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مقاله پژوهشی

چگونگی جمع بین گردشگری حالل و روایاتی که سیاحت را نکوهش کردهاند
*1

مرتضی رحیمی

 -1بخش علوم قرآن و فقه دانشکده الهیات ،دانشگاه شیراز ،ایران.
پدیرش مقاله 24 :شهریور 1399

دریافت مقاله 5 :فروردین 1399

چکیده
این پژوهش که با روش توصیفی و تحلیلی انجام شده ،در پی آن است که بین روایاتی که سیاحت را نکوهش کردهاند،
با گردشگری حالل جمع کند .از این پژوهش برمیآید که اسالم برای سیاحت به معنای گردشگری اهدافی در نظر گرفته
است .مواردی همچون «سفر»« ،سیر»« ،نفر»« ،هجرت» و مانند اینها زیرمجموعه سیاحت قرار میگیرند .اسالم ،سیاحتی
را که موجب بریدن از جامعه ،سخنچینی ،افساد بین دیگران و مانند اینها میشود ،نمیپذیرد .کلمه «سیاحت» در طول
زمان تغییرات زیادی یافته است .روایاتی که سیاحت را نکوهش کردهاند ،گردشگری حالل را نفی نمیکنند ،زیرا این نوع
روایات ،بر «سیاحت» به معنای مذموم آن ،یعنی رهبانیت و انزوای متحرک ،سیاحت با هدفی غیر شرعی همچون افساد
بین دیگران ،سخن چینی و  ...داللت دارند ،اما سیاحت خوب (گردشگری حالل) ،موجب پایداری زندگی اجتماعی ،استحکام
نهاد خانواده ،نشاط علمی ،کسب تجارب مفید و مانند آن میشود .از همین رو در بحث نماز و روزه مسافر و دیگر تکالیف
مشابه ،احکام متفاوتی برای گردشگری حالل و حرام بیان شده است.
کلمات کلیدی :سیاحت ،گردشگری حالل ،رهبانیت ،سفر

مقدمه
کلمه «سیاحت» و مشتقات آن در متون اسالمی
اعم از قرآن و روایات به کار رفته است .از سوی دیگر
واژههایی همچون «سفر»« ،سیر»« ،رحلة» و «هجرت»
نیز از سیاحت حکایت دارند .برخی از متون اسالمی،
سیاحت به معنای گردشگری را تشویق کرده و برخی

دیگر آن را نکوهش کردهاند؛ از این رو بررسی چگونگی
جمع بین این دو دسته و دالیل آن اهمیت بسزایی
دارد؛ زیرا چنانکه میدانیم ،امروزه «سیاحت» به
عنوان یک علم مستقل اهمیت فراوانی یافته و توجه
زیادی را به خود جلب نموده است؛ در گذشته نیز
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جمع بین گردشگری حالل و روایات سیاحت

(ایران) وطن گزیده است» ].[1

 .2مفهومشناسی اصطالحات

در شرح حال بسیاری از دانشمندان اسالمی میبینیم
که گردشگری و سیاحت ،در موفقیت آنها تأثیر زیادی
داشته است؛ مثالً درباره شیخ بهایی گفته شده که:
«شیخ بهایی به مدت سی سال در زمین گردشگری
(سیاحت) کرده و بیشتر شهرهای اسالمی در نقاط دنیا
را گشته و در آنها با صاحبان فضل و علم گفتگو کرده
و به خاطر همنشینی با ایشان به درک چیزهایی دست
یافته که برای دیگران دشوار و محال بوده ،پس از آن
از گردشگریهای مزبور بازگشته و در سرزمین عجم

][Date

عالمان اسالمی با نگارش سیاحت نامه بر اهمیت
سیاحت و گردشگری تأکید نمودهاند.

کننده از سیاحت و راههای جمع آنها با ادله جواز
سیاحت اشاره نکرده است؛ از این رو پژوهش حاضر که
با روش توصیفی و تحلیلی انجام شده است ،دارای این
ویژگی است که در صدد پاسخ به پرسشهایی است که
در کتب و مقاله مورد اشاره ،پاسخی برای آن یافت نشده
است .سواالت مذکور عبارتند از :آیا ادلهای برای جواز و
عدم جواز سیاحت مورد استناد قرار گرفتهاند؟ بر فرض
وجود ادله جواز و عدم جواز سیاحت ،آیا بین این دو
دسته ادله تعارض وجود دارد؟ راهکارهای جمع بین ادله
جواز و عدم جواز سیاحت کدامند؟

سیاحت به کسر سین در لغت به معنای ذهاب (رفتن)

در مقابل آنچه که در اهمیت سیاحت و گردشگری
در زمین به کار رفته است ] .[3بسیاری از دانشمندان
گذشت ،برخی از متون اسالمی همچون «در اسالم
لغت ،قید «للعبادة و الترهب» (برای عبادت و رهبانیت)
سیاحت وجود ندارد» [2] »1و مانند آن از سیاحت
ال
را در تعریف لغوی «سیاحة» لحاظ کردهاند؛ مث ً
نهی کردهاند ،از همین رو جمع بین این دو نوع از متون،
ابنمنظور مصری درباره سیاحت به کسر سین و سیوح
ضروری مینماید.
به ضم سین و سیحان به فتح سین و یاء و سیحان به
 .1پیشینه تحقیق
فتح سین و سکون یاء ] [3گفته است« :سیاحت به
درباره پیشینه تحقیق باید گفت که پژوهشهای زیادی معنای رفتن در روی زمین برای عبادت و رهبانیت
است و ساح فی االرض یسیح سیاحة و سیوح ًا و سیاحة
درباره دیدگاه اسالم در خصوص سیاحت وجود دارد که
از آن میان میتوان به کتابهای «فقه السیاحة و السفر» و سیحاناً أی ذهب» ] .[4فراهیدی نیز گفته است:
از سید صادق شیرازی و «السیاحة احکامها و آدابها فی «سیاحت یعنی رفتن در روی زمین برای عبادت» ][5
ضوء القانون و الشریعة» از محمد شاهجهان ندوی اشاره همین تعبیر را میتوان در کتب لغت دیگر مشاهده
نمود .مقالههایی نیز در این باره نگاشته شدهاند که از آن نمود» ][۶
میان میتوان به مقاله «معناشناسی واژه سیاحت و با وجود آنچه گذشت ،برخی از عالمان لغت تصریح
مترادفات آن در قرآن کریم» اشاره نمود .کتابهای مورد نمودهاند که قید «عبادت» در کتب آسمانی پیشین به
اشاره ضمن بحث درباره سیاحت به احکام فقهی سیاحت کار رفته و یک اصطالح میباشد؛ از همین روی در لزوم
اشاره نمودهاند ،اما راههای جمع بین ادله جواز سیاحت قید مزبور برای تعریف «سیاحت» تردید کردهاند،
و ادلهای که از سیاحت نهی میکنند را بیان نکردهاند .چنانکه فیروزآبادی پس از آن که به نقل از استادش
مقاله مورد اشاره نیز عناوین گوناگونی که مفهوم سیاحت به تردید مزبور اشاره کرده ،گفته است« :سیاحت،
را بیان می کنند ،مورد اشاره قرار داده ،اما به ادله نهی مطلق رفتن در روی زمین است ،خواه برای عبادت باشد
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یا غیر عبادت ،و در حدیث آمده است :السیاحة فی
االسالم» ] .[3بر این اساس «سیاحت» به معنای
مطلق رفتن در زمین است .این معنا از سیاحت با توجه
به مصادیق گوناگون آن که از نگاه شرعی حکم متفاوتی
دارند ،تأیید میگردد؛ یعنی چنانکه خواهد آمد ،برخی
از مصادیق سیاحت ،مذموم و برخی از مصادیق آن
محمود هستند .از سویی ،برخی از دانشمندان اهل لغت
«سیاحت» را اینگونه تعریف کردهاند« :سیاحت عبارت
است از منتقل شدن از یک سرزمین به سرزمین دیگر
برای انگیزههایی همچون تفریح ،به دست آوردن
اطالعات و کشف» ].[۷

رحیمی

از سیاحت با رهبانیت نزدیک است و رهبانیت میتواند
یکی از اقسام سیاحت مذموم بوده و مورد پذیرش اسالم
نمیباشد؛ زیرا این نوع از سیاحت ،گردشگری بیحاصل
و بیهدف است که برای دین یا دنیای انسان سودی
ندارد ،چنان که برخی از مفسران درباره مفهوم سیاحت
مذموم گفتهاند« :منظور از آن ،زندگى کسانى است که
براى تمام عمر یا مدتى ،از زندگى اجتماعى به کلى جدا
مىشدند و بىآنکه فعالیتى داشته باشند ،در روى زمین
به حرکت مىپرداختند و همچون راهبان زندگى
مىکردند و سربار اجتماع بودند .به تعبیر دیگر ،کار آنها
رهبانیت سیار بود ،در مقابل راهبان ثابتى که در دیرها
منزوى و از جامعه برکنار بودند؛ از آنجا که اسالم با
رهبانیت و انزواى اجتماعى مخالف است ،این نوع

از آنچه درباره معنای لغوی «سیاحت» گذشت ،بر
میآید که معنای کلمه «سیاحت» به مرور زمان با
سیاحت را نیز محکوم مىکند» ].[1۰
تغییرات همراه شده است ،چنانکه برخی از دانشمندان
اسالمی به این امر تصریح نمودهاند« :در زمان معاصر برخی از دانشمندان اسالمی در تعریف نوع مذموم از
ما معنای کلمه مزبور به تفریح ،ایجاد رفاه و تلف کردن «سیاحت» گفتهاند :سیاحت در اصطالح عبارت است
از دور شدن از شهرها و ساکن شدن در بیابانها و ترک
وقت تغییر یافته است» ].[۸
در تعریف اصطالحی سیاحت میتوان گفت که سیاحت
در دو قسم مذموم و محمود به کار رفته است .سیاحت
به معنای مذموم آن عبارت است از« :گشتن در بالد،
بدون قصد شرعی» (کشف القناع  .)5۰۶/1بر همین
اساس برخی از مفسران گفتهاند « :سیاحت در قوم
بنی اسرائیل متداول بوده و گاهی فردی از این قوم به
مدت چهل سال سیاحت میکرد و آنچه را که
سیاحتکنندگان پیش از خودش دیده بودند ،میدید؛
مثالً زنازادهای چهل سال سیاحت کرد و چیزی را ندید،
آنگاه گفت :خدایا اگر پدر و مادرم گناه کردند و من
خوبی کردم ،پس چرا همان چیزی را میبینم که

حضور در نماز جمعه و جماعتها ].[۶

سیاحت در معنی مطلوب آن « عبارت است از نقل
از یک مکان به جای دیگر ،برای هدف دینی یا
دنیوی» ] .[11در تأیید این تعریف از سیاحت ،فقهای
اسالمی عنوان مسافر را بر افرادی که سیاحت میکنند
و وطن خاصی ندارند ،صادق ندانستهاند ،چنانکه
ابنرائق حنفی گفته است« :پیشوایان ما به دلیل فرعی
که بر آن اجماع دارند ،از حقیقت به مجاز عدول
ال وطنی برای
کردهاند و آن این است که هرگاه اص ً
بازگشت فرد به آن وجود وجود نداشته باشد ،بلکه فرد
به طور مستمر سیاحت کند ،واجب است روزه

بگیرد» ] .[12،11سید ابوالحسن اصفهانی از فقهای
سیاحتکنندگان قبل دیدند» ].[9
امامیه نیز گفته است «:اما سیاحتکنندهای که بنا دارد
این نوع از سیاحت که تنها سیر در روی زمین بوده و
تا هنگامی که زنده است ،سیاحت کند ،فاقد وطن است،
هدف روشنی نداشته است ،در بنیاسرائیل مشروع و
لذا گفته میشود که وی از وطن خود به عنوان مسافر
مجاز بوده است ،اما چنان که خواهیم دید ،این معنی
مجله پژوهشنامه حالل
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مسافر داخل میشود ].[13

سیاحت در معنای مطلوب آن با گردشگری حالل
مترادف است .سازمان جهانی گردشگری ،گردشگری
حالل یا ( )Halal tourismرا محصول جدیدی از
صنعت گردشگری دانسته که برنامههای تفریحی و
گردشگری ویژهای را برای مسلمانان تدارک میبیند ]
 .[14به این معنا که مسلمانان از هر کشوری که باشند،
مایلند در برنامههای تفریحی و سفرهای خود به آداب
شرعی عمل کنند؛ مثالً از غذای حالل رستورانها
استفاده کرده و یا در هتلهایی که مشروبات الکلی سرو
نمیکنند ،اقامت کنند .از این گذشته ،بیشتر
گردشگران مسلمان مایلند در برنامه سفر خود از اماکن
مذهبی نیز بازدید کنند؛ از همین رو ،گردشگری حالل
نوع خاصی از گردشگری مذهبی تلقی شده که تمام
فعالیتهای آن با توجه به قوانین اسالمی انجام میشود.
توریسم حالل یک محصول جدید از صنعت گردشگری
است که برنامههای ویژهای را برای مسلمانان تدارک
میبیند ،چراکه آنها دوست دارند در طول سفر به آداب

این نوع از سیاحت در معنای سفر زیاد به کار رفته
است؛ شاهد مدعا آنکه برخی از نویسندگان اسالمی،
تحت عنوان «سیاحتنامه» به نوشتن سفرنامه اقدام
کردهاند ،که از جمله آنها میتوان به «بستانالسیاحة»
از مالمیرزای شیروانی« ،سیاحتنامه ابراهیم بیگ»
تألیف زینالعابدین مراغهای و جز آن اشاره نمود و
چنان که گذشت ،برخی از فقهای اسالمی در بحث از
نماز یا روزه مسافر ،تحت عنوان «سیاحت» درباره آن

][Date

خارج شده است و در ضابطه و مناط فردی داخل
میشود که خانهاش را به همراه دارد ،یعنی در عنوان

رحیمی

سخن گفتهاند ].[13
به غیر از «سیاحت» که در مفهوم گردشگری به
کار میرود ،کلمات دیگری در قرآن و دیگر متون
اسالمی در معنای نقل مکان از جایی به جای دیگر برای
تأمین نیازهای مادی و معنوی به کار رفته است که
هریک از آنها مسافرتهای خاصی را شامل میشود؛
مثالً «سیر» به معنای انتقال و سفر از شهر و دیار به
جایگاه دیگری است که همراه با تحقیق و تفکر در عالم
هستی میباشد ] .[1۶کلمه «سفر» به معنای بیرون
شدن از جایی به جای دیگر است که بیشتر خروج از
محدوده وطن را شامل میگردد ].[1۷

اصل واژه سفر به معنای کشف و آشکار شدن است؛
مذهبی خود نیز عمل کنند ].[15
یعنی با انتقال از مکانی به مکان دیگر ،مکانهای
با توجه به آنچه گذشت ،میتوان گفت که «گردشگری ناشناخته آشکار میشوند« .سیاحت» سفری است که
حالل عبارت است از :مسافرت به منظور تفریح ،تجارت گردشگر در آن به طور پیوسته و مستمر در حرکت
و بهرهمندی از سایر خدمات ،به گونهای که در تباین با است؛ به عبارت بهتر ،سیاحت به معنای گردشگری و
دستورات اسالمی نبوده و تمهید خدمات مرتبط با آن ،حرکت همراه با آرامش و اندیشه است ].[1۶
بر اساس شریعت اسالمی صورت گیرد».
ک
«خروج» ،در آیه «وَ مِنْ حَ ْیثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَ َ
جدِ الْحَرام(».البقره )149/به سفری اطالق
از تعریف یاد شده چنین به دست میآید که گردشگری شَطْرَ الْمَسْ ِ
حالل میتواند به شکلهای مختلفی همچون تفریح ،میشود که با هر هدف و انگیزهای انجام میشود.
سفر علمی ،تجارت ،ورزش ،معالجه و مانند آنها صورت
«رحله» که آیه « إِیالفِ ِهمْ رِحْلَةَ الشِّتا ِء َو
گیرد و ابعاد گوناگونی همچون اقتصادی ،سیاسی،
الصَّیْفِ(».ایالف )3/به آن اشاره دارد ،نوعی از سفر است
فرهنگی و مانند آنها داشته باشد.
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که در آن حرکت و انتقال از محلی به محل دیگر ،همراه «السائحون» فرمودهاند« :آنها کسانی هستند که روزه
با اسباب و وسایل خواهد بود.
میگیرند» ] .[19ابنمنظور مصری گفته است «:زجاج
گفته در گفته اهل تفسیر و همه اهل لغت ،سائحون به
ض
«ضرب فی االرض » که آیه « َو إِذا ضَرَبْتُمْ فِی الْأَ ْر ِ
معنای کسانی هستند که روزه میگیرند .حسن بصری
فَلَیْسَ عَلَ ْیکُمْ جُناحٌ أَنْ َتقْصُرُوا مِنَ الصَّالة»(البقره)1۰1/
گفته است :سائحون افرادی هستند که روزه واجب
به آن اشاره دارد ،نیز به معنای سفر به کار رفته است،
میگیرند؛ برخی گفتهاند آنها کسانی هستند که به طور
اما برخی آن را به معنای حرکت و خارج شدن به منظور
مداوم روزه میگیرند» ].[4
جنگ و نبرد یا طلب رزق و روزی در نظر گرفتهاند.
علت نامگذری و تفسیر «سائحون» به روزهداران آن
«اسری» به معنای حرکت و سفر شبانه است ،که آیه
است که روزهداران به سیاحتکنندگان شباهت دارند،
«سبحان الذی أسری بعبده» (اسراء )1/به آن اشاره
زیرا سیاحتکنندگان در روی زمین از شهوات و
ل فِرْقَ ٍة مِ ْن ُه ْم
ن کُ ِّ
دارد .کلمه «نفر» که آیه «فَلَوْ ال نَفَرَ مِ ْ
خواستههای نفسانی ممنوع هستند ،همانگونه که
ن وَ لِیُ ْنذِرُوا قَوْمَهُ ْم إِذا رَجَعُوا
طائِفَةٌ لِیَ َت َفقَّهُوا فِی الدِّی ِ
روزهداران از آنها ممنوع میباشند ].[2۰
حذَرُون» (توبه )122/به آن اشاره دارد ،به
إِلَیْهِمْ لَعَلَّهُ ْم یَ ْ
معنای خارج شدن و دور گشتن از محل زندگی به قصد
(-)2جهاد:
جهاد با دشمنان در راه خدا است.
این مصداق «سیاحت ممدوح» نیز توسط برخی از
«هجرت» به مسافرتی اطالق میشود که طی آن مهاجر مفسران و پاره ای از روایات به آن تصریح شده است،
محل زندگی و سرزمین خویش را ترک میکند و به چنان که پیامبر (ص) به عثمان بن مظعون که هواى
سرزمین دیگر میرود ،به گونهای که قصد مهاجر از سیاحت و گردشگرى در کوه و دشت را در سر
اقامت در سرزمین جدید ،آن است که در آنجا به ایمان مىپروراند فرمود« :سیاحت امت من جنگ و جهاد
و آرامش برسد ].[1۶
است» .[21]1همچنین در پاره ای از روایات در تفسیر
آیه « التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون
 .2-1مصادیق سیاحت ممدوح
الساجدون»( .تحریم )5/تصریح شده که منظور از
با توجه به آنچه در معنای سیاحت ممدوح و مطلوب «سائحون»  ،افرادی هستند که به جنگ و جهاد اقدام
گذشت ،از نگاه متون اسالمی ،سیاحت ممدوح میکنند ] .[23،22همچنین برخی از مفسران با توجه
مصادیقی دارد که در ادامه به آن اشاره میشود؛
به حدیث مزبور و نیز با توجه به حدیث «جهاد زن،

خوب شوهرداری کردن است ،[19 ] 1» .گفتهاند که
(-)1روزه:
ممکن است منظور از کلمه «سائحات» در آیه «عَسى
این مصداق از «سیاحت ممدوح» بر اساس تفسیر
ت
رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَکُنَّ أَنْ یُبْ ِدلَهُ أَزْواجاً خَیْراً مِ ْنکُنَّ مُسْلِما ٍ
آیه «التائبون العابدون الحامدون السائحون».
مُؤْمِناتٍ قانِتاتٍ تائِباتٍ عابِداتٍ سائِحاتٍ َثیِّباتٍ َو
(تحریم )5/و پارهای از روایات نتیجه گرفته شده است؛
أَبْکاراً»(التحریم )5/زنان مجاهد باشد ].[25،24
چنانکه پیامبر(ص) فرمودهاند« :سیاحة أمّتی
( -)3جهانگردى براى دیدن آثار صنع و آیات
الصوم [1۸] ».سیاحت امت من روزه گرفتن است.
خداوند ][2۶
همچنین آن حضرت در روایت دیگری در تفسیر
( -)4سیاحت برای طلب علم ][2۷
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( -)۶سیاحت برای هدایت دیگران ][2۷
( -)۷سیاحت برای زیارت ائمه(ع)(همان)
( -)۸سیاحت برای قضای حوائج مسلمانان(همان)
( -)9سیاحت برای شناخت جوامع بشری و تقالید
و علوم ایشان که موجب رشد و نمو و زنده شدن فکر

شریفی» اشاره نمودهاند(همان) .بدیهی است که
عناوین مزبور یکی هستند و تعارضی با هم ندارند.
افزون بر مصادیق گذشته ،امروزه از مصادیق
دیگری از «سیاحت» سخن به میان میآید که از جمله
آنها میتوان به «سفرهای تفریحی»« ،سفر تجاری»،
«سفر ورزشی»« ،سفر برای درمان»« ،سفر فرهنگی»،
«سفر برای شرکت در کنفرانسها و همایشهای
علمی» و مانند آنها اشاره نمود .این مصادیق میتوانند
در صورت تحقق برخی شرایط ،به مصداق و عنوان«
سیاحت برای انجام هر نوع کار خوب» بازگشت داشته
شوند.

][Date

(-)5حرکت در روی زمین برای طلب حدیث][2۸
این نمونه میتواند زیرمجموعه مورد قبل قرار
گیرد ،اما برخی از مفسران از آن به طور خاص سخن
گفتهاند.

رحیمی

میگردد ].[1۰
( -)1۰سیاحت برای شناخت عوامل سعادت و
بدبختی(همان)
 .3مشروعیت گردشگری
( -)11سیاحت برای حضور در نماز جماعت ][29
با توجه به معانی و مصادیقی که برای سیاحت بیان
( -)12سیاحت برای انجام مناسک حج (همان)
شد ،درباره مشروعیت و عدم مشروعیت سیاحت
( -)13هجرت کنندگان ] [3۰این مصداق به هر اختالف است؛ مثالً ابنجوزی دانشمندان اهل سنت
نوع هجرت از محیط نامناسب به محیط مناسب اشاره گفته است« :سیاحت در روی زمین که سیاحتکننده
دارد ،اما برخی از مفسران آن را به هجرت از مکه به در آن قصد خاصی ندارد و به مکان شناختهشدهای
مدینه محدود نمودهاند ].[3۰
سیاحت نمیکند ،مورد نهی است [34] ».احمدبن
( -)14سیاحت برای زیارت مشایخ و برادران دینی حنبل نیز گفته است« :اسالم ،سیاحت را نمیپذیرد؛

][31
سیاحت کار پیامبران و صالحان نیست» ] [35از این
( -)15سیاحت برای طلب روزی حالل ][32
گذشته ،سفر موجب تشتت و پراکندگی دل است ،لذا
( -)1۶افرادی که مشغول سیاحت و جهانگردی سزاوار است که مرید جز در طلب علم یا مشاهده مرادی
هستند ]،[33
که از وی پیروی میکند ،سفر نکند ].[34
(-)1۷سیاحت برای اصالح بین دیگران(جعفری،
ابنرجب حنبلی در تعلیقی بر سخن احمدین
بیتا ،ج)5۸1 :4
حنبل درباره حکم سیاحت که پیش از این به آن اشاره
( -)18سیاحت برای انجام هر نوع کار خوب شد ،گفته است« :سیاحت به این معنی را طایفههایی
خوب(همان) این مصداق ،همه مصادیق پیشین و که کار ایشان عبادت و کوشش بدون علم بوده است،
همانند آنها را دربرمیگیرد .برخی از مفسران از نمونه انجام دادهاند» ][3۶
برخی از دانشمندان اهل سنت ،سیاحت به معنای
دیگری شبیه به این مصداق سخن گفتهاند و آن
« حرکت بر روی زمین برای هرآنچه مورد رضایت و رفتن در مکانهای نامعلوم و سفرهایی که هدف
خشنودی خداوند است» میباشد ] .[2۷برخی نیز به مشروعی ندارند را مکروه دانستهاند و در اینباره،
عنوان «سِیرکنندگان در زمین برای انجام هر نوع کار گذشته از استناد به سخن احمدبن حنبل ،به احادیثی
که سیاحت را نکوهش کردهاند ،همچنین احادیثی که
مجله پژوهشنامه حالل
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برای سیاحت مجاز ،مصادیقی همچون روزه گرفتن و واجب است حج بگذارد ،هر چند شوهر یا یکی از
مانند آن را بیان کردهاند ،استناد جستهاند ].[34
در جای دیگر ،محمدبن جعفر روایت کرده که
محمدبن موسی خیاط درباره سیاحت از احمدبن حنبل
سوال کرده و او در پاسخ گفته است «:سیاحت درست
نیست؛ ازدواج و ماندن در مساجد خوب است»(همان)
از آنچه گذشت ،استفاده میشود که سیاحت
مذموم که از جمله مصادیق آن سفر به مکانهای
نامعلوم و سفرهایی که فایده مشروعی ندارند است،
مورد نکوهش هستند؛ اما چنان که سیاحت و
گردشگری به قصد به دست آوردن سالمتی ،طلب رزق
و روزی و تجارت و مانند آن باشد ،در فقه اهل سنت
مورد مدح و ستایش قرار گرفته است .از این گذشته،
به دالیلی سیاحت زنان را جایز دانستهاند؛ از جمله:
( -)1افزون بر جواز سیاحت مزبور به صورت مطلق،
پیامبر(ص) و اصحاب ایشان همسران خویش را در
سفرها به همراه خویش میبردند.
( -)2همسران پیامبر(ص) و اصحاب ایشان ،با
وجود آن که جهاد و جنگ بر ایشان واجب نبود ،تا حد
ممکن در جنگها همسران خود را یاری میکردند،
بلکه حتی برای ایشان غذا و نوشیدنی تهیه میکردند؛
بنابراین وقتی همراه بردن زنان در این سفرها جایز
است ،به طریق اولی همراه بردن آنان در دیگر سفرها

محرمهایش با او نباشند ] [3۸حنابله بر این باورند که
حج بر زن ،واجب نیست ،مگر آن که شوهر یا یکی از
محارم زن همراه او باشد(.همان )۶35 :مالکیان بر این
باورند که در صورتی که شوهر یا یکی از محرمها و یا
گروهی مورد اطمینان برای همراهی وجود داشته
باشند ،حج بر زن واجب است؛ اگر همراه مزبور وجود

نداشته باشد ،حج زن واجب نیست ].[3۸
شافعیه بر این باورند که در صورتی حج بر زن
واجب است که شوهر یا یکی از محارم و یا دو یا چند
زن مورد اطمینان ،همراه او باشند .اگر تنها یک زن به
عنوان همراه پیدا کند ،حج بر او واجب نیست ،گرچه
جایز است که حج واجب را همراه همان یک زن انجام
دهد ،بلکه در صورت وجود امنیت ،واجب است که به
تنهایی برای ادای حج واجب مسافرت کند ].[3۸
بسیاری از دانشمندان اهل سنت با استناد به روایت
«لعن اهلل زوارات القبور» ] ،[39در زیارت قبور توسط
زنان سختگیری نموده و به عدم جواز آن حکم

کردهاند ].[4۰

 .۴حکم سیاحت از نگاه فقهای امامیه
با توجه به دو نوع محمود و مذموم سیاحت ،از نگاه
فقه امامیه سیاحت احکام متفاوتی دارد ،زیرا سیاحت
به معنای رایج آن در مسیحیت پیش از اسالم ،یعنی
بیرون رفتن از شهر و آبادی به قصد عبادت و رهبانیت،
نامشروع میباشد .سیاحت قلندریه و صوفیه از این نوع
سیاحت میباشد .گذشته از روایاتی که سیاحت را
نکوهش میکنند ،دلیل بر نامشروع بودن این نوع
سیاحت آن است که سیاحت به معنای یاد شده ،موجب

مجاز است ].[3۷
بیشتر اهل سنت همراهی محرم را در سیر و سفر برای
زنان واجب دانستهاند .حنفیان شرایط وجوب حج و
شرایط ادای آن را متفاوت دانسته ،وجود همراه را برای
حج الزم میدانند و اشاره میکنند که یکی از شرایط
وجوب حج بر زن آن است که شوهر یا یکی از
افزایش بیماری و گمراهی ابدی میگردد ].[41
محرمهای زن همراه وی باشند ،خواه زن پیر باشد،
اما سیاحت و سفر ،تنها برای تجارت یا زیارت یا
خواه جوان .البته لزوم وجود همراه برای زن در صورتی
تحصیل علم و جز اینها ،به دالیل چندی مجاز است،
است که زن بخواهد از جایی به مکه برود که سه روز یا
از جمله:
بیشتر راه باشد و اما اگر کمتر از این اندازه باشد ،بر او
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ندانستهاند ] [4۸درباره ضرورت همراه بودن محرم در
سفر و گردشگری زنان ،بسیاری از فقها تصریح نمودهاند
که اگر سفر و گردشگری مزبور برای زن خطری نداشته
باشد ،همراه بودن شوهر الزم نیست؛ مثالً محقق حلی
گفته است« :وجود همراه محرم برای زنان در سفر
شرط نیست ،بلکه ظن زن به سالمت و امنیت در سفر
کافی است؛ حج مستحبی زن بدون اجازه زوج وی
صحیح نیست ،اما در حج واجب ،زن هرگونه بخواهد

][Date

(-)1آیه «فَسِیحُوا فِی الْأَ ْرضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُ ٍر (».توبه)2:
پس چهار ماه به شما مهلت داده شد که در این
سرزمین سیر کنید.
آیه مزبور ،گرچه درباره سیاحت مشرکان در
ماههای سیاحت ،یعنی بیست روز از ذیالحجه ،ماه
محرم ،ماه صفر ،ماه ربیع االول و ده روز از ربیعالثانی
سخن میگوید ،اما فقهاء با استناد به آن جواز
گردشگری را نتیجه گرفتهاند.
ن
(–)2آیه «التَّائِبُونَ الْعابِدُونَ الْحامِدُونَ السََََّّّّائِحُو َ
ن
السَََّّّاجِدُونَ الْرمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّاهُونَ َع ِ
الرَّاکِعُونَ َّ
الْمُنْکَرِ»(توبه )112:توبهکنند گانند ،پرسَََّّّتندگانند،
سَََّّّتََّّاینََّّدگََّّاننََّّد ،روزهداراننََّّد ،رکوعکننََّّدگََّّاننََّّد،
سَََّّّجََّّدهکننََّّدگََّّاننََّّد ،امرکننََّّدگََّّان بََّّه معروف و

رحیمی

حق انجام حج را دارد» ] [49با این حال ،زنان باید در
گردشگری خود ضوابط شرعی الزم دیگر را رعایت
کنند.
( -)4روایاتی که سفر و گردشگری را تشویق
نمودهاند ،از جمله شعر علی (ع) که در آن فرموده است:

نهىکنندگان از منکرند ][41
«براى تحصیل شرف و رفعت ،از وطن دورى گزین
ن یُ ْبدِلَ ُه أَزْواج ًا
ن أَ ْ
ن طَ َّلقَکُ َّ
(-)3آیه «عَسى رَبُّهُ إِ ْ
و مسافرت کن که پنج غنیمت به دست آری؛ تفریح و
ت
ت عابِدا ٍ
ت مُؤْمِناتٍ قانِتاتٍ تائِبا ٍ
ن مُسْلِما ٍ
خَیْراً مِنْکُ َّ
برطرف شدن غصه ،یافتن روزى ،تحصیل علم ،تحصیل
سائِحاتٍ»(التحریم )5:شاید اگر شما را طالق گوید،
ادب و پیدا کردن رفقاى نیک» ].[5۰،41
پروردگارش به جاى شما زنانى بهتر از شمایش بدهد.
گذشته از دالیلی که به آنها اشاره شد ،آیاتی که
زنانى مسلمان ،مؤمن ،فرمانبردار ،توبهکننده ،اهل
سیر در روی زمین را تشویق میکنند (غافر21:؛
عبادت و روزه.
استفاده جواز سیاحت به معنای گردشگری زنان از محمد1۰:؛ روم )9 :و روایات دیگری که به مسافرت
این آیه ،مشروط به آن است که کلمه «سائحات» به تشویق میکنند ،همچون این روایت که« :مسافرت
معنای سیرکنندگان یا هجرتکنندگان باشد؛ برخی از کنید تا تندرست شوید و سود ببرید» ] [51و مانند
مفسران شیعی کلمه مزبور را به معنای «سیرکنندگان» اینها» ] [52نیز میتوانند برای مشروعیت گردشگری
گرفتهاند ] .[43،42برخی از مفسران کلمه مزبور را به مورد استناد قرار گیرند.
معنای هجرتکنندگان گرفتهاند ].[4۶-44
با وجود آنچه گذشت ،برخی از مفسران شیعی بر این
با وجود دالیل مشروعیت سیاحت و صنعتگری که
باورند که استفاده جواز گردشگری زنان از این آیه،
مشروط به آن است که همسران ایشان در سفر همراه به آنها اشاره شد ،روایاتی سیاحت را نکوهش نمودهاند
آنها باشند ] [4۷اما بسیاری از فقهای شیعه گرچه در که در ظاهر با ادله جواز گردشگری تعارض دارند.
خصوص مسافرت های مستحب و مباح زنان ،اجازه روایات مزبور به صورت زیر مورد بررسی قرار میگیرند
شوهر را شرط دانستهاند؛ اما درباره سفرهای واجب تا چگونگی رفع تعارض آنها با ادله جواز گردشگری
زنان ،همچون حج واجب اجازه شوهر را شرط روشن شود؛
 .۴-1روایاتی که سیاحت را نکوهش میکنند
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-1روایت سَعْدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ که در آن پیامبر(ص)
فرمودهاند« :در امت من رهبانیت ،سیاحت و
سکوت(روزه سکوت) نیست ][54،53
حدیث مزبور در منابع حدیثی اهل سنت به کار
نرفته است ،اما فقهای شیعی با استناد به آن ،مواردی
همچون حرمت رهبانیت ،سیاحت و روزه سکوت را

رحیمی

برای خدا) ،و پیروى از دین فطرى یکتاپرست آسانگیر،
بدون رهبانیت و سیاحت (دورهگردى و گدایى براى
کشتن نفس)»1
 -4حدیث «زمام(سوراخ کردن بینی)« ،خزام(
سوراخ کردن گوش شتر و عبور حلقه از آن)،
گوشهگیری ،ترک ازدواج و سیاحت در اسالم وجود
ندارند»1این حدیث از طریق ابنجریح از حسنبنمسلم
و او از ابنطاوس ،به صورت مرفوع نقل شده است.
راویان این اسناد ثقه دانسته شده و از همین رو آن را
مرسل صحیح دانستهاند .اسناد دیگری نیز برای آن

نتیجه گرفتهاند ][4۸
 -2روایت سعدبن مسعود کنانی که در آن آمده
است :عثمان بن مظعون گفته به رسول خدا(ص) عرض
کردم دلم میخواهد که سیاحت کنم و به کوه بروم؛
حضرت فرمودند «:ای عثمان این کار را انجام نده ،زیرا بیان شده است ][2
منابع حدیثی ] [۶۰،59و مفسران ] [1۰عبارت
سیاحت امت من جنگ و جهاد است» ][55
حدیث مزبور مجهول یا ضعیف است ] ،[55اما مزبور را به نقل از ابن اثیر ] [۶1به عنوان حدیث تعبیر
برخی از فقهای امامیه با استناد به این حدیث و مانند نمودهاند .بسیاری از کتب لغت دیگر ،از جمله
آن فضیلت جهاد را نتیجه گرفتهاند ] [5۶برخی نیز در تاجالعروس ] ،[3تهذیباللغة ] [۶2نیز از جمله مزبور
همین راستا سیاحت را به معنای گردشگری و تفریح به عنوان حدیث تعبیر کردهاند .با این حال ابناثیر
دانسته و به برتری جهاد نسبت به سیاحت اشاره نموده اولین فردی نیست که از جمله مزبور به عنوان حدیث
و گفتهاند اگر مسلمانى بخواهد گردش و تفریح کند و یاد کرده است ،زیرا ابناثیر متوفای  ۶۰۶هجری
عمر خود را در این راه بگذراند ،شایسته است که به میباشد و پیش از ابناثیر ،اولینبار ابنقتیبه دینوری
جهاد و جنگیدن با دشمنان اسالم بپردازد و به جاى که متوفای سال  2۷۶هجری است ،جمله مزبور را در

کتاب ] ،[54حدیث برشمرده است؛ همچنین پس از
تفریح در دشت و کوه به جبهة نبرد برود ][5۷
در منابع حدیثی اهل سنت نیز حدیثی به همین ابنقتیبه دینوری ،ابوعبید هروی ،جمله مزبور را حدیث
مضمون نقل شده است1.بر اساس این حدیث شخصی تلقی کرده است.
از پیامبر(ص) اجازه خواست که به سیاحت برود؛  .۴-2حل تعارض احادیث نکوهشکننده سیاحت
حضرت به وی فرمودهاند که سیاحت امت من جهاد و ادلهای که سیاحت را جایز میدانند
است.
چنان که گذشت ،ادله زیادی اعم از آیات و روایات،
برخی از دانشمندان اهل سنت با استناد به حدیث بر جواز سیاحت به معنای گردشگری داللت دارند؛
مزبور ،مذموم بودن سیاحت به مفهوم گذشته آن را برخی از ادله تحت عناوین «سفر»« ،سیر»« ،نفر» و

نتیجه گرفتهاند ][5۸
 -3روایت امام صادق(ع) که در آن فرمودهاند:
«خداى متعال به محمد (ص) شریعتهاى نوح و
ابراهیم و موسى و عیسى (ع) را بخشید ،یعنى توحید
و اخالص و فرو افکندن همتایان (شریک قائل نشدن
مجله پژوهشنامه حالل
دوره  ،3شماره 1399 ،2

مانند اینها به جواز سیاحت تصریح دارند ،زیرا همه
آنها زیرمجموعه «سیاحت» هستند؛ از سویی با توجه
به مصادیق مختلف «سیاحت» و شرایط گوناگون آن،
سیاحت میتواند به «سیاحت واجب»« ،سیاحت
مستحب» و مانند آن تقسیم شود .از سوی دیگر،
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رحیمی

میکنند ] [55از این رو سیاحت به معنای
گردشگری را نفی نمیکنند و با ادلهای که از جواز
گردشگری سخن میگویند ،تعارض ندارند.
-2احادیثی که از سیاحت نهی میکنند ،سیاحت به
معنای حرکت بر روی زمین برای افساد بین مردم،
سخنچینی بین ایشان و شرآفرینی را نهی

میکنند ] [۶3،55،1۷از همین رو علی (ع)
فرمودهاند«:آنها چراغهاى هدایت و نشانههاى
رستگارىاند ،نه فتنه انگیزند و اهل فساد ،و نه
سخنان دیگران و زشتى این و آن را به مردم
رسانند»1مساییح ،جمع مسیاح و به معنای کسانی
است که برای فساد و سخنچینی در بین مردم
حرکت میکنند (همان)؛ در این صورت روایاتی که
از سیاحت نهی میکنند ،گردشگری به معنای
امروزی را در برنمیگیرند.
 -3منظور از سیاحت مذموم که در روایات مورد
اشاره از آن نهی شده است ،آن است که افرادی همه
عمر یا قسمتی از عمر خویش را به طور کلی از فعالیت
اجتماعی و مفید جدا کرده و همچون رهبانها زندگی
کنند و سربار جامعه شوند .به تعبیر دیگر ،افرادی که
این نوع سیاحت مذموم را انجام میدهند ،رهبانیت
سیار دارند ،در مقابل رهبانهای ثابت که در دیرها
 1نهج البالغه :سید رضی ،محمدبنحسین؛(1414ق) ،چ ،1قم:
مؤسسه نهج البالغة.
مجله پژوهشنامه حالل
دوره  ،3شماره 1399 ،2

][Date

روایات چندی که به آنها اشاره شد ،از «سیاحت» منزوی بودند .از آنجا که اسالم با رهبانیت و انزوای
نکوهش میکنند .از همین رو برخی با استناد به آن اجتماعی مخالف است ،سیاحت به معنای رهبانیت
روایات ،سیاحت را جایز ندانستهاند ،بنابراین برای حل سیار را نیز محکوم میکند ].[۶4،1۰
تعارض بین ادله جواز و عدم جواز سیاحت میتوان به
با توجه به آن که در پارهای از روایات مربوط به
راهکارهای زیر دست یازید:
مذمت سیاحت ،از دو واژه «سیاحت» و «رهبانیت»
-1احادیثی که از سیاحت نهی کردهاند ،نوع استفاده شده است ،باید گفت که رهبانیت به دو گونه
خاصی از سیاحت ،یعنی دور شدن از جامعه و ترک ثابت یا ایستا و سیار تقسیم میشود و هر دو نوع به
حضور در نماز جمعه و جماعات را نکوهش معنایی که گذشت ،مذموم هستند .در گذشته برخی از
مردم به طور کلی خانه و محل زندگی خود را ترک
میکردند و دائم ًا به صورت سیار در گردش بودند و به
محیطی که میرسیدند ،از مردم و زندگی آن محیط
فاصله میگرفتند و آن را عبادت و ترک دنیا
میدانستند.
 -4منظور از سیاحت در روایاتی که آن را نکوهش
کردهاند ،آن است که شخص از نظر اخالق یکرنگ و
یکسان نباشد ،بلکه اخالق وی در شرایط گوناگون
متفاوت باشد .در چگونگی این برداشت از کلمه
«سیاحت» باید گفت که کلمه مزبور از تسییح در
لباس ،یعنی لباسی که دارای خطوط مختلف است،
نتیجه گرفته شده است ] [۶1چنین ویژگی،
خصوصیت افراد منافق است که در روایات مورد
نکوهش قرار گرفته است ،چنان که پیامبر(ص)
فرمودهاند « :کسى که ظاهر او مخالف باطن و قلب او
شد ،منافق است ،هرکه مىخواهد باشد ] [59با توجه
به این تفسیر ،روایاتی که سیاحت را نکوهش میکنند
با روایات و ادله دیگری که سیاحت را جایز میدانند،
تعارض ندارند.
 -5منظور از سیاحت در روایاتی که آن را نکوهش
میکنند ،آن است که بدون داشتن هدف شرعی به سفر
و سیاحت بپردازند ،یا آن که بدون در نظر داشتن مکان
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خاص ،اقدام به سفر کنند .این نوع تعبیر در منابع اهل
سنت زیاد به چشم میخورد ،چنانکه گفته شده:
«سفرها و سیاحتهای مباح عبارتند از :سفر تفریحی،
سفر تجاری و سفر برای افزایش روزی ،مشروط به آن
که به خاطر غنی شدن به حد طغیان نرسد؛ اما سیاحت
بدون داشتن هدف و در نظر گرفتن مکان خاص مورد

رحیمی

نعمتى از آن شما مىبود ،ما هم از آن برخوردار
مىشدیم .حضرت در پاسخ فرمودند« :اى معلّى! به خدا
سوگند که اگر چنین مىبود (و نعمت و حکومت در
دست ما بود) ،براى ما جز نگهبانى شبانه و سیاحت در

روز چیزى نبود.[19]1

منظور از سیاحت در این روایت ،مصادیق محمود
نهی قرار گرفته است» ] [۶5در عبارت یادشده ،غرض
سیاحت همچون ریاضت نفس ،تالش و اهتمام در امور
به طور کلی بیان شده و مقید به شرطی نشده است؛
دنیا و آخرت مردم ،جهاد ،تالش برای رفع نیاز مؤمنان
ال بهوتی تعبیر
اما برخی از فقهای اهل سنت ،مث ً
برای کسب رضایت خداوند و روزه گرفتن است ].[۶۰
«السیاحة ال لغرض شرعی» را به کار برده است .برخی
در این صورت ،با سیاحت به معنای گردشگری تعارض
از منابع فقهی از سیاحت یادشده با عنوان «سیاحت
ندارد.
لغیر قصد شرعی» ] [۶۶تعبیر نمودهاند.
این تعبیر ،به «سفر معصیت» که موجب تمام نتیجه گیری
بودن نماز میشود ،خیلی نزدیک است ،چنانکه برخی
از آنچه گذشت نتایج زیر به دست میآید:
از فقهای امامیه گفتهاند« :هرگاه فردی به قصد تفریح
-1اسالم با سیاحت به معنای گردشگری موافق
یا سیاحت (گردش) مسافرت کند ،سفر وی حرام نیست
است ،با این حال اهدافی برای آن قائل است که از جمله
و واجب است که نمازش را شکسته بخواند» ].[24
این تعبیر با سیاحت به معنای قدیم آن که در آنها عبارتند از :افزایش علم وآگاهی و تجربه ،عبرت
نصاری متداول و رایج بوده ،همخوانی دارد ،زیرا یکی از گرفتن ،کمک به دیگران ،رفاه اقتصادی ،استحکام نهاد
اقسام سفر یا سیاحت معصیت است .برخی از راه خانواده ،خودسازی ،سالمتی ،آرامش ،همزیستی
حلهای پیشین ،همچون سفر برای افساد بین مردم یا مسالمتآمیز ملتها و مانند اینها؛ از همین رو با
سخنچینی و ...میتوانند از اقسام سیاحت به معنای سیاحت به معنای رهبانیت متحرک مخالف است.
«سیاحت به انگیزه غیر شرعی» یا «سفر معصیت»
باشند ،از همین رو برخی از فقهای امامیه همچون
آیتاهلل عبدالحسین الری ،سیاحت قلندریه و صوفیه را
از اقسام سیاحت حرام برشمردهاند ].[41
گذشته از روایاتی که به مصادیق مشروع از
سیاحت ،همچون روزه ،جهاد و مانند آنها اشاره دارند،
پارهای از روایات به طور کلی به سیاحت اشاره
نمودهاند ،چنانکه در حدیث ابن ابیعمیر آمده که
حماد بن ثابت گفته :روزی به امام صادق (ع) عرض
کردم فدایت شوم! به یاد خاندان فالن و نعمتى که در
آن غوطهور هستند ،افتادم و با خود گفتم که اگر چنین
مجله پژوهشنامه حالل
دوره  ،3شماره 1399 ،2

-2با توجه به معنای لغوی «سیاحت» که مطلق
رفتن در روی زمین است ،مواردی همچون «سفر»،
«سیر»« ،نفر»« ،هجرت» و مانند اینها که در متون
اسالمی ،از جمله قرآن مورد توصیه قرار گرفتهاند،
زیرمجموعه سیاحت به معنای لغوی آن قرار میگیرند؛
با این حال ،نوع مذموم سیاحت که اهدافی همچون
بریدن از جامعه ،سخنچینی ،افساد بین دیگران و مانند
اینها را دنبال میکنند ،گرچه زیرمجموعه عنوان کلی
سیاحت قرار میگیرند ،مورد پذیرش نیستند.
-3معنای لغوی نخستین «سیاحت» که به تصریح
برخی از عالمان ،تنها به معنای مطلق رفتن در روی
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همچون افساد بین دیگران ،سخنچینی و مانند آن
داللت دارند؛ این نوع سیاحت ،موجب ترک جمعه و
جماعات و تعطیل شدن فعالیت اجتماعی و اقتصادی
فرد میشود .اما سیاحت محمود موجب پایداری زندگی
اجتماعی ،استحکام نهاد خانواده  ،پیشرفت و نشاط
علمی و اقصادی و کسب تجارب مفید و مانند آن
می شود ،از همین رو فقهای اسالمی در بحث نماز و
روزه مسافر و مانند آن احکام متفاوتی برای این دو نوع
از سیاحت بیان نمودهاند.

][Date

زمین است و قید «برای عبادت» در معنای لغوی آن
نیست و همچنین ،تعریف«سیاحت به معنای رفتن
روی زمین برای عبادت» که معنای اصطالحی رایج در
نزد نصاری بوده ،نشان میدهد که در طول زمان ،کلمه
«سیاحت» دچار تغییرات زیادی شده و مصادیق
جدیدی یافته است.

رحیمی

-4روایاتی که از سیاحت نکوهش کردهاند ،با
ادلهای که بر جواز گردشگری داللت دارند ،متعارض
نیستند ،زیرا به دو نوع مختلف از سیاحت اشاره دارند؛
یعنی دالیلی که سیاحت را نکوهش کردهاند ،بر تعارض منافع
«سیاحت» به معنای مذموم آن ،یعنی رهبانیت و
نتایج حاصل از این مطالعه با منافع دیگر نویسندگان
انزوای غیر ایستا یا سیاحت به هدف غیر شرعی
در تعارض نمیباشد.
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ABSTRACT
This research, which has been conducted using descriptive and analytical methods, seeks
to gather halal tourism among the narrations that have denounced tourism, and it can be
found that Islam has set goals for tourism. Factors like "travel," "journey," "person,"
"hijra," and so on are subset of tourism. Hadiths that have denounced travel do not negate
halal tourism because such hadiths speak of "tourism" in its presumed sense, i.e.
monasticism and mobile isolation, safari with a non-religious purpose, such as
decisiveness among others. Chinese and the like signify, but good tourism (halal tourism)
leads to the sustainability of social life, strengthening the family institution, scientific
vitality, gaining useful experiences and the like, so in the discussion of prayer and fasting
traveler and the like, different rulings for halal and haram tourism are expressed.
Keywords: Tourism; Halal Tourism; Divinity; Travel
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