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يعد موضوع المبالغة واالدعاء في الحوليات الملكية اآلشـورية واحـداً مـن             
المواضيع المهمة والحساسة في دراسة وتحليل جانٍب هاٍم من تاريخ بـالد آشـور              

الغـة الواضـحة فـي الكتابـات الملكيـة      السياسي، فهو يهدف إلى إثبات سمة المب      
) التـوراة (اآلشورية وتصحيح الصورة المشوهة التي عكستها أسفار العهد القـديم           

وكتابات عدد من الباحثين األجانب عن تاريخ بالد آشور السياسي، وذلك من خالل             
عرض األدلة النصية اآلشورية ذات العالقة وتشخيص عنصر المبالغـة واالدعـاء            

ريق دراسة مضامين النص الواحد وتحليلها ومقارنتها بالنسخ المكـررة          فيها عن ط  
من النص، أو من خالل دراسة مضامين احد النصوص ومقارنتها بنصوص أخرى            

فضالً عن تحليل األبعاد واألسباب الحقيقية لظاهرة المبالغـة  . تعود إلى فترات اسبق 
سيما تلك التـي تطرقـت      واالدعاء في تلك الحوليات واثبات ان هذه النصوص، وال        

 المنحوتات اآلشـورية    ابإسهاب عن حمالت الجيوش اآلشورية ونتائجها وما عكسته       
من مشاهد تلك الحمالت من قتٍل وتعذيٍب في صفوف األعداء لم تكن في الغالب إال               
ألغراض دعائية من اجل التباهي والتفاخر بالقوة والـشدة وإثـارة روح الخـوف              

  . واألقوام األخرى المجاورةوالفزع في نفوس األعداء
Exaggeration and Allegation 
in  the Assyrian Royal Annuals 
Abstract  

The exaggeration and allegation in the Assyrian royal 
annuals is regarded as one of the important and sensitive subject 
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in the study and analysis an important aspect in the political 
history of Assyria. 

At the beginning , it aims at the attestation the characteristic 
of clear exaggeration appearing in the Assyrian royal writings , 
and to correct the distorted picture reflected by the books of the 
old testament (Torah), then through writings conducted by a 
number of foreign researchers about the political history of 
Assyria via presentation of the related Assyrian textual evidences 
, also to diagnose the element of exaggeration and allegation of 
the one-text , their analyzing and comparing with the repeated 
copies and the text or through studying the implications of one of 
the texts dating to earlier periods,   as well as analyzing the actual 
dimensions and reasons of the exaggeration and allegation 
phenomenon appearing in these annuals, and to prove that these 
texts, especially ones I have dealt with elaborately about the 
campaigns of the Assyrian armies , the carvings and scenes 
reflected by the Assyrian carvings about those campaigns which 
included killing and torture actions in the courses of the enemies, 
often , they were nothing but for the purpose of propaganda for 
boasting and pride with the strength intensity , and arousing the 
feelings of fear and frightening in the spirits of the enemies and 
people living nearby 

 
  المقدمة 

 في أكثـر مـن موضـع فـي بحـوثهم            )١(كثيراً ما أكد الباحثون العراقيون      
ومحاضراتهم التي تناولت جوانباً من تاريخ بالد آشور الـسياسي سـمة المبالغـة              
الواضحة في كتابات الملوك اآلشوريين عبر تاريخ حكمهم المتعاقب، حتـى غـدت           

 المسلمة لديهم، بل إنهم غالباً ما       تلك السمة من وجهة نظرهم على األقل من الحقائق        
اتخذوها أيضاً وسيلة للدفاع عن اآلشوريين ضد المنـاوئين لـسياساتهم الخارجيـة             

، وكتابات عدد من الباحثين األجانب الذين نقلوا        )التوراة(عكستها أسفار العهد القديم     
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ـ          ا عن التوراة تلك الصورة المشوهة ونعتوا اآلشوريين من خالل اعتمادهم علـى م
ورد في حولياتهم العسكرية ومشاهد القتال المنحوتة بصفات سيئة تنم عـن القـسوة      
. والبربرية في مواجهة األزمات والتحديات والتغلـب علـى المـصاعب والمحـن            

مؤكدين أن أخبار تلك الحمالت العسكرية والمخلفات المادية األخرى التي تباهى بها            
ع التمردات ومواجهة التحديات يجـب ان       اآلشوريون بانتصاراتهم وبأساليبهم في قم    

ال تؤخذ جميعها بوصفها حقائق ثابتة ال يرقى إليها الشك مـن دون االلتفـات إلـى       
عنصر المبالغة الواضحة في مضمونها من اجل الدعاية والمباهاة والتفاخر بـالقوة            

لكن في الوقت نفـسه، يجـب علينـا       ) ٢(. والشدة التي اتصف بها الجيش اآلشوري     
تراف أن آراء أساتذتنا األجالء في هذا الخصوص كان وال يزال ينقصها األدلة             االع

ها بثبات فـي أذهـان   خوالبراهين النصية اآلشورية التي تدعم صحة نظريتهم وترس 
  . القراء والباحثين

فمن المعروف أن الكتابات الملكية اآلشورية كانت تمثل إحدى أساليب اإلعالم           
شوريين آنذاك بوصفها تعكس على نحو دائم انتـصارات         بل والدعاية أيضاً عند اآل    

اآلشوريين وتخفي خسائرهم المادية والبشرية في حمالتهم العسكرية، غير ان هـذا            
الشيء ال يتيح لنا القدر الكافي إلطالق صفة المبالغة والمغاالة عليها بشكل اعتباطي             

نتـصارات  بمجرد المرور عند أي نص أو مشهد فنـي يـستوقفنا علـى حجـم اال      
اآلشورية وبيان خسائر األعداء المادية والبشرية ونعتبره مـسوغاً حقيقيـاً لتبرئـة             
اآلشوريين من تلك االتهامات من دون التأكد من صحته التاريخية، فنحن لم نعاصر             
األحداث التاريخية آنذاك، كما إننا نفتقر في الوقـت الحاضـر إلـى الكثيـر مـن                 

خرى المعاصرة والمجاورة لـبالد آشـور كـي         المعلومات في نصوص األقوام األ    
يتسنى لنا إمكانية تمحيص ما جاء في الحوليات الملكيـة اآلشـورية مـن خـالل                

  . الدراسات المقارنة بين تلك النصوص
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وبموجب هذه األسباب أو المعطيات، فقد ارتأينا في هذا البحـث إلـى إعـادة      
 على وفق منحى آخر مغاير      النظر في دراسة هذا الموضوع من جديد نظراً ألهميته        

للدراسات السابقة يهدف في البدء إلى إثبات صحة نظرية أساتذتنا في هـذا الـصدد       
أمام العالم وذلك من خالل عرض األدلة النصية اآلشورية ذات العالقة فضالً عـن              
تحليل األبعاد واألسباب الحقيقية لظاهرة المبالغة واالدعاء في الحوليـات الملكيـة             

     .اآلشورية
قد يبدو من الصعب حقاً تشخيص عنصر المبالغـة فـي الحوليـات الملكيـة            
اآلشورية، فهي نصوص دونها ونظمها منذ أقدم الفترات التاريخية المعروفة كتبـة            

لكن من جانب آخر، لو أمعنا فـي        . محترفون على وفق منهج وأسلوب محكم ثابت      
إليها بعضها بـالبعض    دراسة هذه النصوص وحاولنا ربط المعلومات التي تطرقت         

اآلخر ومقارنتها باألحداث السياسية المتتالية التي مرت على بـالد آشـور آنـذاك،        
عندئذ يمكننا القول وبما ال يقبل الشك ان تلك الكتابات لم تكد تخلـو مـن عنـصر                  

فكثيراً ما جرت عادة الملوك اآلشوريين تخليد       . المبالغة فحسب، وإنما االدعاء أيضاً    
م العمرانية ومنجزاتهم العسكرية ونشاطاتهم المختلفـة إبـان سـنوات       مجمل أعماله 

حكمهم من خالل تدوينها على هيأة تقارير مرفوعة إلى إلههم القومي آشور مدونـة              
في الغالب بأكثر من نسخة واحدة على نصب ومسالت وألواح من الطـين مختلفـة        

 األبنيـة المهمـة    األشكال واألحجام الموضوعة على أسوار وجدران وزوايا وأسس       
المزمع إنشاؤها أو ترميمها أو توسيعها كالمعابد والقصور، فكان هذا التقليد المتبـع             
في كتابة نصوصهم الملكية يمثل لدينا أحد األساليب أو الطرائـق فـي تـشخيص               
عنصر المبالغة واالدعاء في مدوناتهم وذلك من خالل دراسـة مـضامين الـنص              

النسخ المكررة من النص أو من خالل دراسة مـضامين          الواحد وتحليلها ومقارنتها ب   
  . احد النصوص ومقارنتها بنصوص أخرى تعود إلى فترات اسبق
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وعليه، يمكننا تقسيم البحث بموجب المعطيات النصية المتوافرة إلـى قـسمين         
  . أساسيين يمثل األول المبالغة أما الثاني فيشمل االدعاء

  : وتتضمن : المبالغة : أوالً 
  -:لمبالغة في تحديد سنوات حكم الملوك اآلشوريين  ا-١

كثيراً ما نلحظ في كتابات بعض الملوك اآلشوريين المدونة على المواشـير              
أو االسطوانات الفخارية والتي تناولت جانباً من نشاطاتهم الدينية في بناء أو إعـادة              

 سبقوا ان شيدوا أو     بناء المعابد في بالد آشور سجالً بأسماء الملوك اآلشوريين الذين         
أعادوا تشييد هذا المعبد أو ذلك ضمن فترات زمنية متعاقبة غالباً ما عمـد كاتـب                
النص إلى تحديدها بعدد من السنوات هي في كثير من األحيان أرقـام مبـالغٌ فـي               
عددها لو أمعنا في دراستها وتحليلها بموجب ما جاء بجدول سنوات حكـم الملـوك        

 وال نعلـم مـا هـي    )٣(برنگمـان  . أي. جي قبل الباحثاآلشوريين الموضوع من  
األسباب الحقيقية لتلك المبالغة أو الزيادة في عدد السنوات ، هل يرجع ذلـك إلـى                
جهل الكتبة فعالً بمدد حكم الملوك اآلشوريين وعدم دقتهم في احتساب المدة الزمنية             

ة لـدوافع دعائيـة     ؟ أم ألسباب أخرى نجهلها ؟ فنحن ال يمكننا تأويل تلك الظـاهر            
بوصف ان الهدف األساس من مثل هذه النصوص كان يختلف عن هـدف الكتابـة               
اإلعالمية على النصب والمسالت طالما كانت هذه النصوص توضـع فـي أمـاكن     
مخفية عن األنظار وال يمكن مشاهدتها إال إذا ما هدم البناء، من ذلك علـى سـبيل                 

، في  )شلمنصر األول ( اشَريد األول    -ن  المثال ما جاء في احد نصوص الملك شُلما       
  : ذكرى إعادة بنائه لمعبد اإلله آشور في آشور، إذ نقرأ فيه ما يأتي 

e-nu-ma  é-hur-sag-kur-ra  É  aš-šur   EN-ia   šá   muš-pi-a  ŠID  
aš-šur  a-bi  i-na  pa-na  e-pu-šu-ma  e-na-ah-ma me-ri-šu  a-bi  
ŠID  aš-šur  DÙ-uš  2  šu-ši  39  MU.MEŠ  iš-tu  BALA me-ri-še  
il-li-ka-ma  É  šu-ú  e-na-ah-ma  m.dUTU-ši-dISKUR  ŠID  aš-šur-
ma  e-pu-uš 9  šu-ši  40  MU.MEŠ DU-ka-ma  É  šu-ú  šá  
m.dUTU-ši-dIŠKUR  ŠID  aš-šur  e-pu-šu-ma  še-bu-ta  ù  le-be-
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ru-ta  il-li-ku… i-na  u4-me-šu-ma  É šá-a-tu  a-na si-hi-ir-ti-šu  
ú-né-ki-ir  qa-qar-šu  ú-še-en-sik  dan-na-su  ak-šud  iš-di-šu )٤(    
 

  معبد سيدي آشور الذي بناه       Ehursagkurkurraأصبح    ) عندما(في ذلك الوقت    " 
 نائب آشور مهدماً أعاد بناءه جدي األعلى إِرشُـم          Ušpiaسابقاً جدي األعلى ُأشبي     

Erišum      فإن ذلك المعبد   ) األول( سنة من حكم إِرشُم      ١٥٩ممثل آشور وبعد مرور
) األول الذي هـو ( ادد  –شمشي  ) مرة أخرى (ه  ، وقد أعاد بناء   )أخرى مرة(قد تهدم   

ادد – ذلك المعبد الذي أعاد بناءه شمشي        – سنة   ٥٨٠أيضاً نائب آشور وبعد مرور      
ذلـك  ) أنقاض(في ذلك الوقت رفعت     .. …نائب آشور قد أصبح قديماً جداً       ) األول(

  ". المعبد بشكل كامل وأزلت تربة األرضية إلى أسفل حفرة األساس 
 اشَـريد   -التي حددها شُلمان    )  سنة ٥٨٠( مثالً ان الفترة الزمنية      فالمالحظ  

 ادد األول ومن قبله مبالغ فيها طبقـاً         –األول بين إعادة بناء المعبد من قبل شمشي         
 تمتد لتـشمل األعـوام       األول ادد–لما ورد في الجدول فسنوات حكم الملك شمشي         

 اشَريد األول ليشمل األعـوام      -م، بينما يمتد حكم الملك شُلمان       . ق ١٧٨١-١٨١٣
 ٥٨٠فإذا طرحنا الفارق الزمني بين الملكيين نجد ان الـرقم           . م. ق ١٢٤٥-١٢٧٤

ومن األمثلة األخرى المشابهة لذلك ما جـاء علـى لـسان الملـك              . كان مبالغاً فيه  
عندما قـال   ) م. ق ١٠٧٧-١١١٥( األول) بيليزر-تگال( ايشر األول    –ِلپ اَ –توكلتي

  : ما يأتي في احد نصوصه
i-na  u4-mi-šu-ma  É  da-min  ù  dIŠKUR  DINGIR.MEŠ 
GAL.MEŠ  EN.MEŠ-ia  ša  i-na  pa-na  mšam-ši-dIŠKUR  ÉNSI  
da-šur  DUMU  iš-me-dda-gan  ÉNSI  da-šur-ma  e-pu-šu  6  ME  
41  MU.MEŠ  il-lik  e-na-ah  mda-šur-da-a-an  LUGAL  KUR  a-
šur  DUMU  dMAŠ.IBLLA-é-kur  LUGAL  KUR  a-šur-ma  É  ša-
a-tu  ip-pu-ul  ul  e-pu-uš. )٥(  
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–لعظام أسيادي، الذي بناه سابقاً شمشي       افي ذلك الوقت معبد اإلله انو وادد، اإلله         " 
أيضاً حاكم اإلله آشور،    ) الثاني الذي هو  (داگان  –حاكم آشور بن ِاشمي   ) الثالث( ادد

ملـك بـالد    ) األول( دان   –آشـور   ) فإن( سنة   ٦٤١مرور  ) دبع(قد أصبح مهدماً    
أيضاً ملك بالد آشور قد أزال ذلك العبد        ) الذي هو ( اكور   –ِل  پ اَ –ننورتا   آشور، بن 

فعلى الرغم من عدم تعرفنا في الوقت الحاضر على الفترة          ". … لكنه لم يعيد بناءه     
والذي يبلغ تسلسله في الجدول     ادد الثالث بالد آشور     –الزمنية التي حكم فيها شمشي      

 ايشر األول في    –ِل  پ اَ –التاسع والخمسين، إال ان السقف الزمني الذي حدده توكلتي          
–ادد الثالث، وأعاد بناءه مرة أخرى آشـور       –نصه بين بناء المعبد من قبل شمشي        

 سنة هو رقم مبالغ فيه، فعدد السنوات المذكورة تمتـد إلـى     ٦٤١دان األول والبالغ    
ادد الثالث قد تصل إلى حدود سـنوات حكـم          –رات اسبق بكثير من حكم شمشي       فت

ادد األول الذي حكـم فـي األعـوام         –داگان األول بن الملك شمشي      –الملك اشمي   
  . والذي يبلغ تسلسله األربعين في الجدول) م. ق١٧٤١-١٧٨٠(

هـذا  وكما ال يقتصر أمر المبالغة على هذا الحد فقط، بل أحياناً ما نجد ضمن               
النوع من النصوص الملكية إشارات ليست دالةً على المبالغة فحـسب بـل علـى               
التناقض أيضاً في مضمون النص الواحد ذي النسخ المكررة، من ذلك على سـبيل              

، عندما قال في احد     )اسرحدون( ِادن   – اَخُ   –المثال ما جاء في كتابات الملك آشور        
  : نصوصه ما يأتي 

É  daš-šur  mah-ru-u  ša  muš-pi-a  a-bi  SANGA  daš-šur  ina  pa-
ni  e-pu-šú  e-na-ah-ma  me-ri-šú  DUMU  mDINGIR-šum-ma  a-
bi  SANGA  daš-šur  e-pu-uš  2  UŠ  6  MU.MEŠ  il-lik-ma  i-tur  
e-na-ah-ma  mšam-ši-dIM  DUMU  mDINGIR-kap-pi  a-bi  
SANGA  daš-šur  e-pu-uš  7  UŠ  14  MU.MEŠ il-lik-ma   É  šu-ú  
ina  qi-me-et  dgira  uš-tal-pit  mšul-ma-nu-MAŠ  DUMU  
m.dIŠKUR.ÉRIN.TÁH  a-bi  SANGA  daš-šur e-pu-uš 9  UŠ  40  
amMU.MEŠ  il-lik-ma… an-hu-ta  še-bu-ta  la-bi-ru-ta  il-li-ku-
ma   a-na  ud-du-uš  É  šu-a-tú  aq-qú-ud  ap-làh  ar-šá-a…… )٦ (  
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بخصوص معبد اإلله آشور الذي بناه جدي األعلى اُشبي كاهن اإلله آشور، عندما             " 
 شُم كاهن آشور، وبعد مـرور       –أصبح مهدماً أعاد بناءه جدي األعلى اِرشم بن ِاُل          

 سنة عندما تهاوى مرة أخرى وملئ باألنقاض أعاد بناءه جدي األعلى شمشي             ١٢٦
 سنة تحطم المعبد بحريـق      ٤٣٤وبعد  .  كَب كاهن اإلله آشور    – ادد األول بن ِالُ   –

      ه جدي األعلى شُلمانكـاهن  ) األول( نيـراري    -بن ادد ) األول( اشَريد   -أعاد بناء
في البداية خفت وتـرددت     .  سنة أصبح قديماً وقابالً للسقوط     ٥٨٠وبعد  . اإلله آشور 

  ". الخ … في تجديد أي معبد 
  : لنص في موضع آخر من كتابه عندما قال ما يأتي وقد تكرر مضمون هذا ا

É  daš-šur  mah-ru-ú  ša m.dšul-ma-nu-a-šá-re-di DUMU 
m.dIŠKUR.ÉRIN.TÁH LUGAL  KUR  aš-šur  GAL  a-lik  IGI-ia  e-
pu-šú  e-na-ah-ma  9  UŠ 46  MU.MEŠ  il-li-ik-ma  e-na-ah-
ma….e-pu-uš )٧(   

) األول( نيراري   –بن ادد   ) األول( اشَريد   - بناه شُلمان    بخصوص معبد آشور الذي   "
) مرة أخـرى ( سنة تهدم    ٥٦٨وبعد مرور   . ملك بالد آشور العظيم الذي عاش قبلي      

  ". و قد أعدت بناءه… 
فالمالحظ مثالً انه على الرغم من اختالف أرقام السنوات المذكورة في كـال             

 اشَريد األول وآشـور   -كم شُلمان   النصين المخبرين عن مضمون واحد بين فترة ح       
 اشَـريد   - ِادن واختالف األنموذج األول من النص مع نص الملك شُلمان            – اَخُ   –

األول المذكور آنفاً حول تحديد المدة الزمنية بين إعادة بناء معبد آشور مـن قبـل                
 األول، نجد ان الفترة الزمنية المذكورة في كال النصين         ادد–ارشم ومن قبل شمشي     

            اشَـريد األول،    -مبالغٌ فيها أيضاً، إذا أخذنا بالحسبان أن سنوات حكم الملك شُلمان 
 –، أما سنوات حكم الملك آشور     )م. ق ١٢٤٥-١٢٧٤(تقع كما بينا آنفاً بين األعوام       

  ). م. ق٦٦٩ -٦٨٠( ِادن فتقع طبقاً لما ورد في الجدول بين األعوام –اَخُ



  
)١٣٣(

– 

رة آنفاً، فإننا يمكننا من جانـب آخـر ان          وفضالً عن األدلة النصية المذكو      
نلتمس من نماذج أخرى مغايرةً في نصوص الحوليات الملكية اآلشورية وهي أمثلة            
واضحة على عنصر المبالغة في عدد السنوات من ذلك على سبيل المثال ما جـاء               

عندما قال في احد نصوصه مـا       ) آشور بانيبال (ِل  پ اَ -باِن–في كتابات الملك آشور     
 سنة وذهبت و سـكنت   ١٦٣٥  التي أصبحت غاضبة لـ       Nanâاإللهة  نَنا    : " تييأ

األيام، عندما هي واإلله آبائها نادوا اسمي        في تلك . في عيالم المكان غير الالئق لها     
ِل سوف يجلبني   پ اَ -باِن–آشور  " وثقت بي إلعادة ألوهيتها بالكلمات      . لسيادة البلدان 

 -بـانِ – وقد ذكر  آشور      .)٨(Eannaي بي إلى اين َّ      خارج بالد عيالم الشريرة ويأت    
ِل هذا النص في موضع ثاٍن من كتاباته ولكن بشكل آخر عندما قال العبارة اآلتيـة   پاَ
 سنة وذهبت وسكنت في عيالم وقد وثقت بـي     ١٥٣٥نَنا التي أصبحت غاضبة لـ      "

ضمون هـذا  حيث نلحظ ان سمة المبالغة كانت واضحة في م        . )٩("في إعادة إلوهيتها  
  . النص وذلك من خالل االختالف الكبير في تحديد عدد السنوات في كال النصيين

   -: المبالغة في بيان خسائر األعداء المادية والبشرية -٢
وتعد هذه السمة من أكثر سمات المبالغة شـيوعاً فـي الكتابـات الملكيـة                 

ا وقف البـاحثون فـي   فكثيراً م. و السيما إبان العصر اآلشوري الحديث     اآلشورية،
دراستهم لنصوص الحوليات وتحليلها على مسائل أثارت الكثيـر مـن تحفظـاتهم             
وشكوكهم حول مدى مصداقيتها فعدها البعض منهم أنها تدخل ضمن نطاق الدعاية             
أو المبالغة لكنهم لم يحاولوا إثبات صحتها مثل بيان حصيلة أعداد القتلى واألسـرى           

المدن والبلدان التي دمرها الجـيش اآلشـوري فـي          في صفوف األعداء ومجموع     
 ناصر  –فمن تلك األمثلة على سبيل المثال ما جاء في كتابات الملك آشور             . حمالته

عندما ذكر في احد نصوصه نتائج حملتـه        )  ناصر بال الثاني   –آشور  (ِل الثاني   پاَ–
         العسكرية الموفقة ضد مدن بالد ِدرDirru     والبشرية التـي   وبيان الخسائر المادية

  : أوقعها في صفوف أعدائه، فمن ضمن ما قال الفقرة اآلتية 



  
)١٣٤(

– 

7 ME  ÉRIM.MEŠ  ina  pu-ut  KÁ.GAL-šú-nu  a-na GIŠ  zi-qi-pi  
ú-za-qip ……..50  URU.MEŠ-ni  šá  KUR  di-ri-a   KUR-ud  
GAZ.MEŠ-šú-nu  a-dúk  šal-la-su-nu  aš-lul  50  ÉRIN.MEŠ  
TI.LA.MEŠ  ú-sa-bi-ta )١٠(   

 مدينة عائدة لبالد    ٥٠قهرت  . … جندي أمام بوابتهم     ٧٠٠وضعت على الخوازيق    "
وقـد تكـرر   .  جندياً أحياءاً  ٥٠ِدر ذبحتهم وحملت أسرى منهم وألقيت القبض على         

ذكر النص بكامل تفاصيله في أكثر من موضع في كتاباته، لكن االختالف كان فـي              
  : األرقام، إذ يقول ما يأتي 

7 ME  ÉRIN.MEŠ  ina  pu-ut  KÁ.GAL-šú-nu  a-na  zi-qi-pi  ú-za-
q-bi..40  URU.MEŠ-ni  ša  KUR  di-ir-ra-a-a ak-šud  GAZ.MEŠ-
šú-nu  a-duk  šal-la-su-nu  aš-lu-la  40  ÉRIN.MEŠ  TI.LA.MEŠ  
ina  ŠU  ú-sab-bi- ta )١١(   

 مدينة عائدة لبالد    ٤٠قهرت  . …م   جندي أمام بوابته   ٧٠٠وضعت على الخوازيق    "
ولعـل  ".  جنـدياً أحيـاء      ٤٠ِدر ذبحتهم وحملت أسرى منهم وألقيت القبض على         

المبالغة في هذا النص وغيره يهدف إلى التأثير على معنويات األعداء مـن خـالل               
تضخيم حجم االنتصارات اآلشورية بإظهار خسائر األعداء البشرية والعمـل علـى      

زيمة لديهم ليس بشكلها المادي فحسب وإنما إيصالهم إلى حالة نفسية           تعميق روح اله  
ومـن الحـاالت    . يائسة تنم عن عدم جدواهم في مواجهة القوة العسكرية اآلشورية         

 اشَـريد  -الحكم الملك شُـلمان   األخرى المماثلة ما جاء في كتابات ابنه وخليفته في 
الملك إشارات واضـحة     تابات هذا فكثيراً ما نجد ضمن ك    ). شلمنصر الثالث (الثالث  

سنوات حكمه من ذلـك      عن سمة المبالغة في بيان نتائج الحروب التي خاضها إبان         
على سبيل المثال حمالته السنوية المتتالية التي خاضها ضد تحالف مـدن سـواحل              

 Haded-ezer ازر   –البحر المتوسط بزعامة مملكة دمشق في عهد ملكهـا هـدد            
 إذ نقراً مثالً في حملته العسكرية خالل السنة السادسة مـن            ،)Adad-idriِاِدِر  –اَدد(

  : حكمه ضد هذا التحالف الفقرة اآلتية 



  
)١٣٥(

– 

ina  qí-bit  aš-šur  EN  GAL  EN-ia  it-ti-šú-nu  am-dah-hi-is  
BAD5.BAD5-šú-nu  áš-kun  GIŠ.GIGIR.MEŠ-šú-nu  pit-hal-la-šú-
nu  ú-nu-ut  MÈ-šú-nu  e-kim-šú-nu  20  LIM  5  ME  ÉRIN.MEŠ  
ti-du-ki-šú-nu  ina  GIŠ.TUKUL.MEŠ  ú-šam-qit  )١٢(     

بأمر السيد العظيم سيدي آشور قاتلت ضدهم وقهرتهم واستوليت علـى عربـاتهم             "
  "  من مقاتليهم ٢٠,٥٠٠وفرسانهم ومعداتهم العسكرية وقتلت بالسيوف  

  : كتاباته إذ نقراً فيه ما يأتي وقد جاء ذكر هذا النص في مكان آخر من   
ina  qí-bit  aš-šur  EN  GAL  EN-ia  dMAŠ  ÁGA  SAGNA-ti-ia  it-
ti-šú-nu  am-dah-hi-is  BAD5.BAD5-šú-nu  áš-kun  
GIŠ.GIGIR.MEŠ-šú-nu  pit-hal-la-šú-nu  ú-nu-ut  MÈ-šú-nu  e-
kim-šú-nu  20  LIM  9 LIM  ÉRIN.MEŠ  ti-du-ki-šú-nu  ina  
GIŠ.TUKUL.MEŠ  ú-šam-qit )١٣(    

بأمر السيد العظيم سيدي آشور واإلله ننورتا اللذين يحبان كهونيتي قاتلت ضـدهم             "
وقهرتهم واستوليت على عرباتهم وفرسانهم ومعداتهم العسكرية وقتلـت بالـسيوف           

، حيث يالحظ من خالل التدقيق فـي محتـوى النـصين ان          "مقاتليهم    من ٢٩٠٠٠
وهذه حقيقـة   . ف يكمن في عدد المقاتلين الذي قتلهم بالسيوف على حد قوله          االختال

ولعل الدليل اآلخر على ذلـك مـا   . تدل على سمة المبالغة في تقدير خسائر األعداء  
 Hazaelجاء في حملته العسكرية إبان السنة الثامنة عشر من حكمه ضـد خَزيـل               

  : ملك دمشق عندما قال العبارة اآلتية 
iš-kun  16  LIM  20  ÉRIN.MEŠ  ti-du-ki-šú  ina  
GIŠ.TUKUL.MEŠ  ú-šam-qit  1  LIM  1  ME  21  
GIŠ.GIGIR.MEŠ-šú  4  ME  70  pit-hal-lu-šú  it-ti  uš-ma-ni-šú  

)١٤(   
 مـن   ٤٧٠ من عرباتـه و      ١١٢١ من مقاتليه وأخذت منه      ١٦٠٢٠قتلت بالسيوف   "

 كتاباته إذ يقـول  من ذاته في موضع آخر ونقرأ النص. فرسانه مع مخيمه العسكري  
  : أيضاً



  
)١٣٦(

– 

áš-kun  16  LIM   ÉRIN.MEŠ  ti-du-ki-šu  ina  GIŠ.TUKUL.MEŠ  
ú-šam-qit  1  LIM  1  ME  21  GIŠ.GIGIR.MEŠ-šú  4  ME  70  pit-
hal-lu-šú  it-ti  uš-ma-ni-šú )١٥(   

 مـن   ٤٧٠باتـه و     من عر  ١١٢١ من مقاتليه وأخذت منه      ١٦٠٠٠قتلت بالسيوف   "
حيث يشاهد أيضاً أن االختالف كان واضـحاً فـي          ". فرسانه مع مخيمه العسكري     

  .أعداد المقاتلين الذين قتلهم بالسيوف
  -: المبالغة في بيان حجم غنائم الحروب واإلتاوات -٣

هي سمة أخرى من سمات المبالغة أمكننا الوقوف والتعرف عليها من خالل              
ر اآلشوري الحديث من ذلك على سبيل المثال ما جاء في           كتابات بعض ملوك العص   

ِل الثاني عندما ذكر في احد نصوصه كمية الغنائم         پ اَ – ناصر   –كتابات الملك آشور    
 زمـِن  –ونوعيتها التي حصل عليها بعد حملته العسكرية الموفقة ضد بـالد ِبيـت           

Bit-zamani،عندما قال ما يأتي :  
GIŠ.GIGIR.MEŠ  ra-ki-su  hal-lu-up-ti  ÉRIN.MEŠ  
ANŠE.KUR.RA.MEŠ   4  ME  1  šu-ši  ANŠE.KUR.RA.MEŠ  LAL-
at  GIŠ  ni-ri-šú  2  GUN  KÙ.BABBAR.MEŠ  2  GUN  
KÙ.GI.MEŠ  1  ME  GUN  AN.NA.MEŠ  1  ME  GUN  
ZABAR.MEŠ  3  ME  GUN  AN.BAR.MEŠ   1  ME  ÚTUL  
ZABAR  3  LIM  kap-pi  ZABAR…uh-hu-zu-te )١٦ (  

 طقـم خيـول مروضـة،       ٤٦٠استلمت طقم العربات، تجهيزات للجند والخيول،       " 
 وزنة مـن    ١٠٠ وزنة من القصدير،     ١٠٠وزنتين من الفضة، وزنتين من الذهب،       

 من األوعية   ٣٠٠٠ من األطباق البرونزية،     ١٠٠ وزنة من الحديد،     ٣٠٠البرونز،  
لكـن االخـتالف    وقد تكرر هذا النص في موضع آخر من نصوصه،          ". البرونزية  

  :كان في مقادير تلك الغنائم إذ نقرأ 
40 GIŠ.GIGIR.MEŠ ra-ki-su hal-lu-up-ti ÉRIN.MEŠ  
ANŠE.KUR.RA.MEŠ  4  ME  1  šu-ši  ANŠE.KUR.RA.MEŠ  LAL-
at  GIŠ  ni-ri-šú  2  GUN  KÙ.BABBAR  2  GUN  KÙ.GI.MEŠ  1  



  
)١٣٧(

– 

ME  GUN  AN.NA.MEŠ  2  ME  GUN  ZABAR*  3  ME  GUN  
ZABAR 3 ME   
GUN AN.BAR 1  LIM  ÚTUL.MEŠ  ZABAR  2  LIM  kap-pi  
ZABAR…uh-hu-zu-te )١٧(  

 طقم خيول مروضـة،     ٤٦٠ طقم العربات تجهيزات للجند والخيول،       ٤٠استلمت  " 
 وزنة مـن    ٢٠٠ وزنة من القصدير،     ١٠٠وزنتين من الفضة، وزنتين من الذهب،       

 مـن   ٢٠٠٠ مـن األطبـاق البرونزيـة،        ١٠٠٠د،   وزنة من الحدي   ٣٠٠البرونز،  
ويظهر من أسباب المبالغة في هذا النص وغيره هو التـشهير           ". األوعية البرونزية   

بخسائر األعداء المادية والعمل على بثّ الشعور بذلك عند األقوام األخرى وإقناعهم            
ذ همـم  انه من العبث التصدي لإلرادة اآلشورية فضالً عن إسهامها الفعال في شـح      

الجيش اآلشوري وخلق األجواء النفسية المالئمة لديهم لتقبل الحرب وذلك من خالل            
  .تخصيص جانٍب من تلك الغنائم ألفراده

 ايشر  –ِل  پ اَ –ومن األمثلة األخرى المشابهة ما جاء في كتابات الملك توكلتي           
  : الثالث، عندما قال في احد نصوصه العبارة اآلتية 

ša  mmé-e-te-en-na  URU  sur-ra-a-a  150  GUN  KÙ.GI.MEŠ  
2,000 GUN  KÙ.BABBAR.MEŠ  ta-mar-ta-šú  am-hur )١٨(   

 وزنـة مـن   ١٥٠) ساكن مدينة صـور ( الصوري Metenna متناستلمت إتاوة   " 
وقد تكررت هذه العبارة في مكان آخـر فـي          ".  وزنة من الفضة     ٢٠٠٠الذهب و   

  : اضحاً في تحديد مقدار وزن الذهب، إذ نقرأ كتاباته لكن االختالف كان و
ša  mmé-e-te-en-na  URU  sur-ra-a-a  50  GUN  KÙ.GI.MEŠ  
2,000 GUN  KÙ.BABBAR.MEŠ  ta-mar-ta-šú  am-hur )١٩ (  

  ". وزنة من الفضة ٢٠٠٠ وزنة من الذهب و ٥٠ الصوري  متناستلمت إتاوة" 
، )سـرجون الثـاني   ( كين الثاني    – شرو   أو ما جاء أيضاً في كتابات الملك        

عندما ذكر في احد نصوصه حصيلة الغنائم التي غنمها بعد حملته العسكرية الموفقة             



  
)١٣٨(

– 

   نضد اُرزUrzana          ِصر إذ قال بخصوصه ما يأتيصحملت زوجه  : " ملك بالد م
 فرسـاً و    ١٢ شخصاً و    ٦١١٠وأوالده وبناته وناسه وذرية بيت أبيه وأضفت إليهم         

 من األغنام وجلبتهم إلى داخـل سـور         ١٢٣٥ من الماشية، و     ٥٢٥حماراً و    ٣٨٠
كما نقرأ في موضع آخر من كتاباته النص نفسه لكـن االخـتالف        . )٢٠(" معسكري  

 حمـاراً و  ٣٨٠ فرساً و١٢ شخصاً و    ٦١١٠حملت  " كان في عدد األغنام إذ يقول       
   .)٢١(". من األغنام وزوجه وأوالده وبناته ١٢٨٥ من الماشية و ٥٢٥

  -: المبالغة في عدد الرحالت العسكرية اآلشورية -٤
 –بشكل واضح وجلي في كتابات الملـك شُـلمان          هي صفة أخرى ظهرت       

الثالث، من ذلك على سبيل المثال ما جاء في احد نصوصه إذ نقرأ العبـارة                اشَريد
  : اآلتية 

ina  19  BALA.MEŠ-ia  17-šú   ÍD.A.RAD  e-bir  ma-da-tú  ša  
MAN.MEŠ-ni  ša  KUR  hat-te  am-hur  a-na  KUR  ha-ma-ni  e-
li  GIŠ.GU.ŠUR.MEŠ  e-re-ni GIŠ.ŠIM.LI   a-ki-si )٢٢(     

في السنة التاسعة عشرة من حكمي عبرت نهر الفـرات للمـرة الـسابعة عـشر                " 
وصعدت سلسلة جبـل امـانوس وقطعـت         Hattiواستلمت إتاوة ملوك بالد خاتِِّ      

 رعرأخشاب األرز والع "  
  : نحو اآلتي  كتاباته على المنكما نقرأ هذه العبارة في موضع آخر   

ina  19  BALA.MEŠ-ia  20-šú   ÍD.A.RAD  e-bir  a-na  KUR-e  
KUR  ha-ma-ni   e-li   GIŠ.GU.ŠUR.MEŠ  GIŠ   e-re-ni  ak-kis )٢٣(     

في السنة التاسعة عشرة من حكمي عبرت نهر الفرات للمرة العشرين وصـعدت             "  
نقرأ النص في موضع ثالث     في حين   ". سلسلة جبل امانوس وقطعت أخشاب األرز       

  : بالصيغة اآلتية



  
)١٣٩(

– 

ina  19  BALA.MEŠ-ia  18 -šú   ÍD.A.RAD  e-bir  a-na  KUR  ha-
ma-ni   e-li   GIŠ.GU.ŠUR.MEŠ  GIŠ   e-re-ni  a-kis )٢٤(    

في السنة التاسعة عشرة من حكمي عبرت نهر الفرات للمـرة الثامنـة عـشرة               "  
فالمبالغة في هذه النصوص    ". ت أخشاب األرز    وصعدت سلسلة جبل امانوس وقطع    

يمكن أن نلتمسها بوضوح من خالل االختالف في بيان عدد المرات الذي عبر بهـا            
حتى لو افترضنا انه عبر نهر الفرات أكثر من مرة واحدة إبان الـسنة             . نهر الفرات 

 من التاسعة عشرة من حكمه لكان من األجدر في هذا الصدد ذكر الرقم التاسع عشر         
بين تلك األرقام المشار إليها في النصوص المذكورة آنفاً، فضالً عن ذلك فإننا يمكن              
أن نستدل من جانب أخر أن تسلسل الرقم عشرين في عبوره نهر الفرات قد ذكـر                

  :في موضع ثاٍن من كتاباته عندما قال في احد نصوصه ما يأتي
ina 20 BALA.MEŠ-ia  20-šú  ÍD.A.RAD  e-bir )٢٥(  

  "في السنة العشرون من حكمي عبرت نهر الفرات للمرة العشرين  "
   -: المبالغة في بيان عدد المدن التي قهرها الجيش اآلشوري -٥ 

هي ظاهرة أخرى أمكننا تشخيصها والتعرف عليها من خالل ما جاء فـي               
 اشَريد الثالث أيضاً عندما ذكر في أحد نـصوصه حـصيلة            -شُلمان   كتابات الملك 

ته العسكرية في السنة الحاديـة عـشرة مـن حكمـه ضـد مدينـة اَشـتَمك                   حمل
Aštammaku   إذ من ضمن ما قال بخـصوصهم العبـارة   . ومدن أخرى لم يعرفها

  :اآلتية 
URU  áš-ta-ma-ku  a-di  99  URU.MEŠ-ni   KUR-ud  GAZ.MEŠ-
šú-nu  a-duk  )٢٦(  

وفي موضع  ) ". أخرى(وتسعين مدينة   استوليت على مدينة اَشتَمك سوية مع تسعة        " 
  :آخر من كتاباته نقرأ النص ذاته إذ يقول 

URU  ab-ta-ma-ku  a-di  89  URU.MEŠ-ni   KUR-ud  ap-púl  a-
qur  ina  IZI.MEŠ  GÍBIL-up )٢٧ (   



  
)١٤٠(

– 

 "        كاستوليت ومحقت ودمرت وأحرقت مدينة اَشـتَم)      ـكاو اَبتَمAbtammaku (
ويبدو ان دوافع هذه المبالغة هي إلشـاعة      ) ". أخرى(ين مدينة   سوية مع تسعة وثمان   

روح الخوف والفزع في نفوس األعداء وإحداث القلق النفسي لدى األقوام األخـرى             
  .المجاورة من خالل عرض حجم الدمار الذي حل بالمدن المعادية لبالد آشور

  -:شوريين  المبالغة في بيان عدد القوات الموضوعة تحت سيطرة الحكام اآل-٦
 –ويستدل على هذه السمة من خالل ما جاء في إحدى كتابات الملك شـرو                 

أعـدت بناءهـا    ) Melidduمـِاد     (المدينة  : " كين الثاني عندما قال الفقرة اآلتية       
 الذين قهرتهم يداي وعينت موظفي      Bit-Iakin يِكن   –وأسكنت فيها سكاناً من بيت      

 فـارس  ١٥٠٠ عربة و ١٥٠واخترت منهم ) مالحاك( ثبت عرشه. …كحاكم عليهم  
 من حملة التروس وحملة الرماح ووضعتهم       ١٠٠٠٠ من رماة السهام و      ٢٠٠٠٠و  

تلك "  كما نقرأ الفقرة ذاتها في موضع آخر في كتاباته إذ يقول             ).٢٨ ("تحت سيطرته   
) علـيهم (الذين استولت يداي     يِكن–المنطقة أعدت تنظيمها وأسكنت فيها سكان بيت        

 عربة و   ١٥٠عينت موظفي كحاكم عليهم ووضعت ملوكيتي عليهم واخترت منهم          و
 من حملـة التـروس وحملـة       ١٠٠٠ من رماة السهام و      ٢٠٠٠٠ فارس و    ١٥٠٠

 حيث يالحظ ان االختالف في كال النـصين         ).٢٩ ("الرماح ووضعتهم تحت سيطرته     
ل و األلف في    كان في عدد حملة التروس والرماح بين العشرة آالف في النص األو           

كـين الثـاني هـو      -ويظهر ان هدف المبالغة في كتابات الملك شرو       . النص الثاني 
لتضخيم عدد وعدة الجيش اآلشوري من اجل تخويف األعداء وبث الرعـب فـي               

  .نفوسهم
   -: المبالغة في بيان قياس المساحات -٧

  ونستشف هذه الحقيقة من خالل مـا جـاء فـي إحـدى كتابـات الملـك                   
 ريب عندما وصف في متنها مساحة األرض التي خصـصها لبنـاء             –ي   أخ -سين

قصره في نينوى حيث نلحظ ان عنصر المبالغة كان واضحاً في تحديد مساحة تلـك   



  
)١٤١(

– 

األرض بدليل االختالف في أرقام المقاييس التي أعطاها لتلك األرض في النصوص            
  : ةذات المضمون الواحد، فنقرأ مثالً في أحد نصوصه الفقرة اآلتي

700  ina  suk-lum  rabîti (ti) Šiddu  162  ina  suk-lum  rabît(ti)  
pûtu  elîtu  iltâni  217  ina  suk-lum  rabîti(ti)  pûtu  qablitim  386  
ina  suk-lum  rabît(ti)  pûtu  šaplîtu  šûti  itâ  idiglat  tam-la-a )٣٠ (  

 ذراعـاً كبيـراً     ١٦٢ على جانبها و      ذراعاً كبيراً  ٧٠٠) على مخطط من األرض   "(
 ٣٨٦ ذراعاً كبيراً على جبهتهـا الداخليـة و     ٢١٧على أعالها وشمالها وجبهتها و      

، في حـين جـاءت      "ذراعاً كبيراً عند أسفلها وجنوبها وجبهتها المحاذية لنهر دجلة          
  :هذه القياسات في نص آخر بالصيغة اآلتية 

700  ina  ammatu suk-lum  rabîti (ti) Šiddu  176  ina  suk-lum  
rabît(ti)  pûtu  elîtu  iltâni  268  ina  suk-lum  rabîti(ti)  pûtu  
qablîti… 386  ina  suk-lum  rabît(ti)  pûtu  šaplîtu  šûti  itâ  
idiglat  tam-la-a )٣١(  

  ذراعـاً كبيـراً    ١٧٦ ذراعاً كبيراً على جانبها و       ٧٠٠) على مخطط ما األرض   " (
و .. … ذراعاً كبيراً على جبهتهـا الداخليـة         ٢٦٨على أعالها وشمالها وجبهتها و      

  ".  ذراعاً كبيراً عند أسفلها وجنوبها وجبهتها المحاذية لنهر دجلة ٣٨٦
  االدعاء: ثانياً

تمثل ظاهرة االدعاء في الحوليات الملكية اآلشورية من األمور التي يـصعب        
لرؤية اآلشورية لألحداث، لذا فإن تشخيص عنـصر     علينا تمييزها في ظل انفرادية ا     

االدعاء فيها يتطلب منا الماماً بمجمل األحداث السياسية والعسكرية التـي تطرقـت             
إليها تلك الكتابات عبر تاريخها المتعاقب كي يتسنى لنا معاينـة الحقيقـة وإظهـار               

ارتأينـا  االدعاء فيها، وبموجب ما تم تحديده من أدلة نصية بهذا الخـصوص فقـد           
  :تقسيم مظاهر االدعاء في نصوص الحوليات إلى اآلتي

  : االدعاء في بيان تسلسل انساب الملوك اآلشوريين-١



  
)١٤٢(

– 

تعد هذه الحقيقة إحدى سمات االدعاء، إذ أمكننا التعرف عليها في أكثر مـن              
موضع في كتابات ملوك وحكام بالد آشور، من ذلك على سبيل المثال ما جاء فـي                

  :اشر األول عندما قال العبارة اآلتية-ِلپاَ-الملك توكلتيإحدى حوليات 
É.GAL-la  šá  UGU  tam-le-e  ša  i-da-at  É  diš8-tár  NIN-ia    ša  
NUN-ú  a-lik  pa-ni-ia  e-pu-šu  e-na-ah-ma  mu-ták-kil-dnusku  
a-bi  ŠID da-šur […] x […]  x  e-na-ah-ma … )٣٢ (  

قصر الذي بناه األمير الذي سبقني على المصطبة بجانـب معبـد            أصبح ال ) عندما" (
نائب  'Mutakkil-nuskuنُسك  -سيدتي اإللهة عشتار مهدماً أعاد بناءه والدي متَكِّل       

) الملـك (فاالدعاء في هذا النص يمكن تشخيصه في قوله أنه ابن           ". الخ-اإلله آشور 
قائق التاريخية وذلك طبقاً لمـا ورد       نُسك فهو كالم غير دقيق وال تدعمه الح       -متَكِّل

اشر األول  -ِلپاَ-في الجدول وما جاء أيضاً في احد نصوصه، فالمعروف ان توكلتي          
نُـسك وإنمـا   - وليس ابن متَكِّـل   Aššur-reša-išiِاِش  -ريشَ-هو ابن الملك آشور   

  :حفيده وهذا أثبته بلسانه شخصياً عندما قال في نص آخر ما يأتي

A da-šur-SAG-i-ši  LUGAL  dan-ni….A  A  ša  mmu-ták-kil-dnusku  )٣٣(   

  ".نُسك-حفيد متَكِّل... ِاِش الملك القوي-ريشَ-ابن آشور"
       ولعل الدوافع الحقيقية من ظاهرة االدعاء في هذا النص وغيره هـو رغبـة              

ية الملك الذاتية في كسب العظمة والشهرة لنفسه وذلك من خالل بيان انتسابه لشخص            
جده المشهورة وهو أسلوب ال يزال متبعاً من قبل أهل النسب في وقتنا الحاضر، إذ               
كثيراً ما قد يغفل االبن ذكر أبيه ويقتصر بذكر اسم جده األول أو الثاني رغبةً منـه                

  .في كسب الشهرة والمعرفة والسير على نهج وخطى أسالفه
ادد الرابـع  -لك شمـشي ومن األمثلة األخرى المشابهة ما جاء في كتابات الم       

  :عندما قال في احد نصوصه ما يأتي



  
)١٤٣(

– 

mšam-ši-dIŠKUR  MAN  dan-nu  MAN  KIŠ  MAN  KUR  aš-šur  
DUMU  GIŠ.tukul-ti-IBILA-é-šár-ra  MAN  KIŠ  MAN  KUR  aš-
šur  DUMU  
 aš-šur-SAG-i-ši  MAN  KUR  aš-šur-ma )٣٤(  

اشر ملـك   -ِلپاَ-ك بالد آشور، ابن توكلتي    ادد الملك القوي، ملك الكون مل     -شمشي" 
ملـك  ) و(أيضاً ملك الكون    ) الذي هو (ِاِش  -ريشَ-الكون ملك بالد آشور ابن آشور     

انـه ابـن    ) ادد الرابع -شمشي(، فاالدعاء في هذا النص يكمن في قوله         "بالد آشور 
 اشر  فكما هو معروف في جدول سنوات حكم الملوك اآلشـوريين أن            -ِلپاَ-توكلتي

حكم ) ادد الرابع -شمشي(هناك فارقاً زمنياً كبيراً بين تواريخ حكم الملكيين، فاألول          
في حين حكمهما الثاني بين األعـوام  ) م. ق١٠٥١-١٠٥٤(بالد آشور بين األعوام    

متخطياً في ذلك عهد ثالثة ملوك حكموا بالد آشـور قبـل            ) م. ق ١٠٧٧-١١١٥(
ادد الثاني، لذا ال    -كََل، و اريب  -بيل- آشور اكُر،-ِلپ اَ -ادد الرابع هم اَشريد   -شمشي

اشر  بـل    -ِلپاَ-ادد الرابع بن توكلتي   -يعقل بموجب هذه المعطيات أن يكون شمشي      
  .ربما احد أحفاده

  : االدعاء باالنتصار وقهر األعداء وإخضاعهم-٢
تعد هذه السمة من وجهة نظرنا من أهم سمات االدعاء وأكثرها حساسية فـي    

بوصفها تكشف اللثام على حقائق أو وقائع عمد الملوك اآلشـوريين           هذا الموضوع   
إلى تظليلها وعدم االعتراف بها أو إقرارها في حولياتهم الملكية ربما ألسباب تعود             
إلى تمتين وحدة الجيش اآلشوري ورفع معنويات مقاتليه والحد من تأثيرات األعداء            

مأنينة بـين أفـراد الجـيش       على مجريات الحروب والعمل على خلق حالة من الط        
فكثيـراً مـا    . اآلشوري وسكان بالد آشور وذلك من خالل التظـاهر باالنتـصار          

استوقفتنا الحمالت السنوية المتتالية التي قام بها الملوك اآلشـوريون علـى بعـض        
المدن والبلدان إبان فترات زمنية متعاقبة على أمور يستدل من خاللها على تقهقـر              

حسم نتائج الحروب التي خاضها لصالحه من ذلك على سـبيل      الجيش اآلشوري في    



  
)١٤٤(

– 

نيراري الثاني عندما قال في احد نصوصه مـا         -المثال ما جاء في كتابات الملك ادد      
  :يأتي

ina ITI.SIG4  UD  15  li-me  mi-na-DINGIR-ia-a-lak  a-na  né-ra-
ru-ut-te  šá URU  ku-um-me  lu  a-lik  UDU.SISKUR.MEŠ a-na  
pa-an dIŠKUR šá  URU  ku-um-me  EN-ia  lu  e-pu-uš  
URU.MEŠ-ni  šá  KUR  hab-hi  KÚR.MEŠ-šú  šá  URU  ku-um-
me  ina  IZI  GÍBIL  ŠE.KIN.TAR.MEŠ  KUR-ti-šú  lu  e-si-di  
GUN  ú  ta-mar-ta  ú-dan-nin  UGU šú-nu  ú-kín ina  ITI.BÁRA  
li-me  md UTU-AD-ia  2-te-šú  a-na  né-ra-ru-tú  šá  URU  ku-
um-me  lu  a-lik  URU  sa-at-ku-ri  URU  ia-sa-ad-du  URU  ku-
un-nu  URU  tan-si-a  URU.MEŠ-ni  šá  KUR  hab-hi  šá  li-mi-it  
URU  ku-um-me )٣٥(  

-اليـىِ -في لمو ِان  ) حزيران-أيار (Sivanفي اليوم الخامس عشر من شهر ِسفان        "
 أقمـت األضـاحي     Kummu زحفت لتقديم العون لمدينة كُمIna-iliia-allak       لَّك  اَ

 حرقت مدن بالد خَبخُ . لسيدي اإلله ادد العائد لمدينة كُمHabhu   أعداء مدينـة كُـم 
 Nisanوحصدت غلة بالده وفرضت عليهم الضرائب واإلتاوات، وفي شهر نيسان           

لتقديم العون لمدينة كُـم،     للمرة الثانية   زحفت   Šamaš-abuiaاَبوي  -في لمو شَمش  
 وكُـنIasaddu    ويـسدSatkuru    قهرت وحرقت ونهبت ودمرت مـدن سـتكُر         

Kunnu وتَبسي Tabsiالمدن العائدة لبالد خَبخُ في ضواحي مدينة كُم ."  
نيراري الثاني من   -فالمالحظ مثالً ان تكرار الحملة العسكرية التي قام بها ادد         

م العون والمساعدة لمدينة كُم في التخلص من أعدائها مدن بالد خَبخُ كانت             اجل تقدي 
  ِى-في لمو ِانم. ق ٨٩٥(اَلَّك  -الي (  شوفي لمو شَم-  اَبوي)أي بعد اقـل    ) م. ق ٨٩٤

من عام واحد فقط من تاريخ الحملة األولى طبقاً لما ورد في قوائم اللمو اآلشـورية              
ئج الحملة األولى لم تكن على ما يبدو بالمـستوى أو   مما يستدل على ذلك ان نتا     )٣٦(

القدر الكافي في القضاء أو الحد على اقل تقدير من خطر تلك البالد على الرغم من                
ومن األمثلة األخرى األكثر وضوحاً في هذا       . ادعائه بحرق مدنها وإخضاعها لنفوذه    



  
)١٤٥(

– 

      اشريد الثالث بخصوص ح   -الشأن ما جاء في كتابات الملك شُلمان     ملته ضـد اخُـن
Ahunuاَِدِن - رجل بيتBit-adiniالتي قال فيها ما يأتي ،:  

ina  2-te  MU  EGIR-šú  ar-te-di  ŠU.SI  KUR-e  a-si-bi  LÚ  mu-
dah-si-ia  ki-ma  an-ze-e  UGU-šú-nu  i-še-'u  17  LIM  5  ME 
ÉRIN.HI.A.MEŠ-šú  a-su-hu  ma-hu-ni  a-di   ÉRIN.HI.A.MEŠ-šú  
DINGIR.MEŠ-ni-šú  GIŠ.GIGIR.MEŠ-šú  ANŠE.KUR.RA.MEŠ-
šú  a-na  pa-ni-ia  ú-te-ra  a-na  URU-ia  aš-šur  ub-la  a-na  
MU.MEŠ  KUR-ia  am-nu )٣٧(  

وأقمت حصاراً نحو قمـم الجبـال، جنـودي         ) اخُن(في السنة الثانية ذهبت وراءه      " 
 من جنوده وأخذت    ١٧٥٠٠) ونقلت(انتزعت  . Anzûطاروا ضدهم مثل طير اَنزو      

لنفسي اَخُن سوية مع جنوده وألهته وعرباته وخيوله وجلبتهم إلـى مـدينتي آشـور     
وقد جاء ذكر اَخُن في موضع ثاٍن من كتابات شُلمان          ". واعتبرتهم مثل سكان بالدي   

  : اشريد الثالث عندما قال بخصوصه ما يأتي–
ina 4 BALA.MEŠ-ia  ina ITI.GU4  UD  13.KÁM  TA  URU  ni-nu-
a  at-tu-muš ÍD.A.RAD  ina  mi-li-ša  e-te-bir  EGIR  ma-hu-ni  
DUMU  a-di-ni  ar-ti-di KUR  ši-tam-rat  KUR  ú-ba-an KUR-e  
ša a-hat  ÍD.A.RAD ša  ki-ma  DUNGU  TA  AN-e  šu-qa-lu-lat  
a-na  dan-nu-ti-šú  iš-kun  KUR ú-ba-na-at  KUR-e  a-si-bi  ak-
ta-šad ma-hu-ni  a-di  DINGIR.MEŠ-ni-šú  GIŠ.GIGIR.MEŠ-šú  
ANŠE.KUR.RA.MEŠ-šú20  LIM  2  LIM  ÉRIN.MEŠ-šú  a-su-ha-
šu  a-na  URU-ia  aš-šur  ub-la )٣٨(  

في السنة الرابعة من حكمي في اليوم الثالث عشر من شهر أيار تحركت من مدينة                "
الذي حصن  . اِدِن- الفرات أثناء فيضانه لمالحقة اَخُن رجل بيت       نينوى وعبرت نهر  

، قمم الجبال عند ساحل نهر الفرات وهي متدلية من          Šitamratنفسه بجبل شيتَمرت    
السماء مثل الغيم، حاصرت واستوليت على قمم الجبال وانتزعت اَخُن سـوية مـع              

ففـي  ". دينتي آشـور     من جنوده وجلبتهم إلى م     ٢٢٠٠٠آلهته وعرباته وخيوله و     
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النصين إشارة واضحة إلى االدعاء لو أمعنا النظر في مضمونهما، إذ كيف يعقل ان              
اشريد الثالث بعد عامين فقط من تاريخ الحملة األولـى بحملـة            -يقوم الملك شُلمان  

عسكرية أخرى ضد اَخُن بعد ان ألقى القبض عليه وعلى عدد كبيـر مـن قواتـه                 
أثناء حملته السابقة عليه على حد قوله إال إذا كـان ذلـك             وجلبهم إلى مدينة آشور     

  ادعاء واضحاً منه في حسم نتائج الحملة السابقة لصالحه؟
ومن األمثلة األخرى على االدعاء في قهر األعداء وإخضاعهم ما جاء فـي             

  :ريب عندما قال ما يأتي-اخي-إحدى كتابات الملك سين
i-na  ta-ia-ar-ti-ia  šá  KUR  ma-da-ai  ru-qu-te  šá  i-na  
LUGAL.MEŠ  AD.MEŠ-ia  ma-am-man  la  iš-mu-ú  zi-kir )٣٩ (   

 "        في طريق عودتي اسـتلمت إتـاوة ثقيلـة مـن بـالد مـديMedia)   ـدِاياَم
Amadaiia (          فهـذا قـول    ". التي لم يسمع باسمها من قبل أي ملك من ملوك أبائي

خرى بدليل ان هذه البالد ورد ذكرهـا منـذ   غير صحيح وال تثبته األدلة النصية األ      
  اشريد الثالث إذ أشار إليها في إحدى حولياته كإحدى البلدان التي           -عهد الملك شلمان

  :خضعت للنفوذ اآلشوري على ما يبدو إذ يقول ما يأتي
TA  KUR  pár-su-a  at-tu-muš  a-na  KUR  me-es-si  KUR  a-ma-
da-a-a  KUR  a-ra-zi-áš  KUR  har-ha-ar  at-ta-rad )٤٠ (   

 Media ومـديMesu     ونزلت إلى بلدان ميسParsu      ـَرسو  پتحركت من بالد    " 
  ".Harhar  وخَرخار Araziašواَرزيش 

  : االدعاء بالقيام بأعمال أو أفعال لم تنفذ-٣
نقف على هذا النوع من االدعاء من خالل ما جاء في إحدى كتابـات الملـك      

  : الثاني الذي يمدح في متنها مجده وسلطانه قائالً العبارة اآلتيةِلپاَ-ناصر-آشور
  



  
)١٤٧(

– 

MAN  da-nu  MAN  KUR  aš-šur  A  TUKUL.MAŠ  ŠID  aš-šur  
šá  kúl-lat  za-i-ri-šú  i-ni-ru  ina  ga-ši-ši  ú-re-tu-ú  pa-gar  ge-
ri-šu )٤١ (   

نائب آشور الذي قهـر     ) لثانيا(ننورتا  -الملك القوي، ملك بالد آشور، ابن توكلتي      " 
فاالدعاء في هذا النص يمكن تلمـسه      " كل أعدائه وعلق جثث أعدائه على الخوازيق      

ننورتا الثاني علق جثث أعدائه على الخوازيق، فهو قـول ال           -في كالمه ان توكلتي   
ننورتا الثـاني  -تؤيده اإلثباتات النصية بدليل أننا لم نتلمس في حوليات الملك توكلتي          

ير إلى قيامه بتعليق جثث أعدائه على الخوازيق، على النقيض مـن الملـوك              ما يش 
الالحقين الذين مارسوا تلك األساليب في معاقبة أعدائهم وتباهوا بفعـل ذلـك فـي               

  .كتاباتهم ومنحوتاتهم بشكل واضح وصريح
   الخاتمة

وبناء على ما تم عرضه وتحليله من أدلة نصية خاصة بهـذا الـشأن، فإننـا       
 تلـك   اا القول وبما ال يقبل الشك في ذلك ان الحوليات الملكة اآلشورية والسيم            يمكنن

التي تطرقت بإسهاب إلى حمالت الجيـوش اآلشـورية ونتائجهـا ومـا عكـستها               
المنحوتات اآلشورية من مشاهد تلك الحمالت من قتل وتعذيب في صفوف األعـداء     

لتبـاهي والتفـاخر بـالقوة    لم تكن في اغلب األحيان إال ألغراض دعائية من اجل ا        
والشدة وإثارة روح الفزع والرهبة في نفوس األعداء واألقوام األخرى المجاورة لذا            
جاءتنا مليئة باإلطناب الذي ليس له حدود وبالتعظيم الالمتناهي لشخـصية الملـك             

  .اآلشوري وبالمبالغة واالدعاء الواضحين في مضموناتها
  الهوامـش

األحمد،  ؛   .٥٣٥، ص ١٩٧٣، بغداد،   ١خ الحضارات القديمة، ج   باقر، طه، مقدمة في تاري     - ١
، ١٩٦٩، ٢٥سامي سعيد، كتابة التاريخ عند اآلشوريين في العصر السرجوني، سـومر، م           

 ٦١٢-٩١١ ؛ شيت، أزهار هاشم، الدعاية واإلعالم في العصر اآلشوري الحـديث   ٤٦ص
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لـي ياسـين احمـد،    م، أطروحة دكتوراه غير منشورة، بإشراف األسـتاذ الـدكتور ع   .ق
 .٧١-٦٢، ص٢٠٠٠الموصل، 

، ١٩٨٨ بغـداد،  ١عامر، الجيش والسالح في العصر اآلشوري، الجيش والسالح، ج        سليمان، - ٢
 .٢٣٩ص 

عن ذلك الجدول ينظر، اوينهايم، ليو، بالد ما بين النهرين، ترجمة سـعدي فيـضي عبـد        - ٣
 .٤٦٢-٤٥٧، ص١٩٨١الرزاق، بغداد، 
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the published research.
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