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(قسمت اول)
مهدي مهريزي

حج يكي از مظاهر و منابع فرهنگ و تمدن اسالمي 
اسـت. مي تـوان گفـت يكـي از راه هـاي پي بـردن به 
نظريه هـاي اسـالمي در موضوعاتي خـاص، تحليل 
معارف و آموزه هاي ديني دربارة حج است؛ چنانكه 
تحليل وقايع و آنچه در حج گزاري مسلمانان رخ داده 

نيز مي تواند نشان دهندة بازتاب 
و تأثيـر آن آموزه هـا در زندگـي 

مسلمانان باشد.
موضوع و مبحث زن از مباحثي 
اسـت كـه مي تـوان آن را در پرتو 
تعليمات اسـالمي در بـارة حج و 
نيز حج گزاري مسلمانان به بحث 

گذاشت.
ايـن مسـأله را از چنـد زاويـه 

مي توان مطالعه كرد:
الف: آموزه هاي اسالمِي حج، چه 
تصويري از زن را نشان مي دهد.

ب: رفتـار و فرهنـگ مسـلمانان 
حج گزار تا چه پايه بدان آموزه ها 
نزديك است و از آن تأثير پذيرفته 

و مي پذيرد.
ج: تلّقي زنان از حج و آموزه هاي 
آن چيسـت و زنـان مسـلمان چه 
كارهايـي در بـارة حج بـه انجام 

رسانده اند.
بـر ايـن اسـاس، بررسـي همه 
جانبة مسألة «زنان و حج» ايجاب 
مي كند كـه پژوهش هايي در سـه 

محور انجام گيرد:
يك.  زن درآموزه هاي دينِي حج
دو.  زن در حج گزاري مسلمانان

سـه. تلّقي زنان از حـج و رفتار 
زنـان در بـارة حـج در تاريـخ 

اسالمي
در ذيل هر يك از اين سـه محور 
به ايـن موضوعـات جزئـي بايد 

پرداخته شود.
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زن درآموزه هاي حج  زن درآموزه هاي حج  زن درآموزه هاي حج *

وجوب حج بر زنان1. وجوب حج بر زنان1. وجوب حج بر زنان
همراه داشتن َمحرم در سفر حج2. همراه داشتن َمحرم در سفر حج2. همراه داشتن َمحرم در سفر حج

حج استحبابي زنان3. حج استحبابي زنان3. حج استحبابي زنان
اشتراط و عدم اشــتراط اذن همسر در 4. اشتراط و عدم اشــتراط اذن همسر در 4. اشتراط و عدم اشــتراط اذن همسر در 

سفر حج واجب
اختالط زن و مرد در طواف5. اختالط زن و مرد در طواف5. اختالط زن و مرد در طواف

عدم اشتراط تقدم و تأخر در نمازهاي . عدم اشتراط تقدم و تأخر در نمازهاي . عدم اشتراط تقدم و تأخر در نمازهاي  6
مسجد الحرام

وجوب كشــف صورت براي زنان در 7. وجوب كشــف صورت براي زنان در 7. وجوب كشــف صورت براي زنان در 
احرام

و...

زنان در حج  زنان در حج  زنان در حجگزاري مسلمانان *

زن در سفرنامه1. زن در سفرنامه1. زن در سفرنامههاي مردان
قوانين و مقررات كشــورهاي اسالمي 2. قوانين و مقررات كشــورهاي اسالمي 2. قوانين و مقررات كشــورهاي اسالمي 

نسبت به حج زنان
قوانين و مقررات وضع شــده از سوي 3. قوانين و مقررات وضع شــده از سوي 3. قوانين و مقررات وضع شــده از سوي 

اميران مكه و مدينه نسبت به حضور زنان
و...

زنـان در دورههـاي  *  حجگـزاري 

اسالمي
چگونگي حج1. چگونگي حج1. چگونگي حجگزاري زنان

خدمت زنان به حج2. خدمت زنان به حج2. خدمت زنان به حج
تلقي و برداشت زنان از احكام و اسرار 3. تلقي و برداشت زنان از احكام و اسرار 3. تلقي و برداشت زنان از احكام و اسرار 

و معارف سفر حج
مقايسة سفرنامههاي مردان و زنان ـ 

تحليلهــاي زنــان در باب اســرار و  ـ 
معارف حج

فتاوا و آراي فقهي زنان دربارة حج ـ 
آنچه تاكنون دراين زمينهها بهصورت ويژه 
باب  تأليف شده، بسيار اندك است. آثاري در
مناســك و احكام بانــوان تأليف گرديده كه 
مناسك النسوانتريــن آن كتاب مناسك النسوانتريــن آن كتاب مناسك النسوان، شيخ  كهن
ابوالفتوح كراجكي (م 449ق.) اســت كه به 

درخواست صارم الدوله تحرير شده است.1
همچنيــن كتابي با عنوان نهــج البيان في 

مناسك النسوان.2
در دوران معاصر نيز كتبي با عنوان احكام 
بانــوان در عمره و حج بــر پاية فتاواي فقهي 

مراجع تقليد نشر يافته است.
از اينگونه آثار فتوايي و فقهي كه بگذريم، 
الدرر الفرائد اتوان به كتاب الدرر الفرائد اتوان به كتاب الدرر الفرائد المنظمة في  مي
مكةالحــاج و طريق مكةالحــاج و طريق مكة المعظمة، تأليف  أخبار
عبدالقادر محمــد بن عبدالقــادر بن محمد 
977م 977م 977ق.)  (االنصــاري الجزيــري الحنبلــي (االنصــاري الجزيــري الحنبلــي (
تَْن از زنان  62 تَْن از زنان  62 تَْن از زنان  اشــاره كرد كه در جلد دوم،
سرشــناس و بزرگ را كه به حــج رفتهاند، 

معرفي ميكند.3
(اي در ميقات حج، (اي در ميقات حج، (ش53) همچنين مقاله

زن و حجبــا عنوان زن و حجبــا عنوان زن و حج4 به چاپ رســيده كه به 
مباحث كلي در اين موضوع پرداخته است.

در اين نوشتار مباحثي در محور دوم؛ (زن 
گزاري مســلمانان) ارائــه ميگردد  در حج
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و اين قســمت از مقاله، گزارشي است از 
بررسي سفرنامههاي حج مردان.

زن در سفرنامههاي حج
1. ســفرنامه نويســي از منابع معرفتي در 
حوزة تاريخ اســت. در سفرنامهها اطالعاتي 
دربارة تمدنها، آداب و رســوم ملل، علوم و 
دانشهاي معمول، روابط سياسي و روحيههاي 
شناسي ملل و بسياري چيزهاي  فردي، جامعه
براي دوره هايي از تاريخ كه . براي دوره هايي از تاريخ كه . براي دوره هايي از تاريخ كه  ديگر نهفته است
منابع اندك دارد سفرنامهها گنجينة ارزشمندي 

را در خود جاي دادهاند.
برهمين قاعده، ســفرنامه2. برهمين قاعده، ســفرنامه2. برهمين قاعده، ســفرنامههاي حج، كه 
توسط مسلمانان و موّرخان به تحرير درآمده، 
يكي از گنجينههاي ارزشمند، براي آگاهي 
از فرهنگ حج در گذشتههاي دور و نزديك 

است.
در ادوار مختلف، بيش وكم مسلمانان در 
شرق و غرب جهان اسالم، به فارسي و عربي 
سفرنامههايي را به قلم آوردهاند، كه بسياري 
از آنها تاكنون به چاپ رسيده و مواردي نيز 
هنوز چاپ نشــده يا متن آن مفقود گرديده 

است.
براساس تتبّع يكي از محققان، تاكنون 50 
سفرنامه به 101 سفرنامه به 101 سفرنامه به  ســفرنامه به زبان عربي5 و نيز 

زبان فارسي تحرير شده است.6
3.  از موضوعاتــي كه در تجزيه و تحليل 

سفرنامههاي حج ميبايست مورد توجه و 
ها»  «زن در سفرنامه دقت قرار گيرد، مســألة
اين مســأله از دو زاويه قابل تحليل و . اين مســأله از دو زاويه قابل تحليل و . اين مســأله از دو زاويه قابل تحليل و  اســت

بررسي است:
*  بررسي سفرنامههاييكه به دست زنان 
نگارش يافته و مقايســة آن با ســفرنامههاي 

مردان. 
عنوان يك موضوع در سفرنامه ها؛   زن به*  زن به*  زن به

سفرنامههاي زنان يا سفرنامههاي مردان.
مقصود آن اســت كه با تحليل و بررسي 

سفرنامهها روشن گردد كه:
نويســان درگــزارش حج به  آيا سفرنامه

حضور زنان توجه داشته اند يا خير؟
و اگر توجه داشــتهاند، چه چيزي بيشــتر 

براي آنان قابل توجه بوده است؟
عبادتشان، تبعيضها، حجابشان و يا امور 

ديگرآنان؟
از اين بررسيها ميتوان به دست آورد كه 
حضور زنان در حج چه ميزان بوده است و نيز 
نوع پوشش و تعامل آنان با مردان را  تا حّدي 
ميتواند از دل اين سفرنامهها به دست آورد.

همچنين از اين بررسيها ميتوان تفاوت 
نگاه سفرنامهنويســاِن غرب و شــرق جهان 
اسالم و نيز زنان و مردان را استخراج و تحليل 

كرد.
در اين نوشــتار، ســه مورد از سفرنامههاي 
كهن؛ يعني سفرنامة ناصرخسرو قبادياني، ابن 
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جبير و ابن بطوطه و يك مورد از سفرنامههاي 
دورة معاصر؛ يعني ســفرنامة جالل آل احمد 

مورد پژوهش و بررسي قرار گرفته است:
قبادياني 1. سفرنامة ناصرخسرو 

ق394 ق394 ق.) (481 ـ 
ناصر خسرو تا 43 ســالگي شغل ديواني 
و دبيري داشــت و در آن سن، دچار انقالب 
سفر وي هفت . سفر وي هفت . سفر وي هفت  روحي شــد و عزم سفر كرد
ســال طول كشيد و در اين هفت سال، چهار 
نوبــت حج بهجا آورد. گزارش ســفر هفت 
ســالة او، ســفرنامة وي ميباشــد كه به زبان 

فارسي نگاشته شده است.
شرح چهار نوبت حج وي، كه چهارمين 
آن مفصلتريــن آنها اســت، از ســفرنامه 
«ميقات حج»7 استخراج شــده و در فصلنامة

به صورت كامل آمده اســت. قابل توجه آن 
كه در اين چهار ســفر، هيچ ياد و نشــاني از 
نوبت. نوبت. نوبتهاي حج  خوبي يــا بدي زنان نيســت

ناصر خسرو بدين قرار است:
قمري438 قمري438 قمري. 438  سال 438  سال  سفر اول:

ورود به مدينه . ورود به مدينه . ورود به مدينه  قمري439 قمري439 قمري سفر دوم: سال 
ذي حجه12 ذي حجه12 ذي حجه. ذي قعده و خروج از مكه 26 ذي قعده و خروج از مكه 26 ذي قعده و خروج از مكه 

سفر سوم: سال 440 قمري. ورود به مكه 
ذي حجه8 ذي حجه8 ذي حجه.

ورود به. ورود به. ورود بهمكه   مكه مكه  قمري 244 قمري 244 قمري سفر چهارم: سال
خروج از آن،  اآلخر و  اآلخر واآلخر و جمادي يكشــنبه آخر

ذي19 ذي19 ذيحجه.

ق540 ق540 ق) (614سفرنامة ابن جبير (614سفرنامة ابن جبير (614 ـ  سفرنامة ابن جبير 2. سفرنامة ابن جبير 2. 
محّمد بن احمد بن جبير در بلنسية اسپانيا 
وي شاعر، اديب، فقيه و سيّاح بود. وي شاعر، اديب، فقيه و سيّاح بود. وي شاعر، اديب، فقيه و سيّاح بود.  متولد شد
سه بار به مشــرق زمين سفر كرد و عالوه بر 
زيارت خانة خدا، شــهرهايي را كه در مسير 
اســپانيا به مكه اســتـ  مانند مدينــه، كوفه، 
بغــداد، موصل، حلب و دمشــق  ـ  ديد و در 

سفر اخير خود، در اسكندريه درگذشت.
ســفرنامة وي، گــزارش يكــي از ايــن 
578 ام شوال 578 ام شوال 578  سفرهاســت كه در جمعه، سي
محرم 22 محرم 22 محرم  قمري آغاز شــده8 و روز پنج شنبه 
مدت . مدت . مدت  به شهر خود، غرناطه مي581 به شهر خود، غرناطه مي581 به شهر خود، غرناطه ميرسد سال 

اين سفر دو سال و سه ماه و نيم بود.9
شــنبه 13  ايــن ســفر، روز پنج وي در 
قمري به مكه مي579 قمري به مكه مي579 قمري به مكه ميرسد  ربيع اآلخر ســال 
حجــة همان ســال از مكــه خارج  ذي22 ذي22 ذي و 
اقامت وي . اقامت وي . اقامت وي  ميشــود و روانة مدينه ميگردد
به طول ) به طول ) به طول  (روز (روز (هشت ماه و اندي روز 245 روز 245  245 در مكه 245 در مكه 
مي انجامد.10 پس از ورود به مدينه، پنج روز 
جا اقامت مي گزيند و روز شــنبه  نيــز در آن

هشتم محرم از مدينه عازم عراق ميشود.11
اين سفرنامه توسط پرويز اتابكي به فارسي 
از سوي مؤسسة 1370 از سوي مؤسسة 1370 از سوي مؤسسة  ترجمه شده و در سال 
چاپ و نشــر آســتان قدس رضوي به چاپ 

رسيده است.
اين ســفرنامه، حــاوي مطالــب و نكات 
تاريخــي و جغرافيايي فراوان اســت كه در 
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اينجــا تنها نگاه او به زن گزارش ميشــود. 
اين ســفرنامه از معدود ســفرنامههايي است 
كه توجه بســيار به حضور زنــان دارد و در 
جــاي آن، گزارش هايــي در اين باب  جاي

ديده ميشود.
اكنون برخي از اين موارد را ميآوريم:

*  آمدن باران در مسجد الحرام
«از آنچه واجب است در بركت زيارت و 
ثبت و درج شود، ) ثبت و درج شود، ) ثبت و درج شود،  (فضل ديدار (فضل ديدار (بيت اهللا الحرام
اين است كه در روز جمعه نوزدهم جمادي 
األولي، برابر نهم ســپتامبر، خداوند درياي 
رحمت خود را مّواج ساخت و چنان كه پيامبر 
خدا9 فرموده است: سرچشمة فّياض باران 
سرازير شــد و اين (بارندگي) پس از نماز 
عصر و پيش از شــامگاه روز مذكور بود. 
بارانــي نيكو باريدن گرفت و مردم به ِحْجر 

(روي آوردند و زير ناودان مبارك (روي آوردند و زير ناودان مبارك (كعبه) 
ايســتادند، پيراهنهاي خود را از تن برون 
كردند و آبي را كه از ناودان فرو ميريخت 
بر ســر و دســت و دهان خويش افشاندند 
و نوشــاندند و پيرامون آن محل به انبوهي 
گردآمدند و ازدحام كردند و غريو و غلغله-

خواست و  هر كس مي. هر كس مي. هر كس مي اي بزرگ برآوردند
ميكوشــيد از آن رحمت الهي به پيكر خود 
سهم و نصيبي رســاند، بانگ دعاي ايشان 
بر آسمان بلند بود و اشك سيل آساي اهل 
خشــوع و زاري آنان ســرازير بود و جز 
بانگ اســتغاثه دعا و شيون گريه به گوش 
نميرســيد. زنان بيرون از سنگچيِن ِحْجر 
ايستاده و با ديدگاني اشكبار و دلهايي زار 
قرار آرزو ميكردند كه بدان جايگاه در  و بي
تواننــد آمد، بعضي از حاجياِن نايب الّزيارة 
تر  مهربان، جامة خود را بــدان آب مبارك
ميكردند و نــزد زنان ميآمدند و آن جامه 
افشــردند،  را بر دســت بعضي از زنان مي
ايشــان آن را مينوشيدند و بر رخساره و 

فشاندند.»12 تن خويش مي
*  ورود زنان به درون كعبه

ابن جبير گويــد: «دِر كعبــه (و بيت اهللا 
به روزهاي دوشــنبه و آدينه گشوده ) به روزهاي دوشــنبه و آدينه گشوده ) به روزهاي دوشــنبه و آدينه گشوده  العظيم
ميشــود جز در مــاه رجب كه هــر روز باز 
ميشود»13 در اين روزها فقط مردان به درون 
كعبــه ميروند. در روز بيســت و نهم رجب 
رفتن بــه درون كعبه اختصاص به زنان دارد. 

(به سبب وجود انبوه مردان (به سبب وجود انبوه مردان (كه همواره 
اين زنـان بينوا و ) اين زنـان بينوا و ) اين زنـان بينوا و  كعبه را انباشـته اند
مغبونانـد؛ زيرا خانـة گرامـِي كعبه را 
ميبينند و در آن پناه گرفتن نميتوانند. 
نگرنـد و بر  حجراألسـود مبارك را مي
(برنـد (برنـد (و خون  بوسـيدن آن حسـرت مي
و بهرة آنان از اين فيض، ) و بهرة آنان از اين فيض، ) و بهرة آنان از اين فيض،  خورند دل مي
تنها ديدن اسـت و آه به افسوس دميدن 
و در عالم خيال پر كشيدن و آنان را جز 

طوافي از دور بهرهاي منظور نيست.
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آورد: وي گزارش آن را چنين مي
(«روز بيست و نهم اين ماه («روز بيست و نهم اين ماه (رجب)؛ يعني 
خانة كعبه تنها ) خانة كعبه تنها ) خانة كعبه تنها  (روز پنج شنبه (روز پنج شنبه (زيارت درون
به زنان اختصاص داده شــد و آنان از هر 
كــران درآمدند و از چند روز پيش همچون 
آمادگــي و گردهمايي براي ديــدار (ديگر) 
زيارتگاه هاي مكرم، بدين مناســبت خود را 
آماده كرده و جشن گرفته بودند و زني در 
الحرام  مكه نماند مگر آنكه آن روز در بيت
چون . چون . چون  شــرف حضور و عــّز التــزام يافت
داران كعبه براي گشودن  كليدداران و پرده
(در آن خانة كريــم به عادت قديم (در آن خانة كريــم به عادت قديم (به درون 
در خروج از كعبه شتاب كردند ) در خروج از كعبه شتاب كردند ) در خروج از كعبه شتاب كردند  كعبه رفتند
(و از زمان توقف معهــود خويش به ديگر 

روزها كاســتند) و راه را براي 
مردم نيز . مردم نيز . مردم نيز  ورود زنان گشــودند
بهخاطر آنها از طوافگاه و حيطة 
جر (اســماعيل) دور شدند و  ِحِ
پيرامون آن خانــة مبارك، يك 
تن از مردان باقــي نماند. زنان 
شتابان از پلكان به آستان كعبه 
داران  باال رفتند؛ چنانكــه پرده
هنگام به زير آمدن از آن گرامي 
خانه، نميتوانستند از ميان آنان 
زنان . زنان . زنان  راهــي به بيــرون يابنــد
زنجيروار به يكديگر پيوستند و 
چنان يكديگر را مي فشردند (كه 
شــيون كنان ) شــيون كنان ) شــيون كنان  به يك لغزش پاي
و تكبير و تهليل گويان بر روي و تكبير و تهليل گويان بر روي 

ازدحام ايشان به ازدحام . ازدحام ايشان به ازدحام . ازدحام ايشان به ازدحام  هم فرو غلتيدند
قبايل ســرويمني هنگام درنگ آنان در مكه 
به روز ) به روز ) به روز  (و باال رفتن آنان (و باال رفتن آنان (بر آســتان كعبه
مانســت و  فتح بيت المقدس مي) فتح بيت المقدس مي) فتح بيت المقدس مي (اعالم خبر
(حــاِل اينان همان حال بــود (حــاِل اينان همان حال بــود (و همان غوغا 
انبوه زنــان، نيمة اول روز را ) انبوه زنــان، نيمة اول روز را ) انبوه زنــان، نيمة اول روز را  و قيل و قال
به هميــن وضع ادامه دادنــد و در طوافگاه 
و ِحجر، داد دل گرفتند و از بوســيدن حجر 
األســود و دست ســودن بر اركان (كعبه) 
شفاي جان ُجســتند. اين روز نزد آنان بس 
بزرگ و نامدار و درخشان و با اعتبار بود. 
خداونــد آنان را مســتفيد فرمايد و عبادت 
خالصانة ايشان را عبادتي محض ذات كريم 

خود محسوب دارد.
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(باري به سبب وجود انبوه مردان (باري به سبب وجود انبوه مردان (كه 
اين زنان بينوا و ) اين زنان بينوا و ) اين زنان بينوا و  همواره كعبه را انباشته اند
مغبوناند؛ زيرا خانة گرامِي كعبه را ميبينند 
حجراألسود . حجراألسود . حجراألسود  و در آن پناه گرفتن نميتوانند
نگرنــد و بر بوســيدن آن  مبــارك را مي
و ) و ) و  خورند (برند (برند (و خون دل مي حســرت مي
بهرة آنان از اين فيض، تنها ديدن اســت و 
آه به افســوس دميــدن و در عالم خيال پر 
كشيدن و آنان را جز طوافي از دور بهرهاي 
ايشان سال به سال به انتظار . ايشان سال به سال به انتظار . ايشان سال به سال به انتظار  منظور نيست
ايــن روز و بروز اين حــال، چنان مانند كه 
چشم به راه شريف ترين و گرامي ترين عيدها 
دارند و در آماده شــدن براي بزرگداشت و 
فراهم آوردن وسايل اين عيد زيادهرويهاي 
خداوند به . خداوند به . خداوند به  بسيار و تكلّفهاي بيشمار كنند
فضل و كرم خود، بدين حسن نيت و اعتقاد، 

ايشان را جزاي خير دهاد!»14
*   حضور بي شمار زنان ايراني در مكه

«اميرالحــاج عراقــي با جمعي رســيده 
بود كه پيشتر هرگز بدين حد نرسيده بود. 
همراه او اميران ايراني خراســاني و بانوان 
شايســتة ممتازي بودند كه خاتون ناميده 
مي شــوند و جمع آنان را خواتين گويند و 
نيز بانوان بســيار از اميــرزادگان و ديگر 
ايرانيان به قدري آمده بودند كه به شــمار 

گنجيد.»15 در نمي

*  سه خاتون نامدار و نيكوكار
«ما روز جمعه به سببي عجيب در آن جا 
درنــگ كرديــم؛ بدين معني كــه براي ملك 
خاتون ـ دختر امير مســعود، شاه دربند و 
ارمنستان تا سرزمين روم ـ كه يكي از سه 
خاتوني بود كه به حج آمده بودند، ماجرايي 
اين خاتونان همــراه اميرالحاج، . اين خاتونان همــراه اميرالحاج، . اين خاتونان همــراه اميرالحاج،  پيش آمــد
ابوالمكارم تاشتكين، غالم اميرالمؤمنين كه 
شود و  هر ســال از جانب خليفه اعزام مي
هشــت سال يا بيشتر اســت كه اين مهم را 
بر عهــده دارد ـ به مّكه آمــده بودند و اين 
خاتون، به ســب وســعت مملكت پدر خود، 
گرانقدرتريــِن خاتونــان بــود. مقصود از 
معّرفي و ذكر ماجراي او اين اســت كه وي 
شب جمعه با چند تن از خدمتگزاران خاّص 
و اطرافيان خود شبانه از بطِن ُمّر روانه مّكه 
شــد و روز جمعه جاي او در ميان كاروان 
اميرالحــاج معتمدانــي از ياران . اميرالحــاج معتمدانــي از ياران . اميرالحــاج معتمدانــي از ياران  تهي بــود
خاّص خود را به جســتجو فرستاد تا او را 
بيابند و ســبب انصراف او را از همراهي با 
كاروان جويا شــوند، از اين رو مردم را به 
انتظار او نگهداشــتند تا شبانگاه روز شنبه 
دربارة ســبب انصــراف اين خاتون . دربارة ســبب انصــراف اين خاتون . دربارة ســبب انصــراف اين خاتون  بيامد
نازپرورده، تيرهاي حدس و گمان از هر سو 
روان شــد و اذهان كاروانيان براي فهميدن 
پاره اي مي. پاره اي مي. پاره اي ميگفتند:  راز نهفتة او بــه كار افتاد
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ســبب انصــراف او مخالفــت و انتقادي 
بوده اســت كه بر رفتار اميرالحاج رانده و 
َجَذبات شــوِق مجاورت : َجَذبات شــوِق مجاورت : َجَذبات شــوِق مجاورت  پــاره اي ميگفتند
كعبه مكــّرم او را ديگر بار بــه زيارت آن 
خانة معّظم كشانده است و دانستن غيب بر 
باري اصل ماجرا . باري اصل ماجرا . باري اصل ماجرا  كس بهجــز خداي نمانده
هر چه بــود، خداوند آن درنــگ و معّطلي 
ساز شد و راه ادامه حركت  كاروان را چاره
حاجيان باز و خدا را بر اين امر و گشــايِش 
كار سپاِس خاصِّ بســيار باد! پدر اين زن

ـ چنان كه پيشتر گفتيم ـ امير مسعود است 
و او را مملكتي است چنان پهناور و حكومتي 
گسترده كه طبق معلومات مسلّم بر ما، بيش 
از يكصدهزار سوار در خدمت دارد و دامادِ 
او، همســر همين خاتون، نورالدين صاحب 
آمِــد و جز آن اســت و نزديك بــه دوازده 
را در ) را در ) را در  (اين خاتون (اين خاتون (نيكوكار اين خاتون . اين خاتون .  هزار سوار دارد
راه ســفِر حاجيان آثاِر نيك بسيار است و 
از آن جمله ســقاخانه هايي است در راه كه 
براي رســاندن آِب رايــگان تعيين كرده و 
نزديك به سي اشتر و دوالِب آبكشي دارد و 
توشه زائران  همچنين براي تأمين و حمل ره
بيت اهللا از قبيل جامه و زادِ راه و ديگر چيزها 
نزديك به يكصد شتر اختصاص داده است.

وي . وي . وي  كشد شرح كارهاي نيك او به درازا مي
نزديك به بيست و پنج سال عمر دارد. 

خاتــون دّوم مــادر معّزالدين صاحب 

، برادر نورالدين  موصل و همســر بابك
خدايش رحمت  است كه صاحب شام بود ـ
كندـ  و اين زن را نيز كارهاي نيك و احسان 

بسيار است.
خاتــون ســوم دختر دقــوس صاحب 
اصفهان، از بالد خراســان اســت، او زني 
اســت گرانقدر و بزرگ شــأن كه در اعمال 
كند و كارهاي نيك اين  خير پيشدســتي مي
اعمال ) اعمال ) اعمال  (هر ســه زن و اهتمام آنان بر (هر ســه زن و اهتمام آنان بر (انجام
خير، همراه با شكوه و جالل سلطنتي بسيار 

آميز است.16 انگيز و تحسين شگفت
خاتوناني كه از ايشــان نام برديم ـ اگر 
خود هر سال حج نگزارند ـ اشتراني آبكش 
را همراه موّثقاِن خود با حاجيان روانه كنند 
كه براي ســيراب كردن آواِرگان مانده در 
راه، در سراســر جاّده در جاي هايي معلوم 
در تمام راه، همراه اين شتران . در تمام راه، همراه اين شتران . در تمام راه، همراه اين شتران  مستقر شوند
آب هســت، نيز در عرفات و مسجد الحرام 
به هر روز و شب، رايگان آب رسانند و آن 
نيكخواهان را از اين راه اجري بزرگ حاصل 
خدمت جز از جانب خداي ) خدمت جز از جانب خداي ) خدمت جز از جانب خداي  (آيد و توفيق (آيد و توفيق (انواع
در طول راه همواره بانگ . در طول راه همواره بانگ . در طول راه همواره بانگ  جّل جالله نيست
سواران بر اشتراِن آبكش شنيده مي شود كه 
مردم را به برگرفتن آِب رايگان مي خوانند و 
توشه و آبشان تمام شده نزد  كساني كه ره
كنند  آنان ميآيند و ابريقهاي خود را پر مي
خداوند ملكه : خداوند ملكه : خداوند ملكه  و منادي به بانگ رسا ميگويد
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خاتون، دختر فالن پادشــاه را كه مقامي 
اين . اين . اين  چنين و چنان دارد پايدار و باقي گذارد
گويد كه نام آن خاتون  سخن را از آن رو مي
نيكخواه را اعالم كند و عمِل خير او را اظهار 
دارد و از مردم در حق او دعا طلبد، خداوند 
پاداش كســي را كــه كاري خير كند ضايع 
( ما پيشتر معناي اين لفظ، ( ما پيشتر معناي اين لفظ، (خاتون)  نســازد! 
را شــرح داديم و گفتيم كه مصداق آن نزد 
ايشــان معادل مصداق «بانوي بزرگوار» يا 
مفهومي شايسته و سزاوار اين لفظ گرانبار 

شاهانه زنانه است.17
از شــگفتيهايي كه در امــر بديع حفظ 
آبرو و كسب اشــتهار (و عالقة بزرگان به 
ديديم اين بود كه يكي ) ديديم اين بود كه يكي ) ديديم اين بود كه يكي  داشــتن ارج و اعتبار
از خاتونان ياد شده؛ يعني دختر امير مسعود 
ـ كه پيشتر از او و پدرش ياد كرديمـ  عصر 
شــنبه ششــم محّرم و چهارمين  روز پنج
روز وصــول ما به مدينــه، در حالي كه بر 
تخت روان خود ســوار بــود و پيرامونش 
تخت روانهاي نديمهها و خادمانش حركت 
ميكرد و قاريان پيشــاپيش او ميآمدند و 
جوان و صقلبيان عمودهاي آهنين ) جوان و صقلبيان عمودهاي آهنين ) جوان و صقلبيان عمودهاي آهنين  (فّراشاِن
گشتند و مردم را از برابر  در كف، گرد او مي
دادند. بيامد تا به در مسجد  او دورباش مي
جا در پناه ملحفهاي كه بر  مكّرم رسيد و آن
او افكنده بودند پياده شد و به راه افتاد و براي 
عرض ســالم به پيشگاه حضرت خيراألنام 
پيش رفت و كنيزان و بندگان پيشــاپيش او 

ميرفتند و خادمان در حق او بانگ به دعا 
ميداشــتند و نام او را برزبان ميراندند.  بر
سپس به روضه كوچك كه ميان تربت مكّرم 
و منبر قرار دارد رفت و در پناه همان چادر 
نمــاز گزارد و آن گاه به ســوي بدنه غربي 
جــا كه گويند  روضة مكــّرم رفت و در آن
بوده ) بوده ) بوده  محل فرود آمدن جبريل(عليه الســالم
(اي افكندند و (اي افكندند و (فراشاِن)  بنشست. برابرِ او پرده
داران وي پشت آن  جوان و صقلبيان و پرده
دو عدل . دو عدل . دو عدل  پرده و گوش به فرمان او ايستادند
كاال براي تقديم صدقه، همراه او به مســجد 
آوردند. وي تا رســيدن شــب همچنان در 
جاي خود بماند تا خبر رسيد كه صدرالدين 
رئيس اصفهاني شــافعيان كه بزرگواري و 



143

13
87

ار 
 به

- 6
ه 3

مار
ش از نگاهي ديگر

حسن شهرت و نامداري در علم را پشت 
اندر پشــت به ميراث برده، براي برگزاري 
مجلس وعِظ آن شــب كه شب جمعه، هفتم 
اّما رسيدن او . اّما رسيدن او . اّما رسيدن او  محرم است، به مسجد ميآيد
به مســجد تا پاسي از شب گذشته به تأخير 
افتاد، حرم انباشــته از منتظــران بود و آن 

خاتون همچنان در جاي خود نشسته.18
ســپس آن مجلــس به پايان رســيد و 
اميرالحاج روانه شد آن خاتون نيز از جاي 
هنگام رســيدن . هنگام رســيدن . هنگام رســيدن  خــود برخاســت و برفت
صدرالديــن مذكــور پــرده را از برابر آن 
خاتون برگرفتــه بودند. او ميــان خادمان 
و همدمــان خود، پيچيده بــه رداي خويش 
نشســته بود از احتشام و نامداري شاهوار 

آن زن در شگفت شديم.19

*  حضور زنان در عمره اول ماه رجب
ترين چيزها كه ما ديديم  از شــگفت... از شــگفت... از شــگفت »
، عمه  هودج ســيد بانو ُجمانه دختــر ُفلَْيَته
امير مكثر بود كه دامــان پرده آن به جلوه 
كشــيد و نيز  و شــكوهي تمام بر زمين مي
ديگر هودجهاي متعلق به حرم امير و حرم 
سرداران وي و بســياري هودجهاي ديگر 
كــه از انبوهي و فزوني، شــمار آنها بر ما 
دشــوار و تعدادشــان بيرون از حد شمار 
ها  در سرتاسر راه، از دو سوي آتش... در سرتاسر راه، از دو سوي آتش... در سرتاسر راه، از دو سوي آتش بود
برافروخته بود، پيشــاپيش اشــتران حامل 
هودجهاي زنان توانگر و متشخص مكه نيز 

كشيدند.»20 شمع روشن ميشمع روشن مي

حضـور زنـان در عمـره روز دوم ماه   *
رجب

يعني جمعه ) يعني جمعه ) يعني جمعه  (چون روز دوم (چون روز دوم (موسم رجب
فرا رسيد راه عمره از انبوهي سواران پيادگان 
(زن و مرد همچون روز پيش بود (زن و مرد همچون روز پيش بود (و هر كس 
زنان پيــاده نايب الزياره ). زنان پيــاده نايب الزياره ). زنان پيــاده نايب الزياره  گــرم كار خويش
بســيار بود كه در اين راه مبــارك بر مردان 
خداوند بــه لطف خود . خداوند بــه لطف خود . خداوند بــه لطف خود  پيشــي ميگرفتنــد

. زيارت همه ايشان را قبول كند...
در اين ميان چون مردان به يكديگر رسند 
كنند و  دهند و به يكدگر دعا مي دســت مي
طلبند و زنان نيز چنين  براي هم آمرزش مي

كنند.21 مي
*  حضور زنان در عمره روزهاي ديگر 

ماه رجب
گزاري مرد و  عمره) عمره) عمره (در اين مــاه (در اين مــاه (رجب
زن، روز و شب پيوســته بر دوام است اّما 
اجتماع همگاني و شــامل خــاص و عام در 
همان نخستين شام، يعني شب فرا رسيدن 
موسم (عيد) نزد ايشــان صورت بندد. در 
را هر ) را هر ) را هر  (اين ماه مبارك دِر گرامي خانه (اين ماه مبارك دِر گرامي خانه (كعبه
گشــايند و چون روز بيست و نهم  روز مي
تنها به زنان ) تنها به زنان ) تنها به زنان  (اين ماه برســد (اين ماه برســد (ورود به كعبه
اختصاص داده شود. بدان روز براي زنان 
شود  در مكه جشني بزرگ نمايش داده مي
و از پيش ) و از پيش ) و از پيش  (كه قيامتي است از آرايش (كه قيامتي است از آرايش (مّكيان

اند. براي آن آماده شده
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مــا در روز پنج شــنبه پانزدهم اين 
ماه مراســم اجتماعي را براي عمره ديديم 
كه شــبيه مراسم نخستين روز اين ماه بود 
و يك تن از مــردان و زنان مكه نبود كه به 
كوتاه سخن، اين . كوتاه سخن، اين . كوتاه سخن، اين  عمره بيرون نيامده باشد
ماه مبارك سرتاســر از عبــادات گوناگون 
ها داير و سرشار  چون عمره و ديگر زيارت
است و روزهاي نخست و نيمه و نيز بيست 
تري از  و هفتم آن نصيب بيشتر و برجسته

اين مراسم دارد.22
*  حضور زنان در عمره بيست و هفتم 

رجب
شب سه شنبه بيســت و هفتم اين ماه، 
يعني ماه رجب، ديگر بار مراســمي بزرگ 
در بيرون شدن به عمره از مكيان به ظهور 
رســيد كه دســت كمي از مراسم اجتماع و 
جشن نخستين نداشت و مرد و زن به همان 
ها ـ كه پيشــتر ياد كرديم ـ  صفات و هيأت
براي تبّرك جويي از فضل اين شب، به انبوه 
هايي است  بيرون آمدند، چه اين شب از شب

كه فضيلت آن شهرت دارد.23
ابن جبير بــه جز اين مــوارد در جاهاي 
ديگر نيز حضور زنان را در انجام امور معنوي 

به اجمال گزارش كرده است.24

ق703 ق703 ق.) 703 ـ  703  ـ  (770سفرنامة ابن بطوطه (770سفرنامة ابن بطوطه (770 سفرنامة ابن بطوطه 3. سفرنامة ابن بطوطه 3. 
ابن بطوطه، سفرش را در روز پنجشنبه، دوم 
در آن هنگام . در آن هنگام . در آن هنگام  قمري آغاز كرد725 قمري آغاز كرد725 قمري آغاز كرد 725 رجب سال 725 رجب سال 

سفرش را 756 سفرش را 756 سفرش را  756  و در سال 756  و در سال  سال داشــته22 سال داشــته22 سال داشــته25
پايان ميدهد.26 اين ســفر سي ســال به درازا 
در اين مدت، هفــت نوبت حج . در اين مدت، هفــت نوبت حج . در اين مدت، هفــت نوبت حج  انجامــد مي
29،727 ،727 ، 726هاي 726هاي 28،726 يعني سال  يعني سال  يعني سال آوردجا ميآوردجا ميآورد27 به

34 74934 74934 749  و 749  و  33237 32،037 31،729 30729 30729 ،827،827،
گزارش تفصيلي ســفر حــج وي، همان 
گزارش نخســتين ســفر اســت كه در جلد 
نخست از ترجمة سفرنامه، از صفحة 451 تا 

جاي دارد215 جاي دارد215 جاي دارد.
ابــن بطوطه در اين ســفرنامه، به حضور 
كمتر  و مناســك و اعمال آن، زنان در حج 

پرداخته است كه به آن اشاره ميشود:

الف. طواف زنان مكه در شب هاي آدينه
زنــان مكه بســيار زيبا و خوشــگل و 
پاكدامن و عفيف هستند و عطر زياد مصرف 
كنند، چنانكه ممكن است زني شب گرسنه  مي
بخوابد و پول شام خود را براي خريد عطر 
هاي آدينه را به  زنان مكه شــب. زنان مكه شــب. زنان مكه شــب خــرج كند
ها بهترين  آيند و در اين شب طواف كعبه مي
، بوي عطر  پوشــند هاي خود را مي لباس
گيرد و چون زني  سراســر حرم را فرا مي
كند بوي عطر تا مدتي در  از جايي عبور مي

ماند.35 رهگذر او باقي مي

ب. حج دختر الملك الناصر و زوجه او
نخســتين وقفه من روز پنجشنبه سال 
726 بود. امير الحاج مصــر ارغون دوادار 
(دواتــدار) نائب الملك الناصــر بود. دختر 
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ناصر نيز كــه زوجه ابوبكر پســر ارغون 
مذكور بود و زوجــه الناصر به نام خونده 
كه دختر سلطان محمد اوزبك پادشاه سرا 
و خوارزم بود در آن ســال به زيارت حج 

آمده بودند.36

سفرنامه جالل آل احمد4. سفرنامه جالل آل احمد4. سفرنامه جالل آل احمد
1343 جالل آل احمد در ســال 1343 جالل آل احمد در ســال 1343 شمسي 
13 فروردين تا 13 فروردين تا 13 ارديبهشت) به حج رفته   12)
يادداشت. يادداشت. يادداشتهاي ســفر حج را با عنوان  اســت

«خسي در ميقات» منتشر كرد.
اين سفرنامه در ميان سفرنامههاي فارسي، 
يكي از بهترين و شــايد بتوان گفت بهترين 
آنها است. رواني قلم، بيان احساس دروني، 

توجه به واقعيتهاي بيرون، پرهيز از توصيه 
و اندرز، توجه به زواياي نگفته و نديدة حج، 

سبب امتياز اين سفرنامه است.
جالل در اين سفرنامه به كنار بودن زنان و 

ميدان ندادن به آنها اشارههايي دارد:
هــا در اين مراســم واقعًا كه  1. «...زن
به بقيع راهشــان نمي. به بقيع راهشــان نمي. به بقيع راهشــان نميدادند، به  كنار گودند
و امشب سر . و امشب سر . و امشب سر  به زمزم هم. به زمزم هم. به زمزم هم مشــاهد اُُحد هم
بام طبقة دوم مســعي عده ايشان جلوـ  لب 
بام ـ جا گرفته بودند براي نماز و حســابي 
دل خوش كرده و تماشا كنندة خانه و طواف 
كه دو سه تا تركمن از راه رسيدند . كه دو سه تا تركمن از راه رسيدند . كه دو سه تا تركمن از راه رسيدند  دورش
و حاليشان كردند كه زنها بايد بروند عقب 

مردها و رفتند.»37
«و بــاز ايــن زن هــا كه موقــع نماز 2. «و بــاز ايــن زن هــا كه موقــع نماز 2. «و بــاز ايــن زن هــا كه موقــع نماز 
ولي ســر صف كه ! ولي ســر صف كه ! ولي ســر صف كه  بايد بروند عقب مردها
پوش  بوديم، به تشــهد نشسته، زنكي سياه
و بچــهاش در دنبال، از ســر دوش مردها 
شلنگ زنان ميرفت به طرف حجر، تا با دل 
حرم پر بود و سوزن انداز . حرم پر بود و سوزن انداز . حرم پر بود و سوزن انداز  سير استالم كند
اما زنك انگار . اما زنك انگار . اما زنك انگار  نداشــت و صف پشت صف
نه انگار كه از ميان موانع سنگي يك بيابان 
نه هيبتي از خانه، نه حرمتي . نه هيبتي از خانه، نه حرمتي . نه هيبتي از خانه، نه حرمتي  گذرد دارد مي
براي صف نماز مردان. و ديدم كه صاحب 

خانه اوست.»38
همچنين رســاندن آب به مكه را توسط 
زبيــده، در چند جاي كتاب گوشــزد كرده 

است.39

زنـان مكـه بسـيار زيبا و خوشـگل 
و پاكدامـن و عفيـف هسـتند و عطر 
كنند، چنانكه ممكن  زياد مصرف مي
اسـت زنـي شـب گرسـنه بخوابد و 
پول شـام خـود را بـراي خريد عطر 
هاي آدينه  زنان مكه شـب. زنان مكه شـب. زنان مكه شـب خرج كند
آيند و در اين  را بـه طواف كعبـه مي
هاي خـود را  ها بهترين لباس شـب
، بوي عطر سراسر حرم  پوشـند مي
گيرد و چون زني از جايي  را فـرا مي
كند بـوي عطر تا مدتي در  عبور مي

ماند رهگذر او باقي مي
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سفرنامه هاي زنان. سفرنامه هاي زنان. سفرنامه هاي زنان بخش يك

1. سـفرنامة منظوم،40 زوجة ميرزا خليل 
12)قرن 12)قرن 12)، چاپ شده در نسخة خطي كتابخانه  )

مركزي دانشگاه تهران، ش2591
2. سـفرنامة مكـه،41 دختر فرهــاد ميرزا، 
1297همسر نصير الدوله، سال 1297همسر نصير الدوله، سال 1297ق. چاپ شده 
17ش 17ش 17، صص117ـ  («ميقات حج»، («ميقات حج»، ( در فصلنامة
57) و داراي نسخه خطي دركتابخانه شمارة

مجلس، ش2 مجلس، ش2 مجلس، ش1225
ميرزادگــي،  شــكوه  هاجـر،  سـعي   .3

1356انتشارات فاروس ايران، 1356انتشارات فاروس ايران، 1356
ذكريات علي تالل مكه، بنت الهدي، 4. ذكريات علي تالل مكه، بنت الهدي، 4. ذكريات علي تالل مكه، بنت الهدي، 
دارالتعــارف،1400، بيــروت، بخشهايي از 
ســفرنامه توســط جنابآقاي جواد محدثي 
ترجمه شــده و در فصلنامــه «ميقات حج»، 

به چاپ رسيده است10 به چاپ رسيده است10 به چاپ رسيده است. و 9 و 9 و  شماره
5 . وعدة وصل، فاطمه صالحي، «ميقات 

حج»، شحج»، ش21، صص198 ـ 192

6. يكــي از كهنترين ســفرنامه هاي 
حج، سفرنامة ابن جبير است كه در سال579 
اين سفرنامه توسط آقاي پرويز . اين سفرنامه توسط آقاي پرويز . اين سفرنامه توسط آقاي پرويز  قمري رخ داد

اتابكي به فارسي برگردانده شده است.
وي گزارش ورود زنان به درون كعبه را 

چنين گزارش كرده است:
«... روز بيســت و نهم اين ماه (رجب)؛ 
يعني روز پنج شــنبه (زيارت درون) خانة 
كعبه تنهــا به زنان اختصاص داده شــد و 
آنان از هر كران درآمدند و از چند روز پيش 
همچون آمادگي و گردهمايــي براي ديدار 
(ديگر) زيارتگاه هاي مكرم، بدين مناســبت 
خود را آماده كرده و جشن گرفته بودند و 
كــه آن روز در  زنــي در مكه نماند مگر آن
بيت الحرام شرف حضور و عّز التزام يافت. 
داران كعبه براي  چون كليــدداران و پــرده
(گشودن در آن خانة كريم به عادت قديم (گشودن در آن خانة كريم به عادت قديم (به 
در خروج از كعبه شتاب ) در خروج از كعبه شتاب ) در خروج از كعبه شتاب  درون كعبه رفتند
(كردنــد (كردنــد (و از زمان توقف معهود خويش به 
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و راه را براي ورود ) و راه را براي ورود ) و راه را براي ورود  ديگر روزها كاستند
زنان گشــودند، مردم نيز به خاطر آنها از 
دور شدند ) دور شدند ) دور شدند  جر (اسماعيل جر (طوافگاه و حيطة ِحِ (طوافگاه و حيطة ِحِ
و پيرامون آن خانة مبارك، يك تن از مردان 
زنان شتابان از پلكان به آستان . زنان شتابان از پلكان به آستان . زنان شتابان از پلكان به آستان  باقي نماند
داران هنگام به  كعبه باال رفتند؛ چنانكه پرده
زير آمدن از آن گرامي خانه، نميتوانستند 
زنان . زنان . زنان  از ميــان آنان راهي به بيــرون يابند
زنجيــروار بــه يكديگر پيوســتند و چنان 
(يكديگر را مي فشردند (يكديگر را مي فشردند (كه به يك لغزش پاي) 
شيون كنان و تكبير و تهليل گويان بر روي 
ازدحام ايشــان به ازدحام . ازدحام ايشــان به ازدحام . ازدحام ايشــان به ازدحام  هم فرو غلتيدند
يمني هنگام درنگ آنان در مكه  قبايل ســرو
به روز ) به روز ) به روز  (و باال رفتن آنان (و باال رفتن آنان (بر آســتان كعبه
فتح بيت المقدس مي مانســت و ) فتح بيت المقدس مي مانســت و ) فتح بيت المقدس مي مانســت و  (اعالم خبر
(حاِل اينــان همان حال بود (حاِل اينــان همان حال بود (و همان غوغا و 
انبــوه زنان، نيمه اول روز را به ) انبــوه زنان، نيمه اول روز را به ) انبــوه زنان، نيمه اول روز را به  قيل و قال
همين وضع ادامه دادند و در طوافگاه و ِحجر 
داد دل گرفتند و از بوسيدن حجر األسود و 
شفاي جان ) شفاي جان ) شفاي جان  (دست ســودن بر اركان (دست ســودن بر اركان (كعبه

ُجســتند، اين روز نزد آنان بس بزرگ و 
خداوند . خداوند . خداوند  نامدار و درخشــان و با اعتبار بود
آنان را مســتفيد فرمايد و عبادت خالصانة 
ايشــان را عبادتي محــض ذات كريم خود 

محسوب دارد.
باري به ســبب وجود انبوه مردان (كه 
اين زنان بينوا و ) اين زنان بينوا و ) اين زنان بينوا و  همواره كعبه را انباشته اند
مغبوناند؛ زيرا خانة گرامي كعبه را ميبينند 
حجراألسود . حجراألسود . حجراألسود  و در آن پناه گرفتن نميتوانند
مبارك را مينگرند و بر بوسيدن آن حسرت 
و بهرة آنان ) و بهرة آنان ) و بهرة آنان  خورند (مي برند (مي برند (و خون دل مي
از اين فيض، تنها ديدن است و آه به افسوس 
دميدن و در عالم خيال پر كشــيدن و آنان 
را جز طوافي از دور بهرهاي منظور نيست. 
ايشــان سال به ســال به انتظار اين روز و 
بروز اين حال، چنان مانند كه چشــم به راه 
شــريفترين و گرامي ترين عيدهــا دارند... 
خداوند به فضل و كرم خود، بدين حســن 
نيت و اعتقاد، ايشــان را جزاي خير دهاد!» 

و 180 و 180 و 181) (صص
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كتابنامه حج، ص ۱ .  كتابنامه حج، ص ۱ .  كتابنامه حج، ص ۳۱۰
همان۲ .  همان۲ .  همان.

ــن  ــن : محمد حس ــن : محمد حس محمد حس ــدرر الفرائد المنظمة، تحقيق ــدرر الفرائد المنظمة۳ .  ال ــدرر الفرائد المنظمة۳ .  ال ال
محمد حسن اسماعيل، دار الكتب العلميه، ج ۲، 

ـ ۴۸۱ ـ ۴۸۱ ـ ۴۹۳. ص 
، صص۵۳ ، صص۵۳ ، صص۱۷۵ـ ۱۹۴ ميقات، ش۴ .  ميقات، ش۴ .  ميقات، ش
ميقات حج، ش۵ .  ميقات حج، ش۵ .  ميقات حج، ش۱۷، صص۱۵ـ ۲۰

ميقات حج، ش۶ .  ميقات حج، ش۶ .  ميقات حج، ش۱۷، صص۱۵ـ ۷
، صص ۵ ، صص ۵ ، صص ۵۳۹ ـ ۲۳۲ شماره ۷ .  شماره ۷ .  شماره 

سفرنامه ابن جبير، ص۸ .  سفرنامه ابن جبير، ص۸ .  سفرنامه ابن جبير، ص۶۵
همان، ص۹ .  همان، ص۹ .  همان، ص۴۲۴

همان، ص۱۰ .  همان، ص۱۰ .  همان، ص۲۲۹
همان، ص۱۱ .  همان، ص۱۱ .  همان، ص۲۵۲

سفرنامه ابن جبير، ص۱۲ .  سفرنامه ابن جبير، ص۱۲ .  سفرنامه ابن جبير، ص۱۵۷
همان، ص۱۳ .  همان، ص۱۳ .  همان، ص۱۲۹

سفرنامه ابن جبير، ص۱۴ .  سفرنامه ابن جبير، ص۱۴ .  سفرنامه ابن جبير، ص۱۸۱ ـ ۱۸۰
همان، ص۱۵ .  همان، ص۱۵ .  همان، ص۲۲۱

سفرنامه ابن جبير، صص۱۶ .  سفرنامه ابن جبير، صص۱۶ .  سفرنامه ابن جبير، صص۱۳۰ ـ ۱۲۹
سفرنامه ابن جبير، ص۱۷ .  سفرنامه ابن جبير، ص۱۷ .  سفرنامه ابن جبير، ص۲۳۲

همان، ص۱۸ .  همان، ص۱۸ .  همان، ص۲۴۸
همان، ص۱۹ .  همان، ص۱۹ .  همان، ص۲۴۹
همان، ص۲۰ .  همان، ص۲۰ .  همان، ص۱۷۲
همان، ص۲۱ .  همان، ص۲۱ .  همان، ص۱۷۴

سفرنامه ابن جبير، ص۲۲ .  سفرنامه ابن جبير، ص۲۲ .  سفرنامه ابن جبير، ص۱۷۸
همان، ص۲۳ .  همان، ص۲۳ .  همان، ص۱۷۹

ــطر به آخر، ص۱۹۳،  ص: ص: ص۱۸۲، دو س به. به. به .ر .ر .ك ر ۲۴ .  ر ۲۴ .  
۷، سطر ۷، سطر ۷ ۸سطر ۸سطر ۸ ، ص۲۲۷، سطر۳، ص۲۵۱

، ترجمه ۵۱ ، ترجمه ۵۱ ، ترجمه  ــه، ج۱، ص ــن بطوط ــفرنامه اب ــه، ج۲۵ .  س ــن بطوط ــفرنامه اب ــه، ج۲۵ .  س ــن بطوط ــفرنامه اب س
محمد علی موحد.

همان، ج۲۶ .  همان، ج۲۶ .  همان، ج۲، ص۳۷۱
همان، ج ۲۷ .  همان، ج ۲۷ .  همان، ج ۱، ص۲۹

همان، ص۲۸ .  همان، ص۲۸ .  همان، ص۱۵۴
همان، ص۲۹ .  همان، ص۲۹ .  همان، ص۲۹۴
همان، ص۳۰ .  همان، ص۳۰ .  همان، ص۲۹۵

همان۳۱ .  همان۳۱ .  همان.

همان۳۲ .  همان۳۲ .  همان.
همان، ص۳۳ .  همان، ص۳۳ .  همان، ص۳۴۱

همان، ج۳۴ .  همان، ج۳۴ .  همان، ج۲، ص۳۲۲۲
همان، ج۳۵ .  همان، ج۳۵ .  همان، ج۱، ص۱۹

همان، ج ۳۶ .  همان، ج ۳۶ .  همان، ج ۱، ص ۲۱۲
۱۳۴۶، انتشارات نيل، ۱۳۴۶، انتشارات نيل، ۱۳۴۶ ۹۶خسی در ميقات، ص ۹۶خسی در ميقات، ص ۹۶ خسی در ميقات، ص ۳۷ .  خسی در ميقات، ص ۳۷ .  

همان، صص۳۸ .  همان، صص۳۸ .  همان، صص۱۷۰ ـ ۱۶۹
ـ ۱۶۸ ـ ۱۶۸ ـ ۱۶۹ و ۱۴۸ و ۱۴۸ و  و  ۱۳۳ و  ۱۳۳ و  همان، صص۳۹ .  همان، صص۳۹ .  همان، صص

فهرست دانشگاه، ج ۴۰ .  فهرست دانشگاه، ج ۴۰ .  فهرست دانشگاه، ج ۹، ص۴۱۹، كتابنامه حج، 
ص۱۷۵، ش۶۶۲ ؛ ميقات، ش۱۲، ص۱۷۸

فهرست، ج۴۱ .  فهرست، ج۴۱ .  فهرست، ج۲، ص۱۷۲




