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 رانیا حقوق در یگردشگر اماکن بر نظارت بر حاکم یحقوق نظام
 

یافت:  یخ در یخ پذیرش:   | 25/۴/۱399 تار  ۱7/۱2/۱399 تار
  1امیر احسانی
 2محسن طهماسبی

 
 چکیده

 و نیقوان نیتدو و یگذارهیسرما با هادولت .شوده نگریسته میتوسع یهالفهؤم از یکی عنوانبه یگردشگر به هامروز
 .ندینما ارائه ،باال تکاثر بیضر با یاقتصاد مولد عنوانبه ،یگردشگر در یبهتر التیتسه اندتالش در ،الزم مقررات

 صنعت یساختریز و بخشاتیح عناصر از یکی آن بر ناظر مقررات و نیقوان و یگردشگر اتسیتأس ،نیب نیا در
 عنوان)به یردشگرگ اماکن بر نظارت بر حاکم یحقوق نظام یبررس هدف با پژوهش نیا .رودیم شماربه یگردشگر

 پژوهش .دینما نییتب یگردشگر اتسیتأس بر را هانظارت گونهنیا ضعف و قوت نقاط کوشدیم (صنعت نیا بستر
 یاکتابخانه روش به الزم اطالعات و شده انجام مقررات و نیقوان از یریگبهره با که است یکاربرد نوع از روشیپ

 اتسیتأس و اماکن تیفعال ینظارت یهاافق مقررات   و نیقوان وجود سوکی از که داردیم انیب جینتا .است شده یگردآور
 و گذارانهیسرما یسرخوردگ موجب متعدد ینظارت ینهادها وجود ،گرید یسو از و است کرده شفاف را یگردشگر

 ،یگردشگر ۀحوز فعاالن شد خواهد باعث ینظارت متناظر و متعدد ینهادها وجود .است شده هحوز نیا در بردارانبهره
 یهاتیفعال شبردیپ یبرا یقانونریغ و یاخالقریغ یهاروش از ،ریوپاگدست مقررات و نیقوان تنوع از یخالص هدف با

  .کنند استفاده خود
 مقررات و نیقوان ،یگرمیتنظ ،رتنظا ،یگردشگر اماکن ،یگردشگر :یدیکل واژگان

 

 مقدمه

 صنعت یگردشگر که نظرند نیا بر نظرانصاحب از یاریبس
 اریبس یهادوره از و دارد بشر خیتار در شهیر صنعت نیا و است
 در هاانسان رایز ؛است داشته رواج گوناگون اشکال در و کهن

 ،غذا افتنی همچون گوناگون علل به هم خیتار ماقبل یهاتمدن
 گرید یوهواآب از ستفادها ای یاحتمال خطرات از دنیگزیدور

 ییهازهیانگ ،زمان گذر با و اندبوده ییجاهجاب به مجبور مناطق

                                                      
 ehsani.mmaster@gmail.com. دکتری مدیریت منابع انسانی، مدرس دانشگاه آزاد اسالمی ،کرج، ایران 1

 یرانکرج, ا ی،دانشگاه آزاد اسالم ی،ارشد حقوق عموم یکارشناس ۀآموختدانش .2

 یتریطوالن یرهایمس به را آنان کاال تبادل و تجارت همچون
 به ندهینما اعزام ها،یامپراتور قلمرو گسترش با .است کشانده
 اعزام یحت و خراج و اتیمال افتیدر هدف با دوردست اماکن

 تکامل ریس نیا. مدعاست نیا انگریب... و یجنگ یروین
 یهادهیپد با روز هر و داشته ادامه امروز به تا یگردشگر

 .میشویم روروبه یگردشگر در یدیجد
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 در ونقلحمل ۀتوسع مرهون یجهانگرد شدنفعال و ظهور
 ونقلحمل صنعت شرفتیپ از قبل تا رایز ،است یامروز جهان

 ۀطبق ۀطیح در سفرها ،مسافرت یبرا التیتسه جادیا و
 ،وانیما ی)نادر است بوده اشراف از یمحدود

 سرعت شیافزا به ونقلحمل در تحول .(1394:یرمضانعل
 انقالب مرهون که دیانجام ینسب شیآسا و یارزان ،سفر لیوسا

 یگردشگر صنعت در تربزرگ یانقالب سازنهیزم و است یصنعت
 ییرایپذ اتسیتأس ۀتوسع و جادیا موجبات و است هشد

 از یناش یاجتماع تراییتغ .است کرده فراهم را یگردشگر
 ۀطبق و شود جادیا دیجد مشاغل تا شد موجب یصنعت انقالب

 یاجتماع دیجد ۀطبق نیا ،جهینت در .ابدی گسترش اجتماع ینایم
 یبرا تقاضا شیافزا و افتی مسافرت و حیتفر یبرا یشتریب توان

 یجا یمیقد یهامسافرخانه .کرد جادیا جامعه در را مسافرت
 گردشگران یرایپذ تا داد یتاقام اماکن و هامتل ،هاهتل به را خود
 که بود یاساس راتییتغ نیا ۀهم سرآغاز یصنعت انقالب .باشد

 یهاگردش اساس و هیپا و افتی ادامه 1850تا1750سال از
  .نهاد بنا ی امروز مفهوم با را یجمعدسته

 از استفاده با و یگردشگر ۀدیپد بودن یچندوجه علت به
 قواعد و حقوق ،یاجتماع علوم در مختلف اتینظر و هادگاهید
 زین و یباالدست اسناد رد و یگردشگر ۀحوز در موجود مقررات و

 مورد را یگردشگر میتوانیم ،اسالم نیمب نید اندازچشم از
  .میده قرار یشتریب نظردقت

 در ،اسالم نید در سند نیترباالدست درحکم ،میکر قرآن
 با نیزم در یگردشگر و احتیس و ریس به را مسلمانان یاتیآ

 نیا از الهام با زین نید انیشوایپ .است خوانده فرا روشن اهداف
 گوناگون یهاعبارت با را یگردشگر ،یانیوح یهاآموزه

 مواهب از یریگبهره و احتیس و ریس به را خود روانیپ و اندستوده
 یزندگ اتیضرور از یکی گفت توانیم .اندکرده قیتشو آن

 یهاراه از ارتباط گسترش ،تاکنون نشیآفر آغاز از یاجتماع
 نیترمهم از یکی احتیس و ریس ،اسالم در .است بوده گوناگون

 مختلف یهانهیزم در تعامل و ارتباط یبرقرار یهاراه نیترمؤثر و
 آبدار و یی)سقا تاس بوده یاقتصاد و یاجتماع و یاسیس

 ریس ۀدربار هیآ شش از شیب ،میکر قرآن در .(1393 :یاصفهان
گاه و انینیشیپ سرگذشت از عبرت هدف با ،نیزم در  از یآ

 137 ۀیآ در خداوند کهچنان ،شودیم دهید ،نشیآفر یچگونگ
ِض  ِفي َفِسیُروا...» :دیفرمایم عمرانآل ۀسور ر 

َ ُظُروا اْل  َف  َفان   َکی 
ِبیَن  َعاِقَبةُ  َکاَن  ُمَکِذِّ  دینیبب و دیکن گردش نیزم یرو )در «ال 

 از شیب قرآن در .(است بوده چگونه کنندگانبیتکذ سرانجام
 فرا نیزم در ریس به زیبرانگ تأمل یاگونهبه را انسان هیآ هفت

 ۀسور در .ردیگ پند آن از و شود آشنا انینیشیپ آثار با تا خواندیم
ِض  ِفي َیِسیُروا َأَوَلم  »:دیفرمایم 44 ۀیآ فاطر ر 

َ ُظُروا اْل  َف  َفَین   َکی 
ِذیَن  َعاِقَبةُ  َکاَن  ِلِهم   ِمن   اَلِّ ُهم   َأَشَدِّ  َوَکاُنوا َقب  ة   ِمن  هُ  َکاَن  َوَما ُقَوِّ  الَلِّ

ِجَزهُ  ء   ِمن   ِلُیع  َماَواِت  ِفي َشي  ِض  ِفي َواَل  الَسِّ ر 
َ هُ  اْل  ا اَن کَ  ِإَنِّ  َعِلیم 

ا  شیپ که یکسان عاقبت نندیبب تا نگشتند نیزم در آنان ای)آ «َقِدیر 
 نه بودند تررومندین نانیا از که همانا بود؟ چگونه بودند هاآن از
 رونیب او قدرت ۀحوز از نیزم در یزیچ نه و هاآسمان در یزیچ

 (تواناست و دانا او نیقی به رفت .نخواهد
 

 یگردشگر  ادوار :۱ جدول
 دستاورد یگردشگر  ۀلیوس گردشگران اهداف هدف ۀجامع یگردشگر  یزمان ۀباز 

 لهیقب تمام خیتار از شیپ ۀدور

 رامونیپ شناخت و یکنجکاو
 )شکار( غذا افتنی

 پناهگاه افتنی
 تیامن کسب و خطر از فرار

 بهتر یزندگ طیمح افتنی

 یخاک یهاراه
 

 یجان تیامن
 ییغذا تیامن

 باستان عهد

 دانشمندان
 زادگاناشراف

 احانیس
 بازرگانان

 ملل ریسا با ییآشنا
 ملل ریسا حکومت ۀنحو با ییآشنا

 اوقات گذران
 بهتر یزندگ طیمح افتنی

 محصوالت تبادل و تجارت

 یخاک یهاراه
 یایدر یهاراه

 

 هاراه ۀتوسع
 تجارت ۀتوسع

 یفرهنگ یختگیآم
 یعلم تبادالت

 ینیزم هانقشه نیاول یطراح
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 دستاورد یگردشگر  ۀلیوس گردشگران اهداف هدف ۀجامع یگردشگر  یزمان ۀباز 

 اوسط قرون

 شانیکش
 دانشمندان

 زادگاناشراف
 احانیس

 بازرگانان

 قلمرو ۀتوسع
 تجارت

 رواج) ینییآ و یارتیز یهاسفر
 (تیحیمس

 فراغت اوقات
 هاناشناخته کشف و ییماجراجو

 یخاک یهاراه
 ییایدر یهاراه

 

 ینیسرزم ۀتوسع
 تیحیمس گسترش

 یفرهنگ ۀتوسع
 فنون و علوم گسترش

 یانوردیدر تجربه تبادل
 ییایدر یبردارنقشه

 یصنعت انقالب
 افراد شتریب

 جامعه

 قلمرو ۀتوسع
 دیجد منابع به یابیدست

 تجارت ۀتوسع
 دیجد یهابازار کشف

 حیتفر
 ثروت شیافزا

 رفاه

 یخاک یهاراه
 ییایدر یهاراه

 یلیر یهاراه
 ییهوا یهاراه

 سفر سرعت شیافزا
 یگردشگر تیمحور با ونقلحمل ۀتوسع

 سفر یهانهیهز کاهش
 یگردشگر تیامن
 یگردشگر رفاه ۀتوسع

 یگردشگر با مرتبط مشاغل جادیا
 سفر یتقاضا شیافزا

 جامعه افراد اسالم شیدایپ

 اتیروا و اتیآ در سفر به قیتشو
 معرفت کسب هدف با

 یخاک یهاراه
 یایدر یهاراه

 ملل و نقاط ریسا با ییآشنا
 رسوم و فرهنگ ریسا با ییآشنا

 خداوند معرفت کسب

 تجربه و عبرت کسب و لأتا

 گرانید شناخت
 تجربه کسب

 یگمراه جینتا ۀمشاهد
 یاله فرمان از یچیسرپ و

 
 یگردشگر ۀحوز ،1404 ۀتوسع اندازچشم سند اساسبر

 از یصددر2 حدودا   سهم ،درآمد دالر اردیلیم25 کسب با دیبا
 نیا .برساند 1402 سال در درصد4 به را یمل ناخالص دیتول

 یگردشگر یجهان سازمان یآمارها اساس بر که است یدرحال
 نیا 1یدالر ونیلیتر1/23 درآمد مجموع از ،2018 سال در

 ،اقتصاد دنیای) است بوده دالر اردیلیم10/5 رانیا سهم ،صنعت
 در توانیم را صنعت نیا سرشار درآمد تیهما .(03/11/97

 یسفر در یمالز ریوز نخست محمد ریماهات سخنان از یبخش
 تیریمد اگر:است معتقد شانیا .کرد جستجو داشت رانیا به که

 ردیگ قرار یمالز اریاخت در اصفهان استان یستیتور یهاجاذبه
 بود خواهد سودآور رانیا یبرا نفت یارزآور با برابر ساالنه

 یبررس با که است یدرحال نیا .(22/12/97 ،اقتصاد یای)دن
 جهان برتر کشور ده فهرست در رانیا قرارداشتن وجود با ،آمارها

 یکم اندازچشم سند یهابرنامه به دنیرس ،یگردشگر ۀنیزم در

                                                      
1 . www.earthworld  

 یگردشگر یدرآمدها ۀسیمقا با .رسدیم نظربه دسترس از دور
 از رانیا سهم که شودیم مالحظه ،جهان یکشورها ریسا و رانیا
 ۀتوسع و یعمران یهابرنامه در است درصد 2 حدود ادرآمده نیا

 و ورکش به واردشده گردشگران و یگردشگر به توجه ،کشور
 نیا درآمد تراز که دهدیم نشان کشور از شدهخارج انیرانیا

 یحت یگردشگر یدرآمدها و دارد یریچشمگ یکسر بخش
 تا میآن بر پژوهش نیا در .کندینم نیتأم را آن یهانهیهز از یمین

 یبررس را یگردشگر اماکن بر نظارت در حاکم یحقوق نظام
 یمناسب یالگو میبتوان تا میابیب را آن ضعف و قوت نقاط و میکن
 رانیا در یگردشگر از یناش درآمد شیافزا و ییزااشتغال یبرا را

  .میده ارائه

 ینظر  یمبان

 ییتوانا کنار در یرامونیپ طیمح کشف و ییجاهجاب و تحرک
 .است نموده طلبتنوع و کنجکاو یموجود را انسان ی  سازگار



 

 

ت
راغ

ت ف
وقا

و ا
ی 

گر
دش

 گر
ریة

نش
 

ورة 
د

۶
ارة 

شم
 ،

۱۱
ان 

ست
 تاب

ر و
بها

 ،
۱۴

۰۰
 

4 

 شده باعث وظهورن یهادهیپد با ییارویرو و هاناشناخته کشف
 باشند داشته گرید موجودات از یشتریب ییجاجابه هاانسان است

 گرچه .است شده منجر یگردشگر هوممف تبلور و شیدایپ به که
 روزافزون گسترش با ،دارد یبشر خیتار در شهیر یگردشگر

 ،ارتباطات و یصنعت یهاانقالب یدستاوردها پرتو در و عیصنا
 خود یکنجکاو حس یارضا یبرا تا داشته آن بر را یآدم
 در دیجد یفضا بروز موجب امر نیا .بپردازد را ییهانهیهز

 یگردشگر و است شده ییزادرآمد تینها در و یاقتصاد ۀعرص
 از یکی عنوانبه ،اشتغال .است کرده بدل نوپا یصنعت به را

 اقتصاددانان است شده باعث ،یاقتصاد موضوعات یهاچالش
 صنعت در یشغل فرصت کی جادیا یبرا یگذارهیسرما زانیم

 مورد و کنند یابیارز گرید عیصنا از ترنییپا اریبس را یگردشگر
 دیتول مهم یهابخش از یکی را یگردشگر و دهند قرار توجه

 یگردشگر که ستا یدرحال نیا .آورند شماربه یمل ناخالص
 و یسازخودرو و نفت از پس جهان یدرآمدزا صنعت نیچهارم

  .(158 :1395 ،انی)جهان است ییایمیش مواد
 از بودن یارشتهانیم و یوجهچند لحاظ به را یگردشگر

 روست نیهم از .کرد یبررس و فیتعر توانیم یمختلف یایزوا
 آمده دستهب مفهوم نیا از یددمتع و مختلف فیتعار تاکنون که

 صنعت شگامانیپ از یکی ،(1931) 1بورمن آرتور .است
 یجهانگرد :است کرده فیتعر نیچن را یهانگردج ،یگردشگر
 و استراحت منظوربه که ردیگیم دربر را ییهامسافرت مجموعه

 شرکت منظوربه ای یشغل یهاتیفعال گرید ای تجارت و حیتفر
میراث  سازمان سایت از نقلبه) .ردیگیم انجام مراسم در

 معاونت -اصفهان استان گردشگری ودستی صنایعفرهنگی، 
 یبرا یگردشگر یالمللنیب ۀیاتحاد که یمسابقات در .(گردشگری

 نیا ،بود گذاشته یگردشگر از جامع یفیتعر آوردندستهب
 ۀمجموع از است عبارت یگردشگر :شد دهیبرگز فیتعر

 ،شودیم منتج آن از که ییهاتیفعال و هاانسان یمکان راتییتغ
 است ییهاخواسته وستنیپ تیواقع به از یناش خود راتییتغ نیا

 با شخص هر در بالقوه و کندیم وادار ییجاهجاب به را انسان که
 .(55 :1385 ،ی)رضوان دارد وجود متفاوت ضعف و شدت

 ریاخ یهادهه در که چندکاره است یصنعت یگردشگر صنعت

                                                      
1. Artur Borman  

 از یاریبس توجه مورد داریپا ۀتوسع یبرا یمنبع عنوانبه
 یاقتصاد راتیتأث از .است گرفته قرار جهان یکشورها

 شیافزا ،یارز درآمد کسب توانیم ریاخ یهادهه در یگردشگر
 شیافزا ،دولت درآمد شیافزا ،زبانیم ۀامعج یمل درآمد
 شیافزا ،یالمللنیب یهاثروت مجدد عیتوز ،یگذارهیسرما

 نام را یمحل یکاالها و یدست عیصنا ۀتوسع ،کار یروین اشتغال
 در ریچشمگ یراتیثأت یگردشگر صنعت ،بهتر عبارت به .برد

 :ازجمله ،است داشته جوامع
 میمستق راتیثأت -

 میرمستقیغ اتریتأث -

  .(Ashly et al., 2007) پویا اتریتأث  -
 یدارا یاقتصاد منظر از یگردشگر امروزه دیتردیب

 یجهان تحوالت .است یتوجهانیشا و فردمنحصربه یهایژگیو
 ستین گذشته نندهما یگردشگر که است نکته نیا دیؤم اقتصاد

 از طلبانهتوسعه یانتظار توانینم پاافتادهشیپ اقدامات با و
 با یجهان اقتصاد که ستا یدرحال نیا .داشت یگردشگر

 صنعت ۀتوسع رو،نیازا ؛است تحول و یدگرگون درحال سرعت
 دیبا .است یاقتصاد شتاب نیا با یهمراه ازمندین یگردشگر

 ،یتیجمع یهاریمتغ و ساختار همچون یعوامل که کرد اذعان
 شدتبه را یگردشگر اقتصاد یمتقاض یکشورها ساختار و شکل
 عوامل که رفتیپذ دیبا نیهمچن .است داده قرار ریتأث تحت
 یدادهایرو در یاسیس و یاقتصاد ،یتیجمع یرهایمتغ ،یفرهنگ

 در یگردشگر تیاهم علت به ،نیبنابرا .ثرگذارندا یگردشگر
 چون یمباحث منظر از اقتصاددانان ،یالمللنیب و یمل اقتصاد
 مخارج ،ییزااشتغال ،ارز تبادل ،پرداخت توازن ،تقاضا و عرضه

 به یاقتصاد عوامل گرید و 2تکاثر بیضر اثرافزایش  ،یگردشگر
 یچارچوب کردیرو نیا .پردازندیم صنعت نیا قیدق یبررس

 ۀتوسع و اقتصاد در آن سهم و یگردشگر لیتحل یبرا مناسب
 یاقتصاد کردیرو یاصل مشکل .کندیم ارائه کشورها یاقتصاد

 ،شودیم یتلق یاقتصاد یادهیپد گرچه یگردشگر که است نیا
 .باشد داشته دنبال به زین یقتصاداریغ اتریتأث است ممکن اما
 ،فرهنگ ،ستیزطیمح به یتوجه معموال   یاقتصاد یکردهایرو

 .ندارد یشناختانسان و یشناختعهجام ،یشناختروان مسائل

2 . Multiplier Index 
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 کردیرو از که است یاهینشر یگردشگر اقتصاد گفت بتوان دیشا
 :1395 همکاران، و یبروجن ضرغام) کندیم تیتبع یاقتصاد

 یگردشگر ۀتپند قلب یگردشگر مکان و گردشگر دیتردیب .(42
 یپ در یگردشگر مکان از دیبازد هنگام گردشگر و است

 یگردشگر مکان کهنیا یبرا .است آن میمفاه وردنآدستبه
 دیبا رانیمد و گذارانیمشخط ،کند جادیا تیفیباک یاهتجرب

 ،مکان انتخاب در مؤثر لعوام ،سفر یبرا گردشگران یهازهیانگ
 است قرار که ییهاتیفعال یینها انتخاب ،نقلوحمل یچگونگ

 نیا از ثرأمت یازهاین زین و شود انجام یگردشگر مکان در
 را گردشگر میتوانیم یزمان فقط .کنند ییشناسا را هاتیفعال
 ،التیتسه ۀوسعت سمت به را یگردشگر اماکن که میکن درک

 زیتما باعث که میده حرکت ییهابرنامه و هاتیفعال ،دادهایرو
 اساس بر که دانست دیبا واقع در .شود هامکان ریسا از مکان کی

 را گردشگر مختلف انواع که است یگردشگر اماکن یارهایمع
 ،همکاران و یزیرون انیاکبر) میکنیم یجداساز و ییاشناس

1394: 11-12).  
 و نیتریهیبد از یادار ساختار هر ردعملک بر نظارت

 و یاسیس مکاتب یتمام در تیریمد یهاوهیش نیتریاصول

 خواه و مشروع خواه-،هاحکومت .رودیم شماربه یاجتماع
 ینظارت یابزارها از خود قدرت میتحک و بسط یبرا -،نامشروع

 اعمال ،کیدمکرات و افتهیتوسعه یکشورها در .ندبریم سود
 در یاجتماع التعد عیتوز هدف با و قانون اساس بر نظارت

 ارتباط نیا در .است یشدنهیتوج ـ فرد نه ـ قانون حکومت ۀیسا
 ۀحوز در را حکومت اهداف ،رو پیش پژوهش هدف به توجه با و

 قرار توجه مورد گردشگری اماکن آن دنبال به و گردشگری
  .داد خواهیم

 از استفاده با و یگردشگر ۀدیپد بودن یوجهچند علت به 
 و حقوق ،یاجتماع علوم منظر از مختلف اتینظر و هادگاهید

 اسناد در نیهمچن و یگردشگر ۀحوز در موجود مقررات و قواعد
 میتوانیم ،اسالم نیمب نید اندازچشم از زین و ،یباالدست

 کهاین به توجه با .میده قرار یشتریب نظردقت مورد را یگردشگر
 به توجه با است، ایرشتهمیان موضوعی گردشگری موضوع

 مفهوم از متعددی تعاریف ،مختلف هایرشته هایدیدگاه وجود
  .است شده ارائه گردشگری اماکن و گردشگری

یف :2 جدول   یگردشگر  تعار

 یگردشگر  فیتعر  سندهینو  سال

 پیرس 1981

 ،تسهیالت ،ونقلحمل ،گردشگري هايجاذبه :از نداعبارت که نمایدمي مطرح را گردشگري سیستم یك در شدهعرضه گروه پنج
  .هازیرساخت سایر و پشتیباني امکانات

 وسیقيم مانند فرهنگي عناصر و ساختنانسا عوامل ،طبیعي هايویژگي ۀدست سه در را گردشگري هايجاذبه همچنین وي
 (1393)به نقل از نصراللهی و همکاران, .است کرده بنديطبقه محلي غذاهاي و عامه فرهنگ ،محلي

1986 
 -جانسن
 وربک

 دو به خود که اصلي عناصر گروه سه در را شهري گردشگري عناصر ،تفریحي یمحصول عنوانهب شهري محیط درنظرگرفتن با
 هايویژگي و شهر فیزیکي هاي)ویژگي سرگرمي هايزمینه و (سرگرمي و ورزشي ،فرهنگي )خدمات فعالیت هايمکان گروه

یه عناصر ،شودمي تقسیم )شهر فرهنگي -اجتماعي  ،پارکینگ مانند) جانبي عناصر و خرید مراکز و هارستوران ،هاهتل مانند (ثانو
  .است کرده بنديطبقه (راهنما هاينقشه و تابلوها ،رسانياطالع مراکز

1992 
 و میل

 سنیمور

 قبیل از چیز همه ۀدربرگیرند واژه این .پیونددمي وقوع به هاگردشگر سفر زمان در که شودمي اطالق فعالیتي به گردشگري ۀواژ
 همچنین .است بازگشت از بعد سفر خاطرات یادآوري و بازگشت ،آنجا در اقامت ،موردنظر مکان به مسافرت ،سفر ریزيبرنامه
 مهمان و میزبان میان که تعامالتي و خریدها نظیر ،دهدمي انجام سفر از بخشي عنوانبه مسافر که است هایيفعالیت شامل

 پیونددمي وقوع به بازدیدکننده براي سفر یط در که است تأثیراتي و هافعالیت تمامي گردشگري ،کهآن خالصه .آیدمي وجودبه

  .دهدمي قرار تأثیر تحت آنجا از بازدید براي را گردشگر تصمیم شهر یك هايجاذبه و شهرت الو 1993

2004 
2002 

 کالرک
 دایفلور

 منجر جوان کارآفرینان جذب به که است تصویري ۀایجادکنند منطقه گردشگري هايجاذبه و سرگرمي ،تفریحي امکانات
  .شودمي
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 را یشترجهانگردیب که یسیسوئ انداناقتصاد ،1942 سال در
 نسبتا   فیتعر بودند داده قرار خود مطالعات و قاتیتحق محور

 مسافرت از که یروابط مجموعه ظهور» :دادند دستبه را یبهتر
 محل کی در ،دائم اشتغال و اقامت بدون ،یبومریغ کی اقامت و
 نیا .(82 :1395 ،ساربان و همکاران یدری)ح «دیآیم وجودبه

 (WTO) یگردشگر یجهان سازمان یسو از هامدت فیتعر
 یالمللنیب ۀیاتحاد که یمسابقات در کهنیا تا بود شده پذیرفته

 یجهانگرد از جامع یفیتعر آوردندستهب یبرا یجهانگرد
 طبق .شد دهیبرگز فیتعار ریسا انیم از فیتعر نیا ،بود گذاشته

 راتییتغ مجموعه از است عبارت یجهانگرد ،فیتعر نیا
 راتییتغ نیا .شودیم منتج آن از که یتیفعال و هاانسان یمکان
 هاانسان که است ییهاخواست وستنیپ تیواقع به از یناش خود

 و شدت با یشخص هر در بالقوه و کندیم وادار ییجاجابه به را
 فیتعر بنابر .(1385 ،ی)رضوان دارد وجود متفاوت ضعف

 است ییکارها مجموعه یگردشگر» ،یگردشگر یجهان سازمان
 انجام خود یعاد طیمح از خارج یمکان در و مسافرت در فرد که

 آن هدف و کشدینم طول سالکی از شیب مسافرت نیا ،دهدیم
 .WTO, 1997)) .«است گرید یهاتیفعال ای تجارت ،حیتفر

 سازمان و یاجتماع علوم منظر از گفت توانینم نیا وجود با
 از فرد جداشدن چون یموارد شامل فقط یگردشگر یجهانگرد

 مانند ییهاتیفعال و سفر بودنیموقت ،خود یدائم یزندگ محل
  .است دیبازد ای یسرگرم و حیتفر

 رانیا یحقوق نظام در یگردشگر 

 ،یپهلو حکومت با آن ینیگزیجا و قاجار حکومت انقراض با
 با و 1314 سال در یگردشگر در دولت یجد یهاگام نینخست

 برداشته ،کشور وزارت نظر ریز ،یرگردشگ امور ۀادار سیتأس
 یعال یشورا به ،1320وریشهر حوادث از پس ،اداره نیا .شد

 تئیه بیتصو با ،1342 سال در .داد ساختار رییتغ یگردشگر
 الس تا سازمان نیا .شد سیتأس احانیس جذب سازمان ،رانیوز

 امور داد نام رییتغ یگردشگر و اطالعات وزارت به که 1353
  .داشت عهده بر را یگردشگر به مربوط
 وزارت نظر ریز یفرهنگ راثیم سازمان ،1364 سال در
 و 1383 سال از .کرد تیفعال به شروع یاسالم شادار و فرهنگ

 یجهانگرد و یرانگردیا سازمان ،یادار یعال یشورا ۀمصوب با

 ریز و معاونت کی تحت و شد ادغام یفرهنگ راثیم سازمان با
 با مزبور سازمان 1385 سال در .گرفت قرار جمهورسیرئ نظر

 یگردشگر ،یفرهنگ راثیم سازمان و ادغام یدستعیصنا سازمان
 را یگردشگر به مربوط امور که شد لیتشک یدستعیصنا و

 و یاسالم یشورا مجلس بیتصو با ،تیدرنها .داشت برعهده
 و یفرهنگ راثیم گاهیجا یارتقا هدف با و نگهبان یشورا دییأت

 14/5/1398 خیتار از و یسازمان نظر از کشور یگردشگر
 و یدستعیصنا ،یفرهنگ راثیم وزارت به ادشدهی سازمان

  .داد ساختار رییتغ یگردشگر
 و نیقوان به استناد با توانیم زین گردشگران حقوق ۀدرحوز

 با .نمود برجسته را آن مختلف ابعاد کشور در موجود مقررات
 حقوق توانیم رانیا یاسالم یجمهور نیقوان به تیعنا

 ۀاقام و ییقضا ترافع حق .1 :برشمرد بیترت نیا به را ردشگرانگ
 به اماحتر حق .3 ،تیامن نیمأت و اتیح ،یآزاد حق .2 ،یدعو

 و نیقوان با ییآشنا حق .4 ،گردشگران کرامت و تیشخص
 و موقعبه خدمات از یرداربرخو حق .5 و کشور سومورآداب

 کشور به ودرو محض به زین گردشگران ،گرید یسو از .مناسب
 مسلم اصول به احترام .1 :داشت خواهند برعهده را فیتکال نیا

 ،یمدن و ییجزا مقررات و نیقوان تیرعا .2 ،کشور یاساس قانون
 آثار بهنسبت تینسوء عدم .4 ،یاسیس امور در دخالت عدم .3
 و یفرهنگ ،یمل ورسومآداب به احترام .5 ،یفرهنگ راثیم و یمل
  .اقامت مدت یط در یداخل اتباع با حسنه ۀرابط داشتن .6 و ینید

 و قواعد که است نیا بر دهیعق ،یاجتماع علوم منظر از
 را یگردشگر ۀحوز نیادینب نیقوان یاصل بستر یاجتماع مقررات

 ،یتندرست یومعم ضوابط ،یکل طورهب .دهدیم لیتشک
 سهولت ،یسازساختمان ضوابط ،یسوزآتش ،یمنیا ،بهداشت
 و مهمانان به مربوط تعهدات و نیقوان ،یاتیعمل مقررات

 یهمگ ،اتیمال و شانیا یریکارگهب نیقوان و آنان متعلقات
 که دارند ییبسزا تیاهم یگردشگر لیتسه و توسعه درجهت

  .روندیم شماربه یگردشگر یاجتماع مقررات و قواعد جزء

 آن یحقوق ـ ینظر  یمبان و یگردشگر  اماکن

 اماکن بر نظارت بر حاکم یحقوق نظام موضوع در آنچه
 کیتفک و یعموم اماکن مفهوم ،ابدییم تیاهم یگردشگر

 آن به یمعمو اماکن .است یعموم اماکن از یگردشگر اماکن
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 از یخاص قشر ای مردم عموم که شودیم اطالق اماکن از دسته
 ،یخدمات ،یتجار ،یدیتول یهاتیفعال انجام منظوربه جامعه

 و کنندیم تردد آشکارا هامحل آن در یسرگرم و یفرهنگ ،یعلم
 .است شده صادر صالحیذ مراجع یسو از هاآن تیفعال مجوز
 یعموم اماکن ،بالذات یعموم اماکن ۀدست سه به یعموم اماکن

  .رندیپذبخش تصادف حسب یعموم اماکن و عرضال
 و فرهنگ از ثرأمت یاجتماع علوم نظر از یعموم یهامکان

 اماکن توانیم رونیازا .بود خواهد جامعه یافتگیهتوسع زانیم
 در یعموم اماکن ۀدست دو به یاجتماع علوم منظر از را یعموم

 یبندمیتقس مدرن اجتماع در یعموم ماکنا و یسنت اجتماع
 یمتما توافق مورد و یقطع هایبندمیتقس نیا گرچه کرد؛

 یفقه متون یبررس در .ستین یاجتماع علوم نظرانصاحب
 فیتعر به ادرتمب فقها از یشمارانگشت تعداد شودیم مالحظه

 در یسبزوار یعبدالعل دیس همچون ،اندکرده یعموم اماکن
  .الکالم جواهر در جواهر صاحب و االحکام هذبم

 نشده نییتب حقوق علم منظر از یعموم اماکن مفهوم تاکنون
 احصاء یمصداق صورتهب مقررات و نیقوان از یبرخ در قطف و

 مصوب یعموم اماکن ۀنامنییآ به توانیم نمونه یبرا .است شده
 ،2 ۀماد لیذ ،نامهنییآ نیا در .کرد اشاره رانیوز تئیه 1363
 ،هارستوران ،هامسافرخانه ،هاهتل شامل یعموم اماکن

 بند به توانیم ارتباط نیا در .است شده دانسته ...و ،هاونیپانس
 مصوب اتیدخان با مبازره قانون ییاجرا ۀنامنییآ 1 ۀماد 8
  .کرد اشاره زین رانیوز تئیه 1/7/1386

 ۀنامنییآ 2 ۀماد ،است دسترس در یقانون لحاظ به آنچه اما
 که است رانیوز تئیه 1363 مصوب یعموم اماکن ییاجرا

 شمردهبر عنوان 39 تحت یمصداق صورتهب را یعموم اماکن
-925/93/7 ۀشمار یمشورت ۀینظر به توانیم نیبراعالوه .است

 ۀماد موضوع یعموم اماکن فهومم درخصوص 17/4/1393
  .کرد اشاره یاسالم مجازات قانون 619

 انیشا قاتیتحق یگردشگر اماکن مفهوم درخصوص
 افتیدر توانیم هاآن یبررس با که است رفتهیپذ ورتص یتوجه

 و است یگرگردش انواع و اماکن به معطوف قاتیتحق نیا شتریب
 نییتب را یگردشگر اتسیتأس و اماکن مفهوم منظر نیا از

  .اندکرده

 همانند رانیا حقوق در یگردشگر اماکن فیتعر مشکل
 گونههمان ،گرید عبارت به .است یعموم اماکن یحقوق فیتعر
 وجود یحقوق لحاظ به یعموم مکان از یمتقن و قیدق فیتعر که

 ندارد وجود زین یگردشگر اماکن از یمتقن و قیدق فیتعر ،ندارد
 نمونه یبرا .است شده ارائه یمصداق صورتهب موجود فیتعار و
 ،لیتکم ،اصالح ،دجایا ۀنامنییآ 1 ۀماد ج بند به توانیم

 مصوب یگردشگر اتسیتأس یگذارنرخ و یبنددرجه
  .کرد اشاره 11/6/1396

 ۀحوز در کارشناسان نظر و موجود اترقرم و قوانین بررسی با
 تأسیسات یا مکان توانمی مکانی به رسدمی نظربه ،گردشگری
 با را هاانسان که باشد یامتیازات تمامی دارای که گفت گردشگری

 ،آموزشی ،سرگرمی و تفریحی ازجمله مختلف هایانگیزه
 و سیاسی ،ورزشی ،مذهبی ،بازرگانی و تجارتی ،فرهنگی
 داشتنگه و حفظ برای امتیازات آن و کند جلب خودبه تاریخی

 کاربه منطقه آن برای منافع ایجاد و مکان یا منطقه هایویژگی
  .شود گرفته

 ۀنحو ،است تیاهم حائز یگردشگر صنعت یبرا آنچه
 نظربه رونیازا .است یگردشگر اماکن ییشناسا و صیتشخ

 عنصر نیرتمهم یگردشگر مکان یهاجاذبه فیتعر رسدیم
   .رودیم شماربه یگردشگر ستمیس

 به یانیشا کمک یگردشگر یهاجاذبه یبندمیتقس
 یهاجاذبه .کندیم یگرگردش اماکن ییشناسا و یبندمیتقس

 یهاجاذبه ،یدادیرو یهاجاذبه ،یتفرج یهاجاذبه ،یسرگرم
 خصوص نیا در .است دست نیا از یفرهنگ یهاجاذبه و یعیطب

 ۀنامنییآ در ،یدستعیصنا و یگردشگر ،یفرهنگ راثیم سازمان
 ضوابط ،1394 مصوب ...و لیتکم ،اصالح ،جادیا ییاجرا

 کرده حیتشر حوزه نیا فعاالن یبرا را یگردشگر اتسیتأس جادیا
  .است

 یگردشگر  اماکن بر دولت نظارت یحقوق یمبان

 فیوظا از آن بر نظارت و کشور امور یبرا یزیربرنامه
 امور به مرتبط یاهرشته کارشناسان هامروز .است هاحکومت

 ینهادها قدرت دیتحد و نییتع هدف با را یاصول یتیحاکم
 به توانیم که اندبرشمرده حکومت فیوظا اعمال در یتنظار
 و ونقان تیحاکم اصل ،قوا کیتفک اصل ،تیصالح عدم اصل
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 یمبان یبررس در و ارتباط نیهم در .کرد اشاره یندگینما موضوع
 اماکن و ماع طورهب یعموم اماکن بر حکومت نظارت

 ۀماد و 221 ۀماد 16 بند به توانیم ،اخص طوربه یگردشگر
 هجری 1325 مصوب اتیوال و التایا لیتشک قانون 325
 ۀنامنییآ و 1369 صوبم ناجا قانون 4 ۀماد 14 بند و قمری
 اماکن بر نظارت از هدف یکل طورهب .کرد اشاره یعموم اماکن
 شهروندان حقوق نیمأت ابتدا در توانیم را یگردشگر و یعموم

 یچگونگ اما .دانست اماکن نیا در یاخالق تیامن جادیا سپس و
 مباحث از همواره یاجتماع یزندگ در دولت ۀمداخل
 بوده یحقوق مختلف مکاتب در جوامع یتمام در زیانگبرچالش

 ،ییقضا یهاحوزه در توانیم را دولت ۀمداخل رونیااز .ستا
 استناد به .دکر یبندمیتقس میمستق دخالت و یگرمیتنظ ،ینیتقن

 تحقق مسئول هیئقضا ۀقو ،یاساس قانون 159 و 156 اصول
 یدادگستر تیصالح در یدادخواه به یدگیرس و است عدالت
 در یاسالم یشورا مجلس ،71 اصل طبق .است شده دانسته
 قانون تواندیم یاساس قانون در مقرر حدود در مسائل عموم
 ،یاساس قانون صدودهمکی اصل 3 بند اساس بر .کند وضع

 یرهبر ۀعهد بر نظام یکل یهااستیس یاجرا حسن بر نظارت
  .است

 رانیا یفرادست نیقوان و اسناد در یگردشگر  صنعت درخصوص ذکرشده موارد :3جدول

 رانیا یاسالم یجمهور یاساس قانون  .است نشده یااشاره ،آن یرامونیپ موضوعات و یگردشگر درخصوص

 1404 افق در رانیا اندازچشم سند  .است نشده یااشاره ،آن یرامونیپ موضوعات و یگردشگر درخصوص

 کشور یعلم جامع ۀنقش سند  .است نشده یااشاره ،آن یرامونیپ موضوعات و یگردشگر درخصوص

 کمک و رانیا و یاسالم فرهنگ و تمدن راثیم شناساندن و دانش و تجربه تبادل جهت در یجهانگرد و یرانگردیا ۀتوسع و تیتقو
 تیهدا و جذب و یعموم یهامشارکت یدهسازمان و قیتشو ،تیحما با یاسالم و یمل وحدت و تفاهم سطح یارتقا به

  .(3 ۀماد هایمشخط )بخش نهیزم نیا در یردولتیغ یهاهیسرما

 توسعه اول ۀبرنام

 (1372ـ1368)

 (1378ـ1374) توسعه دوم ۀبرنام  .است نشده یااشاره ،آن یرامونیپ موضوعات و یگردشگر درخصوص

 به که یگردشگران ارز دیخر به نسبت یجهانگرد خدمات دفاتر و هاهتل ،ینیزم ،ییایدر ،ییهوا یورود یمباد در کشور یهابانک
 مدارک ۀارائ شرط به ،دارند کشور از خروج قصد که یگردشگران به توانندیم نیهمچن یبانک نظام شعب .کنند اقدام اندآمده رانیا

  .(164 ۀ)ماد بفروشند معتبر یارزها الزم
 اخذ با را یفرهنگ راثیم پاسداران گانی تا شد داده اجازه کشور یفرهنگ راثیم سازمان به یفرهنگ راثیم از حراست و حفظ هدف با

 از حفاظت امر تیتقو به مربوط یهانهیهز نیتأم نیهمچن .(165 ۀ)ماد .دهد لیتشک مسلح یهاروین کل یفرمانده ستاد از مجوز
  .(165 ۀ)ماد یفرهنگ راثیم

 یعال یشورا در کشور یفرهنگ راثیم سازمان سیرئ یفرهنگ یخیتار یبناها و هابافت یایاح و مرمت یاجرا حسن منظوربه
 .یخیتار بافت از حفاظت یبرا یهایشهردار در مناسب یتیریمد سازوکار جادیا .ابدییم تیعضو رانیا یمعمار و یشهرساز

 راثیم و یمل آثار حفاظت و امکانات توسعة یبرا ونسکوی یمال منابع از استفاده جهت الزم طیشرا و امکانات است مکلف دولت
 و یفرهنگ یامجموعه به آن لیتبد و جماران ۀمنطق یسنت و یمیقد بافت حفظ به موظف تهران یشهردار .دینما فراهم یفرهنگ

  .(166 ۀ)ماد است یخارج و یداخل گردشگران و زائران یبرا یخدمات

 توسعه سوم ۀبرنام

 (1383ـ1379)

 وابسته یتخصص ـ یپژوهش یهاموزه ۀتوسع و جادیا ،مجاز منقول یخیتار ـ یفرهنگ اموال دارندگان و نامالک از تیحما و نظارت
 از یبرداربهره و ایاح صندوق جادیا ،کشور مهم یخیتار آثار در یفرهنگ راثیم یهاگاهیپا زیتجه و جادیا ،ییاجرا یهادستگاه به

 و ییشناسا ،رانیا آمار مرکز تیهدا و نظارت با یگردشگر یآمار جامع نظام لیتکم ،کشور یفرهنگ یخیتار اماکن و بناها
 مراکز جادیا ،هیهمسا یکشورها در رانیا یفرهنگ ۀحوز یفرهنگ راثیم از تیحما و ییشناسا ،یفرهنگ و یخیتار آثار یمستندساز

  .(114 ۀ)ماد شگاهینما و موزه ،یستیتور یهادهکده لیقب از کشور یهااستان و هاشهرستان در یلیا فرهنگ آثار و حفظ

 توسعه چهارم ۀبرنام

 (1388ـ1384)

 و مقدس دفاع یتخصص یهاموزه یاندازراه از یمال تیحما ،یگردشگر خدمات دفاتر و هااقامتگاه بر نظارت یبرا یمرکز جادیا
 آثار ۀمیب و یخیتار یبناها نامالک از تیحما ،یردولتیغ بخش توسط ییروستا و یریعشا فرهنگ و آثار حفظ مراکز جادیا و شهدا

  .(11 ۀ)ماد یخیتار و یهنر و یفرهنگ
 یهاتیفعال ،امکانات ۀتوسع ،الزم یهارساختیز نیتأم و هاآن یدهسامان و مقدس یشهرها در زائران یازهاین قیدق ییشناسا

  .(12 ۀ)ماد یارتیز یهاقطب در یارتیز خدمات و یفرهنگ

 توسعه پنجم ۀبرنام

(1390-1394) 

 فرهنگ و باورها ،هاارزش قیتعم منظوربه را دولت ،( 2 ۀماد) است گرفته قرار ششم ۀتوسع ۀبرنام یمحور لئمسا وجز یگردشگر
 ییاجرا یهادستگاه یتمام ،(97 ۀ)ماد است نموده مکلف یگردشگر یهاقطب در امکانات ۀتوسع در یاسالم تیهو بر یمبتن
 یاجرا و هیته. (98 ۀ)ماد ندینما یهمکار یگردشگر و یدست عیصنا ،یفرهنگ راثیم سازمان با ستیبایم توسعه ششم ۀبرنام قانون

 در یخصوص بخش توان از یحداکثر ۀاستفاد ،(99 ۀ)ماد یفرهنگ و یخیتار بافت یدارا یهاروستا یایاح و یسازبه طرح
 ۀ)ماد یگردشگر و یدست عیصنا ،یفرهنگ راثیم جامع و پارچهکی تیریمد بیتصو و هیته و موجود مقررات و نیقوان چارچوب

100).  

 توسعه ششم برنامه
(1400-1396) 
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 .هستند احصا قابل اتینظر از دسته دو ،یگرمیتنظ ۀحوز در
 دوم ۀدست و است خدمت ۀدهندارائه دولت به معتقد که اول ۀدست
 ،سخن گرید به .دارد دیکأت نندهکمیتنظ عنوانبه دولت نقش رب که

 ۀارائ در میمستق که هستند ییهادولت ،دهندهخدمات یهاولتد
 دارانطرف ،مقابل در .دارند فعال حضور خدمات مختلف اعانو

 و یخصوص بخش توسط خدمات ۀارائ به گرمیتنظ لتدو ۀینظر
 ،رانیا یادار ساختار در .معتقدند دولت یگرمیتنظ و نظارت

 را یگردشگر ۀحوز در دولت یگرمیتنظ یهاتیفعال ۀعمد
 داده ۀحوز در .1 :کرد یبررس موضوعات نیا در توانیم

 .5 ؛هتوسع .4 ؛نظارت و کنترل .3 ؛یمال نیمأت .2 ؛)اطالعات(
  .یزیربرنامه.7 ؛رساختیز .6 ؛نیزم یکاربر

 وضع ۀلیوسهب ،میقمست دخالت از هاحکومت یاصل هدف
 یعموم نظم حفظ هدف با یحقوق نظام جادیا ،مقررات و نیقوان

  .است یعموم منافع از انتیص گرید عبارت به ای
 در حکومت اهداف است تیاهم حائز پژوهش نیا در آنچه

 اماکن گاهیجا به توجه با .است یگردشگر اماکن بر نظارت
 در توانیم را حوزه نیا بر حکومت نظارت از فهد ،یگردشگر

  :کرد خالصه بخش چند
 مانساز ۀاساسنام 3 ۀماد طبق :یفرهنگ راثیم حفظ (الف

 مسئول سازمان نیا ،1367 مصوب کشور یفرهنگ راثیم
 شناخته کشور یفرهنگ راثیم یایاح و حفظ ،نظارت ،پژوهش

  .است شده
 به یعموم نظم ،یبنددسته کی در :حسنه اخالق ظحف (ب

 میتقس یالمللنیب یعموم نظم و یداخل یعموم نظم ۀدست دو
 .است یعموم نظم قیمصاد از یکی نهحس اخالق و است شده

 یداخل ۀزحو در یعموم نظم یاصل منابع از یکی ،گرید یسو از
 یگذارقانون یمتول کهنیا به تیعنا با .هستند مقررات و نیقوان
 ،است یحکومت یاصل ارکان زءج رانیا یاسیس ساختار در
 و حسنه اخالق حفظ بابت از حکومت که گرفت جهینت نواتیم

 نیمأت و حفظ در تیمحدود جادیا و یگذارقانون قیطر از
  .کندیم دخالت حسنه اخالق

 و هیاول اهداف زا یکی :یعموم منافع و مصالح حفظ (ج
 آن احقاق و جامعه عموم مصلحت تیرعا حکومت هر یاصل

که ی چیز نآ هر به عمومی منفعت ،دیگر عبارت به .است
 در .شودمی گفته نمایدمی محقق را شهروندان مشروعنیازهای 

 نیادیبن یهاشاخص نییتب با دولت ،ارتباط نیهم
 شیافزا با است تالش رد یگردشگر ۀحوز در یگذاراستیس

  .آورد دستهب جامعه سود به را یشتریب منافع یگردشگر یوربهره
 در کنکاش با :یفرهنگ و یاعاجتم ،یاقتصاد ۀتوسع (د

 که افتیدر توانیم یگردشگر ۀحوز قاتیتحق و هاپژوهش
 رونیازا .شودیم قلمداد یاقتصاد تحرک یبرا یتربس یگردشگر

 یگذارنرخ و یبنددرجه ،لیتکم ،اصالح ،جادیا ۀنامنییآ
 1368 سال در که هاآن تیفعال بر نظارت و یگردشگر اتسیتأس

 به دولت توجه از نشان ،شد اصالح 1384 سال در و بیتصو
 و اجتماع بر آن ریتأث و یگردشگر صنعت یاقتصاد ۀتوسع

  .دارد جامعه فرهنگ
 یمشتر عنوانبه گردشگران :کنندهمصرف حقوق حفظ (هـ

 .ندایگردشگر خدمات و کاال افتیدر خواهان نهیهز پرداخت با
 هجامع از بخش نیا حقوق نیمأت دولت فیوظا از یکی نیبنابرا
 همانند یحقوق از دیبا ،یبوم افراد همچون ،گردشگران .است

 حق ،علتیب بازداشت تیممنوع ،دعوا ۀاقام و ییقضا ترافع حق
 کشور ورسومآداب و نیقوان با آشناشدن حق ،تیشخص به احترام

 برخوردار مناسب و موقعهب خدمات از یبرخوردار حق و زبانیم
 نیمأت منضا مزبور موارد در هاحکومت است ذکر انیشا .باشند

  .اندگردشگران حقوق
 جادیا با هادولت :جرائم و تخلفات بروز با لهمقاب (و

گاه و ییآشنا سازنهیزم توانندیم گوناگون یبسترها  یآ
گاه و ییآشنا زانیم هرچه .باشند زبانیم ۀجامع از گردشگران  یآ
 جرائم و تخلف زانیم باشد شتریب زبانیم ۀجامع از گردشگران

  .ابدییم کاهش
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 قیتحق ۀنیشیپ

 قیتحق ۀپیشین ۀخالص :3 جدول
 سندگانینو  سال عنوان جینتا

 جهان یتجار اقتصاد یاصل ارکان از یکی به ،دیجد عصر نوظهور صنعت عنوانبه یگردشگر
 یگردشگر صنعت از زین توسعه گذاراناستیس و زانیربرنامه از یاریبس .است شده لیتبد
 اتخاذ با تا است واداشته را کشورها هیرو نیا .کنندیم ادی داریپا ۀتوسع یاصل رکن عنوانبه

 یمقررات و نیقوان نیتدو نیبنابرا .کنند تیهدا داریپا جهت در را نآ ،ییهاحلراه و هاتیمحدود
 ،است یضرور یامر هاآن یبرا فضاها نیا تیامن جادیا و یگردشگر اماکن بر نظارت منظوربه
 کند تیحما هاآن حقوق از که یراتمقر و نیقوان با یادیز حد تا یخارج گردشگران ورود رایز

  .است مرتبط

 یخارج گردشگران حقوق گاهیجا
 یحقوق نیقوان و اسالم نگاه از

 رانیا یاسالم یجمهور

 همکاران و یافضل 1389

 یگرشگر ۀدیپد .است جهان در صنعت نیترمتنوع و نیتربزرگ یجهانگرد و مسافرت صنعت
 ییجاهجاب و تحرک نیتربزرگ به است مطرح یفرهنگ-یاجتماع یادهیپد صورتبه خود هک

 از بسیاری که است شده موجب آن ۀشتابند و روزافزون رشد .شودیم اطالق هاانسان
 ،درآمدها توزیع ،هاقیمت ،اشتغال ،درآمدها ،خارجی مبادالت قرن را بیستم قرن نظرانصاحب

  .بنامند گردشگری اتتأسیس و اماکن امنیت ایجاد و نظارت حقوقی قوانین ،مهاجرت

 عوامل یشناخت ۀجامع یبررس
 رانیا در یگردشگر ۀتوسع بر مؤثر

 گرشگران جذب کردیرو )با
 (یخارج

1391 
 و هزارجریبی

 ینجف

 یاسالم یجمهور .است جهان در صنعت ترینمتنوع و ترینبزرگ جهانگردي صنعت امروزه
 قرار گردشگري هايجاذبه وجود نظر از جهان اول کشور ده ردیف در کهاین به توجه با ،ایران
 کشورهاي بین در بلکه جهان کشورهاي بین در تنهانه ،گردشگر و توریسم جذب نظر از ،دارد

 از زیرساختي و زیربنایي امکانات ضعف .ندارد مطلوبي و شایسته جایگاه هم خاورمیانه
 فرهنگي موانع و سیاسي مشکالت و موانع آن از پس و است گردشگري ۀتوسع موانع ترینمهم

  .اندداشته گردشگري ۀتوسع عدم در را اثر بیشترین

 صنعت ۀتوسع موانع بررسي
 اسالمي جمهوري در گردشگري

 ایران

 همکاران و محرابي 1391

 یهادوره در و همواره که گرددیبرم هارساختیز نابسامان تیوضع به ذکرشده مشکالت شتریب
  .است شده پرداخته هاآن به بارها مختلف

 در یگردشگر مشکالت لیدل 84
 رانیا

 غمخوار 1395

 ،کند کمک یمنف یذهن ریتصو جادیا به تواندیم انیجهان ذهن در که یمهم اریبس موارد از یکی
 سفر ییمقصدها به مندندعالقه معموال   جهانگردان .است رانیا در یگردشگر حقوق نییتب عدم
 یحقوق مقررات و نیقوان چارچوب ،ییربنایز خدمات و امکانات و تیامن نظر از که کنند

 ریتصو جادیا در یتوجهقابل نقش امر نیا .باشد داشته یخارج گردشگران با ارتباط در یمشخص
 اطالعات به دارد حق گردشگر هر رایز .داشت خواهد گردشگر جذب تینها در و مثبت یذهن

  .باشد داشته یدسترس خود سفر محل کشور در خود به مربوط ییقضا و یتیامن ،یحقوق

 در یگردشگر صنعت یهاچالش
 رانیا

1396 

 ۀاندیشکد
 هایسیاست

 و اقتصاد راهبردی
 آرا مدیریت

 و ینهاد یکاریمواز از زیپره و یگردشگر ۀپارچکی تیریمد و جامع یگذاراستیس یطراح
 ریمس یهموارساز یبرا آشکار یضرورت یگردشگر ۀحوز در متناقض یهااستیس اعمال از زیپره

  .است رانیا در یگردشگر صنعت ۀتوسع

 صنعت یگذاراستیس یبررس
 یباالدست نیقوان در یگردشگر

 رانیا یاسالم یجمهور

 یسیو یهاد 1396

 شیافزا و یاتیعمل یهانهیهز کاهش به و باشد تجارت یبرا یفرصت تواندیم بشر حقوق به توجه
  .شود منجر شهرت قدرت

 عاننفیذ از :آب و یگردشگر
 آنچه و ،حقوق دارندگان تا گرفته

 انجام دیبا یگردشگر مشاغل
 دهند

 1کول 2013

 . بشر یاساس حقوق نه دانست، یاجتماع حق از ینوع توانیم را یگردشگر
 در تأمل: یگردشگر حقوق
 2015 بشر حقوق و یاجتماع یجهانگرد

 و بیکمک
 2کمانید

                                                      
1. Stroma Cole 
2. Scott Mccabe ,Anya Diekmann 



 

 

قوق
 ح

ظام
ن

 ی
گر 

دش
 گر

کن
اما

 بر 
رت

ظا
بر ن

کم 
حا

 ی
ق ا

قو
 ح

در
ی

ران
 

11 

 قیتحق روش

 یهاهداد که است یکاربرد و یفیک نوع از روشیپ پژوهش
 .است شده یگردآور یاسناد و یاکتابخانه ۀویش به آن ازینمورد

 یجمهور یباالدست نیقوان و متون از هاداده نیتدو و یگردآور
 ۀسالستیب اندازچشم سند یاساس قانون ازجمله رانیا یاسالم

 قانونو  ،کشور یعلم جامع ۀنقش سند ،1404 افق در رانیا
 از پس .است آمده دستبه پنجم تا اول ۀتوسع یهابرنامه
 پژوهش ازیموردن یهاهداد ،قیتحق ینظر چارچوب یسازمدون

 اسناد گاهیجا تیاولو با یباالدست اسناد و نیقوان یمحتوا نظر از
 انقالب از پس ۀتوسع یهامهبرنا یزمان ۀباز در و موصوف

 .است شده ییمحتوا لیتحل و ریتفس و یآوربرون یاسالم
 به ،رانیا در یگردشگر صنعت در ترقیدق نظرامعان منظوربه

 اصالحات و یگردشگر و یفرهنگ راثیم سازمان سیتأس قانون
 نیقوان از ،پژوهش عنوان اساس بر .است شده توجه زین یبعد
 یهانسازما یداخل یاتوسعه یهاطرح و اسناد و کشور یعاد

 آنچههر ،رونیازا .است شده یپوشچشم یگردشگر با مرتبط
 و هاطرح و نیقوان ریسا یمبنا دیبا و داشته یالدستاب نیقوان ۀجنب

 .است بوده پژوهش نیا قیتدق مورد ،ردیگ قرار هابرنامه
 نیا به توسعه ششم ۀبرنام و یگردشگر جامع ۀبرنام سینوشیپ

 اندنشده بیتصو یینها صورتبه مقاله ریتحر زمان تا که علت
 گذاشته کنار پژوهش ندیفرا از ندارند ییمبنا و یقانون ۀجنب و

 یاتوسعه یهابرنامه و هاطرح که است روشن .اندشده
 ،رانیمد رییتغ و هستند گذرا و مدتکوتاه معموال   یسازماندرون

 هابرنامه نیا یسیدگرد موجب دولت رییتغ یکل طوربه و وزرا
  .باشند داشته یباالدست تیماه تواندینم نیبنابرا ،شد خواهد

  لیتحل و هیتجز 

 اماکن ۀتوسع و تیحما ،نظارت یحقوق نظام پژوهش نیا در
 گرفته قرار توجه مورد یباالدست اتمقرر و نیقوان در یگردشگر

 یحقوق سند نیتریعال عنوانبه یاساس قانون یررسب با .است
 ۀحوز به یمیمستق ۀاشار گرچها که شودیم مالحظه ،کشور

 ۀنیزم 44 اصل مانند مختلف اصول طبق ،است نشده یگردشگر
 سند .است شده فراهم یگرگردش ۀحوز در حکومت دخالت

 حکومت نگرش نوع بر ناظر زین 1404 افق در رانیا اندازچشم
 از یصحبت زین قانون نیا در گرچه .است کشور تلفمخ ابعاد به

 نیا اندازچشم توجه انیشا ۀنکت ،است امدهین انیم به یگردشگر
 یکشور رانیا» :داردیم اعالم که است 1404 سال انیپا رد سند

 در یاورفنِّ  و یعلم ،یاقتصاد اول گاهیجا با افتهیعهتوس است
 جهان در بخشالهام ،یانقالب و یاسالم تیهو با منطقه سطح
 ازآنجاکه و «لمللانیب روابط در مؤثر و سازنده عاملت با و اسالم

 نییتب قابل ...واستیس ،گفرهن ،اقتصاد یهاحوزه در یگردشگر
 یحقوق یهاتیظرف جادیا یبرا یبستر را سند نیا توانیم ،است

  .کرد یابیارز یگردشگر اماکن و یگردشگر ۀتوسع ۀحوز در
 یهابرنامه ابالغ و نیتدو با ران،یا یاسالم یجمهور دولت

 و خرد افاهد ،یفرهنگ و یاجتماع ،یقتصادا ۀتوسع ۀسالپنج
 میترس هابرنامه نیا یاندازهاچشم اساس بر را خود کالن

 ابالغ و بیتصو دست نیا از برنامه شش تاکنون که دینمایم
  .است شده

 به ،توسعه اول ۀبرنام یهایمشخط بخش ،3 ۀماد در
 ۀنکت .است شده هپرداخت یگردشگر اماکن و یگردشگر موضوع

 در اندازهاچشم قیدق نییتب فقدان و ییگویکل برداشت قابل
 اول ۀبرنام 3 ۀماد اجمال و ابهام رغمبه .است یگردشگر ۀحوز

 یگردشگر ۀحوز به یااشاره چیه توسعه دوم ۀبرنام در ،توسعه
 مورد یگردشگر جددا  م توسعه سوم ۀبرنام در اما .است نشده
 ۀمقول به ماده 3 ،برنامه نیا ۀماد 99 از و ردیگیم قرار توجه

 با ،قانون نیا 164 ۀماد بنابر .ابدییم اختصاص یگردشگر
 هدف .شودیم لیتسه یارز تبادالت ،هابانک به مجوز یاعطا

 از نوع نیا بر هابانک قیطر از دولت نظارت مجوز نیا از
 سوم ۀبرنام 166 ۀماد اساس بر ،نیابرعالوه .بود یارز ادالتبت

 یشورا تیعضو به کشور یفرهنگ راثیم سازمان سیرئ ،توسعه
 نظارت ینونقا ابزار سازمان تا درآمد یمعمار و یشهرساز یعال
 را کشور یفرهنگ ـ یخیتار یبناها و هابافت یایاح و مرمت بر

 قبال در را یدیجد دکریرو دولت ،بعد ۀبرنام در .باشد داشته
 قانون 114 ۀماد .کندیم اتخاذ کشور یخیتار ـ یفرهنگ اموال
 و نامالک از تیحما و نظارت مجوز توسعه چهارم ۀبرنام

 و ایاح صندوق جادیا و یخیتار ـ یفرهنگ اموال دارندگان
 به شدهنییتع یهاهدف با را یخیتار اماکن و بناها از یبرداربهره

 و توسعه هدف با دولت .کندیم اعطا یفرهنگ راثیم سازمان
 مجوز توسعه ۀبرنام قانون 11 ۀماد اساس بر و یگردشگر لیتسه

 خدمات دفاتر و هااقامتگاه بر نظارت یبرا یمرکز جادیا
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 پنج خالفبر اما .کرد اعطا یفرهنگ راثیم سازمان به یگردشگر
 که کرد مشاهده توانیم توسعه ششم ۀبرنام در ،قبل ۀامبرن

 استفاده آن مشتقات و گردشگر ۀواژ از مورد 26 در قانونگذار
  .دارد مقنن یبرا موضوع تیاهم از نشان که است کرده

 است توسعه شمش ۀبرنام 100ۀماد ب بند تیاهم حائز ۀنکت
 راثیم جامع و پارچهکی تیریمد کندیم مکلف را دولت که

 .اندبرس بیتصو به و هیته را یگردشگر و یدستعیصنا ،یفرهنگ
 بر نظارت و تیریمد ۀنحو یسازپارچهکی ،رنامهب نیا از هدف

 نظربه که است یگردشگر و یدستعیصنا ،یفرهنگ راثیم
 بر نظارت یحقوق یسازنظامند در دولت یهاگام نیاول رسدیم

 یمبان یواکاو از شیپ ،نیبنابرا .باشد آن اتسیتأس و یگردشگر
 یحقوق ینمبا ،رانیا یحقوق نظام در یگردشگر اماکن بر نظارت
 یبررس یگردشگر اماکن از دولت یهاتیحما و هامشوق
  .شد خواهد

 قانون یگردشگر اماکن ۀتوسع یهامشوق نیترمهم از یکی
 1381 مصوب یخارج یگذارهیسرما از تیحما و قیتشو

 ۀحوز در یگذارهیرماس امکان ،قانون نیا اساس بر .است
 شناخته تیرسم به یخارج گذارانهیسرما یبرا هارساختیز

 ساختنفراهم دفه با ،1384 سال در یعنی ،یبعد گام در .شد
 ۀحوز در یخارج و یداخل یگذارهیسرما جلب ۀنیزم

 در یگردشگر قطب و نمونه ۀمنطق 1168 از شیب ،یگردشگر
 ،هاوزارتخانه ۀیکل وو ابالغ شد  بیتصو شورک مستعد نقاط

 به خدمات ۀارائ به یدولت یهاشرکت و سساتؤم و هاسازمان
 30 ۀماد طبق ،درآمدها نیتضم باب از .شدند مکلف مناطق نیا

 آزاد قمناط ۀادار یچگونگ قانون یعموم مقررات
 بلندمدت یهاتیمعاف گذارانهیسرما یبرا ،یصنعت ـ یتجار

 24 ۀماد 1 ۀتبصر استناد به و شد هگرفت ردرنظ یاتیمال ۀسالیس
 یخارج اتباع به نیزم ۀاجار مجوز یاعطا ،مزبور مقررات

 عوارض یهاتیمعاف کاالها یبرخ واردات یبرا شد، لیتسه
 یهافرصت ۀبست و شد گرفته درنظر یهفرودگا و یبندر

 یگردشگر اماکن ۀحوز در گذارانهیسرما یبرا یگذارهیسرما
  .شد بیتصو

 قانون 132 ۀماد «ز» و «ر» بند طبق ،گرید یسو از
 شیافزا و قیتشو منظوربه ،میمستق یهااتیمال

 ،ماده نیا موضوع یواحدها در یاقتصاد یهایگذارهیسرما

 رصدد صفر نرخ با اتیمال قیطر از ،تیماح ۀدور برعالوه
 به توانیم خصوص نیا در .است گرفته صورت یگرید تیحما

 یهانگردج و یرانگردیا ۀتوسع قانون 8 ۀماد ،132 ۀماد «ز» بند
 صنعت ۀتوسع قانون ییاجرا ۀنامنییآ 12 ۀماد ،1370مصوب

 ۀماد اساس بر و نیا از شیپ .کرد اشاره یگردجهان و یرانگردیا
 به چهارم ۀبرنام قانون 29 ۀماد در ،یذیتنف سوم ۀبرنام قانون 131

  .بود شده داده یاعتبار التیتسه یاعطا مجوز هابانک
 یدشگرگر و یدستعیصنا ،یفرهنگ راثیم سازمان نیهمچن

 یامضا به ،نهادها ریاس یهاساختریز از استفاده جهت در ،زین
 طبق .کرد اقدام هاآن تیظرف از یریگبهره یبرا ییهانامهتفاهم

 مقررات از یبخش میتنظ قانون به یمواد الحاق قانون 22 ۀماد
 یپروژها ازیموردن نیزم نیمأت بستر ،1380مصوب دولت یمال

 هدف با یاراض یکاربر رییتغ یبرا یقانون موانع رفع و یگردشگر
 ۀبرنام قانون طبق ژهیوهب آمد؛ فراهم یگردشگر اتسیتأس ۀتوسع
 «پ» بند اساس بر و یفرهنگ مراکز جادیا طیشرا ،هتوسع پنجم

 طیشرا ،ششم ۀبرنام 100 و 98 ،97 ،36 ۀماد «ب» بند و 2 ۀماد
 .شد لیتسه و تیحما را یگردشگر یهارساختیز ۀتوسع
 ۀتوسع مندکردنقانون در دولت یهاهدف عمده از یکی ،نیبنابرا

  .است مولد و گسترده اشتغال جادیا ،نظارت برعالوه ،یگردشگر
 و تیریمد یپراکندگ بیآس بر زین دولت رسدیم نظربه

 توجه یگردشگر و یدستعیصنا ،یفرهنگ راثیم ۀحوز در نظارت
 «پ» بند طبق .است برآمده مشکل نیا رفع به و است داشته
 انیپا تا است مکلف دولت ،توسعه ششم ۀبرنام 100 ۀماد ۀتبصر
 یبرا را الزم اقدامات و داتیتمه ،برنامه قانون یاجرا اول سال

 و یدستعیصنا ،یفرهنگ راثیم جامع و پارچهکی تیریمد
 تدول شودیم مالحظه ،ارتباط نیهم در .آورد فراهم یگردشگر

 سازمان التیتشک یاارتق ۀحیال یط فوق بند یاجرا جهت در
 راثیم وزارت به یگردشگر و یدستعیصنا ،یفرهنگ راثیم

 یشورا مجلس میتقد را یگردشگر و یدستعیصنا ،یفرهنگ
 سال مرداد دهم یعلن نشست در آن اتیکل که کرد یاسالم

  .دیرس ملت ندگانینما بیتصو به یجار
 هاآن عملکرد و هاسازمان بر نظارت ،میدانیم که گونههمان

 یادار انحرافات از یریشگیپ و و اهداف هابرنامه تحقق هدف با
 اصل 3 بند اساس بر .است مدرن ۀجامع یهایژگیو از یکی

 ۀقو فیوظا از نیقوان یاجرا حسن بر نظارت ،یاساس قانون 156
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 ،174 اصل اساس بر و راستا نیهم در .است شده شمرده هیئقضا
 حیصح یاجرا و امور یاجرا حسن بر نظارت ۀفیوظ هیئقضا ۀقو

 .است کرده ضیتفو کشور کل یبازرس سازمان به را نیقوان
 قانون 2 ۀماد «الف» بند استناد به ،کشور لک یبازرس سازمان

 ۀفیوظ ،1393 مصوب کشور کل یبازرس سازمان لیتشک
 برعهده را یلشکر و یکشور ینهادها مستمر یبازرس و نظارت

 طبق زین یگردشگر و یعموم از اعم ناماک یتمام نیبنابرا .دارد
 .رندیگیم قرار یبازرس و نظارت مورد مزبور قانون ضوابط

 یگرید مقررات و نیقوان مفاد طبق یگردشگر اماکن ،نیابرعالوه
 در مقررات و نیقوان نیا ۀعمد که ردیگیم قرار نظارت مورد زین
  .است شده یواکاو پژوهش نیا

 روابط نیتریچالش از یکی همواره کارفرما و رکارگ روابط
 قانون 96 و 1 ،2 ،85 مواد اساس بر .است یاقتصاد ـ یاجتماع

 بر نظارت اعمال ،1369 مصوب رانیا یاسالم یجمهور کار
 ،زین یانتظام یروین .تاس شده مندضابطه کارفرما و کارگر روابط

 و جامعه تیامن و نظم جادیا یعموم اماکن ۀنامنییآ اساس بر
 نقش تواندیم ،1363 مصوب ،تخلفات و جرائم از یریشگیپ

 مزبور، ۀنامنییآ 2 ۀماد اساس بر .دینمااعمال  را خود ینظارت
 یرگردشگ یکاربر احصاشده یعموم اماکن از یاعمده بخش

 برعالوه ،کرد مالحظه توانیم نامهنییآ نیا مفاد یبررس با .دارد
 گزارش ۀارائ و نظارت به موظف یعموم اماکن صاحبان ،سیپل

 استناد به ن،یبراعالوه .هستند صالحیذ مقامات به تخلف موارد
 واحد محل انتقال و صدور بر یانتظام یروین ه،نامنییآ نیا 1 ۀماد

 هدف با و راستا نیهم در .داشت خواهد نظارت یصنف
 سال در کشور یصنف امور نظام قانون ،یصنف امور یگرمیتنظ

 یبخشسامان با تا است برآن قانون نیا .دیرس بیتصو به 1382
 ،دیخر ،لیتبد ،دیتول از یصنف یهاتیفعال تمام یامورصنف

 نیا طبق ،نیهمچن .کند قانونمند را.. .و خدمات ،عیتوز ،فروش
 را مختلف یکارهاوکسب اشتغال ۀنحو و سیتأس ندیفرا ،قانون

  .دارد برَعهده
 تعزیرات قانون 1 ۀماد طبق ،نیز حکومتی تعزیرات سازمان

 لزوم و اقتصادی هایفعالیت بر دولت کنترل و نظارت ،تیحکوم
 اجرای از ناخلفمت ،توزیع ضوابط و گذاریقیمت اتمقرر اجرای
 ،ونقان نیا بنابر .شوندمی تعزیر قانون این مواد اساس برت مقررا
 از خارج ۀعرض ،تکارحا ،یفروشکم ،یفروشگران مانند یموارد

 عدم و کاال ۀعرض از امتناع و اخفا ،متیق درج عدم ،شبکه
  .است مزبور ازمانس یهانظارت توجه مورد فاکتور ورصد

 کشور یصنف نظام قانون و یعموم اماکن ۀنامنییآ گرچه
 کاال ۀارائ ،دارد برعهده را صنوف ۀادار سیتأس بر نظارت

 بر .ردیگ قرار رانیا یمل استاندارد ضوابط تحت دیبا وخدمات
 ۀسسؤم مقررات و نیقوان اصالح قانون 3 ۀماد 4 بند اساس

 از یکی ،1371 مصوب رانیا یصنعت قاتیتحق و استاندارد
 یاستانداردها یاجرا بر نظارت استاندارد ۀسسؤم فیوظا

 تاندارداس یمل سازمان کارشناسان و بازرسان .است یاجبار
 و عرضه ،تمرکز ،یبندهبست ،دیتول یهامحل به مجازند رانیا

  .کنند یبردارنمونه و یبازرس وبروند  خدمات و هاکاال فروش
 و هاهتل مانند یگردشگر اماکن سیتأس در ،است یگفتن

 ۀنامنییآ در مندرج اصول تیرعا ،اهرستوران و هامسافرخانه
 1375 مصوب مانساخت کنترل و یمهندس نظام قانون ییجراا

 راه وزارت ،نامهنییآ نیا 35 و 34 مواد اساس بر .االجراستالزم
 و ضوابط یاجرا بر یمهندس نظام سازمان قیطر از یشهرساز و

 هاساختمان یتمام یاجرا و یطراح در ساختمان یمل مقررات
  .دارد یعال نظارت یعموم یهاساختمان ژهیوهب

 از یریشگیپ و یجان تینام نیمتأ هدف با ،سو گرید از
 و ینشانآتش سازمان ،یسوزآتش مانند بهمترقریغ حوادث

 ۀاساسنام طبق .است شده جادیا شهرها یتمام در یمنیا خدمات
 و فضاها یتمام و وسازساخت بر نظارت ،هاسازمان از نوع نیا

 با مطابق یمنیا یهادستورالعمل ۀیته و یعموم اماکن
 رب نظارت ،نیبراعالوه .است سازمان نیا ۀعهد بر استانداردها

 ،هاموزه ،هارستوران ،هاهتل همچون یصنوف یهاتیفعال یمنیا
  .است ینشانآتش سازمان ۀدهع بر هافروشگاه و هامسافرخانه

 زمان در کرد مشاهده توانیم مقررات و نیقوان یبررس با
 نیا بر خاص ضوابط زین ینفص یواحدها از یبرداربهره
 ۀنامنییآ به توانیم ضوابط نیا ۀعمد از .است حاکم هاتیفعال
 ،یدنیآشام ،یردنخو مواد اصالح قانون 13 ۀماد 3 ۀتبصر ییاجرا

 انیمتصد یتمام که کرد اشاره 1380 مصوب یبهداشت و یشیآرا
 ،یدارنگه ،عیتوز ،دیتول ،هیته مراکز در که یاشخاص و رگرانکا و
 یعموم بهداشت ۀژیو یهادوره دیبا کارند به مشغول ...و روشف

 هنگام در و باشند کرده افتیدر معتبر ۀنامیگواه و گذرانده را
 اماکن رخصوصد .دهند ارائه هاآن به ،بهداشت رسانباز ۀمراجع
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 یهاپناهگاه ،یعیطب آثار ،یمل یهاپارک همچون یگردشگر
 خیتار یهاموزه و وحشباغ ،شدهحفاظت مناطق و وحشاتیح
 مصوب ستیزطیمح یبهساز و حفاظت نیقوان زین یعیطب

موظف  ستیزطیمح از حفاظت سازمان .دارد نظارت 1371
 اتسیتأس که یراتییتغ نوع هر با ،موجود نیقوان اساس بر ،است

 و خاک کیولوژیب و ییایمیش ،یکیزیف وضع در مستحدثات و
 ۀحوز در ،نیبراعالوه .کند مقابله کنندیم جادیا هواوآب
 قانون ،یعیطب یشگرگرد اماکن بر نظارت و یگردعتیطب

 ناظر 1346 مصوب مراتع و هاجنگل از یبردارهبهر و حفاظت
 هرگونه نیبنابرا .بود خواهد یحقوق و یقیحق اشخاص اعمال بر

  .داشت خواهد دنبال به ییقضا گردیپ قانون نیا با ریمغا اقدام
 عمومی اماکن وجود ،است اسالمی کشوری ایران ازآنجاکه

 تشکیالت قانون اساس بر .نیست انتظار از دور مذهبی کاربری با
 ،1363 مصوب خیریه امور و اوقاف و حج سازمان اختیارات و

 داده هاآن برای خاصی ترتیب که اسالمی مذهبی اماکن ۀادار
 ۀعهد بر ،تکایا و دینی مدارس و مساجد ینااستث به ،است نشده

 نظارت است، گفتنی .تاس خیریه امور و اوقاف و حج سازمان
 امور به رسیدگی مرکز با غیرمتروک مساجد ویژههب مساجد بر

  .بود خواهد مساجد
 برای هادولت اقدامات از یکی ،دانیممی که گونههمان

 .است یصنعت ـ تجاری آزاد مناطق ایجاد گردشگری ۀتوسع
 یصنعت ـ تجاری آزاد مناطق ۀادار چگونگی نقانو حسب

 و قشم ،کیش جزایر ابتدا ،1372 مصوب اسالمی جمهوری
 .شدند شناخته صنعتی ـ تجاری آزاد مناطق چابهار آزاد منطقۀ

 آزاد منطقه سازمان ۀاساسنام ۀمطالع با ،نمونه برای
 ۀمنطق سازمان که کرد مالحظه توانمی کیشصنعتی ـ تجاری

 با .تاس گردشگری معاونت عنوان با معاونتی دارای کیش آزاد
 به مربوط هایفعالیت تمامی ،معاونت این یفوظا شرح به توجه

 ،گردشگری اماکن ،گردشگری ۀتوسع و برداریبهره ،تأسیس
 معاونت ۀعهد بر ...و خدماتی مراکز ،سرگرمی و تفریحی مراکز

 سازمان تشکیل قانون به استناد با ،سو دیگر از .است گردشگری
 1382 مصوب کشور دستیصنایع و گردشگری ،فرهنگی ثمیرا

 برای مجوز گونههر صدور اختیارات ،آن بعدی صالحاتا و
 و ایرانگردی اتتأسیس و مسافرتی خدمات دفاتر ایجاد و تأسیس

 به بود اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت ۀعهد بر که انگردیجه

 ،فرهنگی میراث سازمان .است شده واگذار مزبور سازمان
 ،خود سازمانی ۀوظیف اساس بر ،نیز دستیصنایع و گردشگری

 گذارینرخ و بندیدرجه ،تکمیل ،اصالح ،ایجاد ۀنامآیین
 تصویب به 1394 در را هاآن بر نظارت و گردشگری اتتأسیس
  .رساند

 آن 1 ۀماد ج بند در توانمی را نامهآیین این هدف ۀجامع
 که است نامهآیین این 4 ۀدما اهمیت حائز ۀنکت .کرد مشاهده

 ۀپروان ۀکنندصادر مراجع سایر و هاشهرداری داردمی اشعار
 ضوابط رعایت ضمن ،نداموظف گردشگری اتتأسیس ساختمان

 رعایت نیز را سازمان سوی از شدهاعالم مقررات ،خود به مربوط
 و تأسیس ۀنحو و شرایط شده،گفته ۀنامآیین اساس بر .کنند

 سازمان ،اینبرعالوه .است شده حصاا گردشگری اماکن احداث
 نیز گردشگری اتتأسیس از بردارانبهره بر نظارت در خود حق بر
 هایمجموعه مدیران شرایط اعالم با و است کرده کیدأت

 تصویب به نیز را متخلفان با برخورد ابزارهای ،گردشگری
  .است رسانده
 هایحکومت که گرفت نتیجه توانمی شد گفته آنچه از

 ،عمومی قدرت از منبعث یقانون سازوکارهای با ،دموکراتیک
 حقوق ،امنیت حفظ هدف با را جامعه به بخشینظم ۀوظیف

 هاحکومت ابزار .دارند عهده بر ...و حسنه اخالق ،شهروندی
 اجرا و وضع دموکراسی بستر در که است قوانینی شرایط این در

 مقررات و قوانین وضع مواقع برخی در رسدمی نظربه .شودمی
 در که ایگونهبه ،شودمی نظارت پراکندگی باعث وازیم و متعدد
 در هافعالیت برخی ،مقررات و قوانین ودوج رغمبه ،موارد برخی

 و قوانین ،قابلم در و پذیردمی انجام قانونیغیر کامال   شرایطی
 ۀحوز در .کندمی مسدود را قانونی هایفعالیت راه مقررات
 و قوانین وجود شودمی مالحظه نیز گردشگری اماکن بر نظارت

 قانونی هایحمایت وجود با ،اماکن این فعالیت بر ناظر هاینهاد
 عنوانبه گردشگری ۀحوز ۀتوسع و گذاریسرمایه مانع ،هادولت

  .است گسترده مولد صنایع از یکی
 و ضعف اطنق توانمی پژوهش اصلی پرسش به پاسخ در

 همین وجود در را گردشگری اماکن بر نظارت بر حاکم نظام قوت
 ،دیگر عبارت به .کرد جووجست متعدد و متنوع مقررات و قوانین

 فعالیت بر را نظارتی هایافق مقررات و قوانین وجود سو یک از
 دیگر سوی از و سازدمی شفاف گردشگری اتتأسیس و اماکن
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 گذارانسرمایه خوردگیسر موجب متعدد نظارتی نهادهای وجود
 قابل نکات دیگر از .شودمی گردشگری ۀحوز در بردارانبهره و

 گردشگری اماکن بر ناظر قرراتم و قوانین تعدد ۀحوز در اشاره
 وجود زیرا نمود؛ اشاره اداری فساد بروز امکان به توانمی

 ۀحوز فعاالن شد خواهد باعث نظارتی متناظر و متعدد نهادهای
 مقررات و نینقوا تنوع از خالصی هدف با ،گردشگری

 پیشبرد برای را قانونییرغو  یاخالقغیر هایروش ،وپاگیردست
 :شودمی پیشنهاد بنابراین ؛گیرند پیش در خود هایفعالیت

 هدف با ،موجود مقررات و قوانین اصالح با. 1
 میراث سازمان به گردشگری اماکن بر نظارت ،سازیپارچهیک

  .شود محدود دستیصنایع و گردشگری ،فرهنگی
 در هاآن تجمیع و قانونی یهاظرفیت از استفاده با. 2

 هاینظارت ،دستیصنایع و گردشگری ،فرهنگی میراث سازمان
  .شود اعمال الزامی
 نهادهای نمایندگان نظارت ،قانونی کارهایسازو با. 3

 و دستیصنایع و گردشگری ،فرهنگی میراث سازمان در ظارتین
  .شود متمرکز هااستان در هاآن متناظر
 ناظر نظارتی قوانین ویژههب ،گردشگری به معطوف قوانین. 4

  .شوند تجمیع و پاالیش ،گردشگری اتتأسیس و اماکن بر
 و شگریگرد ،فرهنگی میراث سازمان قانونی راتاختیا. 5
 در مقررات و قوانین تدوین ۀحوز در و یابد گسترش دستیصنایع

 ،اداری فساد کاهش هدف با ،الکترونیک دولت ۀتوسع بستر
  .شود ایجاد اجراقابل اجرایی هایضمانت

  منابع

 محمد فرد،شعبانی و امین مالئی، فرجی رسول، ،افضلی
 اسالم نگاه از خارجی گردشگران حقوق جایگاه»(. 1389)
 مجلۀ. «ایران اسالمی جمهوری حقوقی قوانین و

 .140-119 ص ،73 شمارۀ انسانی، جغرافیای هایپژوهش
(. 1394، محمدرضا )یو رضوان یدرضاسع یزی،رون یاناکبر

 : انتشاراتیرازجلد اول. ش ،دشگرانگر یدارپا ۀتوسع
 . 43و  42ص یراز،ش دانشگاه

. (1396) آرا مدیریت و اقتصاد راهبردی هاییاستس اندیشکدۀ
. 19 ص ،«ایران در گردشگری صنعت هایچالش»

http://www.ararc.ir/fa/content/R047  

اقتصاد  ۀتوسع دردولت  نقش»(. 1395منوچهر ) یان،جهان
 ۀفصلنام. «یمقاومتاقتصاد  یتمحور با یرانا یگردشگر

 ص، 9 ۀ، شمار5 دورۀو توسعه،  یگردشگر یپژوهش-یعلم
156-177 . 

 مجنونی صغرا، شیشوان، نیرومند وکیل، ساربان، حیدری
 و بررسی(. »1395) محبوبه نقابی، و علی توتاخانه،

 گردشگری توسعۀ در هادی طرح اجرای نقش ارزیابی
 ،15 دورۀ جغرافیا، و توسعه فصلنامۀ. «توریستی روستاهای

 . 100-79ص ،46 شمارۀ
المللی در میلیارد سفر بین 1 /4ثبت (. »1397دنیای اقتصاد )

: تاریخ چاپ ،4530: روزنامه ۀشمار ,.«2018
  3489195 :خبر ۀشمار ،1397/11/3

: تهران. توریسم صنعت و جغرافیا(. 1385) اصغرعلی رضوانی،
 . 55ص نور، پیام دانشگاه

استان  وگردشگریدستی صنایعفرهنگی،  میراث سازمان
 .(1394گردشگری ) معاونتاصفهان، 

http://www.isfahancht.ir/TourismFa.aspx?

p=94. 
 گردشگری»(. 1393) مهدی اصفهانی، آبدار و محسن سقایی،
 سال بشری، علوم و قرآن مجلۀ«. روایات و قرآن دیدگاه از

 .105-93 ص ،2 شمارۀ سوم،

 مرتضی بذرافشان، حمید، یزدی، ایوبی حمید، ی،بروجن ضرغام
 مهکامه، نشر: تهران. گردشگری صنعت شناخت(. 1395)

 .42 ص
 در گردشگری مشکالت دلیل 84»(. 1395) اکبر غمخوار،
  http://titreshahr.com ،1395 دی 25. « ایران

 احمد خلفي، و سیاوش ،شوریني خلیلي جواد، ،محرابي
 در گردشگري صنعت توسعۀ موانع بررسي»(. 1391)

 تحول، توسعه مدیریت فصلنامۀ. «ایران اسالمي جمهوري
 .10-1 ص ،9 شمارۀ

در توسعه  ینقش گردشگر»(.1394) رمضانعلی مایوان، نادری
 مجموعه .«یروانشهر ش ینمونه مورد یشهر یاقتصاد

 محیط و جغرافیا گردشگری، ملی همایش سومین مقاالت
  همدان -ایران پایدار، زیست

https://donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/newspaper-4530
http://www.isfahancht.ir/TourismFa.aspx?p=94
http://www.isfahancht.ir/TourismFa.aspx?p=94
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(. 1393طاهره ) اصری،نصراللهی، زهرا، جهانبازی، ندا و ن
هاي جاذبه کشور برحسب هايبندي استانرده»

، سال فصلنامۀ مطالعات مدیریت گردشگری«. گردشگري
 .37-17, ص 28شمارۀ نهم، 
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 مقررات و قوانین ها،نامهیینآ

 گذارینرخ و بندیدرجه تکمیل، اصالح، ایجاد، نامۀآیین
 .وزیران هیئت 11/6/1394 مصوب گردشگری، تأسیسات

 گذارینرخ و بندیدرجه تکمیل، اصالح، ایجاد، نامۀآیین
 مصوب ها،آن فعالیت بر نظارت و گردشگری تأسیسات

 .وزیران هیئت 13/2/1368

 خدمات، و کاال واردات برای دریافتپیش تعیین نامۀآیین
 21/6/92 مورخ ه49515ت/118320 شمارۀ نامۀتصویب

 .وزیران هیئت

 شورای مجلس 1368 مصوب اسالمی، جمهوری اساسی قانون
 .اسالمی

 مصوب دولت، مالی مقررات از بخشی الحاق قانون
 .اسالمی شورای مجلس 27/11/1380

 مجلس 1392 مصوب کیفری، امور در دادرسی آیین قانون
 .اسالمی شورای

 شورای مجلس 1379 مصوب مدنی، امور رد دادرسی آیین قانون
 .اسالمی

 جمهوری فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، توسعۀ اول برنامۀ قانون
 .اسالمی شورای مجلس 1368 مصوب ایران، اسالمی

 فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، توسعۀ پنجم برنامۀ قانون
 شورای مجلس 1395 مصوب ایران، اسالمی جمهوری

 .اسالمی
 فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، توسعۀ چهارم برنامۀ نقانو

 شورای مجلس 1384 مصوب ایران، اسالمی جمهوری
 .اسالمی
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 جمهوری فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، توسعۀ دوم برنامۀ قانون
 .اسالمی شورای مجلس 1374 مصوب ایران، اسالمی

 مصوب چهارم، برنامۀ قانون 29 مادۀ در تنفیذی سوم برنامۀ قانون
 .اسالمی شورای مجلس 11/6/1383

 جمهوری فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، توسعۀ سوم برنامۀ قانون
 .اسالمی شورای مجلس 1379 مصوب ایران، اسالمی

 فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، توسعۀ ششم برنامۀ قانون
 شورای مجلس 1396 ـ1400 ایران، اسالمی جمهوری

 .اسالمی
 مجلس 20/12/1396مصوب کشور، کل 97 بودجۀ قانون

 .اسالمی شورای
 1382 مصوب گردشگر، و فرهنگی میراث سازمان تشکیل قانون

 .اسالمی شورای مجلس
 مصوب گردشگری، و فرهنگی میراث سازمان تشکیل قانون

 .اسالمی شورای مجلس 23/10/1382

 مصوب خارجی، گذاریسرمایه از حمایت و تشویق قانون
 .اسالمی شورای مجلس 1381

 7/7/1370 مصوب جهانگردی، و ایرانگردی توسعۀ قانون
 .اسالمی شورای مجلس

 شورای مجلس 31/4/1394 مصوب مستقیم، هایمالیات قانون
 .بعدی اصالحات و اسالمی

 .بعدی اصالحات و ملی شورای 1307 مصوب مدنی، قانون
-تجاری آزاد مناطق گمرکی امور و واردات صادرات، مقررات

 8/3/1373 مصوب ایران، اسالمی جمهوری صنعتی
 اسالمی جمهوری صنعتی-تجاری آزاد مناطق عالی شورای

 .ایران
 و تجاری آزاد مناطق ادارۀ چگونگی قانون عمومی مقررات

 .اسالمی شورای مجلس 2/6/1372 مصوب صنعتی،
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The Legal System Governing the Supervision of Tourism Sites in 

Iranian Law 
 

Amir Ehsani1, 

 Mohsen Tahmasebi2 

Abstract 

 
Today's world considers tourism as one of the components of development; Governments are 

trying to provide better facilities for tourism as economic generator with a high multiplication 

factor by investing and developing the necessary laws and regulations. Meanwhile, tourism 

facilities and the laws and regulations governing it are one of the life-giving and infrastructural 

elements of the tourism industry. This study aimed to scrutiny  the legal system governing the 

supervision of tourism places (as the foundation of this industry) and tries to explain the strengths 

and weaknesses of such monitoring of tourism facilities. This research has been developed in an 

applied research and uses the data that has been collected by library method and has been carried 

at using rules and regulations. The results show, on the one hand, the existence of rules and 

regulations has clarified Monitoring horizons of  the activities of  tourism places and facilities, 

and on the other hand, the existence of numerous regulatory bodies has caused frustration among 

investors and beneficiaries in the field of tourism, as well as the existence of numerous and 

corresponding regulatory bodies will lead tourism activists to use immoral and illegal methods 

with the aim of  getting rid of diversity of cumbersome laws and regulation. 
 
Keywords: Tourism, Tourist Places, Supervision, Regulation, Rules and Regulations 
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