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 ده ی چک 

های روشنفکری قرارگرفته است. نوشتار پیش رو برآن است تا  سرگذشت انبیاء در قرآن و عهدین مورد نقد جریان

با تحلیل فضای گفتمانی تفاسیر و کتاب مقدس، خوانش دیگری از قصه حضرت یونس$  بدست دهد و آن  

توبه مردم    یونس و  تنزیه نماید. سوار كشتی شدن  است، ناروایی که در برخی متون آمدههای  حضرت را از تهمت

از موارد مشترک   و پذیرش  ست.  قرآن و عهد عتیق در نقل قصه حضرت یونس$ اگزارش    آن از سوی خدا 

 خشمگین به طرف دریا رفتهحضرت یونس$  ،  یونس  دهد قبل از برداشته شدن عذاب از قوم ها نشان میبررسی

پس از  و مرتکب »ترك اولى« شد؛ اما خداوند    برداشته شده، برنگشتاز قومش  خبر شد عذاب    با اینکه بااست؛  

   صالحین قرار داد. ۀاو را به مقام اجتباء رسانده و در زمراستغفار یونس نبی$ 

   : ید ی واژگان کل 

 ق، ذوالنون، صاحب الحوت ی، عهد عت$ونسیم، یقرآن کر
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 مقدّمه 

  ی ادیز   یپردازد که با اشتراکات و تفاوتها ین میش یامبران و اقوام پیبه سرگذشت پ  یاتین در آیوکتب عهدم  یقرآن کر

  ی د توسط کسانی ق و جدیعهد عت  یف مصون است؛ ولیم از هرگونه تحرینکه قرآن کریدر نقل همراه است. با توجه به ا

اند که   اء را نقل کردهیقصص انب یاف شده است؛ و به گونهیا سهوا تحریامبران را داشته اند، عمدا یپ یرویپ یکه ادعا

در معرفت پروردگار وجود ندارد. لذا   ین آنها و افراد عادیب  یچ تفاوتیستند و هیا آن حضرات از عصمت برخوردار نیگو

ناروا به آن بزرگواران شده است؛    یر به تهمتهااء منجیگاه و عصمت انبیبه جا  یتوجه  یب   یو گاه  یورز غرض  یگاه

ات،  ی، روایکالم وح  یقیتطب  یگذارد. با بررسی ن امر صحه میهر کدام از آنها بر ا  هقص  هبا مطالع  یمنصف  ه که هر خوانند

شده و تهمت   یبررس    $ونسید اشتراک نقل ها، تفاوت ها در مورد حضرت  ییشده که با تأ  یق، سع یر و عهد عتیتفاس

ق است که داستان  یاز کتب عهد عت  یکیونس  یشود. کتاب  زدوده    یامبر الهین پیناروا و شبهات از ساحت مقدس ا  یها

ونس« آورده یغضب  نوا،  یونس به نیونس، رفتن  ی  یونس از امر خدا، دعاین »فرار  یامبر در چهار فصل آن با عناو ین پیا

شده   ی( معرف139  ،؛ صافات98  ،ونسی؛  86  ،؛ انعام163  ،قرآن )نساء  هن در چهار سوری( و همچن4  -1ونس،  یشده )

 است. 

ا شنونده را به فکر  یاست که خواننده و    یدر قرآن، جلوه هنر  $ونسیحضرت    هبه کار رفته در قص  یاز جلوه ها  یکی

ات حرکت ین مقاله جزئین ماجرا داشته باشد. در ایاز ا  یات، استنباط درستیو روا  یریتفسفرو برده تا با استفاده از متون  

ن یش در ایاعجاز و آزما یو تالق   یسالم ماندن در درون ماه  ی، چگونگی، قرعه کشیکشت  یبه سو$ونسیحضرت 

 ان شده است. یدگاه مختار بین احتماالت فراوان دیو از ب یات بررسیو روا یریماجرا با استفاده از متون تفس

  ه در قص   یاند، کتاب »پژوهشاختصاص داده  $ونسی  هبه قص  یکه بخش مشخص  $اء یعالوه بر کتب قصص انب

ل ی»تحل  هل در  مقالیفه سالمت باوین لطیر درآمده است؛  و همچنیتحرهبه رشت  ی« توسط جالل ستار یونس و ماهی

 $ ونسی  هقص  ییات ژرار ژنت«تالش کرده تا ساختار روایبر اساس نظرامبر در قرآن  یونس پیت داستان  یساختار روا

است   $ونسیحاضر رفع اتهام از حضرت    هو رسالت نوشت  یژگیکند. و  یل و بررس یه ژرار ژنت تحلیرا بر اساس نظر

 گر نگارش ها مغفول مانده است.یکه در د

 در قرآن    $ ونسی حضرت    ی ها  یژگ ی و

ن بخش، "تنها  ی ات مختلف آمده که در ایدر قرآن به صورت پراکنده در چند سوره و آ  $ونسیحضرت    یها  یژگیو

ل هر  یذ  مفسّرانو نظرات   یم"، پرداخته شده و آرایکن  یشان به آن برخورد نمیا  هم در قصیکه به طور مستق  یبه موارد

 ده است.یان گردیعنوان به طور مجزا و مبسوط ب

 محسن 

ن نفر از  یهفدم  $ونسی( آورده است که نام  86  -83  ،ات )انعامیغمبران خود را در آینفر از پخداوند متعال نام هجده  

 باشد. یآنها م

عْقُوبَ   ی  م* وَ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَیمٌ عَلِیقَوْمِهِ  نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُإِنَّ رَبَّكَ حَكِ  مَ عَلىَینَاهَا إِبْرَاهِیوَ تِْلكَ حُجَّتُنَا ءَاتَ) 

أَی تِهِ دَاوُدَ وَ سُلَینَا مِن قَبْلُ  وَ مِن ذُرِّینَا  وَ نُوحًا هَدَیكُالًّ هَدَ وَ هَرُونَ  وَ كَذَالِكَ نجْزِى    وسُفَ وَ مُوسىَیوبَ وَ  یمَنَ وَ 

ونُسَ وَ لُوطًا  وَ كُالًّ فَضَّْلنَا یسَعَ وَ  یلَ وَ الْ یإِسْمَاعِنَ* وَ  یمِّنَ الصَّالِحِ  اَس  كلُیوَ إِلْ   سىَی وَ عِ  ىَی حْیا وَ  ینَ* وَ َزكَرِیاْلمُحْسِنِ
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م درجاتى باال  ی م هر كه را بخواهیه قومش دادیم علین است حجت ما كه به ابراهی(. ا86  -84  ،)انعام  (  نیعَلىَ اْلعَلَمِ

ز  ی م، و نوح را نیت كردیه را هدام، همیدیعقوب را به او بخشیم است. و اسحاق و  یم و علیرا پروردگار تو حكیم ز یبرمى

ن  یكوكاران را چنیم، و نیت نمودیوسف و موسى و هارون هدایوب و  یمان و ایم و فرزندانش داوود و سلیش از ابراهیپ

ونس و لوط از  یسع و یل و ین اسماعیكوكارانند و همچنیاس همگى از نیسى و الیى و عیحیا و یم. و زكریدهپاداش مى

 م. یغمبران را بر اهل زمانه برترى داده بودیهمه آن پستگانند و ما یشا

ذرینکه ضمیا ابراه یر »من  به  نوحیگردد   یبرم  $میته«  در ب$ا  عده  یادیز   یگفتگوها  مفسّران ن  ی،   ی ا است. 

باشد. تنها مطلبى كه  م مىیمواهب خدا نسبت به ابراه ه ه درباریرا بحث آیاست؛ ز  $م یر، ابراهیمعتقدند که مرجع ضم

را مشهور در  یات بعد است، ز یونس" و "لوط" در آیر را به نوح باز گردانند، ذكر نام"یضم  مفسّرانسبب شده بعضى از  

؛ 12  ،شیدایم است)سفر پیا خواهرزاده ابراهیم نبوده، و  "لوط" هم برادرزاده  یونس" از فرزندان ابراهیخ آن است كه"یتوار

ر بر حسب یته"، ضمیک بودن لفظ نوح به كلمه "ذری ن اعتقاد است که به خاطر نزدیبر ا  علّامه(.  325  /5  ،یراز یمکارم ش

  $ میه ابراهیاس از ذریفه، مانند لوط و الیه شریاء نامبرده شده در آ یاز انب  ینکه برخیگردد. ضمن ا یظاهر به نوح برم

تِهِ« به نوح  یر در »وَ مِنْ ذُرِّین را دانسته اند که مرجع ضمیح تر این صحیاز مفسر  ی(. برخ 242  /7  ،یی ستند )طباطباین

ه  یداند و معتقد است که از ذر یه داخل مین آیرا در ا  $و لوط    $ونس  ی  یگردد. مال فتح اهلل کاشان یبرم  $

از   $مینکه ابراهیداند چه ا یم $ه نوح یهستند، از ذر $میه ابراهینکه از ذریرا با ا ینبودهاند و مابق $میابراه

ز  ین  $ونسیجه گرفت که صفت "محسن" شامل حضرت  یتوان نت  ی(. پس م426/  3  ،یباشد )کاشان یم$ه نوحیذر

 باشد.  یم

 بر مردم عصر خود   ی برتر

غمبران بر امت خودشان دانسته اند  ین پیا  ی( را برتر86، )انعام(  نی.. وَ كُالًّ فَضَّْلنَا عَلىَ اْلعَلَمِ)    یهن مراد از آیشتر مفسریب

سمرقند 173/  7  ،ی)طبر طوس465/  1  ،ی؛  سورآباد197/  4،ی ؛  ثعالب 682/  1  ، ی ؛  کاشان489/  2  ،ی؛  ؛  428/  3  ،ی؛ 

 $اء  یل و برترى انبیداند و معتقد است که مالك تفض  یم  از مردم    یعالم را جماعت  یمعنا  علّامه(.  226/  1  ،ینخجوان

(. عده 243/  7  ،یی.)طباطبات خاص و بى واسطه الهى استیمندى از هدات فطرى و بهرهیگر مردم، داشتن هدایبر د

 ، ی؛ عامل159،؛ شبر416/  3  ،یبدین مید الدینبوّت دانسته )رش  یژگیرا به خاطر دارا بودن و  ین برتریا  مفسّران از    یا

عبدالعظ  ین ی؛ حس1/430 برخ121/  5  ،ی؛ طنطاو323/  3  ، یم یشاه  ن  یتگر یهدا  یژگیو  ی(؛  اضافه کرده  یرا  آن  بر  ز 

 (.125/ 3،یاء نامبرده را "علم و جهاد" آنها دانسته اند )مدرسیانب یمالک برتر یا ( و عده445/ 9 ،یاری)اب

با توجه به  یبعضى از مفسر انبیه این آیان  اند كه    ی لت دارند )کاشفیبر مالئكه هم فض  $اء  ینگونه استنباط کرده 

ل  یشان معتقد است مالک تفضیباشد؛ ا یم علّامه دگاه ین دین ایاز مخالف یکی(. 330/ 1؛ نووى جاوى،  291 ،یسبزوار 

افت شوند که ی  $ن  یمعصومل مالئکه و ائمه  ی از قب  یگریاست که اگر کسان د  یت فطریه داشتن هداین آیدر ا

م ینمونه حضرت ابراه  یبرا  یلت را خواهند داشت. و یر افراد بشر همان فضیز بر سایباشد، آنها هم ن  یتشان فطریهدا

انب یرا مثال م  $ شان در  یلتى نخواهند داشت. ایت فطرى فضیبر آن حضرت از جهت داشتن هدا  $ اءیزند که 

ت خاص بى واسطه الهى است، و لذا با یه تنها برترى از جهت هداین آیدر اسد: »منظور از برترى  ی نو یر خود میتفس

از جهت دارا بودن مقام اجتباء،   $اءینكه ممكن است انبیاء را بر مالئكه اثبات كرد. گو این انبیتوان برتره نمىین آیا
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مورد    یهن جهات ربطى به آیبرترى از انكه  یم و كتاب و حكم و نبوّت بر مالئكه برترى داشته باشند، الّا ایا صراط مستقی

ر  یاو در قرآن آمده بر سا  هنکه قصیرا از باب ا  $ونس یحضرت    مفسّراناز    ی(. برخ244/  7  ،ییبحث ندارد«)طباطبا

 (. 290 ،یدانند )آل سعد یامده است، برتر میکه قصص آنها در قرآن ن یائیانب

 کتاب، حکم و نبوّت   ی اعطا

نَاهُمُ  ینَ ءَاتَید: »أُوْلَئكَ الَّذِیفرما یغمبران که در باال به آن اشاره شد، خداوند متعال میپپس از نامبردن هجده تن از  

ه به سه  ین آیم. ایشان داده بودی(. آنان كسانى بودند كه كتاب و حكم و نبوّت به ا89 ،اْلكِتَابَ وَ الحُكمَ وَ النُّبُوَّهَ...«)انعام 

ت خاص خداوند دانسته ین سه کرامت را از آثار هدایا  علّامه"کتاب"، "حکم" و"نبوّت" اشاره دارد.    یعنیاء  یاز مهم انبیامت

" اولئك" را داللت    هنکه کلمیشان ضمن ای(. ا251/ 7  ،یی شود)طباطباات وى تمام مىیشناخت خدا و آ  هلیكه به آن وس

ن است كه خداوند به یناهم" ایسد: »گر چه ظاهر" آتی نو یمورد بحث م یهل آیداند؛ ذ یم $اءیبر علو و رفعت مقام انب

ف مجموع است به وصف مجموع، و منافات ندارد  ی ن از باب توصیكن ا یكتاب و حكم و نبوّت داده و ل  $اءیانب  ههم

م، موسى و یبراهاء مانند نوح، ایرا كتاب به برخى از انبین مجموع بعضى از آن اوصاف را نداشته باشد، ز یكه بعضى از ا

ه، راجع به مجموع  ین آیاست که آوردن لفظ "كتاب"  در ا  یهین مطلب بدی(.  ا250  ،داده شده است )همو  $سىیع

كتاب داده شده است  $سىیم و موسى و عیباشد نه فرد فرد آنها، مثال به نوح و ابراه یامبر نامبرده شده میهجده پ

هم بر  برخ  18  هنه  رسالت)گناباد  مفسّراناز    ینفر.  را  "کتاب"  از  عده140  /2  ،یمراد  قانون ی شر  یا (و  و  عت 

ات یدارد كه در آ  یائیه "أُوْلَئكَ" اشاره به عموم انبین آیمعتقدند که در ا  مفسّراناز    ی اری(. بس262/  3  ،یدانند)قرش یم

 ، ی؛ قرش 325/  3  ،مىینى شاه عبدالعظ ی؛ حس54/  13  ،ین رازی؛ فخرالد368/  7  ،یقبل نامبرده شده است)ابوالفتوح راز 

3 /262 .) 

 معنا و مفهوم "حکم" و "نبوّت" پرداخته شده است:  ینجا به بررسیدر ا

 حکم   ه واژ  ی بررس 

"حكم" متذکر شده    یسه احتمال را برا   ی(. برخ248  ،ی)راغب اصفهان حُْكم اصلش منع و بازداشتن براى اصالح است

  ، ی؛ قرائت333/  5  ،ی راز یحكومت و زمامدارى)مکارم ش  -3مقام داورى    -2حكم به معنى عقل و فهم و درك    -1اند:  

ك معنى جامع ی فوق در    یه چ مانعى ندارد كه حكم در آیسد: »هی نو ین رابطه میر »نمونه« در ای(. صاحب تفس305/  3

آنچنان كه"راغب" در كتاب "مفردات"   - را حكم در اصلیشامل شود، استعمال شده باشد، ز گانه فوق را  م سه یمفاه  هكه هم

ن قضاوت  یرد، همچنیگها را مى یرى است، و از آنجا كه عقل جلو اشتباهات و خالفكار ید به معنى منع و جلوگیگومى

ن سه  یك از ایرد، در هر  یگگران را مىیح مانع از ظلم و ستم است، و حكومت عادل جلو حكومت هاى نارواى دیصح

 ی نیع دیمعناى قضاوت که حكم كردن بر طبق شرا  علّامه(.  334-333/  5  ،یراز ی)مکارم ش  شود«معنى استعمال مى

ن مردم  یمراد از حكم را حكومت ب  مفسّراناز    یاری(. بس251/  7  ،ییح داده است)طباطبایان مردم خواهد بود را ترجیم

  ، ل ی؛ دخ790/ 1 ،یج یف الهی؛ شر137/ 2 ،یض کاشانی؛ ف133/ 5ج ،بی ؛ ط513/ 4 ،؛ همو393/ 1 ،ی دانند)طبرس یم

دانند كه مردم را به خداپرستى بخوانند و   یامبران دعوت به حق میفرساى پف توانی وظا  ه"حکم" را از جمل  ی(. برخ 181

منظور از حکم را حكمت   ی(. بعض 15/  6،  یهمدان  ینیند)حسیف اجتماعى را به مردم  اعالم نمایاحكام فردى و وظا

ز آن را شناختن و دانستن احكام قضاوت و آنچه ین  ی(. برخ 140/  2  ،یداند)گناباد یت م ینجا همان وال یدانسته و در ا
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لفظ     یرا برا  یمختلف  یمعان  علّامه(.  32/  5  ،ینی خم  ی؛ نجف221/  3  ،هیدانند)مغن یكه خدا حالل و حرام كرده باشد، م 

  ، ییند)طباطبایگز یان مردم خواهد بود را برمیم  ین یع دیشمارد و معناى قضاوت که حكم كردن بر طبق شرا  یحكم برم

7 /251 .) 

 نبوّت 

  ، ن«)ابن شهرآشوب مازندرانى ین الماء و الطیا و آدم بیآمده است که حضرت فرمودند: »كنت نب#امبریاز پ یثیدر حد 

(، نبوّت را  89  ،نَاهُمُ اْلكِتَابَ وَ الحُكمَ وَ النُّبُوَّهَ...«)انعامینَ ءَاتَیفه »أُوْلَئكَ الَّذِیشر  یهل آیذ  مفسّراناز    ی(. لذا برخ214/  1

/ 5،  بی را هر رسولى نبى هست ولى ممكن است نبى باشد و مأمور به دعوت نباشد )طیاند، ز  اعمّ از رسالت دانسته

(.  181،لیالرساله«)دخ  ید: »وَ النُّبُوَّهَ أیگو ین خصوص میز« در ایر الكتاب العزیتفس  یز ف یر »الوجیصاحب تفس(. اما  133

ر خود  یدر تفس  ی همدان   ینیدانند؛ حس یمات الهى می بى و استفاده روانى از تعلیمعناى درك خبرهاى غ نبوّت را به  یبعض

امبران است با دستگاه ربوبى  یعنى ارتباط روح قدسى پیم وجودى و موهبت روانى است؛ یقت نبوّت تعلیسد: »حقینو یم

 (. 15/ 6 ،ی همدان ینیآموزند«)حس یق را از ساحت پروردگار میكه حقا

 

 

 

 ی ت اله ی مشمول هدا 

از سوره    یاتیبه آنها در آ  یکرامات  ین إعطایشان و همچنیا  یها   یژگیاز و  یاء و برخیپس از نامبردن هجده تن از انب

نان كسانى هستند كه ی: ایعن ی(.  90  ،)انعام(  نَ هَدَى اهلل...یأُوْلَئكَ الَّذِ)  د:  یفرما یات مین آیا  هانعام، خداوند متعال در ادام

 رد:یگیقرار م  ی ه از آن صحبت کرده است مورد بررسین آیکه خداوند در ا  یتین وصف هدایتشان كرده است.با ایخدا هدا

شان  یشان پرداخته و طورى ایف اینجا براى بار دوم به تعریسد: »در ا ی نو یه مورد بحث میرآیزان« در تفسیصاحب »الم

ن بار آورده. یت الهى است كه مردانى چنین هدای را ایف كرده، ز یت الهى را تعریقت هدایكند كه در حقف مىیرا تعر

صال به مطلوب است تخلف  یرساند، و از اثرش كه همان اآدمى را به هدف مى  ى خداى تعالىی ت و راهنمای آرى، هدا

اللَّهَ ال  یپذنمى در    یجیف الهی(. شر260/  7  ،یی( )طباطبا37  ،ضِلُّ")نحل یمَنْ    یهْدِیرد، هم چنان كه فرموده: "فَإِنَّ 

م یت نموده است. مثال ابراهیهدا   یکماالت نفسانکند كه خداوند آنها را به اقسام   یم  یاء را كسانى معرفیر خود انبیتفس

ن ین اعتقاد هستند که خداوند ایبر ا  مفسّراناز    یا  (. عده791/   1  ،یج یف الهیوب را به صبرش)شریرا به سخاوت و أ

نجا به یکه الزم است در ا  یا ( نکته181  ،لی؛ دخ513  /4  ،ی ؛ طبرس285/  2  ،ت نموده است)شبریاء را به صبر هدایانب

 ،)انعام(  فَبِهُدَئهُمُ اْقتَدِهْ )  د:  یفرما یم#غمبریفه خطاب به پیشر  یه ن آیا  ه ن است که خداوند در ادامیآن پرداخته شود ا

: بسنتهم یعنیسد: »فَبِهُداهُمُ ی نو ین باره میر »بحرالعلوم« در ایت آنان اقتداء كن. صاحب تفسی: پس به هدایعن ی(. 90

د و الصبر«  یقهم من التوحین« آمده است: »فَبِهُداهُمُ طریر الجاللین در»تفسی(. همچن466/ 1 ،یدهم«)سمرقندیو توح

در   $ونسیصبر در نظر گرفت. چرا که حضرت  ییتوان به تنها یت را نمین هدای (. منظور از ا141 ،وطىی)محلى، س

امبر  یان قومشان رفت. لذا خداوند متعال به پیاوردن آنها، صبر نکرد و از میمان نیو ا   یبرابر قوم خود پس از نافرمان

اْلحُوت«)قلمیفرما یم  #اکرم تَكُنْ كَصاحِبِ  رَبِّكَ وَ ال  لِحُْكمِ  ای(. پس با48  ،د: »فَاْصبِرْ  از  ت که  یهدان  ید منظور 
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ر یشود و هم صبر و استقامت، و هم سار اصول اعتقادى را شامل  ید و سایرد هم توحیقرار گ  #امبر اکرمیسرمشق پ

در مقابل     $عقوبی( به عنوان مثال حضرت اسحاق و  336/  5  ،یراز یت.) نک: مکارم شیم و تربیاصول اخالق و تعل

حضرت   ی توان برا یرا که م  ی قبال بال صابر بود. صفت برجسته اوب در  یا حضرت ایبالء و محن صاحب صبر بودند و  

 عنوان کرد، "مسَبّح" و داراى تضرع و زارى بودن آن حضرت است.  $ونسی

 در کتاب مقدس   $ونسی حضرت    ی ها  یژگ ی و

زبولون  قت( و متوطن شهر جت حافر که در  یونس پسر حقیقت،  یحق  یبه معنا  ی)اُمِتا  یق، پسر امتّایونس در عهد عتی

، 1:  3  ،؛ همان2،  1:  1ونس،  یشده است )  یوح   ی( و مانند قرآن، به و25:  14  ،شده )دوم پادشاهان  یواقع است، معرف 

قبل از   825حضرت در سال   (. آن4:  16،  یل متی ؛ انج39:  12  ،یل متیاد شده است )انجی"  یشان به عنوان " نبی(. از ا2

: 14  ،ده است )دوم پادشاهانیل به رسالت رسیش از او در منطقه اسرائیا پیهُوآش"  یرُبعام بن  ی"  یح در زمان پادشاهیمس

ست  یش از صدوبی( که ب2:  3؛ همان،  2:  1ونس،  ینوا" شد )ی(.   او مأمور به رفتن به شهر "ن977  -976  ،؛ هاکس25  -23

ات شده، در یان جزئیا، خانواده و بیخ، جغرافیتارد بر  یشتر تأکیق بی(. در عهد عت11:  4،  ت داشت )همانی هزار نفر جمع

 م. یباش یم $ونسیحضرت  یو اخالق یفرد یها  یژگیکه در قرآن شاهد و یحال 

 ق یونس در عهد عت ی از داستان    ی خالصه ا

ونس،  ی  یونس از امر خدا، دعایق که در چهار فصل »فرار  یدر عهد عت  $ونسیاز داستان    یا نجا به خالصهیدر ا

 ونس« آمده اشاره شده است:ینوا، غضب یونس به نیرفتن 

دستور داده    یونس اشاره شده که به وین فصل ابتدا به نزول کالم خداوند به  یونس از امر خدا: در ایفصل اول؛فرار  

  ی م یراه تالطم عظشود. در   یم  یا  یش فرار کرده و سوار بر کشتیونس از حضور خداوند به ترشینوا برود و  یشود به ن یم

 د.  یآ ید میا پدیدر در

شان اظهار داشته که من را به یونس، خود ایا و درآمدن قرعه به نام  یک نفر به دری انداختن    یبرا  یپس از قرعه کش

ا انداخته  یونس را برداشته، در دریم به سبب من بر شما وارد آمده است. پس ین تالطم عظیدانم ایرا مید، ز ینداز یا بیدر

 .(Cohn Sperling, p.388)(.17 -1: 1ونس، یبلعد ) یاو را م یبزرگ یا از تالطمش آرام شده و سپس ماهیو در

کند و   یشروع به دعا م  یدر شکم ماه  یبزرگ، و  یونس توسط ماهیده شدن  یونس : پس از بلعی  یفصل دوم؛دعا

 ( )همان(. 10 -1: 2ونس، یکند ) یق یونس را بر خشکیکند که  یامر م یسپس خداوند به ماه

شان  ینوا برود. ایونس شده که به نیبر    یوح  هن فصل اشاره به نازل شدن دوبارینوا: در ایونس به نیفصل سوم؛ رفتن  

مان آورده و  یوا سرنگون خواهد شد. مردم به خدا انینوا ، به مردم اعالم داشته که بعد از چهل روز نیمت به نیپس از عز 

که گفته بود به    یید که از راه زشت خود بازگشت کردند، از بال یشان را دیروزه گرفتند. بعد از آن چون خدا اعمال ا

 (. Gaines, p.25) (10 -1: 3ونس، یاورد. )یمان شد و آن را به عمل نیشان برساند پشیا

رون شهر  یمان گشته به شدت ناراحت شده و به بینکه خداوند از نزول بال پشیونس از ایونس:  یفصل چهارم؛ غضب  

اند یرو  یرا م  ییکدو  بوتۀنجا خدا  یند بر شهر چه واقع خواهد شد. در ایشود تا بب ینشسته و منتظر م  یبانیر سایرفته و ز 

ونس از  یخشکاند.    یآن روز کدو را م  یشادمان شده، اما خدا فردات  ینهایونس از کدو بیه افکند.  یسا  یتا بر سر و
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  ی رد و گفت: »مردن از زنده ماندن برایخود مسألت کرد که بم  یتاب شده و براید به شدت بیتاب  یکه بر سرش م  یآفتاب

ست ؟« او گفت: »صواب ایا صواب است که به جهت کدو غضبناک شویونس جواب داد: »آیاست«. خدا به    من بهتر 

 که تا به مرگ غضبناک شوم.«

شب به وجود آمد کیکه در    یو آن را نمّو نداد  ید یآن زحمت نکش  یکدو بسوخت که برا  یخداوند گفت: »دل تو برا

باشند یست هزار کس میشتر از صدوبینوا شهر بزرگ نسوزد که در آن بیا دل من به جهت نیع شد؛ و آیشب ضاکیو در  

 (.Cohn Sperling, p. 388 )(.11 -1: 4ونس، یار؟«)یم بسیز بهایص نتوانند داد و نی تشخان راست و چپ یکه در م

 در قرآن $ ونسی حضرت    ه قص 

ان قوم خود«، »ابتالء  یاز م  $ونسین: »فرار حضرت  یدر سه بخش مجزا تحت عناو  $ونسی  هن بخش قصیدر ا

ل یان شده که ضمن تحلیان قوم خود« بیو بازگشت م  $ونسیاعجازگونه« و »نجات حضرت    یطیدر مح  $ونسی

 ز پرداخته شده است: یق نیآن با عهد عت ه سیدر هر بخش به مقا مفسّران یو نقد آرا

 ان قوم خود  ی از م   $ ونسی فرار حضرت  

، ی؛ طبر 129/  2،  ی)طبرسن موصل مبعوث شد  ینوا از سرزمیسوى مردم شهر ن از طرف خداوند به  $ونسیحضرت  

 یسالگ   30در سن    یشود: و یکند که ماحصل آن اشاره م یان میرا ب  $ونسی   هقص  یطوالن   یتی(. روا118/  11

شان از خدا درخواست عذاب یآوردند. ا یمان میسال دعوت قوم خود، تنها دو نفر به او ا  33گردد و پس از   یمبعوث م

  ی ورزد و سرانجام خداوند دعاین کار اصرار میدارد، بر ا ین کار برحذر میاو را از انکه خدا  یکند و با ا  یقومش م  یبرا

آنها را ترک کرده    $ونسی دهد که قومش را از زمان نزول عذاب باخبر کند. حضرت   یکند و دستور م یاو را اجابت م

که آن مردم آثار و عالئم عذاب را مشاهده کردند، به درگاه خدا ضجه و ناله کرده و از گناهان خود توبه کرد.    یو هنگام

ح و سالم  ین داشت عذاب به آنها نازل شده، به کنار شهر آمد و با کمال تعجب آن جماعت را صحیقیکه    $ونسی

شود و به طرف  یکند که وارد شهر نم  یاد میده، قسم  رون آمین آنها دروغگو بینکه در بیمشاهده کرد. سپس به خاطر ا

ت را نقل ین روای ر خود ایدر تفاس  مفسّران  ی(. برخ137  -129/  2  ،یاشیا روانه شده تا مردم او را مشاهده نكنند )عیدر

 - 321/  2  ،یزیحو  ی؛ عروس 106  -100/  6  ،یمشهد  ی؛ قم64  -59/  3،  ی؛ بحران240  -237/  3، یاند )بروجرد کرده

ن  ین بر ایاز مفسر  ی(. برخ318  -317/  1،  ی ز آمده است )قمی« نیر »قمیتفاوت در تفس  یت با اندکین روای(. ا327

در    یتهران  ید نقل شود. صادقی، نبا$ونسیق نکردن ساحت عصمت حضرت  یت به خاطر تصدین روایده اند که ایعق

د  ین موارد تأکیاست که به ساحت رسالت بسته اند و ا  ییه دروغ هایت شبین روای»و چه قدر اسد:  ینو ین رابطه میا

ن نظرند که: »با اغماض از سند یبر ا ی(. و برخ162/ 14، یتهران یات است!« )صادقیلیث از اسرائین حدیکند که ا یم

ها   یینگونه راهنمایاز ا  یست، دو عنصر محوریکه اثبات آنها سهل ن  یث بر امورینگونه احادیو صرف نظر از اشتمال ا

امبران و در صورت ضرورت، هجر یلزوم صبر و استقامت پ  یگریو د   یکران الهیرحمت ب  هسع  یکیشود:   یاستفاده م

 یجوادگردد« ) یث اخذ مینگونه احادیا  ه، نکات مثبت و آموزندی ل؛ نه قهر و ترک و درخواست عذاب...به هر رویجم

 (. 353 -352/ 37 ،یآمل

 رسد: ید  چند احتمال به نظر میدر باال ذکر گرد یاشیکه از ع یت یهمچون روا یاتیه با رواهدر مواج

 رد.یرش قرار گیا کثرت استعمال آن، مورد پذی. از باب اعتماد به قول ثقه و 1
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 رفته نشود. یگر پذیات دیدر روا یا نه ی. حمل بر خبر واحد شود و به خاطر نبود قر2

 رفته نشود. یپذ یو قم  یاشیت عی. به خاطر تناقض در متن روا3

منافات   $اءیرا که با عصمت انب  ینصورت مطالبیده گرفته شود. در ایمطالب ناد  ی. تنها نکات مثبت آن اخذ و مابق 4

عنوان تصح به  تحریداشته  و  یف،  توضیف  نگارندیا  تفس  هحات  عنوان  به  متنیآن،  در  یحد  یر  اث  ن  ینظر گرفت که 

 دگاه است.ین دیمعقولتر

(. و  87  ،اءی)انب( هِ...یوَ ذَا النُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّْقدِرَ عَلَ)  کند:   یم  ینگونه معرفیرا ا  $ونسیقرآن حضرت  

م.منظور از »نون« ماهى بزرگ است یریگاد كن آن دم كه خشمناك برفت و گمان كرد بر او سخت نمىیذو النون را  

ده شده است ین اسم نامیبه جهت گرفتار شدن در شكم ماهى به ا  $ونس  یرا حضرت  ی(، ز 270/ 13،  ی)ابوالفتوح راز 

ا بر خدا خشم گرفته و پنداشته كه  یاز خدا قهر كرده،    $ونس  یتصوّر کند که حضرت    ی(. اگر کس96/  7  ،ی )طبرس

را با مقام و شأن  یمردود است، ز   ین نظریزد، چنیتواند با دور شدن از چنگ وى بگرابد و او مىینمىخداوند بر او دست  

 عصمت و نبوّت در تعارض است.  

نى لگفت: »رب ال تك یكه در حالى كه دست به آسمان برداشته بود م  $دم از امام صادقید: شنیعفور گویابن أبى  

خودم وامگذار نه كمتر از    زدنى به  عنى پروردگارا مرا چشم بهمیذلك و ال اكثر« )ن ابدا ال اقل من  یالى نفسى طرفه ع

خت، سپس رو بهمن كرد و فرمود: اى پسر  یرش از اطراف محاسنش مىیهان را گفت و اشكید: ایشتر( گویآن و نه ب

عنى ترك اولى را(  ین گناه را )ونس بن متى را خداوند كمتر از چشم به هم زدنى به خودش واگذارد و آیعفور همانا  یأبى  

ن حال  ید؟ فرمود: نه ولى مردن با ایا آن كار او را به حد كفر رسانیكو كند آیانجام داد، عرض كردم: خداوند كار شما را ن

 (. 581/ 2 ،ینی)کل  هالكت است

(، لذا خداوند خطاب 96/  7  ،یاند )طبرس ان قوم خود را، بدون اذن خدا دانستهیاز م  $ونسیجدا شدن    مفسّران  یبعض

پ اکرم  یبه  اْلحُوتِ...)  فرموده:    #امبر  كَصاحِبِ  تَكُنْ  ال  وَ  رَبِّكَ  لِحُْكمِ  برابر حكم 48  ،)قلم  (  فَاْصبِرْ  در  تو  (. پس 

،  #محمد   ین باشد که ا ید منظور خداوند متعال ایماهى مباش. شا  هونس صاحب قصیپروردگارت صبر كن و چون  

 ن لحظه صبر و تحمل داشته باش. یفشارها تا آخردر مقابل 

بابو ابوالصلت هروى روایابن  از  از   یکیت  ی را آورده است که در آن روا  یتی ه  از مسائلى كه "على بن محمد الجهم" 

غمبر به  یونس پیغمبران، یشود با مقام عصمت پ ین بود که چه طور م یدر مجلس مأمون سؤال نمود ا $حضرت رضا

  ه قین حاصل كرده بود كه خداوند او را در مضیقیونس  یفرمودند: »  $خداى خود گمان باطل داشته باشد. حضرت رضا  

هِ  یوَ أَمَّا إِذا مَا ابْتَالهُ فَقَدَرَ عَلَ)  د:  یفرما یگرداند، همانطور كه خداوند م  یشت را بر او تنگ نمیاندازد و مع  یروزى نم

ن  ی قیم. و اگر  ی شت و روزى را تنگ كنیم بر او معیش قرار دهیم او را مورد آزمایعنى: هر وقت بخواهی(.  16  ،)فجر  (  رِْزقَهُ

قن" و  ی"است یت "ظنّ" به معناین روای(.در ا193/ 1  ،هیداشت كه خداوند بر او قدرت و سلطنت ندارد كافر بود« )ابن بابو

ادى قوم خود را به خدا  یانجام رسالتش مدّت ز   یبرا   $نس  ویق" آمده است. حضرت  ی" لن نض  ی"لن نقدر" به معنا

ن  یقید. آن حضرت چون  یعذابى كه به آنها هشدار داده بود؛ فرا رس  یرفتند، تا آنكه نشانه هایدعوت كرد، ولى آنها نپذ

خشم و ن  ید همیرون رفت. شایان قوم خود، بدون إذن خداوند غضبناک بیرد از میگ یدانست خدا بر او سخت نم  یم

 مان آوردنشان شده باشد. یدن آن ها و ایترس یبرا ینه ایبا اهل کفر، زم ی دشمن  یاو در راه خدا برا یناراحت
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رسد که به یم  رقابل اصالح، فرایکه براى نابودى افراد غ  ىینها  یاست مجازات الهى بر دو گونه است: مجازات  یگفتن

ها رفع شود باز به همان  ست؛ چراکه اگر عذاب از آن یموقع سودمند نى در آن یچ دعای ند؛ هیگویصال" میآن "عذاب است

نکه مجازات اثر گذاشت یمحض اتى داشته و به یترب  هباشد که جنب یهى" می"مجازات تنب  یگردند. مورد بعدی گناهان برم

نجا روشن یاز نوع دوم بوده و از ا  $ــونـسیرود. عذاب قوم حـضرت   یان میدار و متوجه شدند، عذاب از میو مردم ب

 (.489/  13  ،یراز یت است )مکارم شیدارسازى و تربی هاى آفات و بالها و حوادث ناگوار همان بكى از فلسفه یشود كه  مى

با قرآن    یادیز   یونس از امر خدا" نام دارد که تفاوتهای ق آمده "فرار  یکه در عهد عت  $ونسیحضرت    هاز قص  یبخش

 در آن صورت گرفته است.  یاساس یفاتیدهد که تحر یداشته و نشان م

 (. 2: 1 ،ونسینوا" است )یق آن محل "نیست. اما در  عهد عتیالف( نام محل رسالت حضرت در قرآن ن

نکه  یپس از ا  $ ونسیر مختلف، حضرت  یتفاس  ین بررس یو همچن  $ات ائمه اطهاریات قرآن، روایب( بر اساس آ

ت یها قابل هداشان گمان کرد آنیرا ایخت؛ ز یتش گریاوردند از محل مأموریمان نی آنها اسالها مردم را دعوت کرده و  

ایقیستند و  ین بر  اما  یگ یشان سخت نمین داشتند که خداوند به خاطر فرار کردن  از لحظیونس در عهد عتیرد.   ه ق 

م و مهربان  یخدا را کر  ین است که وی(. علت فرار هم ا3:  1  ،ونسیکند ) یکرده و فرار م  یچینخست از فرمان خدا سرپ

 (. 2: 4 ،ونسیکند ) یر غضب میدانست که د یداند؛ و م یم

 (. 10و 3: 1 ،ونسیونس از محضر خداوند صحبت کرده است )یق دو بار از فرار یج( عهد عت

ناروا به آن جناب  ین کار تهمتی مختلف، ار یتفاس ین بررسیحضرت در قرآن، و همچن ها وصفات آن یژگیبا توجه به و

 ست.یباشد و با مقام عصمت سازگار ن یم

 اعجازگونه    ی ط ی در مح   $ ونسی . ابتالء  2  - 4

  خت: یت سوار شدن او را نداشت، گریپر از بار و مسافر که ظرف یکشت یان قوم خود به سویدر قرآن آمده است: او از م

امبران بود. به  یونس هم از پی(. و همانا  140  -139،  )صافات (  ن* إِْذ أَبَقَ إِلىَ اْلفُْلكِ اْلمَْشحُونِیاْلمُرْسَلِونُسَ لَمِنَ  یوَ إِنَّ  )

رود و"عبد آبِقٌ"  ختن و فرار كردن بكار مىیخت. "أَبَقَ العبد" در زمان گریك كشتى پر بگریادش آور زمانى كه به طرف  ی

/ 13،  باشد )ابن منظور یپر و مملو م  ی( و »مشحون«  از ماده "شحن" به معنا59  ،یز پا است )راغب اصفهانیگر  هبند

حضرت نسبت داده است؟ مراد از فرار   ن است که چرا قرآن فرار را به آنیرسد ا یکه به نظر م  یمبهم   ه(. نکت234

ن عمل  یشان هر چند در ا یرون آمد و از آنان اعراض كرد. این قوم خود بی ن است كه او از بیكردن او به طرف كشتى ا

ك ین عمل شباهتى تام به فرار  یكن این كارى نهى نكرده بود، و لیخود خدا را نافرمانى نكرد، و قبال هم خدا او را از چن 

(.  163/  17  ،یین عمل بگرفت )طباطبایفر این جهت خداى تعالى او را به كیخدمتگزار از خدمت مولى داشت، و به هم

 ی ل حجم باالی به دل  یشود و پس از سوار شدن بر کشت  یکه آن حضرت موفق شد سوار کشت   دیآ یه برمیاز مفهوم آ

(. پس قرعه انداختند 141  ،ن« )صافاتیصورت گرفت. »فَسَاهَمَ فَكاَنَ مِنَ اْلمُدْحَضِ  ین قرعه کش ین مسافریبار و مسافر ب

 ن شد.یو او از مغلوب

ر  یز آنچه را كه براى تیشود و نزى كه پرتاب مى یر( چی)ت  ی»سهم« گرفته شده و "السَّهْم" به معنا  ی ساهم از ماده  

ز ی(. "دحض" ن431  ،یقرعه زدند )راغب اصفهان  یعن یرو"اسْتَهَمُوا"  نیشود و مانند آنها است از اهاى شرطى زده مىپرتاب

نگونه گفته اند كه نهنگى بر  یا  یبرخ  یل قرعه کشیدل  هار(. درب205/   4  ،یحیباشد )طر یمغلوب و مقهور م  یبه معنا
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ر شدند از كسانى  ید كرد، ناگزین بود خطر غرق همگى را تهدیسر راه كشتى درآمد و كشتى را متالطم كرد و چون سنگ

ندازند، تا نهنگ او را ببلعد، و از سر راه كشتى به كنارى رود. قرعه انداختند به یكه در كشتى بودند شخصى را در آب ب

(. البته  163/  17  ، یید )طباطبایاصابت كرد به ناچار او را به دهان نهنگ سپردند و نهنگ آن جناب را ببلع  $ونسینام  

( با توجه  158  -157/  11  ،مىیدالعظنى شاه عبیرسد )حس یبه نظر  نم  یز وجود دارد که ذکر آن ضرورین  ی گریاقوال د

 ، یدرآمد )طبرس   $ونسیگفته اند سه بار و در هر سه، قرعه بنام    یشد و برخ   یا چند مرتبه قرعه کشین" گویبه "مُدْحَضِ

8 /716 .) 

(. پس ماهى او را 142  ،)صافات  (  مٌ یفَاْلتَقَمَهُ اْلحُوتُ وَ هُوَ مُلِ)  د:  یاو را بلع  یبزرگ  یا افکنده شد و ماهیبه در  $ونسی

گفته    یمُصاحب و همراه ماه  یعنیاست که به آن حضرت »ذوالنون«    یلین دلید، در حالى كه مالمت زده بود. ایبلع

ح »وَ  یدر توض  ی(. بعض163/ 17 ،ییونس داراى مالمت شد )طباطباین باشد كه یم" ایشود. ممكن است معناى "مل یم

نكه بدون امر خداوند از ین كه سزاوار عذاب باشد به خاطر ایمعتقدند: »او مستحق و سزاوار سرزنش بود نه امٌ«  یهُوَ مُلِ

ونس به خاطر ترك مندوب و مستحبّ بوده و انسان  یان، مالمت حضرت  یعیان قومش خارج شده بود. در نزد ما شیم

 (. 716/ 8، یبرسرد« )طیگگاهى براى ترك كار مستحبّ و مندوب مورد مالمت قرار مى

  ی ست روز و حتیر اختالف است و سه روز، هفت روز، بین اهل تفسیدر شكم ماهى ب  $ونسیدر مورد مدت درنگ  

وم، یکنند: »و الخامس: بعض   یرا هم ذکر م  ینقل پنجم   ی(. برخ 170/  8  ،ینبشابور  یچهل روز را نوشته اند )ثعلب

 $ونسینقل شده که مدت ماندن    $(.از امام باقر553/  3،  ی جوز التقمه ضحى، و نبذه قبل غروب الشمس« )ابن  

ساعت ذكر شده است )همو، همان(.   نُه  $ر مؤمنان علىیثى از امی( و در حد319/  1،  یسه روز بوده )قم  یدر شکم ماه

 (. 164/ 19، ی راز ین اقوال وجود ندارد )مکارم شیك از ایچ ی مدرك مسلمى بر ه یدر نگاه بعض

امبر  ینکه خداوند خطاب به پیقابل توجه ا  ه ست. اما نکتین  ید و آن حضرت سالم ماند شکیونس را بلعی  یماهنکه  یدر ا

و مترجمان "مکظوم"    مفسّران(. اکثر  48  ،وَ هُوَ مَْكظُومٌ« )قلم  د: »... وَ لَا تَكُن كَصَاحِبِ الحُوتِ إِْذ نَادَىیفرما یم  #اکرم

 یعنیاند.  ا ترجمه کردهیر یکه خشم خود را فروخورده تفس یاکس یمغموم و ماالمال از غم، اندوه و خشم و  یرا به معنا

باشد، كه در هنگام مناجات با خدا ماالمال   $ونسینكه مانند  یكند از ارا نهى مى  #امبر اکرمیه پین آیخداوند در ا

 است.ا خشم بوده یاز غم و 

عبارت »و هو مکظوم«   ی(، و برخ 255/  5ج  ،یتهران  یاند )ثقف زده در حبس مانده" معنا کردهمکظوم را به "غم  یبعض

 (. 566 ر،انپویار در حالى كه محبوس بود" ترجمه کرده اند )کاویرا "با اندوه فراوان و آه و ناله بس

ظ" خوددارى  ی: راه نفسش گرفت، و "كَْظمُ الغیعنی. "اخذ بكظمه"  ندیگو یا محل خروج نَفَس را میگلو    ی"اْلكَْظمُ" به معنا

ا یمانند غم    یز ینگه داشتن چ  ی(. "کَظم" به معنا712  ،یند )راغب اصفهانیا نگه داشتن آن در دل را گویاز اظهار خشم  

که در درون   یکس یعن یباشد و »و هو المكظوم«  یخشم در درون است تا آشکار نشود. "مکظوم" اسم مفعول "کظم" م

حضرت را در درون خود حبس کرد و مانع از آشکار شدن و    یماه  یعنینگه داشته شده و حبس شده تا آشکار نشود.  

در    $ونسین مطلب را استنباط کرد که حضرت  یتوان ا ین می(.بنابرا70-68/   10  ،ید )مصطفویشان گردیخروج ا

ده است؛ و با توجه یشان گردیمانع از آشکار شدن و خروج ا  یا نهنگ نگه داشته شده و ماهی  یمحل خروج نفس ماه
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رون هم بهره برده و زنده  یب یتوانسته از هوا ی، حضرت میر سوراخ تنفسیبودن نهنگ و قرار گرفتن او در ز  یبه هواز 

 بماند. 

ت آنها مالمت زده بود خداوند یور نبودن در هداان قوم خود و صبیختن از میگر  یکه برا  یدر حال   یحضرت در درون ماه

  در (. پس  87،  اءینَ« )أنبیكُنتُ مِنَ الظَّلِمِ  فىِ الظُّلُمَتِ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنىّ  ن جمالت خواند: »...فَنَادَىیرا با ا

من از ستمگران بودم. . خداوند در قرآن دعاى ده  م كه  یح تو گویست، تسبیى جز تو نیظلمات ندا داد كه پروردگارا! خدا

از امام    یتی(. در روا243  ،یباشد )روحان یم   یدرون ماه  $ونسی  ی از آنها، دعا  یک یاجابت داده است كه    هنفر را وعد

مراد از    $ت امام باقری(. طبق روا393  -392/  4  ،یه قمین ذکر اشاره شده است )ابن بابویت ایبه اهم  $صادق  

 (. 319/ 1 ،یباشد )قم  یا و ظلمت شكم ماهى میلُمات"، ظلمت شب، ظلمت در"الظُّ

نجا  یکه در ا  یکند. حال سؤال  یت نمیا قوم ستمکار را هداین مطلب آمده است که خداوند مردم ی م بارها ایدر قرآن کر

اند، چگونه با توجه به   خود را ستمکار دانسته  یدرون ماه$ونسینکه حضرت  ین است که با وجود اید ایآ یش میپ

د توجه داشت که اقرار به ی؟ باستا شده  یت الهی(، آن حضرت مشمول هدا90،  نَ هَدَى اللّه...« )انعامی»أُوْلَئكَ الَّذِ  یهآ

هفتاد بار  در هر روز  #ت آمده است که رسول خدایك كمال و از آداب دعاست. در روایشگاه خداوند، خود  یگناه در پ

د: »انّما انا بشر  یبگو  یکی(. اگر  505/  2،  ینیكرد )کلجست و به درگاه خدا هفتاد بار توبه مىاز خداوند متعال آمرزش مى

ست که او مخطى و مذنب است، مراد كسر نفس خود باشد )ابوالفتوح ی ن نیذنب«، معنى جمله او ایو    یخطیو البشر  

عه ین مرتبه رفیکه از ا  یاد خدا بوده و هنگامیع اوقات عمرشان را مستغرق  ی جم  $هدى  هائمّاء و  ی(. انب275/  13،  یراز 

اند، و خطاى  شمردهش خود گناه بزرگى مىیشدند، آن را پ یگر مثل خوردن غذائى میاند و مشغول به كار دآمدهفرود مى

ن مطلب همان قول مشهور است که:  یتند. و اخواسدانسته، و استغفار کرده و آمرزش آن را از خداى خود مى مى مىیعظ

ى خلق یشوایشود، و مقام پامبرى مرتكب گناه نمىیچ پی(. ه194  -190  ،ی« )بسطامنیئات المقرّبی»حسنات االبرار س

ان نسبى" و "ترك اولى" است. یمورد بحث به معنى "عص  یهن ظلم در آیبه شخص گناهكار، واگذار نخواهد شد. بنابرا

سته او نباشد. یتش شایر حرامى از شخص بزرگى سرزند، كه با توجه به مقام و موقعینسبى آن است كه عمل غگناه  

ن موضوع  یشود، و ال عقلى و نقلى ثابت شده، حمل بر "گناه نسبى" مىیاء كه با دلیعصمت انب  ه"ظلم" با توجه به مسأل

(. 125 -121/ 6  ،یراز یست )مکارم شیاز ظاهر لفظ ن اد دوریاء ز یر انبیو سا $ونسیبا توجه به عظمت مقام حضرت 

ت نداشته است. "ترك اولى"  یمورد بحث فى نفسه ظلم نبوده، و خود آن حضرت هم قصد ظلم و معص  یه"ظلم" در آ  یآر

در آن    $ونسیماندند. لذا حضرت    یان آنها میباشد که بهتر بود حضرت قوم خود را ترک نکرده و م ین میهم ا

ژه و صفت "مسبِّح" بودن آنجناب باعث یو  ین دعاین عمل خود توبه کرده و خود را ستمکار دانسته و همیظلمات از ا

ح  ی(. اگر او از تسب144  -143  ،بْعَثُون« )صافاتیوْمِ  ی  ن* لَلَبِثَ فىِ بَْطنِهِ إِلىَینجات او شد: فَلَوْ لَا أَنَّهُ كاَنَ مِنَ اْلمُسَبِّحِ

 ماند. امت در شكم نهنگ باقى مىینه تا روز قینبود هر آ شگران خدا یان و ستایگو

  ، یین عمل صفت وى شده باشد )طباطباید به طورى كه ایگوح مىیند كه مكرر و به طور دائم تسبیمسبّح كسى را گو

گفته اند "قبل از رفتن در شكم ماهى    یباشد. بعض یسه قول مطرح م  $ونسیح حضرت  ی(. در مورد تسب163/  17

ن یدالدی؛ رش170/  8  ،یشابورین  ی؛ ثعلب28-27/  4،  ی؛ بغداد47/  4،  ی؛ بغو138/  12  ، یگفته است" )آلوسح مىیارتسبیبس

؛  22/ 8 ،یگفته" )کاشانح مىیار تسبیگر گفته اند "در شكم ماهى، بسید ی(. بعض 2112/ 3 ،؛ سور آبادى306/ 8 ،یبدیم
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ن كار مداومت داشته، هم قبل ینکه" اصواًل او بر ای(، و قول سوم هم ا197/  2،  ؛ ابن جزى غرناطى454  ،ی وطی، سیمحل

؛ 357/  26،  ین رازی؛ فخرالد178/  9،  ی ؛ قرش376/  16  ،ی نیخم  یاز فرو رفتن در شكم ماهى و هم بعد از آن" )نجف

 (. 139/ 23 ،یل یزح

ح یگر تسبید  ی( و در جا 164  -163/  17،  ییمعقول تر و بهتر دانسته )طباطبان اقوال، قول وسط را  ین ایاز ب  علّامه

(.  19/388  ،داند )همان یر مقدراتش مییقبل از افتادن در شكم ماهى و بعد از آن را باعث تغ  $ونس  یحضرت    یدائم

توان  یآورده است، لذا مر خود  ین معنا را در تفسیهم هم  علّامه رساند و  ح را مىین" مداومت در تسبیچون كلمه"مسبح

، تنها قبل   $ونس ینکه حضرت یدگاه، قول سوم است. این دیرا موافق با همان قول سوم دانست. معقول تر ینظر و

ن کار مداوت داشته، یکه به ا  یامبریرا پید است. ز یگفته اند بع  یح میار تسبیبس  یگرفتارشدن در شکم ماه  یاز ماجرا

ار یبس  یرا هم که گفته شده تنها در شکم ماه  ین بعد از آن ماجرا هم آن کار را ترک نخواهد نمود. قول یقیبه طور  

ار یبه عنوان مثال سه شبانه روز بس  یرا اگر شخصیندارد. ز   یواژه "مسبِّح" همخوان  ین هم با معنایگفته، ا یح میتسب

د، به  یح بگویصورت مكرر و به طور دائم تسب  د چنانکه گفته شد بهیدهند و باینم  ی نامن  ید، به او چنیذکر خدا بگو

ح"، ین دانست که "تسبیتوان ا ین بخش از قصه را میج مهمِّ ایاز نتا  یکین عمل صفت وى شده باشد.  یطورى كه ا

ن اعتقاد هستند که در اثر توبه،  یبر ا  یبرخوردار است. برخ  یژهایت ویدادها از اهمیر بستر رویی"دعا" و "ذکرخدا" در تغ

(. لذا خداوند  301/  11  ،ده است )قرشى ین" به او عطا گردی"مقام اجتباه" و "قرار گرفتن در زمره صالح  یعن یدو كرامت،  

را   ی(. پس پروردگارش و 50  ،)قلم  (  نیالصَّالِحِفَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ  )  د:  یفرما یشان م یا  همتعال در سوره قلم دربار

 د.  یستگانش گردانید و از شایبرگز

ك  یدن  یدن و انتخاب كردن، و اجتباء و برگزیكن نه هر جمع كردنى بلكه برگزی"اجتباء" به معناى جمع كردن است، و ل

ها خود به خود و بدون  جه انواع نعمتیض الهى خود اختصاص داده در نتین معناست كه او را به فیبنده توسط خدا به ا

باشد ااند مىیرتبه انبن و شهداء كه همیقیاء و بعضى از صدین موهبت مخصوص انبی ر گردد، و ایش سراز یزحمت به سو

"لبث" را   یز است. برخیتا روز رستاخ  یت ماندن آن حضرت درون ماهیفیقابل توجه ک  ی (. نکته186  ،ی)راغب اصفهان

ن "اللبث" و "المكث" گفته شده: »أنّ  ی(. در تفاوت ب227/  8  ،ی دی؛ فراه183/  2،  ردانسته )ابن منظو"مکث"    یبه معنا

 (. 157/ 10 ،یر و إبطاء مختارا ال قهرا بخالف اللبث فانّه تاخّر قهرىّ )مصطفویالمكث تأخ

ا  یاز دن  ینكه ماهیز. "دوم" ایرستاخماندند تا روز  نكه هر دو زنده مىیباره سه وجه مطرح شده است: "نخست" انیدر ا

شد تا روز  ونس مىیمردند و شكم ماهى قبر  ونس و ماهى هر دو مىینكه  یماند. "سوم" ا یم  یرفت و او درون ماهمى

؛ 47/  4  ،ی؛ بغو716/  8  ،یاند )طبرس ر خود آوردهیاحتمال سوم را در تفس  مفسّران(. اغلب  306/  8  ،ی بدیز )میرستاخ

زنده   یت ماهیبدون اشاره به وضع   ی(. برخ170/  8  ،یشابورین  ی؛ ثعلب 65/  23،  ی؛ طبر28/  4،  ی؛ بغداد227/  8  ،یقاسم 

ن  یچ داللتى بر ایمورد بحث ه هف یشر یه(. اما در آ97 ،؛ فاضل62/  4 ،یدانند )زمخشر یامت میونس را تا روز قیبودن 

برا 164/  17،  ییست )طباطبایاقوال ن را   "لبث"  زنده و قهر  ی(. قرآن غالبا واژه  به صورت    یماندن و درنگ کردن 

محال نبوده و انسان    یامت امریتا روز ق  $ونسیوجود دارد که زنده ماندن حضرت    یاستعمال کرده است. شواهد

هم به مدت صد سال    ش یدنی( که نه تنها خودش بلکه غذا و نوش259  ،)بقره  $ریتواند منکر آن باشد. مانند: عز  ینم

 ی و مکان یزمان  یت های ( از آن جمله اند. البته محدود14 ،س )اعرافی( و ابل25، ز اصحاب کهف )کهفیسالم ماند. و ن
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ن رو  یات را درک کند. از ایموجود در قرآن و روا  یاز ادعاها  یت بعضیفیا کیدهد که حکمت، فلسفه و    یانسان اجازه نم

 د.ینما یانسان محال م یامت برایدرک زنده بودن تا ق

 مطرح شده است.   ییق با تفاوتهای آنچه تاکنون بحث شد در عهد عت

م ید آمده و ملوانان تصمیا پدیدر در  یمید و تالطم عظیآمده است که باد شد  یکش قرعه  هق درباریالف( در عهد عت

بال نازل    یک نفر از افراد کشتیکردند که به خاطر  یا آرام نشد. آنها فکر میاندازند. اما دریا بیگرفتند تا اسباب خود به در

مسبب نزول بال و    ییونس را به تنهایق  یونس درآمد. عهد عتی دند و به نام  یک مرتبه قرعه کشین  یشده است. بنابرا

 (.10 -4: 1 ،ونسیداند ) یطوفان م

د:  یگو یونس به ملوانان میق، خود  ینگاه عهد عتا انداختند، اما در  ی، حضرت را به دریکش ب( از نگاه قرآن بر اساس قرعه

م به سبب من بر شما ین تالطم عظیدانم ای را میشما ساکن خواهد شد، ز   یا براید و در ینداز یا بی»مرا برداشته، به در

 (. 12: 1 ،ونسیوارد آمده است« )

ا حلقوم او محبوس بوده است، اما  ینهنگ    یتنفس یر مجرایشود که حضرت در ز  یواژه "مکظوم" معلوم م  یج( از بررس

 است که حضرت در درون شکم نهنگ رفته بود. یق مدعیعهد عت

داند  یق مدت آن را سه روز و سه شب میاشاره ندارد، اما عهد عت  ید( قرآن به مدت حضور آن جناب در درون ماه 

 (. 17: 1 ،ونسی)

ن دعا  یار پرمعنا آمده است و به خاطر ایبس  یکوتاه ول   ی، در قالب سخنیدرون ماه   $ونسیحضرت    یه( در قرآن دعا

 یشان متفاوت و با الفاظیق لحن ایدهد. اما در عهد عت یرد و او را نجات میپذ یو "مسبِّح" بودن او، خداوند توبه او را م

هد کرد: »و خوا  یتشکر، قربان  یکه از خداوند نجات خواسته و قول داده است که برا  ییب خدا را خوانده، تا جایعج

خود خداوند را خواندم و مرا مستجاب فرمود. از    یخود دعا کرد و گفت: »در تنگ  یهوه خدای نزد    یونس از شکم ماهی

مرا شنیشکم هاو آواز  و  اباط  ی؛...آنانیدیه تضرع کردم  میکه  منظور  را  دروغ  احسانیل  ترک  یخو  یها دارند،  را  ش 

د و به آنچه نذر کردم وفا خواهم کرد. نجات از آن خداوند یخواهم گذران  یتو قربان  یکنند؛ اما من به آواز تشکّر برا  یم

 (. 10 -1: 2 ،ونسیاست...« )

 ان قوم خود  ی و بازگشت م   $ ونسی .  نجات حضرت  3  - 4

م« یبِاْلعَرَاءِ وَ هُوَ سَقِدهد: »فَنَبَْذنَاهُ   یش را اجابت کرده و او را نجات میدعا  $ونسی ت به تضرع حضرت  یخداوند با عنا

 م.یاه افكندیگنى خشك و بىیمار بود به زمی(. پس او را در حالى كه ب145 ،)صافات

رد یاش قرار گهیر سایزى كه انسان در ز یگر در آن نباشد و چیلى دیوار و حای"عراء" به معناى محلى روباز است، كه د

شان در یل اقامت چند روزه ایم بودن به دلی (.سق164/ 17 ،یی درختى )طباطبااى و نه مهینداشته باشد، نه سقفى و نه خ

/  2،  یف بوده است )ابن عربیف و نحیشود، ضع ی( و مانند طفلى كه از مادر متولد م 179/  9،  یشكم ماهى بوده )قرش

 یبرا  یبانینوان سان را به عیقطیرا مورد لطف و مرحمت خود قرار داده و درخت    ی(.پس از آن خداوند مجددا و 184

 م. یدیانی(. و بر او درختى از كدو رو146 ،)صافات ( نیْقطِیهِ شَجَرَهً مِّن یوَ أَنبَْتنَا عَلَ) اند: یحضرت رو

فكند  یه بیش بر بدن او ساید تا برگهایانین بوته را روی ن" نوعى از كدو است كه برگ هاى پهن و مدور دارد، و خدا ایقطی"

اند درخت  ی(. برخ164/  17  ،یی)طباطبا /  3،  یماند، ساقه هم ندارد )گناباداست كه از زمستان تا تابستان مى   یگفته 
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ت آمده است که ی (. در روا159/  19 ،یرازیند )مکارم شینشز بر برگهاى آن نمىیاند که مگس ن ن آوردهی(. همچن302

ن ین بود که: اوّلی از آن مسائل ا  یکید.  یدر مسجد کوفه پرس  $ین علیرالمونیاز ام  یاز اهل شام، سؤاالت   یشخص 

  ،یه قمیدُبّاء که کدو باشد )ابن بابو  یعنی«.  اْلقَرْع  ی الدُّبَّاءُ وَ هِ   ید چه بود؟ حضرت فرمودند: »هِیین رویدرختى كه در زم

ن مراحل  ی(.در تمام ا300  /6  ،یحین" است )طریقطیاز "  یباشد که نوع خاص ی(. "القرع" در عرف همان "الدباء" م595/  2

ت قومش یهدا یدوباره برا  یت خاص خداوند شامل حال حضرت بوده و آن حضرت پس از استراحت و رفع خستگیعنا

شتر  ی(. و او را به سوى شهرى كه صد هزار نفر و بلكه ب147  ،)صافات  (  دُونیزِیمِْائَهِ أَْلفٍ أَوْ    وَ أَرْسَْلنَهُ إِلىَ):  فرستاده شد

داند   ین اقوال را قول دوم میبهتر  یر و "واو" باشد. مرحوم طبرسییابهام، تخ  یم."أو" ممکن است به معنایبودند فرستاد

به معناى ترقى است  ست، بلكه ید نینجا به معناى تردید: »كلمه "أو" در ایگو یم  علّامه  ی(. ول717  -716/  8  ،ی )طبرس

 (. 164/ 17 ،یی نوى" است« )طباطباین مردم اهل "نیو منظور از ا

ان شد، آنها توبه کردند و با بازگشت مجدد  یآنان نما  یقوم خود را ترک کرد و عالئم عذاب برا  $ ونس  ی نکه  یپس از ا

م در  ایحضرت  به  قومشان،  ایان  آنها  یشان  از  را  عذاب  خداوند  و  آوردند  مدتمان  تا  و  ساخت  نعمتها   یبرطرف  از 

ن یمان آوردند ما هم به نعمت خود تا هنگامى معی(. پس ا148  ،ن« )صافاتیحِ  برخوردارشان نمود: »فَامَنُوْا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلىَ

گردانبهره  دیدیمندشان  اقوام  پین  یگریم.  به  ایز  نیامبرانشان  رؤیمان  با  و  نشانهیاوردند  نکر  یها ت  توبه  و  عذاب  دند 

ه آمَنَْت فَنَفَعَها ی است: »فَلَوْ ال كانَْت قَرْ  $ونسیخاص قوم    ین رحمت و بخششین چنیشدند. بنابرا  یمشمول عذاب اله

چ  ی (. چرا ه98  ،ونسینٍ«)یحِ  ا وَ مَتَّعْناهُمْ إِلىیاه الدُّنْ یاْلحَ   یفِ  یونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَْفنا عَْنهُمْ عَذابَ اْلخِزْ یمانُها إِلَّا قَوْمَ  یإِ

بود كه  $ونسید به حالشان افتد، تنها قوم یمانشان به موقع باشد و( مفیاوردند كه )ایمان نیها ایك از شهرها و آبادی

 م.یگر از زندگى برخوردارشان كردیم و تا مدتى دیشان برداشتیوى را از ایمان آورد عذاب ذلت آور دنین كه ایهم

 ار متفاوت با قرآن ذکر شده است:یق، بسیدر عهد عت $ونسی هن قسمت از قصیا

مار  یخسته و ب ی ، در حالتی رون آمدن از حلقوم ماهیافتن و بیبعد از نجات  $ونسیالف( قرآن اشاره دارد که حضرت 

ق  ید. اما در عهد عتیانیسر او رو یبان حضرت باشد، باال یآنکه سا یرا برا ییکدوبوتۀ خشک افتاده و خداوند  یبر ساحل

حضرت  افتنش به آنیقصه نجات    هنکه بالفاصله در ادامید حذف شده باشد. با توجه به ای م و شای نیبیرا نم  ین مطلبیچن

ح و سالم  ی، صحی(، معلوم است که حضرت پس از سه روز و سه شب ماندن در شکم ماه2،  1:  3  ،ونسیشود ) یم  یوح 

 اند.به ساحل افتاده یو بدون درد و رنج

ت  یقوم خود که جمع  ی، دوباره به سویرون آمدن از حلقوم ماهیبعد از ب  $ونسیات قرآن، حضرت  یب( بر اساس آ

رون آمدن از  یونس پس از بیم که  یخوان یق میشود. اما در عهد عت یبوده، فرستاده مشتر  یکصد هزار نفر و بلکه بیآنان  

ست یش از صدو بینوا بیت مردم نینکه تعداد جمعی(؛ ضمن ا 4،  1:  3ونس،  یرود ) ینوا" مین بار به "نیاول  ی، برایشکم ماه

 (. 11: 4، ونسیهزار نفر عنوان شده است)

کند.  یعذاب توبه کرده و خدا هم عذاب را از آنها رفع م یدن نشانه هایکبار با دی، $ونس یج( در قرآن قوم حضرت 

مان آوردن یا  هشوند. در قرآن از نحوی خدا بهره مند م  یاز نعمتها   یمان آورده و مدتی دن حضرت به او ایگر با دیو بار د

 (.9 ،5: 3 ،ونسیات استغاثه آنان به درگاه خدا آمده است )یق جزئینشده است؛ اما در عهد عت یآنها صحبت



1399 تابستان و بهار اول، ۀشمار اول، سال  ، يريتفس يآرا نقد نامه پژوهش | 29  

 

آنها رفع نمود. اما در عهد    هتوب  هبه واسط  $ونسینگونه آمده است که خداوند متعال عذاب را از قوم  ید( در قرآن ا

 (. 10: 3 ،ونسیم )یباش یمان شدن خدا از نزول بال میق شاهد پشیعت

شوند،  یقوم خود فرستاده م  یسو نکه دوباره بهیشود که پس از ا ینجا ختم میبه ا  $ونسیحضرت    هر قرآن قصه( د

ونس از  یق آمده است که  یخدا بهره مند گشتند. اما در عهد عت  یاز   نعمت ها   یمان آورده و مدتیا  یشان به ویقوم ا

  ی مردم  یسو به  یامبرینکه پی(. ا2،4:  4،  ونسیرد )یرا بگخواهد که جانش  یار ناراحت گشته و از خدا میرفع عذاب بس

ک است، آنها توبه کنند، خداوند عذاب را از آنها رفع کند  یمان فرستاده شود، به آنها هشدار دهد که عذاب خداوند نزدیایب

جز تهمت به آن   یزیق است که چیب در عهد عتیار عجیبس  یشود، از ادعاها  ین کار خدا عصبانیامبر خدا از ایو بعد پ

 باشد.  یحضرت نم

ان شده  یب  یاز حلقوم ماه  $ونسیرون انداخته شدن حضرت  ین" در قرآن، پس از بیقطیدن "درخت  ییرو  یو( ماجرا

ار به خاطر رفع عذاب قومش توسط خدا، یبس یونس پس از ناراحتیم که ین ماجرا هستیق شاهد ایاست. اما در عهد عت

ند سرانجام شهر و قومش چه خواهد یاش نشسته تا ببهیر سایسازد و ز  یخود م یرا برا یبانهیرون رفته، و سایاز شهر ب

ز  یآن روز شاهد خشک شدن آن و ن  یشان و فردایسر ا  یباال   ییدن کدویانی(. بعد از آن شاهد رو5:  4  ،ونسیشد )

 (. 11 ،6: 4 ،ونسین ماجرا )یونس از ایغضبناک شدن 

 ی ر ی جه گ ی نت 

 ر بدست آمد:ی ج ز یق نتایدر قرآن و عهد عت $ونس  یحضرت  هاز کنکاش در قص

شان  ینکه عذاب از آن قوم برداشته شود، ایقبل از ا   یا اندکیان قومش دو احتمال است.  یاز م  $ونسیخروج    ه. دربار1

 شان برنگشت. یخبردار شد كه عذاب برداشته شده، به سو یا وقتیرود؛  یا مین بوده به طرف دریاز قوم خود خشمگ

کند.  لذا   یستند آنها را ترک میت نینکه رسالتش را انجام داده و قومش قابل هداینان از ایبا اطم $ونسی. حضرت 2

 ه مورد بحث آمده به معنى »ترك اولى« است. یکه درآ ی، ظلم $ونسیبا توجه به »مسبح« بودن حضرت  

 داشت.   یو نجات آن حضرت از درون ماه$ونسیدر رفع عذاب از قوم  ی. دعا و توبه نقش اساس3

قرارگرفته و    یر سوراخ تنفسید که  آن حضرت در محل خروج نفس نهنگ ز یآ ی»کظم« و »مکظوم« برم  ی. از معنا4

رون بهره برده و زنده بماند. لذا به اراده خداوند زنده ماندن یب  یتوانسته از هوا یبودن نهنگ حضرت م  یبا توجه به هواز 

 ر است.یامت محال نبوده و انکار ناپذیتا روز ق $ونسیحضرت 
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