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 ھا ھوری

  یزدان صفایی: نویسنده

ی  ، واژه»ه«و » الف«ھای  جایی واک و با نگرش به جابه] ١[اند خوانده» ھاری«را چند تن از مورخین، » ھوری«نام قوم 

از این رو، آریاھا و به . باشد یا خورشید می» ھور«ریشه با  دانست که ھم» آریا«یا » آری«توان ھمان  را می» ھاری«

  ]٢.[دانستند نژادی خورشیدی و آسمانی می پیروی از ایشان بسیاری از مردم دنیا،خود را

  

ظاھرًا . ای ھوریایی دارند احتماًال ریشه) نام حاکم ماننایی( Dayaukkuو  Ahsheri، و بدون شک Erisinniنام ماننایی 

حکمران گیلزان در اورمیه، ) Asau ،Asu: اشکال دیگر آن( Azu، یکی از پادشاھان ماننا، و ھمچنین Azaخواستگاه نام 

  ]٣.[یز ھوریایی استن

  ]۴.[نیز دیده شده است) ناحیه جنوب غربی دریای مازندران(شناسی ھوریایی در آندیا  نام

ھورتین «از ایشان در تورات به صورت . گفتند می» ھورن«مصریان به مردم فلسطین و تا مدتی به مردم سوریه 

Hortien «۵.[یاد گشته است[  

وینکلر با ] ۶.[شدند ھای ھند و ایرانی نامیده می ی دوم پیش از میالد، به نام بسیاری از بزرگان ھوریانی در ھزاره

که به باور  Maryanni، و اصطالح Mitrashshil ،Arunnashshilھای خدایانی چون  ی چند نکته از جمله وجود نام مشاھده

  ]٧.[ریایی ھستنداست به این نتیجه رسید که ھوریان، آ) »قھرمان«، »جوان«(ودایی  Maryaاو یادآور 

  خاستگاه و قلمرو

ی کوھستانی جنوب دریای خزر، به تدریج به سوی جنوب و غرب از حدود  ھای خود در منطقه مردم ھوریانی از زادگاه

ھای متشکلی، چندین دولت نیرومند در  م به صورت گروه.ی دوم ق به بعد، به حرکت در آمدند و در ھزاره. م.ق ٢٣٠٠

ی سوم پیش از میالد در  و در حدود اواسط ھزاره] ٨.[تشکیل دادند» خابور«ی  فرات و رودخانه ھای شمالی مجاورت آب

  ]٩.[ھای کوچکی گسترده شدند آناتولی مرکزی، اما تنھا در گروه

قبایلی ] ١٠.[نیز حضور داشته است» Hurriansھوریایی «ی ارومیه احتماًال عنصر قومی و زبانی  ی دریاچه در حاشیه

ای در سوریه و در  رودان شمالی و تا اندازه ی دوم پیش از میالد، در میان گفتند در ھزاره ان ھوریانی سخن میکه به زب

داللت بر حضور ھوریان در » Alachالخ«و » Nuziنوزی«ھایی از  لوحه] ١١.[سراسر فالت ارمنستان پراکنده بودند

ی سوم پیش از میالد، در مشرق دجله  جود ھوریان در ھزارهاز روی نام افراد، و]١٢.[الخصیب دارد ی مرکزی ھالل منطقه

) آراپخای کنونی(ی دوم پیش از میالد، ایشان در ناحیه کرکوک کنونی  و خاک آشور ثابت شده است و در ھزاره

ھمچنین الواح کرکوک نشان ] ١٣.[میزیسته اند، و از حضور ایشان در نواحی شرقی تر، مدرکی در دست نیست

آنھا احتماًال نخست از ] ١۴.[ی سوم پیش از میالد، به طور عمده ھوریان بودند جا در ھزاره ساکنان آندھند که  می

رودان پراکنده  نواحی وان، کردستان کوھستانی و زاگرس بیرون آمده و سپس در نواحی کوھستانی شمال میان

  ]١۵.[شدند

گردد و  ی ھفدھم پیش از میالد، بر نمی پیش از سدهبه » گوره«ی  ھای ھوریایی تپه رسد که نخستین الیه به نظر می

ھای ھوریایی در الواح  چنین آشکار شده که نام ھم. شود ی دوم در کرکوک دیده نمی عنصر ھوریایی تا آغاز ھزاره

  ]١۶.[کاپادوکیه وجود ندارد و ھمین نشان از حضور نداشتن ھوریاییان در شمال میان رودان تا زمان یاد شده است
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در سامرا : شود  ھای دجله نیز دیده می ی سوم پیش از میالد در میانه ای ھوریایی در آثار به جای مانده از ھزارهھ نام

و ھمچنین لوح دیگری نیز به نام تیشاری، پادشاه . لوح برنزی به نام آریسن، پادشاه اورکیش و ناوار کشف شده است

» نامار«تر  ناوار ھمان مکانی است که سپس.یایی ھستندھای ھور ھا نام ھر دوی این. اورکیش، یافت شده است

محل اورکیش نیز دقیقًا مشخص نیست اما آن را در . جای داشته است» دیاله«ی رود  خوانده شده و در حاشیه) نامرو(

  ]١٧.[دانند رودان می بخش شمالی میان

ھوریان در سوریه، شمال غربی  آثار. شناسی قطعی است گسترش عنصر ھوریایی به سوی شرق دجله بر اساس نام

ی رودھای بالیخ و خارمیس، آسیای صغیر، آراپخا، و مناطق دیگر دیده شده  ، دره)ماری(رودان  بخش بخش مرکزی میان

  ]١٨.[است

رودان دسترسی پیدا کرده  ھوریان به تجارت شکوفای میان] ١٩.[درستی بزرگ بود ھا به ی نفوذ جغرافیایی ھوری منطقه

سین  اش، نارام اش، باالخص نوه ھای تجاری در زمان سارگن اکدی و جانشین ر طی اقدامات نظامی و ھیئتبودند که د

ی  ی اکد و در طول سلسله رودان، به خصوص در دوره اندازه و شدت داد و ستد در میان[...] بیش از پیش شکوفا شد

با توجه به این ادله، بایستی روشن باشد . ستربایی، ھوریان را به جنوب جذب کرده ا شک ھمانند آھن سوم اور، بی

جا به غرب و جنوب  توانستند از آن تواند در مکانی جستجو شود که به آسانی می ی خاستگاھی ھوریان می که منطقه

بدین سان ، چه .نماید ی سرزمین اصلی ممکن می دست یابند؛ بنابراین تنھا سرزمین کوھستانی، در واقع به مثابه

توان انگاشت که  توانند فرھنگ قفقاز نخستین را پشت سر گذاشته باشند؟ با این ھمه، نمی ان میکسی جز ھوری

ھای ملموسی از خود به جای  اند، بدون آن که نشانه اینان از آن سوی رشته کوه قفقاز آمده و از میان گرانکوه گذر کرده

آید که اقوام  بدین نحو، در ھر صورت پیش می. بود روان محتاط ھرچند که در این مورد باید با کوچ –نگذاشته باشند 

ی  اما استمرار این فرھنگ در ھزاره. ھا یافته شود، بپیمایند ای را بدون آن که بعدھا ھر گونه اثری از آن رو، منطقه کوچ

ا ساکن بوده ج گذارد که قوم خاصی باید تقریبًا یک ھزار سال تمام در آن بایسته می سوم قبل از میالد در قفقاز، پیش

  ]٢٠. [توانند کس دیگری به جز ھوریان بوده باشند باشد و اینان نمی

  زبان

» اورارتویی«زبان ھوریانی با ]٢١.[ی بیستم در آرشیو بغازکوی یافت شد متون ھوریایی نخستین بار در آغاز سده

پادشاه » تیشاری«نام ای به خط اکدی و به زبان ھوریانی از شخصی به  نوشته] ٢٢.[خویشاوندی نزدیک داشت

  ]٢٣.[ی سوم پیش از میالد به دست ما رسیده است از ربع سوم ھزاره» ناوار«و » اورکیش«

ی دوم پیش از میالد،  آشکار شده است که در شھر اوگاریت در ھزاره» الشمرا رأس«ھای انجام شده در  در کاوش

» ماری«پیدایش متونی به زبان یادشده در آرشیوھای . اند کرده بخشی از مردم شھر ظاھرًا به زبان ھوریایی گفتگو می

توان  بغازکوی، می –از متون ھوریایی یافت شده در آرشیو ھاتوشاش . دھد بر نقش ھوریان در این نواحی گواھی می

  ]٢۴.[اند دریافت که ھوریان تاثیر عمیقی بر خط و تمدن ھیتیایی داشته

حتی چندین متن کامل ھوریانی به دست آمده است، از جمله قطعاتی از در متون بغاز کوی،عبارات نیایشی فراوان و 

ولی منبع عمده برای بررسی زبان ھوریانی، . ترین اثر ادبی تمدن بابلی است گ گمش، که بزر داستان حماسی گیل

از  پیش ١۴٠٠، پادشاه میتانی برای آمنوفیس سوم فرعون مصر، در حدود »Tushrataتوش راتا «ای است که  نامه

  ]٢۵.[ی بیستم میالدی به دست آمد ، در اوایل سده»العمارته تل«ھای پایتخت در  میالد، نوشته و در میان ویرانه

ھای ھوری در متون اکدی  نام. شود در این زبان، واژگان ساده و اصلی به صورت مرکب است و امروزه فھمیده می
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ھوریان آثار ادبی بابل را گرفتند و آن را ھمراه آثار دیگر خود مانند  آید که از اسناد یافت شده در شھر نوزی بر می. زیادند

  ]٢۶.[دستور چگونگی تربیت اسب به زبان آشوری و زبان ھیتیایی به ھمسایگان خود رساندند

  دین

ھای خدایان ھوری و پدر خدایان  ھوریان خدایان فراوانی داشتند که در آسیای صغیر و سوریه نامدار بودند، افسانه

Kumbaro ھای مذھبی ھوری اساس  ھا اقتباس شده و شاید افسانه ھا و یونانی ی خدایان، توسط فینیقی با خانواده

اصلی و ) خدای(» Teschchubتش شوب «از خدیان ھوری و در رأس آنان خدایان ھمسر .میتولوژی یونان قدیم باشد

گی  مه شی«و خدای خورشید ) مانند ایشتار بابلدر نقشی (»Schauschkaشاوشکا «و در کنار آنھا » Chebatشبات «

Shimege « کوشوش « و خدای ماهKuchuch «ادیان ھوریان و ھیتیان بر روی ھم اثر متقابلی . قرار داشتند

  ]٢٧.[داشتند

در . شود ی افکار ھنری ھوریان، شکل خدایان ھیتیان و ھمچنین تأثیرات فرھنگ و ادیان شمال سوریه دیده می در زمینه

  ]٢٨.[دانند چنان که امروزه نیز در ایران خورشید را زن می فرھنگ و ادیان ھوری خورشید، یک ایزد بانو است ھم

  ]٢٩.[ھای ھوریان به کشور ھیتیان نفوذ کرده بود رسوم و آیین

  تاریخ

، در شمال )امروزی آمودای(ی سوم پیش از میالد، امپراتوری ھوری با دو پایتخت، یکی در شھر اورکیش  تقریبًا در ھزاره

ھا نخست به طور  ی اکدی، ھوری در دوره. وجود داشت) ؟(در شمال شرقی ایران ) Navar(سوریه و دیگری ناوار 

ی آنان بر  ھا افزوده شد و نفوذ صلح جویانه ی اور سوم، بر شمار آن پراکنده در شرق دجله پدیدار شدند، سپس در دوره

اقوام ھوری در دوره ھمورابی از دجله . و شمال سوریه از آنان آزاد بود» ماری«یرامون بابل آغاز شد، در این دوره ھنوز پ

در این دوره، . رودان و شمال سوریه و گروھی نیز در آناتولی نشیمن گزیدند گذر کردند و توانستند در شمال میان

دین سان قلمرو ھوریان تا پیرامون ی ایشان رفتند و ب و شاھان آشوری زیر سلطه. کردند ھوریان به آشوریان حمله می

  ]٣٠.[ای از سوریه گسترش یافت رودان و بخش گسترده ی آشور، میان ی وان به اضافه دریاچه

ھا، که در  ی دوم پیش از میالد به سوریه نفوذ کرده بودند، ظاھرًا نوعی پیوند با ھکسوس ھوریاییان که در آغاز ھزاره

گذاری  و یکی از عناصری بودند که زیر نام] ٣١.[مصر تاخته بودند، داشتند ی ھجدھم پیش از میالد به پایان سده

خوریم که تمدن شکوفای عصر برنز میانی را در فلسطین،  بدان برمی] ھکسوس[=یا ھیکسوس » فرمانروایان بیگانه«

ی دوم  ی ھزاره میانه ھوریاییان در] ٣٢. [ھا از ساحل دریای مدیترانه به شمال، بنیان نھادند به دنبال ھجوم کنعانی

ایشان در کشور ھیتیان نیز از نفوذ باالیی برخوردار ] ٣٣.[پیش از میالد، حکومت بزرگی به نام میتانی را بنیان گذاردند

حمله بردند و آن را  Tiliuraو تی لیورا  Nerikبه دو شھر نریک ) ھا پادشاه ھیتی(لیس اول  و در زمان ھانتی] ٣۴.[بودند

پیش از  ١۵٩۵طبق گاھشماری میانی در حدود  –و در زمان مورسیلیس اول، پادشاه ھیتی ] ٣۵.[کردندبا خاک یکسان 

بایست به ھمراه غنایم جنگی سرشاری درمقابل حمالت ھوریان  در ھنگام بازگشت می[...] به بابل تاخت  -میالد

تی، موقعیت ممتازی را در دربار به خود ھای پایانی حکومت قدیم ھی آید در سال ھوریان به نظر می]٣۶.[ایستادگی کند

قیه در نزدیکی ھاتوشا  ی یازیلی نگاره ھوری در سنگ» Pantheonایزدستان «ھای  اختصاص داده باشند که در بازنمایی

ایشان نقش پیونددھنده و ] ٣٨.[ھوریان پیوند فرھنگی قوی نیز با اورارتوییان داشتند] ٣٧.[شود متجلی می) بغازکوی(

ھوریان ] ٣٩.[را بر دوش داشتند) آسیای صغیر و شمال سوریه(ھا  فرھنگی میان بابل، ختیان و فلسطینیی  واسطه
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ھای  شان را حتی در سده اسامی ھوری» Arwadَارَود «حتی تا سواحل دریای مدیترانه که شھرھایی فینیقی ھمچون 

بعدی و بالخره  Kizzuwatna»(Queتنه کیزوَو«ھا در جھت غرب به سوی  آن. تری حفظ کردند، پیشروی کردند پسین

گیر  اینک نقش چشم. ھا متنفذ گردند ی سیزدھم در دربار ھیتی که توانستند در سده چنان گسترده شدند آن) کیلیکیه

  ]۴٠[ی دوم پیش از میالد در کل پذیرفته شده است ھوریان در آسیای پیشین طی ھزاره

  ھنر

گیرد، منتھا بعدًا طبق قوانین خودی  ستگاھی ھوریان سرچشمه میی خا شک از منطقه بی» کرک -خیربت«سفال 

جمله  من - اغلب روی سرپوش ظروف -اش نقش و نگارھای خراشی ھای مختص رشد کرده است که در عین حال، آرایه

علق دارد ی آناتولی ت نوعی سفال به آالجا و دیگر امکنه] ۴١.[ی خاصی، کماکان پابرجا ماندند ی پرنده مایه به کرات نقش

آید  زمان قرار دارد و بر اساس تشابھات فراوانی به نظر می کرک ھم - توان آن را با ظروف سفالی خیربت که تقریبًا می

  ]۴٢.[تنگاتنگ با آن خویشاوند بوده باشد

  پانویس

  ٨۵٫تاریخ ملل قدیم آسیای غربی، احمد بھمنش، به نقل از ایران بزرگ، رویه -١

  ٨۵٫ایران بزرگ، رویه -٢

  ٩۶٫پادشاھی ماد، رویه -٣

  ٩۶٫پادشاھی ماد، رویه -۴

  ٢٢۶٫جامعه بزرگ شرق، رویه -۵

  ٨۵٫ھیتی ھا، الیور گرنی، به نقل از ایران بزرگ، رویه -۶

  ٨٩٫پادشاھی ماد، رویه  -٧

  ٨۵٫-٨۴ھیتی ھا، الیور گرنی، به نق از ایران بزرگ، رویه -٨

  ٨٨٫رویه  نشین شمال غربی فالت ایران، تاریخ اقوام کوه-٩

  ۶٧٫پادشاھی ماد، رویه -١٠

  ٩٩٫تاریخ ماد، رویه -١١

  ٨٢٫نشین شمال غربی فالت ایران، رویه  تاریخ اقوام کوه-١٢

  ٩٩٫تاریخ ماد، رویه -١٣

  ٢١٧٫جامعه بزرگ شرق، رویه -١۴

  ٩٠٫پادشاھی ماد، رویه -١۵

  ٩٠٫پادشاھی ماد، رویه -١۶

  ٩٢٫-٩١پادشاھی ماد، رویه -١٧

  ٩٢٫د، رویه پادشاھی ما-١٨

  ٨٣٫نشین شمال غربی فالت ایران، رویه  تاریخ اقوام کوه-١٩

  ٨۴٫نشین شمال غربی فالت ایران، رویه  تاریخ اقوام کوه-٢٠

  ٨٩٫پادشاھی ماد، رویه -٢١
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  ٢٢۴٫-٢٢١؛ جامعه بزرگ شرق، رویه ٩٩تاریخ ماد، رویه -٢٢

  ٩٩تاریخ ماد، رویه -٢٣

  ٢٣٠٫ت ایران، رویه قوم ھای کھن در آسیای مرکزی و فال-٢۴

  ٩٢پادشاھی ماد، رویه -٢۵

  ٢٢۵٫جامعه بزرگ شرق، رویه -٢۶

  ٢٢۵٫جامعه بزرگ شرق، رویه -٢٧

  ٢٢۵٫جامعه بزرگ شرق، رویه -٢٨

  ٩٢٫پادشاھی ماد، رویه  -٢٩

  ٢١٨٫جامعه بزرگ شرق، رویه -٣٠

  ٩٢٫پادشاھی ماد، رویه -٣١

  ٨٧٫رویه  نشین شمال غربی فالت ایران، تاریخ اقوام کوه-٣٢

  ٩٢٫پادشاھی ماد، رویه -٣٣

  ٢٢۴٫جامعه بزرگ شرق، رویه -٣۴

  ٢٢٣٫قوم ھای کھن در آسیای مرکزی و فالت ایران، رویه -٣۵

  ٨٢٫نشین شمال غربی فالت ایران، رویه  تاریخ اقوام کوه-٣۶

  ١۴٣٫نشین شمال غربی ایران، رویه  تاریخ اقوام کوه-٣٧

  ٢٢۵٫جامعه بزرگ شرق، رویه -٣٨

  ٢٢۵٫جامعه بزرگ شرق، رویه -٣٩

  ٨٣٫نشین شمال غربی فالت ایران، رویه  تاریخ اقوام کوه۴٠

  ٨۶٫نشین شمال غربی فالت ایران، رویه  تاریخ اقوام کوه-۴١

  ٨٨٫-٨٧نشین شمال غربی فالت ایران، رویه  تاریخ اقوام کوه -۴٢

  نامه کتاب

  .بھاء، انتشارات ققنوسی کامبیز میر پادشاھی ماد، ترجمه ١٣٨٨٫یف، اقرار علی-١

انتشارات .ی ھوشنگ صدیقی ترجمه.نشین شمال غربی ایران تاریخ اقوام کوه١٣٨۶٫چارلز برنی، مارشال النگ،  -٢

  .نگاه

  .ی کریم کشاورز، انتشارات پیام تھران تاریخ ماد، دیاکونوف، ترجمه ١٣۵٧٫دیاکونوف، -٣

  .عاتایران بزرگ، انتشارات اطال ١٣٨۴٫فرد،  امید عطایی-۴

  .قوم ھای کھن در آسیای مرکزی و فالت ایران، انتشارات طھوری ١٣٨۶٫رقیه بھزادی، -۵

  .جامعه بزرگ شرق،نشر شمع١٣٧٠٫شاپور رواسانی،  -۶
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