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 / بخش دومالسالم( در قرآن و عهد عتیقنس )علیهی حضرت یوگونهی تطبیقی دیرینمقایسه

 

 
 

 

 مقدمه

بار برای یک وقایع عجیبی هستند که اولین  ها،گونهکند. دیرینهای واقعی بیان میگونهقرآن، داستان انبیاء را در قالب دیرین

سازی و ها شبیهو از روی آن ها عمل کردهگونهها استفاده کند ناظر به آن دیرینر کس از آنازآن، هاند و پسفرد یا جمعی اتفاق افتاده

های علمی تقسیم گونهای و دیرینهای اسطورهگونههای واقعی، دیرینگونهی دیرینها به سه دستهگونهاست. دیرین اقتباس کرده

 شوند.می

 :است شده فصل گردآوری در پنج -السالمعلیه-یونس حضرت واقعیی گونهدیرین ،در این مقاله

  :السالمعلیه-حضرت یونس های ویژگیفصل نخست-  

  :السالمعلیه-خداوند با حضرت یونس و میثاق عهد فصل دوم-  

  :ایشان توسط ماهی شدن دهیبلعو  شاناز میان قوم -السالمعلیه-حضرت یونس  فرارفصل سوم 

  :به میان قومشان -السالمعلیه-ضرت یونس نجات و بازگشت حفصل چهارم 

  :ظنّ»بر اساس  -السالمعلیه-حضرت یونس  تصمیمفصل پنجم» 
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 بر قرآن که دانستیم و شد؛ بررسی ایشان با الهی میثاق و عهد و -السالمعلیه- یونس حضرت هایدر بخش نخست، ویژگی

 دارد. تأکید ایشان به مربوط وقایع جغرافیای و تاریخ و قومی هایویژگی بر عتیق عهد و ایشان فردی هایویژگی

 بسته عهد نبی، عنوان به -السالمعلیه–در فصل مربوط به عهد و میثاق الهی نیز دیدیم که در قرآن، خداوند با حضرت یونس 

 امامت و رسالت نبوت، ،والیت عهد در رفتندمی شماربه -السالمعلیه– ابراهیم حضرت ظالم غیر فرزندان از ایشان چون طرفی از است؛

اش از نسل اسحاق و یعقوب و عهد خدا نیل تا فرات به ذریه بخشش بر مبنی «ابراهیم» با خدا عهد نیز عتیق عهد در. بودند شریک نیز

 د.شمی« یونس»احکام الهی شامل حال اسرائیل مبنی بر انجام با بنی

 م.شویگشت به میان قومشان میتا بازدر این بخش، وارد داستان آن حضرت از زمان فرار 

  
 ایشان توسط ماهی شدن دهیبلعو از میان قومشان  -السالمهیعل- یونسحضرت فرار فصل سوم: 

  در قرآنایشان توسط ماهی  شدن دهیبلعو از میان قومشان  -السالمهیعل- یونسحضرت فرار 

که « گمان»با این  آن حضرت. وردندیاها ایمان ناما آن ؛کردندرا دعوت  قومشان ،هاسال -السالمهیعل-حضرت یونس 

ند و ایمان شنیدرا نمی حقکه سخن  یممرد چنین نسبت به» ؛قابل اصالح نیستند ،و این قوم ؛انددهیرسالت خود را به اتمام رسان

 ذابی بیاید و به حیات آنتا شاید ع» 2«؛ندگریخت آنجا از ند وردکمحل رسالت خود را ترک ایشان » 1«؛ندشدغضبناک  نددآورنمی

 4«ند؛کردزود مسئولیتشان را رها  ،حوصلگیبی براثر»بنابراین  3«نبود؛« انبیاء اوللعزم»صبر ایشان مانند صبر  مردم، خاتمه دهد.

خواندند و ا میکردند و مردم را به یاری خود فردر اجرای رسالت، تحمل و پایداری میباید  ندبا خداو شانعهد و میثاقبر بناکه درحالی

و بر ایشان واجب نبود که  ی آخر در آنجا بمانندتا لحظه بود ندادهدستور به ایشان  وندخدا بااینکه» 5؛نشستندآرام نمی ،در برابر شرک

ولیت خود را دادند؛ و تا آخرین لحظه، مسئادامه می مردمبه ارشاد و هدایت  کردند؛اما بهتر بود صبر می فشار زیاد آن قوم را تحمل کنند

  6«رساندند.میبه انجام 

ها بر ایشان سخت یدشوار نیازاپسخداوند کردند می «گمان»داشتند که  «حُسن ظنّی»با »زیرا  ؛گریختند آن حضرت

  8«.باوری است که هیچ پایه و اساسی ندارد« گمان»و « ظنّ» کهدرحالی» 7«.گیردنمی

د یرسبه وسط دریا کشتی وقتی  ؛که پُر از بار و مسافر بود ندشدی اارد کشتیو پس از فرار، -السالمعلیه-حضرت یونس »

ای را عده ،دن کشتیبرای سبک کر تا و ایشان نیز در آن شرکت کردند دای انجام شکشیقرعه؛ بنابراین گرفتدر شُرُف غرق شدن قرار 

 را به -السالمعلیه-حضرت یونس » پس 9«؛داافتحضرت آن  زجملهاقرعه به نام چند نفر  .دنادامه ده به راه خودو  بیندازندبه دریا 

  11«د.شوگفته میصاحب و همراه ماهی یعنی مُ «ذوالنون» آن حضرت،به  روازاین» 10«د.یبلعرا ایشان  ایماهی و انداختنددریا 
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؛ زیرا در این باشند شدهنهنگ  ی ماهی یاکه ایشان وارد معده به این معنا نبود -السالمعلیه-حضرت یونس  بلعیده شدن

با سوراخ تنفسی ش دارند و شُها جانورانی هوازی هستند. آن ،هانهنگ باختند.جان می ،ترشح اسید معده یا نبود هوا براثرصورت 

هوای بیرون از کمی توانستند می ی اصلی بینی نهنگحفرهایشان با قرار گرفتن در پس کنند؛ می آزاد استفادهاز هوای باالی سرشان 

 12و زنده بمانند. بهره ببرند

 

 
 

« کَظم»»وجود دارد.  13«فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ وَ التَکُنْ کَصاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نادى وَ هُوَ مَکْظُومٌ»ی در آیهدر این مورد، ایهامی 

اسم مفعول « مَکظُوم»اینکه آشکار نشود.  و حبس آن در درون است تا ؛چیزی مانند ناراحتی، غم، خشم و مصیبت داشتننگهبه معنی 

این است که ماهی، « وَ هُوَ مَکْظُومٌ»و حبس شده تا آشکار نشود. منظور از  داشته شدهنگه درون دریعنی کسی که  ؛است« کَظم»

 که« کَظَم»ی ژهبا توجه به اینکه وا ایشان شد. نع آشکار شدن و خروجرا در درون خود حبس کرد و ما -السالمعلیه-حضرت یونس 
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س ـرت یونـحضه ـب« ومٌـوَ مَکْظُـوَ هُ» تـتوان دریافمی 14«به معنی محل خروج نَفَس است؛ رودشمار میی این واژگان بهخانوادههم

 15.شده بودندحبس  ،نهنگس محل خروج نف دراشاره دارد که  -السالمعلیه-

 

 عهد عتیق ودر قرآن ایشان توسط ماهی  شدن دهیبلعو ان از میان قومش -السالمهیعل- یونسحضرت فرار ی مقایسه 

ی دچار تحریفاتهایی با آیات قرآن دارد و تفاوت ،عهد عتیقدر  -السالمهیعل-حضرت یونس  یگونهدیریناین بخش از 

 .شده است اساسی

« یونس»عهد عتیق  نامی برده نشده است. بر اساس -السالمهیعل-حضرت یونس در آیات قرآن از محل رسالت  نخست،

 آنجا هشدار بدهد. مردمبرود و به « نینوا»شود به مأمور می

برخیز و به نینوا شهر بزرگ برو و بر آن ندا کن زیرا که شرارت ایشان »و کالم خداوند بر یونس بن اَمِتّای نازل شده، گفت: »

 16.««است برآمدهبه حضور من 

ها ایمان نیاوردند از کردند و آنها مردم را دعوت سال نکهیازاپس -لسالماهیعل-بر اساس آیات قرآن، حضرت یونس  ،دوم

گیرد؛ خاطر فرار کردن بر ایشان سخت نمیگریختند؛ زیرا ایشان گمان کردند که مردم قابل هدایت نیستند و خدا بهمحل مأموریتشان 

تا با کشتی به  رفت 17«افای»کرد و به بندر خدا، سرپیچی ی نخست از فرمان از همان لحظه« یونس»عهد عتیق، که بر اساس درحالی

کند؛ و پس از تهدید کردن از بسیار احسان می گیرد؛می دیر خشم ؛خدا، مهربان و بخشنده استزیرا به باور او  د؛بگریز  18«تَرشیش»

 د.کنعذاب نازل نمی« نینوا»س بر ؛ پشودفرستادن عذاب پشیمان می

برخیز و به نینوا شهر بزرگ برو و بر آن ندا کن زیرا که شرارت ایشان »بن اَمِتّای نازل شده، گفت:  و کالم خداوند بر یونس»

 عازم که یافت ایکشتی آمده، فرود یافا به و اما یونس برخاست تا از حضور خداوند به تَرشیش فرار کند ؛«است برآمدهبه حضور من 

 ایآه : »گفت دعا کرده، خداوند نزد.. . برود ترشیش به خداوند حضور از ایشان همراه تا شد سوار داده، را اشکرایه پس. بود تَرشیش

 پشیمان بال از و هستی احسان کثیر و دیرغضب و رحیم و کریم خدای تو که دانستم... می بودم؛ خود والیت در که ... حینی خداوند،

  19««شوی؟می
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 .داافتو چند نفر دیگر  ایشاننام  بهو قرعه  ند؛دشی کشتی پُر سوار -سالمالهیعل-حضرت یونس  قرآن،آیات  بر اساس وم،س

 ،عهد عتیقاما  ؛شده است انجامدن کشتی سبک کرآید این کار برای اما از پُر بودن کشتی برمی ؛کندن نمیکشی را بیاقرآن، دلیل قرعه

 ؛ بنابراینبه راه خود ادامه دهند نتوانستند بازریختند ه دریا اسباب خود را ب نکهیازاپسملوانان د و ش پا بهطوفانی  مدعی است

کیست؟ شغلش »ند: یدپرساد؛ از او افت« ونسی»قرعه به نام  ؟است شده نازلچه کسی  خاطر به تا ببینند این بال دکشی کردنقرعه

 «.است ختهیرگعبرانی است و از حضور خداوند » پاسخ داد:او « اهل کجاست و از کدام قوم است؟ چیست؟

 و ؛شود شکسته کشتی که بود نزدیک آمد چنانکه پدید دریا در عظیمی تالطم که دریا وزانید بر شدیدی باد خداوند و»

 سبک خود برای را آن تا ریختند دریا به بود کشتی در که را اسباب و ندکرد استغاثه خود خدای نزد هرکدام شده، ترسان مالحان

 ای: »گفت را وی آمده، او نزد کشتی ناخدای و ؛ربود در را او سنگینی خواب و شد دراز شده، فرود کشتی ناندرو در اما یونس ؛سازند

: گفتند یکدیگر و به «نشویم. هالک تا آورد خاطر هب را ما خدا که شاید بخوان؛ را خود خدای و برخیز است؟ شده چه را تو ایخفته که

درآمد.  یونس نام به قرعه انداختند، قرعه چون پس «است؟ شده وارد ما بر کس چه سبب به بال نای که بدانیم تا بیندازیم قرعه بیایید»

 است کدام وطنت و ایآمده کجا از و چیست تو شغل شده؟ عارض ما بر کس چه سبب به بال این که ده اطالع را ما: »را گفتند او پس

 ترسان است آفریده را خشکی و دریا که آسمان خدای از یهوه و هستم یعبران من: »که داد جواب را ایشان او« هستی؟ قوم چه از و

 کرده فرار خداوند حضور از که دانستندمی ایشان که زیرا «ای؟کرده چه: »گفتند را او و شدند ترسان سخت مردمان پس آن.« هستم

 20«بود. داده اطالع را ایشان کهچون است
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نکرد؛ و حتی برای اینکه کسی گمان بدی را در میان جمع رسوا  -السالمهیعل-حضرت یونس خداوند،  بر اساس آیات قرآن،

افتاد؛ و او در میان « ونسی»مدعی است که قرعه تنها به نام  د؛ اما عهد عتیق،افتاآن حضرت  ازجملهبه ایشان نبرد قرعه به نام چند نفر 

 بار مسافران، رسوا شد. از دست رفتنعامل ایجاد طوفان و  نزول بال، مسبب عنوانبهجمع 

زیرا برای سبک کردن  ؛ندانداخترا به آب  -السالمهیعل-حضرت یونس  ،یکشقرعهپس از قرآن آیات بر اساس  ،مچهار

از ملوانان  خوانیم،می است شده دیتأک« یونس» مسبب بال بودن که بر عهد عتیقاما در  ؛شونداز کشتی خارج  ایعده الزم بود ،پُرکشتی 

ملوانان که راه دیگری برای نجات نداشتند  «؛مرا به دریا بیندازید»د: داپاسخ « یونس» «تا دریا ساکن شود؟ با تو چه کنیم»ند: یدپرس او

 . گرفتند و دریا آرام انداخترا به دریا  او

 برداشته، مرا: »گفت ایشان به افزود. او همی تالطم در دریا زیرا «شود؟ ساکن ما برای دریا تا کنیم چه تو با: »را گفتند او و»

 مردمان آن اما «؛است آمده وارد شما بر من سبب به عظیم تالطم این دانممی زیرا شد، خواهد ساکن شما برای دریا و بیندازید دریا به

 کرده، دعا نزد یهوه پس د.کرمی تالطم زیاده و زیاده ضدّ ایشان به دریا که زیرا نتوانستند اما برسانند خشکی به را کشتی تا دندکر سعی

 خواهیمی چههر خداوند ایتو  زیرا مگذار ما بر را گناهبی خون و نشویم هالک شخص این جان خاطر به خداوند ایآه : »گفتند

 برای و شدند ترسانسخت  خداوند از مردمان آن و ؛شد آرام تالطمش از دریا و انداختند دریا در برداشته، را یونس پس« کنی.می

  21«ند.کرد نذرها و گذرانیدند هاقربانی خداوند

در این  که بودند شده، حبس در حلقوم نهنگ -السالمعلیه-یونس  حضرت دهدنشان می قرآندر « مَکظُوم»ی واژه، مپنج

 22.بود رفته نهنگ شکمدرون  «یونس» مدعی است که عهد عتیق، اما ؛و زنده بمانند توانستند نفس بکشندحال می

مدعی است  عهد عتیق، اماکند؛ ماهی را مشخص نمی حلقومدر  -السالمهیعل-حضرت یونس حضور  زمانمدت ،قرآن، مشش 

 .روز در شکم ماهی بودسه شبانه« یونس»

 23«ماند. ماهی شکم در شب سه و روز سه یونس و فروبرد را یونس که کرد پیدا بزرگی ماهی خداوند و اما»

 

 به میان قومشان -السالمعلیه-ضرت یونس نجات و بازگشت حفصل چهارم: 

  در قرآن به میان قومشان -السالمعلیه-نجات و بازگشت حضرت یونس 

از این ظلمات مادی،  انگیزترو غم بدتر ،برای آن حضرت» ؛ اماندادافت ،ماهی ندها ریکیدر تا -السالمعلیه-یونسحضرت 

 24«د.شند غم محسوب میبود الهیایشان که دارای مقام قرببرای ک حجابی اندزیرا  ؛بودمت دوری از رحمت حق و مقام الهی ظل

در آن  و» 25«؛قراردادند مالمتمورد  ،گریختن از محل مأموریت صبری در هدایت مردم وبی خاطر بهخود را  آن حضرت»

 :ندکرد عرض وندپس به خدا 26«.است خدا ند که تنها راه نجاتکرددرک  ،ظلمات متراکم
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 (87)انبیاء/  «ینَکَ إِنِّی کُنْتُ مِنَ الظّالِمهَ إِلّا أَنْتَ سُبْحانَال إِل»

 «ستمکاران هستم!ی تو؛ قطعاً من از ههیچ خدایی جز تو نیست! پاک و منزّ»

خدا ند؛ و اقرار کردمنزه بودن او از شریک و حاجت  ،وندبه یگانگی خدا نخست در این دعا، -السالمهیعل-حضرت یونس »

من به خودم ظلم »ند: فرمودو  ندکرداعتراف  انقصور خودشبه ند؛ سپس ستدانت، کمال محض و منزه از هر نقصی هر قدر را منشأ

  27««کردم.

در رهایی  بودند؛ اما این تسبیح ویژه، سهم مهمی وندگوی خداتسبیح نیز در دهان ماهی شدن قبل از گرفتار آن حضرت،»

کامالً ماهی ایشان را نبودند  گوتسبیح -السالمعلیه-حضرت یونس اگر » 28«.بود حضرتو عامل اصلی نجات آن  داشت ایشان

قبر ماهی و ماهی نیز قبر آن  ،رد؛ دریامُماهی در دریا میکه  بیترتنیابه .ماندندتا روز قیامت در شکم ماهی میبلعید؛ و آن حضرت می

 29«شد.حضرت می

 
 

ایشان را د و کردعای آن حضرت را اجابت ماهی،  ندها هایدر تاریکی؛ و پذیرفترا  ی ایشانتوبهپس از تسبیح،  خداوند،»

 31«قْطِینیَدرخت »و  30؛ختانداگیاه ند به ساحلی خالی از بیمار بود کهیدرحالآن حضرت را  خداوند، فرمان به ماهی د.یرهاناز غم 

چنین اگر » 33«.شامل حال آن حضرت بود« نعمت والیت الهی»این مراحل،  در تمام» 32«.دیرویالی سر ایشان ابان بر بعنوان سایهبه

باعث شد که آن  ،«نعمت»شمول این اما  ؛شدندی ساحل، رها میدر پهنهو افتادند ایشان مذموم به ساحل میپس از تسبیح، نبود 
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 قومشان یسوبهبرای هدایت  دوباره ،ستگیپس از رفع خرا آن حضرت  ؛ وکندشکوه یاد  از ایشان باخداوند  ؛ممدوح باشند ،حضرت

  34«.بفرستد

م، عالئم عذاب را نمایان آن مردقومشان را ترک کردند خداوند برای آزمایش  -السالمعلیه-ازاینکه حضرت یونس پس»

. خداوند نیز در مخلصانه، ایمان آوردند -علیه السالم-کردند؛ و با بازگشت حضرت یونس ساخت. آنان در این زمان، توبه و انابه 

  35.«ها را برخوردار کرد؛ و تا مدتی آنساختها را پذیرفت و عذاب را از آنان برطرف ی آنی آخر، توبهلحظه

  :است گونهالهى بر دو  مجازاتدر مورد چگونگی رفع عذاب از این قوم، باید گفت که »

ى در آن موقع یهیچ دعا ؛ ورسدیفراماصالح،  رقابلیغى که براى نابودى افراد ییعنى مجازات نها ؛«عذاب استیصال»آ( 

  گردند.ها رفع شود باز به همان گناهان برمیاگر عذاب از آن چراکه ؛سودمند نیست

ند بیدار و متوجه شد گذاشت و مردماثر  ،اینکه مجازات محضبهرد در این مو ؛تربیتى دارد یکه جنبه «تنبیهى مجازات»ب( 

  36.«از این نوع بود -السالمعلیه-یونسحضرت عذاب قوم  د.رویاز میان م عذاب

  هستند؛ استثنا به دو دلیل در میان اقوام ذکرشده در قرآن، -السالمعلیه-یونسحضرت قوم 

ی کنندهاز عذاب رسوا بودند با توبه شده عذاب خاطر تباهی و طغیان، مستحق ازاینکه بهاین قوم پس» .1

ایر اقوام گناهکار به عذاب جسمانی یعنی آسیب به تن، مال و فرزندان و عذاب روحانی یعنی یافتند؛ و مانند سدنیوی نجات 

 37«شد.ها فراهم و برخورداری آن مندیبهرهی زمینه مدتی، برایرسوا شدن و از دست رفتن آبرو و حیثیت، دچار نشدند؛ و 

ماندند و برای ردمشان باقی میشد در میان می آخر که عالئم عذاب نمایان میانبیاء دیگر تا لحظه .2

س ـرت یونـشدند. قوم حضل عذاب خارج میـراه مؤمنان از محـد؛ آنگاه همـکردنها تمام میت را بر آنـن بار حجـآخری

گریخت. شاید یکی از ها تمام کند از میانشان تنها قومی بودند که پیامبرشان پیش از اینکه حجت را بر آن -السالمعلیه-

این است که حجت بر مردم تمام شود و دلیل انذار و بشارت رسوالن الهی حجت باشد؛ زیرا ع عذاب همین عدم اتمامدالیل رف

 38ها نگویند چرا برای ما پیامبری نیامد تا هدایت شویم.آن

 

 عهد عتیقبه میان قومشان در قرآن و  -السالمعلیه-ی نجات و بازگشت حضرت یونس مقایسه 

 .است متفاوتقرآن  بانیز  -السالمعلیه-یونس حضرت  یگونهدیرین این بخش روایت عهد عتیق از

صفت « مُسَبِّح»»اند. شدهمعرفی -گوی خداوندتسبیح-« حبِّسَمُ» عنوانبه -السالمهیعل-حضرت یونس در قرآن،  ،نخست

خدا را در دل دارد خود را در محضر او  کسی که همواره ذکر» 39«گویی در ایشان اشاره دارد.مشبهه است و به ملکه شدن تسبیح
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پس جایی  41دهند بیناست؛آنچه انجام میهر داند هرکجا باشند خدا با او است و به می روازاین 40«کند؛بیند و حضور او را درک میمی

 فرمایند: میدعای کمیل در  نبیخضر  از زباننیز  -السالمهیعل-امام علی  کهچنانآننیست که بیرون از محضر و حکومت خدا باشد؛ 

 «مِن حُکومَتِک یُمکِنُ الفرارُ الوَ »

  42؛«امکان فرار از حکومت تو نیست و»

 .است گفتهاز محضر خدا سخن « یونس»دو بار از فرار کردن  اما عهد عتیق

   43«کند... فرار تَرشیش به خداوند حضور از تا برخاست یونس اما»

 44«است... کرده فرار خداوند حضور از که دانستندمی ایشان که زیرا»... 

 .است شدهآورده صحبت  یاد بهماهی خداوند را  در شکم« یونس»ینکه نیز از ا باریک

 45«آوردم... یاد به را خداوند شد، تاببی اندرونم در من جان چون»

 46تهلیلرا  وندخدا ،ی کوتاهدر یک دعا بردند یپخود  اشتباهبه -السالمعلیه-یونسقرآن، وقتی حضرت  آیات اساس بر دوم،

را بیش از این « یونس»دعای  ،هد عتیقاما ع ؛دیرهانخداوند ایشان را از غم  رونیازا ؛ندو به ظلم خود اعتراف کرد ندتسبیح گفت و

از . شودمی موج و گیاهان دریایی ماهی، شکمهای در میان تاریکی شنو گرفتار شد اوانگیز غمکه شامل بیان حال  ؛ دعاییاست دانسته

 اوردهینفی از توبه و پشیمانی به میان هیچ حر« یونس عهد عتیق»این است که  عتیقعهد روایت های اساسی روایت قرآن با تفاوت

این حال از خدا، نجات  او در .کنندعبادت میرا  دروغینکه خدایان  است کردهمالمت را  پرستانیبت ،خود سرزنش یجابهو  است

در روایت قرآن در این  -السالمعلیه-یونسادب حضرت . قربانی انجام دهد ،برای تشکر ،پس از نجاتکه  است ادهدو قول  هخواست

چیزی به  دهد که چهپیشنهاد نمی دهد نجاتاگر کسی واقعاً از خدا بخواهد او را از غم  زیرا»؛ دکنمیاست که برای خدا تکلیف تعیین ن

 47«.زد رقم خواهدنفع اوست  و الحخدا آنچه را به صزیرا  ؛او بدهد

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

 و هاخیزاب جمیع. دکر احاطه مرا هاو سیل انداختی دریاها دل در ژرفی به مرا که زیرا ؛شنیدی مرا آواز و دمکر تضرع هاویه شکم

 جان به تا مرا هادید. آب بازخواهم را تو قُدس هیکل لیکن ؛شدم انداخته تو چشم پیش از گفتم من و ؛گذشت من بر تو هایموج

 مرا ابد به تا خود بندهای به زمین و رفتم فرود هاکوه بنیان شد. به پیچیده من سر به دریا علف و گرفت دور مرا لجه و کرد احاطه

 من دعای و آوردم یاد به را خداوند شد، تاببی اندرونم در من جان برآوردی. چون حفره مرا از حیات خدایم وهیه ایتو  اما ؛گرفتدر

 برای تشکّر آواز به من اما ؛ندکنمی ترک را خویش هایاحسان دارند،می منظور را دروغ اباطیل که رسید. آنانی قُدست هیکل به نزد تو

 را یونس و فرمود امر را ماهی خداوند پس« است. خداوند آن از نجات. دکر خواهم وفا کردم نذر چهآن به و گذرانید خواهم قربانی تو

 48«کرد. قی خشکی بر
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 یوخالخشکبیمار بر ساحلی  ،ماهی پس از بیرون آمدن از حلقوم -السالمعلیه-یونسقرآن، حضرت آیات بر اساس  وم،س

 «عهد عتیق یونس»رسد می نظر به؛ و است شدهعهد عتیق حذف واقعه از . این بخش یدیرو «قْطِینیَدرخت »و باالی سر ایشان  ندادافت

 !است شدهماهی خارج  صحیح و سالم از شکمو سه شب، پس از سه روز 

که حاال خود  قوم یسوبهماهی باز  حلقومپس از بیرون آمدن از  -السالمعلیه-یونسحضرت  ،قرآنآیات  اساس رب م،چهار

برای  ،ماهی شکمبیرون آمدن از پس از  «یونس»، اما به ادعای عهد عتیق ؛شدند فرستاده بودند توبه کرده ،های عذاببا دیدن نشانه

شهر را  سومکید که هنگامی اعالم کرخبر نزدیک بودن عذاب را و  دادناقص انجام مأموریتش را  او د؛شوارد  «نینوا»به  اولین بار

 بود.  دهیدرنورد

 خواهم تو به من که را وعظ آن و برو بزرگ شهر نینوا به و برخیز»گفت:  ،شدهنازل یونس بر دوم بار دخداون کالم پس»

 و ؛داشت روز سه مسافت که بود بزرگ شهر نینوا و ؛رفت نینوا به خداوند فرمان برحسب برخاسته، یونس نگاهآ «کن. ندا ایشان به گفت

  49«شد. خواهد سرنگون نینوا روز چهل از بعد» :گفت و دکر ندا شده، شهر داخل روز یک مسافت به یونس

ایمان آوردند. در میانشان آن حضرت  حضورپس از  -السالمعلیه-یونسحضرت بر اساس قرآن و عهد عتیق، قوم  م،پنج

شاه، بزرگان و  همدعی است ک عهد عتیق،؛ اما آوردسخنی به میان نمی هااز آنو رفع عذاب مردم ی ایمان آوردن در مورد نحوهقرآن 

پوشیدند، روزه گرفتند و  لباس پشمی ،خود و حیوانات شهر ؛دست از ظلم برداشتند ؛ایمان آوردند« یونس»پس از انذار شهر مردم 

   .استغاثه کردند

 امر این از نینوا پادشاه چون و ؛پوشیدند پالس کوچک تا بزرگ از کرده، را ندا روزه و آوردند ایمان خدا به نینوا مردمان و»

 در تا دادند فرمان و اکابرش پادشاه و ؛نشست خاکستر بر پوشیده، و پالس کندبر از را خود ردای برخاسته، خود کرسی از یافت، اطالع

 بهایم و مردمان و ؛ننوشند آب و نچرند و نخورند چیزی گوسفندان و گاوان و بهایم و مردمان» که گفتند و امر فرموده، دادنددر ندا نینوا

 د. کیستکن بازگشت است او دست در که ظلمی از و بد خود راه از هر کس و ندکن استغاثه شدّت به نزد خدا و شوند پوشیده پالس به

  50««نشویم؟ هالک نماید تا رجوع خود خشم حدّت از و شود پشیمان برگشته، خدا شاید که بداند

« قِسط»» 51«قرار دارد.« قِسط»در برابر « ظلم»»اند. داشتهاز ظلم دست بر مردم نینوامدعی است  ،عهد عتیقاین بخش از 

 ،تمام قوای انساناگر »به این شکل که  ؛است در گرو ملزوماتی« قسط»تحقق  52«.شود دادههر چه هست به او  ،یعنی سهم هر کس

اگر این فرد در  شکل گرفته است؛رد فدر یک  «عدل»کامل داده شود  طورقرار بگیرند و حق هر کدام از این قوا بهاو تحت نفوذ عقل 

چه هر  راسهم هر کس  است که و در آن هنگام 53«؛رسیده است «انصاف»به نیز این صفت را رعایت کند نسبت با سایر افراد جامعه 

زیرا  ؛اندشتهدست برندا« ظلم»هنوز از  ،قوم است که آناین آید آنچه از بند باال برمی 54.یابدتحقق می «سطقِ»و  ؛ددهمیبه او باشد 

از آب و غذا محروم شوند و لباس  آن خاطر به توبه کنند؛ وگناهان بشر،  خاطر به این نیست که ی که فکر و اختیار ندارندسهم جانوران

  .شود پوشاندهها خشن بر آن
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حق »بت با دارد سه حق در نس «حدود الهی»که مبتنی بر شریعت است و ریشه در « ی جهانی حق خدااعالمیه»بر اساس 

هر کس  سوم، حق حیوانات و گیاهان.زمین، دریا و هوا؛ حق شامل  ،زیستمحیطدوم، حق  ؛نخست، حق بشر شود.تعریف می «خدا

این  55.است کردهرا نقض  «حق خدا»مستقیماً  ،، حیوانات و گیاهان تعرض کندزیستمحیط، را نقض کند و به حقوق بشر این حدود

 پس چگونه مدعی توبه هستند؟  ؛اندرا زیر پا گذاشته «حق خدا»آن  تبعبهو « واناتحق حی»، شانرفتار قوم با

هنگام  ،این مردم عهد عتیقاما طبق روایت « ظلم نکنید.»این است که « ی جهانی حق خدااعالمیه»ی یکی از اصول هفتگانه

 !بودند برنداشته «ظلم»توبه نیز دست از 

. این رفع درفع کر هاآنی پس از توبهرا  -السالمهیعل-قوم حضرت یونس عذاب  ،حکیموند قرآن، خداآیات  اساس بر م،شش

مربوط به کسی  این ویژگی 56است. خدای عهد عتیقهای ویژگی . پشیمانی ازاست شده ریتعب «پشیمانی خدا»به  یقعهد عتعذاب در 

 پشیمان شود. هاآنانجام هدف و عبث انجام دهد و از کارهای بی ؛ یعنیاست که حکیم نباشد

 برساند ایشان به که بود گفته که بالیی از خدا آنگاه دند،کر بازگشت خود زشت راه از که دید را ایشان اعمال خدا چون پس»

 57«نیاورد. عمل به را و آن دش پشیمان

داستان را  عهد عتیق، امارسد؛ به پایان می ایشان قوم ازرفع عذاب  بادر قرآن  -السالمعلیه-حضرت یونس داستان  م،هفت

به من  و در شهر خود بودم کهیهنگام: »به خدا گفت و شدو خشمگین  ناراحت ،از رفع عذاب «یونس»و مدعی است که  دهدادامه می

 و بسیار احسان شویخشمگین می دیر و بخشنده هستی؛ زیرا مهربانشوی از فرستادن بال پشیمان میتو دانستم به اینجا بیایم میگفتی 

  .حتی آرزوی مرگ کرد که او از این آمرزش چنان عصبانی شد «.کنیمی

 سخن این آیا خداوند، ایآه : »گفت ده،دعا کر خداوند و نزد شد افروخته و غیظش آمد ناپسند غایتبه را یونس امر این اما»

 و رحیم و کریم خدای تو که دانستمزیرا می دمکر مبادرت تَرشیش به کردن فرار به سببازاین و ؛بودم خود والیت در که حینی نبود، من

 برای ماندن زنده از مردن که زیرا بگیر من از را جانم خداوند، ایحال،  شوی؟ پسمی پشیمان بال از و هستی احسان کثیر و دیرغضب

 58««شوی؟ خشمناک که است صواب آیا: »گفت خداوند« است. بهتر من

داد مردم از کجا باید متوجه نزدیکی عذاب آمد و به مردم هشدار نمینمی «نینوا»به  متوجه نیست که اگر «یونس عهد عتیق»

د و خواستار جهنمی شدن نی شوعصبا ،اینکه پیامبری از رد عذاب الهی و نجات مردم !ها رفع شودو عذاب از آنشدند تا توبه کنند می

منظور از فرستادن پیامبران این  داندنمی« شدهی تحریفگونهریندی»در این « یونس»است.  د از ادعاهای عجیب عهد عتیقباش آنان

 59.ن بیاورند و از گمراهی خالص شوندها ایماایمان با راهنمایی آناست که مردم بی

 کتاب»شده در آخر صورت تحریفبه خوانیممی نار ساحلک ،«قْطِینیَدرخت »روییدن  یدر قرآن دربارهرا که آنچه  ،متهش

در طرف شرقی شهر،  و رفتاز شهر بیرون  «یونس»، رفع عذابپس از که مدعی است در این بخش  عهد عتیق .است دهآم« یونس

شادمان بسیار  گیاهاز این  «یونس»رویاند و  باالی سر او یگیاهآمد. خدا،  د چه به سر شهر خواهدتا ببین سایبانی درست کرد و نشست
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و تا  تاببیگرما از  «یونس»وزاند؛ آمد؛ خدا باد گرمی وقتی آفتاب بر د؛کررا خشک د و آن اافت گیاهح فردا، کرمی به جان د؛ اما صبش

 «یونس» «؟عصبانی شوی ،آیا درست است که به خاطر یک گیاه» د:یپرسخدا  !دباز آرزوی مرگ کرو د شسر حد مرگ عصبانی 

ی که برایش زحمت نکشیدی و در یک روز دل تو برای گیاه: »گفتخدا  !«عصبانی شوم درست است ،اگر تا حد مرگ»د: داپاسخ 

آیا دل من برای شهر بزرگ نینوا نسوزد که در آن بیش از صد و بیست هزار نفر حضور  سوختپدید آمد و در یک شب نابود شد 

 «؟دارند

 ببیند تا نشست اشایهس زیر خود ساخته برای بانیسایه آنجا در و نشست شهر شرقی طرفبه رفته، بیرون شهر از یونس و»

 آسایش حزنش از را او افکنده، سایه وی سر بر تا داد نمّو یونس باالی را آن و رویانید کدویی خدا یهوه و ؛شد خواهد واقع چه شهر بر

 و ؛شد خشک و را زد کدو که کرد پیدا کِرمی خدا فجر طلوع وقت روز در آن فردای در اما ؛شد شادمان نهایتبی از کدو یونس و دهد

 و بمیرد که دکر مسألت خود برای شده، تاببی که حدّی به تابید یونس سر بر آفتاب و وزانید گرم شرقی باد خدا برآمد آفتاب چون

: گفت او «شوی؟ غضبناک کدو جهت به که است صواب آیا: »داد جواب یونس به خدا« بهتراست. من برای ماندن زنده از مردن: »گفت

 ندادی نمّو را آن و نکشیدی زحمت آن برای که بسوخت کدو برای تو دل: »گفت خداوند« شوم. غضبناک مرگ هب تا که است صواب»

 هزار صدوبیست از بیشتر آن در که نسوزد بزرگ شهر نینوا جهت به من دل آیا و ؛دش ضایع شبیک در و آمد وجود به شبیک در که

 60««بسیار؟ بهایم نیز و داد نتوانند تشخیص چپ و راست میان در که باشندمی کس

د؛ داننمی« کدو» بود دهییرو -السالمهیعل-حضرت یونس که باالی سر را گیاهی  مفسران قرآن و مترجم عهد عتیق،

پس آنچه باالی سر  61«؛شوداطالق می ،رختد زبان عربی به رد« شجر»». استهدینام« شَجَرَةً مِنْ یَقْطِینٍ»را قرآن این گیاه که درحالی

 62.شده استخوانده « کیکایون» این گیاه« عهد عتیق»در متن عبری  باشد. کدو توانستنمی بودهرویید -السالمعلیه-یونسحضرت 

 چهار هزاری استفاده از آن به که سابقه استیکی از گیاهان دارویی این گیاه،  دانند.آن می یگیاه کرچک و دانهرا  «کیکایون» ،یهودیان

  63.گرددد مسیح برمیسال قبل از میال
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 «ظنّ»بر اساس  -السالمعلیه-حضرت یونس  تصمیمفصل پنجم: 

 در قرآن «ظنّ»بر اساس  -السالمعلیه-حضرت یونس  تصمیم 

به  -السالمهیعل-در مورد حضرت یونس اما  ؛دنوی دیگران باشلگتا ا بیان کردرا انبیاء داستان زندگی در قرآن، خداوند 

 :فرمود -علیه و آله و سلم اهللیصل-پیامبر اکرم 

 (48)قلم/  ...«فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ وَ التَکُنْ کَصاحِبِ الْحُوتِ »

 «...!نباش و مانند یونس داشته باشدر انجام حکم پروردگارت صبر »

 داده اکرم پیامبرکه خداوند، چنین دستوری به  بود زده سری خطای -السالمعلیه-حضرت یونس از آیا بر اساس این آیه، 

 ؟استکرده ای وارد خدشه ،آن حضرتمقام رسالت عصمت و آیا این امر به ؟ و است

در قرآن آمده که  طورهمانزیرا  ؛باشند کردهشانه خالی  ،هیچ دلیل عقلی و نقلی وجود ندارد که آن حضرت از رسالت خود»

ند که با عصمت و مقام رسالت آن کایشان را طوری بیان می داستان نیزقرآن  64بودند.خدا رسول  همچنان گریختن هنگامایشان است 

و جالل یاد  شکوه بابودند و خدا از ایشان  برخوردار« نعمت والیت الهی»از  -السالمعلیه-حضرت یونس  .استسازگار  حضرت

 65«اند.خالف وظیفه انجام نداده ،پس آن حضرت کاری ؛کندیم

های انسان ،انبیاء الهی» توجه به این نکته ضروری است که« مانند یونس نباش!» :فرمودبر به پیام که چرا خدا بارهنیدرا

خدا « اسم اعظم»ی انبیاء، مظهر همه به این معنی که 66؛است دادهرا بر برخی دیگر فضیلت  هاخی از آناما خداوند بر ؛کاملی هستند

هیچ خالفی انجام  شود سنجیده «اسم»ها تحت تدبیر همان و اگر کارهای آن اند؛الهی «اسماء»ها مظهر یکی از آن بلکه اکثر ؛نیستند

نیز چنین  -السالمعلیه- یونسحضرت داستان مکان دارد . انیست طوراین شود سنجیدهدیگری  «اسم»گر تحت تدبیر اما ا ؛اندنداده

وحی و  نبوت، یاندازهبه امبرهر پیاز طرفی و  د؛ند کوتاهی نکردنکه باید انجام ده اینسبت به برنامهزیرا ایشان مانند دیگر انبیاء،  ؛باشد

 ؛هایی دارندتفاوت باهماما اگر بخواهیم پیامبری را با پیامبر دیگری بسنجیم  ی همان زمان است؛فیوضات خاصه یمجراکتاب خودش، 

  67««.نباش یونسمانند »فرماید: القدر اسالم میبه همین خاطر خداوند به پیامبر جلیل

 شد عملمی همآن؛ اما بهتر از درفتار کردنعدالت قومشان بر اساس با  . ایشانبد نبود -السالمهیعل- یونسحضرت ار فر»

به لطف الهی  69،که به خدا داشتند« ظّنیحسن»با  -السالمعلیه- یونسحضرت » 68«.کنند پیشهمیان قوم خود بمانند و صبر  و در کنند

که در راه دعوت مردم  هایییدشوار ازآنپس کردندگمان می خاطر نیهم به ؛دیدندرحمت خدا میمورد  خود راامیدوار بودند و 

 شان نیزر مورد قومدرا « ظّنحسن»همین  کردند وخوب بود ایشان صبر پیشه می ؛ اماگیردبر ایشان سخت نمیخداوند اند، کشیده

  70«داشتند.می

 71«یـرک اولـت»ه ـبلک ؛ودـناه نبـگ، شانل مأموریتـترک مح و ، فراررتـآن حض یهـلـعج» مـخوانییـر مـدر جای دیگ

ترک »ه دهد کنشان می است. این تعبیر از موالى خود به معنى فرار کردن بنده« قابا»ی از ماده« أَبَق»ر تعبی زیرا ؛رفتیبه شمارم
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خداوند، تا آنجا که  ؛شودگیرى و عتاب واقع مید، مورد سختخداون تا چه حد از سوی مقامیعالبسیار کوچک پیامبران  «اوالىِ

 72«.نامدی فرارى میپیامبرش را بنده

نیز ایشان هنگام فرار  و ؛ساقط نکردرسالت مقام عصمت و ایشان را از  -السالمهیعل-فرار حضرت یونس  گفته شدچنانکه 

 همگی دش باعث نجات آن حضرتتوبه و ذکری که  ن ماهی،در دها حضرت نی فراری، گرفتار شدن آاما تعبیر بندهمرسلین بودند؛  از

 ی این توبیخ چیست؟ریشه .کرده استرا توبیخ  -السالمهیعل-حضرت یونس ، دندهد خداونشان می

ب، به ایشان کتا د و برای این کارگزیهزار نفر بر مسئول هدایت بیش از صد عنوانبهرا  -السالمهیعل-حضرت یونس  ،خداوند

او پس  گذاردتأثیر مستقیم می ر سرنوشت قومشگیرد بمیقرار  یقعیتین موکه در چن کسی هایتصمیمات و رفتار د.حکم و نبوت دا

در هر  این شکل کهبه ؛دانجام دهدرستی گیری سازی و تصمیمتصمیم ،هر کاریانجام پیش از »و  ؛های خود باشدباید مراقب تصمیم

مشخص  ،ای رسیدن به آن هدفرا بر چند راهیعنی  ؛سازی کندتصمیمسپس  ؛داز آن کار مشخص ساز باید هدفش را نخستکاری 

  73«شود.گزیند و مصمم به انجام آن شده را برهای ساختها و تصمیمهیکی از آن راهیعنی  ؛گیری کندتصمیمبعد  سازد.

 وجود دارد: -السالمهیعل-حضرت یونس گیری سازی و تصمیمتصمیمدر  مهم دو عامل

یکی از مشکالتی که  نیست.روا  کارهادر و شتاب عجله  ؛ زیراباید صبر داشتگیری سازی و تصمیمتصمیم، هنگام نخست

های درست به سرانجام مطلوب نرسند عجله در اجرای آن است. تصمیم برای هجرت و خروج از میان قوم شود تصمیممی موجب

 ن فرمان الهی از میان قومشاناما آن حضرت عجله کردند و پیش از رسید ؛ادند خوب بوددگوش نمی ،حق فگناهکاری که به حر

 74خارج شدند.

 -السالمعلیه-تصمیم حضرت یونس . «ظنّ و گمان»د نه نشکل بگیر« یقینیات»و مبنای باید بر اساس  مهم هایتصمیم ،دوم

 بود.« ظنّ»بر اساس برای فرار 

 «ینَکَ إِنِّی کُنْتُ مِنَ الظّالِممُغاضِباً فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَیْهِ فَنادى فِی الظُّلُماتِ أَنْ ال إِلهَ إِلّا أَنْتَ سُبْحانَوَ ذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ »

 (87)انبیاء/ 

ها ندا کی[ تاریتا در ]دل گیریمسخت نمیکه ما هرگز بر او  گمان کرد خشمگین رفت و کهآنگاه[ را ]یاد کن« ذوالنون»و »

 «تو، راستى که من از ستمکاران بودم یمنزّهمعبودى جز تو نیست، »درداد که: 

ی عجیبی نیست؛ اما اگر این عمل توسط مردم عادی بسیار رواج دارد و پدیده« ظنّ»گیری بر اساس سازی و تصمیمتصمیم

و عمل  گیریتصمیم« ظنّ و گمان»اساس ار بر دو ب -السالمهیعل-حضرت یونس  75توسط خواص صورت بگیرد اقدام عجیبی است.

و این قوم دیگر قابل  ؛اندود را به پایان رساندهی وظایف خود را انجام داده و رسالت خند که همهکردگمان  آن حضرت ،ند. نخستکرد

دیگر اند در راه دعوت مردم کشیدهکه  ییهایدشوار ازاینپسند کردایشان گمان  ،دوم»ند. کردها غضب بنابراین بر آن ؛نیستند اصالح

سازی و شوند. تصمیماز میان قومشان خارج  گرفتندتصمیم  ،«گمان»پس بر اساس این دو  76«گیرد.خدا بر ایشان سخت نمی
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گیری و تصمیم سازی،تصمیم»اما  ؛به خدا بود «ظنّحسن»ایمان و به مردم بی «ظنّسوء» یپایه برگیری ایشان برای فرار کردن تصمیم

هیچ پایه و اساسی  ،«ظنّسنحُ»چه و باشد « ظنّسوء»چه « ظنّ»زیرا  ؛بردنمی جاییبههرگز راه « ظنّ و گمان»ی اجرای آن بر پایه

 77«.گیرد قرارندارد و نباید مبنای عمل 

 الیه، ونانی شامل پنجمهندسی باور در نظام معرفت ی .است بشر مهندسی باور در نظام معرفتهای الیه یکی از« ظنّ و گمان»

در یکی از  تعلق بگیرد باور افراد به هر چیزینظام معرفت ایرانی شامل سه الیه است. در  وشامل چهار الیه  عربیدر نظام معرفت 

 شامل موارد زیر است: هاالیه این. خواهد گرفتهای مهندسی باور جای الیه

، «کسادُ. »شودمی گفته« گمان»و در زبان فارسی « ظنّ»عربی به آن  در زبان در زبان یونانی کهمفهومی است « کسادُ»» :آ

باور در این الیه،  ندارد.دلیلی  هیچ پایه، اساس واو باور اما  ؛گیردر کسی شکل مید یای است که باورشامل مرحله« گمان»و « ظنّ»

    78«امکان عملی شدن و به نتیجه رسیدن را ندارد.

 کلیبه باورآن  طرف مقابل اماکند؛ گذرد و بر قلب انسان غلبه پیدا میکه از خاطر می باوری استقرآن به معنای در « ظنّ»»

دلیل است که به گمان ی اعتقادی اشتباه و بیدر قرآن، درباره «ظنّ» موارد ینبیشتر شود؛ بلکه احتمال آن نیز وجود دارد.نفی نمی

ظنّ حالل/ »» 80«شود.می« بیحظنّ حرام/ قَ»و « نسَحَ ظنّ حالل/» شاملن در قرآ «ظنّ» بندیتقسیم» 79«صاحبش صحیح باشد.

« ظنّ حرام/ قبیح» .اندشده امر «گمان» نوع این به نسبت مؤمنان که است صالح بندگان و خدا رسول خدا، به «ظنّسنحُ» همان «نسَحَ

  .است شدهخوانده  «گناه» و شده نهی آن از قرآن در که است مؤمنان و خدا رسول خدا، به «سوءظنّ» همان

 (12)حجرات/  «...یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا کَثِیرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ»

  ...«ها گناه استاى از گمانها بپرهیزید که پارهاید، از بسیارى از گماناى کسانى که ایمان آورده»

 مصادیق بیشتر پس باید» 81«.است «ظنّ» و عمل کردن بهپیروی  در موردنیست بلکه  «ظنّ»خود  در موردمعنی این آیه 

 زیاد گناه ارتکاب احتمال ،صورت ایندر غیر  راآید؛ زی برای آن پدید قطعی یبرهان اینکه تا دنکرعمل  آن به و دکر رها را «ظنّ»

ها این گمانزیرا  ؛دننباید مبنای کارها قرار گیر دارندتکیه اساسو  پایهیب هایهامار برکه  هایینگما ،قرآن اساس بر بنابراین» 82«.است

 :است آمدهچنانکه در قرآن  83«.دنرساننمی حق بهکسی را 

 (28؛ نجم/36یونس/ ) «شَیْئًا الْحَقِّ مِنَ یُغْنِی لَا الظَّنَّ إِنَّ»

 «نیست بسنده هرگز ،حق به دستیابى گمان براى قطعاً»

ای است که شامل مرحله« اَیدیا»در زبان عربی و زبان فارسی معادل ندارد.  در زبان یونانی کهمفهومی است  84«یدیااَ»» :ب

باور در این الیه نیز امکان عملی شدن  .است نگرفتهکاملی شکل باور، اما هنوز دلیل دارد؛  و برای آن شودمیتر ملموسکمی  ،فرد باور

    85«.و به نتیجه رسیدن را ندارد
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 یمثابهبهو اگر « قاعده»روش باشد به آن  یمثابهبهاگر در زبان عربی  در زبان یونانی کهمفهومی است  86«کترینااد»» :پ

معادل « آیین»و « آموزه»در زبان فارسی  شود.نیز برای آن استفاده می« درس»ی از واژه .شودمی گفته« یقین»به آن محتوا باشد 

شکل  ،در فرد آگاهانه باوری ای است کهمرحلهشامل  «آیین»و  «آموزه»، «درس»، «یقین»، «قاعده»، «کترینااد». هستند« داکترینا»

چیستی، چرایی و  ،هدر این الی انسان متفکردارد. و به نتیجه رسیدن را شدن و اجرایی امکان عملی  این مرحله، باور در گیرد.می

 ، قَداِنَّ، اِنَّما»های قرآن با دکترینیقینیات و  تواند تکنیک، تاکتیک و استراتژی استخراج کند.داند و از آن میرا می خود باورونگی چگ

 87«.اندآمده« لَقَد و

معادل ندارد.  ،زبان فارسی در ؛ وشودمی گفته« جزم»به آن ربی در زبان ع در زبان یونانی کهمفهومی است « تِنِت»» :ت

   88«د.دهآن را بدون آگاهی انجام میو  شودمیبه عادت فرد تبدیل  یرای است که باومرحلهشامل « تِنِت»

 سنگ شدن»و در زبان فارسی  (از مفهوم حَجَر)« تَحَجُّر»در زبان عربی به آن  در زبان یونانی که مفهومی است «دُگما»» :ث

و آن را بدون  شودبه عادت فرد تبدیل می یاورای است که بشامل مرحله« سنگ شدن باور»و « تَحَجُّر» ،«دُگما. »شودمی گفته« باور

 89«ورزد.و بر آن تعصب می دهدآگاهی انجام می

 

گانه باورهای پنجالیه  

 یونانی عربی ایرانی

 دُکسا ظنّ گمان

 اَیدیا --- ---

 آموزه

 آیین

 به مثابه روش: قاعده

 به مثابه محتوا: یقین

 درس

 داکترینا

 تِنِت جزم ---

 دُگما تحجُر سنگ شدن باور
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ی چهارم دانند. الیهدانند که آن را نمیدانند و میی اول و دوم مربوط به کسانی است که چیزی را نمیاز این پنج الیه، الیه»

رکب یعنی دچار جهل مدانند؛ پندارند که میاما می ؛داننددانند که آن را نمیدانند و نمیو پنجم مربوط به کسانی است که چیزی را نمی

کسی بنابراین  ؛دبرس ی مطلوببه نتیجه دتوانمیگیرد بجای ی سوم الیهدر باوری که تنها  .ن استورست ،باور در این چهار الیه. نداشده

آن سه برسد. « داکترینا»یا  «یقین»به  پاسخ دهد تا ،به سه پرسشباید  کند« گیریسازی و تصمیمتصمیم»درستی بهخواهد که می

 است: پرسش این 

 90«و چگونه؟ ؟چراعملی که باید انجام چیست؟ 

که مردم دیگر  ندکردبود گمان « ظنّحُسن»و دیگری « ظنّسوء»که یکی « ظنّ»بر اساس دو  -السالمعلیه-حضرت یونس 

سه این به ار پیش از فر ایشاناگر  گیرد.خدا بر ایشان سخت نمی درنتیجهو  ؛است شدهشان تمام ای مسئولیت قابل هدایت نیستند و

سازی و تصمیم» ،«ظنّ و گمان»بر اساس  حضرت نآ اما چون ؛ندگرفتمی تصمیم« یقین»دادند بر اساس پرسش، پاسخ می

 شدهدر میان اقوام پیشین نیز عذاب نازل  ؛ زیرانددلیل قاطعی نداشت ،خود عملی چیستی، چرایی و چگونگی براند کرد «گیریتصمیم

ه چ پس داد؛عذاب، مؤمنان را نجات میاز پیش  همیشهبلکه  ؛بود نکردهکافران عذاب منان را همراه مؤو  یامبرانپهرگز  وندخدااما  بود

 د؟نترک کن ، قومشان راحجت اتمامقبل از و از موعد پیش  -السالمعلیه-حضرت یونس  دلیلی داشت که

بر اساس ایشان  «گیریسازی و تصمیمتصمیم»و صبری بیعجله، در  -السالمعلیه-حضرت یونس ی توبیخ ریشه بنابراین

این مردم قابل هدایت ، اندسالت خود را به اتمام رساندهر این باور ظنّی که زمانی نجات یافتند که از آن حضرت، .است« ظنّ و گمان»

ستم  شانودبه خ با فرارد که رسیدن ییقین یک باورداشتند و به د دست برگیربر ایشان سخت نمی خداپس از فرار در نتیجه و نیستند 

  :فرمودند «یقین»با و  کردند

 (87)انبیاء/  «ینَإِنِّی کُنْتُ مِنَ الظّالِم»

 «راستى که من از ستمکاران بودم»
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ی ادوار های عبرتی برای مردم همهدر قرآن درس -السالمعلیه-حضرت یونس « گیریسازی و تصمیمتصمیم»ی گونهدیرین

 دارد:

ی مؤمنان تا برای همه است کردهصوم را بیان مع یفرد اشتباه «گیریسازی و تصمیمتصمیم»خداوند یک نمونه از  ،نخست

 91باشد. درس عبرت

 مورد توبیخ قرار« ظنّ و گمان» اساس بر صبری و تصمیمبی دلیل بهکه مسئول هدایت جامعه است اگر پیامبری معصوم  دوم،

گاهی  ،ها از مسئولیتی آنو استعفای نابجا صبریخود باشند؛ زیرا بی تصمیم و عملعه باید مراقب بزرگان جامخواص و گیرد؛ پس می

 کشاند.بست میجامعه را به بن

و رهبران جامعه که خود را در معرض انتخاب دیگران  خواصمقام نبوت و رسالت، مقامی انتصابی از جانب خداست. ، سوم

 از سوی خداکه -ها باالتر از نبی معصوم کنند باید مراقب باشند که از مردم قهر نکنند زیرا مقام آنمیجمع را ها رأی آندهند و قرار می

 نیست. -شدتوبیخ 

و  ها رفع کردو عذاب را از آن مستضعف فکری بودند با توبه بخشید را که -السالمهیعل- یونسحضرت قوم  ،خداوند چهارم،

« ظنّ و گمان»زمانی نجات یافتند که توبه کردند و از  -السالمهیعل- یونسحضرت اما  ؛د ساختمنها بهرهنعمتاز را  ناآن هامدت

 92.رسیدند «یقین»و به  رهیدند

 



  Imancenter.ir    ایمان مرکز اشاعه

 م( در قرآن و عهد عتیق/ بخش دومالسالی حضرت یونس )علیهگونهنی تطبیقی دیریمقایسه

 

19 
 

 و عهد عتیق در قرآن« ظنّ»بر اساس  -السالمعلیه-حضرت یونس  ی تصمیممقایسه 

یست که این باور تا ابد در همان بدان معنی ن ،اینگنجد؛ اما ی باور میپنج الیه از کسی شکل بگیرد در یکیهر در  یباورهر 

 ی دکسا تا دگما و دگما تا دکسا در نوسان است. ماند؛ بلکه یک باور در پنج الیهباقی می الیه

یدیا، اَ»های به الیه ،تفکر، تجربه و معلومات جدید براثرگیرد و پس از مدتی ل میدر یک فرد شک« ظنّی»باوری گاهی 

 هایالیهدوباره به یکی از  ، تجربه و تفکر،ترمعلومات جدید براثرامکان دارد همین باور پس از مدتی  رود.می «ت و دگمانِداکترینا، تِ

 دیگر برود.

کند و به رها که باشد را در هر کدام از پنج الیه  برد و آنبودن باورش پی ب اشتباهبهاین احتمال نیز وجود دارد که شخصی 

این ؛ اندرسالت خود را به اتمام رساندهاینکه  برمبنی  -السالمعلیه-باور حضرت یونس در قرآن،  ،برای مثال ود.بری جدید سراغ باور

آن حضرت این باور را در  .بود« ظنّ»ی در مرحله گیردبر ایشان سخت نمی خدا ،پس از فراردر نتیجه و مردم قابل هدایت نیستند 

 اند.فرارشان به خودشان ستم کرده که بابا این مضمون در ایشان شکل گرفت « یقینی»ی همین مرحله رها کردند و باور

این متون دارای تفاوت  یشدهبررسیهای در قرآن و عهد عتیق نیز همچون سایر بخش -السالمعلیه-باور حضرت یونس 

 است.

اما در عهد  ؛شکل گرفترای هدایت مردم بها تالش پس از سال -السالمعلیه-حضرت یونس « یظنّ»باور  ،در قرآن ،نخست

 خشم دیر ؛نده استبخش خدا، مهربان ومبنی بر اینکه  بود رسیده «جزمی»یک باور به برحسب عادت از همان ابتدا « یونس» ،عتیق

تصمیم  «جزمی»او بر اساس همین باور  93.شوداز فرستادن عذاب پشیمان میکردن  پس از تهدید ؛ وکندمی احسانبسیار  گیرد؛می

او بر یک باور  «گیریسازی و تصمیمتصمیم»اساس  اش قرار داده است انجام ندهد و فرار کند.گرفت مأموریتی را که خدا بر عهده

 بود.  «جزمی»

 فرار به سببازاین و ؛بودم خود والیت در که حینی نبود، من سخن این آیا خداوند، ایآه : »گفت دعا کرده، خداوند نزد»

 پشیمان بال از و هستی احسان کثیر و دیرغضب و رحیم و کریم خدای تو که دانستمزیرا می دمکر مبادرت تَرشیش به کردن

 94«شوی؟می
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رسیدند؛ « یقینی»دست برداشتند و به یک باور « یظنّ»از یک باور  -السالمعلیه-بر اساس آیات قرآن، حضرت یونس  ،دوم

کند؛ و بسیار احسان می گیرد؛؛ دیر خشم میخدا، مهربان و بخشنده استاش را مبنی بر اینکه «یجزم»باور « یونس»اما در عهد عتیق، 

سخت شد که در  قدرآن ،و رفع عذاب« نینوا»به  رفتنشود رها نکرد. باور او پس از میپس از تهدید کردن از فرستادن عذاب پشیمان 

بسیار احسان  گیرد؛؛ دیر خشم میباور داشت که خدا، مهربان و بخشنده است «رانهجّحَتِمُ»بعد او از آن بهقرار گرفت. « رجُّحَتَ»ی الیه

 ،، خدا بر این شهرهمه رنج کشیدن ازاینپسدید او که میشود. کند؛ و همیشه پس از تهدید کردن از فرستادن عذاب پشیمان میمی

او در مسیر باور . درنیافتچرایی فرستاده نشدن عذاب را  ونرسید « یقین»او هرگز به کند آرزوی مرگ کرد. عذاب نازل نمی

 95رسید.« رجُّحَتَ»ی الیهر کرد و به گذ« جزم»ی الیهاز  «گیریسازی و تصمیمتصمیم»

 برساند ایشان به که بود گفته که بالیی از خدا آنگاه کردند، بازگشت خود زشت راه از که دید را ایشان اعمال خدا چون پس»

آه : »گفت ده،کردعا  خداوند و نزد شد افروخته و غیظش آمد ناپسند غایتبه را یونس امر این اما ؛نیاورد عمل به را و آن شد پشیمان

 دانستمزیرا می دمکر مبادرت تَرشیش به کردن فرار به سببازاین و ؛بودم خود والیت در که حینی نبود، من سخن این آیا خداوند، ای

 زیرا بگیر من از را جانم خداوند، ایحال،  شوی؟ پسمی پشیمان بال از و هستی احسان کثیر و دیرغضب و رحیم و کریم خدای تو که

 96««است. بهتر من برای ماندن زنده از مردن که
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که آیا د وشمیمشخص ن عهد عتیقبه نزد قوم خود بازگشتند؛ اما در « یقین»با  -السالمعلیه-حضرت یونس  ،در قرآن سوم،

 ؟دست برداشت یا نه اش«متحجرانه»باور  ازاو  فرونشست و «یونس»خشم 

 

 

 نتیجه

دو  دهد که خط سیر کلی ایندر قرآن و عهد عتیق نشان می -السالمعلیه-ی حضرت یونس گونهتطبیقی دیرین یمقایسه

 داستان با هم متفاوت است. 

 

 



  Imancenter.ir    ایمان مرکز اشاعه

 م( در قرآن و عهد عتیق/ بخش دومالسالی حضرت یونس )علیهگونهنی تطبیقی دیریمقایسه

 

22 
 

 

 

 در قرآن و عهد عتیق -السالمعلیه-حضرت یونس  یگونهی تطبیقی دیرینمقایسه 

 عهد عتیق قرآن 

برخی عهد بست که  -السالمعلیه–خداوند با حضرت ابراهیم  1

 فرزندان غیر ظالم آن حضرت به امامت برسند.

 شامل این عهد بودند. -السالمعلیه-حضرت یونس 

عهد بست که نسل او زیاد شوند؛ و نیل « ابراهیم»خدا با 

داده « اسحاق و یعقوب»ی تا فرات به نسل او از ذریه

 شود.

 شامل این عهد بود.« یونس»

 های الهی پایبند باشند.اسرائیل عهد بست که به فرمانخدا با  بنی 2

 شامل این عهد بودند. -السالمعلیه–حضرت یونس 

های الهی پایبند اسرائیل عهد بست که به فرمانخدا با  بنی

 باشند.

 شامل این عهد بود.« یونس»

 ---- به عنوان نبی، عهد بست. -السالمعلیه–با  حضرت یونس خدا  3

 شد.نازل  -السالمعلیه–وحی اولیه بر  حضرت یونس  4

گو و ولی خدا بودند ایشان، فردی مومن، محسن، همواره تسبیح

که برمردم زمانشان برتری داشتند. خدا آن حضرت را برگزید، 

 هدایت کرد و از صالحان قرار داد.

 ، ایشان را برای هدایت بالغ بر صدهزار نفر فرستاد.خداوند

نازل شد که به نینوا برود و به « یونس»وحی اولیه بر 

 مردم شریر آنجا هشدار بدهد.

 مردم نینوا، صدوبیست هزار نفر بودند.

به هدایت مردم بنا به وحی الهی   -السالمعلیه–حضرت یونس  5

 پرداختند.

ر داشت که  خدا، مهربان و باو« اندیشانهجزم»، «یونس»

کند؛ گیرد؛ بسیاراحسان میبخشنده است؛ دیر خشم می

شود؛ وپس از تهدیدکردن از فرستادن عذاب پشیمان می

 ؛کندبنابراین بر مردم نینوا عذاب نازل نمی

گریخت تا « یافا»از دریافت وحی به بر همین اساس پس

 برود.« ترشیش»از راه دریا به 
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ها تالش با غضب از لپس از سا -السالملیهع–حضرت یونس  6

محل مأموریتشان گریختند؛ زیرا گمان کردند رسالت خود را به 

اند و این مردم قابل هدایت نیستند؛ و گمان کردند پایان رسانیده

 رد.ـیـگیـمـت نـخـان سـشـر ایـدا بــها خجـن رنـس از ایـپ

---- 

شدند. وسط ی پُری سوار کشت -السالمعلیه–حضرت یونس  7

کشی دریا، کشتی در شُرَف غرق شدن قرار گرفت؛ بنابراین قرعه

ای را برای سبک شدن کشتی به دریا بیاندازند. کردند تا عده

 افتاد.قرعه به نام چند نفر ازجمله آن حضرت 

کشی سوار کشتی بود که طوفانی به پا شد. قرعه« یونس»

چه کسی به نازل شده خاطر کردند تا ببینند این بال به

نام و نشانش را افتاد. از او است قرعه به نام یونس 

ه ـن را بـم»ت:ـفـگ«م؟ـبا تو چه کنی»پرسیدند و گفتند: 

 «ود.ــد تا دریا آرام شـدازیـدریا بیان

نهنگی ایشان را به دریا انداختند.  -السالمعلیه–حضرت یونس  8

گ، زیر سوراخ تنفسی در حلقوم نهنبرد؛ و  آن حضرت را فرو 

 شدند.محبوس 

و او برد؛ وی را فرو  نهنگیرا به دریا انداختند. « یونس»

 محبوس شد.سه شبانه روز در شکم نهنگ 

که رسالت خود را این باور ظنّی را -السالمعلیه–حضرت یونس  9

اند، قومشان قابل هدایت نیستند؛ و در نتیجه خدا به اتمام رسانیده

 گیرد رها و توبه کردند.ت نمیبر ایشان سخ

آن حضرت،خداوند را تهلیل و تسبیح گفتند؛ و به این باور یقینی 

به قصور ایشان  رسیدند که با فرارشان به خودشان ستم کردند.

م ـه خودم ستــ: من بدــد و فرمودنــردنـراف کـود اعتـخ

 ردم.ـک

در شکم ماهی، خداوند را به یاد آورد و زاری « یونس»

 انگیز خود را گفت.. او حال غمکرد

 ردندکپرستان که خدایان دروغین را ستایش میاو بت

سرزنش کرد و قول داد پس از رهایی برای خداوند قربانی 

 انجام دهد.

را پذیرفت. دعای  -السالمعلیه–ی  حضرت یونس خداوند، توبه 11

ایشان را اجابت فرمود و آن حضرت را از غم رهانید. نهنگ، 

ی از گیاه پرتاب ـــد به ساحلی خالـــشان را که بیمار بودنای

 کرد.

 خدا به نهنگ دستور داد او را به ساحل بیاندازد.

شد  -السالمعلیه–نعمت والیت الهی شامل حال  حضرت یونس  11

 رویید.باالی سر ایشان « یقطین»درخت  و

 

---- 
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ایشان شد؛ و ل ناز -السالمعلیه–وحی ثانویه  بر  حضرت یونس  12

 به سوی همان قوم فرستاده شدند.

های عذاب توبه کرده بودند، با آمدن آن مردم که با دیدن نشانه

 آوردند.حضرت ایمان 

 مند شدند.شد و برای مدتی بهرهعذاب از آن قوم رفع 

نازل شد که به نینوا برود و به « یونس»وحی ثانویه بر 

د از چهل روز عذاب مردم شریر آنجا هشدار بدهد که بع

 نازل خواهد شد.

 کرد؛ آنگاه هشدار داد.سوم از شهر را طی یک« یونس»

مردم با شنیدن این خبر، توبه و زاری کردند و ایمان 

 آورند.

 قوم رفع شد. عذاب از آن

1

13 

شد. باور از رفع عذاب، عصبانی « یونس» ----

و بخشنده  او مبنی بر اینکه خدا، مهربان« یاندیشانهجزم»

کند؛ و پس از گیرد؛ بسیار احسان میاست؛ دیر خشم می

شود به باوری تهدید کردن از فرستادن عذاب پشیمان می

 تبدیل شد؛ او آرزوی مرگ کرد.« مُتحجرانه»

او از شهر بیرون رفت و برای خود سایبانی درست کرد تا 

 ببیند چه بر سر نینوا خواهد آمد.

1

14 

را رویاند تا بر او سایه « کیکایون»گیاه خدا بر سر او  ----

 اندازد.

صبح فردا، کرمی به جان گیاه افتاد آن را خشک کرد. 

شد و آرزوی مرگ از گرمای آفتاب عصبانی « یونس»

 کرد.

 

15 

دل تو برای یک گیاه که برایش زحمت »خدا به او گفت:  ----

نکشیدی، یک شب پدید آمد و یک شب نابود شد 

ل من برای مردم و حیوانات شهر نینوا سوخت. آیا د

 «نسوزد.
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ی آن جز گمراهی نخواهد بود. ، تحریف باورهای بنیادین یک قوم را به دنبال دارد؛ و نتیجهواقعیی گونهتحریف یک دیرین

د ندامن کسانی که بتوان از دست بشرباشند و  باعث شده است که این افراد نتوانند برای مردم اسوهتحریف داستان انبیاء در عهد عتیق 

 شود.د کوتاه نها را الگوی خود قرار دهآن

های زیر در حوزهحمله به متعلقات ایمان  در عهد عتیق بخشی از -السالمعلیه- یونسحضرت  واقعیی گونهدیرینتحریف 

 است:

ی رسالت هستند که از سلسله -علیه السالم-حضرت یونس  97ها و زمین است.اللهی، غیب آسمانخلیفةمقام حمله به غیب:  -

 کلی حذف شده است. اللهی از عهد عتیق بهروند. مبحث خلیفةشمار میی خدا در میان مردم بهخلیفه

خواهد مردم هدایت شوند و به رستگاری که نمی است سپردهخدا رسالت را به دست کسی در عهد عتیق، : به خدا حمله -

 اند.اند و به خدا نسبت دادهدست خود چیزهایی نوشته با« کتاب یونس»کنندگان برسند. تحریف

حضرت  واقعیی گونهشود. تحریف دیرینمنتقل می -علیه السالم-حمله به فرشتگان: وحی الهی از طریق حضرت جبرئیل  -

 ی ملک وحی است.ناکارآمد کردن وظیفه -علیه السالم-یونس 

شخصیت واالی آن حضرت را زیر  شده در عهد عتیق نوشته -سالمالعلیه-حمله به انبیاء: آنچه در مورد حضرت یونس  -

پذیرد، آن گریزد؛ و آنگاه نیز که با اکراه مین ندارد؛ و از انجام آن میبه وحی الهی ایما« یونس عهد عتیق» .است برده سؤال

 رساند.  انجام نمیدرستی بهرا به

 است. کاری شدهدست« کتاب یونس»در  -السالمعلیه-حضرت یونس  واقعیی گونهحمله به کتاب: دیرین -

پی ببرند و از خطای خود به  -السالمعلیه-بود که حضرت یونس ی نشانه ،حمله به آیات الهی: گرفتار شدن در دهان ماهی -

 نکرد!ابراز پیشمانی  گاههیچی اشتباه خود ندانست. او را نشانه این آیت« عهد عتیق یونس»اما  ؛بردارنددستخود « ظنّ»

همه نابود شوند. گویی او باور ندارد  را نازل کند وهمان لحظه عذاب  خداوند، خواهدمی« یونس عهد عتیق»حمله به معاد:  -

 افتد.قضاوت نهایی خداوند در آخرت اتفاق می

 

 

 پورنویسنده: محدثه قاسم
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 .(53ی اء/ جلسهیبی انجوادی آملی/ سوره العظمیاهللآیت تفسیر صوتی تسنیم/برای خدا بود؛  از سر هوای نفس نبود بلکهغضب ایشان ) 1 

 (87/ ءا)انبی...« ضِباً وَ ذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغا») 2 

 «(87) ...خشمگین رفت  کهآنگاه[ را ]یاد کن« ذوالنون»و »

 (140 ت/)صافا «إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْکِ الْمَشْحُونِ»

 «(140) کشتى پر، بگریخت یسوبه کهآنگاه»

تفسیر ؛ نامدی فرارى میرا بندهاو  و دکنمی عتاب، پیامبرش را عبیربا این ت خداونداست.  به معنى فرار کردن بنده، از موالى خود« اباق»ی از ماده« أَبَق»ر تعبی

 (.140ی آیه صافات/ی مکارم شیرازی/ سوره یالعظماهللتیآزیر نظر  نمونه/

  ؛53ی ء/ جلسهایبی انجوادی آملی/ سوره العظمیاهللآیت تفسیر صوتی تسنیم/) 3 

و بداند که خطری در آن هست؛ تا بعد نگوید که  کند گیریتصمیمآید اول باید برای آن میر مهمی برای کسی پیش که هرگاه کااست به این معنی « عزم»

 آدم رتـحض یهـونـگنـدیری یـتطبیق یهـمقایس؛ رجـوع بـه 307ی جلسـه ران/عمی آلسوره جوادی آملی/ العظمیاهللآیتتفسیر صوتی تسنیم/  دانست؛نمی

 (.پورقاسم محدثه/ تورات و قرآن در -السالمعلیه-

 .(28ی ی صافات/ جلسهجوادی آملی/ سوره العظمیاهللآیتتفسیر صوتی تسنیم/ ) 4 

 بخش نخست مراجعه فرمایید(.در  -السالمعلیه-عهد و میثاق خداوند با حضرت یونس  )به 5 

ی اء/ جلسهیبی انجوادی آملی/ سوره العظمیاهللآیت؛ تفسیر صوتی تسنیم/ 301 ،982 ص/ ص7جوادی آملی/ جلد  العظمیاهللآیتتفسیر موضوعی تسنیم/ ) 6 

53). 

 (87/ ءا)انبی...« وَ ذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغاضِباً فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَیْهِ ») 7 

 «(87« )...گیریم نمی سختکه ما هرگز بر او  گمان کردخشمگین رفت و  کهآنگاه[ را ]یاد کن« ذوالنون»و »

 معنای به «قَدَرَ» قرآن جای چند یعنی سخت گرفتن؛ در «ضَیَّقَ یُضیِّقُ»به معنی  استمجرّد(  )ثالثی «یَقدِرُ قَدَرَ» حرف از« عَلَیْهِ نَّقْدِرَ لَن أَن فَظَنَّ»ی در آیه

 یعنی ؛آیدمی تقدیر از که است آمده مزید( )ثالثی «قَدَّرَ» هاقرائت ؛ در برخیی رعدسوره 26ی آیهو طالق  یسوره 7ی آیه ازجمله ؛است رفته کاربه «ضَیَّقَ»

ی جوادی آملی/ سوره العظمیاهللآیتتفسیر صوتی تسنیم/ ؛ نیست قدرتبه معنی  «یَقدُرُ قَدَرَ»کند. این آیه نمی مقدّر او برای را تلخی حوادث ،خدا که کرد گمان

  (.53ی انبیاء/ جلسه

  (.«باور» با عنوان «کلبه کرامت اتاق کودک» 62 یجلسه) 8 

 (141)صافات/ « ینَفَساهَمَ فَکانَ مِنَ الْمُدْحَض») 9 

 « (141) از باختگان شدکشی شرکت کرد و قرعه او درپس »

/ 7العظمی جوادی آملی/ جلد اهلل؛ تفسیر موضوعی تسنیم/ آیتقرعه به نام چند نفر افتاد دهد کهنشان می« ینَالْمُدْحَض» .کشی را با تیر )سِهام( انجام دادندقرعه

 (.29ی ی صافات/ جلسهالعظمی جوادی آملی/ سورهاهلل؛ تفسیر صوتی تسنیم/ آیت312، 311صص 

 ( 142فات/ صا) «فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَ هُوَ مُلِیمٌ») 10 

 «(142) او نکوهشگر خویش بود کهیدرحالاو را بلعید  یعنبر ماه]او را به دریا افکندند[ و »

 (.29ی ی صافات/ جلسهآملی/ سورهجوادی  العظمیاهللآیتتفسیر صوتی تسنیم/  ؛یعنی بلعیدن نه هضم کردن« التقام»

 ( 48قلم/ ) «فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ وَ التَکُنْ کَصاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نادى وَ هُوَ مَکْظُومٌ») 11 

 «(48درداد )اندوه زده ندا  کهآنگاه[ مباش، و مانند همدم ماهى ]=یونس حکم پروردگارت شکیبایى ورز[ پس در ]امتثال»

 است؛ «ماهی»به معنی در زبان آرامی  Nun« نون»

 A Glossary of Targum Onkelos/ Edward M. Cook / p 174 ؛ 

  .(307/ ص 7جوادی آملی/ جلد  العظمیاهللآیتتفسیر موضوعی تسنیم/ ؛ صاحب و همراه ماهی استبه معنی مُ« وتب الحُصاحِ» و« ذوالنُّون»
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در  -السالمعلیه-حضرت یونس رسد این نهنگ در مدتی که به نظر مییند. آمیها برای گرفتن اکسیژن به سطح آب آن .هستند ها از پستاندارانوالیا  هانهنگ) 12 

 .(برای تنفس آن حضرت باز باشد یی،تا راه هوا است نرفتهبوده به زیر آب  شحلقوم

 (.48)قلم/  13 

 (.77 -75صص  /10ج  حسن مصطفوی/ /الکریم القرآن کلمات فی التحقیق) 14 

اندوه و غم را در درون حبس  ، خشم،اند؛ به این معنی که آن حضرتدانسته -السالمعلیه-اندوه و غم حضرت یونس  صفت خشم،را  «کْظُومٌمَ»، اکثر مترجمان) 15 

 .(ماهی نیز اشاره داشته باشد وممحبوس در حلق -السالمعلیه-تواند به حضرت یونس اما این واژه می ؛ندردک

 (.2، 1/ 1/ کتاب یونس )ترجمه قدیم( )کتاب مقدس 16 

 «(.یافا»ی هذیل واژجیمز هاکس/ قاموس کتاب مقدس/  ؛رفتمی شمار به« دانبنی»ی دریای مدیترانه که جزء قلمرو بندری در کناره) 17 

 «(.ترشیش»ی ذیل واژههاکس/  جیمزقاموس کتاب مقدس/ در جنوب اسپانیا؛ شهر و بندری ) 18 

 (.2/ 4؛ کتاب یونس 3 -1 /1 / کتاب یونس)ترجمه قدیم( )کتاب مقدس 19 

 (.10 -4/ 1 / کتاب یونس)ترجمه قدیم( )کتاب مقدس 20 

 .(61 -11/ 1 / کتاب یونس)ترجمه قدیم( )کتاب مقدس 21 

 (.1/ 2 یونس؛ کتاب 17/ 1/ کتاب یونس )ترجمه قدیم( )کتاب مقدس 22 

 (.17 /1 کتاب یونس/ )ترجمه قدیم( )کتاب مقدس 23 

 (.304/ ص 7جوادی آملی/ جلد  العظمیاهللآیت)تفسیر موضوعی تسنیم/  24 

 ( 87انبیاء/ ) «فَنادى فِی الظُّلُماتِ أَنْ ال إِلهَ إِلّا أَنْتَ سُبْحانَکَ إِنِّی کُنْتُ مِنَ الظّالِمِینَوَ ذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغاضِباً فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَیْهِ ») 25 

 یمنزّهمعبودى جز تو نیست، »ها ندا درداد که: [ تاریکیتا در ]دل گیریمسخت نمیخشمگین رفت و پنداشت که ما هرگز بر او  کهآنگاه[ را ]یاد کن« ذوالنون»و »

 «(87« )تو، راستى که من از ستمکاران بودم

 ( 142صافات/ )« فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَ هُوَ مُلِیمٌ»

 «(142) او نکوهشگر خویش بود کهیدرحالاو را بلعید  یعنبر ماه]او را به دریا افکندند[ و »

 ( 48قلم/ ) «وَ مَکْظُومٌفَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ وَ التَکُنْ کَصاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نادى وَ هُ»

 «(48) اندوه زده ندا درداد کهآنگاه[ مباش، و مانند همدم ماهى ]=یونس [ حکم پروردگارت شکیبایى ورزپس در ]امتثال»

 صافات/ جلسات یجوادی آملی/ سوره العظمیاهللآیت؛ تفسیر صوتی تسنیم/ 304، 303 صص/ 7جوادی آملی/ جلد  العظمیاهللآیتتفسیر موضوعی تسنیم/ 

28 ،29.) 

 (.53ی ی انبیاء/ جلسهجوادی آملی/ سوره العظمیاهللآیتتفسیر صوتی تسنیم/ ) 26 

ی صافات/ سورهجوادی آملی/  العظمیاهللآیتتفسیر صوتی تسنیم/ ؛ 54، 53 ی انبیاء/ جلساتوادی آملی/ سورهج العظمیاهللآیتتفسیر صوتی تسنیم/ ) 27 

 (.28ی جلسه

 (.28ی ی صافات/ جلسهجوادی آملی/ سوره العظمیاهللآیتفسیر صوتی تسنیم/ )ت 28 

 )صافات(« (144) ( لَلَبِثَ فِی بَطْنِهِ إِلى یَوْمِ یُبْعَثُون143َ) ینَ أَنَّهُ کانَ مِنَ الْمُسَبِّح( فَلَوْ ال142) فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَ هُوَ مُلِیمٌ») 29 

( قطعاً تا روزى که 143) نبود کنندگان حیتسبی او از زمره( و اگر 142) او نکوهشگر خویش بود کهیدرحالاو را بلعید  یعنبر ماهو ]او را به دریا افکندند[ »

 «(144) ماند[ مىشوند، در شکم آن ]ماهىبرانگیخته مى

ی صافات/ لی/ سورهجوادی آم العظمیاهللآیتتسنیم/  تفسیر صوتی؛ 310، 309، 304 ص/ ص7لی/ جلد جوادی آم العظمیاهللآیتتفسیر موضوعی تسنیم/ 

  ؛30 -28جلسات 
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 العظمیاهللآیتتفسیر موضوعی تسنیم/ باید اهل تسبیح باشد؛  د از غم رها شودخواهاگر کسی می اصل کلی است که کینیاو ح بود یپس از تسبآن حضرت نجات 

 ؛ 53ی ی انبیاء/ جلسهآملی/ سورهجوادی  العظمیاهللآیت؛ تفسیر صوتی تسنیم/ 307، 306 ص/ ص7وادی آملی/ جلد ج

س ـرت یونـحضم ـه گفتیـاما چنانکد؛ ـه بودنـای گرفتی جـم ماهـرت در شکـد آن حضـو معتقدن ؛دانندرا بلعیده شدن می «قاملتِاِ» جوادی آملی العظمیاهللآیت

 (.شدندوارد معده می ؛کردندوبه نمیاگر ایشان ت .بودند نشدهد و وارد معده بردنسر میبهماهی  حلقومدر  -السالمعلیه-

آب را بیرون  ،که نهنگ با فشارشد هنگامیدر مسیر ورود و خروج هوا، محبوس شده بودند و این باعث می -علیه السالم-)چنانکه گفتیم حضرت یونس  30 

 .(فرستد آن حضرت به ساحل پرت شوندمی

 مانند یقادیمص« یَقْطِین»برای . شوندیم گفته« شَجَر» دار ساقهدرختان  و «نَجم»ه، ساقگیاهان بی است. «جمنَ»در برابر  «رجَشَ»در عربی ؛ «شَجَرَةً مِنْ یَقْطِینٍ») 31 

 ؛30 -28ی صافات/ جلسات جوادی آملی/ سوره العظمیاهللآیتتفسیر صوتی تسنیم/ ؛ است شدهگفته موز و کدو

 .(کدو مصداق آن نیست ،«ینقْطیَ» با توجه به درخت بودنِ

 (88)انبیاء/ « ینَالْمُؤْمِن نُنْجِی وَکَذَلِکَ الْغَمِّ مِنَ وَنَجَّیْنَاهُ لَهُ فَاسْتَجَبْنَا») 32 

 («88) دهیممی نجات چنین[ نیز] را مؤمنان و رهانیدیم اندوه از را او و کردیم برآورده را او[ دعاى] پس»

  )صافات(« (146) ینٍنا عَلَیْهِ شَجَرَةً مِنْ یَقْط( وَ أَنْبَت145ْ) هُوَ سَقِیمٌ فَنَبَذْناهُ بِالْعَراءِ وَ»

 «(146) رویانیدیمرا « یقطین» ( و بر باالى ]سرِ[ او درخت145) ناخوش بود به زمین خشکى افکندیم کهیپس او را درحال»

؛ 54ی ی انبیاء/ جلسهجوادی آملی/ سوره العظمیاهللآیت؛ تفسیر صوتی تسنیم/ 310 -304 ص/ ص7جوادی آملی/ جلد  العظمیاهللآیتتفسیر موضوعی تسنیم/ 

 (.30 -28ی صافات/ جلسات جوادی آملی/ سوره العظمیاهللآیتتفسیر صوتی تسنیم/ 

 (49قلم/ ) «لَوْ ال أَنْ تَدارَکَهُ نِعْمَةٌ مِنْ رَبِّهِ لَنُبِذَ بِالْعَراءِ وَ هُوَ مَذْمُومٌ») 33 

 «(49) شدمى انداخته خشک زمین بر شده نکوهش قطعاً کرد،نمى او[ حال] تدارک پروردگارش جانب از نعمتی راگ»

والیت و سرپرستی الهی به دهد. را انجام می« هیعلیمول»کسی است که کار « ولی»است. « نعمت والیت»منظور  شود ادیصورت مطلق هرگاه در قرآن، نعمت به

 شدن انداخته، ، هضم نشدنشان[ماهی دهان]ورود آن حضرت به ؛ ند سرپرستی او را بر عهده بگیردی تحت تدبیر خدا قرار بگیرد و خداواین معنی است که کس

جوادی  العظمیاهللآیتتفسیر موضوعی تسنیم/ ؛ هستند« نعمت والیت الهی»خشک، همگی  ساحل و روییدن سریع درخت برای ایجاد سایبان در ساحل ایشان به

جوادی  العظمیاهللآیتتفسیر صوتی تسنیم/ ؛ 54ی ی انبیاء/ جلسهجوادی آملی/ سوره العظمیاهللآیتتفسیر صوتی تسنیم/ ؛ 308 -306/ ص 7ملی/ جلد آ

 (.30، 28ی صافات/ جلسات آملی/ سوره

 (147/ ت)صافا «وَ أَرْسَلْناهُ إِلى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ یَزِیدُونَ») 34 

 «(147) ]نفر[ یا بیشتر روانه کردیم هزار صدکی یسوبهو او را »

 ()قلم(« 50) ینَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصّالِح( فَاجْتَباهُ ر49َ) لَوْ ال أَنْ تَدارَکَهُ نِعْمَةٌ مِنْ رَبِّهِ لَنُبِذَ بِالْعَراءِ وَ هُوَ مَذْمُومٌ»

( پس پروردگارش وى را برگزید و از 49) شدنکوهش شده بر زمین خشک انداخته مى کرد، قطعاً[ او نمىى از جانب پروردگارش تدارک ]حالنعمتاگر »

 («50شایستگانش گردانید )

 (.28ی ی صافات/ جلسهجوادی آملی/ سوره العظمیاهللآیت؛ تفسیر صوتی تسنیم/ 54ی ی انبیاء/ جلسهجوادی آملی/ سوره العظمیاهللآیتتفسیر صوتی تسنیم/ 

 (98)یونس/« ی الْحَیَاةَ الدُّنْیَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِینٍکَانَتْ قَرْیَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِیمَانُهَا إِالَّ قَوْمَ یُونُسَ لَمَّآ آمَنُواْ کَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الخِزْیِ فِ فَلَوْالَ») 35 

بخشد مگر قوم یونس که وقتى ]در آخرین لحظه[ ایمان آوردند عذاب رسوایى را در  چرا هیچ شهرى نبود که ]اهل آن[ ایمان بیاورد و ایمانش به حال آن سود»

 («98زندگى دنیا از آنان برطرف کردیم و تا چندى آنان را برخوردار ساختیم )

 ؛93ی ی یونس/ جلسهی/ سورهالعظمی جوادی آملاهلل؛ تفسیر صوتی تسنیم/ آیت308، 300/ صص 7العظمی جوادی آملی/ جلد اهللتفسیر موضوعی تسنیم/ آیت

س ـرت یونـت حضـس از بازگشـپ»دهد که مردم ت نشان میـاسدهـبیان ش« َف»رف ـی صافات با حورهـس 148تا  139ی که در آیات ـی وقایعـب و توالـترتی

 ؛29ی هی صافات/ جلسالعظمی جوادی آملی/ سورهاهللتفسیر صوتی تسنیم/ آیت« ایمان آوردند؛ -السالمعلیه–



  Imancenter.ir    ایمان مرکز اشاعه

 م( در قرآن و عهد عتیق/ بخش دومالسالی حضرت یونس )علیهگونهنی تطبیقی دیریمقایسه

 

29 
 

                                                                                                                                                                                           
 أَنَّهُ کانَ مِنَ ( فَلَوْ ال142) ( فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَ هُوَ مُلِیم141ٌ) ینَفَساهَمَ فَکانَ مِنَ الْمُدْحَض( 140( إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْکِ الْمَشْحُونِ )139ینَ )إِنَّ یُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلوَ »

 ( وَ أَرْسَلْناهُ إِلى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ یَزِیدُون146َ) ینٍنا عَلَیْهِ شَجَرَةً مِنْ یَقْط( وَ أَنْبَت145ْ) ( فَنَبَذْناهُ بِالْعَراءِ وَ هُوَ سَقِیم144ٌ) إِلى یَوْمِ یُبْعَثُونَ لَلَبِثَ فِی بَطْنِهِ( 143) ینَالْمُسَبِّح

  ت()صافا(« 148( فَآمَنُوا فَمَتَّعْناهُمْ إِلى حِینٍ)147)

( ]او 141) از باختگان شدکشی شرکت کرد و قرعه او در( پس 140) ( آنگاه که به سوى کشتى پر، بگریخت139ی فرستادگان بود )س از زمرهو در حقیقت، یون»

زى که برانگیخته قطعاً تا رو( 143کنندگان نبود )و اگر او از زمره تسبیح (142) را به دریا افکندند[ و عنبرماهى او را بلعید در حالى که او نکوهشگر خویش بود

 رویانیدیمیقطین  ( و بر باالى ]سرِ[ او درخت145) ( پس او را در حالى که ناخوش بود به زمین خشکى افکندیم144) ماند[ مىشوند، در شکم آن ]ماهىمى

 («148) کردیمپس ایمان آوردند و تا چندى برخوردارشان  (147) ( و او را به سوى یکصدهزار ]نفر[ یا بیشتر روانه کردیم146)

توان گفت مردم با دیدن ی قصص، توبه مقدم بر ایمان است؛ برهمین اساس، میسوره 67ی فرقان و سوره 70ی طه، سوره 82ی مریم، سوره 60ی بر اساس آیه

 ایمان آوردند(. -علیه السالم-های عذاب، توبه کردند و با رسیدن حضرت یونس نشانه

 (.148، 147آیات  صافات/ی ؛ سوره88، 87آیات  انبیاء/ی ی مکارم شیرازی/ سورهالعظماهللتیآزیر نظر  تفسیر نمونه/) 36 

ی العظمی جوادی آملی/ سورهاهلل؛ تفسیر صوتی تسنیم/ آیت306، 305، 301، 300/ صص 7العظمی جوادی آملی/ جلد اهللتفسیر موضوعی تسنیم/ آیت) 37 

 ؛ 29، 28ی صافات/ جلسات العظمی جوادی آملی/ سورهاهلل/ آیت؛ تفسیر صوتی تسنیم54ی انبیاء/ جلسه

آزماید تا اعتقاد توحیدی او در ترس و امید بروز پیدا کند و مشخص شود در ها میسنت حتمی خداست. خدا، انسان را در سختی ،رفع عذاب از یک انسان تائب

 (.300/ ص 7العظمی جوادی آملی/ جلد هللابرد؛ تفسیر موضوعی تسنیم/ آیتاین حالت به چه کسی پناه می

 (165)نساء/ « حَکِیمًا رُسُلًا مُبَشِّرِینَ وَمُنْذِرِینَ لِئَلَّا یَکُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَکَانَ اللَّهُ عَزِیزًا)»38 

 («(.165ت )[ پیامبران، در مقابل خدا ]بهانه و[ حجّتى نباشد و خدا توانا و حکیم اسر و هشداردهنده بودند تا براى مردم، پس از ]فرستادنمبشپیامبرانى که »

؛ 54، 53ی انبیاء/ جلسات جوادی آملی/ سوره العظمیاهللآیت؛ تفسیر صوتی تسنیم/ 308/ ص 7جوادی آملی/ جلد  العظمیاهللآیتتفسیر موضوعی تسنیم/ ) 39 

 (.30 -28ی صافات/ جلسات وادی آملی/ سورهج العظمیاهللآیتتفسیر صوتی تسنیم/ 

 .(جعه فرماییدمرا« های جوانباشگاه استراتژیست»سایت ، وب«مطیعی»ی نوشته« حکمت حضور»ی به مقالهبرای آشنایی بیشتر )40 

 (4)حدید/« بَصِیرٌ تَعْمَلُونَ بِمَا کُنْتُمْ وَاللَّهُ مَا أَیْنَ مَعَکُمْ وَهُوَ» ... ) 41 

 «(.(4) بیناست کنیدمى چه هر به خدا و شماست با او باشید کجاهر و»... 

 (./ دعای کمیلالجنانمفاتیح) 42 

 (.3 /1 / کتاب یونسی قدیم()ترجمه )کتاب مقدس 43 

 (.10 /1 / کتاب یونسی قدیم()ترجمه )کتاب مقدس 44 

 (.7 /2/ کتاب یونس ی قدیم()ترجمه )کتاب مقدس 45 

 (.ال اهللاِ لهَال اِ) 46 

 (.53ی ی انبیاء/ جلسهجوادی آملی/ سوره العظمیاهللآیتتفسیر صوتی تسنیم/ ) 47 

 (.10 -1/ 2 / کتاب یونسی قدیم()ترجمه )کتاب مقدس 48 

 (.4 -1 /3 / کتاب یونسی قدیم()ترجمه )کتاب مقدس 49 

 (.9 -5 /3/ کتاب یونس ی قدیم()ترجمه )کتاب مقدس 50 

 .(یاء، ظلم در برابر قسط قرار داردی انبسوره 47ی ی یونس و آیهرهسو 54و  47)بر اساس آیات  51 

 .(29ی آیه اعراف/ی ی مکارم شیرازی/ سورهالعظماهللتیآزیر نظر  تفسیر نمونه/ )قسط یعنی سهم کسی را به دیگری ندهند و تبعیض روا ندارند؛ 52 

 (.82؛ ص مد امین زین الدین؛ العالمه مح-السالمعلیه-االخالق عند االمام الصادق ) 53 
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در نسبت با هم « سطق»و « انصاف»، «عدالت»سه مفهوم ی انبیاء، ظلم در برابر قسط قرار دارد. سوره 47ی ی یونس و آیهسوره 54و  47بر اساس آیات )54 

نفسانیت در اجتماع که در آن عقالنیت به جای  نمود اجتماعی عدالت است،« انصاف»گیرد و با حاکم شدن عقل بر نفس شکل می« عدالت»» شوند.تعریف می

 (.96 -94صص / هجری شمسی 1414افق ریزی دکترینال در رویکردهای طرح «شود.جاری می« قسط» ،سهم هر کس در جامعه. با پرداختن یابدتعمیم می

 است. « جهانی حق خدا یاعالمیه»و  دیگری « قوق بشرجهانی ح یاعالمیه»وجود دارد. یکی « حق»امروز در جهان دو پارادایم )وادی( در مورد ») 55 

پردازد. اساس این اعالمیه بر متدولوژی و به تبیین فیزیکال مناسبات طبیعی می است شده بنانهادهبر بنیان حق طبیعی بشر « جهانی حقوق بشر یاعالمیه»

گیرد؛ برای مثال بر اساس می قرار رشیموردپذرست بود آن رفتار در این اعالمیه، ی( است؛ به این معنی که اگر روش و متد رفتاری بر اساس طبیعت دشناسروش)

تولید لذت و ی این مناسبات در طبیعت، خروجی دارند؛ خروجی اولی، لذت و خروجی دومی، هردوزیرا  است شدهرفتهیپذلواط و ازدواج با محارم  ،این اعالمیه

 بچه است.

  گیرد.برمی کند. این اعالمیه هفت اصل را دراست و جهت آن را وحی مشخص می« حدود الهی»و « شریعت»ر مبتنی ب« ی جهانی حق خدااعالمیه»

 آ: قتل نفس نکنید.

 ب: ظلم نکنید.

 پ: به زنا نزدیک نشوید. 

 ت: ربا نخورید. 

 ث: قمار نکنید. 

 ج: لواط نکنید.

 چ: تقوا بورزید.

ی توبه، سوره 112ی اند. بر اساس آیهشدهبرای تبیین راه درست زندگی، وضع هیچ نفعی برای خدا ندارند؛ بلکه« خدا ی جهانی حقاعالمیه»اوامر و نواهی در 

سخنرانی استاد  «باشند الزم است این حدود را رعایت کنند. خواهند زندگی درستی داشتهبر مؤمنان واجب است. غیر مؤمنان نیز اگر می« حدود الهی»رعایت 

 ؛«جهانی حق خدا یاعالمیه»در دانشگاه تهران با عنوان  1393م خردادماه حسن عباسی در سو

 تعلیم دادهتوسط استاد حسن عباسی شاءاهلل در ادامه آنچه ان و« ی کرامتکلبه» 506، 498به جلسات « جهانی حق خدا یاعالمیه»مبحث  برای آشنایی بیشتر با

 مراجعه فرمایید(. شد خواهد

 و ؛و در دل خود محزون شد بودساختهو خداوند پشیمان شد که انسان را بر زمین » ؛بود شدهاز آفرینش آدمیان پشیمان  «نوح»ر زمان د عهد عتیقخدای ) 56 

 سکتاب مقد؛ «از ساختن ایشان متأسف شدم کهچون بهایم و حشرات و پرندگان هوا را انسان را که آفریدم، از روی زمین محو سازم، انسان و»گفت:  خداوند

 د؛ کتاب مقدسشمنصرف « موسی»با پادرمیانی  پرستی هالک کند؛ امااسرائیل را به تاوان گوسالهخواست قوم بنی؛ خدا می7، 6 /6 پیدایش /ی قدیم()ترجمه

  (.14 -7/ 32 خروج/ ی قدیم()ترجمه

 (.10 /3/ کتاب یونس ی قدیم()ترجمه اب مقدس)کت 57 

 (.4 -1 /4تاب یونس / کی قدیم()ترجمه سکتاب مقد) 58 

 (165)نساء/ « ینَ لِئَلَّا یَکُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَکَانَ اللَّهُ عَزِیزًا حَکِیمًارُسُلًا مُبَشِّرینَ وَمُنْذِر)» 59 

 .(«(165ت )و خدا توانا و حکیم اس ل خدا ]بهانه و[ حجّتى نباشد[ پیامبران، در مقابتا براى مردم، پس از ]فرستادن ر و هشداردهنده بودندمبشپیامبرانى که »

  (.11 -5 /4/ کتاب یونس ی قدیم()ترجمه )کتاب مقدس 60 

آملی/ جوادی  العظمیاهللآیتتفسیر صوتی تسنیم/ ؛ شوندیم گفته« شَجَر» دار ساقهو درختان « نَجم»ساقه، است. گیاهان بی« نَجم»در برابر « شَجَر»)در عربی  61 

 .(30 -28ی صافات/ جلسات سوره

 62 («Kikayon»  به  عهد عتیقاین گیاه در متن التینی«ederamH»  اش بهدر متن انگلیسیو «Ivy» ی تفسیری کتاب مقدس در ترجمه .شده استترجمه

 .(است برده شدهناماز آن  «گیاه»تنها با عنوان 
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که  «یونس»بر سر آن را خداوند  عهد عتیق،بر اساس روایت گیاهی است که همان این گیاه احتماالً  ت.اس « ommunisCRicinus»نام علمی این گیاه ) 63 

است( که متعلق به  سالهیکصورت هگیاهی است یک یا چندساله )در مناطق سردسیر ب ،کرچک. سایه افکندبر او رویاند تا  نشسته بود «نینوا»در خارج شهر 

کرچک، گرد، بدون  ی. ساقهاندشدهیلتشکلوب  11تا  5های سبز و ارغوانی هستند و از و معموالً به رنگ کرچک بسیار بزرگ یها. برگهستفرفیون  یخانواده

 یبخشد. میوهرنگی مایل به آبی می ،هاکه در مزرعه به ساقه شده استمومی مایل به خاکستری پوشیده  یالیهیکو از  استکرک و معموالً سبز مایل به زرد 

ا به شکل بیضوی پهن و ه. دانهاستشود. هر کپسول محتوی سه دانه رسیدن سخت و شکننده می مدر هنگا و استکپسول کروی و خاردار  صورتبهکرچک 

شیمیایی گیاه دارویی اثر اقلیم بر خصوصیات مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و فیتو ؛ها یک مغز سفید بسیار روغنی قرار داردکه درون آن هستند براق یدارای پوست

 .(لو یرضاعل ابوالفضل /کرچک

 (139)صافات/« وَ إِنَّ یُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلینَ») 64 

 (.(«139ی فرستادگان بود )و در حقیقت، یونس از زمره»

ی ی انبیاء/ جلسهجوادی آملی/ سوره ظمیالعاهللآیت؛ تفسیر صوتی تسنیم/ 306 ،298ص / ص7جوادی آملی/ جلد  العظمیاهللآیت)تفسیر موضوعی تسنیم/  65 

 .(30 -28ی صافات/ جلسات لی/ سورهجوادی آم العظمیاهللآیت؛ تفسیر صوتی تسنیم/ 54

 (55)اسراء/ ...«  بَعْضٍی بَعْضَ النَّبِیِّینَ عَلَ فَضَّلْنَا وَلَقَدْ»... ) 66 

 « (55) ... ادیمما برخى از پیامبران را بر برخى دیگر برترى د راستیبهو »... 

 (253)بقره/ ...«  بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ کَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍی بَعْضَهُمْ عَلَ فَضَّلْنَا الرُّسُلُ تِلْکَ»

ها را به ا او سخن گفت و برخى از آنشان را بر برخى دیگر برترى دادیم. از میان آنان کسى است که خدا بیهستند که برخ ایبلندمرتبهاینان همان پیامبران »

  (.«(253) ...چندین درجه باال برد

 .(29ی ی صافات/ جلسهجوادی آملی/ سوره العظمیاهللآیت)تفسیر صوتی تسنیم/  67 

ی انبیاء/ آملی/ سورهوادی ج العظمیاهللآیت؛ تفسیر صوتی تسنیم/ 301، 299، 298 ص/ ص7جوادی آملی/ جلد  العظمیاهللآیت)تفسیر موضوعی تسنیم/  68 

 .(53ی جلسه

 (87نبیاء/ ا) «...وَ ذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغاضِباً فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَیْهِ ») 69 

 (.«(87) ...گیریم سخت نمیخشمگین رفت و پنداشت که ما هرگز بر او  کهآنگاه[ را ]یاد کن« ذوالنون»و »

ی ی انبیاء/ جلسهجوادی آملی/ سوره العظمیاهللآیت؛ تفسیر صوتی تسنیم/ 304، 303 ص/ ص7جوادی آملی/ جلد  العظمیاهللآیت )تفسیر موضوعی تسنیم/ 70 

 .(28ی ی صافات/ جلسهآملی/ سوره جوادی العظمیاهللآیت؛ تفسیر صوتی تسنیم/ 53

ها باید از این آن نیست؛ پس بزرگ افراد مقام درخور مستحب، حتى یا و مباح اعمال بعضىبه این معنی است که « گناه نسبى» گریدعبارتبهیا  «ترک اولى») 71 

رجـوع بـه ؛ 22ی ی اعراف/ آیه؛ سوره36ی یهی بقره/ آمکارم شیرازی/ سوره یالعظماهللتیآزیر نظر  تفسیر نمونه/بپردازند؛  تراعمال چشم بپوشند و به کار مهم

 (.پورقاسم محدثه/ تورات و قرآن در -السالمعلیه- آدم رتـحض یهـونـگنـدیری یـتطبیق یهـمقایس

 (.140ی آیه صافات/ی ؛ سوره87ی آیه انبیاء/ی ی مکارم شیرازی/ سورهالعظماهللتیآزیر نظر  تفسیر نمونه/) 72 

 . (مراجعه فرمایید «ی کرامتکلبهکودک اتاق » 93، 37، 35 -33، 29 -22 به جلسات «گیریازی و تصمیمستصمیم»)برای آشنایی با مباحث   73 

 .(مراجعه فرمایید «ی دوممرحله»با عنوان  «ی کرامتکلبهاتاق کودک » 19 یجلسهبرای آشنایی با عدم تعجیل در انجام تصمیم به ) 74 

سازی و تصمیم»اشد. البته این به آن معنی نیست که هر د یا حداقل زیربنای تصمیمات مهم بر یقینیات بن)تصمیمات مهم باید بر اساس یقینیات شکل بگیر 75 

رسد. زیرا تصمیم خوب شامل حُسن تصمیم، حُسن تدبیر و حُسن اجراست. برای به نتیجه می درصد صدباشد  «یقین و دکترین»که بر اساس « ایگیریتصمیم

های بشر همواره با خواست و مشیت در بخش تصمیم، باید دانست که تصمیمحد و حدودی وجود دارد که خارج از خواست بشر است.  ،هااز این هرکدامتحقق 

گیرد اما خواست و مشیت خداوند بر تحقق آن نیست. در بخش تدبیر نیز برای بشر، حد وجود دارد و حد آن خورد؛ یعنی گاهی کسی تصمیمی میخدا حد می
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زند؛ ی کار را به او سپرد. در بخش اجرا نیز تقدیر الهی بر کارهای بشر حد میخدا توکل کرد و نتیجه برای اجرا آماده شد باید به کارهاتمامتوکل است؛ یعنی وقتی 

 .(«عقبا سازی -ریزی استراتژیک عالم اسالمیمبانی طرح»با عنوان  «ی کرامتکلبه» 12جلسه 

  (.53ی ی انبیاء/ جلسهجوادی آملی/ سوره العظمیاهللآیت)تفسیر صوتی تسنیم/  76 

 .(«باور»با عنوان  «ی کرامتاتاق کودک کلبه» 62ی )جلسه 77 

 «(.باور»با عنوان « ی کرامتاتاق کودک کلبه» 62ی )جلسه 78 

 /72ج، 21ص  /7ج التنویر/ و التحریر ؛207 ،206صص /1جالقرآن/  تفسیر فى نقل از التبیان به/ زاده بشیراهلل رضایی، اباذر روح /ی ظن )گمان()مقاله 79 

 .(114ص

 .(511ص /6ج المجید/ القرآن تفسیر فی به نقل از الجدید/ زاده بشیراهلل رضایی، اباذر روح /ی ظن )گمان(هست؛ مقاله نیز مباح و مستحبظن ) 80 

 .(119 ،118ص ص /7ج کاشف/ تفسیربه نقل از / زاده بشیراهلل رضایی، اباذر ی ظن )گمان(/ روحمقاله) 81 

 .(211/ ص 26ج  /تنویرالتحریر و البه نقل از / زاده بشیراهلل رضایی، اباذر )گمان(/ روحی ظن مقاله) 82 

 .(516ص  /22ج  /تفسیر نمونه ؛511ص /6ج المجید/ القرآن تفسیر فی الجدیدبه نقل از / زاده بشیراهلل رضایی، اباذر ی ظن )گمان(/ روحمقاله) 83 

 .(ایده) 84 

 .(«باور»با عنوان  «کرامت یلبهکاتاق کودک » 62ی )جلسه 85 

 .(دکترین) 86 

ی تمدنی درآمدی بر فرآیند معماری اندیشه»با عنوان « ی کرامتکلبه» 10ی ؛ جلسه«انطباق طرح استراتژیک با فلسفه»با عنوان « ی کرامتکلبه» 6ی )جلسه 87 

ی ؛ جلسه«عبور از سایه»با عنوان « ی کرامتکلبه» 337ی ؛ جلسه«رشد و تعالی توسعه، درآمدی بر دکترین»با عنوان « ی کرامتکلبه» 19ی ؛ جلسه«و هجری

های بررسی دکترین»رادیو معارف/ مصاحبه با استاد حسن عباسی/ با عنوان «/ کنکاش»ی برنامه؛ «باور»با عنوان « کرامت یاتاق کودک کلبه» 62

 «(.متحدهایاالت

 .(«باور»با عنوان « کرامت یکلبهاتاق کودک » 62ی )جلسه 88 

 .(«باور»وان با عن« کرامت یکلبهاتاق کودک » 62ی )جلسه 89 

ی تمدنی درآمدی بر فرآیند معماری اندیشه»با عنوان « ی کرامتکلبه» 10ی ؛ جلسه«انطباق طرح استراتژیک با فلسفه»با عنوان  «ی کرامتکلبه» 6ی جلسه) 90 

 .«(باور»با عنوان  «کرامت یکلبهاتاق کودک » 62ی جلسه؛ «و هجری

« ظنّ»با و همسرشان  -السالمعلیه- حضرت آدم ،تصمیم گرفتند. در ابتدای خلقت« ظنّ»نخستین کسی نبودند که بر اساس  -السالمعلیه-)حضرت یونس  91 

  .(عمل کردند ابلیسی شوند به وسوسهند و یا از جاودانگان میکته تبدیل میبه فرشها را آن ،خوردن از درختاینکه 

با عنوان  «کرامت یکلبهاتاق کودک » 62ی جلسه د؛رونمی کار به« رجُّحَظنّ؛ یقین و تَ»ی و یخ برای تبیین باور در سه الیه آب شناسی، بخار،آیت)در  92 

 ؛ «باور»

  .(قرار کردای بررابطه ،در آب -السالمعلیه-توان بین این آیت و به یقین رسیدن حضرت یونس ازنظر هنری می

پرست از نابود کردن قوم گوسالهشده است و تصمیم گرفته دیگر این کار را تکرار نکند؛ و پشیمانی « نوح»دانست خدا از فرستادن طوفان در زمان او می) 93 

 .(14 -7/ 32؛ خروج 7، 6/ 6؛ کتاب مقدس/ پیدایشنیز منصرف شده است اسرائیلبنی

 .(2/ 4)کتاب مقدس/ کتاب یونس  94 

در حالت خشم یا هیجان  ی. گاهی فرداست کردهعبور « یقین»ی الیه ازلزوماً به این معنی نیست که  بگیرد قرار «رجُّحَتَ»یا  «جزم»ی باوری در الیه اگر) 95 

  .(را بداند ، چرایی و چگونگی آنکند بدون اینکه چیستیپافشاری میباور خود بر  «متحجرانه» یا« اندیشانهجزم»طور به

 .(3 -1/ 4؛ کتاب یونس 10/ 3)کتاب مقدس/ کتاب یونس  96 

  .«ای جعل کنمخلیفهدر زمین خواهم می» :به فرشتگان فرمود )پروردگار97 
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که در  کنییجعل م آیا کسى را»د: کردند و پرسیدناستعالمی مطرح  -باشند پرسشی استفهامیخبر بودند بدون اینکه اعتراضی داشتهفرشتگان که از اسرار الهی بی

 «؟پردازیمکنیم و به تقدیست مىکه ما تو را حمد مىزمین فساد کند و خون بریزد درحالی

 «.دانیددانم که شما نمىمن چیزى مى: »فرمود فرشتگانبه  پروردگار

را « اسماء»آن »داد؛ سپس به فرشتگان فرمود: و تعلیم را که فرشتگان از تعلُّم آن عاجز بودند به ا «اسمائی»و  کردرا خلق  -السالمعلیه–حضرت آدم  خداوند،

 « خبر دهید.

  «دانیم.ما جز آنچه تو به ما تعلیم دادی چیزی نمی ؛پاک و منزهی تو»ها گفتنتد: آن

... ها و زمین تم که من غیب آسمانآیا به شما نگف: »فرمودبه فرشتگان  پروردگار ،به فرشتگان خبر دهد؛ پس از آنرا  «اسماء» فرمود که آنبه آدم  سپس خداوند

 (.پورقاسم محدثه/ تورات و قرآن در -السالمعلیه- آدم رتـحض یهـونـگنـدیری یـتطبیق یهـمقایسرجـوع بـه ؛ 33 -30بقره/ « م.دانمى را
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 1417 االسالمیه، العالقات و الثقافه رابطه/ الدین زین امین محمد العالمه/ -السالمعلیه- الصادق االمام عند االخالق -

 .المصطفوی العلّامه آثار نشر مرکز/ مصطفوی حسن(/ 10 ج) الکریم القرآن کلمات فی التحقیق -

 1375٫ دوم چاپ/ فرهنگی علمی انتشارات/ حکمت اصغر علی یترجمه/ یراشی ادوارد/ بابل الواح -

 http://raztv.ir  معارف(  رادیو) کنکاش یبرنامه -

 1380٫ یازدهم چاپ/ فرهنگی علمی انتشارات/ حکمت اصغرعلی یترجمه/ ناس جان/ ادیان جامع تاریخ -

 http://lib.eshia.ir فقاهت یمدرسه یکتابخانه سایت وب/ 14 ج المیزان فارسی یترجمه -

 http://javadi.esra.ir  آملی جوادی العظمیاهلل آیت/ تسنیم ترتیبی تفسیر -

 http://javadi.esra.ir  آملی جوادی العظمیاهلل آیت/ تسنیم صوتی تفسیر -



  Imancenter.ir    ایمان مرکز اشاعه

 م( در قرآن و عهد عتیق/ بخش دومالسالی حضرت یونس )علیهگونهنی تطبیقی دیریمقایسه
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 http://javadi.esra.ir  آملی جوادی لعظمیااهلل آیت/ تسنیم موضوعی تفسیر -

 http://makarem.ir شیرازی مکارم العظمی اهلل آیت نظر زیر/ نمونه تفسیر -

  1392 آذر -دوم ویراست/ یقین اندیشکده انتشارات(/ نخست رویکرد نوزده) شمسی هجری 1414 افق در دکترینال ریزیطرح رویکردهای -

 1377٫ اول چاپ/ اساطیر انتشارات/ هاکس جیمز یترجمه و تألیف/ مقدس کتاب قاموس -

 تفسیری( یترجمه) مقدس کتاب -

 2002٫ سوم چاپ/ ایالم انتشارات(/ قدیم یترجمه) مقدس کتاب -

  http://scripture4all.org عتیق  عهد عبری متن -

 http://vulgate.org عتیق  عهد انگلیسی و التین متن -

 .قمی سعبا شیخ( / کمیل دعای) الجنان مفاتیح -

 http://pajoohe.ir  -السالمعلیه- باقرالعلوم پژوهشکده/ بشیرزاده اباذر رضایی، اهللروح(/ گمان) ظن یمقاله -

 http://ystc.ir یقین( اندیشکده به وابسته) جوان هایاستراتژیست باشگاه سایت وب/ مطیعی/ حضور حکمت یمقاله -

 اندیشکده به وابسته) ایمان یاشاعه مرکز سایتوب/ پورقاسم محدثه/ تورات و قرآن در -السالمعلیه- آدم حضرت یگونهدیرین تطبیقی یمقایسه -

 http://imancenter.irیقین( 

 http://www.kolbeh-keramat.ir یقین(  اندیشکده به وابسته) کرامت یکلبه سایت وب -

 http://strategistkids.irیقین(  اندیشکده به وابسته) استراتژیست کودکان سایت وب -

 1385٫ اول چاپ/ ایران فلسفه و حکمت پژوهشی یموسسه/ سالکی بهزاد یترجمه/ اپستاین ایزیدور(/ تاریخی بررسی) یهودیت -

- A Glossary of Targum Onkelos (According to Alexander Sperber’s Edition)/ Edward M. Cook / Brill/ 8002 

 

 


