
  شرح سفر فرنِگ بی بی کوکب بختیاری 
ش��اید بتوان گفت اولی��ن بانوی ایرانی که به س��فر 
فرنگ )اروپا( رفت و سفرنامه نوشت، »بی بی کوکب 
بختیاری« بود. او برعکس بسیاری از مردان هم عصر 
خود که به سفر فرنگ رفتند و سپس در سفرنامه های 
خ��ود ب��ا ازخودباختگ��ی و تحقیر فرهن��گ وطن، 
حیرت نامه! نوش��تند؛ ب��ا نگاهی ری��ز و منطقی و بر 
اساس اصول اعتقادی اش فرنگ را تصویر کرد و حتی 
به نقد ظواه��ر فریبنده آن پرداخ��ت. بی بی کوکب 
دختر نصیرخان سرداِرجنگ از شاخه هفت لنگ ایل 
بختیاری، در سال 1271ش به دنیا آمد. او از جوانی 
اعتقادات ق��وی و ذوق ادبی داش��ت و همین امر هم 
باعث شده بود که بانویی اهل مطالعه و تفکر باشد. در 
جوانی با فتحعلی خان سردار معظم بختیاری ازدواج 
کرد. س��ال ها بعد به همراه همسرش سفری به اروپا 
داشت و به ویژه چون پدرش برای معالجه بیماری در 
 هامبورگ آلمان اقامت داشت، سفری هم برای دیدار 

با پدر به کشور آلمان داشت.
بی بی کوکب در این سفر قلم به دست گرفت و شروع 
به نوشتن مش��اهداتش از این س��فر کرد. او ابتدای 
س��فرنامه اش را این گونه آغاز کرده است: »یاهو. رب 

یسر و تمم بالخیر، الهی عاقبت محمود گردان.

روزنامه فرنگستان کمینه کوکب بختیار است.
همتم بدرقه راه کن اي طایر قدس که دراز است ره 

مقصد و من نو سفرم 
فحمداً ثم حمداً ثم حمداً که محّول احوال بندگان 
و سبب ساز کار عالمیان اسباب و ساز سفر خیریت 
اثر فرنگ را که اطبا جهت معالجه و صیانت نفس 
واجب دانسته و اقربا بر انجام آن اصرار مؤکد دارند 
در مرافقت زوج معظم مهیا فرمود. تا دو سه ماه قبل 
از این، از همه اسباب سفر فقط عزم سفر در سر بود 

و خیال خام در نظر مینمود ولی بحمداهلل فضل 
و توفیق الهی وسایل از هر جهت تدارك و تکمیل 
گردید و حالیا خود را نه فقط عازم و جازم بل مسافر 
رو به راه و راهی پادر رکاب میبینم. جرس فریاد 

میدارد که بربندید محملها...«
بی ب��ی کوک��ب در ای��ن سفرنام��ه ضم��ن بی��ان 
پیش��رفت های مادی مردم اروپا، از ظواهر فریبنده 
و فرهنگ مادیگرایانه اروپایی��ان انتقاد می کند و در 
مقابل آن به ش��دت از عقاید و باوره��ای اسالمی و 

فرهنگ ایرانی دفاع می کند.
در واقع همین روحیه اعتق��ادی و وطن پرستی این 
بانوی بختیاری است که سفرنامه فرنگ او را از بقیه 
سفرنامه های هم عصر خود متمایز کرده است. البته 
سال ها بع��د از سفر فرن��گ، بی بی کوک��ب در سال 
1327ش به سفر مکه مش��رف ش��د. او سرانجام در 
سال 1339 ش در اصفهان درگذشت و او را در کنار 
مزار همسرش فتحعلی خان در قبرستان تخت فوالد 

دفن کردند.
  سفرنامه های حج 4 دهه اخیر

چند سال بعد از جنگ جهانی دوم و برگشت آرامش 
نسبی به دو قاره آسیا و اروپ��ا کم کم سفر رفتن های 
ایرانیان به کشورهای دیگر آغاز می شود. در این دوران 
معدود بانوانی هستند که شرح سفر خود را نوشته اند 

که تعدادی از آنها شرح سفر حج خود را نوشته اند.
اما اوج سفرنامه نویسی بانوان ایران��ی بعد از انقالب 
اسالمی، و از دهه 60 شمسی شروع شد. از این دوران 
است که بانوان دست به قلم شروع به نوشتن سفرنامه 
به وی��ژه سفرنامه ح��ج می کنند. ای��ن سفرنامه ها 
گاهی بسیار عارفانه نوشته شده مانند سفرنامه حج 
»زینب السادات علویه همایونی« از شاگردان خاص 
بانو امین اصفهان��ی، گاهی با وجه ادب��ی و فرهنگی 
نوشته شده مانند سفرنامه »ش��بستان دل« به قلم 
زهرا زواریان از بان��وان داستان نویس و پژوهش��گر 
عرصه ادبیات داستانی، و گاهی با رویکرد اجتماعی و 
با توجه به مسائل زنان، مانند آنچه خانم دکتر مرضیه 
داوودپور )بانوی پزش��ک مش��هدی( نوشته است با 

عنوان »خانه دوست اینجاست.«
گرایش بانوان ایرانی به نوشتن سفرنامه حج در چهار 
دهه اخیر نسبت به قبل از انقالب آن قدر زیاد ش��ده 
که در چهار دهه گذش��ته بیش از 200 عنوان کتاب 

سفرنامه حج نوشته و چاپ شده است.
  سفرنامه کربالی بانوان ایرانی 

گرچه در دوره قاجار چند عنوان سفرنامه حج و عتبات 
از زنان درباری قاجار باقی مانده است اما تا اوخر دهه 80 
شمسی هیچ سفرنامه مستقل کربال از سوی بانوان ایرانی 
نوشته و چاپ نشده است. اولین سفرنامه مستقل عتبات 
مربوط به سفرنام��ه کربالی خانم »مهن��از ستوده نیا« 
است. ایش��ان بانویی اصفهانی و از فعاالن قرآنی کشور 
است. خانم ستوده نیا در سال 1387ش و در شرایطی که 
اوضاع امنیتی کشور عراق چندان مناسب نبوده و همسر 
و فرزندانش هم رضایت چندانی برای رفتن ایش��ان به 
کربال نداشته اند، رضایت آنها را جلب می کند و با کاروان 
زیارتی خواهرزاده اش به سفر کربال می رود. حادثه خاص 
این سفرنامه زمانی اتفاق می افت��د که خانم ستوده نیا و 
خواهرزاده ش��ان در بین الحرمین با بمب گذاری عوامل 

تکفیری مواجه می شوند.
خانم ستوده نیا که لحظاتی پر کشیدن روح را از تن 
خود احساس کرده در بیمارست��ان کربال به زندگی 
برمی گردد. ایش��ان همه ترکش های اصابت شده به 
بدنش و حتی خرد ش��دن استخوان های پا و دست 
خود را مهر تأیید امام حسی��ن)ع( مبنی بر پذیرش 
ایش��ان در آن سفر می داند. او دردهای ناشی از این 
جانبازی را درد عش��ق به خاندان نبوت)ص( معرفی 
می کن��د و در ادام��ه سفرنامه خ��ود، از طی مراحل 
درمان در بیمارستان های ایالم و اصفهان می نویسد 
و در نهای��ت قطع نش��دن پایش را با وج��ود عفونت 
شدید، نشانه عنایت ائمه)ع( می داند. البته از ابتدای 

دهه 90 تاکنون عناوین متع��ددی از سفرنامه های 
»پیاده روی اربعین« از سوی بانوان ایرانی نوش��ته و 

چاپ شده است.
  از سفر لبنان و کشور چک تا سفر روسیه

بعد از انقالب اسالمی، زنانی از اقشار و طبقات مختلف 
فرهنگی و اجتماعی شرایط سفر به کشورهای مختلف 
را پیدا کرده ان��د. سفرهایی که محصول آنها نوش��ته 
ش��دن و چاپ سفرنامه هایی ش��ده ک��ه مخاطب را با 
دیدگاه، وضعیت و اندیش��ه بانوان ایران آشنا می کند. 
سفرنامه هایی که گاهی نویسنده اش به منظور تفریح و 
سیاحت سفر کرده و خاطراتش را نوشته، گاهی شرح 
سفر کاری و علمی خود را نوش��ته مانن��د کتاب »در 
کوچه های پراگ« نوشته زهرا ابوالحسنی چیمه، گاهی 
چون کتاب »تاوان شیعه بودن« به قلم خانم فرخنده 
کیهانی یزدی ب��ه منظور ساخت مستن��د از وضعیت 
زنان شیعه جنوب لبنان بعد از جنگ 33 روزه نوشته 
شده. گاهی به منظور ایجاد شناخت علمی از وضعیت 
اجتماعی کشورهای دیگر نوشته شده مانند سفرنامه 

روسیه خانم دکتر واعظ شهرستانی و گاهی...
و همه اینه��ا یعن��ی سفرنامه هایی که زن��ان ایرانی 
نوشته اند »تاریخ اجتماعی« را ثبت کرده که از زاویه 
نگاه یک زن مسلمان ایرانی روایت شده است؛ روایتی 
ناب که منبع مهمی برای شناخت جامعه و فرهنگ و 

وضعیت زمانه نویسنده آن سفرنامه هاست. 
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رحله ی�ا س�فرنامه کتابی اس�ت که 
نویس�نده در آن ش�رح مس�افرت 
خ�ود، ش�هرها و روس�تاهایی که به 
آن وارد ش�ده و هرآنچه ک�ه دیده و 
به نظرش جالب آمده را می نویس�د. 
در تاریخ ای�ران گرچه ب�ه تعداد کم 
اما بان�وان فرهیخت�ه ای بوده اند که 
اقدام به سفرنامه نویسی کرده و آن را 
برای مخاطبان به یادگار گذاشته اند. 
سفرنامه هایی با نگاه زنانه، موشکافانه 
 و مملو از داده های تاریخ اجتماعی...

س�فرنامه ها گاه�ی بس�یار عارفان�ه 
نوش�ته ش�ده مانن�د س�فرنامه حج 
»زینب الس�ادات علوی�ه همایونی« از 
ش�اگردان خاص بانو امی�ن اصفهانی، 
گاهی با وجه ادبی و فرهنگی نوش�ته 
شده مانند سفرنامه »شبستان دل« به 
قلم زهرا زواریان از بانوان پژوهش�گر 
عرص�ه ادبی�ات داس�تانی، و گاهی با 
رویک�رد اجتماعی مانن�د آنچه خانم 
دکتر مرضیه داوودپور نوش�ته اس�ت 
با عنوان »خانه دوس�ت اینجاس�ت«
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نگاهی به سفرنامه های بانوان ایرانی از دیروز تا امروز

 سياحت نگاري با نگاه زنانه

  احمدرضا صدري 
خاطرات مرحوم 
هاش��می  اکب��ر 
رفسنجان��ی ب��ه 
همان می��زان که 
در تاریخ نگ��اري 
مؤث��ر  انق��الب 
تواند بود، درخور 
سنجش و بررسی 
نیز هس��ت. هم از 
این رو است که از ب��دو انتش��ار مجلدات آن، 
نقد مضمون آنه��ا نیز کلید خ��ورده و به مرور 
مدعیان بیش��تري می یابد. اثري که هم اینک 
در معرفی آن سخن می رود، دربردارنده برخی 
از ای��ن نقدهاست که در فصلنام��ه 15 خرداد 
انعکاس یافته است. سهراب مقدمی شهیدانی 
فراهم آورن��ده اث��ر، در دیباچه ای��ن مجموعه 
آورده است: »خاطره نگاری رجال سیاسی، در 
همه جوامع مرسوم است و نقش آن در سامان 
دادن حافظ��ه تاریخی و تتمی��م پژوهش های 
سیاسی، قابل انکار نیست. در حقیقت خاطرات 
رهبران، مبارزان و رجال سیاسی، یک سرمایه 
ملی است که به خودی خود می تواند مش��عل  
فروزنُه توی پی��چ در پیچ تاریخ ق��رار گیرد اما 
ش��وربختانه این تم��ام ماجرا نیس��ت و هیچ 
تاریخ نگار منصف��ی نمی تواند و نباید آسیب ها 
و چالش های ف��راراه خاطره نگ��اری را نادیده 
بینگارد ی��ا در مواردی از نق��ش مخرب آن در 
تاریخ نگ��اری، غفلت ورزد. جن��اب آقای اکبر 
بهرمانی مشهور به هاشمی  رفسنجانی، مردی 
است که همزمان با آغ��از نهضت امام خمینی، 
در میدان مبارزات سیاسی وارد شد و به زودی 
خود را به رأس ه��رم مبارزاتی نزدیک ساخت 
و تقریباً تا چه��ار دهه بعد از پی��روزی انقالب 
اسالم��ی، هم��واره در مسئولیت های سیاسی 
عالی قرار داشت. روایت های او از وقایع مربوط 
به تحوالت سیاسی نهضت و نظام، قطعاً برای 
همه تاریخ پژوهان انق��الب اسالمی، از اهمیت 

باالیی برخوردار است و دقیقاً به همین دلیل، 
اگر عم��داً یا سهواً مطالب خ��الف واقع در این 
خاطرات وارد شده باش��د، اثر تخریبی آن در 
مخدوش س��ازی حافظه تاریخ��ی محققان و 
جهت دهی ناروا به پژوهش های تاریخی، قابل 

محاسبه نخواهد بود«.
گردآورنده این اثر در بخش��ی دیگر از مقدمه 
خویش، در معرفی تعداد و موضوع نقدهاي گرد 
آمده در این مجموعه می نویسد: »نوشتار حاضر 
مجموعه 10 مقاله در نق��د خاطرات سیاسی 
مرحوم هاش��می  رفسنجانی است که همگی 
در سال های حیات وی، در فصلنامه تخصصی 
15 خرداد منتشر شده است. در گردآوری این 
مجموعه تالش بر آن بوده که بخش های متنوع 
خاطرات مرحوم هاشمی مورد نقد واقع شود تا 
مخاطبان ارجمند و حقیقت جو با سنخ نقدهای 
متنوع وارد بر آثار ایشان آش��نا شوند. لذا این 
مجموعه تنها پیش درآم��دی بر نقد مجموعه 
خاطرات سیاسی آقای هاشمی است و به هیچ 
وجه نمی ت��وان و نباید بدان اکتفا ش��ود. وجه 
امتیاز این مجموعه، تمرک��ز بر مستندنگاری 
و بازخوانی علمی روایت های مرحوم هاشمی 
است. نقض و ابرام های صورت پذیرفته در این 
مجموعه، نوعاً به ضمیم��ه منابع و مستندات 
تاریخی معتبر، صورت پذیرفته و امید است این 
مسئله در قضاوت جامعه علمی کشور مورد نظر 

واقع شود و مقبول افتد.
دو مقاله نخست با عنوان مبارزه در تردید و ابهام 
و خاطراتی پر از ابهام و پرسش های بی پاسخ، 
ه��ر دو به قل��م تاریخ نگ��ار انق��الب اسالمی، 
حجت االسالم والمسلمین سیدحمید روحانی 
نگارش یافته است ک��ه در آن به تبیین برخی 
محورهای انتقادی کلی در مجموع روایت های 
تاریخی آقای هاش��می، پرداخته ش��ده است. 
امتیاز ای��ن دو مقاله، بیان برخ��ی ارتکازات و 
مشاهدات تاریخی نگارنده است که اوالً خود از 
همرزمان آقای هاشمی بوده و ثانیاً تنها کسی 
است که از سوی امام خمینی مأموریت تدوین 
تاریخ انقالب اسالمی به وی محول شده است.

 نگاه��ی ب��ه خوش بینی ه��ای فرمایش��ی و 
ژست ه��ای دموکراتی��ک آق��ای هاش��می 
رفسنجانی عنوان مقاله سوم به قلم دکتر مظفر 
نامدار است که از ابت��دای دوره سوم فصلنامه 
تخصصی 15 خرداد تاکن��ون، سردبیری این 
نش��ریه را بر عهده داش��ته است. این نوشتار، 
با رویکردی تحلیلی، به نق��د کارنامه سیاسی 
متناقض نما و پرفراز و نش��یب آقای هاش��می 

پرداخته است.
مقاله چهارم با عنوان آسیب ش��ناسی انتقادی 
ش��یوه های خاطره گوی��ی آیت اهلل هاش��می 
 رفسنجانی ب��ا تأکید بر کت��اب دوران مبارزه، 
به نقد اختصاصی نخستین مجموعه خاطرات 
آقای هاشمی  رفسنجانی اختصاص یافته است. 
نظر به اهمیت خاص این اثر در ریل گذاری شیوه 
خاطره گویی مرحوم هاشمی، نقد روش محورانه 
آن می تواند در خوانش انتقادی سایر آثار مشابه 

نیز مورد استفاده قرار گیرد.
 بررسی تطبیقی اندیش��ه های امام خمینی و 
عملکردهای هاشمی  رفسنجانی عنوان مقاله 
پنجم است که تالش دارد از ابتدای مبارزات تا 
سال های پایانی حیات امام، به بررسی تطبیقی 
اندیشه و کارنامه سیاسی آقای هاشمی با امام 
خمینی بپردازد و فاصله محسوس او با امام را با 

تکیه بر مستندات تاریخی تبیین سازد.
مقاله ششم با عنوان نظری اجمالی به ادعاهای 
بدون دلیل در خاطرات هاشمی  رفسنجانی، بر 
یک آسیب مهم در مجموعه خاطرات ریاست 
فقید مجمع  تشخیص  مصلحت متمرکز شده و 
در پی تجمیع ادعاهای بدون دلیل در خاطرات 
ایشان است. مقاالت هفتم و هش��تم به نقد و 
بررسی دو کتاب به سوی سرنوشت و اوج دفاع، 
اختصاص یافت��ه که به همت دفت��ر مطالعات 
و تدوین تاریخ ای��ران و زیر نظ��ر جناب آقای 
سلیمی نمین تحریر ش��ده است. امتیاز این دو 
مقاله، تمرکز بر جزئیات تاریخی و نقد تحلیلی 

و تطبیقی برخی گزاره های خاص است.
روتوش کتاب هاش��می ب��دون روتوش عنوان 

مقاله ای است به قلم استاد سیدحمید روحانی 
که تالش دارد به نق��د روش های نامتعارف در 
القای مشهورات و متشابهات تاریخی به جای 
رخدادها در مجموعه مصاحبه های آقای صادق 

زیباکالم با مرحوم هاشمی بپردازد.
هبوط در مه عنوان آخرین مقاله از این مجموعه 
است که به نقد کتاب پا به  پای سرو؛ خاطرات 

خانم عفت مرعشی پرداخته است.
گفتنی آنکه نقد خاطرات سیاسی یک شخصیت 
با انکار خدمات وی یا نفی گزاره های درست در 
خاطرات او تالزمی ن��دارد. انتظار آن است که 
همه دوستداران مرحوم هاشمی، به مجموعه 
نقدهای مطروح��ه در ای��ن اثر ب��ه دیده یک 
پیوست اصالحی و تکمیل��ی بنگرند و چه بهتر 
که متولیان انتش��ار خاطرات ایشان، به بازنشر 
انتقادات علم��ی در ضمیمه مجموعه خاطرات 
ایشان همت گمارند تا خوانندگان و محققان، 
امکان قضاوت و صحت سنجی گزاره های مطرح 
در خاطرات آقای هاشمی را داش��ته باشند. با 
توضیحات پیش گفته مش��خص می ش��ود که 
عنوان »روایت های ناروا« نه ب��ه معنای اصرار 
بر وجود چنین وصفی در مورد همه گزاره های 
تاریخ��ی من��درج در خاطرات آقای هاش��می 
است بلکه بدان معناست ک��ه نویسندگان این 
مجموعه مق��االت تالش کرده ان��د گزاره های 
نادرس��ت را از خاطرات ایش��ان استخراج و به 
صورت مستند نقد کنند تا س��ره از ناسره جدا 
ش��ود و روایت های ناروای مندرج در مجموعه 

خاطرات آقای هاشمی، معلوم شود.
تدوین ای��ن مجموعه، گام کوچک��ی است در 
جه��ت مقابله با خط��ر تحریف تاری��خ انقالب 
اسالمی که امیدواریم م��ورد استفاده محققان 
ارجمن��د و خوانندگان فرهیخته، ق��رار گیرد. 
الزم به تذکر نیست که نق��د و نظرات سازنده 
خوانندگان محترم، چراغ راهی در جهت تکمیل 
و رف��ع نواقص احتمال��ی ای��ن مجموعه تلقی 
می شود. باشد که این وجیزه در منظر امام غایب 
از نظر مقبول افتد و نویسندگان و خوانندگان 

آن مشمول دعای امام و شهیدان باشند«.

 به بهانه انتشار نقدهاي مجموعه اي از صاحب نظري 
بر خاطره نگاري هاي مرحوم اکبر هاشمي رفسنجاني

در اشاره به مصاديق »روايت هاي ناروا«
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  انوشه میرمرعشی
سفرنامه ها از رهیافت هاي شاخص به تاریخ، فرهنگ 
و آداب و س�نن ه�ر دوره هس�تند. ای�ن گزارش ها 
عمدتًا توس�ط مردان به نگارش درآمده اند و بانواني 
که ب�راي این امر دس�ت به قل�م برده اند، کم ش�مار 
هس�تند. در مقالي ک�ه پی�ش رو داری�د، برخي از 
بانوان س�یاحت نگار معرفي و مضمون نگاشته هاي 
ایش�ان بازنمایي ش�ده اند. امید آنکه تاریخ پژوهان 
و عم�وم عالقه من�دان را مفی�د و مقب�ول آی�د.

   
رحله یا سفرنامه کتابی است که نویسنده در آن ش��رح 
مسافرت خود، شهرها و روستاهایی که به آن وارد شده 
و هر آنچه که دیده و به نظرش جالب آمده را می نویسد. 
معموالً بیش��تر سفرنامه نویسان به ش��رایط فرهنگی، 
اجتماعی و سیاسی و اقتص��ادی منطقه جغرافیایی که 
به آن وارد شده اند و روحیات مردمان دیار مقصد اشاره 
می کنند. و همه اینها یعن��ی سفرنامه ها حاوی مطالب 
خواندنی و جذابی است که بسته ب��ه اطالعات، دقت و 

معرفت نویسنده آن می تواند قابل تأمل تر باشد.
در تاریخ ایران گرچه به تعداد کم اما بانوان فرهیخته ای 
بوده اند که اقدام به سفرنامه نویسی ک��رده و آن را برای 
مخاطبان ب��ه یادگار گذاش��ته اند. سفرنامه هایی با نگاه 
زنانه، موشکافانه و مملو از داده های تاریخ اجتماعی... در 
این مطلب به شکل مختصر به این سفرنامه های تاریخی 

اشاره شده است.
  بانوی سفرنامه نویس عصر صفوی

یک��ی از قدیمی تری��ن سفرنامه هایی ک��ه توسط یک 
بانوی ایرانی نوشته ش��ده است؛ »سفرنامه منظوم حج  
بانوی اصفهانی« است. متأسفانه درباره هویت نویسنده 
اطالعات چندانی در دسترس نیس��ت. تنها همین که 
نامش »ش��هربانو بیگم« است و از س��ادات اردوباد؛ اما 
وی خود را همس��ر »میرزاخلیل« یکی از منش��ی های 
دیوان عالی  شاه سلطان حسین صفوی معرفی می کند. 
او در ابتدای سفرنامه منظومش )همه سفرنامه به زبان 
ش��عر است( توضیح می ده��د که پس از ف��وت همسر 
عزی��زش نتوانسته غم ف��راق »میرزاخلی��ل« را تحمل 
کند و برای تسکین غم از دس��ت دادن همسر عزم سفر 

»حج« می کند.
احساسات زنان��ه در سفرنامه همس��ر میرزاخلیل موج 
می زند. او از دیدن چند تن از اقوامش در منطقه دولت آباد 
قزوین بسیار ذوق زده می ش��ود یا مث��اًل وقتی در طول 
مسیر با سختی ه��ا و ناامنی های منطق��ه تحت سلطه 
عثمانی ها مواجه می ش��ود، از ترس ها و اضطراب هایش 
سخن می گوید و حتی چون خیلی به شهر اصفهان عالقه 
داشته وقتی به شهر حلب )در سوریه امروزی( می رسد 
و بازارها و کوچ��ه و خیابان های آنجا را ش��بیه اصفهان 

می یابد خوشحالی اش را این گونه بیان می کند:
شبیه اصفهان دیدم حلب را                   

به ایران توأمان دیدم حلب را   
این بانو وقتی به شهر مکه می رسد به توصیف دیده هایش 

می پردازد...
به سنگستان کعبه رو نهادند              

   غم و اندوه را یکسر نهادند
ز بعد چار فرسخ، پنجم ماه                  

نمایان گشت چون مه کعبة اهلل   
و سپس شروع به توضیح دادن اعمال حج می کند...

سحر چون خور برآورد از افق سر       
روان گردیدم از وادی معشر  

چو نزد جمره عقبی رسیدم                 
عنان محمل خود را کشیدم  

به فرمان خداوند یگانه                      
نمودم رجم و گردیدم روانه  

پس آنگه در منی خرگه تکیدم             
جمل از بهر قربانی خریدم...  
عالقه شهربانوبیگم به خاندان رسول اهلل- صلی اهلل علیه 
و آله و سلم- در اش��عارش عیان است. به ویژه وقتی به 
مدینه می رسد و می بیند که در حرم ائمه بقیع بوریا پهن 
شده است خیلی ناراحت می شود و آرزو می کند که شاه 

ایران برای آن حرم های مطهر فرش بفرستد.
ز فرقت شرحه شرحه گشت سینه       

  رسیدم تا به نزدیک مدینه 
ز شوق مرقد طه و یاسین                  

فراق کعبه قدری یافت تسکین  
چو چشمم زان حرم گردید روشن        

تو گویی کرد رجعت روح در تن  
و در آخر این بانو با غم شرح جدا شدن از مدینه و حرکت 

به سوی وطن سفرنامه اش را به انتها رسانده است.
   2 بانوی درباری سفرنامه نویس 

از دوره ناصرالدی��ن ش��اه قاجار چندی��ن سفرنامه حج 
داریم که بانوان درباری آن را نوش��ته اند. اما دو تا از این 
سفرنامه ها، با نگاه ریزبینانه تر و با لطافت زنانه تری نوشته 
شده است. یکی را یک بانوی دربار ناصری و یکی را یک 

بانوی درباری هندی اما فارسی زبان نوشته است.
سفرنام��ه اول مرب��وط به سکین��ه سلط��ان ملقب به 
»وقارالسلطن��ه« همسر ناصرالدین ش��اه اس��ت. البته 
وقارالسلطنه در سال 1317ق )1279ش( یعنی چهار 
سال بعد از کشته شدن ناصرالدین ش��اه و در حالی که 
دوباره ازدواج ک��رده است همراه ب��رادرش راهی سفر 

عتبات و حج می شود.
وقارالسلطن��ه با قلمی طنزگونه ش��رح سفر خ��ود را از 
خداحافظی با بستگان و دوستان شروع می کند و ریز به 
ریز و به شکل روزانه شرح سفرش را ابتدا به کربال و نجف 

و سپس به مکه و مدینه شرح می دهد.
ام��ا سفرنام��ه دوم در کتابخانه آستان ق��دس رضوی 
)مش��هد( سفرنامه حجی به زبان فارسی وجود دارد که 
توسط »ش��اه جهان بیگم« اهل هند نوشته شده است. 
این بانو از امیره های شهر »بهوپال« هند است که خود و 

همسرش از نسل پادشاهان مغولی هندوستان بوده اند.
شاه جهان بیگم در سال 1280ق )برابر با 1243ش و 
همزمان با دوره پادش��اهی ناصرالدین شاه قاجار( به 
سفر حج رفته و به فارسی روان و زبانی ساده شهر مکه 
و اعمال حج را با نگاهی موش��کافانه و لطیف توصیف 

می کند.


