
  

  

  

  

  

  جستاري پيرامون تاريخ بقاع استان ايالم

  

  دكتر سهراب مروتي

  عضو هيئت علمي دانشگاه ايالم

  

  

  مقدمه

 عرض شمالي از خط ة دقيق٥٨ درجه و ٣١ كيلومتر، بين ١٩٠٨٦استان ايالم با مساحتي بالغ بر 
نويچ در غرب النهار گري  طول شرقي از نصفة دقيق١٠ درجه و ٤٨ دقيقه تا ٢٤ درجه و ٤٥استوا و 

اين استان از جنوب با خوزستان، از شرق با لرستان و از شمال با كرمانشاه . كشور واقع شده است
  ١. كيلومتر مرز مشترك با كشور عراق دارد٤٢٥همسايه است و از سمت غرب 

اي دارد و از نظر تاريخي بخشي از سرزمين  ايالم امروز ميراث تمدني و فرهنگي ديرينه  
در دورة ساساني در اين منطقه دو ايالت ماسبذان با مركزيت سيروان و . ان بوده استعيالم باست

  .شهرهاي تابعة آن مانند اريوجان و الرذ و ايالت مهرجان قذق با مركزيت صيمره پديد آمده است
اند كه بناهاي آنها  صيمره و سيروان دو شهر كوچك«: نوشته است) قرن چهارم(ابن حوقل   

هاي بسيار و گردو و دستنبويه و   موصل و تكريت اغلب با گچ و سنگ است و ميوهمانند شهرهاي
  ٢.»محصوالت نواحي سردسير و گرمسير و آبها و درختان و كشتهاي بسيار دارند

؛ احمد بن ٣فتوح البلداندر ) قرن سوم(مورخان اسالمي ديگر مانند احمد بن يحيي بالذري   
؛ ذكريا بن محمد بن محمود ٥الكاملدر ) قرن ششم(اثير  ؛ ابن ٤البلداندر ) قرن چهارم(ابي يعقوب 
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، از ٧ القلوب هةدر نز) قرن هشتم(؛ حمداهللا مستوفي ٦آثار البالد و اخبار العباددر ) قرن هفتم(
  .اند شهرهاي صيمره، سيروان، اريوجان، ده باال، ماسبذان و مهرجان قذق نام برده

اند و بنابر نقل ابن اثير به علت وقوع زلزله از   بودهاين شهرها تا قرن سوم هجري آبادان  
تدريج با قدرت گرفتن حكومتهاي محلي مانند اتابكان لرستان در   و بعد از آن به٨.اند آباداني افتاده

تدريج زندگي ايلي و عشايري جانشين آن  سر برد و به مقايسه با ساير مناطق ايران در انزوا به
  .آباداني گشته است

بعد «: نويسد باره مي بالذري در اين. منطقه را در صدر اسالم مسلمانان عرب فتح كردنداين   
اهل سيروان نيز به . اهل آن با وي جنگي نكردند. از فتح دينور، ابوموسي اشعري به ماسبذان شد

هايي سوار به  ابوموسي دسته. همان شروط صلح دينور صلح خواستند و جزيه و خراج پرداختند
پس از آنكه هاشم از «:  ابن اثير نيز نوشته است٩».شان بپراكند و بر زمينهايشان غالب آمدميان اي

جلوالء به مدائن بازگشت، سعد خبردار شد كه آذين پسر هرمزان سپاهياني جمع كرده و به دشتها 
 او فرستاد و در دشت ماسبذان به ةسعد ضرار بن خطاب را با سپاهي به مقابل. روي آورده است

 برخورد نمودند و جنگي شديد درگرفت و آذين توسط ضرار دستگير و سرش از تن جدا شد، هم
مردم آن شهر به جبال فرار . سپاهيان عرب تا حوالي سيروان جلو رفته و ماسبذان را قهراً گرفتند

ضرار تا انتقال سعد به كوفه در . كردند، ضرار آنها را دعوت به مصالحه كرد و آنان هم پذيرفتند
ماسبذان بود، سپس به طرف كوفه عزيمت كرد و پسر هذيل اسدي را در ماسبذان جانشين خود 

اند و به آن وفاداراند و اكنون   از آن زمان تاكنون مردم استان ايالم دين اسالم را پذيرفته١٠.»ساخت
  .آنها مذهب تشيع دارند% ٩٩نزديك به 

ر تربت ياران پيامبر و بر سر مقبرة با حاكميت اسالم نخستين آرامگاههاي اسالمي بر س  
كدام از آرامگاههاي قرن اول تا سوم  هيچ. شهداي شيعه و شخصيتهاي برجسته احداث شدند

 نخستين ١١.اند ويژه در عربستان و مصر باقي نمانده هجري متمركز در مناطق خاور نزديك به
 كه قدمت آن به اواسط قرن سوم  در شهر سامره استالصليبة قبةمانده مقبرة  آرامگاه اسالمي باقي

مذهب تشيع گسترش ) ق٤٧٧ تا ٣٣٣(در دوران حكومت آل بويه ) همان. (گردد هجري باز مي
اي براي شيعيان به ظهور  پيدا كرد و علني شدن مذهب تشيع در بنا نمودن زيارتگاههاي تازه
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 هجري به بعد ٢٦٠پيوست، شيعيان نه تنها سرداب سامرا محل غيبت امام دوازدهم را از سال 
كردند، بلكه در ايران نيز ابنية مقدسي بنا كردند، همچنين هستة  عنوان مكاني متبرك زيارت مي به

  ١٢.از طرف آل بويه شكل گرفت) ع(اولية مرقد امام هشتم، امام رضا 
ه و ئم اة مقدس شيعه در عراق به مقبراكنامو گونه بود كه در شهرهايي مانند مشهد و قم  اين  

راد خاندان آنان توجه شد و منتهاي هنرمندي و توجه در ساختن و تزيين آنها به عمل آمد و در اف
 هزاران امامزاده كه عملي ثواب بود ساخته شد و قبر عرفا و مقدسان ةسرتاسر خاك ايران مقبر

هاي مذهبي مهم   و در دورة صفوي، آرامگاه١٣ محل مراكز روحاني و مناطق مختلف شده،برجست
  ١٤.هايي خود به شكل امروزه دست يافتندن به جلوة ياناير

 مهدي خليفه ة بقع،ترين بناي ايالم، كه از آن در منابع تاريخي نام برده شده است قديمي  
 از ١٥. هجري المسترشد، خليفة عباسي، بازسازي كرده بود۵۶۴ اين نما را در سال .عباسي است
شهر  ه ميان آمده است بناي مهدي صالح در ماژين درهي كه در تاريخ از آن اسمي بيها ديگر بقعه

   ١٦. بناي مذكور در قرن هشتم ساخته شده است.است
 نهاد و  كم رو به گسترش  كمها  بقعه وبا توجه به وضعيت مذهبي حاكم بر ايالم آرامگاهها  

ند، بنا به قاع هستب يكي از نمادهاي مقدس ١٧.اكنون بيش از صد نماد اسالمي در استان وجود دارد
شود كه زيارتگاهي در آن قرار گرفته باشد،  ن، بقعه به قطعه زميني گفته مييقول آقاي دكتر مع

 با توجه به اهميت ١٨.شود زار ائمه و بزرگان دين و مدفنهاي متبركه نيز گفته ميمهمچنين به 
 تأثيري كه بر فرهنگ اند و همچنين اي كه اين بقاع از نظر تاريخي و ديني براي استان داشته برجسته

شمند را از موقعيت مكاني و و تا گزارشي علمي و ردرصدد هستيمگذارند،  عمومي استان مي
  . پيشينة تاريخي آنها گزارش نماييم
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  ابراهيم قتال

دراز نزديكي مرز ايران و عراق بقعة ابراهيم   دهلران و بعد از روستاي بيشه-در محور جادة مهران
آثاري از بناي قديمي آن در دست نيست و بناي جديد آن بعد از پايان يافتن . قتال واقع شده است

نامه  هبراساس گزارش مديريت اوقاف ايالم اين سيد شجر. جنگ ايران و عراق احداث شده است
وي كه ابتدا در : گويند مي. است) ع(او از نوادگان محمد حنفي، از فرزندان حضرت علي . دارد

پرداخت، تحت تعقيب  طور مخفيانه به دعوت مردم مي ع دولت عراق و بهمنطقة بصره از تواب
در منطقة غربي عراق با . ناچار شبانه به ايران رهسپار شد مأموران خليفة وقت قرار گرفت و به
 پاها مجروح گرديد و با همان وضعيت راه ايران را ةمأموران خليفه مواجه شد، از ناحي

مهران رسيد و چند روزي در آنجا ماند، اما بنا به داليلي تصميم گرفت تا به منصورآباد  درپيش
رسيد  در راه بازگشت در منطقة نصريان به علت خونريزي زياد به شهادت . گرفت به بصره برگردد

  .و عشاير منطقه او را در همانجا به خاك سپردند
ند و در كنارش مأوا آي شوند به آن منطقه مي از آن پس، خانوادة او كه از شهادتش مطلع مي  
اين بقعه، در ايام تعطيالت رسمي عيد نوروز، نسبت . سازند گيرند و بارگاه كوچكي براي او مي مي

  .به ساير ايام، زائران بيشتري را پذيراست
  

  بابا پيرمحمد

بناي بابا پيرمحمد كتيبة تاريخي . شرقي شهر آبدانان قرار دارد اين بقعه در پنج كيلومتري جنوب
اي در دست دارند كه  نامه  اهالي روستاي انصار، كه در جنوب اين بنا سكونت دارند، شجره.ندارد

. رسانند ، مي)ص(از طريق آن نسب خود را به جابربن عبداهللا انصاري، صحابة مشهور پيامبر 
  .  هجري است٧٢٠ مذكور به تاريخ ةنام شجره
ك و ره و داراي دو پوش با گنبد اي مستطيلي شكل ساخته شد بناي بابا پيرمحمد بر نقشه  

در داخل اتاق مقبره، ضريح به گونة معمولي . دوازده ضلعي بيروني و گنبد نيم كروي داخلي است
اين بنا احتماالً متعلق به . جاي آن بر فراز قبر اتاقكي گنبددار ساخته شده است وجود ندارد و به

  ١٩.اواخر قرن هشتم و اوايل قرن نهم است
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درازي نمايد گرفتار بال و  اند كه اگر كسي به اموال اين بقعه دست بر اين نظر بودهپيشينيان   
اي از  قيمت خود را در گوشه اي از مردم در زمانهاي گذشته اشياي گران لذا عده. شود مصيبت مي
  .كردند تا از دسترس اشرار و دزدان در امان بماند آن دفن مي

  
  الدين  بابا سيف

الدين محمد واقع شده  شرقي دره شهر در دهستان ارمو بقعه بابا سيف ي شمالدر پانزده كيلومتر
اين بقعه از جنوب به تنگ بهرام چوبين واقع در دامنة كبيركوه و از شمال به رود سيمره و از . است

  .در اطراف اين بنا قبرستاني قديمي از دورة اسالم وجود دارد. شود دختر محدود مي شرق به پل
كه در ) ع(الدين محمد فرزند ابراهيم فرزند امام موسي كاظم  كه بابا سيفاند  گفته  
هاي كبيركوه مدفون  و در حوالي دامنه)  متر است٥٥٠ارتفاع آن از سطح دريا (شهر  شرقي دره شمال

عمل  است، از بركات اين ديار است و از اهالي آن سامان به جهت كمك امامزاده دعوت به
  . آن به زبان عربي موجود استنامة   شجره٢٠.آيد مي

هايي كه با سپاهيان خليفة وقت عباسي،   الدين در درگيري گفته شده است كه بابا سيف  
شود و در دامنة شمالي كبيركوه جايي كه اكنون آرميده، به خاك سپرده  مأمون، داشت گردن زده مي

گذرد متوجه   از اين ديار ميمدتها بقعه نداشته است اما هنگامي كه يكي از شاهان صفوي. شود مي
  .اي بسازند دهد تا براي آن بقعه شود و دستور مي آرامگاه مي

 متر و ارتفاع گنبد تا زمين تقريباً هفت متر ٣٠/٥بناي قديمي آن مربع شكل و هر ضلع آن   
است، بر روي اين بنا گنبدي قيفي شكل ساخته شده است كه اين سبك گنبد در جاي ديگر ديده 

  ٢١.تنشده اس
  

  بابا قاسم

اي بلند بقعة بابا قاسم است و   كيلومتري بر روي تپه٥/٢شرقي شهر سرابله و در فاصلة  در جنوب
بناي آن بر نقشة مربع شكل ساخته شده . در اطراف بقعه قبرستاني از دورة اسالمي وجود دارد
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و دِر ورودي آن در است و گنبدي نيم كروي دارد، اين بنا از دو قسمت بدنه و گنبد تشكيل شده 
  .ضلع شمالي است و در ضلع جنوبي بنا نيز يك پنجره وجود دارد

اما در بين مردم مشهور است كه بابا قاسم از . نامه ندارد اين بقعه كتيبة تاريخي و شجره  
از عراق به راه افتاده و در اين ) ع(است كه به قصد زيارت امام رضا ) ع(نوادگان امام موسي كاظم 

شدة خليفه مهدي، كه در داخل شهر ايالم   تخريبةبا توجه به اينكه بقع. ز دنيا رفته استمكان ا
قرار داشته و احتماالً متعلق به قرن ششم هجري بوده است، به همين شيوه ساخته شده اين بقعه 

  ٢٢.نيز احتماالً متعلق به همان دوره است
  

  پيرحسين

يا از توابع شهرستان شيروان چرداول قرار دارد،  علةاين بقعه در يك كيلومتري روستاي زنجير
  .ساختمان آن با نقشة نامنظم ساخته شده است و گنبد مخروطي پخ دارد

نامه ندارد و از زمان ساخت و شخصيت مدفون در آن   مذكور كتيبة تاريخي و شجرهةبقع  
  .ف استمعرو» پيرژان« پيرحسين به پير درد ةدر بين مردم منطق. اطالعي در دست نيست

  
  پيرحمزه

هاي سلطانقلي و سيد نظري سفال از توابع  اي در سه كيلومتري روستا بقعة پيرحمزه بر روي تپه
بناي آن بر نقشة مربع ساخته شده و داراي گنبد هرمي شكل . شيروان چرداول قرار گرفته است

 بقعه كتيبة اين. گچ و خاك است سنگ و مالط مصالح استفاده شده در آن قلوه. چهارضلعي است
  . نامه ندارد و از هويت شخص مدفون در آن اطالعي در دست نيست تاريخي و شجره

است كه در ) ع(اند پيرحمزه فرزند زيد و از نوادگان امام موسي كاظم  گذشتگان منطقه گفته  
راهي كشور ايران شده كه در بين راه از ) ع(عراق شكنجه شده است و براي پيوستن به امام رضا 

  .نامة آن در نجف اشرف موجود است اند كه شجره همچنين نقل كرده. رود يا ميدن
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  پيرمحمد 

.  آن تا بخش بدره هشت كيلومتر استةفاصل. هاي كبيركوه واقع شده است اين بقعه در دامنه
به فاصلة حدود . اطراف آن را قبرستاني از دوران اسالمي و جنگلهاي بلوط احاطه كرده است

شود كه فريا استارك آن را متعلق  شمال بقعه آثار قديمي شهر كوچكي مشاهده ميدويست متري 
در آنجا قبرستان «: نويسد  در جاي ديگري مي٢٣.به قرون سيزدهم و چهاردهم ميالدي دانسته است

در آنجا محرابي . اين قبرستان از سنگهاي حجاري شده درست شده بود. مربوط به مسلمانان ديديم
اي  در زير آن آرامگاهي وجود دارد كه مجموعه. شفته ساخته شده است قرار داشتكه از سنگ و 

شود، اهالي محل اين   سياه رنگ دور و برش ديده ميةاز ريگهاي گرد و تعدادي سنگوار
  ٢٤.آورند گويند و به عنوان نذري و اهدايي به اينجا مي ها را سنگ پري مي ه سنگوار
مت عباسيان چهل نفر از سادات به اين ديار هجرت كرده كنند كه در زمان حكو حكايت مي  

رئيس . اند اند و ناگهان به دست گروهي تمامي آنها كشته شده و براي مدت محدودي ماندگار شده
اهللا  ايشان يك فرزند به اسم خليل. و سرپرست اين گروه چهل نفري مهاجر پيرمحمد بوده است

  .نامه و كتيبة تاريخي ندارد  پير محمد شجرهةبقع. تنداند كه در صحن امامزاده مدفون هس داشته
  

  »پيرمامه«پيرمحمد 

نام گنبد واقع شده  غربي شهر اركواز ملكشاهي و در روستايي به اين بقعه در سي كيلومتري جنوب
 غالمرضاخان امير جنگ، والي لرستان و پشتكوه، براي ١٣٠٤ساختمان قديمي آن را در سال . است

  .اند ث كرده و كاشيهاي آبي رنگ آن را از اصفهان به محل آرامگاه منتقل كردهاولين بار احدا
اين بنا مانند ديگر بناهاي نوساز .  احداث شده است١٣٦٤ -١٣٦٥بناي فعلي آن در سالهاي   

استان از يك چهار اتاقي تشكيل شده است كه گنبدي دوپوش بر روي آن قرار گرفته و شبستاني با 
نامة موجود در بقعه، سيد  بر طبق شجره.  اطراف آن را احاطه كرده استتر هشت گنبد كوچك

است كه در دوران اختناق حكومت متوكل وارد ايران ) ع(محمد عابد از فرزندان موسي بن جعفر 
  .و در منطقة فعلي ساكن شده و در همين منطقه نيز دفن گرديده است
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مقام مدفن آن جناب :  فوقةنام رهموقعيت جغرافيايي مدفن سيد محمد عابد بر طبق شج  
از مواضع جبال حلوان ) موضعي(واالمقام در ميان دو رودخانه در يكي از قراء ماسبذان و موضع 

 مورد و كه موسوم است به بليجان و درة كوه پشم و جانب قطب كوه سرخ ةجانب قبل. واقع است
كان  پايين بيايد به داركله الي. حمارال زنب قيانه و جبل گيج طرف مله  زمزميه و ملهةطرف شمال كر

 رمله كه موسوم است به صحراي محسن آب و طرف باال كه الحال ةكبود و در پايين طرف قبل
كنانه والحال طايفة ملكشاهي و گرزالدين  ميري و بني ركوه و سابقاً طايفة سادهكَومشهور است به 

 ملحق است به آنها مريد جناب امامزاده وند و بعضي طوائف ديگر از قبيل محكي زبان و غيره كه
  . و ذريه او كه در آستانة مباركه مقيم و متوطن هستند) ع(واالمقام سيد محمد 

  
  جابر

 و در ، هفده كيلومتر مانده به شهر بدره،شهر  دره- ايالمةاين بقعه در حدود هفتاد كيلومتري جاد
در اطراف اين . ي جابر، واقع شده استو در نزديكي روستا» مي چال«و » رتيه مله«بين كوههاي 

  .بقعه قبرستاني از دورة اسالمي وجود دارد
در گزارش عملكرد سازمان اوقاف . نامه است بقعة جابر كتيبة تاريخي ندارد و داراي شجره  

نامة موجود كه به خط عربي آن زمان تحرير شده از نوادگان  آمده است كه اين بقعه طبق شجره
  .انصاري استجابربن عبداهللا 

بلنداي تمام گنبد تا كف مقبره شانزده متر و تماماً از سنگ : نويسد ايزدپناه دربارة بناي آن مي  
اين كار به علت وفور كوههاي گچي است كه . و گچ است، روي آن نيز تماماً گچكاري شده است

ستان بنايي تاريخ بناي آن مشخص نيست ولي از لحاظ سبك بنا و معماري در لر. در آنجا هست
  ٢٥.مشابه آن وجود ندارد

و شبيه به بناهاي سيد » ارچين«يا » مضرس« بناهاي با گنبد  بناي قديمي اين بقعه كه به سبك  
 تخريب شد و بنايي ١٣٧٠الدين محمد در آبدانان و دانيال نبي در شوش بوده، در سال  صالح

  ٢٦.جاي آن احداث گرديده است نوساز به
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  حاج بختيار

عه در بخش چوار از توابع شهرستان ايالم واقع است؛ از طرف شرق به شهرك شهيد اين بق
سرور، از طرف جنوب به يك پرتگاه نسبتاً بلند و رودخانه و  رجايي، از طرف غرب به روستاي بان

  .زول محدود شده است از طرف شمال به كوه شيره
شود قدمت آن  قديمي است و گفته ميداراي بنايي . نامه ندارد اين بقعه كتيبة تاريخي و شجره  

  ٢٧. متر بوده است١٠×٨رسد و ابعاد آن  به دوران قبل از حكومت صفويه مي
و ) ع(دو نظر دربارة بختيار وجود دارد، گروهي بر اين باورند كه وي فرزند امام موسي كاظم   

ي كه امام رضا به است، مدتي در كشور عراق و شهر سامرا زندگي كرده و زمان) ع(برادر امام رضا 
 شوند و حاج بختيار كه از رود تمامي اقوامش براي ملحق شدن به امام راهي آنجا مي خراسان مي

  . است  آنان است در همين مكان فعلي از دنيا رفته و به خاك سپرده شدهةجمل
اي ديگر بر اين پندارند كه در زمانهاي خيلي دور حاج بختيار از دست حكام ظالم و  عده  
  .برد سر مي گزيند و تا آخر عمر در آنجا به گريزد و در اين روستا سكنا مي مگر وقت ميست

اند و معتقدند كه اسم اصلي او چيز ديگري  لقب داده» پيرژان«مردم اين روستا به حاج بختيار   
  .دانند ليكن حاجي را به معني برآورده كردن حاجت و بختيار را به معني اختيار زياد مي. است
  
  اجي حاضرح

آباد قرار گرفته   اسالم-غربي شهر ايوان و در مسير جادة ايوان اين بقعه در سيزده كيلومتري شمال
نام نورمحمد از طايفة خالدي كلهر گيالن غرب   مذكور بنايي قديمي دارد كه شخصي بهةبقع. است

وضعيت معماري  از ٢٨.خان ابوقداره والي پشتكوه آن را ساخته است قلي و با كمك مالي حسين
بناي قديمي اطالع چنداني در دست نيست با توجه به تصويري غيرواضح بناي قديمي داراي پالن 

   ٢٩.كروي بوده است و نماي بيروني آن با گچ روكش شده بود مربع و گنبد نيم
علت انجام وظيفه سريع و درست  بوده است و به) ع(روايت شده كه او از خادمان امام رضا   

. موقع در خدمت امام لقب حاضر گرفته است و نام اصلي وي سيد محمد است بهو حضور 
 و در  گويند او از زمانهاي خيلي دور به همراه سيد عبداهللا به اين منطقه اعزام شده اي ديگر مي عده
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خبر ديگر حاكي از آن است كه حاجي حاضر برادر امام رضا و فرزند امام موسي . اينجا فوت نمود
  . است)ع(كاظم 
ها  رفتند ولي اكنون پنجشنبه در گذشته، مردم منطقه روزهاي چهارشنبه به زيارت بقعه مي  

  .نامه ندارد بقعة حاجي حاضر، كتيبة تاريخي و شجره. بيشترين زائران را دارد
  

  سيد ابراهيم

 ةشرقي روستاي بردي از توابع شهرستان دهلران بقع آباد و جنوب در هشت كيلومتري شهر زرين
در حدود پنج كيلومتري شرقي اين بقعه قلعة بزرگ باستاني شاخ يا . سيد ابراهيم واقع شده است

  ٣٠.شياق با مساحت پانصد هزار مترمربع قرار دارد
اين بقعه بر نقشة مستطيل شكل ساخته شده است و گنبد دوپوش با گنبد هرمي هشت   

دِر ورودي بنا در ضلع . است) اتاق(د  واح٩داراي . كروي داخلي دارد ضلعي بيروني و گنبد نيم
سطح داخلي بنا حدود هفتاد سانتيمتر . شمالي و در محور اتاق ورودي و اتاق گنبدخانه قرار دارد

 در داخل بقعه دو قبر وجود دارد، قبر سيد ابراهيم ٣١تر از سطح بيروني بقعه قرار گرفته است پايين
  .بي زينب خواهر او و قبر بي
نام  بقعة سيد ابراهيم و فاصلة دو متري از آن، بقعة كوچكي با همان سبك بهغربي  در شمال  

  .شود او فرزند سيد ابراهيم بوده است وجود دارد و گفته مي» پيراهم«پيرمحمد يا 
 هجري در نجف ١٣٠٤اي كه در سال  نامه  مذكور كتيبة تاريخي ندارد اما بر طبق شجرهةبقع  

» شوراهم « علماي آن زمان رسيده است، امامزادة سيد ابراهيم يا اشرف نوشته شده است و به تأييد
  ٣٢.است) ع(فرزند امام محمد باقر 

در اطراف امامزاده قبرستاني وجود دارد كه بر روي بعضي از قبرهاي قديمي آن اتاقكهاي   
سنگهاي كوچك و مالط گچ ساخته  اين اتاقكها با قلوه. اند كوچكي با طاق جناغي ايجاد كرده

  .ي گوناگون هستند در داخل اين اتاقكها سنگ قبرهايي هست كه داراي نقش و نگارها. اند شده
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  سيد اكبر

بناي قديمي آن از بين . شرقي شهر دهلران قرار گرفته است اين بقعه در هشت كيلومتري جنوب
 قديمي داشته كه در زمان ةرفته و براساس گزارش مديريت اوقاف ايالم امامزاده سيد اكبر بقع

جنگ ايران و عراق خسارتهاي فراواني ديده است، پس از پايان جنگ آن بنا تخريب و بناي 
  .جديدي براي آن ساخته شده است

اما بر طبق نقل شفاهي مردم آن سامان او پسر . نامه ندارد بقعة سيد اكبر كتيبة تاريخي و شجره  
 حضرت معصومه به منظور ديدار از حضرت رضا از عراق است كه به همراه) ع(امام موسي كاظم 

  ٣٣.به ايران آمد و در دهلران بر اثر بيماري فوت كرد و در همين مكان دفن شد
  

  سيد حسن

شرقي شهر مهران قرار گرفته است و اطراف آن  بقعة امامزاده سيد حسن در دو كيلومتري جنوب
و در جنوب آن رودخانة بزرگ معروف به به زمينهاي كشاورزي و دشتهاي هموار محدود است 

  .جاري است» گاوي«
 ةبناي مذكور داراي گنبد و دو منار. بناي قديمي سيد حسن در دورة قاجار ساخته شده است  

ها تزيينات آجركاري داشته  قسمت فوقاني مناره. قطور ولي كوتاه در طرفين در ورودي بوده است
نمايد و متن آن چنين  ود است ادعاي فوق را اثبات مياي كه در امامزاده موج نوشته سنگ. است
بسم اهللا الرحمن الرحيم تاريخ ساختن گنبد مطهر و صحن امامزاده واجب التعظيم . هواهللا«است 

سيدحسن عليه الرحمه حسب االمر جناب جاللمآب اجل كرم غالمرضاخان والي كل لرستان فيلي 
  .»، مأموريت محمد غالم١٣٢٦سردار اشرف 

  آن راصدمه زده ودو بار به اين بنا ابر اظهارات اهالي محل در زمان قاجاريه دولت عثماني بن  
ش و به سبك ساير بناهاي نوساز استان ساخته ١٣٧٠ بناي فعلي امامزاده در سال .غارت كرده است

  .شده است
) ع(ظم موسي كا  ديگري در بقعه وجود دارد كه نسب سيد حسن را به امام ةنوشت سنگ  
هذا قبر المرحوم المبرور و الجليل الصالح و الراجح «: نوشته شده است بر روي اين سنگ. رساند مي
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شكن معروف  در بين مردم منطقه امامزاده سيد حسن به روم» )ع(السيد حسن ابن موسي الكاظم 
  .اند قدمت آن را به دورة صفويه و هالكوخان نسبت داده. است
  

  الدين محمد سيد صالح

 از آثار باستاني دورة - باستاني پشت قلعهةاي مشرف بر قلع ب شهر آبدانان، بر روي تپهدر جنو
گيرد، بقعة سيد  كوه كبيركوه سرچشمه مي  و بين دو رودخانة شورآب كه از رشته-ساساني
  . تاريخي نداردةنامه و كتيب اين بقعه شجره. الدين محمد واقع شده است صالح
 گروهي ديگر وي ٣٤.دانند مي) ع( را فرزند امام موسي كاظم الدين محمد بعضي سيد صالح  

الدين بن ناصرالدين بن الصغير بن محمد بن علي بن هادي بن غالم بن عيسي بن  را سيد صالح
   ٣٥.اند شمار آورده به) ع(يعقوب بن ابراهيم بن محمد باقر 

 گنبدي مضرس بناي بقعه بر نقشة مستطيل شكل ساخته شده و داراي گنبد دو پوش با  
ساختار گنبد «: گويد گونه بناها مي كروان دربارة اين. كروي داخل است بيروني و گنبد نيم) ارچين(

هايي كه  آيد و نمونه شمار مي نظير و در هنر اسالمي بدعتي به برآمدة اين بناها در تاريخ معماري بي
  ٣٦.» ميالدي است١٤ تا ١٢اند مربوط به قرون  از آنها باقي مانده

شده  آثار قبور قديمي زيادي در جوار اين بقعه برجاي مانده است كه برخي از سنگهاي نوشته  
هاي گوناگوني دارد، از آن جمله، سنگي مربوط به حدود دويست سال پيش و  بر روي قبور نقش

  .شود داراي نقش بسيار زيباي سواركاري با شمشير، مشاهده مي
  

  سيد عبداهللا 

نام سراب،  زول در محلي به شرقي ايوان و در دامنة كوههاي شير تري جنوب هفت كيلومةدر فاصل
  . كرمانشاه دو كيلومتر است-بقعة سيد عبداهللا واقع شده است، فاصلة بقعه تا جادة اصلي ايالم

 به صورت يك روادگاه بوده ١٣٦٧نامه ندارد و تا قبل از سال  اين بنا كتيبة تاريخي و شجره  
چنين معرفي آن سال و نسب سيد عبداهللا را ايناي وجود دارد كه در   نوشتهدر داخل بقعه. است

  : كرده است
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سيد عبداهللا بن محمد بن الحسين بن احمد بن محمود بن غياث الدين بن مجدالدين بن «  
شود  گفته مي. »)ع(نورالدين بن سعدالدين بن عيسي بن موسي بن عبداهللا بن االمام موسي كاظم 

 منظور تبليغ دين  دختر بوده و در اواخر قرن هشتم و اوايل قرن نهم هجري به در پلايشان اهل جاي
اسالم به اين منطقه عزيمت نموده است و در اين شهرستان فوت نمود و همانجا به خاك سپرده 

  . شد
در كتاب سيماي ايالم آمده است عبداهللا يا عبيداهللا اعرج بن عبداهللا فرزند حسين اصغر بن   
العابدين و كنية وي ابوعلي درويش ام خالد دختر حمزه مصعب بن زبير بوده است و  ينامام ز

  ٣٧.اند كه يكي از پاهايش ناقص بوده است بدين جهت به وي اعرج گفته
  

  سيد عبدالرحيم

جنس .  سيد عبدالرحيم در كنار روستاي سياهكل از توابع دهستان مورموري آبدانان قرار داردةبقع
 متر ٥/١ متر و پاطاقي ٥/٦گنبدي به ارتفاع . كار رفته از سنگ و گچ است آن بهمصالحي كه در 

نامه  اين بنا كتيبه و شجره. در جلو ديوار شمالي آن دو عدد برج كوچك قرار گرفته است. دارد
بوده ) ع(شود كه سيد عبدالرحيم از نوادگان امام موسي كاظم  اما به صورت شفاهي نقل مي. ندارد

كشند  قصد عبور از اين منطقه را داشته است كه گروهي او را مي) ع(يدار حضرت امام كه براي د
متأسفانه بقعه را براي دستيابي به اشياي موجود در آن گروهي . و در همين مكان دفن شده است

  .اند نبش قبر كرده
  

  سيد علي

ود سيمره واقع شده اي مشرف به ر  متري شهر شهرك لومار بر باالي تپه١٥٠٠اين بقعه در حدود 
اي در اطراف امامزاده  قبرستان قديمي. است كوه چرمين در قسمت شمالي اين امامزاده قرار دارد

  .قرار گرفته است
 ةبقع. بناي آن گنبدي دوپوش و پيازي شكل دارد كه اطراف آن را شبستاني احاطه كرده است  

  .نامه ندارد مذكور كتيبة تاريخي و شجره
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  .است) ع(ويند كه سيد علي فرزند زيد و از نوادگان امام سجاد گ مردم منطقه مي
  

  سيد ناصرالدين

آباد از  غربي زرين آباد بزرگ و در بيست كيلومتري شمال اي در روستاي علي اين بقعه بر باالي تپه
ساكنان آن . توابع شهرستان دهلران واقع شده است و قبرستاني قديمي در اطراف آن قرار دارد

  . كنند  ساداتي هستند كه خود را به سيد ناصرالدين منسوب ميروستا از
 و در ورودي آن در جهت شمال قرار داشته ،بناي قديمي آن به صورت چهارگوش است  

  .چهار مناره و گنبدي قارچي شكل دارد
نامة آن در داخل امامزاده است، براساس آن سيد  اين بقعه كتيبة تاريخي ندارد، اما شجره  

بوده و در اين منطقه شهيد شده ) ع(فرزند عبداهللا بن موسي كاظم » سيد سرودين«ن يا ناصرالدي
هاي فاطمه،   سه پسر به نامهاي صادق، هادي، و حامي و سه دختر به نام، او شش فرزند.است
  .ه و رقيه داردحبيب

 براي غالباًمردم  و داردسيد ناصرالدين احترام و منزلت خاصي در بين مردم استان ايالم   
  .نمايند هاي روحي رواني به اين امامزاده مراجعه مي شفاي بيماري

  
  شاه احمد 

شرقي شهرستان آبدانان، در حدود پنج كيلومتري جنوب روستاي  در بلنديهاي كبيركوه و در شمال
 اهالي محل اين بقعه را متعلق به امامزاده احمد يكي .پاعلم، گنبد كوچك شاه احمد بنا شده است

در زمان «. قبالً به صورت يك روادگاه بوده است. دندان  مي)ع(زندان امام موسي كاظماز فر
 عشاير لرستان، در اين مكان بنايي كوچك با نحكومت رضاخان و به هنگام تخته قاپوكرد

  ٣٨.»شود سنگ و گچ ساخته مي قلوه
محل «رسد آنجا را   به اتمام مي»ركَو جايي كه اين كوه«: نويسد باره مي مسيوچويكف در اين  
يك امامزاده به همين . نامند و بر روي كوهي متصل به كوه كور امامزاده احمد واقع است مي» شاه

لرهايي كه در كوه كور ساكن هستند خيلي به اين امامزاده اعتقاد . نام در محل باالگريوه واقع است
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ت در آن محل جميع معصيت اگر كسي از آنها قتل و غارتي كرده به محض خواندن دو ركع. دارند
  ٣٩.»او مبدل به ثواب خواهد شد

لقب گرفته است، افراد زيادي به قصد زيارت و » مراددهنده«در عرف مردم شاه احمد   
العالج و  برآورده نمودن نيازهايي چون حامله شدن، پسردار شدن، رفع بيماريهاي صعب

   .كنند گشايي دختران و پسران به آنجا مراجعه مي بخت
  

  عباس

اي مشرف به رود  در چهار كيلومتري غربي شهر بومار از توابع شهرستان شيروان چرداول و بر تپه
قبرستاني از دورة اسالمي . اين بقعه با جادة اصلي سه كيلومتر فاصله دارد. شيروان قرار گرفته است

ز دويست سال بعضي از سنگ قبرهاي اين قبرستان بيش ا. در اطراف بقعه آن را احاطه كرده است
  .قدمت و نقوشي حجاري شده دارند

اي در داخل بقعه وجود دارد  نامه نامه ندارد ولي جديداً شجره  تاريخي و شجرهةاين بقعه كتيب  
اين مكان تاكنون چند . كند منسوب مي) ع(العابدين  كه وي را به عباس بن هاشم بن زيد بن زين

اي اخير عالوه بر ربودن وجودات، قبر داخل بقعه را به و در سالهبار مورد دستبرد قرار گرفته است 
اي داشته و از  بقعة عباس در بين مردم استان جايگاه ويژه. اند منظور دستيابي به اشياي عتيقه شكافته

  .هاي پر زوار است امامزاده
  

  علي صالح

 مردم استان در بين. آباد از توابع شهرستان مهران واقع شده است بقعة علي صالح در شهر صالح
امامزاده علي صالح فرزند عبيداهللا االعرج بن حسين اصغر بن . مشهور است» علي خاص«ايالم به 
  ٤٠.است) ع(العابدين امام زين
اي كه در ديوارهاي بناي قديمي امامزاده قرار داشته است بناي مذكور در  نوشته طبق سنگ  
زاده،  تمام غالمرضاخان واليه توفيق و اشاه قاجار و به ق در زمان حكومت ناصرالدين۱۳۰۸سال 

 بنايي كه در زمان . شده استبناوالي لرستان و پشتكوه، و به معماري استاد حسين دزفولي تجديد 
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 مترمربع با دو گلدسته و يك گنبد شلغمي بود ٢٤٠دقاجار ساخته شده بود داراي زيربنايي در حدو
توجهي و نداشتن درآمدي در حد  علت بي ت ولي بهرف شمار مي كه از بهترين تزئينات زمان خود به

ش يك هزار ۱۳۶۲ بناي فعلي آن در سال ٤١.بودشده اين مكان، كاشيكاري و گنبدكاري فرسوده 
اين بقعه مورد . ش است و در حدود هجده متر ارتفاع داردپودو متري ساخته شده است، گنبد بنا

  .رود شمار مي استان بهعة ن بقاحترام تمام مردم استان ايالم است و پر زائرتري
  

  محمدباقر

غربي سفيدخاني از توابع شهرستان شيروان چرداول بقعة محمدباقر واقع شده است، در  در جنوب
 هر ةبنا بر نقشة تقريباً مربع شكل ساخته شده كه انداز.  داردد قديمي وجوياطراف بقعه قبرستان

  .است چليپايي النضلع آن هفت متر است، نماي داخلي آن داراي پ
بوده است و حدود پنجاه سال ) ع(دگاه امام محمدباقررواگويند كه اين مكان  مردم روستا مي  

بيند كه از مردم تقاضا شده است براي آن ساختماني احداث  پيش يكي از ساكنان روستا خواب مي
رفتند اما اكنون  يمردم در گذشته زياد به زيارت آن م. بناي محمدباقر در حال ويراني است. نمايند
  .نامه ندارد  تاريخي و شجرهةبقعه فرق، كتيب. رود كس به زيارت آن نمي هيچ
  

   عباسيةمهدي خليف

روي پارك كودك فعلي، تقاطع خيابان  در شهر كنوني ايالم، روبه» مي سي«اين بقعه در محل 
   ٤٢.يب كرده بودنداين بنا را قبل از انقالب اسالمي مسئوالن وقت تخر. مسجد والي قرار دارد

سگان از پس . نام رذ به شكار رفت اي به مهدي در ماسبذان در دهكده: نويسد طبري مي  
اي به درون دويد، سگان از پي آن به  آهو از در خرابه. آهويي برفتند، وي نيز همچنان از پي آن بود

دم  شكست و هماندرون دويدند، اسب نيز از پي سگان به درون دويد كه پشت وي به در خرابه ب
  ٤٣.بمرد
از بغداد ) جبال( جبل ة به سمت منطق١٦٩مهدي در يازدهم محرم سال : يعقوبي نوشته است  

شد از سرزمين ماسبذان فرود آمد و مانند بقية روزها  خارج شد و در روستايي كه الرذ گفته مي
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ا اسبش به دنبال آهو سگها آهويي را دنبال كردند، او نيز در پي سگها ب. براي شكار بيرون رفت
اي وارد شد و سگها نيز به دنبال او وارد شدند و اسب نيز از پي  سرعت از در خرابه رفت، آهو به

گاهش بردند و  آنها از در خرابه وارد شد و در اين خرابه او را آسيب رساند و او را به سوي خيمه
  ٤٤.رگذشت ساله بود د٤٨ در حالي كه ١٦٩هشت روز مانده از محرم در سال 

 جبال نزديك بند ةده باال روستايي در ماسبذان در ناحي«: نويسد ياقوت حموي دربارة بقعه مي  
اي خدام وابسته به آن هستند و  نيجين است و در آنجا قبر خليفه مهدي و قتلگاه او قرار دارد و عده

توسعه داد و پول  بقعه را - خليفه عباسي- هجري المسترشد٥٦٤كنند، در سال  مقرري دريافت مي
  ٤٥.»زيادي ميان ساكنان آنجا پخش نمود

  
  مهدي صالح

معروف » ماي صالح«در بين مردم آن سامان به . اين بقعه در بخش مركزي ماژين واقع شده است
اتاق گنبددار، گنبد و احتماالً . سنگ است كار برده شده در اين بنا آجر و گچ و قلوه مصالح به. است

  .نامه ندارد بناي مذكور كتيبة تاريخي و شجره. الط گچ ساخته شده استسردابه از آجر و م
بنابر آنچه دو نفر از مأموران باسواد دهكده نقل «: نويسد ايزدپناه، دربارة صاحب بقعه مي  
اند بر ديوار غربي كه خراب شده است، نام و مشخصات صاحب قبر وجود داشته و قول آن  نموده

  : شود كردند تفاوت زيادي دارد كه عيناً هر دو نقل مي اند و نقل مي دو نسبت به آنچه خوانده
  ...شيخ الراشدين و سلطان المحققين و العلماء، ابوسايبان، شيخ سيدصالح نوراهللا مرقده . ١
تاريخ سبع و مأته و ... سلطان المحققين و شيخ الراشدين، سيد صالح نوراهللا قبر و اوالد . ٢

  .است» سيد صالح«د اشاره شده است كه نام صاحب قبر  در هر دو مور٤٦.سبعين
  

  گيري نتيجه

دهند كه   ميراث گرانبهايي را تشكيل ميةمجموع» بقاع«آثار تمدن اسالمي استان ايالم باالخص 
اين بناها در گذر زمان و . تدوين شناسنامة دقيق آنها بر اهميت برجستة جايگاهشان خواهد افزود

 هجري ٥٦٤ عباسي، است كه در سال ةترين آنها بقعة مهدي، خليف قديمي. اند تدريج شكل گرفته به
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آن را المسترشد خليفة عباسي بازسازي كرده بود و جديدترين آنها بقعة سيد عبداهللا است كه سال 
تبيين گسترة زماني فوق براي پي بردن به سابقة تاريخي و .  هجري شمسي است١٣٦٦ساخت آن 

هاي اين  نامه ي تاريخي و شجره ها ساسي دارد و چگونگي معماري كتيبهديني استان ايالم نقش ا
  .توانند داشته باشند اي مي ها در اين شناخت اثر فوق العاده بقعه
بر آن، با توجه به اينكه مردم اين سامان مسلمان هستند و گرايش مذهبي شيعي دارند و  عالوه  

ها و كساني  اي دربارة اين بقعه نگرانه جانبه حقيق همهاي براي بقاع مذهبي قائل هستند، ت احترام ويژه
شناسي  در اين تحقيق هم نسب. افزايد اند، بر اهميت پژوهش دربارة آنها مي كه در آنها دفن شده
شناسي آنان بايد مطمح نظر باشد ضمن اينكه دقت در مراسم مذهبي براي  افراد و هم شخصيت

افزايد و ديگر اينكه يكي از  و خرافات بر اهميت آن ميپااليش و آرايش مناسك ديني از اوهام 
هاي گردشگري استان آثار تمدني و اسالمي است، و زماني اين مهم تحقق خواهد پذيرفت  جاذبه

. دست آورند كه افراد گردشگر هنگام مراجعه به اين مكانها اطالعات تاريخي دقيق قابل اثباتي به
نمايد، ناگفته پيداست كه دستيابي به چنين امر   ضروري ميجانبه دربارة آنها پژوهش ژرف و همه

  .مهمي نيازمند به حمايت جدي مسئوالن فرهنگي و دانشگاهي است
  
  ها نوشت پي

  .۲آمارنامة استان ايالم، ص . ۱
  .۱۱۲، ص  االرضةصورابن حوقل، . ۲
  .۶۸ -۶۹، ص البلدان فتوحبالذري، احمد بن يحيي، . ۳
  .۴۳ -۴۴ص البلدان، احمد بن ابي يعقوب، . ۴
  .۲۱۷، ص الكاملابن اثير، عزالدين علي، . ۵
  .۴۷۰ص آثارالبالد و اخبارالعباد، ابن محمود، ذكريا بن محمد، . ۶
  .۷۹، ص  القلوبهةنز، ...مستوفي، حمدا. ۷
  .ابن اثير، همان. ۸
  .بالذري، همان. ۹
  .۲۱۷همان، ص . ۱۰
  .۳۱۵، ص معماري اسالميهلين براند، رابرت، . ۱۱
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  تاريخ و جغرافياي ايران و جغرافياي تاريخي و تاريخ محلي1008

  منابع

  .۱۳۸۰ريزي استان ايالم،  ، سازمان مديريت و برنامه۱۳۷۹آمارنامة استان ايالم سال  -
  . خليل عباسي، انتشارات كتب ايران، ترجمةالكامل تاريخ بزرگ اسالم و ايران ابن اثير، عزالدين علي، -
  .۱۳۴۷، ترجمة جعفر شعار، انتشارات بنياد فرهنگ ايران،  االرضةصور ابن حوقل، -
، ترجمة علي محمد ساكي، تهران، انتشارات علمي، چاپ سفرنامة الموت، لرستان و ايالم استارك، فريا، -

  .۱۳۶۴اول، 
، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، چاپ آنايالم و تمدن ديرينة  افشار سيستاني، ايرج، -

  .۱۳۷۲اول، 
  .۱۳۶۳، انتشارات آگاه، چاپ دوم، آثار باستاني و تاريخي لرستان ايزدپناه، حميد، -
، ترجمة آذرتاش آذرنوش، تهران، انتشارات سروش، چاپ دوم، فتوح البلدان بالذري، احمد بن يحيي، -

۱۳۶۴.  
  .۱۳۷۹، تهران، جهاد دانشگاهي، چاپ اول، ماري اسالمي ايران در دورة سلجوقيانمع حاتم، غالمعلي، -
  .۱۴۰۹التراث،  ، قم، مؤسسة آل البيت الحياءوسائل الشيعه حرعاملي، محمد بن حسن، -
  .۱۴۱۷ الحائر، قم، انتشارات دارالتفسير، بغية حسيني زرباطي، سيد حسن، -
  .۱۳۷۶دارالصادر، ، بيروت، معجم البلدان حموي، ياقوت، -
  .۱۳۷۰، چاپ اول، ايالم عروس زاگرس درخشنده، سيد محمد، -
  .، انتشارات جاويدانمنتهي آالمال قمي، شيخ عباس، -
  .۱۳۴۱، مشهد، مركز تحقيقات و مطالعات،  الرجالفةاختيار معر كشي، محمد بن عمر، -
  .۱۳۷۶، چاپ نهضت، جغرافياي تاريخي ايوان غرب، ...  كلهر، آيت ا-
  .۱۳۷۹، فرهنگ ايالم، شمارة اول، بهار مقبرة مهدي صالح محموديان، حبيب اهللا، -
  .۱۳۸۰نامه،  ، پايانبقاع متبركة ايالم مرادي، ابراهيم، -
  .۱۳۸۰، طرح تحقيقاتي،نمادهاي مقدس در استان ايالم مروتي، سهراب و يارمحمد قاسمي، -
  .۱۳۶۲بدالحسين نوايي، تهران، اميركبير، ، به اهتمام عتاريخ گزيده مستوفي، حمداهللا، -
، ترجمة علينقي منزوي، شركت  االقاليمفةاحسن التقاسيم في معر مقدس، ابوعبداهللا محمد بن احمد، -

  . ۱۳۶۱مؤلفان، 
  .۱۳۷۷ريزي شهري،  ، ترجمة ايرج اعتصام، شركت پردازش و برنامهمعماري اسالمي هلين براند، رابرت، -
  . العزي، نجف اشرف مطبعة، تاريخ يعقوبييعقوب،  يعقوبي، احمد بن -


