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ﻣﻌﺮﻓﻲ
»جايگاه خاص رساله يونس اينست كه بيشتر به خود نبي پرداخته است تا نبوت .وضعيت روحي
مؤلف و نظم دوست داشتني خدا ،خواننده را بنا كرده و فروتن ميسازد«.
— جورج ويليامز

)(George Williams

 .1ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد رﺳﺎﻟﺔ ﻳﻮﻧﺲ در ﻛﺎﻧﻮن
يونس )به زبان عبري يعني كبوتر( تنھا كسي در ميان انبياء است كه نبوت او بيشتر مربوط به زندگي
خصوصي و تجربياتش ميباشد .تجارب او به شرح زيرتصويرگر گذشته ،حال و آينده قوم اسرائيل است:
 .١قصد او براي شاھد بودن براي خدا در مقابل امتھا.
 .٢غيرت او براي فرستادن پيام فيض در ميان امتھا.
 .٣افكندهشدن به دريا )دنياي امتھا( و بلعيدهشدن توسط امتھا ،ولي مجذوب آنھا نشدن.
 .۴افكندهشدن به خشكي )احياء سرزمين اسرائيل( و متبارك ساختن امتھا.
تنھا بخشي از تجارب او كه به نظر ميرسد متناسب با اين كتاب نيست ،فصل چھارم است .در ھيچ
كجاي كتاب مقدس صحبتي از قھر و اخم بنياسرائيل در ھنگام بركات ھزاره امتھا ،نشده است.
 .2ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه
تنھا در فصل دوم و در دعاي يونس در شكم ماھي بزرگ ،يونس به صورت اول شخص )من ،مال
من ،به من( از خود سخن گفته است .اين واقعيت كه ساير فصول كتاب در مورد خود يونس است ولي از
ضمير سوم شخص استفاده شده است )او ،مال او ،به او( ،مانعي در راه رسانيدن پيام كلي او ايجاد نكرده
است )يك ديدگاه سنتي( .ساير نويسندگان كتب مقدسه از جمله موسي نيز گاه گاه از ھمين دو روش استفاده
كردهاند .شخص نويسنده اين كتاب نبايد مالك عقيده و انديشه درست قرار گيرد ،ھر چند از نظر فني
تخلصي است.
 .3ﺗﺎرﻳﺦ
مأموريت يونس به نينوا در زمان حكومت شمالي و بزرگترين سلسله پادشاه اين حكومت يعني يربعام
دوم )دوم پادشاھان  (٢٣:١۴كه از سال  ٧٩٣الي  ٧۵٣پيش از ميالد بر حكومت شمالي سلطنت كرد ،آغاز
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شد .در حالي كه ،در كتيبهھاي بجا مانده از آشوريان ذكري از احياء قوم در طول اين دوران به ميان نيامده
است ،ولي از وقايعي چند مرتبط با يونس ياد شده است.
كامالً روشن است كه كافران و بتپرستان باستاني قحطي و ماه و خورشيد گرفتگي را ،نشانهھاي
خدائي از آمدن بالھا ميدانستند .شايد خداوند از قحطي آشور در سال  ٧۶۵و  ٧۵٩قبل از ميالد و كسوف
كلي سال  ٧۶٣پيش از ميالد ،براي آماده ساختن دلھاي اھالي نينوا براي مأموريت بشارتي يونس استفاده
كرده باشد .گردش مختصري به سمت يكتاپرستي در حكومت ملكه سميراميس و پسرش آدا نيراري سوم،
وليعھد او ) ٨١٠ـ ٧٨٢پيش از ميالد( ،ميتوانسته است مقدمهاي براي مأموريت يونس باشد.
 .4ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ و زﻣﻴﻨﻪ
يونس پسر امتاي )صادق به خدا( بود .در کتاب دوم پادشاھان  ٢۵:١۴ميخوانيم كه خانه او در َجت
حافر جليل بود.
او در ايامي كه آشوريان حكومت شمالي يا اسرائيل را تھديد ميكردند نبوت نمود .خدا او را گسيل
داشت تا اھالي نينوا مركز آشور را به توبه دعوت كند .او در انجام مأموريتش بيميل بود و ميترسيد كه
شھر توبه كرده و او دچار مصيبت شود .آشوريان قومي فوقالعاده ظالم بودند .اگر كتيبهھاي آنھا را قبول
داشته باشيم آنھا زنده زنده پوست دشمنان خود را ميكندند و از جمجمهھايشان تودهھا ميساختند و اعمال
ترسناك ديگري انجام ميدادند .سخنان متكبرانه و كفرآميز ربشاقي سخنگوي سنحاريب پادشاه آشور در دوم
پادشاھان فصل ھيجدھم ثبت شدهاند.
بنابراين يونس به ترشيش گريخت و در ھنگام سفر توسط يك ماھي بزرگ بلعيده شد .بعد از اينكه از
شكم ماھي بيرون آمد رسالتي را كه خداوند به او محول نموده بود اطاعت كرد و براي مردم نينوا موعظه
نمود.
عيسي مسيح خداوند از يونس به عنوان نشانهاي از تولد ،مرگ ،دفن و رستاخيز خود استفاده نموده
است )متي ۴٠:١٢؛ .(۴:١۶
کتاب يونس تفسيري از رساله به روميان  ٢٩:٣است كه ميفرمايد:
»آيا او خداي يھوداست فقط ؟ مگر خداي امتھا ھم نيست؟ البته خداي امتھا نيز است«.

و ھمچنين رساله يونس تصويري است از رساله به روميان  .١۵ ،١٢:١١وقتي كه يونس به دريا افتاد
سقوط او منتج به نجات از قايق سنگين امتھا گرديد .ولي وقتي به خشكي افتاد ،افتادنش به خشكي منتج به
نجات شھر نينوا شد .بنابراين سقوط اسرائيل منتج به دسترسي به دنياي امتھا گرديد .ولي اينك بركات
بسيار بيشتري از طريق رستاخيز اسرائيل بر جھان خواھد آمد.
-٣-

ﮔﺰارش
 .١تمرد نبي )فصل اول(
الف ـ دعوت يونس به رسالت )(٢ ،١:١
ب ـ فرار يونس به ترشيش )(٣:١
ج ـ طوطان در دريا )(١٠-۴:١
د ـ انداختن يونس به دريا و بلعيده شدنش توسط ماھي بزرگ )١١ :١ـ(١٧
 .٢رھائي نبي )فصل دوم(
الف ـ دعاي يونس )(٩-١:٢
ب ـ پاسخ خدا )(١٠:٢
 .٣اعالم پيام خدا توسط نبي )فصل سوم(
الف ـ تھديد به داوري )(۴-١:٣
ب ـ توبه فراگير اھالي شھر )(٩-۵:٣
ج ـ چشمپوشي خدا از مجازات نينوا )(١٠:٣
 .۴نارضايتي نبي )فصل چھارم(
الف ـ دعاي جسورانه يونس )(٣-١:۴
ب ـ پاسخ خدا به درخواست يونس )(۴:۴
ج ـ يونس نبي قھر ميكند و از شھر بيرون ميرود )(۵:۴
د ـ درسي از ناحيه رحمت خدا )(١١-۶:۴

ﺗﻔﺴﻴﺮ
 .١تمرد نبي )فصل اول(
الف ـ دعوت يونس به رسالت )(٢ ،١:١
خدا يونس را جھت موعظه به نينوا مركز عمده دشمنان اسرائيل يعني آشوريان فرستاد .از ديدگاه
طبيعي ميتوان ترس و وحشت يونس را از اين مأموريت فھميد )مراجعه كنيد به پيشينه و زميه در فوق(.
ب ـ فرار يونس به ترشيش )(٣:١
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يونس از فرمان خدا تمرّد ورزيده و سوار كشتي شد تا به ترشيش )احتماالً در سواحل جنوبي اسپانيا(
برود .اچ .سي .وودرينگ ) (H.C. Woodringدر مورد عصيان نبي چنين مينويسد:
خدا از يونس خواست تا به نينوا در  ۵٠٠مايلي شمال شرقي فلسطين برود .يونس به جاي رفتن
به شرق دو ھزار مايل به غرب رفت .خدا ميخواست يونس از طريق زميني و يا از طريق
فرتايل كرسنت ) Fertile Crescentمنطقهاي ھاللي شكل در آسيا كه از درياي مديترانه شروع از
رودخانه تيگريز و فرات گذشته و در خليجفارس پايان مييابد( سفر خود را آغاز كند ،ولي او به
جاي اينكه از طريق زميني سفر كند به سفر ناخوشايند دريائي )يھوديان از دريا متنفر بودند(
ميپردازد .خدا ميخواست او را به بزرگترين كالن شھرھاي آن روزگار بفرستد ،ولي او به يك
منطقه دور از تمدن رفت .خداوند ميخواست با نبياش برود ،اما در عوض يونس كوشيد از
حضور قدرت خدا بگريزد.

ج ـ طوفان در دريا )(١٠-۴:١
خداوند باد شديدي بر دريا وزانيد كه تالطم عظيمي در دريا پديد آمد چنانكه نزديك بود كه كشتي
شكسته شود .مالحان كافر كه احتماالً از فنيقيه بودهاند قرعه انداختند تا ببينند چه كسي مسئول بروز اين
طوفان است .قرعه به نام يونس عبراني افتاد و او مقصر شناخته شد ،چونكه او از حضور خداوند فرار
كرده بود.
د ـ انداختن يونس به دريا و بلعيده شدنش توسط ماھي بزرگ )(١٧-١١:١
 ١۶-١١:١در پاسخ به اين سؤال كه» :با تو چه كنيم تا دريا براي ما ساكن شود؟« يونس به آنھا گفت
كه او را به دريا بيندازند .آنھا مايل به اين كار نبودند ،بنابراين با شدت پارو زدند كه به ساحل برسند .ولي
سرانجام به اين نتيجه رسيدند که يونس را به دريا بيفكنند چونكه دريا به ضد ايشان زياده و زياده تالطم
مينمود.
 ١٧:١يك ماھي بزرگ که توسط خداوند آمده يونس را بلعيد و يونس سه شبانه روز درشكم ماھي
ماند) .اعجاز اين مورد نه بلعيدن يونس توسط ماھي بلكه ھضم نشدن يونس در شكم ماھي است(.

 .٢رھائي نبي )فصل دوم(
الف ـ دعاي يونس )(٩-١:٢
دعاي يونس به خدا در شكم ماھي نه به خاطر رھائي از شكم ماھي ،بلكه به خاطر رھائي از غرق
شدن بود .دعاي يونس به خاطر رايحهاي كه از كتاب مزامير دارد ،قابل توجه ميباشد.
جی سيدلو باكستر ) (J. Sidlow Baxterدعاي يونس را به شرح زير توضيح داده است:
در دعاي يونس سخني از دادخواھي نيست .بلكه شامل شكرگزاري )آيات ٢ـ ،(۶ندامت )آيات ٧
و  ،(٨وفاي به عھد )آيه  (٩ميباشد .دعاي يونس درواقع يك نوع مزمور ستايش است ،يك
” “Te Deumيا يك »ستايش« است .مردي را ميشناسم كه روزي سر در بشكهھاي خالي از آرد
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خود كرده و سرود ستايش ميخواند ،سرودي حاكي از ايمان كه خدا بشكهھاي خالي او را پر
خواھد كرد! ولي سرود ستايش در شكم يك ماھي بزرگ در نوع خود مطلقا ً بيرقيب است.

دعاي يونس حاكي از توبه آينده اسرائيل است .وقتي كه مردم مسيح را به عنوان نجاتدھنده خود
اعالم نمايند ،در او تنھا متبارك خواھند شد.
عبارت »شكم ھاويه« در آيه دوم بعضي را بر آن داشته است كه فكر كنند كه يونس در شكم ماھي
مرده بوده ،اما زنده گشته است .به ھر حال كلمه عبري ھاويه ميتواند مفھوم گور و زندگي پس از مرگ
را نيز برساند .در اينجا احتماالً كاربردي ادبي از »اعماق« و يا به اصطالحي تازهتر »گودال« ،به كار
رفته است.
حتي گرچه بيشتر زنده ماندن يونس در شكم ماھي مورد نظر است ،اما خداوند ،از يونس به عنوان
تصويري از مرگ و دفن خود براي سه روز و سه شب و رستاخيز مجللش ،استفاده كرده است )متي
 .(۴٠:١٢اتفاقا ً اين مورد نشان ميدھد كه مسيح يونس را به عنوان يك شخصيت تاريخي پذيرفته بود و نه
صرفا ً يك تمثيل تاريخي ،آنچنانكه برخي از واعظان نوگرا ،ادعا ميكنند.
ب ـ پاسخ خدا )(١٠:٢
به محض اينكه يونس فھميد كه نجات از آن خداوند است ،ماھي يونس را بر خشكي قي كرد.

 .٣اعالم پيام خدا توسط نبي )فصل سوم(
الف ـ تھديد به داوري )(۴-١:٣
خداوند مجدداً يونس را مأمور نمود كه به نينوا برود ،و اين بار يونس اطاعت نمود .بعد از اينكه يونس
وارد شھر بزرگ شد ،اعالم نمود كه» :بعد از چند روز نينوا سرنگون خواھد شد«.
ب ـ توبه فراگير اھالي شھر )(٩-۵:٣
اھالي نينوا كه ماھي و اژدھا را ميپرستيدند ،ظاھراً پي بردند كه چه اتفاقي براي يونس افتاده است.
در طول تاريخ كساني بودند كه از شكم ماھي زنده بيرون آمده بودند ،ولي پوستشان در اثر شيره گوارشي
معده ماھي چنان وضعيتي پيدا ميكرد كه نميتوانستند در ميان مردم ظاھر شوند .بنابراين رھائی يونس از
شکم ماھی بیآنکه بر پوستش صدمهای وارده شده باشد براي اھالي نينوا معجزه بود .تمام اھالي شھر توبه
كردند و از بزرگ تا كوچك به خدا ايمان آوردند .پادشاه نينوا فرمان داد كه مردمان و بھايم ،روزه بگيرند
و پالس بپوشند.
ج ـ چشمپوشي خدا از مجازات نينوا )(١٠:٣
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در نتيجه نينوا از مجازات خدا و باليا مصون ماند .به ھر حال تاريخ حاكي از اينست كه آشوريان
دوباره به راهھاي شريرانه خود بازگشتند و بعد از حدود  ١۵٠سال از بخشش و فيضي كه خدا نسبت به
آنھا نمود ،نينوا ويران شد.

 .۴نارضايتي نبي )فصل چھارم(
الف ـ دعاي جسورانه يونس )(٣-١:۴
يونس از اينكه خدا امتھاي دشمن اسرائيل را از مجازات معاف كرده است ،عصباني شد و از خدا
تقاضا كرد كه جانش را بگيرد مبادا روزي بيايد كه شاھد تھديد دوباره دشمنان اسرائيل باشد.
خداوند با بيشتر دشمنان اسرائيل برخورد جدي نمود و اين بار نيز مردم اسرائيل انتظار نابودي
دشمنانشان را داشتند ـ نه نجاتشان را .حتي گرچه نبي و واعظي چون يونس ميدانست كه خدا كريم و رحيم
و دير غضب است ،ھمچنين ميدانست كه كشورھاي نظير آشور معموالً در معرض خشم خدا و نابودي
قرار میگرفتند .نشان دادن رحمت خداوند به آشور )يكي از سرسختترين دشمنان اسرائيل در عھد عتيق(
كالً از نظر برخي از اسرائيليان متوسط الحال اشتباه محض بود.
ب ـ پاسخ خدا به درخواست يونس )(۴:۴
خداوند با اين سؤال كه» :آيا صواب است كه خشمناك شوي؟« ذھن آشفته يونس را قلقلك داد.
ج ـ يونس نبي قھر ميكند و از شھر بيرون ميرود )(۵:۴
يونس پس از شنيدن پاسخ خداوند از شھر نينوا بيرون ميرود و در قسمت شرقي شھر مينشيند تا
ببيند بر شھر چه ميگذرد.
د ـ درسي از ناحيه رحمت خداوند )(١١-۶:۴
 ٨-۶:۴آنگاه خداوند كدوئي بزرگ رويانيد تا يونس را از تابش خورشيد محافظت كند .يونس از ديدن
اين سايهبان بزرگ بسيار خوشحال شد .اما روز بعد خداوند كرمي پيدا كرد كه موجب شد ،كدو خشك و
پالسيده شود .ھمچنين خدا در ھنگام طلوع خورشيد باد شرقي گرمي وزانيد و آفتاب با شدت بيشتر بر سر
يونس تابيد به حدي كه نبي بيتاب شده و آرزوي مرگ نمود.
 ١١-٩:۴سپس خدا به نبياش يادآوري نمودكه اگر دلش براي يك كدو ميسوزد ،چقدر بيشتر خدا بايد
دلش براي نينوا كه بيشتر از صد و بيست ھزار نفر جمعيت و دامھاي مختلف دارد ،بسوزد.

-٧-

درسي كه ما از اين كتاب كوچك فراميگيريم اينست كه خدا دنيا را دوست دارد ـ نه فقط يھوديان را،
بلكه غيريھوديان را نيز دوست دارد.

-٨-

