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هور به معناي خورشید و هورامان یعنی جایگاه خورشید است. همچنین هورامان از دو واژه هورا به معنی اهورامزدا 
هورامان را از چهار طرف چهار  .مان به معنی خانه و سرزمین ترکیب یافته و معناي آن سرزمین اهورا مزداست و

مریوان، از جنوب دشت ذهاب، از شرق دشت  از شمال منطقه هموارکردستان و دشت محصور کرده است.
   ماهیدشت واز غرب دشت شاره زور یا شهرزور.

 کردستانهاي از نظر سیاسی در استان .شودتقسیم می ژاوروو  هورامان تخت، لهون هورامانبخش  سهبه هورامان 

اشاره کرد، که البته در  نودشهو  نوسود، پاوهتوان به . از مناطق مهم شهري آن نیز میقرار گرفته است کرمانشاهو
نیز از طریق مهاجرت مردم هورامی  تهرانو  جوانرود، کرمانشاه، سنندج، روانسر، کامیاران، مریواننظیر شهرهایی 

  .اندبان ساکن شدهز

تر دهد اما در ارتفاعات پائینهاي مرتفع و پربرف تشکیل میاي از منطقه اورامان را کوههر چند که بخش عمده
هاي متراکم نسبتاً وسیعی وجود دارند. پوشش جنگلی این ناحیه همچون پوشش ها جنگلو در دامنه همین کوه

نیز به  زالزالک		وحشی و است. درختان دیگري مانند گالبی بلوط		عمدتاً از درختان زاگرس کوهرشته		عمومی
  .شودتعداد قابل توجهی یافت می

 

 

 

 

 

 

 
  

  ورامان شهرستان سروآبادهشهر هورامان تخت مرکز بخش 

هاي کند. خانهرا متصور می بهشت	هایی به سمتورامانات و سرسبزي این منطقه کوهستانی رویاي پلههمعماري 
 ورامانهاست. مردم منطقه معتقدند این روستا با سنگ و اغلب به صورت خشکه و به صورت پلکانی ساخته شده
احیه عنوان تخت یا مرکز حکومت نتخت زمانی شهري بزرگ بوده و مرکزیتی خاص داشته به همین دلیل از آن به

 و خاص مراسم پرآب، هايچشمه موقعیت معماري، نظر از روستا خاص وضعیت از غیر به. ندنکمی یاد ورامانه
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 همیتا نشانگر آن توجه قابل سکنه تعداد و جمعیت ویژه به و شالیار پیر مسجد و مقبره وجود و رسوم و آداب
  است.  ساسانی	ز زمانا منطقه

 تاریخ
تحت  م.ق 11 قرن تا کردستان مناطق دیگر همچون منطقه این گردد.تاریخ هورامان به زمان سلسله پیشدادیان برمی

دراین دوران بود که حروف ماسی . ها تحت سلطه دولت آشور بودهورامان مدتپس ازآن سلطه دولت بابل بود. 
یخ (تار ها این خط رایج بوده استموراتی درمیان کردان رواج داشته که تا قرون اولیه اسالم هم دربین هورامی

 ).مردوخ

نها کشید. هورامان ت رد وتمام ایران رابه آتشکدر حدود قرن سوم پیش از میالد اسکندر مقدونی به ایران حمله 
در تنگه  هاي عظیمجایی بود که بصورت جدي دربرابر سپاه اسکندر مقاومت کرد و آریوبرزن با پرتاب سنگ

 به آن شد.دربند دزلی برروي سپاهیان اسکند موجب تلفات فراوانی 

. جبور کردندم هابتها وها را ویران ومردم را به پرستش الههپاهیان سلوکی بعد از تسلط برمنطقه تمام آتشکدهس
 نمودي از اعتقاد به این این الهه در "بل چشمه"هاي آب معدنی دنیا درهورامان به نام یکی از بزرگترین چمشه

  .حت سلطه حکومت ارمنستان بوده استهورامان تاول قبل از میالد  درقرن دوم و .بین هورامیان است

هایی بوده که این اسناد اجاره نامه .کشف شدنداجاره نامه) درمنطقه هورامان (سه سند خیلی مهم  1913در سال  
زمان  در وزبان یونانی  نسخه دیگر با خط و دوو  )ق.م88( خط سریانی نوشته شده ها به زبان پهلوي ویکی از آن

این اسناد داللت براین دارند که درآن ایام منطقه . ق.م) 21 و 		22( اندچهارم از پادشاهان اشکانی نوشته شدهفرهاد 
 .است بوده	هورامان تحت حکومت ارمنستان

 
  

  

  

  

  
  هاي کشف شده در هوراماناتیکی از چرم نوشته
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 زبان
ریشه  زبان هورامی درحقیقت همان زبان مادیست که اصل و کنند.کلم میت هورامی مردم این منطقه به گویش

قریباً ت است وعیالمی  باشد. آنزان پدر تمام زبانهاي مادي وهندي وپارسی ومی» آنزان«یا آن زبان آریانی قدیم 
 .ندکردها به آن تکلم میسه هزار سال پیش از میالد مسیح آریان

 دین
مردم هورامان  .بوده است حاکی از زردشتی بودن مردم هورامان ،کوه آتشگاه در پاوه مانند آثار فراوان به جامانده

مردم هورامان به  .دانستنداهورامزدا میظهر قدرت م شمردند وروشنایی اعتقاد داشتند وآن را مقدس می به نور و
در آب  کردند وسوزاندند وآن را در خاك دفن نمیسه عنصر آب وخاك وآتش اعتقاد داشتند. مرده را نمی

بردند تا می کوهی اليبا به را مرده بلکه .کنند آلوده را وآب وخاك آتشانداختند تا مبادا سه عنصر مقدس نمی
ا را دفن هپس از از بین رفتن گوشت، استخوان را بخورند و والشخورها گوشت اوها پرندگان وحشی وکرکس

 . دمذهب هستن سنی	مسلمان و حاضر نیز له آن گرویده و درحابپس از ظهور اسالم این منطقه مردم  .دکردنمی


