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جنوبی ايشياء ميں قديم يورپی قبرستانوں کے انتظام وانصرام کے لئے يہ ايک عملی
اور جامع کتابچہ ہے۔ يہ پہلی اشاعت ہے جو خاص طور پر ان قبرستانوں کی بحالی
وتجديدکاری اور ان کی مرمت سے متعلق مسائل کے حل کے لئے ہے جو اس
وقت جنوبی ايشياء ميں قديم ورثہ اور سياحتی صنعت کا ايک اہم حصہ ہے۔
يہ مختصر اور آسان دستورالعمل مواد کی شناخت اور کاروائی ميں بہت معاون ثابت
ہوگا جسے مد نظر رکھا جانا چاہئے۔ اس کتابچہ کا تعلق ہر اس شخص سے ہے جو
مرمت کا کام انجام دينے پر معمور ہو ۔ يہ پرانے قبرستانوں ميں عام پريشانيوں اور ان
کو حل کرنے کے طريقہ کار کی نشاندہی کرتاہے ۔
ان قبرستانوں کا سلسلہ جنوبی ايشياء ميں کھﮍی ڈھلوان والی پہاڑيوں سے لے کر
صحرا کے ميدانی و استوائی عالقوں تک پھيال ہوا ہے اور موسم باراں کی بارش
کے بعد ہونے والی زبردست تبديلوں کے درميان واقع عالقے ہيں۔ مقبره کی اقسام ميں
بھی مختلف قسم کا فرق موجود ہے ليکن اس ميں ايسے بنيادی اصول موجود ہيں جن کا
اطالق ان قبرستانوں کی اکثريت پر کيا جاسکتا ہے۔ مقبروں کی تعمير زياده تر مقامی
طور پر تيار کيے جانے والے ايسے تعميراتی مواد اور ساز وسامان سے ہو تی تھی
جو آج بھی مرمت کے کام کے لئے استعمال ہوسکتے ہيں۔
بحالی وتجديدکار ی کا کام حساس طريقے سے انجام ديا جانا چاہئے اور جتنا ممکن ہو
تاريخی تانے بانے اور اس کے تخصص کو برقرار رکھنا چاہئےاور اس کے بعد
باقاعدگی سے ديکھ بھال کرنا چاہئے۔
اس دستورالعمل کو برٹش ايسوسی ايشن برائے جنوب ايشيائی قبرستان )بی اے سی
ايس اے( نے تيار کيا ہے جس کا قيام لندن ميں ايک غير سرکاری تنظيم ) (NGOکے
ايک خيراتی اداره کی شکل ميں  1976ميں عمل ميں ٓايا تھا۔ انگلش ايسٹ انڈيا کمپنی
نے  1947تک جہا ں جہاں قدم رکھا تھاوہاں پرانے يوروپی قبرستانوں کا احاطہ کرنا
ہے اس کے معاوضہ ميں شامل ہے ۔
جنوبی ايشياء مينبرٹش ايسوسی ايشن برائے جنوب ايشيائی قبرستان )بی اے سی ايس
اے( کے لئے ڈاکٹر نيتا داس نے ڈاکٹر ساره ردرفورڈ اور ڈاکٹر روزی ليويلنجونز کی
معاونت اور ايشيتاداس علن کے ڈيژائن کی مدد سے اس تيار کيا ہے۔
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حصہ اول  :قبرستان
 1.1قبرستان کے حصے

،دفترکےعملے،تدفينکےاندراجات،کمپيوٹر،بيتا
زائرين
لخالءوغيرہسميتآنےوالے
کےلئےجگہکےمتعلقسوچناہوگا۔
1.3

قبرستان،مقبروں،ياتدفينگاہکيديکھبھالتين
چيزوں پر مشتمل ہوتی ہے :کل جگہ
،پرانيقبريناوريادگاريناورنئيتدفين۔
مقبرہميناحاطہ
مجموعيطورپر
کيديواريں،دروازے،گيٹہاؤسز،قبريں،درخت،ک
تعميرشدہڈھانچہبشمولگرجا
وئی
گھر،قبرستانکےدفاتر،راستےسﮍکيں،محلے،او
ميں
ان
رديگرمتعلقہخدماتياڈھانچےسب
شاملہيں۔
وطولوعرضاورديگرتفصيالتکی
انمقامات
نگاری
دستاويزاتيمنصوبندياورنقشہ
کرنامفيدہوتا ہے يہ معلوماتپرانيفائلونسے اور
جامع ڈيجيٹل ڈرائنگ ) نقشہ جات( سے
جمعکيجانيچاہئيے جو بہت اہم ہوسکتی ہيں
جس کو کوئيآرکيٹيکٹياتعميراتيسرويئرہی بنا
سکتاہے
۔يہمعلوماتمنصوبہبنديکرنے،تخمينہلگانےاورر
وزانہکےانتظامکينگرانيکےدورانانتہائيمفيدثاب
ت ہوتی ہيں ۔
1.2

قبرستانکوچالنےکےلئےفراد

قبرستانمينايسےلوگونکيضرورتہوتيہےجواسکا
انتظامکرسکيں۔
اگريہبندقبرستانہےتوکمسےکمنگراں،کچھمالی،
اورايکمينيجراس کے لئے ہونا چاہئے۔ اگر
قبرستاناستعمالمينہےتوايکمينيجرکےساتھايکد
فتراورشايدايکاکاؤنٹنٹکيبھی
ضرورتہوگی۔قبرستانکو اگر تاريخياہميتحاصل
ہےتوآثارقديمہ کا ايک ماہر يانگراں ٓارکيٹيکٹ
ٹيمکاحصہبنسکتاہے۔يہ
معمار(
)
عملہجزوقتی،کل
وقتی،يامشيرکےطورپرمالزمتکرسکتاہے۔
ہرقبرستانميں
معتقدينکےايکگروپکيضرورتہوتيہےجنھيں
فوقتا
وقتا
سے
باقاعدگی
ويژنکيتشکيل،فنڈاکٹھاکرنےمينمدد،کاماورفنڈک
ے اجرا ء کينگرانيکےلئےملتے رہنا چاہئے۔
انہيں بحيثت ايک مالزم کے بھی ہونا چاہئے
جو
عملےکيذمہداريوناورفرائضکاخاکہپيشکرينجنچ
يزوں
کيباقاعدگيسےنگرانيکرنےکيضرورتہوتی ہے۔

قبرستانکےلئےويژن

بعد
کے
معلوماتجمعہونے
تمام
،قبرستانکيمجموعيحالتکاجائزہلينا،مسئلےکينشا
ندہيکرنا،اورايکعموميتاثر )(Visionکا تعين
کرناضروريہوتا ہے۔
قبرستانکيديکھبھاالورتجديد کاری و مرمت
سازی صرف ايک 'پروجيکٹ'نہينبلکہايکچلنے
واالعملہےجوکئينسلونتک چلتے رہنا چاہئيے۔
لہذايہضروريہےکہپورےعالقےکےلئےايکساد
ه،پائيدار،اوراضافيويژنتيارکياجائے۔
ترقياتيکامونکےلئے ايک عارضيبجٹ ،ٹائم
الئن کے ساتھ منصوبہ بند ی کرنے اور فنڈ
کو جمع کرنے اور پھر ان پر عمل در ٓامد
کرنے ميں مفيد ثابت ہوتا ہے ۔ اس سلسلے
جگہ
ہر
ميں
کانقطہنظراسلحاظسےمختلفہوگاکہآيا وه قبرستا
ہے"
بند
"تدفينکےلئے
ن
ورثہکيحيثيترکھتاہے،ياقبرستان استعمال ميں
ہےبھييانہيں۔
اس سلسلے ميں سياحوں کے عالوه اعزه
اقرابا

2.

تاريخی ڈھانچے

2.1

تاريخی اہميت

قبر،خاص
سبسےپہلےکسيبھی
عوامی
يادگارياالگتھلک
کا
يادگارکی'تاريخی'حيثيتکوسمجھنااوراس
کرناضروريہے۔
تيار
ات
دستاويز
عاماصطالحاتمينکوئی
بھيتعميرشدہڈھانچہجسکيتشکيلسوسالسےزياده
ہو
کی
اوراسمينکسيخاصفردياواقعہکيرفاقتہوتيہےجو
انجمن
اينجياواوراس
تنظيمو
کسی
کےذريعہدرجہواسے 'تاريخی' سمجھاجاتاہے۔
۔ )نيچےديکھيں (2.2
4

 2.2نگراں تنظيميں
جبانمينسےکسيتنظيمکےذريعہکسی'ورثہ'قبر،يا
دگارياالگتھلگيادگارکوتسليمکرلياجاتاہےاوراس
اسکوايک
وقت
ےاپناياجاتاہے،اس
‘محفوظيادگار’کہاجاتاہےاوراسپرمتعلقہتنظيمک
ياجازتکےبغيرکوئيکامنہينکياجاسکتاہے۔
ديگرپرانےڈھانچےشايد'تاريخی'ہوسکتےہينليک
نانکاکوئيقانونيتحفظنہينہے۔
اسطرحقبرستان،تدفيناورورثےسےمتعلقتماممقا
ميقوانينکوريکارڈميں
رکھنےمينمددگارثابتہوگا۔

شدہمقاميٹھيکيدارونکااستعمالکياجاسکتاہے۔
اس ميں معمارياانجينئرمالزمہوسکتاہےيانہيں۔
اسکاانحصارزيادہترکنبہکےافرادکيخواہشپرہوگ
ا۔
کامشروعہونےسےپہلےتيارشدہڈيزائناورتخمين
ےکوکنبہکےممبرونکے ذريعہ منظورکرا ليا
جاناچاہئےجوکامکينگرانيبھيکريں جو کہ نئی
تعمير شده قبروں کے مثل ہوں ۔
اسطرحکيقبرونکوبھيمختلفٹرسٹونکےساتھملکر
کامکرنےوالےکنبےکےذريعہبرقراررکھناچاہئ
غيرتاريخييادگاريں'ہيرٹيج'
ميں
ے۔اس
گرانٹکياہلنہينہوں گی۔

قوميتنظيميں

ہندوستان
ہندوستانکےآثارقديمہکےسروے )، (ASI
رياستيآثارقديمہکےمحکمے
انٹاچ )انڈيننيشنلٹرسٹبرائےآرٹاينڈکلچرلہيريٹيج(
پاکستان
محکمہآثارقديمہاورميوزيمہيريٹيجفاؤنڈيشنآفپاک
ستان
بنگلہديش
محکمہآثارقديمہ
سريلنکا
محکمہآثارقديمہ
2.3

2.4

مناسببحالی وتجديدکاری

وقتکےساتھساتھتعميرينظامميں تبدلی واقع
ہيں
رہتی
ہوتی
اورسوسالہقديمڈھانچےکيمرمتانطريقونکےذري
عےکيجانيچاہئيےجودور حاضر ميں مروجہ
کامسےمختلفہو۔
اسطرحسبسےپہلےانڈھانچےکينشاندہيکرناہے
کے حامل
جو'تاريخی'قدر وقيمت
ہيناورانھينحساسبحاليکيضرورتہے۔

غيرتاريخييادگاريں

تينطرحکيقبريناوريادگاريں'غيرتاريخی'
کے
فہرست
تحتآتيہيناورانھينبحاليکيضرورتنہينہے۔
وہيہہيں:
 (aنئيتدفينکييادگاريں
کی
قبريں،پرانييانئيقبريں،ليکنان
(b
کوئييادگارنہينہے
’ (cتاريخی‘يادگارينجومرمت کے بعد
ٹوٹگئيناوردوبارہان کی بحالينہينہوسکتيہے۔
مذکورہباالتمامصورتونمينبحاليکےلئےکوئيموا
داورطريقےاستعمالکرنےکيضرورتنہينہےاورا
نکيتعميرنوکےلئے 'نئے' اورمروجہ 'ہمعصر '
مواداورڈيزائنونکااستعمالکياجاسکتاہےجس کا
انتخاب
خاندانيممبرکرسکتےہينياقبرستانٹرسٹاورحکام
کےذريعہتجويزکردہپروٹوٹائپسکےذريعہہدايا
ت دی جاسکتی ہيں ۔
اس
کامکوانجامدينےکےلئےٹرسٹکےذريعہمنظور

3.

ديکھ بھال اور انتظاميہ

3.1

سالمتی

جنوبيايشياءکےتقريبا ًتمامقبرستانونمينکئی
وجوہات کے سبب سکيوريٹی کا بہت بﮍا
ہے۔
مسئلہ
لہذاسبسےپہلےاورسبسےاہمکاممقاماتکومضبو
طچہارديورايسےمحفوظبناناہے۔ اسديوارکی
حالت بہت اچھی ہونی چاہئے اور جيسےہياس
ميں کوئی خرابی پيدا ہو اسکيمرمتہونی
چاہئے۔
پر
مقامات
اگرممکنہوتوايسے
مناسبطريقےسےروشنکلوز سرکٹ کيمرے
ايکنگراں
لگائےجائيں۔
)سيسيٹيوی(
)جسےچوکيدارکےنامسےبھيجاناجاتاہے(
کوسيکيوريٹيکينگرانيکرنيچاہئےاوراسےترجي
حيطورپر ان مقاماتپراپنےکنبہکےساتھرہائش
پذير ہونا چاہئے۔
5

پيدا
)جھاڑ( گرتی ہيں  ،يہ سب پھسلن
کرتی ہيں اور عملےوزائرين کے لئے
خطرناک ہوسکتی ہيں۔

کسيکھليجگہمينتنہارہنا،خاصکراگرنشہکےعادي
افراد،نشےميندھتافراداور چور اور لٹيرورں
اسلحے کے ساتھ سامنا ہو تو
سے
کسيبھيشخصکےلئےتھوڑاسامشکلپيدا
کرسکتاہے
ميں
۔راتکےوقتقبرستانغيرقانونيسرگرميوں
ملوثاور ٓاوار گرد ونکا ٹھکانہ بھی بن سکتا
ہے۔
سلسلے
اس
طور
مقاميپوليساورقريبيکميونٹيسےباقاعده
پررابطہکرنے کا مشوره ديا جاتا ہے تاکہ ان
وقت
کے
سےضرورت
مددکےلئےرابطہکياجاسکے ۔ اگرماليرضا مند
پرہيرہنےکو
جگہ
توماليکواس
ہو
کہاجاسکتاہے۔
3.2

بﮍے قبرستانوں کو باقاعده طور پر آپريشن
کرنے کی ضرورت ہے کيونکہ ساده جھاڑو
اور ہاتھ سے پکﮍے ہوئے دوسرے سامان کا
استعمال بہت وقت طلب اور پريشانی کا سبب
ہوسکتا ہے ۔
نامياتيفضلہاورکچراجمعکرنےکےنظامپرمقامي
کارپوريشنکےتعاونسےکامکياجاناچاہئے۔
کی
بجليکےميٹرز،الئٹنگ،پمپس،پانی
نکاسی،سيسيٹيويکيمرے،بلونکيادائيگياورٹيکس
وغيرہسميتتمامخدماتکےکاماورديکھبھالکےلئ
ےکسيکومقررکريں۔

جائے وقوع اورديکھبھال

دوسری چيزجسپرتوجہدينےکيضرورتہےوہيہ
ہےکہلوگوں کی قبرستان ميں ہر جگہ پہنچ کو
ٓاساناورنقلوحرکتکےلئےپورےقبرستانکوقابلر
سائيبناياجائے۔
راستوناورسﮍکونکوہروقتصافرکھنےکيضرورت
ہے۔
کرنے
قبرستانکوسيالبسےمحفوظ
کی
کےلئےضروريہےکہپانی
يا
نکاسيکاعمدہنظامبنا
جائےاوربارشکےموسمسےقبلنالونکوصافکرال
يناچاہئے۔
جوقبرستاناستوائی
آبوہوامينواقعہينخاصطورپرموسم سرما کے
موسمکےبعدپودونکيباقاعدگيسےصفائيکيضرو
رتہے۔
بعضاوقاتمنصوبہ بند شجر کاری کے
رو
نظامکےذريعہ'جھاڑيوں'اورجنگليخود
پودونکوتبديلکرنافائدے مند ہوتاہے۔
پيﮍ
تاہماسکےلئےپانيکيباقاعدہفراہميکيضرورتہوگ
ی۔
3.3

3.4

زائرين،منصوبے،اورريکارڈز

اگر کسی شخص کو خاندانی قبر تالش کرنے
کی ضرورت ہو اس کے لئے قبرستان کو
’قابل رسائی' بنانا بہت ضروری ہے۔ زائرين
کو يہ محسوس ہونا چاہئے کہ قبرستان کی
جگہ قابل استقبال ہے اور ايک مصروف
قبرستان توڑ پھوڑ کو روکنے ميں مددگار
ثابت ہوگا۔ صف نمبر کا نظام  ،بيت الخال ،
داخلی راستوں اور باہر نکلنے وغيره کی
نشاندہی کرنے کے لئے واضح ليکن مداخلت
انگيز تختی کا استعمال کريں۔
قبرستان کے داخلی دروازے پر ايک بورڈ پر
عمومی سائٹ کا منصوبہ فراہم کريں  ،جس
ميں قبرستان کا نام  ،اس کا پتہ اور اگر ممکن
ہو تو رابطہ فون نمبر فراہم کريں۔ اس بات کا
خيال رکھنا چاہئے کہ اشاره اس مادے کا بنا
ہو جس ميں چوروں کو کوئی دلچسپی نہيں
دکھے اور فطرت آسانی سے نقصان نہيں
پہنچا پائے۔

ہاؤس کيپنگ

قبرستان ميں باقاعدگی سے جھاڑو اور صفائی
کی ضرورت ہے۔ گيلے پتے  ،کائی جو
برسات کے دوران بﮍھتی ہے اور پہاڑی
عالقے کے قبرستانوں ميں پائن سوئياں

قبرستان کے اندر سائٹ کا منصوبہ جس ميں
پالٹ کے اعداد ،قطاريں اور تدفين ريکارڈ
کی نشاندہی کرتی ہو جو جہاں موجود ہيں
6

حصہدوم

آسان حوالہ دينے کے لئے سائٹ پر دستياب
ہونا چاہئے۔

4.

ڈيجيٹل طريقوں اور ايپليکيشنس کو قبرستان
کے قابل اور قابل رسائی بنانے کے لئے
استعمال کيا جاسکتا ہے۔
3.5
فہرست

4.1

ديکھ بھال کے لئے جانچ کی

ڈھانچےکيبحالی

يادگارونکياقسام

17
وينصديمينيورپيمقبرےاکثربﮍے،دومنزلہعمارت
والے
وں
ہوتےتھےجنپرگنبدتھے،جنکوکالموناورفائنلزس
ےوسيعوعريضسجاياگياتھا۔
يہتقريباتماممحفوظيادگارينہيں۔
اٹھارويں صدی ميں مقبروں کی تعميرات
مغربی ميں نيو کالسيکل کی احياء سے بعد
متاثر ہوا  ،ان ميں جيوميٹريکل اشکال اور
عمودی شکل کے اہرام اور ايک کالم اور
خاک دان کا بھی رواج تھا
اکثر
۔قبرکيجسامتسےاسشخصکيدولتاورحيثيتکينشاند
ہيہوتيہے۔
 19وينصديکے دوران تعمير شده
مقبرونمينگوتھکفنتعمير،صليب،جذباتيتحريرونا
ورمجسمونکےساتھوکٹورينبرطانيہکيمذہبيتجدي
دکيعکاسيہوتيہے۔  20وينصديمينمقبروں کی
تعمير ميں قدرے آسانی پيدا کی
گئی،ہموارچھتينزمينمينافقيطورپرہموار چھتيں
اور
گئيں۔
بنائی
ستون
نقششدہہيڈاسٹونزياايکسنگمرمرکا
جوسوليکےساتھسبسےنصب ہونے لگا ۔
دوسريعاماقسامميں اسطوانائيمقبرے جن کی
ہيئت خميده نيمدائرے کی تھی جو نصف
تھے
ہوتے
منحنی
اورصندوقيقبرينومربعيامستطيل ’خانہ‘ کی
طرح کے مقبرے تھے جو ايکستون پر قائم
ہوتے تھے جن کی جسامت اندورن ميں ہوتی
تھی۔

يہ ضروری ہے کہ اس کے اندر موجود
قبرستان اور بحال شده ڈھانچے کا باقاعدگی
سے معائنہ کيا جائے۔
ہفتہ وار اور ماہانہ معائنے ميں مخل پودوں
کی نشوونما اور ديواروں اور مقبروں ميں
کسی قسم کا نقصان يا دراڑ پﮍنا بھی شامل
ہونا چاہئے۔ يادگاروں سے پودوں کے بﮍے
پودوں کو اکھاڑتے وقت مزيد نقصان سے
بچنے کی کوشش کريں  ،خاص طور پر جہاں
جﮍيں ڈھانچے ميں پيوست ہوں۔
ساالنہ معائنہ تفصيلی اور مکمل ہونا چاہئے۔
تمام نقصانات اور اس کی وسعت کو ريکارڈ
کريں  ،اور اس سے نمٹنے کے لئے ضروری
کارروائی کی شناخت کريں۔
کو
توڑپھوڑ
قبرستان
معموليمعامالتپرمقاميسپروائزرکوبھيشرکتکرني
چاہئےاوراگر کوئی بﮍا مسئلہ درپيش ہو تو
کومتعلقہحکامکےعلممينالناچاہئے۔
اس
جيساکہعامطورپرکہاجاتاہے پرہيز عالج سے
بہتر ہے ۔
سرگرميوناور
توڑپھوڑ،غيرسماجی
غيرقانونيعمارتوں )تجاوزات( اورغير قانونی
قبضوں سےقبرستانکومحفوظبنائيں۔
نالےاور ٓامدو رفت والی جگہوں کيشناخت
کے لئے نقشہتيار کريں ۔ جيسےہی کوئی
خرابی واقع ہو فورا ناليونکوصافاورمرمتکر
کے اسکومزيد خراب ہونے سے محفوظ
رکھيں۔
راستوں اور کناروں کی خراب ہونے سے
پہلے ہی مرمت کراليں ۔
کوڑے کرکٹ کو باقاعدگی سے ہٹاتے رہيں۔

4.2

قبرکےعناصر

ايکسادہقبرکوتينحصونمينتقسيمکياجاسکتاہے:
)الف( تابوت کےلئےزيرزمينڈھانچہياگنبد
ب( ايک ستون جو ڈھانچے کو سہارا دينے
واال ہوتا کبھی کبھی يہ نيم دائره نما ہوتا
ت( زمين کے اوپر کا ڈھانچہ بشمول ايک يا
ايک سے زياده انفارميشن پيلز جيسے ليجر
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4.4

اسٹونز  ،ہيڈ اسٹون  ،قدم کا پتھر يا ايک
يادگار يا ان کا مجموعہ
4.3

نقصانکيعاموجوہات

قبروناوريادگارونکوپہنچنےوالےنقصانکيچارب
ڑيوجوہاتہيں۔
موسم
سخت
الف(
؛بارشاوردنمينزيادہدرجہحرارتخاصطورپرجنو
بيايشياءکےاستوائی عالقونميں۔
ب(
قبروناوريادگارونکےخاتمےکيلئےديکھبھالکافق
کی
دان،خاصطورپرجبوہپودےاوران
سےزيادہبﮍی
جﮍينضرورت
ہوجاتيہينجنسےبنيادونکونقصانپہنچتاہے۔
ت( تيسريبﮍيوجہپرانيقبرونميننئيتدفينہے۔ منقش
کے
پتھر
نوشتے،اوردوسرےپتھرکےٹکﮍے،جبجبتدفينک
ےبعدہٹائےجاتےہيناوردوبارہاستعمالکيےجاتے
ہينتواکثربہتزيادہنقصانہوتاہے۔
اگرپتھرونکےنيچےکيساختمناسبطريقےسےلگا
مناسب
ئيگئييااسکی
تعميرنہينکيگئيہےتوقبرکيباالئی چوٹی ميں خم
ٓاتا جا ہے جسکيوجہسےاسيادگارکا باالئی
حصہ جھک جاتاہےاورکبھيکبھيٹوٹجاتاہے۔
ث( سياحوں و زائرين کے ذريعہ قبرستانوں
پھوڑ
اشتہاربازی  ،توڑ
ميں
سے
اورالپرواہيبرتنے
بھيقبرونکوکافينقصانہوتاہے۔

طرز تعمير اور تعميراتی ساز وسامان

برصغير ميں سينڈ اسٹون اور سنگ مرمر کا
استعمال ان لوگوں نے کيا تھا جو اس کے
متحمل ہوسکتے تھے ۔ليکن  18ويناور 19
وينصديکےزياده تر مقبرونکيتعمير چنم
)اسٹکو(
کےذريعہڈھکيہوئياينٹونکيکورسےکيگئيتھی
جو عمده قسم کے چونممينپيسی سيپيشاملہوتی
اس کو چونے،سرخی )پاؤڈراينٹ( اورگﮍ
)گنےکيچينيکيمصنوعاتکوبائنڈنگايجنٹکےطور
کا
کےساتھمالياجاتاتھا،ليکنمٹی
پر(
گارااورچونےکےپالسٹرجيسی چيز جو
کہمقاميطورپردستيابموادہوتا تھا اس کو
بھيعامطورپراستعمالکيا جاتاتھا۔
چھوٹيمستطيالينٹيں،جسےلکورياورنارنجی/
سرخرنگکےنامسےجاناجاتاہے،اکثرعموديطو
رپراسٹوکو  /پالسٹرکيکميکوبيرونی غالف
کے طورپر استعمال کرنے کا رواج بھی ملتا
ہے۔
مقاميطورپرتيارشدہاينٹوناورآسانيسےدستيابپتھ
رونکااستعمالبھيعامتھا۔
استعمالشدہموادمينوسيعپيمانےپرمختلفحالتونکيو
کام
کا
جہسےبحاليوتجديد
شروعکرنےسےپہلےماديتجزيہکرناچاہئے۔
يا
جانب
ايک
کی
يادگاروں
اطرافمينپتھر،سنگمرمرياسليٹکےنوشتہتختےڈال
ےگئےتھے۔
ستون،کالماورلمبييادگارخصوصياتمينلوہےکيس
الخونکوکورياريﮍھکيہڈيکےطورپراستعمالکيا
جاتاتھاجسکےآسپاساينٹينبچھائيجاتيتھيں۔
چھﮍيونکااستعماالينٹونکےگنبدوناوراينٹونسےب
نےہوئےمقبرےکےاوپرآرائشيمٹيکےبرتنونپرب
ھيلنگراندازہوتاتھا۔
يادگارونکےآسپاسآئرنکيريلنگمشہورتھياوراگر
چہ اس وقت تقريبا ًسبھيکوہٹادياگياہے،ليکنجہاں
پر ان کو سرايت کيا گيا تھا اس کے
پر
اببھيبہتساريستونوں اورپرمحرابوں
ديکھاجاسکتاہے۔

4.5

عام مسائل

دھنسان  ،جس کے نتيجہ ميں سنگ بنياد اور
يادگاروں کا جھکاؤ يا گر جاتا ہے۔
زمين کے کھسکنے سے گرنے والی قبريں۔
يادگاروں اور قبروں اور آس پاس پودوں اور
جﮍوں کی نشوونما۔
ڈھانچے کی کمزوری يا مخصوص نقصان کی
وجہ سے يادگار اور سنگ بنياد گر رہے ہيں۔
بوسيده چيزوں کی وجہ سے پتھر بھی بوسيده
ہوسکتا ہے )يہاں تک کہ سنگ مرمر بار بار
بارش کی وجہ سے متاثر ہوسکتا ہے( اوريہ
کتبہ کے خطوط کو نقصان پہنچاتا ہے يا مٹا
ديتا ہے ۔
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 5.مرمتکے کاموں کی
منصوبہ بندی
5.1

اسطرح،پودونکيخرابديکھبھالکينشاندہيہوسکتيہ
ے،گندگيکوجمعکرنےکےنتيجےمينچھوٹےپود
ونکےاکھوےنکلتےہينجوسائزمينتيزيسےبﮍھت
ےہيں۔
اسيطرحدراڑيں،درخت،جھاڑياں اور ان کی
جﮍونکا عمارت ميں گھس جانا اور زمينکا
دھنسنا يا بيٹھ جانا بھی کاڈھانچے کے
کا
جھکنے
نتيجہہوسکتيہيں۔لہذاکسيمداخلتکيتجويزپيشکرن
ےسےپہلے،صورتحالکاجائزہلينااوراہمپريشاني
کرنا
ونکےبارےمينفيصلہ
ضروريہے،جونقصاناتاورخرابيکاسبببنےہيں،ب
جاے اس کہ ايک عالمتی مرمت
کردياجائےجويادگار کو صحتمنداوراسکی
استقامت کويقينينہ بنا سکے۔
منصوبے،حصے،بلندی،اورکچھتعميراتيتفصي
التسميتايکپيمائششده
ڈرائنگتعميرنواورتخمينےمينمفيدہے۔
اسکےبعداستعمالہونےوالےمواد،خاصکرپتھر،
گارےاورپالسٹرکياقسامکامحتاطمطالعہکياجانا
چاہئے۔ )اوپرپيراگراف  3.3مالحظہکريں(
آخرميں،تمامخطوط،خاصطورپرليجرکےمعامل
ےميں،مستقبلميں کام ٓانے والےحوالہکےلئے
نوٹکرناچاہئے۔
قبريايادگارکيايکپرانيتصوير،کسيبھيتاريخکےس
اتھجودستيابہے،بحاليکےدورانکارآمد ہو سکتی
ہے۔
فوٹوکی دستاويزات بحاليوتجديد سے قبل اور
دوراناوربعدمينہونيچاہئے.۔

دستاويزات

کسی ڈھانچے کی بحالی يا تجديد کاری کرنے
ميں جس کام کو سب سے زياده اوليت حاصل
ہے وه يہ ہے کہ سب سے پہلے اس ڈھانچہ
کی احتياط کے ساتھ دستاويز تيار ہونی چاہئے
يعنی ہر طرف سے اس ڈھانچے کی تصوير
کشی ہونی چاہئے اور اس ميں چھوٹی سے
چھوٹی تفصيالت کا بھی بہت خيال رکھنا ہوتا
ہے۔
اس سلسلے ميں ايک پيمائشی نقشہ جس ميں
منصوبہ  ،تعمير کيے جانے واال حصہ ،
 elevationاور کچھ تعميراتی
بلندی
تفصيالت اس ڈھانچے کی تجديد کاری و
بحالی اور اس کی تخمينہ سازی ميں معاون
ثابت ہوتی ہيں
اسکےبعداستعمالہونےوالےمواد،خاصکرپتھر،
ميں
بارے
مارٹراورپالسٹرکياقسامکے
ايکمحتاطمطالعہکياجاناچاہئے۔ )اوپرپيراگراف
 3.3ميں مالحظہکريں(
آخرميں،تمامخطوط،خاصطورپرليجرکےمعامل
ےميں،مستقبلمينحوالہکے لئےنوٹکيا جانا
چاہئے۔
قبريايادگارکيايکپرانيتصوير،کسيبھيتاريخکےس
اتھجودستيابہے،بحاليکےدورانکارآمد ہو سکتی
ہے۔
فوٹوکی دستاويزات بحاليوتجديد سے قبل اور
دوراناوربعدمينہونيچاہيے.

5.2

5.3

الگتکاتخمينہلگانا
اور
سے

يادگارکادستاويزاتی
مشروطسروےکسيٹيکنيکل شخص
مثالانجينئريامعمارسے
کراياجاسکتاہے،ليکنانھينتاريخيڈھانچےکيبحاليا
وربحاليوتجديد ی کام کے متعلق
کچھعلمہوناچاہئے۔
ايکبارجبمسئلےکااندازہہوجائےتوانجينئريامعما
رمعموليبلونپرمبنيايکتخمينہتيار
کرينگےجوصرفکامکے طريقہکارکا ہی نہيں
مؤکل  /کنبہکےفرد /
خاکہبنائےگابلکہ وه
چرچ ور بحالی پر کتنی الگت ٓائےگی اس کا
بھی تخمينہ لگانے ميں مددکرےگا۔
اسکےبعددويادوسےزيادہٹھيکيدارونکی جانب
)(Quotations
کوٹيشن
سے

سروےکرنا

تجديد
و
بحالی
کيمنصوبہبنديکےدوسرےمرحلےمينيادگارکا
ميں
جس
سروےشاملہے۔
مشروط
يادگارکےتمامنقائصاورمسائلکونوٹکرناہوگا۔
پودونکيموجودگی،دراڑيں،اور رنگ مں
نقص پيدا ہوجانے کے ظاہر ی
نقائصاکثرمسائلکيعالمتہوتےہيں جيسا کہ يہ
سب بذات خودايک پريشانياں ہيں۔
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(کولياجاسکتاہےجنکوتاريخيڈھانچے کی بحالی
و تجديد کا کامکرنےکاکچھعلمہو۔ اسکےبعد
ہی
کامکومناسبقيمتوناورتکنيکيمعلوماتکےساتھکس
يکودياجاناچاہئے۔

6.

عمليمرمتکےطريقے

6.1

بحالی وتجديدکےسامان

قبرونکےزيرزمينحصےاورستون
کيتعميرکےلئےاينٹسبسےزيادہاستعمالہونےواال
موادہے۔ اسکےبعدپتھريال پالسٹٹرياپتھريال
کالڈہوسکتاہے۔
ہوتے
جنميننوشتہجات
ارکان
ہينوہعامطورپرپتھرکےگھنےٹکﮍےہوتےہيں۔
نقصانپہنچاگيا
کو
اگران
ہےتوانپتھرونکوتبديلکرنامشکلہے۔آہستہآہستہا
سڈھانچےکوختمکرنےاورموادکامطالعہکرنے
مينخاصطورپراحتياطبرتنيچاہئے،خاصطورپرا
ستعمالہونےوالياينٹونکاسائزاورتپشکےلئےاست
عمالہونےوالےپتھرونکيموٹائياورمعياراورجنہي
ننوشتہجاتکےلئےاستعمالکياجاتاہے۔ بحالی و
تجديداسيطرحکياينٹوناورپتھرونکااستعمالکرک
ےکيجانيچاہئے۔

20
وينصديمينتعميرکاکامچونےاورمٹيکوبائنڈرکے
طورپراوردرياکيريتکومجموعيطورپراستعمالک
رتےہوئےکياگياتھا۔
مٹيياکيچﮍمينريتمالہوامارٹرکےلئےاستعمالکياج
اتاتھا،اورپلسترکےلئےچونےاورريتکےآميزے
استعمالکيےجاتےتھے۔
عامطورپرفوری طور پر سيٹ ہونے کےلئے
جليہوئياينٹونکاپاؤڈر
)سرخی(مارٹراورپالسٹردونونميناستعمالہوتاتھا
۔
کياگياہےکہجو
يہمشاہده
ميں
اس
قبرينخاندانيتدفينکےلئےتھيں
تھا
تا
جا
کمزورمارٹراستعمالکيا
تاکہانہينآسانيسےدوبارہکھوالجاسکےاوردوبار
ہاستعمالکياجاسکے،جبکہبﮍييادگاريقبروں
مينمضبوطمارٹراورپالسٹرکا استعمالکيا جاتا
تھا۔
پرانےمادونکااندازہاورمارٹراورپالسٹرکےلئے
اسيطرحکےہمآہنگموادکادوبارہاستعمال کرنے
کا مشورہدياجاتاہے،خاصطورپر ان ميں رنگ
مسام داری اورقوت کاتوازن ہوناچاہئے ۔
6.2

6.3

کمسےکممداخلت

کمازکممداخلتکوبحاليکيبہترينحکمتعمليسمجھاج
اتاہے۔ اسطرح،اگريادگارکيحالتٹھيک ٹھاک
ہےتوکوئيغيرضروريکامنہينکياجاناچاہئے۔بحالي
کےنامپر،اکثرپتھرونکوچمکانےکےلئےمکينيک
کاری
لپالشکرتےہوئےديکھتےہيناوراستر
’نئے‘پتھرونکے
اورپلسترشدہيادگارونکو
چﮍھاتےہيں۔
غالف
ذريعہ
اسسےنہصرفتاريخيڈھانچےکيجمالياتيقدرختمہو
جاتيہےبلکہپرانےموادکوبھينقصانہوتاہے۔
6.4

زير زميں آثار و ڈھانچے

سے
سب
گے
پہلےڈھانچےکےاستحکامکيجانچکريں
اگريہمستحکمہےتوزمينکےنيچےسےکامشرو
عکرنےکيضرورتنہينہے۔
اگريہغيرمستحکمہےتوزير
زمينساختکيوجوہاتاورحالتاورنقائصکيتحقيقاتک
ريں۔
تيزبارشاکثر ناہموار زمين کے دھنسنے کا
سبببنتيہے۔
اسسےگہرےسرايتشدہجﮍونوالےپودونکينشوون
ماکيرفتارتيزہوتيہےاوريہاکثردھنسنے
کيبنياديوجہہوتيہے۔
قبرکےاوپرايکبﮍيغيرمستحکميادگارکےساتھ
بنيادوں
کومضبوطبنانےکےلئےکنکريٹ،پتھريااينٹونک

يادگارکے حصے

کسيبھيقبريايادگارکوتينحصونمينتقسيمکياجاسکت
اہے۔
الف( زيرزمينساخت
ب( ستون۔
ت(
انفارميشنپورٹلجوليجراسٹونر،ہيڈاسٹون،فٹاسٹو
نيايادگارہوسکتاہے۔
10

زيادہترتاريخييادگارونمينليڈليٹرنگ) سيسہ کی
ہوتيتھی۔
(
نويسی
کتبہ
سيسہياتوچوريہوگيايانوشتہجاتسےغائبہوگياتھا۔
آجنہصرفسيسہاستعمالکرناغيرقانونيہوگياہےبل
کے
فن
کہاس
کاريگربھيمقاميطورپرايساکرنےکےلئےنہينملس
ايسيچيزوں
اور
کتےہيں۔
کودرآمدکرنابہتمہنگاپﮍسکتاہے۔
يہانتککہدوسريقسمکيکتبہ نويسيجو Deep
ڈالنے
vallyکےساتھshadow
کےلئےتيارکيگئيتھی،يامتضاد ابھرے )جﮍے
الفاظ
(
ہوئے
کےکامکااستعمالتويہسبمہنگےہينکيونکہ اس
فن کے کاريگرآسانيسےدستيابنہينہيں۔
کو
ٹکﮍوں
گمشدہپتھرونکے
تراشوں
تراشنےکےلئےسنگ
ليکنپتھرکےوزنی
کوتالشکرنااببھيآسانہے۔
ٹکﮍونکوترتيب دينا ايکبہتہيدقت طلب عمل
ہے۔ اس مسئلہ کو چھوٹے ڈھانچوں جيسے
قبر وغير ميں حلکرناممکننہينہےلہذابحالی
کتبہ
کرنےوالے
کام
کا
وتجديد
جويشپينٹنگکرتےہينياپوليمرانفلکااستعمالکرتے
ہيں،يہدونونہيغيرسنجيدہہيناورزيادہديرتکنہينچل
پاتےہيں۔
اسمسئلےپرغورکر نا نہايتضروريہے۔ اس کے
ميں
قريب
يادگارکے
لئے
يااحتياطسےنصبکيجانےواليايکاضافيتختيبہترم
ميں
جس
ہوتاہے
معلوم
تبادل
ضروريتفصيالتديگئی ہوں۔

سازی

پائے
ے
جيسےطريقونکااستعمالکياجاناچاہئے۔
کسيڈھانچےکيمرمتجيسےزمينسےنيچےستون
ياگنبدکيمرمتکرنامشکالوربعضاوقاتناممکنہوتاہ
ےاگراسکےاوپرکوئيبہتبﮍييادگاربيٹھجائے
توانجينئرکےمشورےکيضرورتہوسکتيہے۔
اگرقبرايکسيدھاسادہستون ہےجسکيبﮍييادگاری
نہينہے،توپتھرکيجالی
ڈھانچہ
اوراينٹسےبنےکامکواحتياطسےختمکرنااورجد
يدڈھانچےکےاستعمالسےزيادہجﮍونکوہٹانےک
ےبعدپورےڈھانچےکودوبارہتعميرکرنا دير پا
اور زيادہموثرثابتہوسکتاہے۔
زميں ستون کی بنياد
نوٹ :اگرزير
کوکھولدياگياہےتووہانموجودہڈيونکےبےنقابہو
جانےکامسئلہہےاوردوبارہدفن
کرنےکيضرورتہے۔
ہندوستانمينيہايکبﮍامسئلہہے۔
6.5

حفاظتی تہہ اورکھنونٹياں

لگا
تہ
پتھرکيحفاظتی
ناايکتعميراتيتکنيکہےجوعامطورپراستعمالہوتي
)ستون(
ہےاوراسيتکنيککااستعمالپلينتھ
اورمقبره کوخول پہنانےکےلئےکياجاسکتاہے۔
سختحصہاکثرٹوٹےہوئےہيڈاسٹون) لوح مزار (
چپٹی تختی (
ياليجراسٹونر) قبر کی
يابھاريسجاوٹيپتھرکيمرمتکرتاہے۔
روايتيطورپرپتھر يا لوہے کی بنی ہوئی دو
پتھروں کو جوڑنے کے لئے ڈويل) کھونٹی
لوہےکی
(استعمالہوتيتھيں۔
کھونٹيانزنگآلودہوجاتی
پہنچانے
تھينجوپتھرونکےنقصان
کيايکبﮍيوجہقرارپائی ہے۔ لہذا ،ان کو ہٹانا
اور اسٹينليسسٹيلٓ ،اہنييافائبرگالسکی کيلوں
لگانے
دوباره
ذريعے
کے
کےلئےاحتياطيتدابيراختيارکرناضروريہے۔
پتھرکوچپکانےوالےموادجومقاميسطحپردستيابہ
کو
ان
وں
ٹوٹےہوئےپتھرونکےساتھڈيويلزاورکيلوں
کوبھيٹھيککرنےکےلئےاستعمالکياجاسکتاہے۔
6.6

6.7

پتھر کی صفائی ستھرائی :آخری ليکن اہم
مسئلہ پتھر کی صفائی کا ہے۔ پتھر کو صاف
کرنے کے لئے کسی بھی مکينيکل يا کيميائی
ذرائع کا استعمال نہ کرنے کا خيال رکھنا
چاہئے کيونکہ اس سے نہ صرف حرف اور
زينت کو نقصان ہوتا ہے بلکہ وه پتھر کی
حفاظتی اوپری سخت پرت کو بھی تباه کرديتی
ہے۔

خطوط و کتبہ نويسی

قبرکيبحاليوتجديد
سبسےبﮍاچيلنجکتبہ

کاری

پتھروں کی صفائی و ستھرائی

ہر طرح کے آرائشی پتھروں کے لئےصابن
والے پانی سے صاف کرنا اور کسی نرم
جوٹ يا کھردرے کپﮍے سے صاف کرنے کا

ميں
نويسيہے۔
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مشوره ديا جاتا ہے۔ لوگ اکثر ‘بحالی شده’
شکل پيش کرنے کی کوشش ميں يادگار کو
چمکانے کی کوشش کرتے ہيں ليکن اس سے
ڈھانچے کو فائدے سے زياده نقصان ہوتا ہے۔
کچھ بائيو آکسائڈس اور ديگر کيميکل مارکيٹ
ميں صفائی ستھرائی کے لئے دستياب ہيں
ليکن استعمال کرنے سے پہلے ان کو جانچنا
ہوگا۔
کچھ ہائڈروفوبک کوٹنگ جو حياتياتی نشوونما
کو روکتی ہے ،عموما ً استعمال ميں الئی جاتی
ہيں۔ جو اکثر پتھروں کو بدرنگ بنانے کی
وجہ ہوتی ہے ،يہ نہ ہی دائمی ہے اور نہ ہی
ديرپا۔

چونم :اسٹکوکو) مسالہ(،جوچونےپرمبنيپالسٹر کا ماده ہے
ڈويل :اندورنی کيل "پروجيکشنپيگ"جوکسيڈھانچےکےدو حصوں کو جوڑنے
کےلئےاستعمالکيجاتيہے۔ يہدھات،پتھريالکﮍی کسی چيز کيہوسکتيہے
قبر  :کسی خاص تدفين يا منسلک مجموعہ کے لئے زمين ؛ جس کی گھير بندی کی گئی ہو .
ہيڈاسٹون :قبرکےسرہانےايکسادہيادگارصليب يا تختی
کندہکاری :يادگارپرتحريرشده عبارت
گوٹ  :قبرکےچارونطرف پتھرياچنائيکيگھيرا بندی
لکھوری :پرانے دور کی چھوٹياينٹيں
ليجراسٹون :کسيمقبرےکوڈھانپنےوالےپتھرکی چادر )شيٹ (جس پر تحرير شده عبارت مدفون
کيشناخت کی اور اس کی نشاندہيکرتاہے
ارکان :يادگارکےحصے
يادگار :ايکقبرکامندرجہبااليادگار کا ڈھانچہ
ستون :يادگارکو سہارا دينے واالپتھرياکنکريٹکاايک پايہ)(Plinth
مرمت :کسيخصوصی مادی ہيئتياساختکيحالتکوبہتربنانےکےلئےکوئی مخصوصماديعمل۔
بحالی :قبرستانکےتانےبانےياکسيڈھانچےکواسکيتاريخيبہترحالتمينلوٹانےيااسکو تازه کرنےکاعمل
تہ خانہ  :قبر کا اندرونی ڈھانچہ جس ميں تابوت کو رکھا جاتاہے
نگرانی  :دلچسپاوراہمڈھانچےاورعمارتونکی نگرانی۔
بياےسيايساےنے نہ صرف جنوبی ايشياء ميں کافی تعدا د ميں بلکہ برصغير
ہندوستان،پاکستان،بنگلہديشاورسريلنکاکےعالوہميانمار )برما( ،اورمالئشيامينبھيبحاليوتجديد کے لئے
مالياعانتفراہمکيہے۔
بياےسيايساےکامقصدجنوبيايشياءکےسينکﮍونيورپيقبرستانوں اور غير
ٓابادقبروناوريادگارونکےلئےلوگونکومقصد کےساتھيکجا کرناہے۔
اسکيمرمتاوربحاليکےکامونمينمددکےلئے محدودتعدادمينگرانٹپيشکرتاہے۔
مزيدمعلوماتکےلئےہماريويبسائٹديکھيںwww.bacsa.org.uk:۔
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