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 شانیهادخترها و داستان قلعه ؛دختری درون قلعه است

 
  * 1 پدرام جم

 
 (87/8/8931پذیرش:  82/82/8937)دریافت: 

  چكيده
اصلی  های ایران قلعه دختر نام دارند. دربارة دالیل انتخاب این نام دو نظرشماری از قلعه

ها چنین دلیل سختیِ دسترسی و ناممکن بودن تصرف آنبیان شده است. نخست اینکه به
ای دور به اختصاص این اماکن در گذشته دهندةند، دیگر اینکه این نام نشانانامیده شده

دلیل تمایل ایرانیان معاصر به بازشناختن ایزدی باستانی همچون اناهیتاست. نظر اخیر به
تانی در آثار و بناهای تاریخی، محبوبیت نسبتاً زیادی یافته و به نوبة خود، مضامین باس

های زنانة زرتشتیان و مسلمانان های مقدس، همچون زیارتگاهشناسایی منشأ برخی از مکان
کند و نشان تأثیر قرار داده است. این مقاله اعتبار تاریخی این دو نظر را ارزیابی میرا تحت

ها و یا دین باستانی ایران گذاری، به دشواررس بودن ادعاشدة آن قلعهامدهد که این نمی
پردازی عامة ها محصول خیالگذاری این قلعهدهد که نامارتباطی ندارد. این مقاله نشان می

ها، مایة مشترک آنبهره برده و بُن های عامیانهها و روایتمردم بوده و از گنجینة قصه
دخترها  گذاری قلعهنام های عامیانه که باهایی از قصهاست. گونهحضور دختری در قلعه 

 اند.در این بررسی معرفی شده اند،بودهدر ارتباط 
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 قدمه. م1
های ارند یا با نامی به همین معنا در زباننام د« قلعه دختر»های ایران شماری از قلعه

در آذربایجان. تعداد دقیق قلعه « قیز قاالسی»شوند؛ مانند رایج در ایران شناخته می
ها تحقیقی صورت نگرفته است. به جز ها معلوم نیست و دربارة پراکندگی آندختر

آباد، بیشتر شماری همچون قلعه دختر میانه و قلعه دختر تنگاب فیروزموارد انگشت
کم به چهل مورد از این . در مجموع، دستشده نیستنددخترها چندان شناختهقلعه
بسیار بیش از این بوده که یا  هاآنها در منابع مکتوب اشاره شده، اما احتماالً تعداد قلعه

 به فراموشی سپرده شده است. هاآننامی به میان نیامده و یا نام  هاآندر جایی از 
خترها منحصر به ایران نیستند. در افغانستان، آسیای مرکزی، قفقاز، آسیای قلعه د

هایی به همین هایی با نامهای دورتر تا اروپا )نک بعد( قلعهصغیر و حتی در سرزمین
، دو نظر اندهیده شدنام چنین که چرا قلعه دخترهای ایراندربارة اینتوان یافت. معنا می

ناپذیر بودن فرضی آن تر، دشواررس بودن یا تصرفیماصلی بیان شده است. نظر قد
داند. آنجا که ابوالفضل گذاری میها را به قیاس با باکرگی دختران دلیل این نامقلعه

یعنی  ،العذراء نام بود ةاین قلعه را از هندوستان قلع» :گویدبیهقی دربارة قلعة هانسی می
چنین معنایی از آن نام در  .«بود ستدندوشیزه که به هیچ روزگار کس آن را نتوانسته 

اهلل قلعة خاتون گرجستان نیز که بنا به وصف فضل (.595: 8911)بیهقی،  ذهن دارد
ست که در عقد ازدواج تسخیر ا ایعذاری آن قلعه را عفت به مرتبه»روزبهان خنجی 

هیچ کفوی از ملوک درنیامده، و بکر حصارش چون بکره حصار از افتضاض توب 
، شاهد دیگری برای چنین تعبیری است «وب همواره مصون و محصون بودهمضر

نام دختر را عموماً برای همة  . این ادعای جیمز موریه که(286: 8912)خنجی اصفهانی، 
توان یافت، انعکاسی از همان موقعیت طبیعی خود نفوذناپذیرند می سببجاهایی که به

 . (Morier, 1818: 310)تعبیر است 
حاضر، محمدابراهیم باستانی پاریزی نظر دیگری را دربارة قلعه دخترها  در عصر

مطرح کرد. بنا به نظر او، قلعه دخترها یادگاری از معابد اناهیتا/اناهید، ایزدبانوی آب در 
ها به آن ایزدبانو اشاره دارد. نظر باستانی در نام این قلعه« دختر»و لفظ  اندایران باستان

ایرانی، چه در میان دانشگاهیان و چه مردم عادی، مقبولیت فراوان پاریزی در جامعة 
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های مقدس زرتشتیان و مسلمانان که یافت. این نظر، برای بررسی پیشینة بعضی مکان
با اناهیتا  هاآنشود و برای اثبات ارتباط میان دیده نمی هاآندر نام « دختر»لزوماً جزء 

ها به دوران پیش از اسالم ی برای انتساب این قلعهمورد استناد قرار گرفت و گهگاه دلیل
–Boyce, 1989: 1003؛ Boyce, 1967: 36؛ 212، 939-932: 8951)نک: زمانی، دانسته شد 

1005.) 
ای برای دلیل پردازد و توضیح تازهبه بررسی اعتبار این دو نظر میمقالة حاضر 

 نیمقاله ا نی. اکندیطرح مم هیهمسا یهانیسرزم و رانیا یدخترها قلعه یگذارمنا
 یهاچند گونه از داستان تیبا محبوب دخترها، قلعه یگذارنامکه  کندیرا مطرح م هیفرض
 .است ارتباط دردر قلعه  یحضور دختر یاصل ةیمابا بن انهیعام
 
 قلعه دختر؛ قلعة نگشوده یا نيایشگاه اناهيد؟. 2

اما  ؛ها وجود نداردبسیاری از این قلعهاگرچه اسناد و مدارک تاریخی کافی برای مطالعة 
به جا مانده، نکتة بسیار مهمی را آشکار  هاآنهمان اندک شواهدی که از زمان رونق 

نبوده و این نام بعدها و « قلعه دختر»ها نام اولیة هیچ یک از این قلعه تردیدبیکند. می
در روزگار متأخر یکی داده شده است. برای نمونه اگرچه  هاآنبه  دنپس از متروک ش

تر هیچ یک اما در منابع تاریخی کهن ؛های کرمان با نام قلعه دختر شناخته شدهاز قلعه
های این شهر چنین نامی نداشته است. همچنین منسوب شدن برخی آثار از قلعه

تاریخی همچون پل و باغ )باغ دختران/ قیزالر باغی( یا بعضی عوارض جغرافیایی 
ها توجه به یک گذاری این قلعهدهد که انگیزة نامختر، نشان میهمچون کتل به د

ها و قیاس آن با ویژگیِ دختر نبوده، وگرنه پل که بنا به ویژگی ذاتی در این مکان
شود. به عالوه، خالف مفروض این نظر، کاربردش دشواررس نیست نباید چنین نامیده 

یر نیستند. برای مثال، قیز قاالسیِ خوی ناپذقلعه دخترها لزوماً دور از دسترس یا تصرف
های اطراف ندارد. در مقابل، که ارتفاع زیادی از زمیناست ای بنا شده بر فراز تپه

)برای مثال  اندهای ایران نیز که در طول تاریخ به دشواررس بودن شهرهشماری از قلعه
توجه دیگر آنکه در  ، قلعه دختر نام ندارند. نکتة قابلقلعة قهقهه، قلعة گردکوه...(

های رایج در ایران( مواردی قلعة دیگری با نام قلعة پسر )یا نامی به همین معنا در زبان
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تر و قلعة دختر هست که قلعة دختر نسبت به آن دیگری لزوماً مرتفعرو یا مجاور روبه
 تر نیست.دشواررس

ستوار است: قلعه دخترها نظر دوم، یعنی ارتباط قلعه دخترها و اناهیتا، بر این دالیل ا
اغلب مربوط به قبل از اسالم و  هاآنالعبور قرار دارند؛ بنای همه در نقاط صعب

خصوص عهد ساسانی است؛ جنبة تقدس و عبادتی دارند؛ قالع دفاعی معتبری به
آن هم به این دلیل که  اندشدها اغلب بر بلندی ساخته میاند؛ و اینکه معابد اناهیتبوده

 . این نظر،(292، 291: 8922)باستانی پاریزی، آید هر اناهیتا، از بلندای کوهساران میآب، مظ
سارها، های ناگزیر که چرا اغلب دیگر مظاهر آشکار اناهیتا همچون چشمهاین پرسش به

اند و اینکه چرا آثار نامیده نشده« دختر»یافته با لفظ هایی ترکیبرودها و کاریزها به اسم
دهد. به عالوه، خالف مدعای تبط با آب چنین نامی ندارند، پاسخی نمیو عوارض مر

 هاآندخترها جنبة تقدس ندارند )اما نک چهل دختران( و کاربرد  باستانی پاریزی، قلعه
های دیگر نیست. شاهدی هم وجود ندارد که نشان دهد معابد اناهید بر متفاوت از قلعه

ساخته شده باشند. بسیاری از ایزدان و حتی شاهان  هاکوهساران و در دژها و قلعهفراز 
ها پیوند دارند و پیوند آنان حتی بسی ای ایران کهن به نحوی با کوهو پهلوانان افسانه

آشکارتر از ارتباط مفروض میان اناهیتا و کوهساران است. ایراد دیگر نظر باستانی 
توان نفوذی برای دین کهن هایی که نمیو سرزمین هاپاریزی این است که در فرهنگ

به همان معنی لفظی قلعه دختر یا معنایی نزدیک  هاییمتصور شد، قلعه هاآنایرانی در 
در انگلستان  Maiden Castleتوان یافت. مثالً بیش از بیست محل با اسم به آن می

ر هایی به این معنا دهایی با نامو مکان (Coates, 2006: 13–19) توان سراغ گرفتمی
اگرچه بعضی از قلعه  (.idem, 23–24)اروپا، غرب آسیا و شمال آفریقا کم نیستند 

تر از دورة ساسانی کهن هاآناند و چه بسا زمان بنیاد دخترها در اعصار کهن بنا شده
اما ظاهراً تنها دلیل  ؛الذکر که از دورة اورارتوهاست(باشد )همچون قیز قاالسی سابق

و  هاآننامیده شدن « قلعه دختر»دیگر به دورة ساسانی، همان  هایانتساب بعضی قلعه
رو یا در تر ذکر شد، روبهکه پیشبه عالوه، چنانفرض یکی بودن دختر و اناهید است. 

، همچون قلعه دختر فیروزآباد، قلعه دختر بیشاپور و قلعه هامجاورت برخی از این قلعه
ام قلعه پسر )قلعه کر( وجود داشت که هر دختر رباط سفید )خراسان( قلعة دیگری با ن
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دست خود نظارت داشتند. دو بخشی از سیستم استحکاماتی بودند که بر تنگة پایین
)باستانی پاریزی، باستانی پاریزی این قلعه پسرها را هم بازماندة معابد تیشتر دانسته است 

مه شد، برای قلعه پسرها . اما دالیلی که برای رد انتساب قلعه دخترها اقا(222-225: 8922
 هایهایی که با قلعهتوان ذکر کرد. این را هم نباید از نظر دور داشت که مکانهم می

دست قلعه دختر ها نیستند. مثالً در پاییناند، محدود به قلعهدختر در ارتباط دانسته شده
دم، محل بنا به قول مرشد و خانه خوانده میای بود که درویشرباط سفید چهارطاقی

 سوختسکونت جوان عاشقی بود که در عشق آتشین دختر ساکن در قلعه می
(Bellew, 1874: 354). 

 
 های عاميانهقلعه دخترها و داستان. 3

 کنجکـاو  کـه  یگذاری قلعه دخترها چندان دشوار نیسـت. بازدیدکننـدگان  یافتن دلیل نام
 یاهقصـ  از ییهاهگون اند،شده ایجو محل یاهال از را دخترها قلعه ةیتسم وجه و اندبوده
محبـوس   اصلی آن، ماجرای دختری سـاکن/  مایةاند که بنشنیده هاآن زبان از را انهیعام

سفر آقا و خـانم دیوالفـوا   در حوالی میانه هم 8118درویشی که در سال در قلعه است. 
 گفت:  هاآنبه  دربارة قلعه دختر میانه شد،

گـون و  لعـل  یسروقد و ماهرخ با لبـان  یکوطبع،ن ی،یباروداشت ز یدختر پادشاهی
. مانسـت یمـ  یببـه آواز عنـدل   یشو صدا خرامیدیکه مانند تذرو م یمینس یگردن

خـانم از  شـاهزاده  یزبود. نـاگز  یبفرربا و دلو جانبخش او هوش ینعطرآگ یباییز
در پنهـان کنـد. پـس     ییشهرآشوب خود را در کنج تنها یباییکناره گرفت تا ز یادن
 یراهراه و کوره یچبنا کرد که ه یاقلعه سازد،یم یانهکه عقاب آش ییکوه، جا یغست
شجاعت آن را داشت که از آن  یبه آن وجود نداشت. و کدام بشر فان یدنرس یبرا

 یوسف یهشب یباییکه در ز یچوپان یصعود کند؟ اما روز یرناپذشکست یهاصخره
ـ گله یجرئت داد که در پو به خود  یدخانم را دبود، شاهزاده تنـد   یبشـ  ةاش روان

 خـاکی  کـرة  یـن کـه شـکوهش در ا   یـدم د یاکوه شـود و آواز سـر دهـد: فرشـته    
نخواهم کـرد،   یانب یانرا نزد آدم اندوهمشد.  چشمانم گاهقبله او قامت. همتاستبی

 اگـر . باشـند  هـایم رنـج  شـریک  که گذاشت خواهم میان در کسانی با را دردم بلکه
! چرا تفاوتیبی تو اما گریستند؛می من با شنیدند،می مرا حسرت آهِ یوحش کبوتران
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. شـد مـی  حاضر قلعه یینچوپان هر روز در پا کنی؟یعاشق دردمند رحم نم ینبه ا
به او نداشت. اما با گوش سپردن به آواز چوپان که مانند  یابتدا توجه خانمشاهزاده

مانع از  و کرد طغیان رودخانه اینکه تا. .. شد نرمدلش  کمداود خوش بود، کم ةنغم
 پلـی  داد فرمان خانمهکوه دلدارش شد. شاهزاد یآمدن و آواز خواندن چوپان در پا

 :Dieulafoy, 1887) دارد نـام  دختر پل که بسازند هویداست، دره میان در که را

72–75.) 

فوا آن را به قلم گویا درویش ادامة قصة پل را به مادام دیوالفوا نگفته یا خانم دیوال
اما بروگش که بیست سال پیش از آن از پل دختر میانه بازدید کرده بود،  ؛نیاورده است

 خانم برای کاستن از زحمتِ چوپان قصه را با نقل این نکته که پس از آنکه شاهزاده
کند اوزن ساخت، عشق چوپان به دختر فروکش کرد، تکمیل میپلی بر روی قزل

(Brugsch, 1862: 184 ؛Massé, 1938: 2/378.)  حتی پیش از او، شاهزاده محمود میرزا
قاجار، با صراحت بیشتر، داستان یکسانی را دربارة پل دخترِ جایدر )رود کشکان، 

 م( نقل کرده است: 8127هجری ) 8222لرستان( در سال 
 تسیاز مزه و خنده ن یچون خال دارند، یتیحکا هم خود شیپ در لرستان الوار اما

 رودخانه طرف آن و بود یدختر رودخانه طرف نیدر که ندیگو. کنمیم انیب
 داشت سرّ دختر با پسر. خبر عشق سوز از و داشت پسر آن به دل دخترک. یپسر

به آن طرف دختر رفته،  گذشته، رودخانه نیا از نوبت چهل یشب هر در. یمحبت و
 نیتمک هزار با نیمیس در به نوبت چهل یشب هر در مستمر. گشتیبسته برم یطرف

غافل از  برد، خود کشتزار به آب یرنگ به خواست بود؛ افزون اشتها را دختر. زدیم
 رسد یخشک به آب زحمتی بپل را گذاشته که  نیا یرنگ بر آب است. بنا کهآن

بار نتوانست  کیاز  شیب گذشت، پل از پسر شد، تمام معهود پل چون. بارش
پل را خراب  ،بر پل زده یبود؛ لگد نیآن آب ا تیاصکرد. معلوم شد که خ یکار

  (.21 ،رزای)محمود مکرده که خواص آب به جا باشد 
که ادموندز نیز یادآور شده، این تیپ قصه در نواحی غرب و شمال غرب ایران چنان

 8.(Edmonds, 1934: 190–191) رواج داشته است

عه دخترها نبود. مادام دیوالفوا در داستان قلعه دختر میانه تنها قصة رایج دربارة قل
کند که روایتی محلی نقل می داستانیجای دیگری در مورد قلعه دختر تنگاب فیروزآباد 

 از حکایت زال و رودابه است: 
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 جوان دختر شکار هنگام در یروز ،یرانیا یهاقهرمان همة داستان ،پدر رستم زال،
 خانمشاهزاده. دید یابرج قلعه یبر باال بود، هاردهرا که رشک ماه شب چ ییبایز

و دلباختة او  دی. زال را دبود یزندان قلعه آندر  نبود، کابل شاه دختر جز یکس که
 تیوضع نیا ستند،یدور به هم نگر از یطوالن مدت عاشق دو آنکه از پسشد. 

 آتش فرونشاندن یبرا یالهیوس یوجوو به جست افتندی کنواختیرا  ینافالطو
بر شدن به نزد  یسودا توانستیعشق زال نم یهابدون بال اما. آمدندبر خود عشق

 آب که ستیگریم چنان شیهاتالش همة از دیناام زال. باشد داشته رااش معشوقه
به ذهن دختر خطور  یاچارة هوشمندانه آنکه تا گرفت یفزون او اشک از بارانیجو

برج انداخت و  یآن را به پا ییخرما یهاحلقهرا گشود و  بلندش سوانیگ اوکرد. 
که او را  یبلند یوارهاینردبان شاعرانه از د نیا یاریبه عاشق خود اجازه داد تا به 

 (.Dieulafoy, 1887: 479–480)باال رود  بود، کرده خود یزندان

دهد که داستان را باورنکردنی و نامهذب یافته مادام دیوالفوا نشان می آمیزبیان استهزا
اینکه معروف به قلعه دختر »یرازی هم که دربارة نام آن قلعه گفته است. فرصت ش

ها گردیده از مستحدثات است. دهاقین و صحرانشینان و اهالی دهات از این اسم
های و داستان هاناماین قبیل نگاه مشابهی به  ،(829ق: 8982)فرصت شیرازی، « گذارندمی

از نواحی غربی افغانستان  م8139در سال  کلنل یِیت که داشته است. رایج در میان مردم
کند که قلعه دختر اسفزار )افغانستان( را به زال گذشت نیز به روایتی محلی اشاره میمی

 (.Yate, 1900: 15–16) کردمربوط می
کنند: ای دیگر را روایت میدربارة قلعه دختر بامیان )افغانستان( مردم محل قصه

اما در تصرف آن توفیقی نیافت.  ؛لغله( را شهربندان کردسپاه چنگیزخان شهر بامیان )غ
الدین منکبرنی( عاشق سرداری مغول شد و راز دختر نازپرورد حاکم شهر )جالل

مقاومت طوالنی شهر را فاش کرد. با بستن مجرای آبرسانی، ساکنان شهر وادار به تسلیم 
ندند و کاروان مغول به راه شدند. دختر به دست مغوالن افتاد. او را در محمل پر قو نشا

افتاد. بعد از مسافتی آه و نالة دختر برخاست. علت را جویا شدند. دختر گفت پر کاهی 
در میان پر قو موجب رنجش او شده است. چنگیزخان گفت این دختر که در خانة 

دهد، به پدر خود خیانت پدری در میان پر قو بزرگ شده است و پر کاهی او را آزار می
به ما هم خیانت خواهد کرد. سزاوار است سنگسار شود. سپاه مغول او را  کرد،
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کوه قلعه دشتستان )بوشهر( هم قصة مشابهی  2.(95-92: 8992)کهزاد،  ردباران کسنگ
قلعه  به دشمن که هنگامی .داشت زیبا دختری دارد: اینجا مقرّ فرمانروایی شاهی بود که

 پیام به او و باخت دشمن فرمانده به شاه دل خترد. ماند عاجز آن گشودن از کرد،حمله 
 این ازای در یابد. دختر دست قلعه آب چاه به کوه کمرکش در داالنی با حفر که داد

قلعه در اثر  و کند داالنی دشمن فرمانده. شد قلعه فاتح با ازدواج خواهان خدمت،
 شاه دختر شگیپیخیانت از اما فرمانده دوراندیش که ؛شد تسلیم تشنگی و آبیبی

 ببندند و در اسبی به را دختر داد دستور و زد باز سر او با ازدواج از بود، بیمناک
این روایت محلی حتی وجه تسمیة روستاها و نواحی اطراف  .بکشند خاک بر کوهستان

 خون. گویندمی گیسکان که به آن افتاد جایی در او بلند دهد: گیسآن قلعه را شرح می
 نامیده نارستان که افتاد جایی در او سینة گویند.می خون خت که به آنری جایی در او

قصة مشابهی دربارة قلعة  .نام دارد کلمه که افتاد ایگوشه به نیز او پای و قلم شودمی
مهرنگار دامغان روایت شده است. در اینجا مهر فرماندة سپاه مغول، و نگار دختر پادشاه 

گذاری نواحی های تن دختر وجه نام؛ حتی پارهقلعه است. باقی قصه همان است
 9پیرامون قلعه شده است.

در هر سه قصة فوق، دختر ساکن در قلعه شخصیت محوری است و داستان حول 
چرخد. قصة نخست که دربارة قلعه دختر میانه نقل شده، در نواحی ماجراهای او می

ها یا ها، پلای منشأ نام قلعههایی از آن برشمال غرب و غرب ایران رواج دارد و گونه
شود. در کردستان دربارة منشأ نام گوردخمة قیزقاپان و گوردخمة بناهای دیگر نقل می

کنند: پسر و دختر )کردی: کور و کچ( که در نزدیکی هم قرار دارند، این قصه را نقل می
ن سوی رود کرد و دلباختة شاهزاده خانمی بود که آای زندگی میدر کور و کچ شاهزاده

رفت. شاهزاده تابن در قیزقاپان سکونت داشت. او هر شب به دیدار شاهزاده خانم می
اما هنگامی ؛ کند، پلی بر روی رود ساخت ترخانم برای اینکه آمدوشد شاهزاده را آسان

که نتیجة این کار عکس انتظار شاهزاده خانم شد، دستور داد پل را ویران کنند 
(191–Edmonds, 1934: 190.)2 

قصة دوم که دربارة قلعه دختر تنگاب فیروزآباد نقل شده، همان قصة آشنای زال و 
در این قصه دختر ساکن در قلعه گیسوان خود (. 215-8/816: 8939)فردوسی،  رودابه است
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مایة گیسو در بسیاری از بن 5کند.را وسیلة باال آمدن دلباختة خود از باروی قلعه می
شود. آشناترین صورت آن را اند، دیده میکه پس از آن ثبت شده های این قصهگونه

 تامپسونـ  بندی آرنهم( که در طبقه8182اند )برادران گریم با عنوان راپونزل ثبت کرده
 (.Aarne-Thompson, 1961: 101)گیرد قرار می 981ذیل تیپ شمارة 

ری از حکایتی قصة سوم که برای قلعه دختر بامیان نقل شده است، صورت دیگ
اند. شاه ساسانی، بنا به روایتی است که مورخان مسلمان برای فتح الحضر نقل کرده

؛ 62-68: 8328؛ ابن بلخی، 232-213: 8311؛ ثعالبی، 191-2/127: 8112-8118)طبری، شاپور اول 

 هینها؛ 23-21: 8361)دینوری، و بنا به روایت دیگر شاپور دوم  (69: 8981، مجمل التواریخ

الحضر را شهربندان کرد. دختر پادشاه الحضر از فراز باروی شهر  (222-229: 8975، األرب
وی، شهر را به شاپور تسلیم کرد.  ازدواج با شاپور را دید و دلباختة او شد و در ازای

هنگام دختر در اثر رنجش ناشی از برگ موردی پنهان در بستر به خواب نرفت. شب
های پیشین پدر برای د دختر به شگفت آمده بود، به نیکیحشاپور که از ظرافت بی

دخترش آگاهی یافت و به وفاداری دختر به خود بیمناک شد و او را به سزای خیانتش 
  6ت.اسالمی تردیدی نیس های نخستینرواج و محبوبیت این قصه در سده دررساند. 

داشت، گونة دیگری انتشار  هاآنهایی که در گذشته فرهنگ یونانی در در سرزمین
توان یافت که با نام برخی از بناها پیوند محبوس در قلعه را می از داستان دختر ساکن/

بینان از برچیده شدن یا، یا از طریق اخترشماران و طالعؤدارد: پادشاهی در خواب یا ر
شود. پادشاه برای برگرداندن تقدیر، دختر اش مطلع میسلطنت خود توسط فرزندزاده

ای هم اما گریزی از سرنوشت نیست. ظاهراً قصه ؛کندرا در قلعه/برجی زندانی می خود
شود که دخترش به دین تازه خواهد گروید و پادشاه برای که در آن به پادشاه اعالم می

کند )قصة سانتا باربارا(، از معاشرت دختر با اجتماع جلوگیری می ،ممانعت از این اتفاق
قصه است و به مناطقی اختصاص دارد که مسیحیت جای  صورت جدیدتری از همان

 تر را گرفته است.دین کهن
مایة دختر درون قلعه های بنترین نمونهاهمیت تیپ اخیر از آن جهت است که کهن

به همین قصه مربوط است. داستان استواگس، شاه ماد، و دخترش، مَندَنا، که در آن، شاه 
، با خوابی که خوابگزاران آن را فرمانروایی فرزند اش، کورشپیش از زاده شدن نواده
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کنند و شاه را به احضار دختر آبستنش به هگمتانه و زیر دخترش به جای او تعبیر می
اگرچه به صراحت به محل اقامت دختر  ،(2. 811. 8. ت)هروددارند نظر گرفتنش وامی

 7کند، اما احتماالً صورتی از همان داستان است.اشاره نمی

 
 دخترانچهل . 1

 چهل» با( چشمه غار، کوه،) ییایجغراف عوارض ایآثار )قلعه، برج(  از یگرید گروه نام
با سه گروه از  اند،موسوم نام نیا به که ییهاهقلعشده است.  بیترک« /دختراندختر
و  است کرده ریاس قلعه در که یدختران و کوهزاد کُک داستان. 8ها در ارتباطند: قصه
. قصة چهل 9. قصة ناپدید شدن یا خودکشی چهل دختر در قلعه؛ 2 مشابه آن؛ یهاقصه

پوشند و به شکار و جنگ ای سکونت دارند، لباس مردان میدختری که در قلعه
همراه با نوعی قداست  دو گروه اخیر هستند که ممکن است هایروند. تنها قلعهمی

 داشته باشند. وندی( پیزندخواهفر ،ییگشا)بخت یمردم یهانییآ یبا بعض باشند یا
کُک کوهزاد راهزنی بود که از نیاکان رستم باج  :کوهزاد کُک رِیاس دخترِ چهل قلعة

را  رستم قلعة اوستاند و زنان و دختران اعیان و بزرگان را در اسارت خود داشت. می
گشود، کُک را کشت و دختران را آزاد کرد. قلعة چهل دختران کوه خواجه سیستان 

(Sykes, 1902: 379 ) و قلعة کُک کوهزاد و قلعة چهل دختران فراه )افغانستان( همگی
سده پیش اند. داستان کک کوهزاد تا حدود نیمنام خود را از داستان کُک کوهزاد گرفته

: 8963)نک: انجوی شیرازی، در میان عامة مردم نواحی گوناگون ایران شناخته شده بود 

فشندک  ةقلعقصة مشابهی دربارة ارزنگ 1.(982-926، 9/51-58، 2/37-817، 8/811-219
ارژنگ دیو چهل دختر از چهل پادشاه را در این قلعه به »شود: روایت می (طالقان)

اسیری گرفته بود که بعدها به ازدواج همراهان رستم راضی شدند و در همان طالقان 
 (.83-81: 8928)پورکریم، « سکنی گزیدند

چهل دختر از  :برندیپناه م ی/غارکوه به و زندیگریم دشمنان برابر از که دختر چهل
به کوه/غار داخل و در آن برای همیشه پنهان  ریزند، در واپسین دم،گبرابر دشمن می

کنند. در قصة چهل شوند یا خود را از صخره یا چاهی در کوه به پایین پرتاب میمی
انداختند. در قصة کوه  کوه فراز در یچاه ندرودختر قائن )خراسان( دختران خود را به 
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چهل دختران درگز )ترکی: قیرخ قیز( کوه دهان باز کرد و دختران در آن پنهان شدند 
(Yate, 1900: 163.)  )(561-9/553: 8971)زند مقدم، قلعة چهل دختران نیکشهر )بلوچستان 

ی دارند. در روایت و غار چهل دختران شاه لورا )چرمهین ـ اصفهان( هم داستان مشابه
آوری اند، دخترانی که برای جمعه نقل کردهقلعدیگری که مردم فشندک دربارة ارزنگ

گرفتار ارژنگ دیو شدند. در آن هنگام به درگاه خدا  ،سبزی صحرایی به کوه رفته بودند
آه و زاری کردند و راه نجات خواستند تا زمین زیر پایشان شکافت و دختران در آن 

های ارزنگ را هم محل در پای خرابه« چل دختر کمر»فرورفتند. مردم فشندک صخرة 
ر قصة کوه چهل دختران اما د (.83-81: 8928)پورکریم،  دانندناپدید شدن آن دختران می

این  دهند.اُرُزگان )افغانستان(، دختران با پریدن از باالی کوه به زندگی خود پایان می
توان دید. پس از مرگ فرود، زنان دژ پیش از رسیدن میهم مایه را در داستان فرود بن

رود بر قدیم داستان ف (.57-9/56: 8939)فردوسی، ایرانیان خود را از بارة آن بر زمین زدند 
مایة خودکشی، صورت اما احتماالً بن ؛گذاردمایة خودکشی دختران صحه میبودن بن

 .مایة ناپدید شدن زنان/دختران استجدیدتر بن
 :روندیم شکار به و کنندیم تن به مردان لباس ند،یزیم یاقلعه در که دختر چهل

شاهزاده خانمی  .ل شده استقصة کامالً متفاوتی دربارة قلعة چهل دختر ایوانکی نق
پوشید و به جنگ و شکار زیست، لباس مردان میدوشیزة دیگر در آن می 93همراه با 

. این اشارة کوتاه، امکان تشخیص صورت کامل (Eastwick, 1864: 2/138) رفتمی
رایج در ایران و  های عامیانةای از داستاندر پاره همایبناین اما  ؛دهدداستان را نمی

شود. در داستان چهل دختر )حدیث االربعین الجاریه( های پیرامون آن دیده میرزمینس
 آمده( 828-815: 8356) کتاب الحکایات العجیبه و األخبار الغریبهای با نام که در مجموعه

شود که قهرمانان آن ای ایرانی )ملکا من ملوک فارس( نقل می، ماجراهای شاهزادهاست
های ایرانی دارند. در این حکایت، شاهزاده پس از رها شاه زنان، نام نیز همچون بهرام و

رسد، در چهل شب متوالی با یکایک شدن در بیابانی سوزان، به قلعة چهل دختر می
توان در حکایت مایه را میهمین بن 3کند.آمیزد و همگی آنان را آبستن میآنان درمی

قلندر  یک شاهزاده/بهر اینجا چهل دختر یکنیز یافت. اما د شبهزارویکقلندر سوم از 
در  (.Galland, 1806: 1/442–453)شوند را هر شب برای مدت یک سال پذیرا می
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 ,Seklemian)شود دیده می مایهحکایتی رایج در میان ارامنة آسیای صغیر هم این بن

سرزمین : دختری که از نامزد خود جدا افتاده بود، دوشیزگان حرم شاه (14–9 :1898
ای رسید که به ای در ساحل سرزمین ناشناختهدیگری را بر کشتی سوار کرد و به قلعه

چهل دزد تعلق داشت. دوشیزگان در آن قلعه چهل حجره با بسترهایی آراسته یافتند، از 
شب که چهل دزد از شبیخون به قلعة غذای آمادة آنجا خوردند و در بسترها خفتند. نیمه

های خود پذیرفتند. هنگامی که ختران با روی خوش آنان را در حجرهخود بازگشتند، د
دزدان سالح به کنار نهادند و به خواب رفتند، دختران شمشیر دزدان را به دست گرفتند 

هنگام لباس دزدان را به تن کردند، سالح آنان را و سر آنان را بریدند. دختران صبح
  81.(idem, 11–12)به سفر خود ادامه دادند  سوار شدند و هاآنهای برداشتند، بر اسب

ها ها، کوهها، قلعهها، کوشکها )برجبه جز موارد باال، شمار قابل توجهی از مکان
های رایج در میان مردم را بر خود دارند. قلعة دختر و...( حتی نام شخصیت زن قصه

که بر جدار کوهی در نوشیروان یا قلعة مهرنگار )درة خُلم، شمال افغانستان( و طاقی 
های رنگین بر دیوارة خود دارد و به نامِ نگار همان نزدیکی کنده شده است و نقش

شود، همگی نام خود را از قصة عاشقانة امیر حمزه و مهرنگار، دختر شناخته می
اند. امیر حمزه مهرنگار را بر باالی کوشک خود در باغ شاه نوشیروان انوشیروان، گرفته

محبوبیت این قصه  (.815-8/818: 8927، قصة حمزه)دام عشق او گرفتار شد دید و در 
بانی سبب شده است که تنها با یکسانی یک جزء از نام برخی جاها با نام مهرنگار، 

همگی )بدانند. بنای مهرپادین، مهریجرد و مهرجرد  نامهحمزه ها را مهرنگار داستانآن
: 8921؛ مستوفی بافقی، 93-91: 8916)کاتب یزدی، اند دهبه مهرنگار نسبت دا ( رادر ناحیة یزد

کوه  88اندام(،اندام )قصة بهرام و گلمیل آزاده )قصة بهرام و آزاده(، قصر گل (.712-715
های دیگری بلقیس )قصة سلیمان و بلقیس(، سرای همای )قصة همای چهرآزاد( نمونه

 ها هستند.ناماز این قبیل جای
 ـ های چهل دخترانهای دختر و قلعهم با قلعهها که به طور عاهآن گروه از قص اما

 شوند:های زیر را شامل میبدون ذکر اسم خاص در اجزای نام خود ـ در ارتباطند، تیپ
اش شود که نوة دختری وی باعث برچیده شدن حکمرانی. به پادشاه اعالم می8

 کند.برجی زندانی می در قلعه/شود. پادشاه برای برگرداندن تقدیر، دختر خود را می
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شود. دلدادگی درنهایت به وصال . دختر ساکن در قلعه، دلدادة مرد جوانی می2
اندازد و روزن برج به پایین می انجامد. دختر گیسوان خود را از فراز باروی قلعه/می

قلعه  /قصة قلعه دختر فیروزآباد دهد )قصة رودابه و زال؛ود راه میپسر را به جایگاه خ
 دختر اسفزار(.

ای که در محاصرة سپاه دشمن قرار دارد، دلباختة فرمانده قلعه . دخترِ پادشاهِ شهر/9
دهد. دختر در شود و به شرط ازدواج با او راه گشودن قلعه را نشان میسپاه دشمن می

رسد )قصة شاپور و دختر فاتح، به سزای خیانت خود می ةنهایت با دوراندیشی فرماند
 دشتستان(. / کوه قلعةالحضر؛ قصة قلعه دختر بامیان شاه

کنند. . دختری در این سوی رود و مرد جوان عاشقی در آن سوی رود زندگی می2
شب خود را به آن سوی رود  وصالِ یار شناکنان هر روز/ مرد جوان برای دیدارِ/

زدن بر پل خشک  اما گام؛ کندرساند. دختر برای راحتی پسر، پلی بر رودخانه بنا میمی
کند )قصة قلعه دختر میانه؛ گونة و ترک آب سرد رود، آتش عشق پسر را خاموش می

گذاری برخی بناها همچون پل )پل دختر، پل دختر و پسر( و بناهای مجاور اخیر، در نام
 آن همچون قلعه دخیل بوده است(.

دیو  ستان راهزن/ای در اسارت راهزن/دیوی هستند. پهلوان دا. چهل دختر در قلعه5
 کند.دختران را آزاد میکشد و را می
)اما عمدتاً کوه، چاه، غار( پناه  ایگریزند و به قلعه. چهل دختر از برابر دشمنان می6

دهد یا کند و دختران را در خود پناه میزمین دهان باز می برند. در آخرین دم کوه/می
 اندازند.می قلعه خود را به پایین دختران از باالی کوه/

در  و روندبه شکار و جنگ می کنند،بر تن می. چهل دختر که لباس شکار و رزم 7
 آمیزند.دزدان میقهرمان داستان/ای سکونت دارند. دختران با مرد قلعه

 
 . نتيجه1

گذشته و می هاآنها از زمان بنای زمانی صورت گرفته که مدت هاگذاری قلعه دخترنام
ها متروکه شده بودند. در آن زمان که این قلعهاست ای اتفاق افتاده چه بسا در دوره

های ها )و نیز برخی بناها و مکانپردازی مردم به کار آمده و این قلعهنیروی خیال



 8931 خرداد و تیر ،26، شمـارة 7 سال  ________________________فرهنگ و ادبیات عامه دوماهنامة

112 

که به گنجینة فرهنگ و ادبیات عامه  هایی قرار دادهجغرافیایی( را صحنة وقوع داستان
های دوران باستان ها و افسانهدرون قلعه به اسطوره مایة دختر. اگرچه بناندتعلق داشته

های متروکه به نام قلعه دختر )یا نامی به آن معنا( در گذاری قلعهگردد و امکان نامبازمی
آید که بیشتر قلعه دخترها در اما از شواهد تاریخی چنین برمی ؛دوران کهن منتفی نیست

ها در ادوار اخیر با متروکه شدن قلعه وضوعاند و این مچنین نامیده شدههای اخیر سده
های عامیانه به گیری از داستانگذاری با بهرهشود، نامکه دیده میارتباط نیست. چنانبی

ها و حتی عوارض جغرافیایی نیز از ها، مغارهها، گوردخمهها محدود نیست. پلقلعه
، همچون جوان هاهمان قصه اند و اسامی کسان دیگری ازگنجینة فرهنگ عامه بهره برده

اند. در مواردی نام گذاری جاها و بناهای دیگر به میان آمدهدلداده و مادر نیز در نام
 شود.ها دیده مینامهای عامیانه در جایهای قصهقهرمان

های ایران با لفظ دختر یا برابرهای ها و زبانبا اینکه شمار نام بناهایی که در گویش
ثبت شده، به نسبت اندک  هاآنهایی که دربارة ند کم نیست، تعداد قصهاآن ترکیب شده

ها پسند طبع اند. این قبیل قصهها را هم اغلب غیرایرانیان نقل کردهاست؛ همان
یافتند. شاهزاده محمود را دور از ذائقة ادبی خود می هاآننویسندگان قدیم ایران نبود و 

نبود و برای « خالی از مزه و خنده»ا چون در نظرش میرزا قصة لُران دربارة پل دختر ر
تفریح خوانندگان خود نقل کرد؛ و با این حال باید او را در نقل آن قصه یک استثنا 

دهاقین و »ه دختر فیروزآباد که دانست. این اظهار فرصت شیرازی دربارة نام قلع
آنکه خاستگاه این گذشته از  ،«گذارندها میصحرانشینان و اهالی دهات از این اسم

آموخته به فرهنگ عامه را نشان کند، نگرش خواص دانشرا مشخص می هاگذارینام
دهد. در عصر جدید نیز گشایش چندانی در این وضعیت پدید نیامده است. مضامین می

و مشمول  اندها با هنجارهای اخالقی عصر تجدد سازگار به نظر نیامدهبعضی از قصه
های . با تغییر شکل هویت جمعی و ظهور هویتاندموشی شدهحذف، سرکوب و فرا

ها را در خور شأن و اعتبار مردم جدید، حتی نویسندگان محلی نیز این داستان قومی
خاتون دست آخر آنکه با چاپ  .اندها روی برتافتهاند و از ثبت و نقل آندیار خود نیافته

بازشناسی مضامین فرهنگ و تمدن همراه با رشد گرایش به  8922در سال  هفت قلعه
ها در برابر روایت باستانی پاریزی، غیرعلمی ایران باستان در آثار تاریخی، این قبیل قصه
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و  قرن از رواج این نظراز نیماند. پس از گذشت بیش و مصداق توجیه عوام تلقی شده
شاید برای صه هایی از این قهای عامه، فرصت ثبت گونهروایات و قصهارج انگاشتن بی

 همیشه از میان رفته باشد.
 یهاداستان و هاآن. ندارند هاقلعه گرید به نسبت یازکنندهیمتما یژگیودخترها  قلعه

 یهاداستان وو مسلمانان(  انیزنانه )زرتشت یهاارتگاهیزاز  جدا دیبا را رامونشانیپ
ر درون قلعه انتشار مایة دختکه آشکار است بنچنان در نظر آورد. هاآن با مرتبط

توان در مایه را میهای مردمی با این بنهایی از قصهای دارد و تیپفرامنطقه
فرهنگی ایران یافت. دور از انتظار نیست تحقیقات  های بسیار دور از قلمرویسرزمین

ها در های دوردست را هم باید با همین قصهآینده نشان دهد که قلعه دخترهای سرزمین
 انست.ارتباط د

 هانوشتپی
نا، . ترجمة منصوره نظام مافی اتحادیه. تهران: بیتانسفرنامة اگوست بن(. 8952تان، اگوست )همچنین نک بن .8

 .77ص 

 Wirth, 1894های مشابه دیگر نک . برای نمونه2

 .222: 8912. مقایسه کنید با قصة مهر و نگار که از دامغان ثبت شده است در: وکیلیان، 9

 شود:یافت میهم ای یونانی ههرساند در اسطوراش میمایة عاشقی که هر شب با شنا خود را به معشوقهن. ب2
( Abydos( کاهنة معبد افرودیت بود. لئاندروس در ابودوس )Hero( عاشق هرو )Leandrosلئاندروس )

روپایی تنگه. در ساحل آسیایی تنگة داردانل سکونت داشت و هرو در برجی در سِستوس در ساحل ا
که لئاندروس راهش را بیابد، چراغی بر رساند و هرو برای آنلئاندروس هر شب با شنا خود را به هرو می

افروخت. طوفانِ یک شبِ زمستانی چراغ هرو را خاموش کرد. لئاندروس راهش را گم کرد و باالی برج می
دید، خود را از باالی برج به پایین انداخت جان لئاندروس را در دریا غرق شد. هرو که صبح فردا پیکر بی

(Musaeus, 1973: 344–420) این داستان برای برج دختر .(Kız Kulesi واقع در تنگة بوسفور بیان )
 شود.می

دهد و به جای گرفتن گیسوان او، کمند خود را به زال اجازة رنجه کردن رودابه را به خود نمی شاهنامه. اما در 5
 روداندازد و از باروی آن باال میکنگرة قلعه می

( Nisos( دخترِ نیسوس )Skyllaشود: سکوال )یمیافت  هم کهن ونانی یهااسطوره در انتکاریخ دختر ةیمابن. 6
شاه مگارا بود. مینوس، شاهِ کرت، مگارا را شهربندان کرد و در همان حین سکوال دلباختة وی شد. دختر طرّه 

ناپذیرش کرده بود، برید و در پی آن مینوس بر مگارا دست یافت. مینوس یبموی ارغوانی پدر را که آس
اندیشید دختری که به پدرش خیانت کرده است، به کس دیگر رحم نخواهد داشت. او را به سکان کشتی 

( شاه تافوس که Pterelaos( دخترِ پترالئوس )Komaithoبست و به دنبال خود در دریا کشید. کُمایثو )
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( شاه سپاه مهاجم شده بود، به نحو مشابه با بریدن طرّه موی زرینی که Amphitryonفیتروئون )عاشقِ ام
( دختر شاه Peisidikeپدر را فناناپذیر کرده بود، به پدر خیانت کرد و موجب سقوط شهر شد. پِیسیدکه )

ق او شد و شهر ( را دید و عاشAkhilleus( از فراز دیوارهای شهر اخیلیوس )Methymnaشهرِ مثومنا )
را در قبال همسریِ اخیلیوس به او واگذار کرد. اما اخیلیوس از کار دختر بیزاری یافت و به سربازانش فرمود 

( هم دلباختة Mandrolytos( دخترِ ماندرولوتوس )Leukophryeتا دختر را سنگسار کنند. لیوکوفروئه )
؛ پارتنیوس. 858-8. 1. هامسخم کرد )اوید. ( شد و شهر را به دشمنان پدر تسلیLeukipposلیوکیپوس )

 (.1. 85. 9، 7. 2. 2. کتابخانه؛ آپولودوروس. 21و قطعة  28، 5. مصائب عاشقانه

عاشق دخترش شد.  های باکو. الکساندر دوما دربارة برج دختر باکو این داستان را نقل کرده است: یکی از خان7
هنگامی که بر اثر اصرار او درمانده شد، شرط تسلیم شدن خود  اما ؛دختر از برآوردن خواهش پدر سر باز زد

ترین برج شهر قرار داد. دختر در هر مرحله از ساخت برج ارتفاع آن را کافی را ساختن بلندترین و مستحکم
نیافت و سازندگان را به افزودن طبقات ناگزیر کرد. بنای برج که به انجام رسید، دختر به باالی آن رفت و 

(. اورسول در اعتبار و صحت این داستان Dumas, 1859: 22–24را از فراز برج به پایین انداخت )خود 
 ,Orsolleدهان مردم باکو راه یافته است ) که به و آن را از جعلیات الکساندر دوما دانسته ابراز تردید کرده

از زبان راهنمای محلی شنیده،  های دیگر(. اما جکسون که آن داستان را همراه با داستان137–136 :1885
 ,Jacksonهای دیگر محتمل دانسته و احتمال جعل دوما را رد کرده است )درستی آن را به اندازة داستان

1911: 36–37.) 

شود )نک اشاره می« کنیزان مانند تابنده ماه»و « رویکنیزان مه». اگرچه در روایت مکتوب داستان کک کوهزاد به 1
خصوص در مایة آزاد کردن دختران اسیر به(، اما بن2855، 2823، صص 2لکته، جلد ، چاپ کشاهنامه
گذاری جاهای گوناگون بهره های عامیانة آن داستان نمود دارد. از داستان کک کوهزاد نه تنها برای نامروایت

رای وجه تسمیة آنها اند و بای مستقل را به داستان وارد کردههناماند، بلکه به طریق عکس، برخی جایبرده
؛ برای مثال درة هاشم دیو )کهگیلویه و بویراحمد( که به هاشم نامی از اندتغییراتی در داستان کک پدید آورده
 .31: 8963اند؛ نک انجوی شیرازی، همراهان کک کوهزاد منسوب کرده

 Spies, 1961: 3–4مایة قلعه/قصر و چهل دختر و موارد دیگر آن نک . برای بن3

( شباهت انکارناپذیری به این حکایت ارمنی دارد. در 88-1ق: 8926) چهل طوطیهای . یکی از حکایت81
دختری که از نامزد خود جدا افتاده، در مسیر اتفاقات، زنان حرم سلطان سرزمینی دیگر  چهل طوطیحکایت 

 .شودمایة قلعه دیده نمیکند. اما در این حکایت بنرا با خود سوار بر کشتی می
 .532-579: 8916اندام نک محجوب، برای قصة بهرام و گل .88

 
 منابع

 مطبعة :جیکمبر .کلسونین الن نولدیر و سترانجیل یگا حیتصح به .نامهفارس(. 8328) یبلخ ابن -
 .جیکمبر دارالفنون

 . تهران: علمی.نامهفردوسی(. 8963انجوی شیرازی، سید ابوالقاسم ) -
 . تهران: کتابفروشی دهخدا.خاتون هفت قلعه(. 8922م )باستانی پاریزی، محمدابراهی -
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. به تصحیح محمدجعفر یاحقی و مهدی تاریخ بیهقی(. 8911بیهقی، ابوالفضل محمد بن حسین ) -
 سیدی. تهران: سخن.

 . تهران: مؤسسة مطالعات و تحقیقات اجتماعی.فشندک(. 8928پورکریم، هوشنگ ) -
 چاپ .رهمیس و الفرس ملوک اخبار غرر (.8311) محمد بن عبدالملک ابومنصور ،یثعالب -

 : چاپخانة ملی.سیپار .زوتنبرگ
 ق(. بمبئی: مطبع مظفری.8926) چهل طوطی -
. به تصحیح محمداکبر عشیق. آرای امینیتاریخ عالم(. 8912اهلل روزبهان )خنجی اصفهانی، فضل -

 تهران: میراث مکتوب. 
 نیالدجمال و عامر عبدالمنعم حیتصح به .الطوال اخبار (.8361) داود بن احمد فهیابوحن ،ینورید -

 .یالعرب الکتب اءیإح دار :قاهره .الیالش
. صص 99ش  6. س های تاریخیبررسی«. قلعة دختر شوراب گناباد(. »8951زمانی، عباس ) -

917-212. 
 تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی. 9. ج حکایت بلوچ(. 8971زند مقدم، محمود ) -
 .هیدوخو حیتصح به .الملوک و الرسل خیرات (.8112-8118) ریجر بن محمد رابوجعف ،یطبر -

  .لیبر :دنیل
 بزرگ المعارفدائره :تهران .مطلق یخالق جالل حیتصح به .شاهنامه (.8939) ابوالقاسم ،یفردوس -

 .یاسالم
 . بمبئی: مطبع ناصری.آثار عجمق(. 8982فرصت شیرازی، محمدنصیر ) -
 (. به کوشش جعفر شعار. تهران: دانشگاه تهران.8927) نامه(قصة حمزه )حمزه -
 . به کوشش ایرج افشار. تهران: امیرکبیر.تاریخ جدید یزد(. 8916کاتب یزدی، احمد بن حسین ) -
 (. چاپ هانس ویر. ویسبادن: فرانتس اشتاینر. 8356)کتاب الحکایات العجیبه و األخبار الغریبه  -
 . کابل: انجمن تاریخ افغانستان.انرهنمای بامی(. 8992کهزاد، احمدعلی ) -
 .کاللة خاور :تهران .بهار ءالشعراملک حیتصح به (.8981) القصص و خیالتوار مجمل -
ها و آداب و ادبیات عامیانة ایران، مجموعه مقاالت دربارة افسانه(. 8916محجوب، محمدجعفر ) -

 . تهران: چشمه.9. به کوشش حسن ذوالفقاری. چ رسوم مردم ایران
 2183و  82215های خطی شمارة . نسخهمقصود جهانود میرزا بن فتحعلی شاه قاجار. محم -

 کتابخانة مجلس شورای اسالمی.
کتابفروشی : تهران. افشار رجیا کوشش به .یدیمف جامع(. 8921) دیمف محمد ،یبافق یمستوف -

 .اسدی
 انجمن :تهران .وهپژدانش یمحمدتق حیتصح به (.8975) العرب و الفرس اخبار یف األرب هینها -

 .یفرهنگ مفاخر و آثار
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Abstract 

‘Qalʿa-ye dokhtar’ (Maiden Castle) is a name given to some castles in Iran 

and adjacent countries. As for the reasons behind the naming, there are two 

main arguments. Conceiving those castles as impregnable ones, an older 

argument builds a connection between the virginity of girls and alleged 

invulnerability of those castles. In a totally different direction, a modern 

argument interprets ‘dokhtar’ as a title of Anahita, the river-goddess of 

ancient Iran, and considers qalʿa-ye dokhtars as vestiges of pre-Islamic 

temples of that goddess. Due to a contemporary tendency to project pre-

Islamic themes on historical monuments, this latter view has gained vast 

popularity among Iranians and has influenced the identification of some 

Zoroastrian and Muslim shrines as once-upon-a-time Anahita temples. 

This paper assesses the validity of these two views, and arguments in favor 

of a new theory. It demonstrates that such naming is the product of 

fantasies of common people nurtured by folk stories featuring some 

popular motifs of ‘maiden(s) in the castle’. An endeavor to outline types of 

folk tales associated with those castles is undertaken in this paper. 

 

Keywords: Qalʿa-ye Dokhtar, Maiden castle, castles of Iran, Anahita, folk 

tales, folklore, forty girls  
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