
نشریه کتاب و سّنت
دانشگاه قرآن و حدیث

مرکز آموزش الکترونیکی
شماره 4، پاییز 1393

Ketab & Sonnat magazine
Quran & Hadith university

E-learning center
No4, autumn1393

اهداف گردشگری و سفر در فرهنگ اسالمی
بنفشه محّمدی1
کاظم قاضی زاده2

چکیده
امروزه نقش سفر، گردشگری و جهانگردی بر اقتصاد و فرهنگ کشورها غیر قابل انکار است. 
گردشگری در دنیای امروز با اهداف گوناگونی صورت می پذیرد. در فرهنگ اسالمی، انجام بعضی 
از اعمال و مناسک عبادی مانند حج، عمره و نیز زیارت مکان هایی که دارای ارزش معنوی هستند، 
به عنوان اهداف گردشگری مطرح می شوند. همچنین وظایفی چون هجرت و جهاد را نیز می توان 
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 آن ها سفارش شده است. گردشگری و جهانگردی بخش جدایی ناپذیر در فرهنگ و 
تمدن اسالمی به شمار می روند که باید در تبیین سبک زندگی و برنامه ریزی های کالن و راهبردی 
در حکومت اسالمی مورد توجه قرار گیرند. بدیهی است که مطالعۀ اهداف گردشگری، موضوعی 

بنیادین در مطالعات گردشگری و جهانگردی به شمار می رود.
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مقدمه
امروزه نقش گردشگری و جهانگردی بر اقتصاد و فرهنگ کشورها غیر قابل انکار است.

بسیاری از کتاب های درسی در موضوع گردشگری با آماری شروع می شوند که 
تأثیرات شگرف گردشگری را بر اقتصاد ثابت می کند. این تأثیرات در موضوعاتی 

چون گردش نقدینگی، اشتغال و تولید ناخالص داخلی و مانند آن است.1
گردشگری و جهانگردی به بخشی جدایی ناپذیر از زندگی انسان مدرن تبدیل شده است و تقاضا برای 
برای  افراد  فعالیت هایی گفته می شود که  به  امروزه گردشگری  افزایش می یابد.  روز  به  روز  گردشگری 
اهدافی چون دید و بازدید، تفریح و سرگرمی، مطالعات و ... محل سکونت خود را ترک و به جای دیگری 
سفر می کنند. معمواًل گردشگری با رویکردهای متفاوتی چون اقتصادی، فرهنگی، جغرافیایی، اجتماعی 

و ... تعریف می شود. سازمان جهانی گردشگری )W.T.O(، گردشگری را چنین تعریف کرده است: 
گردشگری عبارت است از فعالیت های افرادی که برای استراحت، کار و دالیل 
برای یک سال  از محیط سکونت معمول خویش سفر و حداکثر  به خارج  دیگر 
متوالی در آنجا اقامت می کنند و هدف اصلی آن ها از این سفر انجام کاری نیست 

که سرانجام آن دریافت مزد از محل مورد بازدید باشد.2
استفاده  احادیث معصومین:  و  قرآن  در  که  با گردشگری  مرتبط  واژگان  و  بیشترین اصطالحات 
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 می پذیرد. اما این اهداف در فرهنگ اسالمی 
چه هستند و آیا با دیگر فرهنگ ها شباهتی دارند؟ در تحقیق پیشرو اهداف گردشگری در دو گروه بررسی 
شده اند؛ ابتدا اهدافی که به فرهنگ اسالمی اختصاص دارند و سپس آنهایی که با دیگر ادیان و فرهنگ ها 
مشترک هستند. البته در اهداف ویژۀ فرهنگ اسالمی به اهداف میانی و نزدیک تر پرداخته شده و بررسی 
اهداف متعالی و غایی گردشگری همچون خداشناسی و عبرت آموزی، به دلیل اهمیت آن ها و جلوگیری 
از طوالنی شدن، به مقاله ای مستقل سپرده شده است. بدیهی به نظر می رسد که بررسی اهداف سفر و 
1 . مک لئود، دونالد وی ِال؛ گردشگری، تغییرات فرهنگی و جهانی سازی؛ بریتانیا: دانشگاه شیفلد هالم، مرکز تغییرات 

فرهنگی و گردشگری؛ 2004م؛ ص 99.
2 . پاپلی یزدی، محمدحسین و سقایی، مهدی؛ گردشگری )ماهیت ومفاهیم(؛ تهران: انتشارات سمت، چاپ هفتم، 

1391 ه  .ش؛ ص 13.
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گردشگری در فرهنگ اسالمی برای تبیین سبک زندگی اسالمی و نیز برنامه ریزی های کالن و راهبردی 
جامعه اسالمی ضروری و الزم می باشد.

از پژوهش هایی که در زمینۀ جهانگردی و گردشگری از دیدگاه اسالمی انجام شده، می توان به رساله 
دکتری محمدهادی همایون با عنوان »به سوی الگوی توسعه جهانگردی در فرهنگ اسالمی، مطالعه 
با عنوان سیمای جهانگردی  ایران« اشاره کرد. مؤلف در بخش نخست آن  موردی جمهوری اسالمی 
در فرهنگ اسالمی، به اهمیت جهانگردی و آیات آن در قرآن و نیز اهداف و منافع جهانگردی در قرآن 
می پردازد. این فصل بیشتر به آیات مربوط به سیر و حرکت توجه کرده است و به سیر آفاق و انفسی نیز 
اشاره ای شده است. شایان ذکر است که در موضوع جهانگردی کتاب هایی نیز منتشر شده است که بیشتر 
سیر و سیاحت در قرآن مجید نوشتۀ دکتر  این میان کتاب  تألیف مطالب پرداخته اند. در  به گردآوری و 
جهان بخش ثواقب و محمدجواد رحمانی در قالب پژوهشی به بیان دیدگاه قرآن و حدیث دربارۀ سیر و سفر 
می پردازد. در این کتاب به انواع سفر، آداب و احکام آن، سفرهای پیامبران، سفرهای ذکر شده در قرآن 

و سفر آفاقی و انفسی اشاره شده است. 
تحقیق پیش رو، با روش کتاب خانه ای و بررسی آثار و پژوهش های گوناگون، در محیط های مجازی و 

غیر آن، تالش نموده است تا اهداف و رویکرد گردشگری اسالمی را بررسی نماید.
و  در فرهنگ اسالمی، مستلزم کاوش  منافع گردشگری  و  اهداف  بررسی  و  بدیهی است، جستجو 
تحقیق در آیات قرآن کریم و روایات معصومان: در این موضوع می باشد. آیات و روایات پرشماری دربارۀ 

اهداف گردشگری وجود دارد.
در فرهنگ اسالمی و دیگر ادیان، بعضی از گردشگری ها با هدف اجرای بعضی از اعمال و مناسک 
عبادی و نیز زیارت صورت می پذیرد. فریضۀ حج که با احراز شرایط ویژه ای، انجام آن بر مسلمانان واجب 
می شود، به عنوان یکی از اهداف مهم گردشگری در فرهنگ اسالمی به شمار می رود. عمره و زیارت قبر 
رسول گرامی اسالم6، امامان معصوم و امامزادگان: نیز گرچه واجب نیستند، اما عمل به آن ها 
بسیار سفارش شده است و دستاوردهای معنوی و مادی بسیاری را برای آن ها برشمرده اند. 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 می کنیم.

1ـ فنجام هرااک حج تمتع و عمشه
حج یکی از بنیان های اسالم به شمار می رود و با سفر به خانۀ خدا )کعبه( صورت می پذیرد. 
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حج،  سفر  است.  حج  سفر  مسلمانان،  مسافرتی  رویداد  مهم ترین  قطع،  طور  به 
صورت  در  مسلمان  هر  بر  که  است  سعودی  عربستان  در  مکه  به  دینی  سفری 

داشتن استطاعت مالی و جسمی واجب است.1
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 
یعنی  دهم هجری،  در سال  ایشان  آخرین حج  و  اسالم6  پیامبر  زمان  از  تا 
حجةالوداع، تا زمان کنونی، مسلمانان از سراسر عالم برای ادای مراسم حج، به 
مکه روانه شوند ... . حج، آهنگ و قصد هدف دار و هجرت از خانۀ خویش به سوی 

خانۀ خداست. حج، فرار از خود و پناه آوردن به سوی خداست.2
دستاوردهای معنوی سفر حج، چون ماندگار و اثرگذار است، هدف نهایی حج برشمرده می شود. 

همه ساله میلیون ها نفر مسلمان از سراسر جهان در کنار یکدیگر به دورۀ درس 
توحید می پردازند و در این میان صدها هزار نمایندۀ آزاد و مشتاق از ملل گوناگون 
طی یک دورۀ عملی و نظری، اسالم شناسی و رسالت پیامبر6 را مرور می کنند، 
سپس با دست و دلی پر به شهر و دیار و محیط کار و زندگی خویش باز می گردند 

تا آنچه آموخته اند به دیگران بیاموزند.3 
عمره نیز از اعمال مستحبی است که با سفر به خانۀ خدا تحقق می یابد؛ بنابراین یکی از اهداف 
سفر  مکه  به  هدف  این  با  بسیاری  مسلمانان  سال  هر  می شود.  محسوب  مسلمانان  گردشگری 

می کنند.
وجود  قرآن  در  حج  نام  به  سوره ای  که  است  الزم  نکته  این  به  توجه  حج،  اهمیت  خصوص  در 
آیات  این  از  این موضوع اختصاص دارد. عده ای  به  نیز  آیاتی در دیگر سوره ها  بر آن،  دارد و عالوه 
به جایگاه و اهمیت مکه و حج و عده ای دیگر مربوط به احکام حج است. نمونه هایی از این آیات در 

زیر آمده است:

1 . تیموتی، دالنجی و ُالسن، دانیالچ؛ گردشگری، دین و سفرهای معنوی؛ قلی پور، محمد و مجیدی فرد، احسان؛ تهران: 
جامعه شناسان، 1392 ه  .ش؛ ص197.

2 . ثواقب، جهان بخش و رحمانی، محمدجواد؛ سیر و سیاحت در قرآن مجید؛ قم: مؤسسه بوستان کتاب، چاپ دوم، 
1388 ه  .ش؛ ص61 و 62. 

3 . شالچیان، طاهره؛ آداب و فرهنگ سفر؛ تهران: دانشگاه پیام نور، 1385 ه  .ش؛ ص141.
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َقاُم إِْبَراِهيَم َوَمن َدَخَلُه َكاَن آِمنًا َولِ َعَل النَّاِس ِحجُّ اْلَبْيِت َمِن اْسَتَطاَع  ﴿فِيِه آَياٌت َبيِّنَاٌت مَّ
إَِلْيِه َسبِيًل َوَمن َكَفَر َفإِنَّ الَ َغنِيٌّ َعِن اْلَعاَلنَِي؛1 در آن نشانه هايى روشن است ]از مجله[ مقام 
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، يقينًا خداوند از 

جهانيان بى نياز است.﴾

﴿َو َأذِّن ِف النَّاِس بِاْلَجِّ َيْأُتوَك ِرَجاًل َو َعَل ُكلِّ َضاِمٍر َيْأتنَِي ِمن ُكلِّ َفجٍّ َعِميٍق؛2 و در ميان 
مردم براى ]اداى[ حج بانگ برآور تا ]زائران[ پياده و ]سوار[ بر هر شرت لغرى كه از هر راه 

دورى مى آيند، به سوى تو روى آورند.﴾
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 باقر7 درباره بنیان های اسالم آورده است که اهمیت و 
جایگاه حج را در فرهنگ اسالم نشان می دهد. در این روایت، حج در کنار نماز، زکات، روزه و والیت قرار 

داده شده است.
الزكاة و الصوم و الج و  بني السلم عل مخس: عل الصلة و  عن أيب جعفر7 قال: 

الولية؛3 اسلم بر پنج بنيان هناده شده است: نامز، زكات، روزه، حج و وليت.
احادیث بسیاری نیز فواید مادی و معنوی حج و عمره را برشمرده اند که در ترغیب مسلمانان برای 
و  مادی  منافع  و  برکت داشتن  در  پیامبر گرامی اسالم  دارند.  انکاری  قابل  تأثیر غیر  اعمال،  این  انجام 

معنوی حج فرموده اند:
حّجوا تستغنوا؛4 حج گزاريد تا بی نياز شويد.

حدیث زیر نیز از امام علی7 نقل شده است: 
و حج البيت و العمرة فإهنام ينفيان الفقر و يكفران الذنب و يوجبان اجلنة؛5 به راستی حج 

خانه خدا و عمره، فقر را از بني می برند و گناه را می پوشانند و هبشت را واجب می دارند.

1 . آل عمران/97.
2 . حج/27.

3 . مجلسی، محمد باقر بن محمد تقی؛ بحاراالنوار؛ بیروت: مؤسسة الوفاء،1403؛ ج 65، ص 329.
4 . همان، ج1، ص 535 .

5 . ری شهری، محمد؛ میزان الحکمة؛ قم: دارالحدیث، 1416؛ ج 1، ص 535 .
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زمینه  این  در  بسیار  تألیفات  است،  اسالمی  فرهنگ  در  عمره  و  حج  اهمیت  نشانگر  که  نکاتی  از 
مناسک الحج، کتاب  العمرة،  و  الحج  فی  فروع کافی کلینی و کتاب  الحج  با عناوین کتاب  می باشد که 
الحج بحاراالنوار، کتاب الحج صحیح مسلم به رشتۀ تحریر درآمده اند؛ 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 می شتافتند. 
در بررسی سفرنامه های بزرگان اسالم به کمتر سفری برمی خوریم که در آن انگیزۀ 
حج و زیارت به چشم نخورد. اهمیت این مسأله به حدی بوده است که در بسیاری 
از کتاب های جغرافیایی مسلمین، از باب تبرک، مکه، به عنوان نخستین سرزمین 

در تشریح اقلیم ها قرار گرفته است.1 
گفتنی است که در سال های اخیر، رسول جعفریان از پژوهشگران نامدار و پرکار، برخی از سفرنامه های 

حج را پس از تصحیح، تحت عنوان سفرنامه حج به چاپ رسانده است. 

2ـ اسش بشفر زیارت هکان دار هقلس
البته موضوع  به شمار می رود.  از اهداف گردشگری در فرهنگ اسالمی  به عنوان یکی  زیارت همواره 
زیارت به طور عام در دیگر ادیان و فرهنگ ها نیز مشاهده می شود اما در این جا، زیارت مکان هایی منظور 

است که به طور خاص در فرهنگ اسالمی مقدس شمرده می شوند.
زیارت پدیده ای است دینی که جهان طبیعت را به عالم باال و رهرو را به جماعت 
دیدن  با  زائر   ... می سازد  پایدارتر  را  رهبر  و  رهرو  رابطۀ  و  می دهد  پیوند  مؤمنان 
افتاده اند،  پاکی به خاک  ایمان و  یا زیارت شهیدانی که در راه  نمادهای دینی و 
خود را به آرمان های آنان نزدیک ساخته و با زیارت پیشوایان دین، با آنان دیدار 
و تجدید بیعت می کند. مسلمانان در زمان پیامبر، افزون بر زیارت آن حضرت، به 

زیارت شهدا می رفتند و پس از پیامبر، مزار او میعادگاه مسلمانان بود.2 
از  پیامبر6  معراج  محل  و  مسلمانان  اول  قبلۀ  عنوان  به  مسجداالقصی  و  بیت المقدس  زیارت 

مکان های مورد توجه مسلمانان برای سفر بوده است.
1 . همایون، محمدهادی؛ جهانگردی: ارتباطی میان فرهنگی؛ انتشارت دانشگاه امام صادق7، 1384 ه  .ش؛ ص 58. 

2 . رضوی، سیدعباس؛ جهانگردی در فقه و تمدن اسالمی؛ قم: بوستان کتاب، 1388 ه  .ش؛ ص 397.



35

هی
اد

گ ف
شدر

ر گ
ش د

اس
 و 

شر
شف

شد
ا گ

دلف
ف

و هست.  بوده  اهتمام مسلمانان  مورد  ایشان همواره  مقبرۀ  زیارت  اسالم6  پیامبر  وفات  از  پس 
زیارت قبر پیامبر و زیارت از موضوعاتی است که در منابع اهل سنت نیز بدان پرداخته شده است. "شیخ 
تقیالدین سبکی شافعی، )م 756 هـ . ق( کتاب جامعی درباره زیارت پیامبر بزرگوار اسالم در 187 صفحه 
تألیف کرده و آن را شفاء السقام فی زیارة خیر االنام نامیده است. این کتاب در پاسخ ابن تیمیه نوشته شده 
و مؤلف، بسیاری از احادیث مربوطه را در آن آورده است. وی فصلی را به نصوص گفتار علما مذاهب 
چهارگانه در مورد استحباب زیارت قبر پیامبر6 و اتفاق همه مسلمین به این مسأله اختصاص داده 

است.1 
زیارت  یا  و  امامان  دیدن  به  پیامبر6،  زیارت  بر  افزون  اهل بیت:،  پیروان 
مزارشان می شتافتند؛ مسائل دینی را از ایشان می پرسیدند، واجبات مالی خود را 
ادا می کردند و خط مشی سیاسی خود را از آنان می گرفتند. از دوران امام سجاد7 
این  و  است  بوده  زائران  کاروان های  زمان غیبت، جاده ها همواره شاهد عبور  تا 
اعتقاد که حج با زیارت امام کامل می گردد، در میان شیعیان ریشه داشته است. 
شیعیان پس از سفر حج، زیارت پیامبر و امامان را از یاد نمی بردند. دوران امام باقر 
و امام صادق8 شاهد گسترش این سفرها بوده است. با آمدن امام رضا7 به 
خراسان، شیعیان از خراسان و عراق و حجاز، برای زیارت امام به مرو می رفتند. 
کنار  در  مدتی  و  رفت  امام  دیدار  به  بغداد  از  که  است  کسانی  از  خزاعی  دعبل 
حضرت ماند. در دورۀ امام حسن عسکری7 نیز پیروان اهل بیت، به ویژه ایرانیان 

و خراسانیان، به صورت گروهی به دیدار امام شتافته اند." 2
احادیث بسیار زیادی از معصومان: وجود دارد که مسلمانان را نسبت به دستاوردها و آثار زیارت 
اماکن متبرکه، آگاه و تشویق می نماید. از میان این احادیث پرشمار، می توان به دو حدیث زیر که به ترتیب 

از پیامبر گرامی اسالم6 و امام صادق7 نقل شده است، اشاره نمود:
قال النبي6: من زارين ف حيايت أو بعد مويت فقد زار الَ جل جلله؛3 هر كه مرا در حياتم 

1 . امینی، عبد الحسین؛ الغدیر، مترجم جالل الدین فارسی، ت ه ران: بنیاد بعثت، مرکز چاپ و نشر، 1390؛ ج 9، گفتار 
بزرگان مذاهب چهارگانه پیرامون زیارت قبر  پیامبر بزرگوار اسالم، ص 19.

2 . رضوی، سیدعباس؛ پیشین؛ ص 398.
3 . صدوق، محمد بن علی  بن حسین بن بابویه قمی؛ االمالی؛ تحقیق قسم الدراسات االسالمیه -موسسه البعثه، قم: 

قسم الدراسات االسالمیه - موسسه البعثه، 1417ق )1366هـ.ش(؛ ص 545.
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يا پس از مرگم زيارت كند مانند آن است كه خداوند را زيارت كرده است. 

أباعبد ال7: الصلة ف مسجد الرسول6 تعدل عرشة آلف صلة؛1 هر نامز در مسجد 
پيامرب، كه درود خدا بر او و خاندانش باد، با 10 هزار نامز برابری می كند. 

همان گونه که ذکر شد، احادیث بسیاری در فضلیت زیارت مقبرۀ مطهر امامان، امامزادگان، پیامبران 
و صالحان و نیز مساجد و مکان های مقدس وارد شده است؛ مال احمد نراقی در کتاب معراج السعادة 

نوشته است:
اخبار در زیارت پیامبر6 و ائمه معصومین: خصوصًا زیارت سید الشهدا و 

حضرت امام رضا8، بی حد و نهایت است.2
وی در اهمیت و فضیلت زیارت قبور ائمه این سخن را از امام رضا7 نقل کرده است: 

هر امامی را عهدی است در گردن دوستان و شيعيان خود و به درستی كه از متام وفای به 
عهد ايشان، زيارت قبور ايشان است. پس هر كه زيارت ايشان را از روی رغبت و از راه 

تصديق به آن چه گفته اند كند، مهه ايشان شفيعان شان خواهند بود در روز قيامت.3
عالوه بر قبور مطهر امامان، آثار و یادمان هایی متبرک نیز برای شیعیان وجود دارد که زیارت آن ها از 

اهداف گردشگری به شمار می روند. 
امام رضا7 در مسیر سفر از مدینه به خراسان، آثار و نشانه های بسیاری از خود 
به جای گذاشت. پیروان اهل بیت، به ویژه مردم ایران، برای یادبود امام در مناطق 
عبور حضرت، یادمان ها و قدمگاه هایی را برپای داشتند و به دیدن جاهای گذر 
امام می آمدند. امام در نیشابور در منطقۀ کهالن، در چشمه ای غسل کرد. شیعیان 
از آن روز تا دورۀ شیخ صدوق، هنگام گزارش خبر، از آن چشمه بازدید می کردند.4 
از روزگار بازدید علی7 از مدائن و نمازگزاردن آن حضرت در ایوان کسری، این 
نقطه مود توجه مسلمانان، به ویژه شیعیان بود و مسلمانان در عبور از عراق، از 

1 . مجلسی، محمد باقر بن محمد تقی؛ پیشین؛ ج97، ص147.
2 . نراقی، مال احمد؛ معراج السعادة؛ تهران: انتشارات علمیه اسالمیه، بی تا؛ ص 704.

3 . همان.
4 . رضوی، سید عباس؛ پیشین؛ ص 402 و 403.
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مدائن بازدید می کردند. در زمان امام صادق7 نیز 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 می باشد. 
ارحام به کسانی گفته می شود که با انسان نسبت نسبی دارند، خواه محرم باشند 
یا نامحرم. رفت و آمد با این خویشاوندان از عبادات بسیار با ارزش به شمار می آید 

و ثواب فراوانی دارد.2
صلۀ رحم از جمله اعمالی است که سفر کردن و گردشگری برای آن سفارش شده است. پیامبر گرامی 

اسالم6 در حدیثی می فرمایند: 
عن أيب جعفر7 قال: قال رسول ال6: أويص الشاهد من أمتي والغائب منهم ومن ف 
أصلب الرجال و أرحام النساء إىل يوم القيامة أن يصل الرحم وإن كانت منه عل مسرية سنة، 
فإن ذلك من الدين؛3 به شاهدين و غايبني امتم و هر كه تا روز قيامت در صلب های مردان و 
رحم های زنان است، به صله رحم سفارش می كنم، هر چند اگر يک سال به طول انجامد؛ 

چرا كه اين امر از دين است.
در اهمیت احسان به پدر و مادر و صلۀ رحم در فرهنگ اسالمی، این نکته قابل ذکر است که قرآن 
این  آیات،  این  از  بعضی  در  و  نموده است  را سفارش  مادر و صلۀ رحم  و  پدر  به  احسان  آیاتی،  در  کریم 

سفارش پس از دعوت به توحید قرار دارد. نمونه ای از این آیات در ادامه آمده اند:
اِئيَل لَ َتْعُبُدوَن إِلَّ الَ َو بِاْلَوالَِدْيِن إِْحَساًنا َو ِذي اْلُقْرَبى َو اْلَيَتاَمى  ﴿َو إِْذ َأَخْذَنا ِميَثاَق َبنِي إِْسَ
َو اْلََساِكنِي؛4 و چون از فرزندان اسائيل پيامن حمكم گرفتيم كه جز خدا را نپرستيد و به پدر و 

مادر و خويشان و يتيامن و مستمندان احسان كنيد.﴾

1 . همان؛ ص 405. 
2 . ثواقب، جهان بخش و رحمانی، محمدجواد؛ پیشین؛ ص73.

3 . کلینی، محمد بن یعقوب؛ اصول کافی؛ ترجمه و شرح سید جواد مصطفوی، تهران: دفتر نشر فرهنگ اهل بیت:، 
بی تا؛ ج 3، ص 221، حدیث 5.

4 . بقره/83.
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ُكوْا بِِه َشْيًئا َو بِاْلَوالَِدْيِن إِْحَساًنا َو بِِذي اْلُقْرَبى َو اْلَيَتاَمى َو اْلََساِكنِي؛1 و  ﴿َو اْعُبُدوْا الَ َو لَ ُترْشِ
خدا را بپرستيد و چيزى را با او رشيک مگردانيد و به پدر و مادر احسان كنيد و ]نيز[ درباره 

خويشاوندان و يتيامن و مستمندان.﴾
از مجموع آیات و روایاتی که بیان شد، درمی یابیم 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 می شود.

4ـ اسش بشفر 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 می شود. در این جا فقط به ذکر 
این واجب شرعی و آیاتی چند و روایتی از رسول گرامی اسالم در این باره اکتفا می کنیم. در آیات زیر از 
واژه های »نفر« و »سفر« برای امر جهاد استفاده شده است که التزام جهاد با مسافرت را روشن می سازد. 
ِذيَن آَمنُوْا ُخُذوْا ِحْذَرُكْم َفانِفُروْا ُثَباٍت َأِو انِفُروْا مَجِيًعا؛2 اى كسانى كه ايامن آورده ايد،  َا الَّ ﴿َيا َأيُّ
]در برابر دشمن[ آماده باشيد ]=اسلحه خود را برگرييد[ و گروه گروه ]به جهاد[ بريون 

رويد يا به طور مجعى روانه شويد.﴾

ُة َو َسَيْحِلُفوَن بِالِ  قَّ َبُعوَك َوَلِكن َبُعَدْت َعَلْيِهُم الشُّ ﴿َلْو َكاَن َعَرًضا َقِريًبا َو َسَفًرا َقاِصًدا لَتَّ
ُْم َلَكاِذُبوَن؛3 اگر ماىل در دسرتس و  َلِو اْسَتَطْعنَا َلََرْجنَا َمَعُكْم ُيِْلُكوَن َأنُفَسُهْم َوالُ َيْعَلُم إهِنَّ
سفرى ]آسان و[ كوتاه بود، قطعًا از پى تو مى آمدند وىل آن راه پر مشقت بر آنان دور مى ناميد 
و به زودى به خدا سوگند خواهند خورد كه اگر مى توانستيم حتاًم با شام بريون مى آمديم ]با 

سوگند دروغ[ خود را به هلكت مى كشانند و خدا مى داند كه آنان سخت دروغ گويند.﴾
پیامبر گرامی اسالم سیاحت و گردشگری امت خود را جهاد در راه خدا دانسته اند؛ آن چنان که در 

مستدرک الوسایل این حدیث از ایشان نقل شده است:
و قال6: سياحُة ُاّمتی اجِلهاد؛4 گردش امت من جهاد است.

1 . نساء/ 36.
2 . نساء/71.
3 . توبه/42.

4 . نوری طبرسی، میرزا حسین؛ مستدرک الوسائل و م س ت ن ب ط ال م س ائ ل ؛ ت ح ق ی ق  م وس س ه  آل ال ب ی ت  الح ی اء ال ت راث ، ق م : 
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5 ـ اسش بشفر دجشت
هجرت در فرهنگ اسالمی به مسافرتی پویا و هدفمند گفته می شود که در آن مهاجر با اهدافی عالی و 
خداپسندانه، ترک دیار و خانمان می نماید و رضایت خداوند باریتعالی را می جوید. آیات بسیاری از هجرت 
و مهاجرت سخن به میان آورده اند. هجرت سفری است که در آن اهداف معنوی و دینی بر اهداف دنیوی 
و مادی پیشی می گیرد و نیز راه نجات بندگانی است که مورد ستم قرار گرفته اند. از این رو، می توان آن را 

از اهداف مسلمانان برای سفر برشمرد.
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 می پردازند، صاحبان منزلتی واال نزد خداوند، رزق و مغفرت الهی و 
نیز رحمت او معرفی کرده و از سویی دیگر، چنین بندگانی را مؤمن واقعی می خواند. قرآن هجرت را راه 
این  از  بهانه جویانی می داند که خود را مستضعفان روی زمین معرفی می کنند. نمونه هایی  برای  نجاتی 

آیات چنین هستند:
اُهُم اْلَآلِئَكُة َظالِِي َأْنُفِسِهْم َقاُلوْا فِيَم ُكنُتْم َقاُلوْا ُكنَّا ُمْسَتْضَعِفنَي ِف األَْرِض َقاُلوْا  ِذيَن َتَوفَّ ﴿إِنَّ الَّ
َأَلْ َتُكْن َأْرُض الِ َواِسَعًة َفُتَهاِجُروْا فِيَها َفُأْوَلِئَك َمْأَواُهْم َجَهنَُّم َوَساءْت َمِصرًيا؛1 كسانى كه بر 
خويشتن ستمكار بوده اند ]وقتى[ فرشتگان جانشان را مى گريند، مى گويند: در چه ]حال[ 
بوديد؟ پاسخ مى دهند ما در زمني از مستضعفان بوديم. مى گويند: مگر زمني خدا وسيع 
نبود تا در آن مهاجرت كنيد؟ پس آنان جايگاهشان دوزخ است و ]دوزخ[ بد سانجامى 

است.﴾

وْا ُأوَلِئَك ُهُم اْلُْؤِمنُوَن  ِذيَن آَووْا وَّ َنَصُ ِذيَن آَمنُوْا َو َهاَجُروْا َو َجاَهُدوْا ِف َسبِيِل الِ َو الَّ ﴿َو الَّ
ْغِفَرٌة َو ِرْزٌق َكِريٌم؛2 و كسانى كه ايامن آورده و هجرت كرده و در راه خدا به جهاد  ُم مَّ ا لَّ َحقًّ
پرداخته اند و كسانى كه ]مهاجران را[ پناه داده و يارى كرده اند، آنان مهان مؤمنان واقعى اند. 

براى آنان بخشايش و روزى شايسته اى خواهد بود.﴾
خداوند در قرآن به مهاجران اطمینان داده است که عمل آنان در نزد خدا به بهترین شکل پاداش 
داده می شود و حتی مهاجرانی که سفرشان به پایان نرسد و مرگ آنان فرا رسد، پاداششان نزد خداوند 

م وس س ه  آل ال ب ی ت:، چ اپ  دوم ؛ ج 8، ص 115، حدیث 9199.
1 . نساء/97.
2 . انفال/74.
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محفوظ است. 
﴿َو َمن ُيَاِجْر ِف َسبِيِل الِ َيِْد ِف األَْرِض ُمَراَغاًم َكثرًِيا َو َسَعًة َو َمن َيُْرْج ِمن َبْيتِِه ُمَهاِجًرا إىَِل 
ِحياًم؛1 هر كه در راه خدا  الِ َو َرُسولِِه ُثمَّ ُيْدِرْكُه اْلَْوُت َفَقْد َوَقَع َأْجُرُه َعل الِ َو َكاَن الُ َغُفوًرا رَّ
هجرت كند، در زمني اقامتگاه هاى فراوان و گشايش ها خواهد يافت و هر كس ]به قصد[ 
مهاجرت در راه خدا و پيامرب او از خانه اش به درآيد سپس مرگش در رسد، پاداش او قطعًا 

بر خداست و خدا آمرزنده مهربان است.﴾
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: 
ب عن الوطاِن فی َطَلِب الُعلی  و سافِر ففی السفاِر مخُس َفوائـِـِد َتغرَّ

ُج هـَـمٍّ و اكتســاب ُمعيـــشـةٍ  و ِعـلٌم و آداٌب و ُصـحبُة ماجـــٍد  َتَفرُّ

و َقـطُع الفيافی و ارتكاُب الشدائـِد فاِن قيـَل فی الســـفاِر ُذلٌّ و حِمــنٌة  
فمـوُت الفتی خيــٌر له ِمن قيامـِــهِ  بدار َهواٍن بيــَن واٍش و حاســــٍد2

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، فرهنگ آموزی و همنشینی با بزرگان است، چنین ادامه می دهند:

 اگر گفته شود در سفر، خواری و مشقت و پيمودن بيابان ها و انجام اعامل دشوار است، بايد 
پاسخ گفت كه در اين صورت، مرگ انسان هبرت از ماندن او در خانه و در ميان سخن چينان 

و حسودان است.3

6ـ علم و گشدرگ آهوزر
با بزرگان  همان طور که در شعر نیز بدان اشاره شد، یکی از اهداف گردشگری علم آموزی و همنشینی 

است.علم، فرهنگ و تمدن از طریق گردشگری انسان های جستجوگر و عالقه مند انتقال می یابد.
هر کسی با گردشگری موجب می شود که تبادالت فرهنگ ها خواسته و یا ناخواسته 
منتقل و جابه جا شود. در گردشگری، افراد با اقوام و تنوع های فرهنگی و زبانی 

1 . نساء/100.
2 . نوری طبرسی، میرزا حسین؛ پیشین؛ ج 8، ص 115، حدیث 9199.

3 . همایون، محمدهادی؛ پیشین؛ ص151 و 152.
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و تمدنی آشنا می شوند و زبان، فرهنگ، تمدن و علوم خود را به دیگری انتقال 
می دهند و یا از آن ها بهره مند می شوند و به قوم و منطقۀ خود منتقل می کند ... 
انتقال  و  و تمدنی  ارتقای فرهنگی  برای  به عاملی  این گونه است که گردشگری 

داده ها و تبادل امکانات و استعدادها و توانمندی ها تبدیل می شود.1
در فرهنگ اسالمی همواره به علم آموزی توصیه و سفارش شده است؛ حتی اگر الزمۀ علم آموزی، 
گردشگری باشد. برخی از مفسران، واژۀ نفر را در آیۀ 122 سورۀ توبه به جای نفر و کوچ برای جهاد در 
راه خدا، به نفر علمی و پراکنده شدن در زمین برای کسب دانش ترجمه نموده اند. بر اساس این تفسیر، 
مسلمانان امر شده اند که از میان خود گروهی را برای کسب دانش به سرزمین های دیگر بفرستند تا آنان 

در بازگشت با توجه به دانش خویش، به انذار آنان بپردازند.2
يِن َو لُِينِذُروْا  ُهوْا ِف الدِّ َيَتَفقَّ نُْهْم َطآِئَفٌة لِّ ًة َفَلْولَ َنَفَر ِمن ُكلِّ فِْرَقٍة مِّ ﴿َو َما َكاَن اْلُْؤِمنُوَن لَِينِفُروْا َكآفَّ
ُهْم َيَْذُروَن؛3 و شايسته نيست مؤمنان مهگى ]براى جهاد[ كوچ  َقْوَمُهْم إَِذا َرَجُعوْا إَِلْيِهْم َلَعلَّ
كنند پس چرا از هر فرقه اى از آنان دسته اى كوچ نمى كنند تا در دين آگاهى پيدا كنند و قوم 

خود را وقتى به سوى آنان بازگشتند بيم دهند باشد كه آنان ]از كيفر الى[ برتسند.﴾ 
از سوی دیگر، پیامبر گرامی اسالم6، حتی سفر به چین را در صورت ناگزیری برای علم آموزی 

توصیه نموده اند. 
ُاطلبوا العلم و لو بالصني؛4 علم را فراگرييد حتی اگر در چني باشد.

در حدیث دیگری امام جعفر صادق7 از پیامبر6 روایتی نقل می کنند که اهمیت پیمودن راه برای 
فراگیری علم را نشان می دهد و نتایج معنوی آن را برمی شمرد.

قال رسول ال6: من سلک طريقًا يطلب فيه ِعلاًم سلک ال به طريقًا إىل اجلنة و إن اللئكة 
لتضع أجنحتها لطالب العلِم ِرضًا به، و إنه يستغفر لطالب العلم من فی السامء و من فی 
األرض حتى الوت فی البحر؛5 رسول خدا6 فرمود: هركه برای طلب علم راهی را 
1 . الماسی، حسن؛ »گردشگری در فلسفۀ اسالمی« در کتاب فلسفه: نظر و عمل )مجموعه مقاالت(؛ تهران: مؤسسٔه 

پژوهشی حکمت و فلسفٔه ایران، 1391 هـ.ش؛ ج1، ص299.
2 . همایون، محمدهادی؛ پیشین؛ ص154.

3 . توبه/122.
4 . مجلسی، محمد باقر بن محمد تقی؛ پیشین؛ ج1، ص177. 

5 . کلینی، محمد بن یعقوب؛ پیشین، ج1، ص 34.
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بپياميد، خداوند او را در راهی به سوی هبشت رهنمون می شود و فرشتگان بالای خود را از 
روی تواضع برای طالب علم می گسرتانند در حاليكه از او راضی هستند. به راستی هرچه 

در آسامن ها و زمني است و حتی ماهيان دريا، برای طالب علم، آمرزش می طلبند.
تشویق  علم  جستجوی  به  را  خویش  مخاطبان  صادق7  امام  آمده،  ادامه  در  که  حدیثی  در  نیز  و 

می کنند؛ هر چند با سفرهای سخت همراه باشد.
اطلبو العلم و لو بخوض اللجج و شق الهج؛1 به طلب دانش و علم برخيزيد؛ هر چند با 

فرورفتن در گرداب ها و در خطر افتادن جان ها مهراه باشد.
از سویی دیگر، پیامبر خدا6 دربارۀ لزوم کوچیدن از جوامعی که امکان تحصیل دانش در آن ها 

نیست، به علی7 چنین سفارش کرده اند:
يا علی، لتسكن الرستاق، فان شيوخهم جهلة... و العال بينهم كاجليفة بني الكلب؛2 ای 
علی! در روستا )هايی كه حتصيل دانش در آن ها مقدور نيست( سكونت مكن، چرا كه 

پريانش نادان اند ... و عال در ميان آنان چون لشه مرداری است در ميان سگان.
تاریخی  از دیرباز در بین مسلمانان متداول بوده است. گزارش های  فرهنگ سفر برای علم آموزی، 
منیة  المرید فی آداب  ثانی در کتاب  باره نقل شده است که نمونه ای را به روایت شهید  بسیاری در این 

المفید و المستفید در زیر می آوریم:
کثیر بن قیس می گوید: با ابو درداء در مسجد دمشق نشسته بودیم. مردی وارد شد 
و گفت: من از مدینه آمده ام ... به خاطر شنیدن حدیث رسول گرامی اسالم6 
از زبان شما این راه دراز را پیموده ام. 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 هدف های 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 

بهشت و نیکبختی می گشاید.3

1 . حکیمی، محمدرضا و دیگران؛ الحیاة؛ ترجمه: احمد آرام؛ چاپ دهم، قم: انتشارات دلیل ما، 1387ه  .ش؛ ج 1، ص 71.
2 . محمدی ری شهری، محمد؛ گزیده حکمت نامه پیامبر اعظم؛ قم:مشعر، 1388ه  .ش؛ ص 28.

نشر فرهنگ اسالمی،  دفتر  تهران:  المرید(؛  منیة  )ترجمه  در اسالم  تعلم  و  تعلیم  آداب  . حجتی، سید محمدباقر؛   3
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7ـ تسشیح و تسّشج
از مقاصد دیگر گردشگری که در فرهنگ اسالمی و در دیگر فرهنگ ها بر آن تأکید شده، تفریح و تفّرج 

است. 
تفّرج در لغت، به معنای گشایش یافتن، از تنگی و دشواری بیرون آمدن، خوشی جستن، گردش، سیر، 
با واژه های  به معنی شادمانی کردن، شادمانی و خوشی،1 می باشد که  نیز  تفریح  گشادگی خاطر است و 

نزهت، فرح، راحتی و آسایش هم معنا است.
با احساس احتیاج  آفریدگار طبیعت و نظام طبیعت، خواسته است آدمی  خدای 
تفریح   ... بنابراین  باشد.  تفریح همواره نشاط زنده ماندن و زندگی کردن داشته  به 
یکی از نیازهای طبیعی بشر است و یک نظام اجتماعی و مکتب زندگی باید برای 

ارضای این خواسته طبیعی فکری کند.2 
نیز انسان را به بهره مندی از طبیعت و زیبایی های آن دعوت کرده و این امر را موجب  قرآن کریم 
سرور و بهجت برشمرده است. آیاتی که در ادامه آمده، نمونه هایی است که زیبایی های طبیعت را به انسان 

گوشزد می نماید و خاطرنشان می کند که این ها، همه صنع و مخلوق خدای باریتعالی است.
ا  اَمِء َماء َفَأنَبْتنَا بِِه َحَداِئَق َذاَت هَبَْجٍة مَّ َن السَّ اَمَواِت َو اأْلَْرَض َو َأنَزَل َلُكم مِّ ْن َخَلَق السَّ ﴿َأمَّ
َع الِ َبْل ُهْم َقْوٌم َيْعِدُلوَن؛3 ]آيا آنچه رشيک مى پندارند هبرت  َكاَن َلُكْم َأن ُتنبُِتوا َشَجَرَها َأإَِلٌه مَّ
است[ يا آن كس كه آسامن ها و زمني را خلق كرد و براى شام آبى از آسامن فرود آورد پس به 
وسيله آن باغ هاى هبجت انگيز رويانيديم. كار شام نبود كه درختانش را برويانيد. آيا معبودى 

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

ْت َو َرَبْت َو َأنَبَتْت ِمن ُكلِّ َزْوٍج هَبِيٍج؛4 و  ﴿َو َتَرى اأْلَْرَض َهاِمَدًة َفإَِذا َأنَزْلنَا َعَلْيَها اْلَاء اْهَتزَّ
زمني را خشكيده مى بينى و]ىل[ چون آب بر آن فرود آوريم به جنبش درمى آيد و نمو مى كند 

1359ه  .ش؛ ص 56 و 57.
1 . معین، محمد؛ فرهنگ فارسی؛ تهران:انتشارات امیرکبیر، 1364ه  .ش؛ ج 1، ص1111 و 1112.

2 . حسینی بهشتی، سید محمد؛ تفریح از دیدگاه اسالم، سخنرانی شهیدی دکتر بهشتی در اردوی تابستانی مدرسه رفاه.
http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=24089

3 . نمل/60.
4 . حج/5.
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و از هر نوع ]رستنی هاى[ نيكو مى روياند.﴾

ُكْم ِف اْلرَبِّ َو اْلَبْحِر َحتَّى إَِذا ُكنُتْم ِف اْلُفْلِك َو َجَرْيَن هِبِم بِِريٍح َطيَِّبٍة َو َفِرُحوْا  ُ ِذي ُيَسريِّ ﴿ُهَو الَّ
هِبَا؛1 او كسى است كه شام را در خشكى و دريا مى گرداند تا وقتى كه در كشتی ها باشيد و 

آن ها با بادى خوش آنان را بربند و ايشان بدان شاد شوند.﴾
از سوی دیگر، قرآن کریم، انسان را به زیبایی ها و روند طبیعت و نشانه های الهی توجه می دهد و او را 

به دقت در این نشانه ها فرامی خواند.
ا نُّْخِرُج ِمنُْه َحبًّا  ٍء َفَأْخَرْجنَا ِمنُْه َخِضً اَمِء َماًء َفَأْخَرْجنَا بِِه َنَباَت ُكلِّ َشْ ِذَي َأنَزَل ِمَن السَّ ﴿َوُهَو الَّ
اَن ُمْشَتبًِها َوَغرْيَ  مَّ ْيُتوَن َوالرُّ ْن َأْعنَاٍب َوالزَّ اِكًبا َوِمَن النَّْخِل ِمن َطْلِعَها ِقنَْواٌن َدانَِيٌة َوَجنَّاٍت مِّ رَتَ مُّ
َقْوٍم ُيْؤِمنُوَن؛2 و اوست كسى كه از  ُمَتَشابٍِه انُظُروْا إىِِل َثَمِرِه إَِذا َأْثَمَر َوَينِْعِه إِنَّ ِف َذلُِكْم آلَياٍت لِّ
آسامن آبى فرود آورد پس به وسيله آن از هر گونه گياه برآورديم و از آن ]گياه[ جوانه سبزى 
خارج ساختيم كه از آن دانه هاى مرتاكمى برمى آوريم و از شكوفه درخت خرما خوشه هايى 
است نزديک به هم و ]نيز[ باغ هايى از انگور و زيتون و انار مهانند و غري مهانند خارج 
نموديم. به ميوه آن چون ثمر دهد و به ]طرز[ رسيدنش بنگريد؛ قطعًا در اينها براى مردمى 

كه ايامن مى آورند نشانه هاست.﴾
ناگزیر  امری  طبیعت گردی  و  گردشگری  او،  نعمت های  و  الهی  آیات  در  دقت  و  دیدن  برای  البته 

می نماید.
اوقات  در  مفّرح  امور  از  استفاده  و  سازنده  و  مثبت  شادی های  از  بهره مندی  اسالمی،  فرهنگ  در 
مناسب، با رعایت قوانین و مقررات اسالمی، سفارش شده است که این امر برای تجدید نشاط و کاستن از 
یکنواختی زندگی بسیار مؤثر می باشد. امام علی7 در حکمت 382 نهج البالغة، با تقسیم اوقات و امور 

زندگی به سه وقت، یکی از آن ها را به بهره مندی از لذت های حالل اختصاص داده اند.
ُه َو َساَعٌة َيُرمُّ َمَعاَشُه َو َساَعٌة ُيَلِّ َبنْيَ َنْفِسِه َو َبنْيَ  لِْلُمْؤِمِن َثلَُث َساَعاٍت: َفَساَعٌة ُينَاِجي فِيَها َربَّ
ٍة لََِعاٍش، أو ُخْطَوٍة  ِتَا فِياَم َيِلُّ َو َيُْمُل َو َلْيَس لِْلَعاِقِل أْن َيُكوَن َشاِخصًا إِل ِف َثلٍَث: َمَرمَّ َلذَّ
ٍم؛3 مؤمن را سه ساعت است؛ ساعتى كه در آن با پروردگار خود  ٍة ِف َغرْيِ حُمَرَّ ِف َمَعاٍد، أو َلذَّ

1 . یونس/22.
2 . انعام/99.

3 . رضی، محمد بن حسین؛ نهج البالغه، سخنان امام علی7؛ ترجمه: عبدالمحمد آیتی؛ تهران  : دفتر نشر فرهنگ 
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راز مى گويد و ساعتى كه در پى حتصيل معاش خويش است و ساعتى كه به خوشی ها و 
لذت های حلل و غريحرام نيكوى خود مى پردازد. و عاقل در پى سه كار باشد: يا در پى 

اصلح معاش خود، يا در كار معاد و يا در پى لذت هايی كه حرام نباشد.
در حدیثی دیگر، از امیرالمؤمنین7 با مضمونی مشابه که در بحاراالنوار آورده شده است، آن حضرت 

تأکید می فرمایند: شما با بهره مندی از لذت های حالل، برای انجام امور دیگر توانمند می شوید:
و قال: اجتهدوا ف أن يكون زمانكم أربع ساعات: ساعة لناجاة ال، و ساعة ألمر العاش، و 
ساعة لعارشة الخوان و الثقات الذين يعرفونكم عيوبكم و يلصون لكم ف الباطن، وساعة 
ختلون فيها للذاتكم ف غري حمرم، و هبذه الساعة تقدرون عل الثلث ساعات ... اجعلوا 
ألنفسكم حظا من الدنيا بإعطائها ما تشتهي من اللل ومال يثلم الروة ومال سف فيه . 
واستعينوا بذلك عل أمور الدين، فإنه روي " ليس منا من ترك دنياه لدينه أو ترك دينه لدنياه"؛1 
تلش نامييد تا اوقات شام به چهار زمان تقسيم شوند: زمانی برای راز و نياز با خداوند، و 
زمانی برای امرار معاش، و زمانی برای معارشت با دوستان و برادرانی كه عيوبتان را به 
شام نشان می دهند و در باطن با شام يكرنگ هستند و زمانی برای لذات حلل. با اين زمان 
)لذات حلل( شام برای انجام امور زمان های ديگر توانمند می شويد ... به آنچه از حلل 
متايل داريد، خود را هبره مند سازيد به گونه ای كه جوانمردی آسيب نبيند و اساف صورت 
نگريد و با اين هبره مندی، انجام امور دينی خود را ياری كنيد. آنچنان كه در روايت آمده 

است: "از ما نيست كسی كه دنيا را برای دينش يا دين خود را برای دنيا ترک كند".
همان گونه که گفته شد، گردشگری از اموری است که باعث نشاط و شادی می شود و هر انسانی به 

نشاط و شادی نیازمند است. 
از نیازهای فطری هر انسانی، گشت و گذار در زمین و رفع خستگی و نشاط بخشی 
به جسم و شادابی روح است. در اسالم نیز بسیار توصیه شده است که به دیدن 
 ... به آن توجه شده است  امامان معصوم:  بروید و در زندگی و سیرۀ  طبیعت 
عمر و بن حریث می گوید: امام صادق7 را دیدم که به خانۀ برادرشان، عبدالله 
بن محمد، تشریف می بردند. از محضرشان علت این کار را جویا شدم و پرسیدم: 

اسالمی و بنیاد نهج البالغه  ، چاپ هفدهم، 1385ه .ش؛ حکمت 382.
1 . مجلسی، محمد باقر بن محمد تقی؛ پیشین؛ ج 75 ، ص321.
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چه چیز باعث شده تا به این جا تشریف بیاورید؟ فرمودند: برای نزهت و استراحت.1
در حدیث دیگری از امیر مؤمنان علی7 نقل شده است: 

شبى در مدينه باران فراوانى باريد و بيابان ها و گودال ها ُپر از آب شد. صبح آن روز رسول 
خدا6 به من فرمود: بيا تا به صحراى »عقيق« برويم و طراوت و صفاى آب هاى مجع شده 
در گودال ها و دّره ها را متاشا كنيم. مهراه پيامرب به متاشاى بيابان رفتيم و منظره هاى زيباى 

طبيعت را متاشا مى كرديم  ... .2 
سرزمین  به  میفرمود  حرکت  صّفین  سوی  به  وقتی  امیرالمؤمنین7  حضرت 
»بلیخ« رسید که جای خوش آب و هوایی بود، و رودخانه بزرگ و ُپر آبی داشت، 
آن حضرت دستور داد تا سپاهیان در آن جا مّدتی بمانند و از آب و هوای دلنشین 
آن سامان بهره مند گردند و استراحت کنند با این که حضرت در حال پیشروی به 
سوی سرزمین صّفین بود، و جنِگ بسیار سرنوشت سازی در پیش روی داشت، 
و  تفریحات سالم سربازان  از  اّما  را رهبری می کرد،  نفری  ده هزار  لشگِر چند  و 

بهره برداری از طبیعت غفلت نفرمود.3
بهره مندی از زیبایی های طبیعت، چون دیدن گل های رنگارنگ، آب روان، مناظر سرسبز و خرم و ... 
در کالم دیگر معصومین: نیز قابل مشاهده و بررسی است. پر واضح است که بهره مندی از زیبایی های 
امام صادق7  باره،  این  از آن ها، در گرو گردشگری صورت می گیرد. در  طبیعت و دیدن و لذت بردن 

می فرماید:
هذا مع ما فی النبات من التلذذ بحسن منظره و نضارته التي ليعد لا شئ من مناظر العال و 
ملهيه؛4 در نگاه كردن به گياهان و درختان، چنان لذتی است كه هيچ لذتی از مناظر دنيا با 

آن برابری نمی كند.

1 . امیری، محمدرضا؛ »سفر از دیدگاه انبیاء الهی و اسالم«، قلم مهر
http://ghalamehr.com/goftarha/goftare-mah
2  . ع م ادال دی ن  طوس ی ، اب ی ج ع ف ر م ح م دب ن  ع ل ی؛ ال ث اق ب  ف ی  ال م ن اق ب ؛ ت ح ق ی ق:  ن ب ی ل  رض ا ع ل وان ، قم: انصاریان، چ اپ  س وم ، 

1377؛ ص 28.
3 . دشتی، محمد؛ امام علی7 و تفریحات سالم؛ قم: انتشارات امیرالمؤمنین، چاپ سوم، زمستان 1386ه  .ش؛ 

ص 66 و 67.
4 . مجلسی، محمد باقر بن محمد تقی؛ پیشین؛ ج 3، ص 129.
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از امام موسی کاظم7 نیز این روایت نقل شده است:
و ثلث يلني البص: النظر إىل الضة، و النظر إىل الاء اجلاري، و النظر إىل الوجه السن؛1 
سه چيز موجب روشنی چشم است: نگريستن به سسبزی، آب جاری و ديدن روی نيكو.
همچنین امام رضا7 اموری را موجب آرامش برمی شمرند که نگاه  کردن به مناظر سرسبز، یکی از 

آن ها است:
الطيب نرشة، و العسل نرشة، و الركوب نرشة، و النظر إىل الضة نرشة، و النرشة ما يوجب 
انبساط األعصاب بعدما أصاهبا علة ... ؛2 بوی خوش، عسل، سواركاری و نگاه  كردن به 

مناظر سسبز، موجب آرامش و راحتی اعصاب می شوند.

8ـ کسب هعاش و تجارت
در فرهنگ اسالمی کسب معاش و تجارت یکی دیگر از اهداف گردشگری به شمار می رود. 

تجارت، که همان وارد و صادرکردن کاالست بر شالودۀ تعالیم اسالمی، وسیله ای 
برای تأمین رزق و دست یافتن به ضرورت های زندگی و رساندن چیزهای مورد نیاز 

مردم به دست ایشان به صورتی حالل و پاکیزه است.3
برای  انسان  که  است  شده  باعث  تجارت  و  معامله  معاش،  تهیۀ  درآمد،  کسب 
از جایگاه  با حرکت  بهبود وضع زندگی خود،  و  تنگناهای معیشتی  بر  فائق آمدن 
تجارت  نماید.  تهیه  را  خود  مایحتاج  دیگر،  و شهرهای  دیار  به سوی  زندگی اش 
تجارت سالم  اهمیت   ... دارد  ویژه ای  دین مقدس اسالم، قداست  در  و کاسبی 
بازرگانان راستگو و درستکار  و  تاجران  به شمار می آید.  تا جایی است که عبادت 

همانند مجاهدان الهی ارزش و ارج و احترام دارند. 4 
نهج البالغه به نقل از امیر مؤمنان علی7 بازرگانان را چنین وصف می کند:

افتاده، در  از جاهای دور و پرت  نياز مردم را(  بازرگانان كسانی اند كه )كالهای مورد 
خشكی و دريا، و در دشت و كوه و جاهايی كه مردمان با آن ها آشنا نيستند و قدرت رفتن به 

1 . همان؛ ج 10، ص 246.

2 . همان؛ ج 76، ص 289.
3 . حکیمی، محمدرضا و دیگران؛ پیشین؛ ج 5، ص592.

4 . امیری، محمدرضا؛ پیشین.
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آن را ندارند، وارد می كنند.1
کسب روزی در پی سفرکردن، موضوعی است که قرآن کریم نیز آن را بیان کرده است. 

َسبِيِل الِ؛2 و  ُيَقاتُِلوَن ِف  َوآَخُروَن  َفْضِل الِ  َيْبَتُغوَن ِمن  اأْلَْرِض  ُبوَن ِف  َيْضِ آَخُروَن  ﴿َو 
]عده اى[ ديگر در زمني سفر مى كنند ]و[ در پى روزى خدا هستند و ]گروهى[ ديگر در 

راه خدا پيكار مى ناميند.﴾
عالمه طباطبایی در ذیل این آیه، پس از توضیح مختصری دربارۀ معنای آیه، حدیثی را از پیامبر به نقل 

از تفسیر الدرالمنثور آورده است:
الله«، طلب  من فضل  »ابتغاء  از  مراد  و  مسافرت  االرض«،  فی  از »ضرب  مراد 

روزی از راه مسافرت به نواحی زمین برای تجارت است.3
و فيه أخرج ابن مردويه عن عبدال بن مسعود قال: قال رسول ال6 : ما من جالب يلب طعامًا 
إىل بلد من بلد السلمني فيبيعه بسعر يومه إل كانت منزلته عند ال منزلة الشهيد. ثم قرأ رسول 
ال6 »و آخرون يضبون فی األرض يبتغون من فضل ال و آخرون يقاتلون ف سبيل ال«؛4 ابن 
مردويه از عبدال بن مسعود روايت كرده كه گفت: رسول خدا 6 فرمود: »هيچ كاسبى نيست 
كه طعامى را از جايى به سوى شهرى از شهرهاى مسلمني وارد كند، و آن كال را به نرخ روز در 
آن شهر به فروش برساند، مگر آنكه نزد خدا منزلت شهيد را دارد«، آنگاه اين آيه را تلوت كرد: »و 

آخرون يضبون ىف الرض يبتغون من فضل ال و آخرون يقاتلون ىف سبيل ال«.
در سورۀ جمعه نیز به پراکنده شدن در روی زمین و طلب روزی از خداوند امر شده است:

ُكْم ُتْفِلُحوَن؛5 در ]روى[  َعلَّ وا ِف اأْلَْرِض َواْبَتُغوا ِمن َفْضِل الِ َواْذُكُروا الَ َكثرًِيا لَّ ﴿َفانَترِشُ
زمني پراكنده گرديد و فضل خدا را جويا شويد و خدا را بسيار ياد كنيد. باشد كه شام رستگار 

گرديد.﴾

1 . حکیمی، محمدرضا و دیگران؛ پیشین، ص590. )نامه53،عهدنامه مالک اشتر(
2 . مّزّمل/20.

3 . طب اطب ای ی ، سید م ح م دح س ی ن ؛ تفسیر المیزان؛ م ت رج م:  م وس وی  ه م دان ی ، م ح م دب اق ر؛ قم: دف ت ر ان ت ش ارات  اس الم ی ، چ اپ  
ب ی س ت  و دوم ، 1385ه .ش؛ جلد 20، ص 118.

4 . همان؛ ص 121.
5 . جمعه/10.
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از رسول گرامی اسالم6 در اهمیت و برکت داشتن بازرگانی و تجارت، احادیثی نقل شده است:
الرَبَكُة عرشُة اجزاٍء؛ تسعُة اعشاِرها فی التِّجارة؛1 بركت ده بخش دارد؛ نه دهم آن در بازرگانی 

است.

اّن الربكَة فی التِّجارِة و ل ُيفِقر ال صاِحَبها اّل تاجرًا حالفًا؛2 مهانا بركت در بازرگانی است و 
خداوند بازرگان را به فقر دچار نمی كند مگر آنكه )به دروغ( سوگند ياد كند. 3

پیامبر گرامی اسالم، خود نیز پیش از بعثت به تجارت و بازرگانی مشغول بود. ایشان دربارۀ دو سفری 
که برای حضرت خدیجه3 به قصد تجارت انجام دادند، چنین می فرماید:

آَجرُت َنفسی ِمن َخدية َسفَرتني، بَِقلوٍص؛4 من در دو سفر، خود را در مقابل دريافت يک 
ماده شرت جوان، اجري خديه كردم )و برای او به سفر جتارت رفتم(. 

از امام علی7 نیز در این باره روایاتی نقل شده است که حدیث زیر نمونه ای از آن است. 
ضوا لِلتَّجارات َفانَّ َلكم فيها ِغنًی عاّم فی َايِدی النّاس؛5 به كسب و بازرگانی بپردازيد تا  َتعرَّ

از مال ديگران بی نياز باشيد.
همچنین امام صادق7 در بارۀ سفرکردن برای تجارت می فرمایند:

زق؛6 هر آينه من دوست دارم كه مرد در پی  فًا فی َطَلِب الرِّ جل ُمتَحرِّ اّنی َلُِحبُّ َان َاری الرَّ
روزی به اينسو و آنسو روان شود. 

از آیات و روایاتی که نقل شد چنین برمی آید 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 ارج نهادن شارع مقدس اسالم 

و اهل بیت: است.
این نکته گفتنی است که بازرگانان اسالمی فقط به تجارت بسنده نمی کردند، بلکه به تبلیغ معارف و 

1 . صدوق، محمد بن علی بن حسین بن بابویه قمی؛ الخصال؛ تصحیح و تعلیق: علی اکبر غّفاری، قم: مرکز المنشورات 
االسالمیة، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1403 ق؛ ص445.

2 . نوری طبرسی، میرزا حسین؛ پیشین؛ ج 13، ص9.
3 . محمدی ریشهری،محمد؛ گزیده حکمت نامه پیامبر، پیشین؛ ص929.

4 . همان؛ 926.
5 . نوری طبرسی، میرزا حسین؛ پیشین؛ ج 12، ص4.

6 . محمدی ریشهری، محمد؛ گزیده حکمت نامه پیامبر، پیشین؛ ص929.
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اندیشه های اسالمی نیز می پرداختند. از این رو، تجارت و تبلیغ رابطۀ تنگاتنگی با هم داشته اند و حاصل 
این تبلیغات، انتشار و گسترش اسالم و فرهنگ اسالمی به دوردست ها بوده است.

جمعبندی
با اهداف ویژه ای صورت می پذیرد؛ این اهداف  گردشگری و جهانگردی در فرهنگ ها و ادیان مختلف 
و  اعمال  از  بعضی  انجام  در فرهنگ اسالمی  یا مشترکی می باشند.  فرد  به  ویژگی های منحصر  دارای 
مناسک عبادی مانند حج و عمره و نیز زیارت مکان هایی که دارای ارزش معنوی هستند، با گردشگری 
به  از موضوعات مشترکی است که  نیز  تفریح و تفرج، تجارت و کسب علم و دانش  پیوند خورده است. 
که  است  گفتنی  نکته  این  است.  شده  سفارش  بدان  اسالمی  فرهنگ  در  گردشگری،  اهداف  عنوان 
اهدافی  دیگر،  سوی  از  دارد؛  متفاوتی  آداب  و  شکل  گردشگری  مشترک  اهداف  اسالمی  فرهنگ  در 
واالتر برای گردشگری در فرهنگ اسالمی وجود دارد که در کتاب و سنت به آن ها پرداخته شده است. 
عبرت آموزی، ایمان به زندگی واپسین، آشنایی با آیات الهی، شناخت خداوند و شکرگزاری پروردگار جهان 
از اهداف غایی گردشگری در فرهنگ اسالمی می باشند که بررسی و شرح آن ها در این مجال نمی گنجد. 
باید در  به شمار می روند که  و تمدن اسالمی  گردشگری و جهانگردی بخشی جدایی ناپذیر در فرهنگ 
تبیین سبک زندگی و برنامه ریزی های کالن و راهبردی در جوامع اسالمی لحاظ گردند. بدیهی است که 

در تبیین جایگاه گردشگری در فرهنگ اسالمی، بررسی اهداف آن امری اجتناب ناپذیر می نماید. 
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