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 :يدهچك

هاي مختلف هنر و فرهنگ، شاهكارهاي بي نظيري به جهان ارزاني داشته تمدن كهن، غني و پربار ايران در عرصه
هر روز شاهد   و  هاي آزمندانه هيچ وقت از تعرض، دستبرد و غارت مصون نبودهو به همين دليل و به خاطر انگيزه

حفـاري و كـاوش غيرمجـاز بـه     «يكي از اين جرائم، . تيمارتكاب جرايم گوناگون عليه ميراث تاريخي، فرهنگي هس
رو حمايت از ايـن  از اين. اي طوالني در حيات تاريخ بشر دارداست كه سابقه» قصد كشف ميراث تاريخي، فرهنگي

  .گيرد ميراث، خصوصاً حمايت كيفري همه جانبه، مورد توجه بيشتري قرار مي
جرم حفاري وكاوش غيرقانوني و  نقـد و بررسـي مـواد     ةل دهندر اين مقاله، ضمن پرداختن به اركان تشكيد

 مـذكور  جـرم » كاوش«يا » حفاري«رسيم كه؛ با ارتكاب هريك از افعال قانوني مرتبط با اين جرم، به اين مهم مي
اي كه مرتكب جرم به منظور انجام اعمال حفـاري و كـاوش غيرمجـاز از آنهـا     قانونگذار براي وسيله. يابدتحقق مي

قوانين كيفري ايران در حمايت از ميراث تـاريخي، فرهنگـي   . كند موضوعيت و تأثيري قائل نشده استستفاده ميا
باشد، از جمله اينكه تهيـه، خريـد، فـروش و اسـتفاده از     به نميمذكور، پاسخگوي همه مسائل مبتالٌ در مقابل جرم

  . به ارائه راهكارهايي پرداخته شده استلذا براي رهايي از اين بحران، . يابي جرم نيستهاي گنجنسخه
  

  .آثار باستانيكاوش غيرمجاز،  فرهنگي،  ،حفاري، كاوش، ميراث تاريخي :هاكليد واژه
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  :همقدم
دهد كه با هايي را مد نظر قرار مياصوالً جرم، مفهومي قانوني است كه قانونگذار در جعل آن، مالك

هيت ميراث فرهنگي و نقش قابل توجهي كه در آشكار ها و ماهدف مجازاتها هماهنگ است، ويژگي
-شدن زواياي پنهان تاريخ ايران و همچنين توسعه اقتصادي، فرهنگي و علمـي كشـور دارد، مـالك   

هايي هستند كه ضرورت جرم انگاري در اين عرصه و حمايت كيفري از ميـراث فرهنگـي را توجيـه    
جماليِ اهميت و نقشي كه ميراث فرهنگـي بطـور   برهمين اساس، در ادامه بعد از بررسي ا. 1كندمي

حفاري «كند، به ضرورت جرم انگاريِ اعمال كلي در مذهب، تاريخ، اقتصاد و فرهنگ كشور ايفاء مي
  .، به طور خاص، اشاره مي شود»و كاوش غيرمجاز
اي مناسـب بـراي درس و   آثار بجاي مانده از گذشتگان به عنوان وسـيله » مذهبي«از نقطه نظر 

رت گرفتن از زندگي پيشينيان و توجه به عاقبـت سـتمكاران و زرانـدوزان و در نتيجـه آمـوختن      عب
جـا  كه بسياري از آثار تاريخي بهلذا از آنجائي .)19: 1381 محمدي،( شيوه درست زيستن مي باشد

بـا توجـه بـه ارزش و تقـدس ايـن       -مانده از پيشينيان را، اماكن و بناهاي مذهبي تشكيل مي دهد
جرم انگاري هرگونه اعمـال مغـاير بـا شـئون آنهـا و       -اكن و پيوند آن با اعتقادات و باورهاي مردمام

  .مجازات مرتكبين از ضروريات است
بنا به مقتضيات زمان و محل ثبت، ممكن است تحت  "مدارك تاريخي"، »تاريخي«از نقطه نظر 

 "تـاريخ "نوشته و ثبـت شـوند، بنـابراين    تأثير برخي از عوامل و فشارِ افراد با نفوذ، برخالف حقيقت 
هاي باسـتاني  هاي سرنوشت انسان در گذشته نيست؛ اما بر اساس پژوهشبازگوكننده همه دانستني

توان صحت و سـقم مـدارك تـاريخي را    مي -كه همانا آثار تاريخي و فرهنگي است -و كشفيات آنها
 معصـومي، ( وران مختلف، روشن كردتعيين و وضعيت حقيقي زندگي هنري و اجتماعي بشر را در د

1386 :8(.  
ترين منبع و جاذبـه صـنعت گردشـگري    نيز، ميراث فرهنگي به عنوان مهم» اقتصادي«از منظر 

كه توسعه جهانگردي موجب احياي هنرهاي دستي و آداب و رسـوم باسـتاني شـده،    طورياست، به
  .)123: 1385 الواني،( گردددرآمد حاصل از اين راه نيز منجر به توسعه  و رشد آنها مي

ي فرهنگ و بيانگر هويـت  نيز، ميراث فرهنگي آئينه تمام نمايِ گذشته» فرهنگي«از نقطه نظر 
لذا شناسايي، مستندسازي، حفاظت، نگهداري و احيـاي مـادي و معنـوي آن    . فرهنگي جامعه است

  .نقش مؤثري در توسعه فرهنگي كشورها دارد

                                                 
به . رك "اهميت اموال مذكور"و  "مباني حمايت كيفري از اموال تاريخي، فرهنگي"براي اطالعات بيشتر درخصوص . 1

، پايان نامه كارشناسي ارشد حقوق جزا »كيفري از اموال تاريخي، فرهنگي در ايرانكيفري از اموال تاريخي، فرهنگي در ايران  حمايتحمايت«؛ حسن خدابخشي پالنديحسن خدابخشي پالندي
  .17، ص1388شناسي، دانشگاه مازندران، و جرم
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ت و نقش بسزايي كه ميـراث تـاريخي، فرهنگـي، در امـور مـذهب،      با توجه به اهمي ،به هر حال
كه سرزمين ايران با سابقه ديرينه خود، سرشار از آثار تاريخ، اقتصاد و فرهنگ كشور دارد و از آنجائي

فرهنگي، تاريخي است، اما ناآگاهي مردم در مورد اهميت و ارزش معنوي ميراث فرهنگي، به عنوان 
ي، سودآور بودن شگفت انگيز تجارت آثار تاريخي، فرهنگي، فقر اقتصـادي  سند هويت و گنجينه مل

سرنوشـت  ... مردم و ميل شديد آنها به گنج يابي و مهمتر از همه، فقدان قوانين جامع و متناسب و 
در ايـن ميـان، يكـي از     .)17: 1388 غني كله لو،( غم انگيزي را براي ميراث فرهنگي رقم زده است

اي كهـن دارد  ي كه عليه ميراث تاريخي، فرهنگي مستمراً به وقوع پيوسته و سـابقه ااعمال مجرمانه
است كه متأسفانه امروزه بـا  » حفاري و كاوش به منظور يافتن و استخراج ميراث فرهنگي، تاريخي«

توليد و ساخت وسايل و ابزار فلزياب و گنج ياب ارتكاب اين عمل براي عامالن آن از سرعت، دقت و 
 . اي برخوردار شده استوق العادهوسعت ف

كند و متالشي  مي -"اندكتابهاي ناخوانده"كه به تعبيري  -هاي باستاني راحفاريِ غيرمجاز، تپه
هـاي غيرعلمـي را، شـايد نتـوان صـرفاً      اشياء حاصله از حفاري. بردامكان بازخواني آنها را از بين مي

اي از ء در مكان اصلي خود در دل تپه باستاني، خانـه اموال تاريخي، فرهنگي خواند، چراكه اين اشيا
انـد و  يافتهاند كه در ارتباط با ساير اجزاء موجود در تپه معني مياي بودهاي از جملهجدولي يا كلمه

سـان  اند، اما حفّارِ غيرمجاز اين كلمه را از جمله جدا ساخته و بدينبخشيدهبه ساير اجزاء معني مي
هـاي  آنها زينت بخش موزه ها و مجموعه ة، ناشناخته مي مانند و اجزاء غارت شدهاي تاريخيتمدن

ماند و امكان اتصـالش  شود و كشور از حافظه تاريخي خود محروم ميخصوصي كشورهاي بيگانه مي
     رو حفـاري تپـه هـاي باسـتاني زمـاني      از ايـن  .)286: 1383 صـمدي، (گردد به گذشته گسسته مي

ناگشوده تمدني خفته در خاك را بيان نمايد كه به دست باستان شناسان رازشناس  تواند رازهايمي
به همين دليل اسـت  . ها و اصول علمي مورد حفاري قرار گيردوآشنا به ظرايف و دقايقِ كار با روش

هـاي  بـراي قانونمنـد كـردن فعاليـت    1 11در مـاده   1309 كه قانون راجع به حفظ آثار ملي مصوب
  . دانسته است "دولت"اث فرهنگي، حفاري و كاوش را منحصراً حق مربوط به مير

ن و حمايـت  امجرمانه محسوب نمودن اين اعمال و تعيين مجـازات بـراي مرتكبـ    ،به اين ترتيب
جزايي از ميراث تاريخي، فرهنگي و ترسيم سياست كيفري به نحوي كه حفظ و حمايت اين ميراث 

                                                 
حفاري و كاوش در اراضي براي استخراج آثار ملي منحصراً حق « :1309قانون راجع به حفظ آثار ملي مصوب 11ماده. 1

حق مستقيماً عمل كند يا به مؤسسات علمي يا به اشخاص يا شركت ها  دولت است و دولت مختار است كه به اين
واگذاري اين حق از طرف دولت، به موجب اجازه نامه مخصوص است كه محل كاوش و حدود و مدت آن را . واگذار كند

ين نوع و دولت نيز حق دارد در هر مكان كه آثار و عالئمي ببيند و مقتضي بداند، براي كشف و تعي. تعيين مي كند
 .»كيفيات آثار ملي، اقدامات اكتشافيه بكند
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تأمين گردد، كمترين كاري است كه ميراث داران، به حق،  بديل و غيرقابل تجديد به نحو احسنبي
 . در قبال آنچه به ارث رسيده مي توانند و بايد انجام دهند 

جرم حفاري وكاوش غير قانوني، به نقـد و   ةبه اركان تشكيل دهند اشارهلذا در اين مقال ضمن 
ين پرسش هاي اساسي هسـتيم  بررسي مواد قانوني مرتبط با اين جرم پرداخته و به دنبال پاسخ به ا

يابـد؟ آيـا   جرم موضوع اين مـاده تحقـق مـي   » كاوش«يا » حفاري«آيا با ارتكاب هريك از افعال: كه
اي كه مرتكب جرم به منظور انجام اعمـال حفـاري و كـاوش غيرمجـاز از آنهـا      قانونگذار براي وسيله

-د و فروش و اسـتفاده از نسـخه  كند موضوعيت و تأثيري قائل شده است؟ آيا تهيه، خرياستفاده مي
هاي گنج يابي جرم است؟ و به طور كلي آيا قوانين كيفري ايـران بـراي مقابلـه بـا جـرم حفـاري و       

  كاوش به قصد بدست آوردن ميراث تاريخي، فرهنگي جامعيت الزم را داراست؟ 
  

   :ركن قانوني )مبحث اول
كه اعمال انسـان هـر چقـدر هـم كـه      هر جرمي ركن قانوني است، چرا ةيكي از اركان تشكيل دهند

زننده و غيراخالقي و يا مضر و خطرناك باشد قابل مجازت نيست مگرآنكه قبالً از طـرف قـانون بـه    
        ايـن اصـل را اصـل قـانوني بـودن جـرم       . عنوان جرم معرفي و مجازاتي براي آن تعيين شـده باشـد  

  .)47: 1385 نوربها،( خوانندمي) و مجازات(
بـراي اولـين بـار در    » اوش غيرمجاز براي بدسـت آوردن امـوال تـاريخي، فرهنگـي    حفاري و ك«

كـه مـي تـوان آن را بـه     -» هجـري شمسـي   1303نامه عتيقات مصوب هيأت وزيران در سالآئين«
  .مورد توجه قرار گرفت -عنوان اولين قانون مدون ايران در مورد اشياي عتيقه تلقي نمود

ور، حفر اراضي، براي استخراج عتيقه، بدون اجازه رسـمي وزارت  آئين نامه مذك 8بر اساس ماده 
معارف، ممنوع و براي مرتكب آن مجازات يك ماه حبس تعيين گرديد و چنانچه حفاري در ابنيـه و  

گرفت، مرتكب عالوه بر جبران خسـارات وارده، بـه پرداخـت حـداقل     محوطه هاي تاريخي انجام مي
  .1گرديدهفته تا يك سال حبس محكوم ميهزار تومان جزاي نقدي و تحمل يك 

غيرمجاز عنوان مجرمانـه   "حفاريِ"نماييد، در اين آئين نامه صرفاً عملهمانطور كه مالحظه مي
اي كه مرتكب غيرمجاز، فاقد ضمانت اجراي كيفري بوده قانونگذار براي وسيله "كاوشِ"داشته و فعل

مانند فلزيـاب و گـنج   ( نمايدز آنها استفاده ميجرم به منظور انجام عمل حفاري و كاوش غيرمجاز ا
  .موضوعيت و تأثيري قائل نشده است..) ياب و

، حفر اراضي و كاوش بـراي اسـتخراج   »1309قانون راجع به حفظ آثار ملي در سال «با تصويب 
 اً آثار ملي منحصراً به دولت واگذار گرديد و اين اختيار براي دولت بوجود آمد كه اين حق را مستقيم

                                                 
 .نامه عتيقات مصوب هيأت وزيرانآئين 15ماده . 1
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بـه   -كه محل كاوش، حدود و مدت آن معـين باشـد  -عمال نمايد يا به موجب اجازه نامه مخصوص 
  .1ها واگذار كندمؤسسات علمي يا به اشخاص يا به شركت

كـه بـدون اجـازه و اطـالع دولـت      بر اين اساس، ماده شانزدهم قانون مذكور مقـرر نمود،كسـاني  
د، محكوم بـه پرداخـت بيسـت تومـان، الـي دو هـزار       حفاري كنند، ولو اينكه در ملك خودشان باش

  . تومان، جزاي نقدي خواهند شد و عالوه بر آن اشياء مكشوفه هم به نفع دولت ضبط مي شود
و  "حفـاري "قانون راجـع بـه حفـظ آثـار ملـي، هريـك از اعمـال         11با عنايت به اينكه در ماده

ايـن قـانون،    16ي گرديده، امـا در مـاده  براي استخراج آثار ملي در انحصار دولت پيش بين "كاوش"
هماننـد  (در ايـن قـانون   "كـاوش "ضمانت اجرا پيش بيني شده و عمـل  » حفاري«صرفاً براي عمل 

  . فاقد عنوان مجرمانه و ضمانت اجراي كيفري است) قانون قبلي
نوآوري كه در اين قانون وجود داشت، حفاري ولو در ملك شخصي، بدون اجازه دولت ممنـوع و  

مكـرر، از   127برقرار بود تـا اينكـه مـاده    1347اين قانون تا سال . اي ضمانت اجراي كيفري بوددار
هـر كـس   « : مكرر مقـرر داشـت   127از ماده 5بند . قانون مجازات عمومي در اين سال تصويب شد

دست آوردن اشياء عتيقـه  بدون رعايت ترتيبات مقرر در قانون، راجع به حفظ آثار عتيقه، به قصد به
   مـاه تـا سـه سـال محكـوم       6در اراضي و تپه ها و اماكن تاريخي، حفاري كند به حبس تـأديبي از  

  .»شود، ولو اينكه اراضي و تپه ها و اماكن ملك شخصي او باشدمي
ماده اخير، با تشديد ميزان مجازات مرتكبينِ حفاري غيرمجاز، تحولي مثبت در حقـوق كيفـري   

همچنـان   "كاوش غيرمجـاز "عمل ،اما در اين قانون. هنگي بوجود آوردناظر به جرائم عليه ميراث فر
  .فاقد عنوان مجرمانه و ضمانت اجراي كيفري است

اليحـه قـانوني راجـع بـه     « 1358پس از پيروزي انقـالب، شـوراي انقـالب در ارديبهشـت مـاه      
تيقه و آثـار  هاي غيرمجاز و كاوش به قصد به دست آوردن اشياي عجلوگيري از انجام اعمال حفاري

تاريخي كه بر اساس ضوابط بين المللي مدت يكصد سال يـا بيشـتر از تـاريخ ايجـاد يـا سـاخت آن       
را تصويب نمود كه اولين جهت گيري دولت جمهوري اسالمي ايران، راجع به ميـراث  » گذشته باشد

د بـه  انجام هرگونه حفاري و كـاوش بـه قصـ   «: اين اليحه  1مطابق بند . فرهنگي محسوب مي شود
 3ماه تا  6دست آوردن اشياي عتيقه و آثار تاريخي مطلقاً ممنوع است و مرتكب به حبس تأديبي از 

  .شودسال و ضبط اشياي مشكوفه و آالت و ادوات حفاري به نفع بيت المال محكوم مي
چنانچه حفاري در اماكن تاريخي كه به ثبت آثار ملي رسـيده باشـد، انجـام گيـرد مرتكـب بـه       

   .»...مجازات مقرر محكوم مي شودحداكثر 

                                                 
 .1309قانون راجع به حفظ آثار ملي مصوب  11ماده . 1
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، تحولي مثبت در حقوق كيفـري  »كاوش غيرمجاز«بيني عنوان مجرمانه براي اين ماده، با پيش
اي كـه مرتكـب جـرم بـه     اما متأسفانه براي وسـيله . ناظر به جرائم عليه ميراث فرهنگي بوجود آورد

چنان موضوعيت و تأثيري قائل نشـده  نمايد، هممنظور كاوش و حفاري غيرمجاز از آنها استفاده  مي
نوآوري كه در اين قانون نسبت به قانون هاي قبلي وجود دارد، حفاري در اماكن تـاريخي كـه   . است

  .دانسته است) سال حبس3( به ثبت آثار ملي رسيده را مشمول حداكثر مجازات
 5رات مذكور در بند ، قانونگذار بدون توجه به اليحه مذكور، با اندك تغييراتي عبا1362در سال 

  .قانون تعزيرات تكرار نمود 47ماده  5را در بند  1347مكرر قانون مجازات عمومي مصوب 127ماده 
هركس بدون رعايت ترتيبات مقرر در قانون حفظ آثار عتيقه، به قصد بدسـت  « ،مطابق اين بند

اه تا سه سال حـبس  آوردن اشياء عتيقه در اراضي و اماكن مذهبي و تاريخي حفاري كند به شش م
ولو اينكه اراضي «را به ماده افزوده و عبارت » مذهبي«قانونگذار قيد  ،در بند فوق .»محكوم مي شود

را حذف نموده است كه بـه نظـر، ايـن مهـم را بايسـتي در      » ها و اماكن ملك شخصي او باشدو تپه
علـي  الناس مسـلطون  «ي هاي حاكم بر شوراي نگهبان جستجو نمود كه بر اساس قاعده فقهديدگاه
به اموال شخصـي را مغـاير بـا مـوازين      1309شمول قانون راجع به حفظ آثار ملي مصوب » اموالهم

اي كـه  در تصويب ايـن قـانون، قانونگـذار بـراي وسـيله     . )3/8:  1361 نظريه سوم؛(دانست شرع مي
موضـوعيت و تـأثيري   نمايد، همچنـان  مرتكب جرم در حفاري و كاوش غيرمجاز از آنها استفاده مي

  .قائل نشده است
بشـرح زيـر، بـه جـرم      562، مـاده  1375با تصويب كتاب پنجم قانون مجازات اسالمي درسـال  

  حفاري و كاوش براي بدست آوردن اموال تاريخي، فرهنگي اختصاص يافت؛
فرهنگي، ممنوع بوده مرتكب  -هرگونه حفاري و كاوش، به قصد به دست آوردن اموال تاريخي«

حبس از شش ماه تا سه سال و ضبط اشياء مكشـوفه بـه نفـع سـازمان ميـراث فرهنگـي كشـور        به 
  .شودشود و آالت و ادوات حفاري به نفع دولت مصادره ميمحكوم مي

چنانچه حفاري در اماكن و محوطه هاي تاريخي كه در فهرست آثار ملي به ثبت رسـيده اسـت،   
د، عـالوه بـر ضـبط اشـياء مشـكوفه و آالت و ادوات      يا در بقاع متبركه و اماكن مذهبي صورت گيـر 

قـانون مجـازات    562با تصـويب مـاده  . »...حفاري، مرتكب به حداكثر مجازات مقرر محكوم مي شود
امـا متأسـفانه در   ) 7291 مطابق ماده( ملغي گرديد 1362 قانون تعزيرات مصوب 47اسالمي، ماده 

جـرم بـه منظـور انجـام عمـل حفـاري و كـاوش         اي كه مرتكـب اين سال نيز قانونگذار براي وسيله
نمايد، موضوعيت و تأثيري قائل نشده است؛ تا اينكـه در ايـن خصـوص    غيرمجاز از آنها استفاده مي

                                                 
كليه قوانين مغاير با اين قانون از جمله قانون مجازات عمومي «: 1375قانون مجازات اسالمي مصوب  729ماده . 1

 .»و اصالحات و الحاقات بعدي آن ملغي است 1304مصوب سال
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ماده واحده قانون ضرورت اخذ مجوز براي ساخت، خريـد و فـروش،   «  15/12/79متعاقباً در مورخه
  . ويب مجلس شوراي اسالمي رسيدبه تص» نگهداري، تبليغ و استفاده از دستگاه فلزياب

ساخت و خريد و فروش، نگهداري و تبليغ و استفاده از هـر گونـه   « اين ماده واحده مقرر نمود؛ 
دستگاه فلزياب و همچنين ورود آن به كشور، منوط به اخذ مجوز از سازمان ميراث فرهنگي كشـور  

  .باشدمي
سازماني خود از شمول اين قانون مستثني دستگاههاي اجرايي، براي انجام وظايف خاص  -1تبصره 

  .باشندمي
چنانچـه  . متخلفان از مفاد اين قانون به ضبط و مصادره دستگاه مذكور محكوم مي شوند -2تبصره 

دستگاه فوق در حفاري غيرمجاز به قصد كشف اموال فرهنگي، تـاريخي مـورد اسـتفاده قـرار گيـرد      
قـانون   562سه سال حـبس مجـازات مقـرر در مـاده     عالوه بر مجازات فوق، مرتكب به شش ماه تا 

  .»شود، محكوم مي2/3/1375مصوب  مجازات اسالمي،
و مـاده واحـده قـانون     1375قانون مجازات اسالمي، مصـوب   562براين اساس، هم اكنون ماده

ضرورت اخذ مجوز براي ساخت، خريـد و فـروش، نگهـداري، تبليـغ و اسـتفاده از دسـتگاه فلزيـاب        
  .باشندعناصر قانوني جرم حفاري و كاوش غيرمجاز مي 15/12/1379مصوب 

  
   :ركن مادي )مبحث دوم

براي آنكه شخصي را كه داراي انديشه مجرمانه است، مسئول شناخت، بايد رفتاري را انجام دهد كه 
اين رفتار ممكن است فعل، ترك فعـل، نگاهـداري و حالـت    . در قانون جزا، جرم شناخته شده است

صـرفاً بـا انجـام فعـل     » دست آوردن اموال تاريخي، فرهنگيحفاري و كاوش به قصد به« جرم. باشد
  . مثبت مادي قابل تحقق است

در ركن مادي اين جرم، رفتار مجرمانه، وسيله ارتكاب جـرم، نتيجـه حاصـله و همچنـين سـاير      
  .گيردشرايط و اوضاع احوال مورد بررسي قرار مي

  
   :رفتار مجرمانه) الف

» حفار«. جرمانه در اين جرم، به صورت افعال مثبتي همچون حفاري و كاوش انجام مي گيردرفتار م
 :1371 معـين، ( اش كندن زمين و كاوش كردن آنستكسي است كه پيشه اسم فاعل حفر و منظور

مصدري است كه در مباحث حقوق معني خاصـي نـدارد و لزومـاً همـان     » حفاري«و )  حفاري ذيل
حفاري، حفـر كـردن زمـين بـراي     « ظر قانونگذار بوده كه اينگونه تعريف شده؛معني عرفي منظور ن

كشف اشياء تاريخي، در حقيقت تخريب و ويران سـازي اسـت كـه در آن طبقـات و بقايـاي محـل       
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ــابود مــي    گردنــد و آثــار و محتويــات طبقــات و اليــه هــا نيــز برداشــته                                  باســتاني بــراي هميشــه ن
نيز به معني جستجوي دقيق كردن، تفحص كردن، آمده » كاوش«. )357: 1384 برايان،( »شوندمي

   .)كاوش ذيل :معين، همان( است
. شـود تفـاوت آنهـا مشـخص مـي    » حفـاري «و » كاوش«با توجه به معناي لغوي و مفهوم عرفي 

هـاي  دست يافتن، اليـه اساساً كاوش، حفاري نيست و با استعمال لفظ حفاري، كندن، به زير زمين 
گردد، در حالي كه با به كار بردن واژه كاوش، بيشتر جستجو و خاك را كنار زدن به ذهن متبادر مي

و در خصوص يافتن اشياء عتيقه و ميـراث فرهنگـي، تـاريخي    . شوددنبال چيزي گشتن متجلي مي
هـاي  ا با استفاده از دستگاهمراجعه به كتب ي: معموالً در مرحله اول كاوش به صور گوناگون از قبيل

لـذا ايـن دو از   . شودرسد و در مرحله دوم است كه عمليات حفاري آغاز ميبه انجام مي...  فلزياب و
 قانون مجـازات اسـالمي   562تواند جرم موضوع ماده يكديگر جدا بوده با ارتكاب هر يك از آنها، مي

  .1به فعليت برسد) تعزيرات(
نحوه بيان عبارت كه حفاري و كاوش با حـرف  (به قرينه مقاليه «مودند؛ اي بيان نعده ،مقابل در

و تفسير مضيق ماده، بهتر است حفاري و كاوش را يك جرم دانسته و ) اندواو به يكديگر عطف شده
اي كه وجود دارد آن است كه در مـتن مـاده،   قرينه. كاوش بدون حفاري را مشمول اين ماده ندانيم

هاي تاريخي از عوامل تشديد مجازات محسوب شـده و اگـر كـاوش هـم     حوطهحفاري در اماكن و م
 »ها نيز از عوامل تشـديد مجـازات بـه حسـاب مـي آمـد      جرم مستقلي بود بايد كاوش در اين مكان

، عامـل  »كـاوش «اما در مقابل، بايد بيان داشت كه؛ جـرم انگـاريِ مسـتقل    )  317: 1382 زراعت،(
مضافاً اينكه در هر زباني اسـتقراء  . 2يات حفاري غيرمجاز خواهد بودمهمي در جلوگيري از انجام عمل
دهد كه مفاهيمي كه دو طرف حـروف عطـف قـرار دارنـد غالبـاً بـا       محاورات و استعماالت نشان مي

باشند و به كار بردن مترادفات لغو صورت به ناچار مترادف مييكديگر تفاوت دارند، چون در غير اين
آيـد كـه مفـاهيم واقـع     دست مينيز به» اصل تغاير متعاطفين«د است و از عبارت و از قانونگذار بعي

هرچند قانونگذار در مقام تشديد مجازات . شده در دو سمت حرف عطف در ماهيت با هم فرق دارند
 "كـاوش "هاي تاريخي و بقاع متبركه اشاره كرده و متعـرض  در اماكن و محوطه "حفاري"صرفاً به 

                                                 
عنوان مجرمانه نداشت، ولي از زمان تصويب اليحه قانوني راجع  58تا سال  ""كاوشكاوش""همانطور كه قبالً بيان شد عمل . 1

 27/2/1358مصوب ... دست آوردن اشياء عتيقهبه جلوگيري از انجام اعمال حفاري هاي غير مجاز و كاوش به قصد به
 .دست آوردن اموال تاريخي، فرهنگي جرم بوده و ضمانت اجراي كيفري داشتبه قصد به "كاوش"نجام صرف ا

در  »»جرمي مانعجرمي مانع««در اليحه اصالح قانون مجازات اسالمي تهيه شده توسط قوه قضاييه، با تلقي كاوش به عنوان . 2
نقل از؛ كيوان غني كله لو، جرائم عليه به (شده است » يا«تبديل به » واو«پيشگيري از وقوع حفاري غيرمجاز، حرف 

  .)83، معاونت حقوقي و توسعه قضايي قوه قضائيه، مركز مطالعات توسعه قضايي، ص)مطالعه تطبيقي(ميراث فرهنگي 
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رسد عدم ذكر كاوش پس از حفاري، ناشي از مسامحه قانونگذار باشد و كـاوش  ر مينشده، اما به نظ
  . ا گردد.م.ق 562در يكي از اماكن و محوطه هاي مذكور نيز بايستي مشمول قسمت اخير ماده

  
   :موضوع جرم) ب

 قانون راجع به مجازات اسالمي 47ماده  5و بند  1347مكرر قانون مجازات عمومي 127 ماده 5بند 
دست آوردن آثار تاريخي را انجـام آن در اراضـي،   ، شرط تحقق جرم حفاري غيرمجاز براي به1362

، مطلق انجـام  1375قانون مجازات اسالمي مصوب 562اما ماده . تپه ها و اماكن تاريخي دانسته بود
حفاري و كاوش غيرمجاز را جرم محسوب نموده و تنها در صـورتي كـه اعمـال مـذكور در امـاكن و      

هاي تاريخي كه در فهرست آثار ملي به ثبت رسيده است يا در بقاع متبركه و اماكن مذهبي محوطه
  .شودصورت گيرد مرتكب به حداكثر مجازات مقرر محكوم مي

در اين ماده به صورت مطلق به كار رفتـه اسـت، امـا    » مذهبي«برخي معتقدند كه گرچه كلمه 
گونـه كـه   ولي همـان  .)312: 1382زراعت، ( مي داردظهور در مذهب شيعه يا حداكثر مذاهب اسال

در متن ماده، به نحو اطالق ذكر گرديده و به وصف يـا قيـد خاصـي    » مذهبي«مشخص است كلمه 
مقيد نشده است و با توجه به همين اطالق، مذهب مي تواند متضمن تمامي مذاهب و تمامي اديان، 

الخصـوص مـذاهبي كـه در    علـي  -و غير وحدانيت از بدو خلقت تاكنون، اعم از مبتني بر وحدانيت 
همچنين مذهب يكي از اركان تشكيل دهنده فرهنگ . باشد -قانون اساسي به رسميت شناخته شده

ها، اعتقادات مذهبي، هنرهـا،  دانستني ةاي است كه در برگيرندي پيچيدهو فرهنگ مجموعه -بوده 
است كه انسان بـه عنـوان عضـوي از جامعـه بـه       اخالقيات، قوانين، عادات و هرگونه توانايي ديگري

با توجه به اينكه اماكن و ميراث فرهنگي، مورد حمايـت قـانون   ). 75: 1377 فرسار،( آورددست مي
  .قرار گرفته،  الجرم اماكن و ميراث مذهبي نيز داخل در عنوان مذكور است

ماده را به مذاهب دين اسالم به كار رفته در اين » مذهبي«البته تنها از يك جهت مي توان واژه 
ه در ماده واحده اليحه قـانوني، راجـع بـه جلـوگيري از     شد حيصرتهم به جهت مقيد دانست كه آن

ضـرورت حفـظ ذخـاير    «، يعنـي  27/2/1358مصـوب  ... انجام اعمال حفاري هاي غيرمجاز و كاوش
ا، .م.ق562يب مـاده  اما از اين جهت كه تـاريخ تصـو  . است» متعلق و مربوط به ميراث هاي اسالمي

را بـه  » مذهبي«مؤخر بر ماده واحده موصوف بوده بيانگر نظر اخير و جديد قانونگذار است كه كلمه 
است و به اين ترتيب خواسته تمامي اماكن مذهبي مورد حمايـت كيفـري   طور مطلق استفاده كرده

استفاده كرد و اصطالح مـذهبي   قرار گيرند؛ بنابراين بايد از اطالق واژه مزبور و تاريخ تصويب اين دو
موجود در متن ماده را مقيد به دين و مذهب خاصي ندانست، مضـافاً اينكـه اليحـه فـوق، ذخـاير و      
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اي اشـاره » ديـن اسـالم  «ميراث هاي اسالمي را مورد حكم قرار داده و صراحتاً و به طور مشخص به 
  .  ندارد

دسـت  به قصد به"ماني ممنوع است كه ا اشاره شد كه حفاري و كاوش ز.م.ق 562در صدر ماده
اما در ادامه حفاري در اماكن و محوطه هاي تاريخي يا مذهبي . "آوردن اموال تاريخي فرهنگي باشد

جرم دانسته كـه بـه رغـم ايـن     ) دست آوردن اموال تاريخي فرهنگيقصد به( را بدون چنين قصدي
نيـز بـراي   » دسـت آوردن امـوال مزبـور   قصد به« توان بيان داشت كهسكوت، از قرينه صدر ماده مي

  .اعمال تشديد مجازات الزم است
اسـت،  » تخريب اموال تاريخي، فرهنگي«رغم اينكه عنوان فصل نهم قانون مجازات اسالمي علي

 1ارائه نـداده اسـت، امـا مـاده    » اموال تاريخي، فرهنگي«قانونگذار در مواد ذيل اين فصل تعريفي از 
هيئـت   7/12/1381، هنري و تـاريخي نهادهـاي عمـومي و دولتـي مصـوب     نامه اموال فرهنگيآئين

شـود كـه از نظـر علمـي،     وزيران، با بيان اينكه اموال تاريخي، فرهنگي و هنري به اموالي گفتـه مـي  
شناسي و هنري حائز اهميت بوده، بـيش از يكصـد سـال از    تاريخي، فرهنگي، باستانشناسي، ديرين

بـه امـوالي   : امـوال فرهنگـي، تـاريخي    -الف«دارد؛ ه باشد، مقرر ميتاريخ ساخت يا ايجاد آن گذشت
تاريخي يا وقوع وقايع تاريخي در ادوار يـا   -شود كه نشانگر تحول حيات و هويت فرهنگياطالق مي

فرهنگي انسان را، در مقيـاس   -اي از حركت تاريخيهاي خاص باشد و به نحوي از انحاء گوشهدوره
ن المللي، نشان دهد يا نشانگر ظهور حيات و انقراض تمدنهاي تاريخي بوده و اي يا بيملي يا منطقه

از محوطه هاي باستاني واقع در خشكي يا بستر درياها، در اثر حفاري علمي يـا علـل ديگـر كشـف     
  .شود

هاي نادر جانورشناسي، گياه شناسي، معـدن  ها و نمونهشناسي شامل مجموعهآثار ديرين: تبصره
شناسي، بقياي نباتي و جانوريِ ماقبلِ تاريخ و تركيبات نادر زمين شناسي در حكـم   شناسي، انسان
  .»شودفرهنگي محسوب مي-اموال تاريخي

، قانون مجازات اسالمي، تشخيص ماهيـت  561با عنايت به تعريف فوق، قانونگذار در تبصره ماده
  .ستنهاده ا "سازمان ميراث فرهنگي كشور"فرهنگي را  به عهده  -تاريخي

براي ناميدن آثار داراي حيثيت تاريخي، فرهنگي عالوه » مال«حال، اصوالً استفاده از واژه به هر 
بر اينكه با ماهيت اينگونه آثار همخواني ندارد،  با توجه به قوانين شـرعي، محـدوديت هـايي را نيـز     

اقتصادي بوده و  عبارت است از هرآنچه كه داراي ارزش» مال«بدين صورت كه كلمه . كندايجاد مي
اما در فقه اسالمي، مال لزوماً بايـد قابليـت تملـك و تصـاحب     . قابليت تبديل به پول را داشته باشد

براي مثال؛ جسد موميايي شده، به لحاظ اينكه جسد انسان اسـت از نظـر فقهـي مـال     . داشته باشد
ر بازارهاي جهـاني  شود، ولي چون اثري از گذشته فرهنگي يك ملت است، به راحتي دمحسوب نمي
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تواند بـه نحـو جـامعي تمـام     نمي» مال«بنابراين كاربرد كلمه . شودنرخ گذاري و خريد و فروش مي
گـردد  لذا در اين خصوص پيشنهاد مي). 25: 1388 غني كله لو،( موارد ميراث فرهنگي را دربرگيرد

  .استفاده شود -باشدري ميتكه داراي مفهومي وسيع -»1ميراث«از واژه » مال«جاي كاربرد كلمه به
  

  :وسيله ارتكاب جرم) ج
، براي وسيله يا وسايلي كه مرتكب )همانند قوانين قبلي( 1375ا مصوب.م.ق 562قانونگذار در ماده 

كند موضوعيت و تأثيري قائل نشده جرم، به منظور انجام اعمال كاوش، يا حفاري از آنها استفاده مي
وع ابزار و آالت اعم از ساده، پيشـرفته، كوچـك و بـزرگ بـه فعليـت      تواند با هر ناين جرم مي. است
  . برسد

يكي از ابزارهايي كه به منظور يافتن و كشف محل وجود اشـياء و ميـراث تـاريخي، فرهنگـي و     
اين وسايل غارت . است» فلزياب يا گنج ياب«مذهبي مورد استفاده قرار مي گيرد، وسايل معروف به 

و تسريع نموده، سـبب شـده كـه جـرم حفـاري و كـاوش، رونـد ارتكـاب          ميراث فرهنگي را تسهيل
قانون «، قانوني تحت عنوان 1379بر همين اساس در آخرين روزهاي سال . اي به خود گيردفزاينده

ضرورت اخذ مجوز براي ساخت، خريـد و فـروش، نگهـداري، تبليـغ و اسـتفاده از دسـتگاه فلزيـاب        
  . ، به تصويب رسيد15/12/79مصوب 

بر اساس اين ماده واحده، ساخت، خريد و فروش، نگهداري، تبليغ و استفاده از هرگونه دسـتگاه  
. فلزياب و همچنين ورود آن به كشور، منوط به اخذ مجوز از سازمان ميراث فرهنگـي كشـور اسـت   

متخلفان از مفاد اين قانون، به ضبط و مصادره دسـتگاه مـذكور محكـوم    «اين قانون؛  2طبق تبصره
                                                 

  ""ميراث فرهنگيميراث فرهنگي""  در مقام تعريف 1366قانون اساسنامه سازمان ميراث فرهنگي كشور مصوب 1قانونگذار در ماده. 1
باشد و با شناسايي مل آثار باقيمانده از گذشتگان است كه نشانگر حركت انسان در طول تاريخ ميشا«بيان داشته كه؛ 

هاي عبرت براي انسان فراهم گردد و از اين طريق زمينهآن زمينه شناخت هويت و خط حركت فرهنگي او ميسر مي
وان با آن ماهيت و مصاديق ميراث اي نيست كه بتشود اين تعريف كلي به گونههمانطور كه مالحظه مي. »آيدمي

لذا ارائه تعريفي دقيق از ميراث فرهنگي مستلزم شناخت معيارهايي است كه در قوانين مختلف . فرهنگي را شناخت
قانون اساسنامه سازمان ميراث فرهنگي كشور  1ماده(ذكر شده كه با عنايت به معيارهاي موجود در مقررات 

نامه اموال آئين 1، ماده1358مصوب... هاي غيرمجاز وه جلوگيري از انجام حفاري، اليحه قانوني راجع ب1366مصوب
هيأت وزيران، قانون راجع به حفظ آثار ملي مصوب  1381فرهنگي، هنري و تاريخي نهادهاي عمومي و دولتي مصوب

، به ""راث فرهنگيراث فرهنگيميمي""« توان بيان داشت كهمي) 1352نامه اجرايي آن، و قانون ثبت آثار ملي مصوبو آئين 1309
شود كه يكصد سال يا بيشتر از تاريخ ساخت يا ايجاد آن گذشته، يا صرفنظر از تاريخ ايجاد يا پيدايش آثاري اطالق مي

باشند كه به تشخيص سازمان ميراث فرهنگي، از نظر تاريخي يا شئون ملي ايران واجد اهميت آن، آثار غيرمنقولي مي
ست و انتقاداتي به آن وارد است و ارائه تعريفي جامع از سوي قانونگذار، يك ضرورت اين تعريف نيز جامع ني. »باشد
 .است
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چنانچه دستگاه فوق در حفاري غيرمجاز به قصد كشـف امـوال فرهنگـي، تـاريخي مـورد      . شوندمي
استفاده قرار گيرد، عالوه بر مجازات فوق، مرتكب به شش ماه تا سه سال حـبس مجـازات مقـرر در    

  . »شود، محكوم مي2/3/1375قانون مجازات اسالمي،مصوب  562ماده 
استفاده از دستگاه فلزياب در حفاري غيرمجاز بـه  «رفاً براي قانونگذار با تصويب قانون مذكور، ص

، در )ا.م.ق562سال حبس مقـرر در مـاده    3ماه تا  6( مجازات» قصد كشف اموال فرهنگي، تاريخي
كه مبادرت به ساخت و خريد و فروش، نگهـداري، تبليـغ غيرقـانوني و    نظر گرفته، نسبت به كساني

را  "ضبط و مصادره دستگاه مـذكور "مايند، صرفاً ضمانت اجراي بدون مجوز از دستگاه فلزياب مي ن
است، كه اين ضمانت اجرا در خصوص متخلفان و ناقضان اين قانون، آنقدر ضـعيف  پيش بيني نموده

نشاني از كيفر با مشخصات و اهداف مجازاتها، به نظـر نمـي رسـد و اصـالً      ،آن و بي اثر است كه در
  .داردخصيصه ارعابي و بازدارندگي ن

ساخت، خريد و فروش، نگهداري و تبليغ «بيانگر اين امر است كه براي عنوان قانون به صراحت 
از آن، اخذ مجوز ضرورت دارد؛ اما براي اشخاصي كـه بـدون   » استفاده«به موازات » دستگاه فلزياب

-پـيش ) جز ضبط و مصادره دسـتگاه (يي اخذ مجوز مرتكب اعمال ياد شده شوند هيچ ضمانت اجرا
يعنـي؛  (لذا ضرورت تعيين مجازات براي سـاير اقـدامات مشـمول قـانون مـذكور     . بيني ننموده است

، عالوه بر استفاده از دستگاه فلزيـاب نيـز   )ساخت، خريد و فروش، نگهداري و تبليغ دستگاه فلزياب
از  كننـدگان مضافاً اينكه با توجه به مـاده واحـده موصـوف، بـراي اسـتفاده     . ازاهميت برخوردار است

ا .م.ق 562دستگاه فلزياب در حفاري غيرمجاز، به قصد كشف اموال تاريخي، فرهنگي، مجازات مـاده 
احساس و پذيرش خطر وسايل معروف بـه فلزيـاب،    با وجودبيني نموده، متأسفانه قانونگذار، را پيش

 ن باشـد، چـرا  آفريمشكل توانداستعمال آنها را مشمول مجازات شديدتر قرار نداده است؛ اين امر مي
  . كه سرعت و شدت غارت ميراث فرهنگي با استفاده از وسايل مزبور بر هيچ كس پوشيده نيست

هايي جعلي، روي كاغذهاي قديمي و از طرف ديگر، طي سي سال اخير، دالالن و شياداني نسخه
بسيار ، به مقدار »راهنماي دفينه«و » گنج نامه«پوست با خطوطي نامفهوم ولي تصويري، به نام 

اند و براي جلب اعتماد و زياد و از روي برنامه منظم، در نقاط مختلف پراكنده، به فروش رسانيده
گري، ظروف سفالي و هاي فلزي ريختهها، اقدام به دفن مجسمهاطمينان خريدارانِ اين نسخه

هاي عاليمي نظير سنگ چهارگوش، آجر و نظاير آنها در زير خاك و حواشي روستاها و دامنه
شود كه حتي بسياري از متأسفانه اين امور، به قدري ماهرانه و طبيعي طراحي مي. اندطبيعت نموده
  .)292: 1383 صمدي،( 1غرض را نيز به دام  مي اندازدانسانهاي بي

                                                 
بايد دانست بسياري از كوته خردان در «آنچه كه ابن خلدون پنج قرن قبل مطرح نموده شاهدي بر اين مدعاست؛  .1

روزي خود قرار مي دهند و  آيند و آن را وسيله كسبشهرها آزمندانه درصدد استخراج ثروتهاي زيرزمين بر مي
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صراحتاً ممنوع نشـده   »»هاي گنج يابيهاي گنج يابيتهيه، خريد و فروش و استفاده از نسخهتهيه، خريد و فروش و استفاده از نسخه«« ،در قوانين فعلي
آن تعيين نشده است، لذا اهتمام قانونگذار، در راسـتاي حفـظ و حمايـت از ميـراث     و مجازاتي براي 

  . كند چنين اعمالي جرم محسوب شودفرهنگي، اقتضا مي
  

   :ساير شرايط و اوضاع و احوال) د
. بـودن حفـاري و كـاوش اسـت    » غير مجـاز «مطلب مهمي كه در مورد جرم مورد بحث وجود دارد 

دسـت آوردن امـوال تـاريخي،    قانون مجازات اسالمي، هرگونه حفاري و كاوش به قصد بـه  562ماده
فرهنگي را جرم محسوب نموده است، اما با مراجعه به قانون راجع به حفـظ آثـار ملـي و نظامنامـه     

  .باشد، مالحظه مي شود بعضي حفاري ها با ضوابط و مقررات خاصي مجاز مياجرايي آن
قـانون   47ماده 5و بند 1347مكرر قانون مجازات عمومي  127ماده 5سابق نيز، بند مقررات در 

اسـتفاده نمـوده   » بدون رعايت ترتيبات مقرر در قانون حفظ آثار عتيقـه «، از عبارت 1362تعزيرات 
شناسي پيش حفظ آثار ملي مقرراتي را در خصوص حفاري و كاوش هاي باستانقانون راجع به . بود

  .بيني كرده است
قانون مذكور، حفر اراضي و كاوش براي استخراج آثار ملي منحصراً حـق دولـت    11مطابق ماده 

و دولت مختار است كه به اين حق مستقيماً عمل كند يا به مؤسسات علمي يا به اشخاص يا  1است
واگذاري اين حق از طرف دولت، بايد به موجب اجازه نامه مخصوص باشد . ها واگذار نمايدبه شركت

كه محل كاوش و يا حدود و مدت آن را تعيين نمايد و نيز دولت حق دارد، در هر مكان كـه آثـار و   
عاليمي ببيند و مقتضي بداند براي كشف و تعيين نوع و كيفيات آثار ملي اقدامات اكتشـافي انجـام   

  .هدد
حفـاري  «بر اساس قانون مذكور، اگر حفاري فقط براي كشف آثار ملي و تحقيقات علمي باشـد،  

اجازه حفـاري علمـي   . است» حفاري تجارتي«و اگر براي خريد و فروش اشياي عتيقه باشد، » علمي

                                                                                                                        
و بسياري از جويندگان چون از بدست آوردن ... معتقدند كه كليه ثروتهاي باستان در زير زمين به طور گنجينه نهانست

جويند و اوراقي كه حواشي آنها سائيده است به نشانه كهنگي نزد وسيله معاش طبيعي عاجزند به توانگران نزديكي مي
ن اوراق با خطوطي بيگانه نوشته شده و چنين گمان مي كنند كه نوشته هاي مزبور ترجمه خطوط آنان مي برند و بر اي

جويند و آنها را به كاوش و صاحبان دفائن است و نشانه جايگاه گنجينه ها مي باشند و از اين راه روزي خود را مي
ته خردان كارگران فراواني را براي كاوش و در نتيجه اينگونه فريبكاري ها بسياري از كو. انگيزندجستجوي گنج بر مي

، معاونت )مطالعه تطبيقي(به نقل از؛ كيوان غني كله لو، جرائم عليه ميراث فرهنگي(» ...كندن زمين به كار مي گمارند
 ).76حقوقي و توسعه قضايي قوه قضائيه، مركز مطالعات توسعه قضايي، ص

هاي علمي را از وظايف هاي باستانشناسي و كاوشهنگي، انجام پژوهشقانون اساسنامه سازمان ميراث فر 3ماده 3بند. 1
  .سازمان مذكور دانسته است
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فقط به مؤسسات علمي داده مي شود و در ابنيه و اموال غيرمنقول كه در فهرست آثـار ملـي ثبـت    
  .1است حفاري تجارتي ممنوع است شده

اين قانون، حفاري در اراضـي كـه مالـك خصوصـي دارد گذشـته از       13عالوه بر اين، بنابر ماده 
در محل هايي كه در فهرست آثار ملي ثبـت شـده و يـا    . اجازه دولت، رضايت مالك را نيز الزم دارد

حق امتناع از اجازه حفاري نـدارد   دولت پس از اقدامات اكتشافي آنها را در فهرست ثبت كند مالك،
المثل زميني است كـه  و فقط مي تواند حق خود را مطالبه كند و مأخذ تعيين اين حق ضعف اجرت

شـود و  گردد، بعالوه خساراتي كه بـه مالـك وارد مـي   مالك به واسطه حفر از استفاده آن محروم مي
بنابراين علي رغم اطالق . بايد هزينه كردمخارجي كه بعد از حفاري براي اعاده زمين به حالت اوليه 

  .، مجاز است)سازمان ميراث فرهنگي كشور( ا، بعضي از حفاري ها با اجازه دولت.م.ق 562ماده
اظهار گرديده، اين است كه هر چند حريمِ  562مطلب ديگري كه در ارتباط با قسمت دوم ماده

كنـد حفـاري و   قـانون اقتضـاء مـي   ملك در حكم ملك صاحب حريم است، اما قاعده تفسير مضيق 
كاوش در حريم اماكن فرهنگي، تاريخي يا بقاع متبركه، از عوامل تشديد مجازات نباشـد، مخصوصـاً   

  .)313: 1382 زراعت،( 2اينكه اگر حريم ملك، متعلق به حفركننده باشد
احب قانون مدني، حريم در حكم ملك صـ  139رسد با توجه به اينكه به موجب ماده به نظر مي

حريم است و در حقيقت قسمتي از ملك اصلي اسـت و در موضـوع مـورد بحـث، مكـان فرهنگـي،       
هاي از طرفي اماكن و محوطه. تواند خارج از حكم اين ماده واقع شودشود، نميتاريخي محسوب مي

 بيان شده و حريم از آنها مستثني نشـده و بـر   الطالقتاريخي و بقاع متبركه و اماكن مذهبي، علي ا
اساس اطالق مذكور، كل يك مكان تاريخي، مشمول اين ماده اسـت و كليـت يـك مكـان، قسـمت      

عمليات مضر به حريم ميراث فرهنگي، وصف مجرمانه به خـود  و  گيرداصلي و حريم آن را در بر مي
تواند باشد كه حريم آثار فرهنگي، تاريخي و اين حداقل، مفهِم آن مي) ا.م.ق 560ماده (گرفته است 

مثالً چنانچه در حريم تخـت جمشـيد، يـا غـار قلعـه اسـپهبد       . ر نظر قانونگذار داراي اهميت استد
، اقدام به حفاري شود، آيا عدم شمول حكم مـاده، نسـبت بـه آن منطقـي و قابـل قبـول       3خورشيد

ضمن اينكه اقتضاي تفسير مضيق اين است كه مطلب جديدي وارد قانون نشـود و در بحـث   ! است؟

                                                 
 .قانون راجع به حفظ آثار ملي 12ماده . 1
چنانچه حفاري در اماكن و محوطه هاي ... «آمده است) تعزيرات(قانون مجازات اسالمي 562در قسمت دوم ماده .  2

ه ثبت رسيده است، يا در بقاع متبركه و اماكن مذهبي صورت گيرد، عالوه بر ضبط تاريخي كه در فهرست آثار ملي ب
 .»...اشياء مكشوفه و آالت و ادوات حفاري مرتكب به حداكثر مجازات محكوم مي شود

كيلومتري از جاده  5/1به فاصله » دوآب«در ارتفاعات كوه البرز و تنگه تالقي رود » غار قلعه اسپهبد خورشيد«. 3
 .كوه به تهران واقع شده استسواد
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، جزء اماكن تاريخي است و قسمتي از آن به شمار "حريم"امري منتفي است؛ چرا كه حاضر چنين 
  .باشد رود و وارد ساختن موضوع جديدي به متن قانون نميمي

» كـاوش « تواند در اينجا مطرح شود اين است كه اگر شخصي مرتكب هر دو عملسئوالي كه مي
 بل اطالق است؟ شود آيا عنوان تعدد جرم در مورد وي قا» حفاري«و 

ممكن است برخي بر اين عقيده باشند كه هرگاه اين دو عمل با هم صورت گيرد، عمل مرتكـب،  
ا، .م.ق 47از مصاديق تعدد جرم   نيست، بلكه از مصاديق جرم مركب است كه به حكـم ذيـل مـاده    

  .مقنن براي آن يك مجازات در نظر گرفته است
تنهايي كافي براي تحقق جرم است و نيـازي بـه   وش بهدرحالي كه، هريك از اعمال حفاري و كا

نه مسـتقالً، بلكـه   » حفاري«و » كاوش«لذا عمليات .  ارتكاب مجموع آن دو براي تحقق جرم نيست
دو جزء از يك سلسله اعمال، فرض مي شوند كه هر جزء آن به تنهايي جرم است و براي تحقق بـزه  

  .به جزء ديگر نيازي نخواهد بود 
رسد، براي اينكه عنوان تعدد جرم و مقررات مربوط به آن، درباره شخص واحدي كـه  يبه نظر م

گرديده برداشته شود، بهتر است اقدامات دوگانـه شـخص   » حفاري«و » كاوش«مرتكب هر دو عمل 
، مقدمه و پيش نيازي بـراي  »كاوش«توان گفت كه جرم بنابراين مي. تعبير گردد» جرم مرتبط«به 

است؛ يا به عبارت ديگر با توجه به اينكه جرم حفاري معموالً بـر جسـتجو و   » اريحف«ارتكاب جرم 
. كاوش و يافتن محل وقوع و وجود اشياء عتيقه توقف دارد، لذا حفاري منوط به كاوش اوليـه اسـت  

رسد با توجه به نظريات و داليل فوق الذكر و سلب عنوان تعدد مـادي جـرم از عمـل    لذا به نظر مي
  .انحن فيه، محكوم نمودن وي به دو مجازات وجاهت نداشته و منطقي نيستمجرم، در م

سئوال ديگري كه در همين ارتباط قابل طرح مي باشد اين است كـه آيـا كسـي كـه اقـدام بـه       
حفاري غيرمجاز نمايد، سپس اشياء و اموال به دسـت آمـده و مكشـوفه از حفـاري غيرمجـاز را بـه       

  مستحق دو مجازات مي باشد؟فروش برساند، مشمول تعدد جرم و 
    كسي كه اقدام به حفـاري غيرمجـاز كـرده و اشـياي تـاريخي، فرهنگـي       يك نظر اين است كه، 

فروشد مستحق دو مجازات نيست؛ چراكـه فـروش امـوال نتيجـه منطقـي      دست آورده، آنها را ميبه
  ).  317: 1382 زراعت،( كشف آنهاست

عناصـر مـادي جـرم     :مرتكب بي اشكال است؛ چراكـه اوالً  اما به نظر ما، تعيين دو مجازات براي
ا، فروش و خريد .م.ق 562ماده 2در تبصره  : خريد و فروش، غير از جرم حفاري غيرمجاز است؛ ثانياً

االطالق ذكر اموال تاريخي، فرهنگي، به عنوان يك جرم مستقل اعالم شده و براي فروشنده، كه علي
؛ بنابراين دليلي ندارد كه عمل فروش شخصي را كـه بـه حفـاري    شده، تعيين مجازات گرديده است
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غيرمجاز پرداخته ناديده گرفته، و آن را نتيجه منطقي عمل حفاري بدانيم، چرا كـه تعـدد جـرم بـا     
  .دهدتعدد ركن مادي رخ مي

نمايد مي   شخصي كه به حفاري غيرمجاز پرداخته و در نتيجه حفاري، اشياء و اموال را تخريب 
 حكمي داشته و مجازات وي به چه نحو خواهد بود؟ چه 

كسي كه اقدام به حفاري نمايد و عمل او عنوان تخريب آثار فرهنگي نيز پيـدا نمايـد از جهتـي    
ا، اسـت و چـون تخريـب آثـار، مقدمـه      .م.ق 562ا، و از جهتي مشمول ماده .م.ق 558مشمول ماده 

 زراعـت، (ن دو مجـازات بـراي آن اعمـال كـرد     تواحفاري و به دست آوردن اموال تاريخي است نمي
در عمليات حفاري به ناچار بايد زمين حفر شود و بـديهي اسـت حفـر زمـين نيـز بـا       ) 317: 1382

گيرد و تخريب اشياء مثل شكسـته  وسايل از قبيل بيل، كلنگ، لودر، بيل مكانيكي و غيره انجام مي
امـا چنـين   . گـردد نگير اشـياء مـذكور مـي   شدن، عواقبي است كه به طور قوي و متحمل الوقوع دام

تواند مصداق بارز تعـدد  مي و جرم است كه از يك عمل ناشي شده ومتضمن د ،اقداماتي در حقيقت
قـانون مجـازات اسـالمي مجـرم مسـتحق عمـل اشـد         46معنوي يا اعتباري باشد و به استناد ماده 

  .باشدمجازات مي
  

 :نتيجه جرم) و
ونه حفاري و كاوش غيرمجاز به قصد دستيابي بـه اشـياي تـاريخي از    در جرم حفاري و كاوش، هرگ

باشد، خواه مرتكب موفق به تحصيل اشـياي مـذكور گـردد خـواه نگـردد،      سوي اشخاص ممنوع مي
بنابراين جرم حفاري و كاوش غيرمجاز از نظر حصول نتيجه، مطلق است و مقيد به حصـول نتيجـه   

  .يعني كشف يا تحصيل اشياء مكشوفه نيست
ا، به عنوان مجازات تعيين شده، ممكن اسـت  .م.ق 562كه در ماده» ضبط اشياء مشكوفه«اما    
اما اين احتمال با ظاهر ماده سـازگار نيسـت   . دست آوردن مال الزم استاي بر اين باشد كه بهقرينه

جرم شناخته شده و پيش بيني ضبط اشياي مشـكوفه  » صرف حفاري و كاوش«چون در صدر ماده 
  . باشداي صورتي است كه مالي هم به دست آمده باشد و تحقق جرم منوط به كشف مالي نميبر

  
   :ركن معنوي )مبحث سوم

گردد، عموماً مجرد ارتكاب رفتار مجرمانه و ايراد صدمه به ديگري، باعث ايجاد مسئوليت جزايي نمي
ي، بـه اعتبـار ركـن معنـوي،     بنـد در يك تقسـيم . بلكه عالوه بر آن، وجود ركن رواني نيز الزم است

 . شوندجرايم به دو دسته جرايم عمدي وجرايم غيرعمدي تقسيم مي
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جرم حفاري و كاوش به قصد به دست آوردن اموال تاريخي، فرهنگي ، از جمله جـرايم عمـدي   
بـه طـور كلـي سـوءنيت عـام از دو      . نيت عام و خاص استآيد كه مستلزم هر دو سوءبه حساب مي

  .اراده ارتكاب :دوم. علم به نامشروع بودن عمل ارتكابي: اول. ده استعنصر تشكيل ش
به عبـارت ديگـر، قانونگـذار    . در كليه جرايم، اعم از عمدي و غيرعمدي، اراده ارتكاب وجود دارد

كند و در صورت فقدان اراده ي ارتكـاب فعـل، تحقـق جـرم منتفـي      فقط عمل ارادي را مجازات مي
  . است

يعنـي  . ودن عمل ارتكابي نيز عنصر ديگر تشكيل دهنده ي سوءنيت عام اسـت علم به نامشروع ب
رسد آنچه مسلم به نظر مي. مرتكب در زمان ارتكاب جرم بايد بداند كه عملش بر خالف قانون است

اينكه اگر شخص، با اراده و آگاهانه و با علم به نامشروع بودن عمل ارتكابي، مرتكب حفاري و كاوش 
بـديهي اسـت در   . بدست آوردن اموال تاريخي، فرهنگي گـردد، مسـئول خواهـد بـود    غيرمجاز براي 

صورتي كه هدف و قصد كاوشگر و حفار، از عمل كاوش و حفاري، تحصـيل امـوال مـذكور نبـوده و     
مثالً استحصال آب باشد؛ اعمال وي فاقد ركن معنوي و غير بزهكارانه مي باشـد، كـه ايـن مهـم در     

نيز به صـراحت بيـان    1311آبان ماه  28ايي قانون حفظ آثار عتيقه، مصوب آيين نامه اجر 37ماده 
  .1گرديده است

از طرف ديگر، سوءنيت خاص، يعني شخص مرتكب عالوه بر قصد ارتكاب عمل مجرمانـه، قصـد   
حاصل  ةديگري را هم كه از طرف قانون براي تحقق جرم ضروري شناخته شده و معموالً قصد نتيج

 ي حاصل از عمل مجرمانه را سـوء ست، داشته باشد، به بيان ديگر، خواستن نتيجهاز عمل مجرمانه ا
نيت خاص در جرم حفـاري و كـاوش    با اين توضيح، سوء) 311: 1372 صانعي،(  نيت خاص گويند

البته كشف يا عدم كشف . باشدمي» دست آوردن اموال تاريخي، فرهنگيقصد كشف و به«غيرمجاز، 
  .ي در حفاري، تأثيري در تحقق جرم و مجازات مجرم ندارداموال فرهنگي، تاريخ

  
  :گيرينتيجه

دست آوردن ميراث تـاريخي،  حفاري و كاوش غيرمجاز به قصد به« در حال حاضر عنصر قانوني جرم
و همچنين ماده واحـده قـانون ضـرورت     1375 قانون مجازات اسالمي مصوب 562،  ماده»فرهنگي

 فـروش، نگهـداري، تبليـغ و اسـتفاده از دسـتگاه فلزيـاب مصـوب       اخذ مجوز براي ساخت، خريـد و  
ركن مادي جرم موضوع ماده مذكور، عمل مثبـت مـادي اسـت كـه بـا افعـال       . باشد، مي15/12/79

                                                 
حفر چاه و كندن اراضي در صورتيكه دليلي «: 1311/ 28/8نامه اجرايي قانون حفظ آثار عتيقه مصوب آيين 37ماده . 1

نباشد بر اينكه حفركننده قصد كشف عتيقات داشته جرم محسوب نشده و مستحق مجازات هاي مذكور در ماده قبل 
 .»نخواهد بود
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ركن معنوي اين جـرم عـالوه بـر وجـود     . رسدحفاري و كاوش و با هر نوع ابزار و آالت به فعليت مي
قصد كشـف و  ( به سوء نيت خاص) مشروع بودن عمل ارتكابيارتكاب و علم به نا ةاراد(سوءنيت عام 

موضوع جرم شامل هرگونه حفاري و كاوش به . نيز نياز دارد) بدست آوردن ميراث تاريخي، فرهنگي
دست آوردن ميراث تاريخي، فرهنگي است و قانونگذار خصوصيتي را براي محل حفاري قائل قصد به

هاي ثبت شده در فهرست آثـار ملـي   چه اماكن و محوطهمحل حفاري  ،به عبارت ديگر .نشده است
 باشد و چه اماكني كه به ثبت نرسيده و يا تحت مالكيت شخصي حفار باشد يـا نباشـد، تـأثيري در   

البته چنانچه حفاري در اماكن و محوطه هاي تاريخي، فرهنگي كه در فهرست . ندارد» تحقق جرم«
ه و اماكن خصوصي صورت گيرد، موجب تشـديد مجـازات   آثار ملي به ثبت رسيده، يا در بقاع متبرك

  .است
ا، شامل تمامي مذاهب و با تسامح تمامي اديان از بـدو خلقـت   .م.ق562در ماده » مذهب« ةكلم

دليل اين امر، اطالق واژه مزبور . تاكنون است اعم از اينكه آن دين مبتني بر وحدانيت باشد يا نباشد
 .لي مقنن، در جهت حمايت همه جانبه از ميراث فرهنگي استو تفسير منطقي به عنوان غايت اص

دست آمده باشـد و جـرم مزبـور از نظـر     الزم نيست مالي به غير مجاز، در جرم حفاري و كاوش
ا، در .م.ق562حصول نتيجه جرم مطلق است و پيش بيني ضـبط اشـياي مكشـوفه در صـدر مـاده      

 كشف مالي نمي باشد؛ تحقق جرم منوط به همچنين .دست آمده باشداست كه مالي هم بهصورتي 
به تنهايي جرم بوده، براي تحقق بـزه بـه جـزء ديگـر نيـازي      » حفاري«و » كاوش«هرچند عمليات 

 ،عبارت ديگـر به .است» حفاري«ياز براي ارتكاب جرم ن، مقدمه و پيش»كاوش«نخواهد بود اما جرم 
ش و يافتن محل وقـوع و غالبـاً وجـود اشـياء     با توجه به اينكه جرم حفاري معموالً بر جستجو و كاو

عتيقه توقف دارد، لذا حفاري منوط به كاوش اوليه است و نهايتـاً ايـن دو جـرم، بـه عنـوان جـرائم       
مرتبط قلمداد مي شوند و ارتكاب هر دو عمل توسط يك شخص، از صدق عنوان تعدد مادي جرم و 

 .باشدجمع مجازاتها به دور مي
كه برخالف ماده واحده قـانون  ر با اصالح قانون، از يك طرف، براي كسانيقانونگذاشايسته است 
به ساخت، خريد، فروش، نگهداري، تبليغ و استفاده از دسـتگاه فلزيـاب اقـدام    ... ضرورت اخذ مجوز

از طرف ديگر، هرگاه دسـتگاه   وپيش بيني نمايد ) عالوه بر ضبط(مي نمايند، ضمانت اجراي كيفري
غيرمجاز به قصد كشف ميراث تاريخي، فرهنگي مورد استفاده قرار گيرد، مجازات فلزياب در حفاري 

 .شديدتري براي مرتكب آن در نظر گرفته شود
صـراحتاً  » تهيه، خريد، فروش و استفاده از نسخه هاي گنج يـابي «كه در قوانين فعلي از آنجائي

اظت و حمايت از ميراث فرهنگـي،  شود قانونگذار، در راستاي حفجرم انگاري نشده، لذا پيشنهاد مي
  .بيني نمايدبراي آنها مجازات مناسبي پيش ،ضمن جرم انگاري چنين اعمالي
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امـوال  «است، اما متأسـفانه قانونگـذار   » اموال تاريخي، فرهنگي« 562با اينكه موضوع جرم ماده
ازات اسالمي تعريف تنها در اين ماده، بلكه در كليه مواد فصل نهم قانون مجرا نه» تاريخي، فرهنگي

تواند به نحـو جـامعي تمـام مـوارد ميـراث فرهنگـي را       نمي» مال«نظر به اينكه كلمه . ننموده است
استفاده شود و در نهايـت تعريـف   » ميراث«از كلمه » مال«جاي واژه شود بهدربرگيرد، پيشنهاد مي

  .به عمل آيد» ميراث تاريخي، فرهنگي«جامعي از 
از نواقصي كه در ضمن اين مقال مطرح شد، مواد پيشنهادي به شرح ذيل  ، براي دوريدر پايان

  گردد؛ارائه مي
هرگونه حفاري و كاوش به قصد به دست آوردن ميراث تاريخي، فرهنگي يا مذهبي ممنـوع  «. 1

بوده، مرتكب به شش ماه تا سه سال حبس و ضبط ميراث مكشوفه به نفع سازمان ميراث فرهنگـي  
  .شوددوات حفاري وكاوش به نفع دولت محكوم ميكشور و آالت و ا

چنانچه حفاري و كاوش به قصد به دست آوردن ميراث تـاريخي، فرهنگـي يـا مـذهبي ، در      :تبصره
اماكن و محوطه هاي تاريخي، فرهنگي كه در فهرست آثار ملي به ثبـت رسـيده اسـت، يـا در بقـاع      

اث مكشوفه وآالت و ادوات حفاري، مرتكب متبركه و اماكن مذهبي، صورت گيرد عالوه بر ضبط مير
  .»سال حبس محكوم مي گردد 4به 

هركس برخالف ماده واحـده قـانون ضـرورت اخـذ مجـوز بـراي سـاخت، خريـد و فـروش،          « .2
، مبـادرت بـه سـاخت، خريـد و     15/12/1379نگهداري، تبليغ و استفاده از دستگاه فلزياب مصـوب  

تگاه فلزياب نمايد عالوه بر ضبط دسـتگاه مـذكور بـه نفـع     فروش، نگهداري، تبليغ و استفاده از دس
  . گرددماه تا سه سال حبس محكوم مي 6دولت، مرتكب به 

هرگاه دستگاه فلزياب در حفاري غيرمجاز به قصد كشـف ميـراث تـاريخي، فرهنگـي مـورد       :تبصره
ال حبس محكـوم  استفاده قرار گيرد، عالوه بر ضبط دستگاه مذكور به نفع دولت، مرتكب به چهار س

  .»مي گردد
هاي گنج يابي اقـدام نمايـد، عـالوه بـر      هركس به تهيه، خريد و فروش و استفاده از نسخه« .3

  .»شودسال حبس محكوم  مي 3ماه تا  6ضبط آن به نفع دولت، به  
شود كه يكصـد  ميراث تاريخي، فرهنگي و مذهبي، به ميراث منقول و غيرمنقولي اطالق مي«. 4

يشتر از تاريخ ساخت يا ايجاد آن گذشته، يا صرف نظر از تاريخ ايجـاد يـا پيـدايش آن، بـه     سال يا ب
تاريخي يا شئون ملي ايـران واجـد اهميـت     تشخيص سازمان ميراث فرهنگي كشور از نظر فرهنگي،

  .باشد
ميراث منقول تاريخي،فرهنگي و مذهبي كه در خارج از قلمرو فعلي كشور ايران سـاخته  : تبصره

باشند و و در حال حاضر در ايران قرار دارند و از نظر تاريخ و فرهنگ ايران نيز حائز اهميت ميشده 



  1390 تابستان، دومشماره ، دومسال پژوهشنامه حقوقي،          82  

همچنين ميراثي كه در مملكت ايران و توسط اتباع ايراني ساخته شده، اما به انحاي مختلف از ايران 
  .»گرددخارج شده است، جزو ميراث تاريخي، فرهنگي و مذهبي ايران قلمداد مي

  
  :و مĤخذ منابع
  :هاهو مقال هاباكت .الف
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