
فصلنامۀ  علمی -ترویجی  میثم قدسی

کارکردهای اجتماعی، سیاسی و فرهنگی 

امامزاده ها، بقاع متبرکه و روادگاه های ایوان 
                                                                                                                            بهزاد تیموری 1

چکیده
با سـفر امام رضا )ع( به ایران، بسـیاری از دوسـتداران و نوادگان اهل بیت علیهم السـام رهسـپار ایران 
شـدند و برخی از ایشـان توسـط دشـمنان به شـهادت رسـیدند. ارادتمندان اهل بیت علیهم السـام نیز 
بـه سـاخت بارگاه هایـی بـرای ایشـان مبـاردت  کردنـد و آرامـگاه  آنها بـه زیارتـگاه عامۀ مـردم تبدیل 
شـد. یکـی از ایـن امامـزادگان، سـیدعبداهلل )ع( از نـوادگان امام موسـی کاظـم )ع( در ایوان اسـت که 
بـارگاه ایشـان، جایگاهـی بـرای روابـط اجتماعی و برپایی مراسـمات اعتقـادی و عبادی می باشـد. در 
ایـن مقالـه، با روشـی توصیفـی - تحلیلی، ضمـن بررسـی موقعیت جغرافیایـی و تاریخی شهرسـتان 
ایـوان و معرفـی امامـزادگان و بقاع متبرکـۀ آن، جایگاه اجتماعی، سیاسـی و فرهنگی این اماکن مذهبی 
مـورد تببیـن قـرار گرفته اسـت. نتایج پژوهش حاکی از آن اسـت که بـارگاه امامـزادگان و بقاع متبرکه 
در ایـن شهرسـتان، بـه قطـب فرهنگـی منطقه تبدیل شـده اسـت و وجود ایـن اماکـن، آرامش روحی 
و روانـی مـردم را در پـی داشـته و در تعامات اجتماعی و مراودات بین شـهری تأثیر بسـزایی داشـته 

است.
واژگان کلیدی: ایوان، امامزادگان، بقاع متبرکه، روداگاه ها.  

   behzadti21@gmail.com                                                                                                                                                                                      1. کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث
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مقدمه
ضرورت و بیان مسئله

منطقـۀ ایـوان، بخشـی از تاریـخ کهـن اسـتان ایـام بـه شـمار مـی رود که بـه دلیل 
موقعیـت جغرافیایـی و آب  و هـوای خـاص منطقـه و داشـتن منابـع آبی فـراوان و 
زمین هـای حاصلخیـز؛ همچنیـن قرارگیـری در مسـیر ارتباطـی ایام قدیم و سـایر 
مناطـق، محلـی برای اسـتقرار و سـکونت مـردم به شـمار می رفت )اکبـری، 1386: 
597 و 598(. »مـردم ایـوان از ایـل بـزرگ کلهـر هسـتند کـه یکـی از شـعب اصلی 
ایل هـای کـرد ایـران و از قدیمی تریـن طوایـف غـرب ایـران بـه شـمار مـی رود« 
)جعفـری، 1379، ج 1: 120؛ میرنیـا، 1368: 106(. »کتـب قدیمـی، سـفرنامه های 
جهانگـردان و روایت هـای سـنتی رایـج در میـان ایـل کلهـر، ایـن مدعا را بـه اثبات 
می رسـاند کـه ایـن ایـل در غـرب ایـران، جایگاه کهـن و اصیلی داشـته  اسـت. قوم 
کلهـر، زمانـی بـر سـرزمین بابـل و روزگاری نیز بر بغـداد، مقر خافت عباسـیان، با 
نام سـرزمین کلهرسـتان حاکمیت داشـته  اسـت )گودرزی، 1381: 75(. ایوان غرب، 
گیـان  غـرب و اسـام آباد غـرب از مراکز اصلی ایل کلهر هسـتند. شهرسـتان ایوان 
از ایل بزرگ کلهر و به عبارتی، خاسـتگاه ایل کلهر بوده اسـت. راولینسـون )1362: 
216( دربـارۀ قدمـت و موقعیـت ایـل کلهر می گویـد: »کلهرها اگـر قدیمی ترین ایل 
کردسـتان نباشـند، بـه  عنـوان یکی از طوایـف قدیمی منطقه شـناخته  شـده اند«. »در 
ترجمـۀ متن هایـی از اوسـتا، منطقـۀ غـرب ایـران از قصـر شـیرین تـا ایـام به ویژه 
ایـوان غـرب و اسـام آباد که مرکز ایل کلهر هسـتند، محـل زنگی اقوام اسـطوره ای 
ایـران معرفی شـده  اسـت. قبـور کشف شـده از 1200 سـال قبل، اسـم گیانی کلهر 
را کـه بـر قبـور اجـداد کلهـر حکاکی شـده اسـت نشـان می دهنـد. این امـر گویای 
ایـن اسـت که قدمت ایـل بزرگ کلهر بـه دورۀ ساسـانیان و قبل اسـام برمی گردد« 
)همـان: 218(. بـه گفتـۀ افشـار سیسـتانی )1372: 399(: »ایـن گروه از کرمانشـاه به 
ایـن منطقـه آمـده و ایـوان را منطقـۀ ییاقی خـود کرده اند«. بدون شـک اسـتقرار و 
اسـکان در مناطـق مختلف در دوران متفـاوت، منوط به وجـود عواملی چون: هوای 
مناسـب، آب، زمیـن حاصلخیـز و ... بوده اسـت. البتـه گاهی وجود بقـاع و آرامگاه 
امامـزادگان نیـز بـر اسـکان و اسـتقرار؛ همچنیـن بـر زندگـی اجتماعـی، فرهنگی و 
مذهبـی مـردم تأثیـر داشـته؛ چنانکـه گاهـی باعـث متمرکـز شـدن آنهـا در اطراف 
امامـزاده و تراکـم جمعیتی شـده اسـت. حال باید دیـد که 1. آیا بقـاع متبرکه تأثیری 
در رونـد شـکل گیری زندگـی مذهبـی، فرهنگـی و اجتماعـی مـردم داشـته اند؛ 2.  

کارکردهای اجتماعی، سیاسی و فرهنگی امامزاده ها...
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کارکردهـای اجتماعـی و مذهبـی بقـاع متبرکـه در زندگی مـردم به چه شـکل بوده 
است؟ 

     نقش بقاع متبرکه در زندگی اجتماعی، فرهنگی و مذهبی مردم، بخصوص مردم 
منطقـۀ ایـوان و شـهرهای اطـراف بـر هیچ  کس پوشـیده نیسـت. وجود امامـزادگان 
و بقـاع متبرکـه در هـر منطقه ای بـر باورهای دینی مـردم آن منطقه بسـیار تأثیرگذار 
اسـت و اینکـه بـارگاه ایشـان، محلـی بـرای عبـادت، زیـارت، برگزاری مراسـمات 
مذهبـی و تبـرک جسـتن عـروس و دامادهـای جـوان بـرای آغـاز زندگی مشـترک 
خـود اسـت، نشـان دهندۀ جایـگاه ارزشـمند و محترم آنهـا در بین مـردم را دارد. در 
واقـع می تـوان گفـت که بـارگاه امامـزادگان بـه قطب فرهنگـی هر منطقـه ای مبدل 

گشـته و باعـث ترویـج اسـام و گرایـش به اهل  بیت علیهم السـام شـده اسـت.
     از قدیم االیـام، در هـر دیـن، آییـن و مذهبی، به سـاخت بنـا و بارگاه های مذهبی 
اهتمـام ویـژه ای داشـته اند. ایـن امـر در اسـتان ایـام و به تبـع آن، شهرسـتان ایوان 
نیـز قبـل و بعـد از ظهور اسـام، مورد توجـه خاص و احتـرام ویژه بوده اسـت. بنا 
بـر همیـن احتـرام و ارادت خالصانـۀ خود، بر مقبـرۀ امامزادگان، بارگاه  سـاخته و بر 
گرداگـرد آنهـا دیـوار کشـیده و به زیـارت پرداخته انـد. بنابراین و بنا ضـرورت دارد 

کارکردهای اجتماعی، سیاسـی و مذهبی امامزادگان این شهرسـتان بررسـی شـود.
     از آنجـا کـه جایـگاه ائمه در نزد مسـلمانان بسـیار اهمیت دارد و نوادگان ایشـان 
نیـز مـورد احتـرام تمام مسـلمانان اعم از شـیعه و سـنی هسـتند و با توجـه به اینکه 
در مقـاالت و کتـب، کمتر بـه کارکردهای اجتماعی، سیاسـی و مذهبـی بقاع متبرک 
آنهـا پرداختـه شـده و یـا به طـور اخص مـورد توجه نبوده اسـت، در ایـن پژوهش 
بـا بررسـی تاریخـی بـه آن پرداخته می شـود. در این راسـتا شهرسـتان ایـوان از نظر 
جغرافیایـی و تاریخـی معرفـی می شـود و جایـگاه بقـاع متبرکـه و بـارگاه ملکوتـی 
امامـزادگان، روادگاه هـا و قدمگاه هـا و مقابـر متبرکـۀ شهرسـتان ایـوان در میان مردم 

ایـن شهرسـتان، از جنبه هـای اجتماعـی، فرهنگی و سیاسـی تبییـن می گردد. 

روش تحقیق
ایـن مقالـه از نـوع توصیفی - تحلیلی اسـت و به روش تاریخی و اسـنادی نگاشـته 
شـده اسـت؛ روش گـردآوری اطاعـات نیـز میدانـی، کتابخانـه ای و اسـتفاده از 

سـایت های اینترنتـی بـوده اسـت.

بهزاد تیموری 
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پیشینۀ تحقیق
در خصـوص پیشـینۀ تحقیـق بایـد گفـت که موضـوع مـورد پژوهـش در بعضی از 

کتاب هـا بـه  صـورت کلـی مـورد توجه بـوده اسـت؛ بنگرید بـه مـوارد زیر:
-آیـت اهلل محمـدی کلهـر )1376( در کتـاب »جغرافیـای تاریخی ایـوان غرب«، 
جغرافیـای شهرسـتان ایـوان را از منظر تاریخی، باسـتانی، طایفه ای و شـجره نامۀ 
قبایـل بررسـی کـرده و در ضمـن مطالب کتـاب، امامزاده ها، بقـاع و روادگاه های 

شهرسـتان را از نظـر تاریخی و سـندی مورد بررسـی قرار داده اسـت. 
- مرتضـی اکبـری )1386( در کتـاب »تاریـخ اسـتان ایـام از آغـاز تـا سـقوط 
قاجاریـه«، ضمـن بررسـی تاریـخ اسـتان ایـام، شهرسـتان ایـوان را از منظـر 
جغرافیایـی، تاریخـی، مذهبی، اقتصادی و آثار باسـتانی مورد بررسـی قـرار داده 

ست.  ا
- حبیـب اهلل محمودیـان، در کتاب هـای »اطلس اسـتان ایـام« )1395( و »اطلس 
زیارتگاه هـای اسـتان ایام« )1394( مطالبی را در مورد بقـاع متبرکه و امامزادگان 

شهرسـتان، به صـورت اجمالی بیان کرده اسـت.
- سـهراب مروتـی )1385( در مقالـۀ »جسـتاری در جلوه های مانـدگار دینی در 
اسـتان ایـام )بقـاع متبرکـه(«، ضمن بررسـی بقـاع متبرکۀ اسـتان ایـام، از بقاع 

شهرسـتان ایـوان نیـز یاد کرده اسـت.
از موانع پیش روی تحقیق می توان به نبود منابع معتبر و کافی اشاره کرد. 

جغرافیای شهرستان ایوان
ایـوان غـرب از توابع اسـتان ایام اسـت که در شـمال غرب آن قـرار دارد. مرکز آن، 
شـهر ایـوان بـا آب  و هوایـی معتدل و کوهسـتانی اسـت. مختصـات جغرافیایی این 
شهرسـتان، 46 درجـه و 17 دقیقـه و پهنـای جغرافیایـی آن، 33 درجـه و 49 دقیقـه 
اسـت و در 1140 متری از سـطح دریا قرار دارد. از شـمال شـرق با شهرسـتان های 
شـیروان و چـرداول، از شـمال غـرب بـا شهرسـتان گیـان غـرب و از مغـرب بـا 
بخـش سـومار و کشـور عـراق همجوار اسـت و از شـرق نیـز به شهرسـتان ایام و 
بخـش چـوار محدود می شـود. شهرسـتان ایـوان یکـی از مناطق نمونۀ گردشـگری 
اسـتان و غرب کشـور اسـت که چهـار فصل کامـل دارد. اسـتارک )1364: 206( در 
سـال 1306 بـه ایـام سـفر کـرده و در سـفرنامۀ خـود در مـورد شـهر ایـوان چنین 
نوشـته اسـت: »منطقـۀ ایـوان، دره ای پهـن و کم عمق اسـت و در دامنۀ کوه مانشـت 

کارکردهای اجتماعی، سیاسی و فرهنگی امامزاده ها...
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قـرار دارد«.  کوه هـای بانکـول1  از شـمال، شـره زول2  از جنوب، گاومهـر )گاومیر( 
از شـمال غـرب و مانشـت از شـمال شـرق، شـهر ایـوان را محصـور کـرده اسـت. 
رودخانـۀ گنگیـر نیز به طـول 100 کیلومتر از دشـت ایـوان می گذرد. ایـن رودخانه 
از دامنـۀ کـوه بانکـول، مانشـت و شـره زول سرچشـمه می گیـرد و پـس از سـیراب 
کـردن اراضـی منطقـۀ ایـوان و بعـد از بـه هـم پیوسـتن رودخانه هـای کازاب و چم 

سـورک، وارد سـومار و سـپس عـراق می شـود )جعفـری، 1379، ج2: 431(. 

قدمت تاریخی شهرستان ایوان
منطقـۀ ایـوان با توجه بـه موقعیت جغرافیایی خـاص خود از دیرباز محـل مراودات 
حـکام محلـی و منطقـه ای بـوده و همـواره دسـتخوش تغییـرات و حـوادث متعدد 
شـده اسـت. بررسـی های باستان شناسـان ایرانی و خارجی نشـان می دهد که منطقۀ 
ایـوان، قدمـت تاریخـی دارد؛ چنانکـه »در حفاری های شـهر ایوان، آثـاری همچون 
شمشـیر، خنجـر، انـواع میله هـای سـوزنی، سـفال های مفرغـی و ... به  دسـت آمده 
اسـت کـه همـۀ آنهـا مربـوط بـه هـزارۀ دوم و اول قبـل از میـاد بوده انـد« )اکبری، 
1386: 78(. ایـن امـر قدمـت بیـش از 5 هـزار سـال ایـن منطقـه را نشـان می دهـد. 
»طبـری در بـاب فتح ماسـبذان توسـط سـپاهیان اسـام می نویسـد: و ابـن هذیل را 
پیـش فرسـتاد تـا به دشـت ماسـبذان )احتماالً دشـت ایوان( رسـید« )همـان: 185(. 
محمودیـان )1395: 162( هـم گفتـه اسـت: »ایـن شهرسـتان از شـهرهای قدیمی و 
پیـش  از تاریـخ اسـتان ایـام و منطقـۀ غرب کشـور می باشـد کـه در مسـیر راه های 
ارتباطـی دنیـای باسـتان قـرار داشـته اسـت« و »از قدیم االیـام متأثر از شـاخص های 
جغرافیایـی ای چـون: کوه هـای بانکـول و شـره زول و رودخانۀ دائمـی گنگیر بوده و 
آثـار تاریخـی متعددی از دوران  مختلف در آن کشـف شـده اسـت« )همـان: 163(. 
اکبـری )1386: 597( نیـز ایـن منطقـه را قدیمـی دانسـته و گفتـه اسـت: »وجـود 
غارهـای بـزرگ و قدیمـی بـا آثـار باسـتانی در منطقـۀ ایوان و دشـت زرنـه، دلیلی 
بـر این مدعاسـت کـه این منطقـه بخصوص بخـش زرنه، جایـگاه انسـان های اولیه 
و غارنشـین بـوده اسـت«. از آثـار مشـهور باسـتانی ایـن شـهر می تـوان به آتشـکدۀ 
سـیاهگل، طاق شـیرین و فرهاد، تپه های باسـتانی زرنه، نرگسـی و سـاتیان، غارهای 
متعـدد با آثار سـکونت همچون: طلسـم و گاو مهـر )گاو میر(، راه تاریخی سـیروان 

1 . کوهی به طول 35 و عرض 6 کیلومتر است )جعفری، 1379، ج 1: 94(.
2 . کوهی به طول 41 و عرض 5 کیلومتر است )همان: 361(.
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به ایوان و سـومار، آثار تاریخی سـرتنگ و روسـتای نرگسـی و قلعه های گاومیشـان 
و شـمیران اشـاره کـرد کـه جملگـی از آثار پیش از اسـام به شـمار می رونـد. آنچه 
واضـح اسـت این اسـت کـه در کتب تاریخـی و سـفرنامه های جهانگـردان در باب 
قدمـت و آثـار تاریخی بسـیار مهـم ایوان و زرنـه در دوره های مختلـف مطالبی ذکر 
شـده اسـت. وجـود غارهای باسـتانی نیز نشـانگر سـکونت گاه بودن ایـن منطقه در 
طـول تاریـخ می باشـد. می تـوان گفـت وجـود رودخانۀ دائمـی گنگیر در سـکونت 
گذشـتگان در ایـن منطقـه و امـرار معـاش آنها نقش مهمی داشـته اسـت؛ کما اینکه 
امـروزه نیـز کشـاورزی و باغـداری با وجـود این رودخانـه همچنان پررونق اسـت 

دارد. و جریان 

وجه  تسمیه ایوان
نویسـندۀ کتـاب »جغرافیـای تاریخی ایوان« در مورد وجه  تسـمیه ایـوان، چنین گفته 
اسـت: »دشـت ایـوان به  گونه ای اسـت که از سـمت شـرق بـه مانشـت و بانکول و 
از سـمت جنـوب شـرقی به شـره زول و کـوه کاتوره محصور می شـود و از سـمت 
غـرب وسـیع و بـاز می باشـد؛ به  طـوری  که از سـمت شـرق، محصور و از سـمت 
غـرب، باز اسـت. در عصر ساسـانیان به چنیـن منطقه ای که از یـک  طرف، محصور 

و از طـرف دیگـر، باز باشـد، ایوان می گفتنـد« )محمدی کلهـر، 1376: 362(. 

آریوخ )آرین(
ایـوان از زمان هـای باسـتان تـا بـه  حـال بـه اسـامی مختلفی مشـهور بـوده؛ چنانکه 
راولینسـون )1362: 40( در سـفرنامۀ خود در مورد ایوان گفته اسـت: »چنین به نظر 
می رسـد کـه جلگـۀ آریـوخ، قدیمی تریـن نام بـرای منطقـۀ ایوان بـوده و تـا قبل از 
قـرن سـیزدهم میـادی اینجـا به نـام آریوحان شـهرت داشـته اسـت« و »... بنیامین 
تودلـه از ایـن منطقـه بـه  عنـوان آریـن یـاد می کند. بـه نظر می رسـد پیـش از حملۀ 
 )sabadan( کـه جمع آن سـبدان )sabad( اسـکندر مقدونـی، نـام آریوخ به سـبد
اسـت، تغییـر کـرده و با پیشـوند مـاه، به صـورت ماه سـبد یا ماسـبدان بـه کار رفته 
اسـت« )همان: 43(. »راولینسـون، ایوان را آریوخ، آرین و آریوحان نامیده که دشـت 

زرنـه، مرکز آن بوده اسـت« )اکبـری، 1386: 599(.

آریوجان )آریوحان(
در سـفرنامۀ ابودلـف، در بـاب آریوجـان چنیـن آمـده اسـت: »شـهری زیباسـت که 
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در میـان کوه هـای پـر از درخـت واقـع اسـت و در آن آب هـای معدنـی و گوگردی 
و معـدن زاج و شـوره و امـاح دیگـر وجـود دارد« )ابودلـف، بـی  تـا: 60 و 61(؛ 
همچنیـن از ایشـان منقـول اسـت کـه: »از طـرز بـه  سـوی راسـت بـه ماسـبذان و 
مهرجانقـذق می رونـد کـه شـامل شـهرهای متعـدد از جملـه آریوحـان اسـت ایـن 
شـهر در دشـتی میـان کوه هـای پـر از درخـت واقـع اسـت و آب آن بـه بندنیجیـن 
)مندلـی( می ریـزد و نخلسـتان های آن را آبیـاری می کنـد« )اکبـری، 1382: 52(. از 
راولینسـون نیـز نقـل شـده اسـت کـه: »رودخانـۀ گنگیـر )Gangir( از محلـی بـه 
نـام سـراب ایـوان و از کوه هـای شـره زول و مانشـت سرچشـمه می گیـرد و پس از 
پیوسـتن شـعبات فرعـی، دشـت ایوان را آبیـاری می سـازد و با پیچ  و خم هـای زیاد 
و زیبایـی خاصـی بـه  طـرف سـومار جریـان می یابـد و وارد خـاک عراق و سـپس 
شـهر مندلـی می شـود )همـان(. چنیـن بـه نظر می رسـد کـه آریوحـان همـان ایوان 
کنونـی می باشـد؛ زیـرا رودخانۀ گنگیـر تنها رودخانه ای اسـت که وارد شـهر مندلی 
عـراق می شـود؛ هرچنـد رودخانه هـای کوچـک دیگری نیز بـه عـراق می ریزند؛ اما 

بزرگتریـن رودخانـۀ منطقـه، همان گنگیر اسـت )همـان: 53(. 
     مسـعودی )1409: 8( در باب آریوجان و موقعیت جغرافیایی آن نوشـته اسـت: 
»آتشفشـان آریوجـان، جایـی اسـت که مجاور سـیروان از والیت ماسـبذان اسـت و 
بنـد نیـکان )مندلـی امـروزی( از آنجـا دیده می شـود«. با ایـن اوصاف و بـا توجه به 
موقعیـت کنونـی شهرسـتان ایوان، آریوجان همان ایوان اسـت و منظور از آتشفشـان 
»احتمـاالً چاه هـای گاز در ارتفاعـات کـوه بانکـول اسـت کـه بـه علـت خـروج از 
زمیـن، دچـار آتش سـوزی می گـردد و بـه  صـورت فورانـی از آتش به آسـمان بلند 
می شـود، شـاید هـم مقصود، آتشفشـان چکر بولی باشـد« )محمدی کلهـر، 13767: 
43(. نویسـندۀ »معجـم البلـدان« در بـاب مقبـرۀ المهـدی بـااهلل ذیـل مـادۀ آریوجان 
می نویسـد: »مقبـرۀ المهـدی باهلل در شـهر رذ و در نزدیکی آریوجان قـرار دارد، دلیل 
آن  هم این اسـت آریوجان را کرسـی دو ماسـبذان نام  برده اسـت« )حموی، 1343: 
41 و 67(. بـا توجـه بـه  قـرار داشـتن مقبـرۀ المهدی باهلل در شـهر ایام، بـه  احتمال 
قریـب  بـه  یقیـن، مقصـود حمـوی از آریوجـان، شـهر ایـوان کنونـی باشـد. اکبری 
)1386: 168( به نقل از روالینسـون در باب شهرنشـینی گفته اسـت: »شهرنشـینی در 
ایـن منطقـه رواج داشـته و یکـی از این شـهرها اریوجـان )اریوحان در زرنـه ایوان( 
بـوده اسـت«. نویسـندۀ »تنبیـه و االشـراف« نیـز گفتـه اسـت: »آریوجـان، منطقـه ای 
فی مابیـن حلوان و سـیروان )ماسـبذان( واقع اسـت کـه از درخت پوشـیده و آبی از 
میـان آن می گـذرد« )مسـعودی، بی تـا: 7(. حموی )1343: 642( هـم در کتاب خود 
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چنین آورده اسـت: »بندنیجین از رودی سـیراب می شـد که از آریوجان می گذشـت 
و آریوجـان، شـهری زیبـا و آباد بود از توابع ماسـبذان که در سـمت راسـت حلوان 
و در وسـط کوهپایه هـای پردرخـت قـرار دارد«. در بـاب حلـوان نیـز آمـده اسـت 
کـه: »حلـوان منطقۀ قصرشـیرین کرمانشـاه بوده اسـت« )بیگ محمـدی، 1378: 67(. 
بـه گفتـۀ نویسـندۀ »اخبار الطـوال«: »اسـکندر در هنگام بازگشـت از ناحیـۀ جبل به 
حلـوان )قصر شـیرین( رفت و سـپس با بابل شـد« )دینـوری، 1368: 68(؛ بنابراین، 
نزدیکـی ایـوان و قصرشـیرین بـه هـم و واقـع  شـدِن رودخانـۀ گنگیر بین ایـوان و 

مندلـی، ثابـت می کنـد کـه آریوحان همـان ایوان کنونی اسـت.
     در خصـوص آییـن و مذهـب مـردم ایـام قدیـم، نظـرات متفاوتی وجـود دارد؛ 
عـده ای آنها را مسـلمان و شـیعه و عده ای، اهل تسـنن دانسـته اند؛ عـده ای دیگر نیز 
مـردم ماسـبذان و مهرجان قـذق را بـه آییـن خرم دینـان معرفـی کرده انـد؛ چنانکـه 
در مقالـۀ »تحـوالت مذهبـی در اسـتان ایـام از ورود اسـام تـا پایـان دورۀ والیان« 
بـه نقـل از مسـعودی چنیـن آمده اسـت: »غالـب خرم دینـان در ... صیمـره )واقع در 
دره شـهر(، صیـروان )واقع در شـیروان کنونـی(، آریوجـان )ایوان کنونی(، ماسـبذان 
و دیگـر نواحـی ]سـاکن[ هسـتند« )اکبـری، 1392: 8( و در ادامـۀ ایـن مطلب گفته 
شـده کـه: »جایـگاه اصلی خرم دینان در شـهرهای مختلفی از جملـه آریوجان )ایوان 
امـروزی( بـوده« )همـان: 9( و علـت گرایش مردم منطقـه )ایام قدیـم و آریوجان( 
بـه آییـن خرم دینـان )غیر از اسـام(، در ظلم و سـتم اعراب، حـکام عربی و خلفای 
بنی امیـه و بنی عبـاس قلمـداد شـده اسـت )همـان: 10(. کتـاب »جنبش هـای دینـی 
ایرانـی در قرن هـای دوم و سـوم« بیـان مـی دارد کـه: »پیـروان آییـن خرم دینـی در 
مناطقی از اسـتان ایام کنونی؛ یعنی در ماسـبذان، مهرگان کده )دره شـهر(، رذ )شـهر 
کنونـی ایـام(، باد سـیروان )سـیروان کنونی(، آریوجـان )ایوان غرب( و ... سـاکن 
بوده انـد« )صدیقـی، 1375: 258(؛ همچنیـن گفتـه شـده اسـت کـه: »خرم دینـان در 
سـرزمین های ری و اصفهان و صیمره و سـیروان و آریوجان در سـرزمین ماسـبذان 
فعالیت داشـته اند« )نفیسـی، 1333: 76(. مقالۀ »جغرافیای تاریخی ماسـبذان در دورۀ 
سـلجوقی« می گوید کـه: »آریوجان )اذیجـان، اربوجان، اریجان( دومین شـهر بزرگ 
ماسـبذان بـوده اسـت« )رحمـی، 1395: 16(. »مسـعودی در کتاب تنبیه و االشـراف 
)ص 54 و 306( و ابـن خردادیـه در کتـاب المسـالک و الممالـک )ص 244( بـه 
اربوجـان اشـاره داشـته اند.  بـا توجه به مسـتندات موجـود، آریوجان ایـوان امروزی 
اسـت« )همـان: 16(. بـه گفتـۀ اکبـری )1390: 138(: »بعضـی محققان بومـی بر این 
عقیده انـد کـه آریوجـان، در ایـوان امـروزی واقـع نبـوده و احتمـاالً در بولـی قـرار 
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داشـته اسـت که ایـن آرا و نظرات به واقعیت نزدیک نیسـتند؛ زیرا تنهـا رودخانه ای 
کـه بـه مندلـی عـراق می ریـزد، رودخانـۀ گنگیـر اسـت کـه سرچشـمۀ آن در ایوان 
اسـت«. وی در ادامـه بـه تعلیقات مینورسـکی اشـاره دارد که معتقد اسـت آریوحان 
همـان ایـوان امـروزی می باشـد )همـان: 138(؛ همچنین در کتـاب »آثار باسـتانی و 
تاریخـی لرسـتان« آمده اسـت که: »ابودلـف، جهانگرد عـرب، از راه غرب به شـرق 
از بین النهریـن وارد آریوحـان و سـیروان و صیمره شـده اسـت )ایزدپنـاه، 1363، ج 

 .)57 :1

جوی زر )جوی دز، جوی دزد(
»محوطۀ جوی زر در شهرسـتان ایوان، مربوط به دورۀ ساسـانیان و  دیگر دوره های 
تاریخـی پـس از اسـام می باشـد و در شهرسـتان ایـوان، بخـش مرکزی، روسـتای 
اسـماعیلی واقع  شـده اسـت« )https://fa.wikipedia.org(. »شهرسـتان ایوان قبل 
از ورود رضاخـان بـه منطقـه، بـه جـوی دزد و جـودز معـروف بـوده اسـت. وقتـی 
رضاخـان در سـفر بـه ایوان، نام شـهر را از اطرافیان جویا می شـود و بـا نام جوی دز 
مواجـه می گـردد، می گویـد: ایـن دشـت بـا این  همـه زمیـن حاصلخیز؛ جـوی دز؟ 
پـس آن را بـه جـوی زر تغییـر داد. بعدها نیز شـهر ایوان به خاطر کاشـت درخت در 
زمـان ورود رضاخـان بـه ایـوان، به باغ شـاه نامبـردار گردیـد. بعد از انقـاب نیز به 

ایـوان غرب تغییر نـام داد« )محمودیـان، 1395: 163(.

ایوان غرب )ایوان(
شهرسـتان ایـوان بعـد از پیروزی شـکوهمند انقاب اسـامی ایران در سـال 1357، 
از بـاغ شـاه بـه ایـوان غرب تغییـر نـام داد و بعد از مدتـی، واژۀ غـرب از آن حذف 

گردیـد و بـه ایوان تبدیل شـد.

امامزادگان
امامزاده سیدعبداهلل )ع(

در فاصلـۀ 6 کیلومتـری از شـهر ایـوان، در دامنـۀ کـوه شـیره زول، در 2 کیلومتـری 
جـادۀ ایـام – ایـوان – کرمانشـاه و در نزدیکـی روسـتای هلشـی، بقعـه ای وجـود 
دارد کـه در میان عامه به امامزاده سـیدعبداهلل )ع( مشـهور اسـت. مقبـرۀ این امامزاده 
تـا سـال 1330 به صـورت سـنگ چین و در زیـر درخـت بزرگـی بـوده و در سـال 
1366 به صورت روادگاه درآمده اسـت. بعدها با همت مردم و مسـئوالن شهرسـتان 
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و اسـتان، بـا احـداث سـاختمانی بـرای آن، به صـورت زیارتـگاه بزرگـی درآمد. در 
خصوص شـجره نامه و نسـب ایشـان اطاعـات دقیقی در دسـت نیسـت؛ در کتاب 
»سـیمای ایـام« ایشـان را »عبداهلل یـا عبیداهلل اعرج بـن عبداهلل فرزند حسـین اصغر 
بـن امـام زین العابدیـن و کنیـۀ وی، ابوعلـی درویـش ام خالد دختر حمـزه مصعب 
بـن زبیـر بوده اسـت. بدین  جهـت به وی اعـرج گفته اند که یکـی از پاهایش ناقص 
بـوده اسـت« )علیـزاده و ابراهیـم زاده، 1377: 45(؛ همچنیـن گفتـه شـده: »در داخل 
بقعـۀ قدیمـی، لـوح نوشـته ای قرار داشـته اسـت که نسب شناسـی صاحـب بقعه را 
ایـن چنیـن معرفی می کند: سـیدعبداهلل بن محمد بن الحسـین بن احمـد بن محمود 
بـن غیاث الدیـن بـن مجدالدیـن بن نورالدین بن سـعد الدین بن عیسـی بن موسـی 
بـن عبـداهلل بن االمام موسـی کاظـم )ع(« )مروتـی، 1385: 149(. محمودیان )1394: 
179 و 1395: 75( در خصـوص نسب شناسـی امامـزاده سـیدعبداهلل )ع( چنیـن بیان 
داشـته اسـت: »بر اسـاس روایاتی، ایشـان از نوادگان امام جعفر صادق )ع( هسـتند«. 
نویسـندۀ کتـاب »جغرافیای تاریخی ایوان غرب« می نویسـد: »بر اسـاس شـجره نامۀ 
موجـود ایشـان از نـوادگان امـام موسـی کاظـم )ع( اسـت« )محمدی کلهـر، 1376: 
292( و »بنـا بـه روایتـی در سـن 40 سـالگی در این منطقه فوت شـده و چهار پسـر 
بـه نام هـای جعفـر، محمـد، علـی و حمـزه داشـته اسـت )علیـزاده و ابراهیـم زاده، 

.)45 :1377

بقاع متبرکه
بقعۀ متبرکۀ حاجی حاضر )ع(

حاجی حاضر، نام روسـتایی در 13 کیلومتری شـهر ایوان اسـت که در مسـیر جادۀ 
ایـوان به کرمانشـاه قـرار دارد. نام گذاری روسـتا به خاطر وجود بقعـۀ متبرکۀ حاجی 
حاضر )ع( در شـمال روستاسـت. وی را از خادمان امام رضا )ع( قلمداد نموده اند و 
بـه علـت حاضر بودن و انجام سـریع وظایف بدین نام مشـهور شـده اسـت. عده ای 
نیـز معتقدنـد نام اصلی ایشـان، سـیدمحمد اسـت و بـه همـراه امامزاده سـیدعبداهلل 
)ع( بـه ایـن منطقه آمـده  و در اینجا فوت کرده اسـت )محمدی کلهـر، 1376: 348؛ 
محمودیـان، 1393: 178 و 1395: 67(. »بـه روایتـی حـدود 150 سـال قبـل، بعـد از 
خـواب دیدن شـخصی به نـام نورمحمد از طایـف خالدی کلهر گیـان غرب، مبنی 
بـر ایجـاد و سـاخت آرامـگاه، با کمک هـای مالی ابوقـداره، والی پشـتکوه، بارگاهی 
بـرای ایشـان سـاخته شـد و بـه دلیـل کرامـات خـاص وی، این محـل بـه زیارتگاه 
مـردم منطقـه مبدل گردیـد« )محمدی کلهـر، 1376: 348(. »هیچ گونه شـجره نامه ای 
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بـرای ایشـان بـه دسـت نیامـده اسـت. مـردم منطقـۀ ایـوان نیـز امـوات خـود را در 
.)http://emamzadegan.ir( »اطـراف قبر مطهر ایشـان دفـن می نمودنـد

روادگاه ها و قدمگاه ها
روادگاه باباگیر )مقبرۀ باباحیدر یا باوه حیدر(

»باباگیر نام روسـتایی در شهرسـتان ایـوان و بخش زرنه می باشـد« )جعفری، 1379، 
ج 3: 134( کـه بـه دلیـل وجـود بقعـه ای بـه نـام باباگیـر یـا باباحیـدر )در اصطاح 
محلـی باوه گیـر یـا باوه ویـل( بـه ایـن نـام مشـهور شـده اسـت. »باویـل یا بـاوه به 
معنـای بابـا و در اصطـاح، بـه معنـای رهبـران دینـی و پیـروان آیین باسـتانی ایران 
اسـت. منطقـۀ باویـل هم مـکان اسـتقرار پیـران دینی محسـوب می شـود. باوه حیدر 
نیـز از رهبـران آیینـی یارسـان بوده اسـت و مـردم منطقۀ ایـوان و دشـت زرنه مرید 
ایشـان بوده انـد« )محمـدی کلهـر، 1376: 397(. این مقبـره زیارتگاه مـردم منطقه به 
شـمار می رود. »مقبرۀ باباحیدر در ضلع شـمالی روسـتای باباگیر واقع  شـده و هفت 
درخـت تنومنـد بلـوط آن را محصور کرده اسـت. این مقبره، سـنگ چین اسـت و بر 
روی محوطـه ای باسـتانی متعلق به دورۀ تاریخی قـرار دارد« )محمودیان، 1393: 76 
و 1394: 68(. »شـجره نامه و نسـب نامه ای از ایشـان در دسـت نیسـت و از زندگـی 

ایشـان نیز سـندی وجـودی نـدارد« )همـان: 76؛ 1394: 68 و 1395: 180(.

روادگاه زرده سوار در روستای نرگسی
در نزدیکـی شـهر ایـوان و در روسـتای محمدزمـان نرگسـی، تپـه ای تاریخی وجود 
دارد کـه متعلـق بـه ماقبـل اسـام و هزارۀ قبل از میاد اسـت. اسـتارک در سـفرنامۀ 
خـود می نویسـد: »ایـن قلعـه کـه بـه آن، گـه ر خزینه یـا قلعـۀ جواهر هـم گفته می 
شـود، تپه ای خاکی و باسـتانی اسـت که ارتفاع آن، بیش از 50 متر و دارای شـیب 
تنـدی اسـت و روی قلعـه، 35 متـر طـول و 30 متـر عـرض دارد. آثـار دیوارهـای 
ویران شـده، تبدیـل بـه زمین های کشـاورزی شـده اند. قلعه قبـًا راهروهایی داشـته 
اسـت که به علت ریزش احتمالی توسـط اهالی، مسـدود شـده اند« )اکبـری، 1382: 
205(. او همچنیـن از قلعـۀ نرگسـی بـه نام تپۀ نرگسـیه یاد کرده اسـت. »در شـمال 
ایـن تپـه یک گورسـتان وجـود دارد. بنـا بر روایت شـفاهی، این قلعـه، محل ضرب 
سـکۀ حـکام منطقه بوده اسـت و بدین علـت آن را »گه ر خزینـه« نامیده اند« )همان: 
53(. »برخـی از پژوهشـگران و باستان شناسـان نیـز بر این باورند کـه در این منطقه، 
روادگاهـی وجـود دارد کـه بـه زرده سـوار معـروف اسـت و به  صورت سـنگ چین 
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در کنار تپۀ باسـتانی روسـتای نرگسـی واقع شـده اسـت« )محمودیان، 1394: 77 و 
1395: 185(؛ همچنیـن منقـول اسـت: »در گذشـته بنایی داشـته که در جریان سـیل 
سـال 1366 شمسـی از بیـن رفتـه اسـت« )همـان(. محمـدی کلهـر )1376: 397( 
معتقـد اسـت کـه: »برخـی از قبـور شـخصیت های دینـی و آیینـی را بـرای مصـون 
ماندن از تخریب توسـط اعراب و حکام وابسـته، به اهل بیت علیهم السـام نسـبت 
می دادنـد، از آن جملـه، مقبـره ای اسـت کـه بـه در ایـن منطقـه واقـع اسـت و بـه 

زرده سـوار معروف اسـت«. 

روادگاه پیرحسین در روستای سرتنگ
روسـتای سـرتنگ سـفلی از توابـع بخـش زرنـه، در 20 کیلومتری شـهر ایـوان قرار 
دارد. در جـادۀ منتهـی بـه ایـن روسـتا، بقعـه ای واقـع  شـده اسـت که در بیـن مردم 
بـه  پیرحسـین شـهرت دارد )محمودیـان، 1394: 78 و 1395: 183(، »بـه  صـورت 
سـنگ چین اسـت« )محمـدی کلهـر، 1376: 398(، »هیـچ سـند و مدرکـی در مورد 
شـجره نامه و نسـب ایشـان در دسترس نیسـت« )محمودیان، 1395: 182( و در میان 
مـردم عامـه به امامزاده پیرحسـین معروف اسـت. عاوه بر موقعیـت جغرافیایی این 
منطقـه، می تـوان گفـت که یکـی از عوامل جمع شـدن و تمرکز مردم در این روسـتا 

وجود ایـن روادگاه بوده اسـت. 

قلعۀ عبداالن )شاه عبداالن، شاه افداالن یا ِچل افدال(
در کـوه مانشـت، غـاری بـا ارتفاع حـدود 5 متر وجـود دارد که به نام »شـاه عبداالن 
یـا افـداالن« معـروف اسـت. گفتـه  شـده قدیمی هـا طـا و جواهـر در آن مخفـی  
کرده انـد؛ امـا اکنـون صخره نـوردان بـا وسـایل و تجهیـزات از آن دیـدن می کننـد و 
دیگـر خبری از آن اشـیای قیمتـی نیسـت )https://fa.wikipedia.org(. محمدی 
کلهـر )1376: 396( در کتـاب خـود دربـارۀ قلعـۀ عبـداالن می نویسـد: »ایـن مکان، 
محلـی بـرای نیایـش و برگـزاری مراسـم مذهبی صوفیـان و دراویشـی بـوده که از 
تـرس حـکام عـرب، مراسـم آیینی خـود را در این مکان انجـام می داده اند و به شـاه 

عبـداالن معروف اسـت«.

روادگاه ُسم ُدلُدل
روادگاه ُسـم دلدل در شهرسـتان ایوان، در مسـیر جادۀ سـراب به هلشـی قرار دارد. 
ایـن روادگاه، تخته سـنگ بزرگـی اسـت که شـکل نعل اسـبی بـر آن حکاکی شـده 
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اسـت. مـردم منطقـۀ ایـوان معتقدند که ایـن بخش حک شـده بر تخته سـنگ،  جای 
ُسـم دلـدل، اسـب حضـرت علـی )ع(، بوده اسـت؛ بـه همین خاطـر مـورد احترام 
آنـان اسـت و با سـنگ چین دیـواری به دور آن سـاخته و بـه زیـارت آن پرداخته اند 
)همـان(؛ الزم بـه ذکـر اسـت کـه روادگاه دیگـری به همیـن نام در منطقۀ سـیاهگل 
و در قسـمت جنوبـی آن قـرار دارد )همـان: 397(؛ امـا بـا توجـه به اینکـه امام علی 
)ع( هیـچ گونـه سـفری بـه منطقۀ ایـوان نداشـته اند، می توان ایـن مـورد را رد کرد.

امام بزرگ و امام کوچک
عـاوه بـر روادگاهـی کـه پیش از ایـن به آن اشـاره شـد، در منطقۀ باویـل )باباگیر( 
ایـوان، روادگاه هـای دیگـری بـه نـام امام بـزرگ و امام کوچـک نیز وجـود دارد که 
احتمـاالً از بـزرگان آییـن یارسـان بوده انـد و بـرای جلوگیـری از تخریـب در قرون 

بعـدی، مقبـرۀ آنهـا را به امامـزادگان منسـوب کرده انـد )همان(. 

مقبرۀ شاه ولی
ایـن مقبـره یـا روادگاه در منطقـۀ عمومـی ایـوان و در درۀ پلنـگ کونـام قـرار دارد. 
عـاوه بـر مقبـرۀ شـاه ولی، آثـار بسـیاری از دوران پیش از اسـام نیـز در این منطقه 
وجـود دارد )همـان: 398(. »شـاه ولی از عارفـان و صوفیـان هـم دورۀ شـاه نعمت اهلل 

ولـی و بـه اعتقـاد برخی، شـاگرد او بوده اسـت« )همـان: 398(.

پیر پر کان
پیـر پـر کان، اصطاحـی مرکب از سـه واژۀ »پیر« بـه معنای »پدر، بابـا و رهبر«، »پر« 
در کـردی بـه معنـای »کنـار و پسـتو« و »کان« بـه معنـای »چشـمه و معدن« اسـت. 
پیـر پـر کان در واقـع مقبـرۀ شـخص بزرگـی در روسـتای دوبیـران ایوان اسـت که 
در کنـار تخته سـنگ بزرگـی واقـع می باشـد. مـردم منطقـۀ دوبیـران معتقدند کسـی 
کـه بـه بیمـاری چشـم درد مبتاسـت اگر بـر آن تخته سـنگ، دانـۀ گندم یا هـر دانۀ 
دیگـری بریـزد، شـفا پیـدا می کنـد )همـان(. برخی نیـز پیر پـر کان را به معنـای پیر 
پرندگان دانسـته اند. در مورد شـجره نامه و نسـب ایشـان سـندی در دسترس نیست. 
تحقیقـات نشـان می دهنـد کـه وی از رهبران آیینـی و مذهبی بوده اسـت؛ اما معلوم 

نیسـت مربـوط بـه کـدام دورۀ تاریخی می باشـد )همان(.
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روادگاه )قدمگاه( امام رضا )ع( لینجاو
در حـّد فاصـل شـهر ایـوان و روسـتای خوران، روسـتایی به نـام لینجـاب )لینجاو( 
قـرار دارد. در درۀ زیبـا و پـرآِب مشـرف  بـه ایـن روسـتا، روادگاهـی مشـهور بـه 
روادگاه )قدمـگاه( امـام رضا )ع( واقع  شـده اسـت و مورد زیارت مـردم منطقه قرار 
می گیـرد )همـان(. مـردم روسـتا بـرای ایـن محـل بـه  صـورت سـنگ چین دیواری 

سـاخته اند. سـندی هـم در مـورد آن وجود نـدارد. 

روادگاه امام کریم
در مسـیر جـادۀ ایـوان به اسـام آباد، در دامنۀ کـوه قاجه، روادگاهی وجـود دارد که 

بـه امام  کریم مشـهور و معروف اسـت )همان(.

که ل پیرالی)پیرعلی( در سومار
- بخش سـومار از توابع اسـتان کرمانشـاه و شهرسـتان قصرشـیرین اسـت که اغلب 
مـردم آن، همزمـان بـا آغـاز جنگ ایـران و عـراق، در شـهرهای اصفهان، کرمانشـاه 
و ایـام، سـاکن شـدند. آنهـا بـه گویش کلهـری تکلـم می کننـد و هم اکنـون تعداد 
زیـادی از آنهـا مقیـم شـهر ایـوان هسـتند )https://fa.wikipedia.org(، بـه ایـن 
دلیـل، مـردم شهرسـتان ایـوان بـرای امامـزادگان و بقـاع متبرکـۀ این بخـش، احترام 
قائلنـد. یکـی از ایـن مکان هـا روادگاه کل پیرالـی اسـت کـه دیـواری بـه  صـورت 

سـنگ چین آن را احاطـه کـرده اسـت )محمـدی کلهـر، 1376: 398(.

روادگاه )مقبره( سیالی )سیدعلی( در سومار
مـردم سـومار از ایـل بـزرگ کلهر ایـوان غـرب بوده اند؛ بـه همین دلیل، شـهر ایوان 
را بـرای سـکونت انتخـاب کرده انـد. مقبـرۀ سـیالی کـه در مرکز شـهر سـومار قرار 
دارد، همه سـاله در ایـام نـوروز و ماه هـای آخـر سـال، پذیـرای زائرانی از شـهرهای 
اطـراف بخصـوص منطقـۀ ایـوان می باشـد. امامـزاده سـیدالی یـا سـیدعلی )ع( »از 
نـوادگان امـام موسـی کاظـم )ع( و مـورد احترام مـردم منطقۀ ایوان کلهر اسـت. این 
امامـزاده و بقعـۀ متبرکـه، امـروزه یکـی از مراکـز تفریحـی و زیارتی مردم سـومار و 
ایـوان غـرب بـه شـمار مـی رود« )همـان: 393(. در کتاب »الـدر المنثور فی انسـاب 
المعـارف و الصـدور« چنیـن آمـده اسـت کـه برخـی امامـزاده سـیدعلی)ع( را پدر 
بزرگـوار امامـزاده عبـاس)ع( می داننـد که در دشـت عبـاس مدفون اسـت و گنبد و 
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 بارگاه باشـکوهی دارد. با اسـتفاده از نوشـته عامۀ نسـابه، سـیدجعفر اعرج، که خود 
متولـد کاظمیـن و سـاکن منطقـۀ ایـام و پشـتکوه بـوده، امامزاده سـیدعلی سـومار 
را  فرزنـد جعفـر ثالـث مشـهور بـه محـدث معرفـی کرده انـد کـه نسـب وی را بـا 
پنـج واسـطه بـه محمـد حنفیه و با شـش واسـطه بـه امـام اول،  حضرت علـی )ع(، 
می رسـانند.  عبـارت اعرجـی چنیـن اسـت: »و امـا علی بن جعفـر الثالـث فله عقب 
مـن ابنـه العبـاس بـن علـی السـید الجلیـل توفی فی جبـال الطیـب فـی  ضیعته من 
اعمـال میسـان دشـت، بینهمـا و بیـن مناذر، علیه مشـهد بـزار؛ علی بن جعفر سـوم 
پـس از او، پسـرش عبـاس بـه علی کـه سـیدی جلیل القـدر در کوه هـای زیبایی در 
نزدیکـی دشـت میسـان وفـات یافتنـد ...« )اعرجـی، 1385: 474(. نظـر دیگری نیز 
وجـود دارد و آن، ایـن اسـت کـه بـا توجـه بـه اینکـه منطقۀ سـومار به اسـتان ایام 
نزدیک تـر اسـت و این منطقـه، محل ورود نـوادگان حضرت عباس )ع( بوده اسـت 

پـس ایشـان از نـوادگان آن حضرت )ع( هسـتند.

کارکردهای اجتماعی
شـناخت مؤلفه هـای اجتماعـی تأثیرگـذار بر زندگی عامۀ مردم، بسـیار مهم اسـت و 
روشـن کنندۀ مسـیر هدایـت به شـمار مـی رود. در میان ایـن مؤلفه ها، امامـزادگان و 
بقـاع متبرکـه از جایگاه ویـژه ای برخوردارنـد؛ چنانکه یکی از علل سـکونت در هر 
منطقـه ای، وجـود چنیـن اماکن مذهبی ای اسـت. آسـتان مقـدس امامـزادگان و بقاع 
متبرکـه همـواره کانـون تجلی انـوار و برکات الهـی، معدن فیـض و کرامات و محل 

تجمع شـیعیان و گسـترش و نشـر فرهنگ اسـامی بوده اسـت.
     از کارکردهای اجتماعی امامزاده سـیدعبداهلل )ع( و بقاع متبرکۀ شهرسـتان ایوان، 
بخصـوص حاجـی حاضـر )ع(، می تـوان بـه مـواردی چـون: برگـزاری مراسـمات 
مذهبـی، از جملـه اعیـاد، والدت هـا و شـهادت ها، تبـرک جسـتن نوعروسـان و 
تازه دامادهـا بـرای آغـاز زندگـی مشـترک خـود، زیـارت دادن امـوات قبـل از دفن، 
برگـزاری مراسـم قرائـت ادعیه هایـی چـون: دعـای کمیل، ندبـه و زیارت عاشـورا، 
برگـزاری نماز جماعت، برگزاری مراسـم ایام محرم )عاشـورا و تاسـوعا(، برگزاری 
مراسـم شـب های قـدر و مـاه رمضـان، برگـزاری مراسـم سـال  تحویـل و سـایر 
برنامه های فرهنگی و اجتماعی و سیاسـی اشـاره کرد. از دیگر کارکردهای اجتماعی 
امامـزاده سـیدعبداهلل )ع( و حاجـی حاضـر )ع(، با توجه به موقعیـت جغرافیایی آنها 
و در دسـترس بـودن و قـرار داشـتن در مسـیر ارتباطـی ایـام - ایوان - کرمانشـاه؛ 
همچنین برخورداری از آب و هوا و مکان مناسـب، این اسـت که مسـافران و عامۀ 
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مـردم را بخصـوص در عیـد نـوروز برای زیـارت و اسـتراحت در از فضایی معنوی 
بـه سـوی خـود می کشـاند. کارکرد دیگـر امامزاده سـیدعبداهلل )ع( این اسـت که در 
فصـول مختلف سـال پذایـرای اردوهای دانش آموزی و دانشـجویی از سـوی مراکز 
آموزشـی اسـت. مـورد دیگـر، اهـدای نـذورات و صدقـات بـه امامـزاده و حاجـی 
حاضر )ع( هسـت که باعث رونق اهدا و بخشـش از سـوی مردم به افراد مسـتمند 
و مسـتضعف منطقـه می شـود؛ چنانکـه بـا تأسـی از مهـر و محبـت اولیای خـدا به 

زیردسـتان، اقـدام به بخشـش مـال خـود می نمایند.

کارکردهای سیاسی
بـا حضـور امـام هشـتم )ع( در ایـران، بسـیاری از دوسـتداران و نـوادگان اهل بیت 
علیهم السـام رهسـپار ایـران شـدند و برخـی از ایشـان در مناطـق و محل هـای 
مختلـف بـه دسـت دشـمنان به شـهادت رسـیدند و بنا بـه ارادتـی که مـردم به اهل 
بیـت علیهم السـام داشـتند، بـه سـاخت بارگاه هایی بـرای ایشـان اقدام شـد. مراقد 
مطهـر ایشـان در طـول تاریـخ اسـام، همـواره مـورد هجمـۀ معارضـان و مخالفان 

اسـام و اهـل بیـت علیهم السـام بوده اسـت.
     »جایـگاه سیاسـی امامـزادگان و بقـاع متبرکـه بـر هیـچ  کـس پوشـیده نیسـت و 
ایـن جایـگاه در میـان عامـۀ مـردم چنـان بااهمیت بـوده که بـارگاه ملکوتی ایشـان، 
امـرای دوران را بـه ادای احتـرام و تـرس و واهمـه وا داشـته اسـت. از دیگر مواضع 
سیاسـی مرقـد امامـزادگان و بقـاع متبرکـه، کارکـرد رسـانه ای آنهاسـت؛ چنانکـه به 
دلیـل عـدم وابسـتگی بـه احـزاب و جریان های سیاسـی، شـفاف ترین رسـانه  برای 
اطاع رسـانی تحـوالت سیاسـی بوده اند« )صفری فروشـانی و قرائتـی، 1395 : 42(. 
»همـۀ افـراد و طبقـات اجتماعی با هر شـغل و رویکـرد و اعتقاد حزبـی از مخاطبان 
ایـن اماکـن بوده انـد. زنـان، مـردان و کـودکان، بـا هر شـغل و حرفه و با هر سـلیقه 
و گرایشـی، بـا حداقلـی از مشـترکات کـه اعتقـاد بـه اصـول دینـی بـود، در مرقـد 
امامـزادگان حضـور می یافتنـد. بـرای ایـن حضـور نیز پیش شـرط هایی چون: سـن، 
جنـس، مذهـب، گرایـش و طبقـۀ اجتماعـی وجـود نداشـت و همگی تحـت تأثیر 
مفاهیـم و آگاهی هایـی کـه در ایـن اماکـن اطاع رسـانی می شـد، قـرار می گرفتنـد. 
ایـن کارکـرد بـرای زنـان کـه کمتـر از ابـزار رسـانه ای بهره منـد بودنـد، اهمیتـی دو 
چنـدان داشـت« )همـان: 43(. امامـزاده سـیدعبداهلل )ع(، حاجی حاضر )ع( و سـایر 
بقـاع متبرکۀ شهرسـتان ایـوان در ایام مختلـف، پناهگاهی مطمئن بـرای مردم منطقه 
بوده انـد. موقعیـت جغرافیایـی و آب و هوایـی خاص شهرسـتان ایـوان و واقع بودن 
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در مسـیر ارتباطـی ایـام قدیـم بـه سـومار و مندلـی از غـرب، اسـام آباد کنونـی و 
کرمانشـاه از شـمال، گیـان غرب و دشـت سـرپل ذهاب از شـمال غـرب و منطقۀ 
باسـتانی شـیروان و چرداول از شـمال شـرقی و عبور مداوم حاکمان و والیان منطقه 
از ایـوان بـا هـدف مـراودات سیاسـی بـا سـایر مناطـق، امامـزادگان و بقـاع متبرکۀ 
ایـن شهرسـتان را بـه پایگاهـی بـرای ماقات هـای سیاسـی آنهـا تبدیل کـرده بود. 
در زمـان پیـروزی انقـاب اسـامی بـر جور و سـتم بـه رهبـری امام خمینـی )ره( 
نیـز امامـزادگان و بقـاع متبرکۀ ایـوان، پایگاه مردمـی برای برخی مسـائل فرهنگی و 

سیاسـی بودند. 

کارکردهای فرهنگی و مذهبی
آفرینـش انسـان  و لـزوم هدایـت وی بسـیار اهمیـت دارد؛ چـون بـه اسـتناد قـرآن، 
ی َجاِعـٌل فِـی األَْرِض  ِـّ خداونـد او را جانشـین خـود در زمیـن قـرار داده اسـت؛ »إِن
َخلِیَفـۀ«: مـن در زمین جانشـینی قـرار می دهم )بقـره/30(. از آنجا کـه فرهنگ مردم 
بـا تکیـه  بر اعتقـادات و باورهای دینی بنا  شـده اسـت، اهمیت وجود امامـزادگان و 
بقـاع متبرکـه نمایـان می شـود. از کارکردهای فرهنگـی - مذهبی بـارگاه امامزادگان، 
انجـام اعمالـی همچـون قرائت ادعیـه و زیارت در آنهاسـت که نقش سـازنده ای در 
تأمیـن نیازهـای روحـی و روانـی و معنـوی افـراد دارد و از آنجـا کـه نقـش دعا در 
ادیـان الهـی بخصـوص دین مبین اسـام بسـیار مهم و بارز اسـت؛ لـذا نقش چنین 

اماکنـی نیـز در این مهم مشـخص می شـود. 
     از دیگـر ابعـاد فرهنگـی و مذهبـی بقـاع متبرکۀ شهرسـتان ایوان این اسـت که با 
امـکان ایجـاد روابط دوسـتانه بیـن زائرانی که از شهرسـتان ها و اسـتان های همجوار 
بـه ایـن منطقـه می آیند، روابـط اجتماعی و به تبـع آن، تبادالت فرهنگـی بین مناطق 
افزایـش می یابـد و ارتباطـات انسـانی منطقه به  سـوی فرهنگ غالب سـوق می یابد. 
مـردم شهرسـتان ایـوان در طول سـال بخصوص پنجشـنبه ها به دیدار درگذشـتگان 
خـود در جـوار بقعـۀ حاجـی حاضـر )ع( می روند و بـا قرائت فاتحـه و صلوات یاد 
آنهـا را گرامـی می دارنـد و حاجـی حاضـر را زیـارت می کننـد و دو رکعـت نمـاز 
می گزارنـد. آنهـا همچنیـن روزهـای آخـر هفته را بـه  اتفاق خانـواده و بسـتگان در 
جـوار امامـزاده سـیدعبداهلل )ع( می گذراننـد و بـا حضـور در فضـای معنـوی حـرم 
و قرائـت قـرآن و ادای نمـاز در آنجـا بـه آرامـش می رسـند و لحظـات مفـرح و 
مسرت بخشـی را بـرای خـود و خانـواده رقم می زننـد. مواردی چون تبرک جسـتن 
عـروس و دامادهـا بـرای آغـاز زندگـی مشـترک خـود با حضـور در اماکـن مقدس 
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شهرسـتان ایـوان و زیـارت دادن امـوات بعـد از غسـل و کفـن و قبـل از تدفین، به 
عنـوان زیـارت آخـر، دو نمونۀ دیگـر از جایگاه فرهنگـی امامـزادگان و بقاع متبرکۀ 

شهرسـتان ایـوان به شـمار می رود.

نتیجه گیری
آنچـه از ایـن مقالـه به دسـت آمد این اسـت که شهرسـتان ایـوان به دلیـل موقعیت 
جغرافیایـی خـاص خـود و قرارگیـری در مسـیر ارتباطـی ایـام باسـتان و عـراق و 
شهرسـتان های همجـوار، از مناطـق مهـم و تأثیرگـذار در منطقـه و محلـی بـرای 
مـراودات سیاسـی و اجتماعـی رجـال و حکام مناطـق مختلف و تبـادالت اقتصادی 
بـه شـمار می رفتـه و در طـول تاریخ، شـاهد اتفاقات سیاسـی و اجتماعی و آبسـتن 
حوادث بسـیاری بوده اسـت. وجود آثار باسـتانی در این منطقه، بخصوص غارهای 
بـزرگ و متعـدد، نشـان دهندۀ ایـن اسـت کـه ایـوان از سـکونت گاه های اولیۀ بشـر 

بوده اسـت. 
     بعـد از حضـور امـام هشـتم )ع( در ایـران، نـوادگان اهـل بیـت علیهم السـام و 
پیـروان آن حضـرت رهسـپار ایران شـدند؛ اما ظلـم و جور خلفای عباسـی و حکام 
دست نشـانده باعـث شـد که برخی از ایشـان به شـهادت برسـند و در ایـران مدفون 
گردنـد؛ از جملـه ایـن امامزادگان، سـیدعبداهلل )ع( از نوادگان امام موسـی کاظم )ع( 

در ایوان اسـت.
     امامـزاده، بقـاع متبرکـه و روادگاه هـای شهرسـتان ایـوان از گذشـته تـا امروز در 
زندگـی سیاسـی، اجتماعـی و فرهنگی مردم ایوان تأثیر بسـیاری داشـته؛ تا جایی که 
امامـزاده سـیدعبداهلل )ع( بـه قطب فرهنگی شهرسـتان مبدل گشـته اسـت و همواره 

شـاهد حضـور پررنگ مردم در صحن ایشـان هسـتیم. 
     حضـور اماکـن مذهبی در شـهر ایـوان باعث رونق دین می شـود و در جلوگیری 
از آسـیب های اجتماعی و فرهنگی نقش بسـیار سـازنده ای دارد. امامزاده سـیدعبداهلل 
)ع( و حاجـی حاضـر )ع( در دو سـوی شـهر، ایـوان را به بین الحرمینـی أمن تبدیل 
کـرده و در زنـده نگه داشـتن باورهـای مذهبـی و ارزش هـای دینـی مـردم نقـش 
بسـزایی داشـته اند. در خصـوص روادگاه هـای شهرسـتان نیـز می تـوان گفـت ایـن 
احتمـال وجـود دارد کـه آنهـا امامـزاده نیسـتند و بـه دلیـل مخالفت حـکام وقت با 
آیین هـای ایرانـی و قدیمـی و ارادت برخـی از آنهـا بـه اهـل بیت علیهم السـام، در 
جهـت جلوگیـری از تخریـب و نابـودی مقبـرۀ این افراد توسـط ایشـان، آنهـا را به 

اهـل بیـت علیهم السـام منسـوب کرده اند.

کارکردهای اجتماعی، سیاسی و فرهنگی امامزاده ها...
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