدگاه هاى خويش،  به آيات و روايات متعددى استناد كرده 

است. 

69. كرمانى، علويه8

ــرى (1309 ـ 1312ق/ 1271 ـ  ــار ناص ــات و درب ــفر حج عتبات عالي ــه س روزنام
1273 ش). به كوشش رسول جعفريان، قم، مورخ،  1386، 216ص، وزيرى.

گزارش سفرهاى بانويى كرمانى به نام بانو «علويه كرمانى» به عتبات و مكه و مدينه است. 
او در سال 1309 قمرى از كرمان عازم بمبئى و از آن جا با كشتى عازم جده شد و پس از انجام 
اعمال حج، از راه جبل به عتبات عاليات بازگشــته و پــس از زيارت مراقد اهل بيت: عازم 
ايران شــده است. وى در قم به جاى بازگشت به كرمان، عازم تهران شده و در آن جا به دليل 
آشــنايى با برخى از امراى كرمان به درون دربار ناصرى راه پيدا مى كند. دو ســوم سفرنامه، 

مطالب مربوط به دربار ناصرى است.

70. كرمى، عباس (متولد 1360)

ــفر خبرنگاران امور حج و زيارت سازمان  ــته هايى از س ــتان در بغداد: دست  نوش زمس
صدا و سيماى جمهورى اسالمى ايران به كشور عراق، همزمان با سالروز اربعين 

حسينى. تهران، دانش  آموز،  1386، 43+34ص، رقعى.
مجموعه يادداشــت هاى نگارنده از ســفر به كشور عراق به همراه گروه اعزامى امور حج 
و زيارت ســازمان صدا و سيماى جمهورى اســالمى ايران در اسفند 1384 شمسى است. اين 
كتاب به دو زبان فارســى و انگليسى است. اين سفر همزمان با سالروز اربعين حسينى صورت 
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گرفته و شامل مشاهدات نگارنده از آشوب هاى ايجاد شده در بغداد، چگونگى آماده ساختن 
مقدمات مراسم اربعين حسينى در كربال و نحوه برگزارى اين مراسم در كربالست.

71. كيانى  انبوهى، عباس

ــفرنامه كربالى معال. تهران، عباس كيانى انبوهى،  1384،  ــق: س در محضر درياى عش
154ص، رقعى.

اين مجموعه، اشعارى عمدتاً با مضامين دينى و مذهبى در قالب غزل و مثنوى درباره مرقد 
شريف حسينى و روضه علوى در نجف اشرف و ديگر ائمه شيعه در كاظمين و سامراء است؛ 

ضمن آن كه در بخشى از كتاب، شرح سفر شاعر به كربال به نظم كشيده شده است.

72. كيخايى ، حسين 

همسفر عشق : سفرنامه  كربال. شيراز، فرامتن  ،  1384، 95ص، رقعى.
سفرنامه نويسنده از خاطرات سفر به عتبات عراق به  ويژه كربالست و دربردارنده نوشته ها، 
خاطرات و شرح آثار فرهنگى سفر به كربال و ذكر تحوالت نگارنده است. كاظمين، سامراء، 
قبرستان وادى الســالم، قبور مشاهير در نجف، گودال قتلگاه و حرم حضرت ابوالفضل7 از 

جمله مكان هايى است كه در كتاب توصيف شده است.

73. گلپور، صديقه (متولد 1363)

سفرنامه عتبات. تهران، منير، 1390، 160ص، رقعى. 
نگارنده در اين سفرنامه بر آن است تا عالوه بر شرح ماجراى اين سفر زيارتى، زيارتگاه هاى 

اسالمى عراق را معرفى  نمايد و احساس ها و عواطف خويش را توصيف كند. 

74. گلدار، نسرين  (متولد 1339)

ــفر. تهران ، آسيم  ،  1383،  ــق  بوى  ديگرى  دارد: گزارشى  عاشقانه  از يك  س ــفر عش س
120ص، پالتويى.

چاپ ديگر: تهران ، ذهن آويز، چاپ 2، 1386.
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75. لطفى چهارده، حسين (متولد 1328)

سفر به مسلخ عشق: عتبات عاليات. رشت، نشر بلور، 1391، 230ص.

76. مجابى ، سيدعباس  (متولد 1343)

ترنمى از عشق. تهران، واژه نو، 1391.  

77. خسى  در كربال. تهران، ماهرنگ  ، 1383، 78ص، رقعى.

گزارش ســفر نويسنده به عتبات عاليات عراق به  ويژه زيارت قبور اهل بيت: است و در 

كنار آن، به برخى روايات مذهبى و تاريخى اشاره مى نمايد.

78. مدنى ، اشرف 

از كربالى  ايران  تا كربالى  عراق . تهران ، پرچين ،  1382 ، 28ص.

79. مسعودنيا، سيدحميد (متولد 1340)

پياده تا بهشت... : خاطرات پياده روى از نجف تا كربال، اربعين سال 1390، از نجف تا 

كربال، اربعين سال 1391.... قم، باقيات، 1393، 176ص، رقعى.

مجموعه خاطراتى از پياده روى كاروان هاى حســينى از نجف تا كربالست. در اين كتاب 

چندين سفرنامه زيارت امام حسين7 در اربعين آن امام از سال  هاى 1390 تا 1392 درج شده 

اســت. نويسنده، ســفر كربال را با هيچ سفرى حتى ســفر خانه خدا قابل قياس ندانسته و رنج 

سفر زيارت اربعين امام حسين7 را رنجى لذت بخش توصيف كرده است. وى در قالب سه 

ســفرنامه، مشاهدات خويش از زيارت اربعين در ســه سال متوالى با پاى پياده را بيان كرده و 

شنيده ها و ديده هاى خويش از اعتقادات مردم و راهپيمايان كه در اين سفر با او همراه بودند 

را منعكس نموده اســت. وى برنامه ها و حوادث اين ســه ســفر را بيان كرده و ميزان عشق و 

عالقه مردم شــيعه به اهل بيت: به ويژه امام حسين7 را با توجه به حاالت زائران آن امام و 

بازگويى عقايد آنان، بيان كرده است.
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80. مشكاة السلطان ، على  اكبر (1250 ـ 1311)

ــم  محدث ، تهران ، گوهر  ــافرين: سفرنامه  تبريز ـ عتبات . تصحيح  ميرهاش مشكوة المس
منظوم ،  1384، 188ص.

چاپ هاى ديگر: تهران ، پانيذ،  1384، 192ص؛ تصحيح ميرهاشــم محدث، تهران، سفير 
اردهال، 1392،   163ص. 

اين كتاب سفرنامه عتبات مشكوة السلطان است كه در سال 1317 از تبريز به عتبات رفته 
و بازگشــته و وقايع ســفر خود را در اين سفرنامه   به رشــته تحرير درآورده است. ميرزا على 
وقايعى، متخلص به «مشــكوة» (1289-1351ق.) فرزند ميرزا داود وقايع نگار در ســال 1289 
 ق زاده شــد. وى از ادبا، شــعرا و خوشنويســان آذربايجان بوده و ديوان شعرى شامل ده  هزار 
بيت داشته است. از جمله مزاياى كتاب حاضر اشاراتى به وضع ارزاق عمومى در آن روزگار 

است. گو اين  كه وضعيت كمبود غالت و مايحتاج عمومى سابقه  داشته است:
عجيب اســت كه با وجود اين همه گندم كه همه روزه وارد تبريز مى شــود، باز 
عمل نان مغشــوش است. حضرت واهب العطايا خود  به حال ضعفا و فقرا ترحم 

فرمايد. 

مشــكوة السلطان مشــهودات خود را از بعضى بناهاى تاريخى، كتيبه ها و اوقاف در طور 
مســير نقل كرده اســت. وضعيت شهرها، دهات، احوال  مردم و ســكنه، اقدامات سالطين در 

آبادانى، و بيان وضعيت مشاهد مشرفه از ويژگى هاى ديگر اين سفرنامه است. 

81. مظفرى، كرامت

هفت روز در حريم واليت (سفرنامه كربال). تهران، وداد، 1389، 162ص، رقعى. 
اين كتاب در برگيرنده گزارش ســفر نگارنده به كربال و زيارت امام  حسين7 است، كه 
در پنج بخش، با عنوان هاى: حركت به سوى عراق؛ نجف اشرف؛ كوفه؛ كربال و كاظمين و 

سامراء به نگارش درآمده  است. 

82. معينى ، مريم  (متولد 1340)

با من  به  عتبات  عاليات  بياييد: سفرنامه . اصفهان، علم آفرين، 1385، 176ص.
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83. مغيثى پور سبزوارى، على اكبر (متولد 1337)

سفرنامه  عشق . تهران، مركز فرهنگى  و انتشاراتى  ايتا، 1380، 116ص.

84. ملك  قاسمى ، ربابه  (متولد 1304)

با راهيان  ديار عشق. تهران ، نيكتاب ، 1385، 69ص، رقعى.
نويســنده سفرنامه در روز هفتم مهرماه 1380 همراه با تنى چند از كاروانيان به  عراق سفر 
مى كند. خاطرات نويســنده ابتدا مربوط به شــهر بغداد و ســپس ديگر اماكن زيارتى، به  ويژه 
مرقد امامان معصوم: اســت كه طــى آن، فضاى حاكم و محيط پيرامــون اماكن توصيف 

مى شود و از اتفاقات روزمره نيز سخن به ميان مى آيد.

85. منورى ، على

از زينبيه  تا كربال، تهران ، دانش آفرين  ،  1380، 61ص، وزيرى.
چاپ ديگر: تهران، رشد انديشه، چاپ 2، 1387، 94ص، وزيرى.

نويســنده اين كتاب را به منظــور راهنمايى زائران و انتقال تجارب ســفر خود به ديگران 
نوشــته است. براى نمونه نام چند مكان زيارتى از اين قرار است: حرم حضرت رقيه3، حرم 

حضرت ابوالفضل7، باب الصغير دمشق، حرم حضرت زينب3 و حرم امام حسين7.

86. منورى ، هادى  (متولد 1344)

ــيعه  شدم : سفرنامه  فرات . با مقدمه  و رباعياتى  از محمدجواد غفورزاده  شفق ،  دوباره  ش
مشهد، رستگار، 1383، 92ص، رقعى.

بررسى تاريخچه و تأثيرات اجتماعى عتبات عراق و زيارت آنها موضوع اين كتاب است 
كه در قالب ســفرنامه نويســنده بيان شده اســت. نويســنده همچنين تالش كرده تا با بررسى 

اعتقادات شيعه، نقش زيارت عتبات در ترويج عقايد شيعه را بررسى كند.

87. موسوى اصفهانى، ميرزا حسن (1345-1267)

ــهد، مكه و عتبات 1315-1316ق. به كوشش رسول جعفريان، با  ــفر مش روزنامه س
همكارى حميدرضا  نفيسى، تهران، نشر مشعر، 1392،  284 صفحه، وزيرى. 
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متن ســفرنامه ميرزا حســن موسوى اصفهانى به مشــهد مقدس و سپس مكه و مدينه و در 
  نهايت عتبات عاليات عراق در سال 1315-  1316ق. است. نويسنده فردى روحانى از خاندان 
علم و ســيادت و عالقه مند به مكتب شيخيه بوده اســت. بخش نخست اين سفرنامه،  سفرنامه 
مشهد است كه تقريبا به لحاظ روش ثبت و نگارش مستقل است. مدت اقامت وى در مشهد 
نزديك به دو ماه بوده اســت.  ســپس به قصد حج، از مســير عشــق آباد به باكو و از آن جا به 
اســتانبول، اســكندريه، ســوئز، جده، و پس از زيارت حرمين، از راه  جبل، به عتبات آمده و 
ســپس از طريق قصرشــيرين وارد ايران شده و با عبور از شهرهاى مختلف وارد اصفهان شده 
است. بدين ترتيب  كتاب حاضر همزمان، سفرنامه مشهد، حج و عتبات است. اين سفرنامه در 
مقايسه با سفرنامه هاى ديگر ايرانى و شيعى اين امتياز را  دارد كه نويسنده طى آن مرقد يازده 

امام را نيز زيارت كرده است. 

88. موسوى  دشتستانى ، باقر

سفرنامه  وصال : سى  سال  آرزوى  كربال. قم، طاووس  بهشت ، 1381، 160ص.

89. م ه اج ر، ن ج فع ل ى 

ــ ف رن ام ه  زي ارت  ي ك  ك ودك. ت ه ران، ك ان ون  پ رورش  ف ك رى  ك ودك ان  و  زي ر ن اودان  طال: س
ن وج وان ان  ، 1374، 50ص.

در قديم اگر خانواده اى آرزومند داشتن فرزند بود، نذر مى كرد كه در صورت فرزند دار 
شــدن، موهــاى او را كوتاه نكند، مگر در حرم امام حســين7 و هم وزن موى كوتاه شــده 
فرزند، به حرم، طال هديه كند تا خرج امور مســلمانان شــود. اين نذرى بود كه براى نويسنده 
اين سفرنامه نيز واقع شد. خواننده امروزى با مطالعه داستان سفر وى به كربال، به كربالى آن 
روزها سفر مى كند و با رسم سفر در گذشته آشنا شده و سختى هاى اين مسافرت هاى دور را 

به خوبى درك مى كند.

90. ميرمعصومى نژاد، ميرحميد (متولد 1324)

مسافر نگاه سرخ (رهاورد كربال و نجف). رشت، نشر گيالن، 1390، 80ص، رقعى. 
خاطرات يكى از خادمين حرم حضرت ابوالفضل7 از مدت حضورش در كربالست. 
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91. ناصرالدين  قاجار، شاه  ايران  (1247 ـ 1313ق)

ــار، تهران ، فردوسى ، عطار،  ــال  1287 قمرى. به كوشش  ايرج  افش ــفرنامه  عتبات س س
1363، 289ص، وزيرى.

ناشران ديگرى نيز اين كتاب را منتشر كرده  اند. اطالعات اين چاپ ها در زير آمده است:
ـ ســفرنامه ناصرالدين شــاه به كربال و نجف، به كوشــش خانــه تاريخ و تصوير 

ابريشمى، تهران، 1389، 184ص،  وزيرى. 
ـ  ســفرنامه عــراق عجم، بــه ضميمه تاريــخ و جغرافياى راه عراق عجم، نوشــته 
محمدحســن خان اعتمادالســلطنه؛ به تصحيح ميرهاشــم محدث، تهــران، اطالعات، 

1378، 384ص.
ـ شهريار جاده ها: سفرنامه  ناصرالدين  شاه  به  عتبات ، تصحيح محمدرضا عباسى و 

پرويز بديعى، تهران ، سازمان  اسناد ملى  ايران ،  1372، 303ص، وزيرى.
گزارش ســفرنامه ناصرالدين شــاه قاجار به عتبات عاليات در سال 1287قمرى است. اين 
اثر از اســناد تاريخى مهم براى مطالعه تاريخ ايران و منطقه اســت. وضعيت راه ها از تهران تا 
كربال و نجف، وضعيت اجتماعى مردم در شهرها و روستاها در ايران و عراق و ديگر مسائل 

فرهنگى و اجتماعى توصيف شده است.

92. نبوى، سيدابراهيم (متولد 1337)

س ف ر ب ه  آس م ان ى  دي گ ر. ت ه ران ، مؤس س ه  ف ره ن گ ى  م طب وع ات ى  ج ام ج م  ، 1381، 146ص.
گزارش سفرهاى نويسنده به سوريه و عراق است.

93. نشاط، فاطمه (متولد 1340)

سفرى به سوى عشق. تهران، نورسان، 1385، 44ص.

94. نظرى ، محمد

ــرزمين  عراق. شيراز، مؤسسه  فرهنگى  ــق : همراه  با زائران  كوى  دوست  در س سفر عش
 هنرى  و انتشاراتى  ميرزاى  شيرازى  (اميدواران ) ، 1381، 140ص.
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مجموعه خاطرات نويســنده از ســفر به عتبات عراق، به ويژه كربال و نجف است. وى با 
قلمى ادبى به بيان احساسات و مشاهدات خود پرداخته است.

95. ن ع م ت ى  رح ي م آب ادى ، آس ي ه  (متولد 1328)

سفرنامه زيارتى. رشت، حرف نو ، 1، 54ص، رقعى.

96. ن ي ل ى پ ور، م ه دى  (متولد 1341)

80000 متر عشق. اصفهان، مرغ سليمان، 1393، 84ص، رقعى.
اين كتاب، گزارشــى از وقايع سفر زيارتى نويسنده در ايام اربعين حسينى در سال 1392 
شمسى است. از آن جا كه فاصله ميان نجف تا كربال، 80 كيلومتر است و در ايام اربعين تمام 
طول اين مســير، نمايشى از عشــق و ارادت خاص و شــيعيان و عزاداران به سيدالشهداست، 

نويسنده اين كتاب را «80000 متر عشق» ناميده است.

97. واثقى، حسين (متولد 1336)

ــم، 1381،  ــتان كتاب ق ــراق. قم، بوس ــرم ائمه: در ع ــفر به ح ــان: س ــوى جان در ك
16+152ص، رقعى.

معرفى آثار اســالمى و تاريخى و اماكن مقدس شهرهاى مذهبى عراق به ضميمه تصاوير 
آن اســت كه در قالب ســفرنامه ارائه شده است. نويسنده با قلمى شــيوا و با لحنى احساسى، 
حاالت و مشــاهدات خود را در اين ســفرها بيان داشــته و به توصيــف هريك از مكان هاى 
مقدسى كه به زيارت آنها مشرف شده، پرداخته است. اماكن مقدس نجف و كوفه نظير حرم 
امام على7، قبر ميثم تمار، خانه امام على7، مسجد كوفه، مسجد سهله و بازار نجف و سپس 
حرم امام حسين7 در كربال و مزارها و مشاهد شريفى چون حرم حضرت ابوالفضل7، قبور 
طفالن مســلم و عون: از جمله مشاهد مشرفه اى است كه سفرنامه نويس به توفيق زيارتشان 
نايل شــده و آنها را وصف كرده اســت. اماكن مقدس در كاظمين و ســامراء، به ويژه قبور 
امامان معصوم: در اين دو مكان و نيز زيارت قبر ســيد محمد و مسجد براثا از ديگر مطالب 

اين سفرنامه است.
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98. وزي ر وظاي ف ، داود ب ن  ع ل ي ن ق ى  (درگذشت 1277ق.)

ــ ك ر، تهران، نشر مشعر،  ــ ش  ع ل ى  ق اض ى  ع س ــ ف رن ام ه  م ي رزا داود وزي ر وظاي ف. ب ه ك وش س
1379، 263ص، وزيرى.

بخشى از اين ســفرنامه به عتبات عاليات اختصاص دارد. نويسنده اين سفرنامه ميرزا داود 
حســينى، معروف به «وزير وظايف» آستان قدس رضوى است. وى كه در حكومت «آصف 
الدوله» در خراسان موقعيت و جايگاه ويژه اى داشته، در ماه شوال سال 1322 قمرى و در سن 
چهل و پنج سالگى سفر حج را آغاز كرده، از طريق مشهد، عشق  آباد، باكو، تفليس، بندرگاه 
بلغر، اسالمبول، پورت  سعيد و كانال سوئز به جده رفته و پس از انجام مناسك حج و زيارت 
مدينة منوره، به عتبات عاليات مشرف شده، سپس از طريق «خانقين» به ايران بازگشته است. 

99. وقارالدوله ، سكينه  سلطان 

روزنامه سفر عتبات و مكه 1317ق/ 1279ش. به كوشش رسول جعفريان و كيانوش 
هفت لنگ، تهران، علم،  1388، 168ص، وزيرى.

خاطرات يكى از زنان دوره قاجار، مشهور به «سكينه سلطان وقارالدوله اصفهانى»، همسر 
ناصرالدين  شاه قاجار از سفر به عتبات عاليات و مكه مكرمه در سال 1317 قمرى (1279ش) 
اســت. وى چهار ســال پس از كشته شدن ناصرالدين شاه، به ســال 1317 عازم سفر عتبات و 
مكه مى شود و وقايع سفر خود را ثبت مى كند. در اين سفرنامه عالوه بر بازگويى وقايع سفر، 
احساســات نويسندة آن، يعنى سكينه  ســلطان نيز بيان شده اســت. از تهران تا عتبات؛ عتبات 
عاليات؛ از عراق تا حجاز؛ حرمين شريفين و زيارت مجدد عتبات عاليات و بازگشت به ايران، 

عناوين مطالب كتاب را تشكيل مى دهد.

100. وهومن ، هارون  (متولد 1345)

كربال رفته ها: كربال از ديد سياحان  و جهانگردان. تهران، گوهر منظوم ، 1382، 670ص، وزيرى.
خاطرات زائران كربال و ديگر شــهرهاى عراق و عتبات اســت؛ افرادى كه به سفر عتبات 
رفتــه و اوضــاع تاريخى، جغرافيايى و سياســى اين  شــهرها را به تصوير كشــيده اند. راويان 

خاطرات داراى  مليت هاى  گوناگون هستند. 
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101. وي س م ه اى ، م س ع وده  (متولد 1335)

ــ ق : راه ن م اى  زائ ري ن  ك رب الى  م ع ل ى  و ع ت ب ات  ع ال ي ات. ق م ، ن ش ر ن ج ب ا،  ــ ف رن ام ه  ك وى  ع ش س
1380، 120ص.

102. هاديان ، على (متولد 1342)

كاروان  اشك . تهران ، آريا زمين   ، چاپ 2، 1384، 52ص، رقعى.
گزارش ســفر نويسنده به كربال و ديگر شهرهاى عراق اســت. وى شنيده ها و مشاهدات 

خود را در قالب داستان بيان نموده است.

103. هوشيار، امين (متولد 1347)

ــفر به كربال). اهواز، ترآوا،  ــفرنامه كربال (خاطرات هفت روزه يك زائر در اولين س س
1394، 88ص، رقعى. 

104. هدايتى، سيداحمد (1250 ـ 1334)

ــفرنامه حج و عتبات 1299ش. با همكارى محمدعلى  ــق: س خار مغيالن در حريم عش
ه داي ت ى ؛ به كوشش و تصحيح على اربابى، تهران،  ورجاوند، 1389، 248ص. 

گزارش ســفرهاى حج و عتبات عاليات عراق ميرســيد احمــد هدايتى، از رجال علمى و 
سياســى عصر قاجار است. اين ســفرنامه حاوى اطالعات متنوعى اســت؛ از جمله اطالعات 
جغرافيايى مسير و گزارش آثار باستانى برخى مناطق و شرح شمه اى از دگرگونى هاى سياسى 
و تحوالت نظامى پس از جنگ اول در ايران و عراق و جزيرة العرب و شــبه  قاره هند و تبيين 
اوضاع فرهنگى آن روز و شــرح آثار اســالمى و تاريخى مكه و مدينه. در مقدمه اثر، شــرح 
حال مؤلف و خاندان وى درج شــده اســت. مؤلف پس از پايان جنگ جهانى اول، در سال 

1338قمرى سفر خود را آغاز كرده است.

105. يعقوبى گلوردى، محبوبه

تا قاف عشق. قم، ميراث ماندگار، 1387، 112ص، وزيرى.
گزارش اوصاف كربال و نجف و بيان كرامات و اوصاف امام على و امام حسين8است 
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كه در قالب يك ســفرنامه به اين دو شهر ارائه شده است. در اين كتاب به بهانه سفر به نجف 
و كربال از منظرى عرفانى به دو اين شــهر نگريســته شــده و به همين مناسبت درباره فضايل 
حضرت على و امام حســين8 و شــهداى كربال مطالبى آمده است. نگارنده نجف و كربال 
را قطعاتى از بهشــت دانسته و به توصيف رشادت هاى امام حسين، حضرت ابوالفضل، جناب 
على اكبر: و ســاير شهداى كربال مى پردازد. وى همچنين نگاهى كوتاه به زندگى پر از غم 
و مظلوميــت حضرت على7 نموده و بــه توصيف عدالت و مظلوميــت آن امام مى پردازد. 
توصيف مسجد ســهله و مسجد كوفه، وادى  الســالم، بارگاه ملكوتى امام على7 در نجف، 
بارگاه امام حســين و حضرت ابوالفضل8 در كربال، تّل زينبيه و مقام كف العباس از ديگر 

مندرجات اين كتاب است.

106. يكتايى ، محمدرضا (متولد 333)

ستاره هاى دنباله دار. تهران، استاندارد، 1386، 112ص، رقعى.
گــزارش ســفر نگارنده به كربــال در فروردين ماه 1385 اســت. عناويــن مطالب كتاب 
عبارت اند از: از مرز مهران تا شــهر شهيد محراب؛ سيزده به در در حضور زاده سيزده رجب؛ 
اهل زمزمه و مســجد سهله؛ كالفه براى علوفه؛ لبيك يا حسين7؛ مهره هايى از جنس عشق؛ 
دعا كن آدم شــوم؛ شمشــير بر فرق خودمان يا بر فرق دشــمنانمان؟؛ اول رفع نگرانى و بعداً 

پذيرايى؛ حسرت زيارت كاظمين و سامراء.
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پى نوشت ها:

ــفر به اقليم عشق (تحقيق سيدخليل طاوسى، قم، مجمع  ــفرنامه با س 1. اين بخش از مقدمه، از كتاب پنج س

ذخائر اسالمى، 1393) گرفت شده است.

2 . اعتماد السلطنه، علي خان؛ مقدم مراغه اى، على بن حسين؛ اعتماد السلطنه، علي بن حسين.

3 . شهرستانى، طالب؛ طالب، محمد اسماعيل؛ طالب شهرستانى، محمد اسمعيل.

4 . آيت اهللا طالقانى.

5 . عليرضا خان ايلخانى؛ قوانلو ايلخانى، على  رضا بن موسى.

6 . ابوالحسن خان اردالن؛ فخرالملك، ابوالحسن خان اردالن.

7 . متخلص به مژگان؛ كاظمى قمى، اقدس.

8 . معروف به بانو علويه كرمانى.


