
استاد حسین علی محفوظ )1344 - 1430ق( ادیب و پژوهشگر عراقی و از دانشمندان به نام شیعه 
اس��ت. خاندان وی در علم و فقاهت در عراق و لبنان شناخته شده بودند. او تحصیالت عالی را در 
عراق آغاز کرد و سپس به ایران آمد و دانشنامه دکتری خود را در رشته ادبیات فارسی از دانشگاه 
تهران گرفت. حسین محفوظ در بسیاری از کنگره های علمی، ادبی و شرق شناسی شرکت جست 
و در کنگره هزاره شیخ مفید در قم، در فروردین 1372 شمسي و پس از آن در همایش کتاب سال 
والیت در قم حضور یافت. او کتابخانه معتبري در کاظمین بنیاد نهاد و ده ها اثر مکتوب از وی بر جای 
مانده است. در دهمین دوره کتاب سال والیت، از تالش هاي برجسته استاد محفوظ تقدیر شد.  این 

نوشتار، ترجمه ای از مقاله وی مندرج در موسوعه عتبات مقدسه است که تقدیم می گردد.

نگاهی به نجف اشرف
 در سال 1356ق )1935م(
حسین علی محفوظ / مترجم: حسین ریحانی
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درآمد
نجف اشرف که بر باالی یک بلندی قرار گرفته و زمینی 
ش��نی و نرم دارد، از دو جهت شمال و شرق، بر سرزمینی 
به نام »وادی السالم« س��ایه افکنده؛ جایی که مملو از قبور 
مؤمنین و بزرگانی  است که در آن جا خفته اند و تعدادشان 
از صدها هزار گذشته است. گنبد طالیی حرم امیر مؤمنان 
علی7 چشم هر مس��افری را از دور نوازش می دهد. این 
گنبد زّرین، به قدری جالل و جبروت و هیبت دارد که در 

رفعت و واالیی، شانه به شانه آسمان ایستاده است.
نجف سرزمینی با قدمت چندهزار سال، اعتبار و شهرت 
عالم گی��رش از وقتی بود که مولی الموّحدین قدم مبارک 
خوی��ش را بر این س��رزمین نهاد و پیکر آس��مانی اش در 
این تربت به امانت س��پرده شد و این خاک، تمام قدس و 

برکت خویش را مرهون این مرد آسمانی است.
مرقد مطّه��ر امیر مؤمنان7 ده ها س��ال مخفی بود تا از 
تعّرض و سوء قصد خوارج ایمن باشد؛ امّا در دوره امامت 
امام صادق7 توسط ایشان آشکار گردید و سیل خروشان 

ارادتمندان حضرتش را به سوی خود کشاند.
این حرم در قرن چهارم هجری به اوج شکوه و عظمت 
خود رس��ید. »عضدالدوله بُویهی« در جمادی االول س��ال    
371 قم��ري )برابر با 981م( این حرم مطهر را زیارت کرد 
و برای اس��تحکام بنا و نوسازی قسمت هایی از آن، هزینه 
بسیار صرف کرد. کم کم صاحبان صنایع و ِحَرف خود را 
به این س��امان رس��اندند و عمران و آبادی و پیشرفت را با 

خود به ارمغان آوردند.

نجف س��رزمینی ب��ا قدمت 
اعتب��ار و  چنده��زار س��ال، 
ش��هرت عالم گیرش از وقتی 
مولی الموّحدی��ن  ک��ه  ب��ود 
ق��دم مب��ارک خوی��ش را بر 
این س��رزمین نه��اد و پیکر 
آس��مانی اش در ای��ن تربت 
به امانت س��پرده شد و این 
خ��اک، تمام ق��دس و برکت 
خویش را مره��ون این مرد 

آسمانی است.
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با رونق نسبی اقتصادی و فراهم شدن اندک امکانات مادی، نوبت طالبان علم و فضیلت بود 
که راهی این دیار شوند. رونق علم در این شهر به جایي رسیده است که امروزه نجف اشرف 
در عراق را با االزهر شریف در مصر مقایسه می کنند. دانشگاه االزهر سالیان مدیدی در دست 
ش��یعیان فاطمی بود که آن را »جامعة  الزهرا« مي خواندند؛ اما با مسلط شدن اهل سنت بر این 

دانشگاه، آن را االزهر نامیدند.
هر س��ال تعداد چشم گیري از فضال و علما و صاحبان فکر و اندیشه، با درجه اجتهاد از این 
ح��وزه بزرگ علوی فارغ التحصیل می ش��وند؛ کوله باری از علم و تقوا با خود برداش��ته و به 

شهرهای شان بازمی گردند و سّکان دار هدایت مردم و تربیت ایشان می گردند.
هوای نجف در تابستان گرم و سوزان و در زمستان سرد و شکننده است. در تابستان ها مردم 
از حرارت شدید آفتاب، به سرداب ها پناه می برند؛ سرداب هایی که متوّسط عمق شان 20  متر 

است. برخی از مردم نیز به باغاتی که در فاصله دو کیلومتری نجف است، می روند.
جمعیت نجف در س��ال 1356 قمري نزدیک به پنجاه هزار نفر بوده است. خیابان هایی منظم 
و بناهای��ی زیبا و مرتفع، بازارهایی عریض و پاکیزه، به ویژه بازار بزرگ که از دیوار ش��رقی 
شهر تا صحن علوی کشیده شده است. این بازار اصلی در یک خط مستقیم قرار گرفته و هر 
کس که در کنار دیوار ش��هر بایس��تد، در انتهای بازار، حرم مطهر امیرمؤمنان7 را به آساني 

خواهد دید. 
در آن س��ال ها س��ه مدرسه دولتی و سه مدرس��ه خصوصی و تعداد بس��یاري مدرسه دینی 
و مس��جد در نجف وجود داشت. در بیش��تر خانه ها مقبره های خصوصی )خانوادگي( وجود 

داشت و در بیشتر آن ها بزرگانی از اهالی علم و فضیلت آرمیده بودند.
آنچه در آن سال ها موجب نگرانی مردم بود، دوری نجف از فُرات و کم آبی این شهر بود؛ 
در حالی که آب الزمه آبادانی و حیات اس��ت. ب��رای جبران این کم آبي، کانال  های فراوانی 
برای رساندن آب به شهر حفر شد؛ ولی این مقدار جواب گوي مردم نجف نبود، چه رسد به 
زائرین این بارگاه نورانی و مس��افرین. آمارهای رسمی حکایت از آن دارد که متوسط تعداد 
زائرین نجف در س��ال، بیش از نیم میلیون نفر بوده اس��ت. در تاریخ داستان ها و حکایت های 
فراوان و عجیبی از کوش��ش ایرانی ها برای آب رس��انی به نجف و روستاهای اطراف آن نقل 
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ش��ده است که سرانجام این تالش ها در سال 1356 قمري 
به ثمر نشس��ت و آب آش��امیدنی از طریق لوله کش��ی، از 

کوفه تأمین شد.
محمدحسین خان، صدراعظم فتحعلی شاه در سال 1232 
قم��ري ب��رای مقابله با حمل��ه وّهابی ها به نجف اش��رف، 
گرداگرد این ش��هر دیواری کشید که البته بارها به منظور 
توسعه شهر، این دیوار تخریب و بازسازی شد. البته امروزه 
هیچ اثري از آن نیس��ت. این دی��وار چهار دروازه اصلی با 
نام های مختلف داشت. دروازه ای به کوفه باز می شد به نام 
»دروازه کبیر«؛ دیگری به کربال باز می ش��د به نام »دروازه 
صغیر«؛ س��ومی به باغات باز می شد به نام »دروازه ثلمه« و 
درب چهارم »ُحَویش« نام داش��ت. کسی که از باال به این 

دیوار مي نگریست، آن را به شکل شیری خفته می دید.
ش��هر نجف نام هاي دیگ��ری نیز دارد؛ مثل »مش��هد« یا 
»غرّی«. این شهر را نجف نامیدند، چون در مکان مرتفعی 
قرار گرفته و نجف در لغت به معنای زمین مرتفع آمده است. 
به آن مش��هد می گویند، چون مرقد امیرمؤمنان علی7 در 
آن جا واقع شده و به طور کلی مراقد اهل بیت: را مشاهد 
مش��ّرفه و مش��هد می نامند. امّا علت نام گذاری به غرّی نیز 
این اس��ت ک��ه خاک این س��رزمین مایل به رنگ س��فید 
اس��ت و غرّی در لغت به معنای درخش��نده و سفید است. 
یاقوت حموی نیز در »معجم  البلدان« حکایتی درباره علت 
نام گ��ذاری نجف ب��ه غرّی نقل می کند. ن��ام دیگر نجف 
»ذکوات بیض« اس��ت. این نام گذاري به سبب مجاورت با 

کوهی به همین نام بوده است.

محمدحسین خان، صدراعظم 
فتحعلی ش��اه در سال 1232 
قمري ب��رای مقابل��ه با حمله 
وّهابی ها به نج��ف، گرداگرد 
این ش��هر دیواری کشید که 
البته بارها به منظور توس��عه 
ش��هر، این دی��وار تخریب و 
بازسازی ش��د. البته امروزه 
هیچ اثري از آن نیست. این 
دیوار چه��ار دروازه اصلی با 

نام های مختلف داشت.

هوای نجف در تابستان گرم 
و سوزان و در زمستان سرد و 
شکننده است. در تابستان ها 
مردم از حرارت شدید آفتاب، 
به س��رداب ها پن��اه می برند؛ 
متوّس��ط  ک��ه  س��رداب هایی 
عمق شان 20  متر است. برخی 
از م��ردم نیز به باغاتی که در 
فاصل��ه دو کیلومت��ری نج��ف 

است، می روند.
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در س��ه کیلومت��ری نجف منطقه »ثویه« واقع ش��ده اس��ت. ثویه محلی برای خاک س��پاری 
قریشی ها بوده، اما امروزه متروکه شده و تنها مرقدی که در آن معین و پیداست، مرقد کمیل  

بن  زیاد، یار بامعرفت امیرمؤمنان علی7 است.
مرقد امیرمؤمنان علی7 تقریباً در وس��ط شهر نجف اشرف واقع شده است؛ مرقدی که در 
صحنی مس��تطیل ش��کل قرار گرفته و ش��کوه و عظمت را با عالی ترین جلوه هایش به نمایش 
گذاش��ته است. این حرم شریف در دو طبقه ساخته ش��ده و ارتفاع دیوار آن به 35 متر، طول 
صحن 82 متر و عرض آن 77 متر می باشد. در هر ضلع چهار ایوان است که هرکدام چهارده 
حجره دارد و در هر حجره، دست کم مرقد یکی از بزرگان قرار گرفته است. در طبقه دوم نیز 

حجره ها و ایوان ها به همین شکل ساخته شده اند.
تمام کف صحن از مرمر س��فید پوش��یده شده و دارای پنج درب اس��ت. دیوار با کاشی و 
آجر تزئین ش��ده است. در حواشی باالی دیوار، آیات قرآن با خط بسیار زیبایی نگاشته شده 

و خودنمایی می کند.
در ضلع شرقی حرم، ایوان طال قرار گرفته که 40 متر ارتفاع و 45 متر عرض دارد و مسقف 
اس��ت. در دو طرف ایوان طال دو گلدسته قرار دارد که برخالف سایر گلدسته ها که پایه  شان 
در پش��ت بام اس��ت، این گلدس��ته ها تا زمین صحن دیده مي ش��وند و هر کس که وارد حرم 
می شود، با دیدن این ایوان و گلدسته ها ابّهت و در عین حال مظلومیت امیرمؤمنان7 را کاماًل 

احساس می کند و گویی در و دیوار بر مظلومیّت حضرت می گرید.
نادرش��اه در سال 1156 قمري ایوان و گلدس��ته ها را طالکاري کرد. از این رواق کوچک 
می توان به رواق اصلی مس��قف وارد ش��د. دیوارها و سقف آیینه کاری شده است. این رواق 
دارای چهار درب است که دو درب نقره کاری شده به نام های »کبیر« و »مراد« و دو درب از 

چوب ساج است به نام  »باب  الرحمه«.
ش��ب ها تا صبح، شمع ها و گردسوزها روشنند. دیوار داخلی رواق با کاشی منقوش پوشیده 

و آیینه کاری شده و زمین هم با مرمر آبی کف پوش است.
ضریح مقدس در وس��ط رواق اصلی از دو الیه شبکه فلزی ساخته شده؛ یکی از نقره سفید 
که الیۀ بیرونی است و یکی از پوالد که الیه درونی است. شبکه بیرونی، مزین به آیات قرآن، 

همراه با ابیاتی از ابن  ابی الحدید معتزلی در توصیف امیرمؤمنان علی7 است.
در هر یک از پایه های چهارگانه، ستونی از طالی خالص وجود دارد که قطر آن به نیم متر 
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می رسد. چارچوب پوالدین داخلی نیز با چوب مرّصع که 
برخی از آیات قرآن کریم بر آن نقش بس��ته، محکم شده 

است و درون ضریح هم صندوق مطّهر قرار دارد.
باالی ضریح قندیلی با زنجیز طالی خالص آویزان شده 
و گنبدی بزرگ برفراز حرم مطهر ساخته شده که از ابتدا 

تاکنون هشت بار تعویض شده است.1
موزه حرم مطّهر علی7

گنجینه ای ناب از اشیاء نادر و تحفه های کمیاب و جالب 
که حقیقتاً منحصر به فرد است.2

 فهرستی از مهم ترین مدارس دینی نجف
مدرسه صدر، مدرسه شیخ مهدی، مدرسه قوام، مدرسه 
سلمیه، مدرس��ه ایروانی، مدرسه قزوینی، مدرسه بادکوبه، 
مدرس��ه هندی، مدرسه شربیانی، مدرسه حاج میرزاحسین 
خلیلی، مدرس��ه آخوند خراسانی، مدرسه بُخاری، مدرسه 

سیدکاظم یزدی.3
فهرستی از مهم ترین مساجد و تکایای نجف

مسجد شیخ انصاری، مسجد بیت االمیر، مسجد بکتاشیه، 
مسجد ترک، مس��جد جواهری، مسجد سیدهاشم، مسجد 
حنّان��ه، مس��جد خض��راء، مس��جد زین العابدین، مس��جد 
شوشتریه، مس��جد طریحی، مسجد ش��یخ طوسی، مسجد 
عمران، مسجد غرّی، مسجد کاشف  الغطاء، مسجد کمیل، 

تکیه مقام مهدی و تکیه و مرقد هود و صالح.4

در ضلع شرقی حرم، ایوان 
طال قرار گرفت��ه که 40 متر 
ع��رض  مت��ر   45 و  ارتف��اع 
دارد و مس��قف است. در دو 
طرف ایوان طال دو گلدس��ته 
قرار دارد که برخالف س��ایر 
پایه  ش��ان  ک��ه  گلدس��ته ها 
در پش��ت ب��ام اس��ت، این 
گلدس��ته ها تا زمی��ن صحن 
دیده مي شوند و هر کس که 
وارد حرم می ش��ود، با دیدن 
این ایوان و گلدسته ها ابهّت 
و در عی��ن ح��ال مظلومی��ت 
کام��الً  را  امیرمؤمن��ان7 
احس��اس می کند و گویی در 
و دیوار بر مظلومیّت حضرت 

می گرید.

در س��ه کیلومت��ری نج��ف 
منطق��ه »ثویه« واقع ش��ده 
اس��ت. ثوی��ه محل��ی ب��رای 
بوده،  قریشی ها  خاک سپاری 
ام��ا امروزه متروکه ش��ده و 
تنه��ا مرقدی که در آن معین 
و پیداس��ت، مرق��د کمی��ل  
بن  زی��اد، صحاب��ی بامعرفت 

امیرمؤمنان علی7 است.

 پی نوشت ها:
1.  دلیل المحکمة العراقية، ص 95.

2. الدلیل  العراقی  الرسمی، ص 688.
3.  همان، ص 689.

4. موسوعة  النجف  االشرف، ج7، ص 94 � 104.
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