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Abstract 

In the UK, the immovable cultural heritage is divided into 5 categories: listed 

buildings, scheduled monuments, registered battlefields, registered parks & gardens, 

protected wreck sites. Iranian regulatory system despite the identification of the 

system of cataloging and division of cultural heritage into movable and immovable 

heritage, has not initiated cataloging immovable heritage. System of immovable 

heritage classification, not only specialized English heritage protection but also this 

act caused the establishment of numerous governmental and non-governmental 

public institutions and NGOs in the subject of cultural heritage protection. Moreover 

in the UK, the Historical England Institution which is a non-governmental public 

institution, publishes documents entitled "Protection Principles, Policies and 

Guidelines" that these principles have a high place in administrative procedures and 

must be observed by all Regulatory and decision-making institutions in the field of 

protection of the historical environment and also all relevant and interested 

individuals in the field of cultural heritage. 
Protective statutes of historical buildings restrict the ownership of owners of 

these buildings. This article studies the legal system of protection of immovable 

cultural heritages in light of licensing in a comparative study of England, as a model, 

and Iran. It should be noted that English system of protection, which is constantly 

modified, has many guiding principles and documents, beside its effective 

administrative system. These principles have a higher position rather than positive 

statutes. 

This article tries to answer to this question: 1. what are the main effects of 

process of licensing on ownership right of owners? To answer this question, these 

questions should be answered: what is the importance process of licensing? Which 

authority is responsible for it? Which principles guilds it? How it can be protested 

and according to which principles? This article tries to answer to these questions in a 

comparative study of England, as a model, and Iran in a descriptive-analytical way.  

                                                           
* Corresponding Author: Email: m_jalali@sbu.ac.ir, fax: +982122431756 

mailto:m_jalali@sbu.ac.ir


Comparative Law Review, Vol. 12, No. 1, Spring & Summer 2021 

Legal system of protection of cultural heritages in England, by distinguishing 

between different kinds of immovable cultural heritages, regarded historical 

buildings as an example of immovable cultural heritages and has established a 

specific system to protect them.  

 Empowerment of local authorities to decide on permissions, from one side, and 

recognition of protest to these decisions through reconsideration of case by central 

government in framework of administrative proceedings, from other side, are main 

characteristics of English model of protection of cultural heritages. But, In Iran, lack 

of detailed categorizing of cultural heritages has led to Non-specialized system of 

protection. Actually, Iranian laws have used the phrases of “monuments, buildings, 

places and immovable properties”, which are too general.  

Some of advantages of English system of protection are “Decentralization” of 

licensing process, well ordered process of protest, specialized and valid 

reconsideration of decisions, and the importance of assessment of interests and 

principle of proportionality in balancing of interests of owners and cultural 

heritages. These characteristics have made this system of protection more efficient 

and defensible rather than Iranian one.  
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 (25/12/1399تاریخ پذیرش: ، 02/10/1399)تاریخ دریافت: 
 چکیده
 انمالکد  یدر آزاد یتدوهه  قابد   یهدا  تیتواند به محددود  یدولت م یاز سو یفرهنگ راثیاز م حفاظت
شده در فهرست  ثبت یخیتار یبناتصرفات در  یاز برخ تی. ممنوعمنجر شود یفرهنگ راثیم یخصوص
 از ،هید حفد  ابن  یبدرا  یشده با اعمال ضوابطادی یاهامداخله در بن یخذ مجوز براأالزام به  ایو  یآثار مل
کان چنین عبارتی، مال به .است بناها از نوع نیا یخصوص مالکان حقوق بر وارد یها تیمحدود نیتر مهم

گیدری ننندد.    ۀ خود تصمیممالکانمانند صاحبان امالک غیرتاریخی به استناد حقوق  دنتوان ینمبناهایی 
تحت تصرف خدود از    بناهای تاریخی به تغییر و دگرگونی در اموال خصوصی تمای  مالکان در این راستا

از سدوی دیگدر، نمدام    ۀ خیر همعی و منفعدت عمدومی   مثاب بهو ضرورت حف  میراث فرهنگی  سو  کی
مجوزدهیِ تغییرات را به وههی مهم از حفاظت از میراث فرهنگی در میدان تمدامی نشدورهای ههدان     

مرهع صدور مجوزهای تغییدر در بناهدای تداریخی در انگلسدتان مقامدات       نه ی درحال بدل نموده است.
. در هر دو نشدور، در  دریگ یممحلی هستند، در ایران نمام مجوزدهی در ساختار متمرنز اداری صورت 

، مسدیرهایی بدرای رسدیدگی بده اعتدراض      ادشدده صورت اعتراض مالکان بناها به تصدمیمات مراهدع ی  
این اعتراض در انگلیس از رهگذر آیین رسیدگی مجددد و در چدارچون نمدارت    شده است.  بینی پیش

قضدایی بده چندین     پذیر است، حال آنکه در ایران دیوان عدالت اداری صالحیت رسدیدگی  اداری امکان
است نه نمام مجوزدهی در حفاظت از بناهای تاریخی از چده   اعتراضی را دارد. پرسش اصلی مقاله این

هایگاهی برخوردار است و چگونه و با چه ضوابطی حقوق مالکان این نوع از بناهدا را تحدت تدرثیر قدرار     
از رهگذر مطالعۀ تطبیقی میدان   تحلیلی و -دهد؟ نگارندگان این نوشتار درصددند با روشی توصیفی می

 ها پاسخ دهند. عنوان نشور الگو و ایران به این پرسش انگلیس به

 واژگان کلیدی
  .میراث فرهنگیی، مجوزده، حقوق مالکانه، بناهای تاریخی، اصول حفاظت
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 مقدمه

عندوان یکدی از مصدادیق حقدوق فرهنگدی بدر اصد          گفتمانِ حق بر حفاظت از میراث فرهنگی به
ترین اصد  در خصدوح حدق بدر میدراث       ی بودن میراث فرهنگی استوار است. این اص  مهمعموم

  فرهنگی است. در پرتو این اص  است نه دسترسی به میراث فرهنگی و برخدورداری از آن از یدک  
شود. ایدن   های بعدی برهسته می سو و مشارنت همۀ مردم در پاسداری از آن ههت انتقال به نس 

هدای   نسد  فرهنگدی واننشدی اسدت نده      -تداریخی  های محیطهوم است نه اص  متضمن این مف
نمایدد. بده    میترسیم ها را  آن آمالها و  اند و مهارت نسبت به دنیای اطراف خود نشان داده گذشته

هدای   محدیط بده  مدردم  رو،  از ایدن   .آیدد  شمار مدی  بههای بعدی  ای برای نس  همین دلی  اندوخته
دهندد   توهده دارندد و بده آن ارزی مدی    خود  تو طبیع هویتخشی از عنوان ب فرهنگی به -تاریخی

(Ziegler, 2007: 1)1 .بدرای عمدوم مدردم    اقتصادی و اهتمداعی  ای ذخیره میراث فرهنگی بنابراین 
های دیگر نیز بتوانند از آن میراث اسدتفاده   ای از آن بهره ببرد نه نس  گونه است و هر نسلی باید به

 ،)اعم از عمدومی یدا خصوصدی(    نوع مالکیت آن ازنمر  یراث فرهنگی صرفسخن دیگر، م  ننند. به
هدا هسدتند نده در وهلدۀ      است. از همین رو، ایدن دولدت  به منفعت عمومی مرتبط امری است نه 

نننددۀ خیدر همعدی مکلد  بده پاسدداری از ایدن میدراث بدرای           عنوان نمایندۀ تضدمین  نخست به
عهدنامۀ راهع به حف  میراث فرهنگدی  »طبق باشند.  مندی عموم مردم از میراث فرهنگی می بهره

عضو ننوانسیون باید اموالی را نه میراث فرهنگی محسون  یها ، هریک از دولت«و طبیعی ههانی
پذیرندد نده تعهدد     های عضو مدی  د و همچنین دولتنقرار دارد تعیین نمای هاشود و در قلمرو آن می

نگدی واقدع در قلمدرو خدود و انتقدال آن بده       تشخیص، حمایت، حفاظت و شناسداندن میدراث فره  
بناهای باارزی تداریخی   .(255 :1382)صمدی،  ستا ها های آینده در وهلۀ اول وظیفۀ دولت نس 
هدا   هدای فرهنگدی هامعده هسدتند نده حفاظدت از آن       منقول، سرمایه عنوان میراث فرهنگی غیر به

عندوان ندا ی عمدومی     است و بده های فرهنگی، اهتماعی، زیباشناختی و معنوی  حفاظت از ارزی
نهفتده   هدای  ارزیمندی سایر افراد هامعده از   روند نه استفادۀ شخصی از آنها مانع بهره شمار می به

شود؛ به این دلی  دارای منفعت اهتمداعی بدوده، نیازمندد توهده نهادهدای عمدومی و دولتدی         نمی
 یابید حفد  و باز  یفرهنگد  ثرایحفاظت از م ییهدف نها (.2: 1392)محمدی و همکاران،  هستند

 کید  تید اهم یابیبا ارز دیحفاظت با استیس ،رو نیاز ا مکان است. کی یو فرهنگ یخیتار تیاهم
 (.Matero, 1993: 134) بنا و با حداق  مداخله در آن همراه باشد

آن از  بنددی  سدسس ثبدت و فهرسدت    و عنوان میراث فرهنگی بهبنای تاریخی یک  شناسایی
خصوصدی ایدن    ناهدایی را بدر حقدوق مالکد     محدودیت ،از آن استای حفاظتها در ر سوی دولت
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در پرتو نمام  موضوع این پژوهش بررسی حقوقی حفاظت از بناهای تاریخی آورد. وارد می میراث
این دسته از اموال غیرمنقول از رهگذر مطالعدۀ تطبیقدی   ی در مجوزدهی ههت هرگونه دگرگون
نمدام   ن نشور الگو و پیشتاز در حفاظت از میراث فرهنگی وعنوا میان نمام حقوقی انگلستان به

نمام حقوقی حفاظت از میراث فرهنگی انگلیس ضدمن   ایران است. شایان ذنر است نهحقوقی 
شدوند، سرشدار از اسدناد متعددد راهنمدا و اصدول        برخورداری از قوانینی نه مدام نیز اصالح می

هدای اداری نارآمدد از سدوی دیگدر اسدت؛       یهسو و رو  های ملی از یک گذاری حفاظت و سیاست
های اداری مبتنی بر اصدول حفاظدت در ایدن     توان گفت اهمیت این اسناد و رویه نه می طوری به

 مراتب با تری از قوانین برخوردار است. نشور از هایگاه به
پس از طرح مختصر بحث، پرسش اصلی مقاله این است نه آثار مترتب بر نمام مجدوزدهی   
الکان خصوصی بناهای تاریخی برای هرگونه تغییر در بنای تحت تصرفشان چیست؟ در این به م

شود: نخست آنکه ضرورت أخدذ مجوزهدای دولتدی از سدوی      راستا چند پرسش فرعی مطرح می
مالکان خصوصی بناهای تاریخی از چه هایگاهی برخوردار بوده و چه آثاری بر آن مترتب است؟ 

چدالش نشدیدن    اصولی اسدت و صدادره از چده مراهعدی اسدت؟ بده       ساختار مجوزدهی تابع چه
تصمیمات مقامات اداری در حوزۀ نمام صدور مجوزها از طرف مالکان خصوصدی ایدن دسدته از    

پدذیر اسدت؟ نگارنددگان ایدن نوشدتار       بناهای تاریخی از چه طریق و بدا چده معیارهدایی امکدان    
عندوان   تطبیقی میان نشور انگلدیس بده   تحلیلی و از رهگذر مطالعۀ -درصددند با روی توصیفی

 ها پاسخ دهند. نشور الگو و ایران به این پرسش

 

 بندی بناهای تاریخی . نظام فهرست1

اولین گدام   (The National Heritage List for England) تدوین فهرست میراث ملی انگلستان
گلدیس مشدهور بده    دولت در حمایت از میراث فرهنگی غیرمنقول است. فهرست میراث ملدی ان 

در  ، هنگام تصویب اولین قانون حمایت از میراث فرهنگی، ایجاد شدد. 1882در سال « فهرست»
 (English Heritage) )میراث انگلیسی (Historic Englandنهاد انگلستان تاریخی ) 2005سال 

 سابق( مسئولیت ثبت و فهرست ندردن آثدار تداریخی را از وزارت دیجیتدال، فرهندا، رسدانه و      
و تجدیددنمر در آثدار    یادشدده   بده فهرسدت  هدیدد   عهده گرفت. از آن زمان، ورود آثار ورزی به

؛ 1فرهنگی، رویکرد استانداردتری به خود گرفتده اسدت   تاریخی و های شده برای انواع دارایی ثبت
توهه است نقشی اسدت نده دولدت مرندزی انگلدیس بده یدک نهداد           آنچه در این خصوح قاب 

بنابراین یک نهاد عمدومی غیردولتدی از    ثبت میراث انگلیسی واگذار نرده است.غیردولتی برای 
از اسناد راهنما را  یارینهاد بس نیا نیهمچن. ورزد سوی دولت مرنزی به عم  ثبت مبادرت می
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مدداوم   یهدا  یرید گ میتصدم  ینده مبندا   دید نما یصادر م یخیتار یدر خصوح حفاظت از بناها
 (.Chen, Ludwig & Sykes, 2020)هستند  یمقامات محل

رسدمیت   انواع میراث فرهنگدی را بده  از  ای فهرست آثار ملی انگلیس طی  گستردهاز سویی، 
 در این نشور میراث فرهنگی غیرمنقول ههت ثبت در فهرست آثار ملی انگلیس .1شناخته است

(The National Heritage List for England بدده پددن )  بناهددای شددوند:  دسددته تقسددیم مددی
هندا   هدای  میدان ،(Scheduled Monuments)، آثار باستانی (Listed Building)شده  فهرست

 & Registered Parks)شدده   ثبدت  هدای  هدا و بدا    پارک ،(Registered Battlefields)شده  ثبت

Gardens)، ها  نشتی بقایایشدۀ  های حفاظت محوطه و(Protected Wreck Sites .) 

بدرای   1309آبدان   12قانون راهع به حف  آثار ملدی مصدون    یببا تصونمام حقوقی ایران 
نلیدۀ آثدار   »این قدانون:   نخست ۀ. مطابق مادرا مورد شناسایی قرار داد« آثار ملی»نخستین بار 

از   زندیه در مملکت ایران احدداث شدده اعدم    ۀسلسل ۀدور صنعتی و ابنیه و اماننی نه تا اختتام
توان هزء آثار ملی ایران محسون داشدت و   این قانون را می 3 ۀمنقول و غیرمنقول با رعایت ماد
 مصدون  قدانون ثبدت آثدار ملدی     ۀماده واحد همچنین. 2«باشد تحت حفاظت و نمارت دولت می

را نه از نمر تاریخی یدا شدئون ملدی واهدد      3اموال غیرمنقولی» :نند بیان میصراحت  به 1352
. «توان در عداد آثار ملی به ثبدت رسداند   آن مینمر از تاریخ ایجاد یا پیدایش  اهمیت است صرف

تعیدین آثدار واهدد ارزی تداریخی و     »عالوه بر آن، دستورالعم  وزارت میراث فرهنگی مبنی بر 
به معرفی برخی از مصادیق آثار غیرمنقول واهدد ارزی تداریخی    1398آذر  4مصون « فرهنگی
ثر واهدد  ا . طبق این دستورالعم ربط آثار ملی پرداخته است ثبت در فهرست ذی برایفرهنگی 

ای بده لحداف فرهنگدی یدا      های محلی و منطقه ارزی فرهنگی و تاریخی، اثری است نه از ارزی
چند بنا، گذر، معبر،  ۀتواند شام  تک بنا، محدوده یا مجموع تاریخی برخوردار باشد. این آثار می

بندی  ثبت و فهرست نگی باشد.خیابان، بافت نالبدی، مکان رخداد و یا یک منمر طبیعی و فره
ترین وظای  وزارت میراث فرهنگی در راستای حفاظت از میدراث   شرایط ثبت از مهم دارایآثار 

 . 4عمومی است خیرعنوان حق و  فرهنگی به
تدوان   بنددی میدراث فرهنگدی مدی     با مقایسۀ دو نمام انگلیس و ایران در حوزۀ نمام فهرست

بندی و تقسیم میراث فرهنگی به  رغم شناسایی نمام فهرست یگذاری ایران عل گفت، نمام مقرره
نده الگدوی     بندی آثار غیرمنقول اقدام نکرده است. درحالی میراث منقول و غیرمنقول، به دسته
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 .1319قانون راهع به حف  آثار ملی مصون  1مادۀ  .2

مال غیرمنقول آن است نه از محلی به مح  دیگر نتوان نق  نمود اعم از اینکه استقرار »قانون مدنی ایران:  12 ۀطبق ماد .3
 «.ض خود مال یا مح  آن شودنه نق  آن مستلزم خرابی یا نق یعم  انسان به نحو ۀذاتی باشد یا به واسط آن

 .1367سازمان میراث فرهنگی مصون  ۀقانون اساسنام 3مادۀ  6. بند 4
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بندی آن میراث بده اقسدام گونداگون یادشدده،      بندی میراث غیرمنقول با دسته انگلیسی فهرست
صصی نرده، بلکده ایدن امدر نهادهدای متعددد دولتدی و       تنها حفاظت از میراث انگلیسی را تخ نه

نهاد را نیز در موضوع حفاظدت از میدراث فرهنگدی دخید       خصوح مردم غیردولتی عمومی و به
 دنبال داشته است. نموده نه این امر حفاظت تخصصی، مؤثر و نارآمد را در انگلیس به

 

 شدن بناهای تاریخی  های ثبت و فهرست . ضوابط و ویژگی2
 1990تداریخی( سدال    ۀشد شده و مناطق حفاظت فهرست ۀریزی )ابنی قانون برنامه 1 ۀماد طبق

ای از یک  بلکه بر هر هنبه ،نماید اصلی ساختمان صدق می ۀتنها بر ساز انگلیس، بنای تاریخی نه
ای نده   سازه نه نمای خارهی آن به منافع معماری یا تاریخی آن سازه غنا ببخشد و یا هر سازه

بر روی ساختمان ثابت شده باشد یا بخشی از زمین را تشکی  دهدد یدا    ،دست بشر بوده ۀساخت
 .1صادق استساختمان باشد نیز  ۀدر حاشی

توانند ثبت و فهرست شوند نده یدا دارای ارزی تداریخی بدوده یدا از       بناهایی میانگلیس در 
ارزی ثبتدی   ای آن نمتدر، هد  تر باشد و نمونده  ای برخوردار باشند. هرچه بنا قدیمی معماری ویژه

مدیالدی   1700ای نلی، آثاری نه قدمتشدان بده پدیش از     عنوان قاعده نند. به بیشتری پیدا می
مدیالدی نیدز دارای    1850تا  1700شدن دارند. بیشتر آثار ایجادشده بین   رسد قابلیت ثبت می

حتیاط صدورت  میالدی هستند باید با ا 1945همین ویژگی هستند. گزینش بناهایی نه پس از 
بدا گذشدت زمدان میدزان     شوند تا  ثبت نمیاغلب سال عمر دارند،  30گیرد و آثاری نه نمتر از 

 .2آنها برای ثبت و فهرست مشخص شوداهمیت 
تواند بنایی را  یک راه این است نه هرنس می ، اغلب دو شیوه وهود دارد:یک بناثبت  رایب 

مقامدات و نهادهدایی نده     کده روی دیگر این. به نهادهای مسئول پیشنهاد دهدبرای ثبت شدن 
فرایند شناسدایی، ثبدت و    ها شناسایی و ثبت میراث فرهنگی واهد ثبت است، وظیفۀ قانونی آن

و  گیدری نهدایی   تصدمیم  ،صدورت  هدر  در رسدانند.  بندی را پیگیری نموده، به انجام مدی  فهرست
این نهداد   رسانه است. بخش دیجیتال فرهنا، ورزی و برعهدۀ مسئولیت اصلی در این خصوح

 Principles of Selection) «شدده   گزینش بناهدای فهرسدت   اصول»حسب  تصمیمات خود را بر

for Listed Buildings تداریخی   بناهدای در انگلدیس   ذندر اسدت نده   شدایان  دهدد.   ( انجام مدی
 شوند: شده به سه دسته تقسیم می فهرست

 از  درصدد  5/2 تنهدا  و هسدتند  فدرد  به استثنایی و منحصر نه بناهایی یک. درهۀ بناهای
 .را دارند ویژگی این بناها

                                                           
1. https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1990/9/section/1 

2. https://historicengland.org.uk/listing/the-list/about-the-list 
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 8/5 اینهدا . دارندد  خاصدی  ارزی و هسدتند  مهدم  نه بناهایی دار. ستاره دو درهۀ بناهای 
 شوند. می شام  را بناها درصد

 دسته این در درصد آثار 7/91. هستند خاح ارزشی دارای نه بناهایی دو. درهۀ بناهای 
 .1گیرند می قرار

شده را به انواع مختلد  تقسدیم    نه فهرست آثار ملی، میراث غیرمنقول ثبت ر ایران ازآنجاد
در بدا وهدود ایدن،     .تاریخی ارائه داد بناهایتوان یک تعری  قانونی مختص  لذا نمی ،نکرده است

ای است غیرمنقول نه یا تا پایدان   ، سازهساختمان تاریخیبنا یا توان گفت  مییک تعری  موسع 
امدا دارای ارزی   ،زندیه در ایران احداث شده و یدا متعلدق بده دوران پدس از زندیده بدوده       ۀدور

 فرهنگی و یا شرن ملی است.

 

 . نظام مجوزدهی تغییرات در بناهای تاریخی 3
تواندد ناشدی از فعد      ناپذیر اسدت نده مدی    تاریخی امری اهتنان های دگرگونی و تغییر در مکان

هدا از   ذنر این نکته ضروری اسدت نده ایدن دگرگدونی    . بناها باشدمالکان آن  ۀطبیعت یا استفاد
بدا   دید در بندا با  ریید راستا تغ نیشوند و در ا خذ مجوزهای دولتی ننترل میأطریق الزامی بودن 

دگرگونی و تغییر باید  ،واقع ( درSpridon & Sandu, 2009: 43-52) نمارت مقامات صالح باشد
های خود را حف  نند. این امدر   انداز تاریخی بتواند ارزی چشم یا ای مدیریت شود نه بنا گونه به

 .2آید شمار می بهنیز پایدار  ۀتوسعالزامات یکی از 

مهمی از نمام محافمت از میراث  ۀها و مجوزها هنب نامه ت رضایتفدر این راستا ضرورت دریا
ریت تغییدر در  فرهنگی انگلیس و ایران اسدت نده بده دسدتیابی بده رویکدرد آگاهانده بدرای مددی         

ۀ نامد  رضدایت »نلدی دریافدت    طدور  نند. در نمام حقوقی انگلستان به های تاریخی نمک می مکان
برای تمدام اقددامات مربدوط بده تخریدب،       (Listed Building Consent) «شده ساختمان فهرست

عندوان یدک سداختمان از نمدر معمداری یدا        آن بهذات هایی نه بر  تغییر یا گستری در ساختمان
گذارد، مورد نیاز است. در مواردی نه اقدامات بر نمای خارهی سداختمان   ریخی خاح ترثیر میتا

نیدز  زم باشدد و در   ( Planning Permission) «ریدزی  مجوز برنامه» گذارد، ممکن است ترثیر می
شده را از  ساختمان فهرست ۀنام ریزی و رضایت ید هر دو مجوز برنامهبااین صورت متقاضی تغییر 

. عدم رعایت مقررات و نمامات حوزۀ مجوزها و هرگونه اقددام  وی مرهع صالح درخواست نمایدس
هدای تداریخی،    شده نه موهب آسیب به هلوه خودسرانۀ مالکان خصوصیِ بناهای تاریخی فهرست

فرهنگی معماری و ارزی ملی اثر شود در هر دو نشور انگلیس و ایران از ضمانت اهدرا برخدوردار   

                                                           
1. https://historicengland.org.uk/listing/what-is-designation/listed-buildings. 

2. Managing Cultural World Heritage, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, 

Paris, 2013, p. 19. 
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در هرگونده تغییدر    خذ مجوز از نهادهای صدالح بده  أبدون  مالکنه   گلستان درصورتیدر اناست. 
ادعدای عددم اطدالع از     و مرتکدب هدرم نیفدری شدده اسدت     ، شده مبدادرت نمایدد   بنای فهرست

شدمار   گونده دادرسدی نیفدری بده     فهرست، دفاع قاب  قبولی در برابدر هدی    بنا در قرارداشتن یک
مجدرم   ،نننده نتواند دفداع قابد  قبدولی ارائده دهدد      نه اقدام  رتیدرصوشایان ذنر است  رود. نمی

بسته به اینکه هرم او ساده یا مبتنی بر نیفرخواست باشد به شش مداه تدا دو    شود و میشناخته 
بددون مجدوز   ادعدای تغییدر در بندا     نقدی و یا هر دو محکدوم خواهدد شدد.    ۀسال حبس و هریم

تواندد دفداع قابد      وضعیت اضطراری در صورت اثبات مدی بنا در  منمور حف  سالمتی و ایمنی به
در اثدر تداریخی   و تغییر  هرگونه دگرگونی نیز ایران قیدر نمام حقو. 1قبولی در محانم تلقی شود

صدالح   مالک خصوصی، نیازمند دریافت مجوزهای مربوطده از نهادهدای ذی   از سویشده  فهرست
قانون تعزیدرات،   564 ۀطبق مادو  ،انگاری شده هرم ،خذ مجوزأهرگونه اقدامی در بنا بدون  است.

شدده در   تداریخی ثبدت   -ابنیه یا تزئیندات امدانن فرهنگدی    ۀمرمت، تعمیر، تغییر، تجدید و توسع
مبادرت به آن موهب محکومیدت   ،وزارت میراث فرهنگی هرم بوده ۀفهرست آثار ملی، بدون اهاز

همچندین هرگونده    شود. خسارت وارده میشش ماه تا دو سال و پرداخت از  نننده به حبس اقدام
 نده مالدک     صدرفا  درصدورتی  و شده ممنوع و هرم اسدت   یا تخریب و نوسازی بنای فهرست انهدام

اطالعدی   از ثبت ملکش در فهرست آثار ملی اظهار بدی  نموده ادرتبنای تاریخی نه به تخریب مب
اطالعدی   ا در دادگاه ثابت نماید، بدی و وزارت میراث فرهنگی نتواند ابال  ثبت اثر به مالک ر نماید
 .2گردد می او وی از اتهام تخریب بناهای تاریخی مبرمفروض است مالک 

شده در دو نمام حقوقی انگلدیس و   شایان ذنر است نه ضمانت اهرای نیفری درنمر گرفته
 مدت و یا حتی محکومیت مجرم به پرداخدت وهدوه   های نوتاه نمر نافی نبوده و حبس ایران، به

نندد. لدذا    گونه بناهدا را هبدران نمدی    نقدی با مبالغ سنگین نیز زیان وارده به ارزی معنوی این
سو و تشددید   تقویت اقدامات پیشگیرانه از هرم در خصوح هرایم حوزۀ میراث فرهنگی از یک 

در  1972شدده در فهرسدت میدراث ههدانی موضدوع عهدنامدۀ        ها در مورد بناهای ثبدت  مجازات
 های تاریخی ضروری است.حفاظت از بنا

 

 مجوزدهی  و ضوابطجع امر. 4

نمام حفاظت از میراث فرهنگی انگلیس مبتنی بدر نمدام عددم تمرندز اداری اسدت؛ از همدین رو،       
وظدای    نه منصون مدردم محد  بدوده،    عنوان یکی از ساختارهای اداری این نشور دولت محلی به
  .(266 :1396هداوند، ) عهده دارد بهنگی در خصوح حفاظت از میراث فره ای را عمومی گسترده

                                                           
1. S9 Planning (Listed Buildings and Conservation Areas) Act 1990. 

 .1375 مصون یقانون تعزیرات اسالم 569. مادۀ 2
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عنوان مراهعی با صالحیت عمومی وظیفۀ حفاظت هرچده بیشدتر از    به مقامات مراهع و  این
محلی  ریز برنامهقامات توان گفت م نه می طوری  عهده دارند، به بناهای تاریخی منطقۀ خود را به

(Local Planning Authority)  در  تاریخی دارند. اماننحف  صوح خبیشترین مسئولیت را در
ریدزی و   صددور مجوزهدای برنامده    ریدز محلدی هسدتند نده بدرای      برنامده  ایدن مقامدات   انگلیس
شدوند و گرداننددگان اصدلی و     صالح شمرده مدی  مرهعشده  فهرست های ساختمانی نامه رضایت

 باشند. اولیۀ نمام مجوزدهی می
از فراخدوانی پروندده   » تحت عندوان  یگری نیزد خاح نهاد ،محلی زیر برنامهمقامات عالوه بر 

وهدود   در نمدام مجدوزدهی   (Call-in by the Secretary of State)« وزیر ههت رسیدگی سوی
تواند از شدهروندان بخواهدد    در این فرایند، وزیر )مسکن، هوامع شهری و دولت محلی( می دارد.

ننند تا شخصا   سلیمرا به وی ت هشد ی فهرستبناۀ نام ریزی و رضایت نه درخواست مجوز برنامه
 . 1به درخواست مربوط رسیدگی نند

خدوانی یدک درخواسدت را    او دولت محلی بخواهدد نده فر  هوامع  تواند از وزارت می یهرنس
البته چنین چیزی نسبتا  نادر است. دولت در آخرین بیانیه سیاست خود  ؛مورد بررسی قرار دهد

، اسدتفاده از  ینلد  طدور  بده  پدس   نیا وزیر مسئول، از» م نرد:اعال گونه نیارا  ها در مورد فراخوان
بدیش از سدطح    یتیریدزی بدااهم   برنامه یها پرونده نه  یاختیارات فراخوان خود را فقط درصورت

شدود نده    هایی شام  مواردی می قرار خواهد داد. چنین پرونده یبررس مورد ،محلی مطرح باشد
های ملدی در مدورد موضدوعات مهدم مغدایرت       سیاست ها از نمر وی با در آنشده  صادیق طرحم

های برهستۀ نمام حفاظت از میراث فرهنگدی انگلیسدی حدانم بدودن      از ویژگی .2«داشته باشد
 اند از: ؛ این اصول عبارت3اصول حفاظت بر تصمیمات مراهع صدور مجوزها است

 

   بودن متناسب و شفاف معقول،. 1. 4

نیازمندد   ربدط  و تداریخی از سدوی مقامدات ذی    فرهنگدی ی تغییدر در بناهدا   ۀگیدری دربدار   تصمیم
 گذاری عمومی سیاست از طریقاست نه  و متناسب مهارت در فرایندی شفافو  نارگیری تجربه به
قددری   ارزیابی مسئله و مشارنت عمومی و درک مسدئله بایدد بده    ۀ. ابعاد و دامنشود میهدایت  نیز

                                                           
1. s77 Town and Country Planning Act 1990 (Opens in a New Window) (For Planning Permission) and 

s12 Planning (Listed Buildings and Conservation Areas) Act 1990. 

2. The Parliamentary Under-Secretary for Communities and Local Government (Nick Boles), House of 

Commons, 26th October 2012. 

نه یک نهاد عمومی غیردولتی « انگلیس تاریخی»نهاد  ،در نمام حقوقی حفاظت از میراث فرهنگی انگلستان .3
نماید نه این اصول باید مورد  منتشر می« ا و اسناد راهنماه اصول حفاظت، سیاست»است، اسنادی را با عنوان 

میراث تاریخی از یک سو و مقامات صالح هنگام بررسی  ۀگذار در حوز توهه تمام نهادهای مقرره
 .های مربوط به تغییر در بنا و صدور مجوزها از سوی دیگر قرار گیرد درخواست

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1990/8/section/77
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نسبت به تصمیمات حوزۀ تغییدرات در   نمارت قانونی شده را توهیه نند. در باشد نه تصمیم گرفته
های ممکن بین حف  این آثدار و سدایر مندافع عمدومی      تناسب رعایت شود. تعارض اص  باید بناها

ندم  امکدان  رساندن به این اهداف را به حداق  برساند تا حدد   آسیبباید از طریق یافتن ابزاری نه 
گیدری داده شدده    نه به میدراث فرهنگدی در تصدمیم    ناپذیر است، ارزشی شود. اگر تعارض اهتنان

در  ،نمونده  یبدرا . 1است باید با اهمیت مکان و ترثیر دگرگدونی بدر ایدن اهمیدت در تناسدب باشدد      
 یهنگدام بررسد   رندده یگ میشده، نهداد تصدم   فهرست یخیتار یساهایدر نل رییخصوح مرمت و تغ

حفاظدت از   تید شدده، اهم  فهرسدت  ییساینل یۀحف  ابن تیدقت مطلوب به دیبا راتییدرخواست تغ
 یاحتمدال  راتیو هرگونده تدرث   یمندافع هندر   ای یمعمار ،یشناس باستان ،یخیخاح تار یها یژگیو

 . (Doe, 2014: 168) ردیرا درنمر بگ ساینل طیبه مح بار زیان از اقدامات یناش
 

2تاریخی بنای از بیشتر هرچه حفاظت. 2. 4
 

همیت محیط مدؤثر باشدد بایدد در حفاظدت از محدیط      نچه نه در فهم اآهر ،مطابق این اص 
نهادها و مراهدع قدانونی حدامی میدراث فرهنگدی       ؛ بنابراین،3فرهنگی مالحمه شودتاریخی و 

هنگامی نه با درخواست مالکان بناهای تاریخی مبنی بر تغییر )اعم از مرمت، تغییر ناربری، 
شده را تحت تاثیر قدرار   ی اثر فهرستتخریب و هر نوع نغییر در بنا نه هنبۀ تاریخی یا معمار

در مورد هر نوع تغییری در بنای تداریخی  گیری  هنگام تصمیمشوند، باید  دهد( مواهه می می
عناصدر   ،تغییدر  بدرای متقاضدی   درخواسدت د نه آیا نن باشئنسبت به پاسخ این سؤا ت مطم

 بافت یک  ارزی ونهگنماید؟ چ حف  می همچناناثر را پس از تغییر  تاریخی یا معماری خاحِ
 قرار مثبت یا منفی ترثیر تحت بنا یک های دگرگونی به نسبت شده حفاظت منطقۀ یا تاریخی

هر تغییدری   ،و در نهایت اعمال گردد؟باید هایی برای پاسداری از اثر  ؟ چه محدودیتگیرد می
هدای   یدا ارزی  بدود بخشدد  تنها در حالتی مجاز است نه فهم مردم را از میراث گذشدتگان به 

های حاضر یا آینده ضروری  های این مکان برای نس  مکان را تقویت نند یا برای حف  ارزی
 هدای  درخواسدت  با صالح مقامات د.موافقتباش عشنمتر از منافآن  و ضررهای احتمالی باشد

 تلقی متناسبی و معقول تصمیم زمانی بنا، در تغییر بر مبنی تاریخی بناهای خصوصی مالکان
 هدای  پرسدش  بدرای  مناسدبی  پاسدخ  بده  تصدمیم  آن أخذ در نننده رسیدگی مقام نه شود می

 .باشد رسیده شده مطرح
 

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

the Historic Environment, England Heritage, op. cit., p. 23. 

2. Ibid., p. 22. 

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

the Historic Environment, England Heritage, op. cit., p. 22. 
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   محلی جوامع با مشاوره و رایزنی .3. 4
تنها به معنای بهره بدردن همدۀ    گفتمان حق بر میراث فرهنگی متضمن این مفهوم است نه این حق نه

هدای   مردم بتوانند در تحقق بخشیدن به تواندایی ها از میراث فرهنگی است، بلکه درصدد است نه  نس 
 (.Hodder, 2010: 861-882)خود در زمینۀ حمایت از میراث فرهنگی نیز مشارنت نمایند 

از میدراث  های بارز نمدام حفاظدت انگلیسدی     عنوان یکی از هلوه بهرویکرد مشارنت مردمی 
ریدزی و   مجوزهدای برنامده  ریدز محلدی در اعطدای     نماید نده مقامدات برنامده    ایجان می فرهنگی
نهداد رایزندی و مشداوره     های ساختمانی در برخی موارد با نهادهای داوطلبانه و مدردم  نامه رضایت
خصدوح از   فعال به یبر مشارنت عموم یمبتن ،یفرهنگ راثیاز م تیحما یسیانگل  ۀنیننند. زم

 کردیرو نیهدف ااست.  دیام یهوامع مل ای (Aminity) یتیامن موسوم به هنبش یهنبش قیطر
دارد،  هید تک ینگهددار و  ایحف ، اح قیاز طر یفرهنگ راثیاز م تینه بر مشارنت مردم در حما

 یفرهنگد  راثید بدودن م  یتبلور اص  عمدوم  ،قتیمردم و در حق یفرهنگ یزندگ تیفین یارتقا
 .(134 :1377 ی،چراغچ)است 

نهادهدای   1«2015یراثی های م درخواستآیین رسیدگی به دستورالعم  رسیدگی به »بر طبق 
هایی نه مبتنی بدر   گیری در مورد تمامی درخواست ریز محلی موظ  هستند نه برای تصمیم برنامه
 National Social) «هوامدع ملدی امیدد   »شدده هسدتند بدا     آثدار ثبدت   نلیت یکیا  یبخش تخریبِ

Amenity)  .دهدای مردمدی   نها هوامع یادشده در ساختار نهادی نشور انگلیس هدزء مشورت نمایند
 و دند عهدده دار  خاصدی را بده   زمدانی  ۀهریک رسالت حمایت از میدراث انگلیسدی بدا دور    ،تلقی شده

شناسدی   شدورای باسدتان  ، (The Ancient Monuments Society) باسدتانی  آثدار اند از مجمع  عبارت
 The) تداریخی  بناهدای مجمدع پاسدداری از    ،(The Council for British Archaeology) انگلیسی

Society for the Protection of Ancient Buildings)،  گریگدوری  گروه موسوم به(The Georgian 

Group)،  مجمع ویکتوریدایی (The Victorian Society  و مجمدع ) بیسدتم  قدرن (The Twentieth 

Century Society). نتق  ها مدیریت و نگهداری میراث را صرفا  به یک نهاد ملی م عبارتی، انگلیسی به
اند، بلکه مدل انگلیسی حمایت از میراث فرهنگی، افراد هامعه را از نزدیک درگیدر نمدوده، بده     نکرده

؛ بده  (Jureniene, 2014: 250) نندد  ای را در این خصوح اعطدا مدی   هوامع محلی اختیارات گسترده
 همین دلی  نقش هوامع ملی در نمام صدور مجوزها بسیار برهسته است.

در خصوح هر نوع تغییر در بناهدای تداریخی و فرهنگدی در قالدب      صدور مجوزدر ایران مرهع 
یدا   یا پروانه ههت تعمیر، مرمت، تغییر، تجدید بنانمام تمرنز اداری است. در این راستا صدور مجوز 

بده ایدن منمدور،     است.و ادارات تابع آن  وزارت میراث فرهنگیبا  مالک، از سویتزئینات اثر تاریخی 
و دهدد   مدی  این وزارتخانه پیشنهاد تعمیر را با ضوابط حفاظدت از اثدر تداریخی تطبیدق     شورای فنی

                                                           
1. Arrangements for Handling Heritage Applications Direction 2015. 
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فرهنگدی   -های تداریخی  بنیان یا تغییر صورت یا انهدام ارزی زلنه اهرای آن را سبب تزل  درصورتی
هزئیدات   ه صدادر  ۀدر اهداز ادشدده  ی ۀ وزارتخاند  نماید. به صدور مجوز مبادرت می ،اثر تشخیص ندهد

 (.30 :1399، یعباس) نند مراح  اهرایی نمارت می ۀت اهرایی را درج و بر همعملیا

عنوان نهدادی   به ها به شهرداری باید نخست مبنی بر هر نوع تغییری، البته درخواست شهروندان
وزارت ۀ نهدایی،  گیرندد  و سسس مرهدع تصدمیم   1واسط در قالب نمام عدم تمرنز اداری تسلیم شود

ندد در بهسدازی   ا ها مکل  شهرداریهمچنین  .خواهد بود ق ادارات تابع استانیاز طری میراث فرهنگی
ساختمانی ضوابط میراث فرهنگی را رعایت نمایندد   ۀفرهنگی و صدور پروان -و نوسازی بافت تاریخی

. بندابراین، درخواسدت مالکدان    2خواهدد داشدت  و وزارت میراث فرهنگی بر ایدن امدر نمدارت نامد      
شده در فهرست آثار ملی مبنی بر موافقت با هر نوع تغییدری   فرهنگی ثبت خصوصی بناهای تاریخی

ند نده در  ا ها موظ  شود و سسس شهرداری ها تسلیم  در بنای تحت تصرف باید نخست به شهرداری
ها را به ادارات میراث فرهنگی ارسال نمایندد. یکدی از انتقدادات     خصوح بناهای تاریخی، درخواست

است نه مالکان برای دریافت مجوزِ تعمیرات بناهای تاریخی بین وزارت میدراث   وارد بر این رویه آن
ننندد   فرهنگی و شهرداری در رفت و برگشت بوده، مدت زیادی را برای دریافت مجوزها صدرف مدی  

 سازد.  نه این موضوع حقوق مالکان بناهای تاریخی را با محدودیت بیشتر مواهه می
صراحت اصدول انگلیسدی    حقوق میراث فرهنگی ایران بهدر خصوح اصول حفاظت، ادبیات  

حفاظت از میراث فرهنگی یادشده را مورد شناسایی قرار نداده است و صدرفا  در خصدوح اصد     
دسدتورالعم  نحدوۀ   »های این اص  را در فص  چهدارم   توان هلوه مشاوره با نهادهای مردمی، می

« 1398رئدیس قدوۀ قضداییه مدور       مشارنت و تعام  نهادهای مردمی با قدوۀ قضداییه مصدون   
مشاهده نمود. در این دستورالعم  به نهادهای مردمی با موضوع حمایت از میراث فرهنگی نیدز  

گذاری، پیشگیری از وقوع هرم، نمارت بر اهرای قوانین و مشدارنت   امکان مشارنت در سیاست
رالعم ، مقدام قضدایی   این دستو 31در فرایند رسیدگی اعطا شده است. عالوه بر آن، طبق مادۀ 

عم  آورد و قب   عنوان مطلع دعوت به تواند رأسا  از نهادهای مردمی همکار به نننده می رسیدگی
صورت مکتون دریافت نمایدد. تصدویب    ها و مالحمات ایشان را به از اعالم ختم دادرسی، دیدگاه

مر نشسدتن فاصدله   ث هایی هرچند در حال حاضر نوین است و تا اهرایی شدن و به چنین مصوبه
دارد، اما نشان از توهه حکمرانان دولت مرنزی به اهمیت مشارنت مردم و نهادهای برخاسته از 
میان آنان در امر حفاظت از میراث فرهنگی و در نتیجه، حف  هرچه بیشدتر بناهدای تداریخی و    

 أخذ تصمیمات معقول و شفاف از سوی نهادهای محاف  میراث دارد.

                                                           
ن امالک، ها قانون شهرداری 100 ۀشود، طبق ماد ن بناهای تاریخی نیز میکاعام نه شام  مال ۀیک قاعدعنوان  به .1

ن باید قب  از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع به شهرها یا حریم آ ۀاراضی و امالک واقع در محدود
 نمایند. دریافتاز شهرداری پروانه  ،ساختمان

 .21/10/1379سوم توسعه مصون  ۀهای بخشی قانون برنام راهکارهای اهرایی حوزه ۀنام آیین 23بند  .2
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 ه تصمیمات مراجع مجوزدهی . آیین اعتراض ب5
شدده زمدانی    صالح از طریق اعتراض مالکان بناهای فهرست چالش نشیدن تصمیمات مقامات به

افتد نه این تصمیمات خواستۀ مالکان مبنی بدر تغییدر و دگرگدونی در بندای تداریخی       اتفاق می
 اصد   به توهه با انایر و انگلیس حقوقی نمام دو هر راستا این در. شده را برآورده نسازد فهرست
 هدای  روی شدده،  ثبدت  فرهنگدی  و تداریخی  بناهدای  خصوصی مالکان حقوق به احترام و تسلیط
 بده  نسبت مالکان اعتراض به رسیدگی و مجوزدهی نهادهای تصمیمات ننترل ههت را متفاوتی

ۀ مرهدع اولید  طور نه بیان شد،  در انگلیس همان .اند داده قرار شناسایی یادشده مورد تصمیمات
شدده، مقامدات    نامدۀ بندای فهرسدت    ریزی و رضایت گیری در خصوح اعطای مجوز برنامه تصمیم
ریز محلی در قالب نمام عدم تمرنز اداری بودند نه با درنمدر گدرفتن اصدول حفاظدت در      برنامه

در مواردی نه نردند .در این راستا  گیری می مورد اعطا یا عدم اعطای مجوزهای یادشده تصمیم
 مبندی  شده فهرست بنای در تغییر متقاضیریز محلی، درخواست  مرهع طراحی و برنامهمقام یا 

( را ناربری تغییر تخریب، ،ریزی )نارهای تعمیراتی، توسعه صدور مجوز برای طراحی و برنامهبر 
پدس از  مورد توافدق متقاضدی نیسدت و یدا     رد نند، یا اعطای آن را منوط به شرایطی نماید نه 

 صدالح  ذی مقامدات  سدوی  از گونه تصمیمی هی  از وصول درخواست مجوز،هفته هشت گذشت 
 بدازر ِ  تواند نزد میوی  ،بماند باقی بالتکلی  متقاضی شخص وضعیت گرفته نشود وآن  ۀدربار

(Inspector) همچندین   .1درخواست رسیدگی مجدد نمایدنرده،  ، اعتراضریزی طراحی و برنامه
شده نیدز   نامۀ بناهای فهرست تصمیمات حوزۀ رضایت علیهتوان  درخواست رسیدگی مجدد را می
 متصدرفان  و مالکدان  اعتدراض  به رسیدگی . بنابراین2مطرح نموددر صورت وهود د ی  یادشده 

نده   اسدت  ذندر  شدایان . اسدت  بازرسی نهاد صالحیت در شده فهرست بناهای در تغییر متقاضی
مجدد،  رسیدگی آیین قالب در یدگیرس و مالکان اعتراض به رسیدگی فرایند شخص بازر  در

 Secretary of State for Communities)« وزیر مشاور در امور هوامع و دولت محلدی »منصون 

and Local Government) مدورد   در مواردی نه موضدوع نکتۀ حائز اهمیت این است نه  .است
 ،گیدرد  قدرار مدی  یادشدده  وزیدر   ۀبرعهدد  رسیدگی مجدد باشد، برخوردار اهمیت ملی اعتراض از

های  گیری راهع به درخواست آن اتخاذ تصمیم نماید. تصمیم ۀتواند دربار مینه شخصا    نحوی به
اصول با درنمر گرفتن اصول حفاظت و با استناد به آن  (یا وزیر بازر  از سویرسیدگی مجدد )

ۀ مدورد  هدم پروندد  مالحمدات و هواندب م   ۀبا درنمدر گدرفتن نلید   این دو مقام  گیرد. صورت می
شناسایی امکان رسیدگی مجدد از سدوی مقامدات   د. ننمای مبادرت به اتخاد تصمیم میاعتراض، 

هدای بسدیار مهدم     دولت مرنزی یعنی بازر  منصون دولت مرنزی یا شخص وزیر )در پروندده 

                                                           
1. s78 Town and Country Planning Act 1990. 

2. https://unece.org/DAM/env/pp/compliance/C201161/Communication/Planning_ListedBuildings_ 

ConservationAreas _Regs1990.pdf. 
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ریدز محلدی    ملی( آیینی است نه در قالب نمارت اداری مقامات دولت مرنزی بر مقامات برنامده 
 .1ردگی صورت می

ریدز محلدی و درخواسدت     در خصوح مهلت اعتراض مالکان بده تصدمیمات مقامدات برنامده    
ماه از تاریخ اتخاذ تصدمیم یدا پدس از پایدان     شش عموما  باید ظرف رسیدگی مجدد، درخواست 

 ریزی محلی به بازر  تسلیم شود. بدا  مقام یا مرهع طراحی و برنامه از سویگیری  تصمیم ۀدور
ترند، مانند زمانی نه درخواست صدور مجوز طراحی  های زمانی نوتاه حدودیتگاهی م ،حال  این

ریزی )نارهای تعمیراتی، توسعه( برای یک ملک مسکونی رد شده باشد نه در این مورد  و برنامه
. در ادامده بدرای درک و   2اسدت هفتده   دوازده مهلت تسلیم دادخواست رسیدگی مجدد ۀمحدود

خصدوح نمدام مجدوزدهی تغییدرات در بناهدای تداریخی در        تبیین بهتدر مطالدب یادشدده در   
انگلستان، به شرح و تحلید  دو پرونددۀ منتخدب در قالدب آیدین رسدیدگی مجددد نسدبت بده          

 تصمیمات حوزۀ مجوزدهی پرداخته خواهد شد.

شدده و مجدوز    نامۀ بندای فهرسدت   نسبت به رد اعطای رضایتدرخواست رسیدگی مجدد  .1
 Inspector). صفحات خورشیدی در خانه تاریخی ویلیام ۀو توسع نصبریزی در خصوح  برنامه

appointed by the Secretary of State for Communities and Local Government, 2010) 
یدک    ایدن خانده  و  بوده( Hayloft)فت هایال ۀتاریخی ویلیام در منطق ۀآقای استیون مالک خان

 ۀشدد  حفاظدت  ۀمنطقد  ۀویکتوریدا واقدع در حاشدی    دو بده سدبک   ۀدره شدۀ فهرست بنای تاریخی
در سق   صفحات خورشیدی ۀصدد نصب و توسع است نه مالک آن در( Lincombesلینکومبس )

طور نه در ابتدای این مقاله بیان شد، زمانی نه تغییر در بنا بدر   . هماناسترو به هنون خانه بوده 
 ۀنامد  ریدزی و رضدایت   خدذ مجدوز برنامده   أنمای خارهی ساختمان تاریخی اثر بگذارد این ندار بده   

، خواهان دو درخواسدت خدود را بده شدورای توربدای      ههتاز این  ؛دارد نیاز شده فهرست ساختمان
بدا   2010فوریده   26 وی در تداریخ  هدای  درخواسدت ا م، انرد ارائهریز محلی  عنوان مقامات برنامه به

ریددزی  قددانون برنامدده 20خددش ببددا  مطددابق در مهلددت مقددرر قددانونیوی  اخطددار رد مواهدده شددد.
درخواست صددور   ردّبه  ، نسبت1990شده( مصون  شده و مناطق حفاظت های فهرست )ساختمان

 1990 مصدون ریدزی شدهر و نشدور     قدانون برنامده   78و طبق بند  ،شده بنای فهرست ۀنام رضایت
رسدیدگی  و درخواسدت   نموده اعتراض صالح مقام سوی از ریزی اعطای مجوز برنامه عدم به نسبت
نننده ضمن قبدول هدر دو    رسیدگیبازر  است. پس از درخواست رسیدگی مجدد،  داشتهمجدد 
نده   نمدوده اسدت  سان مقرر  نامه را منوط به شرایطی نرده و بدین اعطای مجوز و رضایت ،اعتراض

و انجام تغییرات او   ظرف سه سال از تاریخ این رأی آغاز شدود و ثانیدا  قبد  از شدروع ندار )تهیده       

                                                           
1. ss284 and 288 Town and Country Planning Act 1990, ss62 and 63 Planning (Listed Buildings and 

Conservation Areas) Act 1990 

2. Paragraph 29 Town and Country Planning (Development Management Procedure) (England) Order 

2015. 

http://www.legislation.gov.uk/uksi/2015/595/contents/made
http://www.legislation.gov.uk/uksi/2015/595/contents/made
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یا نمتر از آن مدورد ترییدد نتبدی مرهدع      1:20های تفضیلی آن در مقیا   توسعه( نقشه و بخش
مدتن   ۀبرداری محلی با هزئیات قرار گیرد و سسس تصمیم خدود را اعدالم نمدوده نده خالصد      نقشه

ام در مقیدا ، طراحدی،   ید ویل ۀاهمیت و برهسدتگی تداریخی خاند   » ین شرح است:ه اتصمیم وی ب
است نده تعیدین    آن ساختار اصلیدر ام یویل ۀخانارزی تاریخی اهری آن است. هزئیات و شک  ظ

 . نصب صفحات خورشیدی قرار نخواهد گرفتنند از نمر فیزیکی تحت ترثیر  می

 هدای سدقفی   چرا ا ، شباهت نمی بنوینبا ظاهری نامال  هرچند نه نصب صفحات خورشیدی 
به یدک شدیب بدام    ۀ نوین اضافه نردن عناصر گسترددارد و  ها اسطب  مثال در رای بسایر نقاط بنا 
م، اگرچده بده میدزان    یدا ویل ۀنند و بر چیدمان تاریخی خاند  تاریخی آن را حف  نمی ۀتاریخی، هلو

های انرژی تجدیدپذیر و حفد  و   آوری باید تعادلی بین استفاده از فن، اما نند هزئی آسیب وارد می
دهدد نده در    نشدان مدی   PPS5از  HE.9مشی  خطمچنین ه .های میراث برقرار باشد دارایی یارتقا

نمتدری بدر اهمیدت یدک      بدار  زیدان تدرثیر   های مالکان برای دگرگونی در بنا درخواستمواردی نه 
شده داشته باشد، منافع عمومی پیشنهاد باید در  حفاظت ۀساختمان موهود در لیست و یک منطق

ه آن آسیب بده سداختمان مربوطده و محدیط     برابر این آسیب سنجیده شود. با توهه به اینکه هرچ
متقاضدی بدرای بهبدود    . در ایدن خصدوح   تدری  زم اسدت   شده بیشتر باشد، توهیه قدوی  حفاظت

از طریدق طید  وسدیعی از ابزارهدا تدالی ندرده اسدت، ازهملده         ۀ هایالفت منطقوری انرژی  بهره
انده و یدک دیدا بخدار     انرژی، مناطق ترموستاتیک داخلی خ عایق اضافی، روشنایی نمنارگیری  به

های اندرژی تجدیدپدذیر    وریاها یا استفاده از فن ای هداگانه از پن  مترانم. بدیهی است نه مجموعه
بدا  غیرعملدی خواهدد     ۀهایگزین، مانند پمپ حرارتی با منبع زمینی، به دلی  محدود بودن اندداز 

از نمر تولید انرژی یخی بنابراین، درخواست متقاضی نصب صفحات خورشیدی در بام خانۀ تار بود.
اندرژی   ۀمحدیط )مانندد شدبک    ۀ)محلی( و ناهش مصرف انرژی از منابع خارج از محددود  محیطی

شده به ساختمان مربوطده   با توهه به آسیب محدود ایجاد و الکتریسیته( ترثیر مثبتی خواهد داشت
خورشدیدی(   صدفحات  ۀمحیطی این پیشنهاد )تهیده و توسدع   شده، مزایای زیست حفاظت ۀو منطق
محیطدیِ   ترثیر مثبت زیسدت و بنابراین ننندۀ ورود آسیب هزئی به بنای مورد اعتراض است  توهیه
 .1نند می وهیهرا ت رسیدگیِ مجدد وی درخواست اقدامِ متقاضی،  از ناشی

های اصول حفاظت نه در ابتدای مقاله ذید  اصد  معقدول و متناسدب بدودن       یکی از هنبه
هدای   بدود نده تعدارض    ایدن  ،پرداخته شدد  ه آنغییر در آثار تاریخی بت ۀتصمیمات مقامات حوز

رساندن به این  آسیبممکن بین حف  آثار و سایر منافع عمومی باید از طریق یافتن ابزاری نه 
ناپذیر است، ارزشی نه  . اگر تعارض اهتناناهش یابداهداف را به حداق  برساند، تا حد ممکن ن

یری داده شده است باید با اهمیت مکان و ترثیر دگرگونی بر این گ به میراث فرهنگی در تصمیم

                                                           
1. https://historicengland.org.uk/content/docs/legal/appeal-decision-the-hayloft-haldon-road-pdf/ 
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درنهایدت مجدوز    ،اشراف نام  داشدته  نننده به این اص  اهمیت در تناسب باشد. مقام رسیدگی
صدفحات خورشدیدی بدر     ۀتهیه و توسع شده به متقاضیِ ریزی و رضایت ساختمان فهرست برنامه

با این استد ل نه اگرچه اقددام متقاضدی    ؛نموده است اعطا تاریخی ویلیام را ۀسق  هنوبی خان
امدا عمد  او از نمدر تولیدد اندرژی       ،نمایدد  در نمای ظاهری ساختمان تغییری هزئی ایجداد مدی  

اندرژی   ۀمحیط )مانندد شدبک   ۀ)محلی( و ناهش مصرف انرژی از منابع خارج از محدود محیطی
سیب هزئی در بنای تاریخی با منفعدت  وی در تعارض آ الکتریسیته( ترثیر مثبتی خواهد داشت.

محیطی دانسته و البتده در ایدن    ها تقدم را از آن منفعت زیست محیطی، با ارزیابی منفعت زیست
هدا نیدز در راسدتای     هایی نیز برای متقاضی مقرر نموده نده اعمدال محددودیت    راستا محدودیت

 ه است.شد های اصلی بنای تاریخی فهرست و مطلوبیتپاسداری از حف  بنا 

در  شدده  نامدۀ سداختمان فهرسدت    رضدایت  صدورنسبت به ردّ  درخواست رسیدگی مجدد .2
 Inspector Appointed by the Secretary of) تداریخی  ۀهدای خاند   ماندده  خصوح تخریب باقی

State for Communities and Local Government, 2012) .   در خصوح درخواسدت رسدیدگی
علیه تصمیم شورای متروپولیتن نالدری  بدر اسدا     (Yorkshire Water)یورنشایر واتر  مجدد
 ردّ هیعل شده( شده و مناطق حفاظت فهرست)بناهای  1990مصون  ریزی قانون برنامه 20بخش 

 جددادیا ضددمن بددازر  ،یخیتددار یبنددامانددده یددک  تخریددب بدداقی بددر یمبندددرخواسددت ایشددان 
نامدۀ سداختمان    و رضایتموافقت جدد رسیدگی م با ب،یتخر به شروع یبرا یفن یها تیمحدود
 .شده را به وی اعطا نمود فهرست

شده و ابطال تصمیم مقدام   نامۀ ساختمان فهرست بازر  در موافقت با اعطای رضایت استد ل
توهه است. بازر  چنین استد ل ندرده نده بندای     نه قاب چند محور استوار بوده  پیرامون محلی

چندین  دیگدر  انندون   ،سالم بدوده اسدت   1984ثبت آن در سال نه در زمان  مورد تقاضای تخریب
اند، امدا   های شمالی همچنان ایستاده نیست. این ساختمان بدون سق  است، گرچه بیشتر شیروانی

 ست. شده اتوهه و خطرنانی به سمت داخ  متمای   طور قاب  قسمت فوقانی بهاین، وهود   با

 اسدت:  نه اعدالم داشدته   بودهریزی ملی  رنامهسیاست ب ۀهمچنین استد ل این مرهع بر پای
، مگر اینکده دسدتیابی   شده شود بناهای فهرستضرر نلی بر ارزی ورود  موهب نبایددهی مجوز

ه باشد و یا چهار معیار اصلی مربوط به استفاده از آن برآورده نشدود.  یبه منافع عمومی قاب  توه
نداربری  بدرای   و حفد  آن  بندا استفاده از  ۀادامبه این شرح است: نخست اینکه این چهار معیار 

عندوان یدک    سازی ایمن بده  غیر از پیشنهاد یکسارچه به دوم،پذیر نباشد.  قبلی آن امکانیا موهود 
هی  سداختمان  سوم، . متصور نباشدمفید و منطقی دیگری برای ساختمان  ۀخرابه، هی  استفاد

ی عمدوم منفعدت   چهارم،نگرفته باشد. دیگری تحت ترثیر این خرابی قرار  ۀشد حفاظت ۀیا منطق
 .دینما جانیا را حذف یک ساختار خطرناک )بنای مورد نزاع( در مجاورت مسیرهای عمومی

را نیز مورد ارزیابی قرار  عمومی به حف  این اثر ۀاستد ل موردتوهه دیگر بازر  آنست نه عالق
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حدال عبدور از مجداورت آن بندا      نه در شخصیرسد  نمر می نه بهطور نتیجه گرفته است  داده و این
با  یتنها ساختمان زیرا شدت خرابی این اثر بسیار است. این بنا نه ،است تمایلی به حف  این آثار ندارد

 هدم  هدای سدنتی مشدترک    بلکه یک ساختمان دارای ویژگی نیست، خاح معماری و تاریخی ۀعالق
نیست نه قددمت ایدن بندا از چده      رهگذر بالفاصله مشخص شخص برای اینکه . دیگرواند باشدت مین

. همچندین شدواهد   اسدت قرن هفدهم میالدی قدمت داشدته   میانۀقرنی است، چه رسد به اینکه از 
نیز اننون بسیار ناچیز  انجامیدهخاح معماری و تاریخی نه به فهرست شدن این بنا  ۀمربوط به عالق

شدده   بنای فهرست ۀنام رضایت صدور نتیجه این است نه هی  دلی  موههی برای هلوگیری از است.
شرطی نه قب  از شروع تخریب با ضبط  به؛ البته وهود ندارد خصوح متقاضی تخریب ساختماندر 

 .1شناسی، تلفات ساختمان ناهش یابد مناسب از بقایای معماری و باستان
در نهایت، استد ل بازر  در تجویز تخریب و اعطای مجدوز  زم بده مالدک بندای تداریخی      

هدای اداری حقدوق میدراث     ف بر پایۀ ارزیابی منافع نشان از هایگاه اصول حفاظت در رویهموصو
 فرهنگی این نشور دارد.

شدده نتوانندد از    بناهای تاریخی فهرسدت  خصوصیِ نامالک نه  نمام حقوقی ایران درصورتی در
ییدر در بندا را   مراهع صالح یعنی وزارت میراث فرهنگی و ادارات تابعه مجوزهای مربوط به حوزۀ تغ

گذار ههت رسیدگی به اعتراض آنان، مسیر  شده از سوی قانون دریافت نمایند، تنها مسیر شناسایی
قدانون   10 ۀمداد مفداد   توانند طبق میمعترضان  نمارت قضایی از طریق دیوان عدالت اداری است.

مدام متمرندز   نه همگی در قالدب ن  ات نهادهای حوزۀ صدور مجوزهادیوان عدالت اداری از تصمیم
برخالف نمام آیین رسیدگی مجدد در  دیوان عدالت اداری شکایت ننند. به شعب اداری قرار دارند

انگلیس، نمام نمارت قضایی ایران فاقد ههات موضوعی اختصاصی و همچنین مهلت زمانی خداح  
 برای اعتراض مالکان به تصمیمات حوزۀ مجوزدهی مطابق الگوی انگلیسی است.

برای درک بهتر مسیر رسیدگی به اعتراض مالکان بناهای تاریخی نسبت به  در این خصوح
تصمیمات اداری حوزۀ مجوزدهی از سوی دیوان عدالت اداری ایران، در اینجا دو پروندۀ منتخب 

 شرح داده خواهد شد:
ابطدال   ۀبده خواسدت   های مطروحه در شعبۀ دهم دیوان عدالت اداری ایران در یکی از پرونده .1
بدا   وزارت میدراث فرهنگدی، شدانی   های ثبتی به طرفیت  در خصوح پالکمورد اعتراض  های نامه

نمدوده   آن را از شهرداری درخواسدت  تخریب و نوسازیبنای تحت تصرفش،  توهه به قدیمی بودن
ای مبنی بر اعالم تاریخی بودن ملدک و ثبدت    نه در این راستا وزارت میراث فرهنگی با صدور نامه

آثار ملی به شهرداری محد  وقدوع ملدک، شدهرداری را از صددور پرواندۀ سداخت و        آن در فهرست 
هدای   تخریب و نوسازی ممنوع نرده، و شانی نیز از اقدام وزارت میراث فرهنگی در خصدوح نامده  

                                                           
1. https://historicengland.org.uk/content/docs/legal/appeal-decision-nook-end-sowerby-bridge-pdf/ 
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صادره به شهرداری مبنی بر عدم اعطای مجوز به دیوان شکایت نموده است. در این راسدتا، شدعبۀ   
 ،به دلی  ویژگی تاریخی و معماری بندای احدداثی  نه وزارت میراث فرهنگی دیوان با این استد ل 

، شدهرداری را ممندوع از اعطدای مجدوز مدوردنمر شدانی نمدوده و تبعیدت         نمر از قدمت آن صرف
باشدد،   هدا الزامدی مدی    قدانون شدهرداری   102شهرداری از نمر وزارت میراث فرهنگی طبدق مدادۀ   

بیان این موضوع نه مفداد نامدۀ مدورداعتراض موهدب زوال     خواستۀ مالک را موهه ندانسته، ضمن 
نندد، افدزون بدر      حق مالکیت مالک نیست، بلکه اعمدال تصدرفات حقدوق مالکانده را محددود مدی      

دهدم   ۀشعببازشناسی این قاعده در حوزۀ حقوق میراث فرهنگی، شکایت شانی را رد نموده است )
 (.9909970902805352 ، شمارۀ دادنامه:1399، دیوان عدالت اداری ایران

ای دیگر نه در شعبۀ دوم دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی واقع شدده   همچنین در پرونده .2
وفدق دسدتورالعم  ابالغدی وزارت میدراث فرهنگدی،      است، شانی مالک ملکی بوده نده آن ملدک   

جدا نده   قدرار گرفتده و ازآن  آثار واهد ارزی فرهنگی و تداریخی   ۀگردشگری و صنایع دستی در زمر
ملک موصوف واقع در استان نردستان بوده، شانی ادارۀ میراث فرهنگدی نردسدتان را بده صددور     

رغدم   نننده علی مجوز تخریب یا ابتیاع و یا معاوضه با ملکی دیگر الزام نموده است. قاضی رسیدگی
نمیدر  تصریح به برخورداری مالکان بناهای تاریخی از نلیۀ حقوق مالکیت و مجاز بدودن تصدرفاتی   

، خواستۀ شانی را موهه ندانسته، زیدرا اعطدای مجدوز تخریدب     1فروی ملک، مرمت و یا احیای آن
فرهنگی منوط به تشدخیص وزارت میدراث فرهنگدی اسدت. همچندین       -بنای واهد ارزی تاریخی
تواند اداره را به خرید ملک تاریخی یا معاوضۀ آن بدا ملدک دیگدری ملدزم      دیوان عدالت اداری نمی

بنیداد مسدکن و شدهرداری     ،میراث فرهنگی بده همدراه وزارت راه و شهرسدازی   بلکه وزارت نماید، 
 ۀشدعب است )فرهنگی و ارتقای نیفیت ساننان آن  -مکل  به صیانت از ملک دارای ارزی تاریخی

 (.99099709040012، شمارۀ دادنامه: 1399، دوم دیوان عدالت اداری ایران
ور انگلیس و ایران نه هدر دو در راسدتای اعتدراض بده     گفته در نش های پیش مقایسۀ پرونده

تصمیمات مراهع مجوزدهی در حوزۀ دگرگونی در بناهای تداریخی از سدوی مالکدان خصوصدی     
دهد نده رسدیدگی بازرسدان حدوزۀ مجوزهدا در انگلدیس،        بناهای تاریخی مطرح شد، نشان می

  ست.گذاری ملی ا مستند به اسناد راهنما و اصول حفاظت و سند سیاست
رسیدگی تخصصی و مستدل مراهع صالح به رسیدگی مجدد و در نهایت، اهمیتی نه نمدام  
حفاظت انگلیس به ارزیابی منافع و اص  تناسب هنگام تعارض میدان حفد  میدراث فرهنگدی و     

دهد از نکات برهستۀ این نمام است؛ درحالی نه ارزیابی منافع و اص  تناسب  حقوق مالکانه می
نننددۀ مجددد    ات دیوان عدالت اداری ایران قرار نگرفته است. مقامات رسدیدگی مورد استناد قض

تنها رسیدگی قانونی نرده، بلکه با نگاهی فنی و نارشناسانه تمامی هواندب   در نمام انگلیسی، نه

                                                           
 1398 مصون فرهنگی -تاریخی های بافت و مرمت از حمایت قانون 3 و 2 مواد .1
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دهنددد؛ حددال آنکدده مقامددات  درخواسددت مالددک مبنددی بددر تغییددر را مددورد مالحمدده قددرار مددی 
دهندد.   بیشتر قانونی بودن تصدمیم را مدورد رسدیدگی قدرار مدی     ننندۀ مجدد در ایران  رسیدگی

درمجموع نحوۀ رسدیدگی بده اعتدراض مالکدان از تصدمیمات نمدام مجدوزدهی مطدابق الگدوی          
 رسد. نمر می تر به تر و معقول انگلیسی، نارآمد

 

  نتیجه

 یفرهنگد  راثید م از حفاظدت  بدا  یحق فرد کیعنوان  به یخصوص تیتوان گفت منافع مالک یم
 .است تعارض و تنش در یگاه یهمع یحق عنوان هب

 یدۀ زاو از نکهیا به بسته مبهم اصطالح نیا واقع، در. است لمس قاب  «راثیم»تنش در اصطالح 
در  رسد یم نمر بهدر نوسان است.  ییگرا و همع ییفردگرا نینگاه شود، ب یعموم ای یحقوق خصوص
 ۀدیدر حال ظهور است نه بر ا یدر حقوق عموم یفرهنگ راثیز ما انهیگرا همع یبرداشتعصر حاضر 
 .دارد تمرنز ندهیآ یها گذشته به نس  یها نهیگنج انتقال یبرا یفرهنگ راثیحفاظت از م

 تید مالک حدق  ن،یا وهود با. استو مورد احترام  یاساس حق کی زین تیحق مالک ،ییسو از
 در اید  یعمدوم  مندافع  ندام  هب تواند یم رایز است، «مشهود نمتر» یاساس حقوق ریسا به نسبت
 واقع، درشود.  بسل یحت یگاه ،شده رو به رو ییها تیبا محدود یو فرهنگ یر حقوق اهتماعبراب
 .ردیگ یم قرار «یعموم منافع الزامات» تحت یگرید حق هر از شیب تیمالک حقتوان گفت  یم

قدی عمدومی،   عندوان ح  های مهم حفاظت از بناهدای تداریخی بده    در این راستا یکی از هنبه
ننترل تغییراتی است نه مالکان خصوصی بناهای تاریخی در صددد اعمدال آن در بندای تحدت     

گیرد. با  تصرفشان هستند. این ننترل از طریق نمام مجوزدهی از سوی مقامات صالح صورت می
گرفته میان نمام حقدوقی انگلدیس و ایدران در خصدوح نمدام       عنایت به بررسی تطبیقی صورت

مندد   اید اذعان داشت نه فرایند مجوزدهی در انگلدیس بسدیار تخصصدی و ضدابطه    مجوزدهی، ب
ریز محلی از یک سو باید در حوزۀ مجوزدهی تدابع اصدول    است. در نشور نامبرده مقامات برنامه

حفاظت باشند و از سویی دیگر، تصمیم خود را ظرف مدت قانونی أخذ نمایند. نقض این مدوارد  
یمات مقامات محلی از هانب مقامات دولت مرنزی است. این فرایند از ههات ننترل اداری تصم

چالش نشیدن تصمیم مقدام محلدی در بدازۀ زمدانی      با اعتراض مالک بنای تاریخی و از طریق به
پذیرد؛ شکایتی نه از طریق آیین رسیدگی مجدد از سدوی بدازر  )منصدون      قانونی صورت می

های مهمی نه ارزی بنا ملی باشد از طرف وزیدر   ندهوزیر مشاور هوامع و دولت محلی( و در پرو
گیرد. این درحالی است نده در ایدران    مشاور هوامع و دولت محلی مورد بازنگری اداری قرار می

مالکان بناهای یادشده درصورتی نه مای  به تغییر در بناهای تحت تصرفشان باشند باید مجدوز  
ای نده وزارت   بدرخالف انگلدیس، در ایدران مقدرره     زم را از وزارت میراث فرهنگی أخذ نمایند. 



 79  ...فاظت از بناهای تاریخی دارای مالک خصوصیحمطالعۀ تطبیقی 

میراث فرهنگی را مکل  نماید نه تصمیم خود را ظرف مهلت مشدخص بده مالدک اعدالم نندد،      
گیری از سدوی مقدام اداری، اقددامات     وهود ندارد و این خأل قانونی و گاه عدم تسریع در تصمیم
ییر در بنا اعدم از مرمدت و تخریدب را    خودسرانه و غیرقانونیِ مالکان بناهای تاریخی مبنی بر تغ

تواندد از نهادهدای مربدوط بده      دنبال دارد. در هر حال، مالک معترض به حوزۀ مجوزدهی مدی  به
دیوان عدالت اداری نه یک نهاد قضایی است اعتراض نماید. در این خصوح نیز ههت اعتدراض  

  رد.چنان نه در نمام انگلیسی حفاظت بیان شد، مهلت خاصی وهود ندا آن
هددای آیددین رسددیدگی مجدددد طبددق الگددوی انگلیسددی، اسددتد ل مقامددات     از برهسددتگی

. استد لی نه تکیۀ اصلی آن بر اص  تناسب و اص  ارزیابی منافع عمدومی   نننده است رسیدگی
به حف  هرچه بیشدتر   ،سو  از یکعبارتی، مقامات یادشده در أخذ تصمیم مجدد  استوار است. به

 .ننند میهنگام تعارض با یکدیگر توهه عمومی دیگر به ارزیابی منافع  یز سویارند و بنا توهه دا
بنیادین حفاظت است نده  اصول عنوان یکی از  بهحاص  این رویه، اص  عقالیی بودن تصمیمات 

ایران رسیدگی قضدات   درنماید.  میان حف  بنای تاریخی و حف  حقوق مالکانه تعادل ایجاد می
دلید  عدام بدودن صالحیتشدان در دعداوی اداری، غیرتخصصدی اسدت.        دیوان عدالت اداری بده  

گذاری ایران، اصد    توان گفت به دلی  فقدان اسناد و اصول حفاظت در نمام مقرره همچنین می
تواندد بده    دگرگونی و تغییر در بناهای تاریخی نه مدی  ۀارزیابی منافع عمومی با یکدیگر در حوز
نجامد، در آرای قضات دیوان عدالت اداری ایدران مدورد   أخذ تصمیمات مبتنی بر اص  تناسب بی

 شناسایی قرار نگرفته است.
وهوه تمایز یادشده، رویکرد انگلیسی در حفاظت از بناهای تداریخی را در مقایسده بدا نمدام     

بیندی و شناسدایی آیدین     دهدد. بندابراین، پدیش    تر و نارآمدتر هلوه مدی  حفاظت ایران قاب  دفاع
چنان  مند و تخصصی، آن وزارت میراث فرهنگی ایران از مسیری ضابطه رسیدگی مجدد از سوی

نه در نمام انگلیسی حفاظت از بناهای تاریخی انگلیس بیان شد، به حف  هرچه بیشتر بناهای 
انجامد و همچنین حقوق مالکانۀ صاحبان بناهدای تداریخی را    تاریخی دارای مالک خصوصی می

 یِمجدوزده  نمدام  یسد یانگل یدادرس و یهنجار متون  یتحل و هیتجزنند.   نیز بهتر تضمین می
 یعموم منفعت حف  انیتعادل م جادیدر ا یمنافع سع یابینه با ارز یخیتار یدر بناها راتییتغ
 -یخیتدار  یمالکدان بناهدا   یبده منفعدت خصوصد    احتدرام و  یفرهنگ راثیاز م تیاز حما یناش

 راثید م از تنهدا  نده  ت،ید حما تیتقو یبرا یا هیفرض نه دهد یبه ما م را امکان نیا ،دارد یفرهنگ
 یرید درگ به فقط نه تیحما از برداشت نیا. میباش داشته زین یخصوص تیمالک از بلکه ،یفرهنگ

 نده  سدازد  یمد  فدراهم  را یکیالکتید د حرندت  کید  جادیشود، امکان ا یمنمنجر  تمنفع دو نیب
 .است تعادل یهستجو در شهیهم
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