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چکیده

مدیریت و اولویتبندی حفاظت از آثار میراث معماری در ایران با توجه به فراوانی و کمبود منابع مالی ،یکی از چالشهای
اساسی است .از سال 1309ش و تصویب قانون حفظ آثار ملی و عتیقات تاکنون ،میراث معماری هیچگاه با رویکرد
حفاظت مبتنی بر اهمیت آثار ،بهصورت علمی و در یک چهارچوب مدون داوری و سطحبندی نشدهاند .این موضوع باعث
ت رویه در تصمیمگیریها و اولویتبندی برای حفاظت از آثار نیز تدوین
شده اصولی جامع برای مدیریت یکپارچه ،وحد 
نشده باشد ،درحالیکه بیشتر کشورهای توسعهیافته یا در حال توسعه در این زمینه به چهارچوبی منطقی دست یافتهاند.
یکی از ابزارهای مدیریت حفاظت از میراث معماری در اروپا ،طبقهبندی است .مطالعه و شناسایی نظام طبقهبندی در
سیاستهای کشورهای اروپایی بهمنظور دستیابی به یک الگوی کاربردی و تعمیمپذیر در سطح ملی ،هدف اصلی این
ش اصلی این تحقیق است
تحقیق است .اهداف و تأثیرگذاری مؤلفهها بر سیستم طبقهبندی میراث معماری اروپا ،پرس 
که برای یافتن آن از طریق سندپژوهی و مطالعات کتابخانهای ،دادههای موجود شامل قوانین ،سیاستها و تجربیات
کشورها گردآوری شده و با رویکردی کیفی و با روش توصیفیتفسیری و تطبیقی تحلیل شده است .با توجه به یافتههای
پژوهش ،دستیابی به سازوکاری مدیریتی بر اساس یک سیستم منظم و سلسلهمراتبی از طریق طبقهبندی بهمنظور
ارتقای سیاستهای حمایت از منابع میراث و بهرهمندی مقامات در حفاظت از میراث معماری هدف اصلی طبقهبندی
بوده است و بر این اساس آثار میراث معماری به سه سطح ملی ،منطقهای و محلی طبقهبندی شدهاند .رویکرد و نحوۀ
تصمیمگیری برای طبقهبندی ،بر اساس نظر و مشورت صاحبنظران ،متخصصان و مسئوالن و با توجه به معیارها
و مؤلفههای تأثیرگذار بر این فرایند شامل منحصربهفرد بودن آثار ،اهمیت آنها ،شایستگی برای حفاظت ،مالکیت و
ویژگیهای تاریخی ،معماری ،هنری ،علمی ،زیباشناختی و اجتماعی تعیین میشود .سیستم طبقهبندی در کشورهای
اروپایی بهعنوان مؤلفهای مهم در توسعۀ اقتصادی و بهبود زندگی مردم در نظر گرفته شده است.

کلیدواژهها:

میراث معماری ،طبقهبندی ،حفاظت ،اروپا.

* این مقاله برگرفته از رسال ه دورۀ دکتری نویسنده اول با عنوان اصول و سیاستهای طبقهبندی میراث معماری در ایران است که در دانشکده معماری پردیس
هنرهای زیبا دانشگاه تهران زیر نظر استادان راهنما دکتر محمدحسن طالبیان و دکتر اصغر محمدمرادی در حال انجام است.
** دانشجوی دکتری مرمت و احیای بناها و بافتهای تاریخی ،دانشکده معماری پردیس هنرهای زیبا ،دانشگاه تهران
*** دانشیار ،دانشکده معماری پردیس هنرهای زیبا ،دانشگاه تهران ،نویسنده مسئولmh.talebian@ut.ac.ir ،
**** استاد ،دانشکده معماری و شهرسازی ،دانشگاه علم و صنعت ایران
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پرسشهای پژوهش

 .۱طبقهبندی میراث معماری در کشورهای توسعهیافتۀ اروپایی با چه اهدافی دنبال شده است؟
 .۲چه مقولههایی بر سیستم طبقهبندی میراث معماری اروپا مؤثر بوده است؟
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ن بر روند حفاظت
دگرگونیهای فکری در تعریف میراث معماری و تحول در فهم جامع ۀ جهانی نسبت به اهمیت آ 
و مدیریت آثار تأثیر فراوانی داشته است .با وجود گذشت بیش از یکصد سال از جریان مدرن فرهنگی ایران در زمینۀ
حفاظت از میراثفرهنگی با تشکیل انجمن آثار ملی و تصویب قانون حفظ آثار ملی و عتیقات ،تا به امروز اصولی برای
طبقهبندی آثار میراث معماری ارائه نشده است 1،درحالیکه بیشتر کشورهای توسعهیافته یا در حال توسعه در این زمینه
به چهارچوبی منطقی دست یافتهاند .از چالشهای اساسی حفاظت از میراث معماری در ایران که سبب شده چنین
ت رویه در تصمیمگیریها و اولویتبندی برای
پژوهشی مورد نظر قرار گیرد ،میتوان به نبود مدیریت یکپارچه ،وحد 
حفاظت از آثار میراث معماری اشاره کرد.
این پژوهش ازاینرو دارای اهمیت است که بهدلیل فراوانی و گستردگی آثار تاریخی ایران ،در گذشته به حوزۀ
نظری موضوع کمتر پرداخته شده است بهطوری که از سال 1309ش و تصویب قانون حفظ آثار ملی و عتیقات
تاکنون ،میراث معماری از دیدگاه رویکردهای حفاظت مبتنی بر اهمیت آثار ،هیچگاه بهصورت علمی و در یک
چهارچوب نظری گردآوری و تجزیه و تحلیل نشدهاند؛ بنابراین این پژوهش تالش دارد تا با فهم و شناخت دربارۀ
مدیریت و حفاظت از میراث معماری ،راهحلی مناسب برای این مسئله پیدا کند .دستیابی به مؤلفههای تأثیرگذار بر
طبقهبندی آثار میراث معماری و رویکرد کشورهای اروپایی در سیاستهای آنها ،بهمنظور دستیابی به یک الگوی
مدیریت حفاظت از آثار میراث معماری هدف اصلی
برنامهریزی هماهنگ ،کاربردی و تعمیمپذیر در سطح ملی برای
ِ
این تحقیق خواهد بود .حدود و دامنۀ تحقیق ،سیاستهای حفاظت از میراث معماری کشورهای اروپایی را شامل
میشود و میراث معماری بر اساس تعاریف بیانشده در کنوانسیونها و منشورهای بینالمللی ،صرف ًا «بناها» در
نظر گرفته شده است و مجموعهها شامل بافتهای تاریخی شهری و روستایی و محوطههای باستانشناسی بهطور
مستقل مورد توجه نخواهد بود.
با توجه به کمبود پژوهشهای مستقل در زمین ۀ طبقهبندی میراث معماری در سطح ملی و بینالمللی ،در این
پژوهش سعی شده است با استدالل قیاسی ،سیاستها و مؤلفههای تأثیرگذار بر طبقهبندی میراث معماری بازخوانی
شود .در روند این تحقیق از روش توصیفیتفسیری و از مطالعۀ تطبیقی استفاده شده است .جهتگیری این پژوهش،
بنیادیکاربردی است و با توجه به رویکرد کیفی ،روش سندپژوهی و مطالعات کتابخانهای مورد تأکید قرار گرفته است.
در این روند با مرور ،خوانش و واکاوی جامع اسناد معتبر ،قوانین ،رویدادها و تجربیات تاریخی ،دادهها گردآوری و
نظمدهی شدهاند .روش داوری دادهها نیز کیفی است و ماهیت آن مبتنی بر مرور ،توصیف و تفسیر رویکردهاست و بر
تجربیات کشورهای توسعهیافته در زمین ۀ سیاستها و قوانین حفاظت از میراثفرهنگی تمرکز خواهد داشت .متغیرهای
این تحقیق ،متغیرهای کیفی در حوزۀ توصیف پدیدههاست و به دو دسته متغیرهاي مستقل و وابسته تقسیم میشوند.
طبقهبندی آثار میراث معماری متغیر مستقل و مؤلفههای تأثیرگذار بر طبقهبندی و تفسیر آنها بهعنوان متغیر وابسته
در نظر گرفته شده است .این تحقیق سعی دارد با بررسی و تفسیر رویکردها و سیاستهای حفاظت از آثار میراث
معماری در کشورهای اروپایی ،مفاهیم حوز ۀ نظری حفاظت و مدیریت آثار میراث معماری در ایران را توسعه بخشد
و با فهم و تحلیل مقولههای مورد نظر ،مسیر را برای دستیابی به اصولی منطقی و مدلی برای مدیریت و حفاظت بر
پایۀ طبقهبندی آثار هموار کند.

پیشینۀ پژوهش

در زمینة طبقهبندی میراث فرهنگی و بهویژه آثار میراث معماری بهطور مشخص ،اسناد قابل ارجاع و مدون بسیار ناچیز
است .البته منابع مختلفی دربار ۀ سیاستهای برنامهریزی ،قوانین و دستورالعملهای مرتبط با حفاظت وجود دارد که
در میان آن بحثها میتوان از رویکردهای موجود بهره جست .در سطح بینالمللی سازمان فرهنگی ،آموزشی سازمان
ملل ،یونسکو در یک نگاه کلی میراث را به دو دست ۀ «فرهنگی» و «طبیعی» طبقهبندی کرده و در کنوانسیون حمایت
از میراثفرهنگی و طبیعی جهان سال 1972م نیز بر آن تأکید شده است« .میراثفرهنگی» مطابق دستورالعمل سازمان
جهانی یونسکو به دو دستۀ اصلی «ملموس» 2و «ناملموس» 3طبقهبندی شده است (.)Kurniawan et al. 2011
میراثفرهنگی ملموس را میتوان به این صورت دستهبندی کرد :الف .میراثفرهنگی منقول4؛ ب .میراثفرهنگی
غیرمنقول5؛ ج .میراثفرهنگی زیر آب.)Cosovic, Amelio, and Junuz 2019, 14( 6
برای دستیابی به سیاستهای طبقهبندی آثار میراث معماری در مقیاس کوچکتر ،اقدامات اجرایی و تجرب ۀ کشورها
در این زمینه مورد مطالعه و ارزیابی قرار گرفته است .با این هدف ،قوانین اساسی و سیاستهای ملی کشورها ،قوانین
برنامهریزی کشور و منطقه ،قوانین و مقررات دولتها در خصوص حمایت و صیانت از میراثفرهنگی و دستورالعملهای
منطقهای همچون شورای اروپا گردآوری و تحلیل شده است .در منابع داخلی ،کتاب تاریخ حفاظت معماری یوکیهلتو
( )1394به موضوع تاریخ حفاظت و طبقهبندی آثار در کشورهای فرانسه ،یونان و انگلستان اشاره شده است .مرادی
و دیگران ( )1396نیز در کتاب احیای بافت قدیم شهرها؛ ارائۀ راهبردها و ضوابط برای حفاظت و احیای بافت قدیم
شهرهای ایران ،در بخش بررسی تجارب حفاظت در کشورهای اروپایی ،به موضوع فهرستبرداری و طبقهبندی آثار در
برخی از کشورهای بلژیک ،فرانسه و بهویژه بریتانیا پرداخته است .در منابع خارجی نیز کتاب سیاستها و قوانین حفاظت
میراث 7مربوط به اتحادیۀ اروپا توسط رابرت پیکارد )2001( 8بسیار مفید و تأثیرگذار بوده است .در نسخههای دیجیتال
9
نیز اصول و سیاستهای طبقهبندی و لیستبرداری آثار میراث معماری در بریتانیا که توسط مؤسس ۀ «میراث انگلستان»
انتشار یافته ،مورد نظر قرار گرفته است.
10
شورای اروپا نیز یک سیستم یکپارچۀ اطالعاتی به نام «هیر َین» راهاندازی کرده تا تغییرات قوانین و اقدامات در
کشورهای اروپایی را ارزیابی کند و اطالعات مربوط به میراثفرهنگی را به اشتراک بگذارد .این سیستم با ایجاد یک
پایگاه داده از سیاستهای میراث اروپا ،بر روندها و چالشهای فعلی دولتها نظارت دارد و برای همکاری بین کشورها
در راستای توسعۀ روشهای همکاری در زمین ۀ مدیریت و حفاظت از آثار میراث معماری تالش میکند (Council of
 .)Europe 2021این پایگاه داده مبنای مناسبی را برای بررسی جایگاه طبقهبندی میراث معماری در سیاستها ،قوانین
و رویکردهای کشورهای اروپایی در این پژوهش فراهم کرده است.

 .۱تعاریف و مفاهیم طبقهبندی میراث معماری

نظریهها و تئوریهای گذشته دربارۀ حفاظت ،بر انواع روشهای خاص تأکید میکردند ،ولی حفاظت و ارزیابی
میراثفرهنگی را نباید فقط بهشکل مجموعهای دستورالعمل در نظر گرفت .امروزه مفهوم میراثفرهنگی ابعاد
گستردهتری دارد؛ بنابراین راهبردهای خاص حفاظت با توجه به زمینه ،ارزش و اهمیت آنها تفاوتهای زیادی با
یکدیگر دارند (فیلدن و یوکیلهتو  .)16 ،1388با وجود این ،اصول کلی طبقهبندی میتواند بهعنوان اساس تعیین شیوۀ
مدیریت ،رویکرد و اولویت حفاظت در نظر گرفته شود .توصیف میراثفرهنگی ،ارزشهای مرتبط با آن و سیاستگذاری
برای حفاظت را یونسکو در اسناد بینالمللی عمدت ًا بهصورت منشورها ،معاهدهها و کنوانسیونها بهعنوان ابزار قانونی
برای دولتها ارائه میدهد (فیلدن و یوکیلهتو  .)18 ،1382دربار ۀ موضوع طبقهبندی میراث معماری بهطور مشخص
و مستقل ،کنوانسیون یا توصیهنامهای از سوی نهادهای بینالمللی ارائه نشده است .در حوزۀ تعاریف و مفاهیم نظری
در این پژوهش میتوان به منشور میراث معماری اروپا در آمستردام ( ،)1975قانون تطبیق قوانین و مقررات با الزامات
حفاظت یکپارچه از میراث معماری اروپا ( ،)1976عهدنام ۀ حفاظت از ميراث معماري اروپا در گرانادا ( )1985و راهنمای
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اجرایی کنوانسیون میراث جهانی (بازنگری  )2017توسط کمیتۀ بینالمللی حمایت از میراث جهانی فرهنگی و طبیعی
در مرکز میراث جهانی یونسکو اشاره کرد.
ن هوآ ( )2010اعتقاد دارد با توجه به اینکه راهاندازی سیستم طبقهبندی میراث ،پایه و اساس تحقیق ،حفاظت
سو 
و مدیریت آثار میراث معماری است ،پژوهشهای بنیادی دربار ۀ میراث باید در زمین ۀ تبیین مفاهیم ،تعاریف و توسعۀ
چهارچوب نظری طبقهبندی باشد ( .)Hua 2010, 6957طبقهبندی میراث با سه هدف حفاظت ،مدیریت و استفادۀ بهتر
از میراثفرهنگی انجام میشود .از این بین حفاظت اساسیترین است ،زیرا پس از حفاظت مناسب و اصولی ،میتوانیم
کاربرد منطقی آنها را در نظر بگیریم ،درحالیکه مدیریت ابزاری برای حفاظت و استفاده از میراث است (Hua 2010,
.)6959
11
 .۱ .1حفاظت
معنای حفاظت در لغتنامۀ آکسفورد ایمن نگهداشتن ،محافظت از آسیب ،تباهی یا زوال آمده است .در منشور بورا
حفاظت بهمعنای تمام فرایندهای مراقبت و محافظت از یک مکان است تا اهمیت فرهنگیاش حفظ شود (یوکیلهتو
 .)411 ،1394حفاظت ،فرایند مدیریت تغییر در نظام یک مکان ارزشمند است بهگونهاي که به بهترین وجه ممکن
ارزشهای میراثی آن مکان را حفظ کند ،درحالیکه امکانات ممکن براي آشکارسازي یا تقویت آن ارزشها براي
نسلهای حاضر و آینده شناخته شود (دروری و مکفرسون .)1395
12
 .۲ .۱میراث معماری
بر اساس تعریف منشور میراث معماری اروپا ( ،)1975میراث معماری ،بیان تاریخ است و به ما کمک میکند تا ارتباط
گذشته با زندگی معاصر را درک کنیم؛ همچنین در بند سوم این منشور بیان شده میراث معماری ،سرمایهای غیرمنقول
با ارزشهای معنوی ،فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی است .بر اساس بند اول این منشور« ،میراث معماری اروپا ،نهتنها
از مهمترین منومانها تشکیل شده بلکه شامل گروهی از ساختمانها و بناهای با اهمیت کمتر ،در بافت قدیم شهرها
و روستاهای خاص در بستر طبیعی و تاریخی نیز هست» ( .)Council of Europe 1975, 2با گذشت زمان ،مفهوم
میراث معماری ،بهتدریج از منومانها و بناهای منحصربهفرد به سایر بناهای موجود تعمیم یافت (Hassler et al.
ی منشور میراث معماری اروپا در کنگر ۀ آمستردام ( ،)1975مفهوم و تعریف
 .)2004, 1یک دهه پس از اعالم رسم 
میراث معماری در عهدنامۀ حفاظت از میراث معماری اروپا ( )1985شامل «همۀ بناها و ساختمانهاي شاخص از لحاظ
تاريخي ،باستانشناسي ،هنري ،علمي ،اجتماعي و فني شامل الحاقات و متعلقات آنها» توسعه مییابد و تا به امروز
بهعنوان یک تعریف مورد توافق در سطح بینالمللی مورد استفاده قرار گرفته است (Council of Europe 1985,
 .)2در بازنگری راهنمای اجرایی کنوانسیون میراث جهانی ( )2017توسط کمیت ۀ بینالمللی حمایت از میراث جهانی
فرهنگی و طبیعی در مرکز میراث جهانی یونسکو نیز «میراثفرهنگی» شامل بناها ،مجموعهها و محوطهها بیان شده
است (.)UNESCO 2017, 18
13
 .۳ .۱طبقهبندی
«طبقهبندی» در معنای کلی ،فرایند تشخیص ،توزیع و ترتیب «چیزها» در گروههای مختلف است .تمام تعاریف جزئیتر
ت است؛
آن نیز بر پای ۀ معنای کالن آن شکل گرفته ولی بنا بر نوع فرایند یا سیستم طبقهبندی دارای الزامها و محدودی 
برای مثال برای یک طبقهبندی میتوان از یک معیار خاص و در یک بازۀ زمانی مشخص استفاده کرد .هیورالند 14اعتقاد
دارد اشیا دارای ویژگیها و مقادیر متفاوت هستند و طبقهبندیها با در نظر گرفتن تفاوت ویژگیهای مختلف و مقادیر
آنها انجام میشود ( .)Hjørland 2017, 99نحو ۀ استفاده از معنا و کلمههای «طبقهبندی» و «دستهبندی» ریشه
در فرهنگ ،سنتها و جوامع خاص دارد و از نظر علمی بهسختی میتوان آنها را از هم جدا کرد ()Mai 2011,713؛
«هر طبقهبندی نسبی است ،بدین معنا که هیچیک نمیتوانند نمایانگر ساختار واقعی دانش باشد .یک طبقهبندی فقط
یک توضیح خاص از روابط در یک زمینۀ خاص است که در یک زمان مشخص ،گروهی از افراد در مورد آن توافق
کردهاند» ( .)Idem 2004, 41با توجه به نظریههای بیانشده در زمین ۀ تعریف طبقهبندی ،میتوان گفت «طبقهبندی»

در جایگاه یک مفهوم جامع ،به فرایند شناسایی ،تشخیص و قرار دادن موجودیتها بر مبنای معیارهای تعیینشده در بازۀ
زمانی مشخص در گروههای مختلف تعریف میشود .طبقهبندی میراث معماری با اهداف مشخص و معیارهای مبتنی بر
مفاهیم ،ویژگیها و باورهای تجربی تعیین میشود و بر اساس خرد جمعی مورد مذاکره و توافق قرار میگیرند« .مؤسسۀ
تحقیقاتی گتی» طبقهبندی را اینگونه تعریف میکند« :قرار دادن یک اثر هنری یا معماری در یک نظام طبقهبندی
که گروهها و آثار دیگر را بر اساس ویژگیها و خصوصیات مشابهای در کنار هم قرار می دهد ».نظام طبقهبندی در
میراث معماری ممکن است بر مبنای سلسلهمراتب ،نوعشناسی یا گروهبندی ایجاد شود و بر اساس معیارهای دورۀ
تاریخی ،محدودۀ جغرافیایی ،عملکرد ،کارکردهای اجتماعی و بستر قرارگیری اثر مورد قضاوت قرار گیرد و ترتیب داده
شود (.)Harpring 2019, 12
15
 .۴ .۱اهمیت فرهنگی
این واژه در منشور بورا بهمنزل ۀ ارزشهای زیباشناختی ،تاریخی ،علمی ،اجتماعی یا معنوی برای نسلهای گذشته ،حال
و آینده اشاره میکند (یوکیلهتو  .)411 ،1394اهمیت معنایی میراث ،بخشی مهم از ویژگیهای ذاتی است که در تداوم
حافظۀ مکان و جامعه نقشی مهم ایفا میکند .در منابع متعدد ،بر نقش مفهوم اهمیت معنایی در ارتباط با مقولۀ حفاظت
تأکید شده و مفهوم اهمیت مکان را مرتبط با مفاهیم اصالت و یکپارچگی دانسته و آن را معیار کلیدی در حوزۀ حفاظت
معرفی کردهاند (فدایینژاد ،عشرتی ،و حناچی  .)117 ،1397اهمیت آثار میراث معماری ممکن است در بستر زمان و با
توجه به تحول در درک آن و دستیابی به اطالعات جدید تغییر کند.

 .۲مطالعات و بررسیها؛ طبقهبندی آثار میراث معماری در کشورهای اروپا

 .۱ .۲فرانسه
حدود سیصد سال پیش دولت فرانسه ،اولین قوانین را در زمین ۀ حفاظت ،فهرستبرداری ،طبقهبندی ،آموزش عامه و
مجازات صادر کرده است .در نتیجه ،انقالب فرانسه اموال کلیساها ،فئودالها و فرمانرواها ،ملی اعالم شدند و ملت را
مسئول نگهداری و حمایت از آنها کردند و برای حمایت و تهیۀ فهرست از یادمانها به شهرداریها و دیگر ادارات
دولتی فرانسه دستور داده شد تا برای پاسداری از آنها افرادی را به کار گیرند .در سال 1793م ،سندی به تصویب رسید
که بر اساس آن فهرستی از همۀ آثار موجود در تمام جمهوری فرانسه که برای تأمین مقاصد علمی ،هنری و آموزشی
که توسط «کمیسیون آثار تاریخی» مفید تشخیص داده شدهاند ،تهیه و حفاظت از آنها تضمین شود (یوکیلهتو ،1394
 106و  .)107در آن سالها در فرانسه ،میراث بهمثابۀ عنصری بود که طیف گسترده از روشنگری بشریت شامل علوم
طبیعی ،هنر و معماری را در بر میگرفته است که طبقهبندی آنها باید بر اساس معیارها و با زبانی یکسان صورت
میگرفت ،زیرا تمامی بخشهای گوناگون فعالیتهای ذهنی بشر ،به هم مربوط هستند و هرچیز باید بسته به حوزۀ
فعالیت و محل آن طبقهبندی میشد« .برای نمونه در حوزۀ معماری ،باید یادمانهای تاریخی را در نواحی مختلف کشور
بهگونهای فهرست میکردند که قدمت ،موقعیت مکانی ،نوع ساخت و تزیینات ،استحکام سازهای ،میزان نیاز به تعمیر و
نوع استفاده از آن را تعیین کند» (همان.)108 ،
رابرت پیکارد ( )2001نیز در کتاب سیاستها و قوانین حفاظت میراث دربارۀ کشور فرانسه آورده است :در فرانسۀ
امروزی ،پاسداری از میراث غیرمنقول و مصنوع شامل حفاظت از بقایای باستانشناسی ،آثار منفرد یا مجموعه بناها،
محوطههای مصنوع (دارای بنا یا فاقد آن) مانند باغها و پارکها و کل مناطق شهری ،شهرهای کوچک و روستاها
میشود« .قانون  31دسامبر 1913م در مورد حفاظت بناهای تاریخی» 16که چند مرتبه اصالح شده ،پایههای یک نظام
حفاظتی را بنا نهاد که کماکان معتبر است .این قانون برای حفاظت و پاسداری از میراث معماری و اشیای منقول وابسته
به آن تهیه شده است .قانون دو سطح از صیانت شامل «طبقهبندی» و «لیست متمم آثار تاریخی» تعریف میکند .بر
اساس این قانون ،ابتدا فقط از امالکی پاسداری میشد که جامعه بهواسط ۀ دالیل هنری و تاریخی مایل به حفاظت از
آنها بودند .سپس بهتدریج این قانون به آثاری با جذابیتهای قومشناسی ،علمی و فنی تعمیم یافت.
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امروزه برای انتخاب آثار ،معیارهایی چون کیفیت ،زیباییشناسی ،نادر بودن ،نمونههایی از یک سبک خاص یا روش
ساخت یا اهمیت تاریخی مطرح هستند .قانون برای حفاظت ،محدودیتی در خصوص نوع ساختمان یا قدمت آن قائل
نیست؛ این مسئله باعث میشود انواع مختلف آثار فارغ از ماهیت و قدمت تحت پوشش قرار گیرند از جمله غارهای پیش
از تاریخ ،محوطههای باستانشناسی ،کلیساها ،قلعهها ،ساختمانهای عمومی ،خانههای شخصی ،ابنیۀ زراعی ،کارخانهها،
ابنیۀ تفریحی ،پارکها ،باغها و امثال آن .در حال حاضر حدود  40هزار ساختمان در فرانسه تحت پوشش قوانین حفاظت
از آثار تاریخی قرار دارند که از این تعداد 15 ،هزار عدد در لیست آثار طبقهبندی شده و  25هزار عدد باقیمانده در لیست
متمم آمدهاند .حدود نیمی از این بناها در اختیار دولت هستند و غالب ًا به جوامع محلی متعلقاند و نیمی به مالکان شخصی
تعلق دارند .هرساله حدود  700بنا به آثار تحت حفاظت افزوده میشود .شاید این تعداد در مقایسه با سایر کشورهای
اندک به نظر آید اما باید به خاطر داشت که بناها تحت نظام حمایتی فرانسه قادر به دریافت یارانههای دولتی و استفاده
از معافیتهای مالیاتی هستند و به همین خاطر ،تالش میشود تعداد آنها بهصورت کنترلشده افزایش یابد.
مقامات مسئول حفاظت در مرحلۀ اول روی ساختمانهای قرونوسطا متمرکز شدند و سپس بهتدریج توجه خود را
بیشتر و بیشتر به دورههای متأخر معطوف کردند .از دهۀ 1970م ،بهبعد مقامات به ساختمانهای قرون نوزدهم و بیستم
و میراث صنعتی عالقه نشان دادند .پس از تصویب قانون  25فوریه 1943م که دامنۀ اقدامات حفاظتی را بهشکلی
نظاممند به محیط اطراف بنا و بناهای موجود در لیست متمم آثار تسری داد ،نگاه جامعتری به حفاظت میراثی ایجاد
شد (.)Pickard 2001, 93-95
 .۲ .2یونان
در سال 1834م در یونان قانونی نسبت ًا جامع دربار ۀ حمایت از یادمانهای تاریخی جاری شد که از آن بهبعد بهعنوان یک
اصل مورد استناد قرار گرفت« :تمامی آثار تاریخی در یونان که حاصل کار نیاکان مردم یونان هستند ،بهعنوان اموال
ملی همۀ یونانیان قلمداد میشوند؛ آثاری که متعلق به دوران متقدم مسیحیت و یا قرون میانه هستند نیز از این قانون
معاف نخواهند بود» (یوکیلهتو  129 ،1394و  .)130با این قانون ،یونان بهعنوان یکی از پیشروترین سرزمینها در اروپا
در مقولۀ حفاظت مطرح شد .در همان سال ،لئو فون کلنزه 17توصیههایی را برای حفاظت و مرمت یادمانهای باستانی
به دولت پیشنهاد داد که مورد موافقت قرار گرفت .او فهرستی از  30محوط ۀ نیازمند حمایت در آتن تهیه کرد که افزون
بر اکروپلیس ،مکانهای دیگری همچون آگورا ،تیسون ،دروازۀ هادریان و معبد زئوس را در بر میگرفت .فهرست مزبور
همچنین محوطههای دارای شهرت کمتر اما به واقع بااهمیت را در بر میگرفت که آنها را با عبارتهای «ویرانۀ
باستانی» یا «باقیماندۀ احتمالی یادمانها» توصیف کرده است .وی همچنین به کلیساهای کوچک بیزانتین که بهدلیل
توسعۀ مدرن در معرض خطر و تهدید قرار داشتند ،عالقۀ خاصی داشت (همان 132 ،و .)131
قانون اساسی «دربار ۀ حفاظت از آثار باستانی و میراثفرهنگی» )2002( 18یک سیستم جامع و مفصل در مورد بناهای
تاریخی ،آثار منقول و غیرمنقول و میراث ناملموس ارائه میدهد .مالکیت دولتی بناهای تاریخی مربوط به قبل از سال
1830م و طبقهبندی آثار میراث معماری دارای اهمیت ،اصول اصلی و ابزارهای اجرای این قانون است .یکی از اهداف
این قانون ،تقویت و تلفیق میراث در زندگی اجتماعی معاصر و آموزش و بهرهمندی زیباییشناختی و آگاهی عمومی از
میراثفرهنگی است .در این قانون به کاربری زمین ،سیاستهای توسع ۀ فضاهای مسکونی و فعالیتهای زیرساختی در
برنامههای زیستمحیطی و برنامهریزی شهری برای «مناطق حساس تاریخی» ،19توجه ویژهای شده است« .همچنین
این قانون بهصراحت هرگونه اقدام در یک اثر تاریخی منقول یا غیرمنقول را که بهطور مستقیم یا غیرمستقیم منجر به
تخریب ،آسیب ،آلودگی یا تغییر شکل آن شود ممنوع کرده است ».در مادۀ  ،6بخش اول از فصل دوم قانون در مورد
حفاظت از آثار باستانی و میراثفرهنگی یونان سال 2002م بهطور خاص به موضوع تعیین طبقهبندی بناهای تاریخی
غیرمنقول پرداخته شده است .در این بخش آثار میراث معماری در یونان به سه گروه زیر طبقهبندی شدهاند:
 .1آثار فرهنگی تا قبل از سال 1830م؛
 .2آثار فرهنگی و بناهای یادمانی با بیش از یکصد سال قدمت که بر اساس ویژگیها و اهمیت معماری ،شهرسازی،

اجتماعی ،فنی ،علمی ،هنری ،صنعتی و تاریخی طبقهبندی میشوند؛
 .3آثار فرهنگی با قدمت کمتر از یکصد سال که بر اساس ویژگیها و اهمیت معماری ،شهرسازی ،اجتماعی ،فنی،
علمی ،هنری ،صنعتی و تاریخی طبقهبندی میشوند (.)Greece. Law No. 3028/2002
با توجه به نیاز به حفاظت ویژه از سایتهای باستانی و بناهای تاریخی یونان ،محدود ۀ این مکانها ،تعیین و در دو
سطح طبقهبندی میشود .اول مناطق شامل محدودههای کام ً
ال حفاظتشده بدون هیچگونه امکان ساختوساز و دوم
مناطق شامل محدودههایی با محدویتهای خاص در زمین ۀ کاربری ،نحوۀ استفاده از زمین ،ساختوساز و سایر فعالیتها
(.)Council of Europe 2018a
 .3 .۲آلمان
در حال حاضر ،حدود یک میلیون آثار میراث معماری شامل محوط ۀ باستانی ،سکونتگاه تاریخی ،کلیساها ،خانههای
کشاورزان و کارگران ،قلعهها و کاخها ،پارکها و باغها ،ساختمانهای صنعتی و اداری در آلمان لیستبرداری و
دستهبندی شدهاند .این آثار شاهد گذشته و همچنین عناصر منحصربهفرد امروز هستند .محافظت و مراقبت از آنها
وظیفهای عمومی است برای کل جامعه و در آن بسیاری از شهروندان بهطور فعال مشارکت میکنند .دولت فدرال آلمان
و  16ایالت آن موسوم به «لوندر» ،20از طریق برنامههای تشویقی مالی و مالیاتی بهعنوان ابزاری برای حفاظت از آثار
تاریخی ،سیاست حمایتی خود را دنبال میکند ( .)Council of Europe 2018bدر هریک از ایالتهای فدرال آلمان،
دفترهای منطقهای بهعنوان مراکز تخصصی در زمینۀ کنترل طرحهای عمومی ،نظارت بر پروژههای عمرانی ،نگهداری
و حفاظت ،با حضور مقامات محلی و شهرداریها فعالیت میکنند .ساختار سازماندهی میراثفرهنگی ،سلسلهمراتب و
تعیین محدودۀ تصمیمگیری دربار ۀ بناهای تاریخی در هر منطقه بر اساس تشخیص باالترین مقام در دولت فدرال یا
مجلس سنا و بر اساس طبقهبندی آثار در راستای اجرای اصل قانون مشخص میشود (.)Ringbeck 2017
 .۴ .۲اسپانیا
قانون ( )1985میراث تاریخی اسپانیا را در سه سطح طبقهبندی میکند:
 .۱آثار متعلق به سطح اول از بیشترین درجۀ حفاظت برای آثار منقول و غیرمنقول برخوردارند و در زمرۀ آثار
منحصربهفرد و واجد ارزش فرهنگی در سطح ملی و بینالمللی قرار میگیرند .پروندۀ آثار این سطح ،باید در
فهرست ثبت عمومی آثار نیز قرار گیرد؛
 .۲سطح دوم حفاظت به آثار با اهمیت باال تعلق دارد که این آثار نیز باید بهعنوان آثار ارزشمند اعالم شوند و پروندۀ
آنها نیز در فهرست ثبت عمومی آثار واجد ارزش فرهنگی درج شود؛
 .۳سومین سطح شامل همۀ آثار متعلق به میراث تاریخی اسپانیا میشود .نام این آثار در هیچ فهرستی درج
نمیشود اما قوانین برخی مناطق خودمختار نوعی فهرستبرداری برای ثبت این آثار تدارک دیدهاند (Spanish
.)Historical Heritage Law 16/1985
قانون میراثفرهنگی در «کاتالونیا» نیز شامل همین سه سطح حفاظت میشود .دفتری برای ثبت اموال فرهنگی
واجد ارزشهای ملی تأسیس شد تا آثار ارزشمند فرهنگی ثبت شوند .همچنین در مقررات فهرستبرداری میراثفرهنگی
عالوه بر آثار مذکور ،آثاری که شرایط ارزشمند بودن در مقیاس ملی را احراز نکردهاند نیز ثبت شوند .نوآوری قوانین
این منطقه ،تهیۀ فهرستی موسوم به لیست کاتالونیا بود که اشیای ثبتشده و دستهبندیشده و همۀ اقالمی که شایستۀ
حفاظت هستند ثبت میشوند (.)Pickard 2001, 275-276
 .۵ .۲پرتغال
اولین تعریف قانونی از یک بنای میراث ملی در کشور پرتغال در تاریخ  27فوریه 1894م رخ داد و با آغاز قرن بیستم
میالدی و در  24اکتبر سال 1901م در قالب فرمان «شورای آثار ملی» 21یک اقدام و دستور جدی برای طبقهبندی
آثار میراث ملی صادر شد ( .)Lopes 2015, 25طبقهبندی میراث معماری در کشور پرتغال با قوانین دقیق در راستای
حفاظت از داراییهای فرهنگی بر اساس لیستبرداری میراث شامل طبیعی و دستساخت بشر ،ملموس و غیرملموس
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و بر مبنای معیارها و ویژگیهای فرهنگی ،زیباییشناسی ،اجتماعی ،فنی و ماهیت علمی انجام شده است .آنها
ساختمانها و بناها را به شش گروه تقسیم کردند .1 :بناهای دارای ویژگیهای هنری؛  .2بناهایی كه در تاریخ هنر
تأثیر داشتهاند؛  .3بناها و تاقهای یادبود دارای قدمت؛  .4بناهای نظامی؛  .5تندیسها؛  .6آثار باستانی قبل از تاریخ این
نخستین فرایند یکنواخت و منظم بود که آثار میراث معماری را بهعنوان گنجینههای مهم ملی که نیاز به حمایت دارند،
تعریف میکرد ( .)Ibid, 21در هفتم مارس 1932م ،دولت پرتغال قانون  985/20را دربار ۀ حفاظت بر اساس ارزش
هنری ،تاریخی یا باستانشناسی آثار صادر کرد و بین آثار ملی و آثار دارای ویژگیهای عمومی تمایز قائل شد و در
نتیجه ضرورت گسترش مفهوم میراثفرهنگی را ب ه وجود آورد ( .)Idem 1994, 9با توجه به ارزش نسبی آثار میراث
معماری ،این بناها میتوانند یکی از چندین طبقهبندی را به دست آورند که عبارتاند از :آثار سطح ملی ،آثار دارای
ویژگیهای عمومی در سطح منطقهای ،محلی یا شهرداریها .طبقهبندی بر اساس معیارها و ویژگیهای میراثفرهنگی
طبق قانون مصوب  8سپتامبر سال 2001م در راستای مبانی سیاست دولت برای ارتقا و حمایت از میراثفرهنگی ایجاد
شده و شامل موارد زیر است:
ـ هنگامیکه یک دارایی بهطور کامل یا بخشی از آن برای ملت از ارزش فرهنگی قابل توجهی برخوردار باشد،
جزو آثار ملی طبقهبندی میشود که طبق قانون ،نابودی یا تخریب آن منجر به ضرر جبرانناپذیر فرهنگی خواهد شد.
ـ هنگامیکه یک دارایی با مالکیت خصوصی از ارزشهای فرهنگی در سطح ملی برخوردار باشد اما برای دولت
حفاظت از آثار ملی در اولویت باشد ،جزو آثار با منافع عمومی طبقهبندی خواهد شد و در صورت ضرر و زیان آنها،
میتواند خسارت جدی یا جبرانناپذیری به میراثفرهنگی وارد کند.
ی که یک دارایی بهطور کامل یا بخشی از آن برای یک منطقه با محل ۀ خاص (یک شهرداری معین) از
ـ هنگام 
ارزش فرهنگی برخوردار باشد و مورد حمایت آن باشد ،جزو آثار بخش شهرداریها طبقهبندی میشود که طبق قانون،
طبقهبندی اموال منقول مورد نظر شهرداریها ،فقط با رضایت صاحبان آنها امکانپذیر است (.)Law No. 107/2001
 .۶ .۲بلژیک
شبکۀ میراثفرهنگی شورای اروپا ،دربارۀ سیاستهای میراثفرهنگی در بلژیک آورده است« :این کشور فدرال از سه
جامعه و سه منطقه تشکیل شده و یک نوع قانونگذاری مختلف بهصورت همزمان در آن مورد استفاده قرار میگیرد.
بهطور خالصه میتوان گفت عملکردهای مهم حاکمیتی مانند دفاع و برقراری عدالت را دولت به عهده دارد .ایالتها
نیز امور مربوط به عموم ،مانند آموزشوپرورش را مدیریت میکنند و مقامات محلی ،مسئولیت امور مربوط به قلمرو
مناطق ،مانند برنامهریزی مکانی و مدیریت راهها و آبراهها را بر عهده دارند .میراث معماری شامل بناها ،اماکن،
مجموعههای معماری و باستانشناسی توسط مناطق اداره میشود و میراث منقول و ناملموس مانند موزهها ،اسناد و
غیره توسط جامعه اداره میشود» ( .)Council of Europe 2018cدر بین سه منطقۀ بلژیک ،منطقۀ والون دارای
یک نظام صیانتی مؤثر و سازگار با معاهدات اروپایی است .مصوبۀ والون )1991( 22مطابق با معاهدات میراث معماری
گرانادا و میراث باستانشناسی مالتا ،میراثفرهنگی غیرمنقول را در چهار گروه بناهای یادمانی شامل ساختههای
معماری و پیکرهها ،مجموعه ساختمانها ،سایتها و محوطههای باستانشناسی طبقهبندی میکند .معیارهای
انتخاب برای تعیین ارزشهای میراثی بر اساس معاهد ۀ گرانادا شامل معیارهای تاریخی ،باستانشناسی ،علمی،
هنری ،اجتماعی و فنی میباشد و معیار منظر مکمل این فهرست است .البته در عمل ،درک معیارها بهسختی صورت
میگیرد و از آنجا که هر بنا میتواند حداقل یکی از معیارها را داشته باشد ،باید جنبههای کیفی و منحصربهفرد بودن
آنها را در نظر بگیریم .عالوه بر این مقبولیت یک سبک خاص ،نظر شخص مسئول در تشخیص معیارها که ناشی
از ویژگیهای فردی ،سلیقه و نوع آموزش وی است ،تا حدودی بر انتخاب و وزندهی به معیارهای مختلف تأثیر
دارند .بنابراین برای برقراری سیاست یکپارچه و یکسان در این زمینه باید یک همکاری همیشگی بین صاحبنظران
این حوزه برای جلوگیری از تفسیرهای متفاوت ایجاد شود .حفاظت و پاسداری از میراث معماری در بلژیک به سه
شیوۀ لیستبرداری ،صیانت و ثبت انجام میشود .لیستبرداری از سال 1966م شروع شده و با توجه به غنای

اطالعات ثبتشده ،آن را به ابزاری مهم برای صیانت از این آثار و مبنای تعیین سیاستها برای حفاظت یکپارچه،
برنامهریزی و توسعه تبدیل کرده است .همزمان با لیستبرداری بنیادی ،بر اساس معیارها ،لیستهای تفصیلیتر
بهعنوان راهنمای طبقهبندی آثار نیز تهیه میشود .شاخصترین آثار که واجد ارزش بینالمللی و منطقهای هستند،
ثبت میشوند و مورد حمایتهای قانونی قرار میگیرند .این آثار تحت حمایت ویژهاند و از حق دریافت وامهای
منطقهای متناسب با شرایط موجود به مقدار بیش از  95درصد کل هزینههای مرمت برخوردارند (Pickard 2001,
 .)14-18طبقهبندی بهعنوان ابزاری برای ارتقای دانش ،باعث ایجاد یک سلسلهمراتب برای دستیابی به مدیریت
یکپارچهتر و تأثیرگذار بر روند حفاظت آثار خواهد شد .بر اساس پیادهسازی دادههای فهرستبرداری در منطقۀ والون
بلژیک ،میراث معماری به چهار گروه تقسیم میشوند:
ـ آثاری که برای دارا بودن ارزشهای منحصربهفرد و استثنایی ثبت شدهاند؛
ـ آثاری که لیستبرداری و مستندسازی شدهاند؛
ـ آثار دارای ارزش صیانت و حراست؛
ـ آثاری که صرف ًا فهرستبرداری شدهاند (.)Ibid, 22
 .۷ .۲جمهوری چک
حمایت از بناهای تاریخی و میراثفرهنگی ملموس در جمهوری چک ،با هدف محافظت ،تثبیت وضع موجود ،بهبود
و انتقال به آیندگان توسط نهادهای مدیریت عمومی و همچنین طیف وسیعی از جامعه ،صاحبان بناهای فرهنگی و
صاحبان امالک و مستغالت واقع در مناطق تحت حفاظت صورت میگیرد .طبق قانون مربوط به حفاظت از بناهای
تاریخی ( )1987و اصالحات بعدی آن ،مجموعهای نفیس و منحصربهفرد از مهمترین آثار میراث معماری لیست شده
و از حفاظت بیشتری برخوردارند ( .)Act No. 20/1987اولویتهای ملی مربوط به حفاظت از میراث معماری در
جمهوری چک شامل موارد زیر است:
ـ تهیۀ قانون جدید در مورد وضعیت حفظ آثار و حفاظت از میراث باستانشناسی؛
ـ بهروزرسانی و دیجیتال کردن فهرست آثار فرهنگی؛
ـ تعامل و ایجاد همکاری با وزارت کشور در بازرسیهای پیشگیرانۀ دورهای از سیستمهای امنیتی در اماکن تاریخی
و یادمانی؛
ـ مشارکت فعال در اجرای کنوانسیون منظر فرهنگی اروپا؛
ـ ترویج و تشویق بهکارگیری علوم میراثفرهنگی در سیستم مدارس ابتدایی و متوسطه (Council of Europe
.)2018d
طبقهبندی آثار میراثفرهنگی بر اساس ارزش آنها ،در رژیم کمونیستی جمهوری چک ،عواقب ناخوشایندی داشت
و پس از سال 1989م لغو شد .فقط گروه «آثار فرهنگی ملی» شامل  134اثر دارای ارزشهای برجسته و منحصربهفرد
که توسط دولت جمهوری چک واجد اهمیت ملی اعالم شدند ،مورد حفاظت قرار گرفتند .سطح افزایشیافتۀ پاسداری
از آنها و جنبۀ تخصصی محافظت از آنها ،مستقیم ًا بر عهدۀ وزارت فرهنگ مؤسسۀ دولتی مرکزی حفاظت از
میراثفرهنگی نهاده شده است (.)Pickard 2001, 48
سیستم حفاظت از آثار ملی بر پایۀ عدم تمرکز وظایف و فعالیتهای دولتی در سطح ملی و تفویض اختیارات اجرایی
حفاظت از بناهای تاریخی به نهادهای مختلف در سطح منطقهای ،شهرداریها و مقامات محلی استوار است205 .
شهرداری در جمهوری چک با هماهنگی «مؤسسۀ میراث ملی» 23و زیر نظر وزارت فرهنگ ،امور مربوط به اداره و
نگهداری و توسعۀ مفاهیم حفاظت از بناهای تاریخی ،شناسایی و اعالم امالک بهعنوان آثار فرهنگی و تدوین برنامههای
کمک مالی را برای صاحبان آثار تاریخی بر عهده دارند .همچنین این شهرداریها موظفاند بهصورت رایگان به صاحبان
بناهای تاریخی و نواحی تحت حفاظت خود مشاور ۀ تخصصی و رایگان در زمینۀ روش و دستورالعملهای حفاظت ارائه
دهند (.)Council of Europe 2018d
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 .۸ .۲دانمارک
در این کشور ابتدا فقط ساختمانهای تاریخی و دارای ارزش معماری کالسیک برای حفاظت به جامعه معرفی میشد
تا اینکه قانون حفاظت از بناها در سال 1918م تصویب شد .بر اساس این قانون وظیف ۀ جامعه است که از ارزشمندترین
گنجینههای معماری حمایت کند و همچنین منافع جامعه را مهمتر از منافع شخصی بداند .در ابتدا تالش برای حفاظت
از میراث ساختهشده از طریق این قانون ،مختص بناهای آسیبپذیر و نفیس بدون توجه به نوع مالکیت آنها بود .برای
به رسمیت شناختن بناهای بزرگ و مدرن قرن بیستم ،بر اساس این قانون ،معیار قدمت برای شمول از  100سال
به  50سال تغییر یافت و ساختمانهای جدیدتر نیز لیستبرداری شدند؛ بنابراین از مفهوم «بناهای فهرستشده» با
قدمت حداقل  50سال و یک سطح پایینتر با عنوان «بناهای واجد ارزش حفاظت» استفاده شد که اغلب در خصوص
سازوکارهای برنامهریزی محلی به کار میرود .مسئولیت حفاظت از آثار میراث معماری در مالکیت وزارتخانهها و
سازمانهای دولتی بر عهدۀ خود این نهادهاست؛ با اینحال ،یک طرح طبقهبندی برای این ساختمانها توسط «آژانس
کاخها و امالک وزارت مسکن و شهرسازی» تهیه شده است که در آن حدود مداخله باید به آژانس ارسال شود و مجوز
دریافت کند .مسئولیت نگهداری از باغها و کاخهای سلطنتی آژانس ملی جنگل و طبیعت است .ابنیۀ ثبتی با مالکیت
عمومی در مراتب باالی این دستهبندی قرار دارند .نقشۀ هرگونه تعمیر و مداخله در این ساختمانها باید به آژانس که
24
عهدهدار صیانت از بناهاست ،ارسال شود« .قانون بناهای فهرستشده و حفاظت از ساختمانها و محیطهای تاریخی»
در  13نوامبر  1997به تصویب رسید .هدف قانون حفاظت از بناهای قدیمی با ارزش ویژۀ معماری ،فرهنگی ،تاریخی
یا زیستمحیطی است و مفهوم «بناهای واجد ارزش حفاظت» را در برنامهها و طرحهای شهری ،در معنای وسیعتر
مشخص میکند (.)Pickard 2001, 75-76
فرایند شناسایی آثار میراث معماری که برای حفاظت در نظر گرفته شده بود ،ابتدا توسط موزۀ ملی انجام شد .بررسی
بر روی ابنیۀ سنتی روستایی ،خانههای شهری و امالک بزرگ در سراسر کشور انجام شد .در دهههای اول ساختمانها
برای حفاظت بر این مبنا فهرست شدند .این روش در سال های  1960تا 1980م توسعه و ادامه یافت .به همین ترتیب،
فهرستی از ساختمانهای معمولی مانند ایستگاههای راهآهن یا کار معماران خاص پدید آمد (.)Ibid, 78
 .۹ .۲جمهوری اسلواکی
طبق گزارش شبکۀ میراثفرهنگی شورای اروپا ( ،)2018آثار و مکانهای تاریخی ،نشانهای از میراث تاریخی ،معنوی و
مادی جمهوری اسلواکی و منبع هویت ،آموزش ،آگاهی تاریخی و میهنپرستی شهروندان این کشور است .سیاستهای
میراث تاریخی در اسلواکی ابزاری برای تابآوری اجتماعی ،وحدت مدنی و تفاهم بین گروههای قومی و مذهبی هستند.
اسلواکی آثار فرهنگی خود را در سه گروه ساختمانهای تاریخی یا میراث معماری ،مناظر فرهنگی و محوطههای
باستانشناسی طبقهبندی کرده است .این داراییهای باارزش فرهنگی ،مؤلف ۀ مهم توسعۀ اقتصادی این کشور ب ه حساب
میآیند؛ بنابراین حفاظت و استفاد ۀ مناسب از آنها به بهبود کیفیت زندگی کمک میکند ،اشتغال را افزایش میدهد و
بهعنوان یک عامل مهم توسعه برای مناطق اسلواکی عمل میکند .بر اساس «مادۀ  ،44بند  2قانون اساسی جمهوری
اسلواکی» ،25حمایت از میراثفرهنگی جزو منافع عمومی است .اولویت اصلی حفظ منظم اصالت و یکپارچگی بناهای
فرهنگی ملی و اماکن میراثفرهنگی با تأکید بر جلوگیری از خراب شدن کالبدی ،درج الزامات حفاظت از میراث در
طرحهای برنامهریزیهای مکانی ،ترویج فعالیتهای مدنی و حمایت از توسعۀ پایدار منطقهای و محلی همپیوند با
میراثفرهنگی است .اولویت دیگر مربوط به بهبود دسترسی به میراث با استفاده از فناوری نوین و روند دیجیتالی
شدن محتوای فرهنگی است .حفاظت و استفاده از میراث ،به منافع عمومی و به مسئولیت صاحبان آن بستگی دارد.
دارندگان آثار فرهنگی در سطح ملی وظیفۀ قانونی دارند تا از حفظ و نگهداری اموال میراث خود اطمینان حاصل کنند.
جمهوری اسلواکی یک سیستم بودجۀ چندمنظوره در فرهنگ ایجاد کرده و از طریق برنامۀ یارانۀ وزارت فرهنگ ،با شعار
«بیایید خانههای خود را بازسازی کنیم» 26با پرداخت حداکثر  95درصد از هزینههای قابل قبول ،از فعالیتهای حفاظت
از میراثفرهنگی حمایت و پشتیبانی مستقیم میکند .مؤسس ۀ حفاظت از ميراث در جمهوري اسلواكي بهعنوان یک

مجموعۀ مديريتی ویژه با هماهنگی وزارت فرهنگ به نمایندگی دولت مركزي ،رویكردهای حفاظت از میراثفرهنگی
را تعریف میكند ،دستورالعملهای اولویتبندیشده را تنظیم میكند ،اجرای آن را در سطوح پایین مدیریت دولتی
هماهنگ میكند و شرایط سیستم یارانهها و بودجه را تعیین میكند .چهارچوب قانونی ارائهشده توسط قانون «حفاظت
از بناها و بناهای تاریخی سال  ،27»2002حمایت از آثار طبقهبندیشده را بر اساس موارد زیر به رسمیت میشناسد.
ـ بناهای یادبود در سطح ملی (شامل ساختمانها ،مکانهای باستانی و اشیای منقول)؛
ـ سایتها و چشماندازهای تاریخی طبقهبندیشده بهعنوان ذخیرۀ حفاظت (با اهمیت زیاد از نظر ارزشهای میراثی)؛
ـ نواحی و مناطق حفاظتشده (با اهمیت کمتر از ارزشهای میراثی) (.)Council of Europe 2018e
 .۱۰ .۲گرجستان
28
بر اساس «قانون حفاظت از میراثفرهنگی گرجستان» که در سال 1999م در مجلس این کشور تصویب شده ،انواع
و سطوح مختلفی در سه گروه آثار منقول ،آثار غیرمنقول و آثار ترکیبی تعریف شده است ( .)Pickard 2001,115طبق
این قانون ،میراثفرهنگی غیرمنقول به شرح زیر دستهبندی شدهاند:
ـ محوطههای باستانشناسی (شهرهای باستانی و سکونتگاههای روستایی)؛
ـ بناهای یادبود (مکانهای مرتبط با یک واقع ه تاریخی ،رویداد یا شخص)؛
ـ پارکهای شهری و مناظر تاریخی؛
ـ میراث معماری (ساختمانها و مجموعهها ،قلعهها ،بناهای مذهبی و)...؛
ـ آثار مهندسی تاریخی (پلها ،تونلها ،کانالها ،قناتها و)...؛
ـ بناهای مهم مربوط به توسع ۀ علم ،فناوری یا صنعت (.)Chubinashvili 2008, 20
با توجه به قانون میراثفرهنگی گرجستان ( 29)2013بر مبنای معیار و ارزشهای فرهنگی ،تاریخی ،هنری،
زیباییشناسی خاص یا در ارتباط با رویدادی تاریخی ،درجهبندی آثار تاریخی در سه سطح صورت میگیرد.
ـ اول آثار غیرمنقول فرهنگی دارای اهمیت ملی که توسط نخستوزیر برای ثبت در فهرست میراث جهانی یونسکو
معرفی میشود؛
ـ دوم آثار غیرمنقول فرهنگی دارای اهمیت ملی که توسط وزیر میراثفرهنگی و مصوبۀ دولت در فهرست آثار ملی
قرار میگیرند؛
ـ سوم آثار غیرمنقول فرهنگی با اهمیت محلی (.)Law of Georgia No. 1330
وزارت آموزش ،علوم ،فرهنگ و ورزش گرجستان بر حفاظت از میراثفرهنگی در این کشور نظارت میکند،
سیاستهای میراثفرهنگی را تنظیم و اجرا میکند ،قوانین و روند اجرایی را برای این فعالیتها وضع میکند ،مناطق و
30
مقررات حفاظتی را تنظیم و برای تصویب به کابینۀ وزیران ارسال میکند« .آژانس ملی حفظ میراثفرهنگی گرجستان»
نیز یک نهاد حقوقی عمومی است که مسئول اجرای سیاست میراثفرهنگی ملی این کشور میباشد .این مؤسسه بر
اساس قانون  3نوامبر 2008م« ،رهبری و اجرای فعالیتها برای شناسایی ،حفاظت ،توانبخشی و ارتقای میراثفرهنگی
ملموس و ناملموس»« ،کنترل و نظارت بر داراییهای فرهنگی شامل میراث ملموس و ناملموس در قلمرو گرجستان»،
«ارتقای دانش و تخصص در زمین ۀ میراثفرهنگی»« ،تسهیل در اجرای کنوانسیونها و منشورهای بینالمللی در زمینۀ
میراثفرهنگی» و «تهیۀ لیست آثار تاریخی ملموس و ناملموس و ثبت بهعنوان پیشزمینهای برای طبقهبندی» را به
این نهاد واگذار کرده است (.)Council of Europe 2018f
 .۱۱ .۲جزایر مالت
طبقهبندی آثار میراث معماری با توجه به معیارها در سه سطح صورت میگیرد .اصلیترین مؤلفه برای تعیین سطح آثار
مانند یک کلیسای روستایی تاریخی یا کلیسای جامع ،به ارزشهای حائز اهمیت اثر از نظر تاریخ ،ویژگیهای معماری،
کیفیت زیباییشناسی و ...بازمیگردد .بهرغم تأثیر مؤلف ۀ قدمت بر طبقهبندی ،نباید آن را مهمترین معیار دانست.
درجهبندی آثار میراث معماری در «برنامۀ ساختاری جزایر مالت» )1990( 31مشخص شده و بهخوبی وضعیت سطح
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حفاظت الزم برای هر طبقه از آثار را روشن میکند.
ـ سطح  :1ساختمانهای با جذابیت منحصربهفرد معماری یا تاریخی که باید بهطور کامل حفظ شود .تخریبها یا
تغییرات مؤثر بر بستر قرارگیری یا تغییر در ظاهر خارجی یا داخلی اثر از جمله تغییر هریک از متعلقات محوطۀ حیاط
ساختمان ممنوع است .همۀ مداخالت مجاز باید در چهارچوب مرمت و احیای علمی پیش برده شوند؛ فقط در شرایط
استثنایی که تغییرات داخلی برای حفظ کاربری بنا ضرورت یابد ،انجام آن مجاز خواهد بود.
ـ سطح  :2بناهای نسبت ًا جذاب بهلحاظ معماری یا تاریخی که در خاطرۀ بصری یک منطقۀ حفاظتشده شهری
حضور دارند .بهطور معمول اجاز ۀ تخریب و نوسازی برای چنین بناهایی صادر نمیشود .تغییرات داخلی فقط به شرطی
مجاز است که کار با دقت انجام شود و کمترین آسیب به هویت و انسجام معماری بنا وارد نیاید.
ـ سطح  :3ساختمانهای بدون اهمیت تاریخی و کمترین جذابیت معماری در این سطح قرار میگیرند .در صورت
احداث بنای جایگزین در تطابق و سازگاری با بستر و محیط اطراف ،تخریب این ابنیه مجاز است (Structure Plan
.)1990, 77
برنامۀ ساختاری جزایر مالت ،نظام طبقهبندی جداگانهای را برای میراث باستانشناسی در چهار سطح تعیین کرده
است :سطح یک :باالترین اولویت حفاظت؛ سطح دو :اهمیت بسیار زیادی دارد و باید به هر قیمتی محافظت شود .سطح
سه :برای حفظ آن نباید از هیچ تالشی دریغ کرد اما ممکن است پس از تحقیق ،مستندسازی و فهرستبرداری روی
آن پوشانده شود .سطح چهار :در زمرۀ آثاری که بهواسطۀ نمونههای پرشمار دیگر کام ً
ال شناختهشده هستند .پیش از
پوشاندن یا تخریب باید عملیات مستندنگاری و فهرستبرداری بهطور کامل صورت گیرد .بهرغم وجود شباهتها میان
ت زیادی میان این دو نظام وجود دارد (Pickard
نظام طبقهبندی میراث معماری و محوطههای باستانشناسی ،اما تفاو 
.)2001, 237
 .۱۲ .۲جزیرۀ جرسی
در «جزیرۀ جرسی» 32ساختمانها و سایتهای دارای اهمیت از نظر دارا بودن معیارهای ششگان ۀ «تاریخی»،
«معماری»« ،باستانشناسی»« ،سنتی»« ،علمی» یا «هنری» ،تحت بیانیۀ «سیاست موقت برای حفاظت از بناهای
تاریخی 1998م» 33بهصورت قانونی ثبت میشوند و با یک سیستم درجهبندی در دو سطح «بناهای با ویژگی محلی» 34و
ی منحصربهفرد» 35مورد طبقهبندی قرار میگیرند .در سال 2007م نیز توسط وزیر راهنمای برنامهریزی
«بناهای با ویژگ 
تکمیلی در خصوص باستانشناسی را تدوین و منتشر کرد که بر اساس آن محوطههایی که از جنب ۀ باستانشناسی دارای
حساسیت بودند ،در سه سطح «دارای ویژگی منحصربهفرد»« ،36سایتهای باستانشناسی» 37و «مناطق دارای پتانسیل
باستانشناسی» 38طبقهبندی شد (.)Clark 2008, 28
 .۱۳ .۲بریتانیا
 .۱ .13 .۲انگلیس
موضوع حفاظت و حمایت از بناهای تاریخی در انگلستان ،بر تالشهای فردی استوار بوده است؛ حتی در قرن بیستم
نیز نگهداری و تعمیر کلیساهای جامع ،اساس ًا بر پشتیبانی مالی بخش خصوصی متکی بوده است .روحیۀ فردی حاکم بر
مرمت در انگلستان را میتوان در تأسیس «انجمن حمایت از بناهای باستانی» 39در سال 1877م و «بنیاد ملی» 40در سال
1895م یافت که آثار و اموال فرهنگی ،تاریخی دارای اهمیت را برای حفاظت تحت پوشش گرفت (یوکیلهتو ،1394
 .)206با تصویب قانون «یادمانهای باستانی» در سال 1882م ،فهرستی از بناها و مجموعههای یادمانی پیش از تاریخ
مانند استون هنج را در بر میگرفت ،توسط انگلیسیها تهیه شد .پس از جنگ جهانی اول ،فهرستبرداری فعالتر شد،
اما پس از جنگ جهانی دوم و در سال 1947م بود که فهرستبرداری بر اساس «قانون برنامهریزی شهر و کشور سال
1947م» 41بهعنوان ابزاری قانونی برای حمایت از بناهای تاریخی ،مقبولیت عامه یافت و از آن پس سیستم قانونگذاری
انگلیسیها در این زمینه ،بهعنوان مدلی برای دیگر کشورها نگریسته شد (همان .)207 ،اولین فهرست با عنوان «لیست
نجات» 42بهعنوان یک اقدام اضطراری پس از بمباران گسترد ۀ جنگ جهانی دوم ،با هدف شناسایی ساختمانهای خاص

با اولویت ضرورت حفاظت و بازسازی پس از جنگ تهیه شد و تا امروز این لیست بر اساس معیارهای دیگر توسعه یافته
است ( .)Tunnicliffe 2017در متن قانون 1947م آمده است« :یک لیست از بناهای منحصربهفرد و خاص معماری یا
تاریخی ،با هدف راهنمایی مقامات محلی برای انجام وظایف خود در زمین ۀ حفاظت تهیه و تدوین گردد ».لیستبرداری
و در دسترس بودن آن برای عموم ،تأثیر فراوانی بر مدیریت تغییر بناهای تاریخی داشت .لیستبرداری و طبقهبندی
ساختمانهای دارای ارزش معماری یا تاریخی ،کلید اصلی برنامهریزی و حفاظت شهری است .ویرانیهای جنگ جهانی
دوم و اشتیاق بینهایت جوامع به یک دنیای قویتر و جدید پس از سال 1945م ،بر تهدید آسیبپذیری و خطرپذیری
میراث افزود و نیاز به حمایت و حفاظت از مکانهای تاریخی بهطور جدی آشکار شد .هماکنون حدود چهارصد هزار
بنای ثبتشده در «فهرست میراث ملی انگلیس» 43وجود دارد و بیشتر جمعیت این کشور در فاصلهای چندکیلومتری از
محل زندگیشان ،حداقل با یکی از آثار ثبتشده در ارتباط خواهند بود.
در زمین ۀ نحو ۀ طبقهبندی و تعیین آثار برای قرارگیری در لیست میراث ملی انگلیس ،انتقادهای بیاساس وجود دارد
مبنی بر اینکه در نظام انتخاب بناها ،کاخها ،ساختمانهای سلطنتی و خانههای بزرگ مورد نظر قرار گرفتهاند ،درحالیکه
اولین فهرستها و لیستبرداری در سال 1947م برای حفاظت و حمایت شامل «انبارها و ساختمانهای روستایی،
کلیساهای عادی ،بناهای عمومی ،فضاهای شهری ،خانۀ اجتماع دوستان ،44ادار ۀ پست ،بانکها و دادگاهها» بود .در واقع
ث مشترک و بافتهای سنتی که به همۀ طبقات اجتماعی تعلق دارد ،برای مردم جامعه آشناست
میتوان گفت این میرا 
و بهطور روزانه همه با آنها در ارتباطاند ،بهعنوان قلب آثار میراث ملی است و باید در اولویت حمایت و محافظت قرار
گیرد .با مروری اجمالی بر لیست آثار میراث ملی ،میتوان تعداد بسیاری از ساختمانهای همپیوند با جنبههای زندگی
مردم را بهعنوان نمایندۀ «زندگی عادی» 45مشاهده کرد ( .)Mays 2017یکی از موضوعاتی که در «قانون برنامهریزی
شهر و کشور سال 1947م» مورد توجه قرار گرفت ،مسئلۀ مالکیت زمین و ساختمانها بود .بر اساس این قانون آزادی
عمل در تغییر و توسعۀ بناها محدود شد و مالک برای تعمیر ،بازسازی یا استفادۀ مجدد از زمین خود میبایست از مقامات
محلی مجوز دریافت کند .این روند به حمایت و حفاظت از ارزشهای محلی و محیطهای طبیعی و تاریخی ساختهشده
توسط بشر کمک بسیاری کرد و میتوان گفت این موضوع یکی از موفقیتهای بزرگ سیستم برنامهریزی پس از
جنگ جهانی دوم است .با ایجاد محدودیت در توسعه و تغییر ساختمانها ،در طول زمان اندکی ،نیازها و فشارها برای
تأمین مسکن گستردهتر شد ،بنابراین ساکنان این مناطق به حفاظت ،تعمیر و بازسازی بناهای تاریخی تحت نظارت
دولت محلی و بر اساس ضوابط قانونی ترغیب و تشویق شدند ( .)Stevens 2017در این حال میراث ،امروزه یکی از
مهمترین فرصتهای اقتصادی شهرها و مناطق محسوب میشود ،بنابراین لیستبرداری و طبقهبندی آثار میراث ملی
ش رو باید همواره بازبینی شود و تکامل یابد ،زیرا ما در
انگلیس برای ماندگاری و پیشرفت در مواجهه با چالشهای پی 
زمانهای مختلف زندگی میکنیم (.)Lovell 2017
«فهرست میراث ملی انگلستان» 46از سال 2011م بهعنوان تنها مرجع رسمی ثبت آثار میراث معماری ملی در
انگلستان راهاندازی شده و برای هدایت و استفاد ۀ عموم مردم بر اساس معیارهای ثابت ،بیست سند راهنما که تمام
گونههای مختلف بناهای باارزش و ساختمانهای تاریخی را تحت پوشش قرار میدهد ،انتشار یافته است .سیستم
لیستبرداری و طبقهبندی ساختمانها در انگلستان در سراسر جهان بهعنوان یک سیستم قوی و پاسخگو مورد استقبال
قرار گرفته است .فرایند لیستبرداری و طبقهبندی و انتخاب آثار بر مبنای معیارها ،ممکن است در ابتدا یک تمرین
ش و حفظ اعتبار لیست ملی ،نیاز به قضاوت
ساده به نظر برسد ،اما روند آن بسیار پیچیده است و برای اطمینان از ارز 
آگاهانه دارد .بسیاری از ویژگیهای آثار از نظر معماری یا تاریخی جالب توجه هستند؛ اما برای ثبت در لیست ملی باید
دارای خصوصیات منحصربهفرد و مورد توجه ویژه باشد .معیارهایی که بدین منظور در نظر گرفته میشود شامل قدمت
و نادر بودن ،طراحی ،ویژگی هنری ،فرم پالن ،تکنیکهای ساختمان ،مواد ،کیفیت و چگونگی بقای یک ساختمان
است ( .)Mays 2017, 28به هنگام ارزیابی یک اثر که دارای ویژگی خاصی است و باید به فهرست اضافه شود ،از
معیارهای زیر استفاده میشود:
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ارزش معماری :باید در طرح معماری ،دکوراسیون یا استادکاری دارای اهمیت باشد .همچنین ارزش خاص ممکناست برای نمونههای ملی به گونهها و تکنیکهای خاص بناها اطالق شود .ساختمانهایی که نوآوریهای فناوری
یا استعداد هنری را نشان میدهند نیز میتوانند در لیست قرار گیرند؛
ارزش تاریخی :باید نشاندهند ۀ جنبههای مهم اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی یا ارتباط نزدیکی با افراد مهم در سطحملی باشد .بهطور کلی آنها باید کیفیتی از ساختوساز و ساختار فیزیکی برای توجیه حمایت قانونی ارائهشده توسط
قانون را داشته باشند؛
نادر بودن :تاریخی بودن یک بنا و وجود نمونههای کمنظیر از آنها ،احتمال باالیی برای داشتن ارزشهای خاصیک اثر را دارد .البته تاریخ نشاندهندۀ دورههای احتمالی ویژگی اثر است و مطلق نیست؛
شایستگی زیباییشناسانه :ظاهر یک ساختمان ـ شایستگی معماری ذاتی و ارزش گروهی ـ یک مؤلفه مهم دربررسی درخواست برای لیستبندی محسوب میشود .اما ارزشهای خاص یک بنا همیشه در کیفیت بصری بیرونی
آن منعکس نمیشود .بناها به دالیل نوآوریهای فناوری یا نشان دادن جنبههای خاصی از تاریخ اجتماعی و
اقتصادی ،ممکن است دارای کیفیت کم بصری باشند؛
 ُحسن انتخاب :جایی که یک ساختمان برای فهرست در درجۀ اول با تأکید بر ارزشهای خاص معماری انتخابمیشود ،این واقعیت که ساختمانهای دیگر با کیفیت مشابه در جایی دیگر وجود دارد ،احتما ًال مورد توجه نیست .با
این حال ،یک ساختمان ممکن است بهطور کلی فهرستبندی شده باشد ،زیرا نشاندهندۀ نوع خاص تاریخی است
تا اطمینان حاصل شود که نمونههایی از این نوع حفظ میشوند .لیستبندی در شرایطی که تعداد قابل توجهی از
ساختمانها با کیفیت و نوع مشابه باقی مانده ،عمدت ًا مقایسهای است و نیاز به حسن انتخاب دارد .در چنین شرایطی،
سیاست دولت انتخاب مهمترین و کمنظیرترین اثر از یک گونه است؛
ارزشهای ملی :تأکید بر این معیارها که برای ایجاد یکپارچگی انتخاب صورت میپذیرد ،این است که نهتنها تمامبناهای معماری با ارزش ذاتی معماری در لیست قرار بگیرند ،بلکه مهمترین ساختمان منطقهای که نقش عمدهای
در تاریخ ملی ایفا میکند نیز در لیست قرار بگیرد .برای مثال بهترین نمونهها از ساختمانهای بومی محلی ،بهطور
معمول ثبت میشوند زیرا اهمیت سنتهای محلی را نشان میدهند.
وضعیت حفاظت :وضعیت حفاظت بنا تأثیر چندانی بر تصمیم برای ارزشهای خاص یک اثر در زمان سنجشآن برای قرارگیری در لیست ندارد و بر اساس معیارهای قانونی تعیینشده صرفنظر از وضعیت تعمیر آن ارزیابی
میکنند (.)Principles of Selection for listed Buildings, 2010
پاول دروری ( )2013معتقد است مفهوم حفاظت از میراث معماری در حال توسعه و تغییر است .با توجه به قوانین
و سیاستهای موجود در انگلیس و بهطور کلی امروزه در سراسر اروپا ،اهمیت بناها و مکانهای تاریخی ،بدون در نظر
گرفتن مالکیت اصلی آنها ،بهعنوان منافع عمومی و ملی به رسمیت شناخته شده است .با این حال در مورد اینکه
کدامیک از ساختمانها و مناطق برای حمایتهای قانونی بهاندازۀ کافی دارای ارزش هستند ،تفاوتهای بسیاری وجود
دارد؛ هم بهلحاظ کمی (تعداد ساختمانها و مناطق) و هم از نظر کیفی (ارزشهای نسبت دادهشده به آنها) .اگرچه
ارزشهای موجود در برخی از این مکانها برای مدت طوالنی برای مردم شناخته شده است ،نوع نگرشها در درون
یک فرهنگ بهسرعت در حال تحول و تغییر است .بنابراین حفاظت به یک آگاهی از تغییرپذیری در ارزشهای میراثی
نیاز دارد ( .)Drury 2013, 5هدف اصلی طبقهبندی ،ابزاری برای مقامات محلی در زمینۀ مدیریت تغییر بناها و حفاظت
از محیطهای تاریخی است و با توجه به وظایف و مسئولیتهای قانونی آن ،فرایند اقدام آن بر اساس ارزیابی دقیق
صورت گیرد .طبقهبندی آثار میراث معماری بهطور مستقیم در ارزش اقتصادی بافت تاریخی و بهطور غیرمستقیم در
هوای پاک ،ترمیم محیطزیست و توانبخشی ذهن و جسم ساکنان محالت تأثیرگذار است و باعث بهبود بنیادی رفاه و
47
کیفیت زندگی میشود .برای سهولت در فرایند مدیریت و تغییر آثار میراث معماری به شرح زیر درجهبندی میشوند:
ـ درجه  :Iساختمان دارای ویژگیهای استثنایی؛

ـ درجه  :*IIساختمانهای بسیار مهم دارای اهمیت؛
ـ درجه  : IIساختمانهای با ویژگی خاص (.)Mays 2017, 28
 .۲ .13 .۲اسکاتلند
در اسکاتلند نهادی با عنوان «محیطزیست تاریخی اسکاتلند» 48بر اساس اساسنامۀ مورد تأیید دولت ،مسئولیت حفاظت
از حدود  47300ساختمان را بر عهده دارد .معیارهای کلیدی ،شبیه به معیارهای انگلیس اعمال میشود ،اما اصول
انتخاب شامل «قدمت و نادر بودن و ویژگی معماری یا تاریخی» است ( .)Ibid, 29ساختمانهای لیستبرداریشدۀ
اسکاتلند بر اساس قانون «برنامهریزی ساختمانهای لیستشده و محوطههای حفاظتی اسکاتلند سال 1997م» 49شامل
آثار دارای «معماری منحصربهفرد یا معماری تاریخی» 50هستند که هم ۀ آنها تحت حمایتهای قانونی قرار دارند.
میراث معماری اسکاتلند بهمنظور بهبود و تسهیل در مدیریت تغییر و حفاظت به سطحهای زیر طبقهبندی شدهاند:
ـ طبقهبندی  :Aساختمانهای دارای اهمیت در سطح ملی و بینالمللی یا نمونههای اصیل از سبک معماری ،دورۀ
تاریخی یا گون ۀ خاص ساختمان.
ـ طبقهبندی  :Bساختمانهای دارای اهمیت در سطح منطقهای؛ یا نمونهای از دورههای تاریخی ،شیوۀ معماری یا
گون ۀ ساختمان که تغییر یافته است.
ـ طبقهبندی  :Cساختمانهای با اهمیت محلی که نشاندهندۀ بناهای سنتی و ساده هستند؛ یا بناهای گروهی
طراحیشده مانند امالک و مجموعههای صنعتی را شامل میشود (.)Idem 2016, 79
 .۳ .13 .۲ولز و ایرلند شمالی
51
مسئولیت حفاظت و لیستبرداری در ولز بر عهد ۀ «سرویس دولتی محیطزیست تاریخی» است .در بررسیهای اولیه
در منطقۀ ولز ،تا پایان سال 2005م ،حدود سیهزار اثر شناسایی و لیستبرداری شدهاند .معیارهای انتخاب و طبقهبندی
هماهنگ و مشابه با قوانین انگلستان است .با تصویب «قانون محیطهای تاریخی» 52در سال 2016م و اقدامات مربوط
به آن ،اتفاق بسیار خوبی در حوز ۀ مدیریت و حمایت از میراث ولز رخ داد .با تصویب این قانون ،ولز شاهد تغییر ساختار
و تولدی دوباره در زمین ۀ حفاظت بود (.)Idem 2017, 30
لیستبرداری در ایرلند شمالی بهعهد ۀ بخش محیطزیست تاریخی است .بیش از  8860ساختمان تحت نظارت این
نهاد قرار دارند و مجوز مرحل ۀ دوم شناسایی و لیستبرداری توسط دولت در حال تصویب است .این فرایند توسط معماران
داخلی و تیم حفاظت ایرلند شمالی با معیارهای مورد استفاده در انگلیس انجام میشود ( .)Ibid, 30میراث معماری در
ایرلند شمالی در پنج سطح طبقهبندی شدهاند:
ـ درجۀ  :Aساختمانهای دارای اهمیت ویژه برای ایرلند شمالی شامل مجموعههای معماری که دارای حداقل تغییر
هستند و نمونههای خوب از برخی سبکها یا دورههای تاریخی مهم باشد.
ـ درجۀ  :+Bساختمانهای ویژه و منحصربهفردی که ممکن است از وضعیت  Aبرخوردار باشند ،اما بهدلیل اشکال
در طراحی ،افزودنیهای جزئی و تغییرات ناچیز دارای کیفیت پایینتری هستند.
ـ درجۀ  :Bساختمانهای دارای اهمیت محلی و نمونهای خوب از یک دوره یا سبک خاص معماری.
ـ درجۀ  :B1ساختمانهای دارای اهمیت گستردهای از ویژگیهای داخلی یا دارای یک یا چند ویژگی مهم و خاص.
ـ درجۀ  :B2ساختمانهایی که بهدلیل دارا بودن فقط چند ویژگی ،واجد شرایط برای قرارگیری در لیستاند؛ برای
مثال یک ساختمان در یک منطقۀ حفاظتشده که کیفیت ظاهری معماری آن باالتر از استاندارد عمومی سایر
ساختمانهای منطقه است (.)Donnelly 2011, 42

 .۳جمعبندی رویکردها و سیاستهای طبقهبندی میراث اروپا

قبل از هرگونه برنامهریزی برای مداخله در داراییهای فرهنگی و بهمنظور تسهیل در مدیریت آنها ،طبقهبندی و تطبیق
با وضع موجود آثار کمک زیادی خواهد کرد ( .)Llamas et al. 2017, 2طبقهبندی در زمین ۀ آثار میراث معماری بهدلیل
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ارزش و اهمیت فرهنگی ،اجتماعی آنها و تأثیر اقتصادی بر محیط پیرامون و همچنین رشد گستردۀ تهدیدها و سرعت
فزایند ۀ تغییرها ،مسئلۀ مه م و تأثیرگذاری بر تفسیرها و تحلیلهاست ( .)Remondino 2011, 1104معیارهای مورد
استفاده در کشورهای توسعهیافتۀ اروپایی در راستای انتخاب آثار برای حفاظت و طبقهبندی نظیر ارزشهای تاریخی،
باستانشناسی ،هنری ،علمی ،اجتماعی یا فنی معمو ًال با ترکیبی از همین اصطالحات یا معادل آن تعیین و تعریف
میشوند .برای مثال اصطالحات «چشمانداز» (والون ،بلژیک)« ،معمارانه» (دانمارک ،مالت و بریتانیا) ،زیباییشناسانه
(گرجستان و فرانسه)« ،دیرینهشناسانه» (مالت و اسپانیا)« ،قومشناسانه» (فرانسه ،ایتالیا و اسپانیا)« ،معنوی» و «مذهبی»
(بهترتیب در گرجستان و ایرلند) ،برای مؤلفههایی چون «جذابیت»« ،کیفیت»« ،ارزش» یا «اهمیت» به کار میروند.
ارزشهای اجتماعی نیز با اصطالحاتی چون «جاذبۀ عمومی»« ،رویدادها» یا «افراد برجسته در تاریخ» و «رویدادهای
مهم نظامی» تعریف میشوند ،حالآنکه ممکن است مالحظات محیطی و اقتصادی نیز به کار گرفته شوند.
تعیین طبقهبندی آثار میراث معماری به روشهای مختلفی صورت میگیرد و روند انجام و تصمیمگیری دربارۀ
این فرایند اغلب با توجه به اصول و معیارهای کلی ،بر اساس مشورت گروههای ذینفع و بر پایۀ خرد جمعی صورت
میگیرد .در مورد اینکه آیا حفاظت از نظر اولویتبندی باید در یک سطح انجام شود یا نیازمند تعریف سطوح مختلفی
ف نظر وجود دارد و رویکردهای متعددی مطرح است ،با این حال بر اساس بررسیهای انجامشده
است ،همچنان اختال 
در نمونههای موردی ،همۀ کشورهای توسعهیافتۀ اروپا بر موضوع طبقهبندی آثار میراث معماری بهعنوان یک ابزار
مدیریتی در سطحهای مختلف برای حفاظت تأکید دارند و در قوانین بنیادی کشورها به آن پرداخته شده است .با توجه به
موارد بیانشده ،استدالل مبتنی بر ضرورت طبقهبندی میراث معماری و تعیین سطوح مختلف حفاظت را باید در مسائل
اقتصادی و مدیریتی جستوجو کرد .با توجه به محدویتهای مالی در کشورها ،قرارگیری در سطح باالتر ،تضمینکنندۀ
اولویت بیشتر در پشتیبانی است .برای فرایند مدیریت و حفاظت و در نهایت احیای آثار میراث معماری ،طبقهبندی منظم
اسناد ،اطالعات و مستندات بهمنظور تفسیر ،تحلیل و برنامهریزی منطقی از اهمیت باالیی برخوردار است .بدین منظور
میتوان بر اساس مدیریت اطالعات ،میراث معماری را بر مبنای وضعیت و جزئیات موجود برای حفاظت طبقهبندی کرد
(.)Cosovic et al. 2019, 19
جدول  :1اهداف و سیاستهای طبقهبندی میراث معماری در اروپا بر اساس اسناد و قوانین کشورها
ردیف کشور
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فرانسه
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2

یونان

3

آلمان

4

اسپانیا

5

پرتغال

سال

سند ارجاع
کمیسیون آثار تاریخی فرانسه سند 1793م.
(یوکیلهتو )108 ،1394

هدف

1793م تأمین مقاصد علمی ،هنری و آموزشی

سیاستها
حفاظت از آثار بهعنوان میراث ملی و دستیابی
به اولویتها و زبان مشترک حفاظت بر اساس
سنجش معیارها

مدیریت منابع مالی از آثار دارای اولویت با توجه
قانون  31دسامبر  1931حفاظت از بناهای
حمایت از انواع مختلف آثار بدون در نظر
به نظام حفاظت برای اعطای یارانههای دولتی و
تاریخی 1931 (Historic Monument Act,م
گرفتن ماهیت و قدمت
استفاده از معافیتهای مالیاتی
)1931
حمایت از آثار دارای شهرت کمتر اما به واقع بدون توجه به تاریخ پیدایش اثر ،هم ه آثار تاریخی
قانون حمایت از یادمانهای تاریخی
1834م
را اموال ملی در نظر میگیرد.
با اهمیت
(یوکیلهتو  129 ،1394و .)130
قانون دربارۀ حفاظت از آثار باستانی و
میراثفرهنگی (Greece. Law No.
)3028/2002

قانون حفاظت از بناهای تاریخی
(Monument Preservation Act of the
)GDR. 1975

قانون میراث تاریخی اسپانیا
(Spanish Historical Heritage Law.
)1985

تقویت و تلفیق میراث در زندگی اجتماعی طبقهبندی آثار میراث معماری دارای اهمیت
2002م
بهعنوان اصول اصلی و ابزار اجرای قانون
معاصر و آموزش و آگاهی عمومی
محافظت و مراقبت از میراث معماری
برقراری برنامههای تشویقی مالی و مالیاتی
1975م وظیفهای عمومی برای کل جامعه و
بهعنوان ابزاری برای حفاظت
شهروندان
ایجاد سلسلهمراتب در حفاظت از آثار با اقدام بر اساس سیاست یکپارچه در سطح ملی و
1985م
واگذاری اختیارات به ایالتهای خودمختار تهیۀ قوانین اجرایی در سطح محلی

ایجاد فرایند یکنواخت و منظم برای حمایت
قانون مبانی سیاست دولت برای ارتقا و
توسع ۀ مفهوم میراثفرهنگی و ایجاد سازوکاری
2001م از میراث معماری بهعنوان گنجینههای
حمایت از میراثفرهنگی
برای اولویتبندی حفاظت از آثار
مهم ملی
)(Law No. 107/2001

The Walloon Decree

ایجاد انگیزه و افزایش توان رقابت اقتصادی در
ارتقا و ایجاد سلسلهمراتب برای دستیابی به
زمینۀ حفاظت با حمایت و کمکهای مالی بهویژه
1991م
مدیریت یکپارچه
در آثار با مالکیتهای خصوصی

مصوبۀ والون

(Act on State Monument Preservation

محافظت ،تثبیت وضع موجود ،بهبود و تمرکززدایی در حفاظت از میراث و واگذاری
1987م انتقال به آیندگان توسط نهادهای مدیریت وظایف به شهرداریها ،تدوین برنامۀ کمک مالی
و مشاورۀ رایگان و تخصصی به صاحبان امالک
عمومی ،جامعه و صاحبان امالک

6

بلژیک

7

جمهوری
چک

8

دانمارک

حفاظت از گنجینههای معماری با مالکیت
حمایت از ارزشمندترین گنجینههای
قانون حفاظت از بناها
عمومی توسط دولت و مالکیت خصوصی توسط
1918 Preservation of Buildings Actم معماری وظیف ۀ ملی است و مردم باید منافع
صاحبان بناها بر اساس حدود مداخلۀ تعیینشده
جامعه را مهمتر از منافع شخصی بداند
)(Pickard 2001, 75
در طبقهبندی

9

جمهوری
اسلواکی

مؤسس ۀ حفاظت از میراث بهعنوان یک واحد
حفاظت مستمر و درج الزامات حفاظت از
مديريتی ویژه به نمایندگی دولت مركزي،
میراث در طرحهای برنامهریزی ،ترویج
رویكردهای حفاظت و دستورالعملهای
2002م
فعالیتهای مدنی و حمایت از توسعۀ پایدار
اولویتبندیشده را تنظیم میكند ،اجرای آن را
منطقهای و محلی همپیوند با میراث
در سطوح پایین مدیریت دولتی هماهنگ میكند.

10

گرجستان

11

جزایر مالت

12

جزیره
جرسی

13

انگلستان

14

اسکاتلند

15

ولز

16

ایرلند
شمالی

)(Pickard 2001, 14

قانون حفاظت از آثار تاریخی
)No. 20/1987 Coll

قانون حفاظت از بناها و سایتها؛ The Act
on Protection of Monuments and Sites
)(Council of Europe 2018e

ارتقای دانش و تخصص در زمینۀ حفاظت از میراثفرهنگی با تأکید بر سلسلهمراتب
قانون حفاظت از میراثفرهنگی 1999؛
1999 Law On Cultural Heritage protectionم میراثفرهنگی و اجرای کنوانسیونها و بر اساس سطحبندی میراث ،طبقهبندی و
دستهبندی آثار
قوانین بینالمللی
)(Pickard 2001, 115
برنامۀ ساختاری برای جزایر مالتا (Structure
)Plan 1990

ف بودن وضعیت سطح حفاظت الزم حفاظت از میراث از طریق طبقهبندی آثار
شفا 
1990م برای آثار بر اساس طبقهبندی تعیینشده میراث معماری و باستانشناسی و تهیۀ قوانین
و دستورالعملهای مداخله
توسط قانون

حفاظت بهصورت سلسلهمراتب و بر اساس تدوین دستورالعملهای مداخله برای سطحهای
سیاست موقت برای حفاظت از بناهای
1998م
تعیینشده
اولویت
تاریخی
حمایت از آثار باستانی بر تالشهای افرادی رعایت اصل حداقل مداخله در تعمیر آثار و
مقال ۀ جورج گیلبرت اسکات در نشست نهاد
سلطنتی بریتانیا )( (RIBAیوکیلهتو 1862 ،1394م چون راسکین و اسکات استوار بود و هدف راهاندازی و ایجاد انجمنهای مردم نهاد و بنیاد
ملی
حفظ میراث ملی برای آیندگان
)238
فهرستبرداری از آثار و نجات بناهای
در معرض خطر پس از جنگ جهانی و
قانون برنامهریزی شهر و کشور  1947و
طبقهبندی بناهای منحصربهفرد و خاص ایجاد سیستم یکپارچه ،فراگیر و سلسلهمراتبی
دستورالعملهای آن
1947م
معماری یا تاریخی ،با هدف راهنمای برای مدیریت و حفاظت از آثار با ابزارهای قانونی
(Town and Country Planning, Act
مقامات محلی برای انجام وظایف خود در
)1947
زمین ۀ حفاظت
قانون برنامهریزی ساختمانهای لیستشده
و محوطههای حفاظتی اسکاتلند 1997
and

Buildings

Listed

(Planning

Conservation Areas, Scotland, Act
)1997

هدف اصلی طبقهبندی ،ابزاری برای طبقهبندی میراث معماری منحصربهفرد و
مقامات محلی در زمین ۀ مدیریت تغییر بناها تاریخی بهمنظور بهبود و تسهیل در مدیریت
1997م
و حفاظت از محیطهای تاریخی و تأثیر در تغییر و حفاظت طبقهبندیشده با حمایتهای
قانونی
رفاه اجتماعی و اقتصاد

از قوانین ،سیاستها و دستورالعملهای طبقهبندی میراث معماری بهمنظور مدیریت تغییر
قانون محیطهای تاریخی ولز (Historic
2016م
و حفاظت طبقهبندیشده با حمایتهای قانونی
مشابه با انگستان پیروی میکند.
)Environment Wales, Act 2016
سایت رسمی دولت برای شهروندان ایرلند
شمالی
https://www.nidirect.gov.uk

طبقهبندی با هدف نشاندهند ۀ اهمیت درجهبندی در ایرلند شمالی (برخالف جاهای
2017م
دیگر انگلستان) قانونی نیست.
نسبی میراث معماری

اغلب کشورهای اروپایی برای ارتقای سطح حفاظت به گستردهترین معنای آن ،همۀ قوانین مرتبط با موضوع را به
خدمت میگیرند .با اینحال کشورهای دانمارک ،ایرلند ،مالت و بریتانیا از سازوکارهای سیاسی و قانونگذاری متفاوتی
برای میراث باستانشناسی و معماری استفاده میکنند .در حوزۀ میراث معماری ،آثار منفردی که میتوانند محافظت
شوند عبارتاند از« :بناهای فهرستشده» (دانمارک ،مالت ،انگلستان) که بر اساس معیارهای ملی ثبت میشوند .در
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مالت ،تعاریف از طریق «برنامۀ ساختاری» استخراج شده است و بریتانیا از مقررات برنامهریزی برای حفاظت از بناهای
واجد «ارزشهای ویژۀ معماری و تاریخی» استفاده میکند .در مقام مقایسه ،قوانین اخیر ایرلند در ارتباط با حفاظت از
ابنیه ،مقامات برنامهریزی محلی را ملزم میکند اهداف صیانت از ساختارها را منطبق با مؤلفههای جذابیت تعیین کنند،
اما دستهبندی بناهای میراثی نیز برای مقیاس ملی تعریف شده است 53.یکی از موضوعاتی که همواره در سیاستها،
قوانین و دستورالعملهای کشورهای اروپایی مورد نظر قرار گرفته ،فهم و شناخت دقیق آثار و سپس فهرستبرداری و
طبقهبندی آنهاست .استانداردسازی فهرستهای جامع بناها و فهرستهای تفصیلی ،میتواند بهخوبی گامهای آتی و
اولویتبندی حفاظت از میراث معماری را تعیین کند.
جدول  :2رویکردها ،مؤلفهها و طبقهبندی میراث معماری در اروپا
ردیف کشور
1

2

3

4

5
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رویکرد طبقهبندی

Monument
)Act,1931

(Historic

مدیریت آثار بهصورت متمرکز در سطح
کیفیت زیباییشناسی ،نادر بودن ،نمونۀ
 .1آثار طبقهبندیشده
ملی از طریق دولت مرکزی با رویکرد
خاص از یک سبک یا روش ساخت و
 .2لیست متمم
پویاتر کردن شهرداریها ،مقامات
اهمیت تاریخی
منطقهای و محلی

Law
No.
)3028/2002

(Greece.

 .1آثار فرهنگی تا قبل از سال 1830م
مدیریت در سطح ملی از طریق نظارت
ویژگیها و اهمیت معماری ،شهرسازی،
 .2آثار فرهنگی و بناهای یادمانی با بیش از
بر کاربری زمین ،سیاستهای توسعۀ
اجتماعی ،فنی ،علمی ،هنری ،صنعتی و
یکصد سال قدمت
فضاهای مسکونی در برنامههای
تاریخی
 .3آثار فرهنگی با قدمت کمتر از یکصد سال.
زیستمحیطی و برنامهریزی شهری

فرانسه

یونان

آلمان

(Monument Preservation
)Act of the GDR. 1975

اسپانیا

(Spanish Historical
)Heritage Law. 1985

پرتغال

)(Law No. 107/2001

بلژیک

6
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(The Walloon Decree, 18
)July 1991

جمهوری چک
7

(Act on State Monument
Preservation
No.
)20/1987 Coll

دانمارک
8

(Preservation
of
;Buildings Act, 1918
listed Buildings and
Preservation of Building
and Urban Environment.
)Act No.845, 1997

جمهوری اسلواکی

9

معیار یا مولفه تأثیرگذار

طبقهبندی

(The Act on Protection
of Monuments and Sites,
)2002

محوطۀ باستانی،
سکونتگاه تاریخی،
حفاظت میراث معماری در سه سطح
بر اساس تشخیص باالترین مقام در
کلیساها ،خانههای کشاورزان و کارگران،
ایالتها ،مدیریتهای منطقهای و
دولت فدرال یا مجلس سنا
قلعهها و کاخها ،پارکها و باغها ،ساختمانهای
شهرداری مناطق
صنعتی و اداری
تعیین رویکردهای مختلف بر اساس
 .1بیشترین درج ۀ حفاظت
هدف و نیازهای مناطق خودمختار در طبقهبندی بر اساس معیار شایستگی
 .2با اهمیت باال حفاظت
سطح محلی با توجه به به سیاست کلی حفاظت 54و اهمیت آثار
 .3سایر آثار میراث معماری
در سطح ملی
 .1آثار ملی
طبقهبندی با توجه به ارزش نسبی ،ویژگیهای فرهنگی ،زیباییشناسی .2 ،آثار دارای منافع عمومی
 .3آثار مهم یک منطقه یا محله با شهرداری
اجتماعی ،فنی و ماهیت علمی
مالکیتها و محل قرارگیری آثار
خاص
سطح  :1آثار ثبتشده با ارزشهای
حفاظت از میراث معماری توسط مدیریت ویژگیهای تاریخی ،باستانشناسی ،منحصربهفرد و استثنایی
مناطق سهگانه بهصورت همزمان با سه علمی ،هنری ،اجتماعی ،فنی ،جنبههای سطح  :2آثار لیستبرداری و مستندسازیشده
سطح  :3آثار دارای ارزش صیانت
کیفی و منحصربهفرد بودن
ابزار لیستبرداری ،صیانت و ثبت آثار
سطح  :4آثار صرف ًا فهرستبرداریشده

سطح  :1بناهای دارای ارزشهای برجسته در
طبقهبندی مدیریتی آثار بر اساس سطح ویژگیهای تاریخی ،هنری ،علمی و سطح ملی
سطح  :2بناهای دارای ارزش در سطح
ملی ،منطقهای (شهرداریها) و محلی دارای ارزشهای فنی
منطقهای و محلی
طبقهبندی بر اساس شایستگی حفاظت
و در معرض خطر بودن آثار و تدوین ویژگیهای قدمت بنا ،مالکیت و  .1بناهای فهرستشده
 .2بناهای واجد ارزش حفاظت
حدود ،میزان و چگونگی مداخله در طرح کاربریها
طبقهبندی تهیهشدۀ دولت
 .1بناهای تاریخی در سطح ملی
توجه به توسع ۀ اقتصادی و انسجام اصالت و یکپارچگی میراث معماری؛
 .2سایتها و چشماندازهای تاریخی (با اهمیت
مدنی و بهبود زندگی؛ بهکارگیری مالکیت ساختمانها و امکان تداوم
زیاد)
برنام ه چندمنظورۀ یارانۀ مالی به آثار زندگی
 .3نواحی و مناطق حفاظتشده (با اهمیت
طبقهبندیشده در سطح محلی
کمتر)

گرجستان

10

(Law
On
Cultural
Heritage
protection,
)1999

جزایر مالت

11

)(Structure Plan 1990

12

جزیرۀ جرسی

13

انگلستان

(Town and Country
)Planning, Act 1947

اسکاتلند

14

15

(Planning
Listed
Buildings
and
Conservation
Areas,
)Scotland, Act 1997

ولز

(Historic Environment
)Wales, Act 2016

اهمیت فرهنگی ،تاریخی ،هنری .1 ،آثار بینالمللی (میراث جهانی)
طبقهبندی در سه سطح بر اساس اهمیت
زیباییشناسی خاص یا در ارتباط با  .2آثار میراث ملی
و طبقهبندی بر اساس نوع و عملکرد آثار
 .3آثار میراث محلی
رویدادی تاریخی
 .1بناهای جذاب و منحصربهفرد
 .2بناهای نسبت ًا جذاب با خاطرۀ بصری در
اصلیترین مؤلفه برای طبقهبندی آثار،
ویژگیهای تاریخی ،معماری ،کیفیت
یک منطقه
ویژگیها و ارزشهای موجود هست و
زیباشناختی
 .3بناهای بدون اهمیت در بستر و زمینۀ
نه صرف ًا اهمیت تاریخی
تاریخی جذاب
طبقهبندی بناهای دارای ویژگیهای
ی منحصربهفرد
اهمیت تاریخی ،معماری ،باستانشناسی .1 ،بناهای با ویژگ 
ششگانه بر اساس درجۀ اهمیت در دو
 .2بناهای با ویژگی محلی
سنتی ،علمی ،هنری
سطح
دستهبندی میراث معماری برای
دستورالعملهای حفاظت :ساختمانهای
کشاورزی ،تفریحی (عمومی) ،آموزشی،
حکومتی ،صنعتی ،نظامی ،خانههای
شهری ،خانههای بومی (روستایی) و
معماری مدرن

طبقهبندی بر اساس معیارهای ارزش درجه  :Iبناهایی با ویژگیهای استثنایی
معماری ،تاریخی ،قدمت و نادربودن ،درجه* :IIساختمانهای بسیار مهم دارای
زیباییشناسی ،ارزشهای ملی ،وضعیت اهمیت
درجه : IIساختمانهای با ویژگی خاص
حفاظت

 .1بناهای دارای اهمیت در سطح ملی و
بینالمللی یا نمونههای اصیل از سبک معماری،
دور ۀ تاریخی یا گون ۀ خاص.
طبقهبندی بر اساس اهمیت و خاص ویژگیهای قدمت و نادر بودن ،ویژگی
 .2بناهای دارای اهمیت در سطح منطقهای؛
بودن در سطح بینالمللی ،ملی ،منطقهای معماری یا تاریخی و مجموعههای
یا نمونهای از دورههای تاریخی ،شیو ۀ معماری
تاریخی همپیوند
و محلی
یا تغییریافته
 .3بناهای با اهمیت محلی که نشاندهندۀ آثار
سنتی ،ساده یا گروهی طراحی شده
طبقهبندی بر اساس معیارهای ارزش درجه  :Iبناهایی با ویژگیهای استثنایی
از سیستم طبقهبندی انگلستان پیروی معماری ،تاریخی ،قدمت و نادربودن ،درجه * :IIساختمانهای بسیار مهم دارای
زیباییشناسی ،ارزشهای ملی ،وضعیت اهمیت
میکند.
درجه  :IIساختمانهای با ویژگی خاص
حفاظت

با بررسی قوانین و رویکردهای کشورهای اروپایی میتوان گفت سرآغاز طبقهبندی آثار میراث معماری از کشور
فرانسه شروع شده و امروزه در انگلیس توسعه یافته و پیشتاز است .سیستم بریتانیایی حفاظت از میراث ،گسترده و دارای
انعطاف نسبی است و انعطافپذیری ،مشخصهای از نظام برنامهریزی محافظهکارانۀ بریتانیاست (محمدمرادی و دیگران
 .55)20 ،1396با توجه به مرور کلی بر تاریخ حفاظت از میراثفرهنگی و پیشین ۀ طبقهبندی آثار میراث معماری میتوان
گفت اساس ًا موضوع طبقهبندی و سطحبندی آثار با هدف مدیریت بهتر منابع میراث ،بهبود زندگی معاصر اجتماعی،
مدیریت منابع مالی و اقتصاد برای اولویتبندی حفاظت آثار صورت میگیرد که مبتنی بر شناخت و تدوین معیارها و
مؤلفههای مؤثر است 56.میتوان رویکردهای مختلف در زمینۀ طبقهبندی را در موارد زیر بهطور خالصه بیان کرد:
ـ رویکرد اول :طبقهبندی بر اساس اهمیت آنها در ارتباط با قوانین و ویژگیهای فرهنگی جوامع محلی و بهبود
مدیریت حفاظت شامل سطحبندی در مقیاس ملی ،منطقهای و محلی.
ـ رویکرد دوم :دستهبندی آثار میراث معماری بر اساس معیارهای کارکردی شامل خانهها ،کلیساها (بناهای مذهبی)،
باغها ،بناهای نظامی و استحکامات ،بناهای صنعتی و. ...
ـ رویکرد سوم :درجهبندی آثار میراث معماری بر اساس اهمیت و شایستگی حفاظت شامل آثار برجستۀ معماری با
کمترین مداخله ،آثار دارای ارزش برجسته ولی با طرح ناقص ،الحاقات و تغییرات و آثار با کیفیت و اصالت پایین.
ـ رویکرد چهارم :طبقهبندی آثار میراث معماری بر اساس ترکیبی از مؤلفههای تأثیرگذار بر کیفیت و اهمیت آنها
مانند ویژگیهای عملکردی ،مالکیت ،وضعیت قرارگیری در محیط پیرامون ،ارزشها و. ...
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نتیجه

مدیریت حفاظت میراث معماری شامل اقدامات فراگیر و فعالیتهای پردامنهای است که پیشبینی ابزارهای
فرایند
ِ
مدیریتی در قوانین و سیاست کشورها میتواند تا حد زیادی به اولویتبندی و تسهیل امور توسط مقامات مسئول
و جامعه کمک کند .بر این اساس تدوین اصولی منطقی برای طبقهبندی میراث معماری با مروری بر تجربههای
کشورهای توسعهیافته بهطور قطع مفید خواهد بود .بدین منظور در این پژوهش بهصورت گسترده ،اسناد ،قوانین
اساسی و پایۀ کشورها ،قوانین برنامهریزی در سطح کشورها و مناطق ،سیاستهای دولتها در زمینۀ حفاظت از میراث،
دستورالعملهای شورای اروپا در سطح کالن و مقررات منطقهای در سطح خرد مورد مطالعۀ دقیق ،تفسیر و تحلیل
قرار گرفته است که میتواند در پژوهش دیگری بر اساس سنتها و قوانین کشور بومی و بهروز شود .برای نتیجهگیری
مسئله میتوان بیان داشت که در نظام مدیریتی در زمین ۀ طبقهبندی آثار میراث معماری ،رویکرد اغلب کیفی است و
تصمیمگیریها بر اساس مشورت ،ارزیابی و تفسیر مؤلفهها صورت میگیرد .موضوع نسبت توالی تاریخی و زمان با
طبقهبندی و مدیریت تغییر در این زمینه دارای اهمیت ویژهای است و بر رویکردهای طبقهبندی تأثیر فراوانی داشته
است؛ بنابراین سیستم طبقهبندی همواره باید انعطافپذیر باشد و بهطور مستمر مورد بازنگری و بهروزرسانی قرار گیرد.
سیاست طبقهبندی در کشورهای اروپایی بهعنوان مؤلفهای مهم در توسعه و برقراری عدالت اقتصادی ،بهبود زندگی
مردم با ایجاد اشتغال و عامل مهم توسعۀ مناطق و نواحی و بهعنوان یک فرصت برای ایجاد اقتصادی پایدار در نظر
گرفته شده است .مقامهای دولتی همواره انتظار دارند اجرای سیستم طبقهبندی در مدیریت و حفاظت از آثار میراث
معماری ،تقویت روحی ۀ فردی ،ارزشهای اجتماعی و وحدت ملی جامعه را در بر داشته باشد .هدف اساسی دستیابی
به سازوکاری مدیریتی بر اساس یک سیستم منظم و سلسلهمراتبی از طریق سطحبندی بهمنظور ارتقای سیاستهای
حمایت از منابع میراث و بهرهمندی مقامات ملی ،منطقهای (ایالت ،استان ،مناطق) و محلی در محافظت و استفادۀ پایدار
آثار میراث معماری بوده است .رویکرد و نحو ۀ تصمیمگیری برای طبقهبندی ،بر اساس نظر و مشورت صاحبنظران،
متخصصان و مسئوالن و با توجه به معیارها و مؤلفههای تأثیرگذار بر این فرایند شامل منحصربهفرد بودن آثار ،اهمیت
فرهنگی ،وضعیت حفاظت و ویژگیهای تاریخی ،معماری ،هنری ،علمی ،زیباشناختی و اجتماعی تعیین میشود .با توجه
به پژوهش انجامشده در زمین ۀ قوانین ،تجربهها و پیشین ۀ موضوع طبقهبندی ،آثار میراث معماری به سه سطح ملی،
منطقهای (ایالت ،استان ،مناطق) و محلی (شهرداریها و شوراهای محلی) طبقهبندی شدهاند.
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پینوشتها

 .1اساسنامۀ انجمن آثار ملی ایران در سال 1301ش تهیه و تدوین شده است .در بند  3مادۀ  8این اساسنامه در خصوص اهداف
اولیۀ انجمن آمده است« :ثبت و طبقهبندی آثاری که حفظ آنها بهعنوان آثار ملی الزم است ».تحقق این هدف نیازمند تهیۀ
فهرست و لیستبرداری از آثار فرهنگی ،تاریخی بود و بر همین اساس در سال 1304ش ،فهرستی مختصر از آثار ایران توسط
پرفسور ارنست هرتسفلد آلمانی تهیه شد .پس از آن در سال 1351ش ادارۀ کل حفاظت از آثار باستانی و بناهای تاریخی ایران،
زیر مجموعۀ وزارت فرهنگ و هنر تشکیل شد .در بخش وظایف این ادارهکل نیز چنین آمده است« :طبقهبندی و تفکیک آثار
تاریخی برحسب اولویت آنها».
2. Tangible
3. Intangible
4. Movable
5. Immovable
6. Underwater Cultural Heritage
7. Policy and Law in Heritage Conservation
8. Robert Pickard

9. English Heritage
10. HEREIN
11. Conservation
12. Architectural Heritage
13. Classification
14. Hjørland
15. Cultural Significance
16. law of 31 December 1913 On the Protection of Historic Monuments
17. Leo Von Klenze
18. On the Protection of Antiquities and Cultural Heritage in general (Government Gazette 153/A/286-2002)
19. Monument-Sensitive Area
20. Länder
21. National Monuments Council
22. The Walloon Decree, 18 July 1991
23. National Heritage Institute (NHI)
24. Listed Buildings and Preservation of Building and Urban Environment Act (No.845, 13 November
1997)
25. Art. 44, paragraph 2, of the Constitution of the Slovak Republic
26. Lets Renew Our House
27. The Act on Protection of Monuments and Sites adopted in 2002
28. Law On Cultural Heritage protection adopted by Georgian Parliament 25 June 1999
29. Law of Georgia No. 1330 of 25 September 2013
30. The National Agency for Cultural Heritage Preservation of Georgia (NACHPG)
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31. The Structure Plan for Maltese Islands
32. Jersey Island
33. Interim Policy Statement for the Conservation of Historic Buildings, 1998
34. Buildings of Local Interest
35. Sites of Special Interest (SSIs)
36. Sites of Special Interest (SSI)
37. Archaeological Sites (AS)
38. Areas of Archaeological Potential (AAP)
39. Society for the Protection of Ancient Buildings (SPAB)
40. National Trust
41. Town and Country Planning Act 1947
42. Salvage Lists
43. National Heritage List for England
44. Friends’ Meeting House

45. Ordinary lives
)46. National Heritage List for England (NHLE
47. Listed Buildings, availabe on https://historicengland.org.uk/advice/hpg/has/listed-buildings/
)48. Historic Environment Scotland (HES
49. Planning (Listed Buildings and Conservation Areas) (Scotland) Act 1997
50. Special Architectural or Historic Interest
)51. Welsh Government’s historic environment service (Cadw
52. Historic Environment (Wales), Act 2016

 .53برخی کشورها همچون آلمان بهطور خاص آثار میراث معماری را طبقهبندی نکرده و معیاری برای آنها ارائه ندادهاند .به نظر
میرسد این موضوع بهعلت بینیازی به طبقهبندی با توجه به کامل بودن و شمول بودن سیاستهای مدیریتی و قوانین کشوری
و رویکرد آنها دربارۀ حفاظت باشد.
 .54به نظر میرسد استفاده از کلمۀ شایستگی در ادبیات حفاظت کشورهای اروپایی ،نیاز به حفاظت با توجه به وضعیت موجود آثار
بر اساس خطرپذیری و میزان پایداری آنهاست.
 .55در حال حاضر ،انگلیس نسبت به سایر کشورهای اروپایی دارای اصول و دستورالعملهای مشخصتری در زمینۀ لیستبرداری
و طبقهبندی آثار میراث معماری است که بهعنوان ابزاری قانونی برای حفاظت ،مورد توجه سایر کشورها بهعنوان مدلی موفق در
زمینۀ حمایت از آثار قرار گرفته است؛ هرچند سایر کشورهای موجود در شبکۀ یکپارچه فرهنگی اتحادیه اروپا نیز دارای سیاستهای
مستقل و توسعهیافته هستند.
 .56یکی از اصلیترین چالشهای حفاظت و توسعه در کشورها ،محدودیتهای در نظر گرفتهشده در عرصه و حریم بناهای
ش بر ظرفیت اقتصادی جامعۀ محلی تأثیرگذار خواهد بود و از نظر معرفی
لیستشده و ثبت در فهرست میراث ملی است .این چال 
و آموزش عامۀ مردم دارای اهمیت است؛ بنابراین یکی از سیاستهای اصلی طبقهبندی آثار میراث معماری در اروپا ،توجه به
مالکیت از یک سو و جنبههای مختلف اقتصادی از سوی دیگر است .این موضوع با توجه به تعدد آثار و منابع مالی محدود مورد
تأکید قرار گرفته است.
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ـ دروري ،پل ،و آنا مکفرسن .1395 .اصول حفاظت :سیاست ها و ارشادها براي مدیریت پایدار در محوطۀ تاریخی .ترجمۀ مهدي
پیرحیاتی و آراسته مالکین .تهران :اول و آخر.
ـ فدائینژاد ،سمیه ،پرستو عشرتی ،و پیروز حناچی .1397 .اصالت و یکپارچگی در حفاظت منظر فرهنگی .تهران :سازمان مطالعه
و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت).
ـ فیلدن ،برنارد ،و یوکا یوکیلهتو .1382 .ارزشگذاری بهمنظور حفاظت .ترجمۀ بهرام معلمی ،فصلنامۀ عمران و بهسازی شهری.
هفتشهر  12( ۴و 17 :)13ـ.23
ـ ـــــــــ  .1388 .راهنمای مدیریت برای محوطههای میراث جهانی .ترجمۀ پیروز حناچی .چ .۲تهران :دانشگاه تهران.
ـ محمدمرادی ،اصغر و دیگران .1396 .احیای بافت قدیم شهرها (مروری بر تجارب) .چ .۱تهران :دانشگاه تهران به سفارش معاونت
معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی.
ـ یوکیلهتو ،یوکا .1394 .تاریخ حفاظت معماری .ترجمۀ محمدحسن طالبیان و خشایار بهاری .چ .۲تهران :روزنه.
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Management and prioritization of architectural heritage conservation in Iran is one
of the main challenges of this field due to lack of financial resources. Since the
enactment of the Preservation of National Monuments and Antiquities law (1309 AS),
architectural heritage has never been evaluated or graded methodically, i.e., within a
codified framework and with a conservation approach based on significance. This has
led to the lack of comprehensive principles for integrated management, coordinated
decision-making, and prioritization for conservation purposes, while most developed
or developing countries have developed such a logical framework. One of the tools
for conservation management of architectural heritage in Europe is classification.
The main purpose of this research is to identify the classification system proposed
in European policies in order to outline an operational and generalizable model at
the national level. Aims and objectives affecting the European architectural heritage
classification system is the main question of this research. To find it through document
research and library studies, the available data including laws, policies, and experiences
were collected and analyzed through a descriptive-interpretive and comparative
method using the qualitative approach. According to the research findings, the main
purpose of classification has been to reach a management mechanism based on an
hierarchical system that improves policies for the protection of heritage resources
and the use of authorities in architectural heritage conservation. For this, architectural
heritage is classified into three levels: national, regional, and local. The approach and
decision-making methods for classification are determined based on consultation with
experts and authorities and according to relevant criteria and components, including
uniqueness; significance; qualification for protection; ownership; and historical,
architectural, artistic, scientific, aesthetic, and social qualities. The classification
system in Europe is considered an important factor of economic development and
improvement of living conditions.
Keywords: architectural heritage, classification, conservation, Europe
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