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فصلنامه پژوهش های معماری اسالمی / شماره بیست و هفتم / تابستان  1399 / سال هشتم

چکیــــده: 

چارچوب تبدیل فرایند شکل گیری پروژه های بزرگ مقیاس در بافت های تاریخی 
به محرک توسعه )کاتالیست( مثبت موردپژوهی: بافت تاریخی نجف اشرف

هادی پندار**
استادیار گروه طراحی شهری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر تهران

تاریخ دریافت مقاله:97/06/23                 تاریخ پذیرش نهایی: 99/02/25

بافت های تاریخی به عنوان یک سیستم زنده نیاز به تکامل و دگردیسی در طول زمان دارند. در این میان، مداخالت بزرگ مقیاس معماری 
نیازمند توجه ویژه ای است تا در جهت حفظ ارزش های بافت در توسعه های بعدی عمل نمایند. چگونگی تبیین و تعریف چارچوبی به منظور 
اکتشاف روندهای پیاپی چنین مداخالتی و نحوه تبدیل آنها به محرک توسعه مثبت در مسیر تغییرات بعدی، پرسش اصلی پژوهش حاضر 
است. هدف این پژوهش، توصیف و تحلیل مداخالت بزرگ مقیاس، در دامنه زمانی سه دهه پیش، در محالت چهارگانه شهر قدیم نجف 
و صورت بندی رویکرد و اصول حاکم بر مداخله پیرامون حرم مطهر علوی در جهت اصالح روندهای پیشین و دستیابی به اصول طراحی 
شهری به منظور تبدیل آن به محرک توسعه مثبت بوده است. بستر پژوهش شهر قدیم نجف اشرف و مصادیق بررسی شده نیز طرح توسعه 
پیرامون حرم مطهر و مداخالت تجاری و مسکونی واقع در محالت چهارگانه بوده است. مطالعه حاضر با بررسی های اسنادی و تطبیقی ، 
به روش استنتاجی و منطق حاکم بر پژوهش های موردی به واکاوی مداخالت بزرگ مقیاس پرداخته است. استفاده از روش موردپژوهی، 
امکان تحلیل های موردی و بین موردی را نیز فراهم نموده است. بر اساس چارچوب حاصل از مرور متون نظری، نگاهی جامع بر اساس 
کل گرایی، میزان تحرک توسعه، حساسیت به زمینه، کنترل پذیری، پیش بینی ناپذیری، اثربخشی تکوینی و تشخص بخشی می توانند امکان 
تبدیل پروژه های بزرگ مقیاس به محرک توسعه مثبت را فراهم آورند. بر اساس نتایج پژوهش و کاربست مدل مفهومی در ارزیابی نمونه های 
موردی، توجه به الگوی توسعه تاریخی بر اساس رویکردی جامع، نگاه رفت و برگشتی از کل به جزء و بالعکس، حفظ تناسب دانه بندی، 
پیوند نسوج ارتباطی ملموس و غیرملموس و ظرفیت سنجی واقعی و مدیریت مکان متناسب با ویژگی های زمانی از مشخصات شکل گیری 
محرک توسعه مثبت در بافت تاریخی نجف اشرف بوده است. دستیابی به تعاریف مشخصی از انسجام و پیچیدگی در راستای شاخص های 

فوق، زمینه حفظ بافت  های تاریخی در مسیر توسعه و جلوگیری از شکل گیری محرک توسعه منفی  را فراهم می آورد.

پروژه های بزرگ مقیاس، محرک توسعه شهری، تغییرات دومینویی، طرح توسعه پیرامون 
حرم مطهر علوی، شهر قدیم نجف اشرف.

واژه های کلیدی: 

* h.pendar@art.ac.ir
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یکی از پرسش های مطرح در این زمینه نحوه دستیابی به 
مداخالت  تداوِم  در  کالبدی،  تغییرات  از  متأثر  زمینه های 
بزرگ مقیاس در بافت تاریخی و چارچوب مداخله مناسب بر 

اساس ویژگی های زمانی و مکانی است.  
این پژوهش به روش استنتاجی، همراه با مرور متون نظری 
و بررسی نمونه های عملی و طراحی از منظر طراحی شهری 
انجام شد. بررسی رویکردها و مدل های ارزیابی پروژه  های 
تبیین مدل  منظور  به  بافت های شهری  در  معماری کالن 
پژوهش  زمانی  دامنه  گرفت.  صورت  پژوهش  نظر  مورد 
اقدامات صورت گرفته در سه دهه گذشته در بافت تاریخی 
نجف اشرف بوده است. سپس بر اساس چالش های معرفی 
شده، مدلی جهت تبیین تأثیر تغییرات کالبدی بر روندهای 
بعدِی بافت معرفی شد. بستر پژوهش شهر قدیم نجف به 
عنوان کانون تشیع است که از دیرباز در معرض مداخالت 
اسنادی  پیشنهادهای  اجرای  و  بوده  فراوانی  مثبت و منفی 
و ساخت وسازهای  مانند طرح جامع طی سال های گذشته 
درشت دانه و تبعات نامطلوب ناشی از آن ها به عامل اصلی 

تخریب هویت کالبدی- اجتماعی آن تبدیل شده است. 
رویکرهای نظری مرتبط با تعیین تاثیر انواع مداخالت به ویژه 
چارچوب  تاریخی،  بافت های  در  معماری  کالن  پروژه های 
بررسِی  مداخالت،  بررسی  به  ورود  جهت  پژوهش  نظری 
روشمند مصادیق، بحث در خصوص چالش ها و مالحظات 
توسعه  به عنوان محرک  بعدی  توجه در مداخالت  نیازمند 
مثبت  محرک های  ایجاد  در  موثر  عوامل  معرفی  و  مثبت 
جهت توسعه های آتی در پروژه نمونه پیرامون حرم مطهر 
بخش  های شش گانه مقاله حاظر را تشکیل و الزامات رویه ای 
مورد نیاز به منظور کاربست پیشنهادها در نمونه های مشابه 

را معرفی می نمایند.
2. رویکردهای نظری و چارچوب پژوهش

بر معرفی مفهوم محرک  پژوهش مشتمل  دیدگاه  نظری 
توسعه شهری و رویکردهای مداخله در بافت های تاریخی 
بوده تا بستر تحلیِل مداخالت صورت گرفته و نتایج عملی 
آنها را فراهم نماید. از سوی دیگر چارچوب مفهومی محرک 
بزرگ مقیاس  پروژه های  به  توجه  منظور  به  مثبت  توسعه 
روندی  به  تاریخی  با هویت  نامتناسب  روند  تغییر  با هدف 

1. مقدمه
همواره  ارزشمند  و  تاریخی  بافت های  در  ساکنین  نیازهای 
در حال تغییر بوده و بسیاری از مداخالت بزرگ مقیاس در 
جهت پاسخگویی به این نیازها و نیازهای پیش بینی شده 
در آینده می باشد. چیدمان طبقات اجتماعی و شرایط حاکم 
برافراد در تعامل با یکدیگر، گاه دست مایه اقدامات گروهی 
و گاه تعامالت فردی می شود و آن را در میان گروه های 
اجتماعی رواج می بخشد )هیلیر1 و هندسام2 1990، 27-26(. 
جامعه عالوه بر آنکه با مکانی که در آن شکل یافته تعامل 
دارد؛ بلکه از فرایندهای موجود در زمینه نیز اثرپذیر و متقاباًل 
نادیده  اما آنچه اغلب  اثرگذار است )چن3 و وانگ4 2018(. 
گرفته می شود؛ آن است که شکل دهی به مابه ازای کالبدی- 
تکرارناپذیر  ارزش های  دلیل  به  جامعه  نیازهای  اجتماعی 
از محدودیت ها و  بافت های شهری  موجود نسبت به سایر 
فرصت هایی برخوردار است. تحلیل روند مکانی تغییرات یکی 
از ابزارهایی است که با آن می توان به تفاوت ها و تمایزهای 
برد  پی  دیگر  جوامع  با  آن  اختالف  و  جامعه  فرهنگی 
)النوکالی5 2018(. این تمایزها و تفاوت ها در بررسی معیشت 
افراد جامعه و بازآفرینی شخصیت های اجتماعی آنان آشکار 

می شود )همان، 27(.
از آنجا که اسناد توسعه شهری، یکی از مهم ترین ابزار تعیین 
حد و مرز توسعه و کنترل ابعاد هویت به شمار می آیند؛ تبیین 
بافت های  اصلی مدیران  از وظایف  توسعه  رویکرد مطلوب 
اقتصادی  ابعاد  اصلی،  محرک های  میان  در  است.  تاریخی 
تغییرات  بعدی  اثرات  و  نوع، چگونگی  تعیین  و سیاسی در 
اهمیت زیادی دارند. در این میان، اثرات وضعی6 و تکوینی7 
مداخالت بزرگ مقیاس معماری در توسعه های بعدی، به ویژه 
از نظر مقیاس و دانه بندی، می تواند کلیت بافت های تاریخی 
را در معرض آسیب های جبران ناپذیری قرار دهد؛ و به عنوان 
محرک توسعه8 های منفی خود به عامل تسریع کننده تخریب 
مداخالت  بعدی  اثرات  به  توجه  فقدان  تبدیل شود.  هویت 
دانه بندی  و  مقیاس  مانند  اسناد  این  از  ناشی  معماری 
را در معرض آسیب های  تاریخی  بافت های  می تواند کلیت 
جبران ناپذیری نماید و به عنوان محرک های توسعه منفی9 به 

عامل تسریع کننده تخریب هویت فوق تبدیل شوند. 
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ترمیم گر و اصالح کننده ی جریانات آتی از بررسی رویکردهای 
نظری حاصل می شود.

1-2. بازآفرینی شهری
مفهوم بازآفرینی شهری10 از دهه 1980 و به خصوص بعد از 
1995 به عنوان جایگزین واژه نوسازی شهری11 و در مفهوم 
استفاده شد.  به صورت همه جانبه و وسیع  توسعه ی مجدد 
بازآفرینی  نگاهی کلی، سه علت شکل گیری طرح های  در 

شهری را می توان چنین برشمرد: 
- تجدید حیات تحمیلی بعد از گذشت یک دوره طوالنی از 
رها شدن زمین های خالی یا نابسامانی شدید شرایط زندگی 

در یک حوزه )کیم12، میلر13، و نواک14 2018(؛  
سرمایه گذاران  آن  در  که  فرصت طلبانه  حیات  تجدید   -
برای  موجود  زمین های  در جستجوی  و خصوصی  عمومی 

یک پروژه بزرگ هستند؛
- تجدید حیات پیشگیرانه یا موثر در آینده در مناطقی که 
بافت های اجتماعی و اقتصادی در حال فرسوده شدن هستند 

)دایاموند15 و لیدل16 2005(.
به  آن  جامع  نگاه  شهری،  بازآفرینی  رویکرد  غالب  ویژگی 
تمامی ابعاد و شرایط یک مکان است؛ به گونه ای که پویایی 
یک مکان مورد توجه قرار گیرد. در این سیاست گذاری، تنها 
آن  با  که  است  بستری  بلکه  نیست؛  کالبدی  مدخله  هدف 
بتوان شرایط مختلف اقتصادی، فیزیکی، اجتماعی، محیطی 

را بهبود بخشید. برخی از مهم ترین اصول ان عبارتند از: 
1. وابستگی به موقعیت و زمینه: به طوری که در ارتباط با 
هدف  دارای  شهری،  مولفه های  همه  به  مربوط  مشکالت 
یک  ایجاد  و  کلی  چشم انداز  درون  ناسازگاری ها،  کاهش 

محیط اجتماعی همگون تر است.
2. پوشش دوره های زمانی مختلف: به طوری که به نیازهای 

تجویز  دنبال  به  و  می دهد؛  پاسخ  حال  زمان  در  اجتماعی 
در  همچنین  است.  آینده  تغییرات  کنترل  برای  ضوابطی 

بردارنده درس هایی از گذشته است.
3. چندوجهی بودن: به این صورت که توسط بسیاری از افراد 
مختلف ذی نفع عمومی و خصوصی به کار برده می شود. از 
طریق مذاکره و اولویت دهی به اهداف عملیاتی بر مغایرت ها 
غلبه می کند. راهبردهای بازآفرینی شهری باید به گونه ای 
باشند که در یک منطقه اجرا شده و تاثیرات مثبتی در دیگر 

مناطق ایجاد کنند )همان(.
اهداف  عملکردی،  و  کالبدی  ملموس  اهداف  بر  عالوه 
غیرملموس و دارای اولویت در بازآفرینِی بافت های تاریخی 

را می توان در موارد ذیل خالصه کرد: 
تجدید  اشتغال،  ایجاد  سرمایه گذاران،  جلب  اقتصادی:   .1

حیات اقتصاد شهری؛
توسعه  و  شهری  مسکن  موجودی  توسعه  اجتماعی:   .2

زیرساختار محلی؛
3. محیطی: بهبود وضع زندگی و به حساب آوردن ارزش ها 
و  )پلیوئتز17  اجتماعی  گروه  هر  و  جامعه  اولویت های  و 

سوئینسکا18 2018(؛
4. فرهنگی: ارتقای میراث معماری و گردشگری شهری یا 

جذب موسسات فرهنگی و پژوهشی.
تاریخی  بافت های  در  مداخالت  اولیه  رویکردهای  اگر   -
و  بازسازی19  رویکردهای  از  متشکل  گذشته  دهه های  در 
توانمندسازی20 فرض شود؛ طیف رویکردهای بعدِی مرتبط 
با آنها را می توان ترتیب به سمت توسعه مجدد21 و بازآفرینی 
شهری22 دانست )نمودار 1(. این پژوهش در بررسی مداخالت 
آنها توجه  نتایج  پیشین به هر دو طیف مداخالت فوق  و 

داشته است.

نمودار 1. دو طیف اصلی رویکردهای مداخله در بافت های تاریخی
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2-2. محرک توسعه شهری23
همواره  که  می شود  شناخته  پویا  سیستمی  عنوان  به  شهر 
دستخوش دگرگونی است. فرایند احیای بافت های تاریخی 
در شهر همانند فرایندی شیمیایی نیازمند کاتالیزور به عنوان 
آکسفورد  لغات  فرهنگ  در  است.  شهری  توسعه  محرک 
کاتالیزور به معنای چیزی است که موجب افزایش سرعت 
کند  تغییر  خودش  اینکه  بدون  گردد؛  تغییری  انجام  یا 
واژه   که  آنجا  از   .)2018 فونتاین26  الم25،  )مک آرتور24، 
کاتالیزور در حوزه های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی 
و غیره نیز به کار می رود؛ به طور عمومی می توان هر چیز 
را که یک فرایند را تسریع و بسترسازی کند؛ کاتالیزور نامید. 
در  اصطالح  این  بکارگیری  شهری،  طراحی  زمینه ی  در 
ابتدا توسط آتو و لوگان در سال 1989 در کتابی با عنوان 
»معماری شهری آمریکایی« مطرح شد. طبق تعریف آتو و 
توسط  است که  توسعه یک عنصر شهری  لوگان، محرک 
شهر شکل داده می شود و در مقابل، خود موجب شکل دهی 
بافت  حیات  تجدید  آن  از  هدف  و  می شود  زمینه اش  به 
)آتوئه27  است   تدریجی  و  مداوم  رویکرد  یک  در  شهری 
است که محرک  آن  توجه  قابل  نکته  لوگان28 1994(.  و 
توسعه یک محصول تمام شده نیست؛ بلکه عنصری است 
فرایند  آتی خواهد شد.  توسعه های  که خود موجب هدایت 
محرک توسعه شامل معرفی یک ترکیب برای ایجاد تغییر 
در سایر عناصر است. در این فرایند، محرک توسعه گاهی 
بدون تغییر می ماند؛ و گاهی در جریان فرایند خود دچار تغییر 
می شود. اگرچه اغلب محرک های توسعه از جنبه اقتصادی 
آن مدنظر قرار می گیرند؛ اما محرک توسعه جنبه های مختلف 
اجتماعی، قانونی، سیاسی و فنی را در برمی گیرد  )همان(. در 
این رویکرد عناصر ارزشمند موجود ارتقا می یابند و تغییرات 
ارزش زدایی  یا  و  مثبت خود موجب محو  رویکرد  در  جدید 

بافت نخواهد شد.
1-2-2. ویژگی های محرک توسعه شهری

محرک توسعه شهری همچنان که باعث جذب کاربران و 
نشانه های  به عنوان  خود  می شوند؛  بیش تر  سرمایه گذاران 
)به لحاظ فرم معماری و عملکرد( موجب  شاخص شهری 
تغییر سیما و منظر شده و زمینه ارتقای کیفیت بصری بافت 

را نیز فراهم می نمایند. مهم ترین ویژگی های محرک توسعه 
شهری را می توان در موارد ذیل خالصه نمود.

1.  حضور یک محرک توسعه شهری به  عنوان عنصر جدید 
سبب عکس العملی می شود که موجب تغییر در عناصر موجود 
عنصر  یک  به عنوان  اغلب  اگرچه  می شوند.  محدوده  در 
می تواند  اما  می شود؛  شناخته  سرمایه گذاری  و  اقتصادی 

اجتماعی، قانونی و حتی سیاسی باشد.
2.  عکس العمل محرک توسعه شهری قابل کنترل است و 

تاثیر آن را می توان هدایت کرد.
توسعه،  محرک  مثبت  عکس العمل  از  اطمینان  برای    .3
عناصر شکل دهنده باید مورد مورد قبول باشند؛ مورد درک 
قرار گیرند؛ و فهمیده شوند. به عبارت دیگر، رویکرد محرک 

توسعه مثبت به فهم درستی از بستر نیازمند است.
4.  انفعاالت محرک های توسعه شهری مختلف یکسان و 
پیش بینی شده نیست. بنابراین هیچ فرمولی نمی تواند برای 

تمام شرایط تعیین شده باشد.
5.  طراحی محرک توسعه شهری موضوعی راهبردی است. 
از  اما  تغییرات بر اساس مداخالت ساده به وجود نمی آیند؛ 
طریق محاسبه ی دقیق برای تعیین اثرات آینده ی شهر به 
صورت گام به گام هدایت می شوند. به عبارتی، تغییرات به 

صورت تدریجی در دراز مدت پیش بینی می شود.
6. در این رویکرد محصول بهتر از مجموع تک تک اجزاست؛ 

و هدف ایجاد یک محیط شهری یکپارچه است.
7. محرک توسعه شهری می تواند به عنوان عنصری شاخص 
کل  از  جزئی  آن  هویت  وقتی  نیست  الزم  و  بماند؛  باقی 

بزرگتری می شود؛ قربانی شود )آتوئه و لوگان 1994(. 
کنترل پذیری،  توسعه،  به  تحرک بخشی  می توان  بنابراین 
تدریجی،  تأثیر  پیش بینی ناپذیری،  زمینه،  به  حساسیت 
از ویژگی های ذاتی  کل گرایی و تمایز و تشخص بخشی را 

محرک توسعه شهری برشمرد.
احیای  در  شهری  توسعه  محرک  انواع   .2-2-2

تاریخی بافت های 
یک محرک توسعه شهری صرفاً یک عنصر کالبدی نیست و 
می تواند در زمینه مداخالت غیرکالبدی مانند مسائل اجتماعی، 
اقتصادی و مدیریتی نیز باشد. همچنین پروژه های محرک 
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دائمی و موقتی دسته بندی  را می توان در دو دسته  توسعه 
نمود. عناصر ثابت و دائم شامل عناصر سازه ای و بناها خواهد 
بود و عناصر پویا و موقتی شامل تغییرات بر نظام کاربری و 
حرکت و دسترسی و یا تغییرات اجتماعی در زمان مشخصی 

است29 )کامواسینو30 2011(.
2-2-3. استفاده از محرک توسعه شهری در احیای 

بافت تاریخی
هم افزایی بین گروه های ذی نفع و منافع که بخشی از بدنه 
سرمایه اجتماعی در بافت های تاریخی را شکل می دهند را؛ 
می تواند از قابلیت ها و ابزارهای محرک توسعه مثبت دانست 
النوکالی، و آبول اال32 2018(. در احیای بافت  )السراجی31، 
تاریخی، فهم کامل از ترکیب مردم و اجزای شهر در جهت 
ایجاد یک طراحی محرک توسعه موفق که اختالطی از مردم، 
فضاها و فعالیت ها باشد؛ مورد نیاز است )مونتگمری33 2003(. 
عالوه بر آن یک محرک توسعه شهری باید تصویر ذهنی 
مطلوب و مثبتی از مکان ایجاد کند به گونه ای که در طی 
واکنش های محرک توسعه، شخصیت و هویت کالبدی مکان 
با تداوم برخی عناصر و الگوهای هویتمند پیشین حفظ شود.

به بیان دیگر پروژه های محرک در احیای بافت تاریخی از 
که  کانونی  نقش  واجد  و  به عملکردهای محرک  یک سو 
ایجادکننده روند )مانند ایجاد سیستم های تاسیساتی محرک 
کاربری های  )مانند  فعالیت  از  نوع خاصی  و  بیشتر(  توسعه 
کالبدی  الگوهای  شکل گیری  به  دیگر  سوی  از  و  موقت( 
منظور  به  )کامواسینو 2011(.  هستند  وابسته  مداخالت  در 
مدیریت این تغییرات توجه به سرمایه اجتماعی که امکان 
تنظیم مشارکت عمومی و خصوصی را در بهبود روندها میسر 

می سازد؛ اهمیت ویژه ای می یابد. 
اجتماعی و  ابعاد عملکردی-  از  این رو می توان ترکیبی  از 
تنظیم کننده،  نقش  اجتماعی  مولفه  که  اجتماعی  کالبدی- 
سرمایه های  هدایت  جهت  در  تسهیل گر  و  تداوم بخش 
اجتماعی و اقدامات آنها در جهت تداوم الگوهای هویتمند 

دارند را؛ به ویژه در بافت های تاریخی موثر دانست.
مشخصات  و  ویژگی ها  به  توجه  با  شهری  توسعه  محرک 
خود ممکن است در فرایند احیای بافت تاریخی تاثیر مثبت 
همچون  می تواند  آن  از  استفاده  باشند.  داشته  منفی  یا  و 

اسفنجی فعالیت ها و منابع را جذب کند و مناطق اطراف را 
اندازه ی  نماید. یک محرک توسعه منفی به همان  محروم 
یک کاتالیزور مثبت احتمال وقوع دارد. در توسعه شهری نه 
فقط احتمال شکست در تأثیرگذاری است؛ بلکه ممکن است 
مانعی  توسعه ممکن است  ناروای محرک  اعمال  از طریق 
برای توسعه های جدید نیز باشد )آتوئه و دان34 1994، 72(. 
از قبیل معنادار بودن مکان، سرزندگی و زندگی  معیارهای 
از  ساکنین  ذهنی  تصویر  در  بافت  جایگاه  و  نقش  محلی، 
جمله معیارهای غیرمحسوس محرک توسعه شهری به شمار 
می آیند که می تواند تاثیرات مثبت یا منفی در بافت تاریخی 
را موجب شوند. همچنین برخی ابعاد کالبدی و ویژگی های 
محسوس همانند مقیاس و فرم کالبدی نیز بر نقش محرک 
توسعه شهری در بافت تاریخی موثر خواهد بود. توجه به ابعاد 
مختلف محرک توسعه شهری می تواند موجب تسریع در روند 
احیای بافت تاریخی و بهبود عملکرد پروژه های بزرگ مقیاس 

در قالب محرک توسعه در بافت شود.
2-3. چارچوب مفهومی و روش پژوهش

پژوهش  مفهومی  چارچوب  نظری  متون  مرور  اساس  بر 
متشکل از ارتباط ویژگی های هفت گانه محرک توسعه شهری 
با مولفه های کالبدی- اجتماعی، و عملکردی- اجتماعی در 
دو سطح خرد و کالن و در یک ارتباط رفت و برگشتی تدوین 

شده است )نمودار 2(. 
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نمودار 2. چارچوب مفهومی پژوهش )مأخذ: نگارنده بر اساس مرور متون نظری(

به روش  تطبیقی ،  و  اسنادی  بررسی های  با  مطالعه حاضر 
استنتاجی و منطق حاکم بر پژوهش های موردی به واکاوی 
روش  از  استفاده  است.  پرداخته  مقیاس  بزرگ  مداخالت 
موردپژوهی امکان تحلیل های موردی و بین موردی را نیز 

فراهم نموده است.
استنتاجی35  پژوهش حاضر تحلیل  در  استفاده  روش مورد 
و پژوهش موردی36 بوده است. به این منظور پس از مرور 
متون نظری، مداخالت کالن در محالت تاریخی نجف و 
اثرات بعدی آن ها مورد بررسی قرار گرفت. پس از استخراج 
اصول و مفاهیم نیازمند توجه، نحوه بکارگیری مالحظات 
حاصل در ایجاد تغییرات کالبدی بعدی به عنوان محرک 

توسعه مثبت بر روندهای بعدی بافت معرفی شد.
3. موردپژوهشی

بستر پژوهش حاضر بافت تاریخی نجف اشرف به مساحت 
تقریبی 50 هکتار متشکل از 4 محله ی مستقل و مرتبط به 

هم است. اگر چه تغییر وضعیت کالبدی بناها و عرصه های 
عمومی مانند مراکز و معابر، امری ضروری و متناسب با نیاز 
در طول زمان به نظر می رسد؛ اما مداخالت با نگاه صرفًا 
کالبدی و بدون توجه به ارزش های اصیل و تکرارناشدنی، 
آسیب های جدی به انسجام بافت تاریخی شهر قدیم نجف 
وارد کرده است. از سوی دیگر بعضًا جاذبه های اقتصادی 
تسریع  موجب  نیز  بافت  درونی  بخش های  در  مکانی  و 
بزرگ مقیاِس  تغییرات  از  بسیاری  است.  شده  تغییرات 
سال های اخیر به دلیل تاثیر نامطلوب بر محدوده مداخله از 
یک سو، و تداوم چنین تاثیراتی بر بافت پیرامون از سوی 
دیگر، به صورت محرک توسعه منفی عمل کرده اند. به این 
منظور مالحظات نظری و عملی حاصل از سنجش اثرات 
کالبدی- اجتماعِی مداخالت به عنوان آسیب شناسی اولیه 
مداخالت  فرایند  در  توجه  نیازمند  معیارهای  بازشناسی  در 

بعدی مورد استفاده قرار می گیرند. 
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تصویر 5. کتیبه ثلث قرآنی رواق حاتم خانی )مأخذ: نگارندگان(

منظور  به  بزرگ مقیاس  پروژه های  و  مداخالت  ادامه،  در 
دسته بندی به صورت محرک توسعه منفی و مثبت تحلیل و 
نتایج حاصل از بررسی در قالب چارچوب مفهومِی پژوهش 
به  بزرگ مقیاس  پروژه های  تبدیل  راهبردهای  عنوان  به 
محرک توسعه مثبت در بافت های تاریخی، استخراج و ثبت 

می شود.
1-3. مداخالت بزرگ مقیاس در محالت

عمده مداخالت کالن صورت گرفته در بافت تاریخی نجف، 
بدون توجه به ریزدانگی بافت، به دالیل مختلف از جمله 
جریانات متاثر از دوران مدرن و عمدتًا به دالیل سیاسی و 
امنیتی صورت گرفته است. در نتیجه  این تخریب ها بافت 
را  جبران ناپذیری  صدمات  و  بسیار  نامطلوب  اثرات  نجف 
متحمل شده است. عالوه بر آنکه ساخت وسازهای صورت 
گرفته به دلیل بی توجهی به نظم کالبدی و فضایی و الگوی 
به  ارتفاع(  و  تراکم  ریزدانگی،  )مانند  نجف  بومی  معماری 
تاثیرات  توسعه منفی، در طول زمان  صورت یک محرک 
همپیوند  کل  یک  به عنوان   محالت  پیکره  بر  مخربی 

تاریخی  بافت  در  گرفته  صورت  مداخالت  است.  گذاشته 
نجف را می توان در دو سطح طبقه بندی نمود.

به واسطه دخالت  بافت در مقیاس گسترده:  الف( تخریب 
اقتدارگرایانه ی حکومت مرکزی که اغلب با مقاصد سیاسی 
به  توجه  بدون  بافت،  از  گسترده ای  بخش  بوده؛  همراه 
ساختار هویتمنِد بافت تخریب شده است. خیابان کشی ها و 
تخریب بخش غربی بافت تاریخی و جنوب محله  العماره 

و همچنین تخریب شرق محله براق از آن جمله هستند.
جدید:  ساخت وسازهای  در  عملکرد  و  مقیاس  تغییر  ب( 
تغییر عملکرد  با  و  زمان  مرور  به  بافت  در  تغییرات  برخی 
و یا مقیاس در بافت ایجاد شده و به تدریج موجب تغییر 
پیرامون خود نیز شده اند. ایجاد هتل قصرالدر در جنوب و 
مقیاس  تغییر  و  محله المشراق  مرکز  در  فضایی  گشودگی 
ساخت در محله  العماره از این دست تغییرات منفی به شمار 

می آیند )شکل 1(. 
و  مساحت  شامل  گرفته،  صورت  مداخالت  مشخصات 

بناهای تخریب شده در جدول 2 نیز آمده است.
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در ادامه، پیشینه تاریخی این تغییرات و آسیب های کالبدی، 
اجتماعی و اقتصادی متاثر از آن بررسی شده است.

3-1-1. مداخالت کالن
حرم  غربی  جنوب  و  غربی  بافت  در  مداخله  الف( 

تاریخی پیشینه  علوی 
جنگ های  از  ناشی  تخریب  از  قبل  تا  نجف  قدیم  شهر 
شبکه  با  به هم پیوسته  و  منسجم  بافتی  اخیر،  دهه ی  چند 
پس  است.  بوده  محالتش  بین  قوی  و  ارگانیک  ارتباطات 
از گسترش های اولیه ای که برای اسکان جمعیت مهاجر به 
شهر نجف به وجود آمد؛ تغییرات در کالبد شهر قدیم ایجاد 
شد؛ و اولین تخریب ها در بافت فشرده نجف توسط احداث 
در  طوسی  خیابان  خیابان،  اولین  گرفت.  صورت  خیابان ها 
دهه  در  رسول)ص(  خیابان  آن  از  پس  و  ه.ق  سال 1369 
1370ه.ق و خیابان های امام صادق)ع( و امام زین العابدین)ع( 
به ترتیب بعد از آن ایجاد شدند. در طی این خیابان کشی ها 
با ارزش نجف و مساجد و مدارس  ابنیه  از  نیز بخش هایی 

ابنیه مدرسه بروجردی صغری  تخریب شدند. از جمله این 
از بین رفت. در  امام صادق)ع(  است که در احداث خیابان 
سال 1413ه.ق و بعد از پیشامد برخی قیام های مردمی علیه 
حکومت صدام، رژیم بعثی تصمیم گرفت بافت پیرامون حرم 
مطهر و بخش عمده ای از محله شمال غربی شهر، به نام 
محله عماره را تخریب کند تا ورودی های حرم مطهر برای 
نیروهای حکومتی به سهولت قابل کنترل باشد؛ و آمدوشدها 

تحت نظر قرار بگیرد.
الکبیسی  فالح  دکتری  رساله  پشتوانه  به  تغییرات  این 
برای  را  زمینه  و  کرد  پیدا  علمی  توجیه  قاهره  دانشگاه  در 
دست اندازی های بیشتر حکومت سیاسی وقت در بافت شهر 

قدیم نجف فراهم ساخت. 

تصویر 6. کتیبه ثلث قرآنی رواق گنبد حاتم خانی )مأخذ: نگارندگان(

تعداد بناهای تخریب شده مساحت محدوده مداخله صورت گرفته سطح مداخله

 3 مدرسه )مدرسه خلیلی، مدرسه یزدی، مدرسه 
جزایری( و 6 مسجد به همراه بخش گسترده ای از 

بافت مسکونی

7.3 هکتار )4.3 هکتار 
بخش غربی محله 

 العماره و 3 هکتار در 
بخش جنوب غربی 

محله(

بافت غربی و جنوب غربی 
العماره

کالن

5 بنای با ارزش تاریخی و بخش گسترده ای از بافت 
مسکونی براق در حدود 1.1 هکتار تخریب شرق محله براق

درحدود 6 بنای مسکونی 1254 متر مربع مداخله در محله مشراق- 
محرک توسعه  عملکردی منفی

خرد

ایجاد بنای مدرسه پیش از 1987 صورت گرفته و 
اطالعاتی از گذشته آن در دسترس نیست. آنجه که 
مشخص است ایجاد دانه ای بزرگ مقیاس در محله و 

فضاهای رهاشده به دنبال ساخت دانه ای نامتجانس در 
بافت ایجاد شده است.

2655مترمربع جنوب محله حویش

تخریب بیش از 10 خانه مسکونی در العماره 2840 مترمربع مدرسه آیت اله خویی در محله  
العماره

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jr

ia
.iu

st
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                            10 / 25

http://jria.iust.ac.ir/article-1-1345-fa.html


81فصلنامه پژوهش های معماری اسالمی / شماره بیست و هفتم / تابستان  1399 / سال هشتم

آسیب شناسی کالبدی- اجتماعی
در بخش غربی حرم، مساحتی در حدود محدوده ای به وسعت 
4.3 هکتار که مدارس و مساجد باارزش، مجموعه بازار العماره 
و همچنین منزل علمای بسیاری در آن وجود داشت در حوزه 

پس از تخریب بازار العماره و در طرح مدینه الزائر هتل هایی 
با  غیرمتناسب  مصالح  با  و  نجفی  الگوی  به  توجه  بدون 
هویت محالت نجفی ساخته شد و عالوه بر ازهم گسیختگی 
از  نیز  را  الحویش  و  العماره  محالت  ارتباط  محله  العماره، 
حرم  غربی  جنوب  بخش  تخریب  این  واسطه  به  برد.  بین 
علوی، به مساحتی در حدود 3 هکتار، تحت عنوان مرکزی 
برای خدمات رسانی به زائرین تخریب شد و متاثر از ساخت 

شکل 2. تغییرات اساسی مشتمل بر خیابان کشی و تخریب در مقیاس کل بافت

شکل 3. بناهای ارزشمند تخریب شده در جریان مداخله

شکل 4. شرایط کالبدی پس از مداخله

غربی حرم مطهر  تخریب شد. از جمله مدارس و مساجد 
تخریب شده، مدرسه دارالعلم )مدرسه بزرگ خلیلی(، مدرسه 
کوچک خلیلی، مدرسه یزدی دوم، مدرسه جزایری و حسینیه 

شوشتری هستند )شکل 3(. 

توسعه غربی )هتل هایی فاقد ارزش معماری به عنوان محرک 
توسعه منفی( هتل هایی چهارطبقه و بی هویت ساخته شدند. 
غربی  توسعه  هتل های  به  رو  ساخت وسازها  این  همچنین 
خیابان  دوم  الیه های  در  شده  تخریب  زمین های  و  داشته 
عالوه بر آنکه موجب از بین رفتن  جداره محله الحویش شده 

است؛ به صورت رهاشده باقی مانده اند )شکل 4(. 
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آسیب شناسی عملکردی- اجتماعی
از بین رفتن ارتباط محالت العماره و الحویش محدود به کالبد 
نبوده و لطمات جبران ناپذیری در تداوم فرهنگی و اجتماعی 
بافت العماره نیز داشته است. چنانکه تا پیش از این تخریب، 
و  می شده  محسوب  نجف  محله  بزرگترین  العماره  محله 
اکنون کوچکترین محله آن است. به نظر می رسد در گذشته 
تامین بخشی از نیازهای محله العماره از بازار کوچک العماره 
بوده است؛ و با تخریب آن، بر ساختار اقتصادی العماره نیز 
تاثیر گذاشته باشد. همچنان که فضاهای رها شده بستری 
و  بافت  در  افزایش جرم  و  اجتماعی  آسیب های  بروز  برای 
دنبال  به  بافت می شود.  در  ناامنی  افزایش حس  نتیجه  در 
تهیه طرح توسعه علوی در سال های اخیر هتل های بخش 
غربی حرم تخریب شده و صحن فاطمه الزهرا)س( در این 
محدوده در حال ساخت است. همچنین در این طرح، برخی 

آسیب شناسی کالبدی- اجتماعی
ساخت این مرکز تجاری به صورت محرک منفی، موجب 
شد تا ساخت وسازهای بعدی در شرق این مجموعه در محله 
براق، بزرگ مقیاس و بی هویت ساخته شدند؛ و شرق محله 
زمان ساخت وسازهای  در طول  رفت.  بین  از  کلی  به  براق 
بعدی در غرب این مجموعه نیز متاثر از آن، بزرگ دانه ساخته 
شدند؛ و ادامه این روند خطری جدی برای انسجام محله به 

شمار می رود. 

از کاربری های ویران گشته از جمله مدرسه و کتابخانه و یکی 
از معابر باارزش و خاطره انگیز بافت العماره، احیا خواهند شد.

ب( تخریب شرق محله البراق 
پیشینه تاریخی

مداخله کالن دیگر در  بخش شرقی شهر قدیم، در نزدیکی 
توسط  علی)ع(  امام  میدان  مجاورت  و  بغداد  کوفه-  راه 
توجیه  گرفت.  صورت  م.   1987 سال  در  نجف  شهرداری 
1987م.  سال  از  پیش  جامع  طرح  در  مداخله  این  عملی 
این  در  است.  آمده  الکبیسی  رساله  در  آن  علمی  توجیه  و 
طرح، هدف شهرداری نجف ساخت مرکز تجاری گسترده 
و خودکفایی بوده است؛ و به واسطه آن خانه های بسیاری 
از بخش شرقی محله براق تخریب شد و ساخت وساز جدید 
بدون توجه به مقیاس ریزدانگی محله، به صورت سه طبقه و 

بزرگ دانه ساخته شد )شکل 5(. 

آسیب شناسی عملکردی- اجتماعی
ایجاد ساخت و سازهای بزرگ مقیاس عالوه بر آنکه به لحاظ 
اجتماعی، پیوند شرق محله را با بقیه بخش های محله از بین 
برد؛ به دلیل ایجاد کاربری تک عملکردی در مقیاس بزرگ 
در محله، در ساعات پایانی روز و خالی شدن  بافت، موجب 

افزایش بروز جرم و جنایت می شود.
3-1-2. مداخالت مقیاس خرد
الف( مداخله در محله المشراق 

شکل 5. شرایط قبل و  پس از مداخله
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آسیب شناسی کالبدی-اجتماعی
پس از نوسازی مرکز محله مشراق و ساخت هتل قصرالّدر 
در این مجموعه تغییرات مخرب دیگری نیز در این بخش از 
بافت صورت گرفته است. اگرچه این هتل به لحاظ ارتفاعی، 
محرک توسعه منفی محسوب نمی شود؛ اما به دلیل مقیاس 
بزرگ عملکردی آن در فاصله کمی از حرم علوی، محرکی 
از آن ساخت و سازهای  بافت مشراق بوده و متاثر  منفی در 
اطراف بزرگ مقیاس و بی توجه به ارزش های معماری بومی 
از  نشانی  نیز هیچ  معماری هتل  در  اگرچه  ساخته شده اند. 

معماری نجفی یافت نمی شود. 
آسیب شناسی عملکردی- اجتماعی

این مقیاس، عالوه بر آسیب کالبدی  ساخت هتل هایی در 
به بافت، از آن جهت که به دلیل منفعت طلبی بیشتر، مشوق 
سکونت ساکنان اصیل در بیرون از بافت و سرمایه گذاری از 
این طریق در بافت خواهد شد؛ آسیب های اجتماعی جدی 
به دنبال خواهد داشت. با این تغییرات به دلیل نبود ساکنین 
اصیل، حس تعلق خاطر ساکنین که پتانسیل مناسبی برای 

پیشینه تاریخی
در  زمین  ارزش  باالی  افزایش  به دلیل  اخیر  سال های  در 
محدوده شهر قدیم از یک سو، و از سوی دیگر افزایش تعداد 
زائرسراها،  و  به هتل ها  روزافزون  نیاز  و  زائران حرم علوی 
موج گسترده ای از هتل سازی ایجاد شده است که در کنار 
بلندمرتبه سازی به منظور منفعت طلبی بیشتر، خطری جدی 
برای بافت تاریخی نجف به شمار می رود. در همین راستا، 

مشارکت محلی محسوب می شود؛ از بین می رود و تهدیدی 
برای هویت محلی خواهد شد.

ب( تغییر مقیاس ساخت در محله الحویش
پیشینه تاریخی

ساخت دانههای نامتجانس )به لحاظ کارکردی و کالبدی( با 
بافت مسکونی در گذر زمان به عنوان محرک توسعه منفی 
عمل میکند. مدرسه علوم جدید که درگذشته با مقیاسی بزرگ 
و با معماری ناهمگون با معماری نجفی ساخته شده؛ منجر به 
تخریب بافت پیرامون شده و به دلیل عدم تناسب دانه بندی، 
فضاهای رها شده بسیاری به وجود آمده است. این گشودگی 
فضایی در مجاورت مرکز محله الحویش و در مقیاسی بزرگتر 
از آن، در فاصله سال های اخیر دستخوش تغییرات بسیاری 
شده است. امروزه، به دلیل نبود طرح مناسب و منفعت طلبی 
روزافزون برای افزایش بهره وری از زمین، ساخت وسازهایی 
بی مقیاس و بی هویت در این بخش از محله الحویش شکل 

گرفته است )شکل 7(. 

مداخله کالن دیگری که در محله المشراق صورت گرفته 
است؛ تخریب چند خانه باارزش تاریخی و مدرسه دارالحکمه 
میدان  نزدیک  المشراق  محله  در  دارالحکمه  مدرسه  است. 
مدرسه  این  است.  بوده  مترمربع   714 مساحت  به  بزرگی 
عبارت از دو خانه بوده است که پس از انتفاضه سال 1413 
ه.ق توسط نیروهای بعثی منفجر شده و از بین رفت. در حال 

حاضر این مدرسه بازسازی شده است )شکل 6(. 

شکل 6. شرایط قبل و  پس از مداخله
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آسیب شناسی کالبدی- اجتماعی
مدرسه ای بزرگ مقیاس و بی توجه به الگوی دانه بندی بافت در 
گشودگی فضایی ساخته شده است. اگرچه مدرسه کوتاه مرتبه 
بوده و تسلط ارتفاعی ندارد؛ به دنبال ایجاد گشودگی پیرامون 
محله  مرکز  در  گرفته  صورت  جدید  ساخت وسازهای  آن، 
الحویش، بدون توجه به مقیاس دانه های موجود و بی توجه 

آسیب شناسی عملکردی- اجتماعی
محله  مرکز  جداره  در  فعال  کاربری  وجود  عدم  دلیل  به 
حویش، و ساخت وساز بی هویت پیرامون مرکز محله، و وجود 
آلودگی های محیطی، به صورت فضای رهاشده باقی مانده 
است؛ و سرزندگی در آن به چشم نمی خورد. همچنین تغییر 
الگوی ساخت در محله و عدم مطابقت آن با الگوی زندگی 
اجتماعی  روابط  و  پیوندها  تغییر  به  ساکنین می تواند منجر 
بافت شده و حتی در مواردی منجر به خالی شدن بافت از 

سکنه بومی و تعییر ساختار اجتماعی شود.
)مدرسه  العماره  محله  در  مقیاس ساخت  تغییر  ج( 

به ارزش های معماری نجفی ساخته شده است. ساختمان های 
کرده؛  مخدوش  را  محله  چهره  آنکه  بر  عالوه  بلندمرتبه 
محله  مرکز  انسانی  مقیاس  و  تناسبات  زدن  برهم  موجب 
نیز شده است. به نظر می رسد به لحاظ عملکردی نیز عدم 
تجانس آن با بافت پیرامون بر افت کیفیت محیط تاثیرگذار 

بوده است )شکل 8(. 

خویی( آیت اله 
پیشینه تاریخی

مدرسه آیت اله خویی، توسط مرجع حوزه علمیه سید ابوالقاسم 
در  الجوینی  رباط  بقایای  در  علمی  برای طالب  خویی)ره( 
سال  چند  تنها  مدرسه  این  متأسفانه  شد.  بنا  العماره  محله 
پس از تکمیل بنای آن توسط حکومت بعثی تخریب شد. در 
شرایط کنونیریال به دلیل قرارگرفتن در محدوده طرح توسعه 
حرم، امکان بازسازی این بنا در همان مکان اولیه آن ممکن 
نبوده است. از همین رو ساختمان جدید مدرسه، در زمینی 

بزرگ در محله العماره در حال ساخت است )شکل  9(. 

شکل 7. شرایط قبل و  پس از مداخله در محله الحویش 

شکل 8. شرایط پس از مداخله در  محله الحویش
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آسیب شناسی کالبدی- اجتماعی
ساخت مدرسه آیت اله خویی، در نزدیکی حرم علوی بدون 
توجه به حریم بصری حرم و در تعداد طبقات باال در حال 
ساخت است. این بنا عالوه بر مخدوش نمودن دید به حرم 
و خط آسمان حرم علوی، محرکی منفی در ساخت وسازهای 
ساخت و سازهایی  آن،  متعاقب  و  بوده  نیز  خود  پیرامونی 
بلندمرتبه در اطراف آن در حال شکل گیری است. همچنین 
تغییر مقیاس سطح  ساخت، به صورت دانه ای ناهمگون در 
بافت، موجب از هم گسیختگی دانه بندی و انسجام بافت شده 
است. این مساله  انسجام بافت پیرامون حرم را -که زمانی 
همگی در تواضع به حرم ساخته شده بودند- به خطر انداخته 
است. فقدان تناسب به لحاظ معماری عاملی برای تخریب 
فاقد  ساخت و سازهای  گرفتن  شدت  و  خود  پیرامون  بافت 

مقیاس نیز بوده است.

آسیب شناسی عملکردی- اجتماعی
ساخت دانه هایی بزرگ مقیاس در بافت، به دلیل راندن تعدادی 
از ساکنین به بیرون از بافت، باعث کاهش تراکم جمعیتی 
این  در  مدرسه ای  ساخت  همچنین  می شود.  قدیم  بافت 
بافت خواهد شد؛ که  به  زیادی طلبه  تعداد  مقیاس، جاذب 
احتیاج به مکانی برای سکونت خود خواهند داشت. این امر 
اگرچه در ابتدا موجب رونق بافت می گردد؛ اما در طول زمان 
در نتیجه خروج ساکنین اصیل و بومی بافت، موجب تغییر 

ساختار اجتماعی بافت خواهد شد.
3-1-3. بررسی تطبیقی

بررسی تطبیقی مداخالت صورت گرفته در بافت قدیم نجف 
از وضع موجود، نتایج حاصل و مالحظات قابل استفاده در 

مداخالت جدید در جدول 3 خالصه شده است. 

شکل 9. شرایط پس از مداخله در محله العماره

جدول 3. بررسی تطبیقی مداخالت به صورت محرک توسعه منفی )مأخذ: نگارنده؛ بر اساس مهندسین مشاور معمار حرم 1394(

نتایج حاصل از اقدامات مداخالت کالن وضع موجود )پیش از مداخله( محالت
به دنبال ساخت هتل ها در مدینه الزائر، 
تامین امکانات هتل ها در پیرامون این 
محدوده به ویژه بخش جنوبی محله 

العماره
گسست پیوند اجتماعی ساکنین 

به دنبال از هم گسیختگی بافت محله

ساخت هتل هایی 
بزرگ دانه بدون توجه 

به الگوی معماری 
نجفی و بافت نجف

تخریب گسترده مساجد، مدارس و 
خانه های باارزش تاریخی در محله 
العماره پس از انتفاضه 1413ه.ق 

به دالیل سیاسی و امنیتی و توجیه 
علمی توسط رساله الکبیسی

محله العماره
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3-2. معرفی طرح توسعه ی پیرامونی حرم مطهر
مورد  رویکرد  و  طراحی  اصول  معرفی   .1-2-3

ه د ستفا ا
محدوده پیرامون حرم مطهر که در ابتدا با شعاع 100 متری 
تعیین شده بود37؛ داراي عناصر شاخصی است که معنای 
خاصی را در ذهن ساکنین و زائرین تداعي مي نمایند. مهم ترین 
عناصر این ساختار، نشانه ها و حوزه هاي واجد عملکرد زیارت 
هستند که در طول زمان اهمیت ویژه ای یافته اند. شهر قدیم 
نجف تا قبل از تخریب ناشی از جنگ های چند دهۀ اخیر، 

بافتی منسجم و به هم پیوسته با شبکه ارتباطات اندام واره 
و قوی در کلیت و بین محالت چهارگانه بوده؛ اما پس از 
به  برای اسکان جمعیت مهاجر  اولیه ای که   گسترش های 
شهر نجف به وجود آمد؛ تغییراتی در کالبد و شبکه معابر شهر 
قدیم نیز ایجاد شد. معابر تاریخی شهر نجف، در طول قرون، 
شبکه ای همپیوند را شکل داده اند که متشکل از شریان هایی 
حلقوی )احتمااًل منطبق بر محل دیوارهای قدیمی شهر که 
در چندمرحله با گسترش شهر جابه جا شده اند(، و محورهای 
شعاعی به سمت قلب شهر، یعنی حرم  مطّهر علوی است 

)شکل 10(.

ساخت مرکز تجاری درشت دانه در 
شرق به صورت یک محرک توسعه 
منفی موجب تغییر چهره محله  و 

بافت منسجم محله شده است. تغییر 
مالکیت ها و عدم سکونت ساکنین، 
بافت اجتماعی آن بخش از محله را 

مخدوش کرده است.

ساخت مرکز تجاری 
گسترده تحت مالکیت 

شهرداری نجف

تخریب گسترده شرق محله براق 
)خورنق( پس از تصویب طرح جامع 
)پیش از 1987م.( و پیشنهادهای 

طراحی مطرح شده در رساله الکبیسی

محله براق

ساخت هتل با مقیاس باالی 
عملکردی، بر سایر کاربری های 

پیرامون نیز تاثیر می گذارد. مشوق 
منفی بلندمرتبه سازی و موجب خالی 
شدن بافت از ساکنین بومی و تغییر 

ساختار اجتماعی  بافت در کنار 
آسیب های کالبدی گسترده آن است.

ساخت هتل قصر الدر 
و سایر بناهای بزرگ 

مقیاس 

تخریب تعدادی خانه و مدرسه در 
جنوب محله مشراق فعلی- بخشی 
از این تخریب ها پس از انتفاضه 
1413ه.ق صورت گرفته است.

محله مشراق

ساخت مدرسه به صورت بلند مرتبه و 
بزرگ مقیاس، به صورت محرکی منفی 
موجب تغییر دانه بندی و منظر بصری 
این بخش از محله العماره شده است.

ساخت مدرسه خویی  
با سطح اشغال باال و 

بزرگ مقیاس

تخریب خانه ها در محله العماره به 
منظور ساخت مدرسه آیت اله خویی 
که پیش از این در تخریب گسترده 
غرب حرم علوی، تخریب شده بود.

محله العماره

مرکز محله فعال و سرزنده نیست؛ و 
به دلیل ساخت وساز بلندمرتبه پیرامون، 

تناسبات و مقیاس انسانی فضا بهم 
خورده است. همچنین این تغییرات 
منجر به تسریع در ساخت و سازهای 

جدید در محله شده است.

از بین رفتن مقیاس 
انسانی و هماهنگی با 

سایر مراکز

ساخت وسازهای بی  هویت پیرامون 
مرکز محله الحویش

محله 
الحویش
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شهرهای  از  بسیاری  )مانند  نجف  شهر  معابر  شبکۀ  البته 
تاریخی ایران(، در دوره ای قربانی خیابان کشی  شده و چهار 
خیابان مستقیم، از دیوار شهر )سور( تا حرم  مطهر، ساختار 
هم  از  را  آن  به  هم  پیوسته  و  ظریف  شبکۀ  و  بافت  اصلی 
ضروری  امری  اگرچه  جدید  معابر  طراحی  است.  گسسته 
به نظر می رسد؛ اما در مداخالت شتاب زده و با نگاه صرفًا 
کالبدی شهر قدیم نجف، به دلیل بی توجهی به ارزش های 
اصیل بافت، آسیب های جدی به انسجام بافت تاریخی وارد 
محله  اصلی  بخش  تخریب  نمونه،  عنوان  به  است.  نموده 
تاریخی العماره، گسست بزرگی در ساختار شهر قدیم ایجاد 
کرده و احداث برخی پروژه های درشت دانه فرهنگی و تجاری 
در اطراف حرم  مطهر، این سیر نامبارک را ادامه داده  است. 
جاذبه های اقتصادی و مکانی در بخش های درونی بافت نیز 
موجب تسریع تغییرات در بافت و ایجاد لکه هایی نامتجانس 

با سایر بخش ها شده است. 
رویکرد مورد استفاده

دو  در  پیشین  مداخالت  بررسِی  در  نکات مطرح  اساس  بر 
مقیاس کالن و خرد و توجه به نتایج آنها، روش برخورد در 
طراحی محدوده پیرامون حرم بر اساس رویکردهای مرمتی 
تدوین شد. عالوه بر توجه به مقیاس  و حفظ ساختارهای 
اجتماعی و شبکه های موجود ارتباطی، بهره گیری از اصول 
روانشناسی محیط در تحلیل رفتارهای زیارتی و خدماتی نیز 

در این راستا صورت گرفت. به عبارت دیگر، توجه به آداب 
زیارت و فضاهای مورد نیاز در مراحل مختلف برنامه ریزی 

پروژه مورد توجه بوده است.
کالبد  نظر طراحي، مولفه هاي حیات بخش  در دیدگاه مورد 
فیزیکي بافت حفظ شده و هویت موجود بافت شهر قدیم 
به عنوان اصل پذیرفته شده است. لذا، جهت تداوم اصول 
و حفظ ارزش هاي موجود و به منظور انسجام بخشي به روند 
طراحي، دو محدوده براساس ارزیابي ها و تعیین عوامل مثبت 
انتخاب شده است. الیه اول صحن ها و فضاهای  و منفي 
خاص زیارتی در تداوم هویت مجموعه پیشین و طرح توسعه 
را در بر می گیرد. الیه دوم، با معرفي الگوهاي ساخت و ساز 
براي شروع حرکت هاي مدني بافت و در جهت نشان دادن 
راهکارهایي براي ساخت و سازهایي که ساکنین بافت تاریخي 
صورت  به  داشت؛  خواهند  توسعه  حرکت هاي  ادامه  در 
مجموعه های چندعملکردِی قابل تجمیع تعیین شدند. لذا، 
تعیین تکلیف براي محدوده هاي فوق و نظم دادن به وضعیت 

آن تا حد زیادی روش برخورد را تعیین نمود. 
چارچوب  اساس  بر  طراحی  رهیافت های   .2-2-3

پژوهش مفهومی 
عملکردی-  )مولفه  تاریخی  الیه های  به  توجه  الف( 

کل گرایی( و  زمینه گرایی  مفاهیم  و  اجتماعی 
پس از بررسی های تاریخی به عمل آمده چارچوب مداخله 

شکل 10. شبکه متشکل از محورهای شعاعی )الف(، و حلقوی متناظر بردیدارهای بیرونی شهر قدیم )ب(

بالف
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بافت به منظور اصالح رابطه حرم و شهر قدیم تدوین  در 
شد. یکی از مهم ترین اصول برآمده از این چارچوب، توجه 
تاریخی  توسعه  دوره های  با  متناظر  حلقوی  شبکه های  به 
این  اصالح  و  احیا  است.  بوده  شعاعی  شبکه های  و  شهر 
شبکه )به ویژه با تمرکز بر گذرهای مهم و تاریخی(، عالوه 
ارزشمند  دانه های  بر حفظ ریخت کلی شهر قدیم و حفظ 
مستقر در این معابر، می تواند تردد زوار را نیز تسهیل کند؛ 
تاریخی  اجتماعی شهر  اقتصادی و  و موجب تقویت حیات 
به علت نگاه تک بعدی  ناموفق،  شود. در برخی نمونه های 
به ساخت وساز، با قطع تدریجی جریان حیات عبور و مرور 
طبیعی از آن ها، این قبیل بافت ها در معرض متروکه شدن 
هرچه  بیشتر قرارگرفته و تبعات اجتماعی نامناسبی در آن ها 

)پندار 1395(. است  پدیدار شده 
و  قدیم  شهر  در  معابر  شبکه  با  ارتباط  ب( 
مجموعه های پیرامون )مولفه عملکردی- اجتماعی و 

تدریجی( تاثیر  و  زمینه گرایی  مفاهیم 
تعریف و طراحی رابطه حرم و شهر قدیم نمی تواند نسبت 

به شبکۀ ارگانیک معابر بافت بی توجه باشد و باید به ترتیبی 
عمل می کرد که کارکرد این شبکه حفظ شود و نواقص آن 
برطرف و آسیب های به وجود آمده در اثر خیابان کشی ها و 
پروژه های بزرگ اخیر تا جای امکان ترمیم گردد؛ و به عالوه 
نقش نویی را نیز در مجموعۀ »حرم-شهر« جدید به عهده 
بگیرد. بنابراین، در طرح جدید، با تأکید جدی بر لزوم بقای 
حیات معابر شهر تاریخی، کوشیده شد تا کارکرد این معابر با 
توجه به اقتضائات جدید شهر و نیازهای زوار ارتقا داده شود. 
از سوی دیگر، برای اتّصال محورهای شعاعی به صحن  های 
کالبدی  سلسله مراتبی  باید  حرم،  پیرامون  در  شده  طراحی 
نیز تعریف می شد. لذا در طرح نو، مطابق با ایده فضوه های 
نجفی38 )شکل 11(، در درون محورها گشایش هایی در نظر 
گرفته شد که دارای سیمای ویژه  حرمی باشند. فضوه ها از 
اتصال مستقیم و بی واسطه صحن های پیرامونی به محالت 
مسکونی نیز جلوگیری می کنند تا سلسله مراتب کالبدی الزم، 

هرچه بهتر شکل گیرد )همان(. 

بالفصل  تاریخی  و  عملکردی  مجموعه های  با  ارتباط  ج( 
مفاهیم  و  اجتماعی  کالبدی-  )مولفه  مطهر  حرم  و 
تمایز(  و  تشخص پذیری  و  تدرجی  تشکل  کنترل پذیری، 
نحوه  بر  فعالیت  و  عملکرد  مثبت  توسعه  محرک  دیدگاه 
تخصیص کاربری های مستقر در مجاورت حوزه مداخله نیز 
تأثیرگذار بوده است. بنابراین، ارائه طرح برای بخش هایی از 
شهر که در مجاورت »حوزه مداخله« قرار داشتند؛ حساسیتی 

خاص داشته و بی دقتی در آن می توانست اثراتی منفی به 
آن  برای  ویژه  تدابیری  تا  بود  الزم  و  باشد؛  داشته  دنبال 
اندیشیده شود. در همین راستا، محدوده واسطی بین حوزة 
مداخله و شهر قدیم نجف، تحت عنوان »حوزه  بالفصل« 
تعریف شد و برای این حوزه، پیشنهادهایی دقیق ارائه شد. 
این پیشنهادها که متکی بر بازدید دقیق یکایک دانه های 
بود؛  محدوده  این  موجود  واقعیت های  بر  مبتنی  و  مهم 

شکل 11. ایدة فضوه های نجفی
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کالبدی،  که می توانست حریمی  پروژه هایی می شد  شامل 
عملکردی و بصری پیرامون طرح توسعه ایجاد نماید؛ و از 
یک سو ارزش های موجود در این بخش را حفظ و تقویت 

کاربری های مورد نیاز و جدید  نیز در قالب مجموعه هایی 
تا  شدند  مستقر  می باشند؛  تاریخی  ارزش های  واجد  که 
درازمدت  در  ابنیه،  مرمت  صحیح  دیدگاه های  با  مطابق 

شود.  فراهم  آن ها  نگهداری  و  حفظ   موجبات 
و  اجتماعی  عملکردی-  )مولفه  هم پیوندی  و  اتصال  د( 
تدریجی( تشکل  و  کل گرایی  پیش بینی ناپذیری،  مفاهیم 

 هرگونه مداخله در بافت تاریخی نجف الزم است با توجه 
ابعاد اجتماعی و فرهنگی  به ویژگی های زمینه ای بافت و 
مستتر در آن صورت پذیرد. به طور کلی، مطالعات شناخت 
حاکی از آن است که طراحی صحن ها نیازمند نگاه جامعی 
طرح  و  قدیم  حرم  مجموعه  هویت بخش  شاخص های  به 
سوی  از  بافت  ماندگار  ارزش های  و  سو،  یک  از  توسعه 
دیگر می باشد. موضوعاتی چون ظرفیت های موجود و آتی 
صحن ها و فضاهای مرتبط  را به دلیل ماهیت پیچیده در 
شهر نجف نمی توان به صورت قطعی تعیین نمود. چرا که 

کند؛ و از سوی دیگر نیازهای ساکنین شهر و زائرین حرم 
را تأمین نماید. این پروژه ها در گونه های مستقل اما مرتبط 

با یکدیگر تعریف شدند )شکل 12(. 

پویایی شهر قدیم و فضاهای زیارتی در ایام خاص و عادی و 
نیز ساعات مختلف شبانه روز، نیازمند طراحی مدلی منعطف 
آمارجمعیت  مانند  آماری  و کارآمد می باشد. در موضوعات 
ورود به حرم قدیم و بالعکس از آنجاییکه محدوده مطالعه 
قابل تفکیک از کل شهر قدیم نیست؛ ناگزیر از آمار اسناد 
فرادست مانند طرح جامع استفاده شده است. لیکن از آنجا 
توسعه صحن  طرح  ساخت  از  بعد  شرایط  جامع  طرح  که 
غربی )صحن حضرت زهرا( را نادیده انگاشته؛ در مواردی 
بوده  واقعی  شرایط  با  آمار  مناسب سازی  و  تعدیل  به  نیاز 
است. در رویکرد پیشنهادی مبتنی بر مدیریت یکپارچه و 
اجتماعی  و  اقتصادی  مشارکتی محدوده طرح، موضوعات 
هم در راستای توسعه پایدار مورد توجه قرار گرفته اند )شکل 

.)13

شکل 12. 9 مجموعه عملکردی مستعد احیای عملکردی و کالبدی مرتبط با حرم و محالت 
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4. بحث و ترکیب نتایج
مالحظات نیازمند توجه به توسعه های بعدی، که از بررسی 
مداخالت منفی در بافت تاریخی نجف استخراج شده، در 

جدول 5 خالصه شده است )جدول 4(. 

شکل 13. اصالح رابطه حرم و شهر قدیم در مقیاس شهر قدیم

جدول 4. نتایج حاصل از مداخالت تبدیل شده به محرک توسعه منفی و مالحظات طراحی )مأخذ: نگارنده؛ بر اساس مهندسین مشاور معمار حرم 1394(

شاخصه محرک توسعه تحلیل شرایط نوع مداخله محالت سطح
- محرک منفی توسعه

- عدم توجه به زمینه اجتماعی
- فقدان کلیت گرایی و توجه به 

نقش عملکردها در حیات اجتماعی 
محالت

- اثر وضعی و تکوینی نامناسب در 
حیات اجتماعی

تخریب ها و جایگزینی های سریع 
و بزرگ مقیاس اثرات اجتماعی 

جبران ناپذیری را به همراه داشته 
است. اگرچه هتل های جایگزین 
تخریب شده و طرح توسعه حرم 

متناسب با احیای ارزش های از دست 
رفته در دست اقدام است؛ اما هویت 

ضمنی آنها مخدوش شده است.

تخریب گسترده 
مساجد، مدارس و 
خانه های باارزش 

تاریخی

محله العماره مقیاس کالن
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توسعه  طرح  در  توجه  مورد  راهکارهای  و  اصول  میان  از 
پیرامون حرم علوی و شاخص های تبدیل مداخالت پیشین 
راهبرد  اساس جدول 4، چهار  بر  منفی  توسعه  به محرک 
کلیدی به منظور تبیین مداخالت در بافت های تاریخی به 

ارائه شده است؛ محرک توسعه مثبت 
جایگاه محدوده طراحی  و  نقش  تبیین  اول:  راهبرد 

در کل شهر
به منظور تعیین نقش و جایگاه محدوده طراحی در سطح 
کالن، بررسی سیر تحول تاریخی بافت تاریخی در کل شهر 
با تمرکز بر عناصر ویژه آن ضروری است. نکته حائز اهمیت 
از دیرباز حرم و شهر  ارتباط حرم و شهر آن است که  در 
قدیم یک مجموعه به هم پیوسته بوده اند. این مجموعه در 
مواقعی از سال )مقارن مناسبت های زیارتی خاص( پذیرای 
تعداد زیادی از زوار است. از سوی دیگر، در سایر ایام سال، 
حجم زّوار چندان چشمگیر نیست. بنابراین، مجموعه حرم 
و توسعه های مرتبط با آن به صورت خاص و کل شهر قدیم 
به صورت عام، باید بتوانند مانند اسفنج برای هر دو زمان 

حضور زوار )چه در ایام پرازدحام و چه در زمان های عادی( 
آمادگی کامل را داشته باشند. این دیدگاه کلّی در تعریف 
رابطه حرم و شهر بر هر توسعه ای در آینده تأثیر می گذارد؛ 
به عنوان محرک توسعه مثبت در  را  و می تواند نقش آن 

شکل دهی به توسعه های بعدی پر رنگ نماید.
مداخله  منظور  به  برخورد  روش  تبیین  دوم:  راهبرد 

بافت  در  کالن  مقیاس 
در دیدگاه مورد نظر طراحي، مولفه هاي حیات بخش کالبد 
فیزیکي بافت حفظ شده و هویت موجود بافت شهر قدیم 
به عنوان اصل پذیرفته شده است. لذا جهت تداوم اصول و 
حفظ ارزش هاي موجود و به منظور انسجام بخشي به روند 
مکانی  فرصت های  بر  مبتنی  توسعه  راهبردهای  طراحي، 
عنصر  مهم ترین  می شوند.  تعیین  محیطی  قابلیت های  و 
به  زیارت  با  مرتبط  فعالیت های  نفوذ  استراتژیک  الگوی 
ارتباط  در  برخورد  روش  می باشد.  بالعکس  و  بافت  داخل 
می باشد.  مرمتی  آن  پیرامون  و  طرح  محدوده  طراحی  با 
و  یکپارچه  مدیریت  بر  مبتنی  -که  پیشنهادی  رویکرد  در 

- عدم توجه به زمینه کالبدی
- اثر وضعی و تکوینی نامناسب در 

حیات اجتماعی
- پیش بینی ناپذیری در جهت 

تخریب هویت معماری
- تضعیف تشخص و تمایز خانه های 

نجفی

بی توجه به دانه بندی و الگوی 
معماری نجفی در ساخت وسازهای 

جدید
بی توجه به معابر و فضاهایی که 
برای ساکنین خاطره انگیز بوده 
و موجب پیوند محدوده با سایر 

فضاهای محالت بوده است.

تخریب گسترده 
شرق محله براق محله البراق

- محرک منفی توسعه
- اثر وضعی و تکوینی نامناسب در 

سکونت پایدار
- عدم توجه به زمینه کالبدی

بی توجه به مقیاس عملکرد 
کاربری های پیشنهای 

مهاجرت ساکنین اصیل از بافت 

تخریب خانه ها و 
مدارس در جنوب 

محله مشراق
محله المشراق مقیاس خرد

- محرک منفی توسعه
- عدم توجه به زمینه کالبدی

- پیش بینی ناپذیری در جهت 
تخریب هویت معماری

ساخت مراکز مهم مذهبی با هویت 
کالبدی کاماًل متفاوت از پیش

 این بناها در بی توجهی کامل به 
حرم بوده و برای تأمین نیاز فیزیکی 

خود، گسترش داشتند.

تخریب تعدادی خانه 
در محله العماره محله العماره

- محرک منفی توسعه
- پیش بینی ناپذیری 

تغییر در مرکز موجب شروع تغییرات 
مشابه در عمق کم تا زیاد از آن در 

زمان کوتاهی شده است.

ساخت و ساز های 
بی هویت مرکز محله محله الحویش
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اقتصادی  موضوعات  می باشد-  طرح  محدوده  مشارکتی 
قرار  توجه  مورد  پایدار  توسعه  راستای  در  هم  اجتماعی  و 
برخورد  روش  با  مرتبط  کلیدی  موضوعات  می گیرند. 

نمود. ذیل خالصه  موارد  در  می توان  را  پیشنهادی 
- بازسازي و احیای محورهاي اصلي و تاریخي بافت قدیم 
و تجهیز آن با فعالیت هاي مرتبط با زیارت و خدمات روزانه 

بافت؛
فضاهای  خوانایي  افزایش  و  بافت  نفوذپذیري  ارتقای   -

اصلی؛ راسته های  و  محورها  از  زیارتی 
با  ارزشمند  ابنیه  بین  هم پیوندي  و  اتصال  ایجاد   -
محورهاي اصلي، فرعي و کانون هاي تعریف شده به عنوان 

بافت؛ در  فضایی  گشایش های 
توسعه زمین های  راهکارهای  مالکیت زمین و  به  توجه   -
اجتماعی و  منافع  مالکیت عمومی در جهت  با  یا  و  وقفی 

تاریخی. ویژه  هویت  حفظ 
راهبرد سوم: توجه به الگوی توسعه تاریخی

شبکه های  از  برآمده  بافت  در  مداخله  مفهومی  چارچوب 
شهر  تاریخی  توسعه  دوره های  با  متناظر  تاریخی  حلقوی 
بافت  در  ارتباط  و  ایجاد هم پیوندی  و شبکه های شعاعی، 
انسانی  تناسبات  و  مقیاس  با عملکرد فضا، حفظ  متناسب 
عنوان  به  را  عادی  زمان های  در  فضایی  گشایش های  در 
راهبردهای نیازمند توجه ضروری می سازد. بر این اساس، 
سازمان فضایی پیرامون صحن ها مبتنی بر دو حلقه ضروری 

می باشد و به شرح ذیل هستند.
- حلقه بالفصل شامل مسیر حرکت در امتداد دیوار بیرونی 
صحن ها و در اتصال به گشایش هایی برای نشستن و دیدن 

حرم و صحن ها
با  ارتباط  در  بافت  درون  شریان های  با  مرتبط  حلقه   -
مجموعه های مرمتی، مبیت های اقامتی و کوچه های بافت 
بر این اساس، محورها تعریض نمی شوند؛ بلکه در جاهایی 
و  تناسبات  حفظ  با  باشد  فضایی  گشایش  امکان  که 
محصوریت بافت گشایش صورت می گیرد. بنابراین مساله 
حفظ مقیاس و محصوریت شبکه معابر میجود نیز در گرو 
توجه به آن در مداخالت بعدی بوده است؛ و رعایت اصول 
مربوط به آن در این طرح می تواند به عنوان محرک توسعه 

مثبت برای مداخالت آتی به شمار آید.
راهبرد چهارم: جلوگیری از تغییرات دومینویی

ارزیابی  در  مهمی  عامل  آسمان  بازشو  صفحه  در  تغییر 
تغییرات کالبدی محسوب می شود. وجود جداره های بسته 
و مشرف به سیمای کوچه یا خیابان که آماده اتصال به 
تقویت  توده قطعه مجاور هستند؛ عامل مهمی در  حجم 
ذهنیت انتظار هستند. چرا که زمینه را برای شروع تغییرات 
پشت سر هم، که اغلب ساکنین ذهنیتی دومینویی از آن 
دارند را فراهم و نوعی حالت انتظار و تعلیق را در کلیت 
کالبدی بافت ایجاد می کنند. از سوی دیگر، انتظار ساکنین 
هدایت  دیگر،  سوی  از  می برد.  باال  را  تغییر  سرعت  از 
به  ایجاد کلیت شکل گرفته و توجه  تغییرات در راستای 
نحوه اتصال و ارتباط آن با بافت پیرامون، به گونه ای که 
نباشد؛ هم می تواند  بعدی  تغییرات غیرضروری و  مشوق 
حفظ  باشد.  دومینویی  تغییرات  کنترل  جهت  در  اقدامی 
عمل  راهنمای  می تواند  نیز  دانه بندی  و  بلوک  مقیاس 
توسعه دهندگان در حوزه های میان افزا یا حوزه های مستعد 
یا  افراز  به گونه ای که  )بوسا39 2017(؛  باشد  ساخت و ساز 
تجمیع بلوک ها نیز با حفظ فضاهای مثبت نیازمند حفظ 

درون یا پیرامون آنها باشد.
5. نتیجه گیری 

بافت نجف لطمات  تخریب های کالن صورت گرفته در 
است.  کرده  وارد  قدیم  بافت  پیکره  بر  را  جبران ناپذیری 
بخش های ارزشمندی از بافت به واسطه بلندمرتبه سازی، 
استفاده از الگوهای بی هویت، و کاربری های نامتجانس از 
بین رفته؛ و تداوم چنین ساخت وسازهایی حیات آن را مورد 
تهدید جدی قرار داده است. شناسایی چنین مداخالتی و 
زمینه حفظ  آنها  از  متاثر  تداوم تخریب های  از  جلوگیری 
مداخالت  اصالح  نمود.  خواهد  فراهم  را  بافت  مقیاس 
بعدی و تبدیل آنها به الگو و محرک توسعه مثبت می تواند 
راه حلی برای تغییر مسیر تخریب و تبدیل آن به فرایند 

مبتنی بر بازآفرینی ارزش های بافت تاریخی شود. 
از آن است که هرگونه مداخله  بررسی مداخالت، حاکی 
فضایی  اجتماعی،  تاثیرات  ضمن  معماری  مقیاس  بزرگ 
و کالبدی دارای تاثیرات تعاملی بر نوع و شدت تغییرات 
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بعدی و کلیت بافت نیز بوده است. بر اساس نتایج پژوهش، 
نگاهی جامع و کل گرایانه، بررسی و تحلیل میزان تحرک 
توسعه های بعدی در طرح ها و پروژه  ها، حساسیت به زمینه، 
و  تکوینی  اثر بخشی  پیش بینی ناپذیری،  کنترل پذیری، 
تدریجی، و تمایز و تشخص بخشی از مهم ترین معیارهای 
مثبت  توسعه  محرک  به  بزرگ مقیاس  پروژه های  تبدیل 
بوده است. در این راستا توجه به الگوی توسعه تاریخی، بر 
اساس رویکردی جامع، نگاه رفت و برگشتی از باال به پایین 
تناسب  حفظ  منظور  به  دانه بندی  کردن  خرد  بالعکس،  و 
ارتباطی ملموس و غیر ملموس در  پیوند نسوج  و مقیاس، 
جمعیت  از  واقعی  ظرفیت سنجی  جدید،  ارتباطی  شبکه 
با  متناسب  مکان  مدیریت  و  آنها  نیاز  مورد  فضاهای  و 
ویژگی های زمانی از مشخصات تبدیل طرح توسعه پیرامون 
حرم علوی به محرک توسعه مثبت در بافت تاریخی نجف 

بوده است.  اشرف 
دستیابی به تعاریف مشخص از شاخص های فوق متناسب 
با ویژگی های ذاتی مکان و روندهای موجود در آن، زمینه 
جلوگیری از شکل گیری محرک توسعه های منفی  و حفظ 
از  می نماید.  فراهم  را  توسعه  مسیر  در  تاریخی  بافت های 
سوی دیگر حفظ انسجام بافت قدیم نجف در ابعاد کالبدی 

پایداری  و  اجتماعی  به حفظ ساختار  و عملکردی، منجر 
اهمیت  به  عنایت  با  شد.  خواهد  اجتماعی  ارزش های 
در  آن  جایگاه  و  علوی  مطهر  حرم  تاریخی  و  مذهبی 
تاریخ این شهر، الزم است تا این ارزش ها از گزند روزگار 
مصون و محفوظ بماند تا داشته ها و معانی انضمامی اش 
تدوین سیاست ها  قرار دهد.  آینده  اختیار نسل های  در  را 
و ضوابط اضطراری بر اساس اصول شکل گیری محرک 
سایر  حفظ  و  تخریب  از  پیشگیری  برای  مثبت  توسعه 
بخش های بافت و همچنین توجه به ابعاد اقتصادی این 
قرار  توجه  مورد  باید  بومی  ارزش های  و حفظ  مداخالت 
ذهنیت  کاهش  و  دومینویی  تغییرات  از  جلوگیری  گیرد. 
انتظار و حفظ پیوستگی کالبدی نمونه هایی از این توجهات 

است.  
تشکر و قدردانی

حضرت  صحن  توسعه  طرح  همکاران  از  وسیله  این  به 
به ویژه  علوی  مطهر  حرم  پیرامونی  بافت  توسعه  و  زهرا 
دکتر  و  ممقانی،  دکتر  دکتر غفاری،  ندیمی،  دکتر  آقایان 
مهندس  خانم  و  نمودند؛  راهبری  را  طرح  که  مرتضوی 
شیرین ذبیحیان که در تهیه بخشی از اطالعات مشارکت 

می شود. قدردانی  و  تشکر  داشتند؛ 
پی نوشت
Hillier .1

Handsome .2
Chen .3
Wang .4

Elnokaly .5
6.   اثر وضعی همان نتایج اولیه تغییر است که در زمینه بافت تاریخی نقش می بندد؛ و زمینه ایجاد تغییرات مشابه را هموارتر می سازد. این 
مفهوم را می توان کدورت نفسانی که پس از ارتکاب گناه در نفس حاصل می شود؛ مقایسه نمود که »باعث از بین رفتن نورانیت قلب و احساس 
حضور قلب درپیشگاه پروردگار بوده و میل انسان به ذکر خدا کم می کند؛ و در مقابل توجه و اشتیاق به دنیا ونفسانیات زیاد می گردد؛ و جرات 

انسان برای انجام گناه دیگر بیشتر می شود« )عالمه تهرانی، مجموعه پرسش و پاسخ ، ص 39(.
7.  تکوین به معني  به وجود آوردن چیزی، به هستی در آوردن ، است )مهیار 1375(.

8. در مقاله کلمه »کاتالیست« به »محرک توسعه« برگردان شده است.
Negative Catalyst .9

Regeneration .10
Urban Renewal .11

Kim .12
Miller .13
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Nowak .14
Diamond .15

Liddle .16
Plevoets .17

Sowińska .18
reconstruction .19
rehabilitation .20

redevelopment .21
Urban Regeneration .22

Urban catalyst .23
McArthur .24

Lam .25
Fontaine .26

Attoe .27
Logan .28

29. بر اساس برداشت نگارنده واژه های permanent و  temporal به ترتیب »ثابت و دائمی« و »پویا و موقتی« برگردان شده است.
Kamvasinou  .30

Alseragy .31
Abul-Ela .32

Montogomery .33
Donn .34

Deductive Analysis .35
Case Study Research .36

به صورت  و  بازبینی  از حرم علوی  تاثیرپذیر مستقیم و غیرمستقیم،  و  تاثیرگذار  تعیین حوزه  اساس  بر  این محدوده در مسیر طراحی   .37
محدوده های ارگانیک مداخله، بالفصل و راهبردی تعیین شد. 

38.   کلمه فضوه –هم ریشه با کلمه فضا- به معنی گشایش های فضایی داخل شهر است که عمدتًا در محل تقاطع چند کوچه در شهر قدیم 
واقع شده است. این گشایش ها محل تجمع اهل محل و عمومًا واجد جداره محدود تجاری است. هریک از محالت چهارگانه نجف قدیم، 
یک یا دو فضوه داشته اند. تعریف فضایی و عملکردی فضوه های نجف در برخی وجوه با نقش تکیه ها در شهرهای ایران قابل مقایسه است.

 Boussaa .39

منابع
1. پندار، هادی. 1395. بازپیوند حرم و شهر، مرور فرایند ترمیم فضایی، عملکردی و معنایی رابطه شهر قدیم نجف و حرم علوی. بهاریه )3(.

2. دفتر فنی دانشگاه شهید بهشتی به سفارش ستاد بازسازی عتبات عالیات. 1388. طرح توسعه صحن حضرت زهرا)س(.
3. لطفی، سهند. 1391. تبارشناسی بازآفرینی شهری، از بازسازی تا نوزایی. تهران: آذرخش.

4. مهندسین مشاور معمار حرم. 1394. طرح پیرامون حرم مطهر علوی، به سفارش تولیت آستان مطهر علوی.  
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