
مقدمه
امــروزه کلیــت بافت هــای تاریخــی در معــرض آســیب های جربان ناپذیــری 

هســتند هامننــد بافــت تاریخــِی شــهر قدیــم نجــف ارشف کــه حــرم مطهــر علــوی 

را چونــان نگینــی در بــر گرفتــه و بــه عنــوان قــرارگاه مــدارس علمیــه و دانشــمندان 

جهــاِن 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 سیاســی حکومتی صــورت گرفــت، بــه عنــوان محــرک 

توســعه در جهــت منفــی عمــل کــرده و نقــش مهمــی در تخریــب هویت هــای 

ــامره  ــۀ الع ــیعی از محل ــش وس ــب بخ ــته اند؛ تخری ــی آن داش ــدی و اجتامع کالب

در غــرب حــرم مطهــر علــوی منونــه ای از ایــن مداخــات نامناســب بــوده اســت. 

ــه عامــل  ــاس در درون محــات، خــود ب ــان روشــن تر پروژه هــای بزرگ مقی ــه بی ب

ترسیع کننــده در تخریــب هویــِت ایــن گونــه از بافت هــا و ارزش های تکرارناشــدنِی 

آنهــا بــدل شــده اند. یکــی از نتایــج بــارز تغییــرات نامناســب طــی ســال های اخیــر، 

ــا شــبکه حرکــت و دسرتســی و  ــاط ب ــر ســاختار فضایــی شــهر قدیــم در ارتب تغیی

انضبــاط کالبــدی حاکــم بــر آن بــوده اســت. ایــن نوشــتار بــه معرفــی نحــوۀ ارتبــاط 

حــرم و شــهر و تغییــرات آن تــا بــه امــروز پرداختــه اســت. 
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ــهری  ــی ش ــای طراح ــری راهربده به کارگی
ــوی و  ــر عل ــم رابطــۀ حــرم مطه در ترمی

ــم نجــف ارشف  شــهر قدی



معرفی روند تغییر
ــا  ــت ب ــی الزم اس ــای تاریخ ــه در بافت ه ــه مداخل هرگون

ــه ویژگی هــای زمینــه ای بافــت و ابعــاد اجتامعــی و  توجــه ب

فرهنگــی مســترت در آن صــورت پذیــرد. بافــت تاریخــی شــهر 

ــۀ  ــار از چهــار محل ــا مســاحت تقریبــی پنجــاه هکت نجــف ب

مســتقل و مرتبــط بــا هــم تشــکیل شــده اســت. شــهر قدیــم 

ــد دهــۀ  ــل از تخریــب ناشــی از جنگ هــای چن ــا قب نجــف ت

اخیــر، بافتــی منســجم و بــه هــم پیوســته بــا شــبکه ارتباطات 

انــدام واره و قــوی در کلیــت و بیــن محــات چهارگانــه بــوده 

امــا پــس از گســرتش های اولیــه ای کــه بــرای 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، شــبکه ای هم پیونــد را شــکل داده انــد 

ــر  ــق ب ــامالً منطب ــوی )احت ــی حلق ــه متشــکل از رشیان های ک

محــل دیوارهــای قدیمــی شــهر کــه در چندمرحلــه بــا گســرتش 

ــمت  ــه س ــعاعی ب ــای ش ــده اند( و محوره ــا ش ــهر جابه ج ش

قلــب شــهر، یعنــی حــرم  مطّهــر علــوی اســت. )شــکل 1(

البته شــبکۀ معابر شــهر نجف )مانند بســیاری از شــهرهای 

تاریخــی ایــران(، در دوره ای قربانــی خیابان کشــی  شــده و 

چهــار خیابــان مســتقیم، از دیــوار شــهر )ســور( تا حــرم  مطّهر، 

ســاختار اصلــی بافــت و شــبکة ظریف و بــه  هم  پیوســتة آن را 

از هــم گسســته اســت. نکتــه حائــز اهمیــت در ارتبــاط حرم و 

شــهر آن اســت کــه از دیربــاز حــرم و شــهر قدیــم مجموعــه ای 

بــه هــم پیوســته بوده انــد.  ایــن مجموعــه در مواقعی از ســال 

)مقــارن مناســبت های زیارتــی خــاص( پذیــرای تعــداد زیــادی 

ــم  ــال، حج ــام س ــایر ای ــر، در س ــوی دیگ ــت. از س از زوار اس

ــن، مجموعــة حــرم و  ــدان چشــمگیر نیســت. بنابرای زّوار چن

توســعه های مرتبــط بــا آن به صــورت خــاص و کل شــهر قدیــم 

بــه صــورت عــام، بایــد بتواننــد ماننــد اســفنج بــرای هــر دو 

زمــان حضــور زوار )چــه در ایــام پرازدحــام و چــه در زمان هــای 

ــی  عــادی( آمادگــی کامــل را داشــته باشــند.  ایــن دیــدگاه کلّ

در تعریــف رابطــۀ حــرم و شــهر در آینــده تأثیــر می گــذارد؛ 

مثــاً در طراحــی معابــر، در عیــن اینکه باید عرض متناســب و 

مســاحت مــورد نیاز بــرای تــردد در ایــام پرازدحام تأمین شــود، 

از حیــث شــکل قرارگیــری و تقســیامت فضایــی نیــز بایســت 

ــا  ــوت ، فضاه ــای خل ــه در زمان ه ــود ک ــل ش ــی عم ــه ترتیب ب

از مقیــاس انســانی خــارج نشــود و مبــّدل بــه محوطه هایــی 

بــزرگ و ناســازگار بــا خصوصّیــات اقلیمــی نگــردد. 

معیارهــای مــورد توجــه در اصــاح رابطه حرم و شــهر 
قدیم 

پــس از بررســی های تاریخــی به عمل آمــده چهارچــوب 

مفهومــی مداخلــه در بافــت بــه منظــور اصــاح رابطــۀ حــرم و 

شــهر قدیــم تدویــن گردیــد. یکــی از مهمرتیــن اصــول برآمــده 

ــده از شــبکه های  ــه اصــول برآم ــن چهارچــوب، توجــه ب از ای

حلقــوی تاریخــی متناظــر بــا دوره هــای توســعۀ تاریخــی شــهر 

و شــبکه های 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 دانه هــای ارزشــمند 

ــز تســهیل  ــردد زوار را نی ــد ت ــر، می توان ــن معاب مســتقر در ای

کنــد و موجــب تقویــت حیــات اقتصــادی و اجتامعــی شــهر 

تاریخــی شــود. 

شکل1: شبکۀ متشکل از محورهای شعاعی )الف( و حلقوی متناظر بر دیوارهای بیرونی شهر قدیم )ب(

ب الف  



ارتباط با شـبکۀ معابر در شـهر قدیم و مجموعه های 
پیرامون

در طــرح جدیــد، بــا تأکیــد جــدی بــر لــزوم بقــای حیــات 

معابــر شــهر تاریخــی، کوشــیده شــد تــا کارکــرد ایــن معابــر 

ــات جدیــد شــهر و نیازهــای زوار ارتقــا  ــه اقتضائ ــا توجــه ب ب

داده شــود. از ســوی دیگــر، بــرای اتّصــال محورهــای شــعاعی 

بــه صحن  هــای طراحــی شــده در پیرامــون حــرم، بایــد 

سلســله مراتبی کالبــدی نیــز تعریــف می شــد. لــذا در طــرح 

ــکل 2(، در  ــی )ش ــای نجف ــوه ه ــدۀ فض ــا ای ــق ب ــو، مطاب ن

درون محورهــا گشــایش هایی در نظــر گرفتــه شــد کــه دارای 

ســیامی ویــژۀ  حرمــی باشــند. فضوه هــا از اتصــال مســتقیم و 

بی واســطۀ صحن هــای پیرامونــی بــه محــات مســکونی نیــز 

ــدی الزم، هرچــه  ــا سلســله مراتب کالب ــد ت ــری می کنن جلوگی

بهــرت شــکل گیــرد.

ارتبـاط با مجموعه های عملکـردی و تاریخی بافصل 
و حرم مطهر

تیــم طراحــی صحن هــای پیرامونــی حــرم مطهــر علــوی بــا 

عنایــت بــه تجربّیات منفــی توســعه در بســیاری از بافت های 

تاریخــی شــهرهای کشــورمان، ایــن نکتــه را مــورد توجــه قــرار 

داد کــه تــرّف نامتناســب در مجــاورت بافــت تاریخــی، 

ماننــد ساخت وســازهای درشــت دانه، نــه  تنهــا ممکــن اســت 

موجــب توســعة بافــت نشــود، حتــی در نقطۀ مقابــل محتمل 

ــوب  ــات نامطل ــت و تبع ــودی باف ــدی ناب ــّبب ج ــت مس اس

ناشــی از آن باشــد. چنیــن اثــری را می تــوان در اصطــاح 

شهرسازی»کاتالیســت منفی شــهری« نام نهــاد. بنابرایــن، ارائۀ 

ــوزۀ  ــاورت »ح ــه در مج ــهر ک ــی از ش ــرای بخش های ــرح ب ط

مداخلــه« قــرار می گرفتنــد، حساســّیتی خــاص داشــته و 

بی دقتــی در آن می توانســت اثراتــی منفــی بــه دنبــال داشــته 

باشــد و الزم بــود تــا تدابیــری ویــژه برای آن اندیشــیده شــود. 

ــه و  ــوزة مداخل ــن ح ــطی بی ــدودة واس ــتا، مح در همین راس

شــهر قدیــم نجــف، تحــت عنــوان »حــوزة بافصــل« تعریــف 

شــد و بــرای ایــن حــوزه، پیشــنهاداتی دقیــق ارائــه گردیــد. این 

پیشــنهادات کــه مّتکــی بــر بازدیــد دقیــق تک تــک دانه هــای 

مهــم و مبتنــی بــر واقعیت هــای موجــود ایــن محــدوده 

بــود، شــامل پروژه هایــی می شــد کــه می توانســت حریمــی 

عملکــردی، بــری و کالبــدی پیرامــون طــرح توســعه ایجــاد 

ــش را  ــن بخ ــود در ای ــای موج ــو ارزش ه ــه از یک س ــد ک منای

حفــظ و تقویــت کنــد و از ســوی دیگر نیازهای ســاکنین شــهر 

و زائریــن حــرم را تأمیــن منایــد. ایــن پروژه هــا در گونه هــای 

مســتقل امــا مرتبــط بــا یکدیگــر تعریــف شــدند. )شــکل 3(

کاربری هــای مــورد نیــاز و جدیــد در قالــب مجموعه هایــی 

شکل 2: ایدۀ فضوه های نجفی

شکل 3 : طرح احیای مجموعه های عملکردی در پیرامون حرم



ــا  ــه واجــد ارزش هــای تاریخــی هســتند، مســتقر شــدند ت ک

مطابــق بــا دیدگاه هــای صحیــح مرّمــت ابنّیــه، در درازمــدت 

موجــب حفــظ  و نگهــداری آنها شــوند. لــزوم ارتباط مســتقیم 

یــا باواســطه مجموعه هــای عملکــردی پیرامــون طــرح ماننــد 

ــا و  ــا صحن ه ــدی ب ــجد هن ــا و مس ــف الغط ــه کاش مجموع

برقــراری ارتبــاط عملکردی فعالیتــی هرکــدام از مجموعه هــای 

ــد مجموعــۀ  ــد )مانن ــا فضاهــای جدی ــاط ب ــی در ارتب پیرامون

کاشــف الغطا جهــت برگــزاری فعالیت هــای اجتامعــی و 

مجموعه هــای چنــد عملکــردی بــا قابلیــت تبدیــل بــه 

فضاهــای اقامتــی در ایــام خــاص( مبنایــی بــرای توجــه ویــژه 

بــه پیرامــون گــردد. از ســوی دیگــر الگــوی هندســی صحن هــا 

موجــب از بیــن رفــن هویــت ارگانیــک بافــت نشــده، ارتبــاط 

صحن هــا و بافــت بــه واســطۀ بناهــا و فضاهــای مفصلــی بــا 

ــردد.  ــرار می گ ــک برق ــوی ارگانی الگ

 

تحلیل و تدوین روش برخورد
 بــر اســاس نــکات مطــرح در بخــش اصــاح روش برخــورد 

ــت روش  ــوان گف ــم می ت ــهر قدی ــرم و ش ــۀ ح ــم رابط و ترمی

ــون  ــا طراحــی محــدودۀ طــرح و پیرام ــاط ب برخــورد در ارتب

ــت.  ــه اس ــورت گرفت ــی ص ــای مرمت ــاس رویکرده ــر اس آن ب

بهره گیــری از اصــول روانشناســی محیــط در تحلیــل رفتارهــای 

زیارتــی و خدماتــی نیــز در ایــن راســتا رضوری می منــود. 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 

ــادی و  ــات اقتص ــوده، موضوع ــرح ب ــدوده ط ــارکتی مح مش

اجتامعــی هــم در راســتای توســعۀ پایــدار مــورد توجــه قــرار 

ــکل 4( ــد. )ش گرفته ان

در ديــدگاه مــورد نظــر طراحــي، مؤلفه هــاي حيات بخــش 

كالبــد فيزيــي بافــت حفــظ شــده و هويــت موجــود بافــت 

ــذا  ــت. ل ــده اس ــه ش ــل پذيرفت ــوان اص ــه عن ــم ب ــهر قدی ش

جهــت تــداوم اصــول و حفــظ ارزش هــاي موجــود و بــه 

ــر  ــد طراحــي، دو محــدوده ب ــه رون منظــور انســجام بخيش ب

اســاس ارزيايب هــا و تعيــن عوامــل مثبــت و منفــي انتخــاب 

ــی  ــۀ اول صحن هــا و فضاهــای خــاص زیارت شــده اســت. الی

ــۀ پیشــین و طــرح توســعه را در  ــت مجموع ــداوم هوی در ت

بــر می گیــرد. الیــۀ دوم بــا معــريف الگوهــاي ســاخت و ســاز 

بــراي رشوع حركت هــاي مــدين بافــت و در جهــت نشــان دادن 

ــراي ســاخت و ســازهايي كــه ســاكنان بافــت  ــي ب راهكارهاي

تاريخــي در ادامــه حركت هــاي توســعه خواهنــد داشــت، 

ــي  ــع طراح ــردی تجمی ــای چندعملک ــورت مجموعه ه ــه ص ب

ــراي محدوده هــاي فــوق و  ــذا تعيــن تكليــف ب ــد. ل مي گردن

نظــم دادن بــه وضعيــت آن روش برخــورد را تعيــن مي کنــد. 

در ایــن روش برخــورد، عنــارص شــاخصی كــه معنــای 

پیرامــون حــرم را در ذهــن ســاکنان و زائــران تداعــي می کردند، 

بــه طــور ویــژه مــورد توجــه قــرار گرفتنــد. مهمرتيــن عنــارص 

ايــن ســاختار، نشــانه ها و حوزه هــاي واجــد عملکــرد زیــارت 

ــتند كــه در طــول زمــان اهمیــت ویــژه ای یافته انــد.  هس

ــدون  ــز ب شــناخت بســرت اجتامعــی و اقتصــادی محــدوده نی

مراجعــه بــه مطالعــات کان در مقیــاس شــهر قدیــم و جدیــد 

ــه طــور کلــی مطالعــات  ــر نبــوده اســت. ب نجــف امکان پذی

ــوده کــه طراحــی صحن هــا نیازمنــد  شــناخت حاکــی از آن ب

شکل 4: اصاح رابطۀ حرم مطهر علوی و شهر قدیم در پاسخ به نیازهای زائرین و مجاورین در مقیاس شهر قدیم



نگاهــی جامــع بــه شــاخص های هویت بخــش مجموعــۀ حــرم 

قدیــم و طــرح توســعه از یک ســو و ارزش های مانــدگار بافت 

از ســوی دیگــر اســت. موضوعاتــی چــون ظرفیت هــای موجود 

ــت  ــل ماهی ــه دلی ــط را ب ــای مرتب ــا و فضاه ــی صحن ه و آت

پیچیــده در شــهر نجــف منی تــوان بــه صــورت قطعــی تعییــن 

منــود، چــرا کــه پویایی شــهر قدیــم و فضاهــای زیارتــی در ایام 

خــاص و عــادی و نیــز ســاعات مختلــف شــبانه روز نیازمنــد 

طراحــی مدلــی منعطــف و کارآمــد اســت. 

 

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

ــت:  ــی اس ــل بررس ــی قاب ــۀ اصل ــوع از دو جنب ــن موض ای

ــۀ اول متصــل  ــوان حلق ــه عن نخســت رشافــت تاریخــی آن ب

ــر حــرت  ــرب مطه ــر اســت. آشــکار شــدن ق ــه حــرم مطه ب

عــي)ع( در دوران  هارون الرشــيد، نقطــۀ عطــف تاريــخ 

نجــف بــه حســاب مي آيــد. بــا آشــکار شــدن مــزار امــام، شــهر 

نجــف مــورد اســتقبال و توجــه عمومي قــرار گرفــت و عمــران 

ــرب  ــکان ق ــدن م ــن ش ــس از روش ــد. پ ــاز ش ــی آن آغ و آبادان

مطهــر و شــكل گريي شــهر نجــف، بــه منظــور محافظــت از 

ــون  ــگان، پیرام ــات بیگان ــری از حم ــاکنان و جلوگی ــان س ج

ــر  ــی کشــیده شــد. ب ــف حصارهای شــهر در دوره هــای مختل

اســاس مطالعــات تاریخــی صــورت گرفتــه، محــدودۀ مطالعــه 

در فاصلــۀ حصارهــای اول و دوم قــرار گرفتــه کــه بــر اهمیــت 

ــم  ــهر قدی ــای ش ــایر بخش ه ــا س ــه ب ــی آن در مقایس تاریخ

می افزایــد. دوم اهمیــت عملکــردی محــدوده بــه عنــوان 

مقصــد نهایــی در جــذب و توزیــع زائــران حرم اســت کــه آن را 

ــازد.   ــت می س ــد اهمی واج

راهربد دوم: تبیین معیارهایی به منظور مداخله مقیاس 
کان در بافت 

در ديــدگاه مــورد نظــر طراحــي، مؤلفه هــاي حيات بخــش 

كالبــد فيزيــي بافــت حفــظ شــده و هويــت موجــود بافــت 

ــذا  ــت. ل ــده اس ــه ش ــل پذيرفت ــوان اص ــه عن ــم ب ــهر قدی ش

جهــت تــداوم اصــول و حفــظ ارزش هــاي موجــود و بــه 

ــر  ــد طراحــي، دو محــدوده ب ــه رون منظــور انســجام بخيش ب

اســاس ارزيايب هــا و تعيــن عوامــل مثبــت و منفــي انتخــاب 

ــی  ــۀ اول صحن هــا و فضاهــای خــاص زیارت شــده اســت. الی

ــۀ پیشــین و طــرح توســعه را در  ــت مجموع ــداوم هوی در ت

بــر می گیــرد. الیــۀ دوم بــا معــريف الگوهــاي ســاخت و ســاز 

بــراي رشوع حركت هــاي مــدين بافــت و در جهــت نشــان دادن 

ــه ســاكنن بافــت  ــراي ســاخت و ســازهايي ك ــي ب راهكارهاي

تاريخــي در ادامــه حركت هــاي توســعه خواهنــد داشــت، 

بــه صــورت مجموعــه هــای چندعملکــردی تجمیــع طراحــي 

مي گردنــد. 

راهربد سوم:  ایده های اولیۀ شکل دهنده به سناریوی 
طرح

رســیدن بــه پیشــنهادات مفهومــی در خصــوص طــرح 

مســتلزم ایجــاد دســتگاه ورودی در خیابان هــای اصلــی و 

ــن  ــت. تأمی ــی اس ــای تاریخ ــل محوره ــای دروازه در مح احی

امنیــت و کنــرتل آمــد و شــد، ایجــاد گشــایش هایی از بیــرون 

و القــاء حــس دعوت کنندگــی بیشــرت در ورودی هــای اصلــی و 

احیــای نقــش و اهمیــت جغرافیایــی و عملکــردی ورودی های 

تاریخــی از جملــه راهربدهــای مرتبــط با این موضوع هســتند.

راهربد چهارم: توجه به الگوی توسعۀ تاریخی
از  برامــده  بافــت  در  مداخلــه  مفهومــی  چهارچــوب 

ــا دوره هــای توســعۀ  شــبکه های حلقــوی تاریخــی متناظــر ب

تاریخــی شــهر و شــبکه های شــعاعی، ایجــاد هم پیونــدی 

ــد  ــبز هویتمن ــای س ــطه فضاه ــه واس ــت ب ــاط در باف و ارتب

ــبات  ــاس و تناس ــظ مقی ــا و حف ــرد فض ــا عملک ــب ب متناس

انســانی در گشــایش های فضایــی در زمان هــای عــادی را بــه 

عنــوان راهربدهــای نیازمنــد توجــه رضوری می ســازد.

راهـربد پنجـم: توجه بـه طراحی شـهری پیرامون حرم 
علوی

ســازمان فضایــی پیرامــون صحن هــا مبتنــی بــر دو حلقــۀ 

رضوری اســت: حلقــۀ بافصل شــامل مســیر حرکــت در امتداد 

دیــوار بیرونــی صحن هــا و در اتصــال بــه گشــایش هایی 

ــا  ــرای نشســن و دیــدن حــرم و صحن هــا؛ حلقــۀ مرتبــط ب ب

رشیان هــای درون بافــت در ارتبــاط بــا مجموعه هــای مرمتــی، 

ــت  ــای باف ــی و کوچه ه ــای اقامت مبیت ه

ــا محورهــا تعریــض نشــوند  ــن اســاس الزم اســت ت ــر ای ب

بلکــه در جاهایــی کــه امــکان گشــایش فضایــی باشــد با حفظ 



تناســبات و محصوریــت بافت گشــایش صورت گیــرد. طراحی 

بخــش پایانــی خیابان هــا و معابــر اصلــی منتهــی بــه حــرم نیز 

نیازمنــد توجــه بــه رعایــت توالــی منظــر و گشــودن دیــد بــه 

عنــارص حــرم اســت. 

 

راهـربد ششـم: تعبیۀ فضاهای تجـاری در گذرگاه ها و 
معابـر و خیابان های اطـراف حرم

قــرار دادن اماکــن تجــاری در اطــراف حــرم پدیــده ای 

نامأنــوس و نامطلــوب شــمرده می شــود زیــرا دســت مایۀ 

تغییــر زیســت محیطی اجتامعــی ایــن بخــش از شــهر شــده و 

درآمیختگــی زائــران وکاســبان را در پــی دارد. امــا کاربری هــای 

ــا  ــت ب ــاری الزم اس ــای تج ــن فضاه ــرای ای ــده ب ــف ش تعری

موضــوع زیــارت و نیازمندی هــای زائــران تناســب داشــته 

باشــند. بــه عنــوان مثــال منایشــگاه کتــاب یــا مراکــز فرهنگــی 

می تواننــد در ایــن بخش هــا مســتقر شــوند. از ســوی دیگــر 

ــه  ــل ب ــد تبدی ــاص می توانن ــای خ ــا در زمان ه ــن کاربری ه ای

فضاهایــی منعطــف بــرای اســتفاده زائــران یــا گذرگاه هایــی 

اضطــراری شــوند.

کام آخر 
بــه منظــور تعییــن نقــش و جایگاه محــدودۀ پیرامــون حرم 

در ســطوح کان بررســی ســیر تحــول تاریخــی شــهر بــا مترکــز 

ــه منظــور  ــر حــرم رضوری اســت. هــر طــرح و برنامــه ای ب ب

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 بتــوان 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 ارزش هــا از گزنــد روزگار مصــون و محفــوظ مبانــد تــا 

داشــته ها و معانــی انضاممــی اش را در اختیــار نســل های 

آینــده قــرار دهــد. روش برخــورد در ارتبــاط بــا طراحــی 

ــه  ــا توجــه ب ــی و ب ــز مرمت محــدوده طــرح و پیرامــون آن نی

ــه  ــه مداخل ــاز در هــر گون آداب زیــارت و فضاهــای مــورد نی

ــی  ــه مبتن ــنهادی ک ــرد پیش ــت. در رویک ــوده اس ــی ب طراح

ــوده،  ــت یکپارچــه و مشــارکتی محــدوده طــرح ب ــر مدیری ب

موضوعــات تاریخــی، فرهنگــی، اقصــادی و اجتامعــی هــم در 

راســتای توســعه پایــدار مــورد توجــه قــرار گرفته انــد.

پی نوشت ها:
- ایــن نوشــتار بــر اســاس گزارشــات و مــدارک طــرح حــوزه 

پیرامــون حــرم مطهــر علــوی نگاشــته شــده اســت.

- شــاید بتــوان مّدعــی شــد کــه ایــن پیوســتگی، در آداب 

زیارتــی شــهر نجــف نیــز مشــهود اســت.

ــی  ــه معن ــا کلمــة فضــا- ب - کلمــة فضــوه- هــم ریشــه ب

گشــایش های فضایــی داخــل شــهر اســت کــه عمدتــاً در 

محــل تقاطــع چنــد کوچــه در شــهر قدیــم واقــع شــده اســت. 

ــاً واجــد  ــن گشــایش ها محــل تجمــع اهــل محــل و عموم ای

جــدارة محــدود تجــاری اســت. هریــک از محــات چهارگانــة 

نجــف قدیــم، یــک یــا دو فضــوه داشــته اند. تعریــف فضایــی 

ــا نقــش  ــردی فضوه هــای نجــف در برخــی وجــوه ب و عملک

ــت. ــه اس ــران قابل مقایس ــهرهای ای ــا در ش تکیه ه
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