
  

  

  

  

  

  شهرستان سمنان جغرافياي تاريخي

  

 فائزه كوهساريان

  

  

   تاريخي قومسةپيشين

كوه البرز قرار دارد و يكي از مناطق بزرگ و   جنوبي رشتهةاستان سمنان در شمال ايران، در دامن

باشد و  اي برخوردار مي مهم ايران است كه از جايگاه اقتصادي، اجتماعي و استراتژيك ويژه

استان سمنان پيش از تقسيمات سياسي جديد، . ي را در توسعه و آبادي برداشته استگامهاي بزرگ

  .شد ايالت قومس ناميده مي

 و به عربي قومس، ١اين باور بود كه ايالت كومش و به پارسي كومس استاد واسيلي بارتولد بر«

  ٢.»از آن ياد كرده است» قوميس«همان سرزمين است كه ايزيدور خاراكسي به نام 

 روي داد كه در قومس خلقي زياد بمردند و يهاي ، در قومس و نيشابور و توابع آن زلزلهق٢٤٢در «

 هزار نفر مردند و پس از آن شهرهايي در ٢٠٠ شب مانده از شعبان در اثر زمين لرزه ١١روز شنبه 

  ٣.»خراسان به زمين فرو رفت

  



 

  

  تاريخ و جغرافياي ايران و جغرافياي تاريخي و تاريخ محلي858

  قومس در پيش از اسالم -1

ويژه در روزگار هخامنشيان، اشكانيان و ساسانيان از جايگاه  ن بهاز دوران باستا» قومس «ةمنطق«

در زمان كوروش بزرگ هخامنشي قومس . اي برخوردار است استراتژيك، بازرگاني و ارتباطي ويژه

ترين راه ارتباطي  داد و مهم ري، خراسان و استرآباد را به هم پيوند مي/ چون پلي، ايالتهاي راگا

  ٤.» بزرگ كومش بوده استموجود در زمان داريوش

نگار يوناني، محل كشته شدن داريوش سوم را در محلي بين سمنان و شاهرود و  آريان، تاريخ«

آباد كنوني را محل كشته شدن وي نام برده  ، حاجيشگفت كور. داند شايد در نزديكي دامغان مي

  ٥.»است

رت بنا كردند كه يكي از اين  شهر در خاور و ايالت پا٦٠٠پس از مرگ اسكندر، سلوكيان حدود «

صد دروازه است كه توسط  »هكاتم پيلس«السگرد كنوني است و ديگري شهر » آپاماپا«شهرها 

  ٦.»شد حكام سلوكي اداره مي

  

  قومس در پس از اسالم -2

   اسالمية دور-1-2

تند و ابتدا وي را كش. دست مسلمانان افتاد و آنها متوجه شهرهاي بزرگ شدند م ايران به٦٥١در «

سپس به سوي شمال خاوري ايران تاختند و در زمان خالفت عمر، به ايالت كومش رهسپار و 

  ٧.»را گشودند...  شهرهاي سمنان، دامغان، بسطام و

هاي مردمي، سراسر ايران را فرا گرفته و نهضتهاي  در روزگار امويان و عباسيان، انقالب و قيام«

ق ١٣٧م سنباد در خراسان، طبرستان، قومس و گيالن، به سال تر، قيا زيادي روي داد كه از همه مهم

  ٨.»است

االول   ربيع٢١ قومس، عليه سامانيان و آل زياد قيام كرد و در ةق ماكان كاكي، سردار منطق ٣٢٩در «

  ٩.»دست سامانيان افتاد  قومس بهةشته شد و منطقكآباد   ق در جنگ اسحاق٣٢٩
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كه در اين  كي از كانونهاي مهم اسماعيلي بوده به طوري ق ي٧ و ٦هاي  ايالت قومس، در سده«

كوه  ترين دژها، دژ گردكوه يا گنبدان  دژ در اختيار اين گروه بوده كه يكي از مهم١٥٠ايالت حدود 

  ١٠.» استدامغان بوده

   مغوالن و تيموريان-2-2

ايران پس از اين ترين رويدادهاي تاريخ ايران زمين است زيرا   ق از بزرگ٦١٥يورش مغوالن در «

  ١١.»ها بر جاي بود گرفتاري رسيد كه آثار شوم آن تا سده اي از ويراني و يورش، به درجه

ها را سركوب كرد و مغوالن را در قومس   ق اسماعيلي٦٢٤الدين خوارزمشاه در  سلطان جالل«

  ١٢.»شكست داد

 وين، سلطانيه، قومس و ق قز٧٨٧ -٧٨٦تيمور لنگ در سومين يورش خود به ايران، بين سالهاي «

 ق هنگام رفتن به تركستان، حكومت ٧٩٢تيمور در . را گشود و شمار زيادي از مردم را كشت... 

  ١٣.»فيروزه، خوار، سمنان و دامغان را به اسكندر شيخي پس از افراسياب چالبي سپرد

اندمير، در  خوة ق ميرزا ابوالقاسم بابر، هرات را گرفت و به حكومت رسيد و به گفت٨٥٣در «

  ١٤.»الدين كاووس سمناني پذيرايي شد گذاري كرد و از سوي قطب سمنان تاج

   صفويان و افشاريان-3-2

پس از برآمدن صفويان، اميرحسين كياي چالبي در برابر شاه اسماعيل پايداري كرد اما سرانجام «

جان سپرد و شكست خورد و در قفس آهني زنداني شد و پس از چند روز در يورت كبود گنبد 

  ١٥.»دست صفويان افتاد به...  فيروزكوه، خوار، سمنان، سنگسر و

  ١٦.»در دوران حكومت نادر، ايالت قومس جزو قلمرو او بود«

   زنديان و قاجاريان-2-4

   واليت قومس، به رهبري شادروان سيد ابوطالب حسني شريعتة مشروطه، مردم آزادةدر دور«

   ١٧.»اجار قيام كردند قةپناهي، بر ضد حكومت خودكام
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   قومسةوجه تسمي

چون اين سرزمين در گذشته بسيار آباد و داراي . بوده است» كومه شه«قومس در ابتدا 

سارها و مرغزارهاي وسيع و پرشكار بوده در نقاط مختلف آن، پناهگاههاي متعددي ساخته  چشمه

 تبديل شده» قومس«و » كومش «گفتند و در اثر كثرت استعمال به  مي»كومه شه«شده و به آنها 

  .است

بوده است چون در اين ايالت كوههاي مس زياد بوده و بدين » كوه مس«قومس در ابتدا   

مناسبت به اين اسم ناميده شده و بعد تحريفي به عمل آمده و به كومس و قومس تبديل شده 

  .است

 براي اولين بار در چون اين ايالت فاقد رودهاي دائمي و پرآب بوده و چون مردم اينجا  

ناميده » كومشي«كن و مردم آن  يعني چاه» كومش«نام  اند به  اقدام به ايجاد قنات يا كاريز كرده،تاريخ

  ١٨.اند شده

وزن جوشش، چاه جوي و كتكن را   به كسر ثالث بر=كومش« :در فرهنگ آنندراج آمده است

  ١٩.»كن باشد گويند كه چاه

  

  جهانگرددانان  قومس در گزارش جغرافي

دانان جهانگرد از ايالت قومس ديدن  هاي اسالمي ايران، تني چند از جغرافي سدهنخستين در 

) ق٢٩٢م بعد از (واضح يعقوبي  ابن« :اند از جمله هاي خود را نوشته اند و شرح سخنان و ديده كرده

ديار و فتح آن  به اين ق ٣٠ ري تا قومس و دامغان مركز آن، ورود اسالم به سال ةفاصل: گويد مي

هاي پشمين  بن عامربن گريز و مهارت قومسيان در بافت جامه در زمان عثمان بن سرداري عبداهللا

اش كه در آن روزگار به يك ميليون و پانصد هزار  قومسي كه شهرت جهاني داشته و خراج ساالنه

  ٢٠.»شد درهم بالغ مي

طام، تربت عارف پارسا بايزيد را  در بس٤٣٧ سال ةحج در ذي: گويد ناصرخسرو قبادياني مي«

مردي برآمده و به سراغ  زيارت كرده، سپس از دامغان به سمنان رفته و در آنجا به جستجوي دانش
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نموده نيافته  كه مي گفته و او را چنان  ديلميان سخن ميةعلي نسائي رفته كه زبان پارسي را به لهج

  ٢١.»است

اي است  ناحيه: گويد  نوشته مي ق٣٧٢ اثرش را در  كه ظاهراًحدود العالم قومس مؤلف ةدربار«

  ٢٢.»ميان ري و خراسان بر راه حجاج و اندر ميان كوههاست و آبادان و پرنعمت است) قومس(

طبرستان، مشتمل بر گرگان، كه اند  اش و اعتماد السلطنه در كتابش چنين آورده رابينو در سفرنامه«

كه گاهي بسطام، دامغان، خرقان و فيروزكوه نيز به آن ملحق شده  استرآباد، مازندران و رستمدار مي

  ٢٣.»شده است مي

  

  جغرافياي تاريخي شهرستان سمنان

در جنوب سلسله جبال البرز در دشتي وسيع با شيب تند از شمال به جنوب ساخته شده و شامل «

، در شهر سمنان در شرق شهر گرمسار. شهر، شهميرزاد و سرخه است شهرهاي سمنان، مهدي

غرب شهر دامغان و از شمال به استان مازندران و شهر فيروزكوه و از جنوب به كوير محدود شده 

آهني در   راهةاي و هم مسير شبك  خراسان است كه هم مسير جاده-اين شهر در مسير تهران. است

  ٢٤.»آن وجود دارد

قدمت : گويد مستوفي ميحمداهللا  «٢٥.»زنند خي را دو هزار سال تخمين مييقدمت اين شهر تار«

گويند شهر سمنان را تهمورث  مي «٢٦.»رسد  پيش از ميالد مي٥ و ٤هاي  سمنان به حدود هزاره

  ٢٧.»زيناوند ساخته است= ديوبند

   سمنانةوجه تسمي

  : داريم اين است كه» شهر سمنان «ة پيدايش كلمةترين مأخذي كه بر زمين منطقي

وجود آمده و  ناميده و نوشته كه در زمان تهمورث ديوبند به» اسمين«الدوله سمنان را  مرحوم صنيع«

اي معتقدند كه ابتدا مردم اين  در اثر مرور زمان و كثرت استعمال به سمنان تغيير يافته است و عده

عالقه گي به ماديات  اند زيرا قبل از ظهور زردتشت مرام اين مذهب، بي مذهب بوده» سمني«شهر 

گويند، به همين مناسبت  به اينكه در زبان سمناني، مردم سمنان را سمني ميدنيا بوده و با توجه 

  ٢٨.»سمنان، به ديار وارستگان تشبيه شده است
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  شهميرزاد

 ارتفاعات سلسله ةشهر، شهميرزاد واقع شده كه در دامن در قسمت شمال سمنان، بعد از مهدي«

ست قرار گرفته كه آب آن از  خوش آب و هواي سمنان كه سردسير اةجبال البرز و در منطق

 كوچك ديگر و ةنام هفت چشمه، شيخ چشمه سر، كاهش و چندين چشم سارهايي به چشمه

  .شود مين ميأقنواتي چند ت

 اين ناحيه گردو، آلو و ة قصبه را احاطه نموده و محصول عمد،جات و قلمستان باغات ميوه  

زبان مادري  .باشد مي  دو نوع كتيرا همجات سردسيري است و صادرات آن عالوه بر اين ساير ميوه

  ٢٩.» قصبه، فارسي قديم مخلوط به مازندراني استةسكن

  ده صوفيان

دهي جزو بخش سنگسر شهرستان سمنان كه داراي آب و هواي معتدل كوهستاني و سردسير «

آبشان از چشمه . اند و زبانشان فارسي مخلوط به مازندراني است مردم آن شيعه مذهب. است

  ٣٠.»داري است شغل مردان زراعت و گله. اند شود و داراي محصوالت غالت و لبنيات ين ميمأت

  زيارت

  و داراي آب و هوايي جزء بخش سنگسر شهرستان سمنانواين ده مشهور به امامزاده قاسم «

محصوالت . زباني آميخته از فارسي و سنگسري و مازندراني دارند. كوهستاني و سردسير است

  ٣١.»داري است شغلشان زراعت و گله. جات و لبنيات را دارا هستند  قبيل غالت، ميوهمختصري از

  بنددر

شهر   كيلومتري جنوب شهميرزاد و در شمال مهدي٣اي است بسيار خوش آب و هوا كه در  ديه«

غاري هم به همين نام در اين ناحيه واقع .  سرسبز و خرم دربند استةواقع شده و مشرف به در

هاي  در فصل تابستان اكثر خانواده «٣٢.»ي مشهور استي در ضمن آب دربند به گوارا.شده است

   ٣٣.»برند بخش به سر مي  فرحة خويش در اين منطقةمتمكن، سه ماه تابستان را با خانواد

  آهوان

اي است ميان سمنان و دامغان و  شهرچه«: نويسد حمداهللا مستوفي از آهوان سمنان نام برده و مي

   ٣٤.»شود ياري از صالحين در آنجاست و گندم و ميوه در آنجا فراوان حاصل ميقبور بس
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  السجرد

 كيلومتري جنوب باختري سمنان، ٣٤ بخش مركزي شهرستان سمنان و ةدهي از دهستان سرخ

 صفويه است، در اين دهكده ةرباط شاه عباسي از آثار دور .خشك استو اي و معتدل  جلگه

   ٣٥.»در آنجا مدفون است) ع(اده سيد رضا از فرزندان امام موسي كاظم اي است گويند امامز بقعه

  دهستان عالء

. نام يكي از دهستانهاي بخش مركزي شهرستان سمنان و در جنوب باختري سمنان واقع است«

   ٣٦.»هاي ديدني آن منارجنبان است كه قدمت بناي آن زياد است يكي از ابنيه

  آباد خوريان حاجي

 كيلومتري جنوب خاوري سمنان است ١١ عالء بخش مركزي شهرستان سمنان و دهي از دهستان

   ٣٧.كه اين ناحيه از نظر معادن نفتي داراي اهميت بسياري است

  هاي سمنان  و كانمعادن

نفت، آهن، سرب،  :از جملهاست الزم به ذكر است كه شهرستان سمنان داراي معادن بسيار زيادي 

  .پردازيم  تنها به چند مورد از آن ميجادر اين. هسنگ، نمك و غير گوگرد، ذغال

  نفت

 زيادي نفت وجود اي موسوم به كوير خوريان به وسعت نسبتاً شرقي سمنان در ناحيه در جنوب

در اين محل عمليات صحيح و علمي و فني توسط روسهاي تزاري انجام شده و طبق نظر . دارد

 پس از سفر محمدرضا پهلوي به .باشد  سوم ميمتخصصان، نفت اين منطقه متعلق به اوايل دوران

ها به ايران بازگردانده شد ولي تاكنون  شوروي و حل اختالفات بين ايران و شوروي، اين معدن

  ٣٨.»اقدامي در جهت استخراج آن به عمل نيامده است

  گوگرد

وگرد  سنگهاي معدن گ.آيد دست مي ه جنوب سمنان بةهاي ناحي گوگرد به فراواني در خالل گچ

  ٣٩.» درصد گوگرد است٢٠ تا ٢٥داراي حد متوسط 
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  سنگ ذغال

نزديك كوه پيغمبران » سارو«شرقي سمنان در محلي به نام   كيلومتري شمال٢٠سنگ در  آثار ذغال

  ٤١.» جام واقع استة دهكدة قابل ذكري در ناحيسنگ نسبتاً  اما ذغال٤٠.»هويداست

  آثار باستاني شهرستان سمنان

 سمناني، بارگاه ةآرامگاه شيخ عالءالدول :ان داراي آثار باستاني بسياري از جملهشهرستان سمن

خان كالنتر،   ابراهيمةبن جعفر، امامزاده يحيي، غار دربند، خان علويان، امامزاده اشرف، امامزاده علي

  . ميكن هاي تاريخي و مهم سمنان اشاره مي  به ابنيهدر اينجا. است ارگ و غيره ةدرواز

  دروازه ارگ

. اهللا نوري سمنان واقع شده است اهللا طالقاني و شيخ فضل اين دروازه در تقاطع خيابانهاي آيت

بنا ) ق١٢٦٣ تا ١٢٥٨(ق ١٣٠٥ تا ١٣٠٠دروازه ارگ در زمان سلطنت ناصرالدين شاه قاجار از سال 

كارهاي اين بناي  متر ساخته شده، يكي از شاه٧بناي اصلي دروازه از آجر به ارتفاع بيش از . شد

طور  تاريخي، سر در جالب توجهي است كه در آن تصوير تاريخي نبرد رستم و ديو سپيد به

 روي كاشي هفت رنگ منقش است و درهاي دروازه از الوار قطور با گل ميخهاي اي كننده خيره

و آهني است و بعد از انقالب اسالمي اين بنا از سوي سازمان ميراث فرهنگي استان، مرمت 

  ٤٢. استبازسازي شده

  مسجد جامع

 كه در واقع استجا مانده از دوران اسالمي اين شهر  ترين آثار تاريخي به اين مسجد يكي از كهن

اين اثر تاريخي طبق متون تاريخي به . رود شمار مي نشانگر رشد و تنوع معماري مردم اين شهر به

 سلجوقي، ةوران اسالمي است كه در دور مسجد از آثار دةبناي اولي. قرن سوم هجري تعلق دارد

  ٤٣.»ايلخاني و تيموري گسترش يافت

 سنگ، مرتسم و به ديوار نصب است تاريخ بناي مسجد را ة مسجد كه در دو صفحةنام در وقف

االضالع و چهارده قدم در چهارده   اين مسجد، مربع متساويةمقصور. اند ق تعيين نموده١١٣سال 

 ١٠ ايوان ة ذرع و دهن٢٠ چهارده ذرع و ارتفاع ايوان مقصوره صوره تقريباًارتفاع گنبد مق. قدم است

  ٤٤.ذرع است
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هاي  هاي نخست ق بر روي خرابه هاي اخير در سده زني و كاوش  گمانهةاين مسجد بر پاي«

كه در حال  وجود آمده، به طوري آتشكده بنا شده و در گذر زمان، دگرگوني و تغييراتي در آن به

  ٤٥.»رسد نظر مي هاي مغول و تيموري به  از دورهحاضر بنايي

  منار مسجد جامع

 ةرود كه در گوش شمار مي هاي تاريخي استان به منار مسجد جامع سمنان يكي از زيباترين مناره

 و از روي بام است متر ٢٠/٣١ارتفاع اين منار از سطح زمين . شرقي مسجد جامع قرار دارد شمال

  ٤٦.»ين شده استئ با طرح و نقش بسيار زيبا از آجر و با خط كوفي تزاي  متر كتيبه٢به ارتفاع 

 اطراف منار كه به خط ةالمعارف اسالمي و همچنين مضمون كتيبةري سمنان در داةطبق مفاد مقال

حاكم قومس » ابوحرب بختيار«اجل بختيار بن محمد معروف به  كوفي است، منار مذكور را امير

 تا ٤١٧ستاد منوچهر دامغاني شاعر بزرگ ايالت قومس، ميان سالهاي  غزنويان و ممدوح اةدر دور

  ٤٧.» بنا كرده است٤٦٦

در دامغان و سمنان منارهايي از قرون وسطي باقي مانده كه : نويسد واسيلي بارتولد در كتابش مي

   ٤٨.سبزوار است» خسروجرد«طرز معماري آن شبيه منار 

  بازار عمومي

 كويري با سقف ةري سنتي ايران و با در نظر گرفتن آب و هواي ويژ معماةاين بازار كه به شيو

ترين مركز   سال پيش در اوايل حكومت قاجار ساخته شده، بزرگ٢٠٠خشتي و آجري، در حدود 

) بازار حضرت(اين بازار از دو بخش شمالي و جنوبي . خريد و فروش كاالهاي بازرگاني است

  ٤٩.ساخته شده است

 سقف و طاق ضربي است كه بر روي طاقهاي جناغي استوار گرديده است و بازار شمالي داراي«

 يسطح خيابان و در قسمت جنوب  همي بازار در قسمت شمالةكف راست. شود  بازار ناميده ميةراست

بازار جنوبي  .يابد هايي به خيابان راه مي  پلهةوسيل  سه متر از خيابان بلندتر است و به تقريباًةبه انداز

 ةروند و تا تكي  متر طول دارد كه با دو، سه پله از خيابان وسط شهر به داخل آن مي٢٠٠د در حدو

  ٥٠.»يابد  حضرت در آنجا واقع است، ادامه ميةپهنه، كه گرمابه يا موز
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 عظيم ةاي دارد، تن در بازار، ميداني است كه چنارهاي برازنده« :گويد جرج ناتانيل كرزن انگليسي مي

  ٥١.» كه در بازار است از سقف آن باال رفتهيكي از چنارهايي

  )پهنه( حضرت ةگرماب

اي وجود دارد  و مسجد امام،گرمابه) ع( پهنه بين مسجد جامع و امامزاده يحيي ةغربي تكي در شمال«

اي درآمده  صورت موزه معروف است كه هم اكنون به) پهنه(كه در حال حاضر به حمام حضرت 

 پادشاه تيموري و به دستور ، در زمان سلطنت ابوالقاسم بابرخان ق٨٥٦ اين حمام در سال .است

  ٥٢.»الدين بهرام سمناني ساخته شد وزيرش، خواجه غياث

 آن از بين ةشود و كتيب ه ويران ميان شيتوجهي در زمان سلطنت ناصرالد اين حمام به علت كم«

» ج مالعلي حكيم الهي سمنانيحا«شود اما در زمان مظفرالدين شاه طبق دستور  رود يا ربوده مي مي

يكي از قسمتهاي جالب توجه اين . دانشمند معروف نسبت به تعمير و تجديد بناي آن اقدام شد

 آن است و در باالي در ورودي، اشعاري به خط نستعليق ةكاري شد حمام سر در زيبا و كاشي

  ٥٣.»اين حمام از موقوفات مسجد جامع است. خوانا و استادانه نوشته شده است

  امامزاده يحيي

اي با   بقعهة معروف پهنةغربي تكي در مركز شهر سمنان و در انتهاي بازار جنوبي و در جنوب«

اند كه بعد از شهادت  روايت كرده «٥٤.»وجود دارد) ع(بارگاه رفيع و مجلل به نام حضرت يحيي 

 ارشاد خلق اشتغال مون، برادر آن حضرت را كه در سمنان بهأامام رضا در مرو و طبق دستور م

 صفر المظفر ٢٣ جانگداز در ةاين واقع «٥٥.»اند داشته شهيد نموده و در اين محل به خاك سپرده

اين بقعه يكي از اماكن  «٥٦.» سالگي به شهادت رسيد٢٥ق اتفاق افتاد و حضرت در سن ٢٠٣سال 

سزايي به  هنقش بگيري بافت قديم شهر سمنان  رود كه در شكل شمار مي اي به مذهبي و مقدمه

 اكنون فضاي اطراف آن مدفن شهداي گلگون كفن جنگ تحميلي است و داراي .عهده داشته است

باشد و از آثار  كاري و گنبدي پيازي شكل و دو راهرو و جانبي مي يك ايوان رفيع با تزئينات كاشي

  ٥٧.»رود شمار مي دوران صفويه به
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  قالع سارو

 تاريخي بسيار ةدو قلع» سارو«اي كوهستاني به نام  نان در منطقهشرقي سم  كيلومتري شمال٢٥در «

 ةالعبور وجود دارد كه عمده مصالح مصرف شده در آنها از سنگ است و شامل قلع محكم و صعب

ها  قدمت اين قلعه. است» ساروي بزرگ« جنوبي به نام ةو قلع» ساروي كوچك«شمالي به نام 

 اسماعيليه ةلي در طول زمان توسط اقوام مختلف از جمله فرق پيش از اسالم بوده وةمربوط به دور

  ٥٨.»مورد استفاده قرار گرفته است

  ٥٩.» قلعه در اختيار اسماعيليه بوده است١٥٠در ايالت قومس، بيش از ق  ٧ و ٦در قرن «

  غار دربند

 متر و ٣٥/١ترين غارهاي استان است كه در دربند واقع شده مدخل غار به ارتفاع  اين غار از بزرگ«

صورت تاالري بيضي شكل است به   ساده و بهفضاي داخلي غار نسبتاً.  متر است٧٥/٢عرض 

باشد كه   متر مي٨٥/٢ متر و با قطر متوسط ١٢بلندترين ستون استاالگميت با ارتفاع .  متر٩١طول 

  ٦٠.»شمار آيد ترين غارهاي ايران به  آنها باعث شده يكي از زيباترين و تماشاييةهم

 .اي گوناگون تاريخي استه هاي انجام يافته در غار نشانگر آن است كه اين غار از دوره كاوش«

 طاليي به خط كوفي ة ق و مستندترين آن سك٥ ةدست آمده از آن مربوط به سد هديرترين آثار ب

  ٦١.»است كه سبك خط آن از اواخر دوران سلجوقي و اوايل يورش مغول است

  كاروانسراي سنگي آهوان

ترين كاروانسراهاي   آهوان سمنان واقع شده است از جمله مهمة گردنةاين كاروانسرا كه در منطق«

پالن اين كاروانسرا چهار ايواني است و . استان است كه با سنگ و مالت ساروج ساخته شده است

  ٦٢.» صفويه استةزمان ساخت آن مربوط به دور

زمان شاه سليمان صفوي ساخته شده است مرحوم ق در ١٠٦٧در مورد اين كاروانسرا كه در سال 

كار  امتياز اين رباط اين است كه روي كار از خارج و داخل، آجر تراش به :گويد الدوله مي صنيع

 نصب است و باالي آن سنگ مرمر يدر رباط، سنگ مرمري بسيار ممتاز در باالي سر. اند برده

بسم اهللا « است به خط ثلث نوشته شده بر روي سنگ بااليي كه منبت. تري قرار دارد كوچك

  ٦٣.»اند و در سنگ زير، اشعاري نگاشته» الرحمن الرحيم
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  خان  ابراهيمةخان

 ةخان. شرقي سمنان واقع شده است اين بنا در روستاي مالده و در پنجاه و پنج كيلومتري شمال«

اين خانه در يك باغ . دخان يا شكارگاه مالده در يك مكان بسيار خوش آب و هوا قرار دار ابراهيم

 ديگري از اين باغ قرار ةمصفا ساخته شده و ساختمان قراولخانه يا عمارت كاله فرنگي در گوش

  ٦٤.»گرفته است

خان، حاكم دودانگه و چهاردانگه براي سكونت  ق توسط ابراهيم١٢٨٧بناهاي مذكور در سال «

آن محل كوچ كرده و خانه را اش احداث شده و پس از كشته شدن پسرش بازماندگان از  شخصي

الزم به ذكر است كه قدمت تاريخي عمارتهاي فوق به زمان بعد از . اند غير مسكوني باقي گذاشته

  ٦٥.»رسد سلجوقيان مي
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