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چکیده
ایــن نوشــتار تــاش می کنــد از حفاظــت از میــراث فرهنگــی غیرمنقــول بــه عنــوان یکــی از حق هــای 
ــرار می گیــرد. مطالعــۀ  ــد. حقــی کــه در ســاحت زندگــی جمعــی مــورد مطالعــه ق بشــری ســخن بگوی
تطبیقــی حقــوق حفاظــت از میــراث فرهنگــی غیرمنقــول در انگلیــس و ایــران مشــخص می نمایــد کــه 
اگرچــه در انگلیــس مســئولیت اصلــی تصمیم گیــری در حفاظــت از میــراث انگلیســی بــا نهادهــای دولتــی 
ــه رســمیت شــناختن نهادهــای غیردولتــی متعــدد و جوامــع محلــی،  ــا ب اســت، امــا بخــش عمومــی، ب
صاحیتــی گســترده یــه آنــان اعطــا نمــوده اســت. شناســایی صاحیتــی گســترده بــرای نهادهــای مردمی 
تبلــور اصــول عمومــی بــودن و مشــارکت مردمــی بــه عنــوان دو اصــل بنیادیــن حاکــم بــر نظــام حفاظــت 
از میــراث فرهنگــی انگلیــس اســت کــه درنهایــت یــک نظــام مؤثــر و کارآمــد را بــرای ایــن کشــور بــه 
ــراث  ــران ازآنجاکــه حفاظــت از می ــی ای ــی اســت کــه در نظــام حقوق ــن در حال ارمغــان آورده اســت. ای
ــه عنــوان  ــع آن ب ــذا وزارت میــراث فرهنگــی و ادارات تاب ــوده اســت، ل فرهنگــی جــز امــور حاکمیتــی ب
متولــی اصلــی میــراث میــراث فرهنگــی به طــور متمرکــز بــه مســئله حفاظــت پرداختــه و درمقایســه با 
ــل  ــاد قائ ــازمان های مردم نه ــی و س ــع محل ــرای جوام ــری را ب ــب کمت ــه مرات ــش ب ــس نق ــور انگلی کش
ــا خــأ عــدم  شــده اند کــه ایــن موضــوع درنهایــت نظــام حفاظــت مؤثــر از میــراث فرهنگــی ایــران را ب
تنــوع نهــادی و درنتیجــه فقــدان تخصص گرایــی و فقــدان مشــارکت مردمــی مواجــه می ســازد. 
نگارنــدگان بــا روشــی توصیفــی تحلیلــی ضمــن معرفــی اصــول انگلیســی حاکــم بــر حفاظــت از میــراث 
ــراث  ــظ می ــای حاف ــن نهاده ــه تبیی ــران، ب ــی ای انگلیســی و مطابقت ســنجی آن اصــول در نظــام حقوق

ــد. ــران پرداخته ان فرهنگــی غیرمنقــول و حــدود صاحیــت آنهــا در دو کشــور انگلیــس و ای
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مقدمه
حقــوق میــراث فرهنگــی از مصادیــق حقــوق فرهنگــی بــوده و در گفتمــان حقــوق بشــر یکــی از 
حق هــای پرچالــش و در عیــن حــال مــورد حمایــت نظــام حقــوق بشراســت. مهم تریــن هــدف حقــوق 
ــن  ــه ای ــه منظــور حــق دسترســی بشــر ب ــراث فرهنگــی ب ــن حفاظــت از می ــراث فرهنگــی تضمی می
میــراث اســت؛1 بنابرایــن می تــوان گفــت حــق بــر میــراث فرهنگــی بــر حفــظ و بقــای میــراث فرهنگــی 
ــه  ــات انســان ها و دســتیابی ب ــرای متعادل ســاختِن حی ــراث فرهنگــی ب اســتوار اســت. حفاظــت از می
ــان  ــی خواهــد داشــت از چن ــد تکامــل تمــدن بشــری را در پ ــدار و ســازمان یافته کــه رون توســعه پای
اهمیتــی برخــوردار اســت کــه یــک پویــش عمومــی، جهانــی و دولتــی را می طلبــد. حفاظــت از میــراث 
فرهنگــی در طــول قــرن نوزدهــم بــه دغدغــۀ سیاســی، فرهنگــی و اجتماعی تعــداد زیادی از کشــورهای 
جهــان تبدیــل شــد. در ایــن راســتا بــه دلیــل غنــا و قدمــت آثــار تاریخــی ساخته شــده مســتقر در اروپــا، 
کشــورهای اروپایــی از جملــه فرانســه، ایتالیــا و انگلیــس از نخســتین کشــورهایی بودنــد کــه هرکــدام 
ــت  ــش حفاظ ــان داده و در جنب ــه نش ــتانی عاق ــای باس ــت از بناه ــه حفاظ ــود ب ــاص خ ــه روش خ ب
پیشــگام بوده انــد. کشــور انگلیــس بــه ایــن دلیــل مــورد پژوهــش حاضــر قــرار گرفتــه اســت کــه ایــن 
کشــور اروپایــی بــا دارا بــودن بافت هــای تاریخــی منحصــر بــه فــرد، کشــوری پیشــتاز و موفــق درعرصــۀ 
صیانــت از میــراث فرهنگــی بــوده و بــا داشــتن اصــول و رویه هــای بــه روز و کارآمــد و بــا فعــال بــودن 
جنبش هــای عمومــی حفاظــت می توانــد الگــوی مناســبی بــرای مطالعــۀ تطبیقــی بــرای نظــام حقــوق 
ــت انگلســتان  ــادی، دول ــا 1950 می ــن ســال های 1900 ت ــران باشــد. بی ــراث فرهنگــی کشــور ای می
ــک کشــور  ــت ی ــوان گف ــات می ت ــن اقدام ــه موجــب ای ــه ب ــرد ک ــی را تأســیس ک ــک نظــام حفاظت ی

مــدرن را بــا ریشــه های عمیــق تاریخــی و روســتایی تأســیس کــرده اســت.2

آنچــه مــورد مطالعــه پژوهــش حاضــر اســت بررســی نظــام حفاظــت از میــراث فرهنگــی غیرمنقــول 
اســت. منظــور از میــراث فرهنگــی غیرمنقــول در مقابــل آثــار فرهنگــی منقــول، آثــاری اســت کــه یــا 
ذاتــًا قابــل نقــل  و انتقــال از محلــی بــه محــل دیگــر نیســتند یــا به واســطۀ عمــل انســان بــه صــورت 
ــا  ــال ی ــا نقــص خــود م ــی ی ــال آن مســتلزم خراب ــل  و انتق ــه نق ــه نحــوی ک ــد ب ــول در می آی غیرمنق

محــل آن اســت»3

 1-Hodder, I. Cultural heritage rights: From ownership and descent to justice and well-being. Anthropological Quarterly, 2010,

.83(4), pp.861-882

2-Miele, C. “Men from the Ministry. How Britain Saved Its Heritage”, 2014, pp.294 . 

3-Room, I. X. “Convention concerning the protection of the world cultural and natural heritage”,1972 ,pp.10
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ــر  ــول نظی ــی منق ــراث فرهنگ ــت از می ــه حمای ــد ک ــه برجســته می نمای ــن نکت ــر ای ــن ذک  بنابرای
ــک و  ــار فولکوری ــر آث ــوی نظی ــا معن ــوس ی ــی ناملم ــراث فرهنگ ــا می ــا و ی ــه و موزه ه ــیای عتیق اش
ســنت ها از دامنــۀ شــمول پژوهــش حاضــر خــارج بــوده و خــود می توانــد موضــوع پژوهشــی مســتقل 

باشــد.

ــار  ــذر آن آث ــه از گ ــدی اســت ک ــه، فرآین ــن مطالع ــی در ای ــراث فرهنگ منظــور از حفاظــت از می
تاریخــی فرهنگــی شناســایی شــده، ثبــت شــده، نگهــداری شــده و در صــورت لــزوم مرمــت می شــود. 
در ایــن راســتا پرســش های متعــددی مطــرح می شــود. میــراث فرهنگــی غیرمنقــول در نظــام حقوقــی 
کشــور انگلیــس و ایــران چــه طیفــی را شــامل می شــود و چــه آثــار بــر دســته بنــدی آثــار غیرمنقــول 
مترتــب اســت ؟ اصــول انگلیســی حفاظــت چیســت و جایــگاه آن در نظــام حقوقــی ایــران بــه چــه نحــو 
اســت ؟ چــه نهادهایــی در کشــور انگلیــس و ایــران در جنبه هــای متعــدد حفاظــت مداخلــه داشــته و 

در هــر دو کشــور غلبــه بــا فعالیــت کــدام یــک از انــواع نهادهــای درگیــر اســت ؟ 

ایــن نوشــتار در قالــب مطالعــۀ تطبیقــی تــاش کــرده اســت بــه ســواالت فــوق پاســخ می دهــد. 
مقالــه در ســه گفتــار تنظیــم شــده اســت کــه بخــش اول بــه بررســی انــواع میــراث فرهنگــی غیرمنقول 
و بخــش دوم بــه جایــگاه اصــول حاکــم بــر حفاظــت و بخــش ســوم بــه واکاوی نقــش نهادهــای مؤثــر 

در حفاظــت در دو نظــام حقوقــی انگلیــس و ایــران پرداختــه اســت.

گفتار اول. انواع میراث فرهنگی غیرمنقول در انگلستان و ایران

ــم از  ــی اع ــای تاریخ ــی محوطه ه ــر تمام ــول ب ــی غیرمنق ــار فرهنگ ــع، آث ــیر موس ــک تفس در ی
ســایت ها و مناطــق باســتان شــناختی، شــهرها و روســتاهای تاریخــی، ســاختمان ها و بناهــای تاریخــی، 
ــی  ــن جنگ ــی، میادی ــی تاریخ ــن مذهب ــی، اماک ــتان های تاریخ ــی، آرامس ــای تاریخ ــا و پارک ه باغ ه
تاریخــی، حمام هــای تاریخــی و هــر گونــه بنــای یادمانــی کــه یــا ارزش تاریخــی داشــته یــا به خاطــر 
ــه شــمار مــی رود، صــدق می کنــد. تعریــف، تعییــن  تاریــخ هنــر و معمــاری جــزء میــراث فرهنگــی ب
و شناســایی معیارهــا و مصادیــق میــراث فرهنگــی غیرمنقــول در هــر کشــوری جهــت برخــورداری از 

ــه مقــرره گــذاری آن کشــور صــورت می گیــرد. ــا توجــه ب نظــام حفاظــت ب
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بند اول . میراث انگلیسی و معیارها

ــواع میــراث فرهنگــی  یکــی از نــکات برجســته در نظــام انگلیــس، شناســایی طیــف گســترده ای از ان
غیرمنقــول اســت. در ایــن کشــور میــراث فرهنگــی غیرمنقــول جهــت ثبــت در فهرســت آثار ملــی انگلیس1 
بــه پنــج  دســته تقســیم می شــوند: بناهــای تاریخــی2 ، یادگارهــای تاریخــی3 ، میدان هــای نبــرد4 ، پارک هــا 
و باغ هــای تاریخــی5 ، کشــتی های شکســته.6 ایــن تقســیم بندی از آن جهــت مهــم اســت کــه شناســایی و 
ضوابــط ثبــت هــر یــک از آثــار و همچنیــن نهادهــای درگیــر بــا حفاظــت را از یکدیگــر متمایــز می نمایــد.

1. بناهای تاریخی
در حقــوق میــراث فرهنگــی بریتانیــا بناهایــی می تواننــد ثبــت و فهرســت شــوند کــه یــا دارای ارزش 
تاریخــی بــوده یــا از معمــاری ویــژه ای برخــوردار باشــند. پــس از فهرســت شــدن، ســامانۀ برنامه ریــزی 
ــر  ــا قدیمی ت ــه بن ــد. هرچ ــی بمانن ــده باق ــرای نســل های آین ــا ب ــود ت ــال می ش ــا اعم ــر آنه ــژه ای ب وی
ــه عنــوان قاعــده ای کلــی،  باشــد و نمونه هــای آن کمتــر، بنــا ارزش ثبتــی بیشــتری پیــدا می کنــد. ب
آثــاری کــه قدمتشــان بــه پیــش از 1700 میــادی می رســد قابلیــت ثبــت  شــدن دارنــد. بیشــتر آثــار 
ایجــاد شــده بیــن 1700 تــا 1850 میــادی نیــز دارای همیــن ویژگــی هســتند. گزینــش بناهایــی کــه 
پــس از 1945 میــادی هســتند بایــد بــا احتیــاط صــورت گیــرد و اغلــب آثــاری کــه کمتــر از 30 ســال 
عمــر دارنــد، بــه طــور معمــول ثبــت نمی شــوند تــا گــذر زمــان اهمیــت بیشــتر آنهــا را نشــان دهــد.7  

الزم بــه ذکــر اســت کــه ثبــت بناهــای تاریخــی بــه معنــای آن نیســت کــه آن آثــار به هیچ وجــه 
ــی در آن  ــه دگرگون ــت، هرگون ــس از ثب ــه پ ــی اســت ک ــن معن ــه ای ــی نیســت؛ بلکــه ب ــل دگرگون قاب
ــح اســت. در  ــه بناهــای تاریخــی»1 ثبــت شــده از ســوی مراجــع دولتــی صال نیازمنــد «مجــوز و پروان
واقــع مالــک بنــا می توانــد از آنهــا بهــره ببــرد و آنهــا را دگرگــون و حتــی تخریــب کنــد، امــا بایــد از 

نهادهــای ذی ربــط و ناظــر مجــوز مربــوط را بگیــرد. 

1-the National Heritage List for England

2-Listed Building . 

3-Scheduled Monuments . 

4-Registered Battlefields . 

5-Registered Parks & Gardens . 

6-Protected Wreck Sites . 

7-https://historicengland.org.uk/listing/the-list/about-the-list . 

8-listed building consent

حفاظت از میراث فرهنگی غیر منقول از منظر اصول و 
نهادهای موثر : مطالعه تطبیقی حقوق انگلیس و ایران
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1-Scheduled Monuments 

2-Ancient Monuments Protection Act . 

3-https://historicengland.org.uk/listing/what-is-designation/scheduled-monuments . 

4-Ancient Monuments and Archaeological Areas Act of 1979 . 

5-https://historicengland.org.uk/listing/what-is-designation/scheduled-monuments

2. یادگارهای تاریخی
یادگارهــای تاریخــی از ســنگ های ایســتاده ماقبــل تاریــخ و گوردخمه هــا گرفتــه تــا انــواع مختلــف 

ســایت های قــرون وســطایی، قلعه هــا، صومعه هــا، مــزارع متروکــه و روســتاها را در بــر می گیــرد.

فهرســت کردن یادگارهــای تاریخــی1 قدیمی تریــن شــکل پاســداری از میــراث فرهنگــی در 
انگلســتان بــوده اســت. ایــن فرآینــد در انگلســتان از ســال 1913 میــادی آغــاز شــد و البتــه حمایــت 
از ایــن آثــار بــا تصویــب «قانــون حفاظــت از یادگارهــای باســتانی»2 مصــوب 1882شــروع شــده بــوده 
ــای  ــون یادگاره ــی، قان ــای تاریخ ــت کردن یادگاره ــی فهرس ــای قانون ــر مبن ــال حاض ــت.3 در ح اس

ــت. ــادی اس ــوب 1979 می ــی4 مص ــق باستان شناس ــتانی و مناط باس

ــال، فرهنــگ، رســانه  ــه دپارتمــان دیجیت ــادگار تاریخــی را ب ــد ثبــت یــک ی هــر شــخصی می توان
ــد را  ــن فرآین ــد ای ــز می توان ــه ســاکن نی ــدا ب ــاد، ابت ــن نه ــد خــود ای ــد، هرچن و ورزش پیشــنهاد ده
ــد  ــه دارای ارزش بســیار هســتند و نیازمن ــایت های باستان شناســی ک ــد س ــن فرآین ــد. در ای ــاز کن آغ
مدیریــت دقیق تــر هســتند شناســایی و ثبــت می شــوند. اصــل بــر ایــن اســت کــه ایــن بناهــا بــه همــان 
شــکلی کــه در حــال حاضــر وجــود دارنــد، بــه نســل های بعــدی نیــز منتقــل شــوند و دگرگونــی در آنهــا 
بســیار به نــدرت بایــد روی دهــد. مــاک شناســایی ارزش یادگارهــای تاریخــی بــرای قــرار گرفتــن در 
فهرســت آثــار ملــی عبــارت از دوره زمانــی، نــادر بــودن، ارزش هــای جمعــی، شــرایط و باقی مانــدن آن، 

ــت. ــدارک5 اس ــا و م ــت و یافته ه ــیب پذیری، ظرفی آس

3. پارک ها و باغ های تاریخی
ــا  ــن مکان ه ــاز شــهری اســت. بیشــتر ای ــا و فضاهــای ب ــا، زمین ه ــارت از باغ ه ــار عب ــوع آث ــن  ن ای
بــه بخــش خصوصــی تعلــق دارنــد امــا در عیــن حــال گورســتان های عمومــی و باغ هــای عمومــی نیــز 
ــد کــه ثبــت  ــاغ بیمارســتان ها نیــز ایــن قابلیــت را دارن دســته بزرگــی را تشــکیل می دهنــد. حتــی ب
شــوند. عمــل ثبــت ایــن مکان هــا از طــرف دولــت برعهــدۀ «کمیســیون بناهــا و یادگارهــای تاریخــی 
انگلســتان» اســت. هــدف از ثبــت فراهــم کــردن امکانــات کافــی بــرای پاســداری و محافظــت از ایــن 
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1-https://historicengland.org.uk/listing/what-is-designation/registered-parks-and-gardens

2-Battle of Hastings . 

3-https://historicengland.org.uk/listing/what-is-designation/registered-battlefields . 

4-The Protection of Wrecks Act 1973

5-https://historicengland.org.uk/listing/what-is-designation/protected-wreck-sites . 

بناهــا اســت. ثبــت ایــن دســته از آثــار باعــث می شــود کــه ارزش ایــن بناهــا شــناخته شــود و مالــکان 
نیــز از اهمیــت آنهــا آگاه شــده و بــه نحــو بهتــری از آنهــا مراقبــت کننــد.1

4. میدان های نبرد
مهم تریــن عامــل بــرای شناســایی و ثبــت یــک میــدان نبــرد، اهمیــت تاریخــی نبــرد خواهــد بــود. 
میادیــن جنــگ بــه طــور مکــرر زمینه ســاز نقــاط عطــف مهمــی در تاریــخ انگلیــس بــوده اســت. بــه 
عنــوان مثــال، نبــرد هاســتینگز در ســال 1066 منجــر بــه فتــح نورمــن شــد، درحالی کــه جنگ هــای 
داخلــی در اواســط قــرن هفدهــم نقــش ســلطنت و پارلمــان را تغییــر داد و دلیــل ثبــت میادیــن مربــوط 

بــه ایــن دو جنــگ، اهمیتــی اســت کــه ایــن دو جنــگ در تاریــخ سیاســی ایــن کشــور داشــته اند.

ــت  ــکان، دارای اهمی ــرد روی  داده در آن م ــه نب ــت ک ــا آن اس ــت بن ــرای ثب ــه ب ــن نکت مهم تری
بســیاری بــوده و نقطــۀ عطفــی در تاریــخ انگســتان بــه شــمار بیایــد، ماننــد جنگ هــای مدنــی و نبــرد 
ــد و اگــر مالــک خصوصــی  هیســتینگز2 . ایــن مناطــق نیــز الزامــًا در معــرض دیــد عمــوم قــرار ندارن

ــا انجــام شــود.3 ــا او برخــی هماهنگی ه ــد ب وجــود داشــته باشــد، بای

5. کشتی های شکسته حفاظت شده
قانــون حفاظــت از کشــتی های شکســته4 ایــن امــکان را بــه وزیــر داده اســت کــه محــدودۀ اطــراف 
ــود.  ــری ش ــا جلوگی ــت در آنه ــا از دخال ــرده ت ــایی ک ــی شناس ــراث تاریخ ــوان می ــتی ها را به عن کش
ــی  ــمند تاریخ ــات ارزش ــتی و محتوی ــای کش ــده، دارای بقای ــۀ حفاظت ش ــن منطق ــی رود ای ــان م گم
ــه  ــای غواصــی بســیاری را ب ــای تاریخــی انگلســتان عملیات ه ــا و یادگاره ــد. کمیســیون بناه آن باش
ــن  ــار تاریخــی انجــام داده اســت. ای ــن مکان هــا و آث منظــور گــردآوری داده هــای بیشــتر در مــورد ای
ــی جلوگیــری  ــد از کاوش هــای غیرقانون عملیات هــای غواصــی دارای ایــن خاصیــت اســت کــه می توان

کــرده و بــرای منطقــه عوایــد اقتصــادی داشــته باشــد.5

حفاظت از میراث فرهنگی غیر منقول از منظر اصول و 
نهادهای مؤثر ؛ مطالعه تطبیقی حقوق انگلیس و ایران
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1. قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوب 1319، ماده 1

 2-Historical England

بند دوم. میراث ایرانی و معیارها

در نظــام حقــوق میــراث فرهنگــی ایــران آثــار غیرمنقــول بــه دســته های خاصــی تقســیم نشــده 
ــا اختتــام دوره  ــار ملــی، کلیــه ابنیــه و اماکنــی کــه ت ــه حفــظ آث ــون راجــع ب اســت. بلکــه طبــق قان
ــت  ــوب و تح ــران محس ــی ای ــار مل ــوان از آث ــد را می ت ــده باش ــداث ش ــران اح ــت ای ــه در مملک زندی
حفاظــت و نظــارت دولــت قــرار داد.1 از ســویی مــاده واحــده قانــون ثبــت آثــار ملــی 1352 صراحتــًا 
بیــان می کنــد کــه «امــوال غیرمنقولــی را کــه از نظــر تاریخــی یــا شــئون ملــی واجــد اهمیــت اســت 

ــه ثبــت رســاند».  ــار ملــی ب ــوان در عــداد آث ــا پیدایــش آن می ت ــخ ایجــاد ی صــرف نظــر از تاری

عــاوه بــر آن، دســتورالعمل وزارت میــراث فرهنگــی مبنــی بــر «ثبــت اثــر واجــد ارزش تاریخــی 
فرهنگــی» مصــوب 1398/9/4 بــه معرفــی برخــی از مصادیــق آثــار غیرمنقــول واجــد ارزش تاریخــی 
فرهنگــی جهــت ثبــت در فهرســت ذی ربــط آثــار ملــی پرداختــه اســت. طبــق ایــن دســتورالعمل اثــر 
ــه  ــی و منطقــه ای ب ــری اســت کــه برخــوردار از ارزش هــای محل واجــد ارزش فرهنگــی و تاریخــی، اث
لحــاظ فرهنگــی یــا تاریخــی باشــد. ایــن آثــار می توانــد شــامل تــک بنــا، محــدوده یــا مجموعــه چنــد 
بنــا، گــذر، معبــر، خیابــان، بافــت کالبــدی، مــکان رخــداد یــا یــک منظــر طبیعــی و فرهنگــی باشــد.

گفتار دوم. جایگاه اصول حاکم بر حفاظت از میراث فرهنگی 

ــک  ــه ی ــاد «انگلیــس تاریخــی»2 ک ــراث فرهنگــی انگلســتان نه ــی حفاظــت از می در نظــام حقوق
نهــاد عمومــی غیردولتــی اســت، اســنادی را بــا عنــوان «اصــول حفاظــت، سیاســت ها و اســناد راهنمــا» 
ــده در  ــذار و تصیمیم گیرن ــای مقرره گ ــام نهاده ــط تم ــد توس ــول بای ــن اص ــه ای ــد ک ــر می نمای منتش
حــوزۀ حفاظــت از محیــط تاریخــی و همچنیــن توســط تمــام اشــخاص ذی ربــط و ذی نغــع در حــوزۀ 
ــا  ــط ب ــت های مرتب ــتورالعمل ها و سیاس ــی دس ــی تمام ــه عبارت ــوند و ب ــت ش ــی رعای ــراث فرهنگ می

حــوزۀ میــراث فرهنگــی بایــد منطبــق بــا ایــن اصــول باشــند. 

ــول  ــوان اص ــت عن ــی تح ــون اصول ــا کن ــران ت ــی ای ــراث فرهنگ ــت از می ــام حفاظ ــه در نظ اگرچ
ــرررات  ــن و مق ــه در قوانی ــا مطالع ــا ب ــن نشــده اســت؛ ام ــای ذی صــاح تدوی حفاظــت توســط نهاده
موجــود می تــوان هنجارهایــی را اســتخراج نمــود کــه پایبنــدی بــدان بــر همــۀ  افــراد اعــم از تصمیــم 
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گیرنــدگان، مــردم و ذی نفعــان الزامــی اســت. در قســمت بعــدی ســه اصــل مهــم ناظــر بــر نظــام حفاظت 
از میــراث فرهنگــی انگلیــس را در پرتــو ســند اصــول حفاظــت مصــوب ســال  2008 بیــان کرده و ســپس 

بــه فراخــور هــر اصــل بــه بازشناســی آن در نظــام حقوقــی ایــران پرداختــه خواهــد شــد.

بند اول. عمومی بودن1

 ایــن اصــل در حقــوق انگلســتان متضمــن ایــن مفهــوم اســت کــه محیط هــای فرهنگــی واکنشــی 
ــال  ــا و آم ــد و مهارت ه ــای اطــراف خــود نشــان داده ان ــه دنی ــه نســل های گذشــته نســبت ب اســت ک
آنهــا را شــکل می بخشــد. بــه همیــن دلیــل اندوختــه ای بــرای نســل های بعــدی بــه شــمار می آیــد.2 
ــاب  ــری را بازت ــف بش ــع مختل ــش جوام ــنت ها و دان ــا، س ــی باوره ــراث فرهنگ ــل می ــن اص ــق ای طب
ــد و  ــد، ارزش بیشــتری می ده ــی می کنن ــردم در آن زندگ ــه م ــه محیطــی ک ــر ب ــن ام ــد و ای می دهن
بــرای انســان حــس تــداوم و امتــداد و هویــت را فراهــم می کنــد، بــه عبــارت دیگــر میــراث فرهنگــی، 
ذخیــره ای اقتصــادی و اجتماعــی بــرای عمــوم مــردم اســت؛ بنابرایــن هــر نســلی بایــد بــه گونــه ای از 
ــارغ  ــراث ف ــن می ــد. ای ــراث اســتفاده کنن ــد از آن می ــز بتوانن ــه نســل های دیگــر نی ــرد ک ــره بب آن به
ــراث و  ــه منفعــت عمومــی مرتبــط اســت؛ درنتیجــه حتــی مالکیــن خصوصــی می ــوع مالکیــت، ب از ن
دارایی هــای فرهنگــی نیــز بایــد از پشــتیبانی و رایزنــی بخــش عمومــی بهره منــد شــوند3 ؛ چراکــه هــر 
ــوع مالکیــت آن، منبعــی عمومــی  ــر آن صــدق کنــد صرف نظــر از ن آنچــه عنــوان میــراث فرهنگــی ب
اســت و حتــی مالکیــت خصوصــی نیــز نمی توانــد حــق بهره منــدی عمــوم مــردم از میــراث فرهنگــی 

را خدشــه دار نمایــد.

ــراث فرهنگــی را اســتنتاج  ــودن می ــوان مفهــوم عمومــی ب ــران می ت ــی ای ــا بررســی نظــام حقوق ب
نمــود. طبــق مــاده 8 قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری 1386 ایــران حفــظ محیــط زیســت و حفاظــت 

 1-Historic England. Conservation Principles, Policies and Guidance for the Sustainable Management of the Historic 

Environment, England Heritage, 2015, p. 19

Downloaded at: HistoricEngland.org.uk/advice
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 2-Ziegler, K. S. “Cultural heritage and human rights.” Alberico Gentili: La Salvaguardia Del Beni Culturli Nel . 

Diritto Internazionale, Giuffrè Milano, ed. 2007 , pp.1

3-Drury, P. McPherson, A., & Heritage, E. “Conservation principles: policies and guidance for the sustainable man-

agement of the historic environment”.2008 pp.2
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1-Ibid., p. 20 

 2-Camuffo, D. “Microclimate for Cultural Heritage: Measurement, Risk Assessment, Conservation, Restoration, and

Maintenance of Indoor and Outdoor Monuments”. Elsevier.2009. pp.13

3. چراغچی، سوسن، استانداردها، اصول و منشورهای بین المللی حفاظت، قوانین و فنون حمایت و حفاظت از آثار 

باستانی، نشریه اثر، تابستان و پاییز 1377، شماره 31 و 32. ص134.

ــاده:  ــن م ــق ای ــود. طب ــی محســوب می ش ــور حاکمیت ــزء ام ــی ج ــراث فرهنگ ــی و می ــع طبیع از مناب
ــور  ــت کش ــدار و حاکمی ــب اقت ــق آن موج ــه تحق ــت ک ــوری اس ــته از ام ــی آن دس ــور حاکمیت «ام
اســت و منافــع آن بــدون محدودیــت شــامل همــه اقشــار جامعــه گردیــده و بهره منــدی از ایــن نــوع 
خدمــات موجــب محدودیــت بــرای اســتفاده دیگــران نمی شــود»، نــص ایــن مــاده بیان گــر ایــن اســت 
ــد از آن  ــردم بای ــک ســو همــه م ــه از ی ــد ک ــه  شــمار می آی ــراث فرهنگــی منبعــی عمومــی ب کــه می
بهره منــد شــوند و بــدان دسترســی داشــته باشــند و از دیگــر ســو، حفاظــت از آن نیــز نــه  تنهــا وظیفــه 
دولــت اســت بلکــه عمومــی بــودن آن موجــب می شــود کــه مــردم را نیــز در حفاظــت شــریک بدانیــم.

بند دوم. مشارکت مردمی1

ــن راســتا  ــق حقــوق فرهنگــی مشــارکت مــردم در زندگــی فرهنگــی اســت. در ای یکــی از مصادی
ــی حقــوق اقتصــادی، اجتماعــی  ــاق بین الملل ــاده 15 میث ــه م ــی حقــوق بشــر از جمل اســناد بین الملل
ــمیت  ــه رس ــرد ب ــر ف ــرای ه ــی را ب ــی فرهنگ ــارکت در زندگ ــق مش ــوب 1966، ح ــی مص و فرهنگ
می شناســد. در خصــوص مشــارکت در حقــوق میــراث فرهنگــی مصــداق بــارز آن مشــارکت شــهروندان 
در صیانــت از میــراث فرهنگــی اســت. ســازمان یونســکو ایــن رویکــرد را کــه می کوشــد تــا حــد ممکــن 
افــراد جامعــه را در ســطوح مختلــف در فرآینــد پاســداری از میــراث فرهنگــی درگیــر کنــد، «رویکــرد 
جمعــی» می نامــد.2 در نظــام حقوقــی انگســتان مشــارکت مردمــی در حفاظــت از میــراث فرهنگــی بــه 

عنــوان یــک اصــل در ابعــاد گوناگــون حفاظــت حاکــم اســت.

ــه و مردمــی نقــش مهــم و حیاتــی در حفاظــت از میــراث فرهنگــی  ــه عبارتــی بخــش داوطلبان  ب
ــی  ــراث فرهنگ ــرای حفاظــت از می ــردم، ب ــر از م ــزار نف ــا ه ــاله صده ــد. هرس ــا می نمای انگلســتان ایف
داوطلــب می شــوند. دولــت انگلســتان مــدت زمانــی طوالنــی اســت کــه ســهم بــزرگ و جایگزین نشــدنی 
را بــرای ســازمان های داوطلبانــه در حفاظــت از میــراث، بــه رســمیت می شناســند. زمینــۀ بریتانیایــی 
ــه خصــوص از طریــق جنبشــی  ــر مشــارکت عمومــی فعــال ب حمایــت از میــراث فرهنگــی، مبتنــی ب
ــردم در  ــر مشــارکت م ــه ب ــرد ک ــن رویک ــدف ای ــد اســت.3 ه ــی امی ــع مل ــش جوام ــه جنب ــوم ب موس
ــاء کیفیــت زندگــی  ــه دارد، ارتق ــا، نگهــداری، تکی ــق حفــظ، احی ــراث فرهنگــی از طری ــت از می حمای

ــراث فرهنگــی اســت. ــودن می ــور اصــل عمومــی ب ــردم می باشــد و در حقیقــت تبل فرهنگــی م
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3. سند واحد حفاظت از بافت های تاریخی ـ فرهنگی و رویکردهای کلی حفاظت و احیای محدوده های تاریخی، مصوب 

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، 1396/3/10، بند 10.

در انگلســتان ازآنجــا کــه میــراث فرهنگــی منبعــی عمومــی تلقــی می شــود؛ بنابرایــن تمــام مــردم 
ــری  ــد و در تصمیم گی ــراث فرهنگــی اســتفاده کنن ــرای پاســداری از می ــش خــود ب ــد از دان ــد بتوانن بای
ــاره حفاظــت و صیانــت از میــراث فرهنگــی از طریــق ابزارهــای قانونــی کــه در دســترس و فراگیــر  درب
ــود دارای  ــی خ ــراث فرهنگ ــردم در پاســداری از می ــوند. اصــل مشــارکت م هســتند، مشــارکت داده ش
اصولــی اســت. درواقــع از یک ســو بایــد بــه تمــام افــراد، فرصــت برابــر، جهــت مشــارکت در صیانــت از 
میــراث فرهنگــی داده و از ســوی دیگــر بســترهای مشــارکت فعــال و شــفاف مــردم در انــواع زمینه هــای 
ــد همــراه  ــن مشــارکت بای ــی ای ــه عبارت ــت فراهــم شــود؛ ب ــراث فرهنگــی از ســوی دول ــی از می حمایت
ــد  ــردم در فراین ــارکت م ــل مش ــن اص ــو ۀ  ای ــن جل ــد. مهم تری ــه باش ــراد جامع ــه اف ــی ب ــا قدرت ده ب
شناســایی و نامــزد کــردن میــراث واجــد شــرایط ثبــت در فهرســت آثــار ملــی انگلســتان اســت. جلــو ۀ 
دیگــر ایــن اصــل در خصــوص مشــارکت مالکیــن خصوصــی بناهــای تاریخــی فرهنگــی ثبــت شــده در 
ــی در بناهــای تاریخــی  ــه دگرگون ــار توســط مالکیــن اســت. پــس از ثبــت، هرگون ــی آث فراینــد دگرگون
نیازمنــد «مجــوز و پروانــه بناهــای تاریخــی»1 ثبــت شــده اســت. مالــک بنــا می توانــد از آنهــا بهــره ببــرد و 
آنهــا را دگرگــون و حتــی تخریــب کنــد، امــا بایــد از نهادهــای ذی ربــط و ناظــر مجــوز مربــوط را بگیــرد.2

در نظــام حقــوق ایــران طبــق بنــد 20 قانــون اساســنامه ســازمان میــراث فرهنگــی، تشــویق مــردم 
ــارت  ــی و نظ ــراث فرهنگ ــاء می ــظ و احی ــایی، حف ــه شناس ــوط ب ــای مرب ــارکت در فعالیت ه ــه مش ب
ــاء  ــت و احی ــد حفاظ ــر آن، فرآین ــاوه ب ــت؛ ع ــور اس ــی کش ــراث فرهنگ ــف وزارت می ــر آن از وظای ب
ــد مشــارکت و  ــی و فرابخشــی، نیازمن ــی چندوجه ــوان موضوع ــای تاریخــی فرهنگــی، به عن محدوده ه
حضــور تمامــی دســتگاه ها و کنش گــران مرتبــط و مؤثــر، متشــکل از دســتگاه ها و نهادهــای ذی ربــط، 

ــت. 3 ــگاهیان اس ــاد و دانش ــازمان های مردم نه ــدگان س نماین

همچنیــن حــق مشــارکت در زندگــی فرهنگــی کــه یکــی از مصادیــق آن شــرکت در حقــوق میــراث 
فرهنگــی اســت در مــاده 99  منشــور حقــوق شــهروندی 1394 ریاســت جمهــوری ایــران بــه رســمیت 
شــناخته شــده است.«شــهروندان حق دارنــد از امکانــات الزم بــرای مشــارکت در حیــات فرهنگــی خــود 
و همراهــی بــا دیگــر شــهروندان ازجملــه در تأســیس تشــکل ها، انجمن هــا، برپایــی آیین هــای دینــی 

و قومــی و آداب و رســوم فرهنگــی بــا رعایــت قوانیــن برخــوردار باشــند.»

حفاظت از میراث فرهنگی غیر منقول از منظر اصول و 
نهادهای مؤثر ؛مطالعه تطبیقی حقوق انگلیس و ایران
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1-Jureniene, V., & Radzevicius, M. “MODELS OF CULTURAL HERITAGE”, 2014, pp.250

2-Ibid., p. 22 . 

 3-United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, Managing Cultural World Heritage Paris, 2013, . 

.P. 19

ــی  ــناد مل ــی در اس ــراث فرهنگ ــداری از می ــردم در پاس ــارکت م ــق مش ــایی ح ــم شناس علی رغ
ــت از  ــال در صیان ــی فع ــاهد مشــارکت مردم ــران ش ــی ای ــراث فرهنگ ــر می ــم ب ــام حاک ــون، نظ گوناگ
میــراث قرهنگــی نبــوده و می تــوان گفــت قاطبــه مــردم در ایــن بعــد از زندگــی فرهنگــی مشــارکت 
ندارنــد. موانــع زیــادی بــرای مشــارکت مــردم در صیانــت از میــراث فرهنگــی در کشــور مــا وجــود دارد. 
از یــک ســو عــدم نقــش بخشــیدن در عمــل بــه مــردم توســط دســتگاه های اجرایــی و از ســوی دیگــر 
واقــف نبــودن مــردم بــه گفتمــان میــراث فرهنگــی و اهمیــت آن در ابعــاد گوناگــون زندگــی اجتماعــی 
ــت از  ــای فرهنگــی کشــور عامــل عــدم مشــارکت مــردم در نظــام حمای ــی و غن ــت مل و ارتقــای هوی
میــراث فرهنگــی ایرانــی اســت. همچنیــن عــدم توجــه حکمرانــان کشــور بــه اهمیــت اقتصــادی میــراث 
فرهنگــی، مشــارکت مردمــی را در صیانــت کمرنگ تــر نمــوده اســت. درحالی کــه میــراث فرهنگــی در 
انگلســتان، ســتون اقتصــاد اســت و بخــش بزرگــی از تولیــد ناخالــص داخلــی آن کشــور را دربرمی گیــرد. 
بــه عبارتــی انگلیســی ها مدیریــت و نگهــداری میــراث را صرفــًا بــه یــک نهــاد ملــی منتقــل نکرده انــد، 
ــه  ــراد جامعــه را از نزدیــک درگیــر نمــوده و ب بلکــه مــدل انگلیســی حمایــت از میــراث فرهنگــی، اف

جوامــع محلــی اختیــارات گســترده ای را در ایــن خصــوص اعطــا می کنــد.1

بند سوم. حفاظت مؤثر و کارآمد2

ــودن  ــی ب ــی، عقای ــراث فرهنگ ــتر می ــه بیش ــر چ ــظ ه ــۀ حف ــار مولف ــر چه ــود ب ــل خ ــن اص ای
ــی  ــای تاریخ ــی در محیط ه ــد دگرگون ــفافیت در فراین ــب و ش ــل تناس ــت اص ــات اداری، رعای تصمیم

ــت. ــتوار اس ــی اس فرهنگ

ــر حفــظ اهمیــت هرچــه بیشــتر محیط هــای  ــراث فرهنگــی ب ــی حفاظــت از می رویکــرد بریتانیای
ــای  ــی در مکان ه ــی دگرگون ــای تاریخ ــام محیط ه ــواره و در تم ــه دارد. هم ــی تکی ــی فرهنگ تاریخ
ــت،  ــل طبیع ــی از فع ــد ناش ــر گاه می توان ــی و تغیی ــت. دگرگون ــر اس ــری اجتناب ناپذی ــی ام تاریخ
ــر ان داللــت دارد  اســتفاده از آنهــا و دگرگونی هــای اجتماعــی و اقتصــادی باشــد. آنچــه ایــن اصــل ب
ایــن اســت کــه دگرگونــی در محیط هــای تاریخــی اعــم از مرمــت و احیــا بایــد بــه گونــه ای مدیریــت 
ــد ارزش هــای خــود را حفــظ کنــد.  شــوند کــه نخســت، بنــا یــا چشــم انداز تاریخــی و فرهنگــی بتوان
ایــن امــر یکــی از اســتلزامات توســعۀ پایــدار بــه شــمار می آیــد.3 بنابرایــن هــر آنچــه در فهــم اهمیــت 
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محیــط فرهنگــی، شــهروندان را یــاری دهــد بایــد در مدیریــت و حفاظــت از محیط هــای میراثــی مــد 
ــا در  ــی تنه ــای تاریخ ــر مکان ه ــتای تغیی ــی در راس ــه اقدام ــرد هرگون ــن رویک ــرد.1 ای ــرار گی ــر ق نظ
حالتــی مجــاز اســت کــه فهــم مــردم را از میــراث گذشــتگان بهتــر کنــد یــا ارزش هــای مــکان را تقویــت 
کنــد یــا بــرای حفــط ارزش هــای ایــن مــکان بــرای نســل حاضــر یــا آینــده ضــروری باشــد و ضررهــای 
احتمالــی کمتــر از منافــع آن باشــند. در واقــع احتــرام بــه بافــت بنــا و یکپارچگــی و اصالــت آن یکــی از 
ــار ۀ دگرگــون  مهم تریــن اصــول حفاظــت مؤثــر و کارآمــد اســت. بــه همیــن دلیــل تصمیم گیــری درب
کــردن محیط هــای فرهنگــی نیازمنــد به کارگیــری تجربــه، تناســب و مهــارت در فراینــدی منســجم و 

ــی اســت.  شــفاف از ســوی سیاســت گذاران عموم

ــده،  ــاد تصمیم گیرن ــی نه ــاهای تاریخ ــه کلیس ــر در ابنی ــت و تغیی ــوص مرم ــه در خص ــرای نمون ب
ــا  ــراه ب ــه هم ــد ک ــته باش ــه داش ــاص وظیف ــد به طورخ ــده، بای ــنهاد ش ــای پیش ــی کاره ــگام بررس هن
ــای  ــت از ویژگی ه ــت حفاظ ــده، اهمی ــت ش ــایی فهرس ــه کلیس ــظ ابنی ــت حف ــل، مطلوبی ــایر عوام س
خــاص تاریخــی، باستان شناســی، معمــاری یــا منافــع هنــری و هرگونــه تأثیــرات احتمالــی مضــر ناشــی 

کارهــای مزبــور بــه محیــط کلیســا را در نظــر بگیــرد2

ــد کــه ابعــاد  ــودن تصمیمــات مقامــات اداری در حقــوق انگلســتان ایجــاب می نمای اصــل عقایی ب
و دامنــۀ ارزیابــی مســئله بایــد بــه قــدری قــوی باشــد کــه تصمیــم مقــام اداری جهــت دگرگونــی در 
ــایر  ــار و س ــن آث ــظ ای ــن حف ــن بی ــای ممک ــر آن تعارض ه ــد؛ عاوه ب ــه کن ــی را توجی ــط تاریخ محی
ــه حداقــل  ــن اهــداف را ب ــه ای ــزاری کــه صدمــه رســاندن ب ــق یافتــن اب ــد از طری ــع عمومــی بای مناف
برســاند، تاحدممکــن کــم شــوند. اگــر تعــارض اجتناب ناپذیــر باشــد، ارزشــی کــه بــه میــراث فرهنگــی 
ــت در  ــن اهمی ــر ای ــی ب ــر دگرگون ــکان و تأثی ــت م ــا اهمی ــد ب ــود بای ــری داده می ش در تصمیم گی

تناســب باشــد.3

در نظــام حقوقــی ایــران در راســتای اصــل حفاظــت مؤثــر و ســازنده از میــراث فرهنگــی می تــوان 
ــان  ــل بی ــن اص ــود. ای ــاهده نم ــران مش ــی  ای ــون اساس ــل 83 قان ــل را در  اص ــن اص ــای ای جلوه ه
ــر  ــت مگ ــر نیس ــه غی ــال ب ــت قابل انتق ــی اس ــس مل ــه از نفای ــی ک ــوال دولت ــا و ام ــد: «بنا ه می کن

 1-Historic England, Conservation Principles, Policies and Guidance for the Sustainable Management of the Historic

.Environment, England Heritage, Op. Cit, p. 22

 2-Doe, N, Law and Relegious Cultural Heritage in Europe: springer international publishing Switzerland, 2014,  .  

.pp.168

3-Ibid, p. 23 . 
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ــد  ــرد نباشــد». هرچن ــه ف ــه منحصــر ب ــی ک ــس شــورای اســامی آن هــم در صورت ــب مجل ــا تصوی ب
قانــون اساســی مــاک و معیــاری جهــت معرفــی «نفایــس ملــی » و «منحصــر بــه فــرد» ارائــه نــداده 
ــان  ــون اساســی در جری ــی قان ــس بررســی نهای ــدگان مجل ــه ســخنان نماین ــه ب ــا مراجع ــا ب اســت ام
ــودن امــوال  ــر از ارزش فرهنگــی، را مــاک نفیس ب تصویــب ایــن اصــل، می تــوان برخــورداری یــک اث
و بناهــای مذکــور در اصــل فــوق دانســت.1 چنیــن ارزشــی می توانــد ناشــی از ارزشــی تاریخــی باشــد 
یــا غیرتاریخــی. بــه عبارتــی مــاک و معیــاری کــه می تــوان بــه عنــوان نفیــس بــودن یــک اثــر ذکــر 
نمــود ارزشــی اســت کــه آن اثــر را از ســایر آثــار متمایــز می نمایــد. در خصــوص عبــارت منحصربه فــرد 
ــی،  ــون اساس ــی قان ــی نهای ــِس بررس ــس مجل ــتی نایب رئی ــخنان شهیدبهش ــه س ــز باتوجه ب ــودن نی ب
ــک مصــداق و  ــا ی ــرد، نفایســی هســتند کــه تنه روشــن می گــردد کــه منظــور از نفایــس منحصربه ف
نمونــه از آنهــا وجــود داشــته باشــد. همچنیــن در راســتای حفاظــت فیزیکــی نظیــر مرمــت و بازســازی 
ــری  ــر از اهمیــت واف ــت و یکپارچگــی اث ــزوم حفــظ اصال محدوده هــای تاریخــی ـ فرهنگــی کشــور، ل
برخــوردار اســت. در خصــوص اصــل حفاظــت یکپارچــه بایــد گفــت کــه اصالــت و یکپارچگــی در همــه 
ابعــاد  فراینــد حفاظــت و احیــاء محدوده هــا و بافــت هــای تاریخــی ضــروری اســت.2 در ایــن راســتا 
ــک آن نیازمنــد اخــذ مجــوز از  ــر تاریخــی از ســوی مال ــا تزئینــات اث ــا ی ــد بن تعمیــر، مرمــت و تجدی
ــا  ــان بن ــزل بنی ــی را کــه ســبب تزل ــن نهــاد اجــازه انجــام عملیات ــراث فرهنگــی اســت و ای وزارت می
ــات  ــری از اقدام ــر حــق جلوگی ــک اث ــر مال ــد داد و از ســوی دیگ ــر آن شــود را نخواه ــر ظاه ــا تغیی ی
ــر در راســتای حفاظــت ســازنده در نظــام  ــوه ای دیگ ــدارد.3 جل ــر را ن ــه اث ــت نســبت ب ــی دول حفاظت
حقوقــی ایــران را می تــوان در در تعییــن نــوع کاربــری مناســب بناهــای تاریخــی دانســت. تعییــن نــوع 
ــی اســت.4 در  ــراث فرهنگ ــا وزارت می ــای تاریخــی ب ــأن بناه ــا ش ــرداری متناســب ب ــری و بهره ب کارب
ایــن خصــوص نه تنهــا دولــت موظــف بــه حفــظ کاربــری بناهــای تحــت مالکیــت و تولیــت اســت بلکــه 
ــار تاریخــی، نظیــر خانه هــای تاریخــی نیــز تنهــا در حــدود کاربری هــای مجــاز  مالکیــن خصوصــی آث

 1. تقی زاده، احمد، بررسی اصل هشتاد و سوم موضوع جلسات 33 و 34، سلسه جلسات بازخوانی مشروح مذاکرات مجلس بررسی

نهایی قانون اساسی سال 1358، پژوهشکده شورای نگهبان،  1397، ص 32-29

 2. ســند واحــد حفاظــت از بافت هــای تاریخــی ـ فرهنگــی و رویکردهــای کلــی حفاظــت و احیــای محدوده هــای تاریخــی، 

(مصــوب شــورای عالــی شهرســازی و معمــاری ایــران، 3/10/ 1396بنــد 5

 3. عباسی، بیژن، حقوق و تکالیف مالکان خصوصی آثار ثبت شده در فهرست آثار ملی، فصلنامه علمی پژوهش های نوین

.حقوق اداری، سال دوم، شماره چهارم، پاییز 1399، ص 30

 4. بنــد (چ) از مــاده 1 قانــون حمایــت از مرمــت و احیــاء بافت هــای تاریخی فرهنگــی 1398 مقرر مــی دارد که کاربری متناســب به

 معنــی «حفــظ و ارتقــاء هویــت و ارزش هــای اثــر بــا بهره گیــری از ظرفیت هــا و مزیت هــای تاریخی، فرهنگــی و طبیعــی و همچنین

.«اجتماعــی ـ اقتصــادی آن بــرای پاســخ گویی بــه نیازهــای معاصــر وفــق ضوابــط و مقــررات و قوانیــن ناظــر بــه موضــوع اســت
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تعیینــی از ســوی وزارت میــراث فرهنگــی می تواننــد از اثــر تاریخــی اســتفاده نماینــد. در ایــن راســتا 
هرگونــه تغییــر در نحــوه اســتفاده از اثــر بــدون گرفتــن مجــوز از وزارتخانــه یــاد شــده بــه عنــوان تغییــر 

ــگاری شــده اســت.5 ــرات جرم ان ــون  تعزی ــری در قان غیرمجــاز کارب

گفتــار ســوم. نهادهای مســئول و حــدود صالحیــت آنهــا در حمایت 
از میــراث فرهنگــی غیرمنقــول در انگلســتان و ایران 

در نظــام  انگلیســِی حمایــت از میــراث فرهنگــی، نوعــی تمرکززدایــی در امــر حفاظــت از میــراث 
ــکل از «وزارت  ــزی متش ــت مرک ــه دول ــن معناک ــه ای ــت؛ ب ــاهده اس ــل مش ــول قاب ــی غیرمنق فرهنگ
دیجیتــال، فرهنــگ، رســانه و ورزش» و «وزارت مســکن و جوامــع محلــی» بــه عنــوان دو نهــاد دولتــی 
ــف گســترده ای از  ــن طی ــده داشــته و همچنی ــه عه ــن حــوزه ب ــذاری را در ای ــدی، نقــش مقرره گ کلی
ــام  ــد در نظ ــا می نماین ــر ایف ــی مؤث ــت نقش ــد حمای ــی در فرآین ــع مدن ــی و جوام ــای غیردولت نهاده
ــن وزارت  ــوده، بنابرای ــران ازآنجاکــه حفاظــت از میــراث فرهنگــی جــزء امــور حاکمیتــی ب ــی ای حقوق
ــده  ــه عه ــی را ب ــراث فرهنگ ــز حفاظــت از می ــه صــورت متمرک ــع آن ب ــی و ادارات تاب ــراث فرهنگ می
ــا طیــف گســترده کارکردهــای انگلیســی  ــا ســازمان های مردم نهــاد ب داشــته و نهادهــای غیردولتــی ی
در نظــام حقوقــی ایــران وجــود نــدارد. در ایــن گفتــار بــه تبییــن انــواع نهادهــای مؤثــر در حفاظــت از 

ــد. ــد ش ــه خواه ــای ان پرداخت ــول و کارکرد ه ــی غیرمنق ــراث فرهنگ می

بند اول. ساختارهای مؤثر در انگلستان

در انگلســتان صدهــا نهــاد و هــزاران فــرد وجــود دارنــد کــه از میــراث فرهنگــی پاســداری می کننــد. 
ایــن نهادهــا طیــف گســترده ای را شــامل می شــوند. برخــی در ســطح ملــی و نهادهــای دولتــی تلقــی 
ــی  ــت داشــته ول ــت مســتقل از دول ــه ماهی ــی هســتند ک ــای غیردولت ــر نهاده می شــوند. برخــی دیگ
توســط دولــت حمایــت مالــی می شــوند یــا تحــت نظــارت دولــت هســتند و برخــی نهاد هــا نیــز کامــًا 

مســتقل از دولــت بــوده و جنبــه داوطلبانــه و رفاهــی دارنــد. 

1. عباسی، بیژن، حقوق و تکالیف مالکان خصوصی آثار ثبت شده در فهرست آثار ملی، فصلنامه علمی پژوهش های 

نوین حقوق اداری، سال دوم، شماره چهارم، پاییز 1399، ص31.

حفاظت از میراث فرهنگی غیرمنقول از منظر اصول و 
نهادهای مؤثر؛ مطالعه تطبیقی حقوق انگلیس و ایران
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1. نهادهای دولتی
در ســطح ملــی ســه نهــاد دولتــی بســیار مهــم وجــود دارنــد کــه در فرآینــد پاســداری از میــراث 
بریتانیایــی مســئولیت دارنــد:1 دپارتمــان دیجیتــال، فرهنــگ، رســانه و ورزش2 ؛ وزارت مســکن، جوامــع 

و دولــت محلــی؛3 وزارت محیــط زیســت، خــوراک و امــور روســتایی.4

الف. دپارتمان دیجیتال، فرهنگ، رسانه و ورزش 
ــداری و  ــداری، نگه ــط، پاس ــایی، ضب ــار ۀ شناس ــذاری درب ــت گ ــی سیاس ــئول اصل ــاد مس ــن نه ای
ارتقــاء میــراث فرهنگــی در انگلســتان اســت. ایــن نهــاد مرکــزی مســئول سیاســت گذاری در زمینــه 
هنــر، رســانه، ورزش و محیــط زیســت تاریخــی در انگلســتان اســت؛ همچنیــن ایــن نهــاد منابــع مالــی 
ــرای حمایــت از میــراث فرهنگــی فراهــم کــرده و مســئول شناســایی، حفاظــت و تقویــت  ــت را ب دول

محیــط زیســت تاریخــی اســت. 

ــای  ــۀ یادگاره ــردن رضایتنام ــی،5 صادرک ــای تاریخ ــا و یادگاره ــت بناه ــار ۀ  ثب ــری درب تصمیم گی
ــای تاریخــی  ــا و یادگاره ــی همچــون کمیســیون بناه ــه نهادهای ــی ب تاریخــی ثبت شــده،6 کمــک مال
ــای محافظــت از کلیســاهای  ــت امن ــی «هیئ ــن مال ــی،7 تأمی ــراث مل ــود می ــدوق یادب انگلســتان و صن
ــی  ــاری برخ ــت اجب ــار ۀ  مالکی ــری درب ــرای تصمیم گی ــاری ب ــت انحص ــتفاده از صاحی ــی»، اس تاریخ
ــون  ــر قان ــی ب ــی مبتن ــر تاریخ ــداری از اث ــرای پاس ــراری ب ــات اضط ــام اقدام ــی، انج ــوال تاریخ از ام
ــی8   ــم حفاظت ــن حری ــای فهرســت شــده و مناطــق تحــت حفاظــت) 1990 و تعیی ــزی (بناه برنامه ری

ــت. ــزی اس ــاد مرک ــن نه ــئولیت های ای ــن مس مهم تری

ب. وزارت مسکن، جوامع و دولت محلی
ایــن وزارتخانــه وظیفــۀ مهــم فراهــم کــردن چهارچــوب سیاســت گذاری ملــی؛9 در حــوز ۀ میــراث 
ــوز ۀ   ــه در ح ــن وزارتخان ــذاری ای ــت گ ــن سیاس ــتا جدیدتری ــن راس ــده دارد.در ای ــه عه ــی را ب فرهنگ

1-https://historicengland.org.uk/advice/hpg/publicandheritagebodies/nationalgovernment

2-Department for Digital, Culture, Media and Sport (DCMS) . 

3-Ministry of Housing, Communities & Local Government . 

4-Department for Environment, Food and Rural Affairs . 

5-monument . 

6-scheduled monument consent . 

7-National Heritage Memorial Fund . 

8-conservation areas: s69(1)(a) Planning (Listed Building and Conservation Areas) Act 1990

9-National Planning Policy Framework (NPPF).
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1-enforcement notice

2-a listed building enforcement notice . 

3-compulsory purchase notices . 

4-development consent applications . 

5. منظــور از nationally significant infrastructure projects پــروژه هایــی هســتند کــه برحســب قانــون برنامه ریــزی 2008 
(Planning Act 2008) بــا بــه دســت اوردن «رضایــت توســعه» از وزارت وزارت مســکن، جوامــع و دولت محلــی می توانند بدون 
مجوزهــای دیگــر مرتبــط با میــراث فرهنگی مانند رضایتنامۀ  یادگارهای تاریخی ثبت شــده در آثار تاریخــی دخل و تصرف کنند.
6-Ibid

7-Historic England

8-English Heritage

ــال  ــه س ــه فوری ــوط ب ــدار مرب ــعۀ پای ــردم و توس ــارکت م ــر مش ــی ب ــازنده مبتن ــر و س ــت مؤث حفاظ
2019 اســت. سیاســت گذاری اخیــر بــر حفــظ و ارتقــاء دارایی هــای تاریخــی از طریــق رعایــت اصــول 
حفاظــت ســازنده از ســوی مقامــات دولتــی، مقامــات برنامه ریــز محلــی و تمامــی مــردم تأکیــد دارد.

ــی1  ــۀ اجرائ ــردن اخطاری ــت انحصــاری در صــادر ک ــکان اســتفاده از صاحی ــن بررســی ام همچنی
ــری  ــاری،3 تصمیم گی ــروش اجب ــۀ ف ــا رد اخطاری ــد ی ــای فهرست شــده2، تأیی ــی بناه ــۀ اجرائ و اخطاری
ــای  ــی5 از کارکرده ــم مل ــای زیرســاختی مه ــرای پروژه ه ــت توســعه4 ب ــار ۀ  درخواســت های رضای درب

مهــم ایــن نهــاد دولتــی در امــر حفاظــت اســت.

ج. دپارتمان محیط زیست، خوراک و امور روستایی
ــم  ــا حری ــوده ی ــی ب ــۀ تاریخ ــا محوط ــاورزی در بریتانی ــای کش ــیاری از محیط ه ــه بس از آنجاک
محوطه هــای فــوق می باشــند، ایــن نهــاد مســئول برنامه ریــزی بــرای محیط هــای کشــاورزی تاریخــی 
ــا  ــرارداد بســتن ب ــق ق ــوق از طری ــت از محوطه هــای ف ــن خصــوص حمای ـ فرهنگــی اســت کــه در ای
ــن نهــاد دولتــی اســت.  ــی ای ــف اصل ــراث از وظای ــکان زمین هــا جهــت حفــظ آن می کشــاورزان و مال

2. نهادهای عمومی غیردولتی
در انگلیــس بیشــتر وظایــف اجرایــی در حمایــت از میــراث فرهنگــی به عهــدۀ نهادهــای غیردولتــی 
بــا ماهیــت عمومــی اســت. ایــن نهاد هــا طیــف گســترده ای داشــته و تنــوع نهــادی را در نظــام حمایتــی 

ایــن کشــور بــه ارمغــان آورده اســت.6

الف. نهاد انگلیس تاریخی7
نهــاد انگلیــس تاریخــی (میــراث انگلیســی8 ســابق) یــک نهــاد غیردولتــی عمومــی اســت که توســط 
ــت در محیــط  ــی دول دپارتمــان دیجیتــال فرهنــگ رســانه و ورزش، حمایــت می شــود و مشــاور قانون

حفاظت از میراث فرهنگی غیرمنقول از منظر اصول و 
نهادهای مؤثر؛ مطالعه تطبیقی حقوق انگلیس و ایران
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ــده)1  ــاح ش ــی (1983، 2002 اص ــراث مل ــون می ــاد در قان ــن نه ــئولیت های ای ــت. مس ــی اس تاریخ
ــی  ــراث فرهنگ ــت می ــردن و ثب ــس تاریخــی مســئولیت فهرســت ک ــاد انگلی ــم شــده اســت. نه تنظی
ــان  ــوی دپارتم ــم از س ــۀ  مه ــن وظیف ــه ای ــده دارد ک ــه عه ــی را ب ــار مل ــت آث ــتان در فهرس انگلس

ــه ایــن نهــاد اعطــا شــده اســت. دیجیتــال فرهنــگ، رســانه و ورزش ب

ــت و  ــر سیاس ــر آن ب ــی تأثی ــراث و چگونگ ــور می ــی در ام ــم دولت ــه ادارات مه ــازمان ب ــن س ای
قوانیــن مشــاوره می دهــد. نهــاد انگلیــس تاریخــی همچنیــن اســناد راهنمــا اصــول حفاظــت را بــرای 
بخــش عمومــی و و مالکیــن خصوصــی و تمامــی ذی نفعــان در زمینــۀ حمایــت از میــراث فرهنگــی بــه 

ــد. ــر می نمای ــترده ای منتش طورگس

ب. تراست ملی برای مکان هادارای ارزش تاریخی یا زیبائی طبیعی2
تراســت ملــی، نهــادی خیریــه و مســتقل از دولــت اســت کــه اختیــارات آن برحســب قانــون تراســت 
ــن  ــول و همچنی ــی غیرمنق ــراث فرهنگ ــدات می ــایی تهدی ــی3 1907 مشــخص شــده اســت. شناس مل
ســرمایه گذاری در میــراث فرهنگــی ملــی از مهم تریــن صاحیت هــای ایــن نهــاد غیردولتــی در 
پاســداری از میــراث فرهنگــی مربــوط بــه ملــت انگلســتان اســت.4 در ایــن راســتا ایــن نهــاد مالکیــت 
و مدیریــت 250 هــزار هکتــار از اراضــی کــه دارای زیبایــی ویــژه و اهمیــت تاریخــی هســتند و بیــش 
از 300 بــاغ و خانــۀ تاریخــی، یادگارهــای باســتانی و پارک هــای طبیعــی را بــه عهــده دارد. ازآنجاکــه 
عمده تریــن میــراث فرهنگــی انگلیــس متعلــق بــه ایــن نهــاد اســت، ایــن امــوال به آســانی انتقال پذیــر 
بــه نهادهــا یــا افــراد نیســت و اگــر نیــاز بــه فــروش بخش هایــی از امــوال ایــن نهــاد پیــش بیایــد بایــد 

بــا تصویــب پارلمــان همــراه باشــد.5

ج. کمسیون بناها و یادگارهای تاریخی انگلستان
ایــن نهــاد، یــک نهــاد عمومــی غیردولتــی6 اســت کــه بودجــۀ  آن را دپارتمــان دیجیتــال، فرهنــگ، 
ــد،  ــه می ده ــه ارائ ــی ک ــط خدمات ــز توس ــۀ آن نی ــی از بودج ــد. بخش ــم می کن ــانه و ورزش فراه رس
بــه دســت می آیــد. نهادهــای عمومــی غیردولتــی در انگلســتان نهادهایــی هســتند کــه جــزء کابینــه 

1-National Heritage Act 1997

2-The National Trust for Places of Historic Interest or Natural Beauty

3-National Trust Acts 1907 . 

4-https://historicengland.org.uk/advice/hpg/publicandheritagebodies/nt . 

5-Ibid . 

6-non-departmental public body (NDPB) . 



180

ــر آنهــا دارد؛ امــا در عیــن حــال در برابــر  بــه شــمار نمی آینــد و وزیــر مربوطــه کمتریــن نظــارت را ب
ــراث  ــون می ــن نهــاد برحســب قان ــز پاســخگو اســت. مســئولیت های ای ــه پارلمــان نی ــا ب ــات آنه اقدام
ــال،  ــق دپارتمــان دیجیت ــن نهــاد گزارش هــای خــود را از طری ــی 19831 مشــخص شــده اســت. ای مل
فرهنــگ، رســانه و ورزش بــه پارلمــان می فرســتند. 60 کمیســر دولتــی بــر اقدامــات ایــن نهــاد نظــارت 
دارنــد.2 ایــن نهــاد دارای لیســتی از یادمان هــا و بناهــای تاریخــی اســت کــه در دســترس همــگان قــرار 
دارد. بزرگتریــن آرشــیو اطاعــات تاریخــی بــه ایــن نهــاد تعلــق دارد کــه نزدیــک بــه 10 میلیــون ســند 
ــن نهــاد همچنیــن فهرســت کــردن و ثبــت ملــی باغ هــا و پارک هــا و میدان هــای  را دربرمی گیــرد. ای

جنــگ تاریخــی را بــر عهــده دارد.3

د. جوامع کلیسای محلی و جوامع مرتبط
ــاهای  ــر کلیس ــی نظی ــازه های مذهب ــتان، س ــی در انگلس ــای تاریخ ــواع بناه ــن ان ــی از مهم تری یک
تاریخــی اســت. به ویــژه در رابطــه  بــا «کلیســاهای جامــع قــرون وســطایی» انگلســتان، کــه در برخــی 
ــر اهمیــت باســتانی و مذهبــی  ــد و عــاوه ب از مهم تریــن مکان هــای باستان شناســی کشــور قــرار دارن
ــاهد  ــز ش ــخ نی ــل تاری ــه از ماقب ــده اند ک ــع ش ــی واق ــب در مکان های ــه اغل ــل اینک ــه دلی ــود، ب خ
ــن  ــول ای ــی غیرمنق ــراث فرهنگ ــواع می ــان ان ــی در می ــت باالی ــد، از اهمی ــای انســانی بوده ان فعالیت ه

کشــور برخــوردار مــی باشــند.4

ــد  ــت هســتند و از محــل عوای ــا مســتقل از دول ــات آنه ــع و ملحق در انگلســتان، کلیســاهای جام
ــا جامعــه کلیســایی محلــی  ــات اداره می شــوند. مســئولیت نگهــداری میــراث ابنیــه کلیســاها ب موقوف
مربوطــه اســت. بــا ایــن حــال مجموعــه ای از طرح هــای بودجــه ای وجــود دارنــد کــه به طــور 
ــال  ــوان مث ــوند؛به عن ــت می ش ــی حمای ــی و غیردولت ــی دولت ــای عموم ــط نهاده ــی توس درخور توجه
می تــوان از «هیئــت امنــای محافظــت از کلیســاها» کــه توســط اداره رســانه، فرهنــگ و ورزش و شــورای 
ــی»  ــی می شــود و همچنیــن از «کمــک هزینه هــای تعمیرات عمومــی کلیســای انگلســتان، تأمیــن مال
ــع»  ــرای کلیســاهای جام ــی ب ــای مال ــا طــرح «کمک ه ــی، ی ــی توســط تراســت کلیســاهای مل اعطای
ــام  ــادی» ن ــده عب ــن فهرست ش ــه اماک ــی ب ــای مال ــای کمک ه ــای اعط ــتان و «طرح ه ــراث انگلس می
بــرد. همچنیــن مرمــت و ســایر امــور مربــوط بــه ابنیــه متعلــق بــه کلیســای انگلســتان توســط «نظــام 

1-National Heritage Act 1983

2-https://historicengland.org.uk/advice/hpg/publicandheritagebodies/eh . 

3-Ibid

 4-Doe, N. Law and Relegious Cultural Heritage in Europe : springer international publishing Switzerland, 2014,  .  

.pp.168
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حــوزه صــدور احــکام و مجوزهــای کلیســا» اداره می شــود1 درحالی کــه انجــام تغییــرات در کلیســاهای 
جامــع تحــت مقــررات جــاری «تدابیــر و اقدامــات مراقبتــی کلیســاهای جامــع» مصــوب ســال 2011 

ــود.2 ــت می ش مدیری

3. نهادهای داوطلبانه و انجمن های رفاهی
ــاب  ــی ایج ــی انگلیس ــی تاریخ ــراث فرهنگ ــت از می ــام حمای ــر نظ ــم ب ــارکتی حاک ــرد مش رویک
می نمایــد کــه در ایــن کشــور شــاهد مشــارکت هــزاران ســازمان مردم نهــاد باشــیم. بخــش داوطلبانــه 
نقــش مهمــی و حیاتــی در حفاظــت از میــراث فرهنگــی انگلســتان ایفــا می نمایــد. هرســاله صدهــا هــزار 
نفــر از مــردم، بــرای حفاظــت از میــراث فرهنگــی داوطلــب می شــوند. دولــت انگلســتان مــدت بســیاری 
ــراث،  ــه در حفاظــت از می ــازمان های داوطلبان ــه س ــری را ک ــزرگ و جایگزین ناپذی ــه ســهم ب اســت ک
ــت از  ــی حمای ــه بریتانیایی ــند .زمین ــمیت می شناس ــه رس ــزی، ب ــتم برنامه ری ــق سیس ــه از طری ازجمل
ــه  ــه خصــوص از طریــق جنبشــی موســوم ب ــر مشــارکت عمومــی فعــال ب میــراث فرهنگــی مبتنــی ب
جنبش هــا یــا جوامــع ملــی امیــد اســت.3 ایــن رویکــرد کــه بــر مشــارکت مــردم در حمایــت از میــراث 
ــاء کیفیــت زندگــی  ــت ارتق ــه دارد هدفــش درنهای ــاء، نگهــداری، تکی ــق حفــظ، احی فرهنگــی از طری
فرهنگــی مــردم می باشــد. مجمــع یادگارهــای باســتانی،4 شــورای باســتانی شناســی انگلیســی،5 مجمــع 
ــه گــروه جرجــی7 ، مجمــع ویکتوریایــی،8 مجمــع ســد ۀ   ــار تاریخــی،6 گــروه موســوم ب پاســداری از آث
بیســتم  و جوامــع رفاهــی ملــی،  اهــم نهادهــای مردم نهــاد در پاســداری از میــراث بریتانیایــی محســوب 
ــد. در  ــده دارن ــاص را به عه ــی خ ــراث فرهنگ ــته ای می ــت از دس ــه حمای ــک وظیف ــه هری ــوند ک می ش
ســال 1957 میــادی نیــز نهــاد تراســت مدنــی9 ایجــاد شــده تــا بیــن ایــن نهادهــا هماهنگــی ایجــاد 
ــز  ــای برنامه ری ــی 2015»12 نهاده ــت های میراث ــق درخواس ــۀ11 رتق وفت ــق «توافق نام ــر طب ــد.10 ب کن

1-Mynors,C. Listed buildings, Conservation areas and monument.London :Sweet &Maxwell, 2006, pp.567

2-Hill, M, Ecclesiastical Law. Oxford: Oxford University, 2007, pp.220 . 

3-The Ancient Monuments Society

4-The Council for British Archaeology . 

5-The Society for the Protection of Ancient Buildings . 

6-The Georgian Group . 

7-The Victorian Society . 

8-The Twentieth Century Society . 

9-The National Amenity Societies . 

10-The Civic Trust

11-https://historicengland.org.uk/advice/hpg/publicandheritagebodies/amenitysocieties . 

12-Arrangements for handling heritage applications Direction 2015 . 
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ــر  ــرای تصمیم گیــری در مــورد تمامــی درخواســت هایی کــه مبتنــی ب ــی موظــف هســتند کــه ب محل
ــور  ــاد مذک ــه و مردم نه ــای داوطلبان ــا نهاده ــتند ب ــده هس ــت ش ــار ثب ــه آث ــا هم ــی ی ــب بخش تخری
ــارکت  ــل مش ــور اص ــود تبل ــاد خ ــای مردم نه ــرای نهاده ــی ب ــن حق ــایی چنی ــد. شناس ــورت کنن مش

مردمــی در نظــام حمایــت از میــراث انگلســتان اســت.

بند دوم. ساختار نهادهای مؤثر در ایران 

1. نهادهای دولتی
این بخش را وزارت میراث فرهنگی و حدود صاحیت آن در حفاظت آغاز می نماییم.

الف. وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
ــه ای اســت کــه  ــن وزارتخان ــع دســتی جدیدتری ــراث فرهنگــی، گردشــگری و صنای ــه می وزارتخان
ــع  ــراث فرهنگــی، گردشــگری و صنای ــون تشــکیل وزارت می ــه موجــب قان ــران ب ــی ای در نظــام حقوق
ــر  ــی ام ــاد متول ــخ نه ــن تاری ــل از ای ــد قب دســتی مصــوب 1398/5/26 تأســیس شــده اســت. هرچن
میــراث فرهنگــی ســازمان میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری به عنــوان یکــی از نهادهــای 
ــه  ــاد وزارتخان ــر نه ــون فوق الذک ــب قان ــا تصوی ــا ب ــوده ام ــت جمهوری ب ــت ریاس ــارت معاون ــت نظ تح
متولــی میــراث فرهنگــی و جنبه هــای گوناگــون آن شــده اســت. شناســایی، پژوهــش و مستندســازی، 
معرفــی، آمــوزش و ترویــج حفاظــت، احیــاء و بهره بــرداری خردمندانــه از میــراث فرهنگــی (ملمــوس و 
غیرملمــوس)، اهتمــام ملــی و تقویــت حــس مســئولیت عمومــی و جلــب مشــارکت همگانــی در حمایت 
و صیانــت، حفاظــت، احیــاء و بهره بــرداری خردمندانــه از میــراث فرهنگــی، طبیعــی، تنــوع فرهنگــی، 
تنــوع منظــر و زیســتی کشــور از مهم تریــن اهــداف ایــن نهــاد در راســتای حمایــت از میــراث فرهنگــی 
اســت. در ایــن راســتا مهم تریــن و مقدماتی تریــن وظیفــۀ حمایتــی وزارتخانــه شناســایی و ثبــت آثــار 
ــد  ــی اســت.1 فرآین ــار مل ــط آث ــی و فهرســت های ذی رب ــار مل فرهنگــی واجــد شــرایط در فهرســت آث
ــد کــه همگــی از ارکان وزارت میــراث فرهنگــی هســتند.  ــار، نهادهایــی را درگیــر می می نمای ثبــت آث
ایــن ارکان عبارت انــد از شــورای ملــی آثــار تاریخــی و فرهنگــی غیرمنقول،کمیتــه ثبــت آثــار تاریخــی 
و فرهنگــی غیرمنقــول اســتان و کمیتــه بررســی اعتــراض مالــک بــه ثبــت اثــر؛ بــه عبارتــی می تــوان 
ــی  ــار مل ــه فهرســت آث ــار را ب ــی، آث ــدد غیردولت ــای متع ــه نهاده ــس ک ــت برخــاف کشــور انگلی گف
وارد می کننــد، در نظــام حقوقــی ایــران صرفــًا نهادهــای دولتــی ایــن رســالت را بــه عهــده دارنــد. بــه 
طوری کــه می تــوان گفــت نظــام حقوقــی ثبــت در کشــورانگلیس بــا درگیــر کــردن نهادهــای متعــدد 

1. بند 6 ماده 3 قانون اساسنامه این سازمان مصوب 1367/2/1 مجلس شورای اسامی.
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غیردولتــی ضمــن تخصصی کــردن عمــل ثبــت از طریــق تعــدد نهــادی درنهایــت حمایــت کارآمدتــر و 
مؤثرتــری را از میــراث فرهنگــی غیرمنقــول در آن کشــور بــه عمــل مــی آورد.

ب. انجمن های میراث فرهنگی
ــی ـ  ــی، مل ــت دولت ــادی اس ــگری نه ــتی و گردش ــع دس ــی، صنای ــراث فرهنگ ــای می  انجمن ه
ــه در  ــع دســتی و گردشــگری ک ــی، صنای ــراث فرهنگ ــه وزارت می ــی، وابســته ب ــی و غیرانتفاع فرهنگ
ــکیل  ــی تش ــار تاریخ ــا و آث ــرای موزه ه ــا ب ــتاها ی ــا و روس ــتان ها، بخش ه ــتان ها، شهرس ــز اس مراک
می شــود1 و هــدف آن جلــب حمایــت مــادی و معنــوی مــردم در راســتای حمایــت از میــراث فرهنگــی 
و مشــارکت عمــوم مــردم در زمینــه حفــظ احیــاء و معرفــی میــراث فرهنگــی کشــور اســت. بــا ســیری 
ــراث  ــای می ــنامه انجمن ه ــر اساس ــی ب ــی مبتن ــراث فرهنگ ــای می ــارات انجمن ه ــف و اختی در وظای
ــه  ــوان مهم تریــن وظایــف ایــن نهــاد را ترغیــب و تشــویق مــردم ب فرهنگــی مصــوب 1373/7/3 می ت
حفــظ و احیــای میــراث فرهنگــی دانســت کــه بی تردیــد شناســایی وظایفــی حداقلــی بــرای ایــن نهــاد 
وابســته بــه وزارت میــراث فرهنگــی یــک ســاختار اداری زائــد و بــدون ثمــر را در حمایــت از میــراث 

فرهنگــی ایرانــی بــه ارمغــان آورده اســت. 

ج. سازمان اوقاف و امور خیریه
بخــش شــایان توجهــی از میــراث فرهنگــی غیرمنقــول ایــران، میــراث وقــف اســت که گاه عمرشــان 
بــه هــزار ســال نیــز می رســد و نســبت بــه ســایر آثــار تاریخــی کمتــر در معــرض نابــودی و تخریــب 
قــرار گرفته انــد.2 ســازمان اوقــاف و امــور خیریــه ازآنجاکــه نهــادی وابســته بــه وزارت ارشــاد اســامی 
اســت و سرپرســت آن نه تنهــا منصــوب وزیــر ارشــاد اســت بلکــه بــرای تصــدی برخــی امــور مــاذون 
از مقــام والیــت فقیــه اســت لــذا نهــادی نزدیــک و وابســته بــه دولــت بــه شــمار مــی رود. ایــن نهــاد از 
ســویی شــبیه نهــاد «تراســت ملــی» در حقــوق کشــور انگلســتان اســت؛زیراکه تولیــت بناهــای مذهبــی 
ــاد حفــظ  ــن نه ــم ای ــف مه ــن راســتا از وظای ــاد اســت. در ای ــن نه ــده ای ــه عه تاریخــی ـ فرهنگــی ب
ــی و نظــارت وزارت  ــا اطــاع قبل ــه تاریخــی ب ــاع متبرک ــت بق ــر و مرم ــه تاریخــی اســت. تعمی موقوف
میــراث فرهنگــی کشــور و توســط ســازمان اوقــاف و امــور خیریــه انجــام خواهــد شــد. طــرح نگهــداری 
ــی وزارت  ــا هماهنگ ــنلی ب ــی و پرس ــر تجهیزات ــی از نظ ــه تاریخ ــن متبرک ــاع و اماک ــت از بق و مراقب
میــراث فرهنــگ، توســط ســازمان اوقــاف و امــور خیریــه تهیــه و بــه مــورد اجــرا گذاشــته می شــود؛3 

1. ماده 1، اساسنامه انجمن های میراث فرهنگی مصوب 1373/7/3

2. نظری، فرهاد و صالحی کاخکی، احمد، سازو کار تاریخی حفظ موقوفات در ایران، پژوهش های باستان شناسی ایران، 

شماره 15، دوره هفتم، زمستان 1396، ص.252

3. ماده 15 و 17 آیین نامه حفاظت از میراث فرهنگی مصوب شورای امنیت کشور.
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همچنیــن هرنــوع تعمیــر و مرمــت در اماکــن مذهبــی باســتانی در راســتای حفاظــت از میــراث فرهنگی 
ــه حکــم ســازمان  ــه ب ــی ک ــت امنای ــراث فرهنگــی توســط هیئ ــی و نظــارت وزارت می ــا اطــاع قبل ب
ــد، صــورت  ــده دارن ــه عه ــا را ب ــداری بن ــه منصــوب شــده اند و اداره و نگه ــور خیری ــاف، حــج و ام اوق
ــام  ــت نظ ــی تح ــی تاریخ ــازه های مذهب ــس س ــور انگلی ــد در کش ــه ش ــه گفت ــرد.  همان طورک می گی
ــاوت  ــا، تف ــران نیســت؛ ام ــوق ای ــه در حق ــه نظــام موقوف ــه بی شــباهت ب ــت می شــود ک خاصــی هدای
در ایــن اســت کــه نهادهــای مذهبــی نظیــر کلیســا کامــًا مســتقل از دولــت هســتند و توســط نظــام 

ــوند.  ــود اداره می ش ــاص خ خ

2. سازمان های مردم نهاد و حدود صالحیت آنها 
ســازمان های مردم نهــاد، نهــادی قدیمــی بــا مفهومــی جدیــد اســت کــه ریشــه در تاریــخ گذشــته 
بشــر دارد و در زمان هــای گذشــته بــا مطــرح شــدن مدیریــت اجتماعــات بشــری پــا بــه عرصــۀ هســتی 
ــی و  ــراث فرهنگ ــط زیســت، می ــوری چــون محی ــه در ام ــادی ک ــازمان های مردم نه ــاده اســت.1 س نه
ــکار  ــمن هم ــوند. س ــوب می ش ــت محس ــکار دول ــمن های هم ــواًل س ــد معم ــت می کن ــت فعالی بهداش
اگرچــه نهــادی غیردولتــی و داوطلبانــه بــوده امــا در کنــار دولــت قــرار داشــته و رابــط بیــن مــردم و 
دولــت می باشــد.2 رویکــرد توســعۀ حمایــت از میــراث فرهنگــی بــا بهره گیــری از ظرفیــت ســازمان های 
ــب  ــتری مناس ــد بس ــه می توان ــت ک ــر اس ــه و فراگی ــردی کم هزین ــی رویک ــراث فرهنگ ــاد می مردم نه
ــکل هایی در  ــن تش ــاد چنی ــدف از ایج ــود. ه ــداد ش ــور قلم ــی کش ــراث فرهنگ ــت از می ــرای حفاظ ب
ــراث فرهنگــی  ــت از می ــج اخــاق حمای ــی در راســتای تروی ــوزش همگان ــراث فرهنگــی آم حــوزه می
ــانی  ــرب انس ــای مخ ــای فعالیت ه ــه پیامد ه ــردم در زمین ــوم م ــه عم ــیدن ب ــی و آگاهی بخش و طبیع

نســبت بــه محیــط فرهنگــی و در راســتای حفــظ و حراســت از میــراث فرهنگــی باشــد.3
 

در حــوزه حمایــت از میــراث فرهنگــی نیــز در سرتاســر کشــور مــا ســازمان های مردم نهــاد تحــت 
عناوینــی نظیــر انجمــن دوســتداران میــراث فرهنگــی، خانه هــای میــراث فرهنگــی ایجــاد شــده کــه 
ــد.  ــام می دهن ــی را انج ــش اقدامات ــنامه خوی ــب اساس ــه موج ــی ب ــراث فرهنگ ــظ می ــتای حف در راس
ســمن های میــراث فرهنگــی را دفتــر امــور مجامــع و تشــکل های مردم نهــاد وزارت میــراث فرهنگــی 

1. مقیمی، محمد، میرزایی اهرنجانی، حسن، ارائه الگوی مطلوب سازمانی برای سازمان های غیردولتی ایران با استفاده از 

رویکرد کارآفرینی، فصلنامه دانش مدیریت، 1382، شماره 62، ص 102.

2. رمضانی قوام آبادی، محمد حسین، حضور سازمان های مردم نهاد در فرایند کیفری در پرتو قانون آیین دادرسی کیفری، 

مجله حقوقی دادگستری، دوره81، پاییز 1396، شماره 99، ص 154.

3-Scherrer, Y. M. “Environmental conservation NGOs and the concept of sustainable development”. Journal of Busi- .  

.ness Ethics, 2009,  85, pp. 555
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شناســایی و ســامان دهی می کنــد و بــا برگــزاری دوره هــای آموزشــی توانمندســازی ســمن های 
ــا  ــراث فرهنگــی ب ــردازد. ســمن های می ــن حــوزه می پ ــت از ســمن های ای ــه حمای ــراث فرهنگــی ب می
معرفــی میــراث فرهنگــی منطقــۀ خــود و آمــوزش و پژوهــش درراســتای حمایــت از میــراث فرهنگــی 
ــال  ــد اعم ــری را می توان ــش مؤث ــراث نق ــت از می ــتای حفاظ ــی در راس ــارکت های مردم ــب مش و جل
نمایــد. همچنیــن، ســمن های میــراث فرهنگــی بــا مجــوز دســتگاه های اجرایــی ذی ربــط بهره بــرداری 
و ادار ۀ بنا و اماکن تاریخــی ـ فرهنگــی ثبت شده در فهرست آثار ملــی به استثناء نفایس ملــی را 
می تواننــد در چهارچــوب ضوابــط و مقــررات مشــخص در اختیــار داشــته و اداره نماینــد کــه ادار ۀ ایــن 
امــر شــامل اقدامــات نگهــداری از آثــار اعــم از اقدامــات پیشــگیرانه احیــا و مرمــت می باشــد.1 عــاوه 
ــوان  ــی را می ت ــراث فرهنگ ــمن های می ــرای س ــور ب ــای نوظه ــی از صاحیت ه ــور یک ــوارد مذک ــر م ب
در مــاده 66 قانــون آییــن دادرســی کیفــری مصــوب 1394 مشــاهد کــرد. طبــق مفــاد مــاده مذکــور، 
ــار ۀ  حمایــت از میــراث فرهنگــی اســت می تواننــد  ســازمان های مردم نهــادی کــه اساســنامۀ آنهــا درب
ــم ارتکابــی علیــه میــراث فرهنگــی اعــام جــرم کننــد و در تمــام مراحــل دادرســی  ــه جرائ نســبت ب
ــان را در کاهــش  ــرای ســازمان های مردم نهــاد، نقــش آن ــن رســالت ب ــد. شناســایی ای مشــارکت نماین
جرائمــی نظیــر حفــاری غیرمجــاز، ورود آســیب و تخریب هــای غیرقانونــی و درنتیجــه حفاظــت کارآمــد 

ــد.  ــر می نمای مؤثرت

نتیجه
بــا حاکــم بــودن ســه اصــل بنیادیــن عمومــی بــودن، مشــارکت مردمــی و حفاظــت مؤثــر و کارآمــد 
بــر نظــام حفاظــت از میــراث فرهنگــی انگلیــس می تــوان بــه ایــن نتیجــه رســید کــه دولــت انگلیــس 
ــش  ــیون ها در بخ ــا و کمس ــترده نهاده ــف گس ــارکت دادن طی ــدرن و مش ــت گذاری های م ــا سیاس ب
عمومــی و خصوصــی و شناســایی حقــوق و تکالیــف تخصصــی بــرای آنهــا توانســته اســت میــان موضــوع 
حفاظــت بــه عنــوان وظیفــه ای دولتــی از یــک ســو و حــق دسترســی شــهروندان بــه میــراث فرهنگــی 
تعــادل برقــرار نمایــد. دولــت مرکــزی انگلیــس، مقرره گــذاری و سیاســت گذاری در حــوز ۀ حفاظــت را 
به عهــده داشــته و ابعــاد اجرایــی حفاظــت را بــه طیــف گســترده ای از نهادهــای عمومــی غیردولتــی و 
ســایر جوامــع محلــی و ســازمان های مردم نهــاد اعطــا نمــوده اســت. اعطــای اختیــارات مهمــی نظیــر 
ثبــت آثــار غیرمنقــول و مدیریــت و نگهــداری آن بــه نهادهــای یادشــده، موجــب ســلب مســئولیت از 
ــت اندرکاران  ــوی دس ــت از س ــول حفاظ ــه اص ــوردی ک ــر م ــه در ه ــود؛ بلک ــی نمی ش ــای دولت نهاده
غیردولتــی رعایــت نشــود، مســئولیت نهادهــای دولتــی و مســئولیت پارلمانــی کمــاکان پابرجاســت و 
نظــارت بــر نهادهــای غیردولتــی همچنــان بــا دولــت مرکــزی اســت. ایــن در حالــی اســت کــه در نظــام 

1. ماده 72 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
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ــر ســازمان  ــت نظی ــه دول ــک ب ــار آن، نهادهــای نزدی ــراث فرهنگــی و در کن ــران وزارت می ــی ای حقوق
اوقــاف و امــور خیریــه مالکیــت و تولیــت بیشــتر میــراث فرهنگــی غیرمنقــول را بــه عهــده دارنــد و در 
ایــن میــان نقــش ســازمان های خصوصــی یــا تشــکل های مردم نهــاد در امــر حفاظــت کمرنــگ اســت.

هرچنــد بــا تصویــب قانــون حمایــت از مرمــت و احیــای بافت هــای تاریخــی فرهنگــی و توانمندســازی 
ــاء  ــظ و احی ــی در حف ــارکت مردم ــتر های مش ــی بس ــی فرهنگ ــای تاریخ ــرداران بناه ــکان و بهره ب مال
میــراث فرهنگــی بیــش از گذشــته فراهــم شــده امــا می تــوان گفــت نظــام حقوقــی حفاظــت از میــراث 
فرهنگــی غیرمنقــول در ایــران تــا رســیدن بــه نظامــی بــا رویکــرد مشــارکتی فعــال فاصلــه دارد و نیــاز 
ــا آمــوزش شــهروندان از ســوی دیگــر، ضمــن  ــا مقرره گــذاری از یک ســو و ب اســت کــه ارکان صالــح ب
فراهم کــردن بســترهای مشــارکت مردمــی ، مــردم را بــه عنــوان صاحبــان اصلــی میــراث فرهنگــی بــا 

فرهنــگ حفاظــت آشــتی دهنــد.
 

حفاظت از میراث فرهنگی غیرمنقول از منظر اصول و 
نهادهای مؤثر ؛ مطالعه تطبیقی حقوق انگلیس و ایران



فصلنامه علمی پژوهش های نوین حقوق اداری
ســــال سوم / شمـــاره هفتم /تابستان 1400

187

فهرست منابع
1. منابع فارسی

الف. کتاب ها
1. توحیــدی، فائــق، آشــنایی بــا میــراث فرهنگــی )آمــوزش عمومــی 3(، چــاپ اول، تهــران، 

ــوزش، 1381. مدیریت آم
ــی، چــاپ اول، تهــران،  ــراث فرهنگ ــوزه می ــی اداری در ح 2. شــادنوش، امیرحســن، دادرس

انتشــارات مجــد، 1395.
ــی، جلــد اول، چــاپ  ــی و بین الملل ــوق داخل ــراث فرهنگــی در حق 3. صمــدی، یونــس، می

اول، تهــران، ســازمان میــراث فرهنگــی، 1382.
ــتی و  ــی، صنایع دس ــراث فرهنگ ــررات می ــن و مق ــه قوانی ــد، مجموع ــی، امی 4. غنم

ــگ، 1388. ــرو فرهن ــران، قلم ــاپ اول، ته ــگری، چ گردش

ب. مقاله ها
ــن و  ــت، قوانی ــی حفاظ ــورهای بین الملل ــول و منش ــتانداردها، اص ــوکا. اس ــو، ی 5. یوکیلت
فنــون حمایــت و حفاظــت از آثــار باســتانی، ترجمــه سوســن چراغچــی، نشــریه اثــر، تابســتان و 

پاییــز 1377، شــماره 31 و 32.
ــرای  ــازمانی ب ــوب س ــوی مطل ــه الگ ــی، حســن، ارائ ــی  اهرنجان ــد، میرزای ــی، محم 6. مقیم
ــش  ــه دان ــی، فصلنام ــرد کارآفرین ــتفاده از رویک ــا اس ــران ب ــی ای ــازمان های غیردولت س

مدیریــت، دوره 16، پاییــز 1382، شــماره 563.
7. عباســی، بیــژن، حقــوق و تکالیــف مالــکان خصوصــی آثــار ثبــت شــده در فهرســت 
ــماره  ــز 1399، ش ــال دوم، پایی ــوق اداری س ــن حق ــای نوی ــی پژوهش ه ــه علم ــی، فصلنام ــار مل آث

ــارم، ص 30. چه
8. تقــی زاده ، احمــد، بررســی اصــل هشــتاد و ســوم  موضــوع جلســات ســی و ســوم 
ــون  ــی قان ــس بررســی نهای ــرات مجل ــی مشــروح مذاک ــارم،  سلســه جلســات بازخوان ــی و چه و س

ــان،  1397، ص 32-29 ــورای نگهب ــکده ش ــال 1358، پژوهش ــی س اساس
ــد  ــاد در فراین ــازمان های مردم نه ــور س ــین، حض ــد حس ــادی، محم ــوام آب ــی ق 9. رمضان
ــز  ــی دادگســتری، دوره81، پایی ــه حقوق ــری، مجل ــی کیف ــن دادرس ــون آیی ــری در پرتوقان کیف

1396، شــماره 99، ص 154.
ــات در  ــظ موقوف ــی حف ــازو کار تاریخ ــد، س ــی، احم ــاد و صالحــی کاخک 10. نظــری، فره



188

ایــران، پژوهش هــای باستان شناســی ایــران، دوره هفتــم، زمســتان 1396، شــماره 15، 
ص252.

ج. قوانین
11. ســند واحــد حفاظــت از بافت هــای تاریخــی ـ فرهنگــی و رویکردهــای کلــی حفاظــت و احیــای 

محدوده هــای تاریخــی، مصــوب شــورای عالــی شهرســازی و معمــاری ایــران، 1396/3/10.
ــورای  ــس ش ــوب 1367/2/1مجل ــور، مص ــی کش ــراث فرهنگ ــازمان می ــنامه س ــون اساس 12. قان

ــامی. اس
13. قانون ثبت آثار ملی مصوب 1352. 

14. قانون حمایت از مرمت و احیاء بافت های فرهنگی و تاریخی مصوب 1398/4/2.
15. قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوب 1309.

16. نظام نامه اجرایی قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوب 1311.

د. پایان نامه
13. غمنــاک، محمدرضــا،، جرائــم علیــه میــراث فرهنگــی در کنوانســیون های بین المللــی، حقــوق 
ایــران و انگلیــس، پایان نامــه جهــت اخــذ درجــه کارشناســی ارشــد، دانشــکده حقــوق دانشــگاه شــهید 

بهشــتی، تهــران، 1387، ص آغازیــن.

منابع انگلیسی

الف. کتاب ها و مقاله ها
1-Blake, J. International cultural heritage law, OUP Oxford, 2015

 2-Camuffo, D. Microclimate for Cultural Heritage: Measurement, Risk Assessment,
 Conservation, Restoration, and Maintenance of Indoor and Outdoor Monuments, 2019,
.Elsevier
3-Drury, P. McPherson, A., & Heritage, E., Conservation principles: policies and guid-
.ance for the sustainable management of the historic environment, 2008

 4-Hodder, I. Cultural heritage rights: From ownership and descent to justice and
.well-being. Anthropological Quarterly, 2010, 83(4), 861-882
5-Jureniene, V., & Radzevicius, M. MODELS OF CULTURAL HERITAGE MAN-

حفاظت از میراث فرهنگی غیرمنقول از منظر اصول و 
نهادهای مؤثر؛ مطالعه تطبیقی حقوق انگلیس و ایران



فصلنامه علمی پژوهش های نوین حقوق اداری
ســــال سوم / شمـــاره هفتم /تابستان 1400

189

.(AGEMENT. Transformations in Business & Economics, 2014, 13(2
6-Miele, C. Men from the Ministry. How Britain Saved Its Heritage, 2014

 7-Room, I. X. Convention concerning the protection of the world cultural and natural
.heritage, 1972

 8-Spiridon, P., & Sandu, I. Conservation of cultural heritage: from participation to
.collaboration. ENCATC Journal of Cultural Management and Policy, 2015, 5(1), 43-52

 9-Ziegler, K. S. Cultural heritage and human rights. Alberico Gentili: La Salvaguardia
.Del Beni Culturli Nel Diritto Internazionale, Giuffr“ Milano, ed, 2007
10-Hill, M. Ecclesiastical Law. Oxford: Oxford University, 2007

 11-Mynors, C. Listed buildings.Conservation areas and monument. London: Sweet &
.Maxwell, 2006

 12-Doe, N. Law and Relegious Cultural Heritage in Europe: springer international
.publishing Switzerland, 2014

ب. قوانین  و مقررات
13-Ancient Monuments and Archaeological Areas Act of 1979
14-The Protection of Wrecks Act 1973
15-Historic England, Conservation Principles, Policies and Guidance for the Sustaina-
ble Management of the Historic Environment, England Heritage, Op. Cit

ج. منابع الکترونیکی
16-https://historicengland.org.uk/listing/what-is-designation/registered-parks-and-gar-
/dens
17-https://historicengland.org.uk/listing/what-is-designation/scheduled-monuments
18-https://historicengland.org.uk/listing/what-is-designation/scheduled-monuments
19-https://historicengland.org.uk/listing/the-list/about-the-list
20-https://historicengland.org.uk/listing/the-list/about-the-list
21-https://historicengland.org.uk/listing/what-is-designation/protected-wreck-sites
22-https://historicengland.org.uk/listing/what-is-designation/registered-battlefields



190



226

The protection of immoveable cultural heritages in 
light of effective principles and institutes: the com-

parative study of Iran and United Kingdom 
Foroogh heydari shooli*  
Mohammad Jalali**
Blake, Janet Elizabet*** 

Abstract:
The focus of this research is protection of immovable moveable cultural heritages 
as an example of collective right. The comparative study of this research illuminates 
that United Kingdom has conferred a huge discretion to local states and non-gov-
ernmental institutes in order to protect above-mentioned right, although the central 
government plays still a pivotal role in making essential decisions. The reason is that 
in United Kingdom the publicity of cultural heritage and the public participation are 
accepted as two main principles, governing on the protection of cultural heritag-
es. The result is an effective system of protection. On the other side, In Iran, since 
the protection of immmoveable cultural heritages is tied to sovereignty, ministry 
of cultural heritage tourism and handicrafts is regarded as an only authorized insti-
tute. Therefore, non-governmental and local institutes play a very small role in the 
process of the protection. It means that Iranian system of protection suffers lack of 
public participation and Specialization as a result of this restriction. In this research, 
beside of introducing British principles of protection of non-moveable cultural her-
itages and its comparison with Iranians one, the author tries to introduce extend of 
discretion of different institutes which protect these heritages in both countries.ons,

Keywords: Keywords: Historic heritage, Cultural heritage, Conservation of Cultural 
heritage, British Law, Immovable cultural heritage

  Ph.D. Student in Public Law at Islamic Azad University Science and Research Branch, Tehran,
Iran  (Corresponding Author)                                                          . Foroogh2007@yahoo.com
Assistant Professor of Public Law, Shahid Beheshti University,Tehran,Iran 

mdjalali@gmail.com.
Associat Professor, Faculty of Law. Shahid Beheshti University,Tehran.Iran

 j_blake@sbu.ac.ir 


