
 رافیاي استان سمنانغج

 . باشد می نفر 636000 برابر جمعیتی با کشور پهناور استان هفتمین مربع کیلومتر 97491 مساحت با سمنان استان

 از عبارتند که است شهرستان هشت داراي اکنون هم سمنان استان است تهران استان برابر 4 وسعت نظر از استان این
 شمالی، خراسان هاي استان به شمال از که سرخه و میامی ، آرادان ، مهدیشهر ، گرمسار ، دامغان ، شاهرود ، سمنان: 

 استان به مغرب از و رضوي خراسان استان به مشرق از اصفهان و یزد هاي استان به جنوب از و مازندران و گلستان
 .است محدود قم و تهران هاي

 اوستایی گانه شانزده تقسیمات از) ورنه( ورن تاریخی ایالت چهاردهمین از بخشی باستان دوران در سمنان استان
 صفحات از متشکل ورنه یا ورن که این مسلم قدر ولی دانند می فعلی گیالن را ایالت این دانشمندان از برخی.بود

 و ویمه قوشه، آهوان، و نمک ده السگرد، شهمیرزاد، فیروزکوه، دماوند،, خوار دامغان، سمنان، شمال خوار و البرز جنوبی
 است بوده مازندران کوهستانی نقاط

 قشقایی باصري، نفر، پازوکی، اصانلو، ایلی هاي گروه( ها ترك ها، فارس بر عالوه سمنان استان در ساکن اقوام ترین مهم
 ها طبري ،...) و طباطبایی سیدهاي کتی، درازي، عرب سرهنگی، عرب معصومی، عرب عامري، عرب( ها عرب ،...) و
 .باشند می ها گیلک و کردها ،)هداوند( لرها ،)کایی علی یا الیکایی(

 استان بومی اقوام قبیل، این از هایی نمونه و ها افتري و ها پروري ها، سنگسري سمنان، استان در مستقر اقوام میان از
 همچون دیگر گروهی. اند شده ساکن آن در و آمده سرزمین این به) اسالم از قبل( دور هاي گذشته از که باشند می
 سالطین و حکام فرمانروایی زمان در که هستند هایی گروه کتی و درازي عرب هداوند، اصانلو، الیکایی، طوایف و ها ایل
 داده کوچ ناحیه این به ترکمن، سواران مکرر تجاوزات از کشور جنوب نواحی و شرق براي سدي ایجاد منظور به

 .اند شده

 این که این توجه جالب و بوده نفر 631218 استان این جمعیت 1390 سال مسکن و نفوس عمومی سرشماري براساس
 . است داده جاي خود در را کشور جمعیت درصد یک از کمتر پهناور، استان

 

 سمنان استان هواي و آب 

 عواملی ولی دارد قرار کویر دشت خشک و گرم هوایی هاي جریان تأثیر تحت کلی طور به سمنان، استان هواي و آب 
 در. باشند می مؤثر استان این هواي و آب در نیز بادها وزش و مکان ارتفاع ها، کوه امتداد و جهت دریا، از دوري چون
 :کرد مشخص توان می را هوا و آب نوع سه استان این

 



 خشک و سرد نسبتاً هواي و آب داراي شهمیرزاد و) سنگسر( شهر مهدي دامغان، شاهرود، شامل استان شمالی قسمت* 
 .باشد می تابستان در معتدل و زمستان در

 تابستان در خشک و گرم نسبتاً و کویري هواي و آب سمنان، شهرستان جنوب و گرمسار شامل استان جنوبی قسمت* 
 .دارد زمستان در خشک و سرد و

 و زمستان در مرطوب و سرد نسبتاً هواي و آب داراي) کالپوش آباد حسین و میامی دشت( سمنان استان شرقی شمال* 
 .است تابستان در مرطوب و معتدل

 این به توجه با. است گراد سانتى درجه 17/5 گرمسار و 14/1 شاهرود ،17/8 سمنان شهر ساالنه حرارت درجه میانگین
 مطلق حداکثر میانگین. است گرمسار سپس و سمنان شهر، ترین گرم و دامغان سپس و شاهرود شهر سردترین ارقام،
 و گراد سانتى درجه 25 به است، سمنان استان در سال هاى ماه ترین گرم که مرداد و تیر هاى ماه در حرارت درجه

 گراد سانتى درجه -11 به است استان سال هاى ماه سردترین که بهمن و دى هاى ماه در حرارت درجه حداقل میانگین
 گراد سانتى درجه 31 به سال هاى ماه سردترین و ترین گرم بین حرارت درجه مطلق حداکثر اختالف همچنین. رسد مى
 .رسد مى

 طور به آن میزان که بارد می سال سرد فصول در و باران صورت به غالباً و کم بسیار جوى نزوالت سمنان، استان در
 لذا دارد، مستقیم نسبت بارندگى با نسبى رطوبت میزان که این به توجه با. رسد مى سال در متر  میلى 145 به متوسط
 در نسبى رطوبت درصد که طورى به. یابد مى افزایش شمال به جنوب از و استان شرق به غرب از رطوبت میزان
 بارش متر  میلى 161/1 با شاهرود استان هاى شهرستان میان در شاهرود. است درصد 40 گرمسار در و 49 شاهرود
 یخبندان روزهاي تعداد متوسط همچنین. دارند را بارندگى میزان کمترین متر میلى 120/2 با دامغان و بیشترین ساالنه

 .باشد می روز 48 حدود در سال طول در

 کوه هاي استان سمنان

 کاسته آن ارتفاع از جنوب به شمال از تدریج به که گرفته قرار البرز جبال سلسله جنوبی هاي دامنه در سمنان استان
 :  از عبارتند آن مهمترین و گردد می منتهی نمک کویر به و شده

 جدا مازندران استان از را سمنان شهرستان حصاري چون که متر 3200 متوسط ارتفاع با البرز هاي کوه رشته -1
 .است شده واقع شهمیرزاد غربی شمال و اورپلنگ مزرعه شمال در »نیزوا« آن معروف قله و سازد  می

 جنوبی قسمت در. باشد می منطقه این هاي قنات و رودها اصلی منبع البرز از قسمت این شاهرود، در البرز کوه رشته -2
 کویر دشت به شدن نزدیک با نیز ها آن که شده کشیده اصلی رشته با موازي ارتفاع کم هاي کوه اصلی، رشته این
 قله متر، 2802 ارتفاع با ییالق  خوش قله ارتفاعات این هاي قله ترین مهم. شوند می تر ارتفاع کم ،)مرکزي کویر(=

 .باشند می متر 2630 ارتفاع با ابر قله و متر 2670 ارتفاع با خیاشک



فاصل در. دارند امتداد شاهکوه تا که گرفته قرار سفیدکوه نام به هایی کوه رشته دامغان شمال در -3 و دامغان بین حد 
 پنجکوه و شاهرخ سلطان آن هاي کوه که یابد می امتداد نمک کویر طرف به شده جدا سفیدکوه از اي شاخه سمنان
 .باشند می

 حصاري مانند ها کوه این. است کرده تقسیم قسمت دو به و بریده را آن رود حبله رودخانه که گرمسار شمال هاي کوه -4
ر سولَک، آن ارتفاعات ترین مهم. است گرفته قرار گرمسار شهر شمال در رح رز و س  .باشد می کَلَ

 

 سمنان استان رودهاي

 جهت. ریزند می کویر دشت به اغلب و گرفته سرچشمه البرز کوه رشته جنوبی هاي دامنه از سمنان استان رودهاي
 از عبور با ولی دارند گوارا و شیرین آب معموالً سرچشمه در رودها این. باشد می جنوب به شمال از رودها این جریان
 که زیرا است کوتاه معموالً رودها این طول. شوند می زیادي امالح داراي و شده شور گچی، هاي زمین و زارها نمک
 .است کم دشت تا کوهستان میان فاصله

 :  سفیدرود رودخانه

 شرق شمال طرف به و شده تشکیل فرعی رودخانه چند از که است تجن رود هاي سرشاخه از یکی سفیدرود رودخانه 
. شلی آبراهه و دره تویسن رودبار، سیاه آبرود،  از عبارتند سفیدرود دهنده تشکیل اصلی هاي آبراهه. یابد می جریان
 حاشیه مزارع آبیاري از پس که کند می پیدا توجهی قابل آبی توان ها، آبراهه این به پیوستن از پس سفیدرود رودخانه
 .شود می جاري تجن طرف به رودخانه،

 ):شاهرود(= تاش رودخانه

فاصل شاهوار و شاهکوه آبگیر هاي کانون از رودخانه این  جن و تاش حد رودهاي هاي ویژگی داراي و گرفته سرچشمه م 
 پشت اراضی کردن مشروب از پس و کوهستانی ناحیه در فرعی شاخه چندین دریافت از پس رود این. است فصلی
 سمت از حاضر حال در ولی بوده شهر داخل از رود این سابق گذرگاه. رود می نمک کویر سوي به زیراستاق، و بسطام
 .کند می عبور شهر شرقی

 :شور کال رودخانه

 پل زیر از میامی شمال از گذشتن از پس و گرفته سرچشمه) بید چاه کوه( میامی شرقی شمال هاي کوه از رودخانه این 
 .گردد می کویر وارد ابریشم

 : علی چشمه رودخانه



 .شود می منتهی کویر دشت به و گرفته سرچشمه گرگان شاهکوه جنوبی هاي دره از رود این

 دشت به و کرده عبور آمروان روستاي کنار از و گیرد می سرچشمه قوشه شمالی ارتفاعات از رود این: دریان خشکرود
 .شود می وارد کویر

 :رودبار گل رودخانه

 ده هاي شعبه دریافت با مهدیشهر شهرستان نزدیکی در و گرفته سرچشمه شهمیرزاد شمال ارتفاعات از رودخانه این 
 پس و پیوسته آن به دیگري شعبات درجزین، روستاي شمال در. سازد می مشروب را وسیعی حوضه شهمیرزاد و صوفیان

 عنوان به تابستان و بهار در رودخانه این باالدست هاي حاشیه. گردد می منتهی کویر دشت به سمنان غرب از گذشتن از
 .گیرند می قرار استفاده مورد گردشگاه

 :رود حبله رودخانه

 باشد می کیلومتر 240 طول به استان دائمی هاي رودخانه از و سمنان استان در البرز جنوب رودخانه ترین پرآب رود حبله
 تهران استان در فیروزکوه شهرستان شرقی شمال کیلومتري 30 در هما و قله محمد شاه و سایو هاي کوه دامنه از که

 آبریز حوضه بنابراین گردد می جاري ماراب کوه شمالی دامنه سوي به گورسفید رودخانه نام به و گیرد می سرچشمه
 تأثیر و بوده گرمسار شهرستان کشاورزي آب اصلی منبع رود این. است شده واقع سمنان استان از خارج در آن اصلی
 داراي رود این. شود می منتهی کویر دشت به گرمسار، آبیاري از پس رود حبله. دارد منطقه آبادانی و اقتصاد در مهمی
 و شیرین آب داراي اولی که است سلطان رشید و رود نم رود این مهم شعبات از. است متعددي شیرین و شور هاي شاخه
 .شود می تأمین رود نم توسط رود حبله آب از نیمی از بیش. است شور آب داراي دومی

 : ایوانکی رودخانه

 .رساند می کویر دشت به را شده جمع هاي سیالب بارندگی فصول در رود این

 :احمدآباد رودخانه

 اي گسترده هاي چشمه آن آب منبع. دارد جریان احمدآباد روستاي پشت در بیارجمند کیلومتري 90 در رودخانه این 
 دربر را آن روان هاي ماسه از دشتی که دارد جریان شیب کم هاي زمین در رودخانه این. جوشند می بستر کف در که است
 آبشار صورت به جریان مسیر نقاط از بعضی در و رسد می متر 2 حدود به نقاط از بعضی در رودخانه این عمق. اند گرفته
 .خورند می چشم به آبزي گیاهان رودخانه بستر کف در. شود می دیده

 عبداهللا زاده امام مسیل دروار، تویه مسیل فیخار، مسیل رود، دامغان مجن، آباد، نی: از عبارتند سمنان استان رودهاي سایر
 .زردتول مسیل آبگرم، مسیل سرخه، مسیل ،)زیوان( زیان مسیل ایج، تنگه و

 



 : سمنان استان غارهاي 

 :  دربند غار

 شمال در والیت میدان کیلومتري 1 فاصله در مهدیشهر شهرستان دربند گردشگري نمونه منطقه در دربند غار
 سرسبز و وسیع دره و گرفته قرار مشرق به رو زیبایی سنگی کوه کمرکش در غار دهانه. دارد قرار مهدیشهر شهرستان

 ارتفاع به اي پله روي و است متر 35/1 آن ارتفاع و متر 75/2 عرض به غار وروديِ. است شده گسترده آن زیر در دربند
 نبودن موقع در و اند بسته را آن دهانه چین سنگ با که است بزرگی نسبتاً مسطحه غار دهانه جلوي. دارد قرار متر 5/2

 بین گلو، مانند و شود می دیده متر 3 عرض و 24 طول به داالنی دهانه از عبور از پس. اند کرده می استفاده آن از خطر
 متر سانتی 80 ارتفاع به به اي دهانه به که این تا شده کوتاه تدریج به گلو انتهاي. است گرفته قرار غار تاالر و دهانه
 به که است این غار داخل در...  و گاو و اسب قبیل از بزرگ حیوانات استخوان و آثار وجود دلیل تنها بنابراین. رسد می

 از قسمتی که خورد می چشم به محکمی چین سنگ آثار دهانه، کنار در. اند شده کشانیده آنجا به درنده حیوانات وسیله
 و دارد راه غار داخل به دهانه کنار از که است شکافی ساختن مسدود منظور به چین سنگ این. است کرده ریزش آن

 داخلی محوطه مذکور، دهانه از گذشتن از پس. اند بسته را آن دشمنان نفوذ از جلوگیري براي غار پناهندگان و ساکنان
 طول به است شکل بیضی تقریباً تاالر صورت به غار فضاي. است خم و پیچ بدون و ساده نسبتاً که شود می دیده غار
 نظر از غار ساختمان. رسد می متر 20 به آن سقف نقطه بلندترین و متر 36 آن قسمت ترین عریض و متر 91

 رو این از و دارد امالح و آهک فراوان مقدار به که است رسوبی هاي سنگ نوع از و سوم دوران به مربوط شناسی زمین
 ترین تماشایی و زیباترین از یکی دکوراسیون نظر از و بوده استاالگمیت زیباي و بزرگ هاي ستون از پوشیده آن سراسر
. دید آنجا در شده مشاهده ایران غارهاي در تاکنون که را استاالگمیت ستون بلندترین توان می و است ایران غارهاي

. است رفته باال غار وسط در سحرآمیزي طرز به که باشد می متر 85/2 متوسط قطر و متر 12 ارتفاع به ستون این
 نشده منقش و کنده...  و ذغال و رنگ یا و برنده آالت ضربِ به که یافت توان می غار این در اي نقطه کمتر متأسفانه
 ها آن زیبایی و جلوه از چشمگیري طور به و شده آلوده بینندگان یادبود و مساحی با تماماً ها ستون زیباي پیکره. باشد
 از حکایت است پراکنده غار کنار و گوشه در که بزرگ هاي سنگ تخته و سنگین و عظیم هاي ستون. است شده کاسته
 رطوبت اثر در و است زیاد هاي بلندي و پستی داراي و سنگالخ غار کف. دارد دور هاي گذشته سهمناك هاي لرزه زمین
ل را آن از زیادي قسمت هوا آب حوضچه غار، این هاي دیدنی از. نیست خطر بی آن از عبور که پوشانیده اي لغزنده گ 

 خنک نسبتاً غار هواي. دارد امالح زیادي مقدار به و نیست مناسب آشامیدنی نظر از آن آب که است کوچکی و صاف
 حرارت اختالف بیرون هواي با درجه 10 متوسط طور به و رسد می گراد سانتی درجه 15 به انتهایی قسمت در و باشد می
 .دارد

 از یکی غار این. دارد قرار جزن روستاي در دامغان شرق شمال کیلومتري 12 حدود در بند شیر غار: بند شیر غار
 بستر از که اي صخره کوهی کمرکش در بند شیر غار دهانه. دارد طول متر 800 حدود که است ایران غارهاي زیباترین
 و قندیل گرفته، قرار آهکی فالت رشته یک در که غار این داخل. است گرفته قرار دارد ارتفاع متر 50 رودخانه



 و ها سنگ قدمت شناسان زمین. است آویزان غار سقف از مختلف هاي اندازه و رنگ به آهکی زیباي هاي ستون
 کربنات رسوب اثر در غار هاي دیواره در. دهند می نسبت قبل سال میلیون 190 تا 150 به را غار و کوه این هاي ستون
لِ صورت به منازل و ها کاخ هاي گچبري همانند زیبایی بسیار و سفید اشکال آب، در محلول کلسیم  اجتماع و کلمی گُ
 به دارد ارتفاع متر 1 حدود غار ورودي دهانه. است آورده وجود به را زیبایی و توجه جالب مناظر شکل سوزنی بلورهاي
 هاي سنگ صخره بین از باید و است تنگ بسیار ها قسمت از بعضی. شد وارد پا و دست چهار باید ورود براي که طوري
 هواي. است متر 40 تا 30 حدود ارتفاعی با و وسیع بسیار ها قسمت از بعضی و کرد حرکت خیز سینه صورت به آهکی
 غار کف و سقف. است کمتر اکسیژن مقدار غار تحتانی هاي قسمت در و ساکن بسیار و مرطوب و خنک غار داخل
 که شده تشکیل زیبایی و بزرگ بسیار هاي قندیل ها، دیواره و ها سقف در فرسایش، و زمان گذشت اثر بر و بوده آهکی
. شود می تقسیم شاخه چند به و شده تر وسیع غار  داخلی هاي قسمت. است آورده وجود به غار در فردي به منحصر منظره
 و زیبا غار این. چکد می زمین روي آب آنها روي از که خورد می چشم به زیبایی هاي قندیل ها قسمت برخی در

 .کند می جذب خود سوي به را غارنوردان از بسیاري انگیز شگفت

 که افتر دامداران لبنی محصوالت غار این در. است سمنان شهرستان آهکی غارهاي بزرگترین از یکی غار این: افتر غار
 غار این ظرفیت. شود می نگهداري کنند، می سپري عبداهللا امامزاده و افتر کالرخان، طارم، گورسفید، در را ییالق دوره
 40 از آن ارتفاع و است متر 12 حدود آن عرض و متر 302 غار این طول. است لبنی محصوالت جلد هزار 2 حدود
 گیاهی گونه چند غار، بیرون دامنه در ولی شود نمی مشاهده جانوري هاي گونه غار این در. است متغیر متر 5 تا متر سانتی
 به گذشته از غار این.  دارد وجود...  و زرشک کوهی، اسپرس اسپند، میرحسن، کاله گون، گندمیان، خانواده از بومی
.  است معروف »افتر مغار« به اهالی بین در و بوده اهالی استفاده مورد دامی محصوالت حفظ براي طبیعی یخچال عنوان
 است کرده فراهم احشام  پوست دادن قرار براي مناسبی سکوهاي آهک، و گچ هاي سنگ تخته وجود

 شسته هاو سیالب اثر بر و است واقع گرمسار اژدهاي کوه در است، معروف دره نفت غار به که نمکی غار: نمکی غار
 وجود به شناسی زمین دوم دوره در شناسان، زمین برخی نظر به بنا غار این. است آمده وجود به نمکی هاي صخره شدن
 هاي الیه درون از عبور لحاظ به غار درون هواي. دارد وجود غار این در استاالگمیت و استاالکتیت انواع و است آمده

 هاي قسمت از برخی در. است سرد غار داخل هوا، گرماي رغم علی تابستان فصل در و است سالم و تمیز بسیار نمکی،
 .باشد می قوه چراغ و مناسب کفش به نیاز غار از عبور براي. است تر کوتاه معمولی انسان یک قد از ارتفاع غار

 

 : سمنان استان در دین و مذهب ، زبان

. است معروف ها لهجه جزیره به استان این گویند، می سخن مختلفی هاي گویش به سمنان استان مردم که این دلیل به
 عوامل تحوالت و گستردگی لحاظ به اما است) پهلوي( دري فارسی ایرانیان همه مانند سمنان استان مردم رسمی زبان

 با مرتبط سمنانی گویش. است برخوردار خاصی هاي لهجه و ها گویش تنوع و تعدد از فرهنگی، و تاریخی جغرافیایی،



 سمنانی، از عبارتند که شوند می تقسیم دسته 5 به اطراف هاي لهجه و سمنانی گویش. است پارت و ماد هاي زبان
 اصول شناخت و است تر قدیمی همه از سمنانی گویش میان این در که اي سرخه و السجردي شهمیرزادي، سنگسري،

 دسته از یکی سمنانی گویش. است دشواري بسیار کار آن صحیح و دقیق کامل، نحو و صرف دستور تهیه نیز و قواعد و
 مردم بین در نیز اکنون هم و یافته رواج ایران غربی شمال بخش در باستان ادوار در که است غربی ایرانی هاي زبان
 گذشته قرون طول در نفوذناپذیري و ویژه دستوري قواعد تاریخی، پیشینه سبب به گویش این. است رایج سمنان شهر
 تفاوت ایرانی هاي گویش سایر با چنان گویش این. است بوده شناسان زبان و پژوهشگران برخی توجه کانون در دیرباز از

 متوجه را...  و اصفهانی یزدي، مازندرانی، مانند ایرانی هاي گویش تمام قبلی اطالع و تحصیل بدون بتوان شاید که دارد
 .شود نمی دریافت چیزي آن از مطلقاً گوید، می سخن خود زبان به سمنان اهل وقتی اما شد

 به بنا سمنان اسفنجان محله اهالی تلفظ بنابراین باشد، می متفاوت سمنان شهر از محله هر در کلمات تلفظ که آنجا از
 تلفظی هاي تفاوت که است گرفته قرار محققین بین ها مثل و اصطالحات آوانوشت کار پایه محله، آن دیرینه قدمت
 .هاست محله میان آوایی تفاوت از ناشی ها واژه

 شهرستان دیگر هاي گویش. گویند می سخن نیز شاهرودي گویش به فارسی، زبان بر عالوه اصیل بومیان شاهرود در
بر، روستاي و کالپوش منطقه هاي ترك و آذري مهاجران. است مهاجر انسانی هاي گروه به مربوط شاهرود  زبان به اَ
 بجنوردي و کردي بلوچی، گویش به نیز ابریشم پل منطقه کردهاي و کالپوش منطقه هاي بلوچ. گویند می سخن ترکی

 زبان از نیز عراقی مهاجر کردهاي و خوزستان مهاجر هاي عرب. دارند کامل آشنایی فارسی زبان به ولی کنند می صحبت
 اند، کرده کوچ منطقه به قبل هاي سده در که عرب مهاجران از دسته آن. برند می بهره خانواده جمع در خود مادري
 محلی لهجه به را فارسی زبان اهالی مناطق، از یک هر در بنابراین. گویند می سخن فارسی زبان به تنها همگی امروزه
 فرومد، میامی، بسطام، مجن، خیج، کالته شهر مانند نقاطی مردمان هاي لهجه اساس این بر. کنند می بیان خود خاص
 .است تشخیص قابل راحتی به ،... و خوارتوران بیارجمند، طرود،

 در گویش این. دارد پیوستگی خراسانی لهجه با که است فارسی اصیل زبان از اي گونه نیز دامغان شهرستان مردم زبان
 دلیل به ،)دیباج شهر جز به( دامغان شهرستان شمالی مناطق در. شود نمی تکلم یکسان شهرستان این مناطق تمامی

 کویر حاشیه جنوبی روستاهاي. گویند می سخن مازندرانی لهجه به مردم تفاوت، اندك با مازندران استان با همجواري
 آنان تکلم در را مناطق آن هاي واژه و لغات فراوانی به و بوده ایران مرکزي مناطق تأثیر تحت ،)زر کوه روستاي جز به(

 .است نزدیک شاهرودي گویش به دامغان شرقی روستاهاي زبان. دید توان می

 ري، تهران، اطراف نواحی اهالی تفاوت، اندکی با که است رازي لهجه ها گرمساري بین در متداول محلی لهجه و زبان
 آمیخته اي لهجه با البرز کوهستانی مناطق روستاهاي و شهرها ساکنان اما کنند می صحبت آن به نیز ورامین و شمیران

 چون مواردي به توان می گرمسار شهرستان دیگر محلی هاي زبان از. گویند می سخن مازندرانی و رازي هاي لهجه از
 ترکی شبیه پازوکی اقوام زبان و زنجانی ترکی شبیه اصانلو زبان. کنند می صحبت آن با پاژوك و اصانلو اقوام که ترکی

 .کنند می تکلم خود مخصوص محلی زبان به نیز الیکایی اقوام. است آذربایجانی



. است ایرانی و هند هاي زبان از اي شاخه خود که است ایران غربی شمال هاي زبان شاخه از عضوي نیز سنگسري زبان
 نیز را فارسی زبان منطقه این اهالی. دارد السجردي لهجه با نزدیکی رابطه سنگسري لهجه که است معتقد معین دکتر
 درجزین شهر مردم لهجه. کنند صحبت سنگسري لهجه با که دهند می ترجیح خود بین در ولی کنند می تکلم خوبی به
 این روستاهاي و شهمیرزاد چون مناطقی مهدیشهر شهرستان شمالی نواحی در. دارد قرابت سنگسري زبان با بیشتر نیز

 سخن مازندرانی لهجه به تغییري اندك با مازندران استان به مجاورت دلیل به ،...) و چاشم محله، فوالد( مانند بخش
 .گویند می

 زرتشت آیین پیرو اسالم، رواج از قبل ایرانیان، سایر چون قومس ساکنین که یابیم درمى تاریخى مدارك و اسناد مطالعه
 رى شهر فتح از پس. اند بوده قدم ثابت نیاکانشان، از رسیده ارث به آیین عنوان به آن از صیانت و حفظ در و اند بوده
 مسلمانان ،)است قمري هجرى 22 سال تاریخ معتبرترین ظاهراً( قمري هجرى 25 تا 20 هاى سال در مسلمانان توسط
 و نام همین به وسیعى ناحیه شامل که) قومس( کومش سرزمین به خود مسیر در و شدند کشور شرق شمال رهسپار
 در را قومس و رى فتح بالذرى. رسیدند رفت، مى شمار به آن معروف هاى  آبادى از بسطام و دامغان سمنان، شهرهاى

 30 سال نیز روایاتى به بنا و کند مى ذکر دامغان فتح سال را قمري هجرى 22 سال طبرى نموده، گزارش عمر عهد
 .است شده ذکر کریز عامر بن عبداهللا توسط قومس تصرف زمان ،)عثمان خالفت زمان( هجرى

 همچنین. هستند عشرى اثنى شیعه مذهب پیرو و مسلمان سمنان استان جمعیت اتفاق به قریب اکثر حاضر حال در
 .دارند وجود سمنان استان در نیز مسیحی و زرتشتی چون دینی هاي اقلیت از کمی درصد

 سکونت شاهرود شهرستان در و بودند شده رانده خود کشور از اسالمى انقالب پیروزى از قبل که هایی  عراقى از اى عده
 .باشند می مذهب شافعى یافتند،


