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چکیده
امروزه نقش سفر ،گردشگری و جهانگردی بر اقتصاد و فرهنگ کشورها غیر قابل انکار است.
گردشگری در دنیای امروز با اهداف گوناگونی صورت میپذیرد .در فرهنگ اسالمی ،انجام بعضی
از اعمال و مناسک عبادی مانند حج ،عمره و نیز زیارت مکانهایی که دارای ارزش معنوی هستند،
به عنوان اهداف گردشگری مطرح میشوند .همچنین وظایفی چون هجرت و جهاد را نیز میتوان
از اهداف گردشگری برشمرد .صلۀ رحم هم گاهی مستلزم انجام گردشگری است .تفریح و تفرج،
تجارت و کسب علم و دانش نیز از موضوعاتی است که به عنوان اهداف گردشگری ،در فرهنگ
اسالمی به آنها سفارش شده است .گردشگری و جهانگردی بخش جداییناپذیر در فرهنگ و
تمدن اسالمی به شمار میروند که باید در تبیین سبک زندگی و برنامهریزیهای کالن و راهبردی
در حکومت اسالمی مورد توجه قرار گيرند .بدیهی است که مطالعۀ اهداف گردشگری ،موضوعی
بنیادین در مطالعات گردشگری و جهانگردی به شمار میرود.
کلید واژهها :قرآن ،حدیث ،گردشگری ،سیر و سفر ،سیاحت
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امروزه نقش گردشگری و جهانگردی بر اقتصاد و فرهنگ کشورها غیر قابل انکار است.
بسیاری از کتابهای درسی در موضوع گردشگری با آماری شروع میشوند که
تأثیرات شگرف گردشگری را بر اقتصاد ثابت میکند .این تأثیرات در موضوعاتی
1
چون گردش نقدینگی ،اشتغال و تولید ناخالص داخلی و مانند آن است.

دوره  ، 2شماره  ، 3پیاپی  ، 4پاییز 1393

گردشگری و جهانگردی به بخشی جداییناپذیر از زندگی انسان مدرن تبدیل شده است و تقاضا برای
گردشگری روز به روز افزایش مییابد .امروزه گردشگری به فعالیتهایی گفته میشود که افراد برای
اهدافی چون دید و بازدید ،تفریح و سرگرمی ،مطالعات و  ...محل سکونت خود را ترک و به جای دیگری
ً
سفر میکنند .معموال گردشگری با رویکردهای متفاوتی چون اقتصادی ،فرهنگی ،جغرافیایی ،اجتماعی
و  ...تعریف میشود .سازمان جهانی گردشگری ( ،)W.T.Oگردشگری را چنین تعریف کرده است:
گردشگری عبارت است از فعالیتهای افرادی که برای استراحت ،کار و دالیل
دیگر به خارج از محیط سکونت معمول خویش سفر و حداکثر برای یک سال
متوالی در آنجا اقامت میکنند و هدف اصلی آنها از این سفر انجام کاری نیست
2
که سرانجام آن دریافت مزد از محل مورد بازدید باشد.
بيشترين اصطالحات و واژگان مرتبط با گردشگری که در قرآن و احادیث معصومین :استفاده
َ
شده ،عبارتند از :سفر ،سیر ،سیاحت و نفر .گفتنی است در این مقاله نیز گردشگری به معنای عام آن و
معادل معنای سفر به کار رفته است.
گردشگری در دنیای امروز با اهداف گوناگونی صورت میپذیرد .اما این اهداف در فرهنگ اسالمی
چه هستند و آیا با دیگر فرهنگها شباهتی دارند؟ در تحقیق پیشرو اهداف گردشگری در دو گروه بررسی
شدهاند؛ ابتدا اهدافی که به فرهنگ اسالمی اختصاص دارند و سپس آنهایی که با دیگر ادیان و فرهنگها
مشترک هستند .البته در اهداف ویژۀ فرهنگ اسالمی به اهداف میانی و نزدیکتر پرداخته شده و بررسی
اهداف متعالی و غایی گردشگری همچون خداشناسی و عبرتآموزی ،به دلیل اهمیت آنها و جلوگیری
از طوالنی شدن ،به مقالهای مستقل سپرده شده است .بدیهی به نظر میرسد که بررسی اهداف سفر و
 . 1مک لئود ،دونالد وی ِال؛ گردشگری ،تغییرات فرهنگی و جهانیسازی؛ بریتانیا :دانشگاه شیفلد هالم ،مرکز تغییرات
فرهنگی و گردشگری؛ 2004م؛ ص .99
 . 2پاپلی یزدی ،محمدحسین و سقایی ،مهدی؛ گردشگری (ماهیت ومفاهیم)؛ تهران :انتشارات سمت ،چاپ هفتم،
 1391ه .ش؛ ص .13

گردشگری در فرهنگ اسالمی برای تبیین سبک زندگی اسالمی و نیز برنامهریزیهای کالن و راهبردی
جامعه اسالمی ضروری و الزم میباشد.

تحقیق پیشرو ،با روش کتابخانهای و بررسی آثار و پژوهشهای گوناگون ،در محیطهای مجازی و
غیر آن ،تالش نموده است تا اهداف و رویکرد گردشگری اسالمی را بررسی نماید.
بدیهی است ،جستجو و بررسی اهداف و منافع گردشگری در فرهنگ اسالمی ،مستلزم کاوش و
تحقیق در آیات قرآن کریم و روایات معصومان :در این موضوع میباشد .آیات و روایات پرشماری دربارۀ
اهداف گردشگری وجود دارد.
در فرهنگ اسالمی و دیگر ادیان ،بعضی از گردشگریها با هدف اجرای بعضی از اعمال و مناسک
عبادی و نیز زیارت صورت میپذیرد .فریضۀ حج که با احراز شرایط ویژهای ،انجام آن بر مسلمانان واجب
میشود ،به عنوان یکی از اهداف مهم گردشگری در فرهنگ اسالمی به شمار میرود .عمره و زیارت قبر
رسول گرامی اسالم ،6امامان معصوم و امامزادگان :نیز گرچه واجب نیستند ،اما عمل به آنها
بسیار سفارش شده است و دستاوردهای معنوی و مادی بسیاری را برای آنها برشمردهاند .احسان به
والدین و صلۀ رحم نیز از اعمال سفارش شده در فرهنگ اسالمی است که برای انجام آن ،سفر کردن در
صورت لزوم توصیه شده است .در ادامه ،اهداف گردشگری و سفر در فرهنگ اسالمی را بررسی مىکنيم.

1ـ انجام مناسک حج تمتع و عمره
حج یکی از بنیانهای اسالم به شمار میرود و با سفر به خانۀ خدا (کعبه) صورت میپذیرد.

مالسا گنهرف رد رفس و یرگشدرگ فادها

از پژوهشهایی که در زمينۀ جهانگردی و گردشگری از ديدگاه اسالمی انجام شده ،میتوان به رساله
دكتری محمدهادی همايون با عنوان «به سوی الگوی توسعه جهانگردی در فرهنگ اسالمی ،مطالعه
موردی جمهوری اسالمی ایران» اشاره کرد .مؤلف در بخش نخست آن با عنوان سيمای جهانگردی
در فرهنگ اسالمی ،به اهميت جهانگردی و آيات آن در قرآن و نيز اهداف و منافع جهانگردی در قرآن
میپردازد .اين فصل بيشتر به آيات مربوط به سير و حركت توجه كرده است و به سير آفاق و انفسی نيز
اشارهای شده است .شايان ذكر است كه در موضوع جهانگردی كتابهايی نيز منتشر شده است كه بيشتر
به گردآوری و تأليف مطالب پرداختهاند .در اين ميان كتاب سير و سياحت در قرآن مجيد نوشتۀ دكتر
جهانبخش ثواقب و محمدجواد رحمانی در قالب پژوهشی به بيان ديدگاه قرآن و حديث دربارۀ سير و سفر
میپردازد .در اين كتاب به انواع سفر ،آداب و احكام آن ،سفرهای پيامبران ،سفرهای ذكر شده در قرآن
و سفر آفاقی و انفسی اشاره شده است.
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به طور قطع ،مهمترین رویداد مسافرتی مسلمانان ،سفر حج است .سفر حج،
سفری دینی به مکه در عربستان سعودی است که بر هر مسلمان در صورت
1
داشتن استطاعت مالی و جسمی واجب است.
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در اسالم ،فریضۀ حج به دلیل تأثیر عمیق آن در ایمان افراد ،بسیار سفارش شده
است .وجوب این عبادت الهی بر کسانی که توانایی مالی دارند ،باعث شده است
تا از زمان پیامبر اسالم 6و آخرین حج ايشان در سال دهم هجری ،یعنی
حجةالوداع ،تا زمان کنونی ،مسلمانان از سراسر عالم برای ادای مراسم حج ،به
مکه روانه شوند  . ...حج ،آهنگ و قصد هدفدار و هجرت از خانۀ خویش به سوی
2
خانۀ خداست .حج ،فرار از خود و پناهآوردن به سوی خداست.
دستاوردهای معنوی سفر حج ،چون ماندگار و اثرگذار است ،هدف نهایی حج برشمرده میشود.
همه ساله میلیونها نفر مسلمان از سراسر جهان در کنار یکدیگر به دورۀ درس
توحید میپردازند و در این میان صدها هزار نمایندۀ آزاد و مشتاق از ملل گوناگون
طی یک دورۀ عملی و نظری ،اسالمشناسی و رسالت پیامبر 6را مرور میکنند،
سپس با دست و دلی پر به شهر و دیار و محیط کار و زندگی خویش باز میگردند
3
تا آنچه آموختهاند به دیگران بیاموزند.
عمره نیز از اعمال مستحبی است که با سفر به خانۀ خدا تحقق مییابد؛ بنابراین یکی از اهداف
گردشگری مسلمانان محسوب میشود .هر سال مسلمانان بسیاری با این هدف به مکه سفر
میکنند.
در خصوص اهمیت حج ،توجه به این نکته الزم است که سورهای به نام حج در قرآن وجود
دارد و عالوه بر آن ،آیاتی در دیگر سورهها نيز به اين موضوع اختصاص دارد .عدهای از این آیات
به جایگاه و اهمیت مکه و حج و عدهای دیگر مربوط به احکام حج است .نمونههایی از این آیات در
زير آمده است:

ُ
 . 1تیموتی ،دالنجی و السن ،دانیالچ؛ گردشگری ،دین و سفرهای معنوی؛ قلیپور ،محمد و مجیدیفرد ،احسان؛ تهران:
جامعهشناسان 1392 ،ه .ش؛ ص.197
 . 2ثواقب ،جهانبخش و رحمانی ،محمدجواد؛ سیر و سیاحت در قرآن مجید؛ قم :مؤسسه بوستان کتاب ،چاپ دوم،
 1388ه .ش؛ ص 61و .62
 . 3شالچیان ،طاهره؛ آداب و فرهنگ سفر؛ تهران :دانشگاه پیام نور 1385 ،ه .ش؛ ص.141

ِ
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ابراهيم است و هر كه در آن درآيد ،در امان است و براى خدا حج آن خانه بر عهده مردم
است [البته بر] كسى كه بتواند به سوى آن راه يابد و هر كه كفر ورزد ،يقين ًا خداوند از
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جهانيان بىنياز است﴾.

﴿ َو َأ ِّذن ِف الن ِ
ال ِّج َي ْأت َ
ني ِمن ك ُِّل َف ٍّج َع ِم ٍيق؛ 2و در ميان
ُوك ِر َج ًال َو َع َل ك ُِّل َض ِام ٍر َي ْأتِ َ
َّاس بِ ْ َ
مردم براى [اداى] حج بانگ برآور تا [زائران] پياده و [سوار] بر هر شرت الغرى كه از هر راه

در اهمیت و جایگاه مکه و حج و فواید مادی و معنوی آن روایات بسیاری نیز وارد شده است.
کلینی در کتاب اصول کافی ،روایتی از امام باقر 7درباره بنیانهای اسالم آورده است که اهمیت و
جایگاه حج را در فرهنگ اسالم نشان میدهد .در این روایت ،حج در کنار نماز ،زکات ،روزه و والیت قرار
داده شده است.
عن أيبجعفر 7قال :بني االسالم عىل مخس :عىل الصالة و الزكاة و الصوم و احلج و
الوالية؛ 3اسالم بر پنج بنیان هناده شده است :نامز ،زکات ،روزه ،حج و والیت.

احادیث بسیاری نیز فواید مادی و معنوی حج و عمره را برشمردهاند که در ترغیب مسلمانان برای
انجام این اعمال ،تأثیر غیر قابل انکاری دارند .پیامبر گرامی اسالم در برکت داشتن و منافع مادی و
معنوی حج فرمودهاند:
حجوا تستغنوا؛ 4حج گزارید تا بینیاز شوید.
ّ

حدیث زیر نیز از امام علی 7نقل شده است:

و حج البيت و العمرة فإهنام ينفيان الفقر و يكفران الذنب و يوجبان اجلنة؛ 5به راستی حج

خانه خدا و عمره ،فقر را از بنی میبرند و گناه را میپوشانند و هبشت را واجب میدارند.
 . 1آلعمران.97/
 . 2حج.27/
 . 3مجلسی ،محمد باقر بن محمد تقی؛ بحاراالنوار؛ بیروت :مؤسسة الوفاء1403،؛ ج  ،65ص .329
 . 4همان ،ج ،1ص . 535
 . 5ریشهری ،محمد؛ میزان الحکمة؛ قم :دارالحدیث1416 ،؛ ج  ،1ص . 535

مالسا گنهرف رد رفس و یرگشدرگ فادها

دورى مىآيند ،به سوى تو روى آورند﴾.
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از نکاتی که نشانگر اهمیت حج و عمره در فرهنگ اسالمی است ،تألیفات بسیار در این زمینه
میباشد که با عناوین کتاب الحج فروع کافی کلینی و کتاب فی الحج و العمرة ،مناسکالحج ،کتاب
الحج بحاراالنوار ،کتاب الحج صحیح مسلم به رشتۀ تحریر درآمدهاند؛ تألیفات پرشمار دربارۀ حج ،فقط به
زمان گذشته مربوط نیست ،بلکه در زمان حاضر نیز تألیفاتی چون کتاب الحج آیت الله معرفت و آیت الله
جوادی آملی و  ...نگاشته شده است.
مسلمانان همواره برای انجام مناسک عبادی حج از کشورهای مختلف به سرزمین حجاز میشتافتند.
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در بررسی سفرنامههای بزرگان اسالم به کمتر سفری برمیخوریم که در آن انگیزۀ
حج و زیارت به چشم نخورد .اهمیت این مسأله به حدی بوده است که در بسیاری
از کتابهای جغرافيايی مسلمین ،از باب تبرک ،مکه ،به عنوان نخستين سرزمين
1
در تشریح اقليمها قرار گرفته است.
گفتنی است که در سالهای اخیر ،رسول جعفریان از پژوهشگران نامدار و پرکار ،برخی از سفرنامههای
حج را پس از تصحیح ،تحت عنوان سفرنامه حج به چاپ رسانده است.

2ـ سفر برای زیارت مکانهای مقدس
زیارت همواره به عنوان یکی از اهداف گردشگری در فرهنگ اسالمی به شمار میرود .البته موضوع
زیارت به طور عام در دیگر ادیان و فرهنگها نیز مشاهده میشود اما در اینجا ،زیارت مکانهایی منظور
است که به طور خاص در فرهنگ اسالمی مقدس شمرده میشوند.
زیارت پدیدهای است دینی که جهان طبیعت را به عالم باال و رهرو را به جماعت
مؤمنان پیوند میدهد و رابطۀ رهرو و رهبر را پایدارتر میسازد  ...زائر با دیدن
نمادهای دینی و یا زیارت شهیدانی که در راه ایمان و پاکی به خاک افتادهاند،
خود را به آرمانهای آنان نزدیک ساخته و با زیارت پیشوایان دین ،با آنان دیدار
و تجدید بیعت میکند .مسلمانان در زمان پیامبر ،افزون بر زیارت آنحضرت ،به
2
زیارت شهدا میرفتند و پس از پیامبر ،مزار او میعادگاه مسلمانان بود.
زیارت بیتالمقدس و مسجداالقصی به عنوان قبلۀ اول مسلمانان و محل معراج پیامبر 6از
مکانهای مورد توجه مسلمانان برای سفر بوده است.
 . 1همایون ،محمدهادی؛ جهانگردی :ارتباطی میان فرهنگی؛ انتشارت دانشگاه امام صادق 1384 ،7ه.ش؛ ص .58
 . 2رضوی ،سیدعباس؛ جهانگردی در فقه و تمدن اسالمی؛ قم :بوستان کتاب 1388 ،ه .ش؛ ص .397

پس از وفات پیامبر اسالم 6زیارت مقبرۀ ایشان همواره مورد اهتمام مسلمانان بوده و هست.
زیارت قبر پیامبر و زیارت از موضوعاتی است که در منابع اهل سنت نیز بدان پرداخته شده است" .شيخ
تقىالدين سبكى شافعى( ،م  756هـ  .ق) كتاب جامعى درباره زيارت پيامبر بزرگوار اسالم در  187صفحه
تأليف كرده و آن را شفاء السقام فى زيارة خير االنام ناميده است .اين كتاب در پاسخ ابن تيميه نوشته شده
و مؤلف ،بسيارى از احاديث مربوطه را در آن آورده است .وى فصلى را به نصوص گفتار علما مذاهب
چهارگانه در مورد استحباب زيارت قبر پيامبر 6و اتفاق همه مسلمين به اين مسأله اختصاص داده
1
است.

احادیث بسیار زیادی از معصومان :وجود دارد که مسلمانان را نسبت به دستاوردها و آثار زیارت
اماکن متبرکه ،آگاه و تشویق مینماید .از میان این احادیث پرشمار ،میتوان به دو حدیث زير که به ترتیب
از پیامبر گرامی اسالم 6و امام صادق 7نقل شده است ،اشاره نمود:
قال النبي :6من زارين يف حيايت أو بعد مويت فقد زار اهللَ جل جالله؛ 3هر که مرا در حیاتم
 . 1امینی ،عبد الحسین؛ الغدیر ،مترجم جاللالدین فارسی ،تهران :بنیاد بعثت ،مرکز چاپ و نشر1390 ،؛ ج  ،9گفتار
بزرگان مذاهب چهارگانه پيرامون زيارت قبر پيامبر بزرگوار اسالم ،ص .19
 . 2رضوی ،سیدعباس؛ پیشین؛ ص .398
 . 3صدوق ،محمد بن علیبن حسین بن بابویه قمی؛ االمالی؛ تحقیق قسم الدراسات االسالمیه -موسسه البعثه ،قم:
قسم الدراسات االسالمیه  -موسسه البعثه۱۴۱۷ ،ق (1366هـ.ش)؛ ص .545
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پیروان اهلبیت ،:افزون بر زیارت پیامبر ،6به دیدن امامان و یا زیارت
مزارشان میشتافتند؛ مسائل دینی را از ایشان میپرسیدند ،واجبات مالی خود را
ادا میکردند و خطمشی سیاسی خود را از آنان میگرفتند .از دوران امام سجاد7
تا زمان غیبت ،جادهها همواره شاهد عبور کاروانهای زائران بوده است و این
اعتقاد که حج با زیارت امام کامل میگردد ،در میان شیعیان ریشه داشته است.
شیعیان پس از سفر حج ،زیارت پیامبر و امامان را از یاد نمیبردند .دوران امام باقر
و امام صادق 8شاهد گسترش این سفرها بوده است .با آمدن امام رضا 7به
خراسان ،شیعیان از خراسان و عراق و حجاز ،برای زیارت امام به مرو میرفتند.
دعبل خزاعی از کسانی است که از بغداد به دیدار امام رفت و مدتی در کنار
حضرت ماند .در دورۀ امام حسن عسکری 7نیز پیروان اهلبیت ،به ویژه ایرانیان
2
و خراسانیان ،به صورت گروهی به دیدار امام شتافتهاند".

35

یا پس از مرگم زیارت کند مانند آن است که خداوند را زیارت کرده است.

36

أباعبد اهلل :7الصالة يف مسجد الرسول 6تعدل عرشة آالف صالة؛ 1هر نامز در مسجد
پیامرب ،که درود خدا بر او و خاندانش باد ،با  10هزار نامز برابری میکند.
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همانگونه که ذکر شد ،احادیث بسیاری در فضلیت زیارت مقبرۀ مطهر امامان ،امامزادگان ،پیامبران
و صالحان و نیز مساجد و مکانهای مقدس وارد شده است؛ مال احمد نراقی در کتاب معراج السعادة
نوشته است:
ً
اخبار در زیارت پیامبر 6و ائمه معصومین :خصوصا زیارت سید الشهدا و
2
حضرت امام رضا ،8بی حد و نهایت است.
وی در اهمیت و فضیلت زیارت قبور ائمه این سخن را از امام رضا 7نقل کرده است:
هر امامی را عهدی است در گردن دوستان و شیعیان خود و به درستی که از متام وفای به

عهد ایشان ،زیارت قبور ایشان است .پس هر که زیارت ایشان را از روی رغبت و از راه

تصدیق به آن چه گفتهاند کند ،مهه ایشان شفیعانشان خواهند بود در روز قیامت.

3

عالوه بر قبور مطهر امامان ،آثار و یادمانهایی متبرک نیز برای شیعیان وجود دارد که زیارت آنها از
اهداف گردشگری به شمار میروند.
امام رضا 7در مسیر سفر از مدینه به خراسان ،آثار و نشانههای بسیاری از خود
به جای گذاشت .پیروان اهلبیت ،به ویژه مردم ایران ،برای یادبود امام در مناطق
عبور حضرت ،یادمانها و قدمگاههایی را برپای داشتند و به دیدن جاهای گذر
امام میآمدند .امام در نیشابور در منطقۀ کهالن ،در چشمهای غسل کرد .شیعیان
4
از آن روز تا دورۀ شیخ صدوق ،هنگام گزارش خبر ،از آن چشمه بازدید میکردند.
از روزگار بازدید علی 7از مدائن و نمازگزاردن آنحضرت در ایوان کسری ،این
نقطه مود توجه مسلمانان ،به ویژه شیعیان بود و مسلمانان در عبور از عراق ،از

 . 1مجلسی ،محمد باقر بن محمد تقی؛ پیشین؛ ج ،97ص.147
 . 2نراقی ،مال احمد؛ معراج السعادة؛ تهران :انتشارات علمیه اسالمیه ،بیتا؛ ص .704
 . 3همان.
 . 4رضوی ،سید عباس؛ پیشین؛ ص  402و .403

مدائن بازدید میکردند .در زمان امام صادق 7نیز این رویه رایج بود.

1

3ـ صلۀ رحم
یکی دیگر از وظایف شرعی که در فرهنگ اسالمی وجود دارد و گاهی هدف مسافرت و گردشگری است،
صلۀ رحم میباشد.

صلۀ رحم از جمله اعمالی است که سفر کردن و گردشگری برای آن سفارش شده است .پیامبر گرامی
اسالم 6در حدیثی میفرمایند:
عن أيب جعفر 7قال :قال رسول اهلل :6أويص الشاهد من أمتي والغائب منهم ومن يف
أصالب الرجال و أرحام النساء إىل يوم القيامة أن يصل الرحم وإن كانت منه عىل مسرية سنة،
فإن ذلك من الدين؛ 3به شاهدین و غایبنی امتم و هر که تا روز قیامت در صلبهای مردان و
رحمهای زنان است ،به صله رحم سفارش میکنم ،هر چند اگر یک سال به طول انجامد؛
چرا که این امر از دین است.

در اهمیت احسان به پدر و مادر و صلۀ رحم در فرهنگ اسالمی ،این نکته قابل ذکر است که قرآن
کریم در آیاتی ،احسان به پدر و مادر و صلۀ رحم را سفارش نموده است و در بعضی از این آیات ،این
سفارش پس از دعوت به توحید قرار دارد .نمونهای از این آیات در ادامه آمدهاند:
ِ
ِ ِ
ِ
س ِائ َيل الَ َت ْع ُبدُ َ
ون إِالَّ اهللَ َو بِا ْل َوالِدَ ْي ِن إِ ْح َسانًا َو ِذي ا ْل ُق ْر َبى َو ا ْل َيتَا َمى
﴿ َو إ ْذ َأ َخ ْذنَا مي َث َاق َبني إ ْ َ
و ا َْلس ِ
اك ِ
ني؛ 4و چون از فرزندان ارسائيل پيامن حمكم گرفتيم كه جز خدا را نپرستيد و به پدر و
َ َ
مادر و خويشان و يتيامن و مستمندان احسان كنيد﴾.

 . 1همان؛ ص .405
 . 2ثواقب ،جهانبخش و رحمانی ،محمدجواد؛ پیشین؛ ص.73
 . 3کلینی ،محمد بن یعقوب؛ اصول کافی؛ ترجمه و شرح سید جواد مصطفوی ،تهران :دفتر نشر فرهنگ اهلبیت،:
بیتا؛ ج  ،3ص  ،221حدیث .5
 . 4بقره.83/
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ارحام به کسانی گفته میشود که با انسان نسبت نسبی دارند ،خواه محرم باشند
یا نامحرم .رفت و آمد با این خویشاوندان از عبادات بسیار با ارزش به شمار میآید
2
و ثواب فراوانی دارد.

37

ُشكُو ْا بِ ِه َشي ًئا و بِا ْلوالِدَ ي ِن إِحسانًا و بِ ِذي ا ْل ُقربى و ا ْليتَامى و ا َْلس ِ
اك ِ
هلل َو الَ ت ْ ِ
ني؛ 1و
﴿ َو ا ْع ُبدُ و ْا ا َ
ْ َ َ ْ ْ َ َ
َْ َ َ َ َ َ
38

خدا را بپرستيد و چيزى را با او رشيک مگردانيد و به پدر و مادر احسان كنيد و [نیز] درباره

خويشاوندان و يتيامن و مستمندان﴾.

از مجموع آیات و روایاتی که بیان شد ،درمییابیم گردشگری و سفر برای انجام صلۀ رحم و احسان
به والدین در فرهنگ و اندیشه اسالمی تأکید و ترغیب شده است .از این رو ،صلۀ رحم یکی از اهداف
گردشگری در فرهنگ اسالمی محسوب میشود.
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4ـ سفر برای جهاد
یکی از وظایف شرعی مسلمانان جهاد است و در قرآن کریم نیز به مؤمنان امر شده است که برای خداوند
به جهاد بپردازند .البته سفر و کوچیدن از لوازم و ضروریات جهاد محسوب میشود .در اینجا فقط به ذکر
این واجب شرعی و آیاتی چند و روایتی از رسول گرامی اسالم در این باره اکتفا میکنیم .در آیات زیر از
واژههای «نفر» و «سفر» برای امر جهاد استفاده شده است که التزام جهاد با مسافرت را روشن میسازد.
ات َأ ِو ِ
انفرو ْا ُثب ٍ
ِ
ِ
ِ
انف ُرو ْا َجِي ًعا؛ 2اى كسانى كه ايامن آوردهايد،
﴿ َيا َأ ُّ َيا ا َّلذي َن آ َمنُو ْا ُخ ُذو ْا ح ْذ َرك ُْم َف ُ َ
[در برابر دشمن] آماده باشيد [=اسلحه خود را برگرييد] و گروه گروه [به جهاد] بريون

رويد يا به طور مجعى روانه شويد﴾.

َان َعر ًضا َق ِريبا و س َفرا َق ِ
اصدً ا الَ َّت َب ُع َ
الش َّق ُة َو َس َي ْح ِل ُف َ
وك َو َل ِكن َب ُعدَ ْت َع َل ْي ِه ُم ُّ
ون بِاهللِ
ً َ َ ً
﴿ َل ْو ك َ َ
ُون َأن ُفسهم واهللُ يع َلم إِنم َلك ِ
ِ
َاذ ُب َ
ون؛ 3اگر ماىل در دسرتس و
َل ِو ْاس َت َط ْعنَا َلَ َر ْجنَا َم َعك ُْم ُ ْيلك َ َ ُ ْ َ َ ْ ُ َّ ُ ْ

سفرى [آسان و] كوتاه بود ،قطع ًا از پى تو مىآمدند وىل آن راه پر مشقت بر آنان دور مىناميد
و به زودى به خدا سوگند خواهند خورد كه اگر مىتوانستيم حت ًام با شام بريون مىآمديم [با
سوگند دروغ] خود را به هالكت مىكشانند و خدا مىداند كه آنان سخت دروغگويند﴾.

پیامبر گرامی اسالم سیاحت و گردشگری امت خود را جهاد در راه خدا دانستهاند؛ آنچنان که در
مستدرک الوسایل این حدیث از ایشان نقل شده است:
و قال :6سیاح ُة ُا ّمتی ِ
اجلهاد؛ 4گردش امت من جهاد است.
 . 1نساء.36 /
 . 2نساء.71/
 . 3توبه.42/
ت الحیاء التراث ،قم:
ق مو سس ه آلالبی 
 . 4نوری طبرسی ،میرزا حسین؛ مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل؛ تح قی 

 5ـ سفر برای هجرت
هجرت در فرهنگ اسالمی به مسافرتی پویا و هدفمند گفته میشود که در آن مهاجر با اهدافی عالی و
خداپسندانه ،ترک دیار و خانمان مینماید و رضایت خداوند باریتعالی را میجوید .آیات بسیاری از هجرت
و مهاجرت سخن به میان آوردهاند .هجرت سفری است که در آن اهداف معنوی و دینی بر اهداف دنیوی
و مادی پیشی میگیرد و نیز راه نجات بندگانی است که مورد ستم قرار گرفتهاند .از این رو ،میتوان آن را
از اهداف مسلمانان برای سفر برشمرد.

پرداختهاند و كسانى كه [مهاجران را] پناه داده و يارى كردهاند ،آنان مهان مؤمنان واقعىاند.
براى آنان بخشايش و روزى شايستهاى خواهد بود﴾.

خداوند در قرآن به مهاجران اطمینان داده است که عمل آنان در نزد خدا به بهترین شکل پاداش
داده میشود و حتی مهاجرانی که سفرشان به پایان نرسد و مرگ آنان فرا رسد ،پاداششان نزد خداوند
پ دوم؛ ج  ،8ص  ،115حدیث .9199
موسس ه آلالبیت ،:چا 
 . 1نساء.97/
 . 2انفال.74/
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در بعضی از این آیات ،ایمان ،هجرت و جهاد به ترتیب و با هم ذکر شده است .قرآن کریم مؤمنانی
را که در راه خدا به مهاجرت و جهاد میپردازند ،صاحبان منزلتی واال نزد خداوند ،رزق و مغفرت الهی و
نیز رحمت او معرفی کرده و از سویی دیگر ،چنین بندگانی را مؤمن واقعی میخواند .قرآن هجرت را راه
نجاتی برای بهانهجویانی میداند که خود را مستضعفان روی زمین معرفی میکنند .نمونههایی از این
آیات چنین هستند:
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ني ِف األَ ْر ِ
ض َقا ُلو ْا
يم كُنت ُْم َقا ُلو ْا ُكنَّا ُم ْست َْض َع ِف َ
﴿إِ َّن ا َّلذي َن ت ََو َّف ُ
اه ُم ا َْلآلئ َك ُة َظالي َأ ْن ُفس ِه ْم َقا ُلو ْا ف َ
َأ َل َت ُك ْن َأر ُض اهللِ َو ِاس َع ًة َفت َُه ِ
اءت َم ِص ًريا؛ 1كسانى كه بر
اج ُرو ْا فِ َيها َف ُأ ْو َل ِئ َك َم ْأ َو ُاه ْم َج َهن َُّم َو َس ْ
ْ
ْ
خويشتن ستمكار بودهاند [وقتى] فرشتگان جانشان را مىگريند ،مىگويند :در چه [حال]
بوديد؟ پاسخ مىدهند ما در زمني از مستضعفان بوديم .مىگويند :مگر زمني خدا وسيع
نبود تا در آن مهاجرت كنيد؟ پس آنان جايگاهشان دوزخ است و [دوزخ] بد رسانجامى
است﴾.
ِ
ِ
اهدُ و ْا ِف َسبِ ِ
َصو ْا ُأو َل ِئ َك ُه ُم ا ُْل ْؤ ِمن َ
ُون
اج ُرو ْا َو َج َ
﴿ َو ا َّلذي َن آ َمنُو ْا َو َه َ
يل اهللِ َو ا َّلذي َن َآوو ْا َّو ن َ ُ
ِ
يم؛ 2و كسانى كه ايامن آورده و هجرت كرده و در راه خدا به جهاد
َح ًّقا َّلُم َّم ْغف َر ٌة َو ِر ْز ٌق ك َِر ٌ
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محفوظ است.
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﴿ َو من ي ِ
ض مرا َغم كَثِريا َو س َع ًة َو من َيْر ْج ِمن َب ْيتِ ِه م َه ِ
يل اهللِ َ ِ
اج ْر ِف َسبِ ِ
اج ًرا إِ َل
يدْ ِف األَ ْر ِ ُ َ ً ً َ
ُ
َ ُ
َ َُ
ِ
ِ
ِ
اهللِ َو َر ُسوله ُث َّم ُيدْ ِر ْك ُه ا َْل ْو ُت َف َقدْ َو َق َع َأ ْج ُر ُه َعىل اهللِ َو ك َ
ورا َّرح ًيم؛ 1هر كه در راه خدا
َان ا ُ
هلل َغ ُف ً
هجرت كند ،در زمني اقامتگاههاى فراوان و گشايشها خواهد يافت و هر كس [به قصد]
مهاجرت در راه خدا و پيامرب او از خانهاش به درآيد سپس مرگش در رسد ،پاداش او قطع ًا

بر خداست و خدا آمرزنده مهربان است﴾.
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در فرهنگ اسالمی اهداف دیگری نیز برای سفر تعریف شده است .در شعری که به حضرت علی7

منسوب است ،این اهداف به طور خالصه و به زیبایی بیان شده است:
االسفار مخس َفوائـ ِ
ِ
االوطان فی َط َل ِ
ِـد
ب ال ُعلی و سافِر ففی
َغرب عن
ِ ُ
ت َّ
ٍ
ٍ
ِ
ماجـــد
آداب و ُصـحب ُة
ـلم و ٌ
َت َف ُّر ُج هـ ٍّ
َـم و اکتســاب ُمعیـــشـة و ع ٌ
ِ
ِ
ِ
فاِن َ
الشدائـد
ارتکاب
ـطع الفیافی و
قیـل فی
ُ
االســـفار ُذ ٌّل و مــن ٌة و َق ُ
فمـوت الفتی خیــر له ِمن قیامـ ِ
ِــه بدار َه ٍ
ٍ2
وان بیــ َن ٍ
واش و حاســــد
ُ
ٌ
در این اشعار ،حضرت پس از برشمردن فواید سفر که در نظر ایشان عبارت از زدودن غم و اندوه ،به
دست آوردن روزی ،کسب علم ،فرهنگآموزی و همنشینی با بزرگان است ،چنين ادامه میدهند:
اگر گفته شود در سفر ،خواری و مشقت و پیمودن بیابانها و انجام اعامل دشوار است ،باید

پاسخ گفت که در اين صورت ،مرگ انسان هبرت از ماندن او در خانه و در میان سخنچینان
و حسودان است.

3

6ـ علم و فرهنگآموزی
همانطور که در شعر نیز بدان اشاره شد ،یکی از اهداف گردشگری علمآموزی و همنشینی با بزرگان
است.علم ،فرهنگ و تمدن از طریق گردشگری انسانهای جستجوگر و عالقهمند انتقال مییابد.
هر کسی با گردشگری موجب میشود که تبادالت فرهنگها خواسته و یا ناخواسته
منتقل و جابهجا شود .در گردشگری ،افراد با اقوام و تنوعهای فرهنگی و زبانی
 . 1نساء.100/
 . 2نوری طبرسی ،میرزا حسین؛ پیشین؛ ج  ،8ص  ،115حدیث .9199
 . 3همایون ،محمدهادی؛ پیشین؛ ص 151و .152

و تمدنی آشنا میشوند و زبان ،فرهنگ ،تمدن و علوم خود را به دیگری انتقال
میدهند و یا از آنها بهرهمند میشوند و به قوم و منطقۀ خود منتقل میکند ...
اینگونه است که گردشگری به عاملی برای ارتقای فرهنگی و تمدنی و انتقال
1
دادهها و تبادل امکانات و استعدادها و توانمندیها تبدیل میشود.

از سوی دیگر ،پیامبر گرامی اسالم ،6حتی سفر به چین را در صورت ناگزیری برای علمآموزی
توصیه نمودهاند.
ُاطلبوا العلم و لو بالصنی؛ 4علم را فراگریید حتی اگر در چنی باشد.

در حدیث دیگری امام جعفر صادق 7از پیامبر 6روایتی نقل میکنند که اهمیت پیمودن راه برای
فراگیری علم را نشان میدهد و نتایج معنوی آن را برمیشمرد.
قال رسول اهلل :6من سلک طريق ًا يطلب فيه ِعل ًام سلک اهلل به طريق ًا إىل اجلنة و إن املالئكة
لتضع أجنحتها لطالب العل ِم ِرض ًا به ،و إنه يستغفر لطالب العلم من فی السامء و من فی
األرض حتى احلوت فی البحر؛ 5رسول خدا 6فرمود :هرکه برای طلب علم راهی را

ٔ
مؤسسه
 . 1الماسی ،حسن؛ «گردشگری در فلسفۀ اسالمی» در کتاب فلسفه :نظر و عمل (مجموعه مقاالت)؛ تهران:
ٔ
فلسفه ایران 1391 ،هـ.ش؛ ج ،1ص.299
پژوهشی حکمت و
 . 2همایون ،محمدهادی؛ پیشین؛ ص.154
 . 3توبه.122/
 . 4مجلسی ،محمد باقر بن محمد تقی؛ پیشین؛ ج ،1ص.177
 . 5کلینی ،محمد بن یعقوب؛ پیشین ،ج ،1ص .34

مالسا گنهرف رد رفس و یرگشدرگ فادها

در فرهنگ اسالمی همواره به علمآموزی توصیه و سفارش شده است؛ حتی اگر الزمۀ علمآموزی،
گردشگری باشد .برخی از مفسران ،واژۀ نفر را در آیۀ  122سورۀ توبه به جای نفر و کوچ برای جهاد در
راه خدا ،به نفر علمی و پراکندهشدن در زمین برای کسب دانش ترجمه نمودهاند .بر اساس این تفسیر،
مسلمانان امر شدهاند که از میان خود گروهی را برای کسب دانش به سرزمینهای دیگر بفرستند تا آنان
2
در بازگشت با توجه به دانش خویش ،به انذار آنان بپردازند.
ين و لِي ِ
ِ
ِ ٍ
ِ
َان ا ُْل ْؤ ِمن َ ِ ِ
﴿ َو َما ك َ
نذ ُرو ْا
ُون ل َينف ُرو ْا كَآ َّف ًة َف َل ْوالَ َن َف َر من ك ُِّل ف ْر َقة ِّمن ُْه ْم َطآئ َف ٌة ِّل َي َت َف َّق ُهو ْا ِف الدِّ ِ َ ُ
ي َذ ُر َ
ون؛ 3و شايسته نيست مؤمنان مهگى [براى جهاد] كوچ
َق ْو َم ُه ْم إِ َذا َر َج ُعو ْا إِ َل ْي ِه ْم َل َع َّل ُه ْم َ ْ
كنند پس چرا از هر فرقهاى از آنان دستهاى كوچ نمىكنند تا در دين آگاهى پيدا كنند و قوم
خود را وقتى به سوى آنان بازگشتند بيم دهند باشد كه آنان [از كيفر اهلى] برتسند﴾.

41

بپیامید ،خداوند او را در راهی به سوی هبشت رهنمون میشود و فرشتگان باهلای خود را از
42

روی تواضع برای طالب علم میگسرتانند در حالیکه از او راضی هستند .به راستی هرچه

در آسامنها و زمنی است و حتی ماهیان دریا ،برای طالب علم ،آمرزش میطلبند.

و نیز در حدیثی که در ادامه آمده ،امام صادق 7مخاطبان خویش را به جستجوی علم تشویق
میکنند؛ هر چند با سفرهای سخت همراه باشد.
اطلبو العلم و لو بخوض اللجج و شق املهج؛ 1به طلب دانش و علم برخیزید؛ هر چند با
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فرورفتن در گردابها و در خطر افتادن جانها مهراه باشد.

از سویی دیگر ،پیامبر خدا 6دربارۀ لزوم کوچیدن از جوامعی که امکان تحصیل دانش در آنها
نیست ،به علی 7چنین سفارش کردهاند:
یا علی ،التسکن الرستاق ،فان شیوخهم جهلة ...و العامل بینهم کاجلیفة بنی الکالب؛ 2ای
علی! در روستا (هایی که حتصیل دانش در آنها مقدور نیست) سکونت مکن ،چرا که

پریانش ناداناند  ...و عامل در میان آنان چون الشه مرداری است در میان سگان.

فرهنگ سفر برای علمآموزی ،از دیرباز در بین مسلمانان متداول بوده است .گزارشهای تاریخی
بسیاری در این باره نقل شده است که نمونهای را به روایت شهید ثانی در کتاب منیة المرید فی آداب
المفید و المستفید در زير میآوریم:
کثیر بن قیس میگوید :با ابو درداء در مسجد دمشق نشسته بودیم .مردی وارد شد
و گفت :من از مدینه آمدهام  ...به خاطر شنیدن حدیث رسول گرامی اسالم6
از زبان شما این راه دراز را پیمودهام .ابو درداء گفت :مبادا تجارت تو را وادار کرده
باشد که رنج سفر تا شام را بر خود هموار ساخته باشی؟ پاسخ داد :خیر؛ سپس
ابودرداء گفت :نکند هدفهای دیگری تو را از مدینه به این سو کشانده باشد؟ آن
مرد گفت :نه .آنگاه ابو درداء گفت از رسول خدا شنیدم که فرمودند :اگر کسی
مسیری را در جهت آموختن علم و دانش طی کند ،خداوند راهی فرا روی او به
3
بهشت و نیکبختی میگشاید.
 . 1حکیمی ،محمدرضا و دیگران؛ الحیاة؛ ترجمه :احمد آرام؛ چاپ دهم ،قم :انتشارات دلیل ما1387 ،ه .ش؛ ج  ،1ص .71
 . 2محمدی ریشهری ،محمد؛ گزیده حکمتنامه پیامبر اعظم؛ قم:مشعر1388 ،ه .ش؛ ص .28
 . 3حجتی ،سید محمدباقر؛ آداب تعلیم و تعلم در اسالم (ترجمه منیة المرید)؛ تهران :دفتر نشر فرهنگ اسالمی،

تفرج
7ـ تفریح و ّ
از مقاصد دیگر گردشگری که در فرهنگ اسالمی و در دیگر فرهنگها بر آن تأکید شده ،تفریح و ّ
تفرج
است.
ّ
تفرج در لغت ،به معنای گشایشیافتن ،از تنگی و دشواری بیرونآمدن ،خوشیجستن ،گردش ،سیر،
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گشادگی خاطر است و تفريح نیز به معنی شادمانیکردن ،شادمانی و خوشی 1،مىباشد که با واژههای
نزهت ،فرح ،راحتی و آسايش هممعنا است.

قرآن کریم نیز انسان را به بهرهمندی از طبیعت و زیباییهای آن دعوت کرده و این امر را موجب
سرور و بهجت برشمرده است .آیاتی که در ادامه آمده ،نمونههایی است که زیباییهای طبیعت را به انسان
گوشزد مینماید و خاطرنشان میکند که اینها ،همه صنع و مخلوق خدای باریتعالی است.
ِ
ِ
ات َ ْب َج ٍة َّما
الس َمء َماء َف َأن َب ْتنَا بِ ِه َحدَ ِائ َق َذ َ
الس َم َوات َو ْالَ ْر َض َو َأ َنز َل َلكُم ِّم َن َّ
﴿ َأ َّم ْن َخ َل َق َّ
َان َلك ُْم َأن تُنبِتُوا َش َج َر َها َأإِ َل ٌه َّم َع اهللِ َب ْل ُه ْم َق ْو ٌم َي ْع ِد ُل َ
ك َ
ون؛[ 3آيا آنچه رشيک مىپندارند هبرت
است] يا آن كس كه آسامنها و زمني را خلق كرد و براى شام آبى از آسامن فرود آورد پس به
وسيله آن باغهاى هبجتانگيز رويانيديم .كار شام نبود كه درختانش را برويانيد .آيا معبودى

با خداست؟! [نه] بلكه آنان قومى منحرفند﴾.

﴿ َو ت ََرى ْالَ ْر َض َه ِامدَ ًة َفإِ َذا َأ َنز ْلنَا َع َل ْي َها ا َْلاء ْاهت ََّز ْت َو َر َب ْت َو َأن َبت َْت ِمن ك ُِّل َز ْو ٍج َ ِب ٍ
يج؛ 4و

زمني را خشكيده مىبينى و[ىل] چون آب بر آن فرود آوريم به جنبش درمىآيد و نمو مىكند
1359ه.ش؛ ص  56و .57
 . 1معین ،محمد؛ فرهنگ فارسی؛ تهران:انتشارات امیرکبیر1364 ،ه .ش؛ ج  ،1ص 1111و .1112
 . 2حسینی بهشتى ،سید محمد؛ تفريح از ديدگاه اسالم ،سخنرانی شهیدی دکتر بهشتی در اردوی تابستانی مدرسه رفاه.
 . 3نمل.60/
 . 4حج.5/

http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=24089
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خداى آفريدگار طبيعت و نظام طبيعت ،خواسته است آدمى با احساس احتياج
به تفريح همواره نشاط زندهماندن و زندگىكردن داشته باشد .بنابراين  ...تفريح
يكى از نيازهاى طبيعى بشر است و يک نظام اجتماعى و مكتب زندگى بايد براى
2
ارضای اين خواسته طبيعى فكرى كند.

و از هر نوع [رستنیهاى] نيكو مىروياند﴾.
44

ِ
ب َو ا ْل َب ْح ِر َحتَّى إِ َذا كُنت ُْم ِف ا ْل ُف ْل ِك َو َج َر ْي َن ِبِم بِ ِر ٍ
يح َط ِّي َب ٍة َو َف ِر ُحو ْا
﴿ ُه َو ا َّلذي ُي َس ِّ ُيك ُْم ِف ا ْل َ ِّ
ِ َبا؛ 1او كسى است كه شام را در خشكى و دريا مىگرداند تا وقتى كه در كشتیها باشيد و
آنها با بادى خوش آنان را بربند و ايشان بدان شاد شوند﴾.
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از سوی دیگر ،قرآن کریم ،انسان را به زیباییها و روند طبیعت و نشانههای الهی توجه میدهد و او را
به دقت در این نشانهها فرامیخواند.
﴿وهو ا َّل ِذي َأنز َل ِمن السم ِء ماء َف َأ ْخرجنَا بِ ِه َنبات ك ُِّل َ ٍ
ِ
ِ
ضا ن ْ
ُّخ ِر ُج ِمنْ ُه َح ًّبا
َ َ
َ ُ َ َ َ
َ َّ َ َ ً َ ْ
شء َف َأ ْخ َر ْجنَا منْ ُه َخ ً
ْ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
م َت ِ
ان َدان َي ٌة َو َجنَّات ِّم ْن َأ ْعن ٍ
الر َّم َ
الز ْيت َ
اك ًبا َو ِم َن الن َّْخ ِل من َط ْلع َها قن َْو ٌ
ان ُم ْشتَبِ ًها َو َغ ْ َي
َاب َو َّ
ُون َو ُّ
ُّ َ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ُمت ََشابِه ان ُظ ُرو ْا إِ ِل َث َم ِره إِ َذا َأ ْث َم َر َو َينْعه إِ َّن ِف َذلك ُْم آل َيات ِّل َق ْو ٍم ُي ْؤمن َ
ُون؛ 2و اوست كسى كه از
آسامن آبى فرود آورد پس به وسیله آن از هر گونه گياه برآورديم و از آن [گياه] جوانه سبزى
خارج ساختيم كه از آن دانههاى مرتاكمى برمىآوريم و از شكوفه درختخرما خوشههايى

است نزديک به هم و [نيز] باغهايى از انگور و زيتون و انار مهانند و غري مهانند خارج
نموديم .به ميوه آن چون ثمر دهد و به [طرز] رسيدنش بنگريد؛ قطع ًا در اينها براى مردمى
كه ايامن مىآورند نشانههاست﴾.

البته برای دیدن و دقت در آیات الهی و نعمتهای او ،گردشگری و طبیعتگردی امری ناگزیر
مینماید.
در فرهنگ اسالمی ،بهرهمندی از شادیهای مثبت و سازنده و استفاده از امور ّ
مفرح در اوقات

مناسب ،با رعايت قوانین و مقررات اسالمی ،سفارش شده است که این امر برای تجديد نشاط و کاستن از
يکنواختی زندگی بسيار مؤثر میباشد .امام علی 7در حکمت  382نهج البالغة ،با تقسیم اوقات و امور
زندگی به سه وقت ،یکی از آنها را به بهرهمندی از لذتهای حالل اختصاص دادهاند.
َث سا َع ٍ
ِ ِ
اتَ :فسا َع ٌة ُين ِ
َاجي فِ َيها َر َّب ُه َو َسا َع ٌة َي ُر ُّم َم َع َ
ي
ي َن ْف ِس ِه َو َب ْ َ
اش ُه َو َسا َع ٌة ُي َِّل َب ْ َ
َ
ل ْل ُم ْؤم ِن َثال ُ َ
اخص ًا إِال ِف َثال ٍ
ُون َش ِ
ِ ِ ِ
َثَ :م َر َّم ٍة َلِ َع ٍ
أن َيك َ
ي ُم ُل َو َل ْي َس لِ ْل َع ِاق ِل ْ
اش ،أو ُخ ْط َو ٍة
َل َّذ َتا ف َيم َي ُّل َو َ ْ
ِف مع ٍ
اد ،أو َل َّذ ٍة ِف َغ ْ ِي ُم َ َّر ٍم؛ 3مؤمن را سه ساعت است؛ ساعتى كه در آن با پروردگار خود
ََ
 . 1يونس.22/
 . 2انعام.99/
ن :دفتر نشر فرهنگ
 . 3رضى ،محمد بن حسین؛ نهجالبالغه ،سخنان امام علی7؛ ترجمه :عبدالمحمد آيتی؛ تهرا 

راز مىگويد و ساعتى كه در پى حتصيل معاش خويش است و ساعتى كه به خوشیها و

لذتهای حالل و غريحرام نيكوى خود مىپردازد .و عاقل در پى سه كار باشد :يا در پى
اصالح معاش خود ،يا در كار معاد و يا در پى لذتهایی که حرام نباشد.
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در حدیثی دیگر ،از امیرالمؤمنین 7با مضمونی مشابه که در بحاراالنوار آورده شده است ،آنحضرت
تأکید میفرمایند :شما با بهرهمندی از لذتهاى حالل ،برای انجام امور دیگر توانمند میشوید:
و قال :اجتهدوا يف أن يكون زمانكم أربع ساعات :ساعة ملناجاة اهلل ،و ساعة ألمر املعاش ،و

ختلون فيها للذاتكم يف غري حمرم ،و هبذه الساعة تقدرون عىل الثالث ساعات  ...اجعلوا
ألنفسكم حظا من الدنيا بإعطائها ما تشتهي من احلالل وماال يثلم املروة وماال رسف فيه .

واستعينوا بذلك عىل أمور الدين ،فإنه روي " ليس منا من ترك دنياه لدينه أو ترك دينه لدنياه"؛

1

تالش نامیید تا اوقات شام به چهار زمان تقسیم شوند :زمانی برای راز و نیاز با خداوند ،و
زمانی برای امرار معاش ،و زمانی برای معارشت با دوستان و برادرانی که عیوبتان را به

شام نشان میدهند و در باطن با شام یکرنگ هستند و زمانی برای لذات حالل .با این زمان
(لذات حالل) شام برای انجام امور زمانهای دیگر توانمند میشوید  ...به آنچه از حالل
متایل دارید ،خود را هبرهمند سازید به گونهای که جوانمردی آسیب نبیند و ارساف صورت

نگرید و با این هبرهمندی ،انجام امور دینی خود را یاری کنید .آنچنانکه در روایت آمده
است" :از ما نیست کسی که دنیا را برای دینش یا دین خود را برای دنیا ترک کند".

همانگونه که گفته شد ،گردشگری از اموری است که باعث نشاط و شادی میشود و هر انسانی به
نشاط و شادی نیازمند است.
از نیازهای فطری هر انسانی ،گشت و گذار در زمین و رفع خستگی و نشاطبخشی
به جسم و شادابی روح است .در اسالم نیز بسیار توصیه شده است که به دیدن
طبیعت بروید و در زندگی و سیرۀ امامان معصوم :به آن توجه شده است ...
عمر و بنحریث میگوید :امام صادق 7را دیدم که به خانۀ برادرشان ،عبدالله
بنمحمد ،تشریف میبردند .از محضرشان علت این کار را جویا شدم و پرسیدم:
اسالمی و بنیاد نهجالبالغ ه ،چاپ هفدهم1385 ،ه.ش؛ حکمت .382
 . 1مجلسی ،محمد باقر بن محمد تقی؛ پیشین؛ ج  ، 75ص.321

مالسا گنهرف رد رفس و یرگشدرگ فادها

ساعة ملعارشة االخوان و الثقات الذين يعرفونكم عيوبكم و خيلصون لكم يف الباطن ،وساعة

چه چیز باعث شده تا به اینجا تشریف بیاورید؟ فرمودند :برای نزهت و استراحت.

1
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در حدیث دیگری از امیر مؤمنان علی 7نقل شده است:
شبى در مدينه باران فراوانى باريد و بيابانها و گودالها ُپر از آب شد .صبح آن روز رسول

خدا 6به من فرمود :بيا تا به صحراى «عقيق» برويم و طراوت و صفاى آبهاى مجعشده
درهها را متاشا كنيم .مهراه پيامرب به متاشاى بيابان رفتيم و منظرههاى زيباى
در گودالها و ّ

طبيعت را متاشا مىكرديم . ...

2
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ّ
حضرت اميرالمؤمنين 7وقتى به سوى صفين حركت مىفرمود به سرزمين
«بليخ» رسيد كه جاى خوش آب و هوایى بود ،و رودخانه بزرگ و ُپر آبى داشت،
ّ
آن حضرت دستور داد تا سپاهيان در آنجا مدتى بمانند و از آب و هواى دلنشين
آن سامان بهرهمند گردند و استراحت كنند با اين كه حضرت در حال پيشروى به
ّ
جنگ بسيار سرنوشتسازى در پيش روى داشت،
سوى سرزمين صفين بود ،و ِ
لشگر چند ده هزار نفرى را رهبرى میكردّ ،اما از تفريحات سالم سربازان و
و
ِ
3
بهرهبردارى از طبيعت غفلت نفرمود.

بهرهمندی از زیباییهای طبیعت ،چون دیدن گلهای رنگارنگ ،آب روان ،مناظر سرسبز و خرم و ...
در کالم دیگر معصومین :نیز قابل مشاهده و بررسی است .پر واضح است که بهرهمندی از زیباییهای
طبیعت و دیدن و لذتبردن از آنها ،در گرو گردشگری صورت میگیرد .در این باره ،امام صادق7
میفرماید:
هذا مع ما فی النبات من التلذذ بحسن منظره و نضارته التي اليعد هلا شئ من مناظر العامل و

مالهيه؛ 4در نگاهکردن به گياهان و درختان ،چنان لذتی است که هیچ لذتی از مناظر دنیا با
آن برابری نمیکند.

 . 1امیری ،محمدرضا؛ «سفر از دیدگاه انبیاء الهی و اسالم» ،قلم مهر
http://ghalamehr.com/goftarha/goftare-mah
پ سوم،
ل رضا علوان ،قم :انصاریان ،چا 
ی المناقب؛ تحقیق  :نبی 
ب ف 
ن علی؛ الثا ق 
حمدب 
ی جعفر م 
ن طوسی ،اب 
 . 2عمادالدی 
۱۳۷۷؛ ص .28
 . 3دشتی ،محمد؛ امام علی 7و تفریحات سالم؛ قم :انتشارات امیرالمؤمنین ،چاپ سوم ،زمستان 1386ه .ش؛
ص  66و .67
 . 4مجلسی ،محمد باقر بن محمد تقی؛ پیشین؛ ج  ،3ص .129

از امام موسی کاظم 7نیز این روایت نقل شده است:
و ثالث جيلني البرص :النظر إىل اخلرضة ،و النظر إىل املاء اجلاري ،و النظر إىل الوجه احلسن؛

1

سه چیز موجب روشنی چشم است :نگریستن به رسسبزی ،آب جاری و دیدن روی نیکو.
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همچنین امام رضا 7اموری را موجب آرامش برمیشمرند که نگاه کردن به مناظر سرسبز ،یکی از
آنها است:
الطيب نرشة ،و العسل نرشة ،و الركوب نرشة ،و النظر إىل اخلرضة نرشة ،و النرشة ما يوجب

مناظر رسسبز ،موجب آرامش و راحتی اعصاب میشوند.

8ـ کسب معاش و تجارت
در فرهنگ اسالمی کسب معاش و تجارت یکی دیگر از اهداف گردشگری به شمار میرود.
تجارت ،که همان وارد و صادرکردن کاالست بر شالودۀ تعالیم اسالمی ،وسیلهای
برای تأمین رزق و دستیافتن به ضرورتهای زندگی و رساندن چیزهای مورد نیاز
3
مردم به دست ایشان به صورتی حالل و پاکیزه است.
کسب درآمد ،تهیۀ معاش ،معامله و تجارت باعث شده است که انسان برای
فائقآمدن بر تنگناهای معیشتی و بهبود وضع زندگی خود ،با حرکت از جایگاه
زندگیاش به سوی دیار و شهرهای دیگر ،مایحتاج خود را تهیه نماید .تجارت
و کاسبی در دین مقدس اسالم ،قداست ویژهای دارد  ...اهمیت تجارت سالم
تا جایی است که عبادت به شمار میآید .تاجران و بازرگانان راستگو و درستکار
4
همانند مجاهدان الهی ارزش و ارج و احترام دارند.
نهجالبالغه به نقل از امیر مؤمنان علی 7بازرگانان را چنین وصف میکند:
بازرگانان کسانیاند که (کاالهای مورد نیاز مردم را) از جاهای دور و پرت افتاده ،در
خشکی و دریا ،و در دشت و کوه و جاهایی که مردمان با آنها آشنا نیستند و قدرت رفتن به

 . 1همان؛ ج  ،10ص .246
 . 2همان؛ ج  ،76ص .289
 . 3حکیمی ،محمدرضا و دیگران؛ پیشین؛ ج  ،5ص.592
 . 4امیری ،محمدرضا؛ پیشین.

مالسا گنهرف رد رفس و یرگشدرگ فادها

انبساط األعصاب بعدما أصاهبا علة  ...؛ 2بوی خوش ،عسل ،سوارکاری و نگاهکردن به

آن را ندارند ،وارد میکنند.

1
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کسب روزی در پی سفرکردن ،موضوعی است که قرآن کریم نیز آن را بیان کرده است.
ون َي ْ ِ
ون ِف ْالَ ْر ِ
ون ِف َسبِ ِ
آخ ُر َ
ون ُي َقاتِ ُل َ
آخ ُر َ
ض َي ْب َت ُغ َ
ض ُب َ
﴿ َو َ
هلل َو َ
يل اهللِ؛ 2و
ون ِمن َف ْض ِل ا ِ
[عدهاى] ديگر در زمني سفر مىكنند [و] در پى روزى خدا هستند و [گروهى] ديگر در
راه خدا پيكار مىناميند﴾.
عالمه طباطبایی در ذیل این آیه ،پس از توضیح مختصری دربارۀ معنای آیه ،حدیثی را از پیامبر به نقل
از تفسیر الدرالمنثور آورده است:
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مراد از «ضرب فى االرض» ،مسافرت و مراد از «ابتغاء من فضل الله» ،طلب
3
روزى از راه مسافرت به نواحى زمين براى تجارت است.

وفيهأخرجابنمردويهعنعبداهللبنمسعودقال:قالرسولاهلل: 6مامنجالبجيلبطعام ًا

إىل بلد من بالد املسلمني فيبيعه بسعر يومه إال كانت منزلته عند اهلل منزلة الشهيد .ثم قرأ رسول
اهلل« 6وآخرونيرضبونفیاألرضيبتغونمنفضلاهللوآخرونيقاتلونيفسبيلاهلل»؛ 4ابن
مردويهازعبداهللبنمسعودروايتكردهكهگفت:رسولخدا 6فرمود«:هيچكاسبىنيست
كه طعامى را از جايى به سوى شهرى از شهرهاى مسلمني وارد كند ،و آن كاال را به نرخ روز در
آنشهربهفروشبرساند،مگرآنكهنزدخدامنزلتشهيدرادارد»،آنگاهاينآيهراتالوتكرد«:و

آخرون يرضبون ىف االرض يبتغون من فضل اهلل و آخرون يقاتلون ىف سبيل اهلل».

در سورۀ جمعه نیز به پراکنده شدن در روی زمین و طلب روزی از خداوند امر شده است:
ِ
َشوا ِف ْالَ ْر ِ
ض َوا ْب َت ُغوا ِمن َف ْض ِل اهللِ َوا ْذك ُُروا اهللَ كَثِ ًريا َّل َع َّلك ُْم ُت ْف ِل ُح َ
ون؛ 5در [روى]
﴿ َفانت ُ
زمني پراكنده گرديد و فضل خدا را جويا شويد و خدا را بسيار ياد كنيد .باشد كه شام رستگار
گرديد﴾.
 . 1حکیمی ،محمدرضا و دیگران؛ پیشین ،ص( .590نامه،53عهدنامه مالک اشتر)
ّ . 2مز ّمل.20/
ت اسالمی ،چاپ
 . 3طباطبایی ،سید محمدحسین؛ تفسير الميزان؛ مترجم  :موسویهمدانی ،محمدباقر؛ قم :دفتر ان تشارا 
ت و دوم۱۳۸۵ ،ه.ش؛ جلد  ،20ص .118
بیس 
 . 4همان؛ ص .121
 . 5جمعه.10/

از رسول گرامی اسالم 6در اهمیت و برکتداشتن بازرگانی و تجارت ،احادیثی نقل شده است:
ٍ
ِ
اعشارها فی التِّجارة؛ 1برکت ده بخش دارد؛ نه دهم آن در بازرگانی
اجزاء؛ تسع ُة
البک ُة عرش ُة
ََ
است.
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ِّجارة و ال ی ِ
ان الربک َة فی الت ِ
فقر اهلل ِ
ّ
صاح َبها ّال تاجر ًا حالف ًا؛ 2مهانا برکت در بازرگانی است و
ُ
خداوند بازرگان را به فقر دچار نمیکند مگر آنکه (به دروغ) سوگند یاد کند.

3

ماده شرت جوان ،اجری خدجیه کردم (و برای او به سفر جتارت رفتم).

از امام علی 7نیز در این باره روایاتی نقل شده است که حدیث زیر نمونهای از آن است.
ان َلکم فیها ِغنی عم فی َا ِ
َعرضوا لِلتَّجارات َف َّ
یدی النّاس؛ 5به کسب و بازرگانی بپردازید تا
ً ّ
ت َّ
از مال دیگران بینیاز باشید.
همچنین امام صادق 7در بارۀ سفرکردن برای تجارت میفرمایند:
ِ
تح ِّرف ًا فی َط َل ِ
الرزق؛ 6هر آینه من دوست دارم که مرد در پی
الرجل ُم َ
انّی َلُح ُّ
ب ِّ
ب َان َاری َّ
روزی به اینسو و آنسو روان شود.
از آیات و روایاتی که نقل شد چنین برمیآید که تجارت و بازرگانی نیز یکی از اهداف گردشگری است و
در صورتی که با رعایت قوانین و حدود اسالمی صورت پذیرد ،مورد تأیید و ارجنهادن شارع مقدس اسالم
و اهلبیت :است.
این نکته گفتنی است که بازرگانان اسالمی فقط به تجارت بسنده نمیکردند ،بلکه به تبلیغ معارف و
ّ
 . 1صدوق ،محمد بن علی بن حسین بن بابویه قمی؛ الخصال؛ تصحیح و تعلیق :علی اکبر غفاری ،قم :مرکز المنشورات
االسالمیة ،جامعه مدرسین حوزه علمیه قم 1403 ،ق؛ ص.445
 . 2نوری طبرسی ،میرزا حسین؛ پیشین؛ ج  ،13ص.9
 . 3محمدی ریشهری،محمد؛ گزیده حکمتنامه پیامبر ،پیشین؛ ص.929
 . 4همان؛ .926
 . 5نوری طبرسی ،میرزا حسین؛ پیشین؛ ج  ،12ص.4
 . 6محمدی ریشهری ،محمد؛ گزیده حکمتنامه پیامبر ،پیشین؛ ص.929

مالسا گنهرف رد رفس و یرگشدرگ فادها

پیامبر گرامی اسالم ،خود نیز پیش از بعثت به تجارت و بازرگانی مشغول بود .ایشان دربارۀ دو سفری
که برای حضرت خدیجه 3به قصد تجارت انجام دادند ،چنین میفرماید:
ِ
ٍ
لوص؛ 4من در دو سفر ،خود را در مقابل دریافت یک
فرتنی ،بِ َق
آج ُ
َ
رت نَفسی من َخدجیة َس َ
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اندیشههای اسالمی نیز میپرداختند .از این رو ،تجارت و تبلیغ رابطۀ تنگاتنگی با هم داشتهاند و حاصل
این تبلیغات ،انتشار و گسترش اسالم و فرهنگ اسالمی به دوردستها بوده است.
جمعبندی
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گردشگری و جهانگردی در فرهنگها و ادیان مختلف با اهداف ویژهای صورت میپذیرد؛ این اهداف
دارای ویژگیهای منحصر به فرد یا مشترکی مىباشند .در فرهنگ اسالمی انجام بعضی از اعمال و
مناسک عبادی مانند حج و عمره و نیز زیارت مکانهایی که دارای ارزش معنوی هستند ،با گردشگری
پیوند خورده است .تفریح و تفرج ،تجارت و کسب علم و دانش نیز از موضوعات مشترکی است که به
عنوان اهداف گردشگری ،در فرهنگ اسالمی بدان سفارش شده است .این نکته گفتنی است که
در فرهنگ اسالمی اهداف مشترک گردشگری شکل و آداب متفاوتی دارد؛ از سوی دیگر ،اهدافی
واالتر برای گردشگری در فرهنگ اسالمی وجود دارد که در کتاب و سنت به آنها پرداخته شده است.
عبرتآموزی ،ایمان به زندگی واپسین ،آشنایی با آیات الهی ،شناخت خداوند و شکرگزاری پروردگار جهان
از اهداف غایی گردشگری در فرهنگ اسالمی میباشند که بررسی و شرح آنها در این مجال نمیگنجد.
گردشگری و جهانگردی بخشى جداییناپذیر در فرهنگ و تمدن اسالمی به شمار میروند که باید در
تبیین سبک زندگی و برنامهریزیهای کالن و راهبردی در جوامع اسالمی لحاظ گردند .بدیهی است که
در تبیین جایگاه گردشگری در فرهنگ اسالمی ،بررسی اهداف آن امری اجتنابناپذیر مینماید.
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