
 درآمد
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( 

ــا،  ــن بن ــت ای ــت وموقعی ــی وضعی ــه چگونگ ــت. در ادام اس

همــراه طــرح و چگونگــی اجــرای آن ارائــه می شــود.

موقعیت بنای پیشین
مســجد صفــوی یــا جامــع الجوادیــن پشــت رس حــرم مطهر 

و در ضلــع شــاملی آن قــرار دارد. تصاویــر 3 تــا 6، عکس هــای 

ــد.  ــان می ده ــا را نش ــن بن ــت ای ــه موقعی ــت ک ــی اس تاریخ

ــی  ــت تاریخ ــه باف ــت ک ــخص اس ــر مش ــن ام ــر ای در تصاوی

چگونــه کامــل بــه حــرم متصــل بــوده اســت. در دورۀ نــارصی، 

ــۀ توســعه ای داشــته اســت کــه در ایــن فرصــت،  حــرم مرحل

ــۀ مهــم ایــن اســت کــه  مجــال توضیــح آن نیســت. امــا نکت
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ایــن مســجد کامــل بــه بافــت متصــل بــوده اســت. در دورۀ 

ــا  ــا بن ــد. در اینج ــاق می افت ــرم اتف ــعه ای دور ح ــر، توس اخی

نیســت بــه جغرافیــای عــراق و بغــداد بپردازیــم. امــا دربــارۀ 

خــود کاظمیــن ایــن اشــاره مهــم اســت کــه کاظمیــن حالــت 

شــبه جزیره دارد کــه دجلــه آن را دور می زنــد. بــه همیــن 

جهــت، بــه لحــاظ زمین شناســی، زمیــن رطوبت بســیار باالیی 

دارد و در عمــق منفــی 3 تــا 4 مــر، آب هــای تحــت االرضــی 

ــه  ــود ک ــاره می ش ــه اش ــر 7 و 8(. در ادام ــود دارد )تصاوی وج

ــود. در  ــرده ب ــرای حــرم درســت ک ــر چــه مشــکلی ب ــن ام ای

دورۀ صــدام، بخشــی از بافــت دور حــرم تخریــب شــد. حــرم 

ــر 9،  ــد. تصوی ــود کــه صــدام ســقوط می کن آمــادۀ توســعه ب

پــان مســجد اســت. در قســمت شــاملی حــرم، فضای مســجد 

بســیار دچــار رطوبــت و فرســودگی شــده بــود.

دلیــل ورود مــا بــه ایــن پــروژه، تجربه هــای دیگــری بــود 

ماننــد حــرم حــرت مســلم )ع(. تصاویــر 11 تــا 14، فضــای 

ــای  ــد. فض ــان می ده ــت را نش ــرای مرم ــش از اج ــل پی داخ

ــه  ــف ب ــای مختل ــت. در دوره ه ــک اس ــور و تاری ــی، من داخل

جهــت رطوبــت، الیه هــای جدیــدی روی دیوارهــا آجــر و 

ســیامن شــده اســت. حتــی تــا ارتفــاع حــدود 4 تــا 5 مــر ایــن 

رطوبــت گاهــی بــاال می رفــت. بــرای راه حــل، الیه هــای 

ــادی  ــرای فضــای عب ــا ب ــد ت ــد آجــری را ســیامن می کردن جدی

ــد. ــر باش مطلوب ت

تصاویــر 15 تــا 18، فضــای گنبدخانــه و پــان حــرم را بــه 

صــورت ســه بعــدی نشــان می دهنــد. گنبدخانــه در وســط و 

شبســتان در پیرامــون قــرار گرفتــه اســت. کیفیــت فضایــی در 

ایــن تصاویــر بــه خوبــی مشــاهده می شــود.

مراحل ابتدایی طرح مرمت
ابتــدا، کارهــای مطالعاتــی در قالــب برداشــت ها،  در 

ــای  ــد. فضاه ــه ش ــام و تهی ــی و... انج ــع فن ــه ها، مقاط نقش

موجــود عکاســی و ســندنگاری شــد کــه در اینجــا مختــرصی 

ــد.  ــان می ده ــات را نش ــل مطالع ــت و مراح ــده اس از آن آم

)تصاویــر 19 تــا 24( گامنه زنی هایــی انجــام شــد. چاهــی در 

کنــار مســجد وجود داشــت کــه عمــق آب آن حــدود چهار مر 

بــود و ایــن مقــدار در زمســتان و تابســتان متفــاوت می شــد. 

)تصاویــر 25 تــا 29( رطوبــت بســیار زیــادی از ایــن چــاه بــه 

بنــا منتقــل می شــد. در عمــق ســه ونیم تــا چهــار مــر پاییــن 
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رفتیــم. خــاک فوق العــاده مرطــوب بــود. ضخامــت بتنــی کــه 

در دوره هــای مختلــف در مســجد مشــاهده می شــد، نشــان 

ــزی انجــام شــده اســت. دو  ــی داد دو دوره در اینجــا بنت ری م

ــی 15 ســانتیمری وجــود داشــت کــه بســیار قــوی  ــۀ بتن الی

و خــوب بــود، ولــی ایــن بنت ریــزی بــا وجــود مصالــح قــوی، 

مســجد را کامــاً خفــه کــرده بــود و تنهــا کانــال دفــع رطوبــت 

ــوره زدگی  ــث ش ــه باع ــود ک ــتون ها ب ــن از س ــجد و صح مس

ــی داشــت.  و فرســودگی مــات می شــد و مشــکاتی را در پ

پیشــر کــف صحــن آجرفــرش بــود کــه باعــث می شــد رطوبت 

از محوطــه دفــع شــود.

ــای آن از  ــر 31 من ــر و تصوی ــرم مطه ــان ح ــر 30 پ  تصوی

دیــد شــامل اســت. در تصاویر، نســبت های تناســبی شبســتان 

ــجد و  ــۀ مس ــن گنبدخان ــرم و همچنی ــه ح ــبت ب و رواق نس

گنبدخانــۀ حــرم ماحظــه می شــود. تصاویــر 33 تــا 36، مدارک 

فنــی را نشــان می دهنــد کــه بــرای پــروژه الزم بــود. در اینجــا 

ایــن تصاویــر بــرای شــناخت کلــی نســبت بــه مســجد ارائــه 

می شــود. اینهــا مقدمــات طرحــی بــود کــه بــرای بهســازی این 

فضــا داشــتیم.

طرح بهسازی
برداشــت های اول، کانســپت های بــدون مطالعــه بــود. بــا 

ــی پیشــنهاد  ــه انجــام شــد، حت ــی ک ــه گامنه زنی های توجــه ب

شــد کــه فضــای زیرزمینــی مســجد را داشــته باشــیم. )تصویــر 

37( از آنجایــی کــه عمق ســتون های مســجد بســیار زیــاد بود، 

بــرای دفــع رطوبــت پیشــنهاد شــد در زیرزمیــن بــا یکــری 

ــم. امــا  ــرون انتقــال دهی ــه بی گــودال و باغچــه رطوبــت را ب

ماحظــات فنــی بســیاری مانــع ایــن طــرح شــد. ایــن طــرح به 

عنــوان یــک کانســپت اولیــه مرمــت و بهســازی مطــرح شــد 

کــه در ادامــۀ کار مــردود گردیــد.

مجموعــۀ طرح هــا در تصویــر 38، آرایه هایــی اســت 

کــه بــرای بــاال بــردن کیفیــت فضــای عبــادی مســجد بررســی 

ــه  ــجد چ ــه مس ــد ک ــه ش ــین، ماحظ ــر پیش ــد. در تصاوی ش

فضایــی داشــته اســت. همــکاران بــرای اصــاح ایــن وضعیــت، 

گزینه هــای مختلفــی را مطــرح کردنــد. مطالعاتــی بــرای 

آرایه هــای ســنتی از فــرش گرفتــه تــا آرایه هــای معــامری 

بررســی شــد. تصویــر 39، اتودهــا و طرح هــای مختلــف 

ــل  ــن قبی ــواردی از ای ــا، م ــن طرح ه ــت. در ای پیشــنهادی اس
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طراحــی شــد کــه ســنگ دورنــگ باشــد، تیره تــر یــا روشــن تر 

باشــد یــا نقــش و نــگاری در میانــه داشــته باشــد. قــاب باشــد 

یــا نباشــد. اینجــا بــه گزیــده ای از اتودهــا و زحمت هــا اشــاره 

ــای  ــر 40، گزینه ه ــه، در تصوی ــن مرحل ــد از ای ــود. بع می ش

اصلی تــر بــه عنــوان طــرح فــاز یــک اســت. یــک بحــث ازاره 

ــت طراحــی ســقف  ــک بحــث آرایه هــای ســقف و کیفی و ی

بــود. در آن دوره، مــد نظــر تولیــت حــرم ایــن بــود کــه اینجــا 

ــا را  ــه کاری فض ــاید آین ــود. ش ــه کاری ش ــی آین ــور کل ــه ط ب

قشــنگ تر می کــرد، امــا بــه دلیــل ماحظــات، نبــود آینــه کاری 

در ســبقۀ طراحــی مســجد و وجــود آیــات، آینــه کاری توصیــه 

منی شــود. در حــرم بــه ایــن دلیــل کــه مضیــف حــرت اســت، 

ــت و زوار  ــرت اس ــرای ح ــرم مهامن ــم. ح ــه کاری داری آین

مهــامن 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 

ــار ایــن  ــد. در کن ــد و نظــر اســاتید را پذیرفتن همراهــی کردن

امــر، نیــاز بــود کــه کیفیــت فضایــی مســجد رس و ســامان پیدا 

کنــد. از طرفــی دالیــل توجیهــی نیــز پیــدا شــد کــه بتوانیــم از 

زیــر ایــن آرایه هــای گچــی کانال کشــی تأسیســات الکریکــی 

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 آیتم هــای مهــم کار بعــد از این مرحله، مقایســه با 

فضــای موجــود مســجد بــود. )تصویر 41( پــس از ایــن مرحله، 

بــه دلیــل کنــرل نهایــی، پــات گرفتــه شــد و در گام بعــدی، به 

صــورت واقعــی کاشــی اجــرا شــد. )تصویــر 42( امــا در عمــل 

ایــن طــرح مــورد تأییــد قــرار نگرفــت. بــرای یــک مــکان مهم، 

بایــد این گونــه هزینه هــا انجــام شــود. طــرح و اجــرا بایــد در 

گام هــای اول کنــرل شــود. حتــی اتودهــای مختلفــی دربــارۀ 

ــادی  ــی زی اســامی امئــه و اســامءالله صــورت گرفــت. کارهای

انجــام شــد، ولــی همگــی کنــار گذاشــته شــد، زیــرا مطلوبیــت 

کافــی را نداشــت. ســتاد بازســازی بیرجنــد کــه متولــی بودنــد، 

تقبــل کردنــد کیفیــت مصالح مرمر باشــد. به پیشــنهاد ایشــان 

و بررســی هایی کــه انجــام شــد، انــواع مرمرهــای ســبز، ســفید 

یــا پرتقالــی بررســی شــد و در نهایــت مرمــر پرتقالــی تأییــد 

گردیــد کــه مرمــر کمیابــی اســت. )تصویــر 43( بــا ایــن وجــود، 

دوســتان پذیرفتنــد کــه ایــن کار را انجــام دهنــد و ایــن هزینــه 

تصویر 43: طرح اجرایی بهسازی

تصویر 44: تعیین تکلیف نوع سنگ

تصویر 45: کنرل نهایی طرح فاز دو برای اجرا



تصویر 46: طرح و اجرای کفسازی

تصویر 47: بررسی روش های مرمتی

تصویر 48: طرح فاز یک مرمت



صــورت گیــرد. بــا ایــن تصمیــم، همــۀ طرح هــای قبلــی کنــار 

رفــت و طراحــی وارد مرحلــۀ جدیــدی شــد.

نــوع ســنگ در اجــرا دوبــاره بررســی و در مقیــاس یک یکم 

طــرح و مریــال بازبینــی شــد. )تصویــر 44( برای پیشــانی کار، 

ــه  ــر 45( البت ــرل شــد. )تصوی ــا ابزارهــای مختلفــی کن گــچ ب

ایــن طــرح رد شــد و بنــا شــد ابزارهــا ایــن تناســبات را نداشــته 

ــر 46، طــرح اجــرای  ــه عکس هــای تصوی باشــند. در مجموع

ــرای  ــی ب ــر پرتقال ــۀ مرم ــود. از اضاف ــده می ش ــازی دی کف س

کــف نیــز کار شــد. ایــن امــر باعــث شــد ازاره ها ترکیــب بهری 

بــا کــف پیــدا کننــد.

طرح مرمت
در طــرح مرمــت، روش هــای مختلــف مرمت مطالعه شــد. 

اتودهــای زیــادی بــرای طــرح مرمت پیشــنهاد گردیــد. )تصویر 

48( در زمینــۀ نیلینــگ و کانال هــای ناکــش، گزینه هــای 

مختلــف مطــرح شــد. در تصویــر 48 هــر دو حالــت بــا کانــال 

ناکــش و بــدون آن وجــود دارد. همچنیــن نیلینــگ رضبــدری 

و نــوع دیگــر مطــرح اســت. دالیــل مختلفــی وجــود دارد کــه 

چــرا در نهایــت بــه ایــن طــرح رســیدیم. بــر اســاس تجربه های 

مرمتــی مطمئنــی کــه در گذشــته وجود داشــت، طــرح مرمت 

را تهیــه کردیــم. زیــرا مریــال جدیــد هنوز جــواب خــود را پس 

نــداده اســت کــه بعــد 100 ســال چگونــه خواهــد شــد. بــه 

ــا شــد از روش هــای ســنتی و برگشــت پذیر  ــل بن ــن دلی همی

اســتفاده شــود. برگشــت پذیر یعنــی اینکــه اگــر در امــر مرمت 

اشــتباه کردیــم، بتوانیــم جــران کنیم.

بــه  مربــوط  یــک  فــاز  کانســپت   ،49 تصویــر 

ــاد و  ــه ابع ــت و اینک ــش اس ــای ناک ــای کانال ه ایده پردازی ه

ــر  ــه باشــد.  تصوی ــاس کانال هــای ناکــش در کــف چگون مقی

50، جزییــات کانال هــای ناکــش اســت. اینکــه چگونــه آجرهــا 

بایــد بــا فاصلــه اجــرا شــوند. قــرار بــود ایــن دال بتنــی روی آن 

باشــد و کــف بتنــی دورۀ صدامــی جمــع و کــف بتنــی جدیــد 

اجــرا شــود. امــا بــاز اســاتید تذکــر دادنــد کــه ایــن تخریــب 

کــف می توانــد بــه ســتون های مســجد آســیب بزنــد. بــر ایــن 

اســاس، توســط مغنیــان ســتاد بیرجند زیــر کف کانال و شــمع 

زدنــد و مشــاهده شــد کــه کــف پایــدار اســت.

ــش،  ــه در کانال هــای ناک ــن اســت ک ــم ای ــک بحــث مه ی

فقــط خــود کانال کشــی مهــم نیســت. بایــد کانــال را بــه یــک 

تصویر 49: بررسی طرح فاز یک مرمت

تصویر 50: طرح های اجرایی مرمت

تصویر51: سیستم تهویۀ کانال  های ناکش



ــد.  ــته باش ــان داش ــوا جری ــه ه ــرد ک ــل ک ــوا وص ــی ه خروج

ــرح  ــود دارد. ط ــا وج ــۀ طرح ه ــش در هم ــی و ناک کانال کش

کانــال را می دهنــد، امــا روی آن را می بندنــد و فکــر می کننــد 

ــا را خشــک خواهــد کــرد کــه اشــتباه اســت. اتفاقــاً خــود  بن

ایــن امــر بــه عنــوان یــک کپســول رطوبتــی ممکــن اســت بــه 

بنــا آســیب بیشــری بزنــد. در ایــن پــروژه، در چهــار قســمت 

نقــاط آبــی، بــا ابعــاد یــک در یــک، کانال هــا بــه ســقف و بــام 

وصــل شــد و جت فــن تهویــه را انجــام مــی داد. )تصویــر 51( 

ــم  ــه مناره هــا وصــل کنی ــا را ب ــۀ آنه ــی توانســتیم پای از طرف

کــه جریــان هوایــی خوبــی ایجــاد شــد. مناره هــا ماننــد یــک 

دودکــش عمــل کــرده، رطوبــت را تخیلــه می منودنــد. شــبکۀ 

ناکــش زیــر مســجد طراحــی شــد. کار بزرگــی بــود. بــاال زوار 

منــاز می خواندنــد و در پاییــن کار می کردنــد. ایــن کار بــدون 

مشــکل و کامــاً کنرل شــده پیــش رفــت و حتــی مخــل امــر 

زیــارت نبــود.

مجموعــه عکس هــای تصویــر 52 مربــوط بــه نظــارت 

ــد  ــور بودن ــگاه مأم ــرف دانش ــه از ط ــرادی ک ــم اف ــت. تی اس

ــار و مــوارد را ثبــت و ضبــط  ــد، متــام آث و عاشــقانه کار کردن

کردنــد. همچنیــن نظــارت اســاتیدی کــه ناظــر بودنــد و 

راهنامیــی می کردنــد و اشــکاالت را می گفتنــد، بســیار مؤثــر 

بــود. طرحــی کــه در اتوکــد کشــیده شــد، عینــاً در اجرا نیســت 

ــود.  ــخص می ش ــرا مش ــه در اج ــود ک ــادی ب ــات زی و ماحظ

نشــان  را  کار  نتیجــۀ  مجموعــه عکس هــای تصویــر 53، 

می دهــد. پیــش از ایــن، رطوبــت از مســیر ســتون های آجــری 

مســجد منتقــل می شــد، امــا اکنــون از مســیر کانال هــا انجــام 

می شــود. یــک نکتــه ایــن اســت کــه نبایــد ســقف روی خــود 

ســتون تاریخــی باشــد. بایــد دور ســتون یــک الیــۀ محافــظ 

ــی دچــار  ــا آجرهــای اصل ــی شــود ت از آجــر باشــد و آن قربان

ــه  ــده می شــود ک ــر شــوره هایی دی مشــکل نشــود. در تصوی

ظــرف شــش مــاه ایجــاد شــده در صورتــی کــه هنــوز پــروژه 

متــام نشــده اســت. 

نتیجۀ کار
ــت  ــامری و اصال ــت مع ــاظ کیفی ــه لح ــر 54، ب در تصوی

مســجد، تفــاوت فضایــی کــه بــود و فضایــی کــه اکنون اســت، 

ــاتید  ــه کاری و اس ــت آین ــت جه ــان تولی ــود. می ــده می ش دی

ــود کــه در نهایــت، امــری متعــادل اجــرا شــد کــه  اختــاف ب تصویر 54: مقایسۀ پیش و پس از طرح

تصویر 52: نظارت و مستندنگاری

تصویر 53: نتیجۀ کار کانال های ناکش



در تصویــر 55 منایــان اســت. ایــن مــکان ابتــدا فضایــی منــور و 

تاریــک بــود و بــه ایــن فضــای جدیــد تغییــر کــرد. 

ــن اســت کــه رصف مرمــت کافــی نیســت  ــۀ مهــم ای نکت

و بایــد رســیدگی نیــز انجــام شــود. در هــر فصــل بایــد ایــن 

کانال هــا کنــرل شــود و مشــکات احتاملــی رصــد و برطــرف 

گــردد. امــا مهــم تــر از بحث هــای فنــی کــه بیــان شــد، چنــد 

نکتــه و توصیــه در تجربــه ای کــه داشــتیم بــه دســت آمــد:

1. لزوم تدوین و تبیین مبانی نظری طراحی و اجرا

2. لزوم توجه به مبانی نظری طراحی و اجرا

3. وجود کارفرمای بافهم به عنوان یک نعمت بزرگ

4. به کارگیری نیروهای متهعد به کار و عاشق

5. بهره گیــری از نظــر اســتادان و خــرگان؛ اگرچــه بــه رضر 

باشد.

6. کنرل و تاش برای بهبود مستمر

جمع بندی
ــی  ــه مبان ــرد ک ــان ک ــوان بی ــدی می ت ــوان جمع بن ــه عن ب

نظــری طــرح مرمــت در ایــن کار عبارت انــد از:

1. رفع عوامل مخل و آسیب زا 

2. تقویت بنای مسجد در حد امکان مالی و مدیریتی

3. حداقل مداخله 

4. حداکرث پرهیز از تخریب های لرزشی

بــرای رســیدن بــه ایــن مبانــی، دســتورکارهای طــرح مرمــت 

بــه رشح زیــر اجــرا شــد:

ــر ســطح  1. اجــرای کانال هــای ناکــش و تأسیســات در زی

ــه دور ســتون ها و جرزهــا مســجد و ب

2. حفظ کف بتنی مسجد

3. مرمت منای آجری مسجد و ترمیم بندکشی 

4. ترمیم آرایه ها و رسمی بندی های گچی مسجد

5. حفظ حداکرثی اصالت فضایی آن

ــی  ــی و غرب ــای رشق ــتگی رسارسی تاق ه ــم شکس 6. ترمی

مســجد

همچنیــن عناویــن کلــی طــرح بهســازی در ایــن پــروژه بــه 

رشح زیــر اســت:

1. مبانــی نظــری طــرح بهســازی کالبــدی مســجد )شــامل 

ــول  ــه اص ــه ب ــجد، توج ــای مس ــت بن ــرثی اصال ــظ حداک حف

ــف( ــر تکل ــای پ ــز از آرایه ه ــجد و پرهی ــی مس طراح

2. تقویت اتصال مسجد به حرم مطهر 

3. اجــرای ازاره بــه دور ســتون ها و جرزهــا تــا ارتفــاع 

دســرس

ــی  ــت فضای ــاء کیفی ــرای ارتق ــی ازاره ب ــت در طراح 4. دق

متناســب بــا حــرم مطهــر

5. حداقل ســازی آینــه کاری مدنظــر تولیــت محــرم حــرم و 

حفــظ حداکــرثی اصالــت فضــای مســجد

6. تأمیــن نورپــردازی مخفــی و آشــکار مناســب با اســتفاده 

از زیرســاخت کانــال تأسیســات بــرای ارتقاء کیفیــت فضایی

تصویر 55: حاصل مرمت و اجرای طرح


