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در پی تشرف به حرم امامان موسی کاظم و جواد)درود خداوند بر آنان باد( در فرودین ماه سال جاری و مشاهده 

ی که مساالوتی  ای را خطاب به مهندس حیدرشااودن نامه اقداماتی که برای بازسااازی آسااتانه کاظمین انجام می

صحن زیبا یادآور  ضرورت حفظ باف  قدیمی این  شته و نکاتی را درباره  صحن را بر عهده دارد نو سازی  باز

 شدم.

 اترحیم اترحمن اهللبسم

 حیدری مهندس آقای جناب محترم حضور

 احترام و تحی  و سالم با

انه کاظمین انجام گرف ن اجماالً در بخش مدیری  آسااات 943۱االوتی جمادی 99وگویی که در تاریخ پیرو گف 

 رساند:نکاتی را به اطالع می

س  که این آثار به همان .9 شده در مورد آثار تاریخی بر این ا صل پذیرفته  ضر ا وده گونه که بدر حال حا

که یک اثر معماری و فرهنگی و هنری گونه دخل و تصرف. اعم از آنو هس  حفظ شود و بدون هیچ

شد و یا حتی یک اثر سودگی  با شفاهی. مطملناً برای حفظ این میراث و با توجه به قدم  و احیاناً فر

گونه که تخریب و بازسازی شود بلکه صرفاً برای تقوی  باید اقداماتی صورت پذیرد اما نه بدانآن می

 زادیی از آن و نه بیشتر.و استحکام بخشیدن بدان و آف 

ود. این شااگذشااته با توجه به این نکته اساا  که ترمیم و تقوی  می تمامی آثار مهم و حتی غیر مهم بازمانده از

شرفتهجریان خود به علم و تکنیک سیار پی س  و اینکه چگونه یک اثر قدیمین اعم از یک های ب شده ا ای منجر 

شی معروف میکلساختمان یا یک تابلو یا یک قطعه هنرین می شود. نقا ستاخ»آنژ باید ترمیم و حفاظ   در « یزر

ش ای قابل سااتایپس از ساااتیان دراز و توسااط یک شاارک  معتبر باپنی به گونه« ساایسااتین»حراب نمازخانه م

این نمازخانه در داخل واتیکان قرار دارد و جایگاه اجتماعات مهم مقامات کاتوتیکی اس  و پاپ  -بازسازی شد

س  که انتخاب می ای دیگر تلاتر شود. نمونهعات میو این رویه در تمامی آثار هنری مرا -شوددر همین محل ا

گونه که در گذشااته بود مورد سااوزی شااد اما دقیقاً به همانها قبل دچار آتشقدیمی شااهر ونیز بود که مدت

 هایش به همان کیفی  سابق طراحی و توتید شد.بازسازی قرار گرف  و حتی پارچه صندتی



ی  خاصی اس . بدان تحاظ که در مجموع بیش در بین آثار بر جای مانده از گذشتهن آثار دینی را اهم .9

سات و عواطف های هنری و ویژگیکننده ظراف مانده منعکساز آثار دیگر باقی سا های فرهنگی و اح

سی  غیرمتدینان به  سا س  که ح س . واقعی  این ا سانی و تأثیر و تأثرهای متقابل تاریخی ا تطیف ان

ای که در چند سااال گذشااته در شااهر ساا . در جریان زتزتهعنوان کمتر از متدینان نی این آثار به هیچ

سی  اصحاب فرهنگ و هنر «آکوئیال» شد. حسا شهر وارد  ی ایتاتیا رخ داد خسارتی به کلیسای جامع 

گونه که بوده اساا  به مراتب بیش از های تخریب شااده به هماناین کشااور برای بازسااازی بخش

 مطبوعات هم کشیده شد.کلیسائیان بود. این مسلله در آن هنگام به 

شیعیان به مراتب  .3 سه با ادیان دیگر بناهای مذهبی ما  سالمی دیگر و حتی در مقای سه با فرق ا در مقای

شائبه دینی و نیز محاسبات دقیق بیش از دیگران سمبل هنر و عشق و اخالص و احساسات پاک و بی

صح سه به مراتب  سخ  درباره اعتاب مقد س  و این  سی ا ضی و هند سه یحریا س . یک مقای تر ا

انه به کند. متأساافمانده در نزد دیگران این نکته را به خوبی روشاان میاجماتی بین این آثار و آثار باقی

شیعیان و به س . دالئل مختلف این ویژگی برای خود  شیعیان محلی چندان ملموس نی خصوص برای 

ینی خلق شاااده در نقای دیگر جهان قابل به تحاظ هنری و معماری به واقع این آثار با بهترین آثار د

 مقایسه اس  و بعضاً فراتر از آنهاس .

در بین اعتاب مقدسه صحن کاظمین جایگاه خاص خود را دارد. این صحن شاهکاری اس  از تناسب  .4

های مختلف هنرین مسلله این اس  که ابعاد این صحن و ابعاد نظر از ظرفی و توازن و انسجام. صرف

 چنانیوانش و ابعاد حجرات طبقات اول و دوم آن و هماهنگی این همه با یکدیگر آنها و اساااردرب

دهد. مطملناً تأثیر قرار می کند و عمیقاً تح نواز و اتهام بخش اساا  که انسااان را مسااحور میچشاام

شی از  س  اما تأثیر اتقایی زیبایی نا صوم ا شی از این ویژگی به دتیل معنوی  و عظم  دو امام مع بخ

صوالً زیبایی در مفهوم ع س  و ا سب و توازن ابعاد و احجام صحن قابل انکار نی ز میق آن چیزی جتنا

تناسب و هماهنگی اجزا یک مجموعه نیس  و همین عامل اس  که مجموع صحن را به واقع به یک 

صحن و به هر « تحفه هنری» ضای این  صرفی در ف س . باتوجه به این نکاتن هرگونه ت تبدیل کرده ا

تی صحن مقدس شباهشکند. از این نقطه نظرن این انگیز را میدتیلی که انجام شودن این تناسب حیرت

د و کنشگرف با میدان نقش جهان اصفهان دارد. در آنجا این تناسب ابعاد اس  که روح را تسخیر می

دارد. اینجانب مکرر از افراد فرهیخته و جهان دیده و هنرشااناساای که از آن به اعجاب و احترام وا می

 اند.دیده ام که این میدان زیباترین میدانی اس  کهاندن شنیدهدیدن کرده



شاره به نکته .۱ ضمن شاید ا سه در مجموع آکنده از زیبایی و مت شد. اعتاب مقد ای دیگر در اینجا الزم با

شیای به شیا مورد کما ضاً این ا س . بع شوند و گیرند و تخریب میتوجهی قرار میواقع زیبا و گرانبها

ضاً به مکانی دیگر و من س  و میشوند. چنین اقدامجمله موزه منتقل میبع د به بایی چندان مفهوم نی

آنژ مجساامه حضاارت مریم اساا  که های میکلتراشاایهای دیگری اندیشااید. شاااهکار ساانگحلراه

شیدنش می صلیب ک سمه در فرزندش را پس از آنچه خود به  س . این مج دانندن بر روی زانو گرفته ا

  تعرض مجسمه این به توریس  یک دور هایسال در. دارد قرار واتیکان [9]پیتر سن  مدخل کلیسای

سمه همه این رغمعلی. زد صدمه بدان و کرد شه جایگاه در را مج   اما دادند قرار ضدگلوته و ایشی

 .ندادند تغییر را مکانش

صاری دا .6 س  که بیانش منافات با اخت شد. به واقع اعتاب نکات فراوان دیگری ه رد که در مقدمه ذکر 

ضمن  س .  شیعیان ا سباتی ما  سانی و هنری و علمی و محا شی از میراث عظیم دینی و ان سه بخ مقد

س  با تأمل آن س  و الزم ا که این آثار نتیجه تحوالت بزرگ هنری و معماری در طی قرون مختلف ا

ار و بیشتری مورد تصرف قرار گیرد. این آث و دق  بیشتری بدان نگریسته شود و با احتیای و وسواس

بلکه قطعات مختلف این آثار دارای معیارهایی به مراتب فراتر از معیارهای یونسکو برای ثب  آنهاس . 

تواند انجام شود که هیچ تصرفی در آنها صورت نگیرد. یونسکو برای ثب  اما این مهم در صورتی می

 شااهر فاس»دم تغییر و دگرگونی آنهاساا . برای نمونه تمامی یک اثر ضااوابطی دارد که از جمله آن ع

شد که هیچ تغییری « قدیم سید. دوت  مغرب ملتزم  سکو به ثب  ر به عنوان میراث جهانی از طرف یون

سکو  صوالً بدون اطالع و موافق  یون س  و ا سیع انجام ندهد و انجام نداده ا سبتاً و در این مجموعه ن

 دهد.جام نمیهیچ اقدامی حتی کوچک را ان

شاااودن به این آثار هم با اهتمام های خطی و از وجوه مختلف توجه میگونه که به کتابالزم اسااا  به همان

شود. این شتری توجه  س  و دیگران هم به ارزش و اهمی  آن اذعان دارند. بی شیعیان ا ها جملگی از افتخارات 

اینجانب متخصص مسائل هنری و معماری نیستم اما با  مهری قرار گیرند. واقعی  این اس  کهمبادا که مورد بی

کمال میل و اخالص آماده هستم آستانه مقدسه را با کارشناسان تراز اول در سطح جهانی ارتبای دهم تا از علم 

مافوق »و تجربه و خبروی  آنها استفاده شود. بدون تردید هیچ کارشناسی هیچ نوع تغییری را در فضای صحن 

صیه نمیی کاظمی«زیبا سه و احتماالً زیباترین و چشم نوازترین ن تو صحن اعتاب مقد صحنی که زیباترین  کند. 

افاً که هاس . مضهای مقدس ادیان مختلف اس  و اگر چنین نباشد قطعاً یکی از زیباتریناثر در بین تمامی مکان

 توانرا در کمتر جایی می حیوی  و ساارزندگی و نشااای همراه با معنوی  و روحانی  و تیندگی موجود در آن

 سراغ گرف .
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ش   96 آنالینن خبر سای  در مقاته این.  [9] صحن»ن با عنوان 9313اردیبه شدار درباره معماری زیباترین  «  ه

 منتشر شده اس .

[9]  .Saint Peter 
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