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چکيده
ــويه وجود دارد و هر يك بر  ــالمى، رابطه اى دوس ــهر مقدس كربال و فرهنگ اس ميان ش
ديگرى تأثير گذاشته است. اين شهر از گونه اى معمارى اسالمى برخوردار است كه در آن، 
ابتدا امام در اين سرزمين به خاك سپرده شده و سپس دوستداران ايشان در اطراف مرقد 
ــان افزوده شده و بافت شهر شكل گرفته است. در  ــاكن شده اند و به تدريج بر جمعيتش س
اين شهر، هم ويژگى هاى معمارى عراقى و هم ويژگى هاى معمارى اسالمى مشهود است 

و در ساخت بناهاى آن از مصالح بومى و برخى مصالح وارداتى بهر گيرى شده است.
ــهر كربال در دوازدهم محرم سال 61 هجرى، دو روز پس از واقعه  ــتين بناى ش نخس
عاشورا نهاده شد و ازآن پس در دوره هاى گوناگون به ويژه دوران جاليرى، صفوى و دوران 

معاصر، سبك هاى متفاوتى از معمارى در اين شهر رايج شد.
ــامل دو حرم  ــته «بناهاى مذهبى و فرهنگى» ش ــن بناهاى كربال به دو دس مهم تري
مطهر، آرامگاه ها، مقامات، مساجد، حسينيه ها، مدارس و  نيز «بناهاى تاريخى و باستانى»  
ــاى عمومى، خانه هاى قديمى و قلعه ها  ــراها، حمام ه ازجمله بازارها و بازارچه ها، كاروانس

تقسيم مى شوند.
ــى از مهم ترين  ــارى كربال  و معرفى برخ ــس از بيان ويژگى هاى معم ــتار پ اين نوش

بناهاى اين شهر، سخنان برخى جهانگردان دراين باره را نقل كرده  است.

واژگان کليدی: كربال، معمارى، فرهنگ اسالمى،عراق.

معماری کربـال 
در گذر تاريـخ*

دكتر رؤوف انصارى

ترجمه و تلخيص: محمدحسين خوشنويس

* ايــن مقاله با اندكــى تصرف از كتاب «معمارى كربال در گذر تاريــخ» اثر دكتر «رؤوف انصارى» 
انتخاب و ترجمه شده است.
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ميان شــهر كربال و فرهنگ اســالمى خدمات متقابلى صورت گرفته است. از سويى اين 
شهر در ساخت و تحكيم پايه هاى تمّدن اسالمى و بلكه در نشر آن نقش به سزايى داشته و از 
ســوى ديگر فرهنگ اسالمى نيز تاثير چشم گيرى در ساختار كربال بر جاى گذاشته و فضاى 
اين شــهر، اعم از مسجد و مدرسه و حســينيه و بازار و كاروانسرا، آكنده از جلوه هاى زيباى 

فرهنگ و معمارى اسالمى بوده و هست.
هــدف از بررســى ابعاد و ويژگى هاى معمارى شــهر مقدس كربال ســير تاريخى آن در 
دوره هاى مختلف و نيم  نگاهى به تأثيرات معنوى و روحانى آن اســت. شكل معمارى بناهاى 

قديمى شهر نشان مى دهد كه طّراحى آنها از معمارى عراقى ـ اسالمى الگو گرفته است.
مهم ترين نشانه هاى معمارى كربال را مى توان در گنبد و گلدسته و طاق و رواق و صحن و 
اندرونى ها ديد. تزئيناتى شامل مُقرنَس كارى، آجرنما كردن و گچبرى با پنجره هاى كوچك 
با شيشه هاى رنگى بسيار چشم نواز است. خوب است بدانيم كه شهرهاى اسالمى به سه دسته 
تقسيم مى شوند: شــهرهايى كه پيش از ظهور اسالم تأسيس شده اند و اسالم به آنها راه يافت 
و آنها اســالم را پذيرفتند؛ مثل دمشق در سوريه، اســكندريه در مصر و استانبول در تركيه، و 
شــهرهايى كه پس از ظهور اسالم و به دست مســلمانان تأسيس شدند؛ مثل بصره و كوفه در 
عراق و قاهره در مصر، و شهرهايى كه به واسطه وجود حرم اهل  بيت: به وجود آمدند؛ مثل 

نجف و كربال در عراق.
در دسته سوم، شهرها اين گونه به وجود آمده اند كه ابتدا پيكر يكى از امامان يا امام زادگان 
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در زمينى به خاك سپرده شده و به مرور دوستداران ايشان در اطراف آن مرقد ساكن شده اند 
و به تدريج بر جمعيتشان افزوده شده است.

منطقه كربال و حومه آن به دليل داشتن هواى معتدل، آب فراوان و خاك حاصلخيز، حتى 
پيش از اسالم نيز محّل سكونت مردمانى بوده است. پيدا شدن آثار باستانى گوناگون داللت بر 
قدمت شهر كربال دارد. در محّرم سال 61 هجري امام حسين7 و اهل بيت و يارانش در زمين 
كربالى امروز كه غيرمسكونى بود، فرود آمدند؛ ولى در اطراف اين سرزمين روستاهاى آباد 
و قابل ســكونتي وجود داشت؛ مثل روستاى «عين تمر» كه ُخرما يكى از محصوالت معروف 
آن است و روستاى «غاضريّه» كه  اكنون به منطقه «حسينيه» شناخته مى شود و ميوه هاى فراوانى 
دارد. در زاويه شمال غربى كربالى كنونى خرابه هاى متراكمى وجود دارد كه گفته مى شود 
از آثار كربالى قديم اســت. قديمى ترين آنها غارهاى دست سازى است كه در سمت راست 
«وادى طار» واقع شــده اســت. اين منطقه قبل از ايجاد درياچه «رزازه»1 جزء فرات قديم بوده 
اســت. قدمت اين غارها به حدود هزاره ســوم پيش از ميالد بازمى گردد كه احتماالً در آغاز 
براى اهداف نظامى بوده و بعدها به گورســتان تبديل شده اســت، موقعيّت اين غارها در 30 

كيلومترى جنوب غرب كربالست.
در ايــن مجــال گزارش كوتاهى از معمارى كربال ارائه و به برخى نمونه ها اشــاره شــده 

است.

پيشينه و سبك معمارى در كربال

در كربال دو ســبك معمارى به چشــم مى خورد: يكى معمارى عراقى (از اين جهت كه 
كربال بخشــى از خاك عراق اســت) و ديگرى فنون معمارى اســالمى اســت كه به تأثير از 
ســبك اول و مرحله به مرحله به پيش رفته اســت، بســيارى از اين تأثيرات در دوره خالفت 
عبّاســيان بوده اســت. در ســاخت بناها از مصالح بومى و محلّى كربال اســتفاده شده كه اين 
نمونه اى براى ســبك معمارى عراقى اســت و شــهرهاى متمدن اطراف كربال مثل «اور»2 و 
«ورکة»3 از اين روش پيروى كرده اند كه آثارش تاكنون باقى است. همچنين تمام كوچه ها و 
خيابان ها و بازارهاى شهر به حرمين حسينى و عبّاسى منتهى مى شود كه اين نيز نمونه اى براى 
سبك معمارى اسالمى است و در حقيقت كربال يك نمونه كامل معمارى در دوره هاى اوليّه 
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اسالمى مى باشد. در بناهاى فرهنگى شهر نيز فقط از مواّد اوليّه محلّى بهره بردارى نشده، بلكه 
«مرمر» و ديگر سنگ هاى تزئينى و خشت هاى كمياب وارداتى در اين ابنيه براي تزئين يا مواد 

اصلّى ساخت به كار گرفته شده است.
عظمت و وســعت حرم ها، ارتفاع ديوار و ميادين روباز، اســتفاده از سراميك و موزائيك 
و آجر و گچ و كاشى در ساخت بنا در كربال نشان دهنده تأثيرات هنر اسالمى است. استفاده 
از كاشــى هاى رنگى به  خصوص در قرون ســه و چهار، استفاده از ســّفال بّراق براى آراستن 
حرم هــاى مطّهر در قرن هفتم و هشــتم و اســتفاده از آجر و گچ در قــرن نُهم و دهم در اين 

فهرست جاى مى گيرد.
نقش هاى هندســى و نوشتارى مخصوصاً خّط عربى از اين ُجمله است. اين نوشته ها با دو 
خط بوده است: خط كوفى كه داراى حروفى كشيده و زاويه  دارست، و خّط نسخ كه حروفى 

انعطاف پذير دارد.
مُقرنس كارى با آجر و گچ، از عناصر مهم تزئينات در معمارى بومى كربالســت. استفاده 
از تخته  هاى مشــبّك بر روى مراقد مطهر و بهره بُردن از قطعات مســى همراه با يك اليه طال 

براى پوشاندن گنبد و گلدسته در دوره صفوى ها از نمادهاى بارز اين هنر شگرف است.

مصالح ساختمانى و معمارى در كربال

الف: آجر

شهرهاى جنوبى و مركزى عراق داراى زمين هاى رسوبى است كه از خاك تشكيل شده 
است. بدين ترتيب گل اصلى ترين ماده سازنده بناها بوده است. بلوك هاى آماده شده از ِگل 
را «طوف» يا «طابوق» مى نامند. قالب هاى ِگلى با نور خورشيد زود خشك مى شد و مخلوطى 

از كاه  وِگل كه در فارسى به آن «خشت» مى گويند.
از ويژگى هــاى مهم «طابوق» ارزان بودن و مقاومت زيــاد و انعطاف پذيرى بود و به همراه 
گچ كه براى اتّصال آجرها به كار مي رفت، امكان ساخت اشكال هندسى مثل طاق هاى قوسى 
شــكل و گنبدها را فراهم مى كرد.4 اين خشت ها با اَشكال و رنگ هاى مختلف و در اندازه هاى 
گوناگون ســاخته مى شــد كه به «طواف كرباليى» معروف بود و گاهى به همين نام صادر هم 

مى شد. امروزه نيز براى ساختن خانه هاى روستايى حومه كربال از «طوف» استفاده مى شود.
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ب: قير

از جمله مصالح بومى ديگر «قير» اســت كه در برخى مناطــق عراق مثل «هيت» و «قياره» 
روى زمين به طور شــناور و طبيعى وجود دارد. قير يك ماده چســبان اســت كه از آن براى 
پوشــش كف و بدنه حوض و كانال آب استفاده مى شود. همچنين اين ماده را در عايق كارى 

پشت بام و سطح بيرونى ديوار به كار مي برند.

ج: چوب

تنه درختان خرما از چوبى محكم و مقاوم تشــكيل شده است و مقاومت بيشترى نسبت به 
ساير چوب ها دارد. در معمارى گذشته، چوب به مقدار زياد در اسكلت همه بناها مخصوصاً 
ســقف استفاده مى شد، امّا امروزه طبقه متوّســط و پايين اقتصادى جامعه از چوب در ساخت 

خانه ها استفاده مى كنند.
درخت ســپيدار يا همان صنوبر نيز در مناطق شمالى عراق به وفور يافت مى شود و از نظر 
اســتحكام، از تنه درخت خرما بهتر اســت و براى ســاخت در و پنجره و نما و ديوار و بالكن 
كاربُرد دارد. علت استفاده از چوب، سبك بودن بالكن و حفظ خنكى داخل اتاق در تابستان 

است.

د: آهن

در گذشته به ندرت از «آهن» استفاده مى شد و آن مقدار اندك هم براى ايمن سازى خانه 
در برابر ســرقت و دســتبرد بوده اســت. امّا در حال حاضر تيرآهن ها جايگزين مناسبى براى 
الوارهاى چوبى اســت، تا جايى كه از چوب نه در اســكلت خانه، بلكه براي زينت اســتفاده 

مى شود. با روى كار آمدن آهن، به طبع كم كم معمارى و كار با چوب كم رنگ شد.

ه   : مخلوط مصالح

مخلوطى از آهك و خاكستر چوب و خرده سراميك در ساخت پايه ها و ستون ها و براى 
جلوگيرى از نفوذ رطوبت در بناى ساختمان استفاده مى شد.
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و: سنگ مرمر

عمدتاً وارداتى بود و جنبه زينتى داشت.

ز: بوره

يك ماده شــيميايى بود كه به عنوان بّراق كننده به كار مى رفت؛ يعنى بعد از گچ كارى و 
خشك ُشدن آن، روى گچ اليه اى از «بوره» مى كشيدند.

معمارى كربال در گذر تاريخ اسالم

الف: از قرن اّول هجرى تا ابتداى قرن دهم

در 12 محّرم سال 61 هجري، يعنى دو روز پس از واقعه عاشورا بناي تأسيس شهر كربال 
نهاده شــد. خانه هايى گرداگرد حرم امام حســين و حضرت عباس8 ســاخته شد و به مرور 
گســترش يافت. در سال 280 قمرى چند واحد مسكونى مخصوص ُزّوار ساخته شد. در زمان 
عضدالدوله، پادشــاه شــيعى آل  بويه براى اولين بار به دور شــهر كربال ديوارى با سه دروازه 
كشــيده شد.5 مساحت شــهر در اين زمان 2400 متر مربع بود. ســاختن اين ديوار، آباداني و 
رونق اقتصادي كربال را با ركود مواجه كرد، امّا در عوض، از گزند حوادثى چون دســتبرد و 
تخريب توّســط دشــمنان در امان ماند.6 براى جبران اين نقيصه، به دستور عضدالدوله ديلمي 

چند واحد تجارى تأسيس شد كه در رفع اين مشكل بسيار مؤثر بود.
در ســال 412 قمرى به دستور حســن بن فضل كه از وزراى آل  بويه بود، ديوار وسيع ترى 
براى كربال ساخته و ديوار قديمى تخريب شد. در چهار طرف شهر چهار دروازه آهنى نصب 

گرديد كه به حفاظت بيشتر شهر كمك مى كرد.
در ســال 767 قمرى «ســلطان اويس بهادرخان جاليرى»7 به آبادانى كربال اهتمام فراوان 
داشــت و تالش بســيار كرد كه به نوبه خود قابل توجه اســت. فعاليت هاى او رونق و آباداني 
بســياري براى شهر در پي داشــت.8 اصلى ترين فنون معمارى اســالمى در عصر جاليرى در 
كربال به كار گرفته شــد. سبك تزئين بناهاى مذهبى با استفاده از نقش و نگار و به كار بردن 
قطعه هاى كوچك خاتم  كارى شــده و ســفال هاى رنگارنگ در مســاجد و ديگر ابنيه بسيار 

شهره گرديد.
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ب: از ابتداى قرن دهم هجرى تا نيمه قرن چهارده

در دوره صفوى ها بنّاها و معماران و هنرمندان در تخّصص هاى گوناگون، از اقصى نقاط 
سرزمين هاى اسالمى در كربال گرد هم آمدند و گران ترين مصالح ساختمانى مثل سنگ مرمر 

و چوب هاى گران بها وارد كربال شد.
در ســال 1914 ميــالدى پس از جنگ جهانى اول، ســاختمان هاى جديــد و خيابان هاى 
عريض با معمارى نسبتاً جديد ساخته شد. پيش از آن در سال 1217 قمرى و با تالش آيت اهللا 
سيد على طباطبائى (صاحب رياض) سومين ديوار با شش دروازه كه هر يك نامى مخصوص 

داشت، ساخته شد.

ج: از نيمه قرن چهاردهم قمرى به بعد

از حدود ســال 1330 قمرى و تقريباً  همزمان با اســتقالل نسبى دولت عراق و كوتاه شدن 
دست استعمار پير، شيوه هاى معمارى غربى به اين كشور و به تبع به كربال راه يافت. معمارى 
غربــى نيــز به معناي فــرار از كوچه هاى تنگ و باريــك و پُر پيچ و خــم و واردات مصالح 
ســاختمانى جديد مثل سيمان در ساختار معمارى اين شــهر بود. در اين دوره، ساختمان هاى 
مهّمى بنا نهاده شــد. كاروانســراى هنديان كه «ُبُْهره ها» آن را ســاختند و ساختمان اداره آب 
و بــرق و اداره پســت و كتابخانه ها و شــهردارى به وجود آمد. همچنيــن ميدانى بزرگ در 
بين  الحرمين براى تّجمعات اهالى شــهر كربال و زائران ســاخته شد. براى اين منظور خانه هاى 
در مسير تخريب شد و به جاى آنها در دو طرف مغازه ها و خانه هايى ساخته شد. بازار عرب، 

بازار حسين، بازار خيمه گاه و بازار عباس در نقاط مختلف اين ميدان به وجود آمد.9
شهردارى كربال در طى سال هاى 1935 تا 1948 ميالدى اقدام به ساخت خيابان كمربندى 
به دور حرم مطهر حسينى و عبّاسى نمود. از  1954 تا 1992 ميالدى شهرك هاى متعددى در 
فواصل معينى از كربال ســاخته شد. نام هاى برخى از اين شهرك ها عبارت است از: معلّمين، 

اسكان، حسين و عباس7، ُحّر، رمضان، شهداء، سالم انتصار و تعاون.10
در نقشــه اين شــهرك ها صرفاً از معمارى جديد استفاده شــده و معمارى اصيل عراقى ـ 
اســالمى مورد توّجه قرار نگرفت. در طول دو دهه گذشــته نيز ســاختمان هايى مخصوصاً در 

ميدان بزرگ بين الحرمين ساخته شد كه هيچ ارتباطى با فرهنگ اسالمى ندارد.
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در ســال 2006 ميالدى كميته اى فنّى در كربال تأســيس شــد كه وظيفه اش ارائه شروطى 
الزم االجرا براى طرح نقشه كشــى بناهاى جديد به دفاتر مشاوره مهندسى عراقى بود تا از آن 
پس در ســاخت ابنيه، به اصول معمارى قديم توّجه شود تا اگر همان سبك قابل اجرا نيست، 

حداقل ويژگى هاى آن در معمارى جديد تا حّد ممكن پياده شود.

معمارى در بناهاى مذهبى و فرهنگى كربال

الف: حرم مطهر امام حسين7

1. ابتدايى ترين بناى مســّقف به همراه گنبد، توســط مختار ثقفى در ســال 66 قمرى ســاخته 
شــد. حرم امام حسين7 در ابتدا دو درب، يكى در ضلع شرقى و ديگرى در ضلع جنوبى 

داشت.
2. در سال 194 قمرى بناى حرم مطّهر بازسازى شد كه مواد آن آجر و گچ بود.

3. در سال 242 قمرى براى سومين بار ساختمان حرم بازسازى شد.
4. در سال 277 قمرى سادات حسنى تعميرات اساسى در حرم انجام دادند.

5. در سال 280 قمرى ديوارى دور حرم امام حسين7 ساخته شد.
6. در ســال 363 قمرى عضدالدوله بويهى چهــار درب براى حرم تعبيه كرد و گنبد جديدى 
براى حرم ساخت. چهار رواق در اطراف بناى اصلى ساخته شد. فضاى داخلى بنا با چوب 

ساج ُسرخ مزين شد. حياط وسيعى نيز به اين سازه اضافه شد.
7. در سال 398 قمرى دور تا دور حياط ديوارى كشيده شد كه از چهار طرف درب داشت.

8. در دولت آل  بويه، ششــمين ســاختمان براى حرم ســاخته شــد. اين همان بنائى اســت كه 
ابن  بطوطه در سفر به كربال آن را مشاهده و درباره آن مطالبى نوشته است.11

9. در ســال 747 قمرى براى اولين بار دو گلدســته براى حرم مطهر ساخته شد. در همين سال 
گنبد تجديد گرديد.
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معمارى كنونى حرم امام حسين7 12

مهم ترين و بارزترين ويژگى اين حرم وســعت و عظمت بنا و ســبك معمارى آن است. 
در اطــراف روضه منّوره صحن بزرگى وجود دارد كه از هر ســو ايوان هايى بر آن اِشــراف 
دارد. بر باالى هر ايوان، طاق هايى نيم  دايره ســاخته شده است. مصالح اصلى ساختمان، آجر 
و گچ اســت و تزئيناتى مثل طالكارى و نقره  كارى و آيينه  كارى و كاشــى كارى روى آن را 
پوشانده است. نماى خارجى گنبد با اليه اى از طال پوشيده شده؛ به جز حاشيه آن كه با كاشى 
آبى  رنگ به آيات قرآن كريم منقش اســت و به مانند تاجى بر ســر گنبد خودنمايى مى كند. 

نماى داخلى گنبد با آيينه و كريستال زيور بسته شده است.
بر روى قبر مطّهر صندوقى نقره ايست كه دريچه اى زّرين دارد. چهار طرف ضريح چهار 
رواق بزرگ قرار گرفته اســت كه با ســنگ مرمر پوشيده شــده. رواق شمالى به «رواق شاه» 
معروف بوده؛ چون قبور شــاهان قاجار در گوشــه آن واقع گرديده. اين رواق به مانند مسجد 
اســت و در آن نماز اقامه مى شــود. رواق غربى به «رواق سيد ابراهيم مُجاب» در رواق سمت 

قبله به رواق «حبيب» (بن مظاهر) ُشهره است.
اين چهار رواق، هشت درب دارد كه به صحن مطّهر باز مى شود. مهم ترين درب معروف 
به «درب طال» است كه در رواق حبيب قرار گرفته و جلوى آن ايوان طال واقع شده است. قطر 
هر گلدســته در پايچه چهار متر اســت و 65 حجره دور تا دور صحن ساخته شده و مقابل هر 
يك، ايوانى كوچك وجود دارد. در اكثر اين حجره ها قبور بزرگان و ُعلما و شخصيت هاى 

مذهبى قرار دارد و برخى نيز مقابر خانوادگى است.
حرم مطهر داراى ده درب است:

1. باب قبله: از قديمى ترين ورودى هاى آستان مقّدس حسينى است.
2. باب زينبيه: اين درب به تّل زينبيه» منتهى مى شود.

3. باب سلطانى: سازنده اين درب، يكى از سالطين عثمانى بوده است.
4. باب سدره: در ورودى اين درب درخت سدرى بوده كه نشانه حرم مطّهر بوده است.

5. باب شهداء: به آن باب صافى و باب صحن صغير هم مى گويند.
6. باب قاضى الحاجات: به آن باب مُراد هم مى گويند.
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چهار درب ديگر جديد التأسيس هستند:
7. باب رأس الحسين: اين درب مقابل موضع سر مطّهر امام حسين7 است.

8. باب كرامت: اين ورودى داراى طاقي هاللى شــكل اســت كه با كاشى كارى زيبايى 
مزين شده است.

9. باب رجاء: اين درب در زاويه جنوب شرقى صحن قرار گرفته است.
10. باب صالحين: اين درب در ضلع شمالى صحن گشوده شده است.

ب: حرم مطّهر حضرت ابالفضل7

اين حرم دومين اثر مهم معمارى اســالمى پس از حرم سيدالشــهداء7 است. اولين بنا بر 
روى مرقد مطهر در ســال 372 قمرى به دستور عضدالدوله بويهى به همراه گنبدى از آجر و 

گچ ساخته شد.13
در ســال 683 قمرى گنبد مطهر با كاشــى آبى رنگ پوشيده شــد و ضريحى روى مرقد 

مطهر قرار گرفت و ايوانى در ضلع قبله ساخته شد.14
در سال 1221 قمرى دو گلدسته كاشى  كارى شده و در سال 1375 قمرى گنبد حرم مُطّال 
گرديد.15 نقشــه آســتان مقدس حضرت ابالفضل7 از نظر معمارى تفاوت زيادى با آســتان 
قُدس حســينى ندارد؛16 تنها تفاوت در اندازه رواق ها و درب هاى حرم اســت. تفاوت ديگر، 
وجود يك كانال مستطيل شكل است كه حرم مطهر عباسى را دربرگرفته و به زيرزمين يعنى 

مكانى كه بدن مطهر حضرت قرار دارد، ختم مى شود.17
درب هاى حرم مطّهر يازده باب است:
1. باب قبله: قديمى ترين درب است.

2. باب امام حسين7.
3. باب امام حسن7: اين درب و درب قبلى در بين الحرمين باز مى شود.

4. باب صاحب الزمان(عج): اين درب به خيابان صاحب  الزمان باز مى شود.
5. باب امام موسى كاظم7: اين درب در ضلع غربى حرم مطهر قرار گرفته است.
6. باب امام محمد جواد7: اين درب در ضلع شمالى حرم مطهر واقع شده است.
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7. باب امام على هادى7: اين درب در ضلع شمالى حرم واقع شده است.
8. باب علقمى: نام ديگرش باب فُرات است.

9. باب امام امير مؤمنان7: اين درب و درب قبلى در ضلع شرقى واقع شده است.
10. باب ام البنين3.

11. باب امام رضا7: اين درب و درب قبلى مخصوص بانوان است.
مهمانخانه حرم مطّهر داراى سه طبقه است، زيرزمين انبار مواد غذايى، هم كف آشپزخانه 

و طبقه اّول سالن غذاخورى است.

ج: آرامگاه ها

1. آرامگاه حّر بن يزيد رياحى: به دســتور شاه صفوى، بنايى عظيم همراه گنبدى از آجر 
و گچ در ســال 914 قمري به ضميمه يك حياط براى اين آرامگاه ساخته شد. چهارصد سال 
بعد آقاحسين خان همدانى گنبد را كاشى كرد.18 اكنون ضريحى از نقره بر روى مرقد مطّهر 
قرار گرفته است. در چهار طرف حياط اتاق هاى كوچكى براى استراحت زائران ساخته شده 

است.19
2. آرامگاه عون بن عبداهللا: اين آرامگاه در فاصله دوازده كيلومترى شــمال شرقي كربال 
واقع شده است. در ابتدا يك رواق طوالنى با يك ورودى داشت. رواق با آجر و كاشى كارى 
تزئين شده اســت. صندوقى چوبى بر روى مرقد مطّهر قرار گرفته است. گنبدى به قطر شش 
متــر بر فراز بنا خودنمايــى مى كند. ارتفاع اين گنبد هفت متر اســت. در چهار طرف ضريح 
مطّهر چهار درب وجود دارد كه به رواقى باز مى شود و دور تا دور بناى حرم را حياطى با دو 

درب فرا گرفته است.20
3. آرامــگاه احمد بــن فهد حلّى: اين فقيه بزرگ در ســال 841 ق وفات يافت.21 وى در 
خيابان قبله در خانه خود به خاك سپرده شد. به دستور آيت اهللا سيد محسن حكيم مرجع تقليد 
وقت، بنايى بر روى مرقد ايشــان ساختند.22 در كنار مرقد، مدرسه اى براى طّالب علوم دينى 

ساخته شد كه به «مدرسه ابن فهد» مشهور گرديد. بخشى نيز براى استراحت قرار داده شد.23
4. آرامگاه ســيد ابوهاشــم (احمد بن موســى): آرامگاه اين بزرگوار كه به امام موســي 
كاظم7 منتســب اســت، در 75 كيلومترى غرب كربال واقع شــده اســت. او به سال 745 ق 
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وفات يافت. اين آرامگاه داراى ضريح و صحن وسيع و ايوان هاى متعّدد است. گنبد با كاشى 
آبى تزئين شده است. بخشى نيز براى استراحت زائران در نظر گرفته شده است.

د: مقامات

«مقام» مكانى است كه انبيا و ائمه و صحابه و اولياء در آنها حضور داشته اند؛ حتى اگر اين 
حضور به اندازه به جا آوردن يك نماز دو ركعتى بوده باشــد. در كربال 14 مقام وجود دارد 
كه برخى گمنام است. مقامات داراى بناهاى ساده اى هستند كه برخى مانند مقام مهدى و تّل 
زينبيه ساختمانى مســتقل دارد و برخى جزئى از يك عمارت بزرگ تر هستند. بيشتر مقامات 

از آجر و گچ ساخته شده اند و با كاشى مزين شده اند.
1. مقام امام مهدى(عج): گفته اند كه حضرت ولى عصر(عج) در اين مكان نماز خوانده اند. 
در مســير ورودى شــهر كربال از طرف باب بغداد قرار گرفته است. اين مقام داراي صحن و 
يك غذاخورى و آشــپزخانه است. عمارت اين مقام، زمينى مستطيل شكل دارد كه مساحت 

آن به 400 متر مربع مى رسد.
2. مقام تّل زينبيه: در ضلع غربى حرم مطّهر واقع شده است. معروف است زينب كبرى3 
در روز عاشــورا بر روى تپه ايستاده و ناظر وقايع دردناك آن روز بوده است. ساختمان مقام 
از ســطح زمين 1/5 متر باالتر است. مقام شامل دو بخش است: بخش جلويى و قسمت پشتى 

كه مصلّى است.
3. خيمــه گاه (مَُخيم): از برجســته ترين آثار معمارى شــهر كربالســت. نــام قديم محلّه، 
آل عيســى بوده و تا مّدتى نيز به مقام زين  العابدين7 شــهرت داشــته اســت. ميرزا ابوطالب 
اصفهانــى در بازديد خود از خيمه گاه مى نويســد: همســر ميــرزا شــفيع مازندرانى عمارت 
شايســته اى در اين جــا بنا كــرده اســت. در نزديكى مقام نيز كاروان ســرايى قــرار دارد كه 
بــا فوت ميرزا شــفيع نيمه  كاره باقى ماند.24 نماى خارجى گنبد با كاشــى آبى  رنگ پوشــيده 
 شــده است. در كنار ديوارهاى داخلى ســاختمان اتاق هاى كوچكى براى قرائت قرآن كريم

 تعبيه شده است.
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ه   : مساجد

شــهرت كربالى مُعلّى عالوه بر حرمين شــريفين مرهون مساجدى است كه مركز انتشار 
فرهنگ دينى بوده اســت. تاريخ اولين مســجدي كه در كربال ســاخته شــد، به سال 369ق 

بازمى گردد كه مسجد «رأس الحسين» نام دارد.25
ساخت مســاجد، جدا از تأثيرات شگرف معنوى، پيشرفت و شكوفايى چشم گيري را در 
هنر معمارى اســالمى به ارمغان آورد. ســبك و هنر برخى از ملّت هايى كه در قلمروى اسالم 
بودند، در بروز و ظهور معمارى در كربال ســهيم بوده اســت. با توجه به نقشه كشــى مساجد 
در كربال شــناخت اين تأثيرات آســان است. برخى از اين مســاجد از ابتداى تأسيس تاكنون 
به همان شــكل باقى مانده اند و برخى تمام اصالت خود را به علت بازســازى يا بى توّجهى از 
دست داده اند و برخى مســاجد نيز به بهانه ساماندهى مركز شهر، تخريب شده اند. بسيارى از 

اين مساجد شاهكارهاى معمارى اسالمي بوده اند.
مســاجد كربال در مقايسه با مساجد شــهرهاى ديگر عراق از مساحت كمترى برخوردار 
اســت. سقف عمده مساجد كربال روى ستون هاى آجرى يا سنگى يا چوبى قرار مى گيرد. از 
ســتون هاى عمودى موازى ديوار قبله و محراب تشــكيل مى شود. حياط درونى مسجد روباز 
اســت كه ستون هايى دور تا دور آن را احاطه كرده اســت. برخى مساجد به علّت كوچكى، 

حياط ندارند؛ مخصوصاً مساجد نزديك حرم هاى مطّهر.
بيشــتر مســاجد كربال گلدســته ندارند. مصالح ساخت مســاجد، آجر و گچ است. بيشتر 
مســاجد كربال از تزئينات زيباى سراميك براى پوشــش درهاى ورودى و ديوارهاى بيرونى 
استفاده مى كنند. سطح ستون ها با مرمر يا گچ پوشيده مى شود. خطوط چشم نواز آيات قرآن 
كريم را به نسخ نوشته اند. چوب هاى كمياب وارداتى نيز كم و بيش در مساجد ديده مى شود. 
هيچ خيابان اصلى و هيچ محلّه اى در كربال نيســت كه خالى از مســجد باشــد. مهم تريِن آنها 

عبارت اند از:
1. مســجد رأس الحسين: نزديك درب ســدر و در مقابل سر مقدس حضرت امام حسين7 

تأسيس شد.26
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2. مســجد عمران بن شــاهين: اين مسجد از قديمى ترين مساجد شــهر كربالست كه به سال 
369ق ساخته شد.27

3. مسجد سردار حسن خان: شاهكار معمارى اسالمى در كربالست.28
4. مسجد ميرزا شفيع  خان: ميرزا شفيع، صدر اعظم فتحعلى شاه قاجار بود. اين مسجد در سال 

1209ق ساخته شد.
5. مسجد ناصرى: ناصرالدين شاه قاجار اين مسجد را به سال 1276ق بنا نمود.

6. مسجد آقا باقر بهبهانى: مسجد كوچكى است در كوچه زعفرانى.
7. مسجد صاحب حدائق: روبه روى مسجد هندى قرار گرفته است.

8. مسجد شيخ خلف: مسجدى در خيابان سدره بود كه تخريب شد.
9. مسجد شهرستانى: نزديك باب شهداست كه توسط سيد مهدى شهرستانى ساخته شد.

10. مســجد عّطارها: مقابل مدرسه ســليميه به سال 1210ق توسط آيت اهللا سيد على طباطبائى 
صاحب رياض ساخته شد و در سال 1382ق به سبك معمارى جديد بازسازي گرديد.

11. مسجد اردبيلى: از مساجد قديمى و بزرگ كربالست و دانشمندان مشهورى در كنار اين 
مسجد به خاك سپرده شده اند.

12. مســجد حميديه: به دســتور عبدالحميد دوم پادشاه عثمانى تأســيس شد. داراى شبستانى 
بزرگ و كتابخانه اى عمومى است.

13. مسجد عباسيه: معمارى اين مسجد بسيار ساده است.
14. مســجد تهرانى: توسط ســيد صالح تهرانى در سال 1243ق ساخته شــد. فّواره آبى براي 

خنك شدن فضاى مسجد در وسط حياط قرار داده شده است.
15. مسجد تُرك: مسجدي كوچك كه به دست محمدجعفر ترك تأسيس شد.

16. مسجد حاج نصراهللا: به سال 1343ق ساخته شد.
17. مســجد سيد هاشــم فتح  اهللا: مســجدى كوچك در محلّه باب الخان كه در سال 1322ق 

تأسيس شد.
18. مسجد صافى: در كنار بازار حسين در سال 1329ق ساخته شد.
19. مسجد شهيد ثانى: مسجد كوچكى است در محلّه باب ساللمه.
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20. مسجد مُخيم: مسجدى در كنار بازار مِخيم، با نماى آجرى و سراميك هاى رنگى.
21. مسجد كرامت: مسجدى در انتهاى بازار حسين7 با نماى سراميك هاى رنگى.

وجود مســجد در ابتدا و انتهاى بازار، بســيار الهام بخش است و به اين معناست كه مسجد 
بايد در نزديك ترين مكان ممكن و در دســترس مردم باشــد. اگر مسجد فقط در يك سوى 

بازار باشد، كسبه در سوى ديگر رغبت و فرصت چندانى براى حضور در مسجد ندارند.

و) حسينيه ها

تاريخ تأســيس اّولين حســينيه ، به قــرن اّول هجرى قمرى بازمى گردد. حســينيه ها داراى 
حياطــى در ميان بودند كه دور تا دور آن اتاق هايى براى اســتراحت مســافران در نظر گرفته 
شده بود. سالنى هم به عنوان نمازخانه داشتند. گاهى نيز سالن هايى وسيع و مجّزا براى اجراى 

مراسم و يا ديگر اهداف وجود داشت.
در برخى حســينيه ها بخشى براى سكونت طالب علوم دينى و بخشى هم براى غذاخورى 
در نظر گرفته مى شــد. بسيارى از حســينيه ها طورى طّراحى شده اند تا زنان و مردان بتوانند از 
آن اســتفاده كنند كه اين خود به دو شــكل بود: گاهى در يك طبقه دو سالن در كنار هم امّا 
جدا پيش بينى مى شــد و گاهى در دو طبقه ساخته مي شد كه همكف براى مردان و طبقه باال 

اختصاص به بانوان داشت.
در اوقات فراغِت حســينيه نيز طبقه فوقانى براى كارهاى پژوهشــى به كار گرفته مى شد. 
حسينيه هاي كربال ساختار معمارى شان را حفظ كرده اند و مصالح ساختمانى بومى در ساخت 
آنها نقش بارز دارد. از نوعى آجر براى ســاخت زيباترين تزئينات مثل طاق و گنبد و ســاير 
اَشــكال ســاختمانى، به  ويژه در ابنيه مذهبى استفاده مى شــود. از دهه پنجاه ميالدى به بعد نيز 
ســيمان و تيــر آهن به طور عمده به جــاى آجر و گچ مورد بهره بردارى قــرار گرفت. ديوار 
و ســقف بيشتر حسينيه ها از داخل با گچ و كاشــى هاى منقوش با آيات و روايات مزين شده 

است. مهم ترين حسينيه هاى كربال عبارتند از:
1. حســينيه تهرانيهــا (حيدريه): حســينيه اى روبه روى باب رجاء كــه از اهميت فرهنگى 
بســياري برخوردار اســت. يكى از بزرگ ترين حســينيه هايى كه از زائران پذيرائى مى كند، 
اين حســينيه است. حيدريه در سه طبقه ساخته شده: زيرزمين براى استفاده هاى عمومى، طبقه 
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هم كف براى برگزارى جشــن ها و مجالس و طبقه باال با 160 اتاق براى ســكونت زائران در 
نظر گرفته شــده بود. صدام در جريان سركوب انتفاضه در سال 1991 ميالدى اين حسينيه را 

به طور كامل تخريب كرد.
2. حسينيه فيضى: ساختمانى بسيار بزرگ دارد. مساحت آن بالغ بر ده  هزار متر مربع است. در 
وسط آن ميدانى تعبيه شده و در ميان آن هم مسجدى جالب ساخته شده است. در كنار مسجد 
يك آب  انبار به چشــم مى خورد. در دو طبقه چهارصد اتاق و حجره ساخته شده و در هر اتاق 

يك حّمام كوچك ساخته شده است. در امتداد اتاق ها راهرويى مسّقف وجود دارد.
3. حسينيه اصفهانى ها: اين حسينيه در خيابان قبله در سال 1379ق ساخته شد. دو هزار متر 
مســاحت دارد. دو حياط روباز و در دو طبقه شــامل دويست اتاق است و سالنى بزرگ براى 

اقامه نماز و برپايى مجالس در مناسبت ها دارد.
4. حسينيه سيد محمد صالح: اين حسينيه در سال 1344ق در خيابان مُخيم احداث شد. دو 
طبقه داشــت: طبقه هم كف صحنى وسيع دارد و طبقه باال خانه «سيد عبدالحسين آل طعمه» و 

كتابخانه او بوده است.
5. حسينيه حاج منن: در سال 1345ق در خيابان منتهى به منطقه «طويريج» ساخته شد.

6. حسينيه مازندرانى: در سال 1372ق پشت ساختمان خيمه گاه تأسيس شد.
7. حسينيه حائرى: در سال 1345ق ساخته شد و داراى كتابخانه عمومى است. اين حسينيه 

يك  طبقه  بوده و حياط بزرگى در وسط و اتاق هايى دور تا دور آن را فرا گرفته است.29
8. حســينيه اوالد عامر: اين حسينيه در ســال 1375ق به سبك معمارى جديد ساخته شد. 
چهارهزار متر مربع مســاحت دارد و داراى دو طبقه اســت. طبقه باالى مسجد و ايوان ها براى 
كارهاى مديريت مســجد و اســتراحت در نظر گرفته شده اســت. گنبد اين حسينيه از لحاظ 

طّراحى و معمارى، يكى از آثار بى نظير است.

ز: مدارس

كربــال چندين قرن، مركز علم و ادب و انديشــه بوده و در دوره هــاى گوناگون، فقيهان 
بزرگ و دانشمندان برجسته اى در اين شهر حضور داشته اند. اولين مدرسه در كربال به دستور 

عضدالدوله بويهى در سال 369ق ساخته شد كه به مدرسه «عضديه» شهره شد.
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مــدارس كربال عمدتــاً داراى صفات و ويژگى هاى معمارى خاّصى هســتند كه با هدفى 
كه براى آن ســاخته شــده اند، هماهنگى دارند. طّراحى آنها نشان دهنده نوعى سبك معروف 
معمارى در عراق است كه به علت انتسابش به شهر «حيره» كه نزديك كوفه واقع شده، سبك 

«حيرى» ناميده مى شود.
در اين ســبك معماري، حياط مدرســه نقشي چشــم گير در بناي مدرســه دارد و سپس 
ايوان هاى مسّقف و اتاق ها و نمازخانه، راهرو و درب ورودى نسبت به حياط سنجيده مى شود. 
اين سبك، نشان دهنده نظامى است كه در همه بناهاى اسالمى از آن پيروى شده و نيز شيوه اى 

از طّراحى بوده كه براساس نيازهاى زندگى اجتماعى تدارك شده است.
معموال در ميان حياط حوضى با فّواره قرار دارد كه به خنكى فضاى مدرسه كمك مى كند 
و جلوه بصرى هم دارد. نماى بيرونى شامل درهاى ورودى است كه گاهى پنجره هايى در آن 
تعبيه شــده اســت. در نماى بيرونى ديوار برخى مدارس دينى و روى سطح مشّخصى از آنها 

اَشكالى از آجر ديده مى شود كه ظاهرى زيبا و جالب به اين ساختمان ها داده است.
در ســاخت برخى مدارس دينى كربال از آجرهاى بزرگ و گچ اســتفاده شده است. اين 
مدارس از داخل با ســراميك رنگى و گچ كه در ميان آنها نوشــته هايى از آيات قرآن كريم 
به چشــم مى خورد، زينت داده شــده اســت. همچنين با ابزار زينتى گوناگــون مثل چوب و 
شيشــه هاى رنگى پنجره ها و آشــپزخانه را جلوه مى دهند. غالب مــدارس داراى حجره ها و 

اتاق هايى براى سكونت طّالب هستند و برخى نيز از اين امكان بى بهره اند.

مدارس معروف كربال

1. مدرســه سردار حســن  خان: داراى هفتاد حجره بوده است. در سال 1180ق تأسيس شده و 
ديوارهاى آن با تزئينات مهندسى و نوشته هاى زيبايى پوشيده شده است.

2. مدرسه سيد محمد مجاهد: در دو طبقه با دوازده حجره به سال 1270ق تأسيس شد.
3. مدرسه صدر اعظم نورى: در سال 1268ق تأسيس شد.

4. مدرسه زينبيه: به سال 1276ق ساخته شد.
5. مدرسه هندى: در دو طبقه و 22 حجره ساخته شد و كتابخانه اى عمومى داشت.

6. مدرسه بادكوبه: در سه طبقه و 30 حجره، با يك كتابخانه عمومى در سال 1270ق تأسيس شد.
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7. مدرسه بُقعه: در دو طبقه و 20 حجره تأسيس شد.
8. مدرسه سليميه: مدرسه اى كوچك در دو طبقه و 13 حجره در سال 1250ق تأسيس شد.

9. مدرسه مهديه: در دو طبقه و 24 حجره در سال 1284ق تأسيس شد.
10. مدرســه ميرزا كريم شــيرازى: با فضاى داخلى و وسيع و در يك طبقه و 11 اتاق در سال 

1287ق تأسيس شد.
11. مدرســه ابن  فهد حلّى: در زمينى وســيع شــامل نمازخانه و دو طبقه و چهل حجره و يك 

كتابخانه عمومى در سال 1385ق تأسيس شد.
12. مدرســه آيت اهللا بروجردى: ســبك معمارى مدرســه بروجردى در نــوع خود پديده اى 
شكوهمند و زيباست. اين مدرسه دو طبقه و 20 حجره دارد و به سال1380ق ساخته شد.

13. مدرسه شريف العلما: مدرسه اى در دو طبقه و داراى 22 حجره است.
14. مدرســه امام باقر7: در اين مدرسه اتاق هاى مطالعه و اتاق خواب و استراحت جدا شده 

و داراى كتابخانه اى عمومى است. در 1381ق تأسيس شده است.
15. مدرسه حسينيه: در زمينى به مساحت 400 متر، با 28 حجره به سال 1288ق ساخته شد.

16. مدرســه مازندرانى: شيخ محمدمهدى مازندرانى (متوفاى 1384ق) اين مدرسه را تأسيس 
كرد.

17. مدرسه آيت اهللا خوئى: به دستور آيت  اهللا خوئى به سال 1395ق تأسيس شد.
18. مدرسه خطيب: به سال 1375ق در دو طبقه كالس و يك كتابخانه تأسيس شد.

19. دبستان امام صادق7: در دو طبقه و با شش كالس تأسيس شد.
20. دبيرستان امام صادق7: 1385ق سال تأسيس اين مدرسه است.

21. مدرسه حافظان قرآن كريم: اين مدرسه به سال 1380ق با هشت كالس تأسيس شد.

معمارى در بناهاى تاريخى و باستانى كربال

بناهاى تاريخى شــامل بازار، بازارچه، كاروانســرا، حمام هاى عمومى و خانه هاى قديمى 
است كه هر يك شيوه معمارى خاّص خود را دارد. از نوع ساخت بناهاى تاريخى مى توان به 
عادت ها، سنت ها، شيوه زندگى، روابط اجتماعى، ارزش هاى مذهبى و جنبه هاى تمّدن بشرى 
و شرايط جغرافيايى و اقليمى و طبيعى آن پى بُرد. بناهاى تاريخى داراى ويژگى هاى منحصر 



شماره23، تابستان 1394
٩١



فصلنامه فرهنگ زيارت
٩٢

به فردى هســتند. اين ويژگى ها حاصل مهارت هاى هنرى جوامع اسالمى در طى قرن هاست. 
وجود گنبدهاى كوچك و بزرگ نشان دهنده اين مهارت در سازندگان آنهاست. تنّوع، يكى 

از عناصر اصلى تشكيل دهنده معمارى اين شهر بوده است.
جنبه هاى اقتصادى عالوه بر مراعات جنبه هاى هنرى متأثر از شيوه هاى معمارى (ميناكارى 
تزئينات آجرى، كاشــى كارى ها و تزيينات چوبى) مورد توجه بوده اســت. برخى از اين ابنيه 

سالم باقى مانده؛ برخى مقدارى از آن مانده و برخى كامًال از بين رفته است.

مهم ترين بناهاى تاريخى كربال

الف: بازارها

بازارهاى كربال يكى از مهم ترين آثار تاريخى اين شهر بوده كه هم نشان دهنده قدمت اين 
شــهر و هم نشــان دهنده حجم فعاليت تجارى و بازرگانى آن است. اّولين بازار كربال در قرن 
ســوم هجرى به وجود آمد. عضدالدوله در طى ســال هاى 369 تا 371 قمرى در بين الحرمين 
بازارهايى را ايجاد نمود.30 تعدادى از بازارها تا درب ورودى حرم هاى مقّدس كشيده مى شد 
و زائران در برخى مســيرها براى ورود به حرم مى بايســت از اين بازارها عبور مى كردند. اين 
كار به نوعى باعث درهم  آميختگى دين و دنيا مى شــد. حتّــى هيئت هاى مذهبى نيز گاهى از 

اين بازارها عبور مى كردند.31
عالوه بر بازار مركزى، بازارهاى ســنتى هم وجود داشــت كه از يك سو با بازار مركزى 
و از ســويى ديگر با مناطق مســكونى در ارتباط بود. بازار اصلى و مركزى كنونى شهر كربال 
كه شمال و جنوب شــهر را از هم جدا مى كند، در واقع همان دّكان هاى سرپوشيده اى بودند 
كه در گذشته در منطقه بين الحرمين وجود داشتند. بازارهاى كربال با تقسيم بندى خاص شان، 
هر يك به كار معينى اختصاص داشــتند. اين تقســيم بندى و تنّوع، يكى از ويژگى هاى بارز 
بازارهاى اســالمى بوده است. بازارهاى قديمى شــهر كربال مانند موزه هاى مردمى و اسالمى 

است كه به ندرت مى توان نمونه آن را در شهرهاى ديگر يافت.32
بازارهاى كربال از جلوه هاى مهم معمارى و يكى از نيازهاى ضرورى مردم اين شهر است 
كه ويژگى هاى خاص و گســترش معمارى آنها در توسعه اين شهر و شهرهاى همجوار نقش 
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داشته اســت. بازارهاى كربال تنگ و تقريباً به خط مستقيم و بيشترشان سرپوشيده بودند تا از 
باران و آفتاب و باد در امان بمانند.33

در ســاخت اين بازارها به چند اصل مهم معمارى توّجه شده است؛ مثل داشتن نور كافى 
با كمترين حرارت در روز. تهويه هواى بازارها نيز به راحتى صورت مى گرفت. معمارى اين 
بازارها به گونه اى بود كه حركت عابران و وسايل نقليه ابتدايى به راحتى ممكن باشد.34 يكى 
ديگر از ويژگى هاى بازار قديمى معمارى ســاده آن، به  خصوص طاق ها و سقف هاى آجرى 
محكم، نماى بيرونى بازار و معمارى محلّى و داخلى آنها بوده است؛ امّا تعدادى از بازارهاى 
مركزى و قديمى به دليل بازســازى غيراصولى، برخى ويژگى هاى تاريخى مانند ســقف هاى 

سنتى را از دست داده اند.
عضدالدوله بويهى در ســال 369ق حياط كوچكى ســاخت كه به صحن حرم مطّهر امام 
حســين7 متصل بود و سپس بازارى ساخت كه از درب صحن كوچك آغاز مى شد. وسط 
اين بازار، به ســمت شرق منشعب و به حرم مطهر عبّاسى مى رسيد. اين بازار سه طبقه داشت. 

اين بازار به «بازار بين الحرمين» معروف شد.
در بــازار عباس هــم دكان هاى بزرگ ترى بود كه در آنها طــال و نقره معامله مى كردند؛ 
امّا بســيارى از اين بازارها در ســال 1991 با حمله بعثى ها  ويران شد. بازار حسين مخصوص 
فــروش كاالهاى تزئينى بود، امّا در اين بين، مغازه هايى هــم بود كه كاالهاى متنوع ديگرى 

مى فروختند.35
بازار «عرب» مخصوص فروش پارچه بود. بازار «ميدان» مخصوص فروش ميوه و ســبزى 
و گوشــت بود. در بازار «عالوى» برنج و حبوبات و آرد به فروش مى رســيد. بازار «نعلجيه» 
مخصوص ساخت و فروش و تعمير كفش و نعلين بود. برخى بازارها از بين نرفتند، بلكه نقل 

مكان كردند؛ مثل بازار مُخيم، بازار باب  خان و بازار صّفارين.36

ب: بازارچه

 «بازارچه» ساختمانى بود كه مغازه هاى مختلف در آن قرار داشت. بازارچه ها را در عربى 
«قيصريه» مى گويند.37 بازارچه ها از جمله بناهاى قديمى هســتند كه شــكل معمارى شان شبيه 
كاروانســراها بود. بازارچه ها بودند كه كاالهاى داخلى و وارداتى را در خود جاى مى دادند. 
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بازارچه هاى شــهر كربال ســاختمان هايى به شكل مربّع يا مستطيل بودند و بيشتر آنها در پشت 
بازارهاى مركزى قرار داشــتند. بازارچه ها غالباً در دو طبقه ســاخته مي شــدند. طبقه هم كف 
شــامل يك سالن وســيع بود. در اطراف اين ســالن، مغازه هاى مختلفى قرار داشت كه درب 
آنها به ســمت سالن باز مى شد. در هر كدام از اين مغازه ها اجناس تجارى مخصوصى عرضه 
مي شــد. طاق هاى دايره شــكل كه از آجر و گچ ســاخته مى شد، نيز بر ســر در بعضى از اين 

مغازه ها به چشم مى خورد.
طبقه اّول نيز كه از اتاق هاى مختلف تشكيل شده بود، دفاتر تجارى، انبارها و كارگاه هاى 
ســنتى و محلّى كفش دوزى، خياطى و صّحافى را در خود جاى مى داد. در مقابل اين اتاق ها 
راهرويى وجود داشــت كه به سالن طبقه هم كف مشرف بود. برخى از بازارچه ها فقط داراى 
طبقــه هم كــف و متعلق به يك نفر بــود. در غرفه هاى آنها نيز اجناس متنوعى ديده مى شــد. 
درب هاى ورودى بازارچه ها مستقيماً به سمت بازار باز مى شد و جلوى آنها درب هاى چوبى 

محكمى قرار داشت كه در طول شب بسته بودند.
در ساخت بازارچه ها از مصالح محلّى مانند آجر و گچ استفاده مى شد. برخى از بازارچه ها 
داراى سقف هاى آجرى گنبدى شكل و بعضى ديگر سقف هاى چوبى داشتند كه صفحه هاى 
فلزى روى آنها قرار گرفته بود. نور و تهويه داخلى اين بازارچه نيز از طريق روزنه هاى اطراف 

سقف و ورودى هاى اصلى تأمين مى شد.
اســامى بازارچه هاى معروف از اين قرار اســت: ابومعاش، حاج على وكيل، حاج كاظم، 

حاج مهدى عّطار، حسن نصراهللا، شيخ الشريعه، حسان شعيب و رضا صّحاف.

ج: كاروانسراها

كاروانســرا جايى براى اقامت مســافران يا كاروان هاى تجارى بود. اين كاروانســراها در 
دوره اســالمى پيشــرفت و رونق بســيار داشــت و عالوه بر ساختن كاروانســراى بين راهى، 

كاروانسراهاى كوچك ترى هم داخل شهرها تأسيس شد.
«خان» يك كلمه فارســى بوده و «كاروان» عربى شــده آن اســت.38 كاروانسراها كه در 
دوره صفوى بر تعدادشان افزوده شد، به سه دسته تقسيم مى شدند: كاروانسراهاى مركز شهر، 

كاروانسراهاى حومه شهر و كاروانسراهاى بين شهرها.
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1. كاروانسـراهاى مركز شهر: اين كاروانســراها نزديك بازار مركزى ساخته مى شد تا 

محّل نگه دارى كاال و اجناس و اســتراحت تاجران و مســافران باشــد. گاهــى حياط آنها به 
نمايشــگاهى مبدل و اجناس در معرض خريد و فروش گذاشــته مى شــد.39 اين كاروانسراها 
معموالً در دو طبقه و داراى حياطى وســيع بود كه در وســط كاروانســرا قرار داشــت. طبقه 
هم كف از تعدادى اتاق كه دور تا دور حياط قرار مى گرفتند، تشكيل مى شد. در جلوى اتاق 
هــا نيز راهرو يا رواقى وجود داشــت كه ميان اتاق ها و حياط فاصله مى انداخت. ســقف اين 

رواق ها با طاق هاى دايره شكل كه از آجر و گچ ساخته شده بود تزئين مى شد.
از اتاق هــاى اين طبقه معموالً بــه عنوان انبارى براى نگه داري كاالهاى تجارى اســتفاده 
مى شد. بخشى از حياط براى استراحت مسافران و بخشى براي بستن حيوانات مقّرر شده بود. 
طبقه اول شــامل اتاق هاى متعّددى بود كه محّل اسكان، اســتراحت و خواب زائران به شمار 
مى آمد. درب اين اتاق ها به ســمت يك راهروى طوالنى باز مى شد. اين راهرو به شكل يك 
رواق و از چهار جهت مُشــرف به حياط بود. در زير ســقف اين رواق، ستون هاى چوبى قرار 
داشــت كه در باالى آن كالهك تزئينى و زيبايى ديده مى شــد. ســقف رواق نيز مثل سقف 
طبقه هم كف گنبدى  شكل بود. در ساخت طبقه باال از مصالحى كه معموالً سبك تر از مصالح 
طبقه هم كف بود، اســتفاده مى كردند تا بدين وسيله از فشار و سنگينى وارد بر طبقه هم كف 
بكاهند. گاهى با استفاده از سقف هاى موقتى حياط را سرپوشيده مى كردند تا فضاى بيشترى 
براى نگه داشتن كاال فراهم شود. نور خورشيد نيز از كناره هاى اين سقف ها به فضاى داخلى 
حياط وارد مى شــد. دروازه هاى كاروانســراها بلند و محكم بود و معموالً در طول شب بسته 

مى ماند.40
اين كاروانســراها از نظر نقشــه هاى معمارى تفاوت هايى نيز با هم داشــتند. اســامى چند 
كاروانســراى مركزى از اين قرار اســت: پاشــا، عصفور، حميد، حاج عبــاس وكيل، نقيب، 

عبدالرزاق، هندى، صالح عويد، محمد شيخ على، حاج ابراهيم بارودى، ابن هذان.41
2. كاروانسراهاى حومه شهر: اين كاروانسراها از نظر معمارى، هم شبيه كاروانسراهاى 

مركز شهر است و هم به نوعى شبيه كاروانسراهاى بين شهرى است. در وسط آنها يك حياط 
بزرگ و دور تا دور آن اتاق هايي ســاخته مي شــد. اين كاروانســراها ديوارها و دروازه هاي 
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بلندتري نسبت به كاروانسراهاي مركز شهر داشتند. اين كاروانسراها داراي طاق و گنبد بودند 
و در ساخت آنها نيز از گچ و آجر استفاده مى شد.

3. كاروانسراهاى بين شهري: اين نوع كاروانسراها جلوه واقعى معمارى اصيل عراق و 

به  ويژه كربالست. بيشتر آنها در مسير بغداد، كربال و نجف قرار داشتند.42 مصالح ساخت اينها 
همان مصالح رايج بود؛ يعنى آجر و گچ و به شكل مربّع و مستطيل ساخته مي شد.

آنها براى نشانه، گنبدهايى با شكل خاّص داشتند. حياط ها، اتاق ها و تزئينات همانند انواع 
قبلى كاروانسراهاســت. چند ويژگى اختصاصى در اين نوع كاروانسرا مى توان يافت: معموالً 
چاه آبى در وســط حياط قرار داشت كه آِب كاروانسرا را تأمين مى كرد. در اطراف اين چاه 
ســّكويى بلند براى خواندن نماز وجود داشــت. از ديگر ويژگى هاى آن مى توان به وســعت 
كاروانسرا و ديوارهاى بلند آن كه از چهار جهت با بُرج و بارو محافظت مى شد، اشاره كرد. 
باالى اين بُرج ها روزنه هايى تعبيه شــده بود كه براى تيراندازى جهت محافظت از كاروانسرا 
اســتفاده مى شد. اين كاروانســراها ورودى ها و درب هاى محكم و قفل هاى متعّدد بودند. در 
باالى ورودى ها اتاق هاى مخصوصى قرار داشــت كه به مســافران برجســته اختصاص داشته 

است.43
مهم ترين كاروانسراهاى بين شهرى اينها بودند:

1. كاروانســراى عطيشى: اين كاروانسرا در شــمال شرق كربال واقع شده است. مستطيلى 
به طول 65 و عرض 51 متر، با ديوارهايى به ارتفاع پنج و ضخامت يك متر. پايه هاى بيرونى 
«عطيشى» با بُرج هاى بزرگى به شعاع 4/5 متر محكم شده است. در زاويه جنوب غربى، يك 
درب تعبيه شــده است كه ســه متر ارتفاع و دو متر عرض دارد. در باالى آن نيز طاق بزرگى 
خودنمايى مى  كند. در وسط ساختمان نيز حياط بزرگى به طول 50 و عرض 30 متر قرار دارد. 

نماى بيرونى عطيشى، با تزئينات آجرى تو در تو جلوه گرفته است.44
2. كاروانســراى نخيله: در 14 كيلومترى جنوب غربى كربال ســاخته شده و از نظر شكل 
و مصالــح ويژگى ديگر كاروانســراها را دارد. ويژگى ديگرش ارتفاع بســيار بلند ديوارها و 

ورودى دو طبقه آن است.
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د: حّمام هاى عمومى

حّمام هاى عمومى، از پديده هاى معماري اســالمي در قرن اول هجرى هســتند. «امانوئل 
فتح  اهللا» در نوشــته هايش به وجود حّمام هاى بســيار در كربال اشاره مى كند.45 اصول معمارى 
اين حّمام ها برگرفته از شــيوه مردمان فارس و تُرك اســت. اين حّمام ها مانند ســاير بخش ها 
ويژگى هاى منحصر به فردى داشــته اند. در ســاخت اين حمام ها از آجر و گچ و آهك و قير 
ســياه اســتفاده مى شده اســت. ديوار حمام بسيار ضخيم بوده و ســقف گنبدى شكل دارد.46 

حّمام هاى عمومى از سه قسمت تشكيل شده است:
«رخت كن»: ســالن بزرگى با هواى نسبتاً خنك كه در آن نيمكت هايى از چوب يا سنگ 
مرمر براى نشستن قرار داشت. در وسط سالن، يك حوض كوچك آب به همراه يك فّواره 
ديده مى شود. سقف رخت كن به شكل گنبد و روزنه دار بود. نور آفتاب از باال به سالن وارد 

مى شد.
« اتــاق ميانى»: مردم از رخت كن وارد اتاقى مى شــدند كه به شــكل مربــع يا دايره بود و 
هوايي معتدل براي تغيير دماى بدن داشت. دوش هاى كوچكى در آن تعبيه شده بود كه آب 
ســرد و گرم به آن متّصل مي شد. كف اين قسمت با ســراميك و يك اليه قير سياه پوشانده 
مي شد. ديوارها تا يك متر و نيم با قير عايق كارى شده و باالى آن با گچ سفيد خالص سفيد 

مى شد.
« خزينــه»: در ايــن بخش حوض بزرگى از آب داغ قرار داشــت. در برخى حّمام ها چند 
خزينــه وجود داشــت تا افراد فرصت نظافت پيــدا كنند. حمام هاى عمومى كربال به وســيله 
آتش دان هايــى كــه در زبان محلّى به آن «كوره» مى گفتند، گرم مى شــد. كوره در زيرزميِن 

حمام مستقر بود و به وسيله هيزم روشن نگه داشته مى شد.
آب حّمــام در انبارهاى بزرگى در كنار حّمام گرم مى شــد. تعدادى از اين حّمام ها هنوز 
باقى اســت.47 فاضالب اين حّمام ها در چاه هايى كه براي هر حّمام، مخصوص بود،ســرازير 

مى شد. بسياري از اين حّمام ها در سال 1977م در طرح توسعه تخريب شد.
معروف ترين حمام هاى عمومى در كربال از اين قرار است:

1. حّمام شــور: يكى از قديمى ترين و مشهورترين حمام هاى عمومى اين شهر بوده است. 
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اين حّمام در قرن دهم هجرى ساخته شد. نام ديگر آن حمام «مالح» است.48
2. حمام ُكبيس: تأسيس در سال 989ق.

3. حّمام شاخه: تأسيس در سال 1309ق و داراى يك حمام مستقل براى بانوان.
4. حمام مخيم: يكى از بزرگ ترين حمام هاى شهر كربالست.

حّمام نواب و ُشُرفى و بغدادى نيز داراى حمام مستقل براى بانوان بودند.

ه    : خانه هاى قديمى

خانه هاى انبوه و متراكم، از ويژگي هاي شهر كربال در اطراف حرم امام حسين و ابالفضل 
العباس8 است. اين خانه ها به هم چسبيده و در ميانشان كوچه هاى پُرپيچ و خم و با بن بست 
زياد اســت. دليل ايــن نوع معمارى، روابط اجتماعى تنگاتنگ مــردم با يكديگر و محافظت 
از شــهر در برابر هجوم دشمنان و درمان سرماى شــديد زمستان و گرماى باالى تابستان بوده 

است.
معمارى خانه هاى كربال داراى ويژگى هاى عربى و اســالمى بوده و با ســنت هاى مردمى 
و احكام شــرعى ســازگارى يافته اســت. براي نمونه  خانه ها يك يا دو طبقه ساخته مي شدند 
تا بر يكديگر اشــراف نداشــته باشــند، يا اين كه ارتفاع ديوار خانه ها و ساختمان هاى نزديك 
حرم ها از ديوار اين حرم ها تجاوز نكند. «جان وارن» درباره اين ســنّت ها مى نويسد: «يكى از 
ويژگى هاى زندگى سنّتى مسلمانان اين است كه زندگى شخصى آنها با زندگى اجتماعى شان 

و همين طور زندگى مردان با زنان كامًال متفاوت است».

بخش هاى مختلف خانه هاى قديمى 

1. حياط: احتماالً اين شــيوه به تقليد از معمارى دوره بابلى (دو هزار ســال پيش از ميالد) 
باشــد. در يكى از مناطق شهر باســتانى «اور» در جنوب عراق خانه هاى مسكونى كشف شده 

است كه در وسط خانه حياط داشته است.
حياط عنصر اصلى معمارى در ســاخت خانه اســت. در كربال در هنگام نقشه كشى خانه 
ابتدا موقعيت حياط مشخص مى شد و سپس اتاق ها و ساير قسمت ها ساخته مى شد. اين، همان 
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نقشــه خانه ها در شــهر حيره است. خانه متشــّكل از دو بخش اندرونى و بيرونى بود و اين دو 
بخش با يك داالن از هم جدا مى شــد. حياط مربع و مســتطيل خانه شــامل قسمت هايى مثل 
حوض و باغچه بود. حياط نقش مهّمى در روشــنايى اتاق هاى اطراف ايفا مى كرد. اتاق هاى 
دور تا دور حياط، پنجره هايى داشت كه تهويه طبيعى هوا را انجام مى داد. سطح حياط معموالً 
با موزائيك پوشيده مى شد. اين نوع معمارى امكان سكونت چندين خانواده را در يك خانه 
فراهم مى كرد. گاهى مســاحت زمين از 50 متر تجاوز نمى كرد، امّا از همين مقدار اســتفاده 

بهينه مى شد.49
2. درب اصلى: در گذشته عمدتاً درب ها چوبى و داراى نقش و نگار بود. گاهى قسمت 
بااليى درب را با قوســى از آجر و گچ ســاخته و آياتي از قرآن كريم را روى آن مى نوشتند. 
بيشتر درب هاى اصلى و لنگه اى، و ارتفاع آن حداكثر دو متر بود. عرض اين درب ها با توّجه 
به تعداد لنگه ها متفاوت اســت. درب هاى يك  لنگه اى يــك متر و دو لنگه اى مجموعاً حدود 

يك و نيم متر بود. درب اصلى داراى كوبه هاى فلزى براى صدا كردن اهل خانه بود.50
3. راهرو: درب ورودى از طريق اين راهرو به حياط متّصل مى شد. اين يك ابتكار معمارى 
اســالمى است كه اّولين با ر در ســال 17 قمرى در كوفه و داراالماره اجرا شد. علّت ساخت 
راهرو اين بود كه با باز شدن درب اصلى، حياط در معرض ديد مستقيم مردم كوچه و خيابان 
قرار نگيرد. عالوه بر اين، هوايى كه از بيرون خانه وارد اين راهرو مى شــد، خنك مى گرديد 

و همين محيط خنك در روزهاى گرم تابستان بسيار غنيمت بوده است.51
4. ايوان: از ســه جهت داراى ديوار و از قســمت جلو به حياط خانه مشــرف بوده است. 
ايوان فضاى سرپوشــيده اى بود كه ســقف آن معموالً به شــكل گنبد و گاهى ســاده ساخته 
مى شد. آنها كه خانه هاى شــان زيرزمين نداشت، در فصل تابستان به ايوان هاى طبقه هم كف 

پناه مى آوردند.
5. زيرزمين: (ســرداب) راه ديگر فرار از گرماى تابســتان بود. سرداب ديوارهاى ضخيم 
داشــت و چند متر پايين تر از ســطح زمين و داراى هواى خنك بود. تهويه زيرزمين از طريق 
پنجره ها يا روزنه هاى كوچكى كه تعبيه شده بود يا از طريق درب ورودى صورت مى گرفت. 
در خانه هاى قديمى، شكاف هايى عمودى در داخل ديوارها تا پشت بام ايجاد مى كردند. اين 
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شــكاف ها از پشت بام خانه تا زيرزمين كشيده مى شد و هواى تازه به سرداب منتقل مى كرد. 
با آب پاشــى زيرزمين، هوايى كه از پشت بام وارد مى شد، خنك مى گرديد.52 زيرزمين بيشتر 
خانه ها داراى سقفى گنبدى شكل و كفى پوشيده با موزائيك يا سراميك بود. در فصل زمستان 

از سرداب به عنوان محل نگه دارى مواد غذايى و وسايل غيرضرورى استفاده مى شد.
6. اتاق هــاى معلّق: از آن جا كه ســقف اتاق هــاى طبقه باالى هم كــف مرتفع بود، براى 
اســتفاده مناســب از اين فضا اتاقك هايى را از ســقف آويزان مى كردند كه حدود دو متر با 
زمين فاصله داشــت. اين اتاقك ها را با بدنه چوبى محكم و ســبك مى ساختند و  وسايل غير 
ضرورى در آن مى گذاشــتند و جاى خواب اطفال هم محســوب مى شــد. در زبان محلّى به 
اين اتاقك ها «گنجه» مى گويند. گاهى نيز افراد بزرگســال در آن مى  نشستند و بيرون را نظاره 
مى كردند. پنجره اين اتاقك ها طرح جالبى داشت. از درون آن همه جا پيدا بود، امّا كسى از 

بيرون نمى توانست دروِن آن را ببيند.
7. آشپزخانه: آشپزخانه يا همان «َمْطبخ» در قسمتى از خانه قرار داشت كه در معرض وزش 
باد نباشــد تا دود ناشى از پخت غذا به اتاق ها منتقل شود. در باالى ديوار آشپزخانه پنجره اى 
مى گذاشــتند تا دود به بيرون هدايت شود. تنورى هم براى پخت نان در زمين آشپزخانه حفر 
مى كردنــد. كاربرد ديگر تنور، ايجــاد حرارت در فضا بود تا دود را بــاال برده و از روزنه ها 

بيرون ببرد.
8. حّمام: خانه هاى طبقات اقتصــادى مرفّه، عرصه پيدايش حّمام هاى خصوصى بود. زير 

حّمام محلّى براى روشن كردن آتش بود تا زمين حمام گرم شود.53
9. پشــت  بام: پشــت  بام ها معموالً با ديوارى در حدود 2 متر از يكديگر جدا مى شــد. اين 
ديوار، هم مانع دســتبرد به خانه بود و هم اگر براى استراحت استفاده مى شد، در معرض ديد 

ديگر همسايگان نمى بود.
10. طارمه: در گوشــه اى از خانه، ايوانى مســّقف به نام «طارمه» وجود داشــت كه محّل 

استراحت در تابستان به شمار مى رفت. فضايى داالن مانند كه از يك طرف باز بود.54

ويژگى هاى عمومى معمارى در خانه هاى قديمى كربال

الف: ارتفاع ســقف طبقه باالى هم كف به چهار متر مى رســيد. بدين وسيله هواى بيشترى 
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در اتاق نگه داشــته و به هواى بيرون كه در معرض تغيير و تحّول بود، كمتر نياز مى شــد. اين 
ارتفاع زياد، سقف حياط خانه را كمتر در معرض نور مستقيم خورشيد قرار مى داد و در طول 
روز، سايه بيشترى در حياط وجود داشت و روشنايى بخش هاى پايين تر خانه به راحتى ممكن 

مى شد.
ب: تعداد پنجره ها به   خصوص در طبقات باال بيشتر بود و نورگير به حساب مى آمد.

ج: قسمت هايى از ديوار اتاق ها را به شكل «طاقچه» درمى آوردند تا وسايل غيرضرورى يا 
اشيائى كه براى كودكان خطرآفرين بود را در آن  يا روى آن قرار دهند.

د: در مقابــل اتاق هاى طبقه اّول و در امتداد آنهــا راهرويى رو به حياط بود. در كنار اين 
راهرو نرده اى چوبى يا آهنى به ارتفاع يك متر يا كمتر نصب مى شد.

هــ  : طبقه هم كف معمــوالً كوتاه تر از طبقه باال بود؛ امّا در عــوض پنجره هاى بزرگ ترى 
داشت.

و: براى ساخت سقف طبقه هم كف و باال در خانه هاى قديمى كربال از مصالح سبك مثل 
چوب از درخت تبريزى و درخت خرما استفاده مى شود. اين تخته ها را كنار هم قرار مى دادند 
و سپس با حصيرهاى ساخته شده از نى روى چوب ها را مى پوشاندند. براى جلوگيرى از نفوذ 
آب، يــك اليه ِگل نرم روى آن مى كشــيدند و روى آن را هم يك اليه ِگل مخلوط با كاه 
مى پوشــاندند تا از ترك خوردگى سقف جلوگيرى شــود. عالوه بر اين، براى جلوگيرى از 
نفوذ رطوبت، يك اليه قير سياه و يك سرى سراميك هاى مربّع شكل به كار مى بردند. گاهى 
نيز از تخته هاى نازك اســتفاده مى شد. اين تخته ها به شكل هاى منظم هندسى بود و كنار هم 

چيده مى شد.
ز: پلّه هاى خانه هاى قديمى كربال كه براى اتّصال طبقات مختلف بود، در گوشه خانه قرار 

مى گرفت و در معرض رؤيت نبود تا بانوان هنگام باال و پايين رفتن از آن ديده نشوند.
ح  : از ويژگى هاى بارز خانه هاى كربال اســتفاده از پنجره هاى تزئينى با شيشــه هاى رنگى 
كوچــك بود. ايــن پنجره ها فقط در طبقات باال وجود داشــت و از بيرون به داخل خانه ديد 
نداشــت. پنجره هايى هم بودند كه به طور عمودى باز و بســته مى شــدند و ميله اى جلوى آن 

مى گذاشتند تا بسته نشود.
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و) قلعه ها

1. قلعــه «اَُخيضر»: اين قلعه در نقشــه و معمــارى بى نظير و از بناهاى مهم تاريخى شــهر 
كربالســت كه در فاصله 50 كيلومترى جنوب غربى كربال واقع شــده است. در ساخت اين 
قلعه از سنگ و گچ و آجر بسيار استفاده شده است. عجيب اين است كه هيچ نوشته تاريخى 
بر روى در و ديوار اين قلعه وجود ندارد. اين قلعه همچنان به شــكل خود باقى است. از زمان 
كشف اين قلعه حدود چهار قرن مى گذرد. معمارى اين قلعه با شيوه عربى ـ اسالمى متفاوت 
اســت و ساخت آن به دوره ساســانى بازمى گردد. برخى نيز آن را مربوط به قرن دوم هجرى 
مى دانند و همين نظر درســت اســت؛ چون كاوش ها نشــان مى دهد كه قسمت هاى مختلف 
اين قلعه به يك شــيوه ســاخته شده كه همان شيوه اسالمى اســت و مسجدى نيز در اين قلعه 
وجود دارد كه همزمان با ســاخت قلعه، ســاخته شــده و محرابى كه در آن واقع شده، داراى 

ويژگى هاى معمارى قسمت هاى ديگر است.
دور تا دور قلعه ديوارى به ارتفاع بيست متر كشيده شده كه شامل چهار بُرج اصلى است 
و اين بُرج هاى اصلى داراى چند بُرج فرعى است. اين قلعه يك بناى دفاعى محكم است كه 
در ساخت آن از سنگ هاى موجود در اطراف قلعه و گچ استفاده شده است. قسمت هايى نيز 

با آجرهاى مستطيل شكلى كه متعلق به منطقه اى نزديك كربال بوده، ساخته شده است.
قلعه اخيضر متشــكل از رواق، ســالن، ايوان، مســجد، چند خانه، حمام و بخش نگهبانى 
است. اين قلعه دروازه بزرگى دارد. دهانه طاق ورودى آن سه متر عرض دارد. اين قلعه درب 
معلقى داشته كه با زنجير باز و بسته مى شده است. نام اين قلعه از «أخضر» به معناى سبز گرفته 
شــده و عمده ساختمان قلعه از سنگ هاى سبز ساخته شده است. جهانگرد ايتاليايى «پترو ِدّال 

والّه» اولين كسى بود كه در سال 1635 ميالدى از اين قلعه ديدن كرد.
2. قلعه هندى: آقامحمدخان قاجار ساخت اين قلعه را در چهار كيلومترى كربال آغاز كرد، 
اما با مرگ وى نيمه  تمام ماند. ســيد على طباطبائــى صاحب رياض هزينه آن را از هند تأمين 
كرد و بنايش كامل شــد. «آصف  الدوله هندى» در ابتداى قرن ســيزدهم هجرى حجره هايى 
ساخت تا زائران كربال بتوانند در آن اقامت كنند. مساحت قلعه به سه  هزار متر مربّع مى رسد.

3. قلعه عطشان: اين قلعه در شانزده كيلومترى غرب نخيله و سى كيلومترى جنوب غربى 
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كربال در دوره عباســى ســاخته شــد. اين مكان در اصل براى اســتراحت والى منطقه اُخيضر 
در وقت ســفرش به كوفه بوده اســت. امروزه فقط بخشى از ديوارها و طاق هايش باقى مانده 

است.

گفته هاى جهانگردان

1. در 25 ســپتامبر ســال 1604م يك جهانگرد پرتغالى به نام «پدرو تكسيرا» به كربال سفر 
كرد. وى مى نويسد: «بازارهاى اين شهر بسيار مستحكم ساخته شده است.»55 او در جاى ديگر 
مى نويســد: «اين شــهر چهارهزار خانه دارد كه برخى از آنها ستون هاى محكمى دارند، ولى 

اكثر ُسست و فرسوده اند».56 
2. «كارستن نيبور»57 جهانگرد آلمانى در سال 1765م يعنى حدود صد و شصت سال پس 
از تكســيرا به كربال سفر كرد. او در بخشى از سفرنامه اش مى نويسد: «اكثر خانه هاى اين شهر 
محكم و اســتوار نيستند؛ چون از خشــت هاى ِگلى ساخته شده و ديوار شهر نيز چنين است و 

زير نور خورشيد خشك شده است».
3. «ويليام لوفِتس» باستان شناس انگليسى در سال 1853م به كربال سفر كرد. او در سفرنامه 
خود چنين مى نويسد: «بناهاى زيادى در خارج از ديوارهاى شهر ساخته شده است. در اطراف 

شهر تعدادى كوره آجرپزى تعبيه شده است».
4. «جان اشــر» جهانگرد انگليسى و عضو تشّكل جغرافيايى لندن در سال 1864م به كربال 
سفر كرد. او در بخشى از سفرنامه اش مى نويسد: «هر وجب از خاك اين شهر پُر از خانه است 

و خانه هاى زيادى نيز در حال ساخت است».58
5. «جــان پيترز» جهانگرد آمريكايى در ســال 1890م از كربال ديدن كرد. او مى نويســد: 
«بخش جديد كربال كه بيرون ديوار شــهر اســت، داراى خيابان هاى گســترده و منظم مانند 

شهرهاى اروپايى است».59
6. «امانوئل فتح اهللا امانوئل» در سال 1911م به كربال سفر كرد. او مى نويسد:

كربال داراى مســاجد زيبا، هتل هاى متعّدد، قصرهاى باشــكوه و خانه هاى بسيار 
اســت. ســبك معمارى ســاختمان هاى بخش قديمى شــهر با بخش هاى جديد 
متفاوت اســت. در بخش قديمــى، كوچه ها و خيابان ها تنگ و باريك اســت. 
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بخش قديم از ســه طرف با حصارى احاطه شــده كه جنس آن از آجر است و 
ارتفاعش حدود 30 قدم مى باشد. اين ديوار داراى پنج دروازه است. ساختمان ها 
در نزديكى حرم ها متراكم اســت. امّا منطقه جديد به شــكل مســتطيل و به طور 
افقى و عمودى تقسيم شده است. در منطقه جديد بناهايى اضافه شده؛ مثل دفاتر 

ادارى، مدرسه، بيمارستان هشتاد تخت  خوابى و مركز پليس.60

1. «رزازه» دومين درياچه بزرگ كشور عراق است 
ــده و  كه در يازده كيلومتري غرب كربال واقع ش
ــور است. طول آن شصت  درياچه اي با آب ش

كيلومتر و عرضش نصف اين مقدار است.
2. «اور» يكي از مهم ترين شهرهاي متمّدن قديمي 
ــومر» در ُربع اّول هزاره سوم پيش از ميالد  «س
ــت كه در  ــري جنوب بغداد اس در 365 كيلومت

سال 500 پيش از ميالد متروكه شد.
ــهرهاي باستاني سومر و در 250  3. «وركه» از ش
ــهر «سومر»  كيلومتري جنوب بغداد و اّولين ش
ــت. تا دوره اشكانيان  قديمي ترين تمّدن دنياس
نيز مسكوني بوده و پس از آن رو به افول نهاد. 
ــالمّي، ج1،  ــن األمين، دائرة المعارف االس حس

ص360.
ــات در اماكن مقّدس،  ــوي، تزئين ــم موس 4. ابراهي

ص83.
5. شهري در استان انبار عراق.

ــتان نينوا در شمال عراق  6. يك ميدان نفتي در اس
ــكل طبيعي و  ــن قير به ش ــت. در روي زمي اس
ــود دارد و به همين دليل به اين منطقه  روان وج

«قياره» مي گويند.

7. محمدحسن كليددار، مدينة الحسين، ص19.
8. سفرنامه ابن بطوطه، ص233.

9. «آل جالير» پس از «ايلخانان» بر ايران و عراق 
پادشاهي كردند و گرايش ها و اعتقادات عميق 
ــتند. حكومت آل جالير در دوران  ــيعي داش ش
ــيد و با فوت او نيز به ضعف  أويس به اوج رس

گراييد و پس از مدتي منقرض شد.
10. حسين مونس، مساجد، ص99.

ــماعيل، فنون خاورميانه در معماري  11. نعمت اس
دوره هاي اسالمي، ص47.

ــخ  ــه اي از تاري ــيني، خالص ــرّزاق حس 12. عبدال
شهرهاي عراق، ص64.

13. سلمان هادي آل طعمه، تراث كربال، ص96.
ــهرداري كربال طي سال هاي 1940  14. آرشيو ش

تا 1955.
15. ابن اثير، الكامل في التاريخ، ج9، ص295.

ــال 1416 قمري  ــن توصيفات مربوط به س 16. اي
است.

17. عمادالدين اصفهاني، درباره تاريخ و جغرافياي 
كربال، ص182.

18. عبدالرزاق مقرم، العبّاس7، ص62.

پى نوشت ها
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19. تراث كربال، ص68.
20. حسين علي محفوظ، موسوعه عتبات، ص158.

21. مدينة الحسين، ص63.
22. ابراهيم موسوي، جولة في االماكن المقّدسة، ص89.

ج2،  ــارف،  مع ــد  مراق ــن،  حرزالدي ــد  محم  .23
ص142.

ــكان مزار عون بن عبداهللا  ــا به روايتي اين م 24. بن
ــن7 است؛ چون عون  يكي از احفاد امام حس
ــت در كنار  ــرت زينب3 مي بايس فرزند حض

ساير شهداي كربال باشد.
ــيخ احمد حّلي از فقيهان و محّدثان امامي و  25. ش
ــاعي»  صاحب كتاب «عّدة الّداعي و  نجاح الس
ــالق و  ــهرت وي در اخ ــت. ش در آداب دعاس

عرفان، بيش از فقه و حديث است.
26. مراقد المعارف، ج1، ص76.

27. سلمان هادي آل طعمه، كربال في الّذاكرة، ص392.
28. ميرزا ابوطالب اصفهاني، مسير طالبي، ص283.

29. عبدالجواد كليددار، تاريخ كربال و حائر حسين، 
ص112.

ــاد، ص243؛ اين مسجد در  30. شيخ مفيد، االرش
طرح توسعه از ميان رفت.

31. محمدباقر مجلسي، بحاراالنوار، ج4، ص320؛ 
اين مسجد در طرح توسعه تخريب شد.

32. تاريخ كربال و حائر حسين7، ص112.
ــت علم در  ــاهرودي، تاريخ رك ــن ش 33. نورالدي

كربال، ص291.
34. همان، ص298.

35. مدينة الحسين، ص106.
ــالم رؤوف، حضارة العراق، ج1،  36. عماد عبدالس

ص185.

37. مصطفي موسوي، نشأة و تطّور شهرهاي عربي 
اسالمي، ص339.

38. آفاق عربيه، «اصالت شهرهاي عربي»، شماره 
يك، ص35.

39. هاشم خضير جنائي، المدينة االسالمية، شماره 
2، ص330.

40. محمدصادق كرباسي، دائرة المعارف الحسينية، 
بخش مربوط به كربال.

41. كربال في الذاكرة، ص176.
42. دائرة المعارف الحسينية، بخش مربوط به كربال.

43. كربال في الذاكرة، ص172.
44. ابن منظور، لسان العرب، ج13، ص146.

ــي، المدينة والحياة المدنيّة،  45. طارق نافع حمدان
ج2، ص340.

46. همان، ص344.
47. كربال في الّذاكرة، ص172.

48. المدينة والحياة المدنيّة، ج2، ص353.
49. عيسي سلمان، عمارت هاي عربيـ  اسالمي در 

عراق، ص3، ج1.
50. سوري، ج38، ص247.

51. مجله لغة العرب، شماره 5، ص158.
52. كربال في الذاكرة، ص171.

53. مدينة الحسين، ج2، ص99.
54. كربال في الذاكرة، ص380.

55. سليمه عبدالرسول، المباني التراثيّة، ص24.
56. محمد مكيه، الدور والتراث الُسْكني، ص28.

57. المباني التراثية، ص30.
ــي البيت  ــزات البارزة ف ــي، المميّ ــاد آلوس 58. مع

العراقي، شماره 36، ص4.
59. فرياد مصطفي، البيت العربي في العراق، ص119.

60. كربال في الذاكرة، ص406.


