
طالب علی  الشرقی
ترجمه محمدمهدی رضایی
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نجف اشرف را بشناسیم

1.نام ها
مورخان و جغرافی دانان نام های بسیاری برای این سرزمین گفته اند؛ از جمله: نجف،  غرّی، 

مشهد، وادی السالم، لسان، خّد عذراء،  براثا، بانقیا و ربوه.
نجف نامی است که بر نام های دیگر غلبه یافته و مشهور گردیده است. در علت نام گذاری 

این شهر به »نجف«، دکتر مصطفی جواد معتقد است:
این سرزمین به س��بب بلند و در دسترس بودن، همچون پشته ای است که آب را از 
پیرامون خود دور می کند و هنگام جاری شدن سیل، آب گرداگرد آن را می گیرد 
اما از آن عبور نمی کند؛ همچون یک سد )نجف در لغت یعنی بلندی، پُشته، تل(.1.

2.موقعیت جغرافیایی
شهر نجف در کناره دامنه غربی کشور عراق واقع شده و حد نهایی آن به مرزهای عربستان 
س��عودی می رسد. نجف، ده کیلومتر از فرات فاصله دارد. این شهر، یکی از استان های میانی 
کشور عراق است و استان شدن آن، پس از فرمان جمهوری بود و پیش از آن، از توابع استان 

کربال به شمار می آمد.

3.مرزها
ش��هر نجف از سمت شمال و شمال شرقی به کربال، از جنوب و غرب به گودی های بحر 

نجف، و از شرق به شهر کوفه محدود می شود.

4.مساحت و جمعیت
نج��ف در ح��دود 1338 کیلومت��ر مربع مس��احت دارد و جمعیتش)در س��ال 1975م( به 

175141 نفر بوده است.

5.طبیعت
چون س��رزمین نجف بخش��ی از دامنه های کشور عراق اس��ت،  ویژگی های طبیعی آن را 
نیز دارد؛ با این تفاوت که پهناور و خالی از پس��تی و بلندی ها و ناهمواری هاس��ت. الیة رویی 
این س��رزمین عبارت است از س��نگ های ماسه ای که اغلب آنها را پوشش نازکی از خاک و 
شن ریزه در بر گرفته است. در بعضی جاها، سنگ های آهکی نیز دیده می شود. در کناره های 

بحر نجف، مقداری مواد ُرسی وجود دارد.
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6.آب و هوا
هوای تابس��تان ش��هر نجف، گرم و خشک، و در زمستان س��رد و استخوان سوز است. با 
ش��دت گرفتن گرمای تابس��تان، مردم به س��رداب ها و زیرزمین ها پناه می برند.2 برف در شهر 
نجف، در ماه آذار می بارد و میانگین بارش آن در طی ده  سال، نزدیک به یک میلی متر است 

و همان مقدار هم خیلی زود آب می شود.
بادهایی که در این ش��هر می وزد، جهت های مختلف دارد و سرعتش��ان نامتعادل است. به 
ندرت ش��هر نجف بادهای ش��دید و طوفانی به خود دیده و معموالً در تابستان، در ماه تموز، 

بادهای سوزانی که حرارتشان به 45 درجه می رسد، شهر را درمی نوردد.

7.راه های ارتباطی و وسایل نقلیه
در قدیم،  آمد و رفت  در عراق، با حیوانات و وسایل نقلیه آبی صورت می گرفت:

آنچه نجف را به ش��هرهای دیگر عراق و حجاز و... مرتبط می ساخت، اسب و االغ و 
قاطر و شتر بود و در روزگاری که هنوز دریاچة نجف خشک نشده بود،  کشتی های 

بادبانی، از بصره به این دریاچه وارد می شدند و در کنارة شرقی آن پهلو می گرفتند.3
رودخانة فرات که از کوفه می گذشت، اگرچه حدود 10 کیلومتر از شهر نجف دور بود، 
ام��ا نجفی ها با کمک قایق ه��ای بادبانی و بعدها موتوری، از آن برای جابه جا ش��دن و حمل 
بارهای خود س��ود می بردند. مسافرت به کربال، معموالً با درش��که های اسبی انجام می شد و 

مسافران در بین راه، در کاروان سراهای »مصلی«، »نصف« و »نخیله« استراحت می کردند.
نخس��تین ماش��ین،  در س��ال 1911م/1329ق وارد نجف ش��د.4 دومین ماش��ین متعلق به 
»خلیل پاشا« والی شهر بود. بعدها ماشین های نیروهای اشغالگر انگلیسی،  در همه جای شهر به 
چشم می خوردند.5 راه هایی که نجف را به شهرهای اطراف  مرتبط  می ساخت، صاف و هموار 

نبود و اخیراً سر و سامانی گرفته و پرداخته شده است.
راه زمینی حج، از قدیم وجود داش��ت و از دوران حکومت عباس��یان و دوره های پس از 
آن، قافله های حج، که از راه زمینی به حج می رفتند، راه عبورشان تنها از نجف بود.6   این راه 
از کنار گودی های بحر نجف آغاز می ش��د و به »رحبه« می رسید و از آ ن جا تا »آبار زبیده« و 
»برکة حمد« و »مغیثه« و »ش��بکه« و »شراف« و »واکصه« و »عیدها« و »جمیمه«، ادامه داشت و 

در انتها به سرزمین های حجاز می رسید.7
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پیدایش شهر نجف
برخی مورخان تاریخ پیدایش ش��هر نجف را به قبل از 
اس��الم می رس��انند و گروهی وجود این شهر را تا پیش از 

قرن سوم هجری نفی می کنند. جعفر محبوبه گوید:
در زم��ان تنوخی ه��ا و لَخمی ه��ا و منذری ها که 
»حی��ره« پایتخت آنه��ا بود و از جه��ت آبادانی و 
تمدن، جزو بهترین ها به شمار می آمد، شهر نجف 
منطقه ای آب��اد و دارای س��اکنان، و فرهنگ آن، 

فرهنگ عربی بود.8
اما دکتر کاظم جنابی نظر دیگری دارد:

هنگام��ی که کوفه پدید آمد، نجف ش��هر مهمی نبود و از 
توابع »حیره« به ش��مار می آمد و بعداً به جهت خشکی زمینش، 

مقبرة مردم کوفه قرار گرفت.9
ابن طاووس گوید:

محمد بن علی بن رحیم شیبانی گفت: من و پدرم 
علی بن رحیم، و عمویم حسین بن رحیم با عده ای 
که قص��د زیارت امیرمؤمنان علی7 را داش��تند، 
وارد شهر نجف ش��دیم. سال دویست و شصت و 
اندی بود و من کودکی بی��ش نبودم. نزدیک قبر 
امام علی7 که رسیدیم، تنها سنگ نشانی آن جا 
ب��ود و دیگر هیچ و مردمانی اندک در آن اطراف 

زندگی می کردند.10
برای رسیدن به نظر درست در این باره، باید به دو نکتة 

مهم توجه داشت:
1. س��رزمین نج��ف، خاک��ی خ��وب و آب و هوایی 
معتدل داشته و منطقة خوش گذرانی ساسانی ها و منذری ها 
و عباس��ی ها بوده11 و در نجف یا مش��رف بر آن، ِدیرها و 

هنگامی که کوفه پدید آمد، 
نجف ش��هر مهمی نب��ود و از 
توابع »حیره« به شمار می آمد 
ب��ه جه��ت خش��کی  و بع��داً 
زمینش، مقب��رة مردم کوفه 

قرار گرفت.

راه زمینی حج، از قدیم وجود 
داش��ت و از دوران حکوم��ت 
عباس��یان و دوره های پس از 
آن، قافله های ح��ج، که از راه 
زمینی به ح��ج می رفتند، راه 
عبورش��ان تنه��ا از نجف بود. 
ای��ن راه از کن��ار گودی ه��ای 
بح��ر نج��ف آغاز می ش��د و به 
»رحبه« می رسید و از آ ن جا تا 
»آبار زبیده« و »برکة حمد« و 
»مغیثه« و »شبکه« و »شراف« 
و  »عیده��ا«  و  »واکص��ه«  و 
»جمیمه«، ادامه داشت و در 
انتها به سرزمین های سعودی 

می رسید.

در روزگاری که هنوز دریاچة 
نج��ف خش��ک نش��ده ب��ود،  
کش��تی های بادبانی، از بصره 
به این دریاچه وارد می شدند 
و در کن��ارة ش��رقی آن پهلو 

می گرفتند.
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قصرهایی وجود داش��ته است.12 البته این بدان معنا نیست که در آن زمان ها نجف مسکونی و 
آباد بوده؛ چرا که در گزارش جغرافی دان ها به این مطلب اش��اره نش��ده و آنان که از ِدیرها و 

قصرها یاد کرده اند، نگفته اند که نجف در آن دوره، ساکنانی داشته و معمور بوده است. 
2.  گمان دکتر جنابی به این که نجف منطقه ی کوچک و مس��کونی بوده و از توابع حیره، 
و نیز وجود ِدیرها و س��ازه های بزرگ و باش��کوه، همة اینها نشان می دهد که این مکان جای 
زندگی مردمی بوده؛ هرچند به طور موقت و فصلی، و این وابسته به آن است که نجف از آب 

و هوایی مطلوب برخوردار بوده باشد.
اما سکونت دائمی و پیدایش شهر نجف چه زمانی بوده است؟

یک عامل مهم، آشکار شدن قبر امیرمؤمنان علی7 و برپا شدن بارگاه و حرم آن حضرت 
اس��ت. نخستین بار در زمان امام صادق7 و به فرمان ایش��ان، قبر امیرمؤمنان آشکار گردید. در 
روای��ت صفوان آمده که امام صادق7 پس از آن که ما را به قبر راهنمایی کرد، من به ایش��ان 
عرض کردم: فدای تان شوم! آیا اجازه می دهید شیعیان کوفه را از این امر آگاه گردانم؟ فرمود: 
آری، و درهم هایی در اختیار من گذارد تا قبر را تعمیر و بازسازی کنم. قبر حضرت امیر7 پس 
از آن بر اثر سیل خراب گردید و تا زمان داوود بن علی عباسی )متوفی 133ه( به همان حال باقی 
بود و داوود آن را اصالح کرد و روی آن صندوقی قرار داد. آن گاه دوباره، قبر شریف تخریب 

شد و هارون الرشید آن را بازسازی کرد و در سال 170 هجری گنبدی بر آن نهاد.13
در سال 338 هجری ابوعلی عمر بن یحیی، گنبدی سفیدرنگ بر مزار امیرمؤمنان7 قرار 
داد و از آن پس، اتاقک هایی پیرامون آن مزار س��اخته ش��د که متعلق به بینوایان شیعه بود. در 
اواخر قرن چهارم، شیعیان در آن جا خانه ها برپا کردند و آبادانی در اطراف حرم علوی، رو به 
گسترش نهاد.14 از همة این گفته ها و روایت ها به دست می آید که سکونت قابل توجه پیرامون 

قبر امیرمؤمنان7 در اواخر قرن سوم هجری آغاز شده است.

بارگاه علوی15
این بنای باشکوه در میانة قدیمی شهر واقع است و آشکارترین و زنده ترین اثر تاریخی آن 
به ش��مار می آید. مرقد امیرمؤمنان7 به وصیت خود ایشان در مکان فعلی واقع شد و تا زمان 
امام صادق7 جز اهل بیت: کس��ی از آن آگاهی نداش��ت. نخستین بار، امام صادق7 آن 
را برای ش��یعیان آشکار کرد و پس از آن، بارها بر اثر حوادث طبیعی تخریب شد و به دست 
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بعض��ی حاکمان و والیان تعمیر و بازس��ازی گردید. بنای 
کنونی مرقد، که شش��مین و آخرین تجدید بناست و البته 
بعضی تغییرات و اصالحات در آن داده ش��ده، به دس��ت 

شاه صفی صفوی )متوفی 1052ق( صورت گرفت.

1.نمای قبر شریف
 روی قبر، صندوقی از جن��س عالی ترین چوب که با 
ع��اج معرق کاری ش��ده و بر آن آیاتی از قرآن و اس��ماء 

جالله نقش بسته، قرار دارد.

2.ضریح
صندوق مرق��د را پنجره ای نقره ای ک��ه با طالی ناب 

اندود شده، در بر گرفته است.

 3.روضة مقدسه
ضری��ح مرقد امیرمؤمنان7 در وس��ط روضه اس��ت؛ 
اتاقکی چهارگوش، آیینه کاری ش��ده و منقوش به آیاتی 
از ق��رآن. از روضه مقدس، چهار در به رواق ها گش��وده 
می ش��ود. دو در از طال، مقابل رواق طال و دو در دیگر از 
نقره در جهت ش��مال. در مقابل ه��ر در، پنجره ای بزرگ 

مُشرف بر رواق دیده می شود. 

4.گنبد
بر فراز روضة مقدس علوی، گنبدی بزرگ از طال قرار 
دارد که خود، نشانه ای است از ابداع هنری و 7777 خشت 
طالی خالص در آن به کار رفته است. سطح داخلی گنبد، 
با کاش��ی های زیبای معّرق، نام های معصومین:، آیات 
قرآن و اش��عاری عربی در مدح امام علی بن ابی طالب7 

آراسته شده است.

بر فراز روضة مقدس علوی، 
گنبدی بزرگ از طال قرار دارد 
که خود، نش��انه ای اس��ت از 
ابداع هنری و 7777 خشت 
طالی خالص در آن به کار رفته 
اس��ت. س��طح داخل��ی گنبد، 
زیب��ای معّرق،  با کاش��ی های 
نام ه��ای معصومین:، آیات 
ق��رآن و اش��عاری عرب��ی در 
مدح امام علی بن ابی طالب7 

آراسته شده است.

هج��ری   338 س��ال  در 
یحی��ی،  ب��ن  عم��ر  ابوعل��ی 
گنبدی س��فیدرنگ ب��ر مزار 
امیرمؤمنان7 قرار داد و از 
آن پس، اتاقک هایی پیرامون 
آن مزار ساخته شد که متعلق 
به بینوایان ش��یعه ب��ود. در 
اواخر قرن چهارم، ش��یعیان 
در آن جا خانه ها برپا کردند و 
آبادانی در اطراف حرم علوی، 

رو به گسترش نهاد.
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5.رواق
روض��ة علوی، خود در میان غرفة بزرگی به نام »رواق« قرار گرفته که 17 متر ارتفاع، 31 
متر طول و 30 متر عرض دارد. این غرفه، آیینه کاری و دیوارهای آن منقوش به آیاتی از قرآن 
است. چهار درب نیز دارد که دو درب به ایوان طال معروف به »طارمه« گشوده می شود. درب 
بزرگ، وس��ط و مقابل »باب الساعة« در صحن شریف واقع شده. روکش آن از طالست و به  
ش��کلی جالب و بدیع، آن را میناکاری کرده اند. درب دوم زیر گلدس��تة شمالی قرار دارد و 
از نقره اس��ت. از رواق مذکور، درب سومی نیز مقابل »باب القبلة« در صحن شریف گشوده 
می ش��ود و چهارمین درب، مقابل »باب الطوس��ی« صحن است. درب سوم و چهارم، هر دو از 

نقره است.

6.گلدسته ها
در ایوان، دو گلدستة استوانه ای شکل به  ارتفاع 35  متر، که محیط قاعدة هر کدام نزدیک 
به 8 متر و قُطر 2/5 متر اس��ت، واقع ش��ده. این دو گلدسته از طالست و در آنها 4000 خشت 

طالی خالص به کار رفته است.

7.صحن
پیرام��ون روضه و رواق، محوطة بزرگی اس��ت که به آن »صحن« می گویند؛ به ارتفاع 17 
متر و طول 77 متر و عرض 72 متر؛ آراس��ته با کاش��ی های معّرق و س��وره هایی از قرآن. این 
صح��ن حدود 100 غرف��ه و اتاقک در دو طبقه دارد و به جز ایوان ب��زرگ طال، چهار ایوان 
روبه روی هم نیز دارد. راهرویی بلند با شکافی وسیع و دایره شکل در وسط، رواق را به  دیوار 

غربی صحن مرتبط می سازد.

8.درهای صحن
1. باب الس��اعه که درب اصلی حرم و مقابل بازار بزرگ اس��ت؛ 2. باب الس��الم، نزدیک 

باب الساعه؛ 3. باب الطوسی؛ 4. باب الفرج، مقابل بازار العماره؛ 5. باب القبله.
بر فراز درب اصلی صحن ش��ریف، ساعتی عظیم با زنگ ناقوسی قرار گرفته که از چهار 

طرف پیداست و گنبدی کوچک و طالیی دارد.
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شهر نجف
به جز آنچه جهانگردان دربارة ش��هر نجف نوشته اند، 
تصویر دیگری پیش روی ما نیس��ت. شاید نخستین کسی 
که از ش��هر نجف ی��اد کرده، جهانگرد ع��رب، ابن جبیره 

)متوفای 508 ه( باشد؛ آن جا که می گوید:
وارد شهر نجف ش��دیم؛ منطقه ای در پشت کوفه 
که گویا حّد فاصل این ش��هر و صحراست. زمینی 
سخت، وس��یع و چشم  گستر دارد. در طرف غرب 
کوفه، به فاصلة یک فرس��خ، بارگاهی مش��هور و 
عظیم، منس��وب به علی  ب��ن ابی طالب)رض( واقع 

شده که بنایی باشکوه دارد.16
ابن بطوطه )متوفای 725 ه( ش��هر نجف را در سفرنامة 

خود این گونه توصیف می  کند:
به ش��هر بارگاه علی  بن  ابی طالب)رضی اهلل عنه( در 
نج��ف فرود آمدیم. ش��هری نیک منظر، در زمینی 
وس��یع و س��خت که از بهتری��ن و پرجمعیت ترین 
و مقاوم بنا ترین ش��هرهای عراق به ش��مار است و 
بازارهای��ی نظیف و نیک��و دارد. از »باب الحضره« 
وارد ش��هر ش��دیم و به ب��ازار بقالین و آش��پزان و 
نانواها رس��یدیم و پس از آن، به بازار میوه و بازار 
دوزندگان و رخت ش��ویان و عط��اران. آن گاه به 
حرم��ی که م��ردم می  پندارند قبر علی7 اس��ت، 
در آمدی��م. در براب��ر آن، مدرس��ه ها و تکیه ها و 
اس��تراحت گاه های آب��اد و دل پذی��ر، ب��ه بهترین 
شکل خودنمایی می کرد. دیوارهای حرم را لعابی 

خوش رنگ و چشم نواز پوشانده است.17
»یعقوب سرکیس« از قول تکسیرا نقل می کند:

ظهر روز شنبه، 18 ماه ایلول، 1604م )23 ربیع  الثانی 

رواق،  و  روض��ه  پیرام��ون 
محوطة بزرگی است که به آن 
به ارتفاع  می گویند؛  »صحن« 
17 متر و طول 77 متر و عرض 
72 متر؛ آراسته با کاشی های 
معّرق و سوره هایی از قرآن. 
این صحن حدود 100 غرفه 
و اتاق��ک در دو طبق��ه دارد 
و ب��ه جز ای��وان ب��زرگ طال، 
چهار ایوان روبه روی هم نیز 

دارد.
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1013ق( وارد شهر نجف ش��دیم. شهری بزرگ که شمار خانه های آن، حدود 
پنجاه تا ش��صت  سال پیش، ش��صت یا هفتادهزار بوده است. خرابه های بر جای 
مانده از آن خانه ها نش��ان می دهد که نجف، شهری وسیع و خوش ساخت بوده؛ 
ام��ا امروزه خانه های مس��کونی آن از 500  خانه فراتر نمی رود و س��اکنان آن، 
بیش��تر بینوایان و بیچارگانند. به گفتة بعضی اهالی ش��هر، خرابی و انحطاط شهر 
از روزی آغاز ش��ده که ش��اه طهماسب صفوی در س��ال 984ق/1576م از دنیا 
رف��ت و دیگ��ر هیچ کس، همچون او به ش��هر نجف نپرداخ��ت و اهمیت نداد. 
 در این ش��هر، خرابه های چند بازار به چش��م می خورد که گواه عظمت گذشته 

آن است.18  
جهانگرد فرانس��وی، »تاورنیه« هنگام عبور خود از ش��هر نجف در سال 1938م آن را چنین 

توصیف می کند:
به ش��هری کوچک که در گذش��ته به آن کوفه می گفتند و هم اکنون به »مشهد 
علی« معروف است، رس��یدیم. بارگاه علی، داماد پیامبر، فضایی وسیع دارد. در 
چهارگوش��ة مرقد، چهار شمعدان روش��ن دیده می شود و قندیل هایی که باالی 
ضریح، از س��قف آویزانند. دو قاری قرآن، شبانه  روز آن جا قرآن می خوانند. در 
این ش��هر، جز س��ه   چهار چاه آب با آب های ناگوار و یک قنات خشک، منبع 
دیگری برای آب نیس��ت. خوردنی موجود در نجف، تنها خرما و انگور و بادام 
است که به قیمت گران فروخته می شود. چون زائران وارد نجف شوند و گرسنه 
باش��ند، شیخ که بزرگ آن منطقه اس��ت، با برنجی که با آب و نمک و روغن، 
پخته شده، از آنها پذیرایی می کند. چراگاهی که برای چهارپایان در آن بچرند، 

وجود ندارد و همین کمبود غذا را باعث شده است.19
»نیپ��ور« جهانگرد آلمانی مش��اهدات خود در س��ال 1765م/1179ق از نجف را این گونه 

بیان می کند:
مشهد علی در سرزمین خشک و خالی از گیاه قرار دارد؛ همچون جّده. بی آبی، 
مش��کل جدی این منطقه اس��ت. برای غذا پختن و شست وش��و، آب قنات های 
زیرزمینی، به کار می رود و برای خوردن ، آب را از مسافت  سه ساعتی بر پشت 
االغ ها به ش��هر منتقل می کنند. همة خانه ها از خش��ت های سفالی و بر پایه های 
آهکی ساخته شده و سقف ه�ای گنبدی دارند ب��رای اس��تحکام بیشتر. اه��الی 
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این شهر، بعضی سنی و بعضی شیعه اند. شکل و هیأت 
کلی این شهر، به ش��هر قدس می ماند؛ همچنین از 
 جهت وسعت. پیرامون شهر دیواری کشیده اند که

 اکن��ون دو درب دارد: »باب المش��هد« و »باب النهر«. 
»باب الش��ام« را که س�����ومین درب بوده، با دیوار 
مس��دود کرده اند. دیوار شهر چندان تخریب شده 
که از بیس��ت جای آن می توان وارد شهر شد. جز 
بارگاه باش��کوه و عظیمی که ب��ر قبر امام علی7 
س��اخته اند، س��ه محل اجتم��اع دیگر ک��ه از آن 

کوچک ترند، نیز وجود دارد.20
مستش��رق انگلیس��ی، خانم »لیدی درور« در س��فرنامة 
خود، پس از توصیف ش��هر و محالت و بازارهای آن که 
در سال 1923م/1342ق مشاهده کرده، دربارة خیابان ها و 
جاده های شهر نجف می گوید: »نجف شهر زیبایی است، 

اما خیابان های آن هیچ صاف و هموار نیست«.21
نزدی��ک ب��ه ده  س��ال بع��د، در 1935م، در »راهنمای 

سرزمین عراق«  در این باره می خوانیم:
خیابان ها جز در مواردی مح��دود صاف، هموار و 
عریض اس��ت ... س��اختمان ها عظیم و چش��م نواز، 
بازاره��ا منظم و عریض، به   خص��وص بازار بزرگی 
که از دیوار شرقی شهر ش��روع می شود تا می رسد 
به صحن علوی. در این شهر سه مدرسة دولتی، سه 
مدرس��ة محلی و تعداد زیادی مدرسة علمیه وجود 
دارد. مساجد متعددی ساخته شده که در اتاقک های 
پیرام��ون هر یک، قبور عالمان و بزرگان قرار دارد. 
شهر نجف، با دیواری بزرگ و حجیم احاطه شده؛ 
دیواری ک��ه پس از انقالب س��ال 1920م/1339ق 
بعض�ی قسمت ه�ای آن ش�کافت�ه ش�د. دی�واری که 

آلمان��ی  جهانگ��رد  »نیپ��ور« 
س��ال  در  خ��ود  مش��اهدات 
1765م/1179ق از نجف را 
این گونه بیان می کند: مشهد 
علی در سرزمین خشک و خالی 
از گی��اه ق��رار دارد؛ همچون 
جّده. بی آبی، مشکل جدی این 
منطقه است. برای غذا پختن 
و شست وش��و، آب قنات های 
زیرزمینی، به کار می رود و برای 
خوردن ، آب را از مسافت  سه 
ساعتی بر پشت االغ ها به شهر 

منتقل می کنند.

خانم  انگلیس��ی،  مستش��رق 
»لی��دی درور« در س��فرنامة 
خود، پ��س از توصیف ش��هر 
و مح��الت و بازاره��ای آن که 
1923م/1342ق  س��ال  در 
درب��ارة  ک��رده،  مش��اهده 
خیابان ها و جاده های شهر نجف 
می گوید: »نجف ش��هر زیبایی 
است، اما خیابان های آن هیچ 

صاف و هموار نیست«.
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اکنون پیرامون ش��هر، آن را در بر گرفته،  به دس��ت »محمدحس��ین خان عالف« 
وزیر فتحعلی ش��اه قاجار، درسال 1232ق/1816م ساخته شده و چهار دروازه به 

نام های مختلف دارد.22
در س��ال 1945م/1369ق شهرداری ش��هر نجف تصمیم گرفت تا تغییری اساسی در این 
ش��هر ایجاد کند. پس خیابان اطراف صحن عل��وی را احداث کرد و در پی آن، بازارچه ها و 
س��اختمان های بسیاری تخریب شد و جای خود را به س��اختمان ها و بازارچه های نوساز داد. 
از آن پس خیابان »الرس��ول« مقابل »باب القبله«، خیابان طوسی، در طرف عکس، خیابان »امام 
ص��ادق« و »زین العابدین« که به  طور موازی از میدان ش��روع می ش��وند و پس از رس��یدن به 
خیابان پیرامون حرم، در غرب شهر نجف به پایان می رسند، پدید آمد. نوترین و محکم ترین 
بناهای شهر در حاش��یة این خیابان ها برپا شده است. بزرگ ترین بازار نجف، بازاری است به 
طول 500متر که از میدان اصلی یا خیابان اطراف حرم امتداد دارد و در آن، هفت دهنة فرعی 
منشعب می شود. هر محله  نیز معموالً برای خود بازاری دارد. بازارهای نجف، آباد، پررونق و 
برآورندة نیازهای مختلف ش��هروندان است. اما بازارهایی که مخصوص یک صنعت یا کاال 

باشد، وجود ندارد.
ش��هر نجف، به  استثنای بعضی محالتش، شهری اس��ت امروزی، زنده و پویا و آکنده از 
نش��انه های فرهنگ و تمدن. تا سال 1974م/1394ق محالت و منطقه های مختلفی با امکانات 
تمام، در شهر نجف احداث شد. بیشتر این محالت، آباد و دارای خانه ها و خیابان های بزرگ 

و وسیع، باغ ها، پارک ها، مدارس و ساختمان های دولتی است.

جمعیت
سرش��ماری سال 1974م/1394ق نش��ان می دهد که 87394 نفر مرد و 87747 نفر زن در 
نجف زندگی  می کردند که 80000 نفر از آنها مهاجر بودند. این آمار تا سال 1974م است و 
بی ش��ک پس از آن تاکنون تغییرات بس��یاری روی داده است. گسترده تر شدن شهر و فزونی 

جمعیت و خدمات و فعالیت ها، از آن جمله است.

مدارس علمیه
س��خن س��ید بن  ط��اووس در »فرح��ة  الغری« نش��ان می هد ک��ه در قرن چه��ارم هجری 
 در این ش��هر جنبش علمی وجود داش��ته اس��ت: »عضدالدوله بویه��ی در دوم جمادی االولی
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 سال 317 قمری از شهر نجف دیدن کرد و سه هزار درهم 
را میان فقیران و فقها تقس��یم نم��ود.«23 البته حرکت رو به 
 رش��د علمی و برپایی مدارس عظی��م علوم دینی از روزی 
آغاز ش��د که شیخ طوس��ی در 448ق به این شهر هجرت 
نمود و اس��اس جنب��ش علمی را بنیان نه��اد. از قرن پنجم 
ت��ا قرن دوازدهم حرکت آغاز ش��ده به دس��ت او مراحل 
متفاوتی را از جهت ضعف و قوت پشت سر نهاد و زعامت 
ح��وزة علمی��ه در این م��دت، بین نجف و حل��ه و کربال 
دس��ت به دست می ش��د. در پایان قرن دوازدهم بار دیگر 
 نجف مرکزیت علمی خود را بازیافت و به ش��کوه پیشین 

بازگشت.24

جنبة ادبی
ش��هر نجف افزون بر این که مرک��زی علمی و فکری 
به ش��مار می آمد، نخستین مرکز ش��عر و نثر و در مجموع 
ادبیات نیز بود. عواملی چون س��اختار جغرافیایی، ترکیب 
اجتماع��ی و گس��تردگی دانش های گوناگ��ون و تعلیم و 
تربیت نوباوگان به ش��عرگفتن، به خصوص در عزای امام 

حسین7، در این شکوفایی ادبی نقش داشت.
ش��عر در نجف، همة گروه های م��ردم، اعم از عالمان 
و عام��ة و صنعت گران و صاحبان مش��اغل مختلف را در 
ب��ر می گرفت.25 ویژگی  ادبیات ش��هر نج��ف عبارت بود 
از مش��تمل بودن ب��ر مضامین فرهنگی، تمدنی، سیاس��ی،  
اعتق��ادی، دین��ی و غی��ره. ش��اعران، چه س��نتی ها و چه 
امروزی ه��ا، در میان مردم بزرگ و م��ورد احترام بوده و 
هستند؛ اما ش��اعرانی که در سطح باالیی از فصاحت قرار 
دارند و شعرشان برآمده از شعور و احساس و دارای معانی 

در س��ال 1945م/1369ق 
شهرداری شهر نجف تصمیم 
گرفت تا تغییری اساس��ی در 
ای��ن ش��هر ایجاد کن��د. پس 
خیاب��ان اطراف صح��ن علوی 
را اح��داث ک��رد و در پی آن، 
بازارچه ه��ا و س��اختمان های 
بس��یاری تخریب ش��د و جای 
ب��ه س��اختمان ها و  را  خ��ود 
بازارچه های نوساز داد. از آن 
پس خیابان »الرسول« مقابل 
»باب القبله«، خیابان طوسی، 
در طرف عکس، خیابان »امام 
»زین العابدی��ن«  و  ص��ادق« 
که به  طور م��وازی از میدان 
ش��روع می ش��وند و پ��س از 
رس��یدن به خیابان پیرامون 
حرم، در غرب ش��هر نجف به 

پایان می رسند، پدید آمد.
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بکر و ارزش��مند و ریش��ه دوانیده در امثال و حکم و ادبیات گذشته است، از جایگاه واالتری 
برخوردارند.

نوگرایی در ادبیات نجف که به  وسیلة شماری از ادبای جوان به  وقوع پیوست، نقطه های 
مثبت و روشن فراوانی داشت. آنچه نگران کننده بود، گسست این حرکت از میراث تاریخی 

ادب عربی  و بی ریشه شدن آن بود. استاد »فاضل ثامر« در این باره معتقد است:
اگر این گسست بزرگ میان میراث ادبی و جنبش شعری جدید بخواهد برطرف 
و اصالح شود، چاره آن است که شعر امروز،  ریشه های خود را در خاک تاریخ 
ادبیات و در اندیش��ة عربی و فرهنگ و تمدن س��رزمینی محک��م نماید تا بتواند 
هم��اره اصالت، پویایی و تازگی روزبه روز خود را در قالب ها و ش��کل های نو 

محافظت کند.26

حیات اقتصادی در نجف
حیات اقتصادی شهر نجف، جنبه های متعددی دارد که مهم ترین آنها عبارت است از:

1. موقعیت جغرافیایی
قرار گرفتن ش��هر نجف در دامنة غربی عراق، بر زمینی که کم ترین آب را دارد، س��بب 
ش��ده تا این شهر در نیازهای ساکنانش، به مناطق زراعی و کشت زارهای پیرامون خود متکی 
باش��د. وقتی آب از کناره های »بحر نجف« عقب نش��ینی می کند، زمینی نرم و مناس��ب برای 
زراعت پیدا می شود که در آن انواع سبزی ها و میوه ها به عمل می آید؛ هرچند که کمبود آب 

معضلی همیشگی در این منطقه است.27

2. طبیعت زمین
طبیعت خاک و زمین نجف، نقش مؤثری در مسائل اقتصادی آن دارد. زمین شن و ریگ 
این ش��هر، منبعی مهم برای صنایع مصالح س��اختمانی و مانند آن پدید آورده است. با روشی 
بومی، گچ از این زمین اس��تخراج می کنند. از خاک موجود در طرف غربی و جنوبی نجف 
برای س��اختن آجر و سفال استفاده می ش��ود. در بعضی مناطق، سنگ های آهکی وجود دارد 
که برای محکم سازی راه ها و مانند آن به کار می رود. عده ای از مردم نیز نمک خوراکی خود 

را از قسمت هایی از »بحر نجف« به  دست می آورند.
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3. داد و ستد 
این شهر با مناطق اطراف خود و نیز با شهرهای عربستان 
س��عودی و خلیج فارس و ایران داد و س��تد گسترده دارد. 
برای صحرانش��ینان همیش��ه بازار پررونقی در شهر نجف 
وجود دارد که در آن خرما و حبوبات عرضه می کنند. در 
بیرون شهر مکان مش��خصی به نام »مناخه« برای قافله های 
بدوی مقرر ش��ده که در آن خیمه برپا می کنند و از انواع 
خرماها و حبوبات، هرچ��ه بخواهند برای خود خریداری 
می کنند. از ش��هر نجف، برای سرزمین های عربی عباهای 
ضخیم )بری��م( و برای ایران، عباهای ن��ازک )خاجیه( و 
پوست های دباغی نشده و لباس نیز به بصره و کوفه صادر 

می شود.28

4. پیشه ها
حرفه ه��ای معمولی در ش��هر نجف، عبارت اس��ت از 
بعضی کارهای دس��تی همچ��ون عبابافی و س��فالگری و 
رنگ��رزی و نجاری و آهنگری و دباغ��ی و دوختن نعلین 
و مش��ک و دلو. مش��هورتر از همه، س��اخت آبکش های 
آهن��ی )نواعی��ر( اس��ت ک��ه ب��ا آن، آب را از جوی ه��ا 
 و نهره��ا برمی دارن��د و ب��ه کش��تزارها و مناط��ق نزدیک

 می رسانند.

5. مرکزیت دینی
از جمله عوامل اساسی در حیات اقتصادی شهر نجف، 
به وی��ژه بهره هایی اس��ت که این ش��هر از وجود مرکزیت 
دینی در دامن خود می برد و آن را مدیون بارگاه ش��ریف 
علوی اس��ت که س��الیانه هزاران عالقه مند و زائر را به این 
سرزمین می کش��اند و خیرات و برکات فراوانی را در پی 

م��کان  ش��هر  بی��رون  در 
مش��خصی ب��ه ن��ام »مناخه« 
برای قافله ه��ای بدوی مقرر 
ش��ده ک��ه در آن خیم��ه برپا 
می کنن��د و از انواع خرماها و 
حبوبات، هرچه بخواهند برای 
خ��ود خری��داری می کنند. از 
شهر نجف، برای سرزمین های 
عربی عباهای ضخیم )بریم( و 
ب��رای ای��ران، عباه��ای نازک 
)خاجیه( و پوست های دباغی 
نشده و لباس نیز به بصره و 

کوفه صادر می شود.
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دارد. شهر نجف، هماره میزبان زندگان و مردگان شیعه بوده، هست و خواهد بود. کسانی که 
به س��وی نجف بار سفر می بندند، یا برای زیارت است یا برای دانش اندوزی و یا برای ساکن 

شدن در این شهر.
در آخرین سرش��ماری ها )در وقت نگارش(، ساالنه بیش از نیم میلیون نفر برای زیارت وارد 
نج��ف می ش��وند.29 وجود ای��ن همه زائر، افزون ب��ر طالبان علم که به این ش��هر رفت و آمد 
می کنند و کس��انی که به مجاورت حرم علوی توفیق می یابند، تأثیری ش��گرف در رش��د و 
ش��کوفایی اقتصاد ش��هر نجف دارد؛ »زیرا آنچه این ش��مار کثیر با خود به نجف می آورند، 

انبوهی از ثروت های مادی، ادبی و معنوی است«.30

6. خاک سپاری
عادت شیعه، از دیرین   ترین دوره ها، بر این بوده که مردگان خود را در شهر نجف به خاک 
می سپرده است. چه پادشاهان و عالمان و بزرگان و سرشناسانی که در این سرزمین آرمیده اند 
و چه بس��یار مردگانی که از س��رزمین های دور به این ش��هر منتقل ش��ده و به تبرک جویی از 
قبر امیرمؤمنان7 در جوار آن، مدفون گش��ته اند. گورستان شهر نجف، یکی از بزرگ ترین 

گورستان های دنیاست، اگر بزرگ ترین نباشد.
طبق گزارش جهانگرد انگلیسی »لوفتس« در سال 1853م/1270ق حدود پنج تا هشت  هزار 
جنازه از مناطق مختلف به ش��هر نجف وارد ش��ده است.31 ورود این تعداد جنازه به نجف که 
هر س��ال بر ش��مار آن افزوده می شود،  ش��غل های متعددی را به وجود می آورد. نقل جنازه ها 
و تجهیز و دفن آنها، نیز س��اختن قبر و رس��یدگی به همراهان میّت، اعمالی اس��ت که درآمد 

بسیاری به دنبال می آورد و احتیاجات بسیاری را برطرف می سازد.

ابعاد سیاسی
کشور عراق در اوایل قرن بیستم کشوری عقب افتاده و توسعه نیافته به شمار می رفت و زیر 
سلطة  عثمانی، بدون برخورداری از یک نظام سیاسی مشخص، حاکمان و والیان دست   نشانده 
و ظال��م بر آن حکم ران��ی می کردند. پس از مدتی، نقاب از چه��رة فریب و نیرنگ حاکمان 
فروافتاد و خون غیرت و وطن  دوس��تی در رگ های مردم به جوشش درآمد و به خصوص در 

دو شهر بغداد و نجف، امواج اعتراض انقالب، روزبه روز گسترده تر و فرا گیرتر شد.
در نج��ف دو گروه عمده نقش آفری��ن بودند: مردم عادی که قدرت مبارزه و حمل س��الح 
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داش��تند و دیگر، عالمان که نقش رهبری و هدایت بر عهدة 
آنها بود. ارتباط این ش��هر با قبایل اطراف را که برخاس��ته از 
پیوند روحی و اعتقادی بود، نمی توان نادیده گرفت. همچنین 
جوانان بافرهنگ و آگاه نجف، در بیدار کردن روح حماسه 

و عزت خواهی مردم، توانمندی بسیاری داشتند.
با نگاه��ی به س��ال های قب��ل و بعد از جن��گ جهانی 
اول، آنچ��ه بیش از همه در زنده نگه  داش��تن حرکت های 
ضداشغال و سلطه برجسته می نماید، رابطة عمیق مرجعیت 
دینی با توده های مردم اس��ت؛ چنان که در این دوره، نجف 
اش��رف هیچ گاه آرام نب��ود و در همه س��طوح و عرصه ها 
فعالیت و تحرک در آن به چشم می خورد. نجف از نخستین 
شهرهای عراق بود که در آن، روزنامه چاپ و منتشر می شد 
و در ارتباط با حرکت های آزادی خواهانه در ایران و ترکیه 
و مانند آن، عکس العمل نش��ان می داد. اع��الن جهاد علیه 
روسیه که ش��مال ایران را اش��غال کرده بود، موضع گیری 
بر ضد ایتالیا و دفاع از مردم و کش��ور لیبی و نمونه هایی از 
این دس��ت، نشانه آش��کاری بر بیداری فرزندان این شهر و 

حرکت های آزادی خواهانه ضد سلطه آنهاست.
ای��ن مطالب، مقدم��ه ای بود ب��رای بررس��ی یکی از 
بزرگ تری��ن و تأثیرگذارترین حرکت های مردمی ش��هر 
نج��ف در دفاع از مقدس��ات وطنی و ش��عائر دینی، یعنی 
انق��الب 1918م / 1337ق در مقابل اش��غالگران انگلیس. 
پس از سقوط بغداد، انگلستان کوشید تا نیروهای خود را 
در تمام مناطق عراق سازمان دهی و مستقر نماید. موقعیت 
دینی، سیاس��ی و جغرافیایی شهر نجف اش��غالگران را به 
صرافت انداخت تا آن را به مناطق تحت سلطة خود ملحق 
کنند و ب��ا راضی کردن بزرگان و رؤس��ای قبایل و دادن 

جهانگ��رد  گ��زارش  طب��ق 
انگلیسی »لوفتس« در سال 
ح��دود  1853م/1270ق 
پنج تا هش��ت  هزار جنازه از 
مناطق مختلف به ش��هر نجف 
وارد ش��ده اس��ت.31 ورود 
این تعداد جنازه به نجف که 
هر سال بر شمار آن افزوده 
متعددی  شغل های  می شود،  
را به وج��ود م��ی آورد. نقل 
جنازه ها و تجهیز و دفن آنها، 
نیز س��اختن قبر و رسیدگی 
ب��ه همراهان میّ��ت، اعمالی 
اس��ت که درآمد بسیاری به 
احتیاجات  و  م��ی آورد  دنبال 
بسیاری را برطرف می سازد.
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پول ه��ای هنگف��ت به مردم و نیز افراد صاحب نفوذ، راه را برای رس��یدن به این هدف هموار 
سازند.32 نخس��ت، برای جلوگیری از اتحاد مردم و نیروهای مدافع شهر، نیروهای خود را در 
مناطقی دور از شهر ساکن کردند. اما درگیری بعضی از مدافعان با سربازان هندی که مزدور 
اش��غالگران بودند، سبب شد که متجاوزان وارد شهر ش��وند. ظهر همان روز، یک هواپیمای 
انگلیسی در آسمان نجف ظاهر شد و مدافعان به سوی آن آتش گشودند و این بر انگلیسی ها 

سخت ناگوار آمد و تصمیم به اشغال شهر گرفتند.33
شهر نجف اشرف خود را آمادة رویارویی و ضربه زدن به انگلیسی ها می کرد و »جمعیت 
نهضت اس��المی« با پخش اعالمیه در بین مردم و قبایل ش��هرهای نج��ف و کوفه و فراخوان 

مدافعان مسلح به انقالب بر ضد اشغالگران، فعالیت خود را تشدید کردند.
در ش��ب سه ش��نبه 6 جمادی الثانی س��ال 1336 )19 آذار 1918( عده ای از سراِن جمعیت 
نهضت اسالمی تصمیم گرفتند که »کاپیتان مارشال« را ترور کنند و چنین نیز شد و در پی آن، 
دو سرباز انگلیسی را کشتند، اما در قتل »بالفور« حاکم شامیه و نجف موفق نبودند. انقالبیون 
نجف، به دارالحکومة قدیم هجوم بردند و با خلع س��الح ک��ردن نگهبانان، آن جا را به آتش 

کشیدند.34 
انتظار می رفت که قبایل اطراف نجف، به ندای یاری خواهی انقالبیون پاس��خ مثبت دهند 
و با ارس��ال سالح و امکانات آنان را یاری نمایند، اما چنین نشد و بالفور دستور داد تا شهر را 
محاصره کردند و یک تیپ کامل را به فرماندهی »ژنرال س��اندرز« بر شهر نجف مسلط نمود. 
دروازه  های ش��هر مسدود گردید و از ورود آب آش��امیدنی جلوگیری شد. انقالبیون پس از 
مش��ورت به این نتیجه رس��یدند که باید تا آخرین نیرو مبارزه کنند و تس��لیم نشوند؛ اگرچه 

عده ای در این میان، مصالحه و تسلیم را ترجیح می دادند.
چون محاصره طوالنی ش��د و تش��نگی و گرسنگی بر اهالی ش��هر نجف سخت گردید، 
از متجاوزان خواس��تند تا محاص��ره را پایان دهند و انقالبیون را عفو کنند. انگلیس��ی ها برای 
برداش��تن محاصره ، شروطی گذاش��تند، از جمله: تسلیم ش��دن عوامل قتل کاپیتان مارشال و 
س��ربازان انگلیسی، بدون هیچ قید و ش��رطی؛ پرداخت غرامتی معادل 1000)تفکه( )50000 

روپیه(؛ تسلیم کردن صد نفر از انقالبیون محالت مختلف.
این شرایط در 30 مارس 1918م/1337ق محقق گردید و یازده  نفر در کاروانسرای »حاج 

محسن شالش« در کوفه اعدام شدند و 123 نفر را هم از نجف به هند تبعید کردند.35
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ادامة انقالب
شکس��ت انقالب نج��ف در س��ال 1918م/1337ق به 
معنای مح��و تفکر آزادی خواهی و سلطه س��تیزی از ذهن 
آزادگان و فرزان��گان نبود؛ بلکه حرکت تازه آغاز ش��ده 
ب��ود و این تفک��ر، روزبه روز، ی��اوران و پیروان بیش��تری 
پی��دا می ک��رد. انقالب همچون خاکس��تر زی��ر آتش، در 
فرصت های مناس��ب جلوه می کرد و پیوسته شوق شعله ور 

شدن داشت. به نمونه هایی از این موارد اشاره می شود:
نیروهای اش��غالگر انگلیس��ی درصدد بودن��د تا برای 
تحکیم جایگاه خود در عراق، حاکمی دست نش��انده را به 
مردم و اوضاع سیاس��ی عراق تحمیل کنند. در اعتراض به 
این امر، روزنامه های ش��هر بغداد گام اول را برداشتند و با 
اعالمیه ها و آگهی های سیاسی مردم را آگاه کرده و آماده 
می کردند. ش��هر نج��ف، با وجود چاپخانه های س��نگی و 
جدید، بزرگ ترین تأثیر را در انقالب بر عهده گرفت و با 
چاپ و پخش ده ها هزار اعالمیه،  مردم را علیه انگلیسی ها 

به قیام و مبارزه فرامی خواند.36
فت��وای آیت اهلل ش��یخ محمدتقی ش��یرازی که در آن 
آم��ده بود: »بر هر عراقی واجب اس��ت که حقوق خود را 
مطالبه کند؛ البته با آرامش و رعایت خونسردی، ولی اگر 
انگلیس��ی ها از در مقابل حق خواهی آن��ان کوتاه نیامدند، 
می توانند نیروی دفاعی خود را در برابر آن به کار اندازند« 
در ه��زاران نس��خه چاپ و ب��ه دس��ت آزادی خواهان در 
سراس��ر عراق رسانده شد و باعث ش��د تا بسیاری از مردم 
با حق خواهی، انگلیس��ی ها را در فش��ار قرار دهند و سران 

عشایر از همکاری با قوای اشغالگر خودداری کنند.37
در سی ام حزیران سال 1920م/1339ق قوای انگلیسی، 

شهر نجف، با وجود چاپخانه های 
س��نگی و جدید، بزرگ ترین 
تأثی��ر را در انق��الب بر عهده 
گرفت و با چاپ و پخش ده ها 
هزار اعالمی��ه،  مردم را علیه 
انگلیسی ها به قیام و مبارزه 

فرامی خواند.
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»ش��یخ ش��عالن ابوجون«، رئیس قبیلة »ظوالم« را دس��تگیر و زندانی کردند و این بهانه ای شد 
برای حرکتی عظیم و انقالبی که با همکاری مردم و عش��ایر و قبایل مختلف علیه انگلیسی ها 
صورت گرفت. چون خبر این شورش به نجف رسید، مردم نظامیان انگلیسی را از شهر بیرون 
کردند و نجف پایگاه اصلی انقالبی دوباره گردید و این مرکزیت تا پایان قیام ادامه داش��ت. 
این حرکت ها در شهر و جبهه های مختلف واقع می شد که گاه با شکست و عقب نشینی همراه 
بود و گاه با پیروزی. س��رانجام ش��یوة مکر و فریب انگلیسی ها که از انواع خیانت ها و ستم ها 
بهره می گرفت، کار را به نفع س��لطه گران پایان داد و انقالب پیش از رس��یدن به هدف نهایی 

خود، شکست خورد.38 
نمون��ة دیگر، انتخابات مجلس مؤسس��ان بود که چون حکومت وقت، به پیش��نهادات و 
ش��روط بزرگان و علما وقعی ننهاد، در اجرای انتخابات، مش��کل اساسی و سختی پیش آمد. 
علم��ای نجف، متحد با س��ران گروه های انقالبی و جنبش های وطن��ی، انتخابات را تا تمکین 
دولت در مقابل خواس��ته ها و شرایط آنها، ممنوع کردند و جمعیت علمی نجف فتوایی بدین 
عبارت صادر کرد: »ش��رکت در انتخابات جایز نیس��ت و هر که رأی بدهد، از دایرة اس��الم 
خارج ش��ده است«. این فتوا با تأثیر فراگیر خود، انتخابات را در بیشتر شهرهای عراق متوقف 

ساخت.39
ش��هر نجف هم ص��دا با آزادی خواهان عراق، نقش��ی ب��زرگ در بی تأثیر ش��دن و الغای 
معاه��دات و قراردادهای ظالمانه، ضدمردمی و ضددینی داش��ت. علما در تأیید حرکت های 
ضدنظ��ام، با تلگراف های متعدد ب��ه حاکمان وقت، در ایجاد تغییرات و تحوالت در س��طح 
وزارتخانه ها و مجالس کوشش بسیار می نمودند که ثمربخش نیز بود. موضع گیری در معاهدة 
1930م/1349ق، تأیید و تحکیم حرکت انقالبی و عمومی س��ال 1941م/1360ق، مشارکت 
در جنبش سال 1948م / 1368ق، نقش بارز در انتفاضه سال 1952م / 1372ق، به راه انداختن 
تظاهرات اعتراضی علیه »پیمان اس��تعماری بغداد« در سال 1954م/1374ق، پیش گام بودن در 
معرکة مقابله با دومین تجاوز به مصر در س��ال 1956م/1376ق، نمونه های دیگری اس��ت از 

نقش پویا، زنده و حیاتی نجف اشرف در تحوالت تکاملی عرصه های سیاسی عراق.
حرکت های ضداستعماری مردم عراق، به ویژه شهرهایی چون نجف و کربال چندان ادامه 
یافت که س��رانجام در سال 1958م/1387ق با تقدیم هزاران شهید و مجاهدت بی نظیر مردم، 
به پیش گامی رادمردان دینی و وطنی، به ثمر نشس��ت و مردم عراق پس از سال ها زیستن زیر 
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س��لطة بیگانگان، طعم آزادی و رهایی را چش��یدند.40 از آن روزگار تاکنون، نجف در چشم 
ایش��ان، تکیه گاهی محکم برای حرکت های انقالبی در عراقی و پش��تیبانی قابل اعتماد برای 

جنبش های ضدسلط در همة کشورهای عربی به شمار می رود.
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