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 دهیچک
کسب؛یتجارفعاالنهدفآب،ریزیفرهنگراثیازمیتجاریبرداررهبهنهیزمدر
اص ولب اتع ار دره دفنی اوزماناست.نهیهزنیسودباصرفکمترنیشتریب

زم انص رفوک ننیه ایگ اارهیسرمامستلزمآنهااِعمالکهاستیشناسباستان
مح دودب هگری)کهدیتجاریبرداربهرهیها.امروزهباتوجهبهتنوعراهاستاریبس

وباس تانیاه داففع االنتج ارانیمسازش(،ستینیخیوتاریباستاناءیاشفروش
خ ا خ ودراکردیروکیهرزینیالمللنیباسناد.بودنخواهددورازذهنشناسان

نموده ومن  راراثیمنیاازیتجاریبرداربهرههرگونهصراحتبهیبرخاند،اتخاذ
تج ویحیتلوطوربهگریدیبرخ ن هیزمنی ادریدی کلپرس ش.ان دنم ودهزیآنرا
«آبری زیفرهنگراثیمازحفاظتخصو درونسکوی1008ونیکنوانس»کردیرو

اتخاذباونیکنوانسنیاکهدهدیمزبورنشانمونیمقرراتکنوانسقیدقلیاست.تحل
.اس تنم ودهمن  رایخیت اروینباس تایایاشفروشباًیتقرانه،یواپسگرایکردیرو

ازیعملیهاضرورتومنطبقباترانهیمترقنهیزمنیادرتوانستیمونیکنوانسموض 
باشد.ندهیدرآیشناسباستانیهاپروژهیمالنیتأمجمله

 
ب رداریتج اری،ف  روشاش یایباس  تانی،فع االنتج  اری،به  رهواژگاان کلیاادی  

یراثفرهنگیزیرآبیونسکو،م1008کنوانسیون
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 مقدمه

هایمجاورسواحل،یابهطورکام لم وردحف اریهایباستانیدرآببسیاریازمحوطه

هایماورایدری ایاند.درآببرداریواق شدهایدیگرموردبهرهاندویابهگونهقرارگرفته

وهب رآنک هواج دهایغرقشدهتاریخیوجوددارندکهعنسرزمینیتعدادزیادیازکشتی

شناختیهستند،ازارزشباالیتج ارینی زبرخوردارن د.یونس کوهایتاریخیوباستانارزش

باای نح ال8هایکشفنشدهرابیشازسهمیلیونبرآوردنمودهاست.هایکشتیتعدادالشه

ایدههایغرقش هایعمیق،تعدادکشتیبهعلتهزینههنگفتکاوشوبازیابیدربسترآب

هایتجاریموردتوجههس تند،ممک ناس تب هنس بتبس یارکمت ربرداریکهازلحاظبهره

ه ایمتف اوتیتوان دش کلبرداریتج اریازمی راثفرهنگ یم یدرحالحاضربهره1باشد.

توانددربرگیرن دهه رن وعاق دامدرآم دزان ی رداشتهباشد.درمعنایموس ایناصطنحمی

ه اوهایتاریخیوفرهنگی،فروشیادگ ارییازمردمبرایبازدیدازمحوطهدریافتورود

هایفشردهو...باشد.امادرمعنایمضیقیابهتربگ وییمدرهایراهنما،لوحها،کتابسوغاتی

ش ود.هم ینجنب هبرداریتجاریبهمعنایفروشاشیایتاریخیتلقیم یمعنایمعمول،بهره

ریازمیراثفرهنگییکمسئلهبحثبرانگیزاست،بویژهزم انیک هف روشبرداریتجابهره

ش ود.دراشیایمزبورمنتجبهپراکندگیاشیایمتعلقبهی کمحوط هباس تانیوت اریخیم ی

مواردیکهشرایطحاکمبرفروش،منجربهچنینپراکن دگیگ ردد،یک یازاص ولاساس ی

مبتنیبراینامراستکهاشیایتاریخیبازی ابیش دهشود.اصلمزبورشناسینقضمیباستان

ازیکمحوطهباستانیبایددرکنارهموبهصورتیکمجموع هنگه داریش وندت اب رای

اهدافتحقیقاتیونمایشعمومیدردسترسوقابلاستفادهباش ند.مش کلاص لیدراینج ا،

انآنهاس تک همعم والًدرنتیج هنفسفروشایناشیانیست،بلکهپراکن دگیغیرقاب لجب ر

شود.فروشآنهادربازارآزادحاصلمی

شناس انبرداریتجاریازمیراثفرهنگیهمیشهباواکنشمنفیباس تانبههمینعلتبهره

                                                                                                                                                                                                     
1. http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/underwater-cultural-heritage/ (Last 
visited: 25 Feb. 2017). 

دارایمنفع تتج اری»بیانداشتکهاینشرکت«شرکتاکتشافدریاییاودیسه».یکیازبنیانگاارانومدیراجرایی1
 ,Parham & Stemm)«هایغرقشدهطبقبرآوردیونسکودرس رت اس رجه اناس تازتعدادکشتی09/0رازکمت

2010: 5). 
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روبروشدهاست.چراکهدربیش ترمواق  نتیج هآن،چی زینیس تج زف روشوپراکن دگی 

محوطهباستانییاآسیبوصدمهبهآنهاازس ویکس انیغیرقابلجبراناشیایمربوطبهیک

هایسنگیناندیشند.درمقابلبهعلتهزینهاستکهبهچیزیغیرازتجارتپرسودخودنمی

شناسیدراعماقدریاومحدودیتبودجهعم ومی،ع دمورودفع االنهایباستانانجامپروژه

شناسیراهایباستاننازسویآنها،انجامپروژههایکنگااریتجاریبهاینحوزهوسرمایه

سازد.بنابرایندرآغ ازام رای نپرس شب هذه نایمواجهمیهایقابلمنح هبامحدودیت

شناس انواه دافه ایباس تانش ودک هآی اب هواق  امک انس ازشمی اندغدغ همتبادرم ی

ؤالکلیدیکهدرنهایتاینپ ژوهشطلبانهفعاالنتجاریدراینحوزهوجوددارد؟سمنفعت

یونسکوب ه1008المللیبویژهکنوانسیونبدانخواهدپرداختایناستکهرویکرداسنادبین

الملل یدرزمین هحفاظ تازمی راثفرهنگ یعنوانمهمترینوجدیدترینسنداختصاصیبین

برداریتجاریازاینمیراثچگونهاست؟زیرآبدرموردبهره


 تجاری برداری بهره خصوص در متفاوت های گاهدید .2
شناسیصرفاًبهمعنایبازیابیاش یایت اریخیوباس تانیازبس تردری اوهایباستانفعالیت

ه اازمرمتآنهانیست،بلکهدرواق بازیابیاطنعاتتاریخیاستکهدرنتیجهای نفعالی ت

ه ایکپس ول»هاب همااب هچونالشهکشتیهایباستانیهمآید.محوطهاشیایمزبوربدستمی

.(Forrest, 2010: 340)ه اهس تندحاویاطنعاتارزشمندیدررابطهباگاشتهانس ان8«زمان

شوندکهدارایارزشتجاریچن دانینیس تند،ن ی راطنعاتازاشیایییافتمیبخشعمده

یاینک هبیش تریناطنع اتبدنهکشتی،اثاثیه،وسایلشخص یمس افرانوخدم هکش تی.ب را

ه ابای دب ااس تفادهازه اوک اوشممکنازیکمحوط هباس تانیاس تخرارگردن د،حف اری

شناس یانج امش وند.اش یاییک هازی کمحوط ههایمناسبباس تانها،فنونوروشمهارت

ش وندبای دب هص ورتمناس بنگه داریوس پسمرم تگردن د.انج امباستانیبازیابیمی

گی رشناسیبهصورتصحیحواصولی؛لزوم اًپرزحم ت،پرهزین هووق تهایباستانعالیتف

است.بنابراینکارهاییازایندستاساساًباکارهایسودمحورتج اریک همس تلزمح داکار

شناسیب اگااریاست،ناسازگاراست.اگراقداماتباستانبازدهدرمقابلحداقلمبلغسرمایه
                                                                                                                                                                                                     
1. Time Capsules. 
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تجاریهمراهشوند،مطمئناًازکیفیتمطلوبکارکاستهخواهدش د.همچن انک ههایانگیزه

وب هدرکن اره مبای دپیشتراشارهشداشیایتاریخیکش فش دهازی کمحوط هباس تانی

تحقیقاتیح الوآین دهدریوآموزشاهدافصورتیکمجموعهنگهداریگردندتابرای

یدب هنح وینگه داریش وندک هبت واندرآین دهودردرغیراینصورتبا،دسترسباشند

صورتلزومآنهارادوبارهبهصورتیکمجموعهگردهمآورد.بنابراینهرگونهف روشی ا

گ ردد،مطمئن اًمض رخواه دب ود.اش یااقدامدیگریکهباعثپراکندگیغیرقابلجبراناین

بازیابیش دهاشیایآمدخودبافروشفعاالنتجاریاینعرصهخواهانبهحداکاررساندندر

درب ازارآزادآنه اباشندواینامرمعموالًازطری قف روشف ردی باباالترینقیمتممکنمی

شود.حاصلمی

لااهمکاریبافعاالنتجاری  شناسیهمیشهمحدودبودهاست.هابرایباستانبودجهدولت

شناس یباش دک هب اه ایباس تانیپ روژهتواندیکفرصتارزشمندب رابخشخصوصیمی

مشکلمالیروبرواند.اینهمکاریدرواق یکمعاملهدوسرسودبرایهردودس تهخواه د

هاک هب هخ وبیشناسیدراینپروژههایباستانتوانندازمزایایفعالیتشناسانمیبود.باستان

آورینماین د،ازس ویرزش مندیجم  اند،بهرهببرندواطنع اتجدی دواتأمینمالیشده

شناختیاشیاییافتش ده،هایباستانفعاالنتجارینیزازمزایایروزافزونبهبودارزش دیگر

(.اینکهبخواهیمهمهبقایاییافتش دهازی کBederman, 1998-99: 129منتف خواهندشد)

اساس اًض رورتیه مب رایآنمحوطهباستانیراحفظوذخیرهنماییم،چندانمنطقینبودهو

وجودندارد.برایمطالعهومستندسازی،کافیاستیکیاچن دنمون هراب هنماین دگینگ ه

ه ایگ ااریدرپ روژهداشتهومابقیاقنمبای دفروخت هش وندت ابودج هالزمب رایس رمایه

باس تانیوج وده ایشناسیآیندهتأمینگردد.اگرانگیزهتجاریبرایک اوشمحوط هباستان

ه ایآنه ا،اع مازنداشتهباشد،هیچکاوشیصورتنخواهدگرف توتم امیمن اف وارزش

ه ایشناختیبرایهم هغیرقاب لدس ترسخواه دش د.بن ابرایناگ رمحوط هتجاریوباستان

باستانیموردکاوشوبازیابیقرارنگیرندوبهحالخودره اش وند،ب هم رورزم انتخری ب

(.Bryant, 2001: 136روند)ودرنهایتازبینمیشده

شناسانوفعاالنتج اری(حاص لنخواه دش دهایدوطرف)باستانسازشمیاندیدگاه»

مگراینکهرویکردهایآنهاتغییرکردهوطرفینازتجسمهمدیگربهعن واننم ادش رازی ک
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(.ب هن  رDorsey, 2000: 47)«پرستیونخوتازسویدیگ رخ ودداریکنن دسوونمادپول

ت وانب هواس طهآنه اهایطرفینوج ودداردک هم یهایمشترکیمیاندیدگاهرسدزمینهمی

شناسانوفعاالنتجاریکهازدیربازمرسومب ودهراکن ارروابطنهچنداندوستانهمیانباستان

ه ایه ردوهب هاس تداللریزینمود.اگربادیدیمنص فانگااشتوبناییکمصالحهراپی

رس ند.بن ابراینه یچدلی لمنطق یوج ودطرفن رافکنیم،بسیاریازآنهامنطقیبهن رم ی

شناس یازی کس ووه ایباس تاندهن دهارزشهایمشترککهپیوندنداردکهاجرایپروژه

محوط هپ ایرنباش ند،ب ویژهزم انیک هاهدافسودآورتجاریازسویدیگرهستند،امک ان

باستانیدرمعر تهدید)عواملانسانییاطبیعی(باشد.

ش ودای ناس تک هآی ابازی ابیالش هبااینحالسوالاساسیکهدراینزمینهمطرحمی

شناس یازلح اظاقتص ادیعمل یخواه دهاازبستردریاومطابقاستانداردهایباس تانکشتی
ه اییض رورییک هب رایانج امچن ینفعالی تبود؟هزینهاجارهونگهداریتجهیزاتخاص

ه ایدیگ ریجه تمرم ت،هانیز،هزین ههستند،بسیارزیادخواهدبود.پسازانجامحفاری
ل ااب رایپوش شای نهزین هو8سازیوساختبناهایموزهنیزوجودخواهندداشت.ذخیره

باس تانیو/ی اس ایرمن اب گااران،ارزشفروشاشیاءهمچنینمحققنمودنسودبرایسرمایه

العادهب االباش د.مش کلاساس یدیگ ردرای نزمین هآناس تک هآی ادرآمدیبایستیفوق
شناسانرادرخصو فروشاشیایباستانیقان نم ود؟درنگ اهاولتواندرنهایتباستانمی

ازشناختیاریخیوباستانرسد،اماباتوجهبهاینکههمهاشیایباستانیازمن رتبعیدبهن رمی
شناس اندرای نبرخوردارنیستند،ممکناستراه یب رایاقن اعباس تانکسانیتیدرجهاهم

هایباستانیدارایسطوحاهمیتیمتف اوتیهس تندواق داماتزمینهوجودداشتهباشد.محوطه
گی رد.درواق  شناختیهرمحوط هص ورتهایتاریخیوباستانمرتبطبایدباتوجهبهارزش

ه ایت اریخیوسرنوشتاشیایبازیابیشدهازیکمحوطهباستانیبایستیمتناس بب اارزش

هایکش تیهایخودازالشهشانتعیینگردند.فعاالنتجاریاینعرصهبافروشیافتهباستانی
شناختیهایباستانهایدارایارزشکنند.اینمسئلهبرایبسیاریازمحوطههاسودکسبمی

                                                                                                                                                                                                     
هزین هاش ارهک ردددرای نپ روژهMary Roseتوانبهموردحفارییککش تیجنگ یب اعن وان.بهعنوانماالمی8

93بازیابیشدهازمحوطهباستانیمربوطه،بالغب راشیایعدداز 83000حدودیبهمن ورنگهدارجدیدموزهیکساخت
 میلیونپوندبرآوردشد

www.historicdockyard.co.uk/news/presspacksmaryrosemuseum, (Last visited 15 Feb. 
2018). 
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هایدارایاهمیتکمتر،شایدپافشاریب ردس تغیرقابلقبولاست،امادرخصو محوطه
 (.Hutchinson, 1996: 289 & 290) هاچندانموجهنباشدنخوردهماندنآنمحوطه



 تاریخی و باستانی اشیای فروش .1
ییه ام یندیی کس ریمأموری ت30دراوای لده هتایتانیکRMS شرکتآمریکایی

کشتیتایتانیکبهانجامرساند.سپسایناش یا جهتبازیابیاشیایتاریخیدرمحوطهباستانی

براینمایشعموممردمدرسراسرجهانعرضهشد.اینشرکتازآغازعملیاتخودتص میم

ه ایزغ الس نر(راب هف روشگرفتکههیچیکازاشیایگردآوریشده)ب هج زقطع ه

ه ایص ورتگرفت هدرمحوط هت اریخی)ویک ردک ههزین هفعالی تنرساند،درعو سع

ایوتج اریه ایرس انههمچنینکس بس ود(راازطری قدرآم دهاینمایش گاهی،فعالی ت

RMSباوجودآنکهکشتیتایتانیکیککشتیمعروفبوداماش رکت8مرتبط،جبراننماید.
فراوانیش د.ای نمش کنتناش یازبرایحفظالگویتجاریخوددچارمشکنتتایتانیک

هایمربوطبهتابی ت،مرم ت،ثب توهایهنگفتاعزامافرادبهمحوطهباستانیوهزینههزینه

ه ایسازیونمایشهزارانشیءتاریخیبودهاست.اینش رکتدرط ولس الضبط،ذخیره

نام رنش انازآنای 1میلیوندالررامتحملش دهاس ت.2ضرریمعادل1002تا8334مالی

برداریتجاریاگرمتضمنف روشح داقلبخش یازاش یایباس تانیوت اریخیداردکهبهره

ه ایهایکمترشناختهش دهواق  دربس ترآبکمدرموردکشتینباشد،بعیداستکهدست

عمیقبتواندکاراییداشتهباشد.

رمربوطبهقرننوزدهمک هدربرداریتجاریازیککشتیبخابرخنفموردقبلی،بهره
برداریتجاریاس تک هب اف روشایازبهرهدراقیانوساطلسکشفشد،نمونه1009سال

برخیاشیاییافتشدههمراهبودهاست.اینمحوطهباستانیکهدراعماقدری اق رارداش ت،
هزارانس کهط نبهصورتگستردهموردحفاریقرارگرفتهوکیرباتیآوربااستفادهازفن

دارانفروختهشد،اماهاییافتشدهبهمجموعهوسایراشیایتاریخیبازیابیشد.سکه ونقره

درخصو سایراشیا)شاملظروفسفالی(بخشیازآنهابهطورعمومیبهنم ایشگ اارده
                                                                                                                                                                                                     
1. RMS Titanic Inc v Wrecked and Abandoned Vessel, 924 F. Supp. 714, 722–723 (ED 
Va, 1996) and RMS Titanic Inc v Wrecked and Abandoned Vessel, 9 F. Supp. 2d 
624,639–640 (ED Va, 1998). 
2. RMS Titanic Inc v Wrecked and Abandoned Vessel, 286 F.3d 194 (4th Cir (Va), 
2002). 
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شدوبخشدیگرینیزجهتانجاممطالع اتتحقیق اتیدراختی ارپژوهش گرانق رارگرف ت
(Stemm, 2010, Chaps: 1-5«.)8«ه ایغ رقش دهآمریک اانجمنتخصصیکاوشگرانکشتی

ه امط ابقب ااص ولومق رراتبرداریازالشهکشتیکندکهانجامکاوشوبهرهاستداللمی
ت دویننم وده1«اخنقینامهشیوه»پایراست،لاابرایاعضایخودیکسریایامکانحرفه

ایدرحینک اوش،مهآنانراملزممینمایدکهباالتریناستانداردهایحرفهنااست.اینشیوه
هایغرقشدهرارعای تنماین د.حفاری،نجاتوسایرموارداستفادهازاقنممرتبطباکشتی

نامهمزبورشماریازقواعددقیقاجراییبرایاعضایخ ودتعی یننم ودهاس تهمچنینشیوه
ری زیواج رایبرنام هدار،شناس انص نحیترابطهباداس تخدامباس تانکهشاملمقرراتیدر
وتأمینبودجهبرایمرمت،تهیهفهرس تازاش یاییختشناهایباستانپروژهباتوجهبهارزش

ای نمس ئولیته ر»کن ددنامهدرادامهتص ریحم یسازیآنهااست.اینشیوهتاریخیوذخیره
تیغرقشدهن ارتنمایدتااطمین انحاص لکن دک هاق دامعضواستکهبرکاوشهرکش

ه ایعلم ی،ت اریخیوگیردک هت اآنج اک هممک ناس ت،دادهمزبوربهنحویصورتمی
شناختیازمحوطهباستانیاس تخرارگ ردد.ع نوهب رای ن،آن انمس ئولیتدارن دک هباستان

ایلارتب اطجمع یب هموق  دراطمینانحاصلنماین داطنع اتبدس تآم دهازطری قوس 

9«.دسترسعمومقرارگیرند
هاتمایزقائ لش دهاس تدرئیسانجمنمیاندودستهازاشیایبدستآمدهازالشهکشتی

بایس تیب هعن وانبایگ انی«اشیایفرهنگ ی»طبقن روی«.اشیایتجاری»و«اشیایفرهنگی»
توانفروخ ت.اش یایتج اریعبارتن دامیر«اشیایتجاری»پروژهحفظگردند،درحالیکه

ان د.ویمعتق داس تش دههاوسایراشیاییاستکهبرایمقاصدتجاریحملمیازدمحموله

کهبرایتشخیصوتمییزاشیایتجاریازاشیایفرهنگیبایدازمعیارهایزیربهرهبردد
معی ارب همعن ایارزی ابیاین  باستانی محوطه در موجود هاینمونه تعداد ارزیابی -الف

تعداداشیایتاریخیازیکنوعخا استکهدریکمحوطهباس تانییاف تش دهاس ت...
هادریکمجموعهباستانیحفظگردند؛کندکهحداقلپنجتادهدرصدنمونهویتوصیهمی


                                                                                                                                                                                                     
1. US Professional Shipwreck Explorers’ Association. 
2. Code of Ethics. 
3.

 
ProSEA Code of Ethics, available at: www.prosea.org/about/codeethics.html (Last 

visited 15 May. 2017). 

http://www.prosea.org/about/codeethics.html
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انجم ن»نام هاخنق یدرش یوه  تااریخی  اشایای  تکثیار  و ضاب   و ثبت سهولت -ب

آمدهاستداشیاییبای دنگه داریش وندک همستندس ازی،«هایغرقشدهنکشتیکاوشگرا

گیریآنهاجهتمطالعهوتجزیهتحلیلآنهادرآیندهممکنگیرییانمونهعکسبرداری،قالب

توانن ددروض وحب االعکس برداریش ده،وزنوابع ادآن انهام ینباشد.بهعنوانماالسکه

ایکهتقریباًتمامیاطنعاتیکهممکناستبرایمطالعهبیش تردرگونهگیریشوند،بهاندازه

آیندهموردنیازباشد،فراهمگردند؛


 ارزش باا  مقایساه  در شاده  کشف تاریخی اشیای شناختیباستان ارزش برآورد -پ

سکهطنیمشابهازیک8000فر کنیدکه تجاری ستد و داد فرایند به آنها بازگرداندن

یغرقشدهمتعلقبهاواخرقرنهجدهمبازیابیش وند.درچن ینش رایطیارزشتج اریکشت

شناختی،تع دادزی ادیازای نهادالربرسد.ازن رارزشباستانتواندبهمیلیونهامیاینسکه

هادرحالحاضروجوددارندواطنعاتکمیازفرهنرقرنهج دهموج ودداردک هسکه

هایفعلینتوانآنهارایافت.درمقابلوبرخنفموردقبلی،تع دادزی ادیازدراسنادوداده

دردری ایمدیتران هبرن زمتعلقبهیکمحوطهباستانیکهمرب وطب هدورانآمفوراهایکوزه

هستند،بهاحتمالزیاددارایارزشتجاریقابلتوجهینخواهندبود.بااینح الازآنج اک ه

تج  ارتآندوراندردس  ترساس  ت،تغیی  راتجزی  یدرعنمتگ  ااریاطنع  اتکم  یاز

توان ددرزم رهآی د،م یآمفوراهاوهمچنیناطنعاتیکهازبقایایمحتویاتآنهابدستم ی

ه  ایدیگ  رآنه  ارابدس  تآورد.درای  نم  وردخ  ا اطنع  اتیباش  ندک  هنت  وانب  اروش

تواندپراکندهنمودناشیایمتع دداندکنمیگیریمعقوالنهایناستکهارزشتجارینتیجه

(.Stemm, 2000: 3 & 4«)یکمجموعهتاریخیراتوجیهنماید

قراردادیمیانش رکتاکتش افدری اییاودیس هودول تانگلس تانب رای1001درسال

موافقتنام  ه»کش  تیجنگ  یمنعق  دش  د.ق  راردادمربوط  هبازی  ابیه  زارانس  کهازالش  هی  ک

نامگااریشدوبهعنوانیکشراکتعمومی/خصوص یب رایانج امتحقیق ات8«همکاری

شناسیدریکمحوطهباستانیاعنمشد.ب راس اسی کبیانی همطبوع اتیک هوزارتباستان

ی کگ اممه مدرتوس عهرویک ردهمک اریدر»دفاعانگلیسمنتشرنم ود،ای نموافقتنام هد
                                                                                                                                                                                                     
1. Partnering Agreement. 
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ه ایعمی قاس تک هب رمبن ایآنهرگون هدرآبشناسیهایباستانخصو انجامفعالیت

شناسیانج امخواه دهایشناختهشدهوپایرفتهشدهباستانهامطابقروشبازیابیالشهکشتی

ه ادرای نمحوط هباس تانیدرنهای ت،اق نمآموزش یوبینیشدهاستکهفعالی تشد.پیش

هایعنقمندوعمومم ردمدرن،گروههایآیندهپژوهشگرافرهنگیرابهمن وراستفادهنسل

(.Dromgoole, 2003: 67«)آوردسراسرجهانبهارمغانمی

دربرابردریافتبخشیازاشیایبدستآمده اساسموافقتنامهاینبودهکهشرکتاودیسه

یادرآمدحاصلازفروشآنها،الشهکشتیموردن رراکشفواشیایم وردن  ررابازی ابی

.ب  اتواف  قط  رفینمقررات  یب  رایط  رحپ  روژهت  دوینش  دهک  هتجهی  زات،پرس  نلونمای  د

هاییراکهبایدبهکارگرفتهشوندبهطورمشروحمعیننمودهاس ت.همچن ینمقررات یروش

درخصو مرمت،مستندسازیاشیایبازیابیشده،مخاررپروژه،حقوقمالکی تمعن ویو

.شرکتاودیس ه(Dromgoole, 2004: 190 & 191)وینشدتد8«محرمانگیتجاری»تجاریو

ه ایمختل فاش یایباس تانیازن  رارزشاعنمنمودکهاینموافقتنامهتفکی کمی اندس ته

شناس دت اازای نطری قراهشناختیآنانرابهعنوانیکسازوکارمفیدبهرسمیتم یباستان

هتأمینمالیم دیریتمی راثفرهنگ یزی ربرایفروشتعدادیازاشیایمزبوربرایکمکب

1آبهموارگردد.

دراینمواردانگیزههردوطرفمعموالًمالیاستوچنینقراردادهاییسرنوش تتقس یم

الش ه9نماین د.ارزشتجارییادرآمدحاصلازفروشاشیایتاریخیوباس تانیراتعی ینم ی

شناس ینی زنیست،بلکهیکمحوط هباس تانکشتیغرقشدهتنهایکداراییمتعلقبهدولت

بین یمق رراتمختل فجه تحفاظ تازگ ردد،ب ههم ینعل ت،ب اوج ودپ یشقلمدادمی

شناس یش ناختیآن،ای نق راردادب امخالف تقاب لتوج هنهاده ایباس تانهایباستانارزش

بیانیهاعتراض یخ وداینکشورمواجهشد.اینشورادر6«شناسیشورایباستان»انگلستانن یر

                                                                                                                                                                                                     
1.

 
Commercial Confidentiality. 

2. See www.shipwreck.net/spa1.html, (Last visited 27 Nov. 2016). 
هایط نازکش تیادینب ور .یکماالبارزدراینزمینهقراردادیبودکهتوسطدولتانگلستانجهتبازیابیشمش9

دهشدهبود.مطابقاینقراردادشرکتنج اتدهن دهمیلیونپوندتخمینز60هابیشازمنعقدشدهاست.ارزشاینشمش
  شدهاستکردومابقیمیاناتحادجماهیرشورویسابقوانگلستانتقسیممیدرصدازدرآمدحاصلرادریافتمی63

.                                                                             (Dromgoole & Gaskell, 1998: 195)
4. Council for British Archaeology. 

http://www.shipwreck.net/spa1.html
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خ ارجیشرکتوخودجیبکهحالیازرهگاراینمعاملهدولتانگلستاندر»اشعارداشتهد

آمیزب رایف روشاش یایباس تانیش دت انمود،واردیکدادوستدمشترکمخاطرهمیپررا

ونگران یاص لیش ورا8«.شناسیمشکوکراپرداختنمای دهزینهانجامیکپژوهشباستان

دیگرمخالفاناینقرارداددرخصو مقرراتیدرقراردادبودک هب هف روشاش یایباس تانی

1اختصا داشت.



 تجاری برداری بهره خصوص در المللی بین اسناد رویکرد .3
ط ورک هب هیالملل نیس ندب نینخس تبهعن وان8321شورایاروپامورخ161نامهتوصیه

درقس متح داقلالزام اتخ ودب هموض وعرداخ ت،آبپری زیفرهنگ راثی مخا به

نام هک هبازت ابدهن دهاینکرد.بااینحالگزارشمنضمبهتوصیهبرداریتجاریاشارهبهره

انگی زهکس ب»کن ددشناسشورادراینخصو بوده،مقررم یهایمشاورانباستاندیدگاه

کندوایندقیق اًب رخنفاجتنابمیسود،سرعتوبازدهیباالدرعملیاتنجاتراغیرقابل

ثبتوضبطدقیقوتحقیقاتکنترلش دهدری کمحوط هباس تانیاس تک هاس تانداردهای

توان ددرای نزمین هکند.هیچچارچوبقانونیی ااجرای ینم یشناسیآنهارامقررمیباستان

9«.بخشباشد،مگراینکهاقداماتمزبورراممنوعنمایدرضایت

ب راِعم الق وانیننج اتهایسویدیگرمشاورانحقوقیشوراضمناشارهبهدشواریاز

محوط هباس تانیراتص احبنم ودهک هفردیاگر»هایغرقشده،اظهارداشتنددالشهکشتی

ک هن داردوج ودتض مینیه یچاشیایبازی ابیش دهعنقمن دباش د،اقتصادیارزشبهفقط

ت اریخیه ایارزشازبخشمهمی.طهمزبورصورتگیرداقداماتمناسبیدرخصو محو

باش د.دیگ راش یایب اآنه اارتب اطوموقعی تناشیازاستممکناشیایباستانیفرهنگیو

موجبافزایشارزشتجارینی زگ ردد،ام ای کتواندمیمهیانمودنشرایطمناسباگرچه

                                                                                                                                                                                                     
1. Council for British Archaeology, Press Release, 8 October2002. 

شناس یوترتیب اته ایباس تانهایرباتیکبرایانج امحف اریهایینیزدرخصو مناسببودنروش.گرچهنگرانی1
 شناسینیزوجودداشتهاست.مقرربراین ارتبررعایتاستانداردهایباستان

3. Parliamentary Assembly of the Council of Europe, ‘The Underwater Cultural 
Heritage: Report of the Committee on Culture and Education’, Document 4200-E, 
Strasbourg, 1978, p. 39. 
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آنانضمنتوصیهب ر8«.ماتخودنداردتوجهیبهاینجنبهازاقدامعمولطوربهدهندهنجات

اند،سالزیرآببوده800مستانینمودناِعمالقوانیننجاتوکشفیاتبراشیاییکهبیشاز

دهندهبخواه دچن یناش یاییرابازی ابیکن د،بای دالزام اتنجاتیکاگر»نمودندتصریح

گارمقرراتم رتبطب اپ اداش،مربوطبهتمهیداتحفاظتیرارعایتنمودهودرمقابلازره

اینن راتنشاندهندهآناستک هازدی دگاهآن انمش ارکتیک ه1«.مندگرددتأمینوبهره

کهبهدقتازطرفتواندقابلقبولباشدیمیشرطبههایتجاریباشد،نشأتگرفتهازانگیزه

شناسیباشد.ایباستانمندگردیدهومنطبقبااستانداردهایحرفهدولتقاعده

درخص و حفاظ تاز8313اروپ اییکنوانس یونن ویسپ یش»،161نامهتوصیههمانند

نیهمچن نک رد.ایاشارهتجاریبرداریبهرهمسئلهبهخا طوربه9«میراثفرهنگیزیرآب

یب رداردرخصو بهرهیفعالتجاریهاامکانمشارکتشرکتون،یمطابقمقرراتکنوانس

3ه اواگ اارش د.م ادهتاحدودیزیادیب هارادهدول تآب،ریزیفرهنگاثریازمیتجار

دارددنویساینکنوانسیوناشعارمیپیش

هایمربوطهمجوزانجامیاارگان6هایمتعاهدممکناستبهافرادخصوصیدولت-الف»

هایکاوش،حفاریوبازیابیاعطانمایند.فعالیت

خ ا هایویژگیگرفتنن ردروباعلمیمنح اتمبنایبرتنهامجوزهاییچنین-ب

شودواقتصادیکهدردسترسمتقاضیاناست،اعطامیومناب امکاناتوهایباستانیمحوطه

بودهی اکافیتجهیزاتوهایالزمدارایصنحیتمتقاضیاننمایندکهتصریحوالبتهملزممی

«.نماینداصیراممنوعمیهاوتجهیزاتخاینکهاستفادهازروش

ه ایمرب وطب هحف اریوتوانندمجوزفعالیتهایمتعاهدمیمطابقتدابیریادشده،دولت

هایخصوصیاعطانمایند.درحالیک ههم هبقای ایزی رآبک هبازیابیرابهافرادوارگان
ام ادرع ینح البرن د،سالقدمتدارند،ازتدابیرحفاظتیکنوانسیونبه رهم ی800حداقل

                                                                                                                                                                                                     
1. Parliamentary Assembly of the Council of Europe, ‘The Underwater Cultural 
Heritage: Report of the Committee on Culture and Education’, Document 4200-E, 
Strasbourg, 1978,

 
p. 53. 

2.
 
Ibid., p. 70. 

رانی وزت هیدرکمنویساینکنوانسیونبهعلتمخالف تدول تترکی هدرخص و قلم روِاعم المق رراتآن،پیش.9
بهتصویبنرسیدپاارویشورا

(Blake, 1996: 824(. 
4.

 
Private Persons. 
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ه ایویژگ ی»تصریحشدهاستکهشیوهاقدامدرخصو هرمحوطهباستانیبایدمتناسببا
اطنع اتثبتوض بطاهمیتبرکلیطوربهکنوانسیوننویسآنمحوطهباشد.پیش«خا 

ه اآزادیدرخصو نحوهاقدامدربارهاشیایباستانیتاحدودیبرایدول تونمودهتأکید
ده دک هب ام دن رق راردادنهایمتعاه داج ازهم یقائلشدهاست.همچنینبهدولتعمل

اهمیتاشیایباستانی،درخصو نگهدارییاعدمنگهداریآنهاتصمیمبگیرند.
والت ادر8331کنوانس یوناروپ ایی»برداریتج ارییکب اردیگ روازرهگ ارمسئلهبهره

مطرحش د.درگ زارشمنض مب های نکنوانس یونودر8«خصو حفاظتازمیراثباستانی

ه اینمایدسازوکاریایجادنمایندکهفعالیتهایعضوراملزممیآنکهدولت9تفسیرماده

من دنمای د،شناسیمربوطبهمیراثفرهنگی)ازجملهمیراثفرهنگیزیرآب(راقاعدهباستان

دارایاش یایی اوگرانبهافلزاتکردنپیداورمن بهصرفاًحفاریوکاوش»مقررشدهاستد

دخال تک هده دم یهمنش انگزارشمزبورباز.«شوددادهاجازهنبایدهرگزارزشتجاری

بازی ابیاش یایدارایه اص رفاًحف اریای نازه دفک هشرطیمجازبودهبهفعاالنتجاری

ارزشتجارینباشد.

نویسکنوانسیونجدی دیدرخص و تدوینپیشبهالمللحقوقبینانجمنکههنگامی

ق انون»ت أثیرتح تش دتب هکهرسدمین رحفاظتازمیراثفرهنگیزیرآبپرداختبه

ایاالتمتحدهبودهاست.دراینقانونمن اف چندگان ه1«8312هایمتروکهمورخالشهکشتی

لوقواع دمبتن یب ربهرسمیتشناختهشدوبازیابیتوسطبخشخصوصیاگرمط ابقاص و

رئیسانجمنوگزارش گر9هایتاریخیاشیاءباشد،مجازقلمدادشدهاست.حفاظتازارزش

من اف همهاستضروری»نویسکنوانسیوندراینزمینهاظهارداشتنددکمیتهمسئولتهیهپیش

وباش دثره مم ؤک هشودایجادمعاهداتیرژیمیکتامدن رقراردهیموشناساییرامرتبط

.در(O'Keefe, 1994: 394«)المللیراداشتهباشدبینجامعهحمایتآوردندستبههمشانس

تج اریب رداریبه رهخودبهموضوع8336نویسپیشالمللدرهمینراستاانجمنحقوقبین

مندمناسبیقاعدهطوربهبهشرطیکههایتجاریرانویسانجامفعالیتنیزپرداخت.اینپیش

درکن د.انج امگیرن د،تج ویزم یالملل یپایرفتهشدهب یناستانداردهایبهتوجهگردندوبا

                                                                                                                                                                                                     
1. European Convention on the Protection of the Archaeological Heritage. 
2. Abandoned Shipwreck Act of 1987. 
3.

 
42 U.S.C. sec. 2103(a) (2) (C). 
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اِعم الق وانیننج اتب رنویسپیشاینایاالتمتحده،8312راستایپیرویازرویکردقانون

نج ات»مقدم هدرام ا8میراثفرهنگیزی رآب)طب قتعری فمق رراتش(راتج ویزننم ود،

می راثمزب ورازمحاف  تآنهاب رایهمکاریدانستهکههاییطرففهرسترادر«دهندگان

ازحفاظ توحف اریاکتش اف،الزموضروریاست.مقدم ه«اقداماتغیرمسئوالنه»دربرابر

تجهی زاتوه اروشوخ ا علم یهایشیوهازاستفاده»رامستلزممیراثفرهنگیزیرآب

دانست.«ایحرفهتخصصازباالییدرجههمچنینومناسب

بهموضوعحفاظتازمیراثفرهنگ یزی رآبتوج هنش ان8330دههاوایلدریونسکو 

مهمت رینزم رهدرب رداریتج اری،ب اموض وعبه رهآیندهقانونیرژیمامانحوهمواجههداد،

درک هس نجیامک اننداشت.مطالعهقرارآبزیرفرهنگیمیراثازحفاظتبهمربوطمسائل

ترغی بوتش ویقن هتنه اباع ثنج ات،قوانیناِعمالکهگرفتنتیجهشد،منتشر8333سال

گ ردد،بلک هافرادبرایبرداشتناشیایباستانیازبس تردری ادرراس تایاه دافتج اریم ی

نویس یک هیونس کوب اپ یش1ده د.تخریبوصدمهبهمیراثفرهنگیزیرآبراافزایشمی

تهی هنم ود،8331در9«متح دمل لس ازماندریاه ایحقوقواقیانوسیامورشبخ»همکاری

نمودقوانینمورددررامتزلزلینسبتاًموض  مش ارکتامک انض منی(طور)بهونجاتاتخاذ

ن ویسنج اتدهن دگانرادرانجمن،ای نپ یش8336نویسهمانندپیش.راپایرفتتجاری

میراثفرهنگ یزی رازحفاظتازاطمینانبرایآنهامکاریههاییقراردادکهطرففهرست

ق انونه راِعم الع دم»ص ریحب هق وانیننج ات،اشارهجایبهواستآبالزموضروری

ک اوشوبرداش تنمی راثفرهنگ یزی رآبهایتج اریب رایانگیزهکهمقرراتییاداخلی

رامقررنمود.اگرچهاینمقررهبهص ورتص ریح؛اِعم الق وانیننج اترا6«نمایندایجادمی

ایاستکههماننتیجهرادرپیخواهدداشتوبیانگرآنمستانیننمودهامالحنآنبهگونه

برداریتج اریراپایرفت هی اترغی باستکهرژیمقانونیآیندهرژیمینخواهدبودکهبهره

                                                                                                                                                                                                     

راثفرهنگیزیرآبیکهاینکنوانسیوندرم وردآناعم المید»8336المللمورخنویسانجمنحقوقبینپیش6.ماده8
 «.گردد،مشمولقوانیننجاتنخواهدبودمی

2.
 
UNESCO Secretariat, ‘Feasibility Study for the Drafting of a New Instrument for the 

Protection of the Underwater Cultural Heritage’, presented to the 146th Session of the 
UNESCO Executive Board, Paris, 23 March 1995, Doc. 146 EX/27, para. 32. 
3. United Nations Division of Ocean Affairs and Law of the Sea (DOALOS). 

.81ماده1.بند6
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.(Dromgoole and Gaskell, 1998: 188نماید)

یونس  کوب  رایتص  ویبکنوانس  یونجدی  د،درح  الیک  ه1008م  ااکراتجری  اندر

برداریتجاریبهعنوانی کاص لهابهشدتخواستاراتخاذممنوعیتبهرهنمایندگاندولت

درکنوانسیونبودند،ایاالتمتحدهباهمراهیانگلستانهوشیاربودندتااطمینانحاص لکنن د

ه اح داقلدرم وردس طوحیازکهدرچارچوبتمهیداتکنوانس یون،آزادیعم لدول ت

کنوانسیونب رایکنندگانینتدورسدکهبرداریتجاریوجودداشتهباشد.البتهبهن رمیبهره

اینداشتندجزاینک هبرخ یازاق داماتتج اریرا)ت اآنج اک ههاچارهجلبحمایتدولت

(.Nafziger, 2000: 88هایعلمیکنوانسیونباشند(بپایرند)مطابقاستاندارد



 زیار  فرهنگای  میراث از حفاظت خصوص در یونسکو 1002 کنوانسیون رویکرد  .4

 آب
هاییک ههمک اریب ااشارهصریحبهنجاتدهندگانبهعنوانطرف درمقدمهکنوانسیون

اس تفادهاف زایش»و8شد،آنهابرایحفاظتازمیراثفرهنگیزیرآبضروریاست،حاف

وخری دف روش،ه دفباکهخاصیهایبویژه...فعالیتوآبزیرفرهنگیمیراثازتجاری

ش ناختهش دک هباع ثمس ائلیعن وانب ه«گیردصورتمیآبزیرفرهنگیمیراثمبادلهیا

ویروشنبنابرایناگرکسیبهمتناصلیکنوانسیوننیزنگاهنکند،برای1.نگرانیعمیقاست

توانن  ددرچ  ارچوبمق  رراتکنوانس  یونب  هعن  وانخواه  دب  ودک  هفع  االنتج  ارینم  ی

که1بردارانمشروعمیراثفرهنگیزیرآبقلمدادگردند.درهمینراستابندهفتممادهبهره

آبزی رفرهنگ یمی راث»دارددبیانم یکند،میمشخصراکنوانسیونکلیاصولواهداف

برداریتج اریقرارگیریممنوعیتبهره«.برداریقرارگیردورتتجاریموردبهرهبهصنباید

ه ادرخص و درفهرستاهدافواصولکلیکنوانسیوننشاندهندهموض سختدول ت

ه ایفراوان یمط رحباتوجهبهای نمق رره،پرس ش.(O'Keefe, 2002: 54)اینموضوعاست

ب رداریبه ره»رچوبکنوانسیوندقیقاًبهچهمعناس ت؟آی ابرداریتجاریدرچاشوددبهرهمی

اینی زخواه دب ود؟درکنوانسیونمزبوردربرگیرندهدرآمدهاینمایشگاهیورسانه«تجاری
                                                                                                                                                                                                     

 .بنددهممقدمهکنوانسیون.8

 .بندهشتممقدمهکنوانسیون.1
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آیافروشمیراثفرهنگیبههرشکلن یرفروشتعدادیازاشیایکش فش دهوی اف روش

ساًاینممنوعیتامک انیب رایمش ارکتکلمجموعهغیرمجازخواهدبود؟درنهایتآیااسا

گاارد؟فعاالنتجاریدرچارچوبن امحقوقیحاکمبرمیراثفرهنگیزیرآبباقیمی

درکنوانس یونتعری فنش دهاس ت،ض رورتدارد«برداریتجاریبهره»باتوجهبهاینکه

یه اتیمربوطبهفعالقواعد»هانگاهیبهضمیمهکنوانسیونباعنوانبرایپاسخبهاینپرسش

بین دازیمک هح اویتوض یحاتیدرخص و عب ارت«آبری زیفرهنگ راثی معطوفبهم

ض میمهدرای نخص و 1قاعده8کنوانسیوناست.1دربندهفتمماده«برداریتجاریبهره»

وخری دتج ارتی اجه تزی رآبفرهنگ یمی راثازتج اریبرداریبهره»داردداشعارمی

فرهنگ یمیراثصحیحمدیریتوحفاظتبامغایراساساًآنجبرانغیرقابلپراکندنیافروش

خری د،معامل ه،تج اریاش یایعن وانب هت واننمیرازیرآبفرهنگیمیراث.استزیرآب

رسد،بدینخاطرک های نجملهنخستتاحدودیعجیببهن رمی».«نمودمعاوضهیافروش

شدهکهبهجایآنکهیکقاعدهباشد،بیشتریکخطومش یدرای نایتن یمجملهبهگونه

.در(O'Keefe, 2002: 158)«ش ودزمینهاست.اماجملهدومآنقطعاًیکقاع دهمحس وبم ی

برداریتجاریازایناش یاب ههرصورتمفهوممخالفجملهاولاینقاعدهآناستکهبهره

ایدادوستد(آنه انق ضمق رراتکنوانس یوننیس ت،هایغیرازفروش)یاسایرروششیوه

مگراینکهمنجربهپراکندنغیرقابلجبرانایناشیاگردد.لحناینمقررهبیانگرآناس تک ه

می راثفرهنگ یازحفاظ تب ااساساًبههرصورتیکهرخدهد،بازگشتغیرقابلپراکندگی

است.زیرآبناسازگار

تج اری(اشیایعنوانبهآنفروش)حداقلفرهنگیزیرآبمیراثفروشدیگر،سویاز

غیرقاب لپراکن دگیب های نممنوعی تمنج راگ رحت یرس دمین ربهواستممنوعظاهراً

ب رداریآننیزنشودهم،پابرجاخواهدب ود.ت ااینج اروش ناس تایش کالیازبه رهبرگشت

ت اریخیوباس تانینگ ردد،مش مولای نتجاریکهمنجربهپراکندنغیرقاب لجب راناش یای

توانبهنمایشاش یایبازی ابیش دهب رایعم وم،مقرراتنخواهندبود.ازجملهاینمواردمی

                                                                                                                                                                                                     

ب هبهص راحتدرصورتیکهباشد،یآنمناپایربخشجداییونیکنوانسنیاوستیقواعدپ»نکنوانسیو99مطابقماده.8
 «.خواهدبودزیاشارهبهقواعدندربرگیرندهونیکنوانسنیاشارهبها،شدهباشدنمقرریگریدشکل
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ن وعهایفشردهویافروشحقوقمربوطبهآنهااشارهنمود.ای نهاوساختلوحچاپکتاب

.گیرندنمیقرار1ماده2ندبدرمندررتجاریبرداریبهرهممنوعیتمحدودهدرهافعالیت



   تجاری برداریبهره ضواب  و . شرای 2-4

ب هت واننمیراقاعدهاین»نمایددترمیاینقاعدهحدودوثغورآنراروشن1و8بندهای

دباشدزیرمواردمان کهنمودتفسیرایگونه

ک هآنب همرب وطض منیالزموخ دماتی اایحرف هشناس یباستانخدماتارائه-الف

دارص نحیتمقام اتمجوزمشمولوداردکاملتطابقکنوانسیوناینباآنهاهدفوماهیت

باشند؛

ای نطب قپژوهش یه ایپ روژهانج امزماندرکهزیرآبفرهنگیمیراثواگااری-ب

ارچگییکپ ی افرهنگ ییاعلمیمناف بهایلطمهآنکهشرطبهاست،شدهبازیابیکنوانسیون

قواع دمفادومطابقنگرددآنجبرانغیرقابلشدنپراکندهبهمنجریانزندشدهبازیابیاشیای

.«باشددارصنحیتمقاماتمجوزمشمول96و99

ه ابرخیدولتهاینگرانیرف بهمن ورمتنضمیمهکنوانسیوندرمقرراتگنجاندناین

ب رداریدرقبالممنوعیتبهرهکنوانسیونرویکردیرتأثمورددرآمریکا(متحدهایاالت)بویژه

(.درهرصورتبایددیدک های نمق رراتGarabello, 2003: 184 & 185) تجاریبودهاست

دقیقاًحاویچهمعناومفهومیهستند.
 

 1 قاعده الف بند  یاحرفه یشناسارائه خدمات باستان. 2-2-4

ه ایفع الدرش رکتک هبدینصورتاستسیشناایباستانحرفهخدماتمعمولرویه

پ یششناس یباستانهایارزیابیدریافتمبلغمشخصی،خدماتین یرانجاماینحوزهدربرابر

دربرخ یاز.دهن دم یارائ هشناسیباستانخدماتسایرونجاتعملیاتها،ازشروعفعالیت

کن دک هارائ هبندالفروش نم یشود.کشورهااینخدماتتوسطنهادهایانتفاعیارائهمی

ه اوس ایرتجهی زات(اینخدماتوخدماتالزممرتبطباآن)بهعن وانما الت أمینکش تی

فع االندی دگاهنخواهندب ود.از1برداریتجاریمقرردرصدرقاعدهمشمولممنوعیتبهره

مق رره،ای نب هن  رهس تند،ه االش هکش تیبازی ابیعملی اتدرشرکتخواهانکهتجاری



 229برداریتجاریازمیراثفرهنگیزیرآبرهتأملیدرخصوصبه
 

ک امنًش دهارائ هخدماتاهدافوماهیتکندمشروطبراینکهایبرایآنانایجادمیانگیزه

چی زیبن ابراینه یچگی رد.انج امصالحمقاماتمجوزبابودهومقرراتکنوانسیونبامنطبق

انج امبرایخصوصیهاومالکاندولتباجهتانعقادقراردادانتفاعینهادهایتواندمان نمی

ه ایکاوششاملتواندمیخدماتیسایرخدماتمرتبطگردد.چنینوشناسیباستانخدمات

من درردرقواعدباکامنًتجویزشدهوصحیحطوربهشناسینیزباشدمشروطبراینکهباستان

خصوصییاعمومیبودجهتوسطتواندمیخدماتضمیمهکنوانسیونمنطبقباشند.هزینهاین

مج ازکنوانس یونطبقمق ررات)کهتجاریبردارینوینبهرههایروشازحاصلدرآمدو/یا

.شودپرداختاست(


 1 قاعده ب بند  آب ریز یفرهنگ راثیم 1یواگذار .1-2-4

ک هرس دم ین  رواژهمبهمیاستکهتوسطکنوانسیونتعریفنشدولیب ه«واگااری»

انتق الکل یب همعن ایط ورب همق رراتکنوانس یونو1معنایعادیآندرچارچوبقاعده

گااردنآنتحتمراقب تشخص ی)حقیق یی ا»یاامنمکانیکبهمیراثفرهنگیزیرآب

واگااریاشیایبازی ابی1رسدبندبقاعده.بهن رمی(O'Keefe, 2002: 160)«حقوقی(باشد

ای نواگ ااریرامش روطب هسازد،امادرهرص ورتشدهراتحتشرایطخاصیممکنمی

شرایطینمودهاستد

ب ینازرا«اشیایبازی ابیش دهیکپارچگییافرهنگییاعلمیمناف »نبایدواگااری-الف

ببرد؛

واگاارینبایدمنجربهپراکندگیغیرقابلبازگشتاشیایبازیابیشدهگردد؛-ب

نباشدک هدرب ارهبازس ازیضمیمهکنوانسیو96و99واگااریبایستیمطابققواعد-پ

1هایپروژهاست؛بایگانی
                                                                                                                                                                                                     
1.

 
Deposition. 

مؤی داس نادتم امیازنس خهیکوشدهداشتبرزیرآبفرهنگیمیراثهرگونهازجملهپروژههایدبایگانی99.قاعده1
جه تنیزوباشدعمومومتخصصاندسترسدرکهنحویبهومجموعهیکصورتبهاستممکنکهجاییتابایدادعا

ازپ سس الدهح داکارص ورته ردروگیردانجامسری ممکنحدتابایدامراین.شوندنگهداریهابایگانیبازسازی
.گیردانجامزیرآبفرهنگیمیراثازنگهداریضوابطبامطابقووژهپرتکمیل
ادارهدارص نحیتمقام اتمج وزرعای تب اوالملل یبینتخصصیاستانداردهایطبقبایدپروژههایدبایگانی96قاعده
 .شود
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دارباشد.واگااریبایدبامجوزمقاماتصنحیت-ت

ازدرآم دکس بدنب الب هکهتجاریفعاالنبرایاصلیمشکنتازیکیرسدیبهن رم

ف روشاش یایما العن وانب هدومباش د.ش رطپ یشهستند،میراثفرهنگیزیرآبفروش

س ازگاره ادرخص و واگ ااریبرخیموزههایسیاستبااستممکنبدوامرتجاریدر

امافروشای ناش یادرب ازارآزادب هنح ویک هموج بپراکن دهش دنآنه ادرمی انباشد،

وج ودای نف روش،شرطدومباشد.بارسدکهنقضپیشخریدارانمختلفگردد،بهن رمی

درص ورتیک هب همیراثفرهنگیزی رآببخشیازیامامتمبادله،اهدایاهرگونهواگااری

گردآوریمج ددباش ند،لزومصورتودرردیابیقابلاجزاتمامیکهپایردصورتنحوی

چن یناینک هب هتوج هب اممکناس تدرچ ارچوبمق رراتکنوانس یونقاب لقب ولباش ند.

ذه ننخواه دب ودک همقام اتتجویزگردد،دورازصالحملی مقاماتتوسطبایدواگااری

ایناقنمرامشروطبهمهیانم ودنزمین همطالع اتودسترس یعم ومیفروشمزبورهرگونه

مقام اتکل ی،ط ورب هفرهنگیمیراثبههانگرشبرخیدولتایندرپرتوبربنمایند.عنوه

نیزتفسیر1ماده2مندرردربنداساسیاصلنقضعنوانبهرافروشهرگونهتوانندمیصالح

قراردادنایناشیادراختیاربخشخصوصیباشد.مستلزمواگااریاگربویژهنمایند،
 

 . سایر مقررات کنوانسیون1-4

راهدرکنوانس یونک هنیستندموانعیوهمچنینقاعدهدومقواعدتنها1ماده2بندمقررات

معیارهاایجادنمودهاست.عدمکاراییبازیابیالشهکشتیدرمشارکتبهمایلفعاالنتجاری 

8م اده8ش قال فبن دمن درردرمی راثفرهنگ یزی رآبتعری فدرمربوطب هاهمی ت

درزی رآبس ال800ازب یشایک هغ رقش دهکش تیهیچکهاستمعنیبدانکنوانسیون

نفرص تبن ابرای8است،نبایدخ اررازچ ارچوبمقررات یکنوانس یونمربوط هق رارگی رد.

س الدرزی رآب800چندانیبرایمشارکتفعاالنتجاریجهتبازیابیاشیاییکهب یشاز
                                                                                                                                                                                                     

مشخص هیش ودک هدارایطنقم ایبشریزندگیهانشانهیبهتمام«آبریزیفرهنگراثیم»د»8ماده8.شقالفبند8
آبری ازآنهادرزیبخشای،تمامسالصدحداقل،یدائماییاباشدوبهصورتدورهشناختیباستانیاتاریخیفرهنگی،

دراینتعریفدومعیاربرایتوصیفمیراثفرهنگیزیرآببکاررفتهداولمعیارمربوطبهماهی ت...«.وجودداشتهباشد
استومعیاردومقیدزمانیصدس الدرزی رآبب ودن«مشخصهفرهنگی،تاریخییاباستانشناختی»یژگییاکههمانو

است.برایمطالعهبیشتردراینخصو رجوعکنیدبهد
(O'Keefe, 2002, pp. 41-43). 
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هاصورتگستردهازسویدولتبهآیندهدرکنوانسیوناگرنتیجه،ماند.دراند،باقینمیبوده

ب ربیش ترمبتن یشانتجاریالگوهایکهممکناستآنبخشازفعاالنتجاریپایرفتهشود،

ه ایباس تانینماین دمتوجهمحوط هراخودهایفعالیتاست،اشیایتاریخیوباستانیروشف

)ارائ هاند.اگرچهمقرراتکنوانس یون؛تح تش رایطیسالدرزیرآببوده800کهکمتراز

اجازهاقداماتمعطوفبهمیراثفرهنگ یزی ر(گریوخدماتمرتبطدیشناسخدماتباستان

دهد،اماچنینتجویزیب ااندرابهفعاالنتجاریمیسالدرزیرآببوده800آبکهبیشاز

ومقرراتراج بهتأمینبودجهوهمچنینتأکیدبرقاع ده1توجهمقرراتقاط بندبقاعده

ک هاس تمش خصحاض رح ال،بسیارمح دودش دهاس ت.بن ابرایندر8«حفاظتدرمحل»

ک هاس تفروشاشیاهستند،بعی دازراهمالیمناب تأمینبهمتکیکهشناسیباستانهایپروژه

1تلقیگردند.قبولدارقابلازسویمقاماتصنحیت

واک نشب ه»ایب هخ اطرت اان دازهاس تدرابتداممک نتصویبکنوانسیونروندآهسته

 & Marryman, 2009: 130) بودهباشد«برداریتجاریتوسطکنوانسیونبهرهممنوعیتشدت

وهمچن ین9کنوانس یونب های ندول تدررابطهب ااعت را متحدهایاالتهای(.امابیانیه131

موض وعب هایاشارههیچکنوانسیوناینبهرأیازآنهاامتناعمورددربریتانیاوهلندهایبیانیه

ش ده،ارائه1هقاعددرکهکاریراهکهتوانگفتمیبنابراین6.نمایندنمیتجاریبرداریبهره

-Camarda & Scovazzi, 2002: 424ه ارابرط رفنم ودهاس ت)عمدهایندولتهاینگرانی

ابرازموضوعهیچدولتیدررابطهبااینرسدنمین ردرمجموعبااینکهبه(.432-433 & 425

تص ویبب رایه ابخش یازتردی ددول تک های ناحتم الوج ودداردنگرانیکردهباش د،

توان اییآنه اب رمق رراتای نکنوانس یونناشیازنگرانیآنهادرخصو ت أثیرنوانسیون،ک
                                                                                                                                                                                                     
1.

 
In Situ Preservation. 

درمح ل)اززی رآب،حفاظ تفرهنگ یمی راثب هتمعط وففعالی هربهاقدامیااجازهازقبل»کنوانسیوند1ماده3بند
؛«شدخواهدلحاظاولاولویتعنوانمیراثمزبور(به

موردنهیگزنی،بهعنواناولرهگارحفاظتدرمحلآبازریزیفرهنگراثیحفاظتازم»قاعدهاولضمیمهکنوانسیوند
..«.توجهقرارخواهدگرفت.

2.
 
Recommendation 5 of the Scientific and Technical Advisory Body to the Meeting of 

States Parties,Third Meeting of the Advisory Body in April 2012 (UCH/12/3. 
STAB/220/9 REV, 20 April 2012, p. 9) 
3.

 
www.state.gov/documents/organization/16676.pdf (Last visited: 15 Feb. 2017) 

قواع دب هوی ژهن(،کنوانس یو)توان دازاکا رم وادمی»گیریاعنمکردکهیأولتانگلستاندربیانیهخوددرموردرد.6
 .«نماید،حمایتآنپیوست



89پاییز،46،شمارهیکموبیستپژوهشحقوقعمومی،سالفصلنامه 222
 

 

شانباشد.هایدولتی برداریتجاریازالشهکشتیجهتبهره



 گیری نتیجه
ازک ههنگ امیآبزی رفرهنگیمیراثیونسکو؛بازیابی1008کنوانسیونمطابقمقررات

باش ند،مق رراتس ایرب اسازگاروبشریتمناف راستایدرملیدارصنحیتمقاماتدیدگاه

تجاریمشارکتدیگر،سویازوبودهمجاز ممن وعخاص یش رایطتح تبازیابیدرفعاالن

آبک هری زیفرهنگ راثی ازمیتج اریب رداربه رهیهاوهی.باتوجهبهتنوعشبودنخواهد

ازتض ادآنب ااص ولتی توانباقاطعیمنگریدست،یمزبورنراثیامروزهمحدودبهفروشم

استایگونهبهکنوانسیوندرشدهبینیسختگیرانهپیشتمهیداتصحبتنمود.یشناسباستان

می راثبازیابیدرمشارکتاستبعیدهستند،اندکسودازغیرچیزیدنبالبهکهفعاالنیکه

اندادهاستبه رهب رداریتج اریتجربهنش.باشدصرفهبهشرایطیبرایشانچنیندرفرهنگی

تواندازلحاظاقتص ادیتوجی هکنن دههاییغیرازفروشاشیایباستانیوتاریخینمیبهشیوه

ه ایپ روژهدرک ههنگفت یه ایمشارکتآنهادراینحوزهباشد.درچن ینش رایطیهزین ه

ه اییپ روژهچنینمانجاکهمبینآناستگرفتصورتهابرخیکشتیالشهگستردهبازیابی

بود.خواهنداندکنتیجهدرودشواربسیارآیندهدر

ب ردارییونسکودراینخصو اتخاذنموداگرچ هبه ره1008رویکردیکهکنوانسیون

کند،ایمن نمیتجاریازمیراثفرهنگیزیرآبرادرقالبدرآمدهاینمایشگاهییارسانه

کاران هاتخ اذگرایان هوالبت همحاف  هرویک ردیواپ سامادرخصو فروشمیراثمزب ور،

شود.باتوجهبهمحدودیتبودجهعم ومینگریدرآندیدهنمینمودهواثرچندانیازآینده

توانباقاطعیتازع دمشناسیدربستردریا،امروزهنمیهایباستانهایسنگینفعالیتوهزینه

بازیابیشدهحتیدرمعنایمضیقآنیعنیفروش،دفاعبرداریتجاریازمیراثفرهنگیبهره

نمود.مقرراتکنوانسیون،تقریباًفروشاشیایباستانیوتاریخیرامن کردهاس ت،درح الی

شناس یداش تهتواندتضادخاصیب ااص ولباس تانکهدربسیاریازمواردفروشایناشیانمی

نکنوانسیونبادیدگاهینوینوواقعگرایان هب های نباشد.بنابراینبهتربودکهتدوینکنندگا

شناسیازلحاظمالیهمچنانفراهمباشد.درای نهایباستانموضوعنگریستهتاامکانفعالیت



 221برداریتجاریازمیراثفرهنگیزیرآبرهتأملیدرخصوصبه
 

ه  ایتوانن  دازمن  اف سرش  اراقتص  ادیناش  یازفعالی  تص  ورته  مفع  االنتج  اریم  ی

شناس انزی رآبجه تانج امباس تانهایبیشتریب رایشناسیبهرهبرندوهمفرصتباستان

 هایبیشترودرنتیجهحفاظتمؤثرترازمیراثفرهنگیزیرآبفراهمخواهدشد.حفاری
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