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 لىاعذ انُشش يف اجملهت
 

 ضًٍ االخخصبصبث انخً حعىن  بهب اجملهت انبحث اٌ ٌكىٌ ٌشرتط 

  ٌشرتط عهى انببحث االنخضاو ببدلىضىعٍت و ادلُهج انعهًً يف انبحث و

انخحهٍم و اٌ ٌهخضو بششوط انبحث انعهًً يٍ حٍث انخبىٌب و اعخعًبل 

شٌمت يُهجٍت و احذة و يف اذلىايش و االشبسة اىل ادلصبدس و ادلشاجع وفك ط

 آخش انبحث

  ٌشرتط عهى انببحث يشاعبة اجلىاَب انشكهٍت و االهخًبو بغاليت نغت

 انبحث يٍ االخطبء انهغىٌت و ادلطبعٍت

  مذو انبحث اىل اجملهت ببنغت انعشبٍت او االَكهٍضٌت بُغخخني عهى وسق
ً
ٌA4 

 ٌضٌذ عذد كهًبحه  ٌشفك يف بذاٌت انبحث يهخصًب ببنهغت االَكهٍضٌت عهى اٌ ال

 كهًت  751عهى 

 ٌشرتط  انبحث اٌ ال ٌكىٌ لذ َشش او لبم نهُشش يف اي دوسٌت عهًٍت

 انعشاق او خبسجه

داخم

 

  ٍصفحت  15ٌشرتط عهى انببحث اٌ ال حخجبوص عذد صفحبث حبثه ع 

 ٌشرتط يف انبحث اٌ حكىٌ ادلشبهذ و االشكبل انفٍُت ادلشفمت فٍه عبنٍت اجلىدة 

 ث ادلمذيت اىل اجملهت ال حشد او حغرتجع عىاء َششث او مل حُششاصىل انبح 

  حعخًذ اجملهت يبذأ انخًىٌم انزاحً وحتذد اجىس انُشش يف ضىء االععبس

 انغبئذة
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 ٔص أوذي لذٌُ غٍر ِٕشىر ٌحبوُ خذٌذ ِٓ ِذٌٕخ أوِب اٌّعّبري َ . ِحّىد حبِذ احّذ 621-629



 



 َ. احّذ ٍِسر فبضً 621-949
دالٌخ األفعبي فً ِضبٍِٓ اٌصٍغ اٌتبرٌخٍخ ِٓ اٌعصر اٌجبثًٍ 

 اٌمذٌُ

 غسبْ ِرداْ حدً إٌدبّريَ.  941-991
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اٌذوزٛس ػبدي  ثبسزشٙبدخ االصبس ثغبِؼخ اٌّٛصً ، فغؼذ االسشح اٌزؼ١ّ١ٍخ فٟ و١ٍ             

ػبسف اصٕبء ػ١ٍّبد رحش٠ش ِذ٠ٕخ اٌّٛصً ِٓ داػش . ٚلصخ اسزشٙبدٖ رض١ش ػٕذ اٌّشء االسٝ 

صبسٚخب سمظ ػٍٝ ث١ذ لش٠ت ِٓ ِسىُٕٙ ثحٟ اٌحذثبء ثأ٠سش  ٚاٌحضْ ٚاالٌُ ، ٍِٚخصٙب اْ

فأٔسً  6106اٌّٛصً ، فٟ اٌسبػخ اٌخبِسخ ِٓ فغش اٌضبٌش ٚاٌؼشش٠ٓ ِٓ شٙش رشش٠ٓ اٌضبٟٔ 

ٌٚٚذ٠ٓ ، ٚلجً اْ ٠صً ِٓ صٚعخ  اٌّىٛٔخػبدي ِٓ فشاشٗ ، دْٚ اْ ٠ؼشف ثٗ احذ ِٓ ػبئٍزٗ 

بْ ، ٚشجذ إٌبس فٟ رٌه اٌج١ذ ، صُ سمظ اٌضبٌش، ِىبْ سمٛط اٌصبسٚخ ، سمظ اٌضبٟٔ ثٕفس اٌّى

فأصبثذ شظ١خ ِٕٗ فٟ سبلٗ ٚلغؼذ ٚس٠ذٖ ، ٚفمذ ٚػ١ٗ فٟ اٌحبي ، فحبٌٚذ صٚعزٗ اٌغج١جخ 

 اسؼبفٗ ِٚبٟ٘ اال دلبئك ٚفبسق اٌح١بح . ٚدفٓ ػصش رٌه ا١ٌَٛ فٟ ِمجشح ػبئٍزٗ فٟ اٌّٛصً . 

رس١ً ػ١ٍٗ اٌؼ١ْٛ ، ٚرزصبػذ أفبط لصخ اسزشٙبد ػبدي ف١ٙب ِشٙذ ِأسبٚٞ ِحضْ      

اٌشغْٛ ، ٠ٚصبة وً ِٓ شب٘ذ اٌحذس أٚ سّؼٗ ِٓ اٌز٠ٓ ٠ؼشفٛٔٗ ، ثأٌُ اٌّص١جخ اٌزٟ رفغشد 

 ٌٙب اٌمٍٛة . 

، ٚاٌزٟ ٔشأ  0974وبْٔٛ اٌضبٟٔ  4ٚاٌذوزٛس ػبدي ػبسف ِٓ ِٛا١ٌذ ِذ٠ٕخ اٌّٛصً فٟ      

فٟ لسُ االصبس ثى١ٍخ  اٌجىبٌٛس٠ٛطػٍٝ شٙبدح زٙب ، ٚحصٌٛٗ ف١ٙب ، ٚرؼٍُ فٟ ِذاسسٙب ، ٚعبِؼ

. ٌٚغّٛحٗ اٌؼٍّٟ شذ سحبٌٗ اٌٝ ِذ٠ٕخ ثغذاد ١ٌذسط االصبس االسال١ِخ ثغبِؼزٙب . ٚثؼذ  ا٢داة

ػٓ سسبٌزٗ اٌّٛسِٛخ  6116سٕز١ٓ ، اوًّ ػبدي دساسزٗ ٚحصً ػٍٝ شٙبدح اٌّبعسز١ش ػبَ 

 ّٛصً (( . )) اٌٛاعٙبد اٌف١ٕخ ٚاٌؼّبس٠خ ٌٍذٚس اٌزشاص١خ فٟ اٌ



 ب
 

 فٟ لسُ األصبس . اإلسال١ِخٚأٌزحك ثغبِؼزٙب ٌزذس٠س ِبدح األصبس ػبد ػبدي اٌٝ اٌّٛصً ،      

اال أْ عّٛحٗ ٌُ ٠زٛلف . ِٚب أْ فزحذ دساسخ اٌذوزٛساٖ فٟ اٌغبِؼخ رارٙب , رمذَ ػبدي ٚلجً 

 ١خ . , ٠َٛ أصجحذ ٌألصبس و١ٍخ , ٟٚ٘ أٚي و١ٍخ فٟ اٌغبِؼبد اٌؼشال 6119فٟ اٌؼبَ 

اٌزٟ وبْ ِٕٙغٙب ِىشسب ٌذساسخ ( اإلسالِٟوٕذ ٠ِٛٙب أدسط ِبدح )ػّبسح ششق اٌؼبٌُ       

رجمٝ  , ِٚب اإلسال١ِخثؼذ أْ شٍّزٙب اٌفزٛحبد , مبع اف١خ ٌٍجٍذاْ اٌٛالؼخ فٟ رٍه األصاٌج١ئخ اٌغغش

 ف١ٙب ِٓ ػّبساد ِضً اٌّسبعذ ٚاٌّشب٘ذ ٚغ١ش٘ب ِٓ اٌّجبٟٔ .

فٟ إٌٙذ ثشغف وج١ش , ٌّٚسذ أْ ٌذ٠ٗ سغجخ ػب١ٌخ  اإلسال١ِخوبْ ػبدي ٠ذسط اٌؼّبسح        

اْ ٠خزص فٟ س٠بصرٙب , الس١ّب ٚأْ ٘زا اٌّٛضٛع , ٌُ ٠ىٓ ف١ٗ ِخزصب فٟ ألسبَ األصبس 

 ثغبِؼبد اٌؼشاق .

ػٍٝ  اٌسٕخ اٌزحض١ش٠خ ثزفٛق , ٔسجزٗ و١ٍخ األصبس ألوْٛ ِششفبٚثؼذ أْ أعزبص ػبدي        

أعشٚحزٗ اٌّٛسِٛخ )) خصبئص ػّبسح اٌّسبعذ فٟ إٌٙذ خالي اٌؼصش اٌّغٌٟٛ حزٝ ٔٙب٠خ 

 َ (( . 0658-0566\٘غش٠خ 0169-936ػصش شبٖ ع١ٙبْ 

رحٛي رسغ١ً ػبدي اٌٝ األسزبر اٌذوزٛس أحّذ لبسُ اٌغّؼخ , ١ٌزٌٛٝ األششف ػٍٝ        

 ِزٛاصال ِؼٟ . أعشٚحزٗ , ح١ّٕب أصجح ظشفٗ ِٕبسجب ,اال أْ ػبدي ثمٟ

اٌّصٍحخ اٌؼ١ٍّخ أْ ٠سبفش ػبدي اٌٝ إٌٙذ ٚػٍٝ ٔفمزٗ اٌخبصخ , ١ٌجحش فٟ  الزضذ      

اٌّسبعذ ٚربس٠خٙب ٚػّبسرٙب ِٚٛاد اٌجٕبء . ٚأِضٝ ٕ٘بن أشٙشا حزٝ أٔغض اٌّٙبَ اٌّغٍٛثخ 

د اٌزٟ . ٚعٍت ػ١ٕبد ِٓ اٌّٛابئظ اٌزٟ رٛصً ا١ٌٙب ٚػبد ػبدي اٌٝ اٌّٛصً , ِٚؼٗ إٌز. ِٕٗ

وبٔذ ِسزخذِخ فٟ أث١ٕخ اٌّسبعذ اٌزٟ وبْ ػبدي ٠جحش ػٕٙب , وّب عٍت ِؼٗ اٌّصبدس ٚاٌىزت 

 ٚاٌجحٛس غ١ش اٌّزٛفشح فٟ ِىزجبرٕب .

أٔغض ػبدي أعشٚحزٗ , ٚلذِٙب اٌٝ اٌى١ٍخ , ٚشىٍذ ٌغٕخ ػ١ٍّخ ٌّٕبلشزٙب , ٚوٕذ سئ١سب        

ٌؼ١ٍّخ اٌّض١ٕخ اٌزٟ ثزٌٙب اٌجبحش , ٚاٌزفشد ِّٚب ٠غت روشٖ , أْ اٌٍغٕخ أشبدد ثبٌغٙٛد ا ٌٙب.

ثذسعخ اِز١بص , وّب اٚصذ أ٠ضب عجغ  اٌذوزٛساٖفٟ ٘زا اٌزخصص. ٚأٚصذ ِٕحٗ شٙبدح 

 األعشٚحخ ػٍٝ ٔفمخ اٌغبِؼخ ألصبٌخ ِؼٍِٛبرٙب .

ِإ٘ال ٌزٍه اٌذسعخ اٌشف١ؼخ . ِٚٓ اٌغبٔت األخش ػشفزٗ ػٓ  ػبدي ٘ىزا وبْ اٌّشحَٛ      

اْ ٠زوش  ال ٠حت, ٚأٔٗ  ٚاإل٠ضبس ٚاالسزمبِخش اٌزّسه ثبٌم١ُ , ٚثبألِبٔخ , ٚإٌضا٘خ لشة, فٙٛ وض١

, ح١ٍّب , س١ٍُ اٌمٍت ,  ال رفبسلٗأِبِٗ أحذ ثسٛء , ٚأٔٗ رٞ سىْٛ , ٚل١ًٍ اٌىالَ , ٚاثزسبِزٗ 

 فس١ح اٌصذس , وض١ش اٌزٛوً ػٍٝ اهلل فٟ وً شإٚٔٗ .

اٌىش٠ّخ , ٚثغبٔجٙب ِىبٔزٗ اٌؼ١ٍّخ , ٚفٛلٙب سمظ ش١ٙذا ٚث١ٕزٗ  صبيخسعً عّغ ٘زٖ اٌ       

ػٕذ سثٗ اٌىش٠ُ اٌشح١ُ , أْ ٠ىْٛ ِٓ ثذِٗ إٌمٟ , فغضاؤٖ ع١شأٗ , فأِزضط ِذاد لٍّٗ  ئغبصخ

 أً٘ اٌفشدٚط األػٍٝ ثأرٔٗ رؼبٌٝ .



 ج
 

سزجمٝ روشٜ اٌش١ٙذ اٌذوزٛس ػبدي ػبسف ٚس١شرٗ خبٌذح فٟ ٚعذاْ وً ِٓ ػشفٗ         

صاٍِٗ . ٚأْ فمذٖ ثٙزٖ اٌغش٠مخ اٌّأسب٠ٚخ خسبسح فبدحخ ألسشرٗ ٚعبِؼزٗ ِٚذ٠ٕزٗ ٚػشالٗ , ٚاْ ٚ

 ِأصشٖ األخالل١خ , سزجمٝ ِؼ١ٕب ٌألع١بي اٌمبدِخ . 

سحُ اهلل ػبدي أثب ٠ٛسف ٚػجذ اٌشحّٓ ٚأسىٕٗ فس١ح عٕبرٗ , ٚاٌُٙ ػبئٍزٗ ٚر٠ٚٗ ٚصِالءٖ      

 اٌصجش ٚاٌسٍٛاْ . 

 ١ٌٗ ساعؼْٛئٔب هلل ٚئٔب ا

 عبثش خ١ًٍ ئثشا١ُ٘ أ.د.

 األسزبر اٌّزّشط

 عبِؼخ اٌّٛصً -فٟ و١ٍخ األصبس
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 توطئة                                                             
 

 د. علي يبسين الجبوريأ.                                                                     

 رئيس هيئة التحرير                                          
 

ٗاىضقبفٞخ صالس طْ٘اد ػجبف شيذ اىحٞبح اىؼيَٞخ  رطو ٍجيخ آصبر اىزافذِٝ ثؼذدٕب اىضبىش ثؼذ اّقطبع داً

 .قجو ٗاصْبء رحزٝزٕب جبٍؼخ اىَ٘صواىذٍبر اىذٛ حو ثَذْٝخ ٗ ٚٗاالجزَبػٞخ ٗاالقزصبدٝخ إضبفخ اى

 ٖبٗث٘اثبر ّْٞ٘ٙ  فقذ دٍزد مبفخ اىَ٘اقغ االصزٝخ اىشبخصخ اىقذَٝخ ٍْٖب ٍضو ميخ٘/ َّزٗد ٗط٘ر 

غٞز  اٍب االصبر .اىحضزٗمذىل ٍحز٘ٝبد اىَزحف اىحضبرٛ ٗخبصخ رَبصٞو ٍي٘ك ٗطذّخ ٗمزجخ ٍَينخ 

ثشنو ٍْظٌ فٞٔ  حفزدٗاالّفبق اىزٜ  ثبىجبٍغ أٗالٜ ّٝ٘ض ٗحجٌ اىذٍبر اىذٛ حو جزو اىْثَضو فززاىشبخصخ 

اىذٛ ىٌ رَزذ اىٞٔ ٍؼبٗه  طزقخ قصز اىَيل االش٘رٛ اطزحذٍُِٗ اجو  ثزذٍٞزٓ ٍٗذرٗص قجو اىشزٗع

ٌ اىَذْٝخ اإلطالٍٞخ ٍِ ج٘اٍغ ٗمْبئض ٍؼبى فضال ػِ اىقزُ اىزبطغ ػشز،اىجؼضبد االجْجخ فٜ ٍْزصف 

  اىحذثبء. رٔػيٚ رأطٖب اىجبٍغ اىْ٘رٛ ثَْبر ٝقفدْٝٞخ ٗادٝزح ٍٗشاراد 

اىصؼبة فقذ اررأد ٕٞئخ رحزٝز اىَجيخ اطزئْبف صذٗرٕب ٗدػ٘ح مو اىَؤطظبد  ػيٚ اىزغٌ ٍِٗ

ٗرٝبدح أٍال فٜ اثزاس دٗر  اىزافذِٝ ىيَظبَٕخاىؼيَٞخ اىزٜ رؼْٚ ثزبرٝخ ٗاصبر ٗحضبرح ثالد االمبدَٝٞخ ٗ

ط٘آءا جذٝذ ٍِ امزشبف آصبرٛ ٗرٖذف اىَجيخ ىْشز مو ٍب ٕ٘  .اىزٜ طبَٕذ فٜ ثْبء ٕذٓ اىحضبرح االق٘اً

مبىفخبر ٗاىَْح٘ربد ٗاالخزبً اىخ... اٗ اىْص٘ص اىَظَبرٝخ اىخبصخ ثبىحٞبح اىظٞبطٞخ ٗاالقزصبدٝخ  ٍبدٝب مبُ

إضبفخ اىٚ اىذراطبد اىيغ٘ٝخ ٍغ ٍزاػبد اىؼص٘ر ثالد اىزافذِٝ اىقذاٍٚ  ُٗاالجزَبػٞخ ىظنبٗاىذْٝٞخ ٗاىضقبفٞخ 

ٗاىؼزة ٗاىجبّت ٍِ اىَٖزَِٞ ثبىززاس اإلّظبّٜ مَب رشجغ اىَجيخ اىجبحضِٞ اىؼزاقِٞٞ  اإلطالٍٞخ أٝضب.

  ىيَظبَٕخ فٜ رفذ اىَجيخ ثَب ىذٌٖٝ ٍِ أثحبس ػَيٞخ.

 ٍٗنبّزٖب فٜاىزافذِٝ دٗرٕب  ٍجيخ آصبراُ رأخذ ثئصذارٕب طْ٘ٝب ٗرأٍو  ٕٞئخ اىزحزٝز طزظزَز

 اىَحيٞخ ٗاىؼزثٞخ ٗاىؼبىَٞخ. اىؼيَٞخ اىَنزجبد االمبدَٝٞخ اىٚ جبّت اىَجالد 

 

  

 

 

 ومن هللا التوفيق                                                                 



 



 أ.م عثمان غانم محمد                     ق.م  (ٕٔٙ-ٜٔٔأسموب الخطاب في رسائل من العصر اآلشوري الحديث )

115 
 

 ق.م (296-199) اآلشوري الحديث من العصر رسائلفي  الخطاب بأسمو 

 عثمان غانم محمدأ.م                                                            
جامعة الموصل  كمية اآلثار -

  
Abstract 

The Style of the  Discourse in Neo-Assyrian Letters   (911-612) B.C 

 

Othman Ghanim Mohammad
 

College of Archaeology 

University of Mosul 

 

            The ancient Iraqis created the cuneiform writing five thousand years ago. 

The excavations provided us with hundreds of thousands of cuneiform texts. In 

fact, the use of cuneiform lasted for three thousand years. These texts gave us 

good knowledge in the fields of history, culture and other fields. As for the 

ancient Iraqi literature. It has been tackled by many translations and studies .Their 

essential sources are the literary genres such as the epics, legends, incantations 

and others. It must be mentioned that the literary studies are less than other 

studies in spite of the large quantity of various cuneiform texts including the 

letters which are the main topic of our study. 

           The present research concentrates on the study of some of discourse style 

in letter writing in the Neo-Assyrian period. As it is known that these letters were 

written in Akkadian with its two dialects namely Neo-Assyrian and Neo-

Babylonian. These are official letters which represent the official discourse 
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characterized by its declarative features which were highly different from the 

ordinary discourse. The literary discourse cannot be ignored and it must be 

studied and well analyzed. 

        This reflected the reality of the history of Ancient Iraq which lasted nearly 

three centuries (911-612 B.C.).This is the New –Assyrian period. In this research, 

the letters are classified according to their subject matter such as complaining, 

sarcasm, praise, satire, threatening, proverb and wisdom. 

      This research is concerned with the rhetorical study through which the verbs 

can be pointed out linguistically taking into consideration the phonetic aspects. It 

can also go through psycholinguistics. This can be achieved by examining all the 

mental activities expressed by these verbs. This is called psycholinguistics which is 

a branch of psychology that enable us to make a comparison between the cultural 

heritage of the ancient Iraqis and the present time.  

 

 لمقدمةا

التنقيبات اآلثارية  وقد أمدتنامن خمسة آالف عام ،  أكثرالقدماء الكتابة المسمارية قبل  ابتكر العراقيون    
ثالثة  من الذي دام استخدامو في التدوين بما يقارب النصوص المدونة بالخط المسماري ،بمئات األلوف من 

. وغيرىما و الحضارية السياسّية واحيىذه النصوص بمعمومات غزيرة من الن فأثرتنا ، يزيد آالف عام أو
 أدب فقد صدرت العديد من التراجم والدراسات تناولتاألدب الذي نحن بصدد دراستو ، وفيما يخص جانب 
 ، تراتيلو صموات ، و  طير ،أساو مالحم ، من ،  أدبيعمى نصوص ذات طابع اغمبيا  العراق القديم , اعتمد

مع الكم اليائل من النصوص  قميمة مقارنةالبالغّية البحوث األدبية  تعدّ لك وعمى الرغم من ذ وغيرىا.
 ومنيا الرسائل التي اعتمد عمييا البحث. , المسمارية المنوعة األخرى
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وكما ىو ي رسائل من العصر اآلشوري الحديث ، ف ب الخطاببعٌض من أساليدراسة يدف البحث لي     
وىي رسائل شورية الحديثة والبابمية الحديثة ، بميجتييا اآلدونت بالمغة األكدية  الرسائل  ىذه فإنمعروف 

ال  أدبيةالذي يختمف عن الخطاب المعتاد بكونو ذا صيغة  اإلخباريرسمية تمثل خطابا رسميا تميز بطابعو 
 دون دراسة وتحميل. من يمكن التغافل عنيا وتركيا

 - ٜٔٔثالثة قرون )  من بما يقار امتد  في تاريخ العراق القديم ، ألحداث وقعت واقعاً  وىي تعكس       
اتيا من عو ضوصنِّفت الرسائل في ىذا البحث وفق مو  العصر اآلشوري الحديث . وىي حقبة ق.م ( ،  ٕٔٙ

  . مدح ، ىجو ،  انتقاد ،   َمَثل وحكمة  يد ،عو  ، تيكُّمشكوى ، 

تناول أفعال المغة من الِوجية المسانية عبر فحص ، يمكن عن طريقيا  بالغيةفيذا بحث ييتم بدراسة    
المسانيَّة ، وذلك عبر فحص العمميات الذىنيَّة التي تقوم -شكل الممفوظ ، ويمكن أيضًا تناول الِوجية النفسيَّة

، يمكن  (ٔ)فروع عمم النفسساني ، وىو فرع من عمييا أفعال المغة وُتعبِّر عنيا ، وىذا ما ُيسمَّى عمم النفس الم
 ر .معراقيين القدماء مع الوقت الحاضأن يترتب عميو مقارنة بين الموروث الحضاري ل

 

 تمييد

، تأثير في الثاني بشكل من األشكالالخطاب ىو قول يفترض متكمَّمًا وُمخاطبًا ، ويتضمن رغبة األول بال     
الذي ) من رسائل ومذّكرات وغيرىا ( وىذا يشمل الخطاب الشفيي بكل أنواعو ، ويشمل الخطاب الخطي 

، أي أّنو خطاب يتوّجو من شخص إلى آخر ُمعبِّرًا عن نفسو بصيغة يستعير وسائل الخطاب الشفيي وغايتو 
كممات المالئمة في المواضع أّما األسموب فيو طريقة وضع األفكار في كممات ، أو وضع ال . (ٕ) المتكمم

   .  (ٖ)المالئمة 

مادة البحث اعتمدت عمى الرسائل: وىي إشارات أو عالمات قابمة لمنقل يبعث  نَّ فأ ًا ،وكما نوىنا آنف      
،  استفياميتولد من نقل الرسالة إعطاء معمومات أو أوامر الُمرَسل إليو بواسطة وسيمة نقل ، بيا الُمرِسل إلى 

ويمكن توضيح  تشير إلى حدث معين ،فيي بذلك  ىي لب الرسالة ، وكل رسالة تتطمب سياقًا ووضعًا ،
 مصطمحات الرسالة كاآلتي:

 السرد .  الرسالة : -ٔ

 شكل الرسالة : مبناىا أي الحروف والكممات و قواعد تركيبيا . -ٕ
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 أي المعمومات .الرسالة : ما يفيمو القارئ منيا ، مضمون  -ٖ

نة بيا  -ٗ  .(ٗ)شفرة الرسالة : المغة الُمدوَّ

ويمكن  وجدنا أن الرسالة تمّثل حدثًا معيَّنًا ، ، يا في البحثعمي داعتمتم االمن خالل الرسائل التي      
األكثر شيوعًا في دراستو ىو تعريف  الحدث بأنَّو كل ما يؤدي إلى تغيير أمر أو خمق حركة ، ولعل النظام 

، وموضوع الرغبة ، والُمرِسل ،   عمى ستة عوامل أو وظائف يمكن ترجمتيا : بالذات ذلك الذي يقوم
والُمرَسل إليو والمساعد والُمعاكس . يبدأ الحدث عندما تنشأ رغبة أو حاجة أو خوف)موضوع الرغبة( فتسعى 

)الُمرِسل( وىادفة إلى إرضاء قوَّة ( ، متأثرة بقوة ُمحرِّكة أو ُمحرِّضة الذاتإحدى القوى بتحقيق تمك الرغبة )
ُأخرى )ألُمرَسل إليو( فتصطدم بقوَّة ُمعارضة )الُمعاكس( تالقي قوَّة ُمساعدة )الُمساعد( ، وىذه العوامل الستة 
ال تتمثل دائمًا بالشخصيات فقد تكون أفكارًا أو معتقدات أو قوى طبيعيَّة ، ويمكن أن تقوم شخصيَّة واحدة 

 .(٘)ربوظيفتين أو أكث

مدلول ويرتبط الدال بال،  )أي الرسالة ( دال وىو الجانب الُمدرك لمعالمةمن ناحية ال وقد تناولنا الحدث     
نب فالمدلول ىو الجاىما أن ُيوجد خارج عالقتو باآلخر ، وال يمكن أِلحد فيناك صورة محسوسة بينيما ،

 . (ٙ)الرسالة  لمعالمة  ألمفيومي

 : تناوليا البحث بينا أن الرسالة مبنيَّة عمىفي جميع المحاور التي      

والذي تمثَّل بعبارة يمكننا القول أنَّيا الرئيسة في النص أي  ، وىو يمثل حدثًا معيَّنًا وىو لب الرسالةدال  
م ، يأتي بصيغة المتكم : وىو خطاب منقول حرفيَّاً بِخطاٍب مباشرٍ  في الغالب تمثُّمت ىذه الِعبارةالرسالة ، و 

المباشر  ُيفتتح الخطاب عادًة ما في الرسائل المكتوبة بالميجة اآلشوريَّة الحديثةف غالبًا بعد ِفعل القول ،
أو  muk أو   nukحمل المعنى ذاتو وىي وىناك مفردة أخرى ت ، :بمعنى اآلتي   ma-aأو  maبالمفردة ) 

�  حتى بإحدى عالمتي الترقيم اآلشوريتين  أما   (ٚ) (في إحدى معانييا  والتي تعادل النقطتين : ( �,(
  (ٛ)(بمعنى اآلتي :  umma)  في الرسائل المدونة بالميجة البابمية الحديثة فيفتتح الكالم المباشر بالمفردة 

شخصيَّة المرِسل ِلُتعبِّر بصوتيا وليجتيا وألفاظيا ، مما ُيعطي النص حيويَّة  إذ يمثل الخطاب المباشر    
  (ٜ)لميا اوقوَّة تعبير ، فتصبح ضمائر المتكمم والخطاب وعالمات المكان والزمان تابعًا لع

 عمىاعتمادا ىذا المفيوم )المدلول( تفسير  آخذين بالحسبان وىو ما ُيفيم من الدال ، المدلولومن ثم   
عطاء خمفيَّة عن النص من الخارج . تفاصيل الرسالة  ، وا 



 أ.م عثمان غانم محمد                     ق.م  (ٕٔٙ-ٜٔٔأسموب الخطاب في رسائل من العصر اآلشوري الحديث )

111 
 

وكما ىو  , البحث التي تنوليا محاورالمن شكوى وتيكم ووعيد وحسب عناوين  النص )الرسالة( داللة وأخيرًا 
  اآلتي :في المثال موضَّح 

 ؟ لماذا الممك يمسك خاِصَرتو الدال :

سير الرسالة ) الُمرِسل والُمرَسل إليو ، والزمن ، والمكان ، تفاصيل الرسالة لكي توضح معنى تف المدلول :
 ( ، وذلك بقدر ما يسعفنا النص من معمومات الدال 

  . شكوىالداللة : 

وىذا أسموبٌ  في الخطاب لطيف المأخذ ، نرى فيو معاٍن ُأخفي وجييا ، فمم ُيَصرَّح بذكرىا مكشوفًا        
لم تمق إلى السامع ُمصرَّحًا ، وألطف لمكانيا ، فيي وجييا ، ولكن َمدلواًل بغيرىا ، فكان ىذا أفخم لشأنيا عن 
، ولكن جاءتو من جانب التعريض والتشبيو والرمز واإلشارة ، فكان بيا من الحسن والرونق قّل نظيره ، إذ بيا

 . (ٓٔ)نرى مدح الرجل أو ذّمو دون التصريح بذلك 

   

 جماليَّة الشكوى

أو شكاة متصمة من سوء حال ل معيَّن ، ر عن األسف أو إدانة فعيتعبىي  في االصطالح ، الشكوى  
 : ومن أمثمة ذلك . (ٔٔ)المجتمع والزمان

a-na  ŠU.2 UR.KU.MEŠ muš-šu-ra-ni am-mì-ni TIN.TIR.KI  

gab-bi  ŠU.2-su-nu a-na be-lí-ia i-de-ek-ku-ú  u  be-lí sa-ki-it
 (12)

   

 وسيدي ساكت ؟ ،بابل يرفعون أيدييم إلى سيدي  أىلكل  لماذا ،بيد الكالب متروكين  ، 

ح أّنيا في رسالة  وردت ىذه الِعبارة      إيال وزيّدا( في مدينة -ي )ساكدَ عبَ إقيشا( وىو كاىن مَ -من ) بيلُيرجَّ
وشَ -بابل أرسميا إلى )نابو  تعود ىذه الرسالة إلى وفي أغمب الظن وري .اوُصر( وزير الممك اآلش-رُّ

مبيِّنًا كاتب  ،  (ٖٔ)كين -ادِّنا ( ضد الممك اآلشوري َشرُّ -ابال-) مردوك تمرد أثناء تقريبًا ، ق.م( ٓٔٚعام)
 .(ٗٔ)الرسالة أنَّ أىل بابل في حالة خوف

في استيالليا  عملحين استد المرسل تكوينيا ، يشير أسموب الرسالة إلى قصديو جمالية ،  تقصَّ       
قد خرج وكما ىو معروف طمب العمم بشيء لم يكن معمومًا من قبل . و  ) لماذا (( ٘ٔ) ُأسموب االستفيام
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اًل منيما يكون عمَّا التعجب ألنَّ بينيما مناسبة ، فيما يشتركان في أنَّ ك ثاٍن ىو إلى معنىً  ىنا االستفيام 
) بيد الكالب متروكين ، لماذا ؟ ( ، فالُمرِسل يسأل : ىل يصح أنَّيم ُيتركوا بيد الكالب ،  ، (ٙٔ)ُخفي سبُبو 

دل ي الذي) يد ( فضاًل عن لفظ ًً مأساوّيًا جعمو ُيشبِّو حالو بمن وقع بيد ) كالب ( ،  يعكس عمقا وىذا 
عموم الشعب بكل طبقاتو . و من  صيغة الجمع أي ذي تعرَّضوا لو ، ثم أنَّو استعملعمى القوَّة والبطش ال

فمعنى رفع األيدي فيو إشارة إلى الطمب بإلحاح ، ولفظة سيدي ُتشِعر بالخضوع واالنقياد ، فينا  ُأخرى جية
 . بالطاعة والوالء  شكوى ممزوجة

 

am-mì-ni  LUGAL be-lí-a-ni i-na šu-lum a-na É-[šu] i-ru-ba-am  

LÚ.AK[IN š]á LUGAL a-na pa-an UR.KU.MEŠ [an-nu-ti]  la 

il-li- ka 
(17) 

 ؟ىؤالِء الكالب  بوجو رسول الممك لم يأتِ ) لكن ( . و بسمم َيدُخُل بيتو ،  الممكلماذا سّيُدنا 

إبني( نائب الممك اآلشوري   -لوُمر( إلى )بيل  -بيل  -ليشر و أقار  -شومو -ورد في رسالة من )نابو    
 ، إدِّنا -ابال -مردوك   المتمرد اسمفي ىذه الرسالة  أيضًا  وقد ذكر ، عمى بالد بابل إريبا  -أخي  -سين 

  . (ٛٔ)معونة إذ نقمت ىذه الرسالة القمق من تركيم دون 

ُمرادًا بو  استفيامافي ىذه الشكوى  نجد وفي الحدث التاريخي ذاتو ، ،نفسو المثال السابق  سياق في      
بًا واضحًا عن حال الممك الذي االستبطاء ، أي عّده بطيئًا في  رسال العون ليم ، ونرى أيضًا تعجُّ اإلجابة وا 

 . وىم في تمك الظروف، ينعم بالسمم 

 

am-mì-ni  LUGAL qab-lí-[šú] i-rak-ka- si
   (19) 

 ؟ لماذا الممك يربط ) يمسك ( خاصرتو

َذكر في الرسالة السابقة ،  و الُمرَسل إليو ( إلى األشخاص ذاتيم ) اي الُمرِسمونفي رسالة ُأخرى تعود    
ار ىذا القول الُمرِسمون  حسبما ذكر والدموع تنزل عمى لحيتو )ذقنو(  قالو إذ ، عمى لسان )شوال ( البصَّ

الرسالة ، إاّل َأنَّ ىناك كسر  ما عرفناه من وىذا ،فيو في أرض العدو ، باحتراموىو ُيطالب أن ُيعاَمَل ، النص
   .(ٕٓ)منعنا من معرفة باقي التفاصيلفييا ، 
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التعريض ضد ، و  التعريض االستفيام الذي يخرج إلى معنى بأسموبالشكوى جاءت ىنا   يالحظ أنَّ       
، وىو أن ُتَضمِّن كالمك ، ما يصمح  اً التصريح ، وىو إبيام المقصود بما لم يوضع لو لفظ حقيقة وال مجاز 

:  بجانب المقصود أتم وأرجح ، كقول  السائل لمغني لمداللة عمى المقصود و غير المقصود ، إال إن إشعاره
( يشير إلى  ، وفي المثال أعاله ) ربط الخاصرة( ٕٔ)طمب شيء منو إلىاإلشارة  سمِّم عميك ، يريدجئتك ألُ 

دون معونة أو التفاتة من الممك الذي يقف وقفة المتفرِّج  من ،  واقُع حال قائمو وىو ُميمل في أرض العدو
  . دون ِحراك

الممَك بأنو إلى ورد في رسالة يشكي الُمرِسُل فييا  ، (خاصرتو) الممك يربط  وىناك قول مشابو ليذا القول   
  . (ٕٕ)أراضيووأنو ُحِرَم من  باحتراملم ُيعامل 

      
a-ta  be-lí  qa- la  ana-ku a-ki : UR.KU a-sa-bu a-du- al-la 

 (23) 

 ذيمي وأخدم ؟ : الكمب أىزّ  ـكَ  وأنا)أي بدون حركة( لماذا سيدي ساكن  

 فييا إّياه، مناشدًا إلى نائب الممك  رجل االستخبارات اآلشوري ، ريصو ( -ورد في رسالة من ) آشور   
 .  بإرجاعو إلى عممو الذي ُفصل منو

 ، اً ونجد فييا تشبيي ،  اإلنكار االستفيام الخارج إلى معنى أسموب أن الشكوى عّبر عنياويالحظ ىنا   
والتشبيو : بيان أنَّ شيئًا شارك غيره في صفة أو أكثر ، ويتم التشبيو بأداة ىي الكاف أو نحوىا ممفوظة أو 

   وقد شبَّو صاحب القول نفسو بالكمب ، ووجو التشبيو ىنا ىو الطاعة والخدمة .،  (ٕٗ)ممحوظة 

لمداللة  عمى  في الرسائل اآلشورية ، رمزيَّة الكمب كثيراً  استعمالورود  في ىذا الموقف إلى اإلشارةونودُّ   
 نذكر منيا :  معاٍن  عّدةِ 

  كورين آنفًا .كما ورد في المثالين المذ ، األعداء  ( الداللة عمىٔ

   األخير المثال كما في والطاعة الخدمة عمميَّة الداللة عمى (ٕ

 :األسى والجوع  عمىالداللة ( ٖ

 

   ki-i kal-bi  ina   si-in-qi  ina  bu-bu-ti  ša  NINDA.HI.A  

lu  la  a-mu-a'-at
    (25)
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 اموت . )و(من جوع الخبز ، عسى أالَّ كالكمب من األسى 

 :، كما جاء في افتتاحية إحدى الرسائل( الداللة عمى التواضع وتقميل الشأن ٗ

[kal-bi  me-e-te  a-n]a-ku  LUGAL  EN-ia  u-ba-liţ-a-ni 

[su-un-qí ù bu-]bu-ti  ul-tak-šid-an-ni 
(26)

 
 

 

 والحرمان .(  سيدي الممك أحياني  )و(  مكنني من غمب جوعي لكن، )و  أنا )كنت( كمبًا مّيتاً 

 

 الَتَيكُّم

، وىو في مصطمح عمم البيان عبارة عن إخراج الكالم  نبياإذا تساقطت جوا، البئر  يقال تيكمتِ         
والتيكُّم االستيزاء واالستخفاف ، والتيّكم الغضب الشديد ،  ، (ٕٚ)عمى ضد مقتضى الحال استيزاء بالمخاطب

والتيكُّم ىو ما كان ظاىره جدًَّا و باطنو ىزاًل ، واليزل الذي ُيراد بو الجد ، ، (ٕٛ)وىو التيدُّم من الغيظ والحمق
 .( ٜٕ)نوع من أنواع الذم أو لفظة من معناىا اليجو  عمى وال تخمو ألفاظ التيكُّم من المفظ الّدال

a-ta -a : LÚ.A-šip-ri  ša  PAP-ia  : qàl-li [ la il-li-k]a : ma-a i-lu-u 

ina  IGI -šu  e-ra-b[a]
   (30)

 

 ىل تزوره اآللية ؟ : الصغير لم يأتِ  :رسول أخي  :لماذا 

و ُيعتقد أّنيا مرسمة ُدبُّو( حاكم توشان ، -آشور  -في رسالة من ) شا      كين  -إلى الممك اآلشوري شرُّ
يًا إلى نظيره  )الثاني( ، تحتوي عمى عدَّة تقارير ، جاء في نيايتيا ىذا القول عمى لسان  حاكم  بولويا ،  ُمَوجَّ

نا لم نعرف التفاصيل لوجود نّ ات الموضوع لمممك اآلشوري ، إال أألخير ( مالبسَفسِّرًا ) احاكم توشان ، مُ 
 كسر في النص .

لقد عزى صاحب ىذا القول سبب عدم  مجيء الشخص الرسول بالعبارة االستفيامية : ىل تزوره             
نرى فيو اليزء والوعيد والذم واليجو ،  و التيكم والسخرية ، وىذا ُأسموٌب استفيامي خرج إلى معنى اآللية ؟ ،

من جانب قائمو حاكم بولويا ضد نظيره حاكم توشان الذي ُنعت باألخ الصغير، ألن كمييما حاكم تابع لمممك 
اآلشوري ، وقد نعت ىذا الحاكم نظيره بأخي الصغير فيو داللة عمى تمتعو بالقوة ، والدليل عمى ذلك أن 

 . الى الممك اآلشوريحاكم توشان  نقل ىذا القول 
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al-[k]a  ina  GÌR.2.ME-ia  al-la-ka  la-a  GIŠ.GIGIR  la   

ú-ra-a-a  la-a  LÚ-mu-kil-KUŠ.PA.MEŠ-ia
   (31)

 

 َسآتي عمى قدَمّي  َسآتي بال مركبة  )و(  ال بغالي  )و( ال سائقي .                 

و      قد جاء أنَّ مجموعة البغال المخصصة لو  كين )الثاني( ، مبيَّناً  -من ماخدي الى الممك اآلشوري شرُّ
بشأنيا حارس الممك لمذىاب بيا إلى مدينة  )شوبيرتو( ، فيو لم يعارض ذلك ، ولكن يريد َأن يعمم الممك أن 

رَجع إليو ، وأنَّو في حال طمبو الممك ، فعندىا في حال أخذىا فإنيا لن تُ  بغالو قد استيمكت ، وىو يعمم أّنو
 سيكون ىذا جوابو .

م انو سيأتي ، فالمعنى الحرفي نرى في ىذا القول داللٌة واضحٌة عمى التيكم واستيانة بالحال ، فيو يزع     
ي ف أي ضّد مقتضى الحال ، فيو ىنا ظاىره جّدًا وباطنو ىزاًل ،  وذلك بّين المعنى المقصود ، بخالف

الجواب الُمفترض لصاحبو الذي كرر كممة سآتي : عمى َقَدَمّي وبال بغال وال قائد وال مركبة ، ولكن عممية 
 المجيء مستحيمة عمى ىذا الحال .

ُيالحظ في المثال أعاله تقدم األفعال في بدايات تركيب الُجمل ، عمى النقيض من السياق العام في    
  ل بو ، فعل ( .الجممة األكدية : )فاعل ،  مفعو 

TA  ŠÀ-bi-ka la  ta-ad -bu-u-bu  ma-a  ki-i na-šu-ú 

re-ši-šu-nu il-la-kan-ni  ma-a pa-ni-ia ina É man- 

-nu a-šak-kan
   (32)

 

 ن عمّي أن أذىب . ألم تقل لنفسك اآلتي: عندما ُأريد أن أذىب لجمعيم : إلى بيت مَ 

و          ادد ( ، ألنَّو شتت الجيوش في ميام  -كي  -كين ) الثاني( يوبِّخ ) َمنُّو -الممك اآلشوري شرُّ
 قبل وصول مبعوث الممك ، ليقوم بتعدادىم . البًا إيَّاه  بجمعياصغيرة ، مط

لى بيت كيفيَّة جمع الجيوش التي تساءل عنيا الممك ) إ ويظير ىا ىنا األسموب التيكمي باالستيزاء من     
استفيامي فيو تعريض ، والغضب واضح في طريقة استفيام الممك ،  أسموبمن عميَّ ان اذىب ؟ ( وىو 

 وطمبو بعد ذلك ِمن الُمرَسل إليو جمعيم بالسرعة القصوى .
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 ُأسموب الوعيد 

 . د : فال يكوُن إاّل ِبَشرَوَعَد : كممة تدل عمى َترِجية ِبَقول . ُيقال : َوَعدَتُو أِعَدُه َوعدًا . وأمَّا الوعي    

 . (ٖٖ)يقولون : أوعدتُو ِبكذا 

TA  É-an-ni  a-pa-ra-as-ka
     (34)

 

 . ع أحشائك ()سُأقطَّ  (53)من الداخل َسُأَقطُِّعكَ 

ممك ىذا القول مشتكيًا إلى ال األخيروقد نقل  إقيشا ( ، -) بيل  القصر عمى كاتب رئيس وفيو يتوعد        
بحصص أعالف الخيول  كاتب القصرطاَلَب  إقيشا -بيل  وذلك ألّن  إدِّن ، -أخي  -اآلشوري آشور 
محظ ون،  الحماية إلى الممك اآلشوري أماًل بتوفير ياالمخافة ونقم ، وقد أظير الشخص الُمَيدَّد المخصصة لو

ًِ ستعمال زمن الفعل مع فعل الوعيد )أُ انسجام ا  ع( في المستقبل .قطَّ
 

  qí-ri-ib  ina  IGI Á.2- e -[a]
    (36) 

   ! قبل ِذراَعيَّ  ( اقتربوا) ادخموا

 ،أعاله  إدِّن ، بخصوص قول الممك -أخي  -ي آشورممك اآلشور اوُصر ( إلى ال -في رسالة من ) بيل     
شديد الوطأة ،  ويظير من خالل ىذا األمر تيديد بحالة غضب وىو في مدينة أربيال ، الذي قالو لخَدمو 

 أمرحسب  الفائقةبالسرعة  اوصر اسباب عدم وصولو -فسَّر بيل  في النص حسب ما جاء بكاءوبحالة 
من تفاصيل  هما عرفنال أمام  حظرتو ، وىذا لخدمو المعتادين الوصو  ممتمسًا عفوه وصفحو  الممك ،
  .الرسالة

a-şa-bat  ina  ŠÀ  si- bar -[ri]  e-si-ip-ka 
(37)

  

 سأضبطك وأقيدك بالسمسمة .

نَقل األخير ىذا القول  وقد ، توعدَّ حاكمًا آخراً قد ولكن من الواضح أنَّ فييا حاكمًا  رسالة بدايتيا متضررة ،   
   ن لمممك اآلشوري (بعاتا  نن الحاكما) وىذا إدِّن مستنجدًا بو ، -أخي  -آشور إلى  الممك 

 في ىذا القول تيديد شديد ُمحقق ، أو فيو تحذير يريد أن يقول لو : إنَّك قربت من الميمكة فاحذر ، إذ     

 يصف ىذا الحاكم ) الُمرِسل ( سوء حالو قائاًل :    
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 de -ek-tú   a-[a-š]i  lib-bi  i-[k]aš-šad
   (38)  

 سيصل قمبي .  أنا ، قتيٌل 

قد عّبرت بصورة جمية عن التيديد  ، المذكورة في األمثمة آنفاً  األفعال في زمن المضارع واألمر ونمحظ أنّ    
 الذي عّبرت عنو سياق ىذه الرسائل . والوعيد

 المدح

 ىو حسن اإلطراء والثناء ، وىو نقيض اليجو ، ومن أمثمة  ذلك : المدح   

   

ša  ina  AN-e  la  e-piš-u-ni  LUGAL  be-lí  ina  kaq-qi-ri   

e-tap-paš  uk-ta-li-im-a-na- ši 
(39) 

    فعمو سيدي الممك عمى األرض وأرانا : لشيء الذي لم ُيفعل في السماء ،ا

 إدِّن بخصوص -أخي  -اآلشوري آشور  الممك مرساًل إلى ذ الممك ،اوُصر معوِّ  -شومو -أدد            
 اوكن  -شومو  -البكر شمش  بنووا أبمي عمى العرش اآلشوري ، -بان  -األصغر آشور ابنوتنصيب 

 وخالف المعيود بأنَّ االبن البكر ىو الذي يتسمم والية العيد . ويضيف المرسل أنَّ ب  حاكمًا عمى بالد بابل ،
عمى يمينو والثاني عمى شمالو ،  األكبراالبن  العادة بأن يضع الممك، وحسب ما جرت عميو األجدركان 

 ولكن حكمتو جعمتو يخالف المعيود .

اآللية في السماء مجمس لقد ُشبِّيت اآللية بالبشر في المعتقدات العراقية القديمة ، وىناك مجمس      
يعتقد ألول وىمة مقول أعاله ،  فالقارئ ل (ٓٗ)( حيث تجتمع فيو اآللية لتنظم أمورىا وتقرر المصائر )اإلكيكي

دم عمى مثل ىكذا من ىذا التصرف المخالف لممألوف ، بل حتى أن اآللية لم تُقانتقد الممك مستغربًا إنَّو 
، وىو ُأسموب في الكناية  ادالممك وليس االنتق مدحعمٍل في السماء ، ولكن ىذه الرسالة فييا داللة عمى 

فظ ُأريد بو غير معناه الذي وضع لو ، والتعريض في الكالم : ىو في عمم البيان إحالة ل، فالكناية  والتعريض
 الكالم عن معناه الوصفي الحقيقي إلى معنى آخر ُمراد ، كقول الشاعر:

  وما يُك فيَّ من عيب فإني         جبان الكمب ميزول الفصيل              
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نو  فةفقد أراد القائل مدح نفسو بالِقرى والضيا ، فكنَّ عن ذلك بجبن الكمب الذي ال يير في وجو الضيوف ، وا 
  . (ٔٗ)ينحر المتالي ) تطمق عمى أوالد النوق ألنيا تتموه وتتبعيا ( وبذلك فيو يدع فصالو ىزلى

 اليجو

 . ومن أمثمة ذلك : (ٕٗ)وىو ضد المدح ، وأصمو في العربّية اليدم ، وىو يتناول الفاعل والموصوف    

3  an-nu-te  ERIM.MEŠ   šá-ak-ra-nu-tú  šú-nu  ki-ma 

i-šak-ki-ru  LÚ  GIR  AN.BAR  TA   pa-an  mi-hi-ri-šu 

  la  ú-sa-ah-(ha)-ra  
 (43)

 

 . ، ال أحد يرجع السيف عن وجو قرينوىؤالء الثالثة جنود سكيرين ، عندما ىم يسكروا 

إقيشا  إلى الممك اآلشوري ، بحق ثالثة جنود قد رفَّع الممك مناصبيم  -ورد ىذا القول في رسالة من بيل     
 . و حارس ) مرتبة ثالثة ( كصري و دائم  -إلى  : رب 

قد وصف المرسل ىؤالء الجنود بالسكِّيرين ، ووصف فعميم بأنيم مستعدين لمقتل ) ال أحد يرجع سيفو ل    
 ،  اًل في استالم تمك المناصب ، فاليدف من اليجاء الحق والتقويم( ، وعميو فإنيم ليسوا أى عن وجو صاحبو

اء عميو أن يمتزم الحذر ، إاّل أّنو البد وأن كان يتمتع بحّرية  و غايتو اإلصالح ، وعمى الرغم من أن اليجَّ
  .   (4ٗ)واسعة 

 االنتقاد

، وال بد ىنا من األخذ   (٘ٗ)َنَقَد : انتقد ، عمَّق عمى ، عاَب ، الَم . َنَقَد عمى فالن : عاَبُو عمى ما فَعمو      
و  فيو االنتقاد بالحسبان مركز المرِسل ووظيفتو ، وطبيعة السياق ال   ذي ِوجِّ

ki-i   NA4.KIŠIB  ina  li-ba-ni-ka  tak-ta-ra-ar- šu  
(46) 

 في عنقك كالختم .) أنت ( تضعو 

و  لوجود كسر في مقدمة الرسالة ، اسمو  ووظيفتو لم نعرف  شخٌص انتقد       كين )الثاني(  -الممك شرُّ
وأنو ليس جّيدًا في  ي ( ، الذي ال يمكن الوثوق بأقوالو ،نور  -ألّنو ميتم جدًا بأمر ) بيل  ،عمى اغمب الظن

 ، مدينة أرَّابخا ) كركوك حاليًا ( في مركز فإن الممك متمسك بو وقد وضعو ، ذلك ومع كلّ  العمل ، أداء
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نَّو ) الُمرِسل (قام بتعيينو في بمدةِ  ىناك بالسيف ، يعامل الناس حيث ) قرب داقوق جنوب كركوك ُلبدا   وا 
 . لم تتغيَّر أفعالوولكّن  ،حالّيًا (

صاحبو ، نوري ( وكأنَّو ختٌم مالزٌم ل -) بيل ـتمسك الممك ب تشبيوِ  نرى ُأسموب االنتقاد ىنا متمثاًل في    
كالقالدة .  في ُعُنِقو فمن المعروف ، وممَّا يتبيَّن من ىذا التشبيو ، أنَّ صاحب الختم كان يضُع ختَموُ 

 ، ) الشخص ( ألمر األوَّل ىو الُمَشبَّواآلخر في معنى ، ف أمروالتشبيو في المغة ، الداللة عمى مشاركة 
 . (ٚٗ)) معنى المالزمة (  ، وذلك المعنى ىو وجو التشبيو ) الختم ( ثاني ىو الُمَشبَّو بوواألمر ال

  الُمرِسُل الممَك ُمجددا : منتقداً  ويعاتب

ina  ŠÀ ta-ra-an-šu  ina  ŠÀ  mi-i-ni  la  ú-ra-a-mu-an -ni  
(48) 

ُتريُدني ؟ عمى أي شيء الُتريده ليذا الشيء ،   

a-na   am- mì-i-ni  is-si-niš  tu-ú-ra  
(49)   

 .نفسوالكالم  لماذا تردد

ية من الكاىن إلى ولي ال       يجيبو ابمي ، -باني  -عيد اآلشوري آشور في رسالة من مدينة نينوى مَوجَّ
المدينة الداخميِّة لى و لو بالذىاب إالبتطنَّ ولي العيد كان يكرر محيث إ ،  بالكالم أعاله عمى رسائل سابقة ،

الكاىن في دينية . ويقول )الُمرِسل(  وليس ىناك طقوس األضاحي ،ولم يكن ىذا الوقت   وقت  ) آشور ( ،
 ويضيف وبعدىا أذىب إلى أي مكان ُيريده ، عيد كي أرى وجيو وآخذ األمر منو ،الرسالة : فميخرج ولي ال

 قائاًل :  فييا

a-na  am-mì-i-ni  di-ib-bi  ma-a'-d[u]-ti  a-d[a-bu-ub] 

an-ni-ú  rik-su  ša  da-ba-a-bi  gab-bu 
(50)  

 الكالم ُكمَّو . ىو َربَّاط  وىذا كالمًا زائدًا ،  لماذا أتكممُ 

 ونمحظ في ىذه الرسالة أسموب االستفيام الذي يخرج إلى معنى االنتقاد واالعتراض .  

 

mi-nam-ma  GÌR.2  KUR-aš-šur.KI  ta-aş-bat-a'
     (51)

 

  لماذا تمسكون قدَمي بالد آشور .
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إدِّن ،  -أخي  -ورَد ىذا القول في رسالة من ) شندباكو ( حاكم مدينة ُنفَّر ، إلى الممك اآلشوري آشور     
ٍب ِبيما في بالد بابل ، فيما ُيَعنَّفان بالكالم  -مبينًا لو إّنو ) الُمرِسل ( وأخيو ) بيل  اوساتي ( ، غير ُمرحَّ

بأسموب  جاء ىذا االنتقادان الخروج خارج بّوابات مدينة ُنفَّر . فأعاله أينما ذىبا ، إلى حدِّ أنيما ال يستطيع
التعريض ، فعممّية مسك قدَمي بالد آشور ، فييا داللة عمى أنَّيما من أتباع بالد آشور ، وُمَتَمسَِّكاِن بيا ، 

 وىذا أمٌر غير مرغوٌب فيو عند أىِل ُنفَّر و بالد بابل .

  في أكثر من رسالة :  قد ورد كيذا القولو    

NN  GÌR.2 šá  LUGAL  KUR.aš-šur.KI .....iş-ba-tu  
(52)

 

 . فالن وفالن مسكوا قدمي ممك بالد آشور

GÌR.2  LUGAL be-lí-ia  aş-şa-bat  
(53)   

. ي سيدي الممكقدمَ  أمسكُ   

 كمةالحِ المثل و 

عن أو  ، ُيعبر عن معنى ُمفيد في الحياة ،القديم  أصموفي العادة  ُيعرف : قول موَجز ال والحكمة المثل   
قد تكون في بعض  و الِحكم في لغة بسيطة عاديَّة ، األمثالو ُيَعبَّر عن  حقيقة تتعمق بالواقع المألوف ،

ألنَُّو ُيذَكُر ُمَورَّى ِبو  ، ، و الَمَثل : الِمثل ، والَمَثل الَمضروب ، مأخوذ ِمن ىذا (ٗ٘)رمزية  مجازية أو األحيان
ة (٘٘)عن ِمثِمِو في المعنى  لتعريف الشيء بغير ما  ، وىو اسم لنوع من الكالم وىو ما ترضاه العامَّة والخاصَّ

  . (ٙ٘)وضع لو من المفظ ، ويستعار لفظ المثل لمحال ، وىو أبمغ من الحكمة 

ة مميزة أو خاصَّ  جزة ُمحكمة ذات صدق عام ،بارات مو ِحكمة سائرة أو قول مأثور : صفة تنعت ع و    
 . (ٚ٘)تُقدم الموعظة الحسنة في شكل مختصر جامع مانع  لطريقة تعميمية خمقيَّة ،

و إلى ف ،  التنوع في زمن الفعل لو تأثيره الداللي  تنبغي اإلشارة إلى أنو       المثل في الزمن الماضي ُموجَّ
ثل في سياقو ، أما المثل في الزمن المستمر ) الفعل المضارع (  ، فيو شخص وقع منو الحدث الذي قيل الم

و إلى شخص شرع في الحدث ولم ينتو منو ، أما المثل في زمن المستقبل ، فيو أمٌر  أو نيي لشخص ُموجَّ
 مىىىاااااا. (ٛ٘)يتوقع منو خالف ذلك 

UR.KI   šá  LÚ.DUG.QA.BUR  ina  ŠÀ  UDUN  ki-i 

i-ru-ba a-na ŠÀ LÚ.DUG.QA.BUR ú-nam-bàh  
(59) 
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 ( َسَينَبُح عمى الَخزَّاف .فإنَّو ) ،  إذا ( دخَل كمُب الخزَّاف األتون ) 

  إلى َمن ُىم ،رسالتو الُمأثِّرة بيذا المثل اآلشوري الشائع  ، إدِّن -أخي  -الممك اآلشوري آشور افتتح       
 ana la LÚ.TIN.TIR.KI.MEŠ) ليسوا بابميين

 -بذلك ىم قبيمة بيت ينفي الغالب أنَّ المقصود ، ( (60) 
 وُيرجح أنَُّو قال ذلك بالتيجير إلى بالد بابل ،من قبل الذين جيء بيم  إبني ( ،  -ورئيسيم ) شمش دّكوري 
 ىناك .عند حصول التمرد ضدَّ الممك اآلشورّي  ق.م ( ، ٛٚٙ - ٓٛٙبين ) في المدة

ذا الَمَثل شبَّو الممك اآلشوري المتمردين الذين سمَّاىم غير بابميين ، بالكمب ، وشبَّو قياميم بالتمرد في ىو      
، فالكمب بدخولو الفرن سيحصل عمى الدفئ والمأوى من ِضدَّه بدخول الكمب في فرن صاحبو ) الَخزَّاف ( 

، وبعد ذلك كان رد الجميل شوري يعيشون تحت سمطة وحماية الممك اآل كانوافيم  ِقبل صاحب الفرون ،
 .بالعصيان 

 آخر :ويضيف الممك اآلشوري في الرسالة ذاتيا مثاًل   

MÍ  ha-ţi-tú  ina  KÁ  É-LÚ.DI.KUD  KA-ša  al-la 

šá  DAM-šá  da-an 
 (61)

 
    

 كممات المرأة الخاطئة ، أثقل عمى باب المحكمة من كممات زوجيا .

بابل ، ويصف ممك  أىلومع ذلك فيم ورئيسيم يحسبون أنيم من  اآللية ، فيؤالء ارتكبوا خطًأ ضدّ           
ية إليو رسائميم آشور  فقد َشبَّييا ميما كانت طيبة ) وىي الكممات التي قيل المثل أعاله بشأنيا ( ،،  الموجَّ
TU15.MEŠ me-ha-na-ti( :)في الميجات العامِّية العراقيَّة ) الفاتولة كالريح والزوبعة : في تفاىتيا بأنَّيا 

 

(62) 
ّنو ( ًُ  بابل , وقراءة رسائل أىلفقط عمى استعداد لسماع  , وا   صالء . ااْل

    MÍ.MEŠ-šú-nu  
d
30  TA  AN-e  ú-še-ra-da-a-ni 

 (63)   
 

 . زوجاتيم يُردُّنَّ القمر من السماء

، ( تارصي  )  بحق زوجة إدِّن ، -أخي -لممك اآلشوري آشور ا إلىىذا المثل في رسالة موجية ورد     
 آخرين بجريمة قتل في مدينة كوزانا .  أشخاص أربعةن مع وىما ُمـتَّيَما و غير الشقيق ،وزوجة الكاىن أخي

 . من الواضح أن ىذا المثل يشير إلى ِشدَِّة كيد ومكر ىاتين المرأتينو    
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 اليوامش
، ترجمة  . ٛٛ، ص ٕٚٓٓنويل ، المصطمحات المفاتيح في المسانيات الشيباني ، الجزائر ،  -بريور ، ماري -غاري  -( ٔ

 عبد القادر فييم              

. ٛٛ، ص ٕٕٓٓزيتوني ، لطيف ، معجم مصطمحات نقد الرواية ، بيروت ،  -( ٕ  

ٕٛ، ص ٜٙٛٔ، صفاقس ، فتحي ، إبراىيم ، معجم المصطمحات األدبية  -( ٖ    

. ٜٛ-ٜٚ، صالمصدر السابقزيتوني ،  -( ٗ  

. ٗٚ، المصدر السابق ، ص زيتوني -( ٘  

. ٜٚٔ،  ٖٕٓٓديات ، ترجمة سيد إمام ، القاىرة ، جيرالد ، قاموس السر  برنس ، -( ٙ  

الترقيم في الرسائل اآلشورية الحديثة ، بحث قيد النشر في مجمة آثار الرافدين ، جامعة محمد ، عثمان غانم ، عالمات  -( ٚ
 الموصل .

8) - CAD , u , p.101 : b . 

. ٜٔالمصدر السابق ، ص زيتوني ، -(  ٜ  

ٖٕ٘، بيروت ، ص ٕالجرجاني ، عبد القاىر ، دالئل اإلعجاز ، ط -( ٓٔ  

. ٖٕٔ-ٕٕٔ، المصدر السابق  فتحي ، -( ٔٔ  

12) - SAA , 17 , p.23 ,N.21:r.4-7 . 

إدِّنا( الثاني ، مرارا في عزل بالد بابل عن السيطرة اآلشورية ، معتمدا عمى دعم بالد عيالم  -أبال  -سعى )مردوك   -( ٖٔ
( ، ق.م ٕٔٚفي جنوب غرب إيران ، وعمى القبائل ألآلرامية في بالد بابل من جية أخرى . وقد نجح في ذلك بحمول عام )

كين الثاني ، لتشمل أغمب فترات حكمو ، إلى أن تمكن الممك اآلشوري من قمع  -وتحديدا في فترة حكم الممك اآلشوري شرُّ 
أبال إدِّنا  زعيما  -إدِّنا في نياية حكمو ، وضم بالد بابل إلى الدولة اآلشورية الحديثة ، ولكن بقي مردوك -أبال  -تمرد مردك 

ياكين . -لقبيمة بيت    

إدِّنا ، لمرة  -أبال  -ق.م( ، سعى مردوك  ٘ٓٚإريبا إلى العرش اآلشوري في حوالي عام) -أخي  -وبعد مجيء الممك سين   
 -معتمدا عمى توفير الدعم من بالد عيالم مجددا ، إلى أن تمكن الممك اآلشوري من قمعيا ، ونصَّب بيل  وُأخرى في تمردا ت

ق.م( . ٔٓٚ-ٖٓٚابل لثالث سنوات )إبني حاكما آشوريًِّا عمى بالد ب  
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أبال إدِّنا ، ليعمن نفسو ممكًا عمى بالد  -وبعد انشغال الدولة اآلشورية بحروبيا في الجية الغربيِّة ، جاءت فرصة مردوك     
عداد جيشًا لمقضاء عمى ىذا التمرد ، عالن االنفصال ، مما حدا بالممك اآلشوري بالعودة إلى عاصمتو ، وا  وبالفعل تم  بابل ، وا 

 لو ذلك ، فأنيى التمردات التي أرىقت الدولة اآلشورية لعقدين من الزمن . ُينظر : 

ق.م( ، مجمة جامعة تكريت  ٓٓٚ- ٕٔٚادنا )الثاني( ضد الدولة اآلشورية ) -ابال  -أحمد زيدان الحديدي ، تحديات مردوك 
. ٕٚٓٓ( ، ٕ( العدد )ٗٔ، المجمد ) ةلمعموم اإلنساني  

 14) SAA , 17 , p.XXIII . 

عن االستفيام ومعانيو ينظر :  -( ٘ٔ  

. ٜٜٙٔ،  ٔالدمشقي ، عبد الرحمن حسن بن حبنكة الميداني ، البالغة العربية ، بيروت ، ط       

وعن االستفيام في المغة األكدية ، ينظر :        

. ٕٚٓٓ ٛٗرنة ، مجمة آداب الرافدين ، ع أمين ، عبد النافع أمين ، االستفيام في المغة األكدية ، دراسة مقا      

د الحازمي ، شرح الجوىر المكنون ابو عبداهلل ، احمد بن عمر بن مساع -( ٙٔ  

مأخوذ من شبكة االنترنت :        

http://alhazme.net 

17) - SAA , 17 , p.104 , N.117 : r.9-13 . 

18) - SAA , 17 , p.XXVII . 

19) - SAA , 17 , p.49 , N.105 : e.11-13 . 

20) - SAA , 17 , p.XXVII . 

 . ٕٚٔىـ ، صٕٔٗٔ، قم ،  ٔ، ط الفروق المغوية العسكري ، ابو ىالل الحسن بن عبد اهلل بن سيل ، معجم -( ٕٔ

22) - SAA , 17 , p.43 , N.46 : r.3-4 . 

23) - SAA , 15 , p.184 , N.288 : 4-6 . 

.ٕٔب ت ، ص   ٔ، ججمع وترتيب عمي بن نايف الشحود ، ، البالغة الواضحة الجارم ، عمي و أمين ، مصطفى -( ٕٗ . 

25) - SAA , 16 , p.30 , N.30  : r.3-5 . 

26) - SAA , 13 , p.144 , N.173 : 4-3 . 

بيروت ، ،  ٖالمؤيد العموي ، يحيى بن حمزة بن عمي بن إبراىيم ، الطراز ألسرار البالغة و عموم حقائق اإلعجاز ، ج -( ٕٚ
 . ٜٔ، ص ـىٖٕٗٔ
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دار اليداية ،  ب  ،   ٖىكم ، جباب: ، في شرح القاموس تاج العروس الحسيني ، محمد بن محمد بن عبد الرزاق ،   -( ٕٛ
 . ٔٔٔصت ، 

                                                                                                                                      معجم فً                     الكلٍاث  ،و ابو البقاء الحىفً لقرٌمً ، الحىفً ، الكفوي ، اٌوب به موسى الحسٍىً ا -( 21

 . 313ص المصطلحاث والفروق اللغوٌت ، ب ث ،

30) - SAA , 5 , pp.26-27 , N.33 : 18 e-s.1 . 

31) - SAA , 5 , p.62 , N.74 : r.10-13 . 

32) - SAA , 1 , p. 14 , N.11 : 14-16 . 

. ٕ٘ٔ، ص باب : َوَعَد ، طبعة دار الفكر  ٙبن زكريا ، ابو الحسين أحمد بن فارس ، معجم مقاييس المغة ، ج -( ٖٖ  

34) - SAA , 16 , p.99 , N.112 : r.2-3 . 

(  هو : الجزء الداخلً ، أو داخل مبىى ، أو حتَّى    داخل جسم É-annu = bitanuإن المعىى الرئٍسً للمفردة ) -( 35

                      (CAD , b,p.274:b   ، وهىا ورّجح المعىى األخٍر ، ٌىظر : ) اإلوسان 

36) - SAA , 16 , p.104 , N.121 : 10 . 

37) - SAA , 5 , p.43 , N.46 : e.18-19 . 

38) - SAA , 5 , p.43 , N.46 : r.7 . 

39) - SAA , 10 , p.152 , N.185 : 5-7 . 

باالكدٌت على هجلس اَلهت . وهي خالل   puhrum( بالسىهرٌت ، وUKKINهجوع اَلهت : تطلق الوفردة السىهرٌت ) -( 04

 ٌشٍر إلى آلهت السواء .   igigiاألساطٍر ًفهن أى هجلس اَلهت كاى ٌقىم بوهام تصرٌف شؤوى الكىى ، وٌعتقد أى الوصطلح 
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