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مسجد تاریخانه در جنوب شرقي دامغان، یکي از مساجد 
نمونه و بسیار زیباي قرون اولیه اسالم به شمار مي رود. 

شیوه ي  معماري مسجد برگرفته از معماري عهد ساساني است. 
تاریخانه ، نامي ترکیبي از واژه ترکي "تاري" به معناي خدا  و 
واژه "خانه" فارسي  است.  این بنا  مقدم  بر دوره سلجوقیان 

است،  نقشه این بنا  نقشه مساجد صدر اسالم  است .
طبق تحقیات اداره کل باستان شناسي ، مسجد تاریخانه 

قبل از تسلّط اعراب بر ایران "آتشکده" بود، و بعدها به مسجد 
تبدیل شده است. ساختمان  بناي مجدد آن مربوط به قرن 

دوم هجري است و اسلوب ساختمان آن نیز به  سبک دوره 
ساسانیان است "پوپ" تاریخ  ساخت  این  بنا را بین سال هاي 
130 تا 170 هجري دانسته و محمد کریم پیر نیا تاریخ ساخت 

آن را حدود 150 هجري مي داند.
ساختمان مسجد شامل یک صحن یا حیاط مرکزي 
است که اطراف آن را رواق هاي سرپوشیده احاطه کرده 

است. "شبستان مسجد" روي هجده ستون مدور )سه ردیف 
شش تائي( استوار است. این ستون ها یک مترونیم قطر دارند و 
از نظر ویژگي هاي معماري مشابه ستون ها کاخ هاي ساساني 

است. طاق ها ي مسجد "تاري خانه" از آجر است و به طاق هاي 
دوره قبل از اسالم ، یعني عهد ساساني شباهت بسیار دارد . 
در طي قرون ، تاریخانه دامغان، بارها  مرمت و بازسازي شده 

است مناره آجري زیبایي در عهد سلجوقي به این مجموعه 
اضافه شد.

مناره کنوني 25 متر ارتفاع دارد و بدنه آن با آجرکاري 
تزئین شده است . طبق کتیبه کوفي مسجد ، مناره به هّمت 
بختیار بن محمد، در قرن پنجم هجري احداث و به مجموعه 

زیباي تاریخانه الحاق شد. 
در این مسجد ستون هایي مدور قرار دارد که با آجرهایي 
به طول 35 و به عرض 34 و 7 سانتي متر ساخته شده و به 

نام چهل ستون معروف است. تعداد ستونها 26 عدد است 
که 18 ستون آن در یک طرف و 5 ستون در سمت دیگر و 

3ستون در مقابل قرار گرفته است. محیط هرستون در حدود 
5 متر است و ارتفاعش از سطح زمین تا محلي َکه طاق ها 
برآن متکي است 2/84 متر و تا پشت بام 6 متر است. طاق 

هاي این ساختمان به مرور زمان فرو ریخته که از محل وجوه 
جمع آوري شده  از مردم شهر، با خشت خام بر طاق هاي مزبور 

سقف زده اند در سمت مغرب مسجد بین هر دهانه و طاق، یک 
دهانه و طاق بزرگ تري به طول 14/12 متر و عرض 5/03 متر 

وجود دارد ،که آثار محراب ومنبر مسجد در این دهانه دیده 
مي شود. عرض هر یک از شش دهانه یا ایوان که در طرفین 

دهانه وسطي واقع شده اند 6/36 متر است.
صحن مسجد تقریباً مربع شکل و به طول 27 و عرض 26 

متر است. در جنب "مسجد تاریخانه" سمت شمال مناري 
وجود دارد که با آجر ساخته شده است. ارتفاع این منار 26 

متر است و 86 پله از داخل دارد، محیط آن در پایین در حدود 
13 متر است و به  نسبت ارتفاع منار از سطح زمین از محیط 
آن کاسته مي شود، به طوري که دورمنار در باال 6/8 متر است 

، این منار سکو ندارد و مدور ساخته شد ه است. نقوشي از 
آجر در روي منار هست که به منزله نما و تزئین آن محسوب 

مي شود ، در ارتفاع 10/5 متري کتیبه اي از آجر به خط کوفي 
است به عرض 1/30 متر، که فقط "االمیرالسیداالجل" از آن 

خوانده مي شود. آجرهایي که در ساختمان داخلي به کار رفته 
به قطر 4 تا 4/5 سانتي متر و به طول و عرض 22 سانتي متر 

و آجرهایي که در تزئینات خارجي مصرف شده به طول 17/5 
و به عرض 17 و به قطر 3/5 سانتي متر است. ارتفاع این 

مناره در قدیم بیشتر بوده و گویا در اثر زلزله قسمتي از باال و 
کالهک آن  فرو ریخته است.

گفته شده است ، بنا به شّدت تحت تاثیر معماري ساساني، 
ساختمان ها و کاخ هاي سروستان و فیروزآباد است. نماي 
مسجد دگر گون شده است و قوس هاي مازه دار )بیضوي( 

طاق ها به قوس هاي تیزه دار)جناغي( تبدیل شده اند. البته پاکار 
قوس ها )جایي که طاق شروع مي شود( تغییري نیافته است 
. هنوز قوس هاي مازه دار )بیضوي( کهن ، در ساختمان دیده 
مي شود که نشان دهنده اصالت آن است، اگر چه بخشي از 

ساختمان اصلي بازسازي شده است و به طور طبیعي در مدت 
حدود 900 سال خراب شده، آن قدر دست نخورده باقي مانده 

که کیفیت خود را نشان مي دهد. به نقل از سازمان میراث 
فرهنگي استان سمنان، محوطه بیروني مسجد تاریخانه با 

اعتباري بالغ بر 340 میلیون ریال بازسازي شده است، در این 
طرح به کف سازي، محوطه سازي ، آجر فرش و ایجاد فضاي 

سبز پرداخته شده است.
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