
سيماي جهانگردي در فرهنگ اسالمي

∗محمدهادي همايون

چكيده
در ديدگاه اسالمي چه با رويكردي فلسفي و چه با رويكردي عرفاني سفر و جهانگردي از اهميـت              

يكي از مهمتـرين   اين نگرش سبب شده است تا مقوله سفر به عنوان           . اي برخوردار است  و جايگاه ويژه  
مفاهيم مطرح در فرهنگ برخاسته از اين نوع نگاه در ميان مسلمانان بـه شـمار آيـد و بـه دنبـال آن بـه         

گيري تمدنها و از جمله تمدن در كنار اين تجليات در جريان شكل. ادبيات و فرهنگ عامه نيز وارد شود
.شويمبرو ميبديل سفر و جهانگردي رواسالمي و گسترش آن نيز با جايگاه بي

دانيم كه همه اين توجهات به مقوله سفر و ورود آن به فرهنگ اسالمي از رهگذر از سويي ديگر مي
علـيهم اجمعـين   اهللاشيفتگي غيرقابل وصف مسلمانان به قرآن كريم و به تبع آن روايات معصومين سالم           

هـاي  شناسـي از واژه   واژهبر اين اساس تالش شده است تا در اين مختصر ضمن ارائه يـك               . بوده است 
بندي آيات مربوط، اهداف و منافع سفر و گـردش  مربوط به سفر در اين كتاب مقدس، و همچنين دسته        

.از ديدگاه قرآن كريم تبيين گردد» سير في االرض«در جهان يا به تعبير قرآني 

هاكليدواژه
.سفر، حركت، سير، جهانگردي، گردشگري، هجرت، نفر، كوچ، سياحت

هميت جهانگردي و حركتا

 عالم هستي و سنگ بناي آن بر حركت و سفر اسـتوار          جوهرةبيني اسالمي،   در جهان 

هـا نيـست و از سـنن جـاري الهـي در همـة               اين سير و حركت فقط ويژة انـسان       . است
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اي در سير و سفر از مكاني به مكـان          همة نظام آفرينش به گونه    . رودشمار مي آفرينش به 

. برنـد سـر مـي  ني به زمان ديگر، از قوه به فعل و از كيفي به كيف ديگـر بـه   ديگر، از زما  

آمدن به جهان و بازگشت به نيستان حقيقت نيز سير و سـفر مـداومي اسـت كـه در دل                     

اي از اين حركت در سير افالك و ستارگان و كـون و             جلوه. خود سفرهاي بسياري دارد   

. وشني قابل درك استرفساد جمادات در كنار نباتات و حيوانات به

ويـژه صـدرالمتألهين     حركت جوهري كه در آراي برخي فالسـفة اسـالمي بـه            مقولة

از ديـدگاه او  . اي ديگر به همين حقيقت ناظر استشيرازي مطرح شده است نيز به گونه 

 جوهر واقع است و سكون، بـه هـيچ روي، در هـيچ بخـشي از جهـان      مقولةحركت در   

همـة موجـودات    . ديگر حيوانات، گياهان و جمادات، راه ندارد      آفرينش، اعم از انسان و      

كـردن پوشـشي تـازه از       نظام خلقت پيوسته در حال حركت و سير و دگرگوني و بـرتن            

: شريفه آن را به ايجاز تمام بيان كرده استآيةاند، چنان كه آفرينش

)15:  قهسور (»افعيينا بالخلق االول بل هم في لبس من خلق جديد«

»ايشانند در پوششي از آفرينش نوينخسته شديم به آفرينش نخستين، بلكه آيا «

 هم با همه متانت و آرامش در حركتند و سيري، همچون           هاكوهدر اين ديدگاه، حتي     

:سير ابرها دارند

)88: نملهسور (»...و تري الجبال تحسبها جامده و هي تمر مر السحاب «

»...گذرند همانند گذشتن ابر ه مير جاي خود حالي ك را پنداريشان خشك بهاكوهو بيني «

الدين محمد بلخي نيز، با الهام از اين آيات الهي، در مثنوي به تبيين ايـن        موالنا جالل 

دان شمرده است كـه بـه سـبب سـرعت     حركت پرداخته و آن را همچون دور زدن آتش       

)1162-1172مولوي، دفتر اول، بيت : (رسدزياد، مستمر به نظر مي

ه دانــديشـو آواز و سخن ز انــا چـيورت از معني چو شير از بيشه دانــص

ه كجاستـبحر انديشيـخاست تو ندانهــــديشــن و آواز از انـــن سخــاي

ريفــم شــر آن داني كه باشد هــبحن ديدي لطيفـوج سخـك چون مــلي
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اختـــاز سخن و آواز او صورت بسوج انديشه بتاختــون ز دانش مـــچ

ردـبرــود را باز اندر بحــخـوجـــماز مردـورت بزاد و بـــن صـــاز سخ

ونــــه انا اليه راجعـــد كـشازــــبي آمد برونــورت از بي صورتــــص

تــاعتيسـساـرمود دنيــفي فــمصطپس تو را هر لحظه مرگ و رجعتيست

داــد تا خـــد آيــي پايــوا كــدر هاـوو در هـري است از هــ تير ماــفك

در بقـاـدن انـــو شــر از نــــخببياـا و مــود دنيـشيــر نفس نو مـــه

دــد در جســمايــنيــمري مــمسترسدنو نو ميون جويـر همچــــعم

ه دستـــر كش تيز جنباني بچون شرر شكل آمده استـزي مستمــآن ز تي

هاي واال، اما به هر حال انساني، در آيات روشن الهي به سه نـوع      فراتر از اين انديشه   

:سير در نظام طبيعت اشاره شده است

منظور سير و سفري است كه انسان در زمين و آسمان و بر اسـاس             : سير اختياري «●

.دهدخواست و اراده و اختيار انجام مي

اين سير و حركت به طور غريزي در نهاد انسان و حيوان نهاده شـده               : يزيسير غر ●

.و تخلف جانداران از اين نوع حركت محال است

موضوع ايـن نـوع از سـير و حركـت، جمـادات و نباتـات            : سير اجباري و قسري   ●

رند و به سـير تعيـين شـده         هستند كه خود نقشي در انتخاب سير و جهت سير ندا          

.)1377:43ني، تركما (»ناچارند

همان گونه كه هويدا است در دو نوع سير غريزي و سير اجباري، اراده انسان دخيل                

آنچه سبب شرف سير اختياري بر ايـن دو نـوع سـير      . نيست و تخلف از آن محال است      

اصوالً در ديدگاه اسالمي، سـفر  . شود، نقش اراده و خواست انسان است در تحقق آنمي

از آنجا كـه ادب فارسـي،       . نوعان است  و برتري در ميان هم     سبب كسب هويت، شرافت   

ايـن موضـوع بـه اشـكالي       . هاي ديني بسيار تأثير پـذيرفت     پس از ظهور اسالم، از آموزه     

اشعاري كـه در آن بـه موضـوع سـفر           . بسيار لطيف در ادبيات فارسي متجلي شده است       
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 شـده در ادبيـات      پرداخته شده و بر نقش آن در ايجاد هويـت و كـسب شـرافت تأكيـد                

تر شدن بحث اهميـت     ؛ در ادامه، براي روشن    )9ـ30: 1377نصرتي،  (فارسي بسيار است    

:كنيماي از آن تأثيرات اشاره ميسفر در اسالم، به گوشه

دانـد و   اقبال الهوري تمامي موجوديت و هويت انساني را در گرو رفتن و سفر مـي              

:موج به شيوايي تمام، بيان كرده استاين موضوع را، در قالب مكالمه ميان ساحل و 

مـد آه كه من كيستـوم شــهيچ نه معلتمـساحل افتاده گفت گر چه بسي زيس

روم نيستمـر نـروم گيـر مـم اگـهستاي تيز خراميد و گفتموج ز خود رفته

سعدي شيرازي، شاعر جهـانگرد پـرآوازة ايرانـي، بيـشتر زنـدگي خـود را در سـفر                   

توان ادعا كرد كه شخصيت برجستة او تا حـد زيـادي سـاخته و               و به جرأت مي   گذراند  

. پرداختة همين سفرها است كه قريب سي سال شرق و غرب عالم را درنورديـده اسـت                

بينـد و كمـال و جـالل آن را مرهـون همـين      وي همة آفرينش را در سفري دائمـي مـي        

:پنداردحركت مي

ندر سفر گرفت كمالقمر اان از سفر نمود جاللـآسم

سعدي، با الهام گرفتن از سـفر دائمـي افـالك و جهـان آفـرينش، سـفر دور و دراز                     

:خويش را آغاز كرد

رد تا كام يافتـدي سفر كـنه سعنه گيتي پس از جنبش آرام يافت

داند و باور دارد كـه ميـان انـساني كـه     اين شاعر پرسفر، انسان سفرناكرده را خام مي       

:ل انساني فاصلة دور و درازي استو كماسفر نكرده 

سفر كردگانش نخوانند مردكردـناگر پارسايي سياحت 

و يا

ويـي نشــام آدمـرگز اي خـهان و خانه در گرويــه دكــتا ب

پيش از آن روز كز جهان برويان تفـرج كنــرو انـدر جهــب

:كندته اشاره ميانوري نيز در تعبيري بسيار زيبا به همين نك
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زانة مـال است و اوستاد هنرـسـفر خـسفـر مربـي مـرد است و آسـتانة جـاه

بها بود گوهران خويش درون بيـبه كخطر بود مردمخويش درون بيبه شهر

فرـكه اين كجاست ز آزرم و آن كجا ز سبه جرم خاك و فلك در نگاه بايد كرد

ـه جفـاي تبرـدي و نـه كشيور ارـنـه جـايـجز جاي بهدرخت اگر متحرك شدي 

آنچه تاكنون بيان شد مربوط بود به تأثير سفر و حركت در زمين بر ايجـاد كمـال در                

اما از لحاظ اجتمـاعي نيـز نقـش سـفر در پيـشبرد           . هاي فردي وي  انسان و تقويت جنبه   

ها در زمين كه گـاه بـه         انسان حركت آگاهانه و هدفمند   . كاروان بشري انكارناپذير است   

پـذيرد،  تر بـه شـكل هجـرت صـورت مـي         شكل سفر و سياحت و گاه در معنايي عميق        

هاي انـساني نقـشي اساسـي ايفـا كـرده           همواره در تاريخ بشر و ايجاد و گسترش تمدن        

تـرين نقـش را در طـول تـاريخ بـشر در ايجـاد               اگر بپذيريم كه اديان الهـي مهـم       . است

اند، به گواه تاريخ، ايفـاي ايـن نقـش همـواره در پـي هجـرت و        اشتههاي بزرگ د  تمدن

.السالم، بوده استالشأن، عليهمحركت پيامبران و اولياي عظيم

نوح . به زمين شكل گرفت   ) السالمعليه(آغاز زندگي بشر بر كرة خاك، با هبوط آدم          

خود بيرون آمدند و    و يارانش سوار بر كشتي توحيد از ميان قوم ستم پيشة            ) السالمعليه(

، مهاجر بزرگ تاريخ، به مكه هجـرت        )السالمعليه(ابراهيم  . راه نجات را در پيش گرفتند     

) الـسالم عليـه (خـضر   . كند تا كاخ توحيد را به فرمان الهي در آن ديار مقدس بنا نهد             مي

ذوالقــرنين از خــاور تــا . طلبــان در حركــت و ســير اســتپيوســته بــراي امــداد يــاري

. س را در سفرهاي بسيار پيمود تـا فـضل رب خـود را بـه ديگـران بنمايانـد             الشممغرب

، پيامبر ايراني، بنا بر قول مشهور، از غرب ايران برخاسته و سپس             )السالمعليه(زرتشت  «

اوج گسترش دين زرتـشت و موفقيـت وي در تبليـغ آن،             . به شرق مهاجرت كرده است    

، )الـسالم عليـه ( يوسف   .)1377:11نصرتي،   (»پس از اين مهاجرت صورت گرفته است      

افتد و پس از در نورديـدن فاصـله فلـسطين تـا             با توطئه برادران، به اجبار به هجران مي       

. رسـد هاي فراوان در زندگي، سرانجام به نبوت و حكومت مي         مصر و طي فراز و نشيب     
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و ) الـسالم عليـه (در مسيري به ظاهر در جهت عكس مسير يوسـف   ) السالمعليه(موسي  

كنـد تـا    مسير و همسفر با او از مصر به سرزمين فلـسطين مهـاجرت مـي              در حقيقت هم  

بگذراند و پـس از يـافتن كمـال و          ) السالمعليه(سالياني چند را در محضر شعيب پيامبر        

بيشتر عمر خود   ) السالمعليه(عيسي  . كسب پختگي، بار سنگين رسالت را بر دوش كشد        

اصحاب كهف و رقيم بـراي      . ايي كه لقب مسيح يافت    را در سفر و سياحت گذراند تا ج       

حفظ ايمان خود و بقاي آيين يكتاپرستي ترك ديار گفتند و با اين هجرت مكان و زمان                 

و بــاالتر از ايــن همــه، خــاتم رســوالن، محمــد مــصطفي       . را در هــم پيچيدنــد 

ن بـزرگ  ريزي تمـد پس از هجرت از مكه به مدينه است كه پي         ) وسلمآلهوعليهاهللاصلي(

در راه جهـاد  ) الـسالم عليـه (و سرانجام هجرت حسين بن علـي  . كنداسالمي را آغاز مي 

براي امر به معروف و نهي از منكر، كه در هميشة تاريخ جريان خواهد داشت، تا آن گاه                  

.خواهي او قيام كندترين مهاجر تاريخ از پس پردة غيبت به در آيد و به خونكه مظلوم

ر خود موضوع سفر بزرگان اديان را به زيبايي تمـام بـه نظـم كـشيده                 موالنا در اشعا  

)1377:239مشيدي، : (است

ه واالـد شـشر وـادش تا مصـر فتــسفان كه از كنار پدرــر به يوسف كنعــنگ

د و زان سير گشت او موالـن آمـبه مدير مادرـه از بـران كـوسي عمـر به مـنگ

اـموتمحييحيوانستهـو آب چشمـچرـه از دوام سفـريم كــنگر به عيسي م

زاـه يافتند ز سـير آن حيات روح افــكنگر به صورت خضر و به سيرت الياس

ر و بر مكه گشت او واالــد لشكــكشينگر به احمد مرسل كه مكه را بگذاشت

ر طـول تـاريخ،   هـا د از اين رو است كه در قرآن كريم، به عنوان كتاب هدايت انسان           

توان يافت كه يا بر ضـرورت سـير و حركـت در زمـين تـصريح                 شماري را مي  آيات بي 

پـيش از   . پـردازد اي تلويحي به تشويق و ترغيب انسان به سـفر مـي           كند و يا به گونه    مي

تر، شايسته است، با نگـاهي فراگيـر،   بررسي اين آيات، براي رسيدن به زاوية ديدي دقيق 

.حركت انسان در زمين را در قرآن كريم معرفي و بررسي كنيمواژگان مربوط به 
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شناسي جهانگردي در قرآن كريمهواژ

ه در واژپـردازيم و مـشهورترين   اي است كه بـه بررسـي آن مـي   هواژنخستين  » سفر«

هـاي   در كتاب  هواژنتايج بررسي معاني مرتبط با اين       . مورد حركت انسان در زمين است     

:طريحي(و  ) 246:خليل بن احمد  (،  )367: 1988ابن منظور،   (سفر  مشهور لغت در مادة     

ابن منظور اصـل آن     . دهد كه مفهوم اصلي آن كشف و آشكار شدن است         نشان مي ) 332

پـرده برداشـتن بـه      .  دانـسته اسـت    »الغطاءكشف« و شيخ طريحي اصل آن را        »كشف«را  

يء يا فردي در پس پرده      اگر موضوع، ش  . منظور آشكار كردن چيزي پنهان را سفر گويند       

 مـشتق   باشد و ديدن آن براي ديگران ممكن نباشد، عمل آشكار ساختن آن را با واژگان              

.كننداز اين ماده بيان مي

 بدين معني است كـه      »السماءسفرت الريح الغيم عن وجه    «: گويدمثالً وقتي عرب مي   

يـا هـر گـاه گفتـه        . دباد، ابرهاي موجود در آسمان را كنار زد و چهرة آسمان آشكار شـ             

 منظور آن است كه با جارو كردن خانه، گرد و غبار را از چهرة آن                »سفر البيت «: شودمي

از همين رو است كه عرب به زن بي حجـاب           . زدود و چهره واقعي منزل را آشكار كرد       

.كند اطالق مي»سافره«و نقاب، 

ول و قواعـد ادبيـات   در قرآن كريم، به عنوان معتبرترين سند در فهـم و مطالعـه اصـ       

:كند؛ از جملهشود كه همين معني را تأييد ميه ديده ميواژعرب، نيز اشتقاقاتي از اين 

)34: ر مدثهسور (»...و الصبح اذا اسفر «

سوگند به صـبح، آن هنگـام   : شود كه اين ميآيةبا توجه به مفهوم اصلي مادة سفر، معناي     

زند و محـيط پيرامـون مـا را آشـكار      ين كنار مي  كه پردة تاريكي و ظلمت شب را از روي زم         

. دانسته است»النهاربياض«بر اساس همين تعبير است كه خليل معناي سفر را . كندمي

)38: عبسهسور (»وجوه يومئذ مسفره«

كنـد بـه روزي كـه رخـسار      شريفه در توصيف اهل بهشت است و اشاره مي       آيةاين  

.شني صبحن و تابان است، مانند روبهشتيان روش
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با توجه به تعابير يادشده، سرّ اطالق كلمة سفر بـر قطـع مـسافات و طـي طريـق، و                     

شناسـان  به نظر لغت. شودورزد روشن ميكلمه مسافر بر كسي كه به اين امر مبادرت مي         

به فرد مسافر از اين جهت مسافر گفته شده است كه با حركت از منزل خويش به سوي                  

ها و موانـع موجـود، از قبيـل پـردة           در واقع با كنار زدن پرده     شهرها و مناطق دوردست،     

هاي دور كه مانع وصـول و ديـدن شـهرهاي ديگـر     ها و راه و بلنديهاكوهمنزل خود يا پردة   

آشـنايي  . اي را مـشاهده كنـد  يابد كه محيط و منطقة مستور و پوشـيده است، اين امكان را مي    

.توان برداشت كرد همين تعبير مي را نيز ازهاي ناشناختة فرهنگ اقوام ديگربا جنبه

هاي ديگر، كه به دليل داشتن نسبت با سفر و حركت در زمـين از همـين                واژهبرخي  

: اند، عبارت است ازريشه مشتق شده

گردان عرب برخي اشتران خود را كـه بـا آن بـسيار    بيابان: »بعير مسفر يا ناقه مسفره    «

.دندخوانكردند بدين نام ميسفر مي

شد و مسافران غـذا و وسـايل   كيسة گردي كه از پوست حيوانات ساخته مي       : »سفره«

 آن  گـشودند، هـر آنچـه در      چون آن را در سفر مي     . گذاشتندمورد نياز خود را در آن مي      

.شدبود براي ايشان آشكار مي

لجام شتران و اسبان را گويند، زيرا بـا بـه حركـت انـداختن آن، مركـب راه                   : »سفار«

رعت سير  يافت؛ گويي بدون اين وسيله نه مسير و نه س         ديد و سرعت مورد نظر را مي      ج

.شدبراي مركب آشكار نمي

 واژگـان مربـوط بـه حركـت در         مجموعـة دومين واژة به كار رفته در قرآن كريم در          

هـاي مـشهور     در كتـاب   واژهنتايج بررسي معاني مرتبط با ايـن        .  است »سير«واژةزمين،  

:3طريحـي، ج (، )7:291خليل بن احمـد، ج (، )4:389ابن منظور، ج (سير  لغت در مادة    

دهد كه سير در اصل به معني رفتن اسـت؛ رفـتن   نشان مي) 1362:247راغب،  (و  ) 339

اي كه انديشه به حركت     در زمين، البته رفتني كه همراه با انديشه و نگرش باشد، به گونه            

.)1377:361واحدي، (درآيد 
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كلمـاتي  . شود استنباط مي  هواژبينيم دو مفهوم كمي و كيفي از اين         كه مي همان گونه   

جهـت و  « به معنـاي    »مسير«،  »رفتن« به معناي    »سيرورت«،  »رايج« به معناي    »ساير«مانند  

كـاروان و قافلـة     « و   »كـرات آسـماني در حركـت      « به دو معنـي      »سياره«،  »طريق حركت 

 كه به ويژه در مورد      »سنت و طريقة زندگي   « به معناي    »سيره« و   »انساني در حال حركت   

رود، همـه از    به كـار مـي    ) السالمعليهم(و ائمة معصومين    ) وسلموآلهعليهاهللاصلي(پيامبر  

 نهفته است، پيـروي و  واژهمعناي ضمني اما مهمي كه در اين        . اين ماده گرفته شده است    

كه در هر دو معناي اين      اي است    قوانين يا خطوط از پيش تعيين شده       مجموعةتبعيت از   

.شود اساس زندگي بزرگان ديده ميواژگان، چه سير در مكان و چه سير بر

شود، از جمله واژگان مربوط به حركت در زمـين،           قرآني كه بررسي مي    واژةسومين  

هاي مـشهور لغـت      در كتاب  واژةنتايج بررسي معاني مرتبط با اين       .  است »هجرت«واژة

:3طريحـي، ج (و ) 386: 3خليـل بـن احمـد، ج   (، )5:250ر، جابن منظـو (در مادة هجر  

 سير بيـشتر نزديـك اسـت و در      واژةدهد كه هجرت، به لحاظ معنايي به        نشان مي ) 514

.شود سفر متمايز ميواژةروح معني از 

در معنـايي   .  ترك سرزميني است به سوي سـرزميني ديگـر         »وصل«هجرت در مقابل    

ست كه انسان در مقابل آن متعهد است، اعـم از ديـار         فراگيرتر، هجرت ترك هر چيزي ا     

ها مقصد  در هجرت، همچون سير، فقط طي طريق و ديدن ناديده         . ومان و دودمان  و خان 

مهاجر بيش از آن كه پشت به خانه و كاشانه خـويش داشـته باشـد، روي           . مهاجر نيست 

مـين رو اسـت كـه       از ه . كـشد اي روشن دارد كه در ديار مقصد انتظارش را مي         به آينده 

در قـرآن كـريم هرجـا       . رودها مـي  كند و عاشقانه به آغوش سختي     ترك خانه و ديار مي    

سخن از سفر به ميان آمده، بيشتر ناظر به احكام عبادي است، اما واژگان سير و هجـرت         

.شودتر چون توحيد، نبوت و معاد مطرح ميدر ارتباط با مفاهيمي عميق

 واژگان مربوط به حركت در زمين به كـار          مجموعةم، در    بعدي كه در قرآن كري     واژة

هاي مشهور لغـت     در كتاب  واژةنتايج بررسي معاني مرتبط با اين       .  است »نفر«واژةرفته،  
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:3طريحـي، ج (و ) 267: 8خليـل بـن احمـد، ج   (، )5:224ابـن منظـور، ج  (در مادة نفر   

نـي اسـت كـه از تفـرق و          ، كـوچ و رفت    هواژدهد كه مفهوم اصلي در اين       نشان مي ) 499

 نفر را بـه واژگـان سـير و          هواژاين تعبير،   . شود، اما تفرقي هدفمند   پراكندگي حاصل مي  

 به كـار رفتـه اسـت؛ يكـي          واژهدر قرآن كريم، در دو مورد اين        . كندهجرت نزديك مي  

:كوچ براي جهاد و ديگري در تعبيري، كوچ براي دانش آموختن

)71: نساءهسور (»ركم فانفروا ثبات او انفروا جميعا الذين آمنوا خذوا حذهايايا «

اي آنان كه ايمان آورديد برگيريد آمادگي خويش را پس كوچ كنيد دسته دسـته يـا                 «

»كوچ كنيد با هم

و ما كان المؤمنون لينفروا كافه فلوال نفر من كل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا في الـدين                 «

)122: توبههسور (»هم يحذرونو لينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعل

و نرسد مؤمنان را كه بكوچند همگي پس چـرا نكوچـد از هـر گروهـي از ايـشان                    «

اي تا دانش جويند در دين و تا بترسانند قـوم خـويش را گـاهي كـه بازگردنـد بـه         دسته

» ايشانسوي آنان شايد بترسند

 مربوط به حركـت در       به كار رفته در قرآن كريم، كه در اينجا در واژگان           واژةآخرين  

 در هواژنتايج بررسي معاني مـرتبط بـا ايـن      .  است »سياحت«واژةشود،  زمين بررسي مي  

) 2:376طريحـي، ج (و ) 492: 2ابـن منظـور، ج  (هاي مشهور لغت در مـادة سـيح    كتاب

از همين رو است كـه بـه   . ، استمرار در سير استواژةدهد كه مفهوم اصلي اين  نشان مي 

برخـي  . شود، زيرا همواره در حركت و جريان است   گفته مي  »سيح«ن  آب جاري در زمي   

دار  آن را بـه معنـي روزه       »سائحات« و   »سائحون« يعني   واژهبه ويژه در تعابير قرآني اين       

شود شناسان به اين سبب به انسان روزه دار سائح گفته مي          طبق نظر لغت  .اندبودن دانسته 

همچنـين برخـي    . ي نفـساني اسـتمرار دارد     هـا كه در عبادت خداوند بر تـرك خواسـته        

زاد و توشـه    اند كه همانـا بـي     دار و مسافر را دليل اين اطالق دانسته       شبه انسان روزه  وجه

»مـسيح «شـمارش در زمـين،   هـاي بـي  عيسي بن مريم نيز، به سبب سياحت   . بودن است 
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بـه  كـرد و  گفته شده است كه آن حضرت همـواره در زمـين سـير مـي           . لقب يافته است  

.ايستادرسيد تا صبح به عبادت ميسياحت مشغول بود و چون شب فرا مي

آيات جهانگردي در قرآن كريم

پس از اين بررسي لغوي، اينك زمان آن رسيده است تا به مطالعة آيات قـرآن كـريم                

همان گونه كه گفته شـد در قـرآن كـريم، بـه عنـوان كتـاب                 . در اين خصوص بپردازيم   

توان يافت كه يا بر ضـرورت سـير   شماري را ميطول تاريخ، آيات بيهدايت انسانها در   

كند و يـا تلويحـاً بـه تـشويق و ترغيـب انـسان بـه سـفر         و حركت در زمين تصريح مي   

.تقسيم نمودتوان به چند گروه اين آيات را از يك زاويه مي. پردازدمي

اند از آيـاتي كـه   ترين بيان را در اين خصوص دارد، عبارت  نخستين گروه، كه روشن   

ها فرمان داده شده است تا بـه حركـت          در آن صريحاً و با استفاده از صيغة امر، به انسان          

:اند ازاين آيات عبارت. در زمين بپردازند

»قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في االرض فـانظروا كيـف كـان عاقبـه المكـذبين           «

)137:عمرانسورة آل(

د چگونـه   هايي، پس بگرديد در زمين و بنگري       ملت همانا بگذشته است پيش از شما     «

.»بوده است فرجام ناباوران

)69: نملهسور (»قل سيروا في االرض فانظروا كيف كان عاقبه المجرمين«

»جام گنهكارانبگو بگرديد در زمين پس بنگريد چگونه بود فر«

)36: نحلهسور (»فسيروا في االرض فانظروا كيف كان عاقبه المكذبين... « 

»كنندگاند چگونه بود فرجام تكذيبپس بگرديد در زمين و بنگري... « 

» الذين من قبل كان اكثـرهم مـشركين       قل سيروا في االرض فانظروا كيف كان عاقبه         «

)42: رومهسور(

 بودنـد بيـشتر     بگو بگرديد در زمين پس بنگريد چگونه بود فرجام آنان كه از پـيش             «

»ايشان شرك ورزندگان
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)20: عنكبوتهسور (»...يروا في االرض فانظروا كيف بدأ الخلق قل س«

 »...آفرينش آغاز كرد ) خداوند(بگو بگرديد در زمين پس بنگريد چگونه «

)71: نساءهسور (» الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات او انفروا جميعاايهايا «

نيد دسته دسـته يـا      وچ ك اي آنان كه ايمان آورديد برگيريد آمادگي خويش را پس ك          «

»كوچ كنيد با هم

)41: توبههسور ( »...اهللا انفروا خفافا و ثقاال و جاهدوا باموالكم و انفسكم في سبيل«

 »...هاي خود در راه خدا ها و جانبار و يا سنگين و پيكار كنيد با مالبكوچيد سبك«

 ايـن پرسـش را      تـوان نخـست مـي   . در بررسي اين آيات دو نكته شايان توجه است        

مطرح كرد كه آيا فرمان به حركت در زمين در برخي آيات يادشـده، كـه بـا اسـتفاده از                     

كننـدگان   فقط متوجه كـافران و تكـذيب       آيه سير صادر شده است، با توجه به لحن          واژة

خواهد كه با گردش در زمين بـه آغـاز آفـرينش يـا فرجـام                حق است و فقط از آنان مي      

برت بگيرند، يا مؤمنان و مـسلمانان و بلكـه همـة مـردم جهـان نيـز             ناباوران بنگرند و ع   

شـود  شوند؟ با بررسي آيات قبل و بعد اين آيات مسلم مي      مشمول اين فرمان مقدس مي    

كننـدگان و هـم   كه اين خطاب متوجه همـة مـردم جهـان اسـت و شـامل هـم تكـذيب             

آية سورة آل عمران، در      137آيةبه ويژه در مورد     . شودآورندگان به وحي الهي مي    ايمان

:شود كهبعد تصريح مي

)138:سورة آل عمران (»هذا بيان للناس و هدي و موعظه للمتقين«

»راناين بياني است براي مردم و راهنمايي و اندرزي براي پرهيزكا«

اي كه در خصوص آيات يادشده شايان ذكر است بررسي مفهوم اسـتفاده     دومين نكته 

آيا به كار بستن اين صيغه از لحاظ فقهي داللت بـر  . بيان اين آيات از صيغة امر است در      

توان از آن چنين برداشتي داشت؟ واقعيت اين است كـه بـه نظـر               كند يا نمي  وجوب مي 

توان از صرف استفادة از صيغة امر در آيـات سـير اسـتفادة    فقها و علماي اصول فقه نمي     

ا در خطاب، نهايتاً بر مطلوبيـت موضـوع         هواژهوجوب كرد، بلكه به كار بردن اين گونه         
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مرحوم عالمه طباطبايي از فرمان سير در ايـن آيـات           . كنددر نزد شارع مقدس داللت مي     

.)396:طباطبايي(اند استفاده استحباب نموده

توان گفت كه امر به سير در قرآن كريم، هر گونه كه تفسير             اما از نگاهي غيرفقهي مي    

و وجوبي يا استحبابي، همچون ديگر اوامر اين كتـاب آسـماني            شود، مولوي يا ارشادي     

است كه مسلمانان بايد با تمام وجـود آن را جـدي بگيرنـد تـا بتواننـد از طريـق آن بـه            

همان گونه كه گذشت، مسلمانان يك      . هاي تمدن بزرگ اسالمي دست يازند     ايهساختن پ 

تجربـه كـرده و نتيجـة    بار ديگـر پـيش از ايـن در تـاريخ تمـدن بـشري، ايـن نكتـه را                  

.اندا نيز با چشمان خود ديدهانگيز آن رشگفت

توان مطرح كرد اين پرسش است كه تـا ايـن           نكتة ديگري كه در اين خصوص مي      

قسمت از كالم، سخن از ميزان داللت اين آيات و اوامر بر وجوب يا اسـتحباب سـير                  

توان همين ميـزان داللـت را       در زمين از سوي مسلمانان به عنوان افراد بود، اما آيا مي           

آيا در خصوص حكومت اسالمي اين اوامر       . در مورد حكومت اسالمي نيز متصور بود      

يابد؟ و آيا الزم نيست كه در ساختارهاي حكومتي آن نهاد           تري نمي قرآني جنبة جدي  

 ايـن امـر ايجـاد شـود؟ بـه هـر حـال اينهـا             هيا نهادهايي بـراي توسـعة هـدايت شـد         

پـردازان حكومـت    ه به طور جدي فراروي فقهاي عظـام و نظريـه          هايي است ك  پرسش

.اسالمي قرار دارد

گروه دوم آيات مربوط به سير در زمين آياتي است كه در آنها به شكل استفهامي بـه             

. زننـد نكوهش يا ترغيب كساني پرداخته شده است كـه از ايـن امـر مهـم سـر بـاز مـي                     

:اي از اين گونه آيات عبارت است ازنمونه

افلم يسيروا في االرض فينظروا كيف كان عاقبه الذين من قـبلهم دمـر اهللا علـيهم و                  «

)10: محمدهسور (»للكافرين امثالها

آيا نگشتند در زمين تا بنگرند چگونه بود فرجـام آنـان كـه پـيش از ايـشان بودنـد                     «

»هاي آنها و كافران را است نمونهواژگون ساخت خدا بر ايشان
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هسـور  ( »...روا في االرض فينظروا كيف كان عاقبه الـذين مـن قـبلهم              افلم يسي ... « 

)109:يوسف

گردند در زمين تا بنگرند چگونه بود فرجام آنان كه پـيش از ايـشان   پس آيا نمي  ... « 

 »...بودند 

»...افلم يسيروا في االرض فتكون لهـم قلـوب يعقلـون بهـا او آذان يـسمعون بهـا                    «

)46: حجهسور(

هايي كه بـشنوند  ا گوشهايي كه دريابند بدانها ي    شتند در زمين تا باشدشان دل     آيا نگ «

 »...بدانها 

اولم يسيروا في االرض فينظروا كيف كان عاقبه الذين من قبلهم و كانوا اشـد مـنهم                 «

)44: فاطرهسور ( »...قوه 

دنـد،  آيا نگشتند در زمين تا بنگرند چگونه بود فرجام آنـان كـه پـيش از ايـشان بو                   «

 »...تر از ايشان در نيرو دند سختبو

اولم يسيروا في االرض فينظروا كيف كان عاقبه الذين كانوا من قبلهم كانوا هم اشـد      «

)21: غافرهسور ( »...منهم قوه و آثاراً في االرض 

آيا نگشتند در زمين تا بنگرند چگونه بوده اسـت فرجـام آنـان كـه بودنـد پـيش از                     «

 »...هاي به جا مانده در زمين انيتر از ايشان در نيرو و نشايشان، بودند سخت

افلم يسيروا في االرض فينظروا كيف كان عاقبه الذين من قبلهم كانوا اكثـر مـنهم و                 «

)82: غافرهسور ( »... في االرض اشد قوه و آثارا

آيا نگشتند در زمين تا بنگرند چگونه بوده اسـت فرجـام آنـان كـه پـيش از ايـشان               «

 »...گذارده در زمين هاي جايشانيتر در نيرو و نودند، بودند بيشتر از ايشان و سختب

اولم يسيروا في االرض فينظروا كيف كان عاقبه الذين من قبلهم كانوا اشد منهم قوه               «

)9: رومهسور ( »...رض و عمروها اكثر مما عمروها و اثاروا اال

ه بود فرجام آنان كه بودنـد پـيش از ايـشان،      گردند در زمين تا بنگرند چگون     آيا نمي «
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ر از آنچـه    تر از ايشان در نيرو و كاويدند زمين را و آبادان ساختندش بيـشت             بودند سخت 

 »...اينان آباد كردندش 

ان الذين توفاهم المالئكه ظالمي انفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستـضعفين فـي االرض              «

»فاولئك مأويهم جهنم و ساءت مصيراتهاجروا فيها قالوا الم تكن ارض اهللا واسعه ف

كنندگان بر خويشتن گوينـد در چـه بوديـد          همانا آنان كه دريابندشان فرشتگان ستم     «

گويند بوديم ناتواناني در زمين گويند آيا نبود زمين خدا پهناور تا هجـرت كنيـد در آن؟     

»دوزخ است و چه بد بازگشتگاهي استآنان جايگاهشان 

اهللا اثـاقلتم الـي االرض ارضـيتم         الذين آمنوا ما لكم اذا قيل لكم انفـروا فـي سـبيل             اايهيا  «

اال تنفروا يعذبكم عذابا اليمـا      . بالحياه الدنيا من اآلخره فما متاع الحياه الدنيا في اآلخره اال قليل           

.)38ـ39:توبهسوره  (»و يستبدل قوما غيركم و ال تضروه شيئا و اهللا علي كل شيء قدير

اي آنان كه ايمان آورديد چيست شما را كه هر گاه گفته شود به شما بسيج كنيد در                  «

راه خدا سرگراني كنيد به سوي زمين آيا خشنود شديد به زندگاني دنيا به جاي آخـرت                 

اگر نكوچيـد عـذاب كنـد شـما را          . همانا نيست بهره زندگاني دنيا در آخرت مگر اندك        

ما گروهي را جز شما و هرگـز زيـانش نرسـانيد بـه             عذابي دردناك و برگيرد به جاي ش      

»چيزي و خدا است بر هر چيز توانا

و ما كان المؤمنون لينفروا كافه فلوال نفر من كل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا في الـدين                 «

)122: توبههسور (»و لينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون

چـرا نكوچـد از هـر گروهـي از ايـشان            و نرسد مؤمنان را كه بكوچند همگي پس         «

ـ       دسته د بـه  اي تا دانش جويند در دين و تا بترسانند قـوم خـويش را گـاهي كـه بازگردن

»سوي آنان شايد بترسند ايشان

دهد كه برخالف گروه پيـشين   لحن آيات مربوط به سير در اين گروه آيات نشان مي          

، اما نكتـة درخـور توجـه ايـن     و ديگر آيات همين گروه، مخاطب آن معاندان و كافرانند 

فهماند كه اگر به سير در زمـين        ها تلويحاً به مسلمانان نيز مي     است كه اين گونه سرزنش    
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نپردازند، حال و روز و سرنوشت آنان نيز همان گونـه خواهـد بـود كـه در مـورد ايـن                      

ـ    . كافران و معاندان و پيشينيان آنها گفته شده است     ز، در از اين رو بود كـه ايـن آيـات ني

تاريخ تمدن نخستين اسالمي، در تحريك و تشويق مـسلمانان و ايجـاد انگيـزه در آنـان                

.ا اهداف گوناگون، نقش بسزا داشتبراي حركت در زمين، ب

سومين گروه آيات مربوط است به شرح سياحت و جهانگردي پيامبران الهي و ديگر              

دشده، بـه سـبب سـير در زمـين          از ايشان، در آيات يا    . هاي برگزيده در قرآن كريم    انسان

اگرچه در قـرآن كـريم بـه مـوارد متعـددي از ايـن گونـه آيـات بـر                     . تمجيد شده است  

هـاي  خوريم، كه پيش از اين در تبيين نقش هجرت و حركت در زمين و ايجاد تمدن           مي

هـايي  ترين اين موارد در سورة كهف آمـده اسـت؛ در داسـتان     انساني گذشت، اما روشن   

:و سفرهاي گوناگون ذوالقرنين) مالسالليهماع(موسي و خضر 

ذلك تأويل  ... و اذ قال موسي لفتاه ال ابرح حتي ابلغ مجمع البحرين او امضي حقبا               «

.)60 ـ82: كهفهسور(»ما لم تسطع عليه صبرا

و هنگامي كه گفت موسي به جوان خويش دست برندارم تا نرسم ملتقـاي دو دريـا      «

»آنچه نتوانستي بر آن صبر كردن رااين است سرانجام  ... را يا راه سپرم هفتاد سال

قال هذا رحمـه مـن ربـي    ... و يسئلونك عن ذي القرنين قل سأتلوا عليكم منه ذكرا     «

.)98 و83:سورة كهف (»فاذا جاء وعد ربي جعله دكاء و كان وعد ربي حقا

گفت ايـن   ... ا  و پرسندت از ذوالقرنين بگو زود است بخوانم بر شما از او سخني ر             «

 و بوده است   پروردگارم بگرداندش خرد   ةاست رحمتي از پروردگارم تا گاهي بيايد وعد       

»وعدة پروردگارم درست

سرانجام چهارمين گروه عبارت است از آياتي كـه در آن بـه برخـي احكـام سـفر و                    

بخشي از اين آيات به بيان احكامي اختصاص داده شـده كـه             . لوازم آن اشاره شده است    

 زير بـه  آيةدر . پردازده ايجاد تسهيل در انجام عبادات و امور جاري زندگي در سفر مي         ب

:حكم نماز مسافر اشاره شده است
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)101: نساءهسور (»...و اذا ضربتم في االرض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصاله «

 » ...ر شما كه كوتاه كنيد نماز راو هر گاه سفر كنيد در زمين باكي نيست ب«

اين بيان فقط به نماز اختصاص ندارد و در مورد روزه نيـز بيـان مـشابهي در آيـات                    

:وجود دارد كه مبناي استنباط حكم فقهي قرار گرفته است

فمن شهد منكم الشهر فليصمه و من كان مريضا او علي سفر فعده من ايام اخـر                 ... « 

)185: بقرههرسو ( »...يريد اهللا بكم اليسر و ال يريد بكم العسر 

پس هر كس از شما شاهد باشد اين ماه را روزه بگيردش و آن كس كه بيمار يـا   ... « 

د و نخواهـد بـراي      در سفري باشد چند روز از روزهاي ديگر، خدا بر شما آساني خواه            

 »...شما سختي را 

 مذكور به حكمت اين گونه احكام، كه همان ايجاد تسهيل در انجـام امـور در             آيةدر  

اين تسهيل قطعاً به ايجاد انگيـزه در مـسلمانان بـراي سـفر              . فر باشد، اشاره شده است    س

هاي اعمال تخفيف در اعمال عبادي مـسلمانان در سـفر       يكي از حكمت  . خواهد انجاميد 

هاي دينـي   توانيم چنين فرض كنيم كه سفر نزد مسلمان به دليل آميختگي با انگيزه            را مي 

تواند تا حد بسياري كمبود عبادت مـورد        سفر مي . رودر مي و الهي، نوعي عبادت به شما     

.حتي ارزشي بيش از آن داشته باشدنظر را جبران كند يا 

: دربارة حكم تيمم نازل شده، به حكمت تسهيل در عبادات اشاره شده استاي كهآيهدر 

ء فلم  و ان كنتم مرضي او علي سفر او جاء احد منكم من الغائط او المستم النسا               ... « 

تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجـوهكم و ايـديكم منـه مـا يريـداهللا ليجعـل                   

)6: مائدههسور ( »...عليكم من حرج 

و اگر بيمار باشيد يا در سفري يا يكي از شما از آبريـز بـرون آيـد يـا بـا زنـان                        ... « 

هاي ها و دست  به روي نزديكي كنيد و نيابيد آبي، پس آهنگ زميني پاكيزه كنيد و بماليد             

 »...واهد خدا كه سخت بر شما گيرد خود از آن، نخ

البته ايجاد تسهيل در سفر فقط براي امور عبادي مسلمانان وضع نشده است و شامل               

:شودامور عادي و جاري زندگي روزمره آنان نيز مي
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)283: بقرههسور ( »...و ان كنتم علي سفر و لم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضه «

 »...اي پس گروگاني به دست ويسندهو اگر بر سفري باشيد و نيابيد ن«

توانـد نقـشي بازدارنـده در       مسألة تأمين هزينة سفر همواره از مسائلي است كـه مـي           

. ايجاد انگيزه در مسلمانان، و بلكه هر انساني، براي حركت گسترده در زمين داشته باشد             

هـايي بـر   هايي است كه از لحاظ اقتصادي برتريدر جهان معاصر، جهانگردي ويژة ملت     

دين اسالم، براي برداشتن اين موانع و ايجـاد امكـان حركـت بـراي               . ها دارند ديگر ملت 

المؤونه بودن در سـفر، يكـي       مسلمانان در زمين، ضمن فراخواندن آنان به قناعت و قليل         

ين اصطالح بـه كـسي      ا.  قرار داده است   »ابن السبيل «از موارد مصرف زكات را كمك به        

شود كه به دليل نداشتن زاد و توشه و تمكن مالي براي ادامه راه در سفر مانده              اطالق مي 

: بقـره  هسـور (در آيات بسياري در قرآن كريم به اين موضوع اشـاره شـده اسـت                . است

ه، سـور 26: اسـراء ه، سـور 60: توبـه ه، سور41: انفاله، سور36: نساء ه، سور 215،  177

:شودكه به بيان يك مورد آن بسنده مي) 7: حشره سور،38:روم

يسئلونك ما ذا ينفقون قل مـا انفقـتم مـن خيـر فللوالـدين و االقـربين و اليتـامي و                      «

)215: بقرههسور (»المساكين و ابن السبيل و ما تفعلوا من خير فان اهللا به عليم

 بـراي والـدين و   پرسندت چه را انفاق كنند؟ بگـو آنچـه انفـاق كنيـد از مـال پـس          «

كنيـد همانـا خداونـد    نزديكان و يتيمان و بينوايان و درماندگان راه است و آنچـه نيكـي        

»است بدان دانا

با توجه به توجيه مذكور، اقتـصاددانان مـسلمان بررسـي راهكارهـاي ايجـاد نهـادي             

رسمي در حكومت اسالمي براي احياي مجـدد ايـن مـصرف زكـات را، كـه در نهايـت        

.داننداسالمي بپردازد، ضروري ميه توليد ثروت در جامعة تواند بمي

 آيـاتي بـود كـه در خـصوص حركـت انـسانها در زمـين در                  مجموعةآنچه گذشت   

هاي گوناگون سفر، سير، هجرت و نفر نازل شـده و در آن بـه تـشويق و ترغيـب                    قالب

يـات كـه   البته در مقابـل خيـل عظـيم آيـات و روا    . ها به اين تحرك پرداخته است     انسان
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خـوريم كـه    كند، گهگاه به رواياتي نيز برمـي      انسان را به سفر و سير در زمين تشويق مي         

از . رسـاند السالم و نهي ايشان را از آن مـي ظاهر آن كراهت سفر را نزد معصومين عليهم     

ري شـهري،   : (جمله اين موارد است روايتي كه از پيامبر گرامي اسالم نقـل شـده اسـت               

1362:469(

»كم سفره فليسرع االياب الي اهلهفر قطعه من العذاب و اذا قضي احدالس«

اي از عذاب است و چون كسي از شما سـفر خـود را بـه پايـان بـرد در        سفر گوشه «

»بازگشت به سوي اهل خود شتاب ورزد

شـماري كـه در ترغيـب بـه         در بررسي اين روايت، با توجه به آيات و روايات بي          

شك بايد به دنبال وجهي بود كه آن را در ضمن ايـن     رد، بي سفر و تكريم آن وجود دا     

يـابيم كـه    تر به مضمون روايت درمي    با نگاهي دقيق  . گونه آيات و روايات توجيه كند     

در اين بيان در پي نهي از سفر يا كـاهش منزلـت آن             ) وسلموآلهعليهاهللاصلي(حضرت  

يت است كه ممكن بود در خالل اند، بلكه قصد ايشان از اين سخن بيان اين واقع       نبوده

شمار تشويق به سفر پوشيده بماند؛ اين واقعيت كه به هر حال سفر مـالزم               روايات بي 

بيني و هجران از اهل و عيال است و اگـر در ادامـة آن دليـل             هاي غيرقابل پيش  سختي

در غيـر ايـن صـورت تـا         . موجهي وجود نداشته باشد، بايد آن را تمام شده تلقي كرد          

 كه سفر بر كاركرد اصلي خود باقي است، از شـرافت آن بـه هـيچ روي كاسـته                    زماني

شايد زيباترين تعبير در اين خصوص مربوط باشد به اشعاري كه در باب             . نخواهد شد 

در ديـوان آن حـضرت آمـده        ) الـسالم عليـه (سفر و فوائد آن منسوب به اميرالمؤمنين        

)98: 1377دواني، : (است

افر ففي االسفار خمس فوائدـو سلب العليتغرب عن االوطان في ط

و عـلم و آداب و صـحبه مـاجـدتفــرج هــم و اكتسـاب معيـشه

و قطع الفيـافي و ارتكـاب شدائدمحنهاالسفار ذل ول فيـــفان قي

بــدار هــوان بيــن اش و حاسدفمـوت الفتــي خيـر له من قيامه
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، پس از برشمردن فوائد سفر كـه در نظـر ايـشان    )السالمعليه(در اين اشعار حضرت  

عبارت است از زدودن غم و اندوه، به دست آوردن روزي، كسب علم، فرهنگ آمـوزي                

كنند كه اگر گفته شود در سفر، خـواري  و همنشيني با بزرگان، چنين دفع دخل مقدر مي        

سخ بايد گفت كه مرگ انسان      ها و انجام اعمال دشوار است، پا      و مشقت و پيمودن بيابان    

.چينان و حسودان استدر اين صورت بهتر از ماندن او در خانة پستي در ميان سخن

 را پايبندي به وطن و مغاير       »حب الوطن من االيمان   «همچنين گاهي مضمون حديث     

موالنا در پاسخ به اين شبهه به زيبايي سروده         . اندبا تشويق اسالم به سير در زمين دانسته       

)2229-30مولوي، دفتر چهارم، بيت : (ستا

كه وطن آن سوست جان اينسوي نيستـايسـتــمب الــوطن بـگذرـاز دم ح

اين حديث راست را كـم خــوان غلـططـوي شــگر وطن خواهي گذر زان س

اهداف و منافع جهانگردي در قرآن كريم

ه سير در زمين كه مكرراً آن را        اينك پرسش مهم اين است كه قرآن كريم در فرمان ب          

بيان كرده است، چه هدفي را براي انسان تصوير كـرده اسـت و اصـوالً انـسان در ايـن                      

.سفرها بايد به دنبال چه دستاوردي باشد تا به فرمان قرآن كريم پاسخ داده باشد

در آيات و روايات مربوط به حركت در زمين به موارد گوناگوني از نيازهاي روزمرة              

خوريم كه به عنوان دستاوردهاي سير انسان در زمين مطرح شـده        دگي مسلمانان برمي  زن

هايي براي زندگي در يك جامعـة اسـالمي در ديـن مبـين اسـالم                همچنين توصيه . است

همة . وجود دارد كه در مواقعي عمل بدان جز با دور شدن از موطن خويش امكان ندارد         

سفر براي برآوردن نيازهاي فـردي مـسلمانان و         «توان تحت عنوان كلي     اين موارد را مي   

. جاي داد»جامعه اسالمي و عمل به دستورات ديني

تــرين اكتــساب معيــشت و روزي همــواره بــه عنــوان يكــي از مــشهورترين و مهــم

ايـن اصـل فقـط بـه جامعـه اسـالمي و مـسلمانان               . دستاوردهاي سفر مطرح بوده است    
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بازرگانـان  .  در زندگي بشر جريان داشته است اختصاص ندارد و در طول تاريخ، همواره      

سـاختند و همـواره از   در پي تجارت و كسب روزي، رنج سفر را بـر خـود همـوار مـي            

قرآن كريم نيز،   . وآمد بودند شهري به شهر ديگر و از سرزميني به سرزمين ديگر در رفت           

بيعي است كـه  به عنوان كتاب زندگي به ويژه با تأكيدي كه بر مسأله سفر داشته است، ط             

در ديدگاه قرآني يكي از راههـاي كـسب روزي          . به تأييد اين سنت جاري پرداخته باشد      

خداونـد در قـرآن كـريم ايجـاد امكانـات          . حالل بستن بار سفر و ترك ديار گفتن است        

مورد نياز براي اين تحرك را به خود نـسبت داده اسـت و نتيجـة مـورد انتظـار از ايـن                       

:داندرگزاري در انسان ميفعاليت را تقويت حس شك

و هو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريـا و تـستخرجوا منـه حليـه تلبـسونها و           «

)14: نحلهسور (»تري الفلك مواخر فيه و لتبتغوا من فضله و لعلكم تشكرون

و او است آن كه رام كرد دريا را تا بخوريد از آن گوشتي تازه و بـرون آريـد از آن                      «

 از فضلش و    ها را در آن شكافندگان آب و تا بجوييد        وشيدش و بيني كشتي   زيوري كه بپ  

»گزاريدشايد شما سپاس

»هو الذي جعل لكم االرض ذلوال فامشوا في مناكبها و كلوا من رزقه و اليـه النـشور        «

)15:ملكه سور(

او است آن كه گردانيد براي شما زمين را رام پـس روان شـويد بـه هـر سـويش و                      «

»ز روزيش و به سوي او است گردآمدنبخوريد ا

هاي فزوني روزي در كنـار سـير        البته در ديدگاه قرآني، شكرگزاري خود يكي از راه        

:روددر زمين و داشتن ايمان و تقوي به شمار مي

هسـور  (»و اذ تأذن ربكـم الن شـكرتم الزيـدنكم و الن كفـرتم ان عـذابي لـشديد                  «

)7:ابراهيم

پروردگار شما اگر سپاس گزاريد هر آينه بيفزايم شـما را و          و هنگامي كه اعالم كرد      «

»ر ورزيديد همانا عذاب من است سختاگر كف
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و لو ان اهل القري آمنوا و اتقوا لفتحنا عليهم بركات مـن الـسماء و االرض و لكـن                    «

)96: اعرافهسور (»كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون

گشوديم بـر  نمودند هر آينه مي پرهيزكاري مي آوردند و   و اگر مردم شهرها ايمان مي     «

مـشان بدانچـه    هايي را از آسمان و زمين ليكن تكذيب نمودنـد پـس گرفتي            ايشان بركت 

»آوردندبودند دست مي

از ديگر دستاوردهاي سفر، كه پيش از ظهور اسالم نيـز جمـع بـسياري را بـه تـرك                    

اين سنت  . اندوزي است انشداشته است، كسب علم و د     ومان و بستن بار سفر وامي     خان

هاي شيفتة دانـش، بـا ظهـور اسـالم و تـشويقي كـه در ايـن ديـن              جاري در ميان انسان   

پرور براي كسب علم وجود داشت و جايگاهي كه در آن براي دانشمندان در نظـر                دانش

»اطلبوا العلـم و لـو بالـصين      «روايت  . گرفته شده بود، اهميت و وسعتي دو چندان يافت        

به خوبي نمايانگر اهميت اين تحرك در ساختن جامعه اسـالمي           ) 1404:180مجلسي،  (

122آيـة  نفـر را در  واژةبرخي از مفسران نيز، همان گونه كه پـيش از ايـن آمـد،        . است

 توبه به جاي نفر و كوچ براي جهاد در راه خدا، به نفر علمي و پراكنـده شـدن در             سورة

 اساس اين تفـسير، بـه مـسلمانان امـر شـده             بر. اندزمين براي كسب دانش ترجمه كرده     

هاي ديگر بفرستند تا آنان     است كه از ميان خود گروهي را براي كسب دانش به سرزمين           

.ش خويش، به انذار آنان بپردازنددر بازگشت، با توجه به دان

اي برخـوردار اسـت، از جملـه مـواردي          صلة رحم نيز كه در اسالم از جايگاه ويـژه         

) وسـلم وآلـه عليهاهللاصلي(رسول گرامي اسالم    . ي آن توصيه شده است    است كه سفر برا   

:فرماينددر اين خصوص مي

اوصي الشاهد من امتي و الغائب منهم و من في اصالب الرجال و ارحـام النـساء الـي يـوم             «

.)1362:86شهري، ري (»فان ذلك من الدينالقيامه ان يصل الرحم و ان كان منه علي مسير سنه

كه را از امتم كه شاهد است و هر كه را كه غائب است و هر كه تـا روز قيامـت            هر  «

كنم، هـر چنـد ميـان    هاي زنان است، سفارش به صلة رحم ميدر صلبهاي مردان و رحم  

»باشد، چرا كه اين امر از دين استايشان يك سال فاصله 



201■سيماي جهانگردي در فرهنگ اسالمي

يـازي از نيازهـاي   در اسالم، مسلمانان حتي از سير در زمين براي تفريح و تفرج كه ن         

:انداي وجود داشته، منع نشدهانسان است و در هر جامعه

لقد خرجت الي نزهه لنا و نسي الغلمان الملح فـذبحوا           : قال) السالمعليه(عن الرضا   «

)1362:475ري شهري،  (»لنا شاه

به سوي تفرجگاهي كه براي مـا       : نقل شده است كه فرمود    ) السالمعليه(از امام رضا    «

در آنجـا   . كـه خـدمتگزاران نمـك را فرامـوش كـرده بودنـد             بيرون شـدم در حـالي      بود

»گوسفندي براي ما كشتند

آنچه تاكنون دربارة دستاوردهاي جهانگردي گفته شد، مربـوط بـود بـه امـوري كـه                 

اگرچه بعضاً در دين اسالم جايگاهي ويژه يافته است، اما به هر حـال در ميـان مردمـان                   

رفتـه يـا   ايج بوده و سفر براي انجام آن امري معمـول بـه شـمار مـي     پيش از اسالم نيز ر    

توان شك با تتبع بيشتر در منابع اسالمي مي       بي. دست كم در ميان آنان سابقه داشته است       

اينك سخن در ايـن اسـت كـه آيـا اسـالم      . به مواردي ديگر از اين امور نيز دست يافت        

شـده اسـت،     در قالـب سـفر انجـام مـي         فراتر از ارضاي اين نيازهاي معمول جامعه، كه       

براي پاسخ به ايـن     . الگويي را ويژة خود براي سفر و دستاوردهاي آن عرضه كرده است           

.رويمپرسش به سراغ آيات مربوط به سير و حركت بشر در زمين مي

 كه با فرمان به خردورزي و گوش سپردن دنبال شـده،      آيةدر آيات يادشده، به جز يك       

 را چـه در معنـاي       هواژاگر ايـن    .  به دنبال امر به سير آمده است       »نظر«مر به   در تمامي آنها ا   

را از آن استفاده كنـيم،      » انديشيدن«تر   ترجمه كنيم و چه در معنايي عميق       »ديدن«ظاهريش  

كنند كه عبـارت  سپردن، يك موضوع را مطرح مي   هر دو معني همراه با خردورزي و گوش       

دنبال اين شناخت است كه ايمـان و تـسليم در برابـر             به  . است از شناخت و كسب آگاهي     

طبيعـت و تـاريخ همـواره بـه عنـوان دو منبـع مهـم                . شودحق در وجود انسان متجلي مي     

نگاهي گـذرا بـه آيـات سـير در زمـين نيـز نـشان                . اندشناخت پيش روي بشر قرار داشته     

.نده است در همين دو حيطه فراخوادهد كه قرآن كريم بشر را به نظر و تعقلمي
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سير در زمين و جهانگردي با چشم گشوده و قلب گـشاده در پهنـاي كتـاب تـدوين و                     «

اين استقرا، مبتني بـر روش علمـي    . هاي عالم است  تكوين، نوعي استقراي توحيدي در پديده     

يـك تجربـة عـاطفي بـا اقنـاع      . مشاهده و نظر دقيق و بر حس تيز و فكر عميق متكي اسـت           

فكـر و حـواس هـر دو     .  ابعاد خود هم ذهني اسـت و هـم حـسي           فكري همراه است كه در    

شوند و زمين از آن حيث موضـوع مـشاهده و سـياحت اسـت كـه                 زمان به كار گرفته مي    هم

.)1377:364واحدي،  (»هاي طبيعي و آثار بازمانده از پيشينيان در آن استمظاهر و جلوه

رة حـج، بـه شـكلي        سـو  46آيـة در بعد كسب شناخت از راه نظـر در طبيعـت، در             

انـد تـا از   ها به سير در زمين دعوت شدهتر همة انسان استفهامي، كافران و در معنايي عام     

در ايـن  . هايي توانـا بـر شـنيدن حـق بيابنـد     هايي برخوردار از بينش و گوش    اين راه دل  

كـه ديـدن در هـر     هيچ سخني از چشم و ديدن به ميان نيامده اسـت، چـرا  آيةقسمت از   

آنچـه در اينجـا اهميـت دارد تعقـل و           . شـود تيجة سير در زمـين حاصـل مـي        حال در ن  

ها شكل گيرد تا آنان را بـا ديـدن          اي است كه بايد به دنبال ديدن در وجود انسان         انديشه

اگر نتيجة اين خردورزي تـسليم كامـل در برابـر           . آيات الهي در برابر حق متواضع سازد      

آيـد و، از راه اعتمـاد بـه كـالم     مك عقل مـي  حق نباشد، آنگاه است كه گوش شنوا به ك        

ا بـه سـعادت واقعـي       پيشواياني كه خداوند پيروي از آنان را جايز شمرده است، انسان ر           

.شودرهنمون مي

شـوند تـا   ها به سير در زمين فراخوانده مي       عنكبوت، انسان  سورة20آيةهمچنين در   

هـاي الهـي، بـه درك       دة آفريـده  هاي آن و ايجاد و اعـا      از راه مطالعة طبيعت و دگرگوني     

در اينجا ممكن است اين پرسش مطرح شود كه آيا مطالعة           . روشني از مسأله معاد برسند    

طبيعت و تسري نتايج آن به آفرينش الهي و دريافت تصوير روشني از معاد، در سـكون                 

م باشد مان و ميان دودمان خود امكان ندارد كه براي اين امر الز          وو ماندن در ديار و خان     

پاسخ اين است كـه  . انسان حتماً در زمين به حركت درآيد و مسافت بسياري را طي كند     

هاي خداوند در زيستگاه و وطن يك فرد ممكن به نظر        نظر در طبيعت و مشاهدة آفريده     
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انـد و خداونـد در هـر گوشـة          هاي خداوند در پهنة زمين پراكنـده      رسد، زيرا آفريده  نمي

هـاي طبيعـي   پديده. د كه ممكن است در گوشة ديگر آن يافت نشود     اي دار زمين، آفريده 

هاي خداوند در محيط زيست هر انسان، هر چند بـديع و زيبـا باشـند، امـا بـه                 و آفريده 

سبب انس آدمي با محيط و يكنواخت شدن موجودات آن بـراي انـسان، گـويي حيـات                  

است كه انسان نيز به آنهـا       از اين رو    . آينددهند و به حركت در نمي     خود را از دست مي    

ها و حيوانات، كه به طور طبيعي       ها، انسان ها، كوه قرآن كريم در بيان ميوه    . كندتوجه نمي 

:چنين دارددر هر محيط جغرافيايي از شكل و رنگي خاص برخوردارند، تعبيري اين

لجبـال جـدد   الم تر ان اهللا انزل من السماء ماء فاخرجنا به ثمرات مختلفـا الوانهـا و مـن ا        «

و من الناس و الدواب و االنعـام مختلـف الوانـه            . بيض و حمر مختلف الوانها و غرابيب سود       

.)27-28: فاطرهسور (»كذلك انما يخشي اهللا من عباده العلماء ان اهللا عزيز غفور

هـايي بـه    آيا نديدي كه خدا فرستاد از آسمان آبي پـس بـرون آورديـم بـدان ميـوه                 «

هـايي تـار و از   هايي سفيد و سـرخ رنگارنـگ و سـياه    راههاكوهاز  هاي گوناگون و    رنگ

ترسـند  هاي گوناگون؟ بدينسان جز اين نيست كه مـي        ها به رنگ  مردم و جنبندگان و دام    

»مند آمرزگارخدا را از بندگانش دانشمندان همانا خدا است عزت

 تيـز و    انـد كـه بـا چـشماني       فقط دانشمندان و خـردورزان و اهـل تعقـل و انديـشه            

آيند و بـا مـشاهدة آثـار آفـرينش خداونـد بـر روي         خداجوي در زمين به حركت درمي     

.يابندزمين، به خداشناسي و خداترسي دست مي

همـة  . آيات قرآن كريم در بعد كسب شناخت از راه نظر در تاريخ نيز فـراوان اسـت          

كلي مـستقيم يـا   آياتي كه پيش از اين ذكر شد و در آنها پس از امر به سير و نظر بـه شـ         

. كنـد  تكرار شده است، بر همين معني داللت مي »...كيف كان عاقبه الـ«توبيخي، عبارت   

خواهد كه با سير در زمين و مـشاهدة آثـار بـر جـاي مانـده از      ها ميقرآن كريم از انسان 

پيشينيان، در فرجام آنان بنگرند و بينديشند كه چگونه اين اقوام، كـه در بـسياري مـوارد         

ـ                هايي بر آنان داشته   راي برتري دا ه اند، در اثر گناه و كفر و ستيز با حق از ميان رفتنـد و ب

.سرنوشتي دردناك دچار شدند
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. كندقرآن كريم با دائمي توصيف كردن اين جريان، از آن به سنت الهي تعبير مي            

هـا، از ديـدگاه كتـاب الهـي، هماننـد ايجـاد و اعـادة                ظهور و سقوط اقوام و تمـدن      

هاي خداوند در طبيعت قواعدي روشن و شفاف دارد كه سير در زمين و نظر      فريدهآ

. رودترين منابع شناخت آن به شمار ميها، از مهمدر آثار بر جاي مانده از اين تمدن

اگر اين تحرك، و انديشة برخاسـته از آن، انـسان را نـسبت بـه وضـعيت جامعـه و          

زد و مطالعة گذشته، چراغي فرا راه آيندة        كند هشيار نسا  تمدني كه در آن زيست مي     

پاسخ مانده است، هر    او نباشد، در عمل فرمان قرآن كريم، مبني بر سير در زمين، بي            

شماري در پهنة زمين به     هاي بي اي، انسان چند همانند امروزه در هر ساعت و لحظه       

:حركت در آيند

كانوا فيها فـاكهين كـذلك    كم تركوا من جنات و عيون و زروع و مقام كريم و نعمه              «

هسـور  (»و اورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم الـسماء و االرض و مـا كـانوا منظـرين                 

)25-29:دخان

سارهايي و كشتزارها و جايگاهي گرامي و نعمتي        ها و چشمه  بسا باز گذاردند از باغ    «

 پـس نـه   بدينسان ارث داديـم آنهـا را بـه گروهـي دگـران         . كه بودند در آن برخورداران    

»ن و زمين و نه بودند مهلت دادگانگريست بر ايشان آسما

از شهر مدائن گذشت و به آثار       ) السالمعليه(اند هنگامي كه اميرالمؤمنين علي      نوشته«

بادها بر اين ديار وزيـده      : كسري رسيد، يكي از همراهان سخني بدين مضمون گفت كه         

بـا اشـاره بـه      ) الـسالم عليه(امام  .  است ها را در آستانة تخريب قرار داده      است و عمارت  

از آن پند گير كه چگونه مردمـي در نعمـت       ) و(اين آيات را بخوان     : آيات فوق فرمودند  

هـا از آنـان گرفتـه شـد و گرفتـار       زيستند و بر اثر ناسپاسي و گناه، آن نعمـت         و رفاه مي  

.)60: 1376يعقوبي،  (»نقمت و عذاب شدند

)31نامـه  (، )الـسالم عليه(، در وصيتنامة خويش به امام مجتبي   )المالسعليه(باز امام متقيان    

: فرمايند كهاينچنين سفارش مي
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و اعرض عليه اخبار الماضين و ذكره بما اصـاب مـن كـان              ... احي قلبك بالموعظه    «

قبلك من االولين و سر في ديارهم و آثارهم فانظر فيما فعلوا و عما انتقلوا و اين حلوا و                  

.)392: 1395، )ع(امام علي( »...نزلوا 

يـادش آور  و به اخبار گذشـتگان آشـنايش كـرده و بـه    ... دلت را به اندرز زنده بدار     «

هاي ايشان گردش كن   آنچه به پيش از تو از پيشينيان رسيده است و در سراها و بازمانده             

»افتند و كجا فرود آمده جا گرفتندپس ببين چه كردند و از چه جايي انتقال ي

كنند كه خود نيز بر چنين روشي مداومت داشـته و از     ايشان سپس در ادامه بازگو مي     

:انداين راه دستاوردهاي بسياري كسب كرده

اني و ان لم اكن عمرت عمر من كان قبلي فقد نظرت في اعمالهم و فكـرت                 ! ا بني ي«

امـورهم  في اخبارهم و سرت في آثارهم حتي عدت كاحدهم بل كاني بما انتهي الي من              

امام ( »...قد عمرت مع اولهم الي آخرهم فعرفت صفو ذلك من كدره و نفعه من ضرره                

.)393-394: 1395، )ع(علي

اگر چه من عمر نكردم مانند كساني كـه پـيش از مـن بودنـد، ولـي در                   ! اي پسركم «

هاشـان سـير كـردم    كارهاي ايشان نگريستم و در اخبارشان انديشه نمودم و در بازمانـده           

بلكه به سبب آنچه از كارهـاي آنهـا بـه مـن رسـيد            . ان كه مانند يكي از آنان گرديدم      چن

ام پس پاكيزگي و خوبي كردار آنها را از         چنان شد كه من با اول تا آخرشان زندگي كرده         

 »... سود آن را از زيانش پي بردم تيرگي و بدي، و

اي نغز، در فرهنگ اسـالمي  تهدر پايان، آنچه از بيان اين هر دو دستاورد، به عنوان نك    

تـر بـه   شود راه يافتن قهري انسان اسـت از ايـن حركـت در جهـان كوچـك                استفاده مي 

تر، از سير در آفاق به سير در انفس و از هجرت برون بـه               حركت به سوي جهاني بزرگ    

در فرهنـگ اسـالمي، سـفر بـه جـان           . هجرت درون، از سفر در خاك تا سفر به افـالك          

چنين اين. شود سفر به تن است و راه رسيدن به درون از بيرون آغاز مي             نشأت گرفته از  

هـاي خـود را در آفـاق پـيش از          است كه خداوند متعال در كتاب هدايت خويش، نشانه        

:آيات انفسي ذكر كرده است
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)53: فصلتهسور ( »...سنريهم آياتنا في اآلفاق و في انفسهم حتي يتبين لهم انه الحق «

نمايانيمشان آيتهاي خـويش را در سراسـر گيتـي و در خـود ايـشان تـا                  زود است ب  «

 »...ه او است حق روشن شود براي ايشان ك

و بدانيد سفر بر دو قسمت      «:  آمده است  رسالة قشيريه در باب چهل و چهارم ترجمة       

و سفري بـود بـه دل و        . سفري بود بر تن و آن از جايي به جايي انتقال كردن بود            . است

هزاران بيني كه به تن سفر كند و اندك بود آنك           . تي به صفت ديگر گشتن بود     آن از صف  

جهد آن كن كه هر شب بـه  : گفت. مرا وصيتي كن: كسي كتاني را گفت. به دل سفر كند   

.)18: 1377قراگوزلو،  (»ديگر مسجد مهمان باشي و نميري مگر ميان دو منزل

گـزار  حج، كه از وطن و نفس حج  هاي اسالمي، در سنت كهن      از ميان تعاليم و سنت    

پيوندد، هجـرت از    شود و در سرزمين توحيد به ژرفاي درون و بلنداي روح مي           آغاز مي 

بزرگـاني كـه   . توان شاهد بودخويش و سير در انفس و سفر به ملكوت را به روشني مي    

نامشان در زمرة مشاهير جهان اسالم به عنوان جهانگرد و جهانديده بـاقي مانـده اسـت،                 

همه سفر ارزشمند خود را با قصد حج آغاز كرده و از آنجا راهي سير شـگرف خـويش             

:و چه زيبا سروده است خاقاني. انددر آفاق و انفس شده

گرچه رمز رهش از صورت دنيا شنوندرت استـودار ره آخـعبه نمـر كــسف

يادآوري كند كه   آري، و ختم كالم همين كه سفر انسان در زمين بايد سفري را به او                

را واداشـته اسـت     ) عليه السالم (سفري كه امير مؤمنان، علي      . در پيش دارد، سفر آخرت    

)77حكم : (كه از عمق جان فرياد برآرد

)481: 1395، )ع(امام علي(»آه من قله الزاد و طول الطريق و بعد السفر و عظيم المورد«
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مجموعـة مقـاالت    ،  »بازتاب سير و سياحت در ادب فارسـي       «.)1377(مشيدي، جليل   ـ  
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