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مرکزیت با استقرار حکومت اسماعیلیان در البرز مرکزی، به 

ای برای حکومت محلی و کهن الموت، قدرت همجوار تازه

ای باوندیان در مازندران پا به عرصه گذاشت که بر قدرت منطقه

و حاکمیت ارضی این خاندن محلی تأثیر گذاشت. این مقاله به 

دهد که چه عواملی بر مناسبات بین دو قدرت این پاسخ می

دهد که کشمکش میمحلی تأثیر داشت؟ نتایج پژوهش نشان 

سیاسی و مذهبی این دو حکومت در قرون پنجم تا هفتم هجری 

مناسباتی بیشتر بر پایه رقابت و دشمنی را میان آنها به وجود 

آورد. سیر تحول مناسبات این دو حکومت از عوامل و شرایط 

پذیرفت. میل به توسعه قلمرو یا کوشش برای مختلفی تأثیر می

های سوم عقیدتی و مذهبی، تأثیر قدرت نگهداری آن، اختالفات

مانند سلجوقیان و مغوالن، پناهندگی عناصر حکومتی و 

وسیلة اسماعیلیان، از جملة کارگیری سیاست قتل مخالفان بهبه

کوشد با برجسته این عوامل تأثیرگذار بودند. مقاله حاضر می

ـ تحلیلی  کردن این عوامل، با استفاده از روش توصیفی

تری از مناسبات این دو قدرت مهم از دقیق و منسجماندچشم

 ای در قرون پنجم تا هفتم هجری ارائه نماید. منطقه

  

 .باوندیان، اسماعیلیان، مازندران، سلجوقیان، مذهب: هاکلیدواژه

 

With the establishment of the Ismaili government 

in central Alborz in Alamut, a new neighboring 

power for the local and archaic communities in 

Mazandaran emerged that affected the regional 

power and territorial sovereignty of this local 

dynasty. This article answers the question of what 

factors influenced the relationship between the 

two local powers? The results show that the 

political and religious struggles of these two 

governments in the fifth to seventh centuries AH 

created more relations based on competition and 

hostility between them. The evolution of relations 

between these two governments was influenced 

by different factors and conditions. These factors 

included the desire to expand or retain territory, 

ideological and religious differences, the 

influence of third powers such as the Seljuks and 

Mongols, the asylum seeking of the members of 

ruling family, and the use of Ismaili opposition 

killing policy. The present article seeks to 

highlight these factors using a descriptive-

analytical approach to provide a more detailed 

and coherent perspective on the relationship 

between these two important regional powers in 

the fifth to seventh centuries AH. 
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 . مقدمه1

گیری حکومت اسماعیلیه، به مرکزیت الموت و شکل

های همجوار آن، فصل نوینی را در تاریخ مناطق قلعه

دو سوی البرز، یعنی مناطق مرکزی ایران در سمت 

های شمالی این رشته کوه، پدید آورد. جنوب و دامنه

حکومت باوندیان حدود هفت قرن در مناطقی از 

باد برپا بود. مازندران، شرق گیالن و غرب استرآ

ق به 54سرسلسلة این دودمان به نام باو از سال 

سال بر مردمان این منطقه حکم راند  54مدت 

. حاکمیت آل باوند در (541: 5231اسفندیار، )ابن

گردد: مرحلة مازندران به سه مقطع زمانی تقسیم می

ق را  293، از آغاز تا سال 5نخست به پایتختی فریم

این سال توسط آل زیار از صحنه گیرد و در دربر می

ق 511شد. مرحلة دوم از سال سیاسی منطقه حذف 

الدوله شهریار و به پایتختی ساری آغاز و تا با حسام

یافت. اگرچه حکومت این شاخه ق ادامه  111سال 

از باوندیان توسط ابوالرضا حسین از سادات علوی 

پایان یافت. ریچارد فرای بر آن است که ظهور 

اعیلیه در زوال قدرت این شاخه از خاندان اسم

. در سومین (I / 1110 :1986)باوندی نقش داشته است 

ق حکومت 124الدین اردشیر در سال مرحله حسام

گرفت. آخرین باوندیه کینخواریان را در آمل از سر 

حاکم این سلسله به نام فخرالدوله حسن بن شاه 

البی از ق به دست افراسیاب چ341کیخسرو در سال 

)مرعشی، رفت و عمر این دودمان به پایان رسید بین 

5215 :515 – 512). 

اوج قدرت و گستردگی قلمرو باوندیان در دورۀ 

دوم حکمرانی این سلسله بود و در همین دوره 

                                                                      
کیلومتری جنوب ساری که اکنون از توابع بخش  14. شهری در  5

  دودانگة شهرستان ساری است.

زمانی بود که حکومت اسماعیلیان توسط حسن 

صباح در همسایگی قلمرو باوندیان بنیان گذاشته شد 

طلب گرا و توسعهجه به ماهیت تبلیغق(. با تو582)

دعوت اسماعیلی، مناطق زیر سلطه باوندیان نیز مورد 

توجه داعیان اسماعیلی قرار گرفت و با گسترش 

های شمالی البرز، باوندیان نفوذ آنها در کوهستان

طلبی بودند. در ناگزیر از رویارویی با این توسعه

سماعیلیه سال؛ یعنی تا برافتادن ا 531نتیجه حدود 

ای از مناسبات مختلف ق( گستره145توسط مغوالن )

سیاسی، نظامی، مذهبی و اقتصادی میان این دو 

کوشد حاکمیت محلی برقرار بود. نوشتار حاضر می

این مناسبات را از زاویه عوامل تعیین کننده در آن و 

ـ  نه گزارش صرف رویدادها به روش توصیفی

و به این پرسش پاسخ تحلیلی مورد بررسی قرار داده 

دهد که مناسبات این دو قدرت از چه عواملی تأثیر 

پذیرفته است. اگرچه پیش از این، در تحقیقات می

مرتبط با تاریخ محلی مازندران مطالبی در باب 

باوندیان نوشته شده و نیز  چند مقاله در مورد این 

و  3خاندان یا وجوهی از تاریخ ایشان انتشار یافته

نامة کارشناسی ارشد پیرامون آل و پایانهمچنین د

و یک رسالة دکتری دربارۀ علل تعامل  2باوند

                                                                      
تشیع امامی در »(، 5294. برای نمونه نگاه شود به: شاهمرادی )5

روابط »(، 5283؛ معلمی )«دوران باوندیان اسپهبدی در طبرستان

های خاندان باو با سالجقه و قدرت سیاسی تشیع امامیه در سده

امامیه در مازندران قرن »(، 5242؛ مظاهری )«نجم و ششم هجریپ

تجارت در قلمرو باوندیان »(، 5295نژاد )؛ خلیفه و حسن «ششم

؛ «باوندیان»(، 5234؛ رازپوش )«ق(111 -511اسپهبدیة طبرستان )
  bavand -e-Madelung,http://www.iranicaonline.org/articles/al 

آل باوند )کیسویه، اسپهبدیه، کینخواریه( ». رک: بدیعی، شهال، 3

نامة دورۀ کارشناسی ارشد تاریخ و تمدن ملل اسالمی، دانشکدۀ پایان

ش؛ 5239الهیات و معارف اسالمی دانشگاه آزاد اسالمی مشهد، 

نامة کارشناسی پایان« باوندیان از ظهور تا سقوط»انصاری، بهمن، 
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های محلی مازندران، دیلمان و گیالن با حکومت

تألیف شده است، ولی تاکنون  5زیدیان و اسماعیلیان

دربارۀ علل تأثیرگذار بر روابط باوندیان با اسماعیلیه، 

   ای نگاشته نشده است. پژوهش جداگانه
 

 . مسئلۀ توسعۀ قلمرو2

با تشکیل حکومت اسماعیلیان در الموت به سال 

ق، یکی از مسائلی که همواره حکومت باوندیان 582

ساخت، نفوذ اسماعیلیان در را به خود مشغول می

مناطق کوهستانی البرز بود؛ از یک سو این منطقه به 

امنیتی خود مکان مناسبی  –دلیل موقعیت طبیعی 

های آنها بود و از برای اسماعیلیان و ساخت قلعه

ها حاکمان طرف دیگر برای باوندیان که قرن

های شمالی البرز بودند، وجود خودمختار دامنه

شان قابل تحمل های اسماعیلیه در همسایگیقلعه

نبود. اسماعیلیان با نفوذ در مناطق شمالی البرز، 

کردند و در یان بر منطقه را تهدید میحاکمیت باوند

نتیجه همواره بین این دو حکومت رقابت و درگیری 

وجود داشت. در چنین شرایطی هرگاه حاکمان 

های کردند، قلعهنیرومندی بر باوندیان حکومت می

گرفت. اوج حمالت اسماعیلیان مورد تهدید قرار می

م باوندیان بر ضد اسماعیلیه در عهد شاه غازی رست

                                                                      
اسالمی، دانشکدۀ علوم انسانی دانشگاه پیام نور ارشد تاریخ ایران 

 ش.   5294مرکز تهران جنوب، 

های محلی علل تعامل حکومت».رک: گلیجانی مقدم، ندا، 2

، «ق(141-534مازندران، دیلمان و گیالن با زیدیان و اسماعیلیان )

های خارجی و رسالة دکتری رشتة تاریخ اسالم دانشکدۀ ادبیات، زبان

. فصل هشتم این اثر علل تعامل 5289گاه الزهراء، تاریخ دانش

های محلی منطقة شمال ایران شامل باوندیان، پادوسبانان و حکومت

مسافریان را به صورت کلی بررسی کرده است. اگرچه این بخش از 

رساله با توضیحات و تفسیرهای مفصل و خاص علوم سیاسی و 

ه و تخصصی جامعه شناسی همراه است، ولی به صورت جداگان

 روابط باوندیان با اسماعیلیه را بررسی نکرده است.    

ق( نیرومندترین فرمانروای 448 – 421بن علی )

باوندی صورت پذیرفت. او که خود دوبار توسط 

اسماعیلیان زخمی شده و پسرش گِردبازو نیز در 

جریان سفر به مرو، به دست فداییان اسماعیلی کشته 

 .(533: 5258)آملی، شده بود 

های ق سرزمین443در یورشی بزرگ در سال  

راف الموت را غارت کرد. طی این اسماعیلیان در اط

تهاجم که غافلگیرانه صورت گرفت، عدۀ زیادی از 

اسماعیلیان کشته شدند و اموال زیادی از آنها غارت 

شد و زنان و فرزندان آنها به اسارت درآمدند )ابن 

(. پس از 53/ 28: 5513؛ ذهبی، 9/553: 5258اثیر، 

ز به آن، طی یورش دیگری مناطق دامغان و بسطام نی

غازی افزوده شد و برخی قالع اسماعیلیه قلمرو شاه

از جمله مهرین و منصورکوه در این سرزمین به 

: 5231تصرف حاکم باوندی درآمد )ابن اسفندیار، 

 (.213: 5295قزوینی، ؛ رازی 515 - 512ذیل، 

از سوی دیگر، اشتیاق اسماعیلیان برای توسعة 

-میرآن نها را بقلمرو و گسترش دعوت خویش، آ

روی برای رسیدن به های پیشداشت تا از فرصت

این هدف بهره بگیرند. چنانکه برخی حتی ریشه 

های دشمنی شاه غازی با اسماعیلیان را در کوشش

اسماعیلیان برای چیرگی بر ارتفاعات طبرستان 

(. یک مورد از 493: 5235اند )سجادی، دانسته

نبال اختالف دطلبانه اسماعیلیان بهتمایالت توسعه

 481 – 411استندار هزاراسب بن شهرنوش )حک: 

الدوله ق(، حاکم تابع باوندی در رویان، با حسام

ق( در سال 113 – 418اردشیر بن حسن باوندی )

ق و اتحاد او با اسماعیلیان پیش آمد که طی آن 491

به قلمرو  5و مالط 3سرهای بین سختسرزمین

                                                                      
 . نام قدیم رامسر است )دهخدا، ذیل واژه(.   3
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(. عالوه 31: 5212اسماعیلیان افزوده شد )مرعشی، 

الدوله اردشیر باوندی، براین، بار دیگر در عهد حسام

نشاندۀ باوندیان در رویان به نام بیستون، حاکم دست

بر حاکمیت باوندیان شورید و در پی لشکرکشی 

الدوله، به اسماعیلیان پناه برد. اسماعیلیان به حسام

 اردشیر پیشنهاد دادند در مقابل تسلیم بیستون، قریة

را به آنها واگذار نماید، اما اردشیر  3هرجان )هریجان(

 (.21: 5215این پیشنهاد را نپذیرفت )مرعشی، 

طور طبیعی هنگامی که حاکمانی ضعیف یا به

راندند، اسماعیلیان طلب بر قلمرو باوندیان حکم میصلح

کردند. زمینة نفوذ بیشتری در منطقة مازندران پیدا می

ت فخرالدوله نماور فرزند بیستون حکومنمونة این امر، 

نشاندۀ ق( حاکم پادوسبانی دست151–131)حک: 

باوندیان در رویان بود که سیاست رفق ومدارا با مردم آن 

سرزمین را در پیش گرفت و این امر باعث ایجاد ارتباط 

برخی از دشمنان وی با اسماعیلیان شد و زمینة نفوذ آنها 

وادث با ضعف حکومت در رویان را فراهم کرد. این ح

زمان بود و سرانجام به انقراض دومین سلسلة باوندی هم

ق توسط ابوالرضا علوی مامطیری  111باوندی در سال 

. بدین (542 - 543: 5258؛ آملی، 81: 5212)مرعشی، انجامید 

ترتیب حفظ و توسعه قلمرو یکی از عواملی بود که 

تأثیر خود  مناسبات میان باوندیان و اسماعیلیان را تحت

های قدرت در دو طرف داد. گرچه فراز و نشیبقرار می

و نیز دخالت عوامل دیگر که در ادامه مقاله به آنها اشاره 

یک از دو طرف اجازه نداد تا به یک خواهد شد، به هیچ

توسعه ارضی گسترده و پایدار در مقابل دیگری دست 

 یابد.

                                                                      
. روستایی از توابع شهرستان لنگرود در استان گیالن است  5

 )دهخدا، ذیل کلمة مالط( 

. روستایی از توابع شهرستان کالردشت استان مازندران است.  3

 ا، ذیل کلمة هریجان(نامة دهخد)لغت

 . اختالفات مذهبی 3

موجود در منابع و نظر بیشتر های براساس آگاهی

بویه جزو پژوهشگران، باوندیان همزمان با آل

شیعی امامی در دارای گرایش های نخستین حکومت

اصفهبدان »اند. بنابر گزارش اولیاءاهلل آملی ایران بوده

االیام که ) اسپهبدان( مازندران و ملوک باوند از قدیم

« قد ساداتاند و معتدر اسالم درآمدند، متشیع بوده

(. علی مظاهری، بر این عقیده است که 85: 5258)

-351عهد اسپهبد شاپور؛ پسر شهریار ) باوند ازآل

ق( به دین اسالم و مذهب جعفری گرویدند  333

(. ریچارد فرای زمان اسالم آوردن 28: 5242)

ق و در عهد 351باوندیان را کمی دیرتر و در سال 

والملوک( دانسته است فرمانروایی قارن بن شهریار )اب

(1986: I / 1110) . بر روی مسکوکات به جای مانده از

علی ولی »باوندیان در قرن چهارم هجری نیز عبارت 

نقش بسته بود که نشان از گرایش شیعی آنها « اهلل

نخستین  (ق219-242دارد. ظاهراً رستم بن شروین )

فرد از این دودمان بود که دست به ضرب چنین 

: 5294؛ طاهری، 45: 5245)اعظمی سنگسری، زد ای سکه

. آغاز تشیع باوندیان هر زمانی بوده باشد از [(5]

توان چنین ها و نظرات موجود میمجموع گزارش

دریافت که در زمان ظهور دعوت و حکومت 

اسماعیلیان در البرز مرکزی، تشیع امامی در حکومت 

تری و قلمرو باوندیان رواج داشته است. در چنین بس

بود که باوندیان ظهور دعوت اسماعیلی را تهدیدی 

دانستند و در نتیجه در قرون پنجم و عقیدتی نیز می

ششم هجری مبارزۀ سختی را علیه ایشان ترتیب داده 

در قلع و قمع »و بنابر روایت قاضی نوراهلل شوشتری 

. بدین ترتیب (4/252: 5293)شوشتری، « آنان کوشیدند

جز از ظهور مغوالن در ایران،  این نظر که تا پیش

مناقشات لفظی میان روحانیان اسماعیلی و امامی 
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دو وجود نداشته و حتی مذهب، مخالفتی بین آن

امامیه، اسماعیلیان را برای در هم کوبیدن سنیان الزم 

دست کم شامل  (515-511: 5219)بیانی، دانستند می

نیز شود. مرعشی مناسبات این دو قدرت محلی نمی

در جایی به وجود این رویارویی اعتقادی، البته بدون 

امامی(، اشاره  –مرزبندی دقیق مذهبی )اسماعیلی 

شاه سبب مخالفت ملک»کرده و بر آن است که 

غازی ]رستم بن علی[ با مالحده خود اولی سبب، 

 . (43: 5212)« دین اسالم بوده است

 در نیزعبدالجلیل رازی قزوینی پیش از مرعشی، 

الملوک شاه شاهان شرف»مورد شاه غازی آورده که 

]رستم بن علی[ و پدرش ملک مازندران و اسالف 

اند. بیست و هفت هزار ایشان همه نایبان مهدی

اند و اند که ایشان هالک کردهدر عدد آمده 5ملحد قُحّ

« کنندبا غیبت مهدی خطبه و سکه به نام او می

ی دیگر از کتابش .  همو در جای(452 – 453: 5295)

در این سی سال هر ملحدی معروف که »افزاید می

در حدود گردکوه و طبس گیلکی و دیار الموت و 

قالع طالقان ناپدید شد، چون بازجستند، سرش در 

ساری یافتند، یا در ارم بر سر نیزه شاه شاهان ملک 

مازندران، .... تا عاقالن دانند که ملحد و متهم را به 

اند تا مُلک اشد که حساب کردهساری جای نب

مازندران به رستم بن علی بن شهریار افتاد، بیست و 

اند، هفت هزار مرد ملحد که در حد اعتبار و التفات

 - 531: 5295)رازی قزوینی، « به تیغ او کشته شدند

(. وی در ادامه ساری و ارم را در مقابل الموت 535

(. در واقع 535نماید )همو، معرفی می« االسالمقبة»

رازی قزوینی و بعدها مرعشی، با در نظر گرفتن 

عنوان جریانی خارج از چارچوب اسماعیلیان به

                                                                      
 . به معنای ساده و خالص )دهخداذیل واژه(. 5

اسالم )ملحد(، به جای تأکید بر هویت شیعی امامی 

معرفی « اسالم»باوندیان، آنان را نمایندۀ کلیّت 

های شاه الزمان بر سکهضرب نام صاحب اند.کرده

رویارویی اعتقادی او با  غازی را نیز برخی نشانه

؛ سجادی، 31: 5294)شاهمرادی، اند اسماعیلیه دانسته

غازی رستم، . از جمله اقدامات شاه3(492: 5235

تصرف قلعة اسماعیلیِ مهرین )مهریان( در اطراف 

نفری  581دامغان، به تالفی حمله آنها به یک کاروان 

از حاجیان خراسانی و کشتار همگی آنها در سال 

: 5295؛ رازی قزوینی، 9/553: 5558)ابن اثیر، ق بود 443

231).2  

مرزبندی و رویارویی عقیدتی باوندیان با 

اسماعیلیان، آشکار و مبتنی بر کفرآمیز خواندن اعتقاد 

غازی رستم های شاهاسماعیلیان بود. در یکی از نامه

ق(، وی و پیروانش  443به محمد بن بزرگ امید )د: 

؛ 83: ذیل، 5231)ابن اسفندیار، نمود را به کفر متهم 

. شاه غازی در موردی دیگر (49- 48: 5212مرعشی، 

نیز پس از مشاهده همکاری بغراتکین؛ امیر 

سلجوقی، با اسماعیلیان در برابر خودش که به 

لشکرکشی ناکام وی برای فتح گردکوه انجامیده بود، 

مرا غم استیصال مالحده برای »یادآور شده که 

سلمانی است، چون مسلمانان را همت حرمت م

: 5231اسفندیار، )ابن« چنین است، من چه توانم کرد

دهد که (. این گزارش در ضمن نشان می512ذیل، 

های اعتقادی باوندیان در رویارویی با دغدغه

                                                                      
. سجادی این احتمال که این اقدام ناشی از پایبندی شدید او به  3

 (.492: 5235تشیع بوده باشد را نیز مطرح کرده است )

. به رغم روایت صریح قزوینی در مورد ارتباط حمالت شاه غازی  2

عیلیان، فرقانی این ارتباط را تنها در حد با کشتار حاجیان توسط اسما

 (.324: 5285یک احتمال در نظر گرفته است )



 01های محلی ایران، سال هفتم، شمارة دوم، پیاپی پژوهشنامة تاریخ           021

اسماعیلیان در این زمان، بیش از سلجوقیان بوده 

است. سرانجام آنکه عبدالجلیل رازی قزوینی در 

ویژه عشری و پایبندی باوندیان و بهات تشیع اثنیاثب

در همة بسیط زمین و »نویسد، غازی به اسالم میشاه

دایرۀ مسلمانی کدام سنی است که با ملحدان 

)اسماعیلیان( آن کرده است که شاه شاهان آلب، 

رستم بن علی بن شهریار شیعی، از قلعه گشادن و 

که اظهر من  ملحد گرفتن و  قتل و نهب و مانند آن

(. بدین جهت است که 111: 5295« )الشمس است

مبارزه باوندیان با اسماعیلیان به عنوان اقدامی در 

عشری مورد توجه قرار جهت گسترش تشیع اثنی

 (. 553: 5283گرفته است )معلمی، 

 

 . نقش سلجوقیان 4

چند موضوع نقش سلجوقیان را به عنوان یک 

وندیان و اسماعیلیان عامل اثرگذار در روابط بین با

کرد که در ادامه به تفکیک به آنها خواهیم برجسته می

 پرداخت.

 الف: دشمن مشترک

در نگاهی کلّی باوندیان و سلجوقیان، هردو 

نگریستند و در نتیجه اسماعیلیه را به چشم دشمن می

رفت که در برخورد با این فرقه در مسیر انتظار می

های تاریخی حال گزارشاینمشابه قرار گرفته باشند؛ با 

هایی متغیر در این زمینه ها و سیاستاز فراز و نشیب

ق سلطان محمد بن 411در حدود سال دهند. خبر می

ای را تالش گستردهق( 455-598)ملکشاه سلجوقی 

برای مبارزه با اسماعیلیان آغاز نمود. همزمان با این 

–511شهریار بن قارن )حک: وقایع، حسام الدوله 

ق( قدرت آل باوند را در طبرستان تجدید و 415

های کوهستانی منطقه را گرفت. سلطان محمد از قلعه

الدوله خواست نزد او به اصفهان رود، اما حاکم حسام

باوندی امتناع ورزید و در پی آن، سلطان سلجوقی 

سنقر بخاری را برای تنبیه وی به طبرستان گسیل کرد 

یلفرد مادلونگ بر این (. و355-351: 5212)مرعشی، 

عدم لشکرکشی سنقر به مازندران، پیامد باور است که 

الدوله در عملیات ضداسماعیلیِ سلطان حسامهمکاری 

 ,Madelung))محمد سلجوقی بوده است 

http://www.iranicaonline.org/articles/al-e-bavand  تواریخ .

 ای به این موضوع ندارند. محلی مازندران اشاره

در پی توافقی که بین رغم شرایط یاد شده، به 

الدوله برای محمد سلجوقی و اسپهبد حسامسلطان

ازدواج عالءالدوله علی؛ فرزند شهریار با خواهر پادشاه 

که عالءالدوله راهی سلجوقی صورت گرفت، زمانی

اصفهان بود، در دامغان جنگی بین قجغر؛ از فرماندهان 

منصورکوه به دامغان آمده همراه وی با اسماعیلیه که از 

بودند، درگرفت که در نتیجه آن، بسیاری از آنها در 

(. 24: ذیل، 5231درگیری کشته شدند )ابن اسفندیار، 

 این امر احتماالً در پی توافق صورت گرفته بین سلطان

سلجوقی و حاکم باوندی در مبارزه مشترک آنها علیه 

زمان اسماعیلیه صورت گرفته است، چراکه در این

محمد نیز اسماعیلیه قدرت زیادی گرفته بودند و سلطان

 مصمم به مبارزه با آنها بود. 

 ایب: برقراری توازن قدرت منطقه

یعنی اسماعیلیه، الزاماً  وجود دشمن مشترک

کم عدم رقابت و موجب همکاری همیشگی یا دست

شد. به عبارت رویارویی سلجوقیان با باوندیان نمی

دیگر نوع مناسبات سلجوقیان با باوندیان و 

اسماعیلیان همواره در جهت تقویت موضع باوندیان 

که در برابر اسماعیلیان نبود. چنانکه گاه در حالی

رگرم نبرد با اسماعیلیان بودند، سلجوقیان باوندیان س

از فرصت پیش آمده برای تضعیف قدرت باوندیان و 

ق، در 435گرفتند. در سال ها بهره مییا نابودی آن
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 )شاه غازی بعدی( پی ترور نافرجام رستم بن علی

سنجر توسط اسماعیلیان، مسعود؛ برادرزادۀ سلطان

برد و سر میسلجوقی که در شهریارکوه مازندران به

برای ضربه زدن به حاکم باوندی؛  مترصد فرصتی

 پندار که این علی، پدر رستم بود، به عالءالدوله

نبرد با  باوندیان ضعیف شده و یا احتماالً سرگرم

، اما در تاخت عالءالدوله خواهند شد، بر اسماعیلیان

نبرد غافلگیر شد و شکست خورد )ابن اسفندیار، 

 (.325: 5212؛ مرعشی، 19 ل،ذی :5231

های تاثیرگذاری سلجوقیان بر یکی از صحنه

مناسبات باوندیان با اسماعیلیان در حادثة کشته شدن 

بازو شاهزاده باوندی نمایان شد. در عهد اسپهبد گِرد

که در پی ق( در حالی448–421رستم بن علی )

حمالت سخت باوندیه علیه اسماعیلیه، آنها درصدد 

–591از او بودند، سلطان سنجر سلجوقی )انتقام 

ق( که بر خراسان حکومت داشت، از رستم 443

عنوان گروگان بازو را بهخواست تا پسر خود؛ گرد

بازو که روانه مرو کند. در پی این درخواست، گرد

نوجوانی بیش نبود، با اتابکی خورشید بن ابوالقاسم 

حرم بازو در مهمراه هزار مرد راهی مرو شد. گرد

: 5283اهلل، ق )خواجه رشیدالدین فضل423سال 

که پس از استحمام، ( در یکی از روزها درحالی548

برد، توسط دو تن از در رختکن حمام به سر می

:  5231)ابن اسفندیار،  5فدائیان اسماعیلی کشته شد

 (.533: 5258؛ آملی، 81ذیل، 

غازی رستم، که قتل در پی این ماجرا، شاه

ا توطئة مشترک اسماعیلیان و سلطان فرزندش ر

                                                                      
گردبازو در حرم رضوی در مشهد به خاک سپرده شد و امالکی بر .  5

(. این موضوع 81: ذیل، 5231مقبره اش وقف شد )ابن اسفندیار، 

  .اشدتواند نشان دیگری از وجود گرایشات شیعی در خاندان باوندی بمی

دانست، پادشاه سلجوقی را قاتل سنجر سلجوقی می

او را ملحد شمرد و روابط خود ه، فرزند خود خواند

: 5231را برای همیشه با او قطع نمود )ابن اسفندیار، 

( او رسوالنی نزد دیگر حاکمان اطراف 81ذیل، 

جر فرستاد و اعالم نمود که فرزندش به دستور سن

غازی رستم در گیری شاهکشته شده است. با موضع

مقابل سنجر؛ سلطان سلجوقی درصدد دلجویی از او 

حق به دست اصفهبد )اسپهبد( است، »برآمد و گفت: 

چنان فرزند همه را عزیز باشد که کشتن پسر اصفهبد 

 (. 83)همو، « )اسپهبد( حسرتی بود در خراسان

احتمال را در نظر توان دو در تحلیل این رویداد می

که سنجر با هدف رودررو قرار دادن گرفت. نخست این

غازی با اسماعیلیه، دو فدایی اسماعیلی را مأمور شاه

قتل گردبازو کرده باشد، چرا که پس از این ماجرا، 

تر ساخت و رستم حمالتش را علیه اسماعیلیان گسترده

این امر در درازمدت موجبات ضعف اسماعیلیان را 

کرد و این به سود سلجوقیان بود. از دیگر سو هم میفرا

غازی و در چارچوب همین تحلیل، با سرگرم شدن شاه

با اسماعیلیان، او مجالی برای توجه به مناطق شرقی 

یافت و قلمرو خود یعنی خراسان )قلمرو سنجر( نمی

 . این امر نیز به سود سنجر بود

است که بازو این تحلیل دیگر از ماجرای قتل گرد

ممکن است سنجر در مسیر سیاست نزدیکی به 

( برای پیشبرد 355/ 2: 5234اسماعیلیان )جوینی، 

-اهداف خود و برای جلوگیری از رشد قدرت شاه

غازی رستم باوندی دست به این عمل زده باشد، 

زمان شاهد روابط دوستانه بین سنجر و چراکه در این

س؛ حاکم ری اسماعیلیه هستیم و آنها برای دفع عبا

که عرصه را بر آنها تنگ کرده بود، به سنجر متوسل 

. براساس (543: 5283اهلل، )خواجه رشیدالدین فضلشدند 

بازو جزو که قرار بود گرداین تحلیل، باتوجه به این
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مالزمین سلطان سنجر باشد، باید مراقبت بیشتری از 

شد و بنابراین قتل وی احتماالً با کسب اجازه او می

. (314: 5284)ترکمنی آذر، از سنجر انجام شده است 

ها و تغییرات در که پیداست پیچیدگیچنان

های طرفین رسیدن به تبیینی روشن دربارۀ سیاست

 کند. این ماجرا را دشوار می

 ج: اقدامات برخی سرداران سلجوقی

عرصه دیگر تأثیر سلجوقیان بر مناسبات باوندیان 

ی امرای محلی سلجوقی در با اسماعیلیان، ورود برخ

های بین این دو قدرت بود. دو مورد از درگیری

غازی رستم بن علی چنین تأثیرگذاری در عهد شاه

بود که در پی لشکرکشی  پیش آمد؛ یکی زمانی

غازی برای انهدام قلعة گردکوه دامغان گستردۀ شاه

اسماعیلیان با فرستادن طالی فراوان برای بغراتکین، 

ترک سلجوقی وحاکم منطقة جوین، او را از امرای 

به لشکرکشی برضد رستم تشویق کردند. در نتیجه با 

این اقدام و تهاجم غافلگیرانة بغراتکین، محاصرۀ 

گردکوه شکسته شد و حاکم باوندی هرگز نتوانست 

؛ 512: ذیل، 5231 ابن اسفندیار،)آن قلعه را تصرف کند 

عملکرد نیروی  . بدین ترتیب(233: 5295رازی قزوینی، 

تحت فرمان امرای محلی سلجوقی به سود 

 اسماعیلیان تمام شد. 

از سوی دیگر گاه نیز قدرت امرای محلی 

 سلجوقی در جهت منافع باوندیان تأثرگذار بود. شاه

سابق »غازی یکی از سرداران سلجوقی به نام 

را که قبل از آن جزو سپاه سلطان مسعود « قزوینی

ود فراخواند و مناطق دامغان، سلجوقی بود، نزد خ

: 5231)ابن اسفندیار، سمنان و جاجرم را به او سپرد 

اسماعیلیان بود، با  . این سردار که دشمن(555ذیل، 

پانصد نیروی تحت فرمان خود چنان بر اسماعیلیة 

از گردکوه پای »منطقة دامغان سخت گرفت که 

 . (515 ان:)هم« بیرون نتوانستند نهاد

ز ورود عناصر وابسته به حکومت موردی دیگر ا

سلجوقی به صحنه مناسبات باوندیان و اسماعلیان در 

عهد فرمانروایی اردشیر باوندی، مربوط به تالش 

ق(؛ فرزند 485-419اسماعیلیان برای ترور طغانشاه )

-ابه، حاکم سلجوقی نیشابور، وزیر او شرفمؤید آی

 الملک سرخسی و برخی بزرگان حکومتی چون قوام

که توطئة آنها در تالش نافرجام کهین است. هنگامی

برای کشتن قوام کهین نقش بر آب شد و طغانشاه 

های اسماعیلی در ترشیز، طبس و تون را مورد قلعه

حمله قرار داده و عدۀ زیادی از آنها را کشت، به 

مبارکی این پیروزی، با توجه به اینکه باوندیان 

آمدند، احتماالً ار میدشمن دیرینة اسماعیلیان به شم

به میمنت پیروزی بر دشمن مشترک، مجسمة برنجی 

)ابن اسفندیار، کوبی را برای اردشیر ارسال کرد نقره

. این نوع رفتار نشان از آن دارد (551-554: ذیل، 5231

که چگونه مناسبات باوندیان، اسماعیلیان و 

 سلجوقیان در هم تنیده بوده است. 

 یگرد: نقش میانجی

تأثیرگذاری سلجوقیان بر مناسبات باوندیان با 

شد. های دیگری نیز نمایان میاسماعیلیان، به شکل

ق(؛ یکی 481-411برای مثال هنگامی که هزاراسب )

الدوله از امرای پادوسبانیِ تابع باوندیان، برضد حسام

ق( با اسماعیلیان طرح 113-418اردشیر باوندی )

برای سرکوب او مصمم دوستی ریخت و اردشیر 

شد، هزاراسب در همدان به طغرل سلجوقی پناه برد 

و از سلطان سلجوقی خواست تا نزد اردشیر برای او 

باره، پادرمیانی کند. با ارسال نامة طغرل در این

اگر هزاراسف )اسب( »اردشیر در پاسخ وی نوشت: 

باید، توبه از الحاد و مصاحبت ملحدان را رویان می
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یه[ بکند، اال چون امر سلطان است، او را به ]اسماعیل

خالف رویان، جای دیگر تعیین رود که از ملحدان دور 

. طغرل با شنیدن پاسخ اردشیر، (33: 5212)مرعشی، « باشد

نظر او را مورد تأیید قرار داد و به این نتیجه رسید که: 

بی استصواب و رضای مَلِک مازندران، در طبرستان »

 .(558: 5258)آملی،  «اری نشایددحکومت و خانه

 هـ: مسئلۀ حفظ قلمرو

برخی حاکمان باوندی چون از توسعة قلمرو 

اسماعیلیان و در نتیجه از دست دادن مناطق  نفوذ 

های البرز هراس داشتند، به خود در کوهستانه

شدند. قارن بن شهریار سلجوقیان نزدیک می

ق( در راستای تأمین همین هدف، در سال 451ح)

ق به یاری سلطان محمد سلجوقی در دفع 411

اسماعیلیان به رودبار لشکر کشید، ولی موفقیتی به 

 .(535: 5283اهلل، )خواجه رشیدالدین فضلنیاورد 

ضعف قدرت سلجوقیان و در نتیجه غفلت آنان  

رت اسماعیلیان نیز به زیان گیری مهار قداز پی

شد. در پایان قرن ششم هجری با پیش باوندیان تمام 

آمدن چنین وضعیتی، با از هم گسیختن قدرت 

مرکزی سالجقه، اسماعیلیان نیرو گرفتند و درنتیجه 

فشارهای خود را معطوف دشمنان دیگر خود و از 

: 5292کردند )دفتری، جمله باوندیان در مازندران 

ه همین جهت بود که در اواخر قرن ششم و (. ب533

اوایل قرن هفتم تکاپوهای اسماعیلیه در منطقة 

 مازندران و قلمرو باوندیان بیشتر شد. 

   

. پناه بردن و همکاری شورشیان قلمرو باوندیان 5

 با اسماعیلیان

پناهندگی افراد شورشی یک قلمرو حکومتی به 

از عوامل قلمرو رقیب و همسایه در طول تاریخ یکی 

ای بین دو قدرت همجوار بوده و ایجاد تنش منطقه

نقش مهمی در فراز و فرود مناسبات میان دو قلمرو 

کرده است. مناسبات باوندیان با اسماعیلیان نیز ایفا 

از این قاعده به دور نبود؛ با این توضیح که 

های موجود تنها به جریان پناهندگی از گزارش

اره دارند. در عهد حکومت سمت قلمرو باوندیان اش

ق( 421-453الدوله )عالءالدوله علی بن حسام

یابی به تاج و تخت برادرش بهرام، برای دست

باوندیان، بر ضد وی شورید. او برای از میان 

برداشتن عالءالدوله، دست به دامان اسماعیلیان شد 

و کوشید اسماعیلیه را بر  (11: ذیل، 5231اسفندیار، )ابن

ادر خود برانگیزد، اما هنگامی که پاسخی ضد بر

سنجر سلجوقی رفت ناگزیر نزد سلطان  نگرفت،

 . (335: 5212)مرعشی، 

مورد دیگر پناه بردن هزاراسب؛ حاکم پادوسبانیِ 

الدوله اردشیر باوندی بود که پیشتر بدان تابع حسام

اشاره شد. با وجود آنکه پدر هزاراسب از دشمنان 

رفت و همواره با به شمار میسرسخت اسماعیلیه 

ق از درِ 491آنها در مبارزه بود، هزاراسب در سال 

دوستی با آنها درآمد و مناطقی را به اسماعیلیه 

(. در تحلیل علت پناهندگی 31واگذار کرد )همو، 

هزاراسب به اسماعیلیه عنوان شده که رهایی از 

وابستگی به باوندیان و کسب استقالل به واسطة 

)گلیجانی، یان، او را وادار به چنین اقدامی کرد اسماعیل

و از طرف دیگر اسماعیلیان نیز از  (219: 5289

همراهی هزاراسب در جهت کسب اعتبار و اقتدار 

 .(282 ان:)همبردند خود سود می

پس از پناهنده شدن هزاراسب، دو تن از بزرگان 

های زرمیوز و مانیوند نزد ارشیر پادوسبانی به نام

ی رفتند و خطر سازش هزاراسب با اسماعیلیه باوند

و احتمال تسخیر منطقه توسط اسماعیلیان را گوشزد 
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. با گرایش یافتن (553: ذیل، 5231)ابن اسفندیار، نمودند 

هزاراسب به اسماعیلیان، اردشیر پس از ناامیدی از او، 

یکی از سادات زیدی به نام الداعی الی الحق ابوالرضا 

نوان جانشین وی انتخاب کرد. با بن هادی را به ع

کشته شدن این فرستاده توسط هزاراسب، اردشیر به 

مقر او لشکر کشید و هزاراسب به همدان گریخت و از 

گری کرد. طغرل سوم سلجوقی درخواست میانجی

اردشیر موضوع اتحاد هزاراسب با اسماعیلیان و پناه 

شش بردن او به آنها را به طغرل یادآوری کرد و از بخ

نتیجه ماند وی خودداری ورزید. اقدامات هزاراسب بی

و پس از مدتی توسط فردی به نام هژبرالدین کشته شد 

 .(33: 5212 )مرعشی،

نمونه دیگری از تأثیر عناصر پناهنده در مناسبات 

شد. باوندیان و اسماعیلیان نیز به پادوسبانان مربوط می

د تأیید ملک توضیح آنکه بیستون؛ حاکم پادوسبانی که مور

اردشیر باوندی نبود در پی لشکرکشی فرمانروای باوندی 

به رویان، اسماعیلیان پناهنده شد. اسماعیلیان حاضر شدند 

در ازای واگذاری قریة هرجان )هریجان( او را تسلیم 

اردشیر کنند. اردشیر به این پیشنهاد وقعی ننهاد و در پاسخ 

وخی را به بیستون کیست که من به سبب او کل»نوشت 

. به نوشته اولیاءاهلل آملی (21: 5215)مرعشی، « مالحده دهم

چون اسماعیلیان جواب نامه خود را دریافت کردند، 

بیستون را پنهان کردند و پس از آن از وی خبری نشد 

کمر را به . اردشیر نیز فردی به نام زرین(545: 5258)

 .(21: 5215)مرعشی، حکومت رویان گماشت 

 

 امات فداییان اسماعیلی.  اقد6

شیوه مشهور کشتن مخالفان توسط فداییان 

اسماعیلی نیز در مناسبات میان آنها با باوندیان 

همچون دیگر رقبا و دشمنانشان اثرگذار بود. 

زید حسینی جرجانی از جمله سیدمنتهی بن ابی

رفت. وی از نخستین قربانیان این عرصه به شمار می

امامی در قرن پنجم هجری فقهای و محدثین برجستة 

که ابن شهرآشوب )د:  (231/ 3: 5213)حر عاملی، بود 

)ابن شهرآشوب، ق( از او روایت نموده است 488

. وی اتابکِ عالءالدوله علی بن شهریار (5/52: 5231

فرمانروایان باوندی بود و ق(؛ از 421 - 453)حک: 

محمد  همراه عالءالدله در اصفهان به خدمت سلطان

. او در سال (24: ذیل، 5231)ابن اسفندیار، وقی رسید سلج

ق به دست یکی از اسماعیلیه به نام حسن 595

اهلل )خواجه رشیدالدین فضلدارانباری یا دایباری کشته شد 

  .(541: 5252؛ کاشانی، 524: 5283،

ترین ترین و سرسختکه گذشت، برجسستهچنان

د رستم بن دشمن اسماعیلیه از میان باوندیان، اسپهب

بود؛ چنانکه گاه از این « غازیشاه»علی مشهور به 

خاص او یاد شده است  دشمنی به عنوان ویژگی

که به (. شاه غازی پیش از آن293: 5235)سجادی، 

قصد اسماعیلیان حکومت برسد، دو بار مورد سوء

بود که از برزن  قرار گرفت. نخستین بار هنگامی

ناگاه یکی از ت و بهگذشمسجد مزنگو در ساری می

فدائیان اسماعیلی از گوشة دکانی به او حمله و 

کاردی بر او زد؛ بااین حال زخم کارگر نیفتاد و 

ضارب کشته شد. دومین بار زمانی که رستم در 

ولیکان آمل برای شکار از شهر خارج شده بود و  در 

ای توسط یکی از هنگام نوشیدن آب، در کنار چشمه

یلی مذهب خود هدف زوبین قرار دو نوکر اسماع

گرفت، ولی این زخم نیز نتوانست رستم را از پای 

: 5212؛ مرعشی، 18: ذیل، 5231اسفندیار، )ابندرآورد 

. رستم بن علی از همان دورۀ جوانی به (321

نگریست و اسماعیلیه به دیدِ یک دشمن خطرناک می

احتماالً آنها نیز وجود شخص مقتدری چون رستم را 

های خود را نشان در همان عهد پدر شایستگی که
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ای نزدیک زمام باوندیان را در داده بود و در آینده

دانستند، به گرفت، برای خود خطرناک میدست می

همین سبب، این دو ترور نافرجام را صورت دادند. 

توان نقش اقدامات ای نمیبا توجه به چنین زمینه

منی میان دو طرف فداییان اسماعیلی را در تشدید دش

که رستم حکومت نادیده گرفت. در نتیجه هنگامی

ای رحمانهدار شد، مبارزۀ فراگیر و بیباوندی را عهده

اسفندیار، را بر ضد اسماعیلیان پی گرفت. به گفتة ابن

: 5231)تنها در یک نوبت در سلسکوه هجده هزار 

هزار اسماعیلی را و یا به روایت دیگر، پنج (85ذیل، 

 . (53: 5215)مرعشی، ردن زد گ

طور که پیشتر اشاره شد، یکی دیگر از همان

های مهم خاندان باوندی که دو نفر شخصیت

رشیدالدین  ق )خواجه423اسماعیلی در محرم سال 

( احتماالً با هماهنگی سلطان 548: 5283اهلل، فضل

سنجر، در حمام سرخس موفق به ترور او شدند، 

غازی رستم بود. این قتل بازو فرزند شاهگرد

پیامدهای سختی برای اسماعیلیان داشت و مناسبات 

دو قلمرو را وارد مرحلة خطرناکی کرد؛  میان این

غازی بر موضع تهاجمی خود علیه اسماعیلیه شاه

ها برد بر تاخت»رستم  تاریخ طبرستانافزود. به نقل 

الموت و چنان بکرد که هیچ ملحد را زهره نبود سر 

: ذیل، 5231)ابن اسفندیار، « لعة الموت بیرون کنداز ق

. کینه شاه غازی نسبت به اسماعیلیان در پی قتل (83

فرزندش چنان باال گرفت که حتی در مناطقی که 

آمد داشتند، کسانی را با مستمری اسماعیلیان رفت

منظم برگماشت تا آنها را از میان بردارند. )آملی، 

ای ی با فرستادن نامه( همزمان شاه غاز538: 5258

ق( ضمن کافر 443به محمد بن بزرگ امید )د: 

)ابن خواندن وی و پیروانش، آنها را به مبارزه طلبید 

 . (83: ذیل، 5231اسفندیار، 

شاه غازی پس از آن، به کیابزرگ؛ رستم

فرمانراوای دیلمان دستور داد تا بر اسماعیلیان الموت 

تازد. او نیز چنین گیری کند و پیوسته به آنها بسخت

کرد و به شدت آنها را تحت فشار گذاشت )همو، 

ها در عهد جانشین کیابزرگ؛ گیری(. این سخت83

نیز  ق(411- 432)حکومت: استندار کیکاوس پادوسبانی 

کرد و همه روز با مالحده غزا می»ادامه یافت و او 

ها که ایشان داشتند، همه مستخلص گردانید چندین قلعه

خم شمشیر کیکاوس، تمامت مازندران و رویان از و به ز

 .(539 - 538: 5258)آملی،  «تعرض مالحده آمن شد

با ضعیف شدن قدرت باوندیان در اوایل قرن 

الملوک رستم )حک: در عهد شمسهفتم هجری، 

ق(، فدائیان اسماعیلی فعالیت خود را در 111–113

پیوسته مشوش اوقات »مازندران گسترش دادند و 

مازندرانیان بودند و فدائیان در قتل ساکنان آن حدود 

. (535/ 3: 5281)خواندمیر،  «فرمودندتقصی نمی

الدوله قارن دیگر شاهزادۀ باوندی بود که در این رکن

یلی قرار گرفت. او زمان مورد حمله فداییان اسماع

الملوک بن که در پی اختالف با برادر خود شمس

ر سلطان محمد خوارزمشاه )حک: اردشیر به دربا

ق( توسل جسته، در حالی که در این زمینه 153–491

ناکام مانده بود، بنابر خبر مشهور به دست فداییان 

. اگرچه هم (558: 5215)مرعشی، اسماعیلی کشته شد. 

بازو، و هم در مورد کشته شدن گرد در این مورد

نباید احتمال انتساب رویدادها به اسماعیلیه را هم از 

نظر دور داشت، اما در هر حال نتیجه عملی آنها در 

ها و مناسبات دو طرف قابل انکار نیست. سیاست

رابینو از کشته شدن یکی از امرای سرانجام آنکه 

ا بن باوند جزء باوندی به نام ابوجعفر محمد بن وند

ق به دست فداییان اسماعیلی 411در حدود سال 
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سخن گفته و از مقبرۀ او در برج رادکان یاد نموده 

 .(333: 5214)است 

  

    .  نقش مغوالن 7

های مناسبات باوندیان با یکی از واپسین صحنه

اسماعیلیان در جریان تهاجم مغوالن به ایران و 

ن نمودار شد. استقرار حاکمیت آنها در این سرزمی

ق( در چارچوب مأموریت خود 112–154هالکو )

های غربی آسیا، برای فتح کامل ایران و سرزمین

های ایشان برانداختن قدرت اسماعیلیه و تسخیر قلعه

های خویش قرار داد. در همین زمینه را جزو اولویت

وی از باوندیان که پیشتر تابعیت از مغوالن را 

ت تا در قلع و قمع اسماعیلیان پذیرفته بودند، خواس

همکاری کنند. این بدان معناست که حضور مغوالن 

ای از برخورد میان باوندیان با ساز دور تازهزمینه

 5الملوک محمداسماعیلیان شده بود. هالکو، شمس

ق( باوندی؛ دومین حاکم 114الدوله )د: بن حسام

باوندی از شعبه کینخواریه را همراه استندار 

کیم؛ حاکم رستمدار، برای تسخیر قلعة گردکوه؛ شهرا

های دامغان، مأمور کرد. مقر اسماعیلیان در کوه

گردکوه یکی از دژهای مستحکم اسماعیلیه بود که 

ها برای تسخیر آن، وقت و نیروی زیادی مغول

براین، آنها از نیروی حکام محلی صرف کردند. عالوه

ه حاکم نیز برای فتح آن بهره جستند. هنگامیک

باوندی و پدرزنش؛ شهراکیم، گردکوه را در محاصره 

گرفتند، چون زمستان بود، موفقیتی در فتح قلعه 

کسب نکردند. با فرا رسیدن بهار، بدون توجه به 

دستور ایلخان، راه مازندران را در پیش گرفتند. در 

بهادر، پی این اقدام، یکی از امرای مغولی به نام غازان
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م باوندی و شهراکیم به جهت سستی برای تنبیه حاک

الملوک در تسخیر گردکوه، راهی مازندان شد. شمس

ابتدا تمکین خان مغول نکرد. جوانی و کم تجربگی 

وی ممکن بود خسارات جبران ناپذیری برای اهالی 

مازندران در پی داشته باشد، ولی اقدام شهراکیم در 

به  رفتن به نزد فرستادۀ مغوالن، جلوی تهاجم آنها

مازندران و غارت گسترده به این سرزمین را گرفت، 

الملوک نیز نزد فرستادۀ چراکه پس از آن، شمس

مغول رفت و هردو مورد بخشش قرار گرفتند و 

برای هریک احکامی صادر شد و منصب گذشتة آنها 

حال پیامد مورد تأیید دربار مغول واقع شد. با این

فرستادۀ  زودرس ترک محاصرۀ گردکوه، استقرار

مغول در آمل و ضبط مالیات سرزمین مازندران بود 

 .(515 -512: 5258؛ آملی، 91 – 88: 5212)مرعشی، 

سرانجام با تدبیری که شهراکیم؛ حاکم رستمدار 

به کار گرفت و با فرستادن یکی از افرد خود به نام 

را فتح به درون قلعة گردکوه، آن 3ارجاسف مکارج

های . با فتح کامل قلعه(515: 5258)آملی، کرد 

اسماعیلیه در همین حدود زمانی توسط سپاه هالکو، 

پایان مناسبات باوندیان با آنها نیز رقم خورد. بدین 

ترتیب مغوالن را باید واپسین عامل و نیروی 

تأثیرگذار در مناسبات باوندیان واسماعیلیان به شمار 

 آورد. 
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اوندیان و عوامل مختلفی در روابط بین ب

ترین این عوامل اسماعیلیان نقش داشت. از مهم

اختالفات سیاسی و عقیدتی بودند. باوندیان که از 
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  مازندران است.
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قرن سوم بر آیین تشیع امامی بودند، ظهور حکومت 

اسماعیلیة الموت را در اواخر قرن پنجم هجری، که 

دارای عقاید ضد تشیع دوازده امامی بود، در 

و در مقابل آنها قرار پذیرفتند همسایگی خود نمی

گرفتند. اسماعیلیان نیز بیکار ننشستند و عالوه بر 

های تابع تبلیغ آیین خود توسط داعیان در سرزمین

باوندیان، سعی در رویارویی مستقیم با آنها کردند. 

اصرار بر توسعة قلمرو از سوی هریک از دو قدرت 

حاکم، از دیگر عوامل تنش بین آنها بود و ضعف 

سباب پیشروی رقیب را در قلمروش فراهم هریک ا

ساخت. اگرچه داشتن دشمن مشترک، یعنی می

اسماعیلیه، سبب نزدیکی باوندیان به سلجوقیان بود 

ای مواقع ضعف برخی حاکمان باوندی و و در پاره

عدم توانایی در حفظ قلمرو، آنها را به آغوش 

-های منفعتگیریانداخت، ولی موضعسلجوقیان می

ه حاکمان و سرداران سلجوقی گاه ممکن بود به طلبان

ضرر باوندیان بینجامد. پناهندگی برخی سران 

توان یک عامل باوندی به قلمرو اسماعیلیه را می

ایجاد تنش در روابط دو قلمرو به شمار آورد، ولی 

تأثیر آن به اندازۀ اقدامات فدائیان اسماعیلی در ترور 

باوندی  های برجستة سیاسی و مذهبیشخصیت

نبود. یورش مغوالن به ایران و تصمیم جدی آنها 

برای نابودی اسماعیلیان، نقطة عطفی در روابط 

باوندیان با اسماعیلیان بود، چراکه باوندیان با 

همکاری در فتح قلعة گردکوه، ضربة نهایی خود را 

بر رقیب دیرین خود زدند و این پایانی بر روابط 

د. مجموعه عواملی که ذکر باوندیان با اسماعیلیان بو

های زیادی در مناسبات دو شد، موجب فرازونشیب

قدرت محلی باوندیان و اسماعیلیان شد و 

ها، اتحادها، تحریکات، ای از رویاروییمجموعه

ها را در مناسبات آنها به وجود ها و ناکامیکامیابی

 آورد.
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