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  فصلنامه تاريخ اسالم
  138-119ص ، 28، شماره مسلسل 1385 زمستانسال هفتم، 

  
  
  

   و اسماعيليانقومس
  
  
  

  *حسن شادپور
 قرن سوم هجري تـا حملـه هالكـو          از  هاي ايران بود كه     قومس يكي از ايالت   

 بـا توجــه بـه موقعيــت   .جــا متمركـز بــود آنبخـشي از فعاليــت اسـماعيليان در   
هـاي   و انـشعاب راه    ،قلعـه گردكـوه در دامغـان      وجـود   و  جغرافيايي اين منطقـه     

 به طوري كـه     ؛ تسلط بر آن نزد اسماعيليان اهميت فراواني داشت        ،مختلف به آن  
  .، اين ايالت از ارزش خاصي برخوردار بودشاز ديدگاه حسن صباح و جانشينان

 ،هاي اسماعيليان در قومس، اهميت اين ايالت      فعاليتاين مقاله، ضمن بررسي     
منـدي  وقعيت جغرافيايي و همچنـين نقـش آن در تأسـيس و تثبيـت و قـدرت                م

  .دهداسماعيليان را مدنظر قرار مي
  

  .سماعيليان، قومس، سلجوقيان، مغوالن، هالكو، گردكوه، دامغانا :هاي كليديواژه

                                                 
  .ه آزاد اسالمي واحد شاهرودعضو هيئت علمي گروه تاريخ دانشگا* 



 
 
 
  
 

  
  
  

120 قومس و اسماعيليان

  مقدمه
هاي مهم شيعه است كه پس از فرقه اثني عـشري، بيـشترين              يكي از فرقه    اسماعيليه

ــروان ــان دارد پي ــيعيان جه ــان ش ــشيني   .  را در مي ــر ســر جان ــا اخــتالف ب ــماعيليان ب            اس
 آنـان در مـدت  . ي در كوفـه جـدا شـدند    ، از ساير شيعيان امام    ه 148در  ) ع(جعفرصادقامام

اش، برانـدازي  كوتاهي، نهضت انقالبي مردمي را بنيان نهادند كه هدف سياسي ـ مـذهبي  
را از رهبـري بـر جامعـه        ) ع(د امويان همچنان خانـدان علـي      حكومت عباسيان بود كه مانن    

دعـوت  . كردنـد ميشان ظلم و ستم     به شيعيان و امامان   مسلمانان محروم نگهداشته بودند و      
 فرزند ارشد امام    ، اسماعيل اسماعيليه در آغاز گسترش، عدل را تحت حكومت قريب الوقوعِ         

سـرعت پيـروان    بـه   خوانـد و     او فرا مـي    داد و مسلمانان را به حمايت از      ، نويد مي  )ع(صادق
ـ      ) بحـرين ( عربستان شرقي    ، يمن ، عراق و شام   ،زيادي در ايران   دسـت  ه  و شـمال آفريقـا ب

خالفـت فاطميـان را بـه رهبـري امـام           كـه    نـد توفيق يافت  ه 297باالخره در   آنان  . آوردند
  1.گذاري كننداسماعيلي در افريقيه پايه

   ميـان از سـوي اسـماعيليه، ايـن نهـضت بـا       حدود دو قرن پس از تـشكيل دولـت فاط         
 مواجه شد كه به اخـتالف در مـسئله جانـشيني            487ترين بحران داخلي خود در سال       مهم

. در آن سال، اسماعيليه به دو شاخه نزاريـه و مـستعلويه تقـسيم شـدند               . امام ارتباط داشت  
ياسي مـستقلي   هرگز نتوانستند قدرت س   ه 567مستعلويان پس از سقوط دولت فاطميان در        

مـرتبط  كسب كنند، اما نزاريان، بيشترين تعدادشان در قرون ميانه به طور عمده بـا ايـران                 
در اواسط قرن سوم نهضت اسماعيليه به صـورت جنبـشي           . ت داشتند نجا سكو و در آن  بود  

تـرين  متمركز و انقالبي پديدار شد؛ به سرعت، منطقه جبال در شمال و مركز ايران، از مهم         
چند دهه بعد نيز دعوت به خراسان و مـاوراءالنهر گـسترش            . هاي دعوت آنان گرديد   پايگاه

شان در شهرهاي بزرگ    هاي نخستين، مراكز فعاليت   داعيان ايراني كه در آن دوره     . پيدا كرد 
ري و نيشابور قرار داشت به تدريج دعوت به اسـماعيليه را در نـواحي ديگـر ايـران اشـاعه             

وه بر جنبة مذهبي ـ سياسي از روشي نظامي نيز برخـودار بـود كـه     اين فعاليت، عال. دادند



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
 

121 28، شماره مسلسل 1385زمستان           سال هفتم، 

اسماعيليان، هم زمـان بـا فعاليـت در منـاطق جبـال و               .خود جلب كرد  را به   توجه مورخان   
.  در قومس نيز به اقداماتي در جهت دعوت به اين فرقه همت گماشـتند              ،شمال شرق ايران  

را قـومس  در ين مقاله، فعاليت اسماعيليان ا. اوج نفوذ آنان مقارن با حكومت سلجوقيان بود  
  .دهدمورد بررسي قرار مي

  

  حدود و موقعيت قومس
  پيشينه تاريخي قومس) الف

... هاي قديم تاكنون، قومس از نظر جغرافيايي، سياسـي، تـاريخي، اقتـصادي و             از زمان 
يالـت  اين منطقه، در آغاز حيات تـاريخي خـود جـزء ا           . دچار تغيير و تحوالت زيادي گرديد     

ايالت قومس در دوران حكومت هخامنشي، يكي از بـالد هيركانيـه            . شدپارت محسوب مي  
هيركانيه يا گرگان در زمان پادشـاهي داريـوش بـزرگ قـسمتي از ايالـت                . آمدبه شمار مي  

شد و در آن زمان، پارت همان قلمرو استان امـروزي خراسـان در              پارت بزرگ محسوب مي   
سلـسله   پـس از تـشكيل       2.گوشه جنوب شرقي درياي خزر بـود      ايران به انضمام گرگان در      

و سـپس كـوي سـنا       ) قبـل از مـيالد     (247را در سال    ) گرگان( اشك، هيركانيه    اشكانيان،
گاه اشـك دوم پايتخـت خـود را بـه شـهر سـلوكي                آن .را به تصرف خود در آورد     ) قومس(

شـد كـه در اوايـل       مـي سمنان و دامغان كنوني به دو ناحيه تقـسيم          . صددروازه منتقل كرد  
 بنابراين، تعدادي از شـهرهاي      3.تشكيل سلسله اشكاني از شهرب نشين پارتي مجزا گرديد        

برخي از آنهـا نيـز      . آمدندقومس در زمان اشكانيان؛ در زمرة ايالت پارت اصلي به شمار مي           
ـ    . بزرگ يا عراق عجم، قرار داشتند      ها، به نام ماد   جزء ايالت ديگر پارت    راي ايالت قـومس ب

جـا  در آن را  هـاي خـود      به طوري كه يكي از پايتخت      ؛آنان از اهميت بسزايي برخوردار بود     
عالوه بر آن، برخي از بقاياي آثار موجود در ايـن ايالـت را منـسوب بـه سلـسله        . قرار دادند 

  .داننداشكاني مي
 4»پزشـخوارگر «يالت بزرگ و معـروف  اقومس، در دوران حكومت ساسانيان، بخشي از    



 
 
 
  
 

  
  
  

122 قومس و اسماعيليان

 مجمل التواريخ و القصص    هاي خود بر كتاب   مرحوم بهار ضمن يادداشت   . رفت شمار مي  به
پتشخوارگر نام سلسله جبالي اسـت      «: نويسدخوارگر چنين مي  شدر مورد حدود و موقعيت پت     

  5.»از دره خوار ري تا سواد كوه و دماوند و سلسله البرز تا رودبار قزوين
ه قدرت رسيدن ايران را به چهار قسمت تقسيم كرد          انوشيروان، پادشاه ساساني، بعد از ب     

بدين ترتيـب، ايـران داراي      . ناميد] باننده و صاحب و امير ناحيه     [» پاذگس«و هر قسمت را     
، )ايالـت شـمالي  (منطقـة اول اپـاختر   : چهار پاذگس بود كه در جهات مختلف قـرار داشـت        

و منطقـة چهـارم،     ) ت جنـوبي  ايال(، منطقه سوم، نيمروز     )ايالت شرقي (منطقه دوم، خراسان    
    آن را قـومس    عربـي   در ايـن ميـان، كـومش كـه در نگـارش             . بود) ايالت غربي (خوروران  

اند، شامل واليات دامغان و حوالي آن بود كه         ها، نامش را كميسن گفته    نويسند و يوناني  مي
  6.شدجزء خراسان يا واليات شرقي ايران در زمان سامانيان محسوب مي

   موقعيت قومس در قرون نخستين اسالميحدود و) ب

چنين شواهد و آثار به جا مانده بر اين حقيقـت اذعـان     هاي گوناگون و هم   مطالعه كتاب 
اياالت ساساني، پـس از ورود اسـالم بـه ايـران تـا              باره  بندي انوشيروان، در  دارد كه تقسيم  

 طبـق نظـر     وسعت قومس به طـور تقريبـي      . چنان بدون هيچ تغييري حفظ شد     ها هم مدت
آمـد  اي به شمار مي    وسيع و گسترده   قومس در اين زمان ايالت     7. فرسنگ بود  160همداني  

قـومس شـهري    «: نويـسد  كتابش با تأييد اين نكته چنين مـي        دربه طوري كه يعقوبي نيز      
القـدر و نـام شـهر آن دامغـان اسـت و ايـن شـهر اول        است با وسـعت و جليـل      ] ايناحيه[

      اهميـت ديگـري كـه قـومس در ايـن زمـان از آن برخـوردار                  8».شهرهاي خراسان اسـت   
هـا و قوافـل تجـار و        ترين راه براي عبور كاروان    الوصولترين و سهل  گرديد همانا آسان  مي

توانستند به شرق   ترين مدت و با آسايش مي     اي كه از طريق آن در كوتاه      حجاج بود به گونه   
در مقايسه بـا    نواحي مختلف قومس، سه شهر      در ميان شهرهاي    . و غرب ايران سفر نمايند    

كتـاب  در  منـد بودنـد، بـه طـوري كـه مـسعودي             بهـره   بقيه از اهميت و اعتبار بيـشتري        
: كنـد  چنين نقـل مـي  ، كه در اوايل قرن چهارم آن را نگاشت     بيه و االشراف  نالت مشهورش



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
 

123 28، شماره مسلسل 1385زمستان           سال هفتم، 

ن قومس واليتي است ميـان ري و خراسـان و شـهرهاي آن بـسطام و سـمنان و دامغـا                    «
  9.»است

 وسيعي بود كه در دامنه سلـسله جبـال          قومس در قرون اوليه هجري سرزمين     بنابراين،  
هاي البرز در شـمال و  كوه. يافت بيشتر در عرض جغرافيايي گسترش مي    والبرز قرار داشت    

حـد غربـي قـومس را       . دشت كوير در جنوب، اين منطقه را احاطه و محصور كـرده اسـت             
  .دادن را دروازه خراسان تشكيل ميدروازه ري و حد شرقي آ

  )ه450 ـ650(حدود و موقعيت قومس از نيمه قرن پنجم تا نيمه قرن هفتم ) ج

تـوان از اثـر مـشهور       اطالعات جامع و كامل از منطقـه قـومس در ايـن دوران را مـي               
زيرا او از دانشمندان اواخر قـرن چهـارم هجـري           . ، به دست آورد   التقاسيم احسن   مقدسي،

ديگر آن كه جد مادري او از مردم بيـار قـومس            . نگاشته 375كتابش را در سال     است كه   
اطالعاتش در مـورد    و  . بود]  كنوني از بخش بيارجمند شهرستان شاهرود در استان سمنان       [

مقدسي در كتابش قومس را جزء اقليم       . اين منطقه براي ما داراي ارزش بسيار زيادي است        
  :گانه خود آورده استهشتم در تقسيمات اقاليم چهارده

هـشتاد  . ايست فراخ و دلگشا با ميوه خـوب       اي است در ديلم و آن خوره      قومس خوره 
قصبه آن دامغان، شهرهايش، سـمنان،      .  بيشتر آن كوهستان است    ،در هفتاد فرسنگ  

  10].است[مغون ] و[بسطام، زغنه، بيار 
ت كـه قـومس در      توان چنين نتيجـه گرفـ     دانان مذكور مي  از مطالب سياحان و جغرافي    

امروز از آباداني و خرمي بيشتري برخوردار بوده و شهرهايش در           در مقايسه با    زمان گذشته   
  بسطام ـ بيار و مغـون كـه اكنـون از شـهرت      : مانندداشته است؛ آن زمان از اعتبار فراواني 

  .ندارندشان ديگر خبري نيست و رونق و آباداني آن روزگار را گذشته
  مسوجه تسميه قو) د

در آثار مؤلفان و مورخان در مورد نام قومس اختالف نظر وجود دارد، ولي به طور كلـي                
 از جملـه    ؛هـاي گونـاگون ذكـر شـده اسـت         سه وجه تسميه براي قومس در منابع و كتاب        

  :، در اين باره چنين آوردهگنج دانش، محمدخان حكيم در اثر مشهورش



 
 
 
  
 

  
  
  

124 قومس و اسماعيليان

     نـي و علـف در صـحراها        و    بوده كـه خرگـاهي از چـوب        11در اصل كومه  ] قومس[
   داران در آن نشـسته پـاليز و زراعـت خـود را حفـظ               ساختند و پاليزبانان و مزرعه    مي
كردنـد و جهـت     ساخته در آن نشسته بر صيد كمين مي       نمودند و صيادان نيز مي    مي

هاي شاهي ساخته كومه شه ناميدند و بتدريج خانه و ده و قريـه              شاه در سر شكارگاه   
 شده و معربش كرده كومه شه را قومس كردنـد و شـهركي قريـب دامغـان                  و قصبه 

  12.شده بود و رفته رفته خراب شده است
بـسيار  جايگـاه   هاي شمالي آن از ديرباز تا قرون متأخر         ايالت قومس به ويژه كوهستان    

كـه شـكار يكـي از    و با توجه بـه ايـن  شد محسوب ميشكار پادشاهان ايران براي مناسبي  
رفت هـر سـال، در بعـضي از ايـام، شـاهان و      مي  هاي آنان به شمار   و سرگرمي تفريحات  

  .پرداختندبزرگان ايران با مسافرت به اين خطه، اوقاتي چند را بدين امر مي
  :نويسددرباره وجه تسميه قومس مي مطلع الشمس اعتمادالسلطنه در

س زياد است بـه  قومس در ابتدا كوه مس بوده چون در كوههاي اين ايالت معادن م         
همين مناسبت به اين اسم ناميده شده و بعد در لفظ كوه مـس تحريفـي بـه عمـل                    

  13.آمده و به كومس و قومس تبديل شده است
اين منطقه از گذشـته بـا       كه  وجه تسميه اين ايالت بايد اذعان كرد        سومين  در خصوص   

اقدام به حفر قنات، چاه      بنابراين، مردم براي تامين آب مورد نيازشان         ؛كمبود آب مواجه بود   
شان انجام اين كارها بـود كـه بـه          اي نيز شغل اصلي   عده. كردندهاي زيرزميني مي  و كانال 

امروزه نيـز مـردم منطقـه گرگـان و مازنـدران            . دادندآنان لقب كومشي؛ يعني چاه كن مي      
 احتمـاالً نـام قـومس كـه         14.شناسندساكنان قومس را تحت عنوان كومشي يا قومسي مي        

گويند از نام سلسله جبـال البـرز گرفتـه          رب كومش است و به فارسي آن را كومشي مي         مع
در زبـان   » مـس «تشكيل شده است كه     » مس+ كوه  « زيرا اين نام از دو كلمه        ،شده است 

بـه  » مـسترين «شـود و    بسياري از مردم منطقه قومس به معناي بزرگ و عظيم تلقي مـي            
هاي البرز در شمال ايالت قومس      كه رشته كوه  وجه به اين  است و با ت   ... ترين و معناي بزرگ 

هاي مرتفع قرار دارد، در نتيجه به اين ايالـت نـام            اي ممتد و كشيده با قله     به شكل زنجيره  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
 

125 28، شماره مسلسل 1385زمستان           سال هفتم، 

هاي بلند البرز واقع شده است كـه        اند؛ يعني ايالتي كه در پايين رشته كوه       داده» كوه مس «
دانـان و   بـر طبـق توصـيف جغرافـي       . گـردد يبعدها اين كلمه معرب و تبديل به قومس مـ         

قومس به ضم قاف    ...  مانند مقدسي، يعقوبي، اصطخري، ياقوت حموي، ابوالفدا و        ،سياحاني
   15.گويند» كومش«نقطه است كه به فارسي و سكون واو و فتح ميم و در آخر آن سين بي

ميـان، يـاقوت    در ايـن    . انـد گاه ايالت قـومس دانـسته     بسياري دامغان را مركز و تفريح     
فرهنگ جغرافيايي مفصلي از قرن هفـتم هجـري بـه شـمار             كه   معجم البلدان  حموي در 

آيد و حاصل تأليف گذشتگان و مـشاهدات شخـصي نويـسنده اسـت بـا ذكـر بهتـرين                    مي
  :نويسدتوصيف چنين مي

هـا و   مشتمل بر شـهرها و ده     پهناور و   قومس معرب كومسي است و سرزميني است        
دامنه كوهستان طبرستان قرار دارد و شهر مشهور آن دامغان اسـت      كشتزارها كه در    

. كه در ميان ري و نيشابور واقع شده و از شهرهاي مشهور آن بـسطام و بيـار اسـت        
  16. ري دانندءگروهي سمنان را نيز از قومس شمارند و برخي آن را جز

 خراسان جديد   زيرا قسمت عمده اين ايالت جزء     شود  به كار برده نمي   نام قومس   امروزه  
، نواحي جنوبي آن نيـز      شودمحسوب مي و قسمت غربي آن نيز از نواحي ري، يعني تهران           

رود و باقيمانده مناطق كه قسمت اعظم ايالت قومس را در           جزء استان مركزي به شمار مي     
  17.شودگرفت، امروزه جزء استان سمنان محسوب ميگذشته در بر مي

  

  يليان در منطقه قومسقالع و استحكامات دفاعي اسماع
يان اسماعيلي در منطقه قومس بـر       يكه بيشترين تمركز اسماعيليان و فدا     با توجه به اين   

 ايـن   و ويژگـي  موقعيـت   تشريح  روي قالع مستحكم اين منطقه بود، لذا در اين قسمت به            
  .پردازيم ميها به خصوص قلعه گردكوهقلعه

  

  قلعه گردكوه
 كيلـومتري   95آباد در   اگر از قدرت  . ن واقع شده است   گردكوه در هجده كيلومتري دامغا    
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به طـرف شـمال ادامـه مـسير     ) در جاده تهران ـ مشهد (سمنان و پانزده كيلومتري دامغان 
بـه قلعـه   دنبالـه ايـن راه در همـان امتـداد مـا را      . رسيمآباد مطلب خاني مي  بدهيم به علي  

يـاقوت  . ر حدود هشت كيلومتر اسـت آباد تا پاي قلعه د از قدرتطول مسير . بردگردكوه مي 
بـين  «: نويسداين قلعه ميموقعيت پس از ديدن ايالت قومس درباره  ه 613حموي در سال    

دامغان و گردكوه كه قلعه مالحده است فاصله يك روز راه اسـت و كـسي كـه در دامغـان                    
  18.»بيندباشد گردكوه را در ميان جبال مي

  

  وجه تسميه قلعه گردكوه
بـسياري از مورخـان و      . شـد اطـالق مـي   » گنبـدان دژ  «قلعه گردكوه نام    در گذشته به    

نزهـت    از جمله حمـداهللا مـستوفي در       ،انددانستهدانان آن را با گنبدان دژ يكي مي       جغرافي
گردكـوه  «: كندبا اشاره به اين نكته درباره اين قلعه چنين نقل مي           تاريخ گزيده  و   القلوب

قلعه گردكـوه   «: نويسداهللا نيز در كتابش مي    شيدالدين فضل  ر 19»...اندآن را دژ گنبدان گفته    
، فردوسي نيز از دژ گنبدان يا گنبدين      شاهنامه در   20.»گفتندرا در قديم االيام گنبدان دژ مي      

 از جمله قسمتي از آن كه مربوط به لشكر آوردن اسفنديار به زابـل           ،آورديان مي مذكري به   
  :سرايدشود، چنين ميمي

  كوس ز درگاه برخاست آواي      خروس گام بانكبه شبگير هن
   لشگر ز جاي باد بياورد چون      چو پيلي به اسب اندر آورد پاي

   شاه و سپاه  بر جاي فرو ماند     پيشش آمد دو راه همي راند تا 
  21دگر سوي زابل كشيد اندكي    يكي    راهش  بود گنبدان دژ 

قلعه شايد بدين علت باشد كه قلعه بـر روي قطعـه   انتخاب نام گردكوه يا گنبدان دژ بر       
هاي اطراف ارتباطي نداشته است و از دور به شـكل           كوه منفردي قرار دارد كه با رشته كوه       

ماند و عظمت و شوكت اين قلعه از مسافت زياد بـه خـوبي              گنبدي سر به فلك كشيده مي     
چنين مـردم دامغـان از      مهم اكنون نيز در ميان مردم قصبات اطراف و ه         . شودمشاهده مي 
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  .شوداين قلعه به نام گردكوه نام برده مي
  

  اهميت و آثار قلعه گردكوه
  :قلعة گردكوه داراي اهميت بودجنبه براي اسماعيليان از چند 

راه ايـران   تـرين شـاه   حفاظت از مهـم   براي  از قديم اين قلعه داراي موقعيت مناسبي        . 1
بين شرق و غرب ايران در حركت بودند مجبـور بـه            هاي تجاري كه    كاروان. شدقلمداد مي 

يابي بـه آن اسـماعيليان      ند، پس با تصاحب اين قلعه و دست       دشعبور از پايين اين قلعه مي     
ترين ضربه اقتصادي را بر پيكر سالجقه وارد نمايند و قدرت آنان را كـه               توانستند بزرگ مي

احب بر ايـن قلعـه تـضعيف         با تص  ربوط به تجارت بين شرق و غرب بود       قسمت اعظمش م  
  .نمايند و از درآمد و رونق اقتصادي آنان بكاهند

     ي مـستحكم و تـسخيرناپذير بـود كـه بـا وجـود آب و آذوقـه بـراي                    اقلعه به گونـه   . 2
، استحكام اين   ماندنشينان، اين محل در برابر محاصره دشمن تا چندين سال بر جا مي            قلعه

 بـه از نويـسندگان و مورخـان هـر موضـع تـسخيرناپذير را               بود كه بعضي     ايقلعه به اندازه  
ها از سـوي   به طوري كه نظنزي در كتابش، واقعة تسخير قلعه        ؛ساختندگردكوه منتسب مي  

اي كـه حـصانت آن      هـر قلعـه   «: آوردامير تيمور و سركوب يلدرم به دست او را چنين مـي           
    فـتح   العـين فـة   طـر د بـه    شـ كشيد و بر نياسر چون گُل خندان مي       حصن گردكوه را در مي    

  22.»نمودمي
وضـع طبيعـي    . انـد مناسـبي سـاخته   استحكام قلعه از آن روي بود كـه آن را در نقطـه              

اين قلعـه، در    . سازد كه قلعه گردكوه بر آن واقع است وصول به آن را دشوار مي             كوهستاني
ي ايـژه  بنا شده و امكانات دفاعي و      اي مستحكم هاي صخره سراشيبي كوه و بر روي سنگ     

براي مثال، در پايين و دامنه كوه با ايجاد ديوار دفاعي و            . در معبر صعودي به آن وجود دارد      
. گرديـد انبارهاي كوچك اسلحه، به خوبي امكان جلوگيري از پيشرفت مهاجمان فراهم مي           

هاي ها، مقابل هجوم دشمنان، عالوه بر ديواره      اسماعيليان براي دفاع بهتر در اين نوع قلعه       
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هاي بسيار  ساختند كه بيشتر به برج    انبي به فواصل مختلف، ديوارهاي محكم ديگري مي       ج
در ظاهر دژ گردكوه در چندين طبقه بنا شد كه هر كـدام از آن               . نددشمستحكم منتهي مي  

 كه در اطراف پايه كـوهي كـه دژ بـر آن قـرار               اي؛ به گونه  اي بود مخصوص اشخاص ويژه  
داران و تجار يا زنـان      كه شايد بعضي از ارباب حرف و دكان       ند  دشساكن مي داشت، كساني   

دور اين محوطه بارويي به طول يـك فرسـخ داشـت كـه هنـوز                . و مردان دژنشينان بودند   
نيز خندقي حفر كرده بودند؛ دليل ايـن امـر          بارو  در خارج اين    . قسمتي از آثار آن باقي است     

ه حتي تا چندين كيلومتر اطراف قلعه   هاي آسياب ك  هاي شكسته و سنگ   را از وجود سفالينه   
  .متوجه شدتوان مييافت شده است 

  

  تصرف گردكوه و فعاليت اسماعيليان در قومس 
كه قلعه گردكوه به تصرف رئيس مظفر مستوفي در آيد، توجه حسن صـباح              قبل از اين  

 كـه او قـصد    آمده اسـت     كاشاني   زبدة التواريخ را به خود جلب كرده بود به طوري كه در           
  :ل مركز فرماندهي و حكومت خود قرار دهدگردكوه را در مرحله اودشت 

پس از مراجعت حسن صباح از مصر و تعقيب ابومسلم رازي به تحريك نظام الملك               
 سستي كـرد و     هبه ساري آمد و خواست كه راه دماوند به گردكوه رود، استرش در را             

ند بامداد به راه قاضي بشم      خشك بماند، آن شب از راه بگشتند و به ديهي مقام كرد           
  23.به دماوند رسيدند

ظاهراً در بين راه كساني كه همراه حسن صباح بودند او را از تصرف گردكوه منـصرف                 
گردد و الموت   برگيرد به جاي رفتن به گردكوه، از آن راه          كه خود تصميم مي   كردند و يا اين   

  .را مركز فرماندهي خود قرار دهد
ن، رئيس مظفر مستوفي در ترويج عقايد اسماعيلي و استحكام          در منطقه قومس و دامغا    

قدرت اين مذهب نقش بسيار مهمي بر عهده داشـت، او كـه ابتـدا جـزء يكـي از صـاحب                      
شاه در مقام صاحب خراج     زمان سلطان ملك  در  منصبان و نزديكان سالطين سلجوقي بود،       

بركيـارق و   (ن پـسرانش    بعد از مرگ سلطان و درگيري ميـا       . شاه در اصفهان اقامت داشت    
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 .عيتش را از لحاظ مادي در خطـر ديـد       بر سر تصاحب تاج و تخت، رئيس مظفر موق         )محمد
 در همين دوران از سوي عبدالملك عطاش، دعوت باطنيه را پذيرفته بود و بـراي حفـظ                  او

صفهان به جان خود و اموالش از شر خاص و عام و تثبيت موقعيتش مجبور به مهاجرت از ا        
 ، مازنـدران  ، اسباب و امالكـي را در قـومس        ،سوي دامغان شد و به سبب مكنتي كه داشت        

رئيس مظفر در اين دوران حـاكم دامغـان         . جا سكونت گزيد  عراق و خراسان خريد و در آن      
تقاضا كـرد   داشت  مقامي واال در حكومت بركيارق      كه   او از اميرداد حبشي بن التونتاق        .بود

در اين زمان، گردكوه تحت تـصرف سـلطان قـرار        . از سلطان درخواست نمايد   تا گردكوه را    
بعد از درخواسـت اميـرداد از   . نام واگذار كرده بود» خردك«داشت و او نيز آن را به خادمي        

بركيارق، سلطان دستور واگذاري آن را به منشي خود داد و خردك خادم نيز به علت تعلـل                  
 بـه پايـه     ه489اميرداد نيـز در     . ه دست بركيارق كشته شد    در واگذاري گردكوه به اميرداد ب     

اي قلعه رسيد و مدت يك هفته با نواب خردك خادم، كوتوال قلعه، مذاكره كرد ولي نتيجه               
كوتـوال قلعـه از مـرگ خـردك     .  پس، به همراه لشكري به محاصره قلعه پرداخت     ؛نگرفت

و قلعه را كرد د و او با اميرداد صلح  چنين آذوقه قلعه نيز به اتمام رسي      خادم اطالع يافت، هم   
رئيس مظفر نيز به جانـشيني اميـرداد حبـشي بـه گردكـوه رفـت و در              . به وي واگذار نمود   

جا پول بسياري خرج كرد و جمله خزاين خـويش را نيـز بـه    استحكام و ساختن عمارات آن   
عيلي در  منـدي مـذهب اسـما     آن مكان انتقال داد و از هيچ كوششي در راه تقويت و قدرت            

  24.ميان سالجقه باز نايستاد
 از قـدرت رسـيده   اينطقه قومس و گردكـوه بـه انـدازه   در اين هنگام، اسماعيليان در م   

ـ     را اتفاق مي  هايي كه بين ام   بودند كه در مجادالت سياسي و جنگ       شان افتاد به نفـع حاميان
رداد حبـشي و  شدند به نحوي كه با لشكري پنج هزار نفري به پشتيباني اميـ وارد جنگ مي  

برخاستند، سلطان سنجر برادر ناتني بركيـارق        ،كه با سلطان سنجر در جنگ بودند      بركيارق  
بود و به پشتيباني از برادرش، محمد تپر، با آنان وارد نبرد گرديـد، امـا ايـن دخالـت مـؤثر                      
نيفتاد و اميرداد حبشي كشته شد و رئيس مظفر اموال او را در گردكـوه آورد و آن را ضـبط           

چنان در تصرف خويش نگهداشت و اندكي بعد نيـز اعـالن كـرد كـه بـر                  نمود و دژ را هم    
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او چهل سال بـراي حـسن صـباح بـه     . مذهب اسماعيليان است و گردكوه را به نزاريان داد    
در پناه وجود رئـيس مظفـر كـار حـسن صـباح و              و  دعوت كيش اسماعيلي همت گماشت      

  .دعوت او باال گرفت
ها ايجاد كرد و مذهب اسماعيلي را      ي و ديني نيرومندي در قلعه     حسن صباح مراكز نظام   

كه با مخالفت بسيار شديد از سوي سلطان محمود غزنوي و جانـشينان او و طغـرل بيـك                   
از زوال و خطر نيستي نجات داد و وسيله ادامه و بقاء آن             بود  سلجوقي و اخالف وي مواجه      

  25 .را ممكن ساخت
 كـه كـار     ايبـه گونـه   انستند قدرت خود را گسترش دهند       در اين دوران، اسماعيليان تو    

. هاي حصين در خراسان، قومس، عراق، شام و ديلم به دست آوردند           آنان باال گرفت و قلعه    
. خوف ايشان در دل مردم افتاد و بسياري از اكابر در باطن به مذهب اسـماعيليه در آمدنـد                  

جوقي، قـدرت اسـماعيليه رو بـه    گزارش منابع حاكي از آن است كه با تضعيف حكومت سل   
كاالهـاي  از  افزايش نهاد و در عمل امور دامغان و گردكوه به دست اين فرقه افتـاد، حتـي                  

 و بـه آنـان اجـازه داده شـد تـا از              گرفتنـد مـي تجاري و محصوالت كشاورزي نيز ماليـات        
 از خـوارج امـالك كـه در ناحيـه قـومس           «. مسافران مبلغي به عنوان باج دريافـت نماينـد        

بديشان منصوب بود سه هزار دينار او را فرمود و در پاي گردكوه بـر سـبيل بدرقـه و بـاج                      
  26.»گرفتندايشان را معين كرد تا اندك باجي از ابناءالسبيل مي

اميـر  بـه نـام    گردكوه از سوي يكي از امـراي او         ه528در زمان سلطان سنجر در سال       
ـ   در محاصـره   ي كـه  هاي زياد شد، ولي با وجود موفقيت    ارغش، محاصره     دسـت آورد و   ه   ب

خواستند تـسليم شـوند و از       اهالي مي رسيد و   حتي زماني كه خواربار و ذخاير قلعه به اتمام          
مقاومت در مقابل سپاهيان ارغش نااميد شده بودند، با فرستادن هدايا و مبلغـي بـه عنـوان              

ت سـنجر و دورانـي       در اواخر حكوم   27.نمودندباج از واگذاري قلعه به امير ارغش خودداري         
بنـا بـه    . هـاي اسـماعيليان افـزايش يافـت       كه سلجوقيان كامالً تضعيف شده بودند فعاليت      

تصريح ابن اسفنديار اين فرقه با قدرت نهايي عجيبي سراسـر كـشور ايـران بـه خـصوص                   
نواحي مركزي ري و قومس را تحت سلطه و اقتدار خويش داشتند و حتي بعضي از حكـام                  
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 گردكـوه   ه537در سال   . شدندومس در گروه پيروان اين فرقه شمرده مي       قاز جمله   واليات  
 از جمله مهره بن و منصور كوه كه در حـوالي شـهر دامغـان       ،هاي ديگر مهم قومس   و قلعه 

 اسپهبد رستم بن عالءالدولـه، معـروف   حاصره يكي از حكام باوندي به نامقرار داشتند در م   
ه بـاز، از    دده آن قتل فرزند شاه غازي، به نـام گـر          دليل عم . گيرد قرار مي  ،»شاه غازي «به  

سوي مالحده است اين شخص كه نزد سلطان سنجر بود در سـرخس از جانـب دو تـن از                    
شود شاه غازي تا آخر    رسد كه اين امر موجب مي     مالحده به وسيله ضربات كارد به قتل مي       

 خراسـان نهـاد و   او در رأس لـشكري روي بـه  . دشمني اسماعيليان بـر بنـدد     به  عمر، كمر   
هاي عمده قومس را مدت هشت ماه محاصره كند و قلعه مهره بن و منـصور                توانست قلعه 
  28.چنين تمام واليت بسطام و دامغان را به تصرف خود در آوردكوه و هم

هاي فرقه اسماعيليه و جنـگ      از اين زمان به بعد در دامغان و نواحي اطراف آن فعاليت           
 ؛ايان آل باوند، سبب آشفتگي اوضاع و پريشاني خاطر مردم گرديـد           روو ستيز آنان با فرمان    

-به طوري كه اسپهبد رستم بن عالءالدوله فردي به نام سابق را از طرف خـود بـه فرمـان                  
سابق، كار فرقه اسماعيليه را به جـايي        . روايي سمنان و دامغان و بسطام و بيارجمند برگزيد        

 سـلطان محمـد     ه606در سـال    . ان پا بيرون نهند   رساند كه جرأت نداشتند از گردكوه دامغ      
در سال  . خوارزمشاه، سلسله باونديه را منقرض و در نتيجه قومس جزء متصرفات او در آمد             

 پس از حمله مغوالن به ايران، سلطان محمد خوارزمشاه پا بـه فـرار گذاشـت و بـه                    ه616
سـبتاي بـه    . پرداخـت مغول به تعقيـب سـلطان       سبتاي سردار   طرف ري عقب نشست، اما      

بردند و  اي از بزرگان اين شهر از بيم جان به اسماعيليان در گردكوه پناه              دامغان رسيد، عده  
بقيه كه حاضر به تسليم نشدند شب هنگام بين آنان و سپاهيان مغول بـر در حـصار شـهر،     

 ه618ظـاهراً در حـدود سـال        . اي از دو طـرف كـشته شـدند        درگيري پـيش آمـد و عـده       
 هرج و مرج و اغتشاشي كه از حمله مغول به وجود آمده بود شـهر دامغـان و          اسماعيليان از 

  29.آورندنواحي اطراف آن را به تصرف خود در مي
قدرت اسماعيليان به حـدي رسـيد كـه يكـي از پـسران سـلطان محمـد خوارزمـشاه،                        

بب، سـ به همـين    آورد  ، به گردكوه پناه     )ترين فرزند سلطان  كوچك(الدين غور سالجي    ركن
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بر فراز قلعـه    مغوالن، قلعه را شش ماه تحت محاصره خود قرار دادند و سرانجام سلطان را               
رغم تهديد فراوان نزد امير لشكر زانو نزد و در نتيجه او بـا نزديكـانش در                 آورند، او علي  مي

 پس از مرگ سلطان محمد خوارزمشاه و به قـدرت رسـيدن             30. به قتل رسيدند   ه619سال  
دين مينكبرني، اسماعيليان يكي از مالزمان سلطان؛ يعني اورخان را به قتل            السلطان جالل 

الـدين در صـدد     الملك را نيز تهديد به قتل نمودند، در نتيجه سلطان جالل          رساندند و شرف  
 ولي سرانجام سـلطان     ، آن زمان در تصرف اسماعيليان بود افتاد       گيري دامغان كه تا   باز پس 

با آنان سازش نمايد در مجموع چنان مقرر شد كـه دامغـان             گيرد طبق شرايطي    تصميم مي 
چنان در دست اسماعيليان قرار گيرد، به شرطي كه هر سال، سي هزار دينار بـه خزانـه                  هم

 مـدتي پـس از ايـن جريـان،          31.سلطان حمـل كننـد و تـوقيعي نيـز در ايـن بـاره نوشـتند         
الـدين بـه بـرادر اعتمـاد        ، غياث الدين خشمگين شد  الدين مينكبرني از برادرش غياث    جالل

الـدين و  از ايـن رو، آتـش جنـگ ميـان جـالل           . نكرد و با كمـك اسـماعيليان فـرار نمـود          
الـدين،  اسماعيليان روشن شد و اسماعيليان فقط نيمي از خراج دامغان را پرداختنـد، جـالل              

 ولي از   ،ر شد دبير و منشي خود را به الموت فرستاد و با تهديد، تمام خراج دامغان را خواستا               
  . دامغان را تصرف كردنده625سرانجام اسماعيليان در سال . اي نگرفتمذاكراتش نتيجه

 ، اسـماعيليان بـيش از پـيش قـدرت           ه628الدين در سال    با كشته شدن سلطان جالل    
    هـاي محـصالن ماليـاتيِ      گيـري  بـه علـت سـخت      ه642به طوري كـه در سـال        . گرفتند
دامغان براي به دست آوردن ماليات بيشتر، زنان و مردان را بـه  الدين خوارزمي كه در     شرف

. آويختند، مردم اجباراً به مالحده پناه بردند و شهر را به آنان تسليم كردنـد              سينه و پاي مي   
، جمعي را كشتند و اكثر آنان را بـه گردكـوه بردنـد و آب بـر                  دامغاناسماعيليان با ورود به     

چنـين ده و  خاك يكسان كردند و بـر آن غلـه كاشـتند، هـم           حصار بستند و باروي آن را با        
  32.ها را ويران كردندخانه

ميان مسلمين واقف بودند درصـدد بركنـاري اسـماعيليان و           تفرقه  مغوالن كه كامالً به     
در نتيجـه،   . عباسيان و نيز تسخير آخرين ممالك اسالمي و قسمت غربي آسيا  بـر آمدنـد               

كوبي اسماعيليه بود، زيرا اسماعيليان را سدي در مقابل         هاي نخستين آنان سر   يكي از هدف  
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توانستند امپراتوري مستقلي را در ايران و       دانستند و با وجود آنان نمي     قدرت مطلقه خود مي   
و علمايشان در مورد اسـماعيليه  مسلمانان از طرف ديگر، كينة    . ها ايجاد كنند  ساير سرزمين 

ول داشتند عامل توجه و نظر خان مغول به قلع          علماي مسلمان در دستگاه مغ    نفوذي كه   و  
 اين مانع از سر راه حكومت بالمنازع مغول برداشـته           مع اسماعيليان گرديد تا از يك سو      و ق 

. شود و از سوي ديگر مردم بالد و قصبات و قراء ايران از تاخت و تاز فداييان آسوده باشـند            
 ايران روانه كند تـا از يـك طـرف           بنابراين، منكوقاآن تصميم گرفت كه لشكري فراوان به       

شر مالحده اسماعيلي را دفع كند و از طرفي ديگر با از ميـان برداشـتن خليفـه بغـداد، راه                     
  33.نمايدتسخير ممالك شام و مصر را باز 

 تـا   ه651هاي ديگر، قلعة گردكوه از زمان محاصـره آن در سـال             تسليم قلعه رغم  علي
االول سـال   د، امـا در ربيـع     ان به مقاومت خود ادامه د     هجده سال بعد؛ يعني تا زمان آباقاخا      

نشينان ديگر توان ادامة مقاومت را از كف دادند و با پايين آمدن از قلعـه، آن را                   قلعه ه670
هايي نيز از جانـب اسـماعيليان در قلعـه المـوت بـه               در همين سال حركت    34.تسليم كردند 

 دولـت   بـر شاه متفق شـدند و او را        رو به طوري كه جمعي از مالحده با پسر خ         ؛ديرسگوش  
آباقاخان با فرستادن لشكر به      .نهادند و بر قلعه الموت چيره گشتند و فتنه ايشان باال گرفت           

الموت، دستور داد تا قلعه را به كلي خراب كننـد، اسـماعيليان نيـز بعـد از آن تـار و مـار و                         
   35.پراكنده شدند
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  ).1349انتشارات بنياد فرهنگ ايران، 

  ).1345تهران، انتشارات بنياد فرهنگ ايران، (، تقويم البلدانابوالفداء،  -
تهران، انتـشارات   (، با يادداشتهاي رحيم رضازاده ملك       دبستان مذهب اسفنديار، كيخسرو،    -

  ).1362كتابخانه طهوري، 
، بـه كوشـش محمـد دبيـر          تا انقراض قاجاريه   تاريخ مفصل ايران از آغاز    اقبال آشتياني،    -

  ).تاجا، انتشارات خيام، بيبي(سياقي 
، بـه كوشـش تيمـور برهـان         مطلـع الـشمس   ،  )الدولـه ضـيع (اعتمادالسلطنه، محمد حسن     -

  .3ـ1ج ) 1362سرا، تهران، انتشارات فرهنگ(ليمودهي، 
  .1375، نشريه استانداري سمنان، سيماي استان سمنان بني اسدي، علي، -
، به تصحيح محمد بن عبدالوهاب قزويني،       تاريخ جهانگشاي جويني، عالءالدين عطاملك،     -

  ).1355چاپ ليدن، هلند، انتشارات بامداد، (چاپ دوم، 
بـه اهتمـام محمـدعلي      ) جغرافياي تاريخي شـهرهاي ايـران      (گنج دانش حكيم، محمدتقي،    -

 ).1366تهران، انتشارات زرين، (، صوتي و جمشيد كيانفر با مقدمه از عبدالحسين نوايي

، بـه   يا هدايت المـؤمنين الطـالبين  تاريخ اسماعيليه) مشهور به خدايي(خراساني، محمد   -
  ).1362تهران، انتشارات اساطير، (اهتمام الكساندر سيميونوف، 

  .5ـ4ج ) 1336تهران، انتشارات خيام،  (فرهنگ آنندراج پادشاه، ،محمدد شا -
  .2ج ) 1351جا، انتشارات ابن سينا، بي(، تاريخ ادبيات ايران،  صفا، ذبيح اهللا-
  .3ج) 1311تهران، انتشارات كالله خاور، (، به تصحيح محمد رمضاني، شاهنامهفردوسي،  -
پژوه، ، به كوشش محمدتقي دانش    ...)بخش اسماعيليه و   ( التواريخ ةزبدكاشاني، ابوالقاسم،    -

  ).1366 تحقيقات فرهنگي، تهران، مؤسسه مطالعات و(چاپ دوم، 
تهـران، انتـشارات مؤسـسه    (اي ، ترجمـه فريـدون بـدره      فدائيان اسماعيلي لوئيس، برنارد،    -

  ).1371مطالعات و تحقيقات فرهنگي، 
تهـران،  (، به اهتمام عبدالحسين نوايي، چاپ سوم،   تاريخ گزيده مستوفي قزويني، حمداهللا،     -

  ).1364انتشارات اميركبير، 
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تهـران انتـشارات دنيـاي كتـاب،        (، به كوشـش لـسترنج،       نزهت القلوب مداهللا   مستوفي، ح  -

1362.(  
تهران، بنگـاه ترجمـه و      (، ترجمه ابوالقاسم پاينده،     التنبيه و االشراف  مسعودي، ابوالحسن،    -

  ).1349نشر كتاب، 
  ).2535تهران، انتشارات اشراقي، (، هاي آنتاريخ شيعه و فرقهمشكور، محمدجواد،  -
  ).، چاپ پنجم1367تهران، انتشارات اشراقي، (، تاريخ ايران باستانــــــــــــ ،  ــــ-
تهـران، شـركت    (علـي نقـي منـزوي،       ترجمه  ،   االقاليم معرفةاحسن التقاسيم في    مقدسي،   -

  ).1361مؤلفان و مترجمان كتاب، 
، بـه كوشـش مجتبـي مينـوي،         سيرت جالل الدين منكبرنـي     نسوي، شهاب الدين محمد،      -

  ).1344نا، هران، بيت(
، بـه تـصحيح ژان اوبـن،        منتخب التواريخ ) معروف به آنونيم اسكندر   (الدين  نطنزي، معين  -

  ).1336تهران، انتشارات خيام، (
تهـران، انتـشارات تهـران ـ     (اي، ، ترجمه فريـدون بـدره  فرقه اسماعيليههاجسن، مارشال،  -

  ).1366تبريز، 
بـه  ) بخش اسماعيليان و فاطميان و نزاريان     (،  مع التواريخ جا اهللا،همداني، رشيدالدين فضل   -

تهران، بنگاه ترجمه و نشر     (پژوه و محمد مدرسي زنجاني، چاپ دوم،        كوشش محمدتقي دانش  
  ).2536كتاب، 

تهـران، انتـشارات    (، به كوشش بهمـن كريمـي،        جامع التواريخ ،   ـــــــــــــــــــــــ   -
  ).1338اقبال، 

  ).م1965تهران، انتشارات سعدي، (، 4، ج م البلدانمعجياقوت حموي،  -
  ).1347تهران، بنگاه ترجمه و نشر كتاب، (، ترجمه محمدابراهيم آيتي، البلدان يعقوبي، -
الشعراء بهار بـه    ، به تصحيح ملك   مجمل التواريخ و القصص    ـــــــــــــــــــــــــ ،  -

  .)1318، تهران، انتشارات چاپخانه خاور(همت محمد رمضاني 
 


