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 چکیده

 از( مقصدآن ) ساکنان که است دیگر مکانی به جغرافیایی مکان یک از حرکت بر مبتنی اساساً گردشگری که این به توجه با

 جنبه که هایینزاع و برخوردها است ممکن بنابراین و نیستند یکسان( مبدأ) یخارج گردشگران با قومیتی و فرهنگی نظر

 گردشگران حقوق کیفری اجراهای ضمانت که است این مقاله اصلی سؤال بپیوندد وقوع به تالقی این در باشند داشته حقوقی

هنوز تعریف مشخصی از حقوق گردشگر خارجی )به دهد که  ایج این مقاله نشان میاند؟ نتکدام ایران حقوقی متون و منابع در

در مجموعه قوانین مدون صورت نگرفته و اندیشه حقوق شهروندی گردشگر تبیین نشده  (عنوان شهروند در جامعه جهانی

ست و نیاز به نوعی بازنگری است. همچنین اندیشه اسالمی با وجود عمق و غنای آن چندان با شرایط عصر کنونی سازگار نی

گذاران در بخش  ی تغییر دیدگاه و تغییر تلقی قانون اجرای دقیق مقررات به اضافه. همچنین در چارچوب فرهنگ بومی دارد

پویای تصویب و تکوین قوانین و مقررات  روند ی با مشاهده –ی پایدار گردشگری ی توسعه توریسم نسبت به مجموعه

تواند  باعث تکامل قوانین حقوقی گردشگری در جمهوری اسالمی ایران شود بلکه می تواند می تنها نه –گردشگری در جهان

هر چند که حقوق عالوه بر این  ی پایدار توریسم ایران گردد. های جدید در فرآیند توسعه ها و مدل ی تکنیک باعث ارائه

شده است اما   گی، صنایع دستی و گردشگری گردآوریگردشگری در ایران تحت عنوان قوانین و مقررات سازمان میراث فرهن

  یکی ازنهایتاً  هایی است که نیاز به بازنگری و اصالح دارند. با توجه به تحقیقات انجام شده، ضوابط مذکور دارای کاستی

هانگردان گروه از جـ نیجهانگردان غیرمسلمان است. ا  حـقوقی  تی، وضـع حال مغفول مـانده مـهم و درعـین  موضوعات

  عدم  ، از جـمله هایی و مـحرومیت  ها ، به لحاظ عقاید دینی با محدودیت ذاتی  ضـمن برخورداری از حقوق انسانی و کرامت

روش این . هستند  خـاص و نداشتن امکان ورود به امـاکن مـقدسه، مساجد و...مواجه  ، تشدید مجازات در موارد قصاص

است. ابزار  پژوهشی -یاستفاده از مقاالت علمنیز و  یا کتابخانه زیها ن داده یآور جمع روشتحلیلی است.  -پژوهش توصیفی

 است.ی بردار شیاطالعات ف یگردآور

 گردشگران، قومیت، فرهنگ. كیفری، حقوق اجراهای واژگان كلیدی: ضمانت
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 مقدمه

 است. شده لیجهان تبد یراقتصاد تجا یاز ارکان اصل یکی به د،یبه عنوان صـنعت نـوظهور عصر جد یگردشگر

 ادی داریپا  توسعهی به عنوان رکن اصل یاز صنعت گردشگر زیتوسعه ن گذاران استیو س زانیر از برنامه یاریبس

 تیهدا داریدر جهت پا را آن ،ییها حل راهو  ها تیکشورها را واداشته است تـا با اتخاذ محدود هیرو نیا .کنند یم

 یها امر آن یبرا  تیامن  جادی( و اها ستیاز گردشگران )تور تیبه منظور حما یو مقررات نیقوان نیتدو نیکنند؛ بنابرا

و  نیبا قوان یادیتا حد ز یخـارج یبه هر کشور و رونق گـردشگر یورود گردشگران خارج رایز است، یضرور

به  ند هزار ساله است،قدمت چ  دارای  گـردشگری  در ایـران مرتبط است. کند، تیها حما که از حقوق آن یمقررات

  ( وارد کشورها  به ویژه از اروپا )یونان و دیگر های تـجاری( انگیزه )با یادینحوی که از زمان هخامنشیان مسافران ز

جلب جهانگردان خـارجی و نـیز ایجاد سازمانی برای   موضوع ، شدند. به دنبال گسترش مسافرت به ایـران ایران می

برای اولین بار در وزارت داخله )کشور(،   5951 در سال احان مطرح شد. با این هدف،تمرکز امور مربوط به سی

گردید و انجام امور مـربوط به جهانگردی کشور را به  اداره جلب سیاحان خارجی و تبلیغات تأسیس  ای به نام اداره

برای توسعه و گسترش این   را  کشور با این هدف شکل گرفت تا امکاناتی این نهاد در وزارت  تأسیس. عهده گرفت

« حق»ارتباطی به   البته  که  اقدام نخستین گام در جهت تدوین قـوانین گـردشگری بود نیصنعت فراهم آورد. ا

 .(551: 5919 روستایی، کریمیان و)گردشگر نداشت

تأسیس سازمان »5910گردشگری شد تا اینکه در سال   امور  اداره  نیگزیجا« شورای عالی گردشگری»5906در سال 

 سـازمان بـه کیفیت مذکور رسمیت یافت و فعالیت خود را  و این  رسید  به تصویب هیئت وزیران« جلب سیاحان

 های شرکت سهامی تأسیسات وسیله چهار شرکت سهامی به نام  به  گردی و گردشگری بعدها امور ایران گسترش داد.

های ایران و شرکت سهامی سازمان  سهامی مـرکز خـانه  رکتش ، ایران  های شرکت سهامی گشت گردشگری ایران،

شد تا اینکه در سال  و گردشگری اداره می  اطالعات  های زمستانی زیر نظر وزارت برای ورزش مراکز گردشگری،

از تداخل وظایف چهار شرکت مـذکور و هـماهنگ   جلوگیری  منظور  پیروزی انقالب اسالمی به بعد از ،5911

ادغام چهار  شورای انقالب، 5911/1/05  مصوبه  موضوعات مربوط بـه گـردشگری بر اساس ها و یه فعالیتکـردن کل

و اهدافی  یمش ترکیب و بافت جدید و با خط  با  و گردشگری  یگرد رانیشرکت تصویب گردید و سازمان مراکز ا

و ارائه خدمات گردشگری با سرمایه اولیـه   یراییپذ  واحد  511برداری از  بهره بـه مـنظور اداره و متمایز از گـذشته،

 .(50: 5911 پور،)یوسفیکرد  ریـال فعالیتت خود را آغاز 01039666

  حـاکم  اساسنامه جدید سازمان تهیه و تنظیم شد و بعدها تغییرات دیگری با نظریه قانون اساسی 5911در سال 

های بنیاد علوی  و اداره هتل  خرید ، شورای انقالب 5911/55/53در پی چـنین تغییراتی بر اساس مصوبه  شد. ایـجاد

و   یگرد رانیا  اقدام حجم عملیات سازمان مراکز نیگردید. ا  تفویض  و گردشگری  یگرد رانیبـه سازمان مراکز ا

  وسیعی  گردی و گردشگری را در سطح این اقدام حجم عـملیات سـازمان مـراکز ایران گردید. گردشگری تفویض

معضالت و مشکالت حادث از  افزود.  نیز  و تـعهدات  دیون داد و بـر  افزایش  بسیار باال برد و سرمایه سازمان را

اینکه در سال   تا  زمینه را برای تصویب مقررات دیـگر فـراهم کـرد و بودجه، و مخالفت سازمان برنامه   ادغامی  چنین

گردی و  ایران  مـراکز  ها تحت پوشش سازمان اداره هتل  5/50/ 5905مورخ  5911شماره   طبق مصوبه 5905
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از ادارات تابعه   و گردشگری  یگرد رانیبرگشت داده شد و دفتر ا گـردشگری مجدداً به بنیاد مستضعفان )بنیاد علوی(

-کشور  حتیسیا  گذاری تأسیسات نرخ هماهنگی، جادیمنظور ا  به  5913در سـال   اسـالمی  و ارشـاد  وزارت فرهنگ

  در  نهادهای گردشگری خارجی، شرکت ها، المللی بـا ارگـان برقراری ارتباط بین -اعم از خصوصی و دولتی

برای   نـیاز  مـورد  اطالعات و نقشه حـاوی  جزوه  تهیه المللی گردشگری، های و مجامع بین شگاهیسمینارها، نما

گردی و  ایران توسعه و گسترش تبلیغات خدمات مسافرتی،نظارت بر امور  و خارجی،  راهنمایی سیاحان داخلی

  اداره امور  رانیوز ئتیه  بر اساس مصوبه 5911رهگذر در سال   این  گردشگری در سـطح کـشور تشکیل شد. در

گردی و گردشگری واگذار گردید و پس از آن به علت مشکالت عدیده، در  ایران  سـازمان  عمران کـیش بـه  سازمان

 .(50: 5911 پور، )یوسفیجدا شـد  و گردشگری  یگرد رانیا  مجدداً از سازمان 5905سال 

گردی و  های ایران و گردشگری به منظور تعیین سیاست  گردی ایران  صنعت  توسعه  قانون 1/ 16/ 5916در تـاریخ 

ردشگری به ریاست گردی و گ ربط شورای عالی ایران های ذی و ایـجاد هـماهنگی الزم بـین دستگاه یگردشگر

 خـارجه، امـور اقتصادی و دارایی،  و عضویت وزرای فرهنگ و ارشاد اسالمی، امـور جمهور سیرئ معاون اول

رئیس سازمان حفاظت از مـحیط زیـست کشور و رئیس سازمان برنامه  و ترابری کشور، راه فرهنگ و آموزش عالی،

قـانون  5910/56/09تا اینکه در تـاریخ   بود  شور در جریانگردشگری بدین منوال در ک صنعت و بودجه تشکیل شد.

مجلس شورای اسـالمی  5910ماه  ید 09شنبه  در جلسه علنی روز سه یتشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگر

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی  جمهوری، اجرا بـه نـهاد ریـاست  برای  جمهوری رئیس بـه تصویب رسید و به وسیله

  این  تبصره بود. بر اساس ماده یک 1ماده و  50قانون مشتمل بر  ـنیشد. ا ریزی ابـالغ ازمان مدیریت و برنامهو س

از وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـالمی منتزع گـردید  یو جهانگرد  یگرد رانیو ا  قانون سازمان مـیراث فـرهنگی کشور

  های مذکور به موجب ا کـلیه اخـتیارات و وظایفی که سازمانگردشگری ب ها سازمان میراث فرهنگی و و از ادغـام آن

  نظر مـستقیم رئیس ریامـکانات و اموال و نیروی انسانی، ز هیبا کل  همراه  اند و مقررات مختلف دارا بوده  قوانین

وند در این ر. (50: 5911 پور، )یوسفیشود منصوب می جمهور  رئیـس سـازمان با حکم رئیس جمهور تشکیل شد.

بر اساس دیدگاه  اما آنچه کـه امـروز مطرح است، است؛  شده تغییراتی  تاریخی تعاریف گردشگری نیز دستخوش

های  گذاری گردشگر اسـت که در حوزه سرمایه کـسی دستی و گردشگری، صنایع سـازمان مـیراث فـرهنگی،

خورد، از  رستوران غذا می  در کند، می متاقا  هتل  در کند، یعنی با تور سفر می-کند صـنعت گـردشگری حرکت می

 .(15: 5939 )نیکنام،خرد کند و سوغاتی مـی مراکز دیـدنی بـا تهیه بلیت دیدن می

 ، خلقت  جهان  مشاهده  زمـینه  نخست آنـکه گـردشگری دهد: توجه قرار می  مورد  گردشگری را از دو منظر اسالم،

های دیگر  گردشگری موجب آشنایی فرهنگ دوم، آورد. لهی را فـراهم میآثار صنع ا  در  دستاوردهای بشری و تفکر

 بـر  عـالوه  بایست مـی: » گوید باره چنین می  نیدر ا از مجتهدان شیعه،  یکی ، خمینی  امام شود. بافرهنگ اسالمی می

(. در آیـات قرآنی 531: 5901امام خـمینی،«)تا جهان را بیدار کنیم مییهم بنما یررسمیغ  سفرهای ، رسمی سفرهای

پرداخته شده است. پرواضـح اسـت   ها حضور بیگانگان در کشورهای اسالمی و نحوه برخورد با آن نیز به کرات به

های گوناگون این صـنعت تـوجه شـده است.  تأکیدهایی در زمینه گردشگری در اسالم به جنبه کـه با توجه به چنین

 .(01: 5919 )سلیمانی،شود حدود مسئولیت او تعیین می  در  این آزادیاست و  در تفکر اسالمی انسان آزاد
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به محل دیگر منتقل شود و محل اقامت خود را در شهرها و کشورهای  یحـق دارد کـه آزادانه از محل یهر انسان

تواند به  ی، مای منکوب و بینوا شود هرکسی که در جامعه انتخاب کند. ها در موقع ضرورت از آن  خـارج  اسالمی یـا

تا او را به   بدهد  است که او را پناه  واجب  انسانی پناهنده شده ای که جامعه هر جـامعه دیـگری پنـاهنده گردد. بر

حـدود   در  توانند قانون اساسی بیان شده است، اتباع خارجه مـی 10گونه که در اصل  آن .«جایگاه امـن بـرساند...

حـق به اعتبار  ـنیمندی از حقوق شهروندی نیست. ا و مسلمان بودن شرط بهره ندیدر آ  ایران  قـوانین به تابعیت

  صنعت  توسعه  در اساسی عوامل و علل از یکی حقوقی  . مقررات(11: 5931 نظری، )اکبری وگردد برقرار می تیتابع

 پایدار جهت در را آن هایی، حل راه و ها محدودیت اتخاذ با تا است  واداشته  را کشورها رویه این. اسـت گـردشگری

  امری  ها آن برای امنیت ایجاد و گردشگران از  حمایت  جهت  در مقرراتی و  قوانین  تـدوین بـنابراین.  کنند هدایت

 و قوانین با زیادی  حد  تا خارجی گردشگری رونق و هر کشور به خارجی گـردشگران ورود زیـرا است، ضروری

 احیای به مبرم  نیاز  موضوعی چنین طرح اصلی ضرورت.  است  مـرتبط کـند، حمایتها  نآ حقوق  از که مقرراتی

  با.  است المللی بین عـرصه در ایـران  عـظمت  بازیابی برای بلکه اقتصادی اهداف برای تنها نـه هـم آن گردشگری،

 یگردشگر های جاذبه بودن دارا کنار رد هر کشور به  گردشگر  ورود که دریافت توان می زمـینه  ایـن  در تأمل کمی

 حـقوق  گرفتن  نـظر در هاآن ترین مهم از یکی  که  است ییها شرط شیپ ازمندی( نـانـسانی چه و طبیعی چه)

ی ضمانت اجراهای کیفری حقوق بررسهدف اصلی این مقاله عبارت است از تحلیل و  . اسـت  گـردشگران

 گردشگری که این به توجه با و اقوام مختل. ها فرهنگکشور با توجه به  گردشگران در مناطق مختلف جغرافیایی

 قومیتی و فرهنگی نظر از( مقصدآن ) ساکنان که است دیگر مکانی به جغرافیایی مکان یک از حرکت بر مبتنی اساساً

 داشته حقوقی جنبه که هایینزاع و برخوردها است ممکن بنابراین و نیستند یکسان( مبدأ) یخارج گردشگران با

 در گردشگران حقوق کیفری اجراهای ضمانت که است این مقاله اصلی سؤال بپیوندد وقوع به تالقی این در باشند

 اند؟کدام ایران حقوقی متون و منابع

 رویکرد نظری 

 ازمانس .است  بوده سیاحت فعل از برگرفته عربی ای واژه اصل در که شد می گفته نیز سیاح گردشگران به گذشته در

 یک 5331 سال در بودند شده ارائه 5331 سال از قبل تا که گردشگری تعاریف تمامی به توجه با گردشگری جهانی

 و مسافرت خود زندگی عادی مکان از غیر مکانی به که افرادی یا فرد های فعالیت مجموعه کرد: منتشر نهایی تعریف

 فراغت اوقات گذراندن نیز آنان مسافرت از هدف و دکنن می اقامت آنجا در سال یک حداکثر و شب یک حداقل

 تعریف این شامل که کسانی اساس نیبر ا «شود نمی آن شامل درآمد کسب و اشتغال نظیر اهدافی البته. است

 (.55-01: 5930صـمیمی و خبره،   جـعفری)شوند می نامیده گردشگر نیز شوند می

 از دولت هایحمایت بررسی به که است عمومی حقوق از یا شاخه جنایی حقوق یا جزا حقوق یا کیفری حقوق

 تنها بلکه نیست؛ جامعه افراد برای حقوق آفریننده جزایی قوانین اساساً .پردازد می جامعه یها ارزش و افراد حقوق

 نیز «هاارزش حقوق» را، جزا حقوق که است دلیل همین به. کند می هاارزش و حقوق رعایت به مجبور را افراد

 حقوق که است کیفر و مجازات این. است آن شدید اجرای ضمانت ،(کیفری)جزا حقوق بارز مشخصه. اند امیدهن
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 اختیار در تنها ابزار این که جا  آن ازکرده است.  تبدیل هاگرایش سایر مقابل در گر،سرکوب ای رشته به را جزا

 (.5910اردبـیلی، )اند دانسته عمومی حقوق از ای شاخه را جزا حقوق است، حاکمیت

از وسیله مستقیم یا غیرمستقیم برای انجام دادن الزامات قانونی )اعم از امر و نهی( و یا  است عبارتضمانت اجرا 

و از طرف  نماید میقواعد حقوقی را تضمین  مؤثردیده یا به عبارت دیگر ابزاری است که اجرای  جبران زمان زیان

. ضمانت اجرا وجه امتیاز حقوق از سایر قواعد اجتماعی است و اثری شود می قوای عمومی در جامعه بکار گرفته

و جبران خسارت حق  بها خون. در قدیم حق انتقام، شود میشخص  گیر دامناست که در نتیجه مخالفت با قانون 

 (.91: 5911شاهی،  عمو)برده بود عنوان بهحبس )در حقوق رم( یا فروش شخص بدهکار 

ق قادر به حصول هدف باشد )تنظیم روابط در جامعه( اجباری بودن قواعد آن و همراه بودن با برای آنکه حقو

و  اوامر. اعالماتی که همراه تکلیف و اجبار نباشد جنبه حقوقی ندارد و تنها مقدمه نماید میضمانت اجرا را ضروری 

از قواعد حقوقی هنوز هم ناقص است ای  است. البته باید توجه داشت که ضمانت اجرای پاره گذار قانوننواهی 

ای از نویسندگان ناگزیر ضمانت اجرا را از  المللی( تا حدی که پاره )بخصوص در حقوق عمومی و روابط بین

 .ممیزات قواعد حقوقی حذف نمودند

 :باشد کلی باید دانست که دو نوع ضمانت اجرا قابل تمیز می طور به

بتی که در نتیجه آن نوعی مجازات و یا جریمه بر عامل تخلف تحمیل ضمانت اجرای کیفری یا جزائی یا عقو-5

این نوع همان  سازد می، آبرو و اعتبار یا زندگی و آزادی و تمتعات او متوجه دارائی بر، نقصان و یا تاوان کند می

 .باشد اجرای موضوع حقوق جزا می تضمان

ق هدف از این نوع ضمانت اجرا اعاده وضع سابق ضمانت اجرای مدنی یا حقوقی یا ترمیمی و اعاده وضع ساب-0

است و گاهی چنین نیست بلکه صرف  توأمباشد گاهی اعاده وضع با اعمال زور  )قبل از انجام خالف قانون( می

 نماید. میبطالن یا الغائ آثار اجتماعی عملی آن است که نتیجه مطلوب را حاصل 

 :گردد زیر متجلی می های صورتبه اجماالً اجباری که با قواعد حقوقی همراه است 

 .مجازات شخص متمرد: اعدام، حبس، تبعید درباره فرد و غرامت، مصادره اموال در رابطه با اموال و دارائی وی -اول

قوای عمومی، اخراج غاصبی که ملک دیگری را به زور تصرف کرده به حکم دادگاه و  وسیله بهاجرای مستقیم  -دوم

متنع از ایفای دین به بستانکار یا بازگرداندن کودك که خانه پدری را ترك کرده به اقامتگاه یا دادن مال بدهکار م

 (.91: 5911شاهی،  عمو)(قانونی خود )به حکم دادگاه

 .نماید میموارد دادگاه حکم بطالن صادر  گونه ایناعمال حق از طریق بطالن اعمال خالف در  -سوم

. استبه قواعد حقوقی مسئولیت ایجاد شده وسیله اجبار به اطاعت از قانون  جبران ضرر حاصل از تجاوز ـ چهارم

موارد تجاوز از قواعد حقوقی با  ای پاره درالزم به تذکر است که . قانون مدنی مالحظه شود 901 - 903 ـ951 مواد

 ...( : مجازات سرقت )استرداد مال وشود میدو یا چند وسیله گوناگون تضمین 

ینکه برای همه قواعد حقوقی یک نوع ضمانت اجرا وجود ندارد برای شناخت مفهوم ضمانت اجرا باید با توجه به ا

به یک مفهوم مورد توافق دست یافت. در مفاهیم جدلی، گام اول، ارائه تحلیل مفهومی اصطالح مورد بحث است. در 

فهوم، راه را برای بحث و فحص بیشتر تحلیل مفهومی سعی بر این است تا با توافقی حداقلی بر معنای اولیه یک م
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و موافقت و مخالفت  گوییم میگفت که راجع به چه سخن  توان نمیراجع به آن هموار کرد؛ در غیر این صورت 

خود را ابراز کنیم. دستیابی به توافق حداقلی از طرق مختلفی مانند تحلیل زبانی و یا مفهومی که به لحاظ اخالقی و 

هنگامی در توضیح یک اصطالح  تقریباًمورد توافق  های گزارهاست. در بیان  پذیر امکاناشد ب طرف بیایدئولوژیک 

؛ کافی است نشان داده شود که باشند میضروری و الینفک تشکیل دهنده آن اصطالح  های ویژگیهمه به دنبال 

معنای حداقلی را استنباط  عناصر مشترك و مورد توافق، به طور فراگیر مقبولیت داشته و همگان از اصطالح مزبور

 (.91: 5911شاهی،  عمو)با این مقدمه ابتدا الزم است بدانیم مفهوم ضمانت اجرا چیست؟ .کنند

، هر یک را مبانی متعددی است چنانکه آید میباید گفت مقرراتی که مربوط به نظم عمومی و قواعد آمره در توضیح  

و نیز ضمانت  کند میمتعددی دارد که اهداف معین را دنبال  های انگیزه، برای تشریح حکمی نه تنها گذار قانون

که قوانین بشری چون برای افراد  کند میستدالل در رابطه با امری بودن قوانین ا« منتسکیو .اجراهایی مقرر شده است

قانون همواره با الزام  .مردم وضع شده است باید دارای مقررات تکلیفی باشد و قوانین احتیاجی به پند و اندرز ندارند

ی از بایدها و نبایدها برا ها آنند که گوهر « باید ـ انگار»های به عبارت دیگر قواعد حقوقی، گزاره ؛همراه است

 .شودراهنمایی و عمل رفتاری تشکیل می

با ضمانت اجرا است. الزامی بودن از مشخصات قاعده حقوقی است اما قواعد  توأمکه  ای قاعدهقاعده حقوقی یعنی 

دیگر هم حالت الزامی دارد در حالی که قاعده حقوقی نیستند. مثل قواعد اخالقی و قواعد مذهبی که برای پیروان 

و الزام در معنای وسیع را به همراه دارد؛ اما ضمانت اجرای مادی مثل قاعده حقوقی ندارند.  کند میایجاد تکلیف 

، حقوقدانان و فیلسوف معروف انگلیسی، «هابز»قاعده حقوقی از جانب دولت تضمین شده است. همچنین به نظر 

موضوع اصلی حکم قانون، حقوق توصیه نیست، فرمان است. هدف قانون این نیست که مفاهیم را تعریف کند. 

که ضمانت اجرا دارد. قاعده حقوقی  ای ویژهایجاد الزام و تکلیف در رفتار متقابل اجتماعی است، اوامر و نواهی 

؛ زیرا در غیر این صورت در حکم پند و اندرز و موعظه خواهد بود و باشد می مؤثردارای ضمانت اجرایی کافی و 

در خود قانون است که  قانونل مجازات و کیفر است و یا ضمانت اجرای نقض قاعده حقوقی نیز یا از طریق اعما

، عمل حقوقی انجام شده با نقض قانون محکوم به بطالن یا عدم نفوذ است. قاعده حقوقی چهار دارد میمقرر 

ره هدف بوده و رعایت آن از طرف دولت تضمین شده و مفاد آن کلی، عمومی و باالخ آور الزامخصیصه دارد، باید 

در شمار قواعد حقوقی  توان نمیرا که ضمانت اجرایی ندارد  ای قاعدهبنابراین  ؛آن تنظیم روابط اجتماعی باشد

 (.91: 5911شاهی،  عمو)آورد

ذاتی قانون، آن دسته از  های ویژگی. منظور از آید میذاتی هر قانون به شمار  های ویژگیبودن قانون از  آور الزام  

. فرق قانون با دیگر هنجارهای شود نمیاساساً قانون تشکیل  ها آنعناصر مقوم است که بدون وجود وجوه ممیزه و 

. در حقیقت، پیروی از آورد میدستگاه حکومتی را به دنبال  العمل عکسرفتاری در این است که عدم پیروی از آن، 

. قدرت شود نمیقناع و التزام وجدان، اتکا و در اعمال هنجارهای یک نظام حقوقی به ا شود میقانون الزام و اجبار 

ژان »قوانین کشوری در ترس و وحشتی است که مردم از نیروی سیاسی موجود در پشت قوانین دارند و به تعبیر 

در صورتی که ضمانت اجرایی وجود نداشته باشد قوانین در میان افراد بشر بی اثر خواهد بود و این به « ژاك روسو

آور بودن قانون، مستلزم این معناست که مجریان قانون در  به سود افراد عادل خواهد بود. الزام سود اشخاص شریر و
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درجه نخست از اجرای آن سرباز نزنند و هوسبازانه به اجرای آن نپردازند و درجه دوم بر اساس قاعده، آن را الزام و 

های  آور بودن قانون از ویژگی شود ویژگی الزام میاعمال کنند که معنای اخیر، حاکمیت قانون به معنی االخص نامیده 

ذاتی آن است به این معنا که شاید نقطه تفاوت قانون و دیگر قواعد اجتماعی تنظیم رفتار و به یک معنا جزء مقوم 

 .قانون، الزامی بودن آن است

 بند اول: مفهوم لغوی

شدن، بر عهده گرفتن کاری همچنین به معنای در فرهنگ لغت فارسی ضمانت در لغت به معنای تاوان داری، ضامن 

حفظ نظم و حقوقی  قانونی نقض شود قدرت عمومی برای هرگاه .و اجراء به راندن نیز معنا شده است گیری زمین

را ضمانت اجرا  العمل عکسدهد که این  نشان می العمل عکسو  افتد میکه ضمن نقض آن قانون تباه شده به کار 

به عبارت دیگر ضمانت اجرا حمایت مراجع رسمی است، در اعمال قانون؛ که ممکن است به صورت کلی و  ؛گویند

پندار  برخالفقواعد حقوقی یک نوع ضمانت اجرا وجود ندارد.  یا جزئی باشد؛ اما باید توجه داشت که برای همه

حقوق، ضمانت اجرا اختصاص به تعقیب قضایی ندارد. عالوه بر این، خود تعقیب قضایی ضمانت  مؤلفانبرخی از 

شود، بلکه ابزار ضمانت اجراست و ضمانت اجرا همان قسمتی از قدرت عمومی است که علیه  اجرا محسوب نمی

در علم حقوق، بحث ضمانت اجرا همواره یکی از  دانیم میکه  طور همانشود.  ن به کار برده میناقض قانو

 (.91: 5911شاهی،  عمو)هنجارهای اخالقی و قواعد حقوق است های تفاوت

در مبسوط نیز آمده است که ضمانت اجرا به معنی حمایت عرف و آداب و رسوم و افکار عمومی در اعمال قانون یا 

. محکومیت کیفری مجرمان باشد جزئیو یا  نفوذعادت و اخالق حسنه که ممکن است به صورت کلی عدم عرف و 

اجرایی که نسبت به اطاعت از قانون، قواعد و  های مکانیسمضمانت اجرا به این معنا است که مجازات یا دیگر 

از اجرا از طریق وضع مجازات نسبت و همچنین بخشی از حقوق که به منظور اطمینان  کند میمقررات ایجاد انگیزه 

بنابراین ضمانت اجرا یعنی قواعدی است  ؛در نظر گرفته شده است ها آنبه نقض یا اعطای پاداش نسبت به رعایت 

. پس هرگاه قانون را یکی از افراد جامعه نقض کند قدرت کند میحکمرانی  ها آنکه در یک کشور بر افراد و روابط 

دهد این  نشان می العمل عکسو  افتد میحقوقی که ضمن نقض آن قانون تباه شده بکار عمومی برای حفظ نظم و 

 .را ضمانت اجرا گویند العمل عکس

 بسته کار به آن اخف باید برود اجراء ضمانت چند اعمال احتمال اگر. است تعهدات از غیر  ضمانت اجرای تعهدات

 اجراء ضمانت خسارت جبران و نفوذ عدم بطالن، اما ستنده جرائم اجراء ضمانت کیفری حقوق در ها مجازات. شود

 هایی مجازاتاست: این کلمه بر  هآمد internatonal canction در التین نیز تحت صورت .باشند می مدنی حقوق در

در  المللی بینبه نمایندگی از جامعه  المللی بینشود که توسط یا از سوی و یا به درخواست یک سازمان  اطالق می

را که خود به آن متعهد بوده است، مخصوصاً اگر از متعهد در مورد  المللی بینکه تعهدی  برابر یک دولت یا گروهی

به این عبارت است که مجازات یا  «sanction» هم چنین تعریف .شود باشد اعمال می نظامی یتجاوزها ازخودداری 

و هم چنین بخشی از  کند میاجراء که نسبت به اطاعت از حقوق، قواعد و مقررات ایجاد انگیزه  های مکانیسمدیگر 

 درها  پاداش نسبت به رعایت آن حقوق که به منظور اطمینان از اجرا از طریق دفع مجازات نسبت به نقض یا اعطای
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: 5931 آزاد، وظیفه)این تعریف بیشتر در رابطه به ضمانت اجرا در امور کیفری اطالق دارد .گرفته شده است نظر

001.) 

 ضمانت شده تفکیک به قائل  با توجه به مطالب گفته شده؛ باید در تعریف ضمانت اجراء میان امور حقوق کیفری

 به تعهدات و بوده دیون مورد در تعهد انجام به متعهد اجبار معامله، فسخ و بطالن معنای هب حقوقی امور در اجرا

. ضمانت باشد میر مورد غصب و تصرف عدوانی د اولیه حالت به وضع برگشت یا و وارده خسارت جبران صورت

بتدا طرفین قرارداد را به اجرا در این برداشت نهادی حقوقی است که به موجب قانون یا قرارداد ایجاد شده و در ا

 مورد او حق که طرفی ی اراده به یا خود به خود ها آن از  و در صورت تخلف کند میپایبندی به مفاد قراردادها وادار 

. برای مثال ضمانت اجرای شرایط صحت عقود، بطالن یا عدم نفوذ یا عدم گردد میقرار گرفته اجرا  انکار یا تجاوز

. در عقود الزم گیرد میگوناگون به خود  های چهرها ضمانت اجراء در انواع مختلف قراردادها قابلیت استناد است ام

است در عقود جایز نیز مسئولیت قراردادی  پذیر امکانمسئولیت قراردادی حاکم است و الزام و اجبار به انجام تعهد 

یز مسئولیت قراردادی حاکم است و تا زمان فسخ یا انفساخ به فوت و سفه و جنون حاکم است، در قراردادها ن

قانونی است که برای  صرفاًقرار دهند. دوم این که ضمانت اجرا در امور کیفری  توانند میطرفین وجه التزام نیز 

شود. ناگفته پیداست که ضمانت اجرا در امور کیفری انواع مجازات و  می بینی پیشخودداری از انجام علل مجرمانه 

اجتماعی است. فرق ضمانت اجرا در امور کیفری با امور حقوقی در این  های محرومیتو  بیتیترو  تأمینیاقدامات 

است که در امور حقوقی ضمانت اجراء عمومی برای انجام کار یا عدم انجام کاری است که به موجب قانون یا 

 را آن قانون فقط و ندارند ضمینیت  اما در مورد امور کیفری قرارداد، طرفین ؛قرارداد افراد ملزم به رعایت آن هستند

 ممکن مجرمانه فعل حال. شود می بینی پیش مجرمانه فعل انجام عدم برای فقط اجراء ضمانت و کند می بینی پیش

جزایی  ی جنبه حتماًبنابراین نباید این شایبه به میان آید که ضمانت اجراء باید  ؛فعل باشد یا ترك فعل انجام است

است که ضمانت اجرا عبارت از تنبیه بدنی است که به  آن برحقوق را عقیده  علماءاز  ای هعدداشته باشد. گرچه 

 (.001: 5931 آزاد، وظیفه)شود قانونی، اعمال می ی قاعدهمناسب نقض یک 

. دکتر قائم مقامی معتقد است: ضمانت اجرا همان قدرت اند دادهحقوقدانان تعاریف مختلفی از ضمانت اجرا ارائه 

متعهد له، بر شخص متعهد یا بر دارائی او در فرض تخلف از اجرای تعهد است. البته تعریف فوق فاقد  قانونی

که سلطه بر شخص متعهد یا  کنیم میگاهی از طریق استقراء، به ضمانت اجراهایی برخورد  زیراباشد  جامعیت می

انجام یافته است، مثل مطالبات و عدم نفوذ  دارائی او نیست بلکه عدم ترتب، اثر قانونی بر فعل مادی یا فعل حقوقی

ضمانت اجرا عبارت است از وسیله “در عقود و ایقاعات. تعریف دیگری از لنگرودی، به این صورت است که: 

برای انجام دادن الزامات قانونی اعم از امر و نهی جبران زیان، زیان دیده و در جای دیگری  غیرمستقیممستقیم یا 

 اینکه علیرغم  تعریف یاد شده.” کند میه عکس العمل قانونی تخلف از یک دستور قانونی تعریف ضمانت اجراء را ب

شود بلکه  لیکن تعهدات را متذکر نمی گیرد میاعم از قاهره و تملیکی را در بر  قانونی احکام و دستورات مقامی

و برای پشتیبانی از آن قانون مداخله  ندک میپس گاهی نیز عقود ایجاد تعهد  بخشد میها اعتبار  به آن صرفاًقانون 

قانونی  العمل عکسکه باید ضمانت اجراء را چنین تعریف نمود. ضمانت اجرا  رسد میبنابراین به نظر  نماید؛ می

بنابراین ضمانت اجرا، وسیله احقاق  ؛است که عدم رعایت مقررات قانونی یا تعهدات حقوقی در پی خواهد داشت
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شود، حمایت قواعد عمومی را مستقیم یا غیر مستقیم در  و چون ابزار قانونی محسوب می حق و استیفاء حق است

قانون مدنی را  536عقدی که شرایط مقرر در ماده  مطالباتسقوط نفقه زوجه ناشی از عدم تمکین و یا  مثالًپی دارد، 

و توقیف و فروش اموال  هستند. برعکس، صدور اجرائیه غیرمستقیمرعایت نکرده است ضمانت اجراء از نوع 

بدهکار و الزام به تنظیم سند رسمی، دو نمونه از اجبار مستقیم مادی و حقوقی است. نکته دیگری که در تعریف به 

آن حتی در تعهدات فاقد ضمانت اجرا نیز رنگی از تضمین به  اساس بر، عمومیت آن است زیرا خورد میچشم 

 تعهدات  گونه اینشود زیرا  با تعهدات اخالقی محض جدا می معاهدات گونه اینو اینجاست که مرز  خورد میچشم 

 .(5910 ، )صانعید تعهد ایفاء شده ممنوع نیستاستردا درخواست و شده حقوق علم وارد شوند پرداخت چنانچه یا

 تنوع قومی و فرهنگی ایران

های  و در زمـان سلسله  بـوده  مـختلف  امها همواره مـسکن اقـو ایران از زمـان ایـالمیان یعنی پیش از آمدن آریایی

چنین است.   نیز  و امروز  هخامنشی، سـلوکیان، پارتـیان، ساسانیان و نیز در دوره اسالمی وضع به همین منوال بوده

شـمار آیـد. بـنابراین فـرهنگ   به  مواردی عامل مؤثری تواند در فرهنگی است هـرچـند نـژاد نیز می ای پدیدهقومیت 

 (.00: 5911 آموسی،)باشد گونی قومیت در ایران می ـامل گـونهع

  گیری و تنوع قومیت در ایران نقش عنصر یعنی زبان و دین بیش از دیگر عناصر در شکل  ، دو فرهنگی  در بین عناصر

در   انشعاب  نیزو   های متفاوت داشته و دارد. تنوع زبان در ایران از طریق تهاجم و استقرار اقوام بـا زبان  اساسی

و یا پذیرفتن ادیانی   دینی  ها صورت گرفته است. تنوع دینی نیز با استقرار پیروان ادیان دیگر در ایران، نوآوری زبان

نشین با  جـغرافیایی ایـران و یورش اقوام کوچ  موقعیت . است  ها در خارج از ایران است اتفاق افتاده که منشأ آن

، منجر به استقالل سه خانواده زبانی آریایی،  سرزمین  این  ر طول سه هزار سال گذشته بهها و ادیان مختلف د زبان

نـیز ادیـانی چون زرتشتی، یهودی، مسیحی و اسالم  ومغولی( -)ترکی آلتای   ( و اورالآسوری، عبری)عربی،  سامی

 .دان فرهنگی در ایران بوده -تنوع قومی  منشأ  در ایران شده است که این عوامل

گونی قومی  گذشته منجر به گونه  سال  هـزار  و ادیـان مختلف به ایران در طول سـه  ها زبـان  هرچند که ورود اقوام با

گذشته به تدریج   قرن  یک طول درای از عناصر فرهنگ غرب  شده، ولی با این حال، موج تازه  سرزمین  در این

  ها و گسترش همانندی بین اقوام و موجب کاهش تفاوت  گـردیده  ایـران  جامعه سنتی  فرهنگی  جـایگزین عـناصر

، نقش اساسی را  و غربی  گیری فرهنگ نوین متشکل از عناصر فرهنگ ایرانی، اسالمی است. این موج در شکل  شده

ر مقایسه با دیگر، د  های و جنبه  در علوم و فـنون، نـظام سیاسی  پیشرفت  . عناصر تمدن غرب به دلیل ایفا کرده است

  ها را ها و یا تمدن جهت، دیگر فرهنگ این   و از  های سنتی، از کارآیی بسیار باالیی برخوردارند ها و یا تمدن فرهنگ

 (.5915 احمدلو،) است  تأثیر قرار داده  تحت  شدیداً

شوند،  گونی تقسیم می ام گونهها و اقو علّت تـنوع زبـان، دین و دیـگر عناصر فرهنگی به گروه  به  با آنکه مردم ایران

 -بر اساس اکثریت  و غیره،  ، چین ، آمریکا، روسیه هـند  چون قومیتی چندقومی بر خالف کشورهای   ترکیبات  با این

  قسمت  دهد و هیچ قوم و یا گروهی در ایران بیشترین نمی تشکیل رانیست. هیچ قـومی در ایـران اکـثریت   اقلیت

اقوام دیگر سلطه پیدا کرده   بر  نـدارد که   وجـود   حاکم  اکثریت  ایران  در  بنابراین ؛اختیار ندارداراضی ایران را در 

 .باشد
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و   هستند  درصد از مردم ایران مسلمان 36بیش از   که  واقعیت  با توجه به چنین وضـعی و نـیز بـا عنایت به این

باشند، این عوامل مایه همبستگی و پیوستگی بین  ات و سنن ملی میمـلی، زبان، ادبی  مشترك  تاریخ  دارای  باالخره

نظر  صرف  آمیزی دارند و بقای مردم ایران نیز رود. اقـوام در ایـران رابطه مسالمت مردم و اقوام در ایـران به شمار می

می و فرهنگی ایران در این فصل از مقاله به معرفی تنوع قو .ها در گرو همین همبستگی ملی است از هویت قومی آن

 پردازیم. می

 ایران در قومی تنوع

 پردازان نظریه ترین مهمهمچون ارنست گلنر و اریک هابساوم به  پردازانی نظریه 5316 ی دهه های سالاگر چه 

مسائل  پرداز نظریه ترین برجستهتبدیل شدند، اما بدون تردید آنتونی دی اسمیت که  گرایی قومملیت و  های بحث

، از پرکارترین پژوهشگران این عرصه بوده و هنوز نیز به عنوان رود میمعاصر به شمار  گرایی قومومیت و ملیت، ق

 .باشد این حوزه می پردازان نظریه ترین برجسته

که تاریخ بشر نشانگر این است که پدیده ملت در برخی  دارد میبیان  ها ملتریشه قومی  دی اسمیت در کتاب

کهن و  های ملتاز عصر پیدایش ناسیونالیسم بوده است. او در کتاب خود به معرفی  تر کهنر بسیا ای پدیدهجوامع، 

دهد و از  باستانی کهن همچون مصر، هند و چین مورد بررسی قرار می های تمدنباستانی پرداخته و ایران را در کنار 

دی اسمیت واژه قوم یا طایفه  ور(. 5911 طامه، احمدی)تصاویر تخت جمشید بر روی جلد کتاب خود بهره گرفت

دیگری که برای تشخیص  های واژه. البته در ایران امروز برد میزبانی یا عشایر به کار  ی عمده های گروهرا در مورد 

از: طبقه، گروه و جماعت که تقریباً معادل طبقه و گروه اجتماعی و جامعه  اند عبارت رود میمختلف به کار  های گروه

مانند شهرنشین، ده  نشین چون پیوندهاییدارد و  ای افتادهخصوص در بین جمعیت شهری کاربرد جا است. طبقه به 

سکونت و  ی نحوه اساس برمردم به صورت کلی  بندی طبقهبرای  زبان نشین، تات نشین، چادرنشین و کوچ نشین و

 .رود میتکلم به کار 

 

قومی وجود ندارد  های گروهنسبت به قومیت و  ای کپارچهیالزم به ذکر است که میان محققان علوم اجتماعی نگرش 

مالك معتبر  نژاد قومی توافق ندارند. از نظر برخی محققان های گروهقومیت و  ی کنندهتعین  های مالكو همه بر سر 

که تعریف گروه قومی بیشتر به سلیقه و  رسد میزبان، به نظر  یا مذهب برای گروه قومی است و از نظر دیگران،

 .قابل قبول برای همه های مالكنگرش محقق بستگی دارد تا وجود 

زبانی بیشتر  های گروههویت قومی با مالك هم زبانی در ایران دارای ابهاماتی است. در ایران معاصر نام قبایل و یا 

 همین به که کنند می تکلم هایی زبان به لرستان کردستان، بلوچستان، آذربایجان، ساکنین …کند مینام مناطق را تداعی 

ها ممکن است به  اداغ و غیره مناطقی هستند که ساکنین آنقر بویراحمد، ممسنی، بختیاری،. شوند می خوانده اسامی

قبایلی که دارای این اسامی هستند، متعلق نباشد. اسامی چون کرد، لر، شاهسون، عرب و بلوچ که ظاهراً بیانگر 

بوده و هیچ  چادرنشینعشایر  ی دهنده نشانکه  باشند میرایج  متفاوتی وممفههستند به  ای قبیلههویت زبانی یا 

شود به عنوان مثال  محتوای قومی ندارند. عناوین ظاهراً زبانی دیگر در عمل بیانگر وابستگی قومی در نظر گرفته نمی

شود، در حالی که  می ، ترك گفتهکنند میدر فارس به تمامی اعضای اتحادیه قشقایی که بسیاری از آنان لری تکلم 
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 توان میبنابراین  شوند؛ میها یعنی ایل خمسه که اغلب ترك یا فارس زبان هستند، عرب خوانده  همسایه و رقیب آن

شود تا پیرامون مرزهای مذهبی یا زبانی.  گفت که سازمان و ساختار اجتماعی بیشتر پیرامون مرزهای ایل تشکیل می

اختالفات  ...و ها آذری، کرد ها، ها بلوچت که در میان ایالت از یک گروه زبانی نظیر تاریخ گذشته ایران نشان داده اس

دها و ستیزهای خونین میان طوایف مختلف درون یک گروه رعمیقی وجود داشته و این اختالفات گاه به برخو

 (.5911 احمدی،)است شده میمذهبی یا زبانی منجر 

مذهبی و زبانی به دلیل  های گروهرا که معتقدند  شناسی قومنظر محققان  نتوا نمیبا توجه به این واقعیات تاریخی 

 -قومی هستند پذیرفت، چرا که سازماندهی اجتماعی های گروهاتحاد و انسجام و یکپارچه بودنشان، دارای ویژگی 

ها بوده  کپارچگی آنمانع انجام اتحاد و ی الذکر فوقمذهبی و زبانی  های گروهاقتصادی برای ایالت و عشایر در درون 

مانند اختالفات میان ایالت کرد نظیر شکاك، اردالن، سنجابی، کلهر و یا میان ایالت بلوچ نظیر برك زایی، شه  ؛است

بنابراین این  ؛ها بوده است قبل مانع هرگونه یکپارچگی و انسجام میان آن های سالبخش، ریگی، یارمحمدزایی، در 

 .کشاند میجامعه شناسان و قوم شناسان را به چالش  واقعیات تاریخی نظر بسیاری از

  مذهبیِ  همیشه پیوند ناگسستنی با سرزمینی داشته است که در متون کهن  تاریخ ایران از روزگاران بـاستان تـاکنون

و   ر تاریخیشده است. در واقع براساس آثا یاد می زمین ایران ویجه و بـعدها ائیـران، ایرانویج از آن با عنوان  اوستایی

  زمین در دوره بـاستانی ویجه و ایـران منظور حفظ مرزهای ایران ایران، تاریخ کـشور هـمیشه با تالش به  های اسطوره  

جغرافیای سرزمین ایران  های چارچوبکننده  آن که تعیین  و تا امروز همراه بوده اسـت. مـفهوم مرز و حفاظت از

ایرانی قرار داشـته اسـت. از اینجاست  های دولت  توجه  وران مـعاصر در کـانوند  بوده است، از دوره اساطیری تا

زمین کانون مشترك زیست  خورد. سـرزمین ایران یا ایران کـه هـویت مـلی ایرانی با جغرافیا و سرزمین پیوند مـی

ین عنصر سرزمینی اسـت که بوده است. هم  اجـتماعی گـوناگون های ساختاربندیهمه ایرانیان برخوردار از ادیان و 

تری از  که معنای گسترده «کـشور» آورده است. مـفهوم وجود بهرا در ادبیات فارسی  «وطـن» اساس و بنیان مـفهوم

کند، از دوره  ایرانیان را با سـرزمین خـود مشخص می  سیاسی  وطن دارد و عالوه بر پیوندهای عاطفی، پیوندهای

 (.5911 اکوانی،)های جـغرافیایی و مـرزهای ایران بوده است آور محدوده یان پیامباستان به بـعد بـرای ایـران

های  کننده محدوده مشخص« زمین ایران»همین جهت واژه   و به  ایـران در واقـع خود یک مفهوم سرزمینی نیز هست

مثابه  رایانه، ایران بـهگ ایـدئولوژیک قـوم های نگاهمدرن یا  پست های دیدگاهسرزمینی آن اسـت. بـرخالف برخی 

« سرزمینی»مدرن نیست، بلکه از دیرهنگام یک پدیده   دوران  ، مخلوق«کشور»یـک مـفهوم جغرافیایی و یا به مـفهوم 

شناس نیمه دوم قرن بیستم، در اثـر بـرجسته خـود  ترین پژوهشگر ایران جرار دنـیولی، بـرجسته .را تداعی کرده است

مثابه یک مفهوم  از دوران هخامنشیان و به  قومی  مفهوم  مثابه یک به« ایران»کـه چگونه   دهد مـی  شانن  ایـده ایران نام به

.  یـافت  رسمیت  هویتی سرزمینی از اواسط دوران اشکانی برای ایـرانیان مـعنا پیـدا کرد و با ظهور دودمان ساسانی

مفهوم سرزمینی را در قالب اشعار حماسی به ایرانیان   مینه  بسیاری از شـعرا و نـویسندگان ایـرانی پس از اسـالم

، مفهوم جغرافیایی هویت …من مباد  تن  مباشد  چو ایران های بیتزمان خود منتقل کردند و همچون فردوسی در 

 .یکسان دانستند  ایرانی را با مـوجودیت ایرانیان
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ها در این  آن استقرار وگون  وتاز اقوام گونه اختایران در طول سه هزار سال گـذشته هـمواره شـاهد یـورش و تـ

ها، ادیان و مذاهب کـنونی در  ها، گویش ها آن است که تمام زبان پیامد این یورش ترین مهماست.   سرزمین بوده

ها و  اند. الزم است ابتدا خاستگاه زبان اند که به وسیله اقوام غیر بومی به ایـن سـرزمین راه یـافته ایـران غـیر بومی

 .ها به ایران را بررسی کنیم ادیان را پیش از ورود به ایران مشخص کرده و سپس چگونگی راه یافتن آن

 اند کرده، بیان اند دادهبر اساس نظر بسیاری از قوم شناسانی که ساختار جامعه ایرانی را مورد بررسی قرار 

های  اما زبان ؛شرق ایران یعنی آسیای میانه بوده استآلتای در  -ـایی و اورالآری زبـانی خانواده دو  خاستگاه که 

، فلسطین  عربستان  جزیره  وابسته به خانواده زبان سامی )عبری، مندایی، عربی و آسوری( از خاورمیانه به ویژه در شبه

به ایران راه  عبری، مندایی و آسوری، از طریق تهاجم  استثنای  و غـیر سامی به  های سـامی اند. زبان و عراق برخاسته

 (.5911 امیدیان،)اند یافته

نشین آریایی  میانه به وسـیله قـبایل کوچ  آسیای  از  که دین مزدایی در مورد ادیان نیز وضع به همین منوال است. چنان

طـریق شـبه جزیره عربستان توسط قبایل عرب در ایران مستقر گردیدند. دین یهود، مندایی و   از  و یا دین اسالم

ها  و چرا زبان  به این پرسـش کـه چگونه حالباشند.  این وضعیت مستثنی می  از  اند بوده  یحی که همواره در اقلیتمس

  پردازیم. در بررسی تاریخ پرفراز و نشیب ایران متوجه این واقعیت اند، می و ادیـان یـادشده به ایران وارد شده

شرح زیر مورد تـهاجم قـرار گرفته   به  کم پنج بار سو، دست  ه ایناین سرزمین از سه هزار سال پیش ب  که  شویم می

 :است

های آریایی، دین زرتشت  منجر به استقرار زبان  که  میالد  ها در هزاره اول پیش از مهاجرت و تهاجم مادها و پارس -5

 .گردیده است  ایرانی  و رسوم  و دیگر عناصر فرهنگی چون نوروز و آداب

 .نمانده است  پایدار  ها آن  در قرن چـهارم پیـش از میالد کـه زبان، دین و فرهنگ یورش یونانیان .5

اسالم به جای دین زرتشت،   و جایگزینی  یورش اعراب مسلمان در ابتدای قرن اول هجری که با تسخیر ایـران .0

اعث تلفیق بعضی از آداب و در ایران ب  اسالم  اسـتقرار  ها صورت گـرفت. در واقـع تغییرات زیادی در تمام زمینه

 .است  گیری فرهنگی متفاوت از فرهنگ سنتی ایرانی شده رسوم و شکل

،  ایران  در  پنـجم هجری و بعداً تهاجم تیمور لنگ و در نهایت استقرار ترکان   یورش ترکان سلجوقی در قـرن  .9

 .باعث استقرار و گسترش زبان ترکی در ایـران شـده اسـت

تفاوت  سبب ویرانی ایران شد، اما چون مغوالن نسبت بـه ادیان دیگر بی  هجری  قرن هفتم یورش قوم مغول در .1

های تسخیر شده به عـمل نیاوردند، به استثنای  در تحمیل اعتقادات دینی خود در سرزمین  اقدامی  گونه ، هیچ بودند

بنابراین مغوالن نقشی  ؛اقی نمانده استاز زبان، دین و آداب و رسوم مغولی ب  ، آثاری مغولی  های بـعضی از واژه

شود. بازماندگان  دیده می کنار  و گوشههای نژادی آنان در  اند اما ویژگی فرهنگی در ایران نداشته -قومی  تنوع  در

  های اما نکته اساسی دربارۀ یورش ؛باشند کنند و مسلمان می به زبان غـیر مغولی صحبت می  اکنون  قوم مغول

نشین صورت  وسیله اقوام کوچ  به  ها سایر یورش  است که به استثنای یورش یونانیانآن   یادشده

 (.5919 ،اوزکریملی)اند گرفته
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فرهنگی در طول سه هزار سال گذشته در ایران ایـفا  -قومی  گونی گونه  نقش را در ترین مهمنشینان  تردید کوچ  بدون

از   پیش  مثال، کشور کنونی ترکیه تا  . برای اند ها و ادیان بوده ها، گویش نزبا  عامل پراکندگی  نشینان . کوچ اند کـرده

تدریج زبان، دین،   ها به تـرك  نشین، دارای فرهنگ غربی بوده و مردم آن عیسوی بودند. امـا استقرار قبایل ترك کوچ

راتوری بیزانس به ترکیه تبدیل شد. بلکه زبان امپ  نام  تنها طوری که اکنون نه  به  را تغییر دادند  دیار  آن  آداب و رسوم

 .مـسیحیت را گـرفته است  نـیز جای  های یونانی و التین گردید و اسالم ترکی جایگزین زبان

در اثر اختالط نژادها  ها قرنکه گفته شد، ترکیب نژاد و اقوام در ایران یکپارچه نیست و تنوع جمعیتی که  گونه همان 

آمده است موجب پیدایش اقوام فارس، آذری، کرد، لر، بلوچ، بختیاری، تالشی، ترکمن،  به وجود ها مهاجرتو 

نیز در ایران زندگی  تری کوچکنژادی  های گروهقومی و  های اقلیتقشقایی، شاهسون و عرب شده است. البته 

 .کنند می

 ضمانت اجراهای حقوق كیفری گردشگران در ایران

 و حقوق آنان برای حقوقی یها ستمیس تماماند. در  شده دانسته قانونی نظر از بیگانه اتباع مصادیق از یکی جهانگردان

 مدنی قانون 1 ماده. بخشد یم متفاوت گوناگون یها نیسرزم در فیتکال و حقوق این امااند؛  گرفته نظر در تکالیفی

 که مواردی در مگر بود خواهند ایران قوانین مطیع خارجه و داخله اتباع از اعم ایران سکنه کلیه: دارد یم مقرر ایران

 شغل و مسکن حقوق، مال، جان، حیثیت،: است داشته مقرر ایران اساسی قانون 00 اصل و باشد کرده ء استثنا قانون

 خارجی و ایرانی از اعم اشخاص از منظور. کند تجویز قانون که مواردی در مگر است مصون تعرض از اشخاص

 تمام بنابراین؛ است گرفته قرار کشورها تمام پذیرش مورد جزایی قوانینخصوصاً  نینقوا بودن سرزمینی اصل. است

 اصل ما سویی از. نمایند تبعیت ایران مقررات و قوانین از باید موقتطور  به حتی کنند یم زندگی ایران در که کسانی

بااطالع  ایران قوانین از که یا گانهیب .میا رفتهیپذ خودمان حقوقی سیستم در هم را مجازات و جرم بودن قانونی

 به توجه با؟ باشد داشته تی( حاکمخارجی جهانگردان) گانگانیبر ب تواند یم ما قوانین حدی چه تا باشد نمی

 وظایف از این خیر، یا است جرم که این از مصادیق از برخی در حقوقی یها ستمیس میان شدید ینظرها اختالف

. دهد قرار گردشگر اختیار در را الزم مقررات و راهنما از یا مجموعه جهانگرد ورود از قبل تا است میزبان کشور

 جهانگردان جلب موجبات هم تا کرد رفتار متعادلطور  به جدید مقررات وضع و سابق قوانین یبازنگر در باید پس

 ببینیم باید امر ینا ی. برانماییم حراست و حفظ خودمان فرهنگی میراث و عمومی نظم از هم و بیاوریم فراهم را

خلیلی،  و اسدزادهدارد) تعارض و تطابق بشر حقوق یها هیاعالم با اندازه چه تا جهانگردی به راجع ایران مقررات

5930.) 

 گردشگری مهم ابعاد

قدیم مورد توجه بوده است در رم باستان ما قانون اقوام را  یها احترام به بیگانه و وضع مقررات مناسب آنان از زمان

گردشگری دارای ابعاد مهمی است که ما باید . پرداخت یسراغ داریم که به تنظیم روابط بین شهروندان و خارجیان م

 : در وضع قوانین جدید لحاظ کنیم
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الف: بعد اقتصادی ـ ورود و اقامت جهانگردان باعث ورود ارز و تقویت مالی و اقتصادی کشورمان خواهد بود و هر 

آنان  میشو یبیشتری را ایجاد نماییم موجب ورود بیشتر گردشگران م یها و جاذبه میتر باش عالچه ما در این زمینه ف

ما باشند و یا حتی  یمشتریان خوبی برای کاالها ایداشته باشند و  یمناسب یها دهیها و ا با خود ممکن است طرح

در این امر به بررسی  توانند یقصد مشارکت با تاجران ما را داشته باشند؛ که البته کارشناسان فن بهتر م

 (.5930خالقی، )بپردازند

ب ـ بعد فرهنگی: ورود اتباع خارجی به ایران موجب تبادل فرهنگی میان ایرانیان و بیگانگان است یعنی آنان با  .

و نکات مثبت و منفی فرهنگ و تمدن ایرانی را به سرتاسر جهان  شوند یآداب و رسوم و سنن ایرانی آشنا م

. پس هر چه رابطه مناسبی با آنان داشته باشیم و بتوانیم میزبان خوبی باشیم و مسائل امنیتی را در حفظ و انندرس یم

 .داشته باشد یا بسیار ارزنده یامدهایپ تواند یحمایت از گردشگران رعایت نماییم، این رفتار م

از خود به نمایش  تر یمنطق یا ل، چهرهما با وضع قوانین شایسته و متعاد تیج ـ بعد سیاسی: وقتی دولت و حاکم

بگذارد و رفتارهایی که در شان یک حاکمیت است از خود نشان دهد و انزجارش را از تروریسم اعالم دارد و با اکثر 

اتباع خارجی جهت رفاه حال  یها منطقی دنیا در ارتباط باشد و حتی بدون مالحظه مواضع سیاسی دولت یها دولت

 یا نهیبا هز تواند یاقدامات درخور آنان را فراهم آورد و حسن نیت خود را عمالً ابراز دارد، مجهانگردان بیگانه 

روشن و شایسته در ذهن داشته باشند و در  یا اندك اذهان جهانیان را به جانب ایران متوجه سازد تا از ایران چهره

 (.5930خالقی، )رود یخود به خود از بین م زیآم اتهام یها این صورت هرگونه برچسب

 گردشگری صنعت و اسالمی سیاست

 قاعده بر این سبیال بنا المومنین علی للکافرین اهلل یجعل لن داریم: سبیل نفی قاعده عنوان تحت ای آیه کریم قرآن در

 شاید کنند استفاده فرصتی هر از ها زمینه تمامی در خود رشد و اسالمی فرهنگ ترویج و تسلط جهت باید مسلمین

 به توجه ها راه این از یکی پس. کرد تعقیب را هدف این غیرمستقیم های راه از بشود ها مکان و ها زمان از رخیب در

 و جدایی به نه کرد فکر ارتباط به باید. سنجید را احوال و اوضاع قوانین تدوین در باید. است گردشگری صنعت

 های گیری موضع و احساسات از و نماییم وضع را خود مقررات و قوانین متعادل و منطقی طور به اگر. طلبی برتری

. آوریم می دست به هم را بیشتری دوستان و باشیم داشته وحدت دیگران با بهتر و بیشتر توانیم می بپرهیزیم عجوالنه

 چندین تیر یک با واقع در و کرد حفظ مناسب مقررات پناه در را ملی منافع شود می جوانب تمامی رعایت با پس

 رقابت این از تا بدهد را امتیازهایی است مجبور جهان کشورهای با رقابت در اسالمی ایران. گرفت هدف به را هنشان

 (.5915 شریعتی،)نماید هموار را رشته این توسعه راه بتواند و نماند تر عقب است مانده عقب ها سال که

 حسنه اخالق و عمومی نظم

 ثغور و حدود تعیین و تعریف در هنوز لکن اند، شده پذیرفته دنیا حقوقی های نظام در فوق مفاهیم از یک هر هرچند

 صورت هر در بود. خواهد و است بوده متغیر گوناگون هایمکان و ها زمان در عمومی نظم. ندارند نظر وحدت آن

 در که تاس نظمی عمومی نظم نظریه این طبق: نوعی نظریه ـ الف: دارد وجود عمومی نظم درباره مهم نظریه دو

 مقررات بلکه است نیاورده وجود به را آن حقوق. دارد وجود جمعی زندگانی طبیعت اقتضای حسب به اجتماع
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 اثر در که اعتباری که است نظمی عمومی نظم نظریه این طبق: شخصی نظریه ـ ب. است آن حفظ ضامن حقوقی

 مبنای حال هر در. کند می تغییر حقوقی راتمقر تحول با و است آمده وجود به اجتماع در حقوقی مقررات و قواعد

 المللی، بین قراردادهای قانون،. اند دانسته زیر موارد را عمومی نظم منابع بهترین اما است؛ جامعه مصالح عمومی نظم

 نیز مالیاتی و سیاسی اداری، جزایی، پلیسی، قوانین مختلف، قوانین در و حسنه اخالق و عادت و عرف قضایی، رویه

 شده تقسیم المللی بین عمومی نظم و داخلی عمومی نظم دودسته به عمومی نظم. اند دانسته عمومی نظم به طمربو

 درون یکی: دارد وجود قوانین دسته دو ایران حقوقی نظام در. است عمومی نظم مصادیق از هم حسنه اخالق. است

 قانون سه ماده و مدنی قانون 1 ماده طبق انایر سکنه تمام بر مرزی درون قوانین. است مرزی برون دیگری و مرزی

 نظم طبق رفتاری به تا است ملزم شود می وارد ما خاك به که ای بیگانه هر یعنی دارد حاکمیت اسالمی مجازات

 است شده پذیرفته و جهانی اصلی این. ماست عمومی نظم مهم منابع از یکی ما قوانین و باشد داشته ایران عمومی

 عمومی نظم حدود درباره معتبر هایی مالك چه اما گذارد؛ احترام میزبان کشور مقررات و قوانین به خارجی هر که

 (.5915 شریعتی،)باشد؟ مطرح تواند می

 رفتار متقابل اصل

 رفتار – ج گذاری قانون متقابل رفتار – ب سیاسی متقابل رفتار – الف: شود می گر جلوه صورت سه به متقابل رفتار

 خودش مصالح و ظرفیت فراخور به ایران دولت پس نیست تکلیف یک اصل این رعایت و پذیرش عملی. متقابل

 دست از موجب که رفتاری از باید و هستیم توریست جلب پی در ما البته. دهد قرار توجه مورد را اصل این تواند می

 در و باشد داشته توجه ایرانی اتباع با بیگانه دول رفتار نوع به نباید ایران دولت. نماییم پرهیز شود فرصت این دادن

 رفتار که است الزم ها موضوع برخی در هرچند. کند اتخاذ را مناسبی سیاست منطقی طور به بلکه برآید انتقام پی

 (.5915 شریعتی،)گیرد قرار توجه مورد بیگانه دول متقابل

 قوانین وضع در مهم عناصر

 و زمان احوال و اوضاع به شود می ها آن میان از که دارند توجه یخاص عناصر به قوانین وضع برای کشوری هر در

: موجود احوال و اوضاع – الف( 1. )کرد اشاره اکثریت اتباع مورد دین و مذهب حاکم، عرف و رسوم و آداب مکان،

. اشندب مسئله هر برای مناسبی پاسخ بتواند که ای گونه به شوند می وضع حاجت رفع و نیاز برحسب قوانین اغلب

 بزنیم الزم اقدامات به دست مجبوریم امر این برای نداریم قانونی بیوتکنولوژی محصوالت زمینه در ما مثال عنوان به

 هر در عرف: حاکم ورسوم آداب و عرف ـ ب. نمانیم عفب کشورها دیگر از که این برای دهیم تغییر را قبلی قانون و

 رسوم و آداب به قدر آن کشوری هر در مردم. اند حرکت در جلو متس به نیز موجود های سنت و دارد نفوذ جامعه

 همین راستای در هم گذار قانون پس. کرد جدا هایشان سنت و عرف از را ها آن آسانی به شود نمی که اند وابسته خود

 توجه عرف گوناگون مصادیق و تقسیمات به باید البته. کند می وضع را مناسب قانون و رود می پیش جمعی باور

 و مدنی قانون ایران مانند دارد قوانین وضع در زیادی نقش دین کشورها از برخی در: مذهب و دین – ج. داشت

 در دارد تأکید امر این روی هم ما اساسی قانون یا و دهد می نشان را موضوع این واضح بسیار اسالمی مجازات قانون

 مورد در را مقرراتی دنیا کشورهای اغلب در. است متفاوت تأثیر این اما دارد را خود تأثیر دین کشورها همه



 8931 سوم، تابستانشماره نهم، سال ، ای( طقهریزی من پژوهشی جغرافیا )برنامه –فصلنامه علمی  666

 در حتی و گیرد صورت کار این تر آسان و باشند نداشته مشکلی اقامت و ورود حیث از که اند کرده وضع جهانگردان

 (.5935 پور، بهرام)هستند امتیازاتی دارای ارزی جهت از جهانگردان کشورها از بعضی

 جهانگردى با مرتبط قوانین

 ارائه را جهانگردى توسعه سیاست قانون این معموالً،. دربردارد را صنعت این بنیادى قانون جهانگردی، قوانین

. کند مى تعیین را( جهانگردی اى منطقه دفتر با) جهانگردى ملى سازمان مالى تأمین منابع و ساختار وظایف، و کند مى

 بازرسیِ هاى روش و مجوز صدور شرایط استانداردها، به مقررات این. است الزم متعددى ویژه مقررات عالوه به

. شود مى مرتبط جهانگردى اقدامات دیگر و تورها راهنماهاى مسافرتی، هاى آژانس جهانگردی، هاى رستوران ها، هتل

 درك براساس مقررات این. است ضرورى آن اعمال و آمده وجود به ها هتل بندى طبقه نظام کشورها، برخى در

 اى شالوده با مقررات اعمال براى کارمندان هاى قابلیت و الزم سازوکارهاى. شوند مى تهیه منطقه یا و کشور نیازهاى

 :5916)ارفع نیا، باشند شده بیان مقررات در باید صنعت این استانداردهاى اعمال هاى روش. باشند موجود باید دائمى

099.) 

 بندی منطقه به نیاز. هستند اهمیت حائز جهانگردى تمدیری و توسعه براى مشخص مقررات و قوانین بعضى

 خاص مناطق در توسعه استانداردهاى اعمال و زمین کاربرى کنترل و اى منطقه جهانگردى مناطق تعیین براى مقررات

 که باشد ضرورى است ممکن دارد وجود حاضر حال در مقررات بندی منطقه اگر. دارد وجود جهانگردى توسعه

 قوانین وضع. دربرگیرد را هتلى مناطق قبیل از جهانگردى نوع از زمین هاى  کاربرى تا کرد اصالح نحوى  به را ها آن

 مقررات این چنانچه) بود خواهد ضرورى( زیست محیط) محیطى تأثیر ارزیابى شرایط جمله از زیست، محیط حفظ

 مقررات سهولت سازی، ساختمان بطضوا و سوزى آتش و ایمنى بهداشت، تندرستی، عمومى ضوابط(. نباشند موجود

 کارِ و توسعه براى همگى مالیاتى و کارگیرى قوانین آن، متعلقات و مهمانان به مربوط تعهدات قوانین عملیاتی،

 دادن ونقل، حمل نرخ کنترل) ونقل حمل خدمات و تسهیالت به مربوط مقررات. هستند مهم جهانگردى تسهیالت

 تأثیر تحت را جهانگردى عملیات نیز( مسافرتی مسیرهاى و ایمنى شرایط ونقل، حمل هاى شرکت و افراد به مجوز

 هاى پارك دیدنی، مناطق بر مبتنى جهانگردى توسعه کشورها، از بسیارى در(. 099 :5916)ارفع نیا، دهند مى قرار

. هستند مهم بسیار منابع این نگهداریِ براى ها آن حفظ و ها پارك قوانین. است تاریخى و باستانى هاى مکان و طبیعى

 دقت به باید بازدیدکننده و زمین کاربرى و شوند کشى نقشه و مشخص باید قانونى نظر از شده حفاظت مناطق

 این. است شدن تصویب حال در کشورها از بسیارى در جهانگرد کننده مصرف از محافظت قوانین .شود نظارت

 ها آن از اخالقى اصول و مدیریت فاقد جهانگردى مؤسسات تا دان شده طراحى جهانگردان از محافظت براى قوانین

 .نکنند سوءاستفاده

 ایران قوانین در گردشگری قانونی سابقه

 مگر است مصون تعرض از اشخاص شغل و مسکن حقوق، مال، جان، حیثیت،: دارد می مقرر اساسی قانون 00 اصل

 حفظ اهمیت و شود می شامل را دو هر خارجه و داخله تبعه اشخاص اصل این کند. در تجویز قانون که مواردی در

 در. دارد خاصی توجه نیز آنان امنیت به و دهد می قرار توجه مورد را اشخاص مسکن و مال و جان از حمایت و
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 و ورود قانون ،15 اسفند مصوب گذرنامه قانون اساسی، قانون جز به. است بوده مهم اصل این هم سابق اساسی قانون

 به مربوط اجرایی نامه آیین و 16 مصوب آن تبصره و ماده چند الحاق و اصالح و 5990 مصوب خارجه تباعا اقامت

 نیروی طریق از( عبور برگ) پاسه لسه برگ و عادی یا خدمتی سیاسی های گذرنامه اعطای چگونگی به که آن

 نقص یا و قانونی هایخالء باید و است الزم مقررات و مواد این بررسی البته. دارد اشاره خارجه وزارت و انتظامی

 (.099 :5911)ارفع نیا، گردد برطرف ها آن

 های گیری سخت یا نیاورد وجود به را مشکالتی گیر پا و دست قوانین وضع با تا باشد دقیق باید گذار قانون

 فراهم را راحتی وجبم تا باشد مناسب منطقی و حقوقی های استدالل حیث از باید قانون. نکند ایجاد را موردی بی

 از ایران در گردشگری آیا. نمایند تلقی و بدانند خود حمایت جهت در را قانون آن گردشگران که ای گونه به. بیاورد

 (.010 :5913 الماسی،)است؟ برخوردار قانونی های پشتوانه

 که گردشگری صنعت شود، می محسوب کشور اساسی های هدف از یکی غیرنفتی صادرات توسعه که حالی در

 که است کافی .گیرد نمی قرار توجه مورد و مانده مهجور بکند هدف این به رسیدن برای بزرگی خدمت تواند می

 ورود به مربوط آمار به نگاهی سپس و کنیم مقایسه کشورها دیگر با را حوزه این در ایران کشور های ظرفیت

 نادیده کلی به ایران اقتصاد از بخش این که شویم متوجه ات بیندازیم آن از حاصل درآمدهای و کشورمان به گردشگر

 .اندازیم می ایران در گردشگری مقررات کار و ساز به مرتبط مقررات و قوانین به نگاهی با ادامه در. است شده گرفته

 که است الزم قوانین طبق نخست مرحله در میهمان این. است کشورمان در ساعت 01 کم دست میهمانی گردشگر

 شدن زیاد برای قانونی الزم تسهیالت تا است الزم که این دوم شود، رعایت برایش میزبانی قواعد و شود نهاده رجا

 امر این به رسیدگی برای خصوصی مراکز که این سوم شود؛ برقرار هستند، خدا حبیب اصطالح در که میهمانان این

 این چهارم. یابند سامان مسکن و ارشاد و فرهنگ های نهخا وزارت توسط اقتصادی مزایای از بیشتر استفاده البته و

 نهاد در دار سابقه کشوری عنوان به ایران همچنین. برسد گردشگران به بیشتر باید امر این متولی دولتی سازمان که

 (.010 :5913 الماسی،)کند استفاده مطلوب نحو به سازمان این موجود های ظرفیت از باید گردشگری المللی بین

 جهانگردی و گردی ایران توسعه قانون

 صنعت این توسعه برای روش دو از خود تصویب فلسفه و عنوان به توجه با جهانگردی و گردی ایران توسعه قانون

 منظور گردشگران حال رعایت منظور به را تسهیالتی بنابراین است؛ نوازی مهمان روش اولین. است کرده استفاده

 در مقرر تسهیالت اساس بر تواند می شود می خارج کشور از که خارجی جهانگرد هر: »یدگو می 9 ماده .است داشته

 شود، می تعیین قانون این اجرایی نامه آیین در که میزانی تا حداکثر خود متعارف شخصی لوازم بر عالوه قانون این

. «کند خارج کشور از آن یتجارت غیر جنبه حفظ با را مطبوعات و کتاب و کشور مجاز محصوالت یا دستی صنایع

-کند رعایت خروجی و ورودی مبادی در را خارجی گردشگران ویژه تسهیالت باید 1 ماده مطابق هم ایران گمرك

 (.030 :5910)سلجوقی، 

                                                                                                        قانون در گردشگری توسعه

 گرفته پیش در قانون این در صنعت این توسعه برای نیز را دیگری روش گردی ایران و گردشگری توسعه قانون
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 بر توسعه گردشگری زمینه در دولتی و خصوصی بخش گذاری سرمایه تشویق برای را ای وظیفه اوالً قانون این. است

 سازمان دیگر سوی کنند. از پرداخت و تأمین صنعتی نرخ به ار بانکی تسهیالت داشته مقرر و گزارده ها بانک عهده

 موظف را ربط ذی های سازمان و ها خانه وزارت سایر و کشور مراتع و ها جنگل سازمان ها، شهرداری شهری، زمین

 ارشاد و فرهنگ وزارت معرفی با را جهانگردی و گردی ایران تأسیسات احداث برای نیاز مورد زمین است کرده

 .کنند واگذار متقاضیان به نشود عمومی درآمد تقلیل موجب که ای گونه به شده تمام یا ای منطقه قیمت به میاسال

 اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت موافقت بدون جهانگردی و گردی ایران تأسیسات کاربری تغییر که اینجاست نکته

 برای شده داده های معافیت و سهیالتت و ها تخفیف تمامی موافقت، صورت در و است ممنوع وضعیتی هر در

 .شود پرداخت دولت به روز کارشناسی قیمت به آن معادل یا عین بایستی و ملغی مزبور تأسیسات

 گردشگری مراكز برای مجوز صدور مرجع

 و گردی ایران تأسیسات و زیارتی و سیاحتی خدمات دفاتر ایجاد و تأسیس مجوز هرگونه تمدید یا صدور

 سیاحتی، خدمات دفاتر تمامی .است اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت عهده به آن لغو یا تعلیق یزن و جهانگردی

 و اسالمی انقالب نهادهای و خصوصی دولتی، بخش به متعلق جهانگردی و گردی ایران تأسیسات و زیارتی

 جهانگردی و گردی ایران به مربوط ابالغی های مشی خط و ها سیاست رعایت به موظف غیردولتی عمومی مؤسسات

 (.030 :5910)سلجوقی، هستند اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت توسط

 مسافرتی خدمات دفاتر تأسیس مجوز لغو یا تعلیق تمدید، صدور مرجع: »گوید می قانون 1 ماده تبصره وجوداین، با

 به شوند می اخذ نونقا این موضوع مجوزهای تمدید یا صدور بابت که وجوهی میزان.« است ترابری و راه وزارت

 و گردی ایران عالی شورای تصویب و ترابری و راه و اسالمی ارشاد و فرهنگ های خانه وزارت جداگانه پیشنهاد

 .شد خواهد تعیین جهانگردی

 «فرهنگی میراث» و «گردشگری» بین اختیارات تفکیک

 جهانگردی و گردی ایران عالی یشورا را کشور در گردشگری مسایل گیر تصمیم و گذار سیاست توان می چند هر

 میراث عنوان با که سازمانی است؛ گردشگری و فرهنگی میراث سازمان ما کشور در امر این اصلی متولی اما دانست

 وظیفه دو مابین را انصاف سازمان این که کند می اثبات را این نیز قانون این اساسنامه متن .شود می شناخته فرهنگی

 یک فقط مورد 01 از است، شده اشاره ها آن به 9 ماده در که سازمان این وظایف بین در و هنکرد رعایت خود عمده

 ارشاد و فرهنگ وزارت با : همکاریاست آورده 09 در بند و داده اختصاص گردشگری به صراحت طور به را مورد

 برای سازمان این جدیت از اوانیفر اخبار اخیر های سال در چند هر جهانگردی. و گردی ایران امور زمینه در اسالمی

 مردم برای ها تالش این نتیجه باید عمالً که شده شنیده «فرهنگی میراث» به «گردشگری» اختیارات محدودیت رفع

 (.011 :5913)الماسی، باشد رؤیت قابل

 جهانگردان تکالیف و حقوق

از یک سیستم و  برخی. گیرند می گوناگونی بهره های روشکشورهای مختلف برای تعیین صالحیت قضایی خود از 

 باشند: میذیل در دنیا مطرح  های سیستم طورکلی به. کنند میاستفاده  سیستم چندبرخی دیگر از تلفیق 
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 سیستم سرزمینی بودن قوانین جزایی ـ 5

 سیستم شخصی بودن قوانین ـ 0

 سیستم حق مجازات جهانی ـ 9

 .سیستم واقعیت قوانین جزایی ـ 1

برای گردشگران متصور است: حقوق خصوصی و حقوق عمومی اما حقوق خصوصی که در قوانین دو دسته حقوق 

مختلف ما برای بیگانگان وضع شده است کمتر جای بحث دارد چرا که در این مقاله ما از حیث حقوق عمومی 

اعات، حق خرید و و حق ثبت عالئم و اختر تألیفبررسی نماییم بنابراین به حقوقی نظیر ازدواج و حق  خواهیم می

در نظر گرفت؟ آیا یک  رود میای یک گردشگر بر را حقوقی چه اما نداریم؛ ای اشاره …فروش، حق اشتغال و

از حقوقی برای او  رود می آید میگردشگر که مدت اقامت او در ایران کوتاه است مانند یک ایرانی است؟ به نظر 

چیز جان و مال اوست دولت  ترین مهمای یک مسافر سخن گفت که موجب آسایش خاطر و امنیت او باشد بر

در موارد ذیل فهرست  رود میحقوق جهانگردان را  ترین مهمبنابراین  ؛کوتاهی ننمایداصالً میزبان باید در این امر 

 کرد:

ن برای ای ایراهدر دادگاه راحتی بهحق ترافع قضایی و اقامه دعوی: یعنی یک جهانگرد مثل تمام ایرانیان بتواند  -5

آوردن یک حق مشروع خودش اقامه دعوی کند و بیگانه بودن او موجب  دست بهاحقاق حق از دست رفته و یا 

باشد،  پذیر امکانو سهولت بیشتر  راحتی بهمحرومیت او نباشد. هر چه روش پیگیری دعوی از جانب جهانگرد 

این حق برای بیگانگان در قانون  البتهخواهند کرد. احساس امنیت  و ؛اعتماد آنان به نظام قضایی ما بیشتر خواهد بود

اگر طبق رفتار  خصوصاًایران وجود دارد ولی با شرایطی ویژه که درست هم است  کیفری وآیین دادرسی مدنی 

 متقابل کشوری دیگر باشد.

اگر مقامات او: جهانگرد باید وجود امنیت و آسایش را در یک کشور لمس نماید.  دلیل بیممنوعیت بازداشت  -0

شود تا دیگران هم این حالت را برای  ایرانی بدون دلیل محکم و قانونی به دستگیری یک بیگانه اقدام کنند موجب می

 خود تصور نمایند و از ورود به خاك ما پرهیز کنند.

گیرد و  حق احترام به شخصیت او: گردشگر به عنوان یک انسان دارای این حق طبیعی است که مورد کرامت قرار -9

فرار گیرد. جدای از این که او دارای چه زبان، دین،  توجهی بیرض و یا عوجه مورد ت هیچ بهاین حق طبیعی نباید 

 (.00تا:  بی فـدوی،)نژاد و تابعیتی باشد. کشور میزبان موظف است به این امر و موضوع خوب توجه کند

هر کشور میزبان وظیفه دارد تا مقدماتی را فراهم آورد که حق آشنا شدن با قوانین و آداب و رسوم کشور میزبان:  -1

آشنا  اش جامعهمناسب با قوانین و رسوم بسیار مهم دینی و یا ملی  ای گونهجهانگردان قبل از ورود به کشورش به 

ر باید پس برای این منظو .اینکه با ورود خود مشکلی را برای کشور میزبان و خودشان ایجاد ننمایند خاطر بهگردند. 

جامعه است  آن برمقررات و سنن حاکم  ترین مهمکتابچه که حاوی  صورت بهمختصر و جامع و  ای مجموعهدر یک 

 را منتشر نماید و به هنگام اعطای حق ورود در اختیار جهانگردان گذارد.

ی را جهت این و مناسب: باز هم تکلیف دولت میزبان است تا امکانات خوب موقع بهاز خدمات  برخورداریحق  -1

طور فورس ماژور با مشکالتی مواجه شد بتواند خیلی سریع آنان را حل کند و  امر فراهم نماید. چون اگر گردشگر به
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اقداماتی شایسته را انجام دهد به تعداد مهمانان او هم افزوده خواهد شد. پس برای  ها زمینهاگر دولتی در این 

ه این را به عنوان حق طبیعی برایش در نظر گرفته و به او در شرایط ک رسد می نظر بهحمایت از گردشگر الزم 

 (.00تا:  بی فـدوی،)ضروری کمک سریع رسانده شود

کند که تمام  هر کشوری برای حفظ میراث فرهنگی و احترام به نظم عمومی و اخالق حسنه مقرراتی را وضع می

لتی نیز جهت ایجاد آرامش و امنیت در مملکت خودش باشند. هر دو اتباع داخله و خارجه ملزم به رعایت آن می

 ؛کند تا موجبات حفظ آرامش را برای عموم مردم با رعایت تمامی جوانب فراهم کند هایش را اعمال می سیاست

ها را مرتکب شود محکوم به مجازات  آن هرکسیبنابراین در تمام جهان هم ما یک سری جرائم را سراغ داریم که 

. در تمام گنجانیم میرا در عنوان تکالیف عمومی جهانگردان  ها آباند و از هر کجا هم باشد. ما است. هر که باش

حرمت  هتک وحقوقی دنیا هم روی این امر با هم اتفاق نظر دارند. جرائمی مثل سرقت، زدو خورد، قتل  های سیستم

 (.00تا:  بی فـدوی،)شد با متفاوت چند هر دارند دنبال به را هایی مجازات جهان تاسر سر در که …و

شود با آگاهی از این نوع جرائم ملزم است که رعایت کند تا کارش به محاکم ما  می ایرانپس هر گردشگری که وارد 

 و داند مینکشد. موضوع حفظ آثار ملی و میراث فرهنگی هم از همین اهمیت برخوردار است یعنی یک جهانگرد 

اما  ؛لق به دیگران وظیفه و تکلیف اوست. این نیازی به استدالل و برهان نداردباید بداند که احترام به حقوق متع

را برای جهانگردان فهرست کنیم و تازه  ای حده علیهمیشه موضوع به این راحتی نیست که ما بتوانیم تکالیف 

 زدیم میرف از تعدیل تحمیل نماییم. شاید وقتی ما ح ای بیگانهدرست هم نیست که بار فراتر از توان و طاقت را بر 

بیشتر هدف ما همان مواردی بودند که جنبه عمومی و جهانی نداشتند نه آن مواردی که از تکالیف عمومی یک 

و مذهب یک کشور است برای بیگانه باید  رسوماز تکالیفی که بسته به آداب و  پسگردشگر در تمام نقاط دنیاست. 

 رفتارمانند یک تبعه داخلی  کامالًکه یک خارجی و بیگانه  داشت انتظارید و نبا تعریف گردد و شناسانده شوند دقیقاً

تکالیف گردشگران  ترین مهمنافرمانی او مورد مجازات قرار گیرد. در هرصورت موارد ذیل از  ترین کوچکو  کند

 :بشمار رود تواند می

 (.گردد اصالح واساسی هم تعدیل احترام به اصول مسلم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران )البته قانون  -5

 (.رعایت قوانین و مقررات جزایی )که البته باید تعدیل شود -0

 رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی -9

 عدم دخالت در امور سیاسی -1

 و میراث فرهنگی ملی آثارعدم سوء نیت نسبت به  -1

 احترام به آداب و رسوم ملی، فرهنگی و دینی -0

 حسنه با اتباع ایرانی در طول اقامت خودشداشتن رابطه  -1

بنابراین بهتر است که حدود و میزان آن  ؛مصادیق مشترك و متنوعی داشته باشد تواند میالبته هر یک از تکالیف فوق 

 (.010 :5931، ارفع نیا)مشخص گردد. تا بیگانه مشمول قاعده قبح عقاب بالبیان نشود

                                                                                                                              گیری نتیجه

همانند توسعه پایدار، روابط  های نظریهدر وادی تحوالت صورت گرفته و حرکت به سمت جهانی شدن و پدیداری 
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به ارزش اقتصادی، اجتماعی، حقوقی و... این پدیده  توان میاخیر  های قرندر  ها تمدنو حتی گفتگوی  آمیز مسالمت

و در  شوند میطور که در مطالب فوق الذکر گفتیم هدف گردشگری با گذشت زمان متفاوت  جهانی پی برد اما همان

موجه قوانین و  توانند مینهادهایی  تنهااین میان ایجاد امنیت برای گردشگران در درجه اول اهمیت قرار دارد و 

هستند به همین جهت مقاله حاضر به  المللی بیناز این صنعت مهم باشند نهادهای داخلی و  هایی حمایتو  مقررات

عبارت است از تحلیل و بررسی ضمانت اجراهای کیفری حقوق هدف اصلی این مقاله لحاظ اهمیت موضوع 

با توجه به این که گردشگری  ها و اقوام مختلف. گردشگران در مناطق مختلف جغرافیایی کشور با توجه به فرهنگ

اساساً مبتنی بر حرکت از یک مکان جغرافیایی به مکانی دیگر است که ساکنان آن)مقصد( از نظر فرهنگی و قومیتی 

هایی که جنبه حقوقی داشته  با گردشگران خارجی)مبدأ( یکسان نیستند و بنابراین ممکن است برخوردها و نزاع

 باشند.

 است. شده لیجهان تبد یاقتصاد تجار یاز ارکان اصل یکی به د،ینـوظهور عصر جد به عنوان صـنعت یگردشگر

 ادی داریپا  توسعهی به عنوان رکن اصل یاز صنعت گردشگر زیتوسعه ن گذاران استیو س زانیر از برنامه یاریبس

 تیهدا داریدر جهت پا ار آن ،ییها حل راهو  ها تیکشورها را واداشته است تـا با اتخاذ محدود هیرو نیا .کنند یم

 یها امر آن یبرا  تیامن  جادیا و( ها ستیاز گردشگران)تور تیبه منظور حما یو مقررات نیقوان نیتدو بنابراین ؛کنند

و  نیبا قوان یادیتا حد ز یخـارج یبه هر کشور و رونق گـردشگر یورود گردشگران خارج رایز است، یضرور

به  قدمت چند هزار ساله است،  دارای  گـردشگری  در ایـران مرتبط است. ند،ک تیها حما که از حقوق آن یمقررات

  وارد(  کشورها  ویژه از اروپا)یونان و دیگر بههای تـجاری(  نحوی که از زمان هخامنشیان مسافران زیادی)باانگیزه

نـیز ایجاد سازمانی برای جلب جهانگردان خـارجی و   موضوع ، دنبال گسترش مسافرت به ایـران بهشدند.  ایران می

توجه به منابع فقهی و  نیازمندحقوق جهانگردان غـیرمسلمان در ایران، تمرکز امور مربوط به سیاحان مطرح شد. 

 اگرچهگروه از جهانگردان به اعتبار انسان بودن و میهمان بودن محترم هستند.  اینرابطه است.   این  تعالیم دینی، در

و مسائل   ارتباطات  لی در خصوص ارتباط مسلمانان بـا کـفار بیان شده، ولی وسعتدر فقه اسالم احکام مفص

مجاهدت و کوشش فقها مشکالت و مسائل فقهی مربوط به  باکند،  ای که سابقه طرح نداشته ایجاب می مستحدثه

مسدود شده موضوع   ابواب  گیری از احکام حـکومتی نـیز بهرهسوی دیگر،  ازشود.   جهانگردان غیرمسلمان برطرف

شده در قانون   های دینی شناخته مجمع تشخیص مصلحت نظام در زمینه همسانی دیه اقلیت مصوبهرا خواهد گشود. 

  قانونی  خالءهای  اما هنوز در ایـران اسـت؛  غیرمسلمان  جهانگردان  اساسی با مسلمانان گام مؤثری در ارتقای حقوق

 ایجادعقیده نگارنده،  بهای صورت گیرد.  های گسترده مطلوب تالش  دن به وضعبسیاری وجود دارد و باید برای رسی

   سازمان  اینشود.  است که سـبب ارتـقای حـقوق جهانگردی می  مناسبی  تمهید  سازمان جهانگردی و میراث فرهنگی

رونق  اسبابکشور،  تواند بـا هـدایتگری و ارشاد بخش خصوصی و توسعه دامنه فعالیت این بخش به خارج از مـی

 .فراهم کند  را  صنعت  تر این بیش

مرتبط با جـهانگردی و   های های اداری از بخش ایران حمایت  عالوه بر ایـن بـرای تـکامل حقوق جهانگردی در

تسهیالت وسیع   اعطای  نیازمند  نوپای جهانگردی  صنعتتـأمین امنیت قضایی جهانگردان ضرورتی انکارناپذیر است. 

در این زمینه کمک مضاعفی به رونق   بیمه  صـنعت تـوسعهبانکی و گمرکی اسـت.  های مالیاتی، قتصادی در زمینها
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در زمینه  .جبران خسارت را تسهیل کرد راه،  ایشان  و وسایل  اموالتوان با بیمه کردن جهانگردان،  مـی .آن خواهد کرد

قانون اساسی جمهوری  59و  51اصول   رسد بـا عنایت به نـظر مـی  به  غیرمسلمان  های تقنینی از جهانگردان حمایت

 آنچهحال حاضر  درحقوق این گروه از جهانگردان وجود دارد.   شـناسایی  بـرای  زیادی  های قابلیتاسالمی ایران، 

احساس   انگردانمـتعرضان به جه نـبایدهای گوناگون اسـت.  ، تضمین امنیت جهانگردان در زمینه دارد  تر اهمیت بیش

مواد قانون   برخی  در تغییرمنظور،   این بـرایکشور ایران را در میان ملل دیگر مـخدوش کـنند.   و چهره  کرده  ایمنی

سبب فرار متخلفان از   که  زا جـرم  ای از قـوانین شود پارهـ در ضمن پیشنهاد می مجازات اسالمی ضروری است.

قانون مجازات  031ماده  0 تبصره،  قـوانین  جمله ایـن ازورد بازنگری قرار گیرد؛ شود و م اصالحگردد،  مجازات می

بودن   کـسی را بـه اعـتقاد قصاص یا به اعتقاد مهدورالدم  شخصی  که  دارد: در صورتی بیان می اسالمی است که

  قتل  ص یا مهدورالدم نبوده استمـعلوم شود که مجنی علیه مورد قصا بعداًو   شود  ثابت  بکشد و این امر به دادگاه

برساند قصاص و دیه   اثبات  به مـنزله خـطا شـبیه عمد است و اگر ادعای خود را در مورد مهدورالدم بودن مقتول به

 .از او سـاقط اسـت

 منابع
 دانشکده: تهران ارشد، ارشناسیک نامه تبریز، پایان جوانان بین در قومی هویت و ملی هویت میزان رابطه بررسی ،(5915)حبیب احمدلو،

 .مدرس تربیت دانشگاه انسانی علوم

 رشته ارشد کارشناسی نامه پایان ایران، گرایی در قوم و مدرن سرزمینی دولت رابطه به نظری رویکردی ،(5911)محمدرضا طامه، احمدی

 .تهران دانشگاه جغرافیای دانشکده: تهران جغرافیا،

 تمدن انتشارات: تهران ایرانی، هویت و ، فرهنگتاریخ گستره در ایرانی ملی هویت بر درآمدی مقاالت ه(، مجموع5911)حمید احمدی،

 .ایرانی

 .، تـهران: نشر میزان هـفدهم  ، چـاپ5، ج  حقوق جزای عمومی ،(5910اردبـیلی، محمدعلی )

 دی. – نگان، تهران: انتشارات بهتاببیگا وضع اقامتگاه، تابعیت،: خصوصی الملل بین حقوق (،5931نیا، بهشید) ارفع

حقوق در گردشگری با توجه به رویکرد جامعه بین الملل و همبستگی ملل، دومین همایش ملی ، (5931)اسدزاده، علی و خلیلی، عاطفه 

 آینده، تهران انداز چشمگردشگری سرمایه ملی و 

 90 نهم، شماره سال ملی، فصلنامه مطالعات خوزستان ایه عرب در قومی و ملی هویت به (، گرایش5911)سیدحمداهلل اکوانی،

 مسلمان، فصلنامه مطالعات دول بین اسالمی بیداری توسعه در راهکاری اسالمی-شیعی (، گردشگری5931محمد نظری) پیمان و اکبری،

 5/5 شماره - دوم کارآفرینی، سال و مدیریت

 رشته ارشد کارشناسی نامه پیرانشهر، پایان جوانان بین در قومی و ملی هویت به تعلق احساس بررسی ،(5911)مجنون آموسی،

 .تهران دانشگاه اجتماعی علوم دانشکده شناسی، انسان

 مطالعات خوزستان، فصلنامه استان قومی های گروه در دانشگاهی پیش آموزان دانش یابی هویت وضعیت (، مقایسه5911)مرتضی امیدیان،

 1 شماره ،1 سال ملی،

 .ایرانی انتشارات تمدن: تهران امیری، مصطفی ترجمه ناسیونالیسم، های نظریه ،(5919)اوموت ملی،اوزکری

 :iranianlaw.blogfa.com//http ، برگرفته از سایت ایران  در  حـقوق و تـکالیف بـیگانگان (،5935)حبیببهرام پور، 

، 0، سال  گردشگری  و توسعه یزیر برنامه ی توسعه انـسانی، مجله(. اثر گردشگری بر 5930صـمیمی، احمد و خبره شیما )  جـعفری
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 .، تهران: شهر دانشالملل نیجـستارهایی در حـقوق جزا ب ،(5930خالقی، عـلی )


