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 الجبال في الكتابات العراقية القديمة
 د. عامر عبد اهلل الجميليأ.م.

 كلية اآلثار/جامعة الموصل
 البحث ملخص

بب  النتتتااهييو الوتتتق ب   ننب تتتب  ظ تتتاا  نبن ااكيتتتب حظيتتت    يتتتتا الجبتتتبن بب تتتي  ناكتتتا  تتتو ناببتتتب  ن تتتتقنم
 ألنف كي بيئتا   الهت ةيف كتي نهت  نجبتن  بتاق الااكتقيو  لنتب   نبنتق او ا اتق باتن ا  الهيبهتي الت   بتب    تبا  

ا اتتتفو كي تتتب  تتنااق نيتتتانا   بينيتتتف نحاتتت  اب تتتب   نجتتتقنا كتتتي اةتتتض الجبتتبن شتتتبلا   ال باتتتنق   حيتتت   اكتتنا اتت باق
نالحجتبا  نالحبتن  ام اتب  نام اتب  ناماتجبا كشتا   تو  ةنبيتق نام تب  نال تاحةيو ل كأ بح    تقاا   باايف 

ااتنن ن تب نب تب نببت  نال  نا نامحجبا الناي ف نابه الناي ف نال نبقو نال يبه ناليان  الحينابيف نالبحن ن يااتب  
 نوقم اآلاتتناييو  تم   بلتتض ا تتاا ننييتتاا  تتب   . .  يتتن   الاتتي هب ت  كتتي املتتف امنن  ببنتب  بينيتتب لحتتقنق   تتبلن

ا اق  و الجبن الاابتي ات بم ناتاهب ن ابتب حات  البحتا امهتان جبنبتب   و ن ياا  او حقنق   ةنا ين انا ام ةنض ال
بةتتقاو الاتتا  امقبتت  الوتتقي    بغتتفننانت ا. نكبشتت  ناببتتبا   بتت نا  اتتاا  الجبتتبن الاتتي اجاتتبفنا ب تتب ناتت  يون تتنو 

ا  خ الاتي  ةت ق  اةتض الح تا   كشتا  تو ا ةيتقا  ل تب  ةت  ال  ةاتب  نابتب نجتقنا كي تب اكشتن  نتبو لبحت  ه هتام
 اميايف الابيف  و  ان ال بحناب  الجقاايف نام اب  نال اائ  ن يااب.

 
 مقدمة:

خ  ببيتتتف النتتتااهييو الوتتتق ب  ن  ن تتتتب -الجبتتتبن-ايتتتبا  الظتتتباا  ال نبن ااكيتتتف هالاشتتتام 
نتببنا  و    تو ات ه الظتباا   نتنب   هنبو امههب  النه   نالجبنبيف  به ل ةن نابنقا  ا ة   بتب

يهتاوانو نيو بتنو كتتي  بتب   هتت ةيف ن ببهت ف    ن تب بنتتق هيتب    بباتتب ب  اها تبقيف  تتو 
باقاتت   تتتو  إليتتهحا  الاتتي هتتب نا ب تتب لةبةتتقاو ال جتتبنا  لتتباق الااكتتقيو لجةتت   تتب اااوتتا التتا  تتان 

 تتف ناتتبه الناي تتف نال نتتتبقو  يتتانا   بينيتتف ن ب تتب  ن تتناق نبم اتتب  نال تتت نا نالحجتتبا  الناي
او بنتتتتع نليهتتت  ابتتتبض  ببلغتتتف إ ا هيتتتن نحاتتت  بنتتتع ابتتتناا الحينابتتتب  نال بانجتتتب  الفاا يتتتتف  

ال بتب   الجبةيتف كتي ات بن اتاهي النتاا  اتنة  ال  تقا التائي  مهتاوقا  النبيتق نام تب  لهتنبو 
  ال بتتتب  ةتتض بتتاق هتتن ا كتتي الجبتتن   ن تتتو ابتتب هب تت   تتا  حشتتبايف بتتتيو بتتاق الااكتتقيو نا

كوتتق  - نشتتن ف القااهتتف-نانهتم امكتت  الجغااكتتي لةنتتااهييو الوتق ب   نبوتتقا انةتت  ام تتا ببلجبتبن 
ان    ابتتتتي ايتتتااو  ن جبتتتتبن گا نتتتب   الانتتتاف  ةتتتت  هتتتبين ال يتتتتبن م الح تتتا  ةتتتت     جبتتتبن فا

ن لض األ ببن   الاي اه ناب هجببن امافخ كي لنا  اهنبقانو ا بن  ابي هنايب  ننبب  ا ة  
 ةت  جبتتبن لببتتبو الاتتاهيف نالغابيتتف  نجبتتبن   تنان   جبتتن  اشتتبف امببشتتنن كتتي اانيتتب الاتتي 

  انيتنضخ كتي جتا ةونا  ةي ب هجببن الاشفخ محانائ ب  ة   ب تب  الاشتف ن جبتبن بناات بقا  ها
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امببشنن حبليب  ال ي  اف بت هجبن امي قخ اي   النحن  كي آهيب ال غاا  ن يااب  و الجببن 
جب  بحيبب ات ا ليهتة  الشتن   ةت  ظتباا   نبن ااكيتف  تو  تان ا يتف هتنبو بتاق الااكتقيو ل ا   

 الوق ب  له.
 محاور البحث:

 الجببن ن   ةحبا ب كي الةغب  النااهيف الوقي ف  -1
 تتتاف الجبتتتن كتتتي الةغتتتف الهتتتن ايف ناتتتي اهتتتق  لغتتتف  ااهيتتتف هقي تتتف ن تتتةابب  قنبتتتف ببلناببتتتتف 

نبب  اقن ن لض  ة  البةتقاو  كي تب  تاف كتي الةغتف   نا ه الةاظف KURال ه بايف ب يغف  ننا 
ن خ1ه  šadûامنقيتتف ب تتتيغف  اتتبقن    ناتتتن انبيتتا هتتتب ي  تتتو Ñarru  ن تتتب  تتتاف ب تتيغف   تتتبام

  اي او ات ه ال اتتاق  هتق اباوةتت   تو احتتقا الةغتب  الهتتب يف الغابيتف ناحقيتتقا  تو الةغتتف  خ2هالجبتن 
خ ال  امنقيف ناحقيقا كي املف امنن  .  كي الن ا הארالنبايف نالنبنببيف  و  يغف هابا 

 .HURگ . خ كي حيو  اك  الهةهةف الجبةيف ب يغف   نا هب 212-111اآلاناي الحقي  ه

SAGن   نااتتتببن   ببلهتتن ايف اÑuršānu  ببمنقيتتتف  ناتتتن ال  تتت ةد باهتتته التتتقان  ةتتت  اهةتتتي  
 . خ3هالجببن 

   نالجبتتتبن šade GIM ziqibنن تتانا لبتتب الجبتتبن بأن تتبف  قيتتق   نبلجبتتبن الحتتبق   
  ن تتب  اكتتتنا نههتتب  الجبتتن كناكتت  ه تتتف الجبتتن ب تتيغف  ان ن تتتن  خ4ه  šade dannūteالونيتتف  

uÑummuابهناي -ابقي-يهبم گاباوف      نالو ف النبليف الgisallat-šadi-šaquti خ5ه . 
   نال  تا الجبةتتي ان هةهتةف  تو  تت نا šidu šášadiا تب هتاد الجبتتن كنتاف ب تيغف  

  ن تاف الجتاف Ñuddudu   ا تب ام بقيتق نالاناجتب  كناكت  بتت  nerbi šá KURالجبتبن بتت  
. ن ب  اف ال بب  ان ال شي  ه شتي  الجبتنخ ب تيغف  خ6ه  óurum  نن  Kapuال  اي بت  

 Ñanqu   بلن ف ان الغتتتتتبا ب تتتتتتيغف  كي تتتتتب  اكتتتتتÑurru  ن تتتتتاف التتتتتناقي ب تتتتتتيغف  naÑlu نن  
 Ñipu  ا ب الاام  نن هينن الجببن كجب   ب يغف  nātbaku šášade  خ7ه . 

نال اابتتتم لا تتتتنا ناببتتتتف  الجبتتتتن   بتتتتق النتتتتااهييو الوتتتق ب  يةحتتتتظ نب تتتتب ا تتتتنا   تتتتو الاتتتتنن 
ال ناي ال ي  ين  ة  اتنن يتا  اب تبف قنائتا ان  وتنق ان ب يتأ  هاتنا الهت ض ن تو ال  نتق 
او ا ا الانن بباج  و شغ  اقا  الناببف ناي الو بف بانن هبئ  ه  نقيخ ن بم ب ا ب بيب ب 

هبئبب نن  يا  غانفا بةنح ال يو ال اي  ي   ب لب  الانن القائاي او حتن  الب ف اآل ا يبو 
 حةه انن فنايب يايف  غيا  بنق اهابقان الو بف القائايف بوة   شةم الانن   يةيب  نن  ابنب  نن 
 ها ين ابانب   بق  بم نحق نشا ه  ة  لنح ال يو انا  يةيب   بئاا   غياا  ب يأ  فنايب  غيا  

ف نكي تب يةتي اماتنبن الاتي  تا  ب تب ناببتف لاظتف الجبتن كتي الب تن  ال هت بايف  تو الاتتنن  بئةت
  خ8هال ناي كبلا في نحا  ال و ني 
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النابتتف النتااهييو الوتتق ب   ا تف قالتتف انات   تتو قنو او اةاتظ كتتي هتيب  النتتا   ن  ت 
ناهتب  اهتت ب  الجبتتبن ناتتي ب يتتأ  يتتا   يةيتتب  ننفنايتب  تتغيا  نببيتتف  تتو الجبتتبن ناتتي النا تتف 

كتتي الن تتتا اآلاتتتناي الحتتقي   ناتتتن  تتب هتتتب ق هتتتبائي كتتي الن تتتنا ال بنتتا  نالنا تتتف  
الب ن  ال ه بايف هتقي ب نحتقييب  تو ا ييتف نهت ب   اتاا  ن ئتب  الجبتبن الاتي جتب   نااتب كتي 

 . خ9هالب ن  ال ه بايف 
 الجبال في االدب العراقي القديم:أواًل: 

اانتتاا كتتتي  ناتت  ال تتأيناا  ن احتتت  النتتااهييو الوتتتق ب   ةتت   نتتتا الجبتتبن ن اتتتاق  نييتتاا  تتتب
 اتنو اةتتض امقبيتتب   إ  نظاتت  ن هتتاح جغااكتتي لةنقيتق  تتو النهتتبئم نالحتتناق   نن ن انتتف لنبتتبق  
آل تتف ن هتتان و لاج نتتتب  باتتايف او تتتو كي تتب  ناتتأاي كتتتي  وق تتف اةتتتض الو تتم امقبيتتتف  قا  امق  

 اا   غتتتتبباببنل تتتب ب شخ الاتتتي  بوتتتت  اتتت اا ب اآلكتتتب   تتتتگتلتتتگالنااهتتتي الوتتتقي   نبنبتتتي ب تتتب ه ةح تتتتف 
 . خ10هب ش  م  قيوه ابنيقن كي جببن لبببو ن ببب  اماف تگتلگ

ب يانتتبا نهتتيق نامااتتبخ ناتي اهتت نا  هيبهتتيف ابحتت  كتتي إن تب ناق  نتتا الجبتتبن كتتي  ةح تف ه
بتااف ابتقن ال ةح تف ن .حن البفا ب  ببل ا  القبةن بهيف نالاي يننق اأاي  تب الت  امف اليبلت   . 

 ظ تتف  قيبتتف هانانضخ نهتتي اا ب الهيبهتتيف ناحن  تتتب كتتي اماع ناانه تتب  ةتت  البةتتقاو ال جتتتبنا  
و ب ة تب  اب يتا نتبا  الت ي نااق او يتأ ا ناتن  ن ب تب  وب نتف  نااامتب  الناهنتف جبتن   ابتي ايتااو  ناا

اا اتتتبا ن يتتقن. نااامتتب باوتتقي  التت ا  نالاشتتتف ناحجتتبا التتافناق لببتتتب   نبتتق املتته ابنتتي  كتتتي  قيبتتف نا 
 ةت  الاهتتنن  تم  لتض نتبو  اب يتا نتبا اهتنم يبتن   بته لياتبنع حتبن   نااامتتب  بتبل اائ  الهتة يف 

ياح تن  اتب  الهتاا نيتا نو  تو  بتنا هتبنف جبتبن الاتي اا تن بتيو  اكتي  قيبتف   اقيق البأ 
 . خ11ها بلي ايااف كي إيااوخ –بو  هاةي  ةيبو حبليب  با ن

هتتت اا يتتتقنا  183ف ااتتتتألف  تتو يح تتايوخ كتتتي اهتت نا  هتتتن ا ن تتب ّجهمتتتق جبتتن إيتتتب  هجبتتتن 
 . خ12ه نشن  ب حنن  ااا اآلل ف إبببب ه ااباخ  نه 
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جتتق  ج ن تتف  تتو ن ال ةح تتف اةتتض  ةح تتف ه ةتتض الحتتا خ التت  الجبتتبن  ك تتو  تتان نناتتبا  
  انيتنض ببألببشتنن كتي اانيتب حبليتبخ هتق  تبل   بنتع جالاجبا األنقييو كي  قيبف  بناا بقا  هن

  تتتب قكن تتت  التتت   ةتتت  البجتتتق   تتتو ال ةتتتض اتتتاننيو ههتتتاجنوخ األنتتتقي   ظةتتت   تتتو حتتتبن  ال قيبتتتفال
ن بتتق ب  تتتف  هتتتاجنو  ةتت  اج يتتتف ح ةتتتف لبجتتقا    حتتتبنن نحتتتق  هااتتبايه او ييبيتتته  تتتو  ف تتته  

 ل  ب   ال اي  إم او هاجنو اق  ةيه هبئا  
بق لي  و ال اب  إل  اببض    ان يأاي الها  اليبب  و  ااه نبحو جبلهنو  ة  الناهي   م-

حات  لتتن نتتبو ال تتا   انبتب لبتتب  ن شتت  ل تتب  تتف    ن تفم لبجتتق  الاجتتبا   ن ةتت   تتو اقم  
 ال ا   نةن ب   و ال ب وف هبئا 

 اايتق ال نةن تتب  النبكيتتف  تو ال ايتت  ال  قيتتف الي تب ن تتو  بنااتت بقا   ن تب بن يتتف الجبتتبن الاتتي  -
إلت   بناات بقا  يتب هتيقي    ايت   تن  ن اات   بتق هب ا ب ب    ننتبو الجتنا    ال ايت  

الهتتاا نيهتتاغا  نهاتتب  تتنيا لو نتته   نالجبتتبن الاتتي هتتاناج بب جبتتبن شتت  ف ناحاتتني  ةتتت  
امي تق هالنحتتنخ نحجتتا التافناق نالتت ا  ناببتت   ةي تب ااتتجبا الااتتبح نالاتيو ن اتت  التتبو  

 بناا بقا   ن بق ب ن تن  ال نةن ب  انجه إل  لاةضن ةيئف ببمحااش . نبنق ه با هاجنو 
لياتتاد   إلت  ال ب وتف الجبةيتف الاتتي ن تا  لته  اتتاا كتي ه تم اماتجبا الاتتي اناتاع  ايوته

ب لض  ايوب    قا ل هيا جياه   بنقاب  با ب اا  ة  الا    و كيشببه  نا  له ا يتاا كتاد 
 .خ13هال قيبف   نا بق الح  لةاجبا امنقييو  ي   اب  و حبن  ال قيبف  

بو اببض ا اوبقا ااه ب لتقا النتااهييو الوتق ب  ن  ن تب لتقا الهتن اييو نامنتقييو ن ب ن
ناماناييو  و بنقا  ببو ال  ا ال انهم نال ي يحق  ب    ة  القنا    اب ب ياأا   و ال بب   

ان  بتتبيااو   ن تب اا تتد گالجبةيتف ناحقيتقا  تتو ناا  حتقنقا  الاتت بليف الاتاهيف ن ب تتف جبتبن فا
 ناق به بنع ام يبن نبنا  و كبنو امق   اف بتهاق  الايب خ ن  ن ب  اايي ال قو  حي  

ناينو نات   تو ام هتنا  الجبةيتف  يتا ال احشتا  بحهت  ا اوتبق الهتن اييو  گتال ب  هن اي  و
 ة  الهالف امنقيف   نهشناباق انق  يناهحنااو  ناناها ب  نببنا هق هق نا  و ال شبف امياابيف

نايتيو   اتن  م ياح تن البظتب   ن اكنت  ن وتا  گن  ب جب  كي ا ه ال أيناا  نالبنتن  حيتبن التت
ناييو  الباق الاي گالجبن   ن ب ن ا   اب ا هن اي  و  ان ايبئه ل قيبف انق هبئا   باق الت

ق شت  ف كغ تنا اماع نتبلجااق  م ينبد ج بح ب ها م خ جب  ب   امله ابةين  و الجببن نبب قا
 .خ14ه

الجببن كي انببيا ناقبيتب  النتااهييو الوتق ب    كاتي احتق الب تن  امقبيتف ن نبنن  نه  
 نالاي ن ف كي ب هن  ن ظ ف بببن بوان ن اب  جبفيب ج يا جب   ب ب ه 

"ali KA. DINGIR.RA.KI šadu šā-óurri" 
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 .خ15هاي   قيباي بببن نجبن  و الحجا امنبهيقي  
 ة  باهه لوت    ةتض   . خ 848-818ه ببنااب  اليببي-كي ب  ةم ال ةض اماناي  اننةاي

كاةوتتت    . .خ 851-883ه بب تتاببن  اليتتببي-. ا تتب ال ةتتض  ااتتتناخ16هالجبتتبن نالهتت نن الاهتتتيحف  
 .خ17هبةو    بفي ال قو نالجببن  ن ال ةض ال ي ااا  انا اه الجببن ناااي البحبا  

    املتتته  ااتتتنا الجبتتتن النظتتتي    . .خ 281-484ه ناببتتتب  ال ةتتتض  هتتبحباي نجتتب  كتتتي 
 .خ18ه بحبي  ةننيف م  يين ل ب  

بتتت  يتتبو  نكتتتي  نتتاع حقييتتته  تتو اجقيتتتق  ب تت اه بيبتتتنا نناتتبا ال ةتتض هتتتبحباي  كتتي 
ناح يببا ب القكب يف هبئا   ه   بانهيم  هبحف بيبنا  قيباي ال ةنيف  نجنة  هبحبا ب ناهتنف 

 .خ19هن ااهف نبلب با. نببي  الهنا ال باجي نجنةاه ببااابا  الجببن 
 :موارد الجبالثانيًا: 

لنقيق  و الجببن كي ال بب   الببئيف الاي ن ةنا اقاض النااهينو لوق ب  بنق اناك    ة  ا
الي تتب اب تتتب اشتتت  نااهتتتق  ةتتت  يتتانا   بينيتتتف  قيتتتق   نحاتتت  باتتتايف  تتو اةتتتض امهتتتنا  الاتتتي نببتتت  

 اهان و ناو و كي اةض الجببن  نن ب هيابيو لبب محوب  ن و بيو ا ه اليانا  
 الحجارة والصخور والحجارة الكريمة وشبه الكريمة: -أ

اتتتباا  امنلتتت   تتتتو جةتتت  الحنتتتب  نال ةتتتنض النتتتتااهييو الوتتتق ب  لة تتت نا نالحجتتتتبا  ام ناتتت 
الاف ف لببب  ه ناا  ن نببتقا   تو  بتب    قيتق   تو الاتا  امقبت  الوتقي   ن  تقااب الائيهتي 

بتتت لض ب تتتن  الاتتن  وتتتبلم ن حتتبجا الجبتتتبن الناهنتتتف كتتي اةتتتض ال بتتتب  . نلنتتن اهتتتق  ن تتتةبب  تتو 
ش   تتتتو او   تتتتتقا با تتتتف اهتتتتتب   نبتتتتتق گتنقيتتتتب  ا يتتتتتا  قيبتتتتف لتتتتتگال تتتتقق  بتتتتت  ينتتتتنق لا يتتتتتا  

É.NINU  اتتتن  تتتو  جبتتتن  بتتتتباا نBARAMU  كتتتي امهتتتتا يف  ةتتت   لتتتتض الجبتتتن  ةتتت  نن خ20ه
ب  نان يا بب   م جبن ح ايو كي  حبكظف قيبل  ااهي الناا   بت جبن هو ببا م
.  نا ام يا خ21ه

  ن تتتبم لا بييتتتن نال هتتتا   تتتم  نتتتتا نقيتتتب  امحجتتتبا الاتتتي جةب تتتب  تتتو الجبتتتبن م تتتتااع الببتتتب گ
ح تن كتتي هتاو نبيتتا  جتقا حجتتاا نبيتاا ن تتبق نشتنه كتتي اهتتب  خ22ه  تبقااب   ن تتو جبتن بباهتتي 

ب بن   جبتبن ام تببن   نا كي ب  ا ا  .خ23ه نبق  اي.ببن    نجة  الحجبا  النبيا   و ا م
   خ24ه

 نبتتق  اي.ببتتن    ن تتو    جبتتن ال تباان. ن تتبم  ب تتب  هتا   ب تتب ب كتتي هتبحفخ25هن تو ببهتتبمم 
او گت  جبتتن ال تتباان  جةت  الا تتب  بناتتن نبيتا    نجةتت  حجتتا التقينااي   تتو جبتتن  تتخ26ه ايتقابن   

 .خ28ه  ن بم  به ا يبم له  خ27ه
الن تتا اماتناي الحتتقي   بانتن الح تتا  النهتنايف اماتتنايف  ةتت  نانهتن  القنلتتف كتي 

ا وبا ابهنف  تو الاتا  امقبت  الوتقي   ن تم افقيتبق نابتب ي الحبجتف نال ةت  لة ت نا نالحجتبا   
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الاف تتتف لبحتتت  الييتتتااو ال جبحتتتف نال هتتتا  نالا بييتتتن نالتتتناح الناببتتتف ال هتتت بايف نببتتتب  الو تتتنا  
اغةتف جتتقااو الو تنا اماتتنايف. نهتق ن تةابب  تتق  ب تن  ااتتيا  ناملتناح الجقاايتف الاتتي نببت 

تا  اليبلتت   إلت    تبقا الحجتبا   ن ب تتب  ةت  هتبين ال يتتبن م الح تا  تب ناق  تتو ال ةتض  اة ب م
  إ   نا  . .خ 824-858ه

  جبن  ال ا ا  ن بن  خ30ه  muluجبن الاشف   نجبن   خ29ه  tunni  نقّ  إل  جبن  
ني  ةتت  الجبتبن  يت  ا ت   ال ا تتا بن يتب  نبيتا  م اح ت    تتو هبا تف   تنق حجتايخ الوت

 .خ31ه  tabalحقنق  ب وف  
   جةبتتتّ  نبوةتتتتّ   . .خ 485-421ه نجتتتب  كتتتي بتتت  لة ةتتتتض  هاجنو اماتتتناي هاليتتتببيخ 

 .خ32ه -جببن الا ب –ن يب  نبيا   و الا ب   و جببن   نلي  
ا تب ال ةتتض  هتتبحباي   كت نا كتتي احتتقا ب ن ته   ابتتب هتتبحباي    ةتض النتتبل    ةتتض بتتاق 

اتتن ي    -بتبقو-ااتنا   تتببم ا يتبن املتته ااتنا نامل تتف النظتب   ببيتتّ  البيت  إلتت  اببتي  ااتتنا
  ن ةمياتته نبلجبتتتن خ33هنم گببياتته بحجتتا النةتت  ناحجتتبا الجبتتن  ببيتت  اهبهتته بتت جا هبلتت  امل تتف 

  .خ34ه
كتي بت  ا تا كتي  نتاع حقييته  تو ابتناا ال ت نا نالحجتبا  الاتي اهتا ق  ب ا ن ب ناب

كي ااييق ه اه كي بيبنا ن  بقااب   .... ا ب الا ب  ال ي ل  ينتو كتي ايتب  ابتبئي ال ةتنض يناتي 
 تو جةت   احتق    ن تب خ36ه وببع الهينف  ابناتف لتي كتي ظة تب   جبتن ا بببتب  خ35هلاا يم 

نحجتا الباياتتف ال هتا ق  كتي  تبب ف نتن ابتناا الجتااا النبيتتا       كوتبن بتنا ا تا  تو ال ت نا 
 ةتتت  ا تتتن   اتتتتن  خ37هنالتتت ي لتتت  ينتتتو  نانكتتتتب  تتتو هبتتتن  ابناتتتف لتتتتي كتتتي  قيبتتتف  نببايتتتقاا نتتتتيا  

بباه    ننشنّ  ناا نبيا   و حجا الباياف نبواّ   ةي ب  و الجتبببيو كتي الجبتبن نهتحبا ب 
ي بتت  ا تا  تو جةبته  حجتا ال تنماو   تو  جبتتن ناق ن.كي تب خ38هإلت  بيبتنا ألجتن ببتب  ه تاي  

  . . 218-214كي احقا ح ااه  ب  خ39هبيبنا  
ام يتتتا ن تتب ناتتبا  الب تتتن  ال هتت بايف إلتت  األحجتتتبا الناي تتفن حيتت  ناق كتتتي  تتقنبب  

 .خ40هنقيب   ناا  محجبا النوي  الاي جةب ب  و  ب وف جببن  يةن ب  گ
ننييتاا  تتب اتت نا امهتتب يا كتتي  شتتب يب ب حجتا  التتافناق  نال بتتب   الاتتي ّجةتت   ب تتب  ا  

خ اي  KUR.MUŠ    التافناق  تو هننا. تنش INANNAا نا اابي ب  إل  امل تف   اتابا 
 ه تتت  الجبتتتبن . نااتتتيا إلتتت  نيايتتتف ابحبتتتب  ااع الجبتتتن النتتتبلي  ااع النويتتت  امح تتتا نالتتتافناق 

 .خ41ها ب ِض  
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  معادنالب_ 
النقيتتتتتق  تتتتتو ناتتتتتبا  اتتتتنة  ال نتتتتتبقو ال تتتتتناق اليتتتتتببي  تتتتتو  تتتتتنااق ن بتتتتتبج  الجبتتتتتبن  حيتتتتت  

 ن  بقااب الجبةيف.  إلي ب  الب ن  ال ه بايف
  كتتأناقش  تتو جةبته النقيتتق  تو ال نتتبقو  تو جبتتبن  انتقق   گنقيتب  ا يتتا لتت گام يتتا ن نتا 
   KAGALADالتتتق گ قيبتتف  نتتباهتتتن .... ناهتتا ا  البحتتب   تتو گتنقيتتب   نبتتق  ببتت گ  بتتق ب ببتت  

  نجةت  الت ا  بااابته  تو خ43ه  نجةت  الت ا  بااابته  تو جبتبن   تب     خ42هحي  جبن  ني تبش  
 .خ44هجببن   يةن ب  
كتتي احتتقا حنليتتب  ال ةتتض اماتتتناي  هتتاجنو  اليتتببي ااتتباا  إلتت   بتتب   اتتتناكا ناق ن تتب 

 خ45ه  تتتتتب  جبتتتتتبن  تتتتتتباي   كتتتتتتي  لتتتتتض النهتتتتت  نتتتتتتبو كتتتتت نا ال نتتتتتبقو كتتتتتي جبتتتتتبن بتتتتتتاق امببشتتتتتنن 
نبلهتحب ... الت ي جةبتنه كتي كاتا  حن تي  ننقهتّ  البشتبئم  ةت  اتنن انتنا ... نالبحتب  البتاا  

... نال غبيهين  الباا ... خ47ه... نالحقيق كي باق  م نو  خ46هن  پكي باق  اناببياا  كي باق  ايةي
 .خ49هالنظي   خ48هنبب  پنانااف البحب  كي  جبن ببئن  ب

هتتاحقنو  باتتنن  حتتقق او   تتقا بنتتع التت ا  التت ي اهتتا ق ه نتتتبو نال ةتتض   ن تتب ناتتبا
 .خ50هنلي   ناق هقي ف ّا يق اها قا  ب ل  ا الغاع  - نبقو جببل ب- باب  النبل  الهاةي 

 االخشاب واالشجار واالعشاب: -ج
 يتاا   يةم  ام اب  نااجبا الابن ف  كشا  و ا اب  الجببن  ال  تقا اليبلت   تو 

ال ب تتب  نال تناق الاتتي نتتبو النااهيتتنو لاةتتض لجبتبن  ك تتو ال نتتانف او بتاق الااكتتقيو نببتت  اااوتا ا
الوتق ب  يحا تنو  ةت  شت بو اتقكو ب  تو جبتبن البةتقاو ال جتبنا    ننب تب انتق  تو ال تناق الائيهتتف 

إلتت  الاتي اتتق ن كتي   ةيتتف ببتب  الو تتنا نال نببتق  لتت لض هتن  الحنتتب  نال ةتنض النااهيتتنو الوتق ب  
 نجتنق اةتض ال تناق كتي الجبتبن الاببنتف لحنتب  نا تاا  البةتتقاو   تبقاإلت   اجايتق الح تا  النهتنايف

نأابن  اقكم نااهن بن يب  نبيا   كشا  و ام اب  الاي اق ن نكاشنا  ة  هنبب ب ال جبنا  
 كي  ا  ام ااع.

با ناجبناتب اماتجاةتض نناق  ب ن   و جة  النااهييو ا لوق ب  م ببف  قيق   تو 
 2255-2211ه سررررين-نررررامن تتتب  اكتتتنا نهتتت ب  بنتتتع اةتتتض األاتتتتجبا  كتتتأ ة  ال ةتتتض   ن اهتتتناب
 ة  باق  هنبباان   جببن ال بنبا  ناي ال ب وف الاي نبب  اوم ااهي قجةف  بنق اهم   . .خ

 .خ51ه نباض  بش ب  ن   كي هبف ناحق  نابه اف    ةنض جببن ال بنبا 
  الاتتي هتتب  -الب تتانق-بن  اليتتببي  تتو بهتبايو  ب تت اه  نة تتن نتا ال ةتتض  ااتتنا بب تتابن  

باجقيتقاب   نفا تت  البهتبايو ب  اةتتف ابتناا ااتتجبا الابن تتف   تو البةتتقاو الاتي ا ااها تتب نالجبتتبن 
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الاي اهةوا ب  ااجبا الهقا نالهان نالتبو  نالنا تا ناآلببتن  نالفياتنو نالبةتن  نال اكتب  نالتب   
  نال ة  نالا بو نالابن  نامجب  نالهااجن نالايو  نجابب  النب  نالقاقاا نال بنبا نالنهابب

هالنتتان خ  نااتتتقك   يتتتبه الوبتتتب  كتتي الحتتتقائ  نياشتتتنا النبيتتتا كتتي ال  تتتاا  نااتتتقك  جتتتقانن ال يتتتبه 
النقيق  بنقق البجن  كي اله ب  كي حقائ  الهانا نياقل  الا بو  ين ه ببهيقخ نتان  النبت ..كي 

 .خ52هالحقيوف  
   اهتتةو   جبتن   تببن  هام تتببن خ نه نت   اتت  هتبئا   ل ةتض  اة ب تتا  اليبلت ان نتا 

ال ةتتض اماتناي  هتتاجنو  اليتتببي كتتي  نتتاع حقييتته ناتتبا . كتتي حتتيو خ53هااتجبا اماف نالهتتان  
ننيو  ه ا تتببق حبليتب خ   ... ناتن الت ي اتتيق كتي  لتض النهت   قيبتتف - تو ببتب   ب ت اه  قنا اتام

ننيو   اتن الت ي -ات بن بيبتنا  ناهت باب  قنا خ54هبتأ ا  تو املته  ةت  حبكتف  جبتن  ن تان   اتام
ماف نالهان نالنا تا نال تبنبا ن ات  ايق الو نا  و النب  ن ا  الوبو  نالبو  نالان  نا

ااتجبا الاهتتا   نهتوما ب بب اتتب  اماف النظي تتف ن  ت  ابناب تتب ب اتت  الهتان نالاتتن  نالبانبتتف 
الباا   نجنة ب كي  قا ن الو نا  انال ي ايق امانهف ال ن ق  ا ب  بناببا ب  ةت  ب ت  الو تنا 

اهب  ي ببي افنا   و امهنق لاق ي  ابناب ب الحيميف الاي اق    بي   يابي  كي الةغف ام نايف؛ ن 
ان  ننبو بايو ب ي  ف گ- نيبم  و البانبف الباا    بن ف بباا ف الن ن كي  بيبب 41218افو 

امبظتبا  ناهتتب   ةي تتب اابنتتف ا  تق   بليتتف جتتقا  تتو  اتت  اماف ي تن هتت ض الن تتنق الناحتتق  ب تتب 
 .خ56هببن خ   ناي  و باب  جبن    ببن  هام خ55هااا  ناحقاگ

ال ةتض  هتبحباي    بتق  نتاه محتتقا ال ابفاتب  الاتي اهب  تب كتي ات بن  ب تت اه ن تب نات  
بيبنا   و اليانا  ال بينيف نباب  الجببن الاي جةب ب إل  بيبنا هتبئا   ن اكت  البتب  بيتانا  

يت  او الجببن نالبةقاو نبب اب  باق   باي  ها بلي هنايب ناشبف امببشننخنبببباب  الّ ام ح
انيتتا  تتو  ن ب تتب ال بينتتي ننتن ابتتناا  النتتان  نج يتتم ابتتناا  -اي كتتي بتتاق ااتنا -كبئتقا ب ابتتب

 .خ57هالابن ف  و   اةف البةقاو ن  اةف ام اب  نااجبا الابن ف  
 المياه: -د

نببتت  الجبتتبن نم فالتت  ااتتنن ال نتتيو التتقائ  نال ب تتن التتائي  لاتتنكيا ال يتتبه  تتو الب يتتتاا  
ينو الاي اببج   و الجببن  ان  و اليةن  الاي انةن اةض الجببن ايبب  ك ن الااب  ناليبببيم نالن

لا ن  كي ك ن الابيم كي ب بنق   انةمف  هين منقيف نجقانن لااانن  ة  ايأ  احناع نننقيف 
مب با. نن ة  ااباا  نانااق  و الب ن  ال ه بايف إل  اا يف امكبق   و  يبه الجبتبن كتي 

ني نتو ي نامهاابق   و  ينو اةض الجبتبن كتي ك تن ال تيف ان كتي  ناهت  الجاتبف   ابايم الا 
 اان يو اانائييو هب  اباقيو يننقاو لة ةض اماناي  هبحباي    نناا ب ياحقيبو  و إهابب  

  امنن يانة  ب اانا إانا  بيبنا  ناليببي مانا   قيبتف اابيتن  ن تو ال اتانا امنن ب  ب ال ةض
اجاتت ّ   بتب  الهتتاا ناهتةو  الجبتتبن حاتت   خ58همهاناتبف ال يتتبه كتي  جبتتبن  ن تاي     ن  نناق
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 خ61هن اتتتيبببيبب  خ60هإاتتتابا  -كنجتتق  كتتتي ان  ال تتتقو  قنا خ59هن تتة  إلتتت   قيبتتتف  اية نبتتتبهيبي  
 جتتتباي كنهتتتن  يبببين تتتتب نجنةا تتتب اب تتتباا  حاتتتا  ل تتتتب  جتتتباي ناهتتتنف كتتتي ال بتتتتب   خ62هن هتتتنلن  

 و البحب   كبن ةا ب إل   قيبف بيبنا. ناه   لنن  ب ب جنابت   بليتف الجبةيف ال نبف با ن  
 ب  ناشا   يبا ب إل   يبه ال ن ا القائ تف كببات  ج يتم الايتبع ئنبلجببن    ب حبكظ  ة   ب

. نااني  ب  ه ال يبه كي الااب  نالا نن ام اا حونم   اق  كي  نالبهبايو اهو  كي  نه  الحام
 .خ63هل قيبف  الا بن نالجبن   و ا

كي ب ي بابب  و ال اانا اليببي ل قيبف اابين هبئا   هاببخ هبحباي   ةض النبل    ةض باق 
ناشتا  الي تب  خاابيتنه نابتبئيةن كتي ا تبلي  قيبتف خ64هاانا  حاا  اب باا يايف كي  جبتبن  تببي  

خ إلت  اناهت   قيبتف  يبه النينو كي الي يو ناليهبا  و جنابت  اةتض امب تبا. يت  حاتا  هبتب  ها اتق
 .خ65ه ن و الهيق  النظي ف امل ف  اابا نجنة   جاااب  هاوي ب   خاابيننابئيةن ه

 28نالوبتب  الاتتي حاااتب  هتتبحباي    ةت  ايتتأ  ن ايتف اأ تت   تو ب تتا  ببهتانا   نا اتتق بحتتن 
نيةن اا جبنبب حا  ابا تي إلت  هت ن اابيتن. نب تا ببهتانا  يببتم  تو جبتبن هتايو ن تاح التقيو 

بتبنه قا    نكتتي انقيتف ات ه الجبتتبن  تقق  تو الاناكتتق  اج تف إلت  ب تتا  ببهتانا    ا  ااج تتم -نبتببي
ا   تو الوتاا  هنهتف    ف تبا   ن هتاف   ناتي الاناكتق التيا  ال بتنمه  ب تب كتي ناببتف ال ةتض. كيته بتبلو

ا ب النينو الاي اشبك   يبا ب إل  اةض امب با ك ي نييا  النقق  كي ب  يو اوم ببلوا   و هايف 
 .خ66ه  نااو  نا اا ببلوا   و  ابببو  ناليبليف جناا هايف  ابجيا انه  

 واالسرى والمرّحلينالعبيد  -ه
إشبكف ل ب اوق   و ال نااق ناليانا  ال بينيف الاتي نببت  ا افب تب الجبتبن نااكتقاب لهتنبو 
النتاا  الوتقي   نبنتتق هيتب    بباتب ب  ن تتا  ناحتا  اجبايتتف  تم ات بن ناتتا  بتاق الااكتتقيو  

 لتض النب تا بته  النبيتق  نبو تق ظ ا  ب ا ن ا ّ قم  و  ون ب  اةتض الباتب ب  امها تبقيف  
البااي الاي  قم  به  بب    حقق  بنيب ب  اك  ببب ب نبب  ال  قا الائيهي لةنبيق ننبب  اوم 
كي ال بب   ا لجبةيف   ن ب اياا إل   لض النا ب  ال نايف ال ها ق ف لةقملف  ة  نة ف  ا ف  

 يتتتت    ناليببيتتتتف ان   بتتتق  ال  لاتتتتف  تتتو  ا اتتتتيو  ةتتت  اتتتتنن  تتتتناايو  انبتتتي امنلتتتت    نتتتاا  ان  اب
. كاي الن ا امنقي بقن  اظ ا  بينب   بيق يح ةنو نبيتف باقات  كجتب  خ67ه           جببم 

ق  و ال بب   الناهنف ا بن ه ن باناهاناق البببةينو  بيقا   خ68ه  GUTIناي گاهجين لنبق  
  الاي يناوق اب ب ها   قاهن   الحبليف نابنق lubdaالااكقيو نااهي ب ا قجةف  ن ب ب  قو  لنبقا 

  ناتي  قيبتتف  جتتبنا  ašuÑجبتتن  نانتنض  ةتت  ااكتتق  النظتي    ن قيبتتف  ااتتن  نيةتتن اا  32بحتن 
  الاتتي  ببو تتب بنتتع البتتبحييو  تتم  نهتتم  ان  هةنتتف  tadanneلة قيبتف الهتتببوف  ن قيبتتف  اتتبقابمي 

 نااب كي  ونق ااا  النبيق ببب تب نببت  اوتم جبن  ااهي اانيب  ن يااب  ن نظ  ا ه ال قو جب  
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mat SU.BIRكتي اهةتي   هتنبباان 
KI ناو النبيتق ام تب  ال هتاناقيو  تو اةتض ال تقو يبناتنو  

SAG.IR SU.BIR4بتته
KI SAG.GEME SU.BIR4 

KIنبيتف ا تاا لنبيتتق  خ ن تتب جتب  
 SAG ARADناييو گناي  ه بيق گ هاناقيو ناي  

MEŠ
 GUTI 

KI باييوخ پهالهن خ نيناوق ببو
نايتتيو نالةنلتتنبييو گ اتتبانيو اهنا تتب ا تتاا  نبلتتتال بتتب   الجبةيتتف يهتتنبنو نتتببنا بااييو  پان  الهتتن 

باانيحني قملتتتتتف جغااكيتتتتف انبتتتتتي پنالنباتتتتييو نحاتتتت  النيا يتتتتتيو  نيبتتتتقن او  ا تتتتتن  البتتتتببةييو لهتتتتن 
 ة  ال بتتتتب   باان  حهتتتت   ا تتتتن    ل تتتتب اتتتتپاو بتتتتاق  هتتتتن ن تتتتب  الاتتتت بن  ان  اماع ال ااانتتتتف   

ا ب ببلبهبف مه ب  خ69هالا بليف نالغابيف لباق الااكقيو حا  جببن  ام ببن   ا بن  ابي هنايب.
بااييو ال هاناقيو  كياا الببحينو ال ا   نو ببب ب م ان ي قملف هن يف  حقق   پالنبيق الهن 

بتتببةييو لنبتتق هتتنبباي كتبنع امهتت ب  نببتت  حنايتتف ن يا يتتف ان لنليتف ان هتتب يمف  ناو ااشتتين ال
ينبي ااشيةه لهنبو  ب وف جغااكيف  قنو املااب  إل  هن يبا    نهق ينفا ا ا إل  او البببةييو 
نتببنا  يتا  ناتتاييو ان  بتبليو لاا تيا   اهيتتف  حتقق  لاتنن  ال ب وتتف  ان نب ت  نتببنا جتتباةيو 

ناييو ينفا إل   ب نبو يا يف به گلتب ب. نالااجد او اهببن البببةييو  ة  ااا  النبيق الهنبباييو نا
اتت م   تتو ج تتبن كتتي الباتتتا   اكتتب لهتتنبو الهتت نن الفاا يتتف  كنتتتا ال تتبايو نتتبو ي ةتت   ةي  تتتب 

  نابتتبض  تتبف ا تتتا  تتو النبيتتتق ّيبهتت  إلتتت  بتتاق  لنلمتتتن namruti; namru بيتتبع الباتتا    
LULLU ناحيببب  بنلمن  NULLUاهابتبئ   نا تبد   نهق اهبن هنبو بنفي هنانتنضخ باتق   ةت  

 ققا   و النيا  بحي  ّاهان ةنا كي قكم الغاا ب   ناا بب  باق  لنلمن   م  ه ن ات افنا  كتي 
الهتتةي ببيف. نينابتتا النبتتق الةتتنلي  ااقكتتتب لة تتحف نالوتتن   ا  جتتب  كتتي  وتتتنق اتتاائ    تتب نتتبو ي ةتتت  

. خ70ه يفخ جيق  بنلةيتف   ةي    و اةض ال اب    بيق ا حب   و البنلةييو  ن ا ف هنيف ن و هبن 
نيظ تا او  تاب  انلئتتض النبيتق الجهتتقيف  تو  تتحف نهتن  الجهتت  نببت  التتقاكم ناا  اهبتبن البتتب  
 ةتت  اهتتايااقا  لاأقيتتتف ام  تتبن ال ااوتتتف. نببلبهتتبف لا تتتب  البنليتتب  كيظ تتتا او ج تتبل و ن تتتحف 

 .خ71هاجهب  و نبب   ب ا  غايب  كي اا ب او فنجب  ان  حشيب  
 . .خ ن تتم ااهتتتبا الاانحتتب  اماتتنايف كتتتي  212-111اماتتتناي الحتتقي  ه نكتتي الن تتا

 بتب   ابهتتنف  تتو الاتتا  امقبت  الوتتقي  ن تتو بيب تتب ب بينتتف الحتبن  ال بتتب   الجبةيتتف  كةوتتق لجتتأ 
ابمبو اباي  هيبها   بااحين الهنبو الج ب ي  تو  تنا ب   ام تةيف إلت  ا تبق   األاناينوال ةنض 

 تت  جقيتتق  اهتتاحقيناب  نلنتتو لتتي  ب تتاف  بيتتق  اب تتب  بحتتنا ا ايتتبفا  اتتن يب   كتتي  تتقو ان  نا
يوتنن كتي   . .خ  424-445ه تتاابةيفا  اليبلت گنبماناييو اباه    حا  او ال ةتض اماتناي  اتت

احتقا ناببباتته  تتو ال تتاحةيو التت ي اهتتاوق    إلتت  الهتنب  كتتي بتتاق ااتتنا   اهتتنب  كي تتب اتتنن  
 ةا   ه يتنخ اتتن  ااتتنا . نيوتنن كتتي بتت  آ تا  تتو  نب ةتتف التباق التت ي شتت ا ب يتقي  نهتتق  تتب

اتت م  ال تتاحةيو  يتتن اماتتناييو كتتي الحوتتن  ناملافا تتب    اهتتنبا   نا ابتتاا    يتتن اتتن  ااتتنا 
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ن و الب ن  الاي ن ةابب  و اهنبو خ72هنكاش   ةي   امابن  ن ب كاشا ب  ة  اماناييو .
ة  نا يق ان يب ب كي ال قو نالننا   امانايف  هنبو ال بب   الجبةيف  و بيو الانن  الاي ّاحم
 تتب  نتتاه ال ةتتض  ااتتنا بب تتتاببن  اليتتببي  بتتق ابا بئتته  تتو ا تتتبق  ببتتب   ب تت اه  نة تتن هب تتتانقخ   

 تتب يتتتقاي  تتو البةتتقاو الاتتي حن ا تتتب...  ببيتت  نة تتن...  تتو جقيتتق ناهتتتنب  كي تتب امهتتنا  الاتتي ه اا
 خ73هن فا ن ا  هالهةي ببيف نه ن ا افناخ ن  باي  ههنبو جببن ام ببن  جبن  اانيبخ . 

ال ةتتض  هتتتاجنو  اماتتناي ناتتتن ياحتتق   تتتو  نب ةاتته ل ةتتتي   تتو امهتتتنا  الاتتتي نن تتب  نتتتا 
ننيو  -اهتتنب ب كتتي  ب تتت اه الجقيتتق   قنا بتتأ ا  تتو ا لتتته هتتبئا   ا تت    بتتتبئ   - ا تتتببق–اتتام

 آانا  هيقي  اهنا ب  و الج ب  امابم  بألهبف  ايبف نلغتب    اةاتف  نببت  اهتنو كتي الجبتبن 
ننيو[. نااهة  -ناله نن... جنة   بيا   ناحق  نجنةا   يهنبنو اببض ]ني  كي قا ن قنا اام

  نل ق تف إلته  نا بيو  و باق آانا انامب  كي نن ائ ااهبيو ن ااكيو كي  اابقا  ال  النبقا
كتتي حتيو  نتتا ال ةتض  اهتتاحقنو  نكتتي  نتاع حقييتته  تو اتتق ياه ل قيبتف   تتيقا  كتتي  خ74هال ةتض. 

جبن  لبببو  ة  هبحن البحا ال انه  نببب ه ل قيبف جقيق  كي  نبو ا ا هاي   ب ب   نايمق  
اهنا تب  ايقيبب  ]ني  قيبف اهتاحقنو[ ناهتنب  كي تب-ا ي-اانا- قيبف كي  نبو ا ا اه يا ب  نبا

 و الجببن ن و بحا الاا  نب  هق اغةب   ةي ب  ناه    ةي   احق  نظايم حبن ب  ةي   . 
 خ75ه

 الثروة الحيوانية والنحل: -و
نببت  الحينابتتب  احتتقا  تتنااق ن  تتبقا الجبتتبن  ةت   تتقا الاتتأاي   نلنتتن افقاتتبا الحيتتب  

 ح يتف  بينتف لاةتض الحينابتب  الحينابيف كي الجببن ينفا إل   بينف الجببن باه ب  حي  ااتنمن 
تب ا افبته  تتو نته ن يتبه نكيتا  انا تتق  ةي تب اةتض الحينابتب  كتتي هنا تب ن نياتا ب ناق كتتي  كشتا   م

 تو حينابتتب  الجبتتبن  ا  نبيتتا  ا  الب تن  ال هتت بايف او النقيتق  تتو  ةتتنض النتاا  الوتتقي  جةبتنا ا تتقاق
اتأهة   تم بيئا تب الجقيتق   ان  تو اجتتن لغتاع ائاببهت ب ناتقجيب ب نانييااتب كتي بتاق الااكتتقيو لنتي ا

ف ان لاهاابق   و كاائ ب نجةنقاب  ة  اهن اوتقيا  إلت   يتا  لتض حقائ   ة  النب م ال اش ب كي 
 الح بو    إل  الب ن  ال ه بايف الهن ايف  ة  هبين ال يبن م الح اننابا   و الانائق. 

يب هح با الجبنخ مبه ل  ينو   نينبي حاكENŠE.KUR.RAال ي  اف كي الهن ايف ب يغف  
بنتتق اجتتاا   إلتت   ننابيتتنو-ال بتقن هجةبتتي نانكتب لتتقا هتتنبو هتت نن هتنبو بتتاق الااكتتقيو هبتتن او 
sisu  كي ب  اف ببمنقيف ب يغف  بةقاو الاا  األقب  الوقي  كي ننائن األلف اليببي  . .

   خ76ه
كي تتتتب  تتتتاف ببمنقيتتتتف   ENŠE.BAR.AN.KUN.GA البغتتتتن  ببل تتتتيغف الهتتتن ايف   ن تتتب  نتتتتا
نال نتانف او الحيتناو ام يتتا هالبغتنخ يتاائ   تتم  بينتف الجبتبن ناو   تتقاه خ77ه paruب تيغف  

ببلانتن اتتن ال ب وتتف الجبةيتتف مبتته الحيتتناو النحيتق التت ي بم نببتته  تتننق ال بتتب   الجبةيتتف ناح تتن 
  اليتتببي كتتي بتبن-بب تتا-ال ةتض  ااتتناننناق   اتب  اشبايهتت ب  كشتا  تتو اح ةتته لح نلتف نبيتتا .
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احتقا ب ن تته  تتو جةبته م تتببف  تتو الحينابتب  الجبةيتتف هتتبئا   ه ت  بنهتتب ف يتتقاي ال  اتتق  
اتتتبا  تتتو ااتتتببن  خ58هاهتتتقا هنيتتب  تتتو الجبتتتبن نالغببتتتب   ن فلتت   خ15هبب هتتتبض  ي نهةبتتي الجتتتا 

يتّ  ااتببل ب  امهنق نابيا ب كي  نة ن  هب انقخ.. نكي ه نا باقي بنق نشن ب كتي اهاتب . نابم
بب تتتقاق نبيتتتا  جتتتتقا  ن تتتب ا هتتتتنّ  ب تتتنا ه يبتتتتقيببشخ احيتتتب  نا تتتتاّ  بااتتتنين ه نتتتتف  تتتو  الييتتتتااو 
النحاتتتيف ن تتتو الايةتتتف نامهتتتنق نالبنتتتب  نهتتتاق   نتتتنا نهتتتاق  ابتتتب  ن يتتتنن نحاتتتيف ن تتتفمو نشتتتبب  

ن اشتتتتا ب -ابتتتتب   نك تتتنق نهتتتتبببيا ننحتتتنش الجبتتتتن نالهتتتت ن.. نة تتتب كتتتتي  تتتقيباي  نة تتتتن -نقببتتتف
  نتتتتتتبم -بيتتتتتتن-كي تتتتتتب يتتتتتت نا ال ةتتتتتتض اماتتتتتتناي  ااتتتتتتناخ78ه  هتتتتتتنبو بتتتتتتاقي نبكتتتتتتف .هالحينابتتتتتتب خ  ةتتتتتت

 خ80هان  گناملتتته  بتتتتا خ79هكتتتي احتتتقا حنليباتتتته   لوتتتق  بحتتتته املتتته  بيبنااتتتتب   خ . . 1854-1844ه

 خ81هالة او احبمبن بناه ه  با خ ال يق كي الحونن... نهان يياابب نحايف هنيف ها   قيبف  ااافيوي  
الناهنف هببلف باق   باي   بق حبكب  جبن لبببو... ننبب   امل ف  هق ا ااه بتبو ي ت بق ل تب كتي 
الجببن الاباوف كي ايب  الباق نال ويم ناليةج كي ايب  اي بف الاناا الي ببيف هالّفاا خ الاي ااناج 

يتتتتتتتتتتتش  گانقفان ابننابتتتتتتتتتتب  ن بيفياتتتتتتتتتتب  ن  خ84هن افا يتتتتتتتتتتاي  خ83هن اناااتتتتتتتتتتي  خ82هكتتتتتتتتتتي جبتتتتتتتتتتبن  ايبتتتتتتتتتتي   
نايشتب خ88ه ةت  حتقنق بتاق  لنلتن ي خ87هجبتبن بتاق آاتنا  هكتيخ جبتن   ببتب   خ86هن نباتيباي  خ85ه

 خ90ه  نا  بق الن نن ن ب ف الجببن  نابب  ن ننا امين .خ89هكي جببن  ببئياي  
كتتتي  نتتتاع حقييتتته  تتتو ح ةاتتته اليب بتتتف  ةتتت  بتتتاق   األاتتتناي كي تتب يتتت نا ال ةتتتض  هتتتاجنو

 . .   اب ة  الااهبو نال اب  نن لض النابب  الحابيف كن  الجببن نبلبهنا   414 هبف اناااان  
نجب  بنقا  ببب  ال نهنا  نجبنق امباب ا   نكي ام يا جب   الج بن نالبغبن حب ةف ام انتف 

 خ91هنالاي نبب  او م الهانح نبل ب ف ال نلنق  ة  الجببن  
  الجبتن الت ي ناق  نتاه كتي ناببتب  النتااهييو البحن ال ي يباج النهن  و بتيو يتانا نينق

ااتباا  او النهتن نج نته نتبو  نانكتب  ناق  الوق ب   حي  نبو الون   ة   ةت  نتبف  بته  حيت 
 . .خ  نااتا ا حنتتب   هتتن ن  1481-1813نقق  امنن ه- بت  كاتتا  حنت  ال ةتتض اماتناي  ا اتتي

وتف الاتاا  امنهت  ناحقيتقا كتي  ب وتف ن  تباي  بجةتب   ل ت ه الحاتا   تو الجبتبن ناابيا تب كتي  ب 
  ببف   ة  الشتاف الغابيتف  تو الاتاا  كتي  حبكظتف امببتبا  ابتي النتاا  حبليتب  ن تو بتيو انلئتض 

ال ي  šamaš-reš-uóurان ا -ايش-الحنب  ال يو  بنا باابيف البحن نجةبه نانيياه ان  ا ش
ا الحتتبن   نلنتتتب بحتتت  البحتتتن  ب تتتب. كوتتق نتتتبو اتتت  13 . .   ننببتتت  كاتتا  حن تتته  458حنتت  هبتتتن 

نالنهتن نيااتب ا بننبتته جةت  اتت ه ال تبب ف  إلتت  بتاق  هتتن ي  ناو احتقا  تتو هبةته لتت  يانتن ن تتب 
ه   ابب ا ش ان تا حتبن  اهةتي  هتن ي ن تباي  البحتن الت ي -ايش-كنةه ان  حي  يونن  ب ب م

بفلت   تو الجبتتبن يج تم النهتن  الت ي م احتق  تو اهتاكي لت  يتاه ان يجةبته إلت  بتاق هتن ي  هتق ا
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  التت يو خ93هبتببي  -بمتبايگنجنةتا   يهتنبنو كتي البهتتبايو كتي  قيبتف  خ92هخ ÑabÑuاجتبن ه ب تن 
 خ94هج ننا النهن نالا م  نهق  اك  نيف ي ا  النهن نالا م ن اك  البهابف نيشب .

 :الجبال في الحوليات الملكية االشوريةثالثًا: 
كنبو ل ب ب تي  ناكتا كتي ناببتبا   الاتي  ةمتق  اجا ب  الجببن  ببيف ال ةنض اآلاناييو  

نالاشتتتتتباي  خ95هح اا تتتت  النهتتتتنايف ناكبشتتتت  الحنليتتتتب  ال ةنيتتتتف اماتتتتنايف بتتتت نا اهتتتت ب  الجبتتتتبن
النقيتتق  تتو  تتقو بةتتقاو الاتتا  امقبتت  الوتتتقي     لغتتتفنال تتنبف الاتتي اجاتتبفنا ب تتب ناتت  كتتي  تتايو   

بظااتتتب ن  نبتتف نبتتانق   يبا تتب ناهتتتف ك اتت  نابتتف الحنليتتب  بن تتتف اههتتب  ب ن بينا تتب نج تتبن  ب
انائ تب  بةغتتف اائنتتف نناهتنف بتتبل ااقا  الةغنيتتف نأاهتبا اكتت  ال  ةنتتف اماتنايف الجغااكتتي  نبواتتب  

اةتتض الب تتتن  الاتتتي ن تتةابب  ك تتت ا ال ةتتض  آاتتتنا بب تتاببن  اليتتتببي نكتتتي   تتتو كي تتب يتتتأاي ب تتب  
 نتاع حقييته  تتو احتقا ح ااتته  ةت   ب وتتف جبةيتف ي تف لبتتب بقهتف  اببايتتف ال بتب   الجبةيتتف 
الاتتي  تتام  ح ةاتته ب تتب  ن تتب ن تتف اههتتتب   الجبتتن ناشبايهتته هتتبئا   ...ن بتتا    تتاا   تتتنبف 

تتن  نجبتتبن ن تتا  م اتتاائ   تتم هتتيا النجتتا   نالوتتنا  نفحاتت  التت  بتتاق  انان م
ن تتفن   ليبتتب  خ96ه

نانبتي  اةتض - قيبا   ال ح بف ن و  هناا  ن ابنهن  ن نانا  ن نانبب  الاي اوتم بتيو جبتبن  انايبتي
الجببن النظي ف.  بحّ  النقيق  ب   نح ةت  اهتاا ن  اةنتب  نييتااو  تب   هبيب تبخ   تا  هتناا   

جبتتن نتبو اتقيق الن تنا  هااييتت خ هبتن او ا تباقا  كيته. ننتتبو نا ا ت   ببلجبتبن التن ا . نألو ال
الجبتن اتقيق امبحتقاا  يتن  تاف ال بجتا نلت  ينتو كيته  يتاا  ي جبتبح يحةت  كتي هت بئه ننببتت  
هةناته ااتتبه  تتش  تتبئا  امنقيبتتن  كتتي هةتت  الجبتن التت ي لتت  ياهتتةوه اي  تتو ال ةتتنض  تتو اجتتقاقي 

 خ97ه نا ش  الب ن يايف ايب  كي اهانابف الجبن .
ن ب ل  يااه كي  ا  الب  او ي نا امه  ام ةي لجبن  بةغف الهنبو ام ةييو ك تب اتن 

ناباك   ة  جبن خ98هيونن بنق او ي نا امه  ببل يغف امانايف يونن    بقا   قيبف  بببيان  
ن ةم  ال ةض باهه كي ب  ا ا  ة  خ100ه  kinipaب پال ي يه يه الةنلن  جبن نيبي خ99ه بي يا  

  هجبتتتتن اناا تتتبن اتتتتاهي nešbiقا الوببئتتتن الجبةيتتتتف الاتتتي نببتتتت  اهتتتان و كتتتي جبتتتتن  بياتتتبي احتتت
كي تتب  خ101هالهتةي ببيفخ نالاتتي ااهتتة  لتته اماتتبن    او اجبل تتب نتببنا ي تتاانو اتتنناا   يتتن البهتتب  .

اةي اتنبن  نبيتا نابتتف  هتاجنو   ةت  لهتبو  هتتاجنو  اماتناي هتبئا ببهتةن  اقبتتي -ينات   بتببن
اا يبيتتب نا ابيجتتبو -لتت ي هت ما لبتتب اوايتتا ح ةتتف  هتاجنو  اليب بتتف  ةتت  بتاق  انااااتتن ااهتي  ناتتن ا

ه ف  ظي تف ابا ت   يتن حتقم التا د  ااااتم كتن  الجبتبن  خ102ههبئا   او لجبن  هي يايب   -حبليب
نكي ب بيا ب اهنو هيق  اآلل ف هلنن ال و نق ب ب امل ف  ااباخ ناو هب قاه ا اق  بحقا  لا ن 
ال   انف النبل  الهاةي ناو ناقيه الهحي    يف لقاجف م يوقا ال ا   ة  البظتا الت    وته... 

ببتتنا نييتتتف  تتو اماتتجبا  ةتتت  التتا    تتتو نجتتنق النقيتتتبو  ناو اةتتض الجبتتبن نببتتت   بليتتف ن غ تتتب 
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ال ا بف بظا  ب ال ي يابه ظا   ببف اماف  حي  ل  ّيا اي شن   كوق اوق ّ ... نبنق النبنا 
البتبجد لةنقيتتق  تتو الاتام  هحاكيتتب ال يتتبه الاتبئا خ الجباكتتف نالناهتتنف ننييتا  تتو ال  تتاا  الجبةيتتف 

ف نه تتت  الجبتتتتبن التتتن ا  م ينجتتتق  ايتتت  لاوتتتق  حاهتتتي ال تتتتب  ناو النبليتتتف.. نبتتتيو النقيتتتبو النبليتتت
م   ال بئةتتف  تو ال تتب  اجاتتبف نهت  الجبتتبن ناو ا تنا  الاتتام  اهتت م  تو  هتتيا  هتتب ف الاتام

  ال ب وف   او نن اماجبا ال ي ا  نالنان  البظا  اغ ي ا هخ103ه شب اف  ين  ن  امله نقق 
نف  نلتتت  ي تتتا  ةتتتض ان ا يتتتا هبةتتتي  تتتو ابتتتب نانا اتتتت ا نلنتتتو كتتتي  نابو تتتب ه شتتتبئو بخ ين تتتو ال تتت

ال ايت   نهتق ه تتم جبتنقي الجت نا النظي تتف ناماتجبا النبليتتف بات ن  بحبهتيف هنيتتف نهتب نا نتت لض 
بانهتتيا  تت نا الجبتتبن الاتتباوف التت  ه تتم  تتغيا  ننأب تتب حجتتا النةتت  نكاحتتنا  ايوتتب نتتي ي تتتا 

اتتتي ال ب تتف كتتتي  وق تتف هتتتنااي  او اجتتبن ح تتبياي نلنتتتي ااوتتق  ه نتتتباي بيب تتب  ن تتتب نشتتن   اب
 خ104هجبنقي  م الااهبو نببنا يهيانو كي    ناحق نجنةا   ينبانبه ب ننبف . 

ن تتب لتت  انتتق الح تتا  اماتتنايف نة تتب هاتتتبم  كاتتي امهتتن نتتبو بنتتع اماتتناينو  نببلاأنيتتتق 
بانن  بنع ال ةنض  يح ةنو  ة   انف نبيا  كي ا ه الح ا  النهنايف ال  ال ب وف الجبةيف 

 هاون ا ب   و ا ابباا  امااااض كي ال نانف. كوق نبب  الجبتبن اتاهي نات بن بتاق آاتنا  تو 
 و حي  ال بب   يبف جقا  نهق هجن بنع ال ةنض اقنق اكنبل   ن حي  ال اباق  هكي ال يفخ 

ان   ننت لض نتبو  هتبحباي   گاجبه  لض. ننبو  هاجنو  اآلاناي  بقااب جقا ب ببظا جببن  فا
به ن ةاه  نال ي نجق  انف كي ال غب ا  ببلجبن  كنبتق اهتةوه جتبا  بليتب لانوت  بنتع الجبةيتيو اب

ال ببنئيو  نا  لبب بب   بهي ف   لوتق ه ت  ببلويتبق   يتن يتنا نحاتي اتبئج  تم حاهتي ال با بتيو 
ق ب نهنا  ال اب   لوق  با  النقيبو ناله نن نال  اا  نال بحتقاا  ال  تا  بناباتي ال ةنيتف. ن بت

نببتت   تتنبف جتتقا لةهتتيا ب تتب   اتتي   ةتت  هتتق ي ن ابتت  اانوتت  التت  ا ةتت  الو تت   يتتن الغتتفان  
ن بتق ب  تتبا  هتناي نانباتتبي  جةهت   ةتت   تت ا  جبةيتف ناتتاب   تب ا بتتباقا  تو هاباتتي م اتتب  

 خ105هظ أي .
 الجبال موقعا للنصب والمسالت:رابعا: 

نجتتتق حنتتتب  ن ةتتتنض النتتتاا  الوتتتقي  كتتتتي الجبتتتبن اكشتتتن  نتتتبو لبحتتت   هتتتاا   ن بحناتتتتبا   
ال  ايف الاي  ةق  ا  بل   النهنايف كي  بب    قيق   و الاا  امقب  الوقي   نا  ب لض هق 
اك حنا  و حهم   الاأاي ي  و قنو اا بن الجبب  الجغااكي كي ا ةيق النهبئم ناقنيو الاأاي   

ام ا ببل بب   الجبةيف الاي ا ةا ب بنع الح ا   كوق نجق انلئض ال ةنض  ب او  نبوقا انة 
يانكااو كي الجببن  امنن  ال  نا ناي ال بق  الاي ٌابح   ةي ب اةض ام  بن الابيتف  ناليتببي  
امااابا ال ي اا ام به اةض الجببن  ناي  يف  ياحو   ب ب اقكبو  امنن  اننو ب بأا  و   ا 

الا ب نااني  ب ننهااب  ناليببي  او البظا الي ب  و امهان ين ي ب بنقا ج بليب ناقائيب نانبنيب  اف 
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ناتتي  هتتاح  لتتتض  -ننأب تتب بببناا تتب ان  ة تتوب  هيبهتتتيب   كياحوتت  ال تتقف ل تتتو يجاتتبف باةتتض الجبتتتبن
اكتتتف  بتتتق ب اييتتا ابابباتتته كيانهتتتف لواائا تتتب ن ن -التتت ي جتتتا  بتتته اةتتض الناهنتتتف النهتتتنايف -الحتتق 
ن ةابب ب ن  اأاي يف ل ةنض الن ا اماناي الحقي    نانا اب   بحاتنا  ب نكحنااب.  شب يب

 هتتا   ةتتت  جبتتتبن  حتتتقق    ن تتتو  تتتان  نتتتاا  لتتتبنع الوتتتاائو ان ال ناشتتتم الجغااكيتتتف  ا نتتتو 
لةببحييو ال نب ايو  و احقيق ا بنو اةض الجببن بانن قهي   نه من  ة  ال  ههب  امنبقي يف 

  الابوي  اميباي  و اهانابك ب نقااها ب نح ا ا قاقاب  ن  ب ن ةبب  و ناببب  انلئض نينيب
ال ةتنض   تتب  نتتاه ال ةتتض اماتتناي  ااتتنا بب تتاببن  اليتببي كتتي ح ةاتته  ةتت  بتتاق  نيتتانان  ههتت ن 
حايا نننيهبج  ناابيهخ ن فنه لةنقيق  و  قو ال ب وف   بق ليوتنن   ... ا تا  بن تن  هتةف لتي 

بت   كتي ال قيبتتف الاتتي  خ106ه eqi ةي تتب نة تب  اليبتتب  بوتتناي ناه ت  هال هتتةفخ  ةت  جبتتن  إيوتتي قنم
ا تتب ال ةتتتض  اة ب تتا  اليبلتتت  كتت نا كتتتي احتتتق  خ107هاهتت يا ب  آاتتتنا بب تتاببن   بتتتق  ببتتم الب تتتا . 

ب ن ته نكتتي  نتتاع حقييته  تتو احتتقا ح ااته  ةتت  بتتاق امببشتنن هتتبئا   انج تت   تتننقا 
جبتتبن  تتنان خ جبتتن الاشتتف نجبتتن   تتنلي  هجبتتن بةغتتبا قا ةتتايخ جبتتن بحتن جبتتبن اتتنبي هاحتتق 

ني نا كي خ108هالا ب . ناه ّ   هااي الونيف  ةيه نبوة   و اببض ن يب  نبيا  جقا  و الا ب  .
ب  ا ا ي ا  محقا ح ااه  ة  اماا ييو كي جببن  ام ببن   كيونن   ... ن بن  لباهي 

لي الب نليتف نامحتقا  الاتي باابت  كي تب  ةت  اتجب اي. ن بتق ال ةنيف  هةف ب نليف نقنب  ا  ب
  هام تببن  بتيو هتنايب Ñamanu بق حبكب  جببن    تببن خ109ه  saluara بببم ب ا  هبلنااا 

نيوتنن كتي بت   يبلت     اهتةوّ  جبتبن   تتببن خ110هناانيتب كتي لتنا  اهتنبقانوخ جنةت  لتي  وب تب .
Ñamanuنالهتان نانج تت  بحتن جبتتبن... الت   جبتتن  هام تببن خ نه نتتّ   ات  ااتتجبا اماف

ااتبلنا  هجبتن نتنا  قا  كتي جبتتبن ام تببن خ حيت   هتةمف  اب يابتتي  هبئ تف  ناه ت   هتةاي التت  
نهبن كي ب  ا ا   ناهةو  جبن  مما  هاحق جببن هةهةف جببن ام ببن  خ111هجبب   هةاه .

ال ةتض  هتبحباي   ا ةيتتقا ن تب نات   خ112هكتي لتنا  اهتنبقانوخ هنخ ب تبّ  ابتبض  هتتةاي ال ةنيتف .
مانا   قيبف بيبنا هبئا   ن بق كناف الوبب  الاي حااا ب  خ113هل اان ه كي  ب وف   ب  نببكيبو 

كي اناه   جبن اب   بح   ه   ها  لال ف النظي ف هبقاي  ناه   ا ب  ب ب بي ال ةنياي 
ا ناانتّ  نتن  لتض مببتبئي نشم  ان ي نقنب  اببض نن   ن  حهو ه   به كي  تبلد بيبتن 

 خ114هال ةنض لة هاوبن . 
نم يانابتتب او بتت نا ال بحناتتب  ال تت ايف الاتتي  ةا تتب  ةتتنض النتتاا  الوتتقي   ةتت  لحتتتف ان 

 هانح ن شبئ  الجببن ن ب ب  
 بحناتف اتتيان ةنيب  اوتتم اتت ه ال بحناتتف كتتي الهتتاد الجبتتنبي لجبتتن هتتقض   بتتق كاحتتف التتناقي   -ن

ن  بحن الغا    4الونش ب هبكف ببحيف  يب  نابنق هايف  ببقنايب   ولي ببقناگال نانف بأه   
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نتتت   نا يتتتن ال بحناتتتف احتتتق ال ةتتتنض اماتتتناييو  لنةتتته  هتتتبحباي    115ن تتتو  نتتتبو ال بحناتتتف 
ننجتتتنق ال بحناتتتتف كتتتي اتتتت ا ال نتتتبو هتتتتق ينتتتنو لغتتتتاع ابظتتتي   يتتتتبه  ّب يتتتا ببتتتتقنايب  نلنتتتن اهتتتت  

ببلهتتايببيف انبتتي   ةنتتف   نلنتتن امهتت  ينبتتي  ال ةتتتض   اتتيان ةنيب  ينبتتي   ةنتتف امهتتنق  ن ةنيتتب
ن    šarruنال ةنف   ا  ا ابا الااني  اانايب نهايببيب ا ا نبب   ايا  ان احنيا لنة ف  َاتام

 خ115هال ي ينبي ببمانايف هال ةضخ.
 4قانض يبحن بحا   ة  هاد   اي كي الجبن األهنق جبن   ابي  بحناب   نةيبيب    - 

ال ايتتتت   نياتتتتباق الفائتتتتا  ةتتت  ي يبتتتته كتتتتي  با تتتتف الهتتتتاد الاتتتت بلي  نتتتتبل  نتتت   ةتتتت  يهتتتتبا 
 بحناتب  كتتي الجبتتن  نم انجتتق ناببتف كتتي اتت ا ال نشتتم  نلنتتو ال تاجد اب تتب ااهتت  التت  ف تتو 

 . .خ  ببمهتتاببق التت   تتااف البحتتت   نااتتألف اتت ه ال بحناتتب   تتتو  281-485 هتتبحباي   ه
ننت   تو هتبنف ال تف  ةت  الحينابتب  ال وقهتف اابنف  اباق  ااتبب ف   هتنا  نتن  ات ق  ب تب  

ال ب ف ب ب نيوف ال ةض ا ب  ب نات   ا تا ناا ه  نات ه امل تف اتي  آاتنا نببةيتن نابةيتن 
 خ1158هنهيو نا ش ناقق ن اابا  نهق ّ يمن ال ةض نامل ف كي املناح امابنف ب نن  نقله 

 اتا نال تاجد او ال ةتض اماتتناي حاتا ات ه ال بحناتتب  ا ةيتقا مبا تبا  هتتناي لته كتي اتت ا 
 .خ116هامهةي    ة   ب ان  ألنف كي ال بحناب  الجبةيف.

 بحناتب   تب  نببكيتبو  نجتق  بتتبلوا   تو كناتف الوبتب  هتا  هايتتف   تب   الاتي اأ ت   تتو   - 
بائتتف  بنشتت ب ي يتتن امل تتف اماتتنايف ا تب  الهتتقم  بحناتتب  نناببتتب  كتتي هتتاد الجبتن ن تتنا ب

الاتت يا   نبنشتتت ب  اتتباق لة ةتتتض اماتتناي  هتتتبحباي    ااتته  نكي تتتب نتت لض ناببتتتب   هتتت بايف  
ن ة  اب ئ  النن ن  ب ٌ  لهبحباي   و الحجا هتق اتنا كتي الب تا نلت  اتفن ااتباق ايتبا 

بيب تب ييتتااو هب قاته الحجايتف كتي جتنااه  نكتي ات ا الب تت   اتباق ببائتف مات ب  نحينابتب  
 جبحتتف. نكتتتي الهتتتاد ال وببتتتن  اي كتتتي الجببتتت  اميهتتا  تتتو الب تتتا  ي تتتبو  هتتتا  نناببتتتب  
 هت بايف ا يتن  احتقا اةتض ال هتا  ال ةتض  هتتبحباي   ناهاتب ا تب  املته ااتنا  بتقيب لته اتتناه 
ن ان ه نكي  نشنيو ا ايو ا يبمو لهبحباي   نكي  نبو ا ا ات   لنةته ال ةتض  ااته 

 خ117ه  جناقه.  ا يب    ن 
 وتتا  -بتتقض  يهتتةض الت اا  التت  اتت ا الن تتف ال ايت  ال تتبة   تتو ال ن تتنگ بحناتب  ن تتف   -ق

نات ا الن تف  نت   28نهبن ن نله يبحاف ال اي  ال  الا بن الغابي  الاي ابنق  و  وتا  
 اتا  نيتتاا  48 بينتي ينتنق التت  امقناا الجينلنجيتف الهتحيوف  نيبةتته ااااب ته  تو ااشتتياه 

يتب  تنا   تتيبق  ةليته  بحتناايو نبيتتاايو  الناحتق  كتن  ام تاا  نا تتنا ال بحناتف النالوتبق  ا
كااغن حوا  ها يا  نا ين  -الهاة -نهق  نو  نفا جبةيب به   نبيا  ا ب ال بحناف اليببيف

 ا ق ج ب ف يحااةنو باواي  ال ايق  ناو يم لح  ب  نهق انه  ا ا الحان ا  بو جةهب 
و بقنو  انأ  نبيب  ب  ب يابه  بشتق   تقنا  الاتنن نهتف  ةي تب  اتاو  ة  ناهييو  اوببةي

 خ118ه اوبباو.
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  نا ه ال هةف  و   ن ال ةتض اجاابةيتفا اليبلت   ن ي تب ناببتف  هت بايف يتگ بحناف  ةه  يا -ه
لتي اتي  اح تق   كتي گاوتم ات ه ال بحناتف كتي نهت    تا  قان   اايا إل   فنه ل ب وف قاتنض

تتي  نهتق گاي اه ش  ال هت     ةته  يتاگي  تو  قيبتف قاتنض  بتق  بحتقا  اه   الا بن الغاب
 اا هبئ ف  بق ال نبو ال ي يأ   كيه ال  ا  315بحاانه    ا  نبيا  الحج  ااااب  ب بحن 

الاي ي ة  -الجبةي ببمبحقاا اجبه هايف  فيببنه   الناهنف كي  ب وف  القنهني  نا لف ال نا 
اجتتتتتا ااتتتتتنايب يهتتتتتاقن  تتتتتو  تتتتتااف لببهتتتتته  نببل وبابتتتتتف  تتتتتم -ض  ةي تتتتتب البتتتتتب   تتتتتنا   اي نالبتتتتت

ال بحناب  امانايف ام اا    ة  ابه احق ال ةنض اماناييو  نهقنهف  اج ب بحن الي يو  
نالناببف ال ه بايف ااغن ال بحناف ال  ايف الناهنف هببلف ال ةض اماناي  نا اق  ةت   هتبكف 

 خ119همابم ن  هيو ه اا.اوقا ب اا ناحق ني نو ا ييف  ب يوبا  ا
 بحناتتتب  ن تتتتف هفهببتتتبو  يوتتتتم اتتت ا الن تتتتف كتتتتي هايتتتف  فااي  كتتتتي ببحيتتتف  هتتتتناقا   شتتتت و  -ن

 حبكظف الهةي ببيف  نم ي نو الن نن اليه ام ببهان بن الهال  نالحببن  نهبا الن ف ايناو 
لناحتتق     نناج اته ك  تتف اانهت  ب ق ب اتتبو ابنتق ا4  نااااب ته بحتتن 215  ن اشتته  4 نلته 

   ننن ق ب ف  بحناتف كتي ا تن الجبتن  ةت  اتنن ب تف قائتا   نالوهت   1183 و ام اا 
ام ة   ا ق  بونش ي ين ب بب ان   بحب كي النه   نال  جبببه ا  بو ننن  ب  ب  بقما 
يقه الي ب  بباجبه ال  بد. ناب ب اننو اها  اماا  ال  ال نا  او ا ه ال بحناب  اي  قكو 

 خ120هيقييو  با ف الواو الهب   . . لة ةنض ال 
بحن   قاببقنبنا  كي انن هةين الاونا يبةه امااابا  ا  بحناب  باا  هيو  نهق بحا  كي  -ف

ف البحتتتتب   شتتتتا  ال تتتتقا 2  اوايبتتتتب  نال تتتتنا   ةتتتت  ااااتتتتبا 4نالنتتتاع  خ 2ه    نهتتتق بتتتتام
ناليقيو   نالنجه ياجه بحن الجبن   ن ن لحيف ااقل  ال  نه   قاه النباي  نيح ن  ةت  
نااته اليهتتاا هنهتتب  هتتنه بيتتقه اليهتتاا  نحتتنن  بوته   تتب ياتتبه الوتتاق   نحتتنن نهتت ه حتتفا  

 خ121هنجق  ناابو لا  يو ا ايو اش   حج ب. ياقل   به هياه  ناح   نااه ا
كي  نشم اهان  هابنن  الاي يااوتي ف ب تب الت  الن تا امنتقي   ناتي   بحناف ابنبببيبي  -ح

 لمنلنبييو ناهاب ا ب  امل ف  اابا الاي اوق  اليه اهاا  و ا قائه. ا  ةضا ين 
ببويو ناتي ا يتتن نابتبض  بحناتتب  ا تاا  يتتن  بحناتف  اتتنايو اتي بو  الاببنتتف لوشتب   تت

ا  تب ناهاتتب ي هتتض ببحتقا يقيتته هنهتتب نببليتق ام تتاا  ببةتتف  نهتق نشتتم احتتقا هق يته  ةتت  احتتق 
ا قائه  ن بحناف ا اا  اي  بحناف  قاببق اا نبو   ناوم كي ا ة  الناج ف الغابيف  و ال شي  

ةتفا  امهتان    كتن  الشتاف الي بت  ل25تته هتا   ةت  ااااتبا گالجبةي ال ي ياب  ه ن اابيف بت هبت
نهتق ناق  ل تب ااتتباا  كتي ناتت  التاحا   ن نتتا بنشت   ابته اتتباق ناببتف  هتت بايف كتي ا ااتتب  

هت   نيظ تا كي تب اتبد  4ه  ن  و ب  88  ن اش ب 1138نا ه ال بحناف  ها ةيف الانن  نل ب 
 خ122ها   ناهف كي الج ف اليهاا  ن ب ياانا  نبل  ابد ا   ا ا.

 
  



 18 

 الجبلية.  سين تخلد انتصاراته على االقوام -يمثل مسلة النصر للملك االكدي نرام  مشهد

 181در السابق، صمورتكات، المص نقال عن:

 وظهورها في المخّلفات االثرية واالعمال الفنية والخرائط القديمةالجبال خامسًا: 
لتت  يناتتِف النتتتااهييو الوتتق ب  بتت نا الجبتتتبن كتتي اقبيتتبا   نح تتتيةا   الانايتتف كحهتت   ناب تتتب 
 ةتقناب نت لض كتي ا  تبل   الابيتتف الاتي اانناتب لبتب  نبل هتتا  نام اتب  نال بحناتب  الجقاايتف  بتتن 

اناب ناه ناب  نينبق يننو ابه اااب  كي اهةن  الاو النااهي الوقي  نحا   ة  ال اائ  الاي حام 
كي اننيو نا  ي  انن  انااا نهبئق ل يأ  الجبن كي ا ة  الن نا الاأاي يف نان اه ه ب يأ  
ناتتتنن امهتتتنا  ان هاتتتتنا الهتتت نف نببيتتتتف  تتتو هةهتتتتةف الجبتتتبن  نينتتتتنق اتتت ا الاتتتتنن التتت  ال احةتتتتف 

 . . كي الناح  النانب    3188 قاباقاا الناببف ال ه بايف كي حقن  ال نايف  امانبئيف   و اأاي 
 مسررلة النصرررنلنن اهتتق   تب ن تتةبب  تتو اةتض ام  تتبن اتن ن اتانببض  هاتتن كتبا  نابتتن ال تابي خ.

هتتيو كتتي  –هتتيو حايتتق اتتاننيو امنتتقي ال نانشتتف كتتي  احتتف الةتتنكا  لوتتق  تتنا بتتاا   –لبتتاا  
كتتي  نانتف ا ةتق ابا تباااه  ةت  اهتنا  الةنلتنبيو  ةت  الحتتقنق  قمرة الجبرل  هتةاه ات ه ناتن يااوتي

 ةيتتته ناببتتتف  جبرررل اتتنف كتتتن   نجومررراالاتت بليف الاتتتاهيف لتتتباق الااكتتتقيو نكتتتي ا ةتت  ال هتتتةف بتتتاا 
هيو بنشنيف اوق  بحج  انبا  و  ياه يح ن اهتةحاه نيااتقي  تن    – ه بايف يظ ا كي ب باا  

ياتقل   تو ا نهت   ظايتا  ناتن ي تأ باجةته ا تقا  هتبه يو   ا  هتابيو قلتيا  لح ةته  تاف املنايتف
ال ي نشد ب  ن   بئةف  منحدر الجبلنجبنقا  ياهةونو  اشجاراً ناحق   و الانا  نال ا ق يش  

 خ123هن اناجف.
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 ن تتتو الن تتتا باهتتته ن تتتتةابب  ج ن تتتف  تتتو ام اتتتب  امهتتتت نابيف يظ تتتا كي تتتب املتتته اتتتت ش 
 تبقا  هتبهه الي بت  الت  ام تب  بنتق او  جبلينهاله الا  خ كي انيا  و  ا ق نان ي ا   و بتيو 

الت  ام ةت   نيظ تا كتي  اتباق ا اتب   االشرعةنهتق  اجت   تو بتيو ناايته  قمة الجبرل تو اكن ب 
 خ124ه. ا اا نان ناهف  يناةي حبكب  نه  ب    ايف

 
 

 
 
 
 
 
 
 

كمببب بة   اها ااا  . .خ   212-111نا ا  ب اباوةبب ال  الن ا اماناي الحقي  ه
ا ييتن الجبتتن  كوتق ن تتةابب التناح  تتغيا    تبن ف  تتو النتب  الاتتي ا يتن  ا لتته الجبتن   نهتتق 

  تبو  اوب نتتبو يبا يتتبو بجتتااا اابنتتف   يو نتتهاّتنمن الوهتت  امهتتان  تتو جهت ه ب يتتأ  جبتتن ن 
 خ125هاب ب نببيف  و امب با ن  بقا ال يبه. 

 
 
 
 
 

 مشهد من العصر اآلشوري الحديث يمثل )اإلله الجبل( 
 603نقال عن : بوتيرو، ص 

ن ب باباق كي  ا ق ا ا  بظا جبةتيو ينةنا تب ح تبيو  الجتباو  حانكتبو بأاتجبا 
 خ126هقائ ف ال شا  نيبجب   و احق الجببن اان ان ّب يا. 

 طبعة ختم اسطواني يمثل مشهد االله شمش )اله الشمس( وهو يخرج من بين جبلين 
 70عن: الشاكر، المصدر السابق، ص
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 ن في منطقة اورارتواالشوري تمثل جبليمنحوتة من عصر سرجون 
 .Botta, op. cit, plan78نقال عن: 

نباا ايشب كي  ا ق ا ا  نا  جبن  غ   بباجبا ال بنبا ن ب باباق بنع 
اماجبا ال ي ا  لنة ب اجا  الاها  ان الةنف نببلوا   و ا ا الجبن ب ا ّااباق كيه امه بض 

 خ127هنبنع الفناا 
 

 

 
 
 
 
 
 

االشوري يمثل منطقة جبلية مغطاة بأشجار الصنوبر  "سرجون"من عصر مشهد لمنحوتة 
 والبلوط والفستق كما يشاهد نهر صغير في منطقة اورارتو

 Botta, op.cit.pl. 114نقال عن: 

ن و الجقيا ببل نا او الجببن ّ يمة  ن لض  ة  ال اائ  الاي  ةا ب لبب النااهينو الوق ب   
اي اهق   اي ف اشبايهيف  انب ةف ال  حق  ب اا ن   ن تبهناگل اائ    اي ف ااةض ن و بيو 

 – 2341 ب وف ناهنف ابيو كي ب الجببن نامب با نالواا  ياه  اباي  ب ال  الن ا امنقي ه
ا ا ان ويران كي اةنن  ن خ 8ه ببحن .  خ.  يا  ةي ب جبن  اا   قيبف ناننض  2238

الوقي   نبوبيب  قيبف بنفي الاي افقاا  كي الن ق امنقي ننبو اه  بينا بو ابه. ناي ا ان 
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تبهنا.ن و اجن الابنق  و گتبهنا هبن اغييا اه  ب ال  بنفي ن و ابب جب   اه يف  اي ف گ
 .Douglas Rالوقي ف هب  الببح   نوزيقهف البيببب  نال ظباا نالنبب ا النااق  كي  اي ف 

Frayne  الوقي ف  بأو  لة هبحف ان لة نهم باهه ال ي ظ ا كي ال اي فحقييب ببجاا   وبابف
حاا  اي ف حقييف لة نهم نا شن ب لة نا اب  النة يف القهيوف كي اه  ال اائ  الحقييف  
، كجب   البايجف   ببوف لة ن يب  نال ظباا ال بينيف نالاشبايهيف كي ال اي ف الوقي ف باه ب

  كاي نةاب "ابفيايب" م  اي ف حبليف ل ب وف بحيا    بنفي تبهناگ اي ف  هنخ ا  يوباو ال ااه 
   و البحيا  نيااب  بجقنن -ّاو حبليب ّگ ي چ –الوقي ف   اا ي   ال با ايو  يببم جقنن  نان 

  ن ة  جبببي ب ا اا ي   ا نا - ي ايبو حبليب چ –الوقي   ru – um – [xx]ا ا  نان 
هةهةف  ناب ب ا ينالحبليف لاةض ال نجنق   ة  ال اي ف ال اي ف الوقي ف هاهن جبةيف   ببوف 

   ة بمو  الاي احي  ب  و الا بن نالاا   ناب ب اايا الهةهةف الغابيف ال  هةهةف جببن جببن 
 خ128ه ح ايو ن نحنن  الاي احي  ب  و الج ف الغابيف نالجبن  الغابي.

 
 
 
 
 
 
 
 

 

)نوزي( القديمة مع خريطة حديثة توضح معطيات الخريطة القديمة ذاتها من  راسورگمقارنة لخريطة 
 .وخاصة المواقع الجبلية حيث المواقع

 Frayne, Op.Cit, P.82نقال عن: 
  

 الحديثة  الخارطة)ب( 

رابحيرة زيريب  

ُرن ُگمي َچ  

 َجمي  شيان

 كركوك جنوب غربيراسور )نوزي( گ)أ( خريطة 
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 :التاريخيةقائمة بأسماء الجبال في النصوص المسمارية من مختلف العصور -
   اةف  شب يب ب  وجب   نا النقيق  و اه ب  الجببن كي الب ن  ال ه بايف ن 

  الاا  امقب  الوقي  ن و  ناهم  قيق   و، نبلحنليب  نالب ن  ال نج يف نالاهبئن ن يااب
ه لةنابف النااهييو الوق ب   ال يو حاظنا ناناقنا لبب اه ب   ئب   و يلإنان  ب ينفا الاشن 

الجببن  نا نو لةببح   و ج م  ب اها با  و اه ب  اةض الجببن الاي احااظ هه   ب ب ببه ه 
  ب  حقييف كي نهابب الحبشا  و اهل ب اامد يا بب  ان يالوقي   نكي اقببه يبٌ  ببه بئ ب  م  ب 

 
 من اجلبال وردت يف النصوص املسمارية من خمتلف العصور التأرخيية منتخبة قائمة بامساء جماميع

  و ا قاق نج م الببح 

 جبن الفانيف ا بن  ابي ح به  ابي هنايف Ñasu(…)1;saue   ]...[ هبن1 بهن   .1
هابا  يانو جبننخ ا بلي هنايبجبن يا نض  muru; Ñasu(…)1   ]...[  نان1 بهن   .2  

 Ñasu(…)1  […] 1 بهن   .3
ن  ا بن  ابي ح به  48جبن الح  يبنق 

  ابي هنايف

 Ñasu(…)1 […] 1 بهن   .4
ن  ا بن  ابي ح به  48جبن الحناي  يبنق 

  ابي هنايف
 ننا  قا  ا بن ه ن الن   كي اانيب atalur اابلنا  .5
كي ناقهابو الناا هاهاق ها  الفا  امهان  atuma نان ب  .6  

 itiba-balÑum ببل ن  -اايببب   .7
كي هةهةف جببن انا بو ها   خبةغهبة ه ه

 حةبجف ا بن ااهي الناا 
 ايانببي ا بن  ابي قيبا بنا كي اانيب arqania ااهببيب  .8

 izalla افامم   .9
 ناا قي فام ناي هةهةف  و جببن  نا  ببقيو 

 ا بن  باقيو كي اانيب
اف ا كي الهةي ببيف ا بن ااهي الناا   azameru افا يان  .10  

 asaniu اهببين  .11
اهبنااو ان ايابب  ها  الفا  امهان كي  

 ناقهابو الناا 
اهن  جبن  ه ن اابيب ا بن ااهي الناا   asus اهن   .12  
  بقيو قا ةاي ا بن  ابي قيبا بنا كي اانيب amadani ا بقابي  .13

باابن  .14 ببببب /ا م  ابي  ة  هبحن البحا ال انه  الّب يايف   ammaranu / ammanana ا م
 هنايب

ببب   .15 الوةنف كي   بو كي األاقو  ammana ن م  
ببببب  .16  ّهَ يا كي جببن الب يايف ا بن  ابي هنايب ammanana ا م
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ا تتببمن  ؛ اتتبقن ايتتتايبي    .17
 ؛ هياب  ايايبي 

amanum;šaduerenim;qiš
aterenim 

ن لض  ة   جببن ام ببن  كي اانيب نا ة 
  ببب  اماف كي لبببو

 andarutta ابقاانامب  .18
كي  ب وف ببافاو ا بلي  هبيا خ بياا  قا 

 الناا 

 enzite ابفاي  .19
احق ه    بااقنه  كي  حبكظف اابين ا بن 

 ااهي الناا 

 upa انبب  .20
ا بن ااهي نناه  باض ا بن ااهي الهةي ببيف 

 الناا 
ا بلي الناا  انابنا كي  حبكظف قانض usu انهن  .21  
ح ايو اا  الناا   ebiÑ ; barma; EN.TI ببا ب؛  ايبي   .22  

 etnu إيايبن  .23
نقبه كي ببحيف بانااي ببله كي  حبكظف قانض  

 ا بلي الناا 

 eteni ; etini ايايبي ؛ ايايبي  .24
 قيبف  ا بن   ايو ش و هةهةف جببن فنفاو

 الن بقيف كي  حبكظف قانض ا بلي الناا 

 ida/idu ا/ايقنايق  .25

الشاف الغابيف لب ا الفا  امهان له  ة  هبانهب
ااهي بةق   و   جبن  ننيهبج  كي  حبكظف 

 اابين ا بن ااهي الناا 

 išrun اياانو  .26
اهبنااو ها  الفا  امهان ان ننبه نناا اا  

 اابين ا بلي الناا 
 باقهبي اياا كي الهةي ببيف ا بن ااهي الناا  elaniu ايابين  .27
قانض ا بلي الناا ا بن  ياني    ة ilimmer اية ميا  .28  
 جبن النا ن ا بلي كةه يو pa'ali-rai'si انهي -ببآلي   .29

30.  

 ؛ببهبا/ببهتبمم؛  تتباقن
؛ بيهتتتتتتتتتتتتتتنان؛ بباتتتتتتتتتتتتتتبا

بيهتتتتتتتتتتتتتتتتتيا؛ بيهتتتتتتتتتتتتتتتتتاي؛ 
 بيااي   ي ي

basar/basalla; mardu; 
basar ; mardu ; bisuru; 

bisir; bešri, ÑiÑi 

ال  الغا   و ب ا  ابي قيا الفنا البااي  
 هنايب الااا  ا بن ااهي

اانيب جبن اب بنيب  و جبن  ال  الامهاا   ba'li-sóapuna  ببنبب-بألي  .31  
 اا  الببهنا   ة  هبحن جبنبي لبببو ba'li-ra'si اائهي-ببئن  .32
 قا بنابق جبن   قيبف ن نن ا بلي ايااو bikni بينبي  .33

 pilasqi ياهويپ  .34
جف  لةهةهةف الغابيف   نحنن  ابي قجةف نان

الناا   ابي ح ايو ا بن جببنل  

 tas اب   .35
جبن  الاي بو هقنهنيخ اببنه قاايب ها  ببكيبو 

 ا بن ااهي ال ن ن كي الناا 
 جبن  بق النفيف ا بن ااهي هنايف til-abne اببي -ان  .36
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 نمقا  ا بن اقبف كي اانيب tunna اّبمه  .37

 tutmu/e انا ن/تي  .38
 انا ه ها  اانبقنف كي  حبكظف اابين ا بلي 

 ااهي الناا   

 ÑabÑušabetani 1 بب ن اب بياببي  .39
يبفليجب قا  ااهي هنا  ههيا خ جبن  ااهي 

 اانيب
هبجبا  ا  ال ن ن كي الناا   Ñar; singara اااگتهب؛   با  .40  

 Ñarusa  بانهب  .41
ح بانه  كي ببحيف ال فناي كي قانض  

 ا بلي الناا 

 Ñarusa  بانهب  .42
بب  اا كي هشب  الاي بو ا بن ااهي ال ن ن  

 كي الناا 

 Ñašimur  باي نا  .43
قانيانه جبن  ااهي  ببويو ااهي الناا  نن 

 نف ا كي ناقهابو ا بن ااهي الناا 
اانيبجبن  جببن ام ببن  كي لنا  اهنبقانبف  Ñamanu  ب ببن  .44  

 Ñani  ببي  .45
نبببب ببني ناان جببن بيا ب  قا  نهايو قا  

ااهي اابين ا بلي الناا  ه ببي فاق  
 جبن القانف جبن النا هجبن  هنايبخ Ñauranu,saqurri  ب اابن  هبهنامي  .46

 Ñasamu  هب ن  .47
حه ي  نان اا   قيبف اناكب هالاامبخ جبنبي 

اانيبااهي   
 حةبنو ا بن ق ا  كي هنايب Ñulbunu  ةبنبن  .48
كي امببشنن كي اانيبناه انينض  Ñubušnu  نبنابن  .49  

 Ñušmur  نا نا  .50
اف ا ان   ا ن شي  قاببقي بو جبن  ااهي 

 الهةي ببيف ا بلي الناا 

 بق النفيف جبن   ا  الحهنف ا بن اا    dibar قيببا  .51
 هنايب

 ننااا ايش ها  الهةي ببيف ا بن ااهي الناا  sabua هببنا  .52
ا بن  ابي هنايب جبن اي  ا بن sarbua هبابنا  .53  
الاي  هايا نوخ جبن   ابي ق ا  كي هنايب  saniru هببيان  .54  

 saniru هببيان  .55
جببن لبببو الااهيف نجبن الفبقابي جبن   ا  

 ق ا  كي هنايب
 جبن الاي  هايا نوخ جبن   ابي هنايب saniru;sirara هببيان   هيااان  .56
 جبن الاويف جبن  لبببو saniru;sirara هببيان   هيااان  .57

هتتتتتتتتتتتتتبنبي    هةبتتتتتتتتتتتتتببن    .58
 saue;qalpanu;saratini هبااايبي

 -جبن اب بايه -جبن الب يايف هامب بايفخ 
  ابي هنايف 
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 لنةه  هنني كي  حبكظف قانض ا بلي الناا  sueia هنيب  .59

 suja هنيب  .60
ام اقاق الغابي لباقهبي اياه ها  الهةي ببيف 

 ا بن ااهي الناا 
الااهيف جبن   ابي هنايبجببن لبببو  sirara هياااا  .61  
 نناه النبق بيو ه ا ايايو ننا بابه كي ايااو silÑazi هية بفي  .62
يب  .63  نناه اي   باي  هال يم ا خ  ابي ايااو simirria هي يام

 sinu هيبن  .64
جبن ه نبو هجبن بانب خ نجبن  بيو كي 

 هنايب

 šeše اياي  .65
كي  ااهي فا ن اياي كي ببحيف الهبقي

  حبكظف قانض ا بن  ابي الناا 

- تتتتتتتتتتتتتتتببنبب  بتتتتتتتتتتتتتتتتبآلي  .66
  ببنبب يبااهن

Ṣapuna,ba'ali-

Ṣapuna,jaraqu 
 جبن األهاا ا بن  ابي هنايف

 نببي اي بو كي ناقهابو الناا  g/kullar نت/ننمما  .67
اهب  ها  قاهن  ا بن ااهي الناا   kaštella نباايام   .68  

 kašijeri نبايياي / نبايباي  .69
 ااهي  ببقيو ا بن ااهي  باقيو جبن  نا 
 اانيب

 جبن  جةنو ا بن  ابي اماقو Ñal'adi نبلئبقي  .70

 kamulla نب نمم   .71
ها  قاهن  ا بن ااهي  ه نف  نا بانخ ال نف 

 الناا 
هن ا بن ااهي اابين كي الناا   KUR.SU.KI ننا.هن  .72  
 ننن  ا بن ااهي الحهنف كي هنايب Kukab; jari يباي؛ نننب   .73

 kullar ننمما  .74
ننما جبن  ااهي اابيب كي اابين ا بن ااهي 

 الناا 

 kisra نيهاا  .75
هه هاي بيو اانبقنف نحبجي   ااو ا بن ااهي 

 الناا 

 kinipa = nióir ب = بي ياپنيبي  .76
انو كي  حبكظف الهةي ببيف ا بن ااهي گتبياه  
 الناا 

لبببو  labananu/lab-nanu بببن-مبببببن/م   .77  
 جببن لبببو الغابيف كي لبببو Labnana/i/u مببببب  .78
ها   بببم ب ا النبق  ابي ايااو فناب  هابنن  KUR.BATIR مايا  .79  

 lara ماا  .80
ناااه نن نناقيناو چله اا همااخ كي اشبف 

انخ اا  الهةي ببيف ا بلي الناا چنبچهننااب   
 وةن  ها  بنايوف ا بن ااهي ال ن ن ن ب  muóru(2); mióir ا ِ ّ  ان ؛  ِ   .81
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  فناي ا بن ببافاو ا بن الناا  ب وف اا ن 

 جبن  انشه ا بلي هنايف muṢri ّ  اي  .82

 musku ; mušku  نهنن/ نانن  .83
هي اي كي   قيبف  نان  نجناااب ب ب كي  لض

اانيب جبن امببشنن   
 جبن  ب ن جبن  لبببو muṢuruna  ن نانبب  .84
 بةغبا قا ةاي كي اانيب muli  نلي  .85
 بيا ب  ا بن ااهي اابين ا بلي الناا  mumme ي ن م   .86

 nipur ناپبي  .87
ا بن  قيبف جفيا  بو  جنقي قا  هالجنقيخ

اانيبجبن  ااهي    ا  

 nišpi يپبيا  .88
الهةي ببيف ا بن ااهي جبن  ااهي اناا بو 
 الناا 

 نناه هباببق اا  بحيا  انا يب كي ايااو wauš نا ش  .89
 جبن  نةنم ا بن  ابي ق ا  كي هنايب  jabrudu يببانقن  .90
 جبن ام ة   ابي هنايب  jaraqu يبااهن  .91

 Jaraqu;ja'aturi يبااهن يبآاناي  .92
جبن ّه يا جبن   ابي نب بنيب  ة  الحقنق 

 بيو هنايف ناانيب
 نبااجب قا  جبن   ابي قيبا بنا كي اانيب iasumu/sumu يبهن ن/هن ن  .93

 ialman يبل بو  .94
 يغف ا اا  و حةناو بيو هابنلي فناب  

 نه ا ايايو  ابي ايااو

 jalman يبل بو  .95
جف   و هةهةف  ح ايو  ة  الشاف اليهاا 

امياابيف –لب ا قيبل   ة  الحقنق النااهيف   
نالجةين األ ة  ا بلي كةه يوي نقا  ja'udu يب قن  .96  
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Mountains in the Ancient Iraqi Inscriptions 

Dr. Amir A. Al-Jumaili 

College of Archaeology 

University of Mosul 

 

ABSTRACT 

The present paper studies the literature of mountains in the ancient Iraqi 

heritage and the historical and geographical texts. The research also sheds light on the 

natural resources of the mountains which benefited the Iraqi people in the building of 

castles and temples as well as the irrigation facilities of nearby cities. The sources are 

stone, rock, gems, minerals, wood, trees, water and even slaves who were broght from 

mountain areas. The research also deals with the names of many mountains in 

monuments and artistic works like stellas, stamps, reliefs and maps. 
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 خ.Parpola, Neo-Assyrian Tponyms, p.57ه

خ49ه  ARAB, Vol.2, 6. 
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  1111  بغتتتقاق  النااهتتي هتتبنف  اتتباي  هتتتن  ااتتنا  ااج تتتف  تتب ا هتتةي بو   باتتتناا  ال ج تتم النة تتتي خ50ه
 221 . 

 .51-41   1142  32اايق  كنفي  قااهف انليف لا يبن  ببه ني    جةف هن ا   ج  خ51ه
 .41-48ايهنو  ال  قا الهبب    خگ52ه

خ53ه  RIMA, Vol.3, p.103. 

   تتم جبتتن  وةتتتن  اتت بن اتتتاهي ال ن تتن  ن تتب ياتتت ن نتت لض  ب وتتتف muóruيا تتبب  جبتتن  ن تتتان   خ54ه
 خ.The Helsinki Atlas, p.13 فناي كي  حبكظف قانض ا بلي الناا  ه

 ه  542هبا اا= 48اا=ايبب اا  ااا  نال ااا=گنالت خ55ه
(Postgate, J.N., Fifty Neoassyrian Legal Documents, 1976. P.70) 

خ56ه  ARAB, Vol.2, 97, p.49. 

خ57ه  ARAB, Vol.2, p.349. 

 يناوتتتق الببحتتتت  هانل هتتتتاقخ او الاهتتت يف الحبليتتتتف ل ب وتتتتف   تتتفناي  كتتتتي  ب وتتتتف  ااتتتانش  اتتتتي اهتتتت يف  حتتتتنا   خ58ه
ل ب وتف  جبتبن ّ  تتاي  الاتي ياتيا الي تتب هتبحباي  ناتتي بات  ال ب وتف الاتتي يببتم  ب تب ب تتا النن تن ههنهتتف  

ميايتف نال  تبقا الاباي يتف  اح ق  اباي  حشبا  ناقي الااكقيو كي شن   اتبايم التاي الفاا يتف نال نااتاب  ا
خ  بيب تتتب يتتتت ا  الببحتتتت  ببئتتتن حبتتتتنو التتتت   ام اوتتتتبق او 188   1182  قاا الحايتتتف لة بب تتتتف  بغتتتتقاق  2 

هبحهتتت  حاناتته ام اابيتتتفخ ياتت ن اهةتتي  هتتتقي  نجبتتن ناتتتن ياتتيا إلتتت   musri  ان    تتاي  musru   تتان 
 .188لهبب    ه ب وف  فناي نجبن بنايوبخ. لة فيق يبظا  حبنو  ال  قا ا

تتتبنخ  ةتتت  بنتتتق  elmunaqiniاية نبتتتبهيبي  خ59ه نةيتتتن اا إلتتتت   1 قيبتتتف  ببو تتتب الببحتتت  ببئتتتن حبتتتنو  تتتم هاتتتن احم
 خ.181الا بن الااهي  و بنايوب  ة  جبن  وةن  ا بن ااهي بيبنا هحبنو  ال  قا الهبب   

إاتابا ه اتتاباخ   قيبتف  ببو تتب الببحت  ببئتتن حبتنو  تتم هاتن  ناتتنخ هتا  بحفابتتي ات بن اتتاهي بيبتتنا -قنا خ60ه
خ. ن بتقي اب تب اب تب اا تبب   تم هايتف هالتقاانيشخ جبتن  بناتيوف  كايته  تقا 144هحبتنو  ال  تقا الهتبب   

  و امه  الوقي .
خ هتتتتتا  بناتتتتتتيوف اتتتتت بن اتتتتتتاهي بيبتتتتتتنا اتتتتتيبببيبب   قيبتتتتتتف  ببو تتتتتب البتتتتتتبحينو  تتتتتم ال نهتتتتتتم اميتتتتتتاي هاتتتتتن  خ61ه  بتتتتتتام

 خThe Helsinki Atlas, p.12ه
هتنلن  قيبتتف  ببو تتب الببحت   جبننبهتتنو   تتم هاتتن  ن تن ابمتتهخ اتت بن  ابتتي بحفابتي اتت بن اتتاهي بيبتتنا   خ62ه

 خ.181نانا كي امه  الحقي   قا   و امه  الوقي  هحبنو  ال  قا الهبب    
 .181هنهف  ال  قا الهبب     خ63ه
جبتتبن  تتببي  اتتي ال تتيغف اماتتتنايف لةجبتتبن الاتتي انتتاف حبليتتتب بتتتهجببن بيا تتب  قا خ ن ههتتايو قا خ هنبببتتتب  خ64ه

بتتبني قا خ اتت بن اتتاهي اابيتتن   ن تتو ال حا تتن او ااتت ن جبتتبن  تتببي ايشتتب  التتاان ال نجتتنق   ةتت  الشتتاف 
اقه   هحبتنو  ال  تقا الهتبب   اليهاا لب ا ببهانا  كي ااهي اابين. نا ه الاان اناف حبليب ببه    تببي ف 

 خ.231 
 .128هنهف  ال  قا الهبب     خ65ه
 .118ال  قا باهه    خ66ه
 .51هبنف  هن  اانا    خ67ه
نايتتتن  نببتتتت  ا اتتتق  تتتو ال بتتتب   ال حي تتتف بب تتتا التتتتفا  گخ او بتتتاق Halloنايتتتن   يناوتتتق الببحتتت  هگناتتتي ان خگ68ه

جبنبتتب ههتتاه قا تتي  ااكتتق    ناقهتتابو النتتاا  كتتي  اتت بم  حاتت   بتتب   قيتتبل  32-35ال تغيا  تتب بتتيو ال تت  
 خ.51 .     213الاباي  الوقي  كي شن  ال  بقا ال ه بايف  و املف اليبل  هبن  .  حا  
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  1142التتتانيمد   تتتبلد حهتتتيو  النبيتتتق كتتتي النتتتاا  الوتتتقي   اهتتتبلف  بجهتتتايا  يتتتا  باتتتنا   جب نتتتف بغتتتقاق   خ69ه
 43-48. 

 .48ال  قا باهه     خ70ه
 .41الانيمد  ال  قا الهبب     خ71ه

خ72ه  ARAB, Vol.1, 775, p.278. 

 .182هبنف  هن  اانا    خ73ه
 .183ال  قا باهه    خ74ه

خ75ه  ARAB, Vol.2, 527, p.211. 

خ76ه  CAD. S, p.334. 

خ77ه Von Soden, W.: Akkadisches Handworterbuch. (AHw), p.50; MSL, 8, 1, p.498. 

33-32ايهنو  ال  قا الهبب     گ خ78ه  
 خ138   باههامله  ببنااب  ان اله ال يق نالحا  كي  ناوقا  النااهييو الوق ب  هالابنا   ال  قا  خ79ه
ان  ان اله ال تن  نالنتبل  الهتاةي كتي  ناوتقا  النتااهييو الوتق ب  هالاتبنا  كتباو  ال  تقا الهتبب   گامله  با خ80ه

 خ148 
بتف ناق  كتتي ب تن  الن تا اماتتناي النهتي  ن ببو تب البتتبحينو  تم  نهتم  اتتن الحتب    ةتت  ااافيوتي   قي خ81ه

 خRGTC, Band.5, p.336الشاف اليهاا لب ا الااا   ن  ا  اح   يبه بحيا  امهق كي هنايب ه
جبتبن ايبتي   ناق  كتي الب تتن  ال هت بايف  تو   اةتتف الن تنا الاأاي يتف  ن ببو تتب البتبحينو  تم هةهتتةف  خ82ه

 خ.RGTC, Band.3, p.337جببن ح ايو  ااهي الناا  ه 
 Parpola, Neo-Assyrianاتت بن  ابتتتي ايتتااو ه هجبتتن اناااتتي  يوتتتم اتت ا الجبتتتن اتتاهي بحيتتا  انا يتتت خ83ه

Toponyms, p.373.خ 

 ,RGTC, Band.5جبتن افا يتاي   ببوته البتتبحينو  تم  جبتن اف تتا  كتي الهتةي ببيف اتت بن اتاهي النتاا  ه خ84ه

p.336.خ 
ات بلي النتاا  حهتت  الهتتةي ببيف كتي  حبكظتف  هنابتب  جبتن اب تتب يا تبب   تم جبتتن هجتناا هنابتبخ هتا  اابيتتگابتت خ85ه

 يشخ  م ال ناهم الحبليف.  گ ب اناوق الببحيف ااكق  هاه قا ي  نيان ا   ببوف  ب يوببن جبةيم هبيفيابخ نهانقفا
 جبتتتن نباتتتتيباي   ببوتتتته البتتتتبحينو  تتتتم  جبتتتتن  تتتتنا  ببتتتقيو  اتتتت بن اتتتتاهي   تتتتباقيو  جبتتتتن  اتتتتاهي اانيتتتتب  خ86ه

 خ. The Helsinki Atlas, p.11ه
اابيتن ات بلي النتاا  هحبتنو  ال  تقا   بنجببن  بيا تب  قا   ن  هتايو قا   ن بببتب بتبني  ات نجبن  ببب  ا خ87ه

 خ.231الهبب    
م البتتتبحينو  ةتتت  نتتتنو  حبكظتتتف الهتتتةي ببيف ن تتتب حنل تتتب اتتتي هةتتت  بتتتاق  لنلتتتن     لنلتتتن ي  ان  لنلتتتنبي  يج تتت خ88ه

 خ43ن  ن ب  بب   ا افنا نهاه قا  ههاه قا ي  ال  قا الهبب    
بتبئياي  اهت   وب نتتف نبتاق نببت  اوتتم كتي جبتن  اتتاهي اانيتب هتا   بتتببم ب تا قجةتف نالتت  الاتا   تو قيتتبا  خ89ه

 ,The Helsinki Atlas . . ه 414هتتبف  تتو الوشتتب   ةي تب  بنتا  اهتتا با ال ةتتض اماتتناي  هتتاجنو 

p.13.خ 
خ90ه  RIMA, Vol.1, p.103. 

  2ننبايبن  جنا   الحيب  الين يف كي باق بببتن نااتنا  ااج تف هتةي   ته الاناياتي نبااتبو  بتق الاناياتي    خ91ه
 .222   1182  بغقاق  هقاا الا نو اليوبكي

ييتتاا كتتتي الب تتن  اآلاتتتنايف  نيناوتتق البتتبحينو او اتتت ه ال اتتاق  حنايتتتف   اهةتتي  جبةتتتي يتتاق نÑabÑu ب تتن  خ92ه
نانبي الجببن  نيشم الببحينو حقنقه  ب بيو الفا  ام ة  ااهب حات  حتقنق بتاق الحييتيو  ابتب  ناب تب ينتنو 
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بظتا  انفه احقيقا  ب بيو  ب وف  فا ن  ن الن بقيف  ا بن  ابتي النتاا  حات   قيبتف  هتنا   الاانيتف. لة فيتق ي
 خ. The Helsinki Atlas, p.4ه

بتتببي  بةتتق   تتو  تتقو اهةتتي   هتتن ن ن تتتباي  انتتاف بوبيباتتب حبليتتب  هتتنا ّجا تتب   ةتت  الشتتاف اليهتتتاا -بمتتبايگ خ93ه
 خ.The Helsinki Atlas, p.8لةااا  جبن  ااهي  ببف كي امبببا  ابي الناا  ه

الفيتقي  نتتبظ    يتتف  بتتاق هتتن ن كتتي الناببتتب  ال هتت بايف  ا انحتتف قناتتنااه  يتتا  باتتنا   جب نتتف بغتتقاق   خ94ه
2882   142 . 

نجتاا البتتبحينو قااهتب   انا تتةف حتنن حويوتتف ام بتبا التتنااق  كتي حنليتتب  ال ةتنض اآلاتتناييو  نحتبنلنا اابتتم خ95ه
لاابتتتم ال نةن تتتب  التتتنااق  كتتتي الب تتتتن     تتتن  هتتتيا اةتتتض الح تتتا   ناا تتت   اةتتتض القااهتتتب  نهتتتبئن  تتتق 

ال هت بايف ن حبنلتف   ببوا تب  ةت  ناع الناهتم  ننة تب ظ تا  قااهتف  نشتبك  اتيئب  جقيتقا   إ تب ببلابنيتق  ةت  
باتبئج البتتبحييو الهتببويو ان با تتحيد بنتع اآلاا  الاتتي هتق م اا تتبب   ةت  ناع الناهتتم. ن تو بتتيو البتتبحييو 

حتتنن الجغااكيتتف الاباي يتتف ل بتتتب    1848خ التت ي باتتتا بحيتتب   تتب  Shraderه التتاناق كتتي اتت ا ال جتتبن  اتتايقا
 ان  كي شن  امه ب  النااق  كي الب ن  ال ه بايف  گفا

Schrader, E., "Kelins Chrifen und Geschtsfor Schung". Giessen, 1878. 

 ابناه قااهف ا اا هب  ب ب هاايض 
Strseck. M, "Das Gebiet der heufigen Landschaften Armenien Kurdistan und 

westpersien nach den babylonisch-assyrischen kelinschriften" (ZA 14), 1899. 
 Billerbeck, A., "Das sandchak suleimania und dessen persische  1818يت  بيالبيتتض  تتب  

Nachbar und schaften zur Babylonische und Assyrische zeit, Leibzig, 1898. 
بيف   پيت  القااهتف الاتي هتب  هت Levine, L.D., "Geographical studies in the Neo-Assyrian Zagros 

1-2, XI, 1973. 
 .Cameron, G.G., "History of Early Iran, Chicago, 1969ي  ابناه قااهف هب  ب ب نب يانو   

ات بق  التتقنانااه كتتي جب نتتف ببهتتةاببيب يتت  باتتااب كتتي  جةتتف يت  القااهتتف الاتتي ا تتقاب لييتتبيو نجتتف   تتو  ا ةبتتب  بيتتن 
 .خ بجفئيوIRANه

نهتتتاني    .و  الجغااكيتتتف الاباي يتتتتف لحتتتنع هتتتتق ح تتتايو   جةتتتتف پنهتتتتاني   پيتتت  القااهتتتف الاتتتتي هتتتب  ب تتتتب الببحتتت  
 . 518  582    1141  35هن ا   ج 

 ا ةبتتب  بيتن اتت بق  التتقنانااه كتتي جب نتتف اناباتتن يت  القااهتتف الاتتي هتتب  ب تتب الببحتت  النااهتي ببئتتن حبتتنو نجتتف   تتو 
 النبقيف نااج  ب ال  الةغف النابيف  

Hannoon, Na'il, "Studies in the Historical Geography of  Northern Iraq During Middle 
and Neo-Assyrian periods", (Ph.D. thwsis), Toront, 1988. 

 .  نح تا  ال ةتتض  414حينو حتتنن الح ةتف اليب بتف لهتتاجنو اآلاتناي  تتب  اشتبكف الت  ال وتتبم  الاتي باتتااب البتب
بب ا ببن  اليببي نال ةتض آاتنا بببيبتبن ن يااتب. ناهتاغاه  ج يتم اةتض امبحتب  نهاتب نج تقا نبيتايو  - آانا

 نهق ا ببنا كي نييا   ب ن تةنا اليته  ام او بنشت ب يااوتا الت   ناكتف  يقابيتف بحويوتف   تن  اةتض الح تا .
 خ.18-81ههاه قا ي  ال  قا الهبب     

تتن  يتتاا بنتتتع البتتبحييو   ببواتتته  تتم  جبتتن انا تتتهخ هتتا  اانبتتتقنف كتتي  حبكظتتف اابيتتتن اتت بلي النتتتاا   خ96ه انان م
اهتاببقا الت  هتيب  التب  الاتأاي ي لة ب وتف الجغااكيتف الاتي نببت   هتاحب لاحتقا   نج يتم ال ناشتم الجغااكيتف 

كتي  حتي  اانبتقنف ناابيتف نننيهتبج   ننشتن  الببحيتف ااكتق  هتاه قا تي ا تناا الاي هااق محوب ج ين ب اوتم 
يتتت  -هتتت ن اتتتوان - شتتتي  نتتناي-ل هتتبا اتتت ه الح ةتتتف  تتم الناهتتتم الجغااكتتتي الحتتبلي  اب تتتب اب ةوتتت   تتو اابيتتتن

ي  ينبا الفا  ال تغيا لي تن بتاق فا تن ا الاتي اا تبب  حبليتب  تم -كه ن اابيف-ايان - ب وف ايااو نببفبيو
 خ.185ةي ببيف ن حي  ب.هلة فيق يبظا  هاه قا ي  ال  قا الهبب    اله

 .13-12    1  الاوا  اه  1ايهنو  ال  قا الهبب   الب  اه گ خ97ه
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 بتتتتتتببيان   ببوتتتتتتته البتتتتتتبحينو  تتتتتتتم   تتتتتتا ن شتتتتتتتي   ببفيتتتتتتبو  كتتتتتتتي هتتتتتت ن  اتتتتتتت افنا  اتتتتتت بن اتتتتتتتاهي النتتتتتتتاا   خ98ه
 خ.The Helsinki Atlas, p.7ه

 انو  كتتتتتتي  حبكظتتتتتتتف الهتتتتتتتةي ببيف اتتتتتت بن اتتتتتتتاهي النتتتتتتتاا  گنو  تتتتتتتم جبتتتتتتتن  بيتتتتتتاه  تتتتتتتتبي تتتتتتيا   ببوتتتتتتته البتتتتتتبحي خ99ه
 خ.The Helsinki Atlas, p.15ه

 .18ايهنو  ال  قا الهبب    گ خ100ه
 .344هبنف  هن  آانا    خ101ه
-امياابتتي-هتي يايب  ي تبب  الببحتت  كبشتن الوتتاه قا تي جبتتن هتي يايب  تتم  جبتن هبتتقين  كتي ال يةتت  النااهتي خ102ه

 خ.185الااني ههاه قا ي  ال  قا الهبب     
امله نقق  ان اله الننا تف نال بتب  كتي  ناوتقا  النتااهييو الوتق ب . لة فيتق يبظتا  الاتبنا  كتباو  ال  تقا  خ103ه

 .143الهبب    
 . .خ  اهتبلف  بجهتتايا  يتتا  باتنا   جب نتتف بغتتقاق   485-421ي   ح تتق هبهت   هتتاجنو اماتتناي ه ةت خ104ه

1183   81-18. 
 .328-351هبنف  هن  اانا    خ105ه
ال هتةف اتتن باهته الب تت  الناهتم هتتا  هايتف   تتنااو  الحبليتف الناهنتتف  اتت هات ا  الببحيتتف ااكتق  هتتاه قا تي او  خ106ه

اتتن  جبتتتن إيوتتي  ال اتتبا اليتتته كتتي التتب . نيهتتت   اتت ا الب تت  امو  بتتتق  تتا    بهنبتتبو  التت ي اب تتتب ينتتنو 
 خ. 188النب مف بمه   ناني آانا  ني  ههةبهن  آاناخ. لة فيق يبظا  ههاه قا ي  ال  قا الهبب    

 .13ايهنو  ال  قا الهبب    گ خ107ه
خ108ه  RIMA, Vol.3, p. 118. 

خ جبتن   ابتي  تبفي  يباتتب  -الب تا امهتنق-ههتتاه  تن   تم ب تا saluaraهتبلنااا   تبب  البتبحينو ب تا  خ109ه
 خ.The Helsinki Atlas, p.15جبنبي اانيب ه

خ110ه  ARAB, Vol.1, p.215. 

خ111ه  RIMA, Vol.3, 105. 

خ112ه  RIMA, Vol.3, p.34. 

 خ.188اوم ابايو ال ب وايو ا بن هشب  الاي بو ااهي بيبنا ههنهف  ال  قا الهبب      خ113ه
خ114ه  ARAB, Vol.2, pp.152-153. 

ال هتا  يبظتا  التااني  ابلتف  بتقالناي   ال هتتا  ال ةنيتف كتي النتاا  الوتقي   اهتبلف  بجهتياا  يتتا  نلةاا تين  تو
 .2883 بانا   جب نف ال ن ن  

 تبلد  هح تبو ااتيق  التتنابف اميتاي كتي النتاا    باتناا  ال  ههتف النب تف لايتبا نالاتاا    قيايتف قاا  خ115ه
 .84-82   .1184نا  لة بب ف نالباا  جب نف ال ن ن  ال

قاا الج  نايتتتف  بغتتتتقاق   الاحةتتتف األنلتتت   بتتتبها   تتته نهتتتاا  كتتت اق  ال ااتتتق التتت   تتتنا و اميتتتبا نالحشتتتبا   خ116ه
1122   44-48. 

 .181هنهف  ال  قا الهبب     خ117ه
 .84 بلد  ال  قا الهبب     خ118ه
 .84 بلد  ال  قا باهه    خ119ه
 .88ال  قا باهه    خ120ه
 .88ال  قا باهه    خ121ه
ال بحناتب  ال تت ايف يبظتتا  انتا  اتتناي  ال بحناتب  اميايتتف كتتي  لةاا تين  تتو.  88ال  تقا باهتته    خ122ه

 .13-82    1154  18   ج1جببن الناا  الا بلي   جةف هن ا   
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الاناياتتي    بنتتتف امقيتتت    ناانتتب   اب تتتنو  الاتتو كتتتي النتتتاا  الوتتقي   ااج تتتف   يهتتت  هتتة بو نهتتتةي   تتته خ123ه
 .181   1142البغقاقيف  بغقاق  

 .48الابنا  ال  قا الهبب     خ124ه
 .382    1141بنايان  جنو  القيببف  بق البببةييو  ااج ف  نليق الجبقا  بغقاق   خ125ه

خ126ه  Botta, P.E., “Monument DE Ninive” Tome I, Paris, 1846, pl 78. 

خ127ه  Ibid, pl. 13. 

خ128ه  Frayne, Op.Cit. p82. 
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الوتتتب  حنتتب  ن ةتتنض النتتاا  الوتتتقي   اهتتبلف  بجهتتايا  يتتا  باتتتنا    اح تتق  اياتتب   بتتق  .1
 .2884جب نف ال ن ن  

اهت ب ين   بلتتق هتتبل   النا تب  القالتتف كتتي الناببتتب  ال هت بايف   جةتتف آقا  الااكتتقيو   تتج  .2
 .2884ن    جب نف ال ن 38

  بنتتف  -التقمم  نالا تنف –امهتنق  حن ت  باتيا  التاه  هتبنف كتي حشتبا  بتاق الااكتقيو  .3
 .2884ااحبق الناب  النا   ق ا   

اق  الايتب  كتي بتاق الااكتقيو كتي شتن  ال  تبقا ال هت بايف  اهتبلف  امهنق  حن   باتيا  .4
 .2882 بجهايا  يا  بانا   جب نف ال ن ن  

  18   تتتج1ال بحناتتتب  اميايتتتف كتتتي جبتتبن النتتتاا  الاتتت بلي   جةتتتف هتتتن ا   انتتا  اتتتناي   .5
1154. 

بتتتتبها   تتتته نهتتتتاا  كتتتت اق  ال ااتتتتق التتتتت   تتتتنا و اميتتتتبا نالحشتتتتبا   قاا الج  نايتتتتف  بغتتتتتقاق   .2
1122. 

 .1142ببها   ه   وق ف كي نق  الناا  الوقي   قاا الحايف لة بب ف   بغقاق   .4
 .1141البببةييو  ااج ف  نليق الجبقا  بغقاق  بنايان  جنو  القيببف  بق  .8
 . 1141  35نهاني    .و  الجغااكيف الاباي يف لحنع هق ح ايو   جةف هن ا   ج پ .1

 .1185  قاا الحايف لة بب ف  بغقاق  2الجبقا  نليق   بب ف الانقيو  حشبا  الناا     .18
نات  الن بيتتف  ابتن ظبتتي  النابيتف   قاا ال –الجبتناي   ةتي يبهتتيو  هتب ن  الةغتف امنقيتتف  .11

2818. 
  قاا الناتتت  1الح تتني  يتتبهن    نجتتت  البةتتقاو   احويتتت   كايتتق  بتتتقالنفيف الجبتتقي    .12

 . 1111النة يف   بيان   
قااهتتف كتتي الجغااكيتتتف الاباي يتتف لةنتتاا  الاتتت بلي  –حبمتتنو  ببئتتن   تتتقو هقي تتف ن ناهتتم نيايتتتف  .13

 .2881نالانفيم  ق ا    ان الن نا اآلانايف  قاا الف بو لة بب ف نالباا 
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 بلتتق هتتتبل   امحجتتتبا كتتتي ال تتتقنبب  النااهيتتف الوقي تتتف  بتتتقن  امحجتتتبا نالجتتتنااا   انتتتف  .14
 .1113احيب  الااا  النابي نامها ي  جب نف بغقاق  

اف    ب ت   ح تتق   نجت    تت ةحب  الن تتبا  نالابتنو امهتتا يف  ال بنتف امنلتت    نابتتف  .15
 .2888 قبنلي  الوباا   

 .1142  32نفي  قااهف انليف لا يبن  ببه ني    جةف هن ا   ج اايق  ك .12
 .1183 اايق  كنفي  هاجنو امنقي  ال نهن ف ال ابيف  نفاا  اليوبكف نام ا   بغقاق .14
التتتانيمد   تتتبلد حهتتتيو  النبيتتتق كتتتي النتتتاا  الوتتتقي   اهتتتبلف  بجهتتتايا  يتتتا  باتتتنا   جب نتتتف  .18

 .1142بغقاق  
كتتي الناببتب  ال هت بايف  ا انحتتف قناتنااه  يتا  باتتنا    الفيتقي  نتبظ    يتتف  بتاق هتن ن .11

 .  2882جب نف بغقاق  
هتتتبنف  اتتتباي  هتتتن  ااتتتتنا  ااج تتتف  تتتب ا هتتتةي بو   باتتتتناا  ال ج تتتم النة تتتي  بغتتتتقاق   .28

1111  . 
 .2881هةي بو   ب ا  الناببف ال ه بايف  قاا النا  لة بب ف نالباا  جب نف ال ن ن   .21
الااكتتقيو كتتي شتتن   اتتبايم التتاي الفاا يتتف نال نااتتاب   هنهتتف  اح تتق  اتتباي  حشتتبا  ناقي .22

 .1182  قاا الحايف لة بب ف  بغقاق  2اميايف نال  بقا الاباي يف   
  اهتتبلف  -قااهتتف اباي يتف قمليتف–الاتبنا  كتباو  نكت   ا تتنف اات  امل تف كتتي النتاا  الوتقي   .23

 .2882 بجهايا  يا  بانا    جب نف ال ن ن  
ال قيايتف  النب تف  - نج  ال ناهتم اميايتف كتي هتنايف   باتناا  نفاا  اليوبكتفالا ببي  هايبف   .24

 .2882لايبا نال ابحف كي الج  نايف  النابيف الهنايف  ق ا   
 تتتتبلد  هح تتتتبو ااتتتتيق  التتتتتنابف اميتتتتاي كتتتتي النتتتتاا    باتتتتناا  ال  ههتتتتف النب تتتتف لايتتتتتبا  .25

 .1184 ن  نالااا    قيايف قاا النا  لة بب ف نالباا  جب نف ال ن 
 . .خ  اهتتبلف  بجهتتايا  يتتا  باتتتنا    485-421 ةتتي   ح تتق هبهتت   هتتاجنو اماتتتناي ه .22

 .1183جب نف بغقاق  
 تو نهتق  الن تنا حات  هتون  بيبتنا  هتاه قا تي  ااكتق    ناقهتابو النتاا  كتي الاتباي  الوتقي  .24

 .2888الهةي ببيف  جب نف ن انحه قنانااه  يا  بانا    . .  212
بتتتتنح  الهتتتتن اينو  اتتتتباي    نحشتتتتباا   ن  بئ تتتت    ااج تتتتف التتتتقنانا ناي تتتتا   تتتت نئين  .28

 1143كي ن النائةي  ننبلف ال  بن ب   النني   
ايهنو  البا  نياض  الناببب  ال ةنيف مانا بب اببن اليتببي  ااج تف   تاح هتةي  گ .21

 . 2884 ال ن ن   ةي 
ابنبتب  نق. نليتق الجتبقا   مبب    ايبيه  هتب ن  النا تب  ال هت بايف  ااج تف   ام  البيتا .38

نن.  بلتتق هتتتبل  اهتتت ب ين   ااجنتتتف نااتتتااف  ن.ق.  تتتب ا هتتتةي بو    بنتتتف ال ج تتتم النة تتتي  
 .322  اه  النا ف 2884بغقاق  
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ال اتنلي  بنالتتف اح تق   تتق ن كتي قااهتتف الحيتتب  امها تبقيف لقنلتتف انا اليبليتف كتتي شتتن   .31
حتتتتف قناتتتتنااه  يتتتتا  باتتتتنا   جب نتتتتف النيتتتبئ  ال هتتتت بايف ال باتتتتنا  ن يتتتتا ال باتتتتنا   ا ان 

 .1114بغقاق  
ال ن تتتتتباي  ا تتتتتتق هتتتتتبل   امحجتتتتتتبا نال نتتتتتبقو كتتتتتتي بتتتتتاق الااكتتتتتتقيو كتتتتتي شتتتتتتن  ال  تتتتتتبقا  .32

 . 2882ال ه بايف  اهبلف  بجهايا  يا  بانا   جب نف ال ن ن  
 ناانتتب   اب تتتنو  الاتتتو كتتتي النتتاا  الوتتتقي   ااج تتتف   يهتتت  هتتة بو نهتتتةي   تتته الاناياتتتي   .33

 .1142  البغقاقيف  بغقاق    بنف امقي
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