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 مهقدّم

، (تون)های کاشمر، طبس، فردوس ای است واقع در جنوب شرقی خراسان و شامل شهرستانقهستان، منطقه

بیرجند، قاین، تربت حیدریه، خواف، گناباد و تایباد که از جانب شمال به نیشابور و سبزوار، از غرب به بیابان 

. تطرف شرق به دشت ناامید در افغانستان کنونی محدود اسمرکزی، از جنوب به سیستان و کرمان و از 

(1 ةشمارتصویر )

جغرافیایی و اقلیمی، تعداد زیادی قلعه  یها یژگیوعالوه بر  کند، یمآنچه این ناحیه را از سایر نقاط ایران جدا 

ا حد زیادی سالم این تعداد قلعه را که بسیاری از آنها ت. استاست که از شمال تا جنوب این ناحیه بنا شده

 .(8: 1831یان،خالد)یافت  توان ینممانده اند، در جای دیگری 

های مختلف بر رویدادهای شرق ایران؛ آن در دوره یرگذاریتأث وبا توجه به اهمیت قهستان در خراسان بزرگ 

؛ حضور های مختلفگذاری قالع قهستان بر تحوالت تاریخی آنجا و اهمیت و کارکرد آنها در دورهریتأث

های قلعه  آنها بر شمار قابل توجهی از آن قالع و اهمیت فراوان ی اسماعیلیان در آن منطقه و تسلطگسترده

وی مهم در منطقه که رناهای کاروی ارتباطی و راهمذکور در اعتال و پیشرفت اسماعیلیان؛ وجود یک شبكه

است؛ وضعیت خاص جغرافیایی و دور از  گرفته یم حجم قابل توجهی از مبادالت تجاری از طریق آنها صورت

های آن، های هدفمند در مورد قهستان و قلعه االیام تاکنون و عدم انجام پژوهشدسترس بودن منطقه از قدیم

های مذکور، دقیق در قهستان، بررسی باستان شناختی قلعه یشناس باستانهای عدم انجام پژوهش ژهیو به

 . اهمیت زیادی دارد

 واجتماعی  ،فهم چگونگی کارکرد قالع به عنوان پایگاه مهم دفاعی، نظامی، سیاسی، اقتصادی در جهتذا ل 

شناسی  شناسی و زبان ی جغرافیایی، تاریخی، باستانی قهستان به بررسی چند جانبهدر منطقه یفرهنگ

بل قالع قهستان با محیط قالع آن پرداخته شده است و بر اساس آنها سعی در شناخت ارتباط متقا قهستان و

 ییایجغراف ومتون تاریخی  یدین معنی که پس از بررسب. تپیرامونشان، در ادوار و در سطوح مختلف شده اس

کارکردی قالع های  های دقیق باستان شناسی در تعدادی از قالع قهستان، سعی شد حوزهپژوهش انجام و

 .مذکور تعیین گردد

 ریتأث ودر پیدایش آنها بررسی شده  رگذاریتأثالع با محیط پیرامونشان و عوامل در پایان، ارتباط متقابل آن ق 

مچنین چندین قلعه ه. تقتصادی قهستان مورد بحث قرارگرفته اسا ،این قالع در اوضاع سیاسی، اجتماعی

 های فورگ، زری و حسن آباد اصالحشناسایی شد و گاهنگاری و تعیین قدمت برخی از قالع از جمله قلعه

 . گردید

باید خاطر نشان کرد در کنار اوضاع و احوال سیاسی و اجتماعی و بحث نظامی که در شكل گیری بسیاری از 

برای اثبات این . اند، عامل راه نیز تأثیر بسزایی در ساخت، تصرف و بازسازی انها داشته استقالع، نقش داشته

های حاصل از جغرافیای تاریخی و همچنین داده وهای حاصل از مطالعات تاریخی با استفاده از داده اادع

ها پرداخته شد و سپس های احتمالی قهستان بر اساس متون و سفرنامهبررسی باستان شناختی، به ترسیم راه

ها قرار گرفته اند؛ ضمن آنكه الگوی قالع، مشخص شد که اکثر آنها در کنار راه GPSبا جاگذاری نقاط 

 .ا مطابقت کامل داردهگسترش قالع نیز با راه
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 :حضور اسماعيليان در قهستان

ز آن جمله باید ا کند، یمجدا  جوار همهایی است که در طول تاریخ آن را از سایر مناطق قهستان دارای ویژگی

هرچند این انزوا، کندی حرکت اتفاقات . به دورافتاده بودن و به تبع آن به انزوای سیاسی آن اشاره کرد

و جمود بسیاری از سنن و عقاید را در برداشته، در عین حال تا حدودی فرصت مناسبی را  ثبات وسیاسی 

برای این پهنه فراهم آورده و آن برکنار ماندن قهستان از جریان حوادث و تحوالت و تبادالتی است که در 

 .(573:1804،دفتری) سایر نقاط ایران، خاصه خراسان شمالی جریان داشته است

ای مشخصی الگویی متمایز و روش مبارزه دعوتشان وای بودند که به قیام دارای وجوه مشخصهاسماعیلیان  

نمودند و از آنها به عنوان پایگاه استفاده ای قالعی را تسخیر و یا احداث میآنان به شیوه دارالهجره. داده بود

دادند، عه واحد و بزرگ را تشكیل مییک جام العبور صعب واز این قالع که با هم در نقاط کوهستانی . کردند یم

ای بود که با قیام اسماعیلیان دارای الگو و طرح ویژه. کردندبه عنوان مرکز سرپرستی عملیات استفاده می

رایی و هماهنگی غیر متمرکز جستجو نمود آاوضاع و احوال قهستان تناسب کامل داشت و باید آن را در هم
 (. 578 همان،)

جوقیان پس از مرگ ملكشاه، شرایطی را فراهم آورد که اسماعیلیان بتوانند برای دست پیدا کم اقتدار شدن سل

همیشه در صدد  اآنه. شروع به قلعه گیری کنند ،کردن به این سیاست غیر متمرکز و تسلط بر نقاط مختلف

رئیس واحدی که سماعیلیان قهستان از ا. شد یمتسخیر قالع مختلفی بودند که در قهستان به فراوانی یافت 

در ناحیه بیرجند مستقر بود و از  آباد مؤمندر تون یا قاین و یا در قلعه  اصوالًو  شد یمنامیده  محتشمگاه 

مناطق تحت تسلط اسماعیلیان، دورافتاده از هم و در  (.584: همان) بردند یمفرمان  شد یمجانب الموت تعیین 

نشر . (584: 1804 دفتری،)بودند  یخارج وداخلی  ورام درعین حال دارای همبستگی و وحدت چشمگیری 

دعوت اسماعیلیان، نارضایتی مردم و شرایط نامناسب سیاسی و اجتماعی سلجوقیان در این دوره، منجر به 

از  ،ایران شد که قهستان خارج وگرایش شدید مردم به این فرقه و قیام و تسخیر مناطق مختلفی در ایران 

  (.831:1804دفتری، )طق است این منا نیتر مهمجمله 

ی این حضور را مربوط به اواخر ها پیشینهبعضی. ی دیگر در خصوص حضور اسماعیلیان در قهستان استنكته

ی قلعه ریتسخ وبه قهستان  ق. ه 535اند؛ چنان که جوینی، آمدن حسین قاینی به سال ق دانسته. ه 4 نقر

اما این تاریخ را . (08و  03جوینی، ) کند یمهای حضور آنها معرفی قهآباد توسط وی را به عنوان اولین جر مومن

ی مذکور پذیرفت؛ زیرا اسماعیلیان در این زمان آنچنان نیرومند بودند که اولین حرکت نظامی فرقه توان ینم

، 10 جاثیر، ابن )، مورد حمله قراردادند رفت یمرا که از کرمان به قاین  یتجاررا در ایران رقم زدند و کاروان 

لین داعی اوّ خلفکه  ق. ه 367های  و به حدود سال برد یم تر عقب راگذری در منابع این تاریخ (.330: 1844

 ،فرقانی)رساند یم ،و ماوراءالنهر شروع به دعوت مردم کرد (جوزجانان)گوزگاناناسماعیلی در خراسان در نواحی 

مد نسفی، از داعیان اسماعیلی در دربار سامانیان، شروع به مح ق. ه 887 بعدها نیز در حدود سال (.103:1833

آوازه اسماعیلیان و نشر  (.341:1846بیهقی، ) تبلیغ نمود و بسیاری از مردم بخارا را به آئین اسماعیلی درآورد

ما بسط و گسترش دعوت اسماعیلی در قهستان را باید ا. تگوش قهستانیان نیز رسیده اس به ظاهراًدعوتشان 

 مختصرو از دوران سیمجوریان دانست؛ چون در این زمان ابوعلی سیمجور در نیشابور به نام  تر شیپکی اند

بعدها نیز اسماعیلیان در جنگی که میان او و . فاطمی خطبه کرد و نام خلفای عباسی را از خطبه انداخت
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ی آیین اسماعیلی با آمدن ا اشاعهام(. 318: 1، ج 1801جوزجانی، ). سبكتكین روی داد، به وی کمک فراوان کردند

این امر، تجدید . به عنوان داعی قهستان به حدود خراسان به شدت پی گرفته شد «قاضی حسین قاینی»

از آن بود که اسماعیلیان توانستند دست به حرکات  پس ودعوت اسماعیلیه در قهستان را در پی داشت 

ی دژ دُرُه را در ناحیه ق. ه 535مثال آنان توانستند به سال  برای (.330: 1844، 10 جابن اثیر، )نظامی بزنند 

ولی قیام آشكار و تند و تیز اسماعیلیان بر علیه دولت . (836: 1866تاریخ سیستان، )تصرف کنند  آباد مؤمن

به دنبال . شروع شد ق. ه 534و  ق. ه 535های و در قهستان در سال ق. ه 538سلجوقی در الموت در سال 

و طبس مَسینا در شرق و شمال،  آباد مؤمناسماعیلیان در منطقۀ دُرُه و تسخیر قالع محكمی چون  پیروزی

نان سپس برای تسلط بر راه مهم بازرگانی شمال به جنوب آ. داصلی آنان درآم هقهستان به صورت پایگا

ما در نهایت با قبول نیه را به محاصره درآوردند، ا ق. ه 531گذشت در سال نیه می یخراسان که از منطقه

 (.817 - 33: همان) شكستی سنگین، از آنجا عقب نشینی کردند

تجاری سیستان و  یها راهرا به منظور تسلط بر  نیهی اما اسماعیلیان که همچنان رؤیای فتح قالع منطقه

ی طبس  قلعه ق. هدر اواخر قرن پنجم ، توانستند پروراندند یمکرمان و نیز بندر قدیمی تیس در مكران در سر 

در غرب طبس  آبادمؤمنقالع دختر را در منطقه  نیهمچن وهای کوچک نواحی مجاور  مسینا در شرق و دژ

های مهم تجارتی کرمان و سیستان را تحت  مسینا و سپس دژهای قاین، خور و خوسب را تصرف کنند و راه

 ( 4 تا 8تصاویر . )دتسلط بگیرن

یی در اختیار اسماعیلیان گذاشت و آنان توانستند با استفاده از این آباد، فرصتی طالی مومنتصرف قلعه

از  جوار همموقعیت، سراسر قهستان جنوبی را در دسترس داشته باشند و بتوانند به زودی بر سایر مناطق 

س پ. ددر غرب قهستان مسلط شوند و قالع مود، سربیشه و قنود را نیز به تصرف درآورن بلوک نهارجانجمله 

ی سیاسی ، اسماعیلیان توانستند با توجه به اوضاع آشفتهآباد مؤمنیک دهه از تصرف قالع دُرُه، طبس و  از

ی ترشیز کنند و آنجا را نیز به طور کامل به تصرف در آورند و در خراسان، شروع به بسط قدرت خود در ناحیه

( 88: 1837، 8 جو حموی،  38: 1844، 37 جثیر، بن اا ؛314-315: 1831فرقانی، )شوند  یفراوانآنجا نیز صاحب نفوذ 

 (. 0 و 6 ةشمارتصاویر )

ی گناباد که قالع مهم  بر منطقه تسلطشاناهمیت ناحیه ترشیز در آن بود که تسخیر آنجا توسط اسماعیلیان و 

سرتخت و دُرجان در آن جا قرار داشت، موجب گسترش نفوذ اسماعیلیان در مناطق شمالی چون بیهق شد 

قرار داد و آنان توانستند آبادی بیار در  انیلیاسماع اریاختاین خود فرصت طالیی در  (.3111:1863،فظ ابروحا)

ی میمون دژ را  نزدیكی دامغان، بر سر راه قدیمی و باستانی ری به خراسان را در تحت اختیار بگیرند و قلعه

در اختیار گیرند نیز های اطراف ری را  تصرف کنند و نفوذ خود را به کُومِس گسترش دهند و از آنجا راه

ی اسماعیلیان در مناطق مختلف قهستان، دولت ی نفوذ و سلطهگسترش دامنه(.316 -310: 1831فرقانی، )

با اعزام دو سپاه به ترشیز و بیهق  ق. ه 431نمود و سلجوقیان در شوال سال  العمل عكسسلجوقی را وادار به 

اما اوضاع آشفته سیاسی و  (.135:1866کاشانی، ) و جنوب مورد حمله قرار دادندترشیز را از شمال  ناسماعیلیا

ها و عصیان تعدادی از افراد باعث شد تا اسماعیلیان از این آب گل آلود ماهی بگیرند و سعی در شورش

تند بعضی از  العمل عكسگسترش هر چه بیشتر دامنه نفوذ خود در مناطق مختلف کنند؛ هرچند این امر، 

چنانچه ذکر شد اسماعیلیان همواره  (.306:1846بیهقی، )و حمالت آنها را در پی داشت  نامرای محلی خراسا

یكی از . کردند یمدرصدد تقویت مواضع و افزایش توان نظامی خود بودند و از هر فرصتی، حداکثر استفاده را 
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سپاه، سعی در تصرف کل  یآور عجم وبود که اسماعیلیان با هوشیاری  ق. ه 451 سالها، در این فرصت

و در آینده نیز  (334: 1844، 37 جابن اثیر، )البته در این کار ناموفق بودند و شكست خوردند . خراسان نمودند

ای را برای های پراکندههای بعد نیز لشكرکشیبه چنین کاری نشدند؛ هرچند در سال قدیگر موف گاه چیه

ند سال پس از چ. دشهر طبس را تسخیر نمودن ق. ه 441 سالمثال در برای . مناطق مختلف رقم زدند تصرف

حسن علی ذکر امام وقت،  ق. ه 441پدید آمد و در سال  ناین تاریخ، تحوالتی شدید در عقاید اسماعیلیا
 دیشدکه این اقدام، ناراضی شدن و کوچ تعدادی از اسماعیلیان و حمالت  ؛(66همان، ) داعالم قیامت کر السالم

ها به حالت تدافعی آنان تا مدت (.371: 1844، 37 جابن اثیر، ) نظامی را بر علیه آنان در پی داشت یدتیعق

که در دوران سستی و ضعف ملوک سیستان، ؛ تا این(351:1861هاجسن، )درآمدند و از درگیری اجتناب کردند 

ا توجه به حس فرصت طلبی ب ق. ه 610سپس در سال . سعی در بسط دامنه نفوذ خود در سیستان نمودند

ی مهم شاهدژ را در ناحیه  مغوالن قلعه یی حملهدر نتیجه، از اوضاع نابسامان خراسان استفاده وهمیشگی 

 (.3ة شمارتصویر ) (356و  355: 1831،فرقانی) خریداری کردند نیه

ان جز در زاوه از این ی مغوالن، تخریب بسیاری از شهرهای خراسان را در پی داشت اما قهستوحشیانه متهاج

های سالم قهستان بازاری برای بازرگانان و نمایندگان فئودال .(18: 1804حسینی، )فتنه آسیب چندانی ندید 

. (1868،لویس) کردند یممانده از قتل عام مغوالن بود که برای خرید اجناس به شهرهای این منطقه مسافرت 

السراج جوزجانی را  منهاج ق. ه 630ن مرغنی غوری، به سال الدین محمدعثما الزم به ذکر است که ملک رکن

. به قهستان رهسپار نمود کرد یمهای غرب به شرق فالت ایران که از قهستان عبور  هدف بازگشایی راه هب

دیدار کرد،  آباد مومنهای سرسخت و قلعه خوانشیر و قالع قاین و تون و جوزجانی که در این سفر از قلعه

قلعه در  84قلعه در بالد قهستان و  04 ،که از این تعداد کند یمقلعه ذکر  147 ای اسماعیلیان رهاشمار قلعه

برخی از اسماعیلیان بر این باور بودند که بهترین راه برای مقابله با . (133: 3، ج 1801،جوزجانی) الموت قرار دارند

 3ج  ،جوینی) خان هدایایی برای وی بردندداشتن سیاستی سازگارانه است؛ لذا در زمان جلوس گیوک  ،مغوالن

اما این سیاست دیری نپایید و مغوالن، سعی در یكسره کردن کار اسماعیلیان نمودند و هالکو در سال . (374:

دوباره لشكرکشی کرد که یكی از دالیل آن را باید در درخواست مسلمانان سنی مذهب برای نابودی  ق. ه 651

قبل از . (883: 1861هاجسن، )نیز باید بر شمرد  اه برای این حمله دالیل دیگری راسماعیلیان دانست هرچند ک

برای تسخیر قهستان و نبرد با اسماعیلیان اعزام  کیتبوقانویان ق. ه 647وارد شدن هوالکو به ایران به سال 

ین سال طول تسخیر قهستان توسط مغوالن چند عمالً گردید اما وی دستاورد زیادی در این حمالت نداشت و

. به تون و ترشیز و زیرکوه حمله برد و آن مناطق را تسخیر نمود ق. ه 641کشید تا اینكه هالکو به سال 

مغوالن سپس قالعی همچون دژ کمالی، سرتخت و خوانشیر را مورد حمله قرار دادند و پس از قتل عام طبس 

اما پس از اینكه مغوالن به علت شكستی . (301 -307: 1831 فرقانی،)آباد را تصرف نمودند  ی مومن مسینا قلعه

سعی در  مجدداًبه آنجا کردند اسماعیلیان از فرصت استفاده و  یتمام وکه در گردکوه داشتند توجه تام 

تسخیر قالع از دست رفته نمودند اما مغوالن دوباره به سمت قهستان لشكر کشی کردند و به محاصره شهرها 

الدین خورشاه به تسلیم قالع ناچار شده و  البته قبل از این رکن. (883:1861هاجسن، )و قالع آنجا همت گماردند 

به هر حال پس از لشكرکشی . (365: 3 ججوینی، )قاصدانی را نیز به قالع قهستان و دامغان اعزام کرده بود 
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 ق. ه 645 لسادر  لذا ؛مجدد مغوالن مقاومت چشمگیری در مقابل آنان نشد و قهستان به سرعت تصرف شد

 .تحت تسلط مغوالن قرار گرفته بود کامالًایالت هستان 

 

 :داليل انتخاب قهستان توسط اسماعيليان

قدرت چشمگیرشان در این منطقه  نمو سریع آنان و دلیل رشد و انتخاب منطقه قهستان توسط اسماعیلیان و 

 .دالیل متعددی دارد

 

و نامساعد بودن شرایط  هوا وخشكی آب  :قهستان به فرد منحصر و ييايجغراف وشرايط اقليمي  .1

در نتیجه مردم آنجا به اقتصادی . دور از هم شده بود یشهرها و اگیری روستاهاقلیمی و اقتصادی، باعث شكل

 خوش دستدر پرتو آن، فرهنگ بومی و آداب و رسومشان نیز  هبسته و خودکفا نایل شده بودند؛ ضمن آنك

 .تغییرات اساسی نشده بود

چنانكه  از طرف دیگر چنین شرایط جغرافیایی، کم توجهی اعراب در زمان حمله به قهستان را در پی داشت؛

زرتشتیان در ابتدای امر به قهستان : کند سایكس از کتابی که توسط یكی از پارسیان هند نوشته شده، نقل می

به عنوان پناهگاهی برای زردشتیان قهستان از زمان ورود اسالم  لذا ؛(818: 1868سایكس، )مهاجرت کردند 

وجود برخی اسامی زرتشتی مؤید حضور  وهایی همچون کشف قبور زرتشتیان  ه بود و آثار و نشانهدرآمد

  .(65:1805 ،احمدیان)زرتشتیان در آنجا است 

هستان ی اسماعیلی و یا دوازده امامی نیز باعث جلب توجه اسماعیلیان به ق وجود مراکزی با ساکنان شیعه .3

 .(176: 1836یتر، پ ،ویلی)گردید 

 

هایی از برخی ادیان و به طور کلی وجود پیش زمینه :گسترش فرهنگ و كيش مانوي در قهستان .9

 (.833:1804،دفتری)های مناسب برای رشد نهضت اسماعیلیه بوده است مذاهب، یكی از عوامل و زمینه

و سیاست تساهل مذهبی سامانیان در خراسان، نیز  گیریعدم سخت: سياست تساهل مذهبي سامانيان .4

 .(163:1861هاجسن، )یكی از عاملی مهم در این زمینه بوده است 

 

وجود  ،دالیل انتخاب قهستان توسط اسماعیلیان نیتر مهمیكی از  :وجود قالع متعدد از قبل در منطقه .5

بوده و اینكه اسماعیلیان با توجه به داشتن العبور کوهستانی و دورافتاده  قلعه در نواحی صعب تعداد زیادی

های   قلعه ااین ویژگی را در ارتباط ب (.11: 1861هاجسن، ) اند در آنجا پناه بگیرند توانسته دشمنان زیاد می

 .(48:  1833،شجاعی)دید  توان یماسماعیلیان در الموت نیز 

 

ی آن مردم قهستان به صنایع یجهاین وضعیت که در نت :شرايط نامناسب منطقه از جهت كشاورزي .6

روی آوردند، یكی دیگر از عوامل است؛ چنانچه اگر دیگر مراکز اسماعیلیان را در دامغان و الموت نیز در نظر 

 .بگیریم تشابهات چشمگیری را از نظر اقتصادی و اجتماعی بین آنها و قهستان خواهیم یافت
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خود را به صورتی جدید، از مراکز های  ب کرد و آنان برنامهنظر اسماعیلیان را به سوی خود جلعوامل مذکور، 

دورافتاده و قالع قهستان شروع کردند و آنجا به عنوان دومین مرکز بزرگ اسماعیلیان در ایران در آمد 
 (.176 و 174: 1804حسینی،)
 

 :هاي اسماعيلي قلعه يها يژگيو

بسیار  یالجیش دفاع و دارای یک موقعیت سوقهای اسماعیلی به آسانی قابل  دژ :الجيشي موقعيت سوق .1

شدند تا از دشمنان فراوانی که دائماً آنها را مورد حمله هایی دورافتاده برپا می قالع مذکور در مكان . ًدویژه بودن

دادند، دور باشند و در ضمن اسماعیلیان بتوانند با اطمینان بیشتری مبارزات و حمالت خود را  قرار می

 (.11: 1861هاجسن، )ند سازماندهی کن

 

ی برگزیده، از استعداد و توان  های اسماعیلی، در درون این ناحیه مجتمع قلعه :نظام ارتباطي قوي .3

ی دشمن برخوردار بودند و دارای یک نظام ارتباطی  پشتیبانی خوبی نسبت به هم، در صورت وقوع حمله

 . بودند عالمت دادن یا وسایل دیگر  ی لهیوس بهکارآمد، 

 

ها در رأس امور قرار قلعه درآوری و ذخیره سازی آب  از آنجا که جمع :پيشرفته يرسان آبهاي  روش .8

انبار و یا چاه در مانند ایجاد آب یرسان آبی  های پیشرفته داشته، اسماعیلیان این مهم را در قالع خود با شیوه

 .اندها حل نموده صخره

 

شدند که از ای انتخاب میها در منطقهقلعه:ين، كشت و تأمين غذاخودكفايي منطقه از جهت آب شير .5

ی غذایی الزم و منظم برای  لحاظ آب شیرین خودکفا باشد و کشت غالت چندگانه را اجازه دهد تا از ذخیره

 .(187: 1836،ویلی)پادگان قلعه و متعلقان آن اطمینان حاصل شود 

 

چوب  ژهیو بهبایستی مواد طبیعی کافی،  ی مزبور می ناحیه :زخودكفايي منطقه از جهت مصالح مورد نيا .4

و سنگ برای ساختن یا بازسازی و مرمت یک قلعه داشته باشد و حمل و نقل این مواد به سرعت و با کمترین 

 .نیروی انسانی میسر باشد

 

نزدیكی آنها به  های دیگری که برای قالع اسماعیلی ذکر شده، از شاخصه :نشين  نزديکي به مراكز شيعه .6

ی مزبور بایستی جماعت زیادی از  ناحیه. ی اسماعیلی و یا دوازده امامی است مراکزی با ساکنان شیعه

ی اسماعیلی باشند که با جنبش آنها همدردی نمایند و در صورت لزوم به آنها شیعه ژهیو بهساکنانش شیعه 

 .(117: 1836،یلیو)خدمت و کمک نمایند 

 

ساختند های آن قالعی میی مهم، در نزدیكیاسماعیلیان برای محافظت از یک قلعه :حافظاحداث قالع م .0

بدون تردید تعدادی از . (30: 1836،ویلی) دی اصلی جلوگیری نماینتا در حد امكان از تعرض دشمن به قلعه

جلوگیری از  های جنوبی نیز از نقطه نظر نظامی، به قصدتحت تسلط اسماعیلیان قهستان، در قسمت عقال
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  یتر کوچکدژهای  آنها. توقف و ال اقل به تأخیر انداختن پیشروی قوای دشمن به سوی مرکز بوده است ،حمله

 .اندبانی و مراقبت و یا به عنوان مراکزی برای سپاه ذخیره احداث شده که شاید برای دیده هستند

 

 :ي ساخت قالع اسماعيليهبانيان و شيوه

الجیشی و قصبات مرزی را از  ساختند تا شهرهای سوق ها میهای دفاعی را دولت اندر جهان اسالم ساختم

 دمحافظت و در عین حال امنیت داخلی را تأمین نماین گرد ابانیبتهاجم قوای دشمن یا تجاوز طوایف 

لب سیاری از قالع قهستان قبل از تصرف توسط اسماعیلیان، ساخته شده بودند و در اغب .(183: 1836،یلیو)

در این موارد متون تا حدودی . اندتوان فهمید که سازندگان اصلی آنها چه کسانی بوده موارد به هیچ وجه نمی

آباد اشاره های این منطقه، تنها به چند قلعه مانند شاهدژ و مومنمتأسفانه در مورد قلعه. راهگشا خواهد بود

توسط  هی گردکوساخت آنها همانند میمون دژ و قلعهو صحبتی از اند  شده که اسماعیلیان آنها را تصرف کرده

ی مذکور نخست کوچک بوده ولی بعدها ها لبته این احتمال نیز وجود دارد که قلعها. تاسماعیلیان نشده اس

ای آنها شده کردن منابع تغذیه یغن وی الموت، سعی در استحكام بخشی توسط آنها بازسازی و یا همانند قلعه

 .است

اند را باید در سنت ساخت این گونه قالع در ایران  شان را از کجا گرفته ماعیلیان شیوه ساخت قالعاینكه اس 

ی فارس  ی اعراب به ایران، مسلمانان در ناحیه در زمان حمله دیگو یمبرای مثال یاقوت حموی  .پیگیری کرد

 دمش را در آن سرزمین برقرار کنندژ حمله کردند و بعضی از آنها را از بین بردند تا بدان وسیله آرا 08به 

های رهبران اسماعیلی به نقاط مختلف کشور و سایر ممالک، چه بسا با توجه به مسافرت. (106: 1837/3حموی،)

در آینده به عنوان پایگاه انتخاب شوند را نیز  توانسته یمآنها ضمن آشنایی با معماری نظامی، مناطقی را که 

طوالنی حسن صباح به شهرهایی مثل اصفهان و نیز  یها مسافرتتوان به در این زمینه می. اندشناسایی کرده

 ی دمشق و تنیس واز راه آذربایجان به میافارقین و موصل و از راه سنجار به رحبه و بیابان سماوه و غوطه

 کردن دایپبرای  ییها مسافرتوی به هنگام بازگشت به ایران نیز . ره است، اشاره کردمقس که نزدیک قاه

-از جمله. هایی کشیده استها و نقشهاستقرار داشت و به احتمال قوی در طول این مدت، طرح محل وپایگاه 

اند و پس از آن به رفت و چهار ماه آنجا بم کوه اریشهرپس از آن به فریم و . ی این مناطق، یزد و کرمان است

بماند و در گرگان و چناشک  آنجانجا بماند و بعد به دامغان رفت و سه سال در سه ماه در آخوزستان رفت و 

طبیعی است این سفرها این امكان را برای وی فراهم آورد تا بتواند  (.4 -5: 1863ستوده، )نیز رفت و آمد داشت 

نظر از اینكه پادگانی برای  های اسماعیلی، صرف لعهق. کند دایپکامالً با معماری نظامی زمان خود آشنایی 

سپاهیان بودند، به عنوان یک مقر فرماندهی محلی و یک مرکز اداری و دینی دعوت اسماعیلی نیز به کار 

به . گرفتندشدند و در زمان حمالت هم به عنوان مأمنی برای روستانشینان مورد استفاده قرار میگرفته می

. (158 -150: 1836ویلی،)نشینان بوده است  های گردکوه و شاهدژ در زمان حمله، مأمن گاه ده ثال قلعهعنوان م

آنها هنگام ورود . اندو آنان سازندگان اصلی نبوده هقالع توسط اسماعیلیان تصرف شد زخالصه آنكه بسیاری ا

تسخیر و سپس سعی در بازسازی آن  تندتوانس یمای را که کردند و هر قلعهبه منطقه، شروع به قلعه گیری می

البته در این میان، تنها چند قلعه توجه آنان را بسیار به خود جلب نمود و به عنوان مرکز اداری . نمودند یم

که اعالم  ابدی یماین قلعه، چنان اهمیت . است آباد مومنی یكی از آنها قلعه. سیاسی مورد استفاده قرار گرفت
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داعی وقت در قهستان آنجا را  و شود یمم بعد از الموت در آنجا جشن گرفته ی بار دوّقیامت در قهستان برا

این دوره، به دفعات  متون درهای قاین، سرتخت، خوانشیر نیز قلعهدر مورد . دهد یممحل اسكان خود قرار 

 .صحبت شده است

 

 :قهستان و استحکامات كاركردهاي قالع

    داشته باشند، به شرح زیر مطرح و مورد ارزیابی قرار  اند توانسته یم هایی که قالعکرددر این قسمت کار

 .اندگذار بوده ریتأثگیری و پیدایش قالع ه عامل یا عواملی در شكلگیرند تا روشن گردد چمی

 

توان در متون جست، استفاده از آنها برای نگهداری یكی از کارکردهای مهمی که برای قالع می: زندان .1

 .مخالفان حكومتی است ژهیو بهنیان، زندا

دست نیافتنی است؛ زیرا  باًیتقرو  العبور صعبی ویژگی قرار گیری قالع در مناطق این کارکرد در نتیجه 

-رسید و به راحتی و با تعداد کمی نگهبان، امكان نگهداری آنها فراهم میاحتمال فرار زندانیان به حد اقل می

قالع  ژهیو بهی اسالمی قالع، در دوره خصوص بههای دور از گذشته موجب شد که ،این شاخصه. شد

ی سلطان برای مثال در دوره. (31 :1833 خلعتبری،)کوهستانی جایگاه مناسبی برای نگهداری زندانیان باشند 

نیز  ابن عربی. (48: 1847،زرکوب شیرازی)محمد خوارزمشاه، قلعه سفید فارس، زندان مخالفان اتابكان فارس بود 

ای در منطقه جبال قلعهکه در  (368: 1800ابن عبری، ) کند یمبه زندانی شدن ابن سینا توسط تاج الملک اشاره 

ها از زندگی خود را در قالع نای، همچنین مسعود سعد سلمان شاعر پرآوازه در زمینه حبسیه، سال. بوده است

 . (88: 1833خلعتبری،)است  مرنج و هفت سال را در یكی از قالع ناحیه دهک سپری کرده

های مورد بررسی در این مقاله، متنی که نشانگر استفاده از قلعه به عنوان زندان باشد از قلعه کی چیهدر مورد 

در قالعی همچون فورگ و قاین  یشناس باستاندار های دامنهبه دست نیامد؛ اما شاید بتوان با استفاده از کاوش

این احتمال ناشی از آن است که در قلعه . ت که داللت بر چنین کارکردی بنمایندبه آثار و شواهدی دست یاف

های تنگ و تاریک و تودرتو دارد و به نظر ای دیگر در زیر زمین هستیم که اتاقفورگ قهستان، شاهد طبقه

 .داشته است چال اهیسکارکردی به عنوان زندان و یا  احتماالًرسد که می

 

، شانیها خانواده ورد دیگر قالع، که در متون نیز ذکر شده، محل استقرار حكام کارک :ارگ حکومتي .2

    قسمت  فیربرای مثال بیرونی در هنگام سخن راندن در مورد . است حشمشان ودیوانیان و مابقی خدم 

 .(40: 1868بیرونی، )آنجا کاخ سلطنتی بوده است  دیگو یم و هنشین آن سخن به میان آوردشاه

نیز به اثبات رسیده، قالعی همچون  یشناس باستانهای تان نیز با توجه به آثار مكتوب که در بررسیدر قهس

. اندن قهستان مورد استفاده قرار گرفتهی حاکم اسماعیلیابه عنوان مرکز سیاسی اداری طبقه نیقا وآباد مؤمن

سفال، به  ژهیو بهروی مواد فرهنگی آن  ی قاین پس از بررسی و طبقه بندی انجام گرفته بربرای مثال در قلعه

های مكشوف که زیرا ساکنان این قلعه بر خالف قالع دیگر، با توجه به سفال. توان به این مهم پی بردخوبی می

 فام نیزرهای همچنین در این قلعه، سفال. انداز کیفیت خوبی برخوردار است؛ دارای شرایط رفاهی خوبی بوده
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های معماری قلعه نیز ویژگی. حاکم در قلعه است احتماالًای مرفه و از حضور طبقهمشاهده شده که حاکی 

 .موید این مطلب است

 

یكی دیگر از کارکردهای مهم قالع درگذشته، محل نگهداری ذخائر مالی و نیز : ي حکومتيخزانه .9

های بینی بحران شیپ و استحكام قالع و دسترسی بسیار مشكل به برخی از آنها. تسلیحات نظامی بوده است

توان این مطلب می دییتأ در. (81: 1833خلعتبری،)ترین دالیل نهادن خزائن در قالع بوده است احتمالی از عمده

، استناد کرد دیگو یمی نخجیرجان در دژ آن دیار به دست اعراب سخن خزانه نی بالذری که از افتادبه گفته

ران را بر باالی کوهی بلند و اَ ی ارمنیه ونیز محل اختفای خزائن ناحیه المالع حدود مؤلف.  (808: 1865،بالذری)

این ویژگی  (.583- 533:  1863 حدود العالم،)کند ای به نام ینال معرفی میو در میان قلعه العبور صعببسیار 

ن محققان باید بنا بر ای. چشمگیری در پالن و خصوصیات ظاهری قالع ایجاد کرده باشد راتیتأث توانسته یم

قبل از بررسی و کاوش میدانی در یک قلعه، به بررسی دقیق و موشكافانه در متون و منابع مربوط بپردازند تا 

الزم به ذکر است که در . خود اجتناب کنند یها لیتحلشاید از این رهگذر بتوانند از اشتباهات احتمالی در 

الع اسماعیلیه، شاهدی مبنی بر اینكه قالع مذکور، خزانه و های میدانی قیِ متون و همچنین در بررسیمطالعه

 .یا محل نگهداری سالح بوده، به دست نیامد

  

های ی مخالفان حكومتی و یاغیان از آنها در دورهکارکرد دیگر قالع، استفاده :مخالفان و ياغيانپناهگاه  .4

های مبارزاتی خود را بخش اعظم فعالیتهای وقت، بسیاری از مدعیان قدرت و مخالفان حكومت. مختلف است

به قلعه بذ و قلعه سنام اشاره کرد که از آنها به عنوان  توان یمبرای مثال . کردنداز درون قالع پیگیری می

-53 :1833خلعتبری، ) و (833: 1851ابن فقیه،)مخالفت و استقرار مخالفان خلیفه استفاده شده است  یبرامحلی 

کند که توسط خرشه از کارگزاران عصر اموی ساخته ای در جهرم فارس اشاره میقلعه ابن بلخی نیز به .(51

ابن )دهد وی پس از ساخت آن، عصیان و نافرمانی پیشه کرده و آن را کانونی برای مخالفت قرار می. شده است

حی شمالی ایران بسیار ی قهستان و نواالبته این کارکرد برای بسیاری از قالع اسماعیلیه در منطقه (.116بلخی، 

شایان توجه و اثبات شده است؛ چون به شهادت تاریخ، اسماعیلیان با پناه گرفتن در استحكامات و قالع 

ی قهستان مثل مشهور ناحیه دیلمان همچون الموت، لمبسر و میمون دژ و نیز قالع استوار و حصین ناحیه

 .دبه قدرت و شكوه دست یافتن شاهدژ ومؤمن آباد و قاین 

 

اجتماعی به عنوان پناهگاهی  -های سیاسیتاریخ و در بسیاری از بحران طول درقالع  :پناهگاه مردمي .5 

اند و چه بسا به عنوان آخرین مكان فرار، مورد استفاده قرار گرفته ی مردم بودهامن مورد توجه عامه

هایی برای از قالع، شاهد ساخت قسمت به همین دلیل در بسیاری (.817: 1808، اشپولر ؛ 51: 1833خلعتبری،)

های درون باروی اصلی دژهای کوهستانی، اتاق یکل طوربه . استقرار مردم عادی در روزهای بحرانی هستیم

های آنها داشته است شد، که البته بسیاری از آنها اختصاص به دژنشینان و خانوادهمتعددی بنا می

به  بندان این ویژگی کامالًرد مطالعه در این مقاله یعنی قلعه شاهدژ نهدر یكی از قالع مو (.51: 1833خلعتبری،)

های دژنشینان بنا شده چهارگوش برای مردم عادی و خانواده در آن دژ، تعداد زیادی اتاق. خوردچشم می
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نچه تاریخی نیز این مطلب، ثبت شده است؛ چنا منابع درباقی مانده،  یباستان وعالوه بر آثار معماری . است

دهد بعد از هجوم مغوالن به ایران و سیستان، مردم رغبت زیادی در تعمیر مؤلف تاریخ سیستان گزارش می

به تأمین امنیت دژنشینان در قالع  توجه با (.801: 1866تاریخ سیستان،)قالع و سكونت گزینی در آن پیدا کردند 

لما، ع ،اهد پناهنده شدن بسیاری از مردمل، شدر دور اوّ خصوص بهی مغوالن کوهستانی، همزمان با حمله

   بزرگان و سیاسیون به قالع هستیم و بزرگانی همچون خواجه نصیر طوسی نیز در قالع اسماعیلی به سر 

شدن آنان را به قالع به  ریسراز وی حمله مغول نتیجه در رامردم  یدر یكی از موارد نسوی، سرگردان. بردندمی

ترس و وحشتی در دل مردم افكنده بود  نآن اوضاع و احوال، چنا (.37: 1864،سوین)کشد خوبی به تصویر می

 ،جوینی)کرده است آن تشویق می استحكامات وکه سلطان محمد خوارزمشاه مردم را به سكونت در قالع 

1803/3  :171.) 

 

ی، اشراف و تسلط دژهای کوهستان ژهیو بهاز عوامل مهم احداث قالع،  :هاتأمين امنيت شهرها و جاده .6

های مواصالتی و راه امتداد دربه همین منظور تعدادی از قالع . های ارتباطی استراه خصوص بهآنها بر شهرها 

برای مثال معتصم . اندبنا شده ،های مهم ارتباطی یا در صورت نیاز استقرار قوای نظامیبرای تأمین امنیت راه

م سپاهی به ناحیه اردبیل داده تا با استقرار در قالع، از تعرض خرم عباسی در جریان سرکوب بابک، دستور اعزا

ابن اثیر نیز از ساخت قالعی برای حفاظت و  (.31-37: 1837/11،حموی) دها جلوگیری کنندینان به کاروان

سرخس یعقوبی نیز از وجود تعدادی دژ در مسیر  .(11ابن اثیر،)دهد ها توسط معزالدوله خبر میامنیت راه نیتأم

  .(301 : ،یعقوبی)ها ساخته شده بودند کند که با هدف حراست از کاروانیان و راهبه مرو یاد می

یابی قالع اسماعیلیان در قهستان ساخت و شكل لعوام نیتر مهمها از تسلط بر جاده ژهیو بهکارکرد،  نیا اتفاقاً

 . است

 

. عی همچون قالع و باروها، دفاع از مرزها بوده استاز کارکردهای اساسی استحكامات دفا :دفاع از مرزها .0

ها احداث در دشت یحت و یها، یا در قلب شهرهای مرزقالع مرزی، متناسب با شرایط جغرافیایی در کوهستان

به دست قبایل چادرنشین  یغرب واز آنجایی که بیشتر تهاجمات خارجی به ایران از سرحدات شرقی . شدندمی

گرفته، بیشترین استحكامات مرزی نیز در این ثغور بنا یكجا نشین غربی صورت  یها متحكو وآسیای میانه 

 .اندشده

سامانیان که در سرحدات شمالی و شرقی، همواره با هجوم قبایل ترک مواجه بودند، برای بنای استحكامات در 

از نواحی این دو والیت، افزون  ؛ تا جایی که گاه تعداد قالع در برخیکردند اریبسماوراءالنهر و خراسان تالش 

 بهاسماعیلیان قرار گرفته باشد؛  یهاست که برخی از آنها مورد استفاد یعیطب وبر صدها قلعه ذکر شده است 

ی اسماعیلیان، توسط خودشان احداث نشده اگر توجه داشته باشیم که بسیاری از قالع مورد استفاده ژهیو

 .است

. ها سبب شد تا حكام برای ساختن و ترمیم قالع، همواره تالش کنندقلعهبه هر حال کارکردهای گوناگون 

پوشیده نماند که : کند یمعملكردهای وزیر ذکر  نیتر مهممؤلف دستورالوزرا این وظایف را به عنوان یكی از 

 (.01: 1865،اصفهانی) پادشاهی اال به وزیر با تدبیر نباشد شوکت ویین عدت آ. بقاع وتحصین قالع 
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 يجهنت

گیری چندین نهضت و شورش کند و شاهد شكلویژه پیدا می یاعتبار وی اسالمی ارزش قهستان در دوره

 .شود یمها و نبردهایی در آنجا آفرید است که منجر به درگیریقیام قارن و به نهمچو

ه و قدرت را در های اقلیمی، قهستان را به عنوان دارالهجره انتخاب نمودخوارج سیستانی که به سبب ویژگی

آنجا در دست گرفته بودند، از قهستان به عنوان پایگاهی برای حمله به خراسان یا سیستان و یا به عنوان 

 .(11: 1831خالدیان،) دکردننبردها استفاده می گانخوردپناهگاهی برای شكست

 وموقعیت اقلیمی که در طول تاریخ قهستان روی داده، همراه با  ییها شورش وها ها، جنگناآرامی 

ی آنها را در ی مناسب را برای ساخت قالع، فراهم و تصرف و مرمت دوبارهزمینه یآن تا حد زیاد یشیالج سوق

بنا بر این یكی از اهداف مهم ساخت قالع قهستان، استفاده از آنها . های مختلف توجیه پذیر نموده استدوره

 ی مسئلهاین عامل همراه با انزوای سیاسی قهستان و (. 1 ةشمارتصویر ) تهای نظامی بوده اسبه عنوان پایگاه

 .شوندقالع قهستان محسوب می یایاح وگیری، تسخیر، مرمت علل شكل نیتر مهمراه، 

در این مقاله برای اثبات نقش کلیدی عامل راه در ساخت، تصرف و بازسازی دژهای قهستان، با استفاده از 

های حاصل از بررسی باستان تاریخی و همچنین داده یایجغراف ویخی های حاصل از مطالعات تارداده

نقاط  یجاگذارها پرداخته و سپس با های احتمالی قهستان بر اساس متون و سفرنامهشناختی، به رسم جاده

GPS ا هاند؛ ضمن آنكه الگوی گسترش قالع نیز با راهها قرار گرفتهقالع، مشخص شد که اکثر آنها در کنار راه

 (.11 و 3: تصویر شمارة) دمطابقت کامل دار

    های بعدی قرار البته عوامل دیگر سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و صنعتی نیز که از لحاظ اهمیت در رتبه

بدین معنی که . بوده است «حمایت و پشتیبانی»اند؛ که یكی از آنها عامل گیرند در این زمینه نقش داشتهمی

یی برخی از دژها، پشتیبانی و محافظت آنها از یک موضوع کلیدی و یا فعالیت راهبردی یكی از علل مهم برپا

های اقتصادی و فناوری بوده است؛ مانند تأمین امنیت معادن و استخراج و صدور مواد و مثالً در زمینه

از قالع  به عنوان نمونه یكی. محصوالت آنها که از جهات اقتصادی و صنعتی، اهمیت راهبردی داشته است

معدن مس واقع شده  کنار دری زری است که در کنار راه قرار نگرفته بلكه مورد بررسی در قهستان، قلعه

 . است

 

ای خاص است و اینكه تمامی قالع کوهستانی این نكته دیگر انتساب بعضی از قالع قهستان به فرقه و یا دوره

کنند؛ در صورتی استفاده می یاری آنها نیز از واژه اسماعیلدانند و در گاهنگمنطقه را متعلق به اسماعیلیان می

 :باشدکه چنین نسبتی با توجه به نكات زیر به هیچ عنوان صحیح نمی

 .این مطلب به دست نیامد دییتأ درای در بررسی میدانی قالع مذکور، هیچ داده .1

ن اشاره شده، صحبتی از ساخت آنها جز چند مورد که در متون به تصرف قالع این منطقه توسط اسماعیلیا .3

 .مطرح نشده است

ی های میدانی قالع مذکور، نشانگر استفاده از یک قلعه در چند برهههای سفالی حاصل از بررسیداده. 8 

بسیاری از دژها نیز دارای قدمتی متأخرترند و تنها چون جزو قالع کوهستانی و . زمانی مختلف است

خود این امر بر کارکردهای متنوع قالع مذکور . اندی اسماعیلیه منسوب گشتههستند به دوره العبور صعب
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به مرمت  رهای پس از اسماعیلیان نیز به جهت اهمیت و کارکردهای متعدد، مجبوکند و لذا حكومتداللت می

ای در هر دورهدهند و اند؛ زیرا قالع برخی از نیازهای انسان را پاسخ میمجدد و یا ساخت تعدادی از آنها شده

ی قاین برای مثال در بررسی قلعه. باشندی خاصی توانند در انحصار گروه یا فرقهاند و لذا نمیقابل استفاده

ی تیموری، ضمن تغییر و تحوالتی که در ی سلجوقی، مجدداً در دورهمشخص شد که پس از استفاده در دوره

های قدیمی، دیگر ی تیموری، از برخی قسمتدر دوره. تبرداری قرار گرفته اسآن صورت گرفته، مورد بهره

های های جدیدی به آن اضافه گردیده است؛ که در متون نیز به استفادهاستفاده نشده ولی در عوض بخش

بنا براین با توجه به شرایط تاریخی قهستان، (.17 ةشمارتصویر ) ( 43: 1831خالدیان،)بعدی اشاره شده است 

اند و یا بازسازی شده سپس وولی توسط آنان تسخیر  نجا قبل از اسماعیلیان وجود داشتهبسیاری از قالع آ

 رشمارةیتصو) تای آنها گردیده اسکردن منابع ذخیرهیغن وبخشی ی الموت سعی در استحكامهمانند قلعه

   ای را که هر قلعهآنها . گیری اسماعیلیان هنگام ورود به منطقه استی دالیل این امر، قلعهاز جمله(. 13

 .نمودندتوانستند تسخیر و سپس سعی در بازسازی آن میمی
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 :منابع
جلدی، تهران، شرکت سهامی چاپ و انتشارات  30، ترجمه ابوالقاسم حالت، مجموعه تاریخ کامل( 1844)عزالدین علی. ابن اثیر

 .کتب ایران

 .ش وحید دامغانی، تهران، موسسه مطبوعاتی فراهانیبه کوش (بی تا)فارسنامهابن بلخی، 

 .1800، ترجمه عبدالمحمد آیتی، تهران، علمی وفرهنگی،مختصر تاریخ الدولابن عبری، 

-151، صص 1804بهار  ،47 شمارةفصلنامه مشكوه ، «استقرار آنان فتح خراسان به دست مسلمانان و»احمدیان شالچی، نسرین، 

143. 

 .،تهران  ، تصحیح رضا انزابی نژاد، امیرکبیردستورالوزرا (1865)الحسیناصفهانی، محمود بن 

 .تهران سروش، ،آذرنوش  ش، ترجمه آذرتافتوح البلدان (1865)بالذری، احمد بن یحیی

 .شهدمدانشگاه فردوسی،  ،، تصحیح دکتر علی اکبر فیاضتاریخ بیهق (1846)بیهقی، خواجه ابوالفضل محمد بن حسین

 .07-40، صص 1805، زمستان 15 شمارةمیراث فرهنگی،  ،«بناهای دفاعی ایران»، پازوکی، ناصر

 .تهران ، تصحیح عبدالحی حبیبی، دنیای کتاب،طبقات ناصری (1801)جوزجانی، منهاج السراج

 .تهران ،، به سعی و اهتمام محمد بن عبدالوهاب قزوینی،انتشارات بامداد1ج  تاریخ جهانگشای جوینی، (1803)جوینی، عطا ملک

 .  تهران ، تاطالعا،  جغرافیای تاریخی خراسان در تاریخ حافظ ابرو( 1807) شهاب الدین عبداهلل بن لطف اهلل حافظ ابرو،

، به اهتمام (قسمت خلفا علویه مغرب و مصر نزاریان و رفیقان از تاریخ حافظ ابرو) (1865)مجمع التواریخ السلطانیهحافظ ابرو، 

 .تهران محمد مدرس زنجانی، اطالعات، 

ی کارشناسی ، پایان نامه دورهقهستان در زمان اسماعیلیه و مغول یاقتصاد واجتماعی  بررسی اوضاع (1804)حسینی، سید مهدی

 (هنوز منتشر نشده.)تهرانی تاریخ، گرایش ایران اسالمی، دانشگاه تهران، ارشد در رشته

، معاونت (هپژوهشگا)سازمان میراث فرهنگی کشور ،البلدان معجم (1837)شهاب الدین ابوعبداهلل یاقوت بن عبداهلل ی،حمو

 .تهران ،پژوهشی

پایان نامه کارشناسی ارشد در ، (قالع جنوب قهستان: مطالعه موردی)شناختی قالع قهستان بررسی باستان (1831)خالدیان، ستار

 (.منتشر نشده) .تهران،ی باستان شناسی، دانشگاه تهرانرشته

 ،اه شهید بهشتی،انتشارات دانشگکارکردها و نقش سیاسی و اجتماعی قالع در تاریخ میانه ایران (1833)خلعتبری، اللهیار و دیگران

 .تهران

 .ای، چاپ اول، نشر فرزان روز،ترجمه فریدون بدره ،تاریخ و عقاید اسماعیلیه( 1804)دفتری، فرهاد

 .، تهرانبی نا، تصحیح بهمن کریمی،شیرازنامه (1847)زرکوب شیرازی، ابوالعباس احمد بن ابی الخیر

 .حسین سعادت نوری، ، انتشارات لوحه، تهران ترجمه (1868)سفرنامه ژنرال سرپرسی سایكسسایكس، سرپرسی، 

-53صص  1866،تهران ی اسالمی، به کوشش محمد یوسف کیانی، جهاد دانشگاهی، معماری ایران دوره ،«قالع»ستوده، منوچهر، 

36  

ی ارشد در پایان نامه کارشناس ی کمر مرج، شهرستان شهر بابک، استان کرمان، بررسی باستان شناختی قلعه (1833)شجاعی، علی

 (.منتشر نشده) .تهران،ی باستان شناسی، دانشگاه تهرانرشته

شناسی،  باستان یی ساسانی، پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته استحكامات و قالع دفاعی در ایران دوره (1803)فخار، زرین

 .تهراندانشگاه تهران،

 .تهرانآثار و مفاخر فرهنگی،، انجمن تاریخ اسماعیلیان قهستان (1831)فاروق محمدفرقانی، 

 .،تهرانبی نا، به اهتمام تقی دانش پژوه،زبدة التواریخ (1866)کاشانی، جمال الدین عبداهلل بن علی بن محمد

 .،تهران ای، توس، ترجمه فریدون بدرهتاریخ اسماعیلیه (1868)لویس برنارد

 .تهران فرهنگی، تصحیح مجتبی مینوی، علمی (1864)سیرت جالل الدین مینكبرنی نسوی،

 .تهران ،بی ناای،، ترجمه فریدون بدرهی اسماعیلیه فرقه (1861 ).س. هاجسن، مارشال گ

  .تهرانروز، فرزان نشرای، مترجم فریدون بدرههای اسماعیلیه در ایران و سوریه، آشیانه عقاب قلعه (1836)ویلی، پیتر،

http://searchlib.ut.ac.ir/search/main_search/page_show_brief?kind=exact&phrase=حافظ%20ابرو%20،%20شهاب%20الدين%20عبدالله%20بن%20لطف%20الله&first_row=1&last_row=25&cnt=25&button_name=provider
http://searchlib.ut.ac.ir/search/main_search/page_show_brief?kind=exact&phrase=ياقوت%20حموي،%20شهاب%20الدين%20ابوعبدالله%20ياقوت%20بن%20عبدالله&first_row=1&last_row=25&cnt=25&button_name=provider
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 .هرانناشر کالله خاور، ت (1866)مؤلف، مجهول تاریخ سیستان
 .تهران طهوری،به اهتمام دکتر منوچهر ستوده،( 1863)ناشناس مؤلف، از العالم حدود
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 کشور ماتیتقس نقشه در قهستان یریقرارگ تیموقع: 1نقشه شمارة 

 

 

 

 

       
 آباد حسن قلعه از یینما: 8تصویر شمارة                       رقه قلعه از یینما: 3تصویر شمارة 

 

 

 

 

 



 150/بررسي باستان شناختي قالع قهستان

 

 

 

           
 نیقا عهقل از یینما: 4تصویر شمارة                           یزر قلعه از یینما: 5تصویر شمارة 

 

 

 

 

 

           
 فورگ قلعه: 0تصویر شمارة                             یباال از رجندیب شهر از یینما: 6تصویر شمارة 

 کش غالم قلعه     
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 مطالعه مورد منطقه در قالع پراکنش: 1 شمارة ریتصو                     فمختل قرون در قالع ینسب عیتوز: 3 شمارة ریتصو    

 

 

 

 

 

 
 نرمال عیتوز اساس بر قالع تراکم :11 شمارة ریتصو                   قهستان قالع گسترش یالگو :17 شمارة ریتصو

 

 
 

                      


