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 مقدمه

حظه کرد  یهی از نگاه تاریخی   دیگری از نگاه فلسفی  توان مالد  حیث میحوادث گذشته را در    

اند یا دهند   حوادث گذشته را انگونه که دیدهنویسان انجام می ر یهرد ا ل کاری است که غایب گزارش

آثار تاریخی را به  غود  آ رند  می اند، به رشته تحریر درهای دیگران وواندهاند یا در نوشتهشنیده

کوشد از مطای ه حوادث تاریخ علل به  غود آمدن آن حوادث را آ رند  درر یهرد د م محقق میمی

 بررسی کند  در این راستا یهی از ر یدادهای سترگ تاریخ ایران پذیرش تشیع است  عال ه بر آنچه ذکر

ه اسالمی   نمایاندن ودمات متقابل ایران   اسالم   ت یین سهم هریک از شد،  اکا ی تاریخ د ر

شی ی کمترین  -  تمدن اسالمی شهرهای اسالمی   مسلمان نشین در تهمیل   تهوین بنای فرهنگی

 های اسالم تشیع انجام دهیم راستای تحقق آرمان توانیم درکاری است که می

 

 جغرافیای ایالم

نهاش   غستو غو در تاریخ ایالم در د ره یاد شده   ب د از آن برابر نامیده شدن این از آنجایی که ک     

منطقه به پشتهوه توام بوده است یذا ضر ری است قعل از هرگونه بررسی   ارائه تحقیق در وصوص ایالم 

ایران که تقریعا ای از این منطقه بپردازیم  ناحیه مورد نظر منطقه ای تاریخی استدر باوتر به ارائه پیشینه

با استان ایالم کنونی مطابقت دارد  از د ره صفویه، یر کوچک به یرستان کنونی م ر ف شد  این منطقه 

در زمان سلطنت آقا محمد وان قاغار به د  منطقه پشت کوه   پیش کوه تقسیم شد  کعیرکوه از کوه 

بروی غررافی نویسان ر د بزرگ  های مهم   بلند کوهستان زاگرس   مرز میان د  منطقه بود  ایعته

سیمره را مرز میان پیش کوه   پشت کوه دانسته اند  پشت کوه بدان سعب که در پشت کعیر کوه قرار 

گرفته به این نام شناوته شده است  این منطقه از شمایررم به سرزمین کلهرها، از شمایشرق   

به غلگه بین اینهرین محد د است  غنوبشرق به ر دوانه سیمره   کروه   از غنوم   غنوم غرم 

مرزی بودن پشت کوه   حهومت فرمانر ایان توانای آن سعب م ر فیت آن شده است  این منطقه را 

شامل قسمتی از رشته کوه های زاگرس   دشت های میان این کوه ها دانسته اند  این کوه ها به صورت 

د دارند  انها از شمال غربی به غنوم شرقی کشیده نفوذ ناپذیری از کناره ی راست ر د کروه تا مرز امتدا

 ( 115 :1372 شده اند)افشار سیستانی،

کیلومتر مانند دیوار بلندی  160کعیرکوه عظیم ترین   منظم ترین رشته کوه ناحیه است که با طول      

نه های پشتهوه را از داول ایران غدا می کند  گیرشمن از زیستگاه قوم کاسی در غرم ایران   دام

اینگونه بدست می آید که منطقه پشتهوه در نیمه نخست  ان زاگرس سخن گفته   از این صحعتکوهست



 ابراهیم نظری؛ یپهلو تا هیصفو از المیا در عیتش خیتار         ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

175 

 

هزاره ی د م قعل از میالد زیستگاه این قوم باستانی بوده است  آنها از اینجا به غلگه بین اینهرین سرازیر 

ن فرمان برانند  بروی نیز مانند قرن بر آ 6شده بر امپراطوری بابل دست یافتند   توانستند نزدیک به 

 ( 95: 1362، ی تاریخی ماسعذان دانسته اند)را یینسونرا یینسون پشتهوه را منطعق با ناحیه

از نوشته بروی از غررافی نویسان چنین بر می آید که ماسعذان از سرزمین های پهلویان بوده        

رهای هفتگانه پهلویان به شمار آ رده است  با یاقوت نیز از قول شیر ی پسر شهردار آن را یهی از شه

 ر د اسالم به ایران بروی از تاریخدانان مسلمان مانند بالذری گشودن ماسعذان را به ابوموسی اش ری 

نسعت داده اند  بنابه نوشته ا  ابوموسی پس از بازگشت از نها ند   پیر زی بر دینور به ماسعذان رفت، 

ن یا سیر ان )یهی از مراکز  الیتن ماسعذان( با  ی صلح کردند   غزیه   وراج مردم انجا   نیز اهل شیر ا

پرداوتند   ا  بر سرزمینشان تسلط یافت  بالذری افز ده است که به عقیده بروی ابوموسی ماسعذان را 

ایران  پیش از نعرد نها ند گشوده بود  در زمان ولیفه ععاسی ایزایع ا    که همزمان شاهان آل بویه نیز در

سلطنت داشتند  حسنویه پسر برزکان )برزی کانی( بر پشت کوه   پیش کوه فرمانر ا گردید  تا زمانی که 

 در دژ سرماج درگذشت 

قمری بر این سرزمین حهومت کردند  با کشته شدن شاه  ردی  1006تا  580اتابهان یر کوچک از       

ععاس، فرمانر ایی آنان در پشت کوه   پیشهوه  قمری به فرمان شاه 1006وان،  اپسین اتابک یر در 

پایان پذیرفته به غای آنان حهومت سلسله ی دیگری از فرمانر ایان یر به نام  اییان یرستان بر این 

هجری قمری به درازا کشید   در این هنگام آقا محمد 1211سرزمین آغاز گردید  حهومت  اییان تا سال 

ه ی زندیه به منظور کاستن از قدرت  ایی یرستان پشتهوه را از دیگر وان قاغار پس از برانداوتن سلسل

نقاط یرستان غدا کرد    از این پس قلمر   ایی تنها به پشتهوه محد د گردید   ایی در همان سال از 

اقامتگاه وود در ورم آباد نقل مهان کرد   به همراه بخش هایی از طائفه ها به پشت کوه عقب نشست  

ب از آغاز سلطنت فتحلی شاه قاغار عنوان  ایی یرستان به  ایی پشت کوه تعدیل شد  به به همین سع

هنگام سلطنت فتحلی شاه  ایی گری پشت کوه با حسن وان بود   ا  از حهومت مرکزی ایران 

 فرمانعرداری می کرد   مرکز حهومت را از ورم آباد به ایالم منتقل کرد 

ه می توان به حسین قلی وان ابوقداره اشاره کرد که مردی غنگجو   از مشهورترین  اییان پشتهو     

کاردان بود  ا  در موضوع اوتالف مرزی با عرم ها به غنگ پرداوت   آنها را تا کرانه ی دغله عقب راند  

حسینقلی در سپاه ایران درغه امیرتومانی)سریشهری( داشت  ا  در پیش کوه نیز اعمال نفوذ کرد   

هجری قمری از پشت  1297ر غنگ با طائفه های پیش کوه شد  حاج سیاح که در سال چندبار مامو

کوه دیدن کرده با حسینقلی وان   پسرانش در مرکز  ایی)ده باال( مالقات کرده   از مهابت   سطوت ا  
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وان پسرش غالمرضا وان ابوقداره،  ایی پشت کوه گردید   تا سال سخن گفته است  پس از حسینقلی

هجری شمسی به عراق پناهنده  1307هجری شمسی بر پشت کوه حهومت کرد   ی در سال  1299

 ( 115: 1363، شد   در همان غا درگذشت   بدین سان حهومت  اییان برچیده شد)ایزدپناه

 

 حوادث سیاسی و والیان

ن مذهب در ا ایل سده شانزده میالدی د یت صفوی تشهیل شد، این د یت مذهب تشیع را به عنوا     

رسمی کشور اعالم کرد     د یت سنی مذهب عثمانی را علیه ایران برانگیخت  شاه اسماعیل   مخصوصا 

شاه ععاس ا ل کوشیدند که با ایجاد استقالل مذهعی در دنیای اسالم تسنن استقالل سیاسی ایران را 

عثمانی که ادعای والفت حفظ کنند     ایران را از متاب ت قدرت بزرگ سنی مذهب آن ر ز، امپراتوری 

بر مسلمانان را می کرد، د ر نگه دارد  در طول  زمامدار صفویان ایران با همسایه غربی وود فراز   فر د 

های بسیاری را پشت سر گذراند   شاهد درگیری های مت دد در این برهه بوده ایم، که گاه با پیر زی   

ور حهومت صفویه   با ر ی کار آمدن شاه تهماسب د م   گاه با شهست سپاه ایران توام بوده است  در ا ا

در حایی که نادر شاه در شرف قدرت گرفتن بود غنگی بین سپاه عثمانی   ایران درگرفت که در این 

غنگ شاه تهماسب شهست وورده   براساس قراردادی که با عثمانی ها من قد گردید  کلیه اراضی قفقاز 

های غربی ایران از غمله ایالم   یرستان در اوتیار د یت عثمانی  الیت که در آن سوی ارس قرار داشتند

قرار گرفتند   نادرشاه ان قاد پیمان فوق را بی اعتعار قلمداد کرد   در مجلس مشا ره ای که از بزرگان 

تشهیل داد  شاه تهماسب را از سلطنت ولع کرد تا فرزند هشت ماه اش ععاس میرزا شاه شود  نادر پس 

هجری قمری موصل را  1156این اقدام، اقدام به تصرف برداد   بین اینهرین نمود   در تابستان از 

محاصره کرد که بنابر شواهد تاریخی نادر در حمله به سرزمین های غرم ایران   بین اینهرین از ایالم 

م سنگر نادر در کنونی، به علت نزدیهی به برداد، اقدام به یشهرکشی نموده است     غود ر ستایی بنا

شهرستان دهلران را می توان نشانه ای محهم بر این کار دانست  اقدامی که سعب همراهی بسیاری از 

 شی یان با  ی در این نعرد بوده است به  یژه ساکنان ایالم کنونی  

میالدی   سال های ب د با عثمانی غنگید   غون هیچ  1743با برتخت نشستن نادر  ی در سال      

از د  طرف پیر زی قط ی بدست نیا ردند اقدام های ا ییه برای برقراری صلح به عمل آمد    پس از  یک

هجری قمری به مخاصمات  1159انجام مذاکرات طرفین با امضای پیمان صلح کردان درنوزده ش عان 

 ( 457: 1375، وود پایان دادند)یشهری
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غود نیامد تا اینهه با  قوع غنگ غهانی ا ل   در زمان قاغار   پهلوی ر یدادهای واصی به       

برافر وته شدن غنگ بین د ل ار پایی   درگیری بسیاری از کشورها دراین بالی وانمان سوز، اتفاقات   

ر یدادهای سیاسی بسیاری در بین د یت ها به  یژه کشورهای مسلمان وا رمیانه به  غود آمد  از غمله 

ی بود که داعیه ی والفت مسلمانان را داشت   ب د از حادثه مهم در این  قایع فر پاشی د یت عثمان

غهان اسالم بود که ایران با کشورهای غدا شده از عثمانی ی نی د ل عراق   ترکیه هم مرز شد   از 

آنجایی که ر ابط ایران به عنوان کشور شی ی با عثمانی به عنوان امپراطوری سنیان   اهل سنت همواره 

های فرا انی داشته، اینک   در فضایی غدید ایران با کشورهایی شی ی هم مرز شده که  فراز   فر د

بسیاری از تاریخ نگاران   موروان   کساینی که با مذاهب  مذهب قلمفرسایی کرده اند، ظهور   تهوین 

 تشیع در ایران را ریشه در اتفاقات آنسوی مرزها ی نی کشور عراق می دیدند)همان( 

 والیان

منطقه ایالم)پشتهوه( در زمان صفویه   قعل از آن دارای حهمرانان واص وود بوده است که قعل از      

صفویه به نام اتابک   ب د از صفویان تحت عنوان  ایی حهمرانی می کرده اند   اییان در طی حهمرانی 

 ان تشیع به حسام وود سر منشاء ودمات فرا انی به مذهب تشیع یوده اند   همواره از حامیان   مداف

می آمده اند  از غمله ی این اقدامات بسیج نیر ها در طی  د ران های مختل  برای مقابله با د یت 

عثمانی  غمع آ ری سپاه برای غنگ با این د یت که وود را ولیفه ی مسلمانان می دانتند بوده است  

دهای متفا تی در نوع بروورد با ایعته  اییان در زمان حهمرانی سلسله های مختل  در ایران ر یهر

حهومت مرکزی داشتند  گاهی با د یت مرکزی دست ئوستی   بی ت داده   از آنها تمهین می کردند   

به آنها ماییات هم پرداوت می کردند   ب ضی از مواقع در اطاعت پذیری از حهومت مرکزی تمهین الزم 

ومت مرکزی نیز در این زمینه از چند گاهی دست به را نداشتند   گاها درگیری هایی با هم داشتند   حه

یهسری  اقدامات در غهت کنترل حهمرانان پشتهوه می زدند  قدرت  اییان در ابتدا به صورت یک حاکم 

منسوم طرف شاه بود   رفته رفته قدرت انان فز نی یافت   تمام پشتهوه   پیششهوه را تحت سیطره ی 

انی در ایران را در واک ایالم)پشتهوه( حفاظت می کردند   بر آن وود درآ ردند   تمام مرزهای عثم

 مناطق فرمانر ایی داشتند 

از غمله این  اییان حسین قلی وان می باشد که حاکمیت  یی بر پشتهوه توسط حهومت مرکزی      

رتمام  به رسمیت شناوته می شود   ی که از  اییان غوان   به نام این منطقه محسوم می شود توانست ب

قلمر  پشتهوه تسلط پیدا کند   ی با ایجاد امنیت در مناطق غنوبی پشتهوه   ووزستان توانست انتظام   
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زستان   امنیت بیشتری را برای رفت   آمد تجار    زائران عتعات عاییات   مهه ایجاد کندد   در وو

 (153، 1383دزفول   کرمانشاه   یرستان در ودمت حهومت مرکزی حاضر می شده است)اکعری،

  نیز نقش  اییان در بسط   توس ه تشیع را نعاید نادیده گرفت چرا که آنان شی ه بوده   از ر د مرام      

گواه بر این مدعا  های دیگر غلوگیری می نمودند   در این وصوص به شدت بروورد می کردند  ایعته

 می تواند شهود زیادی باشد منجمله:

یهی از  اییان این منطقه به نام حسین وان فرزند منصور بیک از طائفه ی میرهای ربی ه بوده که در      

هجری قمری از سوی شاه ععاس به سمت ا یین  ایی یرستان منسوم می شود  قعیله ی  1006سال 

شهور عرم در علم   ادم بوده که در عراق ساکن بوده اند   حسین وان از ربی ه یهی از قعایل شی ی   م

 (259 :1343 باشد)ساکی،این قعیله می

د م؛ شاهان صفوی به دنعال به قدرت رساندن شی یان بودند   س ی می نمودند کسانی را به      

 حهومت برسانند که شی ه باشند 

سامی ائمه اطهار)ع( می باشد مانند حسین وان، حسن وان، سوم؛ اسامی اغلب  اییان برگرفته از ا     

 علی وان         

چهارم،  سنگ نوشته هایی که از عهد  اییان به غای مانده است باز موید دیگری می باشد که در آغاز      

 اغلب این سنگ نوشته ها)یا علی مدد( حهاکی شده است 

از وود را حاکم شرعی   عرفی مردم این منطقه می پنجم؛حهام یر کوچک    اییان پشتهوه از دیر ب

دانستند   م تقد بودند که از نسل حضرت ابوایفضل ععاس)ع( فرزند حضرت علی )ع( هستند   به همین 

 دییل انتسام  اییان را ععاسیان حقیقی ووانده اند 

ن پشتهوه می نویسد: استاد علی د انی در یهی از نوشته های وود در وصوص اعتقادات مردم    اییا     

مردم استان ایالم ووش عقیده، شجاع   در یک کالم مرزداران دال ر   قابلی بوده اند   هستند  می 

گفتند در ناحیه ی غرم د  کردستان داریم، کردستان باال که تقریعا غیر از بیجار   نقده همه سنی 

د ن استثنا شی ه می باشند  مذهب هستند   کردستان پایین ی نی همین استان ایالم که همه ب

شی یانی پاک   ووش عقیده   عاشقان ائمه م صومین)ع(   در اوتیار دین   مسلمانی  در قدیم این 

استان را پشتهوه می گفتند  اییان پشتهوه از زمان صفویه   شاید غلوتر تا زمان رضا وان پهلوی از یک 

من هم دیدم وود را ا الد حضرت ابوایفضل اند   آنها مطابق شجرهای که داشتند   واندان بوده

 ععاس)ع( می دانستند 
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 علما و اندیشمندان

بی شک هر منطقه ای  که دارای موق یت غررافیایی واص   همچنینی موق یت سیاسی مهمی در      

تاریخ ایران بوده است از یحاظ  غود شخصیت های تاریخی آن قابل تامل   تحقیق   بررسی است   از 

که منطقه پشتهوه از ایایت های مهم د ره ساسانی   قر ن ا ییه اسالم   همچنین صفویان تا پهلوی  آنجا 

بوده است  یذا شخصیت های معهمی نیز در این منطقه  غود داشتنه اند  بزرگانی که تاثیری شگرف در 

حوزه های گوناگون  د ران حیات وود داشتند   اثاری گران بها برای انسان ها   نسل های ب د از وود در

فرهنگی، مذهعی اغتماعی        برغای گذاردند   هر کدام به شهل هایی مختل  نقشی بسزا در تر یج   

 بسط فرهنگ شی ی مردمان ایالم داشته اند 

از غمله این اندیشمندان می توان از ابوتمام صمیری ابوعلی سیر انی، ابوعنعس صمیری، ابو غ فر      

العرغی پشتهوهی        یاد کرد که در این مختصر به شرح حال د  تن از آنان اشارتی صیمری، عالمه ا

 کوتاه وواهد شد 

 ابوغ فر صیمری  1

 ی از شخصیت های برغسته مهرغا نقذق بوده که هنگام استقرار احمد م ز اید یه در اهواز به سمت      

ل بویه انجام دهد  از غمله این ودمات  زیری درآمد   توانست ودمات فرا انی به این د یت شی ی   ا

همهاری های فرا ان ایشان با د یت آل بویه در شهست دادن یهی از سرسخت ترین دشمنانشان به نام 

 (1375،122بریدی است که قاضی علی تنووی در کتام وود بدان اشاره کرده است)تنووی، 

 عالمه سید غ فراالعرغی پشتهوهی  2

غ فر می باشد که در کاظمین عاق متوید شد   تحصیالت علمی وود را  فرزند مرحوم سید محمد     

در نج  اشرف   کاظمین ادامه داده   در همین مهان مقدس به پایان رسانیده است   ی شاکردان 

زیادی را تربیت نموده است از غمله آنان آیت ا    سید شهام ایدین مرعشی نجفی که از بستگان آن 

ن در زمان قاغاریه   به دعوت علمای قم   تهران به ایران سفر می کند که مسیر مرحوم بوده است  ایشا

این سفر از راه منصورآباد )مهران کنونی( بوده است که مورد استقعال حاکم  قت مرحوم غالم رضا وان 

که ابوقداره به عنوان  ایی پشتهوه قرار می گیرد  همین دیدار کوتاه   شخصیت  االی ایشان سعب گردید 

 ایی مذکورر شیفته ی سجایای اوالقی ایشان شده   از ایشان دروواست فرا ان می نماید که در بین 

طائفه های پشتهوه غهت ادای فرایض مذهعی   ارائه ی دانش   علم   تر یج مذهب تشیع دیدار نماید  

ر در این سامان به سر با اصرار بزرگان طوای  دیگر عالمه در این منطقه اقامت می گزیند   تا پایان عم

 می برد   در غوار امام زاده علی صایح به واک سپرده می شود)همان( 
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 نشانه های تشیع

ای ( در طی قرن ها   سال ها مسیر کار ان های زائرین عتعات عاییات از ایالم می گذشته است       

در سفرنامه اش که در سال دکتر هوگو گر ته غفرافی ذین   قوم شناس مشهور آیمانی از مشاهدات وود 

هجری قمری در منطقه ایالم توق  داشته است از این کار ان های ز ار مطایب زیعایی به رشته  1325

تحریر درآ رده ات  ا  از پیرمرد کهنسایی سخن می گوید که در حایی که عصایی در دست داشته   

والنی بر چهره اش نقش بسته بود زانوانش از فرط وستگی میلرزید   در حایی که وستگی این سفر ط

اما از پشمانش ووشحایی زایدایوصفی برق می زده است ووشحایی که نشان از این می داده است تا ا  

 ( 88 :1369 بتواند ائمه م صومین را شفیع وود در آن دنیا بگرداند)گر ته،

ط   توس ه مذهب تشیع در بین م( غود زیارتگاه ها   امام زادگان فرا ان در این منطقه نشان از بس     

مردمان این سامان داشته است  چرا که م موال امامان   امام زاده ها   ایعته به ایشان به طور طعی ی به 

غاهایی مراغ ه می کردند که از آنها استقعال بیشتری می شده است  فرا انی این امامزادگان مقدس در 

که استاد علی د انی از ارز ی وود برای تحقق  یژه در غای غای این منطقه از کشورمان به حدی است 

این وطه از سرزمینمان سخن گفته است که مدم ایالم مخصوصا کوچ نشینان به م تقدات دینی   

مذهعی پایعندند   در بروی نقاط که مقعره امامزاده ای باشد هنگام کوچ کردن مازاد اثاثیه   یوازم وانگی 

ت سپرده   عزیمت می نمایند   در طول این مدت کسی غرات دست اندازی وود را در حریم ان به امان

 (7 :1363، به اموال گذاشته شده در حریم بق ه را ندارد)ایزد پناه

اهم زیارتگاه های این منطقه ععارتند از امامزاده علی صایح در صایح اباد، امامزاده سید حسن در شهر      

 حمد در شهر آبدانان          هستند مهران، امامزاده سید صالح ایدین م

ج(آیین ها   با رهای هر قومی ریشه در عقاید، افهار   مذهب رهر ان مردم ان سرزمین دارد  در این      

، چله نشینی تشیع دارد  در مراسمات شادی   غمسامان آیین های فرا انی  غود دارد که نشان از مذهب 

این آیین این وطه می توان این نشانه ها را دید  اما یهی از  یژه ترین ها، سوگواری ها   عزاداری ها مردم 

آیینی که می طلعد به شهلی  یژه مورد بررسی قرار گرفته است  آیین دفن میت امانی بوده است  ،ها

 وود موضوع چندین طرح کارشناسی  پایان نامه باشد آری در این مراسم  آیین  بنا بر  صیت فرد 

نشان بدهد  برای اینهه  اینهه فرد متوفی عالقه  علقه وود  را به امامان م صوم )ع( متوفی  در غهت

بتواند از شفاعت آنها در آن دنیا بهره مند گردد فرد متوفی  صیت می کرده است که  ی را در غوار ائمه 

یت می کرده نشان بدهد  برای اینهه بتواند از شفاعت آنها در آن دنیا بهره مند گردد  ص م صومین )ع(

 است که  ی را در غوار ائمه م صومین)ع(به واک بسپارند 
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در این راستا با توغه به مقد رات   امهانات   محد دیتهای آن زمان از آنجا که بیم این میرفته ،غسد در      

ک بین راه دچار فساد گشته، به  یژه در ایام   ر زهای گرم سال، یذا میت را طی یک د ره مشخص   در ی

محل مشخص که  اوتصاص به این کار داشته است، ابتدا امر دفن می کردند   پس از گذشت مدت زمانی 

 واص، مثال یک سال، شصت ر ز یا شش ماه از قعر وارج می کردند   از آنجا به عتعات منتقل می نمودند 

ترین آسیعی به ایعته عجیب ترین بخش ماغرا از این قرار بوده است که در طی این مدت کوچه     

ایعته بر اساس آنچه که از  غسد  ارد نمی شده است  گویا در این امر واک امانت داری  یژه بوده است 

زبان اندک ریش سفیدانی که وود شاهد بر این ماغرا بوده اند ،بدست می آید،صاحعان میت پس از دفن 

 یش تو امانت است ای واک این میت ما پ :ک مشت واک را برداشته   می گفتندا ییه ی

 

 گیری نتیجه

تشیع از دیر باز در ایالم از غایگاه  یژه ای برووردار بوده است شواهد  قرائن بیانگر این مسئله است      

که تشیع از سده های نخستین به این سرزمین راه پیدا کرده است  قرار داشتن بر سر مسیر عتعات 

هران که هم اکنون هم یهی از شلوغ ترین   نزدیهترین مسیر عاییات  نیز کار انهای زیارتی ، غود مرز م

های ارتعاطی به کربالی م ال  می باشد که از آن به عنوان در ازه  ر د تشیع به ایران یاد می شود،همگی 

نشان از این می دهد که این منطقه از ایران اسالمیمان از همان ابتدای تاریخ اسالم با  ر د اصول  عقاید 

  به ر  بوده است  غود امامزادگان فرا ان ،داشتن دانشمندان بزرگ ،در طول اد ار تاریخی شی یان ر

مختل ، اییان مقتدر این منطقه   آیین ها  با رهای مختل  مردم همگی نشان از قدمت باالی تاریخ 

 تشیع در این سرزمین است 

شهوفایی ایران اسالمی بر معنای باشد که با اتها به فرهنگ غنی اسالمی وودمان در غهت رشد       

 مذهب اثنی عشری سعب دروشیدن هر چه بیشتر کشورمان در غهان باشیم 
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