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 پراكندگي جغرافیايي تشیع در ايران روزگار ايلخاني 

  [*]حسین ابراھیمي

در اين مقاله، با استفاده از منابع تاريخي و جغرافیايي، وضعیت پراكندگي جغرافیايي تشیع در ايران، ابتدا در دوره پیش 
گردد؛ ھا بررسي ميتحوالت آن دوره از يورش مغوالن و معاصر با آن و سپس در دوران ايلخانان تا سقوط آنھا با تأكید بر

  .باشندبا اذعان به اين نكته كه ساير منابع نیز در اين باره راھگشا مي

  .مغول، ايلخانان، تشیع، اسماعیلیان، ِحّله: ھاي كلیديواژه

  درآمد

انع گوناگوني مواجه از ابتداي حیات آن به ويژه در ايران، با تھديدھا ومو] ١[تشیع، يكي از دو جريان اصلي دين اسالم،

سیزدھم میالدي نقطة عطفي در زمینه / اما يورش مغوالن به ايران زمین در ابتداي قرن ھفتم ھجري . بوده است

ھاي اسالمي و قتل خلیفه  سیطرة مغوالن بر بخش وسیعي از سرزمین. آيد گسترش و توسعه تشیع به شمار مي

، )اسماعیلیان(ن فروپاشي ھیبت و شوكت خداوندان الموت چنیو ھم] ٢[ترين حامي مذھب سّنت، عباسي، بزرگ

به بیان ديگر، تشیع ] ۴[امامیه، راه را براي گسترش بیش از پیش تشیع امامیه ھموارتر كرد؛] ٣[ترين رقیبان تشیع مھم

ا رو به سیزدھم میالدي روندي آرام و آھسته، ام/ ھاي قرن ھفتم ھجري  امامیه كه در جريان تكاپوھاي خود تا میانه

و سرانجام با تشكیل حكومت شیعي صفوي ] ۵[تر به خود گرفت جلو در پیش داشت، از اين زمان به بعد آھنگي سريع

گران دربارة اين گسترش، ادله پژوھش. به خواست تاريخي خويش دست يافت) م ١۵٠١ـ  ١٧٢٢/ ه  ٩٠٧ـ  ١١٣۵(

  ]۶.[شدبا اند كه از ھدف اين بحث خارج مي گوناگوني ارائه كرده

ھاي قبل و  اين مختصر بر آن است تا با بررسي منابع تاريخي و جغرافیايي موجود، پراكندگي جغرافیايي تشیع، در دوره

در اين خصوص دو فرضیه . چنین دوران سیطرة ايلخانان بر ايران زمین را ترسیم نمايدزمان با يورش مغوالن و ھم ھم

  :مطرح است

انان، تشیع به عللي، نمود و گسترش چشمگیري يافت، در بعد جغرافیايي نیز توسعة ـ ھم چنان كه در دوران ايلخ١

  قلمروھاي شیعي مفروض است؛

گیري در  رغم گسترش و برجستگي تكاپوھاي شیعي دوران ايلخانان، در بعد جغرافیايي تحول چندان چشم ـ علي٢

  .دگرگوني تثبیت گرديدگسترش قلمروھاي شیعي رخ نداد و تقريبًا ھمان چھرة قبل با اندك 

ـ تاكنون پژوھش مستقلي به زبان   وجو شدجا كه جستدر خصوص معرفي مناطق شیعي در دوران ايلخانان ـ تا آن

اند به اين  گراني كه درباب تاريخ تشیع در اين دوران تحقیق كردهفارسي صورت نگرفته است؛ اگر چه عموم پژوھش

مند خود دين و دولت در ايران عھد ان نمونه، دكتر شیرين بیاني در كتاب ارزشاند؛ به عنو ھايي نموده مسئله اشاره

نمايد اما كامًال اين پراكندگي را  مغول در ضمن بحث از تكاپوھاي شیعیان، به برخي نواحي شیعه مذھب نیز اشاره مي

تا فروپاشي دولت ايلخانان چنین نويسندة مقالة ھفتم از كتاب تاريخ ايران از آمدن سلجوقیان كند ھم ترسیم نمي

ھاي مذھبي با ھم و روند تكاپو و  تنھا به نحوة تعامل جريان» دين در عھد مغول«با عنوان ) پژوھش دانشگاه كیمبريج(

رغم دلبستگي به روند تكاپوھاي شیعي در  نويسندة كتاب مسائل عصر ايلخانان نیز علي. پردازد گسترش ھر يك مي
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ھايي كه  چنین است وضع ساير پژوھشھم. پردازد ترين مناطق مي یاني تنھا به ذكر مھمراه گسترش، ھمانند دكتر ب

رو، تالشي در پاسخ به اين  نوشتة پیش. رسید به ھمین دلیل پرداختن به اين مسئله الزم به نظر مي. مشاھده گرديد

  .باشد نیاز مي

  

باشد، بلكه ناظر  ھاي شیعي نمي اي خاص از فرقه بر نحلهابتدا بايد يادآوري كرد كه مراد از تشیع در اين بررسي، تأكید 

ھاي شیعي، اعم از  ھاي شیعي در دوران مورد مطالعه است؛ به بیان ديگر، اين بررسي ھمة گرايش به تمام گرايش

یلیان، البته با اذعان به اين كه در اين بین، اسماع. شود ھاي غالي را شامل مي زيديه، اسماعیلیه، امامیه و نیز گرايش

ھايي ديرپا، چه در بعد سیاسي و چه در  ترين جنبش شیعي تا روزگار مورد بحث بودند كه موفقیت ترين و برجسته مھم

ترين پايگاه ھاي شیعي آن دوران، يا غلبه با  اي كه در برخي از مھم بعد اجتماعي، در ايران به دست آوردند؛ به گونه

  .شود لیت داعیان اسماعیلي در آنھا ديده مياسماعیلیان است و يا پیشینة حضور و فعا

  

ھاي مذھبي، در  گردد كه تشیع نیز ھمپاي ساير نحله ھاي موجود اين نكته نمايان مي به ھر رو، از بررسي گزارش

ھايي تأسیس نموده است، اما بديھي  دوران مطالعه، تقريبًا در سراسر ايران زمین گسترش يافته و براي خود پايگاه

ن گسترش در برخي نواحي چشمگیرتر است؛ به عبارت ديگر، تكاپوھاي شیعي در بعضي مناطق به چند است كه اي

در اين مختصر تالش خواھد شد عالوه بر بررسي كلي مناطق مختلف، . دلیل با موفقیت بیشتري ھمراه بوده است

  .ترين شھرھا و نواحي شیعي نیز معرفي شوند مھم

  ھاي البرز و آذربايجان حاشیة جنوبي درياي خزر و دامنه

ھاي داعیان  زمان با تھاجم مغوالن به ايران، به دلیل پیشینة فعالیتدھد كه پیش و ھم ھاي موجود نشان مي گزارش

، نیمة شمالي ايران به ويژه )م ١٠٩٠ـ  ١٢۵۶/ ه  ۴٨٣ـ  ۶۵۴(اسماعیلي به رھبري حسن صباح و جانشینان وي 

در واقع نیمه شمالي ايران ھمواره اھمیت . اند مراكز مھم تشیع در ايران بوده از] ٧[»واليت طبرستان و مازندران«

به اين معني كه از شھرھاي متعددي در اين منطقه نسبتًا . خاصي از لحاظ گسترش تشیع در ايران زمین داشته است

  .ھا برتري داشتند ھاي شیعي بر ساير نحله توان نام برد كه در آنھا گرايش گسترده مي

  

] ٨.[پیشینة ديرپاتري در مقايسه با ساير مناطق ايران داشته است» واليات طبرستان و مازندران«اپوھاي شیعیان در تك

به ويژه در ] ٩[ھاي غیر رسمي، اين نواحي به دلیل برخي شرايط جغرافیايي، سیاسي و فرھنگي ھمواره مأمن گرايش

ر اين نواحي به نشر افكار خويش پرداختند و چه آن زمان كه اند؛ چه آن ھنگام كه داعیان زيدي د تاريخ ايران بوده

اسماعیلیان در تالش براي كسب قدرت به تبلیغ دعوت خويش مشغول بودند، ساكنان نواحي شمالي ايران به آنھا 

  .اقبال كردند

  

شھرھا واليت با اين حال، برخي شھرھا به عللي در مقايسه با ساير بالد برجستگي بیشتري يافتند؛ از جملة اين 

حسن صباح، داعي بزرگ اسماعیلي در ايران، با ورود و استقرار در . بوده است] ١٠[»الموت«رودبار و قلعة حصین آن 

خويش را گسترش دھد، البته پیشینة تكاپوھاي ] ١١[»دعوت جديدة«توانست ) م ١٠٩٠/ ه  ۴٨٣(ھمین قلعه 

  ]١٢.[گردد يھاي دورتر باز م اسماعیلیان در اين نواحي به گذشته



Historical Site of Mirhadi Hoseini 
http://m-hosseini.ir 
……………………………………………………………………………………… 

 

٣ 
 

  

] ٢٠[و رويان،] ١٩[دھستان] ١٨[آمل،] ١٧[ارم،] ١۶[ساري،] ١۵[استرآباد] ١۴[طبرش] ١٣[چنین شھرھاي طالقان  ھم

ھاي مختلف شیعي بود،  رفتند كه در نواحي شمالي ايران عرصة تكاپوھاي فرقه در زمرة مناطق مھمي به شمار مي

در واقع، اسماعیلیان تنھا نحلة شیعي صاحب قدرت نظامي در خور . نداما اسماعیلیان و پس از آنھا زيديان برتر بود

] ٢١[اند؛ ھر چند زيديان نیز در اين نواحي با توجه به پیشینه حضور داعیان زيدي، توجه، ھم زمان با تھاجم مغوالن بوده

  .تا حدي نفوذ و محبوبیت داشتند

  

يديان و اسماعیلیان تا سر حد جنگ و درگیري نیز در ھايي مبني بر رقابت و كشمكش بین ز در ھمین خصوص، گزارش

كم از روزگار علويان طبرستان در اين ناحیه پیرواني داشته  چنین نحله امامیه نیز دستھم] ٢٢.[باشد دست مي

  ]٢٣.[است

  

به  در حمله) م١٢۶۵/ ه ۶۶٣:د(ھاي موجود يكي از اھداف و وظايف ھوالكو خان، اولین ايلخان مغول  براساس گزارش

كه در اجراي آن موفق ] ٢۴[ھاي اسماعیلي و پايان دادن به ھیمنه و شوكت خداوندان الموت بود ايران بر چیدن قلعه

اما چنین امري . نیز پايان يابد» باطني گري«رفت با پايان كار جانشینان حسن صباح،  به ھمین دلیل انتظار مي. گرديد

در واقع با ويراني ] ٢۵.[امة تكاپوھاي اسماعیلیان در اين مناطق حكايت دارندھا از اد نه تنھا محقق نگرديد، بلكه روايت

ترين نحله شیعي در نواحي شمالي ايران، ھاي نظامي آنان، به عنوان مھم ھاي اسماعیلي و از بین رفتن پايگاه قلعه

آن باقي ماند؛ به نحوي كه باز چنان مناطق شمالي ايران يكي از مراكز مھم شیعي در ايران دوران ايلخاني و پس از  ھم

  .بردارندھم شھرھا و واليات متعددي دراين نواحي به عنوان مراكز شیعیان نام

  

در ] ٣٠[و رودبار] ٢٩[آمل، ساري،] ٢٨[جرجان،] ٢٧[طالقان،] ٢۶[نواحي اشكور، ديلمان، طوالش، خركان، خستجان،

باشند كه در منابع دوران بعد از  ھاي البرز مي و دامنه زمرة مناطق شیعي شمال ايران و در حاشیه جنوبي درياي خزر

نكته حائز توجه در اين خصوص، كاسته شدن از اھمیت اين نواحي در . يورش مغوالن از آنھا نام برده شده اپست

ان از تو اين نكته را مي. باشد ھا در اين دوران مي مقايسه با قبل و ھم چنین تفوق تدريجي گرايش امامیه بر ساير فرقه

ھاي موجود دريافت؛ به عنوان نمونه، اقبال مردم اين نواحي به سید قوام الدين مرعشي، مؤسس سلسلة  گزارش

  .باشد اي از گرايش به تشیع امامیه مي ، جلوه]٣١. [كه مذھب امامیه داشت) م١٣٨٠/ ه ٧٨٢: د(مرعشیان 

  

البته اين ناحیه نیز در . اند فرصت تكاپو به دست آوردهآذربايجان نیز يكي ديگر از نواحي ايران است كه شیعیان در آن 

دربارة ] ٣٢. [ھاي غیر رسمي و ضد خالفت بوده است گیرد كه در گذشته مورد توجه گرايش زمرة مناطقي قرار مي

اما سابقة حضور شیعیان در اين منطقه به دوران ] ٣٣[پیشینة حضور خوارج در اين ناحیه اطالعاتي موجود است،

داعي اسماعیلي، ابوالقاسم علي بن جعفر، نیز كه مدتي وزارت . گردد مسافريان در اين واليت باز ميحكومت 

] ٣۴. [اي انجام داد مسافريان را برعھده داشت، در راه گسترش و ترويج مذھب اسماعیلي در آذربايجان تالش گسترده

امع التواريخ از گرويدن گروھي موسوم به پارسیان ـ صاحب ج. ھاي بعد ھم در اين ناحیه فعال بودند اسماعیلیان در دوره

وي علت اين گرايش . دھد م خبر مي١١۴٢/ه۵٣۶ـ به مذھب اسماعیلي در سال ] ٣۵[نامد كه او ايشان را مزدكي مي
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ترين فرقة  در مجموع، اسماعیلیان مطرح] ٣۶.[داند يابي روزافزون اسماعیلیان در اين ناحیه و ديگر مناطق مي را قدرت

  .یعي اين ناحیه در آن روزگار بودندش

  خراسان و قھستان

آيند، در شرق ايران، يعني  گروه ديگر از شھرھا و نواحي كه در زمره مناطق شیعي پیش از يورش مغوالن به شمار مي

. اند در اين نواحي نیز اسماعیلیان اولین تكاپوھاي شیعي را صورت داده. ناحیه خراسان شمالي و قھستان قرار داشتند

، تشیع ]٣٨[رغم وجود مرقد امام ھشتم شیعیان در قرية سناباد از توابع نوقان توس نكته حائز اھمیت اين كه علي] ٣٧[

صاحب نقض يقین دارد كه سبزوار . امامیه تا اين زمان، در مقايسه با اسماعیلیه، در اين ناحیه در حاشیه قرار دارد

اما دربارة نواحي ديگر خراسان اظھار نظر ] ٣٩[،»ولي و امامتي باشندھمه شیعه اص«) سناباد(و مشھدرضا ) بیھق(

با توجه به اين كه . وجو گرديد، ذكري در اين باره نشده است در ديگر منابع ھم، تا آن جا كه جست. كند صريحي نمي

اي  يل به شھرچهتبد... دھكده كوچك سناباد از اوايل قرن ھفتم تا قرن نھم رو به آباداني نھاد و در قرن نھم «

  .واليت سبزوار تنھا شھر مھم خراسان بوده است كه در آن شیعیان امامیه جمعیت بیشتري داشتند] ۴٠[؛»گرديد

  

ھاي شمالي و ناحیه قھستان اشاره كرد كه در  توان به شھرھاي متعددي در خراسان، اعم از قسمت برخالف آن مي

مھنه، ] ۴٣[نیشابور،] ۴٢[طالقان،] ۴١. [يابي و نشر افكار خويش بودند آنھا فرق مختلف اسماعیلي در تكاپو براي قدرت

و به گزارش ياقوت حموي، جغرافي ] ۴۶[و نیز طبس، تون، قائن) در شمال و شرق] (۴۵[و ھرات] ۴۴[غرجستان، غور

سب قدرت ھاي اسماعیلي در آنھا براي ك در شمار بالدي بودند كه گرايش] ۴٧[دان مسلمان، سراسر ناحیة قھستان،

اگر چه در برخي از اين نواحي در مجموع شیعیان در اقلیت قرار داشتند، اين اسماعیلیان بودند كه بر . كردند تكاپو مي

در اين میان، واليت خوارزم در شمال غربي خراسان و شھر مھم آن جرجانیه نیز . ھاي شیعي تفوق داشتند ساير فرقه

با توجه . معرفي شده است] ۴٨[ھا غلبه دارد، ھاي معتزلي بر ساير تمايل گرايشاي كه در آن  در منابع به عنوان ناحیه

توان اين ناحیه را نیز در زمرة مناطق مستعد نفوذ و گسترش  به نزديكي بین برخي عقايد شیعه و معتزله، احتماًال مي

  .تشیع بر شمرد

  

ھاي اسماعیلي  ايران، ويراني و انقیاد قلعهتر اشاره شد، نخستین ھدف ھوالكوخان از حمله به  ھمان گونه كه پیش

ھاي متعدد اسماعیلي  اي بود كه به دلیل وجود قلعه به ھمین دلیل خراسان و به ويژه قھستان نخستین منطقه. بود

  .شد سازي مي بايست پاك مي

  

شد و اھل آن  ھاي اسماعیلي يكي پس از ديگري فتح قلعه] ۴٩[اين بار نیز مغوالن به موفقیت نسبي دست يافتند؛

سازي اين نواحي از شیعیان نبود؛ نه  اما اين مسئله به معني پاك] ۵٠[،»به جز پیشه وران تمامت را به قتل آوردند«

بلكه خراسان بار ديگر شاھد تكاپوي شیعیان در ] ۵١[ھا در برخي نواحي مقاومت نمودند، تنھا اسماعیلیان تا مدت

كه برخالف گذشته كه اسماعیلیان به شدت فعال بودند، اين بار شیعیان امامیه مناطق گوناگون آن بود؛ با اين تفاوت 

تا حدي كه در اواخر دوران ايلخاني و ھم زمان با انحطاط تدريجي قدرت . كردند براي به دست آوردن قدرت تالش مي

قلمرو ايلخانان، با به قدرت ايلخانان پس از مرگ ابوسعید بھادر خان و نیز سر بر آوردن مدعیان قدرت در گوشه و كنار 

  .، تكاپوھاي شیعیان امامیه به ثمر نشست)م ١٣٣٣ـ  ١٣٨۶/ ه  ٧٣٣ـ  ٧٨٨(رسیدن دولت شیعه مذھب سربداران 
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به عنوان ] ۵۴[و نیشابور] ۵٣)[مشھدالرضا(توس ] ۵٢[،)سبزوار(بدين ترتیب، منابع با اجماع بیشتري از شھرھاي بیھق 

ھا حاكي از اين مطلب است كه  چنین برخي گزارشھم. كنند در آنھا برتري دارند، ياد ميشھرھايي كه شیعیان امامیه 

به ] ۵۵.[شده است رو مي ھاي امامیه در ديگر نواحي خراسان، چون خواف و قھستان نیز با استقبال روبه دعوت جنبش

سماعیلیه به امامیه در خراسان نیز بیان ديگر، آن چه در نواحي شمالي ايران رخ داد؛ يعني گرايش شیعیان از مذھب ا

  .البته اين انتقال با آھستگي بیشتر دربارة ساير نواحي صورت گرفت. به تدريج حادث شد

  سیستان و كرمان

. جا وجود داردھايي مبني بر حضور شیعیان در آن سیستان يكي ديگر از مناطق شرقي ايران است كه در منابع گزارش

نمود، از  يابي به آن دشوار مي در سر حد شرقي ايران قرار داشت و تا حدودي دستمنطقة سیستان از آن جا كه 

دھد كه حضور خوارج دراين ناحیه تا  ھاي محققان نشان مي نتیجة پژوھش. ديرباز يكي از مراكز تجمع خوارج بود

تنھا نیازي به پنھان طبق نقل ياقوت حموي، خوارج اين منطقه نه ] ۵۶.[ھاي نخستین اسالمي سابقه داشته است قرن

  ]۵٧.[كردند ديدند، بلكه به ھنگام معامله، بدان افتخار ھم مي كردن مذھب خود نمي

  

البته حضور اسماعیلیان ] ۵٨.[باشد ھايي در دست مي در كنار حضور خوارج در سیستان از تكاپوي اسماعیلیان نیز خبر

به ھر روي، ] ۵٩.[یلي در خراسان و قھستان دانستدر اين ناحیه را بايد در پیوند با تكاپوھاي داعیان اسماع

  ]۶٠.[رفتند ھاي بسیار فعال اسماعیلي به شمار مي اسماعیلیان سیستان يكي از گروه

  

شھرستاني، سابقة حضور خوارج در كرمان را به بعد . اي است كه خوارج در آن پیشینه ديرپايي داشتند كرمان نیز ناحیه

اما پروفسور مادلونگ ] ۶٢.[دھد چنین وي از حضور خوارج خلفیه در كرمان خبر ميھم ]۶١.[رساند از جنگ نھروان مي

گويا خوارج در اين زمان بر اين ] ۶٣.[داند م و فرقه َازارقه مي ۶٨۶/ ه  ۶۶اولین حضور خوارج در كرمان را مربوط به سال 

چنین در شھر بم مسجد جامعي ھم] ۶۴.[اند اند؛ به حدي كه به ضرب سكه اقدام كرده منطقه سیطرة استواري داشته

  ]۶۵.[اند خاص خويش كه محل خزانة ايشان نیز بوده، داشته

  

التواريخ، كرمان  به گزارش جامع. باشد تر است، حضور و تكاپوي اسماعیلیان مي تر و به بحث اصلي نزديك اما آن چه مھم

مھمترين اقدام اسماعیلیان در ] ۶۶.[رداخته استاز مناطقي است كه حسن صباح در بازگشت از مصر به دعوت در آن پ

اين ناحیه، دعوت ايرانشاه بن تورانشاه از شاھزادگان سلجوقي كرمان ـ كه چندي ھم حكومت كرد ـ به كیش 

ھر چند حكومت اين شاھزادة اسماعیلي مذھب چندان نپايید و با تكفیر علماي كرمان ] ۶٧[باشد؛ اسماعیلي مي

چنین از پذيرش كیش اسماعیلي از سوي قبیله قفص، ساكن در كرمان، اخباري در اختیار ھم] ۶٨[.غائله او پايان يافت

  .ھا نشان از قدرت و اھمیت اين فرقه در كرمان دارد به ھر روي، اين گزارش] ۶٩.[باشد مي

  نواحي مركزي و غربي و جنوب غربي

شھرھا و مناطق شیعي اين ناحیه را . آيد مار ميعراق عجم نیز يكي از نواحي و مراكز مھم شیعیان در ايران به ش

ھاي اسماعیلي در اطراف رغم حضور قلعه توان به دو گروه تقسیم نمود؛ گروه نخست شھرھايي ھستند كه علي مي
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. اغلب اين شھرھا در نواحي شمالي عراق عجم قرار دارند. ھا برتري دارند آنھا شیعیان امامیه در آنھا بر ساير فرقه

در ] ٧٧[و فراھان،] ٧۶[كره،] ٧۵[خرقان،] ٧۴[ورامین،] ٧٣[كاشان،] ٧٢[ري،] ٧١[،)آوه(آبه ] ٧٠[، چون قم،شھرھايي

از  - توان با مراجعه به منابع اين دوران دريافت؛ به ويژه تأكید صريح صاحب نقض  اين نكته را مي. گیرند اين گروه قرار مي

يكي ديگر از . اي دارد، مبین اين مسأله است حن اغراق گونهاگر چه در برخي موارد ل -علماي امامیه ساكن ري 

ھايي بین شیعیان و سنیان آن ناحیه وجود داشته است  ھاي اين شھرھا اين است كه در برخي از آنھا اختالف ويژگي

  .رسد كه در آن دوران، با توجه به كثرت و قدرت اھل سنت در ديگر نواحي ايران، طبیعي به نظر مي

  

بر اساس . رفت ريزي پیش ميھاي مذھبي در آن گاھي تا حد جنگ و خون ه اين شھرھا است كه اختالفري از جمل

ياقوت حموي . بوده است) امامیه(ھاي النقض، سیاست نامه، راحه الصدور و آيه السرور، ري، شھري شیعي  گزارش

كند كه در گذشته شیعیان اكثريت  نیز كه اثر خود را در حدود نیم قرن بعد نگاشته است، ري را شھري معرفي مي

و سنیان حنفي و ) اكثريت(چنین از بروز اختالف و درگیري بین شیعیان وي ھم. اند داده جمعیت آن را تشكیل مي

ظاھرًا در پي اتحاد حنفیان و شافعیان، شیعیان شكست خورده و از شھر رانده . دھد جا خبر ميدر آن) اقلیت(شافعي 

  .ھايي پديد آمد كه نتیجه آن غلبة شافعیان بر حنفیان بود ي بین حنفیان و شافعیان نیز كشمكششدند، اما پس از چند

  

بیني ويرانة منازل شیعیان و حنفیان است و ھمین يك محله شافعي كه كوچكترين محلة  ھاي خراب كه مي اين محله«

  ] ٧٨[ ».دارند باقي مانده و شیعیان و حنفیان مذھب خويش پنھان مي. باشد ري مي

زكريا بن محمدبن محمود القزويني نیز كه اثر خود آثار البالد و اخبار العباد را در حدود نیم قرن بعد از معجم البلدان و يك 

كند، اما از اختالف بین شافعیان و حنفیان ـ كه  قرن پس از نقض نوشته است، ھیچ ذكري از حضور شیعیان در ري نمي

اين ] ٨٠.[كند میر نیز اين مسئله را با اندك تفاوتي تأيید مي خواند] ٧٩. [دھد ه ـ خبر ميھمواره پیروزي با شافعیان بود

ھا  در اين نزاع. دادند شیعیان ري كه زماني اكثريت جمعیت شھر را تشكیل مي. ھا مؤيد قول ياقوت حموي است گزارش

به حیات ) تقیه] (٨١[ن كردن مذھب خويشچنین پنھاكامًال نابود نشدند، بلكه با مھاجرت به روستاھاي اطراف و ھم

  ] ٨٢. [خود ادامه دادند؛ به نحوي كه در اواخر دوران ايلخانان بار ديگر بر ساير فرق در ري برتري يافتند

  

رغم اين كه صاحب كتاب نقض از آن با صفت  قزوين نیز واليتي است كه در ناحیه عراق عجم قرار داشت و علي

آمده است؛ به طوري كه نه تنھا اسماعیلیان در نواحي  ه، از مناطق نفوذ شیعیان به شمار ميياد كرد] ٨٣[»دارالسُّنه«

البته به داليل ] ٨۵.[اي مخصوص شیعیان امامیه وجود داشت بلكه در خود شھر نیز محله] ٨۴[حضور داشتند،اطراف آن

ھايي نیز میان آنھا  و سني شھر، درگیريھاي اسماعیلیان الموت و اختالف بین ساكنان شیعه  گوناگون، از جمله تحرك

  ]٨۶.[گزارش شده است

  

راوندي . ھاي شیعي خبرھايي نقل شده است ابھر يكي ديگر از شھرھاي دامنه البرز است كه در آن از حضور گرايش

كه احتماًال  كند ياد مي] ٨٨[»بي نفسان ابھر«اما قزويني رازي از ايشان با لقب ] ٨٧[داند، اھل واليت ابھر را رافضي مي

در اين ناحیه نیز يورش مغوالن نه . ھاي معتزلي و مشبھي در اين مناطق باشد اين صفت به دلیل وجود برخي گرايش

تنھا حضور شیعیان را كاھش نداد، حتي در مواردي سبب گسترش تشیع در مناطقي گرديد كه پیش از آن شیعیان در 

از شھرھاي مھم شیعیان، چون قم و ري در اثر تھاجم مغوالن آسیب جا در اقلیت بودند؛ به اين معني كه برخي آن
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كن مغول، شیعیان اين نواحي بار ديگر سربر آورده،  ، اما با فروكش كردن سیل بنیان]٨٩[ديده، سكنة آن قتل عام شدند

آوه ] ٩٠[شھرھاي قم،به اين ترتیب است كه در منابع پايان دوران ايلخانان، عالوه بر . به تكاپوھاي خويش ادامه دادند

كه پیش از اين از آنھا ياد شده بود، شھرھا ] ٩۶[و قزوين،] ٩۵[فراھان،] ٩۴[ورامین،] ٩٣[كاشان،] ٩٢[ري،] ٩١[،) آبه(

كه پیش از اين اكثريت اھل آن سني و در كشاكش دائم با اھل آوه كه شیعه ] ٩٧[و نواحي ديگري، چون ساوه

كه پیش از اين به گرايش معتزلي و ] ١٠١[و نھاوند] ١٠٠[اردستان] ٩٩[،بودند و ھم چنین پشكل دره] ٩٨[مذھب

  .به عنوان مناطق شیعي با گرايش امامیه ياد شده است] ١٠٢[مشبھي متھم بودند،

  

منابع دربارة مذھب آنھا . اند گروه دوم از شھرھاي منطقةعراق عجم، اغلب در نواحي غربي و جنوبي قرار گرفته

اند، به  ھايي كه شھرھاي مورد نظر با آن توصیف شده ھا و ويژگي به بیان ديگر برخي صفت. دصراحت قبل را ندارن

ھايي است كه  اتھام خارجي و معتزلي يا مشّبھي از جمله صفت. باشد ھاي شیعي مي نوعي نشان دھندة گرايش

به نزديكي برخي از عقايد شیعه و تر يادآوري شد با توجه  ھم چنان كه پیش. منابع درباره اين نواحي به كار رفته است

  .توان اين نواحي را نیز در زمرة مناطق مستعد نفوذ و گسترش تشیع برشمرد معتزله، احتماًال مي

  

، حدود )گلپايگان/ گرپايگان (جرباذقان ] ١٠٣[،)مزدغان(، مزدقان )بروجرد(در اين گروه، شھرھايي چون ھمدان، ھروگرد 

ھاي موجود اھل سنت در آنھا اكثريت جمعیت را  گرچه براساس گزارش] ١٠۶[ارجان، و] ١٠۵[اردستان،] ١٠۴[لرستان،

رو اين گونه به نظر ھاي معتزلي و مشّبھي نیز صاحب نفوذ و قدرت بودند؛ از ھمین گرايش] ١٠٧[دھند، تشكیل مي

از توابع شھرزور،  شھر شیز،. رسد كه اين شھرھا نیز در شمار نواحي مستعد نفوذ و گسترش تشیع قرار گیرند مي

  ]١٠٨.[ھا بودند ديگر منطقه در عراق عجم است كه بنا به نقل ياقوت حموي در آن شھر زيدي مذھبان برتر از ساير فرقه

  

اند كه در آنھا خوارج صاحب قدرت و نفوذ  را مناطقي معرفي كرده» حدود لرستان و ديار خوزستان«در اين بین، منابع، 

ھاي غالیانه در اين  ين مسئله احتماًال اتھامي است كه صاحب نقض به دلیل برخي گرايشالبته ا] ١٠٩. [اند بوده

سو، وي در گزارشي ديگر، اھالي اين نواحي را در زمرة مشّبھه قرار دھد؛ زيرا از يك مناطق، به آنھا نسبت مي

داعي بزرگ (ني ، ناصر خسرو قباديا)جغرافي دان مسلمان(ھاي مقدسي  دھد، و از سوي ديگر، گزارش مي

خبرھايي ] ١١٠. [باشد ھا مي ھاي معتزلي در اين سرزمین و ياقوت حموي در آثارشان حاكي از غلبة تمايل) اسماعیلي

به ويژه گزارش مؤيد في الدين شیرازي، داعي ] ١١١.[نیز مبني بر حضور و تكاپوي اسماعیلیان در اين منطقه وجود دارد

اسامي امامان ) ص(مسجدي در اھواز كه دور محراب آن بعد از نام حضرت رسول ، دربارة)م١٠٧٧/ه۴٧٠:د(اسماعیلي 

. نشان از قدرت و اھمیت اين نحله در ناحیة خوزستان دارد] ١١٢[اسماعیلي و خلفاي فاطمي مصر نوشته شده بود،

در اين » هاسحاقّیه نصیرّي«ھاي غالي چون  و ھم چنین برخي فرقه] ١١٣[به احتمال قوي، پیشینه حضور خوارج

  .سبب چنین اتھامي شده است] ١١۴[نواحي

  

دھند؛ به عنوان نمونه  گر قرار مي ھايي در تأيید مطالب باال در اختیار پژوھش ھاي بعد ھم آگاھي گران دوران گزارش

] ١١۵. [ھاي معتزلي و مشبھي حضور پررنگي دارند داند كه در آن گرايش اي مي حمداهللا مستوفي ھمدان را ناحیه

ھاي دروغین در  ھم چنین موارد متعدد ظھور مھدي] ١١۶. [دھد اندمیر ھم از حضور والي علوي در ھمدان خبر ميخو

، قیام قاضي سید شرف )م ١٢۶۵/ ه  ۶۶٣] (١١٧[اين ناحیه و استقبال مردم از آنھا، مانند شورش موسي كردستاني
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در ) رھبر و مقتداي اھل حق(بارك شاه علوي كردي و نیز قیام م) م ١٢٨۴/ ه  ۶٨٣] (١١٨[الدين ابراھیم در شیراز

  .اند گیري بوده ھاي شیعي در اين مناطق در حال قدرت مبّین اين امر است كه گرايش] ١١٩[نواحي كردستان

  

شیعیان در شیراز و اصفھان، دو شھر بزرگ و مھم عراق عجم، نیز حضور داشتند؛ البته آنان در اين دو شھر، ھمانند 

در شیراز و ابن بطوطه ] ١٢٠[»شیعه... اندك«مستوفي از حضور . بزرگ از حیث جمعیت در اقلیت بودند ديگر شھرھاي

در اين خصوص، . اسماعیلیان نیز در اين منطقه حضور داشتند. اند دراين شھر سخن گفته] ١٢١[»سادات«از تعداد زياد 

در ) ، موضعي در چھار منزلي شیرازبسا(خاص اسماعیلیان در فسا ) مشھدي(گزارشي مبني بر وجود مسجدي 

ھايي دربارة تكاپوي اسماعیلیان در اطراف اصفھان، پیش از دوران ايلخانان،  ھم چنین نقل] ١٢٢.[باشد دست مي

اما ابن بطوطه از اختالف بین شیعیان و اھل تسنن شھر كه موجب ويراني بخشي از شھر شد ] ١٢٣[موجود است،

  .باشد يابي تدريجي شیعیان در اين شھر مي یز تا حدودي حاكي از قدرتاين مسئله ن] ١٢۴.[دھد خبر مي

  عراق عرب

پیشینة حضور امامان شیعه و . توان پیوند داد، عراق عرب بود ناحیة ديگري كه با مراكز شیعي در دوران ايلخانان مي

ھايي  ھا سلسله ي دوراندر برخ. بخشد اي درباب گسترش تشیع به آن مي مشاھد ايشان در اين ناحیه اھمیت ويژه

ھاي شیعي داشتند؛  النھرين و جزيره به قدرت رسیدند كه گرايش نیز در اين منطقه، به ويژه در شمال بین

، بني عقیل )م٩۶١ـ  ١١۵٠/ ه  ٣۵٠ـ  ۵۴۵(و بني مزيد ) م ٩٠۵ـ  ١٠٠۴/ ه  ٢٩٣ـ  ٣٩۴(ھايي، چون حمدانیان  سلسله

با اين ھمه، تا ] ١٢۵.[اند از آن جمله) م١٠٢٣ـ  ١٠٧٩/ ه  ۴١۴ - ۴٧٢(مرداس  و بني) م ٩٩٠ـ ح  ١٠٩۶/ ه  ٣٨٠ـ  ۴٨٩(

شیعیان به داليلي ھمواره در اين ناحیه اقلیتي نامطلوب براي ) م١٢۵٨/ ه  ۶۵۶(پیش از سقوط خالفت عباسي 

فت قرار دستگاه خالفت بودند؛ اقلیتي كه قدرت چنداني نداشتند و به تبع آن، گاھي تحت تعقیب دستگاه خال

  .رغم وجود شھرھاي متعدد شیعي در اين ناحیه، آنان قدرت در خور توجھي نداشتند به ھمین دلیل علي. گرفتند مي

  

، بصره، حّله، كوفه و بغداد ـ كه از ديرباز ھمواره )واليتي میان بصره و واسط(به ھر رو، شھرھاي موصل، سامرا، میسان 

ـ از جمله شھرھايي ھستند كه در عراق ] ١٢۶[گرفت ھاي خونیني در ميھاي اين شھرھا نزاع بین شیعیان و سني

ھايي چند، به عنوان نمونه  ھاي شیعي معروف بودند؛ البته با تفاوت به داشتن گرايش) پیش از سیطرة مغوالن(عرب 

ھايي نیز از  نقل. بردند شھرھايي بودند كه شیعیان آن در اقلیت به سر مي] ١٢٩[و بصره] ١٢٨[سامراء] ١٢٧[موصل،

ھاي  از میسان، برخالف آنھا، به عنوان شھري با گرايش] ١٣٠.[پیشینة حضور خوارج در بصره و موصل موجود است

ھاي شیعي غالي متھم كرده  مولف گمنام بعض فضائح الروافض حله را به داشتن گرايش] ١٣١.[غالیانه ياد شده است

كوفه شھري بود كه زيديان در آن صاحب قدرت ] ١٣٣.[داند امیه مياما قزويني رازي اھل آن را شیعه ام] ١٣٢[است،

اي مخصوص  و بغداد با اين كه دارالخالفه بود و اكثريت ساكنان آن اھل سنت بودند، شیعیان نیز در آن محله] ١٣۴[بودند

  ]١٣۵.[به خود داشتند

  

آيد؛ البته  عیان اين ناحیه به شمار ميسقوط دستگاه خالفت عباسي و سیطرة ايلخانان بر ايران نقطه عطفي براي شی

نه بدان معني كه اين تحول موجب فزوني مناطق شیعي گرديد، بلكه با برداشتن قیدھاي گذشته و در نتیجة سیاست 

مورخ قرن ھشتم (ابن الفؤطي . ديني به دور از تعصب مغوالن، شیعیان فرصت مغتنمي براي ابراز وجود به دست آوردند
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و پیدا ] ١٣۶)[ع(ھاي شیعي، چون ظھور مدعیان نیابت امام زمان مواردي از اين گونه تظاھر)میالديچھاردھم / ھجري 

  .كند گزارش مي] ١٣٧[،)ع(شدن مقابر اوالد ائمه

  

ـ كه در اين ھنگام اھمیتي دو چندان يافته ] ١۴٠[حّله] ١٣٩[بغداد،] ١٣٨[به ھر رو، در اين دوران نیز شھرھاي كوفه،

به نواحي شیعي ] ١۴۴[و بصره] ١۴٣[از آن شھرت كمتري داشتند، ـ سامراء] ١۴٢[نجف ـ كه قبل] ١۴١[بود، ـ كربال،

  .مھم در عراق عرب معروف بودند

  فرجام سخن

توان پراكندگي جغرافیايي تشیع، اعم از اسماعیلیه و امامیه  ھاي مورخان و جغرافي دانان در مجموع مي با دقت در نقل

مطالب باال به خوبي نشان . زمان با سیطرة ايلخانان به ترتیب فوق ترسیم نموديران، پیش و ھمو زيديه و غالي را در ا

ھاي  نكته ديگر اين كه گزارش. دھد شیعیان تقريبًا در سراسر ايران داراي پايگاه و مناطق نفوذ براي خويش بودند مي

ب نفوذ بوده و در برخي موارد اكثريت يك ھاي شیعي اغلب در شھرھاي كوچك صاح موجود حاكي از اين است كه نحله

از ھمین رو، نظر . اند دادند؛ در حالي كه در شھرھاي بزرگ ھمواره در اقلیت قرار داشته منطقه را تشكیل مي

مذھب شیعه در ايران بیشتر در محیط روستا رواج «ي روس كه معتقد است  پطروشفسكي، خاورشناس برجسته

توان  مي] ١۴۶[،»ھاي شھري برخوردار بوده است حسن توجه روستايیان و اليه از«و اقلیت شیعه ] ١۴۵[»داشته

  .پذيرفت

  

  گیري تكاپوھاي شیعي در دوران ايلخانان، به دلیل شرايط مناسب پیش رغم گسترش و قدرت نكتة ديگر اين كه علي

ان ھمان چھرة پیشین با اندك آمده، تشیع در بعد جغرافیايي گسترش نسبتًا كمتري يافت؛ به بیان ديگر، در اين دور

ھايي، چون كاسته شدن از اھمیت نواحي شمالي ايران و برخالف آن برجسته شدن نقش  تحول. تغییري تثبیت گرديد

آمدھاي مھم يورش و سیطره مغوالن بر  با قبل، از پي  نواحي عراق عرب، به ويژه شھر حّله، از حیث اھمیت در مقايسه

  .باشد ر مذھب تشیع ميايران در بعد جغرافیايي ب
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  .كارشناس ارشد تاريخ ايران اسالمي دانشگاه فردوسي مشھد*  : ھانوشتپي

  .٢۵٨، ص )١٣۵٣تھران، انتشارات پیام، (ايلیاپاولويچ پطروشفسكي، اسالم در ايران، ترجمة كريم كشاورز، . ١

  .٢٣٧ ، ص) ١٣٧٠تھران، انتشارات آگاه، (منوچھر مرتضوي، مسائل عصر ايلخانان، . ٢

تھران، مركز (، دين و دولت در ايران عھد مغول )اسالمي ندوشن(؛ شیرين بیاني ٢٩١پطروشفسكي، پیشین، ص . ٣

  .۵٧١، ص ٢ج ) ١٣٧١نشر دانشگاھي، 

  .ھمان. ۴

تھران، انتشارات علمي و (ابوالقاسم طاھري، تاريخ سیاسي و اجتماعي ايران از مرگ تیمور تا مرگ شاه عباس، . ۵

  .١۵۶ـ  ١۵١ص ) ١٣٨٠فرھنگي، 

؛ احمد كسروي، ٢٧٩ـ  ٢٧٨؛ پطروشفسكي، پیشین، ص ١۵٧؛ طاھري، پیشین، ص ٢۵٩مرتضوي، پیشین، ص . ۶

تا تشكیل حوزه علمیه (اهللا حسینیان، تاريخ سیاسي تشّیع  ؛ روح٢٠، ص )١٣٢٢تھران، كتابخانه پايدار، (شیعیگري 

؛ موسي نجفي و موسي فقیه حقاني، ١۴٩ـ  ١۴٨، ص )١٣٨٠، تھران، انتشارات مركز اسناد انقالب اسالمي(، )قم

ھاي دين ـ حاكمیت ـ مدرنیت و تكوين دولت ـ ملت در گستره ھويت ملي  تاريخ تحوالت سیاسي ايران بررسي مؤلفه

  .۴١ص ) ١٣٨١تھران، موسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران، (ايران 

؛ نصیرالدين قزويني ٣١، ص )١٣٧۵تھران، انتشارات اساطیر، (نظام الملك، سیاست نامه، تصحیح عباس اقبال، . ٧

به اھتمام میرجالل الدين حسیني » بعض فضائح الروافض«رازي ، نقض معروف به بعض مثالب النواصب في نقض 

؛ موالنا اولیاء اهللا آملي، تاريخ رويان، تصحیح منوچھر ستوده، ۴۵٩، ص )١٣۵٨تھران، انجمن آثار ملي، (ارموي محدث 

  .٨٩ـ  ٨٧، ص )١٣۴٨تھران، انتشارات بنیاد فرھنگ ايران، (

، تاريخ )آورنده گرد(فراي، . ن. ؛ ر٣٠ـ  ٢٩، ص )١٣٣۵تھران، انتشارات امیركبیر، (احمد كسروي، شھرياران گمنام . ٨

، تھران(، ترجمه حسن انوشه، )پژوھش دانشگاه كمبريج(ايران از فروپاشي دولت ساسانیان تا آمدن سلجوقیان 

، تاريخ ايران از آمدن سلجوقیان تا فروپاشي )گردآورنده(بويل . ا. ؛ جي١٩٣ـ  ١٧٩، ص ۴، ج )١٣٧٩انتشارات امیر كبیر، 

ـ  ۴٠۴، ص ۵، ج )١٣٨٠تھران، انتشارات امیركبیر، (، ترجمه حسن انوشه، )پژوھش دانشگاه كمبريج(دولت ايلخانان 

۴٠٨.  

تھران، بنگاه ترجمه و نشر كتاب، (استرآباد، ترجمه غالمعلي وحید مازندراني ، رابینو، سفرنامه مازندران و . ل. ه . ٩

  .٣۶، ص )١٣۴٣

. ه ١٣٨٠بیروت للطباعه و النشر دارصادر ـ داربیروت، (زكريا بن محمدبن محمود القزويني، آثار البالد و اخبار العباد ، . ١٠

  .١٩۴؛ قزويني رازي، پیشین، ص ٣٠١، ص )م ١٩۶٠/ ق 

تھران، انتشارات امیركبیر، (اي، مجمع االنساب، تصحیح میرھاشم محدث،  د بن علي بن محمد شبانكارهمحم. ١١

بیروت ـ لبنان، (؛ الشھرستاني، الملل و النحل، تحقیق محمد سید كیالني، ١٢٧، ص ]بخش نخست[، )١٣٧۶

  .١٩۵الجزء االول، ص ) م  ١٩٨٢/ ق . ه  ١۴٠٢دارالمعرفه، 

  .٢۶٣ین، ص نظام الملك، پیش. ١٢

و ديگري در بالد جبل و آن ... يكي از خراسان . طالقان نام دو موضع است«؛ ١١٠قزويني رازي، پیشین، ص . ١٣

تھران، انتشارات (ابوالفداء، تقويم البلدان، ترجمه عبدالمحمد آيتي، : بنگريد به» اي میان قزوين و ابھر شھري و كوره

بیروت، (ياقوت بن عبداهللا الحموي الرومي البغدادي، معجم البلدان، : نگريدچنین ب؛ ھم۴٨٧، ص )١٣۴٩بنیاد فرھنگ، 

  .٧ـ  ۶، المجلدالثالث، ص )م ١٩٧٩/ ق . ه ١٣٩٩للطباعه و النشر دارصادر ـ داربیروت، 
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 محمد بن علي بن السلیمان الرواندي، راحه الصدور و آيه السرور در تاريخ آل سلجوق، به اھتمام محمد اقبال، به. ١۴

  .٣٠، ص )١٣۶۴تھران، انتشارات امیر كبیر، (تصحیح مجتبي مینوي، 

  .۴۵٩ـ  ٣۵١قزويني رازي، پیشین، ص . ١۵

  .١٧٠؛ ياقوت حموي، پیشین، المجلدالثالث، ص ۴٣٧ھمان، ص . ١۶

  .١۵٧قزويني رازي، پیشین؛ ياقوت حموي، پیشین، المجلدالثالث، ص . ١٧

  .قزويني رازي، پیشین. ١٨

  .۴۵٩ھمان، ص . ١٩

). تا تھران، كتابخانه خاور، بي(بھاءالدين محمد بن حسن ابن اسفنديار كاتب، تاريخ طبرستان، تصحیح عباس اقبال، . ٢٠

  .٨٩ـ  ٨٨؛ اولیاء اهللا آملي، پیشین، ص ٢٢٩ـ  ٢٢٨ص 

  .ھمان. ٢١

، به )داعیان و رفیقانقسمت اسماعیلیان و فاطمیان و نزاريان و (رشیدالدين فضل اهللا ھمداني، جامع التواريخ . ٢٢

  .١۴١، ص )١٣٣٨تھران، بنگاه ترجمه و نشر كتاب، (، )زنجاني(كوشش محمدتقي دانش پژوه و محمد مدرسي 

، ) ١٣۶٣تھران، نشر گسترده، (سید ظھیرالدين مرعشي، تاريخ طبرستان رويان مازندران، به اھتمام برنھارد دارن، . ٢٣

  .٣٠۶ـ  ٣٠۵ص 

تھران، نشر (ھمداني، جامع التواريخ، به تصحیح و تحشیه محمد روشن و مصطفي موسوي،  رشید الدين فضل اهللا. ٢۴

  .٩٧٧ـ  ٩٧۶، ص ٢، ج )١٣٧٣البرز 

  .۵٩٢، ص )١٣۶٢تھران، انتشارات امیركبیر، (حمداهللا مستوفي، تاريخ گزيده، به اھتمام عبدالحسین نوايي، . ٢۵

  .۶۵، ص )١٣٣۶تھران، كتابخانه طھوري، (ي، ھمو، نزھت القلوب، به اھتمام محمد دبیر سیاق. ٢۶

  .٧٢ھمان، ص . ٢٧

  .١٩٧ھمان، ص . ٢٨

  .٢٠۵اولیاء اهللا آملي، پیشین، ص . ٢٩

  .۶٧ـ  ۶۶مستوفي، نزھت القلوب، پیشین، ص . ٣٠

تھران، كتابخانه (كمال الدين عبدالرزاق سمرقندي، مطلع سعدين و مجمع بحرين، به اھتمام عبدالحسین نوايي، . ٣١

  . ٣٠۵، ص )١٣۵٣ھوري، ط

تھران، انتشارات علمي و فرھنگي، (برتولد اشپولر، تاريخ ايران در قرون نخستین اسالمي، ترجمة جواد فالطوري، . ٣٢

  .١٠٣، ص ١ج ) ١٣٧٧

مادلونگ حضور . ١١٧، ص )١٣٧٧تھران، انتشارات اساطیر، (ھاي اسالمي، ترجمة ابوالقاسم سّري،  مادلونگ، فرقه. ٣٣

  .داند مي) الجزيره(ر آذربايجان را در پیوند با تكاپوھاي آنان در شمال بین النھرين خوارج د

ج ) ١٣٨٠تھران، انتشارات امیركبیر، (عبدالحسین زرين كوب، تاريخ مردم ايران از پايان ساسانیان تا پايان آل بويه، . ٣۴

  .٣١٠، ص ٢

  .٣٠مادلونگ، پیشین، ص : داند، بنگريد به  بابك خرمي مي مادلونگ، اين گروه را به قید احتمال بازمانده پیروان. ٣۵

  .١۵١ - ١۴٩، ص )قسمت اسماعیلیان و فاطمیان و نزاريان و داعیان و رفیقان(رشیدالدين فضل اهللا، جامع التواريخ . ٣۶

ه مجله دانشكده ، فصلنامه مطالعات تاريخي ضمیم»تكاپوھاي مباركّیه و فاطمّیه و نزارّيه در خراسان«مريم معّزي، . ٣٧

  .١۶٢ - ١۴۵، ص ۴و  ٣ھاي  ، شماره١٣٨٣ادبیات و علوم انساني، تابستان 
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١٢ 
 

  .٢۵٩ياقوت حموي، پیشین، المجلدالثالث، ص . ٣٨

  .۴۵٨قزويني رازي، پیشین، ص. ٣٩

  .٨٠ص ) ١٣٧٧مشھد، انتشارات انصار، (محمد رضا قصابیان، تاريخ مشھد از پیدايش تا آغاز دوره افشاريه، . ۴٠

  . معّزي، پیشین. ۴١

  .٢۶٣نظام الملك، پیشین، ص . ۴٢

  .١١٠ھمان؛ قزويني رازي، پیشین، ص . ۴٣

  .٢۶٣نظام الملك، پیشین، ص . ۴۴

پانزدھم میالدي براي / ھمان؛ شايد ھمین پیشینه باعث شد تا قاسم االنوار داعي صفوي در قرن نھم ھجري . ۴۵

سیوري، تحقیقاتي در تاريخ ايران عصر . م. بیشتر بنگريد به راجر براي اطالع. نشر دعوت خويش به ھرات روي آورد

  .١٠۶ـ  ۶٩ص ) ١٣٨٢تھران، انتشارات امیركبیر، (صفوي، ترجمة عباسقلي غفاري فرد، محمد باقر آرام، 

  .٨۴؛ مرعشي، پیشین، ص ٣١٣قزويني رازي، پیشین، ص . ۴۶

  .۴١۶ابع، ص قزويني رازي، پیشین؛ ياقوت حموي، پیشین، المجلدالر. ۴٧

  .۵٢٠ـ  ۴۵٨ھمان، ص . ۴٨

  .٩٨٢، ص ٢رشیدالدين فضل اهللا، جامع التواريخ، پیشین، ج . ۴٩

  .٩٨۴ھمان، ص . ۵٠

  .١٠٩٨ھمان، ص . ۵١

؛ قاضي نوراهللا شوشتري، مجالس ۴٢٧؛ سمرقندي، پیشین، ص ١٨۴مستوفي، نزھت القلوب، پیشین، ص . ۵٢

؛ محمد حسن خان اعتماد السلطنه، مراة البلدان، به ١١٣، ص ١ج ) ١٣۵۴تھران، كتابفروشي اسالمیه، (المؤمنین، 

  .۵٢٣، ص ١، ج )١٣۶٧تھران، انتشارات دانشگاه تھران، (اھتمام عبدالحسین نوايي و میرھاشم محدث، 

؛ ٢٣١، ص ١، ج )١٣٧٠تھران، انتشارات آگاه، (ابن بطوطه، سفرنامه ابن بطوطه، ترجمه محمد علي موحد، . ۵٣

تھران، انتشارات علمي و فرھنگي، (نیا،  ؛ كالويخو، سفرنامه كالويخو، ترجمه مسعود رجب۴۶، پیشین، ص سمرقندي

  .١٩٢، ص )١٣٧۴

  .۴٢٨سمرقندي، پیشین، ص . ۵۴

  .١۴۶ھمان، ص . ۵۵

ـ  ١٣ھجري  ۵ـ  ٧ھاي  ؛ استريوالودمیال والديمبرونا، تاريخ اسماعیلیان در ايران در سده٣٠٧اشپولر، پیشین، ص . ۵۶

  .٩٢، ص )١٣٧١تھران، نشر اشاره، (میالدي، ترجمة پروين منزوي،  ١١

  .١٩٠ياقوت حموي، پیشین، المجلدالثالث، ص . ۵٧

قسمت اسماعیلیان و فاطمیان و نزاريان و (؛ رشیدالدين فضل اهللا، جامع التواريخ ۴۵٨قزويني رازي، پیشین، ص . ۵٨

  .١٢ص ) داعیان و رفیقان

  .۴٣ا، پیشین، ص ھمان؛ والديمیرون. ۵٩

  . ١٢٣ھمان، ص . ۶٠

  .١١٧الشھرستاني، پیشین، الجزء االول، ص . ۶١

  .١٣٠ھمان، ص . ۶٢

  .٩٧مادلونگ، پیشین، ص . ۶٣
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١٣ 
 

  .ھمان. ۶۴

  .۴۶٩، ص )م ١٩٠۶لیدن، مطبعه بريل، (، احسن التقاسیم في معرفه االقالیم، )المعروف بالبشاري(المقدسي . ۶۵

  .١٠٣، ص )قسمت اسماعیلیان و فاطمیان و نزاريان و داعیان و رفیقان(امع التواريخ رشید الدين فضل اهللا، ج. ۶۶

، )١٣۶٢تھران، انتشارات اساطیر، (ناصرالدين منشي كرماني، سمط العلي للحضّره العلیا، تصحیح عباس اقبال، . ۶٧

  .١٧ص 

في وقايع كرمان، فرآورده مھدي بیاني  افضل الدين ابوحامد احمد بن حامد كرماني، تاريخ افضل يا بدايع الزمان. ۶٨

  .٢٠، ص )١٣٢۶تھران، انتشارات دانشگاه تھران، (

  .٨٠، ص )١٣٨٠تھران، دانشگاه تھران، (، )رساله دكترا(مريم معّزي، تاريخ اسماعیلیان بدخشان . ۶٩

ياقوت حموي،  ؛۴۵٩ـ  ٢٨٣؛ قزويني رازي، پیشین ، ص ٣٠؛ راوندي، پیشین، ص ٢۶١نظام الملك، پیشین، ص . ٧٠

  .٣٩٧پیشین، المجلدالثالث، ص 

؛ ياقوت حموي، پیشین، ۴۵٩؛ قزويني رازي، پیشین، ص٣٠؛ راوندي، پیشین، ص ٢۶١نظام الملك، پیشین، ص . ٧١

  .٢٣٨؛ قزويني، پیشین، ص ١٧٩و المجلدالثالث، ص  ۵٠المجلداالول، ص 

  .۴۵٩ي رازي، پیشین، ص؛ قزوين٣٠؛ راوندي، پیشین، ص ٢۶١نظام الملك، پیشین، ص . ٧٢

؛ ياقوت حموي، ۴۵٩ـ  ۴٣٢؛ قزويني رازي، پیشین، ص ٣٠؛ راوندي، پیشین، ص ٢۶١نظام الملك، پیشین، ص . ٧٣

  .٢٩۶پیشین، المجلدالثالث، ص 

  .۴٣۶قزويني رازي، پیشین، ص . ٧۴

  .۴۵٩ھمان، ص . ٧۵

  .٣٠۶ھمان، ص . ٧۶

  .٣٠راوندي، پیشین، ص . ٧٧

  .١١٧، المجلدالثالث، ص ياقوت حموي، پیشین. ٧٨

  .٣٧۶قزويني، پیشین، ص . ٧٩

تھران، (غیاث الدين بن ھمام الدين الحسیني خواندمیر، تاريخ حبیب الّسیر، به اھتمام محمد دبیر سیاقي، . ٨٠

  .٣٣ـ  ٣٢، ص ٣، ج )١٣۶٢كتابفروشي خیام، 

  .١١٧ياقوت حموي، پیشین، المجلدالثالث، . ٨١

  .۵٩پیشین، ص مستوفي، نزھت القلوب، . ٨٢

  .١٠٩قزويني رازي، پیشین، ص . ٨٣

  .٣٠١ھمان، ص . ٨۴

  .۴٠٢ھمان، ص . ٨۵

  .ھمان. ٨۶

  .٣٠راوندي، پیشین، ص . ٨٧

  .۴٣٨قزويني رازي، پیشین، ص . ٨٨

  .٣٣، ص ٣خواندمیر، پیشین، ج . ٨٩

  .٢٣١؛ ابن بطوطه، پیشین، ص ٧۴مستوفي، نزھت القلوب، پیشین، ص . ٩٠

  .٢٢٢؛ ابن بطوطه، پیشین، ص ۶۶القلوب، پیشین، ص مستوفي، نزھت . ٩١
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١۴ 
 

  .۵٩مستوفي، نزھت القلوب، پیشین، ص . ٩٢

  .٢٣١؛ ابن بطوطه، پیشین، ص ٧۴؛ مستوفي، نزھت القلوب، پیشین، ص ۴٨٧ابوالفداء، پیشین، ص . ٩٣

  .۵٩مستوفي، نزھت القلوب، پیشین، ص . ٩۴

  .٧۶ھمان، ص . ٩۵

  .۶٣ھمان، ص . ٩۶

؛ مستوفي كه گزارش خود را چند سالي پیش از ابن بطوطه تنظیم ٢٣١؛ ابن بطوطه، پیشین، ص ۶٨ھمان، ص . ٩٧

داند، اما ابن بطوطه كه گزارشگر  را شیعه امامیه مي» تمامت ديھھا«كرده است، اھل ساوه را سني شافعي، و 

ر زمینه غالي بودن اھل ساوه اگر چه قول ابن بطوطه د. كند معرفي مي» غاله«متأخري است اھل ساوه را شیعه و از 

را بايد ناشي از تعصب وي نسبت به شیعیان دانست، اين گزارش به خوبي نشان دھنده حركت آرام و رو به گسترش 

  .باشد تشیع، به ويژه نحله امامیه، مي

  .٢٨٣؛ قزويني، پیشین، ص ١٧٩و المجلدالثالث، ص  ۵٠ياقوت حموي، پیشین، المجلداالول، ص . ٩٨

  .٧٣مستوفي ، نزھت القلوب، پیشین، ص: »يتیست در شرق قزوين و جنوب طالقانوال«. ٩٩

  .٧۵ھمان، ص . ١٠٠

  .٨٣ھمان، ص . ١٠١

  . ۴۵۴قزويني رازي، پیشین، ص . ١٠٢

  .ھمان. ١٠٣

  .۴۵٩ھمان، ص . ١٠۴

  .١۴۶ياقوت حموي، پیشین، المجلداالول، ص . ١٠۵

سي ھانسبرگر، ترجمه مقدمه محسن خادم، . دمة آلیس ناصرخسرو قبادياني، سفرنامه ناصرخسرو، با مق. ١٠۶

  .٢١۴، ص )١٣٨٢تھران، انتشارات ققنوس، (

  .١١١قزويني رازي، پیشین، ص . ١٠٧

  .٣٧۵ياقوت حموي، پیشین، المجلدالثالث، ص . ١٠٨

  .٣٧٣قزويني رازي، پیشین، ص . ١٠٩

  .۴٠۵، پیشین، المجلد الثاني، ص ؛ ياقوت حموي٢١۴؛ ناصرخسرو، پیشین، ص ۴١۵المقدسي، پیشین، ص . ١١٠

بیروت ـ لبنان، دارالكتب العلمیه، (ابن النديم، الفھرست، ضبطه و علق علیه و قدم له الدكتور يوسف علي طويل، . ١١١

قسمت اسماعیلیان و فاطمیان و نزاريان و داعیان و (التواريخ ؛ رشیدالدين فضل اهللا، جامع٣٢٣، ص )م ١٩٩۶/ ه  ١۴١۶

  .١١ ، ص)رفیقان

ترجمه حیاته (ھبه اهللا بن موسي ابن داود المؤيد في الدين الشیرازي، سیره المؤيد في الّدين داعي دعاه . ١١٢

  .۵۵، ص )م١٩۴٩قاھره، دارالكاتب المصري، (، تقديم و تحقیق محمد كامل حسین، )بقلمه

  .٣٠۴اشپولر، پیشین، ص . ١١٣

برخي نويسندگان چون شھرستاني، اسحاقیه و نصیريه را به . ٣٧۵ياقوت حموي، پیشین، المجلد الثالث، ص . ١١۴

الشھرستاني، : براي اطالع بیشتر بنگريد به. دانند ھا در عقايد دو نحله غالي متفاوت از ھم مي سبب برخي اختالف

  .١٨٩پیشین، الجزء االول، ص 

  .٧۵مستوفي، نزھت القلوب، پیشین، ص . ١١۵
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١۵ 
 

  .٣٣، ص ٣خواندمیر، پیشین، ج . ١١۶

ابوالقاسم عبداهللا بن محمد القاشاني، تاريخ اولجايتو تاريخ پادشاه سعید غیاث الدين و الدنیا اولجايتو سلطان . ١١٧

  .٧٧ـ  ٧۶، ص )١٣۴٨تھران، بنگاه ترجمه و نشر كتاب، (طیب اهللا مرقده، به اھتمام مھین ھمبلي، 

تھران، كتابخانه ابن (حضره در احوال سالطین مغول فضل اهللا بن عبداهللا شیرازي وصاف الحضره، تاريخ وصاف ال. ١١٨

پانزدھم میالدي نیز / بعدھا در قرن نھم ھجري قمري . ١٩٢ـ  ١٩١، ص ٢ج ) ١٣٣٨سینا و كتابخانه جعفري تبريزي، 

را به عنوان پايگاه خود ) تستر(سید محمد سید فالح كه مدعي مھدويت بود، خوزستان و شھر بزرگ آن شوشتر 

تھران، بنگاه (حسن روملو، احسن التواريخ، به اھتمام عبدالحسین نوايي، : ، براي اطالع بیشتر بنگريد بهانتخاب نمود

  .٣۴۴، ص )١٣۴٩ترجمه و نشر كتاب، 

، قیام و نھضت علويان زاگرس در ھمدان كرمانشاھان، )ويراسته و ترجمه و تصحیح(محمد علي سلطاني، . ١١٩

  . ٢٧ص ) تا كرمانشاه، موسسه فرھنگي سھا، بي(اريخ اھل حق كردستان خوزستان ، آذربايجان يا ت

  . ١٣٨مستوفي، نزھت القلوب، پیشین، ص . ١٢٠

  . ٢۶١ابن بطوطه، پیشین، ص . ١٢١

  .١٢المؤيد في الدين الشیرازي، پیشین، ص . ١٢٢

  .١٢۵و  ٣۶قزويني رازي، پیشین، ص . ١٢٣

  .٢۴۶ابن بطوطه، پیشین، ص . ١٢۴

). ١٣۴٩تھران، انتشارات بنیاد فرھنگ، (اي،  ھاي اسالمي، ترجمه فريدون بدره د بوسورث، سلسلهكلیفورد ادمون. ١٢۵

  .٩٧ـ  ٨۶ص 

، )١٣٨٢بھار (، فصلنامه تاريخ اسالم »كرخ در دوره آل بويه«ساسان طھماسبي، : به عنوان نمونه بنگريد به. ١٢۶

  .١٢۴ـ  ١٠٧، ص ١٣شماره 

  .٣٣۵، ص ٢شوشتري، پیشین، ج . ١٢٧

  .٢٠٠ناصر خسرو، پیشین، ص . ١٢٨

  .٣٨۶؛ قزويني رازي، پیشین، ص ١٧٣ياقوت حموي، پیشین، المجلدالثالث، ص . ١٢٩

قسمت اسماعیلیان و (؛ رشیدالدين فضل اهللا، جامع التواريخ ١١٩ـ  ١١٨الشھرستاني، پیشین، الجزء االول، ص . ١٣٠

  .١١٧پیشین، ص ؛ مادلونگ، ١١ص ) فاطمیان و نزاريان و داعیان و رفیقان

  .۴۶۴قزويني، پیشین، ص . ١٣١

  .۴٧١ھمان، ص . ١٣٢

  .۴۵٨ھمان، . ١٣٣

  .۴۵٨ـ  ۴٢١ھمان، . ١٣۴

  .۴۵٩ھمان، . ١٣۵

تھران، انجمن آثار و (، ترجمه عبدالمحمد آيتي، )رويدادھاي قرن ھفتم ھجري(ابن الفؤطي، حوادث الجامعه . ١٣۶

ي باورھاي مذھبي اين دوران حاكي از اين مطلب  ھا در زمینه ھشبرخي پژو.  ٢۶۴ـ  ٢۶٣ص ) ١٣٨١مفاخر فرھنگي، 

/ است كه اصوًال گرايش به باور زمان ظھور امام زمان و ھم چنین رسیدن موعد آخرالزمان در قرن ھفتم ھجري 

باورھاي علماي «حسین قاسمي،: در اين خصوص بنگريد به. سیزدھم میالدي در بین مردم و علما فزوني يافته بود

، فصلنامه مطالعات »سیزدھم میالدي/ یعه دربارة ظھور امام زمان و سقوط خالفت عباسي در قرن ھفتم ھجري ش
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١۶ 
 

  .٩٣ـ  ٧٧، ص ۴و  ٣ھاي  شماره) ١٣٨٣تابستان (تاريخي ضمیمه مجله دانشكده ادبیات و علوم انساني، 

  .٢۴٣ھمان، ص . ١٣٧

  .٣٣٩؛ ابوالفداء، پیشین، ص ٢٧١یشین، ص ؛ ابن بطوطه، پ٣٢مستوفي، نزھت القلوب، پیشین، ص . ١٣٨

  .٢٧۵ـ  ٢٧۴؛ ابن بطوطه، پیشین، ص ٣۶؛ مستوفي، نزھت القلوب، پیشین، ص ١٩٧ابن الفؤطي، پیشین، ص . ١٣٩

؛ ابن بطوطه، پیشین، ص ۴٢؛ مستوفي، نزھت القلوب، پیشین، ص٢۶۴ - ٢۶٣و  ٢١۶ابن الفؤطي، پیشین، ص . ١۴٠

  .٢٧٢ - ٢٧١و  ٢٣١

  .٢٧٣بطوطه، پیشین، ص ابن . ١۴١

  .٢٣١ـ  ٢٢٠ھمان، ص . ١۴٢

  .٢٨٧ھمان، ص . ١۴٣

كند، اما  ، ابن بطوطه برخالف مستوفي اھل بصره را سني معرفي مي۴٠مستوفي، نزھت القلوب، پیشین، ص . ١۴۴

  .٢٣١، ص ابن بطوطه، پیشین: دھد، بنگريد به و احترام مردم بصره بدان گزارش مي) ع(او از مسجد علي ابن ابیطالب 

  .٢۶٢پطروشفسكي، پیشین، ص . ١۴۵

  .٣٧٣ھمان، ص . ١۴۶

  منابع

تھران، انتشارات بنیاد فرھنگ ايران، (آملي، موالنا اولیاء اهللا، تاريخ رويان، تصحیح منوچھر ستوده، چاپ نخست  -

١٣۴٨.(  

تھران، کتابخانه (نخست  ابن اسفنديار کاتب، بھاءالدبن محمد بن حسن، تاريخ طبرستان، تصحیح عباس اقبال، چاپ -

  ).تاخاور، بي

  .١ج ) ١٣٧٠تھران، انتشارات آگاه، (ابن بطوطه، سفرنامه ابن بطوطه، ترجمه محمدعلي موحد، چاپ پنجم  -

، ترجمه ي )رويدادھاي قرن ھفتم ھجري(ابن الفؤطي، کمال الدين عبدالرزاق بن احمد شیباني، حوادث الجامعه  -

  ).١٣٨١تھران، انجمن آثار و مفاخر فرھنگي، ( عبدالمحمد آيتي، چاپ نخست

ابن النديم، ابي الفرج محمد بن ابي يعقوب اسحاق، الفھرست، الطبعه االولي، ضبطه و علق علیه و قدم له الدکتور  -

  ).م١٩٩۶. ه ١۴١۶لبنان، دارالکتب العلمیه،  –بیروت (يوسف علي طويل 

  ).١٣۴٩تھران، انتشارات بنیاد فرھنگ، (آيتي  ابوالفداء، تقويم البلدان، ترجمه عبدالمحمد -

تھران، انتشارات علمي و (اشپولر، برتولد، تاريخ ايران در قرون نخستین اسالمي، ترجمه جواد فالطوري، چاپ پنجم  -

  .١ج ) ١٣٧٧فرھنگي، 

پ نخست اعتمادالسلطنه، محمدحسن خان، مراة البلدان، به اھتمام عبدالحسین نوايي و میرھاشم محدث، چا -

  .١ج ) ١٣٧۶تھران، انتشارات دانشگاه تھران، (

، )پژوھش دانشگاه کمبريج(، تاريخ ايران از آمدن سلجوقیان تا فروپاشي دولت ايلخانان )گردآورنده(آ . بويل، جي -

  .۵ج ) ١٣٨٠تھران، انتشارات امیرکبیر، (ترجمه حسن انوشه، چاپ چھارم 

  ).١٣۴٩تھران، انتشارات بنیاد فرھنگ، (اي، چاپ نخست رجمه فريدون بدرهھاي اسالم، تبوسورث، ادموند، سلسله -

) ١٣٧١تھران، مرکز نشر دانشگاھي، (، شیرين، دين و دولت در ايران عھد مغول، چاپ دوم )اسالمي ندوشن(بیاني  -

  .٢ج 
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١٧ 
 

  ).١٣۵٣تشارات پیام، تھران، ان(پطروشفسکي، ايلیاپاولويچ، اسالم در ايران، ترجمه کريم کشاورز، چاپ چھارم  -

تھران، انتشارات مرکز اسناد (، چاپ نخست )تا تشکیل حوزه علمیه قم(حسینیان، روح اهللا، تاريخ سیاسي تشّیع  -

  ).١٣٨٠انقالب اسالمي، 

بیروت، للطباعه و (الحموي الرومي البغدادي، للشیخ االمام شھاب الدين ابي عبداهللا ياقوت بن عبداهللا، معجم البلدان  -

  .المجلد االول و الثاني و الثالث و الرابع) م ١٩٧٩/ ه ق ١٣٩٩داربیروت،  –لنشر دارصادر ا

خواندمیر، غیاث الدين بن ھمام الدين الحسیني، تاريخ حبیب السّیر، به اھتمام محمد دبیر سیاقي، چاپ سوم  -

  .٣ج ) ١٣۶٢تھران، کتابفروشي خیام، (

تھران، بنگاه ترجمه و (سترآباد، ترجمه غالمعلي وحید مازندراني، چاپ نخست ل، سفرنامه مازندران و ا. رابینو، ه  -

  ).١٣۴٣نشر کتاب، 

الرواندي، محمدبن علي بن السلیمان، راحة الصدور و آية السرور در تاريخ آل سلجوق، به اھتمام محمد اقبال،  -

  ).١٣۶۴تھران، انتشارات امیرکبیر، (تصحیحات الزم مجتبي مینوي، چاپ دوم 

  ).١٣۴٩تھران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، (روملو، حسن، احسن التواريخ، به اھتمام عبدالحسین نوايي، چاپ نخست  -

تھران، انتشارات امیرکبیر، (زرين کوب، عبدالحسین، تاريخ مردم ايران از پايان ساسانیان تا پايان آل بويه، چاپ ششم  -

١٣٨٠.(  

مطلع سعدين و مجمع بحرين، به اھتمام عبدالحسین نوايي، چاپ نخست سمرقندي، کمال الدين عبدالرزاق،  -

  ).١٣۵٣تھران، کتابخانه طھوري، (

، قیام و نھضت علويان زاگرس در ھمدان کرمانشاھان، کردستان )ويراسته و ترجمه و تصحیح(سلطاني، محمدعلي،  -

  ).تاھنگي سھا، بيکرمانشاه، موسسه فر(خوزستان، آذربايجان يا تاريخ اھل حق، چاپ نخست 

م، تحقیقاتي در تاريخ ايران عصر صفوي، ترجمه عباسقلي غفاري فرد، محمدباقر آرام، چاپ نخست . سیوري، راجر -

  ).١٣٨٢تھران، انتشارات امیرکبیر، (

تھران، انتشارات (اي، محمدبن علي بن محمد، مجمع االنساب، تصحیح میرھاشم محدث، چاپ دوم شبانکاره -

  ].بخش نخست) [١٣٧۶ امیرکبیر،

  .جلد ٢) ١٣۵۴تھران، کتابفروشي اسالمیه، (شوشتري، قاضي نوراهللا، مجالس المؤمنین، چاپ دوم  -

 –بیروت (الشھرستاني، ابي الفتح محمدبن عبدالکريم بن ابي بکر احمد، الملل و النحل، تحقیق محمد سید گیالني  -

  .ولالجزء اال) م ١٩٨٢/ ه ق ١۴٠٢لبنان دارالمعرفه، 

تھران، انتشارت (طاھري، ابوالقاسم، تاريخ سیاسي و اجتماعي ايران از مرگ تیمور تا مرگ شاه عباس، چاپ سوم  -

  ).١٣٨٠علمي و فرھنگي، 

  .١٣، شماره)١٣٨٢بھار (، فصلنامه تاريخ اسالم »کرخ در دورة آل بويه«طھماسبي، ساسان،  -

، )پژوھش دانشگاه کمبريج(اشي دولت ساسانیان تا آمدن سلجوقیان ، تاريخ ايران از فروپ)گردآورنده(ن . فراي، ر -

  ).١٣٧٩تھران، انتشارات امیرکبیر، (ترجمه حسن انوشه، چاپ سوم 

القاشاني، ابوالقاسم عبداهللا بن محمد، تاريخ اولجايتو تاريخ پادشاه سعید غیاث الدين و الدنیا اولجايتو سلطان طیب  -

  ).١٣۴٨تھران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، (ھمبلي، چاپ نخست اهللا مرقده، به اھتمام مھین 

 –باورھاي علماي شیعه دربارة ظھور امام زمان و سقوط خالفت عباسي در قرن ھفتم ھجري «قاسمي، حسین،  -

- شماره) ١٣٨٣تابستان (، فصلنامه مطالعات تاريخي ضمیمه مجله دانشکده ادبیات و علوم انساني »سیزدھم میالدي



Historical Site of Mirhadi Hoseini 
http://m-hosseini.ir 
……………………………………………………………………………………… 

 

١٨ 
 

  .٧٧ – ٩٣، ص ۴و ٣ھاي 

سي ھانسبرگر، ترجمه مقدمه محسن . ي آلیسقبادياني، ناصرخسرو، سفرنامه ناصرخسرو، چاپ نخست، با مقدمه -

  ).١٣٨٢تھران، انتشارات ققنوس، (خادم 

بعض فضائح «قزويني رازي، نصیرالدين ابوالرشید، عبدالجلیل، نقض معروف به بعض مثالب النواصب في نقض  -

  ).١٣۵٨تھران، انجمن آثار ملي، (اھتمام میرجالل الدين حسیني ارموي محدث، چاپ نخست  ، به»الروافض

/ ه ق ١٣٨٠داربیروت،  –بیروت، للطباعه و النشر دارصادر (القزويني، زکريا بن محمدبن محمود، آثار البالد و اخبار العباد  -

  ).م ١٩۶٠

  ).١٣٧٧مشھد، انتشارات انصار، (ره افشاريه، چاپ نخست قصابیان، محمدرضا، تاريخ مشھد از پیدايش تا آغاز دو -

  ).١٣٣۵تھران، انتشارات امیرکبیر، (کسروي، احمد، شھرياران گمنام، چاپ نخست  -

  ).١٣٢٢تھران، کتابخانه پايدار، (ـــــــــــــــــــ ، شیعیگري، چاپ نخست  -

بدايع الزمان في وقايع کرمان، فراورده مھدي بیاني، چاپ کرماني، افضل الدين ابوحامد احمد بن حامد، تاريخ افضل يا  -

  ).١٣٢۶تھران، انتشارات دانشگاه تھران، (نخست 

  ).١٣٧۴تھران، انتشارات علمي و فرھنگي، (کالويخو، سفرنامه کالويخو، ترجمه ي مسعود رجب نیا، چاپ سوم  -

  ).١٣٧٧ران، انتشارات اساطیر، تھ(اي اسالمي، ترجمه ابوالقاسم سّري، چاپ نخست مادلونگ، فرقه -

  ).١٣٧٠تھران، انتشارات آگاه، (مرتضوي، منوچھر، مسائل عصر ايلخانان، چاپ دوم  -

تھران، نشر گستره، (مرعشي، سیدظھیرالدين، تاريخ طبرستان رويان مازندران، به اھتمام برنھارد دارن، چاپ نخست  -

١٣۶٣.(  

  ).١٣۶٢تھران، انتشارات امیرکبیر، (ام عبدالحسین نوايي، چاپ دوم مستوفي، حمداهللا، تاريخ گزيده، به اھتم -

  ).١٣٣۶تھران، کتابخانه طھوري، (ــــــــــــــــ ، نزھت القلوب، به اھتمام محمد دبیر سیاقي، چاپ نخست  -

  ).١٣٨٠دانشگاه تھران، (ي دکتري ، رساله»تاريخ اسماعیلیان بدخشان«معّزي، مريم،  -

، فصلنامه مطالعات تاريخي ضمیمه مجله دانشکده ادبیات و »تکاپوي مبارکّیه، فاطمّیه و نزارّيه در خراسان« ــــــــــ ، -

  .۴و  ٣ھاي شماره) ١٣٨٣تابستان (علوم انساني 

  ).م ١٩٠۶لیدن، مطبعه بريل، (المقدسي، المعروف بالبشاري، احسن التقاسیم في معرفه االقالیم، الطبع الثانیه  -

تھران، انتشارات اساطیر، (رماني، ناصرالدين، سمط العلي للحضره العلیا، تصحیح عباس اقبال، چاپ دوم منشي ک -

١٣۶٢.(  

، )ترجمه حیاته بقلمه(المؤيد في الدين شیرازي، ھبه اهللا بن موسي ابن داود، سیره المؤيد في الدين داعي دعاه  -

  ).م١٩۴٩صري، قاھره، دارالکاتب الم(تقديم و تحقیق محمد کامل حسین 

مدرنیت و  –حاکمیت  –ھاي دين نجفي، موسي و فقیه حقاني، موسي، تاريخ تحوالت سیاسي ايران بررسي مؤلفه -

  ).١٣٨١تھران، موسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران، (ملت در گستره ھويت ملي ايران، چاپ نخست  –تکوين دولت 

تھران، (سیاست نامه، تصحیح عباس اقبال، چاپ سوم  نظام الملک، ابوعلي حسن بن علي بن اسحاق طوسي، -

  ).١٣٧۵انتشارات اساطیر، 

تھران، (وصاف الحضره، فضل اهللا بن عبداهللا شیرازي، تاريخ وصاف الحضره در احوال سالطین مغول، چاپ نخست  -

  .٢ج ) ١٣٣٨کتابخانه ابن سینا و کتابخانه جعفري تبريزي، 

میالدي، ترجمه پروين  ١١ – ١٣ھجري  ۵ – ٧ھاي تاريخ اسماعیلیان در ايران در سدهوالديمیرونا، استريوالودمیال،  -
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١٩ 
 

  ).١٣٧١تھران، نشر اشاره، (منزوي، چاپ نخست 

مصطفي موسوي، چاپ نخست  –ھمداني، رشیدالدين فضل اهللا، جامعه التواريخ به تصحیح و تحشیه محمد روشن  -

  .٢ج ) ١٣٧٣تھران، نشر البرز، (

، به کوشش )قسمت اسماعیلیان و فاطمیان و نزاريان و داعیان و رفیقان(ـــــــــــــــــ ، جامعه التواريخ ــــــــــ -

  ).١٣٣٨تھران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، (، چاپ نخست )زنجاني(پژوه و محمد مدرسي محمدتقي دانش

  


