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  تحوالت مذهبی در استان ایالم
 ي والیان اسالم تا پایان دوره از ورود

  مرتضی اکبري
  چکیده

 در -مرکز خالفت اسالمی در دوران بنی عباس -به عراق استان ایالمشرایط جغرافیایی، سیاسی و نزدیکی 
و منابع کافی آب  ،یهاي طبیع گاهها، مراتع، پناه هوجود کو. روند تحوالت مذهبی این منطقه مؤثر بوده است

 این تحقیق. ثر در تجمع مخالفان خلفاي بنی امیه و بنی عباس بوده استفیایی مؤااز عوامل جغر ایالمی طبیع
شامل استان ایالم (الت ماسبذان و مهرجانقذق امردم ساکن ای ،آیا با ورود اسالم به ایران: است که در پی آن

از ایالم سیر تحوالت دینی و مذهبی  موردتوان در  خذ میبا بررسی منابع و مآمسلمان شدند؟ )امروزي
به بررسی این  منسجممنابع به صورت در اما  ه دست آورد؛اي ب تا عصر حاضر، اطالعات پراکندهگذشته 

هاي گذشته و  هدف این مقاله، تبیین سیر تکاملی مذهب مردم استان ایالم در دوره .اند موضوع نپرداخته
که گرایش مردم این  دهد مطالعه و بررسی نشان می. باشد میتشیع این سرزمین به ي گرایش مردم  هنحو

هم وجود  پیروان ادیان دیگري البتّه، .است قرون چهارم و پنجم به آرامی صورت گرفتهمنطقه به اسالم تا 
در تشیع این مناطق به  گرایش مردم نشان ازدر استان ایالم  ها زاده امام وجود. اند در اقلیت بوده اما اند؛ داشته
ن منطقه در منابع هاي شیعی در بین مردم و حاکمان ای ي اتابکان لرستان گرایش از دوره. داردي اسالمی  دوره

  . ندا هروي آوردتشیع به مذهب به بعد مردم ي صفویه  از دوره شود؛ اما مشاهده می
  ایالم ،جانقذق دین، مذهب، اسالم، شیعه، سنی، ماسبذان، مهر :واژگان کلیدي

  )اهمیت و ضرورت تحقیق( مقدمه
در تحوالت  ،تاریخ این منطقه. استهمواره اهمیت خاصی داشته اي بسیار طوالنی، استان ایالم با سابقه

سرزمین ایالم کنونی در عهد . است بوده اهمیتبا همواره النهرین مرز بودن با بین به دلیل هم ،تاریخی کشور
هاي  از نظر دینی هم تحت نفوذ دولت، واز این ر. استهاي حاکم بر ایران بوده سلسلهباستان تحت قلمرو 

با ورود . شود می در باستان اشارهاین دیار ي دینی به اختصار به پیشینه ،بنابراین. است قرار داشتهمرکزي 
زمان دو ایالت در آن م ایال .شدنداستان ایالم کنونی از سال شانزدهم هجري مسلمانان وارد  ،اسالم به ایران

ها،  گیري قیامشکل. گرویدندداد و مردم آرام آرام به دین مبین اسالم  ق را تشکیل میماسبذان و مهرجانقذ
مسایلی حضور مخالفان دستگاه اموي و خالفت عباسی و پیوستن مردم به مخالفان دستگاه حاکمیت عرب، 

در  حاضر ي دورهتا سیر تحوالت مذهبی از عصر باستان  مدون کردن. دادند بود که خلفا به آن اهمیت می
 امکانبرخی تحوالت مذهبی قابل تحلیل هستند و در حد  .اي دارد ویژهت و ضرورت اهمیاستان ایالم، 
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ا ه تحلیل نبوده یا به دالیل دیگر امکان آنالیز آن و قابل تجزیهکه و برخی اند  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته
 ،بنابراین .شده استواگذار  مخاطبانو قضاوت در مورد آن به آمده  تحوالت، عین خبر آن هوجود نداشت

ی مسلمان شدن مردم مناطق ماسبذان و مهرجانقذق پس از ورود اسالم به ایران و سیر تحوالت گچگون
  .باشد ي این تحقیق می        مذهبی در استان ایالم تا عصر حاضر مسأله

  پژوهشو روش هدف 
که در منابع  باشد می گذشته دورانمنسجم کردن سیر تحوالت مذهبی در استان ایالم در این پژوهش هدف 

با و اسنادي و تحلیل تاریخی تحقیق روش . بندي مطرح شده است و مآخذ به صورت پراکنده و بدون دسته
  .است بوده ي تاریخی ها داده جعه به کتابخانه و بررسی و تحلیلمرا

  ي تحقیق پیشینه
عصر حاضر، تا  از گذشته سیر تحوالت دینی و مذهبی در ایالم موردتوان در  با بررسی منابع و مآخذ می

تاریخ «  در کتاباکبري . اند نپرداخته منسجمصورت ه ببه این موضوع اما  ه دست آورد؛اي ب اطالعات پراکنده
ي تاریخی ادیان و مذاهب رایج در  سلسلهو   در پایان هر دوره) 1386(»استان ایالم از آغاز تا سقوط قاجاریه

البتّه، . است داشتهبیشتري  توجه تحوالت مذهبی در این منطقه به و ،بررسی کرده را ي جغرافیایی همحدود
 ،بنابراین.هاي دیگر به صورت بسیار کلی به مذهب مردم ایالم در عصر حاضر اشاره شده است کتاب در

را بررسی کرده زگار باستان تا عصر حاضر وذهبی در استان ایالم از ري حاضر سیر تحوالت دینی و م مقاله
  .است

  دین در ایالم باستان 
هاي متعددي اعتقاد داشتند و مراسم مذهبی خود را با حضور کاهنان، باستان به خدایان و الههعهد  ایالمیان

، یانبه نظر ایالم. اعتقاد داشتند آنان به زندگی بعد از مرگ). 13: 1382میرسعیدي، (کردنددر معابد اجرا می
. نامیدند می خداي شوش معناي خداي بزرگ را شوشیناك به). 13: 1366پیرنیا، (عالم پر از ارواح بود

به  ،ها آنو پس از  ،د از شوشیناك به شش خدابع. پادشاهان و کاهنان بود ي ویژهپرستش این خدا، فقط 
ها، شباهت  مذهب ایالمی. دانستندارواح را خداي جایی می گروهی از ارواح معتقد بودند و هر کدام از

 ناهونته. نام داشت» ناهونته«خداي خورشید ایالمی ). 52: 1371هینتس، (داشت زیادي به مذهب بابلیان
ناهونته خداي . بود» خالق روز«یعنی  ؛»هونده -نان«اي محلی براي خورشید هم هست و در اصل، واژه

هم وجود داشت » ماه«عالوه برخداي خورشید، یک خداي . آمدبه حساب می مخصوص اجراي قانون هم
. بوده است 2»ناپیر«احتماالً نام ایالمی آن نقل شده، و  ،)ماه( 1»سین«نگاري آکادي به صورت  که بیشتر با واژه
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خداي (2»شازي«ایالمی دیگر از خدایان . نام داشته است 1) شیموت(» سیموت«خدایان ایالمی از یکی دیگر 
در مراسم  ایالمیان. شدند هاي سخت به او متوسل می در آزمون که به عنوان قاضی قابل ذکر است )رودها

 ترین معبد آنان مهم .آوردند می جايه مراسم مذهبی و قربانی را ب ،معموالً در معابد. کردند مذهبی شرکت می
  ). 56-52: همان(بوده استخوزستان » چغازنبیل«در » زیگورات«

یاکونوف، د(در سرزمین ماد رواج یافت ، دین زردشت)اواسط قرن هفتم قبل از میالد(با تأسیس دولت ماد 
اي بودند که تعلیمات آیین مغان احتماالً قبیله. توسط مغان رواج یافت شتدین زردالبته، ). 140-141: 1372

در  .کردند پشتیبانی می ط مغانتوس ز تبلیغات آیین زردشتا شاهان ماد. ر بین آنان رواج داشتد شتزرد
 :1382سعیدي، میر(، یک آتشگاه پیدا شده است)قرن هشتم قبل از میالد(» تپه جاننوشی«در واقع معبدي بقایاي 

اسر قلمرو تدر سر شتي هخامنشی دین زرددر دوره .دوره دارددر آن  که نشان از رواج آیین زردشت) 24
مزدا  اهورا خداي بزرگ شاهان هخامنشی). 14: 1382ی، کرشاسب چوسک(شاهنشاهی آنان گسترش یافت

شاهان سلوکی زئوس . مذهبی داشتند حمبه طور کلی بیشتر آنان تساهل و تسا .)172: 1381گیرشمن،(بود
» نانایا«شاهان سلوکی به معبد الهه . کردند ي خداي عالی مقام امپراتوري خود پرستش میبه منزله الیمپیوس را
مزدا  نی، اهوراشاهان و اعضاي خاندان اشکا ).265: همان(کردند جه داشتند و به آن رسیدگی میتو در ایالم نیز

هاي  خورشید و بت، پارتیان ماه. شاهی بود ي قربانی کردن جزیی از مراسم دینی خانواده کردند؛ را پرستش می
: 1374بهار، (کردند پرستش میدر معابد » میثره«و خورشید را تحت عنوان خداي  پرستیدند می نیاکان خود را

اهورا مزدا، میثره و آناهیتا مورد پرستش مردم و دولت . دادند و هدیه میکردند  میبراي او قربانی  و ؛)180
دوره خداي دیگري به نام  آندر ). 318: 1381گیرشمن، (ي اول قرار داشتاعتقاد به آناهیتا در درجهند، بود

ي اشکانی در دوره). 266: 1372دیاکونوف، (شدپرستش می )مطابقت داشتیونان » هرکول«که با (» ورهرام«
  ).215: 1355شاله، (در روم گسترش یافت جهانی شده بود و آیین مهر
زرین (شد ها اجرا می مراسم مذهبی در آتشکده. شدرسمی کشور  دین اسانیان، دین زردشتي س در دوره
ساسانی احترام زیادي داشت؛  عصر شتد در دین زردیا خورشی) میثره( خداي مهر). 489: 1380کوب، 

در زمان ). 490: همان(کردند خودداري می ها آندند و از آلودن شمر ترم میآب، آتش وخاك را مح یانتشزرد
شده گرفته  شتی، بودایی و مسیحیاز ادیان زرد اصول این دین .تمانی رواج یاف  سلطنت شاپور اول آیین

 اوي  ترین خواسته مهم .مزدك در زمان فرمانروایی قباد، شروع به تبلیغ کرد. )159: 1370مسعودي، (بود
اد و مزدکیان در اواخر سلطنت قب. و دادن اموال و زنان ثروتمند به فقیران بود  مساوات در توزیع ثروت

یحیت ي ساسانیان آیین مسدر دوره). 478: 1372کریستن سن، (قتل عام شدند دوران فرمانروایی انوشیروان
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م 484در سال  ؛و مسیحی شدند یافتندبه این آیین گرایش  تعدادي از ایرانیان .گسترش یافتالنهرین  در بین
یهودیان در ). 402: همان(مسیحیان ایران، مذهب نسطوري را آیین مسیحیت در ایران اعالم کردند شوراي 

 دوره، دین زروانی نیز در آن. )14: 1382کرشاسب چوسکی، (زمان یزدگرد اول وضع بهتري پیدا کردند
در  شتترین حریف دین زرد قوي ن بودادی ساسانیان ي در دوره). 487: 1380زرین کوب، (پیروانی داشت
  ).7: 1382،کرشاسب چوسکی(شرق ایران بود

  چگونگی ورود اسالم به ایران 

پیامبران  ریان سرکوبیدر ج. به خالفت رسید )م. 632/هجري 11(، ابوبکر )ص(بعد از رحلت پیامبر اسالم
دروغین و مرتدین، پاي مسلمانان عرب به فرماندهی خالد بن ولید به مرزهاي جنوبی ایران از جمله اراضی 

اي از سواره نظام ، دسته»سالسللذات ا«در جنگ . کشیده شددر عراق و بصره کنونی بحرین کشور بین 
هاي  دسته )نزدیک انبار(» الیس«و نیز  )»ت العمارهکو«نزدیک (» مذار«ایران را مغلوب کرد و چندي بعد در 

را از زیر نفوذ ساسانیان خارج سازد و با » حیره«توانست  خالدبن ولید. ایران را شکست داد دیگري از سپاه
  ).  142-141: 1386دینوري، (کند را مطیع مسلمانان عرب ،صلح

رثه شیبانی که با مثنی بن حا. رسیدبه خالفت  )ـه23-13(ت کرد و عمرهجري فو 13ابوبکر در سال 
گ با ایرانیان وارد جن ي خالفت عمربه مرزهاي ایران دست به حمله زده بود، در دوره ي ابوبکر اجازه

هایی به عمر، او را به حمله به ایران حارثه با نوشتن نامه مثنی بن). 291- 290: 1371رین کوب، ز(شد
برداشت غنیمت به  ي اجازهکه (اسالم  اش از فهمو  ي جهادز آیهعمر با استفاده ا بنابراین،. تشویق کرد

تشویق  ي زمینهو تنگناهاي معیشتی و اقتصادي عربستان،  ؛)مسلمانان در جنگ با مشرکان و کفار داده است
  .را فراهم آوردمسلمانان عرب براي حمله به ایران، روم شرقی، مصر و شمال آفریقا 

 پس از عبور از پل فرات، و ؛به فرماندهی ابوعبیده ثقفی به جنگ با ایرانیان فرستادسپاهی از مسلمانان را  ،عمر
تعداد زیادي از  در این درگیري،. دادندبا استفاده از چند فیل آنان را شکست درگیر شدند؛ ولی ایرانیان  با

 )25: 1382عقوبی، یابن واضح ( م 634نوامبر / هجري  13در سال  .مسلمانان از جمله ابوعبیده کشته شدند
 )پل(» جسر«ي ایرانیان و شکست مسلمانان عرب، به جنگ  این جنگ به دلیل تخریب پل فرات به وسیله

  .معروف است
 14محرم سال » «یببو«سرانجام در نبرد  ؛چند بار به ایرانیان حمله بردبعد از این جنگ، مثنی بن حارثه 

به  ی را به فرماندهی سعدبن ابی وقاصعمر سپاه کرد؛ از عمر تقاضاي کمک آن،پس از . پیروز شد» هجري
 .زي جنگی بین ایرانیان و مسلمانان رخ دادکوفه امرو دیک، نز»قادسیه«در محلی به نام  ؛جنگ ایرانیان فرستاد

» فرخ زاد رستم«خورد و سپاه ایران شکست  در نتیجه،. گرفتدرهجري  16و به قولی  14در  این جنگ
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اعراب مسلمان بر سپاه ایران غلبه کردند و در سال  ،به این صورت .ین جنگ کشته شددر حسپاه  فرمانده
  ).28-27: همان(تصرف کردندقادسیه را میالدي  636ژوئن / هجري14

آخرین مقاومت سپاه ایران  چون این جنگ. میالدي رخ داد 643 با هجري مطابق 21جنگ نهاوند در سال 
پس ). 335: 1371زرین کوب، (اندنامیده» فتح الفتوح«در تاریخ  آن را ،)44: همان(ب بوده استااعردر برابر 

 .به خراسان رفت ،از جنگ نهاوند، یزدگرد با زنان، خویشاوندان و رامشگران خود به فارس و سپس
هاي زربفت او دوخته که چشم طمع به لباس(به دست آسیابانی در مرو . م 651/هجري 31سال  سرانجام،

ي ساسانیان به پایان حکومت چهار صد ساله ي دورهبدین ترتیب ). 175: 1386دینوري، (شدکشته  ،)بود
بیشتر هجري و تا قرن چهارم  ؛رسید و اسالم به عنوان دین جدیدي مورد استقبال مردم ایران قرار گرفت

  .مردم ایران به دین اسالم گرویدند
اشاره نشده ن مردم مناطق ماسبذان و مهرجانقذق منابع تاریخی  به دیدر  ي خالفت عمر و عثماندر دوره

مسیحیت و  ماننداندکی پیرو ادیان دیگر تعداد و  اغلب مردم پیرو آیین زردشتولی بدون تردید،  است؛
هایی  هي خود، اولین گروو اشراف این منطقه به خاطر حفظ سرمایه قوي مالکانبه احتمال . اندیهود بوده

  .اند یافتهیش اند که به اسالم گرابوده
  خوارج در ماسبذان و مهرجانقذق

به مناطق  آنان، بازماندگان و هواداران )ي حضرت علی و به وسیلهدر جنگ نهروان (پس از سرکوب خوارج 
قتلگاه گروه  فرار کردند و والیت ماسبذان -اق به دلیل نزدیکی به عر  -کوهستانی ماسبذان و مهرجانقذق 

  ). 133: 1370 مسعودي،(زیادي از آنان شد
بعدها  ،فرماندهی داشتند ر نواحی ماسبذان و مهرجانقذق نقشبیشتر کسانی که هنگام ورود اسالم به ایران د

کسی که خالفت و امامت امام  د و چون شیعیان امامی معتقدندشدن) ع(علی ي مخالفان حضرت از جمله
بعد، مناطق  و مدتی) ع(ان خالفت امام علی در دور ،بنابراین باشد جزء خوارج است؛ نپذیرفته را) ع(علی 

به بعدها  اما؛ به علت کوهستانی بودن، پناهگاه مناسبی براي حضور خوارج گردید ماسبذان و مهرجانقذق
  . نواحی کرمان و سیستان رانده شدند

واحی ن(ماسبذان در اثرس بن عوف در انبار و غفلیه تیمی از قبیله تیم عدي  از جمله؛خوارج گروهی از 
به ) ع(حضرت علی  ؛ ولیپرداختند) ع( حضرت علی بابه جنگ مداین  درو سعدبن قفل ) شمال استان ایالم

بغدادي، (کردندها را سرکوب ها لشکري به سرداري یکی از یاران خود فرستاد و آنسوي هر کدام از آن
1367 :47.(  

پس از جنگ نهروان، خوارج  :ده و آورده استاي دیگر بیان کر، روایت مذکور را به گونه)1380(ن محسن امی
ز تیم الرباب و همراه او برادرش براي نمونه، هالل بن علفه ا. اي پراکنده به سرزمین ایران و جبال آمدندبه گونه
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او  .معقل بن قیس ریاحی را به سوي او فرستاد) ع(حضرت علی . رفتند) شمال استان ایالم(مجالد به ماسبذان 
  ). 233: 1380امین، (پراکنده کردلشکرش را . هـ 38و در سال کشت هالل را 

و ) کبیرکوه(هاي مهرجانقذق  کوه هاي شمال خوزستان از جمله ولیه، به کوههاي اخوارج پس از شکست
ي خالفت  و تا دوره ؛پناه گرفتند در آن جا فرار کردند و) هاي شمالی استان ایالمکوه(هاي ماسبذان  کوه

  .داشتنداستقرار این منطقه در عبدالملک 
و اطراف آن تسلط ) 132- 130: 1370مسعودي، (بر بصره و مهرجانقذقک، خوارج لي خالفت عبدالمدر دوره

هاي تابع آن از جمله  و سرزمین) 130: همان(بصره دو بار سپاهیانی را به جنگ خوارج کلعبدالم .یافتند
 آنانرا به جنگ » مهلب بن ابی صفره« دالملک بن مروانسرانجام عب .شکست خوردند ؛ ولیمهرجانقذق فرستاد

از  و ولی مهلب سپاه و امکانات کافی براي جنگ با خوارج این منطقه را نداشت ؛)132- 130: همان(فرستاد 
 منصوب والی عراقبه عنوان حجاج بن یوسف را ، عبدالملک در چنین شرایطی. عبدالملک تقاضاي کمک کرد

-130: همان(ي جنگ با خوارج کردها را روانه شد، مردم را به شدت ترساند و آنکوفه  حجاج وارد .کرد
قذق با خوارج ازارقه ابی صفره در مهرجانبن جاج به حکومت کوفه منصوب شد، مهلب وقتی که ح). 132
  . از این منطقه فرار کردندخوارج  در نتیجه،. ها را شکست دادو آن) 133: همان(جنگید می

کرده  مقاومتکه در مقابل او (را در کرمان  آنانخوارج پیشروي زیادي کرد و صفره در جنگ با مهلب بن ابی 
او را والی خراسان  رساند و عبدالملکرا به قتل » رقنافع بن از«و رهبر آنان به نام  ، شکست داد)بودند

؛ ولی  نشده اشاره خوارج ازق به هواداري مردم ماسبذان و مهرجانقذ در منابعالبتّه، ). 221: 1382، یعقوبی(کرد
  . ندا هیافتاستقرار در این منطقه خوارج متواري از عراق براي مدتی که  آمده است

  ي بنی امیهمذهب مردم ماسبذان در دوره
به تدریج اسالم را  مهرجانقذق ماسبذان ور مناطق رسد پس از ورود اسالم به مناطق غرب کشوبه نظر می

هاي وجود آتشکده. اند  اعتقاد داشتهند که به آیین زردشت ا ه کسانی بود بین آناندر  هرچند اند،پذیرفته
ي  آتشکده ،در ایوان) چهارطاقی(ي سیاگل هاي ایالم مانند آتشکدهدر بعضی از شهرستان ي ساسانی دوره

ت بر ، دالل)استهنوز هم باقی آثارشان که (شهر  ي درهو آتشکده نزدیک سرابله در شهرستان چرداول
و  حضور مسیحیان و یهودیان با جمعیتی اندك در مناطق ماسبذان ،البتّه. ان در این استان داردیشتحضور زرت

  .غیر قابل انکار است ي بنی امیه مهرجانقذق در دوره
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  شهر ي دره آتشکده             ي سیاگل در ایوان                                             نماي جنوبی آتشکده    

 مذهب تسنن بودنداسالم را پذیرفته بودند، پیرو و مهرجانقذق  رسد کسانی که در مناطق ماسبذانبه نظر می
به حکومت این را عیان یمخالفان جدي ش امیه؛ زیرا بنیرفتند به شمار میامیه و از هواداران عثمان و بنی

که از (از سوي یزید به عنوان حاکم این نواحی انتخاب کثیر بن شهاب بن حصین . کردند مناطق منصوب می
  ).126: 1346 بالذري،( براین ادعاست ، دلیل روشنی)بود) ع(ت علی پیروان عثمان و از مخالفان حضر

ابن ابی صفره با آنان به  سپاهیان مهلب قذق خبر داده است؛در مهرجانمسعودي از حضور خوارج ازارقه 
  . اندها را در این منطقه شکست داده و بیرون کردهو آن ؛)133: 1370مسعودي، (اندجنگ پرداخته

هاي طبیعی، پوشش جنگلی مناطق گاههاي زیاد، غارها و پناه،چشمههاي مرتفع، آب و هواي مناسبوجود کوه
قه، بعد از جنگ توان از دالیل حضور خوارج ازار ا میمختلف استان ایالم و نزدیک بودن به کوفه و بصره ر

خوارج بعد از مرگ یزید و فترتی که در قدرت امویان . ي بنی امیه در این ناحیه دانستدر دوره به ویژهو نهروان 
چه در شرق جهان اسالم و چه در شمال (و در نقاط مختلف اسالمی  کردندبه وجود آمد، خود را سازماندهی 

ي عبدالملک در دوره، در نتیجه .مودندن، مبارزات خود را علیه بنی امیه آغاز )یعنی غرب جهان اسالم ؛آفریقا
   .سرکوب شدند ،داشتند حضوراز جمله خوارجی که در مناطق ماسبذان و مهرجانقذق  خوارج ایران

در اواخر  و ماسبذان مهرجانقذق ،هاي شمال خوزستاندر کوه ج در قرن اول هجري و پناه گرفتنفرار خوار
یان متوجه شده بودند که ان علیه بنی امیه همراه بوده است؛ زیرا ایرانحکومت بنی امیه، احتماالً با کمک ایرانی

 . بودبین ایرانیان و خوارج وجه اشتراك دشمنی با بنی امیه  در آن زمانالبتّه، . کنند ها ظلم و ستم میآن به امویان

داشتند و  بر مسلمانان حکومت کردند و بیشتر بر عنصر عرب و امویان تکیه هجري 132ال امویان تا س
). 349- 348: 1380شعبانی، (نگریستند ها می به آني حقارت  دیده باخواندند و  ها را موالی میغیرعرب

در اواخر حکومت بنی . شدند تحقیر آزرده میي تمدنی درخشان بودند، از این ایرانیان چون داراي سابقه
.) هـ137-122(مروان بن محمد بن مروان ضعف  ،امیه، نارضایتی ایرانیان و سایر موالی به اوج رسیده بود

 شکلهاي متعددي در قلمروش  باعث شد قیام ،)185-184: 1367ابن طقطقی، (ي بنی امیهآخرین خلیفه
 یي هالکوخان مغول هجري تا حمله 132خالفت عباسی از سال ). 246- 241: 1370مسعودي، (بگیرد

  . کردند حکومت سال بر مسلمانان 524 ،اقعدر و. ادامه داشتبه کمک ایرانیان  ادبغد بر )هـ656(
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  ي عباسیان مذهب مردم ماسبذان و مهرجانقذق در دوره

: 1362ن، راولینسو(ها، اقوامی از یهودیاناند که عالوه بر آنترین گروه مذهبی در این دوره، مسلمانان بودهعمده
اند و در این نواحی حضور داشته) 279: 1370مسعودي، (دینان ي خرمشتیان و فرقهو مسیحیان، زرد) 60و 43

. تعداد مسلمان بیشتر شد و پیروان ادیان دیگر در اقلیت قرار گرفتندبعدها . ندا هیافت رفته رفته به اسالم گرایش
ماسبذان و  ن مذکور در نواحی جبال از جملهدان مسلمان در مورد حضور ادیاجغرافی )1361(مقدسی 

فقیهان و مذکرانش . بیش ازمسیحیانش هستند، مجوسانش نیز بسیارند یهودیانش«: گوید مهرجانقذق می
ي جبال، چنین مقدسی در مورد آیین مردم ناحیه). 589: 1361مقدسی، (» .آبرومند و به نیکی نام بردارند

ذهب، حنبلیان و آیین مردم جبال گوناگون است و مذاهب حنفی، نجاري، زعفرانی م :کند کهحکایت می
  ).591: همان(اند ي غالی بودهو در مورد مردم قم گفته است؛ شیعه ؛پیروان زیادي دارند جا آن ها در شافعی

مذهب شیعه کند که مردم قم، همه  حکایت می) کوهستان(ي جبال استخري در مورد مذهب مردم ناحیه
ي ماسبذان حیهاین روایت داللت دارد که سایر مردم نواحی جبال از جمله نا .)166: 1368استخري، (هستند

مذهب مردم ایاالت ماسبذان  موردمسعودي در  .اندداشتهمذهب تسنن ) استان ایالم امروزي(و مهرجانقذق 
واقع در شهرستان [صیروان ... ان دردین مخرّغالب ... «: گویدعباسی می ي در روزگار منصور خلیفهو مهرجانقذق، 

سبذان و دیگر ما] در شهرستان ایوان[و اریوجان ] شهرشهر دره واقع در[و صیمره ] سیروان از توابع استان ایالم
ند که هنگام قیام پیروان ا هدین بود دینان پیروان بابک خرم خرم). 279 :1370مسعودي، (»هستند] ساکن[نواحی 

  . زیادي در این نواحی داشته است
به  )دره شهرکنونی(در صیمره و در راه بازگشت از اهواز در صمیره نزول کرد  بویهصاحب بن عباد وزیر آل

تواند دلیلی بر  می نکته این . )63: 1344بهمنیار، (احترام گذاشت )از مشایخ و زهاد و معتزله(عبداهللا بن اسحاق 
  . در نواحی صیمره و سیروان از شهرهاي مهرجانقذق و ماسبذان باشد )قرن چهارم(حضور معتزلیان 

  دینان در ماسبذان و مهرجانقذق  خرم
بعضی از  .رخ داد یهایی علیه دستگاه خالفت عباسو قیام ، در خراسان شورشس از قتل ابومسلم خراسانیپ

و  ندزیادي ایجاد کرد هاي مزاحمتها براي خالفت عباسیان  سال دیگرها زود سرکوب شدند و بعضی آن
دینان در  عباسی، خرم ي فهاز زمان منصور خلی. به سرکوب آن قیام ها شدندمجبور ي زیاد عباسیان با هزینه

و حضور ماندند خراسان، گرگان، دیلمان، آذربایجان، ارمنستان، اصفهان، ري، همدان، دینور و ماسبذان باقی 
  ).297: 1370مسعودي، (داشتند
ي دهند، در دورهکه استان ایالم امروزي را تشکیل می تانی ایاالت ماسبذان و مهرجانقذقي کوهسمنطقه

  .اندو پیروان این فرقه، در این مناطق حضور داشته اند بوده آنانجزء قلمرو  اندین شورش خرم
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به  .اندي ماسبذان روایات متعددي آوردهدینان در ناحیه حضور خرم مورددر  رخان و محققان اسالمیمو 
ی دلف، رذ دینان در ماسبذان، مهرگانقذق، نواحی اصفهان و برج، کرج اب جایگاه اصلی خرم ي محققان نوشته

و دیار سیروان ) شهر دره( قذقانهدشت، صیمره جزو مهرج، روستاي ورسنجان، قسم، کو)ایالم امروزي(
بوده ... ماه بصره واز بالد ماسبذان، همدان، ماه کوفه، ) ایوان(وجان و آری) سراب کالن امروزي(

سبذان و مهرجانقذق آورده ي مادینان در ناحیه مسعودي در مورد حضور خرم ).337: 1381مسعودي، (است
اینان گروهی بودند که  .وقتی خبر قتل ابومسلم به خراسان و نواحی جبال رسید، خرمیان برآشفتند« :است

بیشتر خرمیان از فرقه  )سال سیصد و سی دو(اکنون ... عنوان داشتند و قائل به امامت ابومسلم بودند» مسلمیه«
بابک خرمی که به سرزمین اران و . ترندخرمیان معتبر ي فرقه از همه هستند و این دو »لود شاهیه« و »کردکیه«

غالب خرمیان در خراسان و ري و اصفهان و آذربایجان و کرج ... آذربایجان بر ضد مأمون و معتصم خروج کرد
واقع در شهرستان [ورسنجان معروف است و هم در صیروان ] شهرایالم امروزي[ابودلف و برج که به نام رذ 

ایوان [و اریوجان ] هاي استان ایالمشهر کنونی ویکی از شهرستاندره[و صیمره ] روان از توابع استان ایالمسی
ت دارند ماسبذان و دیگر نواحی هستند و بیشتر در روستاها و مزارع اقام] هاي استان ایالمامروزي از شهرستان

» دهداعتباري خواهند یافت و منتظر ظهوري هستند که به روزگار آینده رخ می و اعتقاد دارند که بعدها
دینان در ماسبذان و مهرجانقذق در قرن  روایت مسعودي در مورد خرم ).337و 297: 1381و  1370مسعودي، (

شتند و که قبایل متعددي نیز به آن اعتقاد دا استي آنان در این نواحی چهارم هجري، حاکی از حضور گسترده
  . از بین نرفتند ان با کشته شدن بابک، به یک بارهدین داللت بر این امر دارد که خرم

هی بسیار در سال دویست و هیجده، گرو«: است نوشته دینان و حضور آنان در ماسبذان خرم موردطبري در 
و در والیت همدان دینان گرویدند  کدك به دین خرم ماسبذان و مهرگان از مردم جبال از همدان، اصفهان،

آخرین سپاهی که با اسحاق بن ابراهیم روانه کرد و . ها فرستادي آنهایی به مقابلهمعتصم سپاه. اردو زدند
شان کشته شد و باقی مانده سال، در والیت همدان شصت هزار کسدر شوال همین  ،فرمان جبال را بدو داد

  ). 5800-5799: 1368طبري، (» به دیار روم گریختند
کند، بر جمعیت زیاد ایاالت ماسبذان و دینان در این قیام ذکر می هاي خرمکشته موردآماري که طبري در 

ي دینان در ناحیه ابن العبري در مورد حضور خرم. داللت دارد قذق و همدان و اصفهان در آن دورهمهرجان
عهد معتصم، بسیاري از مردم جبال و  در«: این گونه نگاشته استهاي طبري،  ماسبذان مطالبی را مانند نوشته

همدان و اصفهان و ماسبذان و بالد دیگر به دین خرمی در آمدند و در حوالی همدان اجتماع کردند و 
ابن (»کشت و باقی به بالد روم گریختند معتصم سپاه فرستاد و شصت هزار تن از آنان را. زدند  اردوگاه
آمده  االخبار گردیزي هم در زیندینان  کشتار خرم مورددر  روایت مذکور ).192: 1377عبري، 

زردشتی و مردم ماسبذان و مهرجانقذق تا ظهور خرم دینان،  بیشتراحتمال دارد ). 178: 1363گردیزي، (است
  . باشند بوده مزدکی
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تم ظلم و س به دلیلنسبت به اعراب،  مردم ایاالت ماسبذان و مهرجانقذقاز جمله  نفرت و بدبینی مردم ایران
دینان بوده  ه خرمب ترین دالیل گرایش مردم این ناحیه مهم یکی از آنانخلفاي بنی امیه و بنی عباس نسبت به 

- ، تودهي عموم افراد، احتماالً موجب شدهدینان مبنی بر اشتراکی بودن مال و ثروت جامعه برا اعتقاد خرم. است

پرداخت مالیات از سوي مردم . یابند گرایشیین براي جذب ثروت دیگران، به این آ ي فقیر و فرودست جامعه
با پیوستن به  آنانبنابراین،  .کرده استسنگینی می به دستگاه خالفت عباسی، براي آنانماسبذان و مهرجانقذق 

  . توانستند از پرداخت مالیات معاف شونددینان می خرم
در این نواحی  دینان الیل حضور خرمی فراوان، یکی از دهاي طبیع کوهستانی بودن منطقه و وجود پناهگاه

منطقه که حاضر به مساعدت و کنار آمدن با دستگاه  يکُردهااي و تعصبات قومی پیوندهاي قبیله. بوده است
دینان شده  ي ضد خالفتی آنان تأثیر گذارده و موجب گرایش آنان به خرمند، در روحیها هخالفت عباسی نبود

ر و ستم حاکمان وقت ایی از جوره ،دینان سبذان و مهرجانقذق به خرممردم مادیگر علل گرایش  از. است
  . دینان مبنی برآمدن منجی و نجات از ظلم و ستم را پذیرفته بودند عقاید خرم ناآن. بوده است

  اوضاع اعتقادي اتابکان لر کوچک 
آل ( لُر کوچک ي فرمانروایی اتابکانتحت سلطه ي سلجوقیان، استان ایالم امروزيدر جریان تجزیه 

خان  ، شاهوردي)ق.هـ1038-996(ق که شاه عباس اول .هـ 1006قرار گرفت و تا سال  )خورشیدي
رکمانان سجلوقیان، خوارزمشاهیان، ایلخانان، تیموریان و ت دورانخورشیدي را به قتل رساند، این خاندان در 

خاندان جدیدي را  ن، شاه عباس اولي خابعد از قتل شاهورد .فرمانروایی داشتند بر مناطق ایالم و لرستان
حاکمیت  .حاکمیت آن خاندان بر این مناطق ادامه داشت ر سر کار آورد که تا ظهور رضاشاهدر لرستان ب

 گویشمستقل با  بلکه سرزمینی کامالً تبعیت ایالم از لرستان نبوده،ي به منزله گاه هیچ الموالیان بر استان ای
  . وص به خود بوده استردي و آداب و رسوم مخصکُ

 یاداز مذهب شیعه  تنها و شدهبه مذهب حاکمان این منطقه اشاره فقط ي اتابکان به بعد، در منابع  از دوره
به دلیل عدم ي اتابکان لر کوچک، وضعیت اعتقادي و مذهبی مردم تحت سیطره مورددر ولی  ؛شده است

مآخذ مربوط به اتابکان لُر  در منابع و پژوهشبا  اما ؛اطالعات زیادي در دست نیستکتابت این مسائل، 
هجري توسط شجاع  580سال کومت آنان حدود گیري ح توان نتیجه گرفت که از آغاز شکل می کوچک

اهل  مذهب پیرومسلمان و هجري توسط هالکوخان مغول،  656تا سقوط بغداد در سال  الدین خورشید
تشیع به  مردم این خطه، به تدریج گرایش انخالفت عباسی سقوطو ي مغوالن به ایران با حمله. اندبوده سنت

  . آشکارتر گردید ي صفویانشروع شد و در دوره
، از )ي اتابکان لُر کوچکدر دوره(ي معتزله در ایالم و لرستان امروزي فرقه پیروان به علت حضور تعداد زیادي از

: اندتا جایی که نوشته شود؛ف و مذهب شیعه مشاهده میي حسام الدین خلیل خورشیدي گرایش آنان به تصو دوره
حضور هر چند ). 303: 1370بیانی، (» باشدتمال دارد شیعه مذهب بوده حسام الدین فردي صوفی و زاهد و اح«
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هاي ، یکی از نشانهانبدرالدین مسعود در سپاه هالکوخان و لشکرکشی او به بغداد براي از بین بردن خالفت عباسی
: 1373نطنزي، اي  افوشته(دانند بعضی از منابع او را از پیروان مذهب شافعی می ؛ بازبوده استتشیع او به گرایش 

58.(  
آنان  ).ق.ه 1006سال (که تا اواخر حکومت این خاندان  باشد شاید به دلیل اعتقاد اتابکان به مذهب تسنن بوده

- 864: 1373اسکندر بیگ، (یان مجازي یاد شده استبه عنوان عباس ننامیدند و از آنارا اتابکان عباسی می
بوده  نشینان لرستان نشین و کوه یف کوچدر بین طواتشیع از دالیل گسترش  حضور مغوالن در این دوره). 865

، ندر زمان حاکمیت مغوال اجه نصیرالدین طوسی و علماي شیعهاست؛ زیرا تفکر مذهبی شیعه با تالش خو
در خدمت  از علماي شیعه خواجه نصیر الدین طوسی ي هالکوید و در زمان حملهگرددر ایران فرهنگ غالب 

ي ضعف و انقراض خالفت گسترش مذهب شیعه در میان طوایف لُر کوچک به همان اندازه که نتیجه. او بود
به  نشین لرستان و پشتکوه در میان مردم  کوچ رو و کوهتشیع ي افکار و عقاید ي توسعهعباسی بود، نتیجه

  . یافتو گسترش کرد در این نواحی رشد تشیع  ، مذهبضور صفویان و تسلط آنان بر ایرانبا ح. آمد شمار می
تشیع هاي مذهب  افکار و اندیشه )مقارن با دوران فرمانروایی شاه اسماعیل(از زمان شاه رستم بن شاه حسین 

اي صفوي در مورد مذهب عالم آر. کنندیاد میبه روشنی از آن  ان آشکارتر شد و در منابع تاریخیدر بین آن
ي فطري آن تا حال شیعه) ع(ملکشاه رستم الوار که از زمان حضرت امیرالمؤمنین... « : نویسد شاه رستم می

  ).130: 1363مجهول، مؤلف (»گوینداند و ایشان را لُر عباسی میحضرت
آن «: شاه رستم و شیعه بودن او آورده استمؤلف عالم آراي صفوي در مورد نامه نگاري شاه اسماعیل به 

- ي فطري شاه مردانید و نمیشما شیعه امشنیده گفتو حضرت فرمود نامه نوشتند به ملکشاه رستم الوار 

ي خودسري سرگردان باید بیش از این در بادیهمی. ي ما و شما کار به جنگ و جدال برسدخواهم در میانه
کردي و حال خود روزگار به کام شما گردیده و ه که اطاعت سنیان نمیاگر چه حق به طرف تو بود .نشوي

م و همان در ملک موروث بوده مذهب امامیه رواج یافته، برخاسته و به خدمت ما بیایید که تو را ببینی
  ).130: همان(»باشی

 خان ازبک به خراسان علیه عبیداهللا) هجري 940سال (در لشکرکشی شاه طهماسب صفوي  اغور بن شاه رستم
تواند از دالیل این حمله می )73: تا بدلیسی، بی(با توجه به سنی مذهب بودن عبیداهللا خان ازبک. حضور داشت

ر کوچک نیز، تا اعدام سایر فرمانروایان اتابکان لُ. اغور بن شاه رستم باشد ویژهبه شیعی بودن این خاندان 
ول، به اطاعت صفویان در آمدند و شاهان صفوي هم توسط شاه عباس ا ).ق.ه 1006سال (شاهوردي خان در 

  .اند داشتهتشیع دهد که آنان مذهب نشان میرویکرد این  .کردند میحاکمیت آنان را بر مناطق لرستان تأیید 
اسکندربیگ در ). 271: 1339هدایت، (خان، از فرمانروایان شیعه مذهب این خاندان بوده استشاهوردي

از قدیم  لر مذکور چون طبقه الوار و دودمان عبائیان... «: نویسدشاهوردي خان میمورد اعتقادات مذهبی 
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حضرت اعلی از اعمال سابق او اغماض نموده در مقام التفات  الزمان شیعه و دوستدار اهل بیت هستند،
  ).691: 1373اسکندربیگ، (».شدند

در مورد مذهب و اعتقادات  راي صفويراي عباسی و کتاب عالم آاگر روایات اسکندر بیگ منشی در عالم آ
تا زمان شاهان  گیري حکومت این خاندان آغاز شکل از توان گفت میدینی خاندان اتابکان لُر را بپذیریم، 

 بدلیسی در تاریخ کرد و کردستان: در حالی که بعضی از منابع مانند. اند مذهب بوده ي آنان شیعهصفوي همه
  .اند ن آنان را مذهب تسنن یاد کردهنروایاصراحتاً اعتقادات بعضی از فرما

عباس [شاه « : خان و اعتقاد او به مذهب تشیع نوشته است خان هدایت در مورد مذهب شاهوردي رضاقلی
او را به لقب خانی اختصاص  ي تشیع آن سلسله، خواهر او در سلک پردگیان حرم درآورده وبه واسطه] لاو

توان می پس،؛توان تغییر مذهب دادنمی ناگهانچون  نگارنده ي قیدهع به). 6663: 1380هدایت، (»بخشید
با اصول و عقاید تشیع بیشتر  ي صفویهاند و در دورهداشتهگرایش  استنباط کرد که از آغاز به مذهب شیعه

ان برخی از آن کهاستان ایالم در  هاي زیاد زاده وجود امام. اند و کامالً به مذهب تشیع در آمدندآشنا شده
هاي مذهبی در این مناطق  باشد، بیانگر حضور شیعیان در بین سایر فرقه ي هجري می مربوط به قرون اولیه

مردم این سرزمین با عدالت حضرت  ،ورود اسالم به دلیل نزدیکی به عراق آغازدهد که از  بوده و نشان می
  .اند یافتهگرایش تشیع  مذهب آشنا شده و به) ع(علی

  ي والیان ردم ایالم در دورهاوضاع مذهبی م

 چنین حرکتی در راستاي. با تشکیل دولت صفوي، مذهب شیعه به عنوان مذهب رسمی ایران شناخته شد
شاه  ،لرستان لشکر کشیدبه  ، وقتی که شاه اسماعیل اولبنابراین .گرویدندبه این مذهب  بیشتر نواحی ایران

  . اند و به اطاعت دولت صفوي در آمدخود را از مریدان خاندان صفوي خو رستم اتابک
هاي مذهبی و  با این وجود، اقلیت .اند بودهمذهب شیعه  ي والیانتوان گفت غالب مردم لرستان در دورهمی

نسل حضرت  بهخود را آنان  .شیعه مذهب بودند ایالموالیان البتّه، . انددینی هم در این منطقه حضور داشته
از علماي شیعه ، نمودندکوشش میتشیع تبلیغ و نشر مذهب  برايو  کردند می منتسب) ع(ابوالفضل العباس 

  .ورزیدند اهتمام میها زاده ساختن و مرمت مقابر امام در کردند وحمایت می

-علی« هاي دیگري از جملهي والیان ایالم، عالوه بر شیعیان فرقهدر دوره ،براساس گزارش سیاحان اروپایی

ي خود در سفرنامه ،میالدي به ایران آمده است 1836سال تقریباً راولینسون که . اند شتهحضور دا »هااللهی
کنم هر مسافر اروپایی که به منظور و من توصیه می« : مذهب نواحی شمال ایالم چنین آورده استپیرامون 

که (در میان عشایر  رود کمتر خود را نشان دهد و بیشترمی) ایالم(ي پشتکوه دیدار آثار تاریخی به منطقه
راولینسون، (»به سر برند )باشندتفاوت می اللهی هستند و نسبت به مسائل مذهبی ناآگاه و بیاغلب علی

  .ها در مورد مسائل مذهبی گاهی توأم با اغراض بوده است اطالعات غربی ).53: 1362
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ناحیه را شیعه مذهب معرفی کرده  مردم این بیشتر،  ي والیانن در مورد مذهب مردم ایالم در دورهولرد کرز
ولی به پیغمبر و  نیست، اکثریت با شیعه است؛ ها درست معلوممذهب آن« : گویدوي در این مورد می. است

-از جمله. شمارند ها را مقدس میایشان پیرهاي مختص به خود دارند و مزار آن. کتاب آسمانی او توجهی ندارند

ایالم یاد و امروزه در ). 342: 1350کرزون، (»باشدها مدفون میسرزمین خود آني آن ها بابا بزرگ است که در 
از (برخی از بازماندگان مشعشعیان » بابا بزرگ«لرد کرزون از  منظور شاید. نداردنامی از این بابا بزرگ وجود 

که جزو قلمرو حاکمان  اشدببوده  ،)اند شهر زندگی کرده اند و در نواحی دهلران، آبدانان و دره شیعیان غالی بوده
  .  اند و مقابر برخی از آنان موجود استمشعشعیان خوزستان بوده

ي اسناد سیاسی ایران و عثمانی، در مورد مذهب مردم پشتکوه و هلیالن آورده در بخش ضمائم کتاب گزیده
 ي در باره گزارشاما این  ؛)745-744: 1369گزیده، (اللهی استي علیها اسالم شیعهاست که مذهب آن

ي دوازده امامی هستند و باید در  هزیرا هم اکنون مردم شیع ؛رسد مردم منطقه صحیح به نظر نمی بودن اللهی علی
دین مبین ) شهر کنونیدره(در کتاب مذکور مذهب مردم صیمره  .شک و تردید نگاه کردارش باپذیرش این گز

کی از روستاهاي آبدانان به نام چشمه شیرین رشنو، حدود در ی). 746: همان(اعالم شده است) شیعه(اسالم 
اي به نامند و عدهاللهی میي نعمت، خود را پیرو فرقه)که به دامداري و کشاورزي مشغول هستند(خانواده  سی

  .اند ر کردهاللهی ذکها را علیاشتباه آن
را رد  توان آن ي شک و تردید دارد و میجا ایالماللهی در ي علیحضور فرقه مورد گزارش سیاحان اروپایی در

  .شوداللهی در استان ایالم مشاهده نمیي علیکرد؛ زیرا هیچ آثاري از حضور فرقه
 ي طوایف پشتکوهکه همهاللهی هستند، در حالیکه طوایف پشتکوه علی اندسیاحان اروپایی فکر کردهشاید

  . هستنددوازده امامی  يمذهب شیعه داراياند و اکنون هم شیعه مذهب بوده
اي یهودي در پشتکوه زندگی عده ،اند، از میان ادیان دیگردیدن کرده ایالم براساس گزارش اروپائیانی که از

از توابع شهرستان ایوان گزارش داده  یهودیان در بخش زرنهر حضواز  سونراولین. اند کردهمی
  .کند هودیان در زرنه، گزارش راولینسون را تأیید میقبرهاي یدر این راستا، ). 43: 1362راولینسون، (است

آثاري از آداب کیش یهودیان در میان ایشان « :نوشته استي پشتکوه لرد کرزون در مورد آیین یهود در منطقه
ها اند که شاید بین آنبه این مناسبت، بعضی از نویسندگان خوش باور به این خیال افتاده .مشهود افتاده است

  ).341: 1350ن، وکرز(».نسبت و ارتباطی در میان بوده است] یهودیان[گردان و قوم سر
درصد  1/0و  درصد مسلمان شیعه مذهب 9/99 ،ش جمعیت استان ایالم.ه1355ماه  براساس سرشماري آبان

 249ادیان دیگر در این استان پیروان  ،سرشماريبر اساس این . اند داده را پیروان ادیان دیگر تشکیل می
اند  بوده نفر 163نفر و سایر ادیان  49نفر، مسیحی  12نفر، زرتشتی  25کلیمی  ،اند که از میان آنان بودهفرن
  ).قسمت مربوط به استان ایالم: 1359مرکز آمار، (



14 
 

  گیري نتیجه

ي ماسبذان و  مردم منطقه ،که با ورود اسالم به ایران دهد نشان میبررسی اسناد و مدارك تاریخی 
این مسأله بیانگر آن . ن طول کشیده استبلکه حدود چهار قر ،اند را نپذیرفتهاسالم  دینباره  یکمهرجانقذق 

کامل مسلمان  ، بلکه با میل و رغبت و با شناختاند است که مردم ایران با زور به اسالم ایمان نیاورده
یا سنی بودن مردم نابع به شیعه ، به صراحت در مگرویدنداما پس از آن که مردم این منطقه به اسالم  اند؛ شده

بیشتر هجري توان پی برد که تا قرن ششم  با بررسی دقیق برخی از منابع تاریخی می ولی اشاره نشده است؛
اند تا جایی که  شیعیان روز به روز بیشتر شدهبه بعد، ي اتابکان  از دورهپس از آن، مردم سنی مذهب بوده و 

 که() ق.ه907سال (فزوده شده و با تشکیل دولت صفوي ا این منطقهشیعیان تعداد ي مغول بر  در دوره
نادیده گرفت که نباید اما  اند؛ ردم این منطقه شیعه شدهمي  همه )مذهب شیعه، مذهب رسمی ایران گردید

 مردمدر بین . باشد این منطقه قبل از صفویان میها در استان ایالم بیانگر حضور شیعیان در  زاده وجود امام
وجود . یهودیان، مسیحیان و زردشتیان وجود داشته است ماننداقلیتی از پیروان ادیان دیگري منطقه لمان مس
باعث شده در هر مقطع  ها، منابع آب و کشاورزي، موقعیت مناسب جغرافیایی و نزدیکی منطقه به عراق کوه

بناي با آنان مع شوند و زمانی گروهی از مخالفان خلفا و سالطین در مناطق ماسبذان و مهرجانقذق ج
  .مخالفت بگذارند

  پیشنهاد

به بررسی مسائلی  ،وهشی دارندوم و تاریخ استان ایالم فعالیت پژرس مورد فرهنگ، آداب،محققانی که در 
پیشین  دوراني مدارس و مراکز تعلیم و تربیت در  مانند سیر تحوالت پزشکی در استان ایالم، سابقه

 .نشده است  تحقیقها  آن ي درباره نتا کنوزیرا؛ بپردازند ...و

  منابع و مآخذ

، تاریخ فخـري در آداب ملکـداري ودولـت هـاي اسـالمی      ؛)1376( ،بن طقطقی، محمد بن علی بن طباطباا - 
  .علمی و فرهنگی؛ تهرانانتشارات  ،چاپ سوم، ترجمه ي محمد وحید گلپایگانی

علمی انتشارات  عبدالمحمد آیتی، ي ترجمه، دول مختصر تاریخ ؛)1377(یوس بن هارون، ابن عبري، غریغور - 
  .تهرانو فرهنگی، 

  .تهرانعلمی و فرهنگی،  .ي ابراهیم آیتیترجمه ،)2(، جلدتاریخ یعقوبی؛ )1382(ابن واضح، احمد بن ابی یعقوب، - 
 نی،، بـه تصـحیح محمـد اسـماعیل رضـوا     )2(، جلـد تاریخ عالم آراي عباسی؛ )1377(اسکندر بیک منشی ترکمـان،   - 

 .تهراندنیاي کتاب، 
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ترجمـه و نشـر    بنگـاه چـاپ دوم،   به تصحیح ایـرج افشـار،  . المسالک والممالک؛)1358(اصطخري، ابواسحق، - 
  .تهرانکتاب، 

، انتشـارات علمـی و   ، به تصحیح احسـان اشـراقی  نقاوه اآلثار ؛)1373(اله، محمود بن هدایت، اي نطنزيافوشته - 
 .فرهنگی، تهران

 .االزهر مصرفرج زکی، تاریخ کرد وکردستان، انتشارات (شرف نامه  ؛)بی تا(، )شرف الدین(خان دلیسی، شرف ب - 

، مقدمـه و حواشـی و   الفرق بـین الفـرق در تـاریخ مـذاهب اسـالمی      ؛)1367(بغدادي، ابومنصور عبدالقاهر،  - 
ارم، انتشـارات اشـراقی،   مفید، به اهتمام محمد جواد مشکور،چاپ چهـ ي النکت االعتقادیه شیخ تعلیقات و ترجمه

  .تهران
نتشـارات بنیـاد فرهنـگ    ا ي آذر تـاش آذر نـوش،   ، ترجمـه فتوح البلدان؛)1346(بالذري، احمد بن یحیی،  -

  .ایران، تهران
 .،انتشارات فکر روز، تهرانچاپ دومجستاري چند در فرهنگ ایران،؛ )1374(بهار، مهرداد، 

دانشـگاه   ، بـه کوشـش باسـتانی پاریزي،انتشـارات    احب بن عبادشرح احوال وآثارص ؛)1344(بهمنیار، احمـد،   - 
  .تهرانتهران، 

مرکز نشر دانشـگاهی،  ، چاپ دوم، انتشارات )1(،جلد  دین و دولت درایران عهد مغول؛ )1370(شیرین، بیانی، - 
 .تهران

  .، تهراندنیاي کتاب، چاپ سوم، انتشارات )1(، جلدایران باستان؛)1366پیرنیا، حسن، - 
  .تهرانپیام،  ، انتشاراتکریم کشاورز ي ، ترجمهتاریخ ماد ؛)1372(م، .کونوف، ادیا - 
، چـاپ هفـتم،   محمـود مهـدوي دامغـانی    ي ، ترجمـه طـوال الاخبار  ؛)1386(دینوري، ابوحنیفه احمد بن داود،  - 

  .تهراننشر نی، انتشارات 
ي سکندرامان اللهـی   ترجمه ،)خوزستانگذري از ذهاب به ( سفرنامه راولینسون ؛)1362(راولینسون، سرهنري،  - 

  .تهرانآگاه،  بهاروند،انتشارات
  .تهرانامیرکبیر،  ، چاپ ششم، انتشاراتتاریخ مردم ایران قبل از اسالم ،)بی تا(، زرین کوب، عبدالحسین - 
 .1359دي ماه  :، تاریخ انتشار186شماره  ،کل کشور 1355ماه  سرشماري عمومی نفوس و مسکن آبان - 

  .بیروت مطبعه االنصاف، ، طبعه الثالثه،الجزء لثالث لقسم الثانی اعیان الشیعه،؛ )م1380/1960(محسن االمین، سید - 
  .انتشارات طهوري، تهران ي خدایار محبی، ، ترجمهتاریخ مختصر ادیان بزرگ ؛)1355(شاله، فیلیس،  - 
 ادهـا تـا پایـان دوران قاجاریـه،    مروري کوتاه بر تاریخ ایران از آغاز عصـر م  ؛)1380(شعبانی، رضا،  -

  .انتشارات سخن، تهران
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ي ابوالقاسـم پاینـده، چـاپ     ترجمـه  ،)تاریخ الرسل والملوك(اریخ طبري ت ؛)368پ(د بن جریر، طبري، محم - 
  .، تهراناساطیر و چاپ صنوبر سوم،انتشارات

دنیاي کتاب،  چاپ هشتم، انتشارات ،رشید یاسمی ي ، ترجمهایران در زمان ساسانیان ؛)1372(کرسیتن سن، آرتور،  - 
  .تهران

  .تهران،ققنوس، چاپ دوم، انتشاراتنادر  ،میرسعیدي ي ، ترجمهستیز و سازش؛)1382(، ، جمشیدسکیکرشاسپ چو - 
صحیح و تحشیه و تعلیـق  ، ت)زین االخبار( تاریخ گردیزي ؛)1363( ،ردیزي، عبدالحی بن ضحاك بن محمودگ - 

 .تهرانیاي کتاب،دن جیبی، انتشارات ،عبدالحی

دفتر مطالعات سیاسی و بین ؛ انتشارات )1369(، )2(، جلد دوره قاجاریه: گزیده اسناد سیاسی ایران و عثمانی - 
  .تهرانالمللی، 

علمی و محمد معین، چاپ چهاردهم، انتشارات  ي ، ترجمهایران از آغاز تا اسالم؛)1381(گیرشمن، رومن،  - 
  .تهرانفرهنگی، 

بنگاه  وحید مازندرانی، انتشارات. ي  عترجمه) 2(جلد  ایران و قضیه ایران، ؛)1350(ن، . رجج، نولرد کرز - 
  .تهرانترجمه و نشر کتاب، 

 .تهرانانتشارات اطالعات، هللا شکري، چاپ دوم، ، به کوشش یداعالم آراي صفوي؛ )1363(مؤلف مجهول،  - 

ي ابوالقاسم پاینده، چاپ سوم، انتشارات  ، ترجمهالشرافالتنبیه و ا ؛)1381(  مسعودي، ابوالحسن علی بن حسین، - 
 .تهران، علمی و فرهنگی

ي ابوالقاسـم پاینـده، چـاپ     ترجمـه ) 2و1( ، جلـد مروج الذهب ،)1370( مسعودي، ابوالحسن علی بن حسین، - 
  .تهرانعلمی و فرهنگی،  چهارم، انتشار ات

ي علینقـی   ترجمـه ). 2(، جلـد  سیم فی معرفه االقـالیم احسن التقا ؛)1361(مقدسی، ابوعبداله محمد بن احمد،  - 
  .تهرانمترجمان ایران،  لفان وشرکت مؤ منزوي، انتشارات

  .تهرانهاي فرهنگی،  دفتر پژوهش: تهران ، چاپ دوم، انتشاراتایران باستان؛)1382(میرسعیدي، نادر،  - 
تصحیح و تحشیه جمشید کیان فـر،  ،)12( ، جلدتاریخ روضه الصفاي ناصري ؛)1380(هدایت، رضا قلی خان  - 

 .تهراناساطیر،  انتشارات

زندیـه   –ي صفویه، افشاریه در ذکر پادشاهان دوره، )8(جلد  روضه الصفا، ؛)1339(هدایت، رضا قلی خان،  - 
  .قمهاي مرکزي، خیام و پیروز،انتشارات کتابفروشی ،قاجاریه –
  .تهرانعلمی و فرهنگی،  انتشارات ي فیروز فیروزنیا، ، ترجمهدنیاي گمشده ایالم ؛)1371(هینتس، والتر،  - 
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Title: Religious evolutions in Ilam City till now 

Abstract: 
Do Masbzan and Mehrjanghzghagh towns (including current Ilam City) turned 

become Muslim and followed Shi'a religion by enter of Islam. This is the question of 

this research. This article studies religious evolution of Ilam City region habitants 

who lived in past era in this region which includes ancient era till now. Geographical, 

political conditions and the closeness of this region to Iraq which has been the center 

of Islam creativity in Bani Abas Dynasti have affected the religious evolutions 

trends. The existence of mountains, pastures, natural havens, sufficient water and 

natural resources of this region were effective geographical factors in gathering of 

Bani Omaie and Bani Abbas caliphs. The purpose of this research is to clarify the 

religion evolution trend of Ilam city population in historical eras and their orientation 

to Shi'a. The result of this article is that the orientation of people in this region till 

fourth and fifth centuries was created slowly and the followers of other religions 

were also been existed in this region but they were minorities. The existence of 

Imams' sons in Ilam City implies on population orientation in these regions to Sai'e 

in Islamic era. Since Lorestan's Atabakan period, Shiite orientations are seen 

between people and rulers of this region in the literatures and from Safavie era and 

after that the people of these regions were and are Shi'e 

Keywords: Religion, Islam, Shi'a, Sunni, Masbzan, Mehrjanghzghagh, Ilam. 


