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 تقدیم و تشکر
 

ستایم چراکه مرا قبل از هرکس و هر چيز از ایزد منان سپاسگزارم  و  او را با تمام وجودم می 

به افتخار علم آموزي، دانش اندوزي و کسوت پاسداري نائل کرد. لطفی که هرگز از یاد من 

 فراموش نخواهد شد.

پس از حق لیزال خداوند متعال از همسرم که به عنوان یاري مهربان، فداکار و صبور با 

حال حضور داشته و فداکاري مثال زدنی و خلوصی ستودنی در کنار اینجانب هميشه و همه 

همراه خستگی ناپذیر من بوده و بنده را در این سال ها تشویق و ترغيب کرده و هميشه اميدي 

بی پایان بر نااميدي هاي گذران من بوده و به عنوان همسري فهيم، دلسوز و پرتوان در خانه 

 مامن و ماواي من بوده است. 

گاه نمی توان آنچنان که شایسته و بایسته بسيار ممنون و سپاسگذارم و نيک می دانم که هيچ

است لطف، مهربانی، محبت صادقانه، فداکاري و ایثارش را جبران کرد.اميدوارم که بتوانم با 

سعی و تلش مضاعف باعث سربلندي و افتخار وي و فرزندانمان در حال و آینده گردم و در 

آقاي                     جمند و برادر بزرگم پایان از تمام تلش ها و زحمات بی دریغ استاد عزیز و ار

 علی اکبر توکلی سپاسگذارم.
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 مقدمه

رغم ارزش معنوي فراوان این آثار، آنها همواره در معرض صدمه واقعيت این است که علی  

شوند که آثار تاریخی یا به کلی نابود جرایم باعث می ايگيرند. حتی پارهو غارت قرار می

شوند یا بر اثر اقدامات غيرکارشناسانه به شکل و ماهيت این آثار لطمه وارد شود. براي مقابله با 

چنين اعمالی در قوانين کشورهاي مختلف تعدي به آثار ملی جرم شناخته شده است. جامعه 

المللی مهمی در این زمينه به انده و قراردادهاي بينالمللی نيز از این موضوع غافل نمبين

هاي توان به کنوانسيونالمللی میتصویب رسيده است که از جمله این قوانين در سطح بين

)اتخاذ تدابير براي ممنوع کردن و جلوگيري از ورود و صدور و انتقال مالکيت غير  6331

گی و طبيعی جهان( همچنين قطعنامه ونيز، )حمایت ميراث فرهن 6339قانونی اموال فرهنگی( و 

-جاذبه که وال هنري و فرهنگی عناصر بودن دارا با ایران کشورمنشور آتن و ... اشاره کرد. 
 هاي گردشگريجاذبه داراي برتر کشور ده ميان در و ایجاد کرده را فراوانی گردشگري هاي
 آثار سرقت هدف با که است بوده سودجویانی مطمع دور هايزمان از است، گرفته قرار

 را شرقی تمدن از گرانبهایی گنجينه که کهن ایرانی تمدن اند.نهاده کشور این به پا تاریخی
است. تاراجی  بوده خود آثار غيرقانونی خروج و هاحفاري شاهد سال هايسال دارد خود در

-تخریب و سارقان براي را ايویژه هايمجازات تا ساخت مجبور را قانونگذار نهایت، در که
 فرهنگى ميراث از حمایت به توجه که سبب شده امر کند. این وضع فرهنگی آثار کنندگان

هاي مربوط به قانونمند کردن ميراث فرهنگی، در سال نخستين گام   .بيابد چندانى دو اهميت

هجري شمسی با تصویب قانون راجع به حفظ آثار ملی برداشته شد. اگرچه در سال  6913

با تصویب نظامنامه اجرایی این قانون، این حرکت تداوم یافت ولی متاسفانه در زمينه  6966

هيچ اتفاق دیگري روي  6933قانونگذاري و یا اصلح قوانين حوزه ميراث فرهنگی تا سال 

مکرر قانون مجازات عمومی که به امر ميراث فرهنگی  693با تصویب ماده  6933نداد. در سال 

یعنی تا پيش از  6933نکات جدید و مثبتی وارد قوانين این حوزه شد. تا سال پرداخته شد 

الجرا در زمينه مکرر قانون مجازات عمومی تنها قانون جزایی لزم 693انقلب اسلمی، ماده 

رفت. با پيروزي انقلب اسلمی شوراي انقلب ميراث فرهنگی در کشور ایران به شمار می

يراث فرهنگی را مد نظر قرار داد و با تصویب لیجه قانونی جلوگيري از لزوم حفظ و توجه به م
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عملً اقبال نظام انقلبی را به امر ميراث فرهنگی نشان داد.  6931هاي غيرمجاز در سال حفاري

که به ميراث فرهنگی  6919از قانون مجازات اسلمی در سال  33و  31تصویب دو ماده 

هایی که ها و نارساییز مشمول قوانين اسلمی گرداند. کاستیاختصاص داشت این حوزه را ني

به  6933آمد در بازنگري مجدد این قانون در سال در بخش هایی از این ماده به چشم می

که نکات جدید مطرح شده در این بازنگري ميزان توجه قانونگذاران را حداقل رسيد. ضمن آن

ماده واحده قانون ضرورت اخذ مجوز براي  6933 به اهميت ميراث فرهنگی نشان داد. در سال

ساخت، خرید و فروش، نگهداري، تبليغ و استفاده از دستگاه فلزیاب و پس از آن قانون 

به تصویب رسيد، که البته در این قانون، در مواد مربوط به  6939مجازات اسلمی در سال 

یم رایج عليه ميراث فرهنگی جرایم ميراث فرهنگی تغييري صورت نپذیرفته است.یکی از جرا

هاي تاریخی باستانی به قصد به دست و آثار باستانی، حفاري و کاوش غير مجاز در محوطه

 ابزار و وسایل ساخت و توليد با امروزه متأسفانه که آوردن اموال تاریخی و فرهنگی است
-العاده فوق و وسعت دقت سرعت، از آن عاملن براي عمل این ارتکاب یاب گنج و فلزیاب

هاي تاریخی این جرم، باعث ورود آسيب و ایجاد تخریب در محوطه .است شده برخوردار اي

نامه سياست جنایی آورد. در بخش اول این پایانناپذیري را به بار میشده و گاه آثار جبران

ایران در قبال جرم حفاري و کاوش تحت عناوین سياست جنایی تقنينی، قضایی، اجرایی و 

ارکتی مورد بررسی قرار گرفته است و در بخش دوم راهکارهایی تحت عناوین راهکارهاي مش

کيفري و غيرکيفري براي پيشگيري از بزه مذکور ارائه شده است. پيشگيري از وقوع جرم 

حفاري و کاوش غيرمجاز و سایر جرایم عليه ميراث فرهنگی نه تنها مستلزم وجود قوانين کافی 

هاي قضایی و دولتی است، بلکه ایجاد آگاهی و نگرش درست در گاهو عملکرد درست دست

ميان مردم درباره ارزش تاریخی و فرهنگی این آثار و تاثيري که ميراث ارزشمند در شناخت 

تواند به پيشگيري از ارتکاب هرچه بيشتر این هویت و فرهنگ مردم هر کشوري دارد می

 جرایم بيانجامد.

 

 

 



 

 بخش اول
سیاست جنایی ایران در قبال جرم حفاری و کاوش 

 های تاریخیغیرمجاز در محوطه
در جهت کنترل بزه و هاي رشته حقوق جزا اي از علم است که از یافتهسياست جنایی شاخه

غيرکيفري و  هاي سرکوبگرانه کيفري وشامل کليه اقداماین شاخه برد. بهره میبزهکاري 

که دولت و جامعه مدنی، هر یک به صورت مستقل و با  متفاوت استهاي پيشگيرانه با ماهيت

ها به منظور سرکوبی بزهکاري و بزهکاران و نيز مشارکت سازمان یافته یکدیگر از آن

 کنند.می هپيشگيري از بزهکاري و انحراف استفاد

رم حفاري و کاوش غيرمجاز این بخش را به براي بررسی سياست جنایی ایران در قبال ج   

ایم. براي انجام این بررسی، بررسی انواع  سياست جنایی در ارتباط با این بزه اختصاص داده

ابتدا در فصل اول از این بخش به بررسی ارکان تشکيل دهنده جرم حفاري و کاوش غير مجاز 

-کشور دیگر نيز مورد نظر قرار میپردازیم و سپس مطالعه تطبيقی این جرم در قانون چند می
گيرد. سپس در فصل دوم از این بخش سياست جنایی ایران در قبال این جرم مورد بررسی قرار 

خواهد گرفت. براي بررسی سياست جنایی ایران در قبال جرم حفاري و کاوش، به مطالعه انواع 

واع شامل سياست جنایی پردازیم، که این انسياست جنایی موجود در ارتباط با این جرم می

 تقنينی، قضایی، اجرایی و مشارکتی است.
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هاي ارتکاب بزه عليه ميراث براي یافتن راهکاري به منظور دادن پاسخ مناسب به موقعيت   

ها و راهکارهاي متفاوتی با یکدیگر آميخته شوند تا نهایتًا بتوان به فرهنگی لزم است روش

ره که همانا صيانت و حمایت هر چه بيشتر از این ميراث هدف غایی سياست جنایی در این با

هاي جنایی تقنينی، ملی است رسيد. به این منظور باید از انواع راهکارهاي موجود در سياست

هاي قضایی، اجرایی و مشارکتی بهره گرفت و از تاکيد ورزیدن بر اِعمال تنها یکی از گونه

است جنایی علوه بر اینکه نباید با یکدیگر تقابل سياست جنایی اجتناب کرد. انواع مختلف سي

سازي اهداف و تضاد پيدا کنند، بلکه باید مانند اجزاي یک دستگاه همگی در جهت پياده

سياست جنایی که در این مورد تلش براي حمایت از ميراث ملی و کاهش جرایم بر عليه این 

 آثار است عمل کنند.

 و تاریخچه حفاری و کاوش تعریفگفتار اول: 
اش کندن زمين و کاوش لغت حفاري به معناي کندن زمين است. حفار کسی است که پيشه

 9کاوش نيز به معناي تفحص کردن آمده است. 6کردن آن است.

شود. با توجه به معناي لغوي و مفهوم عرفی کاوش و حفاري تفاوت آنها مشخص می   

هاي اساساً کاوش حفاري نيست و با استعمال لفظ حفاري، کندن، به زیر زمين دست یافتن، لیه

گردد، در حالی که با به کار بردن واژه کاوش بيشتر خاک را کنار زدن به ذهن متبادر می

 شود. جستجو و دنبال چيزي گشتن متجلی می

ها و صفحات آن باید مطالعه قرار خاک یک محل باستانی، سند و مدرکی است که برگ   

گيرد تا بتواند برگی از تاریخ گذشته یک ملت باشد. طبقات و بقایاي محل باستانی که در طول 

گردند و آثار و محتویات شوند براي هميشه نابود میعمليات حفاري تعيين و تشخيص داده می

که بعد از انجام عمليات حفاري شوند. به طور کلی تمام چيزي ها نيز برداشت میطبقات و لیه

                                                           
 .6919، ص 6936معين، دکتر محمد، فرهنگ معين، جلد اول، تهران: انتشارات اميرکبير،  -6 

 .319، ص 6919کاتوزیان، دکتر ناصر، فرهنگ کاتوزیان، تهران: انتشارات دادگستر،  -9 
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نخورده محل باستانی، تصاویر، هاي دستماند، برخی از آثار مکشوفه در قسمتباقی می

هاي مربوط به مشاهدات کاوشگر است که براي آیندگان ها و ترسيمها و نقشهیادداشت

 ماند. محفوظ می

روزانه از اهميت زیادي بنابراین ثبت و مشاهده دقيق در طول انجام عمليات حفاري    

برخوردار است که این امر، نه تنها به خاطر رعایت دقت و توجه در جریان تحقيق و بررسی 

شناسی را براي مراجعه بلکه به این دليل است که کاوشگران در واقع منبعی از اطلعات باستان

و به همين جهت باید هاي باستانی منابعی تجدید ناپذیرند و استفاده دیگران فراهم کنند. محل

از انجام هرگونه عمليات حفاري غيرعلمی و بدون هدف و برنامه صحيح اجتناب کرد. هرگونه 

گشایی موارد خاص و نيز مسائلی که دقيقاً شناسی به منظور مشکلطرح و برنامه حفاري باستان

 .6اند باید از مجاري یک طرح تحقيقی صحيح و جامع رهبري  شوندتوضيح داده شده

باستان شناسی قبل و بعد از آنکه به صورت یک علم در مجموعه علوم انسانی تدوین و    

 ارائه شود در طول تاریخ سه مرحله اساسی را پشت سر گذاشته است.

 کند و کاو به منظور کشف اشياء عتيقه -الف

کاو در در این مرحله که تا تولد باستان شناسی به عنوان یک علم ادامه داشته است کند و 

گرفته است و اشياء اماکن باقی مانده از گذشته به قصد کشف گنج و عتيقه صورت می

 مکشوفه صرفاً ارزش کالیی و تجاري داشته است.

 هاي گذشتهحفاري در اماکن تاریخی به منظور کشف آثار تمدن –ب 

داشته است کاوش هاي اخير جریان شناسی و تا دههدر این مرحله که بعد از تولد علم باستان

هاي کهن، حوزه جغرافيایی آنها و کشف و ارائه هاي تاریخی به قصد کشف تمدندر محوطه

ها نسبتاً قانونمند شده، اطلعات کلی در این خصوص انجام گرفته است. در این مرحله پژوهش

تر شده است. معذلک ارائه شکل علمی یافته و از هدف تجاري خارج و اهداف آن علمی

                                                           
، ص 6913ها(، ترجمه دکتر غلمعلی شاملو، تهران: انتشارات سمت، شناسی )اصول، مبانی و روشبرایان، درآمدي بر باستانفاکان،  -6 

933. 
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هاي مختلف تاریخی مورد توجه يل علمی دقيق از عناصر سازنده تمدن بشري در دورهتحل

 شد.جدي واقع نمی

هاي ج: پژوهش در آثار باقی مانده از گذشتگان به قصد کشف اجزاء و عناصر سازنده تمدن

 هاي آئينی،  فرهنگی، معنوي و ...گذشته و کشف ارزش

شناسی به لحاظ هاي باستانغاز شده است پژوهشهاي اخير آدر این مرحله که از دهه   

تر و جزئی روش و هدف عميقاً دگرگون شده و به منظور وصول به نتایج علمی اساسی، دقيق

ها مثل دین، اقتصاد، صنعت، آداب و رسوم، نگرتر شده است. اجزاء و عناصر سازنده تمدن

لعه، بررسی و کاوش دقيق و کشاورزي و سایر وجوه حيات بشري در دوره تاریخی مورد مطا

شناس، گيرد. در این مرحله از باستان شناسی از متخصصان سایر علوم مثل زیستجزئی قرار می

گيرد. تاریخ علوم و کشف زوایاي تاریک شناس، شيميدان و ... بهره میشناس، زمينجانور

-ود است. حفاريشناسی به این مرحله از حيات ختاریخ حيات بشري مرهون ورود علم باستان
ها و افزایش نسبی امکانات و ها، تخصصهاي علمی در این مرحله عليرغم رشد فنآوري

گيرد. در این مرحله کشف اشياء اهميت تر ولی با نتایج علمی بيشتر انجام میتجهيزات، آهسته

  6خود را از دست داده و صرف مطالعه علمی مد نظر قرار گرفته است.

شناسی به مفهوم علمی آن کمتر از یکصد سال است که در جهان رواج یافته هرچند باستان   

جو براي یافتن اشياء و آثار وو جاي خود را در ميان علوم عصر ما پيدا کرده است اما جست

شناسانی نظر از محققان و باستانتاریخی نظير گنج و غيره قدمتی چندین هزار ساله دارد. صرف

پردازند و زمينه غناي هاي باستانی مییافته به کاوش در محوطهسازمانکه به صورت قانونی و 

گران همواره در جستجوهاي گران و چپاولآورند، غارتیک فرهنگ و تمدن را فراهم می

 9اند.هاي فرهنگی وارد نمودهناپذیر بسياري به این زیرساختهاي جبرانغيرعلمی خود ضربه
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