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چکيده
میان ش��هر مقدس کربا و فرهنگ اس��امی، رابطه ای دوس��ویه وجود دارد و هر یک بر 
دیگری تأثیر گذاشته است. این شهر از گونه ای معماری اسامی برخوردار است که در آن، 
ابتدا امام در این سرزمین به خاک سپرده شده و سپس دوستداران ایشان در اطراف مرقد 
س��اکن شده اند و به تدریج بر جمعیتش��ان افزوده شده و بافت شهر شکل گرفته است. در 
این شهر، هم ویژگی های معماری عراقی و هم ویژگی های معماری اسامی مشهود است 

و در ساخت بناهای آن از مصالح بومی و برخی مصالح وارداتی بهر گیری شده است.
نخس��تین بنای ش��هر کربا در دوازدهم محرم سال 61 هجری، دو روز پس از واقعه 
عاشورا نهاده شد و ازآن پس در دوره های گوناگون به ویژه دوران جایری، صفوی و دوران 

معاصر، سبک های متفاوتی از معماری در این شهر رایج شد.
مهم تری��ن بناهای کربا به دو دس��ته »بناهای مذهبی و فرهنگی« ش��امل دو حرم 
مطهر، آرامگاه ها، مقامات، مساجد، حسینیه ها، مدارس و  نیز »بناهای تاریخی و باستانی«  
ازجمله بازارها و بازارچه ها، کاروانس��راها، حمام ه��ای عمومی، خانه های قدیمی و قلعه ها 

تقسیم می شوند.
این نوش��تار پ��س از بیان ویژگی های معم��اری کربا  و معرفی برخ��ی از مهم ترین 

بناهای این شهر، سخنان برخی جهانگردان دراین باره را نقل کرده  است.

واژگان کليدی: کربا، معماری، فرهنگ اسامی،عراق.

معماری کربـال 
در گذر تاريـخ*

دکتر رؤوف انصاری
ترجمه و تلخیص: محمدحسین خوشنویس

* ای��ن مقاله با اندک��ی تصرف از کتاب »معماری کربال در گذر تاری��خ« اثر دکتر »رؤوف انصاری« 
انتخاب و ترجمه شده است.
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میان ش��هر کربال و فرهنگ اس��المی خدمات متقابلی صورت گرفته است. از سویی این 
شهر در ساخت و تحکیم پایه های تمّدن اسالمی و بلکه در نشر آن نقش به سزایی داشته و از 
س��وی دیگر فرهنگ اسالمی نیز تاثیر چشم گیری در ساختار کربال بر جای گذاشته و فضای 
این ش��هر، اعم از مسجد و مدرسه و حس��ینیه و بازار و کاروانسرا، آکنده از جلوه های زیبای 

فرهنگ و معماری اسالمی بوده و هست.
ه��دف از بررس��ی ابعاد و ویژگی های معماری ش��هر مقدس کربال س��یر تاریخی آن در 
دوره های مختلف و نیم  نگاهی به تأثیرات معنوی و روحانی آن اس��ت. شکل معماری بناهای 

قدیمی شهر نشان می دهد که طّراحی آنها از معماری عراقی � اسالمی الگو گرفته است.
مهم ترین نشانه های معماری کربال را می توان در گنبد و گلدسته و طاق و رواق و صحن و 
اندرونی ها دید. تزئیناتی شامل مُقرنَس کاری، آجرنما کردن و گچبری با پنجره های کوچک 
با شیشه های رنگی بسیار چشم نواز است. خوب است بدانیم که شهرهای اسالمی به سه دسته 
تقسیم می شوند: ش��هرهایی که پیش از ظهور اسالم تأسیس شده اند و اسالم به آنها راه یافت 
و آنها اس��الم را پذیرفتند؛ مثل دمشق در سوریه، اس��کندریه در مصر و استانبول در ترکیه، و 
ش��هرهایی که پس از ظهور اسالم و به دست مس��لمانان تأسیس شدند؛ مثل بصره و کوفه در 
عراق و قاهره در مصر، و شهرهایی که به واسطه وجود حرم اهل  بیت: به وجود آمدند؛ مثل 

نجف و کربال در عراق.
در دسته سوم، شهرها این گونه به وجود آمده اند که ابتدا پیکر یکی از امامان یا امام زادگان 
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در زمینی به خاک سپرده شده و به مرور دوستداران ایشان در اطراف آن مرقد ساکن شده اند 
و به تدریج بر جمعیتشان افزوده شده است.

منطقه کربال و حومه آن به دلیل داشتن هوای معتدل، آب فراوان و خاک حاصلخیز، حتی 
پیش از اسالم نیز محّل سکونت مردمانی بوده است. پیدا شدن آثار باستانی گوناگون داللت بر 
قدمت شهر کربال دارد. در محّرم سال 61 هجري امام حسین7 و اهل بیت و یارانش در زمین 
کربالی امروز که غیرمسکونی بود، فرود آمدند؛ ولی در اطراف این سرزمین روستاهای آباد 
و قابل س��کونتي وجود داشت؛ مثل روستای »عین تمر« که ُخرما یکی از محصوالت معروف 
آن است و روستای »غاضریّه« که  اکنون به منطقه »حسینیه« شناخته می شود و میوه های فراوانی 
دارد. در زاویه شمال غربی کربالی کنونی خرابه های متراکمی وجود دارد که گفته می شود 
از آثار کربالی قدیم اس��ت. قدیمی ترین آنها غارهای دست سازی است که در سمت راست 
»وادی طار« واقع ش��ده اس��ت. این منطقه قبل از ایجاد دریاچه »رزازه«1 جزء فرات قدیم بوده 
اس��ت. قدمت این غارها به حدود هزاره س��وم پیش از میالد بازمی گردد که احتماالً در آغاز 
برای اهداف نظامی بوده و بعدها به گورس��تان تبدیل شده اس��ت، موقعیّت این غارها در 30 

کیلومتری جنوب غرب کربالست.
در ای��ن مج��ال گزارش کوتاهی از معماری کربال ارائه و به برخی نمونه ها اش��اره ش��ده 

است.

پیشینه و سبک معماری در کربال
در کربال دو س��بک معماری به چش��م می خورد: یکی معماری عراقی )از این جهت که 
کربال بخش��ی از خاک عراق اس��ت( و دیگری فنون معماری اس��المی اس��ت که به تأثیر از 
س��بک اول و مرحله به مرحله به پیش رفته اس��ت، بس��یاری از این تأثیرات در دوره خالفت 
عبّاس��یان بوده اس��ت. در س��اخت بناها از مصالح بومی و محلّی کربال اس��تفاده شده که این 
نمونه ای برای س��بک معماری عراقی اس��ت و ش��هرهای متمدن اطراف کربال مثل »اور«2 و 
»ورکة«3 از این روش پیروی کرده اند که آثارش تاکنون باقی است. همچنین تمام کوچه ها و 
خیابان ها و بازارهای شهر به حرمین حسینی و عبّاسی منتهی می شود که این نیز نمونه ای برای 
سبک معماری اسالمی است و در حقیقت کربال یک نمونه کامل معماری در دوره های اولیّه 
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اسالمی می باشد. در بناهای فرهنگی شهر نیز فقط از مواّد اولیّه محلّی بهره برداری نشده، بلکه 
»مرمر« و دیگر سنگ های تزئینی و خشت های کمیاب وارداتی در این ابنیه براي تزئین یا مواد 

اصلّی ساخت به کار گرفته شده است.
عظمت و وس��عت حرم ها، ارتفاع دیوار و میادین روباز، اس��تفاده از سرامیک و موزائیک 
و آجر و گچ و کاشی در ساخت بنا در کربال نشان دهنده تأثیرات هنر اسالمی است. استفاده 
از کاش��ی های رنگی به  خصوص در قرون س��ه و چهار، استفاده از س��ّفال بّراق برای آراستن 
حرم ه��ای مطّهر در قرن هفتم و هش��تم و اس��تفاده از آجر و گچ در ق��رن نُهم و دهم در این 

فهرست جای می گیرد.
نقش های هندس��ی و نوشتاری مخصوصاً خّط عربی از این ُجمله است. این نوشته ها با دو 
خط بوده است: خط کوفی که دارای حروفی کشیده و زاویه  دارست، و خّط نسخ که حروفی 

انعطاف پذیر دارد.
مُقرنس کاری با آجر و گچ، از عناصر مهم تزئینات در معماری بومی کربالس��ت. استفاده 
از تخته  های مش��بّک بر روی مراقد مطهر و بهره بُردن از قطعات مس��ی همراه با یک الیه طال 

برای پوشاندن گنبد و گلدسته در دوره صفوی ها از نمادهای بارز این هنر شگرف است.

مصالح ساختمانی و معماری در کربال

الف: آجر
شهرهای جنوبی و مرکزی عراق دارای زمین های رسوبی است که از خاک تشکیل شده 
است. بدین ترتیب گل اصلی ترین ماده سازنده بناها بوده است. بلوک های آماده شده از ِگل 
را »طوف« یا »طابوق« می نامند. قالب های ِگلی با نور خورشید زود خشک می شد و مخلوطی 

از کاه  وِگل که در فارسی به آن »خشت« می گویند.
از ویژگی ه��ای مهم »طابوق« ارزان بودن و مقاومت زی��اد و انعطاف پذیری بود و به همراه 
گچ که برای اتّصال آجرها به کار مي رفت، امکان ساخت اشکال هندسی مثل طاق های قوسی 
ش��کل و گنبدها را فراهم می کرد.4 این خشت ها با اَشکال و رنگ های مختلف و در اندازه های 
گوناگون س��اخته می ش��د که به »طواف کربالیی« معروف بود و گاهی به همین نام صادر هم 

می شد. امروزه نیز برای ساختن خانه های روستایی حومه کربال از »طوف« استفاده می شود.
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ب: قیر
از جمله مصالح بومی دیگر »قیر« اس��ت که در برخی مناط��ق عراق مثل »هیت« و »قیاره« 
روی زمین به طور ش��ناور و طبیعی وجود دارد. قیر یک ماده چس��بان اس��ت که از آن برای 
پوش��ش کف و بدنه حوض و کانال آب استفاده می شود. همچنین این ماده را در عایق کاری 

پشت بام و سطح بیرونی دیوار به کار مي برند.

ج: چوب
تنه درختان خرما از چوبی محکم و مقاوم تش��کیل شده است و مقاومت بیشتری نسبت به 
سایر چوب ها دارد. در معماری گذشته، چوب به مقدار زیاد در اسکلت همه بناها مخصوصاً 
س��قف استفاده می شد، امّا امروزه طبقه متوّس��ط و پایین اقتصادی جامعه از چوب در ساخت 

خانه ها استفاده می کنند.
درخت س��پیدار یا همان صنوبر نیز در مناطق شمالی عراق به وفور یافت می شود و از نظر 
اس��تحکام، از تنه درخت خرما بهتر اس��ت و برای س��اخت در و پنجره و نما و دیوار و بالکن 
کاربُرد دارد. علت استفاده از چوب، سبک بودن بالکن و حفظ خنکی داخل اتاق در تابستان 

است.

د: آهن
در گذشته به ندرت از »آهن« استفاده می شد و آن مقدار اندک هم برای ایمن سازی خانه 
در برابر س��رقت و دس��تبرد بوده اس��ت. امّا در حال حاضر تیرآهن ها جایگزین مناسبی برای 
الوارهای چوبی اس��ت، تا جایی که از چوب نه در اس��کلت خانه، بلکه براي زینت اس��تفاده 

می شود. با روی کار آمدن آهن، به طبع کم کم معماری و کار با چوب کم رنگ شد.

ه   : مخلوط مصالح
مخلوطی از آهک و خاکستر چوب و خرده سرامیک در ساخت پایه ها و ستون ها و برای 

جلوگیری از نفوذ رطوبت در بنای ساختمان استفاده می شد.
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و: سنگ مرمر
عمدتاً وارداتی بود و جنبه زینتی داشت.

ز: بوره
یک ماده ش��یمیایی بود که به عنوان بّراق کننده به کار می رفت؛ یعنی بعد از گچ کاری و 

خشک ُشدن آن، روی گچ الیه ای از »بوره« می کشیدند.

معماری کربال در گذر تاریخ اسالم

الف: از قرن اّول هجری تا ابتدای قرن دهم
در 12 محّرم سال 61 هجري، یعنی دو روز پس از واقعه عاشورا بناي تأسیس شهر کربال 
نهاده ش��د. خانه هایی گرداگرد حرم امام حس��ین و حضرت عباس8 س��اخته شد و به مرور 
گس��ترش یافت. در سال 280 قمری چند واحد مسکونی مخصوص ُزّوار ساخته شد. در زمان 
عضدالدوله، پادش��اه ش��یعی آل  بویه برای اولین بار به دور ش��هر کربال دیواری با سه دروازه 
کش��یده شد.5 مساحت ش��هر در این زمان 2400 متر مربع بود. س��اختن این دیوار، آباداني و 
رونق اقتصادي کربال را با رکود مواجه کرد، امّا در عوض، از گزند حوادثی چون دس��تبرد و 
تخریب توّس��ط دش��منان در امان ماند.6 برای جبران این نقیصه، به دستور عضدالدوله دیلمي 

چند واحد تجاری تأسیس شد که در رفع این مشکل بسیار مؤثر بود.
در س��ال 412 قمری به دستور حس��ن بن فضل که از وزرای آل  بویه بود، دیوار وسیع تری 
برای کربال ساخته و دیوار قدیمی تخریب شد. در چهار طرف شهر چهار دروازه آهنی نصب 

گردید که به حفاظت بیشتر شهر کمک می کرد.
در س��ال 767 قمری »س��لطان اویس بهادرخان جالیری«7 به آبادانی کربال اهتمام فراوان 
داش��ت و تالش بس��یار کرد که به نوبه خود قابل توجه اس��ت. فعالیت های او رونق و آباداني 
بس��یاري برای شهر در پي داش��ت.8 اصلی ترین فنون معماری اس��المی در عصر جالیری در 
کربال به کار گرفته ش��د. سبک تزئین بناهای مذهبی با استفاده از نقش و نگار و به کار بردن 
قطعه های کوچک خاتم  کاری ش��ده و س��فال های رنگارنگ در مس��اجد و دیگر ابنیه بسیار 

شهره گردید.
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ب: از ابتدای قرن دهم هجری تا نیمه قرن چهارده
در دوره صفوی ها بنّاها و معماران و هنرمندان در تخّصص های گوناگون، از اقصی نقاط 
سرزمین های اسالمی در کربال گرد هم آمدند و گران ترین مصالح ساختمانی مثل سنگ مرمر 

و چوب های گران بها وارد کربال شد.
در س��ال 1914 می��الدی پس از جنگ جهانی اول، س��اختمان های جدی��د و خیابان های 
عریض با معماری نسبتاً جدید ساخته شد. پیش از آن در سال 1217 قمری و با تالش آیت اهلل 
سید علی طباطبائی )صاحب ریاض( سومین دیوار با شش دروازه که هر یک نامی مخصوص 

داشت، ساخته شد.

ج: از نیمه قرن چهاردهم قمری به بعد
از حدود س��ال 1330 قمری و تقریباً  همزمان با اس��تقالل نسبی دولت عراق و کوتاه شدن 
دست استعمار پیر، شیوه های معماری غربی به این کشور و به تبع به کربال راه یافت. معماری 
غرب��ی نی��ز به معناي ف��رار از کوچه های تنگ و باری��ک و پُر پیچ و خ��م و واردات مصالح 
س��اختمانی جدید مثل سیمان در ساختار معماری این ش��هر بود. در این دوره، ساختمان های 
مهّمی بنا نهاده ش��د. کاروانس��رای هندیان که »ُبُْهره ها« آن را س��اختند و ساختمان اداره آب 
و ب��رق و اداره پس��ت و کتابخانه ها و ش��هرداری به وجود آمد. همچنی��ن میدانی بزرگ در 
بین  الحرمین برای تّجمعات اهالی ش��هر کربال و زائران س��اخته شد. برای این منظور خانه های 
در مسیر تخریب شد و به جای آنها در دو طرف مغازه ها و خانه هایی ساخته شد. بازار عرب، 

بازار حسین، بازار خیمه گاه و بازار عباس در نقاط مختلف این میدان به وجود آمد.9
شهرداری کربال در طی سال های 1935 تا 1948 میالدی اقدام به ساخت خیابان کمربندی 
به دور حرم مطهر حسینی و عبّاسی نمود. از  1954 تا 1992 میالدی شهرک های متعددی در 
فواصل معینی از کربال س��اخته شد. نام های برخی از این شهرک ها عبارت است از: معلّمین، 

اسکان، حسین و عباس7، ُحّر، رمضان، شهداء، سالم انتصار و تعاون.10
در نقش��ه این ش��هرک ها صرفاً از معماری جدید استفاده ش��ده و معماری اصیل عراقی � 
اس��المی مورد توّجه قرار نگرفت. در طول دو دهه گذش��ته نیز س��اختمان هایی مخصوصاً در 

میدان بزرگ بین الحرمین ساخته شد که هیچ ارتباطی با فرهنگ اسالمی ندارد.
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در س��ال 2006 میالدی کمیته ای فنّی در کربال تأس��یس ش��د که وظیفه اش ارائه شروطی 
الزم االجرا برای طرح نقشه کش��ی بناهای جدید به دفاتر مشاوره مهندسی عراقی بود تا از آن 
پس در س��اخت ابنیه، به اصول معماری قدیم توّجه شود تا اگر همان سبک قابل اجرا نیست، 

حداقل ویژگی های آن در معماری جدید تا حّد ممکن پیاده شود.

معماری در بناهای مذهبی و فرهنگی کربال

الف: حرم مطهر امام حسین7
1. ابتدایی ترین بنای مس��ّقف به همراه گنبد، توس��ط مختار ثقفی در س��ال 66 قمری س��اخته 
ش��د. حرم امام حسین7 در ابتدا دو درب، یکی در ضلع شرقی و دیگری در ضلع جنوبی 

داشت.
2. در سال 194 قمری بنای حرم مطّهر بازسازی شد که مواد آن آجر و گچ بود.

3. در سال 242 قمری برای سومین بار ساختمان حرم بازسازی شد.
4. در سال 277 قمری سادات حسنی تعمیرات اساسی در حرم انجام دادند.

5. در سال 280 قمری دیواری دور حرم امام حسین7 ساخته شد.
6. در س��ال 363 قمری عضدالدوله بویهی چه��ار درب برای حرم تعبیه کرد و گنبد جدیدی 
برای حرم ساخت. چهار رواق در اطراف بنای اصلی ساخته شد. فضای داخلی بنا با چوب 

ساج ُسرخ مزین شد. حیاط وسیعی نیز به این سازه اضافه شد.
7. در سال 398 قمری دور تا دور حیاط دیواری کشیده شد که از چهار طرف درب داشت.

8. در دولت آل  بویه، شش��مین س��اختمان برای حرم س��اخته ش��د. این همان بنائی اس��ت که 
ابن  بطوطه در سفر به کربال آن را مشاهده و درباره آن مطالبی نوشته است.11

9. در س��ال 747 قمری برای اولین بار دو گلدس��ته برای حرم مطهر ساخته شد. در همین سال 
گنبد تجدید گردید.
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معماری کنونی حرم امام حسین127
مهم ترین و بارزترین ویژگی این حرم وس��عت و عظمت بنا و س��بک معماری آن است. 
در اط��راف روضه منّوره صحن بزرگی وجود دارد که از هر س��و ایوان هایی بر آن اِش��راف 
دارد. بر باالی هر ایوان، طاق هایی نیم  دایره س��اخته شده است. مصالح اصلی ساختمان، آجر 
و گچ اس��ت و تزئیناتی مثل طالکاری و نقره  کاری و آیینه  کاری و کاش��ی کاری روی آن را 
پوشانده است. نمای خارجی گنبد با الیه ای از طال پوشیده شده؛ به جز حاشیه آن که با کاشی 
آبی  رنگ به آیات قرآن کریم منقش اس��ت و به مانند تاجی بر س��ر گنبد خودنمایی می کند. 

نمای داخلی گنبد با آیینه و کریستال زیور بسته شده است.
بر روی قبر مطّهر صندوقی نقره ایست که دریچه ای زّرین دارد. چهار طرف ضریح چهار 
رواق بزرگ قرار گرفته اس��ت که با س��نگ مرمر پوشیده ش��ده. رواق شمالی به »رواق شاه« 
معروف بوده؛ چون قبور ش��اهان قاجار در گوش��ه آن واقع گردیده. این رواق به مانند مسجد 
اس��ت و در آن نماز اقامه می ش��ود. رواق غربی به »رواق سید ابراهیم مُجاب« در رواق سمت 

قبله به رواق »حبیب« )بن مظاهر( ُشهره است.
این چهار رواق، هشت درب دارد که به صحن مطّهر باز می شود. مهم ترین درب معروف 
به »درب طال« است که در رواق حبیب قرار گرفته و جلوی آن ایوان طال واقع شده است. قطر 
هر گلدس��ته در پایچه چهار متر اس��ت و 65 حجره دور تا دور صحن ساخته شده و مقابل هر 
یک، ایوانی کوچک وجود دارد. در اکثر این حجره ها قبور بزرگان و ُعلما و شخصیت های 

مذهبی قرار دارد و برخی نیز مقابر خانوادگی است.
حرم مطهر دارای ده درب است:

1. باب قبله: از قدیمی ترین ورودی های آستان مقّدس حسینی است.
2. باب زینبیه: این درب به تّل زینبیه« منتهی می شود.

3. باب سلطانی: سازنده این درب، یکی از سالطین عثمانی بوده است.
4. باب سدره: در ورودی این درب درخت سدری بوده که نشانه حرم مطّهر بوده است.

5. باب شهداء: به آن باب صافی و باب صحن صغیر هم می گویند.
6. باب قاضی الحاجات: به آن باب مُراد هم می گویند.
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چهار درب دیگر جدید التأسیس هستند:
7. باب رأس الحسین: این درب مقابل موضع سر مطّهر امام حسین7 است.

8. باب کرامت: این ورودی دارای طاقي هاللی ش��کل اس��ت که با کاشی کاری زیبایی 
مزین شده است.

9. باب رجاء: این درب در زاویه جنوب شرقی صحن قرار گرفته است.
10. باب صالحین: این درب در ضلع شمالی صحن گشوده شده است.

ب: حرم مطّهر حضرت ابالفضل7
این حرم دومین اثر مهم معماری اس��المی پس از حرم سیدالش��هداء7 است. اولین بنا بر 
روی مرقد مطهر در س��ال 372 قمری به دستور عضدالدوله بویهی به همراه گنبدی از آجر و 

گچ ساخته شد.13
در س��ال 683 قمری گنبد مطهر با کاش��ی آبی رنگ پوشیده ش��د و ضریحی روی مرقد 

مطهر قرار گرفت و ایوانی در ضلع قبله ساخته شد.14
در سال 1221 قمری دو گلدسته کاشی  کاری شده و در سال 1375 قمری گنبد حرم مُطاّل 
گردید.15 نقش��ه آس��تان مقدس حضرت ابالفضل7 از نظر معماری تفاوت زیادی با آس��تان 
قُدس حس��ینی ندارد؛16 تنها تفاوت در اندازه رواق ها و درب های حرم اس��ت. تفاوت دیگر، 
وجود یک کانال مستطیل شکل است که حرم مطهر عباسی را دربرگرفته و به زیرزمین یعنی 

مکانی که بدن مطهر حضرت قرار دارد، ختم می شود.17
درب های حرم مطّهر یازده باب است:
1. باب قبله: قدیمی ترین درب است.

2. باب امام حسین7.
3. باب امام حسن7: این درب و درب قبلی در بین الحرمین باز می شود.

4. باب صاحب الزمان)عج(: این درب به خیابان صاحب  الزمان باز می شود.
5. باب امام موسی کاظم7: این درب در ضلع غربی حرم مطهر قرار گرفته است.
6. باب امام محمد جواد7: این درب در ضلع شمالی حرم مطهر واقع شده است.
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7. باب امام علی هادی7: این درب در ضلع شمالی حرم واقع شده است.
8. باب علقمی: نام دیگرش باب فُرات است.

9. باب امام امیر مؤمنان7: این درب و درب قبلی در ضلع شرقی واقع شده است.
10. باب ام البنین3.

11. باب امام رضا7: این درب و درب قبلی مخصوص بانوان است.
مهمانخانه حرم مطّهر دارای سه طبقه است، زیرزمین انبار مواد غذایی، هم کف آشپزخانه 

و طبقه اّول سالن غذاخوری است.

ج: آرامگاه ها
1. آرامگاه حّر بن یزید ریاحی: به دس��تور شاه صفوی، بنایی عظیم همراه گنبدی از آجر 
و گچ در س��ال 914 قمري به ضمیمه یک حیاط برای این آرامگاه ساخته شد. چهارصد سال 
بعد آقاحسین خان همدانی گنبد را کاشی کرد.18 اکنون ضریحی از نقره بر روی مرقد مطّهر 
قرار گرفته است. در چهار طرف حیاط اتاق های کوچکی برای استراحت زائران ساخته شده 

است.19
2. آرامگاه عون بن عبداهلل: این آرامگاه در فاصله دوازده کیلومتری ش��مال شرقي کربال 
واقع شده است. در ابتدا یک رواق طوالنی با یک ورودی داشت. رواق با آجر و کاشی کاری 
تزئین شده اس��ت. صندوقی چوبی بر روی مرقد مطّهر قرار گرفته است. گنبدی به قطر شش 
مت��ر بر فراز بنا خودنمای��ی می کند. ارتفاع این گنبد هفت متر اس��ت. در چهار طرف ضریح 
مطّهر چهار درب وجود دارد که به رواقی باز می شود و دور تا دور بنای حرم را حیاطی با دو 

درب فرا گرفته است.20
3. آرام��گاه احمد ب��ن فهد حلّی: این فقیه بزرگ در س��ال 841 ق وفات یافت.21 وی در 
خیابان قبله در خانه خود به خاک سپرده شد. به دستور آیت اهلل سید محسن حکیم مرجع تقلید 
وقت، بنایی بر روی مرقد ایش��ان ساختند.22 در کنار مرقد، مدرسه ای برای طاّلب علوم دینی 

ساخته شد که به »مدرسه ابن فهد« مشهور گردید. بخشی نیز برای استراحت قرار داده شد.23
4. آرامگاه س��ید ابوهاش��م )احمد بن موس��ی(: آرامگاه این بزرگوار که به امام موس��ي 
کاظم7 منتس��ب اس��ت، در 75 کیلومتری غرب کربال واقع ش��ده اس��ت. او به سال 745 ق 
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وفات یافت. این آرامگاه دارای ضریح و صحن وسیع و ایوان های متعّدد است. گنبد با کاشی 
آبی تزئین شده است. بخشی نیز برای استراحت زائران در نظر گرفته شده است.

د: مقامات
»مقام« مکانی است که انبیا و ائمه و صحابه و اولیاء در آنها حضور داشته اند؛ حتی اگر این 
حضور به اندازه به جا آوردن یک نماز دو رکعتی بوده باش��د. در کربال 14 مقام وجود دارد 
که برخی گمنام است. مقامات دارای بناهای ساده ای هستند که برخی مانند مقام مهدی و تّل 
زینبیه ساختمانی مس��تقل دارد و برخی جزئی از یک عمارت بزرگ تر هستند. بیشتر مقامات 

از آجر و گچ ساخته شده اند و با کاشی مزین شده اند.
1. مقام امام مهدی)عج(: گفته اند که حضرت ولی عصر)عج( در این مکان نماز خوانده اند. 
در مس��یر ورودی ش��هر کربال از طرف باب بغداد قرار گرفته است. این مقام داراي صحن و 
یک غذاخوری و آش��پزخانه است. عمارت این مقام، زمینی مستطیل شکل دارد که مساحت 

آن به 400 متر مربع می رسد.
2. مقام تّل زینبیه: در ضلع غربی حرم مطّهر واقع شده است. معروف است زینب کبری3 
در روز عاش��ورا بر روی تپه ایستاده و ناظر وقایع دردناک آن روز بوده است. ساختمان مقام 
از س��طح زمین 1/5 متر باالتر است. مقام شامل دو بخش است: بخش جلویی و قسمت پشتی 

که مصلّی است.
3. خیم��ه گاه )مَُخیم(: از برجس��ته ترین آثار معماری ش��هر کربالس��ت. ن��ام قدیم محلّه، 
آل عیس��ی بوده و تا مّدتی نیز به مقام زین  العابدین7 ش��هرت داش��ته اس��ت. میرزا ابوطالب 
اصفهان��ی در بازدید خود از خیمه گاه می نویس��د: همس��ر می��رزا ش��فیع مازندرانی عمارت 
شایس��ته ای در این ج��ا بنا ک��رده اس��ت. در نزدیکی مقام نیز کاروان س��رایی ق��رار دارد که 
ب��ا فوت میرزا ش��فیع نیمه  کاره باقی ماند.24 نمای خارجی گنبد با کاش��ی آبی  رنگ پوش��یده 
 ش��ده است. در کنار دیوارهای داخلی س��اختمان اتاق های کوچکی برای قرائت قرآن کریم

 تعبیه شده است.
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ه   : مساجد
ش��هرت کربالی مُعلّی عالوه بر حرمین ش��ریفین مرهون مساجدی است که مرکز انتشار 
فرهنگ دینی بوده اس��ت. تاریخ اولین مس��جدي که در کربال س��اخته ش��د، به سال 369ق 

بازمی گردد که مسجد »رأس الحسین« نام دارد.25
ساخت مس��اجد، جدا از تأثیرات شگرف معنوی، پیشرفت و شکوفایی چشم گیري را در 
هنر معماری اس��المی به ارمغان آورد. س��بک و هنر برخی از ملّت هایی که در قلمروی اسالم 
بودند، در بروز و ظهور معماری در کربال س��هیم بوده اس��ت. با توجه به نقشه کش��ی مساجد 
در کربال ش��ناخت این تأثیرات آس��ان است. برخی از این مس��اجد از ابتدای تأسیس تاکنون 
به همان ش��کل باقی مانده اند و برخی تمام اصالت خود را به علت بازس��ازی یا بی توّجهی از 
دست داده اند و برخی مس��اجد نیز به بهانه ساماندهی مرکز شهر، تخریب شده اند. بسیاری از 

این مساجد شاهکارهای معماری اسالمي بوده اند.
مس��اجد کربال در مقایسه با مساجد ش��هرهای دیگر عراق از مساحت کمتری برخوردار 
اس��ت. سقف عمده مساجد کربال روی ستون های آجری یا سنگی یا چوبی قرار می گیرد. از 
س��تون های عمودی موازی دیوار قبله و محراب تش��کیل می شود. حیاط درونی مسجد روباز 
اس��ت که ستون هایی دور تا دور آن را احاطه کرده اس��ت. برخی مساجد به علّت کوچکی، 

حیاط ندارند؛ مخصوصاً مساجد نزدیک حرم های مطّهر.
بیش��تر مس��اجد کربال گلدس��ته ندارند. مصالح ساخت مس��اجد، آجر و گچ است. بیشتر 
مس��اجد کربال از تزئینات زیبای سرامیک برای پوش��ش درهای ورودی و دیوارهای بیرونی 
استفاده می کنند. سطح ستون ها با مرمر یا گچ پوشیده می شود. خطوط چشم نواز آیات قرآن 
کریم را به نسخ نوشته اند. چوب های کمیاب وارداتی نیز کم و بیش در مساجد دیده می شود. 
هیچ خیابان اصلی و هیچ محلّه ای در کربال نیس��ت که خالی از مس��جد باش��د. مهم تریِن آنها 

عبارت اند از:
1. مس��جد رأس الحسین: نزدیک درب س��در و در مقابل سر مقدس حضرت امام حسین7 

تأسیس شد.26
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2. مس��جد عمران بن ش��اهین: این مسجد از قدیمی ترین مساجد ش��هر کربالست که به سال 
369ق ساخته شد.27

3. مسجد سردار حسن خان: شاهکار معماری اسالمی در کربالست.28
4. مسجد میرزا شفیع  خان: میرزا شفیع، صدر اعظم فتحعلی شاه قاجار بود. این مسجد در سال 

1209ق ساخته شد.
5. مسجد ناصری: ناصرالدین شاه قاجار این مسجد را به سال 1276ق بنا نمود.

6. مسجد آقا باقر بهبهانی: مسجد کوچکی است در کوچه زعفرانی.
7. مسجد صاحب حدائق: روبه روی مسجد هندی قرار گرفته است.

8. مسجد شیخ خلف: مسجدی در خیابان سدره بود که تخریب شد.
9. مسجد شهرستانی: نزدیک باب شهداست که توسط سید مهدی شهرستانی ساخته شد.

10. مس��جد عّطارها: مقابل مدرسه س��لیمیه به سال 1210ق توسط آیت اهلل سید علی طباطبائی 
صاحب ریاض ساخته شد و در سال 1382ق به سبک معماری جدید بازسازي گردید.

11. مسجد اردبیلی: از مساجد قدیمی و بزرگ کربالست و دانشمندان مشهوری در کنار این 
مسجد به خاک سپرده شده اند.

12. مس��جد حمیدیه: به دس��تور عبدالحمید دوم پادشاه عثمانی تأس��یس شد. دارای شبستانی 
بزرگ و کتابخانه ای عمومی است.

13. مسجد عباسیه: معماری این مسجد بسیار ساده است.
14. مس��جد تهرانی: توسط س��ید صالح تهرانی در سال 1243ق ساخته ش��د. فّواره آبی براي 

خنک شدن فضای مسجد در وسط حیاط قرار داده شده است.
15. مسجد تُرک: مسجدي کوچک که به دست محمدجعفر ترک تأسیس شد.

16. مسجد حاج نصراهلل: به سال 1343ق ساخته شد.
17. مس��جد سید هاش��م فتح  اهلل: مس��جدی کوچک در محلّه باب الخان که در سال 1322ق 

تأسیس شد.
18. مسجد صافی: در کنار بازار حسین در سال 1329ق ساخته شد.
19. مسجد شهید ثانی: مسجد کوچکی است در محلّه باب ساللمه.
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20. مسجد مُخیم: مسجدی در کنار بازار مِخیم، با نمای آجری و سرامیک های رنگی.
21. مسجد کرامت: مسجدی در انتهای بازار حسین7 با نمای سرامیک های رنگی.

وجود مس��جد در ابتدا و انتهای بازار، بس��یار الهام بخش است و به این معناست که مسجد 
باید در نزدیک ترین مکان ممکن و در دس��ترس مردم باش��د. اگر مسجد فقط در یک سوی 

بازار باشد، کسبه در سوی دیگر رغبت و فرصت چندانی برای حضور در مسجد ندارند.

و( حسینیه ها
تاریخ تأس��یس اّولین حس��ینیه ، به ق��رن اّول هجری قمری بازمی گردد. حس��ینیه ها دارای 
حیاط��ی در میان بودند که دور تا دور آن اتاق هایی برای اس��تراحت مس��افران در نظر گرفته 
شده بود. سالنی هم به عنوان نمازخانه داشتند. گاهی نیز سالن هایی وسیع و مجّزا برای اجرای 

مراسم و یا دیگر اهداف وجود داشت.
در برخی حس��ینیه ها بخشی برای سکونت طالب علوم دینی و بخشی هم برای غذاخوری 
در نظر گرفته می ش��د. بسیاری از حس��ینیه ها طوری طّراحی شده اند تا زنان و مردان بتوانند از 
آن اس��تفاده کنند که این خود به دو ش��کل بود: گاهی در یک طبقه دو سالن در کنار هم امّا 
جدا پیش بینی می ش��د و گاهی در دو طبقه ساخته مي شد که همکف برای مردان و طبقه باال 

اختصاص به بانوان داشت.
در اوقات فراغِت حس��ینیه نیز طبقه فوقانی برای کارهای پژوهش��ی به کار گرفته می شد. 
حسینیه هاي کربال ساختار معماری شان را حفظ کرده اند و مصالح ساختمانی بومی در ساخت 
آنها نقش بارز دارد. از نوعی آجر برای س��اخت زیباترین تزئینات مثل طاق و گنبد و س��ایر 
اَش��کال س��اختمانی، به  ویژه در ابنیه مذهبی استفاده می ش��ود. از دهه پنجاه میالدی به بعد نیز 
س��یمان و تی��ر آهن به طور عمده به ج��ای آجر و گچ مورد بهره برداری ق��رار گرفت. دیوار 
و س��قف بیشتر حسینیه ها از داخل با گچ و کاش��ی های منقوش با آیات و روایات مزین شده 

است. مهم ترین حسینیه های کربال عبارتند از:
1. حس��ینیه تهرانیه��ا )حیدریه(: حس��ینیه ای روبه روی باب رجاء ک��ه از اهمیت فرهنگی 
بس��یاري برخوردار اس��ت. یکی از بزرگ ترین حس��ینیه هایی که از زائران پذیرائی می کند، 
این حس��ینیه است. حیدریه در سه طبقه ساخته شده: زیرزمین برای استفاده های عمومی، طبقه 
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هم کف برای برگزاری جش��ن ها و مجالس و طبقه باال با 160 اتاق برای س��کونت زائران در 
نظر گرفته ش��ده بود. صدام در جریان سرکوب انتفاضه در سال 1991 میالدی این حسینیه را 

به طور کامل تخریب کرد.
2. حسینیه فیضی: ساختمانی بسیار بزرگ دارد. مساحت آن بالغ بر ده  هزار متر مربع است. در 
وسط آن میدانی تعبیه شده و در میان آن هم مسجدی جالب ساخته شده است. در کنار مسجد 
یک آب  انبار به چش��م می خورد. در دو طبقه چهارصد اتاق و حجره ساخته شده و در هر اتاق 

یک حّمام کوچک ساخته شده است. در امتداد اتاق ها راهرویی مسّقف وجود دارد.
3. حسینیه اصفهانی ها: این حسینیه در خیابان قبله در سال 1379ق ساخته شد. دو هزار متر 
مس��احت دارد. دو حیاط روباز و در دو طبقه ش��امل دویست اتاق است و سالنی بزرگ برای 

اقامه نماز و برپایی مجالس در مناسبت ها دارد.
4. حسینیه سید محمد صالح: این حسینیه در سال 1344ق در خیابان مُخیم احداث شد. دو 
طبقه داش��ت: طبقه هم کف صحنی وسیع دارد و طبقه باال خانه »سید عبدالحسین آل طعمه« و 

کتابخانه او بوده است.
5. حسینیه حاج منن: در سال 1345ق در خیابان منتهی به منطقه »طویریج« ساخته شد.

6. حسینیه مازندرانی: در سال 1372ق پشت ساختمان خیمه گاه تأسیس شد.
7. حسینیه حائری: در سال 1345ق ساخته شد و دارای کتابخانه عمومی است. این حسینیه 

یک  طبقه  بوده و حیاط بزرگی در وسط و اتاق هایی دور تا دور آن را فرا گرفته است.29
8. حس��ینیه اوالد عامر: این حسینیه در س��ال 1375ق به سبک معماری جدید ساخته شد. 
چهارهزار متر مربع مس��احت دارد و دارای دو طبقه اس��ت. طبقه باالی مسجد و ایوان ها برای 
کارهای مدیریت مس��جد و اس��تراحت در نظر گرفته شده اس��ت. گنبد این حسینیه از لحاظ 

طّراحی و معماری، یکی از آثار بی نظیر است.

ز: مدارس
کرب��ال چندین قرن، مرکز علم و ادب و اندیش��ه بوده و در دوره ه��ای گوناگون، فقیهان 
بزرگ و دانشمندان برجسته ای در این شهر حضور داشته اند. اولین مدرسه در کربال به دستور 

عضدالدوله بویهی در سال 369ق ساخته شد که به مدرسه »عضدیه« شهره شد.
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م��دارس کربال عمدت��اً دارای صفات و ویژگی های معماری خاّصی هس��تند که با هدفی 
که برای آن س��اخته ش��ده اند، هماهنگی دارند. طّراحی آنها نشان دهنده نوعی سبک معروف 
معماری در عراق است که به علت انتسابش به شهر »حیره« که نزدیک کوفه واقع شده، سبک 

»حیری« نامیده می شود.
در این س��بک معماري، حیاط مدرس��ه نقشي چش��م گیر در بناي مدرس��ه دارد و سپس 
ایوان های مسّقف و اتاق ها و نمازخانه، راهرو و درب ورودی نسبت به حیاط سنجیده می شود. 
این سبک، نشان دهنده نظامی است که در همه بناهای اسالمی از آن پیروی شده و نیز شیوه ای 

از طّراحی بوده که براساس نیازهای زندگی اجتماعی تدارک شده است.
معموال در میان حیاط حوضی با فّواره قرار دارد که به خنکی فضای مدرسه کمک می کند 
و جلوه بصری هم دارد. نمای بیرونی شامل درهای ورودی است که گاهی پنجره هایی در آن 
تعبیه ش��ده اس��ت. در نمای بیرونی دیوار برخی مدارس دینی و روی سطح مشّخصی از آنها 

اَشکالی از آجر دیده می شود که ظاهری زیبا و جالب به این ساختمان ها داده است.
در س��اخت برخی مدارس دینی کربال از آجرهای بزرگ و گچ اس��تفاده شده است. این 
مدارس از داخل با س��رامیک رنگی و گچ که در میان آنها نوش��ته هایی از آیات قرآن کریم 
به چش��م می خورد، زینت داده ش��ده اس��ت. همچنین با ابزار زینتی گوناگ��ون مثل چوب و 
شیش��ه های رنگی پنجره ها و آش��پزخانه را جلوه می دهند. غالب م��دارس دارای حجره ها و 

اتاق هایی برای سکونت طاّلب هستند و برخی نیز از این امکان بی بهره اند.

مدارس معروف کربال
1. مدرس��ه سردار حس��ن  خان: دارای هفتاد حجره بوده است. در سال 1180ق تأسیس شده و 

دیوارهای آن با تزئینات مهندسی و نوشته های زیبایی پوشیده شده است.
2. مدرسه سید محمد مجاهد: در دو طبقه با دوازده حجره به سال 1270ق تأسیس شد.

3. مدرسه صدر اعظم نوری: در سال 1268ق تأسیس شد.
4. مدرسه زینبیه: به سال 1276ق ساخته شد.

5. مدرسه هندی: در دو طبقه و 22 حجره ساخته شد و کتابخانه ای عمومی داشت.
6. مدرسه بادکوبه: در سه طبقه و 30 حجره، با یک کتابخانه عمومی در سال 1270ق تأسیس شد.
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7. مدرسه بُقعه: در دو طبقه و 20 حجره تأسیس شد.
8. مدرسه سلیمیه: مدرسه ای کوچک در دو طبقه و 13 حجره در سال 1250ق تأسیس شد.

9. مدرسه مهدیه: در دو طبقه و 24 حجره در سال 1284ق تأسیس شد.
10. مدرس��ه میرزا کریم ش��یرازی: با فضای داخلی و وسیع و در یک طبقه و 11 اتاق در سال 

1287ق تأسیس شد.
11. مدرس��ه ابن  فهد حلّی: در زمینی وس��یع ش��امل نمازخانه و دو طبقه و چهل حجره و یک 

کتابخانه عمومی در سال 1385ق تأسیس شد.
12. مدرس��ه آیت اهلل بروجردی: س��بک معماری مدرس��ه بروجردی در ن��وع خود پدیده ای 
شکوهمند و زیباست. این مدرسه دو طبقه و 20 حجره دارد و به سال1380ق ساخته شد.

13. مدرسه شریف العلما: مدرسه ای در دو طبقه و دارای 22 حجره است.
14. مدرس��ه امام باقر7: در این مدرسه اتاق های مطالعه و اتاق خواب و استراحت جدا شده 

و دارای کتابخانه ای عمومی است. در 1381ق تأسیس شده است.
15. مدرسه حسینیه: در زمینی به مساحت 400 متر، با 28 حجره به سال 1288ق ساخته شد.

16. مدرس��ه مازندرانی: شیخ محمدمهدی مازندرانی )متوفای 1384ق( این مدرسه را تأسیس 
کرد.

17. مدرسه آیت اهلل خوئی: به دستور آیت  اهلل خوئی به سال 1395ق تأسیس شد.
18. مدرسه خطیب: به سال 1375ق در دو طبقه کالس و یک کتابخانه تأسیس شد.

19. دبستان امام صادق7: در دو طبقه و با شش کالس تأسیس شد.
20. دبیرستان امام صادق7: 1385ق سال تأسیس این مدرسه است.

21. مدرسه حافظان قرآن کریم: این مدرسه به سال 1380ق با هشت کالس تأسیس شد.

معماری در بناهای تاریخی و باستانی کربال
بناهای تاریخی ش��امل بازار، بازارچه، کاروانس��را، حمام های عمومی و خانه های قدیمی 
است که هر یک شیوه معماری خاّص خود را دارد. از نوع ساخت بناهای تاریخی می توان به 
عادت ها، سنت ها، شیوه زندگی، روابط اجتماعی، ارزش های مذهبی و جنبه های تمّدن بشری 
و شرایط جغرافیایی و اقلیمی و طبیعی آن پی بُرد. بناهای تاریخی دارای ویژگی های منحصر 
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به فردی هس��تند. این ویژگی ها حاصل مهارت های هنری جوامع اسالمی در طی قرن هاست. 
وجود گنبدهای کوچک و بزرگ نشان دهنده این مهارت در سازندگان آنهاست. تنّوع، یکی 

از عناصر اصلی تشکیل دهنده معماری این شهر بوده است.
جنبه های اقتصادی عالوه بر مراعات جنبه های هنری متأثر از شیوه های معماری )میناکاری 
تزئینات آجری، کاش��ی کاری ها و تزیینات چوبی( مورد توجه بوده اس��ت. برخی از این ابنیه 

سالم باقی مانده؛ برخی مقداری از آن مانده و برخی کاماًل از بین رفته است.

مهم ترین بناهای تاریخی کربال

الف: بازارها
بازارهای کربال یکی از مهم ترین آثار تاریخی این شهر بوده که هم نشان دهنده قدمت این 
ش��هر و هم نش��ان دهنده حجم فعالیت تجاری و بازرگانی آن است. اّولین بازار کربال در قرن 
س��وم هجری به وجود آمد. عضدالدوله در طی س��ال های 369 تا 371 قمری در بین الحرمین 
بازارهایی را ایجاد نمود.30 تعدادی از بازارها تا درب ورودی حرم های مقّدس کشیده می شد 
و زائران در برخی مس��یرها برای ورود به حرم می بایس��ت از این بازارها عبور می کردند. این 
کار به نوعی باعث درهم  آمیختگی دین و دنیا می ش��د. حتّ��ی هیئت های مذهبی نیز گاهی از 

این بازارها عبور می کردند.31
عالوه بر بازار مرکزی، بازارهای س��نتی هم وجود داش��ت که از یک سو با بازار مرکزی 
و از س��ویی دیگر با مناطق مس��کونی در ارتباط بود. بازار اصلی و مرکزی کنونی شهر کربال 
که شمال و جنوب ش��هر را از هم جدا می کند، در واقع همان دّکان های سرپوشیده ای بودند 
که در گذشته در منطقه بین الحرمین وجود داشتند. بازارهای کربال با تقسیم بندی خاص شان، 
هر یک به کار معینی اختصاص داش��تند. این تقس��یم بندی و تنّوع، یکی از ویژگی های بارز 
بازارهای اس��المی بوده است. بازارهای قدیمی ش��هر کربال مانند موزه های مردمی و اسالمی 

است که به ندرت می توان نمونه آن را در شهرهای دیگر یافت.32
بازارهای کربال از جلوه های مهم معماری و یکی از نیازهای ضروری مردم این شهر است 
که ویژگی های خاص و گس��ترش معماری آنها در توسعه این شهر و شهرهای همجوار نقش 
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داشته اس��ت. بازارهای کربال تنگ و تقریباً به خط مستقیم و بیشترشان سرپوشیده بودند تا از 
باران و آفتاب و باد در امان بمانند.33

در س��اخت این بازارها به چند اصل مهم معماری توّجه شده است؛ مثل داشتن نور کافی 
با کمترین حرارت در روز. تهویه هوای بازارها نیز به راحتی صورت می گرفت. معماری این 
بازارها به گونه ای بود که حرکت عابران و وسایل نقلیه ابتدایی به راحتی ممکن باشد.34 یکی 
دیگر از ویژگی های بازار قدیمی معماری س��اده آن، به  خصوص طاق ها و سقف های آجری 
محکم، نمای بیرونی بازار و معماری محلّی و داخلی آنها بوده است؛ امّا تعدادی از بازارهای 
مرکزی و قدیمی به دلیل بازس��ازی غیراصولی، برخی ویژگی های تاریخی مانند س��قف های 

سنتی را از دست داده اند.
عضدالدوله بویهی در س��ال 369ق حیاط کوچکی س��اخت که به صحن حرم مطّهر امام 
حس��ین7 متصل بود و سپس بازاری ساخت که از درب صحن کوچک آغاز می شد. وسط 
این بازار، به س��مت شرق منشعب و به حرم مطهر عبّاسی می رسید. این بازار سه طبقه داشت. 

این بازار به »بازار بین الحرمین« معروف شد.
در ب��ازار عباس ه��م دکان های بزرگ تری بود که در آنها ط��ال و نقره معامله می کردند؛ 
امّا بس��یاری از این بازارها در س��ال 1991 با حمله بعثی ها  ویران شد. بازار حسین مخصوص 
ف��روش کاالهای تزئینی بود، امّا در این بین، مغازه هایی ه��م بود که کاالهای متنوع دیگری 

می فروختند.35
بازار »عرب« مخصوص فروش پارچه بود. بازار »میدان« مخصوص فروش میوه و س��بزی 
و گوش��ت بود. در بازار »عالوی« برنج و حبوبات و آرد به فروش می رس��ید. بازار »نعلجیه« 
مخصوص ساخت و فروش و تعمیر کفش و نعلین بود. برخی بازارها از بین نرفتند، بلکه نقل 

مکان کردند؛ مثل بازار مُخیم، بازار باب  خان و بازار صّفارین.36

ب: بازارچه
 »بازارچه« ساختمانی بود که مغازه های مختلف در آن قرار داشت. بازارچه ها را در عربی 
»قیصریه« می گویند.37 بازارچه ها از جمله بناهای قدیمی هس��تند که ش��کل معماری شان شبیه 
کاروانس��راها بود. بازارچه ها بودند که کاالهای داخلی و وارداتی را در خود جای می دادند. 
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بازارچه های ش��هر کربال س��اختمان هایی به شکل مربّع یا مستطیل بودند و بیشتر آنها در پشت 
بازارهای مرکزی قرار داش��تند. بازارچه ها غالباً در دو طبقه س��اخته مي ش��دند. طبقه هم کف 
ش��امل یک سالن وس��یع بود. در اطراف این س��الن، مغازه های مختلفی قرار داشت که درب 
آنها به س��مت سالن باز می شد. در هر کدام از این مغازه ها اجناس تجاری مخصوصی عرضه 
مي ش��د. طاق های دایره ش��کل که از آجر و گچ س��اخته می شد، نیز بر س��ر در بعضی از این 

مغازه ها به چشم می خورد.
طبقه اّول نیز که از اتاق های مختلف تشکیل شده بود، دفاتر تجاری، انبارها و کارگاه های 
س��نتی و محلّی کفش دوزی، خیاطی و صّحافی را در خود جای می داد. در مقابل این اتاق ها 
راهرویی وجود داش��ت که به سالن طبقه هم کف مشرف بود. برخی از بازارچه ها فقط دارای 
طبق��ه هم ک��ف و متعلق به یک نفر ب��ود. در غرفه های آنها نیز اجناس متنوعی دیده می ش��د. 
درب های ورودی بازارچه ها مستقیماً به سمت بازار باز می شد و جلوی آنها درب های چوبی 

محکمی قرار داشت که در طول شب بسته بودند.
در ساخت بازارچه ها از مصالح محلّی مانند آجر و گچ استفاده می شد. برخی از بازارچه ها 
دارای سقف های آجری گنبدی شکل و بعضی دیگر سقف های چوبی داشتند که صفحه های 
فلزی روی آنها قرار گرفته بود. نور و تهویه داخلی این بازارچه نیز از طریق روزنه های اطراف 

سقف و ورودی های اصلی تأمین می شد.
اس��امی بازارچه های معروف از این قرار اس��ت: ابومعاش، حاج علی وکیل، حاج کاظم، 

حاج مهدی عّطار، حسن نصراهلل، شیخ الشریعه، حسان شعیب و رضا صّحاف.

ج: کاروانسراها
کاروانس��را جایی برای اقامت مس��افران یا کاروان های تجاری بود. این کاروانس��راها در 
دوره اس��المی پیش��رفت و رونق بس��یار داش��ت و عالوه بر ساختن کاروانس��رای بین راهی، 

کاروانسراهای کوچک تری هم داخل شهرها تأسیس شد.
»خان« یک کلمه فارس��ی بوده و »کاروان« عربی ش��ده آن اس��ت.38 کاروانسراها که در 
دوره صفوی بر تعدادشان افزوده شد، به سه دسته تقسیم می شدند: کاروانسراهای مرکز شهر، 

کاروانسراهای حومه شهر و کاروانسراهای بین شهرها.
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1. کاروانس�راهای مرکز شهر: این کاروانس��راها نزدیک بازار مرکزی ساخته می شد تا 
محّل نگه داری کاال و اجناس و اس��تراحت تاجران و مس��افران باش��د. گاه��ی حیاط آنها به 
نمایش��گاهی مبدل و اجناس در معرض خرید و فروش گذاش��ته می ش��د.39 این کاروانسراها 
معموالً در دو طبقه و دارای حیاطی وس��یع بود که در وس��ط کاروانس��را قرار داش��ت. طبقه 
هم کف از تعدادی اتاق که دور تا دور حیاط قرار می گرفتند، تشکیل می شد. در جلوی اتاق 
ه��ا نیز راهرو یا رواقی وجود داش��ت که میان اتاق ها و حیاط فاصله می انداخت. س��قف این 

رواق ها با طاق های دایره شکل که از آجر و گچ ساخته شده بود تزئین می شد.
از اتاق ه��ای این طبقه معموالً ب��ه عنوان انباری برای نگه داري کاالهای تجاری اس��تفاده 
می شد. بخشی از حیاط برای استراحت مسافران و بخشی براي بستن حیوانات مقّرر شده بود. 
طبقه اول ش��امل اتاق های متعّددی بود که محّل اسکان، اس��تراحت و خواب زائران به شمار 
می آمد. درب این اتاق ها به س��مت یک راهروی طوالنی باز می شد. این راهرو به شکل یک 
رواق و از چهار جهت مُش��رف به حیاط بود. در زیر س��قف این رواق، ستون های چوبی قرار 
داش��ت که در باالی آن کالهک تزئینی و زیبایی دیده می ش��د. س��قف رواق نیز مثل سقف 
طبقه هم کف گنبدی  شکل بود. در ساخت طبقه باال از مصالحی که معموالً سبک تر از مصالح 
طبقه هم کف بود، اس��تفاده می کردند تا بدین وسیله از فشار و سنگینی وارد بر طبقه هم کف 
بکاهند. گاهی با استفاده از سقف های موقتی حیاط را سرپوشیده می کردند تا فضای بیشتری 
برای نگه داشتن کاال فراهم شود. نور خورشید نیز از کناره های این سقف ها به فضای داخلی 
حیاط وارد می ش��د. دروازه های کاروانس��راها بلند و محکم بود و معموالً در طول شب بسته 

می ماند.40
این کاروانس��راها از نظر نقش��ه های معماری تفاوت هایی نیز با هم داش��تند. اس��امی چند 
کاروانس��رای مرکزی از این قرار اس��ت: پاش��ا، عصفور، حمید، حاج عب��اس وکیل، نقیب، 

عبدالرزاق، هندی، صالح عوید، محمد شیخ علی، حاج ابراهیم بارودی، ابن هذان.41
2. کاروانسراهای حومه شهر: این کاروانسراها از نظر معماری، هم شبیه کاروانسراهای 
مرکز شهر است و هم به نوعی شبیه کاروانسراهای بین شهری است. در وسط آنها یک حیاط 
بزرگ و دور تا دور آن اتاق هایي س��اخته مي ش��د. این کاروانس��راها دیوارها و دروازه هاي 
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بلندتري نسبت به کاروانسراهاي مرکز شهر داشتند. این کاروانسراها داراي طاق و گنبد بودند 
و در ساخت آنها نیز از گچ و آجر استفاده می شد.

3. کاروانسراهای بین شهري: این نوع کاروانسراها جلوه واقعی معماری اصیل عراق و 
به  ویژه کربالست. بیشتر آنها در مسیر بغداد، کربال و نجف قرار داشتند.42 مصالح ساخت اینها 

همان مصالح رایج بود؛ یعنی آجر و گچ و به شکل مربّع و مستطیل ساخته مي شد.
آنها برای نشانه، گنبدهایی با شکل خاّص داشتند. حیاط ها، اتاق ها و تزئینات همانند انواع 
قبلی کاروانسراهاس��ت. چند ویژگی اختصاصی در این نوع کاروانسرا می توان یافت: معموالً 
چاه آبی در وس��ط حیاط قرار داشت که آِب کاروانسرا را تأمین می کرد. در اطراف این چاه 
س��ّکویی بلند برای خواندن نماز وجود داش��ت. از دیگر ویژگی های آن می توان به وس��عت 
کاروانسرا و دیوارهای بلند آن که از چهار جهت با بُرج و بارو محافظت می شد، اشاره کرد. 
باالی این بُرج ها روزنه هایی تعبیه ش��ده بود که برای تیراندازی جهت محافظت از کاروانسرا 
اس��تفاده می شد. این کاروانس��راها ورودی ها و درب های محکم و قفل های متعّدد بودند. در 
باالی ورودی ها اتاق های مخصوصی قرار داش��ت که به مس��افران برجس��ته اختصاص داشته 

است.43
مهم ترین کاروانسراهای بین شهری اینها بودند:

1. کاروانس��رای عطیشی: این کاروانسرا در ش��مال شرق کربال واقع شده است. مستطیلی 
به طول 65 و عرض 51 متر، با دیوارهایی به ارتفاع پنج و ضخامت یک متر. پایه های بیرونی 
»عطیشی« با بُرج های بزرگی به شعاع 4/5 متر محکم شده است. در زاویه جنوب غربی، یک 
درب تعبیه ش��ده است که س��ه متر ارتفاع و دو متر عرض دارد. در باالی آن نیز طاق بزرگی 
خودنمایی می  کند. در وسط ساختمان نیز حیاط بزرگی به طول 50 و عرض 30 متر قرار دارد. 

نمای بیرونی عطیشی، با تزئینات آجری تو در تو جلوه گرفته است.44
2. کاروانس��رای نخیله: در 14 کیلومتری جنوب غربی کربال س��اخته شده و از نظر شکل 
و مصال��ح ویژگی دیگر کاروانس��راها را دارد. ویژگی دیگرش ارتفاع بس��یار بلند دیوارها و 

ورودی دو طبقه آن است.
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د: حّمام های عمومی
حّمام های عمومی، از پدیده های معماري اس��المي در قرن اول هجری هس��تند. »امانوئل 
فتح  اهلل« در نوش��ته هایش به وجود حّمام های بس��یار در کربال اشاره می کند.45 اصول معماری 
این حّمام ها برگرفته از ش��یوه مردمان فارس و تُرک اس��ت. این حّمام ها مانند س��ایر بخش ها 
ویژگی های منحصر به فردی داش��ته اند. در س��اخت این حمام ها از آجر و گچ و آهک و قیر 
س��یاه اس��تفاده می شده اس��ت. دیوار حمام بسیار ضخیم بوده و س��قف گنبدی شکل دارد.46 

حّمام های عمومی از سه قسمت تشکیل شده است:
»رخت کن«: س��الن بزرگی با هوای نسبتاً خنک که در آن نیمکت هایی از چوب یا سنگ 
مرمر برای نشستن قرار داشت. در وسط سالن، یک حوض کوچک آب به همراه یک فّواره 
دیده می شود. سقف رخت کن به شکل گنبد و روزنه دار بود. نور آفتاب از باال به سالن وارد 

می شد.
» ات��اق میانی«: مردم از رخت کن وارد اتاقی می ش��دند که به ش��کل مرب��ع یا دایره بود و 
هوایي معتدل براي تغییر دمای بدن داشت. دوش های کوچکی در آن تعبیه شده بود که آب 
س��رد و گرم به آن متّصل مي شد. کف این قسمت با س��رامیک و یک الیه قیر سیاه پوشانده 
مي شد. دیوارها تا یک متر و نیم با قیر عایق کاری شده و باالی آن با گچ سفید خالص سفید 

می شد.
» خزین��ه«: در ای��ن بخش حوض بزرگی از آب داغ قرار داش��ت. در برخی حّمام ها چند 
خزین��ه وجود داش��ت تا افراد فرصت نظافت پی��دا کنند. حمام های عمومی کربال به وس��یله 
آتش دان های��ی ک��ه در زبان محلّی به آن »کوره« می گفتند، گرم می ش��د. کوره در زیرزمیِن 

حمام مستقر بود و به وسیله هیزم روشن نگه داشته می شد.
آب حّم��ام در انبارهای بزرگی در کنار حّمام گرم می ش��د. تعدادی از این حّمام ها هنوز 
باقی اس��ت.47 فاضالب این حّمام ها در چاه هایی که براي هر حّمام، مخصوص بود،س��رازیر 

می شد. بسیاري از این حّمام ها در سال 1977م در طرح توسعه تخریب شد.
معروف ترین حمام های عمومی در کربال از این قرار است:

1. حّمام ش��ور: یکی از قدیمی ترین و مشهورترین حمام های عمومی این شهر بوده است. 
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این حّمام در قرن دهم هجری ساخته شد. نام دیگر آن حمام »مالح« است.48
2. حمام ُکبیس: تأسیس در سال 989ق.

3. حّمام شاخه: تأسیس در سال 1309ق و دارای یک حمام مستقل برای بانوان.
4. حمام مخیم: یکی از بزرگ ترین حمام های شهر کربالست.

حّمام نواب و ُشُرفی و بغدادی نیز دارای حمام مستقل برای بانوان بودند.

ه    : خانه های قدیمی
خانه های انبوه و متراکم، از ویژگي هاي شهر کربال در اطراف حرم امام حسین و ابالفضل 
العباس8 است. این خانه ها به هم چسبیده و در میانشان کوچه های پُرپیچ و خم و با بن بست 
زیاد اس��ت. دلیل ای��ن نوع معماری، روابط اجتماعی تنگاتنگ م��ردم با یکدیگر و محافظت 
از ش��هر در برابر هجوم دشمنان و درمان سرمای ش��دید زمستان و گرمای باالی تابستان بوده 

است.
معماری خانه های کربال دارای ویژگی های عربی و اس��المی بوده و با س��نت های مردمی 
و احکام ش��رعی س��ازگاری یافته اس��ت. براي نمونه  خانه ها یک یا دو طبقه ساخته مي شدند 
تا بر یکدیگر اش��راف نداش��ته باش��ند، یا این که ارتفاع دیوار خانه ها و ساختمان های نزدیک 
حرم ها از دیوار این حرم ها تجاوز نکند. »جان وارن« درباره این س��نّت ها می نویسد: »یکی از 
ویژگی های زندگی سنّتی مسلمانان این است که زندگی شخصی آنها با زندگی اجتماعی شان 

و همین طور زندگی مردان با زنان کاماًل متفاوت است«.

بخش های مختلف خانه های قدیمی 
1. حیاط: احتماالً این ش��یوه به تقلید از معماری دوره بابلی )دو هزار س��ال پیش از میالد( 
باش��د. در یکی از مناطق شهر باس��تانی »اور« در جنوب عراق خانه های مسکونی کشف شده 

است که در وسط خانه حیاط داشته است.
حیاط عنصر اصلی معماری در س��اخت خانه اس��ت. در کربال در هنگام نقشه کشی خانه 
ابتدا موقعیت حیاط مشخص می شد و سپس اتاق ها و سایر قسمت ها ساخته می شد. این، همان 
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نقش��ه خانه ها در ش��هر حیره است. خانه متش��ّکل از دو بخش اندرونی و بیرونی بود و این دو 
بخش با یک داالن از هم جدا می ش��د. حیاط مربع و مس��تطیل خانه ش��امل قسمت هایی مثل 
حوض و باغچه بود. حیاط نقش مهّمی در روش��نایی اتاق های اطراف ایفا می کرد. اتاق های 
دور تا دور حیاط، پنجره هایی داشت که تهویه طبیعی هوا را انجام می داد. سطح حیاط معموالً 
با موزائیک پوشیده می شد. این نوع معماری امکان سکونت چندین خانواده را در یک خانه 
فراهم می کرد. گاهی مس��احت زمین از 50 متر تجاوز نمی کرد، امّا از همین مقدار اس��تفاده 

بهینه می شد.49
2. درب اصلی: در گذشته عمدتاً درب ها چوبی و دارای نقش و نگار بود. گاهی قسمت 
باالیی درب را با قوس��ی از آجر و گچ س��اخته و آیاتي از قرآن کریم را روی آن می نوشتند. 
بیشتر درب های اصلی و لنگه ای، و ارتفاع آن حداکثر دو متر بود. عرض این درب ها با توّجه 
به تعداد لنگه ها متفاوت اس��ت. درب های یک  لنگه ای ی��ک متر و دو لنگه ای مجموعاً حدود 

یک و نیم متر بود. درب اصلی دارای کوبه های فلزی برای صدا کردن اهل خانه بود.50
3. راهرو: درب ورودی از طریق این راهرو به حیاط متّصل می شد. این یک ابتکار معماری 
اس��المی است که اّولین با ر در س��ال 17 قمری در کوفه و داراالماره اجرا شد. علّت ساخت 
راهرو این بود که با باز شدن درب اصلی، حیاط در معرض دید مستقیم مردم کوچه و خیابان 
قرار نگیرد. عالوه بر این، هوایی که از بیرون خانه وارد این راهرو می ش��د، خنک می گردید 

و همین محیط خنک در روزهای گرم تابستان بسیار غنیمت بوده است.51
4. ایوان: از س��ه جهت دارای دیوار و از قس��مت جلو به حیاط خانه مش��رف بوده است. 
ایوان فضای سرپوش��یده ای بود که س��قف آن معموالً به ش��کل گنبد و گاهی س��اده ساخته 
می شد. آنها که خانه های ش��ان زیرزمین نداشت، در فصل تابستان به ایوان های طبقه هم کف 

پناه می آوردند.
5. زیرزمین: )س��رداب( راه دیگر فرار از گرمای تابس��تان بود. سرداب دیوارهای ضخیم 
داش��ت و چند متر پایین تر از س��طح زمین و دارای هوای خنک بود. تهویه زیرزمین از طریق 
پنجره ها یا روزنه های کوچکی که تعبیه شده بود یا از طریق درب ورودی صورت می گرفت. 
در خانه های قدیمی، شکاف هایی عمودی در داخل دیوارها تا پشت بام ایجاد می کردند. این 
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ش��کاف ها از پشت بام خانه تا زیرزمین کشیده می شد و هوای تازه به سرداب منتقل می کرد. 
با آب پاش��ی زیرزمین، هوایی که از پشت بام وارد می شد، خنک می گردید.52 زیرزمین بیشتر 
خانه ها دارای سقفی گنبدی شکل و کفی پوشیده با موزائیک یا سرامیک بود. در فصل زمستان 

از سرداب به عنوان محل نگه داری مواد غذایی و وسایل غیرضروری استفاده می شد.
6. اتاق ه��ای معلّق: از آن جا که س��قف اتاق ه��ای طبقه باالی هم ک��ف مرتفع بود، برای 
اس��تفاده مناس��ب از این فضا اتاقک هایی را از س��قف آویزان می کردند که حدود دو متر با 
زمین فاصله داش��ت. این اتاقک ها را با بدنه چوبی محکم و س��بک می ساختند و  وسایل غیر 
ضروری در آن می گذاش��تند و جای خواب اطفال هم محس��وب می ش��د. در زبان محلّی به 
این اتاقک ها »گنجه« می گویند. گاهی نیز افراد بزرگس��ال در آن می  نشستند و بیرون را نظاره 
می کردند. پنجره این اتاقک ها طرح جالبی داشت. از درون آن همه جا پیدا بود، امّا کسی از 

بیرون نمی توانست دروِن آن را ببیند.
7. آشپزخانه: آشپزخانه یا همان »َمْطبخ« در قسمتی از خانه قرار داشت که در معرض وزش 
باد نباش��د تا دود ناشی از پخت غذا به اتاق ها منتقل شود. در باالی دیوار آشپزخانه پنجره ای 
می گذاش��تند تا دود به بیرون هدایت شود. تنوری هم برای پخت نان در زمین آشپزخانه حفر 
می کردن��د. کاربرد دیگر تنور، ایج��اد حرارت در فضا بود تا دود را ب��اال برده و از روزنه ها 

بیرون ببرد.
8. حّمام: خانه های طبقات اقتص��ادی مرفّه، عرصه پیدایش حّمام های خصوصی بود. زیر 

حّمام محلّی برای روشن کردن آتش بود تا زمین حمام گرم شود.53
9. پش��ت  بام: پش��ت  بام ها معموالً با دیواری در حدود 2 متر از یکدیگر جدا می ش��د. این 
دیوار، هم مانع دس��تبرد به خانه بود و هم اگر برای استراحت استفاده می شد، در معرض دید 

دیگر همسایگان نمی بود.
10. طارمه: در گوش��ه ای از خانه، ایوانی مس��ّقف به نام »طارمه« وجود داش��ت که محّل 

استراحت در تابستان به شمار می رفت. فضایی داالن مانند که از یک طرف باز بود.54

ویژگی های عمومی معماری در خانه های قدیمی کربال
الف: ارتفاع س��قف طبقه باالی هم کف به چهار متر می رس��ید. بدین وسیله هوای بیشتری 
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در اتاق نگه داش��ته و به هوای بیرون که در معرض تغییر و تحّول بود، کمتر نیاز می ش��د. این 
ارتفاع زیاد، سقف حیاط خانه را کمتر در معرض نور مستقیم خورشید قرار می داد و در طول 
روز، سایه بیشتری در حیاط وجود داشت و روشنایی بخش های پایین تر خانه به راحتی ممکن 

می شد.
ب: تعداد پنجره ها به   خصوص در طبقات باال بیشتر بود و نورگیر به حساب می آمد.

ج: قسمت هایی از دیوار اتاق ها را به شکل »طاقچه« درمی آوردند تا وسایل غیرضروری یا 
اشیائی که برای کودکان خطرآفرین بود را در آن  یا روی آن قرار دهند.

د: در مقاب��ل اتاق های طبقه اّول و در امتداد آنه��ا راهرویی رو به حیاط بود. در کنار این 
راهرو نرده ای چوبی یا آهنی به ارتفاع یک متر یا کمتر نصب می شد.

ه��  : طبقه هم کف معم��والً کوتاه تر از طبقه باال بود؛ امّا در ع��وض پنجره های بزرگ تری 
داشت.

و: برای ساخت سقف طبقه هم کف و باال در خانه های قدیمی کربال از مصالح سبک مثل 
چوب از درخت تبریزی و درخت خرما استفاده می شود. این تخته ها را کنار هم قرار می دادند 
و سپس با حصیرهای ساخته شده از نی روی چوب ها را می پوشاندند. برای جلوگیری از نفوذ 
آب، ی��ک الیه ِگل نرم روی آن می کش��یدند و روی آن را هم یک الیه ِگل مخلوط با کاه 
می پوش��اندند تا از ترک خوردگی سقف جلوگیری ش��ود. عالوه بر این، برای جلوگیری از 
نفوذ رطوبت، یک الیه قیر سیاه و یک سری سرامیک های مربّع شکل به کار می بردند. گاهی 
نیز از تخته های نازک اس��تفاده می شد. این تخته ها به شکل های منظم هندسی بود و کنار هم 

چیده می شد.
ز: پلّه های خانه های قدیمی کربال که برای اتّصال طبقات مختلف بود، در گوشه خانه قرار 

می گرفت و در معرض رؤیت نبود تا بانوان هنگام باال و پایین رفتن از آن دیده نشوند.
ح  : از ویژگی های بارز خانه های کربال اس��تفاده از پنجره های تزئینی با شیش��ه های رنگی 
کوچ��ک بود. ای��ن پنجره ها فقط در طبقات باال وجود داش��ت و از بیرون به داخل خانه دید 
نداش��ت. پنجره هایی هم بودند که به طور عمودی باز و بس��ته می ش��دند و میله ای جلوی آن 

می گذاشتند تا بسته نشود.
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و( قلعه ها
1. قلع��ه »اَُخیضر«: این قلعه در نقش��ه و معم��اری بی نظیر و از بناهای مهم تاریخی ش��هر 
کربالس��ت که در فاصله 50 کیلومتری جنوب غربی کربال واقع ش��ده است. در ساخت این 
قلعه از سنگ و گچ و آجر بسیار استفاده شده است. عجیب این است که هیچ نوشته تاریخی 
بر روی در و دیوار این قلعه وجود ندارد. این قلعه همچنان به ش��کل خود باقی است. از زمان 
کشف این قلعه حدود چهار قرن می گذرد. معماری این قلعه با شیوه عربی � اسالمی متفاوت 
اس��ت و ساخت آن به دوره ساس��انی بازمی گردد. برخی نیز آن را مربوط به قرن دوم هجری 
می دانند و همین نظر درس��ت اس��ت؛ چون کاوش ها نش��ان می دهد که قسمت های مختلف 
این قلعه به یک ش��یوه س��اخته شده که همان شیوه اسالمی اس��ت و مسجدی نیز در این قلعه 
وجود دارد که همزمان با س��اخت قلعه، س��اخته ش��ده و محرابی که در آن واقع شده، دارای 

ویژگی های معماری قسمت های دیگر است.
دور تا دور قلعه دیواری به ارتفاع بیست متر کشیده شده که شامل چهار بُرج اصلی است 
و این بُرج های اصلی دارای چند بُرج فرعی است. این قلعه یک بنای دفاعی محکم است که 
در ساخت آن از سنگ های موجود در اطراف قلعه و گچ استفاده شده است. قسمت هایی نیز 

با آجرهای مستطیل شکلی که متعلق به منطقه ای نزدیک کربال بوده، ساخته شده است.
قلعه اخیضر متش��کل از رواق، س��الن، ایوان، مس��جد، چند خانه، حمام و بخش نگهبانی 
است. این قلعه دروازه بزرگی دارد. دهانه طاق ورودی آن سه متر عرض دارد. این قلعه درب 
معلقی داشته که با زنجیر باز و بسته می شده است. نام این قلعه از »أخضر« به معنای سبز گرفته 
ش��ده و عمده ساختمان قلعه از سنگ های سبز ساخته شده است. جهانگرد ایتالیایی »پترو ِداّل 

والّه« اولین کسی بود که در سال 1635 میالدی از این قلعه دیدن کرد.
2. قلعه هندی: آقامحمدخان قاجار ساخت این قلعه را در چهار کیلومتری کربال آغاز کرد، 
اما با مرگ وی نیمه  تمام ماند. س��ید علی طباطبائ��ی صاحب ریاض هزینه آن را از هند تأمین 
کرد و بنایش کامل ش��د. »آصف  الدوله هندی« در ابتدای قرن س��یزدهم هجری حجره هایی 
ساخت تا زائران کربال بتوانند در آن اقامت کنند. مساحت قلعه به سه  هزار متر مربّع می رسد.

3. قلعه عطشان: این قلعه در شانزده کیلومتری غرب نخیله و سی کیلومتری جنوب غربی 
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کربال در دوره عباس��ی س��اخته ش��د. این مکان در اصل برای اس��تراحت والی منطقه اُخیضر 
در وقت س��فرش به کوفه بوده اس��ت. امروزه فقط بخشی از دیوارها و طاق هایش باقی مانده 

است.

گفته های جهانگردان
1. در 25 س��پتامبر س��ال 1604م یک جهانگرد پرتغالی به نام »پدرو تکسیرا« به کربال سفر 
کرد. وی می نویسد: »بازارهای این شهر بسیار مستحکم ساخته شده است.«55 او در جای دیگر 
می نویس��د: »این ش��هر چهارهزار خانه دارد که برخی از آنها ستون های محکمی دارند، ولی 

اکثر ُسست و فرسوده اند«.56 
2. »کارستن نیبور«57 جهانگرد آلمانی در سال 1765م یعنی حدود صد و شصت سال پس 
از تکس��یرا به کربال سفر کرد. او در بخشی از سفرنامه اش می نویسد: »اکثر خانه های این شهر 
محکم و اس��توار نیستند؛ چون از خش��ت های ِگلی ساخته شده و دیوار شهر نیز چنین است و 

زیر نور خورشید خشک شده است«.
3. »ویلیام لوفِتس« باستان شناس انگلیسی در سال 1853م به کربال سفر کرد. او در سفرنامه 
خود چنین می نویسد: »بناهای زیادی در خارج از دیوارهای شهر ساخته شده است. در اطراف 

شهر تعدادی کوره آجرپزی تعبیه شده است«.
4. »جان اش��ر« جهانگرد انگلیسی و عضو تشّکل جغرافیایی لندن در سال 1864م به کربال 
سفر کرد. او در بخشی از سفرنامه اش می نویسد: »هر وجب از خاک این شهر پُر از خانه است 

و خانه های زیادی نیز در حال ساخت است«.58
5. »ج��ان پیترز« جهانگرد آمریکایی در س��ال 1890م از کربال دیدن کرد. او می نویس��د: 
»بخش جدید کربال که بیرون دیوار ش��هر اس��ت، دارای خیابان های گس��ترده و منظم مانند 

شهرهای اروپایی است«.59
6. »امانوئل فتح اهلل امانوئل« در سال 1911م به کربال سفر کرد. او می نویسد:

کربال دارای مس��اجد زیبا، هتل های متعّدد، قصرهای باش��کوه و خانه های بسیار 
اس��ت. س��بک معماری س��اختمان های بخش قدیمی ش��هر با بخش های جدید 
متفاوت اس��ت. در بخش قدیم��ی، کوچه ها و خیابان ها تنگ و باریک اس��ت. 
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بخش قدیم از س��ه طرف با حصاری احاطه ش��ده که جنس آن از آجر است و 
ارتفاعش حدود 30 قدم می باشد. این دیوار دارای پنج دروازه است. ساختمان ها 
در نزدیکی حرم ها متراکم اس��ت. امّا منطقه جدید به ش��کل مس��تطیل و به طور 
افقی و عمودی تقسیم شده است. در منطقه جدید بناهایی اضافه شده؛ مثل دفاتر 

اداری، مدرسه، بیمارستان هشتاد تخت  خوابی و مرکز پلیس.60

1. »رزازه« دومین دریاچه بزرگ کشور عراق است 
که در یازده کیلومتري غرب کربال واقع ش��ده و 
دریاچه اي با آب ش��ور است. طول آن شصت 

کیلومتر و عرضش نصف این مقدار است.
2. »اور« یکي از مهم ترین شهرهاي متمّدن قدیمي 
»س��ومر« در ُربع اّول هزاره سوم پیش از میالد 
در 365 کیلومت��ري جنوب بغداد اس��ت که در 

سال 500 پیش از میالد متروکه شد.
3. »ورکه« از ش��هرهاي باستاني سومر و در 250 
کیلومتري جنوب بغداد و اّولین ش��هر »سومر« 
قدیمي ترین تمّدن دنیاس��ت. تا دوره اشکانیان 
نیز مسکوني بوده و پس از آن رو به افول نهاد. 
حس��ن األمین، دائرة المعارف االس��المّي، ج1، 

ص360.
4. ابراهی��م موس��وي، تزئین��ات در اماکن مقّدس، 

ص83.
5. شهري در استان انبار عراق.

6. یک میدان نفتي در اس��تان نینوا در شمال عراق 
اس��ت. در روي زمی��ن قیر به ش��کل طبیعي و 
روان وج��ود دارد و به همین دلیل به این منطقه 

»قیاره« مي گویند.

7. محمدحسن کلیددار، مدینة الحسین، ص19.
8. سفرنامه ابن بطوطه، ص233.

9. »آل جالیر« پس از »ایلخانان« بر ایران و عراق 
پادشاهي کردند و گرایش ها و اعتقادات عمیق 
ش��یعي داش��تند. حکومت آل جالیر در دوران 
أویس به اوج رس��ید و با فوت او نیز به ضعف 

گرایید و پس از مدتي منقرض شد.
10. حسین مونس، مساجد، ص99.

11. نعمت اس��ماعیل، فنون خاورمیانه در معماري 
دوره هاي اسالمي، ص47.

12. عبدال��رّزاق حس��یني، خالص��ه اي از تاری��خ 
شهرهاي عراق، ص64.

13. سلمان هادي آل طعمه، تراث کربال، ص96.
14. آرشیو ش��هرداري کربال طي سال هاي 1940 

تا 1955.
15. ابن اثیر، الکامل في التاریخ، ج9، ص295.

16. ای��ن توصیفات مربوط به س��ال 1416 قمري 
است.

17. عمادالدین اصفهاني، درباره تاریخ و جغرافیاي 
کربال، ص182.

18. عبدالرزاق مقرم، العبّاس7، ص62.

پی نوشت ها



فصلنامه فرهنگ زیارت
106

19. تراث کربال، ص68.
20. حسین علي محفوظ، موسوعه عتبات، ص158.

21. مدینة الحسین، ص63.
22. ابراهیم موسوي، جولة في االماکن المقّدسة، ص89.

ج2،  مع��ارف،  مراق��د  حرزالدی��ن،  محم��د   .23
ص142.

24. بن��ا به روایتي این م��کان مزار عون بن عبداهلل 
یکي از احفاد امام حس��ن7 است؛ چون عون 
فرزند حض��رت زینب3 مي بایس��ت در کنار 

سایر شهداي کربال باشد.
25. ش��یخ احمد حّلي از فقیهان و محّدثان امامي و 
صاحب کتاب »عّدة الّداعي و  نجاح الس��اعي« 
در آداب دعاس��ت. ش��هرت وي در اخ��الق و 

عرفان، بیش از فقه و حدیث است.
26. مراقد المعارف، ج1، ص76.

27. سلمان هادي آل طعمه، کربال في الّذاکرة، ص392.
28. میرزا ابوطالب اصفهاني، مسیر طالبي، ص283.

29. عبدالجواد کلیددار، تاریخ کربال و حائر حسین، 
ص112.

30. شیخ مفید، االرش��اد، ص243؛ این مسجد در 
طرح توسعه از میان رفت.

31. محمدباقر مجلسي، بحاراالنوار، ج4، ص320؛ 
این مسجد در طرح توسعه تخریب شد.

32. تاریخ کربال و حائر حسین7، ص112.
33. نورالدی��ن ش��اهرودي، تاریخ رک��ت علم در 

کربال، ص291.
34. همان، ص298.

35. مدینة الحسین، ص106.
36. عماد عبدالس��الم رؤوف، حضارة العراق، ج1، 

ص185.

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

38. آفاق عربیه، »اصالت شهرهاي عربي«، شماره 
یک، ص35.

39. هاشم خضیر جنائي، المدینة االسالمیة، شماره 
2، ص330.

40. محمدصادق کرباسي، دائرة المعارف الحسینیة، 
بخش مربوط به کربال.

41. کربال في الذاکرة، ص176.
42. دائرة المعارف الحسینیة، بخش مربوط به کربال.

43. کربال في الذاکرة، ص172.
44. ابن منظور، لسان العرب، ج13، ص146.

45. طارق نافع حمدان��ي، المدینة والحیاة المدنیّة، 
ج2، ص340.

46. همان، ص344.
47. کربال في الّذاکرة، ص172.

48. المدینة والحیاة المدنیّة، ج2، ص353.
49. عیسي سلمان، عمارت هاي عربي � اسالمي در 

عراق، ص3، ج1.
50. سوري، ج38، ص247.

51. مجله لغة العرب، شماره 5، ص158.
52. کربال في الذاکرة، ص171.

53. مدینة الحسین، ج2، ص99.
54. کربال في الذاکرة، ص380.

55. سلیمه عبدالرسول، المباني التراثیّة، ص24.
56. محمد مکیه، الدور والتراث الُسْکني، ص28.

57. المباني التراثیة، ص30.
58. مع��اد آلوس��ي، الممیّ��زات البارزة ف��ي البیت 

العراقي، شماره 36، ص4.
59. فریاد مصطفي، البیت العربي في العراق، ص119.

60. کربال في الذاکرة، ص406.




