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درآمد

ایــن نوشــتار دربــارۀ مبحــث مدیریــت ذینفعــان در پروژههــای عتبــات مقدســه
اســت .در خــال پروژههــای عتبــات و پروژههــای دیگــر معــاری ،ایــن امــر ملمــوس
میشــود کــه تــا چــه میـزان دانــش مدیریــت میتوانــد در پیشــرد پروژههــا ،کارهــای
مهندســی و بحثهــای تخصصــی دیگــر کمــک کنــد .در ابتــدای ایــن نوشــتار ،مبحــث
مدیریــت ذینفعــان معرفــی و پــس از آن ،ایــن موضــوع در زمینــۀ پروژههــای اعتــاب
مقدســه بررســی میگــردد.

آشنایی با مفاهیم مدیریت ذینفعان

مبحــث مدیریــت ذینفعــان ادبیــات علمــی غنــی خــود را دارد و بالتبــع گســرۀ آن
از مجــال ایــن نوشــتار خــارج اســت .مدیریــت ذینفعــان بــه ایــن امــر میپــردازد کــه
در هــر ســازمان و پــروژه ،چگونــه بــا ذینفعــان آن تعامــل کنیــم .ابتــدا بایــد ذینفــع
را تعریــف کــرد .واژۀ «ذینفــع» ترجمــۀ واژۀ « »stakeholderاســت کــه از ادبیــات
مدیریتــی انگلیســی وارد فرهنــگ مــا هــم شــده اســت .تعریــف آن عبــارت اســت از
«هــر فــرد اعــم از شــخص حقیقــی یــا حقوقــی کــه از یــک ســازمان یــا پــروژه تأثیــر
میگیــرد یــا ممکــن اســت تأثیــر بگــذارد» یعنــی اگــر بخواهیم دقیــق و علمــی نگوییم،
بــه عبارتــی ،هرکســی کــه بــا یــک ســازمان و پــروژه در ارتبــاط اســت ،ذینفع محســوب
میشــود.
گاهــی ذینفعهــا رابطــۀ معکــوس دارنــد .یعنــی ممکــن اســت رضر ببیننــد یــا رضر
برســانند .ایــن حالــت ذینفــع منفــی نــام دارد .بنابرایــن هــر فــرد یــا شــخصی کــه بــا
یــک ســازمان یــا یــک پــروژه در ارتبــاط اســت ،در ادبیــات علــم مدیریــت ،ذینفــع
محســوب میشــود و مبحــث مدیریــت ذینفعــان در مــوردش مرتتب اســت .اســتاندارد
جهانــی  PMBOKنزدیــک بــه هشــت یــا ده ســال اســت کــه در اســتاندارد جدیــد،
«مدیریــت ذینفعــان» ( )stakeholder managementرا در کنــار ســایر رسفصلهــای
مشــهور مدیریــت پــروژه ماننــد مدیریــت هزینــه ،مدیریت کیفیــت ،مدیریــت زمان و
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هشــت رسفصــل دیگــر وارد کــرده اســت ،امــا آنچه که مــا در حقیقت
الزم اســت در مــورد ذینفعــان بدانیــم ،ایــن اســت کــه ذینفعــان بــه
طــرق مختلفــی تقســیمبندی میشــوند .تصویــر 1ایــن تقســیمبندی
را نشــان میدهــد.
ایــن جــدول نشــان میدهــد کــه ممکــن اســت حــاالت مختلــف
روی دهــد .ممکــن اســت رابطــۀ مالکیتــی ،اقتصــادی ،اجتامعــی،
سیاســی یــا امــر دیگــری باشــد .بــر همیــن اســاس ،ممکــن اســت
ذینفعــان مختلفــی وجــود داشــته باشــد .این جــدول مربــوط به یک
محیــط تجــاری اســت کــه ارزیابی شــده اســت ،اما بـرای اینکــه بتوان
ذینفعــان را مدیریــت کــرد ،بایــد از ایشــان تحلیــل داشــته باشــیم.
ت عالقــه اســت( .تصویر
مــدل مشــهور دربــارۀ ذینفعــان ،مــدل قــدر 
 )2ایــن مــدل ،دو بعــدی اســت .در محــور عمــودی ،قــدرت زیــاد یــا
کــم ارزیابــی میشــود و در محــور افقــی ،عالقــه ،تعلــق یــا هــر معیار
مشــابه ،در مقیــاس کــم یــا زیــاد ق ـرار میگیــرد کــه یــک ماتریــس
چهارخانــه را تشــکیل میدهــد .در ایــن مــدل ،در مربــع آبیرنــگ
کــه دارای بیشــرین قــدرت و عالقــه اســت ،ذینفعــان کلیدی مــا قرار
دارنــد .افـرادی کــه قــدرت باالیــی دارنــد ،امــا ممکن اســت عالقــۀ آنها
زیــاد نباشــد .توصیــه میشــود ایــن افـراد را راضــی نگــه داریــد و در
تصمیمگیریهــا رشکــت دهیــد .افـرادی کــه عالقــۀ آنهــا زیــاد اســت،
امــا قــدرت کمــی دارنــد ،توصیــه میشــود مطلــع نگــه داریــد .در
ضعیفتریــن حالــت ،افـرادی هســتند کــه اعــم از شــخص حقیقــی و
حقوقــی قــدرت و عالقــۀ کمــی دارنــد .توصیــه میشــود مراقــب ایــن
افـراد باشــید و آنهــا را مانیتــور کنیــد .ایــن بحــث گســرده اســت ،امــا
اینجــا امــکان طــرح وجــود نــدارد.
مــدل جدیدتــری در ادبیــات علمــی وجــود دارد کــه بــه مــدل
«برتــری» ( )Allianceمشــهور اســت (تصویــر  .)3ایــن مــدل در
تکنیکهــای تخصصیتــر مدیریــت ذینفعــان بیشــر کاربــرد دارد.
در ایــن مــدل ،ب ـرای تحلیــل ذینفعــان ســه پارامــر داریــم :قــدرت،
مرشوعیــت و فوریــت .بــا وارد شــدن مقیــاس زمــان ،در مجمــوع،
هفــت دســتۀ مهــم ذینفعــان داریــم .در مرکــز آنهــا ،افرادی هســتند
کــه دارای قــدرت و مرشوعیتانــد ،یعنــی حــق دارنــد و بایــد بــه
لحــاظ زمانــی ،در زمــان رسیعتــری رســیدگی شــوند .ایــن دســته بــه
عن ـوان ذینفعــان قطعــی یــا کلیــدی ،مهمرتیــن دســتۀ ذینفعــان
ارزیابــی میشــوند .ایــن مــدل توضیحــات مفصلــی دارد کــه در اینجــا
بیــان منیشــود .بـرای منونــه ،ذینفعــان بــه خارجــی و داخلی تقســیم
میشــوند.
امــا دو نــوع نکتــۀ کلیــدی در خصوصیــت مدیریــت ذینفعــان
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وجــود دارد کــه بایــد در ادامــۀ پروژههــا مدنظــر باشــد .اول
اینکــه بــه هیــچ عن ـوان منیشــود هیــچ ذینفعــی را نادیــده
گرفــت .فــردی اکنــون قــدرت نــدارد ،امــا بایــد در نظــر گرفتــه
شــود .بایــد بدانیــم کــه هــر ذینفعــی بایــد در جــای خــودش
دیــده شــود .حتــی نظریـهای با عنـوان نظریۀ فشــار ذینفعان
داریــم .بــه ایــن معنا کــه ممکن اســت ذینفعی ســهم کمرتی
از کیــک کار مــا را داشــته باشــد ،امــا اتفاق ـاً نیــروی بیشــری
داشــته باشــد و هــان ُبــردار نیــرو ،بــردار مؤثرتری باشــد و در
پروژههــا تجربــه کردیــم.
نکتــۀ دوم ارتبــاط شــبکهای اســت کــه بســیار مهــم اســت.
مبحــث شــبکههای اجتامعــی کــه بــه اشــتباه جایگزیــن
شــبکههای مجــازی اجتامعــی میشــود ،ادبیــات علمــی غنــی
در مدیریــت و جامعهشناســی داشــته اســت .شــبکههای
اجتامعــی پیــش از اینکــه شــبکههای مجــازی خلــق شــود ،بــه
ایــن امــر میپــردازد کــه انســان مبــا هــو انســان بــا انســانهای
دیگــر در ارتبــاط اســت .همچنیــن شــخصیتهای حقوقــی
بــا شــخصیتهای حقوقــی دیگــر در ارتباطانــد .ایــن ارتبــاط
بســیار پیچیــده اســت و الزامـاً ارتبــاط دو بعدی نیســت ،بلکه
ارتبــاط چنــد بعــدی اســت .یعنــی هــر کــدام از انســانها
ممکــن اســت بــه طــرق مختلفــی بــا هــم در ارتبــاط باشــند.
پدیــدۀ فیــس بــوک بــا هفــت حلقــۀ قراردادشــده در آرم آن،
ناظــر بــه یــک تحقیقــی اســت کــه در دهــۀ  80در ســطح
نزدیــک بــه  100کشــور انجــام شــد .ســادهترین دســتاورد آن،
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ایــن اســت کــه میــان هــر دو انســان روی کــرۀ زمیــن ،حداکــر
بــا احتــال  92درصــد و حداکــر  7واســطه وجــود دارد.
کاربــرد دانــش شــبکههای اجتامعــی در مبحــث مدیریــت
ذینفعــان ایــن اســت کــه بایــد در جریــان باشــیم کــه
ذینفعــان مــا شــبکۀ خودشــان را دارنــد .یعنــی ایــن طــور
نیســت کــه همــۀ حلقههــای ارتباطــی از طریــق مــا باشــد.
آنهــا بــا یکدیگــر ارتبــاط دارنــد .بنابرایــن مــا بایــد در نظــر
داشــته باشــیم کــه شــبکۀ ذینفعــان مــا به چــه صورتی اســت
و ایــن را بدانیــم کــه الزامـاً مــا مرکز شــبکۀ ذینفعان نیســتیم.

ذینفعان خاص در برخی اعتاب مقدسه

مــا در موقعیــت خــود ،تحلیــل مدیریــت ذینفعــان
میکنیــم .بــه عبــارت شناختشناســانه ،مــا از جایــی کــه
ایســتادیم ،دنیــا را میبینیــم .از ایــن رو ،تحلیــل ذینفعــان
مــا هــم ناشــی از همیــن موقعیــت ماســت .بنابرایــن ممکــن
اســت برخــی از منونههــای ذینفعــان در ادامــۀ نوشــتار بــه
نظــر نادرســت بیایــد ،امــا ایــن نکتــۀ بحــث اســت کــه اختالف
فهــم وجــود دارد.

حرم حرضت معصومه(س)

تأکیــد میکنــم نکاتــی کــه در ادامــه میآیــد برداشـتهای
نگارنــده اســت .نگارنــده فقــط مطلــع ایــن پــروژه اســت و
هیــچ وقــت در آن دخیــل نبــوده اســت .تصویــر ،4تصویــر

هوایــی اســت .از ایــن تصویــر ذینفعــان معرفــی میشــوند.
شــهر قــم پیــش از ورود حــرت معصومــه(س) ،مرکــز و
کانــون شــیعیان بــوده و شــهر شــدن آن بــه واســطۀ حــرم
نیســت .ایــن حــرم توســعههایی داشــته اســت ،امــا در همیــن
تصویــر ،چنــد لکــه میبینیــم کــه گروهــی ذینفــع را معرفــی
میکنــد .مســجد اعظــم قــم را داریــم .ایــن ســمت ،مجموعــۀ
فیضیــه و حــوزۀ علمیه اســت .فضاهایی کــه بـرای زوار تأمین
شــده وجــود دارد و حتــی افـرادی را میبینیــم کــه از جمکـران
میآینــد و از ایــن پارکینــک اســتفاده میکننــد .محــور حــرم
تــا حــرم بــه ســمت جمکـران دیــده میشــود .بافــت شــهری و
توســعۀ جدیــد حــرم را میبینیــم .هــر کــدام از نــکات بــه مــا
نشــان میدهــد کــه نقــش ذینفعــان در ایــن حــرم بــه چــه
صــورت اســت.
در ســالهای گذشــته ،یکــی از مدیــران توســعۀ حــرم
حــرت معصومــه(س) نقــل میکــرد کــه از یکی از مســئوالن
ارشــد نظــام ایــن اجــازه را گرفتــه بودنــد که توســعۀ حــرم را به
نحــو دلخـواه انجــام دهنــد .حتــی یکــی از مراجــع تصمیــم به
بازدیــد داشــته و تــاش شــده ایــن بازدیــد بــا مدیریــت انجــام
شــود .وارد جزییــات منیشــویم .بــه هــر ترتیــب ،ایشــان در
زمــان خــودش تــاش کــرده بــا یــک ذینفــع کلیــدی که بســیار
عالیرتبــه اســت و قــدرت دارد ،توافــق کنــد تــا بتوانــد طــرح
را بــر اســاس آن چیــزی کــه پیشبینــی کردنــد ،پیــش بربنــد.
اینکــه ایشــان فهمیــده یکــی از ذینفعان مهــم در این پــروژه،

مراجــع قــم هســتند ،مهم اســت .حــرم حــرت معصومه(س)
بــه واســطۀ مســجد اعظــم قــم کــه هنــوز مــدرس مراجــع
بــزرگ تقلیــد اســت ،منیتوانــد فــارغ از مباحــث حــوزوی
باشــد .ایــن حــرم به حــوزۀ علمیــه وابســتگی دارد .یــک رابطۀ
دوطرفــه اســت.

حر مهایکاظمین(ع)

کاظمیــن شــهری بــود کــه بعدهــا بــه عن ـوان محل ـهای از
محــات بغــداد مســتقالً مطــرح شــد .بغــداد شــهری اســت که
برخــی تأســیس آن را مربــوط بــه پیــش از اســام میداننــد .در
زمــان حکومــت عباســی ،اینجــا شــهر مهمــی میشــود .قرائنی
نشــان میدهــد کــه در اینجــا همـواره درگیــری شــیعه و ســنی
وجــود داشــته اســت .در زمانــی ،حــکام حکومــت دیلمــی
قــدرت را در اختیــار داشــتند و شــیعیان قویتــر میشــوند.
شــیخ مفیــد ،ســید رضــی ،ســید مرتضــی و دیگ ـران در ایــن
شــهر حضــور داشــتند .تجمــع شــیعیان و یکــی از قطبهــای
زندگــی شــیعه در کاظمیــن اســت .بــه دلیــل امنیــت ،کاظمین
یکــی از گرانتریــن محــات شــهر بغــداد اســت .بغــداد
مکانهــای مدرنتــر بــا رشایــط و امکانــات زیســتی بهــری
دارد ،امــا محــدودۀ کاظمیــن بــه جهــت امنیــت ،گرانتــر
اســت ،از ایـنرو ،شــیعیان متایــل بیشــری دارنــد اینجــا ســاکن
باشند.
نکتــۀ دیگــر اینکــه جریــان سیاســی صــدر در کاظمیــن

تصویر ۴

بســیار فعــال اســت .گاهــی در صحــن دو یا ســه منــاز جامعــت برگزار
ت مربــوط بــه جریــان صــدر
میشــود و یکــی از منازهــای جامعــ 
اســت .دو منــاز جامعــت بــه صــورت م ـوازی برق ـرار میشــود .یکــی
امــام جامعــت متعلــق بــه جریــان صــدر و دیگــری امــام جامعتــی
کــه متعلــق بــه جریــان صــدر نیســت .برخــی افـراد برگـزاری دو منــاز
جامعــت را ب ـرای راحتــی زوار معرفــی میکردنــد ،امــا بیشــر یــک
تفــاوت ســلیقه و عــدم انطبــاق ذینفعــان اســت.
در زمینــۀ مرمت گنبــد امامیــن جوادین(علیهامالســام) ،ابتدا یکی
از ایــن گنبدهــا بــه وســیلۀ ایرانیهــا مرمــت شــد .بنا بــود این پــروژه
در ســال  1386توســط ایرانیهــا افتتــاح شــود کــه ناگهــان خــر آمــد
افتتاحیــه را بـرادران عراقــی برگـزار کردنــد .ما در ســتاد تهـران تعجب
کردیــم کــه ایــن پــروژه متامـاً توســط ایرانیهــا انجــام شــده و چطــور
ایرانیهــا مطلــع و دعــوت نشــدند .گفتنــد مالحظاتــی وجــود دارد و
منیتوانیــم اب ـراز کنیــم کــه طــاکاری توســط ایرانیهــا انجــام شــده
اســت .حتــی صــدا و ســیام بــه نوعــی مخفیانــه از بیــرون حــرم از
مراســم افتتاحیــه فیلــم گرفــت و نشــان داد .بعدها زمــان افتتاح گنبد
دوم ،افتتاحیــه بـرای همــه برگـزار شــد .گویــا بنــا از ابتــدا ایــن بــوده
اســت؛ در حالــی کــه چهــار ســال میــان امتــام کار دو گنبــد فاصلــه
افتاد.
تصویر ۶

تصویر ۷

تصویر ۸

حرم مطهر عسکریین (علیهامالسالم) در سامرا

امــا یکــی از پرچالشتریــن حرمهــا مربــوط بــه شــهر سامراســت.
شــاید پرچالشتریــن شــهر ب ـرای مدیریــت ذینفعــان ،شــهر ســامرا
باشــد .ســامرا یــک شــهر مهــم تاریخــی اســت .تصویــر  6محــدودۀ
ســامرای قدیــم اســت .شــهر ســامرا در زمــان نیمــۀ دوم حکومــت
عباســی ایجــاد شــد .در ایــن دوره ،حکومــت عباســی پولهــای زیادی
داشــت و در بغــداد ،بــه علــت بافــت مذهبــی اعم از شــیعه یا ســنی،
عیــش و عــرت امکانپذیــر نبــود ،از ای ـنرو ،مجبــور شــدند شــهر
جدیــدی راه بیاندازنــد تــا بتواننــد ســطح زندگ ـ ی دلخ ـواه را فراهــم
کننــد .هنــوز خرابههــا و آثــار بنیادیــن محــدودۀ ســامرای قدیــم در
جایــی کــه ســامرای فعلــی قـرار دارد ،موجــود اســت.
در تصویــر  ،6مســجد معــروف و مســاجد دیگــر دیــده میشــود.
در تاریــخ میخوانیــم ،هنــوز مســجد پــدر متــام نشــده ،پــر مســجد
خــود را رشوع کــرد .مرحــوم میــرزای شــیرازی تــاش کــرد ایــن قضیه را
در ســامرا عــوض کنــد .تــاش کــرد روابــط خوبــی با اهل ســنت ســامرا
برقـرار کنــد ،امــا نشــد .ســامرا در زمــان حکومــت بعثــی ،ســاکنینی از
حــزب بعــث داشــت کــه بــا شــهر نامهربــان نبودنــد .بعــد از برچیــده

شــدن حکومــت بعــث ،شــهر وضــع خوبــی نداشــت .شــایعاتی وجود
دارد کــه انفجــار حــرم ،خیانتهایــی از ســوی خــدام اهــل ســنت حرم
بــوده اســت ،امــا صحیــح نیســت .البتــه یــک امــر مســلم اســت کــه
در ســامرا بــا تروریسـتها همــکاری شــد .افـرادی در شــهر ،بــه هــر
دلیلــی ،زمینــه را ب ـرای تروریس ـتها آمــاده کردنــد .تروریس ـتها
شــب قبــل در ایــن شــهر خوابیدنــد و کســی از آنهــا پذیرایــی کــرد.
انگیــزۀ همــکاری بــا تروریس ـتها هــر چــه بــوده ،قابــل تحلیــل
اســت .حــرم منفجــر شــد ،امــا مدتهــا آوار مانــد .در نهایــت ،آقــای
شهرســتانی بــا عــدهای از پرســنل حــرم امــام حســین(ع) کفنپــوش
رفتنــد و گفتنــد یــا آوار را برمیداریــم یــا شــهید میشــویم کــه دولت
عـراق امنیــت را تأمیــن کــرد .بعــد بازســازی ،هنــوز حــرم بــه رابطــۀ
قبــل خــودش بــا شــهر برنگشــته اســت .در زمــان صــدام ،میــان حــرم
و شــهر دیـوار نبــود ،امــا اکنــون ،حــرم بــا ذینفــع اصلــی کــه ســکنۀ
ســامرا بودنــد و اقتصــاد آنهــا وابســته بــه حــرم بــود ،دیگــر در ارتبــاط
نیســت .در اینجــا وارد بحــث امــا مزاده ســید محمد(ع) ،حــرم حرضت
سیدالشــهدا(ع) و حــرت ابالفضــل(ع) منیشــویم و مجالــی دیگــر
بـرای آن نیــاز اســت.

فرقۀ بُهره

در اینجــا بــه یــک ذینفــع بــه نــام فرقــۀ بهــره اشــاره میشــود
(تصویــر  .)9ایــن فرقــه ،طایفــهای از اســاعیلیه اســت کــه شــش
امامــی هســتند .ایشــان ذینفــع کربــا و نجــف بــه شــار میرونــد،
امــا بــه زیــارت حرمیــن کاظمیــن و ســامرا مــرف منیشــوند و
عقایــد خاصــی دارنــد .جالــب اســت کــه رضیــح قبلــی حــرت ســید
الشــهدا(ع) و حــرم امیراملؤمنیــن(ع) را ایــن فرقــه هدیــه کــرده بــود.
ایــن فرقــه در زمــان حکومــت صــدام رابطــۀ خوبــی بــا حکومــت
داشــتند .در زمــان صــدام ،شــیخ ایــن فرقــه بـرای افتتــاح بخشهــای
بازسازیشــدۀ مســجد کوفــه بــه نجــف آمــد و حــرم در اختیــار آنهــا
بــود .حکومــت هــم بــه آنهــا رسویــس مـیداد .در حکومــت جدیــد
هــم جایــگاه دارنــد .در کنفرانــس طــرح جامــع کوفــه ،مناینــدۀ فرقــۀ
بهــره در نجــف نیــز از ســخرنانها بــود .رضیــح قدیــم حــرم امــام
حســین(ع) و رضیــح فعلــی حــرم حــرت امیراملؤمنیــن(ع) توســط
ایــن فرقــه ســاخته و نصــب شــده اســت( .تصویــر  10و )11

تصویر۹

تصویر ۱۰

پروژۀ تهیۀ طرح صحن حرضت زهرا(س)

در پــروژۀ نجــف تــاش کردیــم بــا همــۀ ذینفعــان در ارتبــاط
باشــیم .در اینجــا چنــد منونــه ارائــه میشــود .مجموعــه عکسهــای

تصویر۱۱

تصویر ۱۲

تصویــر  ،12جلســاتی در ایــن زمینــه اســت کــه بــا حضــور رئیــس وقــت ســتاد
برگـزار میشــد .آقــای دکــر انصــاری مایــل بودنــد طرحــی داشــته باشــند کــه کل
بــازار نجــف تخریــب شــود .مــا تــاش کردیــم در باالترین ســطح با ایشــان تعامل
کنیــم و بــه توافــق برســیم .افـرادی بودنــد کــه میخواســتند بــه طــور مســتقل،
طــرح خــود را بــا هزینــۀ شــخصی بــه تصویــب و اجـرا برســانند .مــا تــاش کردیم
بــا آنهــا بــه تعامــل برســیم .در خــال کار ،تــاش میکردیــم تــا مســئوالن عراقــی
طــرح را بــه تهـران بیاوریــم تا مراحــل پیرشفــت کار را ببینند .همچنیــن در عراق
ســعی شــد افـرادی را کــه ذینفــع نبودنــد ،مطلــع نگــه داریــم.
در مجموعــه عکسهــای تصویــر  ،12تصویــری وجــود دارد کــه آقــای دکــر
حســن حکیــم ،رییــس دانشــگاه کوفــه را نشــان میدهــد .ســعی شــد از نظـرات
ایشــان هــم اســتفاده شــود .خدمــت مراجــع قم رفتیــم؛ با اینکه شــاید مســتقیامً
دخالتــی نداشــتند ،امــا تعامــل الزم را داشــتیم .در عـراق بــه طــور مداوم بــا افراد
مختلــف از جملــه مســئوالن وقــت وزارت بلدیــات جلســات داشــتیم .حــرم و مــا
مایــل بودیــم دانشــگاه کوفــه بــه عنـوان یــک ذینفــع کلیــدی وارد شــود.

حرم مطهر امئۀ بقیع(ع)

در زمینــۀ حــرم بقیــع ،در اینجــا رصف ـاً طــرح ســؤال میشــود .حرمــی کــه
توســط وهابیــان بــه ایــن شــکل درآمــده اســت (تصویــر  .)13حکومــت ســعودی
فعـاً طرفــدار ایــن دیــدگاه اســت ،امــا ممکــن اســت تغییـرات کنــد .فــرض کنیــد
اگــر یــک روز بخواهیــم حــرم بقیــع را بســازیم ،در آن روز باید چه کنیــم؟ افرادی
در تهـران تــاش کردنــد در ایــن زمینــه اقــدام کننــد .متربعیــن مالــی نیــز مایــل
بودنــد حامیــت کننــد .بــه همیــن جهــت ،جدولــی از ذینفعــان تهیــه کردیــم که
یــک پــروژۀ بســیار پیچیــده میشــود کــه طــرح آن نیــاز بــه مجالــی دیگــر دارد.

خامته

بــه عنـوان خامتــه ،چنــد نکتــه باید بیــان شــود .اول آنکه ممکن اســت بخشــی
از دیدگاههــای ایــن نوشــتار اشــتباه باشــد .نــکات بــر اســاس تحلیــل نگارنــده
اســت .پروژههــای عتبــات ،پروژههــای ســیال بــه شــار میرونــد و در م ـوارد
بســیاری کارفرمــای واحــد ندارنــد .در مشــهد قضیــه فــرق میکنــد ،امــا در ســایر
حرمهــای مقــدس ،ذینفعــان متعــدد هســتند و ممکــن اســت تصمیمگیــری
نهایــی بــا یکــی از آنهــا نباشــد .بـرای تحلیــل ذینفعــان ،الزم اســت مرکزیــت بــه
عتبــه داده شــود؛ عتبــه بــه عنـوان یــک شــخصیت حقوقــی و نــه اینکــه تولیــت
حــرم باشــد .حرمهــای شــیعه ،متعلــق بــه شــیعه و زائــر شــیعه اســت .نــه
آن حکومتــی کــه پــول را میدهــد ،نــه آن اف ـرادی کــه متــرع هســتند ،ســایر
ذینفعــان نیــز همیــن وضعیــت را دارنــد .حرمهــا متعلــق بــه ذینفــع بزرگــر
بــه نــام جامعــۀ تشــیع اســت .بایــد بــر اســاس مرکزیــت ایــن ذینفــع تحلیــل و
تصمیمهــا اتخــاذ شــود.

تصویر ۱۳

