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  مقدمه 
 كيلومتري شرق تهران و در استان سمنان قرار گرفته است، براي رسيدن به اين 340 در دامغانشهرستان 

ي آب و هواي گرم و اين شهرستان دارا .شهرستان بايد از شهرهاي ايوانكي، گرمسار، سرخه، سمنان گذشت
جمعيت اين  .خشك مي باشد از شمال به كوه هاي البرز و از جنوب به دشت كوير محدود مي گردد

  . نفر مي باشد100000شهرستان در حدود 
  

  
  .موقعيت شهر دامغان. 1شكل 
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  تپه حصار

  
  .تپه حصار. 2شكل 

هر دامغان واقع شده است ولي امروزه به علت گسترش و توسعه  كيلومتري جنوب ش3تپه حصار در حدود 
اولين كاوشهاي باستان شناسي به  .شهر دامغان تقريبا محوطه باستاني تپه حصار در حاشيه شهر قرار دارد

 در اين منطقه انجام گرفت و دو تپه در اين منطقه مورد 1932 و 1931وسيله دكتر اشميت در سال هاي 
تپه اول تپه شير ژيان و ديگري تپه حصار بود، در تپه حصار آثار باستاني ارزنده اي . حفاري قرار گرفت

 طبقه 3ايشان تپه حصار را به  .متعلق به اولين استقرار دهكده اي و همچنين دوران هاي بعدي آشكار گرديد
 اليه باستاني  ناميده شده كه خود شامل چند3 و حصار2، حصار 1حصار: اصلي تقسيم نمود كه به نام هاي

  .است
  

  )م. ق3500-4200تقريبا  (I حصار -1
قديمي ترين و عميق ترين طبقه تپه حصار است كه معرف اولين اجتماع مستقر در اين تپه مي باشد و داراي 

  : اليه ذيل مي باشد3
  50/2 تا 30/1الف كه قطر اليه آن بين -Iحصار - 1
 3/2 تا 30/1ب كه قطر اليه آن بين -Iحصار - 2

  كه قطر اليه آن بيش از يك متر نيستج-Iحصار - 3

 يا چشمه علي مشتق شده و به تدريج 2 سفالي نخودي رنگ است كه احتماالً از سيلك Iسفال حصار 
البته اين سفال نخودي رنگ داراي خصوصيات محلي .  قرار گرفته استتحت نفوذ سفالهاي نخودي رنگ

 سيلك قابل مقايسه با سفال.  بدست آمده استIارنيز مي باشد، همچنين ظروف سفالي كه در اليه هاي حص
  . نيز مي باشد3
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كه نام آن از اين دوره تپه حصار گرفته شده است  البته ناگفته نماند كه تمدن حصار همان تمدني است
تمدن حصار تجلي تمدن سفال نخودي رنگ در اين منطقه مي . و ارتباطي با طبقات بعدي تپه حصار ندارد

   .باشد
ماري كه در اين طبقه بدست آمده است، عبارت از خانه هاي كوچكي است كه ديوارهاي آن از آثار مع

اين خانه ها بدون هيچ نقشه اصلي و واحدي ساخته شده است و داراي . چينه و خشت خام ساخته شده اند
اده هيچگونه نظم واحد و خاصي نيست، اتاق ها كوچك و بدون يك نقشه واحد يا شكل خاصي براي استف

   .هاي مختلف ساخته شده اند
  

  
 .كاسه متعلق به تپه حصار. 3كل ش

مجسمه هاي : آثار و ادوات متفرقه اي نيز در ضمن حفاري طبقه يك حصار كشف شد، كه عبارتند از
و تعداد گلي حيوانات، سردوك هاي گلي، مهره هاي تزئيني، گردنبند ساخته شده از سنگ، استخوان 

تيغه هاي سنگ چخماق و سنگ اسبيديان، ادوات و ابزارهاي . محدودي قطعات اشيا مسي از آن جمله اند
مجموع قبرهاي آشكار شده . قبور متعددي نيز در اين طبقه تمدني تپه حصار بدست آمده است .استخواني

بر مربوط به اليه حصار يك  ق41 متر مي رسد، از اين تعداد در حدود 144 اليه طبقه حصار يك به 3در 
 7سن اين مردگان بين .  قبر مربوط به اليه حصار يك ج است91 قبر مربوط به حصار يك ب و 12الف و 

   .تعداد مردگان مرد تقريباً در برابر زنان مي باشد.  سال متفاوت است75تا 



 
 

٤ 
 

ر خارج از محوطه قبور عموماً در محوطه مسكوني واقع شده است و محل خاصي به عنوان قبرستان د
مسكوني وجود ندارد، قبور عموماً بسيار ساده و در زمين كنده شده اند و هيچ آثار ساختماني و يا حصير 

بنابر اعتقادات مذهبي آثار و اشيائي از قبيل تزئينات، اسلحه . براي ساختمان يا پوشش آنها مشاهده نمي گردد
   .و ظروف سفالي در قبور گذاشته شده است

  

  IIار  حص-2
طبقه دوم حصار كه از دو اليه فرعي تشكيل شده، طبقه اي چندان قطور نبوده و به نظر مي رسد كه مدت 

 الف II اليه حصار.  متر است5/1قطر اين اليه ها در حدود . استقرار در اين دوره نسبتا طويل نبوده است
د و لبه هموار و كف صاف مشاهده يك دوره تحولي است و در اين اليه سفال خاكستري رنگ و با پايه بلن

 ب دوره تحولي به پايان مي رسد، احتمال دارد در اين دوره اقوامي كه در IIبا شروع دوره حصار . مي شود
الف به اين منطقه وارد شدند و داراي سفال خاكستري بودند، مستقر شده باشند با وجودي  II دوره حصار

. ب قابل مقايسه است، ولي كامالً يكنواخت نيستII ا حصارالف بII كه سفال هاي خاكستري دوره حصار
، همان محوطه اي را كه دوران حصار يك فراگرفته است، تقريباً مي II وسعت آثار معماري دوره حصار

 و يك اتاق مركزي به عنوان آشپزخانه يا اتاق نشيمن پوشاند و اتاق ها عموماً چهارگوش ساخته شده
 ديگر عموماً بدون هيچگونه نظم و ترتيبي در اطراف اين اتاق مركزي ساخته اتاق هاي. مشاهده مي شود

ديوارهايي كه از چينه ساخته شده بود، ديگر عموميت نداشته و بيشتر ديوارهايي ديده مي شود كه . شده اند
  .به وسيله خشت خام ساخته شده بودند
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تدريج متروك شده و سفال خاكستري به خصوص در طبقه   بهIصارسفال منقوش دوران قبل يعني ح
. شكل ظروف و همچنين طرز ساخت آنها نيز به كلي تغيير نمود. ب سفال رايج اين دوره شدII حصار

سفال خاكستري داغدار كه سفال خاص اين دوره است در اين زمان نه فط در تپه حصار، بلكه در تمام 
هده مي شد، اين نكته بيانگر اين مطلب است كه در اين دوره تمدن جديدي نواحي شمال شرقي ايران مشا

   .جايگزين تمدن گذشته اين منطقه شده است
در اين طبقه مجسمه هاي گلي از حيوانات مختلف و همچنين مجسمه هاي گلي انسان آشكار گرديد، 

ونه ها از ساخته هاي به خصوص مجسمه زنان در نهايت تناسب و زيبايي ساخته شده است و بعضي نم
گردنبند ساخته : آثار تزئيني و اشياء تزئيني بدست آمده نيز عموماً شامل. هنري بسيار زيبا محسوب مي شوند

مهره هاي ساخته شده از بدل  .رنگارنگ، گل، بدل چيني، شبق يا قبر طبيعي هستند شده از سنگ هاي آهكي
  .ده اند نمايشگر تكنيكي پيشرفته در اين فن مي باشندچيني و همچنين مهرهايي كه از اين مواد ساخته ش

سر گرزهاي مسي، خنجرهاي ساخته شده از . ادوات فلزي مسي نيز در اين دوران بدست آمده است
مس و همچنين اشياء ديگري مانند سوزن ها و حلقه هاي مختلف االندازه، ادوات تزئيني مانند انگشترها، 

عالوه بر .  هاي تزئيني كه همگي از مس ساخته شده اند، مشاهده مي شودگردنبندها، گوشواره ها و سنجاق
   .اين فلزات، آثار تزئيني ديگري كه از طال، نقره و سرب ساخته شده اند، در اين طبقه بدست آمده است

ادوات و ابزارهاي سنگي و استخواني نيز در اين دوره هنوز رايج بودند و با وجودي كه فلز در دسترس 
سنگي و استخواني نقش مهمي را در برآوردن رار داشته، ولي به علت كميابي آن هنوز ادوات و اشياء بشر ق

احتياجات صنعتي اين اجتماعات ايفا مي كرده است، تيغه ها و رنده هاي سنگي، سنگ ساب ها، سنگ هاي 
تعداد زيادي چاقو تيزكني، هاون هاي سنگي و همچنين درفش هاي استخواني در حفاري اين طبقه به 

   .مشاهده مي شود
 قبر است، وضعيت قرار گرفتن جسد در قبر و 209تعداد قبور بدست آمده در طبقه دوم حدود 
گر اين مطلب است كه تغييراتي در رسوم و آداب اين همچنين آثاري كه در جوار مرده دفن شده، نمايش

آثاري از . ن در اين قبور تقريباً مساوي استدوره با دوره قبل به وجود آمده است، تعداد مرده هاي مرد و ز
   .قبيل ظروف سفالين، تزئينات و اسلحه در قبور مردگان قرار دارد

  

  III حصار -3
تاريخ اين منطقه به وسيله پروفسور مك كان هم  نظريات مختلفي وجود دارد، 3درباره تاريخ دوران حصار

ولي . تا دوران آكاد در بين النهرين پيشنهاد شده است در ايران و دوران اغاز سلسله ها IVزمان با گيان 
پروفسور بيگوت با اين نظريه موافق نيست و اظهار ميدارد كه بنابر آثاري كه در اين منطقه بدست آمده 
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  IIIقطر آثار باستاني حصار  . سال پيش از ميالد باشد2000است، قدمت اين طبقه نمي تواند قديمي تر از 
  : متر است، اين طبقه به سه دوره4 حدود با جديدترين طبقه

   الفIIIحصار  - 1
  بIIIحصار  - 2

  جIIIحصار  - 3

  .تقسيم شده است
در بقاياي مربوط به اين اليه، آثار مشخص مربوط .  الف، يك اليه تحولي را معرفي مي كندIIIحصار 

هنوز آثار دوران  مشاهده مي شود، با وجودي كه III ب همراه با آثار مربوط به دوران حصار IIبه حصار 
ولي مقايسه آنها با آثار حصار ب وجود عناصر جديدي را تائيد مي نمايد كه در . دوم حصار وجود دارد
آثار معماري تپه حصار در طبقه سوم به نحو كامالً محسوسي توسعه يافته و بقاياي  .دوره اخير ظاهر شده اند

  .ساختمان بزرگي در اين طبقه مشاهده مي گردد
 IIIين ساختمان اين طبقه ساختماني است كه به نام ساختمان سوخته مشهور است و در اليه جالب تر

اين ساختمان بزرگ در اثر آتش سوزي منهدم شده و ساكنان آن بيشتر مايملك خود را . ب واقع شده است
اقي گذارده كه احتماالً فرصت كافي براي خارج كردن آنها به هنگام آتش سوزي نداشته اند، در جاي خود ب

اين ساختمان شامل يك حصار دفاعي بوده و فقط يك دروازه ورودي . و فرار را بر قرار ترجيح داده اند
دكتر . دارد، در فواصل مختلف در حصار ساختمان برج و باروهاي استحفاظي و دفاعي مشاهده مي شود

كن است معبدي بزرگ و يا قصر با اشميت و همچنين دانشمندان ديگر اظهار داشته اند كه اين ساختمان مم
 اتاق اصلي و چند اتاق 6در اين واحد ساختماني . شكوهي بوده كه به خانواده متمكن تعلق داشته است

   .فرعي و دروازه با حياط داخلي مشاهده مي گردد
 مي اتاق اول سالن مركزي و اصلي بنا را تشكيل مي دهد و اتاق دوم به عنوان انبار مورد استفاده قرار

اتاق سوم . گرفته و خمره ها و ظروف سفالي كه براي نگهداري غذا بكار مي رفته، در آن مشاهده مي شود
راهروئي است كه بالفاصله بعد از دروازه خروجي واقع شده است، اتاق چهارم به علت اينكه در آن مقدار 

اتاق پنجم،اتاق كوچكي . ي نمودندزيادي دانه هاي زغال شده گندم بدست آمده، آن را با نام گندم نامگذار
.  راه دارد6، اتاق كوچكي است كه باز به اتاق 7اتاق شماره .  راه دارد6است كه به آشپزخانه بزرگ اتاق 

اشياء  . واقع شده است5 در جوار اتاق شماره 9اتاق هشتم در قسمت برج قرار گرفته است و توالت شماره 
موارد استعمال هر يك از اتاق ها را تا سوخته بدست آمد، فاري اين ساختمان ادي كه در ضمن حيز

   .معرفي مي كندحدودي 
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يك دوره تحولي را معرفي مي كند و سفال خاكستري تيره كه با نقوش   الفIIIسفال اليه حصار 
ظروف با گردنبند و پايه هاي تزئيني نيز . داغدار تزئين شده است از سفال هاي مشخص اين دوره مي باشد

آثار و ادوات گلي شامل ظروف، چرخ هاي سفالي، سر دوك هاي پشم ريسي سفالي،  .ه شده استساخت
كه براي ريختن مس مذاب براي ساختن اشياء مسي بكار مي رفته و چرخ هاي گلي دو مخروطه، قالبهايي 

 مجسمه هاي كوچك. همچنين گوي هاي گلي، فالخن، همگي در ضمن خاكبرداري از اين اليه بدست آمد
مجسمه حيوانات عموماً شامل . حيوانات و انسان به اشكال و اندازه هاي مختلف در اين اليه بدست آمد

قوچ ها، بزهاي كوهي، گاو و مرغابي است كه از گل و سنگ و مس و طال ساخته شده و همچنين ظروف 
   .سفالي به شكل حيوانات ساخته شده است

مناظر نمايش . وماً از گل، مس و سنگ ساخته شده اندمهره هاي مسطح بدست آمده در اين منطقه عم
داده شده بر روي مهرها قابل مقايسه با نقوش مهرهاي استوانه اي است كه در دره رود سند كشف شده اند، 

اثر . بر روي بعضي از اين مهرهاي مسي مشاهده مي شود. صحنه هايي كه مجالس شكار را معرفي مي نمايد
   .در ضمن حفاري جمع آوري شده است.  گل منعكس شده استمهرهايي نيز كه بر روي

  
  

  
  

ديگ هاي فلزي . آثار و ادوات فلزي كه به صورت اشياء و اسلحه هستند در اين طبقه مشاهده مي شود
ها، ميخ ها، بزرگ، خنجرها، چاقوها، سرنيزه ها، قبرها، كلنگ ها، سر گرزها، تيشه ها، پيكان ها، سنجاق 
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سوزن ها، دستبندها، انگشترها، گوشواره ها و همچنين اشياء تزئيني ديگر مانند آئينه و غيره كه عموماً از 
   .سرب، مس، برنز، نقره و طال ساخته شده اند، در ضمن حفاري آشكار گرديد

د، در ضمن تزئيني بسيار جالبي كه از سرب و نقره و طال و سنگ مرمر ساخته شده بوهمچنين ظروف 
رويهم رفته آثار باستاني مدفون شده در تپه حصار هم از نظر كيفيت و هم از . حفاري اين طبقه مشاهده شد

نظر كميت داراي ارزش بسيار زيادي است و به خوبي نشانگر وضعيت بسيار مطلوب و مرفه ساكنان اين تپه 
   . قبور به همراه مرده ها دفن گرديده استدر آن زمان مي باشد، عموماً اشياء نفيس و ارزنده اي در داخل

  

   دوره دوم كاوش ها -4
مشهد توسط دكتر - جهت دو ريله نمودن خط راه آهن تهران73-74در كاوش هايي كه در سال هاي 

يغمائيان در اين منطقه انجام گرفت، اسكلت كامل زني را در زمان وضع حمل و جنين آن را به طور سالم 
همچنين لوحه هاي گل  .ال حاضر  در موزه باستان شناسي سمنان نگهداري مي شودكشف نمودند كه در ح

 سال قدمت دارند كشف شده اند كه در آنها چگونگي دادوستد و 2000نبشته اي به خط بابلي كه در حدود 
همچنين صادرات كاال به كشورهاي منطقه بين النهرين شرح داده شده است كه آنها هم در موزه باستان 

  .اسي سمنان نگهداري مي شوندشن
  

    
  

در سال گذشته نيز، كاوش هايي كه توسط دكتر روستايي در جهت تعيين حريم تپه انجام شد، حريم تپه را 
  . هكتار تعيين نمودند30

اينکه عبور قطارها از ميان تپه حصار با پيشينه تاريخی که ذکر گرديد باعث زيان رساندن نکته حائز اهميت 

 . بقايای موجود تپه حصار خواهد شدبه آثار و
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  قلعه حصار

  
  

غربي تپه حصار، بقاياي قلعه اي بسيار زيبا وجود دارد كه به  در يك كيلومتري جنوب مركز شهر و در شمال
اين قلعه متعلق به دوره صفويه بوده و مربوط به حكام منطقه اي آن منطقه بوده . قلعه حصار مشهور مي باشد

  .در اطراف اين قلعه رعايا سكونت گزيده بودند. چينه در ساخت آن استفاده شده استاست و از خشت و 
ورودي اين قلعه در مركز ديوار ضلع جنوبي و روبروي حاكم نشين قرار دارد، هم چنين در بيرون قلعه 

، كه در زمستان آب را در محيط و در سمت جنوب شرقي آن بقاياي يخدان زيباي قلعه موجود مي باشد
طراف پخش نموده تا يخ بزند و با جمع آوري آن و انتقال به يخدان، يخ ها را در آن نگهداري مي كردند و ا

همچنين در بعضي مواقع برف كوه ها را به اين مكان منتقل نموده و از . در تابستان از آنها استفاده مي كردند
  :ده استاين قلعه از قسمت هاي مختلف ذيل تشكيل ش. آن استفاده مي كردند

  
   حاكم نشين قلعه- 1

اين بنا در مركز قلعه وارد شده است و داراي ديوار هاي ضخيم و برج و باروي خاص بوده كه در حال 
ورودي اين بنا از قسمت شرقي بنا . حاضر تخريب شده است و باقي مانده هاي اين قسمت موجود مي باشد

  .شدبوده است و اتاق هاي آن داراي سقف گنبدي شكل مي با
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   اتاق ها-2

اتاق هاي بسيار زيبايي وجود دارد كه مخصوص  و در ضلع هاي شمالي و غربي قلعه بقاياي در داخل 
اين اتاق ها به صورت قرينه بوده و از گوشه اي تا گوشه ديگر قلعه  .سربازان محافظ و خدمه قلعه مي باشد

و مي  ند، تمامي پنجره اتاق ها در امتداد هم قرار دارندامتداد يافته، اين اتاق ها در دو رديف قرار گرفته ا
 اتاق مي 21همچنين تعداد اتاق ها در هر ضلع . توان به راحتي از اولين اتاق، آخرين اتاق را مشاهده نمود

  . اتاق مي باشد42باشد كه در مجموع هر ضلع قلعه شامل 
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  مسجد تاريخانه 

  
  

كه كلمه اي (تاري : نام اين مسجد از دو كلمه ي .  شهر دامغان قرار داردمسجد تاريخانه در جنوب شرقي
نام . از اين رو به آن خدايخانه نيز گويند. به معناي خدا و خانه تشكيل شده است) تركي سلجوقي مي باشد

  .ديگر مسجد، چهل ستون مي باشد و در بعضي از كتاب ها هم نام نوري خانه براي آن ذكر گرديده است
اي اين مسجد مربوط به قرن دوم و سوم هجري قمري مي باشد و بعد از مسجد فهرج يزد قديمي ترين بن

  .مسجد ايران مي باشد
فهرج يزد آتشكده اي بوده كه تبديل به مسجد گرديده است، همچنين مسجد تاريخانه نيز به همين 

 است كه مهمترين قسمت اين  رواق و شبستان بوده3اين مسجد داراي  .صورت تبديل به مسجد شده است
با توجه به كاوش هاي به عمل . مسجد شبستان غربي آن مي باشد كه از سادگي خاصي برخوردار مي باشد

آمده روشن شده كه در اضالع ديگر صحن شبستان هاي ديگري وجود داشته كه پايه ي ستون هاي آن 
   .همچنان پابرجا مي باشد
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نبي در مدينه مي باشد و به همين دليل بعضي معتقدند كه سبك آن بناي شبستان آن  شبيه بناي مسجدال
از ساختمان هاي اعراب اقتباس شده است، اما اعراب داراي هيچ گونه سبك معماري نبوده و نهايت 

سبك معماري اين مسجد تماماً مربوط به دوره ساساني بوده است، بناي . خانه كعبه مي باشد معماري آنها
   : ساساني در كشور مي باشد كه عبارتند ازمسجد شبيه دو كاخ

  )استان فارس(كاخ ساساني فيروزآباد  - 1

 )دامغان(كاخ ساساني تپه حصار  - 2

مسجد داراي سقف هاي گهواره اي بوده و طاق وسط آن كه داراي ارتفاع زيادي بوده، به علت زلزله 
ف هاي آن خشتي بوده ستون ها و سقف هاي موضعي در مسجد آجري بوده و سق. تخريب گرديده است

  .است
مسجد داراي شبستان زمستانه بوده كه از داالن وسط راهي به آن داشته است كه اين شبستان نيز در 

منار اصلي مسجد  .زلزله از بين رفته است و در اوايل انقالب به جاي آن مسجد جديدي ساخته شده است
مناره .  زلزله به كلي تخريب شده استاز جنس خشت بوده  و داراي پالن چهارگوش بوده است كه در

   .ق در كنار مناره قديم ساخته شده است. ه417 و در سال جديد در دوران غزنويان
 پله مي باشد، بر روي بدنه مناره به خط كوفي اسم دستور 86 متر بوده و داراي 25ارتفاع اين مناره 

در داخل اين مناره  اكم وقت ايالت قومسابو حرب ابن بختيار محمد ح: دهنده ساخت آن نوشته شده است 
آجر كاري بدنه مناره در هفت قسمت مي باشد كه به وسيله كمربندهاي . نيز مناره ديگري نهفته مي باشد

هفت سين، هفت آسمان (آجري از هم جدا شده است، كه اين هفت قسمت نشانگر سمبل هاي عدد هفت 
   .مي باشد) و هفت روز هفته
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  :منابع 
   سال باستانشناسي، نوشته دكتر عزت اهللا نگهبان50كتاب  -
 اطلس استان هاي ايران، چاپ گيتاشناسي -

  تحقيق ميداني در شهرستان  -
  با تشكر از اداره ميراث فرهنگي و گردشگري شهرستان دامغان -

  
  

  سيد محمد مسعود صدرنژاد:  از و ويرايشبندي صفحه


