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بازپژوهی معنای واژه « ُم َّتکا» در آیه  31سوره یوسف
رحمان عشریه
سیدمحمد حسینیپور
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چکیده
معنای واژگان قرآن هرچند در ابتدا با فرهنگ مفاهمه مخاطبان نخستین آن سازگار بوده ،لیکن در سدههای بعد
دچار تشتت آرای مختلف شده و عواملی چون ورود واژگان ّ
معرب در متن قرآن نیز همواره مزید بر علت بوده است.
ُ َّ َ
یکی از واژگانی که در میدان تزاحم آرای مختلف قرار گرفته ،واژه «متکا» در آیه  31سوره یوسف است که لغویان و
مفسران برای آن چهار معنای «مجلس»« ،تکیهگاه»« ،خوراکی» و «ترنج» را مطرح کردهاند .در جامعه مفسران ،برخی
تالش کرده اند تا معانی مختلف را با یکدیگر جمع نمایند و برخی دیگر آشکارا معنای مخالف نظر خود را تخطئه
نمودهاند ،برخی نیز تمام معانی را ذکر کرده و از ترجیح یک معنا بر سایرین ،اجتناب کردهاند .پژوهش حاضر با روشی
توصیفی -تحلیلی ابتدا قرائات گوناگون را تبیین و سپس به بررسی آرای مختلف لغویان و مفسران پرداخته و پس از رفع
ایرادهای وارده ،معنای «ترنج» را بر سایر معانی ترجیح داده است .این معنا عالوه بر مؤیداتی چون علم لغت ،روایات
فریقین ،سیاق آیه مورد بحث و آرای مفسران ،از منظر « َّ
معر بات» نیز مورد تأیید است؛ زیرا این واژه با همان قرائت
َ
مشهور « ُم َّتکا» ،در زبان قبطی و حبشی به معنای «ترنج» است ،و این با فضای داستان حضرت یوسف (ع) که در مصر
(منطقه آفریقای جنوبی) رخ داده نیز همخوانی دارد.

واژگان کلیدی :آیه  31سوره یوسف ،قرائت مشهور ،ترنج ،متکأَّ ،
معرب.

* تاریخ ارسال 1399 /08 /24 :تار یخ پذیرش( 1399 /11 /10 :مقاله پژوهشی)
 .1دانشیار دانشگاه علوم ومعارف قرآن کریم قم oshryeh@quran.ac.ir /
 .2دانشجوی دکتری دانشگاه علوم ومعارف قرآن کریم (نویسنده مسئول)mohamad_hoseinipoor@yahoo.com /
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-1مقدمه و طرح مسأله
آیه  31سوره یوسف به تالش زلیخا نسبت به نمایش جمال و جالل یوسف (ع) به زنان مالمتگر مصر
ََ
َْ َ ْ َ
َ َ ْ َ
ْ
ْ
اشاره داشته و ماجرا را اینگونه حکایت کرده است﴿ :فل َّما َس ِم َعت ِب َمکر ِه َّن أ ْر َسلت ِإل ْی ِه َّن َوأع َتدت ل ُه َّن
ِ
َ َ
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ّ
ُ َّ َ َ َ ْ ُ َّ َ َ ْ
احد ٍة ِمن ُه َّن ِس ِکینا َوقال ِت اخرج علی ِهن فلما رأینه أ کبرنه وقطعن أی ِدیهن وقلن حاش
متکا وآتت کل و ِ
َ
َ
َ
ّ
َّ
ٌ
َ
ََ َ ْ َ
ِلل ِه َما هذا َبشرا ِإن هذا ِإَل َملك کر ٌیم﴾(یوسف)31 /12 :؛ زمانیکه گفتار مکرآمیز زنان را شنید ،نزدشان
ِ
فرستاد و برای هر یك «متکا» آماده کرده و به هر یک چاقویی داد و گفت :بر زنان بیرون آی! چون او را دیدند،
بزرگش شمردند و دست خویش بریدند و گفتند :حاشا که این بشر باشد! او جز فرشتهای بزرگوار نیست.
معنای واژه «متکا» با توجه به خوانش متفاوت آن در این آیه از دیرباز محل معرکه آرای گوناگون -از
روایات عامه و خاصه گرفته تا نظرات مفسران -بوده که می توان آن آرا و نظرات را در چهار گروه اصلی
طبقهبندی نمود .گروه اول ،متکا را به معنای تکیهگاه ،پشتی ،متکا و ابزاری برای نشستن و تکیهدادن میدانند؛
گروه دوم ،معنای مجلس ،محفل و ضیافت را برای این واژه برگزیدهاند؛ گروه سوم ،معنای میوه از قبیل ترنج،3
بالنگ ،موز ،هندوانه یا مانند آن را نقل کردهاند و گروه چهارم ،معنای واژه را مطلق خوراکی دانستهاند .از آنجا
که معانی اول و دوم و نیز معانی سوم و چهارم ،قرابت قابل توجهی با یکدیگر دارند ،میتوان گفت :جدال
اصلی دانشیان بر سر دو معنای متفاوت تکیهگاه و ترنج میباشد .الزم به ذکر است برخی از صاحبنظران در
ایجاد قرابت بین معانی یادشده کوشیده و برخی دیگر ،به رد معنای مخالف پرداختهاند و برخی دیگر نیز،
پس از بیان آرای مختلف ،منظور کلی عبارت را مد نظر قرارداده و صراحتی در انتخاب یک معنا و ترجیح آن
بر سایرین نداشتهاند که تمام آرای یادشده ،در متن تحقیق بررسی خواهند شد.
هرچند البهالی تحقیقهای گذشته پیرامون داستان حضرت یوسف(ع) و زلیخا اشارهای گذرا به موضوع
این تحقیق شده ،لیکن تا کنون پژوهشی مستقل پیرامون معنای واژه «متکا» که تمام ابعاد معنایی آن را به
تحلیل کشیده و ضمن نقد معانی مختلف و ارایه ادله مربوطه ،یکی از معانی موجود را بر سایرین ترجیح
دهد ،صورت نگرفته است؛ بنابراین ،معنای آن همچنان در میدان تزاحم آرای مختلف به سر میبرد .تحقیق
حاضر در پی یافتن پاسخی برای این پرسش که «معنای واژه متکا در آیه مورد بحث چیست؟» با روشی
توصیفی-تحلیلی به تبیین معنای واژه مورد بحث میپردازد؛ بدین منظور ،ابتدا معنای لغوی و اصطالحی
واژه «متکا» در آرای لغویان ،و سپس اختالف قرائت آن بررسی میشود .سپس روایات فریقین پیرامون معنای
این واژه ،تبیین شده و در ادامه ،آرای مفسران نیز مورد تحلیل قرار میگیرند .در پایان ،با توجه به اطالعات به
دست آمده ،ضمن بررسی ادله محققان در تأیید یا رد معانی مختلف ،معنای تقویتشده با دیگر شواهد و
قراین تبیین خواهد شد.

3میوهای است معطر که از مرکبات بوده و از نارنج بزرگتر است (دهخدا ،1377 ،ج ،5ص)6675

َ
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-2واژه شناسی
بهنظر میرسد بخشی از نزاع موجود بر سر مفهوم واژه «متکا» از سوی برخی مفسران ،برخاسته از معنای
و قرائات مختلف این واژه باشد ،چنانکه در تفاسیر خود بدان اشاره کردهاند؛ ازاینرو ،الزم است نخست از
معنای لغوی و اصطالحی آن ،پردهبرداری و سپس قرائات مختلف آن تبیین نیز شود.

-1-2معنای لغوی
لغویان پیرامون واژه مورد بحث ،توجه چندانی به اختالف قرائات نداشتهاند .خلیل ،بدون اشاره به معانی
غیر از تکیهدادن ،اصل واژه «متکأ» را «موتکأ» دانسته که «واو» به «تاء» تبدیل ،در آن ادغام و به ناچار ،مشدد
و مثقل شده است (فراهیدی ،1410 ،ج ،5ص)422؛ به همین دلیل برخی لغویان ،ذیل ماده «ت.ک.أ»
سکوت کرده و بحث پیرامون آن را به ماده «و.ک.أ» موکول کردهاند .این افراد ،معنای حقیقی را بر «تکیهدادن»
بنا کرده و واژگانی چند نیز شاهد آوردهاند که« :توکأ علیه»« ،أوکأ»ُّ « ،
التکأة»« ،یتکأ»« ،أتکأت ،إتکاء» و
«أتکأه» از آنهاست؛ سپس آیه مورد بحث را ذکر کرده و سه معنای مختلف از واژه «متکأ» ارایه میدهند :اول،
چیزی است که بر آن تکیه دهند تا بخورند و بیاشامند یا اینکه سخن بگویند ،و آن را مروی زجاج میدانند؛
دوم ،معنای مجلس است که از أخفش نقل کردند و سوم ،قول مفسران است که آن را نه حقیقت و بلکه مجاز
دانسته و معنای آن را نیز مطلق خوردنی میپندارند .این دسته از لغویان ،در ادامه و بدون اشاره به قراءات
مختلف این واژه ،دلیل استقرار معنای مجازی «خوراکی» بر واژه «متکأ» را این میدانند که مردم معموال برای
صرف خوراکی ،تکیه میدهند هرچند در سنت نبی مکرم و نیز در طریق پزشکان ،از آن نهی شدهاند (ازهری،
 ،1421ج ،10ص /182ابنمنظور ،1405 ،ج ،1صص /201-200زبیدی ،1385 ،ج ،1صص-499
 .)500جوهری نیز همین مطالب را به اختصار آورده و برای آیه مورد بحث ،به نظر اخفش مبنی بر معنای
«مجلس» اشاره نموده است (جوهری ،1407 ،ج ،1ص .)82همچنین ابنفارس تنها به همین معنای مجلس
اشاره کرده و اضافه میکند که اصل معنای این ماده ،شدت و قوت بوده و تکیهدادن نیز از همین ماده است
چون تکیهدهنده را در استقرار ،تقویت میکند (ابن فارس ،1404 ،ج ،6ص .)137اما راغب اصفهانی ،ضمن
ارایه معنای تکیهگاه برای واژه «متکا» ،آیه مورد بحث را آورده و معنای واژه «متکا» را تنها ترنج میداند که
گویا ،خوراکی متداولی بوده است (راغب اصفهانی ،1416 ،ص .)167در مقابل ،طریحی برای واژه مورد
بحث در آیه شریفه ،معنای تکیهگاه را پذیرفته و البته با استفاده از لفظ «قیل» اشارهای به دو معنای مجلس و
خوراکی نیز دارد (طریحی ،1386 ،ج ،1ص )453که نشان از ترجیح معنای تکیهگاه بر دو معنای اخیر دارد.

-2-2معنای مجازی
محققان معتقدند معنای اصطالحی ،معنایی است که در آن از معنای لغوی خارج شده و معنایی منظور
شود که با واژه مناسبتی داشته باشد و مرادی از آن ،حاصل آید (جرجانی ،1403 ،ص /28ابوالبقاء ،بیتا،
ج ،1ص .)129با توجه به این معنا و آنچه در معنای لغوی گذشت ،میتوان نظر برخی از لغویان را اینگونه
تلخیص کرد که :معنای واژه «متکا» در لغت تازی به معنای تکیهگاه و مجلس است؛ لیکن از آنجا که زمان
صرف خوراکی جلوس نموده و به تکیهگاهی تکیه میدهند ،واژه مورد بحث بعضا از معنای لغوی خارج شده
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و معنای مجازی یافته و در این معنا ،به معنای «مطلق خوراکی» یا «خوراکی ویژهای» (مانند ترنج) نیز به کار
میرود .مناسبت الزم برای خروج از معنای لغوی به معنای مجازی نیز همان تکیهدادن زمان صرف خوراکی
است که در ادامه مورد تحلیل قرار میگیرد .ذکر معانی مختلف از سوی لغویان باعث شده تا با تکیه بر آرای
ایشان نتوان مراد جدی گوینده و معنای صحیح واژه مورد بحث را از اقوال آنها استخراج کرد؛ هرچند غلبه
معنایی در آرای لغویان با معنای «تکیهگاه» است .بنابراین ،میبایست قرائات مختلف ،روایات و آرای مفسران
نیز بررسی شود.

-3قرائت واژه مورد بحث
به جز بررسی معنای لغوی و اصطالحی ،واژه مورد بحث خوانشهای مختلفی نیز داشته است؛ ازاینرو،
در ادامه قرائات مختلف آن تبیین و معانی آنها بررسی میشوند.

-1-3قرائت مشهور
صحابه و تابعین ،واژه مورد بحث را به پنج نوع مختلف قرائت کردهاند؛ اول ،قرائت «متکا» بوده که به
أبوجعفر ،زهری و شیبه منسوب است؛ دوم ،قرائت «متکأ» که از مطوعی و أعرج شنیده شده؛ سوم« ،متکا:
متکئا» که حسن و ابنهرمز خواندهاند؛ چهارم «متکا» که قرائت منسوب به ابنعباس ،ابنعمر ،مجاهد،
قتاده ،ضحاک ،جحدری ،کلبی ،أبان ،ابنهرمز و أعمش است و پنجم« ،متکا» که از عبدالله و معاذ رسیده
است (احمدمختار ،1412 ،ج ،3صص .)166-165از راویان فوق ،تنها «أبوجعفر یزید بن قعقاع» جزو
قاریان دهگانه است که واژه مورد بحث را «متکا» خوانده و نه قاری دیگر ،آن را طبق روایت حسن و ابنهرمز،
«متکأ» خواندهاند (خاروف ،1433 ،ص .)239با توجه به اینکه تنها یک تن از قاریان دهگانه ،واژه مورد بحث
را «متکا» خوانده و نه قاری دیگر ،مخصوصا «عاصم بن بهدله کوفی» -که امروزه روایت حفص از قرائت
وی ،شهرت دارد -قرائت «متکأ» را برگزیدهاند ،میتوان گفت قرائت مشهور واژه مورد بحث ،همان قرائت
«متکا» است که مروی حسن و ابنهرمز بود و نه قاری از قاریان دهگانه (از جمله عاصم) نیز آن را به این
شکل خواندهاند .واژه مورد بحث در هر دو قرائت اول و سوم (قرائت مشهور) از قرائات پنجگانه فوق که متکأ
را با تشدید تاء خواندهاند ،اسم مفعولی برخاسته از مصدر «اتکاء» (باب افتعال) است که معنای «تکیهگاه»
میدهد یا «طلب تکیهدادن»؛ قابل ذکر است که طلب و اتخاذ ،از معانی باب افتعال است (تفتازانی،1432 ،
ص /86شرتونی ،1387 ،ص.)20

-2-3قرائت شاذ
در مقابل قرائت مشهور «متکا» ،سایر خوانشها از جمله قرائت «متکا» نیز به عنوان قرائات شاذ ،شناخته
میشوند .برخی از لغویان و مفسران ،قرائت واژه مورد بحث به تشدید تاء (قرائت اول و سوم) را به معنای
خوراکی و با تخفیف آن (قرائات دوم ،چهارم و پنجم) ،به معنای ترنج دانستهاند (راغب اصفهانی،1416 ،
ص /167سیوطی ،1404 ،ج ،4ص /16زمخشری ،1407 ،ج ،2ص .)464دهخدا نیز به نقل از صاحب
منتهی االرب و ناظم األطباء ،معنای واژه «متک» [به تخفیف تاء] را «ترنج»« ،بریدن» و «برش یا قطعه»
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میداند اگر به فتح یا کسر میم خوانده شود ،لیکن «متکا» [به تشدید تاء] را تنها به تکیهگاه معنی میکند
(دهخدا ،1377 ،ج ،13ص .)20207جمع اقوالی که گذشت ،نشان میدهد قرائت مشهور «متکا» (به
تشدید تاء) در زبان تازی ،دارای هر دو معنای تکیهگاه و خوراکی بوده ،لیکن قرائت شاذ «متکا» (به تخفیف
تاء) در این زبان ،تنها به معنای ترنج است .برخی از دانشمندان چنانکه در ادامه مالحظه میشود ،معانی
خوراکی و ترنج را برخاسته از روایات دانسته و معنای اصلی واژه را همان معنای اسم مفعولی تکیهگاه فرض
کردهاند که معنای قرائت مشهور است.

َ
-4روایات تفسیری پیرامون واژه « ُم َّتکا» در آیه  31سوره یوسف
نخستین مفسران قرآن ،از نگاه شیعه ،پیامبر اکرم(ص) و اهلبیت ایشان و در منظر اهل سنت ،پیامبر،
صحابه و تابعین آنها هستند .برای تبیین واژه مورد بحث در جوامع روایی شیعه ،دو حدیث آمده که اولی از
امام سجاد (ع) است که ذیل آیه  31سوره یوسف فرمود ...« :زلیخا برای آن زنان« ،خوراکی» و «مجلسی»
فراهم کرد و در مقابلشان «ترنج» نهاده ،به هریک چاقویی داد ( »...عیاشی ،1411 ،ج ،2ص .)186در این
روایت ،اشاره صریحی به معنای واژه «متکا» نشده ،هرچند داللت ضمنی حدیث ،معنا را بر دو احتمال
خوراکی و مجلس مستقر کرده و اشارهای نیز به ماهیت خوراکی (ترنج) شده است .روایت دوم ،روایت موجود
در تفسیر منسوب به علی بن ابراهیم قمی است که صراحتا معنای واژه «متکا» را «ترنج» میداند (قمی،
 ،1404ج ،1ص .)343بنابراین ،با توجه به وجود معنای خوراکی ،ترنج و مجلس در روایت عیاشی -
علیرغم عدم صراحت در معنای واژه مورد بحث ،-و نیز با توجه به صراحت روایت قمی در معنای آن واژه،
میتوان گفت در روایات شیعه ،معنای ترنج نسبت به سایر معانی از قدرت بیشتری برخوردار است .مفسران
اهلسنت ،معانی دیگری نیز ارایه داده و بهنظر میرسد ،بین آن معانی سردرگم شدهاند؛ خاصه اینکه راویان
معانی مختلف نزد آنها ،متفاوت بوده و مثال معنایی که مفسری از ابن عباس نقل کرده ،مفسر دیگر از مجاهد
آورده و بالعکس؛ یا اینکه مفسری (مانند طبری) دو معنای مختلف را از یک راوی (ابنعباس) آورده که به
این ترتیب نمیتوان با قاطعیت ،رأی فردی مانند ابنعباس را دریافت .به گزارش طبری ،صحابه و تابعین آنها
معانی مختلفی را به شرح زیر آوردهاند:
ُ متَّکَّئاََّّ[ُ َّ:متکا] (به معنی ما یتکأ علیه :تکیهگاه) :سدی.
 مجلساَّ :ابن عباس.
 مجلساَّللطعام :قتاده.
 الطعام یاَّطعاماَّ :عبدالله بن یزید (اگر متکا بخوانند) ،عطیه ،حسن ،سعید بن جبیر ،مجاهد (از شش
طریق) ،قتاده ،عکرمه ،ابن اسحاق ،ابن زید و ضحاک.
 أ ُ ْت ُرجاَّ یاَّ ُّ
الترنج :ابنعباس (از دو طریق) ،مجاهد (از سه طریق؛ اگر متکا بخوانند).
 طعاماَّوَّشراباَّوَّمتَّکَّئاَّ :سعید.
ُ ُّ ّ ّ
الس َّکینَّ (آنچه با چاقو ببرند) :ضحاک (طبری ،1412 ،ج ،12صص.)120-119
 کلَّشیء ََّّیجَّ َّزَّبَّ
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ممکن است بتوان برخی از این معانی مانند آنچه از ضحاک رسیده (آنچه با چاقو ببرند) را با برخی معانی
دیگر (خوراکی و ترنج) در ارتباط دانست ،ولی برخی از معانی با یکدیگر بیارتباط بوده و بزرگان نیز بعضا
معنای مخالف نظر خود را ابطال کردهاند؛ به عنوان نمونه ،طبری خود ،از ابوعبیده نقل کرده که او معنای
تکیهگاه را بیان کرد و معنای ترنج را باطلترین باطلها دانست .طبری سپس نظر قاسم بن سالم را در نقد
ادعای ابوعبیده میآورد که گفت :فقها ،تأویل این کلمه را بهتر میدانند (همان ،ص .)120برخی از روایات
طبری که تمام معانی محتمل را آوردهاند ،گویا مکان صرف خوراکی را تکیهگاه دانستهاند که معموال هنگام
خوردن بر آن تکیه میزنند (همان ،ص ) 119که این از باب معنای مجازی واژه مورد بحث بوده و پیشتر ،در
آرای لغویان نیز دیده شد .تشتت آرای یادشده آنهم در اثری که از معتبرترین تفاسیر نزد عامه و بلکه «ام
التفاسیر» آنهاست ،اندیشه محقق را بر آن میدارد که یکی از احتماالت سهگانه زیر را بپذیرد :یا مانند برخی
از علمای اهل سنت ،معتقد به جنون جمع حدیث از سوی طبری باشد (رضا ،1414 ،ج ،3صص-298
 )299و بسیاری از مفاد تفسیرش را ضعیف بشمرد؛ یا بپذیرد که اصحاب ،معنای واحدی را از رسول خدا
نشنیدهاند و به منبع اهلبیت(ع) نیز متصل نبوده و در نتیجه در طول زمان نظرات مختلفی ارایه داده یا نظرات
و اجتهادات شخصی خود را با سخنان چندپهلو و بعضا معارض با یکدیگر ،گفتهاند؛ و باألخره اینکه بین دو
احتمال فوق ،جمع نموده و هر دو را بپذیرد.
باری ،در مرویات طبری ،تنها دو روایت از سدی و ابنعباس به معنای تکیهگاه و مجلس اشاره داشته،
یک روایت از قتاده که معنای متکا را «مجلسا للطعام» دانسته و سایر روایات از 22طریق ،معنای خوراکی و
ترنج را بیان کردهاند .همچنین طبری هر دو معنای مجلس و ترنج را از ابنعباس نقل کرده که با توجه به این
نقل ،نمیتوان نظر قطعی ابنعباس را در معنای واژه مورد بحث دریافت؛ مگر اینکه معنای ترنج ،به دلیل
اینکه با دو طریق از ابنعباس آمده ،نسبت به معنای تکیهگاه که تنها با یک طریق از او رسیده ،تقویت شود.
حجم قابل توجه روایات عامه که با  22طریق مختلف ،مؤید معنای ترنج و خوراکی هستند ،معنای ترنج را
نسبت معنای تکیهگاه مرجح میسازد؛ برخالف آرای بیشتر لغویان ،که به معنای «تکیهگاه» متمایل بودند.
چنانکه پیشتر گذشت همین ترجیح معنای ترنج ،در دو حدیث موجود در مجامع حدیثی شیعه نیز مشهود و
بلکه معنای صریح واژه مورد بحث در روایت قمی و نیز تنها معنای اشتراکی در دو روایت مذکور است.

-5آرای مفسران
پس از اهلبیت ،صحابه و تابعین ،مفسران آرای گوناگونی را –بعضا با استداللهای خاص خود -ارایه
دادهاند .مفسران را با توجه به آرای ایرادشده پیرامون واژه «متکا» در آیه  31سوره یوسف ،میتوان در چهار
دسته کلی طبقهبندی کرد .در ادامه ،مفسران هر گروه و آرای آنها تبیین و تحلیل میشوند.

 -1-5گروه اول
نخستین گروه ،مفسرانی هستند که معانی مختلف را ذکر کرده و هیچیک را بر دیگری ترجیح ندادهاند؛
مانند ثعالبی ،شیخ طوسی ،کاشفی ،طریحی ،شبر ،بیضاوی و رشیدرضا .ثعالبی پس از ذکر معنای تکیهگاه،
قرائت «متکا» را از ابنعباس دانسته و معنای آن را ترنج و هرآنچه با چاقو ببرند میداند؛ لیکن معنایی را بر

َ
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دیگر معانی ترجیح نداده است (ثعالبی ،1418 ،ج ،3صص .)323-322همچنین است شیخ طوسی که
معانی مختلف را بدون انتخاب یکی از آنها ذکر کرده است (طوسی ،بیتا ،ج ،6ص .)131افرادی چون
کاشفی -که آشنا به ادبیات عرب و فارسی است -و طریحی ،اشارهای به ترنج نداشته و تنها سه معنای تکیهگاه،
خوراکی و مجلس خوراکی را محتمل دانسته لیکن ترجیحی از معانی یادشده اختیار نکردهاند (کاشفی،
 ،1317ج ،2ص /240طریحی ،بیتا ،ص )14چنانکه پیشتر و در بخش واژهشناسی آمد ،طریحی در
لغتنامه خود نیز چنین کرده بود .مفسران ذیل نیز به نقل معانی مختلف اشاره کرده و هیچیک را آشکارا بر
دیگری ترجیح ندادهاند (شبر ،1397 ،ص /242بیضاوی ،1410 ،ج ،2ص /304رضا ،1414 ،ج،12
ص.)292

-2-5گروه دوم
گروه دوم از مفسران ،معنای «متکا» را «تکیهگاه» دانستهاند؛ هرچند اشارهای به سایر معانی نیز دارند.
زمخشری از این گروه است؛ وی معنای اصلی واژه را بر تکیهگاه مستقر کرده و سایر معانی را با واژه «قیل»
آورده که نشان از تضعیف دارد .او ابتدا به معنای «مجلس خوراکی» اشاره کرده و سپس معنای «خوراکی» را
آورده و آن را از باب کنایه میداند؛ سپس به قراءات مختلف از جمله متکا (بدون همزه) ،متکآء (از قول
حسن) و متکا به معنای خوردنیهایی از قبیل :ترنج ،زماورد (نوعی خوراکی آمیخته با تخممرغ و گوشت)،
موز و هندوانه اشارهای گذرا میکند (زمخشری ،1407 ،ج ،2صص.)464-463
برخی از مفسران ،اشاره آیه شریفه به تکیهزدن را به دلیل کرامت حضار دانسته و سپس گفتهاند :بدیهی
است چنین مجلسی ،مملو از خوردنیها باشد .در ادامه آیه ،ذیل واژه «سکینا» آوردهاند که چاقو برای بریدن
ترنج و خوراکی بوده است (ابنعطیه ،1422 ،ج ،3ص /238قطب ،1425 ،ج ،4ص .)1984این مفسران،
گویا وجود خوراکیها در آن مجلس را پذیرفته ،لیکن معنای ترنج و خوراکی را برای واژه «متکا» درنظر
نگرفتهاند که این ،مستلزم ایجاد واژگان مقدر برای تصحیح معناست و این نوع تقدیر -چنانکه در بخش
پایانی خواهد آمد -خالی از ایراد نیست.
فراهی هروی ،ضمن پذیرفتن وجود خوردنی در آن مجلس و حتی ماهیت آن به ترنج ،هرگز اشارهای به
معنای خوراکی یا ترنج برای واژه «متکا» نداشته و تنها معنای تکیه گاه را آورده و آن را با قول کلبی تقویت
نموده که گفت« :متکا نوعی کرسی بود از عود خام مطیب و به زر و سیم مکلل» (فراهی هروی،1384 ،
ص .)448نگارندگان تفسیر نمونه ،ابتدا معنای «متکا» را تکیهگاه دانسته و سپس معنای ترنج را نیز از قول
برخی مفسران آوردهاند .در ادامه گفتهاند حتی آن مفسرانی که واژه «متکا» را تکیهگاه معنا کردهاند ،آن میوه را
همان ترنج دانستهاند که نوعی بالنگ است (مکارم شیرازی ،1371 ،ج ،9ص)394؛ لیکن این ادعا آشکارا
نه در ظاهر آیه وجود دارد و نه حتی در روایات تفسیری آمده است؛ زیرا روایات ،خوراکیهای دیگری نیز
برشمردند که پیشتر گذشت .همچنین بنابر مقدمات تفسیر نمونه ،اختصاص معنای خوراکی ترنج به ظاهر
آیه مورد بحث ،مستلزم تقدیر است.
عدهای از مفسران که معنای تکیهگاه را ترجیح دادهاند ،معنای ترنج را برخاسته از قرائت شاذ دانسته و آن
را معنای مجازی برشمردهاند؛ مانند شیخ طبرسی که ضمن شاذ دانستن قرائت «متکا» و انتساب آن به مجاهد
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و ابنعباس (طبرسی ،1372 ،ج ،5ص ،)349معنای خوراکی را معنای مجازی میداند؛ ازاینرو که برای
صرف خوراکیها تکیه میدهند .سپس ذیل واژه «سکینا» آورده که چاقو برای بریدن میوه و ترنج بوده است
(همان ،ص .)352شیخ طبرسی همچنین ،معانی یادشده را از راویان مختلف آورده که با طریق طبری سازگار
نیست؛ به عنوان نمونه آنچه طبری از ضحاک نقل کرد را طبرسی به عکرمه نسبت داده است (همان).
ابنعاشور در تفسیری نزدیک به تفسیر طبرسی ،آورده که تکیه میدادند تا خوراکی بخورند طبق عادت
رومیان؛ سپس حدیثی از پیامبر اعظم نقل کرده که حضرت فرمودند« :أنا فال آ کل متکئا؛ من زمان تکیهدادن،
[خوراکی] نمیخورم» (ابنعاشور ،1420 ،ج ،12ص .)55برخی دیگر از مفسران نیز معنای ترنج را معنای
مجازی میدانند (کاشانی ،1313 ،ج ،5ص /36شاهعبدالعظیمی ،1364 ،ج ،6ص.)211
ابوالفتوح رازی در ترجمه فارسی آیات ،واژه مورد بحث را تنها به «تکیهگاه» ترجمه کرده (ابوالفتوح رازی،
 ،1408ج ،11ص )39و سپس در بخش تفسیر ،ابتدا معنای تکیهگاه را مروی از ابنعباس دانسته و سپس
معنای خوراکی را مطرح میکند .وی در وجوه استقرار معنای خوراکی بر واژه مورد بحث ،نخست ،از قتیبی
آورده که گفته معنای خوراکی برای واژه «متکا» مجازی است ،زیرا برای هر که خوراکی آوردند تکیهگاهی
فراهم کنند تا زمان خوردن بر آن تکیه دهد و در ادامه ،به نظر دیگران اشاره کرده که معتقدند معنای خوراکی
برای واژه «متکا» از باب تشبیه نیست ،زیرا خود این واژه معنای خوراکی میدهد چنانکه گویند« :اتکأنا عند
فالن ،أی طعمنا» .سپس در تأیید آن ،شعری از عدی بن زید آورده که« :فظللنا بنعم ٍة واتکأنا  /وشربنا الحالل
من قلله» که در آن «فاتکأنا» به معنای «طعمنا» است (همان ،ص .)62نقل ابوالفتوح رازی و شعری که در
تأیید آن آورده ،باب احتمالی را گشوده که طی آن ،معنای حقیقی واژه مورد بحث ،نه تکیهگاه و مجلس و بلکه
خوراکی باشد .همچنین پیرامون چیستی آن خوراکی ،اقوال مختلف را ذکر کرده و گفته هرچه بوده ،به جهت
وجود واژه «سکینا» برای خوردن نیاز به چاقو داشته است (همان).
برخی دیگر از مفسران این گروه ،اشارهای به معنای مجازی نداشته و صرفا شاذبودن قرائت «متکا» را
دلیل رد معنای ترنج و اختیار معنای تکیهگاه برای واژه مورد بحث دانستهاند؛ مانند میبدی که پس از نقل
داستان ،قرائت «متکا» را از شواذ عنوان کرده و معنای آن را مطلق خوراکی میداند که با چاقو ببرند ،مانند:
ترنج ،هندوانه ،موز و زماورد (خوراکی آمیخته با گوشت)؛ سپس نقلی در این معنا آورده که زمانی که چیزی
را ببرند گویند« :بتکت الشیء و متکته» (میبدی ،1361 ،ج ،5ص )56که پیشتر این معنا از دهخدا نیز نقل
شد .عالمه طباطبایی نیز« ،متکا» را اسم مفعول از مصدر «اتکا» دانسته که همان تکیهگاه است؛ سپس معنای
ترنج را ذکر کرده و نقدی بر آن ارایه نداده ،لیکن قرائت «متکا» به معنای ترنج را شاذ دانسته است (طباطبایی،
 ،1390ج ،11ص.)149
ثقفی تهرانی گویا با تعارضی آشکار روبرو شده است؛ از طرفی با توجه به قرائت مشهور ،داللت واژه
«متکأ» را بر معنای ترنج بعید دانسته و از طرفی معنای ترنج را با فضای داستان کامال مناسب میداند ،به
همین دلیل قایل به لزوم اخذ تقدیر شده است (ثقفی تهرانی ،1386 ،ج ،3ص .)186از طرفی نیز آشکارا
روایت قمی را آورده که مراد از «متکا» را ترنج دانسته و ایرادی به روایت مذکور وارد نکرده است (همان) .در
بخش پایانی پژوهش پیش رو ،موضوع لزوم اخذ تقدیر مورد نقد قرار خواهد گرفت.
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 -3-5گروه سوم
در مقابل گروه قبلی ،برخی از مفسران ،معنای تکیهگاه را تضعیف کردهاند؛ به عنوان نمونه ،قرشی پس از
ذکر معانی مختلف ،مراد را نه تکیهگاه و بلکه مجلس دانسته که با اطمینان و آرامش در آن مینشینند؛ او
ادعای خود را با نظر صاحب مصباح تقویت کرده ،اضافه میکند« :طبیعی نخواهد بود که بگوییم :آنها را
دعوت کرد و برایشان پشتی آماده نمود و اگر قرائت «متکا» به معنی ترنج مشهور بود ،آن کامال مناسب بهنظر
میرسید» (قرشی ،1354 ،ج ،7ص .)239بنابراین ،قرشی نیز مانند ثقفی ،میبدی و طباطبایی ،ایراد معنای
ترنج را قرائت غیرمشهور «متکا» دانسته که در ادامه نقد خواهد شد.

 -4-5گروه چهارم
گروه چهارم از مفسران ،یا تنها معنای ترنج را ذکر کردهاند و یا پس از ذکر معانی مختلف ،معنای ترنج را
با دالیلی چند ترجیح دادهاند؛ مانند فراء ،طبری ،فخررازی ،الهیجی ،سبزواری و عاطف الزین .فراء اساسا
اشارهای به معنای «تکیهگاه» نکرده ،با تردیدی زیرکانه ،دو معنای مجلس و ترنج را ارایه داده و سپس از قول
شیخی از ثقات بصره ،احتمال معنای «زماورد» را آورده و گفته :ظاهرا نوعی خوراکی است که از تخممرغ و
گوشت فراهم میشد (فراء ،1980 ،ج ،2ص .)42طبری ،حین نقل قول صحابه و تابعین گویا معنای ترنج
را با واژه «سکین :چاقو» که در سیاق عبارت مورد بحث آمده ،مناسبتر دانسته است (طبری ،1412 ،ج،12
ص)120؛ البته در ترجمه تفسیر طبری به زبان فارسی ،واژه «متکا» به «تکیهگاه» معنا شده (طبری،1356 ،
ج ،3ص ،)743لیکن باید دانست که محققان انتساب تألیف این اثر تفسیری به شخص طبری را مردود و
مؤلفان آن را عدهای میدانند که از منابع گوناگون ازجمله «تفسیر طبری» استفاده کردهاند (زریاب خویی،
 /1208 ،1339خرمشاهی ،1372 ،ص .)170بنابراین ،معنای مورد نظر شخص طبری همان ترنج است که
در تفسیر وی آمده بود.
فخررازی ضمن نقل اقوال مختلف و تالش در جمع معانی گوناگون ،معنای ترنج را علیرغم ایراد
ابوعبیده که آن را باطلترین باطلها میدانست ،محتمل دانسته و دلیل خود را وجود میوههای مختلف در آن
مجلس عنوان کرده است (فخررازی ،1420 ،ج ،18ص .)448صاحب تفسیر الهیجی پس از ذکر معانی
مختلف ،با استناد به قول قاضی بیضاوی ،معنای ترنج را برای واژه مورد بحث برگزیده است (اشکوری،
 ،1373ج ،2ص .)513سبزواری معانی مختلف را نقل کرده ،لیکن معنای میوه را با فضای نقل داستان و
سیاق ،مناسبتر دانسته است (سبزواری ،1406 ،ج ،4ص .)32عاطف الز ین ،ذیل واژه «متکا» معنای
تکیهگاه را آورده ،لیکن پس از آیه مورد بحث ،این واژه را تنها به معنای ترنج دانسته و گفته خوراکی بوده که
در دسترس همگان قرار داشته است (عاطف الز ین ،1404 ،ص .)167فیض کاشانی در تفسیر روایی خود،
تنها به همان دو روایت عیاشی و قمی اشاره کرده که امام سجاد(ع) بدون اشاره صریح به واژه «متکا» ،معنای
کلی عبارت را خوراکی و مجلس دانسته و به وجود ترنج در آن ضیافت نیز اشاره داشته و در روایت قمی،
آشکارا واژه مورد بحث به ترنج معنا شده است (فیض کاشانی ،1399 ،ج ،3ص.)16
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جاللالدین سیوطی معنای واژه «متکا» را خوراکی دانسته که با چاقو میبریدند ،سپس آورده که آن
خوراکی ترنج بوده است (سیوطی ،1416 ،ص .)242حال شایسته است ،دیدگاه سیوطی در سایر کتب وی
نیز بررسی شود .سیوطی در تفسیر روایی الدر المنثور ،تنها روایات حاکی از معنای ترنج و خوراکی را آورده
و هرگز اشارهای به معنای تکیهگاه نکرده است .این روایات خود ،به دو دسته قابل تقسیماند :نخست ،روایاتی
که بدون اشاره به معنای واژه «متکا» و به طور ضمنی گفتهاند در آن مجلس ،به دست حاضرین خوراکی دادند
و آن روایات مروی از ابنعباس است و سیوطی از ابنجریر ،ابنمنذر ،ابن ابیحاتم و ابوالشیخ نیز آن روایات
را نقل کرده است و دیگر ،روایاتی که صراحتا معنای واژه «متکا» را «ترنج» و مانند آن دانستهاند که از ابن
عباس ،مجاهد ،ضحاک ،سعید بن جبیر ،عکرمه و ابن زید نقل کرده است (سیوطی ،1404 ،ج ،4ص.)16
همچنین دو روایت از مجاهد و أبان بن تغلب آورده که قرائت واژه متکأ با تشدید تاء به معنای خوراکی و با
تخفیف آن ،به معنای ترنج است (همان) .نکته دقیقتر روایتی است که سیوطی به نقل از پیشینیان خود نظیر
ابن ابیحاتم و ابوالشیخ ،از «أبوعبدالله سلمة بن تمام شقری» آورده مبنی بر اینکه «متکا» با همین قرائت
مشدد و مشهور ،در زبان حبشی نه به معنای تکیهگاه ،بلکه به معنای ترنج است (همان؛ سیوطی ،بیتا،
ص .)31متن روایتی که ابن أبیحاتم خود ،به صورت مسند آورده اینگونه است ...« :عن سلمة بن تمام قال:
متکا بکالم الحبش یس ُّمون ُّ
الترنج متکئا» (ابن أبیحاتم ،1419 ،ج ،7ص ،)2133در زبان حبشی به ترنج،
متکا گویند .سیوطی موضوع معرببودن واژه مورد بحث و معنای آن در زبان حبشی به ترنج را در بخش
معربات کتاب اإلتقان نیز ،ذیل واژه «متکا» آورده است (سیوطی ،1392 ،ج ،1ص .)57بنابراین ،احتمال
دیگری به احتماالت تحقیق اضافه میشود و آن اینکه این واژه در اصل ،معرب باشد و با همان قرائت مشهور
«متکأ» ،معنای ترنج بدهد.
آندرو ریپین با سیوطی همعقیده به نظر میرسد؛ وی معتقد است ریشه این واژه در معربات به دو زبان
قبطی و حبشی بازمیگردد که در هر دو زبان ،معنای آن «ترنج» است .وی فضای داستان حضرت یوسف(ع)
که در مصر (آفریقای جنوبی) واقع شده را با مکان رواج دو زبان فوق مرتبط دانسته و همین ارتباط را دلیل
احتمالی ترجیح معنای ترنج از سوی سیوطی در کتاب المتوکلی میداند (ریپین ،1392 ،صص-323
 .)324پیشتر بین مفسران گروه دوم ،ابوالفتوح رازی از قول عدهای آورده بود که واژه متکا تشبیه نبوده و بلکه
مستقال معنای خوراکی میدهد و شعری نیز در تأیید آن آورد که این نظر با معنای ترنج برخاسته از واژه معرب،
کامال سازگار است .معرب دانستن واژه مورد بحث مؤیدی آشکار برای معنای ترنج به نظر میرسد لیکن
شایسته است در ادامه ،نقدهای وارد به معنای ترنج و همچنین ایرادهای معنای تکیهگاه ،تحلیل شوند.

َ
-6معنای ترنج برای ُم َّتکا
لحاظ کردن معنای ترنج برای واژه مورد بحث ،در آرای مفسران پررنگتر از معنای تکیهگاه است؛ زیرا
اوال ،مفسرانی که واژه «متکا» را به «تکیهگاه» معنا کردهاند ،معنای «ترنج و خوراکی» را با سیاق داستان
مناسبتتر دانستند و ثانیا ،معربدانستن واژه «متکا» در اقوال برخی مفسران مانند سیوطی ،به تنهایی معنای
حقیقی واژه را بر «ترنج» مستقر کرده است .همچنین معنای ترنج برای واژه مورد بحث ،عبارت آیه شریفه را
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از تقدیر نیز بینیاز خواهد کرد .اما در آرای مفسران ،نقدهایی به معنای ترنج یا خوراکی وجود داشت که در
ادامه تحلیل میشوند ،لیکن ابتدا ،ایرادات وارد بر معنای تکیهگاه تبیین خواهند شد.

-1-6تکیهگاه
تکیهگاه هرچند دارای مؤیداتی در لغت ،روایات عامه -و نه روایات خاصه -و آرای مفسران بود ،لیکن
ایرادهایی به شرح زیر به آن معنا وارد است:

الف .لزوم اخذ تقدیر
مفسرانی چون ثقفی ،معنای ترنج را مناسبتر از تکیهگاه میدانستند و برای لحاظ معنای تکیهگاه در
عبارت قرآنی ،اعتراف نمودند که ناچار به اخذ تقدیر هستند؛ به این معنا که بگویند :برای آنها تکیهگاه یا
مجلسی فراهم کرد [تا ترنج بخورند] و به دست هریک چاقویی داد .چنانکه پیشتر گذشت ،سایر مفسران
مخالف با معنای ترنج نیز که آشکارا به لزوم اخذ تقدیر اشاره نکردهاند ،نیز در تفسیر خود عمال به تقدیر روی
آوردهاند؛ زیرا واژه چاقو در ادامه عبارت مورد بحث با معانی تکیهگاه و مجلس کامل نخواهد شد .دانشمندان
معتقدند طبق «اصل عدم تقدیر» در علم اصول ،مفسر میبایست در معنای آیات قرآن ،اصل را بر عدم تقدیر
نهد مگر اینکه قرینهای برای تقدیر باشد (سبحانی ،1429 ،ص)19؛ درحالیکه قرائت غیرمشهور «متکا» به
معنای ترنج ،خود ،جزو ظاهر کالم بوده و با درنظر گرفتن آن ،معنای جمله کامل و بینیاز از تقدیر است به
این صورت که :برای آنها ترنج فراهم کرد و به دست هریک چاقویی داد .مالحظه میشود که اصل عدم
تقدیر ،قرائت غیرمشهور «متکا» را برای واژه مورد بحث تقویت میکند.

ب .اظهار امر معلوم
همچنین ایراد قرشی بر معنای تکیهگاه قابل تأمل به نظر میرسد که میگوید :معنایی ندارد اگر گفته شود:
آنها را دعوت کرد و برایشان تکیهگاه فراهم کرد ،زیرا از لوازم برگزاری مجلس باشکوه ،وجود تکیهگاه بوده و
بعید است که قرآن کریم که فصیح است ،امر معلومی را بیان نماید .این ایراد -برخالف ایراد قبل که هر دو
معنای تکیهگاه و مجلس را در بر میگرفت -تنها بر معنای تکیهگاه وارد است؛ چنانکه قرشی ،خود ،ایراد
فوق را مطرح و سپس ،معنا را بر مجلس مستقر کرد .اما وی ،دلیل رد معنای ترنج را قرائت شاذ «متکا» دانست
که در ادامه تحلیل میشود.

-2-6ترنج
«ترنج» به عنوان معنای رقیب «تکیهگاه» ،اوال ،از ایرادات فوق عاری است و ثانیا ،دارای مؤیداتی نیز
هست .در ادامه ،ابتدا مؤیدات معنایی ترنج تبیین و سپس ایراداتی که بر آن وارد کردهاند ،پاسخ داده میشوند.
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 -1-2-6مؤیدات معنایی ترنج
استقرار معنای «ترنج» برای واژه مورد بحث ،علیرغم اینکه پیشتر (در آرای مفسران گروه چهارم) معنای
مرجح واژه «متکا» بود ،مؤیداتی نیز در علم لغت ،روایات و معربات دارد که به شرح زیر هستند:

الف .تأیید لغوی
چنانکه پیشتر گذشت ،در میان لغویان راغب اصفهانی معنای واژه «متکا» در آیه مورد بحث را تنها ترنج
دانسته که خوراکی متداول بوده (راغب اصفهانی ،1416 ،ص )167و برخی دیگر مانند ازهری ،ابنمنظور و
زبیدی معنای اصلی را تکیهگاه دانسته و معنای خوراکی را از این رو که تکیهگاه ،محل خوردن است برای
واژه متکا ذکر کردهاند (ازهری ،1421 ،ج ،10ص /182ابنمنظور ،1405 ،ج ،1صص /201-200زبیدی،
 ،1385ج ،1صص .)500-499طریحی نیز یکی از معانی واژه را ذیل آیه مورد بحث ،خوراکی دانسته است
(طریحی ،1386 ،ج ،1ص .)453بنابراین ،هر دو معنای حقیقی و مجازی ترنج یا خوراکی برای واژه مورد
بحث ،در علم لغت ،موجود و بلکه دارای مؤید لغوی است .اما مجازیبودن معنای ترنج پیشتر مورد نقد
واقع شد و با توجه به معربات و شعری که ابوالفتوح رازی آورد (ابوالفتوح رازی ،1408 ،ج ،11ص )62رد
شده و در این مجال نیز با توجه به آرای برخی از لغویان مانند راغب که تنها معنای ترنج را ذکر کردهاند ،قابل
رد است.

ب .تأیید روایی
همچنین معنای خوراکی و ترنج از تأیید روایات نیز برخوردار است؛ طبق گزارش طبری بیشتر راویان از
صحابه و تابعین ،همین معنا را اختیار کردهاند و تعداد راویان معنای تکیهگاه و مجلس نسبت به آنها اندک
است (طبری ،1412 ،ج ،12صص .)120-119در روایات امامیه نیز معنای مشترک روایت امام سجاد(ع) و
علی بن ابراهیم معنای خوراکی و ترنج را نسبت به معنای تکیهگاه تقویت کرده؛ زیرا در روایت امام سجاد(ع)
بدون صراحت در معنای واژه مورد بحث ،تنها به مجلس ،خوراکی و ترنج اشاره شده و آمده است« :فأرسلت
إلیهن و هیئت لهن طعاما و مجلسا ثم أتتهن بأترج( »...عیاشی ،1411 ،ج ،2ص)186؛ «به سوی زنان فرستاد
ٍ
و برایشان خوراکی و مجلس آماده کرد سپس به آنها ترنج داد .»...لیکن روایت علی بن ابراهیم آشکارا برای
واژه «متکا» تنها معنای ترنج را ذکر کرده و گفته« :متکا أی أترنجه؛ متکأ به معنای ترنج است» (قمی،1404 ،
ج ،1ص )343و عالوه بر آن ،معنای خوراکی (ترنج) قدر مشترک هر دو روایت است.

َ
جّ .
معرببودن واژه « ُم َّتکا»
از طرف دیگر ،طبق نقل ابن ابیحاتم ،ابوالشیخ و سیوطی از سلمة -که مورد تأیید محققانی همچون
آندرو ریپین نیز بود -قرائت مشهور «متکا» نیز در زبان حبشی و قبطی به معنای ترنج است (ابن أبیحاتم،
 ،1419ج ،7ص /2133سیوطی ،1404 ،ج ،4ص 16و بیتا ،ص /31ریپین ،1392 ،صص.)324-323
معربدانستن واژه مورد بحث ،نه تنها عاری از ایرادات یادشده در پذیرش معنای تکیهگاه است ،بلکه همراستا
با سایر یافتههای تحقیق بوده و مستقال ،معنای «ترنج» را بر واژه مورد بحث مستقر میکند؛ هرچند این معنا
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از سایر تأییدات نیز برخوردار است مانند فرهنگ محاوره عرب ،و آن شعری است که ابوالفتوح از عدی بن
زید آورد و در آن معنایی جز خوراکی متصور نبود.

 -2-2-6پاسخ به ایرادات استقرار معنای ترنج بر واژه مورد بحث
اما به استقرار معنای ترنج بر واژه مورد بحث -علیرغم مؤیداتی که در علم لغت ،روایات فریقین ،آرای
مفسران و معربات دارد -دو ایراد وارد شده بود که عبارتند از .1 :شاذبودن قرائت «متکا» به معنای ترنج ،و
 .2مجازیبودن معنای «ترنج»؛ در ادامه ،هریک از نقدهای وارده پاسخ داده میشوند.

الف .قرائت شاذ
پیشتر مالحظه شد که مفسرانی چون میبدی ،ثقفی و طباطبایی مهمترین ایراد معنای ترنج را قرائت شاذ
«متکا» دانستند .اوال ،دلیلی بر انحصار قطعی قرائت مشهور در دست نیست؛ چنانکه برخی از محققان،
حتی از میان محققان شیعه ،قرائات هفتگانه را متواتر دانسته و جواز خوانش هرکدام از آنها را صادر کردهاند
(حلی ،بیتا ،ج ،1ص )115و برخی دیگر نیز این جواز را به اکثر علمای امامیه نسبت دادهاند (طوسی ،بیتا،
ج ،1ص /7عاملی ،بیتا ،ج ،2ص .)39در اهل سنت برخی مانند ابنجزری ،عثمان بن سعید دانی ،مکی
بن ابیطالب ،احمد بن عمار مهدوی و ابوشامه ،عالوه بر قرائات دهگانه ،حتی قرائات خارج از قرائات هفت
یا دهگانه را به سه شرط موافقت با قواعد ادبیات عرب ،مطابقت با قرآنهای عثمانی و صحت سند پذیرفتهاند
(خویی ،1393 ،ص .)208محققان معتقدند این نظر تمام علمای گذشته بوده و در مقابل آن ،مخالفی نیز
یافت نشده است (همان) .ثانیا برخی از مفسران ،بارها قرائت غیرمشهور را بر قرائت مشهور ترجیح دادهاند؛
مانند طبری که در برخی از آیات ،قرائت مشهور را حتی جایز ندانسته است .به عنوان نمونه ،پیرامون قرائت
ْ
ْ
ُ
َ
فیه َو الباد﴾ (حج )25 /22 :پس از بحثی مفصل گفته است :من
عاکف ِ
واژه «سواء» در عبارت ﴿سواء ال ِ
قرائت منصوب واژه «سواء» را جائز نمیدانم (طبری ،1412 ،ج ،17ص )103درحالیکه قرائت به نصب،
قرائت مشهور است .ثالثا ،برخی از محققان معاصر معتقدند پذیرش بیچون و چرای قرائت مشهور در عصر
حاضر متداول شده و ناشی از نوعی مصلحتاندیشی است که میکوشد قرائت مشهور را متن اصلی قرآن
قلمداد کند ،اما در گذشته چنین نبوده و قرائات غیرمشهور نیز مورد استفاده واقع میشدند (نجفی،1391 ،
ص .)169این درحالی است که حتی بین برخی از دانشمندان اهل سنت ،قاری قرائت مشهور (عاصم بن
بهدله کوفی) به اضطراب ،تزلزل و کمحافظهبودن متهم است و راوی او (حفص بن سلیمان اسدی) با عناوینی
چون متروک الحدیث ،غیرقابل اعتماد ،کذاب و جاعل در حدیث شناخته شده که برخی چون عبدالرحمان
بن مهدی ،نقل حدیث از وی را حرام دانستهاند (خویی ،1393 ،صص .)188-186بنابراین ،میتوان گفت
دلیل متقنی برای پذیرش انحصاری قرائت مشهور و ترک سایر قرائات در دست نیست .مخصوصا در واژه
مورد بحث ،که قرائت غیرمشهور مؤیداتی در لغت ،روایات فریقین ،آرای مفسران ،سیاق آیه و معربات نیز
دارد.
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ب .مجازی بودن معنای «ترنج»
ایراد دوم مجازی بودن معنای «ترنج» است؛ اوال ،دلیل استعمال مجاز ،قصد گوینده در عبور ذهن
مخاطب از معنای حقیقی است و اگر جز این باشد ،دلیلی برای استفاده از مجاز در ادبیات نخواهد بود .به
بیان دیگر ،معنای حقیقی نسبت به معنای مجازی ارجحیت ندارد و چه بسا مراد جدی گوینده کالم ،معنای
مجازی باشد و نه معنای حقیقی.
ثانیا ،با توجه به نقل سیوطی مبنی بر معرببودن «متکا» و معنای آن به «ترنج» در زبانهای قبطی و
حبشی و تقویت نظریه آنها از سوی ریپین که معرب دانستن واژه مورد بحث را با فضای داستان که در منطقه
آفریقای جنوبی (مصر) واقع شده ،مناسب تر دانست و نیز با توجه به گفتار ابوالفتوح رازی مبنی بر استقرار
معنای حقیقی خوراکی بر واژه مورد بحث و شعری که در تقویت ادعای خود آورد ،احتمال مجازیبودن
معنای ترنج تضعیف شده و استقرار معنای حقیقی واژه ،نه بر «مجلس و تکیهگاه» و بلکه بر «ترنج» تقویت
میشود.

نتیجهگیری
بر پایه آنچه گذشت ،یافتههای تحقیق پیش رو ،در ارزیابی معنای واژه «متکا» عبارتند از:
 .1معنای واژه «متکا» در آیه  31سوره یوسف از دیرباز محل آرای مختلف لغویان و مفسران بوده و معانی
مختلف آن ،شامل «مجلس»« ،تکیهگاه»« ،خوراکی» و «ترنج» است که میتوان آنها را در دو معنای
«تکیهگاه» و «ترنج» خالصه کرد؛ دو معنایی که هردو ،ریشه در لغت و روایات دارند.
 .2از بین دو معنای «تکیهگاه» و «ترنج» ،معنای «تکیهگاه» بیشتر در آرای لغویان و معنای «ترنج» بیشتر
مورد توجه مفسران بوده است و برخی از لغویان نیز معنای ترنج را به مفسران نسبت دادهاند؛ هرچند ریشه
لغوی نیز دارد.
 .3در روایات مأثوره از صحابه و تابعین ،معنای ترنج و خوراکی با نقل بیشتری نسبت به معنای تکیهگاه
و مجلس آمده و در امامیه نیز دو روایت موجود است که جمع آن دو ،معنای ترنج را تقویت کرده و هیچیک
ازدو روایت ،اشارهای به معنای «تکیهگاه» نکردهاند.
 .4واژه مورد بحث دارای قرائات مختلف است .قرائت مشهور آن «متکا» بوده که لغویان هردو معنای
تکیهگاه و خوراکی را برای آن آوردهاند؛ لیکن قرائتی شاذ به گونه «متکا» نیز موجود است که در علم لغت،
ٌ
صرفا به معنای «ترنج» است.
 .5به استقرار معنای «تکیهگاه» بر واژه «متکا» دو ایراد وارد است :الف) لزوم اخذ تقدیر برای معنای آیه
که بنابر اصل عدم تقدیر ،میبایست حتیالمقدور از آن پرهیز شود و ب) اظهار امر معلوم که در گفتار شخص
فصیح ،بعید است؛ چه اینکه بیمعناست اگر مجلسی باشکوه مهیا شده و تکیهگاهی برای آن متصور نباشد.
 .6برخی به معنای «ترنج» دو ایراد وارد کردهاند؛ ایراد نخست قرائت شاذ «متکا» که در پاسخ ،الزام به
پذیرش انحصاری قرائت مشهور مورد نقد واقع شده و تمسک به قرائات غیرمشهور نیز جایز شمرده شد و
ایراد دوم ،مجازیبودن معنای «ترنج» است که با توجه به وجود واژه مورد بحث در معربات و معنای آن به
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«ترنج» در زبانهای حبشی و قبطی ،باید گفت معنای این واژه به «ترنج» نه از باب مجاز ،بلکه حقیقی است.
این معنا با فضای داستان سوره یوسف (آفریقای جنوبی) نیز مناسب است.
 .7بر اساس نقل سلمة بن تمام ،واژه «متکا» با همین قرائت مشهور در زبان حبشی به معنای ترنج است.
پذیرش معرب بودن واژه مورد بحث و نیز پذیرش معنای آن در زبانهای قبطی و حبشی به «ترنج» ،مؤیدی
است که احتمال معنای تکیهگاه را تضعیف و معنای واژه مورد بحث را بر «ترنج» مستقر میکند.
 .8استقرار معنای «ترنج» بر واژه «متکا» دارای مؤیداتی در لغت ،روایات فریقین ،سیاق آیه مورد بحث،
آرای مفسران و معربات قرآن بوده و نیز خالی از ایرادات وارد به معنای «تکیهگاه» است؛ همچنین ایراد قرائت
شاذ و معنای مجازی آن نیز رفع شده و ایراد دیگری برای آن یافت نشد.
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 .45فخر رازی ،محمد بن عمر؛ التفسیر الکبیر؛ بیروت :دار إحیاء التراث العربی 1420 ،ق.
 .46فراء ،یحیی بن زیاد؛ معانی القرآن؛ قاهرة ،الهیئة المصریة العامة للکتاب1980 ،م.
 .47فراهی هروی ،معین الدین؛ حدائق الحقائق؛ تهران :دانشگاه تهران 1384 ،ش.
 .48فراهیدی ،خلیل بن احمد؛ کتاب العین؛ قم :دارالهجرة 1410 ،ق.

 .49فیض کاشانی ،مولی محسن؛ تفسیر ّ
الصافي؛ بیروت :مؤسسة األعلمي للمطبوعات 1399 ،ق.
 .50قرشی ،سید علی اکبر؛ قاموس قرآن؛ تهران :دار الکتب اإلسالمیة 1354 ،ش.
 .51قطب ،سید؛ في ظالل القرآن؛ بیروت :دار الشروق 1425 ،ق.

 .52قمی ،علی بن ابراهیم؛ تفسیر القمی؛ قم :دار الکتاب للطباعة و النشر 1404 ،ق.

 .53کاشانی ،فتحالله بن شکرالله؛ منهج الصادقین في إلزام المخالفین؛ تهران :دار الکتب اإلسالمیه 1313 ،ش.
 .54کاشفی ،مالحسین بن علی؛ مواهب علیه؛ تهران :اقبال 1317 ،ش.

 .55مکارم شیرازی ،ناصر ،و دیگران؛ تفسیر نمونه؛ تهران :دار الکتب اإلسالمیه 1371 ،ش.
 .56میبدی ،ابوالفضل؛ کشف األسرار و عدة األبرار؛ تهران :سپهر 1361 ،ش.

 .57نجفی ،روحالله و محمد؛ «قرائتهای قرآن»؛ تحقیقات علوم قرآن و حدیث ،سال  ،9شماره 1391 ،1ش.

