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نگاهیبهکتاب

ّ
المفصلفیتاریخالنجفاالشرف»
«
محمدعلی نجفی ـ عظیم عابدینی

اهتمام مسلمانان به علم رجال و تراجم

با ظهور دین مبین اس�لام ،علوم و فنون رش��د بسیاری یافت؛ به گونهای که از جهاتی میتوان
تمدن بزرگ اس�لامی را بینظیرترین تمدن تاریخ بش��ر تاکنون دانست .از جمله علومی که
در تمدن اس�لامی رشد و ترقی بس��یار یافت و هزاران جلد کتاب در زیرمجموعه آن نگاشته
شد ،علم تراجم و شرححالنویسی است که پيش از هر چیز مدیون سیرهنویسی و علم رجال
اس��ت؛ تا جایی که علم تراجم از جهتی فرع بر علم تاریخ و از جنبهای فرع بر علم س��یره و
رجال است .تنوع بسیار در زمینه تراجمنگاری تا بدانجاست که عالوه بر شرححالهای عام،
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موارد بسياري از شرححالنویسیهای خاص و تکنگاشته
پیرام��ون افراد خاص ،خاندانهای علمی ،ش��خصیتهای
یک مذه��ب یا نژاد یا یک منطقه و ...ایجاد ش��دهاند .از
مشهورترین کتابهایی که درباره شهرهای اسالمی نوشته
ش��ده ،میتوان «تاری��خ بغداد» خطیب بغ��دادی و «تاریخ
دمش��ق» ابنعساکر را (که مجموعهای فراتر از هشتاد جلد
کتاب را در بر میگی��رد) یاد نمود .کتابهایی که عالوه
بر بيان تاریخ و جغرافیا و حوادث آن مناطق ،به شرح حال
دانش��مندان بغدادی و دمش��قی و حتی دانش��مندان دیگر
مناطق��ي که با بغداد و دمش��ق به گون��های مرتبط بودهاند
پرداخته است.
حجم وسیع و چندگونگی مطالب اینگونه آثار باعث
میش��ود که بتوان آنها را یک موسوعه و دایرهالمعارف
تاریخی ،رجال��ی و تراجمی نام نه��اد .ایرانیان نیز در این
زمینهها کارنامه درخش��انی دارن��د و تألیفات و تصنیفات
بسیاری در این محدوده پديد آوردهاند .بهویژه شیعیان از
همان روزگاری که در اقلیت بودند و مانند امروز جمعيت
و قدرت چنداني نداشتند ،تا زمان کنونی ،برای ثبت یاد و
نام بزرگان و مشاهیر خود ،آثاری را در این زمینهها پدید
آوردهاند ک��ه میتوان مواردی چون «طبقات الش��یعه»،
«نامه دانشوران ناصری»« ،طبقات اعالم الشیعه»« ،اعیان
الشیعه»« ،آثار الشیعة االمامیه» و «الذریعه إلي تصانيف
الشيعه» را که بزرگان تش��یع و آثارشان را به خوانندگان
معرفي ميکنند ،برش��مرد .نمونههاي فراوانی از این دست
آثار در «مص ّفی المقال» مرحوم ش��یخ آقابزرگ تهرانی و
نیز کتاب رشک انگیز «الذریعه» ایشان معرفی شده است.

ش��یعیان در زمین��ه تراجم
نویس��ی و ش��رححالنگاری
پیش��ینهای درخشان دارند.
اما یک��ی از موارد و مصادیق
تراجمن��گاری ک��ه مخت��ص
شیعیان است ،نگارش آثاری
پیرام��ون مش��اهد مش��رفه
و عتب��ات مق��دس ش��یعه
اس��ت که میت��وان از آن به
«مشهدنگاری» تعبیر نمود.
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مشهد نگاری

گفته ش��د که شیعیان در زمینه تراجمنویسی و ش��رححالنگاری پیشینهای درخشان دارند .اما
یکی از موارد و مصادیق تراجمنگاری که مختص شیعیان است ،نگارش آثاری پیرامون مشاهد

مش��رفه و عتبات مقدس ش��یعه است که میتوان از آن به «مش��هدنگاری» تعبیر نمود .آشکار
اس��ت که از روزگاران گذش��ته ،و از راههاي گوناگون ،آثاری در زمینه مش��اهد و شهرهای
مقدس ش��یعه نوشته ش��ده که عالوه بر بيان س��یر تاریخی و تطور مزار ائمه و امامزادگان:

به بیان ش��رح حال مشاهیر برخاس��ته از آنجا نیز پرداختهاند .همچنین از این جهت که اغلب
اوقات حوزههاي علمیه ش��یعه در کنار عتبات مقدس اولیای دین بوده ،به بیان مش��اهیری از
ش��یعه که در این ش��هرها درس خوانده یا عهدهدار مرجعیت دینی مردم بودهاند پرداختهشده
است .دیگر اینکه دفن در عتبات مقدس برای شیعیان اولویت داشته؛ لذا مشاهیر تشیع معموال
در مزارات مدفونند و در مش��هدنگاریها به این موضوع نیز پرداخته میش��ود .نجف اشرف
بارگاه مقدس حضرت امیرالمومنین علی 7اس��ت که عالوه بر قداس��ت ذاتی آن مکان ،به

سبب وجود حوزه علمیه هزارساله نجف اشرف که شیخ الطائفه طوسی= آن را بنیان نهاده و
دفن علمای ابرار در اين حرم ،نزد شیعه دارای قداست و ارزش ویژه است.

درباره نجف اش��رف آثار بسیاری نوشته ش��ده؛ بهویژه در این اواخر کتابهاي ارزندهای

چون «ش��عراء الغري»« ،ماضی النجف و حاضرها»« ،تاریخ النجف االش��رف» و «موسوعة

النجف االش��رف» به عالم کتاب هدیه ش��ده اس��ت .اما یکی از مفصلترین و بهترین آثاری
«المفصل» است که در این نوشتار
که اخیرا س��رانجام یافته ،موس��وعه و دایرة المعارفی به نام
ّ
نگاهی گذرا بدان خواهیم داشت.

معرفی کتاب «المفصل»

کتاب «المفصل فی تاریخ النجف االش��رف» پیرامون ش��هر مقدس نجف و رجال و مش��اهیر
مرتبط با این شهر میباشد که در  34جلد و بیش از  12هزار صفحه منتشر شده است .نویسنده

این اثر «دکتر حسن عیسی الحکیم» از ادبا و شخصیتهاي تاریخدان و شرححالنویس عراقی

است .این اثر که در نوع خود از حیث کمیت بینظیر است و از حیث کیفیت نیز در رده نسبتا

برای ز ّوار عتبات عالیات و همچنین روحانیون کاروانهاي

زیارت��ی نیز اث��ری مفید اس��ت .البته این ب��ه معنای خالی
بودن موس��وعه المفصل از نقص نیس��ت؛ اما از این حیث

که کارهای وس��یع و حجیم ،خواه ناخواه خالی از اش��تباه

نیس��تند و با توجه به معیار محمدخ��ان قزوینی در ارزیابی
لغتنام��ه دهخدا ،میتوان نمره قاب��ل قبولی به المفصل داد.
در اینجا برای روش��ن ش��دن آش��نايي خوانندگان با این
موسوعه تراجمی ،در چند بخش ،تصویری از این اثر ارائه

میگردد.

جلد اول تا دهم المفصل

مؤل��ف کتابش را به حض��رت امیرالمؤمنین علی 7هدیه
نموده است .جلد اول کتاب در سال  1427قمري و آخرین

مجلد  6س��ال بعد یعنی س��ال  1433چاپ شده است .ناشر

کتاب «المکتبة الحیدریه» قم اس��ت .نویس��نده در مقدمه
جلد اول مینویس��د در تحقیقي که پیرامون ش��یخ طوسی
و برخی بزرگان حوزه نجف انجام دادم ،عزمم جزم ش��د

تا درباره نج��ف و بزرگان آن اثری خلق کنم و البته پيش

از اتمام کار ،پژوهشه��اي تکنگارانهای پیرامون برخی

قضایای مرتبط با نجف و بزرگان نجف انجام دادم و چاپ
ش��د .به طور میانگین ه��ر جلد از این اث��ر در حدود 400

صفحه اس��ت و مؤلف از منابع متع��ددی ،اعم از مطبوع و

مخطوط برای اثر خود استفاده برده است و در مواردی هم

بر شنيدهها و مشاهدات خود تکيه کرده است.

درب��اره نج��ف اش��رف آث��ار
بسیاری نوشته شده؛ بهویژه
در ای��ن اواخ��ر کتابه��اي
ارزندهای چون «شعراءالغري»،
«ماض��ی النج��ف و حاضرها»،
«تاری��خ النج��ف االش��رف» و
«موسوعه النجف االشرف» به
عالم کتاب هدیه شده است.
امایکیازمفصلترینوبهترین
آثاری که اخیرا سرانجام یافته،
موسوعه و دایرة المعارفی به
«المفصل» است.
نام
ّ
این اث��ر که در ن��وع خود از
حیث کمیت بینظیر است و از
حیث کیفیت نیز در رده نسبتا
خوب��ی ق��رار دارد ،ع�لاوه بر
عالقهمندان به تاریخ و تراجم،
زوار عتب��ات عالی��ات و
ب��رای ّ
همچنینروحانیونکاروانهاي
زیارتی نیز اثری مفید اس��ت.
البته این به معنای خالی بودن
موس��وعه المفص��ل از نقص
نیس��ت؛ اما از ای��ن حیث که
کارهای وس��یع و حجیم ،خواه
ناخواه خالی از اشتباه نیستند
و با توج��ه به معیار محمدخان
قزوین��ی در ارزیاب��ی لغتنامه
دهخ��دا ،میتوان نم��ره قابل
قبولی به المفصل داد.
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خوب��ی قرار دارد ،عالوه بر عالقهمندان به تاریخ و تراجم،
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جل��د اول مختص نجف از عصر پيش از اس�لام تا انتهای عصر عثمانی اس��ت .طبیعتا چون

شهر نجف جزو شهرهای اسالمی است و به اصطالح از محدثات است ،مؤلف در ابتدای این

جلد به برخی مباحث لغوی پرداخته و سپس در رابطه با جغرافیای کوفه و برخی مناطق دیگر
سخن میگوید .نهرهای نجف ،برخی جنگها و غارتهاي روی داده در این شهر ،تعدادی
از نشستهاي مهم این منطقه و مباحثی دیگر در این جلد بیان شده است.

جلد دوم مختص تاریخ مزار و حرم مطهر حضرت علی 7است .نویسنده در بخش اول به

تاريخ بنای مرقد ش��ریف و بخشهاي آن پرداخته و در بخش دوم به بحث زیارت میپردازد

و زیارت ائمه ،:امامزادگان ،سالطین ،ملوک ،امرا و گروههاي اسالمی و عربی و بیگانگان
به همراه آداب و اوقات زیارت و امور مرتبط با اداره مرقد ش��ریف ،اعم از نقابت و خدمه و

خزانهداری از دیگر مطالب این بخش است که با بحث از دفن در روضه مطهر و اعمال خاص
صحن مطهر پایان میپذیرد.

در جلد س��وم که حجمی کمتر از مجلدات س��ابق دارد ،مؤلف از مراقد و مقامات متبرکه

نجف س��خن گفته و پس از بیان مراق��د انبیا و صالحین در فص��ل اول ،مقامات ائمه و مراقد
اهلبیت :و صحابه را يادآور ش��ده و فصل سوم به مساجد ،حسینیهها ،تکایا و  ...اختصاص

دارد .فصل چهارم مختص وادیالس�لام ،بزرگترین قبرس��تان جهان است .این جلد و مجلد
س��ابق از حیث ارزش ترجمه در اولویت قرار دارند و برای زوار نجف اش��رف و روحانیون
کاروانهاي زیارتی مفيد است.

جلد چهارم ویژه تاريخ حوزه علمیه نجف اش��رف از قرن چهارم تا س��دۀ دوازدهم هجری

قمری اس��ت .حوزه از عصر تأس��یس ،س��پس دوره قانونمندی و پس از آن در بخش س��وم
دورۀ ضعف حوزه مورد بحث قرار گرفته و فصل پس از آن به دوره بازس��ازی حوزه نجف

اش��رف در قرن هش��تم اختصاص دارد و در ادامه ،از ش��کوفایی حوزه نجف اشرف در قرن
نه��م و پس از افول حوزه حله س��خن گفته میش��ود .در قرن يازدهم نزاع سیاس��ی و فکری

وس��یعی بی��ن دو دولت عثمانی و صف��وی روی میدهد که باعث افزای��ش مهاجرت علمای
ش��یعه به حوزه نجف اش��رف ش��ده و در همین قرن ،جریان اخباری ظه��ور میکند و طبیعتا
در حوزه نجف اش��رف هم اثر میگذارد .مؤلف در این بخش نیز به مانند فصول پيش��ين ،به

پرداخت��ه و در فصل هفتم ک��ه مفصلترین فصل این جلد

است و به قرن دوازدهم اختصاص دارد ،از غلبه اصولیها

بر اخباریها یاد میشود.

جلد پنجم موس��وعه ب��ا عنوان فرعی «مدرس��ة النجف

االش��رف فی عصر التجدید» پیرام��ون حوزه علمیه نجف
در قرن س��يزدهم است .نگارنده در این جلد مینویسد که

حوزه نجف در این عصر ،به عنوان رهبر فکری جهان تشیع

شناخته ميشود .زعامت فقهی ،اصولی ،معرکه الخمیس،
نشست بالغی ،معرکه طاعونی و قفطانی و مناسبات ادبای

در جلد سوم که حجمی کمتر
از مجلدات س��ابق دارد ،مؤلف
از مراق��د و مقام��ات متبرک��ه
نجف سخن گفته و پس از بیان
مراقد انبیا و صالحین در فصل
اول ،مقام��ات ائم��ه و مراق��د
اهلبیت :و صحابه را يادآور
شده و فصل سوم به مساجد،
حسینیهها،تکایاو...اختصاص
دارد .فص��ل چه��ارم مختص
وادیالس�لام ،بزرگتری��ن
قبرستان جهان است.

نجف با ادبای دیگر ش��هرهای عراق ،همچنين شرح حال

بیس��ت تن از اعالم امامیه که تمام یا اغلب دوران نش��اط
علمی خود را در قرن  13گذراندهاند ،از مباحث این مجلد

اس��ت که با عالم��ه بحرالعلوم آغاز ش��ده و به مال محمد
ایروانی ختم میشود .نویس��نده در اين ميان از سید جواد
عاملی ،شیخ جعفر کاشفالغطاء ،میرزای قمی ،شیخ احمد
احسایی ،مال مهدی نراقی ،شیخ حسین نجفي ،شیخ حسن

کاش��ف الغطاء ،صاحب جواه��ر ،محمدجواد مال کتاب،

ش��یخ انصاری ،مال علی خلیلی ،سید حسین کوهکمری،
سید مهدی قزوینی و ...سخن میگوید.

نیم��ه دوم کتاب ب��ه خاندانهاي علمی مش��هور نجف

اختص��اص دارد .خاندانهایی چون :ازری ،اعس��م ،امین،

انصاری ،بحرالعلوم ،بالغی ،جزایری ،جواهری ،حسانی،

جصانی ،حکیم ،حلو ،حویزی ،حیدری ،خاقانی ،خرسان،

خلیلی ،خنفر ،زین ،شراره ،شرقی و. ...

جل��د پنج��م موس��وعه ب��ا
عنوان فرعی «مدرسه النجف
االش��رف فی عصر التجدید»
پیرامون حوزه علمیه نجف در
قرن سيزدهم است .نگارنده
در ای��ن جل��د مینویس��د که
ح��وزه نجف در ای��ن عصر ،به
عنوان رهبر فکری جهان تشیع
شناختهميشود.زعامتفقهی،
اصول��ی ،معرک��ه الخمی��س،
نشستبالغی،معرکهطاعونیو
قفطانی و مناسبات ادبای نجف
با ادبای دیگر شهرهای عراق،
همچنين ش��رح حال بیس��ت
ت��ن از اعالم امامیه که تمام یا
اغلب دوران نشاط علمی خود
را در قرن  13گذراندهاند ،از
مباحث این مجلد است.
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جلد شش��م بیش��تر ادامه مبحث ناتمام جلد  5اس��ت و به خاندانهاي علمی نجفی یا ساکن

نجف اختصاص دارد و در نیمه دوم این جلد ،از بزرگان س��ادات و غیرس��ادات سخن گفته

میش��ود .خاندانه��اي عاملی ،طریح��ی ،طالقانی ،فتون��ی ،فحام ،قزوینی ،کاش��ف الغطاء،
محیالدین ،مش��کور ،مغنیه ،مظفر ،آل یاسین ،مال کتاب ،بهبهانی و ...به همراه سادات علوی
که به رضوی ،موس��وی ،حسنی و حسینی مش��هورند و به یک خاندان منتسب نگشتهاند و نیز
افرادی که به نجفی و غروی و مش��هدی معروف ش��دهاند ،ولی از ش��هرهای دیگر به نجف

آمدهاند و نجفی نیس��تند ،در این جلد به صورت مختصر و مفید معرفی ش��دهاند .این جلد به
همراه جلد پيشين ،از بهترین مجلدات موسوعه المفصل قلمداد میگردد.

نویسنده در جلد هفتم وارد قرن  14قمری میشود و پس از بيان مطالبی پیرامون اخباریگرایی

و اجتهادمحوری و اموری در رابطه با منبر و شعر و ادب تعدادی از شعرا ،وارد بحث مرجعیت
ِ
ترتیب تاریخ وفات از میرزای رشتی (متوفای
در این دوران طالیی حوزه نجف میشود که به

1312ق) آغاز نموده و با س��ید مهدی ش��یرازی (متوفای 1380ق) ختم شده است .شرح حال
مراجع��ی چون محمدحس��ن مامقانی ،میرزا حس��ین خلیلی ،آخوند خراس��انی ،س��ید مهدی

حیدری ،سید کاظم یزدی ،میرزای نائینی ،آقاضیاء عراقی ،سید ابوالحسن اصفهانی ،تعدادی
از مش��اهیر خاندان کاش��ف الغطاء و ...در اين بخش آمده اس��ت .مؤلف مینویسد که حوزه

نجف در این عصر وارد دوره جدیدی میشود.

در جلد هشتم نویسنده پس از یک مقدمه و بيان رابطه نجف با حکومت عصر ،از مراجع شیعه

در دوران معاصر س��خن میگوید و به طور خاص به مرجعیت ش��یعه در آخرین دهه هزاره دوم

میالدی یعنی  1990-2000پرداخته و بیشترین مباحث این جلد مختص همین موضوع است .البته
از بیان مطالبی که پس از سال  2000روی داده نیز پرهیزی ندارد .حضرات آیات :سید عبدالهادی
شیرازی ،سیدمحسن حکیم ،شیخ عبدالکریم زنجانی ،سید ابوالقاسم خوئی ،امام خمینی ،شهید

صدر ،سیدعلی سیستانی ،سیدمحمد سعید حکیم ،شیخ بشیر نجفی و عدهای دیگر ،از کسانیاند

که در این جلد گزارشی از شرح حال علمی ،سیاسی و اجتماعیشان ارائه شده است.

در جلد نهم باز هم به بزرگان و مش��اهیر حوزوی نجف میپردازد و از بزرگان اواخر قرن

 19میالدی و ابتدای قرن بیستم در بخش اول این جلد سخن گفته و در بخش دوم از مشاهیر

بخش پاياني ،از بزرگان تشیع در فاصله زمانی  1921-1958یاد میکند .برخی احواالت سید

محمد فشارکی ،محدث نوری ،شیخ محمود ذهب ،سید سعید حبوبی ،محمدعلی چهاردهی،

محمدعلی ش��اهعبدالعظیمی ،عالمه بالغی ،اس��داهلل زنجانی ،س��ید حس��ن صدر ،محمدرضا
اصفهانی ،محمد حرزالدین ،س��ید حسین قمی ،ش��یخ جعفر نقدی ،سید محسن امین عاملی،

سید جمال گلپایگانی و عدهای دیگر را در این جلد میتوان خواند.

در جلد دهم مؤلف به مش��اهیر نجف اش��رف در فاصله زمانی س��ال  1958تا  2000میالدی

میپردازد و اس��تدراک مختصری ه��م در این مجلد وجود دارد که  22ش��خصیت را معرفی
نموده که ش��رح ح��ال آنها نيامده ب��ود .محمدعلی اردوب��ادی ،محمدرضا مظف��ر ،هبهالدین
شهرس��تانی ،آقابزرگ تهرانی ،عبدالرزاق مقرم ،س��یدجمال گلپایگانی ،س��ید حسن خرسان،

مرتضی فیروزآبادی ،جعفر بحرالعلوم ،سید یوسف حکیم ،عبدالحسین مظفر ،شیخ محمدمهدی

شمسالدین و سید محمدتقی حکیم برخی از افراد معرفی شده در این مجلد هستند.
جلد یازده تا بیست

مؤلف المفصل در جلد یازدهم موس��وعه خود ،از ارتباطات حوزه نجف اشرف با حوزههاي

علمیه دیگر مناطق عراق (بغداد ،کربال ،کاظمین ،س��ماوه ،کوت ،حله ،دیوانیه ،موصل و)...

س��خن گفته و خاندانهاي علمی مناطق عراق ،چون فرطوسی ،حوالوی ،جمالالدین ،مظفر،
حلو ،سودانی ،طریحی ،صافی ،محفوظ ،کاظمی و برخی بزرگان آنان را یاد کرده است .البته
ناگفته نماند که اين ارتباطات در این مجلد به ارتباطات دوران معاصر حوزهها مربوط اس��ت
و به ارتباطهاي سدههاي گذشته نمیپردازد.

جلد دوازدهم به گونهای ادامه جلد یازدهم است و به ارتباطات حوزه علمیه نجف با حوزه

دیگر س��رزمينهاي عربی اس�لامی چون مصر ،شام ،شرق عربس��تان و بحرین پرداخته است.

نویس��نده در نیمه دوم این جلد به واکنش حوزه نجف به تحوالت و حوادث جهان اسالم ،از
جمله تأیید مشروطه عثمانی ،پشتیبانی از مشروطه ایران ،دفاع از حرکتهاي ضد استعماری و
حمایت از ایران ،تونس ،فلسطین ،لیبی ،مصر و الجزایر و ...پرداخته است.
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تش��یع نج��ف در فاصله  1900-1914و در بخش س��وم علمای نج��ف از  1914-1920و در
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در جلد س��یزدهم نیز همین موضوع یعنی ارتباط حوزه نجف ب��ا یکی دیگر از مناطق مهم

اس�لامی ،یعنی ایران را به شکلی جالب ادامه میدهد .در قسمتهایی از این موسوعه ،گویی
تعص��ب عربی مؤل��ف را فرا گرفت��ه و وی از خلیج هم��واره فارس با عن��وان جعلی الخلیج

ا.ل.ع.ر.ب.ی یاد میکند(مثال در جلد  ،12ص )314که شایس��ته بود وزارت ارش��اد ،از این
کار جلوگيري کند .این جلد اگرچه عنوان فرعی «صالت النجف االشرف بالحوزات العلمیه

فی العالم االسالمی» را داراست و به حوزههاي افغانستان ،پاکستان و هند و مشاهیر این نواحی
میپردازد ،ولی بیش از همه به بیان علمای ایرانی برجستهای که در نجف تحصيل کرده یا در
این مکان ساکن شده و مدفون گشتهاند ،اختصاص دارد .مؤلف در  22بخش به بزرگان امامیه

ایرانیتبار پرداخته و هر بخش را به یک یا چند منطقه از ایران اختصاص داده و مبسوطترین
بخش به علما و مش��اهیر قم مربوط اس��ت .کاری که نویس��نده در این جلد انجام داده ،حتی
توسط اغلب نویسندگان مناطق ایران نیز انجام نگرفته است.

جل��د چهاردهم با عنوان ثانوی و فرعی «المجالس و النوادی العلمية و االدبية» از مجالس و

نشستهاي علمی و ادبی خاندانهاي علمی نجف سخن گفته است .میدانیم که نقل مجالس

نجف ،حتی مجالس ختم و محافل عزا ،بحث علمی و انش��اد و انشاي شعر بوده است و یکی
از دالیل این امر ـ به تعبیر اس��تاد ما آیتاهلل جوادی آملی ،به نقل از آیتاهلل ش��یخ محمدتقی

آملی ـ غیر همزبان بودن اغلب س��اکنان حوزه نجف اش��رف با مردم ش��هر نجف میباش��د؛

برعک��س حوزه علمیة بزرگ قم که اغلب حوزویان ،همزبان مردمان قماند و همین همزبانی،
از ام��ور کاهنده مجالس و مباحث علمی اس��ت .کت��اب با مجلس مش��هور و معروف میرزا

مهدی خراسانی(فرزند بزرگ آخوند خراسانی) آغاز میشود و از مجالسی چون بحرالعلوم،

جمالالدی��ن ،حکیم ،خاقانی ،آلصاف��ی ،خلیلی ،آلطالقانی ،آلقزوین��ی ،آلمحیالدین و

آلیاسین یاد شده و برخی ماجراهاي جالب این مجالس هم بیان میشود .در اواخر کتاب نیز

شرح حال  25شاعر که مؤلف به مجالس خاص آنان دست نیافته ،آمده است.

جلد پانزدهم اس��تمرار و ادامه مباحث جلد  14است و به نشستهاي ادبی و علمی که بین

ادب��ا و فرهیختگان عراقی برپا میش��ده ،اختصاص دارد و از گ��روه متجددین و نوگرايان در
برابر س��نتگرایان یاد شده و نشان داده اس��ت که اینان نيز به مانند نوگرایان و سنتخواهان

ایرانی که از قرنها پيش در زمینه تجدد در عرصه ش��عر و ادب ،سبک هندی و بحث مکتب
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بازگش��ت تا زمان مش��روطه و پس از آنکه شعر نو ،آزاد
و س��پید و بازیهاي دیگر رایج میش��ود غالبا اصطکاک

داش��تهاند .گروههاي ادبی که نشس��ت داش��تهاند ،باز هم
مانند ایرانی��ان ،ولی با دامنهای وس��یعتر در محافلی چون

قهوهخانهه��ا ،منازل ،مدارس علمی و دانش��گاهی ،صحن
مطه��ر علوی ،مجال��س عزای ب��زرگان و دیگ��ر جاهای
معمولی و خاص به داد و ستد علمی و ادبی میپرداختهاند.

مناس��بتهاي ایجاد کننده این نشستها گاه جالب و بعضا
مضحک اس��ت؛ مثال بازگشت یک مس��افر یا آمدن یک

مهمان ،دزدی از منزل یک ش��خص ،تهمت ادبی به یک

فرد ،مس��ابقه جواب یا اس��تقبال یا تخمیس اشعار دیگران

و در زمینهها و موضوع��ات گوناگونی چون ادبی ،دینی،

اجتماعی و...

قرن  12تا  14قمری از درخش��انترین ادوار ادب و شعر

تش��یع و عراق است .در این روزگار شاعرانی پديد آمدند
که همطراز و گاه برتر از بزرگترین ش��عرای تمام تاریخ

ش��عر عرب بودهاند؛ ام��ا به تعبیر عالمه امی��ن عاملی اینان
به عل��ت تأخر زمانی ،کمتر مورد توج��ه بودهاند و گویی
قدیمی بودن و در جمله اسالف قرار داشتن ـ که به خودي
خود ،مزیت و حس��ن نیس��ت ـ یک مزیت است که به این

شاعران برجسته توجه وافی و کافی نمیشود:
در سخن از عرفی و طالب ندارد کوتهی

عیب صائب این ب ُ َود کز جملۀ اسالف نیست

نویس��نده در بخشهای��ی از ای��ن جلد ،عالوه ب��ر بيان

نشس��تهاي ش��عرای نجفی ،به نشس��تهاي مشترکی که
ادبای نجف با ادبای دیگر ش��هرهای عراق و حتی با ادبای

نویس��نده در بخشهای��ی
از ای��ن جلد ،ع�لاوه بر بيان
نشستهاي ش��عرای نجفی،
ب��ه نشس��تهاي مش��ترکی
ک��ه ادب��ای نج��ف ب��ا ادبای
دیگر ش��هرهای عراق و حتی
ب��ا ادب��ای دیگ��ر کش��ورها ـ
از جمل��ه لبن��ان و مص��ر ـ
داش��تهاند اشاره کرده و در
بخشی هم به مساجالت و ر ّد
و ابرامهاي طرفینی که ميان
ادبا و ش��عرا با هم ،یا با فقها
و علما درگرفته میپردازد.
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دیگر کش��ورها ـ از جمله لبنان و مصر ـ داش��تهاند اشاره کرده و در بخشی هم به مساجالت و

ر ّد و ابرامه��اي طرفینی که ميان ادبا و ش��عرا با هم ،یا ب��ا فقها و علما درگرفته میپردازد و در
این بخش که از خواندنیترین قسمتهاي کتاب است ،نزديک به صد نمونه را بیان میکند.

این مباحث ادیبانه نش��انگر وس��عت فوقالع��اده مباحث ادبی و ش��عری در مجامع و ردههاي
گوناگون طبقات جامعه خاص و عام نجف و عراق اس��ت و توانایی آنان در بداههپردازی و

خلق ظرافتهاي ادیبانه را نمایش میدهد.

نویس��نده در جلد ش��انزدهم دای��رة المعارف خود ،ب��ه نهادهای آموزش��ی و تربیتی نجف

میپ��ردازد و در مح��ور اول به بحث از م��دارس حوزوی و در مح��ور دوم به مجالس وعظ
و خطابه پرداخته و محور س��وم را به نهادهای آموزش��ی جدید اختصاص داده و در پايان ،از

دانش��گاه و مراکز آموزش عالی س��خن میگوید .در بخش اول  62مدرسه و نهاد حوزوی با
ذکر مؤسسین و برخی اساتید و شاگردان معرفی شده که البته جا داشت مفصلتر بیان شوند.
در محور دوم که مفصلترین بخش کتاب است ،بسیاری از خطیبان و واعظان معرفی شدهاند
که ش��رح حال اغلب آنان مختصر و برخی (همچون ش��یخ محمدعلی یعقوبی) بسیار مفصل

بیان ش��ده اس��ت .البته برخی که در این بخش به عنوان خطیب و واعظ معرفی شدهاند ،اساسا

واع��ظ و خطیب نبودهان��د .در انتهای این بخش هم از برخي وع��اظ و خطبای زن ،مانند مال
وحیده نام برده شده است.

جلد هفدهم مختص تاریخ روزنامهنگاری در نجف و ش��رح حال مش��اهیر روزنامهنگاری

نجف است .میدانیم که اوج دوران روزنامهنگاری نجف ،به زمان مشروطه و با پشتیبانی امثال
آخوند خراس��انی بوده اس��ت .در این جلد از مجالت و روزنامههاي مشهور قرن بیستم نجف

همچون الغری ،النجف االش��رف ،درة النجف ،العلم و ...که به فارس��ی یا عربی منتشر شدهاند،

یاد شده و از نویسندگان عرصه روزنامهنگاری نجف و مشاهیری چون هبة الدین شهرستانی،

جعف��ر الخلیلی ،مهدی الجواهری و ...یاد ش��ده و از افرادی چ��ون مال محمد محالتی که در

تکوین امر روزنامهنگاری نجف بس��یار مؤثر بودهاند ،به اختصار یاد شده و برخی گمنامان با
تفصیل بسیار بیشتر معرفی شدهاند.
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اح��وال گروهها و مؤسس��ات علمی ،ادب��ی و اجتماعی

نج��ف در قرن بیس��تم را در مجلد هجده��م المفصل باید

جس��ت .این جلد با جمعیت اخوان الصفا آغاز شده و بیان
میشود که عدهای از روشنفکران آن را بنا نهادند .برخی
از گروههاي معرفی ش��ده در این بخش ،سیاسی و برخی

علمی یا ادبی یا فرهنگی و بس��یاري مذهبی و در مواردی

مختل��ط بودهان��د .نادی الغ��ری ،جمعیة التحری��ر الثقافی،
جمعیة الق��رآن الکریم ،هیئة الش��عراء الحس��ینیین ،اتحاد

النس��اء ،جمعیة المؤرخین از جمله این جمعیتها هس��تند

و در مواردی انس��ان را به یاد گروههاي ربعه و خمس��ه و
سبعه ایران میاندازند .در پايان این جلد به برخی گروهها
و ادارات دهه اول سده کنونی هم اشاره شده است.

احمد امین مصری کس��ی اس��ت که تهمتهاي دروغ

بس��یاری را در کتابه��اي خوی��ش نث��ار ش��یعه نم��وده
اس��ت .زمانی که وی به نجف اش��رف آمد ،عالمه ش��یخ
محمدحس��ین کاش��ف الغطاء ب��ه وی اعت��راض کرد که

نوش��تههاي کتابهاي تو اغلب دروغ و بیس��ند اس��ت.
احمد امی��ن در جواب گف��ت :من آن مطالب را ش��نیده

بودم؛ به عالوه دسترس��ی به آثار ش��یعه نداش��تم! مرحوم

کاشف الغطاء در جواب ایشان فرمود« :اوال این عذر بدتر
از گناه است و نقل هر شنیدنی که صحیح نیست؛ به عالوه

ش��هر کوچکی چون نجف پر از کتابخانه اس��ت؛ چگونه

قاهره که داعیه ام القرائی جهان اس�لام را دارد ،دچار فقر
کتاب باش��د؟!» .خالصه اینکه نجف از گذشتههاي دور

کتابخانههاي بسیاري داشته و اين حقيقتي آشکار است.

احم��د امین مصری کس��ی
اس��ت که تهمته��اي دروغ
بس��یاری را در کتابه��اي
خوی��ش نث��ار ش��یعه نموده
اس��ت .زمان��ی ک��ه وی ب��ه
نج��ف اش��رف آم��د ،عالم��ه
ش��یخ محمدحس��ین کاش��ف
الغط��اء به وی اعت��راض کرد
که نوش��تههاي کتابهاي تو
اغلب دروغ و بیسند است.
احمد امی��ن در جواب گفت:
م��ن آن مطال��ب را ش��نیده
بودم؛ به عالوه دسترسی به
آثار ش��یعه نداشتم! مرحوم
کاش��ف الغط��اء در ج��واب
ایشان فرمود« :اوال این عذر
بدتر از گناه است و نقل هر
ش��نیدنی که صحیح نیست؛
به عالوه ش��هر کوچکی چون
نجف پ��ر از کتابخانه اس��ت؛
چگون��ه قاهره ک��ه داعیه ام
القرائی جهان اسالم را دارد،
دچار فقر کتاب باشد؟!».
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جل��د  19المفصل مخت��ص کتابخانههاي عموم��ی و خصوصی نجف و امور انتش��ارات و
چاپخانههاي این ش��هر مقدس میباش��د .بخش کتابخانهها در سه قسمت عمومی ،خصوصی
و تج��اری آورده ش��ده و کتابخانههاي حرم مطهر ،آقابزرگ تهرانی ،عالمه امینی ،کاش��ف
الغطاء ،حس��ینیه شوشتریها ،ش��یخ محمد س��ماوی و ...به همراه کتابها و نسخههاي نفيس
آنها در این بخش معرفی ش��ده و از کتابخانههاي خصوصی بس��یاری که اغلب آنها از بین
رفتهاند نیز نام برده ش��ده و از انتش��اراتیهاي مهم نجف هم یاد شده است .بر اهل فن پوشیده
نیست که در کنار قم ،تهران و بیروت ،باید از نجف به عنوان یکی از اصلی ترین مراکز چاپ
و انتشار آثار امامیه سخن گفت.
جلد بیستم مربوط به تاریخ سیاسی و عقیدتی شهر نجف است .نویسنده معتقد است که فرو
رفتن نجف در قضایای سیاسی ،از اواخر قرن  19میالدی بوده است .مطالب اين جلد در هفت
فصل بیان میش��ود که برای هر فصل میتوان کتابی جداگانه نوشت .فصل پنجم به مشروطه
ایران پرداخته است که نویسنده با اختصار بسیار از آن عبور میکند و شاید یکی از دالیل این
امر ،کمبود آثار مستقل و مبسوط عربی پیرامون مشروطه است.
جلد بیستویک به بعد

نجف پس از مشروطه و پيش از انقالب فراگیر ضد استعماری 1920م که به «ثورة العشرین»
معروف اس��ت ،حوادث بسیاری را پشت سر میگذراند .در جنگ جهانی اول و اشغال عراق
توسط متجاوزان انگلیسی ،اصلیترین رهبران جهادی علمای نجف بودند و در همین روزگار
محاصره نجف روی میدهد که میتوان گزارشی از آن را در کتاب «سیاحت شرق» آقانجفی
قوچانی خواند .مدتی بعد یعنی در س��ال 1918م عدهای تصمیم به انقالب میگیرند و مؤلف
این جلد را به همین انقالب و علل خیزش و عوامل رکود و افول و بيان نتایج و ارکان انقالب
اختص��اص داده و در جلد بعدی که بیش��تر رنگوبوی سیاس��ت به خ��ود گرفته ،اصلیترین
حادثه برای عراقیها در نیمه اول قرن بیس��تم میالدی یعنی «ثورة العشرین» تشریح میگردد.
نویس��نده برای این جلد عنوان «رهبری نجف در انقالب  »1920را برگزيده که تقریبا عنوان
صحیحی اس��ت .توضیح اینکه رهبران اصلی این انقالب سه تن بودند و سید کاظم یزدی با
روحیه عزلتمآبانه ،چندان در امر انقالب وارد نمی ش��ود و میرزای شیرازی دوم بار زعامت
را بر دوش میکش��د و یک س��ال پس از فوت یزدی ،وی نیز در سال 1338ق درمیگذرد یا
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به گفته برخی بزرگان چون آیتاهلل بهجت وی را مسموم
و ش��هید میکنند .پس از وی شیخ الشریعه اصفهانی رهبر
انقالب عش��رین اس��ت .میرزای ش��یرازی دوم با آنکه در
کربال ب��ود رابطانی نجفی چون میرزا احمد کفائی ،فرزند
بزرگ��وار مرح��وم آخوند خراس��انی را ب��رای آگاهي از
قضایای سیاسی داشته که بدانها اعتماد تام داشته است.
مجلد بعدی المفصل به  4دهه اوضاع سیاسی و اجتماعی
ع��راق پس از ث��وره عش��رین میپ��ردازد ک��ه عراقیها
ميان اس��تعمار و س��لطنت در دورانند ،تا اینکه در س��ال
1958م نظامیان کودتا کرده و بحث ریاس��ت جمهوری و
رئیسالوزرایی روی داده و اس��امی افراد منحوس��ی چون
عبدالکریم قاس��م ،عبدالسالم عارف ،عبدالرحمن عارف،
احمد حسن البکر و صدام تکریتی بر زبانها میافتد .جلد
 24حوادث سیاس��ی  1958ت��ا  2000را در بر گرفته و از
مجاه��دت علمای دینی ش��یعه و بزرگان��ی چون آیتاهلل
خویی ،ش��هید صدر ،آیتاهلل سیستانی و شهید سیدمحمد
محم��د صادق صدر ی��اد میکند و بهوی��ژه فصل چهارم
این مجلد ،مربوط به انتفاضه  1991نجف اش��رف اس��ت.
خواندن این جلد غمي جانکاه به دل آدمی وارد میکند و
اشکها را جاری ساخته و الجرم لب و زبان انسان به لعن
بدخواهان تشیع و اسالم گشوده ميشود.
مفصلترین بخش این جلد ،بخش ششم است که از 109
شخصیت موثر سیاسی عراق این روزگار سخن میگوید.
در جلد بعدی مؤلف به مؤسس��ات اداری ،قضایی ،امنیتی
و نظامی نجف و ش��هرهای جدید و تقس��یمبندی کش��ور
میپردازد؛ مؤسس��اتی که عمده آنان از زمان اواخر عهد
عثمانی تا زمان اشغال عراق و پس از آن ایجاد شده.

با اینکه بس��یاری از اهالی
کربال و نجف ریشه و اصالتی
ایرانی دارند ،ولی به هر حال
به رن��گ اعراب درآمدهاند و
نجف یک جامعه عرب شیعی را
تش��کیل داده که ويژگيهاي
خ��ود را دارد .طبیع��ت ای��ن
جامعه ،پوشش و منش آنان،
لهجهه��اي نجفیه��ا ،عش��ایر
نج��ف ،ش��عائر و مناس��بات،
شادی و غم نجفیها را در این
جلد میتوان مطالعه کرد.

روشن اس��ت که مؤلف کار
را ق��دم به ق��دم پيش برده
و خود نی��ز نمیدانس��ته در
جلدهای آینده رشته بحث به
کجا خواهد کش��ید .یعنی اگر
از ابت��دا منظومه فکری طرح
خوی��ش را ترس��یم میکرد،
کت��اب وی ه��م از بینظمی و
تکرارهای بیجا مبرا میگشت
و هم چینش و دایره بحثها
منقحتر و زیباتر میشد.
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جل��د  26به حیات اقتصادی و تجاری نجف اختصاص دارد و در جلد بعد ،مؤلف به جامعه
نجف و ويژگيهاي آن میپردازد.
با اینکه بس��یاری از اهالی کربال و نجف ریش��ه و اصالتی ایرانی دارند ،ولی به هر حال به

رنگ اعراب درآمدهاند و نجف یک جامعه عرب شیعی را تشکیل داده که ويژگيهاي خود
را دارد .طبیعت این جامعه ،پوش��ش و منش آنان ،لهجههاي نجفیها ،عش��ایر نجف ،شعائر و

مناسبات ،شادی و غم نجفیها را در این جلد میتوان مطالعه کرد.

مؤلف هر چه بحث را ادامه میدهد ،گویا آفاق جدیدی در مقابل خود باز میبیند و میلش

به ادامه کار بیش��تر میش��ود؛ لذا  4جلد بعدی یعنی از جلد  28تا  31را به دیدگاه ش��اعران،

مورخان و پژوهش��گران درباره نجف اختصاص داده و در آثار منظوم و منثور نویس��ندگان و

شاعران نجفی و غیر نجفی به دنبال یافتن یادکرد نجف و نجفیهاست.

جلد  32به بزرگان فکر و ادب و دانش در نجف قرن بيس��تم مربوط اس��ت .کس��انی که یا

در مجلدات س��ابق نام برده نش��دهاند یا در این جلد برای یکدس��ت ش��دن آنان ،به صورت

مختصر معرفی ش��دهاند .این جلد از حرف الف تا جیم را در بر گرفته اس��ت .دو جلد بعد نیز

فهرست این موسوعه اس��ت .البته مؤلف وعده داده است که مستدرکی بر این کتاب خواهد
نوش��ت .هدف از این مقال��ه معرفی اجمالی این اث��ر بود و درصدد بیان تمام محاس��ن آن و

برش��مردن معایبی چون اغالط امالیی متع��دد ،تاریخهاي غلط ،تکرارهای ماللتآور و امور
دیگر نبودیم.

روشن است که مؤلف کار را قدم به قدم پيش برده و خود نیز نمیدانسته در جلدهای آینده

رش��ته بحث به کجا خواهد کش��ید .یعنی اگر از ابتدا منظومه فکری طرح خویش را ترس��یم
میک��رد ،کت��اب وی هم از بینظمی و تکرارهای بیجا مبرا میگش��ت و هم چینش و دایره

بحثها منقحتر و زیباتر میش��د .در عین حال باید از وی به س��بب زحماتی که برای نگارش
این موس��وعه ارزنده کشیده ،تش��کر و قدردانی نمود و امیدوار باشیم در مورد سایر شهرهای
مقدس و عتبات عالیات نیز آثاری مشابه و با کیفیت بهتر نگاشته شود.

