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 و اهمیت. شود می محسوب آن اجراي عامل و گردشگري به مربوط مقررات و قوانین تدوين متولی دولت
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 مقدمه.1

 در كه یاسیس و یفرهنگ ،یاجتماع آثار زین و باال ياقتصاد آثار لحاظ به يگردشگر صنعت

 قانونگذاران توجه مورد همواره دارد، ريپذ رگردشگ يكشورها سطح در و یالملل نیب سطح

 مکان و زمان ازین حسب دور يها سال از و است بوده یالملل نیب يها سازمان و یداخل

. است شده گذاشته اجرا مورد به و هیته نهیزم نيا در يیها العمل دستور و مقررات ن،یقوان

 يسو از و است بحث قابل يادار و یمدن حقوق نظر از سو كي از یداخل قانونگذار توجه

 هم زین يگردشگر یجهان سازمان خصوصا یالملل نیب يها سازمان ،يفریك نظر از گريد

 صنعت نيا افزون روز یتعال يبرا را يیها هیتوص يفریك ۀجنب از هم و یحقوق ۀجنب از

 .اند داد ارائه

 اساسی ركردكا و نقش به توجه با حقوق ديدگاه از گردشگري با آشنايی ضرورت و اهمیت

 در شده حاصل هاي پیشرفت و تغییرات قراردادن نظر مد با و جامعه اقتصاد در آن مهم و

 كشور فرهنگی نظام در تغییرات ايجاد ضرورت و متمدن كشورهاي حقوقی هاي نظام

 اصول بر مبتنی مباحث و مناظرات و تحقیقات اين پرتو در بتوان تا ، شود می مشخص

 .يابیم دست كارآمدي الگوي به فقهی موازين و حقوقی

 كارگر،) است گردشگري صنعت توسعه در اساسی عوامل و علل از يکی حقوقی مقررات

 هايی، حل راه و ها محدوديت اتخاذ با تا است واداشته را كشورها هيرو نيا ،(5ص ،1386

 تدوين بنابراين(. 23ص ،1382 شورچه، و فرهودي) كنند هدايت پايدار جهت در را آن

 ضروري امري آنها براي امنیت ايجاد و گردشگران از حمايت جهت در مقرراتی و وانینق

 با زيادي حد تا خارجی گردشگري رونق و كشور هر به خارجی گردشگران ورود زيرا است،

 چنین طرح اصلی ضرورت.  است مرتبط كند، حمايت آنها حقوق از كه مقرراتی و قوانین

 براي بلکه اقتصادي اهداف براي تنها نه هم آن ردشگري،گ احیاي به مبرم نیاز موضوعی

 توان می زمینه اين در تأمل كمی با حال.  است المللی بین ۀعرص در ايران عظمت بازيابی

 چه) گردشگري هاي جاذبه بودن دارا كنار در كشور هر به گردشگر ورود كه دريافت
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 نظر در آنها ترين مهم از يکی كه است هايی شرط پیش نیازمند( انسانی چه و طبیعی

 جاذب شرايط كنار در كه هستند اصولی آزادي و امنیت.  است گردشگران حقوق گرفتن

 اي دافعه كنونی فرايند ست ا ممکن اگرچه. دارند حیطه اين در را اصلی نقش كشورها،

 امنیت تضمین ۀزمین در اسالمی( فقه) حقوق كه اصل اين در اما باشد گردشگر جذب براي

 بازنگري ژوهش، پ اين تأكید مورد مسئله اما. نیست شکی است فرد به منحصر یشخص

 و گردشگري ۀزمین در كشورمان حقوقی و اسالمی قوانین از برخی روزآمدسازي و

 . است گردشگران

 نیقوان در گردشگران حقوقی مقررات و قوانین از تصويري ارائه پژوهش، اين از هدف

 عمومی اي رويه عنوان به ا محتو تحلیل تکنیك از عموضو بررسی براي. است ايران

 تحلیل مورد استناد، و عمل مورد مقررات و قوانین از اي برگزيده و است شده استفاده

 و ها دستورالعمل قوانین، اسناد، بررسی براي پژوهش اين در.  است گرفته قرار محتوايی

 پژوهش اين علمی مبانی.  است شده استفاده اسنادي روش از شده اعمال هاي رويه

 . است گردشگري مبانی بر تکیه با حقوق علم مفاهیم بر مبتنی

 یگردشگر فیتعر.2

 است، افتهي بیترك بخش دو از باشد، یم يگردشگر آن یفارس معادل كه سميتور ۀواژ

 اي مکتب به اشاره كه يپسوند سم،يا و احتیس مسافرت، گشت، سفر، يمعنا به تور

 كه یمکتب یعني سميتور نيبنابرا. دارد رهیغ و یادب ،یاسیس ،یمذهب ،یفلسف يا شهياند

 یبرخ كه شده ارائه يگردشگر از فيتعر ها ده. است يگردشگر و احتیس آن يفکر هيپا

 یالملل نیب مجامع ريسا و( WTO) يگردشگر یجهان سازمان قبول مورد فيتعار نيا از

 شود، مقصد در شبه كي اقامت به منجر هك يیها مسافرت تمام»: جمله از اند، گرفته قرار

 به( 20ص ،1386،یكاظم.)«باشد سال كي از شیب د،ينبا منزل از بودن دور زمان مدت اما

 سفر از قصد و نباشد سال كي از شیب و ساعت چهار و ستیب از كمتر مدت گريد عبارت
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 ناریسم در تشرك ت،يمامور كار، و كسب دوستان، و اقوام داريد ورزش، استراحت، ح،يتفر

 (94ص ،1374 ،يدیرش.)باشد یمذهب يها تیفعال اي قیتحق مطالعه، معالجه، كنفرانس، اي

 در گردشگري جهانی سازمان. دارد متعددي تعاريف گردشگري مانند نیز گردشگر واژه

 دست زمانی، مدت براي كه كسی»: است كرده توصیف چنین را كامل،گردشگر تعريفی

 خود معمولی سکونت محل يا وطن از غیر كشوري به سال، يك از كمتر و شب يك كم

 می نامیده گردشگر) نیست درآمد وكسب كردن كار او هدف و كند می مسافرت

 تفريح، براي كه شود می كسانی شامل تعريف اين( 205ص ،1397 ون،یاست«)(شود

 يا و ارتزي و درمانی هاي، حرف امور انجام بستگان، و دوستان ديدار تعطیالت، گذراندن

 خارج مرز از صرفا   كه كسانی نتیجه در. روند می مسافرت به ديگر هاي هدف تأمین براي

 شغلشان كه كاركنانی و كشتیرانی و هوايی هاي شركت كاركنان و خدمه مانند شوند، می

 .شوند نمی محسوب گردشگر كند، می اقتضا چنین

 يبرا كه است یكس ستيتور اي گردشگر»: آمده نیچن گردشگر فيتعر در گريد يجا در

 و گردش به كه است یكس زین گردشگر. كند یم مسافرت بردن لذت و خود يخشنود

 (36ص ،1388 پور، مانیسل)« .است مختلف مناظر دنيد یپ در و رود، یم گذار و گشت

 كسانی و هموطنان از اعم دارند، حضور اسالمی كشور در كه را كسانی تمام حقوق اسالم

 آن رعايت و شناسد می رسمیت به را اند شده وارد كشور به اسالمی دولت مجوز با كه

 اجازه با كه هستند افرادي جمله از نیز جهانگردان. است دانسته الزم همگان بر را حقوق

 چنین حقوق هستند مؤظف مسلمانان تمامی و دولت بنابراين آيند، می كشور به دولت

 .بشناسند رسمیت به را افرادي

 نقاط از ديبازد ح،يتفر منظور به كه است یكس ستيتور» یالملل نیب فيتعر اساس بر

 مدت نکهيا بر مشروط كند، سفر يگريد كشور به ارتيز و ورزش تجارت، معالجه، ،یدنيد
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 از كمتر يا فاصله در و نباشد شتریب ماه شش از و كمتر ساعت چهار و ستیب از او اقامت

 (76،ص1382 ،یرضوان«).ردینگ انجام لومتریك 70

 كه یكس گردشگر،»: است نموده فيتعر نگونهيا را گردشگر يجهانگرد یجهان سازمان

. «برد سر به د،يبازد مورد محل در یخصوص اي یعموم اقامتگاه كي در شب كي حداقل

 (77،ص1382 ،یرضوان)

 گردشگران از حمایت اصول و مبانی.3

 روابط در. است عرصه آن در قحقو زيربناي اي عرصه هر در اصول و مبانی شك بدون

 هاي طرف پايبندي كه دارد وجود اصولی نیز، غیرمسلمانان و مسلمانان بین موجود

 بدون و كند می تر مستحکم را المللی بین روابط اصول، اين به هها معاهد و قراردادها

 و دوستانه روابط تحقق به توان نمی گاه هیچ مبانی و اصول اين به پايبندي و توجه

 حاكم اصول و مبانی از برخی. كرد حاصل اطمینان ها، ملت بین آمیز مسالمت مزيستیه

 :است ليذ موارد اسالمی ديدگاه از ديگران با روابط در

 از يکی ها قلب در مهربانی و الفت ايجاد) قلوب تالیف عهد، به وفاي انسانی، كرامت

 با برخورد در كه ديگري اصل ،.(باشد می اسالم به افراد دعوت براي ها راه بهترين

 مسلمانان. است اسالم به دعوت اصل يگیرد، م قرار محور و پايه مسلمان غیر جهانگردان

 فرمودۀ به و نمايند دعوت اسالم دين به را ديگران خويش گفتار و رفتار با دارند وظیفه

 .كرد دعوت خدا دين به را مردم بايد عمل با( ص) اكرم پیامبر

 زین الملل نیب حقوق در یخارج گردشگر حقوق با مرتبط ينظر یمبان االب مطالب بر عالوه

 :است توجه خور در

 یمبتن دگاهيد نخست. دارد وجود یخارج گردشگر حقوق درباره یاساس دگاهيد دو حداقل

 نيا بر كه است یخارج گردشگران و كشورها اتباع حقوق نیب يماهو و یاساس تفاوت بر
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 تیرسم به خود تبعه يبرا كه را یحقوق همه یعتيشر و قانون چیه» كه است استوار مبنا

 يرهگذر جهانگرد اوال  چراكه شناسد ینم تیرسم به یخارج جهانگردان يبرا شناسد یم

 در یكوتاه مدت كه است

 زین را یفيوظا حقوق همه آن ياعطا ا یثان. ندارد حقوق آن به يازین و دارد اقامت كشور

 به جهانگردان به حقوق همه آن ياعطا ثالثا . ديآ ینم بر آنها دهعه از يو كه دارد بدنبال

 و زاده یحاج) «باشد داشته همراه به را يمفاسد بسا چه و باشد ینم جامعه مصلحت

 در كیكالس يکردهايرو يمبنا بر یكل   طور به دگاهيد نيا(. 35ص ،1392 ، همکاران

 نقطه. است یخارج و یداخل اتباع انیم نيادیبن زيتما به قائل و یخصوص الملل نیب حقوق

 حقوق آن اساس بر كه است نيادیبن يبشر حقوق بر یمبتن یدگاهيد دگاه،يد نيا مقابل

 بشر حقوق معاهدات. باشند برخوردار آن از یستيبا افراد همه كه دارد وجود ینيادیبن بشر

 یاسیس يها يآزاد ، عادالنه محاكمه حق لیقب از یحقوق كه دارد داللت موضوع نيا بر

 نظر صاحب هر. دارد تعلق آنها تیمل به توجه بدون افراد همه به برابر يها تيحما و

 بشر حقوق یجهان هیاعالم كه است باور نيا بر شبهه نيا به پاسخ در الملل نیب حقوق

 مستنبط داند یم حقيذ حقوق نيا در را گانهیب اتباع هم و یداخل اتباع چه افراد نيا همه

 يمند بهره است متعه د یدولت هر بشر، حقوق مرتبط یالملل نیب اسناد گريد و هیاعالم از

 حق ب،یترت نيبد. دينما نیتضم خود تیصالح تحت افراد همه يبرا را نيادیبن حقوق از

 يآزاد حق دادگاه، در عادالنه محاكمه حق شکنجه، و مستبدانه فیتوق عدم حق ات،یح

 صرفا  . ردیگ یم تعل ق افراد همه به تیتابع ثیح از زيمات بدون انیب و مذهب ، دهیعق فکر،

 قائل زيتما شهروند ریغ و شهروند يبرا الملل نیب حقوق كه یاسیس و یمدن حقوق تنها

 درودگر، و یمقام) است انتخابات يبرا شدن دايكاند حق و يرأ حق مورد دو در است شده

 يآزاد و حقوق از يمند بهره رد یاساس زيتما الملل نیب حقوق اكنون،(. 159ص ،1396

 حقوق تعه دات توسعه با عمال  و تابد یبرنم یخارج و یداخل اتباع انیم را نيادیبن يها

 حضور، اي عبور است، برخوردار زین یالملل نیب يیقضا هيرو پشتوانه از كه ها دولت يبشر

 سفر به گردشگر جذب يبرا. شد نخواهد حقوق نيا از يمند بهره مانع بودن تبعه اي گانهیب
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 بدون تا ردیگ قرار تيحما مورد افراد نيا حقوق و یمال و یجان تیامن یستيبا كردن

 ها تيحما نيا يتسر حال. كنند نیتأم ها يیجا جابه از را خود نظر مورد مقاصد دغدغه

 يیاجرا ضمانت كه شود یم ها دولت تیمسئول شناختن تیرسم به موجب بشر حقوق به

 و داريپا توسعه بروز اسباب نگونهيا و است گردشگران يها يآزاد و حقوق قبال در

 . شود یم ایمه ملل ياقتصاد و یفرهنگ شرفتیپ

 گردشگردان حقوق.4

 ستمیس تمام در.اند شده دانسته یقانون نظر از گانهیب اتباع قيمصاد از یکي گردشگردان

 در فیل تکا و حقوق نيا اما.  اند گرفته نظر در یفیتکال و حقوق آنان يبرا یحقوق يها

 هیكل“ : دارد یم مقرر رانيا یمدن قانون 5 ماده.  باشدیم متفاوت گوناگون يها نیسرزم

 كه يموارد در مگر بود خواهند رانيا نیقوان عیمط خارجه و داخله اتباع از اعم رانيا سکنه

 ، تیثیح“ :  است داشته مقرر رانيا یاساس قانون 22 اصل و.”  باشد كرده ء استثنا قانون

 كه يموارد در مگر است مصون تعرض از شخاص ا شغل و مسکن ، حقوق ، مال ، جان

 بودن ینیسرزم اصل. است یخارج و یرانيا از اعم اشخاص از منظور.”  كند زيتجو قانون

 تمام نيبنابرا.  است گرفته قرار كشورها تمام رشيپذ مورد يیجزا نیقوان خصوصا نیقوان

 رانيا مقررات و نیقوان از ديبا موقت بطور یحت كنند یم یزندگ انريا در كه یكسان

 یحقوق ستمیس در هم را مجازات و جرم بودن یقانون اصل ما يیسو از. ندينما تیتبع

 نیقوان يحد چه تا باشد ینم اطالع با رانيا نیقوان از كه يا گانهیب.  ميا رفتهيپذ خودمان

 اختالف به توجه با ؟.باشد داشته تیحاكم( یارجخ جهانگردان) گانگانیبرب تواند یم ما

 اي است جرم كه نيا از قيمصاد از یبرخ در یحقوق يها ستمیس انیم ديشد يها نظر

 و راهنما از يا مجموعه جهانگرد ورود از قبل تا است زبانیم كشور فيوظا از نيا ر،یخ

 وضع و سابق نیقوان ينگر باز در ديبا پس. دهد قرار گردشگر اریاخت در را الزم مقررات

 و مياوریب فراهم را جهانگردان جلب موجبات هم تا كرد رفتار متعادل بطور ديجد مقررات

 ديبا امر نيا يبرا.ميینما حراست و حفظ خودمان یفرهنگ راثیم و یعموم نظم از هم
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 و تطابق بشر حقوق يها هیاعالم با اندازه چه تا يجهانگرد به راجع رانيا مقررات مینیبب

 . دارد تعارض

 قرارداد اسالمی دولت با موجود مقررات و قوانین اساس بر كه غیرمسلمانی گردشگردان

 كشور در جهانگرد يا شهروند عنوان به كه زمانی تا شوند، می اسالمی كشور وارد و بسته

 كشورها اين مردم و دولت بر آنان حقوق رعايت كه دارند حقوقی برند، می سر به اسالمی

 .ستا واجب

 حق شناخت، رسمیت به جهانگردان براي بايد كه حقی ترين مهم امنیت، و آزادي حق

 اين كشور به آنها ورود و پذيرش با كه باشد می حیثیتی و مالی جانی، جانبه همه امنیت

 .گیرد می قرار مسلمان ملت و دولت عهده بر حق

 حق شد، كشور وارد قانونی صورت به جهانگردي كه مرور،هنگامی و عبور و اقامت حق

 تا و كند انتخاب آزادانه را خويش مسکن و نموده اقامت اسالمی كشور در داشت خواهد

 .كند اخراج را وي ندارد حق دولت باشد نداده انجام خالفی عمل كه زمانی

 19/2/1310 مصوب ايران، در خارجه اتباع اقامت و ورود به راجع قانون 2 ماده اساس بر

 مراعات با ورود، حق بر عالوه دهند، می بیگانگان به خارجه در ايران رانمأمو كه يديرواد

 رواديد دارنده به نیز را ايران در اقامت روز نود حق بیگانه، اتباع اقامت و ورود قانون مواد

 . دهد می

 بخواهد كه زمانی هر كه داشت خواهد را حق اين شود می وارد كشور به كه اي بیگانه هر

 از بحث در فقها. است شده پذيرفته نیز اسالم مبانی اساس بر حق اين. شود خارج كشور از

 كشور وارد است امان در اينکه گمان به دشمن از فردي كه مواردي در يعنی امان، شبهه

 ،یثان دیشه.)شود بازگردانده خود مأمن به بايد فردي چنین كه معتقدند شود، اسالمی

 (221ص ،1384
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 در بايد. هاست دادگاه و قانون برابر در همه تساوي جامعه در ادافر حقوق از ديگر يکی

 فقیر، و غنی هموطن، و بیگانه رعیت، و حاكم شوند نگريسته يکسان همه ها دادگاه

 و عدالت اجراي قاضی وظیفه. هستند يکسان قاضی نزد همه غیرمسلمان، و مسلمان

 و هستند كسانی چه ظالم و مظلوم اينکه به توجه بدون است ظالم از مظلوم حق گرفتن

 شده، اسالمی كشور وارد موقت طور به حتی كه اي بیگانه دلیل همین به. دارند مقامی چه

 به و كند دعوي اقامه ظالم علیه بتواند كه داد حق او به بايد شود، واقع ظلم مورد چنانچه

 .برسد خود حق

 نیقوان وضع در مهم عناصر.5

 به شود یم آنها انیم از كه دارند توجه یخاص عناصر به نیقوان وضع يبرا يكشور هر در

 اتباع مورد نيد و مذهب ، حاكم عرف و رسوم و آداب ، مکان و زمان احوال و اوضاع

 اغلب:  موجود احوال و اوضاع – الف( 143ص ،1386 ان،يكاتوز. ) كرد اشاره تياكثر

 یمناسب پاسخ بتواند كه يا گونه به شوند یم وضع حاجت رفع و ازین حسب بر نیقوان

 ميندار یقانون يتکنولوژ ویب محصوالت نهیزم در ما مثال بعنوان. باشند مسئله هر يبرا

 نيا يبرا میده رییتغ را یقبل قانون و میبزن الزم اقدامات به دست ميمجبور امر نيا يبرا

 هجامع هر در عرف:  حاكم ورسوم آداب و عرف ـ ب.  مینمان عفب كشورها گريد از كه

 به آنقدر يكشور درهر مردم.  اند حركت در جلو سمت به زین موجود يسنتها و دارد نفوذ

.  كرد جدا شانيسنتها و عرف از آنهارا یآسان به شود ینم كه اند وابسته خود رسوم و آداب

 یم وضع را مناسب قانون و رود یم شیپ یجمع باور نیهم يراستا در هم قانونگذار پس

:  ومذهب نيد – ج.  داشت توجه عرف گوناگون قيمصاد و ماتیتقس به ديبا البته.  كند

 قانون و یمدن قانون رانيا مانند دارد نیقوان دروضع ياديز نقش نيد ها كشور از یبرخ در

 يرو هم ما یاساس قانون اي و دهد یم نشان را موضوع نيا واضح اریبس یاسالم مجازات

 .است متفاوت ریتاث نيا اما دارد را خود ریتاث نيكشورهاد همه در دارد دیتاك امر نيا
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 و ورود ثیح از كه اند كرده وضع جهانگردان مورد در را یمقررات ایدن يها كشور اغلب در

 كشورها از یبعض در یحت و ردیگ صورت كار نيا آسانتر و باشند نداشته یمشکل اقامت

 (.185ص ،2جلد ،1376 ا،ین ارفع. )هستند یازاتیامت يدارا يارز جهت از جهانگردان

 گردشگردى با مرتبط قوانین.6

 توسعه سیاست قانون اين معموال ،. دربردارد را صنعت اين بنیادى قانون جهانگردي، قوانین

 جهانگردى ملى سازمان مالى تأمین منابع و ساختار وظايف، و كندمى ارائه را جهانگردى

. است الزم متعددى ويژه مقررات عالوههب. كندمى تعیین را( جهانگردي اىمنطقه دفتر با)

 هاىرستوران ها،هتل بازرسیِ هاىروش و مجوز صدور شرايط استانداردها، به مقررات اين

 مرتبط جهانگردى اقدامات ديگر و تورها راهنماهاى مسافرتی، هاىآژانس جهانگردي،

 ضرورى آن مالاع و آمده وجودبه هاهتل بندىطبقه نظام كشورها، برخى در. شودمى

 سازوكارهاى. شوندمى تهیه منطقه يا و كشور نیازهاى درک براساس مقررات اين. است

. باشند موجود بايد دائمى اىشالوده با مقررات اعمال براى كارمندان هاىقابلیت و الزم

 .باشند شده بیان مقررات در بايد صنعت اين استانداردهاى اعمال هاىروش

. هستند حائزاهمیت جهانگردى مديريت و توسعه براى مشخص اتمقرر و قوانین بعضى

 كاربرى كنترل و اىمنطقه جهانگردى مناطق تعیین براى مقررات بندىمنطقه به نیاز

 اگر. دارد وجود جهانگردى توسعه خاص مناطق در توسعه استانداردهاى اعمال و زمین

 را آنها كه باشد ورىضر است ممکن دارد وجود حاضر حال در مقررات بندىمنطقه

 را هتلى مناطق قبیل از جهانگردى نوع از زمین هاىكاربرى تا كرد اصالح نحوىبه

 محیطى تأثیر ارزيابى شرايط جمله از زيست،محیط حفظ قوانین وضع. دربرگیرد

 عمومى ضوابط(. نباشند موجود مقررات اين چنانچه) بود خواهد ضرورى( زيستمحیط)

 مقررات سهولت سازي،ساختمان ضوابط و سوزىآتش و ايمنى بهداشت، تندرستی،

 مالیاتى و كارگیرى قوانین آن، متعلقات و مهمانان به مربوط تعهدات قوانین عملیاتی،

 تسهیالت به مربوط مقررات. هستند مهم جهانگردى تسهیالت كار و توسعه براى همگى
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 ونقل،حمل هاىشركت و افراد به مجوز دادن ونقل،حمل نرخ كنترل) ونقلحمل خدمات و

 .دهندمى قرار تأثیرتحت را جهانگردى عملیات نیز( مسافرتی مسیرهاى و ايمنى شرايط

 و طبیعى هاىپارک ديدنی، مناطق بر مبتنى جهانگردى توسعه كشورها، از بسیارى در

 منابع اين نگهداريِ  براى آنها حفظ و هاپارک قوانین. است تاريخى و باستانى هاىمکان

 و شوند كشىنقشه و مشخص بايد قانونى نظر از شدهحفاظت مناطق. هستند مهم بسیار

 .شود نظارت دقت به بايد بازديدكننده و زمین كاربرى

 شدن تصويب حال در كشورها از بسیارى در جهانگرد كنندهمصرف از محافظت قوانین

 جهانگردى مؤسسات تا دانشده طراحى جهانگردان از محافظت براى قوانین اين. است

 .نکنند سوءاستفاده آنها از اخالقى اصول و مديريت فاقد

 جمهوری حقوقی قوانین دید از خارجی گردشگری حقوق جایگاه.7

 ایران اسالمی

 منشور) بشر حقوق منشور نخستین تدوين مدعی ، خود درخشان سابقه با ايران كشور

 گردشگران حقوق اهمیت به توان می ستانبا ايران دوران به نگاهی با. است( كبیر كورش

 اين در آنچه.  برد پی( ساسانیان و اشکانیان هخامنشیان،) حاكم حکومت نگاه از خارجی

 تسهیالت آوردن فراهم قالب در بیشتر بوده، مطرح گردشگري حقوق عنوان تحت دوران

 قرار و تركیلوم 2500 با شاهی هاي جاده هخامنشیان، زمان در مثال .  است بوده سفر

 ، مسیر در اينها جز و پل احداث مخصوص، مأموران گماردن راهنما، هاي میله گرفتن

 .ساخت می فراهم را الزم تسهیالت

 گردشگري امور تنظم و تمشیت براي شمسی، هجري 1314 سال در آنکه از نظر صرف

 اين هك شد تأسیس گردشگري امور اداره نام به سازمانی ايران، سابق كشور وزارت در

 به آن، دنبال به و داد گردشگري عالی شوراي به را خود جاي 1325 سال در سازمان

 سهامی شركت آن از بعد و سیاحان جلب سازمان قانونی، نامه تصويب يك موجب
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 وزارت تأسیس قانون تصويب با 1353 سال در اساسا  آمد، وجود به گردشگري تأسیسات

 شکلی گردشگري، امور به پرداختن زارتخانه،و آن شدن داير و گردشگري و اطالعات

 آن اختیارات و وظايف اجراي در كه بود اي گونه به اين.  گرفت خود به تر جدي

 لزوم به ن آ در كه رسید تصويب به اجرايی اي نامه آيین گردشگري بخش در وزارتخانه

 متن. دگردي تأكید گردشگران و گردشگر هاي نیازمندي تأمین براي تأسیساتی ايجاد

 :است شرح بدين وقت، مجلسین مصوبه و مذكور قانون

 اقامتی، پذيرايی، تأسیسات تکمیل يا و اصالح احیا، ايجاد، ريزي، برنامه  -س.. »

 يا و مستقیم گذاري سرمايه طريق از گردشگري هاي مجتمع و كشور عمومی تفريحی،

 هاي ن سازما با يا و هاآن با مشاركت يا و خصوصی بخش گذاران سرمايه به وام، اعطاي

 قبیل اين بندي ه درج و اداره و تأسیس در نظارت اجازه صدور و ها شهرداري و دولتی

 .مربوط هاي سازمان همکاري با تأسیسات،

 و پیوسته خدمات كلیه فعالیت و تأسیس بر ناظر ضوابط تنظیم و نامه آيین تهیه -ع

 .گردشگري صنعت به وابسته

 هاي رشته در مجرب افراد افزايش منظور به الزم، آموزشی ساتمؤس اداره و تأسیس -ف

 صنعت و اطالعات مختلف

 .مربوط هاي سازمان و ها وزارتخانه همکاري با مورد حسب گردشگري،

 شركت و اي ه منطق و المللی بین و خبري و گردشگري هاي سازمان در عضويت  -ض

 .مربوط المللی بین مجامع و ها كنفرانس در

 و عکس هاي نمايشگاه دادن ترتیب و خاص ههاي جشنوار و مراسم زاريبرگ  -ق

 جاذبه و ها پیشرفت نمايش و اطالعات عرضه منظور به كشور، خارج و داخل در تصوير،

 .كشور گردشگري هاي
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 منظور به كشور، خارج و داخل در گردشگري و اطالعات دفاتر و ادارات ايجاد  -ر

 هاي جاذبه و باستانی آثار مشاهده به گردشگران، شويقت و كشور هاي پیشرفت شناساندن

 .گردشگري به مربوط امور در الزم تسهیالت كردن فراهم و ايران گردشگري

 اير س و گردشگري مؤسسات فعالیت نحوه بر نظارت و تأسیس اجازه صدور  -ش

 همکاري با دارند، فعالیت گردشگري صنعت به مربوط امور در كه خصوصی مؤسسات

 .ربط ذي هاي مانساز

 ساير و كتاب فیلم، مدارک، تصاوير، اخبار، اطالعات، كلیه بندي طبقه و آوري د گر  -ت

 كردن ماشینی و اسناد و اطالعات مركز تشکیل منظور به ايران، به مربوط انتشارات

 مستند و اطالعاتی و آماري هاي مجموعه پخش و نشر و تهیه هدف با مركز، اين خدمات

 .گردشگري نتشاراتا انواع و

 و توسعه امور تمركز و يك ماده در مذكور هاي هدف پیشبرد به كمك منظور به -2 ماده

 اطالعات وزارت به وابسته ايران هاي خانه مركز كشور، از خارج در ايران هاي خانه ايجاد

 اموال، كلیه. شد خواهد اداره سهامی شركت صورت به كه گردد می تشکیل گردشگري و

 .شود می منتقل شركت آن به عینا  نیز موجود هاي خانه تعهدات و ديون ،دارايی

 و كشور گردشگري و اطالعاتی سیاست بر نظارت و ترسیم و تعیین منظور به -3 ماده

 و اطالعات عالی شوراي نام به شورايی ايران، هاي خانه مركز كار گردش نحوه

 .گردد می تشکیل گردشگري

 ورود در بیگانه اتباع كه است شرح بدين بیگانه اتباع مورد در محاك ديدگاه معاصر عهد در

 به مشروط آزادي اين و دارند آزادي باشند داشته تمايل كه نقاطی در اقامت و ايران به

 در بیگانه تبعه يك بنابراين. است مربوطه مقامات از اقامت پروانه اخذ و گذرنامه داشتن

 به ورود براي ثانیا  و باشد معتبر گذرنامه داراي وال ا بايست می ايران كشور به ورود زمان

 طباطبايی، مؤتمنی) كند تحصیل را رواديد يا ويزا يعنی الزم مجوز ايران مقامات از كشور
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 يا گذرنامه كس هر ايران، در خارجه اتباع اقامت و ورود قانون اساس بر ،(33ص ،1370

 اوراق قبیل اين يا و كند استفاده آن از دنبو مجعول به علم با يا و كند جعل را عبور جواز

 پرداخت به يا و سال 3 تا 1 از تعزيري حبس به كند، تحصیل ديگران براي را مجعول

 ،1384 باري، و حجتی) شود می محکوم ريال میلیون سه تا ريال هزار پانصد نقدي جزاي

 به بیگانه افراد ودور تجويز اختیار كه شود می معلوم نکته، اين به توجه با(. 824-825ص

 نظر به ضروري نیز مهم نکته اين ذكر.  است شده شناخته دولت صالحیت در ايران كشور

 صالحیتی كشور، به ورود اجازه يعنی ويزا اعطاي خصوص در دولت صالحیت كه رسد می

 كشور به بیگانه فرد ورود از ضرري كه مواقعی در ديگر، عبارت به. شود می تلقی اختیاري

 مؤتمنی) كند خودداري بیگانه به( ويزا) ورود جواز اعطاي از تواند می دولت است، محتمل

 (.33ص ،1370 طباطبايی،

 صدور به نسبت خارجی سیاحان جلب اهداف تحقق براي است مکلف خارجه امور وزارت

 اتباع اقامت و ورود به راجع قانون 2 ماده و ماده اين مفاد رعايت با آنها براي رواديد

 رواديد صدور با مرتبط هاي دستگاه و ها ه وزارتخان ساير.  كند اقدام ايران در یخارج

 ،1385 شمیري،) اند ماده اين تحقق براي خارجه امور وزارت با همکاري به موظف

 و ها سازمان وظايف شرح اخیر، قرن نیم مصوب گردشگري مقررات ، تشريح(. 90ص

 بررسی آنها، در آمده عمل به اصالحات و گردشگري به وابسته و ربط ي ذ تشکیالت

 و سابق گردشگري شوراي و( 1340 سال در شده تأسیس) سیاحان جلب سازمان عملکرد

 و داري هتل هاي ه آموزشگا از اعم گردشگري خدمات آموزش مراكز عملکرد بررسی نیز

 زارتو هاي فعالیت و عملکرد ارزيابی نهايتا  و اطالعات و گردشگري خدمات عالی مدرسه

 به اما ندارد؛ نیز ضرورت و نیست ممکن فرصت اين در سابق گردشگري و اطالعات

 آخرين به ناگزير برد، پی امروز ايران در گردشگري امتیازات و حقوق به بتوان آنکه منظور

 ايرانگردي صنعت توسعه قانون يعنی اسالمی، انقالب پیروزي از بعد شده تصويب مقررات

 خواهیم گذرا نگاهی آن اجرايی ننامه آيی و 1370 سال ماه مهر مصوب گردشگري و

 .داشت
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 :از است عبارت گردشگري، و گردشگر براي قانون اين در شده بینی پیش امتیازات

 و مستقیم؛ يا شخصی امتیازات( الف

 .گردشگري مناسب بسترهاي ايجاد با مرتبط و غیرمستقیم امتیازات( ب

 :است شرح بدين گردشگر شخص براي شده گرفته نظر در امتیازات

 گمركی؛ هاي معافیت اعمال با متعارف شخصی لوازم خروج و ورود. 1

 ربط؛ ذي ننامه آيی مراعات با كشور مجاز محصوالت يا دستی صنايع خروج. 2

 و آن؛ غیرتجاري جنبه حفظ با مطبوعات و كتاب خروج. 3

 .گمركی ويژه تسهیالت از استفاده. 4

 بشر حقوق یها هیاعالم با ما نینقوا تعارض و تطابق.8

 را آن انیجهان تمام كه میكن یم مشاهده را یمشترك اصول بشر حقوق مقررات در ما

 مقررات و قواعد با نيتبا در كه دارند وجود ینیقوان هم يكشور هر در انداما كرده قبول

 فرق مقررات آن با يكشور نیقوان نکهيا صرف پس.  باشندیم بشر حقوق يها هیاعالم

 يها استیس تمام بودن ريمغا بر یلیدل باشد كرده اتخاذ را مخالف یاستیس و باشد داشته

 ها فرق نيا یاساس علت. بود نخواهد یجهان یمنطق و ستهيشا اهداف با مردم و دولت آن

 لیدل ، دانست اول وهله در جهان مردم رسوم و آداب و یفرهنگ ياختالفها در شود یرام

 يكشور هر یاسیس و ياقتصاد منافع.  دانست ها ملت متعارض منافع در شودیم را دوم

 كه زند دست یاقدامات به يكشور اگر یول. دارد یمهم نقش ها اختالف نيا جاديا در هم

 از نشان العمل عکس نيا ، گردد جهان يها حکومت و مردم از ي اریبس اعتراض موجب

 كه است نيا در ملت كي منافع يیسو از. دارد مردم اي و دولت آن رفتار بودن یمنطق ریغ

 .آورد بدست را يشتریب سود و تیامن تا باشد داشته يا حسنه رابطه قدرتمند دول شتریب با
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 ليذ موارد در شود یم را است شده دانسته مهم بشر حقوق يها هیاعالم در كه آنچه

 ، گرانيد افکار و ديعقا به احترام ، انسان تیشخص به ،احترام ضیتبع عدم:. كرد فهرست

. اشخاص تیتابع و نيد ، زبان ، نژاد ، تیجنس بودن ریتاث یب ، قلم و دهیعق و انیب يآزاد

 یمبتن لو كامن حقوق در یحت يعاد نیقوان و یاساس قانون وضع بهنگام يكشور هر در

 . است گرفته قرار توجه مورد مهم موارد نيا عرف بر

 اریبس موارد نيا. است گرفته قرار دیتاك مورد موضوعات نيا هم رانيا یاساس قانون در

 ها نهیزم نيا در اساس نیهم بر و هستند برخوردار یمختلف قيمصاد از و باشند یم یكل

 آمده بوجود ياریبس يها اختالف ، باشند یم حاكم گوناگون يها عرف چون ياعتبار ي

 و نيد بعنوان اسالم ما یاساس قانون در. است مذهب و نيد در ها اختالف از یکي.  است

 در شد داده گريد انياد كه ي ازیامت تنها و است شده دانسته برتر مذهب بعنوان عهیش

 مذاهب و انياد يبرا تنها عمل يآزاد و رفتار نيا و است خودشان يعباد مراسم انجام

 گذار قانون نظر از یاحترام گريد مذاهب و انيتراد روشن یعبارت به دارد وجود یخاص

 . ندارند نرايا

 از گرانيد ديعقا به حيصر بطور ما نکهيا ندارد قبول بشر حقوق هیاعالم را تفکر نيا

 در.  باشند تر نيیپا ما از یحالت هر در آنان میباش داشته انتظار و ميبنگر زیآم ریتحق ینگاه

 در یتعارض ميشو قیدق اگر اما ، است شده ذكر مسلمانان ریغ به احترام 14 و 13 اصول

 يبرابر عدم مانند است گريد یاشکاالت هم ما يعاد نیقوان در.  دارد وجود اصل دو نیمه

 روبرو موارد نيا با اریبس یاسالم مجازات و یمدن نیقوان در فیتکال و حقوق در مرد و زن

 و طالق امر در یمدن قانون در اتيد و قصاص در یاسالم مجازات قانون در. ميشو یم

 چرا دارد وجود اختالف يجا هم ن مسلمانا يبرا اسالم حقوق نظام ثیح از البته كه ارث

 پس ميگویم درست من ديگو یم كي هر و شود یم انیب یمختلف ریتعاب هيآ كي از كه

 ریتعب خود منافع و رغبت و لیم حسب بر و كردن نگاه گوناگون يها جنبه از را اسالم

 . آورد یم بوجود را یمتفاوت ارا كردن
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 یگروه. گردد یمعرف اسالم از یفیضع چهره كه است علت بر ديمز هم اه تعارض نيا

 خومان فیتکال دي با ما.  باشند داشته قبول را نامش تنها اسالم از یگروه و كنند يتندرو

 وارد كه یمسلمان ریغ كي يبرا باشد باز راه تا ميینما مشخص هم موارد گونه نيا در را

 يبرا میخواه یم ما چون بماند را یمدت يشتریب یراحت و تیامن با بتواند شود یم رانيا

 یعني.  میكن اندک را ها تعارض نيا زانیم دي با میده انجام را يكار گردشگران جلب

 . نباشد كم ميریبگ نظر در جهانگردان يبرا میخواه یم كه را یحقوق مقدار

 یاسالم ریغ كشور كي به یوقت مسلمانان همه و انیرانيا ما میكن نگاه هم منصفانه اگر

 اگر گانهیب اماهمان یمذهب مراسم انجام ثیح از حداقل ميدار یكامل يآزاد میكن یم سفر

 يا گونه به اگر یحیمس كي مثال بعنوان ستین برخوردار ازیامت نيا از شود ما خاک وارد

 نيا و میکنیم تنگ او بر را عرصه مسلمانان ما ديایب تیحیمس غیتبل يبو كه كند عمل

. …و کايآمر و فرانسه انگلستان، ، آلمان در خودمان كه آن حال ميریگ یم او از را حق

 همه از برتر اسالم ميدار اعتقاد چون میكن اعمال را حق نيا یكامل يآزاد با ميدار انتظار

 . است ساز مشکل ما يبرا تصور و فکر نيا خود است انياد

 و بچسبد برما گوناگون يها اتهام سبچ بر كه است بوده تند تفکر نیهم اساس بر ديشا

 مهم اریبس كه ما يیجزا مقررات فراوان يتعارضها حال هر به. دينما شتریب را ما يها درد

 ما.  دهد نشان را خودش موثر و یمنف نقش توانسته بشر حقوق يها هیاعالم با است زین

 به شتریب دشگرانگر ورود خواهان واگر میكن رفتار اعتدال خط به مگر ميندار يا چاره

 يگردشگر موضوع مورد در را خودمان يیجزا نیقوان كه ميناچار میهست خودمان كشور

 در ما منافع هم و گردد حفظ ما یاسالم و یرانيا تيهو هم كه یصورت به ميینما ليتعد

 .شود نیتام جهانگردان جلب
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 یریگ جهینت.9

 رینظ را آن رونق توان ینم ام ا كشورهاست، ياقتصاد منابع نيمهمتر از یکي ،يگردشگر

 یقانون ثیح از ژهيو به یكاف یعمل و ينظر يها پشتوانه وجود بدون گر،يد صنعت هر

 ،یالملل نیب گرانيباز رفتار بر حاكم یحقوق نظام عنوان به نالمللیب حقوق. داشت انتظار

 ياستانداردها – گانگانیب و اتباع از اعم – اشخاص با رفتار در سازد یم متعه د را ها دولت

 تيرعا را یخاص   یحقوق

 نظام. شود یم زین یخارج گردشگران با رفتار درباره یتعه دات شامل تعه دات نيا و كنند

 حق   كي عنوان به را يگردشگر شامل حيتفر از استفاده حا يتلو بشر، حقوق یالملل نیب

 نقل و حمل ناتامکا توسعه و شناسدیم تیرسم به انسان كرامت و سالمت يبرا يضرور

 ساخته فراهم را فرصت نيا آمد، و رفت يآزاد و انسان اراده يآزاد اصل رشيپذ كنار در

 شانيا اقتصاد و فرهنگ در و ديبازد گريد يكشورها به یحق   اثبات یمد ع بتوان تا است

 به نسبت توانند یم خود تیامن حفظ يبرا ها دولت همچنان ن،يا باوجود. دينما مشاركت

 اصل» داشتن نظر در با ديبا كنترل نيا ام ا ندينما اقدام مرزها از خروج و ورود كنترل

 رینظ الملل نیب حقوق یبرخ چارچوب، نیهم در. ديآ عمل به ضیتبع بدون و «يآزاد

 نيا با. نديآ یم كار به زین نيادیبن حقوق از ریفراگ تيحما و ضرورت تناسب، متقابل، رفتار

 هیكل از مند بهره گانهیب كي عنوان به را یخارج گردشگر ،بشر الملل نیب حقوق وصف،

 یمشاركت و یاسیس حقوق از دسته آن جز به رد،یگ یم فرض نيادیبن يها يآزاد و حقوق

. است یخاص   یمل   جامعه به مربوط كه انتخابات يبرا شدن ديكاند و يرأ خق لیقب از

 يگردشگر اخالق یجهان كد سينو شیپ ليذ شده مطرح حقوق همانند یحقوق نیهمچن

 و اطالعات به یدسترس حق ،يیقضا ترافع حق گردشگران، يیجابجا يآزاد بر یمبن

 سفر مخاطرات از اطالع و ازین مورد يارزها ،یبهداشت و يیقضا و يادار خدمات ارتباطات،

 معاهده كي صورت به ندهيآ در رود یم انتظار كه است شده ینیب شیپ یرالزامیغ اسناد در

 .ديدرآ االجرا الزم



 161 رانیا حقوق در یگردشگر یقانون یها چالش                                                                                         

 با حقوق ريسا از مجزا و مستقل حق عنوان به یمشخ ص یتيحما نیقوان ديبا كشورمان در

 نیقوان در شده مطرح يها مدل از استفاده با و یاخالق و یالملل نیب تعه دات به هیتک

 مصون ضمن تا گردد وضع و يساز یبوم ،يیشناسا یخارج گردشگران به نسبت استاندارد

 .شود فراهم یخارج گردشگران شتریب جذب نهیزم ،یالملل نیب یحقوق تیمسئول از ماندن

 بخش اين ۀتوسع براي گردشگري حقوق زمینه در بسترسازي جهت پیشنهاداتی نهايت در

 :گردد می ارائه اقتصادي فعالیت از

 و جهانی رقابت ۀعرص در شدن وارد منظور به المللی بین تحوالت و تغییر پذيرش-1

 گردشگري؛ ۀزمین در موجود هاي نگرش و يدگاههاد تغییر

 فرآيندها به بخشیدن سرعت منظور به قانون، حاكمیت با و كارآمد مديريتی نظام ايجاد -2

 گردشگران براي حمايتی قوانین تدوين راستاي در گرا جمع و برونگرا و فراملی صورت به

 الگويی به غیركارآمد و سنتی روش از مديريتی سیستم اين به بخشیدن سو و سمت و

 اي؛ غیرسلیقه و مؤثر

 با مرتبط مديران و مسئوالن آگاهی سطح ارتقاي و آموزش جهت ريزي برنامه -3

 بسترسازي همچنین و المللی بین سطوح در گردشگران حقوق ۀزمین در گردشگري

 به الزم هاي آموزش ۀارائ همچنین و فرهنگی موانع شناسايی رسانی، اطالع فرهنگی،

 میزبان؛ و میهمان ۀجامع ممرد

 المللی، بین مقررات و قوانین اساس بر گردشگران به مربوط مقررات و قوانین تدوين -4

 قوانین براي تهديدي و آسیب كه صورتی در غیره و ها كنوانسیون بشر، حقوق نهادهاي

 باشد؛ نداشته پی در كشور داخلی

 اخالقی كدهاي تدوين و دنیا سطح در گردشگري اخالقی كدهاي شناسايی و بررسی -5

 شرايط به توجه با المللی، بین گردشگري اخالقی كدهاي جهت در كشور گردشگري

 باشد؛ المللی بین ۀعرص در ارائه قابل كه ايران محیطی و فرهنگی
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 پلیس ۀوسیل به خارجی گردشگران مالی و جانی امنیت برابري و حقوق رعايت -6

 الزم هاي آموزش ۀارائ و كشور در گردشگري و جهانگردي فرهنگ گسترش گردشگري،

 گردشگران؛ با مناسب برخورد براي مردم به

 و محدودكننده مقررات حذف منظور به كشور گردشگري حقوق جامع نظام تدوين -7

 كشور؛ در اداري ساختار اصالح و پويا قوانین جايگزينی و وپاگیر دست

 در زيربط هاي سازمان اجرايی و يتیمدير و نهادي سیاسی، مختلف سطوح هماهنگی -8

 تداخل رفع جهت در مقررات و قوانین اطالح و گردشگري قوانین اجراي و تدوين ۀزمین

 .گردشگري قوانین كارآيی و اثربخشی و اجرايی و بازرسی نظارت، نهادهاي وظايف میان

  منابع

 .تابستان دوم چاپ ، 2 ،جلد یخصوص الملل نیب حقوق ،(1376) دیبهش ا،ین ارفع.1

 محمد، ،یاعراب و یعل ان،يیپارسا: ترجمه ،یسازمان رفتار یمبان ،(1397)نزیراب ون،یاست.2

 .یفرهنگ يها پژوهش دفتر: تهران

 و يگردشگر( 1392) یموس ،یآقاجان و نیعبدالحس زاده، یحاج ،يمهد زاده، یحاج.3

 .دانهم ران،يا يگرد عتیطب و يگردشگر یمل شيهما نیدوم ،يگردشگر حقوق

 ،یكنون یحقوق نظم در یاسالم مجازات قانون ،(1384) یمجتب ،يبار ،يمهد حجتی،.4

 .عدالت ثاقیم: تهران

 .نور امیپ: تهران سم،يتور صنعت و ایجغراف ،(1382) اصغر یعل ،یرضوان.5

 فصلنامه اسالم، دگاهيد از زنان تيمحدود و يگردشگر ،(1374) محمدرضا ،يدیرش.6

 .14ش فقه،
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 ران،يا در يگرد عتیطب توسعه يارهایمع و ها چارچوب ،(1388) يهاد پور، نمایسل.7

 .الملل نیب روابط يعا پژوهش معاونت: تهران

 و پناهندگان خارجه، اتباع مقررات و نیقوان مجموعه ،(1385) فاطمه شمیري،.8

 استمالک و اقامت ورود، به مربوط مقررات و نیقوان بر مشتمل یاسیس يهایندگينما

 . اول چاپ ،يجمهور استير نیقوان انتشار و نيتدو معاونت: تهران خارجه، اتباع

 ،یحجت: مترجم دگان،يداغد كنار در اسالم ،(1384) یعل بن نيالد نيز ،یثان دیشه.9

 . چهارم چاپ رشد، جوانه انتشارات محمدباقر،

 معبد يرگردشگ برد تیظرف رآورد ،(1382) محمود شورچه، و اهلل رحمت ،يفرهود.10

 .3 شماره ،يگردشگر مطالعات كنگاور، شهر يتایآناه

 چاپ برنا، بهمن انتشارات: تهران حقوق، علم مقدمه ،(1386) ناصر ان،يكاتوز.11

 .چهاردهم

 تا مفهوم از) رانيا در يگردشگر صنعت و ینیشهرنش ي توسعه ،(1386) بهمن كارگر،.12

 .مسلح يروهاین يیایجغراف سازمان انتشارات: تهران ،(كار راه

 .سمت انتشارات: تهران ، گردشگري مديريت(. 1386)  يمهد ، كاظمی.13

 از یخارج گردشگران حقوق و يگردشگر بر حق ،(1396) ترایم درودگر، ر،یام ،یمقام.14

 .23 شماره ،يگردشگر توسعه و يزير برنامه مجله الملل، نیب حقوق منظر

 سخن انتشارات بشر، حقوق و یعموم يها يزادآ ،(1370) منوچهر ،یطباطباي مؤتمنی.15

 .تهران


