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Article Type 
Research Article 

 Purpose: This research tries to analyze the concept of travel and its 

effects on physical & mental health from the perspective of Islam. 

Materials and Methods: This research has been done by 

documentary method and descriptive-analytical approach.  
Findings: This research shows that in the religious perspective, 

travel per se is Mobah. With considering the juxtaposition of Ayat 

and Ahadith, it was concluded that travel is a special type of 
education, and considering the fact that several Aya and Hadith with 

different tones recommend and invite people to travel, it can be 

Considered as a distinct phenomenon. The most important benefit 

and effect of travel is physical health. This is prescribed through 
travel, whether as a tool or the ultimate goal (in the form of travel-

therapy) by many doctors and psychologists, especially for the 

elderly or people with mental health problems. In fact, it is a 
confirmation of the sacred narrations. In addition to physical health, 

travel is a prelude to one's theology, self-knowledge, and 

worldview, thereby providing inner peace, hope for the future, & 
self-esteem. Examining the narrations & considering the scientific 

facts, it seems that travel is the source of physical & mental health 

of human beings. 

Conclusion: The results of this research indicate that in addition to 
the physical & mental health of individuals, travel leads to better 

acquaintance and understanding of followers of other religions, 

faiths, nations, brings peace and public health. Despite the myriad 
benefits, it seems that travel has not been well received. 
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  و همکاران     شمشیری بابک  68

 1401زمستان ، 4، شماره 6 دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 زندگی سبک در مغفول ایآموزه آن؛ آثار و سفر
 اربعه کتب احادیث و قرآن آیات بر تاکید با) اسالمی

 (صحیحین و

 
 1شمشیری بابک

 .ایران شیراز، شیراز، دانشگاه تربیت، مبانیروه گ ،دانشیار
 

 2مرزوقی الهرحمت
، رازشی شیراز، دانشگاه آموزشی، ریزیبرنامه و مدیریتگروه  ،استاد
 .ایران

 
 3محرر معصومه
 .ایران شیراز، شیراز، دانشگاه گردشگری،گروه  ،استادیار

 
 *4محمدپور صالح

 گاهدانش ،اسالمی تربیت و تعلیم فلسفه ، گروهدکتری دانشجوی
 .(ویسنده مسئولن) ایران شیراز، شیراز،

 
 چکیده

 از را آن آثار و سفر مفهوم کندمی تالش حاضر پژوهش: هدف
  .دهد قرار واکاوی مورد اسالم دیدگاه

 -توصیفی شیوه به و اسنادی روش با پژوهش این :هاروش و مواد
 .است شده انجام تحلیلی

 سهنف فی سفر دینی دیدگاه در که دهدمی نشان پژوهش این :هایافته
 و آیات دادن قرار هم کنار در به عنایت با. است مباح امر یک

 و است تربیت از خاصی نوع سفر که شد حاصل نتیجه این روایات
 هاینلح با متعدّدی روایات و آیات که حقیقت این گرفتن نظر در با

 توانمی کنند،می دعوت و توصیه کردن سفر به را انسان گوناگون
 رایب که اثری و فایده ترینمهم. دانست متمایز پدیده یک را سفر
 سفر طریق از فایده این. است جسمی سالمتی است شده ارائه سفر
 طریق از( درمانی سفر قالب در) نهایی هدف یا و ابزار صورت به چه

 یا و سالمند بیماران برای ویژه به روانشناسان و پزشکان از بسیاری
 بر تاییدی واقع در. شودمی تجویز روحی مشکالت دچار افراد

 برای ایمقدّمه جسم، سالمت بر عالوه سفر. باشدمی مقدس روایات
 موجبات طریق این از و شده فرد بینیجهان و خودشناسی خداشناسی،

. آوردمی فراهم را وی نفس عزت و آینده به امید فرد، درونی آرامش
 هک رسدمی بنظر علمی حقایق گرفتن نظر در و روایات بررسی با

  .باشدمی انسان روان سالمت و جسم سالمت منشا سفر
 المتیس از غیر که است این از حاکی پژوهش این نتایج :گیرینتیجه
 بهتر چه هر درک و آشنایی موجبات سفر افراد، روحی و جسمی
 همگانی سالمت و صلح و شده دیگر ملل و ادیان مذاهب، پیروان

 رسدمی بنظر سفر شماربی فواید رغم علی. آوردمی ارمغان به را
 ست،ا نشده آن به مطلوبی توجه و داده رخ غفلت پدیده این به نسبت

 .باشدمی فراسازمانی همکاری نیازمند که
 

_________________________________ 

کاری برای رهایی یافتن فرد بیمار گر چه از واژه درمان معموال به عنوان راه 1 
شود در این پژوهش از یک عارضه جسمی و بندرت برای حاالت روانی استفاده می

کاری پیشگیرانه و یا حل مشکل به کار گرفته از سفر به عنوان درمان و یا راه
 شده است. 

 جسمی، سالمت صحیحین، اربعه، کتب اسالم، سفر، :هاکلیدواژه
 .اسالمی زندگی سبک روانی، سالمت

 
 26/03/1401تاریخ دریافت: 
 24/06/1401تاریخ پذیرش:  

 :نویسنده مسئولslahmhmdpur@gmail.com 

 

 مقدمه
بهبود سالمت جسمی و  نقش آن در الخصوصسفر و آثار آن علی

از جمله موضوعاتی که کمتر مورد توجه  ،روانی فرد و جامعه
قرار گرفته )به ویژه پژوهشگران عرصه سالمت( پژوهشگران 
هایی که این آثار را از دیدگاه اسالم بررسی نموده است. پژوهش

ق از طری سالمتی انسان صرفاًبهبود باشد. باشند بسیار محدود می
پذیر نیست. ها و امثالهم امکانآنتی بیوتیک تجویز و مصرف

باشد که از موضوعاتی می و جامعه انسان یو روح سالمت جسمی
و روش در مکتب اسالم به انحای مختلف به آن پرداخته شده است

ها سفر روشاین که یکی از  مختلفی برای آن ذکر شده است یها
سفرِ »ابزار ) و یا («درمانیرْسف») هدف عنوان سفر چه به .باشدمی

و ارتقا سالمتی  1ه درمانب که در هر دو حالت ارائه شود («درمانی
  .2بنیادی بین دو اصطالح وجود دارداوتی تف گرچه، گرددمنتهی می

در پژوهش حاضر از سیر و سفر فقط تغییرات مکانی مد نظر است 
گیرد البته این به معنای و سیر عرفانی مورد پژوهش قرار نمی

باشد و صرفا محدودیت پژوهشی ارزشی سیر و سلوک عرفانی نمیبی
ابتدا نگاهی بسیار اجمالی به واژگان  پژوهش حاضردر باشد. می

حن ل سپس بعد از معرفی مختصر انواعمرتبط با سفر در اسالم شده، 
بر سالمت جسمی آثار سفر  سفرها، انواع در قرآن و روایات و سفر

بدین  در منابع مختلفی اسالمی بررسی شده است.و روحی انسان 
تب اربعه( کبا تاکید بر) منظور نص قرآن، کتب حدیثی معتبر شیعه

سی شدند. رصحیحین( بربا تاکید بر و کتب حدیثی معتبر اهل سنت )
معتبرترین منابع  از چهار کتاب اصول اربعه یا کُتُبمنظور از 

تهذیب  ،مَن الیَحضُرُه الفقیه ،الکافی باشد:می  شیعیانحدیثی 
منظور از صحیحین، صحیح بخاری و صحیح  .االِستِبصار و االحکام

 باشد.می  ی مسلمانان اهل سنّتمعتبرترین منابع حدیث ازمسلم 
اند برای های مختلف سفر پرداختههای متعدّدی به جنبهپژوهش

مثال بعضی از آنها نگاه فقهی به شخص مسافر مسلمان و یا 
ات فقهی موضوع ینبایدهاباید و به  بعضی دیگر ؛داشته غیرمسلمان
 مقایسه جایگاه سفر در ادیان ی دیگر؛ بعضپرداخته سفرمرتبط با 
های گردشگری پایدار گردشگری حالل در اسالم؛ مولفهابراهیمی؛ 

پژوهش حاضر ضمن محترم شمردن انواع  اند.پرداختهبه سفر  و ...
ده کننآثار تقویتفواید سفر از جمله کسب علم و امثالهم صرفا 

برای  سفر سالمت انسان و جامعه و همچنین اثر منحصر به فرد
 دهد.را مورد بررسی قرار می جامعه مسمانان )امت اسالمی(

 پیشینه پژوهش

 باشد که پژوهشثار و فواید هر گونه سفری میدرمانی( کلیه آرْمنظور از )سف 2 
د باشمی حاضر نیز معطوف به آن است، حال آن که منظور از )سفرِ درمانی( سفری

و معموال با عناوینی همچون  پذیردکه با نیّت بهبود وضعیت جسمی انجام می
  شود. گردشگری سالمت، گردشگری درمانی و امثالهم نیز شناخته می
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کننده های اسالمی( بیانپژوهش آکادمیک )و باالخص پژوهش
های علمی درباره یک موضوع با دقّت و حسّاسیّت خاص یافته

باشد. گرچه بین واژگان )سفر، باالخص ارجاع به واژگان می
های بنیادینی گردشگری، سیاحت، هجرت، مهاجرت و ...( تفاوت

های مرتبط با سفر، وجود دارد، با این حال، در بسیاری از پژوهش
اکثر این واژگان به اشتباه به صورت مترادف به جای یکدیگر به 

در  ی سفراند، و آثار این واژگان ذاتاً متفاوت، براکار گرفته شده
. این امر، نتیجه آن است که چنین 1نظر گرفته شده است

 هایی با موضوع سفر:پژوهش
پذیرد که صرفاً دارای الف( غالباً توسط پژوهشگرانی صورت می

ها باشند و درباره این تفاوتیک پیشینه مطالعات اسالمی می
 2اطالعات بسیار محدودی دارند

د که صرفاً دارای یک پذیرب( توسط پژوهشگرانی صورت می
باشند و معموالً دانش بسیار محدودی پیشینه مطالعات گردشگری می

 .3در زمینه مطالعات اسالمی دارند
ها از جمله حوزه سالمت و بهداشت، البته دانشمندان سایر رشته

تر نمودن چنین توانند در هر چه عمیقکشاورزی و ... نیز می
به صورت موردی باالخص  هایی کمک نمایند. که گاهاًپژوهش

هایی نیز انجام گرفته گردی و ... پژوهشگردشگری سالمت، طبیعت
 است.

ها، که از منظر اسالم به موضوع عالوه بر این در بسیاری از پژوهش
اند گرچه در تئوری و به لحاظ علمی، مراجعه به هر سه پرداخته

سنت(  موردِ )آیات قرآن، احادیث شیعه و همچنین احادیث اهل
نماید، امّا در عمل در بسیاری از موارد یا به قرآن بسنده ایجاب می

است و یا اینکه صرفاً به منابع محدودی از احادیث شیعه و یا  شده
شماری از اهل سنّت )آن هم به صورت پراکنده و احادیث انگشت

بدون نظم مشخصی( بسنده شده است. این در حالی است که دسترسی 
یثی شیعه و اهل سنّت حتی با ترجمه فارسی نیز دشوار به منابع حد

هایی جامع نبودن منابع . بنابراین، در بسیاری از چنین پژوهش4نیست
رسد علی رغم اهمیت سفر در زندگی آید. به نظر میبه چشم می

 مطالعات جامعی انجام نگرفته است. 
 جملهنماید که موضوع سفر و آثار آن، از از طرفی دیگر، چنین می

. 5موضوعاتی است که حساسیت مذهبی خاصی در آن وجود ندارد

_________________________________ 

های حج، جهاد، هجرت و ... که به صورت فریضه واجب برای مثال آثار واژه 1 
 اند، بدون اینکه بهو یا در شرایط اضطراری هستند به عنوان آثار سفر ذکر شده

  شرایط خاص این سفرها اشاره شده باشد.
البته بیشتر این پژوهشگران عالوه بر دانش محدود درباره سفر، بنا به دالیلی 2 

ته اند و اکثرا بصورت بسیار جسنامعلوم، با رویکرد اسالمی به این مقوله نپرداخته
اند. حتی به لحاظ روشی نیز دچار اشکاالت جدی و گریخته به آن اشاراتی داشته

 هستند.
بیشتر این پژوهشگران نیز صرفاً به ارائه اطالعات آماری بسیار محدودی در  3 

پردازند و مطالعاتی که به هم فقط در قرآن( میباره واژگان سفر )و معموال ً 
د. شوبررسی جامع متون دینی از سوی این پژوهشگران انجام شده باشد، دیده نمی

ای بودن گردشگری از یک سو، و نیاز به رشتهرسد، با توجه به ذات بینبنظر می
هایی با تسلط نسبی به مطالعات اسالمی در این زمینه، انجام چنین پژوهش

گیری از نماید عالوه بر بهرهبنابراین اخالق آکادمیک ایجاب می
 آیات قرآن، واکاوی احادیث هر دو مکتب مد نظر قرار گیرد.

تی های سنّهای انجام گرفته از روشاز نظر روشی نیز، بیشتر پژوهش
ا تاکید بر فراونی واژگان مرتبط و یا پژوهشی به صورت ناقص )ب

از  اند و کدهای برگرفتهتوصیف متون بدون نظم خاص( بهره گرفته
د. انوار ارائه نمودهبندی خاصی صرفاً فهرستروایات را بدون طبقه

 هاهای متعدد صورت گرفته در این زمینه، پژوهشعلی رغم پژوهش
شی ن گفت کمتر پژوهوار نیست. شاید به جرئت بتوامنظم و سلسله

مچنین ه با رویکرد کیفی و با روش کدبندی صورت گرفته باشد.
ها به منابع دست اول مراجعه نشده و اکثرا بیشتر در بیشتر پژوهش

توان گفت در در مجموع می به منابع ترجمه شده ارجاع شده است. 
ها نگاه به این مقوله سفر چندان مشخص نیست. اکثر پژوهش

های دیگر در این است که ی پژوهش حاضر با پژوهشتفاوت اساس
ها رفع االمکان این چالشدر پژوهش حاضر سعی شده است حتی

 گردد. 
 

 در اسالم سفراهمیت 
سفری واجب همچون  ،اردد خاصی جایگاه اسالم، مکتب در سفر

الطاف خاص الهی به  و ها به سیر در زمینحج و دعوت انسان
، و (ص)دی از پیامبر روایات متعدّ مسافران بیانگر این مدعاست.

خ مشایامامان معصوم )ع( در باره آثار سفر ثبت و ضبط شده است. 
خود را به سیر و سلوک دعوت  و سالکان و عرفا نیز همواره مریدان

 طبیعت اسرار درک و رازها از برداشتن نوعی پرده را سفرو  نموده
 ترجیح حضر بر سفر ،«ره» مطهریشهید  دیدگاه در. اندنموده بیان
 علمی، هایسرمایه با رفتن، خصوصاً مسافرت به ،. از نظر ایشاندارد

 گذارد،می انسان روح روی سفر، که را اثری وآن است مؤثر بسیار
 (. 1) کندنمی ایجاد دیگری عامل هیچ

تحت تاثیر قرار دادن نماز در توان از اهمیت سفر در اسالم را می
پی برد. نماز که ستون دین است و تحت هیچ  6و هچنین روزه سفر

شود در هنگام مسافرت دچار شرایطی از فرد مسلمان ساقط نمی
شود. نکته بسیار جالب این که علی رغم آن تغییرات و تحوالتی می

در آداب اسالمی  جزئی که که در فقه شیعه و اهل سنت تفاوتهای
اهل فقه شود سفر از جمله مواردی است که باعث تقریب دیده می

تواند و شده است. در فقه اهل سنت فرد مسافر می سنت به شیعه

همکاری پژوهشگران سه عرصه مختلف )مطالعات اسالمی، گردشگری و 
 رسد.  سالمت( الزامی بنظر می

 کتابسازی احادیث شیعه، همچنین انتشار افزارهای متعدد نمایهکتب و نرم 4 
و صحیح مسلم توسط  صحیح بخاری توسط چاپخانه دانشگاه فردوسی مشهد

وفور  با دانلود رایگان، یانتشارات دیگر بصورت کاغذی و الکترونیک
دسترسی  و همچنینهای مدارس علمیه اهل سنت در سراسر کشور کتابخانه

 افزارهای احادیث اهل سنت، دلیلی بر این مدعاست. نگارندهنرم آزادانه به
هایی کمک به تقریب فرق اسالمی در واقع از فواید غیرمستقیم چنین پژوهش5 

  باشد.می
ها و تخفیفات انجام امور دینی برای شخص از آسانیمورد  8در مجموع  6 

 (4) مسافر مسلمان ذکر شده است
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  و همکاران     شمشیری بابک  70

 1401زمستان ، 4، شماره 6 دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

مستحب است که نمازهای ظهر و عصر را با هم و همچنین نمازهای 
در . نماز را جمع کند و یا اصطالحاً را با هم بخواند مغرب و عشا

تواند نمازهای چهار ه شیعه و اهل سنت فرد مسافر میهر دو فق
 ندنماز را قصر ک رکعتی را به صورت دو رکعتی بخواند یا اصطالحاً

. قصر نماز در هیچ حالتی غیر از سفر شخص مسافر (2) (101)نسا/
همچنین شخص مسافر در هر دو فقه تحت شرایطی از جایز نیست. 

گر اهمیت خاص سفر است روزه معاف است. همه این موارد بیان
 شود.  که در مورد دیگری یافت نمی

در این پژوهش، تمامی واژگان مرتبط با این واژه در  سفرمنظور از 
 از جمله، سفر ترتیب دینب باشد.قرآنی و اسالمی می دیدگاه

 برای شخص مستقیم و غیرمستقیم اتریثتاکه  است رویدادهایی
 دارد.مسافر و غیرمسافر )میزبان( 

 
 قرآن کریم
و  پرداخته است به صورت پیوستهبه موضوعی  ندرتبه قرآن کریم

طی مدت که  باشدآن می تاریخی نزول حکمت الهی و سیر علت آن،
است.  گوناگونی ارائه شده هایموضوع مختلف، شرایطدر سال  23

باید نگاهی کلی معنای خاصی از قرآنواژه یا  در واقع برای کنکاش
های داشته باشد و هر زاویه را از ساحتوجود نگر به همه متن 

سفر از مکانی به  قرآن جستجو کند. همه مخلوقات الهی در سیر و
مکان دیگر و از زمانی به زمان دیگر، در جهت کمال حرکت می

های بسیاری کنند. قرآن که برای هدایت بشر نازل شده است، در آیه
سیر به را های مختلف انسان و در خطاببر سیر و سفر تأکید داشته 

در  سفر،  سیر والبته این دعوت به (. 3) کندو سفر تشویق می
( مورد 4) لحن ،مورد( 10بیش از ) لفظ های گوناگونی از جملهقالب

  است. آمده، مختلف فاهداو 
دی به صورت های متعدّباقرآن کریم، کتآیات  عالوه براگر چه 

، دانسفر در مکتب اسالم پرداخته جایگاهاجمالی به  اختصاصی و
 حدیثی شیعی و سنّیلیکن در این پژوهش صرفاً آیات قرآن و کتب 

 گیرد.میمورد بررسی قرار منتخب 
 آن شتقات سفر و ملفظ  -1

 دربردارنده مفهوم بسیاری واژگان آثار بررسی شده ودر قرآن کریم 
ذهب، سیر، نفر، سفر، سری، حج، هجرت،  به جمله ، ازسفر هستند

 عالوه بر توان اشاره کرد،می سیاحت، رحله /رحلعروج، ضرب، 
سبیل نیز در قرآن به کار رفته است که به معنی واژگان، واژه ابن نای

  .1اندباشند که در راه ماندهکسانی می
 نسبت به سفرو روایات  آیات انواع لحن -2

_________________________________ 

های مرتبط با ها و حوزهپژوهشدر غالباً سبیل از جمله واژگانی است که ابن 1 
  اشاره نشده است. سفر به آن

)باید و نبایدهای ای از روایات هم وجود دارند که به آداب سفر البته دسته 2 
 اند.رداختهپسفر( 

توان سفر را مصداق معروف و امر به سفر را با توجه به این آیات، می 3 
 مصداق امر به معروف تلقی نمود.

های با رویکرد اسالمی نیازمند توجه و دقت خاص در تفاسیر روایات پژوهش 4
به دلیل تسلط ناکافی پژوهشگران بر این امر، روایاتی که نیازمند  است که گاهاً

  گردد.باشند، در پژوهش ارائه نمیتفسیر بسیار ویژه می

توان از لحاظ لحن، به چهار میآیاتی که به سفر اشاره دارند را 
 :2دسته تقسیم کرد

، (69نمل/) 3مستقیم به سیر در زمین کامالًاشاره  الف(
 (.15و )ملک/ (36(، )نحل/20(، )عنکبوت/137عمران/)آل

(، 9(، )روم/46)حج/ن سفر و سیاحت کردترک نکوهش ب( 
 (.109(، )یوسف/10(، )محمد/82(، )مومن/44(، )فاطر/21)مومن/

؛ (82-98)کهف/ اشاره به سفر ذوالقرنین ؛به سفر اولیا الهیاشاره  ج(
(، 37، )ابراهیم/(71انبیا/اشاره به سفر حضرت ابراهیم و لوط( )

، 22، 27، 29)قصص/ «ع»اشاره به سفر حضرت موسی  (؛127)بقره/
 «ع»خضر حضرت و  «ع»؛ اشاره به سفر حضرت موسی (9، 15، 21

اشاره به سفر دریایی حضرت (؛ 66، 70، 71، 74، 77، 78)کهف/
   .(99یوسف/) «ع»(؛ اشاره به سفر حضرت یعقوب 41)هود/ «ع»نوح 

 به طور ضمنیامّا اند، امر نکردهبه سفر  آیاتی که اگرچه صریحاً د(
مشروعیت و مقبولیت سفر کردن را مورد تایید و تاکید قرار 

(، 79(، )مومن/18(، )سبا/21)لقمان/ :(مورد 19دهند )مجموعا می
 .... . (10)زخرف/

روایت با لحنی دو گنجند، امّا اکثر روایات نیز در این چهار لحن می
مورد بررسی قرار چالشی وجود دارد که البته در کمتر پژوهشی 

اشد باین روایت از پیامبر اسالم )ص( مییک از این موارد . اندگرفته
  4این صورت آمده است:که در صحیحین به 

و  نؤمه أحدکم یمنع ،العذاب من قطعه السفر: »قال )ص( اهلل رسول»
 «5أهله إلى فلیعجل وجهه من نهمته أحدکم قضى فإذا وشرابه، طعامه

(5) (6).  
ده آم نیز« من الیحضره الفقیه»این روایت به همین شکل در کتاب 

عصر السوره  2سبک و سیاق ابتدای این روایت همانند آیه  .(7)است
باشد. یعنی بدون در نظر گرفتن بقیه می *ان االنسان لفی خسر*

گیرد، چرا که در متن، تقریباً برداشت مناسبی از آن صورت نمی
ابتدای این روایت، سفر به عنوان نوعی از عذاب معرفی شده است، 

 .کندبه سفر را دچار چالش می صیههای توو به عبارتی تمام روایت
ردن، خواز حال آن که، با در نظر گرفتن ادامه متن )که سفر انسان را 

دارد( و با در نظر گرفتن روایات متعدد مبنی بر می باز خوابیدن، و
توان این طور ، می6و خوابیدن، نوشیدن مجاز و مفید بودن خوردن

کند، لذا بیان کرد که در واقع سفر انسان را این موارد محروم می
 تر سفر را به اتمام رساند. این است که هر چه سریع بهتر

همچنین با در نظر شرایط سفر کردن در هزار و چندصدسال قبل، 
ها و ها و همچنین نامساعد بودن زیرساختبه ویژه امنیت راه

هی در سفرها؛ این روایت قابل توجیه است. هرچند در امکانات رفا

 است؛ عذاب از بخشی سفر،: »فرمود( ص) اهلل رسول که است روایت: ترجمه5 
 انجام از پس دارد، بنابراین،می باز خوابیدن، و نوشیدن خوردن، از را انسان زیرا
 .برگشت خانه به زودتر چه هر باید نیاز، ساختن برآورده و کار

مایه راحتی از درد »برای خوابیدن در روایات متعددی، فواید بسیاری از جمله 6 
تشابه خواب و مرگ، تفکر در باره »، (9) «مایه قوام و نیروی بدن»،  (8) «و رنج

 «عروج روح به سوی خداوند»(، 10(، )42زمر/ ) «یادآوری مرگآن و در نتیجه 
  .برشمرده شده است( 11)
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توان گفت، حتّی این روایت نیز صرفاً من باب تعجیل در مجموع می
 .  1دباشباشد، و دلیلی بر تحریم سفر نمیبه اتمام رساندن سفر می

 است دهاز شیخ کلینی آم نقلکه به  پیامبر)ص( از دیگر روایتی در
 :رهبانیت دانسته و آن را منع کرده است ردیف بابه ظاهر سفر را هم

 در نگاه( 12) «سیاحه لَا و رهبانیۀٌ أُمتی ص لَیس فی اللَّه رسولُ قَالَ»
 که درحالی داند،نمی مجاز را سیاحت اسالم که رسدبنظر می اول
 هب بلکه نیست، گردشگری معنای به به سیاحت ناظر روایت این

بیابان  یا هاکوه به توشه و زادبی که مسیحیان از برخی روش
ضمن اینکه . (13) دارد اشاره شمردندمی 2مستحسن وآن را رفتندمی

  . (14) قابل توجیه است 3قاعده فقهی اصالت اباحهاین روایت با 
 :کننده آنتوصیهانواع سفر بر اساس  -3

 توان سفر را به انواع زیر تقسیم کرد:بندی دیگر میدر یک طبقه
 ( ... .27(، )حج/69الهی؛ )نمل/ تشویق و دستور به -1-3
 ( ... .12(، )یوسف/94؛ )نساء/دیگران و پیامبران دستور به  -2-3
(، 21(، )قصص/40فرد؛ )حج/ تشخیص خود به و دستور بدون -3-3

 .( ... 60)کهف/
 انواع سفر بر اساس حکم شرع در اسالم:  -4

 عمشرو گونه دو به را سفر توانمی مقدس اسالم، شرع ماحکا مطابق
 ایسفره عنوان با اسالمی مشروع هایسفر .دکر تقسیم غیرمشروع و

 سفرهای باح؛ همچنین،م سفرهای و مستحب سفرهای ،واجب
 .(16) شوندمی تقسیم کروهم فرس و حرام فرس به روع،غیرمش
 ؛(27حج/ ،97)آل عمران/ تمتعانواع سفر واجب: انجام حج الف( 
هجرت  ؛(... ،41صف/ ،75نسا/ ،41توبه/ ،1)عادیات/ 4جهاد

  ...(. ،195عمران/، آل97نسا/ ،218)بقره/
شاهد زیارت مَ ،(196)بقره/ حج مفرده سفرهای مستحب:ب( انواع 

کسب علم  ،(21) (20) صله رحم (،19) (18) (17) و عتبات عالیات
تبلیغ و اشاعه دین و فرهنگ اسالمی  ؛(22) (122و دانش )توبه/

 (23معاش و تفریح سالم )کسب ؛ (67)مائده/

  سفرهای حرامج( 

 (.25) (24) سفرهای مکروهد( 

سفر مباح: بجز سفرهای واجب، مستحب، حرام و مکروه، بقیه ه(  
 (.26) باشندسفرها مباح می

 
 )سفر؛ کاالیی فاخر یا نیازی فاخر؟( 

قرآن کریم )به ویژه در آیات دربردارنده  از فراوانی آیات در خداوند
 عوتد اندیشیدن و تفکر تعقل، به را انسان و یا امر به سفر(توصیه 

؛ .....(. از دیدگاه قرآن سفر 109؛ یوسف/29نماید )عنکبوت/می
_________________________________ 

با بررسی متون دینی مختلف این نتیجه به دست آمده است که سفر نه تنها فی 1 
نفسه تحریم نشده است، بلکه بارها و بارها توصیه شده است. البته بسیار بدیهی 

 اند.  شده اس سفرها و اعمالی که با نیّت فعل حرام انجام شوند، در اسالم تحریم
 دانستند. منظور این است که آن را دارای حسن می 2
قاعده اصالت اباحه بیانگر آن است که هر گاه نسبت به حرمت و حلیّت  3 

چیزی تردید وجود داشته باشد، چنانچه با تفحص و بررسی دلیلی بر حرمت آن 
 .(14) شودیافت نشد حکم به حلیت )حالل یا مباح بودن( آن داده می

و جهاد وجوب تمامی سفرهای واجب از جمله سفر برای  انجام حج اگر چه 4 
در راه خدا از متن صریح قرآن برگرفته شده است، اما با این وجود، حتی این 

عقل بین دیگر سوی از .است ورزی عقل برای مناسبی بسیار زمینه
راه و هدایت مایه عقل و دارد وجود همبستگی هدایت و ورزی
 خداوند، بسیاری آیات در. (27) است هستی مبدأ به آدمی جویی

. (170( )بقره/104)مائده/ است دانسته هدایت مایه را ورزی عقل
 ،است رابطه ورزی عقل و سفر بین توان گفت کهبنابراین می

 سفر بین در نتیجه .است نیز رابطه هدایت و ورزیعقل بینهمچنین 
 هدایت،از آن جا که از طرف دیگر،  است. رابطه هدایت نیز و

هدایت برای انسان یک امر  .(27) است تربیت غایی اهداف از یکی
و  رسیم که بین هدایتضروری است، بنابراین به این نتیجه کلی می

تربیت و در یک نگاه کالن بین سفر و تربیت رابطه است و سفر 
با این وجود به نظر  انسان یک امر ضروری است.)تربیت(  برای

به ویژه از نگاه اندیشمندان حوزه سالمت کمتر  سفررسد که می
، چرا که اغلب تحقیقات محدود به مورد توجه قرار گرفته است

  .ندهستگردشگری سالمت 

 

 
 رابطه بین سفر، تعقّل، هدایت و تربیت. 1 یاگرامد

 
 در بافت دینی واکاوی آثارِ سفر

مّا در ابندی کرد، توان به انواع مختلفی دستهآثار سفر را اگر چه می
 ی آثاربندتقسیماین پژوهش سعی شده است شیوه بدیعی در رابطه با 

 :سفر ارائه گردد. از جمله
  ؛(مسافر)برای  آثار سفر برای خود شخص سفرکننده -1

 ؛(5)برای میزبانان آثار سفر برای غیر از شخص سفرکننده -2

 

باشند که در صورت نداشتن آن شرایط، وجوب سفرها نیز دارای شرایط خاصی می
در منزل بودن عاقل  : ثال، در اصول کافی آمده است کهشود. برای مآن ساقط می

 (. 15از مسافرت جاهل )به سوی حج و جهاد( بهتر است )

سفر به ویژه در قالب گردشگری )توریسم( برای شخص میزبان نیز آثار فراون، 5  
اقتصادی، اجتماعی و ... فراوانی دارد که شاید به صورت خالصه و عصاره آنها را 

حبیب خداست( یافت، و چه « افرمس»اسالمی )مهمان -بتوان در فرهنگ ایرانی
 توفیقی برای میزبان باالتر از این که میزبان مهمان خداست. 
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  و همکاران     شمشیری بابک  72

 1401زمستان ، 4، شماره 6 دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 (مسافر)آثار سفر برای خود شخص سفرکننده 
رین مهمتآثاری در بر دارد.  )مسافر( سفر برای خود شخص سفرکننده

ن هدف از ایاست. سالمتی  ،بر طبق روایات متعدّد فایده و اثر سفر
روایات چه سفردرمانی و یا سفرِدرمانی باشد، در نهایت برای فرد 

روا ساف»فرمایند: می )ص(رسول اللَّه مسافر دربردارنده سالمتی است. 
سفر کنید تا سالمتی « تصحّوا، و جاهدوا تغنموا، و حجّوا تستغنوا

 (. 29( )28)بیابید و ... . 
 سالمتی، بهترین نعمتی است که خداوند به انسانی ارزانی کرده است.

علی)ع( در این باره  امام احادیث مختلف دربردارنده این مهم است.
 سالمتى بهترین نعمت است «اَلصِّحَّۀُ اَفضَلُ النِّعَمِ»اند: فرمودهچنین 

ها فراخى مال است و بهتر از نعمت»اند: در جای دیگر فرموده. (30)
از فراخى مال، درستى تن و بهتر از درستى تن، دل از گناه محفوظ 

  .(31) «بودن

وَ ال تَنْسَ » سور قصص 77 علی )ع( در تفسیر آیه امامهمچنین 
سهم خود را از دنیا فراموش مکن: : فرمودند «نَصیبَکَ مِنَ الدُّنْیا

ات را فراموش مکن، تا با سالمتى، توانایى، فرصت، جوانى و شادابى
 .(32) آنها، آخرت را به دست آورى

پنج چیز است که هر کس یکى از آنها را »( فرمودند: عامام صادق)
اش کمبود دارد و کم خرد و دل زندگىنداشته باشد، همواره در 

نگران است: اول، تندرستى، دوم امنیت، سوم روزى فراوان، چهارم 
 .همراهِ همرأى

سالمتی نعمتی است »السالم( فرمودند: )علیه امام صادقهمچنین 
کند و هرگاه آن را تا زمانی که هست فرد آن را فراموش می ،پنهان

و سالمتی نعمتی است که انسان  به دنبال آن است ،دهداز دست می
 (.33)  از شکر آن عاجز است

درباره دو نعمت، بسیاری از مردم، دچار ضرر » پیامبر )ص( فرمودند:
کنند(: یکی صحّت و برداری نمیشوند )یعنی از آنها بهرهو زیان می

 (. 34) «دیگری، فراغت است
ارزانی داشته هایی که خداوند به انسان که تمامی نعمتاز آنجایی 

به منظور بکارگیری آنان در جهت رستگاری و رسیدن به  ،است
مین مستثنی قاعده این از نیزو نعمت سالمتی  ،سعادت اخروی است

 شده روایت چنین باره این در نیز( ع)علی از امام  چنانچه ،باشد
د جها، بدن زکات عفاف؛ ،جمال زکات آن؛ نشر ،علم زکات»: است

سعی و تالش در راه طاعت  ،زکات سالمتی و تندرستی و روزه و ... و
 .(35« )و بندگی خداوند است

البته در احادیث متعددی، سالمتی جسم و روح بهمراه کسب رزق 
اند. حتّی تنها همین اثر؛ دلیل کافی برای و روزی به همراه هم آمده

 باشد.اهتمام در سفر کردن می
طبق روایات مذکور نفس نکته حاِئز اهمیت این است که اگر چه 

شود، امروزه نه تنها سفر باعث ایجاد و یا تقویت سالمت می
سفرهای متعدّد رو به رشد است بلکه نوع خاصی از آن یعنی 

_________________________________ 

سفر به منظور بازیابی سالمتی، تقویت زیبایی ظاهری و ... از طریق مراجعه به 1 
 های آبگرم و ...مراکز درمانی تخصصی و یا چشمه

 .در اکثر موارد بالفاصله پس از تفکر آمده است2 

 .شونددر واقع از آثار تربیتی غیرمستقیم سفر کردن نیز محسوب میاین آثار 3 

به طرز  چشمگیری گسترش یافته و به موازات  1گردشگری سالمت
 آن خدمات مختلف مرتبط با آن توسعه یافته است.

و به  درکه داشته باشدل و قوه مُاگر چه انسانی سالم است که عق
العاده ا بنا به اهمیّت فوق، امّعبارتی عقل سالم در بدن سالم است

 رسول اللَّهجداگانه ذکر شده است. تعقّل به عنوان یک اثر سفر، 
 فرس: «عقالً افدتم ماالً تغنموا لم ان فانکم سافروا»فرمایند: می )ص(
 ماش اندیشه حتم به نیاوردید چنگ به سفر مالی در اگر همانا کنید

 تعقّل مقدمه فایده و اثر بعدی سفر است. (.36)گیرد می فزونی
 ،2است گرفتن عبرتها و اثرات سفر، ترین فایدهیک دیگر از مهم

لزم تعقّل تمس آید بلکهها به دست نمیکه با نگاه معمولی به پدیده
(. در آیات متعّددی عبرت گرفتن از آثار سفر ذکر 2است )حشر/

(، 10، محمد/9عاقبت گذشتگان )روم/ ؛عبرت گرفتن ازشده است، 
، 11(، عاقبت مکذّبین )انعام/42عاقبت مشرکین )روم/

 (، ..... . 69(، عاقبت مجرمین )نمل/36، نحل/137عمران/آل
با امورى ظاهرى و مشهود،  عبرت حالتى است که در اثر برخورد

آید و به معرفتى باطنى و غیر مشهود منتهى براى انسان پدید مى
، مفردات، تهران: مکتب راغب اصفهانیحسین بن محمد ) شودمى

ها در از کارآمدترین روشعبرت گرفتن، . (، واژه عبرالمرتضویه
 (. 37) ه استقرآن و سیره پیشوایان دینى آمد

 از: عبارتند آثاراین . 3است نهفته بسیاری آثار عبرت گرفتن، در

 ( 38ک )خطرنا هایموقعیت از سالمت ماندن -1
 (. 40( )39رستگارى ) و رهیابى -2
  .(41شبهات ) از رهایی -3

  .(42) علم، فهم و صیرتب -4

 (. 43گناه ) از ماندن مصون -5

 (. 44گناه ) از ایستادن باز -6
 گیری اثرات دیگریدر متون دینی عالوه بر سالمتی، تعقل و عبرت

های مختلف نیز برای سفر ارائه شده است. هر چند در پژوهش
توان غالب آنها های گوناگونی ارائه شده است ولی در مجموع مینام

 .4طبقه بندی کرد اثر تقویتی در ایمان افراد به خدارا تحت عنوان 
 ایمان افراد به خداشناخت و در سفر اثر تقویتی 

برای ) و یا غیر مستقیم)برای غیرمسلمانان( سفر یا به صورت مستقیم 
های فرد مسافر با مشاهده پدیدهاین اثر را در بر دارد.  مسلمانان(

رود و مقدماتی برای خداشناسی وی فراهم مختلف به فکر فرو می
 گردد.می

 پیش خداوند هوشبرگ درختان سبز 
 (.45) هر ورقش دفتریست معرفت کردگار

به  آیات و روایات متعددی در این زمینه وجود دارد که صرفاً
؛ 53؛ فصّلت/20عنکبوت/)شود: تعدادی از آنها اشاره می

.  تمامی آثار ایمان به خدا در (؛ .....165؛ بقره/20-21ذاریات/
وب قیم برای سفر نیز محسکیفیت زندگی انسان، به صورت غیرمست

 شوند.می

توان آثار دیگری نیز برشمرد برای مثال کسب علم، البته این البته برای سفر می 4 
ع آید اما در مجمواثر بیشتر در سفرهای خاص مثل سفرهای علمی بیشتر پدید می

ر آید از ذکر آن دتعقل بدست می از آنجا که کسب علم، بینش و بصیرت در پی
 یک عنوان جداگانه پرهیز شده است.
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 73 .. . زندگی سبک در مغفول ایآموزه آن؛ آثار و سفر  

Journal of Islamic Life Style Volume 6, Issue 4, Winter 2023 

  آثار ایمان به خدا در کیفیت زندگی انسان
ایمان به خدا نقش محوری در بهداشت شناخت و دینی،  دیدگاهدر 

 حفظ راه تریندوام با و موثرترین ترین،مهم دین نگاه ازروانی دارد. 
 چرا که است؛ هستی خالق با ارتباط ها،انسان سالمت ارتقای و

 و است سالمت بخشاینده و سالمت منشأ و اصل خود خداوند
تاثیرات ایمان به خدا . (47) (46) اوست به هاسالمت همۀ بازگشت

 در کیفیت زندگی انسان به شرح زیر است:
 لبیق آرامش پرستی یگانه و باوری خدا آثار مهمترین از یکیالف( 
 . (4؛ فتح/28)رعد/ است
 ( 48است ) امید در زندگیایجاد یکی از آثار دیگر ب( 

است  ناپذیری شکست و عزت احساسج( یکی از آثار دیگر 
 .(38بقره/)

شوند اگر چه این موارد از آثار شناخت و ایمان به خدا محسوب می
توان با واسطه و غیرمستقیم از آثار سفر امّا تمامی این آثار را می

 برشمرد.
 

 )امّت اسالمی(اثر منحصر به فرد سفر برای جامعه اسالمی 
ر نظیر است که عالوه بنظیر و یا حتّی بیای کمسفر براستی پدیده

العاده برای زندگی انسان، برای جامعه اسالمی )امّت آثار فوق
شرایط در اگر چه اثری منحصر به فرد را نیز داراست.  اسالمی(

هنگام عادی اقامه نماز تشیع و اهل سنت تفاوت اندکی دارد ولی 
یابد. پیروان مذهب شافعی همین اندک اختالف نیز کاهش میسفر 

هنگام سفر نمازهای ظهر و عصر و همچنین مغرب و عشا را با هم 
خوانند که این امر باعث تقریب هر چه بیشتر پیروان این مذهب می
همچنین  د.شومی)و در مجموع درک بهتر و همدلی بیشتر( شیعیان و 

توانند عم از شیعه و اهل سنت میسفر تمامی مسلمانان ا هنگام
 .رکعتی بخوانند 2گانه را به صورت قصر یعنی  4نمازهای 

 
    )روانی و پزشکی( 1دینیغیرواکاوی آثارِ سفر در بافت 

گسترده سفر طبق تعریف سازمان جهانی  شمولبا توجه به 
ها مشغول ، تقریباً تمامی انسان(به ویژه سفرهای روزانه) گردشگری

بسیاری از سفرهای کوتاه مدت، منجر به رفع افسردگی  هستند.سفر 
شود. در بسیاری از سفرهای طوالنی مدت به ویژه ایجاد شادی می و

ها در ناخودآگاه خود به سفرهای دریایی و با هواپیما بیشتر انسان
. به 2جویندموجودی ناشناخته )خدای تبارک و تعالی( تمسک می

یم موجب یادآوری اعتقاد به موجودی عبارتی به صورتی غیرمستق
 فرانکل، یونگ مثل شناسانبسیاری از روانشود. برتر و فرازمینی می

 همىم دینى بخش ارزشى نظام یک داشتن که را اعتقاد این تیلیک و
داده قرار حمایت و ییدات مورد آیدمى حساب به روان سالمت از
 او سال 35 باالى و بیماران مراجعان تمام است معتقد یونگ .اند

 هاآن به توانستمى مذهبى دیدگاه که بودند استحکامى و معنا فاقد
 یدگاهد یک نداشتن سبب به مراجعان این عبارت دیگر به. کند اعطا

_________________________________ 

البته برای سفر در بافت غیردینی و به ویژه در قالب گردشگری و انواع مختلف 1 
آن فواید بسیار اقتصادی و اجتماعی ذکر شده است که نیازمند مجال دیگری 

باشد که هدف به ویژه این که یک نوع خاص آن گردشگری سالمت می باشد.می
  باشد.آن مستقیما ارتقا سالمت انسان می

د. بودن شده مریض و داده دست از را خود استحکام و معنا مذهبى
 بى کمک دین جانبى هاى فراورده از یکى دارد عقیده فرانکل
 جانبى محصول طفق این وى عقییده به. است روان سالمت به حساب

 ،تیلیک. است ترىمهم چیزهاى دین اصلى محصول وگرنه ،است دین
 به اعتقاد و ایمان: داشت بیان فیلسوف بود و سشناروان یک که

 کل به نتیجه در و فرد زندگى مسائل و هاجنبه تمام به خدا
 قدرت وى عقیده به. بخشدمى وحدت و جهت، انسان عمق تشخصیّ

خدا  به وى اعتقاد و ایمان به فرد شخصیت یکپارچگى و وحدت
 و وحدت توان باشد ترقوى و تربیش ایمانش هرقدر .دارد بستگى

 (. 49است ) ترقوى و تربیش نیز او شخصیت یکپارچگى
 و غیرمادی منبعی به باید انسان گویندمی روانشناسان از برخی
 قاومتم بتواند روانی فشارهای مقابل در تا باشد داشته اعتقاد معنوی

 و باشد داشته را مجدد تجهیز توانایی خوردمی ضربه وقتی و کند
 تشپرس قابل را یگانه خدای جز هیچ معبودی که این مگر نیست این

 یکی انایم:  است گفته را نکته همین تقریباً نیز جیمز ویلیام. نداند
 و دهدمی ادامه زندگی به آن طتوس انسان که است هاییرتز قدا

  .(50) شکندمی هم در را او، آن مطلق فقدان
 یا انسان شناسیروان حوزه بزرگان و پیشگامان از مازلو آبراهام
آن و تازدمی گرامادی تربیتی هایفلسفه به شناسیروان سوم مکتب

 وی .خواندمی فرا هاارزش و دین عرصه در درآمدن به آشکارا را ها
 آنچه: داردمی بیان دین و بین علم رابطه بررسی ضمن ایمقاله در

 گرا،انسان و گراتجربه شناسانروان که است این است مسلم اکنون
 انسانی ،ندهد اهمیت آن موضوعات و مسائل و دینبه  که را فردی

 (. 51) آوردمی شمار به بیمار یا و استثنایی
( و پزشکی شناسیدینی و  غیر آن )روان دیدگاهدر مجموع هم در 

شناخت و انواع سفر چه به صورت مستقیم و غیرمستقیم موجب 
ها منجر به بهبود کیفیت زندگی انسان و در نهایتبه خدا شده  ایمان

 شود.می
 

 غفلت در معرفی سفر
مشاهده  ،های اسالمینظیر سفر به ویژه در آموزهعلی رغم آثار کم

دیده آن چنان که باید و شاید مورد توجه قرار شود که این پمی
های دولتی و خصوصی در بسیاری از سازماننگرفته است. 

ها شده است. تعداد اندرکار سفر، کمتر توجهی به این آموزهدست
موسساتی که در تبلیغات و محتواهای تولیدی خود که به این 

ل برای مثا شد.باکنند، بسیار معدود میروایات و اثرات آن اشاره می
مدارس، برنامه مدونی وجود ندارد و صرفاً به سفر در برای 
 رسد که باهایی محدود و نامنظم بسنده شده است. به نظر میبرنامه

های مختلف از جمله توجه به مرتبط بودن این پدیده با سازمان
)وزارت گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی(، )وزارت 

هبی(، )وزارت های مذبهداشت، درمان و آموزش پزشکی(، )سازمان

البته ذکر این نکته حائز اهمیت است که سفرهای زیارتی به صورت کامال  2 
 کند.ها کمک میمستقیم و هدفمندی به بهبود ایمان انسان
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  و همکاران     شمشیری بابک  74
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های دیگر نیازمند بازنگری، آموزش و پرورش( و بسیاری از ارگان
 توجه و همفکری اساسی فراسازمانی باشد. 

 گیرینتیجه
ت. ده اسشتوصیه  بسیار های اسالمیدر آموزهای است که سفر پدیده

ر سفهای متفاوت آیات اشاره به سفر، بیانگر اهمیّت آن است. لحن
و مهم است که حتّی بخاطر آن، برخی از آداب اقامه آنقدر ارزشمند 

نماز )که ستون دین است( دچار تغییر و تحوّل شده است و یکی از 
و درک مردمان  مواردی است که نقش پررنگی در تقریب فریقین

نباشد  راهداشته است. شاید به جرات بتوان گفت که پر بی مختلف
ز سفر به تنهایی عصاره که آموزش آداب اسالمی حین، قبل و بعد ا

سفر فی نفسه مباح  است. ها و تعالیم مکتب اسالمنابی از آموزه
در  باشند.است، اگر چه بعضی از انواع سفر حرام و یا مکروه می

ل نیز سفارش شده است. از آیات و روایات بسیاری در سفر به تعقّ
 رابطه است و همچنین بین هدایت وهدایت تعقّل و  بین آنجا که
 در یک نگاه کالن بین سفر نیز رابطه وجود دارد، بنابراینتربیت 

 را نوعی تربیت دانستسفر  توانمی است وبرقرار و تربیت رابطه 
فاخر است و نه  نیازی. در واقع سفر برای انسان ضروری استکه 

کاالیی تجمالتی. سفر برای فرد مسافر آثاری در بردارد از جمله: 
گیری و خداشناسی. برای انسان در طول سفر سالمتی، تعقّل، عبرت

های طبیعی و شرایط مختلف، مقدمات در حین مشاهده پدیده
گردد، که از طریق شناخت شناخت هر چه بهتر خداوند فراهم می

و درک هر چه بهتر آفریدگار، به آرامش قلبی دست یافته، از 
ش ز پی، به زندگی بیش اهای ناشناخته رهایی یافتهاضطراب و ترس

علی رغم همه آثار این پدیده  یابد.امیدوار شده و عزت نفس می
بدیل، سفر همچنان موضوعی است که مورد غفلت قرار گرفته و بی

 نیازمند توجه جدی است.
References 

- The Holy Quran 

- Nahj Al-Balaghah 

1. Motahhari M, Collection of Works 

(The Perfect Human, Hafez Mysticism, 

Spiritual Freedom, Part of Twenty 

Speeches, Piety, Generalities of Islamic 

Sciences: Mysticism), Tehran: Sadra, vol. 

23, 2010, p. 606. [Persian] 

2. Bukhari M, Sahih Bukhari, Cairo: 

Republic of Egypt, Ministry of 

Endowments, Supreme Council for Islamic 

Affairs, Committee for the Revival of 

Sunni Books, Print: Second, Vol. 2, 1410 

H, p. 269-285, hadith. 975-1009. [Arabic]  

3. Rahimpour A, Seyed Hosseini S.H, 

Islamic Tourism Vision, Tehran: Mahia, 

2012, p.13. [Persian]    

4. Al-Qahtani S, The Journey & Its 

Rulings in the Light of the Qur'an & 

Sunnah, translated to Persian by Ali 

Saremi, place of publication: unknown, 

year of publication: unknown, Chapter. 15, 

pp. 56-58. [Persian]    

5. Bukhari M, Sahih Bukhari, Cairo: 

Republic of Egypt, Ministry of 

Endowments, Supreme Council for Islamic 

Affairs, Committee for the Revival of 

Sunni Books, print : Second, vol. 3, 

chapter: third, 1410 H, p. 231, Hadith 1624. 
[Arabian] 

6. Hajjaj M, Sahih Muslim, Editor: Abdul 

Baqi, Muhammad Fouad, Cairo: Dar Al-

Hadith, 1412 AH. Vol. 3, Hadith 1927. 

[Arabian] 

7. Ibn Babawiyyah M.A, Man La 

Yahzoro Al-Faghih, introduction & edition: 

Ali Akbar Ghaffari, Qom: Jama'at Al-

Modarresin in the Hawza Al-Elmia of 

Qom: Islamic Publishing Institute, 1404 

AH. vol. 2, p. 300, Hadith 2515. [Arabian] 

8. Ghorara Al-Hakam & Dorar Al-

Kalem, Abd Al-Wahed Bin Muhammad 

Tamimi Amadi, Researcher / Editor: 

Seyyed Mahdi Raja'i, Qom: Dar Al-Ketab 

Al-Islami, 1410 AH, p. 78, Hadith. 1499. 
[Arabian]  

9. Majlisi M.B, Behar Al-Anwar, 

Researcher / Editor: a group of researchers, 

Beirut: Dar Ihyaa Al-Tarath Al-Arabi ,1403 

AH, vol. 59, p. 316. 
10. Imam Sadegh (AS) (attributed to him), 

Mesbah Al-Shari'a, Beirut: A'lami, 1400 

AH, p. 44. [Arabian] 

11. Majlisi M.B, Behar Al-Anwar, Beirut: 

Al-Wafa Institute, 1403 AH, second 

edition, vol. 58, p.p. 158 & 166. [Arabian]  

12. Koleini M, Osoul Kafi, Researcher / 

Editor: Ali Akbar Ghaffari, Mohammad 

Akhundi, Tehran: Dar-Al-Kotob Islami , 

1407 AH, vol. 2, p. 17. [Arabian] 

13. Maz&aran M.S, Sharh Al-Kafi, 

Tehran: Al-Maktaba Al-Islamia, 2003, vol. 

8, p. 53. 
14. Mohaghegh Damad Yazdi S.M, Rules 

of Fiqh, Tehran: Islamic Sciences 

Publishing Center, 1406 AH, twelfth 

edition, fourth volume, p.22. 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 is

la
m

ic
lif

ej
.c

om
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             8 / 10

https://islamiclifej.com/article-1-1240-fa.html


 75 .. . زندگی سبک در مغفول ایآموزه آن؛ آثار و سفر  

Journal of Islamic Life Style Volume 6, Issue 4, Winter 2023 

15. Koleini M, Osoul Kafi, translated to 

Persian by Mostafavi, Tehran: Islamic 

Elmia Bookstore (1990) vol. 1, p. 14. 

[Persian] 

16. Al-Qahtani S, The Journey & Its 

Rulings in the Light of the Qur'an & 

Sunnah, translated to Persian by Ali 

Saremi, place of publication: unknown, 

year of publication: unknown, Chapter 2, p. 

6. [Persian]    

17. Qomi S.A, Mafatih Al-Jennan, 

translated to Persian by Hossein Ansarian, 

Tehran: Quran Printing & Publishing 

Center of the Islamic Republic of Iran, 

(2013), p.p. 521-938. [Persian] 

18. Majlisi M.B, Behar Al-Anwar, Beirut: 

Al-Wafa Institute, 1403 AH, vol. 71, p. 21. 
[Arabian] 

19. Tabarsi A, Meshkah Al-Anwar Fi 

Ghoarar Al-Akhbar, Najaf: Al-Maktabah 

Al-Haydariya, 1385 AH, second edition, 

vol. 1, p. 135. [Arabian] 

20. Koleini M, Osoul Kafi, translated to 

Persian by Mostafavi, Tehran: Islamic 

Elmia Bookstore, 1989, vol. 3, p. 221. 
[Arabian]  

21. Majlisi M.B, Bahar-Al-Anwar, Beirut: 

Al-Wafa Institute, 1403 AH, vol. 71, p. 21. 
[Arabian] 

22. Tabarsi A, Meshkah Al-Anwar Fi 

Ghorar Al-Akhbar, Najaf: Al-Maktabata 

Al-Haydariya, 1385 AH, second edition, 

vol. 1, p. 135. [Arabian] 

23. Yavari H, Rajabi Z, Travel habitude in 

Islam, Tehran: Simaye Danesh, third 

edition, 2017, pp. 39 & 40 [Persian]. 
24. Imam Khomeini (RA) et.al, Reslae on 

Explanation of Issues (Maraje'), Qom: 

Jama'at Al-Modarresin in the Hawza Al-

Elmia of Qom, Islamic Publications Office, 

Vol. 1, pp. 695-989. [Persian]   

25. Al-Khu'i S.A.Gh, Explanation of 

Issues, Khoy: Al-Khu'i  Islamic Institute, 

vol. 1, p. 176. 

26. Shalchian T, Habitude & Culture of 

Travel, Tehran: Payam-e-Noor University, 

2013, p. 130. [Persian]  

27. Bagheri No'parast Kh,  A new looking 

at Islamic education, Tehran: Madrasa, 

2011, pp. 27 & 61. [Persian] 

28. Muhammad Hanbal AH, Musnad, 

Researcher: Ghazban, Amer; Zebaq, 

Ibrahim; Barakat, Muhammad; Arqususi, 

Muhammad Naeem; Turki, Abdullah bin 

Abdul Mohsen; Arnott, Shoaib; Kharat, 

Kamel et.al, Beirut: Al-Resalah Institute, 

1416 AH, vol. 14, p. 507, Hadith 8945. 
[Arabian]    

29. Koleini M, Kafi, Qom: Dar Al-Hadith 

Scientific Cultural Institute, Publishing 

Organization, 1430 AH, vol. 9, p. 369. 
[Arabian]  

30. Tamimi Amadi A.W, Ghorar Al-

Hakam & Dorar Al-Kalam, Researcher / 

Corrector: Seyyed Mahdi Raja'i, Qom: Dar 

Al-Ketab Al-Islami, 1410 AH print: 

second, p. 56, Hadith 1092. [Arabian] 

31. Nahj Al-Balaghah, H 388. [Arabian] 

32. Ameli M, Vasael Al-Shia'a, Tehran: 

Maktabata Al-Islamia, 1409 AH, print fifth, 

vol. 1, p.p. 89 & 90, Hadith 211. [Arabian]  

33. Majlisi M.B, Behar Al-Anwar, 

Researcher / Editor: A group of scholars, 

Beirut: Dar Ihyaa Al-Tarath, 1403 AH, vol. 

78, p. 171, Hadith. 4 & p.172, Hadith. 5 

[Arabian]    

34. Bukhari M, Sahih Bukhari, Cairo: 

Republic of Egypt, Ministry of 

Endowments, Supreme Council for Islamic 

Affairs, Committee for the Revival of 

Sunni Books, 1410 AH. print: second, vol. 

7, p. 25, Hadith. 6412 [Arabian] 

35. Nouri H, Mostadrak Al-Wasa'el & 

Mostanbat Al-Masa'el, Researcher / 

Corrector: Al-Albayt Institute, Qom: Al-

Albayt Institute, 1408 AH, vol. 7, p. 46, 

Hadith. 7616 -6. [Arabian]  

36. Tabarsi H, Makarem Al-Akhlaq, Qom: 

Al-Sharif Al-Radhi, 1412 AH,  print: 

fourth.  
37. Ghaemi Moghadam M.R, Lessons & 

Education in the Quran & Nahj Al-

Balaghah, Quarterly Journal of 

Methodology of Humanities, )Institute of 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 is

la
m

ic
lif

ej
.c

om
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             9 / 10

https://islamiclifej.com/article-1-1240-fa.html


  و همکاران     شمشیری بابک  76

 1401زمستان ، 4، شماره 6 دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

Hawza & University, 2001, Vol. 7, No. 27, 

p. 69. [Persian] 

38. Nouri H, Mustadrak Al-Wasa'el & 

Mustanbat Al-Masa'el, Researcher / 

Corrector: Al-Albayt Institute, Qom: Al-

Albayt Institute, 1408 AH, vol. 11, p. 186. 
[Arabian] 

39. Tamimi Amadi A.W, Ghorar Al-

Hakam & Dorar Al-Kalem, Researcher / 

Editor: Seyyed Mahdi Raja'i, Qom: Dar Al-

Ketab Al-Islami, 1410 AH, print: second, p. 

56, Hadith. 1079. [Arabian] 

40. Koleini M, Kafi, Researcher / 

Corrector: Dar Al-Hadith, Qom: Dar Al-

Hadith, 1429 AH, vol. 15, p. 70 [Arabian] 

41. Majlisi M.B, Behar Al-Anwar, 

Researcher / Editor: A group of scholars, 

Beirut: Dar Ihyaa Al-Tarath, 1403 AH, 

print: second, vol. 2, p. 300. [Arabian] 

42. IMAM ALI (AS), Nahj Al-Balaghah, 

Researcher: Sobhi Saleh, Collector: 

Mohammad Ibn Hussein Sharif Al-Radhi, 

Qom: Dar Al-Hijra Institute, 1414 AH, p. 

506, Hekmat 208. [Arabian]  

43. Tamimi Amadi, Ghorar Al-Hakam & 

Darr Al-Kalam, Researcher / Editor: 

Seyyed Mahdi Raja'i, Qom: Dar Al-Ketab 

Al-Islami, 1410 AH, print: second, p. 50, 

Hadith 929 & P.130 , Hadith 14 & p. 575, 

Hadith. 20 & p. 576, Hadith. 53. [Arabian] 

44. Tamimi Amadi A.W, Ghorar Al-

Hakam & Darr Al-Kalem, Researcher / 

Editor: Seyyed Mahdi Raja'i, Qom: Dar Al-

Ketab Al-Islami, 1410 AH, print: second, p. 

819, p. 116. [Arabian]  

45. Saadi A.M, Ghazals, Ghazal No. 296. 
[Persian] 

46. Bukhari M, Sahih Bukhari, Cairo: 

Republic of Egypt, Ministry of 

Endowments, Supreme Council for Islamic 

Affairs, Committee for the Revival of 

Sunni Books, 1410 AH, print:second, vol. 

1, p. 414 & vol. 5, p. 404 .[Arabian] 

47. Ibn Babawiyyah M.A, Man La 

Yahzoro Al-Faghih, introduction & edition: 

Ali Akbar Ghaffari, Qom: Jama'at Al-

Modarresin in the Hawza Al-Elmia of 

Qom: Islamic Publishing Institute, 1404 

AH. vol. 1, p.p. 322 & 560. [Arabian] 

48. Tamimi Amadi A.W, Ghorar Al-

Hakam & Dorar Al-Kalem, Researcher / 

Editor: Seyyed Mahdi Raja'i, Qom: Dar Al-

Ketab Al-Islami, 1410 AH, print: second, p. 

640, Hadith. 1166. [Arabian] 

49. Mir Derikundi R, The Relationship 

between Personality & Value Systems from 

Allport's Perspective (with a Special 

Looking at Religious Value), 2003, 

Maarefat Quarterly Journal, No. 64, p.p. 

79-80. [Persian] 

50. Parva, Lantern of Guidance or the 

Psychology of Monotheism, Tehran:  

Sahami Enteshar Co., 2001, p. 25. [Persian] 

51. Arasan Keilani M, Philosophy of 

Islamic Education, translated to Persian by 

Behrouz Rafiei, Qom: Hawza & University 

Institute, 2010, p.95. [Persian]  

 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 is

la
m

ic
lif

ej
.c

om
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            10 / 10

https://islamiclifej.com/article-1-1240-fa.html
http://www.tcpdf.org

