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 پاسخ ها و رویکردها ؛در تفاسیر فریقین شبهات درباره حضرت یونس

 1حسین کمالی زاده اردکانی

 2دکتر علی راد

 چکیده

ند. در نکمی داستنا یروایات فراوانالبته به و  اندبرخی مسلمان بر آن عقیده عصمت پیامبران از گناه، از اعتقاداتی است که

مطرح  (ع)این میان تفاسیر فریقین با توجه به روایات تفسیری و آیات قرآن، شبهاتی را پیرامون شخصیت حضرت یونس 

پژوهش حاضر شبهات را گونه شناسی کرده و آنها را به ماثور و اجتهادی تقسیم کرده است و در تدوین شبهات،  اند.هکرد

و دو شبهه به شبهات اجتهادی اختصاص پیدا کرده است. با شناسایی رویکرد پاسخ های ارائه  پنج شبهه به شبهات ماثور

شده توسط مفسران، به ارزیابی و نقد آنها نیز پرداخته شده است. این پژوهش به رویکردهای روایی، عقلی، ادبی، تاریخی 

 و اشاری توجه کرده و به آن ها پرداخته است. 

دهد که یم ات تفاسیر امامیه از تفاسیر اهل سنت در این شبهه اشاره کرده است. نتایج تحقیق نشاندر پایان نیز به تمایز

شوند، یم همانند قاطبه شیعه، ما نیز به عصمت پیامبران از گناه معتقدیم؛ اما در مورد اینکه پیامبران مرتکب خطا و اشتباه

وم و پیامبران را معص پذیرند.ب اتدیشمندان شیعی آن را نمیغال باید گفت گرچه منعی در این موضوع وجود ندارد؛ ولی

دانند. برتری فراوانی پاسخ های تفاسیر شیعی نسبت به تفاسیر اهل سنت در ارائه پاسخ های با می از خطا و اشتباه نیز

                                                           
      .تطبیقی تفسیر دکترای دانشجوی -1

 ی.فاراب پردیس تهران دانشگاه علمی هیئت عضو و استادیار -2



ادبی، وجه  کردرویکرد عقلی و برتری فراوانی پاسخ های تفاسیر اهل سنت به تفاسیر شیعی در ارائه پاسخ های با روی

 تمایز پاسخ های مفسران امامیه از اهل سنت است.

 عصمت پیامبران، حضرت یونس ، تفسیر تطبیقی، شبهات قرآنی. کلید واژه ها:



 طرح مسئله

( 13/504: 1414؛ ابن منظور،3/404: 1410؛ فراهیدی،1/1005: 1996 )تهانوی،اند هاز آنچه کتب لغت ذکر کرد

پوشیدگی حقیقت یا خلط بین باطل و حق، شبهه گویند. شبهات دارای تقسیمات مختلفی بوده و در شود که به می دانسته

گردد؛ اما در این پژوهش، شبهاتی که در تفاسیر فریقین پیرامون می علوم مختلف، خصوصا علوم انسانی از آنها بحث

در این میان ممکن است که به شبهاتی مطرح گردیده است را مورد بررسی قرار خواهیم داد.  )ع(شخصیت حضرت یونس 

 کالمی یا غیر آن برخوریم.

مسئله گناه و عصمت، از جمله مسائلی است که در مورد پیامبرانی که در قرآن نامشان، ذکر شده، مطرح گردیده است. این 

ولی پیش آمده است؛  )ص(و حضرت محمد  )ع(، حضرت یوسف )ع(، حضرت ابراهیم )ع(مشکل در مورد حضرت آدم 

د وجوه ، با توجه به آیات قرآن و خصوصا روایات، جدی تر است. در رابطه با بع()این مشکل در مورد حضرت یونس 

خداوند تعالی در قرآن کریم به حضرت  اند.هوجود آمدن بستر شبهه ایفا کرده آمدن شبهه، روایات نقش پررنگی را در ب

( که داللت بر کم طاقتی 48)القلم/« نباش ()ع()حضرت یونس "یصاحب ماه"در صبر مثل »فرمایند که می )ص(محمد 

این پیامبر در امر نبوت دارد. همین کم طاقتی و تنگی خلق در روایات نیز بازتاب داشته است و بر اساس ظاهر روایات، 

ر مورد ایشان د گناه به ایشان نسبت داده شده است که منافی با عصمت پیامبری است. تفاسیر فریقین شبهات فراوانی را

پاسخ  )ع(در مقابل این شبهات و در دفاع از مقام پیامبری و شخص حضرت یونس مفسران شیعی و سنی اند.همطرح کرد

)ع( آید که اهم شبهات مطرح شده درباره شخصیت حضرت یونس می اکنون این سوال پیش اند.ههایی را نیز ارائه کرد

 گردیده است؟کدام است و چه پاسخ هایی به آن ارائه 



 :چیستی شبهات

دارای نکات مبهم و گاهی اوقات، شبهه برانگیز است. شبهات مطرح شده در مورد ایشان،  )ع(شخصیت حضرت یونس 

به دو گونه مأثور و اجتهادی تقسیم بندی شده است. شبهاتی که از ظهور روایات یا آیات، بدون دخل و تصرف و اجتهادی 

شند در قسمت شبهات مأثور قرار خواهند گرفت. شبهاتی که دارای کوششی صرفا اجتهادی از طرف مفسر، پدید آمده با

و برآمده از نظر مفّسر باشد، در این مجموعه قرار خواهد گرفت. ما در گونه های اجتهادی به دنبال آیه، روایت یا نقل 

 کند، نظر و رأی مفسر است.می مکقولی از صحابه نیستیم؛ بلکه در اینجا آنچه که در شکل گیری و ساختن شبهه ک

 شبهات مأثور و پاسخ ها .1

ارض تع»، «نفی قدرت الهی»، «عاصی و گناهکار بودن»، «کم صبری در امر نبوت و تنگی خلق»در این بخش به شبهات 

و  «)ص(بر حضرت محمد )ع(مساوی یا برتر بودن حضرت یونس»و « )ع(در قرآن با رفع عذاب از قوم حضرت یونس

 های آنها پرداخته شده است. پاسخ

 کم صبری در امر نبوت و تنگی خلقالف. 

ودند کم صبر بر امت خود ب )ع(که حضرت یونساند هذکر کرد )ع(برخی از تفاسیر روایت أبی عبیدة الحّذاء را از امام باقر

؛ فیض 59/  3: 1416؛ بحرانی، 397 / 5، ؛ همان437 /4: 1415حویزی، )و تحمل سنگینی بار نبوت را نداشتند 

؛ 207 /25: 1365؛ صادقی تهرانی ،13/393؛ همان؛ همان، 100 / 6: 1368؛ قمی مشهدی ،421 / 2: 1415کاشانی،

 «تکلیف بماالیطاق»(. این روایت از جهت سندی دارای ارسال است و از جهت متنی دارای اشکال 129 /2: 1380عیاشی ،

 است.

را به صورت فردی که در خلقش، تنگی وجود دارد و کسی که توان  )ع( نیز، شخصیت حضرت یونس« وهب بن منبه»

 302/  6: 1422؛ ثعلبی ،3/314: 1420بغوی، ؛3/241: 1415بغدادی ،)کند می تحمل سنگینی نبوت را ندارد، معرفی

 الحمل تتح ربعال تفسخ تحتها تفسخ النبوة أثقال حمل فلما ضيق خلقه في كان و صالحا عبدا كان يونس إن: وهب قال و"

 (."و... الرسل من العزم أولي من اللّه أخرجه فلذلك منها هاربا خرج و يده من فقذفها الثقيل،

 پاسخ ها با رویکرد عقلی:

 «تکلیف بماالیطاق»با « )ع(کم صبر و تندخو بودن حضرت یونس»تالزم اندیشه 



 یطاق ، مالزم با تکلیف بما ال«هب بن منبهو»توسط  )ع(مرحوم ابو الفتوح معتقدند که ترسیم شخصیت حضرت یونس 

کند، ایشان را مثل می را انسانی تند خو و کم صبر معرفی)ع(، حضرت یونس «وهب بن منبه»توسط خداوند دارد؛ زیرا 

(. خشم بر خداوند با عصمت پیامبران که 13/273: 1408ابوالفتوح رازی،)کند می کسی که تحمل نبوت را ندارد، ترسیم

( و 177ـ 257: 1388یوسفیان حسن و شریفی احمد حسین، )فاق شیعه و اکثر مسلمانان است در تنافی است مورد ات

ن توانایی حمل بار نبوت را ندارد، تکلیف بماالیطاق است. ای« وهب بن منبه»همچنین تکلیف به نبوت کسی که طبق کالم 

دهد. اعتقاد به غیرحکیم بودن خداوند، می نشان کالم با حکمت خداوند در تعارض است و خداوند را شخصی غیرحکیم

 کفر است. 

 :)ع(با حضرت نوح )ع(مقایسه صبر حضرت یونس

ت که در منابع حدیثی شیعه و سنی موجود اس )ع(مفسران دیگری از فریقین که به کم صبری و کم طاقتی حضرت یونس 

د و آن نکته این است که خداوند در مقام مقایسه ایشان نکته ای مدّ نظرشان بوده است. نکته ای که باعث ش اند،هنپرداخت

: 1416؛ بحرانی،398 /5: 1415؛ حویزی ،2/130: 1380عیاشی،اند )ه، ایشان را کم صبر خواند)ع(با حضرت نوح

(؛ چنانچه در حدیث هم بعد از اینکه ایشان با 6/101: 1368؛ قمی مشهدی ،2/422: 1415؛ فیض کاشانی،3/60

 گردد.می شوند به کم صبری ایشان توسط خداوند اشارهمی قایسهم )ع(حضرت نوح

 عاصی بودنب. 

و « ابن عباس(. »87، خود را در زمره ظالمین، قرار داده است )انبیاء/)ع(در قرآن کریم ذکر شده است که حضرت یونس 

: 1412)طبری،اند هقرار داد کرده و توبه ایشان را توبه از خطا تلقی معصیترا  )ع(یونس  ظلم حضرت، «محمد بن قیس»

داند. می خود را از ظالمین )ع((. استظهار از آیه نیز همین گونه است؛ زیرا حضرت یونس6/303: 1422؛ ثعلبی،17/63

(. آیا خداوند رسالت خود را به 18خداوند، ظالمین را مورد لعنت و ظالم را دور از رحمت خود قرار داده است )هود/

 سپارد؟!می از رحمت خودش استشخصی که ظالم و دور 

: 1365گردد )صادقی تهرانی ،می واقع« سوره بقره 124»این شبهه نیز مطرح است که اگر ایشان ظالم باشند، تعارض با آیه 

نخواهد رسید؛ در حالی که ایشان با اند ه(. در این آیه ذکر شده است که عهد خداوند به کسانی که ظلم کرد19/350

برخی از مفسران، حدیثی را نیز از کافی شریف که به وضوح، دال بر عصیان  اند.هرسالت مبعوث شد فرض ظلمشان، به

(. 14831/16، ح 142/ 15: 1429؛ کلینی،180 / 11: 1368قمی مشهدی،اند )هآن حضرت بر خداوند است، نقل کرد

 مجهول بودن سند است.این روایت دارای دو سند است که سند اول، مجهول و سند دوم، دارای ارسال و 



بود  ع()، خطاب به قارون که فردی ثروتمند از قوم حضرت موسی)ع(در تفسیر قمی بیان شده است که حضرت یونس 

(. سندی 1/318: 1367کند )قمی،می معرفی« المذنب الخاطی»که به علت سرکشی و گناه دچار قهر الهی شد، خود را 

مفسّران و روایات، به عصیان و گناهکار بودن ایشان، اشاره دارند برای این روایت ذکر نشده است. بعضی از 

فخرالدین رازی ابو عبداهلل محمد مفاتیح الغیب، ؛ 6/300: 1371؛ میبدی،8/460؛ قمی مشهدی، 4/433: 1415)حویزی،

 (. 26/357: 1420بن عمر،

مشکالت و شبهه سازی فراوانی در میان  مایهبن که اند هنقل کرد« مرحوم عیاشی»و « علی بن ابراهیم قمی»روایتی را 

شود که هنگام خروج می (. در هردو روایت ذکر2/135: 1380؛ عیاشی،1/318: 1367مفسران شیعی شده است )قمی،

، 3/452 ؛ همان،2/329: 1415؛ حویزی،1/318: 1367قمی،)بوده است « مغاضبا هلل»، ایشان )ع(حضرت یونس 

(؛ این عبارت، 11/182، ؛ همان 8/459، ؛ همان6/108: 1368قمی مشهدی، ؛3/57: 1416؛ بحرانی،4/435،همان

، به «هلل»ه در کلم« الم»عبارتی کلیدی در فراهم آوردن بستر شبهه و سوال گشته است. سوال اساسی در اینجا این است که 

 «مجمع البحرین»، «الصحاح. »، به معنای تعلیل است«الم»در این عبارت این است که « الم»چه معناست؟!. ظهور اولیه از 

که به معنای اند هرا ذکر کرد« مراغما لقومه»، عبارت «مغاضبا»و برای تحلیل اند ههمین آیه را ذکر کرد« شمس العلوم»و 

(. 8/4966: 1420؛ حمیری،2/133: 1416؛ طریحی،1/194: 1410است )جوهری،« خشمگین شدن به علت قومش»

« مغاضبا هلل»دهد که الم در می های دیگر، گرچه با حدیث ذکر شده مناسبت ندارد؛ ولی نشانو کتاب« الصحاح»این عبارت 

ه جای را حذف و ب« اهلل»برای تاویل این کالم، « مجمع البحرین»و « الصحاح»به معنای تعلیل است که مولفین کتاب های 

 اند.هرا ذکر کرد« قوم»، «اهلل»کلمه 

به صفاتی همچون کم صبر بودن و کم طاقتِ نسبت به امر نبوت، معرفی  )ع(حضرت یونس  ،«کتاب التفسیر»در روایتی از 

پردازد. همچنین در این روایت، ذکر گردیده است که حضرت می ،)ع(شده است. در این روایت، به داستان حضرت یونس 

 «ای خودم، آبرویی نمی بینمبعد از اینکه وحی به من دروغ گفت؛ بر» بعد از اینکه قسم خورد، فرمود:  )ع(یونس 

، به علت عفو )ع(، غضب حضرت یونس «مغاضبا هلل»(. این مطلب، شاهد بر این است که مراد از 2/135: 1380)عیاشی،

؛ فیض 3/63: 1416؛ بحرانی ،3/453: 1415حویزی، ؛2/135: 1380عیاشی،)قومش توسط خداوند بوده است 

 (.8/462: 1368؛ قمی مشهدی،425 /2: 1415کاشانی،

: 1371؛ میبدی،314 /3، ؛ همان 313 /3، ؛ همان2/435: 1420)بغوی،اند هتفاسیر اهل سنت نیز، به این شبهه پرداخت

الحسن بن ابی (. »62/ 17: 1412؛ طبری،22/179: 1420؛ فخرالدین رازی 96 /4: 1422؛ ابن عطیه آندلسی، 299 /6



کنند. جناب جبرئیل از حضرت می ، اشاره)ع(بر حضرت یونس  ، به نزول جبرئیل«ابن عباس»)حسن بصری( و « الحسن

خواهد حیوانی طلب کند یا می )ع(خواهد، به سوی اهل نینوی برود؛ تا آنها را انذار کند. حضرت یونس می )ع(یونس 

کنی(، که ایشان  )باید عجله« کار و امر انذار مردم، زودتر از این است»فرماید: می نعلینی طلب کند، که جبرئیل به ایشان

: 1412؛ طبری،22/179 :1420؛ فخرالدین رازی،3/314: 1420روند )بغوی حسین بن مسعود،می شوند ومی عصبانی

مغاضبا »، در عبارت «لربّه»گردد، قید می مالحظه گردد مشخص« ابن عباس»(. اگر عبارت 6/302: 1422؛ ثعلبی،17/62

عید بن س»، «سعید بن ابی الحسن»، «وهب بن منبّه الیمانی»، «عروة بن الزبیر»رات ، وجود ندارد؛ ولی این قید، در عبا«لربّه

 (.17/61: 1412وجود دارد )طبری ابوجعفر،« جبیر

 ،«ن جبیرسعید ب» ،«الشعبی»، «الحسن» ،«ابن عباس» ،«ابن مسعود»را کالم « مغاضبا هلل»فخر رازی و دیگران در بیان شبهه، 

(. با بررسی 17/95؛ ابن عاشور، بی تا: 22/179: 1420دانند )فخرالدین رازی،می «حمد بن جریرم»و  «ابن قتیبة» ،«وهب»

وجود دارد. خود فخر رازی و مفسران دیگر نیز با کلمه « ابن عباس»، در کلمات «لِلّه»که انجام شد، این عبارت بدون قید 

 ، به این افراد را قبول ندارد.«مغاضبا هلل»دهند، گویی او انتساب قول می ، قول این اشخاص را تذکر«یقال»

دانند؛ ولی معتقدند که ایشان می برخی از مفسران اهل سنت، غضبناک شدن ایشان را به علت خطاها و گناهان قومش

 (.2/435: 1420خداوند را عتاب کرد )بغوی،

 بر حضرت یونس )ع(ومنین علی از حبة العرنی و دیگران نقل شده است که والیت، به صورت مطلق یا والیت امیرالم

؛ قمی 17/170 :1417، عرضه گردید و ایشان انکار کردند، به همین جهت، در شکم ماهی حبس شدند )طباطبائی،)ع(

(. این روایت در 3/455، ؛ همان4/433: 1415؛ حویزی،11/180، ؛ همان8/464، ؛ همان11/180: 1368مشهدی،

 (.1/75: 1404محمد بن حسن،ذکر گردیده است )صفار « بصائر الدرجات»

 پاسخ ها با رویکرد روایی:

، به عدم رسالت ایشان در هنگام انجام این )ع(برخی از مفسران، برای پاسخ به شبهات پیرامون شخصیت حضرت یونس

سالت ر ، قبل از به)ع(این مفسران بر این باورند که اعمال منافی مقام پیامبری و ظلم حضرت یونس  اند.هاعمال، پناه برد

: 1420است )بغوی،« ابن عباس»سوره صافات و کالم  145-147رسیدن ایشان، اتفاق افتاده است . دلیل این گروه، آیات 

 :1420؛ فخرالدین رازی،4/487: 1422؛ ابن عطیه آندلسی،8/716: 1417؛ طبرسی،8/530؛ طوسی، بی تا: 3/315

عالمه طباطبائی و مفسران دیگری به علت سیاق آیات (. 12/140: 1415؛ آلوسی،9/125: 1420؛ آندلسی،22/178



: 1371؛ میبدی،25/207: 1365؛ صادقی تهرانی،17/165 :1417)طباطبائی،اند هسوره صافات این پاسخ را رد کرد

 (.23/84؛ مراغی، بی تا: 26/356 :1420؛ فخرالدین رازی،4/339

، قوم حضرت )ع(رتند از: اعمال قوم حضرت یونس سه نظر مطرح است که عبا )ع(در مورد متعلق غضب حضرت یونس 

؛ 3/451: 1415؛ حویزی،2/75: 1367دارند )قمی،می رسد این نظر با نظر قبلی یک چیز را بیانمی که به نظر)ع(یونس 

؛ 14/318 :1417؛ طباطبائی،8/459: 1368؛ قمی مشهدی، 3/352: 1415؛ فیض کاشانی ، 3/835: 1416بحرانی،

 6/299، ؛ همان 4/340: 1371؛ میبدی،13/270: 1408؛ ابوالفتوح رازی، 7/273؛ طوسی، بی تا:  2/436: 1420بغوی،

؛ ابن عاشور،  17/64؛ مراغی، بی تا:  9/79: 1415؛ آلوسی، 7/461: 1420؛ آندلسی ، 4/96: 1422؛ ابن عطیه آندلسی،

: 1404؛ سیوطی،2/518قشیری، بی تا:  ؛17/62: 1412؛ طبری، 4/59: 1418؛ بیضاوی، 17/95؛ همان،  11/181بی تا: 

؛ 6/299: 1371؛ میبدی،3/241: 1415؛ بغدادی، 2/436: 1420؛ بغوی،6/301: 1422؛ ثعلبی،4/333-332

؛ 2/518؛ قشیری، بی تا:  19/347: 1365؛ صادقی تهران ، 7/461: 1420؛ آندلسی،22/178 :1420فخرالدین رازی ،

(، پادشاه، نبی و قوم زمانشان 3/131: 1407؛ زمخشری، 14/314 :1417؛ طباطبائی،6/301: 1422ثعلبی،

؛ آندلسی 22/178 :1420؛ فخرالدین رازی،6/299: 1371؛ میبدی،3/241: 1415؛ بغدادی، 2/436: 1420)بغوی،

(. این پاسخ ها در 6/301: 1422؛ ثعلبی 2/518؛ قشیری، بی تا:  19/347: 1365؛ صادقی تهرانی، 7/461: 1420،

بر  )ع(فریقین مطرح گردیده است و منعی برای رد پاسخ ها وجود ندارد؛ بله، در مورد غضب حضرت یونس مصادر 

 ع()پادشاه، نبی و قوم زمانشان، این فرضیه مطرح است که این پاسخ قابل قبول نباشد؛ زیرا طرح قصه حضرت یونس 

صه است با طرح ق« ابن عباس»ه منتسب به بر پادشاه، نبی و قوم زمانشان در کالمی ک )ع(برای غضب حضرت یونس 

منتسب است تفاوت دارد و این دو طرح داستان متفاوت شاهدی « ابن عباس»در کالم دیگری که باز به  )ع(حضرت یونس 

ند جز از چ« ابن عباس»است خصوصا اینکه احادیث و کالم های مربوط به « ابن عباس»بر عدم صحت کالم نقل شده از 

 نان نیست. طریق قابل اطمی

را، تصور خلف وعده توسط ایشان، سنت قتل به علت کذب، دروغ گو بودن و دروغ  )ع(مناشی غضب حضرت یونس 

: 1422؛ ابن عطیه آندلسی،4/340: 1371؛ میبدی، 3/241: 1415؛ بغدادی،2/435: 1420)بغوی،اند هگفتن را ذکر کرد

: 1420؛ بغوی،10/211 :1408؛ ابوالفتوح،6/110: 1368؛ قمی مشهدی،22/179: 1420؛ فخرالدین رازی، 4/485

 (. 5/152: 1422؛ ثعلبی،3/315



در روایات شیعه و سنی مطرح گردیده است و مفسران، هر کدام را به عنوان  )ع(متعلقات و مناشی غضب حضرت یونس

 اند.هعلّت غضب ذکر کرد

 :1417؛ طباطبائی،255/ 1؛ ابن شهرآشوب، 7/273 ، را عده ای صحیح نمی دانند )طوسی، بی تا:«مغاضبا لربّه»عبارت 

؛ ابن عطیه 19/347: 1365؛ صادقی تهرانی،13/272 :1408؛ ابوالفتوح رازی،15/257: 1419؛ فضل اهلل،314 /14

(؛ زیرا مخالف عقیده قاطبه شیعه و اکثر مسلمانان است؛ متعارض با 13/275 :1408؛ ابوالفتوح،4/97: 1422آندلسی،

(؛ همچنین غضب ایشان بر خداوند 177ـ 257: 1388ن نیز است )یوسفیان حسن و شریفی احمد حسین،عصمت پیامبرا

 :1420مالزم عدم معرفت به مالک امر و نهی بودن خداوند، عدم معرفت پیامبر به خداوند است )فخرالدین رازی،

 (.13/272 :1408رازی، شود )ابوالفتوحمی ( و منجر به تکلیف بماالیطاق و حکمت نداشتن خداوند22/179

را ظلم تلقی کرده اند؛ پس در واقع اند هاز این عبادتی که در دهان ماهی داشت )ع(، غفلت حضرت یونس )ع(امام رضا 

 .3ظلم، به صورت گناه واقع نگردیده است

 :پاسخ ها با رویکرد عقلی

: 1410؛ ابن شهرآشوب،7/273 دانند )طوسی، بی تا:می بر قوم خود را ترک اولی )ع(برخی غضب حضرت یونس 

؛ صادقی 13/272 :1408؛ ابوالفتوح رازی،15/257: 1419؛ فضل اهلل،14/314 :1417؛ طباطبائی،1/255

 ؛13/275 :1408؛ ابوالفتوح رازی،7/274طوسی، بی تا:  ؛4/97: 1422ابن عطیه آندلسی، ؛19/347: 1365تهرانی،

دانند می ل غیر عمدی و بدون قصد را از پیامبران جایز(. برخی نیز صدور عم25/205: 1365صادقی تهرانی،

 (. 7/216: 1418)قاسمی،

کند. در می سوره بقره را نیز روشن« 124»با آیه  )ع(پاسخ هایی که گذشت، پاسخ تعارض ظالم بودن حضرت یونس 

شود اتفاق نیافتاده است. می مرتبه اول ظلمی که در آیه به آن اشاره شده است که مانع از رسیدن عهد خداوند به بندگانش

؛ همان، 1/175: 1407در مرتبه بعدی این را باید گفت که مطلق رسالت مدّ نظر نیست؛ بلکه امامت منظور است )کلینی،

 (. 1/58: 1380؛ عیاشی،2/226: 1367؛ قمی،199، ص: 1ج

 :پاسخ ها با رویکرد ادبی

                                                           

 3/352: 1415محسن، مال کاشانی فیض ،«الصافی تفسیر» ؛3/450: 1415جمعه، بن علی عبد حویزی عروسی ،«الثقلین نور تفسیر» -1



، برای تعلیل است؛ ولی به معنای مثبت آن بکار رفته است. «ضبا لربّهمغا»در عبارت « الم»اند هرسد چنانچه گفتمی به نظر

 «غضبت علیهم فیک»ایشان به علت خداوند و در طریق الهی غضب نموده اند؛ چنانچه در حدیث ابی عبیده الحّذاء، عبارت 

رت به در این عبا« الم»که ذکر شده است که قرینه خوبی است بر این« مغاضبا لربه»وجود دارد. بعد از این عبارت، عبارت 

و معتقد به وجود تشبیه و مجاز در کالم الهی اند همعنای مثبت آن باید اراده گردد. برخی از مفسران منکر غضب ایشان شد

هنگام خروج از قومش مثل کسی بوده است که خشمگین است  )ع(ایشان معتقدند که راه رفتن حضرت یونس  اند.هشد

(. این مجاز و استعاره است که با 14/314 :1417؛ طباطبائی،17/95شود )ابن عاشور، بی تا: می و از میان قوم خارج

رسد که قرینه ای دال بر چنین خروجی در روایات ذکر نشده است؛ مگر اینکه اعتقاد می وجود قرینه صحیح است. به نظر

 قاطبه مسلمین را به عنوان قرینه پذیرا باشیم.

دو معنا بیان گردیده است که با ترک اولی ایشان سازگار است.  «انّی کنت من الظالمین»عبارت  در« ظلم»در مورد معنای 

است،  «ظلم»و معنای دیگر که مالزم معنای اند همعنای اول از ظلم، قرار گرفتن چیزی در غیر محل معین شده قرار داد

(. برخی نیز بر 25/205: 1365صادقی تهرانی، ؛13/275 :1408؛ ابوالفتوح رازی،7/274است )طوسی، بی تا:  «نقصان»

اند هاز تواضع و خشوع ایشان است که فرمود )ع(این باورند که اصال ظلمی واقع نگردیده است و این کالم حضرت یونس 

؛ ابوالفتوح 1/255: 1410؛ ابن شهرآشوب،7/96: 1417نوع انسان ها ظالمند و من هم از همین انسان ها هستم )طبرسی،

 (.13/275 :1408رازی،

، که در برخی از روایات به آن پرداخته شده است، از نظر لغوی به معنای خروج از طاعت )ع(عصیان حضرت یونس 

توان این طاعت را با توجه به قرائن مختلف و معصوم بودن پیامبران، به طاعت غیر وجوبی تعبیر کرد. چنانچه می است که

 گردد.می جوبی است؛ ولی ظهوری که مستقر است با طاعت غیر وجوبی منعقدگذشت ظهور اولیه از این کلمه طاعت و

 :با رویکرد اشاریپاسخ ها 

؛ 2/518با هوای نفسش به عنوان علت غضب ایشان معرفی شده است )قشیری، بی تا:  )ع(مخالفت کردن حضرت یونس

، هنگامی که انسان در حالت انقطاع (. جناب ابن شهر آشوب معتقدند2/523: 2008؛ بقلی شیرازی،720: 1369کاشفی،

پندارد )ابن می داند و هر چه از او سر زده را در مقابل رب االرباب نه اینکه هیچ بلکه گناهمی گیرد، خود را هیچمی قرار

را اشتغال به تدبیر امور غیر  )ع((. برخی از مفسران علت به دهان ماهی افتادن حضرت یونس1/255: 1410شهرآشوب،

(. بقلی شیرازی علت به دهان ماهی افتادن ایشان را عدم تحمل مشاهده 174: 1423)تستری،اند هبا ایشان بیان کردمرتبط 

( و در پایان او کالمی را از 2/523: 2008)روزبهان بن ابی نصر بقلی،اند هخودش در مقابل مشاهده وحدت قدم دانست



اوهام یان شده است و خداوند از آنچه در ب« الجاهلین»ستفاده از به منظور ا« الظالمین»نقل کرده است که  «ابن جنید»

(. قبول یا رد این پاسخ ها منوط 2/523: 2008نیز بوده است منزه است )روزبهان بن ابی نصر بقلی،)ع(حضرت یونس

 به پذیرفتن مبانی تفسیر عرفانی است. 

 نفی قدرت الهیج. 

خشمناک و  )ع(که حضرت یونس اند ه(، فرمود87هور آیه )االنبیاء/طبق ظ )ع(خداوند در قرآن در مورد حضرت یونس 

غضبناک بر خداوند باری تعالی، قوم خود را ترک گفت؛ به این گمان که از سیطره قدرت الهی خارج شده است و خداوند 

 ز ایشان سلبرا ابر ایشان قدرتی ندارد؛ این شک در قدرت الهی است که از نبی الهی بسیار بعید است و شایستگی نبوت 

: 1468؛ قمی مشهدی ،3/351: 1415؛ فیض کاشانی،4/59: 1418؛ بیضاوی،22/179 :1420کند )فخرالدین رازی،می

 (.3/241: 1415؛ بغدادی،8/457

 پاسخ ها با رویکرد روایی:

معنای آیه مورد نظر این کند مبنی بر اینکه می نقل )ع(حدیثی را از امام باقر « ابو الجارود»در پاسخ به شبهه مطرح شده، 

؛ 3/451: 1415؛ حویزی،2/75: 1367گمان کرد خداوند او را عقاب نخواهد کرد )قمی، )ع(است که حضرت یونس 

 (.14/318 :1417؛ طباطبائی،8/459: 1368؛ قمی مشهدی،3/352: 1415؛ فیض کاشانی،3/835: 1416بحرانی،

؛ ابوالفتوح 5/322: 1419)ابن کثیر دمشقی،اند هدانست« دّر کردنمق»را به معنای « قَدر»و مفسران دیگر « ابن عباس»

: 1420؛ بغوی،6/302: 1422؛ ثعلبی،22/179 :1420؛ فخرالدین رازی،6/300: 1371؛ میبدی،13/274 :1408رازی،

 (؛ ولی مرحوم ابوالفتوح رازی به این5/322: 1419ابن کثیر، ؛6/302: 1422؛ ثعلبی،3/241: 1415بغدادی، ؛3/314

(. شما هنگامی که 13/274 :1408ایشان لغت را همراه با این استعمال نمی بینند )ابوالفتوح رازی، اند.همعنا اشکال کرد

( و برای این معنا تمسک به 4/23آمده است )جزری، « تقدیر»به معنای « َقدر»شوید که می لغت را جستجو کنید، متوجه

(؛ ولی اشکال 2/787)جوهری، « و قد قدر الرحمن ما هو قادر أی مقدّر      غنيمه كال ثقلينا طامع في» اند:هشعری نیز کرد

 استعمال نمی کند.« قضی علیه»را به معنای « قدر علیه»مرحوم ابوالفتوح رازی این است که عرب 

: 1415حویزی،)اند همعنا کرد )ع(را به معنای تضییق نکردن رزق بر حضرت یونس « لن نقدر»در روایتی  )ع(امام رضا 

؛ 8/457: 1368؛ قمی مشهدی،3/352: 1415؛ فیض کاشانی،3/834: 1416؛ بحرانی،3/450، ؛ همان3/449

 (. 14/319 :1417طباطبائی،



 :پاسخ ها با رویکرد عقلی

معتقدند نظریه عدم قدرت خداوند بر بنده اش کفر است )ابوالفتوح اند هبرخی از مفسران که رویکرد عقلی داشت

 :1417( و گمان پیامبر به عدم قدرت خداوند به دور از ساحت پیامبران است )طباطبائی،13/274 :1408رازی،

14/314.) 

به علت تادیب ایشان بود نه اینکه زندانی کردن ایشان،  )ع(این نکته نیز از قلم نیافتد که زندانی کردن حضرت یونس 

 (.7/96: 1417؛ طبرسی،7/274عقوبت عمل ایشان باشد )طوسی محمد بن حسن، بی تا: 

 :پاسخ ها با رویکرد ادبی

را به معنای تضییق نکردن معنا کرده اند؛ ولی مشکل اساسی بر سر متعلق این تضییق است « لن نقدر»کثیری از مفسران نیز 

؛ 6/302: 1422؛ ثعلبی،5/322: 1419را به تنگ نگرفتن در رزق )ابن کثیر،« لن نقدر»که هر کس ادعایی دارد. برخی 

(، برخی آن را به تنگ نگرفتن در طریق و راه 2/518؛ قشیری، بی تا: 17/62: 1412؛ طبری، 4/333: 1404سیوطی،

وح )ابوالفت )ع((، برخی به تنگ نگرفتن در تکلیف حضرت یونس 720: 1369؛ کاشفی،19/348: 1365)صادقی تهرانی،

: 1415)حویزی،اند هفتن در شکم ماهی معنا کرد(، برخی به تنگ نگر1/255؛ ابن شهرآشوب، 13/273: 1408رازی،

؛ 8/457: 1368؛ قمی مشهدی،3/352: 1415؛ فیض کاشانی،3/834: 1416؛ بحرانی ،3/450، ؛ همان3/449

(. تمامی این معانی محتمل است ولی هیچ کس دلیلی را برای متعلق و قیدی که بیان کرده 14/319 :1417طباطبائی،

 است ذکر نکرده است.

کنند می را به شخصی تشبیه)ع( دانند. ایشان رفتن حضرت یونسمی را استعاره )ع(از مفسران گمان حضرت یونسبرخی 

؛ قمی مشهدی، 3/351: 1415که این شخص عصبانی است و گمان دارد که خداوند بر او قدرتی ندارد )فیض کاشانی،

: 1415؛ آلوسی،22/179 :1420رازی،؛ فخرالدین 3/132: 1407؛ زمخشری، 14/315 :1417؛ طباطبائی،6/110

 (.4/59: 1418؛ بیضاوی،9/80

دانند. در این بیان حضرت می «لن نفعل»را مجاز از « لن نقدر»دانند؛ ولی می را از قدرت« لن نقدر»برخی دیگر ریشه 

اری را علیه ایشان ک کند که خداوند علیه ایشان کاری را انجام نمی دهد نه اینکه خداوند نمی تواندمی گمان )ع(یونس 

 (.9/80: 1415؛ آلوسی،22/180 :1420انجام دهد )فخرالدین رازی،



برخی معتقدند که این آیه در معنای استفهام توبیخی به کار رفته است ولی حرف استفهام حذف شده است و برای آن 

: 1417؛ طبرسی،3/241: 1415؛ بغدادی،3/314: 1420)بغوی،اند هقرائتی که دارای همزه استفهام است را ادعا کرد

؛ فخرالدین 720: 1369؛ کاشفی،17/63: 1412؛ طبری،6/302: 1422؛ ثعلبی،17/96؛ ابن عاشور، بی تا: 7/96

که وقتی حرف استفهام حذف اند ه(. مرحوم شیخ طوسی اشکال کرد17/96؛ ابن عاشور، بی تا: 22/181 :1420رازی،

مخالفند  با مرحوم شیخ« مغنی اللبیب»شود؛ ولی مرحوم طبرسی و ابن هشام در  ذکر« أم»گردد، باید جایگزینی برای آن مثل 

تواند حذف گردد. ابن هشام برای می و معتقدند که اگر هم چیزی جایگزین حرف استفهام در کالم نشود، حرف استفهام

ین گونه دفاع کرد که طبری توان از مرحوم شیخ امی (.1/14کند )ابن هشام، بی تا: می کالمش تمسک به شعر کمیت نیز

نیز در تفسیرش به گونه ای کامل ذکر کرده است. او معتقد است که عرب از کالم خود چیزی را حذف نمی کند؛ اال اینکه 

(. کالم مرحوم شیخ نیز این گونه صحیح 17/63: 1412دهد )طبری،می قرینه ای را برای داللت کردن بر محذوف قرار

رینه ای حالیه ای برای داللت بر حرف استفهام محذوف وجود دارد؛ ولی در این آیه همچنین است. در شعر کمیت نیز ق

 قرینه ای وجود ندارد.



 :پاسخ با رویکرد اشاری

کند. روشن است که با این می را روح انسانی معرفی« ذا النون»گردد که منظور از می در پایان این شبهه، پاسخی مطرح

 (.2/49: 1422گردد )محی الدین بن عربی،می برطرف )ع(هی از جانب حضرت یونسمعرفی شبهه نفی قدرت ال

 )ع(تعارض در قرآن با رفع عذاب از قوم یونسد. 

در قرآن و بعضی از روایات بکار رفته است  )ع(که برای عذاب قوم یونس « کشف»و خصوصا « صرف»از دو کلمه 

آید که می (، به دست98؛ یونس/6/106: 1368ی مشهدی،؛ قم2/426: 1415؛ فیض کاشانی،3/57: 1416)بحرانی،

اند هنازل شده است؛ ولی خداوند، این عذاب را به سوی کوه های آمِد فرستاده و رفع کرد )ع(عذاب بر قوم حضرت یونس 

(. بر اساس این ظهور گیری، نشانه های عذاب پدیدار نگشته 2/99 :2008،؛ بقلی شیرازی8/463: 1368)قمی مشهدی، 

نازل گشته است و بعد از نزول از آنها رفع شده است. شاهد این مدعا، روایتی  )ع(است بلکه عذاب بر قوم حضرت یونس 

در جواب  )ع(، امام «سایه انداخته بود؟! )ع(آیا عذاب بر قوم حضرت یونس » پرسیده شده است:  )ع(است که از امام 

؛ابن 6/107: 1368؛ قمی مشهدی،3/57: 1416)بحرانی،« رسیده بودعذاب تا دستهایشان یا جهازهایشان » اند:هفرمود

میل بیشتر  3و عذاب الهی،  )ع(( و همچنین از ابن عباس نقل شده است که بین قوم یونس نبی 1/77: 1385بابویه،

(. با توجه به این ظهور گیری، تعارض آیه مورد نظر 6/181: 1415؛ آلوسی ،2/465: 1415فاصله نبود )بغدادی،

ایمان، هنگامی که عذاب »فرماید: می «غافر»شود. خداوند در سوره می محقق« غافر»( با آیه دیگر قرآن در سوره 98)یونس/

( و احزاب 23؛ همچنین خداوند در دو سوره فتح )فتح/(85)غافر/« ما برسد، سودی ندارد و این سنت الهی است

؛ پس ایمان شخصی که هنگام عذاب، محقق شده است سودی «تسنت الهی، تغییر بردار نیس»فرماید: می (62)احزاب/

توان این مطالب را می ندارد، این یک سنت الهی است و سنت الهی تغییر ناپذیر است. از تفاسیر برخی از مفسّران نیز

؛ ابن عطیه 2/465: 1415؛ بغدادی،11/117: 1412؛ طبری،6/106، ؛ همان6/107: 1368استظهار کرد )قمی مشهدی،

 (.3/143: 1422ندلسی،آ

 :پاسخ با رویکرد روایی

در کالم صحابه و تابعین ذکر شده است، هنگامی که موقع عذاب فرا رسید، نشانه های عذاب پدیدار گشت. آن نشانه ها، 

 :1420؛ فخرالدین رازی، 10/209: 1408ابر و دود سیاه بودند که تا کمتر از یک میلی آنها رسیدند )ابوالفتوح رازی،

 (؛ پس خود عذاب واقع نگردیده است بلکه نشانه های عذاب پدیدار گشته است.6/64: 1418؛ قاسمی،17/303



  :پاسخ با رویکرد عقلی

مرحوم عالمه طباطبائی، جناب زمخشری، فخر رازی، ابوحیان اندلسی و آلوسی نیز معتقد اند که ایمان قبل از نزول عذاب 

؛  2/371: 1407؛ زمخشری، 14/314، ؛ همان10/126 :1417طباطبائی،ظاهر شده است ) )ع(از قوم حضرت یونس 

، ؛ همان6/63: 1418؛ قاسمی،6/180: 1415؛ آلوسی،9/123: 1420؛ آندلسی،17/303 :1420فخرالدین رازی،

 (.3/124: 1418؛ بیضاوی،11/181؛ ابن عاشور ، بی تا: 11/157؛ مراغی ، بی تا: 8/228

کنند. ایشان معتقدند نشانه های عذاب می ز مفسران نیز با بیانی دیگر، همین نظر را بیانمرحوم شیخ طوسی و برخی دیگر ا

ظاهر گشت و آنها با مشاهده نشانه های عذاب، توبه کردند؛ مثل مریضی که حال بسیار بدی  )ع(برای قوم حضرت یونس 

: 1417؛ طبرسی،5/434شود )طوسی، بی تا: می کند؛ پس توبه اش قبولمی دارد و نزدیک جان دادن است، در آن حال توبه

 (.2/83: 1410؛ ابن شهرآشوب،10/215: 1407؛ ابوالفتوح رازی،5/203



 :پاسخ با رویکرد ادبی

استعاره ای از رفع عذاب قبل « کشف»، مجاز است. ایشان معتقدند که «کشف»جناب ابن عاشور معتقد است که در اینجا 

مجاز ایجاد شده « کشف»(. مرحوم عالمه فضل اهلل نیز معتقدند که در کلمه 11/181: از وقوع آن است )ابن عاشور، بی تا

است. ایشان معتقدند که کشف عذاب مالزم نزول عذاب نیست؛ بلکه اگر قوم و گروهی استحقاق عذاب نیز داشته باشند، 

 (.19/219: 1419کند )فضل اهلل،می کشف عذاب بر آنها صدق

 )ص(بر حضرت محمد )ع(ضرت یونسمساوی یا برتر بودن حه. 

برای هیچ کس، »نقل گردیده است:  )ص(خواستگاه این شبهه منابع روایی اهل سنت است. روایتی از حضرت محمد 

؛  5/334: 1404؛ سیوطی،23/87)ابن عاشور، بی تا: « شایسته نیست که بگوید من، از یونس بن متی برتر و بهترم

 )ص((. در حالی که این حدیث با روایتی که آن نیز از پیامبر 1/384ل، بی تا: ؛ احمد بن حنب14/392: 1403مجلسی،

من سید و آقای اوالد "، «أنا سيد ولد آدم»می فرمایند: )ص(نقل شده است تعارض دارد. در روایت دیگر حضرت محمد 

؛ 40: النص/1376ه،؛ ابن بابوی22/179 :1420؛ فخرالدین رازی،4/96: 1422)ابن عطیه آندلسی، "حضرت آدم هستم

 (.2/792: 1405هاللی،

 :پاسخ ها با رویکرد عقلی

قصد داشتند که به امت اسالم  «ما ينبغي ألحد أن يقول أنا خير من يونس بن متّى »با ذکر حدیث )ص(حضرت محمد 

عطیه  ابن ؛ پ6/298: 1371که پیامبری الهی است به چشم حقارت ننگرند )میبدی، )ع(بفهمانند که به حضرت یونس 

 (. 4/96: 1422آندلسی،



 :پاسخ ها با رویکرد ادبی

در ص()ایشان بر این باورند که حضرت محمد  اند.هبرخی دیگر از مفسران با در تقدیر گرفتن مفاهیمی، مشکل را حل کرد

ا: تنیستند نه در مراتب و درجات )ابن عاشور، بی  )ع(صحت و درستی رسالت یا در اصل نبوت بهتر از حضرت یونس 

11/182 .) 

 :پاسخ ها با رویکرد تاریخی

می «ما ينبغي ألحد أن يقول أنا خير من يونس بن متّى»، متاخر زمانی از حدیث «أنا سيد ولد آدم»برخی از مفسران معتقدند

 (.4/96: 1422)ابن عطیه آندلسی،اند هباشد و مشکل را به این صورت حل کرد

  . شبهات اجتهادی و پاسخ ها2

 پرداخته شده است.« توسط خداوند تعالی)ع(توبیخ حضرت یونس»، و «گناهکار بودن»فصل به شبهات در این 

 گناهکار بودنالف. 

(. مفسران در وجه منع 48نباش )القلم/ )ع(فرماید: مثل حضرت یونس می ،)ص(خداوند در قرآن کریم به حضرت محمد 

و کم صبری، نسبت به مقام نبوت مشهود است و اگر استعجال در تمام این اقوال، ضیق صدر  اند.هتشبیه اختالف کرد

: 1422؛ ثعلبی،19/387 :1417عقابی نیز بیان شده است، به علت کم صبری و ضیق صدر ایشان بوده است )طباطبائی،

؛ 5/142: 1420؛ بغوی،19/346: 1365؛ صادقی تهرانی ،29/29: 1412؛ طبری،6/258: 1404؛ سیوطی،10/23

توان ادعا کرد که این شبهه اجتهادی، ریشه در شبهه روایی دارد که به کم صبری ایشان اشاره می (.1287: 1369کاشفی،

 داشت.

را به ذم شده  )ع(، مذموم و ملیم بودن حضرت یونس «مجاهد»و « ابن زید»برخی از مفسران اهل سنت و شیخ طوسی از 

؛ 5/289: 1404؛ سیوطی،23/64: 1412؛ طبری،8/529)طوسی، بی تا: اند هو مالمت شده به علت گناه تفسیر کرد

توانستند به هدایت برسند رها می (،98)یونس/  )ع((. ایشان قومی را که طبق آیات سوره یونس 8/170: 1422ثعلبی،

با شوند عذاب نازل نشده است می بعد از آنکه ایشان متوجه اند.هو بدون اجازه پروردگار، از میان قوم خود رفتاند هکرد

 رسد که این خطا، مصداق گناه و اثم قرار گیرد.می کنند. به نظرمی عصبانیت به طرف دریا حرکت



)قمی اند ه( را به رها شدن از غم خطیئه، تفسیر کرد88برخی دیگر، رها شدن از غم را که در قرآن ذکر شده است )انبیاء/ 

 (.22/182 :1420؛ فخرالدین رازی، 4/59: 1418؛ بیضاوی، 8/465: 1368مشهدی،

، لحظه ای یا چشم بر هم زدنی به خود واگذار )ع(در روایات و بعضی از تفاسیر شیعی، ذکر شده است که حضرت یونس 

، ؛ همان3/58: 1416؛ بحرانی،3/450، ، ؛ همان3/450: 1415؛ حویزی،2/74: 1367شد که آن واقعه اتفاق افتاد )قمی،

(. 19/351: 1365؛صادقی تهرانی،8/458: 1368؛ قمی مشهدی،3/352، ؛ همان3/352: 1415؛ فیض کاشانی،3/834

توان می در مورد اینکه منظور از آن واقعه چه بوده است وجوه مختلفی مطرح است. سه وجه را برای مصداق آن واقعه

احتمال  د.باشمی . غضبناک شدن ایشان3. درخواست عذاب و 2. خروج بدون اذن ایشان، 1ذکر کرد که عبارت است از: 

، ع()اول از تمام احتماالت مطرح شده، وجیه تر است. این عبارات، بیانگر این نکته است که کار و عمل حضرت یونس 

مورد نظر و رضایت خداوند نبوده است وگرنه معنا نداشت که خداوند ایشان را به خودش واگذار کند؛ خصوصا اینکه 

برد. چطور ممکن است می ی است؛ چون حضرت رسول اعظم، به خداوند پناهسیاق روایات، در بیان این واقعه، سیاقی ذم

که خداوند، پیامبر و رسولش را به خودش واگذار کند؟! باید خبط و گناه بزرگی در میان باشد که مستحق، چنین عقوبتی 

 قرار گیرد.

 :پاسخ ها با رویکرد روایی

 (. 4/331: 1415)بغدادی،اند هرا قبل از نبوت تلقی کرد برخی از مفسران وجود این وقایع را چنانچه قبال گذشت

 :پاسخ ها با رویکرد عقلی

گردیده است، ترک اولی ایشان بوده است. بر اساس این نکته، ایشان گناهی  )ع(آنچه موجب پشیمانی حضرت یونس 

؛ 11/183: 1368ند )قمی مشهدی،کمی بر ایشان صدق« ملیم»انجام نداده بودند؛ ولی استحقاق پشیمانی را داشته اند؛ پس 

: 1415؛ بغدادی،26/357، ؛ همان22/181 :1420؛ فخرالدین رازی،8/529؛ طوسی، بی تا: 8/716: 1417طبرسی،

 (. 12/137: 1415؛ آلوسی،4/331

 :پاسخ ها با رویکرد ادبی

واقع نگردیده است؛ پس  )ع(در آیه داللت بر این دارد که آنچه موجب مذموم بودن بود، برای حضرت یونس « لوال»کلمه 

 :1420؛ فخرالدین رازی،4/331: 1415موجب مذموم بودن، چه گناه باشد و چه نباشد، محقق نگردیده است )بغدادی،

 (. 174 :1423تستری، ؛4/596 :1407،؛ زمخشری 9/306: 1418؛ قاسمی،13/395: 1368؛ قمی مشهدی،26/357



 :پاسخ ها با رویکرد ادبی

(. برخی 3/447: 2008وجه منع تشبیه، کم صبری ایشان در مشاهده حضرت حق است )بقلی شیرازی،برخی معتقدند که 

مبنی بر اینکه مثل حضرت یونس نباش، نقصی بر حضرت )ص(از مفسران معتقدند که خطاب خداوند به حضرت محمد

 .(1/208: 1369است )سلمی، )ص(یونس نیست؛ بلکه این کالم، طلب صبر بیشتر از حضرت محمد

 ، توسط خداوند تعالی )ع(توبیخ حضرت یونسب. 

شود، بدنش نحیف و ضعیف می از دهان ماهی به بیرون پرتاب )ع(در روایات ذکر شده است؛ هنگامی که حضرت یونس 

چیست، « یقطین»آورند )مفسران در مورد اینکه مصداق می را کنار ایشان بوجود« یقطین»شده بود؛ پس خداوند گیاه 

شود و حضرت یونس می ر دارند(؛ تا از تابش خورشید در امان بمانند. گیاه یقطین، بعد از چند روز، خشکاختالف نظ

دهد که چرا بر قوم خود رحم می گردند. در این هنگام خداوند، ایشان را مورد توبیخ قرارمی ، از این اتفاق ناراحت)ع(

: 1380؛ عیاشی،1/320، ؛ همان1/319: 1367مل کنی؟! )قمی،نکردی، در حالی که خود، دردِ لحظه ای را نمی توانی تح

؛ 4/436، ؛ همان4/438، ؛ همان4/436، ؛ همان2/330، ؛ همان2/329: 1415؛ حویزی،2/137، ؛ همان2/137

، ؛ همان6/110، ؛ همان6/109: 1368؛ قمی مشهدی،4/284: 1415؛ فیض کاشانی،3/59؛ همان3/58: 1416بحرانی،

 (.14/161: 1365؛ صادقی تهرانی،10/213: 1408؛ ابوالفتوح رازی،5/205: 1417؛ طبرسی11/18

؛ ابن عطیه 4/28: 1415؛ بغدادی،4/48: 1420شبیه همین بیانات در تفاسیر اهل سنت نیز ذکر گردیده است )بغوی،

؛ 12/140: 1415؛ آلوسی،26/357 :1420؛ فخرالدین رازی،4/62: 1407؛ زمخشری،4/487: 1422آندلسی،

کند، به علت این می (. اینکه خداوند، شخصی را به علت عملی توبیخ5/290: 1404؛ سیوطی،5/152: 1422،ثعلبی

ایت، خواستن عذاب توسط حضرت است که آن شخص، کاری را به صورت اشتباه انجام داده است. با توجه به سیاق رو

کند در حالی که می داوند پیامبرش را توبیخ، مورد توبیخ قرار گرفته است. سوال اساسی این است که چطور خ)ع(یونس

(؛ حتی عذاب یا نشانه های عذاب 2/130: 1380داده بود )عیاشی، )ع(اذن در انجام این درخواست را به حضرت یونس 

را بر قوم او پدیدار گردانیده بود؟! این شبهه به این صورت در تفاسیر ذکر نشده است؛ ولی با توجه به اینکه ریشه این 

 م.ما نیز به آن پرداخته ایاند هه اجتهادی روایتی است که تعداد زیادی از کتاب های تفسیری این حدیث را ذکر کردشبه

 اند.هدر تفاسیر پاسخ اختصاصی برای این شبهه ذکر نشده است؛ فقط به ذکر روایت بسنده کرد پاسخ:

 :تمایزات تفسیر امامیه



ارای تمایزات و ویژگی هایی است. تفاسیر امامیه در میان شبهات ماثور، فقط به تفاسیر امامیه نسبت به تفاسیر اهل سنت د

« الهی نفی قدرت»به صورت جدی پرداخته است. شبهه « عاصی بودن»و « کم صبری در امر نبوت و تنگی خلق»دو شبهه 

ه هر دو گروه به پاسخ بدر شیعه مطرح نیست؛ باید گفت که در میان اهل سنت نیز این شبهه اساس محکمی ندارد؛ ولی 

 ع()مساوی یا برتر بودن حضرت یونس»، «)ع(تعارض در قرآن با رفع عذاب از قوم یونس»شبهات  اند.هاین شبهه پرداخت

در تفاسیر شیعه مطرح نیست و فقط در تفاسیر اهل سنت مطرح گردیده است. « گناهکار بودن»و « )ص(بر حضرت محمد

 ، منابع روایی اهل سنت است؛ به صورتی«)ص(بر حضرت محمد )ع(بودن حضرت یونسمساوی یا برتر »خواستگاه شبهه 

 که تمام پاسخ ها، منحصر به تفاسیر اهل سنت گردیده است.

ته پاسخ پاسخ گفته اند؛ الب« کم صبری در امر نبوت و تنگی خلق»تفاسیر شیعه منحصرا با رویکردی عقلی، به شبهه 

 ان شیعی ارائه گردیده است.اختصاصی این شبهه فقط توسط مفسر

و « التفسیر کتاب»کرده اند؛ در کتاب های  این نکته از قلم نیافتد که دو شبهه ای که به خوبی تفاسیر شیعی آنها را مطرح

 مطرح گردیده است. « تفسیر القمی»

 هستند.  عیاشی نیز با مشکالت ارسال سند یا مجهول بودن سند روبرو« کتاب التفسیر»احادیث نقل شده از 

اشاره کرده اند؛ همچنین در پاسخ ها با رویکردهای عقلی، برتری  )ع(مفسرانی از فریقین به ترک اولی بودن حضرت یونس

 با مفسران شیعی و در پاسخ ها با رویکردهای ادبی، برتری با مفسران سنی است. 



  یجهنت

 ، به گونه های ماثور و اجتهادی)ع(رت یونس با توجه به گونه شناسی انجام گرفته در شبهات پیرامون شخصیت حض

دست یافتیم. اکثر شبهاتی که در فصل شبهات ماثور به آن ها پرداخته شد، دارای آسیب منبع روایی یا سند روایی هستند. 

م گرفته است. با جستجوهای انجا« علی بن ابراهیم قمی»به « تفسیر قمی»اصلی ترین مشکل منبع روایی، مشکل انتساب 

 ن انتساب مخدوش است و کتاب مورد نظر بدون مقایسه با منابع حدیثی دیگر، قابل اعتماد نیست. ای

دهد. شخصیت جناب عیاشی نیز به می عیاشی باید گفت که این کتاب، روایاتی مرسل را ارائه« کتاب التفسیر»در مورد 

کرده است می ده است و در روزگار تقیه زندگیعنوان مشکلی دیگر در ارائه این گونه روایات است. عیاشی قبال سنی بو

و این شرائط بر ارائه روایات تاثیر گذار است. روایات پرداخته شده به شبهات توسط ایشان، مرسل و منقطع مطرح گردیده 

و کسانی است که از « وهب بن منبة»گردد. برخی روایات نیز از می است که از مشکالت سند روایی تفاسیر شیعی تلقی

ایات مربوط نقل گردیده است؛ رو اند،هابایی نداشتند و حتّی اصرار بر ورود اسرائیلیات داشت به اسالم ارد کردن اسرائیلیاتو

شوند. این ها مجموعه مشکالت سند روایی تفاسیر می نیز مسلم نیستند و گاهی به تعارض در نقل منجر« ابن عباس»به 

و ماثور روبرو هستیم و شبهه ای نتوانسته است که منعقد گردد. در شبهات  شیعی و اهل سنت است که در شبهات روایی

 اجتهادی نیز با اجتهادی جدای از نگاه متقن به قرآن، روبرو هستیم.

با شناسایی رویکردهای پاسخ های ارائه شده توسط مفسران سنی و شیعه به پنج رویکرد روایی، عقلی، ادبی، اشاری و 

سنی در رویکردهای ادبی و مفسران شیعی در رویکردهای عقلی نسبت به یکدیگر قوی تر ظاهر  تاریخی رسیدیم. مفسران

اکثر پاسخ هایی که در رویکردهای اشاری توسط مفسران مطرح گشته است یا قابل جمع با اعتقادات مسلمانان  اند.هگشت

 علیهم السالم است. نیست و یا تاویالت دور از ظهور است که این مرتبه از تاویل مختص معصومان

که در تفاسیر فریقین مطرح شده است، پاسخ داده شد و جای هیچگونه  )ع(تمام شبهات پیرامون شخصیت حضرت یونس 

 شکی را برای عدم عصمت ایشان باقی نگذاشت.
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