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چکیده

After the time of Rudbar-e Alamut and Quhestan, the
state of Qumes was the third district in which Nazari
bases were extensively built. The Ismailis’ strategy in
dominating a region was to capture the castles of that
area and use those castles as a base to occupy the entire
area. In line with this strategy, Nazaris led by Hasan-e
Sabbah in 489 AH through the internal disputes between
the Seljuqs, were able to win the castle of Gerdkouh and
several other castles in the province of Qumes; they then
gradually annexed the Qumes to their territory. Through
collection of data from historical sources, utilization of
an inferential analytical method, and reliance on the
results of archaeological explorations of Ismaili’s castles
of Qumes, this article presents the search for answers to
the following questions: what are the reasons for the
importance of Qumes to the Ismailis, and what is the
role of Qumes in legitimizing the Nazari Ismailis’
presence in Iran? The results of this study indicated that
Qumes was important for the Nazaris in two key ways:
first, its location between the two strategic centers,
Rudbar-e Alamut and Quhestan; and its functioning as a
bridge between the two regions; secondly, the location
of the Khorasan commercial highway leading out from
this region. On one hand, these features were responsible
for greater integration of the Ismailis’ realm, and on the
other hand, the domination of the castles of this area,
especially Gerdkouh, led to dominance of the Khorasan
highway and its branches. All of these factors clearly
contributed to the Nazaris’ political and economic
power.

 سومین ناحیهای بود که، پس از رودبار الموت و قهستان،ایالت قومس
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 استراتژی اسماعیلیان.پایگاههای نزاریان به صورت گسترده در آن ایجاد شد
 تصرف قلعههای آن ناحیه و پایگاه قرار دادن آن،برای تسلط بر یک ناحیه
 به، نزاریان، در راستای این استراتژی.قلعهها برای تصرف کل ناحیه بود
ق با بهرهگیری از اختالفات داخلی میان984  در،رهبری حسن صباح
 توانستند دژ گردکوه و چندین قلعة دیگر را در ایالت قومس به،سلجوقیان
 این پژوهش.دست آورند و بهتدریج قومس را به قلمرو خود منضم کنند
 با روش تحلیلی استنتاجی و نیز،با گردآوری اطالعات از منابع تاریخی
،تکیه بر نتایج بررسی میدانی باستانشناختی قلعههای اسماعیلیة قومس
 دالیل اهمیت قومس برای:بهدنبال یافتن پاسخ برای این پرسش است
اسماعیلیان و نقش آن در اقتداربخشی به دولت اسماعیلیة نزاری ایران چه
بوده است؟ حاصل پژوهش نشان داد که این ایالت از دو جنبه برای نزاریان
 قرار گرفتن آن در میان دو مرکز استراتژیک آنها، نخست:مهم بوده است
یعنی رودبار الموت و قهستان و عملکرد آن به عنوان پل ارتباطی میان این
. گذر شاهراه تجاری و مواصالتی خراسان از این ناحیه،دو ناحیه؛ دو دیگر
این ویژگیها از طرفی سبب یکپارچگی قلمرو اسماعیلیان شد و از طرف
ِ تسلط بر شاهراه، بهویژه گردکوه،دیگر تسلط بر قلعههای این ناحیه
خراسان و شاخههای آن را به دنبال داشت و مجموع این موقعیتها
.بهوضوح بر قدرت سیاسی و اقتصادی نزاریان افزود

Alamut, Quhestan.
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 .1مقدمه و طرح مسئله

مناطق نام برده از نظر زمانی و مکانی متغیر بود.

جنبش مذهبی اسماعیلیه یکی از جنبشهای

در بعضی از مناطق حضور کوتاه مدت با گسترة

مذهبی و ایدئولوژیک در تاریخ سرزمینهای

قلمرو کم یا زیاد ،و در برخی مناطق دیگر حضور

اسالمی است .اسماعیلیه در زمرة فرقه های مهم

بلندمدت با گسترة قلمرو وسیع تری همراه بود .دو

شیعه است که بر اثر اختالف بر سر جانشینی امام

مرکز مهم و اصلی نزاریان ایران رودبار الموت و

جعفر صادق (ع) ،از دیگر شیعیان جدا و به عنوان

قهستان بود .ناحیة قومس و قلعه های آن را

جنبشی مذهبی در جهان اسالم شناخته شد.

می توان به عنوان سومین مرکز مهم اسماعیلیان

اسماعیلیان طی دوره های خالفت فاطمیان و دولت

برشمرد که تا از هم پاش یدن دولت نزاری ایران

نزاریان ،توانستند دولت های مستقلی را که از

توسط مغوالن ،همچنان اهمیت خود را حفظ کرد

قدرت سیاسی قابل توجهی بهره مند بودند ،تأسیس

و در واقع آخرین پایگاه اسماعیلی بود که چندین

کنند (دفتری :5731 ،پانزده) .اوج پیروزی

سال پس از سقوط الموت تسلیم مغوالن شد.

اسماعیلیان به تأسیس خالفت فاطمی در 743ق

نواحی رودبار الموت و قهستان هر کدام دارای

بازمیگردد (قاضی نعمان5481 ،م .)749-783 :این

ویژگی های خاصی بودند که اسماعیلیان با توجه

دوره که اغلب به عنوان «عصر طالیی» کیش

به این ویژگی ها ،مناطق مذک ور را برگزیدند .به

اسماعیلی از آن یاد می شود در  983ق با مرگ

عنوان مثال پژوهشگران حضور شیعیان در ناحیة

المستنصر باهلل به پایان میرسد (دفتری،537 :5747 ،

رودبار الموت و نفوذ اولیة اسماعیلیه در این ناحیه

 . )735حسن صباح در 987ق الموت را تصرف و

و دشواری دسترسی به آن و دور بودن از مراکز

قیام خود را علنی کرد .وی پس از درگذشت

شهری را از عوامل اصلی موفقیت اسماعیلیان در

مستنصر «خلیفه -امام» فاطمی ،از نزار فرزند ارشد

این ناحیه عنوان کردهاند (ستوده3 -1 :5791 ،؛ ویلی،

مستنصر جانب داری کرد و روابط خود را با قاهره،

578 - 573 :5781؛ دفتری .)783 :5747 ،وضع دعوت

مرکز دعوت اسماعیلی و خالفت فاطمی که از

اسماعیلی در قهستان به دلیل شرایط ویژة آن ،از

مستعلی برادر کوچک تر نزار ،پشتیبانی کرده بود،

ناحیة رودبار هم مساعدتر بود .موقعیت جغرافیایی

گسست (همان)  .دولت اسماعیلیة نزاری ایران و

قهستان آن را به مکان مناسبی برای فرقه های

شام که توسط حسن صباح بنیان گذاشته شد تا

گوناگون مبدل ساخته بود به صورتی که عالوه بر

 119ق که بر اثر یورش مغوالن از هم پاشید ،دوام

وجود سنت های پیشین شیعی در این ناحیه،

آورد (همان.)735 :

زردشتیا ن و مانویان نیز در آنجا حضور داشتند

گسترش دعوت اسماعیلی در ایران ،ابتدا به

(فرقانی759 -794 :5785 ،؛ دفتری .)747 :5747 ،عالوه

نواحی خوزستان و فارس ،سپس مناطق مرکزی و

بر این مردم قهستان از حکومت ستمگرانة یکی از

ناحیة جبال و پس از آن ناحیة خراسان و

حکام سلجوقی که قهستان را به اقطاع داشت،

ماوراءالنهر کشیده شد .حضور اسماعیلیان در

سخت ناراضی بودند .بنابراین قیام اسماعیلی نه
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تنها به شکل فتح مخفیانه قلعه ها ،بلکه به صورت

(مهرنگار) ،قلعه منصورکوه و قلعه بیار (ملحدو) را

یک قیام علنی و عام خود را نشان داد و

بررسی کرده و دژ الجوردی ،دژهای شیرقلعه و

اسماعیلیان توانستند شهرهای تون ،طبس ،قائن و

وِهِل شهمیرزاد ،کافر قلعه و دژهای ساروی بزرگ

زوزن را در ا ندک زمانی تصرف کنند (دفتری:5747 ،

و کوچک را با عنوان « قالع حدود قومس تا

747؛ همو.)771-771 :5749 ،

شاهرود کنونی که ذکر آنها در کتب تاریخی یا

اشاره شد که اسماعیلیان با مطالعه و با برنامه -

جغرافیایی نیامده» دسته بندی کرده است (ستوده،

ای مشخص هر کدام از نواحی الموت و قهستان

 . )511 -597 :5791پیتر ویلی فصلی از کتاب آشیانة

را متصرف شدند که این نواحی ورای ویژگیهای

عقاب را به «قلعه های کوهستانی قومس»

مشترکی که میان آنها وجود داشت ،هر کدام واجد

اختصاص داده است .او نیز دژ گردکوه ،قلعه های

شرایط مختص به خود بودند .از همین رو ،هدف

سارو ،قلعة سربازان ،قلعة منصورکوه و قلعة

پژوهش حاضر این است که در ابتدا ویژگیهای

فیروزکوه را بررسی کرده ،البته منوچهر ستوده

خاص ناحیة قومس را ارزیابی کند و سپس نقش

قلعه های دماوند و فیروزکوه را در بخشی جداگانه

آن را در اقتدار بخشی به دولت اسماعیلیة نزاری

بررسی کرده است .ویلی اشاره می کند که مطلعین

ایران مورد مطالعه قرار دهد .در این مقاله

محلی چهار قلعة دیگر نیز در حوالی قلعة سربازان

گردآوری اطالعات از منابع تاریخی با روش

و منصورکوه به آنها معرفی کردهاند که او و

تحلیلی استنتاجی صورت گرفته و حاصل با تکیه

گروهش وقت دیدن آنها را نداشتهاند (ویلی:5745 ،

بر داده های بررسی میدانی باستانشناختی قلعه های

 « .)774-791اسماعیلیه در قومس» عنوان مقالة

اسماعیلیة قومس ،کامل شده است.

عظیم حمزئیان در فصلنامة فرنگ قومس است.
وی در این مقاله مهمترین وقایع زمان حاکمیت

 .2پیشینة پژوهش

اسماعیلیه در قومس را مورد بررسی قرار داده و از

پژوهشگران ،و در رأس آنها منوچهر ستوده و پیتر

تسلط اسماعیلیان بر قلعه های منصورکوه و

ویلی ، 5در راستای پژوهش های خود در مورد

گردکوه و احتمال تصرف دژ مهرین (مهرنگار)

قلعه های اسماعیلیة ایران ،به قلعه های قومس نیز

توسط آنان یاد کرده است (حمزئیان.)45-31 :5734 ،

توجه کردهاند .ستوده در کتاب « قالع اسماعیلیه در

حسن شادپور در مقالهای با عنوان «قومس و

رشته کوه های البرز» را به این ایالت گسترش داده

اسماعیلیان» حضور اسماعیلیان در قومس را بر

و بخشی از کتاب خود با عنوان «قالع قومس تا

اساس اطالعات تاریخی مورد بررسی قرار داده و

حدود شاهرود کنونی» را به این امر اختصاص داده

در راستای اطالعات متون ،تأکید او نیز بر قلعة

است .ستوده قلعة مشهور گردکوه ،قلعه مهرین

گردکوه است و اشارتی نیز به قلعه های مهره بُن
(احتماالً مهرین یا مهرنگار) و منصورکوه دارد

1. Peter Willey

(شادپور . )578-554 :5781 ،الهه اشرفی در پایاننامة
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کارشناسی ارشد خود با عنوان « بررسی تحوالت

گرگان و طبرستان هم از طریق دره های میانکوهی

اسماعیلیه در قومس» حضور اسماعیلیان در قومس

و گذرگاه های طبیعی و راه هایی که از میان آنها

و تأثیر و تأثرات آنها در این ناحیه را بررسی کرده

عبور می کرد با این ناحیه و شاهراه در ارتباط بوده-

است (اشرفی .)5741 ،کاوشهای باستانشناختی در

اند .همین امر در دوره های مختلف اسالمی سبب

دژهای اسماعیلیة قومس و یا در اطراف آنها ،بسیار

جلب توجه حکومت های مختلف به این ناحیه

کم شمار بوده ،اما از پژوهش های صورت گرفته،

بوده است؛ به عنوان مثال بیهقی اشاره می کند:

نجاتبخشی

قومس با مرکزیت دامغان ،میان خاک خراسان و

علی اکبر مرادان در پای دژ مهرین (مهرنگار)

رى واقع شده و از طرفى هم متصل به خاک

دامغان اشاره کرد (مرادان : 5788 ،گزارش منتشر نشده،

گرگان و در حقیقت سرحد مشترک سه دولت

مرکز اسناد میراث فرهنگی استان سمنان).

سامانى و دیلمى و زیارى است و به سبب موقع

می توان به عملیات گمانهزنی و

جغرافیایی براى هر یک از این سه دولت ،مرکزى
 .3دالیل اهمیت قومس

مهم محسوب میشود (بیهقی .)759 :5715 ،وجود

اهمیت قومس به شرایط ویژة جغرافیایی ،سیاسی،

ارتفاعات در شمال این راه بستر مناسبی برای

اقتص ادی ،اجتماعی و فرهنگی این ناحیه بازمی -

ساخت قلعههای کوهستانی به وجود آورده بود .از

گردد که در ادامة این نوشتار بحث و بررسی

دیرباز این قلعه ها در مکان های مناسبی ساخته

می شود.

شده بودند و تعدادی از آنها به صورت مستقیم در

محدودة ایالت قومس را ،با کمی اغماض،

رابطه با این راه و یا شاخه های فرعی آن شکل

می توان با محدودة استان سمنان امروزی یکی

گرفته بودند .وجود این قلعه ها امنیت شاهراه

دانست .از نظر جغرافیایی ،قومس در میان دو

اشاره شده و شاخه ها فرعی آن را تأمین می کرد و

عارضة طبیعی ،یعنی امتداد شرقیِ کوه های البرز در

تسل ط بر این راه ها برای کسانی میسر بود که

شمال و کویر مرکزی در جنوب قرار گرفته است.

قلعه ها را در تصرف خود داشتند .شواهد تاریخی

در نتیجه باریکهای با جهت شرقی ـ غربی در میان

نیز گویای این امر است ،به گونه ای که در اوایل

این دو مانع طبیعی وجود دارد که شرایط زیستی

دوران اسالمی که پیشروی مسلمانان برای فتح

مساعد برای زندگی انسان در آن فراهم است.

سرزمین های شرقی سرزمین کنونی ایران ادامه

شهرهای مهم این ناحیه هم ،از دیرباز ،در همین

داشت ،بسیاری از لشکرکشی ها از ناحیة کرمان و

قسمت شکل گرفته اند .این راهروی طبیعی شرق و

س یستان به سمت خراسان صورت می گرفت؛ چرا

غرب این ناحیه را از کوتاه ترین و مناسبترین

که سرزمین های شمالی در گیالن و طبرستان و

مسیر به هم وصل می کند و شاهراه تجاری و

گرگان هنوز یا فتح نشده بودند یا به طور کامل

مواصالتی که خراسان و سرزمین های شرق دور را

گشوده نشده بودند .چنان که در قرنهای نخستین

به ناحیة جبال و سرزمین های غربی وصل می کرد

این راه که از قزوین ،رى و دامغان

نیز از میان همین راهروی طبیعی میگذشت.

اسالمی
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مى گذشت به دلیل تاخت و تازهاى دیلمیان و

اسماعیلیان ،به صورت بارزتری قابل ارزیابی است

دیگر کوه نشینان البرز و نواحى کرانهاى دریاى

که در ادامة مقاله به آن پرداخته می شود.

مازندران ناامن و خطرناک بوده است .ناامنی آن

مسلم است که گرفتن قلعه های مهم ،در نواحی

به اندازه ای بوده که سپاهیان مسلمان برای رفتن

مختلف ،در راستای استراتژی تازة نزاریان به

به خراسان حاضر به پیمودن راه طوالنیتر کرمان و

پیشوایی حسن صباح بود .این استراتژی نو،

سیستان بودهاند (باسورث .)19 :5739 ،بر اساس

پیشروی گام به گام و سنگر به سنگر و قلعه به

گزارش طبری ،قتیبه بن مسلم نخستین کسى بود

قلعه بود که با آگاهی حسن صباح از شرایط

که از راه «قومس» (یعنى دامغان) به خراسان رفت

حکومت سلجوقی که بر اساس نظام اقطاعی و به

(طبری.)7558 /1 :5731 ،

صورت حکومتهای کوچکتر محلی اداره می شد

تسلط بر این شاهراه حیاتی برای کسانی مقدور

(لمتون ، )559-557 :5741 ،پیش گرفته شد .نقطه

بود که بر ارتفاعات شمالی آن مسلط بودند و

عطف روی آوردن به این رویکرد ،سفر حسن

قلعه های آن را در تصرف خود داشتند .سابقة این

صباح به مصر بود .زیرا وی پس از بازگشت از

امر را در کشمکش میان زیاریان و دیلمیان نیز

مصر خط مشی متفاوتی از دربار فاطمیان در پیش

می توان دید ،آنجا که قابوس برای رهانیدن قومس

گرفت که به زودی به استقالل نهضت او منجر

از سیطرة دیلمیان تالش می کند تا قلعه های آن را

شد .داعیان ایرانی قبل از حسن در چارچوب

تصرف نماید (بیهقی .)755 :5715 ،یکی از هدفهای

سیاستها و برنامه های خلیفة فاطمی گام بر می -

اسماعیلیان در ناحیة قومس تسلط بر این شریان

داشتند .اما سفر سه سالة حسن صباح به مصر و

حیاتی بود .بنابراین ،تصرف قلعه های آن اولین گام

آگاهی وی نسبت به وضعیت خالفت فاطمی سبب

در راه رسیدن به این هدف بود که خود در

قطع امید او نسبت به خواست و توان کمک

راستای استراتژی حسن صباح پس از قیام علنی

فاطمیان به اسماعیلیان ایران در برابر سلجوقیان

وی و تصرف الموت بود .سرانجام اسماعیلیان با

شد .بنابراین ،پس از بازگشت از مصر ،حسن

دست یافتن به قلعة مستحکم و پراهمیت گردکوه

صباح استراتژی متفاوتی را در پیش گرفت و با

توانستند گام بلندی در این راه بردارند.

سفر به مناطق مختلف ایران عالوه بر تبلیغ کیش

بر اساس گزارش بیهقی ،یکی از منابع کسب

اسماعیلی به مطالعه و ارزیابی موقعیت و وضعیت

درآمد برای حاکمان قومس گرفتن عوارض از

سلجوقیان در آن مناطق پرداخت .وی بر پایة

کاروان هایی بود که از این ناحیه عبور می کردند

همین مطالعات به این نتیجه رسید که منطقه

(همان . )759 :بنابراین ،نزاریان عمالً با تسلط بر

رودبار الموت برای استقرار پایگاه عملیاتی

قلعه های قومس حاکمیت بر شاهراه مورد اشاره را

اسماعیلیان مناسب ترین مکان است ،شرایطی که

نیز به دست آوردند .این امر در سال های بعد ،و

سبب شده بود پیش از آن علویان آن را مامن

پس از بسته شدن پیمان صلح میان سنجر و

خویش قرار دهند (دفتری . )783 :5747 ،البته در
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طول این مدت مدید ،دعوت اسماعیلی فراز و

است ،پس از بازگشت از مصر ،در طول سفر خود

نشیب های تعیین کننده ای را از سر گذراند،

چند ماهی را در فریم و شهریارکوه گذراند و پس

چنان که این اتفاقات نیز در سوق دادن اسماعیلیان

از فعالیت سه ساله در دامغان ،گرگان و چناشک

به سمت قیام علنی وتصرف قلعه ها بیتأثیر نبوده

دوباره به شهریارکوه رفت و جماعتی از داعیان را

است .در تأیید این مدعا می توان به دعوت

به اندجرود و سایر آبادی های الموت فرستاد تا

اسماعیلی در کرمان اشاره کرد که به موفقیت

مردم را دعوت کنند (رشیدالدین فضلاهلل.)85 :5747 ،

بزرگی هم رسید .بهاءالدوله ایرانشاه حاکم

با دقت به شهرهایی که حسن صباح در طول

سلجوقی کرمان دعوت اسماعیلیان را پذیرفت ،اما

اقامت خود در دامغان به آنها سفر کرده ،می توان

علمای سنی کرمان حکم بر الحاد و زندقه او صادر

دریافت که این شهرها و مناطق در سرحدات

کردند ،خون او را مباح شمردند ،مردم را علیه او

شمالی قومس و در مرز میان این ایالت با گرگان و

شوراندند و در نهایت وی را به قتل رساندند

طبرستان قرار داشته اند .از این رو ،شاید بتوان

(محمد بن ابراهیم 77-74 :5797 ،؛ ناصرالدین منشی

گفت عالوه بر آنچه گفته شد ،یکی از دالیل

کرمانی 53 :5717؛ ابن اثیر.)741-741 /77 :5735 ،

حضور و فعالیت اسماعیلیان در این ناحیه ،وجود

حسن صباح نقشة تصرف قلعة الموت را از

حکومت های مستقل و نیمه مستقل در این نواحی

پایگاه خود در دامغان عملیاتی کرد .بنابراین،

بوده که چندان با دولت مرکزی (سلجوقیان) و

چندان بی راه نیست اگر قومس را نخستی ن پایگاه

خلیفة عباسی هم سو نبودند .از این رو ،همسودی

عملیاتی اسماعیلیه نزاری بدانیم .او پس از

اسماعیلیان با آنان و نیز برخورداری از هدف

بازگشت از مصر به مدت طوالنی در دامغان و

مشترک آنها را به یکدیگر نزدیک می کرد .در واقع

نواحی اطراف آن فعالیت داشت .عالوه بر شرایط

هم اسماعیلیان و هم ساکنان بعضی از نواحی

مساعد دامغان ،برای فعالیت های وی در امر

طبرستان و گرگان ،اگر چه دوست و هم پیمان

دعوت ،می توان احتمال داد که یکی از دالیل

نبودند اما دشمن مشترکی در مقابل خود میدیدند.

توقف طوالنی او یافتن راهی برای تصرف قلعة

گروهی از این حکومت ها ،مانند قارن وندیان ،از

ک لیدی گردکوه بوده است؛ اما به نظر میرسد دژ

پیش از اسالم در منطقه حاضر و حاکم بودند و

گردکوه با استراتژی معمول اسماعیلیان ،نفوذ

گروهی دیگر ،مانند علویان ،پس از ورود اسالم

پنهانی به داخل قلعه در لباس مبدل و یا شبیخون،

به ایران شکل گرفتند و شرایط ویژة جغرافیای

که بعدها در تصرف قلعة الموت و لَمِسر (لمبسر)

منطقه بستر الزم را برای فعالیت های مستقل آنها

می بینیم ،قابل تصرف نبود .در نتیجه ،او در ابتدا

فراهم آورد .البته ن باید چنین انگاشت که

طرح تصرف قلعة الموت را ریخت و به اجرا

اسماعیلیان همواره با این همسایگان خود همپیمان

درآورد .به دلیل فعالیت های سری حسن صباح،

بودند و در صلح به سر می بردند ،بلکه موارد

جزئیات زیادی از محل استقرار و نحوة فعالیت

زیادی از کشمکش و ستیز نیز در میان آنها می توان

وی در این بازة زمانی در دست نیست ،اما دانسته

سید محمد سید یزدی و دیگران :نقش قومس در دولت اسماعیلیة نزاری ایران 071
سراغ گرفت (ابن اسفندیار،41 ،83 ،89 ،35 ،71 :5711 ،

گردکوه بر فراز آن شکل گرفته ،به اندازهای است

 597و  . )...حسن صباح پیش از رفتن به الموت

که در هوای صاف ،از فاصلة  79کیلومتری ،نیز

سفرهای دیگری نیز به گرگان ،طرز ،سوحد و

قابل مشاهده است .دامنة پرشیبِ کوه به یک

چناشک داشت و پس از اطمینان از وضعیت

دیوارة سنگی عمودی منتهی می شود که همانند

الموت ،خود بدانجا رفت (جوینی- 547 /7 :5781 ،

کمربندی کوه را دور می زند و هیچ راه نفوذ و

 547؛ رشیدالدین فضلاهلل . )85 :5747 ،البته شایان ذکر

دسترسی برای صعودک نندگان باقی نمی گذارد مگر

است که ،در اواخر سدة سوم و اوایل سدة چهارم

در جبهة شرقی که تنها ورودی قلعه قرار دارد و

هجری ،گردکوه به دست یکی از داعیان اسماعیلی،

بیشترین استحکامات قلعه نیز در همین قسمت

به نا م عبدالملک کوکبی ،به عنوان پایگاه دعوت

متمرکز شده است .این کوه منفرد و سخت که

برگزیده شده بود .بنابراین ،سابقة فعالیت

قلعة گردکوه بر دامنه ها و بر فراز آن ساخته شده،

اسماعیلیان در قومس به حدود دو قرن پیش از

برای محاصره کنندگان به سختی قابل دسترس و

دورة الموت میرسد (همو . )57 :5783 ،با توجه به

برای قلعهنشینان ب ه آسانی قابل دفاع بوده است.

مواردی که بحث شد ،فعالیت طوالنی مدت حسن

شواهد تاریخی نیز از این مدعا پشتیبانی می کند،

در دامغان و نیز طراحی و اجرای نقشة تصرف

زیرا گردکوه تنها قلعة اسماعیلیه بود که هرگز به

الموت از همین پایگاه ،می توان گفت قومس در

دست مغوالن فتح نشد بلکه خود قلعهنشینان

واقع نخستین پایگاه عملیاتی نزاریان بوده است.

چندین سال پس از سقوط الموت تسلیم شدند

با یک بررسی کلی می توان دریافت ،اسماعیلیان

(جوزجانی . )581 /7 :5717 ،اسماعیلیان برای تصرف

برای نفوذ بیشتر در ناحیة قومس نیاز به پایگاهی

این قلعة مه م از الگوی رایج خود برای تصرف

داشتند که با مرکز قرار دادن آن اهداف خود را در

دژها ،یعنی شبیخون یا نفوذ پنهانی به داخل قلعه

این ناحیه پیش برند .مطالعة باستانشناختی

در لباس مبدل ،پیروی نکردند؛ شاید به این دلیل

قلعه های اسماعیلیة قومس که توسط نگارنده انجام

که آن طرح ها برای تصرف این قلعه عملیاتی نبود.

گرفت ،نشان داد که قلعة گردکوه بهترین و

بنابراین ،برای دستیابی به آن راه دیگری برگزیدند

مناسب ترین گزینه برای این منظور بود .قلعة

و گردکوه به خواست رئیس مظفر از کارگزاران

گردکوه در پانزده کیلومتری شمالغربی دامغان،

سلجوقی به او واگذار شد و او در زمان مناسب

مرکز ایالت قومس ،قرار داشت و از این جهت

وابستگی خود به اسماعیلیان را آشکار ساخت

تسلط اسماعیلیان بر این قلعه می توانست مقدمة

(رشیدالدین فضلاهلل . )49 -47 :5747 ،نزاریان در

تسلط آنها بر مرکز ناحیه و در ادامه بر کل ناحیه

 984ق ،با بهره گیری از اختالفات داخلی میان

باشد؛ چنانچه در روزگار خوارزمشاهیان این اتفاق

سلجوقیان ،با فراغ بال بیشتری به فعالیت پرداختند

افتاد و اسماعیلیان دامغان را تصرف کردند (نسوی،

و توانستند عالوه بر دژ گردکوه ،در نزدیکی

558 :5779؛ لویس . )575 :5735 ،بزرگی کوهی که دژ

دامغان ،چندین قلعة دیگر را نیز در ایالت قومس
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به دست آورند (دفتری.)741- 741 :5747 ،

مسلط شوند .به عنوان مثال می توان به سالهای

بسیاری از جنبش ها (شیعی و غیرشیعی) در

نخست حکومت عالءالدین محمد اشاره کرد که

دورة اسالمی هجرت پیامبر اسالم را از مکه به

در این سال ها زمینة مساعدی برای گسترش نفوذ

مدینه الگوی خویش قرار دادند و برای خود

اسماعیلیان

دولت

دارالهجره ای به عنوان پایگاه و مرکز فرماندهی در

خوارزمشاهیان ،بر اثر حملة مغوالن ،از هم گسسته

نظر می گرفتند و از آنجا اهداف خود را پیریزی و

و قدرت آنان رو به افول بود .اسماعیلیان از این

پی گیری می کردند (هاجسن597 :5747 ،؛ دفتری،

وضعیت نهایت استفاده را بردند و شهر دامغان را

 . )997 :5747نزاریان نیز همین رویکرد را دنبال

تصرف کردند و در صدد تسخیر ری برآمدند ،اما

کردند ،با این تفاوت عمده که آنان به جای یک

جالل الدین خوارزمشاه در  154ق دستور قتل عام

مرکز ،پایگاه های زیادی که در واقع همان

داعیان اسماعیلی ری را داد و از بروز این امر

قلعه هایی بود که متصرف می شدند ،در نقاط

جلوگیری کرد (نسوی18 :5779 ،؛ لویس)575 :5735 ،؛

مختلف به وجود آوردند (رشیدالدین فضلاهلل:5747 ،

و در  171ق هم سلطان جالل الدین اسماعیلیان را

 . )81-89تعدد این مراکز سبب ایجاد یک جامعة

به دلیل اشغال دامغان وادار به مصالحه و پرداخت

پیوسته و واحد می شد .اگر یکی از آنها به دست

خراج کرد (نسوی558 :5779 ،؛ لویس.)575 :5735 ،

فراهم

آمد.

شیرازة

دشمن می افتاد ،ساکنان آن در قلعة دیگری پناه

از طرف دیگر ،پس از مرگ ملکشاه تمرکز و

می گرفتند .در این شبکه ،هر قلعهای همزمان هم

انسجام دولت سلجوقی کم و کمتر شد .نظام

کاربرد دفاعی داشت ،هم مکان امنی برای

اقطاعی سلجوقیان سبب شد که حکومتهای به

ساکنانش پدید می آورد و هم به عنوان پایگاهی

نسبت مستقل محلی پدید آید .خود این وضعیت

برای حمله به نواحی اطراف به کار میرفت .طولی

خود به خود رویکرد اسماعیلیان را تقویت می کرد

نکشید که جنبش نزاری الگو و شکل نهایی خود

که همان رویکرد نظامی غیر متمرکز بود .بنابراین،

را پیدا کرد .ویژگی بارز این طرح هماهنگی

استراتژی اسماعیلیان به دست آوردن مجموعهای

غیرمتمرکز بود و با توجه به شرایط دورة سلجوقی

از قلعه ها در نقاط مختلف بود که آنها را پایگاه

بسیار کارآمد بود (هاجسن599-597 :5747 ،؛ دفتری،

قیامهای متعدد هم زمان قرار دهند و دولت

.)997 :5747

سلجوقی را از درون تضعیف کنند و در نهایت

نزاریان به پشتوانة پایگاه های خود در مناطق

فرو پاشند .در کنار این رویکرد ،اسماعیلیان از

مختلف ،برای شکست سلجوقیان و گرفتن

حربة فداییان برای از میان برداشتن افراد شاخص

حکومت از آنان همواره مترصد فرصت بودند و

دشمن بهره می بردند .این افراد از میان مردان

به دلیل داشتن پایگاه های نظامی متعدد با محوریت

لشکری یا کشوری انتخاب می شدند که یا اقدامی

قلعه ها ،در صورت به وجود آمدن شرایط مطلوب،

علیه اسماعیلیان و قلعه های آنان کرده بودند یا به

می توانستند در اندک زمانی بر نواحی وسیعی

گونهای تهدید ی برای موفقیت دعوت نزاری به

سید محمد سید یزدی و دیگران :نقش قومس در دولت اسماعیلیة نزاری ایران 077

قومس نقش خزانة دولت اسماعیلیة ایران را

شمار میرفتند (دفتری.)991-999 :5747 ،
روند فتح و تصرف قلعه ها در نواحی مختلف

دست کم در سال های آغازین فعالیت آنها داشته و

نشانگر تمایل استراتژیک اسماعیلیان برای

این امر به اهمیت و اعتبار آن در نزد اسماعیلیان

گسترش قلمروشان است .یعنی آنها با هدف

میافزوده است.

دستیابی به قدرت بیشتر سعی کردند در مناطق

عالوه بر موارد پیش گفته ،در عصر سلطان محمد

بیشتری از قلمرو سلجوقیان نفوذ کنند و مناطق

سلجوقی ،به هنگام محاصرة نزاریان در ناحیة

بیشتری را زیر سلطه خود در آورند .در نتیجه یک

رودبار الموت ،بسیاری از آنان زن و فرزندان خود

سال پس از گرفتن منطقة رودبار الموت ،قهستان

را به دیگر نواحی و قلعه ها فرستادند .حسن صباح

را به قلمروشان منضم کردند و چند سال بعد

نیز زن و دخترانش را به قلعة گردکوه نزد رئیس

قومس را .اما قومسِ اسماعیلیان به مرکزیت

مظفر فرستاد (همان . )44-48 :این نشانگر اطمینان

گردکوه حتی پیش از فتح الموت نقش مهمی در

اسماعیلیان از استحکام و امنیت باالی قلعة

شکل گیری دولت اسماعیلیة نزاری داشته ،به عنوان

گردکوه و آسایش و راحتی نسبی آن برای

مثال زمانی که حسن صباح الموت را تصرف کرد،

ساکنانش است .از ادامة نامة حسن به رئیس مظفر

 7999دینار طال ،بهای قلعه را بر عهدة رئیس

نکتة بسیار مهم دیگری استنباط می شود؛ او به

مظفر حکمران گردکوه نوشت (رشیدالدین فضلاهلل،

رئیس مظفر می نویسد ،زن و دخترانش را نزد وی

 . )49 ، 87 :5747پس از آنکه امیرداد حبشی ،مخدوم

می فرستد تا در امان باشند و روزگار را با نخ ریسی

رئیس مظفر ،قلعة گردکوه را از برکیارق

برای دعوت نزاری سپری کنند (جوینی/7 :5781 ،

درخواست نمود و آن را به رئیس مظفر واگذارد،

 755- 759؛ رشیدالدین فضلاهلل . )44-48 :5747 ،از این

او ثروت خود و پس از مرگ امیرداد حبشی،

اشاره می توان به وجه دیگری از قلعة گردکوه پی

ثروت وی را به گردکوه منتقل ساخت .رئیس

برد که فقط یک قلعه و پایگاه صرف نظامی نبوده

صرف

بلکه فعالیت های اقتصادی نیز در آن صورت

استحکام بخشی گردکوه و باقی را در قلعه ذخیره

می گرفته است .عالوه بر ویژگی های طبیعی قلعه و

کرد و ظرف مدت چهل سالی که از جانب حسن

محیط اطراف آن ،وسعت زیاد این قلعه نسبت به

صباح بر قلعه حکم راند ،خدمات بسیار زیادی به

بسیاری از قلعه های دیگر اسماعیلیه و نیز تنوع

نزاریان کرد ،به شکلی که دعوت نزاری با حمایت -

زیاد مواد فرهنگی پراکنده در محدودة آن ،در

های او رونق بسیاری گرفت (همان.)49-47 :

مقایسه با سایر قلعه ها ،و در نگاهی کالنتر ،با

خراجی که از کاروان هایی که از این ناحیه می -

آنچه از قلعه ها انتظار می رود ،شاید بتوان در

گذشتند را نیز باید بر موارد قبل افزود .همانطور

کارکرد چندگانة آن در دولت اسماعیلیه جستجو

که پیش تر اشاره شد این خراج در محل قلعة

نمود .وسعت این قلعه به اندازهای است که

گردکوه دریافت می شد .از این رو ،می توان گفت

می توانسته جمعیت زیادی را در خود جای دهد.

مظفر

بخشی

از

این

ثروت

را
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به عنوان نمونه می توان به پناه بردن مردم دامغان

منطقه ،نقطة آغاز تسلط بر کل منطقه یا دستکم

به این قلعه ،پس از حملة سپاهیان سلطان سنجر و

محور اتصال پایگاه های پیرامون باشد .تک

سلطان محمد به دامغان ،اشاره کرد (ابن اثیر:5735 ،

قلعه های پراکنده در نواحی مختلف را می توان به

789- 734 /77؛ هاجسن.)557 :5747 ،

تخته سنگ هایی تشبیه کرد که در عرض یک

ایالت قومس در میان دو مرکز مهم رودبار

رودخانه قرار داده شده اند و عبور از رودخانه را

الموت و قهستان قرار داشت و از این رو اهمیت

ممکن می سازند؛ در صورتی که نواحی اطراف

بسیار زیادی برا ی نزاریان داشت .با نگاهی به

قلعه ها نیز دعوت اسماعیلیه را میپذیرفتند این

تصویر ( )5می توان به این ویژگی پی برد.

قلعه ها را می توان در نقش پایه های پلی بر روی
رودخانه در نظر گرفت .پیتر ویلی رشته قلعه های
اسماعیلی را به رشته های عصبی در بدن تشبیه
نموده که وظیفة انتقال پیام را ب ر عهده دارند .در
این صورت قلعه ها را می توان نورونهای عصبی
در نظر گرفت .اما به اعتقاد نگارنده قلعه های
اسماعیلی نقش بسیار پیچیدهتر و گستردهتری از
جمله :ارتباط بهتر و ساده تر با یکدیگر ،رد و بدل

تصویر  . 5موقعیت مراکز مهم اسماعیلی بر روی نقشه ایران

کردن پیک ها ،فرستادن قوای کمکی ،پشتیبانی از

(نقشه پایه از :فرنود)47 :5749 ،؛ حلقه ها به ترتیب از راست به

یکدیگر ،احساس ت علق و دلگرمی افراد جامعه و

چپ :قهستان (خراسان جنوبی) ،قومس (سمنان) ،رودبار الموت
(قزوین و البرز)

گذشته از ویژگی هایی که پیش تر بحث شد ـ و
شاید بی راه نباشد که از ویژگی ذاتی این ناحیه
برشمریم ـ این جنبه را می توان ویژگی اکتسابی
این ناحیه برای دولت اسماعیلیة نزاری ایران ،به
سبب قرارگیری میان دو مرکز مهم آنها دانست.
زیرا نفوذ در این ناحیه و تسلط بر آن به معنی
یکپارچه سازی قلمرو اصلی اسماعیلیان ،از رودبار
الموت تا قهستان ،بود .اسماعیلیان با به دست
آوردن قلعه ها ،نفوذ خود را در آن مناطق آغاز
می کردند .وجود حتی یک قلعه در یک ناحیه به
معنی وجود یک پایگاه و یک ایستگاه بود که،
بسته به شرایط ،می توانست برای اسماعیلیان

مواردی از این دست در دولت اسماعیلیة نزاری
ایفا می کردند و انتقال پیام تنها یکی از آنهاست.
ماهیت دولت اسماعیلیة نزاری یک دولت کوچک -
تر در دل یک دولت بزرگتر و قدرتمندتر بود که
از تمام توان خود برای محدود کردن و نابود کردن
آنها بهره می برد .بنابراین ،یکپارچه بودن این قلمرو
از هر نظر به شکل قابل توجه ای بر قدرت آنان
می افزود و قومس به خوبی این زنجیره را کامل
می کرد.
 .4نقش قومس در اقتداربخشی به دولت نزاری
ایران
قومس به سبب ویژگیهای پیشگفته ،برای

سید محمد سید یزدی و دیگران :نقش قومس در دولت اسماعیلیة نزاری ایران 071

حکومتها و دولت های مختلف دارای اهمیت بود

در پایتخت خود ،اصفه ان نیز به مدت دوازده سال

و تمام آنها سعی داشتند تا این ناحیه را به قلمرو

تجربه کرده بودند (دفتری .)993 :5747 ،اعطای این

خود منضم کنند .نزاریان به رهبری حسن صباح

امتیازات به نزاریان به حدی زیاد و غیرعادی بود

نیز با وقوف بر اهمیت قومس ،از همان آغاز قیام

که فقهای سنی سنجر را به دوستی با ایشان متهم

علنی خود و حتی پیش از آن در صدد بسط نفوذ

کردند (رشیدالدین فضلاهلل.)48 :5747 ،

خود در این ناحیه با تکیه بر تصرف قلعه های مهم

نفوذ اسماعیلیان در ناحیة قومس ،به پشتوانة

و استراتژیک آن بودند و همان طور که اشاره شد

قلعه هایی که در دست آنها بود ،به اندازهای بود که

این مهم ابتدا با به دست آوردن قلعة گردکوه

در برهه هایی نقش تأثیرگذار آنها در کشمکش

صورت گرفت.

قدرت میان سلجوقیان قابل توجه است .در جنگی

اسماعیلیان پس از گردکوه قلعه های مهرین

که میان سلطان سنجر و برکیارق در 947ق و در

(مهرنگار) و منصورکوه را در نزدیکی گردکوه و

نزدیکی گردکوه در گرفت ،پنج هزار اسماعیلی که

مسلط بر راهی که از دامغان به سمت چشمه علی

از قهستان و جاهای دیگر آمده بودند ،به رهبری

و طبرستان می رفت ،متصرف شدند .در نتیجة

رئیس مظفر به طرف داری از برکیارق و امیرداد

تسلط بر راه های اشاره شده ،آنها از همة

حبشی برخاستند .در این جنگ امیرداد حبشی

گذرندگان از این جاده ها می توانستند باج بگیرند و

مخدوم رئیس مظفر کشته شد و پیروزی از آن

یا در صورت لزوم برای آنها مزاحمتهایی ایجاد

لشگر سنجر گردید (همان . )49 :اما حضور تعداد

نمایند .این امر پس از واقعة مشهور تهدید سلطان

قابل توجهی سپاهی اسماعیلی که به طرف داری از

سنجر به ترور که به بسته شدن پیمان صلح میان

یک سلطان سلجوقی ،علیه دیگری وارد نبرد

سنجر و اسماعیلیان منجر شد ،به صورت بارزتری

شدند ،رویداد قابل تأمل و مهمی است .این مطلب

خود را نشان می دهد؛ به گونه ای که سلطان سنجر

نشانگر حضور اسماعیلیان ،به عنوان یک اجتماع

به ایشان اجازه داده بود از کاروان ها و مسافرانی

ممتاز و مشخص ،با نیرو و امکانات نسبتاً معین

که از شاهراه جنوب گردکوه می گذشتند ،باج

است که می توانسته در رویدادهای سیاسی و

بستانند (جوینی 759-757 /7 :5781 ،؛ رشیدالدین فضل -

نظامی ،در راستای تأثیرگذاری و تغییر در ساختارِ

اهلل48 :5747 ،؛ مستوفی . )158 :5719 ،البته شبانکاره ای

قدرتِ سلجوقیان ،آن هم در باالترین سطح یعنی

اشاره می کند ،تمامی راه ها ر ا در اختیار نزاریان

پادشاهی ،نقش مؤثری داشته باشد .حضور مؤثر

نهادند که تا دورة بزرگ امید هم این روند ادامه

نزاریان در چنین رویدادهایی نیازمند ابزار و

داشته است (شبانکارهای .)574 /7 :5785 ،این

امکانات مشخصی بود و قلعه های اسماعیلیه و

موقعیت از طرفی به نحو چشم گیری بر قدرت

مناطق زیر نفوذ آنان امکانات الزم برای فعالیت و

اسماعیلیان می افزود و از طرف دیگر ضربة بزرگی

نقش آفرینی مؤثر آنان فراهم می کرد.

به خزانة سلجوقیان می زد؛ موضوعی که سلجوقیان

از سوی دیگر تصرف قلعه ها در نقاط مختلف
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و بسط و گسترش نفو ذ در ناحیة قومس سبب شد

قهستان پراکنده بوده است .البته نمی توان این آمار

تا نزاریان نظم و یکپارچگی بیشتری را به قلمرو

را کامالً دقیق دانست ،هرچند اصل ادعای

خود ببخشند .اگر به دو ناحیة رودبار الموت و

جوزجانی مبنی بر تعداد زیاد قلعه های ناحیة

قهستان با قلعه ها و شهرها و دیه هایی که زیر نفوذ

قهستان ،به دلیل شرایط ویژة آن ناحیه ،تا اندازة

آنان بود ،بر روی نقشه (تصویر  )5توجه کنیم،

زیادی پذیرفتنی و البته قابل بررسی است؛ امری

به خوبی اهمیت قومس و قلعه های آن در پیوستن

که پژوهشهای باستان شناختی و تاریخی سالهای

و اتصال ای ن دو ناحیه و تشکیل یک قلمرو بزرگتر

اخیر نیز آن را تاحدود زیادی تأیید می نماید .به

و یکپارچه نمایان می گردد .یکپارچگی و وسعت

عنوان مثال محمد فاروق فرقانی فهرستی شامل 99

قلمرو ،عالوه بر اینکه به طور مستقیم تأثیر مثبتی بر

قلعه را قلعه های اسماعیلی قهستان برشمرده است

قدرت اسماعیلیان داشت ،بر اهمیت آنان در نگاه

(فرقانی . )789-734 :5785 ،از طرف دیگر ،دانسته

دشمن اصلی شان ،سلجوقیان ،می افزود به طوری

است که پس از تسلیم شدن خورشاه ،بیش از

که در بسیاری از موارد مجبور به مصالحه و معامله

چهل قلعه در ناحیة رودبار بنا بر طرح هوالکو و

با آنان بودند .البته نباید بهره گیری از حربة فداییان

درخو است و در واقع واداشتن خورشاه به تسلیم

را از سوی اسماعیلیان نادیده گرفت که خود به

آنها ،تسلیم مغوالن شدند (رشیدالدین فضلاهلل:5747 ،

صورت مستقیم از میزان جمعیت که با گسترش

)511- 519؛ در نتیجه می بینیم که تعداد قلعه های

قلمرو به وضوح بر آن افزوده می شد ،متأثر بود .در

ناحیة رودبار به تنهایی از تعداد کل قلعه های مورد

تأیید این گفته ،می توان به حوادث پس از مرگ

ادعای جوزجانی در کوه های عراق بیشتر بوده

سلطان محمد سلجوقی اشاره کرد؛ سلطان سنجر

است .این در حالی است که باید قلعه های نواحی

فرستاده ای را ،به طلب صلح ،به الموت فرستاد و

طارم ،رودبار قصران و قومس را نیز بر این تعداد

عهد و پیمان صلح از نو جاری شد و نزاریان پس

افزود .بنابراین ،می توان نتیجه گرفت که مجموع

از پشت سر گذاشتن دورة سخت محاصره ،قدرت

قلعه های نزاری از آنچه که جوزجانی ادعا کرده

و نفوذشان بسی بیشتر شد و بر والیت عراق،

بیشتر بوده است.

آذربایجان ،خراسان ،مازندران ،رستم دار ،رستاق،

مطالعات منوچهر ستوده و پیتر ویلی در ناحیة

سیجان ،گرجستان و گیالن تسلط یافتند (همان:

قومس ،تعدادی از قلعه های اسماعیلیه در این

.)591 - 599

ناحیه را به ما شناسانده است (ستوده- 597 :5791 ،

جوزجانی گزارش میدهد:

511؛ ویلی)774-791 :5745 ،؛ اما به نظر میرسید

در بالد ملحدستان صد و پنج باره قلعه است،

تعداد قلعه های اسماعیلیه در این ناحیه می بایست

هفتاد قلعه در بالد قهستان ،و سى و پنج باره

بیش از آن چیزی که تاکنون عنوان شده ،باشد .در

قلعه در کوه های عراق که آن را الموت گویند

واقع رویکرد اسماعیلیان ،پس از قیام علنی حسن

(جوزجانی.)581 /7 :5717 ،

صباح و تصرف قلعة الموت و سپس سایر قلعه ها

یعنی بخش عمدة قلعه های اسماعیلیه در
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در ناحیة رودبار الموت و پس از یک سال تکرار

ارتفاعات شمالی و با فاصله از کویر مرکزی در

همین رویه به شکلی بارزتر در ناحیة قهستان ،این

جنوب ،ش کل گرفته بودند ،به یکدیگر وصل

فرضیه را قویتر می کرد .فرضیة تعدد و پراکندگی

می کرده است .شاخه های فرعی این راه در جهت

بیشتر قلعه ها ،پس از انجام مطالعات میدانی

شمال از میان دره های میان کوهی ،قومس را با

باستان شناختی نگارنده در ناحیة قومس تقویت

همسایگان شمالی یعنی گرگان و طبرستان مرتبط

شد .به شکلی که در بررسی انجا م گرفته در سال

می کرده و راه کویر ارتباط آن را با همسایگان

 ، 5741شمار این قلعه ها از عدد بیست فراتر رفت

جنوبی یعنی اصفهان و یزد میسر می ساخته است.

(تصاویر  . )1 -7دژهای اسماعیلیه از غربیترین

از طرف دیگر ،ارتفاعات شمالی این ناحیه بستر

مرزهای قومس (استان سمنان کنونی) تا جنوب

مناسبی برای ساخت قلعه ها بود .دژهای ساخته

شرقی آن پراکنده اند .بر پایة مقایسه های معماری و

شده بر روی این ارتفاعات نیز عمدتا در رابطة

تشابه دورة زمانی بر اساس مقایسة یافته های

مستقیم با شاهراه مورد اشاره و یا شاخه های فرعی

سطحی و نیز تمایل است راتژیک نزاریان به پیشروی

آن قرار داشتند .همة این شرایط و ویژگیها ،در

قدم به قدم و بهره گیری از تاکتیک فتح و تصرف

دوره های مختلف سبب جلب توجه دولتها و

قلعه ها به عنوان کلید نفوذ در یک ناحیه ،می توان

حکومتهای گوناگون به ناحیة قومس می شده و

گفت احتماال این قلعه ها نیز در دورهای مورد

اسماعیلیان نیز از این قاعده مستثنی نبودند .در

استفادة نزاریان قرار گرفته اند .با توجه به

نتیجه آنها پس از تصرف رودبار الموت و قهستان

گستردگی مطالب پیرامون قلعه های اسماعیلیة

به فکر تصرف قومس افتادند .قلعة مهم و

قومس ،پرداخ تن به این موضوع و شرح قلعه ها و

استراتژیک گردکوه کلید این ناحیه محسوب

دالیلی که انتساب آنها به اسماعیلیان را قوی

می شد و نزاریان با آگاهی کامل از این موضوع آن

می سازد ،به فرصت دیگری موکول میگردد.

را به دست آورد ند .این دژ مستحکم و
تسخیرناپذیر پس از اقدامات عمرانی رئیس مظفر،

 .5نتیجهگیری

از یاوران برجستة نزاریان ،برای دشمنان آنها

ایالت قومس (استان سمنان کنونی) به سبب قرار

دستنایافتنی تر شد و چنانچه می دانیم آخرین

گرفتن در میان دو عارضة طبیعی کوه های البرزِ

قلعه ای بود که تسلیم مغوالن شد .اسماعیلیان با

شرقی در شمال و کویر مرکزی در جنوب،

پایگاه قرار دادن قلعة گردکوه ،دژهای دیگری را

وضعیت ویژه ای از نظر جغرافیایی داشته است.

در ناحیة قومس ت صرف کردند و عالوه بر شاهراه

ویژگی دیگر این ناحیه گذر شاهراه ارتباطی و

حیاتی میان شرق و غرب ،بر شاخه های فرعی

تجاری خراسان از قلب آن بوده است .این شاهراه

متصل به آن نیز حاکم شدند .آنها با تسلط بر

رشتة اتصال شرق و غرب قومس به یکدیگر بوده

راه ها ،کنترل عبور و مرور را به دست گرفتند و با

و شهرهای این ناحیه را که در دامنه های جنوبی

گرفتن باج و خراج از کاروانیان ،از طرفی اقتصاد

011

پژوهشنامه تاریخهای محلی ایران ،سال ششم ،شماره دوم ،پیاپی 01

خود را تقویت کردند و از سوی دیگر به اقتصاد
سلجوقیان ضربة بزرگی وارد ساختند.
افزون بر موارد پیش گفته ،باید دو مورد حیاتیِ
دیگر را نیز مد نظر قرار داد .نخست توجه به
همسایه های شمالی این ناحیه یعنی گرگان و
طبرستان ،زیرا دیرتر پذیرای اسالم شدند و حتی
پس از اسالم آوردن هم حکومت های مستقل و
نیمه مستقل محلی در آن نواحی وجود داشت.

تصویر  -7نمای عمومی دژ گردکوه (عکس از نگارنده)

مورد اخیر زمینة مساعد و پیشینة الزم را برای
تبلیغ عقاید دیگرگون و مخالف با حکومت
مرکزی ،فراهم می کرد و می توان گفت یکی از
دالیل اقامت سه سالة حسن صباح در دامغان و
نواحی پیرامون آن ،همین ویژگی بوده است .مورد
دیگر ،قرار گرفتن این ناحیه در م یان دو مرکز مهم
اسماعیلیان ،رودبار الموت و قهستان ،بود که بر

تصویر  -7نمای عمومی دژ مهرین (مهرنگار) (عکس از نگارنده)

اهمیت آن به ویژه در نزد نزاریان میافزود.
بررسی شرایط ویژة قومس و شواهد مختلف
تاریخی و باستان شناختی ما را بیش از پیش به این
نتیجه می رساند که این ناحیه را به سبب حضور
طوالنی مدت اسماعیلیان ،گست رة وسیع قلمرو آنان
بر اساس قلعه هایی که در تصرف داشتند ،و نقش
تأثیرگذار آن در نهضت اسماعیلیه ،می توان سومین
مرکز مهم نزاریان ایران برشمرد .چرا که این ناحیه
از آغازین روزهای دعوت نزاری به سرکردگی
حسن صباح نقش بسیار مهم و حیاتی در دولت
اسماعیلیه نزاری ایران ایفا می کرد و پس از
فروپاشی دولت آنان آخرین سنگری بود که تسلیم
مغوالن شد.

تصویر  -9نمای عمومی دژ منصورکوه (عکس از نگارنده)
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