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Background and Aim: The term “National Monuments” is a familiar title for 

today’s citizens. However, this term is not as old as nine decades. The first time, 

this term has been mentioned in the books of intellectual authors in the Qajar 

era. After the establishment of Pahlavi, special legal rules have been passed in 

1930. 

Materials and Methods: For present study, the analytical-descriptive approach 

has been chosen. 

Ethical Considerations: All ethical considerations as well as authenticity of 

the texts have been observed. 

Findings: In laws and regulations related to national monuments, we cannot 

consider a comprehensive definition in this regard. Similar concepts such as 

cultural possessions, historical property, artistic property, antique treasures, 

national treasures, and natural monuments overlap with this concept. 

Conclusion: According to the current legal order in the field of national 

monuments, spending one hundred years is necessary for the description of the 

cultural - historical monuments. 

This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) 
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 چکیده

با این حال، این اصطالح چندان قدیمی نیست و قدمت وضع آن توسط . اثر ملی عنوانی آشنا برای شهروندان امروز استاصطالح  :زمینه و هدف

بار این اصطالح در آثار و تألیفات روشنفکران دوره قاجاریه عنوان شد و بحث از حفظ و حراست نخستین. رسدقانونگذار ایرانی به بیش از نه دهه نمی

 .با تصویب قانونی خاص به نظام حقوقی کشور وارد شد 9931پس از روی کار آمدن حکومت پهلوی در سال  تاریخی مطرح شد؛ از ابنیه و وسایل

 .تحلیلی است-روش تحقیق در این نوشتار، توصیفی :ها مواد و روش

 .دهی به منابع رعایت گردید مالحظات اخالقی مربوط به نگارش متون و نیز ارجاع :مالحظات اخالقی

همچنین این مفهوم با مفاهیم  .مالحظه کرددر این خصوص را  توان تعریف جامع و مانعینمی ،در قوانین و مقررات مربوط به آثار ملی :ها یافته

 .پوشانی دارد ثار ملی طبیعی همآای مانند اموال فرهنگی، اموال تاریخی، اموال هنری، اشیاء عتیقه، نفایس ملی، دفینه و  مشابه

صد سال از تاریخ ساخت یا از عمر آن بایست یکمطابق با نظم حقوقی کنونی در زمینه آثار ملی برای وصف اثر فرهنگی ـ تاریخی، می :گیری نتیجه

 .اثر سپری شده باشد تا در زمره آثار ملی  قرار گیرد
 .میراث فرهنگی، آثار ملی، مالکیت عمومی، مالکیت خصوصی :کلمات کلیدی
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 مقدمه

نشانه و یادگار ارزشمندی است از  ،آثار ملی :بیان موضوع -9

هویت، فرهنگ و تمدن ملی و اسالمی اعصار پیشین یک 

بهایی است که از گذشتگان به نسل حاضر  کشور و امانت گران

. های آینده سپرده شودرسیده و باید در کمال اصالت آن به نسل

مستلزم ایجاد  ،چیز انجام این رسالت خطیر، قبل از هر

عنوان اموال  مومی به میراث فرهنگی، بهتوجه ع حساسیت و

فرهنگی غیرقابل جایگزین و منحصر به فرد است که یکی از 

های توجه و حمایت از میراث فرهنگی، وضع قوانین مؤثر جنبه

برای این منظور، در کشورهای . و کارآمد در این زمینه است

ای به منظور حمایت و مراقبت از آثار مختلف قوانین ویژه

از جمله در ایران، که حمایت از . ی وضع شده استفرهنگ

هجری شمسی با  9221میراث فرهنگی نخستین بار در سال 

ل نهادینه تشکیل وزارت معارف، اوقاف و صنایع مستظرفه، شک

چند، اولین قانون نسبتًا جامع ناظر به هر. و رسمی دولتی یافت

 و تحت عنوان قانون راجع به 9931میراث فرهنگی در سال 

حفظ آثار ملی تصویب گردید که با اصالحات بعدی آن، هنوز 

بعدها در طول قرن حاضر با . هم از اعتبار قانونی برخوردار است

های مختلف از جمله سازمان میراث فرهنگی تشکیل ارگان

نظارت، معرفی، حفاظت و  ،این سازمان. تر شد کشور، کامل

احیاء و پژوهش در مورد میراث فرهنگی را وظایف کلی خود 

قرار داد تا بدین طریق به هدف اصلی حمایت از میراث 

 . فرهنگی نایل آید

روش ما در تحقیق پیش رو، به صورت  :روش تحقیق -2

 .توصیفی و تحلیلی است

 بحث و نظر

 یف آثار ملیتعر -9

ابتدا الزم است  ،و محافظت آثار ملی به دلیل ضرورت شناخت

. که مفهوم و مصادیق دقیق عنوان مذکور باز شناخته شود

مفهوم آثار ملی ازجمله مواردی است که در قوانین کمتر به آن 

به منابع حقوقی و  ،برای بررسی این مفهوم. توجه شده است

تعریفی  ،فرهنگ لغت مراجعه کرده و سعی نموده از این مفهوم

های مشابه و سپس به واژه. جه به ریشه کلمه ارائه شودبا تو

پرداخته  آثار ملی از دیدگاه حقوق بشرمرتبط با عنوان مذکور و 

اموال فرهنگی، اموال تاریخی، نفایس ملی، عتیقه،  .خواهد شد

اصطالحاتی هستند که  ،دفینه، آثار هنری و آثار ملی طبیعی

ی پیوند نزدیکی با نظر معنای لغوی و اصطالح توانند ازمی

عنوان مورد تحقیق داشته باشند که هر یک به نحو اختصار ذکر 

 .گردد می

 تعریف لغوی -9-9

چیز،  اثر در لغت به معنی نشان و عالمت باقی مانده از هر

باشد و ملی نیز آنچه مربوط  حدیث، تألیف، تصنیف، یادبود می

آثار  (کلمه اثرذیل  معین،). رودبکار می ،باشد  به ملت و قومی

کلمه . استآثار و ملی  ملی ترکیب اضافی متشکل از دو کلمه

ر اثر و در لغت به معنی نشان، عالمت و ثمره جمع مکّس ،آثار

چیزی که داللت بر  ها، مانده هرها و پییعنی نشانه ،آثار. است

رو و های کاروانها در راهسوز آتش کاروانآن کند مانند نیم

آثار تاریخی یا آثار . مفرد آن اثر است ؛استانیمانند آثار ب

که به علت گذشت زمان طوالنی است ای باستانی، اشیاء و ابنیه

 .ها عالقه تاریخی پیداکرده باشد ها، یک قوم به آن بر آن

کمیابی و نایابی، دیگر  (لنگروردی، ذیل کلمه آثار تاریخی)

ویت فرهنگی ویژگی این آثار است و گاه بیانگر هویت ملی یا ه

نام « آثار عادیه»عنوان  در ادبیات فقهی از آن به. جمعیتی است

 (لنگرودی، ذیل کلمه آثار تاریخی) .برده شده است

 تعریف قانونی -9-2

 9شناخت آثار ملی ماده  یزمینه ترین متن قانونی در مهم 

است که مقرر  9931ار ملی مصوب قانون راجع به حفظ آث

کلیه آثار صنعتی و ابنیه و اماکن که تا اختتام دوره سلسله »: دارد می

زندیه در مملکت ایران احداث شده اعم از منقول و غیرمنقول با 

توان جزء آثار ملی ایران محسوب  این قانون می 99رعایت ماده 

البته قانون  «.باشد داشت و در تحت حفاظت و نظارت دولت می

بر آثار مشمول قانون حفظ عالوه  9932ثبت آثار ملی مصوب 

نظر تاریخی یا  ، آثار غیرمنقولی را که از9931آثار ملی مصوب 

نظر از تاریخ ایجاد یا  ون ملی واجد اهمیت باشد، صرفؤش

پیدایش آن با تصویب شورای عالی فرهنگی و هنر در عداد آثار 
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آثار مذکور در این . رساند میلی مذکور در قانون مزبور به ثبت م

مشمول کلیه قوانین و مقررات مربوط به آثار ملی  ،احدهماده و

 .خواهد بود

ایرادات و  ،قانون راجع به حفظ آثار ملی 9در تعریف ماده             

تا اختتام دوره »استفاده از عبارت  :ازجمله ؛انتقاداتی وارد است

های بعدی ملی ارزشمند حکومتباعث شده است تا آثار « زندیه

قاجاریه و پهلوی و دوران معاصر از شمول آن خارج همچون 

« در مملکت ایران احداث شده»همچنین استعمال عبارت . شود

برخی از آثار ملی را که در خارج از قلمرو ایران احداث شده و 

مانند غنایم، هدایای شاهان، )سپس به کشور منتقل شده است 

ایرانیان خارج  شده توسط ءآثار خریداری شده و آثار تهیه و اهدا

اموال ملی کشور محسوب  ءکه در حال حاضر جز...( از کشور و

انی در فراز پای. شوند را از دایره شمول قانون خارج کرده استمی

آثار صنعتی، ابنیه و اماکن در » :تعریف آثار ملی نیز آمده است

صورتی آثار ملی محسوب خواهند شد که تحت حفاظت و نظارت 

با  ،این در حالی است که سرزمین ایران «.باشند دولت قرار داشته

باشد که  تاریخی می ـسرشار از آثار فرهنگی  ،سابقه دیرینه خود

در جای جای آن پراکنده است و هنوز تحت حفاظت دولت قرار 

شده از  تعریف ارائه ،حال هر  به. اندنگرفته و حتی شناسایی نشده

 ؛ارد را شامل نشده استجامع و مانع نبوده و تمام مو ،آثار ملی

گذار طی مصوبات گوناگون در جهت رفع این  که قانون طوری به

 (93: 9914زاده،نقدی) .مشکل اقدام کرده است

 تعریف حقوقی -9-9

توان تعریف جامع و نمی 9در قوانین و مقررات مربوط به آثار ملی

های شده مالحظه کرد و حتی رساله خصوص آثار یادمانعی در 

                                                 
وق ایران را، در یک نگاه کلی، باید توجه داشت که منابع مربوط به آثار ملی در حق -9

، 9931ترین آن قانون حفظ آثار ملی مصوب قوانین که مهم( الف: توان به سه دسته کرد می

... و 9914، قانون تشکیل میراث فرهنگی کشور مصوب 9932قانون ثبت آثار ملی مصوب 

راجع به حفظ  9931آبان ماه  92مصوبات مانند نظام نامه اجرایی قانون ها و نامهآیین( ب

مربوط به قانون خرید اراضی و ابنیه و تأسیسات  نامه بی، تصو9999آثار عتیقه ایران مصوب 

اموال فرهنگی، هنری و تاریخی نهادهای  نامه نیی، آ9939تاریخی مصوب  برای حفظ آثار

المللی مانند ها و منشورهای سازمان بیناساسنامه (ج... 9929عمومی و دولتی مصوب 

های ، اساسنامه انجمن9911اساسنامه مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی کشور مصوب 

، اساسنامه سازمان تربیتی، علمی و فرهنگی ملل متحد 9939میراث فرهنگی کشور مصوب 

 ...9143نوامبر 

موضوعات مرتبط با آثار ملی وجود دارند،  زمینه دانشگاهی که در

 .اندباره ارائه ندادهمعمواًل تعریف دقیقی در این

نامه تخصصی وجود ندارد که تنها واژه نه ،در موضوع آثار ملی

بلکه مقررات وضع شده نیز  ،بخش باشد پاسخگوی نیاز این

. اندبدون توجه به لزوم تعریفی جامع در این بخش تدوین شده

دایره محدودی  ،عدم توجه به این موضوع سبب شده تا آثار ملی

فقط  ،که از میان آثار فرهنگی غیرمنقولطوری پیدا کنند؛ به

. عنوان آثار ملی شناخته شود اشیای با قدمت بیش از صد سال، به

 (94:9914گو،ثنا)

برای  ،های غیرمجازبنا بر الیحه قانونی جلوگیری از حفاری

صد سال از تاریخ  بایست یک تاریخی می ـ وصف اثر فرهنگی

 آثار فرهنگی ه باشد تا در زمرهشد ساخت یا از عمر آن اثر سپری

ـ آثاری که واجد حیثیت تاریخی  ،تاریخی قرار گیرد؛ بنابراین ـ

 میراث سازمان اساسنامه قانون 9 ماده در مندرج فرهنگی

یا ساخت  ایجاد تاریخ از سال صد یک از بیشتر و بوده فرهنگی

موضوع وظایف سازمان میراث فرهنگی،  ،آن گذشته باشد

 9 ، ماده افزون بر این. گیرددستی و گردشگری قرار می صنایع

نامه اموال فرهنگی، هنری و تاریخی نهادهای عمومی و آیین

اموال »: کنداعالم می ناهیئت وزیر 33/92/29مصوب  دولتی

شود که ازنظر علمی، به اموالی گفته می ،تاریخی و هنریـ فرهنگی 

شناسی و هنری حائز اهمیت شناسی، دیرینتاریخی، فرهنگی، باستان

صد سال از تاریخ ساخت یا ایجاد آن گذشته باشد  بوده و بیش از یک

نحو توان آثار ملی را بدین گفته، می با توجه به مطالب پیش «....

ها، بناها، ساز، مکانای از اشیای دستبه مجموعه»: تعریف کرد

ها  های که از پیشینیان باقی مانده و از فرهنگ و تمدن آنکتیبه

نظر تاریخی،  یا رخدادهای تاریخی بشری حکایت دارد و از

حال و فرهنگی و صنعتی واجد اهمیت است و نشانگر یکپارچگی 

 «.شودآثار ملی آن ملت گفته می ،گذشته یک ملت باشد

 مشابهمفاهیم  -9-4

پیرامون آثار ملی با اصطالحات و تعابیری  ،در متون قانونی

هایی دارد و در پوشانی شویم که با تعریف آثار ملی هممواجه می

این تعاریف  ،هرچند در مواردی. راستای تبیین آن سودمند است

 .کنداما به تدقیق مفهوم آثار ملی کمک می ،حقوقی نیست
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 اموال فرهنگی -9-4-9

شود که نشانگر به اموال منقولی اطالق می ،اموالی فرهنگی

وجوه مختلف زندگی انسان در دوره متأخر تاریخی بوده و 

رهنگی ف ـها موجب بازشناسی صورت تاریخی  پژوهش در آن

-شناسی، مردم از قبیل آثار مردم ؛شودزندگی جوامع انسانی می

نگاری، آرشیوهای صدا و تصویر و تمبر، فرهنگ و هنر بومی و 

 9.امثال آن

شده قابل برداشت است که عنصر اساسی  ت یادبا دقت در عبار 

در شناسایی اموال فرهنگی، مربوط به وجوه مختلف زندگانی 

که موجب تمایز آن از زندگی سایر  استای معین انسان در دوره

 .شودنظر تاریخی ـ فرهنگی می جوامع از

توان گفت اموال فرهنگی اموالی هستند  در یک نگاه کلی می

بردارنده  که دارای حیثیت تاریخی، فرهنگی و هنری و در

سنگ مردمان تاریخی دوره خود  اطالعات ارزشمند و گران

آیند حساب می س روزگار بهجزء نفای ،باشند و به لحاظ کمیت می

شوند و سختی یافت میهایی از آن اگر موجود باشد، بهیا نمونه

های مختلف تاریخی، های سلسلهاند از سکهمصادیق آن عبارت

 .ها های پادشاهان و مانند اینمجسمه

یکی از عناصر  ،توان قائل بر این بود که اموال فرهنگی می

تند و زمانی منشأ تاریخ و ها هساساسی فرهنگ و تمدن ملت

که ارزش  شودتر شناخته میها با دقت هرچه تمام محیط آن

 .کنندواقعی خود را کسب 

 اموال تاریخی  -9-4-2

ها  چیزها و بناهایی است که زمان دراز بر آن ،اموال تاریخی 

ها دلبستگی  گذشته و کمیاب و نایاب شده باشند و قومی به آن

و گاه  هویت ملی است ر گاه بیان کننده،آثا این. باشندکرده  پیدا

لنگرودی، ذیل کلمه اموال ) .هویت فرهنگی بیان کننده

 ،هاهای تاریخی، بناها، نگارهاماکن و محوطه (تاریخی

ها و هر عنصر تاریخی دیگر آذین ،نقوش، هاپیکره ،ها تندیس

سال و یا بیشتر از ساخت یا  متکی یا متصل و صد ،که به آثار

                                                 
اموال فرهنگی، هنری و تاریخی نهادهای عمومی و  نامه نییبند ج ماده یک آ - 9

 .3/92/9929دولتی مصوب 

ون ملی و نظایر ؤآثار واجد ش آن ها گذشته باشد و آن یجادا

: 9914خلیلیان، ) .دشواموال تاریخی محسوب می باشد، ها آن

رسد که در تعریف اخیر، بین اموال تاریخی و به نظر می (23

واقع،  در .تفکیک نگردیده است ،ن اموال دارندآثاری که ای

شود، برداشت میطور که از عنوان آن همان ،اموال تاریخی

نظر تاریخی واجد اهمیت است و آثار اموال  اموالی است که از

« هویت تاریخی»نشانگر  ،ای مواردتاریخی این است که در پاره

 .«هویت فرهنگی»و در بعضی موارد، بیانگر  هستند

این اموال نشانگر وقوع تاریخی، تاریخ علوم و فنون، تاریخ 

زندگی رهبران و مشاهیر تاریخی، نظامی و اجتماعی و همچنین 

با توجه به مطالب  2.باشد علمی، مذهبی، فرهنگی و هنری می

توان  اشاره، در شناسایی اموال فرهنگی از سایر اموال می مورد

کرده  گذشت زمان اصالت پیدا هر چیزی در حوزه خود با :گفت

کند، جزء آثار ارزشمند می پیدا فرهنگی ـو هویت تاریخی 

رود و از تعاریف یادشده باید در شمار میبه فرهنگیـ تاریخی 

 .برداری کردراستای تبیین شناسایی اموال فرهنگی بهره

 اموال هنری -9-4-9

هنرهای  ،های مختلفبه كلیه آثار هنری در رشته اموال هنری  

تجسمی اعم از هنرهای سنتی و بومی یا معاصر، ایرانی یا 

های ساخته مشاهیر هنرمندان رشته شود كهایرانی، گفته می غیر

هنری   مختلف هنری بوده یا در تاریخ هنر، جزء آثار شاخص

یا مكتب یا دوره  کیا نشانگر آغاز یا اوج سب ،محسوب شوند

 9.هنری مشخص باشند

آثار  منظر که چه آثاری در زمره این باید اموال هنری را از

نهایت  اد و درآیند، مورد مطالعه قراردحساب میفرهنگی به

نظر حقوقی، تعریف  از. معیار شناسایی آن اموال را به دست داد

ابتکاری و  شود که دارای جنبهموال فکری میشامل ا ،شده یاد

. باشد حال، از سایر آثار متمایز میو در عین استنوآوری 

شود شده، اموال هنری به اموالی گفته می موجب تعریف یاد به
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های اموال هنری و رشته .هنری باشدکه جزء آثار شاخص 

مختلف آن اعم از آثار تجسمی، تاریخ و هنر و مشاعر ادبی در 

کرده و برای حفاظت از  هویت تاریخی پیدا ،اثر گذشت زمان

قوانین حقوقی خاصی ابداع  ،های مختلف آندستاوردهای رشته

لفان و مصنفان و ؤگردیده که نمونه آن قانون حمایت حقوق م

 .باشد می 9942هنرمندان مصوب 

 اشیای عتیقه -9-4-3

نخستین بار در متون قانونی به  ،عبارت اشیای عتیقهذکر 

گردد که  آثار ملی بازمی حفظ به نامه اجرایی قانون راجع آیین

کلیه آثار صنعتی اقوامی که تا انتهای دوره زندیه در »: دارد مقرر می

عتیقات یا . شودعتیقه نامیده می ،اندخاک ایران زندگانی کرده

عتیقات غیرمنقول است وقتی که متصل : غیرمنقول است یا منقول

نقل باشد و منقول است  و  به زمین بوده و یا به زحمت قابل حمل

 9.«...وقتی که غیرمنقول نباشد

در  9932عبارت عتیقه در مصوبه شورای عالی انقالب در سال 

های غیرمجاز و ری از انجام حفاریالیحه قانونی راجع به جلوگی

دست آوردن اشیای عتیقه و آثار تاریخی که بر قصد به کاوش به

سال یا بیشتر از تاریخ ساخت یا  933المللی اساس ضوابط بین

: این ماده 9مطابق بند  .رفته است کار به ،ایجاد آن گذشته باشد

المللی  بینی است که بر طبق ضوابط ئاشیا ،منظور از اشیاء عتیقه»

با  .«صد سال یا بیشتر از تاریخ ساخت یا ایجاد آن گذشته باشد یک

 .شده است  ذار، دامنه اشیاء عتیقه گسترش دادهگاین اقدام قانون

نامه اجرایی قانون واقع، آیین در (22:9922غنمی و همکاران، )

به حفظ آثار ملی، آثار عتیقه را، کلیه آثار صنعتی اقوامی  راجع

اند، دانسته که تا انتهای دوره زندیه در خاک ایران زندگانی کرده

ی قانونی یادشده، اشیای عتیقه را که الیحه است؛ درحالی

صد  یک ،المللیاشیایی تلقی کرده است که بر اساس ضوابط بین

 .شده باشد ا عمر آن سپریسال یا بیشتر از تاریخ ایجاد ی

 نفایس ملی -9-4-3

گذار در حوزه هایی است که قانونز دیگر اصطالحنفایس ملی ا

نفایس در لغت به معنای . استفاده قرار داده است آثار ملی مورد
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 .9999آثار عتیقه ایران مصوب 

بها آمده و ملی منسوب به  چیزهای گرانمایه و نفیس و گران

در زبان چه که در اختیار و ید ملت است و همچنین ملت و آن

-فارسی، دولتی را به دلیلی وابستگی دولت به ملت، ملی می

های فرهنگی  نفایس ملی معمواًل به علت قدمت و ارزش. گویند

دهخدا، ذیل ) .داز جذابیت باالیی برخوردارن و هنری، معمواًل

بناها و »: داردقانون اساسی مقرر می 29اصل  (کلمه نفایس ملی

قابل انتقال به غیر نیست مگر با  ،لی باشداموال دولتی که از نفایس م

که نفایس منحصر  هم درصورتی تصویب مجلس شورای اسالمی، آن

به دلیل آنکه مجموعه نفایس ملی در تملک دولت  .«بفرد نباشد

 ها در مشخصی برای آن توان ضوابط کاماًلبه راحتی نمی ،است

ساسی قانون ا 29آید مفهوم مخالف اصل به نظر می. نظر گرفت

قابل  ،چنین است که اگر اموال دولتی از نفایس ملی نباشد

از قابلیت  ،باید اموال موضوع اصل ،واقع در. انتقال به غیر است

قانون اساسی بر امکان انتقال  ،نتیجه در. انتقال برخوردار باشد

البته قانون راجع به حفظ آثار ملی . اموال دولتی تأکید دارد

ی از آثار ملی نداده ولی دولت را ، تعریف دقیق9931مصوب 

 .مکلف به تهیه فهرست آثار ملی جهت اطالع مردم نموده است

ابتکار عمل در حفظ و نگهداری از نفایس و آثار  ،حال هر در

ملی همواره با دولت بوده و نظارت مجلس به نمایندگی از 

طرف مردم بر کار دولت، با وجوه قانون مذکور، از استحکام 

مگر آنکه قوانین خاص دیگری  ؛توجهی برخوردار است  قابل

 (93:9912شادنوش،) .برای آن به تصویب برسد

 دفینه -9-4-1

  باب پنجم از کتاب دوم قانون مدنی به دفینه اختصاص داده

دفینه مالی »: داردقانون مدنی مقرر می 939ماده  .شده است

تصادف پیدا  است که در زمین یا بنایی دفن شده و برحسب اتفاق و

مال منقول یا  ،شود که دفینهمعلوم می ،با این تعریف .«شود

غیرمنقولی است که به دلیل مخفی بودن و گذشت زمان 

گفته شده که  .فراموش نشده و مالک آن مشخص نیست

قانون  391گذار ایران این فصل را از فقه و باتوجه به ماده قانون

که  درحالی. استصورت ناقص مدون کرده  مدنی فرانسه به

 .نیست آن در زمینپنهان بودن  ،شرط دفینه بودن

های تاریخی هم شامل منقوالت و دفینه (99:9913گروسی،)
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شود و دلیل آن، این است که بسیاری از هم غیرمنقوالت می

بناهای تاریخی در اثر عوامل طبیعی در زیر خاک مدفون بوده و 

نمونه آن شهر سوخته . انداز زیر خاک بیرون آورده شده بعدًا

 .است

 آثار ملی طبیعی  -9-4-3

های جغرافیایی طبیعی و محدوده ،از میراث طبیعی منظور

به علت کیفیت ویژه فیزیکی و مناطق خاصی از کشور است که 

نظیر و اندازهای طبیعی زیبا و کمشناسی یا مناظر و چشم، زیست

های ها و نمونهتاریخی و نیز پدیدهـ  های طبیعییا محوطه

ها تعیین و تحت  های آنارزشمند گیاهی و جانوری و زیستگاه

 9.گیردبرداری پایدار قرار میحفاظت و بهره

های ژئومورفولوژی و حیات آثار ملی طبیعی دارای مجموعه

نظر نوع ترکیبات فیزیکی، زمین شناسی،  باشد که از زیستی می

یاهی نادر و مانند حیات جانوری، جفرافیای طبیعی، پوشش گ

شناسی دارای  نظر علمی و زیبایی ها در حال انقراض و یا از این

 (923:9913پور، بیشمی و رحیم). ارزش جهانی استثنایی هستند

های جانوری و گیاهی نادر یا مناظر های نمونه یا مجموعهپدیده

لحاظ تاریخی، طبیعی و  قابل جایگزین که از کم نظیر و غیر

هات علمی دارای ارزش حفاظتی باشند، با تعیین بخصوص از ج

به . شودها حراست می عنوان اثر طبیعی ملی از آن به ،محدوده

خی که مصادیق آن رسد هرگونه اثر طبیعی و تارینظر می

ر مختلف تاریخی جامانده از ادوا ی نادر، آثار بهها اند از گل عبارت

بر  ،نمونه دیگری ندارند که نادر بوده که بعضی مواقع اصاًل

نوعی  گیرند؛ که بهبندی در زمره آثار ملی قرار می اساس طبقه

 .مرتبط با یکدیگر بوده و تعریف یکسانی دارند

 پیشینه آثار ملی -2

عظیم ی دارا بودن پیشینه ،رات ایرانیانفتخااگترین ربزاز یكی 

م بوز و مرین اگذشته ر عصاه از اشمند بجا ماندر ارزثاو آیخی رتا

ه ـست كا یربه قدر ثاآین ت اكثرو جستگی ع، برتنو. ستا

ار قر نینظر باستان از جهار اول كشوده یف را در ردا ـمر شوـك
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از  ییاـفیاجغرص اـت خـموقعیو  یـیط طبیعارـش. تـسداده ا

كه هایی ن و مهاجرتبا همسایگان آن بط ساكناف و رواطر یک

ه، از سوی دیگر مدد آبوجو دیاـمتمر صاـعون و ارـق طیدر 

هایی به اشکال گوناگون سبب شده تا در مناطق مختلف تمدن

 (93:9922خدابخشی پالندی، ) .ایجاد شود

قانون »اولین قانون نسبتًا جامع مربوط به آثار ملی تحت عنوان 

تصویب گردید که با  9931در سال « راجع به حفظ آثار ملی

در . استقانونی برخوردار  اصالحات بعدی، هنوز هم از اعتبار

که تا قبل از پیروزی انقالب اسالمی، ،  قانون اساسی و متمم آن

االجرا بود، اشاره به آثار ملی و الفاظ مترادف آن نشده الزم

قانون اساسی ایران، با توجه به اهمیت آثار ملی، اصل . است

: 9922صمدی، ). را به این موضوع اختصاص داده است 292

، قانون خاص و جامعی که موضوع آثار ملی 9931سال تا  (929

و ابعاد مختلف آن را مورد بررسی قرار دهد و احکام آن را بیان 

وفصل موضوعات آثار  معیار حل ،در این برهه. کند وجود نداشت

یکی، قانون : گیری کشور دو چیز بود ملی در مراجع تصمیم

و دیگری، مدنی که احکام مربوط به دفینه را تبیین کرده 

قراردادهایی که میان سالطین قاجار با کشورهای دیگر منعقد 

نظامنامه اجرایی قانون راجع به »، 9999در سال . شده است

در این قانون برای  .به تصویب مجلس رسید« حفظ آثار ملی

این قانون هنوز . استفاده شد« عتیقه»اشاره به آثار ملی، از لفظ 

در قانون . ود را حفظ کرده استبا اصالحات اعتبار قانونی خ

تالش شده است که در حوزه مسائل مربوط « حفظ آثار ملی»

دیگر، رابطه و آثار تاریخی، رابطه مردم با یکبه میراث فرهنگی 

. دولت با مردم و وظایف متقابل مردم و حاکمیت تشریح گردد

اقداماتی مثل تخریب، مرمت فاقد مجوز، سرقت  ،در این قانون

هایی برای آن شده و مجازات  آثار تاریخی جرم شناختهو قاچاق 

این موارد به قانون مجازات  ،نقالبا از  پس. تعیین گشته است

پیشنهاد ممنوعیت . اسالمی راه یافت و با تغییراتی ثبت گشت
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ـ انتقـال بـه غ   قابـل  هـم   مگـر بـا تصـویب مجلـس شـورای اسـالمی آن       سـت ین ری

 «.فرد نباشد از نفایس منحصربه که یدرصورت
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شناسی  معامله اموال فرهنگی در پنجمین کنگره هنر و باستان

این تالش، . شدل مطرح و به یونسکو ارسا 9943ایران در سال 

کنوانسیون اتخاذ تدابیر »، تحت نام (م 9133) 9939در سال 

الزم برای ممنوع کردن و جلوگیری از ورود و صدور و انتقال 

در یونسکو به تصویب رسید « مالکیت غیرقانونی اموال فرهنگی

 (999:9919فتاحی،) .به آن ملحق شد 9939و ایران در سال 

 یقبل از انقالب اسالم -2-9

ش قانونی مدون که قابل استناد باشد دیده .ه9219در سال 

وزیر عدلیه وقت در سال  ،شود، بنا به پیشنهاد نصرت الدولهنمی

ش، قانون جزای عرفی به تصویب هیئت وزرا رسید و .ه9219

تخریب ابنیه و آثار را جرم اعالم و  ،این قانون 291در ماده 

سال و  2روز الی  99مرتکب آن را مستحق مجازات حبس از 

هرچند که در این . عالوه شش روز الی یک ماه حبس دانست به

قانون اشاره خاصی به اماکن تاریخی و مذهبی نشده بود ولی 

که اولین حمایت از ابنیه و آثار در برابر تخریب صورت همین

: تا طباطبایی، بی). ه بود، امیدهای فراوانی را موجب گردیدپذیرفت

ش، .ه9221پیروزی انقالب مشروطه، از سال با سقوط  (99

های اداره ابنیه طبق مصوبه مجلس شورای ملی دو اداره به نام

اما نکته مهم در این  .حفریات موزه به وجود آمد عتیقه و اداره

قرن هفده و هجده  دوره، سفر تعدادی سیاحان است که در

هایی از آثار و گزارشهایی به ایران وارد شدند برای مأموریت

یازمند این افراد برای دسترسی به این آثار، ن. کردندملی تهیه 

اسناد موجود گواه این است که  .حمایت از سوی حکومت بودند

آمادگی . این تماس و حمایت در تمام سطوح صورت گرفت

و پرداخت رشوه هرچیز در مقابل پول هیئت حاکم برای عرضه 

 9133ای فراهم ساخت که در سال  زمینه ،بر درباریان

ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه، امتیاز انحصاری حفاری را به 

تخریب و غارت آثار تاریخی ایران تا اواخر . فرانسه بفروشند

ی قاجار به دلیل جهل و سودجویی شاه و درباریان ادامه دوره

با آگاهی مردم و انقراض حکومت قاجار، زمینه لغو قرارداد  .یافت

 (999:9919فتاحی،) .مذکور ایجاد گشت

تأثر و م مزمان با صدارت امیرکبیره  ناتوجه به آثار ملی در ایر

با صدور فرمان مشروطیت در  و از جنبش فکری اروپا آغاز شد

و تشکیل اولین دوره مجلس شورای ملی وارد  94/3/9223

اولین قانون اساسی در سال . مرحله جدیدی از تاریخ خود شد

ش .ه9221در سال . ش به امضای مظفرالدین شاه رسید.ه9223

قانون تشکیل وزارت معارف، اوقاف و صنایع مستظرفه به 

کلیه امور فرهنگی کشور در  ،موجب این قانون به. تصویب رسید

وزارت تشکیل این . حیطه وظایف وزارت مذکور قرار گرفت

اولین متن قانونی است که وظایف دولت در برابر آثار ملی را 

عنوان اولین سند توجه به آثار ملی  به ،جهت  نیا بیان نموده و از

بررسی اجمالی . استدر حقوق ایران، دارای ارزش به سزایی 

قانون تشکیل وزارت معارف، اوقاف و صنایع مستظرفه نشان 

 کل موضوع میراث فرهنگی را مورد ،دهد که قانون مذکورمی

توجه قرار داده و عبارت زیبای ودایع ملی را به مجموعه آنچه از 

اطالق نموده  ،حیث تاریخ و فرهنگ کشور دارای اهمیت است

 (34: 9919فر،بهرامی) .است

قانون  و نامه نییقبل از انقالب اسالمی مقررات مختلفی اعم از آ

 :ازجمله ؛ی تصویب گردیده استدر ارتباط و پیرامون آثار مل

 9934قانون مجازات عمومی مصوب  -2-9-9

نخستین پیشینه تقنینی راجع به جرائم علیه میراث فرهنگی، 

گذار قانونتوجه  ،که در آن است 9934قانون مجازات عمومی 

شود را ده میعنوان آثار ملی نامی به آثار گذشتگان و آنچه به

قانون مذکور را مختص آثار  923 گذار مادهقانون. دهدنشان می

  ملی قرار داده و صرفًا در این ماده جرم تخریب مورد حکم واقع

هرکس نسبت به ابنیه و آثار »: داردمقرر می 923ماده  .شده بود

ین یمذهبی یا ملی یا تاریخی یا اشیایی که برای نفع عمومی تز

حبس شده است خرابی وارد آورد به   اماکن مقدسه یا ملی نصب

مجرد از دو تا ده سال و به تأدیه ضعف مخارجی که برای مرمت آن 

 (33:9922خدابخشی پالندی،) .«الزم است محکوم خواهد شد

 9933ی در قانون مدنی ایران مصوب آثار مل -2-9-2

قانون مدنی ایران از حیث دقت، جامعیت، سبک نگارش و 

و شیواترین قوانین کشور  نیتر استحکام مواد از بهترین، کامل

رغم گذشت  شود که همین امر باعث شده است بهمحسوب می

. بیش از چند دهه از عمر آن، کمتر مورد اصالح واقع شود

هرچند در عصر تدوین قانون مدنی، آثار ملی به مفهوم امروزی 
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توجه نبوده است، اما قانون مدنی راجع به مصادیقی از  آن مورد

ناظر به  قوانین ع کرده است که از اولینآن، احکامی را وض

برای نخستین بار در قوانین کشور،  .شوندموضوع محسوب می

استفاده کرده و در فصل « آثار تاریخی»قانون مدنی از عبارت 

احکامی را در این خصوص وضع کرده است، همچنین  ،سوم

کشف اموال )به دفینه  9از قانون مدنی 932الی  939مواد 

 (922:9922صمدی،) .است افتهی اختصاص( فرهنگی ـ تاریخی

 9931قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوب  -2-9-9

، قانون راجع 92/2/9931بعد از قانون مجازات عمومی در تاریخ 

این قانون که شامل بیست . به حفظ آثار ملی به تصویب رسید

هنوز به قوت خود باقی است و نخستین قانون  ،ماده است

واحوال و  که با توجه به اوضاع استمربوط به میراث فرهنگی 

. شودشرایط اجتماعی زمان تصویب آن، کامل و جامع فرض می

این قانون واجد مقرراتی راجع به تعریف آثار ملی، ثبت و کیفیت 

که  رو نیاست و ازا... آن، حفاری و کاوش، تجارت عتیقات و 

ها تا حدودی تحت نظام و مقوله میراث فرهنگی را بعد از مدت

خدابخشی ). گردد نقطه عطفی محسوب می ،سامان درآورد

 (33:9922پالندی، 

وجوه مختلف میراث فرهنگی  ،اولین قانونی که با جامعیت نسبی

باشد که به  را مدنظر قرار داده، قانون راجع به حفظ آثار ملی می

قواعدی را برای  ،این قانون. ت نیز معروف استقانون عتیقا

نحوه انجام وظایف دولت در قبال آثار ملی تعیین کرده و متقاباًل 

این قانون که . تکلیف مردم را در این خصوص بیان کرده است

ناظر به آثار ملی قلمداد کرد، با « قانون مادر»توان  آن را می

. است مانده یباقاصالحات بعدی آن هنوز به قوت قانونی خود 

                                                 
دفینه مالی است که در زمین یا بنایی دفن شده و برحسب : م.ق 939ماده » -9

 .شوداتفاق و تصادف پیدا می

که آن را پیدا دفینه که مالک آن معلوم نباشد ملک کسی است : م.ق 934ماده 

 .کرده است

اگر کسی در ملک غیر دفینه پیدا نماید باید به مالک اطالع دهد : م.ق 933ماده 

اگر مالک زمین مدعی مالکیت دفینه شد و آن را ثابت کرد دفینه به مدعی مالکیت 

 .گیردتعلق می

دفینه که در اراضی مباحه کشف شود متعلق به مستخرج آن : م.ق 931ماده 

 «....است

برخی از مواد قانون اخیرالذکر را  ،اصالحات قانون اخیرالذکر

شمول بعضی مواد را کاهش  طور ضمنی نسخ نموده یا دایره به

تصویب قانون اساسنامه سازمان میراث . یا توسعه داده است

، مفاهیم و ادبیات جدیدی را در 9913فرهنگی کشور در سال 

بازنگری و  و پدید آورده است قوق میراث فرهنگیعرصه ح

اصالح کلی قانون راجع به حفظ آثار ملی را ضروری ساخته 

 .است

راجع به  9931آبان ماه  92نظامنامه اجرایی قانون  -2-9-4

 هیئت وزیران 2/2/9999تیقه ایران حفظ آثار ع

از کلیه عتیقات »: داردماده دوم نظامنامه مذکور مقرر می

باشد و فعاًل  تاریخ ملی ایران حائز اهمیت میلحاظ  غیرمنقولی که از

فهرستی تنظیم خواهد کرد و  ،اداره عتیقات ،مشخص و معلوم است

تدریج یافت شود و دارای همان اوصاف  عتیقات غیرمنقولی که به

فقط عتیقاتی . ملی و تاریخی باشد در فهرست به ثبت خواهد رسید

-آثار ملی غیرمنقول محسوب می ،شده باشد  ترتیب ثبت  این  که به

ها موسوم به فهرست آثار ملی غیرمنقول خواهد  شود و فهرست آن

همچون ماده سوم قانون راجع  2قانون مذکور ماده پنجم «.شد

، ثبت عتیقه غیرمنقول در 99319به حفظ آثار ملی مصوب 

فهرست آثار ملی را منوط به پیشنهاد رئیس اداره عتیقات به 

دستور ثبت آن . تشخیص وی دانسته است وزیر معارف و

شود که وزیر معارف آن را الزم تشخیص درصورتی صادر می

گردد که ابالغ رسمی به مالک  دهد و زمانی ثبت آن قطعی می

                                                 
2
شامل یک عتیقه غیرمنقول است در  ثبت یک عتیقه غیرمنقول یا مکانی که -  

و  شود یفهرست آثار ملی از طرف رئیس اداره عتیقات به وزیر معارف پیشنهاد م

ها  وزیر معارف لزوم یا عدم لزوم ثبت را تشخیص داده و در صورت اول دستور آن

ج آن به ملک تعلق خواهد گرفت صادر خواهد نمود ولیکن ثبت وقتی قطعی و نتای

مالک مال شده و اگر مشارالیه اعتراضی به ثبت داشته باشد به  که ابالغ رسمی به

ماه حق اعتراض خواهد  کیآمده باشد مالک مال تا  عمل اعتراض او رسیدگی به

 .داشت
ثبت مال در فهرست آثار ملی پس از تشخیص و اجازه کتبی وزارت معارف  -9

ولیکن ثبت مالی که مالک خصوصی داشته باشد باید قباًل به مالک خواهد بود 

ازآنکه به مالک اخطار و به اعتراض او اگر  شود مگر پساخطار شود و قطعی نمی

داشته باشد رسیدگی شده باشد و وظایف مقرره در این قانون راجع به آثار ملی فقط 

 .پس از قطعی شدن ثبت بر عهده مالک تعلق خواهد گرفت
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مال انجام گیرد و اگر مالک ظرف یک ماه اعتراض نمود به 

 (32:9912شادنوش،) .شوداعتراضش رسیدگی می

 هانامه نامه و تصویب آیینسایر قوانین و  -2-9-3

هایی که در ارتباط با نامه نامه و تصویب سایر قوانین و آیین

 ازقبل حمایت کیفری و غیر کیفری از میراث فرهنگی کشور 

 :ند ازسالمی به تصویب رسیده است عبارتنقالب اا

 ؛99/4/9994قانون شهرداری مصوب  -

الثبت و نیم عشر قانون معافیت ادارات دولتی از پرداخت حق -

 ؛9994اجرایی مصوب 

قانون الحاق ایران به قرارداد حمایت اموال فرهنگی هنگام  -

 ؛مجلس شورای ملی 9993جنگ مصوب 

قانون اخذ مبلغ بیست ریال عوارض از هر تن سیمان به نفع  -

 ؛9941انجمن آثار ملی مصوب 

خی قانون خرید اراضی و ابنیه و تأسیسات برای حفظ آثار تاری -

 ؛9943و باستانی مصوب 

مکرر به قانون مجازات عمومی  923قانون الحاق ماده  -

 ؛9943مصوب 

نامه مربوط به قانون خرید اراضی و ابنیه و تأسیسات  تصویب -

 ؛هیئت وزیران 93/3/9939برای حفظ آثار تاریخی مصوب 

 ؛9932قانون ثبت آثار ملی مصوب  -

اتخاذ تدابیر الزم برای قانون الحاق ایران به کنوانسیون  -

ممنوع کردن و جلوگیری از ورود و صدور و انتقال مالکیت 

 ؛ و93/1/9939غیرقانونی اموال فرهنگی مصوب 

قانون نوسازی و  21ی قانون الحاق یک تبصره به ماده -

معافیت آثار ملی شده از عوارض و حق )عمران شهری 

 .91/99/9933مصوب ( مرغوبیت

 قالب اسالمیان از بعد -2-2

هایی در بعضًا شاهد تخریب ،بعد از پیروزی انقالب اسالمی

آگاهانه برای ایم و حتی گروهی از مردم نامورد آثار ملی بوده

تخریب تخت جمشید حمله بردند که خوشبختانه با دخالت 

اعالمیه مرحوم آیت اله طالقانی از اولین . ای کنترل شدعده

ثار ملی در اوایل انقالب بود، مبنی اقدامات در ارتباط با حفظ آ

ها را  ها به ملت تعلق دارد، نبایستی آنبر اینکه اشیاء کاخ

 (232:9923حجت، ) .تخریب کرد

تاریخی  -روند حاکم بر ابعاد مختلف میراث منقول فرهنگی 

فرهنگی انقالب اسالمی ایران، کشور، با توجه به ماهیت 

در . نقالب قرار گیردا از ولین بعدؤتوانست مورد تأیید مس نمی

گیری رسمی دولت انقالبی نسبت به آثار ملی در اولین موضع

، شورای انقالب اسالمی ایران با 9932ماه سال  اردیبهشت

های الیحه قانونی راجع به جلوگیری از انجام حفاری»تصویب 

قصد به دست آوردن اشیاء عتیقه و آثار   غیرمجاز و کاوش به

صد سال یا  المللی مدت یک س ضوابط بینتاریخی که بر اسا

هرگونه حفاری  «بیشتر از تاریخ ساخت یا ایجاد آن گذشته باشد

قصد به دست آوردن اشیاء عتیقه و آثار تاریخی را   و کاوش به

های بعد از در اولین ماه ،بدین ترتیب. مطلقًا ممنوع اعالم کرد

تأسیس حکومت روز از  43پیروزی انقالب اسالمی و به فاصله 

جمهوری اسالمی ایران، قوانین ناظر به حفاظت از میراث 

با تصویب الیحه قانونی . فرهنگی کشور به تصویب رسید

باشد، حفاری  الذکر که کماکان واجد اعتبار قانونی می فوق

قانونًا و عماًل حذف و کلیه  ،های خارجی و حفاری تجاری هیئت

شناسی توسط  انهای علمی باستامور مربوط به حفاری

 (233:9922صمدی، ) .پژوهشگران ایرانی انجام گرفت

های های ساختاری در نخستین روزگیرییکی از تصمیم

انقالب، این بود که شورای انقالب، وزارت فرهنگ و هنر را 

منحل و آن را در وزارت علوم و آموزش عالی ادغام کرد و 

آثار . دید آوردپ« فرهنگ و آموزش عالی»نام  ای باوزارتخانه

ملی در این مقطع مهم تاریخی، بیمار نحیفی بود که انواع 

عدم مقبولیت اجتماعی، . آن را احاطه کرده بود ،نامالیمات

ها و کثرت آثاری که خارجیان در آن فعال بودند، ضرورت

ی مستضعف و های روزافزون انقالب، هجوم تودهدرخواست

گی، فشار مستقیم جنگ فقیر برای تأمین نخستین نیازهای زند

ریث فرهنگی، عدم ترین موا ارزش بر مناطقی مشتمل بر با

اهمیت و ارزش آثار، عدم اطالع ولین از ؤآگاهی مردم و مس

ولین انقالبی، قضات و نیروهای انتظامی از قوانین حوزه ؤمس

های  عدم مقبولیت قوانین قبل از انقالب در دادگاه ،آثار ملی
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عدم برخورد قانونی با  نیز انونی ونقالب، خأل قا از  پس

ای بغرنج تبدیل لهأه مسمتخلفین، وضع حفاظت از آثار ملی را ب

 (931: 9919فتاحی، ) .کرده بود

پس از پیروزی انقالب اسالمی ایران نیز مقرراتی وضع گردیده 

 :پردازیمها می که در ذیل به اهم آن

اعمال الیحه قانونی راجع به جلوگیری از انجام  -2-2-9

قصد به دست آوردن اشیاء  های غیرمجاز و کاوش بهحفاری

المللی مدت  عتیقه و آثار تاریخی که بر اساس ضوابط بین

سال یا بیشتر از تاریخ ایجاد یا ساخت آن گذشته باشد،  صد یک

 23/2/9932مصوب 

اعمالی همچون  ،صورت ماده واحده است در این الیحه که به

فروش گذاشتن اشیای  و خریدحفاری و کاوش، در معرض 

اند و عتیقه و آثار تاریخی، جرم و مستوجب مجازات دانسته شده

مقرراتی درباره اشیای مکشوفه که به نحو تصادفی پیداشده، 

شده  بینی دهنده در این الیحه پیش تعیین پاداش برای تحویل

آثار تاریخی و اشیای  ،ماده واحده مذکور 9طبق بند  .است

صد سال  المللی یک عتیقه، اشیایی است که بر طبق ضوابط بین

طبق  ،یا بیشتر از تاریخ ساخت یا ایجاد آن گذشته باشد؛ بنابراین

صد سال یا  این الیحه در مورد آثار ملی شرایط انقضای یک

به آثار بیشتر از تاریخ ساخت یا ایجاد آن در اعمال قوانین ناظر 

 .خواهد بود هالرعای ر مصداق معین، الزمملی ب

 9932قانون اساسی مصوب  29اصل  -2-2-2

در ارتباط با مسائل آثار ملی کشور، قانون اساسی مشروطیت و 

پس از روی کار . متمم آن، موضوع را به سکوت برگزار کرد

گذاری برداشته شد هایی برای قانونهلوی، هرچند گامآمدن پ

تاریخی هرگز در محدوده قانون  ولی حفاظت و نگهداری از آثار

قانون اساسی جمهوری  ،نقالبا از  پس .اساسی قرار نگرفت

این  ،به موضوع میراث فرهنگی 29اسالمی با اختصاص اصل 

بناها و » :دارداصل مذکور مقرر می. توجه قرار داد مهم را مورد

انتقال به غیر نیست  و  اموال دولتی که از نفایس ملی باشد قابل نقل

که از نفایس  هم درصورتی آن ،مگر با تصویب مجلس شورای اسالمی

 «.فرد نباشد منحصربه

قانون اساسی فقط به اماکن و اموال دولتی نظر داشته و به 

اماکن و ابنیه مالکین خصوصی و اموال منقول توجهی ننموده 

رسد که این امر جهت حفاظت از آثار ملی به نظر می. است

اینکه قانون اساسی گام مثبتی برای علیرغم  .نیستکافی 

لیکن اختصاص تنها  ،حفاظت از آثار ملی کشور برداشته است

صورت ناقص، شایسته سرزمین ایران با  هم به یک اصل آن

 (39:9922خدابخشی پالندی،) .ستیتمدن کهن ن

 9912قانون راجع به مجازات اسالمی مصوب  -2-2-9

به ( تعزیرات)اسالمی قانون مجازات  92/3/9912در تاریخ 

ترین قوانین کیفری پس از پیروزی  از مهم. تصویب رسید

اشاره  9912توان به قانون تعزیرات سال  انقالب اسالمی می

قانون مذکور به امر حمایت از آثار ملی  439و  41مواد . نمود

جرائم ارتکابی علیه آثار  ،در این دو ماده. بودشده   اختصاص داده

شده   قرارگرفته و برای هر یک مجازات تعیین توجهملی مورد 

 .بود

قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی کشور مصوب  -2-2-4

93/99/9914 

ماده واحده قانون مذکور به وزارت فرهنگ و آموزش عالی اجازه 

منظور انجام اقدامات ذیل با ادغام واحدهای مشروحه  دهد بهمی

میراث فرهنگی فعالیت  ربط با های ذیکه تا آن زمان در بخش

به تشکیل سازمانی وابسته به آن وزارت با  ،اندرسمی داشته

 :اقدام نماید« سازمان میراث فرهنگی»عنوان 

شناسی و  سنتی، باستانهای هنرهای انجام پژوهش. الف

 ؛شناسی مردم

ت جای مانده از پیشینیان جه مطالعه و بررسی در آثار به. ب

 ؛ها آن های نهفته در معرفی ارزش

                                                 
هر کس بدون اذن مراجع ذیصالح نسبت به ابنیه و خطوط و نقوش »: 41ماده  -9

و آثار مذهبی و تاریخی و ملی یا به اشیایی که برای نفع عموم یا تزئین اماکن 

شده است خرابی وارد آورد به حبس از یک تا ده سال و به  مقدسه یا ملی نصب

 .پرداخت خسارت وارده محکوم خواهد شد

قصد اضرار یا جلب منفعت به تمام یا قسمتی از ابنیه و  کس بههر: 43ماده 

تأسیسات و تزئینات و ملحقات و یا اشیاء و لوازم اماکن تاریخی مذکور در قانون 

 «....شودبه یک تا ده سال حبس محکوم می...  9931حفظ آثار مصوب 
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ی ارزشمند بررسی، شناسایی، ثبت و حفاظت از آثار تاریخ. ج

 ؛ ومنقول و غیرمنقول کشور

منظور تعمیر و احیای بناها،  های الزم بهتهیه و اجرای طرح. د

 .فرهنگی -های ارزشمند تاریخی آثار و مجموعه

قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور مصوب  -2-2-3

21/2/9913 

قوانین ناظر به آثار ملی را با تصویب قانون تشکیل و  ،گذارن قانو

 .اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور غنای بیشتری بخشید

نهایتًا مجلس شورای اسالمی با تصویب قانون مجازات اسالمی 

، فصل نهم آن را به تخریب ابنیه و اماکن 9933در سال 

انواع جرائم علیه میراث  ،تاریخی اختصاص داد که در این فصل

الی  332اجراهای متناسب از ماده  فرهنگی به همراه ضمانت

توان  ترین جرائم مقرر در این فصل می از مهم. مقرر گردید 311

به حفاری غیرمجاز، تخریب، سرقت و قاچاق آثار و اموال 

فروش اموال تاریخی ـ فرهنگی،  و تاریخی ـ فرهنگی، خرید

شده و تغییر   اماکن تاریخی ـ مذهبی ثبتتجاوز به اراضی و 

، مستلزم 332 - 311تشریح مواد . اشاره نمود... کاربردی و

حفظ آثار »بررسی، شناخت و تحلیل و گاه تعبیر و نقد قانون 

و مقررات شمسی و مقررات اجرایی آن  9931مصوب « ملی

اصالحی مواد  ـو نیز پیگیری سیر تکمیلی  الحاقی به آن قانون

ط به آثار ملی در قانون جزای عمومی پیش از انقالب مربو

نقالب اسالمی ا از اسالمی و مقررات جزایی و تعزیری بعد

 .است

 هانامه نامه و تصویب سایر قوانین و آیین -2-2-1

هایی که در ارتباط با نامه نامه و تصویب سایر قوانین و آیین

 از عدحمایت کیفری و غیر کیفری از میراث فرهنگی کشور ب

 :اند از نقالب اسالمی به تصویب رسیده است عبارتا

قانون مجازات اخاللگران در نظام اقتصادی کشور مصوب  -

 ؛1/93/9911

قانون معافیت ابنیه و اماکنی که در زمره آثار ملی ثبت  -

 ؛22/99/9939اند از پرداخت عوارض شهرداری مصوب گردیده

هرگونه اشیاء عتیقه و نامه درباره ممنوعیت صدور  تصویب -

شورای انقالب  22/93/9932 هنری و زر و سیم مصوب

 ؛اسالمی

های نیاوران و سعدآباد و نحوه  الیحه قانونی راجع به کاخ -

قانون  و 29/9/9931ارزیابی و نگهداری اموال مربوطه مصوب 

 ؛22/93/9913اصالح آن مصوب 

مصوب  های مستقیم قانون اصالح موادی از قانون مالیات -

 .مجلس شورای اسالمی 9/92/9911

 ؛9911قانون اراضی شهری مصوب سال  -

کل  9913قانون بودجه سال  93نامه اجرایی تبصره  آیین -

 ؛هیئت وزیران 23/2/9913کشور مصوب 

آوری و فروش اموال تملیکی و  قانون تأسیس سازمان جمع -

 ؛مجلس شورای اسالمی 24/93/9933وب اساسنامه آن مص

های میراث فرهنگی کشور مصوب  ساسنامه انجمنا -

 ؛شورای سازمان میراث فرهنگی 9/3/9939

قاچاق کاال و قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به  -

 ؛92/2/9934ارز مصوب 

ین و اماکن نحوه نظارت بر نصب مجسمه و یادمان در میاد -

 ؛2/99/9933عمومی مصوب 

 9949صالح قانون بودجه سال ا 43نامه اجرایی تبصره  آیین -

 ؛هیئت وزیران 9933کل کشور مصوب 

 ؛ و(91و  29صره تب) 9931قانون بودجه سال  -

قانون الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران به کنوانسیون  -

منظور پیشگیری، تجسس  های متقابل اداری بهالمللی کمک بین

نژاد نقدی ) .23/9/9931و جلوگیری از تخلفات گمرکی مصوب 

 (33و  31: 9913و نارویی، 

 گیری  نتیجه

در این مقاله به بحث از آثار ملی و ماهیت قانونی آن و نیز  

مطابق نخستین قانون مرتبط با آثار . مصادیق آن پرداخته شد

کلیه آثار صنعتی و ابنیه و اماکن که تا  9931ملی مصوب 

اعم از منقول و  ،اختتام دوره سلسله زندیه در ایران احداث شده

تواند جزء آثار ملی قانون مذکور می 99غیرمنقول با رعایت ماده 

ایران محسوب شده و این آثار در تحت حفاظت و نظارت دولت 
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توجه به این نکته ضروری است که قانون مزبور وصف . باشدمی

را به عنوان یکی از اوصاف و شرایط  «ساخت در داخل کشور»

ه است و بر این اساس آثاری که تا پیش از آثار ملی عنوان نمود

نکته دوم در . اثر ملی نخواهند بود ،این تاریخ ساخته شده باشند

باب این قانون آن است که کلیه آثار تاریخی دوره قاجاریه از 

شمول این قانون بیرون هستند و این خود ایرادی مهم برای 

موجب اد بهاین ایر ،با این حال ؛رودشمار میقانون مذکور به

 .مقررات بعدی مرتفع گردیده است

مطابق با نظم حقوقی کنونی در زمینه آثار ملی برای وصف اثر 

صد سال از تاریخ ساخت یا از بایست یکمی ،فرهنگی ـ تاریخی

. عمر آن اثر سپری شده باشد تا در زمره آثار ملی  قرار گیرد

انون اساسنامه ق 9بنابراین آثاری که واجد حیثیت مندرج در ماده 

سازمان میراث فرهنگی بوده و بیشتر از یکصد سال از تاریخ 

موضوع وظایف سازمان میراث  ،ساخت یا ایجاد آن گذشته باشد

گیرد و در زمره آثار فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قرار می

هر اثری که واجد حیثیت مربوطه بوده و شأنیت  .ملی است

ی آثار قابلیت ثبت در زمره ،ه باشدتاریخی فرهنگی الزم را داشت

ای طبیعی باشد همچون کوه دماوند ملی را دارد ولو آنکه پدیده

 .یا اثری انسانی کمتر از صد سال مانند بنای برج آزادی تهران

موارد مربوط به اخالق در پژوهش و نیز  :مالحظات اخالقی

ایت داری در استناد به متون و ارجاعات مقاله تمامًا رع امانت

 . گردید

تدوین این مقاله، فاقد هرگونه تعارض منافعی  :تعارض منافع

 .بوده است

متن مقاله توسط  نظارت و بازنگری نهایی :سهم نویسندگان

بر عهده نویسنده  نگارش اولیهول صورت گرفت و نویسنده مسؤ

 .دوم بوده است

از تمامی کسانی که در تهیه این مقاله ما را : تشکر و قدردانی

 .نماییم تشکر می ،یاری رساندند

این پژوهش فاقد تامین کننده مالی بوده : مین اعتبار پژوهشتأ

 .است
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 منابع و مآخذ

بررسی مالکیت فرهنگی ـ تاریخی (. 9919)فر، زهره  بهرامی -
نامه کارشناسی  پایان. الملل در فقه و حقوق ایران و اسناد بین

دانشگاه : ارشد به راهنمایی دکتر اصغر محمودی، تهران
 .نور پیام

های جاذبهثبت »(. 9913)پور، علی بیشمی، بهار، رحیم -
پیشنهادی واجد شرایط طبیعت ایران در فهرست آثار میراث 

فصلنامه علوم و . «طبیعی یونسکو، ضرورتی کاربردی
 .921-913(: 9)92، تکنولوژی محیط زیست

سیاست کیفری در ارتباط با جرایم (. 9914)ثناگو، مرتضی  -
نامه کارشناسی ارشد به راهنمایی  پایان. علیه میراث فرهنگی

 .دانشگاه آزاد اسالمی: تر علی رضوانی، شاهروددک

مبسوط در (. 9932)جعفری لنگرودی، محمد جعفر  -
 .گنج دانش: جلد اول، تهران. ترمینولوژی حقوق

. ترمینولوژی حقوق(. 9919)جعفری لنگرودی، محمد جعفر  -
 .گنج دانش: چاپ بیست و ششم، تهران

ها برای یک سیاست)میراث فرهنگی (. 9923)حجت، مهدی  -
سازمان میراث : جلد اول، تهران. (کشور اسالمی در ایران

 .فرهنگی کشور

حمایت کیفری از اموال (. 9922)خدابخشی پالندی، حسن  -
نامه کارشناسی ارشد به  پایان. تاریخی ـ فرهنگی در ایران

 .دانشگاه مازندارن: راهنمایی دکتر ابوالحسن شاکری، مازندران

اموال فرهنگی در گستره » (.9914) مدخلیلیان، علی مح -
 .23-9(: 2)91، میراث فرهنگی. «تاریخ معاصر ایران

جلد دوم، . فرهنگ متوسط دهخدا(. 9923)دهخدا، علی اکبر  -
 .مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران: چاپ اول، تهران

بررسی ابعاد حقوقی ثبت آثار (. 9912)شادنوش، امیرحسن  -
فرهنگی در فهرست آثار ملی در پرتو آرای دیوان  -تاریخی 

رساله دکتری به راهنمایی دکتر محمد جاللی، . عدالت اداری
 .دانشگاه آزاد اسالمی: تهران

میراث فرهنگی در حقوق داخلی و (. 9922)، یونس صمدی -
انتشارات و تولیدات فرهنگی :  چاپ اول، تهران. بین الملل

 .کشور سازمان میراث فرهنگی

حمایت کیفری از آثار (. 9914)طباطبایی، سید محمود  -
نامه کارشناسی ارشد به  پایان. تاریخی فرهنگی در حقوق ایران

تهران، دانشگاه آزاد . راهنمایی دکتر سید محمود مجیدی
 .اسالمی

(. 9921)صمدی، یونس و چلچراغی، سوسن  غنمی، امید؛ -
معاهدات سازمان  مجموعه قوانین و مقررات و آیین نامه ها و

مؤسسه : چاپ اول، تهران. میراث فرهنگی و گردشگری
 (.ع)فرهنگی هنری مجمع جهانی اهل بیت

بررسی فقهی ـ )میراث فرهنگی (. 9919)فتاحی، سید محسن  -
 .پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی: چاپ اول، قم(. حقوقی

جزوه درس تحلیل آراء و اسناد در (. 9913)کرمی، حامد  -
دانشگاه آزاد : دوره دکتری حقوق عمومی، قم ق عمومیحقو

 .اسالمی

ماهیت حق مالکیت بر میراث (. 9913)گروسی، مریم  -
نامه کارشناسی ارشد به راهنمایی دکتر محمد  پایان. فرهنگی

 .پردیس دانشگاهی: صالحی مازندرانی، قم

چاپ چهاردهم، . فرهنگ فارسی معین(. 9923)معین، محمد  -
 .تشارات معینان: تهران

های قانونی جرایم ها و خألچالش(. 9914)زاده، یحیی نقدی -
 .نا بی: تهران. علیه میراث فرهنگی

جرایم علیه میراث (. 9913)نژاد، مجتبی و نارویی، اصغر نقدی -
: چاپ دوم، تهران. المللی  فرهنگی در حقوق ایران و اسناد بین

 .جاودانه
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