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سفرنامه

داالنپر
داالنی به سوی بهشت
آرزو احمدزاده  ،راهنمای طبیعتگردی

مدتها بود تصمیم گرفته بودیم به کردستان
سفرکنیمامافرصتمناسبیپیشنمیآمدوالبته
دراکثرمواقعبهانهراهرامیآوردیمکهطوالنیاست.
امااینبارعزممانراجزمکردیمکهبهدیارکردستان
سفرکنیم.مقصدماندریاچهایبوداطرافاشنویه
در استان آذربایجانغربی و در نزدیکی مرز ایران،
عراق و ترکیه .آدرس و کروکــی دریاچه را از یکی
از دوستان کوهنوردمان که اهل سقز است گرفته
بودیم.برایرسیدنبهدریاچهداالنپربایدبهارومیه
می رفتیم .در مسیر ارومیه به اشنویه به شهر زیوه
رسیدیم.اینجاآخرینشهریبودکهمیتوانستیم
مواد غذایی تهیــه کنیم .بعد از زیوه به روســتای
کیسیان رسیدیم .ماشــینها را در روستا پارک
کردیم و سوار بر نیسان آبی به سمت داالنپر راهی
شدیم .به توصیه دوســتمان که به منطقه آشناتر
بودباماشینسوارینرفتیموازیکیازاهالیروستا
درخواســت کردیم ما را تا دریاچه همراهی کند.
مسیر کوهستانی و پر از سنگالخ و درههای عمیق
از ویژگیهای زاگرس اســت که هر گردشگری را
مجذوبخودمیکند.هواتاریکشدهبودکهماشین
توقف کرد و راننده اعالم کرد به دریاچه رسیده ایم.
بوی نم آب به مشاممانخورد .اینجا پر از اکسیژن
ناببودوآسمانیمملوازستارههایریزودرشت.به
راستی که اینجا کهکشان پیدا بود .با فاصلههای نه
چنداندور،چراغهایدیدهبانیمرزیایران،عراق
و ترکیه را میدیدیم .شام را کنار عکس ماه که روی
موجهای کوچک دریاچه افتاده بود ،خوردیم و زیر
آسمانپرستارهچادرزدیمودرهتلهزارستارهمان
خوابیدیم.

بینخواببیداریدمصبحصداییشنیدمانگار
که کسی مرا صدا میزند .از چادر بیرون رفتم .نمی
دانستم خوابم و یا بیدار .با حالتی مبهوت به اطراف
نگاه میکــردم ،دریاچه ای آبــی در چند قدمیام
بود با نمایی از کوه برفی در آن پشــت و تا چشم کار
میکردهمهجاسبزبودباگلهایریزسفیدوبنفش.
صحنهایکهمیدیدمبرایمتداعیکارتونهایزمان
کودکی بود ،کارتونهایی از قبیل بل و سباستین،
یا بچههای آلــپ .با صدای بلند کســی که گفت:
«کجایی؟چراماتتبرده؟»ازبهتبیرونآمدموکم
کمباورکردمهرآنچهکهمیبینمعینواقعیتبود.
آنجاخودبهشتاست.کمیبارانندهایکهمارابهاین
بهشتزیباآوردهبودصحبتکردیم.بهنظرمنیکی
از زیباییهای سفر نشستن پای صحبتهای اقوام
محلی است .با لهجه شــیرین خودشان از زیر و زبر
آن منطقه برایت داستانهایی تعریف میکنند که
سینه به سینه از پدربزرگهایشان به یادگار مانده
است.اوگفتنامکوهیکهروبرویدریاچهواقعشده
است داالنپر است که در گویش محلی داالمپر هم
گفته میشود .داالمپر به معنی محل پرواز عقابها
است.ازجانورانیکهدراینمنطقهزندگیمیکنند
می توان به عقاب  ،گرگ و سمندر کردستانی اشاره
کرد.کوهداالنپرباارتفاع 3487دقیقاًدرنقطهمرزی
سه کشــور ایران  ،ترکیه و عراق واقع شده است به
طوریکهقلهاینکوهمتعلقبهاینسهکشوراست.
منطقهایکهاینکوهدرآنواقعشدهاستبهسیلوانا
معروفاست.بعدازصرفنهاروکمیشناوگشتزنی
در اطراف دریاچه راه بازگشت را پیش گرفتیم .در
مسیر بازگشت به سیاه چادر عشایر برخوردیم .از
ویژگیهای مهم این منطقه مهمان نوازی غافلگیر
کننده روستائیان و عشایر منطقه است ،این عشایر
با لهجه کردی بادینی (کرمانج) صحبت میکنند و
بسیارمهماننوازند.بانانوماستمحلیازماپذیرایی
وبالبخندبدرقهمانکردند.بهروستارسیدیمودوباره
غافلگیر شدیم .بچههای روستا ماشین هایمان را
شسته بودند .پرسوجو که کردیم گفتند« :دیدیم
کثیفه شســتیم» .در برابر اینهمــه مهربانی چه
بایدگفت؟

گردشگری 9

راهنمای سفر به استان سمنان

از جنگل ابر تا زیستگاه توران
چیزیتاپایانزمستانوآغازسالنووتعطیالتنوروزینماندهاستوشایدشما
جزءآندستهازافرادباشیدکههنوزبرایتعطیالتنوروزیخودبرنامهریزینکردهاید.
باتوجهبهاینکهدرایامعیدهتلهاسریعرزروخواهندشد؛دیگروقتآناستکهبه
برنامهریزیسفرخودمشغولشوید.بههمیندلیلمقاصدمناسباینایامرامعرفی
خواهیمکردکهاستانسمنانیکیازآنهااست...

پگاه دهدار  ،راهنمای گردشگری

استان سمنان به دلیل قرار گرفتن
درمرزبیناستانهایسرسبزشمالیو
استانهای کویری مرکزی ،جغرافیای
منحصربهفــردی دارد و تنهــا با طی
مسیری کمتر از ۲۰کیلومتر ،از کویر
به کوه و جنگل میرســید و بالعکس.
عالوه بر جاذبههای طبیعی و تاریخی،
این استان از لحاظ علمی و سیاسی نیز
حرف برای گفتن زیاد دارد .سمنان از
آغاز سالهای ده ه پنجاه خورشیدی
تا امروز مرکز فضایی ایران بوده است و
دو پایگاه مهم صنایع هوافضای ایران
در این استان قرار دارد .این استان خطه
رئیسجمهورخیزی.استانسمناندر
مسیر جادهای مسافرانی قرار دارد که از
تهران و استانهای شرقی به خراسان
میروند.فرودگاهشهرسمنانوایستگاه
راهآهن در شهرهای سمنان ،گرمسار،
دامغان و شاهرود نیز ســفر ریلی را به
این استان پهناور میسر میکند .هتل
و اقامتگاه هم در این استان کم نیست و
هتل۵ستارهگوتکهمالباداشتنپارک
آبی ،اســتخر و امکانات کامل رفاهی
بهترینهتلایناستاناست.
شهرسمنان
مرکز استان سمنان ،شهر سمنان
است .این شهر جاذبههای گردشگری
و طبیعــی بســیاری دارد .ســمنان
شهری کویری است اما کوچهباغهای
طبیعی که در مرکز شــهر قرار دارند،
از جاذبههای خیرهکننده این شــهر
کویری و زیبا هستند .درست در قلب
شهرودرمیانباغهایانجیروتوتوانار
و ...کوچهباغهایی با دیوارهای کاهگلی
و نهرهای جاری آب ،این منطقه از شهر
را بــه نگینی درخشــان در قلب کویر
تبدیلمیکند.
خانههایتاریخی
یکــی از جاذبههای دیدنی شــهر
سمنان خانههای قدیمی آن است که
بیش از  ۱۰۰سال قدمت دارند .با رونق
تجارت در ســمنان به ویژه در دوران
قاجار در این شهر محلههای جدیدی
شکلگرفتندکهافرادثروتمنددرآنها
خانههاییزیباودیدنیساختند.درحال
حاضر این خانههــا به مجموعهای از
خانههایتاریخیشهربدلشدهاند.
خانه تدین :ایــن بنای تاریخی
متعلق بــه یکی از تجار بنــام دوران
قاجاریه بــوده اســت و در خیابان
طالقانیسمناننزدیکبازاراینشهر
قرار دارد و امروزه محل اداره میراث
فرهنگی سمنان اســت .این بنا سه
بخش اصلی دارد که هرکدام نیز در

ورودیمخصوصخودرادارند:اندرونی
که محل زندگی اهل خانه بوده ،بیرونی
که مختص پذیرایی مهمانــان بوده و
جانبی کــه محل اقامــت و کار خدمه
خانه بوده است .این عمارت زیبا دارای
حوضخانه ،تاالرهای زمستاننشــین
و تابستاننشــین ،مطبــخ مرکزی،
اصطبل ،حیاط مرکــزی و گود باغچه
است و بادگیر بلند تاالر تابستاننشین
ازویژگیهایمنحصربهفردآناست...
خانهطاهریان:اینبنانیزمربوطبه
دوران قاجار است و در محله اسفنجان
ســمنان قرار دارد .این عمارت محل
زندگیخانمحلهاسفنجانسمنانبوده
کهآبشربمحلهرانیزتامینمیکرده
است .محله اسفنجان با مرکزیت تکیه
پهنه ،با قدمت بیش از ســه هزار سال،
بناهاییچونمسجدامام،مسجدجامع،
بازار ،حمام پهنه و تکیه پهنه را در خود
جایدادهاست.
تیمچه پهنه :یکی از بناهای زیبا
و تاریخی در استان سمنان و متعلق به
دوره قاجاریه است .تیمچه پهنه دارای
سه طبقه است که امروزه نیز همچنان
کاربری تجــاری دارد و برای خرید نیز
مناسب اســت .تیمچه پهنه در جوار
مســجد امام و تکیه پهنه سمنان قرار
دارد .در طبقــه همکــف آن حوضچه
زیبایینیزقراردارد.
گرمابه پهنه :از بناهای تاریخی
ســمنان اســت که پــس از مرمت و
بازسازی امروزه به صورت موزه فعالیت
میکند .این بنا در ســال  ۸۵۶هجری
قمری در دوران تیموری ســاخته و در
سال  ۱۳۷۶بازســازی و مرمت شده و
کاربری موزه پیدا کرده اســت .گرمابه
پهنه در بخش مرکزی شهر سمنان و
در کنار مجموعه مسجد جامع ،مسجد
امام،تیمچهپهنهوراستهبازارقراردارد.
دروازه ارگ :ایــن ارگ تزئینات
آجرکاریوکاشیکاریزیباییداردودر
میدانارگسمنانواقعشدهاست.بنای
دروازه ارگ ســمنان در زمان فتحعلی
شاه قاجار ساخته شــده و در آن زمان
ارگ دولتی و مقر حکومتی

سمنانبودهاست.
پارک سیمرغ :این پارک محل
خوبــی بــرای تفریــح ،پیکنیک و
استراحت خانوادگی است ،با مساحت
۸۰هکتــار در ورودی غربی ســمنان
قرار دارد .شهربازی ،پیست کارتینگ،
اســتخر ،قایقســواری ،آالچیــق و
سوییتهای اقامتی از امکانات پارک
است و ســوییت های پارک سیمرغ
ســمنان در نوروز ۸۸حائــز رتبه برتر
کشوریلوحتقدیراقامتگاهیگرفتهاند.
چادرزدن مســافران نیز در این پارک
بالمانع است .بعد از دیدن جاذبههای
تاریخی و شــهری از شهر بیرون بزنید
و ســراغ جاذبههــای منحصربهفرد
طبیعی آن بروید .بیشــتر روستاها و
شهرستانهای اطراف این شهر چیزی
برای ارائه دارند .از آســمان پرســتاره
کویر تا ییالقات خنک و خوشآبوهوا
را در اطراف ســمنان پیــدا میکنید
که هم ماجراجوهــا را راضی میکند و
هم مســافرانی را که فقط میخواهند
چندســاعتی در آرامــش طبیعــت
خستگیدرکنند.
آهوان :از ســمنان کــه بیرون
بزنیــد ،در  ۳۰کیلومتری ســمنان و
۷۸کیلومتری غرب دامغان به گردنه
آهوان میرســید .اطراف این گردنه
چند روســتای کوهپایهای قــرار دارد
که به آنها کالته میگوینــد .باغها،
کشتزاراها و استخرهای آبیاری کالته
تماشایی است .دو کاروانسرای «رباط
سنگی انوشــیروانی» و «کاروانسرای
شاهعباســی» از دیدنیهای تاریخی
اینمنطقهاند
کویــر کوه ســرخ و تندیس
طبیعی همای سعادت :در جنوب
غربی استان سمنان منطقهای وجود
دارد که تا چشم کار میکند خاک رس
زمین را فرا گرفتــه و به همین دلیل به
آن منطقه کوه ســرخ میگویند .این
منطقه به لحــاظ گوناگونی دورههای
زمینشناســی نیز در ایران بینظیر
است.دربستراینکویررودخانهشوراب
جریاندارد.درکنارههای

رودخانهالیهضخیمیازنمک،سطحی
صافوصیقلیوسفیدرنگایجادکرده
کهبسیارنرماست.ازرودخانهشوراببه
بعد دیگر امکان خودروســواری وجود
ندارد و پیاده روی در کویر ازا ین نقطه
آغاز میشود .کوه سرخ در جنوب این
کویر قرار دارد .صخرهای در این کوه به
شکلیکعقابدرآمدهاستواگرازباال
بهآننگاهکنید،بهشکلعقابیاستکه
بالهای خود را به صورت نیمهباز کرده
است.اینصخرهبراثرفرسایشبادبهاین
شکل درآمده و هیچ دخالت انسانی در
پیدایششکلآنصورتنگرفتهاست.
آبگرم :اگر اهل آبگرم باشید در ۲۱
کیلومتری شــمال غرب سمنان و ۱۸
کیلومتری غرب شهرستان مهدیشهر
چشــمه آبگرمی وجود دارد که اهالی
منطقهومسافرانبرایاستفادهدرمانی
و استراحت به این منطقه کوهستانی و
دنج میآیند .چند استخر کمعمق در
این منطقه و در محل آبگرمها ساخته
شدهونوعآبآنگوگردیاست.
جنگل رودبــارک :رودبارک در
 ۸۰کیلومتری شمال شرق سمنان در
مسیر راه شهمیرزاد به فوالدمحله در
شهرستان مهدیشهر و دامنه جنوبی
سلسلهجبال البرز واقع شده است .این
منطقه بخشی از منطقه حفاظت شده
پرور اســت و به دلیل آبوهوای خنک
بهویژه در تابستان گردشگران زیادی را
جذبمیکند.
شهمیرزاد :شهمیرزاد در شمال
ســمنان به خاطر جاذبه های فراوان
طبیعی در تابستان و زمستان پذیرای
گردشگران است .آبوهوای معتدل،
طبیعت ســبز در کنار کوهســتان و
بناهای تاریخی مانند شیرقلعه ،قلعه
شیخی و دژوهل شهمیرزاد را به جاذبه
گردشــگری مهمی در استان سمنان
تبدیل کــرده اســت .بزرگترین باغ
گردوی جهان با وســعت  ۷۰۰هکتار
در شــهمیرزاد قــرار دارد و برخی از
محصوالت این منطقــه مانند گردو و
آلویآنشهرتبینالمللیدارند.
گرمسار
درمسیرتهرانبهمشهد،شهرستان
گرمسار در ورودی اســتان سمنان و
قبل از شهر سمنان قرار دارد .گرمسار
ملقب به خورشید تابان و آغاز محدوده
حفاظتشده زیستگاه یوزپلنگ ایرانی
است .از جاذبههای تاریخیِ مهم استان
سمنان جاده سنگفرش گرمسار است
کهمتعلقبهدورانجادهابریشماست.
پارک ملی کویر :منطقه سیاهکوه
و پارک ملــی کویــر از قدیمیترین
مناطق تحت حفاظت در ایران اســت
که در جنــوب گرمســار و حد فاصل
کویر مرکــزی ایــران و دریاچه نمک
واقع شده است .جاده سنگفرش یکی
از شــگفتانگیزترین آثار تاریخی این
منطقهاست.درگذشتهاینجادهامکان
عبورکاروانهاراازمیاناراضیباتالقیو
شورهزارهای حاشیه دشت کویر فراهم
میکرده است .بنای مشهور قصر بهرام
یا کاروانسرای شاهعباسی ،کاروانسرای
عینالرشی،آبراهسنگیسیهکوه،بقایای
ساختمان حرمســرا ،کاروانسراهای
ســفیدآب و آبانبارقیلوقــه از دیگر
جاذبههای تاریخی این منطقهاند .بنه
کوه ،رامه ،بهورد و روستای قالیباف از
جمله مناطقی در گرمسار هستند که
جلوههای چشمنواز و خیرهکنندهای
از مناظر طبیعی و تنوع حیات وحش
دارند و بعضیشــان جزو شکارممنوع
هستند.
شاهرود
شاهرود از شــهرهای زیبای
اســتان سمنان اســت که در حد
فاصــل دو منطقــه جغرافیایی و
آبوهوایی قــرار دارد؛ آبوهوای
مرطــوب و پرباران در شــمال ،و
منطقــه خشــک کویــری در
جنوب .در شــمال این شهر جاده
توسکستان از شــمال این شهر به

گرگان میرسد که جادهای کوهستانی
وسرسبزوزیباست.
بسطام :شهر بسطام دومین شهر
نمونه گردشگری استان سمنان است
که  ۶کیلومتر با شــاهرود فاصله دارد.
مهمترینجاذبهبسطامزادگاهوآرامگاه
دوعارفبزرگ،بایزیدبسطامیوآرامگاه
شیخابوالحسنخرقانیاستکههرسال
گردشگرانیازسراسرایرانوکشورهای
مسلمان همســایه مانند پاکستان و
کشورهای آسیای میانه را به این شهر
تاریخیمذهبیمیکشاند.
جنگل ابر :جنگل معــروف ابر در
 ۴۵کیلومتری شمال شرق شاهرود از
جنگلهای بکر و زیبای استان سمنان
است .جنگل ابر از جنگلهای هیرکانی
کشور اســت و دلیل نامگذاری آن این
استکهفضایآنراپوششیازابرفرامی
گیرد .خنک بودن در فصل گرما ،وجود
چشــمههای فراوان و پوشش جنگلی
متنوع از ویژگیهای این جنگل است.
جنگلاولنگ،جنگلدشتشاد،جنگل
و آبشار نام نیک از دیگر جنگلهای این
منطقهاند.
زیستگاه توران :مجموعه توران
بعد از پناهگاه حیات وحش نایبندان،
دومین منطقه بزرگ حفاظتشــده
سازمان محیط زیســت کشور است.
زیســتگاه توران از پارک ملی ،پناهگاه
حیات وحش و منطقه حفاظتشــده
تشکیلشدهاست.اینمنطقهدرقسمت
جنوبی جاده تهران-مشهد و در شمال
شرقیدشتکویرقرارداردوتنوعباالی
گونههایگیاهیوجانوریاینمنطقه و
کمنظیراست.برخیازنادرترینگونهها
مانندیوزپلنگآسیایی،گورخرایرانیو
پرندگانیهمچونزاغبوروهوبرهدراین
منطقهزندگیمیکنند.

میکنیم.
مســجد تاریخانه :تاریخانه به
معنای خدایخانه یا خانه خدا است .این
مسجد که در فهرســت آثار ملی ثبت
شده ،قبل از حمله اعراب آتشکده بوده
و در قرن دوم هجری به مسجد تبدیل
شده اســت .این مســجد نمونه زیبا و
کاملی از مساجد قرنهای اولیه اسالم
است و سبک معماری منحصربهفردی
دارد.
سد شهید شــاهچراغی :یک
منطقه عالی برای تفریح و استراحت در
طبیعت است .سد شهید شاهچراغی
از مناطق نمونه گردشــگری استان و
در  ۱۲کیلومتری دامغان ،و در مســیر
چشمهعلیقراردارد.
چشمه علی :در سی کیلومتری
شمال دامغان بین روستاهای آستانه
و کالته رودبار ،باغ و عمارتی زیبا به نام
چشمهعلیقرارداردکهدرزمانفتحعلی
شاهقاجارساختهشدهاست.عمارتیزیبا
و باشکوه در میان رودخانه قرار گرفته و
درختان بید و صنوبــر ،درختان میوه،
گیاهان دارویی و ارتفاعات کوهستانی
آنرادربرگرفتهاند.
روســتای تاریخی رشــم کــه از
روستاهایتاریخیوکویریایراناست،
برجپیرعلمدارکهیکیازچشمگیرترین
نمونههایمعماریآرامگاهیاست،تپه
حصارکهیکیازمهمترینمحوطههای
باستانیفالتایراناست،دریاچهنمک
حــاج علیقلی ،آتشــکده دروار ،گنبد
زنگوله،کاروانسرایقوشه،پیرخوشترو
تنگه زندان از دیدنیهای دیگر دامغان
هستند که اگر فرصتتان کمی بیشتر
باشدمیتوانیدازآنهادیدنکنید.
غذا
غذاهای هر منطقه متاثر از آبوهوا،

مُجن و آبشــار تنگه داستان:
شــهر مجن در غــرب شــاهرود و در
منطقهای کوهســتانی قرار دارد .تنگه
معروفداستاندرفاصله۱۰کیلومتری
مجن از جاذبههای طبیعی شهرستان
شاهروداست.مجندرشیبدامنهالبرز
معماریشبیهماسولهداردوبامهرخانه
حیاطخانهایدیگراست.مجنرانگین
ســرخ نیز مینامند زیرا خاک زمین و
ارتفاعات آن ســرخرنگ اســت .زنان
مجنی همهساله طبق رسمی قدیمی
با دوغابــی از گِل قرمز نمای خانههای
کاهگلیشانرارنگمیکنند.
دشتآفتابگردانوشقایقهای
کالپوش :دشتآفتابگردانوشقایقدر
منطقه کالپوش از جاذبههای طبیعی
شاهرود است که از بیستم اردیبهشت
تا پایان خرداد گلهای شــقایق جلوه
زیبایی به آن میبخشــد و گردشگران
زیــادی را جذب میکند .همهســاله
جشنواره دشت شقایق و کشتی محلی
در منطقه کالپوش برپا میشــود .در
ماههای مرداد و شــهریور نیز گلهای
آفتابگردان به گل مینشینند و زیبایی
اینمنطقهرادوچندانمیکنند.
دامغان
دامغانشهریکهناستکهقدمت
آن بــه دوران تمدن پارت میرســد و
روزگاری پایتخت اشکانیان بوده است.
این شهرکه در گذشته به آن صد دروازه
میگفتنــد ،جاذب ههای گردشــگری
زیــادی دارد که برخــی از آنها مرور

کشاورزی و ســبک زندگی آن منطقه
هســتند و ســمنان هم ازا ین قاعده
مســتثنی نیســت .مردمان مناطق
کویری از انواع آش ،انواع نان ،گوشــت
قرمز و غذاهای پرادویــه و انرژی لذت
میبرند .اهالی استان سمنان عالوه بر
اینترکیبغذایی،برنجنیززیاداستفاده
میکنند .شوری و ترشی هم حاضران
همیشه سفره مردم این استان هستند.
همچنین فرقی نمیکند مهمان اهالی
استانباشیدیادررستورانغذابخورید،
ترشی یا بورانیِ متکا همیشه کنار غذا
سرومیشود!البتهمتکانوعیگیاهبومی
منطقه سمنان اســت که در تابستان و
بهاررشدمیکند.
معروفتریــن غــذای ســمنان
ســبزیپلو اســت اما بــا آن ترکیب
سبزیپلوباماهیکهمیشناسیمتفاوت
زیادی دارد .در این غذا شاید به جرات
بتوانم بگویم حداقل  ۱۰نوع ســبزی
و صیفیجات ریخته میشــود و حتی
بادمجان ،سیبزمینی و گوجهفرنگی
هم در آن میریزند .تاکپلو شــاهرود،
مانیپلــو دامغان ،تهچین گرمســار،
خاللپلو و خورشــت هویج و پسته از
غذاهای لذیذ دیگر این استان هستند.
نان پیچو ،نــان فطیر ،نان ســلم ،نان
روغنی ،نــان ســرقلیفی ،دادچه ،نان
ماســتی و بخســمات از انواع نانهای
گوناگون این اســتان هستند .یخنی،
جوش بره و کلهجــوش نیز از آشهای
محلیاستانسمنانهستند.

