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  يک ھوادار پورتال: فرستنده

١٢/٠١/١١  

  

  "جھنم "ی شناسشهير
   

ر] Gehinnom"  [نُّميِگھ"ۀ واژۀ  شدیشکل عرب" جھنم" ر — استی در زبان عب انِ   کھن ت ان شاخ زب ۀ و از ھم

] “Valley of the Son of Hinnom”" [نّوميپسر ھۀ در" : ی و به معن— ني النھرنيبۀ  در منطقی سامیزبان ھا

 شھر ی محل سوزاندن زباله ھاميقدی  واقع است، که در زمان ھاوني و در جنوب کوه صھم،ي دره در شھر اورشلنيا

امثل شده بودند، دي نومی را که از رستگاریکسانۀ  جنازخود، دبعد ھا، افراد آن منطقه، بر اساس اعتقا. بوده  ئی آدمھ

  .  سوزاندندی مکان مني زدند، در ای میرا که دست به خودکش

الي اسرائیمحل عبادت آن دسته از بن.  دادی منطقه رخ مني ھم در ایگري دی اتفاق ھااما ه دئی ھ ه ب ود ک اني ب  ی ھ

 —] Ba’al" [باآل"و ]  Molech" [ُملِک"  مانند،— آنھا را ی از خداھائی ھارهکيپ  داشتند وماني ایقي و فنیکنعان

ادانیول.  کردندی معبادت  دره ساخته بوده ونيدر ا ه پی اندک اندک، ن وت گرفت و منجر ب دھای ق شناکی آم  ی  دھ

ام ھی شخص،ی روزو کردن را شروع کردند، یشد، و آنھا در آن مکان، قربان ه ن ومي ب د خود ] Hinnom [نّ ، فرزن

  . دندينام" نّوميپسر ھۀ در" و از آن پس، آن نقطه را کرد،ی را در آنجا قربان

Gey Ben-Hinnom   /ĝ-ben-hinnōm /  

"valley of the son of Hinnom "  

ُ◌ميِگھ" از آن کم شد، و به زين] ben" [پسر"ۀ  واژبعدھا،     .   کوتاه شد] Gehinnom" [نّوميھۀ در" ]"نُّ

هيا دا دنک راءر ابت ردم، محلی، آن دره، ب رای م اني از بی ب ه ھ ردن زبال ود ی ب د، از روخ وده، و بع ات و ی ب  خراف

د؛ لي گاه تبدقربان آن را به عبادت گاه و ،ینادان رده ان ه،ي ااي ک اھه بنک ه ی عکس، از عبادتگ ه ب  شرفتي پی دانزبال

   .   ما داردنشي و بسته به گمان و بست،ي آشکار نیليکرده، خ

د از سلني باشد که کل اني نکته مھم ادي شااما، ا، بع اجرا ھ ادِ وداو  وماني م صه ھ ا شروع می سامی ق ه ی ھ  شود ک

  . افتي کھن یرا در زبان پارس" نُّميِگھ "أ توان منشی اند، و مشي پسالمربوط به سه ھزار 

ان و آئیاري که بسچرا اني از واژگ ان و فرھنگ آری ھ ادر ،يیاي زب ردم ،ی بعدی دوران ھ ان و فرھنگِ  م ه زب  ب

  .    کردداي راه پی و عبریوناني جمله از گري دیمنطقه ھا
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یِ  آوای دگرگونی ھم با کمتيسانسکرکه در زبانِ  کھنِ  ] gaeθānani [ی َگئِثانَنيیاوستاۀ واژ ر ئ  وجود دارد، در ب

اور آر" نيري زیھان ھاج "ی، و به معنا"جھان"و " ھانيک"، "یتيگ" مانند یواژگانۀ شيرۀ رنديگ ه ب ه ب  ئیاياست ک

ائی تيذھنۀ  که خود انعکاس دھند— است سرد ی اشاره دارد که مکانمردگان یايھا به ھفت طبقه بودن دن ا آري  ی ھ

ر ی و سرما را سخت و عذاب آور مزمستان خود، ی زندگئیاي جغرافتيباستان است که با توجه به موقع ستند، ب  دان

  .    بردندی سوزان رنج می که از گرمایلياسرائو ی سامیخالف قوم ھا

ان فارس" جھنم دره"صورت ه ، که گھگاه ب"جھنم "ھرحال،ه ب داول است،یدر زب ه مي در اورشلی ادره  مت  است ک

رادیحت.  شودی محسوب مشھر آن ی از مراکز گردش گریکيدر حال حاضر  اران ی اف اه روزگ ان گ  در آن قرب

  .  کنندی را بازسازانينيشيپۀ تکاراني ِ جنای از نادانیريصو کشند تا تیم دراز م،يقد

    

  ]:Gehennom/Gehenna" [جھنم" از نقاط مختلف يی ھاعکس

    

  
  ١٩ از جھنم در قرن ی نقاشکي

  
    

   گرفته شده از جھنمی عکسھاني اولاز
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  ١٩٠٠ از چشم انداز جھنم در سال یعکس
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  اني آن از زمان عثمانی بر روی جھنم و بناپل
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   در جھنمی گرگردش
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   فرزندان در جھنمی قربانی صحنه ھایبازساز
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  ١٩٠٠ و فروش دام در جھنم در سال دي روز خربازار


