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چکيده
بافت ها و مراکز با ارزش تاريخي و فرهنگي شهرهاي ايران مملو از بناهاي
ارزشمندي است که متاسفانه به علت عدم توجه کافي در حال فرسودگي و زوال مي
باشند .از ابتدايي ترين اقداماتي که بايد در زمينه حفظ و احياي اين گونه
بناها برداشته شود ،مرمت آنهاست.
اين مقاله سعي دارد در ادامه به تشريح مراحل مختلف مطالعات آسيب
شناسي ،تعيين آسيب هاي وارد آمده و شناخت عوامل مختلف آسيب رسان
(طبيعي ،انساني) ،بررسي مصالح به کار رفته و فنون کاربردي و ويژگي
هاي فني آنها و برخي راه هاي ترميم و جايگزيني عناصر ساختماني در
جهت استحکام بخشي و مقاوم سازي بنا ،بپردازد.

کلمات کليدي :ابنيه تاريخي ،مهندسی بازسازي ،عوامل تخريب سازه ،معماري

مقدمه
بافت ها و مراکز با ارزش تاريخي و فرهنگي شهرهاي ايران مملو از بناهاي
ارزشمندي است که متاسفانه به علت عدم توجه کافي در حال فرسودگي و زوال مي
باشند .از ابتدايي ترين اقداماتي که بايد در زمينه حفظ و احياي اين گونه
بناها برداشته شود ،مرمت آنهاست.
مرمت ساختمان هاي قديمي به داليل مختلف و بر اساس مباني نظري مدون و يا
سياستهاي رايج در مديريت متمرکز اين بناها ،دوره زماني نسبتا درازي را
به خود اختصاص داده است .اما قطعا بناها را نمي توان جدا از محيط در
برگيرنده آنها و بدون در نظر گرفتن نيازهاي روز ،مرمت و احيا کرد .اگر
به طرح مرمت و احياي بناها در حکم جزيي از طرح بهسازي بافت هاي کهن و به
عنوان بستر دربرگيرنده اکثريت قريب به اتفاق ساختمانهاي قديمي و واجد
ارزش ،معتقد باشيم ،ميتوانيم مرمت اين بناها را در سلسله مراتب تهيه
طرحهاي بهسازي و نوسازي در سطوح زير جانمايي کنيم:
نخستين سطح :تهيه طرح تفصيلي عمومي براي تمامي پالک هاي محدوده بافت.
دومين سطح :شناخت استخوان بندي بافت و طرح تقويت آن.
سومين سطح :تک بناهاي قديمي واجد ارزش.
چهارمين سطح :تهيه الگوي ساخت و سازه اي جديد.
اين گفتار ،بر اساس سومين سطح تهيه طرح هاي بهسازي بافت هاي کهن،
شکل گرفته است .از آنجايي که در فرآيند تهيه طرح مرمت و احياي يک
بناي قديمي ،بر اساس هر ايده و مباني نظري ،بدون در نظر گرفتن
ويژگي هاي کالبدي و يافتن پاسخ هايي براي حفظ اجزاي ساختماني و
بررسي انطباق آنها با زندگي امروز و نيازهاي جديد ممکن نيست،
ضرورت انجام مطالعات آسيب شناسي بنا را به موازات ساير مطالعات
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ساختمان ،ايجاب مي کند .اين مقاله سعي دارد در ادامه به تشريح
مراحل مختلف مطالعات آسيب شناسي ،تعيين آسيب هاي وارد آمده و
شناخت عوامل مختلف آسيب رسان (طبيعي ،انساني) ،بررسي مصالح به
کار رفته و فنون کاربردي و ويژگي هاي فني آنها و برخي راه هاي
ترميم و جايگزيني عناصر ساختماني در جهت استحکام بخشي و مقاوم
سازي بنا ،بپردازد.
بافت هاي تاريخي با شکل گيري ارگانيک و طبيعي خود و نيز روند نو
شدن مکرر خويش در گذشته همانند يک بافت زنده طبيعي عمل مي کردند.
البته اين شباهت در روند رشد و تغيير ،اکنون از حالت طبيعت گونه
خود خارج شده و مانند جنبه هاي ديگر زندگي ،شکلي مصنوع به خود
گرفته است .لذا ميتوان وضعيت فعلي بافتهاي تاريخي را که همچنان
زنده و تا حدودي هر چند اندک ،فعال و پوياست ،به بافت طبيعي يک
موجود زنده مريض شبيه دانست ،موجودي که هر چند تالش هاي مستمري در
جهت زنده نگه داشتن آن انجام مي گيرد ؛ ليکن جهت گيري و اعمال
اين سلسله فعاليت ها ،گاه منجر به نابودي يا تبديل آن به موجودي
مصنوعي مي شود که با گرفتن يک عضو مصنوعي به زندگي نابسامان خود
ادامه مي دهد.
با توجه به اين تشابه و نيز قبول اينکه معماري زمان حاضر به
عنوان يک دوره گسست و افول کلي و عام مطرح است ،تالش ها و فعاليت
هايي که در جهت احياي بافت هاي تاريخي و بطور خاص دانههاي با
ارزش موجود در اين بافت ها انجام ميگيرد را مي توان تالش در جهت
پابرجا نگه داشتن ضمني اين موجود زنده ضعيف و مريض ،تصور کرد.
به بياني روشن تر ،از آنجايي که معماري امروز ما ،فعاليت و
پويايي خود را در امتداد روند زنده و با ارزش معماري گذشته از
دست داده است ،نمي توان انتظار تزريق اين پويايي و فعاليت حياتي
را به بافت هاي تاريخي و همين طور ريز ساختهاي آن (بناهاي
مسکوني ،مذهبي ،تجاري و ،)...به طور کامل و صد درصد داشت ،در اين
مورد به نظر مي رسد که بايد منتظر ماند تا روح کلي زمانه ،زندگي
و روح ارزش هاي پيشين را به کالبد بافت تاريخي و جديد برگرداند.
در اين راستاي احيا و مرمت ابنيه با ارزش تاريخي ،چون هدف ما پا
برجا نگه داشتن کالبدها و ارزش هاي مفهومي و معماري مستتر در
آنهاست ،مي بايست همان گونه که برنامه هايي در جهت احياي معماري
يک بناي تاريخي و دميدن روح جديد به کالبد آن در نظر گرفته مي
شود ،به منظور احياي کالبد يا همان استراکچر (سازه) بنا نيز
تدابيري انديشيده شود؛ چرا که در بناهاي با ارزش و کمال يافته
گذشته ،معماري و سازه بنا از يکديگر تفکيک ناپذيرند.
چنين برخوردي با بنا را مي توان در همراهي با احياي معماري بنا،
"احياي سازه اي" ناميد و همان گونه که در احياي معماري يک بنا به
ايده هاي جديد يا مفاهيمي نو در قالب يک عملکرد جديد متناسب با
فضاي معماري بنا توجه داريم ،مي توان در "احياس سازه اي" نيز از
مفاهيم و کاربري هاي جديد سازه اي متناسب با مفاهيم معماري و
نياز ها و تکنولوژي روز ،بهره جست.
با روش ها و ايده هاي مقاوم سازي بنا هاي «احياي سازه اي» از
مقايسه ايده تاريخي در مقام تشبيهي که در ابتداي بحث به آن
پرداخته شد ،يعني؛ مشابهت بافت تاريخي و تک بنا هاي آن با بافت
بدن موجود زنده و سلول هاي آن ،به طور کلي نکات زير قابل بيان مي
باشند:
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(توضيح ؛ راه حل هاي ارئه شده در اين مقاله تنها در قالب ايده و
بطور عام مطرح مي شود و بررسي ها و نتيجه گيري هاي تخصصي و فني
اين راه حل ها ،در اين مقال محدود ،نمي گنجد).
 در شيوه هاي متداول مقاوم سازي بناهاي تاريخي ،يکي از روش ها
استفاده از مصالح سازه اي جديد همچون تيرآهن و قاب بندي آن
در ميان جرز هاي باربر براي انتقال نيروها به پي ساختمان مي
باشد ،در حالي که نا متجانس بودن تيرآهن با خشت يا آجر ،به
لحاظ عکس العمل هاي متفاوت در برابر زلزله و يا حتي در
مقابل سرما و گرما ،پيامد هاي ناگواري براي سيستم ساختماني
به همراه خواهد داشت .مصالح جديد در اين جا به مثابه يک عضو
مصنوعي در يک بافت زنده عمل مي کنند که احتمال پس زدگي آن
ها ،از سوي بافت زنده مي باشد که گاها حضور اين عضو مصنوع،
پيامد هاي نا گوار تري را در پي خواهد داشت.

شکل  -1استفاده از سازه جديد در دل سازه قديمی

حال آن که با انديشيدن تدابيري بديع ،مي توان مفاهيم معماري جديد
و کاربري هاي مورد نياز امروزي را در قالب استراکچري نو و همگون
با بنا به کار برد .مصالح همگون تر ،به عنوان مثال ؛ بتن هاي
جديد و يا حتي مصالحي که از پخته شدن گل طبيعي با روش هاي جديد
بدست مي آيند ،به گونه اي در کالبد مورد استفاده قرار گيرند که
با مفاهيم جديد معماري هماهنگ باشند.
سازه هاي به کار رفته در بنا هاي قديمي متناسب با مفاهيم معماري
و تکنولوژي متداول زمان ساخت آن ها ،غالبا از نوع سازه هاي فشاري
هستند ،ليکن با وجود سيستم هاي سازه اي نوين که اکثرا در جهت سبک
تر شدن سازه ،در عين افزايش قابليت تحمل بار ،طراحي و ساخته مي
شوند ،هم چنين تناسب اين سيستم هاي سازهاي با مفاهيم جديد،
ميتوان به گونه اي از احياي سازه اي دست پيدا کرد( .به عنوان
مثال) ميتوان بوسيله سازه هاي کابلي با اتصاالت طراحي شده ،بخشي
از بار وارد بر ساختمان را که براي سيستم فرسوده بنا قابل تحمل
نيست ،به سازه جديد انتقال داد .البته مجددا تأکيد مي شود که
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استفاده از اين سازه ها بايد در قالب فرم هاي معماري و به گونه
اي زنده و متناسب با ضربانهاي زندگي بناي تاريخي صورت پذيرد،
ضربانهايي که هم به لحاظ مفهومي و هم به لحاظ تقابل هاي سازه اي
در بعد فني و حسي ،مي تواند مورد تحليل قرار گيرد و با تحليل هاي
سازه اي هم آهنگ شود.
در روش هاي مرسوم مرمتي ،بنا در ديد معماري تا حدودي به عنوان
جزئي (سلولي) از بافت در نظر گرفته مي شود و در احياي آن نيز
سواي برنامه ريزي و طراحي به عنوان يک تک بنا ،رابطه آن با بقيه
عناصر بافت ،مورد توجه قرار ميگيرد .در حالي که در مورد مرمت و
احياي بنا ،آن چه کمتر بدان پرداخته مي شود يا حتي اصال مورد توجه
قرار نمي گيرد نسبت سازه اي بنا با ابنيه مجاور خويش است و اين
همان چيزي است که رشد سلولي و پيوند ميان اجزاي بافت ،بر آن تکيه
دارد ،يعني ؛ تک بناها در عين منحصر به فرد بودن ،در رابطه
مفهومي و ساختاري با بنا هاي مجاور خود ،معنا و شکل مي يابند.
لذا يکي از اصول احياي سازه اي ،بر اساس سازه يا سازه هاي همجوار
بنا تکيه دارد جديد را معرفي مي کند که مي تواند مورد تعمق و
بررسي « بافت سازه اي» که اين خود يک دقيق کارشناسان امر مرمت،
قرار گيرد.
عدم تجانس مصالح به کار رفته در شيوه هاي مرسوم مرمتي که در مورد
نخست بيان شد ،به لحاظ مفهومي نيز قابل بررسي ميباشد .با نگرش
احياي سازه اي ،از يک طرف استفاده از مصالح قديمي ،مشکالتي به
همراه دارد ،به عنوان مثال؛ استفاده از چوب براي خنثي کردن نيرو
هاي رانشي ،با آن که چوب تجانسي با مصالح سنتي دارد ،اما به دليل
امکان پوسيدگي و ضعف اتصاالت و هم چنين آسيب پذيري آن در مقابل
حمالت موريانه ،مناسب به نظر نمي آيد ،ضمن آن که ممکن است از نظر
مفهومي با مفاهيم احياي معماري بنا نيز ،هم خواني نداشته باشد.
از طرف ديگر نيز استفاده از مصالح جديد مثل تيرآهن ،در صورتي که
در ميان جرز هاي ساختمان مدفون گردد ،معناي خود را به عنوان
استفاده از استراکچر جديد ،با خود دفن خواهد کرد ،اين در حالي
است که سازه بناهاي تاريخي بايد هم گام با پويايي و زنده بودن
فعاليتي و عملکردي معماري بنا ،فعال و پويا باشد.
با همه اين اوصاف آن چه روند فرسودگي بنا را تشديد و مقاومت آن
را در مقابل آسيب هاي دروني و بيروني ،کاهش مي دهد ،قطع جريان
زندگي بنا به معناي واقعي در فضا ها و تک تک عناصر سازه اي آن مي
باشد ،زندگي که تنها پيام آوران آن انسان هايي هستند که اين بنا
ها ،به احترام وجود آن ها برپا شده اند و هم وجود خود آن هاست که
مي تواند اين زندگي و نو به نو شدن کالبد و روح را به فضاي
معماري برگرداند .از بعد فني احياي سازه اي مي تواند با نظارت
صحيح کارشناسان به اين نبض زندگي رونقي دوباره بخشد.

جمع بندي و نتيجه گيري
 -1بافت هاي تاريخي ،در گذشته ،با شکل گيري ارگانيک و طبيعي خود
و نيز روند نو شدن مکرر خويش ،همانند يک بافت زنده طبيعي ،عمل مي
کردند که اکنون از حالت طبيعت گونه خود خارج شده اند و به مانند
يک موجود زنده ضعيف و مريض ،به زندگي نابسامان خود ادامه مي دهد.
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 -2در بناهاي با ارزش و کمال يافته قديمي ،معماري و سازه بنا دو
جزء تفکيک ناپذيرند که به موازات احياي معماري بنا« ،احيا
سازهاي» آن نيز الزم و ضروري مي باشد که در اين راستا مي توان از
مفاهيم و کاربري هاي جديد سازه اي متناسب با مفاهيم معماري و
نياز ها و تکنولوژي روز ،استفاده کرد.
 -3در شيوه هاي متداول مقاوم سازي بناهاي تاريخي ،ميتوان به جاي
استفاده از عناصر نا متجانس با اجزاي بنا که احتمال پس زدگي آن
ها از سوي بافت زنده ميرود ،از مصالح همگون تري که با مفاهيم
جديد معماري هم آهنگ باشند ،بهره جست.
 -4با توجه به عدم پاسخ گويي اکثر سازه هاي ابنيه تاريخي در
برابر نيروهاي زلزله ،مي توان از سيستم هاي سازه اي نوين که در
جهت افزايش قابليت تحمل بار و سبک شدن سازه ،عمل مي کنند،
استفاده نمود ،در ضمن تناسب اين سيستم هاي سازه اي با مفاهيم
جديد ،بايد به گونه اي زنده و متناسب با ضربانهاي زندگي بناي
تاريخي ،در نظر گرفته شود.
 -5آن چه امروزه در احياي يک بناي با ارزش بدان توجه نمي شود،
نسبت سازه اي بنا با ابنيه مجاور خويش مي باشد ،در حالي که
ميتوان در طرح هاي مرمت و احياي سازه اي با توجه به مفهوم « بافت
سازه اي» عمل نمود.
 -6مسئله ديگري که در روش هاي مرمتي ميتواند لحاظ شود ،در نظر
گرفتنٍ مفهومي سازه و عناصر جديد با معاني و مفاهيم احياي معماري
بنا است ،يعني؛ سازه بنا هاي تاريخي بايد هم گام با پويايي و
زنده بودن فعاليتي و عملکردي معماري بنا ،فعال و پويا باشد
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