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 هفت

  

 پیشگفتار 

به  ، فقطدر کشورهاي اسالمی عموماً و جمهوري اسالمی ایران خصوصاً ،موانع توسعۀ گردشگري
بـاره نقـش دارنـد.     عوامـل در ایـن  ردد؛ سـیاهۀ بلنـدي از   گـ  یاي فرهنگی و حقوقی بازنمه هجنب
وان تـ  یونقـی گردشـگري نمـ   ر یدر برا اي فرهنگی، دینی و فقهی ه شنقش برخی نگر الح نباای

از توسعۀ روابـط   ورکلیط هبا ه هنیست. برخی دیدگا یکدستباره  ا البته در اینه هانکار کرد. دیدگا
ي بـاز و  ا هر جامعۀ اسالمی را جامعنند؛ اما دیدگاهی دیگک یو تعامل با غیرمسلمانان استقبال نم

اند که درهاي آن به روي غیرمسلمانان گشوده است و از تعامل با پیروان دیگر ادیان د یمنفتح م
ایی هـ  یا و نگرانـ ه هدغدغ ،انتقادي ـ با رویکرد تحلیلی ،ور شند. کتاب پیک یو مذاهب استقبال م

رهاي اسـالمی وجـود دارد را بـه بحـث     گردشگري از نوع حضور غیرمسلمانان در کشو دربارةکه 
ـ  ،گردشـگري دربـارة  میـز اسـالم   آ قاي تشویه هبه دیدگایکسو ذارد. از گ یم گردشـگري   یـژه و هب

روح صلح و بالندگی مسئول، و پیامدهاي مثبت بازدید غیرمسلمانان از کشورهاي اسالمی مانند 
سـویی   ؛ ازردازدپ ییکتاپرستی مدوستی میان مسلمانان و غیرمسلمانان و گسترش پیام توحید و 

اي هـ  هاي آمـوز هـ  تارد و ظرفیـ د یدور نم نظر ازاي منفی گردشگري را ه ها و جنبه شچال دیگر
  ند.ک یا بررسی مه شا و چاله یدن بر این نگرانش هبراي چیررا اسالمی 

سـلمانان  استقبال از حضور غیرم ،اي اسالمی با گردشگريه هقلمدادکردن دیدگا براي سازوار
ا کـه بتوانـد از منـافع و    هـ  قاي اسالمی به تنهایی کافی نیست. ترسیم نظامی از حه ندر سرزمی

ناپذیر اسـت.   یک ضرورت اجتناب ،خوبی حمایت کند مصالح غیرمسلمانان میهمان و گردشگر به
ـ  هباتوجـ  ،نـداز فقهـی و حقـوقی   ا منوبۀ خود برانگیزندة این پرسش است که از چشـ  این امر به  هب

   عنـوان گردشـگر   ،وجـود دارد  غیرمسـلمان ایی که در فقه و حقوق اسالمی دربارة ه يندب متقسی

 ؟چـه جایگـاهی دارد   —ایی اسـت ه تا و مسئولیه قکه در دوران ما عنوانی مستقل و داراي ح—
گردشـگر  آنکه ایی مانند ذمی، معاهد یا مستأمن است یا ه هآیا جهانگرد نیز یکی از مصادیق دست

پاسخ به این پرسـش بنیـادین در    ؟نوانی مستقل و فراتر از عناوین شناخته شده استهمچون ع
بـر رابطـۀ میـان مسـلمانان و غیرمسـلمانان       ورکلیطـ  هبگرو ترسیم اصول و بنیادهایی است که 

واند مبناي ترسیم نظام حقوقی مناسب براي تعیـین نـوع   ت یحاکم است. همین اصول است که م
از یکسـو  کـه از   ،اهـ  تا و مسـئولی ه قح مان بدون طراحی نظامی ازگ یب تعامل با گردشگر باشد.



 هشت

اي اخالقی و فرهنگی ه تگردشگر در برابر انواع تهدیدها حمایت کند و از سوي دیگر بر مسئولی
وان بـه دسـتیابی بـه    تـ  ینمـ  ،اي جامعۀ اسـالمی تأکیـد کنـد   ه شا و ارزه بوي و رعایت چارچو

  گردشگري سودمند و پایدار دل بست. 
رض که نظام حقـوقی  ف شفته و با این پیگ شاي پیه ها و دغدغه شنوشتۀ حاضر با پرس ،باري

 دربـارة جمهـوري اسـالمی ایـران فاقـد دیـدگاه روشـن        ازجملهبسیاري از کشورهاي اسالمی و 
ساختن جایگـاه   در پی روشن ،ندک یمگردشگر و گردشگري است و حمایت کافی از گردشگران ن

اي مؤثر از گردشـگري و  ه تي از حمایا هحقوقی و طراحی مجموعـ  انداز فقهی جهانگرد از چشم
گردشگر است. نویسـنده پیشـاپیش سپاسـگزار و وامـدار همـۀ کسـانی اسـت کـه بـا یـادآوري           

 اي آن، که الزمۀ هر کار بشري است، در بهبود آن سهیم باشند.ه یکاست
جانب بـا همـین عنـوان در دانشـکدة      است که اینپژوهشی طرح یک ي از ا هاثر حاضر خالص

سیدمصـطفی  اهللا دکتـر   جا دارد از استاد ارجمند آیتم. ا هحقوق دانشگاه شهید بهشتی انجام داد
 دکتر سـیدمحمد  انمحقق داماد، مدیرگروه حقوق اسالمی دانشکدة حقوق، همکاران گرامی آقای

و دکتر محسن عبداللهی که یض فرضا سیدراف، دکتر ص، دکتر حسین سیمایی یسیدفاطم قاري
هرکدام در مراحل گوناگون این کتاب، نکات ارزشمندي را یادآور شدند، قدردانی کنم. همچنین 

ینـی  چ فو دخترم فاطمه براي حروخانم فرزانه کبیري  سرکاراي همسرم ه کانم از کمد یالزم م
محتـرم پژوهشـی دانشـکده حقـوق      اي معاونـت هـ  تمتن تشکر کـنم. مسـاعد  و بازخوانی مکرر 

م منظـر وفـادار   خـان  و داوران محترم اثر و نیز سـرکار  آقاي دکتر منصور امینی و ارزیابان جناب
خـانم   هـم. از سـرکار  ن یمعاونت پژوهشی دانشکدة حقـوق را ارج مـ   پیگیري امورمحترم مسئول 

اي مـنظم و  هـ  يکـه بـا پیگیـر   دانشـگاه شـهید بهشـتی     معاون محترم انتشاراتسنجري  آذرمه
 از و سـرانجام  نمک یاي آن را مدیریت نمودند قدردانی مه هدلسوزانه ویرایش کتاب و تنظیم نمای

براي ویرایش متن و سرکار خانم سـمیرا دهقـان   سرکار خانم فرشته بهرامی  ۀشائب بیهاي  تالش
    .آرایی کتاب سپاسگزارم براي صفحه

  
   نوبهاررحیم 

  دانشیار دانشکدة حقوق 
 1395زمستان 
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  مقدمه
طرح مباحثى است که به حضور جهـانگردان   کتاب برن ید ایگردشگري تأک مسائلان انبوه یاز م

ک کشور در کشور یاز  یحضور مسلمان چندهرود. ش ىرمسلمان در کشورهاى اسالمى مربوط میغ
را  یفقهـ  ییاهـ  شز گـاه پرسـ  یـ اي مذهبی در میان باشد، نه تاه که پاي تفاوگ نآ یژهو هب ،گرید

ى دارد. ا هژیـ ز مباحـث و یراسالمى نیذار مسلمانان در کشورهاى غگ و تگش که چنانزد. ینگا یبرم
مربـوط   یاسالم يرمسلمانان از کشورهاید غیبازددویر در حال حاضر به دت ممتأسفانه مشکل مه

 ،خاص ورط هبآمارهاي رسمی، کشورهاي اسالمی عموماً و جمهوري اسالمی ایران  برپایۀود. ش یم
ایـن  سـهم نـاچیزي از    ،يجهـانگرد توسعۀ  اي بسیار باال در زمینۀه تبرخورداري از ظرفی رغم به

فقط  جهانگرديسهم کشورهاي اسالمی از مجموع درآمدهاي ، 2010صنعت مهم دارند. در سال 
 راهدر عـوض، جهـانگردان مسـلمان مبـالغ هنگفتـی را از       1ه اسـت؛ کل درآمد جهانی بـود 7/13

رشـد   اي اخیـر رونـد روبـه   هـ  لآمار سا الح نباایند. ا هجهانگردي و سفر، عاید دیگر کشورها کرد
مشکالت اقتصادي و ناامنی در بسیاري  رغم به 2هد.د یرا در کشورهاي اسالمی نشان م جهانگردي

 جهـانگردي هد کـه جمعیـت گردشـگران و شـمار سـفرهاي      د یآمارها نشان م ،از مناطق جهان
، جهـانگردي اي فـراروي  هـ  شبسیاري از چـال  رغم به، 2014افزایش است. در سال  همچنان روبه

میانه حتی شمار بازدیدکنندگان از خاور ند.ا هداشت جهانگردينفر سفر  میلیون 135میلیارد و  یک
 3میلیون نفـر بـوده اسـت.    50درصد افزایش، حدود  با پنج ،کالت فراوان در این منطقهمش رغم به

سازي براي رعایت  که کشور مالزي پیشگام آن بوده و سعی در زمینه 4"گردشگري حالل"جنبش 
   5تواند فرهنگ گردشگري را در میان مسلمانان رونق دهد. مسائل اسالمی براي گردشگران دارد می

                                                        
، »نقش کشورهاي عضو سازمان کنفرانس اسالمی در توریسم جهـانی «الدین افتخاري و دیگران،  . عبدالرضا رکن1

و تحلیلی از وضعیت  . همچنین براي مطالعۀ آمار168 -138، ص1388، پاییز 2، ش 5، س فصلنامۀ ژئوپلیتیک
  گردشگري در کشورهاي اسالمی نک:

Organaization of the Islamic Conference, “International Tourism in the OIC 
Countries 2010: Prospects and Challenges”, Statistical, Economic and Social 
Research and Training Centre for Islamic Countries (SESRIC), Turkey, 2010. 

  .152، صالدین افتخاري رکن.  2
3. World Tourism Organaization, Annual Report 2014, Madrid, 2015.  
4. halal tourism 

  نک:  . براي آشنایی با ابعاد گردشگري حالل5
M. Battour and M. N. Ismail, “Halal Tourism: Concepts, Practices, Challenges and 

Future”, Tourism Management Perspectives (2015), http://dx.doi.org/10.1016/J. 
tmp.2015.12.008. 
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ـ  1،ودشـ  یانقالب اسالمی مربوط مپیروزي ور ما پس از ا که به کشنجتا آ مـان عـواملی ماننـد    گ یب
ر، روح تـ  ماز ایـن مهـ   ؛جنـگ تحمیلـی در ایـن کاسـتی مـؤثر بـوده اسـت        لیلد هبفقدان امنیت الزم 

کـه نمودهـاي آن را در دیگـر     ،تیزي در انقـالب اسـالمی بسـیار برجسـته بـود. ایـن ویژگـی       س هبیگان
 أثیر نبوده است. شـیوة ت یاز توریسم ب نکردن ستقبالا د، در کروان مشاهده ت یکشورهاي اسالمی هم م

هـد کـه برخـی    د یرا در کشورهاي اسـالمی بـا گردشـگران نشـان مـ     گ ماي اساله هبرخی از گرو رفتار
اي تروریسـتی  هـ  هي از اقـدامات گـرو  ا هاي منفی از این پدیده همچنان وجود دارد. هرچند پـار ه یتلق

  جهانگردي.   است تا برخورد با خود پدیدةه  تبیشتر نوعی مبارزه علیه حکوم علیه گردشگران
هـد  د یجوامعی مانند کشور ما که در آن انقالب رخ مـ در  جهانگرديعامل دیگر در کاستی 

نـد:  ا هسـم گفتـ  یکارشناسـان صـنعت تور   کـه  چنـان ردد. گ یگذشته بازم دربارةظرها ن فبه اختال
رى تـ  ه، نشانگر الگوى گسـترد "گذشته"ک جامعه بر سریا و افراد مختلف در ه هظر گرون فاختال«

 شـۀ یجهـانگردى، ر اسـتگذارى  یا در سهـ  شاستگذارى در امر جهانگردى اسـت. تقابـل ارز  یاز س
دان و شمنید اندید  فهد، اختالد ىفکرى روى م اى بزرگه بدر جوامعى که انقال 2».مى داردیقد

د یـ ه چه آثارى را باکنیا دربارةجه یود. در نتش ىشتر میآن جامعه ب گذشتۀ دربارةان قدرت یمتول
ظـر  ن فآورد، اختال مارش هبت یهما مشمرد و به جهانگردان نشان داد و چه آثارى را ک یافتخار مل

  ذارد. گ ىسم اثر منفى میصنعت تور ن برید و ایآ ىد میپد
معناداري  توریسم ارتباط زمینۀ عه هم با نوع سیاستگذاري درجام نوع رژیم سیاسی حاکم بر

روي  جهانگردي راي عملکرد بازتري هستند به پدیدةاالر که داس ماي مرده تدارد. معموالً حکوم
اي هـ  تبا سیاس ایی که بنا دارند کشور راه ت، دولترتیب همین به 3هند.د یخوش بیشتري نشان م

ننـد و نـه از   ک یکشورشان استقبال مانقباضی و بسته اداره کنند اغلب نه از آمدن گردشگران به 
االري سـ  مسازگاري حکومت دینی با مبـانی مـرد   هب هباتوج 4مسافرت مردمشان به دیگر کشورها.

   5لقاعده حکومت دینی نباید از این جهت با صنعت توریسم سر ناسازگاري داشته باشد.ا یعل

                                                        
ها براي گسترش گردشگري در ایران پـیش از پیـروزي    ها و تالش ها، کاستی اي از واقعیت . براي آشنایی با گوشه1

اسنادي از صنعت جهانگردي در جمهور،  رسانی دفتر رئیس یریت و اطالعانقالب اسالمی، نک: معاونت خدمات مد
  . 1380، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، 3-1ش)، ج1357-1301(ایران

 ، ترجمۀ عباس اردکانیان و محمدرضا حبیبی،درآمدى بر صنعت جهانگردىام جنکینز،  . مایکل هال کالین و جان2
  . 73، ص1377تهران، ارمغان، 

  . 69، ص1374، تهران، مانی، مقدمه بر اقتصاد و سیاستگذاري توریسمنژاد،  حسن قره. 3
4. Pierre Vellas, “Tourism” in: Encyclopedia of Public International Law, Elsevier 

Science Publisher, Netherlands, vol. 9, p. 376. 1986. 
هاي اقتدارگرا که با  ساالري نیست. کشورهاي داراي رژیم . البته رواج گردشگري در یک کشور ضرورتاً نشان مردم5

کننـد کـم    درآمدهاي حاصل از گردشگري و خرید سالح موقعیت خود علیه مردم را هرچه بیشتر تحکـیم مـی  
  نیستند. نک: 

Andrew Holden, Tourism Studies and the Social Sciences, London and New York, 
Routledge, 2006, p. 186. 
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گردشـگري در   بـراي ا عامـل، وضـعیت نامناسـب کنـونی را     هـ  هفته دگ شعوامل پی بر افزون
کتـاب  رسـالت ایـن    شـرح ایـن عوامـل،    1جمله ایران، رقم زده است.  آن کشورهاي اسالمی و از

 دربـارة اي فقهـی  هـ  هبـه دیـدگا   فقـط  ان موانع گردشگري در کشورهاي اسالمیس ننیست. بدی
  ود.ش یگردشگري محدود نم

باره کم نبوده  فقهی هم در اینو  2اي ناصواب فرهنگیه یوان کرد که تلقت ی، انکار نمالح نباای 
قوانین و مقررات اسالمی که پـس از پیـروزي انقـالب اسـالمی تـدوین       در اینکهو نیست. شاهد 

بـر   باتکیـه  ،بلکه در قوانین مختلـف  3است،شده گردشگري پرداخته  مقولۀ بهکمتر  تنها نهند ا هشد
غیرمسـلمانی کـه بـه ایـران     اي شدیدي براي بیگانگـان  ه ضاي سنتی در فقه، تبعیه يندب هدست

از گردشـگر   روي هـیچ  بـه این رویکرد، قوانینی است کـه   شناخته است. نتیجۀ سمیتر هبیند آ یم
 ترش رابطۀرایی که اصوالً از گسگ هاي انقباضی و کمینه هدیدگا ا بیفزاییده نند. به ایک یحمایت نم

دار اعتقـاد نـدارد و طیـف    م تکرامند، به نظام انسانی و ک یاستقبال نم غیرمسلمانانمسلمانان با 
اپـذیر  ن باي الزامی و اجتناه ها را در تعامل مسلمان با غیرمسلمان از آموزه ضي از تبعیا هگسترد

اي هـ  قند. این در حالی است که فقدان نظام حقوقی کارآمد و انسانی کـه حـ  ک یاسالم قلمداد م
   4گردشگري است. اپذیر براي توسعۀن باي اجتناه تد از زیرساخکنبنیادین گردشگران را تضمین 

ارتباطات  در ایران هم گسترش اسالم و توسعۀ اي انقالب اسالمیه نیکی از آرما اینکهجالب 

                                                        
. براي مثال دربارة مالحظۀ نقش آزادسـازي هـوایی در توسـعۀ گردشـگري نـک: علـی شـکوري، و سیدمسـعود         1

ریـزي و   برنامه، »ونقل هوایی(مقایسۀ ایران و هند) توسعۀ گردشگري داخلی و آزادسازي حمل«میرطالبی اقدم، 
تبیین «. نیز: علی شکوري، و سیدمسعود میرطالبی اقدم، 104-89، ص 1391، بهار5، ش 16رة ، دوفضا آمایش

، »المللی در ایران و توسعۀ فزایندة آن در ترکیه و امارات متحـدة عربـی   نیافتگی گردشگري بین توسعه سیاستی
  . 16-1، ص1391، 2، ش 2دورة ، فصلنامۀ گردشگري و توسعه

اصغر سعیدي، محمد بهشـتی، و   هاي فرهنگی و ذهنی دربارة گردشگري نک: علی ز تلقی. براي آشنایی با برخی ا2
، ریزي و توسـعۀ گردشـگري   مجلۀ برنامه، »موانع اساسی سیاستگذاري گردشگري از نظر نخبگان«رضا رضوانی، 

  .56-33، ص2، ش 1391پاییز 
طـور مثـال، در قـانون     شتري شده است. بههاي پس از انقالب اسالمی، گاه به توریسم توجه بی . در سیاستگذاري3

بینی شده اسـت. رسـیدن    درصدي صنعت توریسم پیش برنامۀ چهارم توسعۀ جمهوري اسالمی ایران رشد بیست
هـاي مناسـب    بینی زیرساخت هاي فراوان و پیش گمان نیازمند به بسترسازي به این رشد و حتی کمتر از آن، بی

  جمله در زمینۀ فرهنگی و حقوقی است.  از
ها دربارة ترسـیم نظـام    الملل نیز کاستی . جدا از قوانین و مقررات کشور ما و یا کشورهاي اسالمی، در سطح بین4

  حقوقی براي گردشگران همچنان فراوان است. نک:
Pierre Vellas, p. 376.  
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ایی در جهـان موفـق   هـ  ن، کانوجهانگرديفقدان  ازجملهدالیلی  انسانی با جهان بوده است؛ اما به
این در حالی است که فرهنـگ ایرانـی نیـز     1سیاهی از ایران در جهان نشان دهند. ةند چهرا هشد

نـد.  ک یراست و از رویکردهاي بسته و انقباضی در تعامل با مردم جهان استقبال نمگ ناصوالً جها
ذیر است نه سـودمند.  پ ناشتن مرزهاي جغرافیایی و فکري مردم این سرزمین نه امکاد هبسته نگا

اي شـگرف  ه تایمان مردم است با پیشرفدین و  هبانکه مرزهاي بسته، نگگمان کنیم حتی اگر 
فیا، فرهنـگ و دیـن و   أثیر خواهد بود. بر زبان، جغرات یفناوري این انقباض و بستگی ناممکن و ب

بوم پیش و پس از اسالم رویکردي جهانگرایانه حاکم بـوده اسـت. ایـن رویکـرد و     آیین این مرزو
  ده است تا زوال فرهنگ آنان.ارتباط و تعامل وسیع معموالً به پویایی این ملت انجامی

طـورکلی هـم صـادق اسـت. امـروز       همین گفته در مورد جهان اسـالم بـه  نگارنده، به گمان 
بـه تعامـل    ،بیش از هر زمان دیگـري  ،هراسی هایی مانند اسالم مسلمانان براي رویارویی با پدیده

که ترسیم  ،ی این پژوهشبراي دستیابی به هدف اصل رو، دارند؛ ازاین سازنده با غیرمسلمانان نیاز
هاي کلی  کتاب دیدگاه فصل اولهاي اساسی از گردشگر غیرمسلمان است،  نظامی مؤثر از حمایت

کوشیده است تا منازعات  فصل دومگردشگري را از نظر نگارنده توضیح داده است.  ةاسالم دربار
کند  غیرمسلمانان تأکید میگرایی در روابط مسلمانان با  هنکه یکی بر انقباض و کمی را، دو دیدگاه
به تصویر بکشد. از آنجا که ترسیم نظام  ،ورزد گشایش و توسعه و روابط فعال اصرار می رو دیگري ب

حاکم بـر  بدون تبیین اصول بنیادین  ،حقوق گردشگران غیرمسلمان که هدف اصلی کتاب است
از  فصل چهـارم تالش شده است تا این اصول در  ،روابط مسلمانان با غیرمسلمانان ممکن نیست

دلیـل اهمیـت    منابع اسالمی استخراج و استحصال شوند. هرچند پیش از پرداختن به این امر بـه 
به راهبردهاي استنباط اصول حاکم بر روابط مسلمانان با غیرمسلمانان  فصل سوممسائل روشی 

تواند به  هاي متفاوتی که می اها و پارادایماختصاص داده شده است تا به عناصر زمان و مکان و فض
سـاختن   کتاب بـه روشـن   فصل پنجمهاي مختلفی از متون موجود بینجامد توجه شود.  برداشت

هاي رایـج در فقـه پرداختـه اسـت و سـرانجام       نسبت میان عنوان جهانگرد غیرمسلمان با عنوان
  نهد پرداخته است.  میهاي بنیادین گردشگري که به کشور اسالمی پا  به حق ششم فصل

                                                        
رغم  المللی خود به صنعت گردشگري براي اعتبار وجهۀ بین گیري از . براي مالحظۀ جایگاه نامناسب ایران در بهره1

جهانگردي و وجهۀ ملی؛ طراحی مدلی «هاي عظیم نک: نادر جعفري هفتخوانی، و محمدهادي همایون،  ظرفیت
، اندیشۀ مـدیریت راهبـردي  ، »مفهومی براي بهسازي وجهۀ ملی از طریق جهانگردي در جمهوري اسالمی ایران

مـدیریت گردشـگري و وجهـۀ ملـی در     ؛ نیز: نادر جعفري هفتخـوانی،  42-5، ص1389ن ، پاییز و زمستا8ش 
  .1391، تهران، دانشگاه امام صادق(ع)، جمهوري اسالمی ایران



5 

  

  
  فصل اول: 

  گردشگري دربارةاي کلی اسالم ه دیدگاه

  گردشگري و سیر در آیات الهی  .1.1
بـا   تنها نهاند که اسالم د ىک میاى اسالمى داشته باشد، نه هى اندکى با آموزیحتى کسى که آشنا

اسـت، کـه بـر     ا موافقه تنش و مطالعه در فرهنگ و آداب و رسوم ملیدر جهان آفر وگذار گشت
اى گذشـته و حـال،   هـ  تاقـوام و ملـ  خ ین، تـار یم، جهان تکویکر ند. از منظر قرآنک ىد میآن تأک

وانـد آدمـى را بـه حـق و     ت ىمـ  ،سته شودیک در آن نگریى است که هرگاه نا هه و نشانیکدام آهر
وارهـاى  یا و دهـ  فدن سقیز همگان را به دیدآمیى تأکا هونگ هب جیدم نقرآ. سازدقت رهنمون یحق

اى استوار و بلند فرمان ه خکا جا مانده از هاي به ویرانه احب وص ىاى آب به ها، چاه شهر ختۀیفرور
    1ابند.یاب و گوش شنوا دست ی تقیبه دل حق ،ن رهگذریاز ا ،دکنندگانیهد تا بازدد ىم

وانـد کـه   خ یمتمـدن فـرا مـ    یاى مردمـ ه هر نشانما را به اندیشه د جیدم نقرآاتى چند از یآ
اى هـ  هنـد و نشـان  ا هکشاورزى و آبادى دگرگون کردن را براى یند، زما هستیز ىم در جهان تر پیش

هد تـا در آثـار و   د یا فرمان مه نانسا ۀهمبه  جیدم نقرآ 2همچنان پابرجاست.ها  آن ات مادىیح
نافرمانى از خداونـد مـورد خشـم و     علت  هبکه  ،بناهاى متعلق به اقوام سرکش و توانمند گذشته

نام بسیاري از نقـاط مهـم و تـاریخی را     جیدم نقرآ 3عبرت بنگرند. دةیند، به دا هغضب قرار گرفت
ضـمنی   طور به اتیآ ونهگ نایاز  4را گوشزد نموده است.ها  آن ان اهمیتس نذکر کرده است و بدی

 هـا  ا بـه نـوع انسـان   ه نادن آد نا، که حفظ و نشاه نبازدید از این مکا تنها نهود که ش یبرداشت م
 باشـد. سـیرة   يبـه هـدف ارزشـمند    یابیاز دسـت س هنیزمواند ت یرا میده است؛ زیمطلوب و پسند

ـ  این است که این آثار حفظ و حمایت شون جهان عقالي  مـان ایـن سـیرة   گ ید. مبانی اسـالمی ب
ي از گردشگري است که امروزه بـا  ا هآیات یادآور گون ونهگ نای 5ند.ک یعقالیی را تأیید و تشویق م

                                                        
  .9): 30. روم(2  .46-45): 22. حج(1

  

  22-21):40. غافر(3
نیز: محمدهادي همـایون،   ؛80- 55، ص1376، زمستان 14، ش فقه و اصول، »گردشگري در قرآن«. ابوالقاسم یعقوبی، 4

  .208 - 179، ص 14، ش 1387، زمستاننامۀ پژوهش فرهنگی، »سیماي جهانگردي در فرهنگ اسالمی«
محسـن فتـاحی،   نـک:  حقوقی اموال فرهنگـی   ـ هاي اسالمی دربارة وضعیت فقهی . براي مالحظۀ برخی دیدگاه5

  .169-121، ص1393قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی، ، حقوقی  ـ : بررسی فقهیمیراث فرهنگی


