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 بررسی آسیب های ناشی از عدم توجه به حریم آثار تاریخی

 (یزدباغ دولت آباد :)نمونه موردی

 
 محبوبه اشرف زاده

 (M.Ashrafzade373@gmail.com)کارشناسی ارشد مهندسی معماری،

 

 

 

 

 

 چكیده 
 ارنددکاربرد ری بازدید وگردشگبرای هر ملت هستند که نه تنها شناسنامه، نشانگر هویت تاریخی بناهای تاریخی همچون 

 بدیل هنری و اسناد، مدارک و اشیای علمی وبی بلكه اینگونه اماکن، محل مناسبی برای حفاظت و حراست علمی از نفایس

 از نیاکان ما به یادگار مانده هستند. فرهنگی که 

ظایف این مصوب مجلس شورای اسالمی ،یكی از وقانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور 3ماده 12براساس بند 

 اخل حریمراحی دطعیین حریم بناها، مجموعه ها، محوطه ها و تپه های تاریخی ثبت شده و ضوابط خاص معماری و سازمان ت

 است .

بت ثورد اثار مما در اموضوع تعیین حریم آثار تاریخی از موارد بسیار مهم وحساس در ارتباط با تمامی بناهای تاریخی است 

 .شده در یونسكو اهمیت بیشتری دارد

در سال قرار گرفته است؛ و همچنین  آثار ملی ایراندر ردیف  ۷۷۴به شماره  23/12/1346در تاریخ باغ جهانی دولت آباد 

 .رسیدبه عنوان میراث جهانی به ثبت ایرانی  باغ8به عنوان یكی از  ۲۰۱۱

روش  ژوهش باپاین .است.موانع ومشكالت عدم تحقق ضوابط حریم در باغ دولت اباد  شناسایی هدف کلی واصلی این پژوهش

 ست.رسیده ا حلیلی وباتكیه برگرداوری اطالعات به روش کتابخانه ای ومطالعات میدانی به انجامت-تحقیق توصیفی

امل ه است .عوبود اغبووابسته به  مهمترین عامل اجرایی نشدن ضوابط حریم در باغ دولت آباد تغییرکاربری پالک های اطراف

ای مرتبط ارگانه تخصص کافی در مورد حریم آثار تاریخی ،عدم هماهنگیعدم دیگر شامل،عدم تملک پالک های بالفصل باغ ،

 ی، مشكالت حقوقی وقانوتی مالی انسانی ومشكالت عدم حفاظت است.با میراث فرهنگی مثل شهردار

 

 ضوابط حریم،میراث فرهنگی ،حفاظت باغ دولت آباد، های کلیدی:واژه
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 مقدمه:

کشورهای عه دراندیشه نگهداری حفظ شهر ویا بخش هایی از آن ویا نوسازی  بخش هایی از شهر هماهنگ  با.مجمو

که  وپایی نیزای ارتفكر ومبتكرموعخ شهر سابقه چندانی در جهان ندارد.در کشوره اروپایی نیز که خود نشانگر طرز

عناصر  ی فقطخود نشانگر طرز تفكرومبتكر روش بازسازی وطراحی شهری در بافت قدیم می باشند.سال های طوالن

گر ردند که اپی ب منفرد بدون توجه و رابطه با اطراف طراحی می شدند.اما این کشورها رفته  رفته به این مسئله

ی پیوسته ی بصرفضاها وعناصر اطراف یک بنای بارزش وثبت شده به حال خود رها شود این بنا به تدریج ارزش ها

کار را برای  ( در واقع تعیین حریم آثار تاریخی40ص،1367خود را در رابطه با اطراف از دست می دهد)توسلی،

ست اری ااهی الزم نسبت به ارزش های میراث فرهنگی ومعمحفظ اثر و ارزش های وابسته که به علت عدم اگ

 مصون می دارد. 

م بناهای ه حریتحقیقات صورت گرفته در رابطه با حریم آثار تاریخی نشان میدهد که عدم توجه به حریم ومحدود

 سیب های بهابر   تاریخی می تواند در بسیاری از موارد صدمات وجبران های جبران ناپذیری را وارد کند و عالوه

ا از تی انها رثار حآابعاد و اندازه وخط اسمان و کاربری ها وتوده وفضای اطراف میتواند به علت عدم رعایت حریم 

 ثبت آثار جهانی خارج کند.

عدم وجب ملی ماین پژوهش با بررسی نقض قوانین حریم باغ دولت آباد به دنبال پاسخ این سوال است که چه عوا

 است. ر باغ دولت ابادتحقق ضوابط حریم د

 تعیین حریم،مفهوم آن وضرورت آن

یست یعنی ایز نجدر فرهنگ و ادبیات ایران حریم به معنی )بازداشت کرده(و)حرام کرده شده(آمده است.که مس ان 

الح حریم در (اصالح حریم اثر تاریخی برگرفته از اصط1378چیزی که حرام باشد ودست به آن نتوان زد)دهخدا،

 ( یكی از52ص ،1391که در مورد اموال عمومی مردم به ویژه در مورد قنات به کار رفته است.)حبیبی،فقه است 

 (270،ص1،ج1389حقوق عینی که میتوان آن را نوعی حق ارتفاق دانست حق حریم است)صفایی،

(می 15،ص 1384ویوله لودوک یكی از معماران نظریه پرداز در زمینه باززرنده سازی بناهای تاریخی )فالمكی،

کاربردی حتی -گوید:برای حرمت گزاردن بر اثر معمارانه ای که گرد زمان بر آن نشسته ودگرگونی های کالبدی

ودتزی ( همچنین مارک8،ص1384اصیل یافته،می بایست،شكل نخستین واصیل اش را به آن باز دهیم)فالمكی،

یج به ز وبه تدرامرو ه وهمزاد با حرمت برآن چه تاباردسكی میگوید باید فرهنگ وبینش روز خود را با قاطعیتی همرا

ه مناسبت را ب دست ما رسیده وبر پیكره کالبدی یک اثر معماری نقش بسته است مداخله دهیم  وزبان وبیان خود

 (9مرمت اش برچهره ان  بر نشانیم)همان،ص

تصور از مهداف با توجه به ا هرچند در قوانین سازمان میراث فرهنگی تعریف خاصی از واژه حریم نشده است اما

  یتوان گفتمهنگی تعیین حریم وتلفیق مفاهیم مستخرج از مواد قانونی مدنی وقوانین ناظر به حفاظت از میراث فر

ور حفاظت ه منظبحریم یک اثر فرهنگی تاریخی غیر منقول عبارت است از بخشی از اراضی وامالک پیرامون اثر که 

ریم با حواقع در  امالکنگی آن تعیین وضوابط علمی وفنی الزم برای استفاده از اراضی واز عین اثر وکمال انتفاع فره

 (217،ص1382توجه به اهداف فوق الذکر تعیین میشود.)صمدی،

رایط ند وشدرگذشته امكانات محدود ساخت مجموعه قوانین مشترکی که تمام سازندگان به آن اعتقاد داشته ا

ی خاصی برا ضوابط وساز غیر متعارف را نمی داده است. از این رو نیازی به تعییناقتصادی مالكان اجازه ی ساخت 

 ساخت وساز احساس نمی شده است .
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ذشته یعی گاما در زمانه حاضر به سبب تغییرات فنی وپدید آمدن سبک های مختلف معماری وشهرسازی روند طب

ا بز بناهای افاظت ی که پیش بینی الزم در مورد حدیگر به صورت خود به خودی نمی تواند ادامه پیدا کند.در صورت

ن ا به میزاود ویرارزش موجود انجام نشود،بافت با ارزش تاریخی یا تک بنای با اهمیت یا به کل از از میان می 

 زیادی از ارزش آن کاسته خواهد شد.

عایت رضوابط خاصی از آن جا که بناهای با شامل می شود می توان خطوط کلی را در نظر گرفت که در آن 

 (215،ص 1389شود.)مرادی،

حریم را  ه در انایكروم در مقاله ای به ببرسی حریم گذاری و بیان نقاط ضعف وقوت آن می پردازد ک2008در سال 

ود ین حدبه عنوان ابزار مدیریتی کارامد جهت حفاظت از سایت های میراث جهانی مشخص میكند همچنین تعی

 (2008)ایكروم،دهد. اربری را تعیین واجازه فعالیت های غیر از در ان محدوده را نمیحفاظت از دیدها مساکن ک

 نحوه حریم گذاری بر اثر تاریخی

بررسی  بت انثهر تعیین حریم خود یه پژوهش است که به دلیل حساسیت ان بسیاری از موارد که در حتی پرونده 

ایی غرافیجف موضوع وانجام مطالعات دقیق تاریخی نشده است در حریم مطالعه و بررسی شود از تبیین وتعری

ی بررس وشناخت کامل اقلیم آب وهوا عوارض طبیعی پوشش های گیاهی جمعیت وجه تسمیه کاربری های اراضی

ثر توصیف وار اهای الزم دید بر خصوص ارائه طرح های کاربر بررسی تناسبات کاربری های مفید ومضر عناصر همج

 رسی شود.قیق برکه در نحوه تعیین حریم اثر تاریخی تاثیر گذار است باید موشكافانه ودوقابلیت ها وهر آنچه 

 

 هدف از تعیین حریم گونه ونوع تعیین حریم

 پیشگیری از فرو ریختن یا اسیب دیدن کل اثر حریم حفاظتی

 تعیین فعالیت ها استحداث وکاربری های اسیب رسان به اثر وضوابط انها

 وارتقای پیونددیداری دوسویه میان اثرتاریخی با بستر طبیعی ومصنوعحفظ  حریم بصری

 پیش گیری از هرگونه گسست در چشم انداز

 تضمین آینده پویای اثر در بستر طبیعی ومصنوع حریم کاربردی

 یجمع تبدیل اثرتاریخی ومحدوده پیوسته با آن به کانونی فعال جهت ترویج زندگی

 دهای شهرها ومراکز تاریخیتقویت پیوستگی وهمگنی کارکر

 دممانعت از احداث بناهای مرتفعی که باعث اختالل در هماهنگی محیط می شون حریم منظری

 ممانعت از افزایش یا کاهش تراکم موجود

 ممانعت از به کار بردن مصالح ناموزون وناهماهنگ در کنار بنا

 ساماندهی تقویت وحفظ محیط طبیعی بنا

 ستانسبز در حریم ابنیه با درنظر داشتن ضوابط فنی وبا ساماندهی وایجاد فضلی

 شناختی
 1392، بهمن احمدی:ذماخ -1جدول 

ارد دقوقی حتعیین حریم کار بسیار حساس و دقیق است که نیاز به علم معماری شهرسازی وآشنایی با قوانین 

ایع نگی صنسازمان میراث فرهچراکه جابه جایی کلمات و عدم ذکر موارد حساس ضمن ایجاد دردسر هایی برای 

 دستی وگردشگری خود میتواند عامل تخریب اثر تاریخی شود.
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هر رایم اثر)حعیین تکارشناسان میراث فرهنگی بعد از انجام مطالعات و در نظر گرفتن تمام جوانب وتهیه پرونده و 

سی و در یم برردر کمیته حرااثر بنا به اهمیت بستر میتواند چند حریم ودرجه اهمیت تعریف شده داشته باشد( 

 صورت تایید اعضا به تصویب می رسد.

فتر ادی دحریم پس از تصویب از راه مناسب به افراد حقیقی وحقوقی ذیربط ابالغ می شود )پژوهش های بنی

 (263و8،ص1381فنی،

 بررسی اقدامات قانونی جهانی مربوط به حریم گذاری
 1913ا ودرسال ه1877گذاری بر بناهای تاریخی در سال های کشورهایی مثل انگلستان وفرانسه جهت حرمت 

اریخی تهای  قوانینی را صرفا بر تک بناها وضع کردند اما حفاظت به دلیل حفاظت از حرمت گزاری بر یادمان

آتن انجامید که  به تشكیل مجمعی در1931وارزشمند از دهه اول سده بیستم اغاز شده است. این اقدام ها به سال 

طعنامه ای شد قنیز مجمع جهانی بعدی در ونیز منجر به صدور  1964مه ای بس مهم را صادر کرد و در سال قطعنا

نیز اریخی است وتکنگره جهانی ونیز آن محیطی که بنا در ان استقرار یافته خودگواهی  7و6که در متن ماده های 

 (144،ص1384،ت)فالمكیحفاظت از یک یادمان یا بنای تاریخی مستلزم از شرایط محیطی ان اس

بیانیه جیان مجمع (WHC,2005,2) 2005یادنامه وین در سال(krakow,2000)2000منشور کراکف سال 

ی تاریخی ، از جمله اقدامات جهانی است که مراقبت از بناها(XI’AN,2005:I)2005عمومی ایكوموس در سال 

 ومحیط پیرامون ان را الزامی میداند.

 داخلی مربوط به حریمبررسی اقدامات قانونی 
 1931 سال مصوب مدنی قانون

 بدون تاس حریم از مقصود آنچه با باشد منافی که آن در صرفوت  تملک است کریم صاحب ملک حكم در حریم

 اذن

 .بكند یگریقنات د یا چاه دیگری، قنات یا حریم چشمه در نمیتواند کسی بنابراین نیسكت صحیح مالک طرف از

 .است جایز نشود تضرر موجبکه  تصرفاتی ولی

 1392 سال مصوب )تعزیرات(اسالمی مجازات قانون

 سازمان سوی زا شده اعالم و مصوب ضوابط از تخلف یابا کشور، فرهنگی میراث سازمان از اجازه بدون :560ماده

 شود آنها بنیان زلتزل سبب که عملیاتی نماید به مبادرت ماده این در مذکور تاریخی - فرهنگی آثار درحریم مذکور

 خسارت وپرداخت تخلف آثار رفع بر عالوه آید، وارد لطمه یا خرابی مذکور بناهای آثار و به عملیات آن نتیجه در یا

 میشود. محكوم سال سه تا یک از حبس به وارده

 خصوصی کمال و رسیده ملی آثار ثبت به که مذهبی و تاریخی اماکن و تپه ها و اراضی به کس :هر563ماده 

 رهنگیف میراث آنكه سازمان بكر مشروط میشود محكوم حبس سال دو تا ماه شش به تجاوز کند باشد نداشته

 باشد. کرده گذاری عالمت و تعین محل در را مناطق و اماکن قبیل این مشخصات حدود قبالً کشور

 

 1382مصوب سال  گردشگری فرهنگی میراث سازمان تشكیل قانون

 رئیس عضویت و جمهور رئیس اول معاون جمهوریا رئیس به گردشگری و فرهنگی میراث عالی :شورای3ماده 

 ارشاد و فرهنگ ترابری کشور، و راه سازی، شهر و مسكن خارجه، امور وزرای و گردشگری فرهنگی و میراث سازمان
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 و های مدیریت سازمان روسای و پرورش و آموزش و دارایی و امور اقتصادی آوری، فن و تحقیقات علوم اسالمی،

 .ناسالمی ایرا جمهموری سیمایی و صدا کشور، ریزی برنامه

 که های دستگاه یهکل و ها شهرداری دولتی، وموسسات ها شرکت نهادها، ها، سازمان ها، خانه وزارت کلیه :2 تبصره

 این صوباتم اجرای به خودموظف قانونی وظایف حدود در است نام تصریح یا ذکر مستلزم آنها قانون بر شمول

 هستند. عالی شورای

 بادآباغ دولت 
ریم کست که در زمان مترمربع از مشهورترین و زیباترین باغ های دوران زندیه ا 41111این باغ با مساحتی بالغ بر 

لندترین متر ب 8/33خان زند ساخته شده است. شاخص اصلی این باغ بادگیر هشت ضلعی مرتفع آن با ارتفاع 

ت شود، ن هدایجهان شناخته شده است و باعث میشود باد در هر جهت به راحتی و به سرعت به قسمت زیریبادگیر 

كی را در ای خناز سوی دیگر در زیر این بادگیر حوضی قراردارد به طوری که با وزیدن باد به سطح آب حوض، هو

 (109ص،1383جواهریان،)داخل بنا ایجاد می کند

ه ر،کالن عمارت اصلی شامل: عمارت هشتی(کوشک اصلی) شامل:حوضخانه و بادگیاین باغ مجموعهای از چندی

رعی و فبنیه افرنگی،بهشت آئین(عمارت سردر) و تاالر آئینه، سردر جنوبی و عمارت فرعی همچون اصطبل بزرگ، 

جنوب  و از طرف باشد خدماتی، آب انبار، آبدار خانه، شربت خانه ،آشپزخانه و تاسیسات چاه ومنبع اب با گاورور می

مارت عصلی ترین ونی)ابا راهرویی به محوطه زیر بادگیر ارتباط دارد. عمارت سردر(مرز مشترک دو باغ اندرونی و بیر

 چند اتاق زرگ وباغ بهشت آیین به شمار می آید که دو طبقه بود و زیر خان آن از یک سردر، هشتی و یک اتاق ب

 (11ص،1383همان،)کوچک و چند راهرو تشكیل شده است

 مسائل مربوط به حریم باغ دولت آباد

نده نشان ده که پیرامون گسترگی ابرسانی به باغ از طریق قنات اساره شدهمولف جامع جامع جعفری در کتاب 

نی نزل مسكومیل به وجود اراضی کشاورزی در اطراف باغ دولت اباد بوده که به دلیل تغییر کاربری این اراضی تبد

منجر  اطراف ساز وعامل به وجود امدن اسیب های زیادی خواهد شد.تغییرات کاربری زمین هایشده که خود خطر

 ت،همچنینرده اسبه ساخت وساز شده که عالوه بر مسائل کنترل ارتفاع مسئله نماهای غیر همگون را به وجود او

 .تغییر کاربری اراضی منجر به تفكیک اراضی و از بین رفتن توده اطراف باغ شده است

وجود  اغ استمسئله مهم دیگر که خطر جدی برای این باغ جهانی به شمار میآید وجود پالک مسكونی بالفصل ب

 طر اسیب برایسال ومتعلق به دوره پهلوی در پالک به فصل ان عالوه بر خ 30پالک مسكونی با قدمت  23حدود 

عدم  ورد کهآاخت وساز را به وجود می جداره پشت بادگیر وباغ وفرسوده شده منازل مسائل رعایت نوسازی وس

 وجود منع قانونی جدی میتواند اسیب های جبران ناپذیری را برای باغ به وجود آورد.

 

 بررسی نقض های قوانین حریم باغ دولت آباد
 تخلف در ساخت وساز خالف قانون در پالک بالفصل باغ -1

 ست کهامتر 8/33شاخص اصلی این باغ بادگیر هشت ضلعی مرتفع آن با ارتفاع همان گونه که ذکر شد     

 ه است.گرفت که در پالک بالفصل این باغ ساخت وساز غیر مجاز صورت بلندترین بادگیر جهان شناخته شده است

ازمان اساسنامه سازمان میراث فرهنگی تعیین حریم آثار تاریخی از جمله وظایف س 3ماده  12هرچند طبق بند 

میراث فرهنگی به شمار می رود اماعدم آگاهی ودید اشتباه مردم نسبت به مسئله حریم آثار تاریخی وفرهنگی و 
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حفظ ارزش ها و شیوه حفاظت نه عامل محدودیت ومانع نیز خودعاملی برای تخلف و ساخت وساز غیر قانونی از 

سال  30ضلع شرقی متعلق ب هدوره پهلوی وتقریبا جانب مردم می شود. همه پالک های بالفصل باغ دولت آباد در 

ساخت هستند ودر واقع تنها ضلع از باغ که متصل به بنا میباشد است هرچند کنترل ها و گشت های یگان حفاظت 

میراث فرهنگی مانع از تخلف ساخت وساز میشود اما به دلیل عدم تملک توسط سازمان میراث فرهنگی و فرسوده 

 ایل به ساخت وساز دارند که باعث ایجاد تخلف در این زمینه می شود.شدن بناها مردم تم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (1395،:نگارندهماخذ)ساخت وساز در حریم بالفصل باغ دولت آباد -1تصویر                                

 

 عدم رعایت طراحی نما وتغییرکاربری و اسیب به منظر باغ -2

ز ماها انتاریخی باید جهت حفظ یكنواختی و یكدستی فضا در طراحی به نظر می رسد حرایم اطراف آثار 

اشته به صوب دقوانین وضوابط خاصی پیروی کنند که البته گاها دیده می شود که با وجود اینكه بنا طرح م

ری غییر کارببا ت صورت متفاوتی ساخته شده است.در ضلع غربی  باغ دولت آباد کشاورزی بوده که به مرور زمان

 .ره ای متفاوت به خود گرفته استچه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 و1386بادگیر باغ دولت آباد در سال -2تصویر

 (1382،ماخذ ارشیو مرکز اسناد میراث فرهنگی یزد)نمای اطراف 
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 (1395،ماخذ:نگارنده)مای ضلع غربی باغ دولت آباد :تغییر کاربری زمین های کشاورزی ن-3تصویر

 ضوابط ارتفاعی حریم منظرعدم رعایت  -3

اهنگی ل ناهمیكی از مهمترین نقض های قوانین هر حریم میتواند عدم رعایت ضوابط ارتفاعی باشد که به دلی

ان ها ی سازمسازمان های مختلف رخ می دهد. قبول نكردن قوانین وضوابط سازمان متولی میراث فرهنگی از سو

ن اح های که به دلیل براورده نشدن ضابطه های حریم و طر وارگان های دیگر مشكل اصلی این سازمان است

وجود  ه هنوزکاست.یكی از مهمترین علل براورده نشدن خواسته هایی که از حریم میرود مسئولین امور هستند 

 ادی دفترای بنیهآثار تاریخی وفرهنگی در شهرها ارزش ان اثار و لزوم بقای ان ها را باور نكرده اند)پژوهش 

 (257،ص1381فنی،

 نمونه بارز ان در حریم باغ دولت اباد در چند مورد ارتفاع های غیر مجاز دیده می شود.

 

 راهكاری پیشنهادی
ف نظر رگانها خالیگر اجایگاه سازمان میراث فرهنگی به عنوان متولی قانونی تعیین حریم باید به گونه ای باشد تا د

 ی بهتر و حفظ آثار تاریخی باشند.این سازمان عمل نكنند بلكه عاملی برای اجرا

فت ذارباگهمچنین با ایجاد هماهنگی کامل شورای عالی معماری وشهرسازی به عنوان دستگاه اجرایی سیاست 

مجری مسكونی شهری ومصوبات سازمان میراث فرهنگی کشور به عنوان دستگاه اجرایی سیاست گذار ناظر و

یراث ماند نقش بسیار مهمی در حفاظت از تاریخی می تو-رهنگیحفاظت از بناها محوطه ها بافت ها واماکن ف

وب ( همچنین با در نظر گرفتن شرایط تضمینی اجرای طرح مص173،ص1382فرهنگی کشور ایفا کند)صمدی،

 مانع از اجرای سلیقه ای ودگرگونی طرح های مصوب جلوگیری شود.

ام رگونه ابهاز ه به نظر میرسد باید اصالح وعاری در کنار بسیاری از قوانین ومقررات سازمان میراث فرهنگی که

رسد  ظر مینشوند قانون تملک پالک های بالفصل آثار تاریخی وبه خصوص آثارجهانی حیاتی تر وضروری تر به 

ا ی اطراف رنه هاچراکه هرگونه تخلف ویا اسیب به پالک های بالفصل می تواند حریم کیفی اثرو انسجام وبافت دا

بازنگری  اه ضمنرعواقبی مانند خارج شدن از فهرست یونسكو را در برداشته باشد بنابراین بهترین تخریب کند و 

بنیه ثار واادرمورد ضوابط و الزامات تملک پالک های بالفصل با اختصاص بودجه مناسب راه را برای حفاظت  

 تاریخی هموار کرد.
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 نتیجه گیری

ثار ابهتر  تعیین حرایم وتنظیم قانون در آن برای حفظ وحراستتعیین حریم آثار تاریخی وحساسیت بر شیوه 

 ده به نظرمل امریخی است که ضامن حفاظت قانونی از اثر است.پس باتوجه به اهمیت این امر وبررسی های به عات

ضی بری ارادر خصوص تغییرکارووزن قانون می رسد با برطرف نمودن علل قانونی وهماهنگی ارگان های مربوط 

و اتخاذ  فصل اثرواختصاص بودجه جهت در اختیار گرفتن پالک های بالوتفكیک توده های اطراف ان وابسته به باغ 

یم باغ ه برحرآسیب  های واردشرایط تضمینی در خصوص اجرای صرفا طرح های مصوب باغ جهانی دولت اباد بتوان 

 جلوگیری کرد. آنظ و از اسیب رساندن به بستر محیطی اثر را حفرا برطرف و 
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