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Legal Protection and Physical Conservation of Cultural Heritage in the Islamic Republic of Iran 
 

Abstract 

 

The cultural heritage of any country is one of the most basic pillars of consolidating identity, 

creating creativity and national self-confidence through which civilization, customs and 

traditions, business and economic practices, and finally the process of evolution, evolution and 

evolution of human beings throughout history. Identification and analysis of the contract. The 

purpose of this study is to investigate the legal protection and physical Conservation of cultural 

heritage in the Islamic Republic of Iran. The research method is descriptive analytical. The 

results of this study showed that in the first place for scientific, religious and philosophical 

reasons and then due to economic benefits in the tourism industry, the protection of these works 

is essential and in this regard, legislation, appropriate planning and correct movement to build 

Present and future based on historical experiences are considered an inevitable necessity. At the 

national level, the constitution and the law of Iran's economic, social and cultural development 

plan contain provisions for the protection of cultural heritage, as well as measures in the form 

of determining the privacy of cultural monuments, preventing excavation and monitoring and 

controlling the entry and exit of cultural monuments. . 

 

Keywords: cultural heritage, cultural property, cultural monuments, support, protection, Islamic 

Republic of Iran 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5900 

ان
ایر

ی 
الم

 اس
ی

ور
مه

 ج
در

ی 
نگ

ره
ث ف

یرا
ز م

ی ا
یک

فیز
ت 

اظ
حف

 و 
نی

انو
و ق

ی 
وق

حق
ت 

مای
ح

 

 

5900-5916،صص1140یازدهم، بهمن ،شماره پنجمجامعه شناسی سیاسی ایران، سال  (پژوهشی_ میمقاله عل)علمی ماهنامه   

https://doi.org/10.30510/psi.2022.341263.3439 

 

 حمایت حقوقی و قانونی و حفاظت فیزیکی از میراث فرهنگی در جمهوری اسالمی ایران
 1میرجعفریسیدعلیرضا 

 2مریم مرادی

 3نیاعاطفه امینی

 

 چكيده

شور، سي ميراث فرهنگي هر ك سا سطة آن  ترين اركان تحكيم هويت، ايجاد خالقيت ويكي از ا ست كه به وا خودباوري ملي ا

سير تكوين و تكاملشيوه ،تسن توان تمدن، آداب ومي صادي و نهايتاً روند تحول،  سان را در طول تاريخ  هاي تجاري و اقت ان

در  يفرهنگ راثياز م يكيزيو حفاظت ف يو قانون يحقوق تيحماهدف از اين تحقيق بررسي  ايي و تحليل قرار داد.سمورد شنا

در وهلة اول  نتايج اين تحقيق نشالالان داد كه باشالالد.. روش تحقيق از نوع تحليلي توصالاليفي ميباشالالديم رانيا ياسالالالم يجمهور

سفي و پس ازآن  ل علمي،يدالهب ضروري  به دليلمذهبي و فل سم، حفاظت از اين آثار امري  صنعت توري صادي در  مزاياي اقت

اي متكي بر تجارب تاريخي برنامه ريزي متناسب و حركت صحيح براي ساختن حال و آينده در اين راستا وضع قوانين، بوده و

 قانون برنامه توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ايران اساسي و در سطح ملي در قانونگردد. تلقي مي ناپذيراجتنابضرورتي 

و همچنين اقداماتي در قالب تعيين حريم آثار فرهنگي، جلوگيري از  اظت از ميراث فرهنگي ذكر شالالالده اسالالالتمقرراتي در حف

 .حفاري و نظارت و كنترل ورود و خروج آثار فرهنگي تدوين شده است

 

 اموال فرهنگي، آثار فرهنگي، حمايت، حفاظت، جمهوري اسالمي ايرانميراث فرهنگي،  كلمات كليدي:
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 مقدمه. 1

ترين اركان تحكيم هويت، ايجاد خالقيت و خودباوري ملي اسالالت. پهوهد در هر كشالالور، يكي از اسالالاسالالي يميراث فرهنگ

ز حيات طوالني جامعه و تسالالري حاصالالل ا هايارزششالالدن ابهامات تاريخي، شالالناخت  هاي مختلف آن موجب روشالالنزمينه

شالالالود و بالقوه قادر به تعيين مرزهاي فرهنگي جوامع اصالالاليل نهفته در ميراث فرهنگي، به حيات امروزين جامعه مي هايارزش

شري بوده و حداقل سي  ب شنا صلي باز ست )جعفري،  هاملتيكي از عوامل ا نر و فرهنگ ه (.41: 1390و كشورها از يكديگر ا

كشور، همواره در هنر و فرهنگ جهان معاصر خود تأثيري شايسته و  کژئوپليتيخاص آن و موقعيت  هايويهگيايراني به دليل 

ست كه امروزه مي شته ا سزا دا ساعزمينه ازجملهتواند به  شد. هاي بيند همكاريهاي م ست كهالمللي با و  نيقوان اين درحالي ا

ست كه تا نيا انگريب ،يفرهنگ راثيمقررات راجع به م شخص و ثابت يارهايكنون معا ستفاده ياموال فرهنگ فيدر تعر يم  موردا

 ييشالالناسالالا يبرا هياول هايمالک عنوانبهباشالالند كه يم ييارهاياثر مع تيجاد و ماهيا ايقرار نگرفته اسالالت. قدمت محل سالالاخت 

در عصالالر  يحفاظت از اموال فرهنگ .(96: 1390، مطالعات سالالازمان ملل متحد يرانيانجمن ا) اسالالت كاررفتهبه يفرهنگ راثيم

سناد  سط ا ضر تو شد. ايم يو فرهنگ يخياز آثار تار تيحما ياز راهكارها يكي عنوانبه الملليبينحا ست كه  يدر حال نيبا ا

 يفرهنگ راثيحفاظت از م .ديخواهد گرد هاآن يبعد هاينسالاللبه  يفرهنگ راثيآثار سالالبب انتقال فرهنگ و م نيحفاظت از ا

خواهد  يرا در پ يكه روند تكامل تمدن بشر افته،يو سازمان داريبه توسعه پا يابيو دست هاانسان اتيبه ح دنيتعادل بخش يبرا

شت، از چنان اهم ست كه  يتيدا س کيبرخوردار ا  يعيطب يهاطيمح دي. مردم باطلبديرا م يو مردم يدولت ،يجهان ،يعموم جيب

 بيگونه كه با انهدام و تخركه همان رنديكنند و بپذ يخود تلق يدر اجتماعات محل يمعنو ينهاد همبستگ عنوانبهرا  يفرهنگو 

امروزه  .افكنديرا به مخاطره م يمعنو يزندگ زين يخيو تار يفرهنگ راثيم يرانيو افتد،يبشالالالر به خطر م يزندگ يعيطب طيمح

پهوهد در  .(9: 1400)رضايي،  گرفته بر همگان روشن است يدر آن جا يفرهنگ راثيحفاظت از م تيكشورها اهم يدر تمام

جهان را بر آن  يكشورها يتمام ونسكوياست كه  تياهم زئحا قدريبهانسان  يتداوم بقا يبرا يفرهنگ راثياز م موردحفاظت

ست كه  شته ا ست  يرا برا ينينو هايروشدا سعه فرهنگ ديبدون ترد .كارگيرندبه هاآنحفظ و حرا از  توانديم زين يعامل تو

از  يكيامر  نيكه ا شالالوديم يفرهنگ هايارزشخود سالالبب گسالالترش  زين طي، محارتباطدراينمحافظت كند و  يفرهنگ راثيم

ست، ز دارياهداف توسعه پا ترينمهم سبت به لزوم حفظ م سازنديم يجامعه فرهنگ خود را غن کيكه افراد  يزمان رايا  راثين

و  آموزش رايشالالالود، ز ديتأك ديسالالالطوا با يدر تمام زين و پهوهد زشمورد بر نقد آمو نيا در شالالالوند،يم خودآگاه فرهنگي

نيز اين هدف  شرويپكه مطالعه خواهد شد و آثار مثبت خود را به دنبال خواهد داشت،  يموجب رشد و توسعه فرهنگ پهوهد

است كه در داخل  يمرجع نييتع ياول در اموال فرهنگ مسئلهاز طرفي،  .(124: 1400)وكيل و قشالقي نيگجه،  كنديمرا دنبال 

صالح کي شور  سئله نيرا دارد. ا يفرهنگ راثيمربوطه به م نيقوان نيتدو تيك شكل م شور يريگدر  فدرال با  يهاخود در ك

 نهيزم نيدر ا طيبسالال يهااسالالت. در كشالالور حلقابلمورد دارند  نيدولت فدرال در ا االتياز ا کيكه هر  يتيتوسالالل به صالالالح

 يهانهيابعاد و زم ياقدامات مختلف ،ياز اموال فرهنگ تيحفظ و حما يبرا ياز لحاظ مل نياست. همچن تيصالح يمجلس دارا

ست. برخ صورت گرفته ا سائل مربوط به  زين يو برخ يريشگياقدامات، جنبه پ نياز ا يگوناگون آن  جنبه مقابله با آن دارند. م

دارد.  به دنبال يگوناگون حقوق يهانبوده و جنبه ياز مسائل حقوق به دور ياز موضوعات اجتماع ياريهمانند بس ياموال فرهنگ

 راثيم هيجرائم عل نيمرتكب يريشالالالگيو پ بيتعق زيو ن يفرهنگ راثيو مقررات مربوط به م نيقوان ياز همان ابتدا و در برقرار

 ي، در موارد گوناگونيفرهنگ راثيمقررات مربوط به م تيعدم رعا ن،يقوان موجببهو حقوق دخالت و نقد دارد.  يفرهنگ

 ياز سو (.38: 1391نهاد، ييفدا) و مجازات است تعقيبقابلو مقررات مربوط  نيقوان بر اساسجنبه محرمانه داشته و مرتكب 
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از  ياگسالالترده فيتواند در طيم تياسالالت. طرق مختلف حما يفرهنگ راثياز م تيرابطه حما نيدر ا يگريمطلب مهم د گريد

ضمانت اجراها ياخالق هايروش س يدارا تيحما .رديقرار بگ يفريك يگرفته تا  شكال ب شد كه يم يگوناگون و متنوع اريا با

 هاحمايت نيالزمه ا نيبنابرا .اشاره نمود يفريك تيو حما ياجتماع ،ياقتصاد ،ياسيس ،ي، فرهنگياخالق هايحمايتتوان با يم

 هيارزش واجب الحما يمبان نيا يستيآنكه با گريباشد و ديدر جامعه م يو اصول ارزش يو مبان هاارزشاز  يكسريوجود  اوالً

شند در ا ست كه  نيبا شود،  گذارقانونصورت ا ضوع ارزش اياز آن فرد  يمحافظت و نگهبان منظوربهمداخله  سري، مو از  يك

ضع م نيو قوان اتمقرر كه  يمانند اقدامات» رديگيصورت م يفرهنگ راثيكه در حفاظت و دفاع از م ياقدامات شهير كند.يرا و

گسترده جوامع  يدر گرو آگاه« اندشدهطراحي يمعمار يهانهيو گنج يمعامالت قاچاق و خالف قانون آثار هنر تيممنوع يبرا

 .(39: 1391نهاد، ييفداباشد )يم الملليبيناسناد  ريمعاهدات و سا انعقاد قراردادها، قياز طر

سير  شتاق آثار تار يوجود بازارهابا همه اين تفا سيونها و وجود موزهو فرهنگي،  يخيم ص هايكلك صو جهت  جهان در 1يخ

 يآمار سالالرقت و قاچاق اموال فرهنگ دهندهافزايدتواند يدر منطقه كه م يتيو امن ياسالاليتحوالت سالال ريتأثخريد اموال فرهنگي، 

طرا  يباال برا يهانهيهز و الملليبين ي و فرهنگيخياموال تار خريدوفروشخصوص  جامع در يرساناطالع ستمينبود س ،شود

 هايكنوانسالاليون يكاف يعدم ضالالمانت اجرا درنهايتو  الملليبينسالالطح  در يو فرهنگ يخياسالالترداد اموال تار 2يحقوق يدعو

هستند  ييهانامههيموجود در حد توص هايكنوانسيون كهنحويبهي و فرهنگ يخيموجود درخصوص استرداد اموال تار يالمللنيب

 درنهايتو  باشالالنديبرخوردار نم يچندان ييو از ضالالمانت اجرا باشالالديمعضالالو  يكشالالورها يفقط برا هاآن يكه تعهد به اجرا

شتن شناخت كامل از  سترداد سازمان تهيكم تيفعال يحوزه و چگونگندا در سطح  يو گردشگر دستيصنايع ،يفرهنگ راثيم ا

شت كه در اين  الملليبين سئوليت مقالهما را بر آن دا در جلوگيري از تخريب ميراث  غيردولتيدولتي و نهادهاي  يهاسازمان م

هاي دولتي و غيردولتي در حمايت از ميراث داد كه مسالالئوليت سالالازمان خواهيمپاسالالخ سالاللالرا ارائه نماييم و به اين فرهنگي 

 فرهنگي در ايران چيست؟

 

 تاريخچه حمايت از ميراث فرهنگي در ايران. 2

 كندوكاوهاي: شوديماى وارد شدن به بحث حمايت از ميراث فرهنگى ابتدا تاريخچه مختصرى از خروج اموال فرهنگى بيان بر

ستان يهاكاوش مجوز اعطاي با ايران در مداوم و منظم سط شوش، در شناختيبا صرالدين تو سويان به شاهنا  .گرديد آغاز فران

 بود آمده ايران به تركيه و ايران بين مرزى اختالفات حل براى و بود تركيه و ايران مرزى كميسيون انگليسى عضو كه« لوفتوس»

ستانى شهر صله در و داده قرار حفارى مورد را شوش با شياء و حفارى را شوش م1853 و 1851 هاىلسا فا صله ا  به را حا

 .(168: 1396)خسروي و سلطان قيس،  بود داده انتقال بريتانيا يموزه

سل آمدن از پس شوش هايكاوش شيد با ع طول قرن يک به نزديک و شد شروع م1884 سال از ايران، به ديوالفوا مار قد ك

 معروف آن دنظريتجد و شاهناصرالدين توسط ،م.1895 سال ايران در يمحروسه ممالک در قديمه آثار اكتشاف انحصار قرارداد

 درآمد فرانسه انحصار به ايران سراسر در شناختيباستان يهايحفار مظفرالدين شاه، توسط ،م1900 سال در مورگان قراردادبه 

 (.53: 1392)نصرالهي و همكاران، 

                                                           
1 Private Collections 

2 Litigation 
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سفلد را آن اوليه نويسپيد كه عتيقات قانون موسوم به تاريخي -فرهنگي آثار زمينه در قانون نخستين ايران در  و كردههيته هرت

صويب ش به.ه1309 سال آبان در بود شدهليتكم و تجديدنظر گدار توسط سيد ملي شوراي مجلس ت  درآمد. اين اجرا به و ر

 ايران فرهنگي ميراث به مربوط قوانين اساس قانون كه شد. اين معروف عتيقات قانون به كه نوشت فروغي را ذكاءالملک قانون

 صدور حتي و شمرديم مجاز گر كاوش دولت و بين ذكرشده قانون در كه ترتيبي به را مكشوفه اشياي ، تقسيمروديم شمار به

ستيم معاف گمركي عوارض و پرداخت حقوق از را كاشف سهم  نامهآئين ش.ه1311 ماه آبان 28 در .(8: 1400)رضايي، دان

صالحى ضى خريد قانون 1347 آذرماه 26 در و عتيقه آثار به حفظ راجع قانون اجراى ا سات ابنيه و ارا سي  آثار حفظ براى و تأ

 تقسيم شناسي ايران،باستان مركز رئيس باقرزاده فيروز همت به ش.ه 1352 سال آنكه در تا رسيد تصويب به باستانى و تاريخى

 ايران به الحاق قانون ش،.ه1352 مصوب ملي آثار ثبت قانون ازجمله .متوقف شد ناختيشنباستا يهاكاوش در مكشوفه اشياي

سيون سالمي مجازات قانون از موادي و ش.ه 1353 سال در جهان طبيعي و فرهنگي ميراث حمايت كنوان صوب )تعزيرات( ا م

 حفاري كشور، از فرهنگي -تاريخي اموال كردن مصوب، خارج ضوابط از تخلف تخريب، سرقت، بر ناظر كه ش.ه 1375 سال

شديم آن و جز غيرمجاز، سالمي، انقالب از پس سال هفت .با صويب با ا شكيالت قانون ت شور فرهنگي سازمان ميراث ت  در ك

 خود كار رسماً ش.ه1336 سال ابتداي از ايران، فرهنگي ميراث سازمان كل، اداره و چندين مركز ادغام با ش،.ه1364 سال بهمن

 يافت كاربرد ازپيدبيد و شالالد جايگزين بهاي ديگر، تركي و كلمات جايبه فرهنگي ميراث عبارت ،پسازاين .كرد آغاز را

سين سازمان(82: 1393زاده، )ح شور فرهنگي ميراث .  شياء اين بتواند نوعيبه تا نمود تالش ش.ه1378 سال در ك  -تاريخي ا

 سال در سرانجام و .آورد وجود به آنان براي مشخصي فرم و خارج دولتي عادي صورت اموال و شكل از را هنري و فرهنگي

صوب اين ارتباط در را يانامهآئين وقت، دولت ش.ه1382 ساس بر كه نمود م شياء آن، مفاد ا  در هنري فرهنگي و -تاريخى ا

ست. در عمومي نهادهاي و دولتي بخد اختيار سال ا صويب از پس سال يک يعنى ش.ه1383 مردادماه   الذكرفوق نامهآيين ت

ست. در خصوصي اموال مالكين و دارانمجموعه از حمايت ينامهآئين كه شد مصوب وقت دولت توسط مكمل يانامهآئين  ا

 هاآن حقوق و شوديم مشخص غيردولتي و بخد عمومي در هنري و تاريخي فرهنگي، اشياء صاحبان تكليف نوعيبهحقيقت 

 قانون به توانيماسالالالمى  انقالب شالالكوهمند پيروزى از پس كيفرى قوانين ترينمهم از سالالازديم را مشالالخص مرزها و معين

شاره ش.ه1362 سال تعزيرات صاص امر اين به مزبور قانون از 47 و 46 نمود. مواد ا شكوهي بيدهندي،  افتييم اخت )مطهر و 

سالمى شوراى مجلس ش.ه 1375 سال در نهايتاً .(176: 1400 صويب با ا سالمى قانون مجازات ت  تخريب به را آن نهم فصل ا

 از متناسب اجراهاى ضمانت به همراه فرهنگى ميراث عليه جرائم انواع فصل اين در كه داد اختصاصفرهنگى  -تاريخى اموال

صوب ملى آثار حفظ به راجع قانون در مندرج جزايى عناوين .گرديد مقرر 569 الى 558 ماده  ش.ه1347 سال تا ش.ه1309 م

صويب .كردند حفظ را خود قانونى قوت  ميراث عليه جرائم و تعريف طيف سابق عمومى مجازات قانون از مكرر 127 ماده ت

شور فرهنگى سترده را ك شديد را مقرر هاىمجازات و ترگ صيرزاده و همكاران،  كرد ت  هرگونه صدور ممنوعيت .(58: 1388)ن

 يهايحفار جلوگيرى از به راجع قانونى يحهيال اسالمى، انقالب شوراى ش.ه1358 مصوب كشور از فرهنگى -تاريخى اموال

صاً تعزيرات قانون ،رمجازيغ صو صوب تعزيرات خ شديد قانون و ش.ه1375 م شور نظام در گران اخالل مجازات ت صاد ك  اقت

 است. نموده تعيين را جرم با متناسب قانونى يهامجازات و تعريف را فرهنگى ميراث با مرتبط جرائم طيف

 

 ها. يافته3

 مقررات ايران ميراث فرهنگي در قوانين وحمايت از . 1. 3
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شناخت سايي و معرفي مواريث فرهنگي و حفاظت از اين آثار  اهميت  شنا شد در  شده تا در  بهاگرانتمدن ايراني، كو باعث 

ستا  سال به تدوين قوانين  گذارقانوناين را ضعيت قريب به بيد از هفتاد صحيح از اين و همت گمارد  ازيموردنايراني با درک 

شور  كهينحوبه صولي ك ضر مقوله ميراث فرهنگي جاي خود را در اكثر قوانين ا ست بازكردهدر حال حا نهآد و )فعال عراقي ا

اين امر به قانون اسالالاسالالي و سالالاير قوانين  يابيراهنظر به اهميت موضالالوع حفاظت از ميراث فرهنگي و  .(42: 1400همكاران، 

 است. افتهياختصاصدر حقوق موضوعه كشور  لهمسئبه بررسي اين  ربخد حاضكشور،  يتيو حمابنيادي 

سي1 سا شتاد و  :. ميراث فرهنگي در قانون ا صل ه سالمي ايران با توجه به اهميت ميراث فرهنگي، ا سي جمهوري ا سا قانون ا

سمت از  شور، اين ق ستم حقوقي هر ك سي سي در  سا ست كه به لحاظ اهميت قانون ا صاص داده ا ضوع اخت سوم را به اين مو

بناها »دارد: سوم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران چنين مقرر مي گردد. اصل هشتاد وبه بيان اصل مذكور مزين ميمطالب 

شد،  سالمي  انتقالقابلو اموال دولتي كه از نفايس ملي با شوراي ا صويب مجلس  ست مگر با ت صورتي همآنبه غير ني از  كهدر

ذكر « بناها و اموال دولتي»در ابتداي ماده قيد باشد: كه مي توجهقابلاصل چند نكته در تشريح اين « نباشد. فردمنحصربهنفايس 

توجه خويد را تنها به ابنيه و اموال دولتي معطوف داشالالالته و اموال و ابنيه مالكين  گذارقانونرسالالالد مي به نظرگرديده، كه 

مقنن  درواقعباشالالد. كافي نمي تنهاييبهبراي حفظ و صالاليانت از مواريث فرهنگي اين  كهدرحالي ،التكليف ماندهخصالالوصالالي ب

انشالالاء نمايد. « …بناها و اموالي كه از نفايس ملي باشالالد» صالالورتبهمتن اصالالل مذكور را « دولتي»توانسالالت با حذف عبارت مي

قانوني واقع  موردحمايت باشالالد،« نفايس ملي»گردد كه تنها اموالي كه از با دقت در مفاد اين اصالالل چنين مسالالتفاد ميهمچنين 

ساير آثار فرهنگي شد و  شم تاريخي، -خواهد  صل مذكور نخواهند بود. در ادامه اينكهم از عبارت مذكور چنين  ول مقررات ا

صربهكه نفايس ملي  آيدبرمي ساير اموال فرهنگي فردمنح سبت به  صي ن شند وتاريخي مي -داراي احكام و مقررات خا  آنچه با

آثار به نفايس و ساير آثار،  گونهاينبندي د، اين است كه مرجع تشخيص و طبقهرسمي به نظرساير مقررات مربوط مسلم  مطابق

شخيص مرجع مذكور اين اموال دو ويهگي  يا نفايس ملي و عادي، شور خواهد بود. حال چنانچه به ت سازمان ميراث فرهنگي ك

صربه»و « نفيس» صل مذكور مطلقاً ممنوع مي موجببه هاآن وانتقالنقلبودن را دارا بودند، « فردمنح شد. ا اگر آثار  كهدرحاليبا

صد  موردنظر شند و دولت ق صميم بايد مورد موافقت مجلس  هاآن وانتقالنقلجزء اموال نفيس عادي با شد، اين ت شته با را دا

ضمن اينكه برابر نص ماده سالمي قرار گيرد.  صي نيز ممنوع »: قانون مدني 26 شوراي ا صو شخاص خ تمليک يا انتقال آن به ا

خريد اراضالالي و ابنيه و تأسالاليسالالات براي حفظ آثار  نحوهقانون » ازجملهسالالت كه طبق قوانين مالي اين ا پاياني نكته. «باشالالدمي

اموال  وانتقالنقل« ميمجلس شوراي اسال 1/6/66قانون محاسبات عمومي مصوب »و « 1347 آذرماهباستاني مصوب  تاريخي و

گونه اقدام در اين شک هربي 83باشد اما با شمول اصل ب مجوز از مجلس شوراي اسالمي نميو امكانات دولتي منوط به كس

حساسيت قانون اساسي نسبت به ميراث  اگرچه، درمجموعمورد خاص، نيازمند به موافقت مجلس شوراي اسالمي خواهد بود. 

شور  ست و نمي تقديرقابلفرهنگي ك ستا  هايگامتوان ا شتهمثبتي را كه در اين را سد كه مي ، ناديده گرفت اما به نظرشدهبردا ر

 (.29: 1400)ميرمرادي،  باشدسرزمين باستاني و كهن ايران نمي ناقص، شايسته صورتبه همآناختصاص يک اصل، 

اسالالت حاوي  اندازيچشالالماي قوانين برنامه :اجتماعي و فرهنگي ايران . ميراث فرهنگي در قانون برنامه توسالالعه اقتصالالادي،2

جامعه كه در امور مختلف مملكتي اعم از تقنيني،  هايمصلحتو  هاموقعيتاصلي و الزم با درک  هايسياستو  هاگيريجهت

صادي، اجتماعي، فرهنگي و  ضايي، اقت ضباط اجتماعي تهيه، تنظيم طوركليبهاداري، ق اين قوانين  گردد.تدوين مي و برقراري ان

آمده متوقف شد و پس از  به وجوداجتماعي  -تحوالت خاص سياسي به دليلقبل از انقالب داراي سابقه بوده و پس از انقالب 

در  و اند.سائل ميراث فرهنگي اشاراتي داشتهتدوين گرديده است. كه بعضاً به م سالهپنجدوران دفاع مقدس تاكنون چهار برنامه 
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براي مدت پنج سالالال  11/11/1368در تاريخ  قانون برنامه اول توسالالعه گردد:تشالالريح مي اين مبحث موارد مذكور بررسالالي و

هاي متعددي در خصوص امورات مملكتي بوده، اما و تبصره هابخدداراي  باوجوداينكهماده واحده تنظيم گرديده و  صورتبه

قرار نگرفته و تنها در مبحث اهداف كالن  گذارقانون موردعنايتفرهنگي كشالالور ها آن ميراث از تبصالالره كدامهيچدر  متأسالالفانه

 داند و و جهانگردي در جهت تبادل تجربه و گرديايران و توسالالالعهاسالالالت كه تقويت  شالالالدهپرداختهبرنامه به اين موضالالالوع 

 اسالمي با حمايت، تشويق و شناساندن ميراث تمدن و فرهنگ اسالمي و ايراني و كمک به ارتقاء سطح تفاهم و وحدت ملي و

شاركت دهيسازمان س و جذبعمومي  هايم سترش پهوهد، اي غيردولتي در اين زمينه و همچنينرمايهو هدايت   بهبود و گ

مصالالوب  قانون برنامه دوم توسالالعه .(85-86: 1394)مصالالفا،  ، حفاظت و اسالالتفاده مجدد و معرفي ميراث فرهنگي كشالالوراحياء

شد كه حفاظت از ميراث فرهنگي در مي 2/9/1373 صره هابخداز  كدامهيچبا  7قرار نگرفته و تنها بند  موردتوجههاي آن و تب

جوانان نسبت به مواريث غني فرهنگي،  سازيبر آگاهنامحسوس و تنها با تأكيد  به نحويدر اهداف كلي برنامه  3و  2 بخداز 

سالمي و ملي، سئلهبه  ا ست.مير م شور پرداخته ا سعه اث فرهنگي ك سوم تو شاجرات و مباحثات طوالني  قانون برنامه  پس از م

توسط مجمع تشخيص مصلحت تصويب و جهت اجرا  1379شوراي نگهبان سرانجام در سال  ميان مجلس شوراي اسالمي و

تر هاي پيشالالين بسالاليار كاملبرنامهيراث فرهنگي كشالالور نسالالبت به حراسالالت از م در زمينه حفاظت و ابالغ گرديد. قانون مذكور

برنامه سوم توسعه  قانون 114)ماده  باشداين قانون، صدور اشياي عتيقه و ميراث فرهنگي صريحاً ممنوع مي موجببهباشد. مي

روستا را مساعدت و مشاركت در حفظ  قانون مذكور يكي از وظايف شوراهاي اسالمي شهر و .اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي(

، ذكر نموده هاآنغيير كاربري فرهنگي و ممانعت از ت -نگهداري بناهاي فرهنگي و همكاري در حفاظت از ابنيه و آثار تاريخي و

ست.  سازمان ميراث فرهنگي اجازه  165ماده « الف»طبق بند ا سعه به  سوم تو سب موافقت  شدهدادهقانون برنامه  ست تا با ك ا

سدارا سلح يگان پا شور را تحت نظر خود ايجاد نمايد. و در بند ستاد كل نيروهاي م همان ماده مقرر « ب»ن ميراث فرهنگي ك

غيرمجاز و قاچاق ميراث فرهنگي به خزانه واريز گردد و حداكثر معادل  هايحفاريداشته است كه تمام درآمد حاصل از جرائم 

هاي مربوط به تقويت امر حفاظت به كاشفان و هزينهپاداش كشف  عنوانبهاجرايي  نامهآئين بر طبقآن در قالب لوايح بودجه و 

و بناهاي  هابافتحس اجراي امور مرمت و احياي  منظوربه قانون برنامه سالالالوم توسالالالعه، 166ماده « ب»بند  پرداخت گردد.

شوراي -فرهنگي سازمان ميراث فرهنگي در  سازمان مذكور تاريخي، رئيس  سازي و معماري ايران و نمايندگان  شهر در  عالي 

سيون شهرداري  يابند.آن عضويت مي 5 ماده هايكمي شكيالت  شند ت شمند با شهرهايي كه داراي بافت تاريخي ارز همچنين در 

سوي ديگر مطابق بند  تجديدنظرمورد  شد. از  سب ايجاد خواهد  ساختار منا شهر بايد درصدي از « ج»قرار گرفته و  شوراهاي 

درآمد شهرداري شهرهايي كه داراي بافت تاريخي ارزشمند هستند را براي مرمت آثار تاريخي همان شهر اختصاص دهند تا با 

به مصالالالرف برسالالالد. مان ميراث فرهنگي  ظارت سالالالاز بههمچنين در اي ن لت مكلف  ماده دو يداتي از طريق پيد ن  بيني تمه

قانون برنامه سوم توسعه  موجببه باشد.مي از امكانات و جذب اعتبارات يونسكو برداريبهرهداخلي براي امكان  گذاريسرمايه

سازمان  وزارت كشور ونامه اجرايي بند )ج( از ماده مذكور مشتركاً بر عهده سه نهاد ميراث فرهنگي كشور، تدوين آيين تهيه و

ست، شدهدادهقرار  وبودجهبرنامه سه  كهدرحالي ا مبادرت  الذكرفوق، با عدول از دستور قانوني وزيرانهيئتمدونين فوق در جل

 نامهآيين) است كه مجوزي در اين رابطه وجود نداشته است يدر حالاند و اين آن ماده نموده« ب»اجرايي بند  نامهآئينبه تنظيم 

چهارم توسالالعه اقتصالالادي،  برنامه اليحه .(9/3/1380اجرايي قانون برنامه سالالوم توسالالعه اقتصالالادي، اجتماعي و فرهنگي مصالالوب 

به مجلس شالالوراي اسالالالمي تقديم و در جلسالاله علني روز  22/10/1382اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالالالمي ايران در تاريخ 

شنبه مورخ  صويب ر 11/6/1383چهار صالحاتي به ت سعه، 156ماده « ب»سيد. در اين قانون بند با ا سوم تو مورد  قانون برنامه 
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مايت از هنرمندان يا ضالالمن اينكه قانون مذكور در راسالالتاي ح تنفيذ قرار گرفته اسالالت كه در قسالالمت قبل توضالاليح داده شالالد.

صي يا ايجاد كتابخانه را دارند،دارانمجموعه شخ شكيل موزه  صد ت سالمي، هاي فرهنگ ووزارتخانه ي كه ق شاد ا سكن و ار  م

در اختيار اين افراد  اماني، صورتبه فضاهاي دولتي، قرار دادنهاي اجرايي را مكلف به و دستگاه هايشهردار كليهشهرسازي، 

 .(قانون برنامه چهارم 104از ماده « ا»بند ) نموده است

براي  1351 اسفندماهقانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب  طبق مقررات شوراي عالي شهرسازي: .3

سازي و  شهر ساختن برنامه  سنتي و  هايسبکمعماري ايران، همچنين رعايت  اعتالي هنر منظوربههماهنگ  مختلف معماري 

هاي اصولي و مناسب ساختماني يافتن شيوه نوين علمي و فني و هايروشگرفتن  هاي اصيل آن با در نظرجنبه ارائه ضوابط و

ضيات محلي، شرايط اقليمي و طرز زندگي و مقت شور با توجه به  سازي و معماري با  در مناطق مختلف ك شهر شوراي عالي 

عم از اشخاص در اين راستا مالكان اراضي باير شهري ا است. شدهتشكيل ربطذيحضور هشت وزارتخانه و دو سازمان مستقل 

در اين رابطه را تقويم و به دولت  موردنياز هايزمينحفاظت از ميراث فرهنگي  منظوربهباشالالند كه ميو حقوقي موظف حقيقي 

 قدرگراناحياء آثار  . از سالالوي ديگر حفاظت، پهوهد، معرفي و(22/6/1366مصالالوب قانون اراضالالي شالالهري  9ماده ) بفروشالالند

شور  سازمان ميراث فرهنگي ك سنامه  سا سنتي ايران برابر قانون ا سازمان بوده و بند  ازجملهمعماري  از ماده  11وظايف قانوني 

عمراني جامع و تفضيلي در رابطه با مناطق فرهنگي  هايطرادر كليه  اظهارنظر 1/11/64سوم قانون اساسنامه سازمان مصوب 

تاريخي ارزشالالالمند در موارد مذكور و جلوگيري از  -و اماكن فرهنگي هابافتها و حوطهيخي و موافقت نهايي درباره مو تار

ست. وظايف قانوني و ازجملهرا  هاآنتخريب  شور تعيين كرده ا سازمان ميراث فرهنگي ك صاري  ضوع،  انح قوانين ناظر به مو

سبت به سي و اظهارنظر ن سازي و معماري را برر شهر شوراي عالي  شنهادها روش اجراي وظايف  سازي و مقررات پي شهر ي 

شهر و هايطرامربوط به  سازمان ميراث فرهنگي  موردتوجهآن را  رينظا جامع  ست كه همين اختيار اظهارنظر براي  قرار داده ا

ست با اين تفاوت كه بند  شور هم محفوظ ا سازمان ميراث فرهنگي عالوه بر حق  3ماده  11ك سازمان، براي  سنامه  سا قانون ا

 -و اماكن فرهنگي هابافتها و فصالاليلي شالالهري را كه مرتبط با محوطهجامع و ت هايطرار، حق موافقت نهايي درباره نظاظهار

قانوني سالالازمان قلمداد كرده اسالالت كه در حدود  وظيفهرا  هاآنباشالالد، اعطا نموده و جلوگيري از تخريب تاريخي ارزشالالمند مي

توان گفت كه چون قانون اساسنامه سازمان ميراث فرهنگي كشور بعد از قانون شود. ميمواد مربوطه از قانون تعزيرات اعمال مي

شكيل  سازي و معماري ايران  شوراي عاليت صويبشهر شوراي عالي  شدهت سيس  سخ قانون تأ ست، در موارد تعارض، نا ا

تاريخي –و اماكن فرهنگي هابافتها، مصالالالوبات شالالالوراي مذكور در ارتباط با محوطه كليهبوده و  و معماريشالالالهرسالالالازي 

ن ميراث نهايي سالالازما نظراعمالفاقد موافقت نهايي سالالازمان باشالالد اعتبار قانوني نخواهد داشالالت اما براي نحوه  كهدرصالالورتي

تاريخي -و اماكن فرهنگي هابافتها، يلي كه تمام يا بخشالالي از محوطهتفصالالعمراني جامع و  هايطرافرهنگي كشالالور در مورد 

نامه اجرائي بند رسد تدوين آيينبه نظر مي روش مشخصي تعيين نشده است. گيرد، در قوانين موجود،ارزشمند را نيز در برمي

ثبت آثار  كهازآنجايي باشد.مذكور، ضروري ميد اجراي بن نحوهاتخاذ روشي براي  منظوربهقانون اساسنامه سازمان  3 از ماده 11

وظايف و اختيارات سالالالازمان ميراث  ازجمله هاآنتاريخي در فهرسالالالت آثار ملي و تعيين حريم و ضالالالوابط حفاظتي -فرهنگي

ست و -و اماكن فرهنگي هابافت ها،اظت از عرصه و حريم بناها، محوطهحف رعايت قوانين و مقررات ناظر بر فرهنگي كشور ا

موضوع ماده  هايكمسيوناالجرا است، شوراي عالي شهرسازي و معماري و اي همه اشخاص حقيقي و حقوقي الزمتاريخي بر

تاريخي -فاظت از عرصه و حريم آثار فرهنگيقانون تشكيل شوراي مذكور نيز مكلف به رعايت ضوابط قانوني مقرر براي ح 5

در  تاريخي كه–اقدام عمراني در عرصالالاله يا حريم آثارفرهنگي هرگونهكه انجام با توجه به اين ديگرعبارتبهباشالالالند. مذكور مي
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سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري كشور است، بنابراين در مورد اين دسته  اجازهاند، منوط به فهرست آثار ملي به ثبت رسيده

بايد منطبق بر  5ماده  هايكميسيونو  ضرورتاً مصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماري ،تاريخي غيرمنقول–آثار فرهنگي از

شد، شور با سازمان ميراث فرهنگي ك صوب  صوبات  اين در غير ضوابط حفاظتي م سالمي، م صورت بر طبق قانون مجازات ا

سازمان  شهرسازي و معماري، رافع مسلوليت مجرمانه مرتكبين تخريب اثر يا تجاوز از ضوابط حفاظتي مصوب  شوراي عالي 

قانون اساسنامه سازمان  3از ماده  11قسمت اخير بند  حكمبهسازمان مذكور  گردشگري كشور نخواهد بود وميراث فرهنگي و 

شته است و ازجملهكه جلوگيري از تخريب اثر را  همان  7در حدود اختيارات ناشي از بند  تكاليف قانوني سازمان محسوب دا

ايجاد  .(قانون مجازات اسالالالمي 569الي  558مواد ) متخلف يا متخلفين، نزد محاكم عمومي اقامه دعوي كند هيعلتواند ماده مي

بافت مسكوني شهري و  گذارسياستدستگاه اجرايي  عنوانبهشهرسازي و معماري  شوراي عاليهماهنگي كامل بين مصوبات 

شور  شگري ك سازمان ميراث فرهنگي و گرد صوبات  ستگ عنوانبهم ستاه اجرايي د ناظر و مجري حفاظت از بناها،  گذارسيا

تواند نقد بسالالاليار مهمي در حفاظت از ميراث فرهنگي كشالالالور ايفا كند. در تاريخي، مي–رهنگيو اماكن ف هابافت ها،محوطه

هزينه و  و اتالف وقت تاريخي،–اجرائي عمالً موجب تخريب آثار فرهنگي دو دستگاهفقدان اين هماهنگي، مصوبات مغاير اين 

شور  شگري ك سازمان ميراث فرهنگي و گرد سوي  ستگاه عليهطرا دعاوي متعددي از  شوراي عالي د صوبات  هاي مجري م

 .(91: 1394)مصفا، شودكشور مي هايشهرداري ازجملهشهرسازي و معماري، 

مر حفاظت از بناها سراسر كشور موظف هستند كه با سازمان ميراث فرهنگي كشور در ا يهايشهردار :هاشهرداريمقررات  .4

مصوب  هاشهرداريقانون  55از ماده  22بند ) ( همكاري نمايندهابافت ها ومجموعه اماكن، ها،تاريخي )محوطه–و آثار فرهنگي

اصالحات شهري از  مربوط به تأمين احتياجات عمومي وهاي در موقع طرا و اجراي برنامه هاشهرداريچنانچه  .(11/4/1334

فرهنگي  كه موافقت سازمان ميراث اندمكلف ،با آثار باستاني مواجه شوند ،…هاي عمومي، ايجاد تأسيسات برق، آب وقبيل باغ

ميدان مجاور، را  و هاسالالالاختمانميزان حريم، مناظر حفظ آثار،  نحوهسالالالازمان مذكور، راجع به  هايطرارا قبالً جلب كرده و 

به شالالهرداري  خود رامراعات نمايند. همچنين سالالازمان ميراث فرهنگي ظرف سالاله ماه از تاريخ اسالالتعالم شالالهرداري، نظر قطعي 

ضي اعالم مي صره آن 102ماده ) داردمتقا شور، هايشهرداري الذكرفوقبا توجه به مطالب  .(همان قانون و تب سر ك بل از ق سرا

جازهيا صالالالدور  اجرا يات عمراني )اجراي  ا نا، مرمت وعمل جديد ب نا، ت حداث ب ماكن، محوط…ا ها، ا نا ها، ه( در محدوده ب

ستعالم -فرهنگي هايبافتها، بازارها و مجموعه تاريخي و ضوابط حفاظتي ناظر به موضوع، از سازمان ميراث فرهنگي كشور ا

ماني الزم را صالادر نموده و به رعايت ضالوابط مندرج در آن حسالب مورد اقدامات اجرائي را آغاز يا پروانه سالاخت بر اسالاسو 

سبت به رفع آن در حدود ماده  صورت وقوع تخلف ن صادره، نظارت كنند و در  اقدام نمايند.  هاشهردارياز قانون  100پروانه 

 هايكميسيونجامع و تفصيلي مصوب شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و  هايطراسراسر كشور، مجري  يهايشهردار

 از 100مذكور، برابر ماده  هايطراباشالند و از اختيار تعقيب متخلفين از ضالوابط ماده پنج از قانون تشالكيل شالوراي مذكور مي

جامع و تفصيلي تخلف نمايند، ضمانت  هايطرااز ضوابط  هاشهردارياگر خود  باشند. حال، برخوردار ميهاشهرداريقانون 

يم تجاوز به عرصه و حر مذكور وجود ندارد اما چون تخريب، هايطرابه رعايت ضوابط  هاشهرداريم اجراي جزائي براي الزا

صورتيشود، تاريخي جرم محسوب مي-و مرمت بدون مجوز آثار فرهنگي مرتكب افعال مجرمانه مندرج در  هاشهرداري كهدر

طرا  هاآن عليهتواند نزد محاكم عمومي كشالالالور مياز قانون تعزيرات شالالالوند، سالالالازمان ميراث فرهنگي  569لغايت  558مواد 

صرفين قانوني آثار و اماكني كه در فهرست آثار ملي ايران ثبت مي حمايت از مالكيت و دعوي كند.  هايسالشوند، از اولين مت

صوب  شت.  موردتوجه 1309اجراي قانون راجع به حفظ آثار ملي م صو گذارقانونمقرراتي كه  حالبااينقرار دا ص در اين خ
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جدي در حدي كه بتواند مالكين و متصرفين را به معرفي آثار ارزشمند  هايحمايترسيد و وضع نموده است كافي به نظر نمي

ست  –فرهنگي شويق و ترغيب نمايد، يآثار ملتاريخي، جهت ثبت در فهر شدهتدوين ت از مقررات مندرج در  نظرصرف بود. ن

قانون »، تاريخي تصالالويب شالالد –متصالالرفين آثار فرهنگي قانون راجع به حفظ آثار ملي، اولين قانوني كه در حمايت از مالكين و

، الذكرفوققانون  بر اساسد. به تصويب رسي 1355سال بود كه در « عمران شهري قانون نوسازي و 26الحاق يک تبصره به ماده 

شخاص حقيقي ياماك ها وخانه شند و طبق قانون حفظ آثار ملي مصوبا حقوقي ميني كه در تصرف يا مالكيت ا  1309سال  با

صوب سي يا ماده واحده قانون راجع به ثبت آثار ملي م سيده يا مي1352سال  شم ست آثار ملي ايران به ثبت ر سند، ، در فهر ر

عوارض و حق مرغوبيت قانون نوسازي و عمران شهري مصوب از پرداخت  محل كسب و پيشه و تجارت نباشد، كهدرصورتي

 هايحمايتتوسالالعه  منظوربهجمهوري اسالالالمي ايران  گذارقانون. (46: 1398)صالالمدي رندي،  باشالالندمعاف مي 1347آذرماه 

دريافت  کاز امال هاشالالهرداريوسالالط معافيت مذكور را به همه انواع عوارضالالي كه ت تاريخي،-دارندگان آثار فرهنگي قانوني از

سعه داد. مي ساسگردد، تو شهرداري كه در تاريخ  اندشدهثبتني كه در زمره آثار ملي قانون معافيت ابنيه و اماك بر ا از عوارض 

ابنيه، اماكن  كليهبه تأييد شوراي نگهبان رسيده است،  2/12/1371در تاريخ  به تصويب مجلس شوراي اسالمي و 28/11/1371

باشالالند و بناها و اماكني كه در تصالالرف يا هاي تاريخي كه در تصالالرف يا مالكيت سالالازمان ميراث فرهنگي كشالالور ميو محوطه

رسند و اند يا به ثبت ميرست آثار ملي ايران به ثبت رسيدهمالكيت اشخاص حقيقي يا حقوقي است و طبق قوانين مربوط در فه

 .(47: 1398)صمدي رندي،  باشندسازمان مذكور از پرداخت كليه عوارض شهرداري معاف ميهاي تحت پوشد همچنين موزه

شور5 شبرد هر طرا و: . ميراث فرهنگي در قانون بودجه كل ك شک پي صاص اعتبار برنامه بدون  كافي  و بودجهاي نيازمند اخت

موضالالوعي كه  ترينمهمميراث فرهنگي نيز از اين قاعده مسالالتثني نيسالالت.  باشالالد. بديهي اسالالت كه حفاظت ازجهت آن طرا مي

شور قوانين بودجه تاكنون در ستگاه اجرايي مكلف به حفاظت  و موردتوجهاي ك ضرورت همكاري با د ست،  تأكيد قرار گرفته ا

بوده است.  …ات ثبت اسناد و بخشداران و ادار استانداران، ازجملههاي اجرائي از ميراث فرهنگي كشور، از سوي ساير دستگاه

ستگاه ساير د شاركت  صره اما جلب م ست كه در قالب تب شور، موضوعي ا  23هاي اجرائي در امر حفاظت از ميراث فرهنگي ك

از قانون بودجه  23تبصره  موجببهگذارده شده است.  مورداجرامكرراً با اصالحاتي تصويب و به  1369قانون بودجه از سال 

در هر استان كميسيوني متشكل از معاون  باشند،تاريخي مي –حفاظت از بناهايي كه داراي ارزش فرهنگي  منظوربه 1369سال 

سازمان  ستاندار، رئيس  ستان و وبودجهبرنامهعمراني ا شور  ا سازمان ميراث فرهنگي ك شكيلنماينده  ، موارد منعكس در شدهت

سال  صرف تعمير، تجهيز و قابل را با بناهاي تاريخي موج 1369قانون بودجه   برداريبهرهود تطبيق داده و اعتبارات مربوطه را 

صره نمودن اهداف بودجه مي سال  23نمايند. تب صره 1370از قانون بودجه  صوب  23، حدود اجراي تب هاي را به پروژه 1369م

شكل از مديريت  سيوني مت سعه داده و كمي سازمان ميراث فرهنگي و، وزاروبودجهبرنامهسازمان  ربطذيملي تو سكن و   ت م

بيني شالالالده در ه بر اجازه هزينه اعتبارات پيدهاي ملي با بناهاي تاريخي نمود و عالوپروژهبردار را مأمور تطبيق دسالالالتگاه بهره

ستگاه بهرهاهاي تاريخي از محل اعتبارات پيدقانون مذكور براي تعمير و تجهيز اثر، اجازه خريد بن شده را به د بردار اعطا بيني 

ستگاه بهره منظوربه كرد. ساعدت با د ستگاهم شويق د صره مذكور دربردار و ت سال  هاي اجرائي به اجراي مفاد تب قانون بودجه 

سكن و ،1371 سب نظر  وزارت م شد ح سازي موظف  سيونشهر صره، زمين معوض براي تملک امالک  هايكمي ضوع تب مو

 گذاشته شد. مورداجرانيز تصويب و به  1372عيناً در سال  23موضوع تبصره را تأمين نمايد. تبصره 

صره در طول  سال  1372تا  1369 هايسالعملكرد تب شد كه در قانون بودجه  صره 1373باعث  اي پيدا تغييرات عمده 23، تب

سال  سكن و، ع1373كند. در  ضوع  الوه بر وزارت م سازي، تأمين زمين معوض براي تملک امالک فرهنگي، تاريخي مو شهر
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صره در خارج از  شد. بدين ترتيب  محدودهتب سازندگي نيز تكليف  شهرها، به وزارت جهاد  سط دامنهقانوني  ح شمول آن تمام 

ميليارد ريال  20حفاظت از ميراث فرهنگي تا سقف  گرفت. عالوه بر آن مقرر شد كه براي مشاركت مردم در امركشور را در بر

شور قرار دهند يا اين قبيل  –كه بناهاي فرهنگياز درآمد افرادي  سازمان ميراث فرهنگي ك صره را در اختيار  تاريخي موضوع تب

ساير احيا و  اماكن را مرمت، تجهيز، شي و  ضاهاي آموز مالياتي  قبولقابلهاي فرهنگي تبديل كنند، جزء هزينه هايفعاليتبه ف

شود. هاآن سوب  سازمان  مح شد كه  ستم  45سقف جهانگردي تا  و گرديايرانهمچنين اجازه داده  سي ميليارد ريال از طريق 

تبصالالره  1374سالالال در قانون بودجه  احياء اين قبيل آثار هزينه كند. منظوربهبانكي دريافت و زير نظر سالالازمان ميراث فرهنگي 

ستاني حذف و اجازه داده شد كه دستگاه ملي و هايكميسيونمذكور بدين گونه اصالا گرديد كه  هاي اجرائي با نظر سازمان ا

 نسالالبت به خريد، تاريخي منطبق و -هاي مندرج در قانون بودجه همان سالالال را با بناهاي فرهنگيميراث فرهنگي كشالالور، پروژه

 ترآسالالالانرا  23تطبيق، اجراي تبصالالالره  هايكميسالالاليونبدين ترتيب حذف  اقدام كنند. هاآن زبرداري ابهره تعمير و تجهيز و

 .(96: 1394)مصفا، كرد

ستگاه شاركت د ست جلب م سرمايه ترمهمهاي اجرائي و بديهي ا صي به  گذاري در امر پهوهد، حفاظت و از آن بخد خصو

از قانون بودجه  23اقتصالالادي و حقوقي الزم اسالالت كه تبصالالره  اجتماعي،هاي معرفي ميراث فرهنگي كشالالور نيازمند ايجاد زمينه

شمار رود. طبق بند مي 1378سال  سير به  صره مذكور: « الف»تواند نخستين گام در اين م ستگاه»تب ده هاي اجرايي اجازه دابه د

را كه به تشخيص سازمان ميراث فرهنگي، داراي ارزش  ييهاساختمان ،بيني شده در اين قانونهاي پيدشود، از محل بودجهمي

سازمان ميراث فرهنگي  موردنظرهاي فرهنگي و تاريخي هستند و با كاربري ستگاه، قابل تطبيق هستند، خريداري و با نظارت  د

شهرسازي و  مسكن وهاي اقدام نمايند. براي تحقق اين هدف، وزارتخانه هاآنبرداري از ور، نسبت به تعمير، تجهيز و بهرهكش

سازندگي  ستگاه اندموظفجهاد  ضاي د شنده با تقا سبت به تأمين زمين جايگزين براي اجراي اجرايي خريدار و موافقت فرو ، ن

ساس «موضوع اين بند، با دريافت بهاي عادالنه اقدام نمايند. هايساختمانامالک و  و تملکاين حكم  صره « ب»بند  بر ا  23تب

موارد مصرف اعتبار  گذارقانوناست كه  شدهگذاشتهاعتباري در اختيار سازمان ميراث فرهنگي كشور  1378قانون بودجه سال 

تاريخي، مساعدت به بخد غيردولتي تعيين كرده است. مساعدت مالي مذكور از سوي -مذكور را عالوه بر خريد آثار فرهنگي

را تقبل نمايد. در  آثار تاريخيدرصد هزينه مرمت و تعمير بناها و  50متصرف است كه مالک يا  پذيرامكانسازمان قانوناً زماني 

صورت  صد ديگر هزينه 50اين  سقف اعتبار  الذكرفوقهاي الزم براي انجام امور در سازمان ميراث يافتهتخصيصتا  سوي  ، از 

شد. شور تأمين خواهد  ساعدت مذكور را مح گذارقانون فرهنگي ك صره اخيرالذكر، م ست در بند ب تب دود به آثاري كه در فهر

تاريخي -رمت آثاري كه داراي ارزش فرهنگيتواند حتي براي حفاظت و منكرده اسالالت و سالالازمان مي شالالدهثبتآثار ملي ايران 

ست آثار ملي ايران بوده ولي هنوز د شدهثبتر فهر سقف مقرر در قانون، اندن ساعدت كند. تا   رفت كهعليرغم آنكه انتظار مي م

صره مطرو سال تكوين يافته به نحويحه تب شد و به ازاي آن مواردي به  موردتوجه 1384تر در قانون بودجه  قرار گيرد، چنين ن

 .(.183: 1400)مطهر و شكوهي بيدهندي،  شرا ذيل مقرر گرديده است

ميليارد ريال در اختيار سالالازمان ميراث فرهنگي و گردشالالگري  50و جهانگردي تا مبلغ  گرديايرانگسالالترش  توسالالعه و منظوربه

هاي قديمي و ساير خانه ،ي و حقوقي براي مرمت كاروانسراهامشاركت با افراد حقيق ايو اجازه  گيرد تا نسبت به خريد،قرار مي

امالک و اموال( ملي نفايس ) اسالالتثنايبهتمليک  شالالرطبهو اجاره فروش  هاي پذيرايي و خدماتي،به واحد هاآنتبديل  اماكن و

هاي اقامتي ميليارد ريال براي احداث اردوگاه 15اقدام نمايد و سازمان نيز موظف است از اعتبارات برنامه گردشگري خود مبلغ 

ميليارد ريال براي پشالالتيباني اردوهاي راهيان نور جهت بازديد از  50همچنين مبلغ  در مناطق عملياتي جنوب و غرب كشالالور و
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سيج هزينه نمايد همچنين مكلف ميطق عملياتي جنوب و غرب با هماهنگي نيروي مقاومت منا شد مبلغ ب ليارد ريال از مي 20با

حفظ آثار و  منظوربهميليارد ريال نيز  10هاي سالالالازمان جهت كمک و احداث موزه بزرف دفاع مقدس و محل اعتبارات موزه

ستانمقدس در  دفاع هاييادماندفاع مقدس و احداث  هايارزش دفاع مقدس  هايارزشبا هماهنگي بنياد حفظ آثار و نشر  هاا

اي به حقوق مالكانه خدشالاله فهرسالالت آثار ملي، اثر درثبت  هرچند .(1384قانون بودجه سالالال  10بند الف تبصالالره ) هزينه نمايد

صرف وارد نمي صرفين حق مالكيت و ت قانون راجع به حفظ آثار ملي  5ماده ) كنندكماكان حفظ مي خود راآورد و مالكين و مت

قوانين ناظر به حفاظت از اين قبيل آثار محدود به ضوابط حفاظتي  بر اساسحقوق مذكور  ذلکمع. (1309آبان ماه  12مصوب 

اين قبيل آثار  و دارندگانمالكين  حمايت از منظوربهشالالالود لذا دولت از عين اثر بوده و از اين حيث باعث تضالالالرر مالكين مي

 قانوني مختلفي را در قالب قوانين وضع نموده است. هايحمايت

سالمي ايران  گذارقانون (1 سعه حمايت از منظوربهجمهوري ا صرفين آثار فرهنگي تو ست  تاريخي كه در–مالكين و مت فهر

 كرده اسالالالت.اين قبيل امالک را تحت شالالالرايطي از تمام يا نصالالالف ماليات بر درآمد معاف  ،اندشالالالدهثبتآثار ملي ايران 

مجلس شالالوراي اسالالالمي، امالكي كه طبق قوانين  1371مصالالوب مسالالتقيم  هايمالياتاصالالالحي قانون  15ماده  موجببه

رسند، در صورت انتقال به سازمان ميراث فرهنگي كشور نسبت مربوطه در فهرست آثار ملي ايران به ثبت رسيده يا مي

درصد ماليات  50نسبت به  ماند،كه مالكيت در دست اشخاص باقي مي قطعي و در ساير موارد وانتقالنقلبه كل ماليات 

 معافيت مالياتي برخوردار خواهند شد. درآمد امالک، از مربوط به درآمد موضوع فصل ماليات بر

و  موردتوجهتاريخي كشور –فرهنگي از آثارمومي در امر حفاظت از سوي ديگر ضرورت جلب همكاري و مشاركت ع (2

اماكن  مرمت آثار و بناها و قرار گرفته و براي تشالالالويق و ترغيب مردم براي مشالالالاركت در حفاظت و گذارقانون تيعنا

هايي كه اشخاص ينهاجازه داده است كه كليه هز 1378و  1377بودجه سال  از قانون 8تاريخي در قالب تبصره –فرهنگي

 هاآندرآمد مشمول ماليات  از كنند،قبيل اماكن ميحقيقي و حقوقي خير و فرهنگ دوست صرف حفاظت و مرمت اين 

روش اعطاي  شالالود نيز خواهد بود.علي الراس اخذ مي هاآنشالالود. اين موضالالوع شالالامل كسالالاني كه ماليات كسالالر مي

ياتي براي اشالالالخاص حقيقي و حقوقي كه در امر حفاظت، پهوهد و معرفي ميراث فرهنگي كشالالالور  هايمعافيت مال

شاركت  ستگاه و بهم ساعدت ميهد سعه آن دراي دولتي و ملي م ست كه تو شي ا تواند به آتي، مي هايسال نمايند، رو

 .(67: 1392)نصرالهي و همكاران،  بيانجامد يفرهنگمرتبط با ميراث  هايفعاليترونق مشاركت عمومي در 

پرداخت حق  دارات دولتي از، ا1334مصوب  ييعشر اجرابرابر قانون معافيت ادارات دولتي از پرداخت حق الثبت و نيم  (3

سازمان ميراث فرهنگي  باشند. بديهي است كه يكي از ادارات دولتي،الثبت و نيم عشر اجرائي اموال غيرمنقول معاف مي

شر اجرائي آن  سازمان جهت ثبت اموال غيرمنقول خود از پرداخت حق الثبت و نيم ع ست كه بدين ترتيب آن  شور ا ك

 باشد.معاف مي

و طبق قوانين موجود در فهرست آثار ملي به ثبت  قرار داشتهاماكن تاريخي كه در تصرف يا مالكيت اشخاص  ها وخانه (4

شند، از پرداخت عوارض و شه و تجارت نبا سب و پي سيده و محل ك سازي و ر ضوع قانون نو عمران  حق مرغوبيت مو

 .(1347 قانون نوسازي و عمران شهري مصوب 26ماده  5تبصره ) باشندشهري معاف مي

گونه حقوق و عوارض گمركي و آن قسالالالمت از عوارض ان ميراث فرهنگي از پرداخت هرمركز آموزش عالي سالالالازم (5

مصالالوب هاي كشالالور قانون معافيت گمركي كاالهاي دانشالالگاه) باشالالندمعاف مي يو انباردارباربري  اسالالتثناءبهغيرگمركي 

سات آموزش عالي و تحقيقاتي از  1344 س ستفاده مل شگاهگمركي  هايمعافيتو قانون ا صوب  هادان  ذكرقابل .(1350م
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باشالد مي هاشالهرداريزمينه حمايت از ميراث فرهنگي در مورد عوارض مربوط به  مالي در هايمعافيتاينكه مواردي از 

 گردد.تكرار مطلب در اينجا خودداري مي بند سوم همين مبحث مفصالً توضيح داده شد و از كه در قسمت ب از

 

 وضعيت حقوقي حمايت از ميراث فرهنگي. 2. 3

شور در جهان كنوني ياد  عنوانبهاز ميراث فرهنگي  سعه  توانديم ،مللفه. اين شوديمخميرمايه حفظ، بقا و اعتبار هر ك زمينه تو

صادي، علمي و اجتماعي كشور را فراهم  بروز و ظهور حس پيوستگي و  ساززمينه. ميراث فرهنگي در هر كشوري دينمايماقت

ست. اين حس كه امروزه از آن  شور ا ستگي ميان مردم يک ك شوب و كننديمحس هويت ملي ياد  عنوانبههمب ، در دنياي پرآ

قدرت نرم كشورها  يهامللفهپيشين يافته و از عوامل و  يهادههاز  ترپررنگو  ترمهم مراتببهكنوني نقشي  ومرجهرجآكنده از 

. هر ملت و دولتي از طريق نگاه به گذشالالته تاريخي و فرهنگي خود، امكان شالالناسالالايي و بازيابي ديآيمدر روزگار ما به شالالمار 

سنيبدو  كنديمهويت ملي خود را پيدا  ضمين لهيو ستمرار و بقاي خود را ت شر ميراث كنديم، ا سي و بازن . افزون بر اين، برر

شود و  توانديمفرهنگي هر كشور  در ميان  نفساعتمادبهبه  توانديمبه تقويت حس خودباوري در ميان مردمان آن كشور منجر 

سلبيانجامد و در نتيجه، زمينه ارتقا، حس خالقيت و نوآوري را براي  هاآنميراث داران  مند و )نهندي آينده فراهم نمايد هاين

 ورسالومآداب، ميراث فرهنگي از تاريخ، پيشالينه فرهنگي، هنري و علمي، آثار تاريخي، يطوركلبهبنابراين،  (.81: 1389الياسالي، 

شک بايد دارديبرمو... پرده  هاملت شر آن را به  عنوانبه، تا جايي كه بدون  صاديق حقوق فرهنگي ب شري در ميان م يک حق ب

، اين حق مردمان هر كشور است كه از ميراث فرهنگي گذشتگانشان درواقع. برآمدرسميت شناخت و در راستاي حفاظت از آن 

 نظام در جهاني و ملي دغدغه يک عنوانبه آثار، اين از حفاظت ضالالرورت كه اسالالت خاطر همين به گردد،  حمايت يدرسالالتبه

 اهميت درک با ايران اسالمي جمهوري اساسي قانون ويههبه ايران حقوقي نظام راستا، اين در. است تبلوريافته كشور هر حقوقي

 قانون اساسي مقرر داشته است: 83رورت حفاظت از ميراث فرهنگي، در اصل ض و

 همآنبه غير نيسالالت مگر با تصالالويب مجلس شالالوراي اسالالالمي،  وانتقالنقلبناها و اموال دولتي كه از نفايس ملي باشالالند، قابل » 

شد فردمنحصربهاز نفايس  كهدرصورتي شده از ميراث فرهنگي «. نبا صل ياد ست، ولي  صراحتبههرچند ا  توانيمنامي نبرده ا

گفت به يكي از حقوق فرهنگي مردم در برابر دولت، يعني حق حفاظت از ميراث فرهنگي و معنوي كشالالالور پرداخته اسالالالت. 

صل، به تكليف دولت مبني بر حفاظت از آثار تاريخي، ممنوعيت و محدوديت انتقال درواقع ست.  شدهپرداخته هاآن، در اين ا ا

، ترويج فرهنگ و مباني 1386قانون مديريت خدمات كشالالوري مصالالوب سالالال  8 يماده« ط»و « ز»افزون بر آن، برابر بندهاي 

تكاليف دولت است.  ازجملهاز ميراث فرهنگي در زمره امور حاكميتي و  اسالمي و صيانت از هويت ايراني، اسالمي و حفاظت

صيانت به معناي انجام  درواقع شور  منظوربه ييهاتيفعالاين  صوص، من ست. در اين خ شور ا سداري از ميراث فرهنگي ك پا

 يهاشرفتيپرهنگي و برخورداري همه شهروندان از آثار و فوايد توسعه ف بينيپيدنيز ضمن  1395حقوق شهروندي مصوب 

شناسايي احترام 95ماده فرهنگ )مختلف  يهاجنبهعلمي، مشاركت در حيات فرهنگي و حمايت متوازن از  ( و همچنين ضمن 

در  98( در ماده 96ماده ) يملبخشالالي از ميراث فرهنگي در چارچوب هويت  عنوانبهفرهنگي مردم ايران  يهاتفاوتبه تنوع و 

دولت مكلف به حفظ و حراسالالالت از ميراث تمدني و فرهنگي و حفظ »: دارديممورد حق بر حفاظت از ميراث فرهنگي اعالم 

ست يهاگروهبه  هاآناز تعلق  نظرصرفآثار، بناها و يادبودهاي تاريخي  ست كه قوانين و مقررات «. مختلف فرهنگي ا گفتني ا

از  برداريبهرهمشروطيت تاكنون به تكليف دولت در زمينه بررسي، شناسايي، مستندسازي، ثبت، حفاظت و گوناگوني از صدر 
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با عنايت به آنچه ذكر شالالد، در راسالالتاي تحقق حق بر حفاظت از ميراث فرهنگي، اقداماتي توسالالط  .آثار تاريخي پرداخته اسالالت

 :است شدهانجامبه شرا زير  جمهوررئيسمعاونت پهوهد و ترويج قانون اساسي معاونت حقوقي 

فرهنگي مصوب  -تاريخي هايبافت احياي و مرمت از حمايت قانون 8و اصالا ماده  2تدوين اليحه الحاق يک بند به ماده ( 1

اسالالالالمي و يادگار -ميراث و گنجينه فرهنگ و تمدن ايراني عنوانبهفرهنگي  -تاريخي هايبافتحفاظت از آثار و  :2/4/1398

سترده تخريب و  هاآنخالقيت ملت ايران و انتقال  سل بعد و مقابله با حجم گ شهرها و  توجهيبيبه ن شمند در  به اين آثار ارز

وظايف دولت  لهازجممنشور حقوق شهروندي،  98قانون اساسي و ماده  83روستاهاي كشور، امري ضروري و در اجراي اصل 

 و مرمت از حمايت قانون ازجمله هاآنجمهوري اسالمي است. نظر به قوانين مصوب ناظر بر حمايت از آثار يادشده و مالكان 

بازنگري و تكميل قانون يادشده براي رفع مشكالت در اين  ضرورت و 2/4/1398 مصوب فرهنگي - تاريخي هايبافت احياي

سبت به حفاظت از آثار و  يادغدغهحوزه و با توجه به  شت، اين  هايبافتكه ن شور، وجود دا ستاهاي ك شهرها و رو تاريخي 

سات متعدد با  سي و با برگزاري جل ستگاهاليحه پس از چهار ماه برر اث فرهنگي، مير وزارت با همكاري ههيوبهاجرايي  يهاد

شگري و  ستيصنايعگرد ستگاهو ديگر  د ستفاده و هاد سان نظرات از ا شنا شتر حفاظت منظوربه غيردولتي، كار  و آثار اين از بي

سي، )نهندي شد تهيه هاآن مالكان از حمايت سي جهت اليحه اين. (96: 1389مند و اليا صويب و برر  16/8/1399 تاريخ در ت

ست بررسي دست در دولت در اكنونهم و شد تقديم دولت هيئت به از پرداخت ماليات  معافيتنظير . در اين اليحه امتيازات ا

، خريد و بيمه برداريبهرهدرآمد اختصالالاصالالي براي وزارت ميراث فرهنگي جهت مرمت، احيا،  بينيپيد بر درآمد آثار تاريخي؛

 -؛ تهاآناز  برداريبهرهبه مالكان اين آثار براي مرمت، احيا و  بهرهكمبودجه، اعتبارات و تسالالالهيالت  ينيبديپ آثار تاريخي؛

حمايت وزارت  درنهايتو  به نگهداري اين آثار ندارنداختصاص زمين معوض توسط دولت به اين مالكاني كه توانايي يا تمايل 

 .شده است بينيپيدبراي اين مالكان  ...فعال در حوزه ميراث فرهنگي و نهادمردم يهاتشكلميراث فرهنگي از 

صرفان قانوني و بهره نامهآيينتهيه  (2  –تاريخي  هايبافتبرداران غيردولتي و خصوصي آثار غيرمنقول و حمايت از مالكان، مت

 و حمايت بر مبني دولت تكليف لحاظ با و هاآن حفظ ضالالالرورت و كشالالالور در تاريخي آثار زياد تعداد به توجه با: فرهنگي

اسالالالمي و پيرو ارسالالال اليحه -و گنجينه فرهنگ و تمدن ايراني ميراث عنوانبه فرهنگي-تاريخي هايبافت و هاآن از حفاظت

ماده  به  ند  حاق يک ب ماده  2ال  مصالالالوب فرهنگي الالالالالال تاريخي هايبافت احياي و مرمت از حمايت قانون 8و اصالالالالا 

 ديگر و فرهنگي ميراث وزارت همكاري با معاونت اين تصالالالويب، براي دولت هيئت به حقوقي معاونت توسالالالط 2/4/1398

ستگاه ستفاده و هاد سان نظرات از ا شنا صه، اين در غيردولتي كار صرفان مالكان، از حمايت نامهآيين عر  بردارانبهره و قانوني مت

 ربطذيهاي در فهرست آثار ملي و ديگر فهرست شدهثبتفرهنگي -تاريخي هايبافت و غيرمنقول آثار خصوصي و غيردولتي

در دست بررسي در  اكنونهمدولت تقديم شد و اين اليحه  هيئتبه  16/8/1399را تنظيم و جهت بررسي و تصويب در تاريخ 

ست. سبه شامل نامهآيين اين در شده بينيپيد امتيازات و هاحمايت از برخي  دولت ا شعاب يهانهيهز محا صرف و ان  آب، م

ضالب دفع و گاز و برق صارف تعرفه مبناي بر فا شدن محا فرهنگي؛ يهايكاربر م مرمت و احياي آثار تاريخي  يهانهيهزسبه 

؛ اسالالالتفاده مالكان از حق بر هاآنمالياتي؛ آموزش به مالكان اين آثار در حفاظت، مرمت و احياي  قبولقابل يهانهيهز عنوانبه

صدور مجوز تغيير كاربري به  سريع در  سهيل و ت صوير اين آثار؛ ت شگري و فرهنگي؛ يهايكاربرت ايجاد بانک اطالعاتي   گرد

در ادارات ميراث فرهنگي  گذارانسالالرمايهو دفتر مشالالترک مالكان و  هاآنو خريد  گذاريسالالرمايهتاريخي براي  هايبافتآثار و 

 شود.مي ...ايجاد سهولت در دسترسي مالكان اين آثار به مصالح مناسب جهت مرمت و احياي آثار و درنهايتو  هاشهرستان
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ماده « الف»در راستاي اجراي بند : خدمات و جامعه محلي كنندگانارائهتهيه و تدوين منشور حقوق و تكاليف گردشگران و ( 3

سعه و برابر بند  1000 شم تو ش صوب  2جدول  14قانون برنامه  شگري م سعه گرد دولت،  هيئت 29/4/1399سند راهبردي تو

خدمات  كنندگانارائهمكلف شد با همكاري وزارت ميراث فرهنگي، منشور حقوق گردشگران و  جمهوررئيسمعاونت حقوقي 

كدهاي( اخالق گردشالالگري را تدوين كرده و به تصالالويب برسالالاند. در اين راسالالتا در پاييز منشالالور )با  راسالالتاهمو جامعه محلي 

شوري با  نويسپيد، 1399 سه بخد مجزا  45من شد كه در  شگران و ماده تهيه و تدوين   كنندگانارائهبه حقوق و تكاليف گرد

حق حيات امنيت  -بدين شرا است: الف نويسپيدخدمات و جامعه محلي پرداخته است. برخي از حقوق گردشگران در اين 

سايل  صي، خودرو و و شخ سايل  سكونت، و صي، محل اقامت،  صو صونيت جان، مال، حقوق، حيثيت، زندگي و حريم خ و م

آب و غذاي بهداشتي و مناسب، دسترسي آسان و كافي  ازجملهمناسب لوازم اين حق  نيتأمدگي شايسته و حق زن -نقليه؛ ب

به خدمات بهداشالالتي، درماني، دارويي، محيط بهداشالالتي و مطلوب، وسالالايل و امكانات رفاهي مناسالالب و كافي از قبيل هتل، 

حق ورود به كشالالور و آزادي تردد در داخل كشالالور و مناطق مقصالالد گردشالالگري مطابق قوانين و مقررات  -رسالالتوران و...  

سالمي ايران؛ تجمهو شورهاي د -ري ا شور متبوع خود و يا ك شگري به ك صد گرد شور مق يگر و... و تكاليف حق خروج از ك

شگران نيز  شگري؛شامل گرد صد گرد ستمحيطز حفاظت ا رعايت كامل قوانين، مقررات ملي و محلي مقا صد  زي طبيعي مقا

در معاونت  نويسپيداين  اكنونهمباشد. مي ...گي و طبيعي وپاسداشت و محافظت از آثار و ابنيه تاريخي، فرهن و  گردشگري

 .حقوقي در جلسات مشترک با وزارت ميراث فرهنگي و كارشناسان بخد خصوصي حوزه گردشگري در حال بررسي است

 

 قوانين حفاظتي ناظر بر ميراث فرهنگي. 3. 3

صي از واژه در قوانين راجع به حفاظت از ميراث : . تعيين حريم آثار فرهنگي1 شور، تعريف خا شده « حريم»فرهنگي ك ارائه ن

و قوانين  (139تا  136مواد ) اسالالت اما با توجه به اهداف متصالالور از تعيين حريم و تلفيق مفاهيم مسالالتخرج از مواد قانون مدني

از نظامنامه  9و ماده  1364قانون اساسنامه سازمان ميراث فرهنگي مصوب  3از ماده  12بند ) ناظر به حفاظت از ميراث فرهنگي

عبارت است  تاريخي غيرمنقول، –حريم يک اثر فرهنگي »توان گفت: ، مي(1311اجرايي قانون راجع به حفظ آثار ملي مصوب 

ضي و امالک پيرامون اثر كه  شي از ارا ضوابط علمي و حفاظت از عين اثر و كمال انتفاع فرهنگي از آن، منظوربهاز بخ  تعيين و 

ضي و امالک واقع در حريم، با توجه به اهداف فوقفني الزم  ستفاده از ارا صمدي رندي،  «شود.الذكر تعيين ميبراي ا (1398 :

217.) 

اهي است كه هم است، ديدگ يافتهتجليظر به حفاري كه در تقنين مقررات نا شناسيباستانبه مقوله  گذارقانوننگاه : . حفاري2

از  22و  21از قانون راجع به حفظ آثار ملي و مواد  12ماده  بر اسالالالاس گيرد.دربر ميهم حفاري تجاري را  حفاري علمي و

كشف آثار ملي، تحقيقات علمي و كشف اسناد و مدارک تاريخي براي مطالعه  منظوربهنظامنامه اجرايي همان قانون، اگر حفاري 

ساير هايتمدن سبات آن با  ستاني ايران و منا مذكور نوع ديگري از  قانون شود.انجام پذيرد، حفاري علمي ناميده مي هاتمدن با

حفاري را كه هدف از آن تحقيق و مطالعات علمي نبوده بلكه منظور از انجام آن صالالالرفاً اسالالالتخراج آثار تاريخي براي اهداف 

نيه و اماكني كه در صالالدور مجوز حفر حفاري در اب به رسالالميت شالالناخته اسالالت.« حفاري تجاري»تحت عنوان  تجاري باشالالد،

ست، به  شدهثبتفهرست آثار ملي  شخاص ممنوع بوده و هاشركتا ست كه اين مجوز را  و ا سازمان ميراث فرهنگي مكلف ا

البته شايسته است اماكني كه  .(1309قانون راجع به حفظ آثار ملي مصوب  12و  11مواد ) صرفاً به ملسسات علمي اعطاء نمايد
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از  مشمول مقررات فوق گردند تا از تخريب و باشد نيزلي داليل و قرائني بر آثار تمدن در آن موجود ميهنوز به ثبت نرسيده و

 .(96: 1389مند و الياسي، )نهندي بين رفتن احتمالي چنين آثاري جلوگيري شود

صدور )قاچاق3 صوب قانون راجع به حفظ آثار ملي : (. ورود و  سوب و مرتكب را ، قاچاق اموال فرهنگي را جرم 1309م مح

، همچنين ماده 18و  16مواد ذكر با توجه به مفاد منظر قانون اخيرال مسالالتحق مجازات دانسالالته اسالالت اما قاچاق اموال فرهنگي از

بدون پرداخت حقوق و عوارض مقرر انجام  باشالالد كه بدون كسالالب مجوز واجرايي آن صالالرفاً شالالامل مواردي مي نظامنامه 47

يا نشده باشد را منوط به اجازه  شدهثبتآنكه در فهرست آثار ملي  صدور اموال منقول فرهنگي را اعم ازيافت. يعني ورود و مي

ست.دولت مي سته ا صويب قانون  دان شياء عتيقه  معافيت ورود و»با ت صيل و معتبر-فرهنگي و آثارصدور ا  از حقوق و هنري ا

ابق وضع شد كه صدور اموال تر از قانون سپيشرفته مراتببهراتي مقر 1354ل نامه مربوط به آن در ساو آئين« عوارض گمركي

مطلقاً ممنوع اعالم نموده بود. اما با توجه به اينكه در  تاريخي را كه در فهرسالالت آثار ملي ايران به ثبت رسالاليده اسالالت،–فرهنگي

نشالالان  خوبيبهبود،  نشالالدهثبتان تاريخي منقول در فهرسالالت آثار ملي اير-ون مذكور حتي يک مورد اثر فرهنگيزمان اجراي قان

شريفاتي بودهدهد كه مواد مربوط به ممنومي صدور، مقرراتي ت ست.عيت  تا اينكه در  اند كه عمالً امكان اجراي آن فراهم نبوده ا

 –اموال فرهنگياشياء عتيقه ) هرگونهآن صدور  بر اساساي را به تصويب رساند كه شوراي انقالب اسالمي مصوبه 1358سال 

شد تاريخي( و شور ممنوع اعالم  صويب) هنري از ك صدور  نامهت شياي عتيقه و هنري وزر  هرگونهدرباره ممنوعيت  سا  ميو 

 كليه غيرقانوني درآمد و صالالالورتبهتاريخي از كشالالالور كامالً  -. از اين تاريخ به بعد خروج اموال فرهنگي(22/10/1358مورخ 

 عوامل قاچاق اين اموال شدند. عليهعوامل انتظامي مكلف به مبارزه 

 

 گيرينتيجه

شرفتهمواريث فرهنگي از  سياسي، روابط حقوقي، برخوردسوابق علمي، ارتب هنري جوامع، صنعتي و ايپي هاي اجتماعي، اطات 

 هايتمدنآگاهي از سالالالرگذشالالالت  مختلف حكايات فراواني دارند. هايدوراناقوام در طول  ورسالالالومآدابمنازعات، مذهب و 

شته و تحوالت شري دا سهم عظيمي در مدنيت ب ست كه  شئونات تاريخي يک ملت يا قوم ا شنگر  اجتماعي مولود  مختلف رو

از سوي ديگر به داليل مذهبي و فلسفي،  شناخت هويت ملل مختلف و علمي و ليبه داللذا در وهله اول  است. شئوناتهمين 

و آحاد جامعه مورد تأييد قرار گرفته است. همچنين امروزه صنعت  هادولتيكي از وظايف  عنوانبهحفاظت از ميراث فرهنگي 

صادي را در كشورهايي كه داراي جاذبه ترينبزرفجهانگردي  باعث  تاريخي هستند، ايجاد نموده و –هاي فرهنگيتحوالت اقت

ست. با اين توصيف حمايت و شده ا سعه ارتباطات و فرهنگ  سي و تو سيا ضرور حفاظت از ايجاد ثبات  ي و ميراث فرهنگي 

باشند، جوامعي نظير ايران كه هنوز با ضروريات اوليه اجتماع درگير مي دراين در حالي است كه  باشد.واجد اهميت فراوان مي

توانند از اولويت بااليي برخوردار الزم قرار گرفته و نمي موردتوجهمربوط به ميراث فرهنگي كمتر  هايفعاليتنقد و اهميت 

در حيطه مسالالائل مربوط به ميراث فرهنگي و گسالالترش  گذاريقانون هفتادسالالالقدمتي بيد از  باوجودكه  روسالالتازاين. باشالالند

همان  طبيعي و انسالالاني جامعه صالالنعتي امروز، تهديدكنندهعوامل مخرب و  فزايندهعلوم و تكنولوژي، همچنين رشالالد  روزافزون

ناقص، غيرمنسالالالجم و گاهًا  به نحوي همآنمصالالالوبات جديد،  عنوانبهمقررات قديمي قابل اسالالالتناد بوده و تنها بخد كوچكي 

سويي كميت قوانين نيز  شود.گذارده مي مورداجراقض به متنا سيقابلاز  ست برر سياري از پديدها مربوط  هايبحرانها و . در ب

 ه است.قانوني مواج خألبا  طورجديبهباشند، كشور ما به ميراث فرهنگي كه زاييده دوران حاضر مي
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عامل متكي است: وجود قوانين الزم در اين زمينه و ميزان مقبوليت  صيانت از ميراث فرهنگي به دواست كه  ذكرقابل طوركليبه

با  باشالالد.قوانين فرهنگي در جامعه ميو پايبندي جامعه به اين قوانين. بدين معنا كه مقبوليت و پشالالتيباني عمومي شالالرط تحقق 

 :گرددانجام امور ذيل پيشنهاد مي عنايت به شرا فوق،

در  هاسياستهر جامعه و در برخي موارد ضرورت وضع اين  هايارزشميراث فرهنگي در چهارچوب  هايسياستتنظيم  -1

 باشد.قالب قوانين اسالمي كه در زمينه صيانت مي

قانون  83رسد بازنگري در اصل مي به نظرگردد،  ناپذيراجتنابدر قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران  تجديدنظرچنانچه  -2

 مذكور، از ضروريات باشد.

شياء فرهنگي  -3 تاريخي و ضمانت  –ايجاد تغييرات اساسي و بازنگري در مواد قانوني مربوط به حفاري و تجارت و صدور ا

به شرايط جديد و قوانين ، با توجه 1311و نظامنامه اجرايي آن مصوب  1309اجراهاي مندرج در قانون حفظ آثار ملي مصوب 

 گردد.و مصوبات پس از انقالب پيشنهاد مي

علل عدم پذيرش  ازجمله( از ميراث فرهنگي و طبيعي، .حقوقي داخلي )جزائي، اداري و .. هايحمايتآنجائي كه فقدان  از -4

باشد، بدين منظور ايجاد ضوابط فني، اداري و وضع قوانين و مصوبات داخلي در فهرست ميراث جهاني مي هاآنتقاضاي ثبت 

 گردد.علمي در كشور، توصيه مي هايپهوهدبر پايه مطالعات و 

 

 منابع و مآخذ

 الف. كتب:

در  يخيو تار ياز اموال فرهنگ تيحما ديمجموعه مقاالت هما (،1390) مطالعات سالالالازمان ملل متحد، يرانيانجمن ا -

 مطالعات سازمان ملل متحد، چا  اول يراني، تهران: انجمن االمللبينحقوق 

 يهمدان: دانشگاه بوعل ،يخيو تار ياز اموال فرهنگ تيحما(، 1390)، دونيفر ،يجعفر -

 يسازادهيبه پ يعمل كرديرو يمل دي. همايدر توسعه گردشگر يفرهنگ راثينقد م ي(. بررس1393) ديزاده، حمنيحس -

 . تهران.يعلوم فن يكاربرد يهاو پهوهد ي. مباحث تئوريعلم ميمفاه

سرين. ) - صفا، ن سازمان ميراث فرهنگي ملل متحد، 1394م شارات وزارت تهران، جلد دوم(. راهنماي  ، ملسسه چا  و انت

 امور خارجه، چا  بيست و يكم.

 ،يدر مخاصمات مسلحانه، تهران: انتشارات خرسند ياز اموال فرهنگ تي(، حما1389زهرا) ،ياسياهلل، البتيه مند،ينهند -

 چا  سوم.

و  يمشترک فرهنگ راثي)م يجهان راثيمفهوم م شهياند يريگشكل ،(1392) ،سحر؛ شادپور، اكبر ،يعبداهلل؛سالك ،ينصراله -

 . همدان.داريپا ستيزطيو مح يمرمت، شهرساز ،يمعمار يمل ديهما ني(. اوليعيطب

 ب. قوانين و مقررات:

 .1367قانون اساسنامه سازمان ميراث فرهنگي كشور مصوب  -

 .1350گمركي مصوب  هايمعافيتقانون استفاده ملسسات آموزش عالي و تحقيقاتي از  -

 .1368قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران مصوب  -

 .1379توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران مصوب  چهارم قانون برنامه -
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 .1383توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران مصوب  دومقانون برنامه  -

 . 1373وم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران مصوب سقانون برنامه  -

 . 1380قانون بودجه كل كشور مصوب  -

 .1347قانون خريد اراضي و ابنيه و تأسيسات براي حفظ آثار تاريخي مصوب  -

 .1309قانون راجع به حفظ آثار ملي مصوب  -

 .1366و قانون اراضي شهري مصوب  1334قانون شهرداري مصوب  -

 .1370قانون مجازات اسالمي مصوب  -

 .1344هاي كشور مصوب قانون معافيت گمركي كاالهاي دانشگاه -

 .1347زي و عمران شهري مصوب قانون نوسا -

فرهنگي مصالالالوب  -تاريخي هايبافت احياي و مرمت از حمايت قانون 8و اصالالالالا ماده  2اليحه الحاق يک بند به ماده  -

2/4/1398 

 :مقاالتج. 

سرو - سلطان ق ،يخ سن؛  بر اقدام  يبا نگاه المللنيدر حقوق ب يخيو تار ياز اموال فرهنگ تي(. حما1396) ديفر س،يح

 165-190(. 33)12. يفرهنگ اني. مطالعات ميكشور مال هيدر قض يفريك يالمللنيب وانيد

ستان رانيدر ا يفرهنگ راثياز م يفريك تيحما يمبان يبررس(، 1400رضايي، عزيزاهلل، ) - سالم معارف، مجله و افغان و  يا

 7-24(: 6)3، شناسيجرمحقوق جزا و 

ها و معاهدات ميراث فرهنگي كشالالالور، تهران، ها، بخشالالالنامهنامهآيينصالالالمدي رندي، يونس، مجموعه قوانين، مقررات،  -

 1398انتشارات سازمان ميراث فرهنگي كشور، 

س ييفدا - صول و مع(. 1391). ميهنهاد،   ،يدكتر نامهپايان ،يخيتار يمعمار يهادر مجموعه كپارچهيحفاظت و توسعه  اريا

 .تهران  دانشگاه با،يز يهنرها سيپرد

(. سياست جنايي ايران در قبال جرائم تخريب اموال 1400نهاد, طيبه, شادمانفر, محمدرضا, حيدري, مسعود. )فعال عراقي  -

 39-59(: 55)15، فصلنامه علمي كارآگاه .تاريخي و فرهنگي

ضا ،مطهر - صالح ي،دهنديب يشكوه .،ر ستان يبندرتبه ،(1400) ،محمد س يهاشهر ستان  ستان  ستانيا ساسو بلوچ  بر ا

 .198-175 :(4)10 ،و توسعه يبا استفاده از روش آراس. گردشگر يراثيو م يفرهنگ يگردشگر تيظرف

يي، ابتدا يدوره يدرس يهادر كتاب رانيا يمل يحضور آثار معمار يفيو ك يكمّ يبررس(، 1400ميرمرادي، سيده سميه، ) -

 27-46: 88ي، مل مطالعاتمجله 

. از اموال فرهنگى در حقوق ايران بررسى حمايت كيفرى(. 1388رضا. )سايباني، علينصيرزاده، بهناز.، عبدالهي، محسن. و  -

 .45-63(، ص 3)5. دو فصلنامه تخصصى داند مرمت و ميراث فرهنگى

. يفريك الملليبين وانيد هيدر رو يجهان يفرهنگ راثياز م تيحما (،1400، )نيافشالال گجهين يقشالالالق رسالالاعد،يام ليوك -

 119-139( :94) 26يي، حقوق قضا يهادگاهيد


