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د ر دامغان با تكيه بر اماكن تاريخياماكن داراي جاذبه هاي گردشگري
 احمد رضا بهيانفر

ت علمي دانشگاه آزاد دامغانأعضو هي
 هادي ناظمي

 مدير پژوهش دانشگاه آزاد دامغان
 چكيده

ي مـا محـسوب مـي شـود ي تاريخي طوالني در جوامع از جمله جامعـه . گردشگري موضوعي با سابقه
ي اصلي در پژوهش حاضر بيان ارزش ي گردشـگري دامغـان اسـت مسئله و معرفي اماكن داراي جاذبه . گردشگري

ي ي تاريخي دامغان تاكيد مقاله ، تحقيقاتي در اين درباره انجام شده است ولي با توجه به سابقه هرچند كه تاكنون
.حاضر بر اماكن تاريخي اين شهر است 

و براساس ي اماكن است روش مورد استفاده در نگارش مقاله نيز كتابخانه اي ي اصـلي. مشاهده يافتـه
و از اين طريق پيشرفت نمايد  . مقاله آن است كه دامغان مي تواند مركز گردشگري مهمي باشد

.دامغان- اماكن تاريخي-گردشگري:كليد واژه

 مقدمه
ي توريسم و ) Tourism(گردشگري معادل فارسي واژه ، فرانـسه در زبان هاي انگليسي

و با پسوند آلماني اس  و يا گشتن است به صـورت) گري(Ismت كه يكي از معاني آن گردش كردن
به طور كلي از ديـر بـاز تـاكنون عوامـل گونـاگون. يا گردشگري آمده است Tourismاسم مصدر 

و بلند مدت با هدف گردشگري شـده  و كنجكاوي انسان باعث انجام سفرهاي كوتاه ، تفريحي ديني
ن. است  و در در ايران و تقريبـا درون زا اسـت يز گردشگري پديده اي فصلي با قطب هـاي محـدود

بخش خارجي به عنوان بازاري براي كشورهاي همسايه محسوب مي شود تا جلب گردشگري بـراي 
. بازارهاي داخلي 

و جلـب و عملكـرد ضـعيف در جهـت تبليغـات هر چند كه تبليغات سوء عليه كشورمان
و خارجي در راستاي زير ساخت هاي اين صنعت در كاهش گردشگري سرمايه گذاري هاي داخل  ي
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ي حاضـر. بسيار موثر بوده است ، در مقاله از اين جهت با هدف شناساندن جاذبه هاي گردشگري
سعي شده است اماكن داراي جاذبه گردشگري در دامغان با تاكيـد بـر مكـان هـاي تـاريخي مـورد 

و معرفي شوند  . بررسي قرار گرفته

 آشنايي با شهر دامغان
، از و رشـته كـوه البـرز ، يكي از شهرهاي استان سمنان از شمال به خط الـراس دامغان
و با بـيش از دوازده  و از غرب به سمنان منتهي مي شود ، از جنوب به دشت كوير شرق به شاهرود

، حدود شصت هزار نفر جمعيت دارد  و ده كيلو متر مربع وسعت و صد سله جبـال البـرز سلـ. هزار
، از ايـن رو  و دامغـان را از هـم جـدا كـرده اسـت مانند سد عظيمي نواحي مرطوب شـمال كـشور

و قـسمت. بارندگي در اين ناحيه بسيار كم است  و ييالقي قسمت هاي كوهستاني دامغان سردسير
د آب در اطـراف دامغـان چنـ. جنوب مناطق كوهستاني در مسير داالني از بـاد قـرار گرفتـه اسـت 

و خـواص آن بـه معدني كم اهميت وجود دارد كه هنوز از طرف مقامات صالحيت دار تجزيه نشده
ي بعـضي از امـراض خـود از آن هـا. تحقيق معلوم نشده است  ولي اهـالي دامغـان بـراي معالجـه

و. استفاده مي كنند  ، قاسم آباد ، جيران  ..... مثل آب معدني باباولي
:دامغان وجود دارد از جمله چند غار طبيعي نيز در

در-1 از12غار زروام كه  كيلومتري جنوب غربي تويه دروار واقع شـده كـه داخـل آن پوشـيده
و كوچك استاالگميت است .ستون هاي بزرگ

آ فلده در باالي-2 و در انتهـاي آن چـاهي20 تنگه دشتبو كه بيش از غار گت  متر طول نـدارد
. عمق آن را معلوم كنند عميق است كه تاكنون نتوانسته اند

در-3 ي پي حصار قريه تويه غاري است كه وجود تنـوري در آن ثابـت مـي كنـد كـه در محله
. گذشته گروهي در آنجا ساكن بوده اند 

ي راه هاي معروف ، مقدسي در اثر خود راهي را ذكر نموده كه دامغـان را در باره دامغان
،(به جندق متصل مي نمايد  . 723مقدسي و آن را تحت نظـرن) اصر خسرو نيز از اين راه نام برده

(اسماعيليان دانسته است  .، از جملـه راه ديگر،راهـي اسـت كـه از دامغـان بـه) 167ناصر خـسرو
و سرانجام راه) ديباج كنوني(چهارده   منتهي مي شود

و اصفهان مي شود (كويري حسينيان كه منتهي به يزد .، )25گلزاري
،«: هاي دامغان اعتماد السلطنه مي گويـد در باب محله شـهر دامغـان پـنج محلـه دارد

، شاه  ، قلعه) امام فعلي(خوريا ، دباغان ،(»، باال محله هوتم شـيندلر ايـن) 3/267اعتماد السلطنه
،) امام(شاه: محالت را به گونه ديگري ذكر كرده كه عبارتند از  ، سـراوري ، چوب مسجد، دباغـان

و ي آب كه در بيرون شهر مـي باشـد زر جوب (محله .، ي) 159شـيندلر در بـاب وجـه تـسميه
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و هيـات از و به همـين شـكل و گاه ده مغان مي گفتند دامغان آمده است كه اعراب آن را الدامغان
و به صورت. قرون نخستين اسالمي ياد شده است  و«سمعاني آن را از بالد قومس با الدال مفتوحه

ا  و و الغين النقوطه المشدده ،.(ضبط كرده است» لميم المفتوحه از) 5/289سـمعاني در پـاره اي
،(روايات مبناي اين شهر را توسط مغان زردشتي دانسته  و نيـز برخـي از مـورخين) 862حكـيم

ي كيومرث پيشدادي نسبت داده اند ،(بناي اين شهر را به هوشنگ نبيره )521شرواني
و جغرافي دانان زيادي در اين رابطه اظهـار نظـر در اهميت تاريخي دام غان همين بس كه مورخان
: نمونه اشاره مي نماييم2كرده اند كه فقط به 

ابوالفداء در قرن هشتم هجري قمري به نقل از چند تن جغرافي دان قبل از خـودش در بـاب-1
و مي گويد  ، دامغان را شهري پر نعمت وصف كرده  از اهل علم بدان شـهر:دامغان مطالبي آورده

،(منسو بند )499ابوالفداء
( اصطخري نيز در اثر خود بيان نمـوده اسـت كـه دامغـان بزرگتـرين شـهر قـومس اسـت-2 .

 اصطخري
3،172(

ي گردشگري دامغان  اماكن داراي جاذبه
در يك تقسيم بندي كلي مي توان جاذبه هاي گردشگري دامغان را در سه بخش تقسيم

، تپـه بناهاي. كرد  ، قلعه گردكوه ، چشمه علي ، برج پير علمدار تاريخي كه شامل مسجد تاريخانه
، آستانه مباركـه معـصوم  ، مولود خانه دامغان ي مسجد جامع ، مناره ، مسجد جامع دامغان حصار

و چندين بناي تاريخي قابل  و عبدالمعالي جاذبـه هـاي. ديگـر مـي شـود ذكـر زادگان عبدالعالي
و جغرافيايي ، بـاد شـهرياري ، باد اربابه و محيطي كه شامل بادهاي محلي با عنوان هاي باد تورانه

و باد پايين مي شود يكي از مواردي كه در دامغان ذهن هر مسافري را بـه خـود مـشغول. باد چالو
.مي كند بادهاي شديد در مسير راه است 

ك متري براي كساني كه گذر مي اگرچه در زمان حال با توجه به امكانات مدرن مشكالت
و يا با چهارپا اين چنـين  و آمد به صورت پياده ، ولي در گذشته به دليل رفت كنند ايجاد مي شود
و باد شديد آن آشنايي نداشتند با توجه به اين گفته تـاريخي مـي  و كساني كه با اين منطقه نبوده

و جغرافي نويس. توان به عمق معضل پي برد  ، سياح : مشهور معتقد است مقدسي
و دامغان شكافي موجود است كـه مـوقعي معـين از سـال آنجـا« در يكي از كوه هاي ميان سمنان

، اين باد به هر كسي كه از آن راه مـي گـذرد برخـورد نمايـد هرچنـد  بادي به سوي جاده مي وزد
و اين شـكا. لباس پشمي هم به تن داشته باشد او را مي كشد  ي ميان جاده ف يـك فرسـخ فاصله

و بـا هـر. است و باد تا شعاع دو فرسـخي زيـان بخـش اسـت ي شكاف در حدود چهار ذراع دهانه
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، و اطراف آن كه در نزديكي جـاده اسـت ، اين شكاف جانداري برخورد كند او را متالشي مي سازد
و زيا. مادران نام دارد  د تر از اين به خاطر دارم هنگامي كه از آن حدود گذشته بيش از دويست نفر

و حيوانـات و يك مرد ديگـر همـه مـردم و به جز من و باد وزيدن گرفت عده چارپا همراه ما بودند
و مـا را بـه. تلف شدند  و چابـك بودنـد علت رهايي ما از مرگ آن بود كـه اسـب هـاي مـا خـوب

و سرپناهي در سر راه رسانيدند  و گيج افتـ. ساختمان ، ما سه شبانه روز در آنجا بيهوش اده بـوديم
و آنگاه به خواست خداي متعال كـارواني. سپس به هوش آمديم  ديديم اسب هايمان تلف شده اند

و از مرگ رهايي يافتيم  و بدا نستيم و ما را همراه خود برد ،(». رسيد )801مقدسي
ن وجه عمده وزيـد: صنيع الدوله نيز در دوره هاي بعد از اين باد به اين گونه ياد مي كند

و دل آزار بادهاي سخت كه اكثر اوقات در حال وزش است مردم را از اقامت در اين ناحيت متـاذي
(مي سازد  .، )2212صنيع الدوله

، و توجه جهاني به تمام امكانـات ي بهينه از منابع انرژي غير فسيلي با توجه به استفاده
ي قابل اعتنا مي تواند توجيه اقتـ  از سـوي. صادي مناسـبي داشـته باشـد بهره مندي از اين مقوله

. ديگر وجود چشمه هاي متعدد كه از نظر آب معدني غني بوده خود مقوله اي در خور توجه اسـت 
و كمبـود و اهميـت آن در چـرخ زنـدگي اجماع بين المللي در خصوص توجه جامعه بشري به آب

، اين امكان را تقويت مي كنـد كـه شـايد تو  جـه شايـسته اي بـه ايـن شديد آن در سده هاي آتي
، كـل. موهبت الهي داشت  ، قاسم آبـاد ، جيران آب هاي معدني دامغان شامل آب معدني بابا ولي

و سه آب معدني روستاي تويه دروار مي گردد  سـومين بخـش از جاذبـه هـاي جغرافيـايي. موشي
و سيستم آبياري باغات دامغان اسـت  كو در اهميـت شـودز. اقليمي دامغان شامل بخش كشاورزي

و آبياري در اين منطقه مي گويد  حتما براي اين امر عده اي را مامور كردند تا جلوي تعـديات: آب
و به نهرهـاي هـر ده  گرفته شود ،و به طوري كه آب به ميزان مشخصي از آب پخش كن جدا شده

و كسي تعدي نكند  و زياد نشود و مستحفظ سعي دارد كه آب كم (جاري مي شد ، شودز. )72كو
و سياحان متاخر در منابع خود به و جغرافيدانان قرون اوليه هجري چنانچه اكثر سياحان
و همچنين كاريزهاي ايـن  و از چشمه ها و سيستم آبياري دامغان به دقت پرداخته اند وضعيت آب

و حومه دامغان را از آب چشمه  و منابع اصلي تامين آب شهر  علـي منطقه سخن به ميان آورده اند
و نيـز اوصـاف قنـات هـا كـه كـار و نقاط مسكوني را تامين مي كند نام برده كه زمين هاي زراعي
و بيهقي در كتاب خود به وصف قنات  و مزارع را انجام مي دهد مي پردازند سيرآب كردن آبادي ها

(ها پرداخته است  .، )813بيهقي
ي دامغان در خور اهميت است كه برخـي نيـز قـدمت بـسيار در اين ميان باغات پسته

و زمين مستعد جهت كشت اين گونه درخـت بـا توجيـه اقتـصادي. داردند مرغوبيت پسته دامغان
علـت كاشـتن. پسته دامغان از مرغوب تـرين نـوع پـسته كـشور اسـت. قابل اعتنايي مواجه است 
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و هواي اين حدود براي پرورش درخـت  پـسته كـامال درخت پسته در دامغان اين است كه اوال آب
و ثانيا كم آبي موجب پيشرفت اين امر شده است زيرا درخت پسته اي كه از30مساعد است  سال

و سالم بـاقي30عمرش گذشته باشد مي تواند  سال ديگر بدون آنكه آبي به آن داده شود سر سبز
و بـر حـسب ، چون ريشه اصلي اين درخت به طور عمودي به عمق زمين فرو مـي رود  نـوع بماند

و محكمي پس از چند سال بـه جـايي مـي رسـد كـه مـي توانـد از آب هـاي خاك از لحاظ نرمي
. زيرزميني استفاده كند

 400 تا 350سالخوردگان دامغان كهن ترين درخت پسته موجود در دامغان را مربوط به
و نيز برخي درختان كهن به طور پراكنده در بعضي از ديه ها دي ، .ده مي شوند سال قبل مي دانند

، ما را به ديدار  محيط زيست جانوري اين شهرسـتاناز چهارمين جاذبه اقليمي دامغان
و. دعوت مي كند كه گونه هاي متعـدد را در خـود جـاي داده اسـت ي زيـستي كـويري دوگونـه

، مكـاني مناسـب  و خصوصيات منحصر به فردشان مي تواند با مديريت صحيح جنگلي با ويژگي ها
و سرمايه گذاري هاي اقتصادي به شمار آيد جهت  و بـا. گردشگري با توجه به مطالـب ذكـر شـده

ي گردشگري در دامغان با تكيه بر مكـان هـاي  عنايت به اين كه موضوع مقاله اماكن داراي جاذبه
. تاريخي است به معرفي مهمترين آنها مي پردازيم 

 مسجد تاريخانه-1
تاري خانه نامي اسـت كـه از زمـان هـاي دور بـه ايـن) 1/101معين(تاري يعني خدا

و اكنون نيز يكي از مساجد قديمي دامغـان اسـت كـه از مهمتـرين آثـار باسـتاني  مسجد نهاده اند
قبل از غلبه اعراب به صورت آتشكده بود ولي بعد به مسجد تبـديل. دامغان نيز محسوب مي شود 

با. شد  (قي استاز اين مسجد در حال حاضر چند ستون .، )4/200اعتماد السلطنه
و در سمت غرب مسجد پانزده طاق بر و بزرگ است و آجر اين مسجد كلفت خشت خام
و در سـمت شـرق  و نيم است زده اند روي هيجده ستون محكم مدور كه دور هر ستون چهار ذرع

و شش ستون وجود دارد  و در فـضا. نيز هفت طاق راي تمـامي مـسيحياط مسجد وسيع است جد
و طول آن هفتاد قدم استآمشغول داشته كه عرض  در.ن چهل قدم در جنـب مـسجد منـاره اي

و  و دوره آن در روي زمـين دوازده ذرع و پـنج ذرع بـوده كنار باغچه قرار دارد كه ارتفاع آن بيست
م. نيم است  ، در وسط مايل به پايين و از روي زمين مدور ساخته شده ناره بـه اين منار سكو ندارد

 هجـري مـي 300احداث اين مسجد بـه سـال. نوشته شده است) االمير السيد االجل(خط كوفي 
، به خـصوص طـاق هـاي آن كـه از آجـر و شيوه معماري آن ماخوذ از معماري ساساني است رسد

و به طاق هاي دوره قبل از اسالم يعني عهد ساساني شـباهت بـسيار دارد  (ساخته شده .، كيـاني
42(
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و در تمـام دارد ستون هاي تاريخانه طاق هاي ضربي وسيعي است كه مـوازي بـا نماهـا
و مانند ايوان هاي واقعي بناهاي طول خود از طرف بيرون يعني از جانب صحن مسجد باز مي شود

به طور كلي اين مسجد جـزء اولـين مـساجد ايـران اسـت كـه در آن منـاره. زمان ساسانيان است 
سا  و خت مناره مي تواند به تاثير از مناره مساجد عراق باشد هرچند كـه ممكـن اسـت ساخته شده

(آنها خود متاثر از معماري دوره ساساني باشند  .، )158عقابي

 پير علمدار-2
، در محلـه و مدرسـهيدر شرق شهر دامغان ، نزديـك مـسجد جـامع  حـاجي خوريـا

س  هجري قمري به صورت برج مدور آجري 417ال فتحعلي بيگ برج آرامگاهي واقع گرديده كه به
شكل ساخته شده است آن13ارتفاع اين بنا. با گنبد مخروطي پيازي ، قطر داخلي  متـر5/4 متر

و شهرت آن به دليل داشتن كتيبه اي زيبا با خط كوفي مشبك است كـه بـه سـبك بنـاي چهـل
، پدر ابوحرب بختيـاري بنا بر معروف اين برج آجري مدور آرامگاه محم. استدختران د بن ابراهيم

يكيي دار قومس در پادشاهي سلطان مسعود غزنوي است ولي مردم محل اين بنا را مقبرهتيوال
و. از علما به نام پير علمدار مي دانند برج پير علمدار حاشيه اي در باال دارد كه از آجر تزئين يافته

 آرايش اين بنا ساخته شده معلوم مي شود كـه نقـشه با توجه به اينكه آجرها به شكل خاصي براي 
. پير علمدار كتيبه اي به خط كوفي مـشبك اسـتي در داخل مقبره. بنا قبال تهيه شده استي
)، )131ويلسن

 متراست67/4 قمري به پايان رسيده است 417قطر دروني اين برج كه بناي آن در سال
و به رنگ سـرمه اي در آن بـه كـار نرفتـه اسـتو هيچ گونه آرايشي جز كتيبه اي به خط . كوفي

و بـهي ورودي آرامگاه عبارت از يك قاب مستطيل است كه آجركـاري در آن بـر روي بدنـه  بـرج
و براي ورود به داخل برج آرامگاه بايد عرض دو آجر به گونه اي متفاوت با بقيه صورت گرفته است

(از سه پله پايين رفت  .، )158عقابي
،( معمار اين برج را علي بن محمد بن حسين بن شاه البناء نوشته اند نام رون بـرج)37بزرگ نيـا

و بـا آيـه5/3كتيبه اي بسيار زيبا در ارتفاع  54 متر از كف بنا واقع است كه با بسم اهللا آغاز شـده
شمند معماري نماي خارجي برج با گنبد مدور آجري آن از نمونه هاي ارز. سوره زمر ادامه مي يابد

. آغاز قرن پنجم ايران به شمار مي رود 

 چشمه علي-3
و سـد آب يكي ازمباحث مهم كه تقريبا ميان شهرهاي قومس مشابهي ندارد مـشكل آب

و آن هم از نوعي كه بارها در تاريخ به عنوان عجايب دامغان ذكـر شـده اسـت  در آنجـا سـد. است
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علت ايجاد سد آن هم با قـدمت. آثار دوره ساساني است عجيبي براي تقسيم آب وجود دارد كه از
قبل از اسالم يقينا مي تواند دليل قانع كننده اي داشته باشد كه از جمله مي توان به پـر جمعيـت 

و تعدد روستاها دانـست  و يا وسعت دامغان همـان گونـه. بودن دامغان در مقابل مقدار آب موجود
د  و«: امغان مي نويسد كه نويسنده حدود العالم در باب و بـر دامنكـوه شهري اسـت بـا آب انـدك

،(» مردمان جنگي و باغاتش بسيار است) 146حدود العالم (با اين وجود باغ .، )137قزويني
و آبش بـه جانـب ، واقع در سمت شمال شهر چشمه علي در چهار فرسخي شهر دامغان

، بعضي آب هاي ديگر ضميمه  ميي جنوب جاري شده و بـه شـهر دامغـان مـي رود آن ...... شود
و جديد بسيار شده است  ،(ذكر اين چشمه در تواريخ قديم ، مطلع الـشمس 1/41اعتماد السلطنه

–42(
و در حـوالي دامغـان مـشروب مـي و قراي متعددي را در بين راه آب چشمه علي دهات

آب. سازد  ا، در مخرج و سنگي بر آن نصب كرده و تخت كوچكي ساخته و عمق دارد ند كه گودي
و آب در آن گـودي)ع(مردم عقيده دارند كه آن گودي جاي سم اسـب حـضرت علـي  مـي باشـد

و استشفا مي آشامند  و به جهت كسب حوائج (ريخته .، ، مراه البلدان )4/2212اعتماد السلطنه
ي كـه آقـا مورد توجه پادشاهان اين سلـسله بـوده تـا جـاي، ايالت قومس در عهد قاجار

و فتحعلي شاه در چشمه علي دامغان ساختمان هاي زيبايي بنا كردند كه در سال هاي محمد خان
در. اخير سازمان ميراث فرهنگي تا حدودي آنها را مرمت نمـوده اسـت  ايـن دو سـاختمان تقريبـا

و ديگري در داخل درياچه واقع است  .مقابل هم يكي در خشكي
د و در داخل  پانصد متر از تپه ها ساختمان دو طبقـهيرياچه به فاصلهدر قسمت شمال

و توسط فتحعلي در. ساخته شـده اسـت شاه اي مشاهده مي شود كه ايوان محصور در آب داشته
و هر كس در آن عمارت مـي نشـستي طبقه و تحتاني كه ايوان دارد از دو طرف باز است  فوقاني

، بناي ديگري در ضلع جنوبي درياچه متعلـق بـه زمـان عالوه بر اين. به اطراف عمارت مشرف بود
و يك شاه نشين فوقاني اسـت ايـن. آقا محمد خان قاجار است كه اين ساختمان داراي يك طبقه

و زيبايي شبيه بناي فتحعلي شاه نيست  (بنا از نظر معماري .، )61زنده دل

 چشمه علييرودخانه
ازيي استان كليه در شهرستان دامغان همانند ساير شهرها و  رودخانه هـا فـصلي بـوده

 سـهم 136آب چـشمه علـي در حـدود. چشمه علي نام بردي مهمترين آنها مي توان از رودخانه
و سه ربع آن بـراي مـشروب شـدن آبـادي6است كه هر سهم و هشت سهم  خروار بذرافشان دارد

و بقيه نيز در آب بخشان كه در يك كيلومتري شمال  قـسمت3 دامغان واقع است بـه هاي اطراف
و بخش سوم به شهر دامغان مي رود2. تقسيم مي شود . قسمت آن به آبادي هاي پيرامون شهر
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دژ( گرد گوهي قلعه-4 )گنبدان
و مرتفعـي در و شـمال18بقاياي اين قلعه بر فراز كوه منفرد  كيلـومتري غـرب دامغـان

ي به اين قلعه مي توان از قدرت آباد به طـرف روسـتاي براي دسترس. روستاي قدرت آباد قرار دارد
ي گرد كوه رسيد و از آنجا به قلعه اين قلعه از كهنسال ترين قلعه هاي. علي آباد مطلب خان رفت

و اين بـه جهـت موقعيـت خـاصي ايران است كه سابقه   آن به تاريخ اساطيري ايران باز مي گردد
و غير قابل تسخير بودن آن است ، اسـفند يـار. طبيعت براساس متون تـاريخي واشـعار فردوسـي

درمتون. قهرمان اساطيري ايران مدتي را به فرمان پدرش گشتاسب در اين قلعه زنداني بوده است 
ي هجـري قلعـه 456در سـال. تاريخي سده هاي نخستين اسالم نيز از اين قلعه ياد شـده اسـت 

 عموي آلپ ارسـالن سـلجوقي در دسـت داشـته گردكوه جزء قالعي بود كه شهاب الدين قتلمش
ي ي تـسلط اسـماعيليان بـر آن اسـت 200است ولي رونق اصلي قلعه مربوط به دوره ايـن. ساله

و حتي اين مقاومت  از20قلعه در جريان هجوم مغوالن مقاومت بسياري از خود نشان داد  سال بعد
 قلعه به گونـه اي اسـت كـه جـزاز يـك وضيعت. تسليم سايرقالع اسماعيليه همچنان ادامه داشت

دو. مسير دشوار كه در شرق آن واقع شده دسترسي بدان تقريبا غير ممكن است ايـن كـوه داراي
. متر متغير است10تا1كمر بند تراس گونه بوده كه عرض آن از 

و دور زدن صخره  كـوه را غيـري اين كمر بند به طور طبيعي در برخي نقاط قطع شده
را.ن مي سازد ممك اين نقاط را قلعه نشينان به دو طريـق بـه يكـديگر ارتبـاط داده انـد ياصـخره

و ساروج قسمت هاي بريده شده را به يكديگر متـصل كـرده  و يا با ايجاد ديواري از سنگ تراشيده
، حمـام ،ارگ،. اند  و چـاه و بلندي هاي زيادي دارد سطح قلعه كه تقريبا بيضي شكل است پستي
و سـايرح و حبوبات از آنها اسـتفاده مـي شـد وضچه هاي كوچك كه احتماال براي نگهداري غالت

و گرداگـرد ايـن قلعـه. تاسيسات مورد نياز قلعه نشينان ديده مي شود  در شيب ماليم دامنه كـوه
، گفته شـده مـانع نفـوذ  بقاياي دو حصار كمربندي ديده مي شود كه عالوه بر استحكامات طبيعي

(به محدوده قلعه مي شده است دشمن  .، ) 132مالزاده
و قلعه گردكوه با شعر موالنا به پايان مي بريم : مطلب را در مورد كوه

 پير خودرا بي ستوهد كارد ميزملحدان گردكوه چونيهر يك

 تپه حصار-5
و گردشگري دامغا در تپـه حـصار.ن محسوب مي شود تپه حصار كهن ترين اثر باستاني

 در قديمي ترين طبقه. متمايز مربوط به دوران قبل از تاريخ تشخيص داده شده استي سه طبقه 
آني و گـاهي نيـز از چـرخ كـوزه بادست آن خشت هاي خام پديدار گشته كه سفال  ساخته شده

و جام. گري استفاده شده است . اسـت هـاي پايـه دار اين دسته از ظروف شامل ماست خوري ها
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، حيوانـات ، خطوط افقي موازي ، دندانه ، مارپيچ و(نقوش هندسي خالص ، مـرغ هـاي آبـي مـار
ب شـامل سـاختماني طبقه بعد يعني طبقـه. در اين طبقه مشاهده مي شود) گوزن و  دوم الـف

از مجـسمه هـاي كوچـك حيوانـات، سوم همزمان با سفال قديميي در طبقه. هاي آجري است
و مجسمه هاي كوچك انسان ديده مي شود گل پخته . جنس

و دوم نسبت به طبقه وجود ظروف فلزي. سوم آثار بيشتري به دست آمده استي در طبقات اول
و حتي سرب نشان مي دهـد كـه فلزكـاري در آن زمـان در ميـان  ، نقره ، طال ، برنز از جنس مس

تپ. مردم اين ناحيه معمول بوده است  ، از عهد ساسـاني در ، برخي آثار اشاره شده ه حصار عالوه بر
و نقاشـي هـاي بـسيار زيبـايي روي نيز آتشگاهي پيدا شـده كـه مربـوط بـه عهـد قبـاد اول بـوده

(ديوارهايش ديده مي شود  .، )14واند نبرگ
 حصار اول گرفته شده اسـتيدرواقع تمدن حصار همان تمدني است كه نام آن از دوره

اين تمدن تجلي تمـدن سـفال نخـودي رنـگ در ايـن. اطي با طبقات بعدي تپه حصار نداردو ارتب
و آثار معماري كه در طبقه   اول به دست آمده عبارتست از خانه هاي كـوچكي كـهي منطقه است

و واحـديي اين خانه ها بدون هـيچ نقـشه. ديوارهاي آن از خشت خام ساخته شده است  اصـلي
و داراي و خاصي نيست ساخته شده ها. هيچ گونه نظم واحد و بدون يك نقشهي اتاق ي كوچك

شكل خاصي براي استفاده هاي مختلف ساخته شده اند قبور متعددي نيز در ايـن طبقـه. واحد يا
 قبـر 144،تمدني به دست آمده است كه مجموع قبرهاي آشكار شده در سه اليه طبقه حصار يك 

تا. است و پنج متفاوت است سن مردگان بين هفت تعـداد مردگـان مـرد تقريبـا دو برابـر. هفتاد
و قبر  ( مسكوني واقع شده اسـتي عموما در محوطه ها زنان .، معرفـي تپـه)56–54حقيقـت

. اين مقاله خارج مي باشديحصار به جهات مختلف حائز اهميت است كه از حوصله

 دامغان مسجد جامع-6
درب ورودي. كه مقدسي نوشته است در كوچـه هـا قـرار دارد اين همان مسجدي است

و مدرسه   حاج فتحعلي بيگ زير گنبد بزرگ خشتي كه قيصريه مي نامند روبـرويي مسجد جامع
و مسجد در جنوب گنبد واقع شـده اسـت درب ديگـر. هم قرار گرفته كه مدرسه در سمت شمال

، طرف از درب. خوريا استي مسجد از طرف مشرق در محله   قيصريه كه به داالن وارد مي شويم
و سمت چپ آن دري است كه به حياط كوچكي كه گودتر از سطح داالن بوده راست مدخل ،مناره

و در جهت شرق اين محوطه  ، وارد مي شود  مسجدي است كـه از سـطح محوطـه،و دو پله دارد
تر4قريب به نا است متر پايين وو آن را مسجد زير زميني مي و در تابستان سـرد اسـت 35مند

و اين مسجد را ميرزا محمد خان سپهساالر بنا كرده است كه گويند. متر عرض دارد18متر طول
در سفري كه به مشهد مي رفته چون فصل تابستان بود در مسجد جامع نزد حاج ميرزا رضـاي اول 
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و دستور ساختن اين و عصاي مرصعي از طرف شاه به او داده ( مسجد را داد آمده .، –56يغمـائي
، آن38 طول صحن مسجد)309حقيقت و عـرض در ضـلع جنـوبي صـحن. متـر اسـت36 متر

و محـراب در  و عريض تر از ايوان طرفين اسـت مسجد سه ايوان قرار دارد كه ايوان وسط مرتفع تر
ش. همين ايوان واقع است  و گچ با سابقا در سمت راست داخل ايوان وسط منبري ساخته ده از آجر

(هشت پله بوده كه اكنون وجود ندارد  .، )187– 185بني اسدي

 مسجد جامعي مناره-7
از مسجد جامعي درب ورودي مناره دامغان در سمت چپ ضلع غربي داالني اسـت كـه
و مقـداري از قاعـده75/26ارتفاع آن از سطح زمين. طرف قيصريه وارد مي شود  آني متر است

و بين ساختمان هاي متصل به آن است در آن. خاك و باالي آن در جايي كـه50/13پايين  متر
 متر باالتر از زمين وجـود دارد10كتيبه اي آجري قريب. متر است85/6كالهك شروع مي شود

: كه آيات ذيل برآن حك شده است
و االرض مثل نوره« ، اهللا نورالسموات  المصباح فـي مصباح كمشكوه فيها بسم اهللا الرحمن الرحيم

»زجاجه الزجاجه
و اگر اين تاريخ صحيح باشد موقعي است 500تاريخ بناي مناره در حوالي سال  هجري قمري است

و سـپهبد شـهريار بـن قـارن در و ري در قلمرو آل باوند بوده ، گيالن ، طبرستان كه ايالت قومس
(قومس حكومت داشته است  .، )491– 490بني اسدي

 مولود خانه-8
آني دامغان بر روي تپه شمال غربي شهري در زاويه  كم ارتفاعي كـه خنـدقي اطـراف

و و برج هاي متعدد وجود داشته است كه اكنون ديوار خراب شده ، قلعه اي با ديوار بلند حفر شده
و جز  و خندق سمت شمال باقي نيـست خاك آن در خندق ريخته است در ايـن. مقداري از ديوار

و اصطبل بوده كه اكنون بناي سابق تغيير نموده اسـت  و اندروني . مكان عمارتي مشتمل بر بيروني
، و سـابقا مقـر حـاكم شـهر بـوده اسـت و با بندهاي آهن استوار بوده اين قلعه از تخته هاي كلفت

ق  ، باباخان در اين لعـه پـا بـه دنيـا زماني كه حسين قلي خان از طرف كريمخان حاكم دامغان بوده
و به همين دليل  (اين عمارت را مولود خانه ناميده اند نهاده است .،  اصغر پـور–74و73كشاورز

،58(
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و عبدالمعالي)ع( مباركه معصوم زادگان عبدالعالييـ آستانه9
و در محله ، مقبره اي وجود دارد كـه مـشهور بـهي در جنوب شرق دامغان  معصوم زاده

و عبدالمعالي است معصوم زا در اوقـافي برابر مـدارك موجـود در اداره.دگان عبدالعالي ، دامغـان
ي   دوازدهم ماه شعبان جناب اميرالمومنين در عالم رويا خواب نما نمـوده بـه كرباليـي 1205سنه

، كه دو تن امامزاده  واجب التعظيم در شهر دامغـان مدفوننـد بـه نـام هـاي امـامزادهي فضل علي
و از ولدان فضل بن زيد بن امام حسن مجتبي هستند كـه عبدا و ديگري امامزاده عبدالمعالي لعالي

و در داخل حرم نيز وجـود دارد  در كتـابي بـه نـام بحـر االنـسان. اين مطلب بر روي سنگي كنده
و عبدالمعالي نوشته شده است  . عبدالعالي

ازي بقعه و به صورت كوتاه شكل در آن داراي گنبد پيازي و  خشت وگل سـاخته شـده
حرم به صورت اتاق هشت ضلعي كـه. سطح خارجي آن با كاشي كبود معمولي مزين گرديده است

و از سطح زمين حدود2داراي هشت طاق نماي متساوي االضالع به ابعاد   سانتي متر است50 متر
و كف آن با موزاييك مفروش شده است35مساحت تقريبي حرم. ر وسط حرم مطهرد. متر مربع

نماي دو قبر وجود دارد كه بر روي قبور يك ضريح چوبي غير مشبك بـا حفـاظ شيـشه اي رنگـي
از30 بر روي ستوني به ارتفـاع70/1و بلندي30/2و عرض60/2بدون سقف به طول   سـانتيمتر

م در قسمت فوقـاني ضـريح نـا. سطح زمين كه با سنگ مرمر طوسي ساخته شده قرار گرفته است
 شمسي توسط آقاي محمد ابراهيم خوشقدم ساخته شده 1349سازنده آن نوشته شده كه در سال

و تزئينات آن به پنج لوستر كوچك خالصه مي شود. است . داخل حرم رنگ آميزي شده
 وجـود دارد كـه بـه ايـوان مـستطيل18/3در ضلع جنوبي حرم يك درب چوبي با ابعاد

و عرض11شكل به طول سقف ايـوان بـا. متر كه داراي نماي آجري مي باشد متصل است4 متر
و بزرگ نصب شده اسـت  و در وسط آن جلوي درب ورودي يك لوستر زيبا جنـب. گچ سفيد شده

 متري از سطح زمين وجود دارد كه با چند پله به بقعه5/1درب ورودي بقعه درب چوبي در ارتفاع 
س. ارتباط دارد  متـر بـه فـضاي50/2و4ه درب آهني سبز رنگ بـه ابعـاد ايوان متصل به حرم با

و مربعي شكل مرتبط است ، مرتفع ، چهار18در ضلع شرقي تكيه كه حدود. وسيع  متر مي باشد
درب آهني سبز رنگ مشابه درب هاي ايوان جلوي طاق نماها وجود دارد كه فضاي داخلي هر طاق

،. نما حدود يك متر است   متـر مربـع وجـود 180 سالن بزرگي به مـساحت در جنوب صحن بقعه
مي دارد كه به حسينيه معصوم و تعزيه داري و محل برگزاري مجالس سوگواري زاده معروف است

. باشد 
، حسينيه اي با زيربنـاي  متـر مربـع در سـه طبقـه در 215در ضلع جنوب غربي صحن

و امور خيريـهي تخب ادارهمني امور آستانه توسط هئيت امناي اداره. دست احداث است  اوقاف
(مي باشد ش. ؛ )82،4نداي قومس
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و قدمت آنها در شهرستان 1دامغانعمده ترين بناهاي تاريخي

 قدمت تاريخي موقعيت جغرافيايي نام بنا
 ساساني دامغان قلعه گرد كوه
 صفاريه دامغان گنبد زنگوله
 غزنوي–سلجوقي دامغان مسجد جامع

 سلجوقي دامغان)ع(جعفر امامزاده
 سلجوقي دامغان پير علمدار
 سلجوقي مهماندوست برج طغرل

ق.52 دامغان مسجد تاريخانه
 صفويه قوشه كاروانسراي قوشه

 قاجاريه چشمه علي مجموعه چشمه علي
 صفويه دامغان كاروانسراي شاه عباس

 قاجاريه دولت آباد قلعه دولت آباد

 گيرينتيجه
و بـستري بدست آمده نتيجه مهمترين  آن است كه گردشگري در صورتي كه زمينه ها

. اجتماعي زيادي در جامعه دارد-هاي آن فراهم باشد، اثرات اقتصادي
شهرستان دامغان نيز با وجود اين زمينه ها به ويژه اماكن تاريخي مـي توانـد سـهم بـه سـزايي در

.د رونق صنعت گردشگري استان سمنان داشته باش

، سال1 ج 1372سازمان ميراث فرهنگي استان سمنان ، . 522ص،1، سيماي استان سمنان
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:منابع
1-، ، محمد حسن خان و حواشي عبدالحسين) 1368(اعتماد السلطنه ، تصحيح ، مراه البلدان

، دانشگاه تهران ، تهران و مير هاشم محدث .نوائي
، محمد حـسن خـان-2 ، بـا مقدمـه تيمـور برهـان) 1363(اعتماد السلطنه ، مطلـع الـشمس

، انتشارات فرهنگ ، تهران .ليمودهي
3-، ، ابواسحاق ابراهيم ، تهـران) 1368(اصطخري ، به اهتمام ايرج افشار و الممالك ، المسالك

. فرهنگي–، انتشارات علمي
و شهر-4 ، بناها و جمعي از نويسندگان ، ابراهيم ، نشر فضا اصغر پور ، تهران .دامغان
دو-5 ، معماري ايران از آغاز دوره اسالمي تا پايان ، زهره ، سـازمان بزرگ نيا ، تهران ره قاجاريه

.ميراث فرهنگي 
6-، ، ابوالفضل محمد بن حسين ، تهران) 1324(بيهقي و دكتر فياض .، به اهتمام دكتر غني
7-، ، علي ؛ دفتر استانداري) 1374(بني اسدي ، سمنان .، سيماي استان سمنان
8-، ، عبدالرفيع و هنرمندان اير) 1369(حقيقت اني از كهـن تـرين زمـان، تاريخ هنرهاي ملي

و مترجمان ايران  ، شركت مولفان ، تهران .تاريخي تا پايان دوره قاجاريه
9-، ، حسن ، ايرانگـردان) 1376(زنده دل ، تهران ، مجموعه راهنماي ايرانگردي استان سمنان
.

10-، ، عبدالكريم ،) 1382(سمعاني ، به تصحيح عبدالرحمان بـن يحيـي المعلمـي ، االنساب
، دايره المعارف المثمانيه حيد .ر آباد
11-، ،) 1360(شود زكو ، تهـران و سيروس سـعد ، به كوشش منصوره اتحاديه ، نخبه سيفيه

.نشر تاريخ ايران
12-، ، زين العابدين ، تهـران) 1339(شيرواني ، به تصحيح اصغر حامد رباني ، رياض السياحه

.، سعدي
13-، ، محمد حسن خان ، تهران)1301(صنيع الدوله .، مطلع الشمس
، سوره-14 ، تهران ، دايره المعارف بناهاي تاريخي در دوره اسالمي ، محمد مهدي . عقابي
، ترجمـه عبدالحـسين-15 و اخبـار العبـاد ، اثـار الـبالد ، زكريا بن محمد بن محمـود قزويني

، موسسه انديشه جوان  ، تهران . شرفكندي
16 -، ، محمد يوسف ، سمت، تاريخ) 1379(كياني ، تهران  هنر معماري ايران در دوره اسالمي

.
17-، ، علي اصغر و جغرافياي) 1370(كشاورز ، هيرمند دامغان، تاريخ .، تهران
، بنياد فرهنگ ايران-18 ، تهران و گيالن و مازندران ، سفرنامه استرآباد ، مسعود .گلزاري
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19-، ، ابو عبداهللا محمد بن احمـد الت) 1361(مقدسي ،، احـسن قاسـيم فـي معرفـه االقـاليم
و مترجمان  ، شركت مولفان ، تهران . ترجمه علي نقي منزوي

20-، ، محمد ، امير كبير) 1383(معين ، تهران .، فرهنگ فارسي
21-، ، حدود العالم من المـشرق الـي المغـرب ، بـه كوشـش منـوچهر) 1340(مولف نامعلوم

، دانشگاه تهران ، تهران .ستوده
ك-22 ، ، مالزاده ،) 1385(اظم ، تهـران ، دايره المعارف بناهاي تاريخي ايران در دوره اسـالمي

.سوره مهر
23-، ، لوني ،) 1379(واند نبرگ ، تهـران ، ترجمه عيسي بهنام ، باستان شناسي ايران باستان

. دانشگاه تهران
24-، ، اقبال ، نشر مهر، جغرافياي تاريخي) 1356(يغمائي ، تهران . دامغان
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