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   Abstract 

 Qale- Dokhtar, is located in 12 km north of Bidestan village of Torud rural district and 

on the northern edge of the central desert of the Iranian plateau.  According to the 

geographical distribution of the territory of the Isma’ili state and their presence in the 

Qumis region for about two centuries, special attention should be paid to the Qal'a of the 

mentioned area in order to know them to be Isma’ili, and on the other hand, they should 

be discussed with caution. The evidence in Qale-Dokhtar of Bidestan such as pottery, 

architecture type, and especially the way of managing water resources and storage it, has 

raised the possibility of being Ismaili. Considering Qale-Dokhtar of Bidestan as an 

Ismaili castle, the Ismaili government's economic resources will undergo significantly in 

the studies of this field. It is obvious that during their two centuries of dominance over the 

Qal'a of the Qumis region, the Ismailis were able to dominate and exploit important 

commercial highways such as the Khorasan Highway as well as the roads leading to 

Qumis over Tabaristan and Jorjan. With Ismaili knowing the Qale-Dokhtar of Bidestan, it 

is also raised that they dominated the road from Isfahan to Damghan and Bastam from the 

south and by exploiting various mines around the castle such as copper and gold mines, in 

addition to dominating the roads leading to the heart of Qumis, they also dominated 

important economic resources and this led to the stabilization of their economic base 

during the life of their government. 

The present study will introduce and describe The Qale-Dokhtar of Bidestan and its 

historical situation. The considered question is if Qale-Dokhtar can be considered as one 

of the Isma’ili castles in Qumis region? Moreover, how is the importance of this castle 

justified for the Ismailis? The geographical importance of the Qale-Dokhtar of Bidestan, 

as well as the evidence in the castle, give it a great probability that it is Isma’ili.  
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 چکیده
 

شررما ی کررویر  ۀدهستان طرررود برره خرری مسررتحیش، در  اشرریبیدستان از توابع  یکیلومتری شمال روستا  12قلعه دختر در   

 ۀود دو قرررن در نا یرر فیایی قلمرو دو ت اسماعیلیه و  ضررور انرران  رردراغجبنابر پراکندگی    .مرکزی فالت ایران واقع است

مذکور جهت اسماعیلی دانستن انان باید توجه ویژه مبذول داشت و از طرفی با ا تیاط بحرر    ۀقومس، نسبت به قالع نا ی

سازی ان هع ابی و ذخیرابنممدیریت  ۀها، نوع معماری و به ویژه شیونمود. شواهد موجود در قلعه دختر بیدستان نظیر سفال

اسماعیلی  ۀبا در نظر گرفتن قلعه دختر بیدستان به عنوان یک قلعهت اسماعیلیه بودن بنا متذکر است.  ا جا تمال فراوانی ر

اشکار اسررت کرره اسررماعیلیان در  .امکانات اقتصادی دو ت اسماعیلیه در مطا عات این  وزه تحول چشمگیری خواهد یافت

ی تجاری مهمرری نظیررر شرراهراه خراسرران و نیررز هااهر شاهرقومس توانسته بودند ب  ۀبر قالع نا ی  خود  طول دو قرن تسلی

با اسماعیلی دانستن قلعه دختر  .برداری کنندها بهرههای منتهی از قومس بر طبرستان و جرجان مسلی شوند و نیز از انراه

بررا بهررره ودنررد و غان و بسطام نیز از سمت جنوب مسلی بدام بیدستان این مسئله نیز مطرح است که انان بر راه اصفهان به

های منتهی به قلب قومس بررر منررابع و طال به اضافه تسلی بر راه برداری از معادن گوناگون پیرامون قلعه چون معادن مس

  ت.ساافزود  و این امر بر تثبیت پایگاه اقتصادی انان در طول  یات دو ت ایشان  اقتصادی مهمی نیز مسلی شدند

بیدستان و موقعیت تاریخی ان خواهد پرداخت. مسئله پژوهش پرریش رو ان ه دختر پژوهش  اضر به معرفی و توصیف قلع 

برررای  قومس برره شررماراوردآ و انکرره اهمیررت قلعرره مررذکور ۀتوان از جمله قالع اسماعیلیان نا یاست که قلعه دختر را می

 یقلعه ا تمال فراوان  در  موجود  شواهد  ینو همچن  یدستانقلعه دختر ب  ییایجغراف  یتاهمشودآ  اسماعیلیان چگونه توجیه می

 .دهدیبودن ان م یلیهرا جهت اسماع

                                                                  

لعه دختر  ق ،نهای اسماعیلیه، سلجوقیان، اسماعیلیه، کویر مرکزی ایران، طرود، سطوه، بیدستاقلعه : یکلیدهای هواژ

. بیدستان، قومس، دامغان  
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 مقدمه

اسماعیلیان به صورت ثابت در ایران شامل نوا ی رودبار، ا موت، دشت دیلمان، مرزهای ری،   یپراکندگی جغرافیایی قلمرو 

و ت د ان قلمرو دو ت اسماعیلیه و نیز  ضور دائمی  ۀدپراکن  ۀر گستراست. بناب  هشدقهستان می  و   فیروزکوه  ،طا حان، قومس

دیلمان، قومس و قهستان برای  دود دو قرن پیرامون قالع کوهستانی این نوا ی باید توجه نسبت به   -رودبار  ۀدر سه نا ی

  ضور اسماعیلیان و بهره برداری از انان کرد.

بلکرره د انرر حینرراا اسررماعیلیان از ان قررالع اسررتفاده کردهنای ان نیسررت کرره ی ضور قالع کوهستانی در نوا ی مذکور به مع

ها شامل نرروع معمرراری که ان شایانی به تأیید یا رد این مدعا خواهد کرد  های اسماعیلیه بودن در قالع انان کمکشاخص

نیررز  پنجش تا هفررتش قمررریهای متعلق به قرن و دست اخر  ضور سفال شودسازی ان میاب و ذخیره  تأمیندفاعی، شیوۀ  

 کمک به این مهش خواهند کرد.

ی شمال بیدستان به خی مستحیش از توابع دهستان طرود در بخش شهرستان شرراهرود یکرری کیلومتر 12در   قع وا  قلعه دختر

 رود.قومس به شمار می ۀهای کوهستانی کمتر شناخته شده، از جمله قالع استان سمنان و نا یاز قلعه

شما ی کویر مرکزی ایران  ۀ اشی ۀفی شدرمعتر و قرار گرفتن ان در مسیر و راه قدیمی و کمه دختر  امکانات قلعبا توجه به  

هررای کرروه اباد و بیدستان و نیز موقعیت منحصررر برره فرررد ان در میرران درهو اشراف کامل ان به روستاهای سطوه، مهدی

ری هررر نیرویرری کرره از کررویر مرکررزی گیغافررل لی ان در امرررو همچنین تسرر   دارستان و رشته کوه واقع در شمال معلمان

و از طرفی نزدیکی ان به دو پایگاه اسماعیلی در قومس، نخست در شمال گردکرروه و در شرررع قلعرره   دنک  بورخواسته عمی

مال غربرری کیلومتری ش 12واقع در کوه زر در فاصله   و همچنین نزدیکی ان به معادن مس و معادن طال در جوار قلعه  بیار

رد کرره قلعرره دختررر از جملرره قررالع کلیرردی ادین مرر پژوهش  اضر برررا  یمدعا  یمتی نظیر فیروزه و عحیق،های قو سنگ

 اسماعیلیان در قومس بوده است.

باید خاطر نشان کرد با اسماعیلی دانستن قلعه دختر بیدستان و شکل گرفتن مثل  قلعه گردکوه، قلعرره بیررار و قلعرره دختررر 

ز شرع، غرب و جنوب و نیررز از نی ی خراسان در دستان اسماعیلیان قرار گرفته است و اقتصادی، تجاری و نظام  شاهراه مهش

ها سلطه یافتنررد ترین راهنگار و منصور کوه از شمال، از چهار جهت انان به یکی از با اهمیت با تسلی ان دو ت بر قالع مهر

 ه است.ناگون تأثیرگذار واقع شددو ت اسماعیلی در جهات گو ۀکه این مهش در ایند
 

 پژوهش  ۀپیشین -2

 .ای از ان ارائرره نکردنرردنجام نگرفته است و هیچ نحشررهاکنون تححیق و پژوهش جامعی اتن  دستادر خصوص قلعه دختر بی

 تنها دو گزارش در قا ب سفرنامه به ان اشاره کردند، نخستین بار دانشمند سوئدی سون هدین در کترراب کویرهررای ایررران

هررای پررا و از ان تحررت عنوان (359: 1394ین،)هردقلعه در گزارش سفرش به سطوه نام برده است   پرویز رجبی از این  ۀترجم

 کند.قلعه و قلعه دختر یاد می

گذرد سفری به طرود و جندع کرده و از قلعه کتاب هدین می ۀپرویز رجبی نیز به گفته خودش پس از سه سال که از ترجم

. (52-57: 1383ی،)رجبرکویر بزرگ نمک یاد کرررده اسررت  ۀبندر فراموش شد فرش در کتاب جندع و طرود دو در گزارشات س

)سرعیدی، های کوهستانی دامغان ارائه شده اسررت ها و قلعههمچنین معرفی مختصری توسی مصطفی سعیدی در کتاب قله

1394 :89-87). 
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 اهمیت پژوهش -3

همچنررین مبا رر   و  قررومس ۀاسماعیلیه در نا ی ۀ وز  ای جهت مطا عاتتازه  ۀاهمیت پژوهش پیش رو ان است که دریچ 

بیدستان و مبا رر  ترراریخی ان  توصیف جامع قلعه دختر و نیز برای نخستین بار به  گشایدپنجش تا هفتش می  رندی قاقتصا

تالشرری اسررت تررا پژوهشررگران اختههمچنین جهت معرفرری یکرری از میرررا  ناشن  کند،قلعه را نیز ارائه می  ۀپرداخته و نحش

 ،توجه به ان تا با ملی رسانند رزش تاریخی را به ثبتو این ا  دزنرداپب  و معماری به این مهششناسی  ی تاریخ، باستانها وزه

بودن ان ناشررناخته و  و هررش از ویرانرری منررد شرروندمعمرراری بهره و  شناسیمطا عات تاریخی، باستان  و   پژوهش  ۀهش در زمین

 د.سازن شمال کویر مرکزی پدیدار ۀ اشی ۀریخ  وزتا  عمل اورند و نیز نگاهی تازه به هوگیری بجل
 

 موقعیت جغرافیایی قلعه دختر بیدستان -4

کیلومتری شمال روستا بیدستان از توابع دهستان طرود در بخش شهرستان شرراهرود واقررع اسررت. ارتفرراع  12قلعه دختر در 

ر خته دلعق ۀمتر مسا ت دارد. فاصل 2918و قلعه  شدبامتر از سطح دریا ازاد می1640نا گردیده است ای که قلعه بر ان بقله

قلعه واقع در رشته کوهی است که  .کیلومتر به خی مستحیش است 13کیلومتری غرب روستا بیدستان   6سطوه در  یبا روستا

 کوهستانی کرره قلعرره در .ودشکیلومتر می 15ا ی  13ب و عرض ان از شمال به جنو  کیلومتر  60طول ان از شرع به غرب  

شمال غربی قلعه نیز به ترتیب کوه شمشیر بران و کوه دو گوش نام ال و شم  یاهوهک  .کنار ان بنا گردیده دارستان نام دارد

کنررد و در قسررمت می راه دامغان به جندع از میان این رشته کرروه عبررور  ؛متأسفانه رشته کوه مذکور نامی وا د ندارد  .دارند

همچنررین معرردن  واقع گردیده انستو بیداباد  شش، معلمان،  سینیان، سطوه، مهدیستاهای را ذکر رو جنوبی رشته کوه فوع

 باشد.کیلومتری شمال غربی قلعه دختر بیدستان واقع می 12کوه زر در  یطال

و  و  مررا در خصرروص اهمیررت موقعیررت قلعرره  های ان ذکر شد کمک زیادی برره در شبکه روستاهای جنوبی قلعه که نام

 .(1)تصویر هند کرد واخ  یشابوره جندع به دامغان، بسطام، بیرجند و نهمچنین در  پیرامون را

 
 .(Google Earthموقعیت قالع مهش اسماعیلی قومس و موقعیت قلعه دختر بیدستان )منبع   :1تصویر

 

ه کمتر معرفرری شررده جنرردع برر  ۀتاریخی باید جاداز نظر جغرافیایی و قلعه دختر بیدستان  ۀبرای در  بهتر موقعیت ناشناخت

گزارشات به یک بازسازی ترراریخی نسرربی دسررت پیرردا کنرریش و شررواهد خالل  ازتا  سی نموددامغان را در منابع تاریخی برر

 بندی برسیش.تاریخی را با شواهد امروزین محایسه کرده و به یک جمع 
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ه دیگر جغرافیانویسان تری نسبت ب وقل گزارشات مورد توجهابنیانی اصطخری، محدسی و در میان جغرافیانویسان قرون م

های انان وصررف گاها  ضور راهزنان و مخفیهای مرکزی ایران را نخست بردند. اصطخری بیابانک  ائه وزه ار  پیرامون این

چرا که  که به سه ده نیز مشهور بوده است برد به نام جرمق )جندع(ها نام میکند، سپس از موضعی در خالل اسش جایمی

. پررس از ان راهرری را (240-239: 1397)اصرطخری، کند یر مشابور ذکودند و ان را در مسیر اصفهان به نیسه ده در کنار هش ب

برد که از اصفهان به قومس به خی مستحیش رفته و گویررد از ان راه تنهررا برره بدون توضیح و شرح مفصل یا مختصر نام می

و سررت مشابه اصررطخری ا وقل نیز گزارشات ابن .(241)همران:کردند و رونق چندانی نداشته است وقت ضرورت استفاده می

 .(2( )تصاویر 141-143: 1366 وقل، ابن)ای مضاف بر ان ندارد نکته

کنررد. او برردان اشرراره می ای قابل توجه قرار دارد که تنهادر گزارشات جغرافیایی محدسی پیرامون راه جندع به دامغان نکته

»جرمررق  پنجرراه  ترراپس چهررل فرسررنگ و سرر  گوید از دامغان تا »ونررده   مسیر جندع به قومس  ۀمحدسی در توضیح جاد

 .(723: 1396، )محدسیفرسنگ فاصله است 

   
 .های کویر مرکزی ایران وقل و اصطخری از راهابننحشه  :2ویر تص

 

استخراج کرد جهررت ای فرضیهوان از گزارش منحصر به فرد محدسی تهای مختصر دیگر منابع، میبا توجه به داده

هررا بررا ه انتوان دانسررتآ هرچنررد کرر انکه »ونده  را طرود می باشدآ یاشده  سطوه  ر اسش داده و  ه »ونده  تغیی انک 

ای دارند. در گزارش محدسی مشخص است که »ونده  میان دامغرران قابل توجه  ۀجندع فاصل   –اصلی دامغان  ۀجاد

بررا ان  ۀصل ش فابگیریعلمان در نظر اگر ونده را م  .شود نامعلوم استو جندع قرار داشته اما انکه دقیحاا امروز کجا می

بررر اسرراس   .محدسی هش خوانی نخواهد داشررت  ۀفرسنگ بنابراین با گفت   20کیلومتر است یعنی  دود    118امغان  د

همررین محایسرره بررا روسررتاهای سررطوه، بیدسررتان و   .سررتفرسنگ فاصله داشته ا   40گزارش او »ونده  با دامغان  

در  .باشرردفرسنگ می 43فرسنگ نیست و  90نیز رمق دامغان تا ج  ۀی فاصل دارد. از طرفهش خوانی ن  اباد نیزمهدی
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 وقل تنهررا ابن ید توجه داشت که محدسی در خصوص این مسیر کش رفت و امد که به گزارش اصطخری واینجا با

زارش ل فراوان گرر و به ا تما  بایست ضبی نموده باشدهایش را میشنیده  .کردندن استفاده میبه وقت ضرورت از ا

ترروان برره را ترری »ونررده  را نادیررده نمی های که اوردهاما در خصوص نام کرده است  باه ذکراشت   عد مسافت را او بُ

 گرفت.

حصد اصفهان بگیررریش برره صررورت تحریبرری فرسنگ از دامغان به م 50فرسنگ و  40اگر منظور محدسی را در جمع 

ای حدسرری را برره گونررهگررزارش مو  مان بدانیشدستان تا معل جایی میان بی اگر »ونده  را    .او درست خواهد بود  ۀگفت 

فرسنگ بوده است این برداشت نیز به شرایی امررروزی  50ا ی  40»ونده  و »جرمق  در  کنیش که از دامغان به  

 تر خواهد بود.تر و قابل قبولامروزی کویر مرکزی نزدیکروستاهای موجود و شرایی  

است کرره وجررود روسررتاهای  »ونده  امغان به ندامن »جرمق  و  ا موضعی میاجود روستا یانچه قابل توجه است و

 مواردی که متصف شد تا  دودی اهمیررت و وجررود  بنابر  سازد.شما ی کویر را برای ما تا قسمتی روشن می  ۀ اشی 

و  ن دامغررانهمچنین نام »ونده  وجود روسررتاهایی در میررا ؛شد دامغان و اهمیت موقعیت قلعه روشن –راه جرمق  

هررای دیگررری از ایررن کند کرره راهیز بسیار اهمیت دارد و مشخص مین موضوع ند که این کزد میرا نیز گوشجندع  

انتهررا خراسرران خررتش یار و جمنررد و نیررز در از ونده به بسطام، ب  دیگر که  نحطه به دیگر نحاط نیز وجود داشته، راهی

میرران وجررود  در ایررن ترمهش ۀکت گیرند. نار میستفاده قرو مورد ا   شده است، مسیرهایی که امروز نیز وجود دارندمی

مررذکور را برررای  ۀکه اهمیت قلعرر  کوه زر دامغان در شمال قلعه دختر است یمعادن مس در کنار قلعه و معدن طال

کرده و همچنین گواه اهمیت مسیری است کرره قلعرره چندان می تاریخی و باالخص اسماعیلیان دوهای  تمام دو ت

 .(201: 1389)مستوفی، ب شرقی کوه زر واقع است متری جنولوکی  12باشد، قلعه در مین  ا  ۀر میاند

در بیررار نیررز مسیر بیدستان به طرود و در نهایت بیار و جمنررد از ان جهررت اهمیررت دارد کرره اسررماعیلیان قالعرری 

مرکررزی، از شرررع  مسیر کویرکامل بر  اسماعیلی بشناسیش، با وجود اشراف ۀقلعه دختر بیدستان را اگر قلع  .اندداشته

کیلومترمی شررود و هررر دو اشررراف  134ها به خی مستحیش ان  ۀماعیلی بیار همسایه خواهد شد که فاصل قالع اس  با

از طرفرری  ؛توانستند به را تی از راه کویر هررش را پشررتیبانی کننرردو می  دان دارن  و مسیرهای  به کویر مرکزی  کامل

 .انررد رراکش کردهان خررود را بررر ۀسررلطداشررته و ظررر ایران را نیررز زیررر نفالت  به شرعجنوبی شاهراه غرب   ۀ اشی 

تررر بیدسررتان با تسلی بر قلعه دختر به معادن مس و طال دست یافتند. بنابراین دو مسرریر برررای قلعرره دخ  همچنین

بسررطام کرره ار و ه، بیرر جندع، دوم راه وند -ه دامغاننخست را  ؛شونداهمیت داشته و نیز اهمیت ان را نیز متذکر می

 کنند.و به  ضور اسماعیلیه در قومس ربی پیدا می  جه هستندوهش و تور پژدو در خو  هر
 

 دولت اسماعیلیه در قومس  -5

. (25-26: 1385 ،هر. ع( )رشریدا دین فضرل اه 518-483)توسی  سن صباح  هر .ع    483با تصرف قلعه ا موت در سال  

هررر  485به دنبال ان در سال . ندداز کران اغبه صورت اشکار در  ایررا   خود  اسماعیلیان تحرکات نظامی و سیاسی

زام هررای اسررماعیلی اعرر .ع  سین قائنی را از ا موت به قهستان جهت کار دعوت و استحکام بخشرریدن برره پایگاه

 همرره قومس ۀپس از ا موت و قهستان به دنبال تحکیش موقعیت خود در قومس برامدند، در نا ی   .(29)همان:نمودند  
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رئیس مظفر با  مایت از امیرداد  بشی اقطرراع دار قررومس کرره   .شده بود  یلیاننی اسماعیافرنحش  ۀچیز از قبل اماد

های تصرف قلعه گردکوه واقع در غرررب بود، توانست زمینهع( هر. 498-486)یکی از امراء سلجوقی سلطان بر کیارع 

و سررنجر در برکیررارع میرران هر. ع در جنگ  493سال د در میردا و پس از کشته شدن ا  شهر دامغان را فراهش سازد

؛  راف  ابررو، 153-154: 1366،؛ کاشرانی42-44)همان ی تحدیش اسماعیلیان کند  خراسان، قلعه گردکوه را به صورت رسم

1364  :209). 

ن قررالع انرراو  تنفوذ انان در دیگر نحاط قومس گسترش یاف  ۀ وز  هر. ع(  494)با تسلی اسماعیلیان بر قلعه گردکوه  

هایی که میرران هرچند در پی درگیری .(52: 1385اه، )رشیدا دین فضل  تصرف شدندنا یه م  در ان  و مناطق دیگری را 

شررد یررا  گاه قالعی میرران انرران دسررت برره دسررت مرری ،رستان رخ می داداسماعیلیان با سلجوقیان و با وندیان طب 

ر قومس ثابررت هر. ع د 669ال اختیار داشتن گردکوه تا سدر  ن بااما  ضور انا  مناطحی را از هش متصرف می شدند

 .(95 :1396اسفندیار،ابن)و پایدار بود 

پس از قلعه گردکوه متصرف شوند، قررالع منصررور مس قو ۀاز جمله قالعی که انان توانستند در کوتاه مدت در نا ی 

جوقی (، از رفتار سررلطان سنجرسررل 35: )همان هر. ع بود 500-494های کوه، مهرنگار و استوناوند  د فاصل سال

اید که انرران بررر منرراطق زیررادی در چنین برمی( 52: 1385)فضرل اه، قومس  ۀنا ی  با اسماعیلیان در  .ع(هر  552-511)

گذشررت و برره ویررژه های دیگررر میمس برره سرررزمینهایی که از قرروبر همین اساس در مسیر .سلی یافتندقومس ت

: 1358؛ قزوینری رازی، 419: 1383 مروی، ) رفتندگمیوارض ستاندند و عتی باج مین به را کاروانیاشاهراه خراسان، از  

345-344). 

 انستند بر شاهراه غرب به شرع شمال فررالت ایررران تسررلیاسماعیلیان با تسلی برگرد کوه و دیگر قالع قومس تو

خراسرران  ۀدامغان که گرگان و مازنرردران را برره جرراد-و با تسلی بر قالع منصور کوه و مهرنگار بر راه استراباد  یابند

. ع بررا هررر500 ا رری  495های باشد در میان سررالها که  ائز اهمیت میم بعدی انگا  .کرد مسلی شوندوصل می

های تجاری و نرروا ی دیگررر بیشتری از مسیر  هایبیار در قومس رخداد، انان با سلطه بر بخش  ۀی تصرف قالع نا 

-137: 1400فنردع،)ابنن از راه کویر متصل سازند قومس چون بیار موفق شدند تصرفات خود در قومس را به قهستا

136). 

دو ت اسماعیلیه بررر  ۀبود، سلطترین قالع قومس به قهستان میکه نزدیک قومس با تصرف قلعه بیار  اسماعیلیه در

و شرایی خاصی را برای ان دو ت پدیدار ساخت که موجررب   تجاری اقتصادی قومس را گسترش دادندتمام جریان  

این تسررلی برمررذکور باشررد، بنرراود دو قرن یکی از تأثیرگذارترین جریانات سیاسی و فرهنگی در نا یه شد برای  د

 ۀنان را قوام بخشررید و در اینررداقتصادی و نظامی ا ۀهای مهش اقتصادی و تجاری شمال فالت ایران بنی ن بر راهانا

 ان دو ت نحش مهمی را ایفا کرد.

مس پی هرج و مرجی که بر تمام مناطق سایه افکنررده بررود، اسررماعیلیان قررو و در ع( .هرر 616)با اغاز یورش مغول 

برره  ییررد دو ررت روأهر. ع مسلی شدند و ایررن مهررش برره ت 619شهر دامغان در سال فرصت را غنیمت شمرده و بر  

-651هررا در سررال . تسلی انان بر دامغان دیررری نپاییررد و مغول(164:  1365)نسوی،  ض خوارزمشاهی نیز رسید  انحرا 

ی در قهسررتان برره د، پس از تصرف قالعرر های انان وارد ایران شدنهر.ع به سمت قالع اسماعیلیه و سرزمین  650
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قررالع مهرنگررار و منصررور کرروه را گرررد کرروه    ۀسمت گرد کوه امده و ان را محاصره نمودند، هش زمان با محاصررر

 )فضرلانان باقی مانررد   ۀه در محاصراما در تصرف گردکوه توفیحی نداشته و گردکو  محاصره کرده و متصرف شدند

 .(3952:  1382؛ تتوی، 981-982:  1373اه،

 ۀیگرراه و قلعرر ، قلعه گردکوه در قومس تنهررا پا. ع(هر 654)پس از سحوط دو ت اسماعیلیه و تمامی قالع ان در ایران 

هررر.ع  669به سررال  خانسال در برابر مغوالن محاومت کرد و دست اخر در زمان اباقا  20اسماعیلی بود که  دود  

 .(990-1098  :1373)فضل اه،  سحوط کرد 

 ضور اسماعیلیان نیز برای همیشه به عنوان یک دو ت سیاسی و نیرررو نظررامی  هرر. ع( 669)ا سحوط قلعه گردکوه ب

 یان یافت.در قومس پا
 

 قلعه دختر )پا قلعه( بیدستان -6

های دارستان، شمشیر بران، دو گرروش، های کوهدر دره  نشمال روستا بیدستا  کیلومتری  12قلعه دختر بیدستان در  

اباد متر از سطح دریای ازاد و مشرف به روستاهای بیدستان، مهرردی  1640و تبر کوه، بر فراز کوهی به ارتفاع وتی  

 طرود به بیار و جمند و بسطام واقع شده است. –مچنین مسیرهای جندع به طرود  و سطوه و ه

هررا و فضرراهای ، برجبرراروهای معماری گوناگون، چون  مترمربع شامل بخش  2918  سا تمقلعه دختر بیدستان با  

ر اسرراس قلعرره و معمرراری ان برر  یبه د یل ویرانی چیزی به درستی قابل در  نیست. بنررا هاداخلی است که از ان

وه دارد. کرر کشیدگی از شمال غربی به جنوب شرقی قلرره  ،ایجاد شده است. بنا ،وضعیت طبیعی محل قرارگیری ان

مدخل کنونی ان از داخل برج  قسمت جنرروبی بررا   .باشدمی  نجنوب و جنوب شرقی ا  ۀمسیر دسترسی به ان از در

 ۀدو الیرر  ،دژ که تا قسمتی از ان سا ش مانده  یدیوار جنوبی بارو  .گذردبوده می  متری که شامل چند بخش  4  ۀدهن 

 هایهای جنوبی در قسمت گوشررهشود که به برجتر میم  3عرض میان دو دیوار که برابر هش هست    .هش تراز دارد

هایی جنوبی کرره قسررمت یطول بارو .دهندها شکل میو راهرویی  را به داخل برج  بی بارو وصل شدندجهات جنو

 ۀنشرران دهنررد ،های چوبی در دیوارتیر یهای جنوبی قلعه با وجود جای نمابرج .شودمتر می 40از ان پا برجا است 

 . (3)تصویرتر است رتفاعشما ی قلعه کش ا های جنوبی قلعه هستند که از قسمت ودن قسمتب  چند طبحه
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 .)عکس از نگارنده( نوبیجعکس نمای دور قلعه، ورودی و دیوار بارو  :3تصویر
 

 

ل قابرر  هررا چیررزیکه به د یل  جش تخریب و ویرانی از ته رنگ دقیق ان بوده های مختلفیفضای داخلی قلعه شامل بخش

ته رنگ ان نتایج روشنی برره دسررت اورد. بررر فررراز قلعرره در   های علمی بتوان ازبا خا  برداری و کاوش  مگر  در  نیست

متر عرررض ایجرراد کردنررد، در محابررل ان و در  4متر طول و  5د  قسمت شرقی تعدادی سربازخانه به صورت مستطیل با ابعا

ان  قلعه متصل و در دو طرررف شده است که شمال قلعه را به جنوب بیهعمتر ت 40قسمت غربی فراز قلعه راهرویی به طول 

 .(4)تصویر که اکنون ویران است  فضاهای جهت سربازخانه ایجاد شده

 
 . )عکس از نگارنده( بارو  یانیدر قسمت م یخانه و راهرو جنوبسرباز یهایوارد یفراز قلعه، پ :4تصویر 
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ب برره هررا و تخریرر ود  جررش ویرانیشرر نسبت به فررراز قلعرره شررامل می وسیعی را یدر شیب بخش شرقی قلعه که فضا

 .(5ر)تصویی را در ان قسمت دارد یهاوجود ساختمان  اما مشخصات ای است که هیچ چیز قابل در  و بررسی نیستاندازه

 
 .دختر بیدستان )عکس از نگارنده( قلعه یقسمت شرق یبش  :5یر تصو

ار نمایرران دو اب انب ،ع ان در شیب کوهشود در سمت شران محسوب می  بخش  تریندر قسمت شما ی قلعه که مرتفع 

 ۀبررار پررایین کرره دیررواراب ان است. و دیگری با فاصله در باالی شیب قرار گرفته  شیب و پرتگاه کوه  ییکی در انتها  ؛است

ایی از ان قابررل هتمتنهررا قسرر  ،شدهاندود  ساروج است و داخل ان اجر شده و روی ان ساروج  نخست ان از سنگ الشه و 

و راه  ، قرررار گرفتررهکوچکی دارد یفضا که اغاز شیبر د یانبار اب .ها پر شده استهای ان از اواربخشدید است و دیگر  

س جررناز هررای ان به صورت طاع ضررربی بنررا شررده و دیواربا اجر  که پا کار سحف اناست    های در شمال ان تعبیه شدپله

 .(6)تصویر است   ساروج

 
 .کس از نگارنده(دختر بیدستان )ع قلعه ی هاانبار و  وضچهاب :6 یرتصو
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ن شرریب مناسررب که موجب پدیدار شد تر و بلندتر استدیگر نحاط قلعه وسیع عرض قسمت شما ی قلعه و ارتفاع ان از  

ب اها ی بع امنا تأمیننشینان و بانیان ان از این مسئله به خوبی جهت هسیس اب انبار و  وضچه شده است که قلعأجهت ت

 قلعه بهره بردند.

های قرون میانی است. دو برررج در قسررمت گواه قلعه رسد،برج می 5های قلعه که تعدادشان به برج  ختظاهر و نوع سا

ای به صورت منفرد و جرردای از قسمت شما ی و برج دیگر که در قسمت شمال غربی قلعه بر سنگ پوزه  جنوب، دو برج در

راز قلعرره و دیده است و با ایجاد راهرویی به برج غربی قلعه متصل و از ان به راهرو فبنا گر ر گرفتهقرا انای که قلعه بر  قله

نحررش  متصل کردن برج شررمال غربرری برره قلعرره هلعه به اضافو دیوار میان برج مذکور و ق  شودهای دیگر وصل میقسمت

 .(7)تصویراست  هکردیمسد ا بخشی از بارو را نیز داشته که راه دسترسی مهاجمین به قلعه ر

  
 

 .نده(دختر بیدستان )عکس از نگار قلعه یبرج شمال غرب یتموقع :7 یرتصو

سرراروج، اجررر و گررل بهررره  ،قالع کوهستانی ایران از سررنگ الشرره در استفاده از مصا ح در قلعۀ دختر بیدستان چون دیگر

هررا در دره و قلعرره و  جش زیررادی سرررباره از کورهه جای ماندبر پزی و مس های اجرکوره ،های شرقی قلعهدر دره  .نداهبرد

قرررار  هررا جرره دو تدر ان نا یه است که در ادوار تاریخی نیز مررورد تو و طال پراکنده است و د یل ان نیز وجود معدن مس

ان از معادن اسماعیلی ۀدپیرامون استفا تاریخ اسماعیلیه ۀبسیاری از پژوهشگران  وز  ۀفرضی .(201:  1389)مستوفی،   گرفته است

 یدر نزدیکرری ان و معررادن مررس و طررالتواند با وجود قلعه دختر می ،(167: 1371)والدیمیرونا،  واقع در کوه زر دامغان    یطال

جنوب و جنوب غربی قلعه چشمۀ ابی در کف دره جاری  ۀبه یحین جهت این مهش تبدیل گردد. در در  ،قلعهفعال کنار دست  

همچنررین در مسرریر اب  .شده و یکی از منابع ابی اصلی اها ی قلعه بوه استه استفاده میها ی قلعی اوساست که این اب ت

استفاده از ان بایررد بررسرری و  ۀکه پیرامون نحو کندی میاسیابی خودنمای ۀکوه در دره تنور  ۀیده به پایبه سمت جنوب چسب

 .(8)تصویر کاوش صورت گیرد 
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 .عکس از نگارنده(ر بیدستان )دخت لعهق یایاس ۀتنور :8 یرتصو

های فیروزه فام، الجوردی، سرربز رنگدار به های  عابدار و بدون  عاب، با نحوش مختلف و گاه خیدر سطح قلعه انواع سفال

جش بیشتری   های متعلق به قرون پنجش تا هفتشسفال ،های موجود در سطح قلعهدر میان سفال  .رین فام پراکنده استو ز

مرروارد نشرران  ۀکرره همرر  شودیافت می نیز مس به همراه شیشه و ظروف سنگی از جنس گرانیت  فلزی از جنس  اثار  دارند،

 .(9صویر )تمیت و جایگاه ممتاز قلعه دختر بیدستان است اه ۀدهند

  
 .بیدستان )عکس از نگارنده( فلز در قلعه دختر و سفال یهانمونه :9 یرصوت

ثیر مسررتحیش أبیدستان ترر  دختر شمسی در دهستان طرود به ویرانی قلعه 1331  ۀ رز  زمین  شد که  نکته را نیز یاداور  باید این

 ب نموده است.گذاشته و ان را بسیار تخری

هررا و  رروض اب انبار ۀهای قرون میانی و به ویررژه سرربک تعبیرر و نیز دیگر شواهد موجود نظیر سفالبنا بر شواهد تاریخی  

قلعه دختر  .بیشتری از این جنس در ان سطح از قلعه به دست اوردتوان شواهد  می  علمی  برداریمت شما ی که با خا قس

. اب شما ی کویر مرکزی ایررران بررود اسررت مسیرهایقومس و واقع در  ۀجمله قالع اسماعیلی  بیدستان به ا تمال فراوان از

 ۀبهترررین شرریو ،سررتع کوهسررتانی دانر قالخصات بارز معماری اسماعیلیه دتوان ان را یکی از مشهای پلکانی که میانبار
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با ها شدند، سرریز انمی ی باال دستی پرهازمانی که  وضچه 1گر است.های طوالنی را روایتذخیره سازی اب در محاصره

ب اب مررورد نیرراز ایررن ترتیرر  بررهشرردند و می یجاد شده به اب انبار پائینی سرازیری اهای کوچکتر یا جویها وضچه  ۀتعبی

هررا در رنررگ و  عرراب ان و  هااز طرفرری شررباهت سررفال شررد.می و از هدر رفت اب جلوگیری  گشتمی  تأمینه  قلع  ساکنین

فررراوان  نیز گواه این مدعا است که قلعه دختر بیدستان به ا تمررالها نحوش سلجوقی ان قومس و   ۀع اسماعیلیپراکنش قال

 .(10)تصویر عیلی مورد استفاده قرار گرفته استتوسی جماعت اسما

 

 .(مرام )نحشه از مهندس فتحی اتوکد قلعه دختر بیدستان ۀنحش :10تصویر 

توجه ویژه و بررسی و کاوش علمی است و  دهستان طرود نیازمند ان در بخشقلعه دختر بیدستان واقع در شمال بیدست

 .(11)تصویر کامل شاهد باشدقبل از ویرانی   تا راخور توجهی باید اقدامات در

 
 . برداری کشور(سازمان نحشهقلعه دختر بیدستان ) از 1345هوایی سال  عکس :11تصویر 

 
، «اسالمی در قهستان ۀ اب در دژهای قرون میانه دور تأمینهای »شیوه  :(1400)ی اصغرب، علمحمودی نس و فرجامی، محمد - 1

 .106_122، ص 2 ۀ، شمارستان شناسی ایرانبا ۀجامع
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 نتیجه -7

 ۀستان بررا نا یرر هو همچنین همسایگی ق قومس  دود دو قرن ۀا ینفوذ ان در ن اسماعیلیه و با توجه به گسترۀ قلمرو دو ت 

نخسررت برره  .داشته باشده برای اسماعیلیان توانستمی بر قلعه دختر بیدستان اهمیت زیادی  تسلی  ی کویری،هامذکور از راه

سرروم  ،فهانبرره سررمت اصرر ی جنرروبی دامغرران اهدوم به د یل اشراف به راه  ،فیروزه و عحیق  ،طال  ،د یل داشتن معادن مس

اد امنیت در  رردود س در جنوب، چهارم ایج ی کویری به قالع بیار و پشتیبانی از ان در مواقع  ساهانزدیکی ان در خی راه

ی  هررای تجاری انان و تسلی هر چرره بیشررتر بررر راههای اسماعیلیان و کاروانهافت و امدتان جهت رسهومس و قجنوبی ق

 یررل نزدیکرری برره دمذکور برره  ۀکه قلع کرداز طرفی باید خاطر نشان دان در غرب.  و ری و هم  خراسان در شرع،  منتهی به

با  .بری دفاعی داشته و هش کاربری مخزنرفاده بوده و هش کانیز مورد است محل ذخیره سازی... از جنبه    و   مس، طال  معادن

مذکور فضا صنعتی  ۀاست که قلعلزی گوناگون مشخص های فهای متعدد ذوب فلز و شواهد پراکنش سربارهتوجه به کوره

میت قلعرره دختررر این مسئله اه .است هشدارسال می و به دیگر نحاط ی فلزی در انجا تهیههاوردهاگرفته و فررا نیز در برمی

 دهد.های متعدد گواهی میتان را در طول قرون میانی برای دو تبیدس

نتیجرره  ،دفاعی و استراتژیک قلعرره دختررر بیدسررتان  ،ظامین  ،شده و اهمیت اقتصادی  بنابراین با توجه به مبا   مطرح

 قلعه دختر، قلعهموجود در د معماری ی که ذکر شد با توجه به شواهمبا ث ۀفراوان به اضاف تمال چنین به دست امد که به ا

ه برررداری قرررار مورد بهررر ناسماعیلیا سیبایست بوده باشد و تومی  جماعت اسماعیلیه  ۀاز جمله قالع مورد استفاد  بیدستان

 گرفته است.

 

 سپاسگزاری

هررا و کرره بررا  مایت م تشکل مردم نهاد خانه تسنیش دامغان تشکر و قدردانی کندمحتر  یبایست از تمامی اعضانگارنده می

 فرری و معر تهررای شررایانی در جهرر از جناب اقای مهدی امینرری کرره کمک .ها این پژوهش صورت پذیرفتهای انویقتش

ر نظام نصیری و علی ا هی کرره اه خلیل نژاد، امیباب بازدید از قلعه به عمل اوردند و همچنین اقایان روحهمراهی نگارنده  

جهررت مرررام ر و قدردانی ویژه دارد و در اخر از جناب مهندس فتحیه نگارنده بودند تشکرسان و همراکمک  ،در تمام مسیر

 اضررر بررر  ۀمسررئو یت نوشررت ی استهبدی  .اوردتشکر به عمل می  دستانیاز قلعه دختر ب  یبردارنحشه  رامونیپ  یرسانکمک

 .باشدمی عهده نگارنده
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