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الملخص
في القدیمة بابل، ذكربأنھا بنیت في مدینة العالم القدیمفي جنائن بابل المعلقة إحدى عجائب الدنیا السبع

كتب عدة مؤرخین یونانیین ورومان . م. ق 605و 562حكم بین العامین عھد الملك البابلي نبوخذنصر الثاني، الذي 
بجدار قوي محصن  وان لھا مدرجات تتصل بعضھا كانت محاطة وأعطیت بعض األوصاف عن ارتفاعھا  وأنھا، عنھا 

. وملئت بأشكال عدیدة من األشجار والزھور ونباتات الزینة المختلفة. ة ساللم یساندھا صفوف من األقواسببعض بواسط
ابلیة وانھا كانت تسقى  من نھر الفرات بواسطة مضخات تدار بشریا وبالرغم من ذلك ال توجد أي نصوص مسماریة  ب

وفي المقابل بدا بعض .وھي العجیبة الوحیدة بناءا على ھذه المعطیات التي  یُعتقد بأنھا أسطورة، تصف ھذه الحدائق
اآلثاریین یرجحون وجود الجنائن المعلقة  ضمن موقع  أثار مدینة نینوى في تلة قوینجق بالقرب من القصور الملكیة 

ھد لحدیقة منشاة فوق صف من األقواس مرسومة على رقیم طیني ونصوص لسنحاریب وأشور بانیبال  بناءا على مشا
یحاول البحث مقارنة  المعطیات بین الموقعین  وإعادة قراءة المعلومات  المتوفرة وتقدیم . مسماریة  مكتشفة في نینوى  

ن خالل دراسة الخصائص المزید من األدلة  والبراھین لدعم  الفرضیة التي ترجح وجود الجنائن المعلقة  في نینوى م
المكانیة للموقعین  من وجھة نظر حقل عمارة الفضاءات الخارجیة   

الفضاءات الخارجیة، الخصائص المكانیة . نینوى، بابل ، دالئل ، المعلقة  الجنائن : الكلمات الدالة 

Hanging Gardens of Babylon or Hanging Gardens ofNinewa
A Comparative Study of Their Landscape Spatial Characteristics
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Abstract
Hanging gardens of Babylon is one of seven wonders of the Ancient World. It is

mentioned that these gardens were constructed at the ancient city of Babylon by
Nebuchadnezzar II, who ruled between 605 and 562 BC. The gardens were mentioned in
the Roman and Greek historians’ writings and descriptions of height were given. The
gardens were surrounded by a strong wall with stadiums connected with stairs
surrounded by arches and filled with trees and flowers. The gardens were irrigated from
Euphrates through manmade pumps. There are no cuneiform texts mentioning these
gardens, however, they are the only wonder based on these legendary information. On
the contrary, some archeologists states the hanging gardens are within Ninewa
archaeological location in Kuyunjik hell, near the Sennacherib and Ashurbanipal
palaces based on scenes of a garden constructed on a column of arches drawn on a tablet
and other cuneiform texts in Ninewa. The current study is comparing the data of both
locations and reviewing the available information in addition to providing more
evidences to support the existence of hanging gardens in Ninewa. This is done through
examining the spatial characteristics of the two locations from a landscape perspective.
Keywords: Hanging Gardens, evidences,Babylon, Ninewa, spatial characteristics,
landscape
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:المقدمة 
شغلت  الجنائن  المعلقة حیزا مھما من ذاكرة البشریة و اعتبرت  من عجائب الدنیا السبع في العالم القدیم وذكرھا 

بل ةان تكرار ذكرھا في ازمنة عدیده یعطي مصداقیة بان ھذه الجنائن لیست اسطور. عدة كتاب یونانیون ورومان  
ولھا وان وجودھا في مدینة بابل االثریة  كان یعتبر من المسلمات یفترض انھا موجوده بحكم تواتراالوصاف والروایات ح

الى وقت قریب وقد بذل المنقبون جھودا كبیرا في البحث عنھا بین أطالل المدینة  واصبح الجدال االن یتمحور حول مكان 
وء دراسة تقدیم رؤیة جدیدة حول الموضوع في ضیحاول البحث . وجودھا في ضوء رقم طینیة مكتشفة في نینوى

ان أي مكان یذكر كما ذكرت الجنائن المعلقة عبر التاریخ وتتداولھ االلسن لفتره طویلھ  یفترض انھ .خصائص كال المكانین 
على زرع االحساس بالمكان ةیمتلك خصائص المكانیة  القویة  وفیھ  روح لمكان  ممیزه  وذو ھویة  واضحة ولھ القابلی

ان توفر ھذه الخصائص في اي من الموقعین  سیعطي . خصائص  وامكانات صناعة المكانليلمن یزوره  و ان فیھ  بالتا
في ذاكرة البشریة ویعطي مصداقیة للروایات التاریخیة ھبال شك  تفسیر یعزز وجود ھذا االثر فیھا  لتوفر مستلزمات بقائ

:التي تناولتھ وكاالتي 

:ةالمكان في الفضاءات الخارجی- 1
االنساني الحاوي على قدر من العادات والتقالید والصیغ الفكریة اضافة الى الزمن الذي یشكل بعدا حقیقیا وھو الحیز 

في مقیاس التحول لوظیفیة المكان، نتیجة دینامكیة النظرة االجتماعیة لواقع الحیاة المتغیرة باستمرار والمكان الجید ھو 
ن یشعر بأدائیة المكان ما لم یحقق لإلنسان ما یحتاجھ من حمایة وسھولة الموصل الجید لكل اإلحساسات واإلنسان ال یمكن ا

حركة وإضفاء اجواء مكانیة جمالیة تشعر االنسان بالرغبة في التفاعل معھ من خالل انعاش روحیتھ وإیجاد حالة من 
عن الفضاء غیر المحدد او الترابط التي اعطت االنسانیة المعنى لھ، وفي أي وقت یعرف او یحدد فیھ الموقع فانھ ینفصل 

[1p.2]المتناھي الذي یحیط بھ، وتعطى بعض االماكن معاني كبیرة، أو اسماء أو تعریفات من قبل المجتمع

: Placenessالمكانیة - 1-1
المعدة على تشجیع تشكیل صورة ذھنیة تؤثر بالتغییرات التي تحصل في الحالة االنفعالیة التصامیموھي  قدرة 

وعندما تكون االعدادات المصممة بإحساسات قویة یقال بان لھا مكانیة عالیة وھي عادة قادرة على ان تستذكر بعد فترة 
،  [3]عنى وظیفي وثقافي وجمالي وترابطيوتظھر المكانیة عندما تصبح اإلعدادات ذات م. [2p.252]طویلة من الوقت

فالمكان المدرك إدراكا حسیا یتأثر بالخصائص الفیزیائیة واإلعدادات المصممة من حیث المكان المتوقع للفرد وسلوكھ 
.المقصود ومستویات حركتھ واتجاھاتھ وتفصیالتھ مع الخبرة المخزونة في الذھن

: روح المكان - 1-2
ة لھا طابع ممیز من خالل سیطرتھا على البیئة  والتي تساعد المصمم على تركیز المعنى اذا كان المكان مساح

بشخصیتھ من خالل ربط الناس بھ تصمیمیا وبشكل متكامل وبالقوى الموجودة، فان روح المكان ھو تكوین الترتیب الجیني  
بین المكان وساكنیھ  وتتم المحافظة على وعالقاتھ التي تشكل السیاق الحضري، أصل وجود المكان، والرابطة المنطقیة

روح المكان عند استخدام المواد الشدیدة المقاومة للتآكل الھمیة الزمان وتأثیراتھ حسیا وبصریا بحیث تتم قراءة الموقع 
.[4]باعتباره تركیبة تفاعلیة

: ھویة المكان - 1-3
تذكره لكونھ ممیزاً أو مختلفاً عن غیره من األماكن وتمثل المدى الذي یمكن بھ تشخیص المكان أو التعرف علیھ او

على اھمیة تمییز االشیاء وتعریفھا إلدراكھا كوجود وكیان قابل Lynchبامتالكھ شخصیة حیویة أو فریدة أو ممیزة  ویركز
.[5]لالنفصال بحد ذاتھ 

: of PlaceSenseاالحساس بالمكان - 1-4
یمثل اإلحساس بالمكان مكونة أساسیة من مكونات اإلرضاء العاطفي لإلنسان من خالل معیشتھ في مكان 
محبذ وقریب من ذاتھ ویجسد مفاھیمھ العامة وغایاتھ وحاجاتھ، وبشكل عام یمثل دعما وإسنادا مھما لھویة الجماعة 

والمعطیات التي تعرفھ وتمیزه عن غیره من االماكن ومن ھنا تبرز اھمیة ان یمتلك المكان من الخصائص [1 ]وتماسكھا 
وفیھ تكون  فكرة المكان تمثل االرضیة التي تقع وتنسب الیھا االحداث والمواقف سواء كانت تاریخیة او فنیة او انشطة 

.انسانیة تقلیدیة، ومن خالل تمثیل العمارة والنحت والرسم والتصویر والتمثیل الفیزیاوي من خالل المودیالت 
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placemaking  :صناعة المكان - 1-5
المحیط، ونسب المعنى، وإنشاء صور عقلیة للمكان والمكانیة ھي قابلیة المحیط الستیعابوھي  العملیة االدراكیة 

التغیرات في الحالة العاطفیة، وتكون كامنة في المحیط، والمحیط ذو االحساس وتأثیرعلى تشجیع معلومات الصور العقلیة 
.القوي، یقال بان لھ مكانیة قویة، وعادة ما یمكن استدعاؤه عبر فترات زمنیة طویلة 

ومنھا تغییر الصفات المدركة للمحیط بإعدادات مصممة لجعلھا مختلفة وملحوظة ) لصنع المكان(وھناك عدة طرق 
ما یجعلھا تمتلك نوعا من التمیز والتفرد، مع استخدام العناصر والتلمیحات المالئمة ثقافیا، من خالل استخدام اكثر ب

، ویشمل .[6]العناصر والتلمیحات المرتبطة بأساطیر أو مفاھیم أو افكار أو كیانات مجموعة معروفة او استلھامات تاریخیة 
لة بالمجموعات وبھیكل المدینة كنسیج حضري كلي، اضافة الى دور صنع المكان أیضا تكوین اعدادات مصممة ذات ص

االستلھام من التاریخ مع الھویة باألشكال الممیزة ذات المراجع المنتخبة برموزھا ودالالتھا في الصورة الذھنیة للمتلقي  
لصحة النفسیة في تعزیز عملیة وإمكانیة تخیلھا مع القدرة على التغییر في الفھم واستكشاف المعاني وتعظیمھا مع تعزیز ا

صنع المكان بتصمیم الفضاءات الخارجیة مع زیادة المتعة الحسیة وتقلیل االجھاد البیئي مما یعطي تكامال مع عناصر 
ذات الغنى والتنوع فیمكن بالتالي التعبیر عنھا  بفضاءات مفتوحة ذات معنى عمیق " الماء والنبات" المشھد الدینامیكیة 

"مكانیة ایجابیة "ا وتوصف بكونھ

:جنائن بابل المعلقة -2
، Strabo)سترابو(مثل ، تعددت المصادر التاریخیة التي ذكرتھا وھي مستقاة عن عدة كتاب یونانیون ورومان

ولكن ال Flavios Josephus)فالفیوس جوزیفوس(وRufusCurtins)كورتیوسروفوس (و وDiodor)دیودور(و
بانھا  عند )دیودور(موقعھا  قال عن)  .p.58]7[  )2008Finkelیوجد أي نصوص مسماریة  بابلیة تصفھا 

فقال انھا ضمن ) جوزیفوس(بانھا تقع عند النھر اما ) سترابو(بانھا تقع عند القلعة وذكر )كورت روق (االكروبولس وذكر 
. ]p.50 8[القصور الملكیة  

االشجار بما بان فیھا  مماشي مرتفعھ واعمدة حجریة  وجنان متدلیة  تحوي جمیع انواع ) جوزیفوس (وقد وصفھا 
الطریق الیھا بانھ بشكل )  دیودور(في حین وصف )  سمیرامیس) (امیتس(یشبھ البیئة الجبلیة التي ارید ان توفر للزوجة 

منحدر ضمن موقع تلھ  وان لھا شرفات فیھا حدائق  وازھارمحمولة على  اروقة واشجار من كل االنواع شبھھا بمبنى 
، )خمسة أمتار(یة عقودا وعارضات من حجر، یزید طول الواحدة على ما یعادل مسرح كبیر متدرج تحت أسطحتھ العال

بجدار وأنھا كانت محاطة تحمل ثقل الحدیقة ومزروعاتھا وقصر ذو جدران ذات منحوتات حجریة لمشاھد الصید والمعارك
لماء من النھر الى االعلى قوي محصن  وانھ في احدى غرف الطابق العلوي یعتقد بوجود ماكنھ كان یتم من خاللھا رفع ا

بان ھناك اعمده حجریة تحمل مسطح مربع فیھ  اشجار ) روفوس (ووصفھا ، ]p. 108]7بالرغم من احد ال یرى ذلك
plethraالجنائن المعلقھ  بان لھا شكل مربع  كل ضلع  فیھ اربعة )  سترابو(ووصف . ]9[ضخمة تنمو في بیئھ طبیعیة 
اس وان ھناك اشجار ضخمة  وشرفات وادرج  ولولب یرفع الماء الى الحدیقة من نھر الفرات محمولھ على  اقبیة ذات اقو

]10[ .
على مرتفع عن مزروعةبسبب ان النباتات المعلقةبان تسمیتھا بالجنائن .Philo of Byzantiumوذكر الیوناني 

فیھا ومزروعةجسور بمسافات قریبة  االرض على شرفات محمولھ على اعمده دائریة ضخمة تحمل اثقال االرض على 
. ]p. 457[اغلب  انواع االشجار واالزھار وان ھناك میاه متدفقة من االعلى الى قنوات سفلى وان ھناك لولبا لصعود الماء

الذي عمل في Robert Koldewey)    روبرت كولدیفاي(وعلى ضوء اوصاف الرواة للموقع  اھتدى  المنقب االلماني 
بان وجودھا  یجب ان یكون في الركن الشمالي الشرقي من القلعة الجنوبیة  لقصر 1925التنقیب في بابل وتوفي سنة 

-605) نبوبوالصر( 562 على نھر إلطاللتھ) نبوخذ نصر(وملحقاتھ من المباني االضافیة والتوسیعات التي قام بھا ) م.ق(
على ضوء ما وجده من تنقیبات  ) 2(القصور الملكیة  واعطى لھ رسم  تخیلیالشكلووقوعھ ضمن) 1(الفرات  الشكل 

لغرف معقوده السقف على شكل اقواس نصف دائریة وقواطع جداریة من االجر المفخور ولكنھ في نفس الوقت  اشر 
اطواال ) سترابو(و) دیودور(ن تساؤالت  تبدا  من خالل عدم تطابق القیاسات التي قدمھا المؤرخون  مع الواقع اذ یقدم كل م

100وتساوي plethraمتساویة لكل ضلع من اضالع المربع یشمل كل ضلع على اربعة من وحدات قیاس الطول الیونانیة 
لم یجد  وألنھ) كولدفاي(م  وبذلك فان 130-120متر وبذلك یكون طول ضلع المربع طبقا لذلك 33- 30قدم أي ما یقارب 

ع  مبنى طول ضلعھ اربعة  وحدات قیاس  فیرجح اما ان یكون القیاس غیر دقیق ویفتح الباب الى في الموقع اسس لمرب
.]p.51 8[احتمال وجود الجنائن المعلقة في موقع اخر  
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یوضح مخطط مدینة بابل یخترقھا نھر الفرات : ) 1(الشكل 
وموقع القلعة الجنوبیة

ء تنقیبات اعادة انشاء لجنائن بابل على ضو:) 2(الشكل 
]p.134 8[كولدفاي 

تصور افتراضي 16في القرن ) مارتن ھیمسكیریك (وعلى ضوء وصف المؤرخین الیونانیین والرومان اعطى  
.ولم یتم اكتشاف ھكذا اعمده حجریة في بابل ) 3(الشكل [11 ]اخرلجنائن بابل المعلقة  

تصور ھیمسكیریك االفتراضي لجنائن بابل  المعلقة ) 3(الشكل 

:مناقشة االدلة  التاریخیة لوجود جنائن بابل المعلقة - 2-1
المشھور بصالھ عرشھ  فانھا لم ) وخذنصرنب(بالرغم من وجود نصوص بابلیة والتي عثر علیھا  المنقبون في قصر 

انا نبوخذنصر ملك بابل ابن نابوبالصر ملك بابل ، عندما ( [12]النصوصتشر الى وجود الجنائن المعلقة اذ  یذكر احد
اختارنیمردوخ ملكا شرعیا وامرني بتجدید المدن واظھرت لھ من الطاعة والخضوع ، فبنیت اسواربابل عاصمة ملكي 
ابراجھا الى علو الجبال 
، وجعلت من معبد االریساكیال قصرالسماء واالرض ومقرا لنعیم االرباب ، وكسوتھ بالذھب وقمت بتجدید برجھ 

وھنا تدور التساؤالت عن عدم ذكر الكالم المسھب للملك نبوخدنصر الثاني أعجوبة العالم  اذ  الیذكرھا )المدرجھالزقورة
تخر بالكثیر من منجزاتھ العمرانیة والحربیة وغیرھا كما لم یعثر لحد یومنا ھذا على اي الواح في الوقت الذي یفبالمطلق 

الذي كتبت الكثیر من اسفارھا على ) التوراة (لفترة حكم ساللة بابل االخیرة تشیر الى  وجود الجنائن ، حتى ان العھد القدیم 
ایة اشارة الى وجود ھذه الجنائن رغم انھم كانوا معاصرین نفسھ ، فالنجد عندھم) نبوخذنصر(ضفاف نھرالفرات وبزمن 

بانھ عندما زار بابل وكان ذلك بعد اقل بقلیل من مئة عام ) ھیرودت(لزمن المفترض لوجوده ھذه الجنائن ، كما یذكر عن 
عدم تطابق اوصاف  وكذلك قبل المیالد ، فلم یجد لھذه الجنائن من اثر وال اطالل تشیر الى وجودھا 539من سقوطھا عام 

.اخرى كعدم وجود منحوتات لمشاھد الصید 

علقة من وجھة نظر عمارة الفضاءات  مناقشة الخصائص المكانیة لموقع جنائن بابل الم- 2-2
:    الخارجیة

بناء على ) روبرت كولدیفاي(المنقب االلماني عند تحلیل معطیات التصور االفتراضي للجنائن المعلقة الذي اعطاه 
نجد ان مقومات تصمیم ) 2(في الشكل ) نبوبوالصر(ماوجده في الركن الشمالي الشرقي من القلعة الجنوبیة  لقصر 

من مساحة الحدائق ضمن ن اعجوبھ من عجائب الدنیا ابتداءً الفضاءات الخارجیة لجانب المكانیة  ال یمكن ان تؤھلھ لیكو
تنوعھ من النباتات وال تشجع  على تشكیل صورة ذھنیة تؤثر القصر الصغیرة التي ال تتیح امكانیة زرع اصناف م

وفي جانب روح المكان فال یمكن اعتبار الموقع ذو مساحة لھا طابع ممیز . بالتغییرات التي تحصل في الحالة االنفعالیة 
دة  والتي تمثل بسبب عدم سیطرتھا على البیئة  وعدم ربط الناس بھ تصمیمیا النعزالھ بشكل متكامل  عن القوى الموجو
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المدى الذي یمكن بھ تشخیص المكان أو التعرف علیھ اذ  ان منطقة الجنائن  ال یمكن استیعابھا بصریا  من الخارج بسبب 
وقوعھا داخل احتواء في قصر فال یمكن ادراكھا من قبل المشاة من شوارع بابل  وبذلك ستكون غیر معروفھ فكیف 

اضافة الى عدم وجود نصوص تصف . حدیقة داخلیة صغیرة غیر مرئیة اصالسیذكرھا ھكذا كم من المؤرخین وھي 
.یة ممیزه تتیح اعطائھ سمھ متفردةان ھذه الجوانب بمجملھا  تؤثر في ھویة المكان  وال تعطیھ شخص. النباتات

ت تعرفھ اما جانب االحساس بالمكان فان ماتم  اكتشافھ من خصائص ومعطیات في الموقع  من جداریات  او منحوتا
وتمیزه عن غیره من االماكن التساھم في  نسب االحداث والمواقف سواء كانت تاریخیة او فنیة او انشطة انسانیة تقلیدیة 
واجماال  فان صناعة المكان في الموقع ال تستكمل جوانبھا من استیعاب المحیط، ونسب المعنى، وإنشاء صور عقلیة تعمل 

من استدعاء الصورة الذھنیة للموقع عبر فترات زمنیة طویلة لعدم وجود  تغییر في تغیرات في الحالة العاطفیة تمكن
الصفات المدركة للمحیط بإعدادات مصممة تجعلھا مختلفة وملحوظة اكثر بما یجعلھا تمتلك نوعا من التمیز والتفرد، وعدم 

كما ان ھناك اشكالیة في االعدادات . ھاء الخارجي وعدم وجود نصوص توكداكتشاف لعناصر اوالتلمیحات ثقافیھ في الفضا
المصممة اذ ان مقومات الطوبوغرافیة للحصول على التدرج في الحدائق تبدو غیر متكافئة اذ تم وضع احمال میتھ من 
الرمال في جھة بعمق كبیرثم یتدرج لیكون بارتفاع قلیل من جھة ثانیة وال یوجد تصور كیف یتم الحصول على ھكذا 

عمدة حجریة تذكرھا المصادر  كما انھ بحكم ألبدون وجود جدران ساندة اضافة الى عدم وجود اثار تدرجات صناعیة
االحتواء فان اجزاء كبیرة من الحدیقة لن تكون معرضة للتشمیس بسبب الظل الساقط على النباتات من المبنى نفسھ مما 

دلیل على وجود طریقة میكانیكیة  لرفع الماء الى یضعف نموھا وبالتالي وجودھا اضافة الى اشكالیة الري اذ ال یوجد
االعلى وال دلیل على االستفادة من نھر الفرات كما انھ  یوجد اشكالیة في تصریف میاه الري  الزائدة التي ستنحصر فوق 

وال فال یوجد لھا شواھد على االرض )  مارتن ھیمسكیریك(اما التصورات االخرى التي اعطیت ومنھا تصور . االقبیة
.رخین ومن الممكن وضعھ في أي موقع اخر ؤیوجد تنقیبات في بابل تثبتھا  وھو انشاء افتراضي بناء على وصف الم

:جنائن نینوى المعلقة :3
كم وتشبھ نینوى في شكلھا شبھ 480تقع جنائن  نینوى المعلقة  في مدینة نینوى االثریة  التي تبعد عن بابل  حوالي 

وضمت مدینة نینوى آثاراً بارزة . الشمال الشرقي ورأسھ في الجنوب ، ویخترقھا نھر الخوصرالمنحرف قاعدتھ في
وعدیدة مختلفة ویبرز من بینھا تالن یمثالن أھم اآلثار الشاخصة والباقیة وھما تل قوینجق الذي  یقع فیھ قصر سنحاریب 

وصلت .ا سورھا العظیم والذي یحیطھا من الجھات كافة وتلة النبي یونس علیھ السالم ، فضالً عن بقایآشور بانیبال  وقصر
الذي اتخذھا عاصمة لھ .)  م.ق681-704(المدینة قمة تطورھا، خالل عصر الساللة السرجونیة، في عھد الملك سنحاریب 

بناء على رسم مكتشف على رقم طیني Layardطرح . ى تسبق فترة حكم بوخذنصر في بابلوكانت فترة حكمة في نینو
). 4(فوق بناء امكانیة ان تكون لجنائن نینوى المعلقة  الشكل ةیظھر اشجار مزروع]13[

:وجود جنائن نینوى المعلقةمناقشة ادلة -3-1
نظرا لعدم وجود تطابق في ماذكر في الروایات التاریخیة مع ما ھو مكتشف في حمالت التنقیب في بابل فقد شككت 

في وجود الجنائن المعلقة فیھا ورجحت انھا في نینوى وتفسیرھا لذلك من الناحیة التاریخیة ان Dalleyالباحثة البریطانیة   
بعد دراسة النصوص الكالسیكیة التي ذكرتھا كواحدة من عجائب ة نینوى وبابل وقد طرحت  نظریتھاھناك خلط بین مدین

الذي عاش في القرن األول ) جوزیفوس(الدنیا السبع  والتي تبین انھا ُكتبت بعد قرون على بناء الجنائن المعلقة وانالمؤرخ 
األسماءواألماكن في 
النصوص القدیمة ، بما في ذلك الخلط بین اسمي الملكین سنحاربونبوخذنصر وخلط واضح بین مدینة بابل و نینوى  في 

ند وصفھ لبابل كان یعطي تفاصیل لنینوى وبالذات  توصیف لقصر ذو جدران ذات ع)دیودور(المصادر الكالسیكیة وان 
اشوربانیبال ولیس في قصر نابوبالصر وھي موجوده في  قصور  سنحاریب  ومنحوتات حجریة لمشاھد الصید والمعارك 

Dalleyكذلك اشارت ]14[. خلط بین نھري دجلة والفرات ) دیودور(في بابل الذي  كان مزین بمشاھد مختلفة كذلك فان 
الذي یفتتح بعبارة ان نابوبالصر ھو ملك الشور وھو )Judithجودیث (خوذ من المصادر الیھودیة من كتاب أالمأالى الخط

689بعد غزو االشوریین لبابل عام ’New Babylonةت تسمى بابل الجدیدأنھ ملك بابل وان نینوى بدألخطا واضح 
یكشف عن ) 5(ین نصوص قدیمة ووجود رقیم  طیني  موجود في المتحف البریطاني الشكلبDalleyكذلك ربطت . م.ق

جداول رقراقة وجنائن وتضاریس جبلیة بشرفات وممرات تحفھا أعمدة ومزروعات وأشجار فوق بناء  یمثل قصر 
.)6(لشكل باعتبار انھا جنائن نینوى المعلقة  واعطت تصور افتراضي لھا ا]p.1015[سنحاریب 

الى اللولب البرونزي الذي عرف الحقا بلولب ارخمیدس كماكنھ تستخدم لرفع الماء من مستوى Dalleyواشارت 
.)7(الشكل]p.5314[الى مستوى اعلى واطئ
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ادلة  ومعطیات تعزز فرضیة وجود  الجنائن المعلقة في  نینوى  وناقش ماطرح من ان )  Al Omary(قدم الباحث 
في مناخ حار لولب ارخمیدس على انھ وسیلھ ري جنائن نینوى فانھ ان وجد فال یمكن اعتماده لري حدائق بمساحات كبیرة 

صیفا ولفترة طویلة تمتد الى مرحلة وصول االشجار الى نموھا الكامل وبقاء الموقع لعشرات السنین وري عدد كبیر من 
كان لري الجنائن من خالل ساس ألاصناف النباتات  وان مشروع ري سنحاریب كما مثبت في النصوص المسماریة  ھو با

رواء لتكون حدائق عظیمة  اضافة الى غمره للخنادق إلل الماء الى نینوى لیصاإلالتي انشات ةالري العمالققنوات 
ویمكن ان یضاف الى االدلة . )8(الشكل ] p. 783 ,16[المحیطة بسور المدینة من الجھات الشمالیة والشرقیة والجنوبیة 

Corona(خوذة من قمر التجسس االمریكي أالم] p. 319 17[صور االقمار الصناعیةةالسابق KH–7( ایلول 20في
لقنوات الري التي تصل الى نینوى من خالل قناة كیسري التي تبدا من منطقة الشالالت وصوال الى )  9(الشكل )  1966(

ان مشروع ةكم والتي یفترض انھا كانت تروي الجنائن المعلق13.4منطقة القصور الملكیة في تل قوینجق والتي ھي بطول 
من سحب الماء من العیون في منطقة خنس  مرورا بعبارة جروانھ التي انشاھا تلفة  ابتداءً المخھري سنحاریب بمراحل

سنحاریب لیمر الماء من فوقھا بدال من تفرقھ في الودیان  وصوال الى منطقة السدود في منطقة النوران والشالالت ثم 
.أقدم نظام ري في العالم القدیمكوصوال الى نینوى وھذا بحد ذاتھ یعتبر انجازا یرقى الى مستوى االعجوبة

عبارة جروانھ التي انشات كجسریحمل الماء في اعاله لكي ال ینزل الماء الى ) 10(وتوضح الصور في الشكل 
توضیح لفكرة ري جنائن نینوى المعلقة  بمقارنة مستوى )  11(ویوضح الشكل . مستوى الوادي بل یبقى بمستوى مرتفع 

ان اطوال القنوات  التي تم ،  مستوى الماء الذي جلبھ سنحاریب  الى نینوى من منطقة خنسالماء في  نھر الخوصر مع

رواء في عھد سنحاریب وصوال إلكم  تم تنفیذھا ل100تشخیصھا من خالل التحسس النائي  كانت بطول  اكثر من 
.الى منطقة الجنائن والقصور الملكیة في نینوى

رقم طیني مكتشف في نینوى یظھر : ) 5(الشكل رسم على رقم طیني: ) 4(الشكل 
جنائن وتضاریس جبلیة بشرفات وممرات تحفھا 

یظھر اشجار فوق بناء مكتشف في نینوىاعمدة 
ومزروعات واشجار ومزروعات فوق [13]

.[15]اقواس مدببة

تصور افتراضي للجنائن : )6(الشكل 
[15]المعلقة في نینوى

اللولب الحلزوني لرفع الماء الى مستوى )7(الشكل 
[14]اعلى والذي عرف الحقا بلولب ارخمیدس
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ا 

[18 ]یوضح مشروع سنحاریب االروائي لري جنائن نینوى ) : 8(الشكل 

]17[توضح قنوات ري جنائن نینوى Coronaصورة القمر الصناعي ) : 9(الشكل 

وصور من موقعھا في سھل نینوى[16]ومجسم  [19]عبارة جروانھ مخطط  وواجھة  ) : 10(الشكل 

]الباحث[الفرق في مستوى الماء بین نھر الخوصر وقناة كیسري: )11(الشكل 
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والتي اشارت p.18020[[21 ][النصوص المسماریة التي دونھا سنحاریب ةویمكن ان یضاف الى االدلة السابق
الى  مشاریع الري  التي قام  بھا وانھ اوصل الماء الى جنائن نینوى وھو ما یدلل على الفعل القصدي لتھیئة الحدائق الملكیة 

:كي تكون عجیبة من عجائب الدنیاوتشمل
وشیبانیب تجشمت عناء السفر وتسلقت الجبال حتى وصلت إلى مدینة المونا كیني فوجدت في رأس المدن دور اشتار(.1

وسولو مجاري، فوسعت ینابیعھا وجعلتھا انھارا، حفرت لھا مجاري واسعة في المناطق الجبلیة الصعبة بفؤوس من 
وصلتھا إلى مدینة نینوى واقمت لكل منھا جوانب عالیة كالجبال واضفت میاھھا إلى میاه الخوصر الدائمة، أالنحاس ف

في لحر وارویت بھذه المیاه في الشتاء والفصول االخرى حقوال ممتدةفباتت جمیع الریاض البساتین تسقى في موسم ا
).الشمال والجنوب من المدینة 

ھلھا ماء یروون بھ زروعھم فكانوا یرفعون انظارھم ألوكانت حقول المدینة نینوى مھملة قاحلة جرداء كالقیر اذ لم یكن (.2
اسیني وبنبارینا وشیبانیبة واسباریرة وجنجیلنیش ونمباقاتي منحو السماء مستمطرینھا اال انني ارویتھا من میاه القرى 

ت المیاه فیھا الى نھر حفرت لھا ثماني عشرة قناة اجریلتي في اعالي مدینة خادابابیتي ومن المیاه اوتیلو والومسوشي و
انني االن مؤتمر و) تارارا(ینیة اتیت بتلك المیاه الوافرة من اواسط جبال تاس العاصیة الواقعة في تخوم ارمالخوصر  و

ن منھا وشیدت القناة بیتورة القریبتیالیمین والیسار ومیاه كوكوت واضفت الیھا میاه الجبال من) اشور(بسیدي العظیم 
سیرتھا جمیعا نحو تي سبق إن جھزتھا بحفر القنوات والمیاه البالحجارة وسمیتھا قناة سنحاریب وقد جمعت میاه العیون و

ه االیام في ھذاجدادي الملوك بتوسیع ارجائھا وتزیینھا وتجمیلھا من قبل ویمة مقر ملكي التي لم یعدنینوى العاصمة العظ
)لھ البالد من مشرق الشمس لمغربھاالذي دانت انا سنحاریب ملك اشور ورئیس جمیع االمراء و

الحبوب و السمسم والستكشاف حییت مزارع اضر بھا المحل واعدت الماء لحقول أاطلقت المیاه الى حیث لم تكن تصل ف(.3
اس المدن المیاه في جبال مسري تجشمت عناء السفر و تسلقت الجبال حتى وصلت الى مدینة الموفاكیني فوجدت في ر

جعلتھا انھارا حفرت لھا مجاري واسعة في المناطق الجبلیة دون اشتار وشیبانیة  وسولو مجاري فوسعت ینابیعھا و
اقمت لكل منھا جوانب عالیة كالجبال مما حافظ على مائھا و لتھا الى مدینة نینوى ونحاس فاوصالصعبة بفؤوس من ال

والبساتین تسقى في موسم الحر وارویت بھذه المیاه في اضفت میاھھا الى میاه الخوصر الدائمة فباتت جمیع الریاض
.)الفصول االخرى حقوال ممتدة في الشمال و الجنوب من المدینةالشتاء و

كانت میاه ) (قناة إلى مروج نینوى واقمت جسرا من الصخر عبر الوادي العمیق وتركت المیاه تعبر فوقھلقد حفرت(.4
قد بقیت تنحدر الى و) من ابائي الملوك بسدھا بحجزھالم یقم احد ي من قدیم الزمن في منسوب واطئ والخوصر تجر

شكل نفق یتصل بالخزان مباشرة ولزیادة كمیة المیاه ىكانت ھذه القناة تبدا في الصدر علو() دون إن یستفاد منھا(دجلة 
بھا الى الخزان الذي جمعت میاھھا في قنوات خاصة نقلتفي جبال تاس الشمالیة البعیدة وسعت العیون التيفي الخزان و

).امام السد 
ویتضح من النص االخیر ان سنحاریب یشیر الى الجسر وھو عبارة جروانھ ویستنتج من مجمل النصوص
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[24]مشاھد الصید في الجداریات االشوریة : ) 15(الشكل 

: ھویة المكان –3- 3-2
یمكن تمییز ھویة واضحة یمكن استیعابھا بصریا من مسافة كبیرة  لموقع جنائن نینوى على بسبب طوبوغرافیتھا 

وارتفاعھا عن مستوى سطح االرض المجاورة ووقوعھا على نھر الخوصر  اضافة الى اسوارھا  وباالمكان مالحظة الشبھ 
وى المفترض قرب القصور الملكیة  على تلة قوینجق الشكل الواضح بین موقع االكروبولس في اثنا  مع موقع جنائن نین

الذي ذكر  ان موقع الجنائن المعلقة عند االكروبولس والذي یعني في ) دیودور(وھو ما یتطابق  مع وصف وتشبیھ  ) 16(
ان  الشخصیة . الیونانیة المدینة العالیة او الحصن كما یتسق ایضا مع وصفھ بان الطریق الیھا بشكل منحدر ضمن موقع تلھ

.  البصریة للموقع تتیح امكانیة رصد وجود جنائن یمكن استیعابھا من داخل  وخارج المدینة

]الباحث[التشابھ بین موقع االكروبولس في اثنا  وموقع جنائن نینوى على تلة قوینجق في نینوى) 16(الشكل 

: االحساس بالمكان 4- 3-2
عند استطالع المواضیع التي تناولتھا الجداریات والمنحوتات  االشوریة  المكتشفة في نینوى نجد انھا وثقت من 
خالل النحت البارز والمجسم  المواضیع واالحداث والمواقف واالنشطة التي كانت تجري في المكان وحفظت للذاكرة 

البشریة تفاصیل مدھشة عن كل جوانب الحیاة وھو ما زرع قیم 
االحساس بالمكان لمن زار موقع الجنائن واعطاه بعدا اسطوریا امتد 
لفتره زمنیة طویلھ وعلى سبیل المثال توضح صور الجداریات الشكل 

تمثیل فني لذاكرة االحداث والمعارك وانتصارات سنحاریب ) 17(
المكتشفة في نینوى والتي تعطى وصف ضمن المنحوتات االشوریة

حي  لساحة معركة حقیقیة بكل تفاصیل االسلحة والدروع والعربات 
فیما یوضح الشكل . والسالسل واالسرى والطوبوغرافیةواالسوار

مشاھد رحلة  بالزوارق في بیئة االھوار والقصب  واالسماك ) 18(
بیة المطلة على والصید في احد الجداریات الموجودة  الواجھة الغر

ان تنوع المواضیع التي وثقتھا . [25]الفناء في فصر سنحاریب  
ناس وازیاءھم الجداریات الضخمة والتي شملت تصویر حي لمعیشة ال

وتصویر االثات الملكي والكراسي واالرائك ومراكبھم وعرباتھم 
المستخدمة وغیرھا من التفاصیل زرعت  االحساس بالمكان وخاصة في 

من خارج المدینة وانتقلت ھذه االحاسیس الى االجیال الالحقة الزوار 
ووصلت  الى المؤرخین بشكل عام وفدمت دعما وإسنادا مھما لمقومات 

ذاكرة االحداث تمثیل فني ل) : 17(الشكل 
[25]والمعارك وانتصارات سنحاریب   
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اھتمامھا بسبب الموقع وتماسكھ وجعلت المكان یمتلك الخصائص والمعطیات التي تعرفھ وتمیزه عن غیره من االماكن 
.واالنشطة االنسانیة و تمثیلھا بالنحت والرسم والتصویرحداث والمواقف التاریخیة والفنیةألبا

[25]مشھد رحلة  بالزوارق في بیئة االھوار والقصب: )18(الشكل 

: صناعة المكان-5- 3-2
توضح بعض النصوص المكتوبة على الرقم الطینیة  ماكانت علیھ منطقة القصور التي تظم الجنائن المعلقة في  

وسعت مساحة نینوى، وجعلت فیھا شارعاً ملكیاً مرصوفاً بالحجارة الساطعة كضوء : (من مظاھر التحضر ][26نینوى 
إن ھذا الشارع (وكانت شوارعھا مشجرة وكان ھناك مسالت لكتابات تحمل توجیھا للسكان ) النھار لسیر عربتي الملكیة

فإذا تجاوز علیھ احد المواطنین بضم قسم منھ الى قدماً ) 78(الملكي األعظم یجب ان ال یصغر، وان عرض ھذا الشارع 
).داره عند اعادة بنائھا او عند قیام احدھم ببناء دار جدیدة، فتثبت حدود الشارع باالوتاد لتمنع التجاوز

فقد استخدم في بنائة حجارة المرمر ) وال یضاھى)( لیس لھ مثیل(اما قصر سنحاریب القصر الذي یوصفھ بان 
سنحاریب ملك الكون ملك المملكة اآلشوریة إن المرمر األبیض والذي (جلبھا من منطقة  اسكي موصل  والحالن التي

اكتشف عند حكم اإللھ في أرض بلداي، لبناء قصري ولقد حولت حجر الكلس الى تماثیل لثیران قویة لحمایة مداخل قصري 
لك القوي، ملك بالد آشور شیدت قصراً، القصر قصر سنحاریب، الملك العظیم، الم(وصفت النصوص القصر ) في نینوى

اما . كار) 60(أقمُت مصطبة طولھا (ووصفت النصوص المسطبة التي شید علیھا القصر ) الذي لیس لھ مثیل، وسط نینوى
كار، كسوتھا بالحجارة التي جلبتھا من الجبال وجعلتھا ترتفع عن المیاه وشیدت علیھا قصراً ال ) 34(عرضھا فیساوي 

متر ووجود المنحوتات  3واحیطت الغرف بساحات القصر وغلفت بحجر الحالن بالواح یصل ارتفاعھا الى [27]) ىیضاھ
ومنھا الثیران المجنحة التي كانت بمثابة حرس لبوابات ومداخل  زینت بتماثیل ضخمة منحوتة من الحجر الكبیر والمرمر 

المجنحة ویحوي الجزء المركزي من القصر على عرض لمشاھد وقد صب بعضھا من النحاس وكانت باشكال منھا الثیران 
اسطوریة على الواح منحوتة بالنحت البارز التي كانت تكسو القسم االسفل من جدران اجنحة القصر بمشاھد تمثل حمالت 

حاریب أنا سن(وقد وصف سنحاریب االسود البرونزیة كعناصر تزیین في الموقع الملك العسكریة واحتفاالتھ السنویة
وبتجاربي الخاصة تمكنت من صب األسود البرونزیة الضخمة ذات األرجل . بالذكاء الحاد الذي منحني ایاه اإللھ أیا

وبنیت قالباً ضخماً من الطین الثني عشر اسداً ضخماً مع اثني …المفتوحة عند الركب، والتي لم یسبق لملك قبلي أن قام بھا
).جذوع النخیل وصببت البرونز فیھا، كما تصب قطع نصف الشاقلعشر ثوراً ضخماً فوق دعامات ضخمة و

اما خارج القصر فقد انشأ سنحاریب منطقة اشبھ بالبحیرة  شرق تلة قوینجق قرب قصرة جعل فیھا غابة من القصب  
اضافیا اذ ان وھو ما اعطى للحدائق وفضاءات الموقع الخارجیة بعدا جمالیا [ 21]واطلق فیھا انواع مختلفھ من الحیوانات

:المسطحات المائیة ھي من اھم عناصر الفضاءات الخارجیة 
اما جنائن نینوى فقد وصفھا ) والیقاف جریان میاه القناة، اصطنعت مستنقعا وجعلت غابة من القصب في داخلھ(

تات العطریة و لقد انشات بجانب القصر حدیقة غناء شبیھة بجبل امانوس غرست فیھا انواع الزھور و النبا( سنحاریب 
وقد تم التعرف على  االصناف النباتیة التي ) اشجار االثمار منھا ما ینبت في الجبال و منھا ما یكثر في سھول الكلدانیین

كانت مزروعھ والتي ذكرتھا المصادر او التي تم التعرف علیھا من خالل المشاھد النباتیة التي ظھرت منفذة على رقم او 
یا نخلة، ابنة نینوى، ایل األراضي، ھي البھیة، (وشملت النخیل التي یصفھا سنحاریب ) 19(ل منحوتات اشوریة  الشك

) األكثر بھاًء، أجمل اإللھات 
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بین النخیل واشجار اخرى[24 ]جداریة الملك اشور بانیبال في حدیقة قصره   : ) 19(الشكل 

اضافة الى اشجار االرز  والتین والرمان  والتوت والفستق واللوز والبلوط والصنوبر الشجرة المقدسة واالعناب 
والعرعر وغیرھا من االصناف التي جلبھا معھ سنحاریب في حمالتھ الحربیة ومشاھد زھرة الشمس وزھرة البابونج 

الصحراویة كالصبار ، ومشھد القطن والحبوب كالقمح وزھرة الزنبقة وزھرة اللوتس واالنتیمون  ومشاھد النباتات
حوتھ من اصناف منوعھ من االشجار كل ذلك یعطیھا االمكانیة لتكون حدیقة نباتیة عالمیة  في زمانھا لما . [ 28 ]والسمسم 

ان  وعلى غرار قصر سنحاریب ف، وغیرھا من الحیوانات ة حیوان یمارس فیھا صید االسود وھي في نفس الوقت حدیق
حوى اقدم مكتبة في تاریخ البشریة باحتوائھ على حوالي عشرون الف بال المجاور لقصر سنحاریب والذي قصر اشوربانی

رقم طیني دون فیھ تاریخ البشریة كانت بمثابة مركز لالشعاع الثقافي والحضاري اعطى بعد اخر السطورة المكان  اضافة 
ید االنتصارات في المعارك مع العیالمیین یضاف الى ذلك طراز عمارتھ وجود الجداریات الضخمة  لمشاھد الصید وتخل

. واستخدامھ لألعمدة الحجریة الضخمة في بناء قصره والتي تم وضعھا فوق عتبات بوابات القصر وعلى جوانبھا
ة التي والمنحوتھ من حجر الھمتایت او الرخام االبیض ووجود جزءاً من مساحة قصره مخصصھ ایضا لحدیقتھ الملكی

زرعھا بانواع مختلفة من االشجار على غرار حدیقة جده سنحاریب وفي كل االحوال فان عناصر الموقع بشكل عام بوجود 
كال القصرین والجنائن المزروعھ على السقوف التي تظھر المشاھد في الرقم الطینیة وھو امر لیس لھ مثیل في زمانھ  قد 

ت في الحالة العاطفیة للبشریة وساعدت على استدعاء المكان عبر فترات زمنیة ساعدت في إنشاء صور عقلیة للمكان اثر
بسبب تغییر الصفات المدركة للمحیط بإعدادات مصممة جعلتھا مختلفة وملحوظة اكثر وتمتلك .طویلة والجیال متعاقبة 

ة نعزز الصحة النفسیة مع زیادة اضافة لوجود اعدادات مصمم.التمیز والتفرد، مع استخدام العناصر والتلمیحات الثقافیھ 
ذات الغنى والتنوع " الماء والنبات" المتعة الحسیة وتقلیل االجھاد البیئي بوجود عناصر المشھد الدینامیكیة 

:الخالصة -4
اسطورة جنائن نینوى المعلقة وكونھا من عجائب الدنیا السبعة في العالم القدیم كانت نتیجة كل متكامل من االعمال 

خطیطیة و التصمیمیة المخطط لھا الخارجة عن المالوف في زمانھا جمعت في موقع ذو مكانیة عالیة بدات باعمال الت
سنحاریب العظیمة في بناء بنیة تحتیة وجلب المیاه من اعالي الجبال الى نینوى  واستكملت بما انجز  في عھد اشوربانیبال  

نائن المعلقة  كانت في نینوى  ویبقى على االثریین فتح مواقع تنقیب جدیدة یمكن الجزم من خالل الشواھد المطروحة بان الج
واعادة التنقیب في المنطقة المجاورة لقصري سنحاریب وقصر اشوربانیبال في تلة قوینجق الستكشاف المزید من االدلة 

. المادیة 
خالل مقارنة معطیات موقع  منخالصة االستنتاجات من الجوانب التي تم طرحھا في البحث) 1(یوضح الجدول 

جنائن  بابل المعلقة مع معطیات موقع جنائن نینوى المعلقة وتثبیت االدلة او الشواھد وفق وجودھا  سواءا كانت وصف 
لمؤرخین او نصوص مسماریة مكتوبة او رقم طینیة او رسوم مكتشفة  او شواھد مادیة الزالت قائمة و مدى توفر جوانب 

شكلت الصورة ان وھویة المكان واالحساس بالمكان وصوال الى صناعة المكان والتي بمجموعھا المكانیة وروح المك
.ذاكرة البشریة الذھنیة الالحقة وجعلت ذكر الجنائن محفوظة في

:التوصیات -5
بتداءا من مدینة والحدائق النباتیة  والتشجیر والقصور الملكیة والبوابات ونظام الري ااعادة احیاء جنائن نینوى المعلقة-1

خنس ثم عبارة جروانھ وصوال الى نینوى و اعارة االھتمام الالزم لموقع مدینة نینوى االثریة بشكل عام لیكون متنزه 
رئیسي لمدینة الموصل خصوصا في المناطق التي انتھت فیھا عملیات التنقیب ودراسة قیم الموقع  وطوبوغرافیتھ 

یم الفضاءات الخارجیة من خالل البحث في التاریخ عن االحداث المھمة واتخاذ الخطوات الالزمة العادة تصم



...دراسة مقارنة في الخصائص المكانیة.....  جنائن بابل المعلقة أم جنائن نینوى المعلقة  :العمري 

13

والقصص السابقة التي جرت في الموقع  وخاصة منطقة القصور الملكیة وشارع الموكب وماذا كان یحدث وكیف كان 
مساحات الناس یحتفلون في مناسباتھم واعیادھم واعادة استحضار المظاھر التقلیدیة الحضاریة واالزیاء واضافة

عرض الجداریات  والمنحوتات والعناصر الفنیة والشواخص واختیار مسارات  لالحیاء ترتبط بمحور مع  مشروع  
مكتبة اشور بانیبال المقام في جامعة الموصل والمصمم من قبل الباحث باالشتراك وذلك  العادة صناعة المكان لیكون 

بحملة اعالمیة للتعریف بالموقع الجدید لجنائن نینوى على المستوى كما في السابق اعجوبة من عجائب الدنیا والقیام
.المحلي والدولي

بسبب تعرض االثار في نینوى الى السلب والنھب وسوء عملیات التنقیب التي جرت سابقا یمكن تجاوز عدم وجود اثار -2
التي تتضمن اللوحات التعریفیة واستخدام التقنیات وضع العالمات االرشادیة الداللیةمعالم حدائق نینوى من خالل 

االفتراضي التخیلي الرقمي  لالثر للتعریفAugmented Realityالحدیثة والسیما تقنیة الحقیقة المعززة او المثراة  
.للمدینھ Cultural Landscapeوالتعریف بالمشھد الحضاري 

:تناولھا البحثخالصة االستنتاجات لالدلة التي : ) 1(الجدول 
جنائن بابل وصف الدلیل او االثر المفردة

المعلقة
جنائن نینوى 

المعلقة
وصف للمؤرخین  الیونان والرومانوجودالوصف العام

وجود وصف على  كتابات مسماریة
وجود رسوم  على رقم طینیة لحدائق منفذه  فوق انشاءات معماریة 

تطابق وصف الموقع
المؤرخین  في 

التوقیع

ضمن قصور ملكیة 
وقوع على نھر
الطوبوغرافیة 

وجود مماشي منحدرة ضمن تلھ
مساحة الموقع تتیح ان تكون احدى العجائب

مواد البناء المستخدمة تتطابق مع الوصف
وجود نصوص مسماریة الرادة ملكیة  تصف عظمة الجھد المبذول نظم الري

في الري
وجود  وصف على كتابات مسماریة  لطریقة الري

وجود بنیة تحتیة تدعم طریقة الري

وجود ادلة حدیثة وصور اقمار صناعیة  تدعم طریقة الري
االبتكار في انظمة الري یرقى الى مستوى العجائب

وجود بحیرة  ماء قرب الموقع كحدیقة مائیة
وجود كتابات مسماربة الرادة ملكیة  تصف  عظمة الحدائق وانھا من الحدائق

العجائب
وجود رسوم على الرقم الطینیة لحدائق تم انشاءھا فوق مباني 

وجود  وصف ورسوم في الكتابات المسماریة  لالصناف النباتیة  
ورود - شجیرات-اشجار

وجود وصف ورسوم  الصناف نادرة نباتیة  غریبة عن الموقع 
مجلوبة من مناطق اخرى 

مناخ وتربة  المدینة والمدیات الحراریة یتیح تنوع اكثر في االصناف 
النباتیة

المساحة المحیطة  للمواقع المكتشفة في التنقیبات  تتیح  امكانیة وجود 
حدائق  ضخمة 

وجود امكانیة بصریة الستیعاب الحدائق من الخارج
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خصائص 
المكانیة

مشھد الحدائق فوق االقبیة في الرقم المكتشفة  تشجع على تشكیل 
صورة ذھنیة تؤثر بالتغییرات التي تحصل في الحالة االنفعالیة في 

تكوین اعدادات مصممة ذات معنى وظیفي وثقافي وجمالي
خصائص روح 

المكان
المنحوتات الحجریة والجداریات الكلسیة في الموقع  تعطي شخصیة 

لذلك المكان من خالل ربط الناس بھ تصمیمیا وبشكل متكامل 
وبالقوى الموجودة،  وباستخدام المواد الشدیدة المقاومة للتآكل،

خصائص ھویة 
المكان

خصائص الطوبوغرافیة  تسھل  تشخیص المكان والتعرف علیھ او 
تذكره لكونھ ممیزاً أو مختلفاً عن غیره من األماكن

خصائص 
االحساس 

بالمكان

مشاھد الصید والحروب  الموجوده في الموقع تساعد على نسب 
االحداث والمواقف سواء كانت تاریخیة او فنیة او انشطة انسانیة 

تقلیدیة تمثیل العمارة والنحت والرسم والتصویر والتمثیل الفیزیاوي

خصائص 
صناعة المكان

التكامل بین البیئة الطبیعیة والصناعیة یعطي  تغییر في الصفات 
المدركة للمحیط بإعدادات مصممة بما یجعلھا تمتلك نوعا من التمیز 

والتفرد من خالل استخدام العناصر والتلمیحات المرتبطة بأساطیر 
وزیادة المتعة الحسیة وتقلیل االجھاد البیئي مما یعطي تكامال مع 

" الماء والنبات" الدینامیكیة عناصر المشھد
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