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 فصلنامه تاريخ اسالم

 پايیزوم، سسال سیزدهم، شماره 

 15، شماره مسلسل5935

 

 

اسماعیلیان در الموت و جنوب ناحیه دریای 

 پس از فتوحات مغول مازندران

 

  44/6/35 تاریخ تأیید:   51/4/35 تاریخ دریافت:

 پرفسور شفیق ویرانی

 دکتر ساسان طهماسبی

هها  امورخان ايرانی بهه تعییها ار ریايه

، نهابود  در تاررخ  هارگشاارعینی عطامله  وهوينی 

کامل وامیهه شهییه اسهماعیلی بها مرکزيها 

الموت را در وريهان مملهه مالهودن در  هرن 

سیزدهم میالد / هفتم هجر  که وهان اسالم را 

اند. در مالی که به یيرانی کشید، ثعا کرده

دهند اسماعیلیان په  تحقیقات وديد نشان می

، هم چنان به میات خود ادامه ار ممله مالول

ها  دائمی آنها در ونهو  دادند یلی فیالیا

 دريا  خزر ناچیز شمرده شده اسا.

ها  ووينی ی شهلل تنا ض ی اغراق در گزارش

اصالح شده آنهها بهر اسهاو ریايها مورخهان 

ههها  ديگههر، شههواهد تههواريخ محلههی، کتهها 

ههها بههه مدههور دائمههی والرافیههايی ی کتیعههه

اين نامیه به ریشنی اشهاره  اسماعیلیان در

                                         

 شناسی دانشلده مطالیات تاريخی دانشگاه  استاد اسالم

 تورنتو کانادا.

 علمی گریه تاريخ دانشهگاه پیهام نهور،  عدو هیأت

   هملار در ترومه ی تدیين متن فارسی مقاله.
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دارند. اين شواهد در  رن پانزدهم مهیالد / 

ی مهدار   نصایح شاهرخینهم هجر  به یسیله 

ا  شهعه  هاره هنهد مووود در ادبیات فر هه

شوند ی ههر دی  آنهها، المهوت را تأيید می

مرکز مهم اسماعیلیان در دیره پ  ار مملهه 

-آندانند که صد ات اسماعیلیان بهه مالول می

شد. عهالیه بهر ايهن، منهاب  وا فرستاده می

هند ، الموت را ا امتگاه اسالم شاه، امهام 

 دانند.اسماعیلی می

مالول، اسهماعیلیان، المهوت،  هاي كلیدي:واژه

ههها، نصههاي  مارنههدران، ايلخانههان، نههزار 

  شاهرخی.
 

 مقدمه و بیان مسأله

م نشتا   5416ق/  614اعتقاد عموم بر این استت هتس ستقوژ دل اتمتو  در ستا  

تهتام   1دهنده پایا  نفوذ اسماعیلیا  در گیال  است اما این باور اشتتااه  بتگرا استت 

مصیات بار مغو  بس قلب مها  اسالم در قر  سیگده ، مسیری از مترا و ویرانت  را بتر 

مای گذاشت  حمال  مغو  در نابودی بغداد و سرنگون  خلیفس مسلما  موفقیت آمیگ بتود 

قابل تومس این است هس مورخ مشهور و معاصر آ  دورا ، عطاملت  متوین  ایتن  اما نکتس

داند و برعکس برای ایتن متورخ ستن ، نقطتس اوج تهتام  واقعس را اوج فتوحا  مغو  نم 

مغو ، نابودی رقیب هوچک  مانند اسماعیلیا  است  ی  فرقتس شتیع  هتس مرهتگ آ ، دل 

خود را بتس ایتن واقعتس  تررخ  هارگشارین  از هوهستان  اتمو  بود  موین ، ی  سوم پایا

 2دهد برمستس اختصاص م 

ابن اثیر و مورخا  بعدی، حکایت متاتا  دربتاره ایتن دل دارنتد  گویتا وهستودا  بتن 

مرزبا ، یک  از حکام بنومستا  دیل  در هنگام شکار، با دید  عقتاب  هتس در هنگتام اوج 

آ  کتا  از تاتاا استتراتییک  بستیار ایتدهای فرود آمد، متومس شتد آ  مگرفتن بر صخره

است  بنابراین وی تصمی  گرفت دلی در آ  مکا  بسازد هس بعدها آتوه آمو)خ(   نامیتده 

شد هس در ترممۀ ابن اثیر ممکن است بس معنای تعلی  اتعقتا  باشتد  ایتن نتام بعتدها بتس 
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ق/  489د  ستا  اتمو  خالصس شد  در روش سنت  ابجد، تطابق اتفاای  نام اتمو ، معتا

م است  زمان  هس حسن صااح، دل را تصرف هرد  از ایتن زمتا  بتس بعتد، ایتن دل  5030

مرهگ اسماعیلیا  نگاری شد هس بعدها بس تعلیمیس شهر  یافتند و منعکس هننده تأهید آنهتا 

 3بر تعلی  موثق و حاه  از این داستا  مذا  درباره تعلی  عقا  است 

هس اتمو  را بس طور هامل تخریب و اسماعیلیا  را قلع و قمتع  ها در پ  آ  بودندمغو 

هنند، بسیاری از مورخا  ایران  و در رأس آنها، موین  معتقدند هس آنها موفق بس انجام این 

هار شدند  تا این اواخر، نابودی هامل اسماعیلیا  بس دست مغوال  بس عنوا  یت  حقیقتت 

شاید از میا  شرق شناسا ، نخستین هست  هتس  در ماافل علم  غرب  پذیرفتس شده بود 

 Jeanهای مالت  و ادبیتا  آنهتا شتد، متین باپتیستت )متومس تداوم اسماعیلیا  و سنت

Baptiste  ق( بود   5446 - 5441م/  5895( )متوف 

ق بس عنوا  لنرا  هنسو  فرانسس 5494 /5856م تا  5444/ 5803او هس از سا  

خاورمیانس اقامت داشتت بتا استماعیلیا  نتگاری در ستوریس  در حلب بود و مدت  طوالن  در

 5444م/  5803عامشا  در سا  موامس شد و حکایت شرایط اسفناک آنها را پس از قتل

ها پر رنگ هرد  ه  چنین او در مریا  حضورش در دربار فتاعل  شاه، رییق بس دست نص

عضتای هیتتت رستم  ق( بتس عنتوا  یکت  از ا 5410م/  5894پادشاه ایرا  )متتوف  

اعگام  دوتت فرانسس، از مشاهده مامعس توسعس یافتس استماعیلیا  در ایترا ، بستیار شتگفت 

 زده شد  

(، اقلیتت Wladimir Ivanowهتای والدیمیتر ایوانت  )در قتر  بعتد، بتا تتالش

های رابینتو اسماعیل  از گمنام  علم  خارج شدند و بقای آنها آشکار شد  ه  چنین نوشتس

(Rabinoمعاو  هنسو  بریتانیا در رشتت، فعاتیتت ،) هتای متداوم استماعیلیا  در ناحیتس

ای در دهد و سه  قابتل مالحهتسگیال ، دیل  و مازندرا  را پس از تهام  مغو  نشا  م 

های رابینو در ایتن زمینتس، بستیار از یافتس 4پیوهش مرتاط با ناحیۀ منو  دریای خگر دارد 

هس فرهاد دفتری بس این موضوع بتس شتکل  مختصتر در هتتابش شد تا این ه  استفاده م 
هتای مدیتدی را در انده  بعد مری  معتگی، یافتتس 5تومس هرد  تررخ  و عقرخد اسمرعیلیرن

6پایا  نامس هارشناس  ارشد خود در دانشگاه فردوس  مشهد ارائس داد 



 

 

 

 
 

 

 

 

ن پ  ار اسماعیلیان در الموت ی ونو  نامیه دريا  مارندرا

 فتومات مالول

 

 

 

 

 

508

 

 

  پتس از حملتس هتای استماعیلیاشود هتس فعاتیتتدر این مقاتس بر این مستلس تأهید م 

رفتت  تنتاقو و تر از آ  چیگی بود هس پیش از ایتن گمتا  مت مغو  در این ناحیس، وسیع

اغراق در روایت موین ، تصایح این روایت با تکیتس بتر روایتت بتس دیگتر مورختا  ماننتد 

هتا تتداوم حضتور هتای مغرافیتای  و هتیاتسهتای مالت ، هتتا رشیداتدین، اسناد تتاریخ

 دهند این ناحیس نشا  م  اسماعیلیا  را در

بس عنوا  ی  مناع خراسان  علیس اسماعیلیا ، این دالیل تأیید  گصرخح شرهرخدر هتا  

دهد اتمو  مرهگ دعو  اسماعیلیا  بتود و وموهتا  نقتدی شود و بس روشن  نشا  م م 

شتاس استماعیلیا   ةاز مانب ادبیا  دعو گصرخحشد  روایت اسماعیلیا  بس آ  ما فرستاده م 

دهد هس مال اقامت امتام استالم شود و با شواهد معناداری نشا  م قاره هند نیگ تأیید م 

شود هس شاید ناحیتس منتوب  دریتای شاه، اتمو  بود  با تومس بس آ ، این واقعیت آشکار م 

خگر هر از گاه  نقش خود را در مقام مرهگ فرقس اسماعیل  بس مد  بیش از ی  قر  بعتد 

 و  ادامس داد  گوی  عقا  باز گشتس بود از تهام  مغ

 

 اصالح روایت عطاملک جوینی

 بار این فامعس ساب شتدای برمستس در تاریخ اسالم بود  ابعاد مصیاتحملس مغو ، واقعس

 ابتن اثیتر هتس شتاهد 7بینت  هننتد اتوقوع مها  را پیشمورخا  معاصر آ ، پایا  قریب تا

 هند:را درباره فتوحا  مغو ، این گونس آغاز م های مغو  بود گگارش خود گریویرا 

کارد؛  زخارا  ن را باایرر چند سرل بود که از ذکر اخن حردثه خودداری ما 

گذاشتم و پاری دخشار را داگاتم، لذا در اخن راه خک پری را بیش م هولنرک م 

 خر چه کا  براخش  سرن است سوگنرمه اسام؛ و ماالمین را  .کاید؛پس م 

رش مردر؛ مرا گزاده بود و خر پیش از وقوع اخن حردثاه مارده باود؛ و بنوخاد؟ ک
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-ما  به هر حرل گروه  از دوسترن مارا تااوخ  .شدچیزی بود که فراموش م 

شنرختم، بعد دخد؛ کردگد که اخن روخداد را بنوخایم چون من بمواسطه  ن را م 

رگاد چناین حردثاه گوخیم اخن کرر در برداگنوشتن  ن سودی گدارد. از اخن رو م 

عظیم و مصیبت بزرگ  گیز هات که همه مرد؛ به وخژه مالمرگرن را در بر گرفت 

گفت: هارن از زمرگ  که پروردگرر بار را خل  کرد تر اماروز ای م اگر گوخنده

ای که برتر از اخن خر گزدخاک به چنین بمخ  گرفترر گاده بود. در توارخ ، حردثه

 8شود.گم  به اخن روخداد برشد، دخده

هند این ی  اتفاق ناتود هتس بس شکل  قانع هننده، استدال  م  (Morgan)مورگا  

دانتد  او بتس ختود مت  تررخ  هارگشااریموین  فتح اتمو  بس دست مغوال  را نقطس اوج 

توانستت نتابودی هت  هیشتا  ختود را بتس دستت عنوا  ی  مسلما  سن  متعصب نمت 

وانیش در خدمت آنهتا بتود بستتاید  بنتابراین بستیار بتا مخدوما  هافر خود هس از دورا  م

 9های  درخشا  بیابد ها رگسهرد هس در البس الی اعما  مغو احتیاژ تالش م 

ق تتا دیویتد 5431-5438م/5880نویسندگا  زیادی از زما  دسو  در اوایل دهس 

از  در این دورا ، موین  را بس شد  بتس ستاب تملتق بتیش (David Ayalon)آیاتو  

انگیتگ اند و او را بس عنوا  فردی، نتوهر صتفت و حتت  نفتر اندازۀ مغوال  سرزنش هرده

 Edward Granville)در ایتن میتا ، ادوارد گرانویتل بتراو   10انتد شتماتت هترده

Browne) هند هس شرایط، موین  را وادار تر است و خاطر نشا  م ای با گذشتتا اندازه

 11هس از سر بداقاات  در خدمتشا  بود مؤدبانس یاد هند های  هرده بود تا از وحش 

تومه  ترین چیگی هس در هتا  موین  درباره فتوحا  مغو  از قل  افتاده است،ب مه 

در بیا  این واقعیت است هس مغوال  بغداد را غار  هردند و آخترین خلیفتس عااست  را بتس 

هتا تتا ستر حتد مترا یچیدنتد و فیتلاحترام  در قات  پقتل رساندند و او را در نهایت ب 

تگدماتش هردند  با این ومود در این هتا  بس ستقوژ دوتتت هوچت  استماعیلیا  نتگاری 

موین ، خود فتتح نامتس یتا  گیرد شود و نقطس اوج گگارش قرار م اهمیت زیادی داده م 

13ای بس مناسات این پیروزی نوشت اعالمیس

12
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س آیا مخدوما  موین  بس اندازۀ وی از استماعیلیا  با این همس، ما باید از خود بپرسی  ه

هتای  ومتود دارد رسد  نمونتسبیگار بودند  در واقع، نگرش هالهو گاه  دو پهلو بس نهر م 

هرد و نستات بتس او تطت  و مااتت ابتراز هس زمان  او با امام اسماعیل  با احترام رفتار م 

موین  بس هما  دالیلت  هتس بتدبخت   14داد قیمت  بس او م نمود و حت  هدایای گرا م 

دهتد در هنگتام پیتروزی مغتوال  بتر مها  اسالم سن  را تا این حد ه  اهمیت ملوه م 

 هند:و تأهید م هرده اسماعیلیا  شادی 

بنین و بنرت و اخوان و اخوات و هر کس که از تخم او خعنا   خارخن امار؛ 

 15ر گاردگد.اسمرعیل  الموت، رکن الدخن خورشره بود بر  تش فن

 هند:او پیروزمندانس در پایا  داستانش اعالم م 

او و متعلقرن او را در زخر لشد خرد کرده بر شمایر گذراگیدگد و از او و گال 

او اثری گمرگد و او و خوخارن و اقرباری او در زبارن سا ری شادگد و در هاارن 

 16خبری.

ن  وارد شد و برای مثتا  از تردید چندان  ومود ندارد هس بر اسماعیلیا  ضربا  سهمگی

شتود هتس خراستا  از زنتا  و هودهتا  استیر مشتخ  مت  تررخ  طبرسترنطریق هتا  

 17شدند وت  این نابودی هامل ناود اسماعیل  پر شده بود هس بس عنوا  برده فروختس م 

هند هس دل گردهوه توانست تات شرایط مااصره شتدید، بتس رشید اتدین، ما را آگاه م 

م بتیش 5410ق/663یا  بس مد  بیست سا  مقاومت هند و سرانجام در ستا  طور تقر

در هما  سا ، سوء قصدی بتس متا   18از ی  دهس پس از تسلی  شد  اتمو  سقوژ هرد 

ها نسات داده شد  در حات  هس او یت  دهتس قاتل، عطامل  موین  انجام شد هس بس نگاری

دهتد هتس نتانرا  معاصتر، قضیس نشا  م  درباره نابودی هامل اسماعیلیا  نوشتس بود  این

هردند هس باید بس حسا  آورده شوند و بس هیچ ومس از ریشتس اسماعیلیا  را نیروی  تلق  م 

19هن شد  آنها بس دست مغوال  مطمتن ناودند 
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دهنتد هتس م( و فصیا  خواف  گتگارش مت 5943ق/110حمداهلل مستوف  )متوف  

ز اسماعیلیا  بس رهاری پسر خورشاه ملقتب بتس نتو انده  پس از سقوژ گردهوه، گروه  ا

تسلط بر دل بتس  20ق، دوباره اتمو  را تصرف هنند 614دوتت یا ابودوتت توانستند در سا  

دست پسر امام رهن اتدین خورشاه با همراه  یکت  از نوادگتا  خوارزمشتاهیا ، رابینتو را 

 واداشت انهار هند:

گر پرخارن گفاوذ ق، گارن456ر سرل اعتقرد بر اخن است که سقوط دژالموت د

-گما  اسمرعیلیرن در گیمن است امر اخن اشتبره  بزرگ است خر وخراگ  الموت

اگد تمار؛ و کمارل باوده ای که گوخاندگرن اخراگ  گزارش دادهتواگد به  ن درهه

 21 برشد و خر اخن که برزسرزی شده است.

شاود تار ساخنرن  اخن واقعه که پار خوارزماره در  ن حضور دارد سبب م

اش را هوخن  دربرره اخن که مغوالن همه خرگدان او و حت  کودکرن داخل گاواره

 کاته بودگد پذخرفته گاود.
 

 در سایه ایلخانان و پس از آن

مدت  بعد دلهای اسماعیل  بس دست آباقاختا ، پستر ارشتد هالهوختا  و وارج تتاج و 

مغتوال  بترای حکومتت هترد  در  22 تخت ایلخانا  از پسر خورشاه باز پس گرفتتس شتد 

گیال  نماندند و آ  ما هرگگ بس طور هامل بس وسیلس آنها فتح نشد و تا زما  اوتجایتوختا  

 23 م( بس خاطر دست نیافتن  بودنش در آرامش باق  ماند  5954ق/  156)متوف  

های نخستین دوره مغو  بتس نتدر  بتس ایتن منطقتس نامسشود هس در وقایعمشاهده م 

ها توانستند دوباره، نوع  خودمختتاری در رسد نگاریبنابراین بس نهر م  24شاره شده است ا

های دیگری بس شکل نستاتا  مستتقل  در نتواح  دیل  بس دست آورند، هما  گونس هس گروه

هردند  وضعیت استتقال  نستا  در گتیال  ادامتس داشتت تتا ایتن هتس مجاور حکومت م 
از امرای گیال  و تسلط بر ابریش  ناحیس شد و سپاه ختود را در اوتجایتو ماتاج اخذ ماتیا  

 تهام  او بس دیل  همراه با غار  و هشتار بتود  25 م بس آ  ما برد 5901/ ه 106سا  
26
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هتا را بتس های ناحیس پناه بگیرند و مغوال  زنا  و بچتسبیشتر دیلمیا  گریختند تا در منگل

  27 اسار  گرفتند 

 گوید: باره م طرفس ناود، حافظ ابرو در این پیروزی اوتجایتو ی 

 28 هنگ سخت  درگرفت و دو طرف متحمل تلفرت سنشین شدگد.

ۀ مال  بس نتام شتیرو هتس هتویتش مشتخ  نیستت امتا تمترد و منطقتس سرهرد ی 

دهد در مقابل تهام  اوتجایتو مقاومت هترد اسماعیل  بودنش را نشا  م  احتما فعاتیتش، 

ار و بنس مغوال  را هس بس خاطر صعوبت سرزمین متوق  شده بود غتار  و توانست هاروا  ب

   29 هند 

حت  اگر مغوال  موفق شده باشند هس بعد از این تشکرهش ، مختصر نفوذی در منطقس 

م(،  5991ق/  191آورد بایتد پتس از مترا ابوستعید )متتوف  بس دست آورند، این دست

  از بین رفتس باشد  بس این ترتیب هیچ قتدر  مانشین اوتجایتو و آخرین ایلخا  بگرا مغو

منتدی در منطقتس ومتود نداشتت و ایتن بایتد شترایط  بترای مرهگی یا حکومتت قتدر 

هتای پیشتین، قتدری بازماندگا  اسماعیلیا  فراه  هرده باشد هتس پتس از تطمتا  دهتس

 بیاسایند 

اره ختودش را رسد در این دورۀ آرامش، فرقۀ استماعیل  توانستتس باشتد دوبتبس نهر م 

ده  هند و در مد  چند دهس، تعتدادی از دشتمنانش را از بتین باترد ماننتد ملت  سازما 

 30م هشتس شد  5918ق/  181بیستو ، ی  حاه  مال  در طاتقا  هس در سا  

علت  رغتت  دشتمن  آشتتکار و انتقتتاد تصتنع  و تنتتد نهیراتتتدین مرعشت  نستتات بتتس 

س هنی ؛ چو  او تنها مناع عمدۀ درباره استماعیلیا  های او تکیاسماعیلیا ، ناچاری  بس گفتس

ختود را تررخ  گیمن و دخلماترن دیل  در این زما  است  این نویسنده ی  فصل هامل از 

دهد امتا فصل  هس مکرر بس آ  ارماع م بس تاریخ و عقاید اسماعیلیا  اختصاص داده است  

  در حقیقت تومس این نویستنده هتس متأسفانس در تنها نسخۀ خطّ  مومود هتا  ومود ندارد

هترد شتاهدی بتر حضتور دائمت  دو قر  بعد از ویران  اتمو  بس دست مغوال  زندگ  م 

31فرقس اسماعیل  و نفوذ آنها در ناحیس است 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

، شماره مسلسل 5935شماره سوم، پايیز  دهم،سیزسال         

15 

 

 

 

 

 

559 

   

م، تمتام دیلمتا  یت  بتار دیگتر، تاتت  5968ق/  110رسد هس تا سا  بس نهر م 

اتدین از خانواده هوشیج  اداره شده استت  حکومت اسماعیلیا  درآمده و بس وسیلس هیاسی 

هتای استماعیل  بودنتد بتس نهتر ها و رهارانشا  مشکوک بس داشتن گرایشاگر چس دیلم 

رسد هس آ  را آشکارا اعالم هرده باشند  این فرمانروا هس از اقامتگتاهش در مرمکتوت  نم 

عل  هیا بن امیتر مالطت  ای خصمانس از فرمانروای زیدی مجاور، سید راند، نامسفرما  م 

-هیاستی  را سرزنش هترد و از« مالحده اسماعیل »دریافت هرد  او در نامۀ خود بس شد  

اتدین خواست، قلمروی خویش را از دست اسماعیلیا  منفور نجتا  داد  رهاتر استماعیلیا  

 با عصاانیت بس حامل نامس موا  داد و مذهب خانواده خویش را این چنین معرف  هرد:

ان مر دخن محمد علیه الام؛ داشتند و معتقد و پیرو سردات اسمعیل بان پدر

داگید و مذهب هعفر بودگد و کا  را حد  ن گبود که بر مر اخن حکم کند. شمر م 

خود و مر بر مذهب خودخم و تعرف  که فیمربین مر هرری بود بر  ن عمل خواهیم 

 32 گمود و مثل هذا.

واداشت تا سربازا  خود را برای نارد آماده هند  هنگتام  این پاسخ گگنده، عل  هیاء را  

اش را آماده هترد و دو ستپاه در اتدین، خار حملس را شنید فوری سربازا  دیلم هس هیاسی 

اتتدین در ناترد شکستت رو شدند  ستربازا  هیاستی م با ه  روبس 5911ق/  113سا  

  هیاء بس سرعت دست بس هار شتد خوردند و پیشوای اسماعیل  مجاور بس فرار شد  سید عل

 33«بودنتدبس رفع و دفع طریق اتااد و فساد هس چند ستا  اهتات  آ  دیتار بتر آ  مت »تا 

 بپردازد  

گوید، اسماعیل  گری بس تازگ  بس وسیلس متردم آ  ناحیتس اگر آ  گونس هس مرعش  م 

شتد  انجام مت های  است هس برای تغییر مذهب پذیرفتس شده بود، این نشا  دهنده تالش
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تتر استت هتس های سنت  اسماعیل  آ  ناحیس، شتاید ماتمتلبس هر حا  با تومس بس هانو 

های زیرزمین  روی آوردنتد شرایط بس شد  دشوار، اسماعیلیا  را وادار هرده بود بس فعاتیت

شتد در ابتراز ای هس از سوی ی  حاه  اسماعیل  مهیا مت و فقط در فضای همتر خصمانس

 شدند ع  خود مسور م هویت واق

اتدین پرداخت و در نهایتت او بس هر حا ، امیرعل ، نایب مدید عل  هیا بس تعقیب سی 

مدت  بعد درنگ برای عل  هیا ارسا  شد  را دستگیر نمود و سر از تنش مدا هرد  سر او ب 

وین ده  دباج بهتادر نتام ، دوبتاره در قتگاعضای خانواده هوشیج  و پیروانشا  بس فرما 

ده  شدند  آنها موفق شدند هس انتقام خود را بگیرند و امیرعل  را بکشتند  پتس از سازما 

 ما بس دیل  هجوم آورند آ ، اسماعیلیا  زیادی در قگوین پناه گرفتند تا از آ 

م خوامس احمد، فرمانده سپاها  سید علت  هیتا در اشتکور و  5918ق/  185در سا  

از قگوین بیرو  راند  خانوادۀ هوشیج  بس سلطانیس گریختند تا بتس رودبار، این پناهندگا  را 

 34ما ساما  یافتس بودنتد، ملاتق شتوند بعض  از ه  هیشا  خود هس از مانب تیمور در آ 

را و انده  بعد استماعیلیا  انتدما  را  35سپاهیا  تیمور ی  دهس بعد، اسماعیلیا  مازندرا 

 36قتل عام هردند 

هایش بترای تا از حمایت نیروهای خداوند مامد در مریا  تالشعل  هیاء تالش هرد 

دهد او سفیری فرستتاد هس مرعش  اطالع م  تسلط بر ناحیس بهره بگیرد  بنابراین آ  گونس

در توبس و انابتت بتس حضتر  اهلل تعتات  گشتاده »هرد هس حامل این پیام بود هس اعالم م 

بیترو  « از اعتقاد فاسد مدّ و آباء خود»ام و رهیاب  بدا  از آ  طریق است هس ام 37«است

 بیاید  این پیام چنین ادامس یافتس است:

و دخلماترن را مرد؛ شمر چند سرل حکومت کردگد امر به سبب افراط فا  به 

شوم  الحرد و اعتقرد بد، دخدگد  گچه دخدگد )ظارهرا  اشارره اسات باه فروپرشا  

گزد اربرب دخن و اصاحرب خقاین  قدرت سیرس  اسمرعیلیرن( اگر از  ن طرخ  که

مطعون است برز ئ  و به لبرس اخمرن و اخقرن محل  و مازخن گاردی و گصایحت 
مر را قبول گمرئ  شفقت و مرحمت در شأن تو گموده، والخت دخلمااترن  مشفقانۀ

 خد.را هات شمر ماتخلص گرداگیده م 
38
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ا  راه  بتس ستوی والیتت اندازه تصنع ، خداوند مامد را واداشت با شتب  این روایت

الهیجا  باز هند  مای  هس عل  هیا از آ  ما از او درخواست هم  هرده بود تا بر هیامل  

هگار اسا  از اشکور غلاس هند؛ زیرا با ومود بیعت پیشین امداد هیامل  نستات بتس آ  هیتا 

د  طاتق اهنو  رابطس آنها بس ه  خورده بود  این امر دتیتل واقعت  نخستتین متراودۀ او بتو

روایت مرعش ، سید عل  هیا، خداوند مامتد را واداشتت اعتقتادا  امتدادش را در حضتور 

 39علما، روحانیو  و قضا  آ  دیار انکار هند 

هتای ق در ناردی عهی ، نیروهای هیامل  در نتیجس تتالش 116پس از آ  در سا  

د و هیامل  فترار توأما  خداوند مامد و سید مهدی هیا برادر سید عل  هیا شکست خوردن

سپس سید عل  هیا هس بس خداوند مامتد قتو  داده بتود در  40هرد و در اتمو  پناه گرفت 

هایش، دیلما  را بس او واگذار هند بس او خیانت هرد و ایتن ناحیتس را بتس بترادر عوض هم 

 41خود، مهدی هیا سپرد 

اتمو  رفتت  خداوند مامد هس متومس شد فریب خورده است، شب هنگام و مخفیانس بس

و آ  ما با هیامل  شکست خورده، متاد شد  در عوض، هیامل  قو  داد هس اگر امتام، او 

شود  آ  گونس هتس مرعشت  را در بازپس گرفتن اشکور هم  هند اتمو  بس امام سپرده م 

هند، اسماعیلیا  اتمو  و تمسر بس ماو دید  خداوند، اطراف او ممع شتدند و روایت م 

یامل  پیوستند  طرفین در اشکور با ه  تالق  هردنتد و نیروهتای ائتالفت ، بس سپاهیا  ه

هتای ستپاه او ها و زخم تلفا  سنگین  بر سپاهیا  گیالن  سید مهدی وارد هردند  هشتس

   42بس دو هگار نفر رسید و افراد بسیاری بس اسار  اسماعیلیا  درآمدند 

-5916ق/  116-111اویتس ) سید مهدی هیا بس اسار  درآمد و بس دربار ستلطا 

م( حاه  مالیری آذربایجا ، عراق و هردستا  فرستاده شد هس خانتدا  او یکت  از 5914

ای از مانب هیامل  بس همراه او گسیل شد هس نامس 43وارثا  ایلخانا  مغو  در ایرا  بودند 
 در آ  آمده است: 

ن و عراق را گروه  از رافضیرن بر سید مادی کیرء هم گر؛ شدگد تر دخلماتر

تصرف کنند و به اخن دلیل سید مادی به دربرر )سلطرن اوخس( فرسترده شد.
44
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مهدی هیا برای ی  سا  و نی  در زندا  باق  ماند  عجیب این بود هس در ایتن متد ، 

اتتدین آملت ، یکت  از برادرش هیچ تالش  برای آزادی او انجام نداد و فقط با وساطت تاج

-تتاج 45ها و هدایای بسیار، مهدی هیا آزاد شد   و تقدی  تافسسادا  حسن  زیدی تیمجا

فقط توضیح داد هس هیامل  با اسماعیلیا  اتمتو   هنگام درخواست از سلطا  اویس، اتدین

رستد ستلطا  اویتس بتس ختوب  از حضتور دست بتود  بتس نهتر مت  )مالحده اتمو ( ه 

س توضیاا  بیشتتری نیتاز نداشتتس اسماعیلیا  در دیلما  در این دورا  آگاه بوده است و ب

 است  

عل  هیا انده  بعد از این هس برادرش آزاد شد، هوشید تا بار دیگر هیامل  را از اشتکور 

های بعدی شکست خورد و بس اتمتو  گریختت وتت  چتو  بیرو  هند  هیامل  در منازعس

پناهنتده شتد   خواست هس با او هیچ ارتااط  داشتس باشد بس تیمتورخداوند مامد، دیگر نم 

در همین بین، سپاهیا  عل  هیا هس هیاملت  را تتا اتمتو  تعقیتب هترده بودنتد، تصتمی  

گرفتند آ  دل را مااصره هنند  خداوند مامد از تسلی  شد  خودداری هرد وت  بتا تالیتل 

رفتن ذخایرش ناچار شد دل را تسلی  هند سرانجام بس او امتا  داده شتد و امتازه یافتت بتس 

 46اتح ترک، تیمور برود اردوگاه ف

ای درباره تاان  هیامل  و امام اسماعیل  بس تیمور نوشتت و از او خواستت عل  هیا نامس

هس اقدام درست  انجام دهد  تیمور بس ماو دریافت این نامس، هیامل  را بس ساوه فرستتاد 

زمتا  او؛  نویسد هس نوادگا  امام تتاو خداوند مامد را در سلطانیس زندان  هرد  مرعش  م 

 47یعن  تا اواخر قر  پانگده  میالدی در سلطانیس اقامت داشتند 

م بس هیامل  هگار اسا  فرصت  داد هس از ساوه 5983ق/135مرا عل  هیا در سا  

ما او از اهات  مال برای بازپس گرفتن اتمو  و تمسر از ستادا  آ  بس دیلما  برگردد  آ 

هیامال  اتدین هس مای او را گرفت هشتس شتد   وت  بس دست نوۀ خود، هیا هم  گرفت 

ها بس خداوند مامد فرصت داد تا شود هس دیلمیا  از او نفر  داشتند  این آشفتگ گفتس م 

دوباره در منطقس ناهر شود و اسماعیلیا  منطقس هس در اتمو  سکونت داشتتند دل را بتس او 

بیستو ، یکت  از حکتام گاوبتاره  دادند وت  دل خیل  زود، دوباره بس دست مل  هیامرج بن

رستمدار افتاد 

48
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م( درآمتد  ایتن 5446ق/843بعدها دل بس تصرف پسر عل  هیا، رضت  هیتا )متتوف  

م، بس چنتا  قتتل عتامل  در دیلت  پرداختت هتس بتس گفتتۀ 5456ق/853حاه  در سا  

ها سرخ شتد مرعش ، آ  رودخانۀ سفیدرود با خو  هشتس

50

در میتا  هستان  هتس هشتتس  

د، بسیاری از رهارا  اسماعیلیا  مانند بعض  از نوادگا  امام اسماعیل ، خداوند متال  شدن

رسد هس حت  این قتل عامتل وحشتتناک اتدین مامد قرار داشتند  با ومود این، بس نهر م 

 های اسماعیلیا  در ناحیس پایا  نداد ه  بس طور هامل بس فعاتیت

امام اسماعیل ، منطقس را بس مقصد انتدما  ممکن است چنین بس نهر رسد هس آ  زما  

ای دربتاره فعاتیتت دائمت  استماعیلیا  ترک هرده است اما در آ  ما استناد ستنگ نوشتتس

م(، 5694ق/5044)تتأتی   تاررخ  مرزگادرانمنطقس ومود دارد  مالشیخ عل  گیالن  در 

گده  متیالدی؛ های اسماعیلیا  در ناحیس گیال  را تا پایا  قر  ده  قمتری / شتانفعاتیت

تر اشاره هردی  هس مل  هیامرج بتن بیستتو  دهد  پیشیعن  در دوره صفویس گگارش م 

یک  از حکام گاوباره رستمدار، اتمو  را از دست خداوند مامد بیترو  آورد  هنگتام  هتس 

م مترد، قلمتروی وی بتین دو پسترش هتاوس و 5419ق/811مل  هیتامرج در ستا  

 راند نور و اسکندر در هجور فرما  م اسکندر تقسی  شد  هاوس در 

م سلطا  مامد بن مهانگیر اسماعیل  نگاری متای پتدرش را 5165ق/311در سا  

هنتد در رهاری شاخس اسکندری گرفت  گیالن  بیگاری خود را نسات بس این حاه  ابراز م 

دهد هس او نگد رعایای خود فوق اتعتاده مااتو  بتود  ستلطا  بتا همت  وت  گگارش م 

گرش توانست مذهب خود را در سراستر رستتمدار گستترش دهتد و ستلطس عایای ستایشر
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خود را بر نور و دیگر نواح  مازندرا  حت  تا ساری برقرار هند  پسر ارشدش، مهانگیر نیتگ 

 های مذها  وی را ادامس داد م گرفت، سیاست5183ق/338هس مای او را در سا  

ست برای مدت  طوالن  از سلطس صفویس در اما  توانبس هر حا  ناحیس منوب  خگر نم 

م مطیتع 5135ق/5000بماند  بعد از این هس شاه عااس او  بیشتتر منطقتس را در ستا  

هرد  مهانگیر با شتا  بس دربار او رفت و انده  بعد از ایتن هتس بتس رستتمدار برگشتت بتس 

اده شتد هتس در آ  ده  وهیل شاه دستگیر گردید و بس قگوین فرستوسیلس سپاه  بس فرما 

 51م اعدام شد 5131ق/5066ما در سا  

های سیاس  استماعیلیا  در منطقتس اخاتاری ارائتس این آخرین باری است هس از فعاتیت

شود  با این ومود، برخ  شایعا  ه  رنگ از احتما  اقامت دائمت  فرقتس استماعیل  در م 

مس او  قر  هفده  متیالدی / این ناحیس در شعر شاعر اسماعیل ، خاه  خراسان  هس در نی

شود هس اشاره بس دیتار اتمترز و مازنتدرا  یازده  هجری در اوج اعتاار بوده است یافت م 

گری در ناحیس منوب  دریای خگر های اسماعیل گر آخرین نشانساین تنها اشاره بیا  52دارد 

 است 

هتای عیل  فعاتیتتبعد از تسلی  شد  اتمو  در برابر مغوال ، در حات  هس فرقتس استما

هترد خود را در ناحیس برای مدت  طوالن  ادامس داد و هر از گاه  بس طور ضعیف  تالش م 

های مکرر منجر بس ناپدید شد  این فرقس بداقاات  53دوباره تسلط خود را بر دل تاکی  هند 

ده  همۀ دلهای  هس تاتت ستلطۀ استماعیلیا  بودنتد بتس در منطقس شد  در نهایت فرما 

-مت  ست امرای آ  هیا افتاد هس تا زما  فتوحا  صفویس از آنها بس عنوا  زندا  استتفادهد

 54هردند 
 

 روایت نصایح شاهرخ

 یتاگصارخح الملاوک ترین مناع درباره اسماعیلیا  قهستا  بعد از حملۀ مغو  هتا  مه 

تأتی  ی  نویسنده قترو  چهتارده  و پتانگده  متیالدی / هشتت  و نهت   گصرخح شرهرخ

هجری و دشمن سرسخت اسماعیلیا  بس نام مال  اتدین قاین ، ساهن هرا  استت  یت  
نسخس از این هتا  در وین است هس تاهنو  منتشر نشده و ماتوای آ  درباره استماعیلیا  

55های موزف و ا  هامر پورگشتا  و دتیا هورتگ قابل دسترس است فقط از طریق نوشتس
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م( 5991ق/191را، ابوسعید بهتادر ختا  )متتوف  رسد آخرین ایلخا  بگبس نهر م 

بنتد های منوب  دریای خگر بس اصو  متذها  استماعیل  پتاینگرا  بود هس بیشتر والیت

گام با شاه عل  سجستان ، ماتش  قهستا ، هیتتت  ق، ه 158مانده باشند  وی در سا  

لتس امترا درآورنتد  در بس آ  ناحیس فرستاد تا تغییر مذها  همگان  بس اسالم سن  را بس مرح

قترار داشتت  فتردی بتس نتام شتیخ  گصارخح شارهرخرأس این هیتت، پدر بتگرا نوستنده 

 عماداتدین بخارای ، فقیه  برمستس هس پس از ویرا  شد  بخارا بس قهستا  گریختس بود 

عماداتدین را دو پسرش حسام اتدین و نج  اتدین مامد و پتن  عتات  دیگتر همراهت  

این مأموریت بس وسیلس پدر نویسنده، نجت  اتتدین بترای وی نقتل شتد   هردند  مگئیا م 

هتای ایتن هند  تتالشهس  هس حضورش در این مأموریت، این سند را خیل  با ارزش م 

 شد مایگاه اصل  اسماعیلیا  است هیتت، بیشتر متومس منطقس قاین بود هس گفتس م 

شتد؛ زیترا هنگتام  هتس ستلطا  های این گروه مثمر ثمر واقتع رسد تالشبس نهر م 

م( چندین دهس بعتد، مالتت  5441ت5401ق/810ت801شاهرخ، پسر و مانشین تیمور )

گری بس منطقس فرستاد، او متومس شتد هتس تستنن پتیش از را برای پایا  داد  بس اسماعیل 

شد علمای آ  ما، سنیا  متعصا  بودند هس اگتر این در آ  ما، ما باز هرده است  گفتس م 

شدند  با این ومود در حات  هتس بتس دادند بس رفو و اتااد مته  م ده  ضع  نشا  م ان

رسد اربابا  منابذ و شاید بعضت  از اربابتا  ستیاوها  ستن  بودنتد، بقیتۀ اربابتا  نهر م 

 گری مته  بودند قهستا  بس اسماعیل 

مانتده اق های نویسنده، بس استثنای بیشتتر امترای طتاس و زیرهتوه، بتبر اساس گفتس

امرای قهستا  بس رفو و اتااد و بس عاار  دیگر بس مذهب اسماعیل  مایل بودند  مالتت  

نویسد هس فرعا ، تیجرار، مخگفا و ساعر از ننگ اسماعیل  در اما  بودنتد  با خوشاات  م 

ترین مطلب برای هدف ما این است هس از نهر نویستنده بعضت  از استماعیلیا  قابل تومس

گوید هس هس، مالت  م تر اینرا رهن اتدین خورشاه بس اتمو  بازگشتند  وت  مه بعد از م

فرستتادند  دتیلت  بترای در زما  او نیگ اسماعیلیا  قهستا ، وموها  خود را بس اتمو  م 

این شیوۀ هار، مگء ومود دائم  سازما  دعو  و شاید ه  اقامت امتام در آ  ناحیتس ومتود 

بل اعتماد است؛ چو  تاقیقتا  او بستیار هامتل استت  او در متد  ندارد  روایت مالت  قا

هیجده ماه
56
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 ماموریت خود، طو  و عرض قهستا  را پیمود  
 

 های ادبیات دعوت شبه قاره هندروایت

-گتاه چتسهای دائم  اسماعیلیا  در ناحیس اتمتو  در قاتتب آ اسناد بیشتری از فعاتیت

رسد؛ یعن  آ  منابع  هس قصد آشکاری د بس ما م نامنم « ناخواستس»گاه  منابع تاریخ  

توانند در خدمت هدف  مربوژ بس تاریخ بتس هتار آینتد  بتس اند اما م برای ثات تاریخ نداشتس

های  با اهتمام آشکار تاریخ  ومود ندارند و بتا نتابودی دوتتت خصوص ماهای  هس نوشتس

های ادبت  در میتا  ها، فعاتیتمغو اسماعیل  در اتمو  و ویران  سرزمین ایرا  بس وسیلس 

رفت، با ومتود ستنت اسماعیلیا  با مشکل موامس شد  آ  گونس هس در این شرایط انتهار م 

هتای های فاطمیا  و اتمو ، هیچ وقایع نگاری مکتوب  درباره فعاتیتنگاری در دورهتاریخ

ثاتا  نوشتتس شتده عضای این فرقس در این دورۀ بت اسماعیلیا  ومود ندارد هس بس وسیلس ا

 57باشد 

در حات  هس تهام  مغو  بس ایرا  همراه با قتل و غار  بود، شاس قارۀ هنتد بتس میتگا  

رو شواهدی در ادبیا  استماعیلیا  شتاس قتاره زیادی از غار  و ویران  در اما  ماند  از این

گیرترین آنها بترای هتدف متا، یابی   چش های دعو  در آ  ناحیس م درباره تداوم فعاتیت

با این ومود، تاهنو  هیچ مطاتعس هامل  درباره انتقا  متنت   58ارتااژ دائم  با اتمو  است 

این ادبیا  هس بس گنا  مشهور است انجام نشده است  گنا  از ی  واله سنستکریت منشتأ 

دهتد، ام نشتا  مت است  هما  گونس هس ایتن نت (gnosis)گیرد و بس معنای معرفت م 

ای اخالق ، اساطیری و مضامین مایسموضوع اصل  این مجموعس، اغلب رمگگونس و با درو 

 تمثیل  است 

های تاریخ  در حات  ومود دارند در بعض  مواقع ممکن است بتس طتور نمتادین ارماع

ریخ  گاه  منجر بس سهوهای تااند هس گاهفه  شوند  بس عالوه، برخ  از متو  آسیب دیده

توانی  مطمتن باشی  هس دست ه ، تعدادی از متون  هس بتس قتر  شتانگده  شود اما م م 

59اند گردند تا روزگار فعل  باق  ماندهمیالدی / ده  هجری بر م 
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ترین متتن هتس قدیم  

شتتتتود، تتتتتاریخ در یتتتت  مجموعتتتتس )هلکستتتتیو ( ستتتتازمان  نگهتتتتداری متتتت 

تن این عوامل، ادبیا  اسماعیل  شتاس با در نهر گرف 60ق را دارد 5543ت5548م/5196

 هند ترین دورۀ تاریخ را حفظ م قاره هند، خاطرا  پرابهام

مند اسماعیل ، پیرشمس اتتدین موتتتا  هتس بتس قتر  ستیگده  آرامگاه باستان  دانش

گردد، از حضور مامعتس استماعیلیا  در ایتن ناحیتس در زمتا  میالدی / هفت  هجری برم 

و در منتابع بعتدی غیتر  هارگینارنهای سنت  هتس در روایت 61هند حملس مغو  حکایت م 

اسماعیل  حفظ شده است، بر آنند هس پسر و نوه پیر شمس اتتدین؛ یعنت  پیرنصتیراتدین و 

پیرشمس اتدین )یا صاحب اتتدین، آ  گونتس هتس از نتامش پیداستت( بتس ترتیتب رهاتری 

دی/ هفتت  هجتری تتا میانتس قتر  اسماعیلیا  را در شاس قاره از اواخر قر  سیگده  متیال

چنتا  هنند هس هت ها تأهید م روایت 62چهارده  میالدی/ هشت  هجری بر عهده داشتند 

های تالیغت  بتس صتور  شد و فعاتیتوموها  مذها  در این قر  بس امام تاویل داده م 

 63گردید مخفیانس امرا م 

تری برای اعتماد بس د، دتیل قویها درباره روند هار ومود دارمگئیات  هس در این گگارش

آوری شتده بترای ها آمده است هس بیست درصتد از مالتج ممتعاین گواه  است  در روایت

شتد هتس بتر استفاده مال  بود در حات  هس هشتاد درصد باق  مانده برای امام فرستاده م 

پتیش از دهد هس اساس گگارش گنا  در دلی بس نام مور اقامت داشت  موزمان  اطالع م 

 64حملس مغو ، اسماعیلیا  هفتاد دل در قهستا  و س  دل در ناحیس اتمو  در اختیار داشتتند 

ه  چنین نویسنده اسماعیل  قر  شانگده  میالدی / ده  هجری، مامدرضا بن ستلطا  

هتای مختلت  حسین، معروف بس خیرخواه هرات  بس آمد و شد بگرگا  استماعیل  از مکتا 

هند د  امام و تقدی  وموها  مذها  اشاره م مانند هند، برای دی
65
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گیر ادبیا  منسو  بس رهاری اسماعیلیا  هنتد در ایتن دوره، های چش یک  از وییگ 

گوینتد  صفا و سادگ  است هس با آ  از اقامت دائم  امام در دیل  یا دل اتمتو  ستخن مت 

ار داد  مریتدا  و سرودهای  منسو  بس پیر صاحب اتدین ومود دارد هس میتا  خطتا  قتر

ترین مطلب این است هس اتمو  یا دیل  در بتیش از دوازده امام در نوسا  است  قابل تومس

های منسو  بس پیر صتدراتدین، پستر و مانشتین شتها  اتتدین بیتا  شتده مورد از نوشتس

تات رهاری توانای این چهره برمستۀ قر  چهارده  میالدی / هشت  هجتری و  66است 

مامعۀ اسماعیل  شاس قارۀ هنتد، نتوع   67ین نویسنده اسماعیل  در این زما ،شاید پرهارتر

-نوزای  را تجربس هرد  او یک  از معاصرا  امام اسالم شاه بود هتس نتام او را بیشتتر نوشتتس

 68هند هایش بیا  م 

ارتااژ مال اقامت امام با دیل  بتس طتور هامتل در اشتعار منستو  بتس مانشتینا  پیتر 

شود و این در بیش از ششصد اثری هتس بتس آنهتا رمتوع شتده استت، ید م صدراتدین ناپد

-مت  های  هس پس از پیرصدراتدین زنتدگ منسو  بس شخصیت گینرگ مصداق دارد  هیچ 

 69هردند ومود ندارد هس از اتمو  یا دیل  بس عنوا  اقامتگاه فعل  امام اسماعیل  یاد هند 

رصدراتدین از اتمو  بس عنوا  اقامتگاه امامتا  ای بعد از پیاین واقعیت هس هیچ نویسنده

بایست مقر ختود را دهد هس در برخ  از مقاطع، اماما  اسماعیل  م هند، نشا  م یاد نم 

هتای های  هس از خواند  نوشتتسگیرترین واقعیتتغییر داده باشند  بس هرحا ، یک  از چش 

ی زیار  اقامتگاه امتام بتس اتمتو  شود، این است هس او خودش براپیرصدراتدین آشکار م 

 70رفتس است 
 

 گیرینتیجه

هتای شود هس حت  پس از حملۀ مغتو ، فعاتیتتبا بررس  شواهد، این مستلس آشکار م 

اسماعیلیا  در منو  ناحیس خگر ادامس یافت  عدم اشتارۀ متوین  بتس ویرانت  بغتداد و قتتل 

روایت خود درباره فتوحا  مغتو   خلیفس سن  و این هس او شکست اسماعیلیا  را نقطس اوج
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خواهتد ختدمت بگرگت  را هتس های سیاس  داشتس است  این مورخ م دهد، انگیگهقرار م 

بس مها  استالم هترد، بستتاید  او بتر غتار  و « دینمماعت ب »اربا  هافر او با نابودی 

ه هتا اشتارچپاو  بقیۀ مها  اسالم و بس خصوص نابود شد  خالفت سن  بس دست مغتو 

هتا در هند  بنابراین او مجاور بوده است با تأهید بر این هس ستلجوقیا  و ستایر دوتتتنم 

سرهوب  اسماعیلیا  ناهام مانده بودند درباره شرار  و اهمیت سیاس  این مماعتت اقلیتت 

زیاده گوی  هند  ه  چنین او ناچار بوده است درباره ابعاد شکست آنها اغراق گوی  نماید و 

-مت  زی تمام و هما  آنها تأهید هند؛ زیرا هر چیگی همتر از ی  نتابودی هامتلبر براندا

 توانست بس منگتس ی  ناهام  از مانب مخدوما  او تلق  شود 

هتای خودشتا  از آ  ما هس همۀ مورخا  ایران  بعدی از گواه  موین  بترای روایتت

دانتی  هتس یرفتنتد  امتا مت هتای او را پذگیریدرباره فرقۀ اسماعیل  استفاده هردند، نتیجس

م چنتدین بتار تتالش 5416ق/614اسماعیلیا  بعد از نخستین شکستت ختود در ستا  

هردند تا دوباره دل اتمو  را تسخیر هنند و بیشتر اوقا  ه  موفتق بودنتد  در نترف پتن  

سا  پس از سقوژ گردهوه، پسر امام رهن اتدین خورشاه موفق شد اسماعیلیا  را گتردآورد 

هتا متامتل ل  ایشا  را بازپس گیرد  با این ومود، ضربات  هس آنها از مانب مغو و دل اص

شدند قدر  آنها را بس طوری مدی متگتگ  هرده بود و این دل، دوبتاره بتس زودی از دستت 

 رفت 

رستد استماعیلیا  بتدو  اتاتس مغوال ، حضوری قوی در منطقس نداشتند و بس نهتر مت 

ق /  106هس اوتجایتو خا  با ارتش خود در ستا  ردند تا اینبما بس سر م مگاحمت در آ 

رود بعد از عگیمتت م وارد گیال  شد وت  این حملس نیگ هوتاه مد  بود  احتما  م 5901

این نیروها، دیل  و نواح  مجاور دوباره بس وضعیت نیمس مستقل ختود بازگشتتند و پتس از 

م، هتیچ قتدر  یتا 5991ق / 191مرا ابوسعید، آخرین ایلخا  بگرا مغتو  در ستا  

 مندی در ناحیس ومود نداشت حکومت مرهگی قدر 

های پیشین داد  در این زمتا ، این وضعیت بس اسماعیلیا  فرصت  پس از صدما  دهس
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شتد  نواح  هوهستان  عهی  بین عراق عج  و گیال  بس وسیلس حاهما  مستقل اداره مت  

ما ، بیشتتر ناحیتس بتس متذهب استماعیل  تعلتق گویند هس در این زهای معاصر م گگارش

م همتس دیلمتا ، تاتت اختیتار 5963تت5968ق / 110رسد تا ستا  داشت  بس نهر م 

فردی بس نام هیاسی  اتدین هوشیج  اسماعیل  درآمده است  با این حا ، او متذهب ختود 

یدعل  هیا آشکار نکرد تا این هس از سوی رقیا  زیدی بس نام سیدعل  هیا برانگیختس شد  س

 سلطۀ خود را بر ناحیس گسترش داد و رهار اسماعیل  را اخراج هرد 

با این ومود ساهنا  دیل ، رودبار، پادیگ، هوشیجا  و اشکور بر هتیش استماعیل  بتاق  

ماندند و بس امام  بس نام خداوند مامد وفادار بودند  خداونتد مامتد بتس طتور بغرنجت  در 

شد و توانست اتمو  را برای مدت  بس تصترف درآورد  های سیاس  منطقس درگیر هشمکش

در همین زما  فردی بس نام تاج اتدین آمل  توانست دربتاره استماعیلیا  اتمتو  )مالحتده 

م( حاه  مالیری صاات هنتد، 5914ت5916ق / 116ت111اتمو ( با سلطا  اویس )

؛ زیرا دربار تاریتگ هس ناچار باشد توضیح دهد هس اهل این فرقس چس هسان  هستندبدو  این

 از حضور دائم  اسماعیلیا  در مرهگ امدادی خودشا  آگاه  داشت 

هس اتمو  یا دست ه  ناحیس دیل ، مرهگ مهم  برای اقلیت استماعیل  در ایتن دوره این

دهند هس پتس از شود  این منابع نشا  م بوده است در منابع خراسان  و هندی تصدیق م 

شد  چنا  وموها  مذها  بس این ناحیس فرستاده م تصرف هرد ه  هس هالهو، ناحیس رااین

 هرد حت  بنا بر شواهد برخ  از منابع، امام اسالم شاه در دل اتمو  زندگ  م 

اسماعیلیا  بس سکونت در اتمو  و منو  خگر در بیشتر این دوره ادامس دادند اما قتدر  

های مذاب  ناود هتس بتس یرمایۀ افسانسسیاس  آنها شکستس شده بود  هارهای آنها دیگر خم

هردند  های صلیا  از آ  منطقس عاور م شد هس در زما  منگدست مسیایان  ساختس م 

 ای نداشت نگارا  مسلما  نیگ ماذبس وییهدر واقع تاریخچۀ آنها دیگر برای وقایع

ای نطقتساز این بس بعد، حداقل بس تااا سیاس ، استماعیلیا  دارای اهمیتت نتاچیگ و م

م در معرض قتل عام  قرار گرفتند هتس بتر 5456ق / 853بودند  آنها خیل  زود در سا  

در میا  هسان  هس هشتس  71شدگا  گلگو  شد اثر آ ، آ  رودخانۀ سفیدرود با خو  هشتس

شدند تعتدادی از رهاترا  استماعیلیا  ماننتد برخت  از نوادگتا  امتام استماعیل ، خداونتد 

های اسماعیلیا  در ناحیتس شدند  با این ومود در حات  هس فعاتیتده م عالءاتدین مامد دی

تتر تتر و از تاتاا سیاست  آرامرسد اماما  بس نواح  مجاور هس امتنادامس یافت بس نهر م 

ای بود هس در تتاریخ استماعیلیا ، دوره انجتدا  بودند، نقل مکا  هردند و این سرآغاز دوره

(Anjudan Period)  شود خوانده م 
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 .:مقايسه کنید با 

W. Madelung "Ismailiyya" in Encyclopaedia of Islam, 4: 198. 

 . ،تصههحی  تااررخ  گاایمن و دخلماااترنظهیرالههدين مرعشههی ،

 .456، 83ه81، ص 5354/ 599هینت  لوئی  رابینو، رشا: 

 .در  569فقههره شههماره  نصووایح الملووول جاللووی

ها  ملهرر مهن بهرا  کتابخانه سلطنتی یين اسا. تالش

بدسهها آیردن يهه  کزههی ار ايههن نسههخه ار کتابخانههه 

ا  ار محتهوا  کهل صههسلطنتی ناموفق بوده اسها. خال

 کتا  در منع  ذيل ارائه شده اسا:

Gustav Flugel, Die Arabischen, Persischen and Turkischen 

Handschriften der Kaiselichkoniglichen Hofbibliothek = u Wien 

(Vienna, 1867), 3: 289-91. 

 چنین ن. :هم

Codices Arabicos. Persicos. Turcicos, Bibliothecae Caesareo-

Regio-Palatinae Vindobonensis, ed Joseph von Hammer-Purgstall 

(Vindobonae, 1820), n. 163. 

 5818، نسههخه خطههی فارسههی شههماره نصووایح شوواهرخی

وها در ايهن 904a مقايسه کنید بها فلوگهل(، برگهه 

 ارواد به نصاي  ار طريق یان هامر پورگشتال اسا:

The History of the Assassins (London, 1835), 204-10 and Cortese, 

"Eschotology and Power, 195-97. 

هها  تر ار برداشابرداشا کورتز ار اين کتا  کامل

-یان هامر پورگشتال اسا ای به کتا ، عنهوانی وها 

ها  هشدار (. بیدی ار يادادشاگصرخح شارهرخ دهد  گزين می

ال در کتها  هها  یان ههامر پورگشهتدهنده بر نوشته

خهورد. دربهاره خطها  تهاريخی در دفتر  به چشم مهی

 گزارش اين متن نگاه کنید: 

Virani. "Seekers of Union". 114-15. 

ها به یسیله ماريا اخیرًا هويا نويسندۀ اين رساله

ی آناو. نگهاه کنیهد:  (Maria Eva Subtenly)ایاسابتنلی 

 سا.تر شده اریشن (Anas B. Kholidov)کالیدیف 

 نگاه کنید:

Subtenley, "The Sunni Revival under Shah-Rukh and its 

Promoters: a Study of the Connection between Ideology and Higher 

Learning in Timurid Iran." In Proceedings of the 27th meeting of 

Haneda Memorial Hall Symposium on Central Asia and Iran: August 

30. 1993 (Kyoto: Institute of Inner Asian Studies. Kyoto University. 

1994), 16J21: Subtenly and kholidov. "The curriculum of Islamic 
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Higher Learning in Timurid Iran in the light of Sunni Revival under 

Shah-Rukh. "JAOS 115 (1995): 217-22. 

 .رتز با گهزارش یان ههامر پورگشهتال گزارش کو

متفایت اسا که مدت مطالیات  هائنی را يهارده مهاه 

 داند. نگاه کنید:می

Cortese, "Eschatology and Power," 196. 

 .:در اين باره نگاه کنید 

Farhad Daftary, "Persian Historiography of the Early Nizari 

Ismalis," Iran: Journal of he British Isnstitue of Persian Studies, 30 

(1992): 91-97. 

 . بهترين مقدمه بر تاريخ اسماعیلیه بهSat Panth 

 میریف اسا. آثار بارمانده:

Azim Nanji, The Nizari Ismaili Tradition in the Indo – Pakistan 

subcontinent (Delmar, N. y: Caravan Books, 1978). 

 پژیهش بايد تلمیل شود:  تاريخ اخیر با اين

Shafique N. virani, "The voice of Truth: Life and works of Sayyid 

Nur Muhammad shah. A 15 th /16th century Ismaili Mystic,"(M.A 

thesis. MeGill University. 1995). 

 نخستین دیره مطالیه شده اسا در:

Tazim R. Kassan, Songs of Wisdom and Circles of Dance (Albony: 

State Univ. of New York Press. 1995). 

 .:در اين رابطه نگاه کنید 

Nanji, The Nizari Ismaili Tradition, 10-11. 
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 .: .ن 

Zawahir Moir, "A Catalogue of the khojki MSS in the Library of 

the Ismaili Institue,” (unpublished typescript. 1985), 1. 

 .هها  اين بنا  منحصهر بهه فهرد، یيژگهی

میمار  مقهابر باسهتانی بهاءالهدين ذکريها ی 

 دهد. ن. :شادانا شاهید را نشان می

Kamail khan Mumtaz, Architecture in Pakistan (Singapore: concept 

Media. 1985), 42-43. 
 .: .ن 

Nanji, The Nizari Ismaili Tradition, 70. 

  متأخر چهاپ سهنگی نوشهته امسهان شهاه ی ي  منع

تها، ص نها، بهی،  بهیتررخ  گلزار شر؛سیدمحمد ملو  شاه، 

دانهد م می5489هه/648(، تاريخ مرگ نصیرالدين را 966

-بیان مهی 110/5943ی تاريخ مرگ شها  الدين را سال 

 .911کند، ص 

. Nur Muhammad Shah, Sat Varani Moti ([Mumbai?]: [Mukhi 

Lalajibhai Devraj?] n.d.) cantos 190-97. Pir Nasir al-Din, “Hun 

balahari tame shaha raja,” in 100 Ginanani Chopadi, vol. 2 (Mumbai: 

Dhi rikrieshah kalab institayut press. 1993 VS/1936), no 66; Sayyid 

Imam Shah, Janatpuri (n. p: n.d) v 83. 

 . ،؛ 158، ص پیاینوورانیtr. 1205-6 

کند اين عهدد ريهاد اسها: برنارد لوئی  امساو می

The Assasins, 94. 

 .شود در: چنین اسناد  به طور پراکنده يافا می

محمدریا بن سلطان مسین خیرخهواه هراتهی، تصهنیفات 

خیرخواه هراتی، تصهحی  یدديمیهر ايوانهف، تههران: 

، 60-65، 11، 93، 49، ص 5365وامیههههه اسههههماعیلی، 

 .501ه501

63
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                                                                                                .ها پیر صدرالدين هستند:اين 

“Sansar sagar madhe van apana satagure noriyare,” in 100 

Ginanani Chopadi. Vol. 1 (Mumbai: Dhi rikreshan kalab institayut 

press. 1990 VS/ 1934). No. 68: “Shahake hek man anhi sirevo”, in 102 

Ginanaji: Chopadi. Vol. 4 (Mumbai: Mukhi: lalaji: bhai: deveraj: dhi: 

khoja: sindhi: chhapakhanun, 1968 VS [1912]), no. 48. “Juga jug 

shaha avatoroj dharea [a.k.a. Sen Akhado]”, in 100 Ginanani Chopadi, 

2: no. 26; Ahaji Sacho tun alakh nirijan agam agochar”, in 102 

Ginanaji: Chopadi, 4: no 4: “yara anot kirodie vadhaiun:, in 102 

Chinanaji: Chopadi, 4: no. 29; Payalore nam Sahebajo vado lije”, in 

102 Ginanaji: Chopadi, 4: no 82. “Dhan dhan ajano dadalore ame 

harivar payaji, “in 100 Ginanani Chopadi vol. 5 (Mumbai: Dhi 

rikrieshan kalab institayat press, 1989 VS / 1933), no. 29. 

 به اين موارد مملن اسا ایافه شود:

Pir Sadr al-Din, “Aj sahi mahadin bhujo bhev” in Mahan Ismaili 

Sant Pir Sadaradin Rachit Ginano no sangrah 1 (Mumbai: Ismalia 

Association for Baharat. 1969). 

ثعا نشهده اسها یلهی  khojki که در ولد ششم مجموعه

مملن اسا در اين تجديد نظر در مهتن گجرائهی يافها 

 شود.

 . منسههو  بههه پیههر  هووایگینووانصههدها مههورد ار

صدرالدين چه به صورت منتشهر شهده ی چهه بهه صهورت 

 شود. ن. :ها  اسماعیلی يافا مینسخه

Ali Sultaan Ali Asani, The Harvard collection of Ismaili literature 

in lndic Languages: A Descriptive Catalog and Finding Aid (Noston: 

G.K. Hall, 1992); Moir “A Catalogue of the khojki MSS,” and 

Zawahir Nooraly.” Catalogue of khojki Manuscripts in the collection t 

the Ismailia Association for Pakistan (draft copy)” (Karachi: Ismailia 

Association for Pakistan, 1971). 

ا  که به یسیله ايوانهف کشهف شهده شجره نامه. 

نشهان  5980ه5430ها  اسا، تاريخ میات ای را بین سال

 دهد:می

“The Sect of Imama Shah in Gujrat”. Journal of Bombay Brach of 

the Royal Asiatic society n.s. 9 (1933): 34. 

هها ی پیهرراده سیدصهدرالدين هر دی تا گلزار شم 

، گجهرات: انتشهارات تاررخ  پیار، (Dargahvala)دارگاه یاد 

 5963/  610هه110ها  (، تاريخ5391، 5354اسالمی گجرات، 

. اين نلته وال  اسا که ايوانف هیچ تهاريخی 5414ه 

-ار منارل اد طا  در ارتعاط با اين پیر بیان نمهی

 پیر صدرالدين نگاه کنید: کند. درباره

Nanji, The Nizari Ismaili Tradition, 72-77. 
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 .خوانی  ابل تووه در پرتو نظر  کهه در اين هم

 شود، شايسته تووه اسا.پژیهش رير ارائه می

“The Ismaili ginans: Reflection on Authority and Authorship.” in 

mediaeval Ismaili History and Thought, 265-280. 

 چنین نگاه کنید:هم

Azim Nanji: The Ginan tradition among the Nizart Ismailis: its 

value as a Source of their History”, in Actes du. XXIXe congress 

internationals des Orientalistes (Paris: L’Asia theque,1957), 3: 143-76. 

  مجمهود شهش ولهد  در ها که در يهبه تمام گینان

Mukhi Lalajabhai Devrej  منتشر شده اسا ارواد داده شهده

 granthsها میریف به اسا. با اين یوود، مجموعه گینان

شهود ی در برا  مطالیات امریر  به کهار بهرده نمهی

صورتی که مای  اطالعات با اررشی اسا که بايد بررسی 

شاه یوود  ا  به ديلم در گینان سید امامشود. اشاره

 دارد:

“Velo Pohoti ne ved vicharo”, in 100 Ginanani Chopadi, 1: no. 14, 

v. 7. 

نوشته داعی اخیر اسماعیلی، سهیدامام شهاه، یلهی 

اين فقط ي  اظهار نظر اسا که در عصر چهارم، امهام 

کهه در رمهان نويسهنده در در ديلم ظاهر شد، نه اين

 وا ا اما داشا.آن

 دمحمدشاه:گینان ديگر، سی

“Sacho tun moro sanshia” in 102 Ginanani: Chopadi, 1: no. 67, v.8. 

کند که امهام تخها پادشهاهی خهود را در تأکید می

سررمین ديلم مستقر کرد. با اين یوود، تاريخ رندگی 

دانیم. اين یا ییا که اين نوشته اين سیدشاه را نمی

یوهود به ربان سند  اسا به میهزان ريهاد ، املهان 

هايی موسوم به محمدشاه را کهه بیهد ار امهام شخصیا

هها را کردنهد ی میریفنهد کهه گینهانشاه رندگی مهی

هها بسهیار تحها کند؛ چون نوشتهنوشتند غیر مملن می

 تأثیر ربان گجراتی ی هندیستانی هستند.
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 . اصطالحbar gur  به صهدرالدين بهه عنهوان رهعهر

کند که بايهد می ( نفر اشاره540000000دیارده کریر  

در آخههرين دیره وهههان نجههات يابنههد. دربههاره ايههن 

 اعتقاد نگاه کنید:

Christopher Shackle and Zawahir Moir. Ismaili Hymns from South 

Asia: An introduction to the Ginans (London: school of Griental and 

African Studies, Univ, of London. 1992) 89. 169. 

 بخشی ار اين شرح، در مقالة رير تصحی  شده اسا:

Virani, “The Voice of Truth,” 103-31 n.82. 

 . ،543، ص پیاینظهیرالدين مرعشی. 
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