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الملخص:

تناولت هذه الدراسة التخطيط العمراني لمدينة كربالء ,وكيف

نأف ا المدينفة ب عفع العامفع الفديني ,وتطفرث البا ف

الى اهم ال واضر المدنية في كربالء ,وكانفت ففي ممفدمتما مأفمدا ا مفام ال سفي وابفي ال ضفع العبفا

لساليممفا السفالم فم

اخذت ال واضر تتوسع تدريجياً وع المرقدي الممدسي بأكع م وري ,فتركزت بناء البيوت قربمما ,و تختالف

البيفوت ففي

مدينففة ك فربالء س ف بففاقي البيففوت فففي مففد الع فراث ا خففرب فمففي سموم فاً وو ف ت بالبنففاء الأ فرقي وتكففو ذات سففا ة وسففطية
مكأفوفة وت ففيط بمففا لففر الففدار ,ويمففع المضففي

فففي مففدخع الففدارال واأففتمرت مدينففة كفربالء فففي هففذه المففدا بوجففود مامففات

السوث العامة ,وم ابرزها مام المالح و مام المبالة و مام النواب وليرهاال كما تناولت الد ارسفة سفور مدينفة كفربالء وازقتمفا,
فسففور المدينففة كففا قففديم البنففاء فض فالً س ف ا بنففاءه كففا بالطففابوث المج ف

بالأففم ل الالففب

ولففذل نال ف تمال ف السففور

واستمر سالى ذل ال اع الى سام  1802سندما تم تجديد بناء سور كربالء ,وتمع م الت كربالء السكنية داخع السور فيمفا
ت ففيط بالسففور بسففاتي النخيففع الك ي ففة ,ل وكففا سففدد الم ففالت فففي ك فربالء ال ففة م ففالت وهففي اع ز ي ف واع فففا ز واع
سيسى وبعد بناء السور سام  1802اوب ت المدينة مكونة مف سفدا م فالت مف ابرزهفا م الفة بفاب الطفاث ,وم الفة بفاب
العالففوا ,وم الففة بففاب النج ف  ,وم الففة بففاب الخففا ال مففا أ فوار مدينففة ك فربالء وازقتمففا تعففاني م ف ضففيث وتعففر بسففبب انعففدام
الخففدمات وسففدم ا هتمففام بمففذا الجانففبال وتميففزت أ فوار المدينففة بم ففاهر الطيمففا وهففي ابنيففة سالففى أففكع قففو

جانبيما الى الدور المطالة سالى الأار وم ابرزها طاث الزس رانيال

تسففتند م ف

الكلمات المفتاحية :مدينة كربالء ،التخطيط العمراني ،البيوت ،السور ،بناء
Abstract
This research deals with urban planning for the city of Karbala, and how the emergence
of the city by a factor of religion, and touched a researcher into the most important civil
metropolises in Karbala, and was in the forefront of Mashhad Imam Hussein and Abba Fadl
al Abbas (peace be upon them) and then took the urban gradually expanding around the
shrine holy is pivotal, were focusing building homes proximity, and homes in Karbala differ
from the rest of the houses in the cities of Iraq, the other they are generally described the east
building and be of Square centrist exposed and surrounded by court rooms, and is the host at
the entrance of the house, was also famous for the city of Karbala in this period in the
presence of the public market pools, It is the most prominent of bath salt bath using the
bathroom House of Representatives and others. The study Sur city of Karbala and alleys also
addressed, Fssor city was Old construction as well as the construction was with bricks sundried (milk) and therefore observe the deterioration of the wall and continued on that course
to the year 1802 when it was renovated building wall of Karbala, located shops Karbala
housing inside the fence while surrounded fence palm groves dense, (and the number of
shops Karbala are three: the Zhak and the winner and the Isa) and after the construction of the
wall in 1802 the city became composed of several shops of the most prominent: the locality
of the door of energy, and the locality of the door Alallop, and the locality of the door of
Najaf, and the locality of the door of Khan. The streets of the city of Karbala and alleys suffer
from tight slalom because of a lack of services and lack of attention to this aspect. And it
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characterized the city streets manifestations strands which buildings in an arc based on its
sides overlooking the street and the role Absoha strand Za'farani .
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المقدمة:

الد ارسففات والب ففو لالبفاً مففا تركففز سالففى

ا تنففاوع موضففو التطففور العم ارنففي لمدينففة ك فربالء موضففو ممففم

الجانففب السياسففي دو د ارسففة الجوانففب ا خففرب ,سالففى الففرلم م ف ا معرفففة الجانففب ا جتمففاسي والطبيعففة العمرانيففة تسففاسد
سالففى ت سففير ك يففر مف ال فواهر السياسففية ,ومف هنففا جففاء اختيارنففا لموضففو التطففور العم ارنففي لمدينففة كفربالء1869-1749

دراسة تاريخيةال
مف

م خمسفة م فاور امفا الم فور ا وع فتنفاوع مرقفدا ا مفام ال سفي وابفي ال ضفع العبا لساليممفا السفالم

تل

الب

يف

تخطيطممففا وم ار ففع تطورهمففا ،والم ففور ال ففاني البيففوت الكربال يففة وطبيعففة بنا مففا وا ا مففا ،والم ففور ال ال ف

تنففاوع

مامففات السففوث العامففة فففي ك فربالء سمارتمففا وابففرز ال مامففات فففي ك فربالء ،امففا الم ففور ال اربففع فففدر سففور مدينففة ك فربالء
وم التما السكنية داخع السور ،م ازقة المدينة وطيمانما التي تعد م ابرز م اهر ال ياا ا جتماسية آنذا ال
استم ففد البا ف ف

ف ففي اس ففداد د ارس ففت سال ففى مجموس ففة مف ف المو ففادر اهمم ففا بع ففك و ففا ث ا وق ففا

المخطوطففات كمخطففوط لعبففا

العفزاوي بعنفوا لخفواطر فففي النجف

ف ففي كف فربالء ,فضف فالً

والكوفففة وكفربالء  ,وسففدد مف الكتففب العربيففة منمففا لعبففد

الجواد الكاليدار اع طعم بعنوا لتاريخ كربالء و ا ر ال سي لسالي السفالم  ,لسفالما هفادي آع طعمفةل تف ار كفربالء  ,ومف
كتب الر الت اهمما ر الة نيبور الكامالفة الفى العفراث لالر الفة الفدنماركي كارسفت نيبفور ,والفر الت ال ارسفية م فع سف ر نامفة
اديففب المالف ستبففات ديففب المالف  ,ومف الموسففوسات دا فرا المعففار ال سففينية م مففد وففادث كرباسففيال فضفالً سف سففدد مف

الب و المنأورا م ع لكربالء في المراجع الغربية لجع ر الخياط ,وب
وأ رها سالى ال ياا ا جتماسيفة

ل مامات السوث الكربال ية ففي العوفر الع مفاني

لعفادع م مفد زيفادا البمفي ،والعناوفر المعماريفة المكونفة لالعمفارا الت ار يفة ففي بغفداد وبعفك

المد العراقية ل ميد م مد س الد ارجي وليرها ،واخي اًر اس ع اهلل ا اكو قد وفمت في اسداد هذا الب

مدينة كربالءال

نأف ا مدينففة كفربالء ب عففع العامففع الففديني اساسفاً ,اذ كففا

المتواضع وع

ستأففماد ا مففام ال سففي وآع بيتف واوف اب لساليمم السففالم

سففامل61هف ف  680ودفففنمم فيمففا ل ف ا ففر والعامففع ا وع فففي التطففور العم ارنففي لمدينففة ك فربالء ,فمففد بففدأت ال واضففر تتوسففع
تفدريجياً ففوع مرقففدا ا مففام ال سفي واخيف ابففي ال ضففع العبا لساليممفا السففالم  ,وبففالن ر لففذل اوفبح مف الضففروري تنففاوع
التخطيط العمراني لمدينة لكربالء بدءاً بالمرقدي الممدسي

م بيوت المدينة فالم الت والأوار م سور مدينة كربالءال

اوالً /مرقدا اإلمام الحسين وابي الفضل العباس(عليهما السالم):
اهف ففتم مع ف ففم ا لر الف ففة الف ففذي زاروا ك ف فربالء بوو ف ف

مأف ففمد ا مف ففام ال سف ففي لسالي السف ففالم  ,وفف ففي سمف ففد الممالي ف ف كف ففا

نيبورل Niebuhrم ابرز الر الة الذي زاروا كربالء سام  1765ولم يكت
لمرقد ا مام ال سي لسالي السالم ويتضح م رسم ا

بوو

مدينة كربالء بع قفدم رسفماً توضفي ياً

رم اإلمام ال سي كا يمع في وسط الو

 ,والو

مستطيع

الأكع وي يط ب السور م جمات ا ربعة ,وتتمدم السور مجموس م ا واوي التي تودي الى جرات ,ويتضح مف الرسفم
وجود مدخع وا د الى الو

ال ال

في كع جمة ,سالى الرلم مف سفدم مفور السفور بالكامفع مف ا فد الجمفات ,ا ا المفداخع

اهرا بوضو في الوورا ,و بد م وجود مدخع رابع في الضالع الذي

ي مفر ففي الوفورا وهفو الضفالع ا مفامي,
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وفي ممدمة كع مدخع يوجد ايوا كبير يتوسط مجموسفة الفدواوي ارخفرب ,ولكنف اسالفى منمفا نسفبياً ,امفا ال فرم الفذي يتوسفط
الو

فتعالوه قبة وترت ع المبة سالى مرقد ا مام ال سفي لسالي السفالم  ,وسالفى جانبيمفا تمفع م فذنتا امفا الم ذنفة ال ال فة فتمفع
ل1

في جمة الأرث م الو
وتميز و

وهي م ذنة مرجا الأميرا لمنارا العبد ل 2ال

التي كانت تزي ال ا ر الممفد  ,ا نتفا منمفا ففي

ال ضرا ال سينية وقباب العالية لالنا ر بالمآذ ال ال

ممدمفة ال فرم ,وال ال فة منفارا العبفد التفي تمفع ففي مرخرتف فففي الجانفب الأفرقي مف الوف

مالتوفمة بجفدار السفور وسالفى بعففد

سأري مت اًر تمريباً م الزاوية الأمالية الأرقية فكانفت تمفع سالفى يسفار الفذاهب الفى فرم ا مفام العبا لساليف السفالم  ,وتعفد

افخم واكبر كع المآذ الموجودا في العتبات الممدسة في العراث فكا يبالغ قطر قاسدتما سأري مت اًر وارت اسمفا اربعفي متف اًر

مكسوا بال سي ساء والكاأي الكربال ي البديع الونعل 3ال

يمكف المففوع ا ال ضفرا ال سففينية تتكففو مف سففور فت ففت فيف سأففر مففداخع موزسففة سالففى الن ففو ا تففي ففال
لالأف ففرث و ف ففال

مف ففداخع لالغف ففرب ,وا ربعف ففة الباقيف ففة موزسف ففة بالتسف ففاوي أف ففما ً وجنوب ف فاًال والو ف ف

مففداخع

ي ف ففيط ب ف ففرم مرقف ففد اإلمف ففام

ال سي لسالي السالم مستطيع الأكع ي يط ب سالسالة م ا واوي سددها  65ايواناً ذات طراز اسالمي ار عل 4ال

ج فرات ومبففاني اتخففذت بعضففما ممففابر لففدف المففوتى و سففيما خدمففة المرقففد الممففد  ,وبعضففما كانففت

ويالففي كففع اي فوا

تسففتخدم إلدارا المرقففد او كماسففات خدميففة او قاسففات اسففتمباع الضففيو

وبعض فمما ورش سمففعال امففا ال ففرم المطمففر فمففو ذو

أكع مستطيع ي يط ب سور مرت ع ,وتتمدم ضالع الجنوبي سمي ة مرت عة م مولة سالى مجموسة م ارسمدا ال جرية وهفي
ليففر متسففاوية الطففوع اذ يرت ففع الجففزء الوسففطي سالففى الجففانبي الأفرقي والغربففي ويالففي هففذه السففمي ة ايفوا ضففخم يسففمى ايفوا

الذهبل , 5وفي سام 1715امفر الفوالي سف باأفا بتعميفر الفة المرقفد ال سفيني وايفوا الفذهب الفذي تختالف
سالى الو
فففي اك ففر ا

بالوا م الذهب ويرت ع ففوث المفدخع الفر ي
يففا مف الخأففب ال مففي المفزي بمختالف

جد ارنف المطالفة

لال فرمل 6ال امفا لطفاء المبفر فيعفر باسفم الوفندوث الفذي يعمفع

الزخففار المندسففية والوففندوث الخأففبي الففذي كففا يعالففو مرقففد ا مففام

ال سي سالي السالم يرجع الى سام ,1720واسيد توالي

سام1820ل 7ال

وتموم فوث المرقد قبة موالة ,ورقبفة المبفة الخارجيفة بوفالية الأفكع وطويالفة فيمفا  12ناففذا امفا الداخاليفة ومف الفداخع

ُزينففت بمطففع الم اريففا وب أففكاع متعففددا مكمالففة بزخففار فففي لايففة ا تمففا ل ، 8كانففت المبففة مغال ففة بالماأففاني الكربال ففي وبففالالو
ا خضففر ,اذ بففي ذل ف المط ارقففي زاده فففي سففام  1534بمول ف فوففي أرك الكففرب والففبالء ي ف يرقففد ض فرا وففا ب المبففة
الخضراء في الجنةالالالأبو سبد اهلل ال سي فل 9ال

تى سام 1793ف زيالت البالطات الخزفية اوع مرا وابدلت ببالطات معدنية مونوسة م الن ا

استمرت المبة كذل

ومغال ففة بالففذهبل , 10وذل ف ب ف مر م ف آلففا م مففد قاجففار ,وفففي سمففد فففتح سالففي أففاه اسففتبدلت البالطففات المعدنيففة لالمبففة,

التذهيب ا وع كا قد اسود ,فكتب الي اهالي كربالء بذل  ,فامر الأاه بمالع المطفع الذهبيفة المديمفة واسفتبدالما بمطفع جديفدا
وكا ذل ففي سفام  1828أواخفر سمفد المماليف ففي العفراث ,سفالوا سالفى ذلف امفرت زوجفة الأفاه بطفالء الم فذنتي بالفذهب
ل11

تى د أس ع الأرفة

ل12

وفي سام 1860أمر ناور الدي أاه

بالففذهب لالم فرا ال ال ففة ،وأففيد ريوان ف الكبيففر المعففرو
بإوففال الوف

ال سففيني وتجديففده ,وتسففمي

بتجديد كسوا المرقد وتبديع و ا ح الذهب وطالء المبة
ل13

اليففوم اإلي فوا الناوففري

 ,وفففوك المرجففع سبففد ال سففي الطم ارنففي

ايفوا الففذهب الففذي يمففع فففي جمففة بففاب المبالففة ,وفففي سففام  1862أففيد الطففابث

ال اني الم يط بالروضة ال سينية وتم تزيين بالماأانيال كما قام الوزير الماجاري مر از موسى في سام  1864بتجديد اإليوا
ل 14ال

الذي يعر باإليوا الكبير

وفي سام 1848امرت لممد سالياي والدا السالطا الع ماني سبفد المجيفد ا وعل 15ل-1839
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 1864ببناء سماية ففي الجمفة الأفرقية مف الوف
وجماء كربالء رسالة أكر لما سالى ذل
امففا مرقففد ابففي ال ضففع العبففا

ل 16ال

ال سفيني ,فضفالً سف اهفدا ما بفردتي الفى المرقفد ال سفيني ,وقفد ارسفع

لساليف السففالم فتمففوم سمارتف سالففى ممربففة مف المرقففد ال سففيني وسالففى بعففد ل350م الففى

الأماع الأرقي من  ,ولمرقد العبا لسالي السالم سور ضخم ي يط ب م جمات ا ربع ذو اضفال مسفتميمة سفوب الضفالع
موزسفة سالفى الأفكع ايتفي

الجنوبي اذ ا امتداد السفور فيف يكفو بأفكع من نفي ولالمرقفد تسفعة مفداخع تفردي الفى الوف

وا ففد لالضففالع الجنففوبي ومففدخالي لالضففالع الأففمالي ,ومففدخالي لالضففالع الأففرقي ,واربففع مففداخع لالضففالع الغربففي ,ولالمرقففد و ف
فسففيح تطففع ساليف مف جماتف ا ربعففة مجموسففة مف ا واويف وتتمففدم جفرات وففغيرا ,ويتوسففط كففع ضففالع مف هففذه ا ضفال
اي فوا كبيففر ,وزينففت جففد ار ا واوي ف وال ج فرات الوففغيرا التففي تاليمففا ببالطففات خزفيففة ذات سناوففر زخرفيففة وهندسففية نباتيففة

وكتابيةل 17ال

رم ا مام العبا

يتوسط الو

وهو يأغع قالب العمارا مستطيع الأكع وذو سور مرت ع ويعفد الضفالع الجنفوبي فيف

ابرز اضالس  ,اذ تتمدم سمي ة م مولة سالى مجموسة م ا سمدا ذات مستويي الجفزء الوسفطي اك فر ارت اسفاً مف اطف ار

الجانبي وت ت يكو اإليوا الكبير الذي يردي الى دخع الضريح ,يمك الموع ا مرقد ا مام العبا لسالي السالم يتما ع

الففى ففد كبيففر م ف

يف

الأففكع والتخطففيط مففع مرقففد ا مففام ال سففي لسالي السففالم

ل 18ال

وكففا مرقففد ا مففام العبا لسالي ف

السففالم يففولى م ف ا هتمففام وا سمففار مففا كففا يففولى ب ف مرقففد اخي ف ال سففي لسالي السففالم  ,ف ففي سففام  1768تبففر لالن فواب
بمراء بتجديد سم

ضريح العبا

بالخأب الوا  ,واأر سالى تجديده المير از م مد باقر الراج ال فا ري ،وقفام بزخرفتف

النجار باأي أسط رسماسيعال وفي سنة  1769امر مير از سي أاه وزير نادر أفاه بإسفادا بنفاء الفرواث ارمفامي لال ضفرا

وونع وندوث مأب جديد لالضريحل 19ال

وتعميرها وأكسا ما م الخار

وبعد اد ة الوهابيي سنة  1802أمر فتح سالي أاه الماجاري بتجديد قبة مرقد العبا

بففالبالط المففزجق الماأففاني المالففو ل 20ال وفففي سففنة 1806كسففا م مففد سففي الوففدر ا س ففم م ففذنتي الروضففة العباسففية م ف
ل21

الخ ففار ب ففالبالط الماأ ففانيال وف ففي س ففنة 1821أم ففر م م ففد أ ففاه الماج ففاري

بو ففنع و ففندوث جدي ففد مأ ففب فض ففي لضف فريح
ل22

العبا لساليف السففالم  ،وفففي سففام  1831تففم ا نتمففاء مف وففنع الوففندوث وتركيبف فففوث الضفريح
سففالطا ممالكففة أودا فففي المنففد م مففد سالففي أففاه بف السففالطا ماجففد سالففي أففاه ،بإكسففاء قبففة العبففا

ال وفففي سففام  1843قففام

والبمففو ارمففامي لال ضففرا

بالماأففاني وكففذل تجديففد سمففارا مبنففى الففرواث والوففندوث المأففب فففوث الض فريح ,وفففي سففام 1850امففر اسففاد السففالطا سبففد
المجيد بناء مرقد ا مام العبا
العراقيي

سالي السفالم وتعميفره  ,وففي سفنة 1866تفولى الأفيخ سبفد ال سفي الطم ارنفي المالمفب بففلأيخ

ب مر م ناور الدي أاه تأييد الجمة الغربية وقسم م الجمة الأمالية لالو

ل23

ال

ثانياً /البيوت الكربالئية:

يتميففز التخطففيط العم ارنففي لمدينففة ك فربالء منففذ نأففو ما بك افففة البيففوت التففي تمركففزت ففوع مرقففدي ا مففام ال سففي وأخيف

العبا لساليممففا السففالم  ,ويعففود ذل ف الففى العالقففة الرو يففة التففي ت فربط النففا
منمما وتمع كالما ابتعدنا سنمما ,لذل نال

بالروضففتي  ,وتففزداد ك افففة البيففوت كالمففا اقتربنففا

اك ر البيوت متالومة لال ضرا ال سينية الممدسة

ا مدينة كربالء ت مر لآلتي م مكا س يث خووواً أرفاتما وقببما ,والبالدا م

ابنيتف مف ايجففر والج ف

يف

ل 24ال

العمفر قديمفة العمفد ,وكانفت

 ,ويعففود تففاريخ بنا مففا الففى زمف السففالطا سففاليما المففانوني سففام  1534ينمففا جففاء بنمففر ال سففينية
ل25

واروب ب مدينة كربالء ف سست فيما البساتي وك ر الغنى ووارت تعد م سيو مد العراث

ال
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يتميز الم مر الخارجي لالدار بالكتالة البنا ية الوالبة التي تبنفى مف ايجفر ففي مفد العفراث الجنوبيفة والوسفطى ومنمفا
مدينة كربالء ,وامتازت واجمات البيوت في الطوابث اررضية بندرا استخدام النوافذ منعاً لالأفرفية ,بينمفا كانفت الطوابفث العاليفا

تمتاز بك را البروزات الخأبية الأناأيعل , 26بوج سام كانت البيوت الكربال ية تت ل
يتمدم ايخر ,واما الطابث العالوي فيتميز بوجود نوافذ أكبر سعةل 27ال
يبففدأ البيففت بالمففدخع الففذي يكففو

مف طفابمي  ,الطفابث ا وع وهفو الفذي

المففة ووففع بففي البيففت والخففار وتكففو ل ف بففاب ,وبففاب المففدخع تختال ف

فففي سففعتما

وزخرفتما م بيت يخر ,وتكو الباب الخأبية م موراسي  ,اما بيوت متوسطي ال اع فتكو بابما م طالقة وا دال, 28

ويردي الباب الى ممرلدهاليفز وهفو ففي اك فر البيفوت مف النفو المنكسفر الفذي يميفز سمفارا البيفوت العراقيفة فمفو مفا يسفتمبال
الداخع ومن تت ر مداخع البيت وبواسطت يعزع الأار س السا ة الوسطيةل 31ال
والسا ة الوسطية التي تت ل

منما البيوت الكربال ية تسمى با ة الدار وتكو مكأوفة وتسمىلال وش الذي ت يط ب
ل30

لر ت تح ابوابمفا وأفبابيكما سالفى ال فوش

والضوء الذي تدخال الأم  ,والمن م الر ي
في وتنجز مع م خدمات البيتل 31ال

وهفو المن فذ الو يفد المكأفو

الو يفد لالمفواء

مف ا سالفى دا مفاً ,وهفو المتفن

لدرجفة ف اررا البيفت وفي اً وأفتاء ,فضفالً سف هفذا فمفو سفا ة خفدمات تمفار

وتتميز البيوت الكربال ية بانما ت توي سالى ا واك تمع في وسط السفا ة ,وهفي مممفة لخفز الميفاه التفي تسفتخدم ففي
استعما ت ال ياا اليومية وتكو هذه ا
ا

واك سالى أكع دا ري او مربع لالباً او مستطيال  ,ويبدو ا ركود المياه في هفذه

فواك كففا سففبب فففي قففذارتما وتع نمففا ,لففذا اسففتالزم تن ي مففا وتبففديع مياهمففا بأففكع دوريل , 32ويبنففى ال ففوك م ف ايجففر

والج ف ف

ويغال ف ف

بغف ففال

سف ففمي م ف ف الميف ففر وكف ففذل اررضف ففية ويكف ففو سمم ف ف م ف ف ل 1,5مت ف ف اًر ويرت ف ففع فف ففوث سف ففطح ارك

الدارل5سنتمتر لالباًال وفي با ة الدار ايضاً يوجد ال ب ال خاري لماء الأرب الذي يجالب السمارو مف مفاء النمفر بفالمرب

م البالدا سالى مور ال يواناتل 33ال
ويختال

البيت الكربال ي في مسا ت باختال

المراتب ا جتماسيفة لالنفا  ,وتتكفو البيفوت مف السفا ة المكأفوفة تبفدأ

بمجال الضيو ومرافمما وتمع في ممدمة البيت وتُعر لبالبراني م تنتمع الى الغر المخووة رففراد العا الفة والم ارففث
المال مففة بمففا والتففي ت ففيط بالسففا ة المكأففوفة وتسففمى لالففدخالني ال وتعففد السففا ة الوسففطية سففا ة مكأففوفة وم جوبففة فففي آ
وا ففد ,باإلض ففافة الففى اهميتمففا فففي توزيففع اإلضففاءا الطبيعيففة لالغففر الم يطففة بم ففا وتطففع الأ ففبابي الواسففعة سالففى السففا ة
بال رأي وفي بعك ا

الوسطية ,ويتم ساداً تباليط سا ة الدار المكأوفة بالطابوث ايجر المسطح المعرو
السا ة م أجرا وا دا او اأجار سدا في وسط الدار وقد توضع في وسطما نافورا تسمى لأاذروا
وي توي البيفت سالفى مرففث خفا

ال

وهفو السفرداب وهفو ذلف الجفزء مف البيفت الفذي يكفو موقعف ت فت ا رك يسفتعمع

رلفراك مختال ففة ويالجف اليف اهففع الففدار مف
داخالف  ,والسفراديب نوسفا

ل34

يا تزر هفذه

ففر الوففي

وكمخففز ل ف المفواد لففذا يجففب مايتف مف المفواد المتسفربة الففى

السفراديب النوف ية ,والسفراديب الكامالفة ,وي وففع سالفى الضفوء والمفواء مف فت فات الأفبابي التففي
ل35

تعالففو مسففتوب سففطح ا رك

 ,وفففي بغففداد وكفربالء يكففو السففرداب سالففى ارلالففب فففي الطففابث ا وع الففذي يكففو اوطف مف

ال وش ويستعمع لالسكنى في الوي

رن ابرد م ع في البيت ,فاذا ما جاء الأفتاء انتمالفت العا الفة الفى الطفابث ال فاني التفي
ل36

استخدم كممأى يردي الى الغر
فيما رواث ُ
وسفم ويكفو
ويعد اإليوا لالطارمة م العناور ا ساسية في توفميم البيفت الكربال في وهفو بنفاء لف ال فة جفد ار ق
مكأففوفاً مف واجمتف ا ماميففة المطالففة سالففى السففا ة الداخاليففة ,وتسففتعمع الطارمففة لالنففوم وففي اً فففي ففاع سففدم وجففود السففرداب,
وكذل لتناوع وجبات الطعام وأرب الأايل 37ال

ال

التطور العمراني لمدينة كربالء( 1869-1749دراسة تاريخية)
م .م .احمد باسم حسن طالب.

ا.د .فؤاد طارق العميدي

اما المطبخ وهو ا د مرافث البيت الت ار ي ,والموضع الذي يطبخ في الطعام ويأغع هذا المرفث ا فد اركفا البيفت وففي
مكففا بعيففد س ف هبففوب الريففا وذل ف لمنففع توففاسد الففدخا الففى الغففر والم ارفففث السففكنية ا خففرب ,وتوجففد فت ففة فففي جففدار
المطففبخ وفوهتمففا فففي اسالففى السففطح ,يخففر سبرهففا الففدخا الففى ال ضففاء ,الففى جانففب ذل ف كففا يبنففى التنففور فففي سففطح البيففت

لغرك وناسة الخبز ولالتخال

م تواسد الدخا الى الغر والمرافث ا خرب لالبيتل 38ال

وم ف ممي فزات البيففوت الكربال يففة الأناأففيع هففي سبففارا س ف بففروزات وجففدت كضففرورات اجتماسيففة ومناخيففة م ف اجففع
المتبادع في البيوت المتمابالة التي تتالقى اقسفامما العاليفا ,ونتيجفة لالعفادات والتماليفد

الم اف ة سالى رمة البيت م ا أ ار

ومنما ال جاب الم روك سالى المرأا فمد لطيت الأبابي م الخار بطبمة م الخأب المأب المسمىلقيم وفا دت فسفح
المجاع لم في الداخع مأاهدا ما يجري في الخار دو ا يراه ا د ,فضالً س النا ية المناخية التي لم تممالما الأناأيع
فتوففميمما يسففمح بن ففوذ كميففة كافيففة م ف الضففوء والم فواء الففى داخففع الغرفففةل 39ال وترلفف

ا سم ففدا والتيجففا ا ففد العناوففر

المعمارية ففي العمفارا العراقيفة المديمفة وال دي فةل , 40وتسفتعمع ففي البيفوت الكربال يفة اسمفدا مف الخأفب التفي تسفند الممفرات
في الطابث ا وع ,وفي بعك ار يا تسند الطارمات والغر في الطابث ا وع وتنتمفي هفذه ا سمفدا بتفا ممفرن

يساسد في تماليع ممطع الجسر الخأبي الذي يعالوه سدد م هذه ا سمدال 41ال

متفدر

ام ف ففا مف ف فواد البن ف ففاء فيس ف ففتعمع ف ف ففي بن ف ففاء البي ف ففوت الكربال ي ف ففة بع ف ففك المف ف فواد ا ولي ف ففة ولع ف ففع اهمم ف ففا الط ف ففابوث ,وت ف ففد

نيبورل Niebuhrسام1765س الطابوث المستخدم في بناء البيوت الكربال ية ,وبي ا مع مما كا مأيداً بالطابوث لير
بالأفم ل , 42وذكفر موفدر آخفر ا لالبيفة البيفوت مبنيفة مف ايجفر والجف

الم خور وهو الالفب المج ف

الطابوث الطيني الم خور الذي يمتاز سالى قفدرا كبيفرا سالفى سفزع ال ف اررا والوفوت ,امفا الجف

في سمالية البنفاءال واسفتعمع المفار كمفانع لالرطوبفة ففي تغاليف

جفد ار ارسف

ل , 43وايجفر هفو

فيسفتخدم ففي تماسف ايجفر

وار فواك وفرأف سالفى السفطو ل 44ال ويسفتخدم
ل45

الخأب في البناء منذ المدم م ع جذو النخيع لوفرتما في مد العفراث الوسفطى والجنفوبي ومنمفا كفربالء
النخيع في بناء السمو

المستويةال اما السمو

ل46

سالى ا خرب ليتم بنا ما سالى أكع من ني
وتختال

البيوت م

ي

المعمودا فتتم س طريث تأكيع خا

لالطابوث وايجر ي

وتسفتخدم جفذو
تسفتند الوا فدا

ال

سعتما ومواد بنا ما ورفاهيتما تبعا لالمستوب المفالي روف ابما ,فبيفوت المتفرفي مف ال ال في

والمتاجري في المرب تتبع ساداً الطراز الأا ع في المدينة ن س وهي ذات طابث وا د ومبنية م الالب وا يانفاً تبنفى البيفوت
فففي ا ريففا مف ايجففر و سففيما بيففوت المالكففي او الأففيو  ,والنففو ال ففاني مف البيففوت هففو الكففو الففذي يبني ف ال ال ففو مف
الطي وهو سبارا س لرفة مستطيالة مسم ة بسم

في المربل 47ال

م المش والطي  ,وهنا بيوت م الطي اوسفع مف هفذه ا كفوا توجفد

اثاث البيت الكربالئي:
تنففو ار ففا

المنزلففي فففي البيففوت ،لكنف يتميففز ببسففاطت وسففدم تعميففده ،خاوففة رذا مففا سالمنففا أ لالبيففة طبمففات المجتمففع

كانففت فميفرا ،و تسففتطيع ا هتمففام بمففذا الجانففب وأوع أففيء يجففذب ا نتبففاه فففي المنففازع هففو فففرش اررك الففذي يختالف
منففزع رلففى آخففر تبع فاً لال الففة ا قتوففادية لوففا ب المنففزع ،ولعففع ابففرز أففيء هولال و ف ار

وبعضما ايخر يكو م السجاد الم روش والذي يسمىلبالبسط ال ي ويونع م الوو
آخففر يسففمى بالزوليففة وتوففنع مف الوففو

ارمالف

الخففال

الموففنوسة م ف سففع
ارمال

مف

النخيففع

وذا نموش ,وهنفا نفو

ار مففر الففداك والبنففي واروف ر وتكففو ذات زخففار هندسففية
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ونباتية بسيطةال أما اردوات المستعمالة في المطبخ ف برزها المط نة لط

ال خارية الن اسيةل 48ال

ال بوب والسماور لونع الأاي ,وبعك ا وانفي

لكف ف بي ففوت المتمكن ففي ماليف فاً كالتج ففار او الوجم ففاء م ففع الس ففدنة والنمب ففاء ك ففا ا ا م ففا مرفمف فاً وراقيف فاً ,ويتض ففح ذلف ف مف ف

وو ف لاديب المال ف

سففام 1856لففدار السففاد سففعيد آع ابففت وهففو مجففاور لمرقففد ا مففام ال سففي لسالي السففالم قففرب بففاب

السدرا ,وهي م الدور الكبيرا والجميالة ,ولما والة استمباع تطع سالفى وف
الطابث العالوي ,وا بواب الممابالة لالو

سفيد الأفمداء ,وتمفع خالف

الوفالة لفر ففي

مطعمة بالزجفا  ,ووجف الوفالة يتجف ن فو المبالفة ,وففي الوفالة تنتأفر الموفاطب

الواط ة وساليما ال رش والوسا د الجيدا ,والوفالة مزينفة بأفكع جميفع جفداً ,اذ تتفدلى السفتا ر سالفى الطريمفة ا فرنجيفة ,و ار فة
المس والعنبر ت و فيما ,الكراسي والمواطب ن ي ة واواني البالور والكريستاع مرتبة فوث المواطبل 49ال

ثالثاً /الحمامات العامة:

وتعد ال مامات الأعبية في كربالء مراكز لال ياا ا جتماسية ،اذ ترتبط بما المناسبات المامة ففي يفاا النفا  ،منمفا أ
رلى ال مام قبع زفاف  ،وكذل يستعمع والو تجميع لالنسفاء ،وتسفتعمع ال مامفات الأفعبية كمنأفآت وف ية

يذهب العري
لالعال والتخال

م بعك ارمراكل 50ال

وتميفزت مامففات كفربالء ففي العوففر الع مففاني بتخطفيط مسففتو ى مف فكفرا ال ف الأففعبي ا سفالمي الففذي كففا سففا دا

ين ففذ,

ال مامففات أسسففت لخدمففة الطبمففة الأففعبية التففي تم ففع الماسففدا العريضففة فففي المجتمففع الكربال ففي ,ولففذل نجففد ا

بناءهففا تميففز بالبسففاطة وسففدم ا سف ار

سكف

مففا نجففده فففي المأففيدات المعماريففة ا خففرب ,ولففم يخففر تخطففيط ال مامففات سف

ال فة اقسففام تتففدر فيمففا ال ف اررا م ف المسففم الب ارنففي الففى الوسففطاني فففالجواني ,سففالوا سالففى المماوففير المال مففة بالوسففطاني

والجواني ,فضالً س المميم وهو مكا تسخي المياهل 51ال
 -1البراني وهو المكا المخو

ستمباع رواد ال مفام وفيف يخالعفو ويرتفدو مالبسفمم قبفع ا سفت مام وبعفده ,وتميفزت

قاسففة الب ارنففي با تسففا  ,وجففدرانما با رت ففا وتغطيتمففا بمبففب أففاهمة ذات نوافففذ متعففددا لتففوفير ا ضففاءا والتمويففة ,وانتأففار

المواطب وع جوانبما والبراني يعر بالمنز ل 52ال

 -2الوسطاني لالماسة الداف ة وم المنز ينتمع المسفت مو سبفر دهاليفز ي ضفي رلفى مكفا كبيفر هفو ال مفام الفذي يكفو

سالى أكع مربع أو دا را في أك ر ار يا وي توي سالى أركا لخالوات  ،ويوجد ففي كفع خالفوا فوك يف تي منف المفاء سبفر

انبوبال ويعالو هذا المسم في مع م ال مامات قبة كبيفرا أو قبفاب وفغيرا كرويفة الأفكع تتفوز فيمفا فت فات وفغيرا بفت فيمفا
الزجا المالو إلدخاع النورال أما أرضية هذا المسم فكانت تبالط بايجر المسطحلال رأفي  ،وففي أك فر ار يفا توضفع ساليف
طبم ففة مف ف الم ففار ا س ففو ،ام ففا ج ففدرانما فتغط ففى رل ففى ارت ففا 5ال1م تمريبف فاً بالم ففار ارس ففود ,ويكس ففى المس ففم العال ففوي بالجفف ف

ا بيفكل 53ال

 -3الجف فواني وهففي الماسففة المسففتخدمة لالسففت مام ,وتعففددت انمففاط التخطففيط فففي قاسففة الج فواني ب مامففات مدينففة ك فربالء,
فالنمط ا وع منما كا سبارا س قاسة مستطيالة يغطيما قبو بيضاوي الأكع ,وال اني سبارا سف قاسفة مربعفة وسفطى وسالفى
جانبي الماسة ايوانا  ,اما النمط ال ال

فمو سبارا س اربعة اواوي متعامدا سالى قاسة وسطى مغطاا بمبةال وت توي قاسفات

الجوني سالى ا واك مستطيالة تمأل بالماء الساخ ال اما المستوقد فيعد م الو فدات المعماريفة المامفة المال مفة بال مفام وهفو

المكا المخو

لتسخي الماء ال ار لتزويد ال مامل 54ال ومف أأفمر ال مامفات الأفعبية ففي مدينفة كفربالء ل مفام المفالح

يعففد هففذا ال مففام أ ففد أقففدم وأأفمر ال مامففات العامففة فففي مدينففة كفربالء ويمففع فففي م الففة بففاب الطففاثال ويرجففع تففاريخ بنا ف الففى

التطور العمراني لمدينة كربالء( 1869-1749دراسة تاريخية)
ا.د .فؤاد طارق العميدي

المر العاأر المجري الساد
في كربالء ومنما

م .م .احمد باسم حسن طالب.

مام المفالح سفام  1856مفع سفدد مف ال مامفات

سأر الميالدي ,وذكر الر الة اديب المال

مام المبالة و مام ال الو و مام النواب و مام الجديد و مام ال ا

مزهل 55ال

رابعاً /السور والمحالت:

كففا السففور الففذي ي ففيط بمدينففة ك فربالء قففديم العمففدل , 56لففذل تعففرك لالضففم الع والخفراب بمففرور الففزم  ,ويبففدو ا

خراب سور كربالء استمر في سمد الممالي  ,بدليع ما ذكره نيبور سفام  1765بف

بالأم  ,وبي ا السور تخرب ب جمع ل 57ال

سفور كفربالء كفا مأفيد بفالالب المج ف

واستمر سور مدينة كربالء سالى ذل ال اع تى سام ,1802ولم يجدد ا بعفد هجفوم الوهابيفة ,سنفدما بفادر باإلأف ار
سالفى بنا ف السففيد م مففد سالففي الطباطبففا ي وبتمويففع مف ممالكففة اوده فففي المنففد فففتم بنففاره مف جديففد بمففادا الجف

وايجففرل, 58

وجعع لمذا السور ستة ابواب هي
 -1باب الخا

سمي بمذا ا سم لوجود خا بالمرب م السورال

 -2بففاب الطففاث سففمي بمففذا ا سففم نسففبة الففى وجففود الطففاث المنسففوب الففى ابفراهيم الزس ارنففي ا ففد زسمففاء كفربالء فففي واقعففة
المناخورال
 -3باب بغداد هو الباب الذي يمر من المسافرو الى بغدادال
 -4باب النج

هو الباب الذي يمر من المسافرو الى مدينة النج

ا أر ال

 -5باب الساللمة سمي بمذا ا سم نسبة الى المنطمة التي سكنتما سأيرا الساللمة فعر باسمماال

 -6باب المخيم سمي بمذا ا سم تيمناً بوجود المخيم ال سيني وهو الموقع الذي خيم ب ارمام ال سي لسالي السالم ل 59ال
يرت فع هففذا السففور مف ل 30–20قففدماً ,ويضفم اب ارجفاً ت وففع بينمففا مسفافات منت مففة وتسففتخدم معاقفع ,و توجففد طبمتففا

تستخدم لالرمي الى جانب منوة في الداخع سندها اقوا

تسمح بوقو

المدافعي الذي يستخدمو فت ات الرمي الموجودا

في الطبمة العاليا ويوع م يط ا سوار فوالي ميالفي وتتخالالمفا ا بفواب و 25برجفاً تمريبفاً ,وسالفى الفرلم مف ذلف ففا كفربالء

سموماً كانت ب اجة الى ا وال م نا ية البناء واوب ت ا قوا

التي في الدخع تستخدم اماك إلقامة المتمردي ل 60ال

اما م الت مدينة كربالء قبع بناء السور سام 1802فكانت كربالء ت توي سالى ال ة م الت وهفي لم الفة آع ز يف ,

وم الة آع فا ز ,وم الة آع سيسى  ,وسميت بذل نسبة الى ا قوام العالويي الساكني كربالء وهم آع ز ي وآع سيسى وآع
ل61

فا ز

وبعد بناء السور سام  1802استبدلت تال الم الت ال ال

 -1م الة باب النج
 -2م الة باب لخا

بم الت جديدا سميت ب سماء ابواب السور وهي

او باب المأمد نسبة الى الطريث الذي كا يسالك المسافرو الى النج ال

نسبة الى وجود ال

خانات م اذية لباب السورال

 -3م الفة بففاب العالفوا او بففاب بغفداد لوجففود سففالوي ال بفوب والمخضفرات سالفى طريففث بغففداد وبفاب السففور كفا فففي نمايففة
سوث النجاري ال

 -4م الة الجاجي

فالجاجي ف كالمة م رفة س الدكاكي وهو الطر او الم الة التي سكنتما سأيرا السفاللمة فعفر باسفم

م الة باب الساللمةال
 -5الم الة باب الطاث وسمي بذل لوجود طاث باسم ابراهيم الزس راني ,وموقع باب السور كا في نماية زقاث بني سعدال
 -6م الة باب المخيم نسبة لمرب م المخيم ال سينيلسالي السالم ولما باب المخيمل 62ال
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سالففى الففرلم مف ذكففر الموففادر هففذا التغييففر فففي تخطففيط م ففالت مدينففة كفربالء سففام  ,1802لكف يتضففح لنففا ا تففداوع
اسماء الم الت المديم ةلآع سيسى وآع فا ز وآع ز ي

كانت أا عة في سمد الممالي  ,وفي مدا ال كفم الع مفاني المباأفرال

ف ففي سففام  1856وردت تسففمية م الففة آع سيسففى ف ففي ا ففد الو ففا ثل , 63ووردت م الففة آع ز ي ف م ف م ففالت ك فربالء سففام

1876ل 64ال

يتضففح مف ذلف ا التغييففر وففع فففي التخطففيط العم ارنففي لك فربالء سففام  ,1802لك ف تففداوع تسففمية الم ففالت المديمففة
استمرت أا عة في اوساط سامة النا

في المجتمع الكربال يال

خامساً /االزقة (الشوارع) والطيقان:

كانت الم اع المديمة في مدينة كربالء لمفا أفوار متعرجفة وفيمفا اسوجفا وضفيث وتتفداخع البيفوت مفع بعضفما ,وك يف اًر

ما تنا رها في مواط ك يرا م بغداد ,ا ا طراز بنا ما ترتب سالى جمة ا ست ادا وتك ير الغر ففي الفدار وضفيث مكفا

السففك ل 65ال امففا أ فوار مدينففة ك فربالء فمففد سرفففت بافتمارهففا لالسففا ات والميففادي العامففة سالففى الففرلم م ف سففعة المدينففة ,ر
الأ فوار فففي المففد الأ فرقية سمومففا كانففت ضففيمة ,ولففذل نال ف ا فففي جميففع مدينففة ك فربالء
ينذا ل 66ال

لمد كا ضيث ا زقة والدروب متعمداً وذل لتماليع تساليط اأعة الأفم

وجففود لالسففا ات والميففادي

سالفى المفاري فيمفا ففي موسفم الوفي

الطويفع

ال ار فوار المار يأعر بال ار ة سندما يسير في فع البيفوت الما مفة سالفى جفانبي هفذه الطفرث الضفيمة المالتويفة ,فمفد كانفت
خير وسيالة ل ماية المأاا م

ر الوي

الما

وبرد الأتاء المار

ولت ميمم م العواوف

جيع المد العراقية المديمة في أماع العراث ووسط وجنوب ومنما مدينة كربالءل 67ال
ويمام فوث الزقاث بناء يتكو لالباً م سمود مبنية م ايجر ومعمفودا فوقمفا سفم

منأفآت سمرانيفة ,فيوسففعو بفذل دورهفم فففي الطفابث العالففوي او تكفو

الغبفار وهفذا مفا نأفاهده ففي

يسفتند ساليمفا ,ويبنفى فوقمفا لرففة او

فدهم ارك وففغيرا ففي جانفب مف الطريفث ويمابالمففا

اخففرب ,فيميمففو فوقمففا قنطفرا توففع بففي المطعتففي  ,وك ي ف اًر مففا كففانوا يبنففو فففوث المنطفرا لرف فاً ,ويتخففذو لمففا أففبابي واسففعة

تأر سالى جانبي الطريث كما هو ال اع في المناطر المأيدا في مدينة بغداد وال الفة وكفربالءل , 68والواقفع ا تالف المنفاطر
تعففر فففي مدينففة ك فربالء باسففم لالطيمففا

وم ردهففا لطففاث وتعففد الطيمففا م ف اهففم العناوففر ا ساسففية لالعمففارا الكربال يففة

وتأففر سالففى طريففث السففابالة ,ولالب فاً مففا تعالففو الطففاث لرفففة سا ففدا لوففا ب الطففاث ,وتبنففى م ف الج ف

وايجففر والطففابوث

ال رأي ,وم اأمر هذه الطيما هو طاث الزس راني نسبة لزسيم واقعة المناخور سام 1826ابفراهيم الزس ارنفي ,ويبالفغ طفوع

هففذا الطففاث سأفري متف اًر وارت اسف ال فة امتففار وسرضف ال فة امتففار ايضفاً ويمففع فففي م الففة بففاب الطففاثل 69ال ولطففاث الأففيخ
خال

سمي بذل نسبة الفى مأفيده العالمفة الأفيخ خالف

ابف سسفكر الفذي أفيده قبفع وفاتف سفام 1830وارت فا الطفاث سف
ل70

ا رك اربعة امتار وطول ال ة امتار وسرض ال ة امتار
الخاتمة :

ال

 -1نأ ا مدينة كربالء ب عع العامع الديني بالدرجة ا ولى اذ نال
ذل لالعالقة الرو ية بي المجتمع والمراقد الممدسةال

المنطمة السكنية تركزت وع المرقدي الممدسفي ويبفدو

 -2تعد مدينة كربالء في مدا الدراسة مف اهفم مفد العفراث واأفتمرت بال واضفر العمرانيفة التفي تمفع داخفع السفور وففي وهفي
جميعمففا تميففزت بالبنففاء الأففرقي ا سففالمي سالففى الففرلم م ف انمففا كانففت تعففاني م ف ا همففاع وضففيث ا زقففة وتعرجمففا وتففداخع
البيففوت ببعضففما وهففي ففاهرا كانففت تعففاني منمففا جميففع مففد الع فراث تففى مركففز الو يففة بغففداد ,ا انمففا كانففت مدينففة جففذب

لالسكا لمدسيتما سند المسالمي في العالمال

التطور العمراني لمدينة كربالء( 1869-1749دراسة تاريخية)
ا.د .فؤاد طارق العميدي

-3

تختال

م .م .احمد باسم حسن طالب.

البيوت الكربال ية س البيوت في المد العراقية ك ي اًر فجميما تأتر بسمات البيوت ا سالمية الأفرقية التفي

تتوسطما سا ة ت يط بما الغر وتسمىلال وش وتكو مكأوفة السم
-4

بالأم

كا سور مدينة كربالء مبنياً م الطابوث المج

لدخوع الضوء والمواء لالبيتال

وقد تمال بمفرور الفزم ممفا سفاسد سالفى تعفرك المدينفة

لالمخاطر ا منية وسمع في اقت ام الوهابية لمدينة كربالء سام  ,1802فادر بعك رجاع الخير ضفرورا بنفاء السفور وذلف

بعد هجوم الوهابية سام 1802ال
-5

اأتمرت مدينة كربالء منفذ المفدم بوجفود فال

م فالت ل م الفة اع ز يف  ,وم الفة اع ففا ز ,وم الفة اع سيسفى  ,وبعفد

اسادا بناء السور استبدلت تال الم الت بم الت جديفدا منمفا م الفة بفاب بغفداد ,وم الفة بفاب النجف

و وم الفة بفاب الخفا ,

وسالففى الففرلم مف ذلف فمففد اتضففح لنففا مف الو ففاث ا تففداوع اسففماء الم ففالت المديمففة اسففتمرت أففا عة لمففدا طويالففة فففي المففدا

الال مةال

 -6كانفت مدينففة كفربالء تعففاني مف ضففيث ا زقففة والأفوار وتعرجمففا ,ولكف مف نا يففة الضففيث فعالففى مففا يبففدو انف امف اًر كففا
ف اررا الوفي

معتمفداً لالتماليففع مف

واأففعة الأففم

العموديففةال كمففا اأفتمرت المدينففة بوجففود سففدد مف الطيمففا فيمففا وهففي اأففب

بالمناطر الممامة سالى جانبي الطريث وتمام فوقما لرفة ,وتكو ذا أكع ممو ال

الهوامش:
ل1

لالمزيد م الت اوفيع ين فر كارسفت نيبفور ,ر الفة نيبفور الكامالفة الفى العفراث ,ترجمفة سفعاد هفادي العمفري واخفرو  ,دار

الوراث ,بغداد,2013 ,

ل2

م ذن ففة مرج ففا

289ال

س ففميت ب ففذل نس ففبة لف فوالي العف فراث ام ففي ال ففدي مرج ففا بناه ففا س ففام 1365م ,وه ففو سب ففد الس ففالطا اويف ف

الجال ريل 1374-1356م  ,فعندما رفع العبد مرجا راية العويا ز
مرجفا ولمفا بمففي و فده

اوي

مناوفر لف هفرب الفى كفربالء وأسفتجار ب فرم ا مففام ال سفي لسالي السفالم فبنففى هفذه الم ذنفة مففع

جامعما وأجرب لمما م امالك في بغداد وكربالء وسي التمر والر الية واوقا

وأوب ت تال ا وقا

أوقافاً سينية ,أما مرجا فاستك

ل4

ل6

ل8

الجال فري,

منأفور ففيل موسفوسة العتبفات الممدسفة ,1 ,
215-214ال

مي م مرتضى نور اهلل ,سمارا وتخطيط المراقد الممدسة تى نماية ال ترا الع مانيفة ,اطرو فة دكتفوراه ليفر منأفورا ,كاليفة
المودر ن س ,

58ال

69ال

م مففد وففادث الكرباسففي ,دا فرا المعففار ال سففينية لتففاريخ الم ارقففد ال سففي وآع بيت ف  ,2 ,المركففز ال سففيني لالد ارسففات,

لند ,1998 ,

ل7

ذاً م سفخط السفالطا أويف

سبد الجواد الكاليدار ,تاريخ كربالء و ا ر ال سي ل  ,مطبعة امير ,قم,1949 ,

ايداب ,جامعة بغداد,2010 ,

ل5

اخرب يور واردها سالى الجامع والم ذنفة

بذل الجامع والم ذنة

لالمزيد م الت اويع ُين ر جع ر الخياط ,كربالء في المراجع الغربية ,ب ف
دار التعار  ,بغداد266 ,1966 ,ال

ل3

سالي بجيش جرار م تبريز فت رث انوار

91ال

مي م مرتضى نور اهلل ,سمارا وتخطيط المراقد الممدسة تى نماية ال ترا الع مانية,
المودر ن سة,

42ال

87ال
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ل9

لالمزيد مف الت اوفيع ين فر نوفو افنفدي السفال ي المط ارقفي زاده ,ر الفة المط ارقفي زادهلمنفازع سف ر العفراقيي لالسفالطا

ساليما خا  ,ترجمة وب ي نا م وفيث ,ت ميث سماد سبد السالم ررو  ,اودارات المجمع ال مافي ,ابو بفي,2003 ,
ل10

96ال
ايما أاكر كفا م ,العناوفر الزخرفيفة المن فذا سالفى المراميفد بفي العتبفة ال سفينية الممدسفة وجفامع السفاليمانية ففي تركيفا,

اودارات مركز كربالء لالدراسات والب و  ,كربالء,2014 ,

ل11
ل12

سبدالجواد الكاليدار آع طعمة ,المودر السابث,

153ال

235ال

ناوففر الففدي أففاه هففو ب ف الأففاه م مففد ب ف فففتح سالففي أففاه ,ولففد فففي سففام  ,1831وتففولى كففم الدولففة الماجاريففة لالمففدا

 ,1896 -1847استمففد سالففى اأففمر الموففال ي وهففو وزي فره اميففر كبيففر رن ف كففا موففال اً فففي بدايففة كم ف واتسففم سمففده
بم ففاو ت ت ففدي

المجتمففع ا ي ارنففي واسففتمدم ن ففم التعالففيم الغربيففة ,وانأ ف وزي فره اميففر كبيففر اوع مدرسففة ن اميففة تعتمففد سالففى

الن ام الغربي في ا مت انات ,في السياسة الخارجية فاوع انتف از هفراا مف افغانسفتا ا ا بريطانيفا وق فت بوجف  ,وبسفبب

التيفع سفام1896ال لالزيفد مف الت اوفيع ين فر كفارع بروكالمفا  ,تفاريخ الأفعوب ا سفالمية ,ترجمفة نبيف
ميال الى ا سفتبداد ُ
امي فار ومنير البعالبكي ,ط  ,7دار العالم لالماليي  ,بيروت,1997 ,

ل13

ايما أاكر كا م ,المودر السابث,

672ال

153ال

ل14

م مف ففد وف ففادث م مف ففد الكرباسف ففي ,تف ففاريخ المراقدلال سف ففي وآع بيت ف ف ,2 ,

ل15

سب ففد المجيف ففد ا وع وه ففو السفففالطا سبف ففد المجيف ففد ا وع بف ف م م ففود ال فففاني ولف ففد سفففام  ,1822كف ففم الدول ففة الع مانيف ففة

169-165؛ ررو

ارنواري ,سمارا كربالء دراسة سمرانية وتخطيطية ,مرسسة الوال ي لالطباسة ,دمأث,2006 ,

لالمففدال , 1861-1839مففدا كمف  22سففن  ,أففمد سمففد ا وففال ات الع مانيففة الأففميرا بخففط أفري
همففايو  ,وأففمد سمففده انففد

ففرب المففرم مففع روسففيا سففام 1853التففي انتمففت بمعاهففدا بففاري

126ال

م مف ففد سالف ففي

كولخانف وخففط أفري

بع فد تففدخع الففدوع ا وربيففة,

وقضي سالى طمو م مد سالي باأفا بعمفد معاهفدا لنفد سفام 1841اللالمزيفد مف الت اوفيع ين فر م مفد فريفد بف الم فامي,
تاريخ الدولة العالية الع مانية ,ترجمة ا سا

ل16

سفنا معفرو

سما ,2006 ,

ل17
ل18
ل19
ل20
ل21

ررو

 ,ط,2006 ,10

اولالفو ,العفراث ففي الو فا ث ا وضفا السياسففية وا جتماسيفة ففي العفراث خففالع العمفد الع مفاني ,الأففروث,
114ال

المودر ن سة,

سنا معرو

مي ,دار الن ا

513-455ال

111 –108ال

اولالو ,المودر السابث,

111ال

م مد سالي ا نواري ,سمارا كربالء دراسة سمرانية وتخطيطية,

سالما هادي آع طعمة ,ت ار كربالء,
م مد أاه وهو ب سبا

140ال

76ال

مير از ب فتح سالي أاه كم الدولة الماجاريفة ففي المفدال , 1848-1834وقفد واجمف سمفده

سنفد استال ف العفرش منافسفة اخوانف واسمامف ولكف ك تف كانفت هفي الراج فة بسفبب مسفاندا وزيفره ابفو الماسفم ال رهفاني الفذي
انففتمق سياسففة الأففدا مففع المتمففردي والجواسففي

لالدولففة وقففام بتو ف ية المتمففردي مففنمم سم ف

سففي سالففي ميففر از ففاكم أففيراز

وأجا السالطنة اكم كرمفا بتأفجيع مف بريطانيفا ,كمفا زاد ففي سمفد الن فوذ ا جنبفي ففي ايف ار لدرجفة ا الأفاه وبت فريك
مف بريطانيففا امففر بمتففع ابفي الماسففم ال رهففاني ,وأففمد سمففده مففور ال ركففة البابيففة سففام  1844ففم البما يففة ,وتففوفي الأففاه سف

التطور العمراني لمدينة كربالء( 1869-1749دراسة تاريخية)
م .م .احمد باسم حسن طالب.

ا.د .فؤاد طارق العميدي

سمر ناهز ا ني واربعي ساماً ا ر مرك سضاع وخال ناوفر الفدي أفاه سفام 1848ال لالمزيفد مف الت اوفيع ُين فر
238-210ال
كريم الجا  ,موسوسة تاريخ اي ار السياسي ,3 ,الدار العربية لالموسوسات ,بيروت,2008 ,

ل22
ل23
ل24

سالما هادي آع طعمة ,ت ار كربالء ,مرسسة فرهنكي هنري مأعر ,ط ,4قم,2015 ,
ررو

م مد سالي ا نواري ,سمارا كربالء دراسة سمرانية وتخطيطية,

ررو

م مففد سالففي ا نوففاري ,م ف ت ف ار ك فربالء ابنيففة ك فربالء المديمة,لمجالففة ارأففي

السنة ا ولى ,2015

ل25

المت

ل26

سبففا

الع فزاوي ,خ فواطر فففي النج ف

ل30
ل31
ل32
ل33

ل34
ل35
ل36
ل37

71ال

منى سالما م مد السفعيدي ,التوفميم المعمفاري لالبيفوت البغداديفة ,لمجالفة التف ار
ميد م مد س الدراجي ,العناور المعمارية,
ميد م مد س الدراجي ,العناور المعمارية,

سبا

العزاوي ,خواطر في الكوفة والنج

15ال

ررو

منى سالما م مد السعيدي ,المودر السابث,
متي سمراوي ,العراث ال دي ,1 ,
ررو

7ال
235ال

228-227ال

م مد سالي ا نواري ,م ت ار كربالء بنية كربالء المديمة,

كارست نيبور ,المودر السابث,

233ال

184ال

ميد م مد س الدراجي ,العناور المعمارية,

ررو

العأففبي  ,العففدد ال الف  ,السففنة ال اديففة والعأففرو ,1990 ,

م مد سالي ارنواري ,سمارا كربالء دراسة سمرانية وتخطيطية,

ل40

183ال

وكربالء ,ورق 9ال

م مد سالي ارنواري ,سمارا كربالء دراسة سمرانية وتخطيطية,

المودر ن سة,

ل44

225ال

طالففب سالففي الأفرقي ,البيففت النج ففي المففديم ,لمجالففة التف ار

228ال

ل43

224ال

متي سمراوي ,العراث ال دي  ,ترجمة مجيد خدوري ,1 ,مطبعة العمد ,بغداد,1936 ,

ل38

ل42

الأفعبي  ,العفدد ال الف  ,السفنة ال انيفة

6ال

المودر ن سة,

ل41

224ال

سم ففاد سب ففد الس ففالم ررو  ,العف فراث كم ففا رس ففم المط ارق ففي زاده  ,1534او ففدارات المرك ففز كف فربالء لالد ارس ففات والب ففو ,

 243ال

ل39

والكوفففة وك فربالء ,مخطففوط ليففر منأففور م ففو فففي دار المخطوطففات العراقيففة,

العراقي ,قسم المخطوطات ,رقم  ,33353ورق 8ال

وال ال و ,2001 ,

ل29

ضففارا ك فربالء  ,العففدد ال ففاني,

ميففد م مففد س ف الففدراجي ,العناوففر المعماريففة المكونففة لالعمففارا الت ار يففة فففي بغففداد وبعففك الم ففد العراقيففة ,لمجالففة

,2015

ل28

77ال

6ال

سومر  ,المجالد الستو ,2014,

ل27

140ال

سف

 9ال

133ال

والكوفة وكربالء ,ورق 8ال

سبا

العزاوي ,خواطر في النج

ررو

م مد سالي ا نواري ,سمارا كربالء دراسة سمرانية وتخطيطية,

242ال
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ل45
ل46

ل47
ل48

ميد م مد س الدراجي ,العناور المعمارية,

منى سالما م مد السعيدي ,المودر السابث,
متي سمراوي ,العراث ال دي ,1 ,
كف ففا م سبف ففا

سف ففمير سبف ففا

232ال

12ال

186–184ال

الزبيف ففدي ,ار ف فواع ا جتماسيف ففة فف ففي منطمف ففة ال ف فرات اروسف ففط م ف ف خف ففالع كتف ففب الر الف ففة

ارجانب ,1914-1831مركز بابع لالدراسات ال ضارية والتاريخية ,جامعة بابع ,ال الة ,دالت,

ل49

سبففد العالففي خففا اديففب المال ف  ,س ف ر نامففة اديففب المال ف ستبففات ,تو ف يح مسففعود كال فزاري ,انتأ ففارات دادجففو ,تمفف ار ,

1346ش,

ل50
ل51

ررو

150؛ سبد الوا ب آع نور اهلل  ,كربالء في أدب الر الت,

م مد سالي ا نواري ,سمارا كربالء دراسة سمرانية وتخطيطية,

137ال

226-225ال

سادع م مد زيادا البمي ,مامات السوث الكربال ية في العور الع ماني وأ رها سالفى ال يفاا ا جتماسيفة ,ب ف

في مجالة لت ار كربالء  ,المجالد ال اني ,العدد ا وع ,السنة ال انية ,اذار,2015

ل52

المودر ن سة,

ل54

سادع م مد زيادا البمي ,المودر السابث,

ل53

70-69ال

ررو

48ال

م مد سالي ا نواري ,سمارا كربالء دراسة سمرانية وتخطيطية,

ل55

ررو

ل57

كارست نيبور ,المودر السابث,

منأفور

47ال
226ال

49-48ال

م مد سالي ا نواري ,سمارا كربالء دراسة سمرانية وتخطيطية,

228ال

ل 56تم بناء السفور منفذ سفامل412ه ف  1032بنفاه الفوزير ال سف بف فضفع الراممفرزي ,لالمزيفد مف الت اوفيع ُين فر سفالما
هادي آع طعمة ,كربالء في الذاكرا ,مطبعة العاني ,بغداد20 ,1988 ,ال
ل58

ل59
ل60

سي

الدولة سالطا م مد ,س ر نامة سفي

الدولفة ,بف توف يح وت أفي

ررو

م مد سالي ارنواري ,سمارا كربالء دراسة سمرانية وتخطيطية,

ل63
ل64
ل65

ابراهيم أم

سالما هادي آع طعمة ,كربالء في الذاكرا,

م و ا ث ا مد ال ا ري ا سدي ,و يمة وق
م و ا ث ا مد ال ا ري ا سدي ,وق
سبا

العزاوي ,خواطر في النج

ل66

ل68

المودر ن سة,

كا م سبا

الدي المزويني ,1982-1900مخطوط ليفر منأفور م فو ففي
 22-21ال

بستا ام السودا مرر سامل 1272هف  1856ال

بستا ماع وغير مرر سام ل1293هف  1876ال

والكوفة وكربالء ,ورق 9ال

الزبيدي ,المودر السابث,

ميد م مد س الدراجي ,العناور المعمارية,
226ال

وفا ي  ,15 ,الفدار العربيفة

256ال

الدي المزويني ,مذكرات ابراهيم أم

سمير سبا

ل67

104-103ال

ال لوريمر ,دليع الخاليق العرابي وسما واواسط الجزيرا العربية لالمسفم الجغ ارففي وا

مكتبة سالما آع طعمة ,ورقة6ال

ل62

سالفي اكبفر خفدا برسفت ,معف ار 1364 ,ه فال,

230ال

لالموسوسات ,بيروت,2013,

ل61

133ال

81ال

224ال

التطور العمراني لمدينة كربالء( 1869-1749دراسة تاريخية)
ا.د .فؤاد طارق العميدي

ل69

م .م .احمد باسم حسن طالب.

ميف م مرتضففى نوففر اهلل ,الخوففا

المعماريففة لطففاث الزس ارنففي فففي مدينففة ك فربالء الممدسففة ,ب ف

ت ار كربالء  ,المجالد ال اني ,العدد ال اني ,السنة ال انية,2015 ,

ل70

منأففور فففي لمجالففة

42ال

سالما هادي آع طعم  ,الطيما في كربالء,لمجالة الغاضرية  ,العدد ال اني ,تأري ال اني,2015 ,

81-80ال

المصادر :
اوالً /الوثائق غير المنشورة:

 -1م و ا ث ا مد ال ا ري ا سدي ,و يمة وق
 ,------------- -2وق

بستا ام السودا مرر سامل1272هف  1856ال

بستا ماع وغير مرر سام ل1293هف  1876ال

ثانياً /الوثائق المنشورة:

 -1سففنا معففرو

اولالففو ,الع فراث فففي الو ففا ث ا وضففا السياسففية وا جتماسيففة فففي الع فراث خففالع العمففد الع مففاني ,الأففروث,

سما 2006 ,ال
ثالثاً /المخطوطات:
 -2ابراهيم أم

الدي المزوينفي ,مفذكرات ابفراهيم أفم

مكتبة سالما آع طعمة ,ورقة6ال

 -3سبففا
المت

العففزاوي ,خ فواطر ف ففي النجفف

والكوفففة وكففربالء ,مخطففوط ليففر منأ ففور م ففو ف ففي دار المخطوطففات العراقي ففة,

العراقي ,قسم المخطوطات ,رقم  ,33353ورق 8ال

رابعاً /الرسائل واالطاريح:
-1

الفدي المزوينفي ,1982-1900مخطفوط ليفر منأفور م فو ففي

سمير سبا

كا م سبا

الزبيدي ,ار واع ا جتماسية في منطمة ال رات اروسط م خالع كتب الر الة

ارجانب ,1914-1831مركز بابع لالدراسات ال ضارية والتاريخية ,جامعة بابع ,ال الة ,دالتال
 -2ميف م مرتضففى نوففر اهلل ,سمففارا وتخطففيط الم ارقففد الممدسففة تففى نمايففة ال تفرا الع مانيففة ,اطرو ففة دكتففوراه ليففر منأففورا ,كاليففة
ايداب ,جامعة بغداد2010 ,ال
خامساً  /الكتب العربية:

 -1ايمففا أففاكر كففا م ,العناوففر الزخرفيففة المن ففذا سالففى المراميففد بففي العتبففة ال سففينية الممدسففة وجففامع السففاليمانية فففي تركيففا,
اودارات مركز كربالء لالدراسات والب و  ,كربالء2014 ,ال

 -2س كريم الجا  ,موسوسة تاريخ اي ار السياسي ,3 ,الدار العربية لالموسوسات ,بيروت2008 ,ال
 -3سالما هادي آع طعمة ,كربالء في الذاكرا ,مطبعة العاني ,بغداد1988 ,ال
 ,--------- -4ت ار كربالء ,مرسسة فرهنكي هنري مأعر ,ط ,4قم2015 ,ال

 -5سبد الجواد الكاليدار ,تاريخ كربالء و ا ر ال سي ل  ,مطبعة امير ,قم1949 ,ال
 -6سماد سبد السالم ررو  ,العراث كما رسم المطراقي زاده  ,1534اودارات المركز كربالء لالدراسات والب و 2015 ,ال

سادساً /الكتب المعربة:
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-1

ال لوريمر ,دليع الخاليق العرابي وسما واواسط الجزيرا العربية لالمسم الجغرافي وا

لالموسوسات ,بيروت2013,ال

وا ي  ,15 ,الدار العربية

 -2كارست نيبور ,ر الة نيبور الكامالة الى العراث ,ترجمة سعاد هادي العمري واخرو  ,دار الوراث ,بغداد2013 ,ال
 -3كارع بروكالما  ,تاريخ الأعوب ا سالمية ,ترجمة نبيف امفي ففار ومنيفر البعالبكفي ,ط  ,7دار العالفم لالماليفي  ,بيفروت,
1997ال
 -4م مد فريد ب الم امي ,تاريخ الدولة العالية الع مانية ,ترجمة ا سا

مي ,دار الن ا

 -5متي سمراوي ,العراث ال دي  ,ترجمة مجيد خدوري ,1 ,مطبعة العمد ,بغداد1936 ,ال

 ,ط2006 ,10ال

 -6نوو افندي السال ي المطراقي زاده ,ر الة المطراقي زادهلمنازع س ر العراقيي لالسالطا ساليما خا  ,ترجمة وب ي
نا م وفيث ,ت ميث سماد سبد السالم ررو  ,اودارات المجمع ال مافي ,ابو بي2003 ,ال
سابعاً /كتب الرحالت الفارسية:
 -1سي

الدولة سالطا م مد ,س ر نامة سي

الدولة ,ب تو يح وت أي

سالي اكبر خدا برست ,مع ار 1364 ,هفال

 -2سب ففد العال ففي خ ففا ادي ففب المالف ف  ,سف ف ر نام ففة ادي ففب المالف ف ستب ففات ,توف ف يح مس ففعود كالف فزاري ,انتأ ففارات دادج ففو ,تمف ف ار ,
1346شال

ثامناً /الموسوعات:

 -1م مففد وففادث الكرباسففي ,دا فرا المعففار ال سففينية لتففاريخ الم ارقففد ال سففي وآع بيت ف  ,2 ,المركففز ال سففيني لالد ارسففات,
لند 1998 ,ال

ثامناً /البحوث المنشورة في المجالت والموسوعات:
 -1جع ففر الخيففاط ,ك فربالء فففي الم ارجففع الغربيففة ,ب ف
1966ال

منأففور فففيل موسففوسة العتبففات الممدسففة  ,1 ,دار التعففار  ,بغففداد,

 -2ميد م مد س الدراجي ,العناور المعمارية المكونة لالعمارا الت ار ية في بغداد وبعك المد العراقية ,لمجالة سومر ,
المجالد الستو 2014,ال
 -3سالما هادي آع طعم  ,الطيما في كربالء,لمجالة الغاضرية  ,العدد ال اني ,تأري ال اني2015 ,ال
 -4طالب سالي الأرقي ,البيت النج ي المديم ,لمجالة الت ار

العأبي  ,العدد ال ال  ,السنة ال ادية والعأرو 1990 ,ال

 -5سادع م مد زيادا البمي ,مامات السوث الكربال ية في العور الع ماني وأ رها سالى ال ياا ا جتماسية ,ب

منأور

في مجالة لت ار كربالء  ,المجالد ال اني ,العدد ا وع ,السنة ال انية ,اذار2015ال
 -6م مفد سالففي ا نوففاري ,مف تف ار كفربالء ابنيففة كفربالء المديمة,لمجالفة ارأففي
2015ال

ضففارا كفربالء  ,العفدد ال ففاني ,السففنة ا ولففى

 -7منففى سففالما م مففد السففعيدي ,التوففميم المعمففاري لالبيففوت البغداديففة ,لمجالففة التف ار

الأففعبي  ,العففدد ال الف  ,السففنة ال انيففة

وال ال و 2001 ,ال
 -8مي م مرتضى نور اهلل ,الخوا

المعمارية لطاث الزس راني في مدينة كربالء الممدسة ,ب

كربالء  ,المجالد ال اني ,العدد ال اني ,السنة ال انية2015 ,ال

منأور في لمجالفة تف ار

التطور العمراني لمدينة كربالء( 1869-1749دراسة تاريخية)
ا.د .فؤاد طارق العميدي
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