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حريم موال

نجف ازديدگاه تاريخى ،تداوم و گسترش يافته «كوفه» است .از اين رو ،بررسى تاريخ
نجف ،بدون گذر از كوفه ،مقدور نيست.
در روايات اهل بيت :جايگاه كوفه و به ويژه قداست مسجد كوفه ،از مطالب قطعى
و مورد قبول عموم راويان حديث است.

 .1امام صادق 7فرمود :در آيه شريفه:

و آويناهما الى ربوة ذات قرار و معين؛ منظور از «ربوه» ،نجف و كوفه
1

و منظور از معين ،رود فرات است.

آن روزه��ا كه اميرالمؤمنين 7در كوفه اقامت داش��ت ،بارها ب��ه همين حدود نجف
میآمد و چنين میفرمود:
وادى السالم ومجمع ارواح المؤمنين و نعم المضجع للمومن هذا المكان؛ اين جا سرزمين
سالمت و پايگاه اجتماع ارواح مؤمنان است و براى مؤمن ،آرامگاهى نيكوست.
همچنين میفرمود:
اللهم اجعل قبرى بها؛ خدايا! قبر مرا در اين جايگاه قرار ده.

2

شهادت امام

از امام صادق 7نقل شده كه اميرالمؤمنين 7به امام حسن 7فرمود:
ب��راى من چه��ار قبر در چهار موضع ،حفر كن ،يكى در مس��جد كوفه ،دوم در رحبه،

اماکن و آثار

پنهان ماندن محل دفن
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س��خن گفتن از مزار و مرقد خورشيد ،كارى آسان نيست .نوزدهم رمضان سال چهلم
هجرت ،پيش��واى پارسايان در محراب مسجد كوفه ضربت خورد و سه روز بعد ،روح
بلندش به ملكوت اعال پرگش��ود و تن خاكى او در تپههای بيرون شهر كوفه ،با فاصله
حدود ده كيلومتر ،به خاك س��پرده ش��د .آن روز منطقه دفن امام 7را «ظهر الكوفه»
وغ��رى 3میگفتند .پيكر اميرالمؤمنين 7پنهانى و مخفيان��ه در جايگاه كنونى ،در دل
ش��ب دفن ش��د و غير از گروهى اندك از فرزندان و نزديكان آن بزرگوار ،كس��ى از
جايگاه قبر موال و مغرب آفتاب عدالت ،خبر نداشت.
امام حسن و امام حسين  ،8محمد حنفيه ،عبداهلل بن جعفر ،داماد آن بزرگوار و برخى ديگر
از فرزندان امام ،همچون جعفر ،عباس ،عون و يحيى ،در مراسم دفن موال حضور داشتند.
صعصعة بن صوحان عبدى از ياران نزديك امام نیز ،در اين مراسم شركت داشت.
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سوم در نجف و چهارم در خانه جعدة بن هبيرة مخزولى؛ تا كسى از جايگاه اصلى قبر
من آگاه نشود.
راز پنه��ان كردن محل دفن موال آن بود كه امام على 7دو گروه دش��من كينه توز و
بى فرهنگ داش��ت؛ گ��روه اول ،خوارج نهروان بودند كه پيامب��ر اكرم 9و خود آن
حضرت ،آنان را «مارقين» میناميدند.
اينان داراى تعصبى ناروا ،تقدس��ى بدون آگاهى و فاقد فهم درست از دين الهى بودند
و همين آميزه جهل و غرور ،دنيا و آخرت آنان را به تباهى كش��اند و اميرالمؤمنين7
سرانجام به دست اينان شهيد شد.
گروه دوم ،قاسطين ،يعنى معاويه و امويان بودند كه به تعبير شهيد مطهرى:
روح آنان ،روح سياست و تقلب و نفاق بود .آنها میكوشيدند تا زمام
حكومت را در دس��ت گيرند و بنيان حكومت و زمامدارى على 7را
4

در هم ريزند.
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تصویر هوایی از نجف اشرف قدیم

اين گروه در ايجاد و گس��ترش و تحريك گروه اول ،نقش اساس��ى داش��تند .دشمنى
معاويه و طرفدارانش ريش��ههای عقيدتى ،سياس��ى و تاريخى داشت .تفكر دنياگرايى
امويان و انديش��ه الهى و آخرت گراى علوى ،در طول تاريخ ،با هم ناس��ازگار بودند
و هواداران معاويه س��الهای س��ال اميرالمؤمنين 7و يارانش رام��ورد هجوم تبليغى و
س��ب و لعن و نفرين قرار دادند و از امام و ياران��ش ،چهرهای منفور و بيرحم در ذهن
جامعه اسالمى ترسيم كردند و در قتل و غارت و آزار پيروان على 7از هيچ كوششى
كوتاهى نكردند.
قاس��طين و مارقين اگر بر بدن موال سلطه میيافتند ،آن را مورد اهانت و هتك حرمت
قرار میدادند و ش��ايد بى گناهان فراوانى در پى اين اهانت ،كشته میشدند.از اين رو،
مزار و مدفن اميرالمؤمني��ن 7تاعصر امام صادق 7و زمان حكومت هارون ،پنهان و
وقتى پیکر مطهر از برابر ميل معروف غ ّرى عبور كرد ،اين بناى
قديمى كه َع َلم ناميده میشد ،به احترام پيكر مطهر موال ،خم شد؛
هم�ان طور كه تخ�ت ابره�ه در برابر عبدالمطلب س�ر خم كرد.
ام�روز در جايگاه اين ميل معروف ،مس�جد حنانه ق�رار دارد كه
حدود سه هزار ذرع (سه كيلومتر) از شرق نجف فاصله دارد.

پس از شهادت ،پيكر مطهر موال ،با حنوط بهشتى كه جبرييل آورده بود ،خوشبو شد؛
حنوطى كه بوى خوش آن در آفاق ش��هر كوفه پيچي��د .پيكر موال در پنج جامه كفن

اماکن و آثار

خاكسپارى امام
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ناشناخته باقى ماند؛ گرچه امامان و فرزندان ايشان ،كم و بيش جايگاه قبر را مىشناختند
و به زيارت آن بزرگوار میرفتند .ابوحمزه ثمالى به همراه زيد بن على بن الحسين ،قبل
از س��ال 121ق .در شب نيمه ش��عبان ،به زيارت اميرالمؤمنين 7رفت و زيد در منطقه
«ذك��وات بيض» ،جايى رابه او نش��ان داد و گفت :اين ،قب��ر اميرالمؤمنين ،على بن ابى
5
طالب 7است.
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ش��د و در تابوت قرار گرفت و طبق وصيت آن حضرت ،عقب تابوت را دو فرزندش
امام حسن و امام حسين  8گرفتند و از زمين بلند كردند و دو فرشته عالى مقام الهى،
ميكاييل و جبراييل ،جلو س��رير موال را حمل میكردند و به سرعت به سوى جايگاهى
كه «ظهر كوفه» ناميده میشد ،حركت كردند.
برخى مردم خواس��تند ،جنازه اميرالمؤمنين 7را تش��يع كنند كه امام حسن 7آنان را
باز گرداند.
امام حسين 7همواره میگريست و ذكر شريف «ال حول و ال قوة اال باهلل العلى العظيم»
را تكرار میكرد و میفرمود«:اى پدر بزرگوار! پش��ت ما را شكستى؛ گريه را براى تو
آموختهایم».
محمد بن حنفيه میگويد :به خدا س��وگند! من ش��اهد بودم كه جن��ازه موال بر هر در
و ديوار و س��اختمان و درختى كه عبور میكرد آنها خم میش��دند و در برابر جنازه،
كرنش میكردند.
در كتاب امالى شيخ طوسى قدس سره چنين آمده است:
غرى عبور كرد ،اين بناى قديمى كه َعلَم ناميده میشد،
وقتى جنازه از برابر ميل معروف ّ
به احترام پيكر مطهر موال ،خم شد؛ همان طور كه تخت ابرهه در برابر عبدالمطلب سر
خم كرد.
امروز در جايگاه اين ميل معروف ،مسجد حنانه قرار دارد كه حدود سه هزار ذرع (سه
كيلومتر) از شرق نجف فاصله دارد.
اين مسجد ،امروز يادآور خاطره عبور حزن آلود جنازه خورشيد نجف و فرزندان غم
زده او در شب بيست و سوم رمضان سال چهلم هجرى است.
وقتى پيكر موال به جايگاه دفن رسيد ،جلو تابوت بر زمين قرار گرفت
و امام حس��ن 7و همراهان ،بر پيكر پدر نماز خواندند و هفت تكبير
گفتند؛ س��پس همان جا را كه جن��ازه بر زمين فرود آمد ،كندند؛ قبرى
ساخته و لحدى آماده ،نمايان شد و تختهای در درون قبر نمودار شد
كه با خط س��ريانى ،دوسطر بر آن نوشته شده بود كه ترجمه عربى

آن عبارت ،چنين است:

بسم اهلل الرحمن الرحيم

هذا ما حفره نوح النبى لعلى وصى محمد 9قبل الطوفان ب َِس�� ْبع مائة

عام؛ اين قبرى است كه هفت صد سال قبل از طوفان نوح پيامبر براى
6

على ،وصى محمد 9حفر كرده است.

در برخى روايات آمده كه بر لوح كش��ف شده در جايگاه دفن موال ،اين چنين نوشته
شده بود:
اين قبر را نوح پيغمبر براى بنده شايسته و طاهر و مطهر ،آماده كرده
7

است.

شيخ صدوق در اين باره چنين نوشته است:
صفوان بن مهران جمال درباره امام صادق 7میگويد:
آن حضرت از قادس��يه حركت كرد تا به بلندىهای نجف رس��يد .من با آن حضرت
بودم كه فرمود:
نجف همان كوهى است كه پسر جدم نوح 7وقتى گفت:

س��آوى الى جبل يعصمنى من الماء ،به آن پناه برد و خداوند عزوجل

بر او وحى كرد كه آيا تو در برابر من كسى را پناه میدهى؟ پس اين

كوه به زمين فرو رفت و قطعاتى از آن تا منطقه ش��ام پراكنده شدند؛
س��پس حضرت فرمود :از س��مت ديگر برو و من راه را كج كردم و

«غرى» رسيد و بعد توقف كرد و سالم بر پيامبران را
ادامه داد تا به ّ

از آدم آغاز كرد و بر هر كدام از پيامبران :س�لام میكرد ،من هم
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سالمها را تكرار میكردم؛ تا به سالم بر پيغمبر گرامی اسالم رسيد؛
سپس حضرت خود را بر قبر افكند و سالم داد و صداى نالهاش بلند
نماز گ��زارد و من هم با امام نماز خواندم و ب��ه حضرت گفتم :يابن
رسول اهلل! اين قبر كيست؟ فرمود :اين قبر جدم ،على بن ابى طالب7

اماکن و آثار

شد؛ سپس برخاست و چهار ركعت (و در برخى روايات شش ركعت)

8

است».
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نجف اشرف قدیم و دیوار پیرامون آن

عزادارى صعصعه

وقتى در دل شب ،كار دفن موال 7پايان يافت ،صعصعة بن صوحان بر باالى قبر ايستاد
و مشتى از خاك برداشت و بر سرخويش ريخت و چنين گفت:
پدر و مادرم به فدايت يا اميرالمؤمنين!
كرامتهای خدا گوارايت اى اباالحسن!
ميالدت پاك بود و صبوريت فراوان؛ جهادت عظيم بود و به آن چه آرزوى داش��تى،
رسيدى؛ تجارتى پر سود كردى و به نزد پروردگار خويش رفتى. ...
حرمنجفوخاکسپاریامیرمومنانعلیهالسالم
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9

در اين جا صعصعه به شدت گريست و همه را گريان كرد.

حاضران مراس��م دفن اميرالمؤمنين 7پس از شنيدن گفتار صعصعه ،فرزندان حضرت
را دلدارى دادند و تسليت گفتند و به كوفه بازگشتند.
پس از خاكسپارى

صب��ح گاه آن روز ،براى آن كه جاي��گاه دفن موال معلوم نباش��د ،خاندان حضرت و
فرزن��دان آن بزرگوار ،تابوتى از خان��ه حضرت بيرون آوردند و در بيرون كوفه با امام
حس��ن 7بر آن نماز گزاردند و تابوت را بر شترى بستند و آن را به سوى مدينه اعزام
10
كردند.

ن 7اراضى بين كوفه و نجف تا حيره رااز دهقانان
اميرالمؤمني 
آن ح�دود به چهل هزار دره�م خريدارى كرد و گروهى را بر اين
معامله شاهد گرفت.

از امام محمد باقر ، 7چنين نقل شده است:

پيكر اميرالمؤمنين 7پيش از طلوع صبح در ناحيه غريين به خاك

سپرده شد و چهار نفر وارد قبر آن حضرت شدند؛ امام حسن،7

امام حسين ،7محمد بن حنفيه و عبداهلل بن جعفر طيار.
كالم آخر

اماکن و آثار

پیش شماره اول  -تابستان 1388

مؤلف ناس��خ التواريخ از كتاب فرح��ة الغرى ،تأليف س��يدعبدالكريم بن طاووس
روايت كرده كه اميرالمؤمنين 7اراضى بين كوفه و نجف تا حيره رااز دهقانان
آن ح��دود به چهل هزار درهم خريدارى ك��رد و گروهى را بر اين معامله
شاهد گرفت .بعضى از اصحاب گفتند :چنين زمينى كه آب و گياه ندارد،
گران خريدارى كردهاید .حضرت 7فرمود :از رسول خدا 9شنيدم كه
فرمود:
كوفان ،كوفان يحش��ر من ظهرها سبعون الف ،يدخلون الجنه بغير حساب
فاش��تهيت ان يحشروا فى ملكى؛ از سرزمين پشت كوفه ،هفتاد هزار نفر
بدون حس��اب وارد بهشت میشوند؛ خواستم آنان در ملك من محشور
شوند.
پيشواى اول خود میدانست كه سرانجام دراين نقطه دفن خواهد شد و
خود اين جايگاه را دوست داشت.
س��يدبن طاووس ،چنين آورده ا س��ت كه آن بزرگوار نگاهى به
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سرزمين بيرون كوفه كرد و فرمود:

ما احسن ظهرك و اطيب قعرك اللهم اجعل قبرى فيها؛ 11چقدر ظاهرت

زيباست و چقدر درونت خوشبوست .خدايا! قبر مرا در اين سرزمين
قرار ده.

از ديدگاه پيروان عترت ،قطعى اس��ت كه م��وال در جايگاه كنونى ،در نجف به خاك
سپرده شد و سرانجام ،اين آرزوى امام ،تحقق يافت.
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آرامگاه حض��رت على بن اب��ى طالب  7در
آن ج��ا قرار دارد و برخ��ى گمان كردهاند كه از

بناهاى پادشاهان حيره است (مسعودى ،مروج
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