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Amending the tilt of the minarets of the Emam’s mosque  

        چكيدهچكيدهچكيدهچكيده

همچون بسياري همچون بسياري همچون بسياري همچون بسياري     يكي از زيباترين مساجد تاريخي تهران است.يكي از زيباترين مساجد تاريخي تهران است.يكي از زيباترين مساجد تاريخي تهران است.يكي از زيباترين مساجد تاريخي تهران است.    مسجد امام بازارمسجد امام بازارمسجد امام بازارمسجد امام بازار    ....معماري يكي از مهمترين جلوه هاي هنر اسالمي استمعماري يكي از مهمترين جلوه هاي هنر اسالمي استمعماري يكي از مهمترين جلوه هاي هنر اسالمي استمعماري يكي از مهمترين جلوه هاي هنر اسالمي است

نا مناسب و يا آسيب رسيدن به مرور زمان نا مناسب و يا آسيب رسيدن به مرور زمان نا مناسب و يا آسيب رسيدن به مرور زمان نا مناسب و يا آسيب رسيدن به مرور زمان  جوي، ساخته شدن در مكانجوي، ساخته شدن در مكانجوي، ساخته شدن در مكانجوي، ساخته شدن در مكان    - - - - شرايط اقليميشرايط اقليميشرايط اقليميشرايط اقليمي    از بناهاي تاريخي در ايران يا جهان كه به دليلاز بناهاي تاريخي در ايران يا جهان كه به دليلاز بناهاي تاريخي در ايران يا جهان كه به دليلاز بناهاي تاريخي در ايران يا جهان كه به دليل

    در نتيجهدر نتيجهدر نتيجهدر نتيجه    شده وشده وشده وشده و    نشستنشستنشستنشستچار چار چار چار متحمل مشكالتي مانند نشست مي شوند، اين مسجد نيز به دليل وجود آب هاي زير زميني به مرور زمان دمتحمل مشكالتي مانند نشست مي شوند، اين مسجد نيز به دليل وجود آب هاي زير زميني به مرور زمان دمتحمل مشكالتي مانند نشست مي شوند، اين مسجد نيز به دليل وجود آب هاي زير زميني به مرور زمان دمتحمل مشكالتي مانند نشست مي شوند، اين مسجد نيز به دليل وجود آب هاي زير زميني به مرور زمان د

. هدف از نگارش اين مقاله ارائه شيوه اي نوين براي . هدف از نگارش اين مقاله ارائه شيوه اي نوين براي . هدف از نگارش اين مقاله ارائه شيوه اي نوين براي . هدف از نگارش اين مقاله ارائه شيوه اي نوين براي اهد داشتاهد داشتاهد داشتاهد داشترا در پي خورا در پي خورا در پي خورا در پي خو    كه يكي از اجزاي اصلي مسجد هستندكه يكي از اجزاي اصلي مسجد هستندكه يكي از اجزاي اصلي مسجد هستندكه يكي از اجزاي اصلي مسجد هستند    رارارارا    مناره هامناره هامناره هامناره ها    فرو ريختنفرو ريختنفرو ريختنفرو ريختن

بدين منظور، در مرحله اول كل بدنه مناره را با بدين منظور، در مرحله اول كل بدنه مناره را با بدين منظور، در مرحله اول كل بدنه مناره را با بدين منظور، در مرحله اول كل بدنه مناره را با يا افزايش بار وارده به آن است. يا افزايش بار وارده به آن است. يا افزايش بار وارده به آن است. يا افزايش بار وارده به آن است.     اصالح كجي اين مناره، به مرور زمان و بدون صدمه واصالح كجي اين مناره، به مرور زمان و بدون صدمه واصالح كجي اين مناره، به مرور زمان و بدون صدمه واصالح كجي اين مناره، به مرور زمان و بدون صدمه و

از ريزش آن جلو از ريزش آن جلو از ريزش آن جلو از ريزش آن جلو     شدنشدنشدنشدنذكور پس از باد ذكور پس از باد ذكور پس از باد ذكور پس از باد استفاده از متريالي كه از جنس پي وي سي ساخته شده است، پوشش مي دهيم. سازه ي ماستفاده از متريالي كه از جنس پي وي سي ساخته شده است، پوشش مي دهيم. سازه ي ماستفاده از متريالي كه از جنس پي وي سي ساخته شده است، پوشش مي دهيم. سازه ي ماستفاده از متريالي كه از جنس پي وي سي ساخته شده است، پوشش مي دهيم. سازه ي م

    ، شكافي در پايه مناره ايجاد مي كنيم، شكافي در پايه مناره ايجاد مي كنيم، شكافي در پايه مناره ايجاد مي كنيم، شكافي در پايه مناره ايجاد مي كنيمسپسسپسسپسسپس    گيري مي كند؛ چرا كه در اثر بروز هر گونه شكست فقط به همان نقطه فشار وارد مي شود.گيري مي كند؛ چرا كه در اثر بروز هر گونه شكست فقط به همان نقطه فشار وارد مي شود.گيري مي كند؛ چرا كه در اثر بروز هر گونه شكست فقط به همان نقطه فشار وارد مي شود.گيري مي كند؛ چرا كه در اثر بروز هر گونه شكست فقط به همان نقطه فشار وارد مي شود.

را را را را     كششيكششيكششيكششينيروي نيروي نيروي نيروي را با كابل هاي مضاعف كه قابليت مقاومت در برابر را با كابل هاي مضاعف كه قابليت مقاومت در برابر را با كابل هاي مضاعف كه قابليت مقاومت در برابر را با كابل هاي مضاعف كه قابليت مقاومت در برابر     شدگيشدگيشدگيشدگي، برخالف جهت كج ، برخالف جهت كج ، برخالف جهت كج ، برخالف جهت كج باال ترين نقطه بدنهباال ترين نقطه بدنهباال ترين نقطه بدنهباال ترين نقطه بدنهو در مرحله بعد، و در مرحله بعد، و در مرحله بعد، و در مرحله بعد، 

بادي  را در فضاي بين كابل و سازه ي بادي پيشين قرارداده و آن را باد مي كنيم. با بادي  را در فضاي بين كابل و سازه ي بادي پيشين قرارداده و آن را باد مي كنيم. با بادي  را در فضاي بين كابل و سازه ي بادي پيشين قرارداده و آن را باد مي كنيم. با بادي  را در فضاي بين كابل و سازه ي بادي پيشين قرارداده و آن را باد مي كنيم. با     اياياياي    در ادامه، سازهدر ادامه، سازهدر ادامه، سازهدر ادامه، سازه    دارند به زمين متصل مي كنيم.دارند به زمين متصل مي كنيم.دارند به زمين متصل مي كنيم.دارند به زمين متصل مي كنيم.

اين روش، با فشاري مساوي بر تمام نقاط آن كشش وارد مي كنيم. در مرحله بعد، پس از جدا شدن مناره از زمين، بالشتك هاي بتني اين روش، با فشاري مساوي بر تمام نقاط آن كشش وارد مي كنيم. در مرحله بعد، پس از جدا شدن مناره از زمين، بالشتك هاي بتني اين روش، با فشاري مساوي بر تمام نقاط آن كشش وارد مي كنيم. در مرحله بعد، پس از جدا شدن مناره از زمين، بالشتك هاي بتني اين روش، با فشاري مساوي بر تمام نقاط آن كشش وارد مي كنيم. در مرحله بعد، پس از جدا شدن مناره از زمين، بالشتك هاي بتني 

در زير آن قرار داده و با تزريق بتن آن را مهار مي كنيم. در آخر، تمام اجزايي كه براي رسيدن به پايه مناره برداشته ايم را به شكل در زير آن قرار داده و با تزريق بتن آن را مهار مي كنيم. در آخر، تمام اجزايي كه براي رسيدن به پايه مناره برداشته ايم را به شكل در زير آن قرار داده و با تزريق بتن آن را مهار مي كنيم. در آخر، تمام اجزايي كه براي رسيدن به پايه مناره برداشته ايم را به شكل در زير آن قرار داده و با تزريق بتن آن را مهار مي كنيم. در آخر، تمام اجزايي كه براي رسيدن به پايه مناره برداشته ايم را به شكل 

        اوليه در جاي خود قرار مي دهيم. اوليه در جاي خود قرار مي دهيم. اوليه در جاي خود قرار مي دهيم. اوليه در جاي خود قرار مي دهيم. 

        كلمات كليدي:كلمات كليدي:كلمات كليدي:كلمات كليدي:

        كابل هاي مضاعفكابل هاي مضاعفكابل هاي مضاعفكابل هاي مضاعف    ، ، ، ، بالشتك بتنيبالشتك بتنيبالشتك بتنيبالشتك بتني    ، ، ، ، مرمتمرمتمرمتمرمت    ، ، ، ، سازه باديسازه باديسازه باديسازه بادي    ، ، ، ، منارهمنارهمنارهمناره

    

    

    

    

 

 



 

 

 

    

        مقدمهمقدمهمقدمهمقدمه

عنوان يكي از مهمترين جلوه هاي هنر اسالمي، يكي از ويژگي هاي تمدن اسالمي است كه با عنوان يكي از مهمترين جلوه هاي هنر اسالمي، يكي از ويژگي هاي تمدن اسالمي است كه با عنوان يكي از مهمترين جلوه هاي هنر اسالمي، يكي از ويژگي هاي تمدن اسالمي است كه با عنوان يكي از مهمترين جلوه هاي هنر اسالمي، يكي از ويژگي هاي تمدن اسالمي است كه با معماري مسجد به معماري مسجد به معماري مسجد به معماري مسجد به 

مناره هاي خود همواره توجه گردشگران را به خود جلب كرده است و اين در حالي است كه مناره به عنوان يكي از مناره هاي خود همواره توجه گردشگران را به خود جلب كرده است و اين در حالي است كه مناره به عنوان يكي از مناره هاي خود همواره توجه گردشگران را به خود جلب كرده است و اين در حالي است كه مناره به عنوان يكي از مناره هاي خود همواره توجه گردشگران را به خود جلب كرده است و اين در حالي است كه مناره به عنوان يكي از 

    ....ندندندندمين حجاز پديد آمدمين حجاز پديد آمدمين حجاز پديد آمدمين حجاز پديد آمدهمزمان با نفوذ و گسترش به خارج از مرزهاي سرزهمزمان با نفوذ و گسترش به خارج از مرزهاي سرزهمزمان با نفوذ و گسترش به خارج از مرزهاي سرزهمزمان با نفوذ و گسترش به خارج از مرزهاي سرز    ،،،،اساسي ترين عناصر معماري مسجداساسي ترين عناصر معماري مسجداساسي ترين عناصر معماري مسجداساسي ترين عناصر معماري مسجد

د كه با الياف د كه با الياف د كه با الياف د كه با الياف معماري عربستان در صدر اسالم بسيار ساده و ابتدايي بود. بيشتر خانه ها، كلبه هايي چهارگوش بودنمعماري عربستان در صدر اسالم بسيار ساده و ابتدايي بود. بيشتر خانه ها، كلبه هايي چهارگوش بودنمعماري عربستان در صدر اسالم بسيار ساده و ابتدايي بود. بيشتر خانه ها، كلبه هايي چهارگوش بودنمعماري عربستان در صدر اسالم بسيار ساده و ابتدايي بود. بيشتر خانه ها، كلبه هايي چهارگوش بودن

با ورود اسالم به بطن ساير تمدن ها و مشاركت معماران و هنرمندان بومي در ساخت با ورود اسالم به بطن ساير تمدن ها و مشاركت معماران و هنرمندان بومي در ساخت با ورود اسالم به بطن ساير تمدن ها و مشاركت معماران و هنرمندان بومي در ساخت با ورود اسالم به بطن ساير تمدن ها و مشاركت معماران و هنرمندان بومي در ساخت     ....ددددگياهي مسقف مي شدنگياهي مسقف مي شدنگياهي مسقف مي شدنگياهي مسقف مي شدن

عنوان آنچه كه امروز ماهيت مشخص و منحصر به فرد خود را به همراه دارد، عنوان آنچه كه امروز ماهيت مشخص و منحصر به فرد خود را به همراه دارد، عنوان آنچه كه امروز ماهيت مشخص و منحصر به فرد خود را به همراه دارد، عنوان آنچه كه امروز ماهيت مشخص و منحصر به فرد خود را به همراه دارد، معماري اسالمي رفته رفته به معماري اسالمي رفته رفته به معماري اسالمي رفته رفته به معماري اسالمي رفته رفته به     ، ، ، ، مساجدمساجدمساجدمساجد

    ....پديد آمدپديد آمدپديد آمدپديد آمد

پايه را در پايه را در پايه را در پايه را در     شامل پايه، بدنه، سرپوش و راس تشكيل يافته است.شامل پايه، بدنه، سرپوش و راس تشكيل يافته است.شامل پايه، بدنه، سرپوش و راس تشكيل يافته است.شامل پايه، بدنه، سرپوش و راس تشكيل يافته است.به طور كلي ساختمان مناره از چهار بخش اصلي به طور كلي ساختمان مناره از چهار بخش اصلي به طور كلي ساختمان مناره از چهار بخش اصلي به طور كلي ساختمان مناره از چهار بخش اصلي 

الزمه ساخت مناره الزمه ساخت مناره الزمه ساخت مناره الزمه ساخت مناره     ،،،،تتتتخخخخاحداث پايه مناره بر روي زمين ساحداث پايه مناره بر روي زمين ساحداث پايه مناره بر روي زمين ساحداث پايه مناره بر روي زمين س    ....جايي احداث مي كنند كه سطح زمين كامال محكم باشدجايي احداث مي كنند كه سطح زمين كامال محكم باشدجايي احداث مي كنند كه سطح زمين كامال محكم باشدجايي احداث مي كنند كه سطح زمين كامال محكم باشد

ساقه يا بدنه مناره روي چنين پايه اي كه معموال ساقه يا بدنه مناره روي چنين پايه اي كه معموال ساقه يا بدنه مناره روي چنين پايه اي كه معموال ساقه يا بدنه مناره روي چنين پايه اي كه معموال     ....است زيرا پايه بايد توانايي نگهداري ساير اجزا مناره را داشته باشداست زيرا پايه بايد توانايي نگهداري ساير اجزا مناره را داشته باشداست زيرا پايه بايد توانايي نگهداري ساير اجزا مناره را داشته باشداست زيرا پايه بايد توانايي نگهداري ساير اجزا مناره را داشته باشد

وجهي است و به شكل مخروط ناقص يا استوانه مي باشد، ساخته مي شود. سپس سرپوش وجهي است و به شكل مخروط ناقص يا استوانه مي باشد، ساخته مي شود. سپس سرپوش وجهي است و به شكل مخروط ناقص يا استوانه مي باشد، ساخته مي شود. سپس سرپوش وجهي است و به شكل مخروط ناقص يا استوانه مي باشد، ساخته مي شود. سپس سرپوش     8888يا يا يا يا     4444داراي مقطع داراي مقطع داراي مقطع داراي مقطع 

دعوت به دعوت به دعوت به دعوت به سرپوش مهمترين قسمت مناره است و جايگاهي است كه سرپوش مهمترين قسمت مناره است و جايگاهي است كه سرپوش مهمترين قسمت مناره است و جايگاهي است كه سرپوش مهمترين قسمت مناره است و جايگاهي است كه     ....ه مي سازنده مي سازنده مي سازنده مي سازند(جايگاه موذن) را به شكل بدنه منار(جايگاه موذن) را به شكل بدنه منار(جايگاه موذن) را به شكل بدنه منار(جايگاه موذن) را به شكل بدنه منار

آن ديواره يا نرده كوتاهي مي كشند و در راس مناره نيز سايباني جهت آن ديواره يا نرده كوتاهي مي كشند و در راس مناره نيز سايباني جهت آن ديواره يا نرده كوتاهي مي كشند و در راس مناره نيز سايباني جهت آن ديواره يا نرده كوتاهي مي كشند و در راس مناره نيز سايباني جهت     اطرافاطرافاطرافاطرافدر در در در     ....نماز در آن صورت مي گيردنماز در آن صورت مي گيردنماز در آن صورت مي گيردنماز در آن صورت مي گيرد

تند كه تند كه تند كه تند كه همچنين مناره ها داراي پلكان هايي حلزوني شكل هسهمچنين مناره ها داراي پلكان هايي حلزوني شكل هسهمچنين مناره ها داراي پلكان هايي حلزوني شكل هسهمچنين مناره ها داراي پلكان هايي حلزوني شكل هس    ....حفاظت موذن در برابر باد و باران ساخته مي شودحفاظت موذن در برابر باد و باران ساخته مي شودحفاظت موذن در برابر باد و باران ساخته مي شودحفاظت موذن در برابر باد و باران ساخته مي شود

        ....رابط ميان حياط و يا بام مسجد به مناره ها هستندرابط ميان حياط و يا بام مسجد به مناره ها هستندرابط ميان حياط و يا بام مسجد به مناره ها هستندرابط ميان حياط و يا بام مسجد به مناره ها هستند

مناره ها را گاه در مناره ها را گاه در مناره ها را گاه در مناره ها را گاه در     ،،،،قاعده و قانون خاصي براي محل احداث مناره وجود ندارد و بنا به مقتضيات جغرافيايي و شهريقاعده و قانون خاصي براي محل احداث مناره وجود ندارد و بنا به مقتضيات جغرافيايي و شهريقاعده و قانون خاصي براي محل احداث مناره وجود ندارد و بنا به مقتضيات جغرافيايي و شهريقاعده و قانون خاصي براي محل احداث مناره وجود ندارد و بنا به مقتضيات جغرافيايي و شهري

لي لي لي لي هر چهار گوشه مسجد (مانند مسجد جامع عمرو در مصر و مسجد النبي در مدينه)، گاه در ضلع هاي غربي و شماهر چهار گوشه مسجد (مانند مسجد جامع عمرو در مصر و مسجد النبي در مدينه)، گاه در ضلع هاي غربي و شماهر چهار گوشه مسجد (مانند مسجد جامع عمرو در مصر و مسجد النبي در مدينه)، گاه در ضلع هاي غربي و شماهر چهار گوشه مسجد (مانند مسجد جامع عمرو در مصر و مسجد النبي در مدينه)، گاه در ضلع هاي غربي و شما

و يا در نيمه آخر ديوار مسجد بنا مي كنند (مانند مناره هاي مسجد جامع قيروان در تونس)، گاه در خارج از مسجد و يا در نيمه آخر ديوار مسجد بنا مي كنند (مانند مناره هاي مسجد جامع قيروان در تونس)، گاه در خارج از مسجد و يا در نيمه آخر ديوار مسجد بنا مي كنند (مانند مناره هاي مسجد جامع قيروان در تونس)، گاه در خارج از مسجد و يا در نيمه آخر ديوار مسجد بنا مي كنند (مانند مناره هاي مسجد جامع قيروان در تونس)، گاه در خارج از مسجد 

(مانند مسجد جامع سامرا) و گاهي همانند اكثر مساجد ايران چسبيده به درب ورودي مسجد يا با اندك فاصله اي از (مانند مسجد جامع سامرا) و گاهي همانند اكثر مساجد ايران چسبيده به درب ورودي مسجد يا با اندك فاصله اي از (مانند مسجد جامع سامرا) و گاهي همانند اكثر مساجد ايران چسبيده به درب ورودي مسجد يا با اندك فاصله اي از (مانند مسجد جامع سامرا) و گاهي همانند اكثر مساجد ايران چسبيده به درب ورودي مسجد يا با اندك فاصله اي از 

بازار بازار بازار بازار     دردردردر    مانند مسجد شاهمانند مسجد شاهمانند مسجد شاهمانند مسجد شاه((((    ندندندندسازسازسازساز    ميميميمي    خود طاق را مهار كندخود طاق را مهار كندخود طاق را مهار كندخود طاق را مهار كنددر دو طرف طاق قرار گيرد و در دو طرف طاق قرار گيرد و در دو طرف طاق قرار گيرد و در دو طرف طاق قرار گيرد و     كهكهكهكه    يا به صورتييا به صورتييا به صورتييا به صورتي    ووووآن آن آن آن 

     ....))))تهرانتهرانتهرانتهران



 

 

 

 

 

 

    يافته هايافته هايافته هايافته ها

ترين مساجد ترين مساجد ترين مساجد ترين مساجد سال دارد و يكي از زيباسال دارد و يكي از زيباسال دارد و يكي از زيباسال دارد و يكي از زيبا    180180180180    حدودحدودحدودحدودقدمتي در قدمتي در قدمتي در قدمتي در     ،،،،مسجد شاه بازار يا مسجد امام كنوني كه در زمان قاجار ساخته شده استمسجد شاه بازار يا مسجد امام كنوني كه در زمان قاجار ساخته شده استمسجد شاه بازار يا مسجد امام كنوني كه در زمان قاجار ساخته شده استمسجد شاه بازار يا مسجد امام كنوني كه در زمان قاجار ساخته شده است

بر شواهد بر شواهد بر شواهد بر شواهد بنابنابنابنا    ....مسجد شاه ناميده اندمسجد شاه ناميده اندمسجد شاه ناميده اندمسجد شاه ناميده اند    آن راآن راآن راآن را    از اين رواز اين رواز اين رواز اين رو    ؛؛؛؛بودبودبودبود    ه.ق)ه.ق)ه.ق)ه.ق)1250125012501250----1212121212121212جار(جار(جار(جار(اااافتحعلي شاه قفتحعلي شاه قفتحعلي شاه قفتحعلي شاه ق    اين مسجداين مسجداين مسجداين مسجدني ني ني ني بابابابا    ....تاريخي تهران استتاريخي تهران استتاريخي تهران استتاريخي تهران است

        ....بودبودبودبوداين دومين مسجد جامع بزرگ تهران بعد از مسجد جامع عتيق اين دومين مسجد جامع بزرگ تهران بعد از مسجد جامع عتيق اين دومين مسجد جامع بزرگ تهران بعد از مسجد جامع عتيق اين دومين مسجد جامع بزرگ تهران بعد از مسجد جامع عتيق     ،،،،تاريخيتاريخيتاريخيتاريخي

    هايهايهايهاي    سالسالسالسال    بينبينبينبين    زمان تقريبي شروع ساخت آنزمان تقريبي شروع ساخت آنزمان تقريبي شروع ساخت آنزمان تقريبي شروع ساخت آن    است،است،است،است،    بنا به كاشي نوشته ها و كتيبه هايي كه در ايوان جنوبي مسجد به جاي ماندهبنا به كاشي نوشته ها و كتيبه هايي كه در ايوان جنوبي مسجد به جاي ماندهبنا به كاشي نوشته ها و كتيبه هايي كه در ايوان جنوبي مسجد به جاي ماندهبنا به كاشي نوشته ها و كتيبه هايي كه در ايوان جنوبي مسجد به جاي مانده

دو مناره در دو طرف گل دو مناره در دو طرف گل دو مناره در دو طرف گل دو مناره در دو طرف گل در اصلي در جهت شمال تعمير و در اصلي در جهت شمال تعمير و در اصلي در جهت شمال تعمير و در اصلي در جهت شمال تعمير و     ،،،،ه قاجاره قاجاره قاجاره قاجارق به دستور ناصرالدين شاق به دستور ناصرالدين شاق به دستور ناصرالدين شاق به دستور ناصرالدين شا....هههه1307130713071307ل ل ل ل ااااه.ق است. در سه.ق است. در سه.ق است. در سه.ق است. در س1214121412141214    تاتاتاتا    1212121212121212

        تكميل كننده اصلي آن را مي توان ناصرالدين شاه قاجار ناميد.تكميل كننده اصلي آن را مي توان ناصرالدين شاه قاجار ناميد.تكميل كننده اصلي آن را مي توان ناصرالدين شاه قاجار ناميد.تكميل كننده اصلي آن را مي توان ناصرالدين شاه قاجار ناميد.    ،،،،بر اينبر اينبر اينبر اينبنابنابنابنا. . . . دسته مسجد ساخته شددسته مسجد ساخته شددسته مسجد ساخته شددسته مسجد ساخته شد

نوبي قرار دارد و معماري كلي و نيز پاره اي از جزييات آن از نوبي قرار دارد و معماري كلي و نيز پاره اي از جزييات آن از نوبي قرار دارد و معماري كلي و نيز پاره اي از جزييات آن از نوبي قرار دارد و معماري كلي و نيز پاره اي از جزييات آن از اين مسجد بنايي چهار ايواني است كه شبستان هاي اصلي آن در جبهه جاين مسجد بنايي چهار ايواني است كه شبستان هاي اصلي آن در جبهه جاين مسجد بنايي چهار ايواني است كه شبستان هاي اصلي آن در جبهه جاين مسجد بنايي چهار ايواني است كه شبستان هاي اصلي آن در جبهه ج    

دانشنامه دانشنامه دانشنامه دانشنامه ----د ساير ابنيه آن زمان هنرمندان شيرازي دست داشته اند.(منبعد ساير ابنيه آن زمان هنرمندان شيرازي دست داشته اند.(منبعد ساير ابنيه آن زمان هنرمندان شيرازي دست داشته اند.(منبعد ساير ابنيه آن زمان هنرمندان شيرازي دست داشته اند.(منبعننننآن مانآن مانآن مانآن مان    ز گرفته شده و در طراحي و ساختز گرفته شده و در طراحي و ساختز گرفته شده و در طراحي و ساختز گرفته شده و در طراحي و ساختاااامسجد وكيل شيرمسجد وكيل شيرمسجد وكيل شيرمسجد وكيل شير

        تاريخي معماري ايران شهر)تاريخي معماري ايران شهر)تاريخي معماري ايران شهر)تاريخي معماري ايران شهر)

مرور مرور مرور مرور     بهبهبهبهآسيب رسيدن آسيب رسيدن آسيب رسيدن آسيب رسيدن يا يا يا يا ساخته شدن در مكان نا مناسب و ساخته شدن در مكان نا مناسب و ساخته شدن در مكان نا مناسب و ساخته شدن در مكان نا مناسب و     ،،،،جويجويجويجوي    ----قليميقليميقليميقليمييط ايط ايط ايط ااااابه دليل شربه دليل شربه دليل شربه دليل شر    بناهاي تاريخي در ايران يا جهانبناهاي تاريخي در ايران يا جهانبناهاي تاريخي در ايران يا جهانبناهاي تاريخي در ايران يا جهان    بسياري ازبسياري ازبسياري ازبسياري از

        ند.ند.ند.ند.شدشدشدشدمشكالت مانند نشست مشكالت مانند نشست مشكالت مانند نشست مشكالت مانند نشست زمان متحمل زمان متحمل زمان متحمل زمان متحمل 

قسمت شمالي مسجد شاه بازار تهران كه در زمان ناصر دين شاه به آن الحاق شده، به دليل حضور آب هاي زير زميني دچار نشست قسمت شمالي مسجد شاه بازار تهران كه در زمان ناصر دين شاه به آن الحاق شده، به دليل حضور آب هاي زير زميني دچار نشست قسمت شمالي مسجد شاه بازار تهران كه در زمان ناصر دين شاه به آن الحاق شده، به دليل حضور آب هاي زير زميني دچار نشست قسمت شمالي مسجد شاه بازار تهران كه در زمان ناصر دين شاه به آن الحاق شده، به دليل حضور آب هاي زير زميني دچار نشست 

        ....گشته استگشته استگشته استگشته است

    ايناينايناين    1388138813881388در سال در سال در سال در سال     مي شود. با وجود اينكهمي شود. با وجود اينكهمي شود. با وجود اينكهمي شود. با وجود اينكهل است ل است ل است ل است صصصصطاقي كه به آن متطاقي كه به آن متطاقي كه به آن متطاقي كه به آن مت    فرو ريختنفرو ريختنفرو ريختنفرو ريختنن و ن و ن و ن و اين نشست در مرور زمان باعث شدت گرفتاين نشست در مرور زمان باعث شدت گرفتاين نشست در مرور زمان باعث شدت گرفتاين نشست در مرور زمان باعث شدت گرفت

اصالحات موجب افزايش بار اصالحات موجب افزايش بار اصالحات موجب افزايش بار اصالحات موجب افزايش بار     با وجود اينكه اينبا وجود اينكه اينبا وجود اينكه اينبا وجود اينكه اين    ....استاستاستاستبوده بوده بوده بوده تغييرات داده شده صرفاً جهت اصالح تزئينات آن تغييرات داده شده صرفاً جهت اصالح تزئينات آن تغييرات داده شده صرفاً جهت اصالح تزئينات آن تغييرات داده شده صرفاً جهت اصالح تزئينات آن     امااماامااما    اند،اند،اند،اند،    مناره ها مرمت شدهمناره ها مرمت شدهمناره ها مرمت شدهمناره ها مرمت شده

        نگرفته است.نگرفته است.نگرفته است.نگرفته است.    رترترترتووووصاف كردن مناره صصاف كردن مناره صصاف كردن مناره صصاف كردن مناره ص    جهتجهتجهتجهتمتاسفانه اصالحي متاسفانه اصالحي متاسفانه اصالحي متاسفانه اصالحي اما اما اما اما     ،،،،مناره شده استمناره شده استمناره شده استمناره شده است

رفتن رفتن رفتن رفتن از بين از بين از بين از بين     افزايش بار به مرور زمان به آجرهاي زير فشار وارد كرده و آنها را متالشي و باعث ريزش مناره خواهد شد كه عالوه برافزايش بار به مرور زمان به آجرهاي زير فشار وارد كرده و آنها را متالشي و باعث ريزش مناره خواهد شد كه عالوه برافزايش بار به مرور زمان به آجرهاي زير فشار وارد كرده و آنها را متالشي و باعث ريزش مناره خواهد شد كه عالوه برافزايش بار به مرور زمان به آجرهاي زير فشار وارد كرده و آنها را متالشي و باعث ريزش مناره خواهد شد كه عالوه براين اين اين اين 

. براي جلوگيري از اين قبيل مشكالت، . براي جلوگيري از اين قبيل مشكالت، . براي جلوگيري از اين قبيل مشكالت، . براي جلوگيري از اين قبيل مشكالت، بسياري خواهد داشتبسياري خواهد داشتبسياري خواهد داشتبسياري خواهد داشتصدمات جاني و مالي صدمات جاني و مالي صدمات جاني و مالي صدمات جاني و مالي     در آنجادر آنجادر آنجادر آنجا    به دليل تردد زياد جمعيتبه دليل تردد زياد جمعيتبه دليل تردد زياد جمعيتبه دليل تردد زياد جمعيت    ،،،،يك اثر تاريخييك اثر تاريخييك اثر تاريخييك اثر تاريخي

        رائه راه حل با كمترين صدمات به ساختمان الزامي است.رائه راه حل با كمترين صدمات به ساختمان الزامي است.رائه راه حل با كمترين صدمات به ساختمان الزامي است.رائه راه حل با كمترين صدمات به ساختمان الزامي است.اااا

بدون صدمه بدون صدمه بدون صدمه بدون صدمه     اين اصالحاين اصالحاين اصالحاين اصالحقابل ذكر است كه قابل ذكر است كه قابل ذكر است كه قابل ذكر است كه است. است. است. است.     به مرور زمانبه مرور زمانبه مرور زمانبه مرور زمانشيوه اي نوين براي اصالح كجي اين مناره، شيوه اي نوين براي اصالح كجي اين مناره، شيوه اي نوين براي اصالح كجي اين مناره، شيوه اي نوين براي اصالح كجي اين مناره،     ارائهارائهارائهارائه    مقالهمقالهمقالهمقالههدف از نگارش اين هدف از نگارش اين هدف از نگارش اين هدف از نگارش اين 

        ....و يا حتي افزايش بار و يا برداشت تزئينات خواهد بودو يا حتي افزايش بار و يا برداشت تزئينات خواهد بودو يا حتي افزايش بار و يا برداشت تزئينات خواهد بودو يا حتي افزايش بار و يا برداشت تزئينات خواهد بود



 

را با استفاده از متريالي كه از تلفيق سازه هاي بادي و چادري، كه از جنس پي وي سي را با استفاده از متريالي كه از تلفيق سازه هاي بادي و چادري، كه از جنس پي وي سي را با استفاده از متريالي كه از تلفيق سازه هاي بادي و چادري، كه از جنس پي وي سي را با استفاده از متريالي كه از تلفيق سازه هاي بادي و چادري، كه از جنس پي وي سي     منارهمنارهمنارهمناره    بدنهبدنهبدنهبدنه    كلكلكلكل    در مرحله اولدر مرحله اولدر مرحله اولدر مرحله اولبدين منظور، بدين منظور، بدين منظور، بدين منظور، 

    وووو    ار كردن تمام جداره شدهار كردن تمام جداره شدهار كردن تمام جداره شدهار كردن تمام جداره شدهد كردن سازه منعطف مذكور، باعث مهد كردن سازه منعطف مذكور، باعث مهد كردن سازه منعطف مذكور، باعث مهد كردن سازه منعطف مذكور، باعث مهساخته شده و با روكش تفلون مستحكم شده اند، پوشش مي دهيم. باساخته شده و با روكش تفلون مستحكم شده اند، پوشش مي دهيم. باساخته شده و با روكش تفلون مستحكم شده اند، پوشش مي دهيم. باساخته شده و با روكش تفلون مستحكم شده اند، پوشش مي دهيم. با

        ....و از ريزش آن جلو گيري مي كندو از ريزش آن جلو گيري مي كندو از ريزش آن جلو گيري مي كندو از ريزش آن جلو گيري مي كند    آوردآوردآوردآوردمي مي مي مي فقط به همان نقطه فشار وارد فقط به همان نقطه فشار وارد فقط به همان نقطه فشار وارد فقط به همان نقطه فشار وارد     هر گونه شكستهر گونه شكستهر گونه شكستهر گونه شكست    اثر بروزاثر بروزاثر بروزاثر بروزدر در در در 

            ....، شكافي در پايه مناره ايجاد مي كنيم، شكافي در پايه مناره ايجاد مي كنيم، شكافي در پايه مناره ايجاد مي كنيم، شكافي در پايه مناره ايجاد مي كنيمقسمتي كه نشست صورت گرفته استقسمتي كه نشست صورت گرفته استقسمتي كه نشست صورت گرفته استقسمتي كه نشست صورت گرفته استبراي دست يابي به پي مناره، در براي دست يابي به پي مناره، در براي دست يابي به پي مناره، در براي دست يابي به پي مناره، در     در مرحله دومدر مرحله دومدر مرحله دومدر مرحله دوم

ر جهت ر جهت ر جهت ر جهت ، د، د، د، دباال ترين نقطه بدنه به زمينباال ترين نقطه بدنه به زمينباال ترين نقطه بدنه به زمينباال ترين نقطه بدنه به زمين    ززززو او او او ا    را دارندرا دارندرا دارندرا دارند    كششيكششيكششيكششي    نيروينيروينيروينيروي    از كابل هاي مضاعف كه قابليت مقاومت در برابراز كابل هاي مضاعف كه قابليت مقاومت در برابراز كابل هاي مضاعف كه قابليت مقاومت در برابراز كابل هاي مضاعف كه قابليت مقاومت در برابر    در مرحله سومدر مرحله سومدر مرحله سومدر مرحله سوم

كه براي اجراي اين كه براي اجراي اين كه براي اجراي اين كه براي اجراي اين متفاوت مي باشند متفاوت مي باشند متفاوت مي باشند متفاوت مي باشند     هايهايهايهايكابل هاي فوالدي مذكور داراي قطركابل هاي فوالدي مذكور داراي قطركابل هاي فوالدي مذكور داراي قطركابل هاي فوالدي مذكور داراي قطر    استفاده مي كنيم.استفاده مي كنيم.استفاده مي كنيم.استفاده مي كنيم.    ،،،،صل شده اندصل شده اندصل شده اندصل شده اندمتمتمتمت    مخالف كج شدگيمخالف كج شدگيمخالف كج شدگيمخالف كج شدگي

افقي و افقي و افقي و افقي و     در جهتدر جهتدر جهتدر جهت    ،،،،اينچي از يكديگراينچي از يكديگراينچي از يكديگراينچي از يكديگر    30303030اينچي با فاصله اينچي با فاصله اينچي با فاصله اينچي با فاصله     2222جفت هايجفت هايجفت هايجفت هاي    طرح از نوع دو اينچي استفاده مي كنيم. اين كابل ها به صورتطرح از نوع دو اينچي استفاده مي كنيم. اين كابل ها به صورتطرح از نوع دو اينچي استفاده مي كنيم. اين كابل ها به صورتطرح از نوع دو اينچي استفاده مي كنيم. اين كابل ها به صورت

الزم به ذكر است كه اين كابل ها الزم به ذكر است كه اين كابل ها الزم به ذكر است كه اين كابل ها الزم به ذكر است كه اين كابل ها     شوند.شوند.شوند.شوند.ي ي ي ي گيره اي در نقاط تقاطع به يكديگر مهار مگيره اي در نقاط تقاطع به يكديگر مهار مگيره اي در نقاط تقاطع به يكديگر مهار مگيره اي در نقاط تقاطع به يكديگر مهار مبع هاي ايجاد شده با اتصال بع هاي ايجاد شده با اتصال بع هاي ايجاد شده با اتصال بع هاي ايجاد شده با اتصال عمودي قرار گرفته و مرعمودي قرار گرفته و مرعمودي قرار گرفته و مرعمودي قرار گرفته و مر

            ....تن را دارا خواهد بودتن را دارا خواهد بودتن را دارا خواهد بودتن را دارا خواهد بود    5000500050005000تحمل بار كششي برابر با تحمل بار كششي برابر با تحمل بار كششي برابر با تحمل بار كششي برابر با انعطاف پذير بوده و  انعطاف پذير بوده و  انعطاف پذير بوده و  انعطاف پذير بوده و  

با با با با     ،،،،با اين روشبا اين روشبا اين روشبا اين روش    ....و آن را باد مي كنيمو آن را باد مي كنيمو آن را باد مي كنيمو آن را باد مي كنيم    دادهدادهدادهدادهررررقراقراقراقراسازه ي بادي پيشين سازه ي بادي پيشين سازه ي بادي پيشين سازه ي بادي پيشين كابل و كابل و كابل و كابل و را در فضاي بين را در فضاي بين را در فضاي بين را در فضاي بين     سازه بادي سازه بادي سازه بادي سازه بادي     نوع ديگري ازنوع ديگري ازنوع ديگري ازنوع ديگري از    در مرحله چهارمدر مرحله چهارمدر مرحله چهارمدر مرحله چهارم

كشش وارد مي كنيم. كشش وارد كشش وارد مي كنيم. كشش وارد كشش وارد مي كنيم. كشش وارد كشش وارد مي كنيم. كشش وارد مساوي بر تمام نقاط آن مساوي بر تمام نقاط آن مساوي بر تمام نقاط آن مساوي بر تمام نقاط آن     ييييرررراااافشفشفشفشكننده، با كننده، با كننده، با كننده، با و كمربندهاي مهار و كمربندهاي مهار و كمربندهاي مهار و كمربندهاي مهار     از كشش وارده به نوك منارهاز كشش وارده به نوك منارهاز كشش وارده به نوك منارهاز كشش وارده به نوك منارهاستفاده استفاده استفاده استفاده 

    وووو    اره را در خود بلعيدهاره را در خود بلعيدهاره را در خود بلعيدهاره را در خود بلعيدهتمام جان منتمام جان منتمام جان منتمام جان من    ،،،،يك بالن عمل مي كنديك بالن عمل مي كنديك بالن عمل مي كنديك بالن عمل مي كندبه دليل شكل پذيري ساده، مانند به دليل شكل پذيري ساده، مانند به دليل شكل پذيري ساده، مانند به دليل شكل پذيري ساده، مانند     مي كشد ومي كشد ومي كشد ومي كشد ونيرو نيرو نيرو نيرو به يك به يك به يك به يك     ااااتمام نقاط رتمام نقاط رتمام نقاط رتمام نقاط رشده شده شده شده 

        از ريزش آن جلوگيري مي كند.از ريزش آن جلوگيري مي كند.از ريزش آن جلوگيري مي كند.از ريزش آن جلوگيري مي كند.

        ....ار مي كنيمار مي كنيمار مي كنيمار مي كنيمسپس با تزريق بتن آن را مهسپس با تزريق بتن آن را مهسپس با تزريق بتن آن را مهسپس با تزريق بتن آن را مه    ووووداده داده داده داده در مرحله پنجم، پس از جدا شدن مناره از زمين، بالشتك هاي بتني در زير آن قرار در مرحله پنجم، پس از جدا شدن مناره از زمين، بالشتك هاي بتني در زير آن قرار در مرحله پنجم، پس از جدا شدن مناره از زمين، بالشتك هاي بتني در زير آن قرار در مرحله پنجم، پس از جدا شدن مناره از زمين، بالشتك هاي بتني در زير آن قرار 

شكل اوليه در جاي خود قرار مي شكل اوليه در جاي خود قرار مي شكل اوليه در جاي خود قرار مي شكل اوليه در جاي خود قرار مي به به به به اي رسيدن به پايه مناره برداشته ايم را به صورت مرمت شده و اي رسيدن به پايه مناره برداشته ايم را به صورت مرمت شده و اي رسيدن به پايه مناره برداشته ايم را به صورت مرمت شده و اي رسيدن به پايه مناره برداشته ايم را به صورت مرمت شده و كه بركه بركه بركه بر    ييييتمام اجزايتمام اجزايتمام اجزايتمام اجزاي    ،،،،درمرحله ششمدرمرحله ششمدرمرحله ششمدرمرحله ششم

  .دهيمدهيمدهيمدهيم

                گيريگيريگيريگيري    نتيجهنتيجهنتيجهنتيجه

با استفاده از اين روش مي توان تمامي مناره ها و يا ديوارهاي ساختماني كه به وسيله ي آب يا رانش دچار شكست شده اند را به شكل با استفاده از اين روش مي توان تمامي مناره ها و يا ديوارهاي ساختماني كه به وسيله ي آب يا رانش دچار شكست شده اند را به شكل با استفاده از اين روش مي توان تمامي مناره ها و يا ديوارهاي ساختماني كه به وسيله ي آب يا رانش دچار شكست شده اند را به شكل با استفاده از اين روش مي توان تمامي مناره ها و يا ديوارهاي ساختماني كه به وسيله ي آب يا رانش دچار شكست شده اند را به شكل 

        ن پذير مي كند.ن پذير مي كند.ن پذير مي كند.ن پذير مي كند.اوليه خود برگرداند. اين اصالح، بدون هيچگونه شمع بندي و تخريب، ادامه حيات بنا را امكااوليه خود برگرداند. اين اصالح، بدون هيچگونه شمع بندي و تخريب، ادامه حيات بنا را امكااوليه خود برگرداند. اين اصالح، بدون هيچگونه شمع بندي و تخريب، ادامه حيات بنا را امكااوليه خود برگرداند. اين اصالح، بدون هيچگونه شمع بندي و تخريب، ادامه حيات بنا را امكا

در حال حاضر چنين روشي در هيچ كجا اعمال نشده است. اميد است كه اين روش در آينده در مرمت آثار معماري مورد استفاده قرار در حال حاضر چنين روشي در هيچ كجا اعمال نشده است. اميد است كه اين روش در آينده در مرمت آثار معماري مورد استفاده قرار در حال حاضر چنين روشي در هيچ كجا اعمال نشده است. اميد است كه اين روش در آينده در مرمت آثار معماري مورد استفاده قرار در حال حاضر چنين روشي در هيچ كجا اعمال نشده است. اميد است كه اين روش در آينده در مرمت آثار معماري مورد استفاده قرار 

    گرفته و اين مقاله شروعي براي تحقيق در اين زمينه بوده و در حفظ آثار ملي كشور تاثير گذار باشد. گرفته و اين مقاله شروعي براي تحقيق در اين زمينه بوده و در حفظ آثار ملي كشور تاثير گذار باشد. گرفته و اين مقاله شروعي براي تحقيق در اين زمينه بوده و در حفظ آثار ملي كشور تاثير گذار باشد. گرفته و اين مقاله شروعي براي تحقيق در اين زمينه بوده و در حفظ آثار ملي كشور تاثير گذار باشد. 
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