
 

 

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

کند؟ یمسلحانه محافظت م یها یریدرگ  

 قسمت دوم

و تاکید بر محافظت بر  یر ملموسدر ادامه از مقاله قبل در اهمیت و توجه به سرمایه فرهنگی ملموس و غ

آن اشاره شد که بیشتر قوانین متوجه محافظت از سرمایه فرهنگی ملموس می باشد در حالی که به 

 ضرورت های محافظت بر سرمایه فرهنگی غیر ملموس نظر دارند. در ادامه مقاله می خوانید:

 

مسلحانه یها یریدر درگ یفرهنگ راثیمحافظت از م نهیشیپ  

 ،یهر نوع قانون رشیاز پذ شیمسلحانه پ یها یریدرگ دادیدر موقع رو یفرهنگ راثیبه محافظت از م الزام

مکان خاص،  کیحمله به  هیحفاظت از آن، قرار گرفته است. ممانعت عل یکه مورد موافقت کشورها برا

 ای یمذهب اتامور، که معموال توسط مالحظ یایاول لیاز تحم ،یطیشرا نیدر چن ءیش ایساختمان 

بشر را  خیاز تمدن ها که تار یاریدر بس دهیپد نیگرفت. ا یشده بودند، نشأت م ختهی( برانگ8مقدس)

شود یم افتیدهند،  یشکل م . 

 یمرحله  یمسلحانه، به خصوص در ط یها یریبر عهده گرفته شده در درگ یها تیتوجه به فعال با

 راثیمحافظت از م یشود، الزام برا یم لکمیسوختن ما ای بیکه منجر به تخر یجار یخصومت ها

مراسم در مکان بسته،  ایمورد حفاظت هستند  یارزش ها یکه نمادها ییعمدتا بر ساختمان ها یفرهنگ

 یمحافظت از آنها متمرکز م یها و ابزار خواسته شده برا -به همراه رسانه ،یمذهب فاتیها و تشر والیفست

منوال  نیشود، اما به هم یم نرهایمربوط به کانت یاموال نیزدن به چن بیآس هیممانعت عل نیشود. بنابرا

کرد  جادیرا ا یکل ،یهنگفر راثی( پس از آن م9هست.) زیممانعت هدفش محافظت از حجم ن نیاغلب ا

و  دیبخش یم اتیآنها به آن ح نیبودند که دوم رملموسیغ زیملموس و ن یها -که ساخته شده از مؤلفه

کرد یم نیرا تضم یریدرگ ریتحت تأث تِیجمع یِفرهنگ تیهو یانتقال علم و اجزا .  



 

 

صادر  گرید یجهان تا سو یسو کیها از  -قرن یدرط یفرهنگ راثیزدن به م بیآس هیممانعت عل حکم

 ای یشرق ی ترانهیشود که اغلب از اماکن مقدس مد یم یامر در غرب شامل محفاظت نیشده است. سند ا

 بیکه تخر یگریاماکن د انیدر م گرید یروم و جاها ی)که در سراسر امپراطوریحیمس یساهایمعابد و کل

قرون وسطا تعهد به  ی(. در ط01شود) یدارد( م تیاهم "سرویس"نداشت، همان گونه که  یآنها ضرورت

 یرمز ریقاددر اروپا م یحیمس یسایکل کیشد. در ابتکار  یپس از آن رسم یاموال نیمحافظت از چن

و قبول قرار  رشیپذ د( مور00ها) -هیشوال یکردند با سوگندها یبه آن مراجعه م انیکه جنگجو یمتعدد

 نیاز ورود به جنگ آن را امضا کردند؛ ا شیپ یرهبران نظام یو شرع یادار یها -نامه نییدر آ ایگرفتند 

محافظت شود،چه ملموس باشد چه  دیکردند که آنچه مقدس است، با یم کتهیرا د نیتوافقنامه ها ا

 یِرضروریخاص(  غ یریدرگ کی ی)مرتبط با اهداف اصلبِیتخر دیبا نیو چه انسان و همچن رملموسیغ

)از جمله ی(. با رنسانس، آثار هنر01منع شود) زیکه در جنگ شرکت نکردند ن ییاموال متعلق به تمدن ها

مانند  یبشر یکردند، ساخته ها امیکه کشورها ق ی( و هنگام01کاراکتر مقدس نداشتند() چیکه ه ییآنها

اضافه  یمحافظت شده ا اءیاش نیچن یبودند، به طبقه بند یمل خیکه ارزش ها و تار یخیتار راثیآثار و م

 .(01)شدند

قرن  انیشده بودند، تا پا دیق انیجنگجو نیکه شامل عُرف جنگ بود و مکررا در توافقات ب نیقوان نیا

از کنفرانس ها)مانند کنفرانس  یاریالزم االجرا نوشته نشده بودند. تا آن زمان بس یعموم نینوزدهم در قوان

 هیانیامر در ب نیکه ا بودند( برگزار شده 0881و کنفرانس بروکسل در سال  0899سن پطرزبورگ در سال 

بود  0899(. تنها در سال 01بود) دهیکرد، به اوج خود رس -یم یرا رسم نیقوان نیکه ا یدر معاهدات ایها 

قواعد،  یکه از آنها برخ ینیقوان رفتند؛یجنگ را پذ نیقوان یمعاهده  نینخست یکه کشورها به طور رسم

الهه بودند  0899معاهدات سال  نهایکرد. ا یم نییبه طور خاص تع یفرهنگ راثیرا در ارتباط با م یالزامات

که  ینیکنند)قوان یم نییکه آنها تع ینیرفتند. اگرچه با وجود قوانقرار گ دنظریمورد تجد 0918که در سال 

 یملموس مانند ساختمان ها راثیکنند و عمدتا به م یم رییمسلحانه تغ یریدرگ کیبا مراحل متفاوت 

 یحیاگر تنها تلو یرملموس،حتیغ یاشاره دارند(، مؤلفه  رخواهانهیاهداف خ ایهنر، علم  ب،به مذه ییاهدا

و عرف  نی( که به قوان1)0981سال  یالهه  یمعاهده  نی(. بنابرا01موجود هستند) یبه روشن زیباشند،ن



 

 

ن قانون یالهه( قطعا ا 0918سال  نیبه آن)قوان وندخوردهیپ نیگذاشت و قوان یاحترام م ینیجنگ زم

حفظ شوند. عالوه  دیبا یفرهنگ راثیم یکرد که مؤلفه ها یم یمعرف یالملل نیمثبت ب نیمرسوم را به قوان

شود ینشان داده م رملموس،یمورد بحث، هم ملموس و هم غ راثیآن، م یبر طبق بندها نیبرا .  

 یبه بار آورد را کنترل م یدر جهان خراب ستمیرا که در قرن ب یعمده ا یها یریبود که درگ یابزار نیا

عمده به خصوص  یشرفتیوش پمسلحانه دستخ یها یریدوم قانون درگ ی(، اما پس از جنگ جهان08کرد)

شد،  لیمپروتکل افزوده شده تک 1با  0988که در سال  0919ژنو در سال  یمعاهده  1 رشیبا پذ

داد  یاختصاص م یفرهنگ راثی( که محافظت کامل را به م09)0911 یپروتکل با معاهده  نی(. ا08گشت)

 نیا ی(. هرچند، بدنه 11داد) یآمده بود، اختصاص م 0999و  0911 یو در عوض پس از پروتکل ها

شود. در  ی( نمیگاموال فرهن یعنی)یفرهنگ راثیملموس م یقانون محدود به تنها محافظت از مؤلفه ها

ژنو، به  0919 یمسلحانه، به خصوص به همراه معاهده  یها یریقانون درگ یاز بندها یاریواقع بس

 ردیگ یسرچشمه م یاز ابزار نیهمچن یفظتمحا نی(. چن10کنند) یکمک م راثیم نیا تیمحافظت از اهم

حقوق  یمعاهده ها دشد)مانن رفتهیکرد و متعاقبا پذ شرفتیپ یمختلف قانون یکه تحت نظام ها

بندها،  نی(. ا11)ردیگ یسرچشمه م یفرهنگ راثیدر خصوص م ونسکویمتعدد  ی( و معاهده ها11()یبشر

چه  ،یفرهنگ راثیمحافظت از م یشود که به روشن یم یرسم یسیقانون نو کیبه همراه هم، شامل 

 یچارچوب قانون نیا یکند. بعد ماد یم نیمسلحانه تضم یها یریرا در درگ رملموسیملموس و چه غ

ستین یفرهنگ راثیتنها محدود به م گریدهد و د یپوشش م تیرا در کلّ یفرهنگ راثیاکنون م . 

وجود خصومت ها یدر ط یفرهنگ راثیم  

زنند.  یم بیآس انیجنگجو یِفرهنگ راثی( به م11)یجار یمسلحانه، خصومت ها یریهر درگ انیجر در

موزه ها، تئاترها،  بیاما تخر رد،یپذ یم ریملموس است که ابتدائا از جنگ تأث راثیم نیدر نگاه اول ا

 بر راتیبگذارد. تأث راث یفرهنگ راثیم رملموسیتواند بر بعد غ یم نیهمچن یاماکن فرهنگ گریو د ساهایکل

که  یدهد. در حال یرا به وضوح نشان م نیا 1101در سال  "یمال" یریدرگ انیدر جر یفرهنگ راثیم

هم زمانِ  بیامر با آس نیآورد،ا یرا به خاطر م "مبوکتویت" یآرامگاه ها یِکیزیف بیتخر یالملل نیجامعه ب

( توقف 11به وجود آمد، همراه شد.) اماکن نیملموس در ا ریغ راثیم یکه برا یکمترقابل مشاهده ا



 

 

اماکن رخ داد،  نیکه در ا ،یو چه مذهب یچه فرهنگ ،یمذهب فاتیها و تشر تیدر فعال یریدرگ یناگهان

شان محروم شده  یاجراها و مراسمات که از اماکن عرف یکه برخ ی(. در حال11دهد) یامر را نشان م نیا

درست باشد.  گرانید یبرا ستیممکن ن نیبرگزار شوند، ا گرید یتوانند به طور موقت در جا یاند، م

خاص  یدر مکان ها دیها برگزار شده، با -خاص مانند آنها که در آرامگاه یو جشن ها یمذهب فاتیتشر

  .برگزار شوند

است که به  یقانون یشده که تنها بدنه  میمسلحانه تنظ یها یریخصومت ها منحصرا در قانون درگ وجود

مجاز شده اند  ایمنع  طیشرا نیتحت ا یدر دست زدن به کار انیرا که در آن جنگجو یا رهیس قیطور دق

حوزه  نیرا در ا "از قانون عام یقانون خاص اقو کی" یپرسش چیبدون ه نیا نیکند. بنابرا یم نییتع

مرتبط با وجود  نِیادیقانون بن 1آورد، حول  یفراهم م ینظام قانون نیکه ا یا یساز یشود. رمز یشامل م

 اطیضرورت، تفاوت، تناسب و احت نِیقوان نهای. ادیآ یمسلحانه به وجود م یها یریخصومت ها در درگ

عدالت یالملل نیاست. دادگاه ب ینظام (ICJ) فی( توصی)اصلنالیکارد نیرا قوان نهایدر علم حقوق خود ا 

ت.هند گرفمورد بحث قرار خوا لیقانون به نوبت در ذ 1 نی(. ا18کرده است)  

 

 ادامه دارد
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