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چکیده
در اين مقاله نحوه مواجهه سياسي و مذهبي عالءالدين محمد سوم، پيشوای اسماعيلی الموت و جالل الدين 
خوارزمشاه در فاصله سالهای 618ق تا 628ق بررسی شده است. قبل از اين دوران يورشهای مغوالن باعث 
از هم پاشيده شدن حكومت خوارزمشاهيان گرديد و در دوران مورد بحث، جالل الدين می كوشيد كه در مقابل 
مغوالن ايستادگی نمايد. از سويی اسماعيليان الموت نيز قبل از اين، رسولی را نزد مغوالن فرستاده و اظهار 
ايلی نموده بودند. نزاريان در اين دوره شرايط مناسب تری را نسبت به خوارزمشاهيان داشتند و با تغيير مذهب 
خود و نزديكي به خلفاي عباسي و در مواجهه با مغوالن، سياست گفتگو و مدارا را انتخاب كردند و در صدد 
بودند كه با آنان برخورد نظامی نداشته باشند. از سويی تزلزل دولت خوارزمشاهی باعث شد كه اسماعيليان 
از اين موقعيت استفاده نموده، گاهی با ارسال سفير و ايجاد روابط ديپلماتيك و گاهی با ارسال فداييان خود 
و ايجاد فضای رعب و وحشت، راهبردهای اساسی خود را در مناسبات سياسی خود با خوارزمشاهيان دنبال 

نمايند.

کلیدواژه ها: اسماعیلیان الموت، مواجهه سیاسی و مذهبي، خوارزمشاهیان، عالءالدین محمد سوم، 
جالل الدین خوارزمشاه، مغوالن.

تأملي بر مواجهه سیاس�ي و مذهبي 
اس�ماعیلیان نزاري با خوارزمش�اهیان
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مقدمه
هجوم مغوالن به سرزمينهای اسالمی، نتايج سياسی، 
گسترده ای  فرهنگی  و  اقتصادی  اجتماعی،  مذهبي، 
در پی داشت. در نخستين مرحله هجوم كه در سال 
حكومت  ايران،  فالت  گستره  در  شد،  آغاز  616ق 
خوارزمشاهی در معرض تهديدی اساسی قرار گرفت 
رفت.  ميان  از  يكسره  يورشها،  همين  تداوم  در  و 
و  يورش  اين  معرض  در  نيز  ديگری  قدرت سياسی 
نتايج ويرانگر آن قرار داشت، اما با در پيش گرفتن 
در  يورشها  اين  آسيب  از  آشتی جويانه،  سياستی 
جالل الدين  رهبری  به  ايران  اسماعيليان  ماند.  امان 
حسن سوم )حك: 607-618ق(، نخستين حكومت 
مسلمان بودند كه پس از عبور مغوالن از جيحون، با 
همين  پذيرفتند.  را  آنان  فرمان برداری  سفير،  ارسال 
و  خراسان  كه  شرايطی  در  كه  شد  سبب  آنان  اقدام 
خانمان سوز  و  ويرانگر  يورشهای  دستخوش  عراق 
قرار گرفته بود و شديد ترين ضربه ها بر پيكر حيات 
اقتصادی آن وارد می شد، قالع  سياسی، اجتماعی و 
چهار  حدود  و  بماند  امان  در  آسيب  از  اسماعيليه 
حكومت  دهد.  ادامه  خود  حيات  به  هم  ديگر  دهه 
ايران  به  مغوالن  يورش  دوران  در  الموت  اسماعيلی 
هم  در  با  داشت.  رو  پيش  را  پيچيده ای  شرايط 
شكسته شدن حكومت خوارزمشاهی و ضعف قدرت 
سياسی و نظامی جالل الدين خوارزمشاه، نزاريان در 
در  برآمدند.  قلمرو  گسترش  و  قدرت  توسعه  صدد 
با  مواجهه  در  الموت  سياست  سياسی،  آشفتگی  اين 
حاكمان روزگارشان چندان ساده نبود. با مطالعه منابع 
مورد  دوران  در  نزاريان  رويكرد  تحليل  و  تاريخی 
كار خود  دستور  در  را  برنامه  دو  اسماعيليان  بحث، 
پايه  بر  اول  مرحله  در  نزاريان  سياست  دادند:  قرار 
مدارا، همكاری و ايجاد روابط ديپلماتيك قرار داشت 
و جايی كه اين سياست به نتيجه نمی رسيد، آنان شيوه 
برخورد را در پيش گرفته و از نيروی فداييان خود 
در راستای نيل به اهدافشان استفاده می نمودند و در 

قلمرو  توسعه  به  نگاهی  نيم  نيز  برنامه  هردو  اجرای 
خود داشتند. اسماعيليان و خوارزمشاهيان ارتباط و 
مناسبات سياسی زيادی را در سالهای متمادی داشتند، 
اما با توجه به تراكم و تحرك بسيار باالی اين مناسبات 
در فاصله سالهای 618ق )آغاز حكومت عالءالدين 
محمد( تا 628ق )سقوط كامل دولت خوارزمشاهی(، 
اين مقطع 10 ساله موضوع پژوهش اين نوشتار قرار 
گرفته است. بنابراين، پرسش اساسی مقاله حاضر اين 
است كه اسماعيليان الموت در اين شرايط پيش آمده 
جديد در طی سالهای 618 تا 628ق برای ايجاد نفوذ 
و گسترش قلمرو و اعتقادات مذهبي خود چه سياست 
نظامي � مذهبي را در مواجهه با خوارزمشاهيان در 
پيش گرفتند و چگونه عمل كردند؟ بازگشت به اسالم 
مشروعيت  كسب  و  اسالمي  حكومتهای  با  پيوند  و 
عباسي  خليفه  با  ارتباط  واسطه  به  سياسی  و  دينی 
چه تأثيري بر روابط با خوارزمشاهيان گذاشت؟ برای 

بررسی علمی اين پرسش، فرضيه ذيل مطرح است:
با  خود  مناسبات  در  الموت  اسماعيلی  حكومت 
از  628ق  تا   618 سالهای  طی  در  خوارزمشاهيان 
استفاده  نظامی  اقدامات  و  گفتگوی سياسی  ابزار  دو 
اطاعت  ابتدا  در  الموت  نزاري  اسماعيليان  كردند. 
خود را نسبت خوارزمشاه اعالم كردند و نام وی را 
در خطبه آوردند، اما اندكی بعد به مصلحت خويش 
رابطه  و  بپيوندند  خليفه  به  است  آن  بهتر  كه  ديدند 
ايشان  تغيير دهند؛ زيرا قصد  با خوارزمشاه  را  خود 
با حكومتهای اسالمي  پيوند  به اسالم و  بازگشت  از 
كسب مشروعيت دينی و سياسی بود و اين نتيجه ای 
بود كه به واسطه ارتباط با خليفه حاصل می شد. از 
راندن  بيرون  بر  ناظر  با سياستهای خليفه  رو،  همين 
به ويژه  از عراق عجم همراه گشت.  خوارزمشاهيان 
آنكه پس از مقدم داشتن علم اسماعيليان در مراسم 
حج، روابط امام اسماعيلي و سلطان خوارزمشاه رو 

به تيرگی نهاد.
در تدوين اين نوشتار از شيوه كتابخانه ای استفاده شده 
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است.  گرديده  استناد  مآخذ  و  منابع  اطالعات  به  و 
در اين پژوهش تا حد امكان سعی شده است تا در 
مرحله اول اطالعات مورد نياز گردآوری و پس از 
حاضر،  پژوهش  براي  نياز  مورد  داده هاي  استخراج 
مطالب مورد تجزيه و تحليل علمی قرار گيرد. بر اين 

اساس محتوای پژوهش توصيفی � تحليلی می باشد.
منابع مهم مورد استفاده در پژوهش از اين قرار است:

اثر  اين  اثير:  بن   اثر عزالدين  التاريخ،  الكامل فی   .1
كه در سال 628ق تأليف شده است، نظر مثبتی نسبت 
به مغوالن و همچنين اسماعيليان ندارد و با موضعي 
ابن اثير  است.  يافته  نگارش  آنها  به  نسبت  خصمانه 
كوشيده است حكومتهای عباسيان و خوارزمشاهيان 
را در برابر اسماعيليان دارای قدرت و عظمت، ترسيم 
نمايد و برخی از حوادثی را كه مرتبط با روابط ميان 
می نمايد  ذكر  است،  اسماعيليان  و  خوارزمشاهيان 
كه در هيچ منبع ديگری به آن اشاره نشده است كه 
اين سخنان با نگرش وی ارتباط محكمی دارد كه به 
اطالعات  حال،  اين  با  اما  شد.  خواهد  پرداخته  آن 
به  نسبت  مهم  زاويه ای  خود  نزاريان  به  نسبت  وی 
چگونگی روابط نزاريان در دوره مورد بحث فراروی 

اين مقاله گشوده است.
الدين  شهاب  اثر  مينكبرنی،  جالل الدين  سيرت   .2
محمد خرندزی نسوی: آن را در سال 639ق به رشته 
و  خوانده  را  ابن اثير  اثر  وی  است.  درآورده  تحرير 
منشی  او  چون  اما  است.  كرده  ياد  خوبی  به  آن  از 
جالل الدين خوارزمشاه بوده و در سفرها و جنگ و 
اثرش  است،  نموده  همراهی  را  جالل الدين  گريزها 
شاهد  خود  او  می باشد.  برخوردار  بااليی  اهميت  از 
بسياری از وقايع مهم اين دوره بوده و حتی به عنوان 
با  و  رفت  الموت  به  نماينده جالل الدين خوارزمشاه 
عالءالدين محمد سوم پيرامون مسائل مورد اختالف 
مذاكره نمود. نظر وی نسبت به جالل الدين خوارزمشاه 
است  تالش  در  نسوی  و  است  جانب دارانه  بسيار 
او  نظر  اما  نمايد.  مطرح  مسائل  همه  محور  را  خود 

نسبت به اسماعيليان به اندازه ابن اثير خصمانه نيست. 
و  نزاريان  ميان  سياسی  روابط  بررسی  در  بنابراين 
داراي  منبع  اين  اندازه   به  اثری  هيچ  خوارزمشاهيان 

ارزش و اهميت نمی باشد.
3. تاريخ جهانگشا، اثر عطاملك جوينی: اين اثر در 
سال 658ق در زمان يورشهای مغوالن نگاشته شده 
است. جوينی در اين اثر نسبت به مغوالن جانب داری 
نموده و نگرش دشمنانه ای نسبت به اسماعيليان داشته 
است. نكته مهم اينكه مطالب وی در مورد اسماعيليان 
زمينه  اين  در  او  از  بعد  كه  است  كسانی  همه  مرجع 
دست به نگارش زده اند. آثاری چون جامع التواريخ، 
تاريخ گزيده، تاريخ وّصاف و زبدة التواريخ، تلخيص 

و يا دگرگون شده مطالب جوينی هستند.

عالءالدین  حکومت  و  شخصیت  به  نگاهی 
محمد سوم

پس از مرگ جالل الدين حسن در سال 618ق تنها 
حكومت  به  سالگی  نه  در  محمد  عالءالدين  پسرش 
دست  در  امور  اختيار  پدر،  وصيت  بنابر  و  رسيد 
متذكر  لوئيس  بود.  محتشم  عمادالدين  وزيرش 
با  بر حكومت  نظارت  شده است كه در سالهايی كه 
جهان  با  همزيستی  و  آشتی  سياست  بود،  وزير  اين 

اهل تسنن حفظ شد.1
ارائه  عالءالدين  درباره شخصيت  جوينی  كه  مطالبی 
وی  است.  حقارت آميز  بسيار  و  خصمانه  می نمايد، 
نيافته«  تأديبی  و  »پرورش  كودكی  را  عالءالدين 
می كرد،  نادان«  »كودك  آن  هرچه  می كند.  معرفی 
اسماعيليان نيز تأييد می كردند و »تأديب و نصيحت و 
ارشاد او را در اعتقاد مذموم خويش جايز نداشتند«،2 
به نظر جوينی او راه و رسم پدرش را كنار گذاشت 
شد«  مضمحل  بود،  نهاده  پدرش  كه  »بنيادها  و 
به  ترس  روی  از  پدرش  زمان  در  كه  هم  افرادی  و 
اسماعيليان  كيش  به  بودند،  گرويده  اهل سنت  اسالم 

1 . تاريخ اسماعيليان، ص119.
2 . تاريخ جهانگشا، ج3، ص349.

38

م 
 نه

ال
س

13
93

ار 
 به

-3
ه5

مار
ش



رفتند«.3  بی ديانتی  و  الحاد  سر  با  »باز  و  بازگشتند 
نكته ديگری كه جوينی روی آن تأكيد دارد، بيماری 
به  »دماغش  گفته وی  به  است.  جسمانی عالءالدين 
و  آمد«  پديد  »ماليخوليا  بعد  اندكی  و  رسيد«  خلل 
بر اثر خون ريزی زياد، ديوانه ای بود كه اهالی از آن 
مسائل  در  وی  بی اطالعی  از  جوينی  بودند.4  باخبر 
می شود  متذكر  نيز  طرفی  از  و  می راند  سخن  دولت 
كه كسی نمی توانست برخالف نظر عالءالدين صحبت 
ناراحتی  از امور مملكت مسئله ای كه موجب  كند و 
و  اندرون  »اخبار  نمی گفتند:  او  به  چيزی  باشد،  او 
پنهان  وی  از  دشمن  و  دولت  احوال  و  ملك  بيرون 
می داشتند«.5 به نظر مي رسد از داليل اصلي اين كينه، 
همسويي عالءالدين و خليفه عباسي در جهت مقابله 
با مغوالن باشد؛ آنچه كه مبيّن اين امر است، اتفاق نظر 
اين دو حكومت در موارد متعددی است كه همه آنها 
حول مقابله با ستيزه ها و چيرگی امرا و عمال مغوالن 
و مقاصد جهان جويانه آنان بود. گزارشهايي در دست 
است كه نشان می دهد عالءالدين محمد راه مسالمت با 
مغوالن را به كناری نهاد و چون خود را نيرومندترين 
خوارزمشاه  جالل الدين  مرگ  از  پس  ايران  حاكم 
می ديد، اقدامات تعرضی را عليه كارگزاران و ايلچيان 

مغول و راههای تجاری گسترش داد.6
دشمنانه  نگرش  با  جوينی  كه  مطالبی  از  بسياری 
درباره عالءالدين محمد آورده است، دور از واقعيت 
جوينی  كه  عالءالدين  ديوانگی  اواًل؛  زيرا  می نمايد؛ 
دليل آن را خون ريزی شديد می داند، صحيح نيست. 
ممكن است خون ريزی شديد باعث مرگ فرد گردد، 
ثانيًا؛ اگر عالءالدين  اما باعث ديوانگی نخواهد شد. 
ديوانه بود و بيماری ماليخوليا داشت، نسوی در زمان 
آن  متوجه  كه  بود  غيرممكن  الموت  در  او  با  ديدار 

3 . همان.
4 . همان، ج3، ص350.
5 . همان، ج3، ص352.

6 . تاريخ كامل، ج9، ص379؛ تاريخ جهانگش��ا، ج2، ص232؛ ج3، 
ص276.

نشود و درباره آن مطلبی ننويسد. مسائل ديگری هم 
جوينی  گزارش  در  عالءالدين  پيرامون شخصيت  كه 
آنان  اكثر  حتی  كه  نويسندگان  ديگر  آثار  در  آمده 
اهل تسنن نيز بوده اند،7 نيامده است. اين مطلب بيانگر 
آن است كه گزارش جوينی تنها در آثار نويسندگانی 
مستقلی  موضع  و  نموده اند  صرف  تقليد  وی  از  كه 
ندارند، تكرار گرديده است.8 همچنين گزارش جوينی 
آنچه  اما  است.  نيامده  نيز  ابن اثير  و  نسوی  آثار  در 
درست  نظر  به  كه  می آيد  دست  به  منابع  گزارش  از 
است.  ساده زيستی  به  عالءالدين  گرايش  می نمايد، 
حتی وی با ديگر مردم عامی برای جمع آوری علوفه 
منش  اين  جوينی  می آمد.9  پايين  الموت  قلعه  از 
به خاطر  را  او  و  است  گرفته  تمسخر  به  نيز  را  وی 
ويژگيهای  از  می كند.10  تحقير  دامداری  به  اشتغال 
مريد  وی  است.  تصوف  به  گرايش  عالءالدين  ديگر 
شيخ جمال الدين گيلی بود و خطاب به مردم قزوين 
به  قزوين  خاك  بودی،  او  وجود  نه  »اگر  می گفت: 

توبره اسبان به قلعه الموت آوردمی«.11
هجوم  با  مصادف  محمد  عالءالدين  حكومت  دوران 
حكومت  شدن  پاشيده  هم  از  و  ايران  به  مغوالن 
خوارزمشاهيان است. در اين دوران جالل الدين فرزند 
برابر  در  كه  می كوشيد  خوارزمشاه  محمد  عالءالدين 
عباسی  خالفت  سويی  از  نمايد.  ايستادگی  مغوالن 
نيز عليه خوارزمشاهيان دست به تحركاتی می زد. در 
اين ميان اسماعيليان از شرايط مناسب تری برخوردار 
بودند؛ زيرا قبل از اين جالل الدين حسن سفيری نزد 
مغوالن فرستاده و اظهار ايلی نموده بود. از سويی نيز 
اسماعيليان از اختالفات ميان جالل الدين خوارزمشاه 
و خالفت عباسی در جهت بسط قدرت و گسترش 

7 . مانند ابن اثیر در تاريخ كامل.
8 . جامع التواري��خ، صص144-146؛ زب��دة التواريخ، صص218-

.224
9 . سيرت جالل الدين مينكبرني، ص209.

10 . تاريخ جهانگشا، ج3، ص349.
11 . جامع التواريخ، ص146.
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پيش  اندكی  می نمودند.  استفاده  خود  قلمرو  و  نفوذ 
از اين خواجه نصيرالدين طوسی نيز در يكی از آثار 
خود به آرزوی نزاريان برای توسعه قلمرو خود سخن 
بودند  نزاريان در تالش  اين دوران  گفته است.12 در 
با ارسال سفير مسائل خود را حل و فصل نمايند و 
فداييان  نيروی  از  نمی داد،  نتيجه  روش  اين  چنانچه 
خود استفاده می نمودند و نيم نگاهی نيز به آشفتگی 
اوضاع و بهره برداری از اين شرايط در جهت توسعه 

قلمرو خود داشتند.
سرانجام عالءالدين پس از 35 سال حكومت در سال 
653ق كشته شد. اگرچه حسن مازندانی را به عنوان 
قاتل شناختند و او را به قتل رساندند، اما برخی منابع 
نيز از دست داشتن خورشاه، جانشين و فرزند وی در 

قتل عالءالدين سخن گفته اند.13

آغاز تغییر در مناسبات عالءالدین با خوارزمشاهیان
روابط ميان اسماعيليان با خوارزمشاهيان در فضای 
اسماعيليان  حتی  و  داشت  قرار  مناسبی  كمابيش 
خوارزمشاه  جالل الدين  به  نسبت  نيز  را  كمكهايی 
داشتند. اما وقوع حادثه ای می رفت تا اين مناسبات 
قسمتهايی  خوارزمشاه  جالل الدين  زند.  هم  بر  را 
عمال  داد.  اورخان  به  اقطاع  رسم  به  را  خراسان  از 
تون  چون  مجاور  شهرهای  در  تعدياتی  اورخان 
يكی  نزاريان  داشتند.  اسماعيلی  اهالی  به  قاين  و 
نزد  رسالت  به  كمال  نام  به  را  اسماعيلی  بزرگان  از 
جالل الدين فرستادند و كمال از اعمال نواب اورخان 
وزير  و  داد  تشكيل  محكمه اي  سلطان  كرد.  شكايت 
قضيه  اين  به  رسيدگی  مأمور  را  شرف الملك  خود 
نيت  حسن  عدم  و  اورخان  بی تفاوتی  از  كمال  كرد. 
شرف الملك خشمگين شد و اورخان را در صورت 
ادامه تعديها به مرگ تهديد كرد. اورخان نيز در پاسخ، 
نيروی نظامی خود را به رخ كشيد: »اينك خنجرهای 
ما، گذشته از اين شمشيرهای فراوان داريم كه تيزتر 

12 . تصورات، ص147.
13 . تاريخ جهانگشا، ج3، ص257؛ تاريخ گزيده، ص525.

و آبديده تر و مرگبارتر است. شما عليه اين سالحها 
كاری نتوانيد كرد«. سفير بدون اخذ نتيجه ای جلسه را 
ترك كرد. چيزی نگذشت كه نزاريان به تهديد خود 
عمل نموده و اورخان را در بيرون شهر گنجه به قتل 
شهر  به  كشيده  كاردهای  با  فداييان  سپس  رساندند. 
آمدند و به دنبال شرف الملك وزير می گشتند و چون 
وی را نيافتند، يكی از خدام وی را زخمی نمودند و 
با صدای بلند نام عالءالدين را تكريم می كردند: »ما 
قربان عالءالدينيم « و »عالءالدين را عمر باد«.14 اين 
ابتدا سياست گفتگو  نزاريان نشان داد كه آنان  اقدام 
نتيجه  به  اين روش  چنانچه  و  می گيرند  پيش  در  را 
به كار  آنان  تيز  آنان منجر نشود، خنجرهای  دلخواه 

گرفته خواهد شد.
گزارش ابن اثير درباره ماجرای قتل اورخان اغراق آميز 
است. به روايت او سلطان به انتقام قتل اورخان قلمرو 
به  را  كوه  گرد  تا  الموت  حدود  از  اسماعيلی  دولت 
و  زنان  و  كرد  و كشتار عظيمی  آتش و خون كشيد 
فرزندان اسماعيليان را به اسارت گرفت و اموالشان 
از  پس  كه  می كند  اضافه  ابن اثير  برد.  غارت  به  را 
افزايش  اسماعيليان  حكومت  قلمرو  مغوالن،  يورش 
يافته و آزارشان بر مسلمانان زياد گشته است، ولی 
آنان  بر  شديدی  صدمات  خوارزمشاه  سپاه  تهاجم 
وارد ساخت و آتش حرصشان را فرو نشاند.15 بايد 
اگر جالل الدين خوارزمشاه چنين  كه  نظر داشت  در 
و خصومتی  تنفر  دليل  به  بود، جوينی  نموده  اقدامی 
همراهی  دليل  به  نيز  نسوی  و  داشت  نزاريان  با  كه 
وی،  به  نسبت  جانب دارانه اش  نگاه  و  با جالل الدين 
به  بنابراين  نمی نمود.  دريغ  اتفاقی  چنين  نگارش  از 
نظر می رسد گزارش ابن اثير از پايه و اساس منطقی 

برخوردار نباشد.

تفوق دیپلماتیک اسماعیلیان
در اثنای ماجرای قتل اورخان نزاريان ابتكار عمل را 

14 . نفثه المصدور، ص163.
15 . تاريخ كامل، ج27، ص79.
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در اين مناسبات در دست داشتند و سفير ديگری به 
نام بدرالدين احمد را از الموت نزد سلطان جالل الدين 
به جهت تسويه موضوع  اين سفير  ارسال  فرستادند. 
مورد اختالف شهر دامغان بود. بدرالدين احمد زمانی 
شدن  كشته  و  اورخان  مرگ  از  رسيد،  بيلقان  به  كه 
اسماعيليان � قاتالن وی � باخبر شد و مردد بود كه 
به  نامه ای  بازگردد.  يا  دهد،  ادامه  مأموريت خود  به 
و  شرايط  طريق  اين  از  و  نوشت  وزير  شرف الملك 
از سوء  كه  وزير  را جويا شد.  دربار سلطان  اوضاع 
قصد جديدی از سوی نزاريان در بيم بود، به بدرالدين 
پاسخ داد كه مأموريت خويش را پيگيری نمايد و به 
انجام  در  را  الزم  همكاری  كه  داد  مساعد  قول  وی 
مطالبات وی داشته باشد: »هرچه زودتر بياييد تا به 
صورت  مذاكراتی  سرانجام  كند«.16  مراجعت  مقاصد 
الموت  نزاريان  نفع  به  گرفت و معاهده ای بدين مفاد 
به  متعلق  شهرهای  از  خوارزمشاه   .1 شد:  منعقد 
بر  اسماعيليان  سيطره   .2 بردارد.  دست  اسماعيليان 
دامغان محترم داشته شود، مشروط به اينكه هر سال 
خزانه  به  شهر  خراج  عنوان  به  دينار  هزار   30 مبلغ 
سلطان فرستاده شود. 3. بدرالدين احمد به عنوان سفير 
گزارش  در  بماند.17  باقی  خوارزمشاهيان  دربار  در 
اسماعيليان  كه  است  شده  تأكيد  نكته  اين  بر  نسوی 
اين  باشند.  داشته  دائمی در دربار سلطان  يك سفير 
توافق و ديگر مواد معاهده از دوره جديدی در روابط 
ميان حكومت الموت و خوارزمشاهيان حكايت دارد.

بدرالدين احمد بعد از فتوحات سلطان در گرجستان 
همراه با وی از گنجه به آذربايجان آمد و در دربار 
خصوصی  مجالس  در  الموت  رسول  شد.  مستقر 
شرف الملك شركت می كرد. در يكی از اين مجالس 
اثنای مجلس شراب«، به شرف الملك گفت كه  »در 
و  تو  خدمت  در  و  شما  سپاه  در  اسماعيلی  عده ای 
شرف الملك  درخواست  به  شده  اند.  گمارده  سلطان 
اسماعيليان را به حضور فراخواندند. يكی از فداييان 

16 . نفثه المصدور، ص164.
17 . همان، صص164و165.

يافته  فرصت  تو  بر  جا  فالن  »من  گفت:  وزير  به 
به  سخت  كه  وزير  بودم«،  فرمان  منتظر  ليكن  بودم، 
نفوذ  نشانگر  كه  گفت  سخنانی  بود،  افتاده  هراس 
بود:  جالل الدين  سلطان  دربار  در  اسماعيليان  مؤثر 
نيز  عالءالدين  بنده  سلطانم،  بنده  كه  همان گونه  »من 
هستم، از من چه تقصير سر زده كه شما قصد جان 
فدايی  پنج  آن  كه  داد  دستور  سلطان  داريد«.18  من 
را سوزانده و كسی كه آنان را به خدمت گرفته بود، 
نيز بكشند. از اين طريق قصد داشت كه اقتدار خود 
آشكار  می رسد  نظر  به  دهد.  نشان  خدشه ناپذير  را 
نمودن نفوذ جاسوسان اسماعيلی در دستگاه حكومت 
پيش طراحی شده  از  نقشه  سلطان خوارزمشاه يك 
احمد؛  بدرالدين  توسط  سياسی  اشتباه  يك  تا  باشد، 
اسماعيليان  فدايی،  پنج  شدن  سوزانده  از  پس  زيرا 
به كين خواهی آنان برنخاستند و می كوشيدند با ايجاد 
دادن  برای  را  خوارزمشاه  مؤثر،  سياسی  اهرمهای 

امتياز تحت فشار قرار دهند.19
از  ديگری  سفير  فدايی،  پنج  شدن  سوزانده  از  پس 
تهديد  را  او  و  آمد  نزد شرف الملك  بردع  به  الموت 
اسماعيلی،  مقتوالن  از  هريك  ازای  در  بايد  كه  كرد 
10 هزار دينار به عنوان خون بها بپردازد. شرف الملك 
با احترام »از امثال و اقران خود حّظ وافر مخصوص 
كرد و تشريف فاخر بداد« و آميخته به ترس با پيام 
خراجی  مبلغ  در  تا  كرد،  موافقت  الموت  حمكران 
پرداخت  دامغان  بابت  از  می بايست  اسماعيليان  كه 
كنند.20  كم  دينار  هزار   10 سال،  پنج  مدت  تا  كنند، 
بنابراين 50 هزار دينار ديه در مدت زمان پنج سال به 
اسماعيليان پرداخت می شد. بدين ترتيب نزاريان در 
به خوارزمشاهيان گامی  نفوذ خود  و  تحميل قدرت 
را  وزير  ترس و ضعف  نسوی  رفتند.  پيش  به  ديگر 
اما  می كند.  معرفی  اسماعيليان  قدرت  اعمال  عامل 

18 . همان.
7ق،  ت��ا   5 س��ده هاي  در  اي��ران  در  اس��ماعيليان  تاري��خ   .  19

صص870و871.
20 . نفثه المصدور، ص165.
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بود.  آنان  برتری  عامل  اسماعيليان  سياسی  تكاپوی 
چنانچه در رويدادهای پس از اين نيز در برخورد با 

خوارزمشاهيان شاهد موضعی برتر خواهيم بود.
برای  ظاهر  در  نزاری  حكمران  محمد،  عالءالدين 
نشان دادن حسن نيت خود، ولی در باطن برای اينكه 
قدرت خود را به رخ خوارزمشاه بكشد، تعدادی از 
فداييان را با سفيری ويژه نزد جالل الدين فرستاد تا 
استفاده  خويش  دشمنان  نابودی  برای  آنان  از  وی 
گويد  بديشان  دارد  دشمنی  كه  هرجا  »سلطان  كند: 
تا بروند و به قتل آورند«. اما خوارزمشاه تصميم به 
بازگرداندن اين فداييان گرفت؛ زيرا مشاوران سلطان 
به وی در پذيرش اين فداييان هشدار دادند كه مبادا 
آنان اخبار دستگاه سلطان را به پيشوايان برسانند و 
جبهه بندی نزاريان را خطرناك تر نمايد و به اين نتيجه 
رسيدند كه اگر عالءالدين مايل به از بين بردن دشمنان 
او است، وی خود آنان را می شناسد و می تواند با از 
بين بردنشان صداقت خود را نشان دهد: »دوست و 
او را چنين  اگر  نيست،  بر عالءالدين پوشيده  دشمن 

نيتی هست، از پيش خود بفرستد«.21
دو حكومت  روابط  در  تازه  رويدادی  بعد  اندكی  اما 
خود  پيشنهاد  در  اسماعيليان  داد  نشان  كه  داد  رخ 
صادق نبوده اند و مقاصد ديگري داشتند. نزاريان دو 
تن از مخالفان جالل الدين خوارزمشاه را در پناه خود 
گرفتند؛ يكی پسر اتابك مظفرالدين ازبك و ديگري 
ترك  با  غياث الدين  خوارزمشاه.  برادر  غياث الدين، 
سپاه برادرش در اصفهان سبب شكست جالل الدين از 
مغوالن شد و چون از سلطان هراسان بود، به خوزستان 
رفت تا در پناه خليفه قرار بگيرد. اما خليفه وی را 
محمد  عالءالدين  نزد  آنجا  از  غياث الدين  نپذيرفت. 
اسماعيلی رفت و در پناه او قرار گرفت.22 خوارزمشاه 
كه در تعقيب برادرش بود، از حكمران الموت خواست 
تا برادرش را تسليم وی كند. عالءالدين نيز به وساطت 

21 . همان، ص177.
22 . »تاريخ دودماني و سیاسي ايلخانان«، ص314.

ميان دو برادر برخاست و بدين بهانه كه غياث الدين 
به الموت پناه آورده و سلطان زاده است، از تسليم او 
خودداری كرد، ولی ضمانت كرد كه تا نزد وی است، 
سلطان  گردد.  مانع  سلطان  بالد  به  تعرض  از  را  او 
به  الموت  نيرويی را پيرامون  اين تعهد را پذيرفت و 
جا گذاشت تا از خروج غياث الدين جلوگيری كند.23 
چيزی نگذشت كه خوارزمشاه احساس ناخوشايندی 
ياران  از  تن  دو  او  كرد.  پيدا  اسماعيليان  مقاصد  به 
برجسته اش را همراه نماينده الموت فرستاد تا برادرش 
از ناخرسندی كه نسبت  نيز  را برگردانند. عالءالدين 
به سلطان پيدا كرده بود، وسايل فرار پناهنده خويش 
را فراهم كرد. عالءالدين »300، 400 سر اسب« به 
كرمان  به  تمام«  تجهيز  »با  را  غياث الدين  و  داد  او 
فرستاد.24 تسهيالتی كه از سوی عالءالدين فراهم شده 
بود، سلطان را بسيار خشمگين كرد و به گفته نسوی 

»سلطان عظيم رنجيد و آن وحشت باقی ماند«.25
غياث الدين به كرمان رفت و مدتی بعد براق حاجب 
� والی كرمان � وی را به قتل رساند.26 اما گزارش 
ابن اثير به گونه ای ديگر است. به روايت او جالل الدين 
به شهرهای اسماعيلی تاخت تا اگر برادرش را تسليم 
نكند، آنان را تاراج كند. اما حكمران اسماعيلی پاسخ 
آورده  پناه  ما  به  كه  است  كه وی سلطان زاده ای  داد 
است. او را نزد خود نگاه می داريم و اجازه نخواهيم 
داد كه عليه شما اقدام نمايد و هرگاه خالف ميل تو 
اقدام نمود، می توانی هر كاری بكنی.27 حكمران نزاری 
مصالحه با خوارزمشاه را تا بدانجا محترم می داشت كه 
با خواست و مصالح خود همسو باشد. بنابر گزارش 
نسوی وقتی خبر قتل جالل الدين خوارزمشاه در نبرد 
در  شام  اسماعيليان  شد،  منتشر  624ق  در  اصفهان 

23 . نفثه المصدور، صص175-177؛ تاريخ مغول از حمله چنگيز تا 
تشكيل دولت تيموري، صص124و125.

24 . نفثه المصدور، صص177-175.
25 . همان، ص177.

26 . تاريخ گزيده، صص496و497؛ مجمع االنساب، صص146و147.
27 . تاريخ كامل، ج27، ص92.
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نامه ای به سلطان سلجوقی آسيای صغير الف می زدند 
كه نزديك است اسماعيليان الموت تمام خطه عراق 
عجم را كه در دست خوارزمشاه بود، تصرف كنند.28 
اسماعيليان به رغم معاهده شان با جالل الدين، با خليفه 
عباسی و مغوالن نيز در ارتباط بودند. سال بعد از عقد 
سوی  از  احمد  بدرالدين  حكومت،  دو  ميان  معاهده 
الموت به دربار مغوالن در آن سوی جيحون فرستاده 
مغولی  فرستاده  دستگيری  برای  نيز  شد. جالل الدين 
داد  فرمان  است،  صغير  آسيای  راه  در  می گفتند  كه 
تا تمام كاروانهايی را كه در آن جانب بودند، متوقف 
 70 كاروان  يك  شرف الملك  دستور  به  و  ساختند 
نفری اسماعيلی را كه گمان می رفت فرستاده مغولی 
در زمره آنها است، قتل عام كردند: »از آن بسيار جز 
اندكی بر جای ننهاد«.29 خوارزمشاه كوشيد رسولی را 
كه اسماعيليان به عنوان اعتراض به عمل شرف الملك 
فرستاده بودند، آرام كند و تمام كاالهای كاروان را به 

آنها بازگرداند.30
كشتار  اين  مقابل  در  گذشته  همچون  اسماعيليان 
نام  به  رسولی  و  گرفتند  پيش  در  گفتگو  طريق  هم 
سفير  فرستادند.  جالل الدين  نزد  را  مودود  اسدالدين 
اموال  و  كرد  اعتراض  وزير  شرف الملك  اقدام  بر 
جالل الدين  نمود.  درخواست  را  مقتول  بازرگانان 
فرمان  و  داد  قرار  نكوهش  مورد  را  وزير  اقدام  نيز 
نموده  تصرف  كه  را  مقتول  بازرگانان  اموال  كه  داد 
هم زمان  را  ماجرا  اين  نسوی  دهند.  پس  باز  بودند، 
با حضور غياث الدين خوارزمشاه در الموت می داند. 
به گزارش وی اسماعيليان در صدد بودند از حضور 
وی در الموت به بهترين نحو در مذاكراتشان استفاده 
در  كه  می كند  اضافه  گزارش  ادامه  در  نسوی  كنند. 
از  كه خبر خروج غياث الدين  بود  مذاكره  اين  اثنای 
اگر  احتمااًل  داد.31  تغيير  را  مذاكره  جريان  الموت 

28 . تاريخ و عقايد اسماعيليه، ص472.
29 . سيره جالل الدين يا تاريخ جاللي، صص139و140.

30 . فرقه اسماعيليه، ص328.
31 . سيره جالل الدين يا تاريخ جاللي، صص139و140.

غياث الدين بيشتر در الموت می ماند، سفير عالءالدين 
عالوه بر كاالهای بازرگانان، خون بهای آنان را نيز از 
جالل الدين می ستاند. با توجه به اين گزارش نسوی، 
می توان بر گفته جوينی كه گفته است غياث الدين به 

طور ناگهانی از الموت خارج شد، اعتماد كرد.
ديگری  امور  رفت،  آن  ذكر  كه  مواردی  بر  افزون 
تيره تر كرد.  با خوارزمشاه را  روابط ميان عالءالدين 
از  سفيری  جالل الدين  توسط  خالط  فتح  دنبال  به 
جانب عالءالدين به دربار خوارزمشاه آمد تا خراج 
ساليانه دامغان را بپردازد. وی 20 هزار دينار با خود 
به دربار سلطان آورد. همان گونه كه در سطور قبل به 
آن پرداخته شد، مقرر بود كه اسماعيليان در ازای در 
اختيار داشتن دامغان، ساالنه 30 هزار دينار بپردازند، 
اما در ماجرای سوزانده شدن پنج فدايی مقرر شد كه 
ساالنه 10 هزار دينار از اين مبلغ بابت ديه فداييان 
دست  به  كه  قرار  اين  با  جالل الدين  گردد.  كسر 
شرف الملك انجام شده بود، موافق نبود و درخواست 
كل مبلغ خراج را داشت. اما وقتی كه اسماعيليان از 
پرداخت اين مبلغ سر باز زدند، جالل الدين بر آن شد 
كه نسوی را برای گفتگو با عالءالدين محمد در سال 

626ق به الموت بفرستد.

نسوی نماینده سیاسی خوارزمشاه در الموت
توصيه هايی از سوی جالل الدين به نسوی شد كه از 
عالءالدين بخواهد شخصًا برای مذاكره حضور يابد و 
همچنين در برابر وی تواضع نكند »و در وقت جلوس 
او  دست  مالقات  در  و  نياورم  بجا  تعظيم  و  احترام 
شرف الملك  با  شرايط  اين  درباره  نسوی  نبوسم«. 
وزير گفتگو نمود. پس از چند روز انتظار نسوی به 
ديدار عالءالدين رفت و پيشنهادهای جالل الدين را به 
صورت مشروح مطرح كرد و جوابهای قانع كننده ای از 

عالءالدين شنيد.32 
1. می بايس��ت به نام جالل الدين خوارزمش��اه خطبه 

32 . سيرت جالل الدين مينكبرني، ص229.
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خوانده ش��ود، چنان كه در زمان پدرش سلطان محمد 
نيز رس��م چنين بوده اس��ت. ابتدا نزاريان اين موضوع 
را انكار كردند، ولی وقتی نس��وی نام��ه ای دال بر اين 
مطلب ارائه داد، از عالءالدين جواب ش��نيد كه اين كار 
در زمان جالل الدين حس��ن پدر وی انجام گرفته است 

و هيچ گونه ارتباطی به او ندارد.
2. چون در زمان سلطان محمد خوارزمشاه، اسماعيليان 
س��االنه 100 هزار دينار به رس��م خراج می پرداختند، 
اكنون نيز بايد هم��ان مقدار را بپردازند. عال ءالدين اين 

سابقه را نيز انكار كرد.
3. بدرالدين احمد نزد سلطان فرستاده شود. عالءالدين 
پيش از اين بدرالدين احمد را به عنوان س��فير به دربار 
مغوالن فرستاده بود. نسوی درخواست داشت تا وی در 
اختيار خوارزمش��اه قرار گيرد تا در خصوص جزئيات 
رسالت او مورد استفس��ار قرار گيرد و چنانچه مطلبی 
عليه خوارزمشاه گفته باشد، مجازات شود. عالءالدين 
پاسخ داد كه واليات او با مناطق اشغالی مغول همسايه 
اس��ت و وی ب��ه ناچار بايد با آنان م��دارا كند. پس بر 
فرض اگر هم سلطان دريابد كه اين رسالت بر ضرر وی 
بوده، مقصر و جواب گو عالءالدين است نه رسول. پس 

بدرالدين را تسليم خوارزمشاه نخواهد كرد.
4. بقيه خراج س��االنه می بايس��ت بدون كم و كاس��ت 
فرس��تاده ش��ود. عالءالدين پاس��خ داد: از مدتها پيش 
حاكم پيروزكوه )فيروزكوه( كاالهای ما را كه از قهستان 
به الموت آورده می ش��د، ضبط كرده است كه بهای آن 
15 هزار دينار است. نسوی گفت: اين موضوع به پيش 
از انجام مصالحه ميان اسماعيليان و خوارزمشاه مربوط 
می ش��ود و نمی تواند در اين مذاك��ره مؤثر واقع گردد. 
نزاريان اظهار داش��تند ما هميش��ه با س��لطان در صلح 
بوده و هيچ گاه جنگ نداش��ته ايم و حت��ی هنگامی كه 
جالل الدين پس از شكس��ت از چنگي��ز و فرار از رود 
س��ند، با تنگ دس��تی و تنهايی به هند وارد شد، ياران 
ما خود را به او رس��اندند و ياری اش نمودند. همچنين 
نزاريان بودند كه ش��هاب الدين غوری را به نفع سلطان 

محمد خوارزمشاه كارد زدند.33
سپس عالءالدين از شرف الملك وزير بسيار گله كرد. 
نكوهش  باد  به  را  او  عشرتهای  و  عيش  و  ولخرجی 
گرفت و گفت كه مبلغ 10 هزار دينار از خراج فرستاده 
نسوی  است.  كرده  ضبط  خود  برای  شرف الملك  را 
صالحيت شرف الملك را در اين مورد تكذيب كرد و 
گفت: مال، مال سلطان است، جز به خط سلطان نتوان 
شرف الملك  را  سلطان  مالهای  همه  گفتند:  انداختن. 
بر وی تضييقی  به اطالقات صرف می كند و هيچ كس 
نكرده و اعتراض نجسته و حكم او در آنچه به شهوات 
نفس و لذات بدن صرف كرده است، نافذ است، چرا در 
چيزی كه به ما تعلق دارد، نافذ نباشد؟34 نسوی ادامه 
می دهد كه نتيجه اين مذاكرات طوالنی تنها اين شد كه 
20 هزار دينار به ما دادند و از پرداخت 10 هزار دينار 
بقيه كه شرف الملك برداشته بود، سر باز زدند و نسوی 

آن را به نظر سلطان مشروط نمود.35
از مشروح مذاكرات نسوی و عالءالدين محمد چنين 
نزاريان  به سود  نيز  اين گفتگوها  برداشت می شود كه 
خواسته های  از  هيچ يك  اسماعيليان  و  يافت  پايان 
در  اسماعيليان  واقع  در  نكردند.  قبول  را  خوارزمشاه 
با  برتر قرار داشتند و موفق شدند كه مطابق  موضعی 
خواسته های خود مذاكره را به انجام رسانند. اما نسوی 
مثبت  را  خويش  مأموريت  نتيجه  كه  می كند  تالش 
معرفی نمايد. عالءالدين نيز هدايای گران بهايی »نقد و 
جنس به سه هزار دينار رسيده بود و 30 پاره خلعت 
به متعلقاتم داد« به وی تقديم نمود.36 اسماعيليان قصد 
داشتند فردی را به عنوان سفير نزد خوارزمشاه بفرستند 
به هنگام  كه  بود  به نسوی توصيه شده  امر  اين  و در 
بازگشت، سفارت اسدالدين مودود را نپذيرد. اما به رغم 
تأكيد نسوی در اين مسئله، نزاريان مودود را با نسوی 
همراه ساختند. سفير نزاريان توسط شرف الملك متهم 
علت  همين  به  و  است  نوشته  نامه  مغوالن  به  كه  شد 

33 . همان، صص230و231.

34 . همان، صص231و232.
35 . همان، ص232.

36 . همان.
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كشته شد: »و در آنجا بر سرعت وصول حث كرده و 
چون آن مكتوب به دست افتاد، او با قومش در عدد 

مقتوالن درآمد«.37
و  نزاريان  ميان  روابط  الموت  سفير  قتل  از  پس 
ابن اثير  گزارش  به  و  شد  تيرگی  دچار  خوارزمشاه 
بسيار  حكومت  دو  ميان  روابط  627ق  سال  از  پس 
كاهش يافت. قدرت نظامی سلطان نيز پس از جنگهای 
طوالنی با مغوالن و سپاهيان گرجی بسيار تقليل يافت. 
به گزارش ابن اثير نزاريان در اين هنگام در پی كسب 
از  آنان  با آگاه كردن  برآمدند و  نزد مغوالن  موقعيتی 
ناتوانی نظامی و پراكندگی سپاه سلطان، زمان سقوط 
دولت خوارزمشاهی را سرعت بخشيدند. سلطان پس 
سال  در  و  گريخت  ميدان  از  مغوالن  از  شكست  از 
628ق به دست كردان كشته شد38 و مغوالن بر سراسر 

قلمرو خوارزمشاهيان تسلط پيدا كردند.

نتیجه گیري
فاصله  در  الموت  اسماعيليان  سياسی  شرايط   .1
سالهای 618ق تا 628ق بسيار حساس بود. در اين 
باعث  مغوالن  با  خوارزمشاه  سلطان  درگيری  دوران، 
شد كه نزاريان عرصه را از نيروی سياسی قدرتمندی 
در  نتيجه  در  و  ببينند  خالی  خوارزمشاهيان  چون 
نياز  با گفتگوهای سياسی و در صورت  بودند  تالش 
با استفاده از نيروی فداييان خود مسير مناسبات را با 

خوارزمشاهيان در راستای اهداف خود تغيير دهند.
حالت  گرفت،  پيش  در  عالءالدين  كه  سياستی   .2
شناور و در عين حال متغيّری داشت. وی اگرچه مانند 
پدرش جالل الدين حسن خواهان ايجاد روابط حسنه 
با حكومتهای روزگارش بود، اما اين روابط را مبتنی 
بر هدف توسعه قدرت و قلمرو نزاريان استوار ساخت.

3. قدرت سياسی و اقتصادی اسماعيليان می توانست 
در مقابله با مغوالن به كار آيد. با اين حال در تعامالت 
نزاريان  با  فرقه ای  نظر  از  سنّی  حكومتهای  مذهبي، 

37 . همان، ص233.
38 . تاريخ گزيده، ص500.

با »مالحده«،  مشكل داشتند و حتی گفتگوهای آنان 
از سر ضعف و ناچاری بود و آنچه جالل الدين حسن 
اسماعيليان  نجات  راه  مذهب  تغيير  در  جانشينش  و 
مي دانستند، در طوالني مدت به ثمر ننشست و از علل 
اصلي ناپايداري ايشان و فروپاشی و سقوط سريع و 
به  مي توان  مغول  هجوم  برابر  در  آنان  انتظار  از  دور 
همان اختالفات و درگيريهای درونی نزاريان، كه ناشي 
با پيشوايانشان  از اختالفات عقيدتي � مذهبي ايشان 

بود، اشاره نمود.
4. ضعف دولت خوارزمشاهی بر اثر جنگ و گريزهای 
با  روابطشان  در  خوارزمشاهيان  چالش  پی درپی، 
متغير  و  حساب شده  سياستهای  عباسی،  خالفت 
از  اسماعيلی  قالع  بودن  امان  در  و  الموت  حكومت 
هجوم مغوالن، باعث شد كه اسماعيليان در كوتاه مدت 
اما اين وضع چندان پايدار  برنده اصلی ميدان باشند. 
نبود. پس از مرگ سلطان جالل الدين خوارزمشاه در 
سال 628ق مغوالن اين بار به سراغ اسماعيليان رفتند.

5. در حقيقت می توان گفت كه نزاريان و خوارزمشاهيان 
در دورانی بسيار حساس يكديگر را رو به تحليل بردند 
و از نيروی هم كاستند. گذشت زمان ثابت كرد كه در 
نتوانستند  خوارزمشاهيان  و  اسماعيليان  مدت،  دراز 
جبهه بندی  با  و  كنند  استفاده  شده  ايجاد  موقعيت  از 
آماده  مغوالن  يورش  با  مقابله  برای  را  مناسب، خود 

نمايند.
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- ابن اثي��ر، عزالدين، تاريخ كامل، ترجمه ابوالقاس��م 
حالت، تهران، علمی و فرهنگی، 1355ش.

- اس��ترويوا، ل.و، تاري��خ اس��ماعيليان در ايران در 
س��ده های 5 ت��ا 7ق، ترجمه پروين من��زوی، تهران، 

اشاره، 1371ش.
- اقب��ال، عب��اس، تاريخ مغ��ول از حمل��ه چنگيز تا 

تشكيل دولت تيموری، تهران، اميركبير، 1364ش.
- بويل، جی.آ، »تاريخ دودمانی و سياسی ايلخانان«، 
تاريخ كمبريج، ترجمه حس��ن انوشه، تهران، اميركبير، 

1379ش.
- جوينی، ملك بن بهاالدين محمد، تاريخ جهانگشا، 
به كوشش محمد قزوينی، تهران، نقش قلم، 1355ش.

- دفتری، فرهاد، تاريخ و عقايد اس��ماعيليه، ترجمه 
فريدون بدره ای، تهران، فرزان، 1376ش.

- ش��بانكاره ای، محم��د ب��ن علی، مجمع االنس��اب، 
تصحيح: ميرهاشم محدث، تهران، اميركبير، 1363ش.

- طوس��ی، نصيرالدين، تصورات، تصحيح: والديمير 
ايوانف، تهران، جامی، 1363ش.

- كاش��انی، عبداهلل بن علی، زب��دة التواريخ، تحقيق: 
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