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چکیده
طبق آیات قرآن كریم ،بهشت سرای سرسبز و خرّمی است كه درختان مختلفی را در خود جای داده
است .یکی از این درختان« ،طلح» است .توصیف این درخت در قرآن كریم با واژه «منضود» از یکسو و هم
نشینی آن با درخت «سدر» از سوی دیگر ،سبب شده كه مترجمان و مفسران در معنای واژه «طلح» ،اختالف
نظر داشته باشند .برخی آن را درخت سنط یا اقاقیا ،برخی دیگر شکوفه خرما و دیدگاه غالب آن را درخت
موز دانسته است .این نوشتار با بهرهگیری از روش توصیفیـتحلیلی ،به بررسی لغوی ،تفسیری و گیاهشناسی
واژه «طلح» پرداخته و مطابقت این واژه را با درخت اقاقیا و موز مورد ارزیابی قرار داده است .بررسیهای
واژهشناسی و تفسیری و همچنین نیازمندیهای محیطی این دو درخت نشان میدهد كه سنط یا اقاقیا ،بیشترین
مطابقت را با واژه «طلح» دارد.
واژگان كلیدی :طلح ،موز ،اقاقیا ،گیاهان قرآنی ،تفسیر.
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 -1مقدمه
برای بهره گیری از اقیانوس بیکران معارف قرآن کریم ،مرحله نخست ،آشنایی با الفاظ این
کتاب آسمانی است .شناخت معانی واژگان نقش مهم و کلیدی در تفسیر آیات این کتاب الهی
دارد .در بسیاری از موارد ،برای واژهها معانی متعددی ذکر شده که انتخاب معنای صحیح از بین
معانی بیان شده ،در گرو بررسیهای دقیق است .از آنجا که قرآن کریم در زمانی مشخص و بستر
تاریخی -جغرافیایی خاصی نازل گشته است ،برای فهم بهتر آیات باید فضا و مکان نزول این
کتاب الهی مد نظر قرار گیرد .بومشناسی یا بررسی زیستمحیطی و جغرافیایی سرزمین نزول
وحی ،میتواند در فهم معانی برخی واژگان ،به ویژه ،در آیاتی که در حوزه محیط طبیعی و
زیستی قرار می گیرند ،مددرسان باشد؛ زیرا خداوند متعال آنچه نزد عرب عصر نزول ملموس و
محسوس بوده و آنان نسبت به آن شناخت داشتهاند را ابزار هدایتشان ساخته و در کالم خود
لحاظ کرده است .بن ابراین ،برای درک معانی صحیح آیات باید به بستر نزول آنها توجه کامل
داشته باشیم.
یکی از کلماتی که لغویان در معنای آن اختالف دارند ،واژه «طلح» است« .طلح» نام گیاهی
است که در آیه بیست و نهم سوره مبارکه واقعه به عنوان یکی از موهبتهای بهشتی معرفی شده
است .اختالف در ویژگیهای این گیاه سبب شده که بیشتر مترجمان و مفسران قرآن کریم آن را
«درخت موز» یا «درخت خاردار بزرگ» بدانند و این آیه را «موزهای بر هم چیده شده یا متراکم»
(آیتی /1374 ،انصاریان /1383 ،گرمارودی /1384 ،ایروینگ ،بیتا /سرور« ،)1981 ،درخت پر-
برگ سایهدار» (بروجردی /1366 ،الهیقمشهای )1380 ،و «درخت طلح پربرگ» (مکارم شیرازی،
 /1373یوسفعلی ،بیتا) معنا کنند .برخی دیگر از مترجمان نیز آن را به معنای «درخت مو رد»
(حلبی /1380 ،شعرانی )1374 ،یا «درخت مو» (اشرفی /1380 ،مصباحزاده )1380 ،گرفتهاند.
سوره واقعه از جمله سور مکی است و از آنجا که دأب قرآن کریم در تبیین بخشی از معارف
استفاده از مثال هایی از عالم طبیعت است که برای مخاطبان اولیه این کتاب آسمانی قابل فهم
بوده ،بررسی وضعیت زیست محیطی شهر مکه و حوالی آن نقش مهمی در فهم این گونه آیات
دارد .در این نوشتار ،سعی بر آن است که به سواالتی در مورد واژه «طلح» و تطابق آن با گیاهان
مورد اختالف مفسران و مترجمان پاسخ داده شود :آیا چنین درختانی در عصر نزول وجود
داشتهاند؟ نیازمندیهای محیطی این درختان چه هستند؟ با توجه به توصیف قرآن از درخت
«طلح» ،معنای لغوی واژه «طلح» و نگاه مفسران به آن ،این درخت با کدامین درخت مطابقت
بیشتری دارد؟
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« -2طلح» در قرآن
واژه ﴿ َِلْح﴾ از تکامدهای 1قرآن است که در سوره مبارکه واقعه در بین موهبتهای بهشتی
ذکر شده است .این واژه که نام نوعی گیاه است در کنار درختان سدر ،سایههای گسترده پایدار،
آبی ریزان ،میوههای فراوان و دیگر نعمتهای بهشتی به «اصحاب یمین» اختصاص یافته است:
﴿وَ َأصْحابُ الْيَمنِ ما َأصْحابُ الْيَمنِ ٭ يف سِ ْدرٍ َمخْضُودٍ ٭ وَ َِ ْلحٍ َمنْضُودٍ ٭ وَ ظِلٍّ مَمْدُودٍ ٭ وَ ما ٍء
مَسْكُوبٍ ٭ وَ فا ِكهَةٍ كَثريَةٍ ٭  ا مَقْطُو َعةٍ وَ  ا مَمْنُوعَةٍ ٭ وَ فُ ُرشٍ مَرْفُوعَةٍ ٭ إِنَّا أَنْشَأْنا ُهنَّ إِنْشاءً٭
ب الْيَمنِ﴾ (واقعه)38-27 /56 :
ُن أَبْكارًا ٭ عُرُبًا أَتْرابًا ٭ لِ َأصْحا ِ
فَجَ َعلْناه َّ
اگر به وعده اقامت در باغهای بهشتی ﴿إِلّا أَصْحابَ الْيَمنِ ٭ يف َجنَّاتٍ َيتَساءَلُو ََ( مدثر/74 :
 )40-39و بهرهمندی از سایه درختان و چشمهساران ﴿إََِّ الْ ُمتَّقنَ يف ظِاللٍ وَ عُيُوَ( مرسالت:
 )41 /77و آیات مورد بحث در سوره مبارکه واقعه توجه کنیم ،درمییابیم که ذکر واژههای
﴿سِدْ ٍرْ َِ ﴿ ،لحٍ و ﴿ظِلٍّ در کنار همدیگر ،بیانگر اهمیت این درختان در ایجاد سایه است
همانگونه که برخی از مفسران نیز به آن اشاره داشتهاند (فیضیدکنی ،1417 ،ج ،6ص.)186
روایت « ِإنَّ فِي اجلَنَّةِ شَجَرَةا يَسريُ الرّا ِکبُ فِي ِظلِّها مِائَةَ عامٍ ال يَق َطعُها» (بخاری ،1422 ،ج ،6ص)146
ضمَّرَ السَّريعَ مِائَةَ عامٍ ما يَق َطعُها» (همان ،8 ،ص)114
یا « ِإنَّ فِي اجلَنَّةِ لَشَجَرَةا يَسريُ الرّا ِکبُ اجلَوادَ ا ُمل َ
ِل مَمْدُو ٍد(واقعه )30 /56 :نیز مؤید همین نظر است.
در وصف بهشت و تفسیر آیه ﴿ َو ظ ٍّ
برخی معتقدند که «طَلْح» لغتی در «طلع» است (ابن منظور ،1414 ،ج ،2ص )533و همانگونه
ت لَها َِ ْلعٌ نَضِي ٌد( ق )10 /50 :از ثمره درخت خرما با عبارت ﴿ َِ ْلعٌ
ل باسِقا ٍ
که در آیه ﴿وَ النَّخْ َ
نَضِيدٌ یاد شده ،ممکن است آیه مورد بحث در سوره واقعه« ،و طلع منضود» باشد که به دلیل
هممخرج بودن دو حرف «حاء» و «عین» در هنگام قرائت« ،طلع» به «طلح» تبدیل شده باشد.
برخی نیز به استناد برخی روایات ،کلمه «طَلْح» را تحریف لفظی واژه «طلع» میدانند .بنابر
محتوای این روایات ،شخصی نزد امیر مومنان(ع) آیه ﴿ َو َِ ْلحٍ َمنْضُو ٍد( واقعه )29 /56 :را
تالوت میکند و آن حضرت (ع) به قرائت او اعتراض کرده و قرائت صحیح را «و طلع منضود»
معرفی میکنند .وقتی افراد حاضر از حضرت (ع) سؤال میکنند که آیا واژه «طلع» را جایگزین
« .1تکامد» به کلمهاي اطالق ميشود که تنها يک بار در سراسر يک منت به کار رفته باشد و هيچ مشتق يا
همخانوادهاي از آن ،در آن منت نيامده باشد(کرميينيا ،1393 ،صص.)284-247
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واژه «طَلْح» نمایند ،ایشان میفرمایند :امروز دیگر نمیتوان قرآن را تغییر داد (سیوطی،1404 ،
ج ،6ص /157بغوی ،1420 ،ج ،5ص .)8اگرچه بسیاری از مفسران این روایت را در تأیید قرائت
«و طلع منضود» آورده اند ،ولی این قرائت برخالف قرائت قاریان و ثبت در مصاحف بوده و
پذیرفته نیست (قرطبی ،1364 ،ج ،18ص /208زرزور ،بیتا ،ص.)358

« -3طلح» در لغت
«طَلْح» از ریشه دو معنایی (ط /ل /ح) گرفته شده که یکی از معانی آن ،درختی معروف بوده
و مفرد آن «طلحة» است و معنای دیگر آن ،بدحالی و کسالت میباشد (ابن فارس ،1399 ،ج،3
ص .)418لغویان هر کدام صفاتی را برای این درخت برشمردهاند که از جمله آنها ،به موارد ذیل
میتوان اشاره کرد:
 -1از جمله درختان «عِضاه» 1است (فراهیدی ،1410 ،ج ،3ص /169ابن درید ،1987 ،ج،1
ص /550جوهری ،1407 ،ج ،1ص /387ازهری ،2001 ،ج ،4ص)222؛
 -2خارهای آن خمیده و کمآزار بوده و حرارتی در بدن ایجاد نمیکند (زبیدی ،بیتا ،ج،6
ص)579؛
 -3به رنگ سبز تیره است (زبیدی ،همانجا /عمر ،1429 ،ج ،2ص)1408؛
 -4شکوفهای بسیار خوشبو دارد (زبیدی ،همانجا /ازهری ،2001 ،ج ،4ص)222؛
 -5چوب محکم و صمغی نیکو دارد (فراهیدی ،1410 ،ج ،3ص /169ازهری ،همانجا)؛
 -6خوراک شتر است (ابن درید ،1987 ،ج ،1ص /550عمر ،1429 ،ج ،2ص.)1408
برخی لغویان (ابن منظور ،1414 ،ج ،3ص /386زبیدی ،بیتا ،ج ،9ص /132ابن اثیر،1399 ،
ج ،4ص )225ذیل ماده «لبد» ،روایتی را درباره درخت «طلح» نقل کردهاند که پیامبر فرمودهاند:
جعَل مَكانَ كُلِّ َش ْوكَة مِنْهَا مِثْلَ خُصوَة التَّيْس ا َمللْبُود» :در بهشت به جای هر خار این
«إنَّ اللَّهَ يَ ْ
درخت میوهای همچون دنبالن بز پرگوشت است .برخی دیگر (فراهیدی ،1410 ،ج ،2ص/144
ابن فارس ،1406 ،ج ،1ص )626نیز ذیل ماده «علف» ،به میوه درخت «طلح» اشاره کردهاند که
به آن « ُعلَّف» میگویند و در توصیف این میوه گفتهاند که در آن دانهای است همانند «تُر ُمس»

2

به رنگ قهوهای که چهارپایانی همچون گاو و گوسفند و شتر ،در بیابان از آن میخورند و انسان
جز از سر ناچاری آن را نمی خورد .میوه این درخت همچون باقال و لوبیاست و پس از شکوفه

 .1به درختان بزرگ خاردار «العِضاه» گويند(ابن اثري ،1399 ،ج ،3ص.)255
« .2تُرمُس» درخيت است که به آن «باقالي مصري» گفته ميشود .اين درخت دانههايي هپن و تلخ مزه دارد و بشتر
به عنوان دارو استفاده ميشود (زبيدي ،يبتا ،ج ،15صص.)480-479
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بر درخت ظاهر میشود (ابن منظور ،1414 ،ج ،9ص )256و عبارت «قد أعلف الطلح» به معنای
ثمر دادن درخت «طلح» است (جوهری ،1407 ،ج ،4ص.)1407
برخی دیگر از لغویان به شاخههای بلند این درخت که رشد طولی و رو به آسمان دارند،
اشاره کردهاند (ابن منظور ،1414 ،ج ،2ص )532و هرچند در مورد برگهای این درخت اختالف
نظر وجود دارد و برخی آن را کم برگ و برخی دیگر آن را با برگهای فراوان توصیف کردهاند
(زبیدی ،بیتا ،ج ،9ص ،)132ولی تقریباً ،تمامی لغویان در خوراک شتر بودن آن اتفاق نظر دارند
و عبارت «ابل طلحي و طالحي» را به معنای شتری دانستهاند که از خوردن درخت «طلح» به درد
شکم مبتال شده است« .امّ غيالن» نام دیگری است که اهل لغت این درخت را به آن میخوانند
(فراهیدی ،1410 ،ج ،2ص.)144
گرچه لغتشناسان واژه «طَلْح» را به معنای «درخت خاردار» میدانند ،ولی بیشتر آنها معتقدند
که این واژه به همراه صفت «منضود» ،نزد عرب و در قرآن کریم به معنای «موز» است.

« -4طلح» در تفاسیر
مفسران در شرح واژه «طَلْح» به بیان جزئیات این درخت نپرداختهاند و تقریباً ،هیچکدام از
آنها به شکل شاخهها ،برگها و میوه آن اشارهای نکردهاند .سبب نزولی که بسیاری از آنها در
مورد آیه ﴿وَ َِ ْلحٍ َمنْضُو ٍد( واقعه )29 /56 :بیان نمودهاند ،بدین صورت است که مسلمانان از
دیدن درختان «طلح» و «سدر» سرزمین «وج» 1و سایههای ایجاد شده توسط آنها به شگفتی آمدند
و چون خواستار چنین درختانی بودند ،در این آیات به آنها وعده بهرهمندی از این درختان در
بهشت داده شده است (ابن قتیبه ،1398 ،ص /448طبری ،1412 ،ج ،27ص /104آلوسی،1415 ،
ج ،14ص /140ابن جوزی ،1422 ،ج ،4ص.)222
از میان مفسران متقدم برخی این درخت را درخت خاردار (ابن قتیبه ،1398 ،ص/448
ابوعبیده ،1381 ،ج ،2ص )250و برخی دیگر آن را درخت موز دانستهاند (فراء ،بیتا ،ج،3
ص /124طبری ،1412 ،ج ،27ص /104ابن ابی حاتم ،1419 ،ج ،10ص /3330سمرقندی،1416 ،
ج ،3ص .)393ابوعبیده معمر بن مثنی در مورد واژه ﴿ َِلْح میگوید« :مفسران تصور کردهاند

 .1نام شهر طائف يا از واديهاي شهر طائف (آل عيسي ،2004 ،ج ،36ص /19زحيلي ،1422 ،ج ،3ص.)2574
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که طلح درخت موز است ،ولی آن درخت بزرگ خاردار است» (ابوعبیده ،1381 ،ج ،2ص.)250
او بر گفته خود بیت شعری را شاهد آورده است:
بَشَّرَها دَليلُها وَ قاال

غَداا تَرَينَ الطَّلحَ وَ احلِباال

1

برخی از مفسران نیز به محل رویش این درخت اشاره کردهاند .طائف (ابن قتیبه،1398 ،
ص /448سمعانی ،1418 ،ج ،5ص ،)349یمن و حجاز (طبرسی ،1372 ،ج ،9ص )330و مسیر
منتهی به شهر مکه (البیری ،1423 ،ج ،4ص )339مکانهایی هستند که درخت «طلح» در آنجا
میروید.
مفسران متأخر نیز همچون متقدمان در شرح درخت «طلح» به دو دسته تقسیم شدهاند .تعدادی
آن را درخت خاردار و بزرگ (ابن عاشور ،بیتا ،ج ،27ص /275زحیلی ،1422 ،ج ،3ص/2574
سید بن قطب ،1412 ،ج ،6ص ) 3464و برخی نیز آن را درخت موز میدانند (آلوسی،1415 ،
ج ،14ص /140طباطبائی ،1417 ،ج ،19ص /23فیض کاشانی ،1418 ،ج ،2ص .)1253بیشتر این
مفسران در ذیل آیه﴿ :وَ َِ ْلحٍ َمنْضُو ٍد( واقعه )29 /56 :سخنی از سدّی نقل میکنند که گفته
است« :درخت «طلح» بهشتی مانند درخت «طلح» دنیاست ،اما میوههای آن شیرینتر از عسل
است» .برخی نیز تفاوت «طلح» دنیا با «طلح» بهشتی را در متراکم بودن میوههای آن دانستهاند
(بغدادی ،1415 ،ج ،4ص.)236
ابن قیم در کتب مختلف خود «طلح» را «درخت خاردار» معرفی میکند و انتخاب معنای
«موز» برای «طَلْح» را از باب تمثیل میداند و نه تخصیص (ابن قیم ،بیتا«ب» ،ص 255و
بیتا«الف» ،ص 167و  ،1427ج ،3ص.)110
ابن کثیر در تفسیر آیه مورد بحث ،داستانی را ذکر میکند که عربی بادیهنشین نزد پیامبر (ص)
میآید و میگوید« :ای رسول خدا (ص)! شنیدهام که از درختی در بهشت نام بردهای که پرخارتر
از آن نمیشناسم و آن «طلح» است» .پیامبر اکرم(ص) در پاسخ به او میفرمایند« :خداوند در
بهشت به جای هر خار آن ،میوهای همچون دنبالن بز پرگوشت قرار میدهد که در آن هفتاد
رنگ است و هیچ رنگی از آن شبیه رنگ دیگر نیست» (ابن کثیر ،1420 ،ج ،7ص.)526
ابن کثیر عالوه بر این روایت به روایت قرائت آیه به صورت «و طلع منضود» نیز میپردازد
و معتقد است براساس این قرائت« ،طلع منضود» صفتی برای درخت سدر در آیه قبل محسوب
« .1حُبلَة» به معناي ميوه درخت خاردار است (ابن فارس ،1399 ،ج ،2ص .)132برخي نيز آن را درختان
خارداري مهچون «عرفج» و «قتاد» دانستهاند (ابن اثري ،1399 ،ج ،1ص .)423اين بيت شعر بدين معناست که
«راهنماي آن حمبوبه به او بشارت داد و گفت :فردا البته درختان «طلح» و ميوههاي آن را ميبيين که نزديک مزنل
خواهد بود» و برخي ديگر از مفسران (ثعليب ،1422 ،ج ،9ص )206اين بيت را با تفاويت در کلمه آخر ذکر کردهاند
که درختان «طلح» در کنار کوهها آمدهاند « :بشّرها دليلها و قاال غدا ترين الطلح و اجلباال»
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می شود و آیه بدین معناست که درخت سدر بهشتی نه تنها بدون خار و «مخضود» است ،بلکه
دارای «طلع منضود» یعنی میوههای به همپیوسته نیز میباشد (ابن کثیر ،همانجا).
برخی از مفسران نیز ،بر این نکته تأکید دارند که ذکر درختان ﴿ َِلْح و ﴿سِدْر از میان
سایر درختان به دلیل زیادت این درختان در سرزمین عربستان و انس عرب با آنهاست (کاشانی،
 ،1336ج ،9ص /146حسینی ،1363 ،ج ،12ص )458و عالقه اعراب به این درختان سبب شده
که به آنها وعده طلح و سدر بهشتی داده شود (شربینی ،1285 ،ج ،4ص /185شیحی،1415 ،
ج ،4ص.)236
نکته ای که باید بدان توجه داشت این است که تقریباً ،هیچکدام از مفسران واژه «طَلْح» به
تنهایی را درخت «موز» معنا نکردهاند ،ولی ﴿َِ ْلحٍ َمنْضُودٍ در قرآن را درخت «موز» میدانند.
«منضود» از ریشه «ن ض د» به معنای «روی هم چیده شده» است .در مورد کوهها و ابرها،
«منضود» به معنای متراکم و به همپیوسته (جوهری ،1407 ،ج ،2ص /544فیروز آبادی،1426 ،
ج ،1ص )322و در مورد گیاهان به معنای برگها یا میوههای به همپیوسته است به گونهای که
ساقه آنها مشخص نیست (زمخشری ،بیتا ،ج ،1ص.)357
در ادامه الزم است به سراغ گیاهشناسی دو درخت مورد اختالف ،یعنی درخت بزرگ خاردار
یا «اقاقیا» و درخت «موز» بپردازیم تا بتواند در حل مسأله راهگشا باشد.

 -5گیاهشناسی درخت «اقاقیا»
گیاهشناسان درخت «طلح» را از خانواده اقاقیا ( )Acaciaدانسته که در نواحی استوایی آفریقا
و مناطق گرمسیری شبه جزیره عربستان به صورت فراوان میروید (فاروقی ،1387 ،ص.)89
گونههای مختلفی از اقاقیا بر درخت «طلح» تطبیق داده شده که به آنها خواهیم پرداخت.
 -1-5اقاقیای سیال ()Acacia Seyal
درختچهای سرپهن که گاهی اوقات از نزدیک تنه شاخه داشته ،ارتفاع آن تا  12متر میرسد،
خارهای تیز آن معموالً راست و به صورت جفتی بوده ،گلهای زردرنگ معطر ،برگهای پَر
مانند و غالف های خمیده دارد و صمغ آن ارزش اقتصادی داشته و به اروپا و هند صادر میشود.
از نیازهای محیطی آن ،آب و هوای بسیار گرم است و معموالً ،در زمینهای سنگی دیده شده و
به نظر می رسد ،در بیشتر انواع خاک رشد کند .چوب درخت در نجاری و همچنین ،به عنوان
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هیزم کاربرد دارد .در کشور سودان برای ایجاد آتش معطر از آن استفاده میشود و زنان با گردش
به دور آتش خود را خوشبو میسازند (  .)National Research Council, 1980, p 104صمغ
این درخت در صنایع مختلف همچون چسبسازی ،رنگسازی ،بافندگی و کاغذسازی به کار
گرفته میشود (فاروقی ،1387 ،ص .) 90این صمغ مصارف دارویی داشته و ضد التهاب و تب
است (جمّال ،1994 ،ص.)152
اقاقیای سیال همان درخت «شطیم» ( )Shittimدر کتاب مقدس است که برخی معتقدند
صندوقچه عهد از آن ساخته شده و این درخت نماد روح ابدی است (.)Cumo, 2013, v1, p3
 -2-5اقاقیای گومی فرا ()Acacia Gummifera
درختچهای پرشاخه که ارتفاع آن معموالً به  5یا  6متر میرسد .تنه درخت دارای پیچ و خم،
بدون کرک و مایل به قرمز است .گلهای زرد کمرنگ آن به صورت خوشههای متراکم و غالف
های میوهای آن حدود  15سانتی متر و کمی پهن و خمیده است .این درختچه در آب و هوای
نیمهخشک و خشک مدیترانهای با زمستانهای معتدل تا گرم رشد کرده و رشدی آهسته دارد.
برگ و غالفهای آن کاربرد تغذیهای دارد (.)Baumer, 1983, p 16
 -3-5اقاقیای تورتیلیس ()Acacia Tortilis
این درخت که به «سَمُرَه» معروف است ،درختی خاردار با برگهای کم و گلهای زردرنگ
است .چوب خوبی دارد که از آن برای پوشاندن سقف خانهها استفاده میشود و شتر نیز از این
درخت تغذیه میکند (مرسی ،1421 ،ج ،8ص .)493ماده صمغی شبیه خون از آن خارج میشود
که عرب در این هنگام عبارت «حاضت السمرة» را بهکار میبرد (حمیری ،1420 ،ج ،4ص.)2198
این درخت در آب و هوای بسیار گرم حتی تا  50درجه سانتیگراد به خوبی رشد میکند و به
آن اقاقیای چتری نیز گفته میشود ( .)National Research Council, 1980, p106برخی نیز به
آن «امّ غیالن» میگویند (ابن قتیبه ،بیتا ،ص.)68
یکی از مواضع هجدهگانه که نماز و دعا در آنجا مستحب بوده و پیامبر (ص) در هنگام حج
و عمره بدانجا میآمدهاند ،زیر درخت «سمره» بوده است (ابن جوزی ،1415 ،ج ،1ص.)345
مسجدی بعدها ،در محل این درخت ساخته میشود که به «مسجد الشجرة» معروف است
(سمهودی ،1419 ،ج ،3ص .)160گفته شده که «بیعت عام» یا «بیعت رضوان» نیز زیر درخت
«سمره» بسته شده است (مراغی ،1365 ،ج ،26ص .)100برخی مفسران نیز بر این باورند که
سایهای که حضرت موسی (ع) طبق آیه ﴿فَسَقَي َلهُمَا ثُمَّ َتوَلّي إِلَي الظِّلِّ( ﴾...القصص)24 /28 :
بدان پناه بردند ،سایه درخت «سمره» بوده است (ابن عطیه ،1422 ،ج ،4ص /284بغدادی ،بیتا،
ج ،4ص.)246
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 -4-5اقاقیای جیراردی ()Acacia Gerrardii
این درخت از درختان بزرگ خاردار است که ارتفاع آن به  10تا  15متر میرسد ،ریشههای
عمیق داشته ،پوست درخت خشن و شیاردار و به رنگ خاکستری تا قهوهای تیره یا سیاه است.
شاخههایش به صورت عمودی و رو به باال رشد میکنند .خارهای آن به صورت برگشته و کج
بوده و گلهای کرمی رنگ معطر دارد .تکثیر این درخت از طریق دانههایی است که در غالفهای
میوهای قرار دارند(.)Brink, 2012, p 29-30
هرچند کتب مختلف بیشتر این چهار نوع اقاقیا را بر درخت «طلح» تطبیق دادهاند ،ولی
حقیقت این است که در شبه جزیره عربستان ،گونههای مختلف اقاقیا به «طلح» معروفند همچون
«طلح نجدی»« ،طلح حسک»« ،طلح سناری»« ،طلح عراقی»« ،طلح سیال»« ،طلح نویی»« ،طلح
عسیری»« ،طلح صمغی»« ،طلح ملتوی»« ،طلح سعید» و ( ...بشاشه.)2017 ،
نهادن نام «طلح» بر این درختان به دلیل شباهتهای فراوان بین آنهاست .از جمله شباهت-
های آنها داشتن خار ،گلهای خوشبو ،میوههای غالف مانند و صمغی نیکوست که به صمغ
عربی معروف است (قحطانی ،2007 ،ج ،4ص ،)176اما تفاوتهایی همچون شکل و رنگ تنه،
ارتفاع درخت ،رنگ گلها و شکل غالفها نیز در میان آنها وجود دارد .برای مثال ،گلها در
اقاقیای تورتیلیس(سمره) به رنگ سفید و زرد کمرنگ بوده ،ولی در اقاقیای جیراردی (طلح
نجدی) کرمیرنگ هستند .میوههای اقاقیای تورتیلیس نیز همانطور که در تصاویر ذیل مشخص
شده ،حلزونی شکل بوده ،ولی در اقاقیای جیراردی ،موزی شکل میباشد.

 )1میوه غالف مانند و موزی شکل «طلح جندي»

)2میوه غالف مانند و حلزونی شکل «سمره»

درختان «طلح» نماد صحرا بوده و انبوهی از آنها در شبه جزیره عربستان وجود دارد (طبرسی،
 ،1372ج ،9ص )330و شعرای عرب در اشعار خود از آن نام بردهاند .برای مثال« ،قصيدة الطلح»،
محاورهای بین شاعر و درخت «طلح» است (بشاشه )2017 ،که اینگونه آغاز میشود:
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َرکَ مَعَ الصُّبحِ صايف
يَالطَّلحُ مام َّ
اَتلَي العَهدُ بِهِ راحَ يَطرُدُ مَقايف

طَريٌ غَدا لِي أَمسِ وَ الشَّمسُ حَيَّةٌ
خَبَري بِهِ أَو ما فِي جَناحِهِ هُنيِة

1

تاریخ درختان «طلح» یا «سنط» به عصر فراعنه میرسد و آنها چوب ،برگ و گلهای این
درختان را مورد استفاده قرار میدادهاند (عبدالعال ،2003 ،ص.)31
درختان «طلح» سختترین شرایط آب و هوایی را تحمل کرده و عالوه بر منبعی برای چرای
چهارپایان و سایبان در زمینهای بایر و سوزان عربستان ،به دلیل ریشههای بلند در دل خاک
نفوذ کرده و از خاک نیز حفاظت میکنند .این درختان دارای برگهای کوچکی هستند که به
نگهداری آب برای درخت کمک میکنند و در شرایط کمآبی نیز ،درخت این برگها را میاندازد
( .)Musselman, 2007, p 38این درختان در وضعیت کمآبی رشدی آهسته و اگر آب کافی به
آنها برسد ،رشد بیشتری خواهند داشت ( .)Brink, 2012, p 30شاید یکی از دالیلی که در
روایات آمده استَ « :منْ سَقَي طَلْحَةا َأوْ سِدْرَةا فَكَأََّنمَا سَقَي مُؤْمِنًا ِمنْ َظمَإٍ» (مجلسی ،1404 ،ج،9
ص ،) 212اهمیت این درخت و رشد آن در شبه جزیره عربستان باشد که به گفته متخصصان این
رشته ،این درختان در شرایط مناسب ،رشدی  3 /5متری در طی چهار ماه دارند (بشاشه.)2017 ،
وجود این درختان در تعدیل هوا بسیار مؤثر بوده و تمام اجزای درخت از برگ ،گل ،میوه ،ریشه
و صمغ آن مورد استفاده قرار میگیرد.
طی بررسیهای اخیر در مورد گیاهان سرزمین مکه روشن گردید که چهار نوع «سنط» یا
«اقاقیا» در این منطقه وجود دارد که شامل«اقاقیای جیراردی»(طلح نجدی)« ،اقاقیای
تورتیلیس»(سمره)« ،سلم» ( ) Acacia Ehrenbergiana Hayneو «قتاد» ()Acacia Hamulosa
است ( .)Al-Eisawi, 2015, v7, pp 173-189با توجه به پوشش گیاهی شهر مکه و مد نظر قرار
دادن این نکته که ساکنان مکه ،اولین مخاطبان قرآن کريم بودهاند و خداوند متعال آنچه را نزد آنها
ملموس بوده و پیشینه داشته ،به عنوان ابزاری برای هدایت آنان به کار برده است ،به نظر میرسد
که «اقاقیای جیراردی»(طلح نجدی) بیشترین مطابقت را با کتب لغت و سایر منابع در مورد
درخت «طلح» داراست.

 -6گیاهشناسی درخت «موز»
«موز» که به سیب بهشت ( )Musa Paradisiacaمعروف است ( ،)Radha, 2007, p 33گیاهی
علفی با برگهای بزرگ و پهن و گلهای کوچک زرد و کرمیرنگ با رگههای صورتی است.
گل آذین در گیاه موز یک خوشه کامل بوده که شامل  10تا  14دست میباشد .هر دست مشتمل
« .1ای طلح ،آیا صبحگاه پرندهای از کنار تو عبور نکرد در حالیکه او دیروز هنگام طلوع خورشید از پیش من
رفت .آخرین باری که او را دیدم به دنبال شکار رفت و در بالش نشانهای نداشت».

مصداقشناسی واژه «طلح» در قرآن با تأكید بر منابع تفسیری و گیاهشناسی

149

بر  18تا  20دانه موز است که همچون انگشتان یک دست است ( Staub, 2009, p 32/ Harrison,

 .)1942, p 85با توجه به تقسیمبندی خوشه موز به دست و انگشت ،احتمال داده شده که کلمه
«بنانا» ( )bananaمشتق از کلمه عربی «بَنان» به معنای «انگشت» باشد ( .)Ayto, 2012, p 19در
مورد نیازهای محیطی این گیاه گفته شده که در دمای  15تا  38درجه سانتیگراد تولید میوه
میکند و در دمای باالتر از  38درجه سانتیگراد ،رشد گیاه متوقف شده و برگهای آن میسوزد.
با توجه به سطحی بودن ریشه گیاه موز ،باید رطوبت کافی در الیه سطحی خاک وجود داشته
باشد و گیاه نیازمند آبیاری مداوم است .باد شدید و رطوبت پایین به گیاه آسیب میرساند .تکثیر
گیاه موز معموال از طریق کشت پاجوش 1بوده و گیاه طی دوره رشد ممکن است تحت تأثیر
بیماریهای مختلف باکتریایی ،قارچی و ویروسی قرار گیرد و ریشه ،برگها و میوه آن از بین
برود (.)Robinson, 2010, p 217-232
طبق برخی اسناد ،هندیها در سال  327قبل از میالد با این گیاه آشنا شدند و سپس ،به کاشت
آن پرداختند ( .) Hanelt, 2001, p 2369با توجه به قدمت روابط تجاری بین اعراب و هندیان
میتوان گفت که اعراب با این گیاه و میوه آن آشنایی داشتهاند و احتمال داده شده که کلمه
«الموز» عربی از کلمه هندی « »Mosaگرفته شده باشد (ندوی ،1384 ،صص.)163-130
براساس اطالعات برخی منابع ،عربها گیاه «موز» را در حدود سال  650بعد از میالد به
خاور میانه آوردند ( )Cumo, 2013, v1, p 73و با توجه به رحلت پیامبر (ص) در سال 632
بعد از میالد ،می توان نتیجه گرفت که در زمان نزول آیات قرآن کریم ،در شبه جزیره عربستان
گیاه «موز» کشت نمیشده است.

 -7نقد و بررسی دیدگاهها
در بحث لغوی از معنای واژه «طلح» ،گفته شد که لغتشناسان «طلح» را درختی خاردار با
خارهای کمآزار ،شکوفههای خوشبو ،صمغی نیکو و چوبی محکم توصیف کردهاند که میوههایی
غالفمانند به شکل لوبیا و باقال دارد و حاوی دانههای قهوهای رنگ است که به مصرف
چهارپایان خصوصا شتر میرسد .این توصیفات با درختان «اقاقیا» یا «سنط» مطابقت میکند که
به صورت فراوان در نقاط مختلف سرزمین عربستان رشد میکند .از لحاظ گیاهشناسی نیز درختان
« .1پاجوش» يکي از روشهاي تکثري گياهان است .در اين روش جوانههايي را که از کنار ريشه گياه به وجود مي-
آيند ،از خاک بريون آورده و آن را در مکان ديگري ميکارند (.)Mishra, 2009, p 116
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«اقاقیا» ،خاردار ،دارای گلهای خوشبو ،صمغی مرغوب و میوههای غالف مانند هستند .از میان
این درختان نوعی که شاخههایش رو به آسمان کشیده شده و رشد طولی دارد« ،اقاقیای جیراردی»
یا «طلح نجدی» است که با گفتار اهل لغت در توصیف «طلح» هماهنگ است.
گرچه درخت «موز» گل آذین داشته و دارای گلهای کوچک زردرنگ است؛ ولی نه خاردار
است ،نه صمغی مرغوب و قابل استفاده دارد و نه چوب محکمی .درخت «موز» در واقع گیاهی
علفی بوده و دارای شاخههایی است که پس از دادن میوه خشک شده و از بین میروند .تأکید
لغویان بر کاربرد تغذیهای «طلح» برای چهارپایان و خصوصا شتر دلیل دیگری است که «طلح»
نمیتواند به معنای درخت «موز» باشد.
در برخی منابع« ،موز» یکی از محصوالت شهر طائف شمرده شده (سالم ،1380 ،ص،)275
اما اینکه از چه زمانی کشت آن آغاز شده است ،مشخص نیست و همانطور که به آن اشاره شد،
ورود این گیاه به خاورمیانه نزدیک بیست سال پس از رحلت پیامبر(ص) بوده است.
در روایتی نیز که بیشتر مفسران در شأن نزول آیه ﴿ َو َِ ْلحٍ َمنْضُودٍ﴾ (واقعه )29 /56 :در مورد
درختان «طلح» و «سدر» سرزمین «وج» نقل کردهاند ،تأکید بر سایههای این درختان بوده است:
ح َو سِدرٍ» (طبری ،1412 ،ج ،27ص /104سیوطی،
«لِأََّنهُم كانوا يَع َجبُوََ مِن وَجٍّ َو ظِاللِهِ مِن َِل ٍ
 ،1404ج ،6ص )156و اگر « َطلْح» را درخت «موز» معنا کنیم ،نمیتواند منبع سایه باشد ،زیرا
جزو درختچهها محسوب شده و سایه چندانی ندارد .همراه شدن درخت ﴿َِ ْلحٍ﴾ با درخت
﴿سِ ْدرٍ﴾ که درخت بزرگ خاردار بیابانی بوده ،ایجاد سایه میکند و مورد عالقه عرب است (ابن
عاشور ،بیتا ،ج ،27ص )275و عالوه بر قرآن کریم ،در منابع دیگر نیز معموالً در کنار همدیگر
از آنها نام برده شده (ابن جوزی ،1422 ،ج ،4ص /223مجلسی ،1404 ،ج ،9ص ،)212این نظر
را تقویت میکند که درخت «طلح» باید شرایط محیطی یکسانی با درخت «سدر» داشته باشد.
نکته دیگر اینکه اهل لغت «طلح» را دارای دانه دانسته ،ولی همانطور که در بخش گیاهشناسی
درخت «موز» گفته شد ،این گیاه از طریق کشت پاچوش تکثیر میشود و دانه ندارد.
بررسی تفاسیر نیز نشان میدهد که غالب مفسران« ،طَلْح» را درختی خاردار دانستهاند ،ولی
توصیف «طَلْح» با صفت «منضود» در قرآن سبب شده که آیه را به «موزهای بر هم چیده شده»
معنا نمایند .به نظر میرسد که علت انتخاب این معنا به قرار گرفتن این درخت در زمره درختان
بهشتی برگردد .عرب درختی را به عنوان «طلح» میشناسد که عطر خوش شکوفهاش و سایه
مطبوع شاخهها و برگهایش ،آرامبخش او در صحرای سوزان است ،ولی میوهای شیرین و گوارا
که جسمش را نیرو بخشد ،ندارد و خارهایی دارد که گاه در پوستش فرو رفته و خاطرش را
آزرده می سازد .بهشت ،سرایی است مملو از فرح و شادمانی و لذّت و مصون از درد و رنج و
مشقت .پس این درخت باید چهرهای زیباتر و ثمرهای بهتر و لذیذتر در بهشت داشته باشد و
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این تحلیل با توصیف پیامبر(ص) از درخت «طلح» بهشتی مطابقت میکند که میفرمایند:
«خداوند در بهشت به جای هر خار این درخت ،میوهای همچون دنبالن بز پرگوشت قرار خواهد
داد» (ابن اثیر ،1399 ،ج ،4ص.)225
درخت «طلح» در دنیا ،در واقع همان «اقاقیای خاردار» است ،ولی در سرای دیگر ،کاستی-
هایش برطرف شده و نه تنها خاری ندارد ،بلکه میوهای دلپذیر و موافق طبع انسان نیز دارد .نکته
قابل توجه دیگر در مورد درخت «طلح» بهشتی این است که ثمره آن «منضود» یعنی «بر هم چیده
شده» است و همچون درخت «طلح» دنیوی که غالفهای میوهای آن متفرق و پراکنده است،
نمیباشد (تصویر شماره  .) 3همان طور که قبالً بیان شد ،اعراب به خاطر روابط تجاری با هندیان
با میوه «موز» آشنایی داشتند .غالفهای میوهای «اقاقیا» بسیار شبیه «موز» بوده ،ولی نه دستهبندی
زیبای «موز» را دارا هستند و نه طعم شیرین و لذتبخش آن را .بنا بر آنچه گفته شد ،میتوان
نتیجه گرفت که درخت «طلح» بهشتی عالوه بر داشتن سایه گسترده و عطر خوش ،میوههای
شیرینی همچون «موز» را نیز دارا میباشد که با چینشی بسیار زیبا بر روی یکدیگر قرار گرفتهاند.

 )3میوه های غالف مانند درخت «طلح نجدی»
با توجه به اینکه دو واژه «طلح» و «طلع» تنها در حرف آخر متفاوتند و صفات همراه آنها نیز
در قرآن کریم از یک ریشهاند ،برخی به استناد برخی روایات کلمه «طلح» را تحریف لفظی واژه
«طلع» میدانند .بررسی این روایات نشان می دهد که آنها دارای اشکاالت سندی بوده و از
اشخاصی همچون سیاری که متصف به غالی بودن است یا افرادی که جزو ضعفاء یا مجهولین
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هستند ،نقل شده است (عسکری ،1374 ،ج ،3صص .)714-713متن روایات نیز عالوه بر اینکه
بر تحریف قرآن کریم داللت میکند ،متناسب با سیاق آیات نمیباشد« .طلع» به معنای شکوفه
خرما و اولین چیزی است که از آن بیرون میآید (حمیری ،1420 ،ج ،7ص .)4133اگر آیه را به
معنای «شکوفههای خرمای روی هم چیده شده» بدانیم ،تناسبی با مقام بهشتیان ندارد ،زیرا نه
ایجاد سایه میکند ،نه بوی خوشی دارد و نه قابل خوردن است.

نتیجهگیری
معنای واژه « َطلْح» در قرآن کریم مورد اختالف مترجمان و مفسران است .بر اساس مشخصات
گیاهی ذکر شده در کتب لغت و دیگر منابع« ،طلح» ،گیاهی خاردار است که دارای چوبی محکم،
گلهای خوشبو و صمغی نیکوست« .طلح» نوعی «سنط» یا «اقاقیا» است که نام علمی آن «اقاقیای
جیراردی» ( )Acacia Gerrardiiبوده و بدان «طلح جندي» گفته میشود .این درخت آشنای
عرب است و با شرایط آب و هوایی شبه جزیره عربستان سازگاری دارد.
«درخت موز» که یکی از معانی ذکر شده برای واژه « َطلْح» است ،درختی نیازمند به آبیاری
فراوان ،آسیبپذیر در برابر دمای بسیار باال و باد شدید و کممقاومت در برابر حشرات و بیماری-
های مختلف گیاهی است .طبق اطالعات تاریخی ،کشت این درخت سالها پس از نزول آیات
قران کریم در سرزمین عربستان رایج گشته و پرورش آن نیاز به مراقبت انسانی دارد .احتمال
میرود که نامگذاری « َطلْح» به «درخت موز» به خاطر وجود میوههای غالف مانند و موزی شکلی
باشد که به صورت متفرق در سراسر درخت دیده میشود .درخت «طَلْح» بهشتی در قرآن کریم
به صورت نکره آمده است و بیانگر متفاوت بودن آن با درخت «طلح» دنیاست .درخت «طلح»
در دنیا تنها سایه گسترده و عطر خوش داشته و ثمره آن خوراک دام است؛ ولی درخت «طلح»
بهشتی نه تنها سایهای دلپذیر و شکوفههایی عطرآگین دارد ،بلکه دارای میوههای شیرین و برهم
چیده شدهای همچون دستههای «موز» آویخته بر درخت «موز» است که بهشتیان از آن بهره
میبرند.
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