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طـــرح جامـــع توســـعۀ حرمیـــن 
مقـــدس کربـــا

درآمد
نهــاد امامــت در تــداوم رســالت و والیــت انبیــا الهــی، رشــتۀ اتصــال 

انســان بــه رصاط مســتقیم و راه گشــای ســعادت دنیــا و آخــرت اســت. 

نیــاز جوامــع اســامی بــه بهره گیــری هــر چــه بیشــر از بــرکات وجــودی 

امامــان معصــوم)ع( در رشایــط پیچیدۀ فرهنگــی، اجتامعــی، اقتصادی و 

سیاســی جوامــع امــروز، اهمیتــی مضاعــف دارد.

ــدی  ــن محم ــاء دی ــان، در احی ــاران ایش ــین)ع( و ی ــام حس ــام ام قی

نقشــی یگانــه داشــته اســت. انعــکاس همیشــگی قیــام کربــا در حیــات 

معنــوی و فرهنگــی جوامــع اســامی و به خصــوص جوامــع شــیعی، امری 

انکارناپذیــر اســت.

زمینه ســازی بــرای بهره منــدی از آموزه هــای اثرگــذار، کم نظیــر و 

ــا  ــس شــیفتگان حــرت ب ــازی ان ــا و زمینه س ــۀ کرب ــاز واقع فرهنگ س

ــک رســالت رضوری اســت. ــام معصــوم، ی ــوی آن ام حــرم معن

بــا عنایــت بــه ایــن کــه زائــران آن حــرت از اقصــی نقــاط جوامــع 

اســامی و حتــی جوامــع غیرمســلامن بــه آن مــکان مقــدس رشف یــاب 

می شــوند، توســعۀ حرمیــن رشیــف کربــا چــه در مقیــاس محلــی و چــه 

ــوه می کنــد. ــی امــری مهــم جل در مقیــاس ملــی و بین امللل

رشح اقدامــات انجام شــده جهــت توســعۀ حرمیــن مقدســه در کربا و 

حــرم امــام حســین)ع( در ایــن مجــال مختــر امکان پذیــر نیســت. با این 

وجــود ســعی شــده اســت امــور، بــا توجــه بــه مقیــاس و مقطــع زمانــی 

در دو بخــش ارائــه شــود. 

ــر  ــرم مطه ــعۀ ح ــرح توس ــکل گیری ط ــۀ ش ــه تاریخچ ــش اول ب بخ

ــه در  ــاره دارد ک ــا ۱۳۸۸ش. اش ــال ۱۳۸۶ ت ــه)ع( از س ــرت اباعبدالل ح

ــال  ــر س ــد و در اواخ ــه ش ــه و ارائ ــی تهی ــابقۀ بین امللل ــک مس ــب ی قال

1388 بــه تأییــد وزارت بلدیــات عــراق رســید. بعــد از ســال ۱۳۸۸ چنــد 



ســالی در ایــن امــر وقفــه افتــاد و ادامــۀ کار مجــدداً از ســال 

۱۳۹۲ آغــاز شــد کــه در بخــش دوم، مطالــب مربوطــه ترشیح 

می گــردد. بــا توجــه بــه اینکــه هــر کار بزرگــی رصفــاً بــا حضور 

و همــکاری افــراد زیــادی امکان پذیــر اســت، در مراحــل 

مختلــف ایــن پــروژه نیــز افــراد زیــادی حضــور پیــدا کرده انــد 

ــد. ــت می کنن و فعالی

مرحلۀ اول

کار مرحلــۀ اول در ایــن طــرح خــودش در دو بخــش طراحــی 

شــد:

1. بخــش طراحــی کان کــه بیشــر از منظر شهرســازی مســائل 

توســعۀ حــرم مطهــر را مــورد توجــه قــرار می دهــد.

2. مقیــاس جــزء که در آن مســائل توســعۀ حرمین مقدســه در 

مقیــاس معــامری مــورد توجــه قــرار می گیرد.

مباحث در قالب بخش های زیر دنبال می شود:

1. تاریخچه و تحلیل وضع موجود

الف. شهر کربا

ب. مجموعۀ حرمین

ــد  ــزی و طراحــی در ســه ســطح همبســته؛ فراین 2. برنامه ری

کل بــه جــزء

ــهر  ــه و ش ــاس منطق ــی در مقی ــزی و طراح ــف. برنامه ری ال

ــا کرب

ب. برنامه ریــزی و طراحــی در مقیــاس میانــی؛ اطــراف کربای 

یم قد

ج. برنامه ریزی و طراحی توسعۀ حرمین و کربای قدیم

3. سه سطح همبسته و طراحی؛ فرایند جزء به کل

الف. مبانی اساسی در طرح جامع توسعۀ حرمین

ب. گزینه های مقدماتی

ج.  گزینۀ شامرۀ 1

د. گزینه شامرۀ 2

ه.گزینه شامرۀ 3

و. توجیه طرح و برنامۀ فیزیکی

تاریخچه و تحلیل وضع موجود
تصویــر1 وضعیــت کربــای قدیم قبــل از انتفاضۀ عــراق در 

دهــۀ ۹۰میــادی را نشــان می دهــد. در ایــن انتفاضه، شــیعیان 

قیــام کردنــد کــه بــا کشــتار بی رحامنــۀ صــدام مواجــه و منجــر 

بــه تخریــب فضــای بین الحرمیــن بــه دالیــل امنیتی شــد.

تصویــر 2 فرآینــد توســعه در شــهر کربــا در ســه مقطــع 

ــد: ــان می ده ــز را نش متامی

1. شهرکربای قدیم

2. بافت میانی

3. شهر کربای جدید

توســعۀ کربــای قدیــم در دورۀ صــدام مــورد توجــه 

ــگ  ــه بعــد از امتــام جن ــرادی ک ــود. اف ــه ب ــرار نگرفت جــدی ق

ــن امــر را  ــد، ای ــد کنن ــا بازدی ــی موفــق شــدند از کرب تحمیل

ــد. کربــای قدیــم در تصویــر  در خاطرات شــان بازگــو کرده ان

بــا رنــگ قرمــز مشــخص شــده اســت. بافــت میانــی توســعۀ 

شــهری در قســمت جنــوب آن بــا رنــگ آبــی و توســعۀ شــهر 

ــن  ــم، در جنوبی تری ــای قدی ــد مســتقل از کرب ــای جدی کرب

ــا رنــگ ســبز مشــخص شــده اســت. ایــن تصویــر  قســمت ب

نشــان می دهــد کــه کربــا در حاشــیۀ توســعه قــرار گرفتــه و 

مــورد توجــه نبــوده اســت.

تصویر1: وضعیت بخش قدیمی شهر کربا قبل از دهۀ 90 میادی

تصویر2: فرآیند توسعه در شهر کربا در سه مقطع متامیز



 اصلی تریــن اماکــن ارزشــی کــه در محــدودۀ کربــای 

قدیــم شناســایی شــده بودنــد، در تصویــر 3 مشــخص اســت. 

عــاوه بــر حــرم مطهر امــام حســین)ع( و حرم مطهــر حرت 

ابوالفضــل)ع(، عنــارص و اماکــن ارزشــمند تاریخــی و مذهبــی 

پیرامــون حرمیــن عبارت انــد از: کفیــن، خیمــه گاه، تــل زینبیه، 

مقــام حــرت علــی اصغــر)ع(، مقــام حــرت علــی اکــر)ع(، 

مقــام حــرت صاحــب  الزمان)عــج( و نهــر علقمه. الزم اســت 

تــک تــک ایــن مــوارد در هــر نــوع تصمیم گیــری بــرای طــرح 

توســعه مــورد توجــه قــرار گیــرد.

تصویــر 4 جریــان عمومــی حرکــت زائــران را در زیارت هــای 

نســبت  بیانگــر  و  می دهــد  نشــان  میلیونــی  و  عظیــم 

مراجعینــی اســت کــه از جهــات مختلــف بــرای زیــارت کربــا 

در ایــام اربعیــن و ایــام خــاص مراجعــه می کننــد. ایــن منــودار 

نشــان می دهــد کــه بیشــرین حجــم مراجعــه بــه حــرم 

مطهــر 58 درصــد از جبهــۀ جنــوب اســت. موضــوع دیگــری 

کــه قابــل توجــه اســت، محورهــای دسرســی هســتند کــه در 

بســر موجــود در جهــات مختلــف بــه ســمت حــرم حرکــت 

می کننــد. محــدوده ای کــه بیــش از بقیــۀ نقــاط مورد اســتفادۀ 

زائــران قــرار می گیــرد، بــا لکــۀ رنگــی مشــخص شــده اســت.

 در تصاویــر وضعیــت کربــا  قبــل از انتفاضــه مشــاهده 

می شــود. شــارع امــام علــی)ع( بــه عنــوان یکــی از اصلی ترین 

شــوارع کربــای قدیــم اســت. کوچه هــا و بازارچه هــا در 

حــد فاصــل دو حــرم مطهــر شــکل گرفتــه بودنــد. صحن هــا 

در اطــراف حرم هــای مطهــر بــاز هســتند. حصــار قدیمــی در 

اطــراف حرم هــای مطهــر، ســاختامن های یــک طبقــه اســت. 

بعــد از آن کــه در دورۀ صــدام فضــای بین الحرمیــن آزاد 

ــا ارتفــاع بیشــر  شــد، حصارهــای اطــراف حرم هــای مطهــر ب

بازســازی شــدند. ایــن ارتفــاع بیشــر حصارهــای اطــراف حــرم، 

ــد  ــاره هــا و دی ــد و من ــر روی منظــر گنب ــی ب ــر نامطلوب تأثی

بیرونــی حــرم باقــی گذاشــتند. در تصاویــر 7 الــی 10 وضــع 

موجــود حــرم بعــد از انتفاضــه، نشــان داده شــده اســت.

 تصاویــر، تخریــب بین الحرمیــن و بــاال بــردن جداره هــای 

 ۱۰ و   ۹ تصاویــر  می دهــد.  نشــان  را  حرم هــا  اطــراف 

پرســپکتیوهایی هســتند کــه بــا مقیــاس واقعــی ســاخته شــده 

و دیــد ناظــر را نشــان می دهــد. افزایــش ارتفــاع حصارهــای 

اطــراف حــرم تأثیــر نامطبوعــی بر پرســپکتیو شــهری حرم های 

مطهــر داشــته اســت.

تصویر  3: موقعیت اماکن مذهبی تاریخی در شهر کربا

تصویر 4: مسیر حرکت زائران در زیارت های میلیونی اربعین

تصویر 5: بافت موجود شهر کربای قدیم

تصویر6: بافت کربای قدیم پس از  تخریب بافت بین الحرمین در دورۀ صدام حسین



فرآیند تاریخی توسعۀ حرم های مطهر
 تصویــر 11 فرآینــد توســعۀ حــرم مطهــر امام حســین)ع( و 

حــرم مطهــر حــرت ابوالفضــل)ع( و رشایــط تاریخــی را کــه 

ــا رســیده، نشــان می دهــد.  ــه دســت م ــخ معــارص ب در تاری

تــا بــه اینجــا مقدمــۀ بســیار اجاملــی از وضــع موجــود شــهر 

کربــا و حرمیــن مطهــر گــزارش شــد کــه می توانــد در مجالــی 

ــان شــود. ــر بی ــه صــورت مفصل ت وســیع تر ب

بررسی کانسپت های طراحی در مقیاس شهری و کان

بــا توجــه به جایــگاه ویژه ای کــه حرم مطهــر اباعبدالله)ع( 

در عــامل تشــیع دارد، هــر نــوع اقدامــی در طرح توســعۀ شــهر 

کربــا نــه تنهــا در مقیــاس شــهر کربــا، بلکــه بایــد در مقیاس 

کشــور عــراق و فراتــر از آن در فضــای بین املللــی تصــور شــود.

بــر همیــن اســاس، اگــر قــرار باشــد یــک ســاماندهی کان 

ــه  نســبت بــه حرم هــای مطهــر طراحــی شــود، ابتــدا بایــد ب

مبــادی ورود و خــروج از کشــورهای دیگــر بــه کشــور عــراق 

و همچنیــن در مرحلــۀ دوم بــه شــوارع و زیرســاخت های 

دسرســی کــه شــهرهای مختلــف عــراق را بــه کربــا متصــل 

می کنــد، توجــه داشــت. از ایــن رو، ســاماندهی حرم هــا 

 )local( ــی ــاس محل ــاس شــهری و بعــد در مقی ــدا در مقی ابت

در محــدودۀ فضــای شــهری اطــراف حــرم و ســپس در مرحلــۀ 

ســوم بایــد موضــوع در مقیــاس فضــای بی واســطه که بــه حرم 

مطهــر مربــوط اســت، بــه صــورت هم بســته و یک پارچــه در 

مقیاس هــای مختلــف مــورد توجــه قــرار گیــرد.

 بــا در نظــر گرفــن تصویــر 13، در مقیــاس کان، اگــر 

شــوارع و محورهایــی را کــه از جهــات مختلــف بــه کربــا وارد 

ــان  ــک خیاب ــی ی ــدا پیش بین ــم، ابت می شــوند، در نظــر بگیری

کمربنــدی اهمیــت دارد کــه حرکــت جمعیــت از مبــادی 

ورودی مختلــف بــه شــهر کربا را ســاماندهی کنــد. همچنین 

خدمــات زائریــن را کــه از محورهــای مختلــف بــه شــهر کربــا 

نزدیــک می شــوند، پشــتیبانی کنــد. بــه عنــوان پیشــنهاد اولیه 

ایــن امــر مطرح شــد کــه در مبــادی ورودی قبــل از کمربندی، 

زائرشــهرها و پایانه هــای مناســبی بــا زیرســاخت های موقــت 

و دامئــی بــرای زیــارت میلیونــی مطالعــه و مــورد توجــه قــرار 

گیــرد.

ــه  ــرار دارد ک ــدی دوم ق ــدی اول، کمربن ــل کمربن در داخ

در شــعاع ۲ تــا ۴ کیلومــری از مرکــز حرم هــای مطهــر کربــا 

قابــل تصــور بــود. ایــن محــدوده، محــدوده ای اســت کــه در 
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تصویر 8: ارتباط حرمین
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تصویر 11: فرآیند توسعه و شکل گیری ساختامن حرمین، قبل از ترفیع حصار

تصویــر12: لــزوم توجــه به مســائل توســعۀ حــرم مطهــر در مقیاس 

منطقه ای و شــهری

تصویر14:پیشــنهاد بررســی و احــداث کمربنــدی شــامرۀ دو بــه فاصلــۀ دو تا 

چهــار کیلومــر در اطــراف حرم هــای مطهــر
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زیارت هــای میلیونــی بیــش از بقیــۀ قســمت های کربــا 

مــورد اســتفادۀ زائریــن قــرار می گیــرد و از لحــاظ کارکــردی و 

خدمــات مــورد نیــاز زائریــن، اهمیــت بیشــری پیــدا می کنــد. 

عــاوه بــر بحــث خدمات رســانی، بــه لحــاظ امنیــت و کنــرل، 

محــدودۀ کمربنــدی شــامرۀ دو از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار 

می شــود. کمربنــدی شــامرۀ دو مانــع ورود ترافیــک عبــوری 

ــای شــهری اطــراف می شــود. حــوزۀ ســوم،  ــه فضاه ــهر ب ش

ــا حرم هــای مطهــر  ــاط بی واســطه ب ــه ارتب حــوزه ای اســت ک

ــد. ــدا می کن پی

 در تصویــر 14 محــدودۀ کمربنــدی دوم به شــکل منــودار و 

کانســپت مشــاهده می شود.

ــداوم  ــال 1388 در ت ــه در س ــنهادی را ک ــر15  پیش  تصوی

راهردهــای فــوق در طــرح جامــع شــهر کربــا پیش بینــی و 

مطــرح شــد، نشــان می دهــد. ایــن پیشــنهاد مراحــل تصویــب 

خــود را در دولــت عــراق  طــی کــرد و در اســفند ســال 1388 

بــه امضــا وزیــر بلدیــات عــراق رســید. ایــن پیشــنهاد در طــرح 

رشکــت دیــوان نیــز در ســال 1392 بــه تصویــب رســید و  

انعــکاس پیــدا کــرد و آنهــا نیــز ایــن کانســپت را تأییــد کردنــد. 

قســمت مرکــزی کربــای قدیــم نیــز در طــرح جامــع کربــا به 

هــامن کیفیــت کــه در مســابقه پیشــنهاد شــده بــود، مــورد 

توجــه قــرار گرفــت.

اگــر بنــا باشــد طرح توســعه انجــام دهیــم، بایــد محورهای 

حرکتــی و بــه اصطــاح سلســله مراتــب تــرشف و رســیدن بــه 

ــل  ــتم های حم ــی، سیس ــف خدمات ــات مختل ــرم را از جه ح

ــرل در ســطوح مختلفــی مــورد توجــه  و نقــل، امنیــت و کن

قــرار داد. شــوارعی بین شــهری وجــود دارد کــه بــه کمربنــدی 

اولیــه می رســند. در اینجــا بایــد زیرســاخت های مناســبی در 

آســتانۀ ورود بــه شــهر کربــا معیــن شــود. شــوارع بین شــهری 

ــه  ــد ب ــرد، بای ــرار می گی ــن ق ــت زائری ــور حرک ــه روی مح ک

گونــه ای ســامان دهی شــود تــا بــه کمربنــدی شــامرۀ 2 برســد. 

از کمربنــدی شــامرۀ 2 تــا کمربنــدی شــامرۀ ۳، ســطح و 

کیفیــت خدمــات اعــم از موقــت و دامئــی از اهمیت بیشــری 

برخــوردار می شــود، چراکــه در ایــام زیارت هــای خــاص زائــران 

حداکــر مترکــز را پیــدا می کننــد. همچنیــن بــه لحــاظ امنیتــی 

اهمیــت ویــژه ای می یابــد. در داخــل کمربنــد شــامرۀ ۳، یــک 

ــای  ــهری را از فض ــای ش ــه فض ــود دارد ک ــاده وج ــد پی کمربن

ــن انفــکاک  ــی ای ــه لحــاظ امنیت ــد و ب ــی منفــک می کن زیارت
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اهمیــت بســزایی دارد. 

در تصویــر17، وضعیــت موجــود شــهر کربــا و وضعیــت 

ــود دارد؛  ــم وج ــای قدی ــراف کرب ــه در اط ــی ک ــوارع اصل ش

همچنیــن محورهــای حرکتــی کــه از جنــوب بــه ســمت 

ــل)ع( وارد  ــرت ابوالفض ــرم ح ــین)ع( و ح ــام حس ــرم ام ح

ــه ســمت حــرم  می شــود؛ محــور شــارع شــهدا کــه از رشق ب

ــام  ــن مق ــه بی ــام حســین)ع( احــداث شــده و محــوری ک ام

صاحب الزمان)عــج(، حــرم مطهــر امــام حســین)ع( و محــور 

شــارع بغــداد وجــود دارد، مشــاهده می شــود. منطبــق بــر آن، 

ــودار زیرســاخت های ارتباطــی پیشــنهادی  ــر 18، من در تصوی

ــن کانســپت نســبت  ــزی کــه در ای ــا چی ــده می شــود. تنه دی

بــه محورهــای وضــع موجــود تغییــر پیــدا کــرده اســت، محــور 

خیابــان جمهــوری در جنــوب حــرم اســت. در وضــع موجــود، 

ــام  ــرم ام ــه گاه و ح ــن خیم ــوری از بی ــان جمه ــور خیاب مح

حســین)ع( عبــور می کنــد و اگــر قــرار باشــد بــه عنــوان یــک 

محــور ســواره، خیمــه گاه را از مجموعــۀ حــرم جــدا کنیــم، بــه 

انســجام مجموعــه لطمــه زده و بــه امنیــت و آرامــش فکــری 

ــد  ــنهاد ش ــاس، پیش ــن اس ــر ای ــاند. ب ــیب می رس ــران آس زائ

خیابــان شــاملی بــه عنــوان یــک خیابــان پیــاده باقــی مبانــد و 

یکــی از شــوارع فرعــی جنوبــی بــه عنــوان جایگزیــن تعویــض 

شــود. ایــن پیشــنهاد در طــرح جامــع کربــا مــورد تأییــد قــرار 

گرفــت.

ــی در  ــاخت های ارتباط ــوان زیرس ــه عن ــه ب ــت آنچ درنهای

مقیــاس کان طــرح را شــکل مــی داد، در تــراز همکــف و 

زیرزمیــن در شــکل های 19 و 20 دیــده می شــود. بــه لحــاظ 

ترافیکــی و حمــل و نقــل بــه عنــوان زون پیــاده و زون ســواره، 

خدماتــی داخــل کمربنــدی در نظــر گرفتــه شــده اســت. 

مفصل هایــی کــه روی پیاده راه هــا قــرار دارنــد، محــل تبدیــل 

ــاده اســت. در محــدوده ای  ــه سیســتم پی سیســتم ســواری ب

فقــط ماشــین های خدماتــی امــکان عبــور دارنــد و بــه لحــاظ 

امنیتــی، زون کنــرل شــده اســت. ایــن بخش می توانــد بهرین 

خدمــات را بــه زائریــن ارائــه دهــد، زیــرا در حــوزۀ دسرســی 

ــعه از  ــرح توس ــدودۀ ط ــرد. مح ــرار می گی ــن ق ــادۀ زائری پی

طریــق یــک کمربنــد پیــادۀ ۲۰ مــری در طبقــۀ همکــف از 

بافــت شــهری جــدا شــد. عمده تریــن علــت احــداث کمربندی 

پیــاده و جــدا کــردن مجموعــۀ طــرح توســعه از بافت شــهری، 

تصویر21: نقشۀ شبکه های ارتباطی سواره و پیاده و کاربری های اطراف طرح توسعه



ــر و  ــرم مطه ــرای ح ــب ب ــی مناس ــن دسرس ــر تأمی ــاوه ب ع

مجــاوران، تأمیــن بهــر امنیــت حــرم اســت.

ــا  ــذف ی ــی ح ــرح نهای ــاال در ط ــر ب ــی از تصوی محورهای

ــر  ــق ب ــن منطب ــد. همچنی ــی مان ــی باق ــد و برخ ــاح ش اص

کمربنــد پیــاده، تونــل ســوارۀ خدماتــی اختصاصــی در طبقــۀ 

ــای  ــۀ فضاه ــل مجموع ــن تون ــد. ای ــی ش ــن پیش بین زیرزمی

زیرزمینــی در زیــر صحن هــا و ســاختامن ها را بــه هــم متصــل 

می کــرد. از ایــن طریــق، امــکان خدمات رســانی بــرای تخلیــۀ 

جمعیــت در رشایــط اضطــراری وجــود داشــت و همچنیــن بــه 

ــۀ همکــف در زیارت هــای  ــوان زیرســاخت ارتباطــی طبق عن

میلیونــی بــود. بخشــی از زیرســاخت های پیش بینی شــده 

تاکنــون احــداث شــده اســت و بقیــه در مراحل بعــدی احداث 

خواهــد شــد.

ــرح  ــوان ط ــه عن ــه ب ــزی ک ــرح کان، آن چی ــاظ ط ــه لح ب

کانســپت نهایــی شــهری در نظــر گرفتــه شــد، یــک کمربنــدی 

ســواره بــود. بعــد مفصل هــای شــهری کــه محــل تبدیــل 

سیســتم ســواره بــه پیــاده بــه شــامر می رفــت. پیاده راه هایــی 

بودنــد کــه یکــی از حرم هــا مســتقیامً در محــور بــری آنهــا 

ــن روی پیاده راه هــا  ــاز زائری ــورد نی ــات م ــرار داشــت. خدم ق

ــرم  ــه ح ــیدن ب ــل از رس ــت های ورودی قب ــد. بس ــرار گرفتن ق

روی همــۀ محورهــا پیش بینــی شــدند. بســت های ورودی 

ــر  ــه حــرم مطه ــل از تــرشف ب ــر را قب ــی زائ خدمــات مقدمات

ــای  ــال از فض ــای انتق ــال، فض ــن ح ــد. در عی ــن می کنن تأمی

شــلوغ شــهری بــه فضــای آرام و معنــوی صحن هــا بــه شــامر 

می رونــد و ســبب می شــوند زائــر بــه آرامــش درونــی دســت 

پیــدا کنــد و حضــور قلــب بــرای تــرشف بــه حــرم مطهــر بیابد.

طــرح توســعۀ حــرم در مقیــاس معــامری و حرکــت از 
جــزء بــه کل

پیــش از ایــن، نــگاه کان و شــهری بــه طــرح توســعۀ 

حــرم مطهــر اباعبداللــه)ع( مطــرح شــد و در ایــن بخــش، بــا 

نــگاه جزءنگــر از مقیــاس معــامری بــه طــرح توســعه ترشیــح 

مقدســه  اماکــن  توســعۀ  تهیــۀ طرح هــای  در  می شــود. 

موضوعاتــی مهمــی وجــود دارنــد کــه در تعییــن راهردهــای 

ــه  ــوان ب ــا می ت ــن آنه ــه مهم تری ــد. از جمل ــی اثرگذارن طراح

مقیــاس، جهت گیــری یــا هندســه، ارتفــاع نیــاز موجــود 

و موقعیــت ویــژۀ ســاختامن اشــاره کــرد. هــر کــدام از 

شــاخص های مذکــور بایــد در تهیــۀ طــرح توســعه بــه شــکلی 

ــرد. ــرار گی ــه ق ــورد توج ــب م مناس

 اولیــن موضوعــی کــه در طــرح توســعه باید مــورد توجــه قرار 

می گرفــت، موقعیــت حرم هــای مطهــر، فاصلــۀ نســبی آنهــا، 

هندســه و جهت گیــری حرم هــای مطهــر، ارتفــاع حصارهــا و 

ارتفــاع گنبدهاســت. پــس توجــه بــه متــام ویژگی هــای موجود 

حرم هــای مطهــر، نکتــۀ مبنایــی بــرای طــرح توســعه اســت.

معیــار پایــه و اساســی دیگــری کــه بایــد مــورد توجــه قــرار 

گیــرد، جهــت مقــدس قبلــه اســت. هــدف توســعه ایجــاد یــک 

فضــای مناســب عبــادی و زیارتــی اســت و قبله در شــکل گیری 

کل و اجــزای آن شــاخصی اساســی اســت. در کربــای معــا این 

ــار اول و دوم کامــاً  ــال وجــود داشــت کــه معی ــق و اقب توفی

هم راســتا بودنــد؛ یعنــی هندســه و جهــت حرم هــای مطهــر 

در راســتای قبلــه بودنــد و قبلــه می توانســت بــه عنــوان یــک 

عنــر ارزشــی مســتقل بــه ارزش هــای قبلــی اضافــه شــود.

 مطلــب ســومی کــه بســیار اهمیــت داشــت ایــن بــود کــه 

ــان  ــی در جه ــای زیارت ــیاری از فضاه ــاف بس ــا برخ در کرب

تشــیع، دو کانــون زیــارت وجــود داشــت. همچنیــن پیوند بین 

دو کانــون، بــه عنــوان پایــۀ ســوم طــرح توســعه مــورد توجــه 

ــم،  ــک مســتطیل تصــور می کردی ــا ی ــر م ــرار می گرفــت. اگ ق

از ضلــع جنوبــی حــرم حــرت ابوالفضــل)ع( تــا ضلــع شــاملی 

حــرم اباعبداللــه)ع( بــا در نظــر گرفــن جهــت قبله، عــرض این 

فضــا حــدود ۹۰ مــر بــود.

ــن  ــی بی ــور ارتباط ــک مح ــه ی ــور ک ــن تص ــاس ای ــر اس ب

ــا  ــن امــکان وجــود داشــت کــه ب ــم، ای حرم هــای مطهــر داری

ــه حرم هــای  ــی ب ــی منته ــری حرکت ــه محورهــای ب توجــه ب

مطهــر رابطــۀ تــوده و فضــا در مجموعــه را ســامان داد. طبعــاً 

محورهــای اصلــی و محورهــای بــری محــل بســت های 

ــاخته  ــای س ــا و فض ــد توده ه ــد. بای ــا بودن ورودی و صحن ه

شــده نســبت بــه محورهــای بــری و حرکتــی، در کنــار قــرار 

می گرفتنــد. ایــن کانســپت و ایــدۀ اولیــه، توســعه پیــدا کــرد و 

ــد. ــی ش ــای طراح ــی از گزینه ه ــه یک ــل ب ــت تبدی در نهای

  در ارزیابــی ایــن گزینــه می بایســت نــکات زیــر مــورد توجــه 

قــرار می گرفــت:

در ایــن گزینــه ارتبــاط بی واســطۀ موجــود بیــن حرم هــا از 

ــه از  ــی را ک ــری زائرین ــاط ب ــا ارتب ــت و صحن ه ــن می رف بی

حــرم امــام حســین)ع( خــارج می شــدند و قصــد تــرشف بــه 



تتصویر22: وضع موجود حرم مطهر امام حسین)ع( از نظر نوع معامری عنارص 

تشکیل دهنده، مقیاس و جهت پایه در طرح مورد توجه قرار می گیرد.
تصویر 23: حرم مطهر

تصویر 24: موقعیت و جهت گیری حرم مطهر امام حسین)ع( و 

حرم حرت ابوالفضل)ع(

تصویــر25: جهــت مقــدس قبلــه بــه عنــوان یکــی از مهم تریــن شــاخص های تأثیرگــذار بــر 

طــرح توســعه

تصویر26: لزوم ایجاد رابطه و هم پیوندی بین حرم های مطهر امام حسین)ع( 

و حرم حرت ابوالفضل)ع( در طرح توسعه

تصویر27: ساماندهی توده و فضا در طرح توسعه با توجه به ساختامن حرم های مقدسه 

و محورهای بری حرکتی

تصویر 28: سلسه مراتب دسرسی به حرمین از طریق محورهای 

ورودی به حرم

 تصویر 30: کاربری های زیرزمینی گزینۀ شامرۀ یک تصویر 29: طرح کلی گزینۀ شامرۀ یک



 تصویر31: مقطع نهایی گزینۀ شامرۀ یک

تصویر 33: پرسپکتیوهای گزینۀ شامرۀ یک تصویر32: دید هوایی گزینۀ شامرۀ یک

ــی  ــی و عرض ــور طول ــه روی مح ــای مقدس ــامرۀ دو حرم ه ــۀ ش ــر 34: در گزین تصوی

ــدند. ــع می ش ــن واق ــن بین الحرمی صح

تصویر 35: طرح مجموعه، گزینۀ شامرۀ دو

تصویــر 37: بازســازی نهــر علقمــه و طراحــی مظهــر نهــر علقمه بــه عنوان منــاد مکانی تصویر 36: دید هوایی گزینۀ دوم

کــه حــرت ابوالفضــل)ع( بــرای آوردن آب وارد نهر شــدند.



حــرم حــرت ابوالفضــل)ع( داشــتند، تقطیــع می کــرد. 

دومیــن اشــکال ایــن بــود کــه بــا ایــن گزینــه، دو حــرم از 

ــرار  ــارن ق ــوازن و متق ــه صــورت مت جهــت هندســه کامــاً ب

می گرفتنــد و سلســله مراتــب در طــرح انعــکاس پیــدا منی کرد. 

اشــکال دیگــر ایــن بــود کــه فضاهــای بــاز ایجــاد شــده، بیــش 

از حــد کشــیده و طوالنــی  می شــدند و تناســبات مناســبی بــه 

ــه ایــن جهــت، گزینه هــای دیگــری مــورد  دســت منی آمــد. ب

بررســی قــرار گرفتنــد.

گزینۀ شامرۀ 2
ــی وجــود داشــت. روی  ــک صحــن اصل ــه ی ــن گزین  در ای

محــور طولــی آن کــه ارزش بیشــری دارد، رسدر ورودی حــرم 

مطهــر حــرت امام حســین)ع( و روی محور عرضــی آن، حرم 

مطهــر حــرت ابوالفضــل)ع( واقــع می شــود.

ــرد. در  ــدا ک ــعه پی ــامرۀ ۲ توس ــۀ ش ــا، گزین ــن مبن ــر ای ب

مجمــوع بیــش از 15 گزینــه طراحــی و ارزیابــی شــد کــه در 

ــر  ــق تصوی ــم. مطاب ــاره می کنی ــر اش ــوارد مهم ت ــه م ــا ب اینج

ــی، حــرم حــرت  ــن، دو صحــن جانب 35، صحــن بین الحرمی

ابوالفضــل)ع(، حــرم حــرت امــام حســین)ع( بــا ســه صحــن 

جانبــی در شــامل، غــرب و جنــوب و صحن هــای شــاملی 

و رشقــی حــرم حــرت ابوالفضــل)ع( پیش بینــی شــده و 

ــرار  ــی ق در ابعــاد شــهری و معــامری مــورد بررســی و ارزیاب

ــر36( ــت. )تصوی گرف

 

مظهر علقمه
یکــی از نــکات مهــم در طــرح توســعۀ حرم هــای مقدســۀ 

کربــا ایــن اســت کــه در ماجــرای کربــا، نــکات و کانون هــای 

ارزشــمندی وجــود دارد و جــای جــای ایــن رسزمیــن نشــانگر 

ــع، داســتان  ــن وقای ــی از ای رخدادهــای روز عاشوراســت. یک

ــا  ــوع ب ــن موض ــت. ای ــل)ع( اس ــرت ابوالفض آب آوردن ح

ــن »مظهــر  ــی نهــر علقمــه و طــرح ســاختامن منادی بازآفرین

علقمــه« در طــرح مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت. در رشایــط 

ــۀ حــدود ۶۰۰ مــری شــامل  ــر حســینی در فاصل موجــود نه

حــرم وجــود دارد، امــا اثــری از نهــر علقمــه نیســت. کوچــه ای 

در شــامل رشقــی حــرم حــرت ابوالفضــل)ع( بــا عنــوان 

کوچــۀ علقمــه وجــود دارد. بــا توجــه بــه شــواهد، موقعیــت 

تقریبــی نهــر علقمــه، در شــامل رشقــی حــرم مطهــر حــرت 

ابوالفضــل)ع( مشــخص شــد و با منشــعب کــردن یــک جریان 

آب از نهــر حســینی، نهــر علقمــه در طــرح بازآفرینــی شــد.

در مظهــر علقمــه، دو دســت داریــم کــه از آنهــا آب 

ــاد  ــی ایج ــزد، جریان ــت ها می ری ــه از دس ــی ک ــزد. آب می ری

می کنــد کــه از یــک فضــای نخلســتانی عبــور کــرده و از کفین 

دســت راســت حرکــت می کنــد و وارد صحــن علقمه می شــود. 

ســپس از ایــن صحــن عبــور کــرده و بــه کفیــن دســت چــپ 

رفتــه و از آنجــا در ضلــع جنوبــی حرم حــرت ابوالفضــل)ع(، 

در یــک بســر شــنی فــرو مــی رود. بــه ایــن ترتیــب عنــارص 

را  ابوالفضــل)ع(  حــرت  آوردن  آب  داســتان  معــامری، 

ــد. ــازی می کنن بازس

 

خیمه گاه
موضــوع بعــدی خیمــه گاه و ارتبــاط آن بــا مقــام و مقتــل 

اســت. تصــور اولیــه ایــن بــود کــه بتوانیــم خیمــه گاه را منــادی 

ــه گاه و حــرم  ــان خیم ــرار داده و می ــۀ خیمه هــا ق از مجموع

مطهــر ارتبــاط پیوســته برقــرار کنیــم. در ایــن کانســپت، 

خیمــه گاه، تــل زینبیــه، مقتــل و حــرم مطهــر حــرت امــام 

حســین)ع( بــه عنــوان یــک مجموعــه تصــور شــدند.

گزینۀ شامرۀ 3
گزینــۀ 2 هــم نقــد شــد. اصلی تریــن نقــدی کــه بــر ایــن 

ــرم  ــراف ح ــردش در اط ــه گ ــود ک ــن ب ــد ای ــه وارد می ش گزین

امــام حســین)ع( از محــدودۀ حرم خــارج و وارد فضای شــهری 

ــه  ــه ب ــا توج ــود. ب ــرم نب ــاز ح ــخ گوی نی ــن پاس ــد و ای می ش

نتایــج گزینه هــای قبلــی، گزینــۀ نهایــی بــه رشح زیــر، طراحی 

و پیشــنهاد شــد.

تصویــر 43 طرحــی اســت کــه در مســابقۀ ســال ۱۳۸۸ بــه 

عنــوان طــرح توســعۀ اطــراف حــرم مطهــر امــام حســین)ع( 

برنــده و در وزارت بلدیــات بــه تصویــب رســید. در ایــن طرح، 

ــۀ  ــد. هم ــاط دارن ــرم ارتب ــا ح ــطه ب ــا بی واس ــۀ صحن ه هم

محورهــای بســت ورودی و محورهــای بــری و حرکتی ارتباط 

بی واســطه و دیــد مســتقیم روی گنبــد مطهــر دارنــد. گنبــد 

مســجد جامــع کربــا اگرچــه بــه لحــاظ مقیــاس بــزرگ اســت، 

امــا گنبــد آن خفتــه طراحــی شــده اســت و روی هیــچ کــدام 

از محورهــای بــری حرم هــای مطهــر قــرار منی گیــرد. یعنــی 

زائــر در هــر جایــی بخواهــد حــرم را مشــاهده کنــد، همــراه 



آن، گنبــد مســجد جامــع را منی بینــد، زیــرا از نظــر بــری در 

موقعیتــی کــور و دور از نظــر قــرار گرفتــه اســت. مکان یابــی 

مســجد جامــع بــه نحــوی اســت کــه در کل فضاهــای بــاز و 

بســتۀ حــرم می تــوان منــاز جامعــت واحــدی را برگــزار کــرد.

ــر  ــد. در تصوی ــان می ده ــی را نش ــرح نهای ــر 44 ط تصوی

48، صحــن بین الحرمیــن، رسدر جدیــد حــرم امــام حســین)ع(، 

ــا جابه جایــی رسدر نســبت بــه گنبــد  گنبــد و مناره هــا کــه ب

بــه خوبــی تشــخص یافته انــد و در تصویــر 49، رسدر ورودی 

ــده می شــود. ــن دی مســجد جامــع از صحــن بین الحرمی

ــای  ــرشده از کاره ــیار ف ــی بس ــد، گزارش ــرح ش ــه مط آنچ

انجــام شــده ســال های ۱۳۸۶ تــا ۱۳۸۸ اســت.

تصویر40: سایت پان گزینۀ شامرۀ دو

تصویر 42: طرح توسعۀ پیشنهادی حرم های مقدسه در مقیاس شهریتصویر 41: فضای اصلی گزینۀ شامرۀ دو

تصویــر 38: طــرح وارۀ پیشــنهادی بــرای بازســازی خیمــه گاه، باتوجــه بــه رابطــۀ 

ــل ــه و مقت ــل زینبی ــه گاه، ت خیم

از صحن بین الحرمین به حرم  تصویر 39:گزینۀ شامرۀ دو، دیدهای مختلف 

حرت امام حسین)ع( و حرم حرت ابوالفضل)ع(



تصویر 45: دیدهای سه بعدی از طرح پیشنهادی

تصویر 46: دیدهای سه بعدی از طرح پیشنهادی

تصویر44: سایت پان پیشنهادی برای طرح توسعۀ حرمین مقدسه در کربا تصویر 43: طرح توسعۀ حرم ها در گزینۀ نهایی. در گزینۀ نهایی تداوم 

راهروهای رسپوشیده در شامل و جنوب صحن بین الحرمین



تصویر 47: پیش بینی چر و پوشش های سبک در صحن های جدید

تصویر 48:دید از صحن بین الحرمین به حرم مطهر امام حسین)ع(

تصویر49: دید به مسجد جامع کربا از صحن بین الحرمین که در طرح های نهایی مناره های آن حذف گردید.


