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بازتاب قصۀ حضرت یونس (ع) در آثار موالنا
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دانشجوی دکتری زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه مازندران ـ دانشیار زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه
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چکیده
قصههای پیامبران همواره بستری ملموس و قابل فهم برای مخاطب بوده که عارفان برای بیان
اندیشههای خود از زمینة تمثیلی آن بهره بردهاند .موالنا جاللالدین (د655.ق) از جمله عارفانی
است که قصه را ابزاری برای ارائة معنا قرار داده و از قصههای پیامبران سود جسته است.
زندگی یونس (ع) ،عناصر ویژهای را در اختیار موالنا نهاده که بستری مناسب برای بیان
اندیشههای اوست .او به دنبال روایت خطی قصة یونس (ع) نیست و به مقتضای سخن و
مخاطب ،جزئی از قصه را برمیگزیند .این نوع گزینش ،نگاه نوین موالنا به قصه و به کارگیری
آن برای روشنداشت اندیشهاش است .پژوهش حاضر کاوشی برای بررسی دیدگاه متون
عرفانی پیش از موالنا دربارة یونس (ع) ،روایت موالنا از قصه و میزان شباهت آنها است که
از روش توصیفی ـ تحلیلی بهره میبرد .پس از بحث و بررسی این موارد ،به این نتیجه
میرسیم که موالنا با وجود برداشتهایی از آثار پیشینیان ،در نهایت ،تأویلها و دیدگاههای
خود را ارائه کرده و در بخشهایی ،مؤلفههای معناییـ هنری جدیدی آفریده است.
کلیدواژهها :قصههای پیامبران ،یونس (ع) ،ذوالنون (ع) ،موالنا ،آثار موالنا.
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مقدمه
قصههای پیامبران در ادبیّات فارسی اغلب از رهگذر تمثیل و تلمیح ،برای اقناع
مخاطب به کار گرفته میشوند .موالنا جاللالدین غالب ًا از ساختار روایی هر قصه
پیروی نمیکند و روایت ذهنی خود را دارد ،به طوریکه بخشهای قصه را در
جایجایِ همة آثار او میتوان یافت .همچنین او از دیدگاه خود به عناصر قصه
نگاه میکند و معانی جدیدی میآفریند .او در آثارش ،قصة بیش از بیست پیامبر
را آورده است که بیشترین موارد دربارة موسی (ع) ،آدم (ع) ،یوسف (ع) ،عیسی
(ع) ،سلیمان (ع) ،داود (ع) ،ابراهیم (ع) و نوح (ع) است و کمتر به داستان
یونس (ع) اشاره شده است؛ تنها در حدود  50بیت و عبارت ( 15بیت و عنوان
یک حکایت از مثنوی معنوی 92 ،بیت از دیوان کبیر شمس ،یک عبارت از
فیهمافیه و یک عبارت از مکتوبات) .به همین دلیل پژوهشگران نیز کمتر بدان
توجه کردهاند.

سؤال پژوهش
این پژوهش در پی پاسخ به این پرسش است که روایت قصة یونس (ع) در متون
عرفانی پیش از موالنا چگونه است و او چه بخشهایی را از پیشینیان خود وام
گرفته است؟ آفرینشهای معنایی و هنری موالنا در قصة یونس (ع) کدام است؟
در این جستار ابتدا روایت قرآن و متون عرفانی پیش از موالنا از قصة یونس (ع)
آمده است و سپس دیدگاه او بررسی میشود .در بررسی دیدگاه موالنا ،ابتدا ساختار
روایت قصة یونس (ع) در اندیشة وی و تأویلها و مفاهیم آفریدة او بیان میشود و
آنگاه با نگاه به متون عرفانی و بهرهگیریهای او از متون پیشین ،مشابهتهای آنها
تحلیل و آفرینش معنایی ـ هنری موالنا استخراج و تحلیل میشود.

اهمیت و ضرورت پژوهش
موالنا در بازگویی قصه ،اندیشه و روایت ویژة خود را دارد ،به طوریکه عناصر
قصة یونس (ع) دستمایة او برای پرداخت معنا هستند .حال باید دید چه
بخشهایی از قصه را از پیشینیانش وام گرفته یا چه شباهتهایی با آنها دارد؟ او
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در جایجای آثارش به قرآن و احادیث اشاره میکند و از تفاسیر و آثار عرفانی
پیش از خود بهره میبرد ،اما در پایان ،اندیشه و روایت خاصِ خود را ارائه
میدهد .شناخت دیدگاه و روایت او امری ضروری است که تنها با بررسی همة
آثار او میسر میگردد.

روش پژوهش
مقالة پیشرو به روش توصیفی ـ تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانهای تدوین
شده است .ابتدا بحث بلعیدهشدن یونس توسط نهنگ در آثار مختلف موالنا
جستوجو و ایفاد شد و سپس روایت قرآن و دیگر متون معتبر عرفانی از این
داستان استخراج شد تا مشخص شود چه قسمتهایی از روایت موالنا از پیشینان
وام گرفته شده و چه قسمتهایی ابداع خود اوست .درنهایت این روایتها با هم
مقایسه شدند و نوآوریههای موالنا استخراج و فهرست گردید.

پیشینۀ پژوهش
اکثر پژوهشهای نوین دربارة قصة یونس (ع) بر اساس آیات قرآن یا روایت
کتب مقدّس بوده است .این پژوهشها ،ادبیّات فارسی یا آثار موالنا را بررسی
نکردهاند و لذا از موضوع این جستار خارجاند .از آن جمله میتوان به الدیوهجی
1921؛ مهران  ،1959ج169 :1؛ تامپسون5010 1؛ حری 1959؛ فرخی 921 :1996ـ911؛
سالمت باویل  1996اشاره کرد.

ستاری ( ،)1955در پژوهشی اسطورهشناختی با عنوان پژوهشی در قصة یونس و
ماهی ،با بهرهگیری از تفاسیر و متون ادبی ـ عرفانی ،در پی دست یافتن به پاسخ
سؤالهایی چون ترکِ اولی ،محنت یونس (ع) ،رمز دریا گذاردن و ...است .او معتقد
است عناصر این قصه معنای رمزی و نمادین دارند و بطن حوت خلوتگاهی است که
یونس (ع) در آن به مکاشفه پرداخته و در خروج از کام ماهی ،دوباره زاده میشود.
جونز ،)5009( 5در بخشی از مقالة «یونس (ع) در قرآن» ،به تفسیر آیات قرآن ،با
استناد به تفاسیر و متون کهن عرفانی پرداخته است.
2. Johns

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Thompson

 / 126فصلنامة ادبیات عرفانی و اسطورهشناختی ــــــــ خدیجه نامدار جویباری ـ حسین حسنپور آالشتی...

یزدانپرست ( ،)1951در بخشی از داستان پیامبران در تورات ،تلمود ،انجیل و
قرآن و بازتاب آن در ادبیّات فارسی ،قسمتهایی از متون تفسیری ،تاریخی و
آثار موالنا را نقل کرده است.
سیف ( ،)1955در داستانهای پیامبران در مثنوی ،چند صفحهای را به یونس (ع)
اختصاص داده و صرفاً به نقل ابیاتی از مثنوی ،بخشهایی از قرآن ،کتاب مقدّس
و قصصاالنبیاء دربارة این پیامبر اکتفا کرده است.
تقی پورنامداریان ( ،)1991در فصلی از داستانهای پیامبران در کلیات شمس ،به
قصة یونس (ع) پرداخته است .او ابیات غزلیات شمس را نمونه و شاهدی از
متون تفسیری و عرفانی دربارة این پیامبر ،برشمرده و داستان یونس را با نگاهی
تلمیحی ،تفسیر کرده است.
پروین گلیزاده و همکارانش ( ،)1991بخش کوتاهی از مقالة «تحلیل ماهی ،یک
نماد معنوی در مثنوی مولوی» را به قصة یونس (ع) در مثنوی اختصاص داده و
در دو نکتة اساسی قصه ،یعنی گرفتاری او در شکم ماهی و ماهی استعاره از
جسم ،ابیات را نقل کردهاند.
محمّدرضا مرعشیپور ( ،)1996در قصههای قرآن :با نگاهی به مثنوی مولوی ،پس
از نقل چند بیت از مثنوی (نه تمام ابیات) ،به بازگویی قصة یونس (ع) با زبانی
داستانوار و عاری از ارجاع به منابع احتمالی ،اکتفا کرده است.
شایان ذکر است که تاکنون دربارة موضوع جستار حاضر به طور خاص ،پژوهشی
انجام نشده است؛ آثار یادشده با نگاه به همة آثار موالنا در پی تحلیل قصة یونس (ع)
نبودهاند و آبشخورها و آفرینشهای او در این قصه را طرح نکردهاند.

بحث و بررسی

یونس (ع) در قرآن
یونسبن م ّتی (ع) پیامبری از اهالی نینوا است( )1که در قرآن با نام و القابی چون
«یونس»« ،ذاالنون» و «صاحب الحوت» از او یاد شده است( .نساء169 /؛ انعام56 /؛ صافات/
199؛ انبیاء55 /؛ قلم )15 /در روایت قرآن ،قوم یونس (ع) تنها کسانی بودند که پس از
()5
نزول عذاب ایمان آوردند و این سبب دوری عذاب از آنها شد( .یونس)95 /
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بر اساس این روایت ،ذوالنون (ع) خشمگین شد و قومش را ترک کرد و
گمان میکرد بر او تنگ و سخت نمیگیرند؛ (انبیاء« )55 /او به کِشتی پُری
گریخت و پس قرعه زدند [برای اینکه یک نفر را به دریا بیندازند] و او از
مغلوبشدگان بود .او توسط حوت بلعیده شد درحالیکه خود را سرزنش
میکرد( ».صافات115 /ـ )110یونس (ع) (در دل حوت) درحالیکه پر از اندوه بود،
ندا داد« :معبودى جز تو نیست ،منزّهى تو ،راستى که من از ستمکاران بودم».
(قلم15 /؛ انبیاء )55 /او [در شکم نهنگ] تسبیح گفت که اگر نمیگفت تا روز
یبعثون (برانگیختهشدن) در آن میماند( .صافات111 /ـ )119پس دعایش را
مستجاب کردند و او را از اندوه رهانیدند( ،انبیاء )55 /درحالیکه بیمار بود او را
به خشکی افکندند که اگر نعمت پروردگارش نبود ،در عین بدحالی ،به صحرایی
بیآب و گیاه میافتاد( ،صافات112 /؛ قلم )19 /پس بر سرش بوتهای از یقطین
رویاندند و او را به سوی صدهزار کس و بیشتر[ ،به رسالت] فرستادند( .صافات/
115ـ)116
طبق اشارة قرآن ،یونس از رسوالنی است که وحی دریافت میکرده (نساء/
 )169و به مرسل بودن او اشاره شده است( .صافات )199 /او همچون لوط (ع) و
اسماعیل (ع) ،بر جهانیان برتری داده شده ،به «اجتبا» رسیده ،از صالحان بوده و
به «صراط مستقیم» هدایت شده است( .انعام55 /ـ56؛ قلم20 /ـ)15

یونس (ع) در آثار عرفانی پیش از موالنا
عناصر اصلی قصة یونس (ع) موضوعی جذاب برای مخاطب و بستری ژرف
برای بیان اندیشة عرفانی است؛ عناصری چون خشمگین رفتن او ،عذاب قوم،
حبسشدن در دل حوت ،دعا و ذکر یونس (ع) ،معراج او و برتری نداشتن معراج
رسولاهلل (ص) بر معراج یونس (ع) و روییدن درخت یقطین ،مهمترین
بخشهای قصهاند که بسیاری از آنها در آثار موالنا آمدهاند .از آنجا که هدف این
پژوهش فهم اندیشه و آفرینش موالنا است ،مجالی برای بررسی دیدگاه متون
عرفانی دربارة همة اتفاقات زندگی یونس (ع) دست نمیدهد؛ بنابراین دربارة
پیشینة عرفانی قصه تنها عناصری بررسی میشود که موالنا نیز بدانها اشاره کرده
است.
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بازتاب قصۀ یونس (ع) در متون عرفانی پیش از موالنا
بنا بر نقل متون عرفانی ،یونس (ع) پس از رساندن پیغام به قومش ،خشمگین شد
و آنها را ترک کرد .چند دلیل برای خشم وی و ترک قوم ذکر شده است ،از
جمله« :او از ایمان نیاوردن مردم خشمگین بود» یا «او رساندن پیغام خداوند به
مردم را بال میدانست و از آن خشمگین بود» .عرفا با توجه به آیات قرآن در
توضیح صبر این قصه را طرح کردهاند( .قلم )15 /یکی از دیدگاههای پربسامد
دربارة صبر این است که یونس (ع) بر عقوبت قوم خود یا بر قضای الهی ،صبر
نکرد و به همین دلیل خداوند از رسولاهلل (ص) خواست که همانند او نباشد.
(قشیرى  ،1951ج105 ،659 :9؛ خوارزمى  ،1956ج291 :1؛ میبدی  ،1951ج)195 :10
همچنین در متون عرفانی آمده است که او از تقدیرش خبر نداشت یا گمان
میکرد که به او سخت نمیگیرند ،بنابراین قوم را ترک کرد( .میبدی  ،1951ج:6
596ـ592؛ قشیرى  ،1951ج250 :5ـ215؛ روزبهان بقلى  ،5005ج251 :5ـ )255با خروج
یونس (ع) ،عذاب بر قوم نازل شد .آنها بسیار جستوجو کردند اما پیامبرشان را
نیافتند ،به تضرع از خانهها بیرون رفتند ،پالس پوشیده ،با فرزندان و چهارپایان،
به صحرا رفتند و دعا و زاری کردند .آنها تنها گروهی بودند که عذاب را به
چشم دیدند ،توبه کردند و توبهشان پذیرفته شد؛ پس عذاب رسوایی در زندگی
دنیا از آنها برداشته شد .برخی معتقدند آنها در توبة خود صادق بودند و به
ّ
همین دلیل بخشیده شدند؛ «و رجعوا إلی الله عز و جل بصدق الضرورة»( .قشیرى
965 :1155؛ میبدی  ،1951ج 995 ،999 ،910 ،911 :1و ج5 :9؛ ابنعربی  ،1916ج511 :1؛
انصارى ،بیتا)19 :

یونس (ع) در بطن حوت رفت و در ظلمت حبس شد؛ برخی معتقدند وی در
چهار ظلمت اسیر شده بود( .میبدی  ،1951ج 621 :1و ج551 :2؛ خوارزمى  ،1956ج:1
 )291همچنین آوردهاند که یونس (ع) «را در مقام قبض و هیبت داشته بودند و
معاتبت او [را] به زندان کرده بود در شکم ماهى ،در ظلمات ثالث» و این دلیل
حبس او بود( .خوارزمى  ،1956ج )291 :1برخی دیگر نیز با بهرهگیری از مفهوم
«غیرت» ،یونس (ع) را «محبوس غیرته» میخوانند( .روزبهان بقلى )6 :1951
همچنین اشاره کردهاند که این خداوند بود که او را در بطن حوت حبس کرد و
«جوف یکى را سجن یونس گردانید تا در شکم او عبادت مىکرد»( ،طوسى :1955
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555؛ قشیرى  ،1951ج51 :9ـ50؛ میبدی  ،1951ج )901 :6به همین دلیل به ماهى وحى
شد که «اگر پوست او را بخراشى یا گوشت او را بیازارى یا استخوان او را
بشکنى ،تو را عذاب کنم( ».مستملى بخارى  ،1969ج )1916 :9بنابراین ،بطن ماهی
خلوتگاه یا حرز و مسجدی برای یونس (ع) بود که قوتش در آن قرار داشت و
رفتن او در آن تاریکی تنها به هدف تأدیب آن نبی اتفاق افتاد؛ «طور خلوتگاه
موسى بود و نار خلوتگاه خلیل و بطن حوت خلوتگاه یونس بود( ».مستملى
بخارى  ،1969ج256 :5؛ میبدی  ،1951ج901 :6؛ سمعانی 996 :1951ـ992؛ عطّار :1956
 )195 ،955ذوالنون (ع) در بطن حوت تسبیح اهالی دریا( ،میبدی  ،1951ج )901 :6یا

تسبیح نهنگی که در دل آن بود (همان ،ج621 :1؛ ج )655 :5را شنید ،پس تسبیح
گفت و دعا کرد؛ چندان گریست که نابینا شد و آنچنان نماز خواند که خمیده
ماند( .خرکوشى  )9()19 :1155در نظر میبدی «اول کسى که نماز دیگر گزارد چهار
رکعت ،یونس پیغامبر بود( ».میبدی  ،1951ج)621 :1
یونس (ع) در بطن حوت به معراج رسید .رسولاهلل (ص) معراج خود را بر
آن برتری نداد و عرفا نیز به این نکته باور دارند( .السراج  ،1911ج )996 :95متون
عرفانی با اشاره به حدیث رسولاهلل (ص) ،در پی بیان دالیلی برای آن بودهاند؛ از
جمله تالش پیامبر (ص) برای دوری از نقصان در دین مردم ،چراکه بیم آن بود
که «بندگان بدو گمان بد برند» (سمعانی  )120 :1951و با مقایسة معراج پیامبر
(ص) با یونس (ع) یا با خواندن آیاتی از قرآن که نشانی از رفتن یونس (ع) از
میان قوم دارد ،او را حقیر بشمارند( .همان120 :ـ119؛ میبدی  ،1951ج 655 :2و ج:6
595؛ مستملى بخارى  ،1969ج559 :5ـ )555همچنین این حدیث موضوعی برای بیان
عدم برتری انبیاء بر یکدیگر بوده است؛ برای نمونه عبدالقادر گیالنی (د261.ق)
با طرح این حدیث ،معتقد است «انبیاء را در نبوت نباید بر یکدیگر برتری نهاد،
چراکه به قرب خداوند رسیده بودند ،حتی اگر قرب رسولاهلل (ص) باالتر از
طبقة هفتم آسمان و به همراه برداشتهشدن حجابها بود و قرب یونس (ع) در
قعر دریاها( ».گیالنی 191 :1115؛ ابنسبعین  )525 :1955یونس (ع) از شکم ماهی
برانگیخته شد( )1و زنده بیرون آمد که اگر اینگونه نمیبود ،آن ظلمت ،قبری
برای او میشد( .میبدی  ،1951ج)906 :5
نجات یونس (ع) با نقل احادیثی از رسولاهلل (ص) و حضرت علی (ع)
دربارة بیرون آمدن او از بطن حوت ،دستمایة متون عرفانی برای دعا یا ذکر بوده
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است ،چراکه معتقدند خداوند او را رهانید و تنها دلیل آن دعاکردن بود( .قشیرى

 )2()16 :1155او از انبیائی است که برای مقصودش «در شکم ماهى از بهر خالص
خود دعا کرد» و دعایش پذیرفته شد( .طوسى 955 :1955؛ قشیرى  ،1951ج250 :5؛ قشیرى
16 :1155؛ میبدی  ،1951ج212 :1؛ البونى )202 :1155

نماد یونس (ع)
عرفا قصة یونس (ع) را برای بیان ارتباط میان روح و جسم به کار گرفتهاند؛ روح
همچون یونسی است که در زندان جسم و در دنیای همچون دریا ،اسیر شده است؛
(ترمذى  )11 :1955یا دل بدین سرنوشت دچار میشود( .همان )15 :از طرفی دیگر،
میبدی مؤمن را همچون یونس (ع) ،زندانی شکم زمین دانسته و میگوید :آنجا
(شکم زمین ،قبر) برای مؤمن نیز سبب بازشدن لحد و دیدن نور الهی است؛ مؤمن
چهار ظلمت را در پیش دارد و چون همچون یونس (ع) چهار رکعت نماز بگذارد،
با هر رکعتی از یکی از تاریکیها میرهد( .میبدی  ،1951ج)621 :1

یونس (ع) در آثار موالنا
بازتاب قصة یونس (ع) در آثار موالنا در سه بخش بررسی میشود :روایت موالنا از
قصة یونس (ع) ،اندیشة او دربارة این پیامبر و مفهومسازیهای او در قصه؛ در پایان
نیز آفرینش معنایی ـ ادبی موالنا بر اساس شگردهای هنری او بررسی خواهد شد.

ساختار روایت
موالنا در همة آثارش ،به فراخور موضوع ،برخی از قصهها را به شکل تمثیل
آورده است .او قصة یونس (ع) را نیز دستمایهای برای روشنداشت مفهومی
عرفانی قرار میدهد .برای نمونه ،در دفتر پنجم مثنوی ،در پی توضیح ارزش
تضرع نزد خداوند ،تضرع قوم یونس (ع) را فرایاد میآورد که نمونهای برای
توضیح آن اندیشه است .بنابراین ،روایت موالنا از قصة یونس (ع) نیز ساختاری
قصهدرقصه دارد که با کنار هم آمدن ابیات و عبارتهای مکمل یکدیگر ،به
ساختار روایت آن میتوان دست یافت.
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موالنا به قوم یونس (ع) و عذاب آنها اشاره میکند .این بال به صورت ابری
پرآتش آشکار شد که برق میانداخت و میغرید .مردم با دیدن این ابر به زاری و
تضرع پرداختند؛ «از بامها زیر آمدند» و «سر برهنه» به جانب صحرا حرکت کردند،
مادران فرزندان را از خود دور کردند تا صدای نالة آنها بلند شود .درحالیکه قوم
ناامید شده بودند و آه و فغان میکردند ،بالی آسمانی دفع شد و ابر شروع به باز
شدن کرد .موالنا معتقد است تضرع میتواند بالی آسمانی را دفع کند و قصة قوم
یونس (ع) تمثیلی است برای حکایتی بزرگتر که به داستان آفرینش آدم (ع) و
توجیه میکاییل برای نیاوردن گِل از زمین میپردازد؛ (1956الف1655 /2 :ـ )1226بدین
شکل که گِل تضرع کرد و میکاییل به زاری گِل توجه کرده ،آن را برنگرفت ،چراکه
میدانست زاری و تضرع نزد خداوند بسیار باارزش است( .همان 1619 /2ـ)1605
یونس (ع) از غم امت گریخت و دچار محنت شد .در نظر موالنا او با قضا و
قَدَر ستیزه کرده بود؛ باید از محنت او ترسید و فکر ستیزه با قدر را از ذهن دور
()6
کرد( .موالنا  :1951غ)205
یونس (ع) در دریا افتاد و پس از آن در دهان نهنگ گرفتار شد( .موالنا 1956الف:
 /2عنوان داستان) در نظر موالنا ،معشوق است که یونس را در آب بیرون می ِکشد:
امروز می هر تشنه را در حوض و جو میافکنی

ذوالنــون و ابــراهیم را در آب آذر مــیکشــی
(موالنا  :1951ت)9115

و شکم ماهی را برایش حجرهای میکند ،چراکه باور دارد:
در شــکم مــاهیی حجـــــره یــونس کنـی

یوســف صــدیق را از بــن چــه برکشــی
(همان :غ)9016

یونس (ع) در بطن ماهی حبس شد و در رنج افتاد ،در دریای بیمونس نالید و
با معشوق دم زد( ،همان :غ 251و  )5295در بحر بیامان در شکم ماهی حبس شد،
(همان :ت )9151در شکم ماهی تسبیح ماهیان دریا را شنید ،تسبیح گفت و رها شد
که اگر تسبیح نمیگفت تا روز حشر (برانگیختهشدن) در آن میماند( .موالنا
1956الف9195 /5 :ـ)9192
ق است
یونس (ع) در بطن حوت به معراج رسید .در نظر موالنا معراج ،قرب ح ّ
و قرب به معنی باال و پستی رفتن نیست ،بلکه رستن از حبس هستی است .از
اینروی پیامبر (ص) فرمود :مرا از این منظر بر یونس (ع) برتری ندهید که عروج
او در بطن حوت بود و عروج من در آسمان( .موالنا 1956الف1211 /9 :ـ )1215همین
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موضوع در فیهمافیه نیز توضیح داده شده است« :اگر مرا تفضیل نهید برو ،ازینرو
ق تعالی نه
منهید که او را عروج در بطن حوت بود و مرا باال بر آسمان ،که ح ّ
باالست و نه زیر .تجلّی او بر باال همان باشد و در زیر همان باشد و در بطن حوت
همان .او از باال و زیر منزّه است و همه بر او یکی است( ».موالنا 1956ب )151 :در
نظر موالنا ،یونس (ع) که غذایی برای ماهی بود ،همچون نون خمیده شد و به
موزونی و ذوالنونی خویش رسید .بنابراین در بطن ماهی پخته شد ،از زندان ماهی
و بحر رها شد و به تولدی دوباره دست یافت( .موالنا 1956الف 9192 /5 :و 5905 /6؛
موالنا  :1951غ)1019

تبیین
در این بخش ،تأویلهای موالنا در قصة یونس (ع) بررسی و عناصر آن تبیین
میشود ،چراکه این قصه عناصری چون بحر و ماهی و شخصیتی چون یونس (ع)
را در خود دارد که برخی از آنها در آثار موالنا بسیار آمدهاند .او تأویلهایی مختص
خود از این عناصر دارد و آنها را برای پیشبرد اندیشهاش به کار میگیرد.

بحر و ماهیان
موالنا در اشاره به حوادث سال  621هجری و آتشسوزی در مدینه ،مینویسد :از
شهر و مدینه باید گذشت ،زلزلة جهان را باید دید و در آنجا بحر و نهنگ را
مشاهده کرد .او تبیین میکند که منظورم از بحر آنچه در شش جهت میبینی
نیست ،بحری است که از صور معلق است( .موالنا  :1951غ )1599وی ماهیان را
نیز توصیف میکند؛ در این دنیا ماهیانی هستند که «در درونِ جان هر یک یونسی
است» ،آنها «گلبنانی» هستند که «فلک را خوب و خوبآئین» میکنند( ،همان:
غ )590ماهیان جانی که بحر را دیدهاند( ،موالنا 1956الف )9199 /5 :خود را بر تو
میزنند و تو باید چشم بگشایی تا آنها را ببینی( ،همان )9119 :حتی اگر آنها را
نمیبینی ،گوش تو تسبیحشان را میشنود:
گــر فراموشــت شــد آن تســبیح جــان
ماهیـــان را گـــر نمیبینـــی پدیـــد

بشـــنو ایـــن تســـبیحهـــای ماهیـــان
گــوش تــو تسبیحشــان آخــر شــنید
(همان 9111 :و )9195
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نظارت یونس (ع) بر هفتفلک
در نظر موالنا یوسف (ع) از بن چاهی بر هفتفلک ناظر است و یونس (ع) نیز
در شکم ماهی .در واقع ،او معتقد است چه باال باشی و چه پست ،تنها یک چیز
اهمیت دارد و آن هستی و مستی طلبیدن است؛ همان چیزی که در معراج یونس
(ع) نیز به روشنی بیان میشود :1951( .غ)1569

تشبیه روایت یونس (ع) به این جهان
موالنا قصة یونس (ع) را به این جهان تشبیه میکند؛ این جهان «دریا» است ،تن و
جسم ،ماهی و روح« ،یونسی» که در دل ماهی حبس شده است .روحِ انسان در
تن زندانی است و از نورِ صبوح( )5محجوب مانده است ،حال اگر تسبیح بگوید
از ماهی رها میشود ،اگر نه ،در آن ناپدید خواهد شد:
این جهان دریاست و تن ماهی و روح

صـــبوح
یـــونس محجـــوب از نـــور َ
(موالنا 1956الف)9110 /5 :

گاهی موالنا به زبان اولشخص سخن میراند ،گویی از زبان کسی میسراید که
خود را نیز یونسی رهاشده میبیند؛ همو که در دریاهای زندة نامیرا به بینفییی و
ثبوت رسیده و در محشر رفته است .چه یوسف (ع) در قعر چاه و چه یونس (ع) در
بطن نهنگ ،ـ که نالیده و از چاه و ماهی بیرون آمده است ـ وجودی که از او دیده
میشود ،ظاهری است و او چون برگ توتی است که اطلسی در درون دارد ،اوست که
مانند یونس (ع) در بطن تاریک حوت رفته و با روشنشدن هوا خمیده شده است.
مـــنم فـــانی و غرقـــه در ثبـــوتی
مگــر مــن یوســفم در قعــر چــاهی
وجـــود ظـــاهرم تـــا چنـــد بینـــی

بــــه دریاهــــای حــــی الیمــــوتی
مگــر مــن یونســم در بطــن حــوتی
کــه اطلــسهاســت انــدر بــرگ تــوتی
(موالنا  :1951غ)5619 ،9191 ،9511

موالنا در غزل  511به زبان اولشخص اشاره میکند :اوست که مرا کشته
است و حیاتم میدهد ،هموست که در دریای خونم غرقه میکند و نجاتم
میدهد ،اوست که مرا به من ثبات رسانده است( .همان :غ )511همچنین در وجهی
دیگر از تشبیه ،موالنا همچون ماهی است ،ماهیای که در جان خود ذوالنونی
همچون شمس تبریزی دارد( .همان :غ)1512

 / 161فصلنامة ادبیات عرفانی و اسطورهشناختی ــــــــ خدیجه نامدار جویباری ـ حسین حسنپور آالشتی...

وی خلق را نیز چون یونس (ع) میبیند که در «دریای بیمونس» و در دل
«نهنگِ شب»( )5گرفتار میشوند .آنها در «شبِ همچون نهنگِ ذوالحُبُک»( )9اسیرند
و تنها راه نجات از این ظلمات ،تسبیحگفتن است .صبح ،آن نهنگ خوردههایش را
قی میکند و خلق همچون یونس (ع) رهاشده ،منتشر میشوند ،درحالیکه چشم،
گوش و تنی تازه دارند و دوباره متولد شدهاند( .موالنا 1956الف5909 /6 :ـ)5902
در تأویلی دیگر ،گویی موالنا میخواهد به زبان پدری که فرزندش را
نصیحت میکند ،این جهان و مردمش را به داستان یونس (ع) ببرد ،میخواهد
بگوید تو زنده و زندهزادهای ،اما دلت همچون قبر شده است و باید از «گور دل
خود» باالتر بیایی؛ تو خود «یوسف وقت» و «خورشید سما» هستی ،پس از این
چاه و زندان برآی! یونسِ تو نیز «در بطن ماهی پخته شد» و راه نجاتش ،تسبیح
گفتن بود( .همان 9192 /5ـ )9199نکتة دیگر آنکه ،موالنا معتقد است از همة اجزای
وجود سالک میتوان ناله و زاری را شنید ،اکنون آنها خاموش هستند و از او
اسرار میشنوند؛ همه چون یوسف ،در تهِ چاه گرفتار گشتهاند و همة ذرات وجود
وی نیز همچون ذوالنون هستند( .موالنا  :1951غ )5551او در تعبیری دیگر ،میگوید:
تو «یونسِ قدسی» هستی و باید از چاه و زندان برآیی.

مفهومسازی
در این بخش به مفاهیم آفریدة موالنا دربارة یونس (ع) اشاره میشود ،مفاهیمی
نوین که مشابه آن در قصة برخی دیگر از پیامبران نیز آمده است.

ماهیبودن
در بخش تبیین ،از ماهیبودن و توصیف موالنا از ماهیان سخن رفت .در اینجا باید
گفت :در نظر موالنا ماهیبودن تعریفی دیگر دارد و دیدنِ بحر را طلب میکند ،کسی
ماهی است که بحر را دیده باشد؛ پس از ماهیانی میشود که هرکدام در دل خود یک
یونس (ع) دارند( .موالنا 1956الف9199 /5 :؛ موالنا  :1951غ )590همچنین مفهومسازی
موالنا در «ماهیانِ جان» نیز قابل توجه است که در بخش آفرینش بررسی میشود.
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چیستی تسبیح
موالنا دربارة تسبیح مینویسد :تسبیح همان «آیت روز الست»( )10است ،تسبیحی که
یونس (ع) به وسیلة آن از بطن ماهی نجات یافت( .موالنا 1956الف )9199 /5 :موالنا
مفهوم «تسبیحِ جان» را نیز به آن میافزاید ،مفهومی که همچون «یونس جان» و
«ماهیان جان» ،برساختة خود موالنا است .او از تسبیح به دو شکل مفهوم میسازد،
نخست آن را «آیت روز الست» میداند و معتقد است یونس (ع) در بطن «نون»
تسبیح گفت و اگر نه ،در آن حبس میشد ،پس تسبیح او همان «آیت روز الست»
است .به نظر میرسد تسبیح جان را نیز میتوان همان تسبیح یونس (ع) یا «آیت روز
الست» دانست .پس در دیدگاه او اگر آن «تسبیح جان» فراموش شود« ،تسبیحهای
ماهیان» دریا را باید شنید( .همان )9195 /5 :دیگر اینکه ،صبر کردن «تسبیحِ دُرست» و
«جان تسبیحات توست» و هیچ تسبیحی مانند صبر نیست ،بنابراین باید صبر کرد
چراکه به عقیدة او «صبر ،کلید گشایش است( ».همان9116 :ـ)9112

یونسِ جان
موالنا توصیفی ویژه از یونس (ع) به دست میدهد و او را از یک شخصیت
تاریخی فراتر میبرد .او معتقد است بحری کبود رنگ وجود دارد که در آن
موجی است و در آن موج ،نهنگی آتشین قرار دارد؛ یونس (ع) در بطن آن نهنگ
اسیر شده است .این یونس (ع) که در چنین محیطی گرفتار شده است ،یونسِ جان
است و نهنگی ،به ظاهر خُفته ،او را در خود گرفته است.
شکل نهنگ خفته بین یونس جان گرفته بین

یونس جان که پیش ازین کان من المسبحین
(موالنا  :1951غ)1599

یونسِ قدسی
در خطابی دیگر از موالنا« ،تو» یونس قدسی هستی و تن و جسم تو ،همچون
ماهی است که باید آن را بازشکافی؛ شکافتن تَن ،تنها راه نجات و پدیدار شدن
توست .راهی دیگر نیز برای رستن از تن وجود دارد :تو اگر دلقِ تن خویش را
در گرو می بنهی ،پاک و پاکباز خواهی شد.
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یونس قدسی تویی در تن چون ماهیی

بازشکاف و ببـین کـین تـن ماهیسـت آن
(موالنا  :1951غ)5025

این اندیشه را با تشبیهی دیگر از موالنا میتوان مربوط دانست که در آنجا نیز تن
را مانند ماهی دانسته که روحِ همچون یونس (ع) ،در آن اسیر شده است:
این جهان دریاست و تن ماهی و روح

صـــبوح
یـــونس محجـــوب از نـــور َ
(موالنا 1956الف)9110 /5 :

یونس وقت
موالنا تعبیر «یونس وقت» را مطرح میکند و مشابه این مفهوم را دربارة چند
پیامبر دیگر نیز میآورد .او در مکتوبات ،با استناد به حدیثی از رسولاهلل (ص)
دربارة نوح (ع) ،توضیح میدهد که در هر زمان ،طوفانی و نوحی (ع) وجود دارد
که کشتی او «قطب» آن زمان یا «خلیفة وقت» است .پس تنها با توسل به خلیفة
وقت میتوان از طوفان رست( .موالنا  )122 :1951ظاهراً بر همین اساس ،دربارة چند
پیامبر از عبارت «وقت» یا «دوران» استفاده میکند .برای نمونه ،در جایی دیگر
«عیسی دوران»« ،یوسف وقت» را آورده و همین تعبیر را در مورد موسی (ع) و
سلیمان (ع) نیز مطرح کرده است؛ (موالنا  :1951غ )1512 ،5550 ،5510؛ تو یوسف وقت
و خورشید آسمان هستی و باید از این چاه بیرون بیایی( .موالنا 1956الف)9191 /5 /
این تعبیر دربارة یونس (ع) نیز آمده است:
آنکــه در دریــای خــونم غرقــه کــرد

یـون ــس وقـت ــم نجـات ــم م ــیده ــد
(موالنا  :1951غ)511

آبشخورهای روایت موالنا
برای بررسی پشتوانههای متنی موالنا در پرداخت قصص انبیاء ،پیش از هر چیز
باید قرآن و احادیث بررسی شوند ،چراکه او در روایت قصة یونس (ع) ،به طور
مستقیم یا غیرمستقیم ،برای توضیح نکتههای مد نظرش از آیات قرآن یا احادیث
بهره برده است .برای نمونه ،در حدیثی خداوند حبسکنندة یونس (ع) در بطن
حوت دانسته شده است( .ابوجعفر القمی  ،1101ج56 :1ـ )52موالنا به پروردگار یا
خداوند اشارهای ندارد ،اما از ضمیر «او» یا «تو» استفاده میکند؛ «این تویی که
ذوالنون را در آب میکِشی»( ،موالنا  :1951ت )9115یا «اوست که یونس (ع) را در
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دریای خون غرقه میکند( ».موالنا  :1951غ )511دیدگاهی مشابه دربارة بیرون آمدن
یونس (ع) از بطن حوت نیز شکل گرفته است که به نظر میرسد برداشتی از
ْ
َْ ََ َ
َ َ َ َ َّ
قرآن باشد؛ «ف ْاس َتج ْب َنا له َونج ْی َناه ِم َن الغم َوكذ ِلك ن ْن ِجي الم ْؤ ِم ِن َین( ».انبیاء)55 /
بر این اساس ،در برخی از احادیث ،خداوند بیرونکشندة یونس (ع) از شکم
ماهی معرفی شده است( .ابنبابویه  )155 :1956این مشابه اندیشة موالناست که از
ضمیر «او» یا «تو» بهره میبرد و او را نجاتدهندة یونس (ع) و برکِشندة یونس
(ع) از قعر دریا میداند( ،موالنا  :1951ت )9151همانطور که یوسف (ع) را از قعر
چاه برمیکشد( .همان :غ)9016
متون عرفانی پیش از او نیز از این منظر قابل بررسی هستند ،چراکه دیدگاه
عارفان پیشین دربارة یونس (ع) و روایت قصة او روشن میسازد که موالنا تا چه
میزان وامدار پیشینیان خود است و بیشتر از چه متونی اقتباس کرده ،یا اندیشهای
مشابه با نویسندگان آنها داشته است .به همین منظور ،در ادامه شباهتهای
دیدگاه موالنا با متون عرفانی پیش از او بررسی میشود.

داستان یونس (ع) در متون عرفانی پیش از موالنا
چگونگی عذاب قوم یونس (ع)
عذاب قوم یونس (ع) در بسیاری از متون تاریخی و تفسیری به شکل ابری آتشین
در آسمان روایت شده است که پارههای آتش از آن جدا میشد .در میان متون
عرفانی پیش از موالنا ،این اندیشه در کشفاالسرار و عدة األبرار آمده است :مردم
«بامداد از خانهها به در آمدند ،ابر سیاه دیدند و دود عظیم ،آتش از آن پارهپاره
مىافتاد ،به جای آوردند که آن عذاب است که یونس مر ایشان را وعده داد( ».میبدی
 ،1951ج )911 :1موالنا نیز توصیفی مشابه از عذاب این قوم دارد .او به صراحت به ابر
پرآتش و بارش پارههای آتش از آن اشاره کرده و از برق و غرش آن یاد میکند.
(موالنا 1956الف1609 /2 :ـ)1605
نکتة دیگر اینکه ،قوم پس از دیدن عذاب ،سر برهنه به سوی صحرا رفتند.
برخی متون عرفانی نیز سربرهنگی قوم یونس (ع) برای تضرع را گزارش
کردهاند« :پیران سرها برهنه کردند و محاسن سپید بر دست نهادند( ».میبدی ،1951
ج912 :1ـ )911این نکته ،در دیگر متون عرفانی درباره تضرع قوم یونس (ع) برای
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نجات شمرده نشده بلکه عملی برای اظهار بندگی ،تضرع و استغفار آنان معرفی
شمرده شده است (مستملى بخارى  ،1969ج1565 :1ـ )1565که تضرعکنندگان پس از
زاری و برهنه کردن سر ،بخشوده میشدند( .غزنوى 59 :1951ـ)55
همچنین در روایت موالنا ،با آمدن عذاب ،مردم به سوی صحرا رفتند و مادران
فرزندانشان را از خود جدا کردند تا صدای ناله و فریادشان بلند شود (موالنا 1956الف:
 .)1615 /2در متون عرفانی نیز مردم فرزندان انسان و فرزندان حیوانات را از مادر و
پدرشان دور کردند تا زاری کنند( .میبدی  ،1951ج912 :1ـ 911و ج)902 :5

سرگذشت یونس (ع) در شکم نهنگ
بخشهایی از روایت موالنا از سرگذشت یونس (ع) در بطن حوت ،با متون
عرفانی پیشین شباهتهایی دارد .نخست ،افتادن یونس (ع) در دریا از سمت او
(معشوق) است ،همانطور که کِشش در قعر دریا و بیرون کشیدنش نیز از سمت
اوست .موالنا در جایی که ذوالنون و ابراهیم (ع) را در کنار یکدیگر میآورد ،به
وضوح بیان میکند که تو امروز ذوالنون را در آب می ِکشی( .موالنا  :1951ت)9115
از طرفی دیگر ،یونس (ع) در «بحر بیامان» و «بطن ماهیان» حبس شده است و
تو او را از قعر دریا به سوی خود میکشی( .همان :ت )9151بنابراین ،افتادن یونس
(ع) در دریا و کِشِش ،از سمت خداست .میبدی نیز خداوند را حبسکنندة یونس
(ع) میداند( .میبدی  ،1951ج)901 :6
پیش از این آمد که متون عرفانی بطن حوت را خلوتگاه و حرزی برای یونس
(ع) میدانند( .مستملى بخارى  ،1969ج256 :5؛ سمعانی 996 :1951ـ992؛ عطّار ،955 :1956
 .)195موالنا نیز شکم ماهی را «حجرة یونس (ع)» میشمارد( .موالنا  :1951غ)9016
تسبیح گفتن یونس (ع) سبب رهایی او شد .او تسبیحی را شنید ،از چیستی
آن پرسید و فهمید که این تسبیحِ ماهیانِ دریاست ،پس همراه آنان تسبیح گفت و
رها شد .برخی این تسبیح را از آنِ حوتی میدانند که یونس (ع) در دل آن بود
(مستملى بخارى  ،1969ج )1505 :1و برخی دیگر ،آن را تسبیح همة اهل دریا میدانند.
(میبدی  ،1951ج )901 :6موالنا نیز تسبیح را سبب رهایی یونس (ع) دانسته و
میگوید :اگر تسبیحِ جان را فراموش کردی ،تسبیح ماهیان را بشنو( .موالنا 1956الف:
)9195 ،9111 /5
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شباهتی دیگر میان دیدگاه موالنا و متون عرفانی پیش از او ،در این است که
به وجود یک مونس برای یونس (ع) قائل شدهاند .میبدی بر آن است که خداوند
فرشتهای به نام ملکالنور را بر پیامبران فرستاده تا در شرایط سخت و تنهایی،
مونس آنها باشد .این فرشته ،مونس ابراهیم (ع) در آتش ،مونس تنهایی اسماعیل
(ع) ـ زمانی که هاجر (س) به طلب آب رفته بود ـ و مونس یوسف (ع) در چاه بود.
میبدی این فرشته را مونس یونس (ع) ،آنزمان که از شکم ماهی بیرون آمده بود ،نیز
میداند ،1951( .ج )51 :2دیدگاه موالنا علیرغم شباهت با متون عرفانی پیشین ،با
آنها تفاوتهایی نیز دارد که در بخش آفرینش او بررسی خواهد شد.
همچنین موالنا در بخشهایی به خمیدهشدن و پختهشده یونس (ع) اشاره
میکند و از زبان او میآورد« :چو حرف نون خمیدم» تا به ذوالنونی خویش
رسیدم .وی برای این خمیدهشدن دلیلی ذکر نمیکند ،اما برخی در اندیشهای
مشابه برآنند که وی «آنچنان نماز خواند که خمیده ماند( ».خرکوشى )19 :1155

معراج یونس (ع)
اشاره به معراج یونس (ع) در بطن حوت ،در متونی چون مقاالت شمس نیز آمده
است؛ مؤلف با اشاره به حدیث پیامبر (ص) ،میگوید :پیامبر (ص) را بر یونس
(ع) ،از این منظر که معراج او در هفتآسمان بوده و معراج یونس (ع) در شکم
ماهی ،برتری نیست ،چراکه لقای حقّ را به مکان نباید سنجید( .شمس تبریزی
 ،1955ج )159 :1دیگر متون عرفانی نیز قرب رسولاهلل (ص) را باال و قرب یونس
(ع) را در قعر دریا دانستهاند ،اما برآنند که قرب ،در هر دو ،یکی است و برتری
ندارد( .گیالنی  )191 :1115موالنا نیز معتقد است معراج پیامبر (ص) که در چرخ
بوده برتری بر معراج یونس (ع) (در نشیب) ندارد ،چراکه قرب حقّ به معنی باال
یا پستی رفتن نیست .تجلی خداوند در باال و زیر و بطن حوت ،یکی است و او
از باال و زیر ،منزه است( .موالنا 1956الف1211 /9 :ـ1215؛ موالنا 1956ب)151 :

بهرهگیری از قصه در توصیف مردم جهان
موالنا عناصر قصة یونس (ع) را به این جهان ،روح و تن تشبیه میکند؛ روح
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همچون یونس (ع) است که در قفسِ تن که همچون ماهی است ،از نور دور
مانده است .این تشبیه در برخی متون عرفانی نیز بیان شده که تحول آن را
میتوان دید .سمعانی ،شکم ماهی را قفس یونس (ع) و قالب بنده را قفس روح
میبیند« :همچنانکه یونس را در شکم ماهى قفص ساختند ،روح را از قالب بنده
قفصى ساختند( ».سمعانی  )996 :1951پس از او ،ترمذی ( )11 :1955دنیا را دریا و
مسکن ماهیای دانسته که زندانی برای روحِ همچون یونس (ع) ،است .سپس در
عبارتی دیگر میگوید :روح در شکم ماهی پنهان شده است ،با این تفاوت که دل
را به دریا تشبیه میکند« :دلم چون دریایى همچون یونس است ،روح در شکم
َ ْ
ماهى پنهان بود ،چون ماهى را تنگ کردم روح مرا به صحرا رهى شد؛ ف َن َبذناه
ْ
ِبال َعر ِاء َو ه َو َس ِقیم( ».همان )15 :اندیشة موالنا در اینباره در ادامه بررسی خواهد شد.

آفرینشهای موالنا
آفرینش موالنا در قصة یونس (ع) در تصویرسازی و ترکیبهای نوین و آفرینش
مفاهیم تازه ،جلوه میکند .در نگاهی کلی ،تأویلهای موالنا در یک کالنروایت
شکل میگیرد که عناصر اصلی قصهای تاریخی را به کار میگیرد ،اما با
مفهومسازی ،استفاده از تشبیه و نماد و دیگر آرایههای ادبی ،روایتی خاص شکل
میدهد ،بنابراین یونس (ع) ،ذوالنون (ع) ،بحر (دریا) ،ماهی ،نهنگ ،تسبیح ،معراج
و ...مفهومی دیگر مییابند و به نماد نزدیک میشوند .در زیر نمونههایی از آفرینش
او بررسی میشود.

هویت یونس یا ذوالنون (ع)
در نظر موالنا ،یونس (ع) تنها شخصیتی تاریخی نیست که در شکم نهنگی اسیر
شده یا از آن رهیده باشد .او عناصر قصه را بدین شکل در تشبیه جای میدهد:
خود را همچون یونسی میبیند که به ثبات رسیده و شمس را در جایگاه ذوالنون
(ع) قرار میدهد؛ یا آنکه مردم را همچون یونس (ع) میداند که با خروج از بطن
حوت ،دوباره متولد میشوند .او حتی روح را در این جهان ،به یونس (ع) تشبیه
کرده که در بطن حوت اسیر است؛ یونسی که نالیده ،تسبیح گفته ،خمیده شده و
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به پختگی رسیده است .بنابراین یونس (ع) پیامبری تاریخی ،با اتفاقاتی زماندار
نیست بلکه موالنا با استفاده از قصة او مفاهیمی میآفریند و این جهان و مردمش
را به اتفاقات آن تشبیه میکند( .موالنا  :1951غ1515 ،251؛ موالنا 1956الف/5 :
9195ـ 9192و 9116ـ)9111

این جهان ،تن و روح
موالنا در تشبیهی ،این جهان ،تن و روح را به عناصر قصة یونس (ع) مانند
میکند .این تشبیه در متونی چون روح األرواح سمعانی یا معارف ترمذی سابقه
داشته است؛ آنها این جهان را دریا ،تن را ماهی و روح را یونس (ع) دانستهاند
که در قفس تن زندانی است .موالنا همة معنا را در یک بیت جمع میکند و
مفهومی را بدان میافزاید .او روح را به یونس تشبیه میکند که در قفس تن اسیر
شده ،در تاریکی است و نسبت به نور صبوح ،در حجاب است:
این جهان دریاست و تن ماهی و روح

صـــبوح
یـــونس محجـــوب از نـــور َ
(موالنا 1956الف)9110 /5 :

وجود مونس برای یونس (ع)
پیش از این گفته شد که متون عرفانی برآنند که وقتی یونس (ع) از شکم ماهی بیرون
آمد ،فرشتهای به اذن خدا بر او فرستاده شد و مونس او گردید( .میبدی  ،1951ج)51 :2
موالنا مونس داشتن یونس (ع) را مد نظر دارد ،اما روایت او با پیشینیانش متفاوت
است .نخست آنکه او فرشته را مونس آن پیامبر نمیداند بلکه به جای فرشته ،از
خطابِ «او» (معشوق) استفاده میکند .دیگر اینکه ،موالنا «او» را مونس یونس (ع) در
شکم ماهی میداند ،نه زمانی که از آن بیرون آمده است( .موالنا  :1951غ)5295

چیستی بحر /دریا
معنای دریا نیز در اندیشة موالنا گسترش مییابد و به یک نماد تبدیل میشود.
مهمترین نکته آنکه ،او بحر را به روشنی تعریف میکند و معتقد است بحری که
توصیف میکند ،خارج از شش جهت است« :بحر معلق از صور» که «صاف ُبدَست
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پیش از این( ».موالنا  :1951غ )1599این دریا جایی است که ماهیا ِن جان در آن پُرند.
(موالنا 1956الف )9115 /5 :این جهان همچون «دریایی بیمونس» است که روح در
آن اسیر شده است؛ دل نیز همچون یونس (ع) اسیر است که چارهای جز نالیدن در
آن ندارد( .موالنا  :1951غ251؛ موالنا 1956الف )9110 /5 :در نگاهی دیگر« ،بحری
بیامان» وجود دارد که یونس (ع) در آن اسیر است( .موالنا  :1951ت )9151موالنا
دریا را دریای خونی میداند که یونس (ع) را غرقه در آن میکنند (همان :غ )511یا
«دریای عشق» که یونس (ع) با درآمدن از آن ،دیگر غذای ماهی نیست ،اکنون بر
لب آن مینشیند و از تولد دوباره سخن میراند( .همان :غ )1515این اندیشة موالنا
میتواند یادآور سخنی نقلشده از عیسی (ع) باشد« :لن یلج ملکوت السماء من لم
یولد مرتین( ».سهروردى  ،1155ج96 :1؛ محمّدپور و همکاران )1991

چیستی نهنگ /حوت /ماهی
موالنا به ماهیان نیز نگاهی نو دارد .نخست آنکه ماهی به علت شباهتش با شکل
«ال» ،در اندیشة موالنا نماد «ال اله اال اهلل» است .دیگر آنکه ،ماهیانی هستند که
تسبیح میگویند و یونس (ع) در بطن حوت ،تسبیحشان را میشنود؛ این ماهیان
هستند که بحر را دیدهاند( .موالنا 1956الف9199 /5 :ـ )9195همچنین او در
ساختاری تشبیهی ،از «ماهیان جان» یاد میکند که اگر چشمانت را بگشایی،
میتوانی آنها را ببینی؛ (همان  )9115 /5یا ماهیانی که هر یک در «درونِ جانِ
خود» یونسی دارند( .موالنا  :1951غ)590
وی از ماهی بلعندة یونس (ع) با نام ماهی ،حوت یا نهنگ یاد کرده و یونس (ع)
را در «شکمِ نهنگ»« ،بطنِ حوت»« ،بطنِ ماهی» یا «دهانِ نهنگِ دریا» تصویر کرده
است( .همان :غ5619 ،9191 ،9511؛ موالنا 1956الف 9192 /5 :و  /2عنوان داستان؛ موالنا
1956ب )151 :همچنین در تشبیهی ،ماهی را «نهنگی آتشین» میداند که در ظاهر خفته
است (موالنا  :1951غ )1599یا یونس (ع) را غذای خود کرده (همان :غ )1515اما شکم
آن ،حجرة یونس (ع) و مایة امن او میشود( .موالنا  :1951غ )9016وی بطن نهنگی
تاریک را توصیف میکند که در ظلمت شب قرار دارد( ،همان :غ )251یا در تشبیهی،
حوت را همچون شب تاریک میداند و با تعبیر «حوت شب» یا «نهنگ ذوالحُبُک»،
تاریکی آن را مد نظر دارد( )11(.موالنا 1956الف5905 /6 :ـ)5909
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همچنین در ساختاری تشبیهی ،جسم به ماهی مانند میشود .در تعبیری دیگر،
س
شاعر بر آن است که جسم تو همچون ماهی است که باید شکافته شود و یون ِ
قدسی از آن بیرون بیاید( .موالنا  :1951غ)5025
ن
موالنا از واژة حوت در این قصه به دو شکل بهره میبرد :نخست آنکه« ،بط ِ
حوت» را جایگاه یونس (ع) و معراج او میداند(1956( )15ب )151 :و بطن آن را
از منظر تاریکی و رفتن یونس (ع) در ظلمت ،به شب مانند میکند( .موالنا
1956الف )5906 /6 :در شکل دوم ،با استفاده از تعبیری قرآنی ،یونس (ع) را
«صاحب حوت» میداند؛ صاحبی که از غم امت گریخت( .موالنا  :1951غ)205

کنار هم آمدن یونس (ع) و یوسف (ع)
نکتة دیگر ،کنار هم آمدن داستان برخی پیامبران است؛ به عنوان مثال ایوب و
یعقوب (علیهما السالم) در کنار هم ذکر شدهاند( .همان :ر1559؛ غ)592 ،1599
یونس و یوسف (علیهما السالم) نیز در ده بیت ،با مضمون رفتن در تاریکی ،کنار
هم آمدهاند .موالنا یونس (ع) را حریف یوسف (ع) دانسته یا بیرون آمدن یوسف
(ع) از چاه را کنار رهایی یونس (ع) از بطن ماهی آورده است( .همان :غ1500؛
موالنا 1956الف9192 /5 :ـ 9191و  )5902 /6یوسف (ع) در «پستی چاهی زبون» و
یونس (ع) در «بحرِ بیامان» اندرون «بطنِ ماهیان» ،زندانی هستند و هر دو به
سوی روشنی کشیده میشوند( .موالنا  :1951ت )9151همچنین حبسشدن یونس
(ع) در پستی و «نشیب» ،با افتادن یوسف (ع) در پستی چاه و بیرون آمدن آن دو از
تاریکی ،مشابه است( .موالنا 1956الف1219 /9 :؛ موالنا  :1951غ )1569 ،5619 ،9016 ،9191

نتیجه
موالنا در چهار اثر ،از قصة یونس (ع) سخن گفته که با تحلیل آن ،نتایج زیر
حاصل میشود:
ت ساختار روایت ،تبیین و مفهومسازی نشان
1ـ بررسی قصه در سه ساح ِ
میدهد که با کنار هم آوردن بخشهای قصه از همة آثار موالنا ،میتوان ساختار
روایت او را نشان داد و به صورت مکمل معنایی از بیتها بهره برد ،چراکه او در
پی روایت خطی قصه نیست و به فراخور بحث ،قسمتهایی از آن را میآورد.
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5ـ موالنا در تبیین اندیشة خود تأویلهایی به دست میدهد ،از جمله :بحر ،ماهیان،
نظارت یونس (ع) بر هفتفلک ،جسم و روح .وی از بحر ،دریایی خارج از شش
جهت را مد نظر دارد؛ بر آن است که یونس (ع) بر هفتفلک ناظر است؛ این جهان را
دریا ،تن را ماهی و روح را یونسی میبیند که نور صبوح بر او پوشیده مانده است.
9ـ تأویلهای او در یک کالنروایت شکل میگیرد که از عناصر قصهای
تاریخی بهره میبرد ،اما او با مفهومسازی ،استفاده از تشبیه و نماد و دیگر
آرایههای ادبی ،روایت خود را شکل میدهد.
1ـ موالنا در بخشهایی ،مفاهیمی نو ساخته است .او تعریفی تازه از ماهیبودن،
چیستی تسبیح ،یونس جان ،یونس قدسی ،یونس وقت و ...ارائه میدهد.
2ـ موالنا بخشهایی از قصة یونس (ع) را ،با اشارة مستقیم یا غیرمستقیم ،از
قرآن ،کتب مقدّس ،احادیث و متون تفسیری و عرفانی پیش از خود ،وام گرفته
است .در این جستار با بررسی متون عرفانی پیش از او روشن شد که روایت او
از داستان عذاب قوم یونس (ع) ،افتادن یونس (ع) در شکم نهنگ ،معراج یونس
(ع) و تمثیل این جهان ،برداشت و جلوهای از آن متون است.
6ـ دیدگاه موالنا شباهتهایی با آثار پیشینیان دارد ،اما او درنهایت دیدگاه
خود را ارائه میکند .در بخشهایی با بهرهگیری از ساختار ادبی ـ هنری ،به
آفرینش مفاهیم تازه دست زده و به نمادسازی نزدیک میشود .آفریدههای
خالقانة موالنا را در چند دستة کلی میتوان دستهبندی کرد :هویت یونس (ع)؛
این جهان ،تن و روح؛ حضور یک مونس نزد یونس (ع)؛ چیستی بحر /دریا؛
چیستی نهنگ /حوت /ماهی؛ کنار هم آمدن یونس (ع) و یوسف (ع).

پینوشت
( )1از شهری که یونس (ع) در آن مبعوث شد ،نامی در قرآن نیامده است ،اما پژوهشگران بر
اساس حدیثی از رسولاهلل (ع) ،به این موضوع باور دارند( .مهران  ،1959ج)169 :1
( )5در ترجمة آیات ،از ترجمة فوالدوند ( )1115استفاده شده است.
( )9این نکته در بیشتر موارد از جنید روایت شده است( .غزالى ،بیتا ،ج125 :11؛ خوارزمى
 ،1956ج656 :1؛ ابنخمیس الموصلى  ،1155ج919 :1؛ دیلمى 51 :1155؛ روزبهان بقلى
525 :1951؛ عطار  ،1902ج)15 :5
( )1دربارة برانگیخته شدن یونس (ع) از واژة حشر استفاده شده است( .خوارزمى  ،1956ج)291 :1
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( )2دیدگاه خواجه عبداهلل در اینباره درخور توجه است .او حقّ را دوستدار دعا میداند:
«گاه گویم که :همانا که وى دعا نه دوست! بازگویم که :رستن قوم یونس نه ازوست؟ یونس
ارچه از در عتاب بود ،اما فریادرسى فریادخواه ،مولى را خواست( ».انصارى ،بیتا19 :؛ طوسى
955 :1955؛ میبدی  ،1951ج)901 :6
( )6به منظور تلخیص ،در ارجاع به دیوان کبیر شمس« ،غ» غزلیات« ،ت» ترجیعات و «ر»
رباعیات را نشان میدهند.
( )5صبوح به معنی بامداد است و نور صبوح همان نور بامدادى است که در نظر شارح مثنوی،
کنایه از روشنایى معنوى یا نور وجود است( .شهیدی  ،1959ج)295 :9
( )5برای اطالع بیشتر دربارة شب در اندیشة مولوی ،ر.ک .اسداللهی و فتحی.1999 ،
( )9ذوالحُبُک ،گرفته از قرآن کریم است« :وَ السَّماءِ ذاتِ الْحُبُکِ( ».ذاریات )5 /حُبُک به معنی
راههاست در کوه یا در آسمان( .همان ،ج)915 :5
( )10آیت روز الست برگرفته از اندیشهای قرآنی است( .اعراف )155 :در شرح مثنوی شهیدی
آمده است :آیت روز الست کنایه از «اقرار به ربوبیت پروردگار و اطاعت فرمان او» است.
(همان ،ج)295 :9
( )11موالنا تعابیر و مفاهیم دیگری را نیز از این واژه میآفریند؛ برای نمونه ،جانِ موالنا
ماهیای است که در آن ذوالنونی جای دارد( .موالنا  :1951غ)1512
( )15موالنا در این تعبیر حدیثی از پیامبر (ص) را مد نظر داشته و در فیهمافیه نیز بدان اشاره
کرده است( .موالنا 1956ب151 :؛ موالنا  :1951غ )5619 ،9191 ،9511
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