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سـال دهم، شماره 20، پاییز و زمستان 1400
صـاحب امـتیاز: دانــــــشگاه كـاشـــان
مـدیر مسـئول: دكتر علـي عـمرانـي پـور
ســردبیر: دكـتر غالمحــسین معــماریان
مـدیـر داخــلي: دكـــتر بابــك عالـــمي

درجه علمي پژوهشي دوفصلنامه مطالعات معماري ایران طي نامه شماره 161676 مورخ 1390/08/21 دبیرخانه كمیسیون نشریات علمي كشور،  
وزارت علوم،  تحقیقات و فناوري ابالغ گردیده است.

پروانه انتشار این نشریه به شماره 90/23030 مورخ 91/9/7 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي صادر شده است.
این نشریه حاصل همكاري مشترك علمي دانشگاه كاشان با دانشكده معماري دانشگاه تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه الزهرا )س(، 

دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه شهید رجایي و پژوهشكده فرهنگ، هنر و معماري جهاد دانشگاهي است.
نشریه مطالعات معماري ایران در پایگاه استنادي علوم كشورهاي اسالمي )ISC(، پایگاه اطالعات علمي جهاد دانشگاهي )SID(، پایگاه مجالت 

تخصصي نور )noormags.ir(، پرتال جامع علوم انساني )ensani.ir( و بانك اطالعات نشریات كشور )magiran.com( نمایه مي شود.
تصاویر بدون استناد در هر مقاله، متعلق به نویسنده آن مقاله است.

)نسخه الكترونیكی مقاله های این مجله، با تصاویر رنگی در تارنمای نشریه قابل دریافت است.(

دوفـصلنامه علـمي دانشكده معمــاري و هنــر، دانشگاه كاشـان

عكـس روی جلـــد: محمد موحدنژاد                                    ویـراستار ادبي فـارسي: معصـومه عـدالـت پور
)شبـستان مسـجد جـامع اصــفهان(                                 ویــراستار انــگلیسی: غــزل نـفیسه تابـنده                                        
همكار اجرایی: نغمه اسدی چیمه                                                   دورنـگـار:  031-55913132
نشاني دفتر نشریه: كاشـان، بلوار قطب راوندي، دانشگاه كاشان، دانـشكده معماري و هنر، كدپستي: 87317-53153
jias.kashanu.ac.ir            :پـایگاه اینترنتي                                        j.ir.arch.s@gmail.com     :رایـانــامـه

شـاپـا:  2252-0635           

)RICeST( ناشر:   مركز منطقه ای اطالع رسانی علوم و فناوری 
انتشارات: 36468452-071             نمابر: 071-36468352

این نشریه در »ایران ژورنال« نظام نمایه سازی مركز منطقه ای اطالع رسانی علوم و فناوری )RICeST( به نشانی
http://ricest.ac.ir  و پایگاه استنادی علوم جهان اسالم )ISC( به نشانیhttp://isc.gov.ir  نمایه می شود.

الـــــــفبا(: )بــه تـــرتـــــیب  تحــریــریــه  هــیـــــئت 
دكتـــر ایـــرج اعتصام. اســـتاد دانشـــگاه آزاد اســـالمي. واحـــد علـــوم و تحقیقات
كاشـــان دانشـــگاه  دانشـــیار  اكبـــری.  عبـــاس  دكتـــر 
كاشـــان دانشـــگاه  دانشـــیار  جیحانـــی.  حمیدرضـــا  دكتـــر 
تهـــران دانشـــگاه  اســـتاد  حناچـــي.  پیـــروز  دكتـــر 
تهـــران دانشـــگاه  اســـتاد  حیـــدری.  شـــاهین  دكتـــر 
دكتر محمدصادق طاهر طلوع دل. دانشیار دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
ـــر ـــه قط ـــن خلیف ـــد ب ـــگاه حم ـــتاد دانش ـــوف. اس ـــد الرئ ـــی عب ـــر عل دكت
كاشـــان دانشـــگاه  دانشـــیار  عمرانی پـــور.  علـــی  دكتـــر 
)س( الزهـــرا  دانشـــگاه  اســـتاد  كاتـــب.  فاطمـــه  دكتـــر 

دانشـــگاهی  جهـــاد  اســـتاد  كالنتـــري.  حســـین  دكتـــر 
ـــران ـــت ای ـــم و صنع ـــگاه عل ـــتاد دانش ـــرادي. اس ـــد م ـــر محم ـــر اصغ دكت
ـــران ـــت ای ـــم و صنع ـــگاه عل ـــتاد دانش ـــان. اس ـــین معماری ـــر غالمحس دكت
كاشـــان دانشـــگاه  اســـتاد  نیـــازي.  محســـن  دكتـــر 
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كاشي هاي  هفت رنگ مزار در زيارتگاه هاي سلطان عطابخش و سلطان اميراحمد كاشان )سدة دهم 
تا سيزدهم ه. ق(

محمدرضا غیاثیان/ محمد مشهدي نوش آبادي
بررسی آرايه های آجری خانه های تاريخی بهبهان در دورة پهلوی

زینب مشهور
مساجد جامع شهر كرمان؛ شناسايی و تبيين جايگاه شهري و تاريخی

ذات اهلل نیك زاد
مقايسة عملكرد حرارتي شگردهاي اقليمي ُدرَچه، ُكلَک و خارُخنَه در دورة گرم سال در مسكن بومي 

منطقة سيستان
محمدعلي سرگزي/ منصوره طاهباز/ اكبر حاج ابراهیم زرگر

سنجش عملكرد عناصر اقليمی خانه های سنتی بافت تاريخی شيراز با رويكرد آسايش حرارتی؛ 
مورد پژوهی: ايوان

جمشید كریم زاده/ جمال الدین مهدی نژاد درزی/ باقر كریمی
ارزيابی ميزان خالقيت و موفقيت تحصيلی دانشجويان معماری دانشگاه تهران از منظر ربع های 

چهارگانة مغزی ند هرمان
فؤاد خّرمی/ سید امیرسعید محمودی/ مصطفی مختاباد

تحليل فناور ی ساخت بنای سد تاريخی ُكريت طبس
امیرحسین صادق پور

مطالعة تطبيقي ريخت شناختي بافت شهري بيرجند از منظر تقاضاي انرژي
مصطفي حسیني/ محمود شكوهي/ فرشاد نصراللهي

مطالعة تطبيقی النة موريانه و مجموعة زيرزمينی نوش آباد
بابك عالمی

شاخص های به كارگيری ظرفيت ميراث فرهنگی برای توسعة پايدار اقتصاد محلی
سارا تیمورتاش/ پیروز حناچی/ محمدحسن طالبیان

واكاوی مؤلفه های مؤثر بر طبقه بندی آثار ميراث معماری بر اساس رويكردها و سياست های حفاظت 
در كشورهای اروپا

ساشا ریاحی مقدم/ محمدحسن طالبیان/ اصغر محمدمرادی
يک مدل نظري براي مطالعة روابط همسايگي در محيط هاي مسكوني 

رضا سّرعلي/ شهرام پوردیهیمي
راهنمای تدوين و ارسال مقاله  

بخش انگليسی
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واكاوی مؤلفه های مؤثر بر طبقه بندی آثار ميراث معماری بر اساس 
رويكردها و سياست های حفاظت در كشورهای اروپا*

ساشا ریاحی مقدم**
محمدحسن طالبیان***
اصغر محمدمرادی****

چكيده
مدیریت و اولویت بندی حفاظت از آثار میراث معماری در ایران با توجه به فراوانی و كمبود منابع مالی، یكی از چالش های 
اساسی است. از سال 1309ش و تصویب قانون حفظ آثار ملی و عتیقات تاكنون، میراث معماری هیچ گاه با رویكرد 
حفاظت مبتنی بر اهمیت آثار، به صورت علمی و در یك چهارچوب مدون داوری و سطح بندی نشده اند. این موضوع باعث 
شده اصولی جامع برای مدیریت یكپارچه، وحدت  رویه در تصمیم گیری ها و اولویت بندی برای حفاظت از آثار نیز تدوین 
نشده باشد، درحالی كه بیشتر كشورهای توسعه یافته یا در حال توسعه در این زمینه به چهارچوبی منطقی دست یافته اند. 
یكی از ابزارهای مدیریت حفاظت از میراث معماری در اروپا، طبقه بندی است. مطالعه و شناسایی نظام طبقه بندی در 
سیاست های كشورهای اروپایی به منظور دستیابی به یك الگوی كاربردی و تعمیم پذیر در سطح ملی، هدف اصلی این 
تحقیق است. اهداف و تأثیرگذاری مؤلفه ها بر سیستم طبقه بندی میراث معماری اروپا، پرسش  اصلی این تحقیق است 
كه برای یافتن آن از طریق سندپژوهی و مطالعات كتابخانه ای، داده های موجود شامل قوانین، سیاست ها و تجربیات 
كشورها گردآوری شده و با رویكردی كیفی و با روش توصیفی تفسیری و تطبیقی تحلیل شده است. با توجه به یافته های 
پژوهش، دستیابی به سازوكاری مدیریتی بر اساس یك سیستم منظم و سلسله مراتبی از طریق طبقه بندی به منظور 
ارتقای سیاست های حمایت از منابع میراث و بهره مندی مقامات در حفاظت از میراث معماری هدف اصلی طبقه بندی 
بوده است و بر این اساس آثار میراث معماری به سه سطح ملی، منطقه ای و محلی طبقه بندی شده اند. رویكرد و نحوۀ  
تصمیم گیری برای طبقه بندی، بر اساس نظر و مشورت صاحب نظران، متخصصان و مسئوالن و با توجه به معیارها 
و مؤلفه های تأثیرگذار بر این فرایند شامل منحصربه فرد بودن آثار، اهمیت آن ها، شایستگی برای حفاظت، مالكیت و 
ویژگی های تاریخی، معماری، هنری، علمی، زیباشناختی و اجتماعی تعیین می شود. سیستم طبقه بندی در كشورهای 

اروپایی به عنوان مؤلفه ای مهم در توسعۀ اقتصادی و بهبود زندگی مردم در نظر گرفته شده است. 

كليدواژه ها:
میراث معماری، طبقه بندی، حفاظت، اروپا.

علمی مروری

* این مقاله برگرفته از رساله  دورۀ دكتری نویسنده اول با عنوان اصول و سیاست های طبقه بندی میراث معماری در ایران است كه در دانشكده معماری پردیس 
هنرهای زیبا دانشگاه تهران زیر نظر استادان راهنما دكتر محمدحسن طالبیان و دكتر اصغر محمدمرادی در حال انجام است.

** دانشجوی دكتری مرمت و احیای بناها و بافت های تاریخی، دانشكده معماری پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران 

mh.talebian@ut.ac.ir ،دانشیار، دانشكده معماری پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، نویسنده مسئول ***

**** استاد، دانشكده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران 

صفحات213-237

تاریخ دریافت: 1400/04/12          تاریخ پذیرش: 1400/11/5
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پرسش های پژوهش
1. طبقه بندی میراث معماری در كشورهای توسعه یافتۀ اروپایی با چه اهدافی دنبال شده است؟

2. چه مقوله هایی بر سیستم طبقه بندی میراث معماری اروپا مؤثر بوده است؟

مقدمه
دگرگونی های فكری در تعریف میراث معماری و تحول در فهم جامعۀ  جهانی نسبت به اهمیت آن  بر روند حفاظت 
و مدیریت آثار تأثیر فراوانی داشته است. با وجود گذشت بیش از یكصد سال از جریان مدرن فرهنگی ایران در زمینۀ 
حفاظت از میراث فرهنگی با تشكیل انجمن آثار ملی و تصویب قانون حفظ آثار ملی و عتیقات، تا به امروز اصولی برای 
طبقه بندی آثار میراث معماری ارائه نشده است،1 درحالی كه بیشتر كشورهای توسعه یافته یا در حال توسعه در این زمینه 
به چهارچوبی منطقی دست یافته اند. از چالش های اساسی حفاظت از میراث معماری در ایران كه سبب شده چنین 
پژوهشی مورد نظر قرار گیرد، می توان به نبود مدیریت یكپارچه، وحدت  رویه در تصمیم گیری ها و اولویت بندی برای 

حفاظت از آثار میراث معماری اشاره كرد.
این پژوهش ازاین رو دارای اهمیت است كه به دلیل فراوانی و گستردگی آثار تاریخی ایران، در گذشته به حوزۀ 
نظری موضوع كمتر پرداخته شده است به طوری كه از سال 1309ش و تصویب قانون حفظ آثار ملی و عتیقات 
و در یك  به صورت علمی  آثار، هیچ گاه  اهمیت  بر  مبتنی  رویكردهای حفاظت  دیدگاه  از  معماری  میراث  تاكنون، 
چهارچوب نظری گردآوری و تجزیه و تحلیل نشده اند؛ بنابراین این پژوهش تالش دارد تا با فهم و شناخت دربارۀ 
مدیریت و حفاظت از میراث معماری، راه حلی مناسب برای این مسئله پیدا كند. دستیابی به مؤلفه های تأثیرگذار بر 
طبقه بندی آثار میراث معماری و رویكرد كشورهای اروپایی در سیاست های آن ها، به منظور دستیابی به یك الگوی 
برنامه ریزی هماهنگ، كاربردی و تعمیم پذیر در سطح ملی برای مدیریِت حفاظت از آثار میراث معماری هدف اصلی 
این تحقیق خواهد بود. حدود و دامنۀ تحقیق، سیاست های حفاظت از میراث معماری كشورهای اروپایی را شامل 
بین المللی، صرفًا »بناها« در  بیان شده در كنوانسیون ها و منشورهای  تعاریف  بر اساس  می شود و میراث معماری 
نظر گرفته شده است و مجموعه ها شامل بافت های تاریخی شهری و روستایی و محوطه های باستان شناسی به طور 

مستقل مورد توجه نخواهد بود.
با توجه به كمبود پژوهش های مستقل در زمینۀ  طبقه بندی میراث معماری در سطح ملی و بین المللی، در این 
پژوهش سعی شده است با استدالل قیاسی، سیاست ها و مؤلفه های تأثیرگذار بر طبقه بندی میراث معماری بازخوانی 
شود. در روند این تحقیق از روش توصیفی تفسیری و از مطالعۀ تطبیقی استفاده شده است. جهت گیری این پژوهش، 
بنیادی كاربردی است و با توجه به رویكرد كیفی، روش سندپژوهی و مطالعات كتابخانه ای مورد تأكید قرار گرفته است. 
در این روند با مرور، خوانش و واكاوی جامع اسناد معتبر، قوانین، رویدادها و تجربیات تاریخی، داده ها گردآوری و 
نظم دهی شده اند. روش داوری داده ها نیز كیفی است و ماهیت آن مبتنی بر مرور، توصیف و تفسیر رویكردهاست و بر 
تجربیات كشورهای توسعه یافته در زمینۀ  سیاست ها و قوانین حفاظت از میراث فرهنگی تمركز خواهد داشت. متغیرهای 
این تحقیق، متغیرهای كیفی در حوزۀ توصیف پدیده هاست و به دو دسته متغیرهاي مستقل و وابسته تقسیم می شوند. 
طبقه بندی آثار میراث معماری متغیر مستقل و مؤلفه های تأثیرگذار بر طبقه بندی و تفسیر آن ها به عنوان متغیر وابسته 
در نظر گرفته شده است. این تحقیق سعی دارد با بررسی و تفسیر رویكردها و سیاست های حفاظت از آثار میراث 
معماری در كشورهای اروپایی، مفاهیم حوزۀ  نظری حفاظت و مدیریت آثار میراث معماری در ایران را توسعه بخشد 
و با فهم و تحلیل مقوله های مورد نظر، مسیر را برای دستیابی به اصولی منطقی و مدلی برای مدیریت و حفاظت بر 

پایۀ طبقه بندی آثار هموار كند.
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پيشينة پژوهش
در زمینۀ طبقه بندی میراث فرهنگی و به ویژه آثار میراث معماری به طور مشخص، اسناد قابل ارجاع و مدون بسیار ناچیز 
است. البته منابع مختلفی دربارۀ  سیاست های برنامه ریزی، قوانین و دستورالعمل های مرتبط با حفاظت وجود دارد كه 
در میان آن بحث ها می توان از رویكردهای موجود بهره جست. در سطح بین المللی سازمان فرهنگی، آموزشی سازمان 
ملل، یونسكو در یك نگاه كلی میراث را به دو دستۀ  »فرهنگی« و »طبیعی« طبقه بندی كرده و در كنوانسیون حمایت 
از میراث فرهنگی و طبیعی جهان سال 1972م نیز بر آن تأكید شده است. »میراث فرهنگی« مطابق دستورالعمل سازمان 
 .)Kurniawan et al. 2011( جهانی یونسكو به دو دستۀ اصلی »ملموس«2 و »ناملموس«3 طبقه بندی شده است
میراث فرهنگی ملموس را می توان به این صورت دسته بندی كرد: الف. میراث فرهنگی منقول4؛ ب. میراث فرهنگی 

 .)Cosovic, Amelio, and Junuz 2019, 14( 6غیرمنقول5؛ ج. میراث فرهنگی زیر آب
برای دستیابی به سیاست های طبقه بندی آثار میراث معماری در مقیاس كوچك تر، اقدامات اجرایی و تجربۀ  كشورها 
در این زمینه مورد مطالعه و ارزیابی قرار گرفته است. با این هدف، قوانین اساسی و سیاست های ملی كشورها، قوانین 
برنامه ریزی كشور و منطقه، قوانین و مقررات دولت ها در خصوص حمایت و صیانت از میراث فرهنگی و دستورالعمل های 
منطقه ای همچون شورای اروپا گردآوری و تحلیل شده است. در منابع داخلی، كتاب تاریخ حفاظت معماری یوكیهلتو 
)1394( به موضوع تاریخ حفاظت و طبقه بندی آثار در كشورهای فرانسه، یونان و انگلستان اشاره شده است. مرادی 
و دیگران )1396( نیز در كتاب احیای بافت قدیم شهرها؛ ارائۀ راهبردها و ضوابط برای حفاظت و احیای بافت قدیم 
شهرهای ایران، در بخش بررسی تجارب حفاظت در كشورهای اروپایی، به موضوع فهرست برداری و طبقه بندی آثار در 
برخی از كشورهای بلژیك، فرانسه و به ویژه بریتانیا پرداخته است. در منابع خارجی نیز كتاب سیاست ها و قوانین حفاظت 
میراث7 مربوط به اتحادیۀ اروپا توسط رابرت پیكارد8 )2001( بسیار مفید و تأثیرگذار بوده است. در نسخه های دیجیتال 
نیز اصول و سیاست های طبقه بندی و لیست برداری آثار میراث معماری در بریتانیا كه توسط مؤسسۀ  »میراث انگلستان«9 

انتشار یافته، مورد نظر قرار گرفته است.
شورای اروپا نیز یك سیستم یكپارچۀ اطالعاتی به نام »هیرَین«10 راه اندازی كرده تا تغییرات قوانین و اقدامات در 
كشورهای اروپایی را ارزیابی كند و اطالعات مربوط به میراث فرهنگی را به اشتراك بگذارد. این سیستم با ایجاد یك 
پایگاه داده از سیاست های میراث اروپا، بر روندها و چالش های فعلی دولت ها نظارت دارد و برای همكاری بین كشورها 
 Council of( در راستای توسعۀ روش های همكاری در زمینۀ  مدیریت و حفاظت از آثار میراث معماری تالش می كند
Europe 2021(. این پایگاه داده مبنای مناسبی را برای بررسی جایگاه طبقه بندی میراث معماری در سیاست ها، قوانین 

و رویكردهای كشورهای اروپایی در این پژوهش فراهم كرده است.

۱. تعاريف و مفاهيم طبقه بندی ميراث معماری 
ارزیابی  و  حفاظت  ولی  می كردند،  تأكید  خاص  روش های  انواع  بر  حفاظت،  دربارۀ  گذشته  تئوری های  و  نظریه ها 
ابعاد  میراث فرهنگی  مفهوم  امروزه  گرفت.  نظر  در  دستورالعمل  مجموعه ای  به شكل  فقط  نباید  را  میراث فرهنگی 
گسترده تری دارد؛ بنابراین راهبردهای خاص حفاظت با توجه به زمینه، ارزش و اهمیت آن ها تفاوت های زیادی با 
یكدیگر دارند )فیلدن و یوكیلهتو 1388، 16(. با وجود این، اصول كلی طبقه بندی می تواند به عنوان اساس تعیین شیوۀ 
مدیریت، رویكرد و اولویت حفاظت در نظر گرفته شود. توصیف میراث فرهنگی، ارزش های مرتبط با آن و سیاست گذاری 
برای حفاظت را یونسكو در اسناد بین المللی عمدتاً به صورت منشور ها، معاهده ها و كنوانسیون ها به عنوان ابزار قانونی 
برای دولت ها ارائه می دهد )فیلدن و یوكیلهتو 1382، 18(. دربارۀ  موضوع طبقه بندی میراث معماری به طور مشخص 
و مستقل، كنوانسیون یا توصیه نامه ای از سوی نهادهای بین المللی ارائه نشده است. در حوزۀ تعاریف و مفاهیم نظری 
در این پژوهش می توان به منشور میراث معماری اروپا در آمستردام )1975(، قانون تطبیق قوانین و مقررات با الزامات 
حفاظت یكپارچه از میراث معماری اروپا )1976(، عهدنامۀ  حفاظت از میراث معماري اروپا در گرانادا )1985( و راهنمای 
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اجرایی كنوانسیون میراث جهانی )بازنگری 2017( توسط كمیتۀ بین المللی حمایت از میراث جهانی فرهنگی و طبیعی 
در مركز میراث جهانی یونسكو اشاره كرد. 

سون  هوآ )2010( اعتقاد دارد با توجه به اینكه راه اندازی سیستم طبقه بندی میراث، پایه و اساس تحقیق، حفاظت 
و مدیریت آثار میراث معماری است، پژوهش های بنیادی دربارۀ  میراث باید در زمینۀ  تبیین مفاهیم، تعاریف و توسعۀ  
چهارچوب نظری طبقه بندی باشد )Hua 2010, 6957(. طبقه بندی میراث با سه هدف حفاظت، مدیریت و استفادۀ بهتر 
از میراث فرهنگی انجام می شود. از این بین حفاظت اساسی ترین است، زیرا پس از حفاظت مناسب و اصولی، می توانیم 
 Hua 2010,( كاربرد منطقی آن ها را در نظر بگیریم، درحالی كه مدیریت ابزاری برای حفاظت و استفاده از میراث است

.)6959
۱. ۱. حفاظت۱۱

معنای حفاظت در لغت نامۀ آكسفورد ایمن نگه داشتن، محافظت از آسیب، تباهی یا زوال آمده است. در منشور بورا 
حفاظت به معنای تمام فرایندهای مراقبت و محافظت از یك مكان است تا اهمیت فرهنگی اش حفظ شود )یوكیلهتو 
1394، 411(. حفاظت، فرایند مدیریت تغییر در نظام یك مكان ارزشمند است به گونه اي كه به بهترین وجه ممكن 
ارزش های میراثی آن مكان را حفظ كند، درحالی كه امكانات ممكن براي آشكارسازي یا تقویت آن ارزش ها براي 

نسل های حاضر و آینده شناخته شود )دروری و مكفرسون 1395(.
۱. 2. ميراث معماری۱2

بر اساس تعریف منشور میراث معماری اروپا )1975(، میراث معماری، بیان تاریخ است و به ما كمك می كند تا ارتباط 
گذشته با زندگی معاصر را درك كنیم؛ همچنین در بند سوم این منشور بیان شده میراث معماری، سرمایه ای غیرمنقول 
با ارزش های معنوی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است. بر اساس بند اول این منشور، »میراث معماری اروپا، نه تنها 
از مهم ترین منومان ها تشكیل شده بلكه شامل گروهی از ساختمان ها و بناهای با اهمیت كمتر، در بافت قدیم شهرها 
و روستاهای خاص در بستر طبیعی و تاریخی نیز هست« )Council of Europe 1975, 2(. با گذشت زمان، مفهوم 
 Hassler et al.( میراث معماری، به تدریج از منومان ها و بناهای منحصربه فرد به سایر بناهای موجود تعمیم یافت
1 ,2004(. یك دهه پس از اعالم رسمی  منشور میراث معماری اروپا در كنگرۀ  آمستردام )1975(، مفهوم و تعریف 
میراث معماری در عهدنامۀ حفاظت از میراث معماری اروپا )1985( شامل »همۀ بناها و ساختمان هاي شاخص از لحاظ 
تاریخي، باستان شناسي، هنري، علمي، اجتماعي و فني شامل الحاقات و متعلقات آن ها« توسعه می یابد و تا به امروز 
 Council of Europe 1985,( به عنوان یك تعریف مورد توافق در سطح بین المللی مورد استفاده قرار گرفته است
2(. در بازنگری راهنمای اجرایی كنوانسیون میراث جهانی )2017( توسط كمیتۀ  بین المللی حمایت از میراث جهانی 
فرهنگی و طبیعی در مركز میراث جهانی یونسكو نیز »میراث فرهنگی« شامل بناها، مجموعه ها و محوطه ها بیان شده 

.)UNESCO 2017, 18( است
۱. 3. طبقه بندی۱3

»طبقه بندی« در معنای كلی، فرایند تشخیص، توزیع و ترتیب »چیزها« در گروه های مختلف است. تمام تعاریف جزئی تر 
آن نیز بر پایۀ  معنای كالن آن شكل گرفته ولی بنا بر نوع فرایند یا سیستم طبقه بندی دارای الزام ها و محدودیت  است؛ 
برای مثال برای یك طبقه بندی می توان از یك معیار خاص و در یك بازۀ زمانی مشخص استفاده كرد. هیورالند14 اعتقاد 
دارد اشیا دارای ویژگی ها و مقادیر متفاوت هستند و طبقه بندی ها با در نظر گرفتن تفاوت ویژگی های مختلف و مقادیر 
آن ها انجام می شود )Hjørland 2017, 99(. نحوۀ  استفاده از معنا و كلمه های »طبقه بندی« و »دسته بندی« ریشه 
در فرهنگ، سنت ها و جوامع خاص دارد و از نظر علمی به سختی می توان آن ها را از هم جدا كرد )Mai 2011,713(؛ 
»هر طبقه بندی نسبی است، بدین معنا كه هیچ یك نمی توانند نمایانگر ساختار واقعی دانش باشد. یك طبقه بندی فقط 
یك توضیح خاص از روابط در یك زمینۀ خاص است كه در یك زمان مشخص، گروهی از افراد در مورد آن توافق 
كرده اند« )Idem 2004, 41(. با توجه به نظریه های بیان شده در زمینۀ  تعریف طبقه بندی، می توان گفت »طبقه بندی« 



دو فصلنامه معماری ایرانی
شماره 20 ـ پاییز و زمستان 1400

217

در جایگاه یك مفهوم جامع، به فرایند شناسایی، تشخیص و قرار دادن موجودیت ها بر مبنای معیارهای تعیین شده در بازۀ 
زمانی مشخص در گروه های مختلف تعریف می شود. طبقه بندی میراث معماری با اهداف مشخص و معیارهای مبتنی بر 
مفاهیم، ویژگی ها و باورهای تجربی تعیین می شود و بر اساس خرد جمعی مورد مذاكره و توافق قرار می گیرند. »مؤسسۀ 
تحقیقاتی گتی« طبقه بندی را این گونه تعریف می كند: »قرار دادن یك اثر هنری یا معماری در یك نظام طبقه بندی 
كه گروه ها و آثار دیگر را بر اساس ویژگی ها و خصوصیات مشابه ای در كنار هم قرار می دهد.« نظام طبقه بندی در 
میراث معماری ممكن است بر مبنای سلسله مراتب، نوع شناسی یا گروه بندی ایجاد شود و بر اساس معیارهای دورۀ 
تاریخی، محدودۀ جغرافیایی، عملكرد، كاركردهای اجتماعی و بستر قرارگیری اثر مورد قضاوت قرار گیرد و ترتیب داده 

.)Harpring 2019, 12( شود
۱. ۴. اهميت فرهنگی۱5

این واژه در منشور بورا به منزلۀ  ارزش های زیبا شناختی، تاریخی، علمی، اجتماعی یا معنوی برای نسل های گذشته، حال 
و آینده اشاره می كند )یوكیلهتو 1394، 411(. اهمیت معنایی میراث، بخشی مهم از ویژگی های ذاتی است كه در تداوم 
حافظۀ مكان و جامعه نقشی مهم ایفا می كند. در منابع متعدد، بر نقش مفهوم اهمیت معنایی در ارتباط با مقولۀ حفاظت 
تأكید شده و مفهوم اهمیت مكان را مرتبط با مفاهیم اصالت و یكپارچگی دانسته و آن را معیار كلیدی در حوزۀ حفاظت 
معرفی كرده اند )فدایی نژاد، عشرتی، و حناچی 1397، 117(. اهمیت آثار میراث معماری ممكن است در بستر زمان و با 

توجه به تحول در درك آن و دستیابی به اطالعات جدید تغییر كند.

2. مطالعات و بررسی ها؛ طبقه بندی آثار ميراث معماری در كشورهای اروپا
2. ۱. فرانسه

حدود سیصد سال پیش دولت فرانسه، اولین قوانین را در زمینۀ  حفاظت، فهرست برداری، طبقه بندی، آموزش عامه و 
مجازات صادر كرده است. در نتیجه، انقالب فرانسه اموال كلیساها، فئودال ها و فرمانرواها، ملی اعالم شدند و ملت را 
مسئول نگهداری و حمایت از آن ها كردند و برای حمایت و تهیۀ فهرست از یادمان ها به شهرداری ها و دیگر ادارات 
دولتی فرانسه دستور داده شد تا برای پاسداری از آن ها افرادی را به كار گیرند. در سال 1793م، سندی به تصویب رسید 
كه بر اساس آن فهرستی از همۀ آثار موجود در تمام جمهوری فرانسه كه برای تأمین مقاصد علمی، هنری و آموزشی 
كه توسط »كمیسیون آثار تاریخی« مفید تشخیص داده شده اند، تهیه و حفاظت از آن ها تضمین شود )یوكیلهتو 1394، 
106 و 107(. در آن سال ها در فرانسه، میراث به مثابۀ عنصری بود كه طیف گسترده از روشنگری بشریت شامل علوم 
طبیعی، هنر و معماری را در بر می گرفته است كه طبقه بندی آن ها باید بر اساس معیارها و با زبانی یكسان صورت 
می گرفت، زیرا تمامی بخش های گوناگون فعالیت های ذهنی بشر، به هم مربوط هستند و هرچیز باید بسته به حوزۀ 
فعالیت و محل آن طبقه بندی می شد. »برای نمونه در حوزۀ معماری، باید یادمان های تاریخی را در نواحی مختلف كشور 
به گونه ای فهرست می كردند كه قدمت، موقعیت مكانی، نوع ساخت و تزیینات، استحكام سازه ای، میزان نیاز به تعمیر و 

نوع استفاده از آن را تعیین كند« )همان، 108(.
رابرت پیكارد )2001( نیز در كتاب سیاست ها و قوانین حفاظت میراث دربارۀ كشور فرانسه آورده است: در فرانسۀ 
امروزی، پاسداری از میراث غیرمنقول و مصنوع شامل حفاظت از بقایای باستان شناسی، آثار منفرد یا مجموعه بناها، 
محوطه های مصنوع )دارای بنا یا فاقد آن( مانند باغ ها و پارك ها و كل مناطق شهری، شهرهای كوچك و روستاها 
می شود. »قانون 31 دسامبر 1913م در مورد حفاظت بناهای تاریخی«16 كه چند مرتبه اصالح شده، پایه های یك نظام 
حفاظتی را بنا نهاد كه كماكان 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 »طبقه بندی« و »لیست متمم آثار تاریخی« تعریف می كند. بر 
اساس این قانون، ابتدا فقط از امالكی پاسداری می شد كه جامعه به واسطۀ  دالیل هنری و تاریخی مایل به حفاظت از 

آن ها بودند. سپس به تدریج این قانون به آثاری با جذابیت های قوم شناسی، علمی و فنی تعمیم یافت.
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امروزه برای انتخاب آثار، معیارهایی چون كیفیت، زیبایی شناسی، نادر بودن، نمونه هایی از یك سبك 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 می شود انواع مختلف آثار فارغ از ماهیت و قدمت تحت پوشش قرار گیرند از جمله غارهای پیش 
 از تاریخ، محوطه های باستان شناسی، كلیساها، قلعه ها، ساختمان های عمومی، خانه های شخصی، ابنیۀ زراعی، كارخانه ها، 
ابنیۀ تفریحی، پارك ها، باغ ها و امثال آن. در حال حاضر حدود 40 هزار ساختمان در فرانسه تحت پوشش قوانین حفاظت 
از آثار تاریخی قرار دارند كه از این تعداد، 15 هزار عدد در لیست آثار طبقه بندی شده و 25 هزار عدد باقی مانده در لیست 
متمم آمده اند. حدود نیمی از این بناها در اختیار دولت هستند و غالباً به جوامع محلی متعلق اند و نیمی به مالكان شخصی 
تعلق دارند. هرساله حدود 700 بنا به آثار تحت حفاظت افزوده می شود. شاید این تعداد در مقایسه با سایر كشورهای 
اندك به نظر آید اما باید به خاطر داشت كه بناها تحت نظام حمایتی فرانسه قادر به دریافت یارانه های دولتی و استفاده 

از معافیت های مالیاتی هستند و به همین خاطر، تالش می شود تعداد آن ها به صورت كنترل شده افزایش یابد. 
مقامات مسئول حفاظت در مرحلۀ اول روی ساختمان های قرون وسطا متمركز شدند و سپس به تدریج توجه خود را 
بیشتر و بیشتر به دوره های متأخر معطوف كردند. از دهۀ 1970م، به بعد مقامات به ساختمان های قرون نوزدهم و بیستم 
و میراث صنعتی عالقه نشان دادند. پس از تصویب قانون 25 فوریه 1943م كه دامنۀ اقدامات حفاظتی را به شكلی 
نظام مند به محیط اطراف بنا و بناهای موجود در لیست متمم آثار تسری داد، نگاه جامع تری به حفاظت میراثی ایجاد 

.)Pickard 2001, 93-95( شد
2. 2. يونان

در سال 1834م در یونان قانونی نسبتاً جامع دربارۀ  حمایت از یادمان های تاریخی جاری شد كه از آن به بعد به عنوان یك 
اصل مورد استناد قرار گرفت: »تمامی آثار تاریخی در یونان كه حاصل كار نیاكان مردم یونان هستند، به عنوان اموال 
ملی همۀ یونانیان قلمداد می شوند؛ آثاری كه متعلق به دوران متقدم مسیحیت و یا قرون میانه هستند نیز از این قانون 
معاف نخواهند بود« )یوكیلهتو 1394، 129 و 130(. با این قانون، یونان به عنوان یكی از پیشروترین سرزمین ها در اروپا 
در مقولۀ حفاظت مطرح شد. در همان سال، لئو فون كلنزه17 توصیه هایی را برای حفاظت و مرمت یادمان های باستانی 
به دولت پیشنهاد داد كه مورد موافقت قرار گرفت. او فهرستی از 30 محوطۀ  نیازمند حمایت در آتن تهیه كرد كه افزون 
بر اكروپلیس، مكان های دیگری همچون آگورا، تیسون، دروازۀ هادریان و معبد زئوس را در بر می گرفت. فهرست مزبور 
همچنین محوطه های دارای شهرت كمتر اما به واقع بااهمیت را در بر می گرفت كه آن ها را با عبارت های »ویرانۀ 
باستانی« یا »باقی ماندۀ احتمالی یادمان ها« توصیف كرده است. وی همچنین به كلیساهای كوچك بیزانتین كه به دلیل 

توسعۀ مدرن در معرض خطر و تهدید قرار داشتند، عالقۀ خاصی داشت )همان، 132 و 131(. 
قانون اساسی »دربارۀ  حفاظت از آثار باستانی و میراث فرهنگی«18 )2002( یك سیستم جامع و مفصل در مورد بناهای 
تاریخی، آثار منقول و غیر منقول و میراث ناملموس ارائه می دهد. مالكیت دولتی بناهای تاریخی مربوط به قبل از سال 
1830م و طبقه بندی آثار میراث معماری دارای اهمیت، اصول اصلی و ابزارهای اجرای این قانون است. یكی از اهداف 
این قانون، تقویت و تلفیق میراث در زندگی اجتماعی معاصر و آموزش و بهره مندی زیبایی شناختی و آگاهی عمومی از 
میراث فرهنگی است. در این قانون به كاربری زمین، سیاست های توسعۀ  فضاهای مسكونی و فعالیت های زیرساختی در 
برنامه های زیست محیطی و برنامه ریزی شهری برای »مناطق حساس تاریخی«19، توجه ویژه ای شده است. »همچنین 
این قانون به صراحت هرگونه اقدام در یك اثر تاریخی منقول یا غیرمنقول را كه به طور مستقیم یا غیرمستقیم منجر به 
تخریب، آسیب، آلودگی یا تغییر شكل آن شود ممنوع كرده است.« در مادۀ 6، بخش اول از فصل دوم قانون در مورد 
حفاظت از آثار باستانی و میراث فرهنگی یونان سال 2002م به طور خاص به موضوع تعیین طبقه بندی بناهای تاریخی 

غیرمنقول پرداخته شده است. در این بخش آثار میراث معماری در یونان به سه گروه زیر طبقه بندی شده اند:
1. آثار فرهنگی تا قبل از سال 1830م؛

2. آثار فرهنگی و بناهای یادمانی با بیش از یكصد سال قدمت كه بر اساس ویژگی ها و اهمیت معماری، شهرسازی، 
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اجتماعی، فنی، علمی، هنری، صنعتی و تاریخی طبقه بندی می شوند؛
3. آثار فرهنگی با قدمت كمتر از یكصد سال كه بر اساس ویژگی ها و اهمیت معماری، شهرسازی، اجتماعی، فنی، 

.)Greece. Law No. 3028/2002( علمی، هنری، صنعتی و تاریخی طبقه بندی می شوند
با توجه به نیاز به حفاظت ویژه از سایت های باستانی و بناهای تاریخی یونان، محدودۀ  این مكان ها، تعیین و در دو 
سطح طبقه بندی می شود. اول مناطق شامل محدوده های كاماًل حفاظت شده بدون هیچ گونه امكان ساخت وساز و دوم 
مناطق شامل محدوده هایی با محدویت های خاص در زمینۀ  كاربری، نحوۀ استفاده از زمین، ساخت وساز و سایر فعالیت ها 

.)Council of Europe 2018a(
2. 3. آلمان

در حال حاضر، حدود یك میلیون آثار میراث معماری شامل محوطۀ  باستانی، سكونتگاه تاریخی، كلیساها، خانه های 
و  لیست برداری  آلمان  در  اداری  و  ساختمان های صنعتی  باغ ها،  و  پارك ها  كاخ ها،  و  قلعه ها  كارگران،  و  كشاورزان 
دسته بندی شده اند. این آثار شاهد گذشته و همچنین عناصر منحصربه فرد امروز هستند. محافظت و مراقبت از آن ها 
وظیفه ای عمومی است برای كل جامعه و در آن بسیاری از شهروندان به طور فعال مشاركت می كنند. دولت فدرال آلمان 
و 16 ایالت آن موسوم به »لوندر«20، از طریق برنامه های تشویقی مالی و مالیاتی به عنوان ابزاری برای حفاظت از آثار 
تاریخی، سیاست حمایتی خود را دنبال می كند )Council of Europe 2018b(. در هریك از ایالت های فدرال آلمان، 
دفتر های منطقه ای به عنوان مراكز تخصصی در زمینۀ كنترل طرح های عمومی، نظارت بر پروژه های عمرانی، نگهداری 
و حفاظت، با حضور مقامات محلی و شهرداری ها فعالیت می كنند. ساختار سازمان دهی میراث فرهنگی، سلسله مراتب و 
تعیین محدودۀ تصمیم گیری دربارۀ  بناهای تاریخی در هر منطقه بر اساس تشخیص باالترین مقام در دولت فدرال یا 

.)Ringbeck 2017( مجلس سنا و بر اساس طبقه بندی آثار در راستای اجرای اصل قانون مشخص می شود
2. ۴. اسپانيا

قانون )1985( میراث تاریخی اسپانیا را در سه سطح طبقه بندی می كند:
آثار  آثار منقول و غیرمنقول برخوردارند و در زمرۀ  از بیشترین درجۀ حفاظت برای  آثار متعلق به سطح اول   .1
منحصر به فرد و واجد ارزش فرهنگی در سطح ملی و بین المللی قرار می گیرند. پروندۀ آثار این سطح، باید در 

فهرست ثبت عمومی آثار نیز قرار گیرد؛
2. سطح دوم حفاظت به آثار با اهمیت باال تعلق دارد كه این آثار نیز باید به عنوان آثار ارزشمند اعالم شوند و پروندۀ 

آن ها نیز در فهرست ثبت عمومی آثار واجد ارزش فرهنگی درج شود؛
درج  فهرستی  در هیچ  آثار  این  نام  اسپانیا می شود.  تاریخی  میراث  به  متعلق  آثار  3. سومین سطح شامل همۀ 
 Spanish( نمی شود اما قوانین برخی مناطق خودمختار نوعی فهرست  برداری برای ثبت این آثار تدارك دیده اند

.)Historical Heritage Law 16/1985
قانون میراث فرهنگی در »كاتالونیا« نیز شامل همین سه سطح حفاظت می شود. دفتری برای ثبت اموال فرهنگی 
واجد ارزش های ملی تأسیس شد تا آثار ارزشمند فرهنگی ثبت شوند. همچنین در مقررات فهرست  برداری میراث فرهنگی 
عالوه بر آثار مذكور، آثاری كه شرایط ارزشمند بودن در مقیاس ملی را احراز نكرده اند نیز ثبت شوند. نوآوری قوانین 
این منطقه، تهیۀ فهرستی موسوم به لیست كاتالونیا بود كه اشیای ثبت شده و دسته بندی شده و همۀ اقالمی كه شایستۀ 

.)Pickard 2001, 275-276( حفاظت هستند ثبت می شوند
2. 5. پرتغال

اولین تعریف قانونی از یك بنای میراث ملی در كشور پرتغال در تاریخ 27 فوریه 1894م رخ داد و با آغاز قرن بیستم 
میالدی و در 24 اكتبر سال 1901م در قالب فرمان »شورای آثار ملی«21 یك اقدام و دستور جدی برای طبقه بندی 
آثار میراث ملی صادر شد )Lopes 2015, 25(. طبقه بندی میراث معماری در كشور پرتغال با قوانین دقیق در راستای 
حفاظت از دارایی های فرهنگی بر اساس لیست برداری میراث شامل طبیعی و دست ساخت بشر، ملموس و غیرملموس 
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انجام شده است. آن ها  اجتماعی، فنی و ماهیت علمی  زیبایی شناسی،  معیارها و ویژگی های فرهنگی،  مبنای  بر  و 
ساختمان ها و بناها را به شش گروه تقسیم كردند: 1. بناهای دارای ویژگی های هنری؛ 2. بناهایی كه در تاریخ هنر 
تأثیر داشته اند؛ 3. بناها و تاق های یادبود دارای قدمت؛ 4. بناهای نظامی؛ 5. تندیس ها؛ 6. آثار باستانی قبل از تاریخ این 
نخستین فرایند یكنواخت و منظم بود كه آثار میراث معماری را به عنوان گنجینه های مهم ملی كه نیاز به حمایت دارند، 
تعریف می كرد )Ibid, 21(. در هفتم مارس 1932م، دولت پرتغال قانون 985/20 را دربارۀ  حفاظت بر اساس ارزش 
هنری، تاریخی یا باستان شناسی آثار صادر كرد و بین آثار ملی و آثار دارای ویژگی های عمومی تمایز قائل شد و در 
نتیجه ضرورت گسترش مفهوم میراث فرهنگی را به  وجود آورد )Idem 1994, 9(. با توجه به ارزش نسبی آثار میراث 
معماری، این بناها می توانند یكی از چندین طبقه بندی را به دست آورند كه عبارت اند از: آثار سطح ملی، آثار دارای 
ویژگی های عمومی در سطح منطقه ای، محلی یا شهرداری ها. طبقه بندی بر اساس معیارها و ویژگی های میراث فرهنگی 
طبق قانون مصوب 8 سپتامبر سال 2001م در راستای مبانی سیاست دولت برای ارتقا و حمایت از میراث فرهنگی ایجاد 

شده و شامل موارد زیر است:
ـ هنگامی  كه یك دارایی به طور كامل یا بخشی از آن برای ملت از ارزش فرهنگی قابل توجهی برخوردار باشد، 
جزو آثار ملی طبقه بندی می شود كه طبق قانون، نابودی یا تخریب آن منجر به ضرر جبران ناپذیر فرهنگی خواهد شد.

ـ هنگامی  كه یك دارایی با مالكیت خصوصی از ارزش های فرهنگی در سطح ملی برخوردار باشد اما برای دولت 
حفاظت از آثار ملی در اولویت باشد، جزو آثار با منافع عمومی طبقه بندی خواهد شد و در صورت ضرر و زیان آن ها، 

می تواند خسارت جدی یا جبران ناپذیری به میراث فرهنگی وارد كند.
ـ هنگامی  كه یك دارایی به طور كامل یا بخشی از آن برای یك منطقه با محلۀ  خاص )یك شهرداری معین( از 
ارزش فرهنگی برخوردار باشد و مورد حمایت آن باشد، جزو آثار بخش شهرداری ها طبقه بندی می شود كه طبق قانون، 
.)Law No. 107/2001( طبقه بندی اموال منقول مورد نظر شهرداری ها، فقط با رضایت صاحبان آن ها امكان پذیر است

2. ۶. بلژيک
شبكۀ میراث فرهنگی شورای اروپا، دربارۀ  سیاست های میراث فرهنگی در بلژیك آورده است: »این كشور فدرال از سه 
جامعه و سه منطقه تشكیل شده و یك نوع قانون گذاری مختلف به صورت هم زمان در آن مورد استفاده قرار می گیرد. 
به طور خالصه می توان گفت عملكردهای مهم حاكمیتی مانند دفاع و برقراری عدالت را دولت به عهده دارد. ایالت ها 
نیز امور مربوط به عموم، مانند آموزش وپرورش را مدیریت می كنند و مقامات محلی، مسئولیت امور مربوط به قلمرو 
مناطق، مانند برنامه ریزی مكانی و مدیریت راه ها و آبراه ها را بر عهده دارند. میراث معماری شامل بناها، اماكن، 
مجموعه های معماری و باستان شناسی توسط مناطق اداره می شود و میراث منقول و ناملموس مانند موزه ها، اسناد و 
غیره توسط جامعه اداره می شود« )Council of Europe 2018c(. در بین سه منطقۀ بلژیك، منطقۀ والون دارای 
یك نظام صیانتی مؤثر و سازگار با معاهدات اروپایی است. مصوبۀ والون22 )1991( مطابق با معاهدات میراث معماری 
گرانادا و میراث باستان شناسی مالتا، میراث فرهنگی غیرمنقول را در چهار گروه بناهای یادمانی شامل ساخته های 
معیارهای  می كند.  طبقه بندی  باستان شناسی  محوطه های  و  سایت ها  ساختمان ها،  مجموعه   پیكره ها،  و  معماری 
علمی،  باستان شناسی،  تاریخی،  معیارهای  گرانادا شامل  معاهدۀ   اساس  بر  میراثی  ارزش های  تعیین  برای  انتخاب 
هنری، اجتماعی و فنی می باشد و معیار منظر مكمل این فهرست است. البته در عمل، درك معیارها به سختی صورت 
می گیرد و از آنجا كه هر بنا می تواند حداقل یكی از معیارها را داشته باشد، باید جنبه های كیفی و منحصربه فرد بودن 
آن ها را در نظر بگیریم. عالوه بر این مقبولیت یك سبك خاص، نظر شخص مسئول در تشخیص معیارها كه ناشی 
از ویژگی های فردی، سلیقه و نوع آموزش وی است، تا حدودی بر انتخاب و وزن دهی به معیارهای مختلف تأثیر 
دارند. بنابراین برای برقراری سیاست یكپارچه و یكسان در این زمینه باید یك همكاری همیشگی بین صاحب نظران 
این حوزه برای جلوگیری از تفسیرهای متفاوت ایجاد شود. حفاظت و پاسداری از میراث معماری در بلژیك به سه 
غنای  به  توجه  با  و  از سال 1966م شروع شده  لیست برداری  انجام می شود.  ثبت  و  لیست برداری، صیانت  شیوۀ 
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اطالعات ثبت شده، آن را به ابزاری مهم برای صیانت از این آثار و مبنای تعیین سیاست ها برای حفاظت یكپارچه، 
برنامه ریزی و توسعه تبدیل كرده است. هم زمان با لیست برداری بنیادی، بر اساس معیارها، لیست های تفصیلی تر 
به عنوان راهنمای طبقه بندی آثار نیز تهیه می شود. شاخص ترین آثار كه واجد ارزش  بین المللی و منطقه ای هستند، 
ثبت می شوند و مورد حمایت های قانونی قرار می گیرند. این آثار تحت حمایت ویژه اند و از حق دریافت وام های 
 Pickard 2001,( منطقه ای متناسب با شرایط موجود به مقدار بیش از 95 درصد كل هزینه های مرمت برخوردارند
18-14(. طبقه بندی  به عنوان ابزاری برای ارتقای دانش، باعث ایجاد یك سلسله مراتب برای دستیابی به مدیریت 
یكپارچه تر و تأثیرگذار بر روند حفاظت آثار خواهد شد. بر اساس پیاده سازی داده های فهرست برداری در منطقۀ والون 

بلژیك، میراث معماری به چهار گروه تقسیم می شوند:
ـ آثاری كه برای دارا بودن ارزش های منحصربه فرد و استثنایی ثبت شده اند؛

ـ آثاری كه لیست برداری و مستندسازی شده اند؛
ـ آثار دارای ارزش صیانت و حراست؛

.)Ibid, 22( ـ  آثاری كه صرفاً فهرست برداری شده اند
2. ۷. جمهوری چک 

حمایت از بناهای تاریخی و میراث فرهنگی ملموس در جمهوری چك، 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 امالك و مستغالت واقع در مناطق تحت حفاظت صورت می گیرد. طبق قانون مربوط به حفاظت از بناهای 
تاریخی )1987( و اصالحات بعدی آن، مجموعه ای نفیس و منحصربه فرد از مهم ترین آثار میراث معماری لیست شده 
و از حفاظت بیشتری برخوردارند )Act No. 20/1987(. اولویت های ملی مربوط به حفاظت از میراث معماری در 

جمهوری چك شامل موارد زیر است:
ـ تهیۀ قانون جدید در مورد وضعیت حفظ آثار و حفاظت از میراث باستان شناسی؛

ـ به روزرسانی و دیجیتال كردن فهرست آثار فرهنگی؛
ـ تعامل و ایجاد همكاری با وزارت كشور در بازرسی های پیشگیرانۀ دوره ای از سیستم های امنیتی در اماكن تاریخی 

و یادمانی؛
ـ مشاركت فعال در اجرای كنوانسیون منظر فرهنگی اروپا؛

 Council of Europe( ـ ترویج و تشویق به كارگیری علوم میراث فرهنگی در سیستم مدارس ابتدایی و متوسطه
.)2018d

طبقه بندی آثار میراث فرهنگی بر اساس ارزش آن ها، در رژیم كمونیستی جمهوری چك، عواقب ناخوشایندی داشت 
و پس از سال 1989م لغو شد. فقط گروه »آثار فرهنگی ملی« شامل 134 اثر دارای ارزش های برجسته و منحصربه فرد 
كه توسط دولت جمهوری چك واجد اهمیت ملی اعالم شدند، مورد حفاظت قرار گرفتند. سطح افزایش یافتۀ پاسداری 
از  دولتی مركزی حفاظت  وزارت فرهنگ مؤسسۀ  بر عهدۀ  آن ها، مستقیماً  از  آن ها و جنبۀ تخصصی محافظت  از 

 .)Pickard 2001, 48( میراث فرهنگی نهاده شده است
سیستم حفاظت از آثار ملی بر پایۀ عدم تمركز وظایف و فعالیت های دولتی در سطح ملی و تفویض اختیارات اجرایی 
حفاظت از بناهای تاریخی به نهادهای مختلف در سطح منطقه ای، شهرداری ها و مقامات محلی استوار است. 205 
شهرداری در جمهوری چك با هماهنگی »مؤسسۀ میراث ملی«23 و زیر نظر وزارت فرهنگ، امور مربوط به اداره و 
نگهداری و توسعۀ مفاهیم حفاظت از بناهای تاریخی، شناسایی و اعالم امالك به عنوان آثار فرهنگی و تدوین برنامه های 
كمك مالی را برای صاحبان آثار تاریخی بر عهده دارند. همچنین این شهرداری ها موظف اند به صورت رایگان به صاحبان 
بناهای تاریخی و نواحی تحت حفاظت خود مشاورۀ  تخصصی و رایگان در زمینۀ روش و دستورالعمل های حفاظت ارائه 

.)Council of Europe 2018d( دهند
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2. ۸. دانمارک
در این كشور ابتدا فقط ساختمان های تاریخی و دارای ارزش معماری كالسیك برای حفاظت به جامعه معرفی می شد 
تا اینكه قانون حفاظت از بناها در سال 1918م تصویب شد. بر اساس این قانون وظیفۀ  جامعه است كه از ارزشمندترین 
گنجینه های معماری حمایت كند و همچنین منافع جامعه را مهم تر از منافع شخصی بداند. در ابتدا تالش برای حفاظت 
از میراث ساخته شده از طریق این قانون، مختص بناهای آسیب پذیر و نفیس بدون توجه به نوع مالكیت آن ها بود. برای 
به رسمیت شناختن بناهای بزرگ و مدرن قرن بیستم، بر اساس این قانون، معیار قدمت برای شمول از 100 سال 
به 50 سال تغییر یافت و ساختمان های جدیدتر نیز لیست برداری شدند؛ بنابراین از مفهوم »بناهای فهرست شده« با 
قدمت حداقل 50 سال و یك سطح پایین تر با عنوان »بناهای واجد ارزش حفاظت« استفاده شد كه اغلب در خصوص 
آثار میراث معماری در مالكیت وزارتخانه ها و  از  مسئولیت حفاظت  به كار می رود.  برنامه ریزی محلی  سازوكارهای 
سازمان های دولتی بر عهدۀ خود این نهادهاست؛ با این  حال، یك طرح طبقه بندی برای این ساختمان ها توسط »آژانس 
كاخ ها و امالك وزارت مسكن و شهرسازی« تهیه شده است كه در آن حدود مداخله باید به آژانس ارسال شود و مجوز 
دریافت كند. مسئولیت نگهداری از باغ ها و كاخ های سلطنتی آژانس ملی جنگل و طبیعت است. ابنیۀ ثبتی با مالكیت 
عمومی در مراتب باالی این دسته بندی قرار دارند. نقشۀ هرگونه تعمیر و مداخله در این ساختمان ها باید به آژانس كه 
عهده دار صیانت از بناهاست، ارسال شود. »قانون بناهای فهرست شده و حفاظت از ساختمان ها و محیط های تاریخی«24 
در 13 نوامبر 1997 به تصویب رسید. هدف قانون حفاظت از بناهای قدیمی با ارزش ویژۀ معماری، فرهنگی، تاریخی 
یا زیست محیطی است و مفهوم »بناهای واجد ارزش حفاظت« را در برنامه ها و طرح های شهری، در معنای وسیع تر 

.)Pickard 2001, 75-76( مشخص می كند
فرایند شناسایی آثار میراث معماری كه برای حفاظت در نظر گرفته شده بود، ابتدا توسط موزۀ ملی انجام شد. بررسی 
بر روی ابنیۀ سنتی روستایی، خانه های شهری و امالك بزرگ در سراسر كشور انجام شد. در دهه های اول ساختمان ها 
برای حفاظت بر این مبنا فهرست شدند. این روش در سال های 1960 تا 1980م توسعه و ادامه یافت. به همین ترتیب، 

.)Ibid, 78( فهرستی از ساختمان های معمولی مانند ایستگاه های راه آهن یا كار معماران خاص پدید آمد
2. ۹. جمهوری اسلواكی

طبق گزارش شبكۀ میراث فرهنگی شورای اروپا )2018(، آثار و مكان های تاریخی، نشانه ای از میراث تاریخی، معنوی و 
مادی جمهوری اسلواكی و منبع هویت، آموزش، آگاهی تاریخی و میهن پرستی شهروندان این كشور است. سیاست های 
میراث تاریخی در اسلواكی ابزاری برای تاب آوری اجتماعی، وحدت مدنی و تفاهم بین گروه های قومی و مذهبی هستند. 
اسلواكی آثار فرهنگی خود را در سه گروه ساختمان های تاریخی یا میراث معماری، مناظر فرهنگی و محوطه های 
باستان شناسی طبقه بندی كرده است. این دارایی های باارزش فرهنگی، مؤلفۀ  مهم توسعۀ اقتصادی این كشور به  حساب 
می آیند؛ بنابراین حفاظت و استفادۀ  مناسب از آن ها به بهبود كیفیت زندگی كمك می كند، اشتغال را افزایش می دهد و 
به عنوان یك عامل مهم توسعه برای مناطق اسلواكی عمل می كند. بر اساس »مادۀ 44، بند 2 قانون اساسی جمهوری 
اسلواكی«25، حمایت از میراث فرهنگی جزو منافع عمومی است. اولویت اصلی حفظ منظم اصالت و یكپارچگی بناهای 
فرهنگی ملی و اماكن میراث فرهنگی با تأكید بر جلوگیری از خراب شدن كالبدی، درج الزامات حفاظت از میراث در 
طرح های برنامه ریزی های مكانی، ترویج فعالیت های مدنی و حمایت از توسعۀ پایدار منطقه ای و محلی هم پیوند با 
میراث فرهنگی 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 كنند. 
جمهوری اسلواكی یك سیستم بودجۀ چندمنظوره در فرهنگ ایجاد كرده و از طریق برنامۀ یارانۀ وزارت فرهنگ، با شعار 
»بیایید خانه های خود را بازسازی كنیم«26 با پرداخت حداكثر 95 درصد از هزینه های قابل قبول، از فعالیت های حفاظت 
از میراث فرهنگی حمایت و پشتیبانی مستقیم می كند. مؤسسۀ  حفاظت از میراث در جمهوري اسلواكي به عنوان یك 
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مجموعۀ مدیریتی ویژه با هماهنگی وزارت فرهنگ به نمایندگی دولت مركزي، رویكرد های حفاظت از میراث فرهنگی 
را تعریف می كند، دستورالعمل های اولویت بندی شده را تنظیم می كند، اجرای آن را در سطوح پایین مدیریت دولتی 
هماهنگ می كند و شرایط سیستم یارانه ها و بودجه را تعیین می كند. چهارچوب قانونی ارائه شده توسط قانون »حفاظت 

از بناها و بناهای تاریخی سال 2002«27، حمایت از آثار طبقه بندی شده را بر اساس موارد زیر به رسمیت می شناسد.
ـ بناهای یادبود در سطح ملی )شامل ساختمان ها، مكان های باستانی و اشیای منقول(؛

ـ سایت ها و چشم اندازهای تاریخی طبقه بندی شده به عنوان ذخیرۀ حفاظت )با اهمیت زیاد از نظر ارزش های میراثی(؛
.)Council of Europe 2018e( )ـ نواحی و مناطق حفاظت شده )با اهمیت كمتر از ارزش های میراثی

2. ۱۰. گرجستان
بر اساس »قانون حفاظت از میراث فرهنگی گرجستان«28 كه در سال 1999م در مجلس این كشور تصویب شده، انواع 
و سطوح مختلفی در سه گروه آثار منقول، آثار غیر منقول و آثار تركیبی تعریف شده است )Pickard 2001,115(. طبق 

این قانون، میراث فرهنگی غیر منقول به شرح زیر دسته بندی شده اند:
ـ محوطه های باستان شناسی )شهرهای باستانی و سكونتگاه های روستایی(؛
ـ بناهای یادبود )مكان های مرتبط با یك واقعه  تاریخی، رویداد یا شخص(؛

ـ پارك های شهری و مناظر تاریخی؛
ـ میراث معماری )ساختمان ها و مجموعه ها، قلعه ها، بناهای مذهبی و...(؛

ـ آثار مهندسی تاریخی )پل ها، تونل ها، كانال ها، قنات ها و...(؛
.)Chubinashvili 2008, 20( ـ بناهای مهم مربوط به توسعۀ  علم، فناوری یا صنعت

هنری،  تاریخی،  فرهنگی،  ارزش های  و  معیار  مبنای  بر   29)2013( گرجستان  میراث فرهنگی  قانون  به  توجه  با 
زیبایی شناسی خاص یا در ارتباط با رویدادی تاریخی، درجه بندی آثار تاریخی در سه سطح صورت می گیرد.

ـ اول آثار غیرمنقول فرهنگی دارای اهمیت ملی كه توسط نخست وزیر برای ثبت در فهرست میراث جهانی یونسكو 
معرفی می شود؛

ـ دوم آثار غیرمنقول فرهنگی دارای اهمیت ملی كه توسط وزیر میراث فرهنگی و مصوبۀ دولت در فهرست آثار ملی 
قرار می گیرند؛

 .)Law of Georgia No. 1330( ـ سوم آثار غیرمنقول فرهنگی با اهمیت محلی
می كند،  نظارت  این كشور  در  میراث فرهنگی  از  حفاظت  بر  گرجستان  ورزش  و  فرهنگ  علوم،  آموزش،  وزارت 
سیاست های میراث فرهنگی را تنظیم و اجرا می كند، قوانین و روند اجرایی را برای این فعالیت ها وضع می كند، مناطق و 
مقررات حفاظتی را تنظیم و برای تصویب به كابینۀ وزیران ارسال می كند. »آژانس ملی حفظ میراث فرهنگی گرجستان«30 
نیز یك نهاد حقوقی عمومی است كه مسئول اجرای سیاست میراث فرهنگی ملی این كشور می باشد. این مؤسسه بر 
اساس قانون 3 نوامبر 2008م، »رهبری و اجرای فعالیت ها برای شناسایی، حفاظت، توان بخشی و ارتقای میراث فرهنگی 
ملموس و ناملموس«، »كنترل و نظارت بر دارایی های فرهنگی شامل میراث ملموس و ناملموس در قلمرو گرجستان«، 
»ارتقای دانش و تخصص در زمینۀ  میراث فرهنگی«، »تسهیل در اجرای كنوانسیون ها و منشورهای بین المللی در زمینۀ  
میراث فرهنگی« و »تهیۀ لیست آثار تاریخی ملموس و ناملموس و ثبت به عنوان پیش زمینه ای برای طبقه بندی« را به 

.)Council of Europe 2018f( این نهاد واگذار كرده است
2. ۱۱. جزاير مالت

طبقه بندی آثار میراث معماری با توجه به معیارها در سه سطح صورت می گیرد. اصلی ترین مؤلفه برای تعیین سطح آثار 
مانند یك كلیسای روستایی تاریخی یا كلیسای جامع، به ارزش های حائز اهمیت اثر از نظر تاریخ، ویژگی های معماری، 
دانست.  معیار  را مهم ترین  نباید آن  بر طبقه بندی،  تأثیر مؤلفۀ  قدمت  به رغم  بازمی گردد.  و...  زیبایی شناسی  كیفیت 
درجه بندی آثار میراث معماری در »برنامۀ ساختاری جزایر مالت«31 )1990( مشخص شده و به خوبی وضعیت سطح 
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حفاظت الزم برای هر طبقه از آثار را روشن می كند.
ـ سطح 1: ساختمان های با جذابیت منحصربه فرد معماری یا تاریخی كه باید به طور كامل حفظ شود. تخریب ها یا 
تغییرات مؤثر بر بستر قرارگیری یا تغییر در ظاهر خارجی یا داخلی اثر از جمله تغییر هریك از متعلقات محوطۀ حیاط 
ساختمان ممنوع است. همۀ مداخالت مجاز باید در چهارچوب مرمت و احیای علمی پیش برده شوند؛ فقط در شرایط 

استثنایی كه تغییرات داخلی برای حفظ كاربری بنا ضرورت یابد، انجام آن مجاز خواهد بود.
ـ سطح 2: بناهای نسبتاً جذاب به لحاظ معماری یا تاریخی كه در خاطرۀ بصری یك منطقۀ حفاظت شده شهری 
حضور دارند. به طور معمول اجازۀ  تخریب و نوسازی برای چنین بناهایی صادر نمی شود. تغییرات داخلی فقط به شرطی 

مجاز است كه كار با دقت انجام شود و كمترین آسیب به هویت و انسجام معماری بنا وارد نیاید.
ـ سطح 3: ساختمان های بدون اهمیت تاریخی و كمترین جذابیت معماری در این سطح قرار می گیرند. در صورت 
 Structure Plan( احداث بنای جایگزین در تطابق و سازگاری با بستر و محیط اطراف، تخریب این ابنیه مجاز است

.)1990, 77
برنامۀ ساختاری جزایر مالت، نظام طبقه بندی جداگانه ای را برای میراث باستان شناسی در چهار سطح تعیین كرده 
است: سطح یك: 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 كرد اما ممكن است پس از تحقیق، مستندسازی و فهرست  برداری روی 
آن پوشانده شود. سطح چهار: در زمرۀ آثاری كه به واسطۀ نمونه های پرشمار دیگر كاماًل شناخته شده هستند. پیش از 
پوشاندن یا تخریب باید عملیات مستندنگاری و فهرست برداری به طور كامل صورت گیرد. به رغم وجود شباهت ها میان 
 Pickard( نظام طبقه بندی میراث معماری و محوطه های باستان شناسی، اما تفاوت  زیادی میان این دو نظام وجود دارد

.)2001, 237
2. ۱2. جزيرة جرسی

»تاریخی«،  شش گانۀ   معیارهای  بودن  دارا  نظر  از  اهمیت  دارای  سایت های  و  ساختمان ها  جرسی«32  »جزیرۀ  در 
»معماری«، »باستان شناسی«، »سنتی«، »علمی« یا »هنری«، تحت بیانیۀ »سیاست موقت برای حفاظت از بناهای 
تاریخی 1998م«33 به صورت قانونی ثبت می شوند و با یك سیستم درجه بندی در دو سطح »بناهای با ویژگی محلی«34 و 
»بناهای با ویژگی  منحصربه فرد«35 مورد طبقه بندی قرار می گیرند. در سال 2007م نیز توسط وزیر راهنمای برنامه ریزی 
تكمیلی در خصوص باستان شناسی را تدوین و منتشر كرد كه بر اساس آن محوطه هایی كه از جنبۀ  باستان شناسی دارای 
حساسیت بودند، در سه سطح »دارای ویژگی منحصربه فرد«36، »سایت های باستان شناسی«37 و »مناطق دارای پتانسیل 

.)Clark 2008, 28( باستان شناسی«38 طبقه بندی شد
2. ۱3. بريتانيا

2. ۱3. ۱. انگليس
موضوع حفاظت و حمایت از بناهای تاریخی در انگلستان، بر تالش های فردی استوار بوده است؛ حتی در قرن بیستم 
نیز نگهداری و تعمیر كلیساهای جامع، اساساً بر پشتیبانی مالی بخش خصوصی متكی بوده است. روحیۀ فردی حاكم بر 
مرمت در انگلستان را می توان در تأسیس »انجمن حمایت از بناهای باستانی«39 در سال 1877م و »بنیاد ملی«40 در سال 
1895م یافت كه آثار و اموال فرهنگی، تاریخی دارای اهمیت را برای حفاظت تحت پوشش گرفت )یوكیلهتو 1394، 
206(. با تصویب قانون »یادمان های باستانی« در سال 1882م، فهرستی از بناها و مجموعه های یادمانی پیش از تاریخ 
مانند استون هنج را در بر می گرفت، توسط انگلیسی ها تهیه شد. پس از جنگ جهانی اول، فهرست برداری فعال تر شد، 
اما پس از جنگ جهانی دوم و در سال 1947م بود كه فهرست برداری بر اساس »قانون برنامه ریزی شهر و كشور سال 
1947م«41 به عنوان ابزاری قانونی برای حمایت از بناهای تاریخی، مقبولیت عامه یافت و از آن پس سیستم قانون گذاری 
انگلیسی ها در این زمینه، به عنوان مدلی برای دیگر كشورها نگریسته شد )همان، 207(. اولین فهرست با عنوان »لیست  
نجات«42 به عنوان یك اقدام اضطراری پس از بمباران گستردۀ  جنگ جهانی دوم، با هدف شناسایی ساختمان های خاص 
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با اولویت ضرورت حفاظت و بازسازی پس از جنگ تهیه شد و تا امروز این لیست بر اساس معیارهای دیگر توسعه یافته 
است )Tunnicliffe 2017(. در متن قانون 1947م آمده است: »یك لیست از بناهای منحصربه فرد و خاص معماری یا 
تاریخی، با هدف راهنمایی مقامات محلی برای انجام وظایف خود در زمینۀ  حفاظت تهیه و تدوین گردد.« لیست برداری 
و در دسترس بودن آن برای عموم، تأثیر فراوانی بر مدیریت تغییر بناهای تاریخی داشت. لیست برداری و طبقه بندی 
ساختمان های دارای ارزش معماری یا تاریخی، كلید اصلی برنامه ریزی و حفاظت شهری است. ویرانی های جنگ جهانی 
دوم و اشتیاق بی نهایت جوامع به یك دنیای قوی تر و جدید پس از سال 1945م، بر تهدید آسیب پذیری و خطرپذیری 
میراث افزود و نیاز به حمایت و حفاظت از مكان های تاریخی به طور جدی آشكار شد. هم اكنون حدود چهارصد هزار 
بنای ثبت شده در »فهرست میراث ملی انگلیس«43 وجود دارد و بیشتر جمعیت این كشور در فاصله ای چندكیلومتری از 

محل زندگی شان، حداقل با یكی از آثار ثبت شده در ارتباط خواهند بود. 
در زمینۀ  نحوۀ  طبقه بندی و تعیین آثار برای قرارگیری در لیست میراث ملی انگلیس، انتقادهای بی اساس وجود دارد 
مبنی بر اینكه در نظام انتخاب بناها، كاخ ها، ساختمان های سلطنتی و خانه های بزرگ مورد نظر قرار گرفته اند، درحالی كه 
اولین فهرست ها و لیست برداری در سال 1947م برای حفاظت و حمایت شامل »انبارها و ساختمان های روستایی، 
كلیساهای عادی، بناهای عمومی، فضاهای شهری، خانۀ اجتماع دوستان44، ادارۀ  پست، بانك ها و دادگاه ها« بود. در واقع 
می توان گفت این میراث  مشترك و بافت های سنتی كه به همۀ طبقات اجتماعی تعلق دارد، برای مردم جامعه آشناست 
و به طور روزانه همه با آن ها در ارتباط اند، به عنوان قلب آثار میراث ملی است و باید در اولویت حمایت و محافظت قرار 
گیرد. با مروری اجمالی بر لیست آثار میراث ملی، می توان تعداد بسیاری از ساختمان های هم پیوند با جنبه های زندگی 
مردم را به عنوان نمایندۀ »زندگی عادی«45 مشاهده كرد )Mays 2017(. یكی از موضوعاتی كه در »قانون برنامه ریزی 
شهر و كشور سال 1947م« مورد توجه قرار گرفت، مسئلۀ مالكیت زمین و ساختمان ها بود. بر اساس این قانون آزادی 
عمل در تغییر و توسعۀ بناها محدود شد و مالك برای تعمیر، بازسازی یا استفادۀ مجدد از زمین خود می بایست از مقامات 
محلی مجوز دریافت كند. این روند به حمایت و حفاظت از ارزش های محلی و محیط های طبیعی و تاریخی ساخته شده 
توسط بشر كمك بسیاری كرد و می توان گفت این موضوع یكی از موفقیت های بزرگ سیستم برنامه ریزی پس از 
جنگ جهانی دوم است. با ایجاد محدودیت در توسعه و تغییر ساختمان ها، در طول زمان اندكی، نیازها و فشارها برای 
تأمین مسكن گسترده تر شد، بنابراین ساكنان این مناطق به حفاظت، تعمیر و بازسازی بناهای تاریخی تحت نظارت 
دولت محلی و بر اساس ضوابط قانونی ترغیب و تشویق شدند )Stevens 2017(. در این حال میراث، امروزه یكی از 
مهم ترین فرصت های اقتصادی شهرها و مناطق محسوب می شود، بنابراین لیست برداری و طبقه بندی آثار میراث ملی 
انگلیس برای ماندگاری و پیشرفت در مواجهه با چالش های پیش  رو باید همواره بازبینی شود و تكامل یابد، زیرا ما در 

.)Lovell 2017( زمان های مختلف زندگی می كنیم
»فهرست میراث ملی انگلستان«46 از سال 2011م به عنوان تنها مرجع رسمی ثبت آثار میراث معماری ملی در 
انگلستان راه اندازی شده و برای هدایت و استفادۀ  عموم مردم بر اساس معیارهای ثابت، بیست سند راهنما كه تمام 
گونه های مختلف بناهای باارزش و ساختمان های تاریخی را تحت پوشش قرار می دهد، انتشار یافته است. سیستم 
لیست برداری و طبقه بندی ساختمان ها در انگلستان در سراسر جهان به عنوان یك سیستم قوی و پاسخ گو مورد استقبال 
قرار گرفته است. فرایند لیست برداری و طبقه بندی و انتخاب آثار بر مبنای معیارها، ممكن است در ابتدا یك تمرین 
ساده به نظر برسد، اما روند آن بسیار پیچیده است و برای اطمینان از ارزش  و حفظ اعتبار لیست ملی، نیاز به قضاوت 
آگاهانه دارد. بسیاری از ویژگی های آثار از نظر معماری یا تاریخی جالب توجه هستند؛ اما برای ثبت در لیست ملی باید 
دارای خصوصیات منحصربه فرد و مورد توجه ویژه باشد. معیارهایی كه بدین منظور در نظر گرفته می شود شامل قدمت 
و نادر بودن، طراحی، ویژگی هنری، فرم پالن، تكنیك های ساختمان، مواد، كیفیت و چگونگی بقای یك ساختمان 
است )Mays 2017, 28(. به هنگام ارزیابی یك اثر كه دارای ویژگی خاصی است و باید به فهرست اضافه شود، از 

معیار های زیر استفاده می شود:
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ارزش معماری: باید در طرح معماری، دكوراسیون یا استادكاری دارای اهمیت باشد. همچنین ارزش خاص ممكن  -
است برای نمونه های ملی به گونه ها و تكنیك های خاص بناها اطالق شود. ساختمان هایی كه نوآوری های فناوری 

یا استعداد هنری را نشان می دهند نیز می توانند در لیست قرار گیرند؛
ارزش تاریخی: باید نشان دهندۀ  جنبه های مهم اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی یا ارتباط نزدیكی با افراد مهم در سطح  -

ملی باشد. به طور كلی آن ها باید كیفیتی از ساخت وساز و ساختار فیزیكی برای توجیه حمایت قانونی ارائه شده توسط 
قانون را داشته باشند؛

نادر بودن: تاریخی بودن یك بنا و وجود نمونه های كم نظیر از آن ها، احتمال باالیی برای داشتن ارزش های خاص  -
یك اثر را دارد. البته تاریخ نشان دهندۀ دوره های احتمالی ویژگی اثر است و مطلق نیست؛

شایستگی زیبایی شناسانه: ظاهر یك ساختمان ـ شایستگی معماری ذاتی و ارزش گروهی ـ یك مؤلفه مهم در  -
بررسی درخواست برای لیست بندی محسوب می شود. اما ارزش های خاص یك بنا همیشه در كیفیت بصری بیرونی 
اجتماعی و  تاریخ  از  یا نشان دادن جنبه های خاصی  فناوری  نوآوری های  به دالیل  بناها  آن منعكس نمی شود. 

اقتصادی، ممكن است دارای كیفیت كم بصری باشند؛
ُحسن انتخاب: جایی كه یك ساختمان برای فهرست در درجۀ اول با تأكید بر ارزش های خاص معماری انتخاب  -

می شود، این واقعیت كه ساختمان های دیگر با كیفیت مشابه در جایی دیگر وجود دارد، احتمااًل مورد توجه نیست. با 
این حال، یك ساختمان ممكن است به طور كلی فهرست بندی شده باشد، زیرا نشان دهندۀ نوع خاص تاریخی است 
تا اطمینان حاصل شود كه نمونه هایی از این نوع حفظ می شوند. لیست بندی در شرایطی كه تعداد قابل توجهی از 
ساختمان ها با كیفیت و نوع مشابه باقی مانده، عمدتاً مقایسه ای است و نیاز به حسن انتخاب دارد. در چنین شرایطی، 

سیاست دولت انتخاب مهم ترین و كم نظیرترین اثر از یك گونه است؛
ارزش های ملی: تأكید بر این معیارها كه برای ایجاد یكپارچگی انتخاب صورت می پذیرد، این است كه نه تنها تمام  -

بناهای معماری با ارزش ذاتی معماری در لیست قرار بگیرند، بلكه مهم ترین ساختمان منطقه ای كه نقش عمده ای 
در تاریخ ملی ایفا می كند نیز در لیست قرار بگیرد. برای مثال بهترین نمونه ها از ساختمان های بومی محلی، به طور 

معمول ثبت می شوند زیرا اهمیت سنت های محلی را نشان می دهند. 
وضعیت حفاظت: وضعیت حفاظت بنا تأثیر چندانی بر تصمیم برای ارزش های خاص یك اثر در زمان سنجش  -

آن برای قرارگیری در لیست ندارد و بر اساس معیارهای قانونی تعیین شده صرف نظر از وضعیت تعمیر آن ارزیابی 
.)Principles of Selection for listed Buildings, 2010( می كنند

پاول دروری )2013( معتقد است مفهوم حفاظت از میراث معماری در حال توسعه و تغییر است. با توجه به قوانین 
و سیاست های موجود در انگلیس و به طور كلی امروزه در سراسر اروپا، اهمیت بناها و مكان های تاریخی، بدون در نظر 
گرفتن مالكیت اصلی آن ها، به عنوان منافع عمومی و ملی به رسمیت شناخته شده است. با این حال در مورد اینكه 
كدام یك از ساختمان ها و مناطق برای حمایت های قانونی به اندازۀ كافی دارای ارزش هستند، تفاوت های بسیاری وجود 
دارد؛ هم به لحاظ كمی )تعداد ساختمان ها و مناطق( و هم از نظر كیفی )ارزش های نسبت داده شده به آن ها(. اگرچه 
ارزش های موجود در برخی از این مكان ها برای مدت طوالنی برای مردم شناخته شده است، نوع نگرش ها در درون 
یك فرهنگ به سرعت در حال تحول و تغییر است. بنابراین حفاظت به یك آگاهی از تغییر پذیری در ارزش های میراثی 
نیاز دارد )Drury 2013, 5(. هدف اصلی طبقه بندی، ابزاری برای مقامات محلی در زمینۀ مدیریت تغییر بناها و حفاظت 
از محیط های تاریخی است و با توجه به وظایف و مسئولیت های قانونی آن، فرایند اقدام آن بر اساس ارزیابی دقیق 
صورت گیرد. طبقه بندی آثار میراث معماری به طور مستقیم در ارزش اقتصادی بافت تاریخی و به طور غیرمستقیم در 
هوای پاك، ترمیم محیط زیست و توان بخشی ذهن و جسم ساكنان محالت تأثیرگذار است و باعث بهبود بنیادی رفاه و 

كیفیت زندگی می شود. برای سهولت در فرایند مدیریت و تغییر آثار میراث معماری به شرح زیر درجه بندی می شوند: 47
ـ درجه I: ساختمان دارای ویژگی های استثنایی؛
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ـ درجه II*: ساختمان های بسیار مهم دارای اهمیت؛
.)Mays 2017, 28( ساختمان های با ویژگی خاص : II ـ درجه

2. ۱3. 2. اسكاتلند
در اسكاتلند نهادی با عنوان »محیط زیست تاریخی اسكاتلند«48 بر اساس اساسنامۀ مورد تأیید دولت، مسئولیت حفاظت 
از حدود 47300 ساختمان را بر عهده دارد. معیارهای كلیدی، شبیه به معیارهای انگلیس اعمال می شود، اما اصول 
انتخاب شامل »قدمت و نادر بودن و ویژگی معماری یا تاریخی« است )Ibid, 29(. ساختمان های لیست برداری شدۀ 
اسكاتلند بر اساس قانون »برنامه ریزی ساختمان های لیست شده و محوطه های حفاظتی اسكاتلند سال 1997م«49 شامل 
آثار دارای »معماری منحصربه فرد یا معماری تاریخی«50 هستند كه همۀ  آن ها تحت حمایت های قانونی قرار دارند. 

میراث معماری اسكاتلند به منظور بهبود و تسهیل در مدیریت تغییر و حفاظت به سطح های زیر طبقه بندی شده اند:
ـ طبقه بندی A: ساختمان های دارای اهمیت در سطح ملی و بین المللی یا نمونه های اصیل از سبك معماری، دورۀ  

تاریخی یا گونۀ  خاص ساختمان.
ـ طبقه بندی B: ساختمان های دارای اهمیت در سطح منطقه ای؛ یا نمونه ای از دوره های تاریخی، شیوۀ معماری یا 

گونۀ  ساختمان كه تغییر یافته است.
ـ طبقه بندی C: ساختمان های با اهمیت محلی كه نشان دهندۀ بناهای سنتی و ساده هستند؛ یا بناهای گروهی 

.)Idem 2016, 79( طراحی شده مانند امالك و مجموعه های صنعتی را شامل می شود
2. ۱3. 3. ولز و ايرلند شمالی

مسئولیت حفاظت و لیست برداری در ولز بر عهدۀ  »سرویس دولتی محیط زیست تاریخی«51 است. در بررسی های اولیه  
در منطقۀ ولز، تا پایان سال 2005م، حدود سی  هزار اثر شناسایی و لیست برداری شده اند. معیارهای انتخاب و طبقه بندی 
هماهنگ و مشابه با قوانین انگلستان است. با تصویب »قانون محیط های تاریخی«52 در سال 2016م و اقدامات مربوط 
به آن، اتفاق بسیار خوبی در حوزۀ  مدیریت و حمایت از میراث ولز رخ داد. با تصویب این قانون، ولز شاهد تغییر ساختار 

.)Idem 2017, 30( و تولدی دوباره در زمینۀ  حفاظت بود
لیست برداری در ایرلند شمالی به عهدۀ  بخش محیط زیست تاریخی است. بیش از 8860 ساختمان تحت نظارت این 
نهاد قرار دارند و مجوز مرحلۀ  دوم شناسایی و لیست برداری توسط دولت در حال تصویب است. این فرایند توسط معماران 
داخلی و تیم حفاظت ایرلند شمالی با معیارهای مورد استفاده در انگلیس انجام می شود )Ibid, 30(. میراث معماری در 

ایرلند شمالی در پنج سطح طبقه بندی شده اند:
ـ درجۀ A: ساختمان های دارای اهمیت ویژه برای ایرلند شمالی شامل مجموعه های معماری كه دارای حداقل تغییر 

هستند و نمونه های خوب از برخی سبك ها یا دوره های تاریخی مهم باشد.
ـ درجۀ B+: ساختمان های ویژه و منحصربه فردی كه ممكن است از وضعیت A برخوردار باشند، اما به دلیل اشكال 

در طراحی، افزودنی های جزئی و تغییرات ناچیز دارای كیفیت پایین تری هستند. 
ـ درجۀ B: ساختمان های دارای اهمیت محلی و نمونه  ای خوب از یك دوره یا سبك خاص معماری.

ـ درجۀ B1: ساختمان های دارای اهمیت گسترده ای از ویژگی های داخلی یا دارای یك یا چند ویژگی مهم و خاص.
ـ درجۀ B2: ساختمان هایی كه به دلیل دارا بودن فقط چند ویژگی، واجد شرایط برای قرارگیری در لیست اند؛ برای 
مثال یك ساختمان در یك منطقۀ حفاظت شده كه كیفیت ظاهری معماری آن باالتر از استاندارد عمومی سایر 

.)Donnelly 2011, 42( ساختمان های منطقه است

3. جمع بندی رويكردها و سياست های طبقه بندی ميراث اروپا
قبل از هرگونه برنامه ریزی برای مداخله در دارایی های فرهنگی و به منظور تسهیل در مدیریت آن ها، طبقه بندی و تطبیق 
با وضع موجود آثار كمك زیادی خواهد كرد )Llamas et al. 2017, 2(. طبقه بندی در زمینۀ  آثار میراث معماری به دلیل 
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ارزش و اهمیت فرهنگی، اجتماعی آن ها و تأثیر اقتصادی بر محیط پیرامون و همچنین رشد گستردۀ تهدیدها و سرعت 
فزایندۀ  تغییرها، مسئلۀ مهم  و تأثیرگذاری بر تفسیرها و تحلیل هاست )Remondino 2011, 1104(. معیارهای مورد 
استفاده در كشورهای توسعه یافتۀ اروپایی در راستای انتخاب آثار برای حفاظت و طبقه بندی نظیر ارزش های تاریخی، 
باستان شناسی، هنری، علمی، اجتماعی یا فنی معمواًل با تركیبی از همین اصطالحات یا معادل آن تعیین و تعریف 
می شوند. برای مثال اصطالحات »چشم انداز« )والون، بلژیك(، »معمارانه« )دانمارك، مالت و بریتانیا(، زیبایی شناسانه 
)گرجستان و فرانسه(، »دیرینه شناسانه« )مالت و اسپانیا(، »قوم شناسانه« )فرانسه، ایتالیا و اسپانیا(، »معنوی« و »مذهبی« 
)به ترتیب در گرجستان و ایرلند(، برای مؤلفه هایی چون »جذابیت«، »كیفیت«، »ارزش« یا »اهمیت« به كار می روند. 
ارزش های اجتماعی نیز با اصطالحاتی چون »جاذبۀ عمومی«، »رویدادها« یا »افراد برجسته در تاریخ« و »رویدادهای 

مهم نظامی« تعریف می شوند، حال آنكه ممكن است مالحظات محیطی و اقتصادی نیز به كار گرفته شوند. 
تعیین طبقه بندی آثار میراث معماری به روش های مختلفی صورت می گیرد و روند انجام و تصمیم گیری دربارۀ 
این فرایند اغلب با توجه به اصول و معیارهای كلی، بر اساس مشورت گروه های ذی نفع و بر پایۀ خرد جمعی صورت 
می گیرد. در مورد اینكه آیا حفاظت از نظر اولویت بندی باید در یك سطح انجام شود یا نیازمند تعریف سطوح مختلفی 
است، همچنان اختالف  نظر وجود دارد و رویكردهای متعددی مطرح است، با این حال بر اساس بررسی های انجام شده 
در نمونه های موردی، همۀ كشورهای توسعه یافتۀ اروپا بر موضوع طبقه بندی آثار میراث معماری به عنوان یك ابزار 
مدیریتی در سطح های مختلف برای حفاظت تأكید دارند و در قوانین بنیادی كشور ها به آن پرداخته شده است. با توجه به 
موارد بیان شده، استدالل مبتنی بر ضرورت طبقه بندی میراث معماری و تعیین سطوح مختلف حفاظت را باید در مسائل 
اقتصادی و مدیریتی جست وجو كرد. با توجه به محدویت های مالی در كشورها، قرارگیری در سطح باالتر، تضمین كنندۀ 
اولویت بیشتر در پشتیبانی است. برای فرایند مدیریت و حفاظت و در نهایت احیای آثار میراث معماری، طبقه بندی منظم 
اسناد، اطالعات و مستندات به منظور تفسیر، تحلیل و برنامه ریزی منطقی از اهمیت باالیی برخوردار است. بدین منظور 
می توان بر اساس مدیریت اطالعات، میراث معماری را بر مبنای وضعیت و جزئیات موجود برای حفاظت طبقه بندی كرد 

.)Cosovic et al. 2019, 19(

جدول 1: اهداف و سیاست های طبقه بندی میراث معماری در اروپا بر اساس اسناد و قوانین كشورها
سیاست هاهدفسالسند ارجاعكشورردیف

فرانسه1

كمیسیون آثار تاریخی فرانسه سند 1793م. 
تأمین مقاصد علمی، هنری و آموزشی1793م)یوكیلهتو 1394، 108(

و دستیابی  ملی  میراث  به عنوان  آثار  از  حفاظت 
به اولویت ها و زبان مشترك حفاظت بر اساس 

سنجش معیارها
قانون 31 دسامبر 1931 حفاظت از بناهای 
 (Historic Monument Act, تاریخی 

1931)

نظر 1931م در  بدون  آثار  مختلف  انواع  از  حمایت 
گرفتن ماهیت و قدمت

مدیریت منابع مالی از آثار دارای اولویت با توجه 
به نظام حفاظت برای اعطای یارانه های دولتی و 

استفاده از معافیت های مالیاتی

یونان2

تاریخی  یادمان های  از  حمایت  قانون 
حمایت از آثار دارای شهرت كمتر اما به واقع 1834م)یوكیلهتو 1394، 129 و 130(.

با اهمیت
بدون توجه به تاریخ پیدایش اثر، همه  آثار تاریخی 

را اموال ملی در نظر می گیرد.

و  باستانی  آثار  از  حفاظت  دربارۀ  قانون 
 (Greece. Law No. میراث فرهنگی 

3028/2002)

تقویت و تلفیق میراث در زندگی اجتماعی 2002م
معاصر و آموزش و آگاهی عمومی

اهمیت  دارای  معماری  میراث  آثار  طبقه بندی 
به عنوان اصول اصلی و ابزار اجرای قانون

آلمان3
قانون حفاظت از بناهای تاریخی

 (Monument Preservation Act of the 

GDR. 1975)

1975م
معماری  میراث  از  مراقبت  و  محافظت 
و  جامعه  كل  برای  عمومی  وظیفه ای 

شهروندان

مالیاتی  و  مالی  تشویقی  برنامه های  برقراری 
به عنوان ابزاری برای حفاظت

اسپانیا4
قانون میراث تاریخی اسپانیا

  (Spanish Historical Heritage Law.

1985)

با 1985م آثار  از  حفاظت  در  سلسله مراتب  ایجاد 
واگذاری اختیارات به ایالت های خودمختار

اقدام بر اساس سیاست یكپارچه در سطح ملی و 
تهیۀ قوانین اجرایی در سطح محلی

پرتغال5
و  ارتقا  برای  دولت  سیاست  مبانی  قانون 

حمایت از میراث فرهنگی
(Law No. 107/2001)

2001م
ایجاد فرایند یكنواخت و منظم برای حمایت 
گنجینه های  به عنوان  معماری  میراث  از 

مهم ملی

توسعۀ  مفهوم میراث فرهنگی و ایجاد سازوكاری 
برای اولویت بندی حفاظت از آثار
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بلژیك6
مصوبۀ والون 

The Walloon Decree 
(Pickard 2001, 14)

ارتقا و ایجاد سلسله مراتب برای دستیابی به 1991م
مدیریت یكپارچه

ایجاد انگیزه و افزایش توان رقابت اقتصادی در 
زمینۀ حفاظت با حمایت و كمك های مالی به ویژه 

در آثار با مالكیت های خصوصی

جمهوری 7
چك

قانون حفاظت از آثار تاریخی
 (Act on State Monument Preservation 

No. 20/1987 Coll)

1987م
و  بهبود  موجود،  وضع  تثبیت  محافظت، 
انتقال به آیندگان توسط نهادهای مدیریت 

عمومی، جامعه و صاحبان امالك

واگذاری  و  میراث  از  حفاظت  در  تمركززدایی 
وظایف به شهرداری ها، تدوین برنامۀ كمك مالی 
و مشاورۀ رایگان و تخصصی به صاحبان امالك

دانمارك8
قانون حفاظت از بناها

Preservation of Buildings Act

(Pickard 2001, 75)

1918م
گنجینه های  ارزشمندترین  از  حمایت 
معماری وظیفۀ  ملی است و مردم باید منافع 

جامعه را مهم تر از منافع شخصی بداند

مالكیت  با  معماری  گنجینه های  از  حفاظت 
عمومی توسط دولت و مالكیت خصوصی توسط 
صاحبان بناها بر اساس حدود مداخلۀ تعیین شده 

در طبقه بندی

جمهوری 9
اسلواكی

 The Act قانون حفاظت از بناها و سایت ها؛
on Protection of Monuments and Sites

(Council of Europe 2018e)

2002م

از  حفاظت  الزامات  درج  و  مستمر  حفاظت 
ترویج  برنامه ریزی،  طرح های  در  میراث 
فعالیت های مدنی و حمایت از توسعۀ پایدار 

منطقه ای و محلی هم پیوند با میراث

واحد  یك  به عنوان  میراث  از  حفاظت  مؤسسۀ  
مركزي،  دولت  نمایندگی  به  ویژه  مدیریتی 
دستورالعمل های  و  حفاظت  رویكرد های 
اولویت بندی شده را تنظیم می كند، اجرای آن را 
در سطوح پایین مدیریت دولتی هماهنگ می كند.

گرجستان10
1999؛  میراث فرهنگی  از  حفاظت  قانون 

Law On Cultural Heritage protection

(Pickard 2001, 115)

1999م
زمینۀ  در  تخصص  و  دانش  ارتقای 
و  كنوانسیون ها  اجرای  و  میراث فرهنگی 

قوانین بین المللی

حفاظت از میراث فرهنگی با تأكید بر سلسله مراتب 
و  طبقه بندی  میراث،  سطح بندی  اساس  بر 

دسته بندی آثار

برنامۀ ساختاری برای جزایر مالتا Structure) جزایر مالت11
Plan 1990)

1990م
الزم  حفاظت  سطح  وضعیت  بودن  شفاف  
تعیین شده  طبقه بندی  اساس  بر  آثار  برای 

توسط قانون

آثار  طبقه بندی  طریق  از  میراث  از  حفاظت 
قوانین  تهیۀ  و  باستان شناسی  و  معماری  میراث 

و دستورالعمل های مداخله

جزیره 12
جرسی

بناهای  از  حفاظت  برای  موقت  سیاست 
حفاظت به صورت سلسله مراتب و بر اساس 1998متاریخی

اولویت
تدوین دستورالعمل های مداخله برای سطح های 

تعیین شده

انگلستان13

مقالۀ  جورج گیلبرت اسكات در نشست نهاد 
سلطنتی بریتانیا )RIBA) )یوكیلهتو 1394، 

)238
1862م

حمایت از آثار باستانی بر تالش های افرادی 
چون راسكین و اسكات استوار بود و هدف 

حفظ میراث ملی برای آیندگان

و  آثار  تعمیر  در  مداخله  حداقل  اصل  رعایت 
راه اندازی و ایجاد انجمن های مردم نهاد و بنیاد  

ملی

و   1947 كشور  و  شهر  برنامه ریزی  قانون 
دستورالعمل های آن

 (Town and Country Planning, Act

1947)

1947م

بناهای  نجات  و  آثار  از  فهرست برداری 
و  جهانی  جنگ  از  پس  خطر  معرض  در 
خاص  و  منحصربه فرد  بناهای  طبقه بندی 
راهنمای  هدف  با  تاریخی،  یا  معماری 
انجام وظایف خود در  مقامات محلی برای 

زمینۀ  حفاظت

سلسله مراتبی  و  فراگیر  یكپارچه،  سیستم  ایجاد 
برای مدیریت و حفاظت از آثار با ابزارهای قانونی

اسكاتلند14

قانون برنامه ریزی ساختمان های لیست شده 
و محوطه های حفاظتی اسكاتلند 1997

 (Planning Listed Buildings and

 Conservation Areas, Scotland, Act

1997)

1997م

برای  ابزاری  طبقه بندی،  اصلی  هدف 
مقامات محلی در زمینۀ  مدیریت تغییر بناها 
و حفاظت از محیط های تاریخی و تأثیر در 

رفاه اجتماعی و اقتصاد

و  منحصربه فرد  معماری  میراث  طبقه بندی 
مدیریت  در  تسهیل  و  بهبود  به منظور  تاریخی 
حمایت های  با  طبقه بندی شده  حفاظت  و  تغییر 

قانونی

Historic( ولز15 ولز  تاریخی  محیط های  قانون 
Environment Wales, Act 2016(دستورالعمل های 2016م و  سیاست ها  قوانین،  از 

مشابه با انگستان پیروی می كند.
طبقه بندی میراث معماری به منظور مدیریت تغییر 

و حفاظت طبقه بندی شده با حمایت های قانونی

ایرلند 16
شمالی

سایت رسمی دولت برای شهروندان ایرلند 
شمالی

https://www.nidirect.gov.uk

اهمیت 2017م نشان دهندۀ   هدف  با  طبقه بندی 
نسبی میراث معماری

جاهای  )برخالف  شمالی  ایرلند  در  درجه بندی 
دیگر انگلستان( قانونی نیست.

اغلب كشورهای اروپایی برای ارتقای سطح حفاظت به گسترده ترین معنای آن، همۀ قوانین مرتبط با موضوع را به 
خدمت می گیرند. با این  حال كشورهای دانمارك، ایرلند، مالت و بریتانیا از سازوكارهای سیاسی و قانون گذاری متفاوتی 
برای میراث باستان شناسی و معماری استفاده می كنند. در حوزۀ میراث معماری، آثار منفردی كه می توانند محافظت 
شوند عبارت اند از: »بناهای فهرست شده« )دانمارك، مالت، انگلستان( كه بر اساس معیارهای ملی ثبت می شوند. در 
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مالت، تعاریف از طریق »برنامۀ ساختاری« استخراج شده است و بریتانیا از مقررات برنامه ریزی برای حفاظت از بناهای 
واجد »ارزش های ویژۀ معماری و تاریخی« استفاده می كند. در مقام مقایسه، قوانین اخیر ایرلند در ارتباط با حفاظت از 
ابنیه، مقامات برنامه ریزی محلی را ملزم می كند اهداف صیانت از ساختارها را منطبق با مؤلفه های جذابیت تعیین كنند، 
اما دسته بندی بناهای میراثی نیز برای مقیاس ملی تعریف شده است.53 یكی از موضوعاتی كه همواره در سیاست ها، 
قوانین و دستورالعمل های كشورهای اروپایی مورد نظر قرار گرفته، فهم و شناخت دقیق آثار و سپس فهرست برداری و 
طبقه بندی آن هاست. استانداردسازی فهرست های جامع بناها و فهرست های تفصیلی، می تواند به خوبی گام های آتی و 

اولویت بندی حفاظت از میراث معماری را تعیین كند.
جدول 2: رویكردها، مؤلفه ها و طبقه بندی میراث معماری در اروپا

طبقه بندیمعیار یا مولفه تأثیرگذاررویكرد طبقه بندیكشورردیف

1
فرانسه

 )Historic Monument
Act,1931)

مدیریت آثار به صورت متمركز در سطح 
رویكرد  با  مركزی  دولت  طریق  از  ملی 
مقامات  شهرداری ها،  كردن  پویاتر 

منطقه ای و محلی

كیفیت زیبایی شناسی، نادر بودن، نمونۀ   
از یك سبك یا روش ساخت و  خاص 

اهمیت تاریخی
1. آثار طبقه بندی شده

2. لیست متمم

2
یونان

 (Greece. Law No.
3028/2002)

مدیریت در سطح ملی از طریق نظارت 
توسعۀ   سیاست های  زمین،  كاربری  بر 
برنامه های  در  مسكونی  فضاهای 

زیست محیطی و برنامه ریزی شهری

ویژگی ها و اهمیت معماری، شهرسازی، 
اجتماعی، فنی، علمی، هنری، صنعتی و 

تاریخی

1. آثار فرهنگی تا قبل از سال 1830م
از  بیش  با  یادمانی  بناهای  و  فرهنگی  آثار   .2

یكصد سال قدمت
3. آثار فرهنگی با قدمت كمتر از یكصد سال.

3
آلمان

 (Monument Preservation
Act of the GDR. 1975(

سطح  سه  در  معماری  میراث  حفاظت 
و  منطقه ای  مدیریت های  ایالت ها، 

شهرداری مناطق
در  مقام  باالترین  تشخیص  اساس  بر 

دولت فدرال یا مجلس سنا

محوطۀ باستانی،
سكونتگاه تاریخی،

كارگران،  و  كشاورزان  خانه های  كلیساها، 
قلعه ها و كاخ ها، پارك ها و باغ ها، ساختمان های 

صنعتی و اداری

4
اسپانیا

 (Spanish Historical
Heritage Law. 1985)

اساس  بر  مختلف  رویكردهای  تعیین 
در  خودمختار  مناطق  نیازهای  و  هدف 
سطح محلی با توجه به به سیاست كلی 

در سطح ملی

شایستگی  معیار  اساس  بر  طبقه بندی 
حفاظت54 و اهمیت آثار

1. بیشترین درجۀ  حفاظت
2. با اهمیت باال حفاظت

3. سایر آثار میراث معماری

پرتغال5
(Law No. 107/2001)

نسبی،  ارزش  به  توجه  با  طبقه بندی 
مالكیت ها و محل قرارگیری آثار

زیبایی شناسی،  فرهنگی،  ویژگی های 
اجتماعی، فنی و ماهیت علمی

1. آثار ملی
2. آثار دارای منافع عمومی

3. آثار مهم یك منطقه یا محله با شهرداری 
خاص

6
بلژیك

 (The Walloon Decree, 18
July 1991)

حفاظت از میراث معماری توسط مدیریت 
مناطق سه گانه به صورت هم زمان با سه 

ابزار لیست برداری، صیانت و ثبت آثار

باستان شناسی،  تاریخی،  ویژگی های 
علمی، هنری، اجتماعی، فنی، جنبه های 

كیفی و منحصربه فرد بودن

ارزش های  با  ثبت شده  آثار   :1 سطح 
منحصربه فرد و استثنایی

سطح 2: آثار لیست برداری و مستندسازی شده
سطح 3: آثار دارای ارزش صیانت 

سطح 4: آثار صرفاً فهرست برداری شده 

7
جمهوری چك

 (Act on State Monument
 Preservation No.

20/1987 Coll)

طبقه بندی مدیریتی آثار بر اساس سطح 
ملی، منطقه ای )شهرداری ها( و محلی

و  علمی  هنری،  تاریخی،  ویژگی های 
دارای ارزش های فنی

سطح 1: بناهای دارای ارزش های برجسته در 
سطح ملی

سطح  در  ارزش  دارای  بناهای   :2 سطح 
منطقه ای و محلی

8

دانمارك
 (Preservation of
 Buildings Act, 1918;
 listed Buildings and
 Preservation of Building
 and Urban Environment.

Act No.845, 1997)

بر اساس شایستگی حفاظت  طبقه بندی 
تدوین  و  آثار  بودن  خطر  معرض  در  و 
حدود، میزان و چگونگی مداخله در طرح 

طبقه بندی تهیه شدۀ دولت

و  مالكیت  بنا،  قدمت  ویژگی های 
كاربری ها

1. بناهای فهرست شده
2. بناهای واجد ارزش حفاظت

9
جمهوری اسلواكی

 )The Act on Protection
 of Monuments and Sites,

2002)

انسجام  و  اقتصادی  توسعۀ   به  توجه 
به كارگیری  زندگی؛  بهبود  و  مدنی 
آثار  به  مالی  یارانۀ  چندمنظورۀ  برنامه  

طبقه بندی شده در سطح محلی

اصالت و یكپارچگی میراث معماری؛
تداوم  امكان  و  ساختمان ها  مالكیت 

زندگی

1. بناهای تاریخی در سطح ملی
2. سایت ها و چشم اندازهای تاریخی )با اهمیت 

زیاد(
اهمیت  )با  حفاظت شده  مناطق  و  نواحی   .3

كمتر(
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10
گرجستان

 (Law On Cultural
 Heritage protection,

1999)

طبقه بندی در سه سطح بر اساس اهمیت 
و طبقه بندی بر اساس نوع و عملكرد آثار

هنری،  تاریخی،  فرهنگی،  اهمیت 
با  ارتباط  در  یا  خاص  زیبایی شناسی 

رویدادی تاریخی

1. آثار بین المللی )میراث جهانی(
2. آثار میراث ملی

3. آثار میراث محلی

جزایر مالت11
(Structure Plan 1990)

آثار،  طبقه بندی  برای  مؤلفه  اصلی ترین 
و  هست  موجود  ارزش های  و  ویژگی ها 

نه صرفاً اهمیت تاریخی
كیفیت  معماری،  تاریخی،  ویژگی های 

زیبا شناختی

1. بناهای جذاب و منحصربه فرد
در  بصری  خاطرۀ  با  جذاب  نسبتًا  بناهای   .2

یك منطقه
زمینۀ  و  بستر  در  اهمیت  بدون  بناهای   .3

تاریخی جذاب

جزیرۀ جرسی12
ویژگی های  دارای  بناهای  طبقه بندی 
بر اساس درجۀ اهمیت در دو  شش گانه 

سطح
اهمیت تاریخی، معماری، باستان شناسی، 

سنتی، علمی، هنری
1. بناهای با ویژگی  منحصربه فرد

2. بناهای با ویژگی محلی

13
انگلستان

 (Town and Country
Planning, Act 1947)

برای  معماری  میراث  دسته بندی 
دستورالعمل های حفاظت: ساختمان های 
آموزشی،  )عمومی(،  تفریحی  كشاورزی، 
خانه های  نظامی،  صنعتی،  حكومتی، 
و  )روستایی(  بومی  خانه های  شهری، 

معماری مدرن

ارزش  معیارهای  اساس  بر  طبقه بندی 
نادربودن،  و  قدمت  تاریخی،  معماری، 
زیبایی شناسی، ارزش های ملی، وضعیت 

حفاظت

درجه I: بناهایی با ویژگی های استثنایی
دارای  مهم  بسیار  ساختمان های   :II*درجه

اهمیت
درجهII : ساختمان های با ویژگی خاص

14

اسكاتلند
 (Planning Listed
 Buildings and
 Conservation Areas,

Scotland, Act 1997)

خاص  و  اهمیت  اساس  بر  طبقه بندی 
بودن در سطح بین المللی، ملی، منطقه ای 

و محلی

ویژگی های قدمت و نادر بودن، ویژگی 
مجموعه های  و  تاریخی  یا  معماری 

تاریخی هم پیوند

و  ملی  سطح  در  اهمیت  دارای  بناهای   .1
بین المللی یا نمونه های اصیل از سبك معماری، 

دورۀ  تاریخی یا گونۀ  خاص.
منطقه ای؛  در سطح  اهمیت  دارای  بناهای   .2
یا نمونه ای از دوره های تاریخی، شیوۀ  معماری 

یا تغییریافته
3. بناهای با اهمیت محلی كه نشان دهندۀ آثار 

سنتی، ساده یا گروهی طراحی شده

15
ولز

 (Historic Environment
Wales, Act 2016)

پیروی  انگلستان  طبقه بندی  سیستم  از 
می كند.

ارزش  معیارهای  اساس  بر  طبقه بندی 
نادربودن،  و  قدمت  تاریخی،  معماری، 
زیبایی شناسی، ارزش های ملی، وضعیت 

حفاظت

درجه I: بناهایی با ویژگی های استثنایی
دارای  مهم  بسیار  ساختمان های   :II* درجه 

اهمیت
درجه II: ساختمان های با ویژگی خاص

با بررسی قوانین و رویكردهای كشورهای اروپایی می توان گفت سرآغاز طبقه بندی آثار میراث معماری از كشور 
فرانسه شروع شده و امروزه در انگلیس توسعه یافته و پیشتاز است. سیستم بریتانیایی حفاظت از میراث، گسترده و دارای 
انعطاف نسبی است و انعطاف پذیری، مشخصه ای از نظام برنامه ریزی محافظه كارانۀ بریتانیاست )محمدمرادی و دیگران 
1396، 20(55. با توجه به مرور كلی بر تاریخ حفاظت از میراث فرهنگی و پیشینۀ  طبقه بندی آثار میراث معماری می توان 
گفت اساساً موضوع طبقه بندی و سطح بندی آثار با هدف مدیریت بهتر منابع میراث، بهبود زندگی معاصر اجتماعی، 
مدیریت منابع مالی و اقتصاد برای اولویت بندی حفاظت آثار صورت می گیرد كه مبتنی بر شناخت و تدوین معیارها و 

مؤلفه های مؤثر است.56 می توان رویكردهای مختلف در زمینۀ طبقه بندی را در موارد زیر به طور خالصه بیان كرد: 
ـ رویكرد اول: طبقه بندی بر اساس اهمیت آن ها در ارتباط با قوانین و ویژگی های فرهنگی جوامع محلی و بهبود 

مدیریت حفاظت شامل سطح بندی در مقیاس ملی، منطقه ای و محلی.
ـ رویكرد دوم: دسته بندی آثار میراث معماری بر اساس معیارهای كاركردی شامل خانه ها، كلیساها )بناهای مذهبی(، 

باغ ها، بناهای نظامی و استحكامات، بناهای صنعتی و... .
ـ رویكرد سوم: درجه بندی آثار میراث معماری بر اساس اهمیت و شایستگی حفاظت شامل آثار برجستۀ معماری با 

كمترین مداخله، آثار دارای ارزش برجسته ولی با طرح ناقص، الحاقات و تغییرات و آثار با كیفیت و اصالت پایین.
ـ رویكرد چهارم: طبقه بندی آثار میراث معماری بر اساس تركیبی از مؤلفه های تأثیرگذار بر كیفیت و اهمیت آن ها 

مانند ویژگی های عملكردی، مالكیت، وضعیت قرارگیری در محیط پیرامون، ارزش ها و... .
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نتيجه  
فرایند مدیریِت حفاظت میراث معماری شامل اقدامات فراگیر و فعالیت های پردامنه ای است كه پیش بینی ابزارهای 
مدیریتی در قوانین و سیاست كشورها می تواند تا حد زیادی به اولویت بندی و تسهیل امور توسط مقامات مسئول 
و جامعه كمك كند. بر این اساس تدوین اصولی منطقی برای طبقه بندی میراث معماری با مروری بر تجربه های 
قوانین  اسناد،  به صورت گسترده،  این پژوهش  بدین منظور در  بود.  به طور قطع مفید خواهد  كشورهای توسعه یافته 
اساسی و پایۀ كشورها، قوانین برنامه ریزی در سطح كشورها و مناطق، سیاست های دولت ها در زمینۀ حفاظت از میراث، 
دستورالعمل های شورای اروپا در سطح كالن و مقررات منطقه ای در سطح خرد مورد مطالعۀ دقیق، تفسیر و تحلیل 
قرار گرفته است كه می تواند در پژوهش دیگری بر اساس سنت ها و قوانین كشور بومی و به روز شود. برای نتیجه گیری 
مسئله می توان بیان داشت كه در نظام مدیریتی در زمینۀ  طبقه بندی آثار میراث معماری، رویكرد اغلب كیفی است و 
تصمیم گیری ها بر اساس مشورت، ارزیابی و تفسیر مؤلفه ها صورت می گیرد. موضوع نسبت توالی تاریخی و زمان با 
طبقه بندی و مدیریت تغییر در این زمینه دارای اهمیت ویژه ای است و بر رویكردهای طبقه بندی تأثیر فراوانی داشته 
است؛ بنابراین سیستم طبقه بندی همواره باید انعطاف پذیر باشد و به طور مستمر مورد بازنگری و به روز رسانی قرار گیرد. 
سیاست طبقه بندی در كشورهای اروپایی به عنوان مؤلفه ای مهم در توسعه و برقراری عدالت اقتصادی، بهبود زندگی 
مردم با ایجاد اشتغال و عامل مهم توسعۀ مناطق و نواحی و به عنوان یك فرصت برای ایجاد اقتصادی پایدار در نظر 
گرفته شده است. مقام های دولتی همواره انتظار دارند اجرای سیستم طبقه بندی در مدیریت و حفاظت از آثار میراث 
معماری، تقویت روحیۀ  فردی، ارزش های اجتماعی و وحدت ملی جامعه را در بر داشته باشد. هدف اساسی دستیابی 
به سازوكاری مدیریتی بر اساس یك سیستم منظم و سلسله مراتبی از طریق سطح بندی به منظور ارتقای سیاست های 
حمایت از منابع میراث و بهره مندی مقامات ملی، منطقه ای )ایالت، استان، مناطق( و محلی در محافظت و استفادۀ پایدار 
آثار میراث معماری بوده است. رویكرد و نحوۀ  تصمیم گیری برای طبقه بندی، بر اساس نظر و مشورت صاحب نظران، 
متخصصان و مسئوالن و با توجه به معیارها و مؤلفه های تأثیرگذار بر این فرایند شامل منحصربه فرد بودن آثار، اهمیت 
فرهنگی، وضعیت حفاظت و ویژگی های تاریخی، معماری، هنری، علمی، زیباشناختی و اجتماعی تعیین می شود. با توجه 
به پژوهش انجام شده در زمینۀ  قوانین، تجربه ها و پیشینۀ  موضوع طبقه بندی، آثار میراث معماری به سه سطح ملی، 

منطقه ای )ایالت، استان، مناطق( و محلی )شهرداری ها و شوراهای محلی( طبقه بندی شده اند.

پی نوشت ها
1. اساسنامۀ انجمن آثار ملی ایران در سال 1301ش تهیه و تدوین شده است. در بند 3 مادۀ 8 این اساسنامه در خصوص اهداف 
اولیۀ انجمن آمده است: »ثبت و طبقه بندی آثاری كه حفظ آن ها به عنوان آثار ملی الزم است.« تحقق این هدف نیازمند تهیۀ 
فهرست و لیست برداری 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 كل حفاظت از آثار باستانی و بناهای تاریخی ایران، 
زیر مجموعۀ وزارت فرهنگ و هنر تشكیل شد. در بخش وظایف این اداره كل نیز چنین آمده است: »طبقه بندی و تفكیك آثار 

تاریخی برحسب اولویت آن ها.«
2. Tangible

3. Intangible

4. Movable

5. Immovable

6. Underwater Cultural Heritage

7. Policy and Law in Heritage Conservation

8. Robert Pickard
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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/28-

6-2002)

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)

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
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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

53. برخی كشورها همچون آلمان به طور خاص آثار میراث معماری را طبقه بندی نكرده و معیاری برای آن ها ارائه نداده اند. به نظر 
می رسد این موضوع به علت بی نیازی به طبقه بندی با توجه به كامل بودن و شمول بودن سیاست های مدیریتی و قوانین كشوری 

و رویكرد آن ها دربارۀ حفاظت باشد.
54. به نظر می رسد استفاده از كلمۀ شایستگی در ادبیات حفاظت كشورهای اروپایی، نیاز به حفاظت با توجه به وضعیت موجود آثار 

بر اساس خطرپذیری و میزان پایداری آن هاست.
55. در حال حاضر، انگلیس نسبت به سایر كشورهای اروپایی دارای اصول و دستورالعمل های مشخص تری در زمینۀ لیست برداری 
و طبقه بندی آثار میراث معماری است كه به عنوان ابزاری قانونی برای حفاظت، مورد توجه سایر كشورها به عنوان مدلی موفق در 
زمینۀ حمایت از آثار قرار گرفته است؛ هرچند سایر كشورهای موجود در شبكۀ یكپارچه فرهنگی اتحادیه اروپا نیز دارای سیاست های 

مستقل و توسعه یافته هستند.
56. یكی از اصلی ترین چالش های حفاظت و توسعه در كشورها، محدودیت های در نظر گرفته شده در عرصه و حریم بناهای 
لیست شده و ثبت در فهرست میراث ملی است. این چالش  بر ظرفیت اقتصادی جامعۀ محلی تأثیرگذار خواهد بود و از نظر معرفی 
و آموزش عامۀ مردم دارای اهمیت است؛ بنابراین یكی از سیاست های اصلی طبقه بندی آثار میراث معماری در اروپا، توجه به 
مالكیت از یك سو و جنبه های مختلف اقتصادی از سوی دیگر است. این موضوع با توجه به تعدد آثار و منابع مالی محدود مورد 

تأكید قرار گرفته است.
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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.
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