مقامهاي حضرت مهدي /در عراق
احمد خامهيار٭

چکيده

مقامهاي حضرت مهدي /از اماکن متبرکهاي است که در منابع شيعه براي آنها آداب و فضائلي
بيان شده است .در کشور عراق چندين مقام براي حضرت مهدي /وجود دارد که شماري از آنها
از ديرباز ،زيارتگاههاي مشهور و شناخته شده شيعيان بوده است .مهمترين اين مقامها شامل سرداب
غيبت در سامرا ،مقامهاي حضرت مهدي /در مسجد سهله و قبرستان واديالسالم و در شهرهاي
حله ،کربال و نعمانيه است .در اين نوشتار به معرفي و بررسي اجمالي اين مقامها پرداختهايم.
واژگان کليدي :حضرت مهدي ،/عراق ،زيارتگاههاي اسالمي ،مساجد مقدس ،سرداب غيبت،
زيارت

٭ .عضو گروه تاريخ و سيره پژوهشکده حج و زيارت
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مقدمه
حضرت مهدي /آخرين حجت خداوند و امام غايب از انظار است که شيعيان ،قرنهاي
متمادي است که انتظار ظهور ايشان را ميکشند .غيبت طوالني مدت آن حضرت ،منتظران و
مشتاقان حضرتش را بر آن داشته است تا در مکانها و مقامهاي منسوب به ايشان ،به نماز و
عبادت بپردازند.
محدث نوري (م1319ق) درباره مقامهاي صاحبالزمان /نوشته است:
ّ
مخفي نماند که در جملهاي از اماکن ،محل مخصوصي است معروف به مقام آن جناب؛
مثل واديالسالم و مسجد سهله و حله و خارج قم و غير آن .ظاهر آن است که کسي
مشرف ،يا از آن جناب معجزهاي در آنجا ظاهر شده و
در آن موضع به شرف حضور ّ
متبرکه و محل انس و تر ّدد مالئکه و قلّت
از اين جهت داخل شــده در اماکن شريفه ّ

شــياطين در آنجا و اين خود يکي از اسباب قريبه اجابت دعا و قبول عبادات است
(نوري ،1386 ،ج ،2ص.)559

ســيدمحمدتقي موســوي اصفهاني (م1348ق) در جايي که وظايف شــيعيان را در قبال
امام عصر /برميشمرد ،يکي از اين وظايف را بدين شرح بيان کرده است:
بزرگداشت مشــاهد و مقامهاي آن حضرت ،مانند مسجد سهله و مسجد اعظم کوفه،
سرداب شريف در سامرا ،مسجد جمکران و غير اينها از جاهايي که بعضي از صالحان،
آن حضرت را در آنجا ديدهاند ،يا اينکه در روايات آمده اســت که ايشان در آنجا
توقف دارد ،مانند مسجدالحرام (اصفهاني1428 ،ق ،ج ،2ص.)358-357

در مهمترين مناطق شيعهنشين همچون ايران ،عراق و بحرين ،مکانهاي متعددي منسوب به
حضرت مهدي /وجود دارد که مساجد ،مقامها و قدمگاههاي آن حضرت را شامل ميشود.
شماري از مهمترين و مشهورترين اين مکانها ،در کشور عراق وجود دارد که برخي در ضمن
مساجد مقدس يا حرمهاي ائمه :قرار دارند و برخي ديگر نيز زيارتگاههايي مستقلاند.
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مهمترين مقامها و مکانهاي منســوب به حضرت صاحب الزمــان /در خاک عراق
عبارتاند از :ســرداب غيبت در ســامرا ،مقامهاي آن حضرت در مســجد سهله و قبرستان
واديالسالم ،و مقامهاي آن حضرت در شهرهاي حله ،نعمانيه ،کربال ،سماوه و بصره .در اين
نوشتار تالش شده است تا به طور اجمالي ،اين مقامها معرفي ،و تاريخچه آنها بررسي شود.

 .1سرداب غيبت در سامرا
از مشــهورترين مکانهاي منســوب به حضرت مهدي /در عراق ميتوان به سرداب
غيبت ،در مجاورت آســتان مطهر عســکريين 8ـ دو امام دهم و يازدهم شيعيان ـ در شهر
سامرا اشاره کرد .اين ســرداب شامل حجرهاي است که در زيرزمين مسجدي واقع در ضلع
غربي صحن آستان سامرا قرار دارد.
نويسندگان و مورخان اهل سنت ،دستکم از سده ششم هجري ،به وجود سرداب غيبت
در آســتان سامرا اشاره کردهاند .اما بيشــتر آنان در کتابهاي خود درباره اين سرداب چنين
گفتهاند که به اعتقاد شــيعيان ،غيبت مهدي موعود /در اين نقطه آغاز شده يا اينکه ظهور
وي /از اين سرداب خواهد بود.
ياقوت حموي (م626ق) از نخســتين کساني است که چنين نظري را اظهار کرده و گفته

ِ
مهدي آنان از
اســت در سامرا ،سردابي در مســجد آن شهر وجود دارد که شيعيان ميپندارند
اين سرداب ظهور خواهد کرد (ياقوت حموي1977 ،م ،ج ،3ص .)173برخي ديگر از اعالم اهل

سنت نيز اين قبيل باورها را به شيعه نسبت دادهاند که ابن اثير (م630ق) ،ابن خلّکان (م681ق)
و زکريا بن محمود قزويني (م682ق) از اين شمارند (ابن اثير1982 ،م ،ج ،7ص274؛ ابن خلّکان،

بيتا ،ج ،4ص176؛ قزويني ،بيتا ،ص .)386ديگر علما و نويســندگان متعصب اهل ســنت در
دورههاي بعدي ،همچون ابن تيميه و اقران وي ،به تکرار اقوال مورخان قبلي پرداختهاند (براي
آگاهي بيشتر در اينباره ،ر.ک :خرسان ،1385 ،ص102-89؛ حسيني عربي ،1386 ،ص.)118-107
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اما علما و نويســندگان شيعه چنين باورهايي را که نويسندگان اهل سنت به شيعه نسبت
دادهاند ،توهم و افترا دانســته و در صدد پاســخگويي به آن برآمدهاند؛ زيرا بر اســاس اعتقاد
آنــان ،غيبت کبراي امام زمان /با وفات آخرين نائب خاص آن حضرت آغاز شــد ،نه با
ورود ايشــان بــه زيرزمين .محل ظهور آن حضــرت نيز مکه و مســجدالحرام خواهد بود،
نه سرداب سامرا.
مرحوم شــيخ عباس قمي (م1359ق) در اينباره تصريح کرده اســت که براي اشتهار اين
مکان به سرداب غيبت در السنه و کتب متأخرين ،وجهي يافت نشده و سبب ناميدن آن به اين
اسم معلوم نيست و تمام آنچه اهل سنت به شيعيان در اينباره نسبت ميدهند ،افتراست و در
کتب شيعه اثري از چنين ادعاهايي وجود ندارد (قمي ،1379 ،ص.)83

شيخ ذبيحاهلل محالتي (م1406ق) در وجه تسميه اين سرداب مينويسد که شهرت آن به نام
سرداب غيبت ،به خاطر آن نيست که حضرت حجت /در آن غايب شده است؛ چنانکه
ناآشنايان به تاريخ پنداشتهاند؛ بلکه به اين دليل است که اين مکان ،محل زندگي و عبادت سه
امام معصوم :بوده اســت و جمعي از اوليا در همين مکان به شرف لقاي آن حضرت/

رسيدهاند و لذا در زمره بقاع متبرک به شمار ميآيد (محالتي1426 ،ق ،ج ،1ص.)350
عالمه سيدمحسن امين (م1371ق) نيز در اينباره نوشته است:
آنچه ميپندارند که شيعيان به وجود حضرت مهدي /در سرداب سامرا معتقدند،
توهمي فاسد است .بلکه شيعيان از باب تبرک به آثار صالحان در اين مکان به عبادت
ميپردازند؛ زيرا در اينجا سه تن از ائمه اهل بيت :زندگي کردهاند و اينجا سرداب خانه
آنها در سامرا بوده است (امين1986 ،م ،ج ،1ص.)107
البته قطب راوندي (م573ق) روايتي را نقل کرده اســت که بر اســاس آن ،امام زمان/

از مأموران بنيعباس ،که براي دســتگيري ايشان آمده بودند ،به سرداب پناه برد و به صورت
شر آنها در امان ماند (قطب راوندي1409 ،ق ،ج ،2ص.)942
معجزهآسا از ّ
100

فصلنامه فرهنگ زيارت

به هر حال ســرداب غيبت از ديرباز محل تبرک و زيارتگاه شيعيان بوده است و برخي از
علماي شــيعه همچون ابن مشهدي و سيد بن طاووس ،براي آن ِ
آداب مخصوص و زيارتنامه
حضرت صاحبالزمان /را بيان کردهاند (ابن مشهدي ،1378 ،ص657؛ ابن طاووس1417 ،ق،
ص.)418
در گذشــته در گوشهاي از سرداب ،چاهي به نام «چاه غيبت» وجود داشت (مديرية اآلثار

القديمة1938 ،م ،ص )5که زائران براي تبرک ،از خاک آن برميداشتند و به نيت قضاي حوائج
خــود ،در آن رقعه و عريضه ميانداختند (قمي ،1379 ،ص84؛ حسيني جاللي1995 ،م ،ص.)143

گويا مبناي اين کار ،باوري عاميانه مبني بر ورود حضرت مهدي /به چاهِ داخل سرداب و
ناپديد شدن ايشان در آنجا بوده است.
به اعتقاد مرحوم شــيخ عباس قمي ،محل اين چاه در اصل ،حوض وضوي دو امام دهم و
يازدهم 8بوده است .او درباره اين چاه و چگونگي شکلگيري عادت عوامانه مردم در خاک
برداشتن از آن و سپس در انتقاد از اين مسئله نوشته است:
 ...در ميان ص ّفه و سرداب مقدس ،شباکي است با دري از چوب ساج که آن را احمد
ناصر باهلل عباسي در سال 606قمري ســاختهاند؛ چنانچه صورت آن با بعضي آيات
شريفه در کتيبه آنجا مرقوم است ،و آنچه از مشايخ ،دست به دست رسيده ،اين است
که اين ص ّفه ،محل حوض بود به جهت وضو گرفتن آن بزرگواران در آن ســرداب.
پس از آنکه خانه آن بزرگواران مزار و محل عبادت مردم شده ،اين ص ّفه شريفه معين
شده بود به جهت گذاشتن و انداختن عرايض و رقاع حاجات که شيعيان به حضرت
صاحبالزمان /مينوشتهاند و به آنجا ميگذاشتهاند ،و هر وقت صالح بود ،جواب
عريضه از آنجا يا از خارج به صاحبش ميرســيد؛ چنانچه بعضي از حکايات آن را
سيدجليل ،علي بن طاووس ،در اواخر کتاب فرج المهموم نقل کرده.
و به مالحظه اين ســيره و عادت ،در طرف راست ،در وسط شباک ،سوراخي بهقدر
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آنکه دســت در ميان آن برود و رقعه را بيندازد ،گذاشتهاند که در طرف ديگر ،نظير
آن را ندارد و هر کس تأ ّمل کند ،ميداند که اين سوراخ ،ساخته براي همين کار بود،
و آن محل در ميان همه آن سرداب امتيازي پيدا کرد در تبرک و شرافت و احترام و

بوسيدن و استشفا به تربت آن .تا آنکه صحن و راه سرداب مقدس از آن صحن مطهر
جدا شد و از غير جنس خدمه ،براي آن ظاهر شد و ديدند حرص و رغبت شيعيان را به
آن محل شريف و غلبه و استيالي خود را بر آن غربا و زوار بيمعين؛ لهذا آن را براي
کسب غير طيب خود سرمايه کردند و براي جلب منافع از ايشان ،آن را دکاني قرار
دادهاند و به اقسام حيل از آنها فايده ميبردند و کمکم به دادن ريگ و خاک آنجا را
به آن بيچارگان و گرفتن چيزي ،مقداري از آنجا گود شد  ...تا آنکه زماني که شيخ
عالم جليل عالمه عصر خود ،شيخ عبدالحسين طهراني ـ طاب ثراه ـ به جهت تذهيب
قبه مطهره و اصالح صحن منور به آنجا مشرف شدند ،پس از مشاهده آن خرابي و زياد
شــدن در هر روز و خوف صدمه رسيدن به اساس عمارت ،مقرر فرمودند آنجا را پر
کردند تا مقدار دو پله به باال مانده و آن را به آجر و گچ محکم نمودند .پس از وفات
آن مرحوم ،چون در سرمايه آن جماعت به جهت ب ّنائي خللي پيدا شد ،دوباره آن بنا

را خراب کردند و به دادن ريگ و سنگ آنجا به جها ِل زوار و بردن عوام را در آنجا
به اسم تبرک ،بازار کسب خود را رونقي دادند و کمکم به منزله چاهي شد و اسم آن
را چاه صاحبالزمان گذاشــتهاند ،و جزو مناسک زوار شد که چون به آنجا روند ،از
چاه صاحبالزمان سؤال کنند و به انواع بيادبي و جسارت ،خود را در ميان چاه افکنند
و مقداري ريــگ بردارند .تمام اين حرکات ،بياصل و بيپا و خالف ادب و احترام
[است]؛ بلکه در بعضي از مواضع ،شبهه حرمت دارد (قمي ،1379 ،ص 84ـ .)85

به هر حال ،همانگونه که شــيخ عباس قمي اشــاره کرده ،در منابع معتبر و کهن شيعه ،از
اين مکان به عنوان چاه غيبت يا محل غيبت حضرت مهدي /ياد نشــده است .باورهاي
عوامانه مزبور نيز مورد تأييد علماي شــيعه نبوده است .البته امروزه عادت خاک برداشتن از
چاه ،منسوخ و فراموش شده است.
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گفتني است محدث نوري چندين حکايت در باب تشرف برخي علما و شيعيان به محضر
امام عصر /يا وقوع کراماتي از آن حضرت /در سرداب غيبت نقل کرده است که از آن
جمله ميتوان به تشرف سيد بحرالعلوم ،تشرف مال زينالعابدين سلماسي ،شفا يافتن تاجري
شيرازي که به علت بيماري کر و الل شده بود ،و داستان الل شدن خادم سنيمذهب سرداب
غيبت که با سر و صداي خود باعث آزار و اذيت زائران شيعه ميشد ،اشاره کرد (نوري،1386 ،
ج ،2ص 732-731و .)738-735

ســرداب غيبت به صورت حجره کوچکي اســت به طول دو ،و عــرض يک و نيم متر که
در زيرزمين واقع اســت و از طريق پلکاني با بيست پله به همکف بنا متصل ميشود .سقف و
ديوارهاي حجره با کاشيهاي هفترنگ از دوره ناصرالدينشاه قاجار تزيين شده است و نوشته
روي اين کاشيها ،از تشرف ناصرالدينشاه به اين مکان در سال 1287قمري حکايت دارد.
اين حجره داراي درِ چوبي بسيار نفيسي با کتيبههايي به خط نسخ است که ارزش تاريخي
فراواني دارد .اين درِ چوبي به صورت مشــبک و دو لنگه اســت و بر اســاس کتيبههاي آن،
در ســال 606قمري به فرمان خليفه عباسي ،الناصر لدين اهلل ـ که مذهب تشيع داشته ـ و به
معد موسوي (م617ق) ساخته شده است (مديرية اآلثار
معد بن حسين بن ّ
سرپرستي ابوتميم ّ

القديمة1938 ،م ،ص .)8-5گرداگرد حجره نيز کتيبهاي نواري به خط کوفي ،حاوي صلوات بر
چهارده معصوم وجود دارد.
متأسفانه اين اثر تاريخي نفيس و ارزشمند ،در جريان يکي از انفجارهاي تروريستي که در
آستان مقدس سامرا اتفاق افتاد ،آسيب جدي ديد و بخش اصلي آن از بين رفت و امروزه تنها
حاشيه آن باقي مانده است.
باالي ســرداب غيبت ،مســجد جامع ســامرا وجود دارد که بر فراز آن ،گنبدي مرتفع با
کاشــيهاي هفترنگ به چشم ميخورد .پس از سقوط رژيم بعثي نيز فضاي مجاور سرداب
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غيبت در زيرزمين گســترش داده ،و شبســتان وسيعي در مجاورت آن احداث شده است که
نمازهاي جماعت در آن برگزار ميگردد.

 .2مقام امام زمان /در مسجد سهله
مسجد سهله از قديميترين مساجد کوفه و از مساجد مقدس شيعه به شمار ميآيد .گفته
ميشود اين مسجد را قبيله «بنيظفر» در نيمه نخست قرن اول هجري ساختند و لذا در آغاز
به نام اين قبيله شناخته ميشد .در رواياتي از امام باقر 7و امام صادق ،7اين مسجد به نام
«مســجد بنيظفر» ،و يکي از چهار مسجد متبرک کوفه معرفي شده است (ابن مشهدي ،بيتا،

ص .)18اما در روايت ديگري منسوب به امام علي ،7از اين مسجد با نام «مسجد سهيل» ياد،
و از مسجد «ظفر» تفکيک شده است (ابن مشهدي ،بيتا ،ص.)17
در منابع روايي شــيعه ،فضائل متعددي براي اين مسجد بيان گرديده و آداب مخصوصي
براي نماز و دعا و عبادت در آن نقل شده است .در کنار رواياتي که اين مسجد را خانه يا محل
وقــوع حوادث مربوط به پيامبران الهي نظير ادريس و ابراهيم 8معرفي ميکند ،رواياتي نيز
وجود دارد که آن را با حضرت مهدي /مرتبط ســاخته است؛ از باب نمونه ،در روايتي از
امام صادق 7آمده است« :مسجد سهله منزل صاحب ما (حضرت صاحباالمر )/است؛
پس از اينکه با اهل خود قيام کند» (کليني1401 ،ق ،ج ،3ص495؛ طوسي1390 ،ق ،ج ،3ص.)252
ابوبصير نيز از امام صادق 7روايت کرده اســت که فرمود« :گويا فرود آمدن قائم /را با
خانوادهاش در مسجد سهله ميبينم» (ابن مشهدي ،1378 ،ص.)134
با توجه به وجود روايات مزبور ،مســجد سهله به يکي از مشهورترين مکانهاي مرتبط با
حضرت مهدي /تبديل شــده و نام اين مسجد نزد شيعيان با نام آن حضرت قرين گشته
اســت .ضمن آنکه امروزه در شبستان اين مســجد ،مقامي براي آن حضرت وجود دارد که
زيارتگاه زائران شيعه است.
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محدث نوري چند حکايت از تشرفات شيعيان به محضر آن حضرت /در مقام منسوب
به ايشان در مسجد سهله نقل کرده است؛ از جمله حکايت تشرف مرد بقال ،تشرف سيدباقر
قزويني و تشرف شخصي که به پدر پير خود خدمت ميکرد (نوري ،1386 ،ج ،2ص589-586

و .)746-744
گفته ميشود که از حدود نيمه اول سده سيزدهم هجري ،عالم بزرگ شيعه ،شيخ محمدحسن
صاحب جواهر (م1266ق) اين ســنت را پايهگذاري کرد که مردم به مدت چهل شب پي در
پي ،شــبهاي چهارشنبه به مسجد ســهله بروند و به نيت تشرف به محضر امام زمان،/
آداب خاص آنجا را به جاي آورند (الطريحي1986 ،م ،ص.)174-173
از حکايتهايي نيز که محدث نوري نقل کرده اســت ،برميآيد که از همان دوران ،چنين
شــايع بوده است که هر کس در چهل شب چهارشــنبه پي در پي به نيت تشرف به محضر
امام زمان ،/اعمال و نماز اســتخاره را در اين مســجد بهجا آورد ،موفق به ديدار با آن
حضرت ميگردد (نوري ،1386 ،ج ،2ص.)587-586
شــايد مبناي سنت مزبور ،سخن سيد بن طاووس باشــد که گفته است« :اگر خواستي به
مسجد ســهله بروي ،بين مغرب و عشاي شب چهارشنبه برو که از اوقات ديگر بهتر است»
(ابن طاووس1417 ،ق ،ص .)105به هر حال ميدانيم که مشابه اين عمل در برخي ديگر از اماکن

منسوب به حضرت صاحبالزمان ،/به ويژه در مسجد جمکرا ِن قم نيز صورت ميگيرد.

مقام امام زمان /در مســجد سهله ،امروزه به صورت حجرهاي در ميان شبستان مسجد
است که ضلع شمالي آن ،به ضلع جنوبي صحن مسجد ،متصل است .گفته ميشود نخستين
بار ،عالم بزرگ شيعه ،سيدمهدي بحرالعلوم ،گنبدي براي مقام حضرت مهدي /در مسجد
سهله ساخته است (براقي1987 ،م ،ص .)55در سالهاي اخير ،بر فراز اين مقام ،گنبد جديد و
مرتفعي ساخته شده است.
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روي مقام حضرت مهدي ،/يک پنجره مشــبک مسي وجود داشت که ظاهرًا از سوي

شيعيان هند اهدا شده و قب ً
ال در محل محراب شهادت اميرالمؤمنين 7در مسجد کوفه نصب

شــده بود (الطريحي1986 ،م ،ص)156؛ امــا در حال حاضر با ضريح (پنجره) طال و نقرهکوب
جديدي تعويض شده است.

 .3مقام امام زمان /در قبرستان واديالسالم
اين مقام در ميان قبرستان واديالسالم نجف ،به فاصله چند صد متر از سمت شمال غربي
مرقد هود و صالح 8قرار دارد .گويا ساختمان اين زيارتگاه را نخستين بار عالمه سيدمهدي
بحرالعلوم ساخته است .شيخ جعفر آل محبوبه به وجود کتيبهاي مورخ 1200قمري در داخل
زيارتگاه اشاره کرده که ظاهرًا مربوط به زمان ساخت زيارتگاه به دست سيدبحرالعلوم است.
در سال 1310قمري نيز يکي از شيعيان هندي به نام سيدمحمدخان ،ساختمان مقام را بازسازي،
و براي آن گنبدي با کاشيهاي آبي بنا کرد (آلمحبوبه1986 ،م ،ج ،1ص.)96-95
زيارتگاه ،داراي صحني اســت که با يک ورودي در زاويه جنوب غربي آن ،به فضاي
قبرستان متصل ميشود .در سمت راست ورودي ،اتاقي وجود دارد که داخل آن چاه آبي
منسوب به امام زمان /به چشم ميخورد .ساختمان اصلي مقام در ضلع جنوب شرقي
صحن قرار دارد و داراي دو اتاق اســت .در اتاق اول (غربي) محرابي کاشيکاري وجود
دارد که همان مقام حضرت مهدي /اســت .در اتاق دوم (شرقي) نيز مقام منسوب به
امام جعفر صادق ،7به صورت محراب کاشيکاري ،وجود دارد.
گفتني است شيخ کليني و ابن قولويه از ابان بن تغلب روايت کردهاند که گفت:
همراه امام جعفر صادق 7بودم که از پشــت کوفه عبور کردند .امام 7در جايي
از مرکب پياده شــدند و دو رکعت نماز خواندند؛ بعد اندکي جلو رفته و دو رکعت
ديگر خواندند؛ سپس کمي حرکت کردند و باز پياده شدند و دو رکعت نماز خواندند.
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ســپس فرمودند« :اينجا قبر اميرالمؤمنين 7است» .عرض کردم« :فدايت شوم ،پس
آن دو مکان که در آن نماز خوانديد چه بود؟» حضرت فرمودند« :يکي مکان ســر
امام حســين 7بود و ديگري جاي منبر قائم( »/کليني1401 ،ق ،ج ،4ص572؛
ابن قولويه ،1375 ،ص.)31

بر اســاس اين روايت ،مقــام حضرت مهدي /در واديالســام ،منطبق بر محل منبر
حضرت قائم ،/و مقام امام صادق 7نيز محل نماز خواندن آن حضرت ـ که در روايت
مذکور بدان اشاره رفته ـ دانسته شده است.

 .4مقام امام زمان /در حله
اين مقام در داخل بازارهاي قديمي شهر «حله» ،در مرکز اين شهر قرار دارد و در دورههاي
گذشته ،از مهمترين و مشهورترين زيارتگاههاي شيعيان در اين شهر بوده است .درباره تاريخ
پيدايش اين مقام اطالع دقيقي در دســت نيســت؛ اما از شــواهد تاريخي چنين برميآيد که
دستکم از نيمه اول سده هفتم هجري پابرجا بوده است.
همچنين با توجه به اسناد و مدارک تاريخي ،در کنار اين مقام ،مدرسه بزرگي وجود داشته
که در آن ،علماي شــيعه به تحصيل علم ميپرداختهاند .سيدحسن صدر (م1354ق) از نسخه
دستنويس ابن هيکل حلي ،شاگرد ابن فهد حلي ،نقل کرده است:
در ســال 636قمري ،نجيبالدين محمد بن جعفر بن هبةاهلل بن نماي حلي ،حجرههاي
درس [و در واقع مدرســهاي] را در کنار مشهد صاحبالزمان /در حله بنا کرد و
گروهي از فقها را در آن سکونت داد (صدر2008 ،م ،ج ،4ص.)425

پژوهشگر معاصر ،احمد علي مجيد الحلي نيز در تحقيق خود درباره اين مقام ،چندين نسخه
خطي از آثار علمي شيعه را معرفي کرده است که در فاصله سده هفتم تا دهم هجري قمري ،در
مقام يا مدرسه صاحبالزمان /در حله کتابت و استنساخ شده است (الحلي1426 ،ق ،ص-29
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 .)49در شــماري از نسخههاي خطي ،از اين مدرسه به نام «زينيه» ياد شده است و وجود اين
شواهد ،اهميت و جايگاه علمي اين مقام و مدرسه ديني مجاور آن را نشان ميدهد.
گفتني است ســيدبهاءالدين حسيني نيلي ،از اعالم شيعه در ســده هشتم ،در کتاب خود

املفرج عن اهل االيامن ،اخبار کرامتهاي امام زمان /و تشرف شماري از علما و
الســلطان ّ

رجال شيعه به محضر آن حضرت /را که در سده هشتم هجري در اين مقام رخ داده ،گرد
آورده است (بهاءالدين نيلي1426 ،ق ،ص46-37؛ مجلسي1983 ،م ،ج ،52ص.)73-70
همچنين ابن بطوطه (م779ق) ،جهانگرد مشــهور مســلمان ،از مراســم انتظارِ خروج
امام زمان /در حله سخن گفته است که شيعيان به طور روزانه در سده هشتم هجري در
اين مقام برگزار ميکردند .او در سفرنامه خود جزئيات اين مراسم را چنين شرح داده است:
نزديک بازار بزرگ شهر ،مسجدي قرار دارد که بر در آن پرده حريري آويزان است
و آنجا را مشهد صاحبالزمان ميخوانند .شبها ،پس از نماز عصر ،صد مرد مسلح با
شمشيرهاي آخته پيش امير شهر ميروند و از او اسبي يا استري زين شده ميگيرند و
به سوي مشهد صاحبالزمان ،روانه ميشوند .پيشاپيش اين چارپا ،طبل و شيپور و بوق
زده ميشود و از آن صد تن ،نيمي در جلوي حيوان ،و نيمي ديگر دنبال آن راه ميافتند
و ساير مردم در طرفين اين دســته حرکت ميکنند و چون به مشهد صاحبالزمان
ميرســند ،در برابر در ايستاده ،آواز ميدهند که «بسم اهلل ،يا صاحبالزمان ،بسم اهلل
بيرون آي که تباهي روي زمين را فرا گرفته و ســتم فراوان شده .وقت آن است که
برآيي تا خدا به وسيله تو حق را از باطل جدا کند ».و به همين ترتيب به نواختن بوق
و شيپور و طبل ادامه ميدهند تا نماز مغرب فرا رسد .مردم حله معتقدند که محمد ،پسر
امام حسن عســکري ،7وارد اين مسجد شده و در آنجا غيبت کرده و به زودي از
همانجا ظهور خواهد کرد ،و او را «امام منتظر» مينامند (ابن بطوطه1992 ،م ،ص220ـ
221؛ همو ،1370 ،ص.)272
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ساختمان مقام ،امروزه به علت وقوع آن در بازارهاي قديمي شهر ،در ميان مغازهها محصور
شده و تنها از سمت جنوب ،ورودي کوچکي به سمت بازار مجاور دارد .اين بنا داراي گنبد
کاشيکاري کوچکي است که از بازارهاي مجاور به سختي قابل رؤيت است .در داخل مقام،
متصل به ديوار شــمالي آن ،ضريحي به نشــانه مقام حضرت مهدي /نصب شده است
(تحقيقات ميداني نگارنده).

 .5مقام امام زمان /در نعمانيه
اين مقام در منطقه «ام عکيط» ،در فاصله حدود يک کيلومتر از سمت غربي جاده نعمانيه به
کوت در استان واسط عراق قرار دارد .فاصله آن از نعمانيه پانزده کيلومتر و از کوت  22کيلومتر
است و در فاصله حدود  150متر از پشت مقام ،رود دجله جريان دارد (الحلي ،1385 ،ص.)173
قديميترين اشــاره به ايــن مقام ،مربــوط به حکايت ديــدار ابن ابيجــواد نعماني با
امام زمان /اســت که ميرزاعبداهلل افندي آن را در ذيل زندگينامه عالم مزبور ،در بخشي
از کتاب خود رياض العلماء بيان کرده اســت .البته اين بخش از کتاب رياض العلماء امروزه
به دست ما نرسيده .اما خوشبختانه مرحوم محدث نوري آن را در کتاب نجم ثاقب خود نقل
کرده است .از اين حکايت چنين برميآيد که امام زمان /در روزها و شبهاي سهشنبه در
اين مقام حضور مييابد؛ همچنين نشــان ميدهد که مقام حضرت مهدي /در قرن هشتم
هجري شناخته شده بوده است .تفصيل حکايت ياد شده ،چنانکه شيخ نوري نقل کرده ،بدين
شرح است:
عالم فاضل متبحر نقــاد ،ميرزاعبداهلل اصفهاني معروف به افندي در جلد پنجم کتاب
رياض العلماء و حياض الفضال در احواالت شيخ ابن جواد نعماني گفته :او از کساني
است که ديده اســت قائم /را و روايت نموده از آن جناب .ديدم منقول از خط
شيخزينالدين علي بن الحســن بن محمد خازن حايري ،تلميذ شهيد که به درستي و
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تحقيق که ديده است ابن ابيالجواد نعماني ،موالي ما مهدي /را .پس عرض کرد
به او« :اي موالي من ،براي تو مقامي است در نعمانيه و مقامي است در حله .پس کدام
وقت تشــريف داريد در هر يک از آنها؟» فرمود به او« :ميباشم در شب سهشنبه و
روز سهشنبه در نعمانيه و روز جمعه و شب جمعه ميباشم در حله ،و لکن اهل حله به
آداب ،رفتار نميکنند در مقام من و نيست مردي که داخل شود در مقام من به ادب.
ادب کند و سالم کند بر من و بر ائمه :و صلوات بفرستد بر من و بر ايشان دوازده
مرتبه؛ آن گاه دو رکعت نماز به جاي آرد با دو سوره و با خداي تعالي مناجات کند
در آن دو رکعــت؛ مگر آنکه خداي تعالي عطا فرمايد به او آنچه را که ميخواهد».
پــس گفتم« :اي موالي من ،تعليم فرما به من اين مناجات را» .فرمود« :اللهم قد اخذ

الرض وأنت ارحم الرامحني ،وإن کان ما اقرتفته من الذنوب
التأديب منّي حتّى ّ
مسني ّ
استحق به اضعاف اضعاف ما أدبتني به وأنت حليم ذو أناة تعفو عن کثري حتى يسبق

عفوك ورمحتك وعذابك» و سه مرتبه اين دعا را بر من تکرار فرمود تا آنکه فهميدم؛
يعني حفظ نمودم آن را (نوري ،1386 ،ج ،2ص.)558

ساختمان مقام در گذشته کوچکتر از بناي فعلي آن و از آجر و خشت و گل بوده است.
درون مقام ،قبر برجستهاي به ارتفاع حدود نيم متر وجود دارد که با پارچههاي سبز پوشانده،
و روي آن ضريحي از آلومينيوم به عرض سه و ارتفاع سه و نيم متر نصب شده است .اين قبر
امروزه به محمد بن قاسم بن علي بن عمر اشرف بن امام زينالعابدين 7مشهور به «صوفي
علوي» منســوب است که در خراسان عليه معتصم عباسي قيام کرد؛ اما سندي براي دفن وي
در اين محل وجود ندارد.
نقل کردهاند که در گذشــته سنگي در داخل مقام وجود داشت که روي آن ،نام مدفون در
مقام ثبت شــده بود .اما در زمان جنگ جهانــي دوم ،که نيروهاي نظامي انگليس در پادگاني
نظامي نزديک مقام حضور داشتند ،کاپيتاني انگليسي ،اين سنگ را به سرقت برد .کار بازسازي
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و توسعه بناي مقام به شکل کنوني آن ،از سال 1419قمري1998 /ميالدي ،با تالش مؤمنان و
َخيّران نعمانيه آغاز شد (الحلي ،1385 ،ص.)176

 .6مقام امام زمان /در کربال
اين مقام از مشهورترين مقامهاي زيارتي شهر كربالست و در انتهاي محله «باب الساللمه»
در شمال اين شهر ،در سمت چپ رودخانه «حسينيه» قرار دارد .درباره پيشينه و زمان ساخت
اين مقام اطالع دقيقي در دســت نيســت .گفته ميشود در اين محل حضرت مهدي /در
حال نماز خواندن رؤيت شده؛ اما براي اين باور ،سند معتبري وجود ندارد .ساختمان مقام در

آغاز به صورت اتاق ِگلي كوچكي بوده که در سال 1347قمري توسعه يافته و بخشهايي از

آن نيز در سالهاي  1378و 1391قمري بازسازي شده است .در دوره رژيم بعثي ،پس از قيام
سال 1411قمري ،اين مقام تخريب شد و سپس ،يکي از تاجران بزرگ كرباليي ،آن را در سال
1414قمري بازسازي کرد (قريشي ،1391 ،ص.)284-282
ســاختمان زيارتگاه در حال حاضر داراي نمايي از ســنگ مرمر و ســه ورودي و گنبدي
كاشيكاري به ارتفاع هفده متر از سطح زمين است .بخشهايي از بنا نيز با الواح كاشي تزئين
يافته و بر محراب بنا ،پنجرهاي برنزي به طول 2/5و عرض  1/5متر نصب شده است.

 .7مقام حضرت مهدي /در سماوه
اين مقام در هفت کيلومتري شمال غربي شهر سماوه در استان مثنّي ،از استانهاي جنوبي
عراق ،قرار دارد .درباره پيشــينه مقام و تاريخ ســاخت آن ،منابع موجود آگاهيهاي چنداني
به دســت نميدهند .اهالي منطقه در مورد زيارت اين مقام ـ به ويژه در مناســبتهاي ديني،
همچون نيمه شعبان و اربعين حسيني ـ اهتمام و توجه فراواني دارند.
ساختمان زيارتگاه شامل اتاقي هشــتضلعي با گنبدي داراي روکش فلزي طاليي رنگ
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اســت که در کنار آن ،اتاقها و رواقهايي ساخته شده اســت .محل مقام نيز در داخل بنا به
صورت ضريحي متصل به ديواري با پوشش سنگ مرمر و گنبد و دو مناره در طرفين آن ،که
شکل بارگاههاي ائمه :را تداعي ميکند ،ساخته شده است.

 8و  .9مقامهاي حضرت مهدي /در استان بصره
در شــهرک «دير» در شمال استان بصره ،در ســاحل غربي شطالعرب ،مقامي منسوب به
«خطوه» (قدمگاه) مهدي/
حضــرت مهدي /وجود دارد که نزد اهالي منطقه به نــام ُ

شناخته ميشــود (المحمد2013 ،م ،ص .)132اين منطقه ازآنرو «دير» ناميده شده است که در
گذشته ،در اين محل دير بزرگي براي مسيحيان به نام «دير الدهدار» وجود داشته که در منابع
جغرافيايي اســامي نيز به آن اشــاره شده اســت (ياقوت حموي1977 ،م ،ج ،2ص 509و ج،5

ص .)320مقام حضرت مهدي /در بيرون اين شهرک از سمت شرقي آن ،در فاصله کمي
از شطالعرب قرار دارد و ساختمان آن شامل اتاق بزرگي با گنبد سبز است.
همچنين در محله «صبخه» کوچک در داخل شهر بصره ،مقام ديگري منسوب به حضرت
«خطوه» (قدمگاه) مهدي /شــناخته
مهدي /وجود دارد که آنجا هم نزد اهالي به نام ُ
ميشــود .برخي مورخان معاصر بصره به وجود اين مقام اشاره کردهاند (العباسي1988 ،م ،ج،1

ص)360؛ اما از وضعيت کنوني آن اطالع چنداني حاصل نشد.

 .10ساباط امام زمان /در نجف
در گذشــته يک ساباط (گذر) منسوب به امام زمان ،/متصل به ديوار آستان مطهر امير
مؤمنان ،علي ،7در نجف قرار داشته است .بر اساس حکايتي که سيدبهاءالدين حسيني نيلي
نقل کرده است ،اين محل با داستان شفا يافتن يکي از شيعيان به دست امام زمان /ارتباط
دارد .خالصه حکايت چنين اســت که در سال 720قمري ،حضرت مهدي /شبي به خانه
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شــيعهاي فلج رفت و او را شفا داد .ســپس وي را به يک ساباط (گذر) متصل به ديوار حرم
امام علي 7برد و به او گفت« :اين ساباط محل رفت و آمد من براي زيارت جدم ،اميرمؤمنان7

اســت ،پس هر شــب آن را ببند» .از آن زمان اين ساباط به زيارتگاه مردم نجف تبديل شد و
هر کس براي آنجا نذري ميکرد ،حاجتش برآورده ميشد (بهاءالدين نيلي ،ص48-47؛ مجلسي،

ج ،52ص .)74ظاهرًا در توسعههاي مکرر آستان مقدس علوي ،اين ساباط در محدوده صحن
شريف قرار گرفته و امروزه نشاني از آن باقي نمانده است.
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