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 چکیده
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 مقدمه
 صد ر  سده افرهای دریایی از دیرسداز همد اره سدا وطدر همدراه سد ده اادت  گداه ایدن وطرهدا           

سیاری شده اادت  در شدرایطی کده یدت کشدتی در      رخ داده و م جب ضلفا  س ناپذیرینیسشیپ
نقدش ششدمگیری در کداهش     دهید دحادثه، شناورهای اطراف کشتی ردیگیممعرض وطر قرار 

ی شدناور  هایکشتدر وص ا  ضنهانه  سه مرور زمان عملیا  نجا  اندداشتهضلفا  جانی و مالی 
نیدز ضسدری    شدده غدرق ی هایکشتضری سه و د گرفت، سلکه سه یافتهو شارش ب ضرگستردهشکل 

ی هدا ارزشکده سعادی از  نهدا     هدا یکشدت پیدا کرده و اص ل و ق اعد نجا  در م رد نجا   الشۀ 
 ضداریخی  سقایای سر نجا  ق انین نیز ا عمال شده اات  ا عمال اندهی داشتشناوتسااتانضاریخی یا 

ناشی از ماهیت متااد  ن  هایدش اریی همراه س ده اات؛ این هایدش ارسا  دریا سستر سااتانی و
ی فدراهم  وردن امکدان مطالعده و    شنااد ساادتان ی اات  هدف از اقداما  شنااسااتانسا اص ل 

ی حاضر و  ینده اات، حال  نکه در هانسلسه  حاصلهسررای اشیای ضاریخی و انعکاس اطالعا  
ز ق ب ل دریافدت    زمینۀ انجام عملیا  نجا  هدف عمده و اصلی ناجیان کسب منفعت اقتصادی ا

  سناسراین ناجیدان ضعهدد و   انددهپاداش از ا ی مالت این اشیا در سراسر ودماضی اات که ارائه کر
ی ود د  هاتیفعالی در حین انجام شنااسااتانی، سرای رعایت اص ل و ق اعد ازهیانگساالضر از  ن 

ی اعمدده ی کده همیشده عملیدا  نجدا  یکدی از وطرهدا       شد د یمندارند  همین مسئله ابب 
جای ضعجب نیسدت کده هدر     رونیازا  دکنیممحس ب ش د که میراث فرهنگی زیر  ب را ضهدید 

 شنااان دیدگاه کامال  منفی نسبت سه یکدیگر داشته ساشند دو گروه ناجیان و سااتان
ن شتار پیش رو در پی ضحلیل م اض  هر دو طرف و پااخ سه این پراش اااادی اادت کده    

عبار  دیگدر،  یدا   ن اازش و  شتی میان م اض  اراختانۀ طرفین وج د دارد؟ سه یا ااااا  امکا
ی هدا دغدغده اضخاذ کرد که در پرض   ن هم مناف  ناجیان و هدم   نیالطرفیمرضی راهکار ض انیم

شنااان در  ن لحاظ ش د؟ سرای پااخ سه این پرادش قد انین داولدی شنددین دولدت و      سااتان
ی نسک  در وص ا حفاظت  1002 ن کن انسی ن  نیضرمهمی که مللالنیسم اض  ااناد مختلف 

 از میراث فرهنگی زیر  ب اات، سررای و ضحلیل و اهد شد 
 

 اصول اساسی قوانین نجات و کشفیات
 ن یسدندگان    سرویاندداشتهند که از دیرساز در ح زۀ دریاها وج د اق انین نجا  و کشفیا  ق انینی

 در دریدا  نجدا   مقررا  ریشۀ ایشاناند  هزارااله قائلاه قدمتی دریا در نجا  قان نی سرای مفه م
از (  ;Shaw, 1992: 127 Anderson, 1993: 207) اندددافتددهی ی نددان و روم سااددتان حقدد ق در را
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زمدان   در قدان ن  ایدن اادت    2انید رود ییایامداد و نجا ، قان ن در در وص ا نیق ان نیضریمیقد
یافتده   ضسدلط   ن اطدراف  دریاهدای  و مدیترانه دریای سر کهی( هنگامشرقی روم) سیزانس امپراض ری

سدین   ضدرر  ضقسدیم   ن در قان ن نیضر  مهمشد ضهیه دریایی ضجار  سه سخشیدن نظم منظ رسه س د،
 سعددها نیدز   کده   مده نیز دریایی نجا  اص ل قان ن در این  اات س ده کاال صاحبان و کشتی مالت

 ااداس  این (  سرBurstein, 2002: 307اات ) شده متبل ر امروز سه ضا مختلف و معاهدا  الکامن در
 وطدر  معدرض  در امد ال  سده  کمدت  در داوطلبانده  وددمت » :اات شده ضعریف شنین نجا  قاعدۀ

  ن انجدام  سرای حق قی ضعهد که کسانی ض اط قاسل کشتیرانی، یها باایر  یا دریا در ال ق عبیقر
 دریافدت  مسدتح   را نداجی  ساشدد،  سخدش جده ینت که نجاضی (  عملیا Wilder, 2000: 92« )ندارند
 شد د یم شامل راشده داده نجا  کشتی ارزش از درصدی گاه که ، پاداشیدینمایم پاداش و اجر 

 :Vadi, 2009سرگیرد ) در را کشتی درشده کشف کاالهای یاها گنج ارزش از سخشی ض اندیم گاه و

 No Cure, No“قددیمی   قاعددۀ  مبنای سر نش د، م ف  نجا  ملیا ع در ناجی کهیدرص رض(  867

Pay”  یا“No Rope, No Pay”    مستح  دریافت پاداش نخ اهد س د 
در کنار ق انین نجا  قاعدۀ قدیمی دیگری سه نام قاعدۀ کشفیا  وجد د دارد  سرااداس ایدن    

نتد ان   کده یدرصد رض ا قاعده کسی که مالی را سیاسد، در ص ر  اعراض  ن مال از ا ی مالدت ید  
ام ال، نگهدارندۀ  ن یا سه ضعبیدری دیگدر جانشدین مالدت حقیقدی       مالت  ن را پیدا کرد، یاسندۀ

ایدن قاعدده کدافی نیسدت، سلکده       قدرار دادن و اهد س د  البته صرف یافتن یت مال سرای مستند 
ا کنتدرل  ا عمال قاعدۀ مزس ر نیازمند دو عنصر مادی و رواندی اادت  عنصدر مدادی  ن ضصدرف ید      

فیزیکی مال اات و عنصر روانی مستلزم قصد محروم کردن دیگدران از مالکیدت  ن مدال اادت     
(Dromgoole, 2015: 172 ) 

 

 یشناسباستانتضاد میان قوانین نجات و اصول 
 و زوال ضخریب مستعد و ضاریخی سااتانی یهایکشتالشۀ  ش دیماصلی که ابب  دالیل از یکی

(  Blake, 2015: 85) گدردد یسرمد ی  نهدا  هامحم لهفرهنگی و مالی  الیسا سه ارزش اغلب ش ند،
ی سدرای مطالعده و   الهیواد  عن انسهرا  هایکشتشنااان الشۀ سااتان»دیدگاه رایج این اات که 

ی ضفدری  و ادرگرمی و   هدا مکدان  عند ان سده ی گذشته، غ اصان ورزشی  نها را هافرهنگسررای 
(  سسدیاری  Giesecke, 1992: 3« )کنندیممنفعت اقتصادی ارزیاسی  عن انسهناجیان گنج  نها را 

شنااان معتقدند که ناجیان گنج ضهدید عمده سرای میراث فرهنگدی زیدر  ب هسدتند،    از سااتان
ندد کده ضدأثیر    ا(  اما و د  ناجیان گنج مدعیElia, 2000: 43-56پس ساید از  نان اجتناب ورزید )

 شراکده ۀ دیگری اات، کنندااتفادههنگی زیر  ب کمتر از هر گروه ی  نها سر میراث فرهاتیفعال

                                                           
1. Rhodian Sea Law 
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را(  هدا یکشتالشۀ  ژهیوسهی سااتانی زیر  ب )هامح طهششمگیر ضعداد  ط رسهشماری از ع امل 
از:  اندد عبدار    ایدن ع امدل   ندد کنیمد ی ضجداری از  نهدا ممکدن اادت، محددود      سدردار سهرهکه 

ی هنگفدت فنداوری سازیداسی و درصدد پدایین الشدۀ       هدا نهیهزی کار در اعماق دریا، هایدگیچیپ
یی سا ارزش اقتصادی سداال هسدتند  یدت شدرکت فعدال در امدر       هامحم لهیی که حامل هایکشت

ی از  نها سردارسهرهیی را که از لحاظ اقتصادی، هایکشتی ضجاری، میزان الشۀ هانهیگنجسازیاسی 
(  دیگدران ضعدداد   Stemm, 1998: 7) زندد یمد کشدتی ضخمدین    30ضا  10اات، حداکثر  صرفهسه

 20کده ارزش نجدا   نهدا سدیش از      اندد عدد سر ورد کدرده  100ضا  200یی را سین هاالشهشنین 
 2میلی ن دالر و اهد س د 
کدار  ی سده هدا روشی اقتصادی از میراث فرهنگی زیر  ب فارغ از سردارسهرهیکی از مشکالضی که 

ناپذیر اشیای یت مجم عده اادت کده    جبران، پراکندگی  وردیمسار شده در جریان سازیاسی سهگرفته
 :Nafziger, 2000ساید سرای مطالعا  علمی سیشتر در کنار هم، سه همان ص ر  نگهدداری شد ند )  

(  معم ال  ناجیان و شکارشیان گنج پس از سازیاسی اشیای ضاریخی و سااتانی  نهدا را در سدازار  زاد   82
یت مجم عده ساشدد و سده همدان صد ر  سده        ص ر سهشده اگر میراث سازیاسی  راانندیمسه فروش 

کده اشدیای یدت     دشد  یمد ، اما مشدکل از جدایی  غداز    کندینمفروش سراد، مشکل شندانی سروز 
  اگدر اشدیای یدت مجم عدۀ     رادند یمد انفرادی سه فروش  ص ر سهش ند و مجم عه از هم جدا می
    ش دیمی  ن کااته شناوتسااتانی هاارزشی از امالحظهشایان  ط رسهسااتانی پراکنده ش ند، 

ی هدداارزشدر ایددن زمیندده دشدد اری جدددی ایجدداد کددرده، سرقددراری م ازندده میددان     نچدده
ی شدناوت ساادتان ی هدا ارزشی و اقتصادی میراث فرهنگی زیر  ب اات  جایی که شناوتسااتان

که پای مناف  اقتصدادی  زمانی سسرعکمالک ساشد، مناف  اقتصادی شندان محق  نخ اهد شد و 
شناادان  ی یدارای ا عمدال نخ اهندد داشدت  ساادتان     شنااد سااتاندر میان ساشد، اص ل و ق اعد 

ی در شنااد ساادتان مطمئن شد که معیارهای  ض انیمی اقتصادی هازهیانگمعتقدند که سا حذف 
شدفیا  هدر دو   امر سازیاسی میدراث فرهنگدی زیدر  ب رعایدت و اهندد شدد  قد انین نجدا  و ک        

محق ، سلکه ضشددید   ضنهانهی اقتصادی ناجیان هازهیانگند که از رهگذر  نها ااازوکارهای قان نی
شنااان و ااتار عدم ا عمال این اازوکارها در وص ا میراث فرهنگی رو سااتان، ازاینش ندیم

زیدر  ب غیدر قاسدل    ی سقایای شناوتسااتانی اقتصادی و هاارزشزیر  ب هستند  اینان معتقدند 
 اادتفادۀ  هدر گ نده   سدا    مخالفدت  نهدا لزومدا    کندد یماازگاری هستند و هر یت دیگری را نفی 

شنااان سا سازیاسی سروالف ساور غالب، مخالفت سااتان  نیست  ب زیر فرهنگی میراث از اقتصادی
 ا عمال نح ۀ لیدلسه سلکه نیست،  ن انگیزۀ ضجاری لیدلسهشندان   ب زیر فرهنگی میراث ضجاری
سناسراین ساید میان مخالفت سا ا عمال ق انین نجا  در سازیاسی میراث فرهنگدی    اات نجا  ق انین

                                                           
1. Report of the Meeting of Experts for the Protection of Underwater Cultural Heritage, UNESCO Doc 

CLT-96/CONF.605/6,12 (May 1996) 
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ی ضجاری از  ن، سدون ض جه سه نظام قان نی حاکم سر ایدن سازیداسی،   سردارسهرهزیر  ب و مخالفت سا 
ی پدایین  وردن هزیندۀ   (  ناجیان و شدکارشیان گدنج در پد   Forrest, 2012: 315ضمایز قائل شد )

رعایددت اصدد ل  کددهیدرحددالسازیدداسی و کسددب منفعددت حددداکثری از اقددداما  ودد د هسددتند،  
 :O'Keefe, 1996سر و دقی  س ده و نیازمند ضأنی و اقدام سدون شتاب اادت ) ی زمانشنااسااتان

و فند ن   اهروشی اقتصادی از میراث فرهنگی زیر  ب همراه سا ااتفاده از سردارسهره(  وقتی 303
ی ساشند و سه فروش انفرادی اشیای یت مجم عه منجر نش د، دلیلدی سدرای   شنااسااتانمنااب 

 2«حفاظدت در محدل  »شنااان سا  ن وج د نخ اهد داشت  در سعای مد ارد کده   مخالفت سااتان
 مراضبسهمیراث فرهنگی زیر  ب سنا سه دالیل طبیعی و انسانی ممکن نباشد یا م جب وطرهایی 

ر ش د، ممکن اات دولتی از یت شرکت ضجاری فعال در این ح زه سخ اهد که مبادر  سده  سیشت
ابب ارائدۀ وددماضش،   سهی منااب و انتقال سه یت م زه نماید، و در ع ض هاروشسازیاسی  نها سا 

مجاز سلکه از منظدر حفاظدت از    ضنهانهی اقتصادی سردارسهرهپ ل دریافت کند، در شنین م اقعی 
 رهنگی زیر  ب، ضروری اات میراث ف

 

ی الملل  نیب  ی حقوقی داخلی و هانظامی اتخاذی در هاوهیشدوگانگی در 
 در خصوص ا عمال قوانین نجات و کشفیات بر اشیای باستانی و تاریخی

شد ند  سرودی   شدده ا عمدال مدی   های غرقال اغلب ق انین نجا  در وص ا الشۀ کشتیدر کامن
اند  در مقاسل، ق انین المللی از شنین رویکردی پیروی کردهناد سینهای حق قی داولی و اانظام

صراحت میراث فرهنگی زیر  ب را از المللی سهها و همچنین دیگر ااناد سینسروی دیگر از دولت
 اند دایرۀ شم ل اجرای ق انین نجا  و کشفیا  وارج کرده

 

 زیر آب ا عمال قوانین نجات و کشفیات در حوزۀ میراث فرهنگی .1
صراحت اعمال ق انین نجا  و در این قسمت سه سررای ق انین و اانادی و اهیم پرداوت که سه

 اند کشفیا  را در وص ا سقایای سااتانی و ضاریخی سستر دریا ضج یز کرده

 

 نظام حقوقی انگلستان. 1. 1
ی نجا  سده نظدام   الملل، مفاد کن انسی ن سین«2881قان ن کشتیرانی سازرگانی م رخ »سا ضص یب 

حق قی انگلستان وارد شد  اگرشه این دولت در زمان ضص یب کن انسی ن نجا  از ح  شدرط در  
شدده در  وص ا ام ال فرهنگی دریایی ااتفاده کرد، هن ز از حق ق و د سراااس ضحفظ اعمدال 

                                                           
1. in situ Protection 
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معندی کده   م رد عدم اجرای ق انین نجا  در وص ا شنین ام الی، ااتفاده نکرده اادت، سددان  
در م رد ضمامی اقالم سدا هدر    2«نجا  و الشۀ کشتی»سا عن ان  2881مقررا  قسمت نهم قان ن 

گرفتده از  ش ند  مقررا  قسمت نهم قان ن کشتیرانی سازرگانی )که اغلب نشدأ  قدمتی ا عمال می
منظ ر پدرداوتن سده م ضد ع حفاظدت، مددیریت و      سا همین عن ان اات( سه 2984قان ن م رخ 
اندد، طراحدی شدده    شده هایی که اویرا  غرقهای در معرض وطر یا کشتیاز کشتی انتقال ام ال

هایی که مد  مدیدی در سستر دریدا قدرار داشدتند  هددف     س د، نه سرای پرداوتن سه الشۀ کشتی
ض ان در اه مح ر والصه کرد: ضجمید  امد ال گمشددۀ    اصلی مقررا  این قسمت از قان ن را می

داری از رهگذر جا  سرای یاسندگان، ضأمین منب  اضافی در مد سرای وزانهمالکان، ضأمین پاداش ن
سدا ایدن حدال در     3-1« های سالمعدارض الشۀ کشتی»سینی ح  مالکیت سرای ملکه نسبت سه پیش

نتیجۀ کاهش ضلفا  کشتیرانی که حاصل پیشرفت فناوری س د، از این مقررا  سرای پرداوتن سه 
هدا( در  هایی که سرای مد  مدیدی )مدثال  سدرای قدرن   های کشتیشهاقالمی ااتفاده شد که از ال

هدای اویدر   شد  سروی از اصالحا  جزیی که در االسستر دریا قرار داشتند، سه ااحل  ورده می
 ( Dromgoole, 2006: 315ص ر  گرفته، مؤید ضغییر کارسرد این مقررا  اات )

 

 چین حقوقی نظام .2. 1
 دو شدامل  هشدتم  فصل در شده، منتشر 2883 اال در که شین یاییدر ونقلحمل ایمنی قان ن
 هر گ نده  مقررا  این سراااس  اات  ب زیر فرهنگی میراث از حفاظت در زمینۀ 10 و 42 مادۀ
 ضحدت  هدای  ب ادایر  یدا  ادرزمینی  دریای داولی، های ب سندری، های ب در که کشتی الشۀ

 نبایدد  اندد، شده واق  قاره فال  و اقتصادی یانحصار منطقۀ مجاور، منطقۀ مانند شین صالحیت
 کده  ایشدده غدرق  اشدیای  متصددیان  یدا  مالکدان   یاسندد  نجدا   دارصالحیت مقاما  اجازۀ سدون

 سرداشدتن  از سار مددۀ ناشدی  سده  هزینۀ گ نه هر وص ا در اند،کرده مسدود را دریایی مسیرهای
  دارند مسئ لیت صال ، مقاما  ض اط( اشیا این) اجباری
 10 در « ب زیدر  فرهنگدی   ثدار  از حفاظت م رد در شین ول  جمه ری مقررا » شین، رد
 جمهد ری  قدان ن » قان نی زیرمجم عۀ ق اعد از ایمجم عه مقررا  این  شد منتشر 2898 اکتبر
 1001 ادال  در کده  اادت،  «(2898)م رخ   ب زیر فرهنگی  ثار از حفاظت م رد در شین ول 

 اات کسانی علیه کیفری هایمجازا  و اداری هایمجازا  سرای اییمبن اویر قان ن  شد اصالح

                                                           
1. Salvage and Wreck 
2. Unclaimed Wrecks 

 که هاییضمامی الشۀ کشتیسه نسبت او الطنتی نانجانشی و اعلیحار »قان ن کشتیرانی سازرگانی:  142مادۀ   3
هر  یا و اعلیحار  که م اردی در جزسه ش ند، مح  هستند،می یافت انگلستان های ب در یا انگلستان در

 « اعطاء نم ده ساشند دیگری را سه شخص این ح  او الطنتی پیشینیان از کدام
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 مد رد  در شدین  ولد   جمهد ری  مقدررا  » 2 و 1 ،1 مد اد  نقد   راادتای  در و اجازه سدون که
 هدر گ نده   نداس دی  و سدرداری سهدره  کاوش، ضخریب، سه مبادر  « ب زیر فرهنگی  ثار حفاظت از

 جمهد ری  دولتدی  شد رای  ،2881 ژوئیدۀ  21 در ردیگ ا ی از  کنندمی  ب زیر فرهنگی سقایای
 و هدا کشدتی  نجدا   در وارجی ضجار مشارکت مدیریت زمینۀ در و د اضخاذی ضداسیر شین ول 

 :ضداسیر این 3 مادۀ 3 سند دوم ش  مطاس   کرد اعالم را شین ااحلی های ب در شدهغرق اجسام
 شامل کنند شرکت  نها نجا  در اات ممکن وارجی سازرگانان که شدهغرق اشیای و هاکشتی»

 مهدم  نظدامی  ارزش دارای کده  دیگدر  نظدامی  ضجهیدزا   و هااالح شده،غرق جنگی هایکشتی
 قدرار  ضأییدد  مد رد  فرهنگدی   ثدار  عند ان سده  که شدهغرق اشیای و هاکشتی همچنین و هستند،
 دولتی ادارۀ  اطض  ن محم لۀ و شدهغرق کشتی یت کهزمانی سناسراین  «س د نخ اهند اند،گرفته
 ساشد، شده ضأیید اات( سرو ردار «فرهنگی  ثار» عن انسه  نها ضعیین اوتیار از )که فرهنگی  ثار

 از حفاظدت  مقدررا  » عملیا  مزس ر ذیل سلکه ش د،نمی ضنظیم ضداسیر این ض اط نجا  عملیا 
 سدرای  کده  اادت  ایدن  مقدررا   مجم عه دو این میان ضفاو   و اهند س د « ب زیر فرهنگی  ثار

 المللدی سدین  کن انسدی ن  مطداس   و مالکان ض اط ناجیان غرامت پرداوت ضداسیر، این طب  نجا 
 انجدام  سدرای  امدا  گرفدت،  و اهدد  انجام اات،  ن عا  هایدولت از یکی شین که ،2898 نجا 
 و ضدالش  کده زمدانی  صدرفا   اادت  ممکن ،« ب زیر فرهنگی  ثار از حفاظت مقررا » طب  نجا 
 ضمجیدد  مد رد  دولت ض اط ش د، شناوته «سااهمیت» قان ن این 20 مادۀ طب  ناجیان تمشارک

  (Fu, 2006: 25) گیرند قرار پاداش اعطای یا
 

 1891نویس کنوانسیون اروپایی حقوق دریاها و پیش 1892. کنوانسیون 3. 1
شدیای دارای  های عا  وظیفه دارندد ا دولت»دارد: اشعار می 2891کن انسی ن  303مادۀ  2سند 

شده در دریدا را حفاظدت کدرده و سدرای ایدن منظد ر سدا        شناوتی و ضاریخی یافتماهیت سااتان
 مقدرره  ایدن  شدم ل  از قد انین  و حق ق از اما سروی ا م سند در«  یکدیگر همکاری و اهند کرد

    ضدأثیر دریدایی   ق اعدد  اایر یا دریایی نجا  ماده سر    ق انین این در شیز هیچ: »اندشده مستثنا
صراحت ق انین نجا  از شم ل وظیفۀ عدام منددرج در سندد اول در    در این مقرره سه  «گذاردنمی

اندد  سدا   شناوتی مستثنا شدهرااتای حفاظت و حمایت از اشیای دارای ماهیت ضاریخی و سااتان
 و حفاظدت  وصد ا  در هادولت وظیفۀ نق  معنای را سه مقرره این این حال سروی ن یسندگان

 مقددماضی  کارهای ضاریخی دانسته و سا اشاره سه و شناوتیسااتان ماهیت دارای اشیای از حمایت
 واقد   در 303 مادۀ کنندگانضدوین هدف که اندنتیجه گرفته متحد، ملل ا م کنفرانس ااناد و

 فهد که  نجا از روازاین  اات  ب زیر سااتانی میراث از( مؤثرضر و سیشتر) حفاظت و حمایت امر
 نیست،  ن انعقاد زمان در متعاهدین ارادۀ ضبیین و کشف جز شیزی مقرره یا اند یت ضفسیر از
 از حفاظدت  و حمایدت  راادتای  در ساید نیز 2891 کن انسی ن 303 مادۀ سندهای از ضفسیری هر
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 303 مدادۀ  3 سند مای  ضفسیر سه قائل ساید ص ر سدین  ساشد ضاریخی و سااتانی اشیای گ نهاین
  ن در ساادتانی  و ضداریخی  ماهیت دارای اشیای که سدانیم م اردی سه محدود را مقرره این و س د

 ااتانداردهای و ق اعد ساید دریایی نجا  عملیا  انجام نیز هنگام ناجیان سناسراین  نباشند دویل
کنندد   رعایت را «ضاریخی و شناوتیسااتان ماهیت دارای اشیای» از حمایت و حفاظت سا مرضبط

(Strati 1995, 173 & 174  شنین ضفسیری هرشند سه نف  حفاظت از میراث فرهنگی زیدر  ب  )
المللدی و  اات، منطب  سا واقعیت نیست  صراحت مقررۀ یادشده و مرور ا اس  امر در ااناد سین

کندد  از اد ی دیگدر، در    ها شنین ضفسیری را شندان ضق یت و ضأییدد نمدی  ق انین داولی دولت
کده   2«در وص ا حفاظت از میدراث فرهنگدی زیدر  ب    2891کن انسی ن اروپایی »ن یس پیش

در ایدن وصد ا ضکدرار شدده      2891کن انسی ن  303مادۀ  3البته سه ضص یب نراید، مفاد سند 
اات، یعنی مستثنا ااوتن ق انین نجا ، اایر ق اعد دریایی و مالکان قاسدل شناادایی از دایدرۀ    

 ر  اجرای مقررا  کن انسی ن مزس 
 

 خروج میراث فرهنگی زیر آب از محدودۀ ا عمال قوانین نجات و کشفیات .2
هدای اادترالیا،  فریقدای جند سی و فرانسده      سروالف ق انین و ااناد پیشین، ق انین داولی دولت

المللی، میراث فرهنگی زیر  ب را از شدم ل قد انین نجدا  و    همراه ضعدادی دیگر از ااناد سینسه
 اند کردهکشفیا  مستثنا 

 

 نظام حقوقی استرالیا . 1. 2
هدای  های ااترالیا و  فریقای جن سی در وص ا الشدۀ کشدتی  اگرشه ااوتار اولیۀ ق انین دولت

سد ده، دیگدر   « 2984قان ن کشتیرانی سازرگانی »گرفته از ق انین انگلستان یعنی شده نشأ غرق
از ااوتار قان نی مشداسهی در وصد ا   ش ند  در حال حاضر هر دو کش ر این ق انین ا عمال نمی

سرندد  در اادترالیا مقدررا  حداکم سدر الشدۀ       سهدره مدی  « شدده و نجدا   های غدرق الشۀ کشتی»
س ده اات  از جملۀ این  1«2821قان ن دریان ردی م رخ »شده در استدا سراااس های غرقکشتی

کشدفیا  سایدد سده او     اشاره کرد که همۀ« مدیر ضصفیۀ الشۀ کشتی»ض ان سه ضعیین مقررا  می
پاداش »گزارش داده ش د  همچنین وی مسئ ل سازگرداندن الشۀ کشتی سه مالت  ن و پرداوت 

های سالمعارض سه پادشاه های وی در این زمینه اات  الشهدهنده سه پاس ضالشسه نجا « نجا 
 ت ش د  دهنده پرداوگرفته و ممکن اات فرووته شده و پاداشی هم سه نجا  )دولت( ضعل 

                                                           
 ا عمال قلمرو وص ا در ضرکیه مخالفت اروپا، ش رای وزیران کمیتۀ در ن یسیشپ این ضص یب عدم علت  2

  (Starti, 1995: 87) اات س ده  ن مقررا 
2. Navigation Act 1912 
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اازد این اادت کده    نچه رویکرد ق انین ااترالیا و  فریقای جن سی را از انگلستان متمایز می
شد ند، در وصد ا الشدۀ    شدده ا عمدال مدی   های غرقها نسبت سه سیشتر کشتیاگرشه این رژیم

ه اندد کد  هایی دادههای ضاریخی غیرقاسل ا عمال س ده و سه همین دلیل جای و د را سه رژیمکشتی
 ایدن  کردند  ضح لشناوتی این مناس  محدود را فراهم میهای ضاریخی و سااتانحفاظت از ارزش

  غاز دهۀ از  ص ر  گرفت مشاسه الگ های متعاقب جن سی  فریقای و ااترالیا در های قان نیرژیم
 هدا فعالیدت  این  کردند های ضاریخیالشۀ کشتی نجا  و کشف سه شروع ورزشی غ اصان ،2810

 در م جب افدزایش نگراندی   نجا ، رقیب  هایمیان گروه درگیری ناپذیراجتناب گسترش سرالوهع
ارزشدمند  نهدا شدد  همدۀ اینهدا       اطالعا  رفتن دات در نتیجه از سااتانی و اقالم ضخریب م رد
سد د کده از لحداظ     اشیای فرهنگی و ضاریخی سازیاسی سرای دهندگانشتاب و رقاست نجا  از ناشی

 2821در  2«شددۀ ضداریخی  هدای غدرق  قان ن کشدتی »ی سسیار ساارزش س دند  در ااترالیا اقتصاد
های سعد شندین سار اصالح شد ضا اط  حفاظت که این نظام قان نی در االضص یب شد  درحالی

شددۀ ضداریخی   های غرقشده را افزایش دهد، اما ااوتار اولیۀ  ن یعنی وارج ااوتن کشتیارائه
و فراهم  وردن امکان حفاظت از  نهدا در محدل و   « ق انین نجا  و الشۀ کشتی»ی از دایرۀ اجرا

جای نجا ، همچندان سددون ضغییدر ماندد  سنداسراین      شناای سههای سااتانالبته ضصری  سه کاوش
عند ان  ض اندد سده  کس ح  نخ اهد داشت که الشۀ کشتی ضداریخی را ضصداحب کندد و نمدی    هیچ
شد د  در  داشته ساشدد و لدذا هدیچ پداداش نجداضی نیدز اعطدا نمدی         دهنده  ن را در اوتیارنجا 

شده اات  در « 2821قان ن دریان ردی »جانشین « 1021قان ن دریان ردی »جدیدضرین ضح ل 
همچندین در قدان ن    1این قان ن نیز سه عدم ا عمال ق انین نجا  و کشفیا  ضصری  شدده اادت   

مقدام ایمندی دریدان ردی    »دی دیگری سا عند ان  سه نها« مدیر ضصفیۀ الشۀ کشتی»مزس ر وظایف 
  4مح ل شده اات  3«ااترالیا

 

 نظام حقوقی آفریقای جنوبی .2. 2
اگرشه نظام حق قی حفاظت از میراث فرهنگی زیدر  ب در  فریقدای جند سی دیرضدر از اادترالیا      

 ازرگدانی س کشدتیرانی  قدان ن  نیدز  جن سی  فریقای ض اعه یافت، از الگ ی مشاسهی پیروی کرد  در
 عد ارض  قدان ن   »سد د  افکندده  ادایه  کش ر این حق قی ن ین نظام سر همچنان انگلستان 2984

 جملده  از 2«2881 مد رخ  نجدا   و کشدتی  الشدۀ  قدان ن » و 1«2881مد رخ   مالیدا   و گمرکدی 

                                                           
1. Commonwealth Historic Shipwrecks Act (HAS) 

  1021قان ن دریان ردی  140و  138های قسمت  1
3. Australian Maritime Safety Authority (AMSA) 

ای طب  ها نیست، سلکه وظایف و اوتیارا  گستردهذکر اات که وظایف این نهاد محدود سه الشۀ کشتی  شایان 4
 این کن انسی ن در وص ا امنیت دریان ردی سر عهده دارد 

5. Customs and Excise Act 1996 
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 «کدل  حسداسرس » یدت  اول قدان ن   دارندد  قرار انگلستان حق قی نظام ضأثیر ضحت که اندق انینی
کشف الشۀ کشدتی    دهدمی انجام را «کشتی الشۀ ضصفیۀ مدیر» مشاسه وظایفی که کرده ضعیین

در ولیج اداردینیا و نزدیدت سنددر الیزاسدت      2142که در  ”Santissimo Sacrament“پرضغالی 
در ولدیج   2211متعل  سه کمپانی هندد شدرقی کده در     ”Dodingont“غرق شد و الشۀ کشتی 

وااطۀ ارزش سداالی اقتصدادی   دهندگان که سهان نجا های می لگ   غرق شد، همچنین درگیری
ط ر مسدتمر نظدام حقد قی    های ضاریخی س دند، فرایندی را  غاز کرد که سهمترصد غار  مح طه

های ضاریخی را ضق یت کرد و در نهایت نیدز سده ضصد یب قدان ن حمدایتی      حفاظت از الشۀ کشتی
این قان ن زمدانی ضهیده شدد کده     »شد   منجر 2888در  1«قان ن مناس  میراث ملی»جدید یعنی 

ن یس کن انسی ن حفاظت از میراث فرهنگدی  ی نسک  میزسان ضعدادی از جلسا  سرای ضهیۀ پیش
ن یس این قان ن، ضح ال  ی نسک  م رد ض جه قرار نگرفدت،  که در ضهیۀ پیشزیر  ب س د  درحالی

وض ح شباهت شد، سهر دنبال مین یس قان ن مزس کنندگان پیشاما اهداف کالنی که ض اط ضهیه
  (Forrest & Gribble, 2006: 31) «سسیاری سه اهداف در حال ظه ر کن انسی ن ی نسک  داشت

های قان نی نجا  در ایدن دو کشد ر عمدال     حذف میراث فرهنگی زیر  ب از گسترۀ اجرای رژیم
دهنددگان  ان و نجدا  ص ر  که دیگر انگیدزۀ مدالی سدرای یاسنددگ    سه شالشی دیگر مبدل شد؛ سدین

منظ ر گزارش کشفیا  و د سه مراج  صال  ساقی نماند  این اؤال که  یدا یاسنددگان سایدد سدرای     سه
 ای پرضنش ضبدیل شدد  سدرای  ویژه از لحاظ مالی ضرغیب ش ند یا ویر، سه مسئلهانجام این منظ ر سه

 Australian’sجددد اادت )  مثال م ض ع اعطای پاداش سه یاسندگان در ااترالیا در حال سررادی م 

Maritime Heritage, Discussion Paper, 2009: 12    در نظام حق قی  فریقدای جند سی پاداشدی )
منظ ر ضرغیب وی جهت گزارش کردن کشفیا  و د، سرای یاسنده در نظر گرفته نشده، در ع ض سه

 ش د فرصت مشارکت در عملیا  سازیاسی )متعاقب کشف مزس ر( سه وی داده می
 

 نظام حقوقی فرانسه .3. 2
 میراث فرهنگی زیدر  ب  اجزای از یتهیچ سر ض انندنمی حق قی ق انین نجا  و کشفیا  مفاهیم

 ا عمدال  کنندد، مدی  حفاظدت  دریایی فرهنگی هایدارایی فرانسه که از حق قی نظام شارش ب در
ضعیین  را یاییدر هایالشۀ کشتی رژیم 2812 داامبر 11 م رخ 12-2142 شمارۀ فرمان  ش ند

 ارزش دارای هدای الشدۀ کشدتی  » سده  کامل ط رسه( 30 ضا 13 م اد) پنجم این فرمان کرد  فصل
 Journal officiel de la Républiqueپرداوتده اادت )  « شدناوتی ساادتان  یدا  ضداریخی  هندری، 

française, 1962: 375–376 82-2111شدمارۀ   فرمدان  10مدادۀ   ض اط (  این فصل فرمان سعدا 
را اجدرا و   دریدایی  فرهنگدی  امد ال  سده  ( مرس ط2898)م رخ  98-924 قان ن که (2882رخ )م 

                                                                                                                                        
1. Wreck and Salvage Act 1996 

2. National Heritage Resources Act (NHRA) 
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کرد، شناای را اصالح میسااتان هایااماندهی حفاری م رد در 2842 اپتامبر 12 قان ن م رخ
را سدون  نکده سده    های و دکه یافته متعهد اات یاسنده 98-924قان ن  3نسخ شد  مطاس  مادۀ 

ااعت سده مقدام اداری    49رها کرده و کشف  نها را در مد   2«محل وق ع» ند، در نها صدمه سز
این ضعهد سروالف ضعهدد   ( گزارش کند 82-2111فرمان شمارۀ  2دار )مندرج در مادۀ صالحیت

 ,Le Gurun) 1دهنده اات که ساید ام ال را جهت سدازگردانی سده مالدت  ن، سازیداسی کندد     نجا 

غرامدت  »پاداشدی متفداو  از    پداداش دریافدت کندد، شندین     اات کنمم ( یاسنده57 :58-1999
 در را رویکدرد  ایدن  ش د  فرانسهدهندۀ م ف  اوتصاا داده میاات که سه یت نجا  3«اجباری
 مجددا  ضکرار کرد  طدی  2898 نجا  المللیسین کن انسی ن همچنین عا یت در و مذاکره زمان

ا عمددال مقددررا   محددودۀ  از را دریددایی رهنگددیف امد ال  کدده کددرد پیشدنهاد  فرانسدده مدذاکرا ، 
هدا ضأییدد نشدد  در    از اد ی دیگدر دولدت    طرح پیشنهادی فرانسده  اما وارج اازند، کن انسی ن

ها، ضصمیم سر این شد که یت ح  شرط در وص ا ام ال رااتای مصالحه و اازش میان دولت
سده نیدز در زمدان ضصد یب،     طد ر طبیعدی فران  فرهنگی دریایی در کن انسی ن گنجانیده ش د  سه

  (Le Gurun, 2006: 74)ااتفاده کرد ح  شرط  نیاز ااازگار سا ق انین داولی و د 

 

 شورای اروپا 949نامۀ توصیه .4. 2
المللدی سده   عن ان اولین اندی کده در ادط  سدین   ش رای اروپا سه 2829م رخ  949نامۀ ض صیه

در سرو رد سا این قادیه م ضدعی روشدن و    م ض ع حفاظت از میراث فرهنگی زیر  ب پرداوته، 
صری  اضخاذ کرد  اعاای ش رای اروپا و ااتار  ن شدند که ق انین م ج د نجا  دریایی و الشۀ 

نامده، ا عمدال   ها، در وص ا هر گ نه اقالم م ض ع نظام حفاظتی مشدروح در  ن ض صدیه  کشتی
 رد اشیایی شدند کده سدیش از صدد    عبار  دیگر، و ااتار عدم ا عمال این ق انین در مسه 4نش د 

اند   نها سه این حد نیز سسنده نکرده و در اقدامی جس رانه و ااتار ایجاد یدت  اال زیر  ب س ده
  1نظام پرداوت پاداش مالی سرای ضش ی  یاسندگان سه گزارش کشفیا  و د شدند 

 

 الملل و یونسکو/دوآلوسهای انجمن حقوق بیننویسپیش .1. 2
کده از  « الملل در وص ا حفاظدت از میدراث فرهنگدی زیدر  ب    انجمن حق ق سینن یس پیش»

ش د، نیدز م ضدعی صدری  در    ی نسک  محس ب می 1002ااناد ضأثیرگذار در ضدوین کن انسی ن 

                                                           
1. in situ 

 کند می اشاره دهندهنجا  نه و یاسنده سه   شایان ذکر اات که این فرمان ضنها12-2142فرمان شمارۀ  1مادۀ   1
3. Compulsory Indemnity 

 « حداقل الزاما  قان نی»سا عن ان  949نامۀ سخشی از ضمیمۀ ض صیه  4

 همان   1
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ند یس  گ نه که در پیشصراحت میراث فرهنگی زیر  ب ) نسه 4این زمینه اضخاذ کرد و در مادۀ 
ی نسدک  سدا    2888مال ق انین نجدا  دریدایی ندانسدت  در ادال     ضعریف شده س د( را م ض ع ا ع

ند یس کن انسدی ن   پیش 2«متحد ملل اازمان دریاهای حق ق و اقیان ای ام ر سخش»همکاری 
الملل، ضهیه کرد، که ن یس انجمن حق ق سینحفاظت از میراث فرهنگی زیر  ب را سراااس پیش

 1ی نسک  قدرار گرفدت  در سندد     1002 ن مبنای مذاکرا  ی نسک  در وص ا ضص یب کن انسی
کنندد کده هدیچ قدان ن یدا مقدررۀ       های عا  مقرر میدولت»ن یس سیان شده: این پیش 21مادۀ 

جهت حفاری و سرداشتن میراث فرهنگی زیدر  ب   1«های ضجاریمش ق»داولی که م جب ارائۀ 
   3« ش د، ا عمال نگردد

 

 رویکردهای سازشی
هدای  کامال  مرضبط سا م ض ع مد رد سحده هسدتند، یعندی کن انسدی ن     المللی که دو معاهدۀ سین

المللی پیشین، ها و ااناد سینی نسک ، سروالف ق انین داولی سروی دولت 1002نجا  و  2898
 الطرفین اضخاذ کنند اند رویکردی مرضیو د اعی کرده واا شی ۀ سه کدام هر
 

 ( 1898المللی نجات ). کنوانسیون بین1
هدای  های مرس ط سه نجا ، نجا  شناورهای در حال کشدتیرانی یدا محم لده   ی فعالیتهدف اصل

 نهاات که در معرض وطرند  اینکه  یا مفه م نجا  درسرگیرندۀ میراث فرهنگدی زیدر  ب نیدز    
انگیز در کنفرانس مرس ط سده ضصد یب ایدن کن انسدی ن سد ده      و اهد س د یا نه، یت م ض ع سحه

 یدا  اقددام  هدر  از اادت  عبدار  »گ نه ضعریف کدرده اادت:   نجا ، نجا  را ایناات  کن انسی ن 
 قاسدل  هدای  ب در وطدر  سدا  م اجده  امد ال  دیگدر  یا شناور یت سه کمت جهت ضعهدشده فعالیت

 هدر  یدا  کرجدی،  یدا  کشدتی  هر»سه:  1«شناور»همچنین  4« قبیل هر از ها ب اایر یا دریان ردی
 از کده  مدالی  هدر »سا عند ان  « ام ال»در نهایت از  1شده اات  ضعبیر« دریان ردی سه قادر ااوتار

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

2. Commercial Incentives 

منظ ر نزدیکی هرشه سیشتر سه 21مادۀ  1در سند « های ضجاریمش ق»رئیس کنفرانس ضأکید کرد که اشاره سه   3
 ضجاری هایفعالیت از سروی که دارد وج د ض اف  از نظر او این حال، این سه مفاد منش ر ایک م س اات  سا

را  منش ر ق اعد کهدرص رضی مالی، هایحمایت اایر یا ضل یزی نی، هایسرنامه مانند شناای،سااتان سا مرضبط
 ( Strati 1999: 56« )ساشند مشروع ض انندمی رعایت نمایند،

 کن انسی ن  2مادۀ « الف»سند   4
5. Vessel 

 کن انسی ن  2مادۀ « ب»سند   1
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در میدان اصدطالحا     2ضعبیر شدده اادت   « متصل نباشد ااحل کنار سه دائم ط رسه و عمد روی
مفهد م  »کندد   جلب ض جده مدی  « وطر»این کن انسی ن، جای والی واژۀ  2شده در مادۀ ضعریف

نجا  در واق  ودمتی اادت کده در وصد ا    وطر در ضعریف نجا  سسیار سنیادی اات، شراکه 
ش د که در نتیجۀ از کار افتادن کشتی یا صدمه دیدن  ن، در ام ال )یا زندگانی افرادی( ارائه می

های سااتانی و ضاریخی وطر مدد   اند  اما در وص ا اغلب الشۀ کشتیمعرض وطر قرار گرفته
ی در محل وق ع فعلی و د در سسدتر  مدیدی اات که رف  شده و در واق   نها سه وضعیت متعادل

روند  سا این حال م اردی وجد د دارد  اند که سا هر گ نه عملیا  نجا ، از سین میدریا دات یافته
های زیر دریا، احداث ضأایسدا  یدا   گذاشتن کاسل وااز دریایی )مانند کارهای ااوتکه فعالیت

ب کندد و  نهدا را مجدددا  در وطدر قدرار      ها را ضخریض اند الشۀ کشتیسنادر مصن عی و غیره( می
شد د، در میدان ضعداریف    (  سا همۀ این اح ال همچنان که مشاهده مدی Blake, 2015: 86« )دهد
ای نشدده و  شدده اشداره  ها یا اایر ام ال غدرق سه کشتی« ام ال»و « شناور»های شده از واژهارائه

 ای از اسهام ساقی مانده اات  لهسدین لحاظ وضعیت  نها از منظر مقررا  کن انسی ن در ها
یکی از افراد حاضر در کنفرانس دیپلماضیت منتج سه ضص یب این کن انسی ن در ایدن زمینده   

 ماهیدت  در وصد ا ( دو هدر  گداهی ) نظدر اوتالف یا ا ءضفاهم مذاکرا ، ط ل در»گفته اات: 
 ا وج د داشت    سدا های ارزشمند  نهو محم له شدهغرق هایکشتی سه شدهارائه ودما  مفه می

 امد ال  کده  س دند معتقد هادولت سروی م ض ع، این م رد در هادولت متن ع رویکردهای سه ض جه
 شندین  ال س دندد( هدای کدامن  )که اغلب دولدت  های دیگردولت و نجا  داد ض انرا نمی شدهغرق

ن سد د کده   کردند که این امر شدنی اات  در نهایدت درک کنفدرانس دیپلماضیدت     می ااتدالل
ای در کن انسی ن   اگرشه مقرره(Gaskell, 1995: 28-29)« ض انند نجا  یاسندشده میام ال غرق

ض اندد درسرگیرنددۀ میدراث    وج د ندارد که نشان دهد اقالم م رد نجدا   ضحدت مقدررا   ن مدی    
نجدا   فرهنگی زیر  ب ساشد، اما امکان مستثنا کردن این اقالم در مقدررا  پایدانی کن انسدی ن    

شده در کن انسدی ن مزسد ر را نشدانۀ روشدنی     سینیسروی ح  شرط پیش 1سینی شده اات پیش
هدا را از ودارج اداوتن میدراث     دولدت  2891کن انسدی ن   303مدادۀ   3اند از اینکه سند دانسته

 ( O'Keefe, 2002: 19کند )فرهنگی زیر  ب از ایطرۀ ق انین نجا  من  نمی
 
 

                                                           
 کن انسی ن  2مادۀ « ج»  سند 2

را  30مادۀ  2سند « د»دولت ح  شرط و د در وص ا ش   11سی ن نجا ، دولت عا  کن ان 20از میان   1
 اند ا عمال کرده

http://www.imo.org/en/About/Conventions/StatusOfConventions/Documents/Status%20-%202017.pdf, p. 

456-465. (Last visited 27 October 2017) 
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 یونسکو در خصوص قوانین نجات و کشفیات 2221رویکرد کنوانسیون . 2
ها سه رهبری ایتالیدا و ی ندان از هدر گ نده ودروج مشدروط       ضعدادی از دولت 1002در کنفرانس 

کردند که اص ل کشفیا  ق انین نجا  از ایطرۀ ق انین کن انسی ن ناراضی س دند و ااتدالل می
سه همین دلیل و ااتار ودروج کامدل    المللی ندارند،و نجا  هیچ جایگاهی در نظام حق قی سین

این ق انین از ذیل مقررا  کن انسی ن س دند  در اولین جلسده از شهدارمین اجدالس ی نسدک  در     
هدا و نماینددگان ایداال  متحدده،     های غیررامی میدان ایدن دولدت   ، سحه1002مارس و  وریل 

 ,Droomgooleاذ شدد ) منجر شد که سا اجمداع اضخد   2«حل اازشیراه»سریتانیا و ایرلند سه یت 

(  این اولین مسئلۀ حساس در کن انسی ن حفاظت از میراث فرهنگدی زیدر  ب   201-202 :2015
 ( O' Keefe, 2002: 63وفصل شد )س د که سدین شکل حل

 

 شرایط ا عمال قوانین نجات و کشفیات . 1. 2
 ر  سده مدتن   های فراوان در نهایدت سده ایدن صد    ی نسک  پس از سحه 1002کن انسی ن  4مادۀ 

  ن مد رد  در کن انسدی ن  ایدن  که زیر  ب فرهنگی میراث سا مرضبط فعالیت هر»نهایی راه یافت: 
 :اینکه مگر س د، نخ اهد کشفیا  قان ن یا نجا  قان ن مشم ل ش دمی ا عمال

 و ساشند؛ نم ده ضج یز را  ن دارصالحیت مقاما  الف(
 و د؛ساش داشته کامل ضطاس  کن انسی ن این سا ب(
 میدراث  ایدن  سدرای  را حفاظت حداکثر زیر  ب فرهنگی میراث سازیاسی که نماید ضامین( پ

  « ورد و اهد همراهسه
کند که اقداما  مدرضبط سدا نجدا  یدا کشدفیا  سایدد از اد ی مقامدا          شرط اول مقرر می

شد د ایدن اادت کده     دار داولی ضج یز شده ساشد  اؤالی که در این ص ر  مطرح مدی صالحیت
راد در رااتای شنین ضج یزی قطعا  نظر مینین ضج یزی ساید سر شه اااای ص ر  گیرد؟ سهش
و ضنها زمانی سازیداسی اجدازه    1عن ان اولین اول یت در نظر گرفته ش دساید سه« حفاظت در محل»

 ااداس  اقداما  مذک ر سر همدین  3ضروری ساشد « مقاصد علمی یا حفاظتی»داده ش د که سرای 
 مزسد ر  شدرط  سدا رعایدت   و ساشند میراث  ن از حفاظت سا اازگار که س د و اهند مجاز نح یسه»
 فرهنگدی زیدر  ب   میدراث  سهبد د وضدعیت   یدا  داندش  یدا  حفاظدت  سه ض جه قاسل کمت منظ رسه
 یدا  علمی سرای مطالعا » البته گاهی ممکن اات که حفاری یا سازیاسی 4« ش ند ضج یز ض انندمی

                                                           
1. Compromise Solution 

 ق اعد منام سه کن انسی ن  2قاعده و  1مادۀ  1  سند 1
 ی نسک   1002سخشی از قسمت پایانی مقدمۀ کن انسی ن   3
 ق اعد منام سه کن انسی ن  2قاعدۀ   4
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اینکده ایدن مقدررا  در عمدل      2« ساشد ضروری زیر  ب فرهنگی میراث از اااای حفاظت سرای
ش ند، از جمله م ض عاضی اات که ممکن اادت از  شگ نه ضفسیر شده و سه م رد اجرا گذارده می

هدای  صدالح دولتدی دیگدر ضفداو     دار یدت دولدت ضدا مقامدا  ذی    نح ۀ اقدام مقاما  صدالحیت 
 ششمگیری وج د داشته ساشد  

ن شرط اول و ضج یز اقداما ، شرط دوم ساید سر ورده ش د  این شرط یاسنددگان و  سا سر ورده شد
کند که عملیا  سازیاسی سا مقررا  کن انسدی ن ادازگاری کامدل داشدته     دهندگان را ملزم مینجا 

پی ات کن انسی ن، اشداره کدرد کده    « ق اعد»ض ان سه اازگاری سا مفاد ساشد  از جملۀ این م ارد می
هدای گدروه   هدا و شایسدتگی  مسائلی مانند طراحی پروژه و ضدأمین مدالی  ن، صدالحیت    درسرگیرندۀ

دهی و انتشار کشفیا  و مرمدت  شده، گزارشپروژه، ثبت و ضبط اطالعا ، حفاظت از اقالم سازیاسی
ای گدنج  دهندگان حرفده ای هستند که نجا گ نههای پروژه اات  سیشتر ض اسط یادشده سهسایگانی

عند ان مدانعی جددی در    اقداما  و د را سا  نها وف  دهند  اما شرطی که ممکن اات سده ض انند می
اادت    4مدادۀ  « ج»رااتای اجرای ق انین نجا  و کشفیا  مطدرح شد د، شدرط مدذک ر در سندد      

سراااس این شرط سازیاسی میراث فرهنگی زیر  ب ساید حداکثر حفاظت را محق  اازد  ادؤالی کده   
کده اهدداف و    1شیسدت؟ مدادۀ   « حداکثر حفاظت»د  ن اات که منظ ر از ش سه ذهن متبادر می

 منداف   جهدت  در زیر  ب فرهنگی میراث»   دارد که شمرد، مقرر میاص ل کلی کن انسی ن را سرمی
 در  نهدا  نگهدداری  کده  شد ند  مددیریت  و ذویره، نگهداری ص رضیسه»   و  1شده« سشریت حفاظت

   4« نگیرند قرار سرداریسهره م رد ضجاری ص ر سه»   همچنین  3 «گردد ضامین درازمد 
منظد ر  شدده سده  ا عمال ق انین نجا  معم ال  سه دات ر دادگاه مبنی سر فدروش اقدالم سازیداسی   

ش د، در م اردی ندادر کده درسرگیرنددۀ نجدا  گدنج اادت، سده        پرداوت پاداش نجا  منجر می
دهنده مالکیت قسدمتی  سه م جب  ن نجا پرداوت پاداش از عین مال نیز منجر شده اات، که 

 ورد  ا عمال ق انین کشفیا  نیز ممکن اات م جب شد د کده   دات میشده را سهاز اقالم سازیاسی
(  در ضمامی مد اردی کده مقدررا     Droomgoole, 2015: 203یاسنده سه مالت اشیا ضبدیل ش د )

 هدای سایگدانی »نسی ن مدنظر ساشدد:  ق اعد پی ات کن ا 33ش د ساید قاعدۀ کن انسی ن ا عمال می
 ص ر سه اات ممکن که جایی شده    ضاسرداشت زیر  ب فرهنگی میراث هر گ نه از جمله پروژه،
همچنان که «  ساشد    نگهداری ش ند عم م و متخصصان داترس در کهنح ی سه و مجم عه یت

سدیار سدزرب سدرای    شد د، رعایدت مفداد کن انسدی ن در شندین شدرایطی شالشدی س       مشاهده می
کننده در این زمینه اات  شرایطی کده در  های اقدامدهندگان، یاسندگان و همچنین دادگاهنجا 

                                                           
 ق اعد منام سه کن انسی ن  4  قاعدۀ 1
 کن انسی ن  1مادۀ  3سند   2

 کن انسی ن  1مادۀ  1  سند 1

 سی ن ق اعد منام سه کن ان 1و قاعدۀ  1مادۀ  2  سند 3
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روشنی سسدیار محدودکنندده و اهندد سد د      سرای ا عمال ق انین نجا  و کشفیا   مده، سه 4مادۀ 
اصدلی کمرندگ    و سه همین ص ر  ا عمال شد ند، مفداهیم   4سناسراین اگر این ق انین مطاس  مادۀ 

گ نه که ساید ا عمال شد ند، سداقی نخ اهدد    شده و جایی سرای اجرای ق انین نجا  و کشفیا ،  ن
های ضداریخی  م جب و اهد شد که انگیزۀ اندکی سرای یاسندگان مح طه 4ماند  ا عمال مفاد مادۀ 

یاد داشدت کده    های دریایی ساقی سماند  ساید سهزیر  ب سرای پیگیری حق ق و د از طری  دادگاه
فراضدر   4ی نسک  از حدد مدادۀ    1002هیچ مانعی هم وج د ندارد که یت دولت عا  کن انسی ن 

گ نده  رود و از ا عمال و اجرای ق انین نجا  و کشفیا  در وص ا میراث فرهنگدی زیدر  ب ) ن  
 کن انسی ن ضعریف شده( اجتناب ورزد  2که در مادۀ 

 

   1892کنوانسیون  323مادۀ  3یونسکو و بند  2221ن کنوانسیو 4ارتباط میان مادۀ . 2. 2
 2891 کن انسدی ن  سا کن انسی ن این راسطۀ سحه ی نسک  کنفرانس در انگیزسحه مسائل از یکی

 رویکددردی نهایددت در هددادولددت میددان فددراوان هددایسحدده از پددس  ااددت سدد ده دریاهددا حقدد ق
 ایدن  مفداد  از یدت هدیچ : »دشد  مدنعکس  کن انسدی ن  3 مدادۀ  در کده  شدد  اضخداذ  کارانهمحافظه

 شدامل  الملدل سدین  حقد ق  م جب سه هادولت ضکالیف و صالحیت حق ق، سه ایلطمه کن انسی ن
 و ادیاق  سدا  کن انسدی ن  ایدن   زد نخ اهدد  دریاها حق ق م رد در متحد ملل اازمان کن انسی ن

 حقد ق  م رد در تحدم ملل اازمان کن انسی ن جمله از المللسین حق ق سا منطب  که ص رضیسه
همچنان کده   2891کن انسی ن  303مادۀ  3مفاد سند   «شد و اهد اعمال و ضفسیر ساشد، دریاها

اشاره شد، در مستثنا کردن ق انین نجا  از ایطرۀ ق اعد و ق انین مرضبط سا حفاظدت از میدراث   
کده  د، درحدالی شد  فرهنگی زیر  ب صراحت دارد و محدودیتی سرای ا عمال این ق انین قائل نمی

رادد  نظر مدی شمارد  سهکن انسی ن ی نسک  ا عمال  نها را ضنها در شرایط واصی مجاز می 4مادۀ 
 1002کننددگان کن انسدی ن   میلدی ضددوین  پردازی این مقرره کامال  گ یدای سدی  که نح ۀ عبار 

اداحلی  ای اات که سه دولت گ نهی نسک  در وص ا ا عمال ق انین نجا  و کشفیا  اات و سه
دهد از این حد فراضر رود و میراث فرهنگی زیر  ب را از محدودۀ ا عمال ق انین نجا  و اجازه می

ص ر  شایان ضد جهی مخصدص   اگر نگ ییم نااخ، سه 4کشفیا  مستثنا کند  سناسراین مفاد مادۀ 
ا  کن انسی ن ی نسک  در این زمینه اات  یکی از نکا  مبهم و ضاریت در وص ا مقدرر  3مادۀ 

را )سدا ض جده سده     4ض ان مفاد مادۀ ی نسک  همین م ض ع اات که شگ نه می 1002کن انسی ن 
 2891کن انسدی ن   303مدادۀ   3ای ضفسیر و ا عمال کرد که سا ایاق سندد  گ نهلحنی که دارد( سه

ها در وص ا ا عمال نظر دولتاازگار ساشد؟ این ضناق   شکار میان این مقررا  نتیجۀ اوتالف
 عدم ا عمال ق انین نجا  و کشفیا  در وص ا میراث فرهنگی زیر  ب اات  یا
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 (1898یونسکو و کنوانسیون نجات ) 2221ارتباط میان کنوانسیون  .3. 2
دولدت عاد  کن انسدی ن نجدا  دریدایی نیدز        11ی نسدک    1002دولت عا  کن انسی ن  10از 

از ح  شرط ود د   30مادۀ  2سند  «د»هستند  اگر یت دولت عا  کن انسی ن اویر مطاس  ش  
 ماقبل هایارزش دارای و دریایی فرهنگی ام ال»   جهت عدم ا عمال ق انین کن انسی ن مزس ر سر 

کده  اادتفاده کندد، زمدانی   « دارندد  قدرار  دریدا  سستر روی که ضاریخی یا شناوتیسااتان ضاریخی،
ادازگاری میدان مفداد دو     ی نسک  را ضص یب کند، مشدکلی از لحداظ   1002سخ اهد کن انسی ن 

ش د که شنین دولتی از حد   کن انسی ن وج د نخ اهد داشت  مسئلۀ اازگاری زمانی مطرح می
منظ ر رعایت شرایط کن انسی ن ی نسک  دولت عا  مرس طده  شرط و د ااتفاده نکرده ساشد  سه

د میدراث  ض اند کن انسدی ن مدی   4دو گزینه پیش روی و د و اهد داشت: سا ض جه سا لحن مدادۀ  
حدل  ض اندد راه فرهنگی زیر  ب را از ایطرۀ ق انین نجا  و کشفیا  ودارج کندد یدا اینکده مدی     

رادد کده   نظر مدی اازشی را که در مقررۀ ف ق  مده، اضخاذ کند  در ص ر  انتخاب گزینۀ اول سه
ظرفیت نااازگاری حتما  وج د و اهد داشت، شراکه در ایدن صد ر  هددف اصدلی کن انسدی ن      

دهندگان سه زیر اؤال و اهد رفدت  امدا اگدر    نی ضامین پرداوت پاداش کافی سه نجا نجا  یع
ش د در ص ر  عدم رعایدت شدرایط منددرج در    گزینۀ دوم را انتخاب کنند، این اؤال مطرح می

ض اند از پرداوت پاداش سه ضبعدۀ دولدت دیگدر عاد      ها می،  یا دولت عا  این کن انسی ن4مادۀ 
دهندده  کن انسی ن نجدا ، یدت نجدا       و ی نسک  و دداری کند؟ سراااسهای نجاکن انسی ن

منتهدی   2«ا ء رفتدار »نح ی عمل کند که سه ح  دریافت پاداش را و اهد داشت، مگر اینکه سه
 سده  کن انسی ن این سراااس که پرداوتی از سخشی یا کل از اات ممکن دهندهنجا  یت»ش د: 

یدا   الزم نجدا   عملیدا   وی غفلدت  یدا  ضقصیر وطر سه که یزانم  ن ضا گرددمی االداءوی واجب
 سد ده  مقصدر  رفتارهای متقلبانه اایر یا سرداریکاله جهت از دهندهنجا  اینکه یا شده ضرمشکل
دهنده ضنهدا زمدانی   نجا  4«غفلت»یا  3«ضقصیر»راد ااتناد سه نظر میسه 1 «ش د محروم ساشد،

اندد   کدرده « ضرمشکل»یا « الزم»این م ارد عملیا  نجا  را ممکن ساشد که ست ان نشان داد که 
ص ر  غیرمجاز انجدام گیرندد،   که اقداما  مرضبط سا میراث فرهنگی زیر  ب سهسناسراین درص رضی

دار ضج یز نش ند یا مطاس  سا مقررا  کن انسی ن ی نسدک  انجدام   یعنی از ا ی مقاما  صالحیت
سرداری یا رفتار متقلبانه ضلقی ش د  اثبا  شنین رفتارهایی معم ال  عن ان کالهض اند سهنگیرند، می

سسیار دش ار اات، اگرشه اثبا  نادیده گرفتن عمدی رژیم نظارضی حاکم احتماال  کدافی و اهدد   
 ( Droomgoole, 2015: 205س د )

                                                           
1. Misconduct 

  (2898نجا  ) المللیینکن انسی ن س 29مادۀ   1
3. Fault 
4. Neglect 
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ای جدید سدرای حفاظدت از   های ی نسک  در وص ا یت رژیم معاهدهدر همان استدای سحه
دلیدل  واطرنشان کرد کده سده   2«المللی دریان ردیاازمان سین»ث فرهنگی زیر  ب، نمایندۀ میرا
نااازگاری میدان  « ماهیت حق ق وص صی و غیرالزامی کن انسی ن )کن انسی ن نجا  دریایی(»

حتی سدون ا عمال ح  شرط، ح  مستثنا کدردن  »معنا که وج د نخ اهد  مد، سدیندو معاهده سه
 Report of the) 1«نجا  )نسبت سه میراث فرهنگی زیر  ب( وج د و اهد داشدت  ا عمال ق انین

Meeting of Experts for the Protection of Underwater Cultural Heritage, 1996: 12 از  )
اویرا  این دیدگاه را اسراز داشته که اگر دولت عاد    3«المللی دریان ردیکمیتۀ سین»ا ی دیگر 

را ا عمال نکرده ساشد، الزم اات  30مادۀ  2سند « د»ح  شرط مندرج در ش   کن انسی ن نجا 
 4قبددل از ضصدد یب کن انسددی ن ی نسددک ، از عادد یت در کن انسددی ن نجددا  انصددراف دهددد     

(Consideration of the UNESCO Convention on the Protection of Underwater 

Cultural Heritage  م قعیدت قدرار دارد، استددا سایدد از کن انسدی ن      (  سناسراین دولتی که در ایدن
حال از ح  شرط و د  نجا  انصراف دهد و اپس دوساره کن انسی ن را ضص یب کرده و در عین

 ( نیز ااتفاده کند   30مادۀ « د»)مندرج در سند 
 

 نتیجه
ین المللی دو رویکرد کلی در وصد ا قد ان  ط ر کلی شه در ق انین داولی و شه در ااناد سینسه

 قد انین  صدراحت سده  نجا  و راسطۀ  ن سا حفاظت از میراث فرهنگی زیر  ب وجد د دارد: سرودی  
 کن انسدی ن  مانندد  دیگدر  سروی اما ،کرده وارج  ب زیر فرهنگی ق انین میراث ح زۀ از را نجا 
 قد انین  نفد   سده  را  ب زیدر  فرهنگی میراث از حفاظت سا مرضبط ق انین ا عمال صراحتسه 2891
شناادان وجد د   سناسراین امکانی سرای  شتی میان مناف  ناجیدان و ساادتان    کردند مستثنا نجا 

 سد ده  اازشدی  و سدی  راهکاری گرفت، پیش در ی نسک  1002 کن انسی ن که نداشت  راهکاری
 و نجدا   قد انین  شدم ل  از را  ب زیدر  فرهنگی میراث کامل ط رسه نه کن انسی ن 4 مادۀ  اات

 ایدن  ا عمال مقرره این در  کندمی ضج یز کامال  را ق انین این ا عمال نه و ازدامی وارج کشفیا 

                                                           
5. International Maritime Organization (IMO) 

ده کر رییه ضغزمین نیدر ا «یان ردیدر المللیسیناازمان »مذاکرا  م ض   نیا انیکه در پا رادمینظر البته سه  2
 :ر کوص ا  نیدر ا ترشیس ۀمطالع یس د  سرا

Garabello, Roberta and Scovazzi, Tullio. (2004). "The Negotiating History of the Convention on the 

Protection of the Underwater Cultural Heritage", Martin Nijhoff Publication, pp. 126–127. 
2. Commite Maritime International (International Maritime Committee) (CMI). 

 هر»کند: المللی نجا  در وص ا انصراف از عا یت در این کن انسی ن سیان میکن انسی ن سین 32مادۀ  2سند   3
 سرای کن انسی ن این شدن االجراالزم ضاریخ از اال یت شدن اپری از پس زمانی هر در ض اندمی عا  دولت

  «نماید انصراف ماعال کن انسی ن این از دولت،  ن
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 سدرای  شندانی انگیزۀ  نها دقی  رعایت رادمی نظرسه که اات شده شرط اه سه مشروط ق انین
 مقامدا   اد ی  از هدا فعالیدت  این ضج یز که اول شرط از غیر  گذاردنمی ساقی کاشفان و ناجیان

 سده  اشداره » کده  از  نجا  اات کن انسی ن مقررا  سا کامل ضطاس  سعدی شرط ،اات دارصالحیت
 کاشدفان  و ناجیدان  هایفعالیت سناسراین ،2«س د و اهد نیز ق اعد سه اشاره مثاسۀسه کن انسی ن این
 کن انسی ن کنندگانضدوین  ساشد داشته کامل کن انسی ن ضطاس  ضمیمۀ در مندرج ق اعد سا ساید
 میدراث  سازیداسی  کده  نمایدد  ضادمین : »اندد داشته اشعار ا م شرط در و نکرده سندهس حد این سه

 ایدن  دقی  رعایت سا  « ورد و اهد همراهسه میراث این سرای را حفاظت حداکثر  ب زیر فرهنگی
 پی در کن انسی ن این مقررا  سراااس که شنااانیسااتان اقداما  میان که ضفاوضی ضنها شرایط
 سداقی  کاشدفان  و ناجیدان  هدای فعالیدت  و هسدتند   ب زیر فرهنگی میراث از حداکثری حفاظت

 رادمی نظرسه شد، ذکر که شرایطی سا عمل در  گیردمی ضعل   نان سه که اات پاداشی ماند،می
 عمدل  در و عدول کدرده  303 مادۀ 3 سند ی نسک  و 1002کن انسی ن  3از مفاد مادۀ  4مادۀ  که

  دهدنمی  ب زیر فرهنگی میراث از حفاظت ح زۀ در را کشفیا  و نجا  ق انین اجرای اجازۀ
 

 منابع
 . فارسی1

 الف( مقاالت
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