
شماره33، زمستان 1396
109

چکيده

شـهر مقـدس نجـف يکـي از شـهرهاي تاريخي با سرمنشـأ ديني اسـت کـه مجموعه اي 

از اسـباب و عوامـل در طـرح معمـاري و سـاختار ظاهـري آن دخيـل مي باشـد. از جمله 

عوامـل جغرافيايـي، ديني، سياسـي، نظامي و... .

محله هـاي قديـم و جديـد نجـف اشـرف، دو بخـش اصلي شـهر محسـوب مي شـوند که 

هرکـدام نشـانه ها و نمادهايـي مخصـوص بـه خـود دارند کـه يـادآور فرهنـگ و آداب و 

سـنن حاکـم بـر عمـل و انديشـه مـردم در سـاختن و طـرز معمـاري خانه هـا و محات 

و اماکـن عمومـي در طـول تاريـخ اسـت. از مقايسـه ميـان بخش هـاي مختلـف شـهر 

در گذشـته و حـال و تغييـرات و تحوالتـي کـه در گـذر زمـان در شـکل خانه هـا پديـد 

آمـده، ايـن نتيجـه حاصـل مي شـود کـه سـازه هاي قديم نجـف، بيـش از سـاختمان ها، 

کوچه هـا و محله هـاي امـروزي با روح فرهنـگ اجتماعي و آداب دينـي و اوضاع محيطي 

هماهنگـي دارد. بـه هميـن دليل هنوز بـه طور کلي مقهـور واقعيـات و جريانات مخالف 

و وارداتـي نشـده و هرچنـد بـه شـکل محـدود، بـه حيات خـود ادامـه مي دهد.

کليدواژه هـا: نجـف اشـرف، معمـاري، محـالت، محدوده شـهري، خانه هـاي قديـم و جديد، 

مـدارس ديني.

عبدالستار سشنین الجنابی 
ترجمه محمدمهدی رضایی

محدوده شهري »نجف 
اشرف« و طرز معماري آن
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مقدمه

شـهر نجف اشـرف از روزهاي نخسـتين شـکل گيري و حتي در مراحل بعدي توسعه در 
دهه سـوم قرن بيسـتم، طبق نقشـه هاي شـهري و حکومتي که براي سـاخت شـهرها تعيين 
مي شـود، رشـد و تکامـل نيافتـه اسـت؛ همچنـان کـه شـهرهاي کوفه و واسـط و بغـداد نيز 
هميـن حـال را دارنـد. از ايـن جهت محدوده هاي شـهر نجف و سـاختار شـهري آن، داراي 
نظـم و هـدف و شـکل از پيـش مشـخص شـده اي نيسـت و مسـيرها و ميدان هـا و بازارهـا 

پراکنـده و نامنظـم، و خانه هـا و محله هـا درهـم فشـرده و بي قاعده اسـت. 
نجـف اشـرف بـه تدريج و بدون هيچ ضابطه اي توسـعه يافته و تنها مالک در سـاخت و 
سـازهايش ايـن بـوده اسـت که خانه ها بـه حرم مطهـر علوي نزديک تـر باشـد و همين امر، 
نشـان دهنده سـبب فشـردگي و ازدحام خانه ها و مسـاحت اندک واحدهاي مسـکوني است.

محدوده شهري »نجف اشرف« و عوامل مؤثر در آن

سـخن گفتـن از طـرح و نقشـه شـهرهاي تاريخـي، يعنـي سـخن گفتـن از تغييـرات و 
دگرگوني هايـي کـه در طـول زمـان، در مـکان واحـدي اتفـاق افتـاده اسـت )مکیـه، 2000 م، 
ص464(. نجف، يکي از شـهرهاي تاريخي با سرمنشـأ ديني اسـت که مجموعه اي از اسـباب 

و عوامـل در روش طراحـي، شـکل ظاهـري و طـرز معمـاري آن مؤثـر بوده انـد.

1. عامل جغرافيايي

شـهر نجف در سـرزميني با خصوصيات آب و هوايي و محيطي ويژه ايجاد شـد و رشـد 
و توسـعه يافـت. در روزگاري کـه شـهرها معموالً در مناطق خوش آب و هـوا و در نزديکي 
آب بنا مي شـدند، نجف اشـرف در سـرزميني خشـک و به دور از آب شـکل گرفت و همين 
باعـث شـد مردم سـاکن اين شـهر بـا گرفتاري ها و دشـواري هاي مسـتمري رو به رو باشـند 
و در بعضـي دوره هـاي تاريخـي، بسـياري از اهالي نجـف مجبور به ترک خانـه و ديار خود 
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شـوند؛ تا اينکه طرح آب رسـاني به نجف اشـرف در سـال 1928ميالدي اجرا شـد.

طوالنـي بـودن فصـل تابسـتان و باال رفتن درجه حـرارت و وجود توفـان و گرد و خاک 

سـبب شـد کـه مـردم سـرداب هايي را بنـا کنند و بـا سـاختن ديوار و سـقف بـراي آنها، که 

بـا طـرز معمـاري محلـي در ايجـاد طاق هـا و گنبدهـا و دريچه ها سـازگار بود، خـود را در 

امـان بدارنـد. ايـن سـرداب ها، پديده اي فراگيـر بود و کمتر خانه اي را مي شـد سـراغ گرفت 

کـه سـرداب نداشـته باشـد. پس تعـداد سـرداب ها را مي تـوان به تعـداد خانه ها دانسـت که 

شـهري ديگـر را در دل زميـن به نمايش مي گذاشـت.

2. عامل ديني

عامـل ديني به شـهر نجف معنويت بخشـيد و آن را در زمره شـهرهاي مقـدس قرار داد. 

تأثيـر ايـن عامل در طرح شـهري نجف اشـرف بـا وجود ضريح مقـدس امـام اميرالمؤمنين، 

علـي7، در ايـن شـهر، پيونـد کاملـي دارد و صحن شـريف علوي بـه عنوان مرکز شـهر و 

محـور فعاليت هـاي دينـي و برگـزاري برنامه هـا و شـعائر اسـالمي، معنـا و مفهـوم مي يابد. 

حـرم مطهـر علـوي، محـل اجتمـاع مـردم بـراي اداي وظايـف ديني بـود و در طـول زمان، 

بـراي امـور دنيـا و مسـائل اجتماعي، فرهنگي، تجاري و سياسـي نيز مرکزيـت يافت. صحن 

حـرم علـي7 قلـب پرتپـش شـهر نجـف، و منشـأ عمـران و آبادانـي آن به شـمار مي آمد و 

ميدان هـا، محـالت، بازارهـا و ديگـر اماکن عمومـي، از آنجا به اطراف شـهر و تـا بيرون آن، 

مي يافت.  امتـداد 

بدين سـان شـهر نجـف در همـه عرصه هـا و فعاليت هاي مـادي و معنوي خـود با صحن 

شـريف علـوي و مناسـک دينـي آن پيونـدي تنگاتنـگ داشـت و ايـن بر چهارچوب نقشـه 

شـهر و تحـوالت مربـوط به آن، تأثيري روشـن مي گذاشـت. 

تـا سـال 1968ميالدي 26 مسـجد جامع، هشـتاد مسـجد کوچـک، پانزده حسـينيه، 288 

گورسـتان خصوصـي عـالوه بـر قبرسـتان عمومـي، 34 مدرسـه دينـي همـراه بـا دانشـکده 

فقـه، هجـده کتابخانه عمومـي، پنجـاه کتابخانه خصوصي بـزرگ، صدها کتابخانه شـخصي 
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کوچـک و شـش مقـام بـراي پيامبران و اوليا و صالحين براي شـهر نجف  ثبت شـده اسـت 

)مظفـر، 1982م، ص177(.

از اينجـا معلـوم مي شـود کـه عامـل دينـي بر شـکل گيري نقشـه شـهري نجف اشـرف، 

و وحـدت معمـاري آن در سـازه هاي دينـي يـا مسـکوني، تأثيـري روشـن داشـته و منشـأ 

پيدايـش شـکل خاص و متمايزي شـده اسـت که در طـرز معماري صحن علوي و مسـاجد 

و گنبدهـاي موجـود در بخـش قديمـي شـهر و قبرسـتان آن بـه وضـوح پيداسـت. نقشـه 

خانه هـاي نجـف نيـز متأثر از عامل ديني اسـت؛ چه اينکه در سـاخت واحدهاي مسـکوني، 

سـعي شـده اسـت که حريم زنان و خانواده حفظ شـود و دور بودن آنها از چشم بيگانگان و 

مهمان هـا مـد نظر باشـد. ازايـن رو خانه ها معمـوالً دو بخش کامـاًل مجزا داشـت: »اندروني« 

کـه مخصـوص زنان بـود و جز خانواده و زنان، کسـي حق ورود به آن را نداشـت؛ »بيروني« 

کـه ويـژه مهمان ها، دوسـتان و نزديـکان بود.

موقعيـت دينـي شـهر نجـف و ورود زائـران و مهاجران از اقـوام و دولت هـاي مختلف، 

زمينـه را بـراي ظهور بسـياري از شـيوه هاي هنري و معماري در اين شـهر، فراهـم کرده بود 

و بـه خصـوص معمـاري شـرقي، تأثيـر فراواني بر آن گذاشـته بـود. طرز معماري اسـالمي 

ـ شـرقي يـا گنبدهـا و ايوان هـا و سـتون ها و طاق هـا، در سـاخت ضريـح و صحن شـريف 

حيـدري و مسـاجد و مـدارس و حتـي خانه هـا تأثيرگذار بـود. ديگر شـيوه هاي معماري نيز 

همچـون نـوع محلـي قديـم، کـه در منطقـه حيـره بر جـاي مانـده، سـبک هاي نِو اسـالمي، 

آنچـه از سـنت هاي فنـي و معمـاري شـرقي بـه عاريـت گرفتـه شـده و شـيوه هاي متأثـر از 

ضرورت هـاي محيطـي و منطقـه اي، همگـي شـکل و صـورت خاصـي بـه معمـاري شـهر 

نجـف بخشـيد و بـا وجـود تلـّون و گوناگونـي، در يک چيز مشـترک بـود: وجـود گنبدها، 

طاق هـا و خطـوط عربـي و ظريف کاري هـا و تزيينـات مربـوط به آن.

نکتـه آخـر اينکـه وظايـف دينـي در باب نظافـت و طهـارت، وجود حمام هـاي عمومي 

متعـدد را ايجـاب مي کرد. ازاين رو شـهر نجـف در نيمه هاي دهه سـي، دوازده حمام عمومي 
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داشـت )محبوبـه، 1958م، ص22(. تأثيـر ديـدگاه دينـي باعـث شـده بـود کـه در همـه خانه هاي 
نجـف قديـم يـک حـوض آب به انـدازه ُکر يا بيشـتر وجود داشـته باشـد. 

3. عامل اجتماعي

عامـل اجتماعـي نمي توانـد به تنهايـي در طراحي شـهر نجف و شـکل معمـاري آن مؤثر 
بـوده باشـد. ايـن عامـل در بسـياري از مـوارد، بـا عامـل دينـي تداخـل و هم پوشـاني دارد. 
اختـالف و تبايـن آشـکاري ميـان سـازه هاي معمـاري شـهر نجـف ديـده نمي شـود؛ هم به 
دليـل طبيعـت اجتماعي و ديني اين شـهر که بر رعايت اعتدال و عدم اسـراف در سـاخت و 
سـاز مبتني اسـت و هـم اينکه در نجف گروه متنفـذ و حاکم و قدرتمندي کـه بخواهد براي 
خـود قصـر و بـارگاه و ماننـد آن بسـازد، وجود نداشـته اسـت. البتـه بعضـي از خانواده هاي 
توانگـر، مثـاًل تجـار و شـيوخ عشـاير، خانه هـاي اضافي داشـته اند کـه از جهـت معماري و 
مسـاحت بـه گونـه اي نبوده اسـت که بـا خانه هاي ديگـر مردم تفاوت چنداني داشـته باشـد 
و بـه آنهـا قصـر گفتـه شـود. در ايـن خانه هـا، کـه گاه وسـيع تر و راحت تـر از خانه هـاي 
معمـول بـوده، از شـخصيت هاي بـزرگ ادبـي، اجتماعـي يـا سياسـيـ  کـه از نجـف ديدار 

مي کردنـدـ  پذيرايـي مي شـده اسـت؛ مثـل خانه هـاي آل عجينـه، آل شـالش و آل مرزه.

4. عامل زمين شناسي

از ديگـر عوامـل مهـم در سـبک معماري شـهر نجف، مسـئله طبيعـت زميـن و فراواني 
مـواد اوليه ايسـت کـه بـراي سـاخت سـازه هاي مسـکوني و غيـره، طبـق روش هـاي خاص 
محلـي و منطقـه اي بـه کار گرفته مي شـده اسـت. زمين نجف نسـبت به جاهـاي ديگر خاک 
مرغوب تـري بـراي عمـل آوردن آجـر دارد. همچنيـن شـن و صخره هـاي آهکـي کـه مواد 
تشـکيل دهنـده گـچ بـه شـمار مي آينـد، بـه وفـور در نجف يافـت مي شـود. وجـود آجر و 
گچ، از نوع ممتاز و نرم، باعث مي شـد که سـاخت و سـازها در نجف به شـکل اساسـي بر 
آن دو مـاده متکي باشـد و در سـاخت گنبدهـا و طاق ها و ديوارها مورد اسـتفاده قرار گيرند. 
سـاختمان هايي کـه آجـر و گـچ در آنهـا به کار رفتـه، چنان اسـتواري و اسـتحکامي دارد که 



ده هـا سـال پـا برجـا مانده اسـت؛ مانند سـاختمان صحن شـريف حيدري. 

چـوب در نجـف اشـرف، عنصري وارداتي و گران قيمت اسـت. ازاين رو کاربرد وسـيعي 

نداشـته اسـت و از آن تنهـا در سـاخت درهـا و پنجره ها و سـتون ها و سـقف طبقه هاي دوم 

ـ بـراي سـبکي، زيبايي و عايـق حرارتي ـ بهـره مي برده اند.

5. عامل نظامي

نجـف اشـرف، شـهري بـر کنـاره صحراسـت و همين مسـئله همـواره اين منطقـه را در 

معـرض خطـر هجـوم دشـمنان يـا حمله بعضـي قبايل هم جـوار يا اعـراب باديه نشـين قرار 

مـي داده و حمايـت همه جانبـه از مـردم و تأميـن امنيـت زندگـي و امـوال آنـان را مي طلبيده 

اسـت. ازايـن رو بايـد عامل نظامي را سـببي مضاعف در جهت گيري سـاختاري شـهر نجف 

دانسـت کـه مردم را بر آن مي داشـت گرد شـهر ديوارهايـي برآورند و اسـتحکامات پيرامون 

آن را تقويـت، و خندق هايـي را حفـر کنند. 

ديوارهـاي شـهر نجـف بـه همـان انـدازه کـه شـهر را در آغاز قـرن هفدهم ميـالدي در 

برابـر هجمـات گسـترده وهابيون و اعـراب، محافظت کردنـد، عاملي اساسـي در جلوگيري 

از توسـعه، و موجـب تراکـم و ازدحام و تنگـي معابر و کوچکي واحدهـاي معماري و تعدد 

طبقـات خانه هـاي شـهر نيـز بوده اند. عـالوه بر ايـن، هزينه هـاي هنگفتي که خرج سـاخت 

ديـوار شـهر نجـف و اسـتحکام و تجديـد بنـا و تغيير مـکان آن مي شـده، نيروهاي بسـيار و 

امـوال فراوانـي را کـه مي شـد براي سـاخت خانه هـا و اماکن مورد نيـاز به کار گرفته شـود، 

بـه خـود اختصـاص مـي داده اسـت که البته بـه دليل ضـرورت تأميـن امنيت و پاسـداري از 

حريم شـهر و سـاکنان آن، از آن چشـم مي پوشـيده اند.

شـايد يکـي از عوامـل وجـود مسـيرهاي پـر پيـچ و خـم و گذرگاه هـاي تنگ کـه غالبًا 

عـرض آنهـا کمتـر از يـک متر اسـت و معمـوالً به بن بسـت  منتهي مي شـوند، تأثيـر عنصر 

نظامـي بـوده اسـت؛ زيـرا وجـود چنيـن نقشـه اي، هرمنطقـه را به محلـه اي مسـدود که جز 

اهالـي حـق رفت و آمـد در آن را ندارند، تبديل مي کرده و ايـن حالت در هنگامه هجمه هاي 
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سـنگين کـه ديوارهـاي شـهر تاب مقاومـت در برابر آن را نداشـتند، نقش دفاعـي و حمايتي 

فعـال و برجسـته اي را ايفـا مي کـرده و بـراي شـهر نجف، که وهابي ها مسـتمراً بـه آن حمله 

مي کردنـد، اهميـت ويژه داشـته اسـتـ  )ر.ک: عـزاوی، 1425ق، ج6، ص169(.

شـهر مقـدس نجـف بـا تـن دادن به ايـن چند عامـل، توانسـت نوعي خـاص از طرح و 

نقشـه و معمـاري را محقـق سـازد و بـه موجـب آن، در برابر بسـياري از آسـيب ها و معايب 

سـرزميني و آب و هوايـي مقاومـت کنـد و شـخصيت ذاتـي و ممتـازي از خود نشـان دهد 

و ماهيـت تمدنـي خـود را بـا ويژگي هـا و نشـانه هاي مـدام و مسـتمر در طـول تاريخ حفظ 

کنـد. امـا از آن روز کـه ايـن عوامـل زير پـاي تکنولـوژي غربي و وسـايل ارتباطـي و قواي 

توسـعه طلب پايمـال گرديـد و شـهر نجف، عناصر محلي و سـرزمينی خود براي سـاخت و 

سـاز، و نيـز ارزش هـاي روحـي و انسـاني خـود را از دسـت داد، نه تنها به شـهري بي هويت 

تبديـل شـد، بلکـه بسـياري از ارزش هـاي زيبايي شناسـانه و اصالت هـاي ژرف تاريخـي که 

شـهر نجـف را بـه شـکلي ممتـاز و متمايـز از ديگـر شـهرها مي نماياند نيـز ناديده انگاشـته 

شد )موسـوی، 1982م، ص250(.

محله هاي مسکوني قديم در محدوده ديوار شهر

محله هاي قديمي؛ ويژگي ها و پديده هاي خاص

قبايـل و عشـيره ها پديـده اجتماعـي خاصي اسـت کـه وجه امتياز بسـياري از شـهرهاي 

اسـالمي همچـون بصـره، کوفه و واسـط اسـت. اما اين پديـده اجتماعي در شـکل و ترکيب 

محـالت مسـکوني شـهر نجـف، علي رغـم عربي و بـدوي بـودن آن، تأثيرگـذار نبـود؛ زيرا 

هجـرت بـه نجـف و سـکونت در آن هيـچ گاه به صـورت گروهـي و دسـته جمعي نبوده تا 

بتوانـد بـه روشـني در تغييـر شـالوده اجتماعي اين شـهر مؤثر واقع شـود، بلکـه مهاجرت ها 

يـا فـردي محـض بوده يـا در بهترين حالت، بـا خانواده يا تعـدادي از خانواده ها بوده اسـت 

کـه بعدهـا خاندان هـاي بزرگي را بنيان نهادند. علـت اين امر را بايـد در وضعيت جغرافيايي 
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و محيطي نجف جسـت وجو کرد؛ سـرزميني خشـک، بي آب و علف و محتاج به بسـياري 

از ضرورت هـا و نيازهـاي حياتـي براي ادامـه زندگي جماعت هـاي بزرگ انسـاني. ازاين رو 

شـهر نجـف، در طـول تاريخ، مقصد و سـکونتگاه قبايل و عشـايري نبوده اسـت کـه يکباره 

بـه آن رو بياورنـد، بلکـه مهاجرت هـا عمدتـاً بـا انگيزه هـاي دينـي و علمـي، و بيشـتر بـه 

صـورت فردي صـورت مي گرفته اسـت. 

ايـن پديـده  در نهايت موجب شـد که افراد جامعه نجف، در غياب وابسـتگي و انسـجام 

قبيلگـي و عشـايري، محـالت و مناطـق مسـکوني متعـددي را بـه وجـود آوردنـد و ايـن 

وابسـتگي و تشـکل محلـي، عامـل ايجـاد امنيـت و آسـايش بود و جـاي حمايت عشـيره و 

قبيلـه را گرفـت. البتـه ايـن پيونـد و اتحـاد محلـه اي بـه نوعـي عصبيـت جديد تبديل شـد 

و بـه شـکل تأمل برانگيـزي، جنگ هـا و فتنه هايـي را زمينه سـازي کـرد تـا آنجـا کـه گاه 

حکومت هـاي مرکـزي مجبـور بـه دخالـت نظامـي در قضايـا مي شـدند.

محله هـاي شـهر نجـف در محدوده ديوار شـهر، به چهار محله بزرگ تقسـيم مي شـوند: 

محلـه المشـراق در شـمال شـرقي، محله البـراق در جنوب شـرقي، محله العماره در شـمال 

غربـي و غـرب و محله الحويـش در جنوب غربي.

ايـن محـالت تـا قبـل از سـال 1282ق/ 1862م جدا و متمايـز از هم نبودند و نخسـتين 

تحديد و مرزبندي محالت به شـکل رسـمي در سـال 1282 قمري و توسـط واليان عثماني 

صـورت گرفـت و هـدف از آن، سرشـماري نفوس، و مشـخص کردن مشـمولين سـربازي 

وظيفه بـود )محبوبـه، 1958م، ص23(. 

هـر محلـه، يـک رئيـس داشـت و امـور مربوط بـه خود را مسـتقاًل پـي مي گرفـت و به 

انجـام مي رسـاند. محـالت عمومـاً بـه اسـم شـخصيت هاي بـزرگ و مطـرِح ادبـي، دينـي، 

تجـاري و سياسـي نام گـذاري مي شـد. وجـود افـراد متعـدد از يـک خانـدان، يـا سـکونت 

شـخصيتي مهـم در يـک کوچـه باعث مي شـد آن کوچـه را به نـام آن خاندان يا شـخصيت 

نام گـذاري کننـد؛ مثـل کوچه هاي يابيـت حبوبي، آل صافـي، آل جواهري، آل شـمرتي و... . 
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وجـود کوچه هـاي تنـگ و پـر پيـچ و خـم کـه مي تـوان از آنهـا بـه دهليـز تعبيـر کـرد، 
يکـي از مظاهـر شـهر نجـف اسـت. طـرح و نقشـه ايـن کوچه هـا به گونـه اي اسـت که در 
کاهـش آسـيب هاي ناشـي از تنـد بادهاي سـوزان و مملو از گـرد و خاک در طول تابسـتان، 
بسـيار مؤثـر اسـت. همچنيـن نقـش طراحـي منحصر به فـرد اين کوچه هـا در تأميـن امنيت 
محله هـا و همـه شـهر در هنـگام هجمه هـاي خارجـي، انـکار ناشـدني اسـت. در دو طرف 
ايـن کوچه هـاي تنـگ، خانه هـاي کوچـک و بـه هـم چسـبيده اي قـرار دارنـد کـه طبقـات 
متعـدد و ديوارهـاي بلنـد آنهـا گاه فضاي کوچه را اشـغال کرده اسـت و چنـان مي نمايد که 
گويـا بـه هـم وصـل شـده اند. اين اسـتفاده بهينـه از فضـا و زميـن و زيرزمين براي سـاخت 
سـکونتگاه ها، نتيجـه محدوديـت مسـاحت شـهر و محصور بـودن آن در چهارچـوب ديوار 
شـهر از يک سـو، و ازدياد سـاکنان آن بر اثر رشـد طبيعي جمعيت و مهاجرت هاي محله اي 

و بيرونـي از ديگر سوسـت.

نخستين اقدامات براي توسعه شهر نجف )1908 ـ 1946م(

بـه سـبب وجـود مشـکالت و گرفتاري هـاي ناشـي از تراکـم جمعيـت و کمبـود جا در 
محله هـاي چهارگانـه نجف، تالش هايي براي توسـعه اين شـهر در بيرون از محـدوده ديوار 
صورت گرفت و به شـهروندان اجازه داده شـد که در محله اي در جنوب شـهر خانه سـازي 
کنند. اين تالش ها از سـال 1326ق/ 1908م با صدور نخسـتين طرح توسـعه شـهر از طرف 
ناظم پاشـا، والي بغداد، شـروع شـد و تا سـال 1918م. ادامه يافت و در اين مدت در جهت 
جنوبـي وادي السـالم، و در کنـار خـط آهـن به طـرف کوفه و سـمت غربي ديوار شـهر، در 
جنـوب محلـه العمـاره، خانه هـا و اماکـن اداري و کاروان سـراهاي متعددي سـاخته شـد. اما 
متأسـفانه همـه ايـن خانه ها و مراکز اداري و خدماتي، که بيرون ديوار شـهر سـاخته شـدند، 
در جريـان محاصـره شـهر نجـف، به دسـت انگليسـي ها، در سـال 1918ميـالدي، بـه بهانـه 
کشـته شـدن معاون سياسـي حاکميـت نجف، »کاپيتان مارشـال«، ويران شـد و اثـري از آنها 

باقي نماند )کمـال الدیـن، 1970م، ص44(. 
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پـس از روي کار آمـدن حکومـت ملـي و تأسـيس دولـت عـراق و آرام شـدن اوضـاع شـهر 
نجـف و زوال خطـر اعـراب و وهابي هـا و ديگر مهاجمان، مردم براي سـاخت و سـاز در بيرون از 
محدوده قديمي شـهر، انگيزه بيشـتر پيدا کردند و شـهر از غرب و جنوب شـرقي توسـعه يافت و 
محله هاي جديدي با مراکز صنعتي و اداري سـاخته شـد و ديوار شـهر در پنج قسـمت، در مقابل 

خيابـان اصلـي محالت تازه تأسـيس، تخريب شـد تا دسترسـي مردم به مرکز شـهر آسـان شـود.
در سـال 1937ميـالدي، در دوره قائم مقامـي »صالـح حمـام«، برنامه تخريـب کلي ديوار 
شـهر آغـاز شـد و از آنجـا کـه خانواده هـاي فقيـر بسـياري در ايوان هـا يا خانه هـاي متصل 
بـه ايـن ديـوار زندگـي مي کردنـد و بـا اين نقشـه توسـعه و ايجـاد خيابان هـا و جايگاه هاي 
جديـد، متضـرر مي شـدند، از طـرف دولـت زمين هايـي بـه قيمـت ارزان و گاه مجانـي در 
جنـب محلـه اميـر غـازي، به آنها واگذار شـد و بديـن ترتيب، محلـه اي نو به نـام »صالحيه« 

شـکل گرفت )محبوبـه، 1958م، ص214(.
در آغـاز سـال 1940 ميـالدي معاونت دولتي در نجـف، طرحي را براي بازسـازي مقبره 
وادي السـالمـ  کـه سـال ها بـه آن توجه نشـده بودـ  پيشـنهاد کـرد؛ به اين صـورت که مقبره 
بـه قطعه هـاي مربع شـکل مسـاوي تقسـيم شـود و ميـان آنهـا خيابان هـای متقاطـع احداث 
گـردد و مقبـره از همـه طـرف، حصارگـذاري شـود. آن گاه طبـق گورسـتان هاي جديـد، در 
خيابان هـا و فرعي هـاي آن، همچنيـن حصـار پيرامونـي درخـت کاري صورت گيـرد که اين 
در زيبايـي چشـم انداز شـهر و ورودي آن، نقـش بسـزايي دارد. ايـن برنامـه، بـه دليل کمبود 
اعتبـارات، پيشـرفت کنـدي داشـت و در سـال 1946ميالدي تکميل شـد. همچنين در سـال 
1941 ميـالدي طـرح بازسـازي، توسـعه و مستقيم سـازي بازار بزرگ شـهر نجـف و بعضي 

بازارچه هـا شـروع شـد و در سـال 1943ميـالدي به انجام رسـيد.

تغييرات اساسي در مرکز شهر

اصالح و تغييرات اساسـي در نقشـه شـهر نجف، در سـال 1949ميالدي به اجرا در آمد 
و محـور آن، پيرامـون صحـن علوي در مرکز شـهر بود. سـاخت و سـازهاي بسـيار و تراکم 
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شـديد خانه هـا و اماکـن عمومـي اطـراف صحـن، باعـث تنگي کوچه هـا و بازارچه ها شـده 
بـود، بـه حـدي کـه عبـور و مرور را دشـوار مي کـرد. عالوه بـر اينکـه در نقاط ديگـر، اصاًل 
خيابانـي وجـود نداشـت و هـر کـس مي خواسـت از يـک طـرف شـهر بـه طـرف ديگر آن 
بـرود، بايـد از صحـن علـوي عبور مي کـرد. وجود وسـايل نقليـه جديد ايجـاب مي کرد که 

خيابان هـاي متناسـبي احداث شـود يـا کوچه هـا و خيابان هـاي قديم، توسـعه يابد. 
نخسـتين کار براي تأمين مالي طرح توسـعه و تغيير اطراف حرم علوي، ايجاد پارکينگ هاي 
متعـدد در شـهر و اجـاره دادن آنهـا بـه ماشـين داران بـود که شـهرداري توانسـت از ايـن طريق، 
سـاالنه پانـزده هزار دينار کسـب درآمـد کند و بودجه کافـي را براي تملک بناهـاي اطراف حرم 

علـوي و تخريـب آنها به دسـت آوَرد. آغـاز اين کار، سـال 1949ميالدي بود.
عمليـات تخريـب خانه هـاي پيرامـون صحن حيدري بـه اجـرا درآمـد و خيابان هايي به 
عـرض بيسـت متـر، بـه شـکل دائـره اي، احداث شـد. همچنيـن بـراي احـداث خياباني در 
جهـت شـمالي صحن، مقابل »باب الطوسـي«، بـه طرف آخريـن محدوده هاي شـهر، خانه ها 
و مغازه هـا، بـا جلب رضايت صاحبانشـان، خريداري و تخريب شـد و آن گاه براي سـهولت 
در عبـور و مـرور ماشـين هايي کـه از کربـال بـه سـوي خيابـان محيط بـه حرم علـوي پيش 

مي آمدنـد، کار تسـطيح و هموارسـازي آن نيـز به پايان رسـيد.
با گشـايش اين مجموعه خيابان ها در قلب شـهر نجف، تحول محسوسـي در ظاهر شـهر 
پديـد آمـد و بناهـاي قديمـي، همچـون محله هـا و بازارهـا و مهمانخانه هـا، جـاي خـود را به 
عمارت هـاي جديـد داد کـه با شـکل معمـاري امروزي سـاخته مي شـدند. با ايـن کار، ميراث 
معمـاري قديـم نجـفـ  کـه بايد حفظ مي شـد و به عنوان نماد هويت عربي و اسـالمي شـهر 
و سـاکنان آن مـورد توجـه قـرار مي گرفتـ  بـا بي مهري مواجه شـد و متأسـفانه از بين رفت.

بناهاي فرهنگي و ويژگي هاي معماري آنها

معمـاري همچـون آيينـه اي اسـت کـه پديده هـاي مختلـف تمدنـي يـک عصـر راـ  در 
محـدوده جامعـه اي خـاص يا در سـطحي عموميـ  انعـکاس مي دهد. معماري نشـان دهنده 
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ارزش هـاي فکـري و اجتماعـي و به تبع، نماينـده قواعد و احکام حاکم در يـک دوره زماني 

اسـت و در عيـن حـال از محتوايـي زيبايي شناسـانه و يـک روح هنري حکايـت مي کند.

عناصـر معمـاري شـهر نجـف، تابعـي اسـت از ارزش هـاي ديـن اسـالم و خصائـص 

اخالقـي عـرب کـه در ايـن شـهر عميقـاً ظهور و بـروز يافته اسـت. ايـن ويژگي هـا، طعم و 

رنگـي خـاص به معماري شـهر بخشـيده و ترکيبي اسـت منحصـر، از ميراث عراقـي اصيِل 

ريشـه دار در عمـق تاريـخ و معماري وام گرفته شـده از بالد شـرق اسـالمي و ضرورت هاي 

محلـي و اجتماعـي و اوضاع اقتصـادي. ازاين رو در واحدهاي سـاختماني گوناگون همچون 

خانه هـا، مسـاجد، مـدارس، مقبره هـا و بازارهـا، ويژگي هاي مشـترکي، از جهـت معماري و 

هنـري، ديده مي شـود.

1. خصوصيات خانه هاي قديم نجف

خانه هـاي شـهر نجـف از جهـت نقشـه و طـرز بهـره وري از مـکان و امکانـات موجود، 

گاه چنـان خـاص و ويـژه اسـت کـه مي تـوان آنهـا را از خانه هـاي ديگـر شـهرهاي عراقـي 

يـا اسـالمي متمايـز دانسـت. مهم تريـن ايـن ويژگي ها، وجـود سـرداب ها و چاه هـاي آب و 

حوض هـا و مقبره هاسـت کـه بـه نـدرت مي تـوان آنهـا را يکجـا در خانه هـاي غيـر نجفـي 

مشـاهده کرد )حکیـم، 2006، ص 26(. 

خانه هـا در شـکل کلـي خـود، داراي عناصـر سـاختاري و معمـاري اصيلي اسـت که در بيشـتر 

خانه هـاي قديـم نجـف به صورت کامـل يافت مي شـود. بعضي از عناصـر مزبور از اين قرار اسـت:

الف( صحن يا حياط روباِز داخلي 

حيـاط، نخسـتين مـکان در طـرح و نقشـه خانه هاسـت و اتاق هـا، سـرويس هاي بهداشـتي، 

ورودي هـا و راه روهـا، پيرامون آن واقع مي شـوند. باقي مانده هاي خانه ها در شـهر باسـتاني »اور« در 

جنـوب عـراق، نشـان مي دهـد که صحن داخلي در طراحي خانه، جايگاه نخسـت را داشـته اسـت. 

وجـود حيـاط در وسـط خانـه، موجـب مي شـد که نـور طبيعي و هـوا از طريـق پنجره ها بـه داخل 
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اتاق هـا راه يابـد. وسـعت و ضيـق حياط، با توجـه به مسـاحت کِل خانه، تفاوت مي کـرد و معموالً 
آن را بـا آجر مسـطحي کـه در گويش محلي خود، آن را »فرشـي« مي ناميدند، سـنگفرش مي کردند.

ب( چاه آب

در صحـن خانـه، معمـوالً چـاه آب و حوضـي کنـار آن وجود داشـت. ضـرورت اقتضا 
مي کـرد کـه هـر چنـد با زحمـت، چاه آبي حفر شـود و بـراي نيازهـاي گوناگـون اهل خانه 
ـ بـه جـز آشـاميدن و پخت وپـزـ  اسـتفاده شـود. بسـته بـه منطقه شـهر، عمـق چاه هاي آب 
متفـاوت بـود. ولـي بـه طور معمـول، در عمق چهـل متري به آب مي رسـيدند. ُقطـر چاه، به 

حـدود يـک متـر و دهانـه چاه هاي مـادر، بـه 1/5 متر و اندکي بيشـتر مي رسـيد. 
چرخـي چوبـي با ريسـمان و دلوي بـر دهانه چاه قـرار مي دادند و با آن آب مي کشـيدند 
و در حـوض مي ريختنـد. حـوض نيز به اندازه شـرعي )ُکـر( بود تا کار تطهير را آسـان کند. 
در نجـف اشـرف، آب کشـيدن از چاه هـا، حرفـه متـداول عـده اي معـروف به »ماليـه« بود. 
معمـوالً از داخـل چـاه سـوراخ هايي بـه درون سـرداب ايجاد مي کردنـد تا هوا تهويه شـود. 
صحـن هـر خانـه، يک يـا دو چاه فاضالب داشـت که آب بـاران و زيـادي آب هاي مصرفي 

خانه در آن سـرازير مي شد )اسـدی، 1975م، ص17؛ شـرقی، 1978م، ص39(.

ج( سرداب

خانه هـاي نجـف در قديم، بي اسـتثنا داراي سـرداب بودنـد و حتي بسـياري از آنها بيش 
از يـک سـرداب بـا عمق هـاي مختلف داشـتند. سـرداب در زيرزميـن سـاخته، و از داخل با 
آجـر و گـچ و بـه صـورت طاقچه ها و سـقف گنبدي شـکل، پرداخته مي شـد. کف سـرداب 
را بـا آجـر مسـطح فـرش مي کردنـد و حجـم و عمـق آن بـه وسـعت خانـه و تعـداد افـراد 
خانـواده بسـتگي داشـت. هر چه سـرداب عميق تر مي بود، خنکـي آن نيز افزايـش مي يافت. 
در تابسـتان نجـف کـه گاه دمـاي هوا به پنجاه درجه مي رسـد، دماي سـرداب ها سـي درجه، 

و گاه ـ بسـته به عمق سـرداب ـ بيسـت درجه بـود )اسـدی، 1975م، ص404(. 
وسـيله ورود به سـرداب، پله و نردبان بود و افراد خانواده، سـاعاتي طوالني از روزهاي 
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داغ را خصوصـاً هنـگام ظهـر و بعـد از ظهـر، و نيز بعضي شـب ها را که توفـان گرد و خاک 

برپا مي شـد، در آنجا سـپري مي کردند )خلیلـی، 1426ق، ج2، ص79(.

تهويـه هـواي سـرداب را کانال هـاي متصل به چـاه آب و بادگيرهاي متصل به پشـت بام 

تأميـن مي کردنـد. هـوا از دهانـه بادگيـر کـه رو به وزش بـاد قرار داشـت، وارد مي شـد و به 

سـطح سـرداب کـه بـر آن آب مي پاشـيدند، برخـورد مي کرد و بديـن طريق، هواي سـرداب 

مرطوب، خنک و تلطيف مي شـد و فضاي مناسـبي را براي اسـتراحت و آسـودن از گرماي 

سـخت تابسـتان فراهـم مي کـرد. در زمسـتان نيز از سـرداب ها به عنوان انبار توشـه اسـتفاده 

مي کردند )انصـاری، 2000م، ص458(.

د( ايوان

ايوان يا بالکون، سـازه اي اسـت با سـه ديوار و سـقف و گشـوده از پيش رو و مشـرف 

بـر حيـاط خانـه کـه در زبـان محلي بـه آن »طارمـه« مي گوينـد. هر خانـه اي ايوان داشـت و 

اهـل خانـه براي اسـتراحت روزانه در هـواي معتدل و خوردن چاي و تنقالت از آن اسـتفاده 

مي کردنـد. نمونه هايـي از ايـن ايوان هـا در بناي داراالمـاره کوفه و قصراالخيضـر، در نزديک 

کربال، شناسـايي شده اسـت )همانجا(.

هـ( راه روهاي معّلق و ستون هاي چوبي

از آنجـا کـه خانه هـاي نجـف، دوطبقـه سـاخته مي شـد و طبقـه نخسـت آن مسـاحت 

بيشـتري داشـت، در مقابـل اتاق هـاي طبقـه اول، راه روهايـي را مشـرف بـر صحـن خانـه 

تعبيـه مي کردنـد کـه در آهنـي يـا چوبي نقاشـي شـده اي بـه ارتفاع تقريبـاً يک متر داشـت. 

راه روهـا بـه وسـيله سـتون هايي از چـوب سـخت بـر زميـن محکم مي شـد. سرسـتون هاي 

مقرنـس کاري شـده، از زمختـي و خشـونت پـل چوبـي مي کاسـت و جلوه اي چشـم گير به 

آن مي بخشـيد )همانجـا(.
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و( داالن

وجـود داالن هـاي منتهـي بـه صحـن، از ديگـر خصوصيـات خانه هـاي قديمـي نجـف 
اسـت. ايـن داالن هـا »بيرونـي« و »اندروني« خانه هـا را کامـاًل از هم جدا مي کردنـد و اگر به 
خاطـر کمي وسـعت خانه، امـکان احداث داالن نبود، بـا آويختن پرده اي بـر درگاه اندروني، 

آن را از ديـدن و اطـالع بيگانـگان در امان مي داشـتند. 

2. خصوصيات خانه هاي جديد نجف

تحـوالت اجتماعـي و اقتصـادي نيمـه دوم قـرن بيسـتم در شـهر نجـف، کـه به انتشـار 
مفاهيـم و ارزش هـاي جديـد منجر شـد، بسـياري از مالک هـا و ارزش هاي پذيرفته شـده در 
معمـاري را دسـتخوش دگرگونـي کـرد. از بين رفتن تمايز در امکانات سـاخت و سـاز ميان 
ثروتمنـدان و خانواده هـاي متوسـط، موجـب شـد کـه از حجـم تفاوت هـا در نـوع و ظاهـر 
خانه هـا کاسـته شـود و خانـواده کوچـک شـکل بگيـرد. دو بخـش »بيرونـي« و »اندرونـي« 
کـه اسـاس خانه هـاي قديمـي بـود، بـه سـبب تحـول در مفهـوم روابـط اجتماعـي و تغيير 
ارزش هـاي مربـوط بـه جايـگاه زن در اجتمـاع، اهميـت و اصالـت خويش را از دسـت داد.
بـاال رفتن سـطح سـالمتي و فرهنگ جامعه نجف، تأثيري بسـزا در ضـروري ديدن امور 
شـخصي و خصوصـي در سـاخت خانه هـا بـر جـاي مي نهاد و مـردم را بر آن مي داشـت که 
در خانـه خـود حمـام و باغچه و وسـايل تفريح داشـته باشـند و از وسـايل جديد سـرمازا و 
گرمـازا و تأسيسـات آب و ماننـد آن اسـتفاده کننـد و از سـرداب و بادگيـر و حمـام بـازار و 
چـاه آب بي نيـاز شـوند و مـردگان خـود را به جـاي خانه، در قبرسـتان عمومـي دفن کنند.

در طـرح و نقشـه خانه هـا و خصوصيـات سـاختي آنها نيز تغييـرات روشـني پديد آمد. 
طبقـات اول، فضايـي گسـترده يافـت و پنجره هاي بزرگ، نـور و هواي بيشـتري را به داخل 
اتاق هـا وارد مي کـرد. براي سـاخت اسـکلت خانـه، از فوالد و بتون آرمه اسـتفاده شـد که از 

آجـر و چوب بسـيار مسـتحکم تر بود.
بي نظمـي و بـه هـم ريختگـي در نقشـه کوچه هـا و مسـيرهاي تنـگ و پيـچ در پيـچ نيز 
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جـاي خـود را بـه نقشـه منظم و خيابان هـاي عريض و جدول گذاري شـده و به هم پيوسـته 
داد و ايـن، کار رفـت و آمـد وسـايل نقليه را آسـان مي کـرد و آوردن آنها را تـا درِ خانه ها به 
راحتـي ممکـن مي سـاخت. سـاختن خانه هـاي بـه هـم چسـبيده و کوچک کـه در محالت 
قديمـي شـهر تـا دهـه چهل قرن بيسـتم ادامه داشـت نيـز متوقف شـد و سـاخت خانه هاي 

وسـيع و جـدا از هـم با فضاي سـبز از چهـار طرف، معمـول گرديد.
جـدا از اسـکلت سـاختمان کـه آهـن يـا بتون آرمـه در آن بـه کار مي رود، مـواد اوليـه براي 
سـاخت ديوارهـا و ديگر قسـمت ها، عمدتاً آجر اسـت که هم مـواد تشـکيل دهنده آن به راحتي 
و بـا قيمـت ارزان در نجـف يافـت مي شـود و هـم عنصـري مقـاوم و عايـق در مقابـل گرمـا و 
صداسـت. مـالط ميـان آجرهـا، گچ اسـت که چسـبندگي فراواني دارد و زود خشـک مي شـود. 
سـقف ها، بـه خصوص سـقف طبقات بااليـي را از مواد سـبک مانند چوب و تنـه درختان نخل 
و حـور مي سـازند و روي آنهـا ني هـاي خشـک و سـبوس مي ريزنـد کـه عايـق حرارتي بسـيار 
خوبـي اسـت. بـر بـاالي آن نيز اليـه اي گـچ، و آن گاه عايقي از قير مي کشـند. ديوارهـاي داخلي 
را بـا گـچ نـرم، سـفيدکاري مي کننـد و تزيينات هندسـي زيبـا و متنوعـي در آن بـه کار مي برند. 
پنجره هـا و درهـا را هـم معمـوالً بـا اسـتفاده از چـوب و شيشـه و آهـن، بـه هيئتي کـه نماينده 

فرهنـگ جامعـه نجف باشـد، مي سـازند. )همانجـا؛ ص 460؛ الشـرقی، 1978م، ص38(.

3. حوزه هاي علميه

معمـاري مـدارس دينـي نجـف ويژگي ها و مميزاتـي دارد کـه با هدف شـکل گيري آن، 
يعني درس و مطالعه و سـکونت، متناسـب و هماهنگ اسـت. در نقشـه سـاختماني مدارس 
علمـي، حيـاِط روبـاز، اوليـن مکان اسـت و سـپس رواق هاي مسـقف رو به حيـاط و آن گاه 
اتاق هـا، نمازخانـه، راه روهـا، ورودي هـا و سـازه هاي ضـروري ديگر قـرار مي گيرنـد و اين 
نظـم خـاص، تابـع مباني اسـالمي در معمـاري، و مطابـق با نيازهـاي محيطي و نـوع حيات 

اجتماعـي رايج در نجف اسـت )انصـاری، 2000م، ص449(.
هـر يـک از اتاق هـاي مدرسـه، ايوانـي در جلـو دارد که با آجر و کاشـي آراسـته شـده و 
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يـک يـا دو طلبـه در آن زندگي مي کنند. حوض وسـط حيـاط، آب خود را از چاه حفرشـده 
در صحـن مي گيـرد. نمـاي بيرونـي مدرسـه عبارت اسـت از يـک در ورودي کـه به صحن 
منتهـي مي شـود و غالبـاً به شـکل ايواني کوچک اسـت که قوسـي متناسـب با مسـاحت کل 

ساختمان دارد )همانجـا(. 
ديوارهـاي مشـرف بـه صحـن، با آجـر، گچ و کاشـي غالبـاً آبي رنـگ تزيين مي شـود و 
در بـاالي ديـوار و بـر نواري از کاشـي، آيـات قرآن کريم، چشـم بينندگان را بـه خود جلب 
مي کنـد. در طبقه هـاي فوقانـي، تمـام اتاق هـا و راه روهـا بـر حيـاط احاطـه دارد و نـور و 
هـواي مـورد نيـاز را از فضـاي بـاز پيـش رو تأمين مي کند. اغلـب مدارس نجف، به داشـتن 
سـرداب، ممتازنـد؛ جايـي که در روزهـاي گرم تابسـتان و نيز هنگام وزيـدن تندبادهاي گرد 
و خـاک، بهتريـن مأمـن و اقامتـگاه طـالب اسـت. هـر مدرسـه ممکـن اسـت بيـش از يک 
سـرداب داشـته باشـد و اين سـرداب ها از جهت وسـعت و عمق، متفاوت سـاخته شـده اند.
در بين مدارس ديني نجف، مدرسـه »سـليميه« در بازار محله مشـراق، کمترين مسـاحت 
)صـد متـر مربـع( بـا کمتريـن تعـداد اتـاق )ده عـدد( را دارد و بزرگ تريـن آنها، مدرسـه و 
حـوزه جامـع نجـف اسـت کـه مسـاحتش به پنـج هزار متـر مربـع مي رسـد و بر کنـاره راه 
نجـف و کوفـه واقع اسـت، با سـه طبقه عـالوه بر طبقه زيرزميـن، و 208 اتاق و چند سـالِن 

تدريـس و کتابخانه و مسـجد و پنج سـرداب )خلیلـی، 1426ق، ج2، ص129(.

4. بازارها و کاروان سراها

عنصـر ديگـري که از نشـانه هاي شـهر نجف اسـت، بازارها و کاروان سراهاسـت. بعضي 
از بازارهـا، مثـل بازار بزرگ و بعضي متفرعات آن، سـقف دار هسـتند. معمول بازارها شـامل 
مسـجد، حسـينيه، مدرسـه، کاروان سـرا، حمام، مقبره و گذرگاه هسـتند. همه اين سـازه ها را 
در بـازار بـزرگ نجـف، به روشـني مي توان مشـاهد کرد که پيشـينه آن به اواخر دوره سـلطه 

ايلخانـان بـر عـراق )656-738ق( بر مي گردد.
ايـن بـازار، از گذشـته تا کنون، مرکز تجاري شـهر نجف بوده اسـت و امروزه نيز شـکل 
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و نقشـه آن همچـون گذشـته اسـت و هيچ تغييـري نکرده و همچنـان در آن، فروشـگاه هاي 

تخصصـي وجـود دارنـد که در طـول تاريـخ کاالهاي خاصـي را عرضـه مي کرده انـد؛ مانند 

راسـته بقال هـا، راسـته نانواهـا، راسـته ميوه فروش هـا، راسـته بزازهـا و... . تنهـا چيـزي کـه 

تغييـر کـرده، نـوع کااليـي اسـت که در ايـن راسـته ها عرضه مي شـود و شـغل هاي جديدي 

کـه پديـد آمده اسـت؛ همچـون رنگ رزي، کتاب فروشـي، عطـاري، ريخته گـري و... .

عـالوه بـر ايـن بازار، در محـالت نجف نيز بازارچه هـاي خاص آن محل ايجاد مي شـده 

کـه بـه نـام آن مکان معروف بوده اسـت؛ مثـل »بازار حويش« کـه از مقابـل در غربي صحن 

مطهـر شـروع مي شـده و از ميـان محلـه حويش تـا خيابان »سـور« امتـداد مي يافته اسـت. با 

اجـراي برنامـه توسـعه و بازسـازي اطراف حـرم علوي، تحوالت اساسـي در ايـن منطقه به 

وجـود آمـد و بيشـتر خانه هـا به اماکن تجـاري و فروشـگاه و بازارچه تبديل شـد.

شـهر مقـدس نجـف بـه واردات مـواد خوراکي از ديگر شـهرها وابسـته بـود و از طرف 

ديگـر، مرکـزي بـراي تأميـن نيازهـاي مختلـف قبايـل بـدوي و عشـايري عـراق به شـمار 

مي آمـد کـه ايـن امر باعث شـد تعـداد زيادي کاروان سـرا براي انبـار کردن انـواع حبوبات و 

مايحتـاج روزانـه ايجـاد شـود. حبوبات و ميوه هـا در فصل خـود، در اين کاروان سـراها انبار 

مي شـد تـا در فصل هـاي ديگـر در دسـترس مـردم قـرار گيـرد. اعراب بـدوي، بـا قافله هاي 

متعـدد، کـه گاه تعـداد شـتران آن بـه هـزار نفـر مي رسـيد، در فصـول مختلـف راهي نجف 

مي شـدند و مقـدار زيـادي برنـج، خرمـا و... ، کـه در کاروان سـراها انبـار شـده بـود، تهيـه 

مي کردنـد و بـا خـود مي بردنـد.

شـکل اين کاروان سـراها، مربع يا مسـتطيل بود، با فضاي باز و گسـترده اي در وسـط آن 

کـه گاه مسـقف نيـز بـود و ايوان هايـي به شـکل طاق سـاخته شـده از آجر و گـچ، گرداگرد 

آن بـراي انبـار کردن کاالها، اسـتراحت کاروانيان و کار کردن سـاکنان وجود داشـت. بعضي 

از آن کاروان سـراها، امـروزه نيـز همـان کارکـرد را دارند که از مشـهورترين آنهـا مي توان به 

خـان عطيـه، خان دارالشـفا و خان بيت شـالش اشـاره کرد.
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5. گورستان ها

تاريـخ دفـن مـردگان در ظهرالکوفـه )منطقـه اي کـه شـهر نجـف بخشـي از آن اسـت( 

شـايد بـه روزگار جنگ هـاي آزادي بخـش اسـالمي، کـه در ايـن مـکان بـه وقـوع پيوسـته 

اسـت، منتهـي شـود. در جنگ قادسـيه در سـال 14 قمـري 635 ميالدي، شـهداي مسـلمان 

در ظهرالکوفـه بـه خـاک سـپرده شـدند. بـه نقلي سـيصد تن از صحابه رسـول خـدا9 در 

ايـن مـکان دفـن شـده اند که تنهـا قبر اميـر مؤمنـان، علي7، شناخته شـده و معروف اسـت 

)مجلسـی، 1403ق، ج42، ص399(.

دربـاره تاريـخ دفـن در جـوار مرقد امام علـي بن ابي طالـب7، دليل قاطـع تاريخي وجود 

نـدارد؛ جـز اينکـه بر اسـاس اغلـب منابع، کار خاکسـپاري در حـرم علوي هم زمان بوده اسـت 

بـا سـکونت عـده اي از مـردم در نزديکي مرقـد آن حضرت و ايـن را بايد بـه روزگاري پس از 

معلـوم شـدن قبر امير مؤمنـان7 در زمان هارون الرشـيدـ  که رفت و آمدها و زيـارات افزايش 

يافـت و اسـتقرار و اسـکان در نجـف صـورت گرفـت ـ مربوط دانسـت. اما چـون مي دانيم که 

سـکونت قابـل توجـه در ايـن منطقـه در اواخـر قـرن سـوم هجري اتفـاق افتـاده، طبيعتـاً دفن 

مـردگان نيـز در همـان دوره بـوده و آن عصـر را بايد آغـاز اين حرکت به شـمار آورد.

بـا روي کار آمـدن دولـت صفويه در ايـران در اوايل قرن دهم هجـري، کارِ آوردن جنازه 

مـردگان از ايـران بـه عـراق و دفن آنهـا در نجف به پديـده اي معمول تبديل شـد و در اوايل 

قـرن دوازدهـم، بـه عللـي چنـد، بـه اوج خـود رسـيد؛ از جملـه بازگشـت حـوزه علميه به 

نجـف و هجـرت بسـياري از عالمـان ايراني در پي حملـه افغان ها، به نجف. افـزون براينکه، 

کتاب ها و رسـائل بسـياري در فضيلت دفن در خاک نجف نوشـته و منتشـر شـد. همچنين 

گروه هايـي از عشـاير عـراق، در آغـاز قـرن هفدهـم ميـالدي، بـه طور وسـيع، اقـدام به نقل 

جنائـز بـه نجـف کردنـد و چنان شـد کـه هر مسـلمان شـيعه اي آرزو داشـت در جـوار امام 

علـي7 بـه خـاک سـپرده شـود و در حمايـت قبـر آن حضـرت، به شـفاعت عنـداهلل نائل 

گـردد و از عـذاب و گرفتاري هـاي بـرزخ در امان بمانـد )نقـاش، 1998م، ص261(.
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خاکسـپاري مـردگان در نجـف، به مـکان و موقعيت خاصـي محدود نبود. مـردم، اموات 

خـود را در صحـن حـرم و پيرامـون آن در خانه هـا و محله هـا دفـن مي کردنـد و ايـن کار تا 

اواخـر دهه شـصت قرن گذشـته ادامه داشـت. ازايـن رو بايد گفت که نجـف قديم، همه اش 

گورسـتان يـا خانه هـاي ساخته شـده روي قبرها بود. 

بـا ازديـاد جمعيـت، مـکان دفـن هم بـه جاهـاي دور دسـت منتقل مي شـد و بـه طرف 

مناطق شـمال شـرقي شـهر عقب مي رفت. قبرسـتان عمومي وادي السـالم که در بيرون شـهر 

واقـع بـود، در نهايـت به شـکل شـرعي و رسـمي در 4 تمـوز 1922ميالدي آغاز بـه کار کرد 

و وزارتخانه هـاي اوقـاف، اقتصـاد و داخلـي، محدوده هـاي آن را تثبيـت کردنـد. از آن پس، 

آنجـا محط و مأواي جنازه شـيعياني شـد که همسـايگي قبر شـريف و نورانـي حضرت امير 

مؤمنـان7 را بـراي راحت و سـالمت خويشـتن در برزخ و قيامت آرزو داشـتند.

مـردم بـه دو شـکل مردگانشـان را در نجـف بـه خـاک مي سـپارند. يا به شـکل فـردي و در 

قبـور انفـرادي، يـا به طـور جمعي در مقبره هـاي خانوادگي در سـرداب هاي خـاص. امکان دفن 

بـر اسـاس اهميـت، از رواق روضـه علـوي و آن گاه صحـن و ايوان هـا و اتاق هـاي صحـن آغاز 

مي شـود و بـه خانه هـا و مقابـر خاصـه در محالت قديمـي و اخيراً گورسـتان عمومي مي رسـد. 

طبيعـت خـاک نجـف اشـرف بـه گونـه اي اسـت کـه زمينه مسـاعدي بـراي دفن بـه وجود 

مي آورد. زمين اين شـهر، به جهت بلندي، دور از دسـترس آب ها و سيالب هاسـت و صخره ها، 

شـني و خشـک اند و زميـن، سـفتي معتدلـي دارد و کار حفـر آن بـا وسـايل دسـتي و به شـکل 

خـاص در آوردن قبـر را، طبـق سـنن دينـي و اجتماعي، آسـان مي گرداند و در عيـن حال، چنان 

سسـت و نـرم نيسـت که در حيـن کار، فرو بريـزد و نياز به محکم کاري داشـته باشـد. اين نکته 

از جملـه خصوصياتـي اسـت کـه اعتقـاد به افضليـت دفن در نجـف را در ذهن و عمل شـيعيان 

راسـخ تر کـرده و رغبـت بـه آن را در آنان برانگيخته و پردوام سـاخته اسـت.

از جملـه نتايـج مثبـت ايـن جريـان و سـنت ديني بـراي نجف اشـرف، مرکزيـت يافتن اين 

شـهر مقـدس از جهت اقتصـادي و نقش بـارز آن در خط دهي ها و هدايت هاي اجتماعي اسـت.
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