
درآمد
ــا مســائل  ــران و عــراق، ب ــاب مقدســه در ای ــۀ کار در اعت در زمین

ــن  ــد اســت. در ای ــا مفی ــه بررســی آنه مختلفــی مواجــه هســتیم ک

نوشــتار، چنــد نکتــه از نکات زیــادی را که مربوط بــه توفیق همکاری 

بــا ســتاد بازســازی عتبــات عالیــات و مســئوالن فنــی حرم هــای مطهر 

در کشــور عــراق اســت، بــه صــورت اشــاره بیــان می کنــم. برخــی از 

ایــن نــکات ممکــن اســت توســط  دیگــر رشکت کننــدگان  نیــز مطرح 

شــده باشــد.

تشــکیالت، فرآینــد پیشــنهاد و تصویــب طــرح و نظــارت بر 
اجرا

یکــی از اولیــن چالش هــا در کارهــای معــاری عتبــات عالیــات، 

ــرای پیشــنهاد طــرح،  ــه ب ــی اســت ک بحــث تشــکیالت و فرآیندهای

تصویــب طــرح و نظــارت بــر اجــرا وجــود دارد. در وضعیــت کنونــی، 

معمــوالً زمانــی کــه کار از ســوی یــک دســتگاه دولتــی یــا خصوصــی 

دنبــال می شــود، همــواره یــک کارفرمــا و یــک مشــاور وجــود دارد. 

مشــاور طرح هــا را تهیــه می کنــد و بعــد از تصویــب و در زمــان اجــرا، 

ــش را انجــام می دهــد. کار نظارت

در عتبــات و پروژه هایــی کــه در اعتــاب مقــدس در حــال انجــام 

ــا  ــات ب ــت. در عتب ــده اس ــرده ش ــدد و گس ــکیالت متع ــت، تش اس

حقایــق این چنینــی مواجــه هســتیم. دوران مدیریــت امیــن حرم های 

ــه  ــک دورۀ س ــرای ی ــت ب ــن اس ــت و ممک ــاله اس ــه س ــف س مختل

ــر وجــود دارد. در  ــد شــود. پــس امــکان تغیی ــز متدی ســالۀ دیگــر نی

ایــن ســال ها تغییــرات مختلفــی از ایــن دســت رخ داد. در ابتــدا بــه 

نظــر می رســد کــه ایــن گونــه تعویــض و تغییــر مشــکلی نــدارد؛ امــا 

همــواره بایــد دقــت داشــت کــه دیدگاه هــا و نظــرات تولیــت جدیــد 

ــاس  ــت از اس ــن اس ــاوت دارد. ممک ــاالً تف ــین احت ــت پیش ــا تولی ب

میــزان عالقه منــدی بــه امــور عمرانــی و مســائل مربــوط بــه بهســازی 

ــن  ــدگاه متفــاوت باشــد و در ای ــوع دی ــدی حــرم و ن و توســعۀ کالب
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ــت. ــر رخ داده اس ــن ام ــال ها ای س

ــا در  ــه تولیت ه ــت ک ــن اس ــر، ای ــاز دیگ ــۀ مشکل س نکت

اعتــاب مقدســه اختیــارات نامحــدودی دارنــد. اگــر ایــن 

اختیــارات گســرده در راســتای یــک تصمیم گیــری خطا باشــد، 

ــا  ــاب ب ــن رو، در اعت ــد. از ای ــدا می کن ــه پی ــا ادام ــن خط ای

ایــن امــر مواجــه هســتیم کــه فرآیندهــای متعــارف در امــور 

عمرانــی رعایــت منی شــود. بــرای منونــه، شــاهد ایــن بوده ایــم 

ــا دقــت  کــه ســاختانی در حــال گودبــرداری بــوده اســت، ب

روشــن شــد کــه اصــالً این ســاختان نقشــه نــدارد. بــا پیگیری 

متوجــه شــدیم کــه مقامــات بــاال خواســتار تعجیــل بوده انــد. 

ــدارد. ــی وجــود ن ــن مشــکالت در دســتگاه های دولت ای

ــه  ــد ک ــعی می کنن ــی س ــا گاه ــراق تولیت ه ــور ع در کش

ــار  ــت اظه ــوذ جه ــراد ذی نف ــناس ها و اف ــی از کارش از گروه

نظــر دربــارۀ طرح هــا دعــوت بــه عمــل آورنــد. ترکیــب ایــن 

جمــع می توانــد نامتجانــس باشــد و جــدای از ماهیــت طــرح 

آمــاده شــده بــرای داوری اساســاً نقطــه نظرهــای شــخصی و 

ــم  ــاً غیرکارشناســی اعضــای مشــاور و طــراح را رس در گ غالب

و بالتکلیــف نگــه دارد. در آســتان قــدس رضــوی بنــده بــرای 

ــا یکــی از طرح هــای عمرانــی رشکــت  جلســه ای در ارتبــاط ب

ــز از ســازمان ها و  داشــتم کــه حــدود شــصت نفــر دیگــر نی

کارشــناس های مختلــف نیــز حــارض بودنــد. پــر واضــح اســت 

کــه چنیــن جمعــی امــکان مشــورت های کارشناســی را اساســاً 

نــدارد.

پیچیدگی برآورد نیازهای واقعی
ــی  ــات، پیچیدگ ــۀ کار در عتب ــر در زمین ــم دیگ ــۀ مه نکت

بــرآورد نیازهــای واقعــی اســت. بــه طــور اجالــی، می دانیــم 

کــه خیــل عظیمــی از زائــر می آینــد و نیازهایــی دارنــد، امــا 

ــت  ــرد؟ در حال ــبه ک ــا را محاس ــن نیازه ــوان ای ــور می ت چط

مرســوم، ایــن امــر معمــوالً بــر اســاس حــدس و گــان جلــو 

ــرای آن کار  ــت گذاری ب ــت، سیاس ــن جه ــه همی ــی رود و ب م

مشــکلی اســت. بــرای منونــه، تغییــرات و افزایش تعــداد زائران 

در عتبــات عــراق ظــرف ده ســال گذشــته بســیار بیشــر از آن 

چیــزی بــود کــه احتالــش در نظــر گرفتــه شــده بــود. مســئلۀ 

اربعیــن یکــی از مــواردی اســت کــه معــادالت را بــر هــم زده 

اســت. مذاکــره دربــارۀ لغــو روادیــد در جریــان اســت و بــه 

نتیجــه رســیده اســت؛ امــا در ایــن میــان وضعیــت جاده هــای 

ــت  ــی از جمعی ــت. بخش ــم اس ــیار مه ــت بس ــراق و امنی ع

ــز  ــراق نی ــمت ع ــه س ــد، ب ــهد می آین ــه مش ــه ب ــی ک میلیون

می رونــد؛ امــا نیازهــای زوار در حرم هــای مطهــر را به درســتی 

منی دانیــم. حتــی اگــر نیازهــا را بدانیــم، طبیعتــاً حجــم زوار و 

نیازهــا بــه مــرزی می رســد کــه از مقیــاس فضــای معــاری و 

فضــای حــرم فراتــر مــی رود و تبدیــل بــه یــک مســئلۀ شــهری 

ــری  ــون نف ــت 20میلی ــک جمعی ــرای ی ــوان ب ــود. منی ت می ش

حــرم ســاخت. ایــن جمعیــت نیــاز بــه ســازوکار شــهری دارد. 

مبتنــی بــر همیــن مشــکل، همــواره در برنامه ریزی هــای 

فیزیکــی و کاربــردی، دچــار ابهــام بوده ایــم. در اولیــن 

ــا  ــرای م ــن دســت ب ــروژۀ نجــف، ســؤاالتی از ای ــرات پ مذاک

مطــرح بــود کــه آیــا آنجــا نیــاز بــه کتابخانــه دارد؟ آیــا نیــاز به 

مــوزه دارد؟ بــه مــا پاســخ دادنــد کــه کتابخانــه نیــاز اســت. اما 

بــاز هــم مشــخص نبــود کــه کتابخانــه بــرای چنــد جلــد کتــاب 

نیــاز اســت. یــا اینکــه کاربــران و مخاطبــان ایــن کتابخانــه در 

نجــف چــه کســانی هســتند. آیــا کتابخانــه بــرای طــالب علوم 

ــا بناســت  ــرای شــهر مــد نظــر اســت؟ آی ــا ب دینــی اســت؟ ی

کــودکان زیــر پنــج ســال نیــز مخاطبــان آن باشــند؟

برکات و آفات متربّعین
در عتبــات، بخــش بســیار زیــادی از کارهــا توســط متربعین 

ــا جــان و دل زحمــت  انجــام می شــود. نیروهــای کاری کــه ب

می کشــند و بــا عشــق کار می کننــد. در مــواردی ایــن افــراد بــا 

فریــب، هویــت اصلــی خــود را پنهــان می کننــد. بــرای منونــه، 

ــود و در حــرم  ــده ب ــر آم ــوان کارگ ــه عن ــرده ب ــرد تحصیل ک ف

خــاک می کشــید تــا بتوانــد کاری انجــام دهــد.

نیروهــای متــربع مشــکالتی هــم بــه همــراه دارنــد. بــرای 

منونــه، متربعــی می گویــد پنج هــزار مــر ســنگ گرانیــت ســیاه 

نــذر حــرم کاظمیــن کــرده اســت، امــا بــرای ایــن پنج هــزار مــر 

ســنگ گرانیــت جایــی نداریــم و نــذر ایــن فــرد هــم در میــان 

اســت. از نظــر فقهــی بایــد ایــن امــر را بــه علــا واگــذار کنیــم 

تــا تکلیــف را مشــخص کننــد.

ــن  ــن اســت کــه متربعی یــک حالــت مشکل ســاز دیگــر ای

بودجــه را مــروط بــه چیــزی تأمیــن می کننــد. بــرای منونــه، 

فــردی گفتــه بــود صــد میلیــون دالر هبــه می کنــد؛ مــروط 

بــر اینکــه مســجد بــاالرس حــرت را در نجــف ارشف بــا طرح 

خــودش بســازد. ایــن امــر واقعاً مشکل ســاز اســت. در مــوردی 



ــه سیســتانی  ــول خدمــت آیت الل ــا نقشــه و پ ــرد ب ــر، ف دیگ

بــرای ســاخت صحــن رســیده بــود و ایشــان به درســتی 

نپذیرفتنــد، وگرنــه مشــخص نبــود چــه بــر رس صحــن و حــرم 

می آمــد. منونــۀ دیگــری نیــز وجــود داشــت کــه اســتاد درجــۀ 

یــک گچ بــر کشــته بر آمــد و قصــد خدمــت داشــت، امــا هیــچ 

کاری بــرای ایــن تخصــص نداشــتیم. ایــن گونــه کار تربعــی، کار 

ــد. را بســیار ســخت می کن

عتبات و میراث فرهنگی
مســئلۀ عتبــات و میــراث فرهنگــی بحــث مفصلــی اســت. 

ــا  ــه بناه ــن گون ــار هســتند. ای ــن آث ــزو نفیس تری ــات ج عتب

ــوب  ــم محس ــی ه ــای میراث ــی، فض ــای زیارت ــدای از فض ج

می شــود. در کشــور عــراق ســازمان میــراث فرهنگــی بســیار 

ــا ضعیــف اســت. از ایــن رو، دیــوان وقــف  ضعیــف شــده ی

ــراث  ــه می ــراث فرهنگــی نیســت. البت شــیعی پاســخ گوی می

فرهنگــی تــالش می کنــد قوی تــر شــود و ایــن کار در جریــان 

اســت؛ امــا در عیــن حــال، کمیتــه ای بین املللــی در یونســکو 

 International( بــرای حفــظ میــراث عــراق وجــود دارد

 Coordination Committee for the Safeguarding

of the Cultural Heritage of Iraq(. ایــن کمیتــه دارای 

جلســاتی منظــم اســت و یــک نفــر از ایــران نیــز در آن حضور 

دارد. ایــن کمیتــه کارهــا را رصــد می کننــد و دیــر یــا زود رساغ 

ــد.  ــی وامی دارن ــه جواب گوی ــد و ب ــی می رون ــئوالن عراق مس

در یکــی از زیارتگاه هــای کوچــک قم شــنیدم که خوشــبختانه 

ــر  ــن ذک ــوان حس ــه عن ــر را ب ــن ام ــت و ای ــی نیس ــا میراث بن

ــد چهارچــوب و  ــدگاه نادرســتی اســت. بای ــد کــه دی می کردن

ضابطــۀ نظارتــی بــرای اشــیاء و آثــار بــاارزش در عتبات داشــته 

باشــیم و چگونگــی تعامــل بــا آن بنــا و آثــار مشــخص باشــد. 

این طــور نیســت کــه چــک ســفید در اختیــار کارفرمــا باشــد و 

بی مهابــا بخواهــد هــر چــه را خواســت خــراب کنــد. همچنین 

ــر اصــل  ــر و عــدم تغیی ــه اث از ســوی دیگــر، حفــظ هــر گون

شــود.

چاق زائر بر رس طراحان
نکتــۀ دیگــر ایــن اســت کــه همــواره چــاق زائــر را بــر رس 

ــئوالن،  ــه مس ــت ک ــوی اس ــپر ق ــن س ــد. ای ــان می کوبن طراح

مدیــران و طراحــان پشــت رس آن خــود را پنهــان کننــد. اینکــه 

رفــاه زائــر مهــم اســت، حــرف درســتی اســت؛ امــا رفــاه زائــر 

در مــواردی تــا جایــی جلــو مــی رود کــه اساســاً شــأن امــام از 

یــاد مــی رود. گاه در مواجــه بــا آثــار، زائــر امــام را بــر امــام زائر 

ــم.  ــح می دهی ترجی

حرم و حریم حرم
نکتــۀ دیگــر دربــارۀ حــرم و حریــم حــرم اســت. این مطلبی 

اســت کــه در بســیاری از طرح هــا اشــتباه می  کنیــم. حریــم 

نجــف کجاســت؟ در زیارت نامــۀ امیراملؤمنیــن)ع( عــالوه بــر 

دعاهایــی کــه مربــوط بــه حرکــت از درب خانــه اســت و حــال 

بــه آن کاری نداریــم و بــه فیزیــک کالبــدی می پردازیــم، آمــده 

اســت کــه هنگام رســیدن بــه خندق کوفــه در 8 کیلومــری آن 

ایــن گونــه دعا بخوانیم. همچنین دیــدن قبۀ رشیــف از دور و 

رســیدن بــه دروازۀ نجــف نیــز دعــا دارد. همچنین آمده اســت 

کــه وارد شــهر کــه شــده ای گویــا وارد بقعــه شــده ای. بقعــه 

بــه جــز گنبــد و بــارگاه بــه معنــای مــکان متــربک و رشیــف 

اســت. یعنــی بقعــه همیــن صــد مــر در صــد مــر حــرم مطهر 

نیســت، بلکــه کل شــهر مــکان رشیــف و مقــدس اســت. حــرم 

امــام رضــا)ع( تنهــا مجموعــۀ بســت ها، رواق هــا، صحن هــا و 

ماننــد آن نیســت. متــام شــهر حــرم و مقــدس اســت.

همچنیــن بــرای جــای جــای داخل و بیــرون حــرم مطهر دعا 

وجــود دارد و نشــان می دهــد حــرم فراتــر از مجموعــۀ بســتۀ 

موجــود اســت. بنابرایــن دربــارۀ حــرم و حریــم حــرم برداشــتی 

ــر اشــتباه، در  ــن تفک ــر اســاس همی ــم. ب ــالً اشــتباه داری کام

ــد  ــز خری ــن هتل هــا و مراک ــی ارشافی تری نزدیــک حــرم کنون

ســاخته می شــود، گویــا ایــن بخش هــا را خــارج از حــرم 

ــدگاه نادرســت اســت. ــن دی ــد. ای دیده ان

معار اهل
گاهــی ایــن امــر دربــارۀ متــام معــاری حــرم بیــان می شــود 

ــی قدســی دارد و در  ــات جنبه هــای معنای ــه معــاری عتب ک

ایــن هــم تردیــدی نیســت. ایــن امــر دربــارۀ معــاری، آرایه ها 

و امثــال آن صــادق اســت. بایــد ایــن دیــدگاه را اصــالح کنیم و 

بدانیــم کــه منی توانیــم طراحــی حرم هــا و توســعۀ حرم هــا را 

بــا رشح خدمــات تیــپ ســازمان برنامــه ســفارش دهیــم. ایــن 

معــاری، معــاری می خواهــد کــه اهلیــت داشــته باشــد و 

ایــن چیــزی اســت کــه بــا بخش نامــه و تکلیــف قابــل تحقــق 



نیســت. معــاری می توانــد ایــن امــر را محقــق ســازد کــه اهل 

ذکــر و معنــا اســت. اســتادکارهایی کــه بــدون وضو کارشــان را 

رشوع منی کردنــد. افــرادی کــه در طراحــی بــدون وضــو پشــت 

رایانــه منی نشســتند یــا دســت بــه قلــم منی بردنــد. منــاز اول 

ــتوانۀ کار  ــی از کار و پش ــاز را جزئ ــد و من ــرک منی ش ــت ت وق

می دانســتند. چنیــن معارهایــی را امــروزه یافــن کار ســهلی 

. نیست

دو پیشنهاد کلیدی
ــه  ــا ب ــه، بن ــاب مقدس ــراق و اعت ــور ع ــه در کش اول آنک

پیشــینۀ تاریخــی در دوران صــدام، بخش عظیمــی از نیروهای 

مهندســی و اســتادکاران را از دســت داده انــد. االن منی دانیــم 

چــه میــزان کاشــی کار خــوب در کربــال داریــم. کادر فنــی قوی 

ــته  ــا را داش ــعۀ حرم ه ــتیبانی و توس ــی، پش ــوان طراح ــه ت ک

باشــد، در عــراق کــم اســت. نســبت به ده ســال قبــل وضعیت 

ــراق و  ــرادران کشــور ع ــه ب ــود اســت. پیشــنهاد ب ــه بهب رو ب

ــرای آمــوزش و  ــی ایــن اســت کــه ب ــرادران ایران همین طــور ب

ــه  ــرادی ک ــند. اف ــته باش ــزی داش ــی برنامه ری ــت تخصص تربی

تجربــۀ کار در عتبــات ایــران را دارنــد، بــه ایــن برنامۀ آموزشــی 

اســتادکاران عــراق کمــک کننــد. کار اکنــون دنبــال می شــود، 

امــا بایــد توســعه یابــد. 

پیشــنهاد دوم ایــن اســت کــه بــرای کار در عــراق یــا ایــران، 

ــه  ــد. هــر کمیت ــوی تشــکیل دهن ــی ق ــۀ فن ــک کمیت ــدا ی ابت

متشــکل از نیروهــای مهندســی داخلــی، خربه هــای خــارج و 

افــراد دانشــگاهی باشــد. متــام طرح هــای فنــی قبــل از اینکــه 

تصویــب و اجــرا شــود، ابتــدا بــه تصویــب ایــن جمــع برســد. 

وجــود کادر هفــت یــا هشــت نفــره بــرای عتبــات مختلــف 

مشــکل خاصــی نیســت. ایــن کمیتــه باعــث می شــود کارهــای 

خــالف کارشناســی صــورت نپذیــرد و از اســاس به نفــع عتبات 

ــدس اســت. و زیارتگاه هــای مق


