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امــروزه کلیــت بافتهــای تاریخــی در معــرض آســیبهای جربانناپذیــری
هســتند هامننــد بافــت تاریخــیِ شــهر قدیــم نجــف ارشف کــه حــرم مطهــر علــوی
را چونــان نگینــی در بــر گرفتــه و بــه عنـوان قـرارگاه مــدارس علمیــه و دانشــمندان
جهــانِ تشــیع از دیربــاز در معــرض مداخــات کالبــدی بزرگ مقیاســی گرفته اســت.
برخــی از ایــن مداخــات کــه بــه ظاهــر در راســتای مطالعــات و پیشــنهادات طــرح
جامــع و در باطــن بــا مقاصــد سیاسـیحکومتی صــورت گرفــت ،بــه عنـوان محــرک
توســعه در جهــت منفــی عمــل کــرده و نقــش مهمــی در تخریــب هویتهــای
کالبــدی و اجتامعــی آن داشــتهاند؛ تخریــب بخــش وســیعی از محلــۀ العــاره
در غــرب حــرم مطهــر علــوی منون ـهای از ایــن مداخــات نامناســب بــوده اســت.
بــه بیــان روش ـنتر پروژههــای بزرگمقیــاس در درون محــات ،خــود بــه عامــل
ترسیعکننــده در تخریــب هویـ ِ
ـت ایــن گونــه از بافتهــا و ارزشهای تکرارناشــدنیِ
آنهــا بــدل شــدهاند .یکــی از نتایــج بــارز تغییـرات نامناســب طــی ســالهای اخیــر،
تغییــر ســاختار فضایــی شــهر قدیــم در ارتبــاط بــا شــبکه حرکــت و دسرتســی و
انضبــاط کالبــدی حاکــم بــر آن بــوده اســت .ایــن نوشــتار بــه معرفــی نحــوۀ ارتبــاط
حــرم و شــهر و تغییـرات آن تــا بــه امــروز پرداختــه اســت.
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معرفی روند تغییر

هرگونــه مداخلــه در بافتهــای تاریخــی الزم اســت بــا
توجــه بــه ویژگیهــای زمین ـهای بافــت و ابعــاد اجتامعــی و
فرهنگــی مســترت در آن صــورت پذیــرد .بافــت تاریخــی شــهر
نجــف بــا مســاحت تقریبــی پنجــاه هکتــار از چهــار محلــۀ
مســتقل و مرتبــط بــا هــم تشــکیل شــده اســت .شــهر قدیــم
نجــف تــا قبــل از تخریــب ناشــی از جنگهــای چنــد دهــۀ
اخیــر ،بافتــی منســجم و بــه هــم پیوســته بــا شــبکه ارتباطات
انــدا مواره و قــوی در کلیــت و بیــن محــات چهارگانــه بــوده
امــا پــس از گســرشهای اولیـهای کــه بـرای اســکان جمعیــت
مهاجــر بــه شــهر نجــف بــه وجــود آمــد ،تغییراتــی در کالبــد و
شــبکه معابــر شــهر قدیــم نیز ایجــاد شــد .معابر تاریخی شــهر
نجــف ،در طــول قــرون ،شــبکهای همپیونــد را شــکل دادهانــد
کــه متشــکل از رشیانهایــی حلقــوی (احتــاالً منطبــق بــر
محــل دیوارهــای قدیمــی شــهر کــه در چندمرحلــه بــا گســرش
شــهر جابهجــا شــدهاند) و محورهــای شــعاعی بــه ســمت
قلــب شــهر ،یعنــی حــرممط ّهــر علــوی اســت( .شــکل )1
البته شــبکۀ معابر شــهر نجف (مانند بســیاری از شــهرهای
تاریخــی ایــران) ،در دورهای قربانــی خیابانکشــ ی شــده و
چهــار خیابــان مســتقیم ،از دیـوار شــهر (ســور) تا حــرممط ّهر،
ســاختار اصلــی بافــت و شــبکة ظریف و بــههمپیوســتة آن را
از هــم گسســته اســت .نکتــه حائــز اهمیــت در ارتبــاط حرم و
شــهر آن اســت کــه از دیربــاز حــرم و شــهر قدیــم مجموعـهای
بــه هــم پیوســته بودهانــد .ایــن مجموعــه در مواقعی از ســال
(مقــارن مناســبتهای زیارتــی خــاص) پذیـرای تعــداد زیــادی
از زوار اســت .از ســوی دیگــر ،در ســایر ایــام ســال ،حجــم

ز ّوار چنــدان چشــمگیر نیســت .بنابرایــن ،مجموعــة حــرم و
توســعههای مرتبــط بــا آن بهصــورت خــاص و کل شــهر قدیــم
بــه صــورت عــام ،بایــد بتواننــد ماننــد اســفنج ب ـرای هــر دو
زمــان حضــور زوار (چــه در ایــام پرازدحــام و چــه در زمانهــای
عــادی) آمادگــی کامــل را داشــته باشــند .ایــن دیــدگاه کلّــی
در تعریــف رابطــۀ حــرم و شــهر در آینــده تأثیــر میگــذارد؛
مثـاً در طراحــی معابــر ،در عیــن اینکه باید عرض متناســب و
مســاحت مــورد نیاز بـرای تــردد در ایــام پرازدحام تأمین شــود،
از حیــث شــکل قرارگیــری و تقســیامت فضایــی نیــز بایســت
بــه ترتیبــی عمــل شــود کــه در زمانهــای خلــوت ،فضاهــا
از مقیــاس انســانی خــارج نشــود و مبــدّل بــه محوطههایــی
بــزرگ و ناســازگار بــا خصوص ّیــات اقلیمــی نگــردد.

معیارهــای مــورد توجــه در اصــاح رابطه حرم و شــهر
قدیم
پــس از بررســیهای تاریخــی بهعملآمــده چهارچــوب
مفهومــی مداخلــه در بافــت بــه منظــور اصــاح رابطــۀ حــرم و
شــهر قدیــم تدویــن گردیــد .یکــی از مهمرتیــن اصــول برآمــده
از ایــن چهارچــوب ،توجــه بــه اصــول برآمــده از شــبکههای
حلقــوی تاریخــی متناظــر بــا دورههــای توســعۀ تاریخــی شــهر
و شــبکههای شــعاعی بــوده اســت .احیــا و اصــاح ایــن شــبکه
(بــه ویــژه بــا مترکــز بــر گذرهــای مهــم و تاریخــی) عــاوه بــر
حفــظ ریخــت کلــی شــهر قدیــم و حفــظ دانههــای ارزشــمند
مســتقر در ایــن معابــر ،میتوانــد تــردد زوار را نیــز تســهیل
کنــد و موجــب تقویــت حیــات اقتصــادی و اجتامعــی شــهر
تاریخــی شــود.
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ارتباط با شـبکۀ معابر در شـهر قدیم و مجموعههای
پیرامون

در طــرح جدیــد ،بــا تأکیــد جــدی بــر لــزوم بقــای حیــات
معابــر شــهر تاریخــی ،کوشــیده شــد تــا کارکــرد ایــن معابــر
بــا توجــه بــه اقتضائــات جدیــد شــهر و نیازهــای زوار ارتقــا
داده شــود .از ســوی دیگــر ،بـرای اتّصــال محورهــای شــعاعی
بــه صحنهــای طراحــی شــده در پیرامــون حــرم ،بایــد
سلســلهمراتبی کالبــدی نیــز تعریــف میشــد .لــذا در طــرح
نــو ،مطابــق بــا ایــدۀ فضــوه هــای نجفــی (شــکل  ،)2در
درون محورهــا گشــایشهایی در نظــر گرفتــه شــد کــه دارای
ســیامی ویــژ ۀ حرمــی باشــند .فضوههــا از اتصــال مســتقیم و
ب یواســطۀ صحنهــای پیرامونــی بــه محــات مســکونی نیــز
جلوگیــری میکننــد تــا سلســلهمراتب کالبــدی الزم ،هرچــه
بهــر شــکل گیــرد.

ارتبـاط با مجموعههای عملکـردی و تاریخی بالفصل
و حرم مطهر

تیــم طراحــی صحنهــای پیرامونــی حــرم مطهــر علــوی بــا
عنایــت بــه تجرب ّیات منفــی توســعه در بســیاری از بافتهای
تاریخــی شــهرهای کشــورمان ،ایــن نکتــه را مــورد توجــه قـرار
رف نامتناســب در مجــاورت بافــت تاریخــی،
داد کــه تــ ّ
ماننــد ساختوســازهای درش ـتدانه ،نــهتنهــا ممکــن اســت
موجــب توســعة بافــت نشــود ،حتــی در نقطۀمقابــل محتمل
اســت مســ ّبب جــدی نابــودی بافــت و تبعــات نامطلــوب
ناشــی از آن باشــد .چنیــن اثــری را میتــوان در اصطــاح
شهرسازی«کاتالیســت منفی شــهری» نام نهــاد .بنابرایــن ،ارائۀ

طــرح بــرای بخشهایــی از شــهر کــه در مجــاورت «حــوزۀ
مداخلــه» قــرار میگرفتنــد ،حساســ ّیتی خــاص داشــته و
بیدقتــی در آن میتوانســت اثراتــی منفــی بــه دنبــال داشــته
باشــد و الزم بــود تــا تدابیــری ویــژه برای آن اندیشــیده شــود.
در همی نراســتا ،محــدودة واســطی بیــن حــوزة مداخلــه و
شــهر قدیــم نجــف ،تحــت عنـوان «حــوزة بالفصــل» تعریــف
شــد و بـرای ایــن حــوزه ،پیشــنهاداتی دقیــق ارائــه گردیــد .این
پیشــنهادات کــه م ّتکــی بــر بازدیــد دقیــق تکتــک دانههــای
مهــم و مبتنــی بــر واقعیتهــای موجــود ایــن محــدوده
بــود ،شــامل پروژههایــی میشــد کــه میتوانســت حریمــی
عملکــردی ،بــری و کالبــدی پیرامــون طــرح توســعه ایجــاد
منایــد کــه از یکســو ارزشهــای موجــود در ایــن بخــش را
حفــظ و تقویــت کنــد و از ســوی دیگر نیازهای ســاکنین شــهر
و زائریــن حــرم را تأمیــن منایــد .ایــن پروژههــا در گونههــای
مســتقل امــا مرتبــط بــا یکدیگــر تعریــف شــدند( .شــکل )3
کاربریهــای مــورد نیــاز و جدیــد در قالــب مجموعههایــی
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کــه واجــد ارزشهــای تاریخــی هســتند ،مســتقر شــدند تــا
مطابــق بــا دیدگاههــای صحیــح مر ّمــت ابن ّیــه ،در درازمــدت
ظ و نگهــداری آنها شــوند .لــزوم ارتباط مســتقیم
موجــب حفـ 
یــا باواســطه مجموعههــای عملکــردی پیرامــون طــرح ماننــد
مجموعــه کاشــف الغطــا و مســجد هنــدی بــا صحنهــا و
برقـراری ارتبــاط عملکردیفعالیتــی هرکــدام از مجموعههــای
پیرامونــی در ارتبــاط بــا فضاهــای جدیــد (ماننــد مجموعــۀ
کاشــفالغطا جهــت برگــزاری فعالیتهــای اجتامعــی و
مجموعههــای چنــد عملکــردی بــا قابلیــت تبدیــل بــه
فضاهــای اقامتــی در ایــام خــاص) مبنایــی بـرای توجــه ویــژه
بــه پیرامــون گــردد .از ســوی دیگــر الگــوی هندســی صحنهــا
موجــب از بیــن رفــن هویــت ارگانیــک بافــت نشــده ،ارتبــاط
صحنهــا و بافــت بــه واســطۀ بناهــا و فضاهــای مفصلــی بــا
الگــوی ارگانیــک برق ـرار میگــردد.

تحلیل و تدوین روش برخورد

بــر اســاس نــکات مطــرح در بخــش اصــاح روش برخــورد
و ترمیــم رابطــۀ حــرم و شــهر قدیــم میتــوان گفــت روش
برخــورد در ارتبــاط بــا طراحــی محــدودۀ طــرح و پیرامــون
آن بــر اســاس رویکردهــای مرمتــی صــورت گرفتــه اســت.
بهرهگیــری از اصــول روانشناســی محیــط در تحلیــل رفتارهــای
زیارتــی و خدماتــی نیــز در ایــن راســتا رضوری میمنــود .بــه
عبــارت دیگــر توجــه بــه آداب زیــارت و فضاهــای مــورد نیــاز
در هــر گونــه مداخلــه طراحــی رضوری اســت .بــر ایــن اســاس
در رویکــرد پیشــنهادی کــه مبتنــی بــر مدیریــت یکپارچــه و
مشــارکتی محــدوده طــرح بــوده ،موضوعــات اقتصــادی و

اجتامعــی هــم در راســتای توســعۀ پایــدار مــورد توجــه قـرار
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در ديــدگاه مــورد نظــر طراحــي ،مؤلفههــاي حياتبخــش
كالبــد فيزيــي بافــت حفــظ شــده و هويــت موجــود بافــت
شــهر قدیــم بــه عنــوان اصــل پذيرفتــه شــده اســت .لــذا
جهــت تــداوم اصــول و حفــظ ارزشهــاي موجــود و بــه
منظــور انســجامبخيش بــه رونــد طراحــي ،دو محــدوده بــر
اســاس ارزيايبهــا و تعيــن عوامــل مثبــت و منفــي انتخــاب
شــده اســت .الیــۀ اول صحنهــا و فضاهــای خــاص زیارتــی
در تــداوم هویــت مجموعــۀ پیشــین و طــرح توســعه را در
بــر میگیــرد .الیــۀ دوم بــا معــريف الگوهــاي ســاخت و ســاز
بـراي رشوع حركتهــاي مــدين بافــت و در جهــت نشــان دادن
راهكارهايــي ب ـراي ســاخت و ســازهايي كــه ســاكنان بافــت
تاريخــي در ادامــه حركتهــاي توســعه خواهنــد داشــت،
بــه صــورت مجموعههــای چندعملکــردی تجمیــع طراحــي
ميگردنــد .لــذا تعيــن تكليــف ب ـراي محدودههــاي فــوق و
نظــم دادن بــه وضعيــت آن روش برخــورد را تعيــن ميکنــد.
در ایــن روش برخــورد ،عنــارص شــاخصی كــه معنــای
پیرامــون حــرم را در ذهــن ســاکنان و زائـران تداعــي میکردند،
بــه طــور ویــژه مــورد توجــه قـرار گرفتنــد .مهمرتيــن عنــارص
ايــن ســاختار ،نشــانهها و حوزههــاي واجــد عملکــرد زیــارت
هســتند كــه در طــول زمــان اهمیــت ویــژهای یافتهانــد.
شــناخت بســر اجتامعــی و اقتصــادی محــدوده نیــز بــدون
مراجعــه بــه مطالعــات کالن در مقیــاس شــهر قدیــم و جدیــد
نجــف امکانپذیــر نبــوده اســت .بــه طــور کلــی مطالعــات
شــناخت حاکــی از آن بــوده کــه طراحــی صحنهــا نیازمنــد
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نگاهــی جامــع بــه شــاخصهای هویتبخــش مجموعــۀ حــرم
قدیــم و طــرح توســعه از یک ســو و ارزشهای مانــدگار بافت
از ســوی دیگــر اســت .موضوعاتــی چــون ظرفیتهــای موجود
و آتــی صحنهــا و فضاهــای مرتبــط را بــه دلیــل ماهیــت
پیچیــده در شــهر نجــف منیتـوان بــه صــورت قطعــی تعییــن
منــود ،چـرا کــه پویایی شــهر قدیــم و فضاهــای زیارتــی در ایام
خــاص و عــادی و نیــز ســاعات مختلــف شــبانهروز نیازمنــد
طراحــی مدلــی منعطــف و کارآمــد اســت.

راهبرد اول :تبییـن نقـش و جایگاه محـدودۀ مطالعه
در سـطح شـهر قدیم

ایــن موضــوع از دو جنبــۀ اصلــی قابــل بررســی اســت:
نخســت رشافــت تاریخــی آن بــه عن ـوان حلقــۀ اول متصــل
بــه حــرم مطهــر اســت .آشــکار شــدن قــر مطهــر حــرت
عــي(ع) در دوران هارونالرشــيد ،نقطــۀ عطــف تاريــخ
نجــف بــه حســاب ميآيــد .بــا آشــکار شــدن مـزار امــام ،شــهر
نجــف مــورد اســتقبال و توجــه عموميقـرار گرفــت و عمـران
و آبادانــی آن آغــاز شــد .پــس از روشــن شــدن مــکان قــر
مطهــر و شــكلگريي شــهر نجــف ،بــه منظــور محافظــت از
جــان ســاکنان و جلوگیــری از حمــات بیگانــگان ،پیرامــون
شــهر در دورههــای مختلــف حصارهایــی کشــیده شــد .بــر
اســاس مطالعــات تاریخــی صــورت گرفتــه ،محــدودۀ مطالعــه
در فاصلــۀ حصارهــای اول و دوم قـرار گرفتــه کــه بــر اهمیــت
تاریخــی آن در مقایســه بــا ســایر بخشهــای شــهر قدیــم
میافزایــد .دوم اهمیــت عملکــردی محــدوده بــه عنــوان
مقصــد نهایــی در جــذب و توزیــع زائـران حرم اســت کــه آن را
واجــد اهمیــت میســازد.

راهربد دوم :تبیین معیارهایی به منظور مداخله مقیاس
کالن در بافت
در ديــدگاه مــورد نظــر طراحــي ،مؤلفههــاي حياتبخــش
كالبــد فيزيــي بافــت حفــظ شــده و هويــت موجــود بافــت
شــهر قدیــم بــه عنــوان اصــل پذيرفتــه شــده اســت .لــذا
جهــت تــداوم اصــول و حفــظ ارزشهــاي موجــود و بــه
منظــور انســجامبخيش بــه رونــد طراحــي ،دو محــدوده بــر
اســاس ارزيايبهــا و تعيــن عوامــل مثبــت و منفــي انتخــاب
شــده اســت .الیــۀ اول صحنهــا و فضاهــای خــاص زیارتــی

در تــداوم هویــت مجموعــۀ پیشــین و طــرح توســعه را در
بــر میگیــرد .الیــۀ دوم بــا معــريف الگوهــاي ســاخت و ســاز
بـراي رشوع حركتهــاي مــدين بافــت و در جهــت نشــان دادن
راهكارهايــي ب ـراي ســاخت و ســازهايي كــه ســاكنني بافــت
تاريخــي در ادامــه حركتهــاي توســعه خواهنــد داشــت،
بــه صــورت مجموعــه هــای چندعملکــردی تجمیــع طراحــي
ميگردنــد.

راهربد سوم :ایدههای اولیۀ شکلدهنده به سناریوی
طرح
رســیدن بــه پیشــنهادات مفهومــی در خصــوص طــرح
مســتلزم ایجــاد دســتگاه ورودی در خیابانهــای اصلــی و
احیــای دروازه در محــل محورهــای تاریخــی اســت .تأمیــن
امنیــت و کنــرل آمــد و شــد ،ایجــاد گشــایشهایی از بیــرون
و القــاء حــس دعوتکنندگــی بیشــر در ورودیهــای اصلــی و
احیــای نقــش و اهمیــت جغرافیایــی و عملکــردی ورودیهای
تاریخــی از جملــه راهربدهــای مرتبــط با این موضوع هســتند.

راهربد چهارم :توجه به الگوی توسعۀ تاریخی

چهارچــوب مفهومــی مداخلــه در بافــت برامــده از
شــبکههای حلقــوی تاریخــی متناظــر بــا دورههــای توســعۀ
تاریخــی شــهر و شــبکههای شــعاعی ،ایجــاد همپیونــدی
و ارتبــاط در بافــت بــه واســطه فضاهــای ســبز هویتمنــد
متناســب بــا عملکــرد فضــا و حفــظ مقیــاس و تناســبات
انســانی در گشــایشهای فضایــی در زمانهــای عــادی را بــه
عنــوان راهربدهــای نیازمنــد توجــه رضوری میســازد.

راهبرد پنجـم :توجه بـه طراحی شـهری پیرامون حرم
علوی
ســازمان فضایــی پیرامــون صحنهــا مبتنــی بــر دو حلقــۀ
رضوری اســت :حلقــۀ بالفصل شــامل مســیر حرکــت در امتداد
دیــوار بیرونــی صحنهــا و در اتصــال بــه گشــایشهایی
ب ـرای نشســن و دیــدن حــرم و صحنهــا؛ حلقــۀ مرتبــط بــا
رشیانهــای درون بافــت در ارتبــاط بــا مجموعههــای مرمتــی،
مبیتهــای اقامتــی و کوچههــای بافــت
بــر ایــن اســاس الزم اســت تــا محورهــا تعریــض نشــوند
بلکــه در جاهایــی کــه امــکان گشــایش فضایــی باشــد با حفظ

تناســبات و محصوریــت بافت گشــایش صورت گیــرد .طراحی
بخــش پایانــی خیابانهــا و معابــر اصلــی منتهــی بــه حــرم نیز
نیازمنــد توجــه بــه رعایــت توالــی منظــر و گشــودن دیــد بــه
عنــارص حــرم اســت.

راهبرد ششـم :تعبیۀ فضاهای تجـاری در گذرگاهها و
معابـر و خیابانهای اطـراف حرم

قــرار دادن اماکــن تجــاری در اطــراف حــرم پدیــدهای
نامأنــوس و نامطلــوب شــمرده میشــود زیــرا دســتمایۀ
تغییــر زیسـتمحیطی اجتامعــی ایــن بخــش از شــهر شــده و
درآمیختگــی زائـران وکاســبان را در پــی دارد .امــا کاربریهــای
تعریــف شــده بــرای ایــن فضاهــای تجــاری الزم اســت بــا
موضــوع زیــارت و نیازمندیهــای زائــران تناســب داشــته
باشــند .بــه عنـوان مثــال منایشــگاه کتــاب یــا مراکــز فرهنگــی
میتواننــد در ایــن بخشهــا مســتقر شــوند .از ســوی دیگــر
ایــن کاربریهــا در زمانهــای خــاص میتواننــد تبدیــل بــه
فضاهایــی منعطــف ب ـرای اســتفاده زائ ـران یــا گذرگاههایــی
اضط ـراری شــوند.

کالم آخر

بــه منظــور تعییــن نقــش و جایگاه محــدودۀ پیرامــون حرم
در ســطوح کالن بررســی ســیر تحــول تاریخــی شــهر بــا مترکــز
بــر حــرم رضوری اســت .هــر طــرح و برنام ـهای بــه منظــور
اصــاح رابطــۀ حــرم و شــهر در آینــده بایــد از ســویی به ســمع
و نظــر ســاکنان و مالــکان بناها و متولیان ســاختارهای اوقافی
برســد و از ســوی دیگــر محققــان در آثــار تاریخــی و عاملــان و
دانشــمندان و بــزرگان نجــف از آن آگاه و مطلــع گردنــد تــا از
ایــن طریــق بتـوان آثــار تاریخــی نجــف ارشف را حفــظ منــود.
بــا عنایــت بــه اهمیــت مذهبــی و تاریخــی حرم مطهــر علوی
و جایــگاه و نقــش آن در تاریــخ کهــن ایــن شــهر ،الزم اســت
تــا ایــن ارزشهــا از گزنــد روزگار مصــون و محفــوظ مبانــد تــا
داشــتهها و معانــی انضاممــیاش را در اختیــار نســلهای
آینــده قــرار دهــد .روش برخــورد در ارتبــاط بــا طراحــی
محــدوده طــرح و پیرامــون آن نیــز مرمتــی و بــا توجــه بــه
آداب زیــارت و فضاهــای مــورد نیــاز در هــر گونــه مداخلــه
طراحــی بــوده اســت .در رویکــرد پیشــنهادی کــه مبتنــی
بــر مدیریــت یکپارچــه و مشــارکتی محــدوده طــرح بــوده،

موضوعــات تاریخــی ،فرهنگــی ،اقصــادی و اجتامعــی هــم در
راســتای توســعه پایــدار مــورد توجــه ق ـرار گرفتهانــد.

تها:
پی نوش 

 ایــن نوشــتار بــر اســاس گزارشــات و مــدارک طــرح حــوزهپیرامــون حــرم مطهــر علــوی نگاشــته شــده اســت.
 شــاید بت ـوان مدّعــی شــد کــه ایــن پیوســتگی ،در آدابزیارتــی شــهر نجــف نیــز مشــهود اســت.
 کلمــة فضــوه -هــم ریشــه بــا کلمــة فضــا -بــه معنــیگشــایشهای فضایــی داخــل شــهر اســت کــه عمدتــاً در
محــل تقاطــع چنــد کوچــه در شــهر قدیــم واقــع شــده اســت.
ایــن گشــایشها محــل تجمــع اهــل محــل و عموم ـاً واجــد
جــدارة محــدود تجــاری اســت .هریــک از محــات چهارگانــة
نجــف قدیــم ،یــک یــا دو فضــوه داشــتهاند .تعریــف فضایــی
و عملکــردی فضوههــای نجــف در برخــی وجــوه بــا نقــش
تکیههــا در شــهرهای ایــران قابلمقایســه اســت.
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