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چکیده
سرگذشت انبیاء در قرآن و عهدین مورد نقد جریانهای روشنفکری قرارگرفته است .نوشتار پیش رو برآن است تا
با تحلیل فضای گفتمانی تفاسیر و کتاب مقدس ،خوانش دیگری از قصه حضرت یونس $بدست دهد و آن
حضرت را از تهمتهای ناروایی که در برخی متون آمده است ،تنزیه نماید .سوار كشتی شدن یونس و توبه مردم
و پذیرش آن از سوی خدا از موارد مشترک گزارش قرآن و عهد عتیق در نقل قصه حضرت یونس $است.
بررسیها نشان می دهد قبل از برداشته شدن عذاب از قوم یونس ،حضرت یونس $خشمگین به طرف دریا رفته
است؛ با اینکه با خبر شد عذاب از قومش برداشته شده ،برنگشت و مرتکب «ترك اولى» شد؛ اما خداوند پس از
استغفار یونس نبی $او را به مقام اجتباء رسانده و در زمرۀ صالحین قرار داد.
واژگان کلیدی:
قرآن کریم ،یونس ،$عهد عتیق ،ذوالنون ،صاحب الحوت
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مقدّمه
قرآن کریم وکتب عهدین در آیاتی به سرگذشت پیامبران و اقوام پیشین می پردازد که با اشتراکات و تفاوتهای زیادی
در نقل همراه است .با توجه به اینکه قرآن کریم از هرگونه تحریف مصون است؛ ولی عهد عتیق و جدید توسط کسانی
که ادعای پیروی پیامبران را داشته اند ،عمدا یا سهوا تحریف شده است؛ و به گونهای قصص انبیاء را نقل کرده اند که
گویا آن حضرات از عصمت برخوردار نیستند و هیچ تفاوتی بین آنها و افراد عادی در معرفت پروردگار وجود ندارد .لذا
گاهی غرضورزی و گاهی بی توجهی به جایگاه و عصمت انبیاء منجر به تهمتهای ناروا به آن بزرگواران شده است؛
که هر خواننده منصفی با مطالعه قصه هر کدام از آنها بر این امر صحه میگذارد .با بررسی تطبیقی کالم وحی ،روایات،
تفاسیر و عهد عتیق ،سعی شده که با تأیید اشتراک نقل ها ،تفاوت ها در مورد حضرت یونس $بررسی شده و تهمت
های ناروا و شبهات از ساحت مقدس این پیامبر الهی زدوده شود .کتاب یونس یکی از کتب عهد عتیق است که داستان
این پیامبر در چهار فصل آن با عناوین «فرار یونس از امر خدا ،دعای یونس ،رفتن یونس به نینوا ،غضب یونس» آورده
شده (یونس )4 -1 ،و همچنین در چهار سوره قرآن (نساء163 ،؛ انعام86 ،؛ یونس98 ،؛ صافات )139 ،معرفی شده
است.
یکی از جلوه های به کار رفته در قصه حضرت یونس $در قرآن ،جلوه هنری است که خواننده و یا شنونده را به فکر
فرو برده تا با استفاده از متون تفسیری و روایات ،استنباط درستی از این ماجرا داشته باشد .در این مقاله جزئیات حرکت
حضرت یونس$به سوی کشتی ،قرعه کشی ،چگونگی سالم ماندن در درون ماهی و تالقی اعجاز و آزمایش در این
ماجرا با استفاده از متون تفسیری و روایات بررسی و از بین احتماالت فراوان دیدگاه مختار بیان شده است.
عالوه بر کتب قصص انبیاء $که بخش مشخصی به قصه یونس $اختصاص دادهاند ،کتاب «پژوهشی در قصه
یونس و ماهی» توسط جالل ستاری به رشتهتحریر درآمده است؛ و همچنین لطیفه سالمت باویل در مقاله «تحلیل
ساختار روایت داستان یونس پیامبر در قرآن بر اساس نظریات ژرار ژنت»تالش کرده تا ساختار روایی قصه یونس$
را بر اساس نظریه ژرار ژنت تحلیل و بررسی کند .ویژگی و رسالت نوشته حاضر رفع اتهام از حضرت یونس $است
که در دیگر نگارش ها مغفول مانده است.
ویژگی های حضرت یونس $در قرآن
ویژگی های حضرت یونس $در قرآن به صورت پراکنده در چند سوره و آیات مختلف آمده که در این بخش" ،تنها
به مواردی که به طور مستقیم در قصه ایشان به آن برخورد نمی کنیم" ،پرداخته شده و آرای و نظرات مفسّران ذیل هر
عنوان به طور مجزا و مبسوط بیان گردیده است.
محسن
خداوند متعال نام هجده نفر از پیغمبران خود را در آیات (انعام )86 -83 ،آورده است که نام یونس $هفدمین نفر از
آنها می باشد.
(وَ تِلْكَ حُجَّتُنَا ءَاتَینَاهَا إِبْرَاهِیمَ عَلىَ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُإِنَّ رَبَّكَ حَكِیمٌ عَلِیم* وَ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَ یعْقُوبَ
ال هَدَینَا وَ نُوحًا هَدَینَا مِن قَبْلُ وَ مِن ذُرِّیتِهِ دَاوُدَ وَ سُلَیمَنَ وَ أَیوبَ وَ یوسُفَ وَ مُوسىَ وَ هَرُونَ وَ كَذَالِكَ نجْزِى
كُ ًّ
ال فَضَّلْنَا
س كلُ مِّنَ الصَّالِحِینَ* وَ إِسْمَاعِیلَ وَ الْیسَعَ وَ یونُسَ وَ لُوطًا وَ كُ ًّ
الْمُحْسِنِینَ* وَ َزكَرِیا وَ یحْیىَ وَ عِیسىَ وَ إِلْیا َ
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عَلىَ الْعَلَمِین ) (انعام .)86 -84 ،این است حجت ما كه به ابراهیم علیه قومش دادیم هر كه را بخواهیم درجاتى باال
مىبریم زیرا پروردگار تو حكیم و علیم است .و اسحاق و یعقوب را به او بخشیدیم ،همه را هدایت كردیم ،و نوح را نیز
پیش از ابراهیم و فرزندانش داوود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسى و هارون هدایت نمودیم ،و نیكوكاران را چنین
پاداش مىدهیم .و زكریا و یحیى و عیسى و الیاس همگى از نیكوكارانند و همچنین اسماعیل و یسع و یونس و لوط از
شایستگانند و ما همه آن پیغمبران را بر اهل زمانه برترى داده بودیم.
اینکه ضمیر «من ذریته» به ابراهیم $برمی گردد یا نوح ،$در بین مفسّران گفتگوهای زیادی است .عده ای
معتقدند که مرجع ضمیر ،ابراهیم $است؛ زیرا بحث آیه درباره مواهب خدا نسبت به ابراهیم مىباشد .تنها مطلبى كه
سبب شده بعضى از مفسّران ضمیر را به نوح باز گردانند ،ذكر نام"یونس" و "لوط" در آیات بعد است ،زیرا مشهور در
تواریخ آن است كه"یونس" از فرزندان ابراهیم نبوده ،و "لوط" هم برادرزاده یا خواهرزاده ابراهیم است(سفر پیدایش12 ،؛
مکارم شیرازی .)325 /5 ،علّامه بر این اعتقاد است که به خاطر نزدیک بودن لفظ نوح به كلمه "ذریته" ،ضمیر بر حسب
ظاهر به نوح برمی گردد .ضمن اینکه برخی از انبیاء نامبرده شده در آیه شریفه ،مانند لوط و الیاس از ذریه ابراهیم$
نیستند (طباطبایی .)242 /7 ،برخی از مفسرین صحیح تر این را دانسته اند که مرجع ضمیر در «وَ مِنْ ذُرِّیتِهِ» به نوح
 $برمی گردد .مال فتح اهلل کاشانی یونس  $و لوط  $را در این آیه داخل می داند و معتقد است که از ذریه
ابراهیم $نبودهاند و مابقی را با اینکه از ذریه ابراهیم $هستند ،از ذریه نوح  $می داند چه اینکه ابراهیم $از
ذریه نوح$می باشد (کاشانی .)426 /3 ،پس می توان نتیجه گرفت که صفت "محسن" شامل حضرت یونس $نیز
می باشد.
برتری بر مردم عصر خود
ال فَضَّلْنَا عَلىَ الْعَلَمِین )(انعام )86 ،را برتری این پیغمبران بر امت خودشان دانسته اند
بیشتر مفسرین مراد از آیه ( ..وَ كُ ًّ
(طبری173 /7 ،؛ سمرقندی465 /1 ،؛ طوسی197 /4،؛ سورآبادی682 /1 ،؛ ثعالبی489 /2 ،؛ کاشانی428 /3 ،؛
نخجوانی .)226 /1 ،علّامه معنای عالم را جماعتی از مردم می داند و معتقد است که مالك تفضیل و برترى انبیاء $
بر دیگر مردم ،داشتن هدایت فطرى و بهرهمندى از هدایت خاص و بى واسطه الهى است(.طباطبایی .)243 /7 ،عده
ای از مفسّران این برتری را به خاطر دارا بودن ویژگی نبوّت دانسته (رشید الدین میبدی416 /3 ،؛ شبر159،؛ عاملی،
430/1؛ حسینی شاه عبدالعظیمی323 /3 ،؛ طنطاوی)121 /5 ،؛ برخی ویژگی هدایتگری را نیز بر آن اضافه کرده
(ابیاری )445 /9 ،و عده ای مالک برتری انبیاء نامبرده را "علم و جهاد" آنها دانسته اند (مدرسی.)125 /3،
بعضى از مفسرین با توجه به این آیه اینگونه استنباط کرده اند كه انبیاء  $بر مالئكه هم فضیلت دارند (کاشفی
سبزواری291 ،؛ نووى جاوى .)330 /1 ،یکی از مخالفین این دیدگاه علّامه می باشد؛ ایشان معتقد است مالک تفضیل
در این آیه داشتن هدایت فطری است که اگر کسان دیگری از قبیل مالئکه و ائمه معصومین  $یافت شوند که
هدایتشان فطری باشد ،آنها هم نیز بر سایر افراد بشر همان فضیلت را خواهند داشت .وی برای نمونه حضرت ابراهیم
 $را مثال می زند که انبیاء $بر آن حضرت از جهت داشتن هدایت فطرى فضیلتى نخواهند داشت .ایشان در
تفسیر خود می نویسد« :منظور از برترى در این آیه تنها برترى از جهت هدایت خاص بى واسطه الهى است ،و لذا با
این آیه نمىتوان برترین انبیاء را بر مالئكه اثبات كرد .گو اینكه ممكن است انبیاء $از جهت دارا بودن مقام اجتباء،
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یا صراط مستقیم و كتاب و حكم و نبوّت بر مالئكه برترى داشته باشند ،الّا اینكه برترى از این جهات ربطى به آیه مورد
بحث ندارد»(طباطبایی .)244 /7 ،برخی از مفسّران حضرت یونس $را از باب اینکه قصه او در قرآن آمده بر سایر
انبیائی که قصص آنها در قرآن نیامده است ،برتر می دانند (آل سعدی.)290 ،
اعطای کتاب ،حکم و نبوّت
پس از نامبردن هجده تن از پیغمبران که در باال به آن اشاره شد ،خداوند متعال می فرماید« :أُوْلَئكَ الَّذِینَ ءَاتَینَاهُمُ
الْكِتَابَ وَ الحُكمَ وَ النُّبُوَّهَ(»...انعام .)89 ،آنان كسانى بودند كه كتاب و حكم و نبوّت به ایشان داده بودیم .این آیه به سه
امتیاز مهم انبیاء یعنی "کتاب"" ،حکم" و"نبوّت" اشاره دارد .علّامه این سه کرامت را از آثار هدایت خاص خداوند دانسته
كه به آن وسیله شناخت خدا و آیات وى تمام مىشود(طباطبایی .)251/7 ،ایشان ضمن اینکه کلمه " اولئك" را داللت
بر علو و رفعت مقام انبیاء $می داند؛ ذیل آیه مورد بحث می نویسد« :گر چه ظاهر" آتیناهم" این است كه خداوند به
همه انبیاء $كتاب و حكم و نبوّت داده و لیكن این از باب توصیف مجموع است به وصف مجموع ،و منافات ندارد
كه بعضى از این مجموع بعضى از آن اوصاف را نداشته باشد ،زیرا كتاب به برخى از انبیاء مانند نوح ،ابراهیم ،موسى و
عیسى $داده شده است (همو .)250 ،این مطلب بدیهی است که آوردن لفظ "كتاب" در این آیه ،راجع به مجموع
هجده پیامبر نامبرده شده می باشد نه فرد فرد آنها ،مثال به نوح و ابراهیم و موسى و عیسى$كتاب داده شده است
نه بر همه  18نفر .برخی از مفسّران مراد از "کتاب" را رسالت(گنابادی)140 /2 ،و عده ای شریعت و قانون
می دانند(قرشی .)262 /3 ،بسیاری از مفسّران معتقدند که در این آیه "أُوْلَئكَ" اشاره به عموم انبیائی دارد كه در آیات
قبل نامبرده شده است(ابوالفتوح رازی368 /7 ،؛ فخرالدین رازی54 /13 ،؛ حسینى شاه عبدالعظیمى325 /3 ،؛ قرشی،
.)262 /3
در اینجا به بررسی معنا و مفهوم "حکم" و "نبوّت" پرداخته شده است:
بررسی واژه حکم
حُكْم اصلش منع و بازداشتن براى اصالح است(راغب اصفهانی .)248 ،برخی سه احتمال را برای "حكم" متذکر شده
اند -1 :حكم به معنى عقل و فهم و درك  -2مقام داورى  -3حكومت و زمامدارى(مکارم شیرازی333 /5 ،؛ قرائتی،
 .)305 /3صاحب تفسیر «نمونه» در این رابطه می نویسد« :هیچ مانعى ندارد كه حكم در آیه فوق در یك معنى جامع
كه همه مفاهیم سهگانه فوق را شامل شود ،استعمال شده باشد ،زیرا حكم در اصل -آنچنان كه"راغب" در كتاب "مفردات"
مىگوید به معنى منع و جلوگیرى است ،و از آنجا كه عقل جلو اشتباهات و خالفكاری ها را مىگیرد ،همچنین قضاوت
صحی ح مانع از ظلم و ستم است ،و حكومت عادل جلو حكومت هاى نارواى دیگران را مىگیرد ،در هر یك از این سه
معنى استعمال مىشود» (مکارم شیرازی .)333-334 /5 ،علّامه معناى قضاوت که حكم كردن بر طبق شرایع دینی
میان مردم خواهد بود را ترجیح داده است(طباطبایی .)251 /7 ،بسیاری از مفسّران مراد از حكم را حكومت بین مردم
می دانند(طبرسی393 /1 ،؛ همو513 /4 ،؛ طیب ،ج133 /5؛ فیض کاشانی137 /2 ،؛ شریف الهیجی790 /1 ،؛ دخیل،
 .)181برخی "حکم" را از جمله وظایف توانفرساى پیامبران دعوت به حق می دانند كه مردم را به خداپرستى بخوانند و
احكام فردى و وظایف اجتماعى را به مردم اعالم نمایند(حسینی همدانی .)15 /6 ،بعضی منظور از حکم را حكمت
دانسته و در اینجا همان والیت می داند(گنابادی .)140 /2 ،برخی نی ز آن را شناختن و دانستن احكام قضاوت و آنچه
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كه خدا حالل و حرام كرده باشد ،می دانند(مغنیه221 /3 ،؛ نجفی خمینی .)32 /5 ،علّامه معانی مختلفی را برای لفظ
حكم برمی شمارد و معناى قضاوت که حكم كردن بر طبق شرایع دینی میان مردم خواهد بود را برمی گزیند(طباطبایی،
.)251 /7
نبوّت
در حدیثی از پیامبر#آمده است که حضرت فرمودند« :كنت نبیا و آدم بین الماء و الطین»(ابن شهرآشوب مازندرانى،
 .)214 /1لذا برخی از مفسّران ذیل آیه شریفه «أُوْلَئكَ الَّذِینَ ءَاتَینَاهُمُ الْكِتَابَ وَ الحُكمَ وَ النُّبُوَّهَ(»...انعام ،)89 ،نبوّت را
اعمّ از رسالت دانسته اند ،زی را هر رسولى نبى هست ولى ممكن است نبى باشد و مأمور به دعوت نباشد (طیب/5 ،
 .)133اما صاحب تفسیر «الوجیز فی تفسیر الكتاب العزیز» در این خصوص می گوید« :وَ النُّبُوَّهَ أی الرساله»(دخیل.)181،
بعضی نبوّت را به معناى درك خبرهاى غیبى و استفاده روانى از تعلیمات الهى می دانند؛ حسینی همدانی در تفسیر خود
می نویسد« :حقیقت نبوّت تعلیم وجودى و موهبت روانى است؛ یعنى ارتباط روح قدسى پیامبران است با دستگاه ربوبى
كه حقایق را از ساحت پروردگار می آموزند»(حسینی همدانی.)15 /6 ،

مشمول هدایت الهی
پس از نامبردن هجده تن از انبیاء و برخی از ویژگی های ایشان و همچنین إعطای کراماتی به آنها در آیاتی از سوره
انعام ،خداوند متعال در ادامه این آیات می فرماید( :أُوْلَئكَ الَّذِینَ هَدَى اهلل() ...انعام .)90 ،یعنی :اینان كسانى هستند كه
خدا هدایتشان كرده است.با این وصف هدایتی که خداوند در این آیه از آن صحبت کرده است مورد بررسی قرار میگیرد:
صاحب «المیزان» در تفسیرآیه مورد بحث می نویسد« :در اینجا براى بار دوم به تعریف ایشان پرداخته و طورى ایشان
را تعریف مىكند كه در حقیقت هدایت الهى را تعریف كرده ،زیرا این هدایت الهى است كه مردانى چنین بار آورده.
آرى ،هدایت و راهنمایى خداى تعالى آدمى را به هدف مىرساند ،و از اثرش كه همان ایصال به مطلوب است تخلف
نمىپذیرد ،هم چنان كه فرموده" :فَإِنَّ اللَّهَ ال یهْدِی مَنْ یضِلُّ"(نحل( )37 ،طباطبایی .)260 /7 ،شریف الهیجی در
تفسیر خود انبیاء را كسانى معرفی می کند كه خداوند آنها را به اقسام کماالت نفسانی هدایت نموده است .مثال ابراهیم
را به سخاوت و أیوب را به صبرش(شریف الهیجی .)791/ 1 ،عده ای از مفسّران بر این اعتقاد هستند که خداوند این
انبیاء را به صبر هدایت نموده است(شبر285 /2 ،؛ طبرسی513 /4 ،؛ دخیل )181 ،نکته ای که الزم است در اینجا به
آن پرداخته شود این است که خداوند در ادامه این آیه شریفه خطاب به پیغمبر#می فرماید( :فَبِهُدَئهُمُ اقْتَدِهْ )(انعام،
 .)90یعنی :پس به هدایت آنان اقتداء كن .صاحب تفسیر «بحرالعلوم» در این باره می نویسد« :فَبِهُداهُمُ یعنی :بسنتهم
و توحیدهم»(سمرقندی .)466 /1 ،همچنین در«تفسیر الجاللین» آمده است« :فَبِهُداهُمُ طریقهم من التوحید و الصبر»
(محلى ،سیوطى .)141 ،منظور از این هدایت را نمی توان به تنهایی صبر در نظر گرفت .چرا که حضرت یونس $در
برابر قوم خود پس از نافرمانی و ایمان نیاوردن آنها ،صبر نکرد و از میان قومشان رفت .لذا خداوند متعال به پیامبر
اکرم #می فرماید« :فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَ ال تَكُنْ كَصاحِبِ الْحُوت»(قلم .)48 ،پس باید منظور از این هدایت که
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سرمشق پیامبر اکرم #قرار گیرد هم توحید و سایر اصول اعتقادى را شامل شود و هم صبر و استقامت ،و هم سایر
اصول اخالق و تعلیم و تربیت (.نک :مکارم شیرازی )336 /5 ،به عنوان مثال حضرت اسحاق و یعقوب $در مقابل
بالء و محن صاحب صبر بودند و یا حضرت ایوب در قبال بال صابر بود .صفت برجسته ای را که می توان برای حضرت
یونس $عنوان کرد" ،مسَبّح" و داراى تضرع و زارى بودن آن حضرت است.
ویژگی های حضرت یونس $در کتاب مقدس
یونس در عهد عتیق ،پسر امتّای (اُمِتای به معنای حقیقت ،یونس پسر حقیقت) و متوطن شهر جت حافر که در زبولون
واقع است ،معرفی شده (دوم پادشاهان )25 :14 ،و مانند قرآن ،به وی وحی شده است (یونس2 ،1 :1 ،؛ همان،1 :3 ،
 .)2از ایشان به عنوان " نبی" یاد شده است (انجیل متی39 :12 ،؛ انجیل متی .)4 :16 ،آن حضرت در سال  825قبل از
مسیح در زمان پادشاهی "یرُبعام بن یهُوآش" یا پیش از او در منطقه اسرائیل به رسالت رسیده است (دوم پادشاهان:14 ،
25 -23؛ هاکس .)977 -976 ،او مأمور به رفتن به شهر "نینوا" شد (یونس2 :1 ،؛ همان )2 :3 ،که بیش از صدوبیست
هزار نفر جمعیت داشت (همان .)11 :4 ،در عهد عتیق بیشتر تأکید بر تاریخ ،جغرافیا ،خانواده و بیان جزئیات شده ،در
حالی که در قرآن شاهد ویژگی های فردی و اخالقی حضرت یونس $می باشیم.
خالصه ای از داستان یونس در عهد عتیق
در اینجا به خالصه ای از داستان یونس $در عهد عتیق که در چهار فصل «فرار یونس از امر خدا ،دعای یونس،
رفتن یونس به نینوا ،غضب یونس» آمده اشاره شده است:
فصل اول؛فرار یونس از امر خدا :در این فصل ابتدا به نزول کالم خداوند به یونس اشاره شده که به وی دستور داده
می شود به نینوا برود و یونس از حضور خداوند به ترشیش فرار کرده و سوار بر کشتی ای می شود .در راه تالطم عظیمی
در دریا پدید می آید.
پس از قرعه کشی برای انداختن یک نفر به دریا و درآمدن قرعه به نام یونس ،خود ایشان اظهار داشته که من را به
دریا بیندازید ،زیرا میدانم این تالطم عظیم به سبب من بر شما وارد آمده است .پس یونس را برداشته ،در دریا انداخته
و دریا از تالطمش آرام شده و سپس ماهی بزرگی او را می بلعد (یونس.(Cohn Sperling, p.388).)17 -1 :1 ،
فصل دوم؛دعای یونس  :پس از بلعیده شدن یونس توسط ماهی بزرگ ،وی در شکم ماهی شروع به دعا می کند و
سپس خداوند به ماهی امر می کند که یونس را بر خشکی قی کند (یونس( )10 -1 :2 ،همان).
فصل سوم؛ رفتن یونس به نینوا :در این فصل اشاره به نازل شدن دوباره وحی بر یونس شده که به نینوا برود .ایشان
پس از عزیمت به نینوا  ،به مردم اعالم داشته که بعد از چهل روز نینوا سرنگون خواهد شد .مردم به خدا ایمان آورده و
روزه گرفتند .بعد از آن چون خدا اعمال ایشان را دی د که از راه زشت خود بازگشت کردند ،از بالیی که گفته بود به
ایشان برساند پشیمان شد و آن را به عمل نیاورد( .یونس.)Gaines, p.25 ( )10 -1 :3 ،
فصل چهارم؛ غضب یونس :یونس از اینکه خداوند از نزول بال پشیمان گشته به شدت ناراحت شده و به بیرون شهر
رفته و زیر سایبانی نشسته و منتظر می شود تا ببیند بر شهر چه واقع خواهد شد .در اینجا خدا بوتۀ کدویی را می رویاند
تا بر سر وی سایه افکند .یونس از کدو بینهایت شادمان شده ،اما خدا فردای آن روز کدو را می خشکاند .یونس از
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آفتابی که بر سرش می تابید به شدت بیتاب شده و برای خود مسألت کرد که بمیرد و گفت« :مردن از زنده ماندن برای
من بهتر است» .خدا به یونس جواب داد« :آیا صواب است که به جهت کدو غضبناک شوی؟» او گفت« :صواب است
که تا به مرگ غضبناک شوم».
خداوند گفت« :دل تو برای کدو بسوخت که برای آن زحمت نکشیدی و آن را نمّو ندادی که در یکشب به وجود آمد
و در یکشب ضایع شد؛ و آیا دل من به جهت نینوا شهر بزرگ نسوزد که در آن بیشتر از صدوبیست هزار کس میباشند
که در میان راست و چپ تشخیص نتوانند داد و نیز بهایم بسیار؟»(یونس( Cohn Sperling, p. 388.).)11 -1 :4 ،
قصه حضرت یونس$در قرآن
در این بخش قصه یونس $در سه بخش مجزا تحت عناوین« :فرار حضرت یونس $از میان قوم خود»« ،ابتالء
یونس $در محیطی اعجازگونه» و «نجات حضرت یونس $و بازگشت میان قوم خود» بیان شده که ضمن تحلیل
و نقد آرای مفسّران در هر بخش به مقایسه آن با عهد عتیق نیز پرداخته شده است:
فرار حضرت یونس $از میان قوم خود
حضرت یونس $از طرف خداوند به سوى مردم شهر نینوا از سرزمین موصل مبعوث شد (طبرسی129 /2 ،؛ طبری،
 .)118 /11روایتی طوالنی قصه یونس $را بیان می کند که ماحصل آن اشاره می شود :وی در سن  30سالگی
مبعوث می گردد و پس از  33سال دعوت قوم خود ،تنها دو نفر به او ایمان می آوردند .ایشان از خدا درخواست عذاب
برای قومش می کند و با اینکه خدا او را از این کار برحذر می دارد ،بر این کار اصرار میورزد و سرانجام خداوند دعای
او را اجابت می کند و دستور می دهد که قومش را از زمان نزول عذاب باخبر کند .حضرت یونس $آنها را ترک کرده
و هنگامی که آن مردم آثار و عالئم عذاب را مشاهده کردند ،به درگاه خدا ضجه و ناله کرده و از گناهان خود توبه کرد.
یونس $که یقی ن داشت عذاب به آنها نازل شده ،به کنار شهر آمد و با کمال تعجب آن جماعت را صحیح و سالم
مشاهده کرد .سپس به خاطر اینکه در بین آنها دروغگو بیرون آمده ،قسم یاد می کند که وارد شهر نمی شود و به طرف
دری ا روانه شده تا مردم او را مشاهده نكنند (عیاشی .)137 -129 /2 ،برخی مفسّران در تفاسیر خود این روایت را نقل
کرده اند (بروجردی240 -237 /3 ،؛ بحرانی64 -59 /3 ،؛ قمی مشهدی106 -100 /6 ،؛ عروسی حویزی-321 /2 ،
 .)327این روایت با اندکی تفاوت در تفسیر «قمی» نیز آمده است (قمی .)318 -317 /1 ،برخی از مفسرین بر این
عقیده اند که این روایت به خاطر تصدیق نکردن ساحت عصمت حضرت یونس ،$نباید نقل شود .صادقی تهرانی در
این رابطه می نویسد« :و چه قدر این روایت شبیه دروغ هایی است که به ساحت رسالت بسته اند و این موارد تأکید
می کند که این حدیث از اسرائیلیات است!» (صادقی تهرانی .)162 /14 ،و برخی بر این نظرند که« :با اغماض از سند
و صرف نظر از اشتمال اینگونه احادیث بر اموری که اثبات آنها سهل نیست ،دو عنصر محوری از اینگونه راهنمایی ها
استفاده می شود :یکی سعه رحمت بیکران الهی و دیگری لزوم صبر و استقامت پیامبران و در صورت ضرورت ،هجر
جمی ل؛ نه قهر و ترک و درخواست عذاب...به هر روی ،نکات مثبت و آموزنده اینگونه احادیث اخذ می گردد» (جوادی
آملی.)353 -352 /37 ،
در مواجهه با روایاتی همچون روایتی که از عیاشی در باال ذکر گردید چند احتمال به نظر می رسد:
 .1از باب اعتماد به قول ثقه و یا کثرت استعمال آن ،مورد پذیرش قرار گیرد.
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 .2حمل بر خبر واحد شود و به خاطر نبود قرینه ای در روایات دیگر پذیرفته نشود.
 .3به خاطر تناقض در متن روایت عیاشی و قمی پذیرفته نشود.
 .4تنها نکات مثبت آن اخذ و مابقی مطالب نادیده گرفته شود .در اینصورت مطالبی را که با عصمت انبیاء $منافات
داشته به عنوان تصحیف ،تحریف و یا توضیحات نگارنده آن ،به عنوان تفسیر متنی حدیث در نظر گرفت که این
معقولترین دیدگاه است.
قرآن حضرت یونس $را اینگونه معرفی می کند( :وَ ذَا النُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَیهِ() ...انبیاء .)87 ،و
ذو النون را ی اد كن آن دم كه خشمناك برفت و گمان كرد بر او سخت نمىگیریم.منظور از «نون» ماهى بزرگ است
(ابوالفتوح رازی ،)270 /13 ،زیرا حضرت یونس  $به جهت گرفتار شدن در شكم ماهى به این اسم نامیده شده است
(طبرسی .)96 /7 ،اگر کسی تصوّر کند که حضرت یونس  $از خدا قهر كرده ،یا بر خدا خشم گرفته و پنداشته كه
خداوند بر او دست نمىیابد و او مىتواند با دور شدن از چنگ وى بگریزد ،چنین نظری مردود است ،زیرا با مقام و شأن
عصمت و نبوّت در تعارض است.
ابن أبى یعفور گوید :شنیدم از امام صادق $كه در حالى كه دست به آسمان برداشته بود می گفت« :رب ال تكلنى
الى نفسى طرفه عین ابدا ال اقل من ذلك و ال اكثر» (یعنى پروردگارا مرا چشم بهم زدنى به خودم وامگذار نه كمتر از
آن و نه بیشتر) گوید :این را گفت و اشكهایش از اطراف محاسنش مىریخت ،سپس رو بهمن كرد و فرمود :اى پسر
أبى یعفور همانا ی ونس بن متى را خداوند كمتر از چشم به هم زدنى به خودش واگذارد و آن گناه را (یعنى ترك اولى را)
انجام داد ،عرض كردم :خداوند كار شما را نیكو كند آیا آن كار او را به حد كفر رسانید؟ فرمود :نه ولى مردن با این حال
هالكت است (کلینی.)581 /2 ،
بعضی مفسّران جدا شدن یونس $از میان قوم خود را ،بدون اذن خدا دانسته اند (طبرسی ،)96 /7 ،لذا خداوند خطاب
به پیامبر اکرم  #فرموده( :فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَ ال تَكُنْ كَصاحِبِ الْحُوتِ( ) ...قلم .)48 ،پس تو در برابر حكم
پروردگارت صبر كن و چون یونس صاحب قصه ماهى مباش .شاید منظور خداوند متعال این باشد که ای محمد،#
در مقابل فشارها تا آخرین لحظه صبر و تحمل داشته باش.
ابن بابویه از ابوالصلت هروى روایتی را آورده است که در آن روایت یکی از مسائلى كه "على بن محمد الجهم" از
حضرت رضا $در مجلس مأمون سؤال نمود این بود که چه طور می شود با مقام عصمت پیغمبران ،یونس پیغمبر به
خداى خود گمان باطل داشته باشد .حضرت رضا  $فرمودند« :یونس یقین حاصل كرده بود كه خداوند او را در مضیقه
روزى نمی اندازد و معیشت را بر او تنگ نمی گرداند ،همانطور كه خداوند می فرماید( :وَ أَمَّا إِذا مَا ابْتَالهُ فَقَدَرَ عَلَیهِ
رِزْقَهُ ) (فجر .)16 ،یعنى :هر وقت بخواهیم او را مورد آزمایش قرار دهیم بر او معیشت و روزى را تنگ كنیم .و اگر یقین
داشت كه خداوند بر او قدرت و سلطنت ندارد كافر بود» (ابن بابویه.)193 /1 ،در این روایت "ظنّ" به معنای "استیقن" و
"لن نقدر" به معنای " لن نضیق" آمده است .حضرت یونس  $برای انجام رسالتش مدّت زیادى قوم خود را به خدا
دعوت كرد ،ولى آنها نپذیرفتند ،تا آنكه نشانه های عذابى كه به آنها هشدار داده بود؛ فرا رسید .آن حضرت چون یقین
می دانست خدا بر او سخت نمی گیرد از میان قوم خود ،بدون إذن خداوند غضبناک بیرون رفت .شاید همین خشم و
ناراحتی او در راه خدا برای دشمنی با اهل کفر ،زمینه ای برای ترسیدن آن ها و ایمان آوردنشان شده باشد.
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گفتنی است مجازات الهى بر دو گونه است :مجازاتی نهایى که براى نابودى افراد غیرقابل اصالح ،فرا میرسد که به
آن "عذاب استیصال" میگویند؛ هیچ دعایى در آن موقع سودمند نیست؛ چراکه اگر عذاب از آنها رفع شود باز به همان
گناهان برمیگردند .مورد بعدی "مجازات تنبیهى" می باشد که جنبه تربیتى داشته و بهمحض اینکه مجازات اثر گذاشت
و مردم بیدار و متوجه شدند ،عذاب از میان می رود .عذاب قوم حـضرت یــونـس $از نوع دوم بوده و از اینجا روشن
مىشود كه یكى از فلسفههاى آفات و بالها و حوادث ناگوار همان بیدارسازى و تربیت است (مکارم شیرازی.)489 /13 ،
بخشی از قصه حضرت یونس $که در عهد عتیق آمده "فرار یونس از امر خدا" نام دارد که تفاوتهای زیادی با قرآن
داشته و نشان می دهد که تحریفاتی اساسی در آن صورت گرفته است.
الف) نام محل رسالت حضرت در قرآن نیست .اما در عهد عتیق آن محل "نینوا" است (یونس.)2 :1 ،
ب) بر اساس آیات قرآن ،روایات ائمه اطهار $و همچنین بررسی تفاسیر مختلف ،حضرت یونس $پس از اینکه
سالها مردم را دعوت کرده و آنها ایمان نیاوردند از محل مأموریتش گریخت؛ زیرا ایشان گمان کرد آنها قابل هدایت
نیستند و یقین داشتند که خداوند به خاطر فرار کردن بر ایشان سخت نمی گیرد .اما یونس در عهد عتیق از لحظه
نخست از فرمان خدا سرپیچی کرده و فرار می کند (یونس .)3 :1 ،علت فرار هم این است که وی خدا را کریم و مهربان
می داند؛ و می دانست که دیر غضب می کند (یونس.)2 :4 ،
ج) عهد عتیق دو بار از فرار یونس از محضر خداوند صحبت کرده است (یونس3 :1 ،و .)10
با توجه به ویژگی ها وصفات آن حضرت در قرآن ،و همچنین بررسی تفاسیر مختلف ،این کار تهمتی ناروا به آن جناب
می باشد و با مقام عصمت سازگار نیست.
 .2 -4ابتالء یونس $در محیطی اعجازگونه
در قرآن آمده است :او از میان قوم خود به سوی کشتی پر از بار و مسافر که ظرفیت سوار شدن او را نداشت ،گریخت:
(وَ إِنَّ یونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِین* إِذْ أَبَقَ إِلىَ الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ )(صافات .)140 -139 ،و همانا یونس هم از پیامبران بود .به
یادش آور زمانى كه به طرف یك كشتى پر بگریخت" .أَبَقَ العبد" در زمان گریختن و فرار كردن بكار مىرود و"عبد آبِقٌ"
بنده گریز پا است (راغب اصفهانی )59 ،و «مشحون» از ماده "شحن" به معنای پر و مملو می باشد (ابن منظور/13 ،
 .)234نکته مبهمی که به نظر می رسد این است که چرا قرآن فرار را به آن حضرت نسبت داده است؟ مراد از فرار
كردن او به طرف كشتى این است كه او از بین قوم خود بیرون آمد و از آنان اعراض كرد .ایشان هر چند در این عمل
خود خدا را نافرمانى نكرد ،و قبال هم خدا او را از چنین كارى نهى نكرده بود ،و لیكن این عمل شباهتى تام به فرار یك
خدمتگزار از خدمت مولى داشت ،و به همین جهت خداى تعالى او را به كیفر این عمل بگرفت (طباطبایی.)163 /17 ،
از مفهوم آیه برمی آید که آن حضرت موفق شد سوار کشتی شود و پس از سوار شدن بر کشتی به دلیل حجم باالی
بار و مسافر بین مسافرین قرعه کشی صورت گرفت« .فَسَاهَمَ فَكاَنَ مِنَ الْمُدْحَضِین» (صافات .)141 ،پس قرعه انداختند
و او از مغلوبین شد.
ساهم از ماده ی «سهم» گرفته شده و "السَّهْم" به معنای (تیر) چیزى كه پرتاب مىشود و نیز آنچه را كه براى تیر
پرتابهاى شرطى زده مىشود و مانند آنها است از اینرو"اسْتَهَمُوا" یعنی قرعه زدند (راغب اصفهانی" .)431 ،دحض" نیز
به معنای مغلوب و مقهور می باشد (طریحی .)205 /4 ،درباره دلیل قرعه کشی برخی اینگونه گفته اند كه نهنگى بر
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سر راه كشتى درآمد و كشتى را متالطم كرد و چون سنگین بود خطر غرق همگى را تهدید كرد ،ناگزیر شدند از كسانى
كه در كشتى بودند شخصى را در آب بی ندازند ،تا نهنگ او را ببلعد ،و از سر راه كشتى به كنارى رود .قرعه انداختند به
نام یونس $اصابت كرد به ناچار او را به دهان نهنگ سپردند و نهنگ آن جناب را ببلعید (طباطبایی .)163 /17 ،البته
اقوال دیگری نیز وجود دارد که ذکر آن ضروری به نظر نمی رسد (حسینى شاه عبدالعظیمى )158 -157 /11 ،با توجه
به "مُدْحَضِین" گویا چند مرتبه قرعه کشی شد و برخی گفته اند سه بار و در هر سه ،قرعه بنام یونس $درآمد (طبرسی،
.)716 /8
یونس $به دریا افکنده شد و ماهی بزرگی او را بلعید( :فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَ هُوَ مُلِیمٌ ) (صافات .)142 ،پس ماهى او را
بلعید ،در حالى كه مالمت زده بود .این دلیلی است که به آن حضرت «ذوالنون» یعنی مُصاحب و همراه ماهی گفته
می شود .ممكن است معناى "ملیم" این باشد كه یونس داراى مالمت شد (طباطبایی .)163 /17 ،بعضی در توضیح «وَ
هُوَ مُلِیمٌ» معتقدند« :او مستحق و سزاوار سرزنش بود نه این كه سزاوار عذاب باشد به خاطر اینكه بدون امر خداوند از
میان قومش خارج شده بود .در نزد ما شیعیان ،مالمت حضرت یونس به خاطر ترك مندوب و مستحبّ بوده و انسان
گاهى براى ترك كار مستحبّ و مندوب مورد مالمت قرار مىگیرد» (طبرسی.)716 /8 ،
در مورد مدت درنگ یونس $در شكم ماهى بین اهل تفسیر اختالف است و سه روز ،هفت روز ،بیست روز و حتی
چهل روز را نوشته اند (ثعلبی نبشابوری .)170 /8 ،برخی نقل پنجمی را هم ذکر می کنند« :و الخامس :بعض یوم،
التقمه ضحى ،و نبذه قبل غروب الشمس» (ابن جوزی.)553 /3 ،از امام باقر $نقل شده که مدت ماندن یونس$
در شکم ماهی سه روز بوده (قمی )319 /1 ،و در حدیثى از امیر مؤمنان على $نُه ساعت ذكر شده است (همو ،همان).
در نگاه بعضی مدرك مسلمى بر هیچ یك از این اقوال وجود ندارد (مکارم شیرازی.)164/19 ،
در اینکه ماهی یونس را بلعید و آن حضرت سالم ماند شکی نیست .اما نکته قابل توجه اینکه خداوند خطاب به پیامبر
اکرم #می فرماید ...« :وَ لَا تَكُن كَصَاحِبِ الحُوتِ إِذْ نَادَى وَ هُوَ مَكْظُومٌ» (قلم .)48 ،اکثر مفسّران و مترجمان "مکظوم"
را به معنای مغموم و ماالمال از غم ،اندوه و خشم و یاکسی که خشم خود را فروخورده تفسیر یا ترجمه کرده اند .یعنی
خداوند در این آیه پیامبر اکرم #را نهى مىكند از اینكه مانند یونس $باشد ،كه در هنگام مناجات با خدا ماالمال
از غم و یا خشم بوده است.
بعضی مکظوم را به "غم زده در حبس مانده" معنا کرده اند (ثقفی تهرانی ،ج ،)255 /5و برخی عبارت «و هو مکظوم»
را "با اندوه فراوان و آه و ناله بسیار در حالى كه محبوس بود" ترجمه کرده اند (کاویانپور.)566 ،
"الْكَظْمُ" به معنای گلو یا محل خروج نَفَس را می گویند" .اخذ بكظمه" یعنی :راه نفسش گرفت ،و "كَظْمُ الغیظ" خوددارى
از اظهار خشم یا نگه داشتن آن در دل را گویند (راغب اصفهانی" .)712 ،کَظم" به معنای نگه داشتن چیزی مانند غم یا
خشم در درون است تا آشکار نشود" .مکظوم" اسم مفعول "کظم" می باشد و «و هو المكظوم» یعنی کسی که در درون
نگه داشته شده و حبس شده تا آشکار نشود .یعنی ماهی حضرت را در درون خود حبس کرد و مانع از آشکار شدن و
خروج ایشان گردید (مصطفوی.)70-68 /10 ،بنابراین می توان این مطلب را استنباط کرد که حضرت یونس $در
محل خروج نفس ماهی یا نهنگ نگه داشته شده و ماهی مانع از آشکار شدن و خروج ایشان گردیده است؛ و با توجه
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به هوازی بودن نهنگ و قرار گرفتن او در زیر سوراخ تنفسی ،حضرت می توانسته از هوای بیرون هم بهره برده و زنده
بماند.
حضرت در درون ماهی در حالی که برای گریختن از میان قوم خود و صبور نبودن در هدایت آنها مالمت زده بود خداوند
را با این جمالت خواند...« :فَنَادَى فىِ الظُّلُمَتِ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنىّ كُنتُ مِنَ الظَّلِمِینَ» (أنبیاء .)87 ،پس در
ظلمات ندا داد كه پروردگارا! خدایى جز تو نیست ،تسبیح تو گویم كه من از ستمگران بودم . .خداوند در قرآن دعاى ده
نفر را وعده اجابت داده است كه یکی از آنها ،دعای یونس $درون ماهی می باشد (روحانی .)243 ،در روایتی از امام
صادق  $به اهمیت این ذکر اشاره شده است (ابن بابویه قمی .)393 -392 /4 ،طبق روایت امام باقر $مراد از
"الظُّلُمات" ،ظلمت شب ،ظلمت دریا و ظلمت شكم ماهى می باشد (قمی.)319 /1 ،
در قرآن کریم بارها این مطلب آمده است که خداوند مردم یا قوم ستمکار را هدایت نمی کند .حال سؤالی که در اینجا
پیش می آید این است که با وجود اینکه حضرت یونس$درون ماهی خود را ستمکار دانسته اند ،چگونه با توجه به
آیه «أُوْلَئكَ الَّذِینَ هَدَى اللّه( »...انعام ،)90 ،آن حضرت مشمول هدایت الهی شده است؟ باید توجه داشت که اقرار به
گناه در پیشگاه خداوند ،خود یك كمال و از آداب دعاست .در روایت آمده است که رسول خدا#در هر روز هفتاد بار
از خداوند متعال آمرزش مىجست و به درگاه خدا هفتاد بار توبه مىكرد (کلینی .)505 /2 ،اگر یکی بگوید« :انّما انا بشر
و البشر یخطی و یذنب» ،معنى جمله او این نی ست که او مخطى و مذنب است ،مراد كسر نفس خود باشد (ابوالفتوح
رازی .)275 /13 ،انبیاء و ائمّه هدى $جمیع اوقات عمرشان را مستغرق یاد خدا بوده و هنگامی که از این مرتبه رفیعه
فرود مىآمدهاند و مشغول به كار دیگر مثل خوردن غذائى می شدند ،آن را پیش خود گناه بزرگى مىشمردهاند ،و خطاى
عظیمى مىدانسته ،و استغفار کرده و آمرزش آن را از خداى خود مىخواستند .و این مطلب همان قول مشهور است که:
«حسنات االبرار سیئات المقرّبین» (بسطامی .)194 -190 ،هیچ پیامبرى مرتكب گناه نمىشود ،و مقام پیشوایى خلق
به شخص گناهكار ،واگذار نخواهد شد .بنابراین ظلم در آیه مورد بحث به معنى "عصیان نسبى" و "ترك اولى" است.
گناه نسبى آن است كه عمل غی ر حرامى از شخص بزرگى سرزند ،كه با توجه به مقام و موقعیتش شایسته او نباشد.
"ظلم" با توجه به مسأله عصمت انبیاء كه با دلی ل عقلى و نقلى ثابت شده ،حمل بر "گناه نسبى" مىشود ،و این موضوع
با توجه به عظمت مقام حضرت یونس $و سایر انبیاء زیاد دور از ظاهر لفظ نیست (مکارم شیرازی.)125 -121 /6 ،
آری "ظلم" در آیه مورد بحث فى نفسه ظلم نبوده ،و خود آن حضرت هم قصد ظلم و معصیت نداشته است" .ترك اولى"
هم این می باشد که بهتر بود حضرت قوم خود را ترک نکرده و میان آنها می ماندند .لذا حضرت یونس $در آن
ظلمات از ای ن عمل خود توبه کرده و خود را ستمکار دانسته و همین دعای ویژه و صفت "مسبِّح" بودن آنجناب باعث
نجات او شد :فَلَوْ لَا أَنَّهُ كاَنَ مِنَ الْمُسَبِّحِین* لَلَبِثَ فىِ بَطْنِهِ إِلىَ یوْمِ یبْعَثُون» (صافات .)144 -143 ،اگر او از تسبیح
گویان و ستایشگران خدا نبود هر آینه تا روز قیامت در شكم نهنگ باقى مىماند.
مسبّح كسى را گویند كه مكرر و به طور دائم تسبیح مىگوید به طورى كه این عمل صفت وى شده باشد (طباطبایی،
 .)163 /17در مورد تسبیح حضرت یونس $سه قول مطرح می باشد .بعضی گفته اند "قبل از رفتن در شكم ماهى
بسیارتسبیح مىگفته است" (آلوسی138 /12 ،؛ بغوی47 /4 ،؛ بغدادی27-28 /4 ،؛ ثعلبی نیشابوری170 /8 ،؛ رشیدالدین
میبدی306 /8 ،؛ سور آبادى .)2112 /3 ،بعضی دیگر گفته اند "در شكم ماهى ،بسیار تسبیح مىگفته" (کاشانی22 /8 ،؛
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ال او بر این كار مداومت داشته ،هم قبل
محلی ،سیوطی454 ،؛ ابن جزى غرناطى ،)197 /2 ،و قول سوم هم اینکه" اصو ً
از فرو رفتن در شكم ماهى و هم بعد از آن" (نجفی خمینی376 /16 ،؛ قرشی178 /9 ،؛ فخرالدین رازی357 /26 ،؛
زحیلی.)139 /23 ،
علّامه از بین این اقوال ،قول وسط را معقول تر و بهتر دانسته (طباطبایی )164 -163 /17 ،و در جای دیگر تسبیح
دائمی حضرت یونس  $قبل از افتادن در شكم ماهى و بعد از آن را باعث تغییر مقدراتش می داند (همان.)388/19 ،
چون كلمه"مسبحین" مداومت در تسبیح را مىرساند و علّامه هم همین معنا را در تفسیر خود آورده است ،لذا می توان
نظر وی را موافق با همان قول سوم دانست .معقول ترین دیدگاه ،قول سوم است .اینکه حضرت یونس ، $تنها قبل
از ماجرای گرفتارشدن در شکم ماهی بسیار تسبیح می گفته اند بعید است .زیرا پیامبری که به این کار مداوت داشته،
به طور یقی ن بعد از آن ماجرا هم آن کار را ترک نخواهد نمود .قولی را هم که گفته شده تنها در شکم ماهی بسیار
تسبیح می گفته ،این هم با معنای واژه "مسبِّح" همخوانی ندارد .زیرا اگر شخصی به عنوان مثال سه شبانه روز بسیار
ذکر خدا بگوید ،به او چنین نامی نمیدهند و باید چنانکه گفته شد به صورت مكرر و به طور دائم تسبیح بگوید ،به
طورى كه این عمل صفت وى شده باشد .یکی از نتایج مهمِّ این بخش از قصه را می توان این دانست که "تسبیح"،
"دعا" و "ذکرخدا" در تغییر بستر رویدادها از اهمیت ویژهای برخوردار است .برخی بر این اعتقاد هستند که در اثر توبه،
دو كرامت ،یعنی "مقام اجتباه" و "قرار گرفتن در زمره صالحین" به او عطا گردیده است (قرشى .)301 /11 ،لذا خداوند
متعال در سوره قلم درباره ایشان می فرماید( :فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِین ) (قلم .)50 ،پس پروردگارش وی را
برگزید و از شایستگانش گردانید.
"اجتباء" به معناى جمع كردن است ،و لیكن نه هر جمع كردنى بلكه برگزیدن و انتخاب كردن ،و اجتباء و برگزیدن یك
بنده توسط خدا به این معناست كه او را به فیض الهى خود اختصاص داده در نتیجه انواع نعمتها خود به خود و بدون
زحمت به سویش سرازیر گردد ،و این موهبت مخصوص انبیاء و بعضى از صدیقین و شهداء كه همرتبه انبیااند مىباشد
(راغب اصفهانی .)186 ،نکته ی قابل توجه کیفیت ماندن آن حضرت درون ماهی تا روز رستاخیز است .برخی "لبث" را
به معنای "مکث" دانسته (ابن منظور183 /2 ،؛ فراهیدی .)227 /8 ،در تفاوت بین "اللبث" و "المكث" گفته شده« :أنّ
المكث تأخیر و إبطاء مختارا ال قهرا بخالف اللبث فانّه تاخّر قهرىّ (مصطفوی.)157 /10 ،
در اینباره سه وجه مطرح شده است" :نخست" اینكه هر دو زنده مىماندند تا روز رستاخیز" .دوم" اینكه ماهی از دنیا
مىرفت و او درون ماهی می ماند" .سوم" اینكه یونس و ماهى هر دو مىمردند و شكم ماهى قبر یونس مىشد تا روز
رستاخیز (میبدی .)306 /8 ،اغلب مفسّران احتمال سوم را در تفسیر خود آورده اند (طبرسی716 /8 ،؛ بغوی47 /4 ،؛
قاسمی227 /8 ،؛ بغدادی28 /4 ،؛ طبری65 /23 ،؛ ثعلبی نیشابوری .)170 /8 ،برخی بدون اشاره به وضعیت ماهی زنده
بودن یونس را تا روز قیامت می دانند (زمخشری62 /4 ،؛ فاضل .)97 ،اما در آیه شریفه مورد بحث هیچ داللتى بر این
اقوال نیست (طباطبایی .)164 /17 ،قرآن غالبا واژه "لبث" را برای ماندن و درنگ کردن به صورت زنده و قهری
استعمال کرده است .شواهدی وجود دارد که زنده ماندن حضرت یونس $تا روز قیامت امری محال نبوده و انسان
نمی تواند منکر آن باشد .مانند :عزیر( $بقره )259 ،که نه تنها خودش بلکه غذا و نوشیدنیش هم به مدت صد سال
سالم ماند .و نیز اصحاب کهف (کهف )25 ،و ابلیس (اعراف )14 ،از آن جمله اند .البته محدودیت های زمانی و مکانی
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انسان اجازه نمی دهد که حکمت ،فلسفه و یا کیفیت بعضی از ادعاهای موجود در قرآن و روایات را درک کند .از این رو
درک زنده بودن تا قیامت برای انسان محال می نماید.
آنچه تاکنون بحث شد در عهد عتیق با تفاوتهایی مطرح شده است.
الف) در عهد عتیق درباره قرعه کشی آمده است که باد شدید و تالطم عظیمی در دریا پدید آمده و ملوانان تصمیم
گرفتند تا اسباب خود به دریا بیاندازند .اما دریا آرام نشد .آنها فکر میکردند که به خاطر یک نفر از افراد کشتی بال نازل
شده است .بنابراین یک مرتبه قرعه کشیدند و به نام یونس درآمد .عهد عتیق یونس را به تنهایی مسبب نزول بال و
طوفان می داند (یونس.)10 -4 :1 ،
ب) از نگاه قرآن بر اساس قرعه کشی ،حضرت را به دریا انداختند ،اما در نگاه عهد عتیق ،خود یونس به ملوانان می گوید:
«مرا برداشته ،به دریا بیندازید و دریا برای شما ساکن خواهد شد ،زیرا میدانم این تالطم عظیم به سبب من بر شما
وارد آمده است» (یونس.)12 :1 ،
ج) از بررسی واژه "مکظوم" معلوم می شود که حضرت در زیر مجرای تنفسی نهنگ یا حلقوم او محبوس بوده است ،اما
عهد عتیق مدعی است که حضرت در درون شکم نهنگ رفته بود.
د) قرآن به مدت حضور آن جناب در درون ماهی اشاره ندارد ،اما عهد عتیق مدت آن را سه روز و سه شب می داند
(یونس.)17 :1 ،
ه) در قرآن دعای حضرت یونس $درون ماهی ،در قالب سخنی کوتاه ولی بسیار پرمعنا آمده است و به خاطر این دعا
و "مسبِّح" بودن او ،خداوند توبه او را می پذیرد و او را نجات می دهد .اما در عهد عتیق لحن ایشان متفاوت و با الفاظی
عجیب خدا را خوانده ،تا جایی که از خداوند نجات خواسته و قول داده است که برای تشکر ،قربانی خواهد کرد« :و
یونس از شکم ماهی نزد یهوه خدای خود دعا کرد و گفت« :در تنگی خود خداوند را خواندم و مرا مستجاب فرمود .از
شکم هاویه تضرع کردم و آواز مرا شنیدی؛...آنانی که اباطیل دروغ را منظور میدارند ،احسانهای خویش را ترک
می کنند؛ اما من به آواز تشکّر برای تو قربانی خواهم گذرانی د و به آنچه نذر کردم وفا خواهم کرد .نجات از آن خداوند
است( »...یونس.)10 -1 :2 ،
 .3 -4نجات حضرت یونس $و بازگشت میان قوم خود
خداوند با عنایت به تضرع حضرت یونس $دعایش را اجابت کرده و او را نجات می دهد« :فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَ هُوَ سَقِیم»
(صافات .)145 ،پس او را در حالى كه بیمار بود به زمینى خشك و بىگیاه افكندیم.
"عراء" به معناى محلى روباز است ،كه دیوار و حایلى دیگر در آن نباشد و چیزى كه انسان در زیر سایهاش قرار گیرد
نداشته باشد ،نه سقفى و نه خیمهاى و نه درختى (طباطبایی.)164 /17 ،سقیم بودن به دلیل اقامت چند روزه ایشان در
شكم ماهى بوده (قرشی )179 /9 ،و مانند طفلى كه از مادر متولد می شود ،ضعیف و نحیف بوده است (ابن عربی/2 ،
.)184پس از آن خداوند مجددا وی را مورد لطف و مرحمت خود قرار داده و درخت یقطین را به عنوان سایبانی برای
حضرت رویاند( :وَ أَنبَتْنَا عَلَیهِ شَجَرَهً مِّن یقْطِین ) (صافات .)146 ،و بر او درختى از كدو رویانیدیم.
"یقطین" نوعى از كدو است كه برگ هاى پهن و مدور دارد ،و خدا این بوته را رویانید تا برگهایش بر بدن او سایه بیفكند
(طباطبایی .)164 /17 ،برخی گفته اند درختی است كه از زمستان تا تابستان مىماند ،ساقه هم ندارد (گنابادی/3 ،
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 .)302همچنین آورده اند که مگس نیز بر برگهاى آن نمىنشیند (مکارم شیرازی .)159 /19 ،در روایت آمده است که
شخصی از اهل شام ،سؤاالتی از امیرالمونین علی $در مسجد کوفه پرسید .یکی از آن مسائل این بود که :اوّلین
درختى كه در زمین رویید چه بود؟ حضرت فرمودند« :هِی الدُّبَّاءُ وَ هِی الْقَرْع» .یعنی دُبّاء که کدو باشد (ابن بابویه قمی،
" .)595 /2القرع" در عرف همان "الدباء" می باشد که نوع خاصی از "یقطین" است (طریحی.)300 /6 ،در تمام این مراحل
عنای ت خاص خداوند شامل حال حضرت بوده و آن حضرت پس از استراحت و رفع خستگی دوباره برای هدایت قومش
فرستاده شد( :وَ أَرْسَلْنَهُ إِلىَ مِاْئَهِ أَلْفٍ أَوْ یزِیدُون ) (صافات .)147 ،و او را به سوى شهرى كه صد هزار نفر و بلكه بیشتر
بودند فرستادیم".أو" ممکن است به معنای ابهام ،تخییر و "واو" باشد .مرحوم طبرسی بهترین اقوال را قول دوم می داند
(طبرسی .)717 -716 /8 ،ولی علّامه می گوید« :كلمه "أو" در اینجا به معناى تردید نیست ،بلكه به معناى ترقى است
و منظور از این مردم اهل "نینوى" است» (طباطبایی.)164 /17 ،
پس از اینکه یونس  $قوم خود را ترک کرد و عالئم عذاب برای آنان نمایان شد ،آنها توبه کردند و با بازگشت مجدد
حضرت در میان قومشان ،به ایشان ایمان آوردند و خداوند عذاب را از آنها برطرف ساخت و تا مدتی از نعمتها
برخوردارشان نمود« :فَامَنُواْ فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلىَ حِین» (صافات .)148 ،پس ایمان آوردند ما هم به نعمت خود تا هنگامى معین
بهرهمندشان گردانیدیم .اقوام دیگری نیز به پیامبرانشان ایمان نیاوردند و با رؤیت نشانه های عذاب توبه نکردند و
مشمول عذاب الهی شدند .بنابراین چنین رحمت و بخششی خاص قوم یونس $است« :فَلَوْ ال كانَتْ قَرْیه آمَنَتْ فَنَفَعَها
إِیمانُها إِلَّا قَوْمَ یونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنا عَنْهُمْ عَذابَ الْخِزْی فِی الْحَیاه الدُّنْیا وَ مَتَّعْناهُمْ إِلى حِینٍ»(یونس .)98 ،چرا هیچ
یك از شهرها و آبادیها ایمان نیاوردند كه (ایمانشان به موقع باشد و) مفید به حالشان افتد ،تنها قوم یونس $بود كه
همین كه ایمان آورد عذاب ذلت آور دنیوى را از ایشان برداشتیم و تا مدتى دیگر از زندگى برخوردارشان كردیم.
این قسمت از قصه یونس $در عهد عتیق ،بسیار متفاوت با قرآن ذکر شده است:
الف) قرآن اشاره دارد که حضرت یونس $بعد از نجات یافتن و بیرون آمدن از حلقوم ماهی ،در حالتی خسته و بیمار
بر ساحلی خشک افتاده و خداوند بوتۀ کدویی را برای آنکه سایبان حضرت باشد ،باالی سر او رویانید .اما در عهد عتیق
چنین مطلبی را نمیبینیم و شاید حذف شده باشد .با توجه به اینکه بالفاصله در ادامه قصه نجات یافتنش به آن حضرت
وحی می شود (یونس ،)2 ،1 :3 ،معلوم است که حضرت پس از سه روز و سه شب ماندن در شکم ماهی ،صحیح و سالم
و بدون درد و رنجی به ساحل افتادهاند.
ب) بر اساس آیات قرآن ،حضرت یونس $بعد از بیرون آمدن از حلقوم ماهی ،دوباره به سوی قوم خود که جمعیت
آنان یکصد هزار نفر و بلکه بیشتر بوده ،فرستاده می شود .اما در عهد عتیق می خوانیم که یونس پس از بیرون آمدن از
شکم ماهی ،برای اولین بار به "نینوا" می رود (یونس)4 ،1 :3 ،؛ ضمن اینکه تعداد جمعیت مردم نینوا بیش از صدو بیست
هزار نفر عنوان شده است(یونس.)11 :4 ،
ج) در قرآن قوم حضرت یونس ،$یکبار با دیدن نشانه های عذاب توبه کرده و خدا هم عذاب را از آنها رفع می کند.
و بار دیگر با دیدن حضرت به او ایمان آورده و مدتی از نعمتهای خدا بهره مند میشوند .در قرآن از نحوه ایمان آوردن
آنها صحبتی نشده است؛ اما در عهد عتیق جزئیات استغاثه آنان به درگاه خدا آمده است (یونس.)9 ،5 :3 ،
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د) در قرآن اینگونه آمده است که خداوند متعال عذاب را از قوم یونس $به واسطه توبه آنها رفع نمود .اما در عهد
عتیق شاهد پشیمان شدن خدا از نزول بال می باشیم (یونس.)10 :3 ،
ه) در قرآن قصه حضرت یونس $به اینجا ختم می شود که پس از اینکه دوباره به سوی قوم خود فرستاده میشوند،
قوم ایشان به وی ایمان آورده و مدتی از نعمت های خدا بهره مند گشتند .اما در عهد عتیق آمده است که یونس از
رفع عذاب بسیار ناراحت گشته و از خدا میخواهد که جانش را بگیرد (یونس .)2،4 :4 ،اینکه پیامبری به سوی مردمی
بیایمان فرستاده شود ،به آنها هشدار دهد که عذاب خداوند نزدیک است ،آنها توبه کنند ،خداوند عذاب را از آنها رفع کند
و بعد پیامبر خدا از این کار خدا عصبانی شود ،از ادعاهای بسیار عجیب در عهد عتیق است که چیزی جز تهمت به آن
حضرت نمی باشد.
و) ماجرای روییدن "درخت یقطین" در قرآن ،پس از بیرون انداخته شدن حضرت یونس $از حلقوم ماهی بیان شده
است .اما در عهد عتیق شاهد این ماجرا هستیم که یونس پس از ناراحتی بسیار به خاطر رفع عذاب قومش توسط خدا،
از شهر بیرون رفته ،و سایهبانی را برای خود می سازد و زیر سایهاش نشسته تا ببیند سرانجام شهر و قومش چه خواهد
شد (یونس .)5 :4 ،بعد از آن شاهد رویانیدن کدویی باالی سر ایشان و فردای آن روز شاهد خشک شدن آن و نیز
غضبناک شدن یونس از این ماجرا (یونس.)11 ،6 :4 ،
نتیجه گیری
از کنکاش در قصه حضرت یونس  $در قرآن و عهد عتیق نتایج زیر بدست آمد:
 .1درباره خروج یونس $از میان قومش دو احتمال است .یا اندکی قبل از اینکه عذاب از آن قوم برداشته شود ،ایشان
از قوم خود خشمگین بوده به طرف دریا می رود؛ یا وقتی خبردار شد كه عذاب برداشته شده ،به سویشان برنگشت.
 .2حضرت یونس $با اطمینان از اینکه رسالتش را انجام داده و قومش قابل هدایت نیستند آنها را ترک می کند .لذا
با توجه به «مسبح» بودن حضرت یونس ،$ظلمی که درآیه مورد بحث آمده به معنى «ترك اولى» است.
 .3دعا و توبه نقش اساسی در رفع عذاب از قوم یونس$و نجات آن حضرت از درون ماهی داشت.
 .4از معنای «کظم» و «مکظوم» برمی آید که آن حضرت در محل خروج نفس نهنگ زیر سوراخ تنفسی قرارگرفته و
با توجه به هوازی بودن نهنگ حضرت می توانسته از هوای بیرون بهره برده و زنده بماند .لذا به اراده خداوند زنده ماندن
حضرت یونس $تا روز قیامت محال نبوده و انکار ناپذیر است.
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