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شمار آتش سوزی ساختمان های شهری کشور روندی شتابان گرفته است . هر هفته خبر آتش گرفتن ساختمانی در 
گوشه ای شنیده می شود و البته خبرهای بیش تری هم ، که شاید بی ارزش پنداشته شوند پخش نمی شود . 

 آتش سوزی دوازدهم مرداد ماه هتل هجده طبقه ی آسمان شیراز در یکی از انبوه ترین بخش های این شهر دگربار 
با آن  از پدیده ی آتش و رویارویی  برابر پیش گیری  چالش ها و دشواری های ساختاری سامانه ی مهندسی کشور در 
را پیش روی مان گذاشت . آسیب های جانی ، زیست بومی و مالی این آتش سوزی ها به مرزی رسیده است که یک 
کنش ملی فراگیر و زود هنگام برای رویارویی با آن را بایسته ساخته است . چالش های فراروی ما در گفت مان آتش و 
آتش سوزی را می توان در هر سه گام تهیه و تدوین مقررات ملی وابسته ، انجام شدن درست و رسای مقررات نوشته 
و پذیرفته شده به هنگام ساخت ساختمان ها و نگه داری سامان مند کارهای انجام شده در چرخه ی بهره برداری از آن ها 

ردیابی و چاره جویی کرد . 
برابر  پایداری خوبی در  نبودند و  با مصالحی ساخته می شدند که بیش ترشان اشتعال زا   در گذشته ساختمان های ما 
برپایی  برای   .  .  . و  ، خاک  ، آهک  ، گچ  ، سیمان  ، سنگ  ، آجر  مانند خشت  به کارگیری مصالحی   . آتش داشتند 
نیازهای  بایسته ترین  فراهم سازی  برای  برقی  و  مکانیکی  تأسیسات  سامانه های ساده ی  از  بهره گیری  و  ساختمان ها 
بهره برداری کنند  گان ، شرایطی را پدید آورده بود که آتش سوزی ، بیش تر در کشتزارها ) به ویژه در موسم برداشت 
فرآورده ( ، کارخانه ها ، انبارها ، جنگل ها ، لوله های ترابری نفت و گاز و انرژی دیده می شد و در ساختمان های شهری 
شمار و گستره ی آسیب رسانی آن بسیار کم تر بود . دگرگونی های کیفی پدید آمده در سیستم شهرسازی و گسترش 
بلندمرتبه سازی ، با آن که امکانات زیستی و کاری بیش تری برای شهروندان پدید آورد ، چالش ها و گزندهای جدیدی را 
نیز همراه داشت . همان گونه که رشد ناهماهنگ عناصر پایدار شهری چالش های گوناگونی فراروی شهروندان گذاشت، 
بی توجهی به بایستگی رویش هماهنگ همه ی نیازهای پایه ای ساختمان و بهره برداری کنندگان از آن هم پیامدهای 

منفی بسیاری به جا گذاشت . 

...ودیگرآتشیهمباز

اردشير ديلمی
کارشناس ارشد عمران
عضو شورای دبیران
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 می توان گفت که تا پیش از زمین لرزه ی رودبار و منجیل ، کمابیش به هیچ یک از نیازهای فنی و کاربری ساختمان های 
بلندمرتبه ، به ویژه در طرح های غیر عمرانی توجه چندانی نمی شد . تکانه ی سهمگین برآمده از این زمین لرزه و هم زمانی 
را در  برابر زمین لرزه  استاندارد 2800 ، ضرورت طراحی ساختمان ها در  ابالغ نخستین ویرایش  با چاپ و  نسبی آن 
جامعه ی فنی - مهندسی کشور و در میان مسئوالن ساخت وساز ، کمابیش نهادینه کرد . اگرچه نخستین گام های این 
گرایش به سوی ساختمان های کوتاه پایه برداشته شد ، ولی گام به گام و با روان شدن بهره گیری از افزارگان رایانه ای 
و نرم افزارهای محاسباتی در طراحی و محاسبه ی ساختمان ها ، به سویه هایی از طراحی ساختمان های بلندپایه برای 
پایداری در برابر زمین لرزه هم پرداخته شد . با وجود پیشرفت های نسبی درخوری که در زمینه ی طراحی ساختمان ها 
در برابر زمین لرزه پدید آمده است ، ولی هنوز هم این نگرش از طراحی و محاسبه ی سامانه ی سازه ای اصلی برنده ی 
بارهای جانبی به همه ی بخش های برپادارنده ی یک ساختمان و ریزگان اجرایی آن گسترش نیافته است . فزون برآن، 
انجام شدنی برای کمینه کردن امکان بروز آتش سوزی های پسا زمین لرزه و کاهش آسیب های پدیدار شده  ضوابط 

توسط آن ها در سازوکارهای مهندسی ما جا نیفتاده است . 
 گسترش فرهنگ فنی - مهندسی طراحی ساختمان ها برای پایدار ماندن در زمین لرزه ها ، دگرگونی مهمی در روند 
این  سویه های  مهم ترین  از  یکی   . آورد  به وجود  کشور  ساختمان های  سازه ی  اجرای  حدودی  تا  و  سازه ای  طراحی 
دگرگونی، جایگزین شدن مصالح سنتی سنگین با گونه های مصالح سبک و گسترش فرهنگ فنی سبک سازی بود . 
شوربختانه خط مشی سبک سازی ، که از دیدگاه سازه ای سودهای بسیاری در پی داشت ، به صورت همه سویه مورد 
نگرش قرار نگرفت . برآیند این سبک سازِی یک سویه آن شد که بسیاری از نیازها و ویژگی های پایه ای ساختمان های 
بلندپایه ی شهری ، نادیده گرفته شود ، که مهم ترین شان ، ویژگی های آتش پادی ، آواگیری و انرژی بری ساختمان ها 
بود . گسترش به کارگیری گونه های فرآورده های فلزی ، سلولزی ، پلیمری ، ترکیبی و اجرا نشدن ریزگان های مناسب 
برای نگه داری آن ها در برابر آتش ، گزندها و آسیب های آتش سوزی در ساختمان های تازه ساز را بیش تر کرده است . 

 برای رویارویی با چالش های برآمده از بیش تر شدن امکان رخداد آتش در ساختمان های موضوع قانون نظام مهندسی، 
سومین مبحث مقررات ملی ساختمان با عنوان » حفاظت ساختمان ها در مقابل حریق « در سال 1388 چاپ و ابالغ 
شد . این ویرایش ، تنها به شناساندن » راه های خروج از بنا و فرار از حریق « پرداخته بود . کمیته ی تخصصی مبحث، 
در روشن گری چرایی چنین گزینشی ، در ویرایش پسین آن ، چنین نوشت : » . . . در نخستین مرحله از تدوین و 
تصویب مقررات ملی حریق ، تأمین ایمنی الزم برای » حفظ جان انسان ها « مورد تأکید بود و به همین دلیل در آن 
مرحله مقررات و ضوابط مربوط به » راه های خروج از بنا و فرار از حریق « که از بیش ترین اهمیت و تأثیر در این راستا 

برخوردار بود ، تدوین و پس از تصویب نهایی در شورای تدوین مقررات ملی منتشر شد . « 
 البته بزرگواران کمیته ی تخصصی مبحث سوم هیچ گاه به پرسش های گوناگون جامعه ی مهندسی ، از جمله پرسش های 

زیر پاسخی درخور ندادند :
1ـ مگر می شود مبحثی با نام » حفاظت ساختمان ها در برابر حریق « نام گذاری شود ؛ ولی در آن حتی یک گزاره یا 
بند درباره ی سازوکارها و چگونگی » حفاظت « ساختمان ها در برابر آتش سوزی بازگو نشود و تنها به شناساندن راه های 
برونشد از ساختمان و گریز از آتش ، آن هم پس از شعله ور شدنش بسنده کند؟ در 75 صفحه ی این مبحث ، حتی یک 
واژه وابسته به تأسیسات مکانیکی و برقی مرتبط با آتش سوزی و نگه داری ساختمان ها در برابر آن گفته نشده است . 
این ویرایش مبحث سوم مقررات ملی با نادیده گرفتن بسیاری از نکته های در پیوند با یکی از پایه ای ترین گزندهای 
فراروی ساختمان های بلندپایه ی رو به فزونی کشور ، نه چاره ای برای پیش گیری از بروز این پدیده اندیشیده بود و نه 

برای خاموش کردن به هنگام و شتابانش راه کاری داده بود ؛ 
2ـ حتی اگر گفته ی پیشین بزرگواران این کمیته را هم بپذیریم ، روشن نیست که آن ها بر چه پایه ای پنداشته اند که 
تنها با شناساندن » راه های خروج از بنا و فرار از حریق « و بی آن که به دیگر سازوکارهای مرتبط بپردازند ، می توانند 

ایمنی الزم برای پاسداری از جان انسان ها در برابر آتش را فراهم کنند ؟
 در زیر بند 3ـ1ـ2ـ2 ویرایش نخست چنین نوشته شده بود : »برای بناهای موجود که پیش از ابالغ این مقررات احداث 
شده و امکان تطبیق با این ضوابط را ندارند ، مقررات الزم در آینده تدوین خواهد گردید .« . آینده ی ناروشنی که با 

گذشت ده سال ، هنوز فرا نرسیده است و هیچ کس هم آگاه نیست که چه روزی فرا خواهد رسید ؟ 
 راستینه  آن است که این گفته ی بزرگواران کمیته ی تخصصی و شورای محترم تدوین ، هیچ گاه نتوانست به پرسش های 
بنیادین جامعه ی مهندسی کشور درباره ی چرایی دیرکرد دور و دراز تهیه و چاپ این مبحث بسیار مهم و درون مایه ی 
بسیار سست و نابسنده اش ، پس از آن همه دیرکرد پاسخی درخور بدهد . چرایی راستین را باید در بنیان ها و نگرش های 
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نادرست حاکم بر روند تهیه و تدوین مقررات ملی ساختمان کشور دانست که در نوشتارهای گوناگون نشریه ی گزارش 
بارها به آن پرداخته شده است .

اجرای   « : این گزاره شروع می شود  با  این مبحث  . پیش گفتار  این مبحث در سال 1392 چاپ شد   ویرایش دوم 
تأسیسات برقی و مکانیکی در ساختمان ها ، استفاده از مصالح سوختنی ، توسعه ی شبکه های انرژی ، برق و گاز و 
توجِه  دلیل  به همین  و  احتمال آتش سوزی در ساختمان ها شده است  افزایش  به کارگیری تجهیزات گوناگون سبب 
بیش تر به موضوع حفاظت ساختمان ها در برابر حریق ، امری الزامی و اجتناب ناپذیر محسوب می شود .« کاربر ویرایش 
جدید با دیدن این گزاره دلگرم می شود که می تواند راه کارهای انجام درست تأسیسات مکانیکی و برقی ، انرژی ، گاز 
و تجهیزات ، که امکان بروز آتش سوزی را کمینه کنند و به ویژه راه کارهای آگاه سازی به گاه از گیرش آتش و خاموش 
کردنش را در آن مشاهده کند . ولی بر باد دیدن این دلگرمی دیری نمی پاید . برگ زدن ساده ی آن نشان می دهد که 
از 107 صفحه  نوشته ی این ویرایش ، 89 صفحه اش را موضوع آشنای » راه های خروج از بنا و فرار از حریق « پر 
کرده است ، که به نظر می رسد برگردان آن از نوشته های خارجی برای کمیته ی تخصصی آسان تر بوده است . صفحات 
91 تا 101 این ویرایش هم به موضوع » ساختارها ، ارتفاعات و مساحت ها « پرداخته است ، که گرچه بخش تازه ی 

)3ـ2( افزوده شده به ویرایش نخست است ، ولی می توان آن را دنباله ی همان بخش 3ـ1 ویرایش پیشین دانست . 
بنیادین  راه زدودن برخی کاستی های  به جا در  ، گامی   سومین ویرایش مبحث سوم که در سال 1395 منتشر شد 
ویرایش های پیشین برداشت . افزودن 6 بخش جدید به ویرایش 1392 ، بسیاری از آگاهی های سودمند برای طراحی 
و اجرای ساختمان های پایدار در برابر آتش سوزی ها را در دسترس مهندسان گذاشته است . فزون برآن ، سازوکارهای 

بسیار ارزشمند دسترسی نیروهای آتش نشان را بازگو کرده است . 
 در ویرایش های اول و دوم مبحث سوم مقررات ملی ساختمان ، مسئولیت تصویب مصالح ، تأسیسات ، تجهیزات 
یا روش ها بر دوش مقام ، سازمان ، دفتر یا فردی به نام » مقام قانونی مسئول « گذاشته شده است . ) صفحه ی 8 
ویرایش 1388 ، بند 3ـ1ـ1ـ69 ویرایش 1392 و پیوست 1 ویرایش 1395 ( . بازگویی این نکته از آن رو بایسته است 
که می تواند بیان گر یکی از پایه ای ترین چالش های روند سی سال گذشته تهیه و تدوین مقررات ملی ساختمان کشور، 
یعنی ترجمه ی کپی وار و رویه نگر از آیین نامه ها ، مقررات و دست نامه های دیگر کشورها باشد . واژه  ی » مقام قانونی 
مسئول « به عنوان برگردان فارسی Authorities having Jurisdiction ، از منبع اصلی برگرفته شده و در این 
مبحث مورد بهره برداری قرار گرفته است . گویا بزرگواران تهیه کننده ی مبحث سوم مقررات ملی ساختمان ، تا همین 
گذشته ی نزدیک از این باره بی خبر بوده اند که در کشورشان از سال 1374 سندی با نام » قانون نظام مهندسی و 
کنترل ساختمان « پذیرفته و ابالغ شده است ، که در آن مسئولیت همه ی سازمان ها و دستگاه های دولتی و غیر دولتی 
درگیر ساخت وساز روشن شده است و نیازی به واگذاری قانونی مهم ترین مسئولیت ها به یک مقام ، سازمان ، دفتر یا 
فردی ناشناخته با نام » مقام قانونی مسئول « نیست . قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ، همان قانونی است که 
» مقررات ملی ساختمان ، شورای تدوین و کمیته های تخصصی « را پدید آورده است . برگردان کپی وار و رویه نگراز 
آیین نامه ها و دست نامه های فنی دیگر کشورها باعث می شود که حتی به ناهمسانی ساختارهای قانونی و الگوهای 
اقتصادی و سیستم های مهندسی و ساخت وساز کشورمان با دیگران توجه نشود . شوربختانه نمونه های مشابه این باره 
که نشان گر ناآشنایِی اعضای محترم کمیته های تخصصی و شورای تدوین با قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان 
و آیین نامه ی اجرایی آن است ، در مبحث های گوناگون کم نیست . در پیش گفتار همه ی مبحث ها سال ها است که از 
» سازگاری با شرایط کشور « به عنوان یکی از ویژگی های مقررات ملی ساختمان نسبت به آیین نامه های ساختمانی، 
استانداردها و آیین کارهای ساختمان سازی ، مشخصات فنی پیوست پیمان ها و نشریات ارشادی و آموزشی نام برده 
می شود . اکنون این پرسش بنیادین فراروی مهندسان قرار می گیرد : » در شرایطی که برخی کمیته های تخصصی و 
شورای محترم تدوین از سازگار کردن نوشتاری نخستین و پایه ای ترین نکته های یک مبحث با قانون نظام مهندسی 
و آیین نامه ی اجرایی آن و هم چنین دیگر مبحث ها ) مبحث دوم ( ناتوان بوده اند ، آیا به راستی توان سازگارکردن 
درون مایه های آن مبحث با شرایط ویژه ی گوشه و کنار این سرزمین پهناور ، با آن همه دگرگونی را داشته اند ؟ « )1(. 

پاسخ این پرسش را همه گان دانند . 
 چالش دوم و بزرگ تر فراروی برخی مبحث ها ، به ویژه مبحث سوم آن است که سازمان ها و دستگاه های مسئول ، 
یعنی وزارت راه وشهرسازی ، شهرداری ها و سازمان نظام مهندسی ساختمان در تمام سال های گذشته هیچ برنامه ی 

1- در پیوست یک ، ویرایش سوم به این موضوع اشاره شده است.
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انجام شدنی درستی برای اجرای واقعی آن ها نداشته اند . هرگاه آتشی سرکش به جان ساختمانی افتاده و بخشی از 
داشته های ملی مان را دود کرده و پیکر عزیزانی را خاکستر ساخته ، پرتو گرمای آن تن مسئوالن را تب دار ساخته 
است و همه گان داد سخن سر داده اند . با فروکش کردن شعله های آتش و پس ازخاکسپاری عزیزان ، عرق سرد 
بر تن ها بازنشسته و همه چیز فراموش شده است . تو گویی که آب از آب تکان نخورده است . روز از نو وروزی از 
بدتر  یا  با نقشه هایی همسان  ، پروانه ی هزاران ساختمان دیگر  برآورده سازی هزینه هایشان  برای  . شهرداری ها  نو 
از ساختمان آتش گرفته را صادر کرده اند . سازمان نظام مهندسی ساختمان با برپایی چند همایش و سخن رانی و 
تهیه و چاپ چند نوشتار ) مانند این نوشته ( ، مسئولیت های سنگین خویش را انجام شده پنداشته است . وزارت 
راه و شهرسازی هم که سال ها است مسئولیت سنگینش برای نظارت بر اجرای درست مقررات ملی ساختمان را به 
فراموشی سپرده است . آن چه در این میان ناگفته و انجام ناشده می ماند ، تهیه ی یک برنامه درست و شدنی برای 
رویارویی با چالش های بازگو شده در این نوشتار است . اگر در بررسی ویرایش های گوناگون مبحث سوم از این که 
درون مایه های دو ویرایش نخست آن ، تنها به شناساندن » راه های خروج از بنا و فرار از حریق « پرداخته است ، به 
عنوان یک کاستی پایه ای خرده گیری شد ، در گفت مان انجام شدن بندهای این مبحث باید گفت که با گذشت ده 
سال از چاپ و ابالغ آن ، هنوز بیننده انجام درست همین یک مورد هم نیستیم . ای کاش کار گروهی آشنا با ویرایش 
نخست مبحث سوم ، نقشه های معماری جدیدی را که شهرداری های چند کالن شهر کشور تأیید کرده اند ، بررسی 
کند تا دریابد که در طراحی چند تا از نقشه هایی که همین روزها تأیید و اجرا می شوند ، همان یک نمونه ی » راه های 

خروج از بنا و فرار از حریق « رعایت شده است ؟

 در ویرایش نخست ، گفته شده است که : » تمام راه روهایی که به  عنوان دسترس خروج برای تخلیه ی افرادی با 
تعداد بیش از 30 نفر در نظر گرفته می شوند باید توسط ساختاری با حداقل 1 ساعت مقاوم حریق از دیگر بخش های 
بنا مجزا شده و . . .« . در شرایطی که هنوز شهرداری ها در برابر بایستگی تهیه و تأیید نقشه های اجرایی مرحله ی دوم 
معماری ساختمان ها ایستادگی می کنند و به طرح هایی پروانه ی ساخت می دهند که به جز نگاره ای از نما ، هیچ یک 
از دیگر مصالح سفت کاری و نازک کاری اش تعریف نشده است ، چگونه می توان از اجرای همین یک بند هم دلگرم 
بود ؟ چگونه می توان از زمان آتش پادی مصالحی سخن گفت که در نقشه های مصوب شهرداری ، حتی گونه ی آن 
هم شناسانده نشده است ؟ تهیه و تدوین مقررات و آیین نامه ، گرچه مهم ترین بخش یک کنش ملی فراگیر و بایسته 
برای رویارویی با پدیده ی در حال فزونی آتش سوزی ساختمان ها است ، ولی ساده ترین بخش آن است . برنامه ریزی 
انجام شدنی برای پیاده کردن زمان مند درون مایه ها و بندهای این مقررات ، سخت ترین بخش این کنش است ، که 
شوربختانه در بیست و پنج سال گذشته به آن پرداخته نشده است . در شرایط کنونی نمود دیده شدنی هر سه ویرایش 
مبحث سوم مقررات ملی در ساختمان های شهری ما ، دربرگیرنده ی چند جعبه ی آتش نشانی و سامانه های دل بخواِه 
اعالم و خاموش کردن آتش است که با دیدگاه سازمان آتش نشانی اجرا می شود و در بسیاری موارد با مبحث سوم 

هم خوان نیست .
 چالش سوم آن است که همین چند سازوکاری هم که بیش تر با هدف گرفتن تأییدیه ی سازمان آتش نشانی و پایان 
از  از بهره برداری ساختمان  از گذشت مدت زمانی کوتاه  انجام می شود ، پس  کار ساختمان در نقشه ها پیش بینی و 
کار می افتند و چنان چه ساختمان گرفتار آتش سوزی شود ، از آن ها هیچ کاری بر نمی آید . هوزریل ها و شیلنگ های 
درون جعبه های آتش نشانی چند ماه پس از گرفتن پایان کار ساختمان ناپدید می شوند . سامانه های اعالم حریق از کار 
می افتند . بهره برداری کنندگان از ساختمان ها به خواست و پسند خویش ، مصالح و نازک کاری ها را ، حتی در راه های 
خروج دگرگون می کنند و . . . . بررسی های میدانی انجام شده نشان گر آن است که اکثر سامانه های آگاهی رسانی به گاه 
و خاموش کردن آتش ، حتی در ساختمان های همگانی شیراز ، در زمان الزم کارکرد طراحی شده خود را ندارند . قرار 
بود مبحث بیست و دوم مقررات ملی ساختمان با عنوان » مراقبت و نگه داری از ساختمان ها « سازوکارهای قانونی 
پیش گیری از بروز چنین نابسامانی هایی را فراهم کند . شوربختانه آن مبحث هم پس از آن که با دیرکردی بیست ساله 
پا به پهنه ی ساخت وساز کشور گذاشت ، به اندازه ای ضعیف و ناسازگار با شرایط تهیه شده بود که با گذشت شش سال 

از تولدش هنوز جایگاهی در هیچ یک از ساختمان های کشور پیدا نکرده است . 

 2. به پیوست ، مقاله ی آقای مهندس سیدمهدی علویان در همین شماره مراجعه شود.


