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 جایگاه گردشگری از دیدگاه قرآن کریم
 1راشد حسین رضوی

 :چکیده

 

 بستر که فضایی هر است معتقد و قرارداده ترغیب و تشویق مورد را وگردشگری سیاحت مبین اسالم دین

 شده محقق منطقه آن در ومذهب تمدن. شود المللی بین قراردادهای و اخالقی اصول رعایت با سیاحان مهاجرت

 که است گردیده مطرح گردشگری خصوص در متعددی آیات اساس براین. گردد می وتعالی رشد آماده محیط و

 دیدگاه از گردشگری هجایگابررسی  پژوهش این انجام از هدف. دارد نیاز کریم قرآن آیات در تدبر و تحقیق به

 .گردشگری بیان نموده استهمیت اه دربار ه چه نحویفرمایشی و ب هآیات قرآن کریم چاست؛ واینکه  قرآن

 قرآن های سوره و آیات ی مطالعه به اسنادی روش از استفاده با اطالعات آوری گرد و پژوهش انجام جهت

 که کند می مشخص نتایج. است از کتب تفاسیری استخراج و تبیین شده گردشگری با مرتبط مطالب و پرداخته

. است شده نازل مدینه در آیه 3و مکه در آیه 11 که وجوددارد باگردشگری ارتباط در آیه 14 کریم درقرآن

 براین است؛ عالوه نموده مستقیم غیر توصیه آیه 7و است نموده گردشگری به امر مستقیم طور به آیه 7 همچنین

 9۸و  ۸3مانند آیات  .کنند می اشاره الهی برگزیده های انسان از شماری جهانگردی و سیاحت به اند که آیاتی

گردشگری شناخت ه ب قرآن از توصیه هدف مترینمه .سوره کهف که به سیر و سیاحت ذوالقرنین می پردازد

 و رسوالن اوست.  یآیات اله کنندگان تکذیب سرانجام مشاهده توحید و

 

 .زمین روی سیر آیات، تفسیر گردشگری، کریم، قرآن: کلید واژه ها
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 مقدمه:

توان  طلبی را می های بشری است تنوع است و گرایش به تغییر و دگرگونی جزو خصلتطلب  نسان موجودی تنوعا

رسد در کمال است، ولی  ازاین زاویه تحلیل و بررسی کرد، به این معنا که آنچه را داراست، هر چند به نظر می

کوشد تا  و می آید رمیآوری آن ب سنجد، در پی به دست وقتی نسبت به امور و یا اشخاص و یا اشیایی که ندارد، می

طلبی در انسان به معنای به دست آوردن لذت امری  توان گفت تنوع ازاین روست که می. به آنچه ندارد، دست یابد

. خرد ها به جان می است که اکنون در اختیار ندارد، این گونه است که تالشی جانکاه را برای به دست آوردن تازه

  .دارد برد و آن را خوش می گری لذت می گردشطور طبیعی از  انسان به بنابراین

آید که انسان  های بزرگ به شمار می گردش و سیاحت به عنوان امری پسندیده و یکی از نعمتنیزدر نگره قرآنی 

زمانی که سخن از رفاه و آبادانی و شهرنشینی آنان به میان « سبا»گزار آن باشد، در وصف قوم  بایست سپاس می

کند و  های ایشان و امکان سیر و سفر در مسیری زیبا و با امکانات اشاره می ای به نام کوچ هآورد به مسئل می

دارد که آنان  در بخش دیگری از همین گزارش از وضعیت قوم سبا بیان می. کند مردمان را به این نعمت یاد می

و آرامش محروم شوند و آن به واسطه ناسپاسی گرفتار آن شدند که از سیر و سیاحتی آسان همراه با امنیت 

 (۲1تا  1۵آیه « سبا)»شود.  می ها و سفرها از آنان سلب آسایش و آرامش و امنیت راه

گری امری طبیعی، بلکه نعمت بزرگی است که  گر این است که در نگره قرآنی نه تنها گردش این همه نشان

 .آید می حسابعنوان عذابی سخت و دردناك به   فقدان آن به

 به. بپردازد مسافرت به که می کند توصیه انسان به و دارد تاکید گردشگری و سیر بر بسیاری آیات درخداوند 

 االرض...( فی فسیروا....  االرض فی سیروا قل: )می فرماید مثال جا به جا در قرآن عنوان

 کرد، مطالعه را  وانفس آفاق می توان گردشگری با که می یابیم در روشنی به قرآن راهگشای آیات بر تامل با

نمود. در  تقویت را اسالمی مبانی می توان شناسی طبیعت و شناسی مردم طریق از نیز و اندوخت تجربه و علم

این مقاله آیاتی که به جایگاه و اهمیت گردشگری در آثار پیشینیان وآفاق و انفس و همچنین به اهداف آن اشاره 

 قران در آیه چند -1در واقع تحقیق حاضر جواب گوی این سواالت می باشد:  دارد مورد بررسی قرار می گیرد.

 وگردشگری سیر با معادل کریم قرآن در که کلماتی-۲است؟  شده مطرح وگردشگری سیر ضرورت در کریم

 چیست؟ گردشگری به توصیه از کریم قرآن اهدف -3کدامند؟  هستند
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 :پیشینه 

 اساس بر مطالعات و داخلی منابع براساس مطالعه حوزه ی دو در گردشگری خصوص در شده انجام مطالعات

 است. بررسی قابل ، خارجی منابع

 قران در شناسی جهان":عنوان تحت کتابی در( 13۸7)داخلی: کیاشمشکی منابع براساس شده انجام مطالعات

 به کتاب سوم بخش در مولف. است پرداخته کریم قرآن منظر از آن هایپدیده و جهان شناخت پیرامون"

 وکرسی عرش جمله طبیعت از پس عالم و وزمین آسمانها تعداد و وزمین آسمان جمله از جهان واجزای بخشها

 است. کرده اشاره  عالم آن ساکنان و وقلم ،لوح

آسمان  آفرینش چگونگی زمینه ،در "وتکنولوژی فضا عصر در قران اعجاز": عنوان با کتابی در( 13۸7)روحانی

 بخشی شفا و ابرها گیری شکل زمین، طبقات جاذبه، قانون خورشید، حرکت زمین، بودن ستون،کروی بدون های

 کند. می مطرح را مباحثی عسل

 جهان مباحث به مربوط آیات به "طبیعت جهان شگفتی های و قرآن": عنوان با کتابی در( 13۸6) رستمی

 قرآنی وتحلیل تجزیه رامورد  مختلف موجودات و طبیعت آفرینش به مربوط آیات همچنین است پرداخته شناسی

 است. داده قرار

 را گردشگری صنعت در بازاریابی و مدیریت ،"گردشگری صنعت برنامه ریزی مبانی" کتاب در( 139۲)حیدری

 به گردشگری صنعت هماهنگ و موزون توسعه ی که است رسیده نتیجه این به و است داده قرار بررسی مورد

 اندازه ای به گردشگری بازاریابی اهمیت و ضرورت همچنین. نیازدارد مستمر مدیریت و برنامه ریزی یدومقوله 

 می کنند. یاد گردشگری یتوسعه اصلی رکن عنوان به ازآن گردشگری ی حوزه در که است

 گذران و گردشگری بین علمی رابطه ی است نموده سعی "وگردشگری فراغت اوقات "کتاب در( 139۲)رهنمایی

 اوقات گذران اشکال از یکی انبوه، شکل در امروزی گردشگری ایشان نظر به نماید بررسی را فراغت اوقات

 است. فراغت

 در گردشگری ریشه های بررسی به قرآن و تمدن فرآیند در "گردشگری و سیاحت" کتاب در( 13۸9) دریایی

 همین را اسالمی تمدن زیربنای سنگ که است رسیده نتیجه این به و است پرداخته اسالمی تمدن و قرآن

 است. بخشیده شکل گردشگری و سیاحت
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 خارجی: منابع براساس شده انجام مطالعات

 اقتصادی، دیدگاه از را گردشگری اثرات ،" مدیریت و برنامه ریزی اثرات، گردشگری،" کتاب در( ۲01۲)میسون

 منبع محیط که است رسیده نتیجه این به و است داده قرار بررسی مورد مدیریتی و محیطی زیست اجتماعی،

 شود. تعدادگردشگران کاهش باعث است ممکن محیط به وارده آسیب هرگونه و است گردشگری اصلی

 اخالقی ضوابط خصوص در"پایدار گردی طبیعت و گردشگری جهانی، گردشگری" کتاب در( ۲01۲) سینها

 گردشگری که است رسیده نتیجه این به و است نموده تحقیق گردی طبیعت و زیست محیط و پایدار گردشگری

 است. گذار تاثیر فردی رضایت و میراث حفظ پایدار، ،توسعه ی ملتها تفاهم در

 بازاریابی و محیطی ،زیست اقتصادی تاثیرات به "گردشگری صنعت شناخت "کتاب در( ۲01۲)گانروزبچی

 است. پرداخته گردشگری

 حرکت هستی، وسعت به ابتدا ،"القران فی التاریخی و العلمی االعجاز": عنوان با کتابی در( 13۸۸)محمد عبداله

 از قران پیشگوئی به سپس و می پردازد... و ،ابر وبرق رعد هستی، پیدایش روز، و شب گردش شمسی، منظومه

 می کند. اشاره دوم و اول جهانی های وجنگ زمین در یهود قوم وفساد تاریخ آینده

 بحث به ابتدا "الحدیث العلمی االکتشاف ضوء فی القرانی االعجاز" عنوان با کتابی در( 13۸6)شعبان وحید مروان

 تحدی مراحل به سپس و می پردازد الهی پیامبران سایر با( ص) پیامبر معجزه فرق و معجزه معنای درباره ی

 می نماید. اشاره قرآن طلبی ومبارزه

خود بر روی گرشگری اسالمی بین مسلمانان تأکید کرده و سعی دارند با تجزیه ( در مقاله ۲010وارثی و حیدری )

و تحلیل این نوع گردشگری و بسط و معرفی آن، بر روی نقش آن بر روی همگرایی کشورهای اسالمی تاکید 

 .کنند می

موضوع گردشگری  کند با توجه به منابع چاپی و الکترونیکی موجود، ( در مقاله خود تالش می۲011زیارتی عزیز )

 .آیات قرآن و روایات مورد بررسی قرار دهدبر  دینی با تاکید
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 مفهوم شناسی واژه سیر و گردش:

 :در لغت

 «سَیْراً الْجِبالُ تَسِیرُ وَ» چنانکه می فرماید: .رفتن و گردش استفاده می شود به معنای راه :در لغت« سیر »واژه

 الْأَجَلَ مُوسَى  قَضى فَلَمَّا» نحو و (47 کهف/ )«الْجِبالَ... نُسَیِّرُ یَوْمَ وَ» مثل میشود متعدى باء و تفعیل با. 10: طور

 (361: 1371( )قرشی، 11 انعام/ )«... الْأَرْضِ فِی سِیرُوا قُلْ»یا می گوید:  ...« بِأَهْلِهِ سارَ وَ

 (339: 137۵رود. )طریحی، بعضی می گویند: سیر یعنی قافله وکاروانی که از یک شهر به شهر دیگر می 

واژه سیر را گردش و سیاحت در زمین و گردش فکری نیز معنا « سیروا فی االرض»مفردات راغب در ذیل آیه 

 (433: ص ،141۲کرده است. )راغب، 

 در اصطالح

کردن، گرفته شده است و به معنای چرخش، پیمودن، طی« تور»ای است فرانسوی از ریشه گردشگر واژه

نمودن و اصطالح توریست برای نخستین بار در میان فرانسویان متداول گشت. در ابتدای و گردشسیرکردن 

های الزم زندگی، به گیری و کسب تجربهقرت نوزدهم در فرانسه معمول بود که نجبا و اشراف زادگان برای یاد

 (34: 13۸3گفتند )حیدری چیانه، رفتند که به این جوانان توریست میمسافرت می

ارائه شده بودند در سال  1994با توجه به تمامی تعاریف گردشگری که تا قبل از سال  سازمان جهانی گردشگری

 :یک تعریف نهایی منتشر کرد 199۵

های فرد یا افرادی که به مکانی غیر از مکان عادی زندگی خود مسافرت و حداقل یک شب و  مجموعه فعالیت

کنند و هدف از مسافرت آنان نیز گذراندن اوقات فراغت است. البته اهدافی  حداکثر یک سال در آنجا اقامت می

شوند نیز گردشگر  بر این اساس کسانی که شامل این تعریف می« شود شتغال و کسب درآمد شامل آن نمینظیر ا

 . )همان(شوند نامیده می

 متعارف و همیشگی  ، گردشگری عمل مسافرت کردن و رفتن به جایی غیر از مکانپل روبر همچنین به عقیده

 است کسی نیز گردشگر باشد. همراه کوچکی جایی به جا با کار این اگر حتی است، بردن لذت منظور به زندگی،

فرج و یا به منظور ادعای این ت و بردن لذت کنجکاوی و یا فراغت، دلیل به یعنی دهد؛ می انجام را کار این که

 (3: 13۸7، رضوانی) .که مسافرت کرده است، به سفر می رود

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C
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 سیاحت، تفرج، منظور به عالم، اقطار در  کردندر فرهنگ و ادبیات فارسی، توریسم یا جهانگردی به سفر 

سفرهای کوتاه و  شامل و شود می اطالق اصلی، سکونت محل به بازگشت و مقصدی به مسافرت و زیارت

: 13۸۵)کاظمی،  .و سیاحت نیز می باشد سیر منظور به اصلی سکونت و کار محل از غیر مقصدهایی به موقت

۲3) 

  :سیر و سفر و مشتقات آن در قرآن

های دیگر در قرآن کریم در آیات متعدد نام برده است که در  واژه ی سیر و گردشگری و مشتقات آن و واژه

 کلیات مشابه هستند اما در مفهوم هدف خاصی را دنبال می کنند این کلمات عبارتند از:

لی برای بعثت انبیاء ، بارسیر ومشتقات آن به کار رفته است که از دیدگاه قرآن عام ۲7سیر: در قران کریم  -1

 پرستش خدای یکتا  واجتناب از طاغوت است.

آیه یا مستقیما امر به گردشگری نموده است. با  14درباره ی سیر روی زمین در قرآن بسیار سفارش شده است. 

تاکید شده و یا با طرح سوال مانند افلم یسیروا فی االرض خداوند غیر مستقیم امر به  "سیرو فی االرض"

 (116:13۸۵فرماید. )شالچیان : گردشگری می

 مورد است. 1۲سفر:آیاتی که در آنها واژه ی سفر یا مشتقات آن به کار رفته  -۲

یابد اما در سفر معنوی  در سفر مادی ،جسم از مکانی حرکت را آغاز و طی مسافتی در مکانی دیگر حضور می

 به مقصد میرساند.روح در ملکوت زمین و آسمان طیران نموده و مسافر را 

آیه درباره ی سیاحت ذکر شده است، سیاحت به معنی جریان و سیر است و آن را  3سیاحت: در قران فقط  -3

 سیر با مهلت معنی کرده اند.

مرتبه در قرآن آمده است. در عرف هجرت از محلی به محل دیگر و در مفاهیم  31هجرت و مشتقات آن  -4

 به سرای ایمان است وبیش از سایر واژه هادر قرآن ذکر شده است.  قرآنی، هجرت سفر از دیار کفر

 مرتبه در قرآن ذکر شده است رحل به معنی سفر است. 4رحل و رحله، این واژه مترادف سفر ، -۵

ی کمال سیر وسلوك  ترین نوع سفر در مرحله آیه شریفه ذکر شده است، عالی 9عروج با مشتقات آن در  -6

 است.
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 مرتبه با مفهوم حرکت و رفتن آمده است. ۲۸رآن کریم ذهب، در ق -7

 مرتبه در قرآن ذکر شده است و به مفهوم حرکت شبانه است. 10سری، این واژه و مشتقات آن  -۸

 :رویکرد قرآن به پدیده گردشگری

 سیر طریق از جامعه در حضور به تشویق را انسان همواره طلبی انزوا و رهبانیت شمردن مذموم ضمن قران کریم

 گردشگری مورد در کریم قرآن در آیه 14 دارد مستقیم غیر و مستقیم تاکید امر این بر آیاتی طی و نموده سفر و

 و سیاحت به اند که آیاتی عالوه براین .است شده نازل مکه در آیه 11 و مدینه در آیه 3 که است شده ذکر

سوره کهف که به سیر و  9۸و  ۸3مانند آیات  .کنند می اشاره الهی برگزیده های انسان از شماری جهانگردی

 تکذیب سرانجام مشاهده گردشگری و سیاحت انجام در قرآن تاکید بیشترین . وسیاحت ذوالقرنین می پردازد

 .است حقایق کنندگان

  :مستقیم آیات -1

 «قَدیر شَیءٍ کُلِّ عَلی اهللَ إِنَّ االخِرَةَ النَّشأةَ یُنشِئُ اهللُ ثُمَّ الخَلقَ بَدَأَ کَیفَ فَانظُروُا األَرضِ فِی سیروُا قُل» -1

 (.۲0/عنکبوت)

 که کرد خواهد ایجاد را آخرت سپس است کرده آغاز را خلقت چگونه خداوند ببینید و کنید حرکت زمین در بگو

 تواناست. چیزی هر بر

 آثار کاوش به و کنیم، سیر زمین در که است الزم ما بر مؤلف تفسیر هدایت در ذیل این آیه شریفه اعتقاد دارد:

 چگونه آنان که شود معلوم تا بودند، رسیده ماندگى عقب یا تمدن از درجه چه به که دریابیم و بپردازیم، باستانى

 درست عبرت گذشته اقوام سرنوشت از که ما است نیازمند بسیار .رسیدند هالکت به سبب چه به و بودند مردمى

 (4۲7: 1377 ) مترجمان،.بگیریم

 (4۲/روم) «مُشرِکین اَکثَرَهُم کانَ قَبلُ مِن الَّذین عاقِبَةُ کانَ کَیفَ فَانظُروُا األَرضِ فِی سیروُا قُل»  -۲

 شریفه ی آیه در.  بود چگونه بودند مشرك واکثرشان بوده تر پیش که کسانی عاقبت وبنگرید کنید سیر زمین در

 گذشته اقوام باقیمانده آثار سرانجام و کنید گردش زمین در تا دهد دستور مردم به که می شود مامور  پیامبر

 به که حالی در شدند منقرض نفر آخرین تا و شده محو آثارشان و گشته خراب خانه هایشان چگونه که. ببینید را
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 ایشان به را هایشان کرده بعض جزاى خدا پس بودند مشرك آنها که علت این به. بودند شده گرفتار یا بال انواع

 (197: 1417طباطیایی،. )گیرند عبرت گیرندگان عبرت شاید چشانید، تا

 (.137/عمران آل) «المُکَذَِبین عاقِبَةُ کانَ کَیفَ فَانظُروُا األَرضِ فِی فَسیروُا سُنَنٌ قَبلِکُم مِن خَلَت قَد »-3

 شد. چگونه کنندگان تکذیب سرانجام که بنگرید و کنید گردش زمین در: می فرماید شریفه آیه این در خداوند

 زمین دل در را گذشتگان آثار و بپردازند سیاحت و سیر به زمین روى در مسلمانان که دهد مى دستور مجید قرآن

 .گیرند عبرت آن مشاهده از و ببینند خود چشم با خاك روى در یا و

 توریستهاى بسان نه اما شده داده زیادى اهمیت آن به و دارد، وجود جهانگردى نیز اسالم در به اعتقاد مفسران،

 در خداوند عظمت آثار مشاهده و پیشینیان سرنوشت و آثار بررسى و تحقیق براى بلکه امروز هوسباز و هوسران

 شیرازی، مکارم)گذارده.  "االرض فى سیر "را آن نام قرآن که است چیزى همان این و جهان، مختلف نقاط

1374 :10۲ ) 

 وگویای زنده اسناد باقیمانده قدیم دورانهای از زمین روی مختلف نقاط در که آثاری است: آمده نمونه تفسیر در

 وتفکرات ودل روح ونقوش وصور اشکال .می شویم بهره مند مدون تاریخ از بیش آنها از ما حتی و هستند تاریخ

 تکذیب واسطه ی به پادشاهان نمرودیان، فرعونیان،. می دهد نشان ما به را اقوام حقارت و عظمت و قدرت و

 (103: 1374 همان،) است. عبرت ی مایه مسافران برای که شدند عقوبتی دچار پیامبران

 تنها فرمان این شود گفته آیه ذیل در «المکذبین عاقبه کان کیف فانظروا» عبارت به عنایت با است ممکن

شگری و جهانگردی برای همه مردم حتی گرد بودن مطلوب آن از و است حق کنندگان تکذیب و کافران متوجه

مسلمانان و اهل ایمان استفاده نمی شود ولی با نگاه دوباره به تعبیر های آیه و نیز آیه بعد روشن می شود خطاب 

 (13۸عمران/)آل « لِلْمُتَّقین مَوْعِظَةٌ وَ هُدىً وَ لِلنَّاسِ بَیانٌ هذا »در این آیه نسبت به همه مردم می گوید 

 عاقِبَةُ کانَ کَیفَ فَانظُروُا األَرضِ فِی فَسیروُا... الطاغوت وَاجتَنِبوُا اهللَ اعبُدوُا أَن رَسواُلً اُمَةٍ کُل ِّ فِی بَعَثنا لَقَد وَ » -4

 طاغوت واز بپرستید را یکتا خدای بگوید تا فرستادیم پیامبری امتی هر میان در (. همانا36/نحل) «المُکَذِّبین

 کنید گردش زمین در اکنون. ماندند ثابت گمراهی در دیگر وبرخی کرد هدایت را مردم از برخی خدا. کنید دوری

 بود. چگونه کردند تکذیب را( انبیاء) که را آنان عاقبت بنگرید و

 رجوع که یستتاریخ سیر مراد است ممکن «الْأَرْضِ فِی فَسِیرُوا»در تفسیر اطیب البیان آمده است: که جمله ی 

 فرعونیان موسى قوم و شعیب و لوط قوم و ثمود و عاد و نوح قوم سابقه امم و سلف انبیاء احوال به تاریخ کنید
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به  که باشد آنها هاى شهرستان و مساکن در سیر است ممکن و بودند، بآنها نزدیک بسیار که فیل اصحاب بلکه

 کیف آنها به مراکز عینى به نظر یا باطنى چشم و قلبى درك و فکرى به نظر( فَانْظُرُوا) شده ویران و خراب کل ى

  (1۲0: 137۸است. )طیب،  بوده چگونه کان

 سپس کنید گردش زمین ( روی11/انعام) «المُکَذِّبین عاقِبَةُ کانَ کَیفَ انظُروُا ثُمَّ األَرضِ فِی سیروُا قُل» -۵

 شد؟. چه الهی آیات کنندگان تکذیب سرانجام بنگرید

 حقایق به زدن پا پشت ثر برا که اقوامی و گذشتگان آثار ه مشاهد که نیست شک: نمونه تفسیر از دیدگاه مولف

 محسوس را حقیقت آثار این زیرا. کتابهاست در آنها تاریخ مطالعه ی از بیشتر تاثیرش پیمودند، را ونابودی فنا راه

 ذکر.  تفکرواندیشیدن نه برده کار به را( کنید نگاه) انظروا جمله که است علت همین به. می سازد لمس وقابل

 این به دادن توجه خاطر به است ممکن رود، مى کار به زمانى فاصله با عطف مورد در معموال که "ثم "کلمه

 با کردند، مشاهده را گذشتگان آثار که هنگامى بلکه نکنند، عجله خود قضاوت و سیر این در که باشد حقیقت

  (163: 1374مکارم شیرازی، . )ببینند چشم با را آنها کار عاقبت کرده، گیرى نتیجه سپس بیندیشند دقت و حوصله

 ببینید و کنید سیر زمین روى (. بگودر69/نمل) «المُجرِمین عاقِبَةُ کانَ کَیفَ فَانظُروُا األَرضِ فِی سیروُا قُل» -6

 رسید. کجا به مجرمان کار عاقبت

 دستورشان و کند وانذار تهدید بعث، انکار برابر در را مشرکین تا دهد مى دستور تعالى خداى آیه شریفه، این در

 هیچ به را قیامت روز از آنان انذار و کردند تکذیب را انبیاء که مجرمینى عاقبت و کنند سیر زمین در که دهد

 خالیشان و ویران آبادیهاى و خرابشان هاى خانه که طور آن ایشان، امر عاقبت در تفکر و نظر چون ببینند، گرفتند،

 (3۸7 ق:1417)طباطبایی،  .است کافى بگیرد عبرت بخواهد که بصیرتى صاحب براى کند مى داللت

 

 «امِنین اَیاماً وَ لَیالِیَ فیها سیروُا السَّیرَ فیهَا وَقَدَّرنا ظاهِرَةً قُریً فیها بارَکنا الَّتی القُرَی بَینَ وَ بَینَهُم جَعَلنا وَ» -7

 (.1۸/سبا)

 متناسب طور به را آنها میان در سفر و دادیم قرار آشکارى آبادیهاى بودیم، داده برکت که شهرهایى و آنها میان و

 کنید. سفر( کامل) ایمنى با آبادیها این در روزها و شبها:( گفتیم آنان به و) داشتیم مقر ر( نزدیک فاصله با)

این آبادی ها  در دلتان خواست که طور هر «فِیها وسِیرُوا»که فرماید:  است سبا داستان قوم تکمیل در مطلب این

 و درندگان از و خستگى و تشنگى و گرسنگى از اگر هستید امان در که بروید روز یا کنید مسافرت شب کنید سیر
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 همین هم وطن و حضر در چنانچه سفر در ایشان بر نعمتها تکامل به است اشاره این در و باشد، ترسناك چه هر

خواهدبود؛ تا سیرکنندگان به خوبی بتوانند  امنیت در روز چه باشد و شب چه گردشگری و سیر بنابراین. بود طور

 درس و عبرت بگیرند.

  :مستقیم غیر آیات-۲

 (.46/حج) «...بِها یَسمَعوُنَ آذانٌ اَو بِها یَعقِلوُنَ قُلوُبٌ لَهُم فَتَکونَ األَرضِ فِی یَسیروُا اَفَلَم » -1

 یا بیندیشند آن با که باشند داشته دلهایی تا نکرده اند سیر زمین در(  منکران این: )می فرماید آیه این در خداوند

 بشنوند. آن با که هایی گوش

 حقایق کشف برای سفر ابزار از که چرا می کند وادار به گردشگری سوال با را مردم خداوند شریفه آیه این در

 کنند؟ نمی استفاده

 هاى سال آنها در اقوامى و ها که امت است سرزمینى جوانب و اطراف در سیر ی باره در تأکید بر مبنى در واقع آیه

 ساکنان یکباره که شده چه نهاده، جا به و داده نشان خود از آثارى و می نمودند زندگى داشته سکونت متمادى

 شدند. هالك سرزمین و دیار آن و شهر آن

 چه کجا هر زمین نقاط مشاهده و است مسافرت نحوه یک است نحوه دو ارض در دیدگاه برخی مفسران سیراز   

 تمام از ها روزنامه و تلگرافات و تلفنها و رادیوها و ها مقاله و کتابها و اسباب به توسّط نحوه یک و است، نحوه

 ( 313 :137۸شوند.) طیب،  مى خبردار کره صفحه

 عاقِبَةُ کانَ کَیفَ فَیَنظُروُا األَرضِ فِی یَسیروُا أَفَلَم القُری اَهلِ مِن اِلَیهِم نوُحی رِجاالً ااِل  قَبلِکَ مِن اَرسَلنا ما وَ »-۲

 آیا می کردیم وحی آنها به که را شهر اهل از مردانی تو از پیش نفرستادیم ما و (109/یوسف) «قَبلِهِم مِن الَّذینَ

 بنگرند. اند بوده آنان از پیش که را کسانی عاقبت تا نکردند سیر زمین روی در

 امتهای که تذکری همان یعنی می کند انذار را پیامبر امت خداوند...  االرض فی یسیروا افلم جمله در

  چشیدند. را خود اعمال نتیجه و نپذیرفتند را حق پیام آنان شدند می انذار آن با گذشته

 در که آبادیهایى و قصرها ویرانى و گذشتگان، آثار مشاهده زمین، روى در گردش و "ارض در سیر "در واقع این

 براى و محسوس، و زنده، درسى دهد، مى همه ما به را درس بهترین شد کوبیده هم در الهى عذاب ضربات زیر

  (97: 1374)مکارم شیرازی،  !لمس قابل همگان



11 

 

 و کفر عاقبت که می یابد در مسافر و شود می مشاهد کردند تکذیب را حقایق که کسانی عاقبت گردشگری، در

 است که قرآن به آن تاکید ورزیده است. گردشگری و سفر حاصل نگرش این چنین. ندارد سودی کذب

 فِی آثاراً وَ قُوَةً اشَدَّ وَ مِنهُم اَکثَرَ کانوُا قَبلِهِم مِن الَّذینَ عاقِبَةُ کانَ کَیفَ فَیَنظُروُا األَرضِ فِی یَسیروُا اَفَلَم »-3

 (.۸۲/غافر) «یَکسِبوُن کانوُا ما عَنهُم اَغنی فَما األَرضَ

 اینها از نفراتشان که همانها! شد؟ چه بودند آنها از پیش که کسانى عاقبت ببینند تا نکردند سیر زمین روى آیا

 و) سازد نیاز بى را آنها نتوانست آوردند مى دست به را آنچه هرگز امّا بود فزونتر زمین در آثارشان و نیرو و بیشتر،

 کند(. دور آنان از را الهى عذاب

 سرگذشت و حال و ننموده مسافرت جهان قطار با چگونه که است پرستان بت و قریش کفار توبیخ بر مبنى آیه

 معیشت وسایل و آثار و اموال و قدرت و جمعیت اینکه با چگونه که نمایند مشاهده نزدیک از را پیشین امتهاى

 به هالکت و گشته محکوم استیصال به عذاب معذلک نبوده قریش کفار قدرت و بتمکن قیاس قابل و زیاده آنان

 (3۸4: 1404 همدانی، است. )حسینی شده نابود و محو نیز آنان آثار و رسیده

 األَرضَ وَ أَثاروُا وَ قُوَةً مِنهُم اشَدُّ کانوُا قَبلِهِم مِن الَّذینَ عاقِبَةُ کانَ کَیفَ فَیَنظُروُا األَرضِ فِی یَسیروُا اَوَلَم »-4

 (.9/روم)« عَمَرُوها... مِمَّا أَکْثَرَ عَمَرُوها

 را زمین و بودند ها این از نیرومند تر بسیار آنها که بود چگونه پیشینیان عاقبت ببینید تا نکردید سیر زمین در آیا

 کردند. دگرگون

 آثار آنست که سرزمینها این از گذر و سیر از غرض و مردم گردشگری جهان را خواسته استاز  آیه این در خداوند

 آنان توان و قدرت اینکه با بود خواهد ناظران عبرت سبب که نمایند مشاهده نزدیک از را ها ملت و اقوام خرابى

 ساحت با مبارزه و رسوالن دعوت انکار اثر در فقط ولى نهاده بجا سرزمینها آن در بسیار آثارى و بود زیاده

 .اند افتاده به هالکت پروردگار

 «اَمثالُها لِلکافِرینَ وَ عَلَیهِم اهللُ دَمَّرَ قَبلِهِم مِن الَّذینَ عاقِبَةُ کانَ کَیفَ فَیَنظُروُا األَرضِ فِی یَسیروُا اَفَلَم »-۵

 (.10/محمد)

 و کرد هالك را آنها خداوند! بود؟ چگونه بودند آنان از قبل که کسانى عاقبت ببینند تا نکردند سیر زمین در آیا

 بود. خواهد مجازاتها این امثال کافران براى
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 نگاه پس ثمود، و عاد بالد در منکران و معاندان این کنند سفر که باید یعنى سفر، به است تحریص استفهام مراد

 و شرك اهل از اند بوده ایشان از پیش آنانکه حال انجام سر و کار خاتمه است، بوده چگونه نمایند تأمل و کنند

 اوالد. و جان و مال از بود آنها مخصوص آنچه تعالى خداى برکند بن و بیخ از و ساخت مستأصل تکذیب،

  (10۸: 1363 عبدالعظیمى، شاه )حسینى 

 (44/فاطر) «قُوَةً... مِنهُم اشَدُّ کانوُا قَبلِهِم مِن الَّذینَ عاقِبَةُ کانَ کَیفَ فَیَنظُروُا األَرضِ فِی یَسیروُا اَوَلَم »-6

 و) قویتر اینان از که همانها! بود؟ چگونه بودند آنها از پیش که کسانى عاقبت ببینند تا نگشتند زمین در آنان آیا

 بودند...  .( نیرومندتر

 گردش و سیر زمین روزى در کردند را گذشته امتهاى شدن هالك انکار که کف ارى این آیا خداوند می فرماید:

  نمود، نابود و را هالك ثمود و عاد و لوط قوم مانند ایشان از قبل کنندگان تکذیب خدا چگونه بینید که نمیکنند

 (64۵:  137۲ایشان. )طبرسی،  به سبب بگیرند پند و عبرت پس

طایفه از این چنین اینگونه آیات هم به مومنین و هم به کافرین دعوت به سیر و سیاحت می کند تا هر دو 

 مقامات و حوادث، درس و عبرت بگیرند.

 فِی آثاراً وَ قُوَةً مِنهُم اشَدَّ هُم کانوُا قَبلِهِم مِن الَّذینَ عاقِبَةُ کانَ کَیفَ فَیَنظُروُا األَرضِ فِی یَسیروُا اَوَلَم »-7

! بود؟ چگونه بودند آنان از پیش که نىکسا عاقبت ببینند تا نکردند سیر زمین روى آنها ( آیا۲1/غافر)« األَرضَ...

 ...  . بودند برتر اینها از زمین در مهمّ آثار ایجاد و قدرت در آنها

 با تا نمی پردازند زمین در سیر به فرستادیم سویشان به را پیامبر که مردمی این چرا است شده بیان آیه این در

 آثار و بودند قریش کفار از نیرومندتر بسیار کفار از پیشین بنگرند که اقوام پدیده ها بر آموزی وعبرت تفکر نظر

 را رسوالن دعوت که انبوه؛ اما همین لشکر و خرم و وسیع بستانهاى و مرتفع قصرهاى از داشته نیز بسیارى

 .رسیدند به هالکت نپذیرفته

 :آیاتی که به سیاحت و جهانگردی شماری از انسان های برگزیده الهی اشاره می کنند -۸

سوره کهف که به سیر و سیاحت ذوالقرنین می پردازد . داستان این شخصیت الهی که باید  9۸و  ۸3مانند آیات 

آغاز می  «ذِکْرا مِنْهُ عَلَیْکُمْ سَأَتْلُوا قُلْ الْقَرْنَیْنِ ذِی عَنْ یَسْئَلُونَکَ وَ»نامید با آیه ‹‹ قهرمان جهانگردی ›› او را 

مهمى  بسیار کار اینکه با القرنین ذو اینجا در .به پایان می رسد« رَبِّی مِنْ رَحْمَةٌ اهذ قالَ»و با جمله ی  شود.
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 چون ببالد، اما خود بر و کند مباهات آن به بایست مى مستکبران روش طبق و بود، داده انجام )ساخت سد آهنین(

 سفر، از را او هدف است. قرآن کریم من پروردگار رحمت از این که داشت اظهار چنین ادب نهایت با بود، خدا مرد

 سیر و گردش می داند. این جهان نقاط درافصی مردم با ارتباط نیز و آفرینش مظاهر و خلقت عالم در مطالعه

» جایی که می گوید:  .بود او بر محیط خدا و نبود، خدا سلطه از دور مشرق اول تا مغرب ازذوالقرنین کردن 

(این یک نوع علم آموزی است برای گردشگران 91-9۲)کهف/«  سَبَباً أَتْبَعَ ثُمَّ -خُبْراً لَدَیْهِ بِما أَحَطْنا قَدْ وَ کَذلِکَ

 که به هر کجا می خواهند بروند اما هدف اصلی گردشگریشان باید خدا باشد.

 :اهداف قرآن کریم از توصیه به گردشگری 

 که عبارتند از: را بیان کرده است گری و سیر و سیاحت اهداف و منافعی برای گردشکریم قرآن 

 :برخورداری تجاری و بازرگانی  -الف

مسئله برخورداری تجاری و بازرگانی از سیر و سیاحت و گردش سرمایه و اقتصاد پویا و زنده  ف آناده ایکی از  

است؛ در گزارش قرآن که درباره قریش و سبا آمده است به این هدف مهم اشاره شده است، وقتی انسان به سیر 

که در مناطق دیگر یافت  کند رود با خود کاال و اشیایی را منتقل می ای و یا مناطقی می و سیاحت در منطقه

های  آید و انسان شود و یا نادر است، داد و ستد و تبادالت تجاری امری است که در گردشگری به دست می نمی

مند  شوند و فرد گردشگر نیز از سود و منافع آن بهره مند می های دیگر مناطق بهره مناطق مختلف از داشته

 .شود می

 ه یکدیگر:ب انتقال فرهنگ و علم و تمدن -ب

توان برای گردشگری بیان کرد، انتقال فرهنگی و علم و تمدن است، هر کسی با  که می یفاهدا از دیگر

ای را به انجام رساند، در گردشگری است  شود که تبادالت فرهنگی خواسته و یا ناخواسته گردشگری موجب می

شود و زبان و فرهنگ و تمدن و علوم خود را به  یهای فرهنگی و زبانی و تمدنی دیگران آشنا م که با اقوام و تنوع

 .کند شود و به قوم و منطقه خود منتقل می  مند می ها بهره سازد و یا از آن دیگری منتقل می

ای  در قرآن به این مسئله توجه شده است که زبان و درك آن از سوی اقوام دیگر از آثار تمدنی پیشرفته و نشانه

سان است، در آیاتی که درباره قوم یاجوج و ماجوج آمده است این نکته در آن به واضح و روشن از مدنیت ان

 «الیکادون یفقهون قوال»زیستند که به  روشنی تأکید شده که ذوالقرنین به جایی رسید که مردمانی در آنجا می

 .فهمیدند اند؛ به این معنا که آنان مردمانی بودند که سخنی را نمی توصیف شده ( 93)کهف/
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هاست که این  های زنده دنیا زیربنای آغازین تمدن دارد که ارتباطات فرهنگی و شناخت زبان معلوم می مذکورآیه 

های تمدنی اقوام  تواند در ایجاد زمینه توان گفت که گردشگری می اند بنابراین می ای نداشته قوم از آن بهره

های اقوام دیگر آشنا شوند  شود تا با زبان طات موجب میمختلف مؤثر و سازنده باشد به این معنا که اینگونه ارتبا

 .و از حالت بدوی و ابتدایی بیرون و به گروه متمدنان وارد شوند

 :عبرت و پندگیری -ج

گری،  گردش اهدافها توجه خاصی دارد، در نگره قرآنی یکی از  قرآن به مسئله مهم عبرت و پندگیری از تمدن

مندی از جهات مختلف است، عبرت  دنی دیگران و آشنایی با آثار باستانی برای بهرههای تم دید و بازدید از داشته

گیری، درس گرفتن از  تواند مورد توجه و نظر باشد؛ به این معنا که مراد از عبرت به معنای پند به چند معنا می

توان از واژه  ی که میمعنای دیگر. های نادرست آنان است تا خود گرفتار سرنوشتی مشابه و همانند نشوند روش

بایست با توجه و دقت در این آثار از آنان برای پیشرفت علوم و  عبرت به دست آورد این است که گردشگر می

 .مند شود و در ارتقای سازه تمدنی خود از آن بهره هنر تمدنی خود بهره گیرد،

تواند درست باشد و دلیلی وجود ندارد که نتوان از آثار پیشینیان به این معنا استفاده و بهره  هر یک ازاین معانی می

کند که با دقت تمام در آثار بر جا مانده از پیشینیان مطالعه کرده و از جهات  برد، قرآن به گردشگران سفارش می

« روم»، 1۲۸آیه « طه)»گزاری است.  ا پندگیری از مسئله سپاسه مختلف از آن عبرت و پند گیرند که یکی از آن

« نمل»و  13۸تا  136ایات « صافات»و  40آیه « فرقان»، 46تا  4۲آیات « حج»، ۸۲و  ۲1آیه « غافر»،  9آیه 

 (69آیه 

 شناخت خدا:  -د

عنوان راهی برای  ها به نتوان از آ کند که با دیدار از این آثار می به انسان یادآوری می کریم خداوند در قرآن

 األَرضِ فِی سیروُا»بنابراین از مردم به شدت خواستار سیر سفر می باشد می فرماید:  خداشناسی استفاده کرد.

  «األَرضِ... فِی یَسیروُا اَوَلَم فَانظُروُا...

 و بزرگان: بزرگداشت پیشینیان  -ه

اند، از دیگر اهدافی است که  نگی و تمدنی بشر برداشتهبزرگداشت پیشینیان و زحماتی که آنان در راه اهداف فره

های گویایی چون  کند، قرآن از وجود آیات روشن و نشانه قرآن برای گردشگری و دیدار از آثار باستانی بیان می

تابند خواهد تا آن را مورد توجه و احترام قرار دهند و به دیدار آن بش کند و از مردم می مقام ابراهیم در مکه یاد می
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 حِجُّ النَّاسِ عَلَى لِلَّهِ وَ آمِناً کانَ دَخَلَهُ مَنْ وَ إِبْراهیمَ مَقامُ بَیِّناتٌ آیاتٌ فیهِ»چنان که می فرناید:  و از آن دیدن کنند

لَیْهِ اسْتَطاعَ مَنِ الْبَیْتِ  (97/)آل عمران «الْعالَمینَ عَنِ غَنِیٌّ اللَّهَ فَإِنَّ کَفَرَ مَنْ وَ سَبیالً إِ

عنوان پیشرو و پیشتاز  به تجلیل و بزرگداشت حضرت ابراهیم گمان پیداست که هدف از ذکر آن، برای بی

 .فداکارهایی آن حضرت استو  پرستی عرصه توحید و مخالفت با بت بت

 جهت شادابی و نشاط و تفریح:  -و

کند و به انسان  ها را زنده می دلهایی از هنرنمایی الهی امری است که  صوالً گردش در طبیعت و دیدن جلوها

افزاید به این  بخشد، در روایات است که دیدن گل و آب و آیات قرآن و سبزه، نور چشم را می شادابی و نشاط می

های طبیعت در بدن آدمی تأثیر دارد چه رسد که در جان آدمی که تأثیرات آن به مراتب  معنا که دیدن زیبایی

کند، یاد کرد  قرآن آیات بسیاری است که آدمی را به تفکر در طبیعت دعوت می تر است، در تر و محسوس قوی

 .ها و مانند آن در قرآن آن اندازه زیاد است که نیازی به گفتن نیست آب، باران، گل، باغ، بوستان، جانوران، میوه

باغ و بوستان و گلستان ها، دارا بودن  در قرآن شهر پاك و تمیز و بلد طیب خصوصیاتی را داراست که یکی از آن

مند باشد. در گزارش قرآن درباره شهر قوم  است، در نگره قرآنی شهر سالم، شهری است که از این مسائل بهره

خوانیم که خداوند به آنان شهری را بخشیده بود که در دو سوی راست و چپ آن بوستان و باغ پر از  سبا می

 .ها به جنتان یاد کرده است نواز بودند که از آن ان زیبا و چشمها آنچن درخت و گل و گیاه بود، این بوستان

گری در طبیعت در آیات قرآنی مورد توجه و عنایت خاص  آنچه در این بخش مراد و منظور است آنکه گردش

بوده است، هدف از گردشگری نیز هر چند در غایت آن خداشناسی و توحیدگرایی و سپاس نعمت است ولی در 

توان  عنوان اهداف ابتدایی و یا میانی مورد توجه و تأکید بوده است که از آن جمله می دیگری نیز بهمیانه اهداف 

به شادی و نشاط و تفریح اشاره کرد، این امر اختصاص به اقوام امروزی ندارد بلکه در قرآن گزارش شده است که 

جا افزون بر شادی و  رفتند و در آن من میهای خود به دشت و د ها و شادی عنوان نمونه در جشن قوم ابراهیم به

 .پرداختند سرور به پرستش و سپاس خدایان می
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 :و نتیجه گیری بندی جمع

استنباط و اثبات کرد که پدیده گردشگری بیگانه با اسالم نیست  توان می کریم قرآن  با استفاده از آیات صریح

سیر و سیاحت را سبب تعقل ‹‹ افلم یسروا فی االرض فتکون لهم قلوب یعقلون بها ›› سوره حج  46حتی در آیه 

ته یعنی همان عنصر و متغییری که بی تردید سنگ بنا و سو اندیشه و باال رفتن سطح آگاهی و بینش انسان دان

الوده رشد و توسعه کیفی و کمی زندگی انسان خردمند در ابعاد گوناگون فرهنگی ، اقتصادی ، اجتماعی و ... ش

 .می باشد

 و پسندیده امری وسیاحت گردش قرآن دیدگاه از دارد توجه گردشگری مساله ی به فراگیر شیوه ای به قرآن

 به امر مستقیما آیه 14 در چنانچه.باشد آن سپاسگزار باید انسان که می آید شمار به بزرگ نعمتهای از یکی

 و سفر و سیر واژه ی همچنین. می کند گردشگری به امر مستقیم غیر سوال طرح با یا و می فرماید گردشگری

 در اما هستند مشابه کلیات در که است برده نام متعدد آیات در کریم قرآن در دیگر واژه های و آن مشتقات

 رحله، و رحل عروج، هجرت، سیاحت، سفر، ، سیر: از عبارتند کلمات این می کند دنبال را خاصی هدف مفهوم

 گردید علت مشخص گردشگری خصوص در کریم قرآن در شده مطرح آیات بررسی با. نفر ضرب، ذهب، سری،

 را حقایق که کسانی عواقب مشاهده دروغگویان، عاقبت مشاهده ی: از است عبارت گردشگری امر به قرآن توجه

 چگونگی در الهی قدرت عظمت بر نگرش کرده اند، تکذیب را انبیا که مجرمینی عاقبت کرده اند، تکذیب

 حوادث و وقایع از گرفتن کافران، عبرت هالکت الهی، علت آیات نمودن باور و حقایق موجودات، دریافت پیدایش

 اوست. حقایق توحید و رسوالن گان کنند تکذیب عاقبت به قرآن توجه بیشترین آیات بین در که روزگار

 از انسان آثار این مشاهده وبا است( پادشاهان قصر) کشور ها تاریخی آثار از دیدار درگردشگری انسان اهداف

 می کردند تکذیب را پیامبران که افرادی همچنین می برد الهی الیزال قدرت به پی و گرفته عبرت تاریخی وقایع

 است. و بزرگان دین پیامبران و گرامی داشت زحمات پیوسته اند تاریخ به و رسیده هالکت به

 اکنون هم که مسئله ای. است شده توصیه انسان تندرسی جهت به گردشگری خصوص در روایات در همچنین

 خصوص این در نیز درمانی گردشگری عنوان با شاخه ای و دارند فراوان توجه آن به روانشناسان و پزشکان

 استفاده( ودرمانی پزشکی هدف با) وهوا آب وتغییر استفاده برای که است وگروههایی افراد شامل و گرفت شکل

 می کند. مسافرت به اقدام معالجه و معدنی آبهای از

 قرآن در قبل هزارها سال برده اند پی آنها به پزشکی علوم اکنون هم که گردشگری و مسافرت مزایای رو ازاین

 است. شده اشاره آنها به کریم
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