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مقدمه:

8

سالها دوری از صحن و سرای اهل بیت bدر عتبات عالیات به واسطه وجود
رژیم دیکتاتوری حزب بعث ،چنان عطشی در وجود شــیعیان و محبین خاندان
عصمت و طهارت ایجاد کرده بود که به محض ســــقوط این دیکتاتوری ،سیل
عظیم جمعیت برای زیارت مراقد مطهر ائمه اطهار bو اهتمام به بازســازی و
نوســازی صحن و سرای ایشان ،روانه اعتاب مقدسه شد و هر کس براساس توان
و تمکن و تخصص خویش قدمی برمی داشت .این اشتیاق وصف ناپذیر و اعالم
آمادگی مردم برای کمک به بازســازی ،زمینه ساز تشکیل ستاد بازسازی عتبات
عالیات به دست سردار سرافراز اسالم شهید حاج قاسم سلیمانی شد که اکنون
بیش از  15سال از تشکیل آن می گذرد.
آنچه برای آینده به یادگار می ماند ثبت این حماســه بزرگ بود که چراغ هدایت
آیندگان و نشــان ارادت شیعیان و محبت ایشان به اهل بیت bباشــــد .لیکن
اخــاص و عشــــق ملتی که از محبوب خــود دورمانده بود و حــاال به وصال
رســــیده اســــت برای خدمت ،چنان همه را مشــــغول بازســــازی کرد که
مســتند کردن این حرکت تاریخی به صورت متمرکز و سازماندهی شده مغفول
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مدقم 

مانده بود .هرچند در ســــالهای گذشــــته هر کدام از خادمان حوزه فرهنگی و
مجریان و ســــازندگان ،آثار مراحل اجرای طرح ها را ثبت و ضبط نمودند ولی
مجموعه ســتاد بازســازی عتبات عالیــات بر این امر همت گمارده و با تحقیق
و ممارســت ،برای ثبت و ضبط اطالعات ،آمار ،طرحها ،نقشــه ها ،عکس ها،
فیلم ها و مکتوبات در خصوص نیروی انسانی ،هنرمندان ،تجهیزات ،امکانات،
مــواد به کار رفته ،هزینه ها و هنرهای بکارگرفته شــده در پروژه ها اقدام نمودند.
حاصــل این تالش مجموعه ای از اطالعات مکتوب و مصور می باشــــد .این
کتاب ،چکیده ای اســــت جهت آشنایی حداقلی نســبت به تاریخچه اعتاب
مقدســه ،سقوط صدام ،ورود ستاد بازسازی عتبات عالیات در عراق و جریانها و
رویدادهایی است که در دل پروژه ها رخ داده است.

سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در کنار ضریح مطهر امام حسینA
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فصل اول :بیانیه ماموریت و چشم انداز ستاد بازسازی عتبات عالیات

10

عتبات عالیات در طول یک قرن گذشته نه تنها مطابق زمان توسعه نیافتند بلکه
بر اثر سیاست های سوء ،در حال تخریب بودند.
با سقوط رژیم بعث و امکان حضور عاشقان و مشتاقان زیارت اهل بیت،b
به همت جمعی از دوستداران اهل بیت bو متخصصین و معتمدین و خیرین با
حمایت معنوی ســردار شهید حاج قاسم سلیمانی و با بهره گیری از رهنمودهای
مقام معظم رهبری (مدظله العالی) ،ســتاد پشــتیبانی از مردم عراق در سال  ۱۳۸۲و
سپس ستاد بازسازی عتبات عالیات تشکیل گردید.
کلیات:
نوع فعالیت ســتاد ،غیردولتی ،داوطلبانه و غیرانتفاعی و حوزه فعالیت آن بین
المللی اســت و مدت فعالیت ،از تاریخ تأسیس نامحدود است .مرکز اصلی آن
درتهران میباشد.
موضوع فعالیت ســتاد ،بازســازی عتبــات عالیات و اماکــن مذهبی عراق و
دیگر کشــورها و انجام خدمات علمی ،فرهنگی ،آموزشی ،بهداشتی ،عمرانی و
فعالیتهای انسان دوستانه می باشد .
منابع مالی و دارایی های ســتاد از طریق قبول مشــارکت های مالی داوطلبانه
www.atabat.org
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از ســازمان های دولتی و غیر دولتی و سایر اشــخاص ّ
خیر و عاشقان بازسازی
حرمهای مطهر تأمین می شود .
اهداف :
ستاد در طول فعالیت خود اهداف زیر را دنبال می کند :
 بازسازی و توسعه حرم های مطهر ائمه معصومین bو رسیدگی به اماکنمذهبی در کشور عراق ودیگر کشورها
 -۲انجام فعالیتهای انســان دوستانه به مردم عراق و دیگر کشور ها در صورت
نیاز و وجود منابع مالی با اولویت کشورهای اسالمی
روشها و وظایف :
ستاد برای نیل به اهداف خود از روشهای زیر بهره می گیرد :
 تشکیل کمیته های تخصصی و مطالعاتی و پژوهشی -۲تشکیل ستادهای فرعی در مراکز استانها و شهرستانها
 تشکیل ستادهای فرعی در سایر کشورها تشکیل واحدهای اجتماعی و اقشاری ایجاد دفاتر بازسازی در عتبات عالیات عراق هماهنگی با بیوت آیات عظام و علما در ایران وعراق هماهنگی با سازمان های دولتی و غیر دولتی هماهنگی با دولت و مســئولین اوقاف عــراق و متولیان حرم های مطهر وسایر نهادهای اجتماعی
وظایف و سیاست های اجرایی ستاد به شرح ذیل می باشد:
 جمع آوری آمار و اطالعات و بررســی نیازمندی های فنی مهندســی درکربال ،نجف ،کاظمین ،سامرا ،مسیب و کوفه
 -۲اولویت بندی پروژه های بازســازی عتبات عالیــات و طراحی و اجرای
۱

۱

۳

۴

۵

۶

۷

۸

۱
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پروژه های بازسازی بر مبنای برنامه ریزی کوتاه مدت ،میان مدت وبلند مدت
 جمع آوری وهدایت نذورات مردمی وهماهنگی اقدامات داوطلبانه خیرین انجام فعالیتهای عمرانی ،فرهنگی ،آموزشی و بهداشتی ارائه مشاوره های فنی و خدماتی به متولیان حرمهای مطهرومسئولین عراقی ارائه خدمات و اجرای طرحهای مناسب برای رفاه زائرین انجام سایر فعالیت های جمعی مفید و اثر بخش و توسعه آنها استفاده ازظرفیتهای مردمی وتجهیزات و امکانات متبرعین به صورت رایگان -۹به کارگیری خدمات فنی و کارشناسی متخصصین به صورت داوطلبانه
ارکان :
ستاد از ارکان زیر تشکیل می شود :
 هیأت مؤسس یا شورای مرکزی -۲رئیس ستاد
 معاونت های تخصصی ستادهای فرعی استانی و شهرستانی دفاتر ستاد در خارج از کشور دفاتر بازسازی مستقر در عتبات عالیات کمیته های تخصصیستادهای استانی و شهرستانی
ســتاد در راســتای انجام وظایف خود و جذب کمک های مردمی نسبت به
ایجاد ســتادهای فرعی در کلیه استان ها و اکثر شهرستان ها اقدام کرده است که
مطابق شرح وظایف و دستورالعمل های ابالغی انجام وظیفه می کنند .ستادهای
اســتانی و شهرســتانی در صورت توانمندی می توانند انجام پروژه های مستقل
ویا مشــارکت در پروژهای بزرگ را را پیشــنهاد و پس از تصویب رئیس ســتاد و
۳

۴

۵

۶

۷

۸

۱

۳

۴

۵

۶

۷
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مطابق طرح های ابالغی اجرا کنند .در کلیه ستاد های استانی و شهرستانی هیأت
امنایی متشکل از امام جمعه محترم و مسئولین و معتمدین محلی برای پشتیبانی
و نظارت بر فعالیتهای آن تشکیل می گردد.
دفاتر باز سازی حرم های مطهر
ســتاد بازسازی عتبات عالیات به منظور مطالعات کارشناسی و اجرای پروژه
های بازســازی و نظارت بر اقدامات عمرانــی و خدماتی در هر یک از حرم های
مطهر نجف ،کربال ،کاظمین و ســامرا دفتر بازســازی ایجاد کرده اســت .که با
هماهنگی متولیان حرم های مطهر فعالیت می کنند.
بیانیه مأموریت ستاد بازسازی عتبات عالیات که از گزارش اول تدوین ساختار
ســازمانی ،به عنوان پیش نویس بیانیه های مأموریت  ،چشم انداز و ارزش های
ستاد برگرفته شده شامل:
جذب و مشــارکت همه جانبه مردمی در ایران و جهان به ویژه جهان اسالم برای
توسعه و نوســازی عتبات عالیات با اســتفاده از دانش و فناوری های نوین و توان
علمی متخصصان و هنرمندان به منظور ایجاد فضای معنوی  ،فرهنگی و رفاهی هر
چه مطلوب برای زائران و فراهم شدن زمینه های جلب اعتماد بیشتر ناذران است.
اجزای بیانیه مأموریت
قلمرو جغرافیایی  ،شایستگی ممتاز  ،گروه های مخاطب  ،نوع خدمات ،توجه به
کارکنان  ،توجه به رشد و توسعه  ،فلسفه مدیریتی  ،توجه به رشد فناوری  ،مسئولیت
اجتماعی و چشم انداز  10 ،جز ء بیانیه مأموریت ستاد را تشکیل می دهند.
تبیین و بیانیه ارزش ها
ســتاد بازسازی عتبات عالیات پس از بررســی های انجام شده ،فهرست 14
گانه ای از ارزش ها تدوین کرده اســت که شــامل ایمان به خدا  ،خلوص نیت،
صداقت  ،امانتداری  ،استفاده از هنر اسالمی و بومی  ،ابتکار و خالقیت  ،متعهد،
13
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افتخار به خدمت  ،برنامه ریزی  ،تخصص گرایی  ،صمیمیت  ،پاسخگویی،اعتماد
و نظم است.
بیانیه چشم انداز
این بیانیه در ســه بخش «فنی و مهندسی»« ،جذب و مشارکت های مردمی»
و «فرهنگی ،هنری و ارتباطات» تدوین شده که در بخش فنی و مهندسی تکمیل
طرح های توســعه ای داخل و خارج حرم های مطهر  ،پیشــرو در ارایه خدمات
و ایفای نقش موثر در سیاســتگذاری حوزه عمران و معماری اســامی فرامنطقه
ای و همچنین بســتر سازی مناسب برای رفاه و آرامش زائران با انجام پروژه های
عمرانی تعریف شــده است .بخش جذب نیز شامل تکیه بر کمک ها و مشارکت
های حداکثری مردمی با اســتفاده از روشــهای مختلف جذب  ،سازماندهی و
هدایت نــذورات مردمی و رعایت کامل انضباط مالــی و ارتقاء اعتماد عمومی
با ارایه گزارش های شــفاف در حوزه نذورات اســت .بخش فرهنگی و هنری نیز
مواردی همچون شــناخته شدن ستاد عتبات عالیات به عنوان یکی از پایگاه های
تشــیع در جهان  ،استفاده از جذاب ترین شــیوه های فرهنگ سازی در مشارکت
های مردمی  ،جلب اعتماد عمومی  ،برخورداری از تعامل سازنده با سازمان های
داخلی و خارجی  ،معرفی ســتاد به عنوان مجموعه ای کارآمد و توســعه فناوری
اطالعات وارتباطات را در بر می گیرد.
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فصل دوم :تاریخچه ساخت عتبات عالیات
در طول  1400ســال گذشــته ،حرم شش پیشوای شــیعیان جهان در عراق،
بارها و بارها مورد تخریب و مجددا نوســازی شده است که بخشی از آن توسط
فرمانروایان و مردمــان این مرز و بوم و به دلیل ارادت به خاندان پیامبر اســام
انجام شده است.
از دل تاریخ نمایان شــده،که ارادت به ائمــه اطهار bتنها محدود به پیروان
مذهب تشــیع نیســت .تعدادی از پادشاهان عثمانی ســنی مذهب ،همچون
محمدپاشا و خانواده ایشان به این امر همت گمارده اند و نقش نیکی از خود بر
در و دیوار عتبات عالیات به یادگار گذاشته اند.
بر اســاس شــواهد موجود ،قوم مغول به رغم صدماتی که بر پیکره کشــورها
و شــهرهای مختلف وارد می کردند به محض رســیدن به آستانه ی حرم مطهر
امامان شــیعه ،منش دیگری پیش می گرفته اند و به خود اجازه تعدی بارگاه ائمه
معصوم bنمی دادند .اما برخی دیگر از به ظاهر مسلمانان ،قدم در راه تخریب
این اماکن مقدس می گذاردند به طوری که بارگاه امام حســن عسکری Aدر
سامرا  13مرتبه تخریب شده است.
16
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این مســئله گرچه دل آزادمردان تاریخ را آزرده می کــرد اما عزم آنان را برای
بازسازی ،به فعلیت در می آورد.
مختار ثقفی اگرچه نخســتین فردی بود که به ساختن بارگاه سیدالشهداءA
اقدام ورزید ،اما آل بویه نخستین حکومتی بود که در  1000سال قبل به بازسازی
حرم امامان همت گمارد.
دوره آل بویه ( 320الی  447هجری قمری):
امیران ایرانی آل بویه قریب به یک قرن ،حاکمیت با اقتدار در عراق به مرکزیت
بغداد داشــتند .حکمرانان آل بویه با زمینه شــیعه زیدی در خاستگاه خود یعنی
(مناطق شمالی و مرکزی ایران) با توجه به قدرت و نفوذ شیعیان امامیه در عراق،
به مذهب شیعه امامیه گرویدند و پیروان این مذهب و علمای آن را مورد احترام
و حمایت خود قرار دادند.
حکومت آل بویه نسبت به تقویت مراسم و مواسم شیعه امامیه اهتمام فراوان
ورزید .مراســم عزاداری امام حسین Aدر عاشــورا و جشن والیت حضرت
علی Aدر غدیر خم را با شکوه و عظمت برپا کرد.
ائمه شیعه ّ
در پرتو حکومت این سلســله ایرانی ،قبور ّ
مرمت و بازسازی شدند
و ّ
سنت زیارت این مشاهد شریفه ،رو به گسترش بی سابقه تا آن دوران نهاد.
حکومت آل بویه برای رونق زیارت ،به ّ
مرمت و بازسازی قبور ّ
ائمه ،bبرپا
کردن گنبد و بارگاه باشکوه بر مزار ایشان ،اهدای نذورات و اختصاص موقوفات
به این زیارتگاه ها ،ایجاد تســهیالت برای زائران و تشــویق مردم به سکونت در
ّ
جوار این اماکن مقدس و اعطای مســتمری به مجاوران این مقابر پرداخت .بنا
کــردن کاخ ها و دفــن برخی از امراء در جوار مرقد ّ
ائمه شــیعه bنیز از دیگر
اقدامات آنان بود.
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بعدها در دوره های مختلف همچون افشاریه ،صفویه و قاجاریه این اقدامات
ادامــه یافت به نحوی که با توجه به دیدگاه حکومت شــیعه صفوی ،پرداختن به
جایگاه عتبات عالیــات اهمیتی دوچندان یافت و شــاهان صفوی هر کدام در
جایگاه خود نقشی برای ساخت و توســعه حرم امامان شیعه و یاران با وفایشان
ایفا کردند.
دوره صفویه ( 907الی  1148هجری قمری):
پس از تأسیس سلسله صفوی در ایران و رسمی شدن مذهب تشیع توسط شاه
اسماعیل ،با اهمیت به زیارت قبور ائمه اطهار bدر عراق و توسعه و آبادانی این
اماکن مقدس شیعی ،در رأس برنامه های مذهبی ،فرهنگی و سیاسی ،اجتماعی
دولت صفوی جهت تمسک مذهبی کوشید تا خود را بیش از پیش مطرح و قلوب
شــیعیان را به صفویه جلــب نماید .در آن زمان ،آتش جنــگ با دولت قدرتمند
عثمانی شعله ور شده بود و عتبات عالیات می توانست کمک بزرگی برای شاهان
صفوی باشــد؛ از شهرهای مقدس ،امواجی به حرکت در می آمد که جاذبه های
قدرتمندی به همراه داشت.
هنگامی که شاه اسماعیل اول ،در سال  914هجری قمری قدم به خاک عراق
نهاد ،ابتدا به زیارت امام حســین Aو شهدای کربالء ،سپس به سوی نجف
اشرف رفت تا عالقه خود به ائمه اطهار bرا آشکارا ابراز نماید .از سوی دیگر،
بر انتسابش به امام موسی کاظم Aتأکید بسیار داشت.
در آن دوران اقدامات عمرانی و تالش برای بازسازی و توسعه عتبات آغاز شد.
او دستور داد نجاران هنرمند و مهندسان خاتم بند در بغداد گرد هم آیند تا شش
صندوق منقش به نقوش اســلیمی و ختائــی را در غایت تکلف و زیبایی ترتیب
دهند .ســاخت این صندوق ها که هر کدام شاهکاری هنری به شمار می آید تا
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www.atabat.org

تایلاع تابتع تخاس هچخیرات :مود لصف

سال  932هجری قمری به طول انجامید.
هر یک از آنها به وســیله هنرمندانی جداگانه ســاخته شده اند ،صندوقی که
روی آرامگاه امام جواد Aدر کاظمین قرار دارد از نظر فن خاتم سازی و منبت
کاری ،جزء زیباترین و برترین آنهاســت .این صندوق که در سال  926هجری
قمری ســاخته شده به قدری ریز و پرکار است که شاهکار آن با چشم غیرمجهز
دیده نمی شود.
در آستانه هر یک از ائمه ،نقاره خانه هایی ساختند که همچون دربار سالطین،
هر روز صبح و عصر به انجام مراسم می پرداختند.
بــرای آبادانی شــهر نجف ،حتی رســاندن آب به حرم مطهــر امیرالمؤمنین
حضرت علی Aتالش بسیارشد.
آســتان مقدس کاظمین که بر اثر طغیــان رودخانه دجله ،غفلت دوران قبل و
قرار گرفتن در کانون منازعات فرقه ای ،ویران شــده بود ،مورد توجه خاص شاه
اســماعیل قرار گرفت و عمارت زیبایی بر آن ساخته شد .حرم مطهر با بنای دو
گلدسته و استفاده از بهترین کاشــی ها تزیین شد .کاروان سرای درون صحن،
با انتقال به بیرون ،در پشــت حرم ساخته شــد .حرم را با فرشها و چلچراغ ها،
زیبــا نمودند و برای آن خادم و موذن و نگهبان تعیین کردند .بر روی کتیبه ای در
قسمت بیرونی دیوار رواق شرقی ،روبه روی صحن مطهر نیز چنین نوشته شد:
امر کرد به ایجاد این بنای شــریف ،سلطان سالطین جهان ،سایه خدا بر سر
خلــق عالم ،یاری گر دین جدش احمد ،پرچــم دار راه محمد aابوالمظفر،
شــاه اسماعیل ،پسر شاه حیدر ،پســر جنید صفوی موسوی ،خداوند سلطنتش
را بــرای برپائی پرچم دین پاینده دارد و حجــت و دلیلش را برای هدم و نابودی
گمراهان تأیید نماید.
این نوشته در ششم ربیع الثانی سال  926هجری قمری تحریر شد.
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از ورود شاه اســماعیل اول تا دوران شاه عباس اول ،حدود یک قرن گذشت.
عباس اول که همیشــه خود را «کلب آســتان علی» می نامید ،به قصد زیارت
آستان امیرالمؤمنین حضرت علی Aدر سال 1032هـــجری قمری به سمت
عراق حرکت نمود و موفق به فتح آن گردید.
زمانی که شــاه عباس ،مظفرانه قدم به خاک عراق نهاد ،مشــاهد مشرفه مورد
توسعه و آبادانی فزاینده ای قرار گرفت.
ّ
در این زمان ،حرم مقدس حضرت علی Aدر جایگاه اول قرار داشــت .در
واقع ،بنای فعلی نجف ،در این دوران گذاشته شد.
شــیخ بهایی ،وظیفه طراحی و نظارت بر بنای آستان مطهر را بر عهده گرفت.
او طرح بسیار جامع و باشــکوهی را ایجاد کرد .گنبد رفیعی برای حرم بنا شد و
اطراف آن را رواقی به عرض دوازده زراع و گرداگردش ،حجره هایی ساختند.
دربهای بســیار نفیس از هنر خاتم بر آنها نصب نمودند .قبه حرم با کاشی های
ّ
ّ
زمردی منقش آراســته شد و داخل آن با بهترین کاشی های اصفهان و سنگ های
مرمر ،تزیین گردید .درب چوبی قدیمی حرم را برداشــتند و دربی از نقره به جای
آن قرار دادند .وضوخانه ،کاروان سرا ،دارالشفاء و مطبخ نیز جهت اقامت و آسایش
زائران ساخته شد.
به دستور شــاه عباس ضریح های فوالدی با شکوهی ساختند که در سامراء،
کاظمین مقدســه ،کربالی معلی و نجف اشــرف نصب گردید .در همه ی این
اماکن مقدسه ،ساخت و سازهایی انجام شد.
شاه دستور تعمیر کاشی های حرم امام حسین Aرا نیز صادر نمود و آسیب
های وارده به حرم کاظمین را بر طرف کرد.
با مرگ شــاه عباس اول در ســال  1038هجری قمری نواده اش شــاه صفی
جانشین او شد.
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او در نخستین سال های ســلطنت به زیارت اعتاب مقدسه مشرف شد ،و به
آبادانی هر چه با شکوه تر حرم ها تاکید نمود.
حرم کاظمین را که در اثر طغیان رودخانه دجله درسال 1042هـــجری قمری
خراب شده بود تعمیر کرد .در شهر سامراء و عتبه مقدس عسکریین ،bدستور به
بازسازی و نظارت بر امور حرم را داد .شاه صفی ،حرم مطهر امیرالمؤمنین  Aرا
که در جنگ های مداوم و آتش توپخانه دشمن ویران شده بود از نو بنا کرد.
به دستور او ،اقدامات عمرانی در حرم حضرت علی Aآغاز شد .میرزا تقی خان
مازندرانی ،اعتمادالدوله شاه ،مأمور رفع مشکل کم آبی این شهر شیعه نشین شد.
او دســتور داد تا نهر عمیقی را از نزدیکی حله به ســوی کوفه و تا بحر نجف
وصل نمایند ،و به وســیله دوالب ،آب را بر زمین جاری کنند و آن را به آســتان
مطهر امام علی Aبرسانند .شاه صفی و اعتمادالدوله و میرزا تقی مازندرانی،
ســرانجام موفق شدند در سال  1042هجری قمری و در عرض شش ماه ،آب را
از شط فرات به نجف اشرف برسانند.
شــاهان صفوی ،کوشــش فراوانی در راه بازسازی و توســعه عتبات داشتند.
آبادانی اماکن مقدسی که در آن اهداف مذهبی ،اجتماعی و سیاسی مهمی دنبال
می شد ،زیرا عتبات و تأثیر ناشی از آن نقش مهمی در گسترش مذهب و فرهنگ
شیعه در سطح جهان اسالم داشت.
مرمت اماکن مقدس شــیعیان در عراق ،از سوی شاهان صفوی جنبه تبلیغی
فراوانی داشــت .دولت صفوی ،در تمام مدت حکمیــت خود نقش مهمی در
اصالح و بازســازی عتبات داشــت ،حتی در دورانی که منطقه در تســلط آنان
نبود .این امر ،سبب شد تا بنای کنونی این اماکن مقدس در چهار شهر سامراء،
کاظمین ،کربالی معلی و نجف اشرف در عصر صفوی ایجاد شود و به واسطه
این اقدامات معماری عراق تحت تاثیر سبک معماری ایرانی قرار گرفت.
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دوره افشاریه ( 1148الی  1163هجری قمری):
عتبات عالیات و به طور خاص نجف اشــرف مورد احترام و تکریم نادرشــاه
بــود .وی در خالل جنگ با عثمانــی ،هرگاه به این نواحی میرســید ،هدایا و
نذورات فراوانی را به این اماکن میبخشــید .در ســال  1145هجری قمری پس
از زیارت مرقد حضرت علی ،Aقندیل طالی بزرگی به این آستانه بخشید.
نادر بار دیگر در ســال  1156هجری قمــری ،زمانی که در نبرد با عثمانی بود ،به
وضعیت عتبات توجه نمود .نذورات نادرشــاه به مراقد مطهر حضرت علی Aو
امام حسین Aآنقدر فراوان بود که محمدکاظم با تفضیل زیاد به آن پرداخته است.
این اقدامات ،شــامل طالکاری صحنها و گنبد مرقــد ،نصب جواهرات و
نگینهای گرانقیمت بر ضریح مقدس ،هدیه فرشهای مرصع و طالکاری شده
و اقدامات فراوان دیگری اســت که در کتاب مروی مفصال به آنها پرداخته شده
است(.مروی ،1364 ،ج ،3ص923ـ 924و .)931
استرآبادی نیز در کتابش نهتنها از انتخاب نجف اشرف برای برگزاری اجالس
علمای بزرگ شــیعه و سنی توسط نادرشــاه یاد کرده ،بلکه گزارشهای دقیقی با
جزئیات فراوان ،از توجه نادر به مراقد ائمه شــیعه داده اســت .درگزارش او آمده:
نادرشاه پنجاه هزار تومان خرج مرقد امیرالمومنین حضرت علیAکرده است.
حرمســرای نادری نیز در این امور نقش بسیار داشــت .گوهرشادبیگم والده
نصراللهمیرزا و امام قلی میرزا ،رضیعه ســلطانبیگم دختر ســلطان حســین که
ً
شخصا برای حرمهای مطهر ،فرش های نفیسی بافتند( .استرآبادی ،1341 ،ص.)395
حاجــی آقا محمد رهنانــی ،از جمله هنرمنــدان اصفهان بــود که از طرف
نادرشــاه ،مأمور تذهیب و تعمیر گنبد و صحن حرم حضرت علی Aشــد.
(غفاری کاشانی ،1369 ،ص)134
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دوره قاجاریه ( 1173الی  1304هجری قمری):
در ایــن دوران تردد و اقامت زوار ایرانی در شــهرهای کربالی معلی ،نجف
اشــرف و کاظمین مقدســه پیوســته با رفتارهای خصومتآمیز مأموران دولت
عثمانی مواجه بود .حمالت وهابیان هم ،عتبات عالیات را عالوهبر یک مســأله
مذهبی به یک چالش سیاسی مؤثر بر مناسبات ایران و عثمانی تبدیل کرد .دولت
فتحعلی شاه که حفظ وپاســداری از مذهب و سرنوشت ایرانیان را وظیفه خود
میدانست به واکنشهای سیاسی ونظامی اقدام نمود.
آغا محمد خان در جایگاه بنیانگذار سلســله ،به همراه پدرش محمدحســن
خان دســت به اقدامات مشابه در نوســازی عتبات زدند .پس از آن نیز پادشان
دیگری چون فتحعلی شاه و ناصرالدین شاه به این امر همت کردند.
در آن دوره به دستور امیرکبیر مقبره امام هادی Aدر کاظمین و دیگر امامان
مورد بازسازی واقع شد.
در ســال  1285هجری قمری ناصرالدین شاه اقداماتی برای توسعه  ،ترمیم و
تزئین بقاع متبرکه انجام داد تا مهری بر ارادت خود به آســتان ائمه اطهار bدر
تاریخ ثبت کرده باشد.
او خود به زیارت عتبات آمد و شــرح کامل این سفر را در سفرنامه ی عتبات
خود نگاشت.
در قسمتی از این سفرنامه نقل شده است:
بعد از چند بار زیارت امام حســین Aو حضرت عباس ،Aاز روی قبر
حضرت عباس قدری خاک برداشــته به دستمالی ریخته و برمی گردد .روز بعد
هم در حرم حضرت امام حســین Aبعد از به عقب کشــیدن تختۀ روی قبر
مطهر دو سه مشــت خاک برداشته و به دستمال ریخته و برای تهیه مهر می برد.
همچنین در مورد گنبد حضرت امام حســین Aمتذکر می شــود که « :بنای
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گنبد متبرکه امام حســین Aکه از دوران از آل بویه بوده است ،بعد از خالفت
عباســیان محقر و مخفف ســاخته بودند ،آقامحمد خان مرحوم از نو ساخته،
بــزرگ کردند ،گنبد را طال گرفتند .نقره ضریح از خاقان مغفور (فتحعلی شــاه)
اســت ،طالی مناره ها که از نصف به باالســت ،از زن خاقان مرحوم ،از دختر
مصطفی خان عمو ،و آینه را مردم به شــراکت ســاخته اند .نقره ضریح حضرت
عباس Aاز والده شاه مرحوم ،محمد شاه است .اما نقره اش آنقدر نازک است
که همه ریخته اند.
ناصرالدین شاه در مورد زیارت و بازدید از حرم امام علی Aچنین توصیف
کرده است:
«داخل شدیم ،در حقیقت به بهشت برین وارد شدیم .دو مرتبه ،صحن گشاد با
روحی ،از کاشی معرق ،از بناهای صفوی است .گنبد و بارگاه حضرت در وسط
ایوان طال ،منارههای طال ،اما باالی ســر درب صحن اسم نادر شاه را نوشتهاند.
میشــود بنای صحن از نادر باشد ...گنبد طالکاری از کارهای نادر شاه است،
روحی داده بود ...داخل ضریح که شدیم مثل بهشت بود ،روح و صفائی داشت
که محال اســت هیچ جای دنیا هیچ باغی به این صفا باشــد ،بنای گنبد گویا از
صفوی است،کاشی معرق توی گنبد کار کرده اند که هیچ همچین کاشی در دنیا
نمی شــود ،ازآن هم بهتر قندیل طال ،نقره  ،شمعدان و...بسیاراست ،پرده های
زیاد از اطراف آویزان ،ضریح حضرت از نقره است ،فرشهای ابریشمی عالی که
صفوی یعنی شاه عباس انداخته است و رقم هم دارد «کلب آستان علی عباس»
مثل این است که امروز از کارخانه در آمده است ،بسیار فرشهای خوبی است.
در دوره ی پهلوی اول و دوم ســند مشــهودی از ادامه نوسازی ها در عتبات
عالیات به چشم نمی خورد.
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نمای تاریخی از ایوان نجف و گنبد مطهر امام علیA
عکاس ابوالقاسم ابن محمد تقی نوری (سال  1322هجری قمری)

نمای تاریخی از ایوان نجف و گنبد مطهر امام علیA
عکاس ابوالقاسم ابن محمد تقی نوری (سال  1324هجری قمری)
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حرم مطهر امام حسین Aحرم مطهر حضرت اباالفضلA
عکاس آقا رضا اقبال السلطنه (سال  1287هجری قمری)

حرم مطهر امامین جوادینc
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مسجد کوفه ،نمایی از گنبد مطهر حضرت مسلمA
عکاس ابوالقاسم ابن محمد تقی نوری (سال  1324هجری قمری)

(مسیب در نزدیکی کربالی معلی) نمای از زائران حرم مطهر طفالن مسلمA
عکاس آقا رضا اقبال السلطنه (سال  1287هجری قمری)
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کلیددار حرم مطهر حضرت اباالفضلA

عکاس آقا رضا اقبال السلطنه (سال  1287هجری قمری)
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کلیددار حرم مطهر امام حسینA

عکاس آقا رضا اقبال السلطنه (سال  1287هجری قمری)
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فصل سوم :تاریخچه سلفیت و هجوم به اعتاب مقدسه

34

جهان اســام ازنخســتین دهههای پیدایش به ســه جریان کلی اهل سنت،
شــیعه و خوارج تقسیم شد واین تقسیمبندی کالن هنوز صادق است .گروههای
تکفیری هم به لحاظ اصول فکری وهم به لحاظ زمینهها وبســترهای پیدایش به
خوارج شباهت دارند.
تکفیرگستردۀ دیگران ،بیتوجهی به مقتضیات زمان و مقاومت در برابر تکثر و
تغییر ،نصگرایی افراطی و عدم توجه به عقلگرایی ،خشونت و نگاه انحصاری
به توحید؛ برخی از موارد تشابه در اصول فکری ورفتاری است.
افول ســنت قبیلهای ،واکنش به تعدد و تکثر قرائتها از اسالم و مقاومت در
برابر مدنیت نوظهور اسالمی مهمترین بسترهای پیدایش خوارج هستند .به نظر
میرســد ظهور داعش نیز ،واکنشی سخت به هجوم دنیای مدرن و افول زندگی
سنتی میباشد.
ً
این تفکرات و دیدگاه ها که کامال هدایت شــده و بــا برنامه ریزی در جهت
مخالف نظرات مکتب تشــیع با هدف نابودی این تفکر متولد شده در صدد از
بین بردن نسل شیعه و اماکن و نشانه های مقدس تشیع برآمده است .این اساس
و پایه های تفکری که ســاخت و ســاز حرم ها و زیارت قبور ائمه مطهر bرا
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تکفیر میکند به نوعی بزرگترین دشمن بازسازی ،مرمت و توسعه اعتاب مقدسه
و حرم های شریف است .از مصادیق این دشمنی ها می توان به انفجار چند باره
در شــهر های مقدس کربالی معلی ،نجف اشرف ،کاظمین مقدسه و تخریب
حرم مطهر امامین عسکریین در سامراء اشاره نمود.
ســــلفیت از جملــــه گرایش هــای سیاســی نوظهــــوری اســت كــه
ابتــدا در قــرن هشــتم هجــری توســط ابن تیمیــه به عنــوان یــک نظریــه
تاریخــــی ،جهــت جلوگیــری از ترویــج بدعــــت و اعمــال شــرک آمیز
مطــــرح شــد .نظریــه ابن تیمیــه در آن زمــــان مــورد توجــه و اســتقبال
علما ،دانشــــمندان و عمــوم مــردم اهــل ســــنت واقــع نشــد .پس ازآن
كــه وی به علــت نشــر مســائل خــالف شــرع بــه زنــدان محکــوم شــد
و در زنــــدان دمشــق از دنیــا رفــت ،به مرورزمــــان نظریــه وی نیــز بــه
فراموشــی ســپرده شــد.
ســــلفیت واژه ای عربــی اســت كــه از كلمــــۀ ســلف گرفتــه شــده
اســت .سلف در لغــت به معنــای پیشــینیان و گذشــتگان اســت.
سلف در اصطالح فقهی نوعی داد و ستد است که در آن ،خریــــدار ثمــن
را پیش تــــر می پــــردازد تــا جنــس مــورد معاملــــه را در وقــت معیــن
دیگــری دریافــت کند که به آن معامله سلف می گویند.
از نظر سلفیون تاریخ اسالم به دو دوره تقسیم می شود:
-1سلف (سه نسل اول مســلمانان  -دوران صحابه ،تابعین ،تابعین تابعین)
ً
(جمعا سیصد سال) (برخوردار از عزت و عظمت بسیار باال)
خلف (از قرن چهارم هجری) (شروع بدعت ها  ،انحرافات ،اختالفات واعمال شرک آمیز در نتیجه تبدیل امت به  27فرقه)
2
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زمینه های شکل گیری سلفیت
مورخان پیدایش جریان ها و گروه های ســازمان یافته سلفی را به اواسط قرن
 13هجری (اواسط قرن  19میالدی) نسبت می دهند .در آن زمان جهان اسالم
مورد تهاجم سیاسی ،نظامی و فرهنگی همه جانبه غرب قرار گرفته بود.
امپراتوری اســامی عثمانی ( )1923-1299پس از حدود شش قرن سقوط
كرد و براســاس معاهده سایکس ـ پیکو به چندین كشور كوچک و بزرگ تقسیم
شد که هر کشورتحت قیومیت و استعمار یکی از قدرت های غربی قرار گرفت.
مســلمانان از یک طرف ،گذشته پر افتخار خود را می دیدند و از طرف دیگر
شاهد ضعف و انحطاط ،حاكم شدن افراد غرب گرا و مستبد ،رشد تفکر جدایی
دین از سیاســت ،به حاشیه رانده شدن دین از متن جامعه ،فراموش شدن احکام
شرع ،تهاجم همه جانبه سیاسی ،فرهنگی و اقتصادی غرب به هویت و فرهنگ
و دین آنان و ...بودند .همه اینها آینـه ای تاریک و رو به ضعف و انحطاط بیشتر
را برای مسلمانان رقم می زد.
براین اســاس بود كه عده ای از مصلحان و اندیشمندان مسلمان تنها راه برون
رفت از وضعیت كنونی را بازگشــت به دوران ســلف صالح و احیای مجدد آن
دوران دانســتند .این افراد و پیروانشان بعدها به عنوان سلفی شناخته شدند .این
گونه شــد كه ســلفیت به مثابه یک روش مبارزاتی ،جهــت احیای دوران صدر
اسالم و مبارزه با فرهنگ و تمدن غرب شکل گرفت.
عربستان
خاســــتگاه اولیــه جریــــان ســــلفیت ،منطقــه نجــــد در عربســتان
ســــعودی اســت كــــه در قــرن دوازدهــم هجــــری توســط محمد بــن
عبدالوهــــاب بــا شــــعار احیــــای دوران ســلف صالــح بــــا عنــوان
36
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موحــــدون ،حركــت خــود را شــروع كــرد و زیــر ســایه آل ســعود و بــا
حمایــت انگلســتان در ســرزمین عربســتان بــه قــدرت رســید.
نخســــت عــــده ای از مســلمانان جــــذب شــعار و اهــــداف آنــان
شــدند ،لکــن ،به مــرور عملکــرد تنــد و بی رحمانــه پیــروان محمد بــن
عبدالوهــاب ،كــه بــرای رســــیدن بــه قــدرت از هیــچ قتــل ،كشــتار و
اقدامــــات بی رحمانــه ای فروگــذار نبودنــد ،موجــب شــد كــه در بیــن
مســــلمانان ،بــه فرقــه ای خشــن و گروهــی بی رحــم به نــام «وهابــی»
معــروف شــوند.
شبه قاره هند
زادگاه دوم جریــــان ســلفیت شــــبه قاره هنــد اســــت كــه براســاس
اندیشــــه ها و برداشت های شاه ولی الله دهلوی (ولی الله قطب الدین احمد
ابوالفیــاض ،معروف به شــاه ولی الله محدث دهلوی) (از برجســــته ترین و
روشــنفکران اصاح طلــب در شــبه قاره هنــد) شــکل گرفــت و به عنــوان
ســلفیت دیوبنــدی معــروف شــد.
نظرهــــا و دیدگاه هــای ولــی الله دهلــــوی ،تفاوت هــای زیــادی بــا
نظرهــــا و دیدگاه هــای محمد بــن عبدالوهــاب الت سیاســی و مذهبــی
ّداشــــت .گرایــش دیوبنــــدی منبــع و منشــأ تحــــو ل زیــادی در شــبه
قاره هنــــد شــد و هم اكنــــون از جایــگاه و نفــوذ بســــیار باالیــی بیــن
مســلمانان ایــن منطقــه برخــوردار اســت.
مصر
ســومین و مهم ترین زادگاه جریان ســلفیت ،مصر اســت كه منشأ بسیاری
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از جنبش ها و گرایش های ســلفی در مصر و اكثر كشــورهای اسالمی و حتی
غیراسالمی شده است.
سید جمال الدین اسدآبادی پس از مهاجرت به مصر ،اولین فردی بود كه ایده
احیای هویت دینی جهت مقابله با نظام سلطه را مطرح كرد.
ســیدجمال معتقد بود كه با احیــای هویت دینی ،مســلمانان می توانند بر
انحطاط حاكم بر كشــورهای اسالمی غلبه كنند و عزت و عظمت ازدست رفته
خود را به دست آورند.
نظریه وی مورد اســتقبال بســیاری از علما و متفکران اسالمی مصر ازجمله
شــیخ محمد عبده ،واقع شد .پس از مدتی سیدجمال دستگیر و از مصر اخراج
شــد .پس از اخراج ســید جمال الدین از مصر ،راه و روش وی فراموش نشد و
نظریه وی را شاگردش شیخ محمد عبده با اصالحاتی ادامه داد.
شــیخ محمد عبده نظریۀ ســید جمال الدین را مبنی بر احیای هویت دینی،
روشن تر و مصداقی تر كرد و راه برون رفت از وضعیت كنونی و نجات مسلمانان
و جوامع اسالمی را در احیای هویت دینی مطرح كرد.
این نظریه مورد اســتقبال عدۀ زیادی از علما و روشــنفکران مصر قرار گرفت
و برخی از جوانان انقالبی براســاس نظریه عبده ،انواع سازمان ها و تشکیالت
ســلفی را بنیاد نهادند و به همین علت بنیان گذار و پدر جنبش های سلفی مصر
را شیخ محمد عبده معرفی می كنند.
پس از درگذشــت شــیخ محمد عبده در اوایل قرن بیستم میالدی ،برخی از
شــاگردانش به رهبری سید محمد رشید رضا ،با تدوین كتاب ها ،انتشار نشریه
ها و ایجاد مراكز علمی و پژوهشی ابعاد علمی و مذهبی نظریۀ عبده را گردآوری
و جوانان بیشتری را جذب تفکر سلفیت كردند.
پس از رشید رضا ،شاگردش احمد حسن البنا باهدف احیای خالفت جهانی
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اســام براساس شیوه و راه سلف ،نظریۀ سلفیون ماقبل خود را به یک تشکیالت
سازمانی تبدیل كرد و براساس آن سازمان اخوان المسلمین را بنیاد نهاد.
مبانی فکری ،روش های سیاســی و شیوۀ تبلیغی اخوان المسلمین از جهات
مختلف با سلفیت عربستان و شبه قاره تفاوت اساسی داشت و اختالفاتی را بین
آنها ایجاد كرد.
اصول و مبانی مشترک گروه ها و شخصیت های سلفی
گروه ها ،جریان ها و شخصیت های سلفی گرا و مدعی پیرو سلف صالح از
چنان تعدد و تنوع گسترده ای برخوردارند كه بررسی همه آنها برای هر محقق و
پژوهشگری كاری نا ممکن و محال است .برخی از آنها عبارت اند از:
 -1احیای دوران سلف
 نفی وضع موجود(احیای آینده بر اساس الگوی گذشته)		
 -3ایجاد خالفت اسالمی
 -4پاکسازی اسالم از خرافات و بدعت ها
 -5مخالفت با برداشت های اجتهادی و تأکید بر عمل به ظاهر کتاب و سنت
 -6تأکید بر صحت فهم سلف
 -7حدیث گرایی
 -8مخالفت با مظاهر دموکراسی
 مخالفت با ملی گرایی و قوم گرایی -10گسترش دایره کفر و محدودکردن دایره ایمان
 -11تأکید بر اصل جهاد
 -12دشمنی با آمریکا و اسرائیل
 -13نظر منفی نسبت به شیعه
2
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عوامل گوناگونی سلفی گری
گــروه ها و جریان های ســلفیت با وجود اشــتراک های زیــاد از گونه های
مختلف و انواع متعددی تشکیل شده اند كه در بسیاری از موارد مواضع ،نظرات
و اعتقــادات آنان با همدیگر مخالف و حتی در مواردی متضاد اســت .عوامل
ریشه ای و اساسی كه موجب شــکل گیری انواع سلفیت و تعدد گونه های این
تفکر شده ،عبارت است از:
 -1اختالف در مبانی اعتقاد
 برداشت های مختلف از مبانی دین -3روش ها
 -4زمینه های سیاسی اجتماعی
2

وهابیت و هجوم به عتبات عالیات
وهابیــان از پیروان محمد بن عبدالوهاب بن ســلیمان تمیمی نجدی (-۱۲۰۶
) هستند .او پیرو مکتب ابن تیمیه (م  )۷۱۲و شاگرد او ابن قیم الجوزی(م )
بود که عقاید جدیدی را در جزیره العرب بنیادنهاد.
ً
ظاهــرا پدر محمد بــن عبدالوهاب از علمای نجد بودهاســت که مردم را از
فرزندش بر حذر میداشــت ،همچنین برادر وی سلیمان بن عبدالوهاب کتابی
بر رد برادر نگاشت.
محمد بن عبدالوهاب پس از خواندن فقه حنبلی در نجد ،راهی بصره و شــام
شــد و به مطالعه کتب ابن تیمیه و ابن قیم پرداخت .ظاهرا وی به ایران نیز سفر
کرده و در اصفهان از علمای آن دیار علم و ادب فرا گرفت.
شــیخ محمد در نهایت از شهر خود رانده شــد و به «درعیه» از نواحی نجد
رهسپار گردید .امیر درعیه محمد بن سعود او را گرامی داشت و سخنان وی را به
۷۵۱

۱۱۱۵
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مصلحت حکومتش دید؛ پس در راه اشــاعه آن کوشید .شیخ محمد ،عده ای را
همراه خود کرد ،سپس دستور جهاد علیه نجد را صادر و آن جا را تصرف کرد.
در ســال  ۱۱۷۹محمد بن سعود از دنیا رفت و فرزندش عبدالعزیز بن محمد
جانشین وی شد .شیخ محمد بن عبدالوهاب نیز در سال  ۱۲۰۶وفات کرد.
وهابیان ،به دســتور عبدالعزیز بن محمد و به فرماندهی فرزندش ســعود بن
تصاحب کردند و از آن پس بود که
عبدالعزیز ،نجد و ریاض را در ســال
شهر ریاض پایتخت آل سعود شد .پس از تصرف ریاض بود که وهابیت تعرض
خودش را به عراق و شهرهای مقدس آن شروع کرد .این تعرضات حدود ده سال
به طول کشید.
سید محسن امین در احوال ســید محمد مجاهد آورده است که چون کثرت
هجــوم وهابیان به کربالء زیاد بود وی رحل اقامــت در کاظمین افکند و آن جا
ساکن شد .آقا بزرگ تهرانی در کتاب الذریعه از مولفی به نام عبدالصمد همدانی
نقل می کند که در فتنه وهابیت در روز چهارشنبه مصادف با عید غدیر خم سال
 ۱۲۱۶در کربال به شهادت رسیده است.
تقریبا همه منابع ،تاریخ کشتار کربال را سال  ۱۲۱۶ذکر کرده اند.
غیــر از این هجمه فرا گیر ،وهابیان در ســال  ۱۲۲۵کربالء را به محاصره در
آوردند و کاروان های زیارتی که از زیارت نیمه شعبان از کربال باز می گشتند را
غارت کرده و افراد آن را به شهادت رساندند.
در چنین ســالی وهابیان که مترصد ورود به کربالء بودند ،در ذی الحجه
سال  ۱۲۱۶وقتی مردم شهر برای زیارت امام علی Aبه نجف رفته بودند وارد
شهر کربالء شده و دست به غارت اموال مردم و تخریب گنبد امام حسینA
و شبکه های ضریح مطهر زدند.
۱۱۸۷

۱۸
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حمله به نجف
وهابیان غیر از حمله به کربال ی معلی ،بارها به نجف اشرف نیز حمله کردند،
اما به عللی نتوانســتند وارد شهر شــوند و فقط عده ای را خارج از دیوار شهر به
شهادت رساندند.
یکــی از علمایی که در عصــر وی این هجوم ها علیه کربال و نجف شــکل
گرفت ،مرحوم عاملی صاحب کتاب "مفتاح الکرامه" است که آن زمان در نجف
بوده است .وی از سه حمله به نجف یاد میکند.
اول؛ در شــب نهم صفر سال  ۱۲۲۱که عدهای از آنان توانستند از دیوار شهر
باال روند ولی به کراماتی از امام علی Aراه به جایی نبردند.
دوم؛ در جمادی الثانی سال  ۱۲۲۲که باز هم راه به جایی نبردند.
سوم؛ در سال  ۱۲۲۵که در همین سال زوار امام حسین Aرا غارت کردند،
ولی نتوانستند به نجف آسیبی برسانند.
ابن بشر مورخ نجدی در تاریخ نجد درباره حمله وهابی ها به نجف مینویسد:
در سال  ۱۲۲۰سعود با سپاهی انبوه از نجد و نواحی آن به بیرون مشهد معروف
در عراق (نجف) فرود آمد و مســلمانان را (وهابیان) در اطراف شــهر پراکنده
ســاخت و دستور داد باروی شــهر را خراب کنند ،چون یاران او به شهر نزدیک
شــدند ،به خندقی عریض و عمیق برخورد کردند و هرچه خواستند نتوانستند از
آن عبــور کنند و در جنگی که میان دو طــرف رخ داد ،در اثر تیراندازی از بارو و
برج های شــهر جمعی از وهابی ها (به تعبیر ابن بشر) مسلمانان کشته شدند و
آنها به ناچار از شهر عقب نشستند و به غارت نواحی اطراف پرداختند.
گفتنی اســت که عبدالعزیز بن محمد که دستور تخریب قبر امام حسینA
را داده بود ،توسط یک شیعه عراقی در سال  ۱۲۱۸به قتل رسید.
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علت حمله
عقاید وهابیت در کتاب های مختلف به تفصیل ذکر شــده اســت ،اما آنچه
مربوط به بحث ما اســت ،عقیده آنان درباره زیارت قبور و ساختن گنبد است.
آنان ســاخت گنبد و تزئین قبور (اگر چه قبور اولیای خدا) را جایز نمیدانند .به
همین علت گنبدهای ساخته شده بر روی قبور را بر نمی تابند.
قبر پیامبر گرامی اسالم aرا به بهانه این که مسجد است نتوانستهاند خراب
کنند .به خاطر این عقیده و دیگر عقاید مشابه به شهر های مقدس شیعیان؛ مانند
کربال و نجف اشرف حمله ور شدند و دست به تخریب مرقد امامان معصومb
زدند .آنان بارگاه امامان معصوم در بقیع را نیز به کلی تخریب کردند.
ستاد بازســازی عتبات عالیات در کنار رزمندگان و مدافعان حرم که با جنگ
نظامــی با این موج ســلفی تکفیری مقابله می کنند در جنــگ نرم و فرهنگی با
ساخت و توســعه اعتاب مقدسه همچنین ایجاد بســتر های مناسب زیارتی و
امکانات رفاهی حضور پیدا کرده که این امر موجب سرشکســتگی و سردرگمی
دشمنان شده است.
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در ســالهای نخســتین انقالب اســامی با بروز جنگ تحمیلــی و حضور
دیکتاتــوری صدام در رأس حکومت عراق،امــکان فعالیت در حرم های مطهر
میسر نمی شــد .در این دوران حرم ها در مهجوریت و مظلومیت واقع شدند و
دوره تلخی را سپری کردند.
صدام به واسطه دشمنی که باشیعیان به ویژه ایرانیان داشت ،تالش می کرد تا
آثار تاریخی ایرانی -اســامی یادگار ادوار مختلف تاریخی در اعتاب مقدسه را
نابود کند تا هیچ جلوه ای از آن خدمات ،هنرها و عرض ارادت های هنرمندان،
صنعتگــران و خدمتگذاران آســتان ائمه bباقی نماند .ضمن آنکه سیاســت
اقداماتی که بر آن اصرار داشــت بر این استوار شده بود تا شیعیان و آثار برجای
مانده از تفکر شیعی در عراق ،رفته رفته محجور شده و از بین بروند.
از نمونه های عداوت صدام و حزب بعث ،تخریب کتیبه ی ایوان نجف حرم
امام علی Aبود که زبان نوشتار آن :آذری ،فارسی و عربی بود.
در شــهر کاظمین ،مســجد صفویه را به دلیل یادآوری تاریخ و نام ایرانیان به
انبار تغییر کاربری داد و هواکش های زیر صحن آن را مســدود نمود تا رطوبت
موجب تخریب آن شــود .این موارد ،تنها نمونه های اندکی از اقدامات تخریبی
www.atabat.org
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صدام بود.
اعتراضات مردمی عراق باالخص شیعیان به سیاست های حزب بعث بود که
نتیجه این اعتراضات و پناه بردن شیعیان به حرم های شریف ،قتل و عام و کشتار
عظیم مخالفان حکومت باالخص شــیعیان همچنین تخریب حرم ها با گلوله و
توپ و ترکش حکومت بعث شد.

تصویر هوایی از بین الحرمینA
حرم مطهر امام حسین Aو حرم مطهر حضرت اباالفضلA
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نقاط آسیب دیده حرم مطهر امام حسینA
انتفاضهشعبانیه
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فصل پنجم :فروپاشی رژیم حزب بعث و ورود ستاد به عراق
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پس از جنگ تحمیلی به ویژه ســقوط رژیم بعث ،روابط دوستانه ای با دولت
عراق ایجاد شــد .این روابط شرایط مساعدی را برای حضور در حرم های مطهر
ایجاد نمود.
ســردار شــهید حاج قاســم ســلیمانی بنا به مأموریت کاری خود که کمک
رســانی به مردم مظلوم عراق و انتقال تبعه عراقــی تبعیدی و مقیم ایران به عراق
و ســاماندهی مردم در مناطق زندگی خود ،پــس از ورود به حرم های مطهر با
صحنه هایی که قلب شــیعیان را به درد می آورد مواجه شــدند .ایشان با دیدن
وضعیت حرم ها و آســیب هایی که در انتفاضه شعبانیه و فشارهای حزب بعث
و عدم توجه به اعتاب مقدســه صــورت گرفته بود عزم خود را جذب کردند تا با
اســتفاده از ظرفیت خیرین و آشنایان برای نظافت و مرمت جزئی حرم ها اقدام
نمایند .به نقل از حاج قاســم در آن دوران کامال حس میشــد که این حرم ها و
ضریح ها از زیرخاک بیرون آمده مثل ُدری که امام صادق Aبر قبر امام علی
 Aنمایان کردند.
این اقدامات اولیه رفته رفته تبدیل به موجی شد که به تعبیر شهید دلهای مردم
بیشــتر اوج ،شوق و پر گرفت و تحرک شــدیدتر و اساسی تری به خود گرفت و
www.atabat.org
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موجب تشکیل ســتاد بازسازی عتبات عالیات شــد .مردم هم اعتماد کردند و
کارهای بزرگی اتفاق افتاد.
پس از شــکل گیری ستاد بازسازی عتبات عالیات ،سرعت بازسازی و توسعه
َمشاهد شریفه با شوق فراوان و وســعت باالی مشارکت عاشقان خاندان پیامبر
اعظم تاکنون به گونه ای بوده که نمی توان آنرا با هیچ دوره تاریخی قیاس نمود.
بــا در نظر گرفتن بــرکات و دســتاوردهای این اقدامات می تــوان بیان کرد:
مدیریــت این مجموعه ،خود بــه نوعی ،نمونه ای عالــی در مدیریت پروژه ها
محسوب می گردد.
شروع کار ستاد بازسازی عتبات عالیات:
در ابتدای کار ،ســتاد بازسازی عتبات عالیات ،شرایط نا مساعدی در حرم ها
حاکــم بود به نحوی که گرد غربت ،مهجوریــت و مظلومیت این اماکن متبرکه
کامال مشهود بود.
آن ســالها در چشم هر بیننده ،اعتاب مقدســه محروم از ابتدایی ترین نیازها
چون سرویس های بهداشتی ،آب آشــامیدنی ،برق و تاسیسات زیر بنایی بود.
شــکل لرزان و تخریب شده ی ابنیه ،ریزش ســنگ و گچ دیوارها و سقف را به
همراه داشت.
با شــروع اولین پروژه ی خدمت در آســتان ائمه اطهار bو تقویت ارتباط
طرفین ایرانی و عراقی اقدامات سرعت بیشتری به خود گرفت .همزمان با اجرای
پروژه ها در اعتاب مقدســه ،ستادهای استانی به صورت گسترده و چشم گیر در
سراسر کشور راه اندازی شد تا با ســاماندهی نذورات مردمی ،مدیریت نیروی
انســانی داوطلب و بهره برداری از پتانســیل موجود در شــهرها ،آرزوی دیرین
عشاق اهل بیت bرا برآورده ساخت.
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در ابتــدا ،پروژه هایی که جهت رفــع نیازهای اولیه و اساســی زائران قدمی
برمیداشت ،همچون تنظیف حرم ها ،ساخت سرویس های بهداشتی مناسب،
ایستگاه های آب شیرین کن و تصفیه آب ،مرمت دیوارها و سقف اماکن متبرکه،
تعمیر و تعویض درب ها ،پنجره ها و ضریح های آســیب دیده ،تأمین روشنایی
داخل و بیرون حرم ها جهت تسهیل تردد زائران  ،نصب سایبان و ساخت زائرسرا،
مضیف و مراکز درمانی در اولویت قرار گرفت و اجرا شد.
برنامه هایی که عالوه بر تأمین مایحتاج زوار و ایجاد فضای مناســب زیارتی
رفاهی ،رضای حس ارادت و علقه ی خادمی آســتان مقدس ائمه اطهار ، bبه
عنــوان حرکت مردمی با حضور دلدادگان از همه ی قومیت ها و اقشــار جامعه
در سطوح متفاوت فرهنگی ،اقتصادی و اجتماعی بسیار پر رنگ نمود می کرد.
نگاهی به عملکرد ستاد بازسازی عتبات عالیات:
هرگاه درباره حضور مردم در عرصات سخنی به میان می رود ،ابعاد متفاوت این
اجتماع در شاخه های مختلف فرهنگی ،اقتصادی ،اجتماعی بررسی می شود.
اقدامات ستاد بازســازی عتبات عالیات به عنوان تشکیالت مردم نهاد نیز از
این قائده دور نیست.
فعالیت هایی که همه ی افراد جامعه از سطوح باال و پائین اجتماعی ،با دیدگاه
های متفاوت فرهنگی و شــرایط مختلف اقتصادی حتی از مذاهب متفاوت ،با
اعتقاد بر خادمی خاندان پیامبر اسالم aو زائران مکرم را در بر می گیرد.
ستاد بازسازی عتبات عالیات به عنوان مرجع ساماندهی نذورات مردمی برای
اجرای مأموریت خود با نظرات و پیشــنهادات متفاوت از اقشار مختلف جامعه
رو به رو می شود.
عده ای معتقدند به جای هزینه در اعتاب مقدسه برای نیازمندان هزینه کنیم و
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گروهی بر این باورند که هیچ عمل خیری بازدارنده ی اعمال نیک دیگر نیســت
و موضوع وقف برای ایجاد زیرساخت ها و رفاهیات زائران ارزش و اهمیت خود
را دارد و مســاعدت و دســتگیری از نیازمندان هم در جایگاه خود مهم و قابل
توجه است.
عده ای با ســرمایه های کالن ،گروهی با ســطح اقتصادی متوسط و افرادی
نیز با ســطح اقتصادی بسیار ضعیف ،تا حدی که خود در گذران امورات زندگی
با مشــکالت خاصی مواجه هســتند ،در کنــار یکدیگر با هدفی مشــترک گام
برمیدارند .این نشــان برکات فراوان سفره ی ائمه اطهار bاست که از همه در
بهره گیری مزد و اجر و مشــارکت در ثواب زیــارات زوار به پاس فراهم نمودن
امکانات زیارت ،دعوت می کند.
در این مسیر پر برکت از حضور دانشمندان و علما تا قشر ضعیف و زحمتکش
کارگر به یک اندازه شریکند.
این باور وجود دارد که اغلب افرادی در جهت ســاخت و توســعه حرم ائمه
معصوم bمی کوشند برای انجام امور نیک دیگر نیز پیش قدم خواهند بود و از
هیچ کمکی برای رفع نیاز همنوعان خود فروگذار نخواهند کرد.
این مشــارکت ها عالوه بر فراهم کردن حس رضایت معنوی دســتاوردهای
فراوانی در زمینه های علمی ،اقتصادی ،صنعتی هنری و فرهنگی تاریخی دارد.
ضرورت های اقدامات ستاد:
 تسهیل و ایجاد رفاه برای زائران با گسترش حرم های شریف مرمت و احیای نقاط آســیب دیده و خطــر آفرین همچنین ایجاد امکاناتزیارتی ،رفاهی مناســب با گســترش حرم ها با ســاخت پروژه های توسعه ای
حرم مطهرامام علی Aصحن و شبســتان حضــرت زهرا ،hحرم مطهر امام
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حسین Aصحن و شبستان حضرت زینب hحرم مطهر امامین جوادینc
صحن و شبستان امام محمدباقرA
حفظ آثار فرهنگی ،تاریخی به جا مانده (شعائر الله)
با توجه به ارزش معنوی و تاریخی اعتاب مقدســه و نگاه ویژه به آنها به عنوان
شعائر الله (نشانه های خدا) (نشانه ها و نمادهای معنوی مذهب تشیع و اماکن
متبرکه و قبور مطهر ائمه معصوم) همچنین توجه به تاریخچه ی ســاخت و ساز
حرم ها و برجا ماندن آثار فاخر ایرانی اســامی از دوره های قبل و نیز آســیب
رســیدن به این هنرها در گذر زمان ،ضروری بــود تا برای مرمت این آثار هنری
ارزشــمند و با اصالت که حاصل حس پاک و نیــت واالی هنرمند خالق آن اثر
است اقداماتی صورت میگرفت.
دستاوردها:
 حمایت از کاالی ایرانی و کمک به چرخ اقتصاد کشور(اقتصاد مقاومتی):ســتاد بازسازی عتبات عالیات با ایجاد سازوکارو زیرساخت های مناسب در
سراســر کشــور ،نذورات مردم را به نحوی ادا نمود که عــاوه بر رعایت اصول
شــرعی ،به روح واالی اقتصاد مقاومتی و حمایت از کاالی ایرانی نیز توجهات
خاصی داشــت تا الگویی شود برای سایر دســتگاه های اجرایی جهت تزریق
منابع مالی در معادن ،کارخانه هــا و اصناف جهت تأمین مصالح مورد نیاز در
کنار تأمین نیروی انسانی.
در دوران رکــود اقتصــادی ،از محل نذورات مردمی بخــش قابل توجهی از
اصناف سراسر کشور جهت تأمین ابزار آالت صنعتی و مصالح ساختمانی و در
کنار آن ،چرخه ی حمل و نقل و سرمایه های انسانی در کارگاه ها احیاء گردید.
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گویی روح تازه ای در کالبدشان دمیده شد .به گونه ای که شعار "از مردم به مردم
برای حرم" محقق گردید و نبوغ و استعدادهای عمرانی ،صنعتی هنری با استقبال
از ایده ها و راه کارهای اجرایی جدید و مناسب پروژه ها شکوفا شد.
احیای هنرهای ایرانی و اسالمی:پروژه های ســتاد بازســازی عتبات عالیات که از بزرگترین و مهمترین پروژه
های عمرانی جهان اسالم به شمار می روند ،با بهره گیری از هنر معماری ایرانی
اســامی در انجمن های مختلف جهانی خودنمایی می کنند به نحوی که بارها
بابت کیفیت ،سرعت و مدیریت زمان و انرژی مورد تقدیر قرار گرفته اند.
اثبات توانمندیهای مهندسین و متخصصین کشور:پروژه هایی همچون طرح توســعه حرم مطهر امام علی Aدر نجف اشرف
تحت عنوان صحن و شبستان حضرت فاطمه زهرا hو طرح توسعه حرم مطهر
امام حسین Aبنام صحن و شبستان حضرت زینب .Aکه هرکدام در نهاد
خود نکته ها و حرف های بسیاری دارند.
شــیوه ی اجرای پروژه ها ،از لحاظ زمین شناســی ،مدیریت پروژه ،مصالح
استفاده شده ،نیروی انسانی ،تجهیزات و ابزارآالت مورد استفاده و چالش هایی
که برای اجرا مطرح بوده و هست.
پروژه ها در اعتاب مقدســه ،عالوه بر اثبــات ارادت محبان اهل بیت bدر
نشــان قدرت و دانش متخصصان و مهندسان جهان اسالم باالخص مهندسان
ایرانی نقش بزرگی را ایفا کرد.
اجرای پروژه حســاس و قابل توجه تقلیل حجم ســتون هــای اطراف مضجع
سیدالشــهداء Aکه پیشتر ،مهندسان فرانســوی و ایتالیایی به درخواست تولیت
حرم ،جهت بررســی و اجرای آن فراخوانده شدند ولی در نهایت با اظهار ناتوانی به
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دلیل حساسیت بسیار پروژه ،اجرای آن را نپذیرفتند در حالی که متخصصان ایرانی
همچون پروفسور قهرمانی پدر خاک ایران به همراه دو تن از شاگردان خود (برادران
بنان) از اساتید دانشگاه شیراز با ارادت و عشق فراوان ،با افتخار آن را پذیرفتند و اکنون
پروژه را به نحوی که تحسین همگان را به همراه داشته ،به طور کامل اجرا نمودند.
در مدیریت منابع انسانی تحولی مثال زدنی ایجاد شد به گونه ای که مهندس،
صنعتگــر ،هنرمند و کارگر از حوزه های مختلف در دو قالب از نوع حقوق بگیر
و خادم افتخاری تأمین گردید.
خادمانی که با ذوق و شــوق فراوان و ابراز ارادت مثال زدنی شتاب میکنند تا
بتواننــد جرعه ای از دریای بی کران محبت اهل بیــت bرا از آن خود کنند و
عمری را با افتخار نوکری بر آستان مقدس ائمه اطهار bبگذرانند.
 یونسکو ،احیای آثار تاریخی و هنرهای سنتی ،صادرات فرهنگی و اشاره بهوظیفه دولت ها
آثار هنری  -تاریخی هر کشــور ،نمود فرهنگ آن اســت .حتی اگر خارج از
مرزهای جغرافیایی باشد.
ســازمانها و نهادهایی که رسالتشــان حفظ و ثبت آثار تاریخی و هنری است
وظیفه دارند تمام تالش خود را به کار گیرند تا از هویت و اصالت خود که در آن
آثار به نمایش در آمده است ،حفاظت کنند.
حرم های مطهر در کشور عراق و سوریه ،نمونه ی بارز آثاری است که عالوه
بر اهمیت باالی مذهبی  -اعتقادی ،از لحــاظ میراث فرهنگی و نمود هنرهای
سنتی نیز از درجه ی اهمیت باالیی برخوردارند.
همان گونه که در تاریخ ثبت شــده ،اعتاب مقدســه در دوره های مختلف به
دســتور علما ،سالطین و بزرگان ،به دست هنرمندان و استادکاران با به کارگیری
از برترین هنرها ،با عشق و ارادت به فاخرترین آثار بدل شده اند تا معبری شوند
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از مجموعه آثار چشم نواز و روح افزای هنر سنتی ایرانی اسالمی.
بهره گیری از بهترین نوع هنرهای رســمی بندی ،یزدی بندی ،مقرنس کاری،
کاشــی کاری ،معرق ،درودگری ،قلمزنی ،میناکاری ،خاتم و دیگر رشــته های
هنری که عالوه بر توان باال و قریحه ی اســتادکاران ،نشــانگر عشق و ارادت و
همت واالی پیشینیان ما برای بهبود ظاهری آستان اهل بیت پیامبر aاست.
اکنون ،پس از فــراز و فرود دوره های تاریخی در ســاخت و تخریب اماکن
متبرکه ی عراق و ســرنگونی رژیم دیکتاتوری بعث ،پس از ســالها این فرصت
محیا شــد تا آرزوی چندین ساله ی پدرانمان ،که همواره شوق زیارت و آرزوی
خدمت به آستان اهل بیت bرا در دل می پروراندند محقق گردد.
با ورود ستاد بازسازی عتبات عالیات به حرم ها ،نیاز زوار و آسیب های وارد
شده به اعتاب مقدسه ملموس شد و اقدامات اولیه برای رفع نیازها انجام گردید.
ارزش واالی هنــری و تاریخــی آثار موجود در حرم هــا از لحاظ تکنیک های
بی بدیل به کار گرفته شــده ،حضور استادکاران و هنرمندان برجسته ی ایرانی را
میطلبید .فراخوان هنرمندان از سراسر کشور آغاز شد.
پس از به سرانجام رسیدن اقدامات اولیه ،برای اجرای پروژه های بزرگتر به نیروی
متخصص بیشــتری نیاز بود پس استادکاران مشغول تربیت شاگردان عالقه مند به
رشته های هنری شدند .در مســیر با برکت سفره ی خادمی آستان اهل بیت،b
هنرهای رو به فراموشی با تزریق نیروی کار و انتقال مهارت ،جانی دوباره یافت و
عمومیت و محبوبیت بیشتری پیدا کرد.
اســتادکاران جدید الورود جوان و خالق با به کار گیری از ســبک های هنری
جدید در قالب هنرهای ســنتی به آثار خالقانه جذابی و جدیدی را خلق کردند.
به نوعی هم ایده ها و محصوالت تازه ای را به وجود آوردند و هم هویت هنرهای
اصیل را به خدمت گرفتند.
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استفاده از هنر میناکاری بر روی زیور آالت ،به کارگیری از طرح های اسلیمی
بر روی پوشــاک ،کیف و کفش و بهره گیــری از هنرهای قلمزنی و خاتم کاری
برای ســاخت جعبه های کادویی و محصوالت دکوری فانتزی از جمله آثاری
است که امروزه تا حد حضور در نمایشگاه های بین المللی و استقبال فرامنطقه
ای پیش رفته است.
هنــر بافت فرش در مناطق مختلف کشــور باالخص مناطق محروم همچون
خراســان جنوبی ،که بعضا مــورد بی توجهی قرار گرفته بــود ،با همت واالی
بافندگان زبردســت و عالقه مند به ائمه اطهار bبه همراه تشــویق قشر جوان
نمونه ی ارزشمند و قابل تأمل دیگری است.
ســاالنه میلیون ها زائر از سراســر جغرافیای خاکی به زیارت عتبات عالیات
مشــرف می شــوند .مکانی که عالوه بر روح معنوی واال ،بــه مانند موزه ای از
مجموعه آثار هنری و فرهنگی از طول تاریخ بدل گشــته اســت .در این اماکن
متبرکه ،به هرســو مینگرید ردی از هنر ایرانی اسالمی خواهید یافت و ناخواسته
به واژه ی صادرات فرهنگی می رسید.
کم نیســتند هنرمندانی که به واسطه ی فعالیت در این عرصه ،با سرلوحه قرار
دادن اخــاص در عمل و تبهــر در اجرای هنر خویش ،پیشــنهادات همکاری
ً
خوبی از سوی دوستداران آن رشته هنری ،که قالبا هم از کشورهای دیگری بوده
اند دریافت نموده اند.
به تعبیری برکت اهل بیت bبرای خدمت خالصانه و مشتاقانه به عنوان اجر
مادی بر سر سفره ی رزقشان جاری شده است .و زیباتر آنکه مشارکت در ثواب
زیارت و کسب فیض زوار به عنوان رزق معنوی تا ابد نصیبشان می گردد.
خادمان در طول تاریخ با خلوص نیت ،عشــق وافــر ،اعتقادات قلبی و درک
معنوی دســت به این اقدامات تحســین برانگیز زده اند .اعتقاداتی که ریشه در
56

www.atabat.org

قارع هب داتس دورو و ثعب بزح میژر یشاپورف :مجنپ لصف

آمــوزه های دینی بر اســاس مســتندات قرآنی و احادیث و روایــات بر آمده از
سفارش ائمه اطهار bو علما دارند.
 درخواست همکاری پیمانکاران ایرانی از سوی همسایه های کشورهای اسالمی:اســتفاده حداکثری از پتانسیل قشــر جوان ،کیفیت مناسب ساخت ،سرعت
بــاال در اجرا و به کارگیری از مصالــح باکیفیت ایرانی در کنار بهره گیری از هنر
اصیل و چشم نواز ایرانی اسالمی سبب شد تا در خواست های متعدد همکاری
از ســایر کشورهای اسالمی به پیمانکاران ایرانی ارسال شود .به نوعی برکت این
اقدامات ،با صادرات فرهنگی و اعزام نیروی کار انسانی متخصص نمود کرد.
فعالیت های ستاد بازسازی عتبات عالیات به گواه ناظران و آیات عظام ،عالوه
بر اهمیت روح بلند معنوی رســیدگی به اماکن متبرکه ،کســب منافع اقتصادی
– اجتماعی ودســتاوردهای علمی  -آموزشی ،نشــانه ای است از تاریخ سازی
دوباره شیعیان و نمود فرهنگ و هنر ایرانی اسالمی.
 تحکیم روابط بین دو ملت ایران ،عراق و ســوریه همچنین ایجاد امنیت بهواسطه حضور زائرین و گسترش حرم های مطهر:
حضور در اعتاب مقدسه با مقام بازسازی و توسعه ،عالوه بر تمام سفارشات
مذهبی – اعتقادی ،دستاوردهای فرهنگی – تاریخی ،از باب تقویت امنیت منطقه
و ایجــاد آرامش و رفاه برای مردم ،وحدت و همدلی بین دولت ها و ملت ها نیز
قایل توجه است و از درجه ی اهمیت باالیی برخوردار.
بــا افزایش روز به روز زائران حرم هــای مطهر ،باالخص ایام خاص همچون
اربعین حســینی ،تردد در شهرها و جاده ها با تحت الشعاع قرار گرفتن مرزهای
جغرافیایی – سیاسی ،نیاز بیشتری جهت مراقبت های امنیتی می طلبد .به همین
جهت همدلی و وحدت مســئولین برای ایجاد حس آرامش و رفاه حال مسافران
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و زائران ،یکدلی مردم برای امدادرســانی به یکدیگر و مراعات احوال همدیگر،
احترام به فرهنگ و مقدسات طرفین بیشتر نمود می کند.
حضور زائران از کشــورهای مختلف با فرهنگ هــای متفاوت و دیدگاه های
مجــزا در حرم ها ،خیابان ها ،هتل ها ،بازار ها جهت تامین نیاز ،ازجمله خرید
ســوغات و تبرکی ،فعالیت های صنفی را برای مردم منطقه بیشتر میکند و رونق
نسبی اقتصادی را رقم خواهد زد.
ارتباطــات کالمی برای درک متقابل از مفهــوم نیاز ،آموزش و یادگیری زبان،
فرهنگ و رسوم افراد را به دنبال خواهد داشت .همین امر نزدیک شدن احساسات
و اعتقادات و احترام متقابل را نیز به همراه می آورد.
در ظاهر ساده اما در باطن ،اتفاقات بزرگ و ارزشمندی رقم می خورد که باعث
خنثی شدن کینه توزی ها و تفرقه افکنی های دشمنان و بخیالن ،از هم گسیختگی
مرزهای سیاسی  -جغرافیایی و نزدیک شدن قلوب ملت ها می گردد.
محبت ،مهر ورزی و احترام به افکار و عقاید ،روش اهل بیت bاست.
 طراحی و ایجاد راه های نوین مشارکت های مردمی:با توجه به نیاز و اتکای ســتاد به درآمدهای حاصل از مشارکت مردم ،جذب
منابع و نذورات از راه های مختلف انجام شد .که در این مسیر شیوه های نوین و
کم نظیر از جهت اهمیت اقتصادی و فرهنگی ابداع شد .از جمله میتوان به اعزام
نیروهــای افتخاری و تبرعی با تخصص های مختلــف ،بهره گیری از هنرهای
سنتی و محلی همچون قالی بافی در استان خراسان جنوبی که از یک روستا در
محمدآباد طبس با  3بانو آغاز شــد و اکنون حدود  14هزار بافنده خانم در این
استان مشغول به بافت فرش و فروش آن به نفع بازسازی عتبات عالیات هستند.
و روش های متنوعی که هر کدام از جهت اشتغال زایی ،احیاء هنرها ،مشارکت
های اجتماعی و رویدادهای فرهنگی ویژگی های خاصی را دارا هستند.
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مرمت و احیاء گنبد تاریخی حرم مطهر امام علیA
نجف اشرف

60

تعویض سنگ های کف و ازاله حرم مطهر امام علیA
نجف اشرف

www.atabat.org

قارع هب داتس دورو و ثعب بزح میژر یشاپورف :مجنپ لصف

مرمت و احیاء کتیبه ها و خشت های ایوان حرم مطهر امام علیA
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فصل ششم :سفارشات قرآنی و بیانات علماء
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در سراســر گیتی ،ادیان ،مذاهب و فرقه های گوناگونی وجود دارند که قوانین
و احکام مخصوص خود را دارند .از ادیان یکتا پرســتی تا فرقه های بت ،حیوان
و شیطان پرست.
از دل تاریخ ،خصوصا صدر اســام با بازخوانی روایــات و احادیث ،میزان
مظلومیت و مهجوریت ائمه اطهار bو خاندان پیامبر مکرم اســام به وضوح
قابل درک است که این خود بیانگر ارزش واال و میزان قرب الهی آنهاست.
موحدانی که امروز پس از گذشــت بیش از هزار سال ،میلیون ها زائر به شوق
زیارتشــان از جای جای جهان هستی پا در مسیر عشق و دلدادگی می نهند و به
شوق وصال دریای بی کران الطافشان سر از پا نمی شناسند .برای کسب فیض،
آرامش قلبی و دستیابی به خواسته های مادی و معنوی.
در احادیث و روایات که خود ریشــه در اعتقادات و افکار ما دارد ،سفارشات
بسیاری در مورد تکریم زائران ،باالخص مشتاقان کربالی معلی شده است.
از گذشته تا کنون مومنان ،باالخص شیعیان با زیارت قبور مطهر و ایجاد حس
رضایت در روح و روان خود ،برای ارتقای وضعیت رفاهی در حرم ها نذوراتی را
در نظر می گرفته اند که ثمره آن نیز بنای کنونی اعتاب مقدسه است.
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در این دوره بنا به ســفارش علما و اســتنباط به احادیــث ،روایات و رجعت
آیات قرآن با در نظر گرفتن افزایش چشــمگیر زوار ،همچنین فراهم آمدن شرایط
خدمتگذاری به آستان مقدس ائمه اطهار bو زوار مکرم ،ساخت و ساز و توسعه
حرم های مطهر به نحوی شدت گرفته که در طول تاریخ بی سابقه بوده است.
سفارشــاتی که ریشــه های قرآنی آن را می توان در آیات سور های حج ،32
نور  ،36شوری  ،23مائده  ،35مائده  ،آل عمران  ،103توبه  ،84یافت نمود.
2

سوره نور آیه :36
ُ ُ َ َ َّ ُ َ ْ ُ ْ َ َ َ ُ ْ َ َ َ ْ ُ ُ ُ َ ِّ ُ َ ُ َ ْ ُ ُ
َ
َ
ِّ
وت أ ِذن الله أن ترفع و يذكر ِفيها اسمه يسبح له ِفيها ِبالغدو والْص ِال.
ِفي بي ٍ
در خانههايى كه خدا رخصت داده كه [قدر و منزلت] آنها رفعت يابد و نامش
در آنها ياد شود در آن [خانه]ها هر بامداد و شامگاه او را نيايش مى كنند.
قبور مطهر انبیاء و ائمه اطهار bمصداق خانه های ذکری اســت که در این
آیه شریفه وارد شده است.
در روایات معتبر درباره این آیه ی شــریفه اینگونه نقل شــده است :حضرت
رسول اکرم aبه حاضران فرمودند :خانه علی و فاطمه بهترین آنهاست.
با کمی تأمل در این جمله ،می توان درک نمود خانه هایی که در آنها ذکر پروردگار
جاری میگردد باید نسبت به سایر ابنیه متمایز شود و به تعبیری رفعت یابد.
ما انســانها اصوال کمالگرا بوده ایم و بهتریــن ها از هنر ،مصالح و صنعت را
برای میزان ارادت خود به آستان بهترین بندگان پروردگار یعنی رسول اکرم aو
اهل بیت bرا به کار میگیریم.
سوره حج آیه :32
َ َ َ َ ْ ُ َ ِّ ْ َ َ َ َّ َ َّ َ ْ َ ْ َ ْ ُ ُ
وب.
ذ ِلك ومن يعظم شع ِائر الل ِه ف ِإنها ِمن تقوى القل ِ
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اين اســت [فرايض خدا] و هر كس شــعائر خدا را بزرگ دارد در حقيقت آن
[حاكى] از پاكى دلهاست.
از مصادیق شــعائر الهی در عصر حاضر ،میتوان بــه برپایی نماز جماعت،
مجالس دعا و ذکر اهل بیت ،bهمچنین آبادانی و تکریم اماکن مورد تقدیس
که ذکر پروردگار در آن جاریست اشاره کرد.
فضایی که انسان در آن حتی لحظه ای از یاد خداوند غافل نمی شود.
حرم های مطهر ائمه اطهار bاز بهترین اماکنی است که میتوان در این مقال
اشاره نمود .مکانی که از حرمت واال و تقدس فراوان برخوردار است.
در اکثــر ادیان الهی این باور وجود دارد ،در کنار عنایت به روح واالی تعالیم
و معــارف دینی ،توجه به امور ظاهری نیز از اهمیت باالیی برخوردار اســت به
همین ســبب از فاخرترین هنرها در تزئیــن و معماری اماکن مقدس بهره گیری
می شود.
سوره مائده آیه :2
ُ ّ َ َ َّ َ َ َّ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ
َ ُّ َ َّ َ َ
الئد
عائر الل ِه ول الشهر الحرام ول الهدي ول الق ِ
يا أيها الذين آمنوا ال ت ِحلوا ش ِ
َ َ ً
ََ َ
َ ّ َ َ َ
ً
يت َ
الحر َام َي َبتغون فضل ِمــن َر ِّب ِهم َو ِرضوانا ۚ َو ِإذا حل ُلتم فاصطادوا ۚ
وال آمين الب
َ َ َ َ ََ َ ََ
َ َ َ َّ ُ َ َ ُ َ َ َ ّ ُ َ
َ
سج ِد الحر ِام أن تعتدوا ۘ وتعاونوا على
جرمنكم شنآن ق ٍوم أن صدوكم عن الم
وال ي
ِ
ِّ َ َِّ ٰ َ َ َ َ َ
ِ َ َّ ُ َّ َ َّ َّ َ َ ُ
ُ
َ
قاب.
دوان ۚ واتقوا الله ۖ ِإن الله شديد ِ
ِالبر والتقوى ۖ وال تعاونوا على ِاإل ِثم والع ِ
الع ِ
ای کســانی که ایمان آوردهاید! شــعائر و حدود الهی (و مراسم حج را محترم
بشــمرید! و مخالفت بــا آنها) را حالل ندانید! و نه ماه حــرام را ،و نه قربانیهای
بینشــان و نشــاندار را ،و نه آنها را که به قصد خانه خدا برای به دســت آوردن
فضل پروردگار و خشــنودی او میآیند! اما هنگامی کــه از احرام بیرون آمدید،
ّ
جمعیتی که شما را از آمدن به
صیدکردن برای شــما مانعی ندارد .و خصومت با
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ّ
مسجد الحرام (در سال حدیبیه) بازداشتند ،نباید شما را وادار به تعدی و تجاوز
کند! و (همواره) در راه نیکی و پرهیزگاری با هم تعاون کنید! و (هرگز) در راه گناه
ّ
و تعدی همکاری ننمایید! و از (مخالفت فرمان) خدا بپرهیزید که مجازات خدا
شدید است!
افرادی که در مسیر پیاده روی اربعین حسینی در هر قالبی از زائر و خادم قدم
نهاده اند تا این حرکت عاشقانه و مؤمنانه را انجام دهند ،حسنهای را به جا آورده
اند که بالشک جزو شعائرالله است.
در روایات و سفارشــات دینی صریحا از افرادی که به تکریم زوارپرداخته اند
به نیکی یاد شده و برای عملشان پاداش بسیار ثبت شده است.
در نمونه ای میتوان به آبار علی اشاره نمود .آبار علی در حدود هشت كیلومتری
جنوب شــهر مدینه ،در مســیر مكه قرار دارد که در آن چاههای آب و نخلســتان
است .بر اساس روایات و مستندات موجود ،امام علی Aدر دوران خانهنشینی،
چاههایــی در این منطقه حفر کردند و وقف زائــران و حجگزاران نمودند .از امیر
مومنان میتوان آموخت که رسیدگی به امور زوار از برترین کارهاست.
سوره آل عمران آیه :103
َ َ َّ َ َ ُ
ُ
َّ َ ً َ َ َ َّ َ ُ
ُ
َو َ
اعت ِصموا ِب َحبــل الل ِه جميعا وال تفرقوا ۚ واذكروا ِنعمــت الل ِه عليكم ِإذ كنتم
َ َ َّ َ َ َ ُ ُِ
َأ ً
لوبكم.
ق
ين
ب
ف
ل
أ
ف
عداء
ِ
و همگی به ریســمان خدا [= قرآن و اسالم ،و هرگونه وسیله وحدت] ،چنگ
(بزرگ) خدا را بر خود ،به یاد آرید که چگونه
زنید ،و پراکنده نشــوید! و نعمت
ِ
دشمن یکدیگر بودید ،و او میان دلهای شما ،الفت ایجاد کرد.
اربعین حسینی که نماد وحدت ،همدلی و یکصدایی مسلمانان است ،نمونه
ای اســت از اشارات این آیه شریفه .به هر وســیله برای وحدت چنگ بزنید که
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حب اهل بیت bو گردهمایی ساالنه مسلمانان در قطب عالم یعنی حرم ائمه
معصوم bبهترین وسیله و بزرگترین نماد وحدت و یکدلی است.
سوره شوری آیه :23
َ َ َّ ُ َ ِّ ُ َّ
الل ُه ع َب َاد ُه َّالذ َين َآم ُنوا َو َعم ُلوا َّ
الصال َحات ُق ْل َل َأ ْس َأ ُل ُك ْم َع َليهْ
ِ
َ ذ ِلك ال ِذي يبشر ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ْ ً َّ ْ َ َ َّ َ ْ ُ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ ً َ ْ َ ُ َ ُ ْ ً َّ َّ َ ُ
ــنا ِإن الل َه غف ٌور
أجــرا ِإل المودة ِفي القربى ومن يقت ِرف حســنة ن ِزد له ِفيها حس
َ ُ
شك ٌور ﴿﴾۲۳
اين همان [پاداشــى] اســت كه خدا بندگان خود را كه ايمان آورده و كارهاى
شايســته كرده اند [بدان] مژده داده اســت بگو به ازاى آن [رسالت] پاداشى از
شــما خواستار نيستم مگر دوستى در باره خويشاوندان و هر كس نيكى به جاى
آورد [و طاعتى اندوزد] بــراى او در ثواب آن خواهيم افزود قطعا خدا آمرزنده و
قدرشناس است.
مصداق دوست داشتن و عرض ارادت به نزدیکان پیامبر aدر عصر حاضر،
زیارت قبور مطهر ،همت برای مرمت و توســعه حرم ها ،ایجاد زیرساخت های
مناسب رفاهی و تأمین نیازهای زوار است.
سوره مائده آیه :35
َ َ ُّ َ َّ َ َ ُ َّ ُ َّ َ َ ْ َ ُ َ ْ ْ
َ
َ
ــيل َة َو َجاه ُدوا في َســبيله َل َع َّل ُكمْ
يا أيها ال ِذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا ِإلي ِه الو ِس
ِ ِ
ِ ِِ
ُْ
َ
تف ِل ُحون
اى كسانى كه ايمان آورده ايد از خدا پروا كنيد و به او [توسل و] تقرب جوييد
و در راهش جهاد كنيد باشد كه رستگار شويد.
پیامبر اکرم aو اهل بیت مکرم واســطه ی فیض الهی ،و قبور مطهرشان نیز
محلی برای بهره مندی از دریای لطف و کرم پروردگار است.
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سوره توبه آیه :84
َّ
َ َ ُ َ ِّ َ َ َ َ ْ ُ ْ َ َ َ َ ً َ َ َ ُ ْ َ َ َ ْ َّ ُ ْ َ َ
ُ
َ
َ
ُ
ــول ِه
ول تصل على أح ٍد ِمنهم مات أبدا ول تقم على قب ِر ِه ِإنهم كفروا ِبالل ِه ورس ِ
ُ
َ ُ َ
َو َماتوا َو ُه ْم ف ِاسقون
و هرگز بر هيچ مرده اى از آنان نماز مگزار و بر ســر قبرش نايست چرا كه آنان
به خدا و پيامبر او كافر شدند و در حال فسق مردند.
در این آیه شریفه اشاره به جریان نهی پیامبر اکرم aاز نمازخواندن بر جنازه
منافقــان و تاکید بر اقامه نماز بر جنازه مومنان و طلب مغفرت برای آنها شــده
است .این خود نشــانه اهمیت نماز خواندن در کنار مدفن صالحان و مومنان و
زیارت قبورشان است.
شــیخ طبری مفســر بزرگ اینگونه نقل کرده اند :ایســتادن کنار قبر برای دعا
کردن ،عبادت مشــروعی است که اگر اینگونه نبود خدای سبحان نهی این عمل
را مخصوص کفار نمیکرد.
اســتفتاء علما و مراجع معظم درخصوص اهمیت بازســازی و توسعه
اعتاب مقدسه:
ّ
مقام معظم رهبری حضرت آیت الله امام خامنه ای(مدظله العالی) در
دیدار اعضای شورای سیاست گذاری ستاد بازسازی عتبات عالیات:
از ستاد بازسازی عتبات عالیات تشــکر و قدردانی شود .امید است خداوند
متعال به دســت اندرکاران و بانیان این عمل صالح که نشــانه ای از ارادت مردم
عزیزمان به ســاحت واالی اهل بیت عصمت و طهارت علیهم افضل الصلوات
ّ
الله و تحیات است پاداش شایسته عنایت فرماید.
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ّ
حضرت آیت الله سیستانی(مدظله العالی):
مومنین مجازند نصف ســهم مبارک امام Aاز اموال خود را شخصا صرف
مساعدت و کمکهای مورد نیاز ضروری ملت شیعه عراق و زائران عتبات نمایند.
ّ
حضرت آیت الله بهجت(رحمه الله):
پیروان اهل بیت bباید تشــخیص وظایف علمیه خود را بدهند که از جمله
آنها مسارعت در تعمیر کامل اماکن مقدسه ی تخریب شده توسط ظالمین است.
ّ
آیت الله نوری همدانی(مدظله العالی):
اقدام به بازســازی حرم های مطهر و مشاهد شــریفه بسیار ارزشمند و دارای
ثواب زیادی است .خداوند به همه ما تو فیق را عطا فرماید.
ّ
آیت الله مکارم شیرازی(مدظله العالی):
بــر همه عالقمندان به اهل بیت الزم اســت در بازســازی آن حرم مقدس به
صورتی باشــکوه تر هرچه زودتر اقدام کنند و به کوری چشــم دشمنان از هیچ
تالشی در این راه فروگذار ننمایند.
ّ
حضرت آیت الله وحید خراسانی(مدظله العالی):
کاری که شــما می کنید بهترین کار است .همه مالئک مقرب و همه انبیاء و
رسوالن الهی که تمامی مقامات عالی را دارند تنها حاجتشان این است که به اذن
پروردگار به زیارت قبر سیدالشهداء نائل شوند پس بدانید که خدمت شما مورد
بازدید  124هزار پیغمبر قرار دارد .قدر این عمل را بدانید.
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ّ
حضرت آیت الله موسوی اردبیلی(رحمه الله) :
در صورتــی که مخارج این امر از تبرعات ،زکــوات و وجوه ّبر تامین نگردد،
مومنین مجازند که نصف سهم امام Aرا دراین امر مقدس صرف نمایند.
ّ
حضرت آیت الله صافی گلپایگانی(مدظله العالی):
هرکس در مسیر ساخت حرم اهل بیت bاز مالش بگذرد قطعا دچار کمبود
و نقصان در امــوال نمی گردد .من افتخار میکنم به عنوان یک کارگر ســاده در
بازسازی عتبات عالیات کمک کنم.
حجت االسالم والمسلمین قرائتی(زیده العزه):
(تعاونو علی ّ
البر) یعنی کمک کنید .یعنی ســایبان درست کنید که زوار اذیت
نشــوند .آب خنک بگذارید ،فرش بگذارید ،این ریشــه صحن سازی در قرآن
است .چون زیارت قبور را شیعه و سنی ّ
(بر) می دانند و به معنی کار نیک است.
یعنی وقتی هواپیما ،قطار ،بلوار باشد زوار زیاد می شود .اگر جاده نباشد ،امنیت
نباشــد ،وسیله نباشد زوار کم می شود .هر کاری که بتوانیم باید انجام بدهیم تا
رفاهیات زوار را تامین کنیم.
ّ
آیت الله سیدان(مدظله العالی):
اســاس بقای مکتب اهل بیت bمبتنی بر چند پایه اســت :نخســت اقامه
مرجعیت دینی که تبلور آن در کســب علم و معرفت در حوزه احادیث و روایات
اولیای الهی اســت و دوم حفاظت و پاسداری از اعتاب مقدسه و شعائر زنده و
جاودانه ای که با ورق زدن تاریخ ،آن اماکن متناظر با اسماء و القاب نورانی ائمه
اطهار bدر ذهن ما باقی مانده است.
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زیارت رفتن ها و عرض ادب کردن ها تجدید عهدی است که دوستان مکتب
با پیشــوایان و معلمان نهضت می کنند و این معرفت باعث رشــد و تعالی خود
افراد می شود؛ از این رو سازندگی اعتاب مقدسه سازندگی جوامع اسالمی است.
حجت االسالم والمسلمین ماندگاری:
ّ
(ان فی ایام دهرکم نفحات) .یک نحفه ای اســت یعنی وقتی پنجره باز می شود
نســیمی می آید و دیگر تمام .طی سخنرانی های متعدد گفته ام و اکنون شامل حال
شما می شود که باید به خودتان ببالید .پیغمبران الهی در دل آرزوی نوکری دراین مکان
را داشته اند .که این نوکری به شما داده شده است .پس با سازش در برابر نامالیمات و
نیازها و خواسته های خود این فرصت را مغتنم بشمارید و از دست ندهید.
ً
این عرض ارادت های مذهبی صرفا مختص شــیعیان و مســلمانان نیست.
در سراســر دنیا شــاهد نمونه های مختلفی از مذاهب و ادیان هســتیم که برای
اعتقادات و افکار خود ارزش قائلند و برای دســتیابی به اهداف انگیزشی مورد
نظرشــان هزینه می کنند .در این مقال جای بسی تأمل دارد که چرا از بین تمام
ً
نمونه های مختلفی که بعضا توجیه عقالنی هم ندارند مکتب اســام و خاصتا
تشــیع مورد هجمــه قرار می گیرد و هزینــه برای رفاه زائــران و توجه به افزایش
روزافزون ،زوار بی اهمیت جلوه داده می شــود .این سوالی است که هر فردی
پاسخ آن را متناسب با اعتقادات و دیدگاه شخصی خود بیان می کند.
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فصل هشتم :اربعین حسینی

100

توصیه به زیارت اربعین باعث شده اســت که شیعیان به ویژه ساکنان عراق،
از نقاط مختلف این کشــور به سوی کربالی معلی حرکت کنند .این حرکت که
ً
غالبا به صورت پیاده صورت میگیــرد یکی از پرجمعیتترین راهپیماییها در
جهان شمرده میشود.
در زمــان حکومت صدام حســین ،محدودیتهایی در اجرای این مراســم
اعمال شــد ،ولی با ســقوط حزب بعث در ســال ۲۰۰۳میالدی ،این مراســم
احیا شــد و هرساله عالوه بر شــیعیان عراق ،شیعیان کشــورهای دیگر بهویژه
ایران نیز به راهپیمایی اربعین میپیوندند ،به طوری که در ســال  ۱۳۹۳هجری
شمســی حدود  ۲۰میلیون نفر گزارش شــده است و در ســال  ۱۳۹۴هجری
شمسی(۲۰۱۵میالدی) وزیر راه عراق اعالم کرد شمار زائران اربعین از مرز ۲۶
میلیون نفر عبور کردهاست.
با عنایت بر آمار ثبت شده ،اولین مسئله ا ی که در ذهن مخاطب نقش میبندد
این اســت که این حجم از زائــر در کجا جمع می شــوند؟ نیازهای اولیه خود
را چگونــه برطرف می نماینــد؟ چگونه در حرم به زیــارت میروند؟ کجا نماز
میخوانند؟ غذای مورد نیاز این حجم از زائران چگونه تأمین می گردد؟
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و هزاران سوال از این قبیل...
آنچه که مشــخص است؛ تمام این ســوالها یقینا پاسخ هایی دارند .چراکه این
کنگره عظیم با این حجم از حضور عاشــقان و دلدادگان ائمه اطهار bاجرایی
می شود و برای کلیه اقدامات صورت گرفته مستندات به حد کفایت موجود است.
برای حضور زائران نیاز به اجرای پروژه های توسعه ای است که اکنون در نجف
اشــرف طرح توســعه حرم مطهر امام علی Aمزین به نام صحن و شبســتان
حضرت زهرا hبه بهره برداری رسیده است.
طرح توسعه حرم مطهر امام حسین Aدر کربالی معلی مزین به نام صحن
و شبســتان حضرت زینب hو طرح توســعه حرم مطهر امامین جوادین cدر
کاظمین مزین به نام صحن و شبستان امام محمدباقر Aدر حال اجرا می باشند.
همچنین برای پشــتیبانی و تأمین نیازهای زائران با همکاری موکب داران ایرانی
و عراقی و ســایر کشورهای مسلمان باالخص شــیعیان ب بهره مندی از ظرفیت
هــای مردمــی اقداماتی صورت میگیرد .به نقل از ســردار شــهید حاج قاســم
سلیمانی؛مواکب حسینی یک فرهنگ جدید پایه گذاری شده است که در کشور ما
به برکت امام حسین Aبرای اولین بار فعال شد.
موکــب داران عالوه بر خدمــات دهی در ایام اربعین حســینی در بحران ها و
مشکالت همیشه یاری رسان و امدادگر خوبی برای مردم بوده اند .می توان در این
خصوص به زلزله کرمانشاه در سال  ،1396سیل خوزستان ،لرستان و گلستان در
فروردین  1398و همه گیری بیماری کرونا در انتهای  1398و ســال  1399اشاره
کرد.
در این دوران همواره موکب داران با حمایت های مردمی و با مدیریت و ساماندهی
ستاد بازسازی عتبات عالیات به عنوان کمیته اسکان ،تغذیه و مشارکتهای مردمی
در کنار مردم بوده اند و خدمات ارزشمندی را ارائه نموده اند.
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سیل خوزستان و لرستان و امداد رسانی موکبداران به مردم

زلزله کرمانشاه و امداد رسانی موکبداران به مردم
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فصل هشتم :نیاز زائران و پروژه های توسعه ای
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طرح توسعه حرم مطهر امام علیA
مزین بنام صحن و شبستان حضرت زهرا hدر نجف اشرف
توســعه بخش جدید حرم مطهرعلوی که به نام مبارک حضرت زهرا hمزین
شده اســت در زمینی به طول  400مترمربع و عرض  150متر مربع و زیربنای
 220.000متــر مربع واقع در ضلع غربی حرم صورت می پذیرد .ابتدای این
صحن مقام امام سجاد Aو انتهای آن صحن فعلی حرم می باشد.
این صحن ازدو بخش زیارتی وغیر زیارتی به شرح زیرتشکیل شده است:
الف) بخــش زیارتی :بخش زیارتــی در زمینی به مســاحت 29.000متر
مربع که دارای  4طبقه اصلی و ســه نیم طبقه می باشــد.این بخش با زیربنای
 85.000متر مربع و ظرفیت پذیرش حداکثر 100هزار نفر در ساعت شامل 3
طبقه شبستان و صحن روباز ،مدرسه علمیه ،بخش درمان ،تأسیسات ،انبارها،
بخشی از سرویس های بهداشتی ،قسمت های خدماتی و  ...می باشد.
از تزئینات داخلی این شبستان می توان به سنگ کاری بیش از  1.200ستون
که شبســتان هر طبقه با یک نوع ســنگ پوشانده می شــودو بیش از  800گنبد
داخلی اشاره کرد.
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ب) بخش غیر زیارتی :بخش غیر زیارتی شامل موزه ،کتابخانه ،طهارت خانه
و وضوخانه،ســاختمان های اداری ،مهمانسرا و رستوران و پارکینگ اختصاصی
می باشد.
بخش اداری و اطالع رسانی :در زمینی به وسعت  4.400مترمربع و زیربنای
 15.000مترمربع شــامل بخشهای اداری ،فنی و مهندسی ،سالن اجتماعات،
بخش خدماتی و  ...می باشد.
کتابخانه :در زمینی به وســعت  3.100مترمربع و با زیربنایی به مســاحت
 2.000مترمربع وگنجایش بیش از  250هزار جلد در 6طبقه می باشد.
مهمانســر او رستوران حرم :در زمینی به وسعت  4.400مترمربع و زیربنایی
به مساحت  14.500مترمربع با ظرفیت پخت و آماده سازی  10.000غذا در
هر نوبت می باشد.
طهــارت خانه و وضو خانه :در زمینی به وســعت  15.000مترمربع و دارای
 900چشمه سرویس بهداشتی که با احتساب سرویس های اطراف صحن فعلی
آمادگی خدمات به بیش از  140.000زائر را در آستانه جمعیت دارا می باشد.
پارکینــگ اختصاصی :در زمینی به وســعت  10.000مترمربع می باشــد.
موزه :در زمینی به وسعت  3.100مترمربع و با زیربنایی به مساحت 18.000
مترمربع که شامل 6طبقه می باشد.

107

www.atabat.org

یا هعسوت یاه هژورپ و نارئاز زاین :متشه لصف
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طرح توسعه حرم مطهر امام حسینA
مزین بنام صحن و شبستان حضرت زینب hدر کربالی معلی
این پروژه جزء طرح جامع توسعه حرمین کربالی معلی قرار دارد.طراحی آن
توســط دکتر خان محمدی از اساتید دانشگاه علم و صنعت ایران صورت گرفته
و در  4طبقــه در ضلع جنوبی و غربی حرم و در حد فاصل درهای ورودی باب
الراس و باب القبله و در اماکنی چون خیمه گاه و تل زینبیه احداث میشود.
فضای صحن شامل دو طبقه زیرزمین و یک طبقه همکف و طبقه اول می باشد.
واقع شدن دو طبقه از پروژه در زیر زمین و باال بودن سطح آبهای زیر زمینی
ی و ابعاد فنی
موجود در منطقه ،عملیات حفاری و اجرای این طرح را با پیچیدگ 
خاصی همراه کرده که مهندســان ایرانی به این منظور از تجهیزات پیشــرفتهای
مانند دستگاه هیدروفرز برای انجام پروژه استفاده میکنند.
این صحن مجموعهای از شبستانهای زیارتی ،فضای رو باز ،کتابخانه ،موزه
و دارالضیافه و ...خواهد بود و تل زینبیه به شــکل تپه احیا خواهد شد .مراحل
اجرای این طرح  6ســال به طول میانجامد که با اتمام توسعه  5برابر بر ظرفیت
زائران افزوده خواهد شد .طرح توسعه حرم امام حسین Aدر مدت زمان 25
سال به بهرهبرداری خواهد رسید.
اجرای این صحن بخشــی از طرح جامع توسعه حرمین کربالی معلی است
که سالهای گذشته توسط مهندســین ایرانی طراحی شده است .در فاز نخست
حد فاصل خیمه گاه و حرم مطهر حسینی بنا خواهد شد و در فازهای دیگر هنوز
در مرحله تملک زمین می باشد.
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