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  مقدمه. 1
اي خاص بلكه ميان آيات يك سوره با آيات   ميان آيات در بطن سورهتنها  نهدر گفتمان قرآني

اي ديگر، رابطه و مناسبت مفهومي  اي ديگر و خود سوره در مقام كليتي انداموار با سوره سوره
جاست كه نزول تدريجي قرآن از  اين مسئله اما. زباني حاكم است برون /و مبتني بر بافت درون

قصص از جمله  )انتشار(كه پراكندگي و پخشندگي (شناختي گفتمان قرآني  سو و تنوع سبك يك
 به تبعيت از اين احتماالً ، برخي نويسندگان و پژوهشگران غربي را از سوي ديگر)استآن 

ديدگاه كه كتب مقدس عهد عتيق و جديد فاقد انسجام است، به اين باور رسانده كه قرآن متني 
.  حال آنكه در اصل چنين نيست؛تافته و منسجم هم ست تا متني بهبافته از عناصر مختلف ا جدا

آوري و تدوين آن و از بدو ابداع علوم و فنون قرآني و از  در واقع، پس از نزول قرآن و جمع
بالغت، فصاحت، معاني، بيان و (تر فنون مربوط به اعجاز و تقليدناپذيري زبان قرآن  همه مهم

برانگيز در ميان مفسران و خبرگان قرآني،  حال چالش  در عين، از جمله مباحث جذاب و)بديع
 ميان آيات يك سوره با يكديگر ،المناسبه يا ارتباط، تناسب و زنجيرمندي مفهومي و بافتي علم
 ةخوش(سوره با يكديگر  و آيات چند) زوج سوره(، آيات دو سوره با يكديگر )تك آيات(

 با اعجاز يا تقليدناپذيري زبان قرآن در ارتباط است سو المناسبه از يك علم. بوده است) سوره
لة نظم و انسجام در قرآن كه البته اين نظم به تعبيري، با اعجاز زباني ئسو با مس و از ديگر

  . ارتباط نيست قرآن نيز بي
 شامل قصص قرآني ،ها  خوشه سوره سوره يازوج، نيك پيداست بخشي از اين تك آيات

، در سرتاسر  استاي واحد آمده كه در سوره) ع(داستان يوسف جز   هاست و اين قصص ب
به . اي خاص، در آن آمده است اند و هر داستان بسته به بافت و موقعيت سوره قرآن پراكنده

 و باهم اند هم زنجير شده آيد اين قصص در مقام متن از حيث مفهومي و بافتي به نظر مي
هاي قصص و هم در  هم در ظاهر آيات و پارهاين تناسب مفهومي و بافتي . تناسب دارند

دانيم شنوندة اصلي آيات و قصص  البته، نيك مي. شود مضمون و درونماية قصص ديده مي
عصر ايشان است و قرآن سرگذشت زندگي پيامبر و مردم  قرآني شخص پيامبر و مردم هم

ء را در گر انبيا تلقي كرده و قصص دي1گير  ايشان را در حكم روايت اصلي يا درونهمعاصر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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از .  در كنار و در بطن سرگذشت پيامبر آورده است)1افزود ميان(اي  هاي درونه حكم روايت
اي كه در  سو اين پرسش هميشه مطرح بوده كه تناسب قصص پيامبران در قرآن با سوره يك

چيست؟ به ديگر ) ص(اند، چيست و همچنين، تناسب اين قصص با سيرة پيامبر  آن ذكر شده
، ي ديگرسو سو و با سيرة پيامبر از  ن، آيا اين قصص با آيات پيشين و پسين خود از يكسخ

 بلكه با داستان اصلي ،با خودتنها  آيد اين قصص نه  نظر ميرابطة انداموار دارند يا ندارند؟ به
در اين جستار، نشان . است، پيوند انداموار و معنادار دارند) ص(كه همان سرگذشت پيامبر 

ها   آنهايي كه داستان در با سوره) ع(ميان آيات مربوط به داستان يونس تنها   كه نههيمد مي
زباني  برون /از حيث مفهومي و بافت درون) ص( بلكه ميان اين داستان و سيرة پيامبر ،ذكر شده

  . رابطه و تناسب انداموار برقرار است نيزآيات
  
  المناسبه يا زنجيرمندي مفهومي و بافتي علم. 2

اي خاص يا در  ارتباط ميان آيات قرآن با يكديگر همراه با تناسب معاني در بطن سورهبه  اين علم
 در لغت به معناي مشابهت و هماهنگي و مقارن و »مناسبت« .پردازد ميسوره  بطن دو يا چند

تناسب مفهوم نظم و انسجام را نيز به ذهن متبادر ). 386: 1384سيوطي، (بودن است  نزديك
 قرآن با مبحث اعجاز  نظم درةاي از نظرية نظم است و نظري  در واقع علم مناسبت پاره.كند مي
. برخي معتقدند اعجاز قرآني مبتني بر نظم قرآني است. ارتباط نيست قرآن بي) همانندي بي(

شوند  اند، به دو گروه اصلي تقسيم مي نويسندگاني كه دربارة نظم و انسجام قرآني مطلب نگاشته
ابو سليمان محمد (اند  ادي كه نظم قرآن را نوعي ارتباط ميان واژگان و معنا در نظر گرفتهافر

، .)ق.  ه338 -950/403-1013(، ابوبكر محمد باقالني .)ق.  ه338-931/403-998(خطابي 
و افرادي كه معتقدند ميان .) ق.  ه538-467(و زمخشري .) ق.  ه1078/471(عبدالقاهر جرجاني 

-1391( زركشي :ها با يكديگر ارتباط انداموار برقرار است يا آيات و سوره/ ها و آيات، سوره
امه  از ميان قدما و علّ،)911-849( سيوطي ،)ق.  ه606-554(الدين رازي  ، فخر)1344/794-745

  .)24-10: 1986مير،  ( طالقاني از ميان متأخران...لا  آيت، اصالحي، فراهي، سيد قطب،طباطبايي
المناسبه  پژوهاني ديگر نيز در دورة معاصر دربارة علم گفته، قرآن  نويسندگان پيشعالوه بر

 ميان اجزاي دروني مناسبات. اند شناسي نوين بحث كرده يا نظم با تعابيري عمدتاً مبتني بر زبان
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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هاي مختلف قرآن روشنگر  بخش »عضه بعضاًر بفسرآن يالقُ«: كه در عبارترا مختلف قرآن 
و اين مناسبات را در كرده  معرفي تفسير قرآن  راهگشا دريابزار نمود يافته است،د يكديگرن

داستان «همچنين جونز در مقالة  .)98-71: 1993عبدالحكيم،  (كند سورة الرحمن بررسي مي
از جايگاه يونس پيامبر و ارتباط سرگذشت او و ساير پيامبران از جمله » يونس در قرآن

جونز، (آورد  سخن به ميان مي) ص(ويژه شخص پيامبر ، لوط و بهابراهيم، موسي، ادريس
تفاوت ميان اسباب  معناي متن كتاب در بخش دوم از فصل سومابوزيد . )66- 50 :2003

  : كند نزول و مناسبت را بيان مي
كند؛ علم  اسباب نزول، پيوند يك يا چند آيه با بافت تاريخي آن آيات را مشخص مي«

يخي در نزول آيات را قبول ندارد و اين رابطه را در ترتيب كنوني متن مناسبت، ترتيب تار
  ).272: 1380ابوزيد، ( »كند قرآني بررسي مي

 المناسبه زيرعنوان از علم» زنجيرمندي مفهومي و بافتي در گفتمان قرآني«عبدالرئوف در مقالة 
ناختي است كه به ش كاري زبان و زنجيرمندي، ساز «:نويسد  ياد كرده و مي1»زنجيرمندي«

زنجيرمندي، با . پردازد  روابط معنايي ميان متون ميةو شبكها   آنبرساخت متون، متنيت
سلوي  ).72: 2003 عبدالرئوف،( » متني خاص سر و كار داردةبررسي عملي واحدهاي سازند

 ساختارارتباط، انسجام و : روابط متني در قرآن نيز در كتاب )2006العوي،  (محمد العوي
هاي احزاب و  ويژه نظرية انسجام و تناسب، سوره شناسي به هاي جديد زبان با استفاده از نظريه

  .كند را بررسي مي قيامت
 و 2 ساختار؛دانند ميپذير  از دو جنبه بررسيرا  زبان شناسي، در رويكردهاي جديد زبان

 يك نظام ةدهند  ساختار زبان، طبق تعريف، مجموعه عناصر زبان يا اجزاي تشكيل.3كاركرد
دانند  اي ساختار زبان را منوط به روابط حاكم بر عناصر نحوي زبان مي عده. زباني است

بر ساختار نحوي، براي زبان ساختار آوايي و معنايي   عالوه،اي ديگر و عده) ساختار نحوي(
 ة در محدود6شناسي  و سبك5، گفتمان4كاربردشناسي زبانهاي  حوزه. گيرند هم در نظر مي

  . گيرند  قرار ميتوجهكاركرد زبان مورد 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. chaining 

2. structure 

3. function 

4. pragmatics 
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شناسي،  دهه است كه قرآن از زواياي گوناگون از جمله تحليل تاريخي، روان چند
 قرار گرفته كه البته هر رويكرد محاسن و  بررسي شناسي مورد ويژه زبان شناسي و به جامعه

ذاب مطالعة قرآن به جهاي  شناسي از جمله حوزه ل نوين زبانئمسا. معايب خاص خود را دارد
هاي ساختاري  شناسي قرآني با برخي مؤلفه آيد زبان بحث اين است كه به نظر مي. آيد شمار مي

يا بالغت غربي تناظر و همبستگي و از برخي جهات، تمايزات ماهوي و شناسي   زبانو كاركردي
امل معاني، بيان ش(هاي فصاحت و بالغت قرآني  توان ويژگي با اين حال، مي. تبارشناختي دارد

 براي ؛شناسي اروپايي متناظر دانست هاي ساختاري و كاركردي زبان را با برخي مؤلفه) و بديع
اي  المعاني كه با انتخاب الفاظ و چينش عبارات در قالب سامانمند گزاره نمونه، بخشي از علم

مالت و قواعد يعني چگونگي اتصال واژگان در ايجاد جكار دارد، با نحو  و فصيح و بليغ سر
  واژگان يك جمله درواسطة ساختار  هآفريني ب مربوط به ترتيب و روابط واژگان و معنا

 1 مقام يابخشي ديگر از اين علم كه به مخاطب و موقعيت. ، متناظر استاروپاييشناسي  زبان
از  ؛شود  بررسي مي)شناسي مقال (كاوي بستگي دارد، در حيطة كاربردشناسي و حتي گفتمان

كاربردشناسي زبان، بررسي . كنند  نيز ياد مي2المعاني به معناشناسي نحو رو، از علم ينا
 :1384صفوي،  (»شوند زبان در آن توليد ميهاي  فضايي است كه جمله«معناي جمالت در 

اي از  متني باشد كه به صورت مجموعه« يا  باشد،»زباني محيط برون«تواند  اين فضا مي). 19
در علوم بالغي از اين حوزه به ). همان (»پيش و پس از هر جمله آمده استهاي زبان  جمله

/ قرآني به اين دو محيط برونهاي  هدرك بسياري از آيات و سور. كنند  ياد مي»مقام«
كالم مرتبط «گفتمان نيز قواعد و قراردادهاي حاكم بر كاربرد زبان در . داردزباني بستگي  درون

پيوستن جمالت براي  هم  گي به به تعبيري ديگر، چگون؛است» ز جملهدار باالتر ا پيوسته معني
ها پيش از آنكه  پژوه مدت  البته نيك پيداست كه علماي قرآن.دار پيوسته تشكيل سخن معني

 و »بافت/ مقام«شناسي مطرح شود، از  كاوي به منزلة علوم جديد زبان كاربردشناسي و گفتمان
  . اند نامند، سخن به ميان آورده  مي)تناص (3امروزه آن را بينامتنيالمناسبه كه   و نيز علم»مقال«

اند، متوني  ها نازل شده شناسي، مجموعه آيات قرآني كه در قالب سوره از ديدگاه زبان
زباني، ميان اجزاء و آيات آن با  اند كه از حيث مفهومي و بافت درون و برون كليت يافته

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. context 

2. semantics of syntax 

3. intertextuality 
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درست براي مثال . ، رابطة منسجم و انداموار برقرار استها يكديگر و با ساير آيات و سوره
در آيات چندين سورة غيرمتوالي آمده و اين آيات ) ع(است كه آيات مرتبط با داستان يونس 

 اما اين آيات اند، هاي گوناگون نازل شده ن نزولأهاي مختلف و با ش ها نيز در زمان و سوره
اند، بلكه با سيره و سرگذشت پيامبر در مقام  نجير شدههم ز از حيث مفهومي و بافتي بهتنها  نه

توان به تبعيت از عبدالرئوف، مناسبت يا  مي. مخاطب اصلي قرآن نيز همخواني و تناسب دارند
زنجيرمندي ( يعني ميان آيات ،متني را هم در سطح خرد / زنجيرمندي مفهومي و بافتي

در داستان يونس، ). اي سوره يرمندي بينازنج(در نظر گرفت و هم در سطح كالن ) اي بيناآيه
اند   هم زنجير شده هم آيات داستان يونس با آيات پيش و پس از حيث مفهومي و بافتي به

ها كه به  ويژه متني، با آيات ساير سوره و هم اين آيات از حيث مفهومي و به) سطح خرد(
  .اند همخواني پيدا كردهتناسب و ) ص( سيرة شخص پيامبر واند  داستان يونس اشاره كرده

 

  )  ع(روايت قرآن از داستان يونس . 3
طرفه .  آية قرآن آمده است18 سورة غيرمتوالي و مجموع 6در ) ع(داستان زندگي يونس 

 توبة از) 98آية (اي كه به نام همين پيامبر در قرآن نازل شده، فقط در يك آيه  اينكه در سوره
كه به حوادث بيشتري از زندگي او رود   ميانتظاركه  قوم او سخن به ميان آمده، در حالي

آية ( يونس ،)88- 87آيات ( انبياء ،)86آية ( انعام ،)163آية (نساء هاي  در سوره. اشاره شود
  : به سرگذشت يونس اشاره شده است)50-48آيات ( و قلم )148-139آيات (صافات ، )98

 إِبراهيم و إِسماعيلَ و إِسحاقَ   نُوحٍ و النَّبِيينَ منْ بعده و أَوحينا إِلى ىإِنَّا أَوحينا إِلَيك كَما أَوحينا إِل
   ).163( و أَيوب و يونُس و هارونَ و سلَيمانَ و آتَينا داود زبوراً  و يعقُوب و الْأَسباط و عيسى

وحى كرديم و به ] نيز[او، وحى كرديم، به تو ما هم چنان كه به نوح و پيامبران بعد از 
ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و يعقوب و اسباط و عيسى و ايوب و يونس و هارون و سليمان 

  .)163(وحى نموديم، و به داوود زبور بخشيديم ] نيز[
   .)86(و إِسماعيلَ و الْيسع و يونُس و لُوطاً و كال فَضَّلْنا علَى الْعالَمينَ 

  .)86(و اسماعيل و يسع و يونس و لوط، كه جملگى را بر جهانيان برترى داديم 
 ال كانَتي ��������فَلَوزْيِ فالْخ ذابع منْهنُوا كَشَفْنا عا آملَم ونُسي مها إيمانُها إِالَّ قَوفَنَفَع نَتآم 

	
���  .)98( حينٍ   الدنْيا و متَّعناهم إِلى���
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ايمان بياورد و ايمانش به حال آن سود بخشد؟ مگر ]  اهل آن[شهرى نبود كه   چرا هيچ
ايمان آوردند، عذاب رسوايى را در زندگى دنيا از آنان ]  در آخرين لحظه[قوم يونس كه وقتى 

  .)98(برطرف كرديم و تا چندى آنان را برخوردار ساختيم 
 في الظُّلُمات أَنْ ال إِله إِالَّ أَنْت   فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدر علَيه فَنادىو ذَا النُّونِ إِذْ ذَهب مغاضباً
فَاستَجبنا لَه و نَجيناه منَ الْغَم و كَذلك نُنْجِي الْمؤْمنينَ  )87(سبحانَك إِنِّي كُنْت منَ الظَّالمينَ 

)88(.  
ه كه خشمگين رفت و پنداشت كه ما هرگز بر او قدرتى نداريم، گا آن]  ياد كن[را » النون ذو«و 
معبودى جز تو نيست، منزّهى تو، راستى كه من از «: ها ندا درداد كه تاريكي]  دل[تا در 

 را او را برآورده كرديم و او را از اندوه رهانيديم، و مؤمنان]  دعاى[پس ، )87( »ستمكاران بودم
  .)88(دهيم  چنين نجات مى] نيز[

  .)140(إِذْ أَبقَ إِلَى الْفُلْك الْمشْحونِ  )139(و إِنَّ يونُس لَمنَ الْمرْسلينَ 
  .)141(فَساهم فَكانَ منَ الْمدحضينَ 
 ليمم وه و وتالْح ه142(فَالْتَقَم(.  

  .)144( يومِ يبعثُونَ  ى بطْنه إِل لَلَبِثَ في )143(فَلَو ال أَنَّه كانَ منَ الْمسبحينَ 
 قيمس وه و راءبِالْع ذْناه145(فَنَب(  هلَيتْنا عأَنْب و�
 �	����	  و أَرسلْناه إِلى )146( منْ يقْطينٍ ������

  .)148( حينٍ  فĤَمنُوا فَمتَّعناهم إِلى ،)147(أَلْف أَو يزيدونَ 
   .)140(سوى كشتى پر، بگريخت  آنگاه كه به )139(رستادگان بود  فةحقيقت، يونس از زمر و در
  .)141! (قرعه انداخت و خود از بازندگان شد]  يونس سرنشينان كشتى[پس 

  .)142(كه او نكوهشگر خويش بود  و عنبرماهى او را بلعيد در حالى] او را به دريا افكندند[
شوند، در  عاً تا روزى كه برانگيخته مىقط؛ )143(كنندگان نبود   تسبيحةو اگر او از زمر

   .)144(ماند  مى]  ماهى[شكم آن 
او ] سرِ[و بر باالى  )145(كه ناخوش بود به زمين خشكى افكنديم  پس او را در حالى

يا ] نفر از ساكنان نينوا[هزار  صد و او را به سوى يك )146(كدوبن رويانيديم ]  نوع[درختى از 
   .)148(پس ايمان آوردند و تا چندى برخوردارشان كرديم  ،)147(بيشتر روانه كرديم 

لَو ال أَنْ تَداركَه  )48( و هو مكْظُوم  فَاصبِرْ لحكْمِ ربك و ال تَكُنْ كَصاحبِ الْحوت إِذْ نادى
   .)49( منْ ربه لَنُبِذَ بِالْعراء و هو مذْموم نعمةٌ
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بر تَباهحينَ فَاجالنَ الصم لَهعفَج 50(ه(.   
مباش آنگاه ]  يونس[حكم پروردگارت شكيبايى ورز و مانند همدم ماهى ]  امتثال[پس در 

كرد، قطعاً  او نمى]  حالِ[اگر لطفى از جانب پروردگارش تدارك ؛ )48(زده ندا درداد  كه اندوه
   .)49(شد  نكوهش شده بر زمين خشك انداخته مى

  .)50(وردگارش وى را برگزيد و از شايستگانش گردانيد پس پر
 سورة انعام از يونس در كنار ساير پيامبران ياد شده و 86 سورة نساء و 163در آيات 

 ،1خواننده در اين آيات نه با داستان. داستان زندگي او در چهار سورة ديگر موجزوار آمده است
سوي خداوند بر پيامبر   كه از  چنان،زندگي يونسحوادث ) در معناي چگونگي نقل (2بلكه با متن

بر ندارند و  اين آيات تمام حوادث گاهشمارانة زندگي يونس را در. شود فرود آمده، آشنا مي) ص(
 مهم زندگي يونس هاي لحظهفقط از ميان خيل بسيار حوادث، به مواردي اشاره شده كه هم مبين 

 كه همانا هدايت مردم از جانب  قرار داردربيتي قرآنو قومش است و هم اينكه در راستاي اهداف ت
گاهشمارانة حوادث  اساس سير  اگر خواننده بخواهد داستان زندگي يونس را بر.است) ص(پيامبر 

: ها و آيات به ترتيب زير خواهد بود هاي باال استخراج كند، چينش سوره از بطن آيات و سوره
  . سورة يونس98 انبياء و آية 88-78يات  آ، صافات148-139 آيات ، قلم50-48آيات 
  

  )ع(هاي روايي در داستان يونس  چينش گزاره. 4
اي در بطن آيات و  افزود يا درونه سير حوادث گاهشمارانة زندگي يونس به صورت روايت ميان

هايي ديگر  افزود، روايتي است كه در دل روايت يا روايت ن روايت ميا. آيد هاي مرتبط مي سوره
  :هاي روايي اين داستان به صورت گاهشمارانه به ترتيب زير است چينش گزاره. گيرد ميقرار 

 ، اسباط، يعقوب، اسحاق، اسماعيل،ابراهيمنوح،  يونس نيز همانند ساير پيامبران از قبيل
 سورة نساء 163آيات  (كند مياز جانب خداوند وحي دريافت  هارون و سليمان ، ايوب،عيسى

با قهر و . دهند مردم به دعوتش جوابي نمي. شود سوي مردم روانه مي به. ) سورة انعام86و 
او را به . افتد قرعه به نامش مي. گريزد غضب، مردمش را ترك كرده و سوار بر كشتي پر، مي

در شكم ماهي به ).  سورة صافات142- 139آيات (بلعد  را ميماهي او  افكنند و عنبر دريا مي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. fibula/ histoire/ story 

2. text/ discourse 
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كرد تا  فرمايد اگر چنين نمي خداوند مي).  سورة انبياء87آية (كند  درگاه خداوند استغاثه مي
خداوند دعاي او را مستجاب ).  سورة صافات144-143آيات (ماند  قيامت در شكم ماهي مي

شود  آب و علف افكنده مي كم ماهي به صحرايي بييونس از ش).  سورة انبياء88آية (كند  مي
شد  اگر خداوند يونس را از فيض خود محروم كرده بود، رسوا مي).  سورة صافات145آية (
 سورة 146آية (روياند  خداوند كدوبني باالي سرش مي).  سورة قلم49واژة مذموم در آية (

هزار يا بيشتر   به شهري كه صدو)  سورة قلم50آية (گزيند  مي خداوند او را بر). صافات
و ) همان آيه(آورند  آنان ايمان مي).  سورة صافات138آية (دارد  جمعيت دارد، گسيل مي

كند   آنان را برخوردار ميعذاب رسوايى را در زندگى دنيا از آنان برطرف و تا چندىخداوند 
  ). سورة يونس98 سورة صافات و 148آيات (
  
  ني در سورة قلم و صافاتزنجيرمندي مفهومي و مت. 5

. شود افزود ذكر مي  سورة قلم، بخشي از زندگي يونس در قالب روايت ميان50 تا 48در آيات 
  : است) ص(خطاب اصلي اين آيات به پيامبر 

كَه لَو ال أَنْ تَدار )48( و هو مكْظُوم  فَاصبِرْ لحكْمِ ربك و ال تَكُنْ كَصاحبِ الْحوت إِذْ نادى
  .)49( منْ ربه لَنُبِذَ بِالْعراء و هو مذْموم نعمةٌ

  .)50(فَاجتَباه ربه فَجعلَه منَ الصالحينَ 
مباش آنگاه ]  يونس[حكم پروردگارت شكيبايى ورز و مانند همدم ماهى ]  امتثال[پس در 

كرد، قطعاً  او نمى]  حالِ[ردگارش تدارك اگر لطفى از جانب پرو ؛)48(داد  زده ندا در كه اندوه
  .)49(شد  نكوهش شده بر زمين خشك انداخته مى

  .)50(پس پروردگارش وى را برگزيد و از شايستگانش گردانيد 
 كه اين بخش اين استاز حيث زنجيرمندي مفهومي و بافتي در سطح خرد، پرسش اصلي 

 درونماية سورة قلم دارد و در سطح چه ارتباطي با آيات پيشين و پسين يا حتي مضامين و
كالن، پرسش اين است كه چرا به اين بخش از زندگي يونس اشاره شده و ارتباط آن با 

آيد كه  مي از ظاهر آيات بر. دهيم  پاسخ ميباهم ،زندگي پيامبر چيست؟ به اين دو پرسش
 يونس عمل نكند انندمخداوند از پيامبر خواسته در امتثال اوامر الهي شكيبايي به خرج دهد و 

آيد  به نظر مي.  از دعوت قوم خود به حق دست كشيد و فرار كرد،كه با عصبانيت و خشم
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 يادآوري عنصر صبر و شكيبايي در برابر مشكالت به ،منطق اصلي ذكر داستان يونس
 يونس عمل مانندشود  جاست كه چرا از پيامبر خواسته مي نكته اين. است) ص(شخص پيامبر 

از حيث چينش آيات و در سطح . شود پاسخ به اين پرسش به آيات پيشين مربوط مينكند؟ 
در بخش اول، خداوند با . توان به پنج بخش تقسيم كرد اي، سورة قلم را مي زنجيرمندي بيناآيه

خوانند و به مال و پسران خود مباهات  ه كه پيامبر را مجنون ميقهر و عتاب با سران مكّ
طول كوتاه آيات و لحن جدي كلمات، نشان از عتاب و خشم شديد . كند يورزند، برخورد م مي

افزود و البته  اي و ميان در بخش دوم، داستان باغداران در حكم روايتي درونه. خداوند دارد
شود و قطعاً ذكر آن از پي اين آيات بدون دليل و منطق نيست و بعد بدان  تمثيلي ذكر مي

در . گيرند ه و ناباوران مخاطب قرار ميم دوباره سران مكّدر بخش سو. اشاره خواهيم كرد
 به كافران بازهم، )52- 51 آيات(شود و در بخش آخر  بخش چهارم، داستان يونس ذكر مي

فرمايد كه قرآن تذكري براي جهانيان است و سوره  نهايت، خداوند مي شود و در خطاب مي
شود كه  داستان تمثيلي باغداران ذكر ميدر اين سوره، پيش از داستان يونس، . شود تمام مي

آيد از حيث زنجيرمندي مفهومي، اين داستان با آيات پيش و پس خود كه البته  به نظر مي
اول اينكه اسم سوره قلم است و خداوند . ارتباط نيست گيرد، بي داستان يونس را هم در بر مي

دوم اينكه، سوره با تذكر . كند د مينويسند، سوگند يا و به آنچه با قلم مي» ن«در آية اول به 
از اين حيث، ابتدا و انتهاي . آيد كه ممكن است از راه قلم با كتابت انجام پذيرد، به پايان مي

برخي . دنشو هم زنجير مي سورة قلم ازنظر مفهومي كه همان عنصر تذكر و يادآوري است، به
 و« يا عبارت 48 در آيه را كه از حروف مقطعه است، تلميح به يونس صاحب ماهي» ن«

ها  اگر اين رأي را بپذيريم، اين آيات و سوره. دانند  سورة انبياء مي86، در آية »ذالنون مغاضباً
  .شوند هم زنجير مي متني نيز به از حيث مفهومي و در سطح كالن

بودن دعوي پيامبر يا داستان  آيد آنچه در اين آيات و سوره دربارة صادق به نظر مي
هاي الهي است كه خداوند بدان وسيله  ان و نيز داستان يونس آمده، جملگي از نعمتباغدار

طرفه اينكه فرشتگان آنچه را خداوند امر فرمايد خاشعانه تبعيت . كند مردم را هدايت مي
دانيم كه فرشتگان  كند و نيك مي  حال آنكه انسان ناسپاسانه انكار مي؛)نويسند مي(كنند  مي

در آية دوم و سوم كه از حيث درونمايه و . اند انسان سر تعظيم فرود آوردهجملگي بر آستان 
ارتباط نيست، خداوند  سو با داستان باغداران و از ديگرسو، با داستان يونس بي مفهوم، از يك
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خالف نظر كافران،  پيامبر به لطف خداوند و بر: آورد از اعطاي نعمت به پيامبر سخن به ميان مي
» الجنه صاحب«باغداران نيز از لطف خداوند . منت دارد نزد پروردگار اجري بيمجنون نيست و 

يونس . دكردن نكردن به بيچارگان زايل مي دانند و آن را با كمك اند، اما قدر اين لطف را نمي شده
اگر لطفى از جانب «: دشو نيز از پي لطف و مرحمت خداوند است كه شايستة دريافت وحي مي

. )49( »شد شده بر زمين خشك انداخته مى  كرد، قطعاً نكوهش او نمى]  حالِ[ك پروردگارش تدار
 )2( ربك بِمجنُونٍ بِنعمةِما أَنْت : پس، پيامبري كه برخوردار از لطف خداوند است، مجنون نيست

منْ ربه لَنُبِذَ  نعمةٌلَو ال أَنْ تَداركَه : ده، مذموم نيستشو يونس نيز كه لطف خدا شامل حال او 
 ومذْمم وه و راءبنابراين، در سطح كالن، زندگي و سيرة پيامبر از حيث مفهومي يعني . )49(بِالْع

برخورداري از نعمت الهي، با داستان باغداران و داستان يونس ارتباط و تناسب دروني پيدا 
در سطح . شوند هم زنجير مي هدو سطح خرد و كالن ب كرده و سه داستان و آيات مرتبط، در

» مذموم«و » مجنون« ميان دو واژة 1زباني،  مقفا بودن يا جناس شكل خرد و از حيث بافت برون
 پيامبر به ؛دو را به هم پيوند زده است را زياد كرده و آن) ع(و يونس ) ص(شباهت ميان پيامبر 

به نظر اي،  آيه ح خرد و بينادر سط.  يونس، نيز مذموم نيست وواسطة لطف الهي، مجنون نيست
شوند ولي بعداً توبه   نيز با داستان باغداران كه ابتدا از راه راست منحرف مي7آية آيد  مي
گريزد يعني مجازاً از  كند و مي كنند و داستان يونس كه با عصبانيت هدايت قومش را رها مي مي

 كافران كه رسالت پيامبر را انكار داستان. افتد، همخواني و تناسب مفهومي دارد راه حق دور مي
مال و ( كه خداوند نعمت مادي نظر از اين ؛كنند، به داستان صاحبان باغ نيز شباهت دارد مي

خود را بر كافران و ) واسطة ارسال پيامبر  ههدايت الهي ب(و نعمت معنوي ) ثروت و فرزندان
گونه كه  همان. دانند ها را نمي عمتخالف باغداران، قدر ن ناسپاسان تمام كرده است اما آنان بر

 اگر توبه كنند و به ؛ در انتظار ناسپاسان هم خواهد بود،هاي بهشت در انتظار باغداران است باغ
 حال آنكه مجازات در آخرت ،شوند صاحبان باغ در همين دنيا مجازات مي. راه راست درآيند

جونز معتقد است . پرستند ن را مي اما نه براي آنان كه پروردگارشا،تر خواهد بود بسي سخت
 ارتباط دهندة نشان، دليل ديگري است كه )18/ قلم( نگفتند» ان شاء اللَّه « ولى: و اليستَثْنُونَ«آية 

آيد برداشت جونز  به نظر مي. )51: 2003جونز، (است داستان باغداران با آيات اولية سورة قلم 
ثنا و ستايش كند يعني خواسته است از نعمت الهي  كه هركس خداوند را رو از اين ،درست است

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. homography 
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هاي خود را در راه خدا از جمله كمك به محرومان، به  برخوردار شود يا آماده است نعمت
پس، . ه همانند باغداران از آن امتناع ورزيدنداين همان كاري است كه سران مكّ. مصرف برساند

، در )چنانچه براي باغداران اتفاق افتاد( است شدني در اين دنيا نابودها   آنهاي نعمتتنها  نه
). چنانكه باغداران كردند( مگر اينكه توبه كنند ،دنيايي ديگر نيز عذابي سخت در انتظارشان است

در داستان يونس نيز اين امر اتفاق . خواهند شد) النعيم ةجن(آنگاه كه توبه كنند، صاحب بهشت 
 يعني خود را از فيض الهي محروم ،گريزد داوند مي يونس با عصبانيت از پيشگاه خ؛افتد مي
 به ساحل امن تنها نه خداوند او را  وكند در دريا و در شكم ماهي از گناهانش توبه مي. كند مي
كه نشاني از باغ و سرسبزي به همراه دارد و داستان (باني نيز   بلكه برايش سايه،رساند مي

بيند و او و قومش را تا چندي از  تدارك مي) كند ميادر بباغداران و الجنه را نيز به ذهن مت
اين است نكتة ديگر از ارتباط ميان باغداران و داستان يونس . كند خود برخوردار ميهاي  نعمت
سو، يونس را  از ديگر. است» الحوت صاحب« و يونس هستند» هالجن اصحاب« باغداران كه

در . غازين سوره هماهنگي و تناسب داردنامند كه با حرف مقطعة آية آ النون نيز مي صاحب
اي، ميان آيات سورة قلم با يكديگر و با آيات مربوط به داستان  آيه  مجموع، در سطح خرد و بينا

  .يونس تناسب و همخواني برقرار است
 تا 139آيات . سورة صافات، بخشي ديگر از داستان يونس را در خود جاي داده است

در ابتداي سوره به . بوط به يونس را بيان كرده است سورة صافات، داستان مر148
آيات بعدي . پرسد بودن خلقت فرشتگان مي  از سخت11آية . شود فرشتگان سوگند ياد مي

آيد  در آيات بعد، از بهشت و دوزخ سخن به ميان مي. كنند سحر و جادو بودن قرآن را رد مي
شود، به داستان زندگي   شروع مي71در بخش دوم سوره كه از آية ). 58-50 و 30- 27آيات (

پذيرش دين حق از  جملگي اين پيامبران با مشكل عدم. شود پيامبران پيش از يونس اشاره مي
در اين سوره، ابتدا به داستان نوح و سپس به ترتيب به . رو بودند هجانب قومشان روب

، الياس )122-114( هارون و موسي ،)113- 112( اسحاق ،)111- 83آيات (داستان ابراهيم 
سورة صافات با ستايش . شود اشاره مي) 148-139(و يونس ) 138- 133( لوط ،)132- 123(

 صافات ةبنابراين، اين بخش از داستان يونس كه در سور. رسد پايان مي  بهخداوند به بزرگي
پذيرش دين حق از جانب قوم است،  متني و از حيث مفهومي كه همانا عدم آمده، در سطح كالن

  .كند اسب و همخواني پيدا ميتن
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  زنجيرمندي مفهومي و متني در سطح كالن قصص. 6
ويژه قصص پيامبراني كه در اين  از حيث مفهومي و متني در سطح كالن، قصص قرآني و به

اول اينكه در سورة صافات . شوند هم زنجير مي گوناگون به اند، به طرق شش سوره آمده
 جملگي دعوت حق را لبيك ؛شش پيامبر تقريباً يكسان استنحوة معرفي و نحوة پايان زندگي 

در اين سوره خداوند براي . فرستد ت و درود ميگويند و خداوند نيز بر جملگي آنان تحي مي
جملگي مردم . كند را ذكر ميها   آنتسكين پيامبر و دادن قوت قلب، داستان شش پيامبر و قوم

ورزند و خداوند نيز هر قوم را به جزاي  فت ميدر پذيرش دين حق با فرستادگان الهي مخال
جز قوم يونس كه به دعوت حق نداي مثبت داده و خداوند نيز تا  به ،رساند اعمال خود مي

به ) 138-137(در داستان قوم لوط كه در واقع خطاب آيات . كند را برخوردار ميها   آنچندي
 :و بِاللَّيلِ أَفَال تَعقلُونَ )137(ونَ علَيهِم مصبِحينَ و إِنَّكُم لَتَمرُّ(است ) ص(مردمان همعصر پيامبر 

، واژة )! رويد؟ آيا به فكر فرو نمى. گذريد و شامگاهان مى حقيقت، شما بر آنان صبحگاهان و در
ح، جناس ناقص در آيات داستان باغداران را در سورة قلم به ذهن . ب. از ريشة ص» مصبحين«

در (» مسبحين« واژة در آيات مربوط به قوم لوط با» مصبحين«، واژة نظربه . كند متبادر مي
كه پرستش ذات الهي از جانب يونس در شكم ماهي است، جناس ناقص ايجاد ) سورة قلم

  جونز،زند اين جناس ناقص در حكم عنصري مفهومي، دو سوره را به هم پيوند مي. كند مي
آورند و باغشان  را بر زبان نمي» ...ل  اسبحان«، ذكر ن باغدارادر داستان باغداران،. )59: 2003

تنها  كند و نه به پاكي ياد مي يونس در تاريكي دريا و در شكم ماهي، خداوند را ،شود ويران مي
  . شود نيز بر او پديدار مي) سايبان(اي از باغ و جنت   بلكه نشانه،يابد نجات مي

در اين سوره، عالوه بر برخي . آمده استبخشي ديگر از داستان يونس در سورة انبياء 
-87آيات(پيامبران كه در سورة صافات ذكرشان آمد، به برخي ديگر از جمله داود و سليمان 

نيز ) 92- 91(و سرانجام عيسي ) 90-89( زكريا ،)86- 85( اسماعيل، ادريس و ذوالكفل ،)88
خواستي كه در قالب دعا از در واقع، ذكر نام پيامبران و سرگذشت آنان و در. شود اشاره مي

چهار تن از . كند خداوند دارند، در حكم عنصري مفهومي، نوعي زنجيرمندي متني ايجاد مي
نوح ؛ )فاستجبنا له(شود  كنند و دعايشان مستجاب مي اين پيامبران به درگاه پروردگار دعا مي

 پيامبران را نجات خداوند پنج تن از اين). 90(و زكريا ) 88(، يونس )83(، ايوب )76آية (
دعاي سه پيامبر ). 88(و يونس ) 76(، ايوب )76(، نوح )74(، لوط )71( ابراهيم ؛)نجيناه(دهد  مي
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  ). 89(و زكريا ) 87(، يونس )83( ايوب ؛مستقيم در قرآن ذكر شده است
همگي . هاست تكرار برخي عناصر از ديگر موارد زنجيرمندي مفهومي در اين داستان

 جملگي در هدايت قوم ،اند گي، وحي را از سرچشمه و مصدر الهي دريافت كردهپيامبران جمل
 جملگي در راه هدايت مردم صبر و ،اند رو بوده هبا مشكل روبپرستي   حقخود به سوي

 خداوند دعاي برخي را شنيده و ،اند  جملگي به درگاه خداوند دعا كرده،اند بردباري به خرج داده
عنصر آب از ديگر . اين پيامبران مهلت داده شده استقوم ِهمة  به و آنان را نجات داده است

راه نجات برخي در .  از جمله داستان يونس است،موارد زنجيرمندي مفهومي در قصص قرآني
). موسي و نوح(و قوم برخي پيامبران در دريا غرق شده است ) موسي، يونس(دريا بوده است 

در سطوح خرد و كالن قصص قرآني و از جمله داستان مجموع، زنجيرمندي مفهومي و متني  در
 ،به مبحث انسجام، پيوستگي رو و از اين هاي هرچند غيرمتوالي قرآني ، به متنيت سوره)ع(يونس

  .شود منجر ميها  تر، تناسب ميان آيات و سوره نظم و از همه مهم
  
  و نتايجها  يافته. 7
شود، با تعابير  شناختي به قرآن مطرح مي  زبانتوان گفت امروزه آنچه در رويكردهاي عمدتاً مي

المناسبه از جمله علوم سنتي مطالعة  علم. و الفاظ ديگر در كتب كهن بالغي اسالمي آمده است
و آن شناسند  قرآن است كه امروزه آن را به مناسبات دروني يا زنجيرمندي مفهومي و متني مي

هاي  ارتباط آيات و اجزاي يك سوره با بخش يا عبارت است از وابستگي يك متن به متن ديگر
ميان آيات يك سوره با هم تنها  زنجيرمندي مفهومي نه. هاي ديگر هديگر همان سوره يا با سور

قصص قرآني نيز در سطح كالن، تناسب و همخواني حتّي و ها   بلكه ميان سوره،در سطح خرد
تنها  نهاند،   يونس را در خود جاي دادههايي كه داستان براي نمونه، اجزاي سوره. كند برقرار مي

ها و  هاي ديگر حوادث زندگي يونس در ساير سوره  بلكه با بخش،با آيات پيشين و پسين خود
نيز از حيث مفهومي و بافتي، تناسب و هماهنگي ) ص(تر، با زندگي شخص پيامبر  از همه مهم

 كه قرآن در مقام اعجازي داردتأكيد ا تنه نهالمناسبه يا زنجيرمندي مفهومي  در واقع، علم. دارد
خالف نظر نويسندگان غربي،  دهد نزول تدريجي آن بر  بلكه نشان مي،ناپذير است زباني، تقليد

ها و از جمله قصص قرآني را كه بنابر مقتضيات  انسجام و مناسبات ميان آيات و سوره
  .اند، ناديده نگرفته است ها در سرتاسر قرآن پراكنده سوره
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