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 چکیده

اموالی است که یکصد سال یا بیشتر از تاریخ ایجاد یا سااا ت  ن شتشااته   ،باستانی  یاشیا
 ،اموال عمومی بوده و قابلیت تملک  صوصی ناادارد و باارای محاف اات ءجز  ،باشد. این اشیا

 ،شونااه امااوال دساات یاباادبا حفاااری ریرمجاااز بااه این  شیرد. کسی کهار میدر ا تیار دولت قر
کساای کااه  ؛ اماااشااودبااه حاابک محکااوم می ،اموال و عالوه بر ضبط  شردیده  مجرم محسوب

باید  ن را تحویل سازمان میراث فرهنگاای بدهااد و در  ،طور اتفاقی به این اموال دست یابدبه
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باسااتانی از  یکه اشاایادرصااورتی شااود.دا اات میکشااب بااه وی پرالمبلغی بابت حقّ  ،مقابل
دو براباار قیماات روز  فلزات قیمتی و جواهرات باشد و در ملک شخصی کشااب شااود، معااادل

که این اشاایا در شود؛ درصورتیو در مورد سایر اشیا نصب این مبلغ پردا ت می  ،ماده  ام  ن
بااا فقااه امامیااه  ،رتیاا یابد. این تاین مبلغ به نصب تقلیل می ،ملک ریرشخصی کشب شود
، ب مالکبه کاشب  ن تعلق دارد و تکلی ،شنج و هرشونه دفینه  ،مطابقت ندارد. به عقیده فقها

 پردا ت  مک مال به حاکم اسالمی است.   فقط
 ،الکشاابمبلااغ حقّ ،الًاوّ  ؛باسااتانی مناساا  نیساات  یبرای حمایت از اشیا  ،قوانین فعلی
بااا  ،ثانیاااً .شااودمحاساابه میقط ارزش ماااده  ااام  ن زیرا در محاسبه  ن ف  ؛بسیار نازل است
های سنگین اکتشاف ضااروری اساات کااه تاادابیر الزم باارای مشااارکت بخاا  توجه به هزینه

بااه  ،مکشااوفه ی صوصی در این زمینه فراهم شود؛ مانند اینکه بخشاای از قیماات روز اشاایا
عاارب بازدیااد عمااوم یا این اشیا در قال  موزه یااا نمایشااگاه در م  شود  بخ   صوصی واشتار

 .بق قرارداد بین دولت و بخ   صوصی توزیع شودو در مدهای  ن ط  بگیردقرار 

 واژگان کلیدی
 قانون، فقه امامیه.  باستانی، یتاریخ، اشیا 

 
 

 مقدمه

یااک  و بیانگر قاادمت و شتشااته ،معرف هویت تاریخی یک کشور  ، ثار تاریخی و باستانی
های دور شااره و پیونااد عصاار حاضاار را بااه شتشااتهشود کااه مردمااان  قوم و ملت محسوب می

هااا و ابنیااه مملااو از مکان ،ساله2500مندی از یک تمدن بی  از با بهرهزند. کشور ایران  می
باستانی بااوده  یباستانی است و از دیرباز محل کشب  ثار تاریخی و اشیا  یتاریخی و نیز اشیا

عنااوان نقشااه  د و بر اساس مدارک مکتوبی بهاناالیام افرادی به دنبال شنج بودهاست. از قدیم
یاااب (. افااراد شنج15 :1383کردنااد عمعصااومی، در  اک و بناهای ویرانااه حفاااری می  ،شنج

هااا بااه عموماااً نیااز مالکیاات ایاان شنج  و  رفتمعموالً حاصل دسترنجشان به جی  دالالن می
(. تاریخچااه 598-597 :1367رسااید عبااروش ، ن قدرت یااا نهایتاااً شاااه میاالیان و صاحبو
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به شرط  نکه سهم شاه از طال و نقره و جواهرات لحاظ   ،شناسانه اروپاییانهای باستانکاوش
(. در دوران ساالطنت 43-42 :1395پور، شردد عهلوینگ، رحیمیبه دوران قاجار برمی  ،شود

ا از های باستانی در شااوش راه قاجار، فرانسویان امتیاز انحصاری کاوششطوالنی ناصرالدین
ها و فرانسویان در دوره قاجار باار (. انگلیسی211  :1342م فرالدین شاه ا ت کردند عشمیم،  

بااه  هااا رقاباات ساانگینی داشااتند وسر  ارج کردن  ثار تاریخی ایران و قرار دادن  نها در موزه
 ااارج کردنااد عدیوالفااوا،  را از کشااور ز تخت جمشید و شوشقطعات سنگینی ا  همین جهت،

(. سیاحان و شردشگران  ارجی نیز برای مشاااهده ایاان میااراث رناای بشااری از 245  :1376
 یاند. بساایاری از ایاان اشاایابرای سفر به ایران داشته بسیاریرربت  ،های دور تاکنونشتشته

از مرزهااای کشااورمان  ااارج شااده  باستانی و تاریخی نیز توسط همین سیاحان و شردشگران
باستانی  یاشیا ه به این ویژشی مهمّمهمی که با توج(. پرس   39-37  :1370است عبایندر،  

قابلیت تملک  ،باقی اموال همسانِ ،این است که  یا این اموال  ،شودو  ثار تاریخی مطرح می
 کنااد به این معنا که فرد یابنده بتواند  ن را ملک  ود تلقی ؛ صوصی توسط اشخاص را دارند

 ؟ یا اینکه به لحاظ ارتباطی که ایاان امااوال باااو به نحو دائمی و انحصاری در  ن تصرف نماید
 باید  نها را در حیطه مالکیت عمومی تعریب کرد؟ ،فرهنگ و تمدن اعصار شتشته دارند

 

 باستانیهای متفاوت درباره اشیای رویکرد

کااه باار اساااس  با نگاهی به سیر تطور قوانین موضوعه ایران و نیز با توجه بااه فقااه امامیااه
ی اسالمی ایااران اساات و باار اساااس  ن منبع اقتباس قوانین در جمهور قانون اساسی 4اصل  

دو رویکاارد  ،با موازین فقهی باشد و مخالفتی با فقااه شاایعه نداشااته باشااد  مطابق  قوانین باید
رویکرد مبتنی بر ن ریه مالکیت یکی،  ؛ارائه است فقهی متفاوت در این زمینه قابلحقوقی و  

 . دوم،دانااده امامیه است و این اموال را متعلق به یابنااده می صوصی که عمدتاً برشرفته از فق
اهمیتاای  ،مالکیت  صوصاای افااراد باار ایاان امااوال رایرویکرد مبتنی بر مالکیت عمومی که ب

باید باار ایاان  ،عنوان نماینده  حاد مردم دولت به وداند و  ن را متعلق به عموم میقائل نیست  
 را از شزند حوادث قهری و انسانی مصون دارد.  ن و  باشد اموال سلطه و استیال داشته

و ضاامن بیااان  شده حقوقی پردا ته به این دو رویکرد  شانهدر دو بخ  جدا  ،در این مقاله
 ،به ارائه پیشنهاد در این رابطه  واهیم پردا ت. در ابتدای امر  ،نقاط قوت و ضعب هر ن ریه
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به قوانین و مقااررات ماارتبط  ی اجمالیااشاره ،باید دو مبحث مقدماتی را مطرح کرد؛ نخست
طااور مشااخ   هبررساای تعریااب و اوصاااف شاایء باسااتانی و باا  ،و دوم ،باسااتانی یبااا اشاایا

یئی و  یا هر اثر یا ش ؟شودپاسخگویی به این پرس  که شیء باستانی به چه مالی اطالق می
 باید باستانی تلقی کرد؟ ،که مربوط به اعصار و قرون شتشته باشد را

 ل: قوانین مرتبطاوّمبحث 

به این معنا که منبع اصلی قواعااد حقااوقی را بایااد  ؛حقوق نوشته است کشوری تابعِ  ،ایران
و پااک  شردیده وجو کرد که توسط مجلک شورای اسالمی تصوی در مجموعه قوانینی جست
ای قاعااده ،در روزنامه رسمی کشور منتشر شده است. قاعده قااانونی ،از تأیید شورای نگهبان

ساساای و  ااواه اینکااه مربااوط بااه  واه اینکه عام باشد یااا ا ؛ضمانت اجرا باشد  ست که دارایا
 ،مقرراتی که از ضمانت اجاارا .(2846 :1381لنگرودی،   موارد عادی و  اص باشد عجعفری

 :1383، همااوشااود عبااه نااام قااانون نامیااده می  ،یعنی ضمانت قدرت عمومی بر وردار است
ایاات  ن از  ور بوده و رعباید الزام: چهار ویژشی متمایز هستند  رایدا  ،(. این قواعد حقوقی83

تن اایم  ،جنبه کلی و عمومی داشااته و هاادف وضااع  ن  ،مفاد  ن  و  طرف دولت تضمین شود
 ،(. فقدان ضمانت اجرا برای قواعااد حقااوقی49 :1383 زنجانی، روابط اجتماعی باشد ععمید

به ضرر افااراد عااادل و بااه سااود  ،اثر شود و اینیشود که قوانین در میان افراد بشر بباعث می
باستانی نیااز قضاایه  ی(. در  صوص موضوع اشیا178 :1380عروسو،  ر  واهد بودافراد شری

بایااد بااه مجموعااه قااوانین ماارتبط بااا  ،از همین قرار است و برای بررسی حقوقی ایاان امااوال
مانت اجراهااای قااانونی  ن طورکلی میراث فرهنگی و ضموضوع اموال تاریخی و باستانی و به

قانون مدون و جامعی که همه موضوعات و مسائل مرتبط بااا   ،باره متأسفانهرجوع کرد. دراین
وجود ناادارد و مطالاا  راجااع بااه  ، مده باشدصورت یکجا در  ن شرد  حوزه میراث فرهنگی به

باااره ای کااه درایندهها و مقااررات پراکناا نامااهاین قسم از اموال را باید از دل قوانین و نیز  یین
وجو و استخراج کرد. این قوانین و نیااز مقااررات در ارلاا  مربااوط بااه جست  ،شده است  وضع

مقتضاایات و نیازهااای روز تاکنون اقدامی جهت تطابق  ن بااا   ،چند دهه قبل بوده و متأسفانه
 بین قوانین مهمی که قواعد مهاام و  این  ضروری است که از  ،است. درهرحال  صورت نگرفته

بازشاانا ته شااود.  ،باسااتانی را در  ااود جااای دارد اشاایایاصولی راجع بااه امااوال تاااریخی و 
ر قااانون حفااا  ثااا، نخستین قانون مهمی که در ایران مربوط به این اموال به تصوی  رسیده
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بااه تصااوی   1311ای راجع به این قانون نیااز در سااال نامهاست که  یین  1309ملی مصوب  
نوشااته شااد و توسااط  «هرتسله»توسط فردی  مریکایی به نام   ،انوننویک این قرسید. پی 

در  ،(. عالوه بر این65 :1393، یدهقان و شاهیپروفسور شدار تجدیدن ر و تکمیل شد ععلی
نیز موادی راجع به دفینه شنجانده شااده اساات. تااا زمااان  1307مدنی مصوب ل قانون  جلد اوّ

پااک از پیااروزی  ؛ اماااحوزه به تصوی  نرسااید  پیروزی انقالب اسالمی قانون دیگری در این
تصااوی   ،تاارین  نهااامهم کااه از تحقااق یافااتتغییرات مهمی در این حوزه   ،انقالب اسالمی

قصااد بااه  های ریرمجاااز و کاااوش بااهم اعمال حفاریالیحه قانونی راجع به جلوشیری از انجا
صااد کالمللی ماادت یبین که بر اساس ضوابط بود تاریخیباستانی و  ثار   اشیایدست  وردن  

 58.2.18در تاااریخ  . ایاان الیحااه،سال یا بیشتر از تاریخ ایجاد یااا سااا ت  ن شتشااته باشااد
ار پیوسااته نگاااه تشاا نیااز قانونتوسط شورای انقالب تصوی  شردید. در قوانین توسااعه کشااور 

ماااده جمله در بنااد الااب  ای به صیانت و حفاظت از میراث فرهنگی کشور داشته است. ازویژه
دولاات مکلااب بااه تهیااه و اجاارای  ،اجتماااعی ا رنامااه چهااارم توسااعه اقتصااادیقانون ب  114
اریخی و باارداران از  ثااار تاا ن قااانونی و بهرهان و متصاارفاهای مربوط به حمایت از مالکاا طرح

ن و افرهنگی و امالک واقع در حریم  نها و مدیریت و ساماندهی، ن ااارت و حمایاات از مالکاا 
در قااانون مجااازات اسااالمی نیااز   .تاریخی منقول مجاز شده است  افرهنگی  دارندشان اموال  

مقااررات مبسااوطی درباااره مجااازات افاارادی کااه در حااوزه میااراث فرهنگاای مرتکاا  افعااال 
ری و کاوش بدون مجوز و نیز  ریدوفروش بدون مجااوز امااوال تاااریخی ریرقانونی مانند حفا

 اشاایایالمللاای راجااع بااه نهای بیساایونبر اای کنوان ،وضع شده است. عالوه بر این  ،بشوند
این  ،قانون مدنی 9عتیقه وجود دارد که دولت ایران به  نها ملحق شده است و بر اساس ماده 

تااوان بااه می ، ور هستند که از ایاان جملااهالمللی در حکم قانون بوده و الزامهای بینعهدنامه
ی از ورود و صدور و انتقال مالکیاات کنوانسیون اتخاذ تدابیر الزم برای ممنوع کردن و جلوشیر

سااازی المللی یکنوا تسسه بینؤو معاهده م  1974مبر  ریرقانونی اموال فرهنگی مصوب نوا
اشاااره  1995شده مصوب فرهنگی مسروقه یا ریرقانونی  ارج  اشیای  دربارهقوق  صوصی  ح

 کرد.
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 باستانی اشیایمبحث دوم: تعریف 

این است کااه اساساااً بااه چااه مااالی  ،باستانی اشیایترین موضوعات در حوزه یکی از مهم
هاار شااکل و بااا  ،شود؟  یا هر مالی که مربوط بااه زمااان شتشااته باشاادباستانی شفته می  ءشی
باید عتیقه محسوب شود؟ اموال مربوط به شتشته تا چه بازه زمانی و تاریخی باسااتانی   ،قالبی

 ثااار ملاای مااالک و معیااار   بااه حفاااراجع    ،بار قانوننخستین  ،بارهشوند؟ دراینمحسوب می
مشخصی برای تشخی  باستانی بودن مال ارائه کرد. بر اساس ماده یک این قااانون: »کلیااه 

اعم  ،شدهنعتی و ابنیه و اماکنی که تا ا تتام دوره سلسله زندیه در مملکت ایران احداث ثار ص
ثااار ملاای ایااران محسااوب توان جزء  این قانون می  13با رعایت ماده    ،از منقول و ریرمنقول

 باشد.« ن ارت دولت می داشت و در تحت حفاظت و
که مربوط به  را اموالی ،قانون راجع به حفا  ثار ملی  1ماده    ،طورکه مشخ  استهمان

القاعااده امااوال باسااتانی محسااوب کاارده بااود و علی  ،زمانی تا پایان سلسله زندیه باشااد  دوره
باستانی  ارج کرده بود. این ترتی  و این معیار تا  اشیای  مربوط به دوران قاجاریه را از شمول
مه داشاات تااا اینکااه پااک از پیااروزی انقااالب و بااا تصااوی  زمان پیروزی انقالب اسالمی ادا

 3معیار متفاوت و موسعی جایگزین این معیار شد. باار اساااس ماااده   ،شورای انقالب اسالمی
قصااد بااه  های ریرمجاااز و کاااوش بااهحفاریالیحه قانونی راجع به جلوشیری از انجام اعمال 

صد سال المللی مدت یکضوابط بین باستانی و  ثار تاریخی که بر اساس  اشیایدست  وردن  
: »من ااور  ید، جزء  ثار باستانی به شمار مییا بیشتر از تاریخ ایجاد یا سا ت  ن شتشته باشد

صد سااال یااا بیشااتر از تاااریخ یک المللیاشیایی است که بر طبق ضوابط بین  ،عتیقه  اشیایاز  
 ،صد سااال کمتاار باشااداز یک اشیایی که قدمت  نسا ت  ن شتشته باشد. در مورد  ایجاد یا  

مکشوفه بااه  اشیای ،المالکاشب به نفع بیتشده  ن از طرف پک از تأدیه  مک بهای تقویم
 وی تعلق  واهد شرفت.«
یعناای  ؛ی محسوب کردن مال معین شاادمعیار متفاوتی برای باستان  ،در این مقرره قانونی

 ،صد سال باشاادکه اشر قدمت مال بیشتر از یک شردیدجای ا تتام دوره سلسله زندیه مقرر   به
باسااتانی افاازوده  اشیایبه دامنه  ،حساب  ورد و با این تغییر قانونی  باید  ن مال را باستانی به

صااد یک ء یا مااالی کااه مربااوط بااهتوان شفت که هر شیمی  ،شد. با توجه به اطالق این مواد
شونااه هیچ هرچنااد ؛با هر سا تار یااا ماااهیتی بایااد باسااتانی محسااوب شااود  ،  باشدپی  سال

 ،دیگرعبارتبااه ؛داللتی بر انتقال موضوعی راجع بااه فرهنااگ و تاااریخ شتشااته در  ن نباشااد
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 فقط یک شرط الزم است و  ن این است کااه قاادمت ،برای باستانی محسوب کردن یک مال
 ،کناادشیری را تأییااد میاین نتیجااه ،اطالق مواد فوق صد مال باشد. اشرچهبی  از یک  ،مال
بایااد شفاات  ،به ماهیت  اص اموال تاریخی و مبااانی من ااور از حفااا ایاان امااوال  توجهبا    اما

شود که جنبااه تاااریخی در صورتی باستانی محسوب می ،صد سال پی مربوط به یک  اشیای
نامه اموال فرهنگاای و تاااریخی در  یین ،اسی داشته باشد. این موضوعشنو فرهنگی و دیرین

بر اساااس  .شده است توجه واقع وزیران مورد هیئت 1381نهادهای عمومی و دولتی مصوب 
ن اار  شااود کااه ازهنری به امااوالی شفتااه می ا اموال فرهنگی و تاریخی  ،نامهاین  یین  1ماده  

اهمیت بااوده و باای   شناسی و هنری حائزی، دیرینشناسعلمی، تاریخی، فرهنگی، باستان
« در ماده یااک کنوانساایون اتخاااذ ... .از تاریخ ایجاد یا سا ت  ن شتشته باشد  ،سال  100از  

تدابیر الزم برای ممنوع کردن و جلوشیری از ورود و صدور و انتقال مالکیت ریرقااانونی امااوال 
هبی یااا اموالی هسااتند اعاام از ماات» ،یمن ور از اموال فرهنگ  ،1970فرهنگی مصوب نوامبر  

شناسی ماقبل تاااریخ، تاااریخی، ن ر باستان اهمیت  ن از  ،وسیله هر دولت  ریرمتهبی که به
صاارف اینکااه شاایء مربااوط بااه به ،« بنااابراین. ادبی، هنری یا علمی مشخ  شده باشد...

 ،شاایءبلکااه بایااد  ن  ؛تااوان  ن شاایء را باسااتانی محسااوب کااردنمی  ،صدسال پی  باشااد
را در  ود نمایان کرده باشد. در اساسنامه سازمان میراث فرهنگی موضوعی نسبت به شتشته  

شامل  ثاری از شتشتگان دانسته شده است که نشانگر حرکاات انسااان در  ،نیز میراث فرهنگی
زمینه شنا ت هویاات و حفااا حرکاات فرهنگاای او میساار  ،طول تاریخ است و با شناسایی  ن

  ید.انسان فراهم میهای عبرت برای  زمینه  ،طریقشردد و از این می
 

 باستانی اشیایمالکیت  مبحث سوم: حقّ

امااوال  :توان اموال موجااود در اجتماااع را در سااه دسااته کلاایمی ،بندی کلیدر یک دسته
اموالی هستند که متعلااق  ،تعریب کرد. اموال شخصی دولتی اموال عمومی و اموال  ،شخصی

 ،کااه امااوال عمااومیدرحالی ؛اعم از حقیقی یا حقوقی قرار دارند  ،مالکیت شخ  معینی  حقّ
عنوان نماینده منافع  متعلق به  حاد جامعه هستند و دولت به  ،تحت مالکیت فرد معینی نبوده

هااای معیناای از کنااد. امااوال دولتاای نیااز در مالکیاات بخ ایاان امااوال را اداره می ،عمااومی
 رداری بر یک  ودرو یا زمین. مانند مالکیت شه ؛نهادهای دولتی هستند
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قابلیاات تملااک  اشیاطرح است که این این پرس  مهم قابل ،باستانی  اشیایدر  صوص  
توانااد مالک قانونی این امااوال اساات و می  ، یا یابنده یا دارنده شیء باستانی   صوصی دارند؟

یااره مالکیاات یا اینکااه ایاان امااوال از دا ؟در  ن تصرف نماید ،داندبه هر طریقی که صالح می
عنااوان  شوند و باید در ا تیار دولت بااهجزء اموال عمومی محسوب می  ،ه صوصی  ارج بود

امیه و قوانین و مقااررات موجااود و ن رات فقهای ام امالح ه فتاو با  ؟نماینده عموم قرار شیرند
بااه  ،مشاهده است کااه بااه ترتیاا باره قابلدو رویکرد کلی دراین ،که شرح عناوین  ن شتشت

 پردازیم.ی  نها میبررس

 باستانی اشیایل: نظریه مالکیت خصوصی گفتار اوّ

باشااد. ایاان ای اعتباری بین شااخ  و یااک مااال میبه معنای رابطه  ،مالکیت  صوصی
داماااد،  دهد که هر نوع تصرفی را در مال انجااام دهااد عمحققااقبه صاح   ن اجازه می  ،حق

 در ،دارد که هر مالکیمی بیان ،مالکیت ان حقّقانون مدنی در مقام بی 30(. ماده 31  :1388
مگاار در مااواردی کااه قااانون اساات نا کاارده  ؛همه شونه تصرف و انتفاااع دارد  مایملک  ود حقّ

همااه شونااه  یعناای ؛شااودیاد می «قاعده تسلیط»از این قاعده با عنوان  ،یباشد. در فقه اسالم
 ااالف  ن ثاباات شااود  ،شاارعی مگر اینکه بنا به یک دلیل  ؛مجاز است  ،تصرف برای مالک

 بلکه به ؛این قاعده یک قاعده مطلق محض نیست  ،(. البته در حقوق اسالمی227  همان:ع
. این قاعده شرددمحدود می ،شودیاد می «الضرر»موج  یک قاعده ثانویه که از  ن با عنوان 

معناساات کااه دهد و به این چارچوب مشروعیت افعال افراد در جامعه را نشان می  ،مهم فقهی
 (. 123 :1393مشروعیت نداشته و حرام است عمهدوی،  ،افعال ضرری در جامعه اسالمی

باارای  ؛ی وضااع شااده اسااتمواد مختلفاا   ،در قانون مدنی ایران نیز در تأیید قاعده الضرر
تواند در ملک  ااود تصاارفی کنااد کااه »کسی نمی قانون مدنی  مده است: 132در ماده   ،م ال

قدر متعارف و برای دفع حاجت یا رفع ضاارر   مگر تصرفی که به  ؛ه باشدمستلزم تضرر همسای
 اعمااال حااقّتوانااد کک نمی»هیچ از  ود باشد.« در اصل چهلم قانون اساسی نیز  مده است:

صاااح  هاار  ، وی  را وسیله اضرار به ریر یا تجاوز به منافع عمااومی قاارار دهااد.« بنااابراین
 اما اشر در مقام اعمال حااقّ ؛درباره  ن مال به عمل  ورد تواند تصرفات مدن ر  ود رامالی می

ا ن ر حقوقی مسئولیت دارد و باید  سااارت وارده ر از ، وی  مرتک  سوءاستفاده از حق شود
کلیااه  ،بر اساس اصاال چهااارم قااانون اساساای ،(. از طرفی132: 1395جبران کند عصفایی، 
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ی، اداری، فرهنگی، ن امی، سیاساای و قوانین و مقررات مالی مدنی، مالی، جزایی، اقتصاد
باار اطااالق یااا عمااوم همااه اصااول  ،باید بر اساس موازین اسالمی باشد. این اصل  ،ریر اینها

باار عهااده فقهااای  ،و مقررات دیگر حاکم اساات و تشااخی  ایاان اماارقانون اساسی و قوانین 
 یجملااه موضااوع اشاایا در  صوص هر موضااوع مسااتحدثه و از  پک،شورای نگهبان است.  

بایااد باارای کشااب حکاام  ن بااه فقااه مراجعااه کاارد و اشاار قااانونی در  صااوص هاار  ،باسااتانی
با موازین اسااالم  ایدباین قانون  ،شودباستانی تصوی  می  اشیایجمله موضوع    از  ،موضوعی

مطابقت داشته باشد و احراز مطابقت یا عدم مطابقت قانون با موازین اسااالمی نیااز باار عهااده 
 ت. فقهای شورای نگهبان اس

باسااتانی را ذیاال عنااوان »کنااز« یااا همااان شاانج  یرال  فقها موضوع اشاایا  ،در فقه شیعه
ایاان اساات کااه  ،باسااتانی اشیاییز ن ریه کلی در باب شنج و ن  ،اند. در فقه امامیهبررسی کرده

مااال کساای اساات کااه  ن را کشااب  ،ها و اموال موجود در اجتماااعاین اموال مانند باقی دارایی
این است که  مک امااوال مکشااوفه  ، ورده است و تنها تکلیب شرعی یابنده  کرده و به دست

باستانی تحت مالکیاات  صوصاای فاارد   اشیایاین    ،طور الصهرا به حاکم پردا ت نماید. به
هرشونااه  ،قااانون ماادنی 30تواند مطابق قاعده فقهاای تساالیط و ماااده یابنده قرار دارد و او می

ق از امااام شاایخ صاادو ،باارای م ااال ؛بااه انجااام برساااند تصرف یااا انتفاااعی را در ایاان امااوال
 باید  مک  ن را پردا ت کنااد عشاایخولی  ؛مال یابنده  ن است  ،نقل کرده که شنج  عع(صادق

دارد کااه پردا اات  مااک نیز اظهار می  خالفال(. شیخ طوسی در کتاب  40  :1412صدوق،  
معتبر اساات. دلیاال  ،فعیاندر نزد شیعیان و شا ،صاب در  نالزم است و وجود نِ  ،شنج مدفون
شااده  (. در جااای دیگاار شفتااه121 :1404ین فتوا نیز اجماع فقهاست عطوسی، امامیه برای ا

شده یا اینکااه در زمیناای اساات کااه مالااک  اااص است که مال یا در زمین دارای مالک کشب
 باید  ن را معرفی کند. چنانچه کساای ،ندارد. در این صورت کسی که مال را کشب کرده است

مال مکشوفه متعلق به اوست؛ در ریاار  ،ثابت نمایدرا  مدعی مالکیت  ن شده و مالکیت  ود  
المالک تلقاای مال مجهول ،اشر بر شئ مکشوفه اثری اسالمی وجود داشته باشد  ،این صورت

باید  مااک  ن را  است؛ امامتعلق به یابنده  ، واهد شد و اشر اثری اسالمی بر  ن یافت نشود
 ،»شاانج دارد:باااره اظهااار ماای(. محقق حلی نیااز دراین177  :1405براج،  عابن  پردا ت نماید

شااود یااا در زمااین مباااح مالی مدفون زیر زمین است. این مااال یااا در زمااین کفااار یافاات می
 مک  ن بر  ،بدون اینکه اثر اسالمی بر  ن باشد و اشر به مقدار بیست دینار برسد  ؛مسلمانان
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شااده از دیگااری یافاات شیء در ملااک  ریداریباشد. اشر وی مییابنده واج  و مابقی از  ن  
متعلق به او  واهد بود  ،که  ن را بشناسددرصورتی ؛باید  ن را به مالک سابق نشان داد  ،شود

 (. 162 :1405 حلی، متعلق به  ریدار است عمحقق ،و اشر نشناسد
ه رات مشاااهده کاارد کاا کهااای مشااابه را بااهتااوان عبارتبا مطالعه سایر کت  فقهی نیز می

او را مکلااب بااه پردا اات  مااک امااوال  ،القول این امااوال را متعلااق بااه یابنااده دانسااتهمتفق
وجهاای باارای روش یکی از فقهای متااأ ر شاایعه اعتقاااد دارد کااه هیچ  ،برای م ال  ؛انددانسته

قلیاال  شده از یابنده و قائل شدن حقی برای وی و یا پتیرفتن حقّمتداول ا ت شنج و اثر کشب
ل قانون (. جلد او162ّ :1415حرام است عمکارم شیرازی،   ،جود ندارد و این عملدرباره او و

نوشته شده است نیز با الگوبرداری از ن رات فقهی فوق تن یم شااده   1307مدنی که در سال  
مالی است کااه در زمااین یااا بنااایی  ،قانون مدنی  مده است که دفینه 173در ماده   م الً  ؛است

ای کااه مالااک  ن و تصادف پیدا شااود. در ماااده بعاادی نیااز دفینااه  ده و برحس  اتفاقدفن بو
ای کااه در اراضاای نیز دفینااه 176متعلق به یابنده دانسته شده است. در ماده  ،مشخ  نباشد
سااه  ،متعلق به یابنده دانسته شده است. با توجه به این مااواد قااانون ماادنی  ،مباح کشب شود
 :ر کردتوان تصوفرب کلی را می

توانااد  ن مالک می ،دفینه را در ملک  ود پیدا کند. در این صورت  ،زمین یا بنامالک  .  1
 عنوان مال مباح تملک نماید. را به
 متعلق به یابنده  ن است. ،در زمین مباح کشب شود. در این فرب نیز دفینه ،دفینه. 2
  اتفاق و برحس ،کندار میم الً کارشری که در محلی ک  ؛در ملک ریر پیدا شود  ،دفینه.  3

 ؛تواند  ن را تملااک کناادیابد. در این صورت نیز پیدا کننده میای دست میبه دفینه  ،تصادف
مشروط بر اینکه قبالً به مالک زمین اطالع دهد که چنین مالی پیدا کاارده اساات. اشاار مالااک 

مااال از ن  رنااهوش ؛شیاارددفینااه بااه وی تعلااق می ،زمین مدعی مالکیت شد و  ن را ثابت کرد
»اشر کسی در ملک  شوید:قانون مدنی در این زمینه چنین می  175داکننده  واهد بود. ماده  پی

باید به مالک اطالع دهد؛ اشر مالک زمین مدعی مالکیاات دفینااه شااد و   ،ریردفینه پیدا نماید
 «.شیرد ن را ثابت کرد، دفینه به مدعی مالکیت تعلق می

این نتیجه را شرفاات کااه اشاار کساای دانسااته و نباید  ،ون مدنیقان 173از قسمت ا یر ماده 
مااال مزبااور دفینااه  ،ای بپردازد و  ن را بااه دساات  وردشدهوجوی مال دفنسنجیده به جست

کنااد. ولی شرایط تملک  ن تفاااوت می  ؛توان دفینه نامیدشود. این مال را نیز مینامیده نمی
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پردا ته و دفینااه را کشااب  ب دیگری به کاوشکننده به دستور و حسااشر کشب  ،در این فرب
اشاار کساای در  ،بنااابراین .کنندهنه کشااب ؛دفینه متعلق به دستوردهنده  واهد بود  ،کرده باشد

که چیزی بااه درصورتی ،وجوی دفینه بپردازدملک  ود یا زمین مباح کارشر بگمارد و به جست
کننده بااه ابتکااار  ااود و بااه اشاار کشااب امااا ؛تواند مالکیت  ن را ادعا کندکارشر نمی  ،دست  ید

مااال  ،وجوی دفینااه پردا تااه باشااددستور دیگری در زمین  ود یا در زمین مباااح بااه جساات
که قانون مدنی توسط یکی (. از نجایی177  :1395تواند تملک کند عصفایی،  پیداشده را می

ن بیشااتر قااانون ماادنی همسااا ،در ایاان قساامت ،نام زمان  ود نوشته شاادهاز فقهای صاح 
به موازین شرعی و ن ریات فقهای امامیااه وفااادار بااوده اساات و مااواد   ،های این قانونبخ 
الااتکر بااه رشااته تحریاار جهاات بااا ن اارات فقهااای فوقاین قانون را همسو و هم 178تا   173

ایر تفاوتی ماهوی بااا ساا  ،ن ر تملک و تصرف باستانی از اشیایدر ورده است.  الصه اینکه 
توانااد از ایاان امااوال توانااد هرشونااه تصاارف و انتفاااعی را میمی اشیااین اموال ندارند و مالک  

 اظهااار ،قانون مدنی نیز در تأیید سلطه مالااک باار امااوال تحاات مالکیاات  ااود 30ببرد. ماده  
مگاار در  ؛همااه شونااه تصاارف و انتفاااع دارد  حقّ  ،»هرمالکی نسبت به مایملک  ود  دارد:می

 قانون است نا کرده باشد.«مواردی که 
 

 گفتار دوم: نظریه مبتنی بر مالکیت عمومی

مااوازات امااوالی  بااه ، صوص اقتصادبهها در اجتماع و زمان با د الت روزافزون دولتهم
ها نیز با شرایط معینی اقدام بااه تملااک دولت ،نمایندکه اشخاص حقیقی در جامعه تملک می

 ،در کنااار امااوال دولتاای .شوداز اموال، اموال دولتی شفته می  نمایند که به این دستهاموال می
دیگری از اموال هستند که جهت مصاالحت عمااوم مااردم و باارای اسااتفاده  حاااد مااردم   دسته

مدیریت ایاان امااوال را باار  ،دولت که تنها ها و معابرها، موزهمانند پل  ؛اندشده  ا تصاص داده
مومی بر الف امااوال  صوصاای کااه تحاات مالکیاات اموال ع  ،تربه عبارت دقیق  ؛عهده دارد

 :1395معصااومی،  و ععباسیدارای مالک  اص نیستند  ،قی هستنداشخاص حقیقی یا حقو
147 .) 

 های متعددی در ایران تصااوی  شااده اساات کااه ازنامهقوانین و  یین  ،درباره اموال دولتی
ی مناقصااات و نیااز محاساابات عمااومی، قااانون برشاازار قااانون ،ترین ایاان قااوانینجمله مهم



 

 باستانی با تکیه بر  رای فقهای شیعه یالکیت اشیاپژوهشی بر قوانین مرتبط بر م

 

165 

در بیان مصادیق و حکم ایاان  ،قانون مدنی 26 قسمتی از قانون مدنی قابل اشاره است. ماده
 ،»اموال دولتی که معد است برای مصالح یااا انتفاعااات عمااومی دارد:می  بیان  ،دسته از اموال

و ریزهااای ن ااامی و قور انااه و اساالحه و ذ یااره ها و  اکم ل استحکامات و قالع و  ندق
ها و های تلگرافی دولتی و موزهسفائن جنگی و همچنین اثاثه و ابنیه و عمارات دولتی و سیم

های عمومی و  ثار تاریخی و ام ال  نها و بالجمله  نچه از اموال منقوله و ریرمنقولااه کتابخانه
قابل تملک  صوصاای  ،عنوان مصالح عمومی و منافع ملی در تحت تصرف دارد  دولت بهکه  

اموالی که موافق مصالح عمومی به ایالاات و والیاات یااا ناحیااه یااا شااهری   ،و همچنین  نیست
 « .یافته باشد ا تصاص
اسااتفاده عمااوم اساات و  تواند اموالی را که موردکک نمی»هیچ دارد:می اظهارنیز    25ماده  

و انبارهااای عمااومی و ماادارس قدیمااه ها و کاروانسراها و  باز قبیل پل  ،لک  اصی نداردما
استفاده عمااوم  هایی که موردتملک کند و همچنین است قنوات و چاه  ،های عمومیشاهمیدان
 « .است

 :از قبیاال ،هااای عمااومی»انفااال و ثروت دارد:قااانون اساساای نیااز بیااان ماای 45اصاال 
هااای عمااومی، ها و سایر  بها، رود انههاشده، معادن، دریاها، دریاچههای موات یا رزمین
های طبیعاای، مراتعاای کااه حااریم نیساات، ارث باادون ها، نیزارها، بیشهها، جنگلها، درهکوه

شااود، در ا تیااار المالااک و امااوال عمااومی کااه از راصاابین مسااترد میوارث و اموال مجهول
امه نسبت به  نها عماال نمایااد. تفصاایل و ترتیاا  حکومت اسالمی است تا بر طبق مصالح ع

حکاام قااانون باارای اداره  اادمات  بااه ،« ایاان امااوال.دکناستفاده از هریک را قانون معین می
شیرنااد عطباطبااایی استفاده عموم قاارار می مورد ،طور مستقیم اند یا بهیافته عمومی ا تصاص

وم قرار دارند و تبعاً تمام افراد کشور در مالکیت مشاع عم  ،(. این اموال307  :1392  مؤتمنی،
ن ارت و مدیریت باار  نهااا را در جهاات حساان  حقّ قطف توانند از  نها استفاده کنند و دولتمی

 (. 149 :1395معصومی،  و استفاده عموم مردم دارد ععباسی
معروف به محقااق هماادانی  ،از جمله مرحوم  قا رضا همدانی  ،بر ی فقهای متأ ر امامیه

 عتیقه و  ثااار باسااتانی را بااه دسااته انفااال و امااوال عمااومی  اشیای(،  118  :1416  عهمدانی،
انااد. بااه باااور دانسته و قابلیت تملک  صوصی این اموال توسط اشخاص را انکار کرده  ملحق

چیزهااایی کااه افااراد بااا زحماات  ااود تحصاایل   زیرا  ؛جزء اموال عمومی است،  شنج  ،این عده
م اال  ،نکااردهاما چیزهااایی کااه ارزش دارد و انسااان کاااری روی  نهااا  ؛مال  نهاست  ،اندکرده
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اینها عرفاااً جاازء امااوال عمااومی  ،ها و دریاها، معادن و شنجو کوه جنگل و باران و هوا و زمین
شاانج هاام پااک، باید صرف مصالح عامه شااود.  و داندمتعلق به  ود می  همه را  دولت  واست  

اینکه  نهااا مااوارد  اااص را  اند و م لفقها  ن را جزء انفال ذکر نکرده  ؛ هرچندجزء انفال است
مرحااوم شاایخ  .انااددهنمو صوصاایت ن یانااد و الغاااذکر کردهدر انفال    ،شده  که در روایات ذکر

که فرمااای  درصااورتی انااد؛ا نپتیرفته ن ر ایاست؛ امااا عااده دریا را جزء انفال دانسته  ،مفید
 ن روزهااا فضااا  .دریا اهمیت دارد و جزء انفال عمومی اساات ؛مطابق قاعده است  ،شیخ مفید
مااا از روایاااتی کااه  . در واقااع،جزء انفال اساات ،پک .اهمیت دارد امروزهاما  است؛ مهم نبوده

هرچیاازی کااه ارزش دارد شوییم کنیم و می صوصیت می یالغا ،کندمصادیق انفال را ذکر می
 اسااتشونه جزء اموال عمومی است و شنج هم این ،و شخ   اصی برای  ن زحمت نکشیده

  (.65 :1393،  یدهقان و شاهیععلی
 1358و نیااز الیحااه قااانونی سااال  1309ار ملی مصوب قانون حفا  ث که رسدبه ن ر می
مالکیاات  صوصاای  ،جهت با این ن ریه اساات. در ایاان قااوانینهمسو و هم  ،شورای انقالب

قانون راجااع بااه حفااا  ثااار  1ممنوع تلقی شده است. بر اساس ماده   ،باستانی  اشیایافراد بر  
اکنی که تا ا تتااام دوره سلسااله و ابنیه و ام  کلیه  ثار صنعتی  ،1319 بان ماه    12ملی مصوب  

ایاان  13بااا رعایاات ماااده  ،اعاام از منقااول و ریرمنقااول ،شااده زندیه در مملکت ایران احداث
باشااد. و تحت حفاظت و ن ارت دولت می نمود توان جزء  ثار ملی ایران محسوبمی  ،قانون

وره زندیااه قاادمت  نکااه تااا   اار دشرط  کلیه  ثار منقول و ریرمنقول به ،در این مقرره قانونی
 در زمره  ثار ملی تلقی شده و مالکیت  صوصی افراد بر  ن انکار شده است.  ،داشته باشند
هااای راجع به جلوشیری از انجام اعمال حفاری 18/2/58مصوب  الیحه قانونی  1در ماده  

ر اساس ضااوابط باستانی و  ثار تاریخی که ب اشیایقصد به دست  وردن   ریرمجاز و کاوش به
  مااده اساات:، صد سال یا بیشتر از تاریخ ایجاد یا سا ت  ن شتشته باشدالمللی مدت یکبین

های اسالمی و فرهنگی و لاازوم حفااا ضرورت حفا ذ ایر متعلق و مربوط به میراث  »ن ر به
شناسی و تحقیقات علماای و فرهنگاای و تاااریخی و ن ر جامعهها از نقطهو حراست این میراث

شیری از رارت و صدور  ن ذ ایر ارزنده به  ارج از کشااور کااه طبااق مقااررات ر به لزوم جلون 
شود: انجااام هرشونااه عماال واحده ذیل تصوی  میماده  ،المللی منع شده استمملکتی و بین

مطلقاااً ممنااوع اساات و  ،عتیقه و  ثار تاریخی اشیایقصد به دست  وردن   حفاری و کاوش به
 ،مکشوفه و  الت و ادوات حفاااری اشیایسال و ضبط  3  ماه تا  6مرتک  به حبک تأدیبی از  
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شود. چنانچه حفاری در اماکن تاااریخی کااه بااه ثباات  ثااار ملاای المال محکوم میبه نفع بیت
ه « در ایاان مقاارر.شااودمرتک  به حداک ر مجازات مقرر محکوم می  ،انجام شیرد  ،رسیده باشد

صراحت ممنوع به ،ه و  ثار تاریخیعتیق اشیایحفاری و کاوش برای به دست  وردن   ،قانونی
مکشااوفه و  الت و ادوات  اشیایشده و ضمانت اجرای کیفری از نوع حبک و نیز ضبط   اعالم

 بینی شده است. المال نیز پی حفاری به نفع بیت
ور در این قانون برحساا  تصااادف متک اشیایکه  »درصورتی  این الیحه:  2بر اساس ماده  

ترین اداره فرهنگ و  مااوزش  نها را در اسرع وقت به نزدیک کشب بشود، کاشب مکلب است
دادسااتان محاال و رئاایک اداره  ،هیئتی مرکاا  از قاضاای شاارع ،عالی ارائه دهد. در این مورد

کیل و تشاا  ،فرهنگ و  موزش عالی با نمایندشان  نها با حضور یک نفر کارشناس اهاال  بااره
 :شودبه ترتی  زیر عمل می  ،پک از بررسی

مکشااوفه از ملااک شخصاای باشااد. در مااورد فلاازات قیمتاای و  اشاایایکه  رصورتید  .الب
نصااب  ،اشیاو در مورد سایر  ،معادل دو برابر بهای روز ماده  ام  ن ،پک از توزین،  جواهرات

 به کاشب پردا ت  واهد شد.  ،شدهبهای تقویم
بااه میاازان نصااب  ،مکشوفه از ریرملک شخصی بااه دساات  یااد  اشیایکه  درصورتی  .ب

 به کاشب پردا ت  واهد شد. ،مقرر در بند الب  الکشبقح
حداک ر ظاارف یااک ماااه از  ،الکشب متکور در بندهای الب و بارزیابی و پردا ت حق  .ج
 «عمل  واهد  مد.اداره فرهنگ  موزش عالی مربوطه به   طرف

 ،باستانی برحس  اتفاق کشب شااوند اشیایشده است که اشر   در این مقرره قانونی نیز قید
 ،بنااابراین .کشااب دریافاات کنااد حقّ ،کاشب مکلب است  ن را تحویل دولت داده و در مقابل

چیاازی بااه او تعلااق  ،کشااب حااقّ جااز هیچ مالکیتی بر اموال مکشااوفه نداشااته و بااه  ،کاشب
متعلق به دولت است و در هاایچ  ،باستانی اشیای ید که چنین برمی  ،شیرد. از این مقرراتنمی
از امااوال مباااح و قاباال تملااک  صوصاای  ،شده باشد لک شخصی کشبحتی اشر در م  ،مورد

نکتااه قاباال  (.178 :1396شااود عصاافایی، ده داده میکننکشب بااه کشااب  نیست و فقط حقّ
 اشاایای کاشاابِ سااهم اناادکِ ،کناادتوجااه می الیحااه جلاا  2ذکری که در بند الب و ب ماااده 

و یک برابر قیمت روز ماده  ام طااال و  برای کاشب دو برابر ،زیرا در این دو بند  ؛باستانی است
ارلاا   ،باسااتانی اشیایکه ارزش درحالی  ؛شده است  کشب مشخ   عنوان حقّ  جواهرات به

 ود  ودیبااه ،سابقه تاریخی و جنبه فرهنگی و باسااتانی  ن اساات و ماااده  ااام  ن  جهتبه  
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نه نیساات و ایاان منصفا ،کشب فوق حقّ مبلغ ،بنابراین .توجه و چشمگیری ندارد  ارزش قابل
عتیقااه مکشااوفه بااه  اشاایایمکانیسم تشویقی مناسبی برای ترری  مردم بااه تحویاال   ،مبلغ

 تری در ن ر شرفته شود.راهکار منصفانه ،دولت نیست و ضروری است که با بازنگری قانون
ددی نیز مقررات و ضمانت اجراهااای کیفااری متعاا   1392در قانون مجازات اسالمی سال  

شااده  باستانی و  ثار باستانی و نیز مبارزه با افراد سودجو وضااع  اشیایت از  برای تضمین حمای
باسااتانی را از مااوزه هااا و سااایر  یهاارکک اشاایا  مده اساات: 559در ماده   ،است؛ برای م ال
فرهنگی تحت ن ارت یا حفاظت سرقت کند یا بااا علاام بااه مسااروقه بااودن،   ا  اماکن تاریخی
 ،ازات حد سرقت نشود عمجازات شرعی م ل قطع دست(اشر مشمول مج  ،ن کندبخرد یا پنها

مجااازات حاابک یااک  ،شردد. در این مقرره قانونیبه حبک نیز محکوم می ،عالوه بر استرداد
شااده اساات.  بیناایپی  ،باسااتانی نمایااد اشیایتا پنج سال برای هرکسی که اقدام به سرقت 

تاااریخی از  اکردن اموال فرهنگی  هرشونه اقدام به  ارج» ،561بر اساس ماده   ،عالوه بر این
عااالوه باار   ن، و مرتکاا  شااده قاچاااق محسااوب ،هرچند به  ارج کردن  ن نینجامد  ،کشور

ای معادل دو برابر قیماات امااوال به حبک از یک تا سه سال و پردا ت جریمه  ،استرداد اموال
مان باار عهااده ساااز ،فرهنگی اتشخی  ماهیت تاریخی شردد...  موضوع قاچاق محکوم می
  باشد.«میراث فرهنگی کشور می

های مااالی و به انگیزه ،از نجاکه سیاحان و شردشگران  ارجی و نیز بسیاری از اتباع ایران
 در ایاان ماااده ،اندباسااتانی از کشااور داشااته  اشاایایاقتصادی همااواره سااعی در  ااارج کااردن  

را داشااته اساات.   نااان اقصد مقابلااه باا   ،بینی مجازات حبک برای این افرادپی ار با  تشقانون
ایاان مجااازات  ،نکته مهم  نکه حتی اشر فرد موفق به  ارج کردن شیء باستانی از کشور نشود

 اشاایایحفاااری و کاااوش  بااهاین قانون نیز   562در  صوص وی اعمال  واهد شد. در ماده  
شااده اساات. در  اشاااره ،نی حاصاال از حفاااری ریرمجااازباستا  اشیایباستانی و  ریدوفروش  

باستانی را برحس  اتفاق پیدا کند و از تحویل  ن بااه   اشیایبرای فردی که    ،ره یک مادهتبص
مجازات حبک در ن ر شرفته نشااده اساات و چنااین  ،سازمان میراث فرهنگی کشور امتناع کند

شود. در صدر ماااده نیااز باارای مکشوفه به نفع دولت محکوم می اشیایفقط به ضبط   ،فردی
شده فرهنگی انجام  اعتیقه و  ثار تاریخی  اشیایقصد کشب  بهصرف حفاری ریرمجازی که 

حتی اشر حفاری به نتیجااه منتهاای نشااده و در  ؛مجازات حبک در ن ر شرفته شده است  ،باشد
ای ار باارتشاا قانون ،بااه عبااارتی ؛شونه شیء فرهنگاای باسااتانی کشااب نشااده باشاادهیچ  ،عمل
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قصااد بااه دساات  وردن  ف حفاااری بااهصاار ،حمایت هرچه بیشتر از  ثااار تاااریخی و باسااتانی
انگاااری کاارده اساات. در تبصااره دو نیااز جرم ،به نتیجه منتهی نشااود هرچند را  شونه اموالاین

باستانی حاصل از  اشیایش  ماه تا سه سال حبک برای افرادی در ن ر شرفته شده است که 
 اشاایایوج باارای جلااوشیری از  اار ،د. همچنااینناا حفاری ریرمجاز را مااورد معاملااه قاارار ده

ناای سااه سااال یع ،حااداک ر مجااازات ،چنانچه  ریدار از اتباع  ااارجی باشااد  ،باستانی از کشور
قانون راجع به حفا  ثار ملی نیز حفاااری امتیااازی  14بینی کرده است. در ماده حبک را پی 

هرشونه اسااتخراج  ثااار ملاای منحصااراً  ،انحصاری برای دولت تلقی شده است. بر این اساس
است و دولت ا تیار دارد که از این حق شخصاً استفاده کنااد یااا  ن را بااه مؤسسااات دولت   حقّ

اساااس  باار ،ها واشتار کند. واشتاری این حق از طاارف دولااتیا به اشخاص یا به شرکتعلمی  
 :1390محل کاوش و حدود و مدت  ن معین باشد عکاتوزیااان،   و  مجوز مخصوص باید باشد

جازات اسالمی نیز برای افرادی که اقاادام بااه سااا ت شاایء مکرر قانون م 566در ماده   (.82
مجااازات در ن اار شرفتااه شااده  ،باستانی جلوه دهند اشیایجزء صورت تقلبی   ن را به  ،نموده
  است.

 یدر بحااث اشاایا مهاام یکی از معضااالتباید شفت  ،با مالح ه مجموع مواد قانونی فوق
رای افااراد ریرحقااوقی، مشااکالتی ماننااد باستانی، پراکندشی قوانین است و این پراکناادشی، باا 
نین مختلب را به وجود می  ورد. عالوه باار سردرشمی یا تفسیر نادرست از مجموع مواد در قوا

در راستای پیشبرد اکتشافات باسااتانی، بااا حفااا تمااامی   باید  ارتشرفع پراکندشی قانون، قانون
اری کنااد؛ تشاا اقدام بااه قانون ن رانبا استفاده از ن رات صاح   ،حقوق دولت و منافع عمومی

ایاان اثر بساازایی باار روی سرنوشاات  ،باستانی اشیایجامع در حوزه   چون تصوی  یک قانون
 صااالح وهای ذیهرشونه حفاری باید تحت ن ارت ارشان  نکته دیگر  نکه   واهد داشت.  اشیا
و صااورت پااتیرد  سااازمان میااراث فرهنگاای هااای جاادیا اات مجااوز قااانونی و بااا ن ارت بااا
باشااند.  مااوزش  داشااته فعالی در این مقوله ن ارت و همکاری نیز  شناسیباستان  سانرشناکا

در ایاان  .نیااز نبایااد بااه فراموشاای سااپرده شااود باسااتانی یهمگانی در  صااوص ارزش اشاایا
در مدارس به عنوان یااک واحااد درساای   شناسیپیشنهاد می شود که درس باستان  ، صوص

گاای و  موزشاای عمااوم جامعااه از دوران  ردسااالی باعااث رشااد فرهن  ،این اماار  تدریک شود.
 .نشان  واهد دادرا م بت  ود   ثار ،درازمدتشود و در می
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 نتیجه

 ،باستانی و  ثااار فرهنگاای تاااریخی در فقااه امامیااه و حقااوق ایااران  اشیایدرباره مالکیت  
 تیرویکرد فقهی و ساانّ ،نخست ؛حال متفاوت مطرح کردتوان دو دیدشاه مختلب و درعینمی

و در  هر نوع شنج متعلق بااه فاارد یابنااده اساات ،برشرفته از عقاید فقهای شیعه که بر اساس  ن
پردا ت  مک مال به حاااکم اسااالمی اساات کااه  ،مالکیت وی قرار دارد و تنها تعهد این فرد

مبتنی بر سل  مالکیت  صوصی از ایاان   ،رویکرد دوم  شود.یک تکلیب شرعی محسوب می
و باسااتانی  یاشاایا  اااص بااا توجااه بااه اهمیااتاموال عمااومی اساات. و الحاق  ن به    ،اموال

به لزوم مطابقت قوانین بااا مااوازین فقهاای و  قانون اساسی 4اصل    و با وجود تصریحفرهنگی  
بلکااه رویکاارد نااوین مبتناای باار  ؛نگرفتااهقاارار  ارتقانونگ پتیرش ، رویکرد فقهی موردشرعی

 در قااوانین عنااوان امااوال عمااومی بااه سل  مالکیت  صوصی از این دسته اموال و تلقاای  ن
جاازء امااوال و  ،باستانی و  ثار باسااتانی و فرهنگاای  اشیای  ،است. بر این اساس  هپتیرفته شد

بلکه متعلق به  حاد جامعااه و عمااوم   ؛مشترکات عمومی بوده و قابلیت تملک  صوصی ندارد
 ،سااتی و شردشااگرید سازمان میراث فرهنگی و صنایع ،باشد و دولت و در رأس  نافراد می

 باشد. مسئول محاف ت و مدیریت این اموال می
 کااه در  صااوص  ثااار تاااریخی و باسااتانی در ایااران وضااع یدر قااوانین  ،این دیدشاه نااوین

باسااتانی در  اشیایصورت کامل پتیرفته شده است و تنها امتیازی که برای یابنده   به  ،دهشردی
بالفاصااله  ،ساات پااک از کشاابیابنده مکلب ا باشد وکشب می پردا ت حقّ ،ن ر شرفته شده

به ترتی  دو ، کشفی هم که در قانون در ن ر شرفته شده مال را تحویل دولت بدهد. مبلغ حقّ
که ایاان طااال و جااواهرات در ملااک برابر قیماات روز ماااده  ااام طااال و جااواهرات عدرصااورتی
 ،کشب شااود(که در ملک ریرشخصی شخصی کشب شود( و یک برابر قیمت روز عدرصورتی

 ،باسااتانی ارزش چناادانی ناادارد اشاایایشونااه  ر شرفته شده است؛ از نجاکه ماده  ام ایندر ن
باسااتانی ایاان دسااته امااوال  اقدمت تاریخی و وجهه فرهنگاای  دلیلبلکه ارزش واقعی  ن به 

صالح و بااا ا اات های ذیکشفی که تحت ن ارت ارشان ضروری است که در میزان حقّ  ،است
ت باستان شناسان متخصاا  و مااورد تأییااد کشااب شااده اساات، نونی و با ن ارمجوزهای قا

 ،تری با لحاظ ماهیت باستانی  ن در ن ر شرفته شود؛ از طرفاایبازنگری شده و مبلغ منصفانه
های سنگین اکتشاف و مرمت و توانایی پردا ت هزینه  ،ایدولت به دالیل اقتصادی و بودجه

باارداری علماای از باارای بهره جاادی انعیماا  ،موضااوع ایاان  .باستانی را ندارد  ینگهداری اشیا
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جااتب  و نیز عدم توفیااق درباستانی  اشیایاست که رکود در مشارل مرتبط با   باستانی  یاشیا
شناساای را در پاای التحصیالن رشااته باستانشردشگران دا لی و  ارجی و بیکاری وسیع فارغ

 ،کناادهنگاای مااا، کمااک شااایانی میکه به میراث باستانی و فر  دیگری  اساسی  موضوع  .دارد
با  موزان مدرسه است که باعث  شنایی دان  دوران  شناسی در دروسدرس باستان  شنجاندن
  .می شود این حوزه  قوانین از نسبی  شاهیو  در این زمینه سازیو فرهنگ  باستانی اشیای

الی در البااهشاااه صااورت پراکنااده و  بااه ،باسااتانی اشیایمرتبط با   نکه مقرراتنکته   ر 
کااه درحالی ؛دیگر مانند قانون مجازات اسالمی و قانون مدنی وضع شااده اساات  اصلی  قوانین
تمااامی مقااررات کیفااری و  کااهکند قانونی جامع فرهنگی ایجاب می  و  تاریخی  اشیایاهمیت  

تر وضع و تصوی  شود. عالوه باار هرچه سریع ،مدنی راجع به این اموال را در  ود جای دهد
ضروری است که تدابیر حقوقی و مالی  ،های سنگین حفاری و اکتشافتوجه به هزینه  با  ،این

هااای های تشویقی متناس  باارای مشااارکت بخاا   صوصاای بااا ن ارتالزم و نیز مکانیسم
شناسااان در ایاان مقولااه اندیشاایده شااود؛ ماننااد اینکااه بخاا  مراجع مرتبط و ن ارت باستان

عااالوه  ،. این ترتی دهدشگاه در معرب دید عموم قرار را در موزه یا نمای  اشیا صوصی این  
شااود کااه رونااد اکتشاااف بااا هزینااه کمتاار و باعااث می ،شناسیزایی در حوزه باستانبر اشتغال

 یابد.سرعت بیشتر تداوم  
 

 عمناب
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