مزارات و مدفونين
قبرستانوادیالسالمنجف

احمد خامه یار

چکيده
وادیالس�لام یکی از مش��هورترین و مقدسترین گورستانهای ش��یعیان ،در شمال شهر
نجف واقع ش��ده که بس��یاری از بزرگان و مشاهیر تاریخ اس�لام و تاریخ معاصر در آن به
خاک س��پرده ش��دهاند .روایتهای فراوانی در فضیلت این گورستان نقل شده که در آنها
شیعیان به خاکسپاری درگذشتگان خود در این گورستان سفارش شدهاند .در پی عمل
به همین س��فارش بزرگان دینی و بهخاکس��پاری برخی پیامبران و نیز علما و مش��اهیر
ش��یعه ،همچنین وجود مقام برخی امامان ،:این گورس��تان به بزرگترین گورس��تان
جهان تبدیل شده است.
این نوش��تار ضمن معرفی گورس��تان وادیالس�لام نجف و نقل روایتهایی که به بیان
اهمی��ت این گورس��تان و فضیلت بهخاکس��پاری درگذش��تگان در این م��کان مقدس
پرداختهان��د ،دو زیارتگاه واقع در این گورس��تان را معرفی کرده و برخی ش��خصیتهای
مدفون در این گورستان را نام برده است.
واژگان کليدی :گورستان ،وادیالسالم ،نجف ،زیارتگاه ،بزرگان دین.
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قبرس��تان وادیالسالم ،قبرستان مقدس و مش��هور شیعیان در شمال نجف اشرف است که
قدمتی تاریخی دارد .این قبرستان نزدیک منطقه «ثویه» واقع شده که در صدر اسالم قبرستان
بزرگی نزدیک کوفه بوده اس��ت و بسیاری از صحابه پیامبر و اصحاب امام علی 7در آن به
خاک سپرده شدهاند و امروزه از میان آنان ،تنها قبر کمیل بن زیاد نخعی باقی مانده است.
در فضیلت قبرس��تان وادیالس�لام روایات بس��یاری نقل ش��ده و این روایات ،بزرگان و
شیعیان را از دیرباز ترغیب میکرده که وصیت کنند جنازهشان به نجف اشرف منتقل شده و
در این قبرس��تان به خاک سپرده شود .استمرار سنت دفن شیعیان در وادیالسالم تا به امروز،
باعث شده است تا این قبرستان در گذر زمان به طور چشمگیری گسترش یابد و به وسیعترین
قبرستان جهان تبدیل گردد.
در وادیالس�لام مزارات و مقامهای منس��وب به برخی از پیامبران و امامان :و نیز قبور
برخی از علما و مش��اهیر ش��یعه وجود دارد که در ادامه این نوش��تار ،به مهمترین آنها اشاره
خواهد شد.
فضایل قبرستان وادیالسالم

 .1در روایتی از امیر مؤمنان 7نقل ش��ده اس��ت که فرمود« :هر مؤمنی در هر نقطهای از
زمین بمیرد ،به روح او گفته میش��ود :به وادیالسالم ملحق شو ،که آنجا قطعهای از بهشت
1
عدن است».
 .2از مروان بن مسلم نقل شده که به امام جعفر صادق 7فرمود :برادرم در بغداد زندگی
میکند و میترسم که اجلش در آنجا فرا رسد .امام فرمود:
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«ما تبالی حیثما مات ،أما إنه ال یبقی مؤمن فی ش��رق االرض وغربها اال حشر اهلل روحه
الی وادی السالم»؛ اهمیت نده که کجا بمیرد .هیچ مؤمنی در مشرق یا مغرب زمین نمیمیرد،
مگر آنکه خداوند روحش را به وادیالسالم میفرستد .راوی پرسید :وادیالسالم کجاست؟
حض��رت فرمود« :ظهر الکوفة ،ام��ا انی کأنی بهم حلق حلق قعود یتحدثون»؛ پش��ت کوفه.
2
گویی من با چشم خود میبینم که حلقه حلقه نشسته با یکدیگر سخن میگویند.
 .3دیلمی مانند روایت فوق را از امام صادق 7روایت کرده است که فرمود:
«ما ِمن مؤمن یموت فی ش��رق االرض وغربها ،اال حش��ر اهلل ّ
جل و عال روحه الی وادی
الس�لام»؛ هیچ مؤمنی در ش��رق یا غرب دنیا نمیمیرد ،مگر اینکه روحش را خداوند متعال
به سوی وادیالسالم گسیل میدارد .راوی پرسید :وادیالسالم کجاست؟ فرمود« :بین وادی
النجف والکوفة ،کأنی بهم خلق کبیر قعود ،یتحدثون علی منابر من نور»؛ میان صحرای کوفه
و نجف .گویی با چشم خود میبینم که خلق بسیاری بر فراز منبرهایی از نور نشسته با یکدیگر
3
سخن میگویند.
 .4زید نرس��ی از اصحاب امام صادق 7از آن حضرت روایت میکند که فرمود« :چون
روز جمعه و عیدین (فطر و قربان) فرا رس��د ،خداوند منّان به رضوان ،خازن بهش��ت دس��تور
میده��د که در می��ان ارواح مؤمنان که در عرصههای بهش��ت قرار دارند فری��اد برآورد که
خداوند به ش��ما رخصت داده که به خویشان و دوستان خود در دنیا سرکشی کنید ».در ادامه
روای��ت ،امام توضی��ح میدهد که چگونه آنها را به روی زمین میآورند؛ س��پس میفرماید:
«فینزل��ون بوادی الس�لام ،وهو واد بظهر الکوف��ة ،ثم یتفرقون فی البل��دان واالمصار ،حتی
یزورون اهالیهم الذین کانوا معهم فی دار الدنیا»...؛ پس آنها در وادیالس�لام فرود میآیند،
و آن منطقهای در پشت کوفه است ،و از آنجا به شهرها و کشورها پراکنده میشوند؛ سپس
به خویش��ان و آشنایان خود که در دنیا با آنها بودهاند سر میزنند  ...سپس به جایگاه خود در
4
بهشت بازمیگردند.
 .5ابنعساکر ،مورخ بزرگ اهل سنّت ،به سند خود روایت کرده است که امام صادق7
به نجف میآمد و میفرمود« :وادی الس�لام محل گرد آمدن ارواح مؤمنان است و اینجا چه
5
خاک خوبی است برای مؤمنان؛ خدایا! قبر مرا در این مکان قرار ده».
 .6دیلمی در کتاب «االرشاد» یکی از ویژگیهای وادیالسالم را چنین نقل کرده است«:از
ویژگیهای تربت امیر مؤمنان 7آن است که از مدفونین در این سرزمین ،عذاب قبر و سؤال
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نکیر و منکر برداشته میشود؛ چنانکه در روایات صحیح به آن تصریح شده است».
سید نعمتاهلل جزائری نیز در همین رابطه میگوید« :بهشت روی زمین ،وادیالسالم است
که محل آن بیرون کوفه ،بین نجف و کربالست و ارواح مؤمنان در پیکرهای مثالی در آنجا
7
از نعمتهای الهی برخوردار میشوند تا اینکه به بهشت برین وارد شوند».
زیارتگاههای قبرستان وادیالسالم
 .1مرقد حضرت هود و

صالح8

در میان قبرس��تان وادیالس�لام ،قبری منس��وب به دو پیامبر بزرگ الهی حضرت هود و
صالح 8وجود دارد که از زیارتگاههای مش��هور و ش��ناخته شده ش��یعیان در نجف به شمار
میآید .درباره محل قبر هود و صالح 8باید گفت که بیشتر مورخان و جغرافیدانان مسلمان،
مدفن این دو پیامبر را در یمن تعیین کردهاند؛ اما در منابع حدیثی شیعه ،روایات دیگری وارد
ش��ده است که بر وجود قبر آنها در وادیالس�لام داللت دارد .از جمله صاحب کتاب «فرحة
الغری» ،روایت کرده است که امیر مؤمنان 7به امام حسن 7چنین توصیه فرمود که «مرا در
پشت کوفه ،در قبر دو برادرم هود و صالح به خاک بسپارید 8».در روایت دیگری آمده است
9
که امام علی 7به امام حسن 7فرمود« :مرا در قبر برادرم هود دفن کنید».
همچنین در پایان زیارتنامههای امیرالمؤمنین 7پس از سالم بر آن حضرت و دو پیامبر
مدفون در کنار ایش��ان یعنی آدم و نوح ،8ضمن س�لام بر حضرت هود و صالح از این دو
پیامبر به عنوان همس��ایه امیرالمؤمنین 7یاد ش��ده اس��ت؛ چنانکه میخوانیم« :السالم علی
جار َ
وصالح».
یک هو ٌد
ٌ
َ
زیارتگاه كنونی هود و صالح در وادیالس�لام را عالمه س��ید مهدی بحرالعلوم آش��کار
کرد 10.گویا پیش از آن ،مزار هود و صالح در جای دیگری از وادیالس�لام قرار داشت ،اما
س��ید بحرالعلوم محل فعلی را به عنوان مزار هود و صالح شناس��ایی کرد و گنبدی از سنگ و
گچ بر فراز آن س��اخت .س��پس یک ایرانی آن را تخریب و به جای آن ساختمان جدیدی با
گنبد کاش��یکاری بنا کرد .این ساختمان در س��ال  1337ق که همزمان با دوره اشغال عراق
11
توسط بریتانیا بود ،بازسازی گردید.
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 .2مقام 	 حضرت مهدی و امام جعفر

صادق8

به فاصله چندصد متر از س��مت ش��مال غربی مرقد هود و
صالح ،مقام حضرت مهدی و امام صادق 8قرار دارد .گویا
س��اختمان این زیارتگاه برای نخستین بار به دست عالمه سید
مهدی بحرالعلوم س��اخته شده است .ش��یخ جعفر آلمحبوبه
به وجود کتیب��های مورخ 1200ق در داخل زیارتگاه اش��اره
کرده که ظاهرا ً مربوط به زمان ساختن زیارتگاه به دست سید
بحرالعلوم است .در س��ال 1310ق نیز یک شیعه هندی به نام
س��ید محمدخان ،ساختمان مقام را بازس��ازی کردو برای آن
12
گنبدی با کاشیهای آبی رنگ ساخت.
زیارتگاه دارای صحنی است که با یک ورودی در زاویه
جنوب غربی آن ،به فضای قبرستان متصل میشود .در سمت
راس��ت ورودی ،اتاقی هس��ت که داخل آن چاه آبی منسوب
به امام زمان(عج) به چش��م میخورد .ساختمان اصلی مقام در
ضلع جنوب شرقی صحن قرار دارد و دارای دو اتاق است .در
اتاق اول (غربی) محرابی کاش��یکاری وجود دارد که همان
مق��ام حضرت مهدی(عج) اس��ت .در اتاق دوم (ش��رقی) نیز
مقام منس��وب به امام جعفر صادق 7به صورت یک محراب
کاش��یکاری قرار دارد .ش��یخ کلین��ی و ابنقولویه از ابان بن
تغلب روایت کردهاند که گفت:
هم��راه امام جعفر صادق 7بودم که از پش��ت کوفه عبور
کردند .امام در جایی از مرکب پیاده ش��دند و دو رکعت

نماز خواندند؛ س��پس اندکی جلو رفته و دو رکعت دیگر
خواندند؛ س��پس کمی حرکت کردند و باز پیاده شدند و

باز دو رکع��ت نماز خواندند؛ س��پس فرمودند :اینجا قبر
امیرالمؤمنین 7اس��ت .عرض کردم :فدایت ش��وم! پس

آن دو م��کان که در آن نم��از خواندید چه بود؟ حضرت

ابنعس��اکر ،م��ورخ بزرگ اهل
س��نّت ،به س��ند خ��ود روایت
کرده اس��ت که امام صادق7
به نج��ف میآم��د و میفرمود:
«وادی السالم محل گرد آمدن
ارواح مؤمنان است و اینجا چه
خاک خوبی است برای مؤمنان؛
خدای��ا! قبر م��را در این مکان
قرار ده».

زیارتگاه كنونی هود و صالح در
وادیالسالم را عالمه سید مهدی
بحرالعلوم آش��کار ک��رد .گویا
پیش از آن ،م��زار هود و صالح
در جای دیگری از وادیالسالم
قرار داشت ،اما سید بحرالعلوم
محل فعل��ی را به عن��وان مزار
ه��ود و صالح شناس��ایی کرد و
گنبدی از س��نگ و گچ بر فراز
آن ساخت.
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فرمودند :یکی مکان سر امام حسین 7بود و دیگری جای منبر قائم(عج).

بنابرای��ن روایت ،مقام حضرت مهدی 7در وادیالس�لام ،منطب��ق بر محل منبر حضرت
قائم(عج) و مقام امام صادق 7نیز محل نماز خواندن آن حضرت ـ که در روایت فوق اشاره
شده ـ میباشد.
مهمترین شخصیتهای مدفون در قبرستان
 .1سید علی آقا قاضی طباطبایی

حاج س��ید میرزا علی ،فرزند سید حس��ین قاضی طباطبایی ،در ذیحجه 1285ق در تبریز
ب��ه دنیا آمد .در آغ��از ،در حوزه علمیه تبریز ب��ه تحصیل علوم دینی پرداخت .س��پس برای
ادامه تحصیل راهی نجف اش��رف شد و از محضر اس��تادانی چون آخوند خراسانی ،شریعت
اصفهانی ،ش��یخ محمدحسن مامقانی و س��ید محمدکاظم یزدی طباطبایی بهره برد و در سن
 27س��الگی به درجه اجتهاد رس��ید .او بیشتر س��الهای عمر پربرکت خود را به مجاهدت و
تهذیب نفس و کس��ب مقامات عرفانی س��پری کرد و ش��اگردان بزرگی همچون عالمه سید
محمدحس��ین طباطبایی صاحب تفسیر المیزان ،محمدتقی بهجت ،سید عبدالحسین دستغیب،
سید عبداالعلی سبزواری و بسیاری دیگر از عرفای معاصر به دست ایشان تربیت شدند .سید
علی آقا قاضی در س��ال 1366ق درگذش��ت و پیکرش در وادیالس�لام به خاک سپرده شد.
مدفن شریف ایشان در ابتدای ورودی اصلی قبرستان وادیالسالم ،روبهروی خیابان متصل به
14
مرقد هود و صالح 8قرار دارد.
 .2رئیسعلی دلواری تنگستانی

رئیس��على دلواری از ش��خصیتهای ملی و رهبران نهضت مبارزه با اس��تعمار انگلیس در
س��واحل شمالی خلیج فارس به ش��مار میآید .او در خانوادهاى مذهبى در روستاى دلوار ،از
توابع تنگس��تان (در استان بوشهر) متولد ش��د و در دامان پدر و مادری متدین و معتقد به دین
اسالم پرورش یافت .پدرش «زایر محمد» فرزند زایر غالمحسین ،فرزند عالى ،فرزند عیوض،
کدخ��دای دلوار و از طایفه احمدى بود و مادرش ش��هین ،فرزند على ،فرزند زایر محمد ،از
طایفه فوالدى س��اكن باغك تنگس��تان بود .تاریخ تولد وى در هیچ منبعی ثبت نش��ده است.
در س��ال ١٣٢۶ق ،در دوره اس��تبداد صغیر كه محمدعلى ش��اه قاجار مجلس شوراى ملى را
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منحل کرد و آزادیخواهان را به زندان انداخت و مردم ایران
در ش��هرهاى مختلف از جمله تبریز ،رشت ،اصفهان و نقاط
دیگر مبارزه را آغاز كردند ،رئیس��علی دل��واری با همکاری
روحانی��ون و دیگ��ر آزادیخواهان ،این ش��هر را از تصرف
نیروهای وابس��ته به محمدعلى ش��اه خارج کردند .رئیسعلى
دل��واری در كنار تدارك حمله به بوش��هر ،تقریباً هر ش��ب
به پادگان انگلیس��یها حمله میک��رد و ضرباتى بر آنها وارد
مىآورد؛ تا اینکه سرانجام در جریان یکی از این حمالت به
15
اردوگاه انگلیسیها ،در سال 1333ق به شهادت رسید.
جنازه رئیس��علی مدتی پس از ش��هادت ،به نجف اشرف
انتقال یافت و در قبرس��تان وادیالس�لام به خاک سپرده شد.
قبر این شخصیت مبارز تا به امروز در این قبرستان باقی مانده
است و مردم و عالقهمندان بر آن فاتحه میخوانند.
 .3شهید آیتاهلل سید محمدباقر صدر

آیتاهلل س��ید محمد باقر ،فرزند سید حیدر صدر ،در 25
ذیالقعده 1353ق در کاظمین دیده به جهان گش��ود .خاندان
صدر ،همه از چهرههای سرش��ناس ،وارسته ،دانشمند و باتقوا
بودن��د .ش��هید صدر که در  14س��الگی پدرش را از دس��ت
داد ،از همان دوران کودک��ی تحصیالت دینی خود را آغاز
کرد و از محضر اس��اتیدی چون شیخ محمدرضا آلیاسین و
سید ابوالقاس��م خوئی بهره برد و به درجه اجتهاد رسید .او به
فراگی��ری دانش فقه و اصول که در آن زمان در حوزه نجف
اش��رف متداول بود بس��نده نکرد؛ بلکه به س��ایر موضوعات
فکری اسالمی ،همچون فلسفه ،اقتصاد ،منطق ،اخالق ،تفسیر
و تاریخ نیز پرداخت و در هر یک از این زمینهها آثاری ارائه
کرد .از مهمترین تألیفات ایشان میتوان به کتابهای فلسفتنا،

جن��ازه رئیس��علی مدتی پس از
شهادت ،به نجف اشرف انتقال
یافت و در قبرستان وادیالسالم
به خاک س��پرده ش��د .قبر این
ش��خصیت مبارز تا به امروز در
این قبرس��تان باقی مانده است
و م��ردم و عالقهمن��دان بر آن
فاتحه میخوانند.
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اقتصادنا ،غاية الفکر فی علم االصول ،فدک فی التاریخ و بحث حول المهدی اشاره کرد.
پ��س از رحلت مرحوم آیتاهلل العظمی حکیم ،ش��هید آیتاهلل صدر به دنبال فعالیتهای
خاص مردم قرار گرفت
توج ِه
ّ
سیاسی خود ،به تدریج به عنوان یک رهبر شناخته شده ،مورد ّ
و ب��ه عل��ت مبارزه خس��تگیناپذیر خود با رژیم بعث��ی عراق و همچنین حمای��ت بیدریغ از
حرکت امام خمینی +و انقالب اسالمی ،بارها در عراق دستگیر ،زندانی و شکنجه شد .بعثیها
ب��رای مدت��ی نیز او را در خانهاش زندان��ی کرده و از رفت و آمد مردم ب��ه آنجا جلوگیری
کردند .س��رانجام در  19جمادیاالول 1400ق او را دستگیر کردند و به بغداد بردند و پس از
ش��کنجههای فراوان ،در تاریخ  22جم��ادیاالول 1400ق ( 19فروردین 1359ش) ،به همراه
16
خواهرش بنتالهدی که بانویی بافضیلت و نویس��ندهای پُرتوان بود ،به ش��هادت رساندند.
پیکر مطهر ش��هید صدر را به نجف منتقل کردند و در نقطه دورافتادهای در انتهای قبرس��تان
وادیالس�لام به خاک س��پردند .اما پس از س��قوط رژیم بعثی عراق ،پیکر ایشان را از آنجا
خارج کردند و به محل دیگری در میان شهر نجف انتقال دادند تا برای وی مقبرهای باشکوه
و الیق شخصیت این عالم بزرگ و اندیشمن ِد شهید مسلمان احداث کنند.
پینوشتها
 . 1محم��د ب��ن یعقوب کلینی ،الکاف��ی ،ج  ،3ص
.243

 . 2همان؛ الش��یخ الطوسی ،تهذيب االحکام ،ج ،1
ص .466

 . 3دیلمی ،ارشاد القلوب ،ص .391

 . 4االصول الستة عشر ،ص .44-43

 . 5ابنعس��اکر ،تاري��خ مدينة دمش��ق ،ج  ،1ص
.213

 . 6ارشاد القلوب ،ص .390

 . 11جعفر آل محبوبة ،ماضی النجف وحاضرها ،ج
 ،1ص .96

 . 12همان ،ص .96-95

 . 13الکاف��ی ،ج ،4ص 572؛ اب��ن قولوی��ه ،کامل
الزي��ارات ،ص 31؛ ترجمه کامل الزيارات ،ص

.98

 . 14ر.ک :گلشن ابرار ،ج  ،4ص .392-381

 . 15عباس قدیان��ی ،فرهنگ جامع تاریخ ایران ،ج

 . 7س��ید نعمةاهلل جزائ��ری ،قص��ص االنبياء ،ص
 . 8ابنط��اووس ،فرح��ة الغ��ری ف��ی تعيي��ن قبر

عراق ،ص .525

اميرالمؤمنين علی ،7ص .127-126
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 . 10السید حسین البراقی ،تاريخ النجف ،ص .223

 ،1ص .416-414

.294

فصلنامهفرهنگزیارت

 . 9همان ،ص .129-128

مصور سفر زيارتی
 . 16سید احمد علوی ،راهنمای ّ

