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 ملخص 

ال ستاف أك الحديقة كاستعممت ف  األساطير القديمة الجنة ف  الم ات القديمة تعن  
عمى أنها األرض ذات الشجر الكرير كال ساتيف ذات الخيرات العظيمة  يدكر 

الجنة األرضية كعناصرها  ك سماكيةكرة الجنة  قسميها الجنة الال حث حكؿ ف
كالدين  المكركث األد   فعى ف  الميا  العذ ة كاألأنهار المتمرمة ف  عش ة الخمكد ك 

 ف   بلد الرافديف. القديـ كاالجتماع 

عند سكاف  بلد الرافديف ينته  ال حث  مقار ة تاريخية  يف الفكرة التخيمية لمجنة ك 
 دأت ممكية رـ  الت  ف  العصكر التاريخية القديمة ك  يف التنظيـ ال شرم لمحدائؽ

تقميد  شرم لفكرة كانت فيما ي دك إشارات كاضحة ل انتشرت  يف جمكع العامة كالت 
 الفردكس السماكم.

Abstract: 

The Paradise in ancient languages is meaning the holy garden, 

it used in ancient mythology as a field with a lot of trees and a 

lot of greenery. 

The research talk about paradise idea in two parts heaven 

paradise and earth paradise and it’s elements that is: lawn as 

immortal grass and Rivers of fresh water and the snakes in 

ancient Mesopotamia. 

The research finished in historical approach between 

imaginary idea to paradise and royalty garden that was a 

distinct marks to human traditional for heavenly paradise.  
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ف يعيش عمى أرض خالية مح أكاف يط منذ  دايات  األكلى ف االنساف القديـال  د كأ
كالنزاعات السياسية كالدينية ف  مشهد مف المشاكؿ كالهمكـ كااللتزامات االجتماعية 

األرض تككف ش يهة  أ رب ما يككف الى الجنة السماكية ف دأ ي تكر أماكف عمى
  فكرة الجنة  منظكر  اإلنسان  ال سيط.

إف األفكار الت  ككنها االنساف القديـ عف الجنة لـ تكف مجرد رؤل فمسفية  ؿ 
تعدتها لتككف مناطؽ ط يعية حقيقية يكتنفها الجماؿ كالسبلـ  عاش فيها كنسج 

 عنها أهـ االساطير كالقصص ك نى عميها أهـ حضارات  القديمة .

 م :أواًل: ا جن  في ا لغات ا قدي

Pa-r-de-e-su  كه  ف  األكادية (1)ف  السكمريةPardēsu (2) كتعن  الجنة
كالمنتز  كالحديقة المسكرة كه  ف  األساطير الحديقة ذات الشجر كال ستاف 

أم الحديقة الجميمة  ينما  paradeisos. كاستمر المفظ اليكنان  لها (3)الخصيب
  كيذكر أف أ دـ (4)أم الحديقة المحاطة  الجدراف pairi-daéعرفت عند الفرس 

نص كردت في  كممة  رديسك هك نص  ا م  يصؼ األجزا  الشر ية مف جزيرة 
-فدلمك ك  –سمطنة عماف اليكـ - ما في  ماجاف العرب كساحؿ الخميج العر  

 . عمى االرض الفردكس أك ما يعرؼ  الجنة  خنها -ال حريف

  gannû,gannatuك د كردت كممة الجنة ف  النصكص الكتا ية األكادية  مفظة 
  كما كردت ف  النصكص اآلرامية القديمة الكاردة مف مدينة (1)كه  الحديقة (5)

                                                           
(1)

 - Gleb and others: The Assyrian Dictionary, The Oriental institute of the university of 
Chicago, Vol 12, p, forth printing, 2004, p.182. 

(2)
 .440، ؿ 2118اٌعشث١خ، ١٘ئخ أثٛ ظجٟ ٌٍضمبفخ ٚاٌزشاس، وبِجشدط، -اٌغجٛسٞ، عٍٟ: لبِٛط اٌٍغخ ا٤وبد٠خ  
(3)
وبدٞ مِٛعض فٟ ربس٠  اٌٍغخ ا٤وبد٠خ ٚلٛاعذ٘ب،، ِٕؾٛساد ا١ٌٙئخ اٌعبِخ اٌغٛس٠خ ِشعٟ، ع١ذ: اٌٍغبْ ا٤ 

 .229، ؿ2102ٌٍىزبة، دِؾك،
(4)
اٌغٛسأٟ، ٚداد: اٌشحٍخ إٌٝ اٌفشدٚط ٚاٌغح١ُ فٟ أعبط١ش اٌعشاق اٌمذ٠ُ، داس اٌؾؤْٚ اٌضمبف١خ اٌعبِخ، ثغذاد،  

0998 ،65. 
(5)
 CAD: ibid, G, P.42. 
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أم ال ستاف  كمؤنرها)ج ف ق( ف( كمفردها )ج  مفظة ) ج ف ت أ(دكر كتميمك 
رة الشجر كالنخؿ فبل يقاؿ لها   كالت  كانت تسمى جنة إذا كانت كري(2)كالحديقة 

جنة إال كمف أكؿ أشجارها العنب كالنخؿ  كما كصفت الجنة ف  اآلخرة مف 
.كمازالت  عض (3)االجتناف أم الستر لتكارؼ أشجارها كتظميمها  التفاؼ أغصانها

 كه   رية تا عة لمحافظة البلذ ية اليـك-تسميات المناطؽ الج رافية تسمى جناتا 
كما كاشتهرت ف  شر   العراؽ  ن  األرض الخضرا  ذات ال ساتيفكتع -ف  سكرية

ف  منطقة ديالى كالت  تعن   Gananataمدينة تاريخية  ديمة  اسـ جناناتا 
 الجنات  اعت ارها كانت مشهكرة جدا  ال ساتيف كالرياض.

كالت   edinnuك  edinادينك -االلفاظ الت  عرفت  ها الجنة  ديما كممة اديف كمف
 GUتعن  ف  السكمرية السهؿ المن سط  ك د كردت ف  النصكص السكمرية لفظة 

Edinna    كالمقصكد  ها السهؿ الخصيب الكا    يف مدينت  لكش كأكما ف  جنك
العراؽ  كمنها الجذر الم كم لكممة عدف كمنها جنة عدف أم المش عة  الميا  العذ ة 

وغرس ا رب العهد القديـ ف  سفر التككيف "–كالت  كرد ذكر أنهارها ف  التكراة 
اال و جن  في عدن شرقا وأسكن ىناك آدم ا  ي جبلو وأنبت ا رب اال و من 
األرض كل شجرة  سن  ا منظر طيب  ا مأكل وكانت شجرة ا  ياة وشجرة معرف  
ا خير وا شر في وسط ا جن  وكان يخرج من عدن نير فيسقي ا جن  ويتشعب 

ع  أنيار أ دىا اسمو فيشون وي يط بجميع أرض ا  ويل  من ىناك فيصير أرب
 يث ا  ىب و ىب تلك األرض جيد وىناك ا لؤ ؤ و جر ا عقيق واسم ا نير 

                                                                                                                                              
(1)
   .058-057شعع اٌغبثك، ؿِشعٟ: اٌّ 
(2)
وُ رمش٠جًب ؽّبي ؽشلٟ د٠ش اٌضٚس، عٍٝ اٌنفخ اٌؾشل١خ ٌٕٙش اٌخبثٛس، وبٔذ 71دٚسوز١ٍّٛ: رمع عٍٝ ثعذ  

ق.َ، عشفذ دٚس 551-811ِغزٛطٕخ فغ١شح ِٕز أٚاخش االٌف اٌشاثع ق.َ، ٚٚفٍذ رسٚح اصد٘بس٘ب ِب ث١ٓ 

ق.َ،، وؾف عٓ أطالٌٙب فٟ 0156-0173ؽٛسٞ آؽٛس ثً وبالموز١ٍّٛ ٌٍّشح ا٤ٌٚٝ ِٓ خالي ح١ٌٛبد اٌٍّه ا٢

 َ.0977عبَ 

إعّبع١ً، فبسٚق: ٔمٛػ آسا١ِخ ِٓ دٚس وز١ٍّٛ فٟ عٛس٠خ، ِٕؾٛساد اٌغّع١خ اٌزبس٠خ١خ اٌغعٛد٠خ، 

 .44-43، ؿ2105اٌش٠بك،
(3)
 .517، ثبة اٌغ١ُ، داس اٌّعبسف، اٌمب٘شح، د.د ، ؿ0اثٓ ِٕظٛس: ٌغبْ اٌعشة، ِظ 
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ا ثاني جي ون وي يط بجميع ارض كوش واسم ا نير ا ثا ث دجل  ويجري في 
 .(1)"شرقي آشور وا نير ا رابع ىو ا فرات

جنك   ش   الجزيرة العر ية  هذ   ك د عرفت عدف كخشهر مدينة ف  أرض اليمف
التسمية لكررة مياهها  ككما عرؼ عف مدينة عدف كجكد كميات ضخمة مف الميا  
العذ ة فيها  كيقاؿ ف  الم ة العر ية عدف فبلف  المكاف أم تكطن  كأ اـ    كجنات 

 :ف   كل  تعالى  كما ذكرها القرآف الكريـ 2عدف ه  مكاف إ امةو خالدة لممؤمنيف
 (3)"جنات عدن يدخلونيا تجري من ت تيا األنيار  يم فييا ما يشاؤون"

كما زالت الكرير مف  رل  بلد الشاـ تقكؿ أرض عدينة أم م ر ة  الميا  ك ساتيف 
عٌدنانة أم كريرة الما  كالخضرة كالخيرات كعٌداف الما  أم فرز الميا  الى األراض  

 كسقايتها حتى االش اع ف  ك ت محدد.

 كعدف كالجنة معنى مكحد إال أف الجنة ه  األصؿ كالفردكس كعدف دكسكلمفر 
عمى الجنة فهك مف  اب داللة  أك عدف منها كعندما يطمؽ اسـ الفردكس أ ساـه 

 الجز  عمى الكؿ.

 :في األ ف ا ثا ث ق.م عند ا سومريين ا سماوي  ا جن ثانيًا: 

الذيف عاشكا جنك    بلد الرافديف  يتضح مفهكـ الجنة السماكية  النس ة لمسكمرييف
كه  أسطكرة  مف خبلؿ  صة أدا ا ا ف آيا ال  الحكمة  ف  األلؼ الرالث ؽ.ـ
  عند السكمرييفاإلنساف الكحيد الذم صعد إلى السما   سكمرية تحك   صة

أحداث القصة أف أدا ا كاف يصطاد ف   ؤكدحيث تكشاهد م اشرة نكر اإلل  آنك 
ريدك جنك    بلد الرافديف فه ت عمي  رياح مف الجنكب فخغر ت الميا  العذ ة ف  أ

                                                           
(1)
 .04-8، اال٠خ ِٓ 2ذ اٌمذ٠ُ" عفش اٌزى٠ٛٓ، االفحبػاٌعٙ 
(2)
ِشعٟ، ع١ذ: ِعغُ ا٢ٌٙخ ٚا٤عبط١ش ٚاٌىبئٕبد ا٤عطٛس٠خ فٟ اٌؾشق ا٤دٔٝ اٌمذ٠ُ، ا١ٌٙئخ اٌعبِخ اٌغٛس٠خ  

 61، ؿ2108ٌٍىزبة، دِؾك، 
(3)
 .30اٌمشآْ اٌىش٠ُ: عٛسح إٌحً، ا٠٢خ  
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سفينت  كلكن   فضؿ حكمت  كمعرفت  استطاع كسر جناح الرياح الت  تعطمت 
كتك فت عف اله كب فاست رب اإلل  آنك تصرف  هذا كطمب أف يمرؿ أمام  يمرؿ 

لكسا  الذم أدا ا أماـ اإلل  آنك إال أن  يرفض تماما الطعاـ كالشراب كالزيت كا
   خمر مف أ ي  أيا ذلؾ  خف آنك سيقدـ ل  خ ز المكت كما  (1)يقدم  ل  اإلل  آنك

المكت كعمي  أف يرفض ذلؾ  كعندما كصؿ آدا ا السما   رر آنك أف ينعـ عمي  
 الخمكد فقدـ ل  خ ز الحياة كما  الخمكد فرفضهما طاعة ألمر كالد  أيا مما جعؿ 

ال تنته  األسطكرة  هذ  األحداث  ؿ ي دك أنها كانت   داإلل  آنك يحرم  مف الخمك 
ال داية الحقيقية حيث أف عصياف أكامر كرغ ات اإلل  آنك يؤدم إلى طرد آدا ا مف 

عادت  إلى األرض  . (2)السما  كحرمان  مف عطا ات اإلل  ف  جنت  السماكية كاا

إف األسطكرة تصكر  شكؿ م اشر ما يعرؼ  خطيئة اإلنساف الذم  يعص  أكامر 
فحـر مف الجنة  (3)ر   كما فعؿ أدا ا  امتناع  عف أكؿ طعاـ الحياة كشرب ما ها 

   ترد القصة ف  النص السكمرم كما يم :

 ون ن ما عسانا نفعل من أجلو.........خبز ا  ياة

 فليقدم  و و يأكل منو

 ز ا  ياة و كنو  م يأكلقدم  و خب

 قدم  و ما  ا  ياة و كنو  م يشرب

 قدم  و كسا ًا فلبسو

                                                           
(1)
 -Leick, Gwendolyn: A Dictionary Of Ancient Near Eastern Mythology, published in 

the Taylor & Francis e-Library, New York, 2003, p.2 
(2)
 ثغذاد، اٌعبِخ، اٌضمبفخ ِذ٠ش٠خ اٌمبدس، عجذ ٠ٛعف: رش إٌٙش٠ٓ، ث١ٓ ِب ثالد فٟ ا٤عبط١ش: ٕ٘شٞ ٘ٛن: فّٛئ١ً 

 .50، ؿ0968
(3)

-Rogers, R.W: Adapa And The Food Of Life [from "Cuneiform Parallels to the Old 
Testament, 1912, p.1-2. 
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 قدم  و زيتًا فامتسح بو

 آنو أمام تصرفو ىزأ منو

 وقال ضا كًا تعال ىنا يا أدابا

  ما ا  م تأكل و م تشرب

  ن تكون  ك  ياة أبدي 

 إنو أيا يا إ يي

 ا  ي قال  ي ال تأكل وال تشرب

 (1)آنو و يعد إ   أرضوفليؤخ  إ ن قال 

إف ف  األسطكرة ما يمكف مقارنت  م  عصياف آدـ ف  التكراة كالقرآف الكريـ  ا تراف  
الخطيئة كمعصيت  لمرب إال أف اختبلؼ تفاصيؿ المعصية  يف أدا ا ف  األسطكرة 
ك  صة آدـ ف  الكتب السماكية جا ت  نكعية الخطيئة عندما امتن  أدا ا عف 

   ينما أ دـ أدـ عمى األكؿ مف الشجرة المحرمة هك كزكجت   مما (2)األكؿ كالشراب
ككجكب مف الجنة السماكية  اإلنساف  طردتس ب  النتيجة ذاتها ف  كبل القصتيف 
يا آدم  " وكما كرد ف  اآلية القرآنية: (3)هامعا  ت   حرمان  مف فرصة الخمكد في

با ى ه ا شجرة فتكونا من اسكن أنت وزوجك ا جن  فكال من  يث شئتما وال تقر 
فوسوس  يما ا شيطان  يبدي  يما ماوري عنيما من سو اتيما وقال  ا ظا مين 

 .(4)ما نياكما ربكما عن ى ه ا شجرة إال أن تكونا ملكين أو تكونا من ا خا دين "

                                                           
(1)
 484، ؿ0997، 0،داس اٌغبلٟ، ث١شٚد، ه-ا٢ٌٙخ ٚاٌجؾش -اٌؾٛاف، د٠ٛاْ ا٤عبط١ش عِٛش ٚأوبد ٚآؽٛس- 

(2)
- Rogers: ibid, p.2-3. 

(3)
 .68اٌغٛسأٟ: اٌّشعع اٌغبثك، ؿ 
(4)
 .21ُ: عٛسح ا٤عشاف، ا٠٢خ اٌمشآْ اٌىش٠- 
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 ا جن  األرضي  عند ا سومريين:مفيوم ثا ثًا: 

مفهكـ الجنة عند السكمرييف  ما أف  عل  األرض: مدن سومر أول نمو ج  لجن -
ا ترف  األنهار كالميا  العذ ة كالمكارد الط يعية الكفيرة فقد أكدت المصادر الكتا ية 

كانت  نظر  -داخؿ  بلد الرافديف كخارجها -مناطؽ عديدة  القديمة عمى أف
السكمرييف أش    الجنة لط يعتها الخبل ة ككفرة مياهها العذ ة فسمكا السهؿ 

أكما كلكش المدينتيف السكمريتيف كالذم تركي  األنهار ف  جمي   الخصيب  يف
اسطورة أ سام   خرض عدف ف  إشارة الى خصك ت  كغنا   الميا    كما كرد ف  

الت  تعت ر مف أطكؿ كأهـ األساطير السكمرية الت  تركم  انكي وتنظيم ا عا م
كهك ينشر الخير ف  الككف كيقرر مصائر ال مداف في دأ   بلد  (1) صة اإلل  انك 

ى مدينة فيس ا نعم  كخيرات  عم مقدسان تتخذ  اآللهة مسكنان لها سكمر فيجعمها  مدان 
أكر العظيمة حيث أص ح يطمؽ عميها مسمى دار الرخا  المقدسة عمى كج  

 :ف  متف األسطكرة األرض كه  تحمؿ معنىن ضمنيان لفكرة الجنة األرضية ك د جا 

  قد جا  ا   أور

 انكي ملك ا ما  ا  ي ال يسبر غوره وقدر مصيرىا

 أيتيا ا مدين  ا تي ازداد طعاميا

 وغسلت با ما  ا وفير ووقفت كا ثور ا راسخ

 يادار ا رخا  ا مقدس  عل  وجو األرض

................. 

                                                           
(1)
اٌٗ االسك ٚا١ٌّبٖ اٌع١ّمخ ٠عٕٟ اعّٗ فٟ اٌغِٛش٠خ ع١ذ االسك ٠ٚمبثٍٗ فٟ االوبد٠خ االٌٗ ا٠ب ِٚشوض انكي:  

 عجبدرٗ ِذ٠ٕخ اس٠ذٚ

 .57، ؿ2108عٍٟ، خزبَ عذٔبْ: آٌٙخ ثبثً اٌعظ١ّخ: آؽٛس ثب١ٔجبي ٌٍضمبفخ، ثغذاد، اٌطجعخ االٌٚٝ،
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  (1)ىو ا  ي قدر مصيرك عل  أ سن وجو

كما أطمؽ السكمريكف أرض الفردكس  ا مثا ي  عل  األرض:د مون ا جن  -
 -ال حريف كساحؿ الخميج العر   اليـك–دلمكف   التسمية الصريحة الم اشرة عمى

كانت تتمت   كؿ الصفات الط يعية الت  جعمت منها فردكسان  نظر السكمرييف الت  
  حؽ.

 
)الخميج  ال ر كال حر لقد كانت دلمكف ه  الجنة لمك عها الج راف  المتميز  يف

العر  ( كرركاتها النادرة كالمؤلؤ ك ضائعها النفيسة كحياة الرخا  الت  يعيشها 
ك د  دأت األساطير السكمرية تكرد تفاصيؿ د يقة تشرح مفهكـ الجنة عند    اطنكها

تكصؼ دلمكف  المكاف المقدس النق   أسطورة ننخرساج وانكيالسكمرييف فف  
 .(2)ك  إل  الميا  كاألرض كننخرساج الر ة األـحيث مكطف اآللهة ان

                                                           
(1)
 .082اٌّشعع اٌغبثك، ؿاٌّبعذٞ:  
(2)
اٌشثخ ٕٔخٛسعبط ٟٚ٘ ثبٌغِٛش٠خ - 

d
 nin-ḫur-sag  َٚرعشف ثبإلٌٙخ ا٤َ ، روشرٙب إٌقٛؿ اٌغِٛش٠خ ثأٔٙب أ

ٚ أَ وً اٌّعجٛداد  d nin-ḫur-sag ama-dummu-dummu-neوً ا٤طفبي 
d
 nin-ḫur-sag ama-

d
 

ingir-re-ne-ra  ٚاعّٙب ٠عٕٟ ع١ذح اٌغجً، ٚٚسد اعّٙب فٟ ٔقٛؿ ؽٛسٚثبنمفبسح،، وبٔذ اٌضٚعخ اٌشئ١غ١خ

 ٌٍّعجٛد ا١ًٍٔ ٚأَ اٌّعجٛد ٕٔغشعٛ اإلٌٗ اٌشئ١غٟ فٟ ِذ٠ٕخ ٌغؼ، ٚوبْ ِشوض عجبدرٙب فٟ ِذ٠ٕخ و١ؼ.
ساد اٌمذ٠ّخ ، ِشوض اٌىٍّخ ٚاٌقٛسح فٟ اٌحنب ِحّٛد، دا١ٌب حٕفٟ: اٌّعجٛدح ٕٔخٛسعبط، اٌّؤرّش اٌخبِظ ثعٕٛاْ

 .2104، اٌمب٘شح، 046-033، اٌقفحبد 2ِٓاٌذساعبد اٌجشد٠خ ٚإٌمٛػ فٟ عبِعخ ع١ٓ ؽّظ،ط
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 (1)الر ة ننخرساج الر ة األـ                         

المكاف الخال  مف األذل  مكاف ال يعرؼ ساكنك  الخكؼ كال الهم  كال دلمكف كانت 
 الكراهية كال يعرؼ في  المرض كال العجز كال القتؿ كال العنؼ كمف األسطكرة نقرأ:

 مقدس  ىي ا مدين  ا تي من ت  كم

 مقدس  ىي د مون

 مقدس  ىي سومر

 أرض د مون مكان طاىر

 أرض د مون مكان نظيف

                                                           
(1)
 013، ؿ0998، 0اٌّبعذٞ، خضعً: ِزْٛ عِٛش اٌزبس٠  ٚاٌّض١ٌٛٛع١ب ، داس اال١ٍ٘خ، ا٤سدْ، ه - 
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 أرض د مون مكان مضي 

 في أرض د مون ال ينعق ا غراب

 واألسد ال يفترس أ داً 

 وال ينقض ا  ئب عل  ا  مل

 وال ينيش ا كلب ا بري ا جدي

 وال يلتيم ا خنزير ا بري ا زرع

 وا طير في األعا ي  م يكن يأتي  ينقر شعير األرمل  وىو يجفف عل  ا سطح

 وا  مام   م تكن ت ني رأسيا

 و يث ال أ د يعرف رمد ا عين

 و يث ال أ د يعرف آالم ا رأس

  يث ال يشكو ا رجل من ا شيخوخ 

 (1)و يث ال تشكو ا مرأة من ا عجز

خيرات  عمى أف اإلل  انك  ي دؽ  عالـاسطكرة انك  كتنظيـ ال كرد أيضا ف كما 
 :لتص ح مقدسةن كما الجنة السماكيةدلمكف 

 طير بالد د مون وجعليا نقي 

 سكيال عليو-وعين نين

                                                           
(1)
، ِٓ 2119، اٌجحش٠ٓ، 56، اٌعذد28اٌغبِشائٟ، عجذ اٌغجبس: دٌّْٛ فشدٚط اٌغِٛش١٠ٓ، ِغٍخ اٌٛص١مخ، ِظ 

 .074، ؿ085-071ؿ
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 وأعط ...... ت  تأكل )د مون( من أسماكو 

 وأعط  ا  قول ا طيب  نخيال    

 .(1) ت  تأكل )د مون( من تموره

أكدت األساطير القديمة أف السكمرييف اعت ركا دلمكف مكطنهـ األصم  الذم  ك د
مكتاهـ  دفف  رركا لذلؾ بلد النهاية األ دية أنها ك  دمكا من   اتجا   بلد سكمر  

فيها  كاستمر هذا االعتقاد حتى الفترة ال ا مية كالت  كصفت فيها دلمكف  خرض 
الشهيرة جدان تظهر ال طؿ زيكسدرا  وفانأسطورة ا طإف  األحيا  كمكطف الخالديف.

 منزلة اإلنساف الكحيد الذم استطاع أف يدخؿ الفردكس كيمنح حياة الخالديف الت  
 . (2)تمنح لآللهة ف  دلمكف المكاف الذم تشرؽ من  الشمس

 ا ملك زيوسدرا

 اصطف  آن وانليل زيوسدرا

 ووىباه ا  ياة مثل إ و

 ا ملك ا  ي  افظ عل  ا زرع زيوسدرا

 وا  ي صان  ري  ا بشر

 في أرض ا عبور في أرض د مون

 .(3)أسكناه ىناك ا موضع ا  ي تشرق منو ا شمس

                                                           
(1)
 .086، ؿ099-071، ِٓ ؿ0984، اٌجحش٠ٓ،4، اٌعذد2إٌبؽف، خبٌذ: آٌٙخ دٌّْٛ، ِغٍخ اٌٛص١مخ، ِظ 

(2)
- Elisabeth C. L. During Caspers: Dilmun: International Burial Ground, Journal of the 

Economic and Social History of the Orient, Vol 27, Leiden ,1984, pp.1-32. P.2 
.022عجذ اٌٛاحذ، فبمً: اٌطٛفبْ فٟ اٌّشاعع اٌّغّبس٠خ، ِٕؾٛساد عبِعخ ثغذاد، ؿ  -

(3)
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يعكد ذكر دلمكف ككنها أرض اآللهة كمسكف األحيا   أسطورة جلجامشكف   
ليها ينته  مصير األ طاؿ كالخالديف.  كاا

 إ   أرض األ يا  تاق ا سيد  لسفر

 أرض األ يا  تاق جلجامش  لسفرإ   

 فقال  خادمو انكيدو

  سوف أدخل أرض األ يا  وأخلد  نفسي ىناك  كراً 

 في األماكن ا تي رفعت فييا األسما  سأرفع اسمي

 (1)في األماكن ا تي ترتفع فييا األسما  سأرفع اسم اآل ي 

ك حسب نتائج التنقيب األررم الت  أجريت ف  مك   دلمكف القديـ فقد عرر 
رغـ  مة عدد سكانها حيث عرر  فيها مداففال مف اآلراريكف عمى مجمكعة ك يرة

مدفف مما دف  ال احريف لبلعتقاد  خنها كانت مقا ر 17300عمى أكرر مف 
عدـ مف رغـ عمى اللمسكمرييف يدفنكف فيها أمكاتهـ ككنهـ اعت ركها أرضان مقدسة  

 .أم مف النصكص القديمة لهذ  الحالة صراحةن ذكر 

 رابعًا: عناصر ا جن  عند ا سومريين:

  ا مياه ا ع ب :أنيار -1

الميا  العذ ة ف بلد  كانت أنهارعمى اإلطبلؽ  الجنة السكمرية ال د كأف أهـ مككنات
دجمة كالفرات العذ ة لـ تكف نمكذجان لمجنة األرضية  دكف ميا  نهرم  مربل سكمر

                                                           
(1)
 .076اٌغبِشائٟ: اٌّشعع اٌغبثك، ؿ 
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ران ما أحدرت القنكات المائية انقبل ان ا تصاديان ك يك مدف الجنكب السكمرم ركمالت  ت
 .مف الخيراتتتك ع  كفر لممنطقة أكرر مما 

العذ ة الميا  الجكفية  ينا ي  أما دلمكف فمـ تكف نمكذجان فريدان لمجنة المقدسة  دكف
مف  (1)ساهمت  خف تخصب أرضها حيث طم ت اآللهة ننسكيبلالت  الكفيرة جدان ك ك 

مكف ه  اإلل  انك  تكفير هذ  الميا  ل بلد دلمكف كمطمب أساس  لتككف دل
  ك د كردت هذ  األحداث ف  النص التال  المقت س مف أسطكرة انك  (2)الجنة

 كننخرساج كمن :

 دع أوتو ا قائم في ا سما 

 ي ضر  نا ا ما  ا ع ب من األرض

  تشرب مدينتك من ا مياه ا وافرة

 (3) تشرب د مون من ا مياه ا وافرة

كيخرج لدلمكف ما ن عذ ان ع ر تفجير   فيستجيب لها اإلل  انك   مساعدة اإلل  أكتك 
كلتحؿ عميها صفة  لمينا ي  كاآل ار العذ ة لتنعـ دلمكف الجنة  الحياة كالرخا 

   حيث كرد ف  النصكص: القداسة

 من مقره ا سماوي

 أخرج أوتو ا مياه ا  لوة من األرض

 من فوىات تنبعث منيا
                                                           

(1)
لذ عبء ِٓ اٌّبء اٌعزة اٌّمذط اٌزٞ رٛفش ٌذٌّْٛ عٓ طش٠ك طٍجٙب ِٓ ا٢ٌٙخ  ٠جذٚ أْ اعُ اٌشثخ ٕٔغى١ال- 

 ا٤وبد٠خ رعٕٟ اٌّبء اٌّمذط. asikillaرٛف١شٖ ح١ش أْ وٍّخ 

CAD: vol 1, a, part 2 , p.331. 
(2)
 - Leick: ibid, p.42. 

(3)
 01-9إٌٛسٞ: اٌّشعع اٌغبثك، ؿ 
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 جعليا تصل إ   صياريج.... متسع 

 منيا كميات وافرةفاستيلكت ا مدين  

 بلد د مون استيلكتيا بكميات وافرة

......................................... 

 (1)نعم ى ا ما  دث آن اك بفضل أوتو

ك الفعؿ فقد تحكلت دلمكف إلى جنة ط يعية تحتكم عمى الميا  العذ ة كالمحاصيؿ 
 الزراعية كال ساتيف ال نا   كف  النص:

 ا ما    إ   آبار مياه  لوةفت و ت آبار مياىيا 

 (2)وجلبت  قول  صادىا كميات كبيرة من ا  بوب

 انظر كيف أصب ت مدينتيا موضعا  و شطآن وموانئ

  (3)انظر د مون أصب ت  ات شطآن وموانئ

كاستمرت فكرة غنى الجنة  األنهار كالعيكف كالميا  العذ ة لتؤكد الكتب السماكية أف 
أنهار الميا  العذ ة ه  اكؿ كأهـ عناصر الجنة السماكية كما كرد ف   كل  تعالى 

"إن ا  ين آمنوا وعملوا ا صا  ات  يم جنات تجري من ت تيا ف  القرآف الكريـ 
 (4)األنيار   ك ا فوز ا كبير"

 عشب  ا خلود:-2
                                                           

(1)
 .28، ؿ0وبد ٚآؽٛس، طاٌؾٛاف، لبعُ: د٠ٛاْ ا٤عبط١ش عِٛش ٚأ 
(2)
 .074اٌغبِشائٟ: اٌّشعع اٌغبثك، ؿ 
(3)
، 2، ط5ثبلش، طٗ ٚ فشٔغ١ظ، ثؾ١ش: اٌخ١ٍمخ ٚأفً اٌٛعٛد، ِغٍخ عِٛش، اٌّذ٠ش٠خ اٌعبِخ ٣ٌصبس فٟ ثغذاد، ِظ 

 .087، ؿ204-075، ِٓ ؿ0949اٌعشاق، 
(4)
 00اٌمشآْ اٌىش٠ُ عٛسح اٌجشٚط، ا٠٢خ 
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المككف الران  الذم ال يخمك ذكر لمجنة دكف أف يككف محكرها كأهـ ما فيها هك 
   كف  النص:(1)عش ة الخمكد أك ن تة الحياة الت  سافر جمجامش  احران عنها

 نبشتم  جلجامش-يقول أوتا

 يا جلجامش إنك قد جئت إ   ىنا شقيت وأجيدت نفسك

 دك............فما ا أعطيك وأنت تعود إ   بال

 ىناك نبات ج ره مثل ا عنكبوت

 وشوكو مثل ا وردة .....

 إ ا وصلت يداك  ي ا ا نبات

 ستكون ثاني  كما كنت في صباك

................. 

 إن ى ا ا نبات ىو نبات دق  ا قلب

 بو يعود اإلنسان  طاقتو ا سابق 

 (2)أل ملو إ   قلب أوروك  ات األسوار

كال تتك ؼ  كائـ الممكؾ السكمرييف عف ذكر الممكؾ الذيف سافركا  حرا عف ن تة 
الحياة كالخمكد فالممؾ ايتانا كالذم كانت صفت  الممؾ الراع  الذم صعد الى 

 ن تة الكالدة. ر مف أجؿسافالسما  كاف عقيما ف

  ىب إيتانا وساعد ا نسر عل  ا خروج
                                                           

(1)
- Leick: ibid, p.69. 

(2)
 .232حْٕٛ، ٔبئً: ٍِحّخ عٍغبِؼ، ؿ 
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 وراح ا نسر يجوب با ثًا في ا جبال 

  كن نبت  ا والدة  م تكن موجودة ىناك

 "تعال ياصديقي دعني أصعد بك ا   ا سما "

 فلنلتقي عشتار سيدة ا والدة

 1وقرب عشتار سيدة ا والدة دعنا"

 عد نصيحة إل  العدالة  كيحمؿ اسم  (2)يسعى ليرزؽ  ا فو يرر   لممؾ إيتانا كاف
ل   خف يحصؿ عمى الن ات الذم سيحصؿ عمي   عد تحرير  لنسر تح س   شاماش

حية ف  حفرة رـ يقكـ النسر المحرر  حمؿ ايتانا عمى ظهر  كاالنطبلؽ     اتجا  
 (3)السما  ليحصؿ عمى الن ات المنشكد

 
 (4)إيتانا عل  ظير ا نسر صاعدًا إ   ا سما   لب ث عن نبات ا والدة

                                                           
(1)

داٌٟ، عز١فبٟٔ: أعبط١ش ِٓ ثالد ِبث١ٓ إٌٙش٠ٓ، رشعّخ ٔغٜٛ ٔقش، داس عبِعخ أوغفٛسد  

 240، ؿ0990ٌٍٕؾش،أوغفٛسد،
(2)

- Langdon, Stephen Herbert: The Mythology Of All Races, Cooper Square Publishers, 
Volume 5, New York, 1964, p.167-168 . أظش أ٠نًب   Leick: ibid, P.60-61. 

(3)
د. ادصاسد ٚ آخشْٚ: لبِٛط االٌٙخ ٚاالعبط١ش فٟ ثالد اٌشافذ٠ٓ ٚاٌحنبسح اٌغٛس٠خ ، رعش٠ت ِحّذ ٚح١ذ  

 .60-61، ؿ0961خ١بطخ، داس اٌؾشق اٌعشثٟ ، ٌجٕبْ، 
(4)

 -Langdon: ibid, p.172. 
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النص األصم   يف السما  كاألرض  س ب انكسار المكح  إال أف القصة تقؼ ف 
 المكتك ة عمي  كتهشـ ما ت قى مف النص كمما يشير إلى هذا الن ات ف  األسطكرة:

 يا صديقي أعطني ا نبات ا مساعد عل  ا  مل

 واجعل أن يكون  ي اسم

 ىك ا أجاب ا نسر إيتانا

 أريد أن أ ملك إ   علو أكبر في ا سما 

................... 

 تعال يا صديقي أل ملك إ   سما  عشتار 

 مع عشتار  ات ا سنا 

 .(1)يوجد ا نبات ا مساعد عل  ا  مل

ي دك أف فكرة كجكد ن ات الخمكد ف  الجنة ه  فكرة تمرؿ استمرارية حضارية  يف 
 جمي  األساطير القديمة كالكتب السماكية فقد ذكر هذا الن ات أيضان ف  القرآف
الكريـ ف  معرض الحديث عف  صة آدـ كزكجت  ف  الجنة السماكية  حيث كرد 

"فوسوس إ يو ا شيطان قال يا آدم ىل أد ك عل  شجرة ا خلد ف  اآلية القرآنية: 
 .(2)وملك ال يبل "

ارت طت األفاع   ككنها رمزان  األفع  عنصر أساسي من عناصر ا جن :-3
 أف جمجامش ممحمة الرافدية حيث ذكرتلمخصك ة كالخمكد ف  الميركلكجيا 

 فنزؿ  ارد ما   ركة كجد أكتكنا شتيـ مف الخمكد ن تة عمى حصؿ عندما جمجامش
                                                           

(1)
 .514-513اٌؾٛاف: اٌّشعع اٌغبثك،  
(2)
 .021اٌمشآْ اٌىش٠ُ: عٛسح طٗ، ا٠٢خ 
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 هنا كمف  (1)فخكمتها الن تة عمى كحصمت الن تة إلى األفعى فتسممت  مائها  لي تسؿ
 لتعاكد كت ير  جمدها تنزع األفعى أف ذاؾ  األفاع  ألصقت الت  الخمكد فكرة جا ت
 مرة. كؿ ف  جديد مف حياتها

          
 (2)األفع  تسرق نبات ا  ياة من جلجامش

 رأى جلجامش برك  ماؤىا بارد

 نزل إ   وسطيا  يست م

 شم ثعبان رائ   ا نبات

 تسلق بصمت و مل ا نبات

 (3)في عودتو نزع جلده

                                                           
(1)
 .47٘ٛن: اٌّشعع اٌغبثك، ؿ 

(2)
 - Langdon: ibid, p.177. 

(3)
 .233. ؿ2116حْٕٛ، ٔبئً: ٍِحّخ عٍغبِؼمرشعّخ إٌـ اٌّغّبسٞ،،داس اٌخش٠ف، دِؾك،  
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كامرأة كت دك األفعى كمحدل مككنات الجنة ف  ختـ سكمرم يظهر في  رجؿ 
يجمساف عمى مقاعد متقا مة ك ينهما شجرة تتدلى منها رمارها كهما يمداف أيديهما 
نحك الرمار المتدلية كخمؼ المرأة أفعى منتص ة ت دك ككخنها ت ريها  األكؿ مف 

إف نقش الختـ يكح   قصة آدـ كحكا  كفكرة أكؿ اإلنساف ف  الجنة مف   الرمر
 .الشجرة المحرمة  مغرا  مف األفعى

 
 (1)عناصر ا جن  ا سومري 

فمف محاكالتو كاضحة لتقميد فكرة الجنة  منظكر سكاف  بلد الرافديف ال وأخيرا: 
يمكف أف ت يب عف أذهاننا مطمقان فميس مف المعقكؿ أف كؿ االهتماـ اآلشكرم 
الذم صرؼ عمى إنشا  الحدائؽ الن اتية كالحيكانية الممكية الت  احتكت عمى 

الن اتات ك األشجار المرمرة كغير المرمرة  خنكاعها كأصنافها  الكرير جدان مف
كالحيكانات المحم  منها كالمستقدـ مف ال بلد المجاكرة ه  مجرد أعماؿ إليجاد 

 ؿ إف حدائؽ الممؾ آشكر ناصر  اؿ فحسب مكاف ترتاح في  العائمة الممكية 
الت   ناها الممؾ  كالممؾ شممانصر الرالث كالممؾ سنحاريب كجنائف  ا ؿ المعمقة

ن كخذ نصر الران  لزكجت  الميدية كانت فيما ي دك إشارات كاضحة لتقميد  شرم 
لفكرة الفردكس المنشكد الت  سم ت عقكؿ كأفئدة الممكؾ العظما  ممكؾ آشكر ك ا ؿ 

 منذ تمؾ العصكر ال ا رة.
                                                           

(1)
 Langdon: ibid, p.179 

 .050. ؿ0998ا٤سدْ، اٌطجعخ ا٤ٌٚٝ، ٚأظش أ٠نًب: اٌّبعذٞ، خضعً: ِزْٛ عِٛش، داس اال١ٍ٘خ ٌٍٕؾش، 
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