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 چکیده

 های جامعهترین دغدغهاز اواسط سده بیستم میالدی، حمایت از میراث فرهنگی به یکی از مهم

کارآمدترین  4990در کنوانسیون « فهرست میراث جهانی»بینی المللی تبدیل شده است. پیشبین 

شتن رغم دابهرود. ثبت میراث فرهنگی در فهرست مزبور، سازوکار حمایتی از این میراث به شمار می

دارد. بررسی تحلیلی اسناد، معاهدات مزایای مالی و غیرمالی متعدد، پیامدهای گوناگونی را در پی 

 ،گر این واقعیت است که ثبت میراث فرهنگی در فهرست میراث جهانیها، بیانالمللی و رویه دولتبین

ها در تعریف و شناسایی های متعددی همچون اختیار دولتها را از جنبهحاکمیت سرزمینی دولت

های ها و پروژهها، اجرای طرحمعیارها و مصادیق میراث فرهنگی، صالحیت کیفری انحصاری دولت

ها بر اموال واقع در قلمرو خود، محدود ای و اعمال اصل سنتی حاکمیت سرزمینی دولتشهری و منطقه

 دولت را در پی دارد. المللیالمللی ناشی از آن مسئولیت بینو نقض تعهدات بین کرده

 .یونسکو ، فهرست میراث جهانی، میراث فرهنگی، حاکمیت سرزمینی، مسئولیت دولت واژگان کلیدی:
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 شیراز حقوق دانشگاه دانشکده دانشیار** 
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 مقدمه
اند در ادوار مختلف تاریخی، رسوم، بناها، اشیا و آثار هنری متعددی توسط جوامع بشر خلق شده

های بعدی از یک نسل به نسلکه به عنوان شواهد عینی نحوه زندگی نوع بشر در این ادوار، 

صرف قدمت تاریخی خود، متصف به وصف میراث فرهنگی اند. این آثار ارزشمند به منتقل شده

شوند. برای آنکه یک اثر میراث فرهنگی خوانده شود، بیش از قدمت و تبلور بیرونی، حمل نمی

به عنوان ارزش  یک پیام یا ارزش ضروری است. هرچند همواره قدمت اثر معیاری مهم و حتی

های علمی، تاریخی، فرهنگی، کلیدی در شناخت میراث فرهنگی به کار رفته است، ارزش

رهنگی به عنوان میراث ف یاثر هرشناسی، به عنوان مؤلفه اصلی شناسایی شناسی، دیرینباستان

وردار رخذاتی ب یها، از ارزششود. در واقع، میراث فرهنگی در نتیجه این ارزشدر نظر گرفته می

 .کندالمللی توجیه میشود که خود  لزوم حفاظت از آن را طبق قوانین و مقررات ملی و بینمی

 ها در تخریبهای کمی در مقابل آزادی دولتحقوق بین الملل کالسیک، محدودیت»حال، با این

(. 00: 4994)بیگ زاده، « یا غارت اموال فرهنگی در زمان مخاصمات مسلحانه ایجاد کرده بود

انگیز آنچه بر میراث فرهنگی در جریان جنگ جهانی اول و دوم گذشت، جامعه جهانی تجربه غم

را بر آن داشت که با تمام ابزارهای در دسترس خود از جمله ثبت برخی از میراث ارزشمند در 

 های خاص، به حمایت از این میراث اقدام کند. فهرست

لمللی اسو و محدودیت امکانات ملی و بینهنگی از یکبا وجود این، نظر به فراوانی آثار فر

ای از اهمیت و ارزش  المللی تمام آثاری را که هر یک از درجهاز سوی دیگر، شناسایی بین

هایی که موجب اهمیت بیشتر  الزم بود بر اساس اولویت ،نا ممکن بود. بنابراین ،برخوردارند

 ،جهت تأمین اهداف خاص مورد نظر از آن اثر می شود یک اثر در مقام مقایسه با سایر آثار و در

(. این مهم، نخستین بار با تصویب کنوانسیون 84: 4999)فتاحی،  شودبه انتخاب و ثبت اثر اقدام 

الهه راجع به اموال فرهنگی در زمان مخاصمات مسلحانه که به ابتکار سازمان آموزشی،  4901

علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد )یونسکو( تدوین شد، تحقق پیدا کرد. این کنوانسیون از 

ر اموال فرهنگی غیر منقول که برای فرهنگ ملل دارای رهگذر ثبت مراکز آثار تاریخی و سای
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از میراث فرهنگی  4«المللی اموال فرهنگی تحت حمایت خاصدفتر بین»، در استاهمیت زیادی 

 حمایت ویژه به عمل آورد. 

حمایت از میراث فرهنگی  بودنناکافیدو دهه بعد، کشورهای عضو این سازمان، با توجه به 

برخی از میراث مزبور دارای مزایای استثنایی هستند که باید به عنوان در سطح ملی و اینکه 

حمایت از میراث فرهنگی و طبیعی جهانی  4990، کنوانسیون شوندمیراث جهانی بشریت حفظ 

شد. ، دستاورد اصلی آن محسوب می0«فهرست میراث جهانی»بینی را تصویب کردند که پیش

 المللی را بروس در آغاز هزاره سوم میالدی، جامعه بینپدیدارشدن مفهوم میراث فرهنگی ناملم

سازوکار مقرر در مورد فرهنگی ملموس را در مورد این قسم از میراث فرهنگی را  تا آن داشت

حراست از میراث  0229در کنوانسیون  9«فهرست نمونه میراث ناملموس بشر»تحت عنوان 

های جهانی میراث فرهنگی در فهرستهرچند، ثبت  .کندبینی فرهنگی ناملموس، پیش

به ویژه در فهرست جهانی که موضوع این نوشتار است، مزایای فراوانی  ،المللیهای بینسازمان

، از جمله ممنوعیت هدف حمله قرارگرفتن در جریان مخاصمات مسلحانه و همچون مصونیت

کو، به همراه دارد، پیامدهای ها به ویژه یونسهای مالی اعطایی از جانب این سازمانهمچنین کمک

المللی دولت محل وقوع میراث بین احتمالی متعددی را نیز در اعمال حاکمیت و مسئولیت

 کند. فرهنگی ایجاد می

به  1ثبت تعداد قابل توجهی از آثار ملی ایران، بخشدآنچه به اهمیت این بحث فزونی می

ر، در تردید این امعنوان میراث مشترک بشریت در فهرست میراث جهانی یونسکو است که بی

ها و امتیازات مالی و غیر مالی، تحدید حاکمیت دولت ایران در اداره و مدیریت میراث کنار مزیت

مسؤولیت احتمالی آن را در صورت نقض تعهدات بین المللی ناظر بر میراث  ،مزبور و همچنین

                                                                                                   
1. International Register of Cultural Property under Special Protection.  

2. World Heritage List.  

3 . Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity.  

اثر فرهنگی و  01به کنوانسیون میراث فرهنگی و طبیعی جهانی ملحق شده است. تاکنون 4990دولت ایران از فوریه سال .1

هان، تخت چغازنبیل، میدان نقش ج طبیعی در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شده است که به ترتیب زمان ثبت عبارتند از

جمشید، تخت سلیمان، بم و چشم انداز تاریخی آن، پاسارگاد، گنبد سلطانیه، بیستون، مجموعه قره کلیسا، سازه ای آبی شوشتر، 

ه ربازار تبریز، آرامگاه شیخ صفی الدین، نه باغ ایرانی، برج گنبد قابوس، مسجد جامع اصفهان، کاخ گلستان، شهر سوخته، منظ

 فرهنگی میمند، شوش، قنات های ایرانی، کویر لوت، یزد، منظر باستانی ساسانی و جنگل های هیرکانی.
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 پیامدهای ثبت میراث هستنداین نوشتار درصدد  نویسندگانهانی یونسکو به دنبال دارد. ج

المللی مربوط به میراث ترین فهرست بینفرهنگی در فهرست میراث جهانی یونسکو، مهم

ر د. دنالمللی ناظر بر این میراث  مورد بررسی قرار دهفرهنگی، در پرتو معاهدات و عرف بین

تعریف و مفهوم میراث فرهنگی، مبانی ثبت آن در فهرست میراث جهانی یونسکو، این راستا، 

ولت و د طور عامبهها المللی دولتپیامدهای ثبت میراث جهانی بر حاکمیت و مسئولیت بین

 گیرد.مورد بحث قرار میطور خاص بهایران 

 

 توجیه ثبت میراث فرهنگی از منظر اقتضائات حاکمیت ملی .الف
تعریفی کلی و جامع از  49904ون حمایت از میراث فرهنگی و طبیعی جهانی مصوبکنوانسی

با « ناییارزش جهانی استث»میراث فرهنگی ارائه نکرده، بلکه با ابتنا بر مفهوم بنیادین و محوری 

ر های مذکوها، مصادیقی برای هریک از گروهها و محوطهتقسیم میراث فرهنگی به آثار، مجموعه

ری، آثار: آثار معما»میراث فرهنگی مشتمل است بر  ،کنوانسیون مزبور 4است. بنابر ماده  کردهبیان 

مجموعه  ها، غارها وسازی یا نقاشی از بناها، عوامل و بناهایی که جنبه باستانی دارند، کتیبهمجسمه

 :هامجموعه ؛عواملی که از نظر تاریخی، هنری و علمی دارای ارزش جهانی استثنایی هستند

 ایفردبودن یا ارتباط و موقعیت آنها در منظرهمجموعه بناهای مجزا که از نظر معماری، منحصربه

 آثار :هامحوطه است؛تاریخی، هنری و علمی دارای ارزش جهانی استثنایی  که از نظرطبیعی 

ای هشامل محوطه :و مناطق ؛انسان یا آثاری که تواماً به وسیله انسان و طبیعت ایجاد شده است

 ونه کهگهمان«. تاریخی، زیباشناسی و نژادشناسی دارای ارزش جهانی هستند از نظرباستانی که 

عنصر اصلی تعریف میراث فرهنگی جهانی و به طور  ،ارزش جهانی استثنایی ،شودمالحظه می

 کلی کنوانسیون میراث جهانی است. 

راتر که از مرزهای ملی ف استیی به معنی اهمیت فرهنگی آنچنان استثنا ،ارزش جهانی استثنایی

اری حفاظت از چنین آث بنابراین،رفته و برای نسل حاضر و آتی بشریت اهمیت یکسان دارد و 

                                                                                                   
المللی در زمینه ترین و کارآمدترین سند حقوقی بینترین، مهمشمولجهانکشور  494عضویت از نظر این کنوانسیون . 1

 .(Anglin  2008 : 247)است های میراث جهانی محوطه
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آثاری را واجد ارزش جهانی  ،کمیته میراث جهانی برای جامعه جهانی دارای اهمیت است.

ی در یک های بشرشاهد تبادل ارزش ؛داند که نشانه شاهکار نبوغ خالقانه بشر باشداستثنایی می

دوره زمانی خاص یا منطقه فرهنگی جهانی باشد که به توسعه معماری یا فنی، آثار بزرگ هنری، 

نمونه منحصر به فرد حداقل استثنایی یک  ؛اندازها منجر شده باشدشهرسازی یا طراحی چشم

ایی از بناها و ی از گونهانمونه برجسته ؛سنت فرهنگی یا تمدنی زنده یا نابود شده باشد

گر مرحله یا مراحلی بارز از اندازهایی باشد که نمایانهای معماری یا فناوری یا چشممجموعه

قاید، های زنده، عبه طرزی ملموس با رویدادها یا سنت ،یا به صورت مستقیم ؛تاریخ بشری است

. برای اینکه (WHC, 2008: para.77) ثار هنری یا ادبی برجسته جهانی در ارتباط باشدآباورها، 

داشتن یک یا چند ویژگی از معیارهای فوق  ،اثری واجد ارزش جهانی استثنایی محسوب شود

هرچند باید از شرایط سالمت  ؛4کندو در نتیجه ثبت در فهرست میراث جهانی یونسکو کفایت می

 و اصالت برخوردار بوده و دارای نظام حفاظتی و مدیریتی مناسب باشد.  

های میراث جهانی کمیته میراث جهانی دسته جدیدی از محوطه 4990در سال  ،افزون بر این

اندازهای فرهنگی مورد پذیرش قرار داد. دستورالعمل اجرایی کنوانسیون را تحت عنوان چشم

ای از میراث فرهنگی و اندازهای فرهنگی، گونهبه تعریف چشم 0228میراث جهانی مصوب 

اندازهای فرهنگی چشم»دستورالعمل اجرایی  19بند  بر است. بنا کردهادرت طبیعی مختلط، مب

. ندهستکنوانسیون تلفیقی از اثر انسان و طبیعت  4آثار فرهنگی هستند که مطابق تعریف ماده 

ها در گذر زمان هستند که تحت تأثیر دهنده تکامل جامعه بشری و سکونت انساناین مناظر نشان

های کالبدی و طبیعی و نیروهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی متوالی ها و فرصتمحدودیت

هرچند این کنوانسیون به صراحت  که شایان ذکر است«. انداعم از داخلی و خارجی تکامل یافته

تفاد شده یا مفهوم مسبیانآثار فرهنگی منقول را از تعریف میراث فرهنگی خارج نکرده، مصادیق 

انی که المللی میراث جه. عملکرد کمیته بینشودغیرمنقول میآثار فرهنگیاز تعریف، تنها شامل 

                                                                                                   
داشتن یک یا چند ویژگی از معیار های فوق برای واجد ارزش جهانی استثنایی بودن و در نتیجه ثبت در فهرست میراث . 4

کند. البته با توجه به این که معیارهای احراز ارزش جهانی استثنایی نه در کنوانسیون میراث جهانی که جهانی یونسکو کفایت می

تواند در مواقع مناسب نسبت به اصالح معیارهای ی شده است ، کمیته میراث جهانی میبینهای اجرایی آن پیشدر دستورالعمل

 . (Forrest, 2010:233) مذکور اقدام نماید
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دهد نشان می نیز ،امر ثبت آثار فرهنگی را منطبق با تعریف و سایر شروط کنوانسیون برعهده دارد

رد گیکه دایره شمول تعریف کنوانسیون میراث جهانی آثار فرهنگی غیرمنقول را در بر می

 .(099: 4980)صمدی، 

مطابق دیباچه کنوانسیون میراث جهانی  برخی از میراث فرهنگی و طبیعی دارای چنان ارزش 

میراث »فه مؤل ،. بنابراینشونداستثنایی هستند که باید به عنوان میراث جهانی بشریت حفظ 

مبنای بنیادین ثبت آثار فرهنگی در « دارابودن ارزش جهانی استثنایی از نظر 4مشترک بشریت

اث جهانی یونسکو و سپس حمایت و حفاظت از آنها از رهگذر سازوکارهای فهرست میر

هایی از میراث فرهنگی چنان ، ارزش فرهنگی و تاریخی گونهبیان دیگرالمللی است. به بین

خود را در حفاظت و  ،گیر و برجسته است که مرزهای ملی را درنوردیده و جامعه جهانیچشم

گرایی فرهنگی در میراث داند؛ رهیافتی که از آن به عنوان فراملیمندی از آن سهیم میبهره

 شود.فرهنگی یاد می

گرایی معطوف بر این ایده است که میراث فرهنگی متعلق به تمام مردم بوده و فراملی

همه افراد  ،گرایی فرهنگیفراملیتفکر شود. مطابق میراث فرهنگی تمام بشریت محسوب می

رداری از تمام اموال فرهنگی، در هر کجا که باشد و از هر منشأ جغرافیایی بدر نگهداری و بهره

گرایی، به عبارت دیگر، فراملی .(Willis, 2005: 229) دارای منافعی هستند ،یا فرهنگی که باشد

داند و آن را به شهروندان کشوری که این اموال میراث فرهنگی را متعلق به مردمان جهان می

 ،گرایی فرهنگیبرخالف ملی گرایی میراث فرهنگیکند. فراملیمحدود نمی ،دارنددر آن قرار 

کشور  های، بدون توجه به اولویتکند که برای حمایت از میراث فرهنگیگونه استدالل میاین

مرو که در قل یملت-دولتجهانی و نه گرایی، جامعه . فراملیکردمیزبان اثر هنری، باید مداخله 

. بنابراین، (Anglin, 2005: 46) کندخود محدود است، را خاستگاه میراث فرهنگی تلقی می

ای گونهبه ؛پنداردگرایی، میراث فرهنگی را به عنوان بخشی از میراث مشترک بشریت میفراملی

بع، مناشوند و کشورهای میزبان این که این اشیا همچون آب یا هوا منبع مشترک محسوب می

 ,Wangkeo) کنندالمللی اداره میمتولیان این اموال هستند که آنها را به نفع کل جامعه بین

2003: 183).  

                                                                                                   
1. Common Heritage of Mankind.  
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 أگرایان فرهنگی بر این باورند که اموال فرهنگی باید در کشور مبداین در حالی است که ملی

ی به خواهان بازگرداندن اموال فرهنگ ،ای بین اشیا و میراث فرهنگیخود باقی بمانند و با تأکید رابطه

. این نظریه ریشه در اصل حاکمیت دولت دارد که حق دولت را برای کنترل یا هستندموطن خود 

 ,Veres)شناسد ها، مردم یا اشیای موجود در مرزهای قلمرو خود به رسمیت مینظارت بر فعالیت

رد ها را موملی آن أدر کشور مبدأ، منش . این رویکرد با هدف حفظ تمامی اشیای فرهنگی(109 :2014

یا داللت بر پیوستگی ویژگی ملی با اش ؛بخشدها میمندی خاصی را به ملتعالقه ؛دهدتأکید قرار می

شده بر صادرات ملی و تقاضا برای بازگرداندن های اعمالو به کنترل ؛فارغ از مکان با مالکیت آنها دارد

سیر زمانی تدوین و تصویب  .(Willis, 2005:229) بخشدونی میصورت قانبه وطن، اموال فرهنگی 

رایی گگرایی و فراملیالمللی راجع به میراث فرهنگی حاکی از آن است که اندیشه ملیاسناد بین

با ه کتوان کتمان کرد با وجود این، نمی .اندفرهنگی به موازات یکدیگر در این اسناد منعکس شده

ه و تأکید جامع« میراث مشترک بشریت»جامعه جهانی، تحت تأثیر ایده ویکم، آغاز قرن بیست

 ست. گرایی گام برداشته االمللی بر منافع عمومی جهانی در این میراث، به سمت پذیرش فراملیبین

کننده این مفهوم است که برخی مشترکات یا عناصر جهانی میراث مشترک بشریت تداعی

انبه جتوانند این میراث را به طور یکها یا اتباع آنها نمیدولتبرای کل بشریت سودمندند و 

للی و در المهای بینتحت ترتیبات رژیم  بایدبرداری قرار دهند. در نتیجه، این میراث مورد بهره

میراث مشترک  .(Egede, 2014: para.4)راستای منافع کلیه ابنای بشر مورد استفاده قرار بگیرد 

ملّک گونه میراث قابل تخصیص و تاین اول،شود: ج معیار اساسی تعریف میبشریت بر اساس پن

 رود که در مدیریتتحت نظام میراث مشترک بشریت، از همه اشخاص انتظار می ،نیستند؛ دوم

 میان بشریت بایدبرداری، منافع عواید از آن در صورت بهره ،این میراث شریک باشند؛ سوم

رار برداری قجویانه مورد بهرهآمیز و صلحبه طور مسالمت بایداین میراث  ،تقسیم شود؛ چهارم

این میراث مجاز بوده و نتایج آن باید در دسترس عموم  مورد، تحقیقات علمی در و پنجمبگیرد؛ 

. برخی از 4(48-49: 4992)جمالی،  قرار گرفته و به نفع بشریت مورد استفاده قرار گیرد

                                                                                                   
میراث مشترک بشریت، ترکیبی از میراث ارضی، سماوی و ». میراث مشترک بشریت در جای دیگر چنین تعریف شده است: 4

بوده و  «آینده هایهای فعلی و نسلگذشتگان، نسل های بشری، اعم ازمعنوی است که متضمن ارزش و نفع مشترک برای کل نسل

 (.4990:99زاده و منصوری، های حاضر و آینده است )حبیبها به نفع همه نسلمستلزم فعالیت مشترک و هماهنگی همه ملت
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مشترک  دغدغه»اعمال بر میراث فرهنگی به اصل هوم میراث مشترک قابل نویسندگان معتقدند مف

میراث »تر است تا به اصل نزدیک ،زیستی مطرح شدکه در رابطه با اموال عمومی محیط« بشریت

گونه استدالل که مربوط به منابع فضاهای مشترک است. در تأیید این نظریه، این« مشترک بشریت

به عنوان یکی از  آشکاراالمللی، میراث فرهنگی را ات و اسناد بینشده که هیچ یک از معاهد

 . 4(499: 4999)شریف،  مصادیق میراث مشترک بشریت تعریف نکرده است

توان انکار کرد که با توجه به منافع و پیامدهای مثبت ناشی از اصل میراث نمی ،حال نبا ای

داشتن آنها از آسیب است، جامعه مشترک بشریت، که در درجه نخست حفاظت و دور نگه

 جهانی در تعیین مصادیق میراث مشترک بشریت به سمت تعدد و کثرت گام برداشته است؛ بدین

عناصر اصلی میراث مشترک بشریت با اصول تقریباً همسان دیگر  شدهصورت که تالش 

ع بشریت، نف جایگزین شود. در این راستا، اصول استفاده غیرانحصاری، اصل تقسیم مسئولیت،

 آمیز به عنوان عناصر نوین میراث مشترک بشریت پیشنهادالمللی و استفاده مسالمتمدیریت بین

شمول  موردهرگونه ابهام در  ،شدن این عناصر(. جایگزین429-449: 4990)رستمی،  است شده

مفهوم میراث مشترک بشریت، بر حداقل برخی از مصادیق میراث فرهنگی همچون میراث 

شده در فهرست میراث جهانی یونسکو از بین خواهد رهنگی دارای ارزش استثنایی جهانی ثبتف

ی و فرهنگ  نگرشی فرامرزی و جهانشمول به میراثبرد. بنابراین، کنوانسیون میراث جهانی 

ذینفع میراث جهانی نه فقط کشورهای محل استقرار این میراث،  ،طبیعی دارد که بر اساس آن

 بلکه کل جامعه جهانی است.

 

 ها پیامدهای ثبت جهانی میراث فرهنگی بر حاکمیت دولت .ب

بر ایده  4990با وجود اینکه کنوانسیون حمایت از میراث فرهنگی و طبیعی جهانی مصوب 

ارزش آن  کند کهمیراث فرهنگی استثنایی حمایت میمبتنی است و از « ارزش جهانی استثنایی»

محوری از مرزهای ملی فراتر رفته و برای نسل حاضر و آینده بشریت اهمیت یکسان دارد، دولت

دهد، گرایی فرهنگی را تشکیل میالملل میراث فرهنگی که مبنای اساسی نظریه ملینظام بین

                                                                                                   
 (.414: 4988. همچنین، ر. ک به )فرانکیونی، 4
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ن، بر اساس مفاد کنوانسیو چونحفظ کرده است؛ همچنان جایگاه اصلی خود را در این کنوانسیون 

 ثبت آن در فهرست میراث جهانی برایتشخیص، حمایت، حفاظت، و شناسایی میراث فرهنگی 

برعهده همان دولتی است که میراث مذکور در قلمرو آن واقع است. برای نمونه، دولت عضو 

موظف است اقدامات متعددی همچون اتخاذ سیاست کلی به منظور تفویض سهمی به میراث 

زی رینامهفرهنگی و طبیعی در زندگی اجتماعی، گنجاندن امر حمایت از میراث فرهنگی در بر

عمومی کشور، ایجاد یک یا چند دستگاه برای حمایت، حفاظت و شناسایی میراث فرهنگی در 

های اجرایی که امکان قلمرو خود، توسعه مطالعات و تحقیقات علمی و فنی و تکمیل روش

کاربرد تدابیر  کند ومواجهه با خطرات تهدیدکننده میراث فرهنگی را برای دولت فراهم می

علمی، فنی، اداری و مالی متناسب برای تشخیص، حفاظت، شناسایی و احیای میراث قضایی، 

ت تردیدی نیست که ثب ،بگیرد. با این حال فرهنگی دارای ارزش جهانی استثنایی را در پیش

ا ههای متعدد حقوقی را برای حاکمیت دولتمیراث فرهنگی در فهرست میراث جهانی، پیامد

 کند. ایجاد می

 

 تعیین معیارهای میراث فرهنگی  ها در تعریف واختیار دولت سلب .1

یکی  ها تا حد بسیاری به پذیرشالمللی و قوانین ملی کشورتعریف میراث فرهنگی در اسناد بین

 رغم اینکه حفاظت از میراثبهگرایی فرهنگی وابسته است. از دو مکتب ملی گرایی و فراملی

تب به این موضوع که آیا باید به هر ااست، رویکرد این مکفرهنگی نگرانی اصلی هر دو مکتب 

ها اختیار داد که میراث فرهنگی را تعریف و تعیین کنند یا اینکه معیار ارزش کدام از دولت

اعمال شود، متفاوت است. به دیگر سخن، این دو رویکرد  بایدفرهنگی بر مبنای معیارهای جهانی 

 بر بایداند یا اینکه مفهوم اموال فرهنگی د دارای ارزشدر اینکه اموال فرهنگی به خودی خو

ی گرایرویکرد ملی های خالق آن تعریف شوند، با یکدیگر اختالف دارند.های ملتاساس ارزش

ها حاکمیت دولت، اختیار تعیین اموال فرهنگی را به طور انحصاری به دولت با تمرکز بر ،فرهنگی

ان فرهنگی، بر نقش اموال فرهنگی در هویت ملی ملل همچون کارکردگرای کند وتفویض می

تأکید و مفهوم آن در یک جامعه خاص را مؤلفه اصلی صحت تعریف و تعیین مصادیق اموال 

 .(Petrovic, 2012: 23) کندفرهنگی قلمداد می
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گرایی فرهنگی بر این باورند که همه افراد انسانی در حفاظت و معتقدان به فراملی ،در مقابل

 أبرداری از اموال فرهنگی، فارغ از اینکه این اموال در کجا قرار دارند و از کدام منبع و منشبهره

اند، دارای منفعت هستند؛ زیرا اموال فرهنگی به مثابه میراث شده جغرافیایی و فرهنگی ناشی

شوند و جامعه فرهنگی جمعی بشریت و نه حق انحصاری یک ملت خاص، در نظر گرفته می

المللی در راستای منافع جهانی مشترک، از حق مداخله و حصول اطمینان از حمایت از میراث بین

. بر این اساس، مطابق این (Kono, 2009: 5)فرهنگی در پرتو تعریف صحیح آن برخوردار است 

رای اهمیت بسیار زیاد این اموال ب»مکتب فکری، اموال فرهنگی بر مبنای عباراتی کلی از قبیل 

گرایی که دغدغه تضعیف حاکمیت دولتی را تعریف هستند. هرچند رویکرد ملی قابل« بشریت

د اساسی دهد، با این انتقادارد، معیار بسیار شفافی را در تعریف و شناسایی اموال فرهنگی ارائه می

گیری درباره تعریف و تعیین مصادیق میراث فرهنگی به مواجه است که تفویض اختیار تصمیم

ها مایل به حمایت از این تواند حمایت از میراث فرهنگی را در زمانی که دولتها، میدولت

مسئول مستقیم ایراد آسیب به میراث فرهنگی هستند، مانند  ،میراث نیستند یا در مواردی که خود

 های بودای بامیان اتفاق افتاد، در معرض تهدید قرار دهد. آنچه در تخریب مجسمه

شده که  گرایی موجبد تعجب کرد که گرایش محققان به سمت رویکرد فراملینبای ،بنابراین

های اخیر چنین مسیری را در امر تعریف و شناسایی المللی در سالکنندگان اسناد بینتدوین

یونسکو،  0229. برای نمونه، فراز اول مقدمه اعالمیه کنندمصادیق میراث فرهنگی انتخاب 

ی ، یادآورکردالمللی را متأثر ی بودای بامیان که کل جامعه بینهاآمیز مجسمهتخریب فاجعه

قصد آن امحاء تمام یا »کند که را عملی تعریف می 4«تخریب عمدی»بند دوم اعالمیه  .کندمی

ه الملل یا تعدی غیرقابل توجیه ببخشی از میراث فرهنگی به روشی است که نقض حقوق بین

در مقام بیان مسئولیت  9و  6 و بند«  را در پی دارد اصول بشریت و ضروریات وجدان عمومی

رت کوتاهی ها را در صوالمللی دولتالمللی دولت و مسئولیت کیفری شخصی، مسئولیت بینبین

کردن، پیشگیری، توقف و مجازات تخریب عمدی میراث فرهنگی دارای اهمیت در ممنوع اعالم

در صورت ارتکاب این اعمال علیه میراث بسیار برای بشریت و مسئولیت کیفری افراد را 

                                                                                                   
1. Intentional Destruction.  
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محرز  ،المللی دیگری ثبت شده باشند یا خیرفرهنگی، خواه در فهرست یونسکو یا سازمان بین

  .(UNESCO, 2003)داند می

کنوانسیون حمایت از میراث فرهنگی، تشخیص و شناسایی  1ترتیب، هرچند ماده بدین

ها عضو را در وهله نخست در صالحیت آن دولتهای میراث فرهنگی واقع در قلمرو دولت

های صادره از سوی یونسکو های اجرایی کنوانسیون و اعالمیهدهد، در عمل دستورالعملقرار می

 گرایی، ضوابط شناسایی و تعیین مصادیق میراث، با پذیرش رویکرد فراملیاز جمله اعالمیه فوق

ها در این که این امر اختیار دولت کردهعالم ها افرهنگی را به طور دقیق مشخص و به دولت

 توجهی محدود کرده است.  قابل زمینه را به شکل

المللی به سهولت در قوانین  و مقررات ناظر بر میراث فرهنگی رویکرد تبعیت از تعاریف بین

نهادهای نامه اموال فرهنگی، هنری و تاریخی آیین 4ماده  ،ایران قابل مشاهده است. برای نمونه

« قدمت زمانی یکصد سال»کید بر أبا ت 4هیئت وزیران 29/40/4984عمومی و دولتی مصوب 

 نینرود و همچالمللی برای شناخت میراث فرهنگی به کار میترین معیاری که در اسناد بینمهم

ه از شود کتاریخی و هنری به اموالی گفته می -اموال فرهنگی» مقرر داشته است:« ماهیت اثر»

شناسی و هنری حائز اهمیت بوده و بیش از شناسی، دیریننظر علمی، تاریخی، فرهنگی، باستان

 :یکصد سال از تاریخ ساخت یا ایجاد آن گذشته باشد و به یکی از انواع زیر تعلق داشته باشد

 -گر تحول حیات و هویت فرهنگیشود که نشانتاریخی: به اموالی اطالق می -اموال فرهنگی

 -ای از حرکت تاریخیگوشه های خاص باشد ویا وقوع وقایع تاریخی در ادوار یا دوره تاریخی

راض گر  ظهور و انقیا نشان ؛المللی نشان دهدای یا بینفرهنگی انسان را در مقیاس ملی یا منطقه

های باستانی واقع در خشکی یا بستر دریاها در اثر حفاری های تاریخی بوده و از محوطهتمدن

 های نادرها و نمونهشناسی، شامل مجموعهتبصره: آثار دیرین می یا علل دیگر کشف شود.عل

و  نباتی و جانوری ماقبل تاریخشناسی، بقایایشناسی، انسانشناسی، معدنجانورشناسی، گیاه

 .«شودتاریخی محسوب می -شناسی در حکم اموال فرهنگیترکیبات نادر زمین

                                                                                                   
شورای انقالب با متابعت از  4908مصوب ، الیحه قانونی راجع به جلوگیری از انجام حفاری های غیر مجاز ،پیش از این 4.

رهنگی فکردن و جلوگیری از ورود و صدور و انتقال مالکیت غیرقانونی اموال کنوانسیون مربوط به اتخاذ تدابیر الزم برای ممنوع

 ذکر کرده بود. 9شرط قدمت یکصد سال یا بیشتر اثر را هم در عنوان قانون و هم در بند  4992نوامبر  41مصوب 
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ها در تعقیب و مجازات مرتکبان تخریب میراث دولت انحصاریتحدید صالحیت کیفری  .1

 جهانی 

به عنوان « حق برخورداری از میراث فرهنگی مادی و معنوی»توجه روزافزون جامعه جهانی به 

گانه حقوق فرهنگی بشری، موجب شده تا اصول بنیادین حمایت از اموال یکی از مصادیق پانزده

المللی فراتر رفته و ضمن مخاصمات مسلحانه از چارچوب اسناد بینویژه در پهنه فرهنگی به

رخوردار الملل بهای کیفری در نظام حقوق بینالملل عام، از پشتوانه استقرار در حیطه حقوق بین

الملل کیفری مستلزم وجود چه له اساسی این است که اعمال حقوق بینئمس ،. با این حالشود

: آیا باید از میراث فرهنگی، در هر کجا که قرار گرفته باشد استگی هایی در اموال فرهنویژگی

ه المللی کیفری بحمایت بین ،بارو با هر میزان از اهمیت و ارزش، در برابر ارتکاب اعمال زیان

ه اهمیت باید منحصر به آثاری باشد ک المللی الزاماًیا اینکه توسل به تدابیر کیفری بین ؛عمل آورد

برای بشریت دارد و در نتیجه رویارویی و سرکوب جرایم علیه میراث فرهنگی که  بسیار زیادی

 تنها برای جامعه محلی و ملی اهمیت دارد، برعهده نظام کیفری ملی قرار گیرد. 

رایی گبدیهی است چنانچه اصل حاکمیت انحصاری دولت که مبنای بنیادین اندیشه ملی

الملل کیفری به هیچ عنوان مبنای صالحیتی بین فرهنگی است، مالک عمل قرار گیرد، حقوق

اعم از  ؛کندبرای رسیدگی به جنایات ارتکابی علیه میراث فرهنگی واقع در کشورها ایجاد نمی

دارابودن ارزش جهانی استثنایی، واجد عنوان میراث فرهنگی جهانی  از نظراینکه میراث مزبور 

صر به مرزهای ملی، تنها میراث فرهنگی ملی های فرهنگی تاریخی منحباشد یا در پرتو ارزش

گرایان فرهنگی با ادعای وجود منافع جهانی در حفاظت از فراملی ،. در مقابلدنشو محسوب

میراث فرهنگی که بخشی از میراث مشترک بشریت و متعلق به کل بشریت است، قائل به اعمال 

ه واضح است ک فرهنگی هستند.صالحیت جهانی برای تعقیب و مجازات جنایات علیه میراث 

اموال  الملل کیفری از بسیاری از بناها وگرایان، گستره حمایتی حقوق بینبا پذیرش رویکرد ملی

ی ملی هاشود و حمایت کیفری از میراث فرهنگی محدود و منحصر به نظامفرهنگی برداشته می

ر ه اهمیت میراث فرهنگی بنا ببرای نمونه به علت عدم اعتقاد ب)  که به علت عدم تمایل شودمی

برای مثال در نتیجه فروپاشی نظام قضایی برای تعقیب، محاکمه و ) یا ناتوانی (دالیل مذهبی

 ؛ردپناه خواهد کبار بیمیراث فرهنگی را در برابر رفتارهای زیان (مجازات مرتکبان این جنایات
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عه محلی و ملی، بلکه برای جامعه جهانی جامبرای بار نه تنها تردید پیامد آن خسرانی اندوهکه بی

 .است

گر این است که واکنش جامعه جهانی در برابر تخریب المللی بیانبررسی رویه قضایی بین

شده در فهرست میراث جهانی همواره شدید بوده و خود را در تعقیب، میراث فرهنگی ثبت

داند. دادگاه کیفری صالحیت میگونه میراث دارای محاکمه و مجازات مرتکبان تخریب این

المللی برای یوگسالوی سابق از جایگاه میراث جهانی نیابتاً برای احراز شدت در ارتکاب بین

جنایت جنگی هدایت عمدی حمالت علیه میراث فرهنگی استفاده کرده است. به عبارت دیگر، 

موجود در اماکن و « ارزش استثنایی جهانی»آستانه شدت در تخریب اموال فرهنگی بر اساس 

های میراث جهانی تأمین شده است. در پرونده دادستان علیه جوکیچ، شعبه بدوی با اشاره محوطه

 ،وشده در فهرست میراث جهانی یونسکبه وضعیت شهر باستانی دوبرونیک به عنوان اثر ثبت

راث لکه میب ،که حمالت علیه این شهر تاریخی نه تنها تاریخ و میراث این منطقه کردتأکید 

 . (It-01/42/1-S Para.51) فرهنگی بشریت را تحت تأثیر قرار داده است

المللی نیز در رسیدگی به اتهام المهدی دایر بر تخریب اماکن مذهبی و دیوان کیفری بین

ها، عامل ثبت اماکن مزبور در تاریخی تیمبوکتو مالی، از رهگذر هدف قراردادن عامدانه آن

در  المللی و همرا هم در ارزیابی آستانه شدت برای تعقیب جنایات بین فهرست میراث جهانی

های مؤثر در کیفردهی مرتکبان جنایات علیه میراث فرهنگی مورد توجه قرار داد. احراز مؤلفه

 09ماده  4راجع به وضعیت مالی موضوع بند  0229ژانویه  46دادستان دیوان در گزارش 

می  1گر این است که حداقل در بازه زمانی عات در دسترس بیاناطال»اساسنامه، با بیان اینکه 

شده در فهرست میراث جهانی آرامگاه ثبت 9بر ضد حداقل  یحمالت 0240جوالی  42تا  0240

شده در فهرست میراث جهانی یونسکو و دو بنای فرهنگی، دو مسجد بزرگ از سه مسجد ثبت

عضای انصارالدین و به احتمال زیاد اعضای القاعده عامدانه از سوی ا ،تاریخی در شهر تیمبوکتو

اینکه میراث  المللی صلیب سرخ مبنی برو با استناد به تفسیر کمیته بین« صورت پذیرفته است

فرهنگی و معنوی اشیایی هستند که ارزش آنها از مرزها فراتر رفته و ویژگی منحصر به فردی 

ها و مساجد تیمبوکتو را ، حمالت علیه آرامگاهدهستنداشته و با تاریخ و فرهنگ بشریت مرتبط 
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بود، دارای معیار آستانه شدت برای  کردهدار اینکه وجدان بشریت را به شدت جریحه دلیلبه 

 . (Otp, 2013: 154-156) المللی دانسترسیدگی در دیوان کیفری بین

-ICC) اتهامات المهدیمتعاقب این امر، شعبه دوم مقدماتی دیوان در مقام بررسی و تایید 

01/12-01/15-84-Red, 2016, Para. 16) دفتر دادستانی در اظهارات خود راجع به تعیین ،

، شعبه هشتم دادرسی در دادرسی و (ICC-01/12-01/15-139-Red, 2016, Para.17) مجازات

صدور قرار جبران  ،و همچنین (ICC-01/12-01/15-171, 2016, Para.80) تعیین مجازات

ضمن اشاره به اینکه ثبت اماکن تیمبوکتو  (ICC-01/12-01/15-236, 2017, Para.20) خسارت

 کردند، اعالم استدر فهرست میراث جهانی حاکی از اهمیت آنها برای میراث فرهنگی جهانی 

 المللی حاوی پیامی از وحشت و درماندگی است که بخشی ازکه تخریب میراث فرهنگی بین

 ها وکند و بشریت را از انتقال ارزشحافظه مشترک و میراث جمعی بشریت را تخریب می

فی که بشریت را ن ی استخسران غیرقابل جبران کند؛های آینده ناتوان میهای خود به نسلدانش

سال حبس و جبران خسارت  9کننده به این قضیه، در نهایت المهدی را به . شعبه رسیدگیکندمی

 میل یا ناتوان از انجام آن بود.؛ محکومیتی که دولت مالی بیکرددیدگان محکوم بزه

 المللی همچون دادگاه کیفریکه دیوان کیفری بین شودچنین به ذهن متبادر می در بادی امر

ش گر ارزیوگسالوی سابق، لزوم ثبت میراث فرهنگی در فهرست میراث جهانی را، که بیان

ت است، شرط الزم برای تعقیب کیفری مرتکبان جنایات علیه این میراث استثنایی آن برای بشری

شده، آرامگاه شیخ محمد محمود های تخریببا وجود این، یک مورد از آرامگاه .داندمی

، در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت نشده و تنها میراث ملی کشور مالی محسوب 4االراوانی

دهد . این امر نشان میشدبا این حال، المهدی به علت تخریب آن محاکمه و مجازات  .شدمی

معه گر عالقه بیشتر جاالمللی، هرچند میراث فرهنگی جهانی نشانکه از نظر دیوان کیفری بین

المللی اهمیت فرهنگی باالتر و در نتیجه لزوم توجه بین دهندهبازتابو  ءالمللی به یک شیبین

 .المللی استنظر از مکان آن دارای اهمیت بینمیراث فرهنگی صرف (Ibid, Para.17) ستبیشتر ا

لزومی به ثبت آن در فهرست یونسکو نیست و اشاره به ثبت اماکن مورد تخریب در  بنابراین،

ری دیوان کیف ،فهرست یونسکو در رویه قضایی دادگاه کیفری یوگسالوی سابق و همچنین

                                                                                                   
1. Sheikh Mohamed Mahmoud Al Arawani Mausoleum. 
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پرونده المهدی، ناشی از این بوده که اتهامات تخریب اموال فرهنگی تا میزان زیادی المللی در بین

 محدود به موارد اماکن میراث جهانی بوده است.

شود، ثبت اماکن در فهرست میراث فرهنگی جهانی مالحظه می گونه کههمانبنابراین، 

د و این شوه آنها میموجب تحدید صالحیت کیفری دولت در رسیدگی به جنایات ارتکابی علی

ها، مرتکبان تا در صورت عدم تمایل یا ناتوانی دولت کندحق را برای جامعه جهانی ایجاد می

المللی در پرونده . دیوان کیفری بینقرار دهنداین جنایات را مورد تعقیب، محاکمه و مجازات 

برای رسیدگی به  المهدی، در یک مورد، عامل ثبت را نیز نادیده انگاشت و صالحیت خود را

جنایت ارتکابی علیه میراث فرهنگی ملی توسعه داد. بدون تردید، تثبیت این رویکرد در رویه 

ی محدودیت جدید ،دیگر سویرژیم حمایتی از میراث فرهنگی را تقویت و از  سو،دیوان از یک 

 المللها ایجاد خواهد کرد. حقوق بینرا برای اعمال صالحیت کیفری انحصاری دولت

بناها و اماکن میراث جهانی، تخریب و  دادنارتکاب اعمالی همچون هدف قرار ،بشردوستانه

های انهدام و غارت گسترده آنها و استفاده از این میراث برای اهداف نظامی همچون پناهگاه

 کردهویژه در جریان مخاصمات مسلحانه را جنایات علیه میراث فرهنگی محسوب نظامی به

 است. 

 

زا در عرصه و حریم  ای آسیبهای شهری و منطقهها و پروژهمحدودیت در اجرای طرح .1

 میراث جهانی

« منشور ونیز» معروف به هاها و محوطه المللی حفاظت و مرمت یادمانمنشور بین 6در ماده 

حفاظت محیط پیرامون آن را  ،نگهداری یک بنای تاریخی»است:  آمده 49614می  94مصوب 

ظ سعی در حف ،. وقتی که یک محیط و بافت قدیمی و اصیل موجود باشدکندنیز ایجاب می

تخریب بناها  ،این بافت خواهد شد. احداث هرگونه ساختمان جدید در آن محیط و همچنین

به طور  ،یابد یا تغییر نحوه استفاده از آنها به طوری که در روابط حجم و رنگ این بناها تغییر

-بنابراین، انجام هر نوع عملیاتی در اطراف و مجاورت بناها و آثار تاریخی«. کلی ممنوع است

                                                                                                   
1 . ICOMOS, International Charter for the Conservation and Restoration of Monuments and Sites (The 

Venice Charter 1964).  
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به موجب منشور مذکور ممنوع اعالم شده است.  ،فرهنگی که سبب ایجاد تغییرات در آنها شود

 هایتوجه داشت که در برخی اوقات انجام برخی عملیات در حریم و اطراف بنا بایدالبته 

 های تاریخی )منشورمنشور مرمت یادمان بر اساس نمونه،ناپذیر است. برای تاریخی اجتناب

های موجود در های ناسالم و زاغهتخریب خانه ،ممکن است در بعضی موارد 4آتن( 4994

کهن باشد، اما این امر  یبردن محیطاطراف بناهای دارای قدمت تاریخی به معنای از بین

 شود که ازآمدن فرصت برای خلق فضاهای سبز می ناپذیر بوده و موجب به وجوداجتناب

رهگذر آن، بقایای گذشته با محیط نو، مطمئن و قابل قبولی محصور خواهند شد و در هر 

  .مند خواهند شدای از آن بهرهمحالت مجاور به طور گسترده ،حال

 6ماده  9میراث جهانی از اهمیت بیشتری برخوردار است. بنا بر بند این امر در مورد 

اند از هرگونه اقدامی که ممکن های عضو مکلف شدهکلیه دولت ،کنوانسیون میراث جهانی

ها لطمه طور مستقیم یا غیرمستقیم به میراث فرهنگی جهانی واقع در قلمرو سایر دولتاست به

توانند در عرصه و حریم میراث جهانی ها نمیدولت که بدیهی است. کنندخودداری  ،بزند

که موجب ورود لطمه به میراث مزبور  کنندواقع در قلمرو خود مبادرت به انجام عملیاتی 

تردیدی نیست که ثبت اثر در میراث جهانی، در بیشتر موارد، مانع اجرای بسیاری از » شود:می

ای است که میراث فرهنگی در آن ص در منطقهها و اشخاهای اقتصادی و صنعتی دولتبرنامه

  .0(89: 4990)رستمی، «واقع شده است

 ،بنابراین، مزایای مالی و غیرمالی ناشی از ثبت آثار فرهنگی در فهرست میراث جهانی یونسکو
های قابل توجهی را نیز در مورد اقدامات و عملیات پیرامون این آثار به دنبال دارد. محدودیت
گویای تاثیر ثبت جهانی میراث  ،نمای اصفهان اتفاق افتادبرج جهان موردآنچه در  ،برای نمونه

                                                                                                   
1. ICOMOS, the Athens Charter for the Restoration of Historic Monuments, 1931. 

ینی شده بپیش ،چنین ممنوعیتی در نظام های حقوقی داخلی نیز برای آثار تاریخی که اهمیت آن به مراتب از میراث جهانی کمتر است .0

هر کس بدون اجازه از سازمان میراث فرهنگی کشور یا با تخلف از ضوابط مصوب و اعالم »اسالمی قانون مجازات  062است. مطابق ماده 

ا که سبب تزلزل بنیان آنها شود ی ،تاریخی مذکور در این ماده مبادرت به عملیات نماید -شده از سوی سازمان مذکور در حریم آثار فرهنگی

یک تا  به حبس از ،عالوه بر رفع آثار تخلف و پرداخت خسارت وارده، بی یا لطمه وارد آیددر نتیجه آن عملیات به آثار و بناهای مذکور خرا

قانون حفاظت از آثار باستانی  02قانون حفاظت از اموال فرهنگی و طبیعی ترکیه، ماده  60ای در ماده چنین مقرره «.شودسه سال محکوم می

قانون حمایت از اموال فرهنگی و تاریخی افغانستان نیز  44و  42ث فرهنگی یونان و مواد قانون حمایت از آثار باستانی و میرا 66مصر، ماده 

 (.4992بینی شده است )غنی، پیش
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با تخریب کاروانسرای  4990نما در سال هاست. برج جهانفرهنگی بر حاکمیت شهری دولت
متری میدان نقش جهان با ارتفاع  922دید، با کاربری تجاری و فرهنگی، در فاصله جتاریخی 

بار با بیان اینکه حریم برای نخستین 4982. سازمان یونسکو در سال شداحداث مترمربع  02اولیه 
نما و تهدید ، از دولت ایران خواستار تعدیل برج جهانشدهمنظری میدان نقش جهان مخدوش 
. (,WHC 2002 :30) کرد  4«فهرست میراث جهانی در خطر»به قراردادن میدان نقش جهان در 

ن ترین اختالفات میراث فرهنگی بین یونسکو، دولت ایرااز پر مناقشهاین موضوع تبدیل به یکی 
سابقه افکار عمومی منجر به تخریب دو طبقه از تا اینکه فشار بی شد؛و مدیریت شهری اصفهان 

 شد. 4981نما برای جلوگیری از ورود لطمه به حریم بصری نقش جهان در بهمن ماه برج جهان
 

 ها بر اموال واقع در قلمرو سرزمینی تحدید اصل سنتی حاکمیت دولت .1

ونی ها اختیار و اقتدار قانها بر اموال واقع در قلمرو سرزمینی، به دولتاصل سنتی حاکمیت دولت
ها ولتد بیان دیگر،دانند، اداره کنند. به گونه که مقتضی و مناسب میدهد تا اموال مزبور را آنمی
 ،در ظاهر .کنندتوانند بنابر دالیل مختلف نسبت به تخریب اموال موجود در قلمروشان اقدام می

تخریب اموال فرهنگی توسط  چون ؛تخریب اموال فرهنگی نیز مشمول این قاعده عام است
کند. بنابراین، پذیرش ای موجود را نقض نمیگونه تعهد معاهده دولت در قلمروی خود، هیچ

ها بر اموال خود بنا نهاده گرایی فرهنگی که از جمله بر حاکمیت انحصاری دولترویکرد ملی
المللی، اموال دارد تا بدون هراس از مسئولیت بینها ارزانی میرا به دولت کاملشده، اختیار 

آیینه  ،های بودا در بامیان افغانستان توسط دولت طالبانتخریب تندیس .کنندفرهنگی را تخریب 
ها در گرایی فرهنگی در وجه سلبی آن و اراده معطوف به قدرت دولتمای رویکرد ملینتمام

شیوه نگرش در رفتار نسبت به اموال فرهنگی بود. بوداهای بامیان دو مجسمه تاریخی بزرگ 
بودند که با قرارگرفتن در فهرست موقت میراث جهانی، در انتظار ثبت در فهرست میراث جهانی 

ان فرهنگی برای بوداییان و نیز غیربودایی -تاریخی ین بناها نماد و مظهر سرفصلقرار داشتند. ای
 ویژه در دوران طالیی جاده ابریشم بود. سال به 4022به مدت تقریباً 

طالبان کنترل بیش از نود درصد افغانستان را در دست گرفت و وضعیت به  0224در سال 
های میراث فرهنگی البان، حذف تمامی نشانهانگیزی تغییر کرد. مال عمر، رهبر طنحو غم

غیراسالمی را از سراسر افغانستان خواستار شد. انتشار فرمان از دیوان عالی افغانستان مبنی بر 

                                                                                                   
1 . List of World Heritage in Danger. 
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به این سیاست قوت بخشید. طالبان تأکید کرد که این حکم به عنوان  ،های بوداتخریب مجسمه
ی کامالً داخل یر قانون شریعت، موضوعپرستی و واجب دضروری برای جلوگیری از بت یامر

بیش از یکصد دولت اعتراض خود را به این قضیه از جمله تهدید به تحریم  ،با این وجود. 4است
ای . مجمع عمومی سازمان ملل بالفاصله قطعنامهکردندروابط دیپلماتیک در برخی موارد، اعالم 

و از طالبان خواست تا بالفاصله برای جلوگیری  کردرا با حمایت بیش از نود نماینده تصویب 
از تخریب بیشتر یادگارها، آثار تاریخی یا آثار هنری غیرقابل جایگزین مربوط به میراث فرهنگی 

. عالوه بر این، یونسکو، سازمان کنفرانس اسالمی، اتحادیه اروپا، شورای کندافغانستان اقدام 
. کشورهای کردندالملل محکوم ان نقض حقوق بین، این تخریب را به عنو8اروپا و گروه جی

 گریمسلمان از قبیل پاکستان، عربستان سعودی و ایران از سوی جامعه جهانی به میانجی
 پرداختند. 
 کردندها را مطرح های خصوصی متعددی پیشنهاد خرید این مجسمهها و سازماندولت

ی های نابودشده را به منظور بازسازمجسمه خاص پیشنهاد خرید باقیمانده تمام )سریالنکا به طور
اش المللی، طالبان مطابق نقشهرغم فشارهای بینبهکه هیچ توجهی به آنها نشد.  (کردآنها مطرح 

یافته، نه تنها طور سازمان. دولت طالبان به0کردهای بودا را با دینامیت منهدم پیش رفت و مجسمه
های های پر از آثار هنری و مجسمهبلکه صندوق ،هاهای معروف موجود در این صخرهمجسمه

 (.Fishman, 2010: 362) باستانی بودایی و قندهاری موجود در موزه ملی کابل را نیز نابود کرد
های عضو کنوانسیون مجمع عمومی دولت 0224های بودا در مارس چند ماه پس از انهدام تندیس

حمایت از میراث فرهنگی در افغانستان، تخریب میراث جهانی در مقدمه قطعنامه راجع به 

                                                                                                   
در مورد تخریب  ،های گروه طالبان و رئیس استخبارات طالباناالسالم از شاخهمحمد اکبر آغا، رهبر پیشین گروه جیش .4

را ویران  این ؛گوید این را انجام بدههر کسی می ،در کشور خود .این موضوع کشور آنها بود»های بودا بر این باور بود که تندیس

بت بامیان هم موضوع کوچکی نبود. این از اسالم بسیار دور بود که در کشور اسالمی یک تعداد بت را عبارت کنند. طالبان  .کن

 .(http://www.dailyafghanistan.com) انجام دهند ،رفتند در منطقه تحت تسلط خود هر چیزی که بخواهندتصمیم گ

از  ینافرمانشده و عمدی میراث فرهنگی با اهمیت بسیار زیاد بود که در راستای ریزیاین عملیات، اولین تخریب برنامه. 2

های حائز اهمیت مربوط به هنر افغانی های بودا و دیگر مجموعهمجسمهالمللی ارتکاب یافت. تخریب ملل و جامعه بینسازمان

پیش از اسالم، یک ابراز وجود توام با خودشیفتگی در مقابل فشار دبیرکل یونسکو و دبیرکل سازمان ملل کوفی عنان بود که 

های موجود در این کشور مجسمه آور خود برای اقدام به تخریب تمامهمگی از طالبان خواسته بودند که در مورد تصمیم شرم

 .(Francioni, 2003: 632)بازنگری کند 
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های بودا توسط نیروهای طالبان را به عنوان جنایت علیه میراث مشترک بشریت محکوم تندیس
 .(UNESCO, 2001: Preamble) کرد

ویکمین نشست خود، نخستین مدتی بعد نیز کنوانسیون عمومی سازمان یونسکو در سی 

یه دهنده جنایت علاعمال تشکیل»ای با عنوان ودا، قطعنامههای بنشست پس از تخریب تندیس

کند، ای به جنایت نمیمتن قطعنامه هیچ اشاره هرچند. کردتصویب « میراث مشترک بشریت

قویت و ت برایالمللی میراث فرهنگی های بینها برای الحاق به کنوانسیونضمن تشویق دولت

یژه در برابر رفتارهای خرابکارانه، از دبیرکل وگسترش حمایت از میراث فرهنگی بشریت به

ای مهنویس قطعناپیش ،ودومین نشست کنفرانس عمومیکه برای سی کردیونسکو درخواست 

 موردالملل در راجع به تخریب عمدی میراث فرهنگی را بر مبنای اصول کنونی حقوق بین

، 0229در این راستا، در سال  .(WHC, 2001: 13) حمایت از میراث فرهنگی تنظیم و ارائه دهند

اینکه  . این اعالمیه با بیانکردراجع به تخریب عمدی میراث فرهنگی تصویب  اییونسکو اعالمیه

ها و افراد و همبستگی دهنده هویت فرهنگی جوامع، گروهمیراث فرهنگی عنصر مهم تشکیل»

تواند پیامدهای نامطلوبی بر کرامت و شود، لذا تخریب عمدی آن میاجتماعی محسوب می

گرایی فرهنگی را ملی ،در بادی امر (UNESCO, 2003, Preamble)« حقوق بشر داشته باشد

 کند. تداعی می

داهای بار بوگرایی در میراث فرهنگی، تخریب فاجعهبا وجود این، با اتخاذ رویکرد فراملی

نسته و مسیر را برای تحدید صالحیت حاکمیتی المللی دابامیان را موجب آسیب به جامعه بین

؛ راهبردی که دیگر دولت را به کرداش هموار ها بر میراث فرهنگی واقع در قلمرو ملیدولت

 کند.  در همین راستاست که اصلعنوان تنها متولی میراث فرهنگی در قلمرو خود شناسایی نمی

 دولتی که از نفایسبناها و اموال » :تمقرر داشته اسقانون اساسی جمهوری اسالمی ایران  89

مگر با تصویب مجلس شورای ملی اسالمی آن هم در  ؛قابل انتقال به غیر نیست ،ملی باشد

نفایس ملی به علت قدمت تاریخی و برخورداری  «صورتی که از نفایس منحصر به فرد نباشد.

 در ردیف اعتبارات دلیل،از ارزش های فرهنگی معموالً از جذابیت باالیی برخوردارند و به همین 

اما  ،ستوانتقال آنها به هر شکلی شایسته نینقل ،بنابراین .آیندکشور و پشتوانه ملی به حساب می

نتقال آنها به غیر در هر مورد به شرط آنکه منحصر به وافروش یا نقل ،اگر ضرورت اقتضا کرد
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این امر به  .(491: 4986باید به تصویب مجلس شورای اسالمی برسد )هاشمی،  ،فرد نباشد

ای است گر این مهم است که رویکرد قانون اساسی ایران درباره نفایس ملی به گونهروشنی بیان

 های یونسکو تلقی کرد. تر از مقررهمتعالی، آن را در حدی یتوان در بررسی دیگرکه می

تحدید حاکمیت دولت ایران بر میراث  أتواند خود منشهای قانون اساسی میظرفیت ،واقع در

المللی بین أمنش اًآنکه این شائبه وجود داشته باشد که تحدید حاکمیت صرفبی ،فرهنگی باشد

همتای منحصر به فرد حتی با اجازه د بیگونه میراث ارزشمناگر انتقال این ؛ چونداشته باشد

به طریق اولی هرگونه صدمه یا غارت آن نیز ممنوع  ،پذیر نباشدمجلس شورای اسالمی امکان

بلکه  کند،گونه اموال را محدود میکه این امر نه تنها اعمال حاکمیت دولت بر این ؛خواهد بود

قانون  ،جهانی را نیز به دنبال دارد. از این منظرالمللی دولت ایران در برابر جامعه مسئولیت بین

للی به المتواند رویکردی همسو و مکمل با اسناد بیناساسی ایران به عنوان سند باالدستی می

 های یونسکو داشته باشد.ها و سیاستویژه مقرره

 

ها در قبال نقض تعهدات  مربوط به حمایت از میراث المللی دولتمسئولیت بین ج.

 نگی فره
ا حقوق تعهد )معاهده ی أالمللی توسط یک دولت، بدون در نظرگرفتن منشهرگونه نقض تعهد بین

 ,ILC, 2001) المللی آن دولت را به دنبال خواهد داشتعرفی( یا خصوصیت آن، مسئولیت بین

Articles 1 and 12). ل المللی در صورتی قابمسئولیت دولت برای ارتکاب فعل متخلفانه بین

آن نقض به موجب  ،المللی دولت نقض شود و ثانیاًیکی از تعهدات بین ،احراز است که اوالً

تعهدات  ،. در ابتدای این بند(Ibid: Article 2) باشد 4انتسابالملل به دولت قابل حقوق بین

ی فهرست میراث جهانویژه شده بهها در قبال حفاظت از میراث فرهنگی ثبتالمللی دولتبین

                                                                                                   
 ؛تانتساب است که توسط ارگان دول، رفتار متخلفانه در صورتی به دولت قابل . بر اساس قواعد حاکم بر مسئولیت دولت4

ی دولت نیست، اما اقتدارات دولتارگان دولت دیگر که در اختیار یک دولت قرار گرفته؛ رفتار شخص یا نهادی که ارگان رسمی 

کند؛ شخص یا گروهی که در غیاب شخص یا گروهی که به دستور، تحت هدایت یا کنترل دولت عمل می ؛کندرا اعمال می

ار گیرد؛ یا شخص یا اشخاصی که رفتکند یا توسط یک گروه شورشی که متعاقباً حکومت را در دست میارگان دولتی عمل می

 (.14-98: 4999 متحد، ملل سازمان المللبین حقوق )کمیسیون ارتکاب یابد ،گیرددولت قرار میوی مورد تأیید 
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رت کیفیت جبران خسا ،المللی ناشی از نقض این تعهدات و در ادامهیونسکو و مسئولیت بین

 گیرد.های مسئول برای نقض این تعهدات مورد بررسی قرار میتوسط دولت

 

 شده در فهرست میراث جهانیفرهنگی ثبتالمللی راجع به میراثنقض تعهدات بین .1

حفاظت از میراث فرهنگی  موردالمللی تعهدات متعددی را در اسناد، معاهدات و عرف بین

که تمامی میراث  ،افزون بر حمایت عامویژه در زمان مخاصمات مسلحانه، ایجاد کرده است. به

العاده برخی از این میراث چنان است که وجود مقررات ، اهمیت فوقشودشامل میفرهنگی را 

قدری هستند که در دنیا نظیر تردید بناهای گرانحمایت از آنها ضرورت دارد. بی برایخاصی 

ها وجود دارند که کمیابند و انهدام تابلوهای نفیس نقاشی و ای در موزهندارند یا اشیای عتیقه

های غنی، کلیساهای نمونه، های باشکوه باستانی، مساجد منحصر به فرد، کتابخانهمجسمه

. تاسگوی تاریخ بشریت است، ناگوار یادگار مانده از دوران کهن که هر یک قصه معبدهای به

. کندحمایت خاص از آنها را مسلم می ،حفظ میراث فرهنگی بشریت برایو  بر این اساس

به  4الهه راجع به حمایت از اموال فرهنگی در هنگام مخاصمات مسلحانه 4901کنوانسیون 

کرده و طبق شرایطی این حمایت را پذیرفته است )نوربها،  حمایت خاص از این اموال توجه

4990 :499.) 

تعداد محدودی پناهگاه که برای حفاظت اموال فرهنگی »کنوانسیون الهه  8ماده  4بنابر بند 

مراکز آثار تاریخی و  ،منقول در صورت وقوع مخاصمه مسلحانه در نظر گرفته شده و همچنین

توان تحت حمایت خاص را می ،که دارای اهمیت زیادی باشدسایر اموال فرهنگی غیرمنقول 

 ،با مراکز صنعتی یا هر هدف نظامی مهم که نقطه حساس باشد .مشروط بر اینکه الف ؛قرار داد

های ستگاهبندر یا ای و کنندمؤسساتی که برای دفاع ملی کار می ،از قبیل فرودگاه، ایستگاه رادیو

 .«برای اهداف نظامی مورد استفاده قرار نگیرد .داشته باشد؛ و بنسبتاً مهم به حد کافی فاصله 

کنوانسیون، اعطای حمایت خاص به این دسته از اموال فرهنگی مشروط  1ماده  6بر اساس بند 

« تحت حمایت خاص یونسکو در زمان صلح 0المللی اموال فرهنگیدفتر بین»به ثبت آنها در 

                                                                                                   
1. Hague Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict, 1954. 

2. International Register of Cultural Property under Special Protection.  
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، این اموال باید در زمان جنگ دارای عالئم مشخص کنوانسیون 42. همچنین، طبق ماده است

کنوانسیون، به جز  44ماده  0المللی آزاد باشد. در نهایت، بر اساس بند بوده و برای بازرسی بین

اهداف نظامی مورد استفاده قرار  راستایمواردی که اموال فرهنگی و محیط پیرامون آن در 

مگر در موارد استثنایی  شود؛خاص سلب نمیگیرد، مصونیت اموال فرهنگی تحت حمایت می

واند ت. این الزام فقط از طرف شخصی میکندآن را ایجاب  ،اجتناب که ضرورت نظامی غیرقابل

 تشخیص داده شود که رئیس تشکیالتی مافوق یا حداقل همسطح یک سرلشکر باشد.

نیز  مقرراتی  4جهانییونسکو راجع به حمایت از میراث فرهنگی و طبیعی  4990کنوانسیون 

 6ماده  9بینی کرده است. مطابق بند ها در زمان مخاصمه مسلحانه پیشتعهدات دولت مورددر 

که از هرگونه اقدام عمدی که شوند های عضو کنوانسیون حاضر متعهد مییک از دولت هر»

واقع  0و  4 ممکن است به طور مستقیم یا غیرمستقیم به میراث فرهنگی و طبیعی مذکور در مواد

 4999مارس  06در  «.خودداری کند ،های عضو این کنوانسیون لطمه بزنددر قلمرو سایر دولت

به  0پروتکل دوم الحاقی به کنوانسیون حمایت از اموال فرهنگی در هنگام مخاصمات مسلحانه

 . این پروتکل که نقطهشداالجرا الزم 0221مارس  9تصویب کنفرانس دیپلماتیک رسید و در 

های حقوق کننده پیشرفتالمللی حمایت از میراث فرهنگی و منعکسعطفی در نظام بین

از  «نظام حمایت عالی»، استالمللی در قواعد حاکم بر اموال فرهنگی در مخاصمه مسلحانه بین

گیرند کند. اموال فرهنگی در صورتی تحت حمایت عالی قرار میبینی میاموال فرهنگی را پیش

به موجب اقدامات  .0ل فرهنگی مربوطه برای بشریت باالترین اهمیت را داشته باشد؛ اموا .4که 

کافی قانونی و اداری که ارزش تاریخی و فرهنگی آن را شناسایی کرده و باالترین درجه حمایت 

برای مقاصد نظامی مورد استفاده  .9 وکند، مورد حمایت قرار گرفته باشد؛ را برای آن تضمین می

 . (Desch, 1999: 76) یرندقرار نگ

المللی از میراث فرهنگی تعهد به طور که بیان شد، تحوالت اخیر ناظر بر حمایت بینهمان

عدم تخریب و هدف قراردادن میراث فرهنگی سایر کشورها را به میراث فرهنگی واقع در قلمرو 

هرچند اموال فرهنگی که در چارچوب  ،بنابراینسرزمینی کشورها نیز تسری داده است. 

                                                                                                   
1. Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, 1972.  

2. Second Protocol to the Hague Convention of 1954 for the Protection of Cultural Property in the Event 

of Armed Conflict 1999.  
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به تبع اعمال اصل صالحیت سرزمینی، تابع اراده  ،صالحیت سرزمینی دولت مشخص قرار دارد

برداری است )رویکرد ملی گرایی فرهنگی( اما بر حاکمه آن دولت از حیث نگهداری و بهره

راجع به حمایت از میراث  4990الملل متبلور در اساسنامه یونسکو و کنوانسیون مبنای حقوق بین

المللی فرهنگی و طبیعی جهانی، دولت محل وقوع اموال فرهنگی عمالً به نمایندگی از جامعه بین

)اصل نمایندگی دولت محل وقوع اثر(. بنابراین،  کنداز میراث فرهنگی حمایت و نگهداری می

شک مسئولیت دولت بیدر مواردی که تخریب ناشی از عمد یا عدم رعایت احتیاط الزم باشد، 

وی المللی طرح دعتوانند بر ضد دولت مسئول در مراجع بینها میقابل طرح بوده و سایر دولت

گرایی بر دهد که امروزه در اثر تفوق  فراملی(. تحوالت فوق نشان می99: 4994)ممتاز،  کنند

 میراث مشترکگرایی فرهنگی، تخریب میراث فرهنگی دارای ارزش برجسته جهانی که ملی

را در  المللی آن دولتشود، توسط هر دولتی که انجام پذیرد، مسئولیت بینبشریت محسوب می

 . داشتگرایی فرهنگی است، در پی خواهد  برابر جامعه جهانی که معتقد به فراملی

 المللیالمللی از جمله شورای امنیت سازمان ملل متحد و دیوان بینترتیب، نهادهای بین بدین

ها یا مقامات دولتی که به وجوه یادشده توانند علیه دولتکیفری، در صورت احراز صالحیت، می

ؤال . حال سکننداقدام  ،کنندالمللی در قبال حفاظت از میراث فرهنگی را نقض میتعهدات بین

ناد ی استهایتوانند به طور مستقیم به مسئولیت چنین دولتها میاین است که کدام یک از دولت

مسئولیت برای اعمال متخلفانه  0224طرح  10بر اساس ماده  کنند؟یا علیه آنها دعوی طرح 

ه در شداگر تعهد نقض ؛دیده حق دارد به مسئولیت دولت دیگر استناد کنددولت، دولت زیان

 ها که شامل آن دولتگروهی از دولت .آن دولت به تنهایی؛ یا ب .الف»برابر اشخاص ذیل باشد: 

به طور خاص آن دولت  .4که نقض تعهد:  المللی در کلیت آن در صورتیز باشد یا جامعه بیننی

هایی که تعهد در قبال آنها وجود وضعیت سایر دولت که چنان ویژگی دارد .0را متأثر کند؛ یا 

الملل سازمان ملل )کمیسیون حقوق بین« را از حیث تداوم اجرای تعهد اساساً تغییر دهد، دارد

 (.  009: 4999متحد، 

های ناقض تعهدات در آید، استناد به مسئولیت دولتکه از ظاهر این عبارت برمی گونههمان

 ،استنادکننده به طور مستقیم از نقض متضرر نشده باشد قبال میراث فرهنگی در مواردی که دولت

ها در زمان اقدام دولت موردراث در المللی میدشوار است. با وجود این، برخی تعهدات بین
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ها در قبال بودن تعهدات دولتشمولجهانشمول باشد. جهان تواندمخاصمات مسلحانه می

هایی میراث فرهنگی دارای اهمیت ویژه برای تواند در وضعیتحفاظت از میراث فرهنگی می

اث جهانی یونسکو یا در مواردی که اموال فرهنگی در فهرست میر ؛ برای نمونه،بشریت باشد

اند، در زمان مخاصمه ی مسلحانه، حاصل فهرست اموال فرهنگی تحت حمایت عالی ثبت شده

شود که آیا تعهدات مربوط به حمایت از میراث فرهنگی در این سوال مطرح می بنابراین،شود. 

د، هستنویژه آنهایی که دارای اهمیت خاص برای کل جامعه بشری هنگام مخاصمات مسلحانه به

ها یا المللی یک دولت در مقابل گروه بزرگتری از دولتتواند موجب افزایش مسئولیت بینمی

 ؟شودکل جامعه بشری 

مسئولیت برای اعمال متخلفانه دولت، هر دولتی غیر  0224( از طرح 4)18مطابق مفاد ماده 

 .الف» مشروط بر اینکه: ،کنداز دولت زیان دیده نیز حق دارد که به مسئولیت دولت دیگر استناد 

ها از جمله همان دولت باشد و برای حمایت از شده مربوط به گروهی از دولتتعهد نقض

المللی شده مربوط به کل جامعه بینتعهد نقض .منفعت جمعی آن گروه به وجود آمده باشد؛ یا ب

رز قاطع و مح نظرطرح مسئولیت، از این  ۀشدالمللی و نیز رژیم وضعرویه بین هرچند«. باشد

ده یک پرون المللی دادگستری در رأی اخیر خود درنیست، اما باید متذکر شد که دیوان بین

، شمولهانجگونه نظر داد که با توجه به تعهدات بلژیک در مقابل سنگال( ایناسترداد یا تعقیب )

ه برای ک کندتواند ادعا هر دولتی می ،. بنابرایناست« منافع حقوقی»هر دولتی از نظر خود دارای 

های توسط یک دولت، حق حضور در دادگاهشمول جهانجلوگیری از نقض ادعایی یک متعهد 

وط به مربشمول جهانالمللی برای نقض تعهدات المللی را دارد. این ساختار مسئولیت بینبین

 میراث سازوکارهای موجود برای حمایت از میراث فرهنگی، به صورت بالقوه موجب تقویت

ر طوهمان ،. با این وجودشودیدارای ارزش بسیار برای تمام بشر در زمان مخاصمات مسلحانه م

ای از چنین تعهداتی که به خوبی استقرار یافته که پیش از این توضیح داده شد، وجود مجموعه

نگرفته  رالمللی به صورت گسترده و به اتفاق آراء مورد پذیرش قراباشند، هنوز توسط جامعه بین

   .  (Jakubowski, 2015: 159-193) است

به  المللی راجعمسئولیت دولت برای نقض تعهدات بین مورددر نهایت، بحثی مهمی که در 

این است که آیا همه تعهدات کلی راجع به حمایت از میراث  ،شودمیراث فرهنگی مطرح می
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به این معنا که عدم پیروی دقیق از مفاد  ؛ها اشاره، تعهدات واقعی هستنده آنفرهنگی که در باال ب

ی و غیرواقع، المللی دولت را به دنبال دارد یا اینکه برخی از این تعهداتمسئولیت بین ا،آنه

ماهیت برخی از تعهدات مندرج در کنوانسیون  مورددانان در ، حقوقنمونهاعالمی هستند؟ برای 

نظر دارند. رأی دیوان عالی استرالیا در قضیه حفاظت از میراث طبیعی و فرهنگی جهانی اختالف

کند.  نظر را منعکس و راجع به آن اظهارنظر میی است که این اختالفیسکوهای نفتی از جمله آرا

گی میراث فرهن ،شانکند با تمامی منابعهای عضو را ملزم میدولت ،ماده چهارم کنوانسیون مزبور

)د( نیز 0شناسایی، حمایت و حفظ و نگهداری کنند. ماده های آینده و طبیعی خود را برای نسل

  نگهداری و کند که اقدامات مناسب حقوقی را برای شناسایی، حفظهای عضو را ملزم میدولت

المنافع استرالیا در اجرای این دو ماده، اقداماتی را برای . دولت مشترککننداین میراث اتخاذ 

 خاذ کرد. قضیه به محاکم استرالیا کشیده شد. دادگاه عالیآبی اتپیشگیری از ساخت یک سد برق 

خود، تعهدات مندرج در این مواد را تعهداتی واقعی تلقی کرد که دولت  0222استرالیا در رأی 

 . کننددر راستای عمل به آنها اقداماتی را اتخاذ  بایدعضو 

در راستای اجرای این بر همین اساس، این دادگاه اقدامات اتخاذشده توسط دولت استرالیا 

ر که اگ کردتعهدات را مشروع تلقی کرد. در مقابل، قاضی گیبز، در نظریه مخالف خود اعالم 

ا فرسهای عضو طاقتاالجرا بودند، اجرای آنها برای دولتتعهدات مزبور به لحاظ حقوقی الزم

فقط  ایجاد کنند واند تعهدات حقوقی سختی ها قصد نداشته، دولتبنابراین .شدو غیرممکن می

 کنندرا اتخاذ  ،شان استاند مطابق با این مواد، اقدامات معقولی که در حوزه قدرتتعهد کرده

است معن(. پذیرش تفسیر متخذه توسط دادگاه عالی استرالیا بدین 921-920: 4990)کرافورد، 

کنوانسیون حفاظت  0و  1که عدم اجرای مفاد تعهدات کلی مندرج در اسناد یادشده از جمله مواد 

ک شود و هیچ یالمللی دولت میاز میراث فرهنگی طبیعی و جهانی منجر به نقض تعهدات بین

ر قبال المللی دبودن این تعهدات، از مسئولیت بینتوانند مستند به کلیهای عضو نمیاز دولت

 عدم رعایت این تعهدات طفره بروند.

لمللی در قبال حفاظت از میراث فرهنگی توسط اهر یک از تعهدات بین ترتیب، نقضبدین

ن دولت المللی آ، در صورتی که انتساب این اعمال به دولت محرز باشد، مسئولیت بینیک دولت

نند به تواها، تحت شرایطی که در باال تشریح شد، میالمللی و دولترا در پی دارد. نهادهای بین
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مستلزم جبران خسارت توسط دولت ناقض تعهدات  ،این مسئولیت استناد کنند. احراز مسئولیت

 مربوط به میراث فرهنگی است که در ادامه مورد بررسی قرار گرفته است.

 

 المللی راجع به میراث فرهنگیجبران خسارت برای نقض تعهدات بین .1

کردن آن عمل در متوقف :استنقض تعهدات مربوط به اموال فرهنگی دارای پیامدهای حقوقی 

که ادامه داشته باشد؛ دادن تضمینات و اطمینان مناسب برای عدم تکرار، اگر شرایط ایجاب صورتی 

المللی. شده به واسطه آن عمل متخلفانه بیننماید؛ و جبران تمام خسارات به خاطر ضررهای متحمل

ل الملل سازمان ملالملی دولت کمیسیون حقوق بینمسئولیت بین 0224طرح  91این مهم در ماده 

ابق المللی مطجبران کامل زیان ناشی از فعال متخلفانه بین»کند: منعکس شده است که مقرر می

مقررات این فصل به شکل اعاده وضع به حال سابق، غرامت، جلب رضایت است که منفرداً یا 

 در تطبیق مواد طرح مسئولیت دولت بر اعمال «.گیرندمجتمعاً بر طبق مقررات این فصل صورت می

توان گفت که نظر به اهمیت باالی میراث فرهنگی المللی علیه میراث فرهنگی، میفانه بینمتخل

برای جامعه جهانی، جبران خسارت توسط دولت در نتیجه این اعمال جز از طریق اعاده وضع به 

ترین نخستین شکل از جبران خسارت و البته مهم ،. اعاده وضع به حال سابقیستحال سابق ممکن ن

 بار ارتکابی علیه میراث فرهنگی است. اعمال زیان مورددر آنها 

به موجب این شیوه جبران خسارت، دولت مسئول فعل متخلفانه ملزم است که اعاده وضع 

یعنی وضعیتی که پیش از ارتکاب فعل متخلفانه وجود داشته است را مجدداً  ،به حال سابق کند

مشروط بر آنکه و تا حدی که اعاده وضع به وضع سابق از نظر مادی غیرممکن  ؛برقرار کند

نباشد و متضمن تحمیل تکلیفی خارج از تناسب با مزیتی که از اعاده وضع به حال سابق به جای 

 ؛دتواند اشکال مختلفی داشته باششود، نباشد. اعاده به وضع سابق میپرداخت غرامت حاصل می

ی یا بازگرداندن سرزمین، اشخاص یا اموال یا نقض یک اقدام قضایی یا همچون استرداد ماد

هایی از اعاده وضع به حال سابق مادی شامل مستردکردن اموال همچون ترکیبی از آنها. نمونه

اعاده  (.022: 4999الملل سازمان ملل متحد، )کمیسیون حقوق بین آثار هنری و تاریخی است

ائمی همچون ایراد تخریب و صدمه عمدی و غیرعمدی به وضع به حال سابق در مورد جر

های تاریخی و باستانی همانا با مرمت و کامل آنها با در نظر گرفتن این بناهای تاریخی و محوطه



 111  فهرست میراث جهانی یونسکو...پیامدهای ثبت میراث فرهنگی در 

یر است. پذدیده به حالت اصیل خود باز نخواهد گشت، امکانگاه بنای صدمهواقعیت تلخ که هیچ

عالوه  ،های یادشدهرای ایراد صدمه به بناها و محوطهبه همین علت است که جبران خسارت ب

نیازمند عذرخواهی رسمی دولت مسئول و تعهد به عدم تکرار نقض  ،بر اعاده وضع به حال سابق

 . استبه وقوع پیوسته 

بینی شده است. اما اعاده وضع پیش آشکارامسئولیت دولت  0224طرح  99این امر در ماده 

به حال سابق در مورد جرائمی همچون قاچاق، سرقت، غارت و چپاول میراث فرهنگی منقول 

این  با .استبدون شک مشمول اصل استرداد عین و در نتیجه مستلزم استرداد میراث مذکور 

ه تخریب، منهدم اموال فرهنگی در طول مخاصمات مسلحان ،حال، نظر به اینکه در برخی از موارد

مطرح و اعمال شده است. این  4«استرداد جبرانی»شوند، اصل دیگری تحت عنوان یا مفقود می

 019اصل تا حدودی در روند معاهده صلح پس از جنگ جهانی اول اجرا شد. مطابق ماده 

م ورسای، آلمان مجبور شد با اقالم فرهنگی که از نظر تعداد و ارزش، مشابه اقال 4949معاهده 

 ،. همچنینکندبودند، خسارت بلژیک را جبران  4941در سال  0شده در کتابخانه لووانتخریب

های هنری دولتی خود را به کلیسای های موجود در مجموعهآلمان متعهد شد که برخی از نقاشی

به شدت آسیب  4941تحویل دهد که در اثر آتش توپخانه آلمان در سال  سنت پیتر در لووان

 تریانون، معاهده 496 ماده و ژرمن سنت 4949 معاهده 490 بر اساس ماده ،د. همچینندیده بو

 که را بلق ماده در شدهاشاره ءاشیا مشابه اشیای» تا شدند مجبور ترتیب به مجارستان و اتریش

 مالکان از شدهخریداری اشیای از غیر به ،اندشده خارج شدهرواگذا مناطق از 4941 ژوئن اول از

مسئله غرامت مشابه در ازای خسارات  ،در واقع .(Vrdoljak, 2013: 30) «دهند پس خصوصی،

-4902دیده در جریان کنفرانس صلح پاریس )وارده به میراث فرهنگی یک دولت خسارت

این، چنین شکلی از جبران خسارت برای وجود ( به طور جدی مورد بحث قرار گرفت. با 4949

وفصل اختالفات پس از جنگ، چندان مورد قبول کلی حل قاعده ضررهای فرهنگی به عنوان

ادعاهای مشابه از سوی فرانسه و ایتالیا به طور جدی مورد توجه واقع نشد  چون ؛قرار نگرفت

 .(Jakubowski, 2015: 63-64) و در نهایت رد شد

                                                                                                   
1. Restitution in Kind. 

2. Louvain. 
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ر سند دالبته این شکل از جبران خسارت در پایان جنگ جهانی دوم به رسمیت شناخته شد. 

اشیا )شامل کتاب، »پاریس در مورد جبران خسارت چنین اعالم شد که  4910نهایی کنفرانس 

نسخ خطی و اسناد( دارای ویژگی هنری، تاریخی، علمی )به استثنای تجهیزات دارای ویژگی 

ه اند، باید تا آنجا کصنعتی( یا آموزشی یا مذهبی که توسط نیروی اشغالگر دشمن غارت شده

 4916در سال «. عودت، با اشیای مشابه جایگزین شوند ]امکان[ ست، در صورت عدمممکن ا

نهایی استرداد را که قابل اعمال در کل قلمرو آلمان  تعریف ،شورای کنترل متفقین برای آلمان

ان توکه دستور مربوط به غرامت مشابه را می کردمقرر  ،مورد پذیرش قرار داد و همچنین ،بود

ر پذیر نیست، صادها امکانجناسی که دارای ویژگی منحصر به فرد بوده و اعاده آنبا توجه به ا

زیر  4919کرد. در همان زمان، این اصل بسیار گسترده توسط دولت ایاالت متحده در اوایل سال 

سوال رفت و این بحث مطرح شد که اجرای گسترده جایگزینی اموال فرهنگی، مطابق با اصل 

 .(Kowalski, 2011: 154) نیستهنگی تمام ملل از جمله مردم آلمان حمایت از اموال فر

الب ای در قدر مناطق اشغالی روسیه، اصل استرداد جبرانی، به نحو گسترده ،از سوی دیگر

 ای به شدت مورد انتقادضبط اموال فرهنگی به عنوان جبران خسارت جنگ اجرا شد. چنین رویه

انتقال اقالم فرهنگی از آلمان برخالف قواعد اشغال، خود در عمل  ،از یک سو ؛ چونقرار گرفت

ها و اشیای خاص به شد و از سوی دیگر، انتخاب مجموعهچپاول جنگی محسوب می ینوع

پروتکل اول  4ماده  9گرفت. بند صورت یک طرفه از سوی طرف پیروز در جنگ صورت می

از اموال فرهنگی در زمان مخاصمات مسلحانه الهه راجع به حمایت  4901الحاقی به کنوانسیون 

تصاحب و ضبط اموال فرهنگی را  آشکاراکه چند سال بعد به تصویب رسید، به طور خاص و 

های گرفته در سالدر ازای جبران خسارت ممنوع کرد. با این وجود، ارزیابی اقدامات صورت

اموال فرهنگی آلمان موضوعی است که هنوز در روابط فرهنگی بین  مورددر  4911-4910

اکرات توان در مذرا می موردترین مناقشه در این انگیز است. شاید برجستهروسیه و آلمان مناقشه

یونسکو راجع به اصول مربوط به اشیای فرهنگی  0229نویس اعالمیه پیرامون تصویب پیش

( این اعالمیه، تعهد به 4) 9مشاهده کرد. اصل 4دوم جاشده در جریان جنگ جهانیجابه

کند. مقرر می ،بازگرداندن اموال فرهنگی را به مقامات صالح مناطقی که از آنجا خارج شده بودند

                                                                                                   
1. Draft of The Declaration of Principles Relating to Cultural Objects Displaced In Connection with the 

Second World War, 2009. 



 119  فهرست میراث جهانی یونسکو...پیامدهای ثبت میراث فرهنگی در 

ها، امکان استرداد جبرانی در این با وجود این، به علت عدم حصول اتفاق آراء نمایندگان دولت

 . (UNESCO, 2009: Preamble 8(b)) بینی نشدپیش اعالمیه

داشتن اموال فرهنگی به عنوان خسارت جنگی را نگه آشکاراعالمیه  9عالوه بر این، اصل 

نویس هیچ تعریفی از جنگ جهانی دوم یا دولت متجاوز ممنوع اعالم کرد. عالوه بر این، پیش

لت لهستان نیز داد. به همین علت، دولت روسیه از پذیرش اعالمیه خودداری کرد. دوارائه نمی

با دالئل مشابه به اعالمیه اعتراض کرد. در ابتدا به این دالیل، تصویب سند مذکور با مخالفت 

(. به هر ترتیب، به روشنی UNESCO, 2009: Preamble 8(b)) روسیه و لهستان روبه رو شد

یت حماالملل، جبران خسارات نقض قواعد توان گفت که بر اساس قواعد فعلی حقوق بینمی

از میراث فرهنگی در هنگام مخاصمه مسلحانه، نباید از طریق ضبط اشیای فرهنگی دولت مرتکب 

اش توسط مردم دولت دوم پرداخت شود. رویکرد یا اقدام دیده باشد و هزینهتوسط دولت زیان

  مغایر این امر در تناقض آشکار با نظام مقرر در پروتکل اول الهه خواهد بود.

 

 گیرینتیجه
رفته به حاشیه رانده شده و در معرض نابودی شدن رفتهمیراث فرهنگی در فرآیند تجدد و جهانی

قرار گرفته است. با آغاز قرن بیستم میالدی، جامعه جهانی از اهمیت میراث فرهنگی به عنوان حلقه 

از رهگذر سازوکارهای  شدهای آتی نوع بشر آگاه و مصمم های گذشته به نسلاتصال نسل

، المللیالمللی، از امحاء میراث فرهنگی ملموس و غیرملموس دارای اهمیت برای جامعه بینبین

لی فرآیندهایی الملهای بین، جامعه جهانی با تصویب اسناد و کنوانسیونبر این اساسپیشگیری کند. 

ین شده در اؤثر از آثار ثبتهای خاص و حمایت مرا برای ثبت میراث فرهنگی جهانی در فهرست

توان کارآمدترین شیوه حمایت از میراث ها ایجاد کرد. فهرست میراث جهانی یونسکو را میفهرست

رغم اینکه مطابق با کنوانسیون میراث فرهنگی و به .کردالملل محسوب فرهنگی در حقوق بین

های انتقال آن به نسلطبیعی جهانی، تشخیص، حمایت، حفاظت و شناساندن میراث فرهنگی و 

و ثبت هر یک از اموال فرهنگی در فهرست میراث جهانی  استهای عضو آینده برعهده دولت

توان از پیامدهای ثبت این آثار در فهرست میراث جهانی بر هاست، نمیمستلزم موافقت آن دولت

ری از جلوگی هبها . افزون بر تعهد دولتکردپوشی المللی چشماعمال حاکمیت و مسئولیت بین
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دستی معماری و شهرسازی، اصالت تاریخی و فرسایش شدید مصالح، سازه و تزئینات، یک

های حفاظتی نامتناسب و انجام خودداری از اتخاذ سیاست ،های تاریخی اثر و همچنینویژگی

 ای، ثبت میراث فرهنگی در فهرست میراث جهانیهای تحدیدکننده شهری و منطقهها و طرحپروژه

 ها در پی دارد. یونسکو پیامدهای متعدد دیگری بر اعمال حاکمیت دولت

شناسایی معیارهای و مصادیق میراث فرهنگی به  ها در تعریف، تعیین وسلب اختیار دولت

های اجرایی کنوانسیون میراث جهانی صادره از علت لزوم متابعت از ضوابط مقرر در دستورالعمل

ها در تعقیب، محاکمه و مجازات مرتکبان کیفری انحصاری دولتسوی یونسکو، تحدید صالحیت 

آنچه در محوطه میراث فرهنگی پالمیرای  ،برای نمونه- تخریب و غارت میراث فرهنگی جهانی

اث مشترک به لحاظ شناسایی آنها به مثابه میر -سوریه یا شهر باستانی دوبرونیک کرواسی اتفاق افتاد

ای که سبب لطمه و آسیب مادی های شهری و منطقهها و پروژهبشریت، محدودیت در اجرای طرح

و ایجاد محدودیت در اعمال اصلی سنتی  شودو معنوی به عرصه و حریم میراث جهانی می

بودن جامعه جهانی در ها بر اموال واقع در قلمرو خود، به دلیل سهیمحاکمیت سرزمینی دولت

توجه ثبت میراث فرهنگی در فهرست رین پیامدهای قابلتگونه میراث، از مهمبرداری از اینبهره

ر برخی از آنها د که رود. کنوانسیون میراث جهانی تعهدات گوناگونی رامیراث جهانی به شمار می

های عضو قرار داده است که بدون روند، برعهده دولتبه شمار می شمولجهانزمره تعهدات 

للی آنها را به دنبال دارد. در پرتو تحوالت اخیر حقوق الممسئولیت بین ،تردید، نقض این تعهدات

راث شده از اموال فرهنگی، از میبینیهای پیشها برای نقض حمایتالملل، دامنه مسئولیت دولتبین

 فرهنگی واقع در ماورای مرزهای ملی به قلمرو ملی دولت توسعه یافته است. 

از  صالح والمللی ذینهادهای بین ،یک طرف المللی، ازبر اساس قواعد حاکم بر مسئولیت بین

ر بر میراث المللی ناظالمللی ناشی از نقض تعهدات بینتوانند به مسئولیت بینها میدولت ،طرف دیگر

ها تقیم از این نقضهایی که به طور مس. البته استناد مستقیم به مسئولیت توسط دولتکنندفرهنگی استناد 

ال، .  به هر حاستشمول جهان یشده به عنوان تعهدبه شناسایی تعهد نقضاند، مشروط متضرر نشده

رغم آگاهی از کلیه این پیامدها، همچنان اشتیاق خود را بههای عضو کنوانسیون میراث جهانی، دولت

اث جهانی ثبت آنها در فهرست میر به منظوربهای خود به یونسکو نسبت به معرفی میراث فرهنگی گران

 مزبور است. نهاد اند که این امر حاکی از اهمیت لزوم ثبت میراث فرهنگی درحفظ کرده
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