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معنا شناسی واژه سیاحت و مترادفات آن در قرآن کریم
ابراهیم ابراهیمی  ،محترم صالحی و فرشته صالحي
چکیده
این مقاله بر آن است كه به معنا شناسي سیاحت و گردشگري در قرآن كریم بپردازد تا با كشف معارف جدید از
قرآن اندیشه نظام دار بودن آن معارف روشن شود .زیرا واژگان مترادف با گردشگري گاهي در بافت زباني آیات ذكر
شده است و گاهي براساس سیاق آیات و تفاسیر مربوط به آن ،روشن مي شود .این مقاله به شرح و تبیین واژه
سیاحت و سپس واژگان دیگري كه به این مهم در ارتباط است در حوزه هاي لغت ،تفسیر و سیاق آیات مي پردازد.
از آنچه در متن مقاله بیان شد مي توان گفت ،گردشگري نقل مکان از جایي به جاي دیگر براي تأمین نیازهاي مادي
و معنوي است ،كه به طور مستقیم و غیر مستقیم بر زندگي انسان اثر مي گذارد و آدمیان را به اهداف گردشگري كه
همان سیر الي اهلل است رهنمون مي سازد.
كلید واژهها :سیاحت ،سیر ،سفر ،هجرت ،معناشناسي

مقدمه
از ویژگي هاي قرآن كریم آن است كه كمتر به موضوعي یکجا و در كنار هم پرداخته است و آن هم به دلیل حکمت
الهي و سیرتاریخي نزولش كه در مناسبت ها و موقعیت هاي مختلف طي مدت  31سال ،آرام آرام شکل گرفته ،هربار
و در هر بخش به موضوعات متنوعي پرداخته است .اگركسي بخواهد معناي خاصي را از قرآن كشف كند باید نگاهي
كلي نگر به همه متن داشته باشد و هر زاویه را از ساحت هاي قرآن جستجو كند .همه مخلوقات الهي در سیر وسفر
از مکاني به مکان دیگر و از زماني به زمان دیگر ،در جهت كمال حركت مي كنند .قرآن كه براي هدایت بشر نازل
شده است ،در آ یه هاي بسیاري بر سیر و سفر تأكید داشته و در خطاب هاي مختلف از انسان دعوت مي كند به
مسافرت و زمین گردي بپردازند( .رحیم پور -سید حسیني ،3131 ،ص )31گردشگري در قرآن كریم مفهومي عام
است كه واژه هاي چون سیاحت ،سیر ،سفر ،نفر ،هجرت و ....بر آن اطالق مي گردد كه اغلب این كلمات مترادف
یکدیگرند و فقط توجه دقیق به معاني و مفاهیم آنان مي تواند كاربرد صحیح این كلمات را در جمالت مختلف را
نشان دهد.
این جستار ،درصدد تبیین جایگاه واژگاني مي باشد كه بر سیاحت وگردشگري داللت دارد .لذا ابتدا واژه سیاحت در
لغت و كاربرد قرآني آن م ورد بررسي كرده ایم ،سپس واژگان دیگري كه به این مهم ارتباط دارند را در حوزه هاي
لغت ،تفسیر و با توجه به سیاق آیات ارزیابي كرده ،تا با كشف معارف جدید از قرآن اندیشه نظام دار بودن آن معارف
روشن شود .بر این اساس این پژوهش در صدد است كه واژگان مترادف گردشگري را بر اساس منطوق صریح و غیر
صریح آیات مورد بررسي قرار دهد .زیرا واژگان مترادف با گردشگري گاهي در بافت زباني آیات ذكر شده است و
گاهي بر اساس سیاق آیات و تفاسیر مربوط به آن ،روشن مي شود .در این جا با توجه به آنچه لغت شناسان و
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اصحاب فرهنگ و معاجم آورده اند و هم چنین با استناد آیات قرآني به شرح و توضیح واژگان گردشگري پرداخته و
در نهایت با یک جمع بندي بحث لغوي به پایان مي رسد .
هر یک از واژگان گردشگري با یک جهان بیني خاص در حوزه ها و میدان هاي معنا شناسي قرار گرفته اند كه با
یکدیگر مرتبط اند و همدیگر را تکمیل مي كنند و سرانجام ،یک شبکه اي وسیع و پیچیده از مفاهیم گردشگري را
تشکیل مي دهند.
پیشینه نظری
با توجه به جستجو هایي كه نگارنده درباره سابقه و پیشینه این پژوهش در منابع و مآخذ متعدد صورت داده ،آثار و
نوشتاري پیرامون این مسئله قابل مالحظه است ،كه عبارتند از:
 - 1كتابي با عنوان ،اخالق در جهانگردي از دیدگاه اسالم از طاهره شالچیان كه در هشت فصل تنظیم شده است .این
كتاب به طرح انگیزه هاي سفر ،احکام و آثار سفر و معرفي الگوهاي گردشگران قرآني به صورت موجز اشاره نموده
است.
 - 2كتاب «آداب سفره و سفر» از سید مهدي شمس الدین ،در بخش ا ول كتاب مباحثي در مورد آداب سفر بیان
شده اما تالش اصلي نویسنده در این كتاب ،بررسي آداب سفر به صورت تطبیقي در آراء و نظرات ملّا محسن فیض
كاشاني و امام محمد غزالي بوده است .
 - 3كتاب آیین سفر از سید اصغر نظام زاده قمي ،كه آداب مسافرت را مد نظر قرار داده و تنها به ذكر مواردي از
آداب نو ،آن هم بدون دسته بندي خاص و بدون در نظر گرفتن فردي و جمعي بودن سفر پرداخته است.
همچنین در این باره مقاالت گوناگوني به رشته تحریر در آمده است كه عبارتند از :
 - 4گردشگري در قرآن با تکیه بر تفاسیر فریقین ،به قلم ابوالقاسم یعقوبي ،در نشریه كاوشي نو در فقه اسالمي ،سال
 3131در شماره  31به چاپ رسیده است.
 - 5گردشگري و سیاحت از دیدگاه آیات و روایات ،توسط ملیحه شیرمحمدي  ،پروانه رضایي ،در مجله پژوهش نامه
قرآن و حدیث ،شماره  ،5زمستان  3133منتشر گردیده است.
 - 6در این زمینه پایان نامه اي با عنوان بررسي و تحلیل مؤلفه هاي گردشگري از منظر قرآن كریم در مقطع
كارشناسي ارشد  ،توسط این جانب در دانشگاه اراك به رشته تحریر در آمده است.
حال با توجه تحقیقات صورت گرفته ،انجام پژوهشي جامع و كامل پیرامون معنا شناسي واژه سیاحت و مترادفات آن
در قرآن كریم ،بسیار الزم و ضروري مي نماید.
مصادیق واژگان گردشگری بر اساس آیات قرآن كریم
در قرآن واژه هاي متعددي بر گردشگري داللت مي كند كه در این میان واژه سیاحت به عنوان «واژه ي كانوني
گردشگري» در قرآن مطرح است.
سیاحت
واژه سیاحت از واژه هایى است كه به گردشگرى و جهانگردي ،در قرآن اشاره دارد .لغت شناسان و مفسران مصادیق
سیاحت را به معاني مختلف گرفته اند.
گروهي از لغت شناسان در توضیح آن چنین نوشته اند :سیاحت به معناي سیر كردن،گشتن ،رفتن در زمین ،سیر و
سفر ،مسافرت ،جهانگردي ،جهان پیمایي ،كیهان نوردي (دهخدا ،3115 ،ج ،33ص )311و گردش كردن در شهر ها
و كشورهاي مختلف است( .معین ،3135 ،ج ،3ص)3311

برخي دیگر از لغت شناسان از جمله ابن منظور بیان مي دارد كه سیاحت به معناي رفتن و حركت كردن در زمین
براي عبادت و پارسایي مي باشد( .ابن منظور3131،ق ،ج ،3ص 133-131؛ فراهیدي3115 ،ق ،ج ،1ص)331
در این میان صاحب التحقیق نظر دیگري را ابراز مي دارد .ایشان در تبیین این واژه چنین مي نویسد :اصل در معناي
این واژه حركت و جریاني است كه همواره با تفکر و تدبر باشد .بنابراین اگر به آب روان سیح گفته مي شود به این
اعتبار است كه آب جاري نرم و آرام راه مي گشاید و به پیش مي رود .از همین رو است ،حركت انسان ها آنگاه كه بر
اساس اندیشه و توجه و وظیفه شناسي در مقابل خداوند و یا بر عکس با نیت سخن چیني و فساد در زمین باشد .لذا
ایشان با اشاره به آیه ﴿ :فَسِيحُواْ فىِ الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشهُْْرٍ وَ اعْلَمُواْ أَنَّكمُ غَيرُْْ مُعْجِزِى اللَّهِ وَ أَنَّ اللَّهَ مخُْْزِى الْكَافِرِین﴾؛ پس
اى مشركان ،چهار ماه دیگر با امنیّت كامل در زمین بگردید و بدانید كه شما نمى توانید خدا را به ستوه آورید و این
خداست كه رسواكننده كافران است( .توبه )3،بیان مي كند كه این آیه خطاب به مشركان پیمان شکن است كه
خداوند چهار ماه بدانها مهلت مي دهد تا با خیال راحت در زمین گردش كنند و با تفکر و اندیشیدن به بررسي
جریان زندگي شان و افکار و عقایدشان بپردازند و زماني كه این دوران به پایان رسید و آنان متنبه و آگاه نشدند و به
سوي راه هدایت و ارشاد رهنمود نشدند پس آنان را بکشید( .مصطفوي ،3111،ج ،5ص)331
مفسران نیز با توجه به بافت آیه ها معناي سیاحت را سیر با آرامش و با مهلت بیان كرده اند( .طبرسي ،3111 ،ج،33
ص 3و رك :نخجوانى ،ج ،3ص333؛ قاسمي3133 ،ق ،ج ،5ص )113این واژه به صیغه اسم فاعل در دو آیه آمده
است .نکته بسیار مهم كه ذكر آن ضروري مي باشد این است كه در این دو آیه مفسرین چند قول دارند:
برخي از جمله شیخ طوسي معتقدند مراد از السائحون و سائحات با استناد به روایات ابن عباس ،ابن مسعود ،حسن،
سعید بن جبیر و مجاهد روزه دارانند .سپس ایشان روایتي از پیغمبر (ص) نقل مي كند كه فرمود :سیر و سیاحت
امت من روزه است.
گروهي دیگر از جمله عکرمه گوید آنها طالبان علم هستند كه در جستجوى آن در زمین گردش مي كنند (.
طبرسي ،3111،ج ،33ص333؛ رك :مجلسي ،بي تا ،ج ،11ص)151
گروهي د یگر آن را به معناي سیر و رفت و آمد در جایگاه هاى عبادت و مساجد بیان كرده اند؛ از جمله عالمه
طباطبایي كه در ذیل آیه ﴿ التَّئبُونَ الْعَبِدُونَ الحْمِدُونَ السَّئحُونَ الرَّاکِعُونَ السَّاجِدُونَ االْمِرُْونَ بِالْمَعْرُْوفِ وَ النَّاهُونَ عَنِ
الْمُنكَرِ وَ ا لحَفِظُْونَ لحُدُودِ اللَّهِ وَ بَشِّرِ الْمُؤْمِنِين﴾ ؛ آن مؤمنان ،همان توبهكنندگان ،پرستندگان ،سپاسگزاران ،روزهداران،
ركوع كنندگان ،سجده كنندگان ،وادارندگان به كارهاى پسندیده ،بازدارندگان از كارهاى ناپسند و پاسداران مقرّرات
خدایند و مؤمنان را بشارت ده»( .توبه )333،بیان مي دارد كه :مقصود از سیاحت در لغت به معناى سیر و گردش
در زمین است و در این آیه با توجه به سیاق منظور سیر و رفت و آمد در جایگاههاى عبادت و مساجد است نه آن
معنایى كه بعضى گفتهاند كه منظور از آن روزه گرفتن و یا سیاحت در زمین به منظور تفکر در عجائب قدرت خدا و
دیدن آثار و دیار امتهاى گذشته و عبرت گرفتن از سرنوشت آنان و یا منظور از آن مسافرت جهت طلب علم و یا
طلب خصوص احادیث باشد ،زیرا این احتماالت و وجوه با سیاق آیه تناسب ندارد( .طباطبایي ،3131 ،ج ،3ص)511
با توجه به این كه عالمه با استفاده از داللت سیاق این معنا را برگزیده به نظر مي رسد كه قول عالمه قويتر و
«متینتر» مي باشد .چرا كه این معنا سازگار با همان معناى لغوى است كه سیاحت را به معناى حركت ،جابه جایى
و گردشگرى دانسته است.
سیر

سیر در لغت به معناي رفتن ،گذشتن ،عبور كردن(ابن فارس3111،ق ،ج ،1ص )331و راه رفتن در زمین بیان شده
است( .ابن منظور3131،ق ،ج ،1ص 133؛ قرشى ،3133،ج ،1ص )113این واژه در قرآن به اشکال و هیئت هاي
گوناگون به كار برده شده كه به طور كلي به دو دسته تقسیم مي گردد:
الف) در قالب فرمان و امر به پیروان دستور به گردشگري مي دهد.
﴿ قُْلْ سيرُْوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُْرُْوا کَيْفَ کانَ عاقِبَةُْ الَّذینَ مِنْ قَبْلُْ کانَ أَکْثَرُْهُمْ مُشْرِکينَ﴾ ؛ بگو در زمین بگردید و بنگرید
فرجام كسانى كه پیشتر بوده و بیشترشان مشرك بودند چگونه بوده است( .روم )13،در این آیه كریمه رسول خدا
(ص) مأموریت مي یابد كه دستور دهد در زمین سیر كنند و سرانجام آثار باقیمانده اقوام گذشته را ببینند كه چگونه
خانه هایشان خراب گشته و آثارشان محو شد و تا آخرین نفر منقرض شدند( .طباطبایي ،3131 ،ج ،31ص333؛
بروجردى ،3111 ،ج ،5ص331؛ فضل اهلل3133 ،ق ،ج ،33ص)313
چنان چه راغب در مفردات ذیل آیه﴿ قُلْ سِیرُواْ فىِ الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُواْ كَیْفَ كاَنَ عَقِبَةُ الْمُکَذِّ بِین ﴾ ؛ بگو در زمین
بگردید ،آن گاه بنگرید كه فرجام تکذیبكنندگان چگونه بوده است» (انعام )33،بیان مي دارد كه آیه تشویقى است
ب ر سیر و سیاحت در زمین با جسم و بدن و نیز تشویقى بر جوالن و حركت فکرى و دریافت حاالت دگرگون شده

اقوام است( .راغب 3133 ،ق ،ج ،3ص (333لذا این آیه به تحریک و ایجاد انگیزه در مسلمانان براي حركت و گردش
در اطراف و اكناف زمین براي دریافت سنتهاي تاریخي و نگرش به عاقبت تکذیبكنندگان مي پردازد.
ب) آیاتي كه به صورت استفهام سرزنشى و تحریکى تاكید به گردشگري كرده است

﴿ أَ فَلَمْ یَسيرُْوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُْرُْوا کَيْفَ کانَ عاقِبَةُْ الَّذینَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَ لَدارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذینَ اتَّقَوْا أَ فَال تَعْقِلُْونَ﴾؛ آیا در
زمین نگردیدهاند تا فرجام كسانى را كه پیش از آنان بودهاند بنگرند؟ و قطعاً سراى آخرت براى كسانى كه پرهیزگارى
كردهاند بهتر است .آیا نمىاندیشید؟ (یوسف )313،آیه در صدد تنبه مشركاني كه منکر نبوت پیامبر(ص) هستند بر
مي آید كه چرا در زمین گ ردش نمي كنند تا بنگرند سرنوشت امم پیش از ایشان كه رسوالن خود را تکذیب كردند
چگونه خداوند به عذاب استیصال آنان را نابود كرد كه از آنها پند گیرند و از دچار شدن به عذابى همانند عذاب
ایشان بترسند( .طبرسى ،3111،ج ،33ص)133
با توجه به آیات ذكر شده مي توان بیان داشت كه سیر در كاربرد قرآني حركتي را گویند كه همراه با تحقیق و تفکر
در عالم هستي صورت گیرد.
سفر
سفر ،مقابل حضر به معناى بریدن مسافت(،دهخدا ،3115 ،ج  ،3ص )33153راهى كه از محلّى به محلّ دور پیمایند،
بیرون شدن از شهر خود و آشکار شدن در زمین باز و خارج از منازل است( .عمید ،3131 ،ج ،3ص  )3333و به
بیرون شدن از جایي و انتقال از مکاني به مکان دیگر و بیشتر خروج از محدوده وطن را گویند( .راغب3133 ،ق ،ج ،3
ص )331و مسافرت را از آن جهت سفر گویند كه اخالق مردم در آن آشکار مي شود به طوري كه در غیر آن آشکار
نمي شود( .ابن منظور 3131 ،ق ،ج  ،1ص )331
﴿ أَیَّاماً مَعْدُوداتٍ فَمَنْ کانَ مِنْكُْمْ مَریضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَیَّامٍ أُْخَرَ وَ عَلَى الَّذینَ یُطيقُْونَهُ فِدْیَةٌ طَعامُ مِسْكينٍ فَمَنْ
تَطَوَّعَ خَيْراً فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَ أَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُْمْ إِنْ کُْنْتُْمْ تَعْلَمُونَ﴾؛ روزه در روزهاى معدودى بر شما مقرر شده است .ولى
هر كس از شما بیمار یا در سفر باشد به همان شماره تعدادى از روزهاى دیگر را روزه بدارد و بر كسانى كه روزه
طاقت فرساست كفارهاى است كه خوراك دادن به بینوایى است و هر كس به میل خود بیشتر نیکى كند پس آن
براى او بهتر است و اگر بدانید روزه گرفتن براى شما بهتر است( .بقره )331،اصل این واژه به معناي كشف و آشکار
شدن است یعني با انتقال از مکاني به مکان دیگر مناطق ناشناخته آشکار و شناخته مي شود و گویا سفر را از این

جهت سفر مىخوانند كه مسافر براى بیرون شدن از وطن از خانهاش منکشف و ظاهر مىشود( .طباطبایي،3131،
ج ،3ص33؛ قرشي ،3133،ج ،1ص )333با توجه به بافت زباني آیات ذكر شده مي توان نتیجه گرفت  :از آن جایي
كه در كالم حق بعد مسافت و خروج از محدوده وطن براي بیان احکام از اهمیت بسزایي برخوردار است لذا خداوند از
میان واژگان دال بر گردشگري از این واژه استفاده نموده است .بنابراین سفر به معناي بیرون شدن از جایي و انتقال
از مکاني به مکان دیگر است.
نقب
نقب به معناي سوراخ كردن و نقب زدن در دیوار و پوست مثل سوراخ كردن چوب است و «نَقَّبَ القومُ» یعني مردم
رفتند و حركت كردند( .ابن فارس3111 ،ق ،ج ،5ص115؛ راغب3133 ،ق ،ج ،1ص )131و گاهي به معني شکافتن
راه ،پیشروي و كشور گشایي و نفوذ در مناطق مختلف آمده است( .قرشي ،3133،ج ،3ص )311مجاهد آن را
تجسس و كاوش در شهرها (قرطبي ،3111 ،ج،33ص )33و ابن عباس در السؤاالت «نقَّبوا» را فرار در شهرها مي
داند( .سیوطي ،3131،ج،3ص )33مفسران در ذیل آیه  ﴿ :وَ کَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنهْم بَطْشًا فَنَقَّبُواْ فىِ
الْبِلَادِ هَلْ مِن محَّيص﴾؛ و چه بسا نسل ها كه پیش از ایشان هالك كردیم كه بس نیرومندتر از اینان بودند و شهرها
را درنوردیدند امّا سرانجام مگر گریزگاهى بود( .ق )11/بیان مي دارند كه تنقیب كه مصدر فعل ماضى نقبوا است به
معناي سیر كردن و راه رفتن مي باشد( .طباطبایي،3131،ج ،33ص511؛ خانى -ریاضى ،3133،ج ،31ص131؛
طبرسي ،3133 ،ج ،1ص )333و این آیه كریمه تخویف و انذاري است براي مشركین از جانب خداوند كه بیانگر
سرگذشت اقوامي مي باشد كه به قصد حذر كردن از مرگ و نزول عذاب همه شهرها و دیار را زیر پا گذاردند و هیچ
چاره و گریزگاهى براي مرگ یا نزول عذاب نیافتند و هالك شدند( .حسیني ،3111 ،ج ،33ص311؛ مدرسي،3133 ،
ج ،31ص )511لذا از بیان معاني لغوي و كاربرد قرآني این واژه مي توان چنین نتیجه گرفت كه نقب سیري را گویند
كه به منظور گریز از مرگ یا عذاب الهي صورت مي گیرد.
خروج
قرآن كریم در حوزة معنایي سیاحت و گردشگري واژة دیگري ارائه مي دهد و آن واژه خروج است كه به معناي،
بیرون شدن و آشکار شدن است چه از خانه یا شهر یا لباس و یا خارج شدن از حالت نفسانى باشد( .راغب3133 ،ق،
ص 333؛ قرشي ،3133،ج ،3ص315؛ مصطفوي ،3111 ،ج ،1ص )11این واژه در آیات الهي به دو صورت آمده
است:
الف) خروج به صورت عام كه با هر هدف و انگیزه ای صورت پذیرد
﴿ وَ مِنْ حَيْثُْ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَ إِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَ مَا اللَّهُ بِغافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُْونَ﴾؛ و از هر كجا
بیرون آمدى ،روى خود را به سوى مسجد الحرام بگردان و البته این فرمان حق است و از جانب پروردگار تو است و
خداوند از آنچه مىكنید غافل نیست( .بقره )313 ،در این آیه «وَ مِنْ حَیْثُ خَرَجْتَ» خارج شدن براى سفر در شهرها
و حركت در شئون و كارها و تغییر و تحوّل در حالتها را شامل مي شود( .خانى -ریاضى ،3133 ،ج ،3ص)331
ب) خروجی كه با جبر محیطی انجام می گیرد و آن نیز مقدمه هجرت می گردد
﴿ الَّذِینَ أُْخْرِجُواْ مِن دِیَرِهِم بِغَيرْ حَقّ إِلَّا أَن یَقُْولُْواْ رَبُّنَا اللَّهُ﴾؛ همان كسانى كه بناحق از خانههایشان بیرون رانده شدند
آنها گناهى نداشتند جز این كه مىگفتند :پروردگار ما خداست( .حج )11،از آنجایي كه عالقه به وطن ،حقّ طبیعى
انسان و اخراج از وطن ،سلب این حقّ و سبب ظلم است این آیه بیان مي دارد كه كفار بدون هیچ گونه حق و
مجوز ى مؤمنان را از دیار و وطنشان مکه بیرون كردند آن هم نه به این صورت كه دست ایشان را بگیرند و از خانه و

شهرشان بیرون كنند ،بلکه با شکنجه و آزار دادن براى ایشان صحنهسازى نمودند تا ناگزیر شدند براي نجات از
تضییق مشركان و فشار دشمنان با پاى خود شهر و زندگى را ر ها نمودند كه در این میان عدهاى به حبشه رفتند و
جمعى بعد از هجرت رسول خدا (ص) به مدینه رهسپار شدند( .طوسي ،بي تا ،ج ،3ص133؛ كاشاني ،3111،ج،1
ص353؛ طباطبایي ،3133،ج ،31ص)131
در آیات دیگري نیز به این مهم اشاره شده است ﴿ :فَالَّذینَ هاجَرُْوا وَ أُْخْرِجُوا مِنْ دِیارِهِمْ وَ أُْوذُْوا في سَبيلي وَ قاتَلُْوا وَ
قُْتِلُْوا لَأُْکَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئاتِهِمْ وَ لَأُْدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْري مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ ثَواباً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَ اللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُْ الثَّواِِ﴾؛ پس،
كسانى كه هجرت كرده و از خانه هاى خود رانده شده و در راه من آزار دیده و جنگیده و كشته شدهاند ،بدیهایشان را
از آنان مى زدایم و آنان را در باغ هایى كه از زیر درختان آن نهرها روان است درمىآورم؛ این پاداشى است از جانب
خدا و پاداش نیکو نزد خداست( .آل عمران )335،كه مهاجر از خانه و وطن خود هجرت كردند و براى حفظ دینشان
از محل فتنه و آشوب به سوى خدا رفته و به او پناه بردند( .طبرسي،3133،ج ،3ص )513هم نشیني دو واژه هجرت
و خروج كه از مصادیق گردشگري مي باشد در این آیه كریمه خود بیانگر ارتباط معنایي خاص این دو واژه با هم مي
باشد كه در روشنگري هرچه بیشتر فهم آیه مؤثر است لذا خروج سفري است كه با هدف و انگیزه هاي مختلفي
صورت مي پذیرد و یا در پي جبر محیطي است كه مقدمه هجرت مي گردد
هجرت
هَجْر و هِجْرَان دور شدن و ترك كردن دیگرى است كه یا با بدن یا با زبان و یا با دل و قلب صورت مي گیرد.
(راغب ،3133،ج ،1ص )511و هجرت به معناي قطع كردن ،ترك كردن ،بریدن و متاركه نمودن و نیز به معناي
دوري از یک سرزمین به قصد سرزمین دیگر و این مهاجرت است( .مصطفوي ،3111،ج،33ص )311و مهاجرت
دال لت بر استمرار و مالزم با استمرار بر ترك و حركت به جاي دیگر است .و هاجر یهاجر مهاجره به معناي كسي كه
براي حفظ دین خود از شهري به شهر دیگر دوري اختیار كند و چون مردمان مکه از وطن خویش و از قبیله خود
جدا شده بودند به آنان مهاجرین مي گفتند( .قریب ،3133،ج ،3ص )533چنانچه از ظاهر آیه﴿ ثُْمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِینَ
هَاجَرُْواْ مِن بَعْدِ مَا فُْتِنُْواْ ثُْمَّ جَهَدُواْ وَ صَبرَواْ إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُْورٌ رَّحِيمٌ﴾؛ با این حال ،پروردگار تو نسبت به كسانى
كه پس از آن همه زجر كشیدن ،هجرت كرده و سپس جهاد نمودند و صبر پیشه ساختند ،پروردگارت نسبت به آنان
بعد از آن همه مصایب قطعاً آمرزنده و مهربان است( .نحل )331،بر مي آید ،هجرت به معناي بیرون رفتن از جایگاه
كفر به خانه ایمان است مثل كساني كه از مکه به مدینه هجرت كردند( .قاسمى3133 ،ق ،ج ،1ص131؛ ثعلبى،
3133ق ،ج ،1ص )13بنابراین هجرت مسافرتي است كه طي آن شخص با اختیار خود محل زندگي و سرزمین
خویش را ترك كرده و به سوي سرزمین دیگر حركت مي كند به شکلي كه عزم اقامت در آن سرزمین ،به قصد ایمان
و آرامش است و یکى از درمانهاى استضعاف فکرى و عقیدتى كه اگر فرد نتواند ،محیط را تغییر دهد در این صورت
باید از آنجا هجرت كند و این تصمیم هنگامى صورت مي پذیرد كه حیات معنوى و حیثیت و اهداف مقدسى كه از
حیات مادى انسان ارزشمندتر است ،به خطر افتد.
رحله
رحل به معناى ظرف و اثاث و بار سفر و كوچ است و رحله به معني كوچ ،مسافرت و از محلي به محل دیگري رفتن
مي باشد( .راغب ،3133،ص 53؛ قرشي ،3133،ج ،1ص )333و نیز خروج از منزل و ماواي خویش و تداوم در سفر
كه همراه داشتن اسباب و وسائل سفر الزم و ضروري مي نماید حال چه براي معیشت و زندگي و توقف در سفر باشد
چه براي تجارت و معامله( .مصطفوي ،3111،ج ،1ص)33

در ذیل آیه ﴿ إِیلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَ الصَّيْف﴾ ؛ الفتشان هنگام كوچ زمستان و تابستان ،خدا پیلداران را نابود كرد.
(قریش )3،مفسران اشاره به دو مسافرت اهالي مکّه دارند كه در زمستان به یمن و در تابستان به شام مي رفتند و
این دو مسافرت نوعاً براى خرید و فروش و نقل و انتقال مال التجاره بوده است( .بغوي3131،ق ،ج ،5ص131؛ سید
بن قطب3133،ق ،ج ،1ص  )1333بر این اساس رحلة حركت و انتقال یافتن از محلي به محل دیگر و به بیان دیگر
سفر به مسافتي دور به گونه اي كه مسافر از سرزمین خویش دور شود و به جاي دیگر رود كه حفظ ابزار و لوازم سفر
در این جابجایي الزم است .
ضرب فی االرض
ضرب في االرض از دیگر مترادفات واژه سیاحت و گردشگري مي باشد كه به معناي خارج شدن ،سیر و حركت در
زمین براي تجارت ،جنگ و نیز براي طلب رزق و روزي است( .فیروزآبادي3131،ق ،ج ،3ص333؛ ابن فارس،
3133ق ،ص )133راغب در مفردات الضَّرْبُ فِى األرض را به رفتن و گشتن در زمین كه همان زدن زمین با پا مي
داند .در كاربرد قرآني كلمه ضرب ،سیر در زمین است كه با انگیزه هاي مختلفي آمده است:
الف) طلب رزق و روزی
﴿ لِلْفُْقَرَاءِ الَّذِینَ أُْحْصِرُْواْ فىِ سَبِيلِ اللَّهِ لَا یَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فىِ الْأَرْض﴾؛ این صدقات براى آن دسته از نیازمندانى است
كه در راه خدا فروماندهاند ،و نمىتوانند براى تأمین هزینه زندگى در زمین سفر كنند( .بقره )331/در ذیل این آیه
مفسرین بیان مي دارند كه صدقات براى آن دسته از فقرایى است كه در راه خدا از اشتغال به تجارت و كسب معاش
در اثر خوف از دشمن یا مرض یا فقر یا توجه به عبادت بازمانده و ممنوع شدهاند( .طبرسي ،3133،ج ،1ص335؛
رك :خسرواني3131،ق ،ج ،3ص)113
ب) جهاد
﴿ یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُْوا إِذا ضَرَبْتُْمْ في سَبيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُْوا وَ ال تَقُْولُْوا لِمَنْ أَلْقى إِلَيْكُْمُ السَّالمَ لَسْتَ مُؤْمِناً تَبْتَغُْونَ عَرَضَ الْحَياةِ
الدُّنْيا فَعِنْدَ اللَّهِ مَغانِمُ کَثيرَةٌ﴾؛ اى كسانى كه ایمان آوردهاید ،چون در راه خدا سفر مىكنید خوب رسیدگى كنید و به
كسى كه نزد شما اظهار اسالم مىكند؛ مگویید :تو مؤمن نیستى تا بدین بهانه متاع زندگى دنیا را بجویید ،چرا كه
غنیمت هاى فراوان نزد خداست( .نساء )31،عالمه طباطبایي در ذیل این آیه بیان مي دارد كه كلمه ضرب به معناى
سیر در زمین و مسافرت است و اگر ضرب را مقید كرده به قید «سبیل اللَّه» براى این بود كه بفهماند منظور از این
سفر خارج شدن از خانه به منظور جهاد است( .طباطبایي ،3131 ،ج ،5ص )311بنابراین «ضرب في االرض» از
واژگان مترادف با گردشگري مي باشد كه به انگیزه هاي مختلف از جمله تجارت ،جنگ و نیز براي طلب رزق و روزي
انجام مي پذیرد.
اسری
سري به معناى سیر و حركت شبانه است چنانچه راغب گفته است سَرَى و أَسْرَى ،شب رفت و حركت كرد.
(راغب3133،ق ،ج ،3ص )331و مصطفوي بیان مي دارد كه منظور از اسري سیر مخفیانه به صورت مادي و معنوي
است (.مصطفوي ،3111،ج ،5ص )33در این مقاله اسري را در كاربرد قرآني بررسي مي كنیم :
الف) سیر مادی و شبانه به صورت زمینی با همراهی قوم
﴿ فَأَسْرِ بِعِبَادِى لَيْالً إِنَّكُْم مُّتَّبَعُون﴾؛ فرمود :بندگانم را شبانه ببر ،زیرا شما مورد تعقیب واقع خواهید شد ( .دخان)31 ،
كلمه« اسر» امر از مصدر« اسراء» است كه به معناى سیر شبانه است و كلمه «لیالً» تاكید و تصریح به معناى آن
كلمه است (كاشاني3135 ،ق ،ج ،1ص )113عالمه طباطبایي در ذیل این آیه بیان مي دارد كه :در این آیه ایجازي

به كار رفته است و تقدیر كالم چنین است« :أسر بعبادى لیال انکم متبعون یتبعکم فرعون و جنوده» شبانه بندگان
مرا در شب حركت بده كه شما تعقیب خواهید شد ،فرعون و لشکریانش شما را تعقیب خواهند كرد.
(طباطبایي ،3131،ج ،33ص)331
ب) سیر مادی و شبانه به صورت زمینی با همراهی خانواده
﴿قالُْوا یا لُْوطُْ إِنَّا رُسُلُْ رَبِّكَ لَنْ یَصِلُْوا إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَ ال یَلْتَفِتْ مِنْكُْمْ أَحَدٌ إِالَّ امْرَأَتَكَ إِنَّهُ مُصيبُها ما
أَصابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَ لَيْسَ الصُّبْحُ بِقَریبٍ﴾؛ گفتند :اى لوط ،ما فرستادگان پروردگار توییم .آنان هرگز به تو
دست نخواهند یافت .پس پاسى از شب گذشته خانوادهات را حركت ده و هیچ كس از شما نباید واپس بنگرد مگر
زنت ،كه آنچه به ایشان رسد به او نیز خواهد رسید .بىگمان ،وعدهگاه آنان صبح است مگر صبح نزدیک نیست.
(هود )33،ابن عباس در ذیل آیه بیان مي دارد كه این سیر در تاریکى شب صورت پذیرفت تا كسى آنان را
نبیند(.بالغي3131 ،ق ،ج ،1ص)335
ج) سیر مادی و معنوی به صورت زمینی وآسمانی اختصاص به حضرت محمد(ص)
﴿ سُبْحَانَ الَّذِى أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلىَ الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا الَّذِى بَارَکْنَا حَوْلَهُ لِنرُْیَهُ مِنْ ءَایَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ
الْبَصِير﴾؛ منزّه است آن خدایى كه بندهاش را شبانگاهى از مسجد الحرام به سوى مسجد األقصى كه پیرامون آن را
بركت دادهایم سیر داد ،تا از نشانههاى خود به او بنمایانیم ،كه او همان شنواى بیناست( .اسراء )3،عالمه طباطبایي
در ذیل این آیه بیان مي دارد كه كلمه «أَسْرى» از باب افعال است و «سرى» ثالثى مجرد آن به معناي مسافرت و
حركت شبانه است و وقتى گفته مىشود «سرى و اسرى» معنایش این است كه فالنى در شب راه پیمود و وقتى
گفته مىشود«سرى به و اسرى به» معنایش این است كه او را شبانه سیر داد( .طباطبایي ،3131،ج ،31ص )1و نیز
آیت اهلل جوادي آملي این آیه را بیانگر معراج پیامبر اكرم(ص) مي داند كه در دو مقطع زمیني و آسماني صورت
پذیرفته است و در تمام مراحل ،جسماني و روحاني بود و همه جا را با تن و روان ،سیر نموده است زیرا كلمه عبد،
همان مجموعهي جسم و روح است كه پیامبر با هر دو در حالتي كه بیدار بود عروج كرده است(.جوادي آملي،
 ،3133ج ،1ص )151بر این اساس اسري ،سیري را شامل مي شود كه شبانه و به صورت مخفیانه براي نجات از
دشمن انجام مي پذیرد .و در معراج پیامبر این سیر و حركت پویا شبانه در بیداري و با جسم عنصري صورت پذیرفته
است.
نفر
نفر به معني دور شدن از چیزى و شتافتن به سوى چیزى است (راغب3133،ق ،ج ،1ص133؛ قرشي ،3133،ج ،3
ص )31نفر به معناي گریز و گرایش است .نفر عن الشي را همان تنفّر مي گویند تنفّر یعني رمیدن و انزجار از
چیزي كه از آن نُفُور هم یاد مي كنند و نفر الي الشي گرایش به سوي چیزي است (مصطفوي ،3111 ،ج،33
ص )335و هر دو مصداق نفر ،در قرآن به كار رفت و مفهوم یکي است كه با ذكر متعلق معلوم مي شود.
در بررسي هاي انجام گرفته مي توان انگیزه هاي نقر را در كاربرد قرآني براي آن ذكر نمود:

الف) جهاد

﴿ یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُْوا خُْذُْوا حِذْرَکُْمْ فَانْفِرُْوا ثُْباتٍ أَوِ انْفِرُْوا جَمِيعاً﴾؛ اى اهل ایمان احتیاط (و اسلحه) خویش را بر گیرید
و گروه گروه یا همگى به جهاد خارج شوید( .نساء )33،در آیه محل بحث نفر در حقیقت همان بسیجشدن است ،نه
صِرف سیر و حركت خیلي آرام بلکه حركت تند و باهدفي كه شتاب در آن تعبیه شده است كه تقریباً شتابان و قوي
است.
نَفْر یا گروهي است یا همگاني یا به صورت گردان و تیپ است یا به صورت لشکر .آیه ميخواهد بفرماید كه شما باید
نَفْر كنید حاال یا دسته دسته یا با هم لذا این كلمهي نَفْر تکرار شد ،فرمود« :فَانفِرُوا» یا ثُبَاتٍ كه ثبات جمع «ثُبه»
است یا ثُبِهثُبِه؛ گروه گروه ،سریه سریه یا (أَوِ انفِرُوا جَمِیعاً) ،نه اینكه گروه گروه بروید (.جوادي آملي ،3133 ،ج،33
ص ،111طباطبایي ،3133 ،ج ،1ص)113
ب) تحصیل علم و فقه
﴿ فَلَوْ ال نَفَرَ مِنْ کُْلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّینِ﴾؛ پس چرا از هر فرقهاى از آنان ،دستهاى كوچ نمىكنند تا
دستهاى بمانند و در دین آگاهى پیدا كنند و قوم خود را وقتى به سوى آنان بازگشتند بیم دهنده باشد كه آنان از
كیفر الهى بترسند؟(توبه )333،آن در تقدیر «فلوال نفر الى طلب العلم» است یعنى چرا از هر گروه دستهاى به طلب
علم خارج نمي شوند تا در دین عالم باشند( .قرشي 3133 ،ج ،3ص )33خروج از دیار خویش براي منظور از نَفْر این
است كه بیاین د به مراكز علمي چیز یاد بگیرند ،نَفْر فقهي و فرهنگي باشد ناظر به این است كه یک عده بسیج بشوند
از شهر و روستا به مراكز علمي بروند و علوم الهي را یاد بگیرند و برگردند به مراكز زیستشان و مردم را از علوم الهي
آگاه كنند و آنها را از عذاب خدا بترسانند.
از مطالب فوق چنین به دست مي آید كه نفر به معناي سفري است كه بر خالف تمایل طبیعى و با كراهت و انزعاج
صورت مي پذیرد.
نتیجه گیری
از مجموع این آیات چنین به دست مى آید كه ایستایى و ماندن در یک مکان مانند زادگاه و یا محل زندگى به
خودى خود ارزش نیست ,بلکه از آن سوى سیر وسفر و سیاحت و حركت و گردش كردن و آگاهى یافتن از محیط
پیرامون و جهان پهناور ,نوعى ارزش بشمار مى رود كه مؤمنان از آن برخوردارند.
در قرآن كریم براي تبیین دقیق مفهوم گردشگري ،از واژه هاي سیاحت ،سفر ،هجرت و ...استفاده شده است .گر چه
همه این واژگان براي مفهوم گردشگري به كار رفته اند ،ولي گسترة معنایي و بار معناییشان با هم متفاوت است .
همچنین گردشگري منشأ تحوالتي بنیادي در ابعاد گوناگون اقتصادي ،علمي ،فرهنگي ،سیاسي مردم مي باشد.
از آنچه بیان شد مي توان گفت ،گردشگري نقل مکان از جایي به جاي دیگر براي تأمین نیازهاي مادي و معنوي
است ،كه بطور مستقیم و غیر مستقیم بر زندگي انسان اثر مي گذارد .بر این اساس،گردشگري در قرآن مجموعه
مسافرت هایي را در بر مي گیرد كه به منظور هاي خاصي انجام مي پذیرد .دربارهي اهمیت گردشگري و جایگاه آن
در تعالیم دیني همین بس كه مفهوم گردشگري با الفاظ مختلف در قرآنكریم آمده است.
آنچه كه در این بخش به تفصیل از لغت شناسان آورده شد ،درباره واژه هایي است كه در نگره قرآني با اسامي خاص،
مفهوم نقل مکان و انتقال از جایي به جاي دیگر را بیان مي دارد و هر یک از این اسامي معاني و مفاهیم مخصوصي
را تداعي مي كنند .از مجموعه مباحث مطرح شده چنین به دست مي آید كه:
«سیر» به معناي انتقال و سفر از شهر و دیار به جایگاه دیگري است كه همراه با تحقیق و تفکر در عالم هستي
صورت گیرد.

«سفر» به معناي بیرون شدن از جایي و انتقال از مکاني به مکان دیگر است و بیشتر خروج از محدوده وطن را سفر
مي گویند و اصل این واژه به معناي كشف و آشکار شدن است یعني با انتقال از مکاني به مکان دیگر مناطق
ناشناخته آشکار و شناخته مي شود ،به همین خاطر به آن سفر گویند.
«سیاحت» نیز سفري است كه در مدتي معین انجام مي شود .در این نوع از سفر گردشگر به طور پیوسته و مستمر
در حركت است .البته عده اي معتقداند كه سیاحت سفري است كه تنها به منظور عبادت صورت مي گیرد اما به طور
كلي مي توان گفت سیاحت به معناي گردشگري و حركت همراه با آرامش و اندیشه مي باشد.
«خروج» به سفر و خروجي كه با هر هدف و انگیزه اي صورت پذیرد« .رحله» نوعي سفر است كه به معناي حركت و
انتقال یافتن از محلي به محل دیگر به همراه اسباب و وسائل است .
«ضرب في االرض» نیز در معناي سفر و راه پیمودن در زمین آمده است .البته گروهي بر این عقیده اند كه ضرب
في االرض هنگامي است كه حركت و خارج شدن به منظور جنگ و نبرد یا طلب رزق و روزي باشد .
«اسري» به معناي حركت و سفر شبانه است .در این نوع از سفر ،مسافر شبانه از مکاني به مکاني دیگر انتقال مي
یابد.
«نفر» به معناي خروج و دور شدن از محل زندگي به قصد جهاد في سبیل اهلل و جنگ با دشمنان خدا مي باشد .
«هجرت» نیز مسافرتي است كه طي آن مهاجر محل زندگي و سرزمین خویش را ترك كرده و به سوي سرزمین
دیگر حركت مي كند ،به شکلي كه عزم اقامت در آن سرزمین ،به قصد ایمان و آرامش است.
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فیروز آبادي ،محمد بن یعقوب3131(،ق) القاموس المحیط (الطبعة الثانیة) ،داراحیاء التراث العربي
قاسمى ،محمد جمال الدین3133(،ق) محاسن التاویل ،بیروت :دار الکتب العلمیه ،چاپ اول
قرشى ،على اكبر )3133(،قاموس قرآن ،تهران :دار الکتب اإلسالمیة ،چاپ ششم
قرطبى محمد بن احمد )3111(،الجامع ألحکام القرآن ،تهران :انتشارات ناصر خسرو ،چاپ اول
قریب،محمد )3133(،تبین الغات لتبیان االیات ،تهران :بنیاد
كاشانى ،محسن3135(،ق) تفسیر الصافى(چاپ دوم) .تهران :انتشارات الصدر
كاشانى ،مال فتح اهلل )3111(،تفسیر منهج الصادقین فى الزام المخالفین ،تهران :كتابفروشى محمد حسن علمى ،سال
چاپ
مجلسى ،محمد باقر(،بي تا) بحار األنوار الجامعة لدرر أخبار األئمة األطهار ،تهران :اسالمیه.

مدرسي ،محمد تقي )3133(،تفسیر هدایت ،مشهد :بنیاد پژوهشهاى اسالمى آستان قدس رضوى ،چاپ اول
مصطفوى ،حسن )3111(،التحقیق فی كلمات القرآن الکریم ،تهران :بنگاه ترجمه و نشر كتاب
معین ،محمد )3135( ،فرهنگ معین ،چاپخانه سپهر ،تهران :موسسه انتشارات امیر كبیر
نخجوانى ،نعمت اهلل بن محمود3333(،م) الفواتح االلهیه و المفاتح الغیبیه ،مصر :دار ركابى للنشر

