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روستاي چاشم

روستاي چاشم يکي از روستاهاي شهرستان
مهديشهر در استان سمنان است كه در 24
کيلومتري شمال شهميرزاد و  48کيلومتري شمال
سمنان قرار دارد .چاشم در دامنه کوه نيزوا واقع شده
و يکي از  4نقطه هدف گردشگري در استان سمنان
ميباشد .ارتفاع اين روستا از سطح دريا 2150متر
ميباشد و حدود  950نفر جمعيت دارد .شغل مردم
روستاي چاشم کشاورزي و دامپروري است .مردم
چاشم بهگويش چاشميکه زير شاخهاي از زبان
مازندرانياست صحبت ميکنند و به خاطر محصور
بودن بسياري از اصطالحات آن دست نخوردهتر از
گويش مازندراني است و فرهنگ و آدا ب و رسوم
قديمي در اين منطقه محفوظتر مانده است.
روستايچاشمبهدليلقرارگرفتندرميانرشته

کوه البرز داراي آب وهواي خنکي در تابستان است،
به همين جهت در این فصل تعداد زيادي گردشگر
به اين منطقه خوش آب وهوا سفر ميکنند.
از آثار تاريخي روستاي چاشم ميتوان به برج
چاشم و چنار دوقلوي قديمي اشاره کرد که در
فهرست آثار ملي ايران به ثبت رسيدهاند.
خانههاي روستا معمولًا به شکل شيرواني ساخته
ميشوند .اما در گذشته اينطور نبوده است و خانه
را با کاهگل ميساختند و سقفها را با چوب درخت
تبريزي ميپوشاندند .همچنين روي ديوارهاي

روستای سنگ تراشان

درهایکهدرپاییندستاینروستاقراردارد،بعدازبارش
هربارانازتودههایعظیموپیوستهابرپرمیشود
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ـون استفاده ميکردند.کوه
حياط و پشت بام از َگ َ
نيزوا يکي از جاذبههاي اصلي اين روستا است که با
ارتفاع  3810متر منظرهاي بديع در طبيعت منطقه
ايجاد کرده و دومين کوه بلند سمنان است .کوه ارم
و چمنزارهاي سرسبزش نيز که ميزبان پرندگان
گوناگوني هستند از جلوههاي طبيعت چاشم است.
کوه ديگري به نام قله قدمگاه با ارتفاع  3651متر نيز
در جنوب غرب و فاصله  10کيلومتري چاشمقرار
دارد.ديگر جاذبه زيباي طبيعي اين منطقه آبشار
روزيه است که در مسير چاشم به دوآب قرارگرفته

سنگتراشانیکیازروستاهایهدفگردشگریوازتوابعبخشپاپیشهرستان
خرم آباد است که در  55کیلومتری خرمآباد قرار دارد. این روستا از شرق و جنوب
شرقی به کوه تاف و از جنوب و جنوب غربی به کوههشتادپهلو محدود میشود.
ارتفاع این روستا از سطح دریا  1250متر است و اقلیمی معتدلو نیمه خشک دارد؛
ت.
آب و هوای آن در بهار و تابستان معتدل و در زمستانها سرد و خشکاس 
در این روستای پلکانی که برای خودش ماسولهای دیگر است می توان از
ِ
پشتبامی به پشت بام دیگر و از خانهای به خانه دیگر رفت و منازل به یکدیگر راه
دارند و همه اهالی روستا به نوعی باهم فامیل هستند و دیوار و حصاری در این روستا
وجود ندار د. همین راههای کوتاه و بدون حصار باعث شده که نام روستای بدون
حصار را هم بر آن گذاشتهاند.نحوه شکل گیری این روستا به این ترتیب بوده که نام
قدیم این روستا ׳׳او شه׳׳ و دو کیلومتر پایینتر از محل روستای فعلی بوده اما زمانی
که مهندسانراهآهن میخواهند از دره کشور راهآهن را عبور بدهند ،به دنبال معادن
سنگ می گردند و این روستا به محلی برای تراشیدن سنگها و ساخت پلهای راهآهن و
زیر ریل تبدیل میشو د.از جاذبه های طبیعی روستا می توان به چند درخت کهنسال
اشاره کردکه قبل از سکونت مردم در این روستا وجود داشتند و احتمالًا قدمت
آنها به  ۴۰۰سال ميرسد .درهای که در پایین دست این روستا قرار دارد ،بعد از
بارش هر باران از تودههای عظیم و پیوسته ابر پر میشود ،به صورتی که در پایین
دست روستا صحنه ای زیبا و بینظیر از دریایی از ابر ایجاد می شود .آبشار وارک
نیز یکی دیگر از جاذبههای طبیعی و شگفتانگیز این روستاست؛ فضای اطراف این
آبشار در بهار و تابستان از گلها و گیاهان خودرو و رنگارنگ سرشار میشود و محیط
دلپذیری برای تفریح و تفرج پدید میآورد.روستای سنگ تراشان از طریق خرم
آباد ،با جاده ای آسفالت قابل دسترسی استو از جنوب غرب هم ازطریق ایستگاه
راه آهن بعداز دو ساعت پیاده روی میتوان به این روستای زیبا رسید.

