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درآمد

نهــاد امامــت در تــداوم رســالت و والیــت انبیــا الهــی ،رشــتۀ اتصــال
انســان بــه رصاط مســتقیم و راهگشــای ســعادت دنیــا و آخــرت اســت.
نیــاز جوامــع اســامی بــه بهرهگیــری هــر چــه بیشــر از بــرکات وجــودی
امامــان معصــوم(ع) در رشایــط پیچیدۀ فرهنگــی ،اجتامعــی ،اقتصادی و
سیاســی جوامــع امــروز ،اهمیتــی مضاعــف دارد.
قیــام امــام حســین(ع) و یــاران ایشــان ،در احیــاء دیــن محمــدی
نقشــی یگانــه داشــته اســت .انعــکاس همیشــگی قیــام کربــا در حیــات
معنــوی و فرهنگــی جوامــع اســامی و بهخصــوص جوامــع شــیعی ،امری
انکارناپذیــر اســت.
زمینهســازی بــرای بهرهمنــدی از آموزههــای اثرگــذار ،کمنظیــر و
فرهنگســاز واقعــۀ کربــا و زمینهســازی انــس شــیفتگان حــرت بــا
حــرم معنــوی آن امــام معصــوم ،یــک رســالت رضوری اســت.
بــا عنایــت بــه ایــن کــه زائ ـران آن حــرت از اقصــی نقــاط جوامــع
اســامی و حتــی جوامــع غیرمســلامن بــه آن مــکان مقــدس رشفیــاب
میشــوند ،توســعۀ حرمیــن رشیــف کربــا چــه در مقیــاس محلــی و چــه
در مقیــاس ملــی و بیناملللــی امــری مهــم جلــوه میکنــد.
رشح اقدامــات انجامشــده جهــت توســعۀ حرمیــن مقدســه در کربال و
حــرم امــام حســین(ع) در ایــن مجــال مختــر امکانپذیــر نیســت .با این
وجــود ســعی شــده اســت امــور ،بــا توجــه بــه مقیــاس و مقطــع زمانــی
در دو بخــش ارائــه شــود.
بخــش اول بــه تاریخچــۀ شــکلگیری طــرح توســعۀ حــرم مطهــر
حــرت اباعبداللــه(ع) از ســال  ۱۳۸۶تــا ۱۳۸۸ش .اشــاره دارد کــه در
قالــب یــک مســابقۀ بیناملللــی تهیــه و ارائــه شــد و در اواخــر ســال
 1388بــه تأییــد وزارت بلدیــات عـراق رســید .بعــد از ســال  ۱۳۸۸چنــد
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ســالی در ایــن امــر وقفــه افتــاد و ادامــۀ کار مجــدداً از ســال
 ۱۳۹۲آغــاز شــد کــه در بخــش دوم ،مطالــب مربوطــه ترشیح
میگــردد .بــا توجــه بــه اینکــه هــر کار بزرگــی رصفـاً بــا حضور
و همــکاری افــراد زیــادی امکانپذیــر اســت ،در مراحــل
مختلــف ایــن پــروژه نیــز افـراد زیــادی حضــور پیــدا کردهانــد
و فعالیــت میکننــد.
مرحلۀ اول
کار مرحلــۀ اول در ایــن طــرح خــودش در دو بخــش طراحــی
شــد:
 .1بخــش طراحــی کالن کــه بیشــر از منظر شهرســازی مســائل
توســعۀ حــرم مطهــر را مــورد توجــه قـرار میدهــد.
 .2مقیــاس جــزء که در آن مســائل توســعۀ حرمین مقدســه در
مقیــاس معــاری مــورد توجــه قـرار میگیرد.
مباحث در قالب بخشهای زیر دنبال میشود:
 .1تاریخچه و تحلیل وضع موجود
الف .شهر کربال
ب .مجموعۀ حرمین
 .2برنامهریــزی و طراحــی در ســه ســطح همبســته؛ فراینــد
کل بــه جــزء
الــف .برنامهریــزی و طراحــی در مقیــاس منطقــه و شــهر
کربــا
ب .برنامهریــزی و طراحــی در مقیــاس میانــی؛ اطـراف کربالی
قد یم
ج .برنامهریزی و طراحی توسعۀ حرمین و کربالی قدیم
 .3سه سطح همبسته و طراحی؛ فرایند جزء به کل
الف .مبانی اساسی در طرح جامع توسعۀ حرمین
ب .گزینههای مقدماتی
ج .گزینۀ شامرۀ 1
د .گزینه شامرۀ 2
ه.گزینه شامرۀ 3
و .توجیه طرح و برنامۀ فیزیکی

تصویــر  2فرآینــد توســعه در شــهر کربــا در ســه مقطــع
متامیــز را نشــان میدهــد:
 .1شهرکربالی قدیم
 .2بافت میانی
 .3شهر کربالی جدید
توســعۀ کربــای قدیــم در دورۀ صــدام مــورد توجــه
جــدی ق ـرار نگرفتــه بــود .اف ـرادی کــه بعــد از امتــام جنــگ
تحمیلــی موفــق شــدند از کربــا بازدیــد کننــد ،ایــن امــر را
در خاطراتشــان بازگــو کردهانــد .کربــای قدیــم در تصویــر
بــا رنــگ قرمــز مشــخص شــده اســت .بافــت میانــی توســعۀ
شــهری در قســمت جنــوب آن بــا رنــگ آبــی و توســعۀ شــهر
کربــای جدیــد مســتقل از کربــای قدیــم ،در جنوبیتریــن
قســمت بــا رنــگ ســبز مشــخص شــده اســت .ایــن تصویــر
نشــان میدهــد کــه کربــا در حاشــیۀ توســعه قـرار گرفتــه و
مــورد توجــه نبــوده اســت.

تصویر :1وضعیت بخش قدیمی شهر کربال قبل از دهۀ  90میالدی

تاریخچه و تحلیل وضع موجود

تصویــر 1وضعیــت کربــای قدیم قبــل از انتفاضۀ عـراق در
دهــۀ ۹۰میــادی را نشــان میدهــد .در ایــن انتفاضه ،شــیعیان
قیــام کردنــد کــه بــا کشــتار بیرحامنــۀ صــدام مواجــه و منجــر
بــه تخریــب فضــای بینالحرمیــن بــه دالیــل امنیتی شــد.

تصویر :2فرآیند توسعه در شهر کربال در سه مقطع متامیز

تصویر  :3موقعیت اماکن مذهبی تاریخی در شهر کربال

تصویر  :4مسیر حرکت زائران در زیارتهای میلیونی اربعین

تصویر  :5بافت موجود شهر کربالی قدیم

تصویر :6بافت کربالی قدیم پس از تخریب بافت بینالحرمین در دورۀ صدام حسین

اصلیتریــن اماکــن ارزشــی کــه در محــدودۀ کربــای
قدیــم شناســایی شــده بودنــد ،در تصویــر  3مشــخص اســت.
عــاوه بــر حــرم مطهر امــام حســین(ع) و حرم مطهــر حرضت
ابوالفضــل(ع) ،عنــارص و اماکــن ارزشــمند تاریخــی و مذهبــی
پیرامــون حرمیــن عبارتانــد از :کفیــن ،خیمـهگاه ،تــل زینبیه،
مقــام حــرت علــی اصغــر(ع) ،مقــام حــرت علــی اکــر(ع)،
مقــام حــرت صاحــبالزمان(عــج) و نهــر علقمه .الزم اســت
تــک تــک ایــن مـوارد در هــر نــوع تصمیمگیــری بـرای طــرح
توســعه مــورد توجــه قـرار گیــرد.
تصویــر  4جریــان عمومــی حرکــت زائـران را در زیارتهــای
عظیــم و میلیونــی نشــان میدهــد و بیانگــر نســبت
مراجعینــی اســت کــه از جهــات مختلــف بـرای زیــارت کربــا
در ایــام اربعیــن و ایــام خــاص مراجعــه میکننــد .ایــن منــودار
نشــان میدهــد کــه بیشــرین حجــم مراجعــه بــه حــرم
مطهــر  58درصــد از جبهــۀ جنــوب اســت .موضــوع دیگــری
کــه قابــل توجــه اســت ،محورهــای دسرتســی هســتند کــه در
بســر موجــود در جهــات مختلــف بــه ســمت حــرم حرکــت
میکننــد .محــدودهای کــه بیــش از بقیــۀ نقــاط مورد اســتفادۀ
زائ ـران ق ـرار میگیــرد ،بــا لکــۀ رنگــی مشــخص شــده اســت.
در تصاویــر وضعیــت کربــا قبــل از انتفاضــه مشــاهده
میشــود .شــارع امــام علــی(ع) بــه عنـوان یکــی از اصلیترین
شــوارع کربــای قدیــم اســت .کوچههــا و بازارچههــا در
حــد فاصــل دو حــرم مطهــر شــکل گرفتــه بودنــد .صحنهــا
در اطـراف حرمهــای مطهــر بــاز هســتند .حصــار قدیمــی در
اط ـراف حرمهــای مطهــر ،ســاختامنهای یــک طبقــه اســت.
بعــد از آن کــه در دورۀ صــدام فضــای بینالحرمیــن آزاد
شــد ،حصارهــای اط ـراف حرمهــای مطهــر بــا ارتفــاع بیشــر
بازســازی شــدند .ایــن ارتفــاع بیشــر حصارهــای اطـراف حــرم،
تأثیــر نامطلوبــی بــر روی منظــر گنبــد و منــاره هــا و دیــد
بیرونــی حــرم باقــی گذاشــتند .در تصاویــر  7الــی  10وضــع
موجــود حــرم بعــد از انتفاضــه ،نشــان داده شــده اســت.
تصاویــر ،تخریــب بینالحرمیــن و بــاال بــردن جدارههــای
اطــراف حرمهــا را نشــان میدهــد .تصاویــر  ۹و ۱۰
پرســپکتیوهایی هســتند کــه بــا مقیــاس واقعــی ســاخته شــده
و دیــد ناظــر را نشــان میدهــد .افزایــش ارتفــاع حصارهــای
اطـراف حــرم تأثیــر نامطبوعــی بر پرســپکتیو شــهری حرمهای
مطهــر داشــته اســت.

فرآیند تاریخی توسعۀ حرمهای مطهر

تصویــر  11فرآینــد توســعۀ حــرم مطهــر امام حســین(ع) و
حــرم مطهــر حــرت ابوالفضــل(ع) و رشایــط تاریخــی را کــه
در تاریــخ معــارص بــه دســت مــا رســیده ،نشــان میدهــد.
تــا بــه اینجــا مقدمــۀ بســیار اجاملــی از وضــع موجــود شــهر
کربــا و حرمیــن مطهــر گـزارش شــد کــه میتوانــد در مجالــی
وســیعتر بــه صــورت مفصلتــر بیــان شــود.
بررسی کانسپتهای طراحی در مقیاس شهری و کالن
بــا توجــه به جایــگاه ویژهای 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 عـراق و فراتــر از آن در فضــای بیناملللــی تصــور شــود.
بــر همیــن اســاس ،اگــر قـرار باشــد یــک ســاماندهی کالن
نســبت بــه حرمهــای مطهــر طراحــی شــود ،ابتــدا بایــد بــه
مبــادی ورود و خــروج از کشــورهای دیگــر بــه کشــور عـراق
و همچنیــن در مرحلــۀ دوم بــه شــوارع و زیرســاختهای
دسرتســی کــه شــهرهای مختلــف ع ـراق را بــه کربــا متصــل
میکنــد ،توجــه داشــت .از ایــنرو ،ســاماندهی حرمهــا
ابتــدا در مقیــاس شــهری و بعــد در مقیــاس محلــی ()local
در محــدودۀ فضــای شــهری اطـراف حــرم و ســپس در مرحلــۀ
ســوم بایــد موضــوع در مقیــاس فضــای ب یواســطه که بــه حرم
مطهــر مربــوط اســت ،بــه صــورت همبســته و یکپارچــه در
مقیاسهــای مختلــف مــورد توجــه ق ـرار گیــرد.
بــا در نظــر گرفــن تصویــر  ،13در مقیــاس کالن ،اگــر
شـوارع و محورهایــی را کــه از جهــات مختلــف بــه کربــا وارد
میشــوند ،در نظــر بگیریــم ،ابتــدا پیشبینــی یــک خیابــان
کمربنــدی اهمیــت دارد کــه حرکــت جمعیــت از مبــادی
ورودی مختلــف بــه شــهر کربال را ســاماندهی کنــد .همچنین
خدمــات زائریــن را کــه از محورهــای مختلــف بــه شــهر کربــا
نزدیــک میشــوند ،پشــتیبانی کنــد .بــه عنـوان پیشــنهاد اولیه
ایــن امــر مطرح شــد کــه در مبــادی ورودی قبــل از کمربندی،
زائرشــهرها و پایانههــای مناســبی بــا زیرســاختهای موقــت
و دامئــی بـرای زیــارت میلیونــی مطالعــه و مــورد توجــه قـرار
گیــرد.
در داخــل کمربنــدی اول ،کمربنــدی دوم قــرار دارد کــه
در شــعاع  ۲تــا  ۴کیلومــری از مرکــز حرمهــای مطهــر کربــا
قابــل تصــور بــود .ایــن محــدوده ،محــدودهای اســت کــه در
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زیارتهــای میلیونــی بیــش از بقیــۀ قســمتهای کربــا
مــورد اســتفادۀ زائریــن قـرار میگیــرد و از لحــاظ کارکــردی و
خدمــات مــورد نیــاز زائریــن ،اهمیــت بیشــری پیــدا میکنــد.
عــاوه بــر بحــث خدماترســانی ،بــه لحــاظ امنیــت و کنــرل،
محــدودۀ کمربنــدی شــارۀ دو از اهمیــت ویــژهای برخــوردار
میشــود .کمربنــدی شــارۀ دو مانــع ورود ترافیــک عبــوری
شــهر بــه فضاهــای شــهری اط ـراف میشــود .حــوزۀ ســوم،
حــوزهای اســت کــه ارتبــاط ب یواســطه بــا حرمهــای مطهــر
پیــدا م یکنــد.
در تصویــر  14محــدودۀ کمربنــدی دوم به شــکل منــودار و
کانســپت مشــاهده میشود.
تصویــر 15پیشــنهادی را کــه در ســال  1388در تــداوم
راهربدهــای فــوق در طــرح جامــع شــهر کربــا پیشبینــی و
مطــرح شــد ،نشــان میدهــد .ایــن پیشــنهاد مراحــل تصویــب
خــود را در دولــت عـراق طــی کــرد و در اســفند ســال 1388
بــه امضــا وزیــر بلدیــات عـراق رســید .ایــن پیشــنهاد در طــرح
رشکــت دیــوان نیــز در ســال  1392بــه تصویــب رســید و
انعــکاس پیــدا کــرد و آنهــا نیــز ایــن کانســپت را تأییــد کردنــد.
قســمت مرکــزی کربــای قدیــم نیــز در طــرح جامــع کربــا به
هــان کیفیــت کــه در مســابقه پیشــنهاد شــده بــود ،مــورد
توجــه قـرار گرفــت.
اگــر بنــا باشــد طرح توســعه انجــام دهیــم ،بایــد محورهای
حرکتــی و بــه اصطــاح سلســله مراتــب تــرف و رســیدن بــه
حــرم را از جهــات مختلــف خدماتــی ،سیســتمهای حمــل
و نقــل ،امنیــت و کنــرل در ســطوح مختلفــی مــورد توجــه
قـرار داد .شـوارعی بینشــهری وجــود دارد کــه بــه کمربنــدی
اولیــه میرســند .در اینجــا بایــد زیرســاختهای مناســبی در
آســتانۀ ورود بــه شــهر کربــا معیــن شــود .شـوارع بینشــهری
کــه روی محــور حرکــت زائریــن قــرار میگیــرد ،بایــد بــه
گونـهای ســاماندهی شــود تــا بــه کمربنــدی شــارۀ  2برســد.
از کمربنــدی شــارۀ  2تــا کمربنــدی شــارۀ  ،۳ســطح و
کیفیــت خدمــات اعــم از موقــت و دامئــی از اهمیت بیشــری
برخــوردار میشــود ،چراکــه در ایــام زیارتهــای خــاص زائـران
حداکــر مترکــز را پیــدا میکننــد .همچنیــن بــه لحــاظ امنیتــی
اهمیــت ویــژهای مییابــد .در داخــل کمربنــد شــارۀ  ،۳یــک
کمربنــد پیــاده وجــود دارد کــه فضــای شــهری را از فضــای
زیارتــی منفــک میکنــد و بــه لحــاظ امنیتــی ایــن انفــکاک
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اهمیــت بسـزایی دارد.
در تصویــر ،17وضعیــت موجــود شــهر کربــا و وضعیــت
شــوارع اصلــی کــه در اطــراف کربــای قدیــم وجــود دارد؛
همچنیــن محورهــای حرکتــی کــه از جنــوب بــه ســمت
حــرم امــام حســین(ع) و حــرم حــرت ابوالفضــل(ع) وارد
میشــود؛ محــور شــارع شــهدا کــه از رشق بــه ســمت حــرم
امــام حســین(ع) احــداث شــده و محــوری کــه بیــن مقــام
صاحبالزمان(عــج) ،حــرم مطهــر امــام حســین(ع) و محــور
شــارع بغــداد وجــود دارد ،مشــاهده میشــود .منطبــق بــر آن،
در تصویــر  ،18منــودار زیرســاختهای ارتباطــی پیشــنهادی
دیــده میشــود .تنهــا چیــزی کــه در ایــن کانســپت نســبت
بــه محورهــای وضــع موجــود تغییــر پیــدا کــرده اســت ،محــور
خیابــان جمهــوری در جنــوب حــرم اســت .در وضــع موجــود،
محــور خیابــان جمهــوری از بیــن خیمــهگاه و حــرم امــام
حســین(ع) عبــور میکنــد و اگــر قـرار باشــد بــه عنـوان یــک
محــور سـواره ،خیمـهگاه را از مجموعــۀ حــرم جــدا کنیــم ،بــه
انســجام مجموعــه لطمــه زده و بــه امنیــت و آرامــش فکــری
زائــران آســیب میرســاند .بــر ایــن اســاس ،پیشــنهاد شــد

خیابــان شــالی بــه عنـوان یــک خیابــان پیــاده باقــی مبانــد و
یکــی از شـوارع فرعــی جنوبــی بــه عنـوان جایگزیــن تعویــض
شــود .ایــن پیشــنهاد در طــرح جامــع کربــا مــورد تأییــد قـرار
گرفــت.
درنهایــت آنچــه بــه عنــوان زیرســاختهای ارتباطــی در
مقیــاس کالن طــرح را شــکل مــیداد ،در تــراز همکــف و
زیرزمیــن در شــکلهای  19و  20دیــده میشــود .بــه لحــاظ
ترافیکــی و حمــل و نقــل بــه عنـوان زون پیــاده و زون سـواره،
خدماتــی داخــل کمربنــدی در نظــر گرفتــه شــده اســت.
مفصلهایــی کــه روی پیاد هراههــا قـرار دارنــد ،محــل تبدیــل
سیســتم س ـواری بــه سیســتم پیــاده اســت .در محــدودهای
فقــط ماشــینهای خدماتــی امــکان عبــور دارنــد و بــه لحــاظ
امنیتــی ،زون کنــرل شــده اســت .ایــن بخش میتوانــد بهرتین
خدمــات را بــه زائریــن ارائــه دهــد ،زیـرا در حــوزۀ دسرتســی
پیــادۀ زائریــن قــرار میگیــرد .محــدودۀ طــرح توســعه از
طریــق یــک کمربنــد پیــادۀ  ۲۰مــری در طبقــۀ همکــف از
بافــت شــهری جــدا شــد .عمدهتریــن علــت احــداث کمربندی
پیــاده و جــدا کــردن مجموعــۀ طــرح توســعه از بافت شــهری،
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عــاوه بــر تأمیــن دسرتســی مناســب بــرای حــرم مطهــر و
مجــاوران ،تأمیــن بهــر امنیــت حــرم اســت.
محورهایــی از تصویــر بــاال در طــرح نهایــی حــذف یــا
اصــاح شــد و برخــی باقــی مانــد .همچنیــن منطبــق بــر
کمربنــد پیــاده ،تونــل سـوارۀ خدماتــی اختصاصــی در طبقــۀ
زیرزمیــن پیشبینــی شــد .ایــن تونــل مجموعــۀ فضاهــای
زیرزمینــی در زیــر صحنهــا و ســاختامنها را بــه هــم متصــل
میکــرد .از ایــن طریــق ،امــکان خدماترســانی ب ـرای تخلیــۀ
جمعیــت در رشایــط اضطـراری وجــود داشــت و همچنیــن بــه
عن ـوان زیرســاخت ارتباطــی طبقــۀ همکــف در زیارتهــای
میلیونــی بــود .بخشــی از زیرســاختهای پیشبینیشــده
تاکنــون احــداث شــده اســت و بقیــه در مراحل بعــدی احداث
خواهــد شــد.
بــه لحــاظ طــرح کالن ،آن چیــزی کــه بــه عنــوان طــرح
کانســپت نهایــی شــهری در نظــر گرفتــه شــد ،یــک کمربنــدی
ســواره بــود .بعــد مفصلهــای شــهری کــه محــل تبدیــل
سیســتم سـواره بــه پیــاده بــه شــار میرفــت .پیاد هراههایــی
بودنــد کــه یکــی از حرمهــا مســتقیامً در محــور بــری آنهــا
ق ـرار داشــت .خدمــات مــورد نیــاز زائریــن روی پیاد هراههــا
قــرار گرفتنــد .بســتهای ورودی قبــل از رســیدن بــه حــرم
روی همــۀ محورهــا پیشبینــی شــدند .بســتهای ورودی
خدمــات مقدماتــی زائــر را قبــل از تــرف بــه حــرم مطهــر
تأمیــن میکننــد .در عیــن حــال ،فضــای انتقــال از فضــای
شــلوغ شــهری بــه فضــای آرام و معنــوی صحنهــا بــه شــار
میرونــد و ســبب میشــوند زائــر بــه آرامــش درونــی دســت
پیــدا کنــد و حضــور قلــب بـرای تــرف بــه حــرم مطهــر بیابد.

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

پیــش از ایــن ،نــگاه کالن و شــهری بــه طــرح توســعۀ
حــرم مطهــر اباعبداللــه(ع) مطــرح شــد و در ایــن بخــش ،بــا
نــگاه جزءنگــر از مقیــاس معــاری بــه طــرح توســعه ترشیــح
میشــود .در تهیــۀ طرحهــای توســعۀ اماکــن مقدســه
موضوعاتــی مهمــی وجــود دارنــد کــه در تعییــن راهربدهــای
طراحــی اثرگذارنــد .از جملــه مهمتریــن آنهــا میتــوان بــه
مقیــاس ،جهتگیــری یــا هندســه ،ارتفــاع نیــاز موجــود
و موقعیــت ویــژۀ ســاختامن اشــاره کــرد .هــر کــدام از

شــاخصهای مذکــور بایــد در تهیــۀ طــرح توســعه بــه شــکلی
مناســب مــورد توجــه قــرار گیــرد.
اولیــن موضوعــی کــه در طــرح توســعه باید مــورد توجــه قرار
میگرفــت ،موقعیــت حرمهــای مطهــر ،فاصلــۀ نســبی آنهــا،
هندســه و جهتگیــری حرمهــای مطهــر ،ارتفــاع حصارهــا و
ارتفــاع گنبدهاســت .پــس توجــه بــه متــام ویژگیهــای موجود
حرمهــای مطهــر ،نکتــۀ مبنایــی بـرای طــرح توســعه اســت.
معیــار پایــه و اساســی دیگــری کــه بایــد مــورد توجــه قـرار
گیــرد ،جهــت مقــدس قبلــه اســت .هــدف توســعه ایجــاد یــک
فضــای مناســب عبــادی و زیارتــی اســت و قبله در شــکلگیری
کل و اجـزای آن شــاخصی اساســی اســت .در کربــای معــا این
توفیــق و اقبــال وجــود داشــت کــه معیــار اول و دوم کام ـاً
ه مراســتا بودنــد؛ یعنــی هندســه و جهــت حرمهــای مطهــر
در راســتای قبلــه بودنــد و قبلــه میتوانســت بــه عنـوان یــک
عنــر ارزشــی مســتقل بــه ارزشهــای قبلــی اضافــه شــود.
مطلــب ســومی کــه بســیار اهمیــت داشــت ایــن بــود کــه
در کربــا برخــاف بســیاری از فضاهــای زیارتــی در جهــان
تشــیع ،دو کانــون زیــارت وجــود داشــت .همچنیــن پیوند بین
دو کانــون ،بــه عنـوان پایــۀ ســوم طــرح توســعه مــورد توجــه
ق ـرار میگرفــت .اگــر مــا یــک مســتطیل تصــور میکردیــم،
از ضلــع جنوبــی حــرم حــرت ابوالفضــل(ع) تــا ضلــع شــالی
حــرم اباعبداللــه(ع) بــا در نظــر گرفــن جهــت قبله ،عــرض این
فضــا حــدود  ۹۰مــر بــود.
بــر اســاس ایــن تصــور کــه یــک محــور ارتباطــی بیــن
حرمهــای مطهــر داریــم ،ایــن امــکان وجــود داشــت کــه بــا
توجــه بــه محورهــای بــری حرکتــی منتهــی بــه حرمهــای
مطهــر رابطــۀ تــوده و فضــا در مجموعــه را ســامان داد .طبعـاً
محورهــای اصلــی و محورهــای بــری محــل بســتهای
ورودی و صحنهــا بودنــد .بایــد تودههــا و فضــای ســاخته
شــده نســبت بــه محورهــای بــری و حرکتــی ،در کنــار قـرار
میگرفتنــد .ایــن کانســپت و ایــدۀ اولیــه ،توســعه پیــدا کــرد و
در نهایــت تبدیــل بــه یکــی از گزینههــای طراحــی شــد.
در ارزیابــی ایــن گزینــه میبایســت نــکات زیــر مــورد توجــه
ق ـرار میگرفــت:
در ایــن گزینــه ارتبــاط ب یواســطۀ موجــود بیــن حرمهــا از
بیــن میرفــت و صحنهــا ارتبــاط بــری زائرینــی را کــه از
حــرم امــام حســین(ع) خــارج میشــدند و قصــد تــرف بــه

تتصویر :22وضع موجود حرم مطهر امام حسین(ع) از نظر نوع معامری عنارص تصویر  :23حرم مطهر
تشکیلدهنده ،مقیاس و جهت پایه در طرح مورد توجه قرار میگیرد.

تصویر  :24موقعیت و جهتگیری حرم مطهر امام حسین(ع) و
حرم حرضت ابوالفضل(ع)

تصویــر :25جهــت مقــدس قبلــه بــه عنـوان یکــی از مهمتریــن شــاخصهای تأثیرگــذار بــر
طــرح توســعه

تصویر :26لزوم ایجاد رابطه و همپیوندی بین حرمهای مطهر امام حسین(ع)
و حرم حرضت ابوالفضل(ع) در طرح توسعه

تصویر  :28سلسه مراتب دسرتسی به حرمین از طریق محورهای
ورودی به حرم

تصویر :27ساماندهی توده و فضا در طرح توسعه با توجه به ساختامن حرمهای مقدسه
و محورهای برصی حرکتی

تصویر  :29طرح کلی گزینۀ شامرۀ یک

تصویر  :30کاربریهای زیرزمینی گزینۀ شامرۀ یک

تصویر :31مقطع نهایی گزینۀ شامرۀ یک

تصویر :32دید هوایی گزینۀ شامرۀ یک

تصویر  :33پرسپکتیوهای گزینۀ شامرۀ یک

تصویــر  :34در گزینــۀ شــارۀ دو حرمهــای مقدســه روی محــور طولــی و عرضــی
صحــن بینالحرمیــن واقــع میشــدند.

تصویر  :35طرح مجموعه ،گزینۀ شامرۀ دو

تصویر  :36دید هوایی گزینۀ دوم

تصویــر  :37بازســازی نهــر علقمــه و طراحــی مظهــر نهــر علقمه بــه عنوان منــاد مکانی
کــه حــرت ابوالفضــل(ع) بـرای آوردن آب وارد نهر شــدند.

حــرم حــرت ابوالفضــل(ع) داشــتند ،تقطیــع میکــرد.
دومیــن اشــکال ایــن بــود کــه بــا ایــن گزینــه ،دو حــرم از
جهــت هندســه کام ـاً بــه صــورت مت ـوازن و متقــارن ق ـرار
میگرفتنــد و سلســله مراتــب در طــرح انعــکاس پیــدا منیکرد.
اشــکال دیگــر ایــن بــود کــه فضاهــای بــاز ایجــاد شــده ،بیــش
از حــد کشــیده و طوالنـ ی میشــدند و تناســبات مناســبی بــه
دســت منیآمــد .بــه ایــن جهــت ،گزینههــای دیگــری مــورد
بررســی قـرار گرفتنــد.
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در ایــن گزینــه یــک صحــن اصلــی وجــود داشــت .روی
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 میشــود.
بــر ایــن مبنــا ،گزینــۀ شــارۀ  ۲توســعه پیــدا کــرد .در
مجمــوع بیــش از  15گزینــه طراحــی و ارزیابــی شــد کــه در
اینجــا بــه م ـوارد مهمتــر اشــاره میکنیــم .مطابــق تصویــر
 ،35صحــن بینالحرمیــن ،دو صحــن جانبــی ،حــرم حــرت
ابوالفضــل(ع) ،حــرم حــرت امــام حســین(ع) بــا ســه صحــن
جانبــی در شــال ،غــرب و جنــوب و صحنهــای شــالی
و رشقــی حــرم حــرت ابوالفضــل(ع) پیشبینــی شــده و
در ابعــاد شــهری و معــاری مــورد بررســی و ارزیابــی ق ـرار
گرفــت( .تصویــر)36

مظهرعلقمه

یکــی از نــکات مهــم در طــرح توســعۀ حرمهــای مقدســۀ
کربــا ایــن اســت کــه در ماجـرای کربــا ،نــکات و کانونهــای
ارزشــمندی وجــود دارد و جــای جــای ایــن رسزمیــن نشــانگر
رخدادهــای روز عاشوراســت .یکــی از ایــن وقایــع ،داســتان
آب آوردن حــرت ابوالفضــل(ع) اســت .ایــن موضــوع بــا
بازآفرینــی نهــر علقمــه و طــرح ســاختامن منادیــن «مظهــر
علقمــه» در طــرح مــورد توجــه قـرار گرفتــه اســت .در رشایــط
موجــود نهــر حســینی در فاصلــۀ حــدود  ۶۰۰مــری شــال
حــرم وجــود دارد ،امــا اثــری از نهــر علقمــه نیســت .کوچـهای
در شــال رشقــی حــرم حــرت ابوالفضــل(ع) بــا عنــوان
کوچــۀ علقمــه وجــود دارد .بــا توجــه بــه شـواهد ،موقعیــت
تقریبــی نهــر علقمــه ،در شــال 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
میریــزد .آبــی کــه از دســتها میریــزد ،جریانــی ایجــاد
میکنــد کــه از یــک فضــای نخلســتانی عبــور کــرده و از کفین
دســت راســت حرکــت میکنــد و وارد صحــن علقمه میشــود.
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 م ـیرود .بــه ایــن ترتیــب عنــارص
معــاری ،داســتان آب آوردن حــرت ابوالفضــل(ع) را
بازســازی م یکننــد.

خیمهگاه

موضــوع بعــدی خیمـهگاه و ارتبــاط آن بــا مقــام و مقتــل
اســت .تصــور اولیــه ایــن بــود کــه بتوانیــم خیمـهگاه را منــادی
از مجموعــۀ خیمههــا ق ـرار داده و میــان خیم ـهگاه و حــرم
مطهــر ارتبــاط پیوســته برقــرار کنیــم .در ایــن کانســپت،
خیم ـهگاه ،تــل زینبیــه ،مقتــل و حــرم مطهــر حــرت امــام
حســین(ع) بــه عن ـوان یــک مجموعــه تصــور شــدند.
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گزینــۀ  2هــم نقــد شــد .اصلیتریــن نقــدی کــه بــر ایــن
گزینــه وارد میشــد ایــن بــود کــه گــردش در اطــراف حــرم
امــام حســین(ع) از محــدودۀ حرم خــارج و وارد فضای شــهری
میشــد و ایــن پاســخگوی نیــاز حــرم نبــود .بــا توجــه بــه
نتایــج گزینههــای قبلــی ،گزینــۀ نهایــی بــه رشح زیــر ،طراحی
و پیشــنهاد شــد.
تصویــر  43طرحــی اســت کــه در مســابقۀ ســال  ۱۳۸۸بــه
عن ـوان طــرح توســعۀ اط ـراف حــرم مطهــر امــام حســین(ع)
برنــده و در وزارت بلدیــات بــه تصویــب رســید .در ایــن طرح،
همــۀ صحنهــا ب یواســطه بــا حــرم ارتبــاط دارنــد .همــۀ
محورهــای بســت ورودی و محورهــای بــری و حرکتی ارتباط
ب یواســطه 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 حرمهــای مطهــر ق ـرار منیگیــرد .یعنــی
زائــر در هــر جایــی بخواهــد حــرم را مشــاهده کنــد ،همـراه

آن ،گنبــد مســجد جامــع را منیبینــد ،زیـرا از نظــر بــری در
موقعیتــی کــور و دور از نظــر قـرار گرفتــه اســت .مکانیابــی
مســجد جامــع بــه نحــوی اســت کــه در کل فضاهــای بــاز و
بســتۀ حــرم میت ـوان منــاز جامعــت واحــدی را برگ ـزار کــرد.
تصویــر  44طــرح نهایــی را نشــان میدهــد .در تصویــر
 ،48صحــن بینالحرمیــن ،رسدر جدیــد حــرم امــام حســین(ع)،
گنبــد و منارههــا کــه بــا جابهجایــی رسدر نســبت بــه گنبــد
بــه خوبــی تشــخص یافتهانــد و در تصویــر  ،49رسدر ورودی
مســجد جامــع از صحــن بینالحرمیــن دیــده میشــود.
آنچــه مطــرح شــد ،گزارشــی بســیار فــرده از کارهــای
انجــام شــده ســالهای  ۱۳۸۶تــا  ۱۳۸۸اســت.

تصویــر  :38طــر حوارۀ پیشــنهادی بــرای بازســازی خیمــهگاه ،باتوجــه بــه رابطــۀ
خیمــهگاه ،تــل زینبیــه و مقتــل

تصویر :39گزینۀ شامرۀ دو ،دیدهای مختلف از صحن بینالحرمین به حرم تصویر :40سایت پالن گزینۀ شامرۀ دو
حرضت امام حسین(ع) و حرم حرضت ابوالفضل(ع)

تصویر  :41فضای اصلی گزینۀ شامرۀ دو

تصویر  :42طرح توسعۀ پیشنهادی حرمهای مقدسه در مقیاس شهری

تصویر  :43طرح توسعۀ حرمها در گزینۀ نهایی .در گزینۀ نهایی تداوم
راهروهای رسپوشیده در شامل و جنوب صحن بینالحرمین

تصویر  :45دیدهای سه بعدی از طرح پیشنهادی

تصویر  :46دیدهای سه بعدی از طرح پیشنهادی

تصویر :44سایت پالن پیشنهادی برای طرح توسعۀ حرمین مقدسه در کربال

تصویر  :47پیشبینی چرت و پوششهای سبک در صحن های جدید

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

تصویر :49دید به مسجد جامع کربال از صحن بینالحرمین که در طرحهای نهایی منارههای آن حذف گردید.

