
 

 
 
 

 
To Study the Components of Defining Underwater Cultural Heritage in 

International Documents Regarding the 2001 UNESCO Convention 
 

Mohammad Razavi Rad 
 

Assistant Professor, Department of Law, Faculty of Humanities, Qaemshahr Branch, Islamic Azad University, 
Qaemshahr, Iran 
 

Article Info  ABSTRACT 
Original Article 

 

Received: 2020/09/25; 
Accepted: 2020/11/30; 

Published Online 2021/01/14 
 
          10.30699/athar.41.1.44 

 
Use your device to scan 

and read the article online 
 

 

 
Corresponding Author 
Mohammad Razavi Rad 
Assistant Professor, 
Department of Law, Faculty 
of Humanities, Qaemshahr 
Branch, Islamic Azad 
University, Qaemshahr, Iran 
Email: 
mohammad_razavi_rad@yahoo.com 
 

 

Although underwater cultural heritage is defined differently by various 
international documents, it is generally based on two criteria: the "temporal 
criterion" and the "nature criterion." Among these documents are the 1982 
Convention on the Law of the Sea and the UNESCO Convention on the 
Protection of the Underwater Cultural Heritage, adopted in 2001. The 1982 
Convention did not provide a definition of underwater cultural heritage, but 
referred to it as "objects of an archaeological and historical nature". Such a 
description has many drawbacks and ambiguities and does not give a clear 
picture of this type of heritage. To fill this gap, the 2001 UNESCO 
Convention defines underwater cultural heritage as a combination of the 
"criterion of nature", which means having a cultural, historical or 
archaeological nature, and the "temporal criterion" of being underwater for 
100 years. The main challenge with this definition is which of the two criteria 
takes precedence over the other. Although both criteria are equally important 
in the Convention, the standard of 100 years underwater seems to take 
precedence over the "standard of nature". Especially since some people 
believe that any object that has been underwater for 100 years has an 
archeological and historical nature in itself. 
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اند، اما به  المللی گرچه هر کدام به شیوه خاص خود میراث فرهنگی زیر آب را تعریف کرده اسناد بین 
اند: «معیار زمانی» و «معیار ماهیتی». در میان این اسناد  طور کلی دو معیار را در این زمینه مبنا قرار داده 

اث فرهنگی زیر آب از  ر می   یونسکو در خصوص حفاظت از   2001حقوق دریاها و    1982هاي  کنوانسیون 
تعریفی از میراث فرهنگی زیر آب ارائه نداد بلکه از این    1982اي برخوردار هستند. کنوانسیون  اهمیت ویژه 

شناختی و تاریخی» نام برده است. چنین توصیفی داراي  میراث تحت عنوان «اشیاء داراي ماهیت باستان 
دهد. براي جبران این خالء  دست نمی ز این نوع میراث به اشکاالت و ابهامات بسیاري است و تصویر روشنی ا 

»  ماهیتی یونسکو تعریفی از میراث فرهنگی زیر آب ارائه داده است که تلفیقی از «معیار  2001کنوانسیون 
بودن  سال در زیر آب   100شناختی و «معیار زمانی» یعنی  یعنی دارا بودن ماهیت فرهنگی، تاریخی یا باستان 

لی در خصوص این تعریف آن است که کدام یک از این دو معیار نسبت به دیگري اولویت  است. چالش اص 
نظر می رسد که  دارد. اگرچه در کنوانسیون مزبور هر دو معیار از اهمیت یکسانی برخوردار هستند، ولی به 

ي معتقدند  ا خصوص آنکه عده سال در زیر آب بودن بر «معیار ماهیتی» اولویت داشته باشد. به   100معیار  
 شناختی و تاریخی نیز هست.سال در زیر آب باشد، به خودي خود داراي ماهیت باستان   100هر شیئی که  

 

،  ونسکوی  2001  ونیکنوانس  اها،یحقوق در  1982  ون یکنوانساموال فرهنگی، تعریف،    :هادواژهیکل
 میراث فرهنگی زیر آب، معیار زمانی، معیار ماهیتی
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 مقدمه 

طور کلی با  در زمینه حفاظت از میراث فرهنگی زیر آب به 
اسناد بین  از  اسناد  دو دسته  اول  المللی مواجه هستیم. دسته 

طور کلی از میراث فرهنگی (چه بر روي  المللی هستند که به بین 
به  بنابر تعریف  طور  زمین و چه در زیر آب) حفاظت نموده و 

شوند. دسته  هم می تلویحی شامل حال میراث فرهنگی زیر آب  
به  که  هستند  اسنادي  میراث  دوم  از  حفاظت  به  خاص  طور 

این  فرهنگی زیر آب اختصاص یافته  از آنها به  یا موادي  اند و 
اند. به طور کلی اسناد بین المللی در این زمینه  موضوع پرداخته 

اي برخوردارند:  از مؤلفه هاي  در این میان دو سند از اهمیت ویژه 
حقوق دریاها که میراث فرهنگی زیر آب را    1982کنوانسیون  

ماهیت   داراي  «اشیاء  اصطالح  از  تنها  و  نکرده  تعریف 
شناختی و تاریخی» استفاده کرده است و «کنوانسیون  باستان 
یونسکو در خصوص حفاظت از میراث فرهنگی زیر آب»    2001

یونسکو) که تعریف نسبتاً جامعی    2001(از این پس کنوانسیون  
 خصوص ارائه کرده است.    در این 

با بهره  در وهله نخست  رو در پی آن است که  نوشتار پیش 
تحلیلی و از رهگذر بررسی و تحلیل -مندي از روش توصیفی

المللی مرتبط به این سوال پاسخ دهد که معیارهاي اسناد بین 
آنها   بر مبناي  زمانی و ماهیتی که میراث فرهنگی زیر آب 

اجد چه معنا و مفهومی هستند؟ در  شوند، دقیقاً وتعریف می 
که   تعریفی  که  پرداخت  خواهیم  موضوع  این  به  دوم  گام 

معیارهایی    2001کنوانسیون   چه  بر  نموده  ارائه  یونسکو 
استوار است و این معیارها تا چه اندازه با مقررات کنوانسیون  

 حقوق دریاها سازگار است؟ 1982
 معیار زمانی   -1

 1978 ي اروپا مورخشورا  848نامه توصیه  -1-1
بار در   نخستین  براي  زیر آب»  اصطالح «میراث فرهنگی 

کار رفت. این  به  1978شوراي اروپا مورخ  848عنوان قطعنامه 
هاي عضو  نامه در خصوص حداقل الزاماتی است که دولت توصیه 

بایستی در قوانین خود در خصوص میراث مزبور رعایت نمایند.  
 

1. United Nations Division of Ocean Affairs and Law of 
the Sea (DOALOS). 

سند  این  اینکه  با  میراث    متأسفانه  خصوص  در  روشنی  به 
فرهنگی زیر آب است، اما در هیچ جاي سند، تعریفی از آن ارائه  

هاي تاریخی»  نماید و به جاي آن از عبارت «اشیاء و محوطه نمی 
براي اشاره به آن در ضمیمه استفاده شده است. در بند دوم  

اي وجود  حداقل الزاماتی که در ضمیمه ذکر شده است، توصیه 
تواند تا حدودي بیانگر مفهوم «میراث فرهنگی زیر  می دارد که  

تدوین  سوي  از  «حفاظت آب»  باشد:  سند  این    باید   کنندگان 
  زیر   در   سال   100  از   بیش   باشد که   اشیائی   شامل حال تمامی 

  داراي اهمیت کمتر،  اشیاء  اختیاري  حذف  امکان  با   اند، بوده  آب 
با    و   گرفتند   قرار   ثبت   و   مطالعه   مورد   درستی به   ها آن   زمانی که 

دادن اشیاء تاریخی یا هنري مهمی که  امکان تحت پوشش قرار 
 هاي اخیر است». مربوط به سال 

سال براي تعیین    100در این توصیه نامه معیار زمانی  
انتخاب  ظاهراً  است.  استفاده شده  آب  زیر  فرهنگی  میراث 

برخی    100 قوانین  تأثیر  تحت  زمانی  معیار  عنوان  به  سال 
از    3اي اروپایی نظیر فنالند، سوئد و نروژ بوده است.هدولت

سال زیر آب    100آنجایی که معیار زمانی یاد شده (یعنی  
بودن)، احتماًال شامل همه اشیاء، متعلقات و بقایاي انسانی 

محموله همچنین  و  می کشتی  نیز  آن  داراي  هاي  گردد، 
  اهمیت بسیار است، چرا که این اشیاء و متعلقات ممکن است

زمان تاریخ در  اما  باشند،  شده  ساخته  متفاوتی  کامالً  هاي 
 ها باهم یکسان است.  شدن و نابودي آنغرق

حقوق   1994هاي  نویسپیش  -1-2 انجمن 
 یونسکو/دوآلوس 1998الملل و بین

مقررات   تدوین  در  سزایی  به  تأثیر  که  سندي  دو 
پیش   2001کنوانسیون   یکی  داشتند،  تهیه  یونسکو  نویس 

از بین  شده  انجمن حقوق  و دیگري   1994الملل در  سوي 
  با همکاري «بخش  1998نویسی است که یونسکو در  پیش 
تهیه    1متحد»  ملل   سازمان  دریاهاي   حقوق  و  اقیانوسی  امور

بحث مبناي  و  بود  دولتکرده  تصویب  هاي  با  رابطه  در  ها 

 

پیش   2001کنوانسیون   گرفت.  قرار  از یونسکو  اخیر  نویس 
ماده   در  مندرج  تعریف  حقوق پیش   1همان  انجمن  نویس 

الملل بهره برده است. در هر دو سند میراث فرهنگی زیر  بین 
به اقالم  آب  از  وسیعی  طیف  و  شده  تعریف  موسع  صورت 

 گیرد. تاریخی و باستانی را در بر می 
این پیش  تعریف  زیر آب نویس طبق  فرهنگی  میراث  ها 

نشانه به تمامی  با  معناي  همراه  انسانی  زندگی  آب  زیر  هاي 
با   1شان است. شناختی و طبیعی هاي پیرامونی باستان محیط 

میراث فرهنگی زیر ها محدود بهاین حال اِعمال مقررات آن
سال در   100آبی شده که مفقود یا اعراض گشته و حداقل  

زیر آب بوده باشند. اعراض از میراث فرهنگی زیر آب در واقع 
فرضی است که بر اساس آن میراث فرهنگی زیر آب  اشاره به 

این شرایط  فرض گردد.    2باید تحت شرایطی «اعراض شده»
بدین قرار است که اگر فناوري اکتشاف میراث فرهنگی زیر  

سال    25آب را جهت تحقیق و بازیابی ساخته شده، اما طی  
بعد از آن اکتشافی از سوي مالک صورت نگرفته باشد، آن  

گردد. اما برعکس اگر فناوري شده» فرض می میراث «اعراض
میراث را در  هنوز به آن حد نرسیده باشد که اکتشاف این  

میراث  این  صورتی  در  نماید،  ممکن  دریاها  اعماق 
می«اعراض فرض  منفعت  شده»  ادعاي  آخرین  از  که  گردد 

 50  قانونی مالک در خصوص میراث فرهنگی مربوطه، حداقل
باشد.   سال از   3گذشته  محافظت  اسناد  این  در  همچنین 

 سال در زیر آب بوده باشند، از سوي   100میراثی که کمتر از  
  4هاي عضو نیز ممکن دانسته شده است. دولت
 معیار ماهیتی  -2

 حقوق دریاها 1982کنوانسیون  -2-1
میراث   1982کنوانسیون   از  تعریفی  نیز  دریاها  حقوق 

  303و    149آب ارائه نداده است و تنها در مواد  فرهنگی زیر
باستان ماهیت  داراي  «اشیاء  مبهم  اصطالح  و از  شناختی 

برد. این اصطالح نیز متأسفانه در کنوانسیون  ی تاریخی» نام م

 
پیش نویس انجمن حقوق بین الملل و    1ماده  1الف و ب بند  شق . 1

 پیش نویس یونسکو/دوآلوس. 1ماده  1بند 
2. Abandoned. 

بند   اشیایی که طبق  بنابراین    1مذکور تعریف نشده است. 
دولتمی   303ماده   سوي  از  کنوانسیون  بایست  عضو  هاي 

حفاظت و حمایت شوند، اشیایی هستند که «داراي ماهیت  
شناختی»  شناختی و تاریخی» هستند. صفت «باستانباستان

بی  حقیقت  باستان م در  چراکه  فرایند  عناست  یک  شناختی 
نمی اشیاء  توصیف.  یک  نه  ماهیت  است  داراي  توانند 

کنندگان  رسد مقصود تدویننظر می شناختی باشند. به باستان
باستان منظر  از  گردد  ثابت  که  بوده  براي اشیایی  شناختی 

اما در خصوص صفت   بشریت واجد ارزش و اهمیت هستند.
شناسی که  ایراد وارده به صفت باستان تاریخی، غیر از همان  

اشیایی است که   به معناي  نیز وارد است،  این صفت  به  به 
)  O'Keefe, 2002: 17نوعی به تاریخ بشریت مربوط باشند. (

شود آن است که آیا این صفت  سوالی که در اینجا مطرح می 
بخش یا  است  بشر  زندگانی  تاریخ  همه  هاي دربرگیرنده 

باستان  صوص تفسیر «اشیاء داراي ماهیتخاصی از آن؟ در خ
شناختی و تاریخی» دو شیوه متفاوت تفسیري وجود دارد:  
تفسیر مضیق و تفسیر موسع. در تفسیر مضیق این عبارت  
تنها در برگیرنده اشیایی است که متعلق به صدها سال قبل  
هیئت   رئیس  نایب  ُاکسمن  برنارد  راستا  همین  در  باشد. 

د در سومین کنفرانس ملل متحد در  نمایندگی ایاالت متح
«این   است:  گفته  خصوص  این  در  دریاها  حقوق  خصوص 
است،   نشده  تدوین  امروزي  اشیاء  بر  اِعمال  جهت  مقرره 
صفت   حفظ  باشند.  تاریخی  ارزش  داراي  که  هرچند 
«تاریخی» از سوي نمایندگان تونسی مورد تأکید قرار گرفت، 

آن که  میچرا  احساس  اینها  وجود  جهت    کردند  صفت 
بیزانس   امپراطوري روم  بقایاي  به  نسبت  مقرره  این  شمول 
ضروري است. بدین معنی که این اشیاء ممکن است از رهگذر 

شناختی» از شمول  برخی تفسیرهاي ناشی از واژه «باستان 
)در مقابل در Oxman, 1981: 241این مقرره خارج گردند». (

انجمن حقوق   1994پیش نویس هاي   1ماده  2شق الف و ب بند  . 3
 یونسکو/دوآلوس.  1998بین الملل و 

انجمن حقوق بین الملل و شق ب   1994پیش نویس   2ماده  1بند . 4
 یونسکو/دوآلوس.  1998پیش نویس  1ماده  1بند 
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پیش   2001کنوانسیون   گرفت.  قرار  از یونسکو  اخیر  نویس 
ماده   در  مندرج  تعریف  حقوق پیش   1همان  انجمن  نویس 

الملل بهره برده است. در هر دو سند میراث فرهنگی زیر  بین 
به اقالم  آب  از  وسیعی  طیف  و  شده  تعریف  موسع  صورت 

 گیرد. تاریخی و باستانی را در بر می 
این پیش  تعریف  زیر آب نویس طبق  فرهنگی  میراث  ها 

نشانه به تمامی  با  معناي  همراه  انسانی  زندگی  آب  زیر  هاي 
با   1شان است. شناختی و طبیعی هاي پیرامونی باستان محیط 

میراث فرهنگی زیر ها محدود بهاین حال اِعمال مقررات آن
سال در   100آبی شده که مفقود یا اعراض گشته و حداقل  

زیر آب بوده باشند. اعراض از میراث فرهنگی زیر آب در واقع 
فرضی است که بر اساس آن میراث فرهنگی زیر آب  اشاره به 

این شرایط  فرض گردد.    2باید تحت شرایطی «اعراض شده»
بدین قرار است که اگر فناوري اکتشاف میراث فرهنگی زیر  

سال    25آب را جهت تحقیق و بازیابی ساخته شده، اما طی  
بعد از آن اکتشافی از سوي مالک صورت نگرفته باشد، آن  

گردد. اما برعکس اگر فناوري شده» فرض می میراث «اعراض
میراث را در  هنوز به آن حد نرسیده باشد که اکتشاف این  

میراث  این  صورتی  در  نماید،  ممکن  دریاها  اعماق 
می«اعراض فرض  منفعت  شده»  ادعاي  آخرین  از  که  گردد 

 50  قانونی مالک در خصوص میراث فرهنگی مربوطه، حداقل
باشد.   سال از   3گذشته  محافظت  اسناد  این  در  همچنین 

 سال در زیر آب بوده باشند، از سوي   100میراثی که کمتر از  
  4هاي عضو نیز ممکن دانسته شده است. دولت
 معیار ماهیتی  -2

 حقوق دریاها 1982کنوانسیون  -2-1
میراث   1982کنوانسیون   از  تعریفی  نیز  دریاها  حقوق 

  303و    149آب ارائه نداده است و تنها در مواد  فرهنگی زیر
باستان ماهیت  داراي  «اشیاء  مبهم  اصطالح  و از  شناختی 

برد. این اصطالح نیز متأسفانه در کنوانسیون  ی تاریخی» نام م

 
پیش نویس انجمن حقوق بین الملل و    1ماده  1الف و ب بند  شق . 1

 پیش نویس یونسکو/دوآلوس. 1ماده  1بند 
2. Abandoned. 

بند   اشیایی که طبق  بنابراین    1مذکور تعریف نشده است. 
دولتمی   303ماده   سوي  از  کنوانسیون  بایست  عضو  هاي 

حفاظت و حمایت شوند، اشیایی هستند که «داراي ماهیت  
شناختی»  شناختی و تاریخی» هستند. صفت «باستانباستان

بی  حقیقت  باستان م در  چراکه  فرایند  عناست  یک  شناختی 
نمی اشیاء  توصیف.  یک  نه  ماهیت  است  داراي  توانند 

کنندگان  رسد مقصود تدویننظر می شناختی باشند. به باستان
باستان منظر  از  گردد  ثابت  که  بوده  براي اشیایی  شناختی 

اما در خصوص صفت   بشریت واجد ارزش و اهمیت هستند.
شناسی که  ایراد وارده به صفت باستان تاریخی، غیر از همان  

اشیایی است که   به معناي  نیز وارد است،  این صفت  به  به 
)  O'Keefe, 2002: 17نوعی به تاریخ بشریت مربوط باشند. (

شود آن است که آیا این صفت  سوالی که در اینجا مطرح می 
بخش یا  است  بشر  زندگانی  تاریخ  همه  هاي دربرگیرنده 

باستان  صوص تفسیر «اشیاء داراي ماهیتخاصی از آن؟ در خ
شناختی و تاریخی» دو شیوه متفاوت تفسیري وجود دارد:  
تفسیر مضیق و تفسیر موسع. در تفسیر مضیق این عبارت  
تنها در برگیرنده اشیایی است که متعلق به صدها سال قبل  
هیئت   رئیس  نایب  ُاکسمن  برنارد  راستا  همین  در  باشد. 

د در سومین کنفرانس ملل متحد در  نمایندگی ایاالت متح
«این   است:  گفته  خصوص  این  در  دریاها  حقوق  خصوص 
است،   نشده  تدوین  امروزي  اشیاء  بر  اِعمال  جهت  مقرره 
صفت   حفظ  باشند.  تاریخی  ارزش  داراي  که  هرچند 
«تاریخی» از سوي نمایندگان تونسی مورد تأکید قرار گرفت، 

آن که  میچرا  احساس  اینها  وجود  جهت    کردند  صفت 
بیزانس   امپراطوري روم  بقایاي  به  نسبت  مقرره  این  شمول 
ضروري است. بدین معنی که این اشیاء ممکن است از رهگذر 

شناختی» از شمول  برخی تفسیرهاي ناشی از واژه «باستان 
)در مقابل در Oxman, 1981: 241این مقرره خارج گردند». (

انجمن حقوق   1994پیش نویس هاي   1ماده  2شق الف و ب بند  . 3
 یونسکو/دوآلوس.  1998بین الملل و 

انجمن حقوق بین الملل و شق ب   1994پیش نویس   2ماده  1بند . 4
 یونسکو/دوآلوس.  1998پیش نویس  1ماده  1بند 
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نسبتًا جدید  تفسیر موسع این امکان فراهم است که اشیاء  
 نیز مورد حفاظت و حمایت قرار گیرند.  

کنوانسیون  نظر می به مقررات    1982رسد در چارچوب 
منطقی  موسع  باشد.  تفسیر  یادشده  عبارت  از  تفسیر  ترین 

کنوانسیون در واقع حفاظت    149و    303هدف اساسی مواد  
زیر باستانی  میراث  از  از  ناشی  خطرات  برابر  در  آب 

هاي زیر آب است. وقتی اهمیت  فناوري هاي اخیر  پیشرفت 
شناختی اشیاء فرهنگی زیر آب مورد تأیید تاریخی یا باستان 

بسیار   اقالم  تنها  اگر  بود  خواهد  غیرمنطقی  گرفت،  قرار 
المللی  قدیمی مورد حفاظت قرار گیرند. عالقه وافر جامعه بین 

هاي اخیر براي حفاظت از میراث فرهنگی زیر آب و گرایش
زمینه حداکثري، باستان   در  حفاظت  دریایی جهت  شناسی 

را تفسیري غایت نسبتاً جدید  اشیاء  از  براي حفاظت  نگرانه 
کننده  نماید. چنین استنتاجی با مفاد اسناد حمایتایجاب می

نشان   اسناد  این  مطالعه  است.  سازگار  فرهنگی  اموال  از 
هاي «باستان شناختی» و «تاریخی» محدود دهد که واژهمی 
ا «کنوانسیون  به  است.  نبوده  سال  صدها  قدمت  با  شیایی 

اتخاذ  1970 در خصوص   ممنوع   براي   الزم   تدابیر  یونسکو 
  غیرقانونی   مالکیت   انتقال  و  صدور  ورود،  از  جلوگیري   و  کردن
و «کنوانسیون اروپایی در خصوص جرایم   1فرهنگی»   اموال

ساله    100محدوده زمانی    2» 1985مرتبط با اموال فرهنگی  
نموده تعیین  «کنوانسیون  را  همچنین  و    1976اند 

شناختی، تاریخی و سالوادور در خصوص میراث باستان سان
ملت  آمریکایی»هنري  قرن   3هاي  به  مربوط  اشیاء  شامل 

مشابهی نیز در خصوص اسناد    شود. وضعیت نوزدهم نیز می 
توان به توصیه نامه  آور وجود دارد به عنوان مثال می غیرالزام

دهد شوراي اروپا اشاره نمود که اشیایی را پوشش می    848
از   بیش  بوده   100که  آب  زیر  مستثنی  سال  امکان  با  اند، 

نمودن اختیاري اشیاء داراي اهمیت کمتر و همچنین تحت  
در   4شیاء مهم تاریخی و هنري جدیدتر.شمول قرار گرفتن ا

  9شوراي اروپایی مورخ    92/3911نهایت «نظامنامه شماره  

 
 .1. بند «ه» ماده 1
 ضمیمه دوم کنوانسیون. 1بند «و» ماده . 2
 . 2بند «ب» ماده . 3

فرهنگی   1992دسامبر   اجناس  صادرات  خصوص  و  5در   «
مارس   15شوراي اروپایی مورخ    7/93«دستورالعمل شماره  

به  1993 که  فرهنگی  اشیاء  بازگشت  خصوص  صورت در 
و برداشته شده است» بر  غیرقانونی از سرزمین یک دولت عض

سال قدمت که حاصل   100«اشیاء باستانی داراي بیش از  
هاي زمینی یا زیر آب هستند» قابل اِعمال  ها یا یافته حفاري 

ها نیز گرچه رویه  خواهد بود. در خصوص قوانین داخلی دولت
قوانینی که   میان  در  اما  ندارد  زمینه وجود  این  در  واحدي 

براي  را  زمانی»  پوشش    «معیار  تحت  اشیاءِ  ارزیابیِ 
ویژه در سال (به  200تا    100اند، محدوده زمانی بین  برگزیده 

به  که  قوانینی  آب  میان  زیر  بقایاي  به  اختصاصی  طور 
)  Strati, 1995: 179-180تر است. (اند) نسبتاً شایعپرداخته

توان نتیجه گرفت که «عبارت اشیاء داراي ماهیت  بنابراین می 
قدیمی  شناخت باستان  بسیار  اشیاء  به  محدود  تاریخی»  و  ی 

 تواند دربرگیرنده اشیاء جدیدتر نیز باشد. نخواهد بود، بلکه می 
میراث    -2-2 از  حفاظت  اروپایی  کنوانسیون 

 6)1992باستانی (والتا 
 ون یشده «کنوانس  ي در واقع نسخه بازنگر  ونیکنوانس  نیا
م  ییاروپا از  است.  1969مورخ    یباستان  راث یحفاظت   «

 ریز  ی فرهنگ  راثیبه م  یحی اشاره صر  چیمزبور ه  ونیکنوانس
شد.    یشامل حال آن م یح یآب نداشت و تنها به صورت تلو

ناکام  از  تأ   ي شورا  رانیوز  تهیکم  یبعد  در    ش ی«پ  دییاروپا 
آب   ریز  یفرهنگ   راثیحفاظت از م  ییاروپا  ون یس کنوانسینو

تصم1985مورخ   کن  می»،  که  شد  آن   ییاروپا  ونیوانس بر 
 راث یتا موضوع حفاظت از م  ردیقرار گ  ي مورد بازنگر  1969
. ردیمورد توجه قرار گ  ي تري آب به صورت جد  ریز  ی فرهنگ

طور کنوانسیون والتا در خصوص حفاظت از میراث باستانی به 
نیز   آب  زیر  فرهنگی  میراث  حال  شامل  که  است  کلی 

براي  می  کنوانسیون  این  که  روشی  «میراث  گردد.  تعریف 
رسد.  نظر میباستانی» استفاده نموده تا حدودي پیچیده به 

 . 1978شوراي اروپا مورخ   848پاراگراف دوم ضمیمه توصیه نامه . 4
5. Cultural Goods. 
6. European Convention on the Protection of the 
Archaeological Heritage (revised) (1992). 

 

ماده   را که «عناصر»  1در  میراث خوانده شده،    1آنچه  این 
هاي کند: «همه اشیاء و بقایا و سایر نشانهگونه تعریف میاین

نیز به    1ماده    3هاي گذشته». بند  بشریت مربوط به دوران
شوند:  ه مشمول این تعریف می پردازد کتشریح مواردي می

ساختمانی، مجموعه  بناها،   ها،«سازه هاي محوطه  هاي 
 از انواع دیگر و  تاریخی  آثار  منقول،  اشیاء 2شده باستانی، آباد

قرار داشته   روي زمین  در  چه  شان،هاي پیرامونی نیز محیط 
باستانی براي   میراث  از  عناصر  آب». این  زیر  در  چه  باشند و

رژیم حفاظتی این کنوانسیون واقع گردند،  آن که مشمول  
بایستی داراي شرایطی باشند. این شرایط مبین این واقعیت  
ماهیت   داراي  بایستی  مربوطه  عناصر  که  هستند 

 شناختی و تاریخی باشند: باستان
هاي گذشته»  اول. این عناصر بایستی مربوط به «دوران 

 باشند؛ 
ها  مطالعه  و  دوم. حفظ بررسی  «به    باید  آن  و  مطالعه 

  تاریخ بشریت و ارتباط آن با محیط طبیعی کمک نماید؛
 هاحفاري   باید  هاآن  مورد  در  اطالعات  اصلی   سوم. منابع 

 3. باشند  تحقیق دیگر هاي روش و هااکتشاف یا
شایان  که  دارد  وجود  یادشده  تعریف  در  مهم  نکته  دو 

ي به هاي زندگی بشرکه بقایا یا نشانهتوجه است. نخست آن
هاي انسان  اندازه اشیاء مهم هستند. به عنوان مثال ردپاهاي 

باقیوگل   در   که  قدیمی دربردارنده    تواندمی   مانده،الي 
و  بسیار  اجداد    زندگی  روش  مورد  در  ارزشمندي   اطالعات 

که محیط پیرامونی که اشیاء یا  ماقبلِ تاریخ ما باشد. دوم آن
شوند به اندازه خود می شناسی در آن یافت  سایر اقالم باستان

یافت  است  شیء  ممکن  پیرامونی  محیط  هستند.  مهم  شده 
صورت طبیعی یا ساخته دست بشر بوده و یا ترکیبی از هر  به

به پیرامونی  محیط  کنوانسیون،  مفاد  طبق  باشد.  خودِي  دو 
خاطر خود واجد ارزش و اهمیت است. این اهمیت نه تنها به 

که به واسطه اطالعاتی است  اطالعات حاصل از زندگی بشر بل
دهد.  که از ارتباط میان انسان و محیط طبیعی آن بدست می 

یک شیء تاریخی یا باستانی که از محیط پیرامونی خود جدا  

 
1. Elements. 
2. Developed Sites. 

باستانمی  اطالعات  لحاظ  از  است  ممکن  شناختی  شود 
چندان منبع ارزشمندي تلقی نگردد، اما برعکس زمانی که  

تواند شته یا ثبت گردد، می همان شیء در بستر خود قرار دا 
 شناسان باشد. به مراتب واجد اطالعات بیشتري براي باستان 

این سوال    هاي بشریت»در خصوص عبارت «سایر نشانه
می  می مطرح  آیا  که  «ویژگیشود  دربرگیرنده  هاي تواند 

این   تفسیري  گزارش  در  متأسفانه  باشد؟  مهم»  جغرافیایی 
موضوع پرداخته نشده است. اما  صراحت به این  کنوانسیون به 

در مجموع دلیلی ندارد که تردید داشته باشیم که این عبارت  
ویژگی می  برگیرنده  در  باشد،  تواند  مهم  جغرافیایی  هاي 

بوده است.   انسان  بر وجود  اندازه که شاهدي  تا آن  حداقل 
قسمتی از سطح   در نام برد که گودالی از توانمی   مثال براي 

از پیش  که  این    زمینی  است.  یافت شده  غرق شده،  تاریخ 
می  نشانه گودال  و  شواهد  حاوي  که  هاییتواند    نشان   باشد 

  هیزمی   یک بخاري یا اجاق  عنوان  به  زمانی از آن  دهندمی 
  نه   که  رسدمی   نظربه  مواردي،  چنین  است. در  شده  استفاده

 بلکه  هاي چخماق،سنگ   مانند  گودال  در  سوزمواد نیم   تنها
چه توسط انسان حفر شده و    به خودِي خود،  گودالی  چنین 
صورت یک ویژگی طبیعی باشد، ذیل این تعریف قرار  چه به

اي از زندگی می گیرد، به عبارت دیگر مهم این است که نشانه 
 همراه خود داشته باشد. بشریت در گذشته به 

نویس کنوانسیون اروپایی کنوانسیون والتا برخالف پیش 
ر تعریف میراث فرهنگی استفاده نکرد از معیار زمانی د  1985

ذکر این نکته بسنده نموده که این میراث بایستی  و تنها به
به «دوران اگرچهمربوط  باشد.    فنی   لحاظ  از  هاي گذشته» 

 فعلی  شناسانباستان   از   بسیاري   عمل  در  رسدمی   نظربه
  متمایز  هاي   دوره  زمان را به  اینکه  جاي   به  دهندمی  ترجیح
آن  تقسیم نظر    صورت  به  را  نمایند،  در  مستمر  و  پیوسته 
معیاري   گیرند. این حالت  تأثیر   احتمال  که  در  داراي  دارد 

بیشتري بر تصمیمات اتخاذي آنان در مورد اینکه چه اقالمی 
این  شوند،  گنجانده  فرهنگی»  «میراث  تعریف  در    بایستی 

حفظ  که  است و    مطالعه  و  آیا  مطالعه  به  مربوطه،  بقایاي 

 . 1ماده  2بند . 3
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ساختمانی، مجموعه  بناها،   ها،«سازه هاي محوطه  هاي 
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بشر  تاریخ  بررسی   طبیعی،   محیط  با   آن   ارتباط  و  زندگانی 
 کند یا خیر.کمک می

 تلفیق معیارهاي زمانی و ماهیتی  -3
اروپایی  پیش  -3-1 کنوانسیون  در   1985نویس 

 1خصوص حفاظت از میراث فرهنگی زیر آب
کمیته وزیران شوراي اروپا تصمیم گرفت که    1979در  

توصیه مجمع پارلمانی مبنی بر تهیه کنوانسیون اروپایی در  
خصوص حفاظت از میراث فرهنگی زیر آب را جامعه عمل 

عدم توافق بر سر   لیبه دل  س ینوش یپ  تیدر نهابپوشاند. . اما  
ها،  دولت  ت ی صالحگستره    زیمسئله حساس و اختالف برانگ 

  ران یوز  تهی کم  دییمورد تأا مخالفت دولت ترکیه همراه شد و  ب
   قرار نگرفت.

پیش  این  در  ارائه شده  به تعریف  توجه  با  ماهیت  نویس 
نامه  الزام آوربودن آن، تا حدودي از تعریف مندرج در توصیه 

نویس در این شوراي اروپا متفاوت است. ماده یک پیش   848
 زمینه مقرر داشته است: 

براي 1«   و  اشیاء  و  بقایا  همه  کنوانسیون   این  اهداف  . 
  بخشی   یا  کامل  طوربه   که  زندگی انسانی  دیگر  هرگونه نشانه

  مخازن   ها،کانال   ها،رودخانه  ها،دریاچه  دریا،   در  آن  از
 دیگر   یا  مدي   و  جزر  مناطق  در  یا  و  هاآب  دیگر  یا   مصنوعی

 از   قرار داشته است، یا  روند،به زیر آب می  گهگاه  مناطقی که
  باید   شده،  آورده  ساحلبه  یا  و  هایی بازیابی شده چنین محیط 

 و   شوند  شناخته  آب  زیر  فرهنگی  میراث  از  بخشی  عنوان  به
 . شوند می   نامیده  آب»  زیر  فرهنگی  «اموال  عنوانبه   پس  این  از

  قدمت   سال  100  حداقل  که  آب  زیر  فرهنگی  . اموال 2
ارائهحفاظت   از  باید  دارند، درهاي    کنوانسیون   این  شده 

  است   ممکن  متعاهدي   دولت  هر  وجود  این  با.  شوند  برخوردار
اموالی نماید   از   دارند،  قدمت  سال  100  از  کمتر  که  مقرر 

 گردند». برخوردار  حفاظت مشابهی 
این پیش نویس جلب   1نخستین موضوعی که در ماده  

در توجه می کند استفاده از عبارت «اموال فرهنگی» است.  

 
1. Draft European Convention on the Protection of 
Underwater Cultural Heritage (1985). 

 . براي مطالعه بیشتر در این خصوص رجوع کنید به:2

از واژه «اموال»   راث»یواژه «م  ي اسناد به جا  یگذشته در برخ
  ی و باستان شناخت  یخیتار  ت یماه  يدارا  ي ایبقا  فیتوص  ي برا

اده  آب استف  ر یز  یخی و تار  یباستان  ي ایبقا  ا یو    یبه طور کل
گردد که کدام    یسوال مطرح م  نیا  نیهم  ي شده است. برا

برا مناسب   فیتوص  ي اصطالح  باستانی  و  تاریخی  تر  بقایاي 
 ترروشن  را  » فرهنگی  اموال«  عبارت  نویسندگان  برخی  ؟است

 دو   هر  که  باورند  این  بر  و  دانسته  »فرهنگی  میراث «  عبارت  از
 دیگر   نویسندگان  اما  . گیرند  قرار  یکدیگر  مکمل  باید  عبارت
  اموال«  اصطالح  که   معتقدند   عقیده،   این  با   مخالفت  ضمن

  پنداشته   »فرهنگی  میراث«   اصطالح  قرینه  نباید   »فرهنگی
نویسندگانی که طرفدار اصطالح    )Frigo, 2004: 377(  .شود

تنها دربرگیرنده  «میراث فرهنگی» هستند، این اصطالح را نه 
حفاظت و حراست  دانند بلکه شامل الزام بهحقوق مالکیت می

 پندارند.  از آن نیز می 
  اسناد   از  بسیاري   در  اصطالحات  این  اینکه  وجود  با

 ورتص  هاآن  از  واحدي   تعریف  اما  اند،شده   ذکر  المللیبین 
 مبادرت   خود  مقاصد  و  اهداف  به  بنا  سندي   هر   و  است  نگرفته 

فرهنگی»    2. است  نموده  هاآن  تعریف  به «میراث  اصطالح 
تأکیدي است بر پیوند و علقه احساسی میان اشیاء خاص و 

در حالی که   )Roussin, 2009: 55مردمان منشاء آنهاست،(
که   حقیقت  این  و  مالکیت  جنبه  بر  فرهنگی  اشیاء  اموال 

فرهنگی کاالهاي مادي هستند که می توانند همچون دیگر  
کند.  کاالها مورد تجارت و داد و ستد قرار گیرند، تأکید می 

)Woodhead, 2011: 56 به رسد که  نظر می) در هر صورت 
وسیع  دامنه  فرهنگی»  «میراث  «اموال اصطالح  از  تري 

نیز  «فولکلور»  نظیر  مواردي  شامل  و  داشته  فرهنگی» 
نمی ی م فرهنگی»  «اموال  مفهوم  اما  عناصر  گردد.  تواند 

را که امروزه و بعد از تصویب کنوانسیون   ناملموس فرهنگی
یونسکو توجه خاصی بدان مبذول گشته، تحت پوشش    2003

قرار داده و لذا صرفاً در برگیرنده بخش مادي میراث فرهنگی  
است که صرفاً شامل   آن  از  فراتر  آن  است، هرچند گستره 

Blake, Janet Elizabeth “On Defining Cultural Heritage”, 
(2000) The International and Comparative Law Quarterly, 
vol. 49, no. 1, pp. 61-85. 

 

قرار   قاچاق  یا  تجارت  مورد  است  ممکن  که  منقول  اشیاء 
 )  Blake, 2015: 7( گیرند، باشد.

فرهنگ   »،یفرهنگ  راثی«م  نی«بنابرا ن  »ی«اموال   ز یرا 
اند.  ی فرهنگ  راثیاز م  یبخش  یشود و اموال فرهنگ ی شامل م 

 ، ي مادریناملموس و غ  راثی م  ژهیبو  یفرهنگ  راثیاما همه م
  با وجود اینکه  )219:  1390(جمالی،  .ستند»ی ن   یاموال فرهنگ 

  اء یاشاره به اش   ي برا  ی فرهنگ  دائماً از اصطالح اموال   یونسکو
اصطالحات این  هم    گریکند و در موارد دی استفاده م  یفرهنگ
مبه   اساساً استفاده  مترادف   ه امروز(اما)  شوند،  ی صورت 

گسترده  ی»هنگفر  راثیم«  اصطالح طور  شده  غالب    ي ابه 
 )  Nafziger, 2014: 12( 1است. 

زندگی    دیگر  هرگونه نشانه  و  اشیاء   و  بقایا  عبارت «همه
نشان تنها  نه  در  انسان»  و  مقرره  این  باالي  شمول  دهنده 

نویس کنوانسیون است، بلکه مبین این واقعیت  نتیجه پیش 
نویس مربوطه از بقایایی که ساخته دست بشر  است که پیش 

صورت   هر  در  ولی  هم  نبوده  هستند،  وي  زندگانی  نشانه 
توان به کند. از جمله چنین بقایاي انسانی میمحافظت می 

ذبح استخوان حیوانات  توسط  هاي  که  طبیعی  مواد  شده، 
استفاده  گشته انسان  متأثر  آن  از  یا  دانهشده  نظیر  و اند  ها 

کشت  از  ناشی  شده وبذرهاي  نگهداري  که  گیاهان  اند،  زرع 
شوراي اروپا،   848نامه  حال برخالف توصیه اشاره نمود. با این  

ساله را نویس مزبور بدون دلیل خاصی، معیار زمانی صد پیش 
بر اساس قدمتِ اشیاء مورد حمایت و نه مدت زمان زیر آب  

هاي عضو مختارند  بودن مبنا قرار داده است. همچنین دولت
مقررات  پوشش  تحت  نیز  را  کمتر  قدمت  با  اشیایی  که 

پیش  توصیه نحفاظتی  برخالف  ولی  دهند  قرار  نامه  ویس 
از  نمی بیش  داراي  اشیاء  پوشش    100توانند  از  را  سال 

 نویس خارج سازند. حفاظتی پیش 
 یونسکو  2001کنوانسیون  -3-2

و کنوانسیون   علیرغم اختالفاتی که میان کنوانسیون والِتا
زیر آب    1985اروپایی   فرهنگی  میراث  تعریف  در خصوص 

 
بود  .  1 خواهد  مفید  نیز  آب  زیر  فرهنگی  میراث  منظر  از  موضع  این 

تجاري  برداري  مخصوصاً با توجه به دیدگاه منفی نسبت به هرگونه بهره 

یونسکو   2001یف ارائه شده در کنوانسیون  وجود دارد، تعر 
تعریف پایه  پی بر  معاهدات  این  در  مندرج  شده هاي  ریزي 

پیش   است. که  بزرگی  سهم  حقوق البته  انجمن  نویس 
شکلبین  در  نباید  الملل  نیز  را  داشته  تعریف  این  گیري 

 فراموش کرد: 
 :کنوانسیون این نظر «از
 هاينشانه  میتما  به  »زیر آب  فرهنگی  میراث«  الف.  .1

  فرهنگی،   ماهیت   داراي   که  شودمی   اطالق  بشري   زندگی
 صورت دوره اي یا دائمی،به  و  بوده  شناختیباستان  یا  تاریخی
  وجود   زیر آب  در  هاآن  از  بخشی   یا  تمام  سال،  صد  حداقل
 : قبیل از باشند، داشته
 بقایاي   و  بشري   مصنوعات  بناها،   ها،سازه  ها،محل)  1(

پیرامونی  همراهبه   انسانی،   طبیعی  و  شناختیباستان  محیط 
 ها؛آن

 از  بخشی  یا  نقلیه  وسایل  دیگر  هواپیماها،  ها،کشتی )  2(
پیرامونی   همراهبه   هاآن  محتواي   یا  محموله  ها،آن   محیط 

 ها؛آن شناختی باستان   و طبیعی
 .تاریخ» ماقبل ماهیت  با  اشیائی) 3(

تري براي گستردهشده براي آنکه پوشش  در تعریف یاد
صورت دوره اي  اقالم مورد حمایت فراهم گردد از عبارت «به 

  زیر آب  در  آنها   از  بخشی   یا  تمام  سال،  صد   حداقل  یا دائمی،
تواند باشند» استفاده شده است. این عبارت می  داشته وجود

یافت شده باستانی  و  تاریخی  اشیاء    مناطق   در  دربرگیرنده 
رسد در این  نظر می مچنین به باشد. ه  مدي   و  جزر  و  ساحلی

بر سطح آب دریا هم مورد    2زمینه تأثیر «تغییرات اقلیمی»
تدوین آنکه  توجه  با  دیگر  سوي  از  است.  بوده  کنندگان 

کنوانسیون مربوطه براي اِعمال بر مناطق دریایی تدوین شده  
به  توجه  با  دولتاما  برخی  بر خواست  آن  اعمال  امکان  ها 

  سرزمین   یا   دولت  هاي داخلی نیز فراهم شده است: «هرآب
 این  به  الحاق  یا  تصویب  رش،پذی  تنفیذ،  هنگام  تواندمی 

  در  »قواعد«  که  نماید  اظهار  آن  از  پس  زمان  هر  یا  کنوانسیون

  2001از میراث مربوطه و با عنایت به موضع غیرتجاري سازي کنوانسیون  
 یونسکو. 

2. Climate Change. 

 سال ǀ 41 شمارة ǀ 1 بهار 1399
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قرار   قاچاق  یا  تجارت  مورد  است  ممکن  که  منقول  اشیاء 
 )  Blake, 2015: 7( گیرند، باشد.

فرهنگ   »،یفرهنگ  راثی«م  نی«بنابرا ن  »ی«اموال   ز یرا 
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 )  Nafziger, 2014: 12( 1است. 
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 دریایی   مشخصه  داراي   که  داخلی  هايآب  از   دسته  آن  مورد
 1. شد» خواهند اِعمال نیستند،

وجود    تردیدي   و  شک  هیچ  اینکه  از  اطمینان  جهت
اشیاء منقول  هاي تاریخی،  محوطه  انواع  همه  نداشته باشد که 

هاي پیرامونی  محیط   همچنین   و  انسانی   بقایاي   و غیرمنقول، 
باستان و  شده  شناختی طبیعی  ذکر  تعریف  مشمول  شان 

همچون بود،  فهرست    یک   والِتا  کنوانسیون  خواهند 
است  غیرحصري  شده  ارائه  پوشش  تحت  اقالم  این   .از  در 

می توجه  جلب  مورد  دو  به فهرست  صریح  اشاره  اول  کند: 
نظر  یما است که براي نخستین بار صورت گرفته است. به هواپ
در  می  آب  زیر  فرهنگی  میراث  به  مربوط  آثار  در  که  رسد 

شده تا حدود زیادي غفلت صورت  خصوص هواپیماهاي غرق
اولین هواپیماي موتوري در سال  از زمانی که  گرفته است. 

هزاران    1903 آمده،  در  پرواز  به  رایت  برادران  توسط 
هاي دریا از میان رفته  نظامی و غیرنظامی در آب  هواپیماي 

اند. امروز ارزش الشه هواپیماهاي غرق شده از منظر تاریخی  
باستان  به و  به شناختی  گسترده  شده  طور  شناخته  رسمیت 

شناختی آنها گاه به دلیل  است. ارزش هاي تاریخی و باستان
اسطه وارتباطشان با فرد یا رویدادي خاص بوده و گاهی هم به

مورد   اند،  بوده  خود  دوران  هواپیماهاي  از  نادري  نوع  آنکه 
توجه قرار گرفته اند. در این زمینه هواپیماهاي غرق شده در  

می دوم  و  اول  جهانی  هاي  جنگ  خوبی  طول  مثال  توانند 
 2باشند. 

«اشیاء گنجاندن  بعدي  این    ماقبل  مورد  در  تاریخ» 
ماقبل تاریخ به   فهرست است. بنابراین اشیایی که قدمت آنها

می  می باز  هم  بهگردد  «نشانهتوانند  زندگی  عنوان  از  اي 
انسانی» باشند. منتهاي مراتب، همچون کنوانسیون والِتا در 
 خصوص کنوانسیون یونسکو نیز این امر صادق خواهد بود که

  فرهنگی  میراث عنوانبه توانندنمی خود خودِي به اشیاء این
  شده،   تعریف  1  بند   الف  شق  در  که  آنچه  با  منطبق   آب  زیر

 
 .28. ماده 1
  2001ساله در کنوانسیون    100هر چند که با توجه به معیار زمانی  .  2

یونسکو هواپیماهاي جنگ جهانی دوم مشمول تعریف میراث فرهنگی  
 زیر آب نخواهند بود. 

 بشر  زندگانی  از  ردي   یا  نشانه  بایستی  بلکه  گردند،  محسوب
  محیط   از  بخشی  اینکه  یا  داشته  همراهبه  تاریخ  ماقبل  در

  مانند   طبیعی  مواد  بنابراین.  باشند   هانشانه  این  پیرامونی
 از  شده  فسیل  گیاهان  و  جانوران  و  گیاهان  بقایاي   رسوبات،

  که   شوند می  داده  پوشش  حدودي   تا  تنها   تاریخ،  ماقبل  دوران
  . باشند  انسان زندگانی وجود بر دال شاهدي   مستقیم طور به

مذاکرات  «در   درج   امکان  هادولت  از  تعدادي   یونسکو  طول 
  طبیعی   هاي محوطه  واقع  در   یا  تاریخ  ماقبل  اندازهاي   چشم

مطرح به را  آب  زیر  فرهنگی  میراث  تعریف  در  کلی،   طور 
هاي نظر می رسد این پیشنهادات توسط دولتدند، اما به نمو

دیگر دنبال نشد، زیرا نظام حفاظتی مقرر در کنوانسیون لزوماً 
  3نماید».حفاظت مناسبی براي چنین مناطقی ارائه نمی 

 معیارهاي گزینشی   -3-2-1
یونسکو   2001ماده کنوانسیون    1تعریف مندرج در بند  

دو   بردارنده  اساس در  بر  معیار  یک  است.  گزینشی  معیار 
سنجش عینی در پی آن است که دریابد آیا بقایاي تاریخی  

سال در زیر   100شده در بستر دریا حداقل  و باستانی یافت 
اند؟ و در سوي دیگر معیار ذهنی یا ماهیتی به دنبال  آب بوده

شده داراي «ماهیت  آن است که تعیین نماید آیا اشیاء پیدا
 شناختی» هستند؟ ، تاریخی یا باستانفرهنگی

 معیار زمانی  -3-2-1-1
محدودیت از  وجود  یکی  فوق  تعریف  در  که  کلی  هاي 

بر   بالغ  زمانی  محدودیت  همانا  که    100دارد،  است  سال 
هاي سخت و جدي در مذاکرات یونسکو به ماده  متعاقب بحث 

اشیاء  بدین معنی که   )Garabello, 2003: 105افزوده شد. (  1
یا  تمام  که  بود  خواهند  اشیائی  از  دسته  آن  حمایت  مورد 

حداقل   آنها  از  باشند.    100بخشی  بوده  آب  زیر  در  سال 
   848همچنان که مشاهده شد این قید زمانی در توصیه نامه  

پیش  اروپا،  اروپایی  شوراي  کنوانسیون  و    1985نویس 
بین   1994نویس  پیش  حقوق  و  انجمن    1998الملل 

3. See Explanatory Comments on Art. 1 of the 1998 
UNESCO/DOALOS Draft in UNESCO Doc. CLT-
96/Conf.202/2, April 1998. 

 

سال    100خورد. «قید زمانی  چشم میوآلوس نیز به یونسکو/د
دولت  قوانین  بیشترِ  میراث در  از  حفاظت  با  رابطه  در  ها 

کنوانسیون   در  آن  اتخاذ  و  است  داشته  وجود  نیز  فرهنگی 
است».    2001 بوده  قوانین  همین  با  سازگاري  راستاي  در 

)O'Keefe, 2002: 42  زمانی قید  منظر   100)  دو  از  ساله 
گردد: نخست آنکه این قید مانع از آن  ا تلقی می مناسب و بج

بهمی  که  بدون گردد  شده  غرق  کشتی  مالک  مثال  عنوان 
اقدامات   اتخاذ  به  مبادرت  صالحیتدار  مقامات  اجازه  کسب 
نجات نماید و دیگر آنکه این قاعده مرز و در حقیقت حوزه  
ِاعمال قوانین میراث فرهنگی و قانون نجات دریایی را روشن  

نویس اولیه  ذکر است که در متن پیش ماید. البته الزم به ن می 
، امکان حفاظت  1985نویس کنوانسیون اروپایی  همچون پیش 

هاي عضو پیش  از اشیاء کمتر از صد سال قدمت از سوي دولت 
، یک دولت عضو ممکن  1بینی شده بود: «علیرغم بند الف ماده  

نی، اگرچه  هاي خاصی از زندگی انسا است تصمیم بگیرد نشانه 
سال در زیر آب بوده باشند، میراث فرهنگی زیر    100کمتر از  

براي   راهی  توانست  می  مقرره  این  دهند».  تشکیل  را  آب 
سال قدمت داشته اما از    100حفاظت از میراثی که کمتر از  

باستان  یا  تاریخی  می لحاظ  ارزیابی  مهم    1شوند، شناختی 

یت با مخالفت شماري  بگشاید. اما متأسفانه این امکان در نها 
خصوص ژاپن از متن نهایی حذف شد. علت حذف  ها به از دولت 

احتمالی   ِاعمال  خصوص  در  نگرانی  علت  به  مورد  این 
به  که  بوده  نظامی  ناوگان  بر  اند.  تازگی غرق شده کنوانسیون 

 )Garabello, 2004: 105 از پیش با حذف این مقرره  نویس  ) 
یراث فرهنگی زیر آب که  عمًال امکان حفاظت و حمایت از م 

از   کنوانسیون    100کمتر  مقررات  طبق  دارند،  قدمت  سال 
شوراي    848نامه  از میان رفت. همچنین برخالف توصیه   2001

اروپا طبق مقررات کنوانسیون یونسکو امکان حذف اختیاري  
سال در زیر آب بوده اند، از شمول    100اشیایی که بیش از  

 د ندارد. ها وجو مقررات آن، براي دولت 
 معیار ماهیتی  -3-2-1-2

آن  و  شده  محدود  نیز  دیگر  قیدي  با  یادشده  تعریف 
شناختی»  مندي از ماهیت فرهنگی، تاریخی یا باستان «بهره 

 
 . نظیر آثار به جا مانده از جنگ جهانی دوم. 1

یادآور قید  این    1982  کنوانسیون  303  و  149  مواد  است. 
  انجمن   1994  هاي نویس پیش  کنندگانتدوین  که  است

 خصوص   در  یونسکو/دوآلوس  1998  و  الملل بین   حقوق
 کاربرد   از  هوشمندي   با  آب  زیر  فرهنگی  میراث  از  حفاظت

نمودند، اما در مذاکرات یونسکو با پافشاري   پرهیز  آن  مجدد
دولت ایاالتبرخی  و  انگلستان  نظیر  آخرین ها  در  متحده 

 ,Garabelloنویس اضافه شد. (مراحل مذاکره به متن پیش 

کارشناسان در سال هاي   ) در طول جلسات106-109 :2003
و    2000و    1999 متحده  ایاالت  سوي  از  پیشنهادهایی 

انگلستان مطرح شد مبنی بر آنکه باید قیدي وجود داشته 
باشد که بر اساس آن میراث فرهنگی زیر آب پیش از آنکه 
ذیل مقررات این کنوانسیون قرار گیرد، «مهم» تلقی گردد. 

شدت مخالف درج هرگونه  بهپرتغال، آرژانتین، یونان و کلمبیا  
اهمیت» در کنوانسیون بودند، چرا که اعتقاد  «قید مربوط به 

شناختی یک شیء داشتند چگونگی تشخیص ارزش باستان 
پیش از انتقال آن جهت مطالعه و بررسی روشن نیست. اول  
اهمیت  و  ارزش  آن  از  بعد  تا  بگیرد  صورت  اکتشاف  باید 

یا شیئ ارزیابی گردد.    شناختی یک مکانتاریخی یا باستان
ها به یکی از مواردي  این موضوع با توجه به اختالف نظر دولت

تبدیل شد که حتی اجماع کلی در خصوص کنوانسیون را 
 نیز تهدید نمود.

طور کلی در این زمینه دو رویکرد وجود دارد. رویکرد  به
ال است که بیشتر متمایل به  هاي کامن اول مربوط به دولت

یک   میراث اتخاذ  از  حفاظت  براي  گزینشی»  «سازوکار 
هاي حقوقی هاي داراي نظامفرهنگی هستند. در مقابل دولت 

دنبال اتخاذ سازوکاري جهت «پوشش فراگیر» ژرمنی به رومی
یا   تاریخی  «آثار  که  اشیایی  یا  خاص  قدمتی  داراي  اقالم 

می  فرض  سازوکار باستانی»  حاضر  حال  در  هستند.  شوند، 
اخیردولت و   هاي  تاریخی  اشیاء  یکپارچه  حفاظت  جهت 

بین  سطح  در  و  باستانی  روبروست  بیشتري  اقبال  با  المللی 
از دولت استرالیا هم  حتی توسط برخی  هاي کامن ال نظیر 

«پوشش   سازوکار  مزیت  است.  گرفته  قرار  اقتباس  مورد 
قراردادن   پوشش  تحت  امکان  که  است  آن  فراگیر» 

 سال ǀ 41 شمارة ǀ 1 بهار 1399
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مؤلفه های تعریف میراث فرهنگی زیر آب در اسناد بین المللی ǀ  محمد رضوی راد 
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نماید، در  اخله را فراهم میهاي باستانی با کمترین مدمحوطه
دخالت مستلزم  گزینشی»  «سازوکار  ِاعمال  که  هاي حالی 

گستردهبه طوالنی مراتب  و  اهمیت  تر  ارزیابی  جهت  تر 
اعطاي  باستان از  پیش  مربوطه  محوطه  تاریخی  یا  شناختی 

پوشش حفاظتی به آنهاست. در نهایت براي آنکه اجماع میان  
عیار در تعریف میراث فرهنگی  ها به خطر نیفتد هر دو مدولت

ها زیر آب اتخاذ گردید و این سوال را مطرح نمود که آیا دولت
اند، سال در زیر آب بوده   100می توانند اشیایی را که بیش از  

بهره  عدم  بهانه  یا  به  فرهنگی  تاریخی،  ماهیت  از  مندي 
شناختی از شمول مقررات کنوانسیون خارج نمایند؟  باستان

 اهمیت  داراي   است  ممکن  شیء   د گفت که یکدر پاسخ بای
  ماهیت   داراي   شیئی  هیچ  اما  باشد،  شناختی باستان   منفعت   یا

  عینی   طوربه   را  چیز  هیچ  تواننمی   نیست.  شناختیباستان
  همه  واقع  در.  باشد   »فرهنگی«  یا  »تاریخی«  که  یافت
  داشته قدمت سال 100 از بیش که بشري  زندگی  هاي نشانه 
.  هستند  نیز شناختی باستان   یا تاریخی مشخصه داراي  باشند

 به   چیزي   نه  و  است  معنیبی   واقع  در  قیدي   چنین  درج  لذا
.  کاهد می   آن   از  نه  و  کندمی   اضافه  فوق  تعریف  دامنه

)O'Keefe, 2002: 21-22به بنابراین  نمی)  که  نظر  رسد 
ها بتوانند بر اساس صالحدید خود اشیایی را که بیش  دولت

سال در زیر آب بوده اند را از رژیم حفاظتی مندرج    100از  
(به   انگلستان  دولت  بیانیه  نمایند.  محروم  کنوانسیون  در 
در   ماهیتی  معیار  درج  سرسخت  موافقان  از  یکی  عنوان  
تشریح  مقام  در  و  مذاکرات  پایان  در  یونسکو)  کنوانسیون 

پیش  به  رأي  عدم  روشنی  دالیل  به  کنوانسیون،  نویس 
هاي نویس) دولت(پیش   نماید: «متنرا تأیید می   استنتاج باال 

می امضاء  ملزم  را   باالي   بسیار  استانداردهاي   تا  نمایدکننده 
را بهبه   حفاظتی  یکسان  زیر  تمام  طور  باستانی    آب  اشیاء 

  که   شده  زده  تخمین  سال قدمت گسترش دهند.  100داراي  
الشه    10000  حدود  احتماًال به  مربوط  باستانی  محوطه 
سرزمینی  در  اهکشتی  دریاي  داشته   وجود  انگلستان   بستر 

 
در بیانیه پیشین یکی از نمایندگان انگلستان در این مذاکرات، تعداد  .  1

باستانی حدود «نیم م بوده  این محوطه هاي  یلیون» تخمین زده شده 
 ) Garabello, 2003:108است. ( 

امکان  و  1باشد  که نه  دارد  وجود  تمایلی  نه  و  است  پذیر 
  بر   همه آنان گسترش یابد. انگلستانحفاظت قانونی نسبت به 

  براي  را  خود  منابع  و  تالش  است  بهتر  که  است  باور  این
  زیر   فرهنگی  میراث  فردبه منحصر  و  مهم  هاي نمونه   از  حفاظت

نماید  آب در .  متمرکز  ضمیمه  در  مندرج  قواعد  اجراي 
خصوص هر یک از هزاران محوطه باستانی مربوط به الشه 

 ,Camarda & Scovazziها کامالً غیرممکن است». (کشتی 

این دولت معیار  432-433 :2002 نظر  ) روشن است که در 
ماهیتی، محدودیتی به دامنه اشیاء مورد حمایت کنوانسیون  

بی نمی  وارد تعداد  به  توجه  با  بنابراین  الشه کند.  شمار 
سال در بستر دریاي سرزمینی    100هایی که بیش از  کشتی 

اند، نگرانی اصلی این دولت در خصوص تأمین  انگلستان بوده 
ماده    2هاي ناشی از اجراي وظیفه مندرج در بند  مالی هزینه

ملزم  هاي عضو  کنوانسیون بوده است که بر اساس آن دولت  7
فعالیت  کنند  حاصل  اطمینان  که  به  هستند  معطوف  هاي 

سرزمینی  دریاي  در  آب  زیر  فرهنگی  اساس  میراث  بر  شان 
 گیرد.  قواعد مندرج در ضمیمه انجام می 

 ها و سایر تأسیساتها، لولهکابل  -3-2-2
بند   ب  خصوص    1ماده    1قسمت  این  در  کنوانسیون 
«لوله داشته:    دریا  بستر  در  ودموج  هاي کابل   و  هااشعار 

آب  فرهنگی  میراث  عنوانبه علت    نخواهد  تلقی  زیر  شد». 
طور خاص از تعریف میراث فرهنگی  ها به ها و لولهاینکه کابل 

گاه علت این امر زیر آب خارج مانده اند روشن نیست و هیچ
 ,O'Keefeبه صراحت در مذاکرات مورد اشاره قرار نگرفت. (

البته  45 :2002 ها تنها بخشی از تأسیساتی  ها و لوله کابل ) 
گرفته  جاي  دریا  بستر  در  که  بسیار  هستند  تأسیساتی  اند. 

علل مختلف در زیر آب وجود دارند دیگري نیز هستند که به 
برداري از منابع  از جمله جهت اهداف نظامی، اکتشاف و بهره 

طبیعی و همچنین تحقیقات علمی دریایی. به همین علت  
ب پ  مقرر   1ماده    1ند  قسمت  تأسیسات  این  در خصوص 

«تأسیساتمی   هاي کابل   و  هالوله  از  غیر  به  دیگري   کند: 

 

  گیرند می   قرار  استفاده  مورد  هم  هنوز  که  دریا  بستر  در  موجود
آب  فرهنگی  میراث  عنوانبه گردند».  نمی  محسوب   زیر 

اي مهمی که در خصوص وضعیت حقوقی این تأسیسات  نکته 
این  دارد  کابل   وجود  برخالف  که  لولهاست  و  تنها  ها  ها 

می  قرار  استفاده  مورد  هنوز  که  شمول تأسیساتی  از  گیرند 
عبارت دیگر آن دسته اند. به مقررات کنوانسیون خارج گشته

از تأسیساتی که قبًال در بستر دریا نصب شده و در حال حاضر  
خدمات وضعیت  شده از  خارج  مشمول دهی  همچنان  اند، 

کنو میان  مقررات  تفکیک  علت  بود.  خواهند  حاضر  انسیون 
سو و سایر تأسیسات از سوي دیگر و ها از یکها و لوله کابل 

کنوانسیون   منظر  از  آنها  در وضعیت حقوقی    2001تفاوت 
اند یونسکو نیز روشن نیست و حقوقدانان و مفسران نتوانسته 

 1دلیل قاطعی براي این امر بیابند. 
 دولتی هواپیماهاي و هاکشتی -3-2-3

  دولتی»   هواپیماهاي   و  ها«کشتی   مفهوم   1  ماده  8  بند   در
 هايکشتی   ابتدا  خصوص  این  در.  است  گرفته  قرار  توجه  مورد

.  است   شده  معرفی  دولتی  هاي کشتی   از  نوعی  عنوان  به  جنگی
  الملل بین   حقوق   در  »جنگی  کشتی«  مفهوم  خود  متأسفانه 

 اشعار   کنوانسیون  3  ماده  که  آنجا  از  اما.  است  نشده  تعریف  عام
مقررات   با  منطق  باید  حاضر  کنوانسیون  مقررات  که  داردمی 

  این  در  توانمی   گردد،  تفسیر  دریاها  حقوق  1982  کنوانسیون
 این  که  چند  هر  نمود،  مراجعه  مذکور  کنوانسیون  به  مورد

.  است  امروزین  ناوهاي   دربرگیرنده  تنها  اي عده   زعم   به  تعریف
)O'Keefe, 2002: 42 ماده  این  در  مذکور  کنوانسیون  29  ) 

  به   متعلق  کشتی   یعنی  جنگی  کشتی: «کندمی   مقرر  خصوص
  عالئم   آن  بیرون  در  که  کشور  یک  مسلح   نیروهاي 
  فرماندهی   تحت  و  دارد  وجود  کشتی  تابعیت  کنندهمشخص

  خدمت   فهرست  در  وي   نام   که   است   کشور  آن  دولت  افسر  یک
 وسیلهبه   کشتی   و  شودمی   دیده   آن  مشابه  یا  و   مربوطه  نظامی
 نیروهاي   مقررات  و  نظام  تابع   که  گرددمی  اداره  اي خدمه

 
البته با توجه به اینکه برخی از این کابل ها از جنس فلزاتی نظیر مس  .  1

 هستند، نمی توان از ارزش تجاري آنها به راحتی چشم پوشی کرد. 
حقوقی کشتی2 وضعیت  در خصوص  مطالعه  براي  رجوع  .  دولتی  هاي 

 کنید به: 

 این  در  گردد،می   مشاهده  که  همچنان  .»باشند می   مسلح
 : دارد وجود عنصر  سه تعریف

 مشخص  بیرونی  عالئم  باید  جنگی  کشتی  آنکه  نخست

 باشد؛  داشته همراهبه خود  با  تابعیت کننده
 مأموریتبه  مقررات  طبق  باید  کشتی  فرمانده  آنکه  دوم
 شود؛  دیده نظامی خدمت لیست در آن نام و شده گماشته
  نظام   تابع  که  گردد  اداره  اي خدمه   به وسیله  کشتی  سوم

 . باشندمی  مسلح نیروهاي  مقررات و
 هواپیماهاي   و  هاکشتی «  جنگی  هاي کشتی  از  غیر  به  اما
  یا   بوده   دولت  یک  تملک  در  شدنغرق   هنگام  در  که  دیگري 
 اهداف  براي   تنها  یا  شدهمی  برداري بهره  آن  توسط

 قرار   استفاده  مورد  دولت  آن  توسط   دولتی  غیربازرگانی
 در  نیز  شوند،می   شناسایی   صورت  همانبه   و   است  گرفتهمی 

  یک   این  .»گیرند می  قرار  زیر آب  فرهنگی  میراث  تعریف  دایره
 غرق   زمان  واقعیات  به  توجه  با  باید  که  است  موضوعی  امر

  از  تعریفی  که  آنجایی  از  دیگر  بیانی  به.  گردد  مسلم  شدن
  نشده   ارائه  »غیرتجاري   اهداف«   یا  »دولت«  نظیر  مفاهیمی 

 به   توجه  با  باید  را   اصطالحات  این  که  رسدمی   نظربه   است،
 مورد  شدن  غرق  وقوع  زمان  در  حاکم  احوال  اوضاع  و  شرایط
 دایره   در«  بند   این  پایانی   عبارت   نهایت   در.  داد  قرار  بررسی
  آن   از  حکایت  »گیرندمی  قرار  زیر آب  فرهنگی  میراث  تعریف

  سایر  داراي   باید  نیز  دولتی  هواپیماهاي   و  هاکشتی  که  دارد 
 زیر  در  ماندن  نظیر   1  ماده  1  بند  الف  قسمت  در  مقرر  شرایط

 2باشند.  دارا را سال 100 مدتبه حداقل آب
 

 گیري نتیجه 
تعریفی از میراث فرهنگی زیر    1982اگرچه کنوانسیون  

توان گفت اصطالح «اشیاء داراي  آب ارائه ننموده است، اما می 
این    303و    149شناختی و تاریخی» در مواد  ماهیت باستان  
به  و  کنوانسیون  زمانی  معیارهاي  دربردارنده  تلویحی  طور 

  حقوقی   ضعیتو« ).  1392(  يمهد  ، یمجنده، محمد و عبدالمالکیبیحب
از    حمایت   ن نسیواکنو   به  نگاهی  با  هشدق غر  جنگیو    لتی دو  يهاکشتی

سال پانزدهم،    ،یفصلنامه پژوهش حقوق عموم،  »آب  یرز  فرهنگی  اثمیر
 .115-141، صص 41شماره 

 سال ǀ 41 شمارة ǀ 1 بهار 1399
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  2001کنوانسیون    1ماهیتی مندرج در تعریف مقرر در ماده  
یونسکو نیز هست. تعریف مزبور که از جامعیت نسبتًا خوبی  

ترین  برخوردار است، از دو جهت محدود شده است که مهم 
ساله است. گرچه این تعریف    100آن همانا محدودیت زمانی  

باستان یا  تاریخی  فرهنگی،  «ماهیت  قید  نیز با  شناختی» 
تفسیرپذیر به  توجه  با  اما  شد  اخیر،  محدود  قیدِ  بودن 

نمی وارد  یادشده  تعریف  دامنه  به  چندانی  کند.  محدودیت 
سال زیر   100بنابراین محدودیت اصلی همان معیار حداقل  

آب بودن است. معیار اخیر باعث می شود طیف وسیعی از  
ها مربوط به الشه ترین آنمیراث فرهنگی زیر آب که معروف

ازکشتی  مانده  برجاي  هواپیماهاي  و  دوم   ها  جهانی  جنگ 
است، نتواند تحت شمول چتر حفاظتی این کنوانسیون قرار 
اشیاء همچنان ذیل مواد   این  این در حالی است که  گیرد. 

مشمول تدابیر حفاظتی مقرر    1982کنوانسیون    303و    149
 در این کنوانسیون هستند. 

کنوانسیون    پیش  2001اگر  رویه  از  نویس یونسکو 
هاي متعاهد در مخیر نمودن دولت  1985کنوانسیون اروپایی  

سال    100براي تحت پوشش قراردادن اشیایی که کمتر از  
برد، این نقصان تا حدود زیادي  بهره می   1در زیر آب بودند،

شد. اما با این حال طبق مقررات کنوانسیون هیچ  مرتفع می 
دولت براي  صورت مانعی  به  که  ندارد  وجود  متعاهد  هاي 

اش جمعی  و  مقررات انفرادي  پوشش  تحت  را  یادشده  یاء 
هایی از سوي  کنوانسیون قرار دهند. انعقاد چنین موافقتنامه 

یونسکو    2001هاي عضو، نه تنها از سوي کنوانسیون  دولت
مورد تشویق و ترغیب نیز قرار گرفته   6منع نشد بلکه در ماده  

توانند مبادرت  هاي عضو می است. از رهگذر این مقرره دولت 
 میراث  بهتر حفاظت هایی نمایند «که موجباتتنامه به موافق 
آب  فرهنگی   این   در  مندرج  مقررات  به   نسبت   را  زیر 

 .نماید» فراهم  کنوانسیون
 

 

 مالی   منابع 
  شده   تهیه   نویسندگان  توسط  مطالعه  این  مالی  منابع

 است. 
 

 منافع   تعارض 
  مالی   حمایت   بدون  که  است  مستقل  پژوهشی  مقاله  این
 حاضر،   ي مطالعه  انجام  در  .است   شده  انجام  سازمانی

 اند.نداشته  منافعی تضاد گونههیچ نویسندگان
 

 منابع 

: مفهوم و  تیمشترك بشر  راثیم   .)1390(  درضایحم  ،یجمال
الملل، جلد دوم: اصول حاکم بر    نی کاربرد آن در حقوق ب

انتشارات فرهنگ   ، تهران:تیمشترك بشر  راثیکاربرد م
 ی. شناس 

عبدالمالکی بیحب و  محمد  ).  1392(  ي مهد  ،یمجنده، 
  با   هشدق غر  جنگی و    لتیدو  ي هاکشتی   حقوقی   ضعیتو«

،  »آب  یرز  فرهنگی  اثمیراز    حمایت  ننسیواکنو  به  نگاهی 
عموم  حقوق  پژوهش  شماره   ، یفصلنامه  پانزدهم،  سال 

41 ،141-115 . 
 

 
 
 
 
 

 
مربوطه ذکر شده  البته باید یادآور شد که معیاري که در پیش نویس . 1

 سال در زیر آب بودن».  100سال قدمت» است، نه « 100است «
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