نجف قديـم

حیدر عبدالرزاق کمونه

1

مترجم :حسین شهرستانی

چکيده
از آغاز شکلگری ش��هر نجف ،حرم امیرمؤمنان 7محور حیات مادی و معنوی و هستۀ
مرکزی این شهر بود و تمامی خیابانهای نجف به حرم موالی متقیان 7منتهی میشد.
نجف قدیم چهار محلۀ اصلی داش��ت و با دیواری از زمینهای اطراف ش��هر جدا میش��د
که البته این دیوار در عین حال که مردم را از آسیبها حفظ میکرد ،آنان را در تنگنای
شدیدی قرار داده بود؛ به همین سبب در پی گسترش شهر ،مردم دیوار را خراب کردند.
خانههای قدیمی نجف ،دو بخش اندرونی و بیرونی داش��ت و در بیش��تر آنها سردابهایی
با کاربری متفاوت س��اخته میشد .مردم این ش��هر برای دستیابی به آب فرات ،به کندن
قنات اقدام میکردند که این قناتها گاهی تا سرداب خانهها ادامه مییافت .بازار نجف و
معماری متناسب آن با حرم مطهر علوی از جلوههای نجف قدیم بود که با توجه به انبوه
زائران این ش��هر ،رونق بسیاری داشت .کاروانس��راها نیز افزون بر اسکان مسافران ،انبار
مناسبی برای کاالهای این بازار به شمار میرفت.
این نوش��تار ،مختصری اس��ت از تاریخ گذش��تۀ بافت شهری نجف اش��رف که امروزه
بخشهای��ی از آن باقی مانده اس��ت ،به همراه ویژگیهای معم��اری و جغرافیای تاریخی
این شهر.
واژگان کليدی :نجف اشرف ،حرم امیرمؤمنان ،7فرات ،جغرافیای تاریخی ،بافت شهری.
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نجف قدیم ،بیضوی شکل و روی زمین بلندی واقع شده بود و در میان خود ،مرقد نورانی
امیر مؤمنان علی 7را در بر داش��ت و چهار محلّه مس��کونی اصلی به نامهای عماره ،حویش
مِش��راق و بُراق و بازاری بزرگ به نام مس�� ّقف دور ت��ا دور آن را احاطه کرده بود؛ محلاّ تی
السالم و در
دارای بافت و س��بک معماری قدیم .در زاویه ش��مال غربی نجف ،قبرستان وادی ّ

ضلع غربی ،دریاچهای نیمهخشک موسوم به «بحر نجف» یا «دریای قدیمی نجف» قرار گرفته

است.

منطقه نجف در ابتدای پیدایش ،تنها دو درصد نجف کنونی را تش��کیل میداده اس��ت.

توسعه این ناحیه با از میان برداشتن آخرین دیوار شهر کلید خورد؛ به گونهای که نقطه ارتباط

هر چه بیشتر با جهان پیرامونش شد.

ش��بکه حمل و نقل تجاری و مُسافری در شکل ابتدایی آن ،سیاق منظمتری یافت و رو به

افزایش گذاشت و فرصت مغتنمی برای همگرایی بافت شهر با این پیشرفت پیدا شد.
نوس��ازی بافت فرسوده خانهها و محلّهها مطابق با نیاز روز ،به برطرف شدن تراکم شدید

اط��راف حرم مطهر علوی انجامید .خانهها مقداری از ح��رم فاصله گرفتند و کوچه و خیابان

عریضتری ساخته شد و ظرفیت الزم برای پاسخ در خور و شایسته به نیاز مُجاورین و زائرین

را به دست آورد.

در چند دهه گذش��ته تغییرات مه ّمی در این شهر صورت گرفته که البته هر یک تأثیراتی

بر بافت شهر بر جای گذاشته است؛ از جمله:
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 .1تخریب دیوار شش��م و س��اخت خیاب��ان کمربندی که

محدوده قدیمی با بُرج و بارو و خندق را از میان برداشت.
 .2تخریب بخشهای��ی از محلّههای قدیمی اطراف حرم
مطهر و س��اخت خیابانهایی عریض و در یک ّ
خط مستقیم،
به منظور آس��ایش مردم و روانس��ازی حرکت خودروها در

اطراف حرم و ایجاد فضاهای باز در عماره و حویش.

 .3س��اخت ش��هرک زائرین که به ناچار به تخریب چند

خانه و مدرسه قدیمی منتهی شد.

ام��ا با ای��ن تغییر و تح ّول ،مش��کل جدی��دی ُرخ نمود و

آن ،تداخ��ل حرکت عابران پیاده ب��ا خودروهای عبوری در
ساعتهای پررفتوآمد بود؛ مخصوصا بعد از ایجاد امکانات

و کاربریهای تجاری در اطراف حرم مطهر.

منطقه نجف در ابتدای پیدایش،
آنچه میخوانید ،مختصری اس��ت از تاریخ گذشته بافت تنها دو درص��د نجف کنونی را
ش��هری نجف اشرف که برخی از آثار آن تاکنون باقی مانده تشکیل میداده اس��ت .توسعه
این ناحیه با از میان برداش��تن
است.
آخرین دیوار شهر کلید خورد؛
به گونهای ک��ه نقطه ارتباط هر
واکاوی عوامل محیطی
چه بیش��تر با جه��ان پیرامونش
نجف از همان ابتدا تبدیل به منطقه مسکونی شد .چهار محلّه شد.

اصلی نجف در اثنای حکومت عثمانی به س��ال  1875م شکل
گرف��ت .محلّه عماره در َغرب ،محلّه حویش در جنوب ،محلّه
مِشراق در ش��مال و محلّه براق در شرق نجف قرار دارد .آنچه نج��ف از همان ابت��دا تبدیل به
ُ
نجف را شهری تأثیرگذار در اسالم و دارای ارزشهای معنوی

ق��رار داده ،وجود مرقد نورانی مولی الموحدین امیر مؤمنان7

اس��ت که نقطه عطف همۀ این ارزشهاست .این حرم نورانی

محور حیات ما ّدی و روحی این ش��هر میباشد .نه فقط نجف،
بلکه تمام سرزمین عراق ،حیات خود را وامدار مرقد موالست.

منطقه مسکونی شد .چهار محلّه
اصلی نج��ف در اثنای حکومت
عثمانی به سال  1875م شکل
گرفت .محلّ��ه عماره در غَرب،
محلّه حوی��ش در جنوب ،محلّه
ِمشراق در ش��مال و محلّه بُراق
در شرق نجف قرار دارد.
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یک��ی از عناصر تأثیرگذار در تربیت فرد و جامعه ،عوامل محیطی و فرهنگی اس��ت و از
جملۀ آن ،ش��کل و ظاهر خانهها و ساختمانها ،خیابانها و کوچههاست .این مؤلّفه اجتماعی

و محیطی ،روابط میان انس��انها با یکدیگر و با خداوند تنظیم میکند .هر چه محیط زیس��ت

مطابقت بیشتری با نیازهای بشر و خُ لق و خوی فطریاش داشته باشد ،راهش به سوی خیرات
مبرات هموارتر میشود.
و ّ

خانهه��ای قدیمی نجف دو بخش «اندرونی» و «بیرونی» داش��ت .اندرونی بخش محفوظ و

خصوصی خانه بود و با ورود شخص به خانه در زاویه نگاه او قرار نداشت .از طرفی تقسیم خانه

به اندرونی و بیرونی ،مانند تنظیمکننده گرما و سرما در طول روز عمل میکرد .اختالف دما در
نجف در یک شبانهروز به  25درجه نیز میرسد؛ یعنی روز گرمترین دما و شب خنکترین دما

را داشت .اندرونی و بیرونی به گونهای ساخته میشد که اندرونی هوای خنک شب را در خود
نگه دارد و آن را تا ساعتهای نزدیک به ظهر فردایش در اوج گرما حفظ کند .همچنین سرما
را به دیوارهای اطراف سرایت میداد و این خود عایقی برای حفظ سرمای اندرونی بود .سرمای

اندرونی به تدریج به بیرونی منتقل میشد و فضای بیرونی را در یک اعتدال دما نگه میداشت تا

اینکه سرمای اندرونی تمام میشد و دوباره در طول شب این فرایند تکرار میشد.
بافت نجف قدیم

آنچه اساس��اً در پیدایش این ش��هر نقش اساسی داش��ت ،حرم مطهر أمیر مؤمنان علی7

اس��ت و نجف را در ردیف مهمترین ش��هرهای مذهبی جهان اسالم قرار داده است .مدارس
و مس��اجد در ِگرد آن س��اخته شد و تمدّن اسالمی درخشانی را از خود برجای گذاشت .نقل
اس��ت که أمیر مؤمنان علی 7گاهی به منطقه غرب��ی (نجف) میآمد و چنین میفرمود« :چه

خوشمنظری و چه پاکسرشتی! خدایا! قبرم را در این منطقه قرار بده».

2

تا س��ال  170قمری ،نجف روس��تایی کوچک با تعداد کمی خانه بود؛ چون تا دهها سال

پس از شهادت امیرالمؤمنین در سال چهل هجری ،مرقد مط ّهر مخفی بود و امام صادق 7آن

را آشکار کرد .پس از آن ،مسلمانان و بهویژه شیعیان در جوار مرقد حضرت مسکن گزیدند

و حتی پس از فوتش��ان نیز وصیت میکردند که پیکرشان از نجف خارج نشود و همانجا به

خاک سپرده شود.
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نج��ف قدیم اینط��ور بود که وقتی عابری از کوچههای تنگ و تو در تو به س��مت حرم

حرک��ت میکرد ،از باالی بام خانهها گنبد و گلدس��تهها را میدید و پس از دقایقی به ناگاه

خ��ود را در برابر مرقد منور أمیر مؤمنان 7مییافت و عظمت و ابّهت این مکان مقدّس تمام
حسی معنوی به او میداد .از درب حرم که وارد میشدی ،گویی
وجود انسان را میگرفت و ّ
دریچه قلبت را به بهش��ت گش��ودهای .در بافت قدیم ،تمام کوچهها به حرم مطهر میرسید و
اگر زائری یا مس��افری راهش را ُگم میکرد ،از هر کجای ش��هر که بود ،با ادامه حرکت به

حرم علوی میرسید.
دیوار قدیم

از آنجا که ش��ورش و حمالتی از س��وی طوایف بیاباننش��ین ،بهویژه و ّهابیها به نجف

ص��ورت میگرف��ت ،دور آن دیواری کش��یده بودند که تا س��ال  1357قم��ری پس از چند
مرحله بازسازی وجود داشت 3.پس از تخریب آن ،دیوار جدیدی ساخته نشد و به جای آن،

خیابانی س��اختند که به خیابان دیوار شهر (شارع سور) معروف گردید .در سال  1359قمری

وادیالسالم را در حصار دیواری قرار دادند و از محیط شهری و خانهها جدا کردند.

با برداشتن دیوار شهر ،خدمات عمومی مانند مدارس و شرکتها و ادارهجات و مؤسسات

ی ـ پزشکی و سامانه حملونقل رو به بهبودی گذاشت .این دیوار مردم را از صدمات
بهداشت 
حفظ میکرد ،ولی در عین حال آنان را در تنگنای شدیدی قرار داده بود .حتی پایانه مسافری

نجف ـ کربال با همان ش��کل ابتداییاش در ضلع شرقی و پشت دیوار شهر قرار داشت .مردم
آنقدر در فشار قرار گرفته بودند که تصمیم گرفتند روزنهای در ضلع غربی دیوار ایجاد کنند

و مصالح س��اختمانی و زراعی را به آن سوی دیوار انتقال داده و مشغول ساخت خانه در پَس
دیوار شهر شدند .به مرور زمان ،این روزنه به دروازهای بزرگ تبدیل شد و محلّهای جدید به
وجود آمد که به محلّه روزنه (ثُلقه) معروف گردید و با پیدایش نواحی مس��کونی و زراعی،
امنیّت آن نیز تأمین شد.

از طرفی دیوار گرد ش��هر به انتشار سریع بیماریهای عفونی و خطرناک کمک میکرد؛
4
به همین علّت نجف بارها در معرض بیماریهای مسری قرار گرفت.
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سرداب قدیم

زمین نجف به گونهای است که پس از چند متر َکندن ،به

صفحات بزرگ سنگی میرسید و این وضعیت ،برای ساخت
س��رداب و زیرزمین در خانهها بسیار مناسب است .سردابها
پناهگاهی ب��رای در امان مان��دن از گرمای تابس��تان بود؛ امّا
در ش��هرهایی مانن��د کربال به دلیل باال بودن س��طح آبهای

زیرزمینی ،امکان س��اخت س��رداب وجود ن��دارد؛ برخالف
نجف که غالب خانهها از س��رداب بهره میبرند .ظاهرا ً آمار

خانههای س��ردابدار ،بیش از نود درصد اس��ت؛ امّا در حال
حاضر پنجاه درصد این سردابها قابل استفاده نیستند.

5

س��ردابها انواع گوناگون داشته و هر یک نام و کاربری

مش��خّ صی دارند و عمق آنها از حداقل ش��ش متر تا حداکثر

س��ی متر میرسد .مساحت متو ّسط هر س��رداب  25متر مربع
میباش��د 6و به طور تخمینی ،سردابهای نجف مساحتی بالغ
بر  50هزار متر مربع را در بر میگیرد که نزدیک به  5درصد

مساحت کل شهر میباشد.

برخی س��ردابها در چند طبقه ساخته میشوند که عالوه

بر جانپناه بودن از گرما ،مخزن مواد غذایی ،هیزم و وس��ایل

اضافی نیز هس��ت .گاهی فضای داخلی سرداب تا زیر کوچه
امتداد دارد که امروزه برای حفر کانال آب توسط شهرداری

مش��کالتی پدید آورده اس��ت و بدین ترتیب مس��احت یک
سرداب ممکن است از مساحت کل خانه بیشتر باشد.

قنوات و چاهها

حف��ر قنات در نجف برای اتصال به فرات بوده و میانگین

عمق آنها ش��صت متر و قطر آن یک متر و نیم اس��ت .آب از

سردابها انواع گوناگون داشته
و هر یک نام و کاربری مشخّ صی
دارن��د و عمق آنه��ا از حداقل
ش��ش متر تا حداکثر س��ی متر
متوسط هر
میرس��د .مس��احت
ّ
س��رداب  25متر مربع میباشد
و به طور تخمینی ،س��ردابهای
نجف مساحتی بالغ بر  50هزار
مت��ر مربع را در بر میگیرد که
نزدی��ک به  5درصد مس��احت
کل شهر میباشد.
عالوه ب��ر بازار ب��زرگ ،بازارها
و بازارچهه��ای دیگ��ری ه��م
در نج��ف فعال اس��ت .1 :بازار
حویش که از درب قبله تا محلّه
حویش کش��یده ش��ده؛  .2بازار
مشراق که از درب شرقی صحن
ش��ریف شروع ش��ده و به محلّه
مش��راق میرسد؛  .3بازار قاضی
که از درب غربی حرم مطهر تا
محلّه عماره ادامه دارد.
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قنات کشیده شده و به درون حوض وسط حیاط خانه ریخته میشده است .قنواتی نیز موسوم

به «قنوات عباسی» وجود دارد که نقل است با هزینه شاهعباس و به دستور او برای تأمین آب

س��اخته شده اس��ت .میانگین عمق آنها چهل متر و قطرش  2/5متر میباشد .این نوع از قنات
دریچهای نیز به سرداب خانه دارد تا برای آب کشیدن نیازی به بیرون رفتن نباشد.

جالب این اس��ت که با وج��ود امکانات کم آن روزها ،غالب خانهها در نجف دو مس��یر

فاضالب داشتهاند :یکی برای سرویس بهداشتی و یکی برای مصارف دیگر.
اقتصاد قدیم

طبیعت اجتماعات انس��انی ،مقتضی وجود بازاری برای تبادل کاال و خدمات اس��ت و در

حقیقت جزء جدانش��دنی یک ش��هر میباش��د .در نجف قدیم بازار بزرگ شهر یکچهارم
مس��احت ّ
کل شهر را به خود اختصاص داده بود .وجود چنین بازاری با این مساحت ،حاکی
از میزان باالی تجارت کاال و خدمات اس��ت .بازار هر ش��هری معموالً در مرکز آن شهر واقع

میش��ود و قلب تپنده هر شهر میباش��د .یکی از درهای بازار بزرگ و مس ّقف به حرم مطهر
امیر مؤمنان علی 7باز میش��ود .بازاری به عرض تقریبا ش��ش متر و س��قفی قوسی شکل با

روزنههای��ی منظم و دای��ره مانند برای نورگیری و تصفی ه هوای بازار .تابش نور خورش��ید از
این روزنهها س��تونهایی از نور را تا انتهای بازار ایجاد میکند که جلوه بصری بس��یار زیبایی
را رقم میزند.

در معماری س��اختمان بازار س��عی بر این بوده تا متناس��ب با حرم مط ّهر باشد .این بازار از
درب اصلی حرم شروع شده و در یک خط از بین دو محلّه بُراق و مشراق گذشته و تا بیرون
شهر ادامه مییابد و اصحاب ِح َرف و صنایع و مشاغل گوناگون را در خود جای داده است.
عالوه بر بازار بزرگ ،بازارها و بازارچههای دیگری هم در نجف فعال است:
 .1بازار حویش که از درب قبله تا محلّه حویش کشیده شده؛  .2بازار مشراق که از درب

شرقی صحن شریف شروع شده و به محلّه مشراق میرسد؛  .3بازار قاضی که از درب غربی
حرم مطهر تا محلّه عماره ادامه دارد.
این س��ه بازار در درجه اهمیّت پس از بازار بزرگ قرار میگیرد .بازارچههای دیگری از

قصابها ،آهنگران و کفاشها ،دبّاغها ،س��فالگران و
جمل��ه بازارچه ریختهگرها ،خیاطهاّ ،
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شیرینیپزها در حاشیه بازار بزرگ به فعالیّت مشغولند .این بازارها و بازارچهها از گذشتههای
دور در نجف بودهاند و این حجم باالی تجارت در تعداد زیاد زائر و مس��افر و در عین حال

نظام یافته بودن و چارچوب مش��خّ ص اقتصادی این شهر نهفته است .شبکه حمل و نقل بار و
مس��افر نیز قابل توجه است .کاروانسراها نیز به عنوان ّ
محل اسکان مسافرین و انبار کاال سهم
عمدهای در این بازار گستردۀ خدمات دارند.

در آم��اری که به س��ال  1984میالدی در یک مطالعه میدانی به دس��ت آمد ،معلوم ش��د
روزانه به طور میانگین دههزار نفر به زیارت آس��تان قُدس علوی مش��رف شدهاند .این تعداد

خاص مانند عید قربان
در روزه��ای جمعه و تعطیلی به بیش از چهلهزار و در مناس��بتهای
ّ
و عاش��ورا به صدهزار نیز میرسد 43 .درصد مسافرین یک روز 52 ،درصد ایشان تا دو روز
و پنج درصد نیز بین س��ه تا هفت روز در نجف اقامت داش��تهاند 7،تا جایی که مسافرخانهها و

کاروانسراها ظرفیّت گنجایش این تعداد را ندارد.

پینوشتها:

 . 1این مقاله در مراسم جشنی به سال  1994میالدی در حرم مطهر امیر مؤمنان 7ارائه شد؛ مهندس حیدر
عبدالرزاق کمونه از اساتید رشته نقشهکشی شهری دانشگاه بغداد است.

 . 2به نقل از کتاب «فرحة الغری» نوشته سید بن طاووس.

 . 3جعفر باقر محبوبه ،ماضی النجف و حاضرها ،ص .227
 . 4همان ،ص .408

 . 5گزارشی از سردابهای محلّه عماره ،اداره شهرداری نجف ،شماره .142
 . 6عبدال ُمحسن شالش ،آمار نجف و مجاریها ،ص .7
 . 7مجلۀ مهندسی ،شماره ا ّول ،سال نهم ،ص .13
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