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مقدمه

ُدّر نجف ســنگ ارزشمندی است که در نجف اشرف يافت می  شــود و رواياتی درباره 
خواص و آثار آن وجود دارد. به همين دليل بسياری از مسلمين به آن اهميت می دهند و تهيه، 
عرضه و خريد آن را به يک صنعت تبديل کرده اند. به سبب فراوانی اين سنگ در وادی السالم 
نجف، آن را ُدّر نجف ناميده اند. به گفته برخی علمای معاصر، اين ســنگ از نعمت های خدا 
در اين ســرزمين مقدس )نجف( اســت. ُدّر نجف به ويژه در روزهای بارانی، پس از تابيدن 

خورشيد به راحتی يافت می شود )طبسی، 1391ق، ص 108(.
اين ســنگ در علوم مختلفی همچون فقه، ادبيات و پزشکی جايگاه ممتازی دارد. در اين 
نوشتار، درباره ماهيت، تاريخچه و شيوه پيدايش و انواع مختلف ُدّر و بازار ُدّر نجف در عراق 
و آثار اين سنگ و جايگاه آن سخن خواهيم گفت. در اين پژوهش از دو کتاب نفحات نجفی 
اثر محسن عبدالصاحب مظّفر و الدر الثمين فی التختم باليمين اثر آيت اهلل طبسی نجفی در کنار 

ديگر منابع علمی بهره فراوانی برده ايم.

چيستی ُدّر 

کلوخ ُدّر، نوعی ســنگ شبيه شيشه و از خانواده سنگ های کوارتز است که در بيايان ها و 
به ســبب عوامل آب و هوايی، بدون دخالت عامل انسانی به عمل می آيد. انسان ها اين سنگ 
را صيقل می دهند و به شــکل های مختلف درمی آورند؛ به گونه ای که صنعت نگين ســازی، 
تسبيح سازی و لوستر سازی با ماده خام اين سنگ راه اندازی شده است. گاهی نيز نقش و نگار 
گوناگون يا اســامی اوليای خدا و آيات قرآن کريم را بر روی آن حکاکی می کنند. سنگ های 
اين منطقه، ميان اقوام پيش از اســالم نيز مطرح بوده و آن را ســنگ درخشان و يا سنگ براق 

می ناميدند. زمين های پشت شهر کوفه را با اين سنگ می شناختند.
عواملی همچون خاک، باران، حرارت آفتاب، سرعت خشک شدن سطح زمين، تغييرات 
رطوبتی و دمايی، جنس خاک در پديد آمدن چنين سنگ درخشنده ای مؤثرند. ساکنان منطقه 
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حيره، اين ســنگ درخشان را خوب می شناسند و برای يافتن آن به بيابان های نجف می روند. 
به خاطر وجود ســنگ های براق در اين منطقه آن را بارق نام نهاده اند، با اينکه اين نام امروزه 

معروف و متداول نيست )مظفر، 2011م، ص 154(.
اهل حيره زيباترين ُدرها را پس از جمع آوری به زنانشان می دادند تا به گردن بياويزند. آنها 

معتقد بودند که اين سنگ جايگزين شايسته ای برای ياقوت است.
گفتنی است ِگل سفت شده و ابتدايی ُدّر پيش از تراش کاری، هر قدر تيره تر باشد به اصل 
نزديک تر است و پس از تراش کاری، شفاف تر می شود. خاک اين نوع سنگ که به ُدّر معروف 

شده در ايران و برزيل، معادن محدودی دارد. 

انواع ُدّر

ُدّر نجف با توجه به شکل و رنگ انواع گوناگونی دارد:
1. ُدّر ســفيد که به آن ُدّر ستاره ای ]به سبب شباهت به ستاره در سفيدی و درخشندگی[ 

می گويند.
2. ُدّر نفتی ]به ســبب شباهت رنگش به نفت[ درخشــندگی خاصی دارد که به سياهی 

می زند.
3. ُدّر حســينی که به رنگ قرمز اســت؛ گاهی قرمز کدر و گاهی قرمز شفاف. گاهی نيز 

رگه های قرمز رنگ در آن به چشم می خورد. 
4. ُدّر مودار که دارای رگه هايی ســياه رنگ شــبيه موی سر است. اين خطوط با يک رگه 

آغاز و سپس به چند شاخه منشعب می شود.
مرحوم آيت اهلل طبسی در کتاب الُدّر الثمين می نويسد:

در نقل ها آمده که امیرمؤمنان7 موی سر مبارکش را در صحرای نجف کوتاه نمود و آنها 

را در بیابان رها کرد و رگه های مشکی در این نوع از ُدّر، موهای مبارک حضرت است که از 

درون آن دیده می شود )طبسی، 1391، ص 109(.

5. ُدّر کهربايی که به سبب رنگ زردش، به اين نام معروف شده است.
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بدل اين سنگ ها و به تعبيری ُدرّ های مصنوعی و دست ساز، در نقاط ديگر عالم به ويژه در 
چين و ترکيه نيز ديده می شود، ولی با کمی دقت در شفافيت، می توان اصل را از بدل تشخيص 

داد. به گونه ای که ُدّر نجف بر خالف سنگ های ديگر با تراش دادن شفاف می شود.

تاريخچه ُدّر نجف

ايده استفاده از دّر برای ساخت انگشتر ابتدا در سال 755 ميالدی از شهر نجف آغاز شد و 
در سال 900 ميالدي افرادی از اين شهر کوچک، اين ايده را اجرا و انگشترهايی با ُدّر نجف 
توليد کردند. البته پيش از آن زنان کوفی به تقليد از زنان حيره ُدّر نجف را برای زينت به کار 

می بردند. پطرس يوسف، کشيش مسيحی لبنانی تبار )1947م.( می گويد:
در یکی از شــهرهای عراق، بلوری صاف و شفاف یافت می شود که از آن انگشتر و وسایل 

دیگر می سازند. این بلور در دوره جاهلیت و صدر اسالم تا دوره عباسی زیاد بود و رفته رفته 

حســن شهرتش سراسر عراق و خارج آن را فراگرفت و به آن ُدّر نجف گفته می شود. از این 

سنگ، انواع چراغ و لوستر در کشور مصر ساخته می شود )پطرس، بی تا، ص 178(.

دکتر عبدالعزيز دوری می گويد:
در برخی دوره ها به این ریگ های نجف، ُدّر گفته اند درحالی که بلور و شیشه ای ا ست که از 

آن انگشــتر و برخی وسایل زینتی ساخته می شود. از آنجایی که این سنگ مربوط به نجف 

است به آن ُدّر نجف گفته می شود )دوری، بی تا، ص 44(.

غرب شــهر نجف اشرف را دريای نجف می نامند، با اينکه قسمت بيشتر آن بيابان است. 
در مسافتی از همين بخش تا حدود صد کيلومتر، ريگ هايی با رنگ ها و شکل ها و  اندازه های 
مختلف يافت می شــود. ُدّر نجف به ســبب براقيّتی که دارد، به سادگی از ديگر ريگ ها قابل 
تشخيص است. اين سنگ در زمانی مشخص و در يک روز آفتابی پس از بارندگی، جمع آوری 
می شود. باران سنگ ها را شست وشو می دهد و آفتاب پس از باران، درخشندگی اين سنگ ها 

را دوچندان می کند و اين گونه مردم اين سنگ ها را می يابند و جمع آوری می کنند. 
نجفی ها خوب می دانند اين ســنگ ها کی و کجا بيشــتر يافت می شود. اين درّ، در بيابان 
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کوفه، وادی السالم و منطقه بين حيره و نجف نيز ديده شده است.

تهيه و ساخت ُدّر

پس از جمع آوری اين سنگ های خام، آنها را به صنعتگراِن اين حرفه می فروشند که پيش 
از تراشکاری، بسيار ارزانند و بيشتر به صورت عمده فروخته می شوند.

تراشــکاری ُدّر نجف در کارگاه های مخصوص انجام می شــود. البته در برخی خانه های 
قديمی مرکزی شــهر نيز به تراشــکاری سنگ ها می پردازند. در ســال 2012 ميالدی، تعداد 

تراشکاران اصلی ُدّر نجف به پانصد نفر می رسيد.
سنگ کوارتز برای تبديل به ُدّر چند مرحله را می گذراند:

1. شست وشو از خاک و گل؛
2. صيقل دادن که نجفی ها نسل به نسل اين حرفه را به يکديگر منتقل کرده اند؛

3. شکل دهی که در اين مرحله سنگ ها به شکل مطلوب و دلخواه درمی آيد؛
4. نقش و نگار زدن که در اين مرحله نوشته يا تصاوير بر روی سنگ حّکاکی می شود که 

سخت ترين و دقيق ترين مرحله است و نياز به مهارت بااليی دارد؛
5. آب بنــدی که در اين مرحله پس از تراش پايانی بر کل کار لبه های تيز گرفته و درزها 

پر می شود؛
6. براق سازی که مرحله پايانی است و از سنباده مخصوص برای آن بهره گرفته می شود؛

7. تعيين کاربری که در اين مرحله نوع استفاده از سنگ معلوم می شود؛ مثاًل هنگام توليد 
دانه تسبيح ســنگ بايد سوراخ شود. همچنين نگين انگشتر بر روی رکاب نصب می گردد و 

برای توليد لوستر و چراغ سنگ متناسب با آن تغيير شکل پيدا می کند.

ُدّر نجف در روايات

نجفی ها بر اين باورند که نگاه کردن به ُدّر مانند زيارت مرقد اميرمومنان7 اســت، بلکه 
نگاه کردن به آن با ديدن چهره رســول خــدا9  و علی مرتضی7 برابری می کند. به همراه 



فصلنامه فرهنگ زيارت
102

داشتنش انســان را از شّر شــيطان مصون می دارد )اعلمی، 2000م، ص 158؛ عقيل، 2007م، 
ص 374؛ طبسی، 1391، ص 108(.

در حلية المتقين به نقل از مفّضل چنين روايت شده است:
روزی بر امام صادق7 وارد شدم. حضرت به من فرمود:  ای مفّضل! دوست دارم به دست 

مؤمن یکی از این چند انگشــتر باشــد: عقیق، فیروزه، یاقوت و ُدّر نجف. مفّضل پرسید: ُدّر 

نجف چیســت؟ حضرت فرمود: آن سنگی اســت که خداوند آن را در آن تّل سفید رنگ در 

غرّی ظاهر می کند و هر کس دُّر نجف به دســت داشــته باشد، برای هر نگاهی که به آن 

می اندازد، خداوند ثواب یک زیارت مقبول )حج و يا عمره( که با ثواب عمل تمام پیامبران 

و صالحین برابر اســت به او عنایت می کند. اگر رحمت خدا بر شــیعیان نبود، هر دانه از آن 

چنان گران می شد که هیچ کسی توانایی خرید آن را نداشت، ولی خداوند ارزان و فراوان آن 

را در اختیار شما قرار داد تا دارا و ندار آن را تهیه کنند )آل محبوبه، 1958م، ص 15؛ طوسی، 

1407ق، ج6، ص 37(.
در روايت آمده است که فردی به نام ابوطالب درباره درستی اين حديث از امام عسکری7 
پرسيد. حضرت فرمود: »بله اين حديث جّدم امام صادق7 است« )مجلسی، 1110ق، ص 67(.
بر اســاس اين روايات بســياری از مردم انگشتر ُدّر نجف به دست می کنند که همين امر 
باعث رواج خريد و فروش آن شده است. آنان معتقدند که انگشتر ُدّر نجف و تسبيح، برايشان 
اطمينان قلب، عافيت در جســم و جان، فزونی روزی، جلب محبت و آرامش روحی، دوری 
از خشــم، محبت به ديگران، دوری از درد و بيماری را به همراه دارد )حر عاملی، 1414ق، 

ج5، ص403(.
در روايتی آمده است که امام صادق7 پيوسته برای زيارت مرقد جدشان اميرمؤمنان7 
به نجف می آمدند و از آنجا به ســمت کربال می رفتند. وقتی به نجف می رسيدند، بر فضيلت 
خاک و زمين آن تأکيد می کردند و می گفتند اين لطف خدا بر شيعيان است که ُدّر نجف زيبا، 

درخشنده، پر مزيّت و در عين حال ارزان است )همان، ج14، ص 403(.
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دّر نجف در فقه

در فرهنگ فقه در تعريف واژه دّر نجف آمده است:
سنگ قيمتی منسوب به نجف اشرف. دّر نجف، سنگی است سفيد و شفاف در سرزمين 
نجف اشــرف که از آن نگين انگشتر می سازند )دهخدا، 1372ش، واژه دّر(. در ابواب نماز و 
زيارت از دّر نجف بحث شــده است. در دست کردن انگشتری که نگينش دّر نجف باشد و 

زياد نگاه کردن به آن مستحب است )شاهرودی، 1387ش، ج3، واژه دّر نجف(.
شــهيد اول در باب نماز از کتاب دروس می فرمايد: »انگشــتر به دست راست در هنگام 
نماز مستحب و به دست چپ مکروه است«. سپس در ادامه به بيان فوائد سنگ های گوناگون 

می پردازد و نوبت به دّر که می رسد چنين می نويسد:
»َو بِالَحجر الَغروی علی اختالف أَلوانه و األَبيض أَفضل؛ و به انگشت داشتن سنگ نجفی 
در همه رنگ هايش مستحب است و رنگ ســفيد ثواب بيشتری دارد« )شهيد اول، 1412ق،  

ج1، ص 152؛ طوسی، 1407ق، ج3، ص33(.

ُدّر نجف در شعر

شــاعران ســروده های زيادی درباره دّر نجف از خود به يــادگار نهاده اند؛ حتی برخی، 
ســروده های خود را بر روی ُدّر نقش می بســتند. در نقل ها آمده که حسين عاملی پدر شيخ 
بهايی، ُدّر قرمز رنگی در مسجد کوفه پيدا کرد که دو بيت بر آن نقش بسته بود که محتوای آن 

به قيام خونين کربال اشاره داشت و می گفت: 
الســبَطینأنا درٌّ مــن الّســماء َنَثروني والــد  تزویــج  یــوَم 

الُحســینيکنــُت أجلــی مــن الُلجین نحر  دم  ِصبغتی  بیاضًا 

»من دّری از آسمان هستم که مرا به پدر بزرگوار حسنين8 هديه کردند و من شّفاف تر 
و سفيدتر از آب دريا هستم و اما رنگ قرمز من از خون حسين7 است« ]و به همين سبب 

ُدّر قرمز را ُدّر حسينی ناميده اند[. 
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شعرايی مانند جالل خالدی نيز اشعاری اينچنين درباره ُدّر نجف سروده اند:
إطراقــيبنــَت الطبیعــة مــا أجــاك طلعــة أمامــك  دام  غــّراء 

فعلقتهــا روعــة  الطبیعــة  أشــواقيزدَت  جمالهــا  نحــَو  صرفــَت  و 

مشــهدًا أماَمــك  أجمَلــه  کان  دفاقــيمــا  بحســنة  فــاَض  نفــَس  یــا 

فراقــيینســی المتّیــم کّل مــا یشــکوه ِمن زمــان  أو  هجــٍر  أّیــام 

»ای فرزند طبيعت! چقدر زيبا و درخشنده ای که با روشنی ات راهم روشن می شود. تو به 
طبيعت جلوه ديگری بخشيده ای و من با تمام اشتياق به زيبايی تو نگاه می کنم. چقدر زيبايی 
در کنارت مشهد علی7 است.  ای جان من! برس به زيبايی نگاهش. کسی که به تو می رسد 

از دوری ايشان شکايت می کند«.
سيدحيدر حلی که در کتاب اعيان الشيعه )ج15، ص 73( معرفی شده نيز سروده هايی در 

اين باره دارد. در بخشی از اين سروده ها آمده:
نالــت بعینــك غایــة الّشـــرفلــو أّنني صغــُت عیَن الشــمس منظرًة

أنا تقاس بــدّر من حصی النجفو لکّنهــا و هــي فــی أعلــی مطالعها

»اگر من از چشــم خورشيد به تو نگاه کنم، اين خورشيد است که از فيض نگاهت لبريز 
می شود و صد البته که خورشيد، در نهايت وااليی، قابل قياس با دّری از درّ های نجف است«.
در کتاب ادب الّطف که مرحوم جواد ُشــبّر تأليف کرده در بيوگرافی سيدحسين رضوی 
)م1156م.( نيز نمونه هايی از اشــعار او در توصيف ُدّر نجف آورده شــده است )شبر، ج5، 

ص 236(.
بمعنــیُعجاب روٌحمــنالماءحّلتفیقالــبمنُحبابصفــَتورقتحســنًا

»توصيف می کنم چيز شگفت انگيزی که به تمام معنا عجيب است. روحی لطيف مانند آب 
دارد که در قالب شيشه ای حبابی حلول کرده«.
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شاعران ديگری نيز در اين باره سروده هايی دارند که به برخی اشاره می کنيم:
نابغه ذبيانی:

زّین نحرها الیاقــوت  و  و مفصل مــن لؤلؤ و زبرجدبالدرِّ 

»با دّر و ياقوت گردنش را تزيين کرده و در دست دستبندی از لؤلؤ و زمرد دارد«.
متنبّی:

و لفظ دّر یریك الدّر مخشــلبابیــاض وجه یریــك الشــمس کالحة

الیاقــوت و  الــدّر  و  الفریــد  الــرکازکأن  وســام  لفظــه  مــن 

»سفيدی رويت روی خورشيد را کم می کند و نامت کلمه دّر را در پوست خود نمی گنجاند 
گويا که ياقوت و فريد و دّر با شنيدن نامش صاف و صيقلی شده اند«. 

ابو نواس:
النعمانو مکّلــل بالــدّر و المرجــان کالــورد بین شــقائق 

ألبســه اللــه  کأن  جلــداظبــی  الــدّر  قشــور 

وجناتــه فــي  تــری  ورداو  شــئت  حیــن  اي  فــي 

»تزيين شده با دّر و مرجان به مانند ُگلی در ميان شقائق نعمان. آهويی که گويی خدا از دّر 
پوستی بر او کشيده و از هر طرف که به او نگاه می کنی ُگلی زيبا می بينی«.

صنوبری:
الــدّر و  الیاقــوت  و  الشــعرالجــزع  و  الخــّدان  و  عینــاك 

»جزع و ياقوت و دّر دو چشم تو و دو گونه تو و موی سپيد تو هستند«.
حاتم طايی:

جمانــًا و یاقوتــًا و دّرًا مؤّلفًاو َعّلقــن فی أعناقهــّن لناظر

»آنها برای بينندگان به گردن خود ياقوت و دّر آويخته اند«.
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ابوالفرج بن هندو:
قــدُره و  الثمیــن  الــدّر  قیمــُة  مــا  و لــم تنکســر أصدافــه و یفصــلو 

تبــدو محاســنه ما ضمــه الصدفو الــدّر یحســن في نحــر الکعاب وال

»ارزش دّر گران بها و  اندازه آن چقدر اســت درحالی که صدف خود را نشکســته و جدا 
نشده و دّر در گردن آن جوانان زيباست و تا در صدف باشد زيبايی اش را نشان نمی دهد«.

شاعر گمنام:
و لــم یثبوا ذا فکیــف انتظمأری الــُدّر یثقبــه الناظمــون

»می بينم که دّری را پيشه وران تراش می دهند و دلشان به رحم نمی آيد پس چه کنند؟«
 جميل بن معّمر معروف به عذری:

جبان و یاقــوت و ُدّر مؤلفمــن البیــض معطــار یزیــن لبانها

»از سفيدی شيشه عطری که دور تا دور آن با ياقوت و دّر تزيين شده در شگفتم«.
شيخ قاسم محی الدين:

من یوم فرقتنــا یا ُدّرة النجففمــا وحقك مــا طابت مجالســنا

»پس چرا از روزی که از ما جدا شــدی از اينکه محفل ما را بيارايی از ما دوری می کنی  
ای دّر نجف!«

سيدموسی طالقانی:
النجــفأرح العیــش علــی الرمــل الحمــی ُدّر  ضحضــاح  إنــه 

مثــل افــاك الســماء فــي الشـــرفو أســتلم قــدس ضریــح قد ســما

»به آســودگی بر ريگ های نجف که هر يک دّری هستند آرام بگير و برابر قدسيّتی که به 
مانند آسمان ها در شرافت اوج گرفته سر تسليم فرود آور«.

محمود حبوبی:



شماره37،زمستان1397
107

لنا بــدّرة في الســنا تزهو بکیوانلو لــم تکــن بحــر جــود مــا قذفت

عن صفو ودك في ســر و اعانقد أصبحــت یا أخــا االفضــال معربة

»دريا اين بخشــش را نداشت که دّر را برای ما بيرون  اندازد که در وااليی به ستاره کيوان 
می رســد. پس  ای برادر بافضيلت من چهره بگشا از چهره اين دلبر در آشکار و نهان« )مظفر، 

2007م، ص 290(.
در شعر فارسی نيز نمونه ای درباره ُدّر نجف به چشم می خورد. مثاًل دهخدا می گويد:

والیتــم شــاه  محبــت  از  دل  ُدّر نجــف شــود زصفا ســنگ تربتمروشــن 

خطی کــه راضی از لب لعلــش بر آمدر دل دواند ریشــه چو مــوی ُدّر نجف

ُدّر در پزشکی

در علم پزشــکی قديم از خواص سنگ های گوناگون مانند عقيق، فيروزه و دّر، بسيار ياد 
شده است )عقيل، 2007م، ص 200(. البته هر سنگی خواص درمانی ندارد و چنين ويژگی ای 

را می توان در سنگ باارزشی همچون دّر يافت.
برای نمونه دانشــمند نامدار ايرانی، ابوعلی سينا، دّر نجف را به شکل شاقولی مخصوص 
تراشيده بود که امروزه به نام شاقول ابن سينا معروف است. اين شاقول چهارصد کاربرد داشته 
که يکی از آنها، کاربردی شبيه دستگاه های عکس برداری، سيتی اسکن و ام آر  ای است و آن را 
برای تشخيص بيماری های داخلی به کار می بردند. اين سنگ، مانند سنگ فيروزه و عقيق، هم 

بر جسم و هم بر روان اثر می گذارد و بسيار انرژی بخش است.
بايد گفت سنگ درمانی يکی از رشته های مکّمل پزشکی است که در شمار درمان های طبيعی 
قرار می گيرد. اين نوع درمان بيش از هزار سال قدمت دارد. ارسطو و فارابی از قدرت شفابخشی 
اين ســنگ گفته ها دارند و روميان باستان نيز از سنگ های صيقل داده شده برای دفع شّر و در 

جنگ به عنوان زره و شمشير و سپر بهره می بردند تا سالم بمانند )دوری، 2007م، ص 223(.
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اعتماد به نفس، ايجاد آرامش و شادی، تعادل انرژی در بدن، دوری از چشم زخم، تقويت 
اعصاب و برطرف کردن ترس از ديگر آثار دّر نجف است.

بازار ُدّر نجف

تجارت ُدّر نجف هنوز به مرحله صادرات و تجارت جهانی نرســيده، ولی به نوبه خود 
بخش مهمی از بازار نجف را تشــکيل می دهد. خريداران داخلی، از نقاط گوناگون عراق به 

ويژه شهرهای مذهبی کاظمين و کربال و خود نجف هستند.
بازار خارجی دّر نجف نيز يک فرايند است. ُدّر نجف پس از جمع آوری از سطح بيابان به 
خارج از عراق منتقل و عمليات تراشکاری در کشور ديگری بر روی آن انجام می شود. سپس 
به نجف باز می گردد و آن را به زائران غير عراقی می فروشند. علت نقل و انتقال اين است که 
در نهايت، قيمت محصول ارزان تر تمام می شود و البته دقت و ظرافت باالتری خواهد داشت.
کشور ايران و افغانستان از کشور های مقصد در اين سنگ ها به شمار می روند و صد البته 

که ظرافت کار هنرمندان ايرانی بی مانند است.
خريداران نهايی ُدّر نجف شــامل خود عراقی ها و ايرانی ها و شيعياِن ديگر کشورها مانند 
لبنان، پاکســتان، هند و کشورهای حاشــيه خليج فارس و جنوب شرق آسيا و شمال آفريقا 

هستند.
آمار ميانگين تعداد محل کارگاه و فروش ُدّر در نجف بالغ بر پانصد باب فروشگاه است 
که در هر روز بين ده تا پنجاه قطعه ُدّر می فروشــند. خريداران ُدّر نجف در هر روز تقريباً نه 
هزار نفرند که در ســال بيش از 320 هزار قطعه ُدّر نجف می خرند. اگر متوسط قيمت هر ُدّر 

بيست هزار دينار باشد در هر سال نزديک به شش و نيم ميليارد دينار سود حاصل می شود. 
بر اســاس محاســبات، تقريبا هفتاد درصــد ُدّر در داخل عراق و ســي درصد به خارج 
عراق فروخته می شــود، بنابراين بين هفتاد تا هشتاد درصد مبلغ نهايی سود به خود عراقی ها 

بازمی گردد که مبلغ کمی هم نيست )مظّفر، 2007م، ص 291(.
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نتيجه گيری

آنچه که شيعيان را بر آن داشته تا بيش از ديگر نگين ها برای انگشتری از دّر نجف استفاده 
کنند، جدا از آثار مادی، ثوابی اســت که برای نگاه کردن به آن در روايات آمده اســت. ثوابی 
همچــون نگاه کردن به چهره مبارک مولی الموحدين اميرمؤمنان7 که با هيچ مزيّت ديگری 
قابل قياس نيست. بايد توجه داشت که تمام اين آثار برآمده از باورهای شيعيان به مقام واالی 
اهل بيت: و روايات ايشــان اســت. از منابع مختلفی در زمينه سنگ شناســی از اظهارات 
متخصصين امر اســتفاده می شــود، آنان می گويند که ُدّر بايد هر از گاهی در آب روان شسته 
و جلوی نور خورشــيد قرار گيرد تا خشک شود. اين توصيه دور از واقعيت نيست. در واقع 
تجديد قوای ُدّر به شــيوه پيدايش اوليه آن بازمی گردد؛ يعنی همان گونه که گذشت زير باران 

بهاری شاکله اصليش پيدا می شد و سپس زير نور خورشيد قرار می گرفت.
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