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چکیده
در مناطق مرکزی ایران در میان انواع رطوبت آسیب رسان به بناهای سنتی، رطوبت باالرونده قابل 
توجه است. این رطوبت به اشکال مختلف در زمین وجود دارد و از طریق سطوح تحتانی اتصال بنا به 
زمین در آن نفوذ و به سمت بخش های فوقانی حرکت می کند. رطوبت باالرونده بیشترین آسیب را به 
پی ها و بخش های تحتانی ستون ها و جرزها وارد کرده و موجبات تخریب تدریجی بنا را فراهم می کند. 
در شهرهای مرکزی ایران برای درمان عناصر آسیب دیده از رطوبت باالرونده از تکنیک خاصی استفاده 
می شده است که مهارت و دانش ارزشمندی را در خود دارد و می تواند کماکان در ابنیۀ تاریخی ای که 
مشکل مشابهی دارند، به کار گرفته شود. در این مقاله با هدف معرفی و مستندسازی این فِن مرمتی 
از طریق روش موردپژوهی با بررسی مرمت ستون آسیب دیده مسجد شیره پزهای اصفهان، به معرفی 
مرحله بندی شدۀ این فن که روی چوب کردن جرز یا ستون نامیده می شود، پرداخته شده است. اساس 
این فن بر حذف موقِت بارهای وارده بر عنصر باربر از طریق عناصر کمکی است که در دو سوی عنصر 
آسیب دیده مستقر می شود و پس از آزاد شدن عنصر باربر از بارهای وارده، مرمت آن صورت می گیرد. 

واژه  های کلیدی
رطوبت صعودی، مرمت، بنای تاریخی، روی چوب کردن ستون/ جرز، مسجد شیره پزهای اصفهان.
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مقدمه
ماندگاری و عمر طوالنی بناهای تاریخی کشور، حکایت از روش ها 
و فنونی دارد که به مدد آنها این بناها عمر طوالنی پیدا می کرده 
اند. چرا که در غیر این صورت ماهیت مادی مصالح ساختمانی ـ 
هر چقدر هم با کیفیت تولید و ساخته شوند ـ حکم به فرسودگی 
و نابودی آنها می کند و این امر از مهم ترین ویژگی های پدیده های 
مادی به شمار می رود. با استناد بر اقوال معمرین، کتب تاریخی، 
و مشاهدات میدانی، امروزه مرمت کاران فنون مرمتی و حفاظتی 
در  که  آنها  ببرند.  نام  می توانند  حداقل  یا  می شناسند  را  زیادی 
این حوزه تخصص بیشتری دارند، از گنجینه ای ارزشمند از فنون 
مرمت و حفاظت یاد می کنند که برخی از آنها هنوز قابل بازجست 
است و برخی دیگر در البه الی صفحات تاریخ فراموش شده است.

فنون حفاظت و مرمت سنتی بخشی از میراث فرهنگی ناملموس 
و  بازجست  باید  و   )ACCU, 2005: 2( می روند  شمار  به  بشر 
بر  متعددی  بین المللی  منشورهای  شوند.  حفاظت  و  شناسایی 
این امر مهم تأکید دارند. از جمله »منشور میراث بناهای بومی« 
مهارت های  و  سنتی  ساختمان سازی  سیستم های  استمرار  که 
بر حفظ  و  دانسته  امری حیاتی  را  آنها  با مرمت  مرتبط  حرفه ای 
صحه  جدید  نسل های  به  مهارت ها  این  انتقال  و  مستندسازی  و 
گذاشته است )ICOMOS, 1999a(. عالوه بر اینکه این روش ها 
خود به مثابه بخشی ارزشمند از میراث فرهنگی کشور، بایدحفظ 
و نگهداری شوند، دانش جمعی و تجربۀ تاریخی مندرج در بطن 
بسیار  تاریخی  بناهای  مرمت  فرآیند  در  امروزه  می تواند  آنها 
این  از  استفاده  به  بین المللی  توصیه های  باشد.  کارگشا  و  راه گشا 
در  آنها  از  استفاده  اولویت  و  مرمت  و  حفاظت  سنتی  روش های 
مقابل روش های جدید اصرار دارند )ICOMOS, 2010( و تا حد 
ممکن و در صورت وجود امکان استفاده از فنون سنتی، اجازۀ به 
              .)ICOMOS, 1999b( کار گرفتن روش های جدید را نمی دهند
     باید اذعان داشت که در عین همۀ این توجهات و تذکرات، 
فراموشی  حال  در  معماری  حفاظت  و  مرمت  سنتی  روش های 
هستند. تغییرات اقتصادی و اجتماعی، کاهش تقاضا و استفاده و 
رواج روش های صنعتی از مهم ترین علل این امر به شمار می روند 
بدانجا  تا  فنون  این  دادن  دست  از  خطر   .)ACCU, 2005:13(
سوی  از  حفاظت  روش های  از  حفاظت  بحث  که  است  جدی 
این  بارها مطرح شده و خطر فراموشی  کارشناسان و متخصصان 
روش ها و فنون ـ که خود بخشی از میراث فرهنگی ناملموس هر 
)Hodjat, 2009( سرزمین به شمار می روند ـ گوشزد شده است

فهرست  تکاپوی  در  زیادی  کشورهای   .)ICOMOS, 1999b(
کردن و مستندسازی فنون مرمتی و حفاظتی خود به شیوه های 
ما که سابقۀ  نباید کشور  و   )ACCU, 2005: 2( متنوع هستند 
ارزشمندی در این حوزه دارد، از قافله عقب بماند که خسارت در 
این حوزه جبران ناپذیر است. این مقاله در این راستا و با هدف تذکر 

این مسئلۀ مهم نوشته شده است.
     از جملۀ فنون سنتی مرمت در منطقۀ مرکزی ایران، فن مرمت 
پایه های فرسوده دیوارها و جرزهای باربر بناهای بنایی )ماسونری( 
بار  گذشته است. فرسودگی پای جرزها و ستون ها به علت فشار 
از  یکی  رطوبت،  معرض  در  گرفتن  قرار  همچنین  و  آنها  بر  زیاد 

آسیب های معمول ابنیۀ تاریخی ایران به شمار می رفته که مرمت 
و  تخصصی  کار  نیازمند  آن،  روی  بر  زیاد  بار  وجود  علت  به  آن 

مهارت بوده است.
      این مقاله با هدف شناخت و معرفی یکی از فنون کارآمد و فنی 
با عنوان »روی چوب کردن  فراموشِی مرمت معماری  و در حال 
جرز یا ستون« نوشته شده است و سعی دارد به این سؤال پاسخ 
ابنیۀ  باربر  دهد که در گذشته بخش های فرسودۀ تحتانی عناصر 
ماسونری را با توجه به ماهیت ثابت و نامنعطف و تعویض ناپذیر 

بودنشان، چگونه مرمت می کرده اند؟ 
     برای پاسخ به این سؤال از روش موردپژوهی بهره گرفته شده 
است. بدین شکل که پس از تعریف مسئله و هدف تحقیق، مشخصاً 
ستون های  از  یکی  فرسودۀ  پای  )مرمت  موردی  نمونه  یک  روی 
منظر  از  مزبور  نمونۀ  و  تمرکز شده  اصفهان(  مسجد شیره پزهای 
هدف تحقیق تحلیل و مستندنگاری شده است. نتایج تحقیق در 
قالب مشاهدات میدانی روزانه از فرآیند مرمت مذکور و برداشت 
اطالعات ترسیمی و تصویری و نوشتاری در طول زمان انجام این 
برای  است.  شده  حاصل  آنها  ساختارمند  ارائه  و  مرمتی  عملیات 
اطالعات تکمیلی، مصاحبه با استادکاران سنتی امکان روشن شدن 

نقاط مبهم و جزییات اجرایی ظریف را فراهم آورد. 

1. معرفی آسیب
در روند مرمت ابنیۀ تاریخی، گروه مرمتی همواره با یک یا چند 
و  کرده  ایجاد  بنا  در  را  آسیب هایی  که  است  مواجه  مخل  عامل 
عوارضی را موجب شده اند. گروه باید پس از رفع آن عامل یا عوامل 
مخل در جهت درمان آسیب های وارده بر بنا اقدام کند. یکی از 
مهم ترین عوامل آسیب رسان به بناهای تاریخی رطوبت است که 
عدم  موجبات  و  داده  قرار  خود  اثر  تحِت  را  بنا  مختلف  طرق  به 
تعادل در آن را فراهم می آورد. در میان انواع رطوبت آسیب رسان 
به بناهای تاریخی، رطوبت باالرونده به ویژه در منطقه مرکزی ایران 
شکل های  به  زمین  درون  در  رطوبت  نوع  این  است.  توجه  قابل 
مختلف وجود دارد و از طریق سطوح تحتانی اتصاِل بنا به زمین 
و به سبب خاصیت مویینگی مصالح، در بنا نفوذ کرده و به سمت 
بخش های فوقانی آن حرکت می کند. این رطوبت بیشترین آسیب 
را به عناصر متشکله زیرزمین ها و طبقات همکف وارد می آورد و 
و  ستون ها  پی ها،  شامل  تاریخی  ابنیه  باربر  عناصر  طریق  این  از 
جرزهای باربر را تضعیف کرده و موجبات تخریب تدریجی کل بنا 
این رطوبت می تواند رطوبت اشباع  را فراهم می آورد )تصویر 1(. 
در دل خاک، رطوبت موجود در قنوات، رطوبت مجاری فاضالب 
باشد  زیرزمینی  آب های  سطح  بودن  باال  از  ناشی  رطوبت  یا  و 
یا  ستون ها  این صورت  در  است.  شده  متمایل  بنا  شالودۀ  به  که 
دیوارها دچار رطوبت زدگی شده و از میزان تحمل و باربری آنها به 
شدت کاسته می شود. این آسیب از طریق خوردگی سطح عناصر 
روش های  است.  رؤیت  قابل  آنها  نمای  در  رطوبت  داغی  و  باربر 
به  را  بنا  بر  رطوبت  این  منفی  اثر  که  دارد  وجود  پیشگیرانه ای 
حداقل می رساند؛ احداث ناکش و عایق کاری سنتی پایه ها از جملۀ 
هر  به  نیستند.  بخش  این  موضوع  البته  که  هستند  روش ها  این 
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تقدیر اگر به واسطۀ این نوع رطوبت یا حتی سایر عوامل فرسایندۀ 
طبیعی و انسانی، پای دیوارها و ستون ها که در معرض تماس و 
آسیب بیشتری هستند، دچار خللی شد، فن »روی چوب کردن 
ستون« از روش های درمان آسیب به وجود آمده است و در زمرۀ 

فنون مرمتی مهم در سازه های سنتی به شمار می رود.

2. روش درمان
برای درمان عناصر آسیب دیدۀ باربر عمودی از گذشته ای که تاریخ 
دانش  و  مهارت  که  ابداع شده  خاصی  تکنیک  نیست،  معلوم  آن 
ارزشمندی را در خود دارد و می تواند کماکان در ابنیه تاریخی ای 
که مشکل مشابهی دارند به کار گرفته شود. در واقع تکنیک روی 
چوب کردن جرز یا ستون از جملۀ تکنیک های مرمتی است که 
می کوشد امکانی را در جهت استحکام بخشی پایه های آسیب دیده 
بناهای ماسونری )خشتی و آجری و سنگی( یعنی شالوده و پای 
این  کند.  کمک  آن  درمان  به  و  آورد  فراهم  دیوارها  و  ستون ها 
به علت رطوبت زدگی مقاومت مناسب خود را از  بخش ها معموالً 
دست داده و تحمل بار وارده بر خود را ندارند. بدیهی است قبل از 
اقدام به مرمت، فعالیت عامل مخل )برای مثال رطوبت( باید قطع 

شده باشد.
     از آنجا که عنصر یا عناصر آسیب دیده از یک سو بسیار آسیب پذیر 
شده و از سوی دیگر احتمال تخریب بخش هایی از بنا که بار آنها 
بر این عنصر یا عناصر تکیه دارد بسیار زیاد است، اولین قدم در 
این زمینه انتقال موقت بار بخش آسیب دیده به عنصری ثانویه یا 
کمکی است تا هم از تخریب بیشتر عنصر آسیب دیده جلوگیری 
فروریختن  از  جلوگیری  و  بنا  نجات بخشی  جهت  در  هم  و  شود 
ناگهانی اقدامی صورت گیرد. در این جا باید با استفاده از فن روی 
پرداخت.  آسیب دیده  عضو  مرمت  به  ستون  یا  جرز  کردن  چوب 
به نحوی که بار به صورت موقت به روی چند چوب عمودی که 
نقش ستون موقت را ایفا می کنند، منتقل شود.  وجه تسمیه این 

بارهای وارده بر ستون یا جرز، به طور موقت  روش آن است که 
بر چوب هایی که به صورت ستون عمل می کنند، منتقل می شود 
تا بتوان ستون یا جرز مربوطه را استحکام بخشی کرد )تصویر 2(. 
از  باربر  عنصر  بر  وارده  بارهای  موقت  بر حذف  روش  این  اساس 
طریق ستون هایی است که در دو سوی عنصر آسیب دیده تعبیه 
می شود. پس از آزاد شدن عنصر باربر آسیب دیده از بارهای وارده، 
امکان مرمت آن فراهم می شود. پس از این مرحله ضمن آنکه سازۀ 
بنا در وضعیت مناسب تری قرار می گیرد و از آسیب های مضاعف بر 
آن جلوگیری می شود و خطر ریزش پوشش ها تا حد زیادی مرتفع 
می شود، امکان انجام عملیات مرمتی در بخش آسیب دیده فراهم 
می شود. لذا اهداف انجام این تکنیک را می توان شامل موارد ذیل 

دانست.
الف ـ جلوگیری از خطر ریزش بخش هایی از بنا که متکی بر بخش 
روی چوب کردن جرز یک  این حالت  در  آسیب دیده هستند. 

اقدام رفع خطر هم محسوب می شود.
ب ـ جلوگیری از آسیب دیدگی بیشتر عنصر آسیب دیده به واسطۀ 
آن  به  معمول  حالت  در  که  عناصری  طریق  از  وارده  بارهای 
تکیه دارند، اما در حال حاضر دیگر توان تحمل آنها برای این 
بار طاق هایی که بر یک جرز  عنصر )سازه( وجود ندارد؛ مانند 

تصویر 2. روی چوب کردن ستون )مأخذ: مرادی، 1383: 76(.

مواجهه  در  معمول  روش های  جمله  از  تهران،  شوش  مسجد   .1 تصویر 
ازاره  اجرای  و  موجود  زده  رطوبت  نمای  تراشیدن  باالرونده،  رطوبت  با 
سنگی است که باعث پیشرفت رطوبت به سمت باال  خواهد شد )عکس 

از: نگارنده(. 

65



آسیب دیده وارد می شود.
ج ـ ایجاد فرصت و امکان مرمت عضو آسیب دیده. چون تا هنگامی 
بیاید امکان مرمت آن دشوار  بار بر عنصر آسیب دیده وارد  که 

است و به شکل کامل انجام پذیر نیست. 
این تکنیک در عمل دشوار و  اجرای  به ذکر است که       الزم 
نیازمند مهارت است و در هر منطقه و هر دوره معدود استادکارانی 
بوده اند که از عهدۀ این کار برمی آمده اند. چراکه هرچند در مقام 
سخن انتقال بار وارده بر یک عنصر باربر به عنصری دیگر به راحتی 
اقدامی تخصصی است که پیچیدگی ها  اما در عمل  بیان می شود 
بسیار دارد و انجامش مستلزم اشراف بر فنون و ظرافت های خاص 

است.

3. معرفی مراحل اجرا
در این جا با بررسی یک نمونۀ موردی )مرمت ستون آسیب دیده 
 1380 دهۀ  پایانی  سال های  در  که  اصفهان  شیره پزهای  مسجد 
شمسی به انجام رسیده()تصویر 3( به معرفی تکنیک روی چوب 
ترتیب  به  روش  این  شد.  خواهد  پرداخته  ستون،  یا  جرز  کردن 

مراحل ذیل را شامل می شود:
از  و جلوگیری  ایمنی  افزایش  برای  مجاور  دهانه های  مهار  ـ  الف 

حرکت سازه در حین مرمت؛
بـ  مهاربندی عنصر باربر آسیب دیده )به خصوص نیروهای رانشی(؛ 

ج ـ انتقال بار ستون به سازۀ موقت؛
د ـ مرمت و استحکام بخشی عنصر باربر )ستون(؛

اصیل  بخش  به  تحتانی  نوساز  بخش  )اتصال(  کردن  مهر  ـ  هـ 
فوقانی؛

و- برچیدن عناصر کمکی؛
ز- نماچینی و نازک کاری ستون.

     هر یک از این مراحل بر اساس مستندسازی از روند اجرای 
نمونۀ مورد نظر تشریح و با ترسیم جزئیات اجرایی و تصاویر تبیین 
می شود. نکتۀ قابل ذکر در نمونۀ معرفی شده این است که در آن 
است.  شده  استفاده  تیرآهن  و  مسلح  بتن  مانند  جدید  مصالح  از 
حال آنکه در روش های سنتی برای بازسازی بخش های فرسوده از 

تصویر3. مسجد شیره  پزها؛ عارضۀ رطوبت  زدگی عناصر باربر در بنا، 
وجود داغی و منحرف شدن ستون از محور قائم )عکس از: نگارنده(.

تصویر 4. مهاربندی دهانه های مجاور )عکس از: رزازي و ملکي(.

همان مصالح سنتی بهره گرفته می شده است که این شیوه قرابت 
و همگنی بیشتری با سازۀ اصیل داشته است. به هر تقدیر نمونه ای 
ماهوی  تفاوت  اجرا،  نحوۀ  مقام  در  آن صحبت خواهد شد  از  که 
با روش سنتی این تکنیک مرمتی ندارد. نکتۀ مهم دیگر آن که 
همان طور که گفته شد، شرط شروع این عملیات اطمینان از حذف 

عامل مخل )در اینجا رطوبت باالرونده( است.

الف ـ مهاربندی دهانه های مجاور
آسیب دیده  عمودی  عنصر  مجاور  دهانه های  فرایند،  این  طی  در 
)در این جا ستون( مهار می شوند. به این ترتیب که قبل از شروع 
تخریب قسمت های آسیب دیدۀ ستون مورد نظر، چند مهار چوبی 
در داخل دهانۀ تویزه های متصل به ستون )سه تویزۀ مجاور( قرار 
داده می شوند تا جلوی رانش احتمالی را بگیرد و نیروی مایل طاق 
)که از طریق تویزه ها به ستون وارد می شود( مهار شود و در هنگام 
عملیات مرمت، سازه در وضع تثبیت شده ای قرار داشته باشد )طرح 
1(. این کار برای افزایش ایمنی کارگاه و گروه مرمت و همین طور 
نکتۀ  انجام می شود.  تاریخی در حین عملیات مرمت  حفظ سازۀ 
مهم آن که اتصال چوب های مهار به بدنۀ تویزه ها و حتی کف باید 
شود  گسترده  باشد،  چوب  می تواند  نیز  آن  که  واسط  عنصری  با 
)تنش نقطه ای وارده بر تویزه ها توسط سِر مهارها باید تا حد ممکن 
به تنش گسترده تبدیل شود( تا چوب مهارها، تویزه ها و کف را 
سوراخ نکرده و نشکافد. اتصال چوب های تکیه گاه دو سر مهار به 
تویزه ها و زمین پس از گیردار کردن حداکثری چوب مهار، مابین 

زمین و تویزه به وسیلۀ مالت گچ صورت می پذیرد )تصویر 4(.
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ب ـ2. اجرای پاشنۀ چوبی
پاشنۀ چوبی در  ایجاد تکیه گاِه تحتانی مهار،  برای  در گام بعدی 
کنار جرزمستقر می شود. به این منظور یک الوار )از جنس چوب 
چنار( با مالت گچ به زمین متصل می شود )طرح 2(. باید توجه 
داشت کف خواب زیر پاشنه باید چند درجه شیب )برابر با شیب 
بار شانه  از زیر  اثر فشار مهار  تا در  تکیه گاه فوقانی( داشته باشد 

خالی نکند )تصویر 5(. 

ب ـ3. آماده کردن مهار و جا انداختن آن
 سپس طول چوب مهار را اندازه گرفته و 5 سانتی متر کمتر از طول 
اندازه گرفته شده بریده )تا مهار به راحتی جا بیفتد و قابل تنظیم 
باشد( )طرح 3( و در حد فاصل پاشنۀ تحتانی و تکیه گاه فوقانی 

قرار می دهند.

ب ـ4. تثبیت اتصاالت
با دیلم مهار را بلند کرده و گوه  ابتدا  به منظور تثبیت اتصاالت، 
قابل  و  اتصاالت کاماًل مستحکم  تا  را در زیر آن می کوبیم  چوبی 
اطمینان  شوند )طرح 4(. بعد از اطمینان از محکم شدن اتصال، با 
مالت گچ اتصال بین مهار و تکیه گاه های فوقانی و تحتانی تثبیت 

می شود.

ج ـ انتقال بار ستون به سازۀ موقت 
از مهاربندی دهانه ها و ستون آسیب دیده، قسمت اصلی کار  بعد 
که اجرای سازۀ موقت به منظور انتقال بار بر روی آن است، آغاز 

می شود.

ج ـ 1. نصب تیرهای موقت 
به  آسیب دیده  ستون  بار  انتقال  واسطۀ  که  تیرها  نصب  برای 
ستونک های چوبی موقت هستند، باید تیرها را به تدریج در داخل 
ستون فرستاد و بدین منظور باید شروع به تخریب بخش فوقانی 
ستون آسیب دیده کرد و جا را برای فرستادن تیرهای فلزی باز 
خالی  به تدریج  را  آسیب دیده  عضو  فوقانی  قسمت  بنابراین  کرد. 
کرده و دو تیر آهنی )در گذشته از چوب استفاده می شده است( 
به ترتیب به آرامی به جلو رانده می شوند تا کاماًل در مغز کار قرار 
بگیرد )تصویر 6(. تیر دوم باید با تیر اول هم طراز باشد. لقمه های 
قرار  آجری  ستون  و  فلزی  تیرهای  باالی  فاصل  حد  را  چوبی 

می دهند تا از ارتباط مستقیم آجر و آهن جلوگیری شود.

ب ـ مهاربندی ستون آسیب دیده
پس از مهاربندی دهانه های مجاور، می بایست ستون آسیب دیده 
در حین  آن  رانش  تا خطر  مهار شود  فوقانی  سالم  بخش های  از 
در  و  ستون  طرفین  در  مهارها  برسد.  حداقل  به  مرمتی  عملیات 
دو جهتی که قرار نیست ستون های موقت مستقر شوند، جانمایی 

می شوند.

ب ـ 1. خالی کردن رج های ستون
به  می شود  انجام  مقدماتی  کارهای  ستون،  مهاربندی  برای 
 10 در حدود  را  )پاکار(  قائم  عنصر  سالم  قسمت  که  ترتیب  این 
سانتی متر به صورت شیب دار تراشیده و یک تخته )از جنس چوب 
چنار یا توت( با مالت گچ به صورت مایل برای انتقال بهتر در داخل 
شکاف ایجادشده کار گذاشته می شود. بدین شکل تکیه گاه فوقانی 
مهار شکل می گیرد. محل این تکیه گاه به لحاظ ارتفاعی باید باالتر 
از بخش آسیب دیدۀ ستون باشد، تا تحمل فشار ناشی از انتقال بار 

را داشته باشد )طرح 3(.

طرح 1. مهاربندی دهانه های جانبی )طرح از: نگارنده(.

طرح 2. جرای پاشنۀ چوبی وکف خواب )طرح از: نگارنده(.

طرح 4. گوه کوبی برای استحکام اتصاالت )طرح از: نگارنده(.طرح 3. اندازه کردن مهارها )طرح از: نگارنده(.
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ج ـ2. نصب ستونک های موقت
سر  دو  زیر  در  گرفت  قرار  ستون  داخل  در  تیرها  اینکه  از  پس 
بار ستون اصلی  تا  تیرها، ستونک های چوبی موقت قرار می گیرد 
از طریق تیرهای موقت به آنها منتقل شود )طرح 6(. ستونک های 
چوبی، تیرها را به سمت باال فشار می دهند و با گوه کوبی از زیر این 
ستونک ها و تیرهای فوقانی شان کاماًل با یکدیگر درگیر می شوند. 
قدرت  و  باال  )چگالی(  تراکم  علت  به  چنار،  چوب  کار  این  برای 
باربری قابل توجه، چوب مناسبی است. پس از اطمینان از درگیری 
کامل تیر و ستونک ها، بخشی از ستون آجری فرسوده مابین دو تیر 
آهن تخریب شده و حد فاصل دو تیر طاق ضربی اجرا می شود. این 
کار باعث می شود که بار ستون فرسوده نه فقط به صورت خطی 
روی تیرها بلکه به صورت صفحه ای پخش و منتقل شود. حاال دیگر 
باری بر روی ستون فرسوده نیست و کل بار وارده بر ستون به روی 

تصویر 7. احداث شالودۀ برای اجرای ستون جدید )عکس از: رزازي و ملکي(.ستونک های چوبی طرفین تیرها منتقل شده است.

تصویر 6. نصب تیرآهن به عنوان سازۀ کمکی)عکس از: نگارنده(.

طرح -5 پایان مهار بندی ستون)طرح از: نگارنده(.

ج ـ3. تخریب کامل بخش های آسیب دیده
و  آهنی  )تیرهای  جدید  سازۀ  به  قدیمی  سازۀ  از  بار  اینجا  به  تا 
ستونک های چوبی( منتقل شد. می توان در این مرحله ستون آسیب 
اصلی  پی  به  رسیدن  تا  را  کار  این  و  کرد  تخریب  کاماًل  را  دیده 
با مالیمت  انجام داد. تخریب ستون فرسودۀ قدیمی تا حد امکان 
بر  وارده  ضربات  و  لرزش ها  تا  می گیرد  صورت  دستی  ابزارهای  و 
ستون باعث تهدید کل سازه نشود. به هر حال باید در نظر داشت 
که سازه هم اکنون علی رغم همۀ تمهیدات در نظر گرفته شده، در 

آسیب پذیرترین حالت خود قرار گرفته است. 
     پس از تخریب ستون، به سراغ شالوده می روند و از آنجا که 
رطوبت از طریق شالوده به ستون آسیب زده است، احتماالً شالوده 
نیز وضعیت مناسبی ندارد. بازرسی میدانی نیز این احتمال را تأیید 
می کند، لذا شالودۀ ستون قدیمی نیز جمع آوری می شود )تصویر7(.

تصوير 5. اجرای پاشته چوبی وکف خواب )عكس از: رزازي و ملکي(.

اتصال پاشنه به زمین با مالت گچ و خاک
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د ـ بازسازی و استحکام بخشی عناصر باربر
د ـ 1. اجرای شالودۀ جدید

بخش ها  این  بازسازی  زمان  فرسوده،  بخش های  تخریب  از  پس 
فرامی رسد. ابتدا بسترسازی برای ساخت شالوده صورت می گیرد و 
سپس شالودۀ ستون اجرا می شود. توصیه می شود شالوده به همان 
از  پس  شود.  ساخته  آهکی  مالت های  وسیله  به  و  سنتی  شیوۀ 
اجرای شالوده باید زمانی سپری شود تا گیرش نهایی و حرکت های 
مصالح  به  بسته  زمان  این  بپذیرد؛  صورت  گیرش  حین  احتمالی 
است. متفاوت  اجرا  فصل  و  منطقه  آب وهوایی  وضع  و   مصرفی 

د ـ 2. اجرای ستون های فلزی جدید 
هدف  با  قبلی،  آجری  ستون  بازسازی  از  قبل  مرحله  این  در 
محکم کاری، استقرار دو ستون فلزی در نظر گرفته شده است. پس 
از استقرار و اتصال صفحات فلزی روی شالودۀ جدید، ستون های 
فلزی را که از قبل اندازه شده روی صفحات نصب کرده و باالی 
برپا  باربر جدید  و سازه  تیرها متصل کرده  به  با جوش  را  ستون 
می شود. الزم به ذکر است که تعیین ارتفاع دو ستون فلزی و نصب 
در   )Baseplate( فاصل صفحه  در حد  کاماًل   که  نحوی  به  آنها 
پایین و تیر فلزی در باال قفل شوند، نیازمند مهارت باالیی است. در 
واقع بخش عمدۀ بار را این سازه فلزی )شامل دو تیر و دو ستون( 
تحمل می کنند. در این مرحله بار بر روی سازۀ جدید منتقل شده 
برای  هرچند  کرد.  جمع آوری  را  چوبی  ستونک های  می توان  و 
تصویر 8. نصب ستون های جدید )عکس از: رزازي و ملکي(.  احتیاط تا بازسازی کامل ستون تاریخی، این کار صورت نگرفت. به 

زعم نگارنده نیازی به این ستون های فلزی نبود و می شد همانند 
روش های سنتی، ستون آجری را بازسازی کرد )تصویر 8(.

د ـ3. بازسازی ستون آجری
 در اطراف ستون های فلزی، مطابق طرح اصیل ستون، با ابعاد و 
جزییات مشابه ستون قبلی بازسازی می شود. البته در این تجربه 
به دلیل استفاده از تیر آهن، آجرهای ستون آجری بازسازی شده 
نقش باربری کمرنگ تری دارند. در بازسازی ستون آجری، استفاده 
از آجرهای سالم باقی مانده از ستون تخریب شده در اولویت است. 
از آجرهای مشابه  تا حد ممکن  باید  نیز  بقیۀ آجرها  تأمین  برای 
و  باربری  به لحاظ کیفیت  تناسبات و چه  و  اندازه  لحاظ  به  )چه 

نحوۀ تولید( استفاده کرد.

هـ ـ اتصال بخش نوساز به بخش قدیمی
آنچه در گذشته و هنگامی که ستون آجری نقش باربری جدی تری 
مهر  دارد.  نام  کردن«  »مهر  اصطالحاً  بوده،  اهمیت  حائز  داشته، 
کردن، اتصال درست بخش تحتانی جدید ـ که بار روی آن نیست 
بار روی آن است، به  بناست که  ـ به بخش فوقانی ستون اصیل 
نحوی که بار دوباره و پس از حذف سازۀ موقت، بدون حرکت و  
ایجاد ترکی در عناصر فوقانی )مانند طاق متکی به ستون( بر روی 

طرح 6. تخریب کامل ستون فرسوده و تحمل بار توسط عناصر 
کمکی)طرح از: نگارنده(.
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ستون جدید منتقل شود )تصویر 9(. شاید بتوان این قسمت از کار 
را دشوارترین قسمت دانست که نیازمند مهارت زیادی است. البته 
در این پروژه نیز همانطور که در تصویر10 مشاهده می شود، این 
فرآیند  در  نیز  بازسازی شده  آجری  ستون  تا  گرفت  اقدام صورت 
اذعان  باید  البته  کند.  ایفا  ممکن  تا حد  را  نقش خود  بار  انتقال 
داشت که مهر کردن جدی در این پروژه در مرحله د ـ2 صورت 
گرفت؛ آنجا که ستون های فلزی حد فاصل تیرها و صفحه فلزی 
روی شالوده تثبیت شدند و ذکر شد که آن کار نیز مهارت زیادی 

را طلب می کند.

و ـ برچیدن عناصر کمکی
در پایان و پس از اطمینان از اینکه بار به روی عناصر جدید منتقل 
برداشته  فلزی  تیرهای  زیر  موقت چوبِی  است، ستونک های  شده 
می شود. برای این کار چند راه وجود دارد. در حالت معمول با چند 
ضربه به باالی ستونک های موقت چوبی، آنها را آزاد می کنند. اما 
اگر این اتصال محکم باشد باید با ضربه گوۀ زیرین را آزاد کرده و 
ستونک ها را برداشت. بعضاً در حین کار گوه ها رطوبت جذب کرده 
و متورم می شوند و آزاد کردن آن تقریباً غیر ممکن می شود. در 
این حالت باید گوه ها را برید و ستونک ها را آزاد کرد. در نهایت نیز 
در صورتی که ستون ها یا جرزهای مجاور نیازی به مرمت نداشته 

باشد، مهارها از زیر تویزه ها برداشته می شوند.

تصویر10. اتصال )مهر کردن( ستون جدید به سازۀ قدیم 
)عکس از: رزازي و ملکي(.

تصویر 11. بریدن قسمت اضافۀ تیر ستون جهت )عکس از: رزازي و ملکي(

تصویر 9. اجرای سفت کاری ستون آجری پیرامون ستون های جدید 
)عکس از: رزازي و ملکي(.

ز ـ نماچینی  و نازک کاری ستون 
زده می برند  بیرون  از ستون  که  را  آهنی  تیر  اضافۀ  ابتدا قسمت 
)تصویر 11( و سپس نماسازی و نازک کاری ستون انجام می شود. 
باید توجه داشت که از مالت های سیمانی در نازک کاری استفاده 
نشود. زیرا این امر موجب حبس رطوبت احتمالی در آینده می شود 
از  که  است  این  بهتر  برساند.  آسیب  سازه  به  می تواند  دوباره  و 
مالت های آهکی در این مرحله استفاده شود. در نهایت و پس از 
این اقدام مرمتی، در صورتی که همۀ کارها به نحو مطلوب انجام 
اصیل  حالت  به  بنا  و  نیست  پیدا  چیز  هیچ  باشد،  شده  پذیرفته 
خود باز می گردد و این امر از ویژگی های یک اقدام مرمتی سنتی 
خوب است که در پایان به جای به رخ کشیدن اقدام مرمتی، بنا 
در اصیل ترین و یکپارچه ترین شکل ممکن رؤیت می شود )تصویر 
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جمع بندی
در ایران قبل از ورود جریان جدید حفاظت از آثار تاریخی، بناها 
صدسالۀ  چند  ابنیۀ  آن  شاهد  و  است  می شده  حفاظت  و  مرمت 
بسیاری است که در طول تاریخ معماری این کشور وجود داشته 
و دارد. این دوام دیرپای ابنیه به مدد فنون مرمتی و حفاظتی ای 
بوده که توسط معماران و مرمتگران ماهر و چیره دست ابداع و به 
کار گرفته می شده است. فنون مرمت و حفاظت سنتی که خود 
امروزه به مثابه بخش ارزشمندی از میراث ناملوس بشر، موضوع 
ثبت و مستندنگاری و حفاظت هستند، متأسفانه در حال فراموشی 
اند. مهم ترین کار در این زمینه شناسایی و مستندنگاری و معرفی 
آنها به جامعۀ تخصصی است تا این درخت کهنسال سرزمیِن دانِش 
سنتی به مدد کاربست دوبارۀ این فنون و روزآمد کردن آنها احیا 

شود.
     این مقاله سعی کرد تا یکی از فنون رایج در مرمت بناهای 
سنتی را معرفی و مستند کند. فن روی چوب کردن جرز یا ستون 
که از جملۀ فنون مرمتی مربوط به سازۀ بناست که به دلیل رایج 
بناهای  باربر  عناصر  تحتانی  بخش های  فرسودگی  عارضۀ  بودن 
ماسونری در مناطق مرکزی ایران )متأثر از عوامل فرساینده مانند 
رطوبت باالرونده( رایج بوده و از فنون رایج مرمت این بناها به شمار 
می رفته است. اجرای این فن به علت در زیر بار قرار داشتن عنصری 
که می بایست مرمت شود، همراه با پیچیدگی ها و مخاطرات خاصی 
بوده که معماران و مرمتگران چیره دست ایرانی به خوبی از عهده 
آن برمی آمده اند اما متأسفانه امروز استادکاران انگشت شماری در 

کشور قادر به عملیاتی کردن این فن هستند.

تصویر 12. نماسازی )عکس از: رزازي و ملکي(.

     این فن در قالب مستندسازی یک عملیات واقعی معرفی شد. 
هر چند بهتر بود این فن به شکل اصیل تری اجرا می شد؛ یعنی 
تیرآهن  به جای  با سازه آجری داشت  بیشتر  قرابت  از چوب که 
استفاده می شد و همچنین از مصرف سیمان خودداری می شد و 
ابنیۀ  بهتری در  به جای آن مالت های جایگزین سنتی که رفتار 
تاریخی دارند و ضریب سختی شان با سایر مصالح بنا قرابت دارد 
و اجازۀ تنفس به بنا را می دهند به کار گرفته می شدند. اما به هر 
تقدیر فارغ از این اشکاالت که مرمتگران باید حتی االمکان از آن 
پرهیز کرده و مصرف این مصالح را در بنا به حداقل برسانند، این 
به  مناسب  شکلی  در  استادکار،  مهارت  مدد  به  اجرایی  عملیات 
اجرا درآمد و در 7 مرحله به ترتیب شامل: الف ـ مهار دهانه های 
بار  موقت  انتقال  ـ  آسیب دیده؛ ج  باربر  عناصر  مهار  ـ  مجاور؛ ب 
ستون به سازۀ کمکی؛ د ـ مرمت و استحکام بخشی ستون؛ هـ ـ 
مهر کردن )اتصال( بخش نوساز تحتانی به بخش اصیل فوقانی؛ و 
نازک کاری ستون  و  نماچینی  ز-  و  عناصر کمکی؛   ـ جمع آوری 
معرفی شد. این اقدام مرمتی رایج در ابنیۀ تاریخی منطقۀ مرکزی 
دیگر  انواع  سایر  به  نسبت  آنها  در  باالرونده  رطوبت  که  ـ  ایران 
رطوبت قابل توجه است ـ با تقویت ارکان سازه{ای ابنیۀ ماسونری، 
امید  دهند.  ادامه  به حیات خود  بناها سال ها  این  می شده  باعث 
گذشته  ابنیۀ  مرمتی  فنون  شناساندن  و  شناسایی  با  تا  دارد  آن 
این سرزمین، این گنجینه پراکنده دوباره گرد آمده و زمینه های 
کاربست دوبارۀ آن فراهم شود و آن زمان است که حقیقت حفاظت 

از فنوِن حفاظت محقق خواهد شد.

پی نوشت ها
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3. در گذشته از تیرهای چوبی )معموالً چهارتراش( استفاده می شده که 

به نظر می رسد قرابت بیشتری با سازه های گلین داشته اند. 
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5. در نمونۀ ذکرشده شالوده با بتن مسلح اجرا شده ولی همانطورکه اشاره 
اجرای شالوده  از همان روش های سنتی  توصیه می شود که  شد مؤکداً 

بهره گرفته شود.
6. Baseplate 

منابع
احیاء  و  مرمت   .)1383( فکاری.  و محمدرضا خوش  اصغرمحمد  مرادی 
مدرسه قدسیۀ اصفهان از نظر تا عمل. تهران: وزارت مسکن و شهرسازی، 

سازمان عمران و بهسازی شهری.

ACCU.  (2005). Safeguarding and inventory-making meth-
odologies (Sub-regional experts meeting in Asia on intan-
gible cultural heritage). Bangkok: Asia-pacific cultural 
center for UNESCO.
Hodjat, M. (2009). Conservation of conservation meth-
ods. Conserving the authentic: Essays in Honour of Jukka-
Jokilehto (Iccrom Conservation Studies; 10). Eds. Nicholas 

71



Stanley-Price, and Joseph King. Rome: ICCROM. 
ICOMOS. (1999a). Charter on the built vernacular heri-
tage (Ratified by the ICOMOS 12th general assembly in 
Mexico).

ICOMOS. (1999b). The Australian ICOMOS Charter for 
places of cultural significance (the Burra charter).
ICOMOS. (2010). ICOMOS New Zealand Charter for the 
conservation of places of cultural heritage value (Revised 
2010). 

72




