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تسموات العربة يف املصادر املسماروة

GIŠ.GIGIR
narkabtu

/ GIŠ.GIGÍR

)1( AHw، P. 747: a
)2( The Summerian Dictionary of the University Museum of the
University of Pennsylvania، ePSD، G، p. 41.
:ٙجٜانًصدز يحاح عهٗ انسابظ ا
http: // psd.museum. upenn. edu/ epsd/ nepsd- frame. html
)3( Wiseman، D.J.، "Two Historical Inscriptions from Nimrud"،
IRAQ، vol. 13/ 1، 1951، p. 25، col. 8، No. 7.
:ٙجٜة عهٗ انسابظ اٛة انعساقًٛة انعهٛ انًكحبة االفحساضٙانًصدز يحاح ف
http:// www. jstor. org/ stable/ 4199536
:ُظسٚ كرنك
Thompson، R.C.، "A Selection from the Cuneiform Historical
Texts from Nineveh (1927- 32)"، IRAQ، vol. 7/1، 1940، pp. 8788، Nos. 19  ؛22.
:ٙجٜة عهٗ انسابظ اٛة انعساقًٛة انعهٛ انًكحبة االفحساضٙانًصدز يحاح ف
http:// www. jstor. org/ stable/ 4241666
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narkabtu tāḫazi

narkabtu pattūte
narkabtu
nubālu

GIŠ.GIGIR
GIŠ.NÍG. ŠU. GI
MUL. GIŠ.GIGIR
GIŠ.MAR
GIŠ.UMBIN
mugirru

mgr
mugirru
LÚ. GIŠ. GIGIR
)1( CAD، ṣ، P. 128: a ; AHw، p. 747: a
)2( CAD، N، vol. 1، p. 357: a.
،هد اناها زٛ ٔٔن،هس وبَٕهاٛ اب انب: جسجًهة،ةٚ قهايٕض انعميهات انًعهًاز،ّهُٛٚ ز،) البات3(
: انعميههة،215 ص،2004 ،  بغهدا،ًٌاٛ عهايس ظههه: يساجعهة،مٛٔخانهد ظهانى اظههًاع
446
)4( CAD، N، vol. 1، p. 353: b ; AHw، p. 747: a.
)5( CDA، p. 242: a
)6(AHw، p. 747: a.
)7( CAD، M، vol. 2، p. 170: a.
ٙ انحهeriqqu :ٙة خاههة ْهًٛٓها جعهٕٛل وُعهقهث عهٛ جاسْا انخٙ) يع انعهى وٌ انعسبة انح4(
ً ذكسْا الحقاٙأجٛظ
)9( CAD، M، vol. 2، p. 170:b.
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GÍD. DA
Šadādu
Šdd

GIŠ. MÁ. U5
rukūbu
GIŠ.KAK.LIŠ/GIŠ.KAK. LIŠ .LÁ

Saparru

GIŠ. MAR. GÍD. DA/ AR. GÍD. DA
eriqqu

)1( AHw، P. 1121: a; CDA، p. 344: a-b; CAD، Š، vol. 1، p. 32:a.
ك ه يد ب حكههاو وٚض هأً ،ظههُركس ذنههك الحق هاً فههٙ
( )2فض همً عههٍ عسبههات انوههسٔ انحهه ٙكاَههث ُج ا
اظحخداو انعسبات ف ٙياال انوسٔ
)3( CDA، P. 307: a.
)4(AHw، P. 1026: a.
()5انابههٕز٘ ،عهههٚ ٙاظهه ،ٍٛقههايٕض انهغههة ابكدٚههة – انعسبٛههة ،ط ،1وبههٕ يبهه ،2010 ،ٙص
134

440

1434هـ2013/م

آداب الرافدون – العدد ()76
attartu
marturrû

املواد اليت صنعت منها العربات:

29 GÍN 3 rebât KÙ.BABBAR KI. LÁ 2 ši-pa-ṣu ša ana
d
GIGIR nadnu
29

)1( CAD، A، vol. 2، p. 510: a.
)2( AHw، P. 615: a.
)3( CAD، Š، vol. 3، p. 337: b ; p. 57: b.
( )4ظههاكصْ ،ههاز٘ ،قههٕآ ورههٕز ،نُههدٌ ،1444 ،جسجًههة :عههايس ظهههًٛاٌ ،بغههدا ،1444 ،
ص254
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ṣindu narkabtu šar ilāni ṣīrtu ru-kub bēl bēlē musukkannu
iṣṣi dārê

1 TÚG ša muḫḫi bābi ana GIŠ ru-ku-bu ša dištar [x x]ki
)1( CAD، R، P. 411: a.
( )2موسوكّانّو ْٕ :خكه رهاسآ انحهٕت ،وُعهه عهٛهّ فه ٙانهغهة ابكدٚهة ()musukkannu
ٔٚقابهّ ف ٙانهغة انعٕيسٚة ( )GIŠ. MES. MÁ. GAN.NAنهًصٚد ُٚظس:
CAD,M,vol.2,p.237:a
كههرنك ُٚظههس :عهههٚ ،ٙاظههً ٍٛعبههدانكسٚى يوًههد ،ابذههاخ فهه ٙانعصههس اٜرههٕز٘ انوههدٚد
(612-411ق و) ،بغدا  ،2004 ،ص45
( )3انه ،ٙظهحٛااَ ،ٙيهاز٘ ٔكازاَها (يهدُٚحاٌ بابهٛحههاٌ قهدًٚحاٌ) ،جسجًهة :كهايى ظهعد انههد،ٍٚ
ط ،1بغدا  ،2004 ،ص44
)4( CAD، R، p. 411: a.
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)1( CAD، N، vol. 1، P. 357: b.
)2( CAD، ṣ، P. 199: a.
( )3ظهههاكصْ ،هههاز٘ ،عظًهههة بابهههم ،ط ،1نُهههدٌ ،1462 ،جسجًهههة :عهههايس ظههههًٛاٌ،1444 ،
ص 341كرنك ُٚظس:
Black، J. ; Green، A.، God Demons and symbols of Ancient
Mesopotamia، London، 1998، p. 159.
( )4يٍ انًًكٍ إضافة ْرا انسيص (ذٕز بس٘) إنٗ بقٛة زيٕش اإلنّ َُٕزجا
)5( CAD، K، P. 584: a
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ina kaspi ... u nisiqtu abnē ra-bi-iš uza`inšuma

( )1انًعًههاز٘ ،زعههد ظههانى يوًههد جاظههى ،ابحاههاز ٔانًعهها ٌ فهه ٙبههم انسافههد ٍٚفهه ٙضههٕ
انًصا ز انًعًازٚة،زظانة ياجعحٛس غٛس يُكٕزآ ،جايعة انًٕهم،2006،ص6 - 5
)2( CAD، R، P. 24: b.
ٔذًة إرازات وخسٖ إنٗ انعسبة انًغهٛة باناضةٔ ،الظًٛا ف ٙكحابات انًهك راسي-كٍٛ
انراَ (ٙظسجٌٕ) ُٚ ،ظس:
CAD,Ṣ ,p.192:b.
)3( CAD، Š، vol. 3، p. 83: a.
( )4انًعًاز٘ ،زعد ظانى يوًد جاظى ،انًصدز انعاب  ،ص46
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uqnû

uqnî

Narkabti uqnî u ḫurāṣi

(ٚٔ )1قابهٓههها فههه ٙانهغهههة انعهههٕيسٚة ( )záZA.GÌNؤ (ُٚ ،)NA4.ZA.GÌNظهههس :البهههات،
CDA,p.424:b
ز ،ُّٛٚانًصدز انعاب  ،ص ،241انعمية ،546 :كرنك ُٚظس:
)2( CAD، ṣ، P. 91: a.
)3(CAD، N، vol. 1، P. 358: b
كرنك ُٚظهس :زرهٛد ،فهٕش٘ٔ" ،ظهاطظ انُقهم انًاطٛهة ٔانبسٚهة فه ٙانعهساق انقهدٚى" ،ياههة
انُاظ ٔانحًُٛة ،انعد اٌ ( ،1441 ،)4 ، 4ص114-104
( )4كاهههّ جههه ،ٙههههباح اظهههغٛااٌ ،انصهههُاعة فههه ٙجهههأزٚر ٔا ٘ انسافهههد ،ٍٚبغهههدا ،2002 ،
ص112
كههرنك ُٚظههس :عبههدا ٕٚ ،ظههخ خهههخ ،اناههٛو ٔانعههمح فهه ٙانعٓههد اٜرههٕز٘ انوههدٚد
(612-411ق و) ،ط ،1بغدا  ،1444 ،ص236
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)1(Black، J. ; Green، A.، Op. Cit، p. 38.
كرنك ُٚظس :عغا ،هانح زرٛد ،انعٕق انععكس٘ نهدٔنهة اٜرهٕزٚة (626-422ق و)،
وعسٔحهههة كحهههٕزاِ غٛهههس يُكهههٕزآ ،يعٓهههد انحهههازٚر انعسبهههٔ ٙانحهههساخ انعهًههه،1444 ،ٙ
ص21
)2( CAD، Š، vol. 3، p 341: a.
)3( Driel، G. V. ، The Cult of Aššur، Netherlands، 1969، p. 102، No.
41.
( )4زرٛد ،فٕش٘ ،انًصدز انعاب  ،ص113
( )5انكاكس ،فاجٍ يٕف فاضم ،زيٕش وْى اٜنٓة ف ٙانعساق انقدٚى – زاظة جازٚخٛة النٛة،
زظانة ياجعحٛس غٛس يُكٕزآ ،جايعة انًٕهم ،2002 ،ص124-124
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[GIŠ]. TUKUL kāšidu ina GIŠ. GIGIR aššur šaknu

.

kīma dadad dšamaš i-ṣe- me- di ma- ši- ri

)1( Luckenbill، D. D.، The Annals of Sennacherib، OIP، vol. 2،
Chicago، 1924، P. 142، edge. 1.
CAD,N,vol.1,p.357:a;CAD,K,p.289:a
:ُظسٚ كرنك
)2( CAD، ṣ، p. 91: a.
50-41  ص،  انًصدز انعاب،ٕظخ خهخٚ ، ) عبدا3(
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Ša narkabti tāḫaziya sāpinat raggi u ṣe-ni damu u piršu ritmuku
magarruš .

ina GIŠ. GIGIR MÈ- ia ṣir- ti ... ina uggat libbiya artakab
ḫanṭiš .
ina GIŠ ša šadādi rukūb šarrūtiya LÁ

.

)1( OIP، vol. 2، p. 46، No. 8 ; CAD، ṣ، p. 128: a.
)2( CAD، ṣ، p. 212: b ; OIP، vol. 2، p. 44، No. 70.
)3( CAD، ṣ، p. 91: a.
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ki- rib ḫur-ša-a-ni zaq-ru-te ekil nam-ra-ṣi i-na sisî ar-kab-ma
narkabat šêpâ-ia i-na ti-ik-ka-a-te ú-ša-aš-ši aš-ru šup-šú-qu
i-na šêpâ-ia ri-ma-niš at-tag-giš

216 ص،1441 ، انًٕهم،1 ز،ىٚر انقدٚ انحازٙ انعساق ف، عايس،ًٌاٛ) ظه1(
)2( OIP، vol. 2، p. 58، No. 21.
50 ص،  انًصدز انعاب،ٕظخ خهخٚ ، ) عبدا3(
50 ص،ّ) انًصدز َاع4(
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(ُٚ )1ظس :انككم ()1
( )2زٔ ،جههٕزز ،انعههساق انقههدٚى ،جسجًههة ٔجعه ٛه  :حعهه ٍٛعهههٕاٌ حعهه ،ٍٛبغههدا ،1444 ،
ص633
( )3كاٌ اححاال زوض انعُة انادٚدآ ،يٍ وْى االححااالت انحه ٙجاهس٘ نحقهدٚط اإلنهّ يهس ٔ ،
ٔانر٘ كاٌ ف ٙجْٕسِ ،إعا آ انحأكٛد عهٗ اَااشِ انكبٛس نهوااػ عهٗ َظاو انكٌٕ
ُٚظههس :ابظههٕ  ،حكًههث بكههٛس" ،انحههٕزاآ ٔجأذسْهها بوضههازآ ٔا ٘ انُٛههم" ،ياهههة بههٍٛ
انُٓس ،ٍٚانعد ( ،1440 ،)30ص 142كرنك ُٚظس:
Jacobsen، T.H.، Toward the Image of Tammuz and other Essays
on Mesopotamian History and Culture، Cambridge، 1970، p. 36.
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qaštu kî ša našû ina narkabti <kî> ša ra-ak-bu … damurru ša
ana mukīl appāti ittišu rak-bu ilāni … ša rukūbu rak-bu ša ina
šēpēšu<nu> illakū .

GIŠ. GIGIR šar ilī ṣīrtu

.

)1( OIP، vol. 2، p. 140، Nos. 7-10 ; CAD، R، pp. 83-84: b-a.
)2( CAD، N، vol. 1، p. 357: a
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GIŠ. GIGIR. ḪI. A u enūt sīsê lu uddušu

( )1ان ،ٙظحٛااَ ،ٙانًصدز انعاب  ،ص244
)2( Dossin، G. ، Correspondance De Šamši – Addu، ARM، vol. 1،
paris، 1950، pp. 104-105، No. 50: 14 ; CAD، N، vol. 1، p. 357: a.
( )3ارحٓست يدُٚة ياز٘ يٍ ب ٍٛانًساكص انعساقٛة انقدًٚة انًًٓة بصُاعة انعسبات انًهكٛة
ُٚظههس :احًههد ،ظههٓٛهة ياٛههد ،انوههسو ٔانصههُاعات انٛدٔٚههة فهه ٙبههم انسافههد ،ٍٚوعسٔحههة
كحٕزاِ غٛس يُكٕزآ ،جايعة انًٕهم ،2000 ،ص150
( )4ان ،ٙظحٛااَ ،ٙانًصدز انعاب  ،ص244
( )5انقًُ ،ٙظٛد ،ابظغٕزآ ٔانحساخ ،ط ،3انقاْسآ ،1444 ،ص23؛41
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.

narkabta ūmu la maḫru galittu ir-kab

( )1وبٕ انععٕ  ،همح ،وظاعٛس ظٕيس ٔبابم ،ط ،1اناٛصآ ،2004 ،ص143
( )2انقًُ ،ٙظٛد ،انًصدز انعاب  ،ص41
( )3وبٕ انععٕ  ،همح ،انًصدز انعاب  ،ص143
)4( CAD، R، p. 83: b.
( )5باقس ،عّ ،يقدية ف ٙو انعساق انقدٚى ،بغدا  ،1446 ،ص44-44
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bu- ne- ne šá mi- lik- šu dam-qa ra-kib GIŠ. GIGIR a- šib

sa- as- si šá la im- maḫ- <ḫa>- ri

.

qaštu ki-i ša na- šú- ú ina narkabti ša ra-ak-bu a-bu-bu [ša
pa-aq]- du .

)1( Schaudig، H.، Die Inschriften Nabonids Von Babylon und Kyro`s
des Großen، AOAT، vol. 256، Münster، 2001، p. 387، No. 33.
)2( Schaudig، H، Op. Cit، p. 394.
)3( Schaudig، H، Op. Cit، p. 359، Nos. 30-31.
)4( OIP، vol. 2، p. 140، No. 7.
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ina ITI.ZÍZ U4 22.KAM aš-šur ina É dda-gan DU-ak U4
23.KAM pa- šar- šú ina 2 GIŠ. GIGIR šá aš-šur rak-sa-at ina É
aš-šur ta-za-za si-me-ni qar- ru- bi šá UDU. SIZKUR

.

)1( Driel، G. V.، Op. Cit، pp. 102-103، Nos. 40-42.
،)4(  انعد،ةٛخٚ انًاهة انحاز،"ىٚ انعساق انقدٙة فُٛٚ "انًظاْس اند،دٛ ظعٙ ظاي،) االحًد2(
134 ص،  انًصدز انعاب، فاجٍ يٕف فاضم، انكاكس:ُظسٚ  كرنك154 ص،1445

445

عربات اآلهلة وامللوك يف العراق القدوم يف ضوء املدونات اليابلوة واآلشوروة

م.حممد محزة حسني الطائي

.

800 nēšē ina GIŠ. GIGIR- ia ina pattūte ušemqit

.

ina GIŠ. GIGIR- ia pattūte ina qitrub bēlūtiya

( )1ذًة َص وخس ٚكٛس إنهٗ ابُظهٕ ٚ،عٕ نهًههك اٜرهٕز٘ و َٛ-هساز٘ انرهاَ441 -411(ٙ
CAD,N,Vol.1,p.357:a.
ق و) نهًصٚد ُٚظهس:
( )2إٌ كحابات انًهٕ اٜرٕز ٍٛٚنى جكد جخهٕ يٍ عُصس انًبانغة ،فكرٛساً يها جهست عها آ انًههٕ
اٜرٕز ٍٛٚعهٗ جخهٛد ياًم وعًانٓى َٔكاعاجٓى انًخحهاهة بكه ٙيهٍ انًبانغهةٔ ،قهد وكهد ذنهك
انباحرٌٕ انعساق ٌٕٛف ٙوكرس يٍ يٕضهع فه ٙبوهٕذٓى ٔيواضهساجٓى انحه ٙجُأنهث جٕاَبهًا يهٍ
جازٚر بم ورٕز انعٛاظ ،ٙظًة انًبانغة انٕاضوة ف ٙكحابات انًهٕ اٜرٕز ٍٛٚعبس جهازٚر
حكًٓى انًحعاق  ،ححٗ غدت ج هك انعًة يهٍ ٔجٓهة َظهسْى عههٗ ابقهم يهٍ انوقهاط انًعههًة
نهههدٓٚى ،نهًصٚهههد ُٚظهههس :ظهههعٛد ،ههههإاٌ ظهههاي" ،ٙانًبانغهههة ٔاال عههها فههه ٙانوٕنٛهههات انًهكٛهههة
اٜرٕزٚة" ،ياهة زاظات يٕههٛة ،انعد ( ،2004 ،)20ص124-126
)3(Wiseman، D. J. ، "A New Stela of Aššur – Naṣir –pal II"، IRAQ،
Vol. 14 /1، 1952 ، p. 34، Nos. 87-88.
انًصدز يحاح ف ٙانًكحبة االفحساضٛة انعهًٛة انعساقٛة عهٗ انسابظ اٜج:ٙ
http:// www. jstor. org/ stable/ 4199549
CAD، N، vol. 1، p. 357: a.
كرنك ُٚظس:
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Chariots of Gods and Kings in Ancient Iraq in
the Light of the Babylonian and Assyrian
Records
Lect.Mohammad Hamza Hussein Al-Ta'ee
Abstract
The study of the chariots of gods and kings in ancient
Iraq in the light of the Babylonian and Assyrian writings has a
great impact on the archaeological studies. It highlights a
fundamental aspect of the two systems i.e. divine and royal
that prevailed in Babylonia and Assyria for a long time.
Chariots had a great importance for gods and kings notably in
sculptures murals and cuneiform writings. Chariots of gods
and kings were the most valuable and beautiful as they were
lavishly inlaid with gold silver and jewels although such
materials were rare at that time; the best wood was used as
well. Chariots were used in various fields. In wars where they
were skillfully used as crucial weapons that helped win
victories. They were used too in rituals rites myths and
hunting.
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