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(تاریخ دریافت مقاله – 2932/21/19 :تاریخ پذیرش نهایی)2931/1/12 :

چکیده
واژه «عَدْن» در قرآن واژهای دخیل است .اعراب جاهلی پیش از نزول قرآن با کاربرد این
واژه به معنای سرزمینی که بهشت اولیۀ حضرت آدم در آن قرار داشته و در کتب عهدد
عتیق و تلمود و به تبع آن تعالیم یهودی و مسیحی به کاررفته است ،آشنا بودهاند .ایدن
واژه در قرآن تطوّر معنایی پیدا کرده و برای بهشت اخروی به کاررفتده اسدت .احتمدال
استعمال فعلی و مصدری این واژه پیش از نزول قرآن مورد تردید است .تعبیر «جنّدات
عَدْن» در قرآن تمایز مشخصی با سایر تعابیر ندارد و نظیر سایر تعابیر در مقام توصدی
یک واقعیت ،یعنی بهشت اخروی است.

کلیدواژهها :جنّت ،عَدْن ،معناشناسی ،معناشناسی تاریخی ،معناشناسی توصیفی.

 .1نویسندۀ مسئول ،دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه قمjnekoonam@gmail.com :

 .2کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه قم.
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 .1بیان مسئله
پرداختن به معناشناسی واژگان و تعابیر قرآنی ،اعم از معناشناسی تاریخی و توصدیفی در
تفسیر و فهم آیات قدرآن ضدرورتی انکارناپدذیر اسدت .معناشناسدی تداریخی یدا بررسدی
تطورات معنایی یک واژه در گذر زمان به فهم معنای مراد آن واژه در دورههای مختل و
به خصوص عصر نزول قرآن کمک بسیار زیادی میکندد .نیدز معناشناسدی توصدیفی یدا
بررسی حوزۀ معنایی یک واژه به شدناخت سداختار مفهدومی و میددان معناشدناختی آن
بسیار مدد میرساند؛ زیرا مفهوم هر واژهای در جوار سایر واژگان حوزۀ خود شدکل پیددا
میکند و سیاق کالم و آیات مشابه از جملۀ قرائنی است که مدیتواندد هدم بده شدناخت
معنای مراد و هم به فهم حوزۀ معنایی یک واژه قرآنی در دورهای خاص یاری رساند.
دربارۀ واژه «عَدْن» در قرآن ،اختالف ها و ابهام های بسیاری در میدان تفاسدیر و کتدب
لغت به چشم میخورد .در میان لغویان و مفسران هم در زمینۀ ریشۀ اصلی واژه «عددن»
و هم دربارۀ معنای استعمالی آن در قرآن اختالف نظر وجود دارد و به از ایدنرو مناسدب
است برای زدودن این اختالف ها و ابهام ها ،به مطالعۀ معناشناختی تاریخی و توصیفی آن
بدون گرتهبرداری از کتب لغوی و تفسیری و یا تأثیرپذیری از نظریات سنتی اهتمام کرد
که اینک در این مقاله به آن پرداخته میشود.
 .2معناشناسی تاریخی عَدْن
به منظور معناشناسی تاریخی واژه «عَدْن» ،نخست ،اصیل یا دخیدل بدودن و نیدز معندای
اولیۀ آن بررسی میشود و سپس برای آگاهی از تطوّر معنایی این واژه در گذر زمدان بده
بررسی معنای آن در منابع دورۀ قبل قرآنی مانند کتاب مقدس و اشدعار جداهلی اهتمدام
میگردد؛ آنگاه آن معنای پیش از قرآنی با معنای قرآنی این واژه مقایسه مدیشدود تدا از
رهگذر آن آشکار گردد که آیا آن معنا با راهیابی به قرآن محفوظ ماندده یدا بدا ورود ایدن
واژه به قرآن در معنای آن تطور و تغییری حاصل شده است.
 .1 .2دخیل بودن عَدْن

دربارۀ ریشۀ واژۀ «عَدْن» اختالف نظر وجود دارد .بسیاری از لغتشناسدان مسدلمان ایدن
واژه را عربی و مشتق از ریشۀ «ع د ن» ،به معنای «ساکن شدن و قدرار یدافتن در جدایی»
گرفتهاند [ ،23ص229؛  ،1ج ،9ص231؛  ،1ج ،29ص173؛  ،93ج ،1ص937؛  ،11ج،1
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ص]112؛ اما برخی دیگر آن را واژهای بیگانه و از ریشهای سریانی یدا رومدی بده معندای
تاکستان و باغ انگور دانستهاند [ ،11ج ،2ص494؛  ،21ص.]123
برخی از آنان که این واژه را دخیل دانستهاند ،احتمال دادهاند ،کلمۀ «ایدن» یا «عدن»
( )Edenاز کلمۀ آکادی «ایدینو» ( )Edinuو این کلمه نیز از کلمۀ سدومری ( )edenبده
معنای فالت ،زمین مسطح و جلگه ریشه گرفته باشد [ ،91ص.]911
آرتورجفری آورده است که ماراچی و به تبع او بسیاری این واژه را بده طدور مسدتقیم
برگرفته از عبری دانستهاند؛ اما این احتمال هم هست که این واژه از سریانی آمده باشدد.
«عَدن» در سِفر پیدایش به معنای بهشت اخروی و نیز به معندای سدرزمین مقدسدی بده
کار رفته است که مسیح مردمان را در طی اقامت زمیندیشدان ،بده آنجدا مدیبدرد [،24
ص.]929
به این ترتیب ،واژۀ «عَدْن» نمیتواند اصیل باشدد؛ زیدرا آن بده همدراه اشدتقاقاتش بدا
2
سابقهای پیشتر در زبانهای دیگر به کاررفته است .چنان که آمد ،ایدن واژه در سدومری
به معنای فالت ،زمین مسطح و جلگه به کاررفته است .همچندین در سدریانی ایدن واژه و
تمام اشتقاقاتش یافت میشود؛ از جمله «عدن» به معندای أسدعد و زیدن (نیدک بختدی و
سعادت)؛ «مُعَدّن» ( )moaddanبه معنای لذیدذ؛ «عوداندا» ( )uddanaبده معندای تدنعم؛
«عدن» ( )edenبه معنای فردوس و بهشت؛ و همچندین «عددنایا» ( )ednayaبده معندای
فردوس یا بهشتی ،21[ .ص]123
نیز بررسیهای تاریخی نشان میدهد که واژه «عَدْن» در کتب مختل عهد عتیدق بده
ویژه سِفر پیدایش به کاررفته است[ .اشعیا ،باب  ،22آیدۀ9؛ حزقیدال ،بداب  ،11آیدۀ 29و
باب  ،92آیۀ  1و  21و  21و باب  ،91آیۀ92؛ یوئیل نبی ،باب  ،1آیۀ9؛پیددایش ،بداب ،1
آیات 27-1و باب  ،9آیۀ  14-19و باب  ،4آیۀ]21
شایان ذکر است که پنج کتاب نخست عهد عتیق که سِفر پیدایش ،اولدین آن اسدت،
پنج یا شش قرن قبل از میالد نوشته شده است .حتی برخی قدمت برخی از آن هدا را بده
نُه قرن قبل از میالد میرسانند ،99[ .ص ]42
 .1سومريهدا نخسدتین قدوم از سداکنان بدینالنهدرین بودندد کده در  9233-4233قبدل از مدیالد بده
شهرنشینی روی آوردند و تمدن سومری را پایهریزی کردند .سومری از قدیمیترین زبانهدایی اسدت
که تدوین شده و چه بسا کهن ترین زبان عالم باشد .آنان صاحب تمدن بودند و خط میخی را اختراع
کردند ،29[ .ص21؛  ،13صص.]221-247
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در کتاب حزقیال از عهد عتیق نیز عَدْن ( )Edenبده عندوان مکدان یدا منطقدهای در
بینالنّهرین معرفی شده است[ .حزقیال ،باب  ،17آیدۀ ]19همچندین در سدنّت شدفاهی

یهودیان «تلمود» 2که تاریخ جمع آوری آن به سال  121میالدی یعنی چهار قدرن قبدل از
اسالم میرسد ،عبارت «گَن عَدْن» ( )Gan Edenبه معنای باغ عَدْن یا بهشت بهکاررفتده
است [ ،91ص .]917البته آنچه بیان شد ،با توجه به منابع بداقی ماندده و در دسدترس از

زمانهای گذشته است وگرنده کداربرد ایدن واژه در میدان یهودیدان بایدد بده قبدلتدر از
زمانهای یادشده برگردد.
قدیمیترین کاربرد واژه «عَدْن» در کتب مسدلمانان بده «عَددْن بدن عَددْنان» از اجدداد

پیامبر اکرم(ص) میرسد .آوردهاند که عَدْن بدن عددنان و بدرادرانش هنگدامی کده جندگ
بختالنصر (211ق.م) رخ داد ،به یَمَن مهاجرت کردند [ ،9ج ،1ص.]91

شاید به همینرو ،بعضی از نسب شناسان نیز عَدَن در یمن را به «عَددْن بدن عَددْنان»
نسبت دادهاند؛ [ ،14ج ،1ص173؛  ،19ج ،2ص]132؛ اما چندان مدینمایدد کده سدابقه
کاربرد «عَدن» بیش از آن است؛ زیرا در کتداب حزقیدال نبدی (دوران نبدوت273 -231 :
ق.م) که در زمان بخت النصر و حمله او به اورشلیم به مدت  11سال پیامبری مدیکدرده،
در موارد متعددی به سرزمین عَدْن ( )Edenو مردم آن اشاره شده است[ .حزقیال ،بداب
 ،17آیۀ  19و باب  ،11آیۀ  29و باب  ،92آیههای  21و ]21
بنابراین باید قبل از مهاجرت «عَدْن بن عَدْنان» در زمان جنگ بخدت نصدر بده یَمَدن،
سرزمینی با عنوان «عَدْن» در بینالنهرین وجود داشدته باشدد .همچندین مالحظدۀ عهدد
عتیق نشان میدهد ،اسمهدایی چدون «عَددْنا» ( )Adnaو «عَددْنا » ( )Adnahدر قبایدل
یهودی سابقه داشته است [عزرا ،باب  ،23آیۀ93؛ نحمیا ،بداب  ،21آیدۀ 22؛ اول تدواریخ
ایام ،باب  ،21آیۀ .]13
 .1تلمود ( )Talmudعبارت از احادیث و شریعت شفاهي است که در معابد به مردم تعلیم داده میشده
است و در سال  121میالدي توسط دانشمند یهودي بنام رابي یهدودا هناسدی همدراه یکصدد تدن از
علماء یهود جمع آوري شد و «میشنا» نامیده شد ،چون کتاب میشنا نیاز به شر داشت علماي یهود
بر آن شرحي زدند به نام «گمارا یا جمارا» از ترکیب گمارا بدا میشدنا کتداب بزرگدي در بیدان عقایدد
یهودیت به وجود آمد که معروف است به «تلمود» .در واقع تلمود تفسیرهایی است کده دانشدمندان و
علمای طراز اول یهود ،طی قدرون و اعصدار بدر آیدههدای تدورات نوشدتهاندد ،91[ .صدص11-2؛ ،12
صص239 -12؛  ،92صص.]242-243
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در خور یادآوری است که عَدْنانیان ،یعنی فرزنددان اسدماعیل(ع) ،اعدراب مسدتعربهای
بودند که میان عدربهدای قحطدانی (اصدیل) سدکنی گزیدندد و زبدان عربدی را از آندان
فراگرفتند [ ،14ج ،2ص134؛  ،22ج ،2ص134؛  ،13ص.]11
شاید بر اساس آن بتوان گفت که واژۀ «عَدْن» به صورت اسم شدخص در قدرن ششدم
قبل از میالد با مهاجرت فرزندان عَدْنان به یَمَن و منطقده «عَددَن» وارد زبدان عدربهدای
اصیل شده است .به این ترتیب ،باید گفت ،کاربرد واژه «عَددْن» دخیدل اسدت و پدیش از
زبان عربی در زبانهای کهنتری به کار میرفته و بعد به زبان عربی راه یافته است.
 .2 .2معنای اصلی عَدْن

لغویانی که این واژه را عربی دانسته و برای آن فعل و مصدر و اسم مکان هم یادکردهاند،
صورت فعلی آن را چنین گفتهاند« :عَدَنَ بمکان کدذا» ،یعندی «سدکنی گزیدد» [ ،11ج،1
ص41؛  ،1ج ،29ص« .]173عَدْن» و «عُدُون» صورت هدای مصددری آن برشدمرده شدده
است [ ،1ج ،29ص]173؛ سپس واژۀ «عَدْن» را نیز از ایدن ریشده و بده معندای «ثبدات و
استقرار» دانستهاند .همچنین گفتهاند« :المَعْدِن» به معنای «مکان هر چیز ،اصل و ابتددای
آن و مرکز هر چیزی» است و «جَنَّاتِ عَدْنٍ» نیز از این ریشه و به معنای «اقامت در مکان
خُلد و یا وسط جنّت» است [ ،11ج ،1ص41؛  ،1ج ،29ص.]173
باید دانست که لغویان در بیان معانی لغات چندان توجهی به این که آن معندا از چده
زمانی پدید آمده است ،ندارند؛ لذا ما ناگزیریم ،به منظدور معناشناسدی تداریخی لغدات از
جمله لغت «عدن» به آن معنایی استناد کنیم که لغویان به شاهدی تاریخمندد استشدهاد
جسته باشند .لغویان چنانچه به نثر یا نظمی از شعرب عرب کده بده دورۀ جداهلی تعلّدق
دارد ،استشهاد کرده باشند ،میتوانند ما را به معنای لغات قبدل از دورۀ ندزول راهنمدایی
کنند اما آنان تنها گفته اند که فعل «عَدَنَ» به معنای «سکنی گزید» اسدت و از سدابقۀ آن
سخنی نگفتهاند .چنان که در ادامه خواهد آمد ،از اشعار جاهلی نیز شاهد موثّقی دربدارۀ
معنای آن به چشم نمیخورد .تنها سابقهای کده از دوره جداهلی بده دسدت آمدده ،اسدم
شخصی به نام «عَدْن بن عَدْنان» و منطقهای با عندوان «عَددَنَ» اسدت؛ از ایدنرو ،چنددان
اطمینانی وجود ندارد که سابقۀ معنای فعلی «عَدَنَ» به آن دوره و حتی دوره نزول قدرآن
برسد؛ لذا بعید به نظر میرسد ،معنای اولیه این واژه عبارت از «استقرار یدافتن و سدکنی
گزیدن» باشد؛ زیرا چنان که گفته شد ،کاربرد اسدمی واژه «عَددْن» بده معندای «دشدت و
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جلگه» و همچنین «فردوس و بهشت» پیشتر در سومری و سریانی و عبری وجود داشدته
است .در کتاب مقدس نیز به معنای اسمی برای «مکان آدم و حوا» به کار رفته است .بده
عالوه ،چنان مینماید که پیدایش معانی اسمی با توجه به حسیتر و بسیطتدر بدودن بدر
معانی فعلی که انتزاعی و ترکیبی هستند ،تقدم زمانی دارندد .بدر ایدن اسداس ،مدیتدوان
احتمال قوی داد که «عَدن» در اصل به معنای «دشت و جای سرسبز» به کار مدیرفتده و
اگر هم به فرض فعل «عَدَنَ» را از آن ساخته باشند ،در اصل به معنای «سدکنی گزیددن»
در چنین جایی بوده است.
با توجه به سابقۀ تاریخی و قاعدۀ تقدّم زمانی معانی حسی و بسیط بر معانی انتزاعدی
و ترکیبی میتوان گفت ،معنای اولیه واژۀ «عَدْن» باید عبارت از همان «دشت و جلگه» به
زبان سومری باشد که در منطقه بینالنهرین پدید آمد .چنان مینماید که انسدان ،اولدین
تصورات را از پدیدههای پیرامون خود حاصل مدیکندد و اولدین چیدزی کده بشدر بدا آن
سروکار داشته ،همان مکدان زنددگی و محدیط جغرافیدایی او بدوده اسدت .بدین النهدرین
سرزمینی جلگه ای و سرسبز بوده و کاربرد «عَدن» به معنای منطقه بین النهدرین در عهدد
عتیق هم به چشم میخورد .در آن آمده است که خداوند در آن منطقه بدایی قدرار داده
بود تا آدم و حوّا در آن به سدر برندد؛ بندابراین معندای اولیده «عَددن» عبدارت از منطقدۀ
جلگهای و سرسبز بینالنهرین بوده است.
 .3 .2معنای عَدْن در عهدین
نظر به این که اسالم جزو ادیان ابراهیمی است و بنابراین با کتابهدای آسدمانی یهدود و
نصارا قرابت واژگانی و مضمونی دارد ،در بررسی سابقۀ تاریخی واژگان و تعبیر های قرآنی
ضرورت دارد ،به کتب عهدین نیز مراجعه شود.
واژۀ «عَدْن» واژهای عبری نیز است و در تورات در ترکیب بدا واژۀ « »Ganبده معندای
«باغ یا بهشت» به کاررفته است .در سِفر پیدایش آمده که «عَدْن» جدایی اسدت کده آدم و
همسرش حوا در آن زندگی میکردند .در آن دربارۀ پس از آفرینش آدم آمده است:
«پس از آن ،خداوند در سرزمین عدن ،واقع در شرق ،بایی بده وجدود آورد و
آدمی را که آفریده بود در آن باغ گذاشت .خداوند انواع درختان زیبدا در آن
باغ رویانید تا میوههای خوش طعم دهند .او در وسط باغ « ،درخت حیدات» و
همچنددین درخددت «شددناخت نیددک و بددد» را قددرار داد .از سددرزمین عدددن
رودخانه ای به سوی باغ جاری شد تا آن را آبیاری کند .سپس این رودخانده
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به چهار رود کوچک تر تقسیم گردید .رود اول «فیشون» است که از سرزمین
حَویله می گذرد .در آنجا طالی خالص  ،مروارید و سنگ جزع یافت می شدود.
رود دوم «جیحون» است که از سرزمین کوش عبور مدی کندد .سدومین رود،
«دجله» است که به سوی شرق آشور جاری است و رود چهارم «فرات» است.
خداوند ،آدم را در باغ عدن گذاشدت تدا در آن کدار کندد و از آن نگهدداری
نماید و به او گفت :از همه میوه های درختان باغ بخدور ،بجدز میدوه درخدت
شناخت نیک و بد ،زیرا اگر از میوه آن بخوری ،مطمئن باش خدواهی مدرد...
[پیدایش ،باب  ،1آیات.]27-7

نیز در ادامه آمده است:

پس خداوند آدم را از باغ عدن بیرون راند تا برود و در زمیندی کده از خدا
آن سرشته شده بود ،کار کند .بدین ترتیب او آدم را بیرون کرد و در سدمت
شرقی باغ عدن فرشتگانی قرار داد تا با شمشیر آتشینی کده بده هدر طدرف
مددیچرخیددد ،راه «درخددت حیددات» را محافظددت کننددد [پیدددایش ،بدداب ،9
آیات.]14 -19

نیز درباره قائن برادر هابیل آمده است« :آنگاه قائن (برادر هابیدل) از حضدور خداوندد
بیرون رفت و در زمین نُود در سمت شرقی عدن ساکن شد» [پیدایش ،باب  ،4آیۀ .]21
در کتاب اشعیا آمده است« :من بار دیگر اسرائیل را برکت خواهم داد و خرابههای آن
را آباد خواهم ساخت .زمینهاي بایر و بیابانهداي خشدک آن چدون بداغ عددن سرسدبز
خواهند شد ،خوشي و شادماني همه جا را پدر خواهدد سداخت ،و شدکرگزاري همدراه بدا
سرودهاي شاد در همه جا به گوش خواهد رسید[ ».اشعیا ،باب  ،22آیۀ ]9
نتیجه این که عَدْن نام سرزمینی است که در آن باغ عَدْن یعندی منزلگداه آدم و حدوا
قرار داشته است .این باغ دارای انواع درختان زیبا و سرسبز با میوههای خوش طعم بدوده
و در آن چهار نهر عبور میکرده است .دربارۀ ایدن بداغ و محدل آن اخدتالف وجدود دارد
[ ،97ص .]131برابر قرائن موجود در تورات ،بهشت آدم(ع)در بین النهرین بدوده؛ چدون از
نظر تورات در بهشت رودی جریان داشته که به چهار نهر به نام هدای فیشدون ،جیحدون،
حدّقل و فرات تقسیم میشده اسدت .حددّقل ،همدان دجلده و فدرات همدان رود فدرات و
فیشون همان رود کرخۀ امروزی است؛ ولدی دربداره جیحدون احتمداتت مختلفدی بیدان
کردهاند .تصریح تورات به جریان داشتن دجله و فرات در بهشدت آدم(ع) حداکی از وجدود
این بهشت در بینالنهرین است [ ،29صص.]12-23
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شواهدی در عهد عتیق هست که محدوده سرزمین عَدْن را معرفی میکند .در کتداب
حزقیال آمده است« :ای انسان خاکی برای پادشاه "صُور" گریه کن .به او بگو که خداوند
میفرماید :تو مظهر کمال ،حکمت و زیبایی بودی و در عدن در باغ خددا قدرار داشدتی».
[حزقیال ،باب  ،11آیۀ  21و ]29
«صُور» شهری مشهور در کنار دریای شام یا دریای مدیترانه است ،92[ .ص ]171این
شهر زیبا و بندری [حزقیال ،باب  ،17آیۀ  ]9و جزیرهای در وسط دریا [همدان ،بداب ،17
آیۀ  91و باب  ،11آیات ]9-1با سنگهای گرانبها؛ نظیر عقیق سرخ ،یاقوت زرد ،المداس
و ...معرفی شده است[ .همان ،باب  ،11آیۀ ]29
نیز در همان کتاب ،در قالب تمثیلی ،قوم آشور مانند لبنان ،به درخت سَروی تشدبیه
شده است که زمانی بلندترین درخت بداغ خددا بدوده و تمدام درختدان بداغ عددن بده او
حسادت میکردهاند[ .همان ،باب  ،92آیات  ]3-1در ادامه مصر و دیگر مناطق مجاور آن
نیز در قالب تشبیه ،درختها و ممالدک بداغ عددن معرفدی شددهاندد؛ [همدان ،بداب ،92
آیههای  ]21-21از جمله آمده است:
ای مصر تو در میان درختان عدن ،یعندی ممالدک جهدان ،بسدیار باشدکوه و
عظیم هستی ولی همراه همۀ ممالک دیگر به قعر دنیای مردگدان سدرنگون
خواهی شد و در میان ممالکی قرار خواهی گرفت که آنها را پست شدمرده،
با شمشیر کشتی[ .همان ،باب  ،92آیۀ ]21

از شواهد مذکور روشن میشود که «عَدْن» سرزمینی میان دجله تا نیل بوده است.
 .4 .2معنای عَدْن در اشعار جاهلی
برای بررسی معنای تاریخی واژگان قرآنی ،مراجعه به متونی که از دورۀ جاهلی به دسدت
آمده ،از جمله اشعار جاهلی تزم به نظر میرسد.
در معلّقههای شعری به جا مانده از زمان پدیش از اسدالم واژۀ «عَددْن» (بدا فدتح اول و
سکون وسط) به چشم نمی خورد؛ امّا «عَدَن» (با فتح اول و وسدط) و دیگدر اشدتقاقاتی از
آن ،در پارهای از اشعار به کار رفته است .از جمله مهلهل بن ربیعد (م34ق.هدد) سدروده
است:
لَندا یَدومٌ کانَدت رِئاسَد ُ أَهلِدهِ

دونَ القَبائِلِ مِن بَندي عَددنانِ
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ما روزگاری را سپری کردیم که ریاست ساکنانش پایین تر از قبیله ،از میان عدنانیان
بود]91[ .
در این شعر جاهلی «عَدْنان» که از مشتقات «ع د ن» است ،به صدورت اسدم شخصدی
به کاررفته است و چنان که آمد ،عَدْنان نام شخصدی بدوده اسدت کده فرزنددان او هنگدام
جنگ بخت نصر ( 211ق.م) به یمن مهاجرت کدردهاندد و ندام «عَددَن» در جندوب یمدن
منسوب به آنان است.
أعشی (م 7هد) از شاعران طبقه اول در جاهلیت و یکدی از صداحبان معلّقدات چندین
سروده است:
قَد طُفتُ مدا بَدینَ بانِقیدا إِلد عَددَنٍ

وَطالَ فيالعُجمِ تِرحالي وَ تَسیاري

من از «بانقیا» (ناحیهای در نج نزدیک کوفه) تا عَدَن گشته ام و سدفر و سُدکنایم در
میان فارسیان بسیار بوده است ،3[ .ص13؛  ،22ج ،2ص111؛  ،22ج ،21ص]142
همان شاعر باز سروده است:
ألم ترني جولت مدا بیددن مدأرب

إل عَددَن فدالشام و الشدام عاندد

آیا خبر نداری که من از مأرب تا عَدَن و تا شام گشتهام و شام منحرف از مسیر است.
[ ،22ج ،21ص]243
در دو بیت شعر مذکور از أعشی واژه «عَدَن» برای جایی در جنوب یمن که امروزه نیز
به همین نام خوانده میشود ،بهکاربرده شده است.
این واژه در شعری از أعشی به صورت فعلی بهکاررفته؛ چنان که آمده است:
وَ إِن تَستَضددیفوا إِل د حُکم ددِهِ

تضددافوا إلد راجددح قددد عَددَن

اگر به داوری او تن دهید ،به موقری کده ثبدات دارد ،تدن دادهایدد ،7[ .ج ،2ص114؛
 ،12ج ،23ص]214
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این شعر در تفسیر طبری همین گونه آمده و البته در آن افزوده شده است کده «قدد
عَدَنَ» به صورت «قد وَزَنَ» نیز آمده است ،12[ .ج ،23ص ]214شیخ طوسی نیز در نقدل
دیگری ،به جای «راجدح قدد عَددَن» عبدارت «هدادِنٍ قَدد رَزَن» را آورده اسدت ،17[ .ج،2
ص ]123در دیوان أعشی همین گونه آمده؛ [ ،3ص ]131اما در لسان العرب« ،عادِلٍ قدد
وَزَن» ثبت شده است .با توجه به اختالف نُسَخ در نقل این شعر نمیتوان به طور قطع بده
آن استناد کرد و گفت استعمال «عَدَن» به صورت فعلی در دورۀ جاهلی به کاررفتده و واژه
«عَدْن» به معنای «اقامت و استقرار» از آن اشتقاق یافته باشد.
«المُعَدِّنُ» مشتق دیگری از این واژه و به معنای «سنگ شکن» اسدت کده هدیب ربدط
معنایی با معنای «عَدَنَ» ندارد .مُخَبَّل سَعدی (م21هد) آن را در شعر خدود چندین آورده
است:
خَوَامِسُ تَنْشقُّ العَصدا عدن رُسوسدها

کما صَددَعَ الصَّدخْرَ الثِّقدالَ المُعَددِّنُ

شتران عصا را (که برای راندن استفاده میشده است ،از سر خود شکسته ،از سر خود
دور کردند؛ همان طور که «مُعَدِّن» سنگهای سنگین را شکست ،1[ .ج ،29ص]173
مُعَدِّنُ کسی است که سنگهای بزرگ را از معدن خارج میکند؛ سپس آنها را برای
پیدا کردن طال میشکند( .نک  :همان)
 .5 .2معنای عدن در دورۀ قرآنی
چنان که آمد ،اعراب پیش از اسالم بدا ایدن معدانی از واژه «عَددْن» کده در پدی مدیآیدد،
آشنایی داشته است .2 :معنای مصدریِ «استقرار و اقامت»؛ « .1منطقه عَددَن» در جندوب
یمن که به عَدْن بن عَدْنان منسوب است؛ « .9باغ عَدْن» که در کتب عهدین و تلمود و به
تبع آن تعالیم یهودی و مسیحی بهکاررفته است.
چنان مینماید که این واژه پیش از قرآن به معنای باغ بهشتی و اخروی به کار نرفته
باشد؛ بر این اساس ،میتوان گفت :در دوره قرآنی در معنای آن تطور حاصدل شدده زیدرا
در سراسر قرآن بهشت موعود و اخروی معرفی شده است.
پرسشی که اینک مطر است ،این است که منشأ کاربرد قرآندی «عَددْن» کددامیک از
کاربردهای دوره قبل قرآنی بوده است.
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شاید بتوان احتمال داد که «عَدْن» با معنای «استقرار و اقامت» مناسبت داشته باشدد؛
به این اعتبار که استقرار و اقامت در گذشته در جایی صورت میگرفته است کده آبدادانی
و سرسبزی و باغ و آب باشد؛ اما این احتمال با قدری تکل همراه است.
نیز بسا بتوان احتمال داد ،واژه قرآنی «عَدْن» از ندام «عَددْن بدن عَددْنان» کده منطقدۀ
«عَدَن» یمن به آن منسوب است ،اخذ شده باشد؛ زیرا عَدْن پیش از اسالم در میان خدود
عربها به نوعی باغ گفته میشده که ظاهراً در منطقه عَدَن یمن وجود داشته و یمن هم
یکی از خوش آب و هواترین مناطق جنوب شبه جزیرۀ عربستان به شمار میرفتده اسدت.
[ ،27ج ،22ص]123
در قرآن نیز گزارش هایی راجع به آبادانی منطقه قوم سبأ که همان یمن باشد ،آمدده
است؛ نظیر« :لَقَدْ کانَ لِسَبَإٍ في مَسْکَنِهِمْ آیَةٌ جَنَّتانِ عَنْ یَمینٍ وَ شِمال (سدبأ)22 ،؛
قطعاً برای [مردم] سبا در محلّ سکونتشان نشانۀ [رحمتی] بود :دو بایسدتان از راسدت و
چپ».
به این ترتیب ،ممکن است در ذهن عرب جاهلی توصدیفاتی از گذشدته آبداد منطقده
عَدَن و قوم سبأ بوده و اقتضاء کرده است کده خداوندد در توصدی بهشدت از آن سدابقه
تاریخی بهره ببرد.
البته درباره این احتمال مناقشههایی میتوان کرد؛ نظیر این که:
اوتً ،بین منطقه قوم سبأ د واقع در شهر مأرب و یا نزدیکی آن و نُه منزلدی صدنعا د و
منطقه عَدَن در یمن فاصله است؛ [ ،4ص22؛  ،21ج ،9ص ]212بنابراین منطقه قوم سبأ
که در گذشته آباد بوده است ،بر منطقه عَدَن منطبق نیسدت .نیدز منطقده «عَددَن» یمدن
تاقل در عصر نزول قرآن ،منطقه آبادی نبوده است؛ چنان که در قدرآن در توصدی ایدن
منطقه از «بئر معطّله» یاد میشود [ ،29صص 71و  ]222که نشان میدهد ،در عصر نزول
قرآن ،آبادانی و باغ در این منطقه نبوده است .البته خود این تعبیر ،از آبدادانی ایدن منطقده
در قرن های قبل از اسالم خبر میدهد .به این ترتیب ،بعید نیست کده عدرب یدک حافظدۀ
تاریخی از آبادانی این منطقه داشته و به همین اعتبار در قرآن از «جنات عَدْن» یاد شدده
است.
ثانیاً ،در قرآن «جنّات عَدْن» (با سکون وسط) آمده است؛ نه «جنّدات عَددَن» (بدا فدتح
اول و وسط) تا منسوب به منطقه «عَدَن» یمن باشد .منتها تطور در تلفظ واژگدان بسدیار
معمول است؛ لذا نمیتوان این احتمال را به کلی منتفی دانست.
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معالوص  ،احتمال سوم ،قویتر به نظر میرسد؛ مبنی بر این که واژۀ قرآندی «عَددْن»
ریشه توراتی و انجیلی داشته است؛ زیرا بدی شدک در قدرآن کمدابیش ادبیدات تدوراتی و
انجیلی آمده و لذا مطالعه این ادبیات در فهم بسیاری از آیات قرآن سودمند اسدت .البتده
این بدان معنا نیست که قرآن وحیانی نیست و از منابع یهودی و مسیحی اقتبداس شدده
است؛ بلکه به این معناست که این واژه در میان اعراب پیش از اسالم معهود و آشنا بدوده
است.
به این ترتیب ،به نظر میرسد ،عبارت قرآنی «جندات عَددْن» از «بداغ هدای عَددْن» در
منابع یهودی و مسیحی گرفته شده باشد .البته این تعبیر در آن منابع بده «بداغ دنیدوی»
اطالق میشده؛ اما در قرآن تطور معنایی یافته و برای «بهشت اخروی» استعمال شده است.
قرائن چندی این احتمال را تقویت میکند که مهمترین آنها از این قرار است:
 .2بین معنای قرآنی این واژه و معندای معهدودِ قبدل قرآندی آن ،تناسدب و اشدترا
معنایی بیشتری وجود دارد .تناسب معندایی بدین توصدیفات قدرآن از «جنّدات عَددْن» و
«بهشت آدم و حوا» در عهد عتیق که بایی است با درختان زیبا و میوههای خوش طعدم و
دارای رودخانه و نهرهای آب ،مشهود است[ .پیدایش ،باب  ،1آیات]24-1
 .1شواهدی نشان میدهد که تعبیر قرآنی «جنات عدن» از منابع اهل کتاب به قدرآن
راه یافته است؛ نظیر این که:
اوتً ،صرف نظر از برخی اختالف نُسَخ و قرائات و نیز اختالف در ترجمدههدا ،مجموعدۀ
عهد عتیق و جدید امروزی همان چیزی است که در زمان نزول قرآن نیز مدورد اسدتفاده
یهودیان و مسیحیان بوده اسدت؛ زیدرا نسدخههدایی از کتدب عهددین در کتابخاندههدا و
موزههای جهان موجود است که متن آن با متن عهدین امروزی مطابقدت مدیکندد [،21
ص221؛  ،94ص.]77
ثانیاً ،در دوران پیش از اسالم ،زبان عربی زبان مشتر بتپرستان و اهل کتاب بدوده
است .اسناد نو یافتۀ شهدای مسیحی نجران که عرفان شهید در آیاز دهۀ هفتاد به چدا
رساند ،نشان میدهد که زبان عربی پدیش از اسدالم نیدز بده عندوان زبدان ادبدی و زبدان
آیینهای عبادی2به کار میرفته است.
ثالثاً ،شواهد و قرائن قابل قبولی بر وجود ترجمۀ عربی کتاب مقددس در حددود یدک
سده پیش از ظهور اسالم در دست است .در حدود  213میالدی ،ترجمۀ عربی انجیل در
1. liturgical language
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عربستان جنوبی وجود داشته است .هنوز به قطع و یقین نمیدانیم که کل کتاب مقدس
به عربی ترجمه شده بود یا نه ،اما میتوان حدس زد کده نخسدت انجیدل هدا و مزامیدر و
احتماتً اسفار خسمه به عربی ترجمه شده بود [ ،23ص.]232
رابعاً ،زبان سریانی که ینیترین منبع واژههای قرضی در قرآن است ،هدم بده عندوان
یک زبان ادبی و هدم بده عندوان یدک زبدان محداورهای عمدومی بیشدترین کداربرد را در
بین النّهرین داشته است .پیش از اسالم نیز زبدان گفتداریِ جوامدع مسدیحی ،کده اعدراب
بیشترین آشنایی را با آنها داشتهاند ،سریانی بوده است [ ،24ص.]77-72
بنابراین به احتمال زیاد استعمال معادل عربی تعدابیر کتداب مقددس از جملده «بداغ
ایدِن» ( ،)Gan edenیعنی «جنّت عَدْن» در میان یهودیان و مسیحیانی که به زبان عربی
صحبت میکردهاند ،رایج بوده و عدربهدا نیدز کدم و بدیش بدا آن آشدنایی داشدتهاندد و
میدانستهاند که این واژه در میان یهودیان و مسیحیان به باغ خاص دنیوی یعندی مکدان
بهشت آدم و حوّا در روی زمین اطالق میشده است .سپس در قرآن ،همین واژه معهدودِ
عرب البته به معنای باغ اخروی بهکاررفته است.
 .9از کعب اتحبار که پیش از اسالم آوردنش از علمدای یهدود مدینده بدود ،مطدالبی
درباره «جنّات عَدْن» نقل شده است که با مضامین قرآندی مشدابهت دارد .ایدن حداکی از
ریشه گرفتن این تعبیر قرآنی از میراث اهل کتاب است.
برای نمونه آوردهاند که ابن عباس از کعب درباره «جنات عَدن» پرسید و او پاسدخ داد
که آن به زبان سریانی باغهای انگور و درختزار است [ ،12ج ،23ص.]212
نیز نقل است که عمر از کعب پرسید :معنای «جَنَّاتِ عَددْنٍ» چیسدت پاسدخ داد :ای
امیر مؤمنان ،قصرهایی از طال در بهشت است که انبیاء و صدیقان و شهدا و ائمه عدل در
آن ساکناند [همان ،ج ،19ص222؛  ،11ج ،2ص.]947
نتیجه آن که در قرآن برای نامیدن بهشدت بدرین و صدفات آن از ندام هدا و تعدابیری
که عرب بدا آن هدا آشدنا بدوده ،اسدتفاده شدده و «عَددْن» و «جندات عَددْن» از آن جملده
است« .عَدْن» در کتاب مقدس برای «بهشت آدم و حدوا» بده کدار بدرده شدده و یهودیدان
و مسیحیان در میدان عدرب حجداز یدا در تمداس بدا آندان بودندد و مطدالبی را از کتداب
مقدس به بت پرستان نقل کرده؛ لدذا عدرب حجداز بدا ایدن واژه آشدنا بدوده اسدت و در
قرآن نیز با تکیه بر همین آشنایی از همین واژه در توصی بهشت اخدروی بهدرهبدرداری
شده است.
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 .3معناشناسی توصیفی واژۀ عَدْن
کلمه «عَدْن» در قرآن یازده بار و در همۀ موارد به معنای بهشت آخدرت و در ترکیدب بدا
«جنّات» ،به صورت «جَنّات عَدْن» آمده اسدت .ایندک مناسدب بده نظدر مدیرسدد ،بدرای
معناشناسی توصیفی یا شناخت حوزه معناشناختی تعبیر «جَنّات عَدْن» توصیفاتی کده در
قرآن برای آن یاد شده ،بررسی شود.
پرسش اصلی که از رهگذر این بررسی در صدد پاسخ به آن هسدتیم ،ایدن اسدت کده
آیا این تعبیر در قرآن به باغهای خاصی اشاره دارد و این باغهدا بدا دیگدر بداغهدایی کده
در قرآن یاد شده ،نظیر «جَنَّاتِ النَّعيیمِ» [واقعده21 ،؛ یدونس3 ،؛ صدافات49 ،؛ لقمدان،
1؛ حج21 ،؛ مائده« ،]12 ،جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ» [کهد « ،]237 ،جَنَّاتُ الْمَيْْو » [سدجده،
 ]23تفاوت دارد یا نه یرض از پاسخ به این پرسدش ایدن اسدت کده بددانیم ،آیدا تمدام
توصیفات قرآنی در زمینۀ باغ های بهشتی در مقام معرفدی یدک واقعیدت بدا تعبیدرهدای
گوناگوناند یا این که هر تعبیری از یک واقعیت خاصی که از دیگری متمایز اسدت ،خبدر
میدهند.
برای پاسخگویی به این پرسش باید به پرسشهای فرعی ذیل پاسخ داده شود:
 .2اوصافی که در قرآن برای «جَنّات عَدْن» یاد شده ،کدداماندد و کددامیک از آنهدا
خاص این تعبیر است و کدامیک برای سایر تعابیر هم ذکر شده است و آیدا آن اوصداف
خاص میتوانند حاکی از یک واقعیت متمایز باشند و «جَنّات عَيدْن» را ندوع خاصدی از
باغهای بهشتی معرفی نمایند
 .1اوصافی که در قرآن برای سایر تعابیر آمده ،کداماند و چه اوصافی از آنها خداص
آنهاست و چه اوصافی با اوصاف تعبیر «جَنّات عَدْن» مشتر

اسدت و آیدا آن اوصداف

خاص آن تعابیر میتوانند ،حاکی از تمایز باغهای اخروی از همدیگر باشند
 .1 .3اوصاف «جَنّات عَدْن» در قرآن
ویژگیهایی که در قرآن برای «جَنّات عَدْن» یاد شده است ،به قرار زیر است:
الف) درهای گشوده :در جایی آمده است« ،جَنّدات عَددْن» دارای درهدای متعدددی
است که آنها برای ورود بهشتیان گشوده شدده اسدت« :جَنَّياتِ عَيدْنٍ مُفَتَّحَيةَ لَهُيمُ
اْألَبْوابُ [ص]23 ،؛ باغ های عدن در حالی که درهای [آنها] برایشان گشوده است».
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در جای دیگر آمده است که دیگران هم برای دیدار آنان از هر دری در میآیند و بدر
آنان درود میفرستند« :جَنَّاتُ عَدْنٍ یَدْخُلُونَها وَ مَنْ صَلَحَ مِنْ آبياِِهِمْ وَ ََزْواجِهِيمْ وَ
ذُرِّیَّاتِهِمْ وَ الْمَالِِکَةُ یَدْخُلُونَ عَلَیْهِمْ مِنْ کُلِّ بابٍ* سَالمٌ عَلَیْکُمْ بِما صَبَرْتُمْ فَينِعْمَ
عُقْبَى الدَّارِ» [رعد]14-19 ،؛ بهشت های عدن که آندان بدا پدرانشدان و همسرانشدان و
فرزندانشدان کده درسدتکارند در آن داخدل مدیشدوند و فرشدتگان از هدر دری بدر آنددان
درمیآیند[ .و به آنان میگویند« ]:درود بر شما به [پاداش] آنچه صبر کردید ».راستی چه
نیکوست فرجام آن سرای!
منتها این ویژگی اختصاص به تعبیر «جَنّات عَدْن» ندارد و برای سایر تعابیر هدم ذکدر
شده؛ چنان که آمده است« :وَ سیقَ الَّذینَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَراَ حَتَّى إِذا جاؤُها
وَ فُتِحَتْ ََبْوابُها وَ قالَ لَهُمْ خَزَنَتُها سَالمٌ عَلَیْکُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهيا خالِيدینَ [زمدر،

]79؛ و کسانی که از پروردگارشان پروا داشتهاند ،گروه گروه به سوی بهشدت سدوق داده
شوند ،تا چون بدان رسند و درهای آن [بده رویشدان] گشدوده گدردد و نگهباندان آن بده
ایشان گویند :سالم بر شما ،خوش آمدید ،در آن درآیید [و] جاودانه [بمانید]».
ب) جویهای روان :در قرآن در توصی «جَنَّاتِ عَدْن» آمده کده در آن جدویهدای
روان است« :جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْري مِنْ تَحْتِهَا اْألَنْهارُ» [طه]71 ،؛ اما ایدن وصد نیدز بده
«جَنَّاتِ عَدْن» مختص نیست؛ لذا با تکیه بر آن نمیتوان آن را از مطلق «جنّات» یدا سدایر
جنّاتی که به اوصاف دیگری متص شدهاند ،متمایز کرد.
ج) خانههای پاکیزه :در دو سورۀ مدنی «ص » و «توبده» کده در اواخدر دورۀ مددنی

نازل شده ،از وجود «مساکن طیبه» (خانههای پاکیزه) ،در «جَنَّاتِ عَدْن» سدخن بده میدان
آمده است« :وَ یُدْخِلْکُمْ جَنَّاتٍ تَجْري مِنْ تَحْتِهَا اْألَنْهارُ وَ مَساکِنَ طَیِّبَةَ في جَنَّياتِ
عَدْنٍ ذلِكَ الْفَوْزُ الْعَظیمُ [ص ]21 ،؛ و شما را در بداغهدایی کده از زیدر [درختدان] آن
جویبارها روان است و [در] سراهایی پاکیزه ،در باغهای عدن درآورد .این [خود] کامیابی
بزرگ است».

یا آمده است« :وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنینَ وَ الْمُؤْمِناتِ جَنَّاتٍ تَجْري مِنْ تَحْتِهَيا اْألَنْهيارُ
خالِدینَ فیها وَ مَساکِنَ طَیِّبَةَ في جَنَّاتِ عَدْنٍ وَ رِضْوانٌ مِنَ اللَّهِ ََکْبَيرُ ذلِيكَ هُيوَ
الْفَوْزُ الْعَظیمُ» [توبه]71 ،؛ خداوند به مردان و زنان با ایمان باغهایی وعده داده است که

از زیر [درختان] آن نهرها جاری است .در آن جاودانده خواهندد بدود ،و [نیدز] سدراهایی
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پاکیزه در باغ های عدن [به آنان وعده داده است] و خشنودی خددا بزرگتدر اسدت .ایدن
است همان کامیابی بزرگ.
این وص  ،تنها برای «جَنَّاتِ عَدْن» ذکر شده است و برای دیگر تعابیر چندین وصدفی
مشاهده نمیشود؛ اما نظر به این که در قرآن تصریح نشده که این وصد خداص چندین
جناتی است ،نمیتوان آن را از اختصاصات این جنّات برشمرد؛ زیرا اگرچه عین آن تعبیر
دربارۀ مطلق «جنّات» نیامده ،اما مشابه آن آمده اسدت؛ نظیدر« :لَنُبَيوَِِّنَّهُمْ مِينَ الْجَنَّيةِ
غُرَفاَ» [عنکبوت]21 ،؛ آنان را در یرفههایی از بهشت جای میدهیم یا مثدل« :لَهُمْ غُرَفٌ
مِنْ فَوْقِها غُرَفٌ مَبْنِیَّة» [زمدر]93 ،؛ بدرای ایشدان یرفدههدایی اسدت کده بداتی آنهدا
یرفههایی [دیگر] بنا شده است و یا مانند« :وَ یَجْعَلْ لَكَ قُصُوراَ» [فرقان]23،؛ و برای تو
کاخهایی پدید میآورد».
د) تختهای لمیدنی :از دیگر توصیفاتی که در قرآن برای «جَنَّاتِ عَدْن» آمده ،ایدن
است که در آن تختهایی است که بهشتیان بر آن تکیه میدهند .تعابیر قرآندی در ایدن
زمینه «مُتَّکِئینَ فیها» [ص ]22 ،و «مُتَّکِئینَ فیها عَلَى اْألَراِِكِ» [که  ]92 ،است.
«اریکه» که جمع آن ارائک است ،به معنای تختدی اسدت کده بدر سدر آن قبدهای زده
باشند و به عبارت دیگر ،تختی است که در حجله باشد و ییدر آن را اریکده نمدیگویندد؛
بنابراین اریکه یعنی تخت قبهدار یا تخت درون حجله .چندین تختدی از آن پادشداهان و
عروسان بوده است [ 1و  2و  ،2ذیل که .]92 ،
این وص در قرآن تنها برای «جَنَّاتِ عَدْن» یاد نشده تدا از اختصاصدات آن برشدمرده
شود؛ بلکه برای مطلق «جَنَّات» هم آمده است [یس21 ،؛ انسان.]29 ،
ه) لباس آراسته :در قرآن آمده است که بهشتیان در «جَنَّاتِ عَدْن» به دستبندهایی
از طال و مروارید آراستهاند و لباسی سبز رنگ از ابریشدم نداز

و سدتبر بدر تدن دارندد؛

چنان که آمده اسدت« :یُحَلَّوْنَ فیها مِنْ ََساوِرَ مِنْ ذَهَيٍٍ وَ لُؤْلُيؤاَ وَ لِباسُيهُمْ فیهيا
حَریرٌ» [فاطر .]99 ،نیز آمده اسدت« :یُحَلَّوْنَ فیها مِنْ ََساوِرَ مِينْ ذَهَيٍٍ وَ یَلْبَسُيونَ
ثِیاباَ خُضْراَ مِنْ سُنْدُسٍ وَ إِسْيتَبْرَ ٍ» [کهد ]92 ،؛ امدا ایدن اوصداف نیدز بده «جَنَّداتِ
عَدْن» اختصاص ندارد؛ زیرا همین اوصاف برای مطلدق «جنّدات» هدم آمدده اسدت [حدج،
19؛ انسان12 ،؛ دخان]29 ،؛ بر این اساس ،نمیتدوان چندین توصدیفی را ویدژه «جَنَّداتِ
عَدْن» برشمرد.
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و) روزیهای فراوان :در قرآن ،درباره «جَنَّاتِ عَدْن» آمده اسدت کده در آن میدوه و
نوشیدنی فراوان طلب میکنندد« :یَدْعُونَ فیها بِفاکِهَةٍ کَثیرَةٍ وَ شَيرابٍ» [ص ]22 ،یدا
آمده است که در آن هر بامداد و شامگاه روزی دارند« :وَ لَهُيمْ رِزْقُهُيمْ فیهيا بُکْيرَةَ وَ

عَشِیّاَ» [مریم ]11،و یا آمده است که در آن هرچه بخواهندد ،هسدت« :لَهُيمْ فیهيا ميا
یَشاؤُنَ» [نحل]92 ،؛ اما این اوصاف نیز مختص «جَنَّاتِ عَدْن» نیست؛ بلکه بدرای مطلدق

«جَنَّات» هم آمده است؛ لذا این توصی را نمیتوان از اختصاصات «جَنَّاتِ عَدْن» برشمرد.

ز) زنان فروهشته پلك :در قرآن آمده است که بهشدتیان در «جَنَّداتِ عَددْن» زندان

فروهشته پلک همسال دارند« :وَ عِنْدَهُمْ قاصِراتُ الطَّرْفِ ََتْيرابٌ» [ص]21 ،؛ امدا ایدن
وص نیز به «جَنَّاتِ عَدْن» اختصاص ندارد؛ زیرا برای مطلق جنّت [رحمن21 ،؛ نبدأ]99 ،
یا «جَنَّاتِ النَّعیم» هم یاد شده است [صافات41 ،؛ واقعه.]97 ،
گفتهاند که مراد از «قاصِراتُ الطَّرْفِ» این است که تنها چشم به شدوهر خدود دارندد و
عاشق او هستند و به ییر شوهر خود چشمداشت و میلی ندارند [نک  17 :و  ،2ذیدل ص،
.]21
ح) سخن سنجیده :در قرآن آمده است که بهشتیان در «جَنَّاتِ عَدْن» سخن لغدو و

بیهوده نمیگویند؛ بلکه به یکدیگر درود میفرستند« :ال یَسْمَعُونَ فیها لَغْواَ إِالَّ سَيالماَ»
[مریم .]11 ،این وص نیز به «جَنَّاتِ عَدْن» اختصاص ندارد؛ زیدرا بدرای مطلدق «جنّدات»
[نبأ ]92 ،یا «جَنَّاتِ النَّعیم» [واقعه ]12 ،هم ذکر شده است .البتده در ایدن آیدات افدزوده
شده است که بهشتیان سخنان دروغ و گناهآلود هم نمیگویند .بده ایدن ترتیدب ،چندین
توصیفی را نیز نمیتوان از مختصات «جَنَّاتِ عَدْن» محسوب کرد.
 .2 .3اوصاف دیگر جنات در قرآن
چنان که آمد ،در قرآن ییدر از تعبیدر «جَنَّداتِ عَددْن» ،تعدابیر «جَنَّداتِ النَّعدیم»« ،جَنَّداتُ
الْفِرْدَوْس» و «جَنَّاتُ الْمَأْوى» هم آمده است.
سؤالی که اینک مطر است ،ایدن اسدت کده آیدا در توصدی ایدن جندات ،اوصدافی
اختصاصی ذکر شده است تا حاکی از تمایز آنها نسبت به سایر تعابیر باشد و نشان دهد
که آیا آیات قرآن در مقام معرفی یک نوع باغ اخروی ،ولی با تعابیر متعدد است یدا همده
این تعابیر در توصی یک واقعیت است و تنوع تعابیر بر تنوع واقعیات دتلت ندارد

213

مجلۀ پژوهشهای قرآن و حدیث ،سال چهل و ششم ،شمارۀ دوم ،پاییز و زمستان 2931

الف) جنات فردوس
واژه «فردوس» دو بار در قدرآن آمدده اسدت [کهد 237 ،؛ مؤمندون]22 ،؛ امدا آنچده در
توصی فردوس آمد ه اسدت ،هرگدز تمدایزی را بدرای آن نسدبت بده سدایر تعدابیر ثابدت
نمیکند .در آیات سورۀ که  ،شرحی که دربارۀ این تعبیر آمده چنین اسدت« :إِنَّ الَّذینَ
آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ کانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُالَ* خالِدینَ فیها ال یَبْغُيونَ
عَنْها حِوَالَ» [که ]231-237 ،؛ بیگمان کسانی کده ایمدان آورده و کارهدای شایسدته
کردهاند ،باغهای فردوس جایگاه پذیرایی آنان است .جاودانه در آن خواهند بود و از آنجدا
درخواست انتقال نمیکنند.
این شر نیز هرگز به تعبیر «جَنَّاتُ الْفِرْدَوْس» اختصاص ندارد تا بدرای آن تمدایزی را
نسبت به سایر تعابیر ثابت کند و قرینهای بر تعدد واقعیات اخروی در این زمینه باشد.
ب) جنّات نعیم
تعبیر «جَنَّاتِ النَّعیم» هفت بار در قرآن آمده؛ اما در سوره واقعه است که شر بیشتدری
درباره آن ذکر شده است .آیات مربوط ،این قرار است:
َُولئِكَ الْمُقَرَّبُونَ* في جَنَّاتِ النَّعیمِ* ثُلَّةٌ مِنَ اْألَوَّلینَ* وَ قَلیلٌ مِنَ الْيخخِرینَ*
عَلى سُرُرٍ مَوْضُونَةٍ* مُتَّکِئینَ عَلَیْها مُتَقابِلینَ* یَطُوفُ عَلَیْهِمْ وِلْيدانٌ مُخَلَّيدُونَ*
بَِْکْوابٍ وَ ََباریقَ وَ کَْْسٍ مِنْ مَعینٍ* ال یُصَدَّعُونَ عَنْها وَ ال یُنْزِفُونَ* وَ فاکِهَةٍ مِمَّيا
یَتَخَیَّرُونَ* وَ لَحْمِ طَیْرٍ مِمَّا یَشْتَهُونَ* وَ حُورٌ عینٌ* کََْمْثالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَکْنُونِ* جَزاءَ
بِما کانُوا یَعْمَلُونَ* ال یَسْمَعُونَ فیها لَغْواَ وَ ال تَْْثیماَ* إِالَّ قیالَ سَالماَ سَالماَ [واقعده،
]11-22؛ آنانند همان مقرّبانِ [خدا] ،در بایستانهدای پرنعمدت .گروهدی از پیشدینیان و
اندکی از متأخّران .بر تختهایی جواهرنشان ،که روبهروی هم بر آنها تکیده دادهاندد .بدر
گِردشان پسرانی جاودان [به خدمت] میگردند ،با جام ها و آبریزها و پیاله ای از بادۀ نداب
روان [که] نه از آن دردسر گیرند و نه بیخرد گردند و میوه از هر چه اختیدار کنندد و از
گوشت پرنده هر چه بخواهند و حوران چشمدرشت ،مثل لؤلؤ نهانِ میانِ صدف! [اینهدا]
پاداشی است برای آنچه مدیکردندد .در آنجدا نده بیهدودهای مدیشدنوند و نده [سدخنی]
گناهآلود .سخنی جز سالم و درود نیست.
نظیر این آیات در توصی «جَنَّاتِ النَّعیم» در سورۀ صافّات هم آمدده اسدت [صدافات،
 .]23-42چنانکه مالحظه میشود ،توصیفاتی که در قرآن دربارۀ این تعبیر آمده ،چندان
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متفاوت از توصیفات مربوط به سایر تعابیر نیست؛ لذا با تکیه بر آنها نمیتوان ادعا کدرد
که «جَنَّاتِ النَّعیم» از سایر جنات متمایز است.
ج) جنات مْوی
در قرآن دربارۀ «جَنَّاتُ الْمَْْو » توضیحی نیامده است تا از رهگذر آن بتوان دریافت کده
میان آن و سایر جنّات تفاوتی هست یا نه .چنین تعبیری یکبدار در قدرآن آمدده و آن از
این قرار استََ« :مَّا الَّذینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَْْو نُزُالَ بِما کانُوا
یَعْمَلُونَ» [سجده]23 ،؛ اما کسدانی کده ایمدان آورده و کارهدای شایسدته کدردهاندد ،بده
[پاداشِ] آنچه انجام مدیدادندد در بداغهدایی کده در آن جدایگزین مدیشدوند ،پدذیرایی
میگردند».
مأوی و منزل بودن جنّات هم وص عام تمام جنات اخروی دانسته شده؛ چندان کده
آمده است« :فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَْْو » [نازعات]42 ،؛ بندابراین ،مدیتدوان گفدت« ،جَنَّداتُ
الْمَأْوى» با سایر جنات هیب تفاوتی ندارد.

 .4نتیجهگیری
حاصل مباحث این مقاله را میتوان اینچنین بیان کرد:
 .2واژه «عَدْن» واژهای دخیل است و همراه با اشتقاقاتش و بدا سدابقهای پدیشتدر در
زبانهای سومری ،سریانی و تعالیم یهودی و مسیحی کداربرد داشدته اسدت .ایدن واژه بدا
مهاجرت «عَدْن بن عَدْنان» به جنوب یمن در زمان حمله بخت نصدر بده اورشدلیم ،یعندی
شش قرن قبل از میالد وارد زبان عربی شده است؛
 .1با توجه به سابقۀ تاریخی و پیشفرض قاعده تقدم زمانی معانی حسی و بسیط بدر
معانی انتزاعی و ترکیبی میتوان گفت :معنای اولیۀ واژه «عَدْن»« ،دشت و جلگه» به زبدان
سومری بوده است؛
 .9در عهد عتیق «عَدْن» به معنای منطقه و سرزمین بینالنهرین بهکاررفته است کده
خداوند در آن بایی قرار داده تا آدم و حوّا در آن بهسر برند؛
 .4از مالحظۀ اشعار جاهلی دانسته میشود ،استعمال اسدم عَددْنان و مکدان عَددَن در
دوره پیش از اسالم وجود داشته است؛ امّا استعمال فعلی و مصددری آن پدیش از اسدالم
قطعی نیست؛
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 .2استعمال قرآنی واژه «عَدْن» نتیجه تطور مفهدوم «بداغ عَددْن» در تعدالیم یهدودی و
مسیحی است که در قرآن برای بهشت اخروی بهکاررفته است؛
 .1در آیات قرآن هیب دلیل قاطعی وجود ندارد که به موجب آن بتوان گفت« ،جَنَّداتِ
عَدْن» باغهای خاصی است و تمایزاتی با سایر باغهایی دارد که از آنها با تعدابیر «جَنَّداتِ
النَّعیم»« ،جَنَّاتُ الْفِرْدَوْس» و «جَنَّاتُ الْمَأْوى» یاد شده است؛ لذا میتوان گفت :همده ایدن
تعابیر در توصی یک واقعیت و آن بهشتهای اخروی است.

کتابشناسی
* قرآن کریم
* کتاب مقدس (ترجمه تفسیری)

[ .]2آلوسی ،سید محمود (2422ق) .رو المعان ف تفسیر القرآن العظدیم .بیدروت ،دارالکتدب
العلمی
[ .]1ابن اثیر ،مبار بن محمد (2917ش) .النهایه فدي یریدب الحددیث و اتثدر .قدم ،موسسده
مطبوعاتي اسماعیلیان.
[ .]9ابن اثیر ،عل بن اب الکرم (2912ق) .الکامل في التاریخ .بیروت ،دار صادر.
[ .]4ابن الحسین ،اسحاق (2431ق) .آکام المرجان ف ذکر المدائن المشدهور فد کدل مکدان.
بیروت ،عالم الکتب.
[ .]2ابن عاشور ،محمد بن طاهر ( ) .التحریر و التنویر .بی جا ،بی نا.
[ .]1ابن منظور ،محمد بن مکرم (2424ق) .لسان العرب .بیروت ،دار الفکدر للطباعد و النشدر و
التوزیع د دار صادر.
[ .]7ابو عبیده ،معمر بن مثن (2912ق) .مجاز القدرآن .تحقیدق محمدد فدواد سدزگین ،قداهره،
مکتب الخانج .
[ .]1ابوالفتو رازی ،حسین بن علی (2431ق) .روض الجنان و رو الجندان فد تفسدیرالقرآن.
مشهد ،بنیاد پژوهشهاى اسالم آستان قدس رضوى.
[ .]3أعشی ،میمون بن قیس ( ) .دیوان األعشی .بیروت ،دار صادر ،بی جا.

[ .]23برگ نیسی ،کاظم (2974ش)« .واژه های دخیل قرآن و دیدگاه ها» .مجله معدارف 94 ،و
.223-39 :92
[ .]22بکری اندلس  ،عبد هللا (2439ق) .معجم ما استعجم من اسماء البالد و المواضع .بیروت،
عالم الکتب.
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بالسد  ،محمدد السدید علد (1332م) .المعدرب فدی القدرآن .بنغدازی ،جمعید الدددعو
اتسالمی العالمیه.
بیآزار شیرازی ،عبد الکریم (2913ش) .باستانشناس و جغرافیاى تاریخ قصص قرآن.
تهران ،دفتر نشر فرهنگ اسالم .
جفری ،آرتور (2911ش) .واژههای دخیدل در قدرآن .ترجمده فریددون بددرهای ،تهدران،
انتشارات توس.
جواد علی (2411ق) .المفصل ف تاریخ العرب قبل اإلسالم[ .بیجا] ،دار الساقی.
حموى بغدادى ،یاقوت (2332م) .معجم البلدان .بیروت ،دار صادر.
دائر المعارف بزرگ اسالمی (2912ش) .ج ،22زیر نظر کاظم موسوی بجنوردی ،تهران،
مرکز دائر المعارف بزرگ اسالمی.
الدر ،جان (2992ش) .باسدتان شناسدی کتداب مقددس .ترجمده سدهیل آذری ،تهدران،
انتشارات نور جهان.
رایب اصفهانی ،حسین بن محمد (2421ق) .مفردات ألفاظ القرآن .بیروت د دمشدق ،دار
القلم -الدار الشامی .
زرگری نژاد ،یالمحسین (2971ش) .تاریخ صدر اسالم .تهران ،انتشارات سمت.
سالتز ،آدین اشتاین (2919ش) .سیری در تلمود .ترجمه باقر طالبی دارابدی ،قدم ،مرکدز
مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب.
سیوطی ،جالل الدین (2434ق) .الدر المنثور في تفسیر المدأثور .قدم ،کتابخانده آید هللا
مرعش نجف .
صالحی شامی ،محمد بن یوس (2424ق) .سبل الهدى و الرشاد ف سیر خیدر العبداد.
تحقیق عادل احمد عبد الموجود و عل محمد معوض .بیروت ،دار الکتب العلمی .
طبري ،محمد بن جریر (2917ق) .تاریخ األمدم و الملدو  .تحقیدق محمدد أبدو الفضدل
ابراهیم .بیروت ،دار التراث.
ددددددددددددددددددد (2421ق) .جامع البیان في تفسیر القرآن .بیروت ،دار المعرف .
طریحی ،فخر الدین بدن محمدد (2972ش) .مجمدع البحدرین .محقدق أحمدد حسدینی
اشکوری .تهران ،مرتضوی.
طوسی ،محمد بن حسن ( ) .التبیان ف تفسیر القرآن .بیروت ،دار احیاء التراث العرب .
فراهیدی ،خلیل بن أحمد (2433ق) .کتاب العین .قم ،نشر هجرت.
فهمی حجازی ،محمود (2973ش) .زبان شناسی عربدی .ترجمده سدید حسدین سدیدی.
تهران ،انتشارات سمت.
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فیومی ،أحمد بن محمد (2424ق) .المصبا المنیر في یریب الشر الکبیر .قم ،موسسده
دار الهجر .
قزویني ،زکریا بن محمد (2979ش) .آثار البالد وأخبار العبداد .ترجمده جهدانگیر میدرزا.
تهران ،امیر کبیر.
کهن ،ابراهام (2923ش) .گنجینهای از تلمدود .ترجمده از مدتن انگلیسدی امیدر فریددون
گرگانی و ترجمه و تطبیق با متن عبری یهوشوع و نتن انی[ ،بیجا] ،چا خانه زیبا.
لوفمار  ،کارل (2912ش) .کتاب مقدس چیست ترجمه محمد کداظم شداکر .تهدران،
انتشارات دستان.
م .میلدر ،و (2312م) .تدداریخ کلیسدای قدددیم در امپراطددوری روم و ایدران .ترجمدده علددی
نخستین .تهران ،انتشارات حیات ابدی.
مشکور ،محمد جواد (2977ش) .خالصه ادیان در تاریخ دینهای بزرگ .تهران ،انتشارات
شرق.
الموسوع الشعری (1339م) ،المجمع الثقافی.
هاکس ،جیمز (2977ش) .قاموس کتاب مقدس .تهران :انتشارات اساطیر.

[38]. Peter B.Norton and Joseph J.Esposito (1994), The New Encyclopaedia
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