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    چکیده

نکوداشت برای ی های انسانیجایگاه قربان است، رفتهشمار می زمان کنعانیان مکانی مقدس به درالمقدس کهن( که )در بیت توفت

وادی  در را سرزمین کنعانیل ئاسباط اسراگردد که ی برمیهای آن نزد قوم یهود به زمانآیین قربانی و ۀپیشین .بعل بوده است

     انسانی و کودکان نرینه به آتش سپرده ۀزادها نخستینقربانگاه در این .کردندتصرف م(  .ق 1426 فو:) اردن به رهبری یوشع

اسالمی از  ۀدر منابع دور نام نهاد. «وادی قتل»توفت را  ۀمنطق ق.م در مخالفت با این آیین، 6 ۀسد نبی نیز در  یارمیا شد.می

پرستی نزد یابی و رواج بعله است چگونگی راهحاضر کوشید ۀاین محل به عنوان جایگاه محشر نام برده شده است. نگارنده در مقال

ای از تاریخ در دوره به وجود آمده بود، به سبب نفوذ فرهنگ کنعانیانکه را ویژه کودکان به ها،زادهنخستین قربانی اسرائیلیان و

 . تحلیل کند یهود بررسی و
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 مقدمه .1
این سنت گاه به صورت اهدای  ها رایج بوده است.تمدن و هافرهنگ رسم قربانی از دیرباز نزد اغلب اقوام،

 های سنگ وحیوانی از گیاه به صورت هدایای غیر گاه و حیوانی وجمعی انسانی خونین دسته های قربانی
قربانی را باید در رسوم بعضی از اقوام کهنی جست که هدایای  ۀباور است که سابق این برفروید  قیمتی است.

ای بود که به مفهوم ابتدایی قربانی هدیه ،به بیانی دیگر ؛کردند میهمراه متوفی دفن  نوشیدنی وخوراکی 
دهنده قربانی بینآشتی  موجب وفرونشاند  ها انسانتا خشم آنها را به  شد میطبیعت تقدیم  نیروهای وخدایان 

 ،سنت قربانی دینی خاصِ رسوم ودر شریعت یهود اجرای آداب  (.226ـ  220: 1362)آن قدرت آسمانی شود  با
مناسک آن  به وعهد عتیق آمده  )مقدسات( داشیماین آداب در فصل قَ .رفت مییکی از عبادات مهم به شمار 

سوزاندنی برای  های قربانی (.691: 1928 )هاکس، گزاری اشاره شده استشکر و کفاره ،تقدیس ،اعتراف ،وبهبرای ت
به ، «اواله»به این نوع قربانی  ؛عیب نر را قربانی کنندبی گوسفندان وگاو  بایست میگناهان بود که  ۀکفار

او را خشنود  و رسید میزیرا با سوختن آن دودش به مشام یهوه  ؛شد میگفته  ،رود میمعنای آنچه باال 

افزون بر  ،اسرائیلانسانی در تاریخ قوم بنی های قربانیاز  هایی نشانوجود  (.115: 1369 )مصطفوی، ساخت می
فرهنگ ۀ از سلط بدعتی و یهود در دین اه آیینحاکی از نفوذ دیگر  ،زمینی محصوالت وحیوانی  های قربانی

پرستی نزد اسرائیلیان (Baal) یابی و رواج بعلحاضر بررسی چگونگی راه ۀهدف مقال کنعانیان بر یهودیان است.
 ای از تاریخ یهود است. در دوره ،ویژه کودکانزاده، بهنخستین های قربانی و

 موقعیت جغرافیایی .2

 در و )سیاه( درونآن وادی قِ شرق در ؛گرفته بودفرا ژرف های وادیرا از سه سوی  المقدس بیتشهر قدیم 
محلی به نام  در و المقدس بیتامتداد غربی وادی هنوم در جنوب شهر  .قرارداشتوم نُوادی هِ غرب وجنوب 

بخش جنوب  ترین عمیقبه  (Tophet) «توفت» کتاب مقدس، بر بناکه  رسید میبه وادی قدرون  «ایوب بئر»
1(23:10 دوم پادشاهان، ؛7:31 )ارمیاه، است شده میشرقی وادی هنوم اطالق 

متر از  619اکنون حدود توفت هم (.
هایی بوستان ها و این منطقه در زمان کنعانیان جنگلیابی(. و نقشۀ مکان 395: 1993)سوسه، سطح دریا ارتفاع دارد 

منابع اسالمی نیز به  در و: ذیل توفت( 1990ی ،وهبه بباو)رفته  های مقدس به شمار می داشته که در زمرۀ مکان
 (.147: 1987و مقدسی، 97: 1988)ابن فقیه، مزارع بسیار آن اشاره شده است  سرسبزی این محل و

 تسمیه وجه اشتقاق و .3
وهبه های تفته، توفه و توفت آمده است ) های کهن کتاب مقدس به صورتنام این منطقه در نسخه

؛ برخی توفت را نظر وجود دارددربارۀ ریشۀ لغوی این واژه اختالف پژوهشگرانجا(. بین : همان1990،یبباو
ای یا پایه و« آتشگاه»به معنای  شماری دیگر آن را آرامی و و (286: 1991)عبودی، ای فینیقی ـ کارتاژیواژه

این، به درستی روشن نیست  . افزون بر(Smith,1927:377)گرفته است روی آن آتش قرارمی اند که بر دانسته
 ,Hastings)یا نشانۀ تأنیث است  جزئی از آن است اصل و انتهای این واژه مربوط به در« ة»که تای منقوط 

ای از هیزم برای افروختن آتش معرفی شده وسیع با توده کتاب اشعیا مکانی عمیق و . توفت در(1979:12/388
 ای دروادی ابن هنومبه نام ناحیه (19: 7)کتاب ارمیاء  و (10: 23)کتاب دوم پادشاهان  در و (32: 30)است 
: 15)یوشع، و وادی ابن هَنُوم آمده است ( 10: 23 )کتاب دوم پادشاهان، وادی بنی هنوم (،30: 11 نحمیا، ؛8: 15 )یوشع،
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های با آتشگاهق. م(  609ـ  639 )حک: یهود به سبب مخالفت یوشیا (.32: 7 ارمیاء، ؛33 ،3: 28 دوم تواریخ ایام، ؛16 ،8
خواند و پس از آن به تدریج جهنم به « زمین هنوم»نیز  و« جهنم»یا  «جی هنوم»آن را  بلند این وادی،

2(.924: 1928 هاکس، ؛322و  286: 1991 )عبودی، عقاب بود جایگاهی اطالق شد که محل عذاب و
ارمیاء نبی در  

(. 395: 1993و سوسه،  6: 19؛ 32:  7)در مخالفت با آیین قربانی انسانی، توفت را وادی قتل نام نهاد  ق. م و 6سدۀ 

 Le؛ 37: 1356؛ ناصرخسرو، 92: 1988)ابن فقیه، اند  نام برده« جایگاه محشر»این محل با عنوان  منابع اسالمی از رد

Strange, 1965: 218.) 

 سابقۀ تاریخی .4
در تقبیح آیین  (7:19)کتاب ارمیاء نبی  و (10: 23)کتاب دوم پادشاهان  بار، به منطقۀ توفت دربرای نخستین

گردد که اسباط اسرائیل سرزمین های آن به زمانی بازمی آیین شده است. پیشینۀ قربانی وپرستی اشاره بعل
های موجود در کتاب مقدس،  بر آگاهی بنا تصرف کردند.ق.م( 1426)فو:کنعان را در وادی اردن به رهبری یوشع 

است؛  ق.م( 931ـ  971)حک: ترین سنت پیشکشی قربانی در سرزمین فلسطین مربوط به پادشاهی سلیمان  کهن
 ,Smithو  64: 8)کتاب اول پادشاهان، وی نخست، مذبح مِسین کوچکی در میانۀ معبد خود در قدس قدیم ساخت 

کنار یهوه سبب شد که از زمان  پرستش بعل در نفوذ تدریجی آیین کنعانی و اما تأثیر و(، 378 :1927
ای از زمین، بر باورهای کنعانیان هر قطعه شود. بنا اسرائیل پدیدارپادشاهی سلیمان، آیینی تازه در میان بنی

حاصلخیزی آن مدیون حضور آن بعل بود. عبرانیان به تقلید از کنعانیان برای موفقیت در  بعلی حامی داشت و
جستند و با حفظ ایمان  های بومی آن سرزمین یاری میالهه افزایش محصول از خدایان و برداشت و کاشت و

آنان (. ,Leick 2-1991:18)کردند  پاییزۀ کنعانیان شرکت می های بهاره و اسرائیل، در جشننیبه یهوه، خدای ب

 کردند گوسفندان نوزاد را در مزارع خویش به رسم قربانی برای خدای بعل تقدیم آتش می های نوبر ومیوه

(Noss, 1990: 501-502; Widengren, 1969: 244-245.) به اغوای همسرانش بر کتاب مقدس، سلیمان  بنا
کوهی در  المقدس در پرستی گرایش یافته بودند، در خارج از معبد رسمی خویش در شهر بیتکه به آیین بعل

 بار در سال نیز مراسم پیشکشی برای سه نهاد و قربانگاهی دائمی بنا مرتفع و مقابل شهر، مکانی سنگی و
 (.Smith, 1927: 378, 485؛25: 9اب اول پادشاهان، )کتداد  های آتش در آن انجام می قربانی سوزی وهمه

های ایجاد قربانگاه (،285: 1364)آشتیانی، نامیدند  می« باماه»های مقدس را  اسرائیلیانِ نخستین که این بلندی
این،  افزون بر (.Smith, 1927: 485)های بعد ادامه دادند مسین را که ویژۀ اهدای پیشکشی شاه بود تا دوره

محوطۀ معبد  آتش فروزان همیشگی بود، در خارج از های سنگی که همراه با آتشدان دائمی وربانگاهساخت ق
اسرائیل که از های مداوم پیامبران بنی با وجود مخالفت (.Ibid: 487) خارج از شهر ادامه یافت در اصلی و

 874)زمان پادشاهی آحاب  حتی تازاده نخستین پرستی بیمناک بودند، قربانی انسانی وسیطرۀ کامل آیین بعل

: 1364؛ آشتیانی، 27ـ  26: 13)کتاب پادشاهان، ، حاکم موآب ادامه یافت ق. م( 9)نیمۀ دوم قرن و میشع  ق م( 852ـ 

 (.Encyclopedia of Judaica, 1972: 12/230و  292
ای از آمیختگی نژادی دورهنثار آن را به آتش مربوط به درهم زاده وپژوهشگران خاستگاه قربانی نخستین

)اسارت های پیش از اسارت پرستی کنعانیان در دورهنفوذ آیین بعل و (Hastings, 1979: 12/388)تاریخ یهود 

نژاد در شمال سوریه رسد پس از استقرار اقوام سامی به نظر می (.294: 1364)آشتیانی، اند  دانسته ق. م( 597اول در 
پرستی در میان آنان رواج یافته است؛ زیرا ایشان بعل را دامداری، بعل به کشاورزی واشتغال آنان  فلسطین و و
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دهد  افزایش می ها را در مراتع پرورش و دانستند و بر آن باور بودند که او گله اصل مذکر در باروری زمین می
(Keller, 1975: 268  &Miller, 1973:53.) های گزر  شد، در کاوش اسکلت کودکانی که نثار آتش می(Gzer) 

این،  افزون بر؛ 3(.Hastings, 1979: 12/388)فلسطین مربوط به دورۀ کنعانی ـ یهودی مؤید همین باور است 
ای اند که بردانسته ق.م 100یا  8ـ  7های سده قربانی کودکان در برخی این آیین را برگرفته از فرهنگ کارتاژ و

به دست آمده است و  م1921هایی در  شد و آثار آن در مقبرهانجام می( Baal Hammon)خدای بعل حمّون 

؛ 210: 1386)وارنر، اند  هایی از این دست در میان قبایل عرب پیش از اسالم دانسته تأثیر قربانینیز آن را تحت

 (.Smith, 1927: 373و  81: 1981 ؛ فنتر،286: 1991عبودی، 
 محل آتش( )قربانگاه انسانی وبه دست آمدن آثاری از توفت  شناسی در منطقۀ چونی کارتاژ وکشفیات باستان

 های بخوردان()به معنای محرابهکه بر بعل حمّون  )به معنای چهرۀ بعل(« پنه بعل» یا« تانیت»مربوط به ایزد بانوی 
ق.م 146کارتاژ از سدۀ هشتم تا نابودی این شهر در مقدم است، در این ناحیه شاهدی بر دیرینگی این آیین در 

 (.210: 1386)وارنر، به دست رومیان است 

از آشور گرفته  ق. م(725ـ741)حک:اساس روایت کتاب مقدس، این سنت در زمان پادشاهی آحازبن یوتام  بر
از سوی دیگر، از دولت  های مداوم آریاییان مواجه بود و که از سویی با یورش 4این روایت، آحاز بر شد؛ بنا

با نزدیکی به این دولت مقتدر از  آن شد تا بیم بسیاری داشت، بر )تیگالت پالسر(پادشاه آن  قدرتمند آشور و
را از آتش  این رو، به آیین آشور که اوالد خود شود؛ از طلبی آرامیان برخورداربرابر توسعه حمایت آنان در

 ,Roux) یا بعل حمّون کرد  (Moloch)ا نیز نثار آتش و ایزد مولوخ ر فرزند خود گذراندند،گردن نهاد و می

در  را بسیاری های سرزمین ونشاند  دولت آشور نیز آشوب آرامیان مخالف حکومت آحاز را فرو 5(.56 :1964
که تیگالت پالسر آن را به تصرف رفت آحاز سپس به دمشق  یل به تصرف خود درآورد.ئشمال کشور اسرا

ـ 7: 16 )کتاب دوم پادشاهان، آورد پدیدبر اساس قربانگاه آن تغییراتی در قربانگاه شهر کهن قدس  بود ودرآورده 

 جدید که تغییر در تمامی نهادهای دینی بود وجه است که بدعت آحاز نه فقط ارائۀ سنت معماریشایان ت (.15

(Smith, 1927, 329.)  وانبیا  ۀمبارز وسبب مخالفت  ،پرستیکامل آیین بعل ۀیعنی خطر سیطر ،اقدامهمین 

به شدت به مخالفت با آن  ،زیست میارمیا شد. اشعیا که در این زمان  اشعیا و دینی چون عاموس، مصلحان
  داشت.ا از قربانی کردن فرزندانشان بازر مردم وبرخاست 

 )حک: حکومت منسی ایام درکه چنان ؛ثر بودندؤآیین کنعانیان م رواج دریل نیز ئاسرابرخی از شاهان بنی

بار تقدیم قربانی به دیگر کرد، میرا ترویج پرستی بعل ،حزقیا ،که بر خالف پدر خویشق.م(  642 فو: ،م ق. 698
های منسی معابدی برای بعل به قتل رسید. ،داشتبازمی کاراشعیا که مردم را از این  آتش رونق گرفت و

 خواری مولوخ یا بعل در توفتبه عنوان قربانی برای فرونشاندن عطش کودک را خود پسر و برپاداشتگوناگون 

اندک این آیین که با تسلط آشوریان اما اندک، (14ـ12، 6 :19 ارمیا، ؛2ـ9: 21)دوم پادشاهان، کردتقدیم آتش  به
دینی بزرگی در عصر که اصالح چنان ؛افول نهاد به وآن ر زوال وبا کاهش قدرت این امپراتوری  ،رواج یافته بود

باماه به شدت منع  های بلندی درسنت قربانی  رو، از همین ؛پدید آمدق.م(  609ـ 639 )حک: یوشیا منسی، ۀنو
  گرفت.ها در معبد یهوه مورد پذیرش قرارمیتن آییناین  وشد 

  

توفت را »های سنگی ویژه قربانگاه، بهبلند نواحی حکومت خود های مکانیوشیا  کتاب دوم پادشاهان، بر بنا

 «برای مولوخ از آتش نگذراند را خودکه در وادی بنی هنّوم بود، نجس ساخت تا دیگر کسی پسر یا دختر 
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 :Hastings, 1979) آتش نشد قربانی وپرستی یوشیا سبب محو کامل بعل های کوشش با این همه، .(23:10)

مبادرت  کارنیز بدین ق.م(  586)حارمیا  ،دیگر خویشاسرائیل اندکی بعد در زمان پیامبر چه، بنی ؛(12/388

 )ارمیا، خواند «وادی قتل»وادی توفت را به کنایه  او نیز چون اشعیا به مبارزه با این آیین برخاست و ورزیدند و

7:32.) 

که در کتاب چنان باشد؛دستور منع قربانی فرزندان در تورات مربوط به پس از اسارت رسد  میبه نظر  

 و (25:20) اند شدهبه مجازات مرگ محکوم  ،کنند میبه مولوخ یا بعل تقدیم  را خودن کسانی که فرزندان ویاال

ه کردن سرزمین مقدس ذکر کردنجس  را عاملی برایعمل  این وقربانی فرزندان نکوهش شده  ،در سرودی یا

در برخی نواحی چون  ظاهراًدر آتش  سوزاندن وآیین قربانی انسانی  با این حال، (.295: 1364 )آشتیانی، است

 (.(Hastings,1979: 12/388 ق.م وجود داشته است دوم ۀتوفت نیز تا سد در وموآب ادامه یافت  آمون و

 ها آیین ومعابد  .5

ای که از آثار بسیار کهن وادی قدرون در برخی تحقیقات جدید وجـود  پیشنهاد شده بازسازیِ های طرحبه رغم 

سـوزاندن   محـل  وتوفـت   ۀهـای در ، آگاهی ما از شکل دقیق معمـاری قربانگـاه  (165ـ 164: 1996)روبرتس،  دارد

 هـای  کـاوش  اجـرای بـا   مبتنی بر کتـاب مقـدس اسـت.    تنها واجساد انسانی به سبب ویرانی آنها بسیار اندک 

حـاوی   ۀهـزاران خمـر   ،تعلـق دارد  هـای آتـش  به قربانگـاه  که پونی کارتاژ ۀدر منطق م1921شناسی در باستان

سـنگ گورهـای    .یافت شده استکوچک جثه  حیوانات و ها پرنده واندود کودکان خردسال آهک های استخوان

هـدا  بعـل حمّـون اَ   و «ه بعـل پن» یا« تانیت»اغلب به  ،اند هشدنصب  ها خمرهدفن این  های محلکوچک که در 

 معابد در وساخته می نقره وبرای نکوداشت بعل ظروفی از طال  .(2-4تصاویر  و 211ـ   210: 1386 )وارنر، شده است

از  معابـد نخسـتین،    یـک  هـر درون  اسـت،  آنچه در کتاب مقدس آمده بر بنا(. 4: 23 )دوم پادشاهان، اند نهاده می

بقایای  .(Smith, 1927: 378 و 640)کتاب اول پادشاهان:  وجود داشته است ها قربانیمذبحی مسین برای سوزاندن 

 دهـد  مـی ای را نشـان  محوطه است، شناسی فلسطین به دست آمدهباستان های کاوشیکی از این معابد که در 

 ۀبناهـای در  رسـد  مـی به نظـر   (.Keller, 1975: 268) که در وسط آن دو مذبح برای سوزاندن هدایا وجود دارد

دان آن آتشـ  وسلیمان از سنگ سـاخته شـده    ۀدور درباماه مقدس  های بلندیآحاز به مانند  ۀدور درتوفت نیز 

 را خـود آحاز قربانگـاه   (16:6) کتاب دوم پادشاهان بر بنا (.Smith, 1927: 388-485, 487) نیز سنگی بوده است

 (.Ibid: 485)که سکویی سنگی بود ساخت قربانگاه دمشق  ۀبه شیو

هـای وادی سـاهره یـا وادی    صـومعه  و ها کنیسه ،ها آرامگاهاز آن، از  پس ودر منابع قرون نخستین اسالمی 

؛ 28 :1953؛ هروی، 362: 1989؛ ادریسی، 147: 1987؛ مقدسی، 92: 1988)ابن فقیه،  جهنم بسیار سخن گفته شده است

از  .قـ.هـ  438توصیف ناصرخسرو کـه در   بر بنا (.1/96 :1370 ؛ ابن بطوطـه، 1/129 :1982سیوطی،  ؛137: 1985عمری، 

 وبناهـایی بـزرگ    بـا  عمیـق  وعظـیم   اییسـاهره واد  دشت وجامع  بین ،است دیدن کرده المقدس بیتشهر 

 اسـت  شـده  مـی ای موجب شگفتی هر بیننـده مشهور بوده و « فرعون ۀخان»به  وجود داشته کهسترگ گنبدی 

شهرت یافته است که بـه نظـر    «وادی جهنم»دوم به  ۀدر عهد خالفت خلیف ۀ او این وادیبه نوشت (.37: 1356)

از جمله کلیسایی بـر   در آن، وادی جهنم به وجود چند کلیسا از خودمقدسی نیز در توصیف  .نماید نمیدرست 

 (.172: 1987 )مقدسی، کند میصومعه یاد  چند و گورستان وگور منسوب به حضرت مریم 
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 نتیجه  .6

 غـرب  و)واقـع در جنـوب    در بخـش جنـوب شـرقی وادی عمیـق هنـوم      المقـدس  بیـت هـای انسـانی   قربانگـاه 

داشـته   هـایی  بوستان و ها جنگلزمان کنعانیان  این منطقه در ه است.قرارداشتکهن( به نام توفت  المقدس بیت

دوم پادشـاهان   کتاب دربار توفت برای نخستین ۀاست. به منطق رفته میمقدس به شمار  های مکان ۀزمر درکه 

آن نزد قوم یهـود بـه    یها آیین وقربانی  ۀپیشین پرستی اشاره شده است.ارمیاء نبی در تقبیح آیین بعل کتاب و

تصـرف   م( .ق1426 فـو: )وادی اردن  در را سرزمین کنعاناسباط اسراییل به رهبری یوشع  گردد کهباز می یزمان

 .  کردند

 یهوه سبب شد کـه از زمـان پادشـاهی سـلیمان،     کنار دربعل  پرستش وتدریجی آیین کنعانی  نفوذ و تأثیر

حـامی   ی بـه عنـوان  بعلـ  باورهای کنعانیان هر قطعه زمـین،  بر بنااسرائیل پدیدار شود. آیینی تازه در میان بنی

 وعبرانیان به تقلید از کنعانیـان بـرای موفقیـت در کاشـت      خیزی آن مدیون حضور آن بعل بود.حاصل وداشت 

 ،با حفظ ایمان بـه یهـوه   و جستند مییاری  های بومی آن سرزمینالهه ومحصول از خدایان  افزایش و برداشت

خاسـتگاه قربـانی    رسـد  مـی . به نظـر  کردند میکنعانیان شرکت  پاییز وبهاره  های جشندر  ،اسرائیلخدای بنی

پرستی آیین بعل نفوذ و ای از تاریخ یهودمربوط به درهم آمیختگی نژادی دوره ،آن به آتش نثار وزاده نخستین

دسـتور منـع    رسـد  مـی به نظر همچنین  .باشد م( .ق 597)اسارت اول در  های پیش از اسارتکنعانیان در دوره

 خـود ن کسانی که فرزندان یا وکه در کتاب الچنان باشد؛قربانی فرزندان در تورات نیز مربوط به پس از اسارت 

 در سرودی قربـانی فرزنـدان نکـوهش    یا و اند شدهبه مجازات مرگ محکوم  ،کنند میبه مولوخ یا بعل تقدیم  را

 .داندمیدن سرزمین مقدس کرسبب نجس  را عمل این و شده است

سوزاندن اجساد انسانی به سبب ویرانی آنها  محل وتوفت  ۀهای درآگاهی ما از شکل دقیق معماری قربانگاه

معابـد   از یـک  هـر درون آنچه در کتـاب مقـدس آمـده،     بر بنامبتنی بر کتاب مقدس است.  تنها وبسیار اندک 

 هـای  کاوشبقایای یکی از این معابد که در  .وجود داشته است ها قربانینخستین، مذبحی مسین برای سوزاندن 

بـرای  بح کـه در وسـط آن دو مـذ    دهـد  مـی ای را نشـان  محوطـه  است، شناسی فلسطین به دست آمدهباستان

 مقدس بامـاه  های بلندیآحاز به مانند  دورۀ درتوفت نیز  ۀبناهای در رسد می. به نظر سوزاندن هدایا وجود دارد

کتـاب دوم پادشـاهان، آحـاز     بـر  بنا دان آن نیز سنگی بوده است.آتش وسلیمان از سنگ ساخته شده  دورۀ در

 ی بود.که سکویی سنگساخت قربانگاه دمشق  ۀبه شیو را خودقربانگاه 

هـای وادی سـاهره یـا وادی    صـومعه  و ها کنیسه ،ها آرامگاهاز آن، از  پس ودر منابع قرون نخستین اسالمی 

دیـدن   المقـدس  بیـت از شـهر   .قـ.هـ  438توصیف ناصرخسرو که در  بر بنا جهنم بسیار سخن گفته شده است.

بزرگ و گنبدی سـترگ وجـود داشـته    عمیق با بناهایی  ای عظیم ووادیساهره  دشت وجامع  بین ،است کرده

 .که به خانۀ فرعون مشهور بوده است

 نوشتپی
 .( Ottosson, 1988: 237; Kenyon, 1974: 36-38: نک) شده ادی یها یواد ۀدربار .1

.(137: 1985 ،ی؛ عمر37: 1356؛ ناصرخسرو، 147: 1987 ،ینک: مقدسی )واد نیا گرید یها نام یبرا 2   

 .( Stern,1992: 498- 502 :نک)شناسی های باستان کاوشبرای  3

  Judaica, 1972: 2/455   .(Encyclopedia of :نک( یو ۀدربار .4
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