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چکید ه
آتش سوزی یکی از عمد ه ترین سوانح مخرب میراث  فرهنگی است. آسیب های جد ی و غیرقابل جبران به وجود آمد ه 
د ر نتیجة این سانحه، ضرورت و اهمیت اند یشید ن تد ابیر و راه کارهایی برای مواجهه با مسئلة آتش سوزی د ر 
میراث فرهنگی نامنقول را مبرهن ساخته است. لذا د ر این پژوهش سعی شد ه است د ستورالعمل های حفاظت از 
میراث معماری د ر سانحة آتش سوزی، با رویکرد ی تحلیلی و از طریق بررسی تجارب بین المللی موجود  د ر این 
زمینه و  مطالعة ُکد ها و استاند ارد های کشورهای پیشرفته، پیشنهاد  گرد د ؛ به طوری که بتوان از این د ستورالعمل ها 
قبل، حین و پس از آتش سوزی به منظور حفاظت هرچه بیشتر این آثار استفاد ه کرد . برای انجام این پژوهش از 
استدالل منطقی و روش تحقیق توصیفی- تحلیلی استفاده شده است. تجارب بین المللی آتش سوزی بررسی شد ه 
د ر پژوهش حاضر عبارت اند  از: موزة ملی برزیل، مد رسة هنر گالسکو، کلیسای نوترد ام پاریس و قصر شوری جی 
ژاپن. از برآیند  نکات برجستة استخراج شد ه از این سوانح و بررسی کد های آتش سوزی موجود  د ر سایر اسناد  و 
اعالمیه ها، د ستورالعمل های کلی برای حفاظت از میراث معماری د ر برابر سانحة آتش سوزی پیشنهاد  شد ه است. 
نتایج حاصل نشان د هند ة اهمیت مستند نگاری یکپارچة میراث معماری د ر تمامی مراحل حفاظت میراث معماری از 

آتش سوزی، اعم از: اقد امات پیشگیری، اطفای حریق و همچنین طرح حفاظت پس از سانحه است.
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مقد مه
امروزه اهمیت حفاظت از میراث معماری، از لحاظ نگهد اری و انتقال 
میراث ملموس و ناملموس نهفته د ر آن به نسل های آیند ه، بهره گیری 
علمی- تخصصی و همچنین آورد های اقتصاد ی این آثار، بیش ازپیش 
روشن گشته است. این د رحالی است که آسیب های ماد ی و معنوی 
وارد ه بر این آثار، چالش هایی را از جنبه های مختلف د ر مسیر حفاظت 
این آثار بوجود  می آورند . آتش سوزی یکی از رایج ترین خطراتی است که 
آثار میراث فرهنگی را د ر سراسر جهان تحت مخاطره قرار می د هد . اگرچه 
ممکن است از د ید  نهاد های منفرد ، سانحه ای ناد ر به نظر برسد ، اما با د ر 
نظر گرفتن تمامی آثار یک ملت، می توان به گسترد گی به مراتب بیشتر 
آتش سوزی نسبت به سایر سوانح طبیعی پی برد . تأثیر آتش سوزی ها بر 
روی آثار فرهنگی معموالً فاجعه بار بود ه و موجب تخریب کل یا قسمتی 
از آن ها می شود . فقد ان رهنمود  و د ستورالعمل های الزم برای حفاظت از 
بناهای تاریخی واجد  ارزش ملی و جهانی د ر ایران  از جمله موارد ی است 

که حفاظت از این آثار را هم د ر مرحله پیشگیری و هم د ر اقد امات حین 
اطفا و حفاظت پس از سانحة آتش سوزی با  چالش های متعد د  روبه رو 
کرد ه است. بنابراین هد ف از انجام این پژوهش ارائة د ستورالعمل هایی 
اولیه برای مواجهه با سانحه آتش سوزی د ر سه مرحله قبل، حین و پس 
از آتش سوزی د ر میراث معماری است. بد ین منظور تجارب جهانی، 
اسناد ، ُکد ها و استاند ارد های بین المللی موجود  د ر زمینة حفاظت از 
میراث فرهنگی د ر مقابل سوانح آتش سوزی مورد  بررسی قرار گرفت 
و از جمع بند ی و تحلیل اطالعات بد ست آمد ه، نتایج قابل استفاد ه و 
تعمیم د ر این زمنیه ارائه شد . این پژوهش عالوه براینکه می تواند  به 
تبیین رهنمود  و د ستورالعمل هایی برای عوامل ذی ربط د ر حفاظت از 
میراث فرهنگی کمک کند ، می تواند  آغازگر پژوهش هایی از این د ست، 
د ر زمینة حفاظت از میراث معماری د ر مقابل سوانح آتش سوزی باشد . 

روش پژوهش
سواالت اصلی پژوهش حاضر بد ین شرح است: 1. تجارب بین المللی 
د ر مقابله با سوانح آتش سوزی چگونه بود ه و به چه صورت می تواند  
راهنمایی برای رخد اد های بعد ی باشد ؟ و 2. د ر مقابله با آتش سوزی 
به عنوان یکی از تهد ید ات جد ی میراث معماری، چه تمهید اتی می توان 
اند یشید ؟ برای یافتن پاسخ به پرسش های مطرح شد ه، از روش های 
توصیفی- تحلیلی و استد الل منطقی استفاد ه شد ه است؛ بد ین ترتیب 
که د ر ابتد ا چهار نمونه مورد ی از آثار تاریخی واجد  ارزش ملی و جهانی 
از نقاط مختلف جهان که د ر بازه زمانی 2018 تا 2020 میالد ی د چار 
سانحة آتش سوزی شد ه اند ، معرفی و مورد  بررسی قرار گرفتند . با تحلیل 
این تجارب، راهکارهای موثر به کار گرفته شد ه و  نقاط قوت مشترک 
د ر مواجهه با این سانحه استخراج شد . بد ین ترتیب با حرکت از عینیت 
به سمت ذهنیت و بهره گیری از اسناد  و د ستورالعمل های بین المللی، 
د ر  الزم  اقد امات  برای  تعمیم  قابل  د ستورالعمل هایی  به  شد  سعی 
مواجهه با سوانح آتش سوزی د ر سه وهله ی پیش، حین و پس از سانحة 

آتش سوزی د ر میراث معماری رسید. 

پیشینة پژوهش 
د ر مطالعه و پژوهش حول چارچوب نظری، تجارب جهانی و نمونه های 
مورد ی د ر این پژوهش، از منابع متنوعی نظیر کتب مرتبط د اخلی و 
خارجی، مقاالت و اسناد  قانونی و نهاد ی بین المللی بهره گرفته شد ه 
است. الزم به ذکر به د لیل محد ود بود ن منابع، پژوهش ها و نظریه پرد ازانی 
که به طور مستقیم به حفاظت د ر مواجهه با سانحة آتش سوزی د ر میراث 
و  د وی2  خلف1،  چون  پژوهشگرانی  نظریه های  پرد اخته اند ،  معماری 
همکاران د ر زمینة اختصاصی بازسازی میراث معماری و مد اخالت پس 
از سانحه مورد  توجه بیشتر قرار گرفت. همچنین د ید گاه جهانی نسبت 
به موضوع حفاظت د ر سانحه و چالش های اصالت و یکپارچگی، به صورت 
سلسله مراتبی از طریق کنوانسیون ها، منشورها، بیانیه ها و توصیه نامه های 
مختلفی د نبال گرد ید  )تصویر 1( که د ر این میان سند  نارا )1994( 
د ر مورد  اصالت، منشور ریگا )2000( د ر مورد  اصالت و بازسازی های 
تاریخی مرتبط با میراث فرهنگی، پروتکل های هویی آن )2009( برای 

بهترین حفاظت د ر آسیا، سند  نارا + 20 )2014( د ربارة تجارب میراثی، 
ارزش های فرهنگی و مفهوم اصالت و توصیه نامة ورشو )2018( د ربارة 
بازیابی و بازسازی میراث فرهنگی د ارای بیشترین ارتباط به موضوع 
مورد  پژوهش هستند . به منظور استخراج د ستورالعمل های اجرایی برای 
با توجه  به عد م  حفاظت پس از سانحه و پیشگیری از وقوع مجد د ، 
 وجود  قوانین و استاند ارد های مد ون د اخلی د ر رابطه با میراث فرهنگی 
و بناهایی با مالحظات تاریخی، به ُکد ها و د ستورالعمل های خارجی 
نظیر کتاب راهنمای محافظت از میراث فرهنگی اتحاد یه اروپا )2001( و 

راهنمای ایمنی حریق )2015( مورد  استفاد ه قرار گرفت.
مبانی نظری پژوهش

1. تجارب جهانی د ر حفاظت پس از سانحه د ر میراث 
معماری

د ر  آتش سوزی  سانحة  با  مواجه  تجارب  بررسی  به  بخش  این  در 
گالسکو  هنر  مد رسه ی  د ر  مکینتاش  ساختمان  برزیل،  ملی  موزه ی 
)انگلستان(، کلیسای نوترد ام پاریس و قصر شوری جی ژاپن پرد اخته 
شد ه است. معیار انتخاب نمونه های مورد ی زمان رخد اد  سانحه )بازه 
زمانی 2020-2018 میالد ی(، ارزش های برجستة ملی و جهانی آثار و 

همچنین تأثیر و اهمیت آن ها د ر مقیاس بین المللی است.

1- 1. موزه ی ملی برزیل
موزه ملی برزیل، قد یمی  ترین مؤسسة علمی کشور برزیل است که د ر 
سال 1818 میالد ی )چهار سال قبل از استقالل برزیل( توسط پاد شاه 
وقت »جان ششم«3 تحت عنوان »موزة سلطنتی« تأسیس شد . سه ماه 
پس از بزرگد اشت 200 مین سالگرد  تأسیس موزه و چند  روز قبل از 
196 مین سالگرد  اعالن استقالل برزیل، د ر تاریخ 2 سپتامبر 2018 
ساعت 19:30 آتش  سوزی مهیبی د ر موزه ملی برزیل اتفاق افتاد . این 
آتش  سوزی که تا صبح روز بعد ی اد امه د اشت ) URL1,2019(، تقریباً 
را  برگرفت و قسمت  های عظیم ساختمان  را د ر  اتاق  های آن  تمامی 

تخریب کرد  )URL2, 2018( )تصویر     2(. 
 20 حد ود   رسید ،  موزه  ساختمان  به  که  جد ی  آسیب  بر  عالوه 
 Miranda, Motta &( میلیون اثر طبیعی نیز تحت تأثیر قرار گرفت

مریم زینال پور اصل و همکاران
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da Silva, 2020( و حد ود اً 92/5% از آثار د ر این آتش از بین رفتند  
)URL2, 2018(. طبق گزارشات، سیستم کنترل حسگرهای د ود  د ر 
موزه راه  اند ازی نشد ه بود ند  و هیچ شیلنگ یا آبپاشی د ر ساختمان وجود  
ند اشته و د وربین  های د اربستة کافی نبود ه و تمامی قسمت  های موزه را 
پوشش نمی  د اد ند  و د رها ضد حریق نبود ند  تا مانع انتشار شعله  های آتش 
باشند . این آتش سوزی د ر حالی اتفاق افتاد  که بسیاری از متخصصین و 
همچنین کارمند ان موزه قبل از حاد ثه بارها د ر مورد  احتمال وقوع چنین 
حواد ثی )آتش  سوزی، سیل و خرابی( را به علت عد م رسید گی و انجام 
تعمیرات الزم هشد ار د اد ه بود ند  به طوری که رسانه  های محلی این حاد ثه 
را »فاجعة پیشگویی شد ه« عنوان کرد ند )URL3, 2018(. فاجعه ای که 

د ر د هه ی گذشته د ر برزیل چند ین بار اتفاق افتاد ه است )تصویر 3(.
برای پروژة بازسازی موزة ملی، بود جة یک الی پنج میلیون د الری 
تا 14  آن  مد ت زمان  همچنین  و  گرفته شد   نظر  د ر  یونسکو  توسط 
می2020 تعیین شد ه بود  )URL5, 2018(. اقد امات حفاظتی د ر موزه 
ملی برزیل د و محور اصلی د اشت. 1. نجات  بخشی حد اکثر آثار، و 2. 

بازسازی ساختمان موزه. 

1-1-1. نجات بخشی آثار موزه
اقد امات مربوط به محور اول، پس از اتمام آتش  سوزی و فراهم شد ن 
از  بعد   اولیه  ماه  های  د ر  شد .  شروع  کاوشگران  گروه  جانی  امنیت 
آتش  سوزی اقد امات کامل نجات  بخشی آثار به تأخیر اند اخته شد  تا امنیت 
جانی برای جست وجوی محققین د ر خرابی  های به بارآمد ه با ایمن  سازی 
بقایای ساختمان فراهم شود . کاوش د ر مخروبة بد ون سقف د ر فصل پر 
از بارند گی د ر برزیل به د شواری   کار می  افزود . بنابراین سایبانی فلزی 

تصویر 1- حفاظت پس از سانحه میراث واجد ارزش های جهانی  در استاد بین المللی.

)URL1, 2018( :تصویر 2- وضعیت اثر پس از اطفای آتش سوزی. مأخذ

های برزیل در ده سال اخیرسوزی موزهنمودار زمانی آتش -٣تصویر  تصویر 3- نمودار زمانی آتش  سوزی موزه  های برزیل در ده سال اخیر. 
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بر روی کل ساختمان برپا شد  و پروژه با نظام مند ی بیشتری پیشرفت 
 .)URL6, 2018( )4 تصویر(

محققین  برای  بنا  از  د رصد   تنها20  آتش  سوزی  از  پس  اگرچه 
مشخص  پهپاد ،  تصویربرد اری  از  استفاد ه  با  اما  بود ،  د سترس  قابل 
بازیابی کرد  )2018  را  آنها  آثار بسیاری وجود  د ارند  که می  توان  شد  
از  متشکل  چند رشته  ای  و  70نفری  گروه  توسط  کار  این   .)URL7,
کارگران، باستان  شناسان، انسان  شناسان، د یرین  شناسان، زمین  شناسان، 
نژاد شناسان و سایر متخصصین حوزه انجام گرفت. یافته  های آنها برای 
به آزمایشگاه  هایی که د رون کانتینرها و د ر مقابل ساختمان  بررسی 
موزه تجهیز شد ه بود ،  منتقل می  شد  )URL8, 2018(. طی عملیات 
نجات  بخشی پس از سانحه، محققین بیش از 1500 قطعه آثار شامل 
کریستال  ها، کانی  ها و اشیای بومی متعلق به برزیل و پرو را از زیر آوار 
بیرون آورند  و آثار ارزشمند ی، مانند  جمجمة »لوئیزا«4  )قد یمی  ترین 
فسیل انسان کشف شد ه د ر برزیل( و شهاب سنگ »بند گو«5 به عنوان 
 URL9,(  بزرگ ترین شهاب سنگ یافته شد ه د ر برزیل نجات د اد ه شد ند

 .)2018

1- 1- 2. بازسازی ساختمان موزه
طی محور د وم اقد امات حفاظتی که طبق اظهارات مقامات مسئول، 
که بازگشایی کامل موزه را تا قبل از سال 2022 )سالگرد  د ویست سالگی 
استقالل برزیل( هد ف  گذاری کرد ه  بود ند ، نماها طبق شکل اولیة خود  

بازسازی و د اخل بنا به علت عد م تمایل به بازسازی آن طبق الگوی 
پیشین آن، به صورت مد رن طراحی و ساخته خواهد  شد . بنابراین اید ة 
اصلی بازسازی کاخ میزبان موزة ملی، بازگرد اند ن کامل نماها و بام  ها به 
حالت اولیة آنها اما با مصالحی مقاوم   و ایمن  تر بود ه و به  طور  کلی پیشنهاد  
آنها، حفظ ساختار تاریخی بیرون بنا برای حفظ وجهة تاریخی بیرون 
بنا برای حفظ وجهة تاریخی آن و به روزرسانی و مد رنیزه کرد ن پروژة 
معماری داخلی بنا است )URL11,   2020( )تصویر 4(. طبق اطالعیه 
منتشرشد ه توسط یونسکو، د ر مارس 2021، مسئولیت پروژة معماری 
و مرمت موزة ملی را شرکت  های »معماران H&A« و »آتلیه معماری و 
طراحی شهری« بر عهد ه د ارند . فرایند  انتخاب شرکت  های مذکور طی 
مزاید ة پروژة »موزه ملی زند ه است« و با مشارکت متخصصان نامد ار 
حوزة معماری، میراث مشترک، مهند سی و موزه  شناسی صورت گرفته 
است )URL10,  2021(. معمار »پابلو هرنو«6 به نمایند گی از کنسرسیوم 
شرکت  های مذکور اظهار د اشت که آنها د ر این پروژه نه تنها به د نبال 
مرمت کامل کاج میزبان موزه هستند ، بلکه باالبرد ن یکپارچگی موزه 
با باغ کوآنتا و سازمان د هی محیط و بستری گسترد ه و شامل    تر فضای 
 .)URL10, 2021(  از اهد اف پروژه می  باشد اطراف و د ربرگیرند ه آن 
این اطالعیه همچنین جوانب پیش بینی شد ة برنامة باززند ه سازی موزه 
را که توسط کارمند ان این موسسه قبل از آتش سوزی تهیه شد ه بود  
را د ر برگرفت. پروژة معماری د اخلی که د ر موزه د ر حال اجرا است با 
همکاری شرکت های مختلف صورت خواهد  گرفت و آنچه از این پروژه 
انتظار می رود  خلق موزه ای نوآورانه، پاید ار و قابل د سترس برای تاریخ 
طبیعت و انسان شناسی است که موجب باالرفتن د رک عموم از علوم 
و میراث فرهنگی شد ه و بوسیلة علم مخاطبین را به تامل د ر د نیای 
پیرامون خود  د عوت کرد ه و د ر عین حال آنها را به خیال پرد ازی سوق 
د هد . د ر تصویر )a-5( البی ورود ی نمایشگاه ها که عناصر معماری جد ید  
و قد یمی را ترکیب و با چینشی که آتش سوزی بنا را د ر روایت تاریخی 

.)URL40,  2020( ساختمان وارد  می کند ، قابل مشاهد ه است

1-2. ساختمان مکینتاش )مد رسه هنر گالسکو(
ساختمان مکینتاش د ر مد رسه هنرگالسکو )GSA( توسط چارلز 
رنی مکینتاش7  طراحی و د ر د و مرحله، بین 1899-1897 )ضلع شرقی( 
و 1909-1907 )ضلع غربی( ساخته شد . به طور گسترد ه به عنوان یک 
اثر تاریخی مهم بین المللی و شاهکار بی نظیر مکنتاش محسوب می شود  
اولین آتش سوزی ساختمان مکینتاش   .)Wilson, L. et al., 2018(
د ر23 می 2014 اتفاق افتاد . آتش از پایه ی ساختمان شروع شد  و به 

تصویر 4-  سقف موقت فلزی اجرا شده بر روی کل
)URL5, 2020( :ساختمان موزه ملی برزیل. مأخذ

تصویر 5- طرح باززنده سازی موزه ملی برزیل، a: نمایی از طراحی فضای داخلی موزه، b: مقطع عرضی،
)URL11, 2021( :طراحی دسترسی های ساختمان موزه به باغ کوآنتا. مأخذ :c

مریم زینال پور اصل و همکاران
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b

c
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سرعت به طبقات باال سرایت کرد . اگرچه آتش سوزی به سرعت تحت 
کنترل قرار گرفت، اما خسارت قابل توجهی به استود یوهای تاریخی و 
راه پله وارد  شد  )URL12, 2014(. گزارش های مرکز آتش نشانی نشان 
می د هد ، طراحی ساختمان به گسترش آتش سوزی و کشید ه شد ن آن 
به قسمت های مختلف کمک کرد ه است. د لیل اصلی آن نیز حفره های 
تهویه ی ساختمان بود ند  که پخش شد ن عمود ی و افقی آتش سوزی را 
سرعت بخشید ند . د ر پایان این آتش سوزی قسمت اعظم جبهة غربی 
ساختمانی که جواهر معماری گالسکو نامید ه می شد ، تخریب گرد ید   

.)URL13, 2014(
د ومین آتش سوزی چهار سال بعد  و د ر 15 ژوئن 2018 رخ د اد  )تصویر 
5(. میزان خسارت به حد ی بود که متخصصان امکان مرمت مجد د بنا 
را نامشخص می د انستند و اظهار د اشتند که بنا به طورکلی تخریب شد ه 
است. اگرچه متخصصان بنا را به به طور کامل آسیب  د ید ه ارزیابی و وجود  
امکان مرمت آن را نامشخص عنوان کرد ه بود ند ، با استفاد ه از تصاویر 
اخذشد ه توسط پهپاد ، میزان خسارت د اخلی بنا واضح تر شد  و برای حفظ 
نماهای د ر حال فروپاشی به خصوص قسمت جنوبی بخش های کوچکی 
که به نما فشار وارد  می کرد ند ، کنترل شد ند  )URL14,   2016( )تصویر 
6(.. پس از آتش سوزی اول د ر سال 2014 مرمت بنا به خاطر جمع آوری 
اطالعات و اسناد  ساختمان تا سال 2016 به تأخیر افتاد . تصمیم بر 
 آن شد  که بنا د قیقاً همانند  قبل بازسازی شود . گروه معماری پارک8

 برای نظارت بر مرمت بنا انتخاب شد . همچنین برنامه ی مستند سازی 
 د یجیتال از قسمت های د ر معرض خطر صورت گرفت. سارا مک کینون9

 مد یر پروژه معتقد  بود  که ترکیبی از طرح مکینتاش و عملکرد  بنا، 

برای پیشبرد  مرمت بنا د ر نظر گرفته شد ه است و اضافه کرد  که این 
ساختمان د ر سال 2016 م. مشابه طرح اولیه د ر سال 1910 م. خواهد  
شد . از عکس ها و اسناد  بایگانی شد ه و حافظه ی کارکنان برای بازسازی 
کمک گرفته شد . البته تغییرات تأسیساتی مانند  گرمایش از کف برای 
کتابخانه و سیستم اطفای حریق جد ید  برای ساختمان که شامل مه 
پاش نیز بود ، برنامه ریزی شد ه بود . پارتیشن هایی که د ر طی سالیان برای 

جد اسازی فضای استود یوها ایجاد  شد ه بود ، برد اشته شد . 
برای مستند نگاری ساختمان هنرهای گالسکو از د و روش لیزراسکن 
و فتوگرامتری با وضوح باال استفاد ه شد ه است )تصویر 7(. مستند نگاری 
اولین  از  پس  بالفاصله  آتش سوزی،  از  )قبل  مرحله  د ر سه  مجموعه 
آتش سوزی و پس از ایمن سازی و آواربرد اری پس از اولین آتش سوزی( 
صورت گرفته است. د ر سال 2008 م. مد یریت مد رسه با استفاد ه از یک 
لیزراسکنر شروع به اسکن کرد ن نمای بیرونی ساختمان کرد ه بود  که با 

وضوح متوسط انجام شد . البته این پروژه فقط نمای بیرونی ساختمان 
مکینتاش را شامل می شد  و از د اخل بنا لیزراسکن صورت نگرفت. پس 
از آتش سوزی سال 2014، برای ثبت سریع وضعیت موجود ، از لیزر 
اسکن استفاد ه شد . د ر طی شش روز از بخش های آسیب د ید ه 230 
د ر  و خارجی که  د اخلی  لیزراسکن صورت گرفت. قسمت های  مورد  
معرض خطر بود ند  لیزراسکن شد ند . این عملیات اخذ با لیزر اسکن 
با هماهنگی نزد یک آتش نشانی صورت می گرفت تا فقط محل هایی که 
برای اسکن کرد ن امن بود ند  برد اشت شوند  و امنیت گروه حفظ شود . 
مرحله ی سوم مستند نگاری ساختمان مکینتاش د ر ماه می 2015 آغاز 
شد . بعد  از آتش سوزی تا می 2015، ساختمان کاماًل ایمن شد ه و از آوار 
باقی ماند ه از آتش پاک شد ه بود . تیم مرمت تحت یک برنامه ی جامع، 
اسناد  د یجیتالی اسکن د اخلی و خارجی بنا را تهیه کرد . د ر این زمان، 
تمام فضای د اخلی لیزراسکن و عکاسی شد  که شامل 659 اتاق، راهروها، 
باالبرها، کمد ها و مجاری گرمایش بود . از انطباق تصاویر اخذشد ه بر روی 
ابرنقطه ها، مد ل سه بُعد ی با بافت و رنگ واقعی به د ست آمد . مستند ات 
د یجیتالی به د ست آمد ه از این طریق بسیار د قیق بود ه و امکان هر نوع 
 Wilson, L., et al,( می کنند   فراهم  را  د اد ه ها  بعد ی  تجزیه وتحلیل 

.)2018

1-3. کلیسای نوترد ام پاریس
کلیسای جامع نترد ام د ر سال 1163 میالد ی به د ستور اسقف اعظم 
پاریس که تحسین کنند ة معماری پیشرو عصر خود  بود ، بنا نهاد ه شد . د ر 
تاریخ 15 آپریل 2019 د ر کلیسای نترد ام پاریس آتش  سوزی شد ید ی 
رخ د اد ، به طوری که سقف و برج مرکزی آن فرو ریخت.  آتش  نشانان د و 
برج اصلی و ساختاری اصلی آن را نجات د اد ند  و آتش را پس از 5 ساعت، 
 .)URL15, 2015(  قبل سرایت به برج ناقوس شمالی متوقف کرد ند
آتش  سوزی منار مخروطی و قسمت عظیمی از سقف، شامل قسمت 
مشبک زیر شیروانی ساخته شد ه از چوب  های باستانی را تخریب کرد . 
د یوارهای سالن اصلی، جایگاه گروه ُکر و د و بازویی کلیسا آسیب  های 
شد ید ی از آب د ید ه و از لحاظ ساختاری سالم نیستند . برج ناقوس 

تصویر 6- کتابخانه ساختمان مکنتاش پس از آتش سوزی.
)Wilson, L., et al, 2018( :مأخذ

د ستورالعمل های حفاظت از میراث معماری د ر مواجه با سوانح آتش سوزی؛ 
با تکیه بر رهنمود ها و تجارب جهانی

تصویر 7- مدل سه بُعدی ساختمان مکنتاش در سال 2016.
)Wilson, L., et al, 2018( :مأخذ
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شمالی تا حد ود ی سوخته، اما ناقوس  ها سرجای خود  باقی   ماند ه  اند . ارگ 
مجلل کلیسای نترد ام )بزرگ ترین ارگ فرانسه( از این آتش  سوزی نجات 
یافته اما به علت آب و د ود ة سمی سرب که از سقف د ر طول آتش  سوزی 

بر روی آن نشسته، آسیب د ید ه و شرایطی وخیمی د ارد . 
زمینی  رباتیک  های  از  نترد ام،  کلیسای  اطفای حریق  عملیات  د ر 
و هوایی استفاد ه شد . یک ربات متحرک زمینی بنام »کالسئز« برای 
کمک د ر اطفای حریق و د و پهپاد  برای پایش د ر این عملیات به کار 
برد ه شد ند . کلوسس10 رباتی با 2/5 فوت )76≈ سانتی  متر( عرض و 
5/25 )1/60≈ سانتی  متر( طول است که قابلیت کنترل از راه د ور تا 
1000 فوت )305≈ متر( فاصله را د ارد . طبق گزارشات این ربات برای 
کمک د ر عملیات اطفای حریق کلیسا د ر هر د قیقه 660 گالن آب را از 
طریق لوله  ای موتوری به فضای د اخلی کلیسا پاشید ه است. این ربات به 
قیمت 1,100 پوند  د ر مقابل تشعشعات گرمایی مقاوم بود ه و تماماً ضد  
آب است. باتری آن 8 ساعت مد امت د اشته و قابلیت تجهیز شد ن به 
محموله  های اپتیکی مانند  انواع د وربین  ها و سنسورها و همچنین فن  های 
از موقعیت  های  افراد   برای نجات د اد ن  این ربات  را د ارد .  تخلیة د ود  
خطرناک طراحی شد ه است و هد ف از تولید  آن جایگزینی با نیروهای 
است  بود ه  آنها  فعالیت  پشتیبانی  و  برای حمایت  بلکه  نبود ه  انسانی 

.)URL16, 2019(
همچنین تشکیالت آتش  نشانی پاریس از د و پهپاد  تجاری مجهز 
به سنجند ه  های ترمال برای پایش و رد یابی نحوة انتقال آتش  سوزی 
استفاد ه کرد ند  تا از این طریق به مبد أ آتش  سوزی پی ببرند . امکان 
استفاد ه از د ید  هوایی به آتش  نشانان کمک کرد  تا بهترین برنامه را 
برای مقابله با آتش  سوزی تعیین کنند    )URL16, 2019(. این سازمان 
د ر پاسخ به اظهارنظرهایی که د ر آنها به لزوم استفاد ه از هواپیماهای 
اطفای حریق کلیسای نترد ام اشاره شد ه بود ، این پیشنهاد  را خند ه  آور 
 ارزیابی کرد ه و فروریختن حتی یک واحد  آب از هواپیمای کاناد ایر11

را  می شود   استفاد ه  نترد ام  جنگل  های  آتش  سوزی  اطفای  برای  که   
»معاد ل ریختن سه تن بتن با سرعت 250 کیلومتر بر ساعت« بر روی 
این بنا د انستند . د ر اد امه افزود ند : »د ر صورت انجام چنین کاری احتمال 
فروریختن برج  های کلیسا وجود  د اشت و خیساند ن ساختمان از باال از 
لحاظ تکنیکی غیرممکن و بی  فاید ه بود «، »همچنین ریختن 6,300 
لیتر آب بر روی کلیسا جان آتش  نشانان مشغول اطفای حریق را به خطر 
اثر  بنا د ر  امکان آسیب  د ید ن همسایگی  های  می  اند اخت.« »از طرفی 
 )URL17,   2019( » برخورد  سنگ های د اغ خرد شد ه به وجود  می  آمد
»حتی استفاد ه از هلی  کوپتر برای 150 لیر آب  پاشی، شاید  تنها منجر 

به نجات د و برج کلیسا می  شد  و ممکن بود  صحن کلیسا فروریخته و 
پشت  بند های معلق از بین بروند « و به طورکلی »اگر از هواپیما برای 

آتش  نشانی استفاد ه می  شد  امکان فروریختن کل سازه وجود  د اشت«.
آند رو تالون12 استاد  د انشکد ه واسار و متخصص معماری گوتیک، از 
لیزراسکن برای اسکن کرد ن کلیسای نترد ام د ر سال 2013 استفاد ه 
کرد ه و یک نسخة د یجیتالی د قیق از این کلیسای گوتیک تولید  کرد  
که قابل استفاد ه برای بازسازی قسمت  های ازد ست رفتة کلیسا د ر اثر 
آتش  سوزی است. وی از این روش برای فهمید ن خط فکری سازند گان 
و نحوه ساخت برخی از کلیساهای قرون وسطا د ر اروپا استفاد ه کرد  
نقطة  بیلیون  ها  از  استفاد ه  با  نترد ام  کلیسای  از  فضایی  نقشة  یک  و 
اند ازه  گیری شد ه توسط لیزر، تولید  کرد  )URL16,  2019( )تصویر 8(. 
مد ل د یجیتالی ایجاد شد ه توسط تالون برای اقد امات بازسازی ضروری 
بود  چراکه این مد ل د قیقاً منطبق بر اصل اثر بود ه و جزئیات د قیق آن 
را قبل از آتش  سوزی 2019 شامل می  شود . کلیسای نترد ام د ر طول 
هفت سد ه پیوسته د ر حال تغییر و اصالح بود ه و این فهم باعث پیچید ه 
به  واسطة  تالون  اما  است؛  شد ه  اثر  این  معماری  تاریخچة  فهم  شد ن 
لیزراسکن سه  بُعد ی، از تصمیمات سازند گان آن و ویژگی  های ناشناختة 
این سازة باشکوه پرد ه  برد اری کرد . به عنوان مثال، اسکن  های وی نشان 
  د اد  که  ستون  های د اخلی د ر انتهای غربی کلیسا مرتب نیستند . اقد امات 
بازسازی کلیسا ممکن است سال  ها به طول بیانجامد ، اما اطالعاتی که از 
طریق اسکن تالون به د ست آمد ه د ر این فرایند  بسیار ارزشمند  هستند . 
تالون اطالعات کلیسا را از 50 موقعیت مختلف اخذ کرد  تا به د رک 

هند سی سازه د ست پید ا کند . 

1-4. قصر شوری جو ژاپن
قلعه شوری جو د ر تپه  ای مشرف به شوری جو و بند ر »ناها«13 د ر 
شهر امروزی ناها، مرکز استان اوکیناوا14 قرار گرفته است. کاوش  های 
صورت گرفته د ر گذشته نشانگر این است که قلعه شوری جو د ر میانه 
یا انتهای قرن 14 م. ساخته و به علت مرکزیت سیاسی، حکومتی و 
فرهنگی تا سال 1879 م. بر عظمت و شکوه آن افزود ه شد . آتش  سوزی 
قلعه  د ر  ظهر،  از  قبل   2:30 ساعت  اکتبر 2019،   31 تاریخ  د ر  که 
شوری جو رخ د اد ، موجب تخریب بناهای بازسازی شد ه  پس از تخریب 
د ر جنگ جهانی د وم مجموعه شد . بیش از 400 اثر غیرقابل  جایگزینی از 
تاریخ و فرهنگ ریوکیو شامل، نقاشی  ها، آثار خطاطی، الک  های الکلی و 
منسوجات د ر این آتش  سوزی از بین رفتند  )URL18, 2019(. بالفاصله 

تصویر 9- تعیین موقعیت تصاویر ارسال شده برای بازسازی. 
.)URL19( :دیجیتال قصر شوری جو. مأخذ

تصویر 8- ابرنقطة سه بُعدی کلیسای نتردام در
)Tallon, 2013(  :سال 2013. مأخذ
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پس از آتش  سوزی، ژاپن بیان کرد  که قصد  مرمت مجموعه را د ارد  و 
نیرو و منابع زیاد ی را به اقد امات اضطراری الزم اختصاص د اد ه و این 
اقد امات شامل تحقیق جامع و مرمت قسمت  های آسیب د ید ة بقایای 
باستان  شناسی است. یک فهرست زمان بند ی عملیات نیز برای بازسازی 
عمارت سید ن تا پایان مارس 2020 م. تعیین شد  و اقد امات مربوطه 

.)URL17, 2019(  آغاز شد
بعد  از آتش  سوزی، محققین یک سایت اینترنتی برای جمع  آوری تصاویر 
قصر شوری جو از مرد م د ر سراسر جهان راه  اند ازی کرد ند  تا با استفاد ه 
از آنها قصر را برای نسل  های آیند ه بازسازی کنند . این پروژه که »قصر 
شوری جوی ما« عنوان گرفت، همچنین هد ف جمع  آوری تصاویر لحظات 
پر از زند گی د ر قصر شوری جو را د نبال می  کرد  تا از این طریق مرد م 
بعد ها بتوانند  از این خاطرات لذت ببرند . د ر پاسخ به این فراخوان، مرد م 
عکس  های خود  را به همراه خاطره  ها و پیام  های خود  ارسال کرد ند  و 
از این طریق 80,000 تصویر از 3,000 نفر جمع  آوری شد  )تصویر 9(. 
2128 تصویر با یکد یگر تطبیق د اد ه شد ه و برای بازسازی عمارت اصلی 
مجموعه مورد  استفاد ه قرار گرفتند . مد ل بازسازی شد ة نهایی د ر 23 
د سامبر 2019 م. به د ست آمد . تصاویر اخذشد ه توسط افراد  متفاوت و از 
زاویه  های مختلف باعث بازیابی سازة سه  بُعد ی اثر شد ، به گونه ای که انگار 

 .)URL19, 2019( واقعاً خاطرات آنها نیز به هم پیوست
اوکیناوا،  استان  د ولت  و  کابینه  د فتر  توسط  که  بازسازی  پروژة 
باوجود  چالش  های مضاعف ایجاد شد ه به  واسطة ویروس کرونا، اقد امات 
پاک سازی د ر این محوطه به صورت پیوسته اد امه یافت و آثار برجای ماند ه 
 URL20,(  از آتش  سوزی، د ر فوریه 2020 به روی عموم بازگشایی شد
2021(. بعد  از پاک سازی آوارها، یکی از فعالیت  های د ر محل، نجات و 
پاک سازی سفال  های قرمز سقفی »کاوارا« از بناهای سوخته بود  که 
 URL21,( شد   انجام  م.   2020 مارس  د ر  د اوطلب  نیروهای  توسط 
2020(. مهم تر از همه، آنها از احتمال ُکند شد ن فرایند  بازسازی مجموعه 
به  علت زمان  بر بود ن تولید  25,000 سفال مورد  نیاز اظهار نگرانی کرد ند .  
د رحالی که صنعت  گران اوکیناوا د ر حال تولید  سفال  های برند  جد ید  
پاک سازی  جهت  د اوطلب  ها  جذب  برای  جد ید   فراخوان  های  بود ند ، 
سفال  های برجای ماند ه تا تاریخ 24 د سامبر 2020 م منتشر شد . عالوه  بر 
سفال  ها، تهیة چوب با چالش مواجه بود . تنها بازسازی ستون  های اصلی 
عمارت سید ن، به 175 ُکند ه نیاز د اشته و مقد ار چوب مورد  نیاز برای 
بازسازی کلی هنوز برآورد  نشد ه است. د ر آخرین بازسازی قصر شوری جو، 
وارد کرد ن د رختان سرو تایوانی با مجوز وارد ات ویژه امکان  پذیر شد ه 
بازسازی  های د هة 20 و 30  از همان نوع د رخت ذکرشد ه برای  بود . 
میالد ی نیز استفاد ه شد ه بود . د رحالی که طبق اخبار منتشرشد ه برای 
بازسازی اخیر، از د رختان سرو ژاپنی تهیه شد ه از اوکیناوا و سایر جاهای 
ژاپن، استفاد ه خواهد  شد . د ر محافل تاریخی، بحث استفاد ة مجد د  از 
ستون  های اژد هایی که از آتش  سوزی اخیر با آسیب  د ید گی  های جزئی 
نجات  یافته مطرح است. بازسازی قصر شوری جو براساس آنچه قبل از 
آتش  سوز بود  به معنای قرارگرفتن ستون  های اژد هایی د ر جلوی عمارت 
اصلی و روبه  روی هم است، د رصورتی  که برخی از افراد  محلی معتقد ند  
که این بازسازی فرصتی است که قرارگیری اشتباه ستون  ها بعد  از آخرین 
بازسازی اصالح شود . طبق اظهارات کمیته معاینه فنی بازسازی عمارت 
اصلی قصر شوری جو د ر سال 2022 با هد ف اتمام د ر سال 2026 آغاز 

خواهد  شد . با توجه   به تجارب کسب  شد ه از آتش  سوزی اخیر، تمهید اتی 
مانند  نصب اسپرینکلرها و سایر تجهیزات مناسب و به  روز برای استفاد ه 

.)URL20, 2021(  د ر کاربری   مربوطه د ر نظر گرفته خواهد

1-5. جمع بند ی حاصل از بررسی تجارب جهانی؛
اهمیت مستند  نگاری د ر حفاظت و بازسازی میراث معماری

بررسی تجارب جهانی حفاظت پس از سانحة آتش  سوزی د ر میراث 
جهانی نشان   می  د هد ، آنچه د ر وهلة اول حائز اهمیت می  باشد ، د اشتن 
اطالعات و مستند ات د قیق و صحیح از این آثار است. چراکه د ر مواجه 
از   جمله:  حفاظت  اولیه  مراحل  طی کرد ن  از  پس  حواد ثی  چنین  با 
نگهد اری، محافظت و مستحکم  سازی، برای انجام اقد امات مرمتی و د ر 
صورت نیاز بازسازی با تأکید  بر اصالت و یکپارچگی، د اشتن اطالعات 
د قیق از حالت اصیل و اولیه بنا از ملزومات اساسی است. از آنجایی 
که نسخه  های فیزیکی اسناد  همانند  خود  آثار آسیب  پذیر هستند ، تهیة 
مستند ات یکپارچه و کامل د یجیتالی از میراث جهانی ضروری می  نماید . 
مستند ات د یجیتالی امکان مرمت یا بازسازی فیزیکی و د یجیتالی میراث 
جهانی را با حفظ اصالت و یکپارچگی فراهم می  سازند . حتی زمانی که بنا 
بر د الیلی، تصمیم مبنی بر عد م بازسازی به شکل اولیه یا ایجاد  تغییر د ر 
ساختار یا مصالح بر اساس نیازهای امروزی و با استفاد ه از تکنولوژی  های 
جد ید  اتخاذ شود ، وجود  نسخه  ای د یجیتالی از این آثار د قیقاً به همان 
شکل اصیل خود ، امکان حفظ و انتقال اطالعات و آموزه  های اثر را به 
برای  نوین  فناوری  های  از  استفاد ه  می  کند .  تضمین  آیند ه  نسل  های 
مستند سازی د قیق و صحیح این آثار و همچنین کاربرد  تکنولوژهای 
پیشرفته جهت اطفا و پایش وضعیت د ر اثنا و پس از آتش  سوزی از موارد  
حائز اهمیتی است که د ر حفاظت هرچه بیشتر آثار بررسی شد ه مؤثر 
بود ه  اند . بخصوص د ر موارد ی که د سترسی به اثر محد ود  یا غیرممکن 

بود ه و یا خطرات جانی د ر پی د اشته باشد .
می  توان از بررسی تجارب جهانی به این نتیجه د ست یافت که هر چه 
یک اثر د ارای مستند ات یکپارچه و کامل  تر بود ه و اطالعات مربوط به 
مصالح، فن ساخت و تغییرات به وجود  آمد ه د ر گذر زمان، قابل د سترس 
باشد ، امکان مرمت و بازسازی این آثار با حفظ اصالت و یکپارچگی 
میسر می  باشد . بد ین منظور استفاد ه از روش های نوین د ر مستند سازی 
مانند  لیزراسکن و فتوگرامتری پیشنهاد  می  شود . همچنین پیش  بینی 
تجهیزاتی همچون ربات  های اطفای حریق برای زمانی که د سترسی برای 
ماشین  ها و سایر تجهیزات اطفای حریق محد ود  بود ه یا برای آتش  نشانان 
خطر جانی ایجاد  می  کند  و همچنین به کارگیری پهپاد  برای ارزیابی 
موقعیت و پایش چه د ر اثنا آتش  سوزی و چه پس از اطفای حریق بسیار 
تأثیرگذار قلمد اد  می گرد د . بد یهی است، که هرچه میزان د اد ه ها و اسناد  
از یک بنای تاریخی کامل تر، د قیق تر و همچنین صحیح و یکپارچه 
باشند ، امکان حفاظت و مرمت از آن بنا د ر مواجهه با آتش سوزی بیشتر 
می شود . این اطالعات امکان شناخت هرچه بیشتر اثر را فراهم کرد ه و 
موجب آشکار شد ن نکات قوت، ضعف و ویژگی های منحصربه فرد  و 
جزئیات آن می شود . شناخت د رست و کامل این آثار امکان فراهم آورد ن 
شرایط پیشگیری، مقابله و محافظت پس از سانحه را د ر میراث معماری 

محیا می کند  )جد ول 1(.
با توجه به اهمیت بنا باید  میزان مستند سازی مربوط به بنا تعیین 
شود . طبیعی است که هرچه بنا د ارای اهمیت بیشتر از نظر هنری، 

د ستورالعمل های حفاظت از میراث معماری د ر مواجه با سوانح آتش سوزی؛ 
با تکیه بر رهنمود ها و تجارب جهانی
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اجتماعی، فرهنگی، تاریخی و غیره. باشد  میزان مستند اتی که از بنا 
ثبت می شود  باید  د قیق تر و د ر مقیاس کوچک تری باشد . هرچند  این 
مثال  برای  د ارد   بستگی  نیز  آن  و جزئیات  بنا  به خود   مستند نگاری 
جزئیات یک محراب با گچ بری زیبا با یک بنای بد ون تزئینات و د ارای 
ابعاد  بزرگ متفاوت است. د ر هرصورت هرچه مستند نگاری بیشتری از 
بنا صورت گیرد  و د اد ه های اطالعاتی د ر مورد  تمام قسمت های بنا بیشتر 
باشد ، حفاظت و د ر صورت سانحه مرمت د قیق تر و حرفه ای تری انجام 

خواهد  گرفت.
پایگاه د اد ه می تواند  شامل تمام نقشه ها، مستند ات تاریخی، عکس های 
تاریخی و اسناد  ثبتی باشد . این د اد ه ها د ر پایگاه د اد ه طبقه  بند ی شد ه 
و یک منبع اطالعاتی جامع را برای هر بنا و یا مجموعه ی تاریخی ایجاد  
می کند . پایگاهی که د ر آن امکان جست وجو د ر فرمت های متفاوت 
فراهم باشد . از د یگر مزایای ایجاد  پایگاه د اد ه می توان به موارد  زیر توجه 

کرد :
 د سترسی راحت و سرعت بیشتر د ر د سترسی د اد ه
 فراهم شد ن امکان بررسی و تحلیل اثر د ر بُعد  زمانی
 ساختارمند   کرد ن د اد ه ها و ایجاد  لینک های معنی د ار

 امکان به  روزرسانی د اد ه ها مطابق با پیشرفت روز تکنولوژی
 امکان پایش و مد یریت آثار

 امکان تولید  پرینت  های سه بُعد ی آثار
 فراهم  شد ن امکان حفاظت د یجیتال از آثار

2- حفاظت از میراث معماری د ر مواجهه با سانحة 
آتش  سوزی

ساختار  های پیچید ه و کمبود  استاند ارد های حفاظت از آتش   سوزی، 
آسیب رسان  و  جد ی  خطرات  با  را  فرهنگی-تاریخی  آثار  از  بسیاری 
آتش  سوزی نظیر: شعله، حرارت، د ود ، آلود گی، ریزش جزئی و یا تخریب 
کلی مواجه کرد ه است. با توجه به نمونه های مورد ی بررسی  شد ه د ر 
قسمت قبل می توان گفت اصلی  ترین فاکتورهای ذاتی بناهای تاریخی 
که آنها را د ر مواجهه با آتش  سوزی آسیب  پذیر می  کند ، عبارت اند  از: 
کاربرد  مصالح اشتعال  پذیر، مقاومت حرارتی پایین اجزای ساختمانی، 
و  عمود ی  بازشوهای  گرما،  و  د ود   هد ایتگر  و  تنگ  فضاهای  وجود  
ارتباط مستقیم بین طبقات مجاور و محد ود یت د سترسی هنگام وقوع 
آتش سوزی. این د ر حالی است که عد م وجود  سیستم  های حفاظتی 
فعال مانند : حسگر آتش  سوزی خود کار، سیستم هشد ار آتش  سوزی، 
سیستم اطفای حریق خود کار، سیستم کنترل د ود  و غیره نیز امکان 
اطالع رسانی و اقد ام به موقع د ر هنگام رخ د اد  این سانحه را به حد اقل 
به  توجه  با  بد ین   ترتیب   .)Sri Devi & Sharma, 2019( می رسانند  
موارد  ذکرشد ه و مطالعه ی نمونه های مورد  بررسی، حفاظت از میراث 
معماری د ر برابر آتش سوزی د ر این پژوهش د ر سه فاز قبل، حین و پس 

از سانحه مورد  بررسی قرار گرفته می شود .

2-1. فاز یک: پیشگیری قبل از سانحه
اقد امات پیشگیرانه، تد ابیر و عملیاتی هستند  که به منظور جلوگیری 
و  انجام شد ه  احتمال گسترش  آن،  کاهش  یا  و  آتش سوزی  از شروع 
به عنوان یکی از مراحل مهم حفاظت از میراث معماری د ر مقابل سوانح 
آتش سوزی د ر نظر گرفته می شوند . د ر فاز پیش گیری قبل از سانحه، 
رعایت استاند ارد ها و د ستورالعمل هایی که د ر اد امه به آن پرد اخته شد ه 
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  سوزي در مواجهه با سانحه آتش مؤثرکارهاي نوین و راه  سوزي زمان وقوع و علل آتش  نمونه موردي
اتصال کوتاه در سیستم تهویه سالن  - 2018  موزه ملی برزیل

  کنفرانس طبقه همکف
سوزي و جلوگیري از پیشروي آنرصد مسیر انتشار آتش-1
  استفاده از پهپاد براي: -2

i.سوزي  پایش مسیر انتشار آتش حین آتش
ii. سوزي پس از آتش مانده يبرجاپایش وضعیت آثار

سـوزي در   المللی براي مدیریت خطر آتش سمینار بینبرگزاري -3
و تدوین بیانیۀ ریوداژانیرو میراث فرهنگی

توسط بازدیدکنندگان براي بازیابی  اخذشدهاستفاده از تصاویر -4
و ایجاد امکـان بازدیـد مجـازي از حالـت      رفته ازدستاطالعات 

  سوزي موزه قبل از آتش
از فوم در  شده خارجزا  اي اشتعالگازه -م. 2014  ساختمان مکینتاش
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جد ول 1-  جمع بند ی تجارب جهانی د ر مواجهه با سانحة آتش سوزی د ر میراث معماری
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است، می تواند  تا حد  قابل  قبولی نجات بخش بناهای تاریخی از آسیب های 
ممکن آتش سوزی باشد . 

2-1-1.  استاند ارد های پیشگیری 
برای هر میراث معماری یک کارمند  یا مستخد م )با تعیین جانشین( 
باید  به عنوان مسئول ایمنی د ر مقابله با آتش  سوزی وجود  د اشته باشد . 
این مد یر ایمنی د ر برابر آتش  سوزی، که ممکن است مسئول امنیت و 
سالمتی نیز باشد ، بایستی اولین اقد ام کنند ه و سرپرست تمامی جوانب 
استراتژی یا پالن پیشگیری یا اطفا بود ه و با کارکنان سازمان آتش  نشانی 
و مشاورین حرفه  ای مانند  معماران، نقشه  برد اران، مهند سین، برنامه  ریزان 
و متخصصین حوزه میراث  فرهنگی و همچنین نمایند گان شرکت  های 
بیمه باشد . استراتژی باید  همواره تحت تمرین و بازبینی بود ه و تمامی 
خطر  کاهش  اصلی،  هد ف  گرد ند .  ثبت  باید   انجام شد ه  فعالیت  های 
وقوع آتش  سوزی با انجام اقد امات پیشگیری سیستماتیک است. بد ین 
منظور باید  یک مجموعة متعاد ل و بهینه از اقد امات سازمانی، فنی و 
فیزیکی به کار گرفته شود . د ر طراحی پالن پیشگیری، ماهیت استراتژی 
پیشگیری و اطفای حریق بایستی انعطاف  پذیر باشد  و فارغ از استاند ارد ها 
و قوانین عملی سختگیرانه تنظیم و تجویز گرد د . اقد امات ایمنی د ر برابر 
آتش سوزی، د ر هر مورد ، باید  به طریقی صورت بپذیرد  که راه  های الزم 
برای فرار را تضمین کرد ه و هم زمان به ارزش  های ملموس و ناملموس 
اثر آسیب نرساند . به منظور اجرای استراتژی  های تعیین شد ه، تغییرات 
ساختاری مورد  نیاز د ر این آثار، بایستی با تأکید  بر پیش  گیری، آماد گی 
و هوشیاری باشد ؛ همچنین نصب سیستم  های مکانیکی، الکتریکی یا 
سایر سیستم  های مرتبط با پیشگیری، تشخیص و اطفای حریق باید  
با مشورت و همکاری مقامات مسئول میراث معماری انجام شود . هد ف 
هماهنگی های مذکور، به حد اقل  رساند ن مد اخالتی فیزیکی و ساختاری 
د ر آثار است. بنابراین پالن پیشگیری مطلوب، رویکرد ی سیستماتیک 
د ارد  و با توجه به ارزش  ها و ویژگی های هر اثر، مجموعه  ای منعطف از 
اقد امات سازمانی و فنی را به کار می گیرد ؛ به طوری که ضمن رعایت 
قوانین و الزامات ایمنی نیاز به اقد امات گسترد ة فیزیکی نیز کاهش یابد . 

2-1-2.  اقد امات فنی پیشگیرانه
اقد امات حفاظت از میراث معماری د ر برابر بالیای طبیعی باید  با 
بناهای  تقویت  یا  ارتقا  و  ارزیابی  تهیه مشخصات و د ستورالعمل  های 
تاریخی آغاز شود . ضروری است که هر اقد امات مذکوری که با هد ف 
بهبود  مقاومت ساختمان انجام می شوند ، منجر به مد اخله غیرقابل قبول 
و غیرقابل بازگشت و یا از بین رفتن ویژگی  های منحصربه  فرد  و ارزش های 
برجستة بنا نشود . برای د ستیابی به این هد ف، اطمینان از بررسی و 
ثبت کامل و بازرسی و د رک د قیق از بنای تاریخی، همچنین سیستم 
ساختاری و مصالح و تکنیک  های ساختمانی، تکامل و تاریخچه و حفاظت 
از آن مهم است. اقد امات پیشگیرانه د ر د و مقیاس صورت می گیرند ؛ الف( 
سایت اختصاصی اثر- کارهای تعمیر و نگهد اری، بهسازی و اضطراری 
ساختمان یا اثر تاریخی )د و مورد  اول به صورت منظم یا برنامه ریزی شد ه 
انجام می  شود  و سومین مورد ، اگرچه از قبل آماد ه شد ه است، اما د ر زمان 
بروز یک فاجعه انجام می  شود (، و ب( سایت عمومی - کنترل محلی یا 
منطقه  ای، و تغییر د ر الگوهای استفاد ه از زمین و اقد امات و اقد امات 
پیشگیرانه محلی یا منطقه  ای )برای برنامه  ریزی و اجرا به عنوان بخشی 

از یک برنامه هماهنگ برای به حد اقل رساند ن تکرار بالیای خاص مانند  
سیل، بهمن، گل  رود  و لغزش زمین(. این د ر حالی است که نگهد اری 
خوب تنها موثرترین روش برای کاهش میزان آسیب یا خسارت احتمالی 
شناخته می شود . بنابراین، ضروری است که کارهای تعمیر و نگهد اری 
با کیفیت، به صورت د وره  ای پس از بازرسی  های منظم )د ر یک چرخه 
حد اقل پنج تا د ه ساله( و با استفاد ه از تکنیک ها و مواد  سنتی و سازگار 
اند یشید ه، تعیین و انجام شود . کلیه تغییرات د ر نظر گرفته شد ه برای 
بهبود  مقاومت باید  پس از انجام تحقیقات تجربی، تحلیلی و مقایسه  ای 
د ر مورد  میراث معماری پذیرفته شد ه و باید  د ستورالعمل  های فنی تولید  
کند . موارد ی که بایستی برای تنظیم د ستورالعمل های فنی مورد  بررسی 
قرار گیرند  عبارت اند  از: مقاومت سازه  ها و مصالح تاریخی، مفاهیم و 
– و مصالح مختلف  رفتار سازه  ها  مقاومت،  بهبود   تاریخی  روش های 

و  پیامد ها  غیره،  و  خاکی  سنگی،  آجری،  سازه  های  چوبی،  قاب  های 
رفتارهای احتمالی نقص  های ساختمانی د ر صورت بروز یک سانحه د ر 
اثر عوامل د رونی یا خارجی، ارزیابی روش ها و روش های تقویتی مد رن 
پیشین، ارزیابی سطوح مختلف شد ت سانحه و د فعات تکرار آن. معیارها 
و اصول تولید شد ه با توجه به موارد  مذکور، باید  تعیین  کنند ة میزان 
اقد امات پیشنهاد شد ه باشند  به طوری که این اقد امات به صورت کلی یا 
جزئی با ارزش های برجستة آثار مغایرت ند اشته و د ر یکپارچگی آن 
اختالل ایجاد  نکند . طبق این معیارها تکنیک  ها و مصالح  های سنتی بر 
روش های مد رن و مصالح جد ید  ارجحیت د اشته  و د ر صورت استفاد ه 
از مصالح و تکنیک  های جد ید  بایستی حتی االمکان با قسمت  های اصیل 
موجود  همخوانی د اشته، با د وام و  برگشت  پذیر باشد . د ر صورت عد م 
امکان تحقق این شرایط، پیشنهاد  ها جایگزین باید  مورد  بررسی و ارزیابی 
قرار گیرند . این د ر حالی است که هر بنا و اقد امات پیشنهاد ی باید  
براساس شایستگی  های خود  ارزیابی شوند  و اقد امات نه تنها طبق یک 
کد  تعیین شد ه، بلکه با  د ر نظرگرفتن روش  هایی حساس  تر با به کارگیری 
شود .  انجام  آن  عملکرد ی  الزامات  براساس  و  توسعه یافته  تکنولوژی 
اقد امات پیشنهاد ی با توجه به ارزیابی  های واقع  بینانه از وقوع و شد ت 
سانحه طراحی  شد ه و با توجه   به سطوح مختلف خطر د رجه  بند ی شوند . 
ساختارهای نامناسب یا غیرمجاز موجود ، یا الحاقات و د خالت  های نابجا 
د ر صورت امکان بایستی با د ر نظرگرفتن مسائل قانونی و مالی حذف 
شوند . کلیه اقد امات اصالح و مقاوم  سازی باید  کاماًل مستند  باشد  و امکان 
بررسی طوالنی مد ت، با هد ف ایجاد  استاند ارد های بین المللی را فراهم 
کند . آماد ه  سازی برای اقد امات اضطراری د ر صورت بروز یک سانحه، 
باید  اقد امات خاصی ضروری و الزم را مشخص کند . همکاری با سایر 
برای  تد ارکات الزم  و  است  بسیار ضروری  نظامی  و  مد نی  مسئولین 
موارد ی چون: آتش  نشانی و حفاظت د ر مقابل آسیب  رسانی آب، اقد امات 
امنیتی فوری برای شمع و حائل  زنی، محصور کرد ن و تحت نظارت قرار 
د اد ن برای جلوگیری از: لغزش زمین و جریان آب، آلود گی  های معلق 
د ر هوا، شرایط جوی و فعالیت  های مجرمانة نامطلوب، مشخص کرد ن 
اشیا و سازه  های مهم، پاک سازی آثار مخروبه و توجه به ثبت موقعیت 
و نجات آثار شکنند ة جابجاشد ه و قابل حمل، اقد امات ضروری حفاظت 
و انتقال به مکان امن اشیای مهم، قابل حمل، جابجا شد ه یا شکنند ه، 
ثبت کامل ساختارهای آسیب  د ید ه ترجیحاً با استفاد ه از فتوگرامتری، 
برق  منابع  تأمین  ایمنی،  و  آتش  نشانی  تجهیزات  مجد د   جایگذاری 

د ستورالعمل های حفاظت از میراث معماری د ر مواجه با سوانح آتش سوزی؛ 
با تکیه بر رهنمود ها و تجارب جهانی
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اضطراری و حمل ونقل مناسب. اقد امات عمومی سایت باید  به شناسایی 
عناصر میراث معماری که بیشتر د ر معرض خطر حواد ث قابل پیشگیری 
مانند  سیل، ریزش بهمن و رانش زمین هستند ، منجر شود . د ر این 
موارد ، شیوه های رایج استفاد ه از زمین کشاورزی، جنگلد اری، ارتباطات، 
صنعت و توسعه عمومی باید  ارزیابی شود  و اقد امات اصالحی به منظور به 
حد اقل رساند ن خطر انجام شود . توجه ویژه باید  به جنگل زد ایی، استفاد ه 
ناد رست و تخریب خاک، استفاد ه و تنزل آب های زیرزمینی و سطحی 

صورت گیرد .

2- 1- 2- 1. راه کارهای غیرفعال برای حفاظت از بنا د ر آتش سوزی
و  ساختمانی  مصالح  از  استفاد ه  آتش  سوزی  از  غیرفعال  حفاظت 
طراحی  هایی است که از انتشار آتش   جلوگیری کرد ه و یا باعث کند ی آن 
می  شوند . حفاظت غیرفعال، شامل استفاد ه از: د یوار حائل آتش، د یوارهای 
جد اکنند ة آتش، سد های آتش، د رهای ضد  آتش و محفظه  های د ارای 
د رجه حرارت است. مفهوم اصلی حفاظت غیرفعال آتش  سوزی، استفاد ه 
از طراحی ساختمان د ر برای جلوگیری از گسترش آتش  سوزی تا اطفای 
حریق توسط سیستم حفاظت فعال آتش  سوزی )آب  پاش  های خود کار 

یا آتش  نشانی( است.
شرط معمول د ر مورد  بناهای تاریخی، کسب اطمینان از مقاومت 
قسمتی تعیین شد ه، برای حد اقل زمان الزم د ر برابر آتش و د ود  است. 
اگرچه بازشوها نقاط ضعف اصلی به حساب می  آیند ؛ د رهای اصیل به ند رت 
می  توانند  به مد ت حد اقل زمان مورد  نیاز د وام بیاورند . د ر برخی موارد  
امکان باال برد ن مقاومت د رها با استفاد ه از آستر و مهروموم با د خالت 
محد ود  د ر شخصیت و جذابیت آنها وجود  د ارد . اما اجرای این تکنیک  ها 
د ر موارد  آثار ظریف غیرقابل قبول و اجرا است. د ر مورد  د یگر که نتوان 
از یک روش حفاظت غیرفعال استفاد ه کرد ، ممکن است راه حل د یگری 
جز جایگزینی کامل وجود  ند اشته باشد . د ر ساخت  و  ساز ساختمان  های 
قد یمی ممکن است تمهید ات متنوعی برای جریان هوا، گرما و روشنایی 
حول سازه، معموالً به شکل د اکت یا شفت د ر نظر گرفته  شد ه باشد . 
لند ن15 کورت«  همپتون  »کاخ  آتش   سوزی  د ر  اخیر  تراژد یک  تاریخ 
 و  »قلعة وینزر« بارکشر16 د ر انگلستان، نشان د اد  که چنین کانال  هایی17

می  تواند  د ر انتشار و گسترش سریع آتش نقش د اشته باشد . 
یا  ضد حریق  سد های  آتش  متوقف کنند ة  یا  ضد آتش  د یوارهای 
مصالحی هستند  که از گسترش آتش جلوگیری می  کنند . مخصوصاً د ر 
میان ساختمان  هایی که د یوارهای مشترکی د ارند  متوقف کرد ن آتش 
اهمیت زیاد ی د ارد ، چراکه روند  انتشار آتش به ساختمان  های بعد ی 
را کند  می  کند . توقف آتش می  تواند  با استفاد ه از مصالح ساختمانی 
ضد حریق د ر اقد امات مرمت و نوسازی د ر قسمت  ها و فضاهای مخفی 
و کوچک صورت گیرد ، مانند  استفاد ه از عایق پشم معد نی. آتشی که 
به سقف نفوذ کرد ه )و آن را سوراخ  کرد ه( نباید  فرصت انتشار عمود ی 
به کف و سقف طبقات د یگر را د اشته باشد . سد های حفره18 از چنین 
اتفاقی جلوگیری می  کنند . د ر ساختمان  های تاریخی، این اقد ام معموالً با 
باالبرد ن برخی تخته  های کف برای ایجاد  امکان د سترسی انجام می  شود . 
د ر روش های جد ید  د ر حال توسعه برای حفاظت غیرفعال آتش19  سوزی، 
آتش بازد ارند ة  روکش  آتش20،  بازد ارند ة  مواد   مانند :  مصالحی   از 

 و روکش  های منبسط شوند ه21 استفاد ه می شود . این مواد  هنگامی که 
روی سطحی اعمال می شوند ، می  توانند  آتش را به مد ت بیشتر از یک 

ساعت ایزوله کنند  تا مأمورین آتش  نشانی فرصت کافی برای واکنش 
 .)Sri Devi & Sharma, 2019(  د اشته باشند

2-1-2-2. راه کارهای فعال22 برای حفاظت از بنا د ر آتش سوزی
آثار  برابر آتش سوزی د ر د اخل  هنگامی که حفاظت غیرفعال د ر 
مورد  توجه قرار گرفت، مرحله بعد ی بررسی اقد امات ایمنی فعال د ر 
برابر آتش سوزی است که ممکن است موجود  یا الزم باشند . به کارگیری 
سیستم های حفاظت د ر برابر آتش سوزی فعال، برای بهبود  عملکرد  بنا 

هنگام آتش سوزی، فقط باید  پس از بررسی موارد  زیر انجام شود :
 ضروریات: سیستم های آتش نشانی باید  مرکزی برای تحقق اهد اف 

حفاظت از جان، بناها و متعلقات آنها باشند .
با  متناسب  باید   نصب شود   که  هر سیستمی  مقتضیات خطر:   

خطرات د ر نظر گرفته شد ه باشد .
 مطابقت با قوانین: سیستم ها باید  مطابق با عملکرد  قابل اثبات و 

سایر استاند ارد های ایمنی مقررشد ه د ر قانون نصب شوند .
 مد اخالت حد اقلی: اتصاالت سیستم های آتش نشانی باید  شامل 

حد اقل د رجه مد اخله فیزیکی بر روی ساختار تاریخی باشد .
باید طوری طراحی  نصب شد ه  سیستم های  یکپارچگی:  به  توجه   

شوند  که با بافت تاریخی و جزئیات آن اد غام شوند .
فلسفه  طبق  باید   آتش نشانی  سیستم های           برگشت پذیری: 
برگشت پذیری23، نصب شوند  تا د ر صورت برد اشته شد ن، ویژگی های 

حفاظت شد ه ی بنا کاماًل سالم و د ست نخورد ه باقی بمانند .
برابر  د ر  مؤثر  ایمنی  اقد امات  هشد ار،  و  تشخیص  سیستم های 
برای  می توانند   که  هستند   موزه ها  و  میراثی  بناهای  د ر  آتش سوزی 
حفاظت از جان یا اموال نصب شوند ؛ هر د وی سیستم های مذکور باید  
مطابق آخرین نسخه استاند ارد های تعیین شد ه نصب شوند . هنگام نصب 
سیستم تشخیص و هشد ار د ر یک ساختمان تاریخی، هد ف باید  نصب 
حد اقل وسایل مد اخله گر باشد .د ر اد امه می توان به موارد  زیر نیز به عنوان 

راه کارهای عملی برای پیشگیری از سانحه اشاره کرد :
 منابع احتراق باید  شناسایی، حذف یا به حد اقل رساند ه شوند . 

 تمام قسمت  های ساختمان باید  از زوائد  و زباله پاک شود . 
 تأسیسات، اتصاالت و تجهیزات الکتریکی باید  به  کار گرفته شد ه و 
تعمیر اساسی شد ه و به  طور منظم آزمایش، به صورت صحیح نگهد اری 
شوند . مد ارهای برقی نباید  بیش از ظرفیت مورد  استفاد ه قرار بگیرند  و 
تجهیزات و سیم  کشی  های معیوب باید  تعویض شوند . توصیه می  شود  
که جعبه  های اصلی کابل و فیوز د ر یک اتاق یا فضای ضد   آتش جد اگانه 

قرار گیرند .
 از شعله  های مستقیم بد ون محافظ منابع گرمایشی یا روشنایی، 
مانند  شمع، مشعل، چراغ  های گازسوز و روشن کرد ن آتش یا اجاق گاز 
اجتناب شود . د ر موارد ی که استفاد ه از آنها مجاز است، باید  نظارت و 
کنترل د قیق وجود  د اشته باشد  و د ر صورت عد م مراقبت، تهیه محافظ 
د ر  حریق  اطفا  برای  مناسب  تجهیزات  تهیه  می  باشد .  الزامی  ایمنی 

مجاورت این منابع ضروری است.
 فقط کارگران آموزش د ید ه باید  مجاز به انجام کارهای  نگهد اری، 
تعمیر و بهسازی میراث معماری باشند . آنها باید  از اهمیت ساختمان یا 
متعلقات آن آگاه شوند  و توسط یک عضو ارشد  و مسئول کارکنان تحت 

نظارت قرار بگیرند . 
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 هاد ی  های رعد وبرقی که به د رستی طراحی و نگهد اری شد ه  اند  باید  
نصب شوند . 

 د ود کش  ها باید  مرتباً جارو شوند . همه اجاق  ها، لوله  ها  و د اکت  ها 
باید  د ر شرایط سالم و بی  عیب نگهد اری شوند . کلیه اجاق  ها، بخاری  ها 
و د یگ  های بخار باید  به طور منظم سرویس شوند  و از مواد  قابل احتراق 
حائل های  مناسب  محل  های  د ر  لزوم،  د ر صورت  و  شوند   پاک سازی 
و  تأسیسات  آشپزخانه  ها،  شوند .  د ید ه  تد ارک  ایمنی  و  آتش  سوزی 
موتورخانه  ها باید  همیشه د ارای تجهیزات مناسب برای اطفا حریق باشند  

و از این اتاق  ها به عنوان انباری استفاد ه نشود .
 سیگارکشید ن باید  د ر ابنیه تاریخی ممنوع شود  یا محد ود  به اتاق  ها 
یا مکان  های خاص محافظت شد ه د ر برابر آتش  سوزی باشد ، که تجهیزات 

آتش  نشانی و سیستم های هشد ار د ر آنها نصب شد ه باشد .
با آتش  افروزی عمد ی د ر نظر گرفته  برای مقابله  باید  مقرراتی   
شود ، بخصوص د ر ابنیه و محوطه  های آنها باید  از ترد د  افراد  غیرمجاز 
جلوگیری شود . کارکنان موقت و بازد ید کنند گان باید  مورد  بررسی و 

نظارت قرار گیرند  و مواد  اشتعال  زا و مواد  زائد  از د سترس خارج شوند .
باید  نصب شوند . حد اقل  اعالم حریق  و   سیستم های تشخیص 
ضروری نصب زنگ  های آتش  نشانی یا سیستم الکتریکی است. ترجیحاً 
مرکز  یک  به  و  نصب  اتوماتیک  حریق  تشخیص  فعال  سیستم  های 
اعالن خطر و آتش  نشانی محلی متصل باشد . هر حسگر   منفرد  بایستی 
به صورت جد اگانه قابل شناسایی بود ه و سیستم  ها باید  توانایی نظارت بر 
خطاها و اعالم خطرهای کذب را د اشته باشند . حسگرهای د ود ، گرما و 
شعله را می  توان به صورت الکتریکی یا راد یو لینک به مراکز اعالم خطر 
نصب و متصل کرد . بد نة حسگرها  بایستی نامحسوس و تا حد  امکان 
کوچک باشند  و از نظر شکل و رنگ به گونه ای باشند  که به ظاهر تاریخی 
میراث  های معماری خد شه  ای وارد  نشود . د ر بعضی موارد  ممکن است 
کاه گل یا روکش چوب برای استفاد ه د ر ساخت محفظه  های خارجی 
حسگرهای حرارتی پیشنهاد  شود . د ر همه موارد ، حسگرها و سیستم  های 
هشد ار باید  به طور صحیح و منظم نگهد اری شوند  و کارکنان مسئول 

برای د رک و مد یریت این سیستم  ها آموزش د اد ه شوند .

2-2. فاز د و: اقد امات حین آتش  سوزی تا هنگام مهار کامل 
حریق و تثبیت وضعیت بنا

عکس العمل سریع د ر هنگام حاد ثه به کم کرد ن آسیب های ناشی از 
آتش سوزی کمک می کند . تعیین موارد ی به عنوان د ستورالعمل هنگام 
آتش سوزی د ر بناهای تاریخی باعث ایجاد  اولویت عمل و ساماند هی 

عملیات نجات و اطفای حریق، و تسریع د ر انجام د قیق د ستورالعمل ها 
است. تحلیل کار تحقیقاتی د ر مورد  ارزیابی خطر آتش  سوزی نشان   

می  د هد  که مفهوم مقابله با آتش  سوزی باید  اهد اف: 

 کاهش خطر انتشار آتش  سوزی
 جلوگیری از گسترش شعله و د ود 

محل  د ر  حاضر  افراد   کامل  و  سالم  تخلیه  از  اطمینان   حصول 
آتش  سوزی

 Sri(  فراهم آورد ن بستر برای انجام اقد امات اضطراری را د نبال کند  
.)Devi & Sharma, 2019

2-3. فاز سه: اقد امات پس از آتش  سوزی
پس از اطفای حریق حد اقل اقد امات ایمن سازی به منظور مجاز شد ن 
ورود  افراد  به منظور بازیابی و انجام اقد امات تهیه فهرست موجود ی ها 
و نجات بخشی اموال و جان افراد  بایستی انجام شود . د ر فازهای اولیه 
بازیابی پس از آتش سوزی، بایستی یک ارزیابی اولیه24 از وضعیت بنا 
نیاز،  مورد   ابتد ایی  مستحکم سازی  برای  سریع  برنامه ریزی  به منظور 
مرمت یا بازسازی و یا مطالعات آتی انجام پذیرد . این بررسی باید  متوجه 

موارد ی از جمله: 
 نیازهای اضطراری شمع و حائل زنی

 جمع آوری شواهد ی د اّل بر عوامل محتمل آتش سوزی
 وضعیت و استحکام عناصر سازه ای و سیستم ها

 وضعیت عناصر غیرسازه ای و نازک کاری ها
)مانند  سیستم های   وضعیت سیستم های ساختمانی و خد مات 

تأمین برق، گرمایش، تهویه و لوله کشی ها(
 وضعیت پی های بنا و خاک مجاور آن

 وضعیت اشیای با اهمیت و اثاثیه ها
 تد ابیر پیشگیرانه مورد  نیاز برای جلوگیری از وند الیزم و د زد ی

 سهولت تعمیرات و قابل د سترس بود ن مصالح جایگزینی
 د سترسی به متخصصین باتجربه و ماهر و استاد کاران برای انجام 
تعمیرات فوری و مرمت و نیازسنجی برای ارزیابی با جزئیات و آزمایش 
 باشد . پس از انجام ارزیابی های اولیه، د ستورالعمل هایی از قبیل: حفاظت 
از آوار و بقایای برجای ماند ه، بررسی آوارها و قسمت های برجای ماند ه، 
جمع آوری مصالح قابل استفاد ه، مستند نگاری آوار و آثار برجای ماند ه، 
بررسی اسناد  و مد ارک بایگانی شد ه و تهیة گزارش برای بناهای بسیار 
با ارزش توصیه می شود  و الزم است که مورد به مورد  د ر مقیاس مناسب 

 .)Stove, 1998(  اعمال شوند

با بررسی پژوهش های پیشین د ر زمینة حفاظت میراث فرهنگی 
نامنقول د ر مواجهه با آتش سوزی، تجارب بین المللی، اسناد ، کد ها و 
د ستورالعمل های موجود  د ر سطح بین الملل، ارائة د و د سته د ستورالعمل  
برای مواجهه با آتش سوزی الزامی است )جدول 10(. د ستورالعمل های 
عمومی و د ستورالعمل های مختص به هر اثر. د ستورالعمل های عمومی 
به صورت کلی به تمهید ات، پیش نیازها و اقد اماتی می پرد ازد  که به صورت 
مشترک د ر تمامی میراث معماری قابل تعمیم و اجرا باشند . د ستة 
د وم شامل د ستورالعمل های خصوصی است که با توجه به کیفیت و 

ارزش های برجستة اثر و همچنین امکانات و شرایط موجود  د ر بستر اثر، 
تنظیم شد ه است. تهیه د ستوالعمل های خصوصی هر اثر، نیاز به شناخت 
و مستند نگاری کامل هر اثر د ارد  و  بد ون د اشتن اطالعات جامع ومانع 
امکان پذیر نیست. بد ین منظور نیز، تهیة پایگاه د اد ه از مستند ات هر 
اثر پیشنهاد  می شود . بر اساس مستند ات و د اد ه های موجود  است که 
د ر مرحلة حفاظت قبل از سانحه آتش سوزی امکان تهیه پالن فراهم 
و انتخاب صحیح نوع تجهیزات پیشگیری )فعال یا غیرفعال( د ر آثار 
انتخاب می شود ؛ د ر مرحله حفاظت حین آتش سوزی نیز د ر صورت 

د ستورالعمل های حفاظت از میراث معماری د ر مواجه با سوانح آتش سوزی؛ 
با تکیه بر رهنمود ها و تجارب جهانی

نتیجه
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وجود  مستند ات الزم و قابل شناسایی بود ن قسمت های حائز اهمیت 
می گیرد ؛  صورت  کارآمد تر  و  سریع تر  حریق  اطفای  اقد امات  بیشتر، 
همچنین د ر مرحلة حفاظت پس از سانحه، تنها براساس و د ر صورت 
وجود  مستند ات موجود  است که امکان محافظت، مرمت یا بازسازی آثار 
آسیب د ید ه از آتش  سوزی فراهم می شود . لذا این پژوهش ضمن ارائة 
د ستورالعمل های عمومی برای مقابله با سانحة آتش سوزی د ر میراث 

معماری، پیشنهاد  می کند  برای آماد گی پیش از سانحه، انجام اقد امات 
مؤثر حین آتش سوزی و همچنین فراهم شد ن امکان حفاظت پس از 
سانحه د ر این آثار، پایگاه د اد ه میراث فرهنگی نامنقول ایجاد  گرد د  تا 
عالوه بر موارد  ذکرشد ه، د ر صورت تخریب و عد م وجود  امکان حفاظت 
از آثار، حد اقل مستند ات یکپارچة آثار برای حفظ ارزش های معنوی آنها 

موجود  باشد .
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تصویر 10-  دیاگرام جمع بندی حفاظت از میراث معماری
در مواجهه با سانحة آتش سوزی.

پی نوشت ها

1. Roha W. Khalaf, Consultant Architect and Independent 
Scholar, Kuwait City, Kuwait.

2. Lecturer of Department of Architecture and Planning, 
Syiah Kuala University.

3. King João VI of Portugal, Brazil, and the Algarves.
4. Luzia Woman.  5. Bendego.
6. Pablo Hereñú.  7. Charles Rennie Mackintosh.
8. Park Architects. 9. Sara Mackinnon.
10. Colossus.  11. Canadair CL-415.
12. Andrew Tallon. 13. Naha Port.
14. Okinawa Prefecture. 
15. Hampton Court Palace, London.
16. Windsor Palace, Berkshire.

17. Viod.  18. Cavity Barriers.
19. ماد ة شیمیایی که به مصالح احتراق  پذیر اضافه می  شود  تا احتراق و 

سوخت آن را هنگامی که د ر معرض آتش قرار می  گیرد ، به تعویق بیاند ازد .
20. رنگ یا الک که روی سطوح احتراق  پذیر اعمال می  شود  تا احتمال 
احتراق و انتشار شعله را د ر سطح مصالح کاهش د هد . مانند  روکش  هایی که 

به منظور تمیزکرد ن یا رنگ کرد ن سطوح چوبی مورد  استفاد ه قرار  معموالً 
می  گیرد .

21. روکش  های منبسط شوند ه مواد ی هستند  که اگر د ر معرض گرما قرار 
گیرند  متورم شد ه و د ر نتیجه حجم آنها افزایش یافته و د ر نتیجه تراکم یا 
چگالی آنها کاهش می  یابد . زمانی که د ر معرض آتش  سوزی قرار گیرند ، پوشش 
حباب و فوم تولید  می  کند  و سپس به شکل یک سطح سوخته سفت می  شود . 
این روکش  های قابلیت تمیز یا رنگ شد ن د ارند .   از آنها معموالً برای باالبرد ن 

مقاومت د رهای چوبی استفاد ه می  شود .
22. Active.  23. Plug-in, Plug-out.

24. Recovery.
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One of the most destructive disasters of cultural 
heritage that can quickly and widely damage these 
structures is fire. In recent years, fire accidents have been 
devastating immovable cultural assets both nationally 
and internationally. The crucial and irreparable damages 
of these accidents have emphasized the necessity 
of considering preventive actions and solutions to 
deal with the issue of fire in architectural heritage. 
This research aims to propose guidelines to conserve 
architectural heritage in fire accidents by applying 
an analytical approach and based on investigating 
existing international experiences in this field, along 
with studying the standards of developed countries. 
These conservation guidelines can be implemented to 
conserve architectural heritage before, during, and after 
fire accidents. Accordingly, the National Museum of 
Brazil, the Glasgow School of Art )Scotland), the Notre 
Dame Cathedral in Paris )France), and the Shuri Palace 
in Japan are investigated as international experiences of 
fire accidents in this research. Finally, general guidelines 
have been proposed for international experiences with 
a focus on conserving architectural heritage from 
fire disasters. The results indicate the importance of 
integrated architectural heritage documentation in all 
stages of fire accidents in the conservation of architectural 
structures, including preventive actions, firefighting, and 
post-fire conservation plan. According to the studies 
conducted in previous research in the field of cultural 
heritage protection, international experiences, codes, 
and instructions, it is necessary to provide two categories 
of instructions appropriate to the characteristics of each 
building and the context in which it is well constructed. In 
the first category, general instructions can be used for all 
architectural heritage. In this category, basic instructions 
are used in each historical site. The second category 

includes instructions that are provided directly depending 
on the context of the building.In this article, the goal 
was to provide an introduction to protecting historical 
monuments against fire in the form of instructions. In the 
private category of this recipe, it is an obligatory issue 
to understand each building and its specific condition. 
Therefore, to have a complete understanding of each 
building, it is recommended to prepare a database for 
the building. In the preparation process of the building 
documentation and registering it in the database, it is 
possible to know the condition of the building during 
the fire. This knowledge increases accuracy during the 
accident and improves the protection measures of the 
building during the fire. This database also increases 
the possibility of reconstructing the building after the 
fire. Also, it can increase the efficiency of reconstruction 
even more. If there is a lack of documentation, it may 
not be possible to reconstruct the building. Thus, this 
study suggests that a database be created for architectural 
heritage to protect them in such accidents and it is always 
possible to reduce degradation and reconstruction. The 
database can contain all maps, historical documents, 
photographs, videos and registration documents. 
This data is categorized in a database and provides a 
comprehensive source of information for any historic 
building. The database should be available to search in 
different formats and types.
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