مرمتوبهسازیجامعالجوادین
(مسجدصفوی)
درآمد

هادی جدی*

یکــی از بناهــای مهــم کاظمیــن ،مســجد جامــع الجوادیــن
اســت کــه نــام دیگــر آن مســجد صفــوی حــرم مطهــر اســت.
این نوشــتار روایتی بســیار کوتــاه و مخترص از پــروژۀ مرمت و
بهســازی جامع الجوادیــن حرم مطهر کاظمین(علیهامالســام)
اســت .در ادامــه چگونگــی وضعیــت وموقعیــت ایــن بنــا،
هم ـراه طــرح و چگونگــی اج ـرای آن ارائــه میشــود.

موقعیتبنایپیشین

مســجد صفــوی یــا جامــع الجوادیــن پشــت رس حــرم مطهر
و در ضلــع شــالی آن قـرار دارد .تصاویــر  3تــا  ،6عکسهــای
تاریخــی اســت کــه موقعیــت ایــن بنــا را نشــان میدهــد.
در تصاویــر ایــن امــر مشــخص اســت کــه بافــت تاریخــی
چگونــه کامــل بــه حــرم متصــل بــوده اســت .در دورۀ نــارصی،
حــرم مرحلــۀ توســعهای داشــته اســت کــه در ایــن فرصــت،
مجــال توضیــح آن نیســت .امــا نکتــۀ مهــم ایــن اســت کــه
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ایــن مســجد کامــل بــه بافــت متصــل بــوده اســت .در دورۀ
اخیــر ،توســعهای دور حــرم اتفــاق میافتــد .در اینجــا بنــا
نیســت بــه جغرافیــای عـراق و بغــداد بپردازیــم .امــا دربــارۀ
خــود کاظمیــن ایــن اشــاره مهــم اســت کــه کاظمیــن حالــت
شــبهجزیره دارد کــه دجلــه آن را دور میزنــد .بــه همیــن
جهــت ،بــه لحــاظ زمینشناســی ،زمیــن رطوبت بســیار باالیی
دارد و در عمــق منفــی  3تــا  4مــر ،آبهــای تحــت االرضــی
وجــود دارد (تصاویــر  7و  .)8در ادامــه اشــاره میشــود کــه
ایــن امــر چــه مشــکلی ب ـرای حــرم درســت کــرده بــود .در
دورۀ صــدام ،بخشــی از بافــت دور حــرم تخریــب شــد .حــرم
آمــادۀ توســعه بــود کــه صــدام ســقوط میکنــد .تصویــر ،9
پــان مســجد اســت .در قســمت شــالی حــرم ،فضای مســجد
بســیار دچــار رطوبــت و فرســودگی شــده بــود.
دلیــل ورود مــا بــه ایــن پــروژه ،تجربههــای دیگــری بــود
ماننــد حــرم حــرت مســلم (ع) .تصاویــر  11تــا  ،14فضــای
داخــل پیــش از اجــرای مرمــت را نشــان میدهــد .فضــای
داخلــی ،منــور و تاریــک اســت .در دورههــای مختلــف بــه
جهــت رطوبــت ،الیههــای جدیــدی روی دیوارهــا آجــر و
ســیامن شــده اســت .حتــی تــا ارتفــاع حــدود  4تــا  5مــر ایــن
رطوبــت گاهــی بــاال میرفــت .بــرای راه حــل ،الیههــای
جدیــد آجــری را ســیامن میکردنــد تــا ب ـرای فضــای عبــادی
مطلوبتــر باشــد.
تصاویــر  15تــا  ،18فضــای گنبدخانــه و پــان حــرم را بــه
صــورت ســه بعــدی نشــان میدهنــد .گنبدخانــه در وســط و
شبســتان در پیرامــون قـرار گرفتــه اســت .کیفیــت فضایــی در
ایــن تصاویــر بــه خوبــی مشــاهده میشــود.

مراحل ابتدایی طرح مرمت

در ابتــدا ،کارهــای مطالعاتــی در قالــب برداشــتها،
نقشــهها ،مقاطــع فنــی و ...انجــام و تهیــه شــد .فضاهــای
موجــود عکاســی و ســندنگاری شــد کــه در اینجــا مختــری
از آن آمــده اســت و مراحــل مطالعــات را نشــان میدهــد.
(تصاویــر  19تــا  )24گامنهزنیهایــی انجــام شــد .چاهــی در
کنــار مســجد وجود داشــت کــه عمــق آب آن حــدود چهار مرت
بــود و ایــن مقــدار در زمســتان و تابســتان متفــاوت میشــد.
(تصاویــر  25تــا  )29رطوبــت بســیار زیــادی از ایــن چــاه بــه
بنــا منتقــل میشــد .در عمــق سـهونیم تــا چهــار مــر پاییــن
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رفتیــم .خــاک فوقالعــاده مرطــوب بــود .ضخامــت بتنــی کــه
در دورههــای مختلــف در مســجد مشــاهده میشــد ،نشــان
م ـیداد دو دوره در اینجــا بنتریــزی انجــام شــده اســت .دو
الیــۀ بتنــی  15ســانتیمرتی وجــود داشــت کــه بســیار قــوی
و خــوب بــود ،ولــی ایــن بنتریــزی بــا وجــود مصالــح قــوی،
مســجد را کامـاً خفــه کــرده بــود و تنهــا کانــال دفــع رطوبــت
مســجد و صحــن از ســتونها بــود کــه باعــث شــورهزدگی
و فرســودگی مــات میشــد و مشــکالتی را در پــی داشــت.
پیشــر کــف صحــن آجرفــرش بــود کــه باعــث میشــد رطوبت
از محوطــه دفــع شــود.
تصویــر  30پــان حــرم مطهــر و تصویــر  31منــای آن از
دیــد شــال اســت .در تصاویر ،نســبتهای تناســبی شبســتان
و رواق نســبت بــه حــرم و همچنیــن گنبدخانــۀ مســجد و
گنبدخانــۀ حــرم مالحظــه میشــود .تصاویــر  33تــا  ،36مدارک
فنــی را نشــان میدهنــد کــه بـرای پــروژه الزم بــود .در اینجــا
ایــن تصاویــر ب ـرای شــناخت کلــی نســبت بــه مســجد ارائــه
میشــود .اینهــا مقدمــات طرحــی بــود کــه بـرای بهســازی این
فضــا داشــتیم.
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برداش ـتهای اول ،کانســپتهای بــدون مطالعــه بــود .بــا
توجــه بــه گامنهزنیهایــی کــه انجــام شــد ،حتــی پیشــنهاد
شــد کــه فضــای زیرزمینــی مســجد را داشــته باشــیم( .تصویــر
 )37از آنجایــی کــه عمق ســتونهای مســجد بســیار زیــاد بود،
ب ـرای دفــع رطوبــت پیشــنهاد شــد در زیرزمیــن بــا یکــری
گــودال و باغچــه رطوبــت را بــه بیــرون انتقــال دهیــم .امــا
مالحظــات فنــی بســیاری مانــع ایــن طــرح شــد .ایــن طــرح به
عنـوان یــک کانســپت اولیــه مرمــت و بهســازی مطــرح شــد
کــه در ادامــۀ کار مــردود گردیــد.
مجموعــۀ طرحهــا در تصویــر  ،38آرایههایــی اســت
کــه بـرای بــاال بــردن کیفیــت فضــای عبــادی مســجد بررســی
شــد .در تصاویــر پیشــین ،مالحظــه شــد کــه مســجد چــه
فضایــی داشــته اســت .همــکاران بـرای اصــاح ایــن وضعیــت،
گزینههــای مختلفــی را مطــرح کردنــد .مطالعاتــی بــرای
آرایههــای ســنتی از فــرش گرفتــه تــا آرایههــای معــاری
بررســی شــد .تصویــر  ،39اتودهــا و طرحهــای مختلــف
پیشــنهادی اســت .در ایــن طرحهــا ،م ـواردی از ایــن قبیــل

طراحــی شــد کــه ســنگ دورنــگ باشــد ،تیرهتــر یــا روشـنتر
باشــد یــا نقــش و نــگاری در میانــه داشــته باشــد .قــاب باشــد
یــا نباشــد .اینجــا بــه گزیــدهای از اتودهــا و زحمتهــا اشــاره
میشــود .بعــد از ایــن مرحلــه ،در تصویــر  ،40گزینههــای
اصلیتــر بــه عنـوان طــرح فــاز یــک اســت .یــک بحــث ازاره
و یــک بحــث آرایههــای ســقف و کیفیــت طراحــی ســقف
بــود .در آن دوره ،مــد نظــر تولیــت حــرم ایــن بــود کــه اینجــا
بــه طــور کلــی آینــهکاری شــود .شــاید آینــهکاری فضــا را
قشــنگتر میکــرد ،امــا بــه دلیــل مالحظــات ،نبــود آینـهکاری
در ســبقۀ طراحــی مســجد و وجــود آیــات ،آینـهکاری توصیــه
منیشــود .در حــرم بــه ایــن دلیــل کــه مضیــف حــرت اســت،
آینــهکاری داریــم .حــرم مهامنــرای حــرت اســت و زوار
مهــان حــرت هســتند .دربــارۀ مســجد ،اســاتید در بحــث
مبانــی نظــری تذکــر دادنــد کــه ایــن امــر بــه حداقــل برســد.
خوشــبختانه تولیــت وقــت حــرم ایــن امــر را پذیرفــت .ایشــان
همراهــی کردنــد و نظــر اســاتید را پذیرفتنــد .در کنــار ایــن
امــر ،نیــاز بــود کــه کیفیــت فضایــی مســجد رس و ســامان پیدا
کنــد .از طرفــی دالیــل توجیهــی نیــز پیــدا شــد کــه بتوانیــم از
زیــر ایــن آرایههــای گچــی کانالکشــی تأسیســات الکرتیکــی
داشــته باشــیم تــا منــای فضــای مســجد نیــز مخــدوش نشــود و
کیفیــت فضایــی را پاییــن نیــاورد .طــرح فــاز یــک در نهایــت
ارائــه شــد و بــه تصویــب رســید.
یکــی از آیتمهــای مهــم کار بعــد از این مرحله ،مقایســه با
فضــای موجــود مســجد بــود( .تصویر  )41پــس از ایــن مرحله،
بــه دلیــل کنــرل نهایــی ،پــات گرفتــه شــد و در گام بعــدی ،به
صــورت واقعــی کاشــی اجـرا شــد( .تصویــر  )42امــا در عمــل
ایــن طــرح مــورد تأییــد قـرار نگرفــت .بـرای یــک مــکان مهم،
بایــد اینگونــه هزینههــا انجــام شــود .طــرح و اجـرا بایــد در
گامهــای اول کنــرل شــود .حتــی اتودهــای مختلفــی دربــارۀ
اســامی امئــه و اســاءالله صــورت گرفــت .کارهایــی زیــادی
انجــام شــد ،ولــی همگــی کنــار گذاشــته شــد ،زیـرا مطلوبیــت
کافــی را نداشــت .ســتاد بازســازی بیرجنــد کــه متولــی بودنــد،
تقبــل کردنــد کیفیــت مصالح مرمر باشــد .به پیشــنهاد ایشــان
و بررسـیهایی کــه انجــام شــد ،انـواع مرمرهــای ســبز ،ســفید
یــا پرتقالــی بررســی شــد و در نهایــت مرمــر پرتقالــی تأییــد
گردیــد کــه مرمــر کمیابــی اســت( .تصویــر  )43بــا ایــن وجــود،
دوســتان پذیرفتنــد کــه ایــن کار را انجــام دهنــد و ایــن هزینــه

تصویر  :43طرح اجرایی بهسازی

تصویر  :44تعیین تکلیف نوع سنگ

تصویر  :45کنرتل نهایی طرح فاز دو برای اجرا

تصویر  :46طرح و اجرای کفسازی

تصویر  :47بررسی روشهای مرمتی

تصویر  :48طرح فاز یک مرمت

صــورت گیــرد .بــا ایــن تصمیــم ،همــۀ طرحهــای قبلــی کنــار
رفــت و طراحــی وارد مرحلــۀ جدیــدی شــد.
نــوع ســنگ در اجـرا دوبــاره بررســی و در مقیــاس یکیکم
طــرح و مرتیــال بازبینــی شــد( .تصویــر  )44برای پیشــانی کار،
گــچ بــا ابزارهــای مختلفــی کنــرل شــد( .تصویــر  )45البتــه
ایــن طــرح رد شــد و بنــا شــد ابزارهــا ایــن تناســبات را نداشــته
باشــند .در مجموعــه عکسهــای تصویــر  ،46طــرح اج ـرای
کفســازی دیــده میشــود .از اضافــۀ مرمــر پرتقالــی بــرای
کــف نیــز کار شــد .ایــن امــر باعــث شــد ازارهها ترکیــب بهرتی
بــا کــف پیــدا کننــد.

طرح مرمت

در طــرح مرمــت ،روشهــای مختلــف مرمت مطالعه شــد.
اتودهــای زیــادی بـرای طــرح مرمت پیشــنهاد گردیــد( .تصویر
 )48در زمینــۀ نیلینــگ و کانالهــای ناکــش ،گزینههــای
مختلــف مطــرح شــد .در تصویــر  48هــر دو حالــت بــا کانــال
ناکــش و بــدون آن وجــود دارد .همچنیــن نیلینــگ رضبــدری
و نــوع دیگــر مطــرح اســت .دالیــل مختلفــی وجــود دارد کــه
چـرا در نهایــت بــه ایــن طــرح رســیدیم .بــر اســاس تجربههای
مرمتــی مطمئنــی کــه در گذشــته وجود داشــت ،طــرح مرمت
را تهیــه کردیــم .زیـرا مرتیــال جدیــد هنوز جـواب خــود را پس
نــداده اســت کــه بعــد  100ســال چگونــه خواهــد شــد .بــه
همیــن دلیــل بنــا شــد از روشهــای ســنتی و برگش ـتپذیر
اســتفاده شــود .برگشـتپذیر یعنــی اینکــه اگــر در امــر مرمت
اشــتباه کردیــم ،بتوانیــم جـران کنیم.
تصویــر  ،49کانســپت فــاز یــک مربــوط بــه
ایدهپردازیهــای کانالهــای ناکــش اســت و اینکــه ابعــاد و
مقیــاس کانالهــای ناکــش در کــف چگونــه باشــد .تصویــر
 ،50جزییــات کانالهــای ناکــش اســت .اینکــه چگونــه آجرهــا
بایــد بــا فاصلــه اجـرا شــوند .قـرار بــود ایــن دال بتنــی روی آن
باشــد و کــف بتنــی دورۀ صدامــی جمــع و کــف بتنــی جدیــد
اج ـرا شــود .امــا بــاز اســاتید تذکــر دادنــد کــه ایــن تخریــب
کــف میتوانــد بــه ســتونهای مســجد آســیب بزنــد .بــر ایــن
اســاس ،توســط مغنیــان ســتاد بیرجند زیــر کف کانال و شــمع
زدنــد و مشــاهده شــد کــه کــف پایــدار اســت.
یــک بحــث مهــم ایــن اســت کــه در کانالهــای ناکــش،
فقــط خــود کانالکشــی مهــم نیســت .بایــد کانــال را بــه یــک

تصویر  :49بررسی طرح فاز یک مرمت

تصویر  :50طرحهای اجرایی مرمت

تصویر :51سیستم تهویۀ کانالهای ناکش

تصویر  :52نظارت و مستندنگاری

تصویر  :53نتیجۀ کار کانالهای ناکش

خروجــی هــوا وصــل کــرد کــه هــوا جریــان داشــته باشــد.
کانالکشــی و ناکــش در همــۀ طرحهــا وجــود دارد .طــرح
کانــال را میدهنــد ،امــا روی آن را میبندنــد و فکــر میکننــد
بنــا را خشــک خواهــد کــرد کــه اشــتباه اســت .اتفاق ـاً خــود
ایــن امــر بــه عنـوان یــک کپســول رطوبتــی ممکــن اســت بــه
بنــا آســیب بیشــری بزنــد .در ایــن پــروژه ،در چهــار قســمت
نقــاط آبــی ،بــا ابعــاد یــک در یــک ،کانالهــا بــه ســقف و بــام
وصــل شــد و جتفــن تهویــه را انجــام مـیداد( .تصویــر )51
از طرفــی توانســتیم پایــۀ آنهــا را بــه منارههــا وصــل کنیــم
کــه جریــان هوایــی خوبــی ایجــاد شــد .منارههــا ماننــد یــک
دودکــش عمــل کــرده ،رطوبــت را تخیلــه میمنودنــد .شــبکۀ
ناکــش زیــر مســجد طراحــی شــد .کار بزرگــی بــود .بــاال زوار
منــاز میخواندنــد و در پاییــن کار میکردنــد .ایــن کار بــدون
مشــکل و کام ـاً کنرتلشــده پیــش رفــت و حتــی مخــل امــر
زیــارت نبــود.
مجموعــه عکسهــای تصویــر  52مربــوط بــه نظــارت
اســت .تیــم افــرادی کــه از طــرف دانشــگاه مأمــور بودنــد
و عاشــقانه کار کردنــد ،متــام آثــار و م ـوارد را ثبــت و ضبــط
کردنــد .همچنیــن نظــارت اســاتیدی کــه ناظــر بودنــد و
راهنامیــی میکردنــد و اشــکاالت را میگفتنــد ،بســیار مؤثــر
بــود .طرحــی کــه در اتوکــد کشــیده شــد ،عینـاً در اجرا نیســت
و مالحظــات زیــادی بــود کــه در اجــرا مشــخص میشــود.
مجموعــه عکسهــای تصویــر  ،53نتیجــۀ کار را نشــان
میدهــد .پیــش از ایــن ،رطوبــت از مســیر ســتونهای آجــری
مســجد منتقــل میشــد ،امــا اکنــون از مســیر کانالهــا انجــام
میشــود .یــک نکتــه ایــن اســت کــه نبایــد ســقف روی خــود
ســتون تاریخــی باشــد .بایــد دور ســتون یــک الیــۀ محافــظ
از آجــر باشــد و آن قربانــی شــود تــا آجرهــای اصلــی دچــار
مشــکل نشــود .در تصویــر شــورههایی دیــده میشــود کــه
ظــرف شــش مــاه ایجــاد شــده در صورتــی کــه هنــوز پــروژه
متــام نشــده اســت.

نتیجۀکار

تصویر  :54مقایسۀ پیش و پس از طرح

در تصویــر  ،54بــه لحــاظ کیفیــت معــاری و اصالــت
مســجد ،تفــاوت فضایــی کــه بــود و فضایــی کــه اکنون اســت،
دیــده میشــود .میــان تولیــت جهــت آینــهکاری و اســاتید
اختــاف بــود کــه در نهایــت ،امــری متعــادل اج ـرا شــد کــه

در تصویــر  55منایــان اســت .ایــن مــکان ابتــدا فضایــی منــور و
تاریــک بــود و بــه ایــن فضــای جدیــد تغییــر کــرد.
نکتــۀ مهــم ایــن اســت کــه رصف مرمــت کافــی نیســت
و بایــد رســیدگی نیــز انجــام شــود .در هــر فصــل بایــد ایــن
کانالهــا کنــرل شــود و مشــکالت احتاملــی رصــد و برطــرف
گــردد .امــا مهــم تــر از بحثهــای فنــی کــه بیــان شــد ،چنــد
نکتــه و توصیــه در تجرب ـهای کــه داشــتیم بــه دســت آمــد:
 .1لزوم تدوین و تبیین مبانی نظری طراحی و اجرا
 .2لزوم توجه به مبانی نظری طراحی و اجرا
 .3وجود کارفرمای بافهم به عنوان یک نعمت بزرگ
 .4بهکارگیری نیروهای متهعد به کار و عاشق
 .5بهرهگیــری از نظــر اســتادان و خــرگان؛ اگرچــه بــه رضر
باشد.
 .6کنرتل و تالش برای بهبود مستمر

تصویر  :55حاصل مرمت و اجرای طرح

جمعبندی

بــه عنــوان جمعبنــدی میتــوان بیــان کــرد کــه مبانــی
نظــری طــرح مرمــت در ایــن کار عبارتانــد از:
بزا
 .1رفع عوامل مخل و آسی 
 .2تقویت بنای مسجد در حد امکان مالی و مدیریتی
 .3حداقل مداخله
 .4حداکرث پرهیز از تخریبهای لرزشی
بـرای رســیدن بــه ایــن مبانــی ،دســتورکارهای طــرح مرمــت
بــه رشح زیــر اجـرا شــد:
 .1اج ـرای کانالهــای ناکــش و تأسیســات در زیــر ســطح
مســجد و بــه دور ســتونها و جرزهــا
 .2حفظ کف بتنی مسجد
 .3مرمت منای آجری مسجد و ترمیم بندکشی
 .4ترمیم آرایهها و رسمیبندیهای گچی مسجد
 .5حفظ حداکرثی اصالت فضایی آن
 .6ترمیــم شکســتگی رسارسی تاقهــای رشقــی و غربــی
مســجد
همچنیــن عناویــن کلــی طــرح بهســازی در ایــن پــروژه بــه
رشح زیــر اســت:
 .1مبانــی نظــری طــرح بهســازی کالبــدی مســجد (شــامل
حفــظ حداکــری اصالــت بنــای مســجد ،توجــه بــه اصــول
طراحــی مســجد و پرهیــز از آرایههــای پــر تکلــف)
 .2تقویت اتصال مسجد به حرم مطهر
 .3اجــرای ازاره بــه دور ســتونها و جرزهــا تــا ارتفــاع
دســرس
 .4دقــت در طراحــی ازاره بــرای ارتقــاء کیفیــت فضایــی
متناســب بــا حــرم مطهــر
 .5حداقلســازی آینـهکاری مدنظــر تولیــت محــرم حــرم و
حفــظ حداکــری اصالــت فضــای مســجد
 .6تأمیــن نورپــردازی مخفــی و آشــکار مناســب با اســتفاده
از زیرســاخت کانــال تأسیســات بـرای ارتقاء کیفیــت فضایی

