
 

 

 

در  رملموسیملموس و غ یفرهنگ راثی: چگونه قانون از مندهیآ یحفظ گذشته برا

کند؟ یمسلحانه محافظت م یها یریدرگ  

 قسمت اول

با عنوان فوق در توجه به  آنچه در ذیل می آید نظر به ترجمه مقاله ای ارزشمند از کریستین جوهانت گرادیس

است که در پی آثار تخریب های فراوان حمالت داعش در منطقه سوریه  میراث فرهنگی ملموس و غیر ملموس

و عراق اتفاق افتاده است. جوهانت با توجه به اهمیتی که به نقش سرمایه های فرهنگی ملموس و غیرملموس 

 فرهنگ هر جامعه ای می دهد، نظر خواننده را نسبت به داشته های فرهنگی جامعه خودش جلب می کند.  

سرخ  بیصل یالملل نیب ونیسیو حقوقدان در کم لیبه عنوان وک یاریبس یسال ها سیجوهانوت گراد نیستیکر

شرکا  یرا با همکار یردولتیغ یالملل نیسازمان ب کی نیکرد. او همچن یم تیفعال یدر اداره مرکز نهیزم نیدر ا

کند که نامش یم تیریو مد سیتأس  Traditions for Tomorrow (است؛ سازمانندهیآ یها تسن یعنی )ی 

و به خصوص در مواقع در  نیالت یکایدر آمر رملموسیغ یفرهنگ راثیحفاظت از م  نهیدر زم تشیکه فعال

است یریو اوضاع پس از در گ یریگ  

. 

مقاله دهیچک  

 راثیمحو م نیشان و بنابرا یفرهنگ تیبلکه از نظر هو یکیزینه تنها از لحاظ ف رند؛یپذ بیجنگ، افراد آس در

 یمذهب ای یفرهنگ ،یمسلحانه با کاراکترقوم یها یریدرگ طِیشرا نیشود. ا یم یاصل یاغلب مسئله ا یفرهنگ

ملموس  راثیم کیشود و  یم ایو اش یخیاز آثار تار شیب یزیشاملِ چ یفرهنگ راثیمناطق، م یاست. در بعض

 دارند،یسازه ها ناپا یوقت گریشود. از طرف د یمسلحانه حفاظت م یها یریتوسط قانون درگ شتریاست و ب

که افراد  انیاشکال ب گریو د یقیموس ،یمذهب فاتیحرکات، تشر ،یاشکال گفتار قیعمدتا از طر یفرهنگ راثیم

 نیاست. ا رملموسیاصوال غ یراثیم نیشود. چن یم انیکنند، ب یاستفاده م ارکنند و از رسانه ها و ابز یم جادیا

 راثیم نیکه از ا یاست و قانون رملموسیهم ملموس و هم غ یفرهنگ راثیمقاله هدف دارد نشان دهد م

شود یمسلحانه نم یها یریکند، محدود به قانون درگ یمحفاظت م یفرهنگ . 



 

 

 راثیم یحقوق بشر و معاهده ها یمانند معاهده ها یابزار کاربرد گریاز محافظت د نیهمچن یفرهنگ راثیم

برخوردار است ونسکوی یفرهنگ . 

 راثیم ونسکو،ی راثیحقوق بشر، معاهات م یالملل نیمسلحانه، قانون ب یها یری: قانون درگیدیکل کلمات

وجود خصومت، اختالس و دادوستد  ،یفرهنگ راثیملموس، م ریغ یفرهنگ راثیملموس، م یفرهنگ

 نیب ریغ ی حانهمسل یها یریدرگ ،یاشغال نظام ،یمردم بوم ،یفرهنگ تیبه هو بیانواع مختلف آس ،یرقانونیغ

یالملل  

 مقدمه

در فرانسه در حمله  "مزیر"جامع  یسایکل ،یجنگ اول جهان یماه پس از بروز حادثه  کی، 9191سپتامبر  در

 هیساختمان را در معرض خطر قرار داد. در ژوئ نیا ینیع تیکه موجود یبه شدت بمباران شد؛ حمله ا  یا

مسلمانان( به همراه  یارتیزمکان  کیو  غمبریپ ونسی، مساجد و اماکن مقدس عراق)از جمله آرامگاه 4191

 یو مذهب یفرهنگ راثیشد. در هردو مورد، آنچه مورد حمله قرار گرفت، م بیتخر یفرهنگ راثیم گرید

مردم را از  نیا لهیوس نیکه به ا یاماکن عباد بی. با تخررفتندیپذ یم ریها تأث یریدرگ نیبود که از ا یمردم

قرار  بیملموس آنها بود که مورد آس ریملموس و غ راثیم نیو سنن بازداشت، ا یمذهب یها نییآ ادبودی

است  دهیشمار به خود د یب یها یریکه درگ یا -کند) بازه یدو رخداد را از هم مجزا م نیقرن ا نیگرفت. ا

(،همان و چه از لحاظ خطرات موجود ریدرگ یچه از لحاظ طرف ها -کرد یم رییشان مداوما تغ تیکه ماه

است و  دهیبه خود د یعمده در علم و تکنولوژ یتکامل نیقرن همچن نیدهد. ا ینشان م نهدو نمو نیگونه که ا

قرن  نیحال ا نیشده است؛ و در ع قیو دق دهیچیپ شتریو ب شتریکه ب یدر کاربرد آنها در ابزار نظام نیهمچن

محدود به  یفرهنگ راثیم نیقوان 9191است. درواقع اگر در سال  دهیبه خود د نیدر قوان تیحائز اهم یشرفتیپ

مسلحانه در خصوص جنگ وجود دارد  یها یریشد، اما اکنون قانون درگ یچند در خصوص جنگ م ینیقوان

کند یدر ابعاد متفاوتش محفاظت م یفرهنگ راثیاست که از م ینیکه شامل قوان .  

 یتناقض را پررنگ م نیبه وجود آمد، ا یکه پس از تحوالت مشابه در عراق و مال هیدر سور ریاخ یرخدادها

 راثیم ییاستثنا یبه وجود آمده اند. مؤلفه ها یفرهنگ راثیمحافظت از م یها اکنون برا یریدرگ نیکند که ا

-ملل متحد یو فرهنگ یاجتماع ،یادسازمان اقتص یجهان راثیم ستیآنها در ل شتریکشورها)که ب نیا یفرهنگ

چارچوب  کیآنها کاربرد دارد،  یکه امروزه برا یشده اند؛ اگرچه قانون بی( ثبت شده اند، عمدا تخرونسکوی



 

 

 ونسیآرامگاه  بیهمه، تخر انیآورد. درم یفراهم م طیشرا نیمحافظت در ا ینابرابر برا نیشیپ یاصول

 یتعمدانه  اتیعمل یژگیو ینشان دهنده  یپرسش چی( بدون ه4)هیرسو یرایدر پالم یروزی( و طاق پ9)غمبریپ

 ،یاقدامات نیرسد با چن یدهد. به نظر م یرا نشان م یکشورها توسط گروه دولت اسالم نیا راثیم بیتخر

توانند  -یم یکار نیمنطقه است، بلکه با انجام چن نیا یگذشته  یایبقا یشگیآن، نه تنها محو هم یقصد اعضا

 یجامعه  یعمده را برا یچالش نیافراد موردنظر را حذف کنند. ا یو مذهب یفرهنگ تیهو یها شانهن یهمه 

 نیآن وضع قوان شتریاست که)ب ینیقوان یاجرا یبرا یاز خوددار یحاک نیا رایکند، ز یمطرح م یالملل نیب

است یریدرگ ضو هم از افرادِ در معر یفرهنگ راثیمرسوم را دارند و( هدف آنها حفاظت، هم از م .(3) 

 یدیجد ی دهیمسلحانه پد یها یریدر درگ ییدادهایرو نیبشر، ظهور چن خیتار یسلسله جنگ ها هرچند،در

و  نویبی( توسط صلی)استانبول امروزهیقسطنطن یبردن کارتاژ)قرطاج( توسط سربازان روم، غارتگر نی. ازبستین

 بیتخر زی( و نیاصالح یجنگ ها یآراست)در ط یجامع را م یساهایکه کل یمجسمه ساز یمصرف ساز یب

به گونه  ستمیقرن ب انیدر پا "بالکان"ها در  یریدرگ یمساجد در ط بیو تخر یجنگ دوم جهان یدر ط ریاخ

 راثیم بیبا تخر یو مذهب یفرهنگ تیهو ینشانه ها یبردن همه  نیاز ب یمشابه قصد دشمنان مهاجم برا یا

دکن ی( را منعکس م1است) تیشان که نماد آن هو یفرهنگ . 

 راثیم بیتخر ،یو مذهب یفرهنگ ،یقوم رومندیها با کاراکتر ن یریدرگ نیمشخص باشد که در ا دیرو با نیا از

که بنا عمدتا  ییاست. جا یچندشکل ،یفرهنگ راثیم نی.اریخ ایشود  یخود مسئله م یاوقات برا یلیخ یفرهنگ

 یادیز یبه گونه  رد،یگ یقرار م ملهمورد ح( که ی)فرهنگ راثیم است،یو اش یساختمان نیبه شکل اماکن، زم

اشکال  قیاز طر شتری( بی)فرهنگراثیو م دارندیکه سازه ها ناپا ییجا گریاست. هرچند از طرف د "ملموس"

 راثیشود، م یم انیکنند، ب یم جادیکه افراد با استفاده از رسانه ها و ابزار ا انیاشکال ب گریحرکات و د ،یگفتار

هستند  یکه مورد هدفند، بلکه افراد ستندین ایاش شتر،یب نیاست. در حالت دوم، ا "رملموسیغ"عمدتا  یفرهنگ

 یفرهنگ راثیفراهم آورد تا محافظت م دیکه قانون با ییراه حل ها نی. بنابراراثندیم نیمفسر ا ایکه حامل 

داشته باشند زین یمتعدد یمؤلفه ها دیشود، با نیتضم .  

در زمان جنگ است، صراحتا محافظت  "از قانون عام یقانون خاص اقو" کیمسلحانه که  یها یریدرگ قانون

حفاظت  یالهه برا 9191 یمعاهده  قیاست( را از طر "ملموس" یفرهنگ راثی)که عمدتا میفرهنگ راثیاز م

ابزار که مدت  نی( ا9()9191 یکند.)معاهده  -یمسلحانه، کنترل م یریدرگ دادیدر موقع رو ،یفرهنگ راثیاز م



 

 

 ییدایفراهم آورد تا از بازپ دیکرد که قانون با یم قیرا تشو یریدوم اتخاذ شد، تداب یپس از جنگ جهان یکوتاه

کند.  یریدر معرض آن بوده، جلوگ یریدرگ نیا یدر ط ایدن یفرهنگ راثیکه م یسابقه ا -یو غارت ب بیتخر

محافظت در موقع  نیکند. ا یرا پر م نیشیپ یمینظت یها چارچوبعمده در  یامر شکاف ها نیا نیبنابرا

و تاکنون مورد  افتهیاختصاص  یفرهنگ راثیکه منحصرا به م یمسلحانه با تنها معاهده ا یریدرگ دادیرو

در معرض  یِفرهنگ راثیحفاظت از م یمعاهده برا ریاست. هرچند، تأث یمشورت قرار گرفته، البته ضرور

است یاست، ناکاف "رملموسشیغ"که شامل بعد  انهمزم یها یریدرگ .  

مورد محافظت  9191 یمعاهده  ی هیو بر پا ییتواند به تنها یدر واقع نم یفرهنگ راثیم "رملموسیغ" بعد

نظام  گریمسلحانه باشد و چه متعلق به د یها یریابزار، چه متعلق به قانون درگ گریمنظور د نی. بدردیقرار گ

 ونسکویچارچوب  ی لهیشده به وس اتخاذمتعدد  یحقوق بشر، معاهده ها یالملل نیب نیمانند قوان یقانون یها

متعدد مرتبط ابزارها نیقوان ای یفرهنگ راثیمحافظت از م یبرا (  یالملل نیسازمان ب"وضع شده توسط 

یجهان یعقل راثیسازمان م یحت ای (ILO)"کار (WIPO)) معاهده  نیکاربرد ا یبه کار برده شوند. بعد ماد دیبا

 یفرهنگ راثیاز م ریغ ییرا به مؤلفه ها یفرهنگ راثیکه مفهوم م زدسا یرا ممکن م نیمتعدد،اکنون،ا یها

محافظت شده  یفرهنگ راثیم فیتعر نیآن است. بنابرا یاز اجزا یکیتنها  قت،یگسترش دهد که در حق لیاص

شده  دهید ریاخ ینظام بخش که در دهه ها یه عمد شرفتیتوسط پ رملموس،یهم ملموس و هم غ ،یقانون ی

(UN)است)به خصوص در نظام سازمان ملل(  یمشخص زانیهنوز به م قیاگر اشکال دق یاغنا شده است، حت

مانده باشد یکشورها باق اطیاحت یبرا . 

ممکن است در معرض آن قرار  یراثیم نیکه چن  بیانواع متعدد آس ،یفرهنگ راثیبر سطوح متفاوت م عالوه

مسلحانه  یها یریبسته به مراحل درگ یبه طور قابل مالحظه ا بیآس نی. اردیقرار بگ دیمورد تأک دیبا رد،یگ

ملموس  راثیمربوط به م اصبه طور خ یفرهنگ راثیبر م یجار یخصومت ها ریمتفاوت است. در واقع تأث

 راثیم نیاز آنچه ا بینوع از آس نی( ا6است.) رفت،یپذ ریاز جنگ تأث مایکه مستق "مزیر"جامع  یسایمانند کل

 تیموقع نیشود. ا یمشخص م رفعالند،یکه سالح ها غ یممکن است به دست دشمن متحمل شود، هنگام زین

 لهیوس نیدهد و به ا رییمربوط را تغ تیجمع یروزمره  یتواند زندگ یم یها به خصوص به شکل اشغال نظام

عرف  ییدایبگذارد. ناپ ریتأث زیتراست، ن رملموسیبعد غ کیکه از  یفرهنگ راثیممکن است بر شکل م

 اریبس انینمونه در م کی 4194درسال  "یمال" یریدرگ یدر ط "مبوکتویت"در اماکن مقدس  یمذهب فاتیتشر



 

 

بگذارد، به طور  ریتأث یگفرهن راثیمختلف م یتواند بر اجزا یکه م بیآس متفاوتانواع  نی( تفاوت ب7است.)

شود یاز آنهاست، منعکس م یریکه هدف شان جلوگ ینیمشابه در قوان .  

مراحل  یدر همه  یکل از محافظت قانون کیبه عنوان  یفرهنگ راثیاست که م نیمقاله نشان دادن ا نیا هدف

 هیسخن نه تنها بر پا نیشود. ا یآن، به طور مداوم بهره مند م یها یژگیمسلحانه،صرف نظر از و یریدرگ کی

 وانید یمحافظت نیقوان توسطمورد بحث قرار گرفته، بلکه  لیاست، که در ذ یکاربرد یقواعد قانون ی

 یخیتار یدگاهیمقاله با د نیشود. ا یمحافظت م زیکشورها ن نیاقدامات و دکتر ،یالملل نیب ییمحاکمات جنا

 راثیشود از م یخواسته م انیمرسوم که تحت آن از جنگجو نیقوان نیریسازد، اززمان د یرا آشکار م یکه هست

 یکاربرد نیدر خصوص قوان یبحث ن،یشود. پس از ا یشروع م د،کنن یها چشم پوش تیموقع نیدر ا یفرهنگ

 یدشمن است، م یروهایتحت کنترل ن راثیم نیکه ا یخصومت ها و هم هنگام انیهم در جر راث،یکه از آن م

شده در اسناد حقوق  قیتصد نیقوان گریمسلحانه و د یها -یریشامل قانون درگ یچارچوب قانون نی. چندیآ

 زیمسلحانه ن یها یریدرگ دادیتواند در موقع رو یکه کاربرد آن م ونسکوستی یفرهنگ راثیبشر و معاهدات م

ردیمورد مطالبه قرار گ . 


