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 چکيده
سفر در لغت به معنی بیرون شدن از شهر خود و به محل دیگر رفتن است. سیر و سفر در زندگی 

اجتماعی انسان اهمیّت به سزایی دارد؛ عالوه بر این قرآن کریم نیز در چند جای قرآن بر این 

دین مقدّس اسالم »کند. ها را به جهانگردی و عبرت آموزی دعوت میموضوع تاکید کرده و انسان

از جنبۀ اجتماعی بر دو پایۀ هجرت و جهاد استوار است. قرآن کریم این دو موضوع را با تقدّس 

(. 952: 7631)مطهری،« کندکند و مهاجران و مجاهدان را فوق العاده تکریم میخاص یاد می

رفان همواره چگونگی ع»عالوه بر اهمّیت مذکور؛ سفر در عرفان و زندگی عرفا جایگاه ویژه ای دارد.

آموزد و سفر و بریدن انسان از قیود این جهان گذرا را به انسان به عنوان یک سالک و رهگذر می

آموزد که برای یافتن زندگی جاودانه و حقیقی سازد و میآماده می« مُوتُوا قبلَ اَن تَمُوتُوا»او را برای 

در مقاله حاضر اهداف سفر عارفان با تکیه (. 716: 7611آریان،«)باید به مرگ پیش از مرگ بنگرد

بر چند اثر مهم عرفانی بررسی، و آیات قرآن کریم که بر این امر تاکید داشته؛ مورد تحقیق قرار 

 گرفته است.  

 

 سفر، اهداف، عارف، قرآن کریم :يديکل واژگان

 

 مقدمه-1

ای برخوردار است. عالوه بر اهدافِ خاصی که انسان برای انجام این مهم در نظر دارد، قرآن کریم نیز انسان از اهمّیت ویژهسفر در زندگی 

کند. همچنین سفر در تاریخ زندگی عرفا و متصوّفه از جایگاه خاصی آموزی تاکید میدر چند آیه بر سفر و جهانگردی به منظور عبرت

 فصلی به سفر و اهداف آن اختصاص داده شده است.« الکفایهالهدایه و مفتاحمصباح»از کتب صوفیه چون برخوردار است و در بعضی 

 بيان مسئله:-1-1

با توجه به اهمیّت سفر در زندگی انسان و به خصوص جایگاه آن از منظر قرآن و زندگی عرفا پرداختن به این مسائل ضروری به نظر 

 رسد که:می

 سفر چه بوده است؟  اهداف عرفا از انجام
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 اهمّيت سَفر در عرفان با نيم نگاهی به جایگاهِ آن در قرآن

http://www.joih.ir/
mailto:Alireza.saghiri@yahoo.com
mailto:toghani.1350@gmail.com


 455-451، ص 5931، شهریور 5، جلد  51علوم انسانی اسالمی، شماره 
ISSN: 9174-8792 

http://www.joih.ir  

 

 

144 
 

 گیری بعد از انجام سفر در زندگی آنها رخ داده است؟آیا سفر بر زندگی عرفا تاثیر گذار بوده است؟ به عبارت دیگر آیا تحوّل چشم

 کند؟نظر قرآن در مورد سفر چیست؟ و چگونه آن را تشریح می

 پيشينۀ تحقيق:-1-2

 شتۀ تحریر درآمده است از جمله:در باب اهمّیت سفر و جایگاه آن چند مقاله به ر

 .726-76:711، فصلنامۀ ادبیات فارسی، سال پنجم، شمارۀ «سفر از منظر قرآن، عرفان و ادبیّات عرفانی( »7611آریان، حسین)

، شمارۀ «پژوهش زبان و ادبیات فارسی»، فصلنامۀ علمی پژوهشی«سفر در متون نثر عرفانی( »7611محمّدی افشار، هوشنگ)

 .51-91: 7611پاییز  چهاردهم،

دهد؛ امّا به طور مقاالت مذکور مطالب مهم و مفیدی را دربارۀ سفر و اهمّیت آن از منظر قرآن و عرفان در اختیار مخاطب قرار می 

 مشخص اثرات سفر در زندگی عرفا مورد بررسی قرار نگرفته است.

 ضرورت تحقيق: -1-3

به خصوص عرفا و تاکید دین مقدس اسالم و قرآن کریم بر این امر مهم؛ تا کنون تحقیق کاملی با توجه به اهمیت سفر در زندگی انسان و    

در باب اثر سفر بر زندگی عرفا و متصوفه صورت نگرفته است. مقاالت مذکور به بررسی جایگاه سفر در متون عرفانی و زندگی عرفا پرداخته 

ررسی نکرده و از طرفی مصادیق روشنی از اهدافِ سفر عرفا مطرح نکرده است. در  این است؛ ولی به طور مشخص اثرات آن را در زندگی عرفا ب

ندگی ز مقاله عالوه بر بیان اهداف سفر، مصادیقی از سفر عرفا مرتبط با هدفِ ذکر شده، بیان؛ و نظر قرآن کریم نیز دربارۀ سفر و جایگاه آن در

 انسان بررسی کرده است.

 بحث اصلی:-2

 غت:سفر در ل -2-1

سفر در لغت به معنی بیرون شدن از شهر خود و به محلّی دیگر رفتن؛ راهی که پیمایند از محلّی به محل دور؛ توجه دل است به سوی حق    

 و آن چهار قسم است الف(سیر الی اهلل از منازل نفس تا وصول به افق مبین که نهایت مقام قلب و مبدا تجّلیات اسمائی است. ب(سیر فی اهلل

 ه واسطۀ اتصاف به صفات او و تحقّق به اسماء او تا افق اعلی که نهایت مقام روح و نهایت مقام حضرت و احدیّت است. ج(ترّقی به عین جمعب

و حضرت احدیّت است که مقام قاب قوسین است تا موقعی که دوگانگی باقی است و موقعی که دوگانگی برطرف شد مقام او ادنی است. د(سیر 

 (.311اهلل برای تکمیل است که مقام بعد از فنا و فرق بعد از جمع است)فرهنگ معین: باهلل عن 

باشد؛ عالوه بر اهمّیت مذکور، ای که کامالً قابل درک و محسوس میسیر و سفر در زندگی اجتماعی انسان اهمیّت به سزایی دارد، به گونه   

مقدّس اسالم از جنبۀ اجتماعی بر دو پایۀ هجرت و جهاد استوار است. قرآن کریم این دین »قرآن نیز بر این مهم تاکید فراوانی داشته است. 

(. عالوه بر ویژگی مذکور؛ 952: 7631)مطهّری،« کندالعاده تکریم میکند و مهاجران و مجاهدان را فوقدو موضوع را با تقدیس خاص یاد می

عرفان همواره چگونگی سفر و بریدن انسان از قیود این جهان گذرا را به »ی دارد. اسفر در عرفان و زندگی متصوّفه و عرفا نیز جایگاه ویژه

آموزد که برای یافتن زندگی جاودانه و سازد و میآماده می« مُوتُوا قبلَ اَن تَمُوتُوا»آموزد و او را برای انسان به عنوان یک سالک و رهگذر می

 (. 716: 7611)آریان،« حقیقی باید به مرگ پیش از مرگ بنگرد

اغلب آدابی که عرفا و متصوفه بر آن متمکّن هستند؛ متاثّر از کتاب خدا و سنّت و شیوۀ رسول خدا و شیوۀ زندگانی اهل بیت و صحابه و    

ت، فرض تابعین و زهّاد صدر اسالم است که به صورت حدیث و خبر و روایت ماثوره از ایشان بر جای مانده است و اقامت بر آن واجب و متابع

های علمی و عملی خود را از دستورهای و تارک آن مذموم است. متون تصوّف و عرفان اسالمی هم ریشه در همین فرهنگ دارد و اصول و روش

 (.91: 7611دینی و منابع اصلی آن اخذ کرده است)محمّدی فشار؛

http://www.joih.ir/


 455-451، ص 5931، شهریور 5، جلد  51علوم انسانی اسالمی، شماره 
ISSN: 9174-8792 

http://www.joih.ir  

 

 

145 
 

 انواع سفر:-2-2

اهی کند و گای دیگر کوچ مییک شهر یا منطقه به شهر یا منطقه سفر بر دو نوع است؛ گاهی سفر زمینی است یعنی مسافر از    

سفر  و بدانید که»کند.سفر ظاهری نیست یعنی مسافر از یک مکان به مکان دیگر مهاجرت نکرده است؛ بلکه در درون خویش سیر می

 دل و آن از صفتی به دیگر صفتی گشتنبر دو قسمت است سفری بُود بر تن و آن از جایی به جایی انتقال کردن بود و سفری بود به 

 .(811: 7611بود؛ هزاران بینی که به تن سفر کند و اندکی بود آنک به دل سفر کند)قشیری،

های ناپسند، به منظور دست یافتن به ها و عادتگیری از صفتسیر دل در ملکوت و کنارهسفر معنوي یا سير انفس:  -2-2-1

است. اگر سفر ظاهری در نفس سالک تاثیر گذارد و باعث تهذیب درونش شود، تبدیل به سفر  مقامات عالی انسانی و قرب محبوب

 (.811: 7611گردد)قشیری،روحانی می

این نوع سفر حرکت از موطن و رنج سفر را به جان خریدن است برای رسیدن به جانب مطلوب  سفر ظاهري یا سير آفاق: -2-2-2

 یا مسافر هدفی دنیایی یا اخروی را دنبال کند. و رسیدن به هدف، که ممکن است سالک

 :اهداف سفر-2-3

امت اند اندرین، از ایشان گروهی اقو این طایفه مختلف»باشد. دالیل مختلفی برای سفر ذکر شده است، که بسته به هدف مسافر متفاوت می   

بودست چون جُنید و سهل عبداهلل و بویزید بسطامی و ابوحفص و  اختیار کردند بر سفر و سفر نکردند مگر حج اسالم و قالب، بر ایشان، اقامت

(و انداند تا آخر عمر چون ابوعبداهلل مغربی و ابراهیم ادهم)و دیگران که بودهغیر ایشان. و گروهی از ایشان سفر اختیار کردند و بر آن بوده

اند به آخر حال چون ابوعثمان حیری و شبلی و جز سیار؛ پس بنشستهاند ببسیاری بوده است از ایشان که به ابتدا اندر حال جوانی سفر کرده

 (.811: 7611اند کار خویش )قشیری، هایی بوده است که بر آن بنا کردهایشان و هر یکی را ازیشان اصل

وده و در آفاق عارف و صوفی بهای صورت گرفته در دالیل سیر در مقالۀ حاضر سفر معنوی یا سیر انفس مورد نظر نگارنده نیست؛ بلکه بررسی

 ایم.این رابطه نظری به اهداف سفر از منظر قرآن نیز داشته

یی جسیم دارد. چه مهاجرت اوطان و خلّان و شک نیست که سفر در تمرین نفوس طاغیه و تلیین قلوب قاسیه، اثری عظیم و فایده»   

و طبایع را از ترسّم و تقیّد به رسوم و عادات و قیود مرادات آسوده و آزاد  مفارقت معهودات و مالوفات و مصابرت بر مصایب و نوایب، نفوس

ه کگرداند، و اثر قساوت غفلت از قلوب الهیه و ساهیه بردارد. و تاثیر سفر در تلیین نفوس کم از تاثیر نوافل صوم و صلوه نباشد. و همچنان

صیّت و صالحیّت لبس پدید آید، در جلود مردم که عبارتست از نفوس در این در جلود میقات به تاثیر دباغت، اثر طهارت ولین و تبدّل خا

هارت تزکیه ار طآیت که ثُمَّ َتلینُ جُلودُهُم و قُلُوبُهُم اِلی ذِکرِ اهلل همچنین به تاثیر دبّاغ سفر و انتزاع عفونات طبیعی و خشونات جبلّی، آث

 (.936: 7611د)عزّالدّین کاشانی،ولین طاعت و تبدّل صفت طغیان به صفت ایمان پیدا شو

 آموزی و دیدار مشایخ:سفر به قصد علم -9-6-7

شود، از جمله گاهی برای کسب علم باید جامۀ سفر بر تن پوشد برخی از نیازهای انسان جز از طریق سفر و سیر و سیاحت برآورده نمی   

 و رنج سفر را به جان بخرد.

اوّل تقدیم نیّتی صالح و تعیین مقصودی معتبر و از مقاصد معتبره یکی طلب علم است چنانک در خبر است که اطلُبُوا العِلمَ و لَو »   

ن دانشی را که (. امّا آ938: 7611بِالصِّینِ. و هم در حدیث است که مَن خَرَجَ مِن بَیتِه فِی طَلَبِ العِلمِ فَهُوَ فِی سَبیلِ اهلل )عزّالدّین کاشانی،

 مسافر به دنبال کسب آن است، باید به حال خود و جامعه در حال یا آینده سودمند باشد، و گر نه سفر جهت هر علمی مفید نخواهد بود.

بسیار  ؛مانندشویم که وقتی بنا به دالیلی از سفر به قصد علم باز میاالولیا با زندگی افرادی روبرو میدر تاریخ عرفا از جمله تذکره   

رسد و این مراد برای تربیت مرید خویش شوند؛ در این وقت، آه جان سوزشان به مشام پیر و مرشدی چون خضر میسرگشته و ناالن می

در وقتِ او در ترمذ کسی نبود که سخن او فهم کردی و از »یابد. چنان که در داستان محمد بن علی ترمذی نقل شده است: حضور می
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ودی و در ابتدا با دو طالب علم راست شد که به طلب علم روند. چون عزم درست شد؛ مادرش غمگین شد و گفت: ای اهل شهر مهجور ب

گذاری؟ و من تنها و عاجز. از آن سخن دردی به دل او فرود آمد. ترک کس و تو متولّی کار من. مرا به که میجان مادر من ضعیفم و بی

گریست که: من اینجا مهمل و شدند. چون چندگاه برآمد روزی در گورستان نشسته بود و زار می سفر کرد و آن دو رفیق او به طلب علم

 :جاهل ماندم و یاران من بازآیند؛ به کمال علم رسیده. ناگاه پیری نورانی بیامد و گفت: ای پسر چرا گریانی؟ گفت حال باز گفتم. پیر گفت

گفت تا سه سال برآمد. بعد از آن ز ایشان درگذری؟ گفتم خواهم. پس هر روز سبقم میخواهی تا تو را هر روز سبقی گویم تا به زودی ا

 (.573: 7613مرا معلوم شد که او خضر بوده است. )عطّار؛

 پوشد.گاهی عارف با هدف دیدار و حضور در مجلس بزرگان و مشایخ رخت سفر بر تن می

ه مجرّد مالقات اهل صالح و یافتن ارباب فالح فواید و منافع بسیار حاصل مقصودی دیگر لقای مشایخ و اخوان. چه طالبان صادق را ب

 (.935: 7611گردد)عزّالدّین کاشانی،

خواستند. بنابراین عالوه بر که به مخالفت با نظام حاکم بر میاند؛ به جز هنگامیاز گذشته بزرگان و مشایخ مورد احترام حاکمان بوده

رفتند. گآمدند و از مصاحبت آنها بهره میپوشیدند؛ سالطین نیز به دیدار آنها میمعرفت، جامۀ ارادت می مریدانی که به قصد دیدار و کسب

چون محمود به زیارت »ها ذکر شده است. از جمله دیدار سلطان محمود با ابوالحسن خرقانی است؛ که شرحی از این مالقات در تذکره

ن برای تو از غزنین بدینجا آمد؛ تو نیز برای او از خانقاه به خیمۀ او درآی. و رسول را گفت: شیخ آمد رسول فرستاد که شیخ را بگویید سلطا

. رسول پیغام بگذارد. شیخ گفت مرا معذور دارید. أَطیعُوا اللَّهَ وَ أَطیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُماگر نیاید این آیت برخوانید: قوله تعالی: 

ولِی أُها دارم تا به خجالت أَطیعُوا الرَّسُولَمستغرقم که در  أَطیعُوا اللَّهَواندند. شیخ گفت: محمود را بگویید که چنان در  این آیت بر او خ

 (.383: 7613چه رسد)عطّار؛  الْأَمْرِ

 ز میهنه عزیمت زیارت ودر آن وقت که شیخ ابوسعید ابوالخیر ا»و گاهی این سفر به قصد دیدار و هم صحبت شدن با شیخ و عارف است. 

 (.925: 7613جامی، «)صحبت شیخ ابوالعبّاس قصّاب کرده بود شیخ احمد نصر در شهر نسا بود...

فت شیخ االسالم گ»مند شود. و قبل از حضور مرید در مجلس مشایخ الزم بود در مجلس این بزرگان توبه کند و سپس از معرفت آنها بهره

است، به بغداد آمد، در مجلس خیر نساج توبه کرد. شاگرد جنیداید، عالم بوده و فقیه و مذکّر، مجلس که: وی)ابوبکر شبلی( مصری 

 (.881: 7639خواجه عبداهلل انصاری،«)کردی

 ها و تعلقات مادي:سفر به قصد ترک خواهش -2-3-2

مادی وجود دارد؛ نیست. در این میان عرفایی  هدف مسافر همیشه کسب علم یا دیدار بزرگان یا مواردی از این قبیل که در آن منفعت   

ها و تعلّقات است؛ به عبارتی با این عمل خویش قصد دارند به نحوی صبر خویش را بر هستند که هدفشان از سفر، ترک برخی خواهش

 کنند. ها محک بزنند و با دوری از دوستان و مهاجرت از شهر و دیارشان تحمّل خویش را تقویتترک عالیق و وابستگی

مقصودی دیگر قطع مالوفات و معهودات و تجرّع مرارات فرقت اخوان و خلّان، چه مصابرت بر مهاجرت مالذّ و محابّ مستوجب ثواب    

 (935: 7611جزیل است )عزّالدین کاشانی،

. این اتّفاق سبب شد که هر آنچه ابراهیم ادهم از جمله عارفانی است که در عین پادشاهی و قدرت؛ تحوّلی شگرف در احوال او پدید آمد   

گونه زندگی را بر پادشاهی بلخ و شوکت و شهرت آن ترجیح دهد. در از دنیا و تعلّقات آن را دارا بود رها کند و روی به بادیه نهد و این

دیه کرد و همۀ راه در نقل است که چهارده سال قطع با»شد. شناخت، از آنجا گریزان میکند، هر کجا کسی او را میسفری که آغاز می

اسد. ننماز و تضرّع بود تا به نزدیک مکّه رسید. پیرانِ حَرَم به استقبال او بیرون آمدند. او خویشتن در پیش قافله انداخت تا کسی او را نش

 (711: 7613عطّار،«)خادمان از پیش برفتند...

وابی و خکشید، و بیگردید و ریاضت میال در شام و شامات میاز بسطام برفت و سی س»و نیز در شرح زندگی بایزید نقل شده است که 

 (735)همان:« گرسنگیِ دایم پیش گرفت، و صد و سیزده پیر را خدمت کرد، و از همه فایده گرفت...
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 سفر به قصد به جا آوردن اعمال عبادي: -2-3-3

ز انواع سفر مهمترین نوع آن است. در زندگی بسیاری از گیرد؛ این قسم اگاهی سفر با هدف عبادت یا انجام فرایض دینی صورت می   

ت. در رفوقتی دیگر به مکّه می» هایی که دلیل بر این نوع سفر است؛ وجود دارد. دربارۀ زندگی رابعه عدویه نقل شده است: عرفا مصداق

 بیت چه کنم؟ استقبال مرا از من تقّرب الیّ شبراً تقرّبتُباید میان راه کعبه را دید که به استقبال او آمده بود. رابعه گفت: مرا ربّ البیت می

 (.16: 7613باید. کعبه را چه بینم. مرا استطاعت کعبه نیست، به جمال کعبه چه شادی نمایم؟)عطّار،الیه ذراعاً می

 (.513)همان:« نفس بود سیزده حج کردم به توکّل، چون نگه کردم همه بر هوای»یا در مورد ابومحمّد مرتعش نقل شده است که گفت: 

 سفر به قصد مشاهدۀ عجایب خلقت: -2-3-4

 خواهد عجایب خلقت را مشاهده نماید تا از این طریق قدرت خالق بیشتر و بهتر بر او آشکار شود. گاهی مسافر می

ثار قدرت و حکمت و عجایب مقصودی دیگر مطالعۀ آیات وحدانیّت و عالمات فردانیّت حق تعالی از صحایف آفاق و انفس و مشاهدۀ آ   

مصنوعات و غرایب مقدورات او تا بدان واسطه مجال فکرت و عبرت را اتّساعی پدید آید و شواهد و دالیل بر کمال قدرت و حکمت 

 (. 933: 7611بیفزاید)عزالدین کاشانی،

ایی و شکوف رشد ۀزمین خبرند؛بی هااز دیگر ملتکه مردم آن خبر بسته و بی ۀیک جامععالوه بر این از دیگر جوامع و ملل اطالع یابد.    

به همین دلیل بر سفر و  .خواهد بودفکری و اجتماعی دیگران محروم  ؛از تجربیات و دست آوردهای علمی را نخواهد داشت؛ بنابراین

در برخی آیات ترک سفر را برای جهانگردی در دین اسالم تاکید فراوان شده است. در این رابطه قرآن کریم آیات فراوانی را ذکر کرده و 

 پرسد؛ آیا آنچه از پیشینیان ودهد. آیاتی که با کنایه از گروهی میداند و ترک کنندگان آن را مورد سرزنش قرار میگروهی شایسته نمی

 اید؟هگیرید که اینگونه دل سپردکسانی که قدرت و ثروت داشتند؛ و سرانجام با همۀ شکوه و شوکت خود رفتند؛ عبرت نمی

 گوید:رودکی در این باره با زبانی پند آموز می

 به سرای سپنج مهمان را                          دل نهادن همیشگی نه رواست         

 این آیات شامل:    

 وَ الَ ءٍ فِی السَّمَاوَاتِنُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّۀً وَ مَا کَانَ اللَّهُ لِیُعْجِزَهُ مِنْ شَیْ وَ لَمْ یَسِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَیَنْظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَۀُ الَّذِینَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَ کَا أَ

 (88فاطر:فِی الْأَرْضِ إِنَّهُ کَانَ عَلِیماً قَدِیراً )

دند؛ نه تر)و نیرومندتر( بوقویها که از اینان آیا آنان در زمین نگشتند تا ببینند عاقبت کسانی که پیش از آنها بودند چگونه بود؟ همان

 قدرت او بیرون نخواهد رفت؛ او دانا و تواناست! ۀها و نه چیزی در زمین از حوزچیزی در آسمان

دُورِ   الْقُلُوبُ الَّتِی فِی الصُّتَعْمَ کِنْالْأَبْصَارُ وَ لمَ  أَ فَلَْم یَسِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَتَکُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ یَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ یَسْمَعُونَ ِبهَا فَإِنَّهَا الَ تَعْ

 (83حج:)

های شنوایی که با آن )ندای حق را( هایی داشته باشند که حقیقت را با آن درک کنند؛ یا گوشآیا آنان در زمین سیر نکردند، تا دل

 شود.هاست کور میسینههایی که در شود، بلکه دلهای ظاهر نابینا نمیبشنوند؟! چرا که چشم

 سفر به قصد ترک صفات ذميمه: -2-3-5

مقصودی دیگر استکشاف دفاین احوال نفس است و استخراج رعونات و دعاوی او. چه بسیاری از صفات ذمیمه و اخالق سیّئه که در     

ز مرادات و مالوفات آن صفات از حجاب نفوس پوشیده بود به سبب آنکه با مراد خود مجموع و آرمیده باشند. و در سفر به جهت بعد ا

(. و شاید به همین دلیل امام 933: 7611کاشانی،منکشف شوند و طالبان صادق بعد از اطّالع بر آن، به تدبیر و معالجت برخیزند )عزّالدّین
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برهنه کردن روی را ها را کشف کند و سفر، و سفر را بدان سبب سفر خوانند که پوشیده»گوید: محمّد غزالی در مورد سفر می

 (565: 7657غزالی،«)گویند

دهد که در زمین گشت و گذار داشته باشد و از آثار بر جای مانده عبرت قرآن کریم به طور صریح به انسان دستور میآیات تعدادی از    

 حو شود.بگیرد. ممکن است اخالق و خود پسندیدهایی در وجود انسان باشد که با مشاهده آثار بر جای مانده، م

 .(761آل عمران:)قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِکُمْ سُنَنٌ فَسِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانْظُروا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَۀُ الْمُکَذِّبِینَ

هایی داشتند؛ که شما نیز، همانند آن را دارید.( پس هایی وجود داشت؛ )و هر قوم، طبق اعمال و صفات خود، سرنوشتپیش از شما، سنّت

 کنندگان )آیات خدا( چگونه بود؟ر روی زمین، گردش کنید و ببینید سرانجام تکذیبد

های زنده معادل مطالعه یک کتاب قطور تاریخی است و اثری که این مطالعه در بیداری روح و جان بشر مطالعه یک سطر از این تاریخ   

گیرند و ها جان میگیریم گویا یک مرتبه ویرانهر آثار گذشتگان قرار میکند، زیرا هنگامی که در برابدارد با هیچ چیز دیگری برابری نمی

 (717: 6؛ج7637کنند )مکارم شیرازی،شوند، و جنب و جوش پیشین خود را آغاز میهای پوسیده از زیر خاک زنده میاستخوان

 کند از جمله:و سفر تاکید می آیات دیگری نیز بر اهمیت سیر

 (91عنکبوت:ٍء قَدِیرٌ )رْضِ فَانْظُرُوا کَیْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ یُنْشِئُ النَّشْأَۀَ الْآخِرَۀَ إِنَّ اللَّهَ عَلَ  کُلِّ شَیْقُلْ سِیرُوا فِی الْأَ

ند؛ کگونه( جهان آخرت را ایجاد میدر زمین بگردید و بنگرید خداوند چگونه آفرینش را آغاز کرده است؟ سپس خداوند )به همین»بگو: 

وا قَوْمَهُمْ إِذَا ی الدِّینِ وَ لِیُنْذِرُوَ مَا کَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِیَنْفِرُوا کَافَّۀً فَلَوْ الَ نَفَرَ مِنْ کُلِّ فِرْقَۀٍ مِنْهُمْ طَائِفَۀٌ لِیَتَفَقَّهُوا فِ یقیناً خدا بر هر چیز توانا است!

 (799ه:توب) رَجَعُوا إِلَیْهِمْ لَعَلَّهُمْ یَحْذَرُونَ

 ای در مدینهکند )و طایفهای کوچ نمیشایسته نیست مؤمنان همگی )بسوی میدان جهاد( کوچ کنند؛ چرا از هر گروهی از آنان، طایفه   

 نبماند(، تا در دین )و معارف و احکام اسالم( آگاهی یابند و به هنگام بازگشت بسوی قوم خود، آنها را بیم دهند؟! شاید )از مخالفت فرما

 :از جمله .کندآیات بسیار دیگری وجود دارد که داللت بر مسئله گردشگری می  پروردگار( بترسند، و خودداری کنند!

 (77انعام: ) قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ ثُمَّ انْظُرُوا کَیْفَ َکانَ عَاقِبَۀُ الْمُکَذِّبِینَ 

ارُ الْآخِرَۀِ وَ لَدَ لَیْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى أَ فَلَمْ یَسِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَیَنْظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَۀُ الَّذِینَ مِنْ قَبْلِهِمْوَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِکَ إاِلَّ رِجَاالً نُوحِی إِ

 (712یوسف:) خَیْرٌ لِلَّذِینَ اتَّقَوْا أَ فَالَ تَعْقِلُونَ

 فَسِیرُوا فِی الْأَرْضِ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَ اجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَ مِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَیْهِ الضَّالَلَۀُ وَ لَقَدْ بَعَثْنَا فِی کُلِّ أُمَّۀٍ رَسُوالً

 (63نحل:) فَانْظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَۀُ الْمُکَذِّبِینَ 

دُورِ   الْقُلُوبُ الَّتِی فِی الصُّتَعْمَ کِنْٰ  لَهُمْ قُلُوبٌ یَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ یَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا الَ تَعْمَ  الْأَبْصَارُ وَ ل أَ فَلَْم یَسِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَتَکُونَ

 (83حج:)

 (32نمل:) قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانْظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَۀُ الْمُجْرِمِینَ 

 «روی زمین سیر کنید و ببینید عاقبت کار مجرمان به کجا رسید!در »بگو: 

گویید این وعده ها به نیاکان ما نیز داده شد و آنها نیز به آن اعتنا نکردند و ضروری هم ندیدند، امّا اگر کمی در جهان سیر شما می»   

در اطراف همین سرزمین حجاز شما قرار دارد بنگرید  کنید و آثار این گذشتگان مجرم و گنهکار و منکر توحید و معاد را که مخصوصاً

 (561: 75،ج7639میدانید مطلب چنین نیست)مکارم شیرازی،

 (91م:انعاٍء قَدِیرٌ )لَ  کُلِّ شَیْقُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانْظُرُوا کَیْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ یُنْشِئُ النَّشْأَۀَ الْآخِرَۀَ إِنَّ اللَّهَ عَ
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 وَ الَ ءٍ فِی السَّمَاوَاتِقُوَّۀً وَ مَا کَانَ اللَّهُ لِیُعْجِزَهُ مِنْ شَیْ أَ وَ لَمْ یَسِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَیَنْظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَۀُ الَّذِینَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَ کَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ 

 (88فاطر:) فِی الْأَرْضِ إِنَّهُ کَانَ عَلِیماً قَدِیراً

أَشَدَّ قُوَّۀً وَ آثَاراً فِی الْأَرْضِ فَمَا أَغْنَ  عَنْهُمْ مَا کَانُوا أَ فَلَمْ یَسِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَیَنْظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَۀُ الَّذِینَ مِنْ قَبْلِهِمْ کَانُوا أَکْثَرَ مِنْهُمْ وَ 

 (19غافر:) یَکْسِبُونَ 

 (71محمد:الُهَا )ی الْأَرْضِ فَیَنْظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَۀُ الَّذِینَ مِنْ قَبْلِهِمْ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَیْهِمْ وَ لِلْکَافِرِینَ أَمْثَأَ فَلَْم یَسِیرُوا فِ

راهیم؛ کند. مانند داستان حضرت ابهای برگزیدۀ الهی اشاره میهمچنین تعدادی از آیات قرآن به سیاحت و جهانگردی شماری از انسان

 فرزندان یعقوب؛ سفر موسی و خضر و سفر ذوالقرنین.

 ای ازها و وقایعی از این گونه مندرج نیست. هر چیز که گوشهها و پیروزیها و شکستها و گزارش جنگتاریخ فقط در صفحات کتاب   

ایای آثار اعصار پیشین همه صفحۀ تاریخ است و آن آورد از نوشته و کتیبه و بنا و سنگ مزار و هر نوع بقگذشته را در بردارد و فرایاد می

 (751: 7632یوسفی،«)ها در تواند یافتکسی که بینش تاریخی دارد از این نکته

 سفر به قصد تجارت: -2-3-6

نی اگونه سفرها احوال عارف را دگرگون کند. داستگیرد؛ و چه بسا که اینگاهی سفر به قصد تجارت و کسب سود و منفعت صورت می   

؛ سرانجام شوداز شقیق بلخی در این رابطه نقل شده است که وی در سفری که به قصد تجارت انجام داده بود، با بْت پرستی هم صحبت می

و سبب توبۀ او آن بود که به ترکستان شد به تجارت و به نظارۀ بتخانه رفت، بت »شود. این مصاحبت سبب توبه و دگرگونی احوال او می

کرد. شقیق گفت تو را آفریدگاری است زنده و قادر و عالم او را پرست و شرم دار و بت پرستید و زاری میدید که بتی را میپرستی را 

گویی؛ قادر نیست که تو را در شهر تو روزی دهد که تو مپرست که از او هیچ خیر و شر نیاید. بت پرست گفت: اگر چنین است که تو می

 (965: 7613)عطار،« شقیق از این سخن بیدار شد و روی به بلخ نهاد...را بدین جانب باید آمد. 

 

 نتيجه:

باشد؛ عالوه بر اهمّیت مذکور، ای که کامالً قابل درک و محسوس میسیر و سفر در زندگی اجتماعی انسان اهمیّت به سزایی دارد، به گونه   

 برند؛خبی هااز دیگر ملتکه مردم آن خبر بسته و بی ۀیک جامعقرآن کریم و دین مقدّس اسالم نیز بر این مهم تاکید فراوانی داشته است. 

 به همین .خواهد بودروم فکری و اجتماعی دیگران مح ؛از تجربیات و دست آوردهای علمی و شکوفایی را نخواهد داشت؛ بنابراین رشد ۀزمین

. اغلب ای دارددلیل بر سفر و جهانگردی در دین اسالم تاکید فراوانی شده است. همچنین سفر در عرفان و زندگی متصوّفه و عرفا جایگاه ویژه

ن و بیت و صحابه و تابعیآدابی که عرفا و متصوفه بر آن متمکّن هستند؛ متاثّر از کتاب خدا و سنّت و شیوۀ رسول خدا و شیوۀ زندگانی اهل 

زهّاد صدر اسالم است که به صورت حدیث و خبر و روایت ماثوره از ایشان بر جای مانده است و اقامت بر آن واجب و متابعت؛ فرض و تارک 

رهای دینی های علمی و عملی خود را از دستوآن مذموم است. متون تصوّف و عرفان اسالمی هم ریشه در همین فرهنگ دارد و اصول و روش

 (. 91: 7611و منابع اصلی آن اخذ کرده است.)محمّدی فشار؛

اهری کند و گاهی سفر ظای دیگر کوچ میسفر بر دو نوع است؛ گاهی سفر زمینی است یعنی مسافر از یک شهر یا منطقه به شهر یا منطقه   

 و بدانید که سفر بر دو قسمت است»کند.ن خویش سیر مینیست یعنی مسافر از یک مکان به مکان دیگر مهاجرت نکرده است؛ بلکه در درو

 نسفری بُود بر تن و آن از جایی به جایی انتقال کردن بود و سفری بود به دل و آن از صفتی به دیگر صفتی گشتن بود؛ هزاران بینی که به ت

رفا ذکر شده است، که بسته به هدف مسافر (. دالیل مختلفی برای سفر ع811: 7611سفر کند و اندکی بود آنک به دل سفر کند)قشیری،

اند اندرین، از ایشان گروهی اقامت اختیار کردند بر سفر و سفر نکردند مگر حج اسالم و قالب، بر ایشان، و این طایفه مختلف»باشد. متفاوت می

ند تا ایشان سفر اختیار کردند و بر آن بودهاقامت بودست چون جُنید و سهل عبداهلل و بویزید بسطامی و ابوحفص و غیر ایشان. و گروهی از ا

ند ااند(و بسیاری بوده است از ایشان که به ابتدا اندر حال جوانی سفر کردهآخر عمر چون ابوعبداهلل مغربی و ابراهیم ادهم)و دیگران که بوده
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ند اهایی بوده است که بر آن بنا کردهیشان اصلاند به آخر حال چون ابوعثمان حیری و شبلی و جز ایشان و هر یکی را ازبسیار، پس بنشسته

 (. 811: 7611کار خویش )قشیری، 

مکن شدند. حال این سفر مهای نهفته در وجود خویش میها و تواناییعرفا و متصوّفه با تحمّل رنج سفر، سبب پیشرفت و شکوفاییِ قابلیت

به قصد زیارت و ترک قیود و تعلّقات مادّی و دنیایی. در نتیجه در پس است به قصد دیدار مشایخ و حضور در مجلس درس آنها باشد و یا 

 سفرهای عرفا اگر رسیدن به حقیقت نباشد؛ نزدیک شدن به آن وجود دارد.
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