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 گفتار: پیش

 

 "و به عبارت بهتر، ابنیه ارزشمند تاریخی به مثابه بخشی از 2و تاریخی 1بناهاي ارزشمند

در هر کشوري از جایگاه ویژه و واالئی برخوردار هستند. ایران به عنوان  " 3میراث فرهنگی

نی است که در جاي جاي ایـن سـرزمین   یکی از کشورهاي کهن، داراي ابنیۀ تاریخی فراوا

انگیز، همچون ستارگانی نورانی، همچنان روشنگر تمدن و احیاگر معماري  پهناور و شگفت

بـوده و از   4اي که برخـی از آنهـا ویـژه و منحصـربفرد     اسالمی هستند. ابنیه –اصیل ایرانی 

ي تـاریخی، بـه   باشند. تعدد و فراوانی ایـن بناهـاي زیبـا    می خاصی برخوردار 5هاي ارزش

قدري است که در بیشتر شهرها و حتی روستاها وجود داشـته و برخـی علیـرغم گذشـت     

از احداث آنها، همچنان پابرجا بـوده و تکنیـک و فـن از یکسـو و زنـدگی، عشـق،       ها  قرن

زنـد. اکنـون ایـران بـا داشـتن بـیش از        احساس و یکرنگی از سوي دیگر در آنها موج مـی 

اثر ثبت شـده جهـانی،    15مختلف و هاي  شده (داخلی) با کاربرياثر تاریخی ثبت  17000

شود.( پانزده اثر ثبت شده جهانی  تاریخی شناخته می -کشور داراي میراث فرهنگی 5جزو 

آبی(آبشـارها) در خوزسـتان، مجموعـه تخـت     هاي  عبارتند از: زیگورات چغازنبیل و سازه

جد جامع در اصفهان، تخت سلیمان جمشید و پاسارگاد در فارس، میدان نقش جهان و مس

، در آذربایجان غربی، ارگ بم در کرمان، گنبـد سـلطانیه در زنجـان، بیسـتون در کرمانشـاه     

در  ج گنبد قابوسمجموعه کلیساهاي مقدس و بازار تبریز در آذربایجان غربی و شرقی، بر

رانـی در  ایهـاي   در اردبیـل و بـاغ   الـدین اردبیلـی   ي شـیخ صـفی   بقعهي  مجموعه گلستان،

 خراسان)  رس، مازندران، اصفهان، کرمان، یزد وفاهاي  استان

                                                           
١. Monumental 
٢. Historical 
٣. Cultural Heritage 
۴. Unique 
۵. Value 
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شیراز -تخت جمشید
1
 

 
خوشبختانه در کشورمان، با توجه به تمدن کهن، سـابقه تـاریخی و تعـدد آثـار و مواریـث      

با عمر یکصد ساله وجـود  اي  فرهنگی و لزوم حفاظت و پاسداري از آنها، تشکیالت و مجموعه

وزارت "حفاظت از میراث فرهنگی و آثار تـاریخی بـراي اولـین بـار بـا تشـکیل       دارد. اندیشه 

شمسی شکل گرفت و بر اساس آن دولـت، خـود را    1286در سال  "معارف و صنایع مستظرفه

تپه باستانی متعلـق بـه    3هنگامی که  1310موظف به حفاظت از میراث فرهنگی نمود. در سال 

آثار ملی بـه ثبـت رسـید، وظیفـه حفاظـت از میـراث        دوران عیالمی با شماره یک در فهرست

                                                           
ق.م آغـاز شـد و تقریبـاً تـا پایـان دوره       520نشـی در حـدود سـال    ساخت این بناي عظیم در زمان داریـوش اول هخام  .1

هاي آن در دوره داریوش، خشایارشـا فرزنـد و جانشـین وي و اردشـیر اول      هخامنشی کمابیش ادامه داشت. اما عمده بخش

 سـالیان سـال پایتخـت تشـریفاتی     اي بـه خـود گرفـت.    شـده  پیش از میالد صورت تثبیـت  460ساخته شد و تا حدود سال 

که اسکندر مقـدونی، سـردار یونـانی در     است دانان بر این امپراتوري ایران در زمان دودمان هخامنشیان بوده است. باور تاریخ

ها، فرهنگ و هنـر   پیش از میالد، به ایران حمله کرد و تخت جمشید را به آتش کشید و احتماالً بخش عظیمی از کتاب 330

کیلـومتري شـهر مرودشـت در نزدیکـی      10هاي این مکان هنـوز هـم در   ا این حال ویرانهکار نابود کرد. ب هخامنشی را با این

کننـد. ایـن    هاي آتش و هجوم را بـر آن تأییـد مـی    هاي آن نشانه شناسان از ویرانه شیراز مرکز استان فارس برپاست و باستان

 114) تحت شـماره   1979( اکتبر  1358آبان ماه سال  4متر مربع وسعت دارد.این مجموعه در  125000مجموعه در حدود 

 به عنوان یکی از آثار تاریخی ایران در میراث جهانی یونسکو به ثبت رسید.
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بـیش از یکصـد سـال،    فرهنگی وارد مرحله جدي و جدیدتري گردید و اینک پس از گذشـت  

در هـا   از آن ١دار ثبت میراث فرهنگی و حفاظـت  عهده "سازمان میراث فرهنگی و گردشگري"

راث فرهنگـی در ایـران   گردیده است. این سازمان با توجه به گستردگی می گوناگونهاي  بخش

تاریخی، ابنیه تاریخی و هاي  که شامل آثار تاریخی، شهرهاي تاریخی، روستاهاي تاریخی، بافت

 دارد. ها  باشد وظائف مهمی در حفظ و نگهداري آن می اشیاء تاریخی

  
کرمانشاه  -کتیبه بیستون 

٢
  

 

منشـاء   متـازي هسـتند.  و خصوصـیات م ها  اما باید دانست که بناهاي تاریخی داراي ویژگی

جوامع در میراث فرهنگی کشـورها نهفتـه    اب و رسوم و خاطرات و فرهنگ بومیبسیاري از آد

 آمده است:   "منشور کراکف"در  است.

مسـئولیت معرفـی   اش،  به خاطر مجموعه خاطرات و ایجاد آگاهی از گذشـته اي  هر جامعه"

بسـیار  هاي  فردي این میراث، حاوي ارزشعناصر  آثار خود را، مثل مدیریت آنها بر عهده دارد.

موجـود در  هـاي   زیادي هستند که ممکن است در طول زمـان دچـار دگرگـونی شـوند. ارزش    

                                                           
١. Conservation 

کیلومتري شهر کرمانشـاه   30) به ثبت جهانی رسید. این سنگ نوشته در 2006(جوالي  1385تیر ماه سال  22این اثر در  .2

گیرد و حریم منظري آن در حـدود   می هکتار را در بر 12حدوده ثبت جهانی آن در حدود در دامنه کوه بیستون واقع است. م

دهد. مجموع خطـوط و نقـوش برجسـته آن در     باشد. نقش بیستون پیروزي داریوش یکم را  نشان می می کیلومتر مربع 250

 متر مربع است. 120حدود 
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 مشـخص  عناصر تشکیل دهنده هر اثر، ویژگی منحصربفرد هر کدام ازاین مواریـث فرهنگـی را  

نسـبت بـه نیـاز     توجه و هوشیاري خود رااي  دگرگونی هر جامعه بر اساس این فرآیند، کند. می

 ١"دهد. می میراث فرهنگی توسعههاي  به مراقبت از ارزش

 
شوشتر -)آبشارهاآبی (هاي  سازه

٢
 

 
یـا  هـا   در واقع بناي تاریخی، بنائی نیست که صرفاً قدیمی بوده و از زمان سـاخت آن سـال  

داراي شود که عالوه بر قـدمت،   گذشته باشد بلکه بنائی، تاریخی و باارزش محسوب میها  قرن

بـا ایـن تعریـف     بنـابراین  . ویژه و یا فضاها و مصالح خاصـی باشـد   ٣معماري خاص، تزئینات

مختصر و کوتاه بسیاري از بناهائی که ممکن است بسیار قدیمی باشند از حیطه ابنیـه ارزشـمند   

نیـز بـا توجـه بـه نـوع      » زمان«شود، موضوع  همانگونه که مالحظه می از اینروشوند.  خارج می

 دارد.هاي  اهمیت ویژدیگر، در این تعریف کوتاه هاي  عماري و شاخصخاص م

بناهاي تاریخی، به لحاظ قدمت و ارزشی که دارند، نیازمند توجه و نگاه ویژه هسـتند. ایـن   

رسان به آنها با توجه به وضعیت خاص بنا،  شود که هرگونه عامل آسیب توجه ویژه، موجب می

هـداري قــرار گیـرد. بنــابراین   ، بنــا مـورد حفاظــت و نگ مـورد مطالعـه و بررســی و در نهایـت   

هائی است که براي شناخت و تداوم حیـات هـر    بناهاي تاریخی یکی از مولفه»  ٤شناسی آسیب«

                                                           
  2000منشور کراکف  -اصولی براي حفاظت و مرمت میراث فرهنگی .1

هـاي عظـیم    ها و تونـل  ها، آبشارها، کانال ها، بندها، آسیاب اي به هم پیوسته از پل مجموعه هاي آبی تاریخی شوشتر سازه. 2

گیـري بیشـتر از آب    ، جهت بهرهساسانیان تا هخامنشیان کنند و در دوران هدایت آب هستند که در ارتباط با یکدیگر کار می

 2009ژوئـن   26نه اعضاي کمیته میراث جهانی یونسکودر به عنوان دهمین اثر ایران در نشست ساالاین اثر  .اند ساخته شده

با عنوان نظام آبی تاریخی شوشتر در فهرسـت میـراث جهـانی یونسـکو بـا شـماره        ) در شهر سویل اسپانیا،1388تیرماه  5(

 .به ثبت رسید 1315
٣. Decoration 
۴. Pathology 
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جانبه صـورت گیـرد. لـذا یکـی از علـل مهـم         اثر تاریخی ارزشمند باید با دقت و مطالعه همه

هـاي وارد بـر آنهـا     آسـیب و یـا تشـدید   تخریب و از بین رفتن بناهاي تاریخی، عدم شناسـائی  

 باشد. می

در معـرض تخریـب و نـابودي    ، واردههـاي    آسیبشناخت بدلیل عدم تاریخی برخی ابنیه  

رسد که در این خصوص فقط مقوله حفاظت و نگهداري مهـم و   قرار دارند. بنابراین به نظر می

اگـر   اي برخوردار اسـت.  ویژه ز از اهمیتوارده نیهاي  مؤثر نیست بلکه مطالعه و بررسی آسیب

به حفاظت و یا تعمیر و بازسازي آنهـا اقـدام گـردد، اتـالف      موجودهاي  بدون شناسائی آسیب

 وقت و صرف بیهوده منابع مالی را در پی خواهد داشت.

هاي گذشـته   آثار تاریخی در سده 3سازي و باززنده 2، مرمت1توجه ویژه به حفظ و نگهداري

قابـل تـوجهی داشـته و رویکردهـاي گونـاگونی را در حـوزه       هـاي   به لحـاظ نظـري پیشـرفت   

 -قطعنامـه ونیـز   ، 1931 –هاي تدوین شده (قطعنامه آتـن   اند. قطعنامه شهرسازي بوجود آورده

و...) بخصوص در نیمـه دوم قـرن بیسـتم، نـه تنهـا کشـورها را بـه حفـظ و نگهـداري           1964

المللی در جهت رسـیدن بـه ایـن     بینهاي  خود ملزم نموده، بلکه حمایت "فرهنگیهاي  ثروت"

چنـین آمـده    2000منشور کراکف در سال  2اهداف را بر انگیخته است. به عنوان نمونه در بند 

 است:  

 نگهداري و انجام تعمیرات، بخش اساسی فرآیند حفاظـت از میـراث فرهنگـی را تشـکیل    "

هـاي   رفتارسـنجی و آزمـایش   هـا،  بایستی بر اساس تحقیقات، بازرسـی  می این اقدامات دهد. می

بایستی پیش بینی و گزارش شده و عملیـات   می احتمالیهاي  منظم سازماندهی شوند. فرسایش

 4"حفاظتی مناسب براي آنها اتخاذ شود.

نظیـر سـیل، زلزلـه،     5شود وجود انواع خطـرات و بالیـاي طبیعـی    همانگونه که مالحظه می

مختلـف محیطـی و جـوي از قبیـل افـزایش و       ...، همچنین شـرائط  طوفان، روانگرائی خاك و

آلودگی هوا، نزوالت جوي و... و از سـوي  ، کاهش یکباره درجه حرارت، اختالف دماي محیط

تـاریخی، تغییـر    نابجاي انسانی از قبیل افزایش یا کاهش تعداد طبقـات بنـاي  هاي  دیگر دخالت

... همگـی در   داخلـی و  مصالح، تغییر کاربري ناصحیح، تغییر نادرسـت فضـاهاي   نادرست نوع

ـ   شوند آسیب طول زمان موجب می وجـود آمـدن   ه هاي متعددي به بناهاي تاریخی وارد آیـد. ب

ها در برخی موارد، داراي عامل انسانی اسـت امـا همـواره اینگونـه نیسـت زیـرا وجـود         آسیب

و در » گـذر زمـان  «حوادث طبیعی و شرائط خاص محیطی نیز از جمله عواملی هسـتند کـه در   

                                                           
١. Protection 
٢. Restoration 
٣. Rehabilitation 
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ر  ل /  تصا م  ۹ت

 

محسـوب   رسـان و تهدیـد کننـدة بنـا     یبتوانند عوامل آس ول حیات و موجودیت یک بنا، میط

 گردند.

، از جملـه  ، تعمیر و رهاسازي بنـا به عبارت بهتر تاثیر عامل زمان از یکسو و عدم نگهداري

 توجـه  تـاریخی، بـه آنهـا   هاي  عوامل مهمی هستند که متاسفانه کمتر در خصوص بناها و بافت

گذر زمان بـه خـودي خـود موجـب ایجـاد فرسـایش مصـالح         وارده درهاي  یبآسشده است. 

هـاي معمـاري    هاي کالبدي و همچنین آسیب بوجود آمدن آسیب سببمصرفی در بنا گردیده و 

 گردد. به بنا می

و » بناهـاي تـاریخی  شناسـی   آسیب«، هدبطور نسبتاً جامع بدان پرداخته شآنچه در این کتاب 

ارده به آنها است. زیرا همواره یکی از مطالعات مورد نیـاز در شـناخت   هاي و یافتن علل آسیب

باشـد. ایـن اصـطالح،     ابنیه تاریخی، بررسی آسیب پذیري و وضعیت بنا در گسـترة زمـان مـی   

تـوان کلیـه اتفاقـات و مسـائلی را کـه بنـا در زمانهـا و          کـه در آن مـی  اي بسیار کلی است  واژه

هـاي   ه است را مورد مطالعه قرار داد. مسائلی از قبیـل مرمـت  با آن روبرو بودمختلف هاي  دوره

مشـکالت  بنـا،  کارکردهاي بنا، وقایع و حوادث طبیعـی، نحـوه اسـتفاده از     احتمالی انجام شده،

 گیرند. می قراربندي  در همین دسته …کالبدي و ساختاري و

مـورد آن  در اسـت   اي که قرار تا لحظهآن شناسی  آسیبو بنابراین شناخت بنا در گذر زمان 

کـه  موضوع مورد نظـر  مطالعه مجدد صورت گیرد بسیار حائز اهمیت خواهد بود. اما بخشی از 

موجود به بناهاي  يها وضعیت آسیب«است فقط در خصوص  شده کتاب به آن پرداختهاین در 

در نقـاط مختلـف    يبناهـاي بسـیار   ،مشی باشد. با این دیدگاه و خط می» تاریخی در گذر زمان

هـاي   عکسبرداري قرار گرفته و مجموعاً سعی شـده اسـت آسـیب    و یران مورد بررسی، مطالعها

 (تا حد ممکن) نیز بررسی گردد.  کلی شناسائی شده و علل آنها

نیاز بـه مطالعـات    ،ها درمان و نحوة مرمت و بازسازي هریک از آسیب ،کاربدیهی است راه

 آسیب بیان نمود.هر رفع در مورد  مشخصیوة و شی هتوان را هر بنا داشته و نمیویژه براي 

هـاي شناسـائی شـده و     برخی از علل آسـیب  ین مختصر، ذکر آن الزم است اینکهآنچه در ا

موجود در بناهاي تاریخی ممکن است شـامل بناهـاي غیرتـاریخی نیـز بشـود و در مـورد هـر        

و ... که بـه هـر حـال    هاي ناشی از زمین لرزه، سیل  ساختمانی مصداق داشته باشد مانند آسیب

آینـد.   به شمار میها  پذیري ساختمان ناپذیر بوده و به عنوان یکی از علل آسیب ذکر آنها اجتناب

هاي وارده، اشتراکاتی بـا ابنیـه غیرتـاریخی نیـز      لذا ممکن است در ارائه و معرفی برخی آسیب

هاي کلی و عمـومی   مشاهده گردد که با توجه به اینکه در پژوهش حاضر، سعی در ارائه آسیب

 بناهاي تاریخی است لذا نامی از آنها نیز به میان آمده است.

 به ساختار پژوهش انجام شده نیز اشاره شود.در چند بخش دراینجا الزم است 


