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 ثيَؼةكى
ةتةوةيةن ُية بةتةُٔا بةهَلو ًوهَلى هةُاوبشدُى ػويَِةواس هةريَش ٓةسُاويَم بيَت، واتة طشِيِةوةى بةػيَم هة ًيَزوو. ًيَزووؾ ًوهَلى ُ

و ويَشاُلشدُى كؤًةهَيَم هة ػويَِةواسةكاُى ًؤصةخاُةى ًوؿىَ  ٣٠٠٢بؤية هةكاتى تاالَُلشدُى ًؤصةخاُةى عيَشاقى هة  ٓةًوو طةالُة. ٓةس
خةهَلاُيَلى صؤس خؤياْ بة خاوةُى ٓات. ئةًةؾ بةػيَوةيةكى سِووْ ئةوة ئةطةيةُيَت كة  تيةكى تاسِادةيةن دئاُى بةدواداُاسِةصاية

ػويَِةواس ئةصاُّ دا هيَشة بيَت ياْ هةوىَ. ٓةسبؤيةػة طاالَُة سِيَلخشاوى يوُظلؤ هيظتى ُاوضة ػويَِةواسية دئاُيةكاْ صياد ئةكات، 
 .طةالْئةبيَت ًوهَلى ٓةًوو  ئةًةؾ ًاُايى ئةوةية كة ئةو ػويَِة ػويَِةواسيية هة هؤكاهَيةوة

ًوؿىَ بةثيَى ٓةهَلةوتةكةى، كة كةوتوةتة ُاو دةسطةى ػاسطتاُيةتى ئاػوسى كة ٓةصاساْ طايَ ئيٌجشاتؤسيةتيَلى طةوسةى ًؤصةخاُةى 
هة طةسدةًى طةػةطةُذى ئيٌجشاتؤسيةتةكةدا طِوسى هة ئةُادؤهَةوة بؤ ًيـشو هةقربؿةوة بؤ ئيَشاْ بوةو ثايتةختةكةى هة  دئاْ بوة

لشدوة كة بةػيَلى صؤسى ًرياتى ئةو ػاسطتاُيةتية بؤ ًؤصةخاُةى ًوؿىَ بةديَى مبيَِيَت، ٓةسضةُذة ًوؿوَى ئيَظتا بؤة. ئةًةؾ واي
ًؤصةخاُةى ًوؿىَ ػويَِةواسةكاُى ٓى ٓةًاْ ئةو خاكة بو  كؤًةهَيَلى صؤسى ػويَِةواسةكاْ هةطةدةكاُى سِابشدوو بشاُة دةسةوةى عيَشاق.

  طوَةتيَلى تايبةتى بةو ًؤصةخاُةية بةخؼيوة.. ئةًةؾ خةكة ػويَِةواسةكاُى هيَذسوطتلشاوة
 

هةَ ضةُذ الثةسِةى دآاتودا ُوطةس ٓةوهَئةدات بة ووسدى تيؼم خباتة طةس ٓةًوو ئةو ػويَِةواساُةى كة هة ًؤصةخاُةى              
طةوسةية؟ هة ويَب طايت و سِؤرُاًةكاُذا ًوؿىَ هةُاوبشاْ بياْ ُاطيَِيَت. ئةًةؾ بؤ ئةوةية كة بضاُشيَت صياُةكاُى ئةو هةُاوبشدُة ضةُذة 

ى دطة بةصًاُة بياُيةكاْ صؤس هةطةس ئةَ صياُاُة وتشاوة و ُوطشاوْ، بةالََ بةصًاُى كوسدى و بؤخويَِةسى كوسدى ػتيَلى ئةو تؤًاْ ُةبيِ
 ية بةباػٍ صاُى ئةَ ٓةهَظةُطادُةٓةسبؤبيِشاوةكاُى كوسدطتاْ هةطاتةكاُى بالَو كشدُةوةى ظجذيؤكةدا.  كةُاهَةضاوثيَلةوتِيَم هة هة ضةُذ 

هةدوو سِؤرى ثاؾ بالَوكشدةوةُى ظيذيؤكةدا ئةجناًى داوة بلةَ بةكوسدى. ػياوى كشيظتؤظةس دؤُيع ئةًةسيلى  ة ػويَِةواسُاطيك
يِيةن كة هةطةس ئةَ بيكاُى ًؤصةخاُةى ًوؿىَ. تيَييةكاْ كة ُوطشابيَت هةطةس صياُةباطة، ئةًة يةكيَلة هة باػرتيّ هيَلؤهَيِةوة طةسةتا

كة ُوطيِةكة صياتش بؤكةطاُى ػاسةصاى ػويََِةواسيية ُةن بؤ ٓةمموو خويِةسيَم، ٓةسبؤية هةطةيَ وةسطيَشِاُةكةدا  ُوطيِة ٓةية ئةوةية
 ْ.بلات، بؤئةوةى طوجناو بيَت بؤ رًاسةيةكى صؤستشى هة خويَِةسا دابِيٍَ هةو ديَطايةى كة ثيَويظت ٓةويَ ئةدةَ ثةساويَض

 
ئةَ هيَلؤهَيِةوةية كشاوة بة دوو بةػى طةسةكيةوة: بةػى يةكةَ باغ هة ػويَِةواسةكاُى طةسدةًى ئاػوسيةكاْ ئةكات كة          

واتة طةسدةًى ئيجشاتؤسيةتى ئاػوسى ُوىَ. بةػى دووةَ: باغ هةو  .طايَ ثيَؽ صايّ ئةطةسِيَتةوة (61٣-٨٨٢) ُيَواًْيَزووةكةياْ بؤ
ئةطةسِيَتةوة. ػويَِةواسة  ص(241 - خ.ص٣42 ُيَواْ )صياُاُة ئةكات كةبةس ػويَِةواسةكاُى ػاسى ٓاتشا كةوت كة ًيَزةكةياْ بؤ 

ياْ هة طةس بالَو كشاوةتةوة، بةالََ ػويَِةواسةكاُى  بئاػوسيةكاْ بةػيَلى صؤسياْ هيَلؤهَِةوةياْ هةطةس كشاوة و رًاسةيةكى صؤس كتيَ
ػاسى ٓاتشا هةبةس ئةوةى صؤسبةى كِةوثؼلِيِةكاُى هةطةدةى بيظت دا كشاوة و هةو طةدةيةػذا عيَشاق ٓةسدةَ هةكيَؼةى طياطيى و 

( بةتةواوةتى بلشيَت. ئةَ كةًى  حضرئةًِى دا بوة ُةتواُشاوة هيَلؤهَِةوةى تةواو هةطةس ػويَِةواسة دؤصساوةكاُى ػاسى ٓاتشا) 
هيَلؤهَيِةوةية ػاسةصاياُى بواسى ػويَِةواسى صياتش ُيطةساْ كشدوة، ضوُلة بةػيَم هة ػويَِةواسةكاُى ػاسى ٓاتشا بؤٓةًيؼة بةبىَ 

 صاُياسى هة ُاوضوْ.
بشيتني هةو سِووُلشدُةواُةى وطيويةتى وةسطيَشِ. تيَبيِى ياْ طةسضاوةيةكى داُابيَت هة كؤتايى ُهة ثةساويَضةكةدا هة ٓةسديَطايةن وةسطيَشِ 

ئةًةؾ هة ثيَِاوثاساطتِى ًافى و ٓتذ. ةتى بؤ ُاوى كةطايةتي، ػويِةكاْ كة وةسطيَشِ بةكاسى ٓيَِاوْ بؤثيَذاُى صياتشى صاُياسى بةتايب
 بؤدياكشدُةوةى ُوطيِةكاُى ُوطةسة هةواُةى وةسطيَشِ.ُوطةسة و 
 وةسطيَشِ
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 صياُةكاُى ًؤصةخاُةى ًوطىَٓةهَظةُطاُذى 
 ػويَِةواسةكاُى ئاػووسى :بةػى يةكةَ 

 
كؤًةهَيَم ضةكذاسى طشوثى دةوهَةتى ئيظالًى )داعؽ( ظيذيؤيةكى تاصةى ثشِوثاطةُذةيى )سِيلالَ بؤخؤكشدُياْ( بالَو كشدةوة،  *دويَِى

ئةَ ظيذيؤية هةٓةًووئةواُةى كةثيَؼرت بالَوياْ كشدبوةوة هةطةسةتاى كةوتِى ًوطوَةوة هةٓاويِى ثاسةوة تشطِان تشيّ بوو: كة بشيتى 
ػويَِةواسةكاُى ًؤصةخاُةى ًوطىَ. ئيَظتا بةػيَلى صؤسى خةهَلى هة دئاُذا فيذيؤكةياْ بيِيوة، ئةوةى كةهة ٓةًوو بوو هة ويَشاُلشدُى 

دةصطا ٓةواهَيةكاُذا بالَوئةكشيَتةوة. ئةَ ثؤطتةو ئةواُةى دواتشيؽ ٓةوهَيَلة بؤ دةطتِيؼاْ كشدُى ئةوةى كة هة دةطت ضوةوة 
 ٓةهَظةُطاُذُى صياُةكاْ.

 International Businessفيذيؤكةدا دياسة وتةبيَزى طشوثةكة باغ هةثاطاوى ويَشاُلشدُةكة ئةكات. دةصطاى )وةن هة 

Times)
1

 كةهةثؼت ػويَِةواسياُة ثامشاوة ئةَ":  ئةهَيَت ووتةبيَزةكة. ئيطويضى صًاُى طةس وةسطيَشِاوةتة وتةبيَزةكةى قظةكاُى 
 ئاػوسى بة كةُاطشاوْ ئةواُةى(. اهلل) خوا هةبشى بؤثةسطنت بةكاسٓاتوْ خةهَلةوة هةاليةْ ثةيلةسةكاُيؽ و بنت ئةًاُة ًِةوةْ،

ثيغةًبةس ....بؤكشدوْ قوسباُياْ و ُاطيوياُّ وكايَ كؼت و باساْ ػةسِ، بةخواوةُذى ثةسطتوةو ئةوبتاُةياْ تش وئةواُى وئةكةدييةكاْ
 بؼليَِني ثيَغةًبةسًاُةوةكةبتةكاْ ثيَلشاوةهةاليةْ فشًامناْ ئيٌَة. ًةكلة ضوةتة كاتيَم ػلاُذوة خؤى بةدةطتةكاُى بتةكاُى( خ.د)

 ."ووالَتاُذا سِصطاسكشدُى هةكاتى ئةو هةثاؾ كشدوة ئةًةياْ( خ.د) ثيَغةًبةس وةٓاوةهَةكاُى بلةيّ، وويَشاُياْ
 

ثاػاْ هةبةػيَلى ًوُتاج كشاوى ظيذيؤكةدا ضةكذاسةكاْ ثةيلةسةكاْ ئةخةُة خواسةوة وثاسضةثاسضةياْ ئةكةْ بةبةكاسٓيَِاُى ثيم و 
حضر( ) 2: ُةخؼة )ُةحت(ةكاُى ػاسى ٓاتشآيَوَتى كاسةبايى. ئةوػويَِةواساُةى كة ػليَِشاوْ دابةؾ ئةكشيَّ بؤ دوو طشوخ: يةكةَ 

كةػاسيَم بوة هة طةسدةًى سِؤًاُةكاْ ئةكةويَتة بياباُيَم هة باػوسى ػاسى ًوؿى، دووةَ: ػويَِةواسو ثةيلةسةكاُى طةسدةًى ئاػوسى 
هة هةػاسى ُةيِةواو ػاسةكاُى دةوسوبةسى وةن )خشطاباد كة ُاوةكؤُةكةى دووسػشوكني و دةسطاكاُى باهوات(. هةَ بةػةدا صياتش باغ 

 .ػويَِةواسةكاُى ػاسى ٓاتشا ئةكةسيَتو هة بةػى دووةَ باغ هة  اػووسى ئةكةسيَتػويَِةواسةكاُى ئ
 
 
 
 
 
 

 

 

                                                           

ئةو كاتةى فيذؤى ويشاُلشدُى ػويَِةواسةكاُى ًؤصةخاُةى ًوطى بالوكشاييةوة هة الةيةْ طشوثيَم هة  2015/ 26/2ًةبةطت هة دويَِى سؤرى  *
 ] وةسطيَشِ[ .داعؽ ضةكذاسةكاُى

 ] وةسطيَشِ[ ٓةواهَى ُيؤدةوهَةتي ددنيتاهَة كاسبؤئةياُذُى ٓةواهَى باصسطاُى ئةكات هة دئاُذا، ُوطيِطةى طةسةكياْ هة هةُذةُة. دةصطايةكى  1
كٍ هةػاسى ًوؿى، هةطةدةى 110ُاطشاوة، ئةكةويَتة ُاو طِوسى عيَشاق ػاسيَلى ئايِى باصسطاُى بوة بةدووسى  حضر() ٓاتشا كةبة - ٣

دووةَ خ.ص طةػةى طةُذوة،كاسيطةسى ئيجشاتؤسيةتى ئةػلاُى هة طةس بوة صؤسبةى داس هةبةس اليةُطريى بؤ ئةػلاُيةكاْ بةس ٓيَشػى 
  ]وةسطيَشِ[(.   http://whc.unesco.org/en/list/277سِؤَ كةوتوة. )

 

http://www.ibtimes.co.uk/iraq-isis-take-sledgehammers-priceless-assyrian-artefacts-mosul-museum-video-1489616
http://www.ibtimes.co.uk/iraq-isis-take-sledgehammers-priceless-assyrian-artefacts-mosul-museum-video-1489616
http://www.ibtimes.co.uk/iraq-isis-take-sledgehammers-priceless-assyrian-artefacts-mosul-museum-video-1489616
http://whc.unesco.org/en/list/277
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 (The Nergal Gate)دةسواصةى ُشطاي  

 

وةطتاوة طايةكى باهَذاس هةثؼتيةوة دياسة.)طاى باهَذاس 3وةن هة ويَِةكةى طةوةسةودا دياسة وتةبيَزى طشوثةكة هة ُاودةسطاى ُشطاي
بِةًاهَةكاُةوة بؤطةسدةًى ئاػوسى ُويَ و تةُاُةت ئةمخيِيةكاُيؽ بةكاسياْ ٓيَِاوْ. ئةَ طاياُة ثيَِض قاضياْ ٓةية و هة هةطةسدةًى 

ثيَؼةوةو هة تةُيؼتةوة طةيش بلشيَّ وا ئةبيِشيَّ كة هة سِؤػتِذاية، هةصؤسيَم هة ػاسةكاُى ئاػوس بةكاسٓيَِشاوْ بؤ سِاصاُذُةوةى 
( خ.ص. 680-669خ.ص( تا طةسدةًى ثادػا ئةطةس حةدوْ )859-883ييةكاْ هة ئاػوسُاؿشثاهَى دووةَ )كؤػلةكاُى ثادػا ئاػوس

طاى  4خ.ص ثيَئةضيَت هةبةس ُةبوُى بةسدى طةوسة هة دسوطتلشدُى وةطتابّ(.627-668بةالََ هةطةسدةًى ئاػوسباُى ثايَ دا دياسُةًاْ )
( ُاطشاوة هةالى ئةكةدييةكاْ. lamassuثاطةواُى كشاوة ئةَ ئارةالُة بة ) طةسًشؤظ-باهَذاس دةسطاى ُشطاي بةدوو طاى باهَذاسى

ةوة دؤصسايةوة 5(Austen Henry Layardدةسطاكةو يةكيَم هة طايةكاْ يةكةجماس هةاليةْ بةسِيَض ئةوطتياْ ِٓشى الياسد )
طايةكةو دةسطاكة دائةثؤػيَتةوة.دواتش   .الياسد ثاؾ كِةوثؼلِيِةكةى1٨4١هةيةكيَم هة كِةوثؼلِيِةكاُى دا هة ُةيِةوا طاهَى 

ئةوطايةى هة ثؼت ووتةبيَزةكةوة دياسة داسيَلى تش هةاليةْ ٓاوالَتيةكى ُاوضةكةوة ئةدؤصسيَتةوة و بةثاسة بةػى طةسةوةى طايةكة هة 
باساُيَلى 1١41ا طاهَى دةطتةالَتذاساُى عومساُى ئةكشيَتةوة بؤدسوطتلشدى طةض. بةالََ طايةكةى الى سِاطت بةػاساوةى ًاوةتةوةت

 6 يَؽ تيَلذاُياْ هةاليةْ طشوثةكةوة.بةخوسِ دةسى دةخات، دواتش دةسطاكة ُؤرةْ ئةكشيَتةوة طايةكاْ دائةُشيَّ بؤ منايؼت كشدْ تاث
 خ.ص(. 6١٠-2٠4ةوة دسوطتلشاوة كاتيَم كةػاسى ُةيِةواى فشاواْ كشد هة ُيَواْ طاالَُى )7دةسطاى ُشطاي هةاليةْ )طةحناسيب(

                                                           
يَلى بةسبالو بوة هة يةكيَلة هةو حةوت دةسطايةى كة هةػوساى ػاسى ُةيِةواى كؤُذا ٓةبوة. دةسطاكة بةُاوى  خواوةُذ ُشطاهةوة )ئيَشا(  ُاوُشاوة كة خواوةُذ - ٢

ةكاْ ًيضؤثؤتاًيادا ، ثةسطتِى ئةَ حواوةُذة هة طةسدةًى طؤًةسييةوة تا ًاوةيةكى صؤس بةسدةواَ بوة، بةخواوةُذى تاعوْ و تا و ئاسى داسطتاُثةسطتِذا هة 
 ] وةسطيَشِ[ سِؤرى دواى  بوة.

 
4- Gods, Demons and Symbols of Ancient Mesopotamia. Jeremy Black and Anthony Green.1992. British 

 Museum. London. P 51.    [  [ وةسطيَشِ
ص( ػويَِةواسُاطيَلى ئةوسوثية هةثاسيع هةدايم بوة، هة ئيتاهيا ضةُذ طاهَيم خويَِذويةتى ثاػاْ ضوةتة بشيتاُيا  1894 – 1817ٓيِشى الياسد: ) - 5

 اشور بالد ، اندرٍه ، بارو  ُةيِةواو باكوسى عيَشاق كشدوة.كِةو ثؼلِيِى هة كارى  (م.ق 5415 - 5481)هة ُيَواْ  بةطةسِيذةيةكى ئيِطويض ُاطشاوة.

 ] وةسطيَشِ[ . 081 ص ، 5841 ، بغداد ، سلَن وطه سلواى عَسي ترجوت ، وبابل ونَنوى
6 - J.P.G. Finch, “The Winged Bulls at the Nergal Gate of Nineveh,” Iraq 10, No. 1 (Spring 1948): 9-18. 

خ.ص( ثاؾ ئةوةى باوكى هةيةكيَم هة ٓةهٌَةتةكاُى  705-681كوسِى طةسدوُى دووةًى ئاػوسي بو، فةسًاُشِةوايةتى ئاػوسى طشتة دةطت هة )طةحناسيب  -  2
 ] وةسطيَشِ[  كورسا. طةحناسيب صياتش طشُطى بة ئاوةداُى وفشاواُلشدُى ووالَت ئةدا ،ٓةسضةُذة هةدرى بابويةكاُيؽ دةُطاوة.
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٢ 
 كةهةطةسدةًة حياواصةكاُذا دسوطت كشاوْ ػاسى ُةيةُةوا و ػويَِى دةسواصةكاُى ػاسى ُةخؼةى ػوسا

ات كة خواوةُذى تاعوْ دُشطاي ئةدا هةظيذيؤكةدا وتةبيَزةكة باغ هة دةسطاى ُشطاي ئةكات ئاًارة بةُاوى خواوةُذ ( ٣6٦٣)خوهةكى هة 
 كة ُا، بةالََ طايةكةى السِاطت دةسكةوتةوةةدةسُاكةويَت كةهةُاوبشاواوة ياْ ئةوطايةى كةثيَؼرت بةػى طةسةوةى ُةًاو. ودئاُى دوايية

 .بةٓيَوَتى دةَ وضاوةكةى تيَلذساوة وايويَلشاوة كةضاكِةكشيَتةوة

 

 
 بةالََ دياسُية كة دةسطاكةؾ تيَلذساوة ياْ ُا؟ . كة هةاليةْ ضةكذاسةوكةوة تيَم ئةدسيَت ئةًة ويَِةى طاى الى سِاطتى دةسطاكةية

https://gatesofnineveh.files.wordpress.com/2015/02/428.jpg
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ئةَ دووطاية كةًرتثاسيَضساوْ وصؤس دسصياْ تيَذاية، ئةوةى . هةُاودةسواصةكة واتة ثاؾ ضوُةروسةوةبؤُاو ػاسةكة دووطاى تش ٓةْ
 .خواسةوةى ًاوةتةوة، ئةوةى الى سِاطت تةُٔا كةهةطةسةكةى ًاوةتةوةكةوتوةتة الى ضةخ هةطةسو هوتيةوة تيَم ضوةبةالَ الى 

ئةوةى الى ضةخ بةثيم كشابةضةُذ ثاسضةيةكى طةوسةوة، ئةوةى الى .ثةيلةسى ٓةسدوو طايةكاْ بةثيم و بة ٓيَوَتى ثاسضةثاسضة كشاْ
سة طاباهَذاسةى كة هة دةسواصةكاُى ػوساى كؤُى ئةوةى ػياوى باطة ئةَ طاياُة بةػيَلّ هة و رًا .سِاطت بة ٓيَوَتى ثاسضةثاسضةكشا

ُةيِةوا ٓةبووْ. ضةُذ طاباهَذاسيَم هةطةدةكاُى ٓةردة وُؤصدةدا بشاوُةتة دةسةوةو هة ٓةسيةكة هةًؤصةحاُةكاُى بشيتاُى و هؤظةسة هة 
 .ثاسيع. بة هة ُاوبشدُى ئةو ضواس طا باهَذاسة ئيَظتا هة عيَشاق ٓيض طايةكى باهَذاسُةًاوُةتةوة

 

 ( iطةسضاوةى ) 0118ويِةى طايةكاُى ُاوةوةى دةسطاى ُشطاي 
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 ئةو ػةؾ ويَِةيةى طةسةوة هة ظيذيؤكةى طشوثةكةوة وةسطرياوْ هة كاتى تيَلذاُى ثةيلةسى دووطايةكةى ُاوةوةى دةسطاى ُشطاي

 

 8دةسواصةكاُى باهوات
بشوُضيَم هة طةسثاسضةتةختة داُشاوْ هةُاو ػوػةدا واتة منايؼت كشاوة بؤ هةظيذيؤكةدا ويَِةيةن ثيؼاْ ئةدسيَت كة ضةُذثاسضة 

ئةو طىَ دةسطاية كة دؤصساُةوة هة . دؤصساوُةتةوة (ُضيم قةسةقوػى ئيظتا)ئةَ دةسطاياُة هة . طةسداُلةساُى ًؤصةخاُةكة
دةسطاى  .ئيَظتا هة ًؤصةخاُةى بةسيتاُنيدؤصساوُةتةوة و 1٨2٨ةوة هة طاهَى 9(ٓوسًوص سِةطاَ)كِةوثؼلِيِةكاُذا دواُياْ هةاليةْ 

                                                           
ضى وات: ًةبةطت هيَياْ ئةو دةسطا تةختاُةية كةهة داسى ئةسصى بؤخنؤؾ دسوطت كشاوْ. ٓةساليةكى دةسطاكة بة ٓةػت ثؼتيَِة )ا فاسيض( ى بشوُدةسطاكاُى باه -  ٨

يَ ويَِةى سِاوكشدُى طة كة ويَِةو منايؼتى طةسباصى ئاػوسى هةطةس دةًى ػوٌاُةؿش كاتيَم  طةسكةوت بةطةس ئؤساستيةكاْ ئةوطةهةى هة ُضيم بةُذاوى واْ ئةرياْ هة
 ] وةسطيَشِ[ػآاُةى كة بشيتني هة سِاوى طاو ػيَش سِاصيَِشاوةتةوة. 

(  The British Museum A-Z companion to the Collection. Marjorie Caygill.  The British Museum Press. 

London.2012. p45.   .) 
ئاػوسى ُاطيَلى  ًةطيخى بوو هة ػاسى ًوؿى هةدايم بوة، ضةُذيّ كاسى كِةوثؼلِيِى ئةجناًذاوة، هةطشُطرتيّ ( 1910 -1826)ٓوسًوص سِةطاَ  -  ١

بةيةكةَ . ، كةبة كؤُرتيّ دةقى ئةدةبى دئاْ ٓةرًاس ئةكشيَت كؤػلى ئاػوسباُيِاىل دؤصيوةتةوة(ئةفظاُةى طةهطاًيؽ)دؤصيِةوةكاُى بشيتى بوة هة تابويَتى 
 العصر في الولكٌ القصر عوارة)  .هةكؤتاييةكاُى تةًةُيذا بوبة ٓاوالَتيةكى بشيتاُى. ى ُاغ و وة ػويَِةواسُاطى سؤرٓةالَُضيم ئةُاطشيَتئاػوسى و عومساُ

 ] وةسطيَشِ[ .(00ال. موصل. 5002.ماجستري غري منشورة  رسالة. الحدٍدً سلطـاى خلف زٍداى خلف .الحديث اآلشوري
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دوودةسطاكةى سِةطاَ هةاليةْ . دؤصسايةوة، دواتش هةًؤصةخاُةى ًوؿىَ منايؼت كشا 1١56هةطاهَى  10(ًاكع ًاهواْ)طيَيةَ هةاليةْ 
دةسطاى كةى تشيؽ . بِيات ُشاوْ( ص.خ٨٣4-٨56) و ػوٌاُةؿشى طيَيةَ( ص.خ ٨56-٨٨6)ئاػوسُاؿشباىل دووةَ هةطاالَُى ُيَواْ 

 .ئاػوسُاؿشباهَى دووةًةوة دسوطتلشاوة هةاليةْٓةس

دا دصساوْ ثيَؽ ئةوةى كة ٓيَضةكاُى ئةًةسيلا  ٣٠٠٢هةو ثاسضة بشوُضاُةى كة دةسطاكاُى ثيَشِاصيَِشاوةتةوة هةطاهَى  ٢٠ُضيلةى 
طاكة ثاسضةى صؤسى ُوقظاُة ئةًةؾ ئةوثاسضاُةْ كة ثيَؼرت ٓةسوةن هة ظيذيؤكةدا دةسدةكةويَت دةس. كؤُرتؤهَى ػاسى ًوؿىَ بلةْ

هةظيذيؤكةدا ٓيض دؤسة ئاًارةيةن ُية كة دةسطاكة تيَلذسابيَت، بةالََ هةبةس ئةوةى ثاسضةكاْ ػويَِةواسى طواصساوةْ ٓةسضةُذة . دصساوْ
اطشيَِةوة ٓةُذيَم ويَِةى دةسطاى باهواْ دائةُيٍ كة بؤئةوةى باػرت بِ. ثيَئةضيَت فشؤػشابّ هة باصاسى كشِيّ و فشؤػتِى ػويَِةواسةكاُذا

 .ئيَظتا هةًؤصةخاُةى بشيتاُى منايؼت كشاوْ و هة طةدةى ٓةردة بشاوةتةوة ئةو ووالَتة

 

 ُاوًؤصةخاُةى ًوطىَ( 55٦٠) ويَِةى دةسطاى باهوات هةظيذيؤكة ضشكةى

                                                           
دياستشيّ ػويَِةواسُاطاى بشيتاُى ٓةرًاس كشاوة هة كاتى خؤيذا، ػاسةصاى ًيَزووى كؤُى سؤرٓةالَتى ُاوةسِاطت بوة، كاسى ( 1١2٨-1١٠4هاكس هالواى ) -  1٠

 (.46٨.ال٣٠٠٢خالد اسعد عَسي و احود غساى سبانو . دهشك. وةسطرياُى هةاليةْ عظوت اشور. هارى ساكس. كِةوثؼلِيِى هة عرياق ئةجناًذا. )

 ] وةسطيَشِ[

https://gatesofnineveh.files.wordpress.com/2015/02/055.jpg
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دةسطاكة ضؤْ بوة، ًؤصةخاُةى بشيتاُى ويِةكة هةاليةْ ُوطةسةوة منوُةيةكى دسوطتلشاوةى دةسطاى باهوات، ثيؼاُى ئةدات كة 

 .طرياوة

  

 
ويَِةيةكى تةختة بشوُضيةكاُى طةسدةسةطاى باهوات ًؤصةخاُةى بشيتاُى، ثيؼاُى ئةدات كة ئةطح وعاسةباُةيةن ٓيَشؾ ئةكات هةسِيضى 

 .طةسوة، ضيِى خواسةوة ثيَؼواصى سِيَضهيَِاْ هةاليةْ ثادػاوة
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 (other lamassu)  تش كةىئارةهَةباهَذاسة

  

 طا ضةطتةى هةبشى ئارةالَُة ئةَ ثيَؼووتش هةواُى كؤُرتْ دؤسى كة ئةدات، ثيؼاْ تش باهَذاسى ئارةهَى ظيذيؤكة( 1٠:1) خوهةكى هة
صؤسى ثةيلةسةكاْ هةُاوبشاوْ، دياس ُيةكة تيَلذسابّ ٓةسضةُذة هةكؤتايى ظيذيؤكةدا دةسكةوتوة صؤسبةى   11.دسوطتلشاوة ػيَش ضةطتةى

 بةالََ ٓيَؼتا ٓيوايةن ٓةية طةباسةت بةًاُةوةياْ.

 

 Relief Sculptures*ٓةهَلؤهَشاوةكاْ  ةُةخؼ
 كةًؤصةخاُةكة طةسُةخؼةكة ُوطيِى هة كشاوة،( تشًيٍ و ؿياْ) كةضاكظاصى دةسدةكةويَت ُةخؼيَم ظيذيؤكةدا( 1٠:1)  هةخوهةكى

 دسوطت ئاػوسيةوة دووةًى طةسدؤُى هةاليةْ ػاسةكة. دؤصساوةتةوة ئيَظتا خشطابادى( ػشوكني دووس) هة ُوطشاوة داُاوة هةطةسى
 .ص.خ2٠5 هة بةدئَيَوَشا ًشدُى ثاؾ بةالََ. ص.خ 21٠ ثاؾ هة كشاوة

 
 ظيذيؤى ضةكذاسةكاْ(  1١٦1ًؤصةخاُةى ًوؿى،خوهةكى  )( خوسطاباد)ػشوكني  -ُةخؼيَم هة ػاسى دووس

                                                           
ُويَ بِياتِشا كة بة )كاخلؤ( ُاطشاوة.  خ.ص( ئةوكاتةى كة ثايتةختى 859-883ػيَشى باهَذاس هةطةسدةًى ئاػوسُاؿشباهَى دووةَ دا دسوطت كشاوة هة ) - 11

 (www.metmuseum.org/toah/works-of-art/32.143.2)   ] وةسطيَشِ[  طةسضاوة )ًؤصةخاُةى ًيرتؤثؤهيتاْ(.

هةطةس تةختة بةسد، ديواس ياْ  ُةخؼى ٓةهَلؤهَشاو يةكيَلة هة ٓوُةسةكاُى ٓةهَلؤهَني هة ػاسطتاُيةتة كؤُةكاُذا بايةخى صؤسى ثيَذساوة )بشيتية هة ٓةهَلؤهَيِى ويَِة *
 ] وةسطيَشِ[ بة تةُيؼت ػاخةوة. وةن ثةيلةسةكاُى دةسبةُذ طاوس، بيَووهةو ئةواُى تش.
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 ةوة( ٓةبريت ديباطض)ػشوكني ًؤصةخاُةى ًوؿى، ويَِةكة هةاليةْ -كؤػم هةػاسى دووسُةخؼى ُاو 

 .ٓاوػيَوةى ئةَ ُةخؼةية هةًؤصةخاُةكاُى تش ٓةية كة ٓى ٓةًاْ ػاسْ وةن ُةخؼةكاُى ثةمياُطاى سِؤرٓةالَتى صاُلؤى ػيلاطؤ

 
ويِةكةهةاليةْ ُوطةسوة . دميةُيَلى ٓاوػيَوةى ُةخؼةكةى ًوؿىػشوكني ثةمياُطاى سِؤرٓةالَتى صاُلؤى ػيلاطؤ، -ُةخؼيَلى دووس

 طرياوة.

 هةبةسدةَ داُيؼتوة ئةرُؤ هةطةس ثادػايةن كة دةسدةكةويَت ظيذيؤكةدا ى(٣6٦1) خوهةكى هة ًوؿىَ ًؤصةخاُةى تشى ُةخؼيَلى
 .دياسة دا حاًوسابى هةًةطةهةى وةن دؤصساوةتةوة ُضيم سؤرٓةالَتى تشى هةٓوُةسى دميةُة ئةَ ٓاوػيَوةى. رْ خواوةُذيَلى خواوةُذو

هة  تااهَصاُياسى ُؤى هةاليةْ ثشؤفيظؤس ثاوهَؤبشؤطاطلؤ ئاًارةى بةوةداوة كة ئةوويَِةيةى طةسةوة هةظيذيؤكةدا دياسة كؤثى ُةخؼى ً
 .ئةكات( ئةدةد و عةػتاس ، ئاُؤ، طني ُِويى، ئاػوس،)ػاسى دٓؤن، ثادػا طةحناسيب هةطةسئةرُؤ ُويَز بؤ خواوةُذةكاْ 
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 (٣6٦1) خوهةكى هة وةسطرياوة ضةكذاسةكاُةوة ظيذيؤى هة ويِةكة ًوؿى ًؤصةخاُةى ُةخؼى

 

 وةسطرياوة. (i)ويَِةكة هةطةسضاوةى . ُةخؼى ًاهتا باػوسى ػاسى ُضيم دٓؤن، طةحناسيب ُؤيَز بؤ خواوةُذةكاُى ئاػوس ئةكات

  
 704-681دٓؤن. وةطتاُى خواوةُذةكاْ هةطةس ثؼتى ئارةهَى ئةفظاُةى. طةسدةًى طةحناسيب )سِووُرتى ُةخؼى ًاهَتا ويِةيةكى 

 خ.ص( وةسطيَش.

https://gatesofnineveh.files.wordpress.com/2015/02/126.jpg
https://gatesofnineveh.files.wordpress.com/2015/02/maltai_1.jpg
https://gatesofnineveh.files.wordpress.com/2015/02/126.jpg
https://gatesofnineveh.files.wordpress.com/2015/02/maltai_1.jpg
https://gatesofnineveh.files.wordpress.com/2015/02/126.jpg
https://gatesofnineveh.files.wordpress.com/2015/02/maltai_1.jpg
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 دوورًِةكاُى بشِاوةكاُى طةسة هةطةسباصةكاْ يةكيَم قةالَيةكة، ئابوَوقةداُى دميةُى كة دياسة ُةخؼيَم ظيذيؤكةدا( ٣٨٦1)  هةخوهةكى
( ديكة) ٓوُةسى ئاطتى هة ُاسِيَلى هةبةس ُةخؼةية ئةَ. دورًّ طةسقةالَى ٓةهَئةكوتِة بةثةيزةوة خةسيلّ تشيؽ طةسباصةكاُى ئةرًيَشيَت،

 ُاطِاًةى ُاتوامن ًّ ٓةسضةُذة. ٓةهَطرياوة تش ػويَِيَلى كةهة بيَت تش ُةخؼيَلى كؤثى كة ئةكات دسوطت بؤ طوًامن سِةُطةكةى و
 بؤ سِووُة ئةوة بةالََ ،(كشدوة كةدسوطتى فةسًاُشِةوايةى ئةو ُةخؼةكة كاتى كشدُى ُوطةسدياسى ًةبةطتى) بلةَ دياسى ُةخؼةكة

 .كؤثية كة دهَِياَ ئةوةؾ. ئةطةسِيَتةوة ص.خ دةيةًى ُؤيةَ طةدةكاُى

 
 ُةخؼى طةًاسؤداْ ًؤصةخاُةى ًوؿى

 ثاهَةوة ئاػوسباُى هةاليةْ ة(ػيَش سِاوى) هةُةخؼةبةُاوباُطةكةى بيِذاسة ػيَشيَلى دميةُى كة ثيؼاُذساوة دا(4٣٦1) تشهة ُةخؼيَلى 
 .وةسطرياوة بشيتاُى كةهةًؤصةخاُةى تشة ُةخؼيَلى كؤثى ئةًة( ص.خ 6٣2-66٨) كشاوة دسوطت

 
 ظيذيؤكة ى (4٣٦1)  خوهةكى ًوؿى ًؤصةخاُةى ػيَش سِاوى ُةخؼى

https://gatesofnineveh.files.wordpress.com/2015/02/128.jpg
https://gatesofnineveh.files.wordpress.com/2015/02/142.jpg
https://gatesofnineveh.files.wordpress.com/2015/02/128.jpg
https://gatesofnineveh.files.wordpress.com/2015/02/142.jpg
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 ويَِةكة هةاليةْ ُوطةسةوة طرياوة. ُةخؼى سِاوى ػيَش ًؤصةخاُةى بشيتاُى

 

ية ًؤصةخاُةى بشيتاُى هة ثشيع كؤُفشاُظيَلذا ئةوةى ئاػلشا كشد كة ٓيض كاَ هةو (٣6/٣/٣٠15ًةبةطتى ُوطةس سِؤرى )ئةًشِؤ
بةالَ ئةوئاػلشاية كة ٓةُذيَم هة ُةخؼاُةى ًؤصةخاُةى . ُةخؼاُةى هةًؤصةخاُةى ًوؿى تيَلؼليَِذساوْ الى ئةواُةوة كؤثى ُةكشاوْ

 .سِةطةُةكاُّ ًوؿىَ كة تيَلؼليَِشاْ كؤثى ُةخؼة

ئةَ  12. تايةداسةوةْ ئاًيَشيَلى بةػويَّ تريٓاويَز دوو كة ئةدات ثيؼاْ ُةخؼيَم كاًيَشاكة( 4٢٦1)   خوهةكى هة ظيذيؤكةدا ٓةسهة
 .هة ًؤصةخاُةى بشيتاُى ُةخؼةؾ كؤثى كشاوى ُةخؼيَلى ًؤصةخاُةى بشيتاُة كةهة ٓؤهَى منشود هةالى سِاطتى ٓؤهَةكة منايؼت كشاوة

 ُةخؼةكؤثى كشاوةكةى ًؤصةخاُةى ًوؿى دميةُى ئابوَوقةداْ هة ظيذيؤى ضةكذاسةكاْ بةدةسكةوتوة

 

                                                           
هةكؤُذا بؤ ٓةسةغ ثئَيَِاُى ػوساو ديواسى قةالَ بةكاسٓاتوة، بة ضةكيَلى ٓيَشؾ بشدْ ُاطشاوة و . هةُةخؼةكةدا دياسة ئاًيَشى ًةجنةُيكةئةو ئاًيَشة  - 1٣

 ] وةسطيَشِ[ .ئاػوسيةكاُيؽ هة ٓيَشػة كاُياْ بةكاسياْ ٓيَِاوْ

https://gatesofnineveh.files.wordpress.com/2015/02/img_5393.jpg
https://gatesofnineveh.files.wordpress.com/2015/02/143.jpg
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 .ويِةكة هةاليةْ ًؤصةخاُةى بشيتاُيةوة طرياوة. ُةخؼى كؤػلى طةسةكى تطالت ثالطةسى طيَةَ ًؤصةخاُةى بشيتاُى

 
 .ئاػوسييةكاْ كةهة ظيذيؤكةدا دياسة ُوطخةى سِةطةْ ُنيٓةسهةبةسئةوةػة كة ئةوتواُني بوَيَّ رًاسةيةكى صؤسى ُةخؼة 

 

 ?Statue of Sargonثةيلةسى طةسدؤْ؟ 

( ظيذيؤكة ثةيلةسيَلى ػلاوى كةوتو ثيؼاْ ئةدات، هة سِيَطةى ُوطيِى طةسثةيلةسةوةكةوة ًؤصةخاُةكة 1:44هةخوهةكى )  
 خ.ص(. 2٠5-2٣٣ُوطيويةتى ثةيلةسى طةسدؤُى دووةًى ئاػوسى )

 

https://gatesofnineveh.files.wordpress.com/2015/02/ps098844_l.jpg
https://gatesofnineveh.files.wordpress.com/2015/02/149.jpg
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بةػة ػلاوةكةى ئةَ ثةيلةسة بةئاػلشا ئةوةًاْ بؤ سِووْ ئةكاتةوة كة ثةيلةسةكة هةطةض دسوطتلشاوة واتة كؤثيى كشاوة. هة ػيَوةى 
ثةيلةسةكةو دى و بةسطةكةى هةثةيلةسى ئاػوسُاؿش ثاهَى دووةَ ئةضيَت ئةوةى كة هة ًؤصةخاُةى بشيتاُيا منايؼت كشاوة. بةالََ 

اُةى بشيتاُى ُاضيَت، بةالََ ئةوٓةهَكاُةى سِيؼى ثيَشاصيَِشاوةتةوة هةَ ويَِاُةى خواسةوة ئةضيَت كة هة كالَوةكةى هةوةى ًؤصةخ
 ًؤصةخاُةى بشيتاُني.

 

 

 ًؤصةخاُةى بشيتاُى. ويَِةكة هةاليةْ ُوطةسةوة طرياوة. lamassuمنوُةى طةسى ئارةهَى باهَذاس 

ػشوكني ة هةدووس 13كؤثى كشابيَت. ثةيلةسيَلى ٓاوػيَوةى ئةًة كةٓى خواوةُذ )ُابو(ثيَئةضيَت ئةو ثةيلةسة هةطةس منوُةيةكى ئةؿوى 
 دؤصسايةوة. ئةًة ثةيلةسى طةسدؤُى دووةَ ُية بةالََ ٓى كةطيَلة هة فةسًاُشِةواكاُى ئةوة.

                                                           
اوة. هةطةس دةًى بابوى ُويَ  ئاػوسيذا ثةسطتؼى ثةسةى طةُذ و ٓةُذيَم داس ُابو: كوسِى خواوةُذ ًةسدؤخ، ُابو بةخواوةُذى صيشةكى و ُوطني ُاطش -  1٢

  يضيذا بؤدسوطتلشاوة.طةسثةسػتى كؼتوكايَ و ئاوديَشيؼى كشدوة. هةطةسدةًى ئاػوسى، بابوى وبابوى ُوىَ  و ئةمخيِيذا ثةسطرتاوة. ثةسطتطاى هةمنشود بةُاوى  ئ
 ] وةسطيَشِ[

Ezida: The Temple of Nabu. David Oates. Iraq. Vol. 19, No. 1 (Spring, 1957), pp. 26-39 
Published by: British Institute for the Study of Iraq. Article DOI: 10.2307/4199614. Stable URL: 

http://www.jstor.org/stable/4199614. Page Count: 19. [ِوةسطيَش ] 

http://www.jstor.org/stable/4199614
https://gatesofnineveh.files.wordpress.com/2015/02/154.jpg
https://gatesofnineveh.files.wordpress.com/2015/02/img_4969.jpg
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 .ويَِةكة هةاليةْ ُوطةسةوة طرياوة. ئيَظتا هة ثةمياُطاى سؤرٓةالَتى صاُلؤى ػيلاطؤية. ػشوكني ثةيلةسيَم هة ثةسطتطاى ُابو هة دووس
 
 

 كؤتايى بةػى يةكةَ
ثاسضة ػويَِةواسى بضون هةًؤصةخاُةى ًوؿىَ طواصسايةوة بؤ ًؤصةخاُةى عيَشاقى  15٠٠ُضيلةى  ٣٠٠٢ٓيض بةٓايةكى ُية كةهة طاهَى 

طةوسة كة طواطتِةوةى ئاطاْ ُةبو ًايةوة هة هةٓةًاْ كاتيؼذا كؤًةهَيَم ثةيلةسى . هة بةغذاد بةبياُوى ئةوةى كةهةوىَ صياتش ثاسيَضساوة
 .ًوؿىَ

           كاتيَم كةيةتة طةس ػويَِةواسة ئاػوسييةكاْ ئةواُةى كة صؤسطشُط بووْ و هةُاوبشاْ بشيتى بووْ هة ثةيلةسى ئارةهَة باهَذاسةكاُى
 (lamassu ) ئارةهَة  بةػيَلى كةَ بوْ هةو دةسواصةى ُشطاي، يةكيَلياْ كةهةُاوبشا صؤس بةباػى ثاسيَضساوبوو )ًابوةوة(. ئةواُة

باهَذاساُةى كة هة ُيؼتيٌاُى خؤياْ ًابوُةوة، بةخيَشٓاتِى ًيواُةكاُياْ ئةكشد هة ًوؿى ٓةسوةن ضؤْ هةكؤُيؼذا بةخيَشٓاتِى ًيواُاُى 
 ئاػوسياْ ئةكشد.

بة ثاسضة ػويَِةواسةكاُى تشى ُاوًؤصةخاُةكة، رًاسةيةكياْ كؤثى ثاسضةى سِةطةُّ كةهةػويَِى تش ٓةهَطرياوْ. هةكاتيَلذا  طةباسةت
 ئةواُى تش ثاسضةى سِةطةْ بووْ.

 ئةوثاسضاُةى كة ٓي ػاسى ٓاتشا بووْ و هةُاوبشاْ كاسةطاتةكةى قوسطرتة، هةبةػى دووةًى بةووسدى باطياْ ئةكةَ. 
 

 

 

 

 

 

https://gatesofnineveh.files.wordpress.com/2015/02/img_8651.jpg
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 وةسطرياوة. وةسطيَشِ. 10ػاسى خؤس طةفةس و ًظتةفا ال حضر . هة كتيَبى حضرُةخؼةى ػاسى 
 

 
طةسبة سِؤَ سِةُطى طوسة و ػاُؼيِة ٓاوثةمياُةكاُى سِؤَ ٓةسيٌَةكاُى .  ص200ئةػلاُيةكاْ هة سِؤرٓةالَتى ُاوةسِاطت  / طِوسى سِؤَ

 .ُطى ثشتةقاهَيةةِٓةسيٌَةكاُى ئةػلاُيةكاْ سِةُطى قاوةييةو ػاُؼيِةكاُى ٓاوثةمياُى ئةػلاُيةكاْ س. سِةُطى ثةًةيية

https://gatesofnineveh.files.wordpress.com/2014/01/map.jpg
https://gatesofnineveh.files.wordpress.com/2014/01/map.jpg


 
20 

بوة ٓؤى ٓةهَيَِذاُى )بةسٓةَ ٓيَِاُى ( ٓوُةسيَلى ُاياب هة ئيٌجشاتؤسيةتى   ٓةهَلةوتة ُايابةكةى ػاسى ٓاتشا هة ُيَواْ سؤرٓةالَت و سِؤرئاوا
ئةػلاُيذا. كاسيطةسى هة سِؤرٓةالَتةوة بؤ سِؤرئاواو تيَلةيَ كشدُياْ بوةٓؤى بةدةطت ٓيَِاُى ٓوُةسيَلى طشوػتى ٓةسضةُذة ٓيَؼتا 

ثةسطتطاكاُياْ سِاصاُذبوةوة تا خواوةُذةكاُى سِؤٓةالَتى  ٓوُةسة سِؤرٓةالَتيةكةى وُِةكشدوة. ثةيلةسى كةهةطةسى رُاُى يؤُاُى
ُاوةسِاطت بة تةُيؼت ُوطيِة ئاساًيةكاُةوة. خواوةُذةكاُى ًيضؤثؤتاًيا وةن ػةًةؾ و ُشطاي ٓاوػاُى خواوةُذةكاُى يؤُاْ و سِؤَ 

لةسيَلى ئاثؤهؤ كوسِى خواوةُذى خؤسى سؤَ وةن ٓيَشقوةكاْ. سِووتة كالطيليةكاْ و ثةيلةسةكاْ دى و بةسطةكاُياْ سِاصاُذبوةوة. ثةي
 ويَِةكشاوةوةهةطةس دى وبةسطةكةى ٓيٌَاى ػةًةؾ خواوةُذى خؤوسى سِؤرٓةالَتى ُاوةسِاطت هةطةس كيَؼشاوة

 كاوهلاسيةكةى طشوثةكى داعؽ بؤ ػويَِةواسةكاُى ٓاتشا دةسط بشِبوو.

ؼتا هة ريَش هيَلؤهَيِةوةو تويَزيِةوةداْ. ٓةًوو ثةيلةسةكاْ دؤصساوُةتوة ئةَ كاسةطاتة ٓاوػاُة بةوةى كة ثةيلةسةتاػشاوةكاُى ٓاتشا ٓيَ
هةكِةوثؼلِيِةكاُذا هة طةدةى بيظتةَ، دؤصساوةكاْ ٓةسهةعيَشاق ًاوُةتةوة. بالَوكشاوة طةسةتاييةكاُى ئةَ دؤصيِةواُة هةكتيَبيَلذاْ 

صؤسكةًى هيَلؤهَةسةواُى دةسةوةى عيَشاق بةختى ئةوةياْ ٓةبوة  بةصًاُى عةسةى صؤسبةدةطٌةْ هة سؤرئاوا دةطت ئةكةويَت. سِيَزةيةكى
  كة ديشاطةى ثةيلةسةكاْ بلةْ.

 

  Statues of the Kings of Hatra ثةيلةسةداتاػشاوةكاُى ثادػاكاُى ٓاتشا

 

ئةدةْ طةسكةوت و  ( ئةوة ثيؼاْ ئةدسيَت كة طىَ ثياو بةثيم هة دوو ثةيلةس٠٨٦٠هةطةسةتاى دةطت ثيَلشدُى ظيذؤكة هة خوهةكى)
 ُابّ هةوةى صياُى صؤسى هيَبةْ. ٓةويَ ئةدةْ بيخةُة طةس صةوى وطةسكةوت و ُابّ.

ئةَ ثةيلةساُة ُويَِةسايةتى ثادػا كاُى ٓاتشا ئةكةْ. ثةيلةسةكةى الى ضةخ ٓى ثادػايةكى ُةُاطشاوى ٓاتشاية، دى وبةسطى ئةػلاُى 
 (.5هَطشتوة ثاسضةيةن ًيوة بةدةطتى سِاطتيةوة. رًاسةى ًؤصةخاُةييةكةى )َ َ هةبةس كشدوة و ضةثليَم طةالَى بةدةطتى ضةثى ٓة

ثةيلةسةكةى الى سِاطت بة )دواُرتيّ ثةيلةسى دؤصساوةى ٓاتشا( ُاطشاوبوو. ُوطيِة ئاساًيةكةى كةهةطةس بِلةكةي بوو ئةخويَِشايةوة 
خوا ثيَذاو. ٓةًوو  ياْ “بريًةُذ خضًةتلاسى خوا، خوا هيَخؤؾ بوو، بةخؼِذة،  (اثلوبةعةسةبى ) (Uthal) ويَِةى ثادػا ئؤطايَ ”بة 

  18صاُياسيةكاُى تش دةسباسةى ئةَ ثادػا ية هةواُة كاتى فةسًاُشِةوايةتيلشدُى بةُادياسى ًاوةتةوة.

                                                           
18 - Shinji Fukai, “The Artifacts of Hatra and Parthian Art,” East and West 11, No. 2/3 (June-September 
1960): 142-144, pl. 2-3; Fu’ad Safar and Ali Muhammad Mustafa, Hatra: The City of the Sun God  Ara ic 
title al-H ad r, mad  nat al-shams   Baghdad  Wi arat al-I la m, Mud  r   at al-Atha r al- A mmah, 1974), 197-
198, pl. 208-210. 
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 وةصساةتى. طيَرباُذت داُى هةاليةْ ويَِةكة. دةسئةكةوْ ( دا11:٢،  ٠5٦ ، ٠٨٦٠ خوهةكى) هة هةظيذيؤكة ٓاتشا ثةيلةسةكاُى

  .٣٠٠٨ئةًةسيلا دةسةوةى

 

 
طةفةس و . الى سِاطت  ثةيلةسى ثادػا ئوطايَ. الى ضةخ ثادػايةكى ُةُاطشاوى ٓاتشا. 3:11، 2:05، 0:08ى ثةيلةسةكاْ هة ظيذيؤكةدا هة خوهةن

 . 210 -208ػاسى خوداوةُذى خؤس، ال: ًظتةفا، ٓاتشا
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 (٠5٦٣) خوهةكى هة. ثيَبطات صؤسياْ صياُى ئةوةى بةبىَ ئةدسيَت هيَياْ ثيم بة كة( ٠٨٦٠ ) خوهةكى هة بيِشاْ ثةيلةسةكة ٓةسدوو
 طىَ. ئةكيَؼيَت بةبِلةكةيذا ثياويَم كة دياسة ئةوة هةطةسةتادا دةسدةٓيَِشيَت، بِلةكةى طةس كةهة ئةبيِشيت ئوطايَ ثادػا ثةيلةسى

 .صةوى هةطةس ئةبيِشيَّ كشاوى ثاسضةثاسضة بة ثةيلةسةكة ٓةسدوو. صةوى طةس ئةكةويَتة كاتيَم ثةيلةسةكةدا بة ئةكيَؼّ ثيم بة ثياو
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 ٓاتشاية ثادػاى دوآةًني دووةًة، طاُاتشوقى ثةيلةسى ئةًة. خواسةوة ئةخشيَتة كة ئةبيِشيَت طيَيةَ ثةيلةسى (5٢٦٣) خوهةكىهة

 19.ص٣4٠ هة بلات ويَشاْ ػاسةكة يةكةَ ػاثوسى هةوةى بةس
 .ثةيلةسةكة هة ضةُذيّ ثاسضة يةكخشابوو، ٓةسهةبةسئةًةؾ بوو كة بةئاطاُى ٓةالٓةال ئةبيَت كاتيَم ئةكةويَت طةس صةوى

 
 .٣٠٠٨ئةًةسيلا، دةسةوةى وةصاسةتى ، طرياوة طيرباُذتةوة دايِى هةاليةْ ويةُةكة دووةَ، طةُاتشوقى ثةيلةسى

 

 .ثادػا طاُاتشوقى دووةًّ كة ثاسضة ثاسضة كشاوةئةو دوو ويَِةيةى طةسةوة ويَِِةى ثةيلةسى 

 

ئةًة ويَِةى ثادػايةكى .  (٢٨٦٠) خوهةكى هة هةطةسى ئةبشيت ال ثيَضشاوة هيَيى كة ُايوؤُةكةى كة بةدةسدةكةويَت تش ثةيلةسيَلى
 .ٓاتشاية كة ٓةهَؤيةكى هةطةسدةطتى داُاوة كة ٓيٌَاي خواوةُذ خؤس ػةًةػة هة سِؤرٓةالَتى ُاوةسِاطت

                                                           
19 - Safar and Mustafa, Hatra: The City of the Sun God, 23, pl. 4. 
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 ثةيلةسةكاُى% 15 ضوُى هةدةطت واتاى هةواُة ضواس بشدُى هةُاو واتة بّ، ٓاتشا ثادػاكاُى ٓى كة ٓةية صاُشاوًاْ ثةيلةسى ٣2 ئيٌَة
 20.ٓاتشا ثادػاكاُى

 

 

 .2010ئةًةسيلا.ثةيلةسى ثادػايةكى ُةُاطشاوى ٓاتشا كة ٓةهَؤيةكى ٓةهَطشتوة، ويَِةكة هةاليةْ كؤيَ، ًاسى ثشؤفيت، ٓيَضى طةسباصى  

 ثةيلةسةكة خشاية خواسةوةو ضةُذ ثيليَلى ثيا كيَؼشا بؤئةوةى ووسدو خاربيَت.

                                                           
20 - Michael Sommer,                                                             -parthischen 
Mesopotamien  Main   Za ern, 2003), 75, pl. 106; Lucinda Dirven, “Aspects of Hatrene Religion  A Note on 
the Statues of Kings and No les from Hatra,” 209-246 in The Variety of Local Religious Life in the Near East 
in the Hellenistic and Roman Periods (Leiden, Netherlands: Brill, 2008), 220-221. 
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  other Large Standing Sculpturesثةيلةسة وةطتاوة طةوسةكاُى تش 

 

https://gatesofnineveh.files.wordpress.com/2015/03/3201.jpg
https://gatesofnineveh.files.wordpress.com/2015/03/334.jpg
https://gatesofnineveh.files.wordpress.com/2015/03/040.jpg
https://gatesofnineveh.files.wordpress.com/2015/03/3201.jpg
https://gatesofnineveh.files.wordpress.com/2015/03/334.jpg
https://gatesofnineveh.files.wordpress.com/2015/03/040.jpg
https://gatesofnineveh.files.wordpress.com/2015/03/3201.jpg
https://gatesofnineveh.files.wordpress.com/2015/03/334.jpg
https://gatesofnineveh.files.wordpress.com/2015/03/040.jpg


 
26 

ظيذيؤكة ويَِة دوو ثةيلةس ثؼاْ ئةدات هة طوضيَلى ًؤصةحاُةكةدا. ثةيلةسةكةى الى سِاطت ٓى ثياو ًاقوهَيَلى  (4٠٦٠)هة خوهةكى 
ٓاتشايية كة بة ػيَواصى ئةػلاُى دوى ثؤػيوة. ئةًة يةكيَلة هةو ثةيلةساُةى كة ًيَزوةكةياْ بؤ طةسدةًاُى ثيَؼوتش ئةطةسِيَتةوة كة 

  14.21خاُةيةكةى  َ َ طةدةى يةكةًى صايِية.رًاسةى ًؤصة

  22ثةيلةسةكةى الى ضةخ بشِوا واية كة قةػة بيَت بة ثيَى  دؤسى دى هةبةسكشدُةكةى. ٓةس هةكاتى دؤصيِةوةكةيةوة طةسى ُةبوة.

 
 .pl. 19, pl. 199, pp، ،ػاسى خواوةُذ خؤس: ويِةكة هة طةفةسو ًوطتةفاو، ٓاتشا. ( ظيذيؤكةدا2:43، 0:04) خوهةكىئةوثةيلةساُةى كة ئةبيِشيَت هة 

75, 212 

 (ى ظيذيؤكة.٣:43ٓةسدوو ثةيلةسةكة كشاْ بة ضةُذ ثاسضةيةكةوة كاتيَم دساْ بة صةويذا خوهةكى) 

 

                                                           
21 - Safar and Mustafa, Hatra: The City of the Sun God, pl. 19, p. 75. 
22 - Ibid. 24, p. 78. 
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 هةطةيَ هةبةسة دسيَزى ثاُتؤهيَلى بةدةطتةكاُيةوة طشتوة مشؼيَشيَلىئةبيِشيَت،  بيَظةس ( ثةيلةسيَلى16٦٢) خوهةكى هة تشدا هةطوضيَلى
 23.ُاػشية بّ ًةكى ئةًة ئةهَيت ثةيلةسةكة طةس ُوطيِى. بيَكؤهَذا كةوايةكى

 كةوت صةويةكة بةس كاتيَم. كةوت تةُيؼتى سِةفةيةى ئةو بةس كاتيَم هةتةوة بوبودوو و ضةثيذا بةالى خواسةوة خشاية ثةيلةسةكة
 .ثاسضةيةكةوة بةضةْ بوْ قاضةكاُى

                                                           
23 - Ibid. pl. 84, p. 110. 
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ويِةى الى ساطت طةفةس . 2008ويِةى الى ضةخ دياُى طيرباُذت، وةصساةتى دةسةوةى ئةًةسيلا. دا دياسة  3:16ثةيلةسى ًةكى بّ ُاػشى هة ظيذيؤكةدا خوهةكى 

 .78و ًظتةفا، ٓاتشا ػاسى خواوةُذى خؤس، ال
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 .(55٦٣ خوهةكى) هة ئةكةويَت دةس بضون ثةيلةسيَلى

ئةوةى كة هةتةُيؼت ثةيلةسى ًةكى بّ ُةػشية، وةبةبةساوسد بةويِةى ًؤصةخاُةكة ثيؽ ئةوةى ويَشاْ بلشيَت ياسًةتى دةسة بؤ ئةوةى 
 :باػرت بيبيِني

 

 
 .2010 طةسباصى ئةًةسيلا،ويِةكة هةاليةْ كؤيَ، ًاسى ثشؤفيت، ٓيَضى 

 (41٦٢) و (1٨٦٢خوهةكى) هة ئةوةى طةسصةويذا ثاسضةكاُى طةيَ هة بلةيّ بةساوسدى ثيَئةدات سِيَطةًاْ طؤػةوة هةَ بيِيِة ئةَ
 .ُةدساوة ثيؼاْ ثةيلةسة ئةَ كشدُى وسد كاتى. دةسدةكةوْ
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 .125 -102 طةفةسو ًظتةفا، ٓاتشا ػاسى خواوةُذ خؤس، الثةيلةسى ُايلى، خواوةُذى رْ الى يوُاْ خواوةُذى طةسكةوتّ، 

 Smaller Sculptures ثةيلةسة بضوكةكاُى تش

 

 

https://gatesofnineveh.files.wordpress.com/2015/03/hatra81.jpg
https://gatesofnineveh.files.wordpress.com/2015/03/047.jpg
https://gatesofnineveh.files.wordpress.com/2015/03/047_2.jpg
https://gatesofnineveh.files.wordpress.com/2015/03/hatra81.jpg
https://gatesofnineveh.files.wordpress.com/2015/03/047.jpg
https://gatesofnineveh.files.wordpress.com/2015/03/047_2.jpg
https://gatesofnineveh.files.wordpress.com/2015/03/hatra81.jpg
https://gatesofnineveh.files.wordpress.com/2015/03/047.jpg
https://gatesofnineveh.files.wordpress.com/2015/03/047_2.jpg


 
34 

ئةَ ثةيلةسةى كة داُيؼتوة خواوةُذيَلة و طؤيةكى خشِى بةدةطتى ضةثيةوةية يةكةَ داس هة فيذيؤكةدا دةسكةوت هة خوهةكى 
  26.ثاهَجيؤةُاْ و خظتِة طةس صةوى، طةسى ئةػليَِشيَت بة(55٦٠)(. ئةَ ثةيلةسة ئةػليَِشيَت هة خوهةكى 42٦٠)

هةطةس قظةى دكتؤسة هةًيا طةيالُى و دكتؤسة هؤطيِذا ديشظني ئةَ ثةيلةسة كؤثى ثةيلةسة سِةطةُةكةية كةهة ًؤصةخاُةى عيَشاقية هة 
 بةغذا.

 

 
طةفةس ًظتةفا، ٓاتشا ػاسى خواوةُذى خؤس، . ثيؼاْ ئةدسيَت (٠٦42) یويَِةى ثةيلةسة سِةطةُةكة ئةوةى كة كؤثيةكةى هةظيذيؤكةدا هةخوهةن

  .257-256، ال250ال

 

                                                           
26 - Safar and Mustafa, Hatra: The City of the Sun God, pl. 88, 89, 90, p. 113-115; Lucinda Dirven, “A 
Goddess with Dogs from Hatra,” in Animals, Gods and Men from East to West. Papers on 
archaeology and history in honour of Roberta Venco Ricciardi, A. Peruzzetto, F. Dorna-Metzger, L. 
Dirven (eds.), [BAR 2516] (Oxford 2013), p.147–160, pl. 8. 
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ئةوةى هةطةس تةختةكةية هةبةػى خواسةوةية  .( ٓاتشاى ثيؼاُذساوةrelief( ظيذيؤكةدا  كؤًةهَيَم ُةخؼى )٠:48هة خوهةكى )
)ُويَزكةس(يَم ئةكات. ُةخؼةكةى الى سِاطت ويَِةى (ة كة ثيَؼواصى هة خواوةُذ ثةسطتيَم goddess martenخواوةُذ ًاستني )

خواوةُذ )ًاسيّ(ة. ُةخؼةكةى ُاوةسِاطت الى طةسةوة ٓةس ويَِةى ًاستيِة. ئةوةى الى ضةخ هةطةسةوة ويَِةى  خواوةُذ ًاُط 
   27)باسًاسيّ(ة.

 

 
 .115-113،. ال.88،89،90ال  خواوةُذى خؤس،ػاسى : ويَِةكة هة طةفةسو ًظتةفاوة، ٓاتشا. باسًاسيّ، ًاستني، ًاسيّ: الى سِاطت

 .بةػيَوةيةكى طةس طوسِٓيَِةس ئةَ ُةخؼاُة ُةػليَِشاْ هةكؤتاى ظيذيؤكةدا

 

                                                           
27 - Safar and Mustafa, Hatra: The City of the Sun God, pl. 133, p. 143. 
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 .ويِةكاْ هة ػويَِى ٓاتشا ئةوة ثيؼاْ ئةدةْ كة ٓاوػيََوةى ئةَ دةَ وضاواُة بةديواسةكاُةوةْ هة ٓاتشا

ئةَ ًاطلاُة بةطةسديواسى . بةوةداوة كة ئةو دةَ وضاواُة قاهبى ئةواُةى خواسةوةْدكتؤسة هوطيِذا ديَشظني ئاًارةى : صاُياسى صياتش
 .ثةسطتطا كاُةوة دا ئةُشاْ هة ٓاتشا ُةئةتواُشا ظوهَيَِشيَّ

 

 ويَِةكة هةاليةْ ٓةسبريت  ديباطضةوة طرياوة.

 طوجناوة هةطةيَ سِةطةصى ٓوُةسى  ٓاتشاى. ٓةهَؤيةكى طةوسة ئةبيِشيَت كة ئةخشيَتة خواسةوةو وسدوخاؾ ئةكشيَت. ئةَ ٓةهَؤيةؾ
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ويَِةكاْ هة بالَوكشاوةكاُذا ئةوة ثيؼاْ ئةدةْ كة ئةَ داهَة ثيَلةوةُشاوةتةوة، واتة بةثاسضة ثاسضةى يةن خشاوةتةوة، وةن دكتؤسة 
 .هةًيا طةيالُى ثؼرتِاطتى ئةًة ئةكاتةوة

 

 
 .148. ال.133هة طةفةسو ًظتةفاوة هة كتيَبى، ٓاتشا ػاسى خواوةُذى خؤس، ويَِةى داهَةكةى ًؤصةخاُةى ًوؿىَ ثيَؽ هةُاوبشدُى، ويَِةكة 

 
 ويَِةكة هةاليةْ ٓةسبريت ديباطضةوة طرياوة

(. ٓةًوياْ وسدوو خاػلشاْ بة ثيم و هة ديواسة كة دةسٓيَِشاْ. ٢:46طىَ ُةخؼى بضون ثيؼاْ ئةدسيَت كة ويَشاْ ئةكشيَّ هة حوهةكى )
ٓاتشاْ، ئةوةى ُاوةسِاطت بالَوكشاوةتةوة هةاليةْ طةفةسو ًظتةفاوة، ئةوةى الى سِاطت بالَوُةكشاوةتةوة و ئةوةى ٓةًوياْ ٓى ػاسى 

الى ضةخ بةٓؤى سِووُاكى هةُاو ظيذيؤكةدا ُاتواُشيَت بِاطشيَتةوة بةالََ بةٓؤى ويَِةى تشى ُاوًؤصةخاُةكةوة دةسدةكةويَت كة ثةيلةسى 
 ئافشةتيَلى ثاهَلةوتوة.
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 .116،ال. .92ُةخؼيَم هة ويَِةى كةطايةتيةكى طةسباصيذا. هة طةفةس و ًظتةفاوة، كتيَبى ٓاتشا: ػاسى خواوةُذى خؤس، ويَِةى 
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 .2008دياُى طيرباُذت، وةصساةتى دةسةوةى ئةًةسيَلا، ُةخؼى ئافشةتيَلى ثاهَلةوتوو، ويِةكة هةاليةْ 

 

 
 .2008دياُى طيرباُذت، وةصساةتى دةسةوةى ئةًةسيَلا، ُةخؼيَم ، ويِةكة هةاليةْ 

 
 28.بالَوكشاوةتةوة ًظتةفاوة طةفةسو هةاليةْ ػيَشة ئةَ: ئةبيِشيَت ػيَشيَم ثةيلةسى (٢٣٦٠) خوهةكى هة دميةُةكاُةوة هةثؼت

 

                                                           
28 -Ibid.  pl. 187, p. 198. 
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 .198، ال., 187ويَِةى .:طةفةسو ًظتةفا، ٓاتشا ػاسى خواوةُذى خؤس

 ( دادياسْ.٠٣٦4دياسُية كة تيَلؼليَِشابيت، بةالََ ثيَئةضيَت يةكيَم بيَت هةو ثاسضة ووسدبواُةى هة خوهةكى )هة كؤتاى ظيذيؤكةدا ئةوة 

 

 

 هة كؤتايذا، ئةو ُةخؼى داهَةى كة ُوطيِى هةطةسة هة الى ضةخ هةثؼت ثةيلةسةكةى ٓريقوةوة دياسة دياس ُية كة تيَلذسابيَت.

هوطيِذا ديشظّ ُوطيويةتى ُةخؼى ٓةهَؤكة هة كِةوثؼلِيِةكاُى دةسواصةى باكوسى ػاسةكة دؤصساوةتةوة  بؤصياُياسى صياتش، دكتؤسة
 1١2١.29بةالََ بالَو ُةكشاوةتةوة ٓةتا طاهَى 

                                                           
29 - Wathiq Isma’il al-Salihi, “Inscriptions from Hatra,” Sumer 34, No. 1 (1978): 69; al-Salihi, “Hatra – 
Excavations in the Southern Gate – A Preliminary Report,” Sumer 36, No. 1 (1980): 158-189, pl. 3-4 
[both in Arabic]; Aggoula,                                        (Paris: P. Geuthner, 1991), 155,  pl. 

https://gatesofnineveh.files.wordpress.com/2015/03/hatra9.jpg
https://gatesofnineveh.files.wordpress.com/2015/03/403.jpg
https://gatesofnineveh.files.wordpress.com/2015/03/hatra9.jpg
https://gatesofnineveh.files.wordpress.com/2015/03/403.jpg


 
41 

 

 ٓةُذىَ ويَِةى تش ٓةْ هة ًؤصةخاُةكة ثيَؽ تيَم ضوُى، ثيَئةضيَت بةكةهَم بّ.

 
 .2008وةصساةتى دةسةوةى ئةًةسيلا، ويَِةكة هةاليةْ دياُى طيرباُذتةوة ، 

طشُطة كة تيَبيِى ئةوة بلشيَت كة كؤًةهَيَلى صؤستش ثاسضةى ػويَِةواسى ًؤصةخاُةى ًوؿىَ ٓةْ كةهة ظيذيؤكةى ضةكذاسةكاُذا بالَو 
يَلى صؤسى ُةكشاوُةتةوة. بةػى ٓوُةسى ػويَِةواسةكاُى طةسدةًى ئيظالًى بةٓيض ػيَوةيةن ثيؼاْ ُةدساوْ، وةٓةسوةٓا كؤًةهَ

اْ ػويَِةواسى ئاػوسيةكاْ هة ظيذيؤكةدا دةسُةوكةوتوْ. ئةًة ئةوة ُاطةيةُيَت كة ئةَ ػويَِةواساُة سِصطاسياْ بوة. ثيَئةضيَت هةُاوبشدُي
كشِيّ و هة ظيذيؤكةدا البشابيَت ثيَؽ بالَو كشدُةوةى. هةواُةػة ئةو ػويَِةواساُة بةقاضاخ بشابيَتِة دةسةوة و فشؤػشابّ هة باصساسِى 

 فشؤػتِى ػويَِةواسيذا ياْ ثيَئةضيَت ٓةسهةًؤصةخاُةكة ًابيَتِةوة.

ئةػلاُيةكاْ هة سؤرٓةالَتى ُاوةسِاطت بةتةواوةتى  -بيَطويَذاُة ئةةوةى، كة هة ظيذيؤكةدا ئةيبيِني هةدةطت داُى هيَلؤهَيِةوة هة سؤَ
 ػتيَلى ويَشاُلةسة.
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دابةصاُذُى كؤًةهَيَلى صؤسى ويَِةى ًؤصةخاُةكة ثيَؽ ويشاْ كشدُى، ٓاسبريت ديباطض بؤ طوثاطيَلى تايبةتى بؤ دكتؤسة طوصاْ بؤت 
ثيَذاُى ئةوويَِاُةى كة هةطةػتيَلى طشتبوُى، طوثاغ بؤ دكتؤسة هةًيا طةيالُى طةباسةت بةصاُياسيةكاُى دةسباسةى كؤثى ػويَِةواسةكاْ 

يشظني بؤ صهِياسى صياتش هةطةس كؤثيةكاُى ًؤصةخاُةكة و صاُياسى هةطةس هة ُاوًؤصةخاُةكةدا، ٓةسوةٓا طوثاطى دكتؤسة هوطيِذا د
 هيظتى طةسضاوةكاْ.

 

 كؤتايى
هة كاتى وةسطيَشِاُى ئةَ ُوطيِةدا بةػيَوةيةكى طؼتى دوو ئةجناَ تيَبيِى كشاْ: يةكةَ، ٓةطتلشدْ بة ئةوةى كة كةهة عيَشاقذا 

دةْ. بةهَطةؾ بؤ ئةَ بابةتة ئةوةية و وةن ػويَِيَلى طشُط بايةخى ثًيِا بةطشُطيةوة هة ػويَِةواسو ُاُواسِْ رًاسةيةكى صؤسى ٓاوالَتياْ
كة بؤ ُوطيِى ئةَ بابةتة ُوطةس صؤستشيّ طودى هةو ويَِاُة وةسطشتوة كة بياُيةكاْ هة كاتى طةسداُياْ بؤًؤصةخاُةى ًوؿىَ ئةو 

ض كةطيَلى عيَشاقي بةديِةكشاوة تاكة ويَِةيةن بالَو بلاتةوة كةثيَؼرت ئةو ػويَِةواساُةى ويَِاُةياْ الى خؤياْ ئةسػيف كشدوة، ٓي
بيِيبيَت. ٓةسوةٓا تةُٔا طةسضاوةيةن كة طودى هيَوةسطريابيَت هةاليةْ ػاسةصاياُى ُاوخؤوة ُوطشابيَت كتيبةكةى طةفةسو ًظتةفاية 

 (.1974بةُاوى ) ٓاتشا ػاسى خواوةُذى خؤس، 
وةَ: ئةوةية كة بوتشيَت كة يةكةًني كاسى ًؤصةخاُة بشيتية هة ئةسػيف كشدْ، دؤكيوًيِت كشدْ هيَلؤهَِةوة هةطةس كشدْ و ئةجناًى دو

بالَوكشدُةوةى ئةو كةي و ثةالُةى كة سِؤراُة دةطتى دةكةويَت و يةتة ُاو ًؤصةخاُةكةوة. ئةًةؾ هةبةس ضةُذ ٓؤيةن : يةكةَ هةكاتى 
لاسى وةن ئةًةى دةوهَةتى ئيظالًى )داعؽ( كشدى، ئةطةس ويَِةو بةهَطةُاًة ُةبيَت ئةوة ئةو كةي و ثةالُة كاسةطاتى طشوػتى ياْ كاوه

ا بؤ ٓةتآةتاية ًيَزووةكةياْ هةُاو ئةضيَت. دووةَ: ئةطةس ئةو كةي و ثةالُة بذصسيَّ ئةوا هة كاتى ٓةبوُى صؤستشيّ ويَِةو بةهَطةُاًةد
و ئوًيَذيَلة بؤ طةسِاُةوةياْ، ٓةسوةن ضؤْ كؤًةهَيَم هةو ثاسضاُةى ًؤصةخاُةى بةغذاد بةٓؤى  ئاطاُرت ئةتواُشيَت طؤساخ بلشيَّ

ُاطيِةوةياْ ٓيَِشاُةوة بؤ عيَشاق. ئةوةى تيَبيِى كشا ٓةُذيَم هةو ػويِةواساُةى ًؤصةخاُةى ًوؿىَ دؤكيوًيَِت ُةكشاوْ ئةطةس 
تائًيظتا بيَضاُياسى ًاوُةتةوةو ػتيَلى ئةو ؤصةخاُةى ًوؿىَ و ثاسضاُةى ًهَيَم هةبةسدةطت ُني. بؤية كؤًة كشابيَتيؽ ئةو دؤكيوًيَِتاُة

بةثيَى ووتةى د. ئةمحةد كاًى بةسَيَوةبةسى طؼتى ًؤصةخاُةكاُى  تؤ هةباسةياُةوة ُةصاُشاوة، ئةًةؾ وةن ػاسةصايياْ ئةهَيَّ كاسةطاتة.
 ثاسضة. 173كةهةُاوضوْ بشيتني هة  عيَشاق رًاسةى ثاسضة سِةطةُةكاْ )اؿى( ى ًؤصةخاُةى ًوؿىَ

 وةسطيَشِ
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