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 چکیده

یم در جهت اهداف هدایتی و تربیتی خودقرآن  مطالعات . کرده است از داستان و عناصر داستان استفاده کر
های در طی ماجراهای داستانها گشوده است. داستانجدید در حوزه نقد ادبی راه را برای تحلیل و واکاوی بهتر این 

یانو  گیردمیمخاطب در متن حوادث قرار ، قرآن کند. داستان گاو بنی اسرائیل یکی از می برای او عینیت پیدا هاجر
یر چتر عنصری ، هنرمندانه ایگونهعناصر به ، . در این داستانای داردکه اهمیت هنری ویژهاست  قرآن هایداستان ز

 پردازیداستانکه امروزه نیز در عرصه  کندمیالگویی پیروی  . پیرنگ این داستان ازشودمیبه نام پیرنگ با هم تلفیق 
یان فراز و  شودمی این داستان به طرز نمایشی نقل مطرح است. یک فرد قرار گیرد  قتلقضیه  فرودهایتا خواننده در جر

 داستان تجربه کند.  هایشخصیت داستان را با انگیزهیجانو لحظات 
های هنری آن به کمک به استخراج پیرنگ اصلی داستان و تحلیل جلوهتحلیلی -با روش توصیفیاین مقاله 
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 مقدمه -1
به ، است به کار برده شده هاداستانمختلف که در  1با بررسی عناصر، محققان حوزه ادبیات داستانی

عمومًا ، وجود دارد ف نظرالکنند. گرچه در تعداد این عناصر اختمی شناسی آنها مبادرتو سبکتحلیل 
اند. عناصری همچون برشمرده دهنده یک داستانهشت عنصر را به عنوان مهمترین عناصر تشکیل

هستند که ترین عناصر داستان دید مطرح زاویه و گفتگو، پیرنگ، درونمایه، پردازیصحنه، پردازیشخصیت
به تبیین ، دهنده داستانتحلیل عناصر تشکیل .کنندمی به فراخور داستان از آنها استفاده، نویسانداستان
 کند. می های آن کمک و داستان را تأثیرگذارتریهالموشکافانه  تر وعمیق

شده و در  یک بار و بدون تکرار در قرآن مطرح اسرائیلگاو بنیداستان ، اسرائیلهای بنیاز میان داستان
داستان به منظور تشویق  دهد کهمی سیاق آیات نشان (. 21فصل ، ه اشتراعیسفر تثن)عهدین نیز آمده است 

، مقاتل بن سلیمانو نک. / 73و  67/ 2: بقره)بیان شده است  موارد دیگر ،و البته تفکر و تعقلمسلمانان به 
، ابوالفتوح رازی/ 278ص، 1ج، 1372، طبرسی/ 304ص، 1ج، تابی، طوسی/ 115ص، 1ج، 1423
، 1425، قطب/ 304ص، 1ج، 1417، طباطبایی/ 242ص، 1ج، 1416، بحرانی/ 14ص، 2ج، 1408

  .(265ص، 2ج
که بتوان نواحی و  آیدفرصتی پیش می ـدارد که روند قرآنی آن را بیان میهمانگونه  ـکوتاه  در این داستان

از و  اسرائیل و خوی موروثی ایشان استبیانگر سرشت بنی ،از یک سو بررسی نمود.جوانب متعددی را 
و ماهیت مرگ و زندگی را  شدن و رستاخیزو حقیقت زنده دهدقدرت آفریدگار را نشان می ،سوی دیگر

ه آغاز و انجام ب، آن بیانکه چگونه در  است هنری و طرز ادای داستان قابل تأّمل جنبه ،نمایاند. همچنینمی
های پیام(. 77ص، 1ج، 1425، آمیزد )قطبهم میه پیوندد و هماهنگی و شیوائی با روند گفتار بهم می

 آیه بیان شده است.  7است که طی  مواردی دیگربصیرت و ، صبر، تعقلاین داستان ترغیب به 
درپی مواجه هستیم که بین هر پی هایجوییو بهانه حوادث ازای سوره بقره با سلسله 73تا  67از آیه 

، شودل به طرز مرموزی کشته مییاسرائك نفر از بنیی، ی وجود دارد. در ابتدای داستانیک از آنها رابطه علّ 
، دریگمینزاع در در مورد تعیین قاتل لیاسرائان قبائل و اسباط بنییدر م ست.یوجه معلوم نچیقاتل به ه ولی
داوری را برای فصل  .کندش را تبرئه مییدهد و خوگر نسبت مییله دیفه و افراد قبیرا به طا قتلك یهر

ن یو چون از طرق عادی حل ا شوندبرند و حل مشکل را از او خواستار میمی )ع( خصومت نزد موسی
، ل گرددیاسرائان بنییمی در مین کشمکش ممکن بود منجر به فتنه عظیو از طرفی ادامه ا ه ممکن نبودیقض

نخست  .پردازدن مشکل مییزی به حل ایآمق اعجازیبا استمداد از لطف پروردگار از طر )ع( موسی
َه : دیگومی ْن َتْذَبُحوا َبَقَرة  یِإنَّ اللَّ

َ
ُمُرُکْم أ

ْ
آنها از روی تعجب  .«دید گاوی را سر ببریبا»؛ (2/67)بقره: أ

ِخُذنا : گفتند َتتَّ
َ
در پاسخ آنان  )ع( ؟! موسی«ایا ما را به مسخره گرفتهیآ»؛ (2/67)بقره: ُهُزوا  قاُلوا أ

ُکوَن ِمَن اْلجاِهلِ : گفت
َ
ْن أ

َ
ِه أ ُعوُذ ِباللَّ

َ
«. برم که از جاهالن باشمبه خدا پناه می»؛ (2/67)بقره: َن یأ

َك است: له جدی أست و مسیی در کار نیاستهزا که دا کردندینان پیپس از آنکه آنها اطم بَّ قاُلوا اْدُع َلنا َر
                                                           

 و سراسر اثر، «الف»1376، میرصادقی/ 377-135صص، 1348، آشنایی با عناصر داستان ر.ک: برهانی. برای 1
 .سراسر اثر، 1394، مستور/ سراسر اثر، 1375، بهشتی/ سراسر اثر، 1378، الرنس/ سراسر اثر، «ب»1376



 
 
 

 

  157 نیا/ محمدرضا ستودهرنگیدر سوره بقره بر اساس عنصر پ لیاسرائ یداستان گاو بن لیتحل

ن است از پروردگارت بخواه برای ما مشخص کند که یاکنون که چن: گفتند»؛ (2/68)بقره:یْن َلنا ما هِ یبَ ی
تراشی فرمان و با بهانه طوالنی نکنندن مساله را یش از اینکه آنها بی؟! برای ا«د باشدین چگونه گاوی بایا

؛ (2/68)بقره:َفاْفَعُلوا ما ُتْؤَمُروَن : ان سخن خود اضافه کردیدر پا ، موسی )ع(ندندازیر نیخأخدا را به ت
 :ی و لجاجت بر نداشتندیولی باز آنها دست از پرگو. «دیآنچه به شما دستور داده شده است انجام ده»
 َك بَّ از پروردگارت بخواه که برای ما روشن کند  :گفتند»؛ (2/69)بقره:ْن َلنا ما َلْوُنهایبَ یقاُلوا اْدُع َلنا َر

ُه : دیفرماخدا می: در پاسخ گفت (ع)؟! موسی «چگونه باشد گاوکه رنگ آن  ُقوُل ِإنَّها َبَقَرٌة یقاَل ِإنَّ
اِظرِ  نندگان را یك دست که رنگ آن بیای باشد زرد گاو ماده»؛ (2/69)بقره:َن یَصْفراُء فاِقٌع َلْوُنها َتُسرُّ النَّ

َك : باز" گفتند «.شاد و مسرور سازد بَّ ؛ (2/70)بقره:نایِإنَّ اْلَبَقَر َتشاَبَه َعلَ  یْن َلنا ما هِ یبَ یقاُلوا اْدُع َلنا َر
ن ید باشد؟ )از نظر نوع کار کردن( چرا که این چگونه گاوی بایاز پروردگارت بخواه برای ما روشن کند ا»

 «.است گاو برای ما مبهم شده
ُه : گفت )ع( مجددا موسی ها َبَقَرٌة ال َذُلوٌل ُتثِ یقاَل ِإنَّ ْرَض َو ال َتْسقِ یُقوُل ِإنَّ

َ
َمٌة  اْلَحْرَث  یُر اْْل ال  ُمَسلَّ

و برای زراعت آبکشی  رام نشده، زدنگاوی باشد که برای شخم: دیفرماخدا می»؛ (2/71)بقره:هایَة فِ یِش 
 .«گری در آن نباشدیچگونه رنگ دیبی بر کنار باشد و حتی هینکند و از هر ع

قاُلوا اْْلَن ِجْئَت :گفتند، گری برای مطرح کردن نداشتندیا سؤال دینجا که گویدر ا
: ! سپس گاو را با هر زحمتی بود به دست آوردند«حاال حق مطلب را ادا کردی»؛ (2/71)بقره:ِباْلَحِق 
 ْفَعُلوَن یَفَذَبُحوها َو ما کاُدوا:ن کار را انجام یل نبودند ایولی ما، دندیآن را سر بر و»؛ (2/71)بقره

ُبوهُ ِبَبْعِضها َکذِلَك ! «دهند ُه اْلَمْوتی ِی ْح یَفُقْلنا اْضِر ُکْم َتْعِقُلوَن یآُکْم یرِ یَو  اللَّ ؛ (2/73)بقره:اِتِه َلَعلَّ
گونه نیآری خدا ا .کند(د )تا زنده شود و قاتل خود را معرفی یقسمتی از گاو را به مقتول بزن :میسپس گفت»

، مکارم شیرازیر.ک: ) «دیدهد تا تعقل کنات خود را به شما نشان میین گونه آیکند و امردگان را زنده می
 (.306-301صص، 1ج، 1374

شود. این مقاالت عموما در مقاالت متعددی دیده می، گرفته از عنصر پیرنگهای علمی الهامنگارش
اثر اسدالله  «اوشیرنگ و بررسی آن در داستان سیپ»های است. همچون مقاله های ادبیدر حوزه داستان

بررسی عنصر پیرنگ »، فخری و مددی، اثر مشترک زارعی «بررسی عنصر پیرنگ در داستان زال»، جعفری
ل عنصر یو تحل یبررس»، و کبری چاکری اثر محمد مجوزی «پورمنیرو روانی "در رمان کولی کنار آتش"
زاده و ... . در  یریخ یو مهر یاثر مشترک زهرا افضل «یالنیب الکیاثر نج "لیق الطویالطر"رنگ در رمان یپ

 اند. گاهرا از منظر ادبی بررسی کردهآنها آثار گوناگونی وجود دارد که ، های قرآنیزمینه بررسی داستان
توان به مینوع  از این .انداختصاص دادههای ادبی خود بخشی را به عناصر داستان پژوهشگران ذیل بررسی

ادبی و هنری داستان تحلیل عناصر"، اثر محمود بستانی "های قرآنهنری داستان هایجلوه"آثاری همچون 
از " تصویرسازی هنری در قرآن"، للهنوشته خلف ا "الفن القصصی فی القرآن"، اثر خلیل پروینی "های قرآن
گاه این آثار به طور خاص .. اشاره کرد. .و نوشته میر مستنصر "منزله اثری ادبیمطالعه قرآن به "، سید قطب

های همسانی و ناهمسانی»مانند  .اندهای قرآنی پرداختهبا همین روش پیرنگ به بررسی داستان ،و البته
بقره بر عناصر داستان طالوت در سوره  یبررس»، نوشته کامران قدوسی، «های قرآنیعنصر پیرنگ در داستان
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های انجام شده در بررسی. یسینف یشاد و یروزبهان یلیاثر مشترک عاطفه اسمع، «رنگیاساس عنصر پ
تحقیقات خوبی انجام نشده است و این ، اسرائیلاین نتیجه حاصل شد که در بررسی داستان گاو بنی

آموزی این داستان پرداخته اعجاز و عبرت، های تفسیریموضوع مورد توجه پژوهشگران نبوده و تنها به جنبه
که از  در سایه عنصری همچون پیرنگ داستان گاو بنی اسرائیلبه عناصر شده است. در اثری دیده نشد که 

شده توجه ، تشکیل شده است طه اوجقن گشایی وگره، افکنیگره، یا تعلیق العناصر دیگری همچون هول و و
را  اسرائیلگاو بنیاگر داستان این در حالی است که خواننده ارائه دهد.  باشد و با استفاده از آن روایتی نو به

هایی از داستان دست خواهیم یهالبه ، عنصر ببینیم آن هبر اساس پیرنگ بررسی و سایر عناصر را در سای
مقاله حاضر با استفاده از روش  .یافت که در تفاسیر معمول به آن اشاره نشده یا کمتر به آن توجه شده است

های هنری این داستان توجه ویژه نموده و خوانشی ادبی از آن را فراروی خواننده محترم قرار به جنبه، پیرنگ
 مطلبی که در آثار پژوهشی این حوزه بدان پرداخته نشده و وجه نوآوری تحقیق حاضر است.؛ دهدمی

گوناگونی وجود دارد. پژوهش حاضر با استخراج پیرنگ  هایروش، هاها و داستانرای تحلیل قصهب
هنری قصه را برای مخاطب شرح داده است. در این  هایجلوه، کلی داستان و با کمک عناصر داستان

های آن گشاییدر متن داستان گره، های مختلف موجود در داستان شناسایی شده و پس از آنابتدا گره، روش
نظرات ، رخدادها و مشکالت دیگر داستان نیزها و گشاییها و گرهتحلیل این گرهگردد. در می جوییپی

این نظرات با همان رویکرد مورد ، مفسران دیده شده و با رویکرد هنری در کنار هم چیده شده است. نهایتا
 ه است.گرفتبررسی و تحلیل قرار 

 پیرنگ -2
)به معنی  رنگ؛ (شالوده و پایه، به معنی بنیاد) پی»؛ رنگ() )پی( + ه( مرکب از دو کلمPlot) پیرنگ

داستان است  ترین عناصرطرح و یکی از اساسی هپیرنگ به معنی شالود ،بنابراین .است طرح و نقشه(
پیرنگ نقل قول حوادث با تکیه بر موجبیت و روابط علت و به عبارتی، (. 61ص، «ب» 1376، )میرصادقی

کلی داستان است که  پیرنگ طرح :توان گفتمی ،(. بنابراین118ص، 1384، )مورگان فورستراست معلول 
 /همانجا ،فورسترمورگان / 213 -211صص، 1348، گیرد )برهانیمی براساس روابط علی و منطقی شکل

: عبارتند از سازندمی (. عناصری که پیرنگ را22ص، 1389، درخشنده/ 61ص، «ب»1376، میرصادقی
بحران ، (suspenseیا تعلیق ) الهول و و، (conflictکشمکش )، (complicationگره افکنی )

(climax) ،( نقطه اوجclimaxو گره )( گشاییdénouement .است )با معرفی  معموال هاداستان
میانه و ، های داستان در ابتداسپس مسائل یا همان گره؛ شودمی های داستان آغازموقعیت و هاشخصیت

ها هریک از گره سپسیابد و می شوند. نقطه بحران در هر گره تحققمی مطرح داستانحتی تا آخرین مراحل 
رسد و تمامی مسائل داستان حل و می تا اینکه خواننده در پایان داستان به نقطه اوج داستان شودمیگشوده 
/ 15ص، 1365، یونسی/ 219ص، 1348 برهانی)، یابدمی و نتیجه داستان تحقق شودمیفصل 

ذیل توان در نمودار می (. این فرآیند را44-31صص، 1378، رنسال/ 291ص، «ب»1376، میرصادقی
  .(433ص، 1365، یونسی/ 215ص ، 1348، رسم کرد )برهانی
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ها و راهو  افتدمی طور ناگهانی اتفاقافکنی به معنای وضعیت و موقعیت دشواری است که گاه بهگره 
(. عالوه بر 295ص، «الف»1376، دهد )میرصادقیمی های موجود در داستان را تغییرها و نگرشروش

افکنی به گره ،در داستان .(106ص، 1382، محمودیان)کند می اجزاء داستان در سایه گره اهمیت پیدا، این
 کندمی و خط اصلی پیرنگ را دگرگون شودمی ها ایجادها و جزئیات موقعیتواسطه خصوصیات شخصیت

 .(295ص، «الف»1376، میرصادقی)
، محمودیان)کند می ای خارجدهد و آن را از حالت یکنواخت و روزنامهمی گره به داستان جذابیت

 1376، میرصادقی) شودمیافکنی موجب کشمکش بین اشخاص و نیروها گاه گره. (107ص، 1382
  .(219و  214-212صص، 1348، برهانی: ر.ک/ 295ص، «الف»

گشایی گره در .نهایی رشته حوادث است هی پیامد موقعیت پیچیده یا نتیجاگشایی نیز به معنگره
گاهسرنوشت شخصیت یا شخصیت خواه این موقعیت ؛ شوندمی های داستان تعیین و آنها به موقعیت خود آ

 .(24ص، 1394، مستور: ر.ک/ 77ص، «ب»1376، میرصادقی)به نفع ایشان باشد خواه به ضررشان 
له أست. مساگشایی به تصویر کشیده شده افکنی و گرهفرآیند از گره چهار، گاو بنی اسرائیلدر داستان  

چگونگی ، تمسخر موسی)ع(های داستان شامل است. گره گراییکشف حقیقت و یا عقلداستان ، اصلی
به چنین  ،رسم کنیم است. اگر نمودار این داستان را طبق الگوی پیشین مشتبه شدن گاو و رنگ گاو، گاو

  :شکلی دست خواهیم یافت
 
 
 
 

 پیرنگ-1 نمودار

 داستان

 داستان پیرنگ- 2 نمودار
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را در  بقره را بازخوانی کرده و سایر عناصره در سور اسرائیلگاو بنیداستان ، این پژوهش بر همین اساس
 ل روایت داستان تحلیل نموده است.الخ

 کشف حقیقت: مسأله اصلی داستان -3
اسرائیل فرمان به ذبح گاو برای کشف حقیقت قتل فردی از بنی ،اسرائیلبقره بنیله اصلی داستان أمس

/ 20ص، 1423، حسینی شیرازی/ 52ص، 1ج، 1377، طبرسی/ 12ص، 1ج، 1424، مغنیهبوده است )
، 1ج، 1415، عروسی حویزی/ 544ص، 3ج، 1420، فخر رازی/ 139ص، 1ج، 1415، فیض کاشانی

اسرائیل و نوع برخورد ایشان با های اخالقی و رفتاری قوم بنیویژگی، (. در ضمن این داستان87ص
 پیامبرشان حضرت موسی)ع( بیان شده است.

، های پنهانی مطلبرسد در الیهمی در ظاهر فرمان به ذبح گاو هویداست اما به نظر، در این داستان
 .شودمیقال معارف دیگری نیز هست که در ادامه به آن پرداخته داستان در پی انت

 خداوند متعال: راوی داستان -1-3
با روایتگری خداوند متعال به عنوان شخص ثالث مطرح گردیده است و این ، اسرائیلداستان گاو بنی

 : هایی داردظرافت، نوع بیان
که در تعریف  پذیرد. این روشهاگوناگون تحقق میهای ها توسط نویسندگان به شیوهالف( بیان قصه

موسوم است که بیانگر رابطه ( of Point viewدید )ه به زاوی ،گیردبرداری قرار میداستان مورد بهره
، «ب»1376، میرصادقی/ 63ص، 1365، یونسی/ 195ص، 1348، نویسنده با داستان است )برهانی

، 1348، اند )برهانیذهنی و شخصی تقسیم کرده، دید را به جسمانی هزاوی، (. بر این اساس385ص
مربوط است به روایتی که ، دید شخصی ه(. زاوی385ص، «ب»1376، میرصادقی/ 196-195صص

دوم شخص یا ، کند. این نقل ممکن است از طریق اول شخصنویسنده به کمک آن موضوعی را نقل می
های دیگر برای تقسیم/ 385ص، «ب»1376، رصادقیمی/ 63ص، 1365، سوم شخص باشد )یونسی

داستان می .(78ص، 1378، رنسال/ 16ص، 1388، فایر دات/ 67-66صص، 1360، مخملباف: ر.ک
ای غایب ـ که بر همه چیز داناست ـ روایت شود که به آن زاویه دید سوم شخص میتواند از طریق گوینده

نیز مانند اسرائیل بنی گاوداستان  .(385ص، «ب»1376، میرصادقی/ 197ص، 1348، گویند )برهانی
، فرد غایبی در مقام سوم شخصآغاز داستان  شود.های قرآن از زبان یک فرد ثالث گزارش میعموم داستان

َه ِلَقْوِمِه ِإنَّ ا َو ِإْذ َقاَل ُموسَی : گویدمی ن َتْذبَح یللَّ
َ
ُمُرُکْم أ

ْ
  وْا َبَقَرة  أ

َ
اَقاُلوْا أ ِخُذَنا ُهُزو  ْن  َتتَّ

َ
ِه أ ُعوُذ ِباللَّ

َ
َقاَل أ

اِهلِ  ََ ُکوَن ِمَن الْج
َ
خدا به شما فرمان : د[ زمانی که موسی به قومش گفتیاد کنیو ]»؛ (67/ 2: )بقره َن یأ

نکه از نادانان یبرم از ابه خدا پناه می: کنی؟! گفتا ما را مسخره مییآ: گفتند، دیدهد گاوی را ذبح کنمی
 37و  16/ 19: مریم؛ 74/ 2: بقره)است  تکرار شده هاداستانگویی قرآن در برخی این شیوة قصه .«شمبا
 .(...و

ها شخصیت و خبر او درباره اتفاقات، از صداقت و حکمت قرار بگیرد التریهرچه راوی در رتبه با ب(
ترین درجه است که در باال وندیاخد، های قرآناز صحت و اهمیت بیشتری برخوردار است. راوی داستان
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ِه َحداز صداقت و علم قرار دارد  ْصَدُق ِمَن الَلَّ
َ
ِه ( 87/ 4: نساء) ثایَو َمْن أ ْصَدُق ِمَن الَلَّ

َ
َو َمْن أ

وه بر صداقتش به حکمت قول الع پس. (3/ 57: حدید) میٍء َعلیَو ُهَو ِبُکِلَّ َش ( 12/ 4: نساء) الیق
 .شودمیاو بیشتر تکیه 

هدف  ـ قبل نکتهبا عنایت به دو ـ ج( از اینکه خداوند متعال روایت داستان را برعهده گرفته است 
به دنبال ، یابد. خداوند با بیان داستان برای مخاطبان قرآنمی هدایتی طرح داستان در این روایت اهمیت

داستان و طرح یک یک صرف ذکر  و گرنه، انتقال جهات هدایتی آن است که برای ایشان مثمر ثمر باشد
یابد تا نیاز باشد خداوند متعال آن را نمی اهمیت چندانی، واقعه از اقوام پیشین در ماجرای کشتن یک گاو

 برای آیندگان ذکر کند.

 اسرائیل برای ذبح گاوفرمان الهی به بنی: صحنه واقعه -2-3
صحنه از عناصر داستان . مطرح است هاشخصیتموقعیت مکانی و ، زمان، در بیان صحنه داستان

و فضای  حوادث، هاکند و در شناساندن شخصیتاست که مکان و زمان وقوع داستان را مشخص می
اسرائیل در قرآن کریم نیز این موارد لحاظ کند. در داستان گاو بنیداستان به خواننده نقش مهمی را ایفا می

 شده است که به تفصیل می آید.

 رسالت حضرت موسی )ع(دوران : زمان -1-2-3
 : آیدزمان وقوع قصه در سایه نکات ذیل بدست می

کند افتد توصیف میاتفاق می در آنها که داستانرا شرایط و اوضاعی ، الف( گاه راوی محیط داستان
راوی خداوند به عنوان ؛ در آیات شریفه که سخن خداوند عزوجل است(. 336ص، 1365، )یونسی

کند. این آن را در زمان حضور حضرت موسی )ع( در میان قوم خودش روایت می؛ اسرائیلداستان گاو بنی
، حسن بن علیمنسوب به نک. ) آیدبه دست می نیز ی )ع( و قوم خودشاز مکالمه حضرت موسنکته 

 .(267ص ، 1ج، 1412، طبری/ 273ص، 1409
عالوه بر این  بقره هاین است که در سوربرانگیز  نکته تأمل، در پس اشاره نسبی به زمان وقوع حادثهب( 

گیری در روز شنبه ماهی و (54/ 2: بقره)پرستی همچون گوساله اسرائیلدیگر از بنی ماجراهایی، ماجرا
، (ع) اسرائیِل دوران حضرت موسی بنیرساند که که خواننده را به این نتیجه می آمده است (65/ 2: بقره)

نیز این مسأله را تأیید اسرائیل ادبانه قوم بنیبه بیانات بیداستان اشاره  نوعند. ابودهجو عهدشکن و بهانه
َك »با عبارت ، اسرائیلآنجا که مکررا بنی ،کندمی ا یو ( 70و  69، 68/ 2: )بقره کننداز خداوند یاد می« َربَّ

 . (67/ 2: زنند )بقرهیم ی )ع(تهمت مسخره کردن به حضرت موس
 قدر، پیامبر الهیمندی از حضور اسرائیل به رغم بهرهزمان داستان این است که بنینکته قابل توجه در 

تهمت استهزاء کردن به  بلکه، ناشناسی کرده و نه تنها از او در هدایت به سعادت و صواب استفاده نکردند
ا :زدند یموس ِخُذَنا ُهُزو  َتَتَّ

َ
نشان از جهل و ، دااین عملکرد قوم در قبال پیامبر خ (.67/ 2: )بقره َقاُلوا أ

های این جهت هدایتی در سوره ای که پایان داستان درصدد عالج آن است.مسأله، عقلی ایشان داردبی
 اکرم )ص( حضور پیامبراز قدردانی لزوم دیگر قرآن نیز جریان دارد مانند آیه سوره حجرات که به مسلمین 
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َنَّ فِ : خاّصی برای جامعه متذکر شده استاز یامت به عنوانرا 
َ
هِ ُکْم َرُسوَل یَو اْعَلُموا أ / 49)حجرات:  الَلَّ

7). 
توان می، کندها اشاره میکتاب مقدس به جزئیات و زمان و مکان داستان، ج( از آنجا که برخالف قرآن

اسرائیل به داستان گاو بنی ولی کتاب مقدس، ها پی برداز کتاب مقدس بهره برد و به زمان و مکان داستان
 ای نکرده است. اشاره

اسرائیل در آن زمان در جایی مستقر بودند و نیز دهد که بنیسیاق داستان گاو بنی اسرائیل نشان می
در این داستان به یقین  ،بحث اجرای احکام و حدود الهی در آن مقطع زمانی مطرح بوده است. بنابراین

 رخ نداده است. ، اندسلطه فرعونیان بودهتحت آنان مصر و زمانی که 
ا و یارانش پس از عبور از دریو  یموس، (20و  19 فصل، خروجسفر ان کتاب مقدس )یبا توجه به ب

ز یات قرآن نیافت کردند. آیعت را دریدند و الواح و شرینا اقامت گزیدر منطقه س یمدت، انیشدن فرعونغرق
( 80: ز طور )طهی( و منطقه آن ن145-138: است )اعرافیعبور از در افت الواح پس ازیکنند که دریان میب

نا قرار گرفته ین کوه در منطقه سیا، (2و تین:  20)مؤمنون: گر قرآنیات دیشود که با توجه به آیم یمعرف
 است.

شما  یکه خدا برا یهنگام»: گفتیل میاسرائی)ع( به بن یز آمده است که حضرت موسین یتیدر روا
آورم که مشتمل بر اوامر و یتان میاز طرف پروردگارتان برا یکتاب، جاد و دشمنتان را هالک کندیاش یگشا
 .(248ص، 1409، حسن بن علیمنسوب به « )ها باشدها و مثلمواعظ و عبرت و ینواه

داد و ا عبور ینکه خداوند آنان را از دریل پس از ایاسرائیان آمده که بنیحیان و مسیهودیدر کتاب مقدس 
از دستور خدا از ورود به  یچین مقدس حرکت کردند و پس از سرپیبه سمت سرزم، ان را غرق کردیفرعون

در کتاب مقدس آمده است  و (31ص، 1388، ابان سرگردان شدند )اپستاینیچهل سال در ب، نیآن سرزم
ات یات و روایاز آز یمسلمانان ن .(52: 32، تثنیهسفر داخل سرزمین مقدس نخواهد شد ) (ع)که موسی 

 (. 265، ص 1413و مفید،  26/ 5مائده: نک: ) اندن مطلب را برداشت کردهیهم
اسرائیل باید پس از داستان گاو بنی، با توجه به نکات قبل و مستند به دالیل موجود در کتاب مقدس

 در بیابان رخ داده باشد. آنان عبور از دریا و در مقطع سرگردانی

 جمع قومدر : مکان -2-2-3
غیر مستقیم و  ها به صورتعموما داده، های انتقال اطالعات است. در این روشگفتگو یکی از روش

مختلف داستان از جمله  تواند در خصوص عناصرشود. این اطالعات میبا تحلیل لوازم کالم بیان می
با بنی  )ع( حضرت موسیاز گفتگوی . (148ص، 1383، فروردین/ 305ص، یرموقعیت مکانی باشد )م

از  ،شود و همچنینشروع می (2/67)بقره: ...ِلَقْوِمهِ  َو ِإْذ قاَل ُموسیاسرائیل در داستان که با عبارت 
، 3ج، 1420، )فخررازی «مجمع الطریق»علت این دستور الهی که برای کشف قاتِل مقتوِل رهاشده در 

است و به  (86ص، 1ج، 1418، )بیضاوی« باب المدینه»( یا 268ص، 1ج، 1412، طبری/ 543ص
دریافت که  توانمی، (543ص، 3ج، 1420، شود )فخررازیشکایت قوم به حضرت موسی )ع( منجر می
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ای از قوم خود به ابالغ فرمان الهی پیامبر خدا در جمع عدهآن مکانی بوده است که ، موقعیت مکانی واقعه
 پرداخته است.

 شانمکانی که قوم با پیامبر، رساندرا در مکانی عمومی میمکالمه پیامبر خدا و قوم ، طرح داستان
. نوع برخورد قوم شودمیبه آن اشاره  (2/67)بقره: ...ِلَقْوِمهِ  َو ِإْذ قاَل ُموسیمالقات داشته و با عبارت 

ادبانه بسیار مهم است و اینجاست که برخورد بی، در این مالقات عمومی در مکانی که عموم حضور دارند
جهل ، گردد. این اتفاق در این مکانمی شود و آثار مخربش بیشترایشان نمایان می ییامبر و استهزاقوم با پ

 نماید.می ترعقلی ایشان را واضحقوم و بی

 اسرائیلپیامبر و بنی: هاشخصیت -3-2-3
داستان پی برد.  هایشخصیتتوان به می، با تأمل در گفتگوها و همچنین صراحت بیان قرآن کریم

هر دو شخصیت ، (2/67)بقره: ...ِلَقْوِمهِ  َو ِإْذ قاَل ُموسیصراحت در بیان راوی داستان با عبارت 
اسرائیل از دستور پیامبرشان سازد. این تصریح اشاره به این نکته هم دارد که تمرد بنیداستان را روشن می

، اگر چنین تمردی رخ دهداند. زیرا ایشان بالواسطه فرمان را از رسول خدا دریافت کرده، قابل توجیه نیست
 شان از ضعف ایمان به پیامبر دارد.ن

 پیامبر -1-3-2-3
دارای شریعت و کتاب مستقل به نام تورات و دعوت جهانی ، العزم از پیامبران اولوا، حضرت موسی

، 1، ج1372)طبرسی،  رسدبا شش واسطه به آن حضرت می( است و عبود. او از نسل حضرت ابراهیم )
اسرائیل شد و مأمور نجات ایشان از یوغ ظلم فرعونیان گشت. . ایشان مبعوث به هدایت قوم بنی(210ص 

در این مسیر به ُنه  ـ (101/ 17: )اسراء َناٍت یاٍت بَ یَنا ُموَسی ِتْسَع آیَوَلَقْد آتَ  ـ وی طبق تصریح قرآن
 معجزه متمسک شد. 

 اسرائیلقوم بنی -2-3-2-3
ن گروه از مردم را یتوان امی، دهندمی ن داستان رفتارهای خاصی انجامیاسرائیل در ااز آنجا که مردم بنی

 ن افراد رقمیرا بیشتر حوادث داستان حول ایز، های اصلی داستان معرفی کردکی از شخصیتیبه عنوان 
شخصیت ، اسرائیل از ابتدا تا انتهای داستان در حال نوسان و تغییر استخورد. از آنجا که رفتار مردم بنیمی

 داستان است.  یایهای پوشان جزء شخصیتیا

 ذبح گاو: موضوع اصلی -3-3
آید. نکات قابل تأمل این میدر قالب گفتگو به نمایش در، موضوع اصلی داستان، داستان در صحنه

 : گذردمی ادامه از نظر خواننده مبحث در
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گیرد. چنین کند و خواننده در جریان مستقیم گفتگوها قرار میراوی سکوت می، در ادامه داستان .1
ها شخصیت، جریاِن مستقیِم گفتگوها در خواننده قرارگرفتندهد. با روشی به داستان حالت نمایشی می

 .(354ص، 1389، شوند )فضل اللهتر میملموس ویبرای 
/ 304ص، ریشود )مگفتگو به معنای صحبتی است که میان دو شخص یا بیشتر رد و بدل می .2

 و  318-317صص، 1365، یونسی/ 64ص، 1360، مخملباف: ر.ک/ 463ص، «ب»1376، میرصادقی
کند و عمل داستان را پیش ها را معرفی میگذارد و شخصیت(. گفتگو درونمایه را به نمایش می330-329

.. تقسیم .فرد با گروه و، را به گفتگوی فرد با فرد برخی گفتگو .(463ص، «ب»1376، برد )میرصادقیمی
این گفتگو از نوع گفتگوی فرد با گروه  .(314ص، ریم/ 323ص، 1999، اند )خلف الله و عبد الکریمکرده

 کند.می زیرا در آن پیامبر خدا با قوم بنی اسرائیل گفتگو، است
فرماید که خداوند به ایشان می پیامبر خدا به قوم خود)ع( به عنوان حضرت موسی در این گفتگو  .3

 بح یک گاو نمایند.امر نموده تا اقدام به ذ
کرده و پس از دفاع  )ع(ابتدا اقدام به تمسخر موسی ، اسرائیل در پاسخ به فرمان ابالغ شدهقوم بنی .4

، پردازند. با طرح هر سؤالمی های گاوویژگیهای مکرر در خصوص قوم او به طرح پرسش، موسی از خود
قوم به گفته ، کند. در نهایت این گفتگومی های بیشتری از گاو را برای قوم خود تشریحویژگی، )ع(موسی 

/ 267ص ، 1ج ، 1412، طبری: نک برای مطالعه بیشتر) کنندمی خود به حق دست یافته و اقدام به ذبح گاو
 .(273ص، 1ج، 1372، طبرسی

راوی مجدد در موضع سوم شخص غائب به علت صدور فرمان الهی ، پس از گزارش این گفتگو .5
 پردازد. می مبنی بر ذبح گاو

پر التهاب  نشان از فضای، هایی که برای این صحنه برشمرده شدهای این گفتگو و ویژگیعبارت .6
پوششی است که  داستان ماننداند که فضای حاکم بر صحنه دارد. در تعریف فضای داستان اینگونه گفته

عناصر داستان نیز در تشکیل ؛ کشندکنند و در هوای آن نفس میعناصر داستان تحت آن حضور پیدا می
آورند و هم در این می داستان را به وجود اند. به عبارت دیگر عناصر داستان هم فضایفضای داستان دخیل

 .( 167ص، 1379، مستور/ 49ص، 1394، حنیف/ 80ص، 1375، کنند )بهشتیفضا زندگی می
وجود یک رخداد شوم در پِس داستان و ، خواننده از فحوای جاری در گفتگو و فضای حاکم بر قصه .7

دهد می کند. خواننده احتمالمی بینیاحتمال وقوع یک معجزه را در ادامه داستان برای کشف حقیقتی پیش
اما ، سر تسلیم در مقابل پیامبر خود فرود آورند، حقیقت که قوم در برابر فرمان الهی و برای رسیدن به آن

، اللهفضل / 266و 262صص، 1ج، 1425، اند )قطبدهد که اهل خلف وعدهنشان می آنها سوابق ایمانی
اسرائیل ارائه شده است از بنی زیادی هموضوع اصلی قصه در سایه گفتگوی پیامبر و عد (.353ص، 1389

 خورد. می آینده حول این محور رقمو رویدادهای  و مسائل
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اسرائیل جغرافیایی که بنی موقعیت، زمان؛ ای از ابهام روایت شده استقصه در هاله، تا اینجای داستان
 - 303صص ، 1ج، 1416، مشخص شدن قاتل نامعلوم است )خالدی، برند و نوع گاومی در آن به سر

 .1تعلیق به سر ببرد خواننده در حالت شودمیهمه این عوامل موجب ، (305

  ادبی و تمسخر موسی )ع(بیشبهه : گره اول  -4-3
های داستان را دهد که هویت شخصیتمی ماجراهایی رخ، له اصلی داستانأرفت از مسدر حین برون

 دهد. می کند و جریان داستان را تغییرمی هویدا

 ذبح گاوبحث بر سر فرمان : ها و گفتگوشخصیت -1-4-3
 کند. می قرآن از روش گفتگو استفاده، در این قسمت .1
َه  ل فرمانیاسرائوقتی بنی .2 ْن َتْذَبُحوا َبَقَرة  یِإنَّ اللَّ

َ
ُمُرُکْم أ

ْ
و  تعجب کردند، دندیرا شن (2/67)بقره:أ

برای  گرییمحمل د، ن کنند که مردم را مسخره کردهیغمبر خدا را حمل بر ایپ، نکه کالم موسییجز ا
له آن أعنی داوری در مسی، ان درخواست خودیای مچ رابطهیه، چون هرچه فکر کردند، افتندیگاوکشی ن

 کنی؟ا ما را مسخره مییآ ای موسی! :لذا گفتند، افتندیان گاوکشی نیو م تیو کشف آن جنا کشته
و  داشتن ملکه استکبار بالعکس،و  از رسول خدا و اطاعت مینداشتن روح تسل، ن اعتراضشانیمنشا ا

 میرود نمییر بار تقلیما هرگز ز: ندیخواستند بگویم. آنها بود در برابر فرامین الهی خوی نخوت و سرکشی
َلْن : گفتنده حضرت موسی )ع( خدا به مان بیله اأهمچنان که در مس؛ میریپذنمی، مینیزی را نبیو تا چ

َه ، ُنْؤِمَن َلَك  ی َنَری اللَّ مگر وقتی که خدا را فاش و ، میآورمان نمییما بتو ا»؛ (2/55)بقره:َجْهَرة  َحتَّ
 .«مینیدا ببیهو

چه اموری که ، خواستند در همه امور استقالل داشته باشندیم اسرائیل آن بود کهبنین انحراف یا علت
محسوسات را در معقوالت لذا احکام جاری در ، و چه آن اموری که درخور آن نبود درخور استقاللشان بود

 آنها نشان دهد تا با چشم او را ببیننده که پروردگارشان را ب: خواستندیامبر خود میو از پ کردندهم جاری می
ُکْم َقْوٌم َتْجَهُلوَن ، َکما َلُهْم آِلَهةٌ ، ا ُموَسی اْجَعْل َلنا ِإلها  ی: گفتندا مییو  ای »؛ (7/138)اعراف:قاَل ِإنَّ

براستی : گفتموسی )ع( در جواب ، انی دارندیهمانطور که آنان خدا، ی درست کنیما خدا موسی برای
غمبرشان هم مثل خودشان اهل یپ: کردندال مییو خ «دیشه نادان بمانید همیخواهیکه مد یشما مردمی هست

 .(201ص، 1ج، 1417، کنی؟ )طباطباییمی ا ما را مسخرهیآ: لذا گفتند، بازی و مسخرگی است
ن اعتقاد هرچند یو ا لیمگر با دل، ردید سخنی را از کسی بپذیآدمی نبا: ل معتقد بودندیاسرائبنی .3

علت هر حکمی ه تواند بیال کردند آدمی میکه خ: ن بودیا، شان کردندیو لکن اشتباهی که ا ح استیصح
خواستند تا  )ع(موسی حضرت از ، جهتنیهمه ب، ستیو اطالع اجمالی کافی ن ل پی ببردیطور تفصه ب

                                                           
آفریند و خواننده را می، کیفیتی است که نویسنده برای وقایعی که در شرف تکوین است، تعلیق یا هول و وال. »1

، مستور/ 77ص، «ب»1376، )میرصادقی« کند و التهاب او را برمی انگیزدداستان می همطالع همشتاق به ادام
 .(22ص، 1394
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مرده  را کردن زندهت یکرد که نوع گاو خاصچون عقلشان حکم می، ان کندیل اوصاف گاو نامبرده را بیتفص
ن یکه چن البد گاو مخصوصی است، گاوی کشته شود الزم باشد که، کردن مقتولو اگر برای زنده ندارد
، 1417، )طباطبایی گاو نامبرده را مشخص کند، کاملانی یو با ب د با ذکر اوصاف آنیپس با، تی داردیخاص

 .(202ص، 1ج
، قرار دارد موسی)ع(در یک سو : های داستان هستیمکشی شخصیتدر این گفتگو شاهد صف.4

و در ( 353ص، 1389، هالل فضل)کند خود پایمردی میاز ها بر حمایت پیامبری که به رغم مخالفت
 اند. اند و زبان به اعتراض گشودهکه در پشت بزرگانشان صف کشیده قرار دادند عموم مردم ،جبهه مقابل

  هایجوییو بهانه های غیر منطقیدر برابر اعتراض الهی پیامبراسرائیل بنی یهارغم مخالفتعلی .5
که  شودمیمجددًا یادآور ، )قال( عبارتبا . (44ص، 1ج، 1386، بستانی)دهد می نرمش نشانآنان 

َه : شتابدمی یاری و کمک بندگانشبه  خداوند ُمُرُکْم یِإنَّ اللَّ
ْ
ْن َتْذَبُحوا َبَقَرة أ

َ
ُه ؛ (2/67)بقره:أ قاَل ِإنَّ

ها َبَقَرٌة َصْفراءی  .(2/69)بقره:ُقوُل ِإنَّ
ولی ، کند تا بلکه رعایت ادب نموده و تسلیم شوند. پیامبر دستور ذبح گاو را از سوی خدا معّرفی می6

َه َیأُمُرُکمکنند. گیری میآنها باز بهانه  .(2/67)بقره:ِانَّ اللَّ

 پیامبر برائت از جهل: گشاییگره -2-4-3
ُکوَن ِمَن اْلَجاِهلِ ق: فرمایدمی شایی خداوند متعالگدر اولین گره

َ
ْن أ

َ
ِه أ ُعوُذ ِباللَّ

َ
 َن یاَل أ

 .«که ]مبادا[ از جاهالن باشم گفت پناه می برم به خدا»موسی )ع( ؛ (2/67)بقره:
 کند.می . در این قسمت نیز قرآن از روش گفتگو استفاده1
ه پناه ب»: بلکه فرمود، ستمیمن جاهل ن: و نفرمود زی نگفتیپاسخ از خودش چ هنگام. موسی در 2

تخلف چ وقت یعصمت الهی که هه خواست تا ب او با این بیان«. نکه از جاهالن باشمیبرم از اخدا می
، 1ج، 1417، )طباطبایی ر استیپذار تخلفیکه بس مخلوقیهای حکمته نه ب، دیتمسك جو، ردیپذنمی
 (.201ص

ِانَّ  :را انکار کنیم نباید آن، ما مطابق نیامد و راز آن را نفهمیدیم با ذهن و سلیقه، اگر فرمان خداوند. 3
خذنا هزوا   َه َیأُمُرُکم... أتتَّ  .(2/67)بقره:اللَّ

به عنوان مسیر رهایی از اشکال ایجاد شده توسط قوم ، به خدا او و پناه بردنموسی )ع( ستعاذه ز اا -4
، 1388)قرائتی،  استعاذه و امثال آن است عصمت انبیا در سایه شده است. یاد)انتساب جهل به پیامبر( 

 .(134-133، ص1ج

 جوییشروع بهانه: گره دوم -5-3
َك  قاُلوا اْدُع َلنا :گاو بنی اسرائیل در این آیه استدومین گره در داستان  بَّ  یْن َلنا ما هِ یبَ یَر

 «که آن گاو چگونه گاوی باشد؟: از پروردگارت برای ما بپرس: گفتند»؛ (2/68)بقره:
که از سراپای سخنشان  و طوری سخن گفتند اء دادندیانات انبیاوامر الهی و ب به نسبت ابهاماسرائیل بنی

به : گفتند)ع( موسی ه چند نوبت ب ؛ مثالشودیت استشمام میمقام واالی ربوبه و استخفاف ب نیتوه
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َك : دانستندیرا پروردگار خود نم )ع( روردگار موسیگویا پ ،پروردگارت بگو بَّ ْن َلنا ما یبَ یاْدُع َلنا َر
ر نامبرده را یثأخالصه ت ؟«باشدکه آن گاو چگونه گاوی : از پروردگارت برای ما بپرس»؛ (2/68)بقره:یهِ 

و خدای تعالی هم ، نینه از گاو مع، ر همه از خدای سبحان استیثأنکه تیبا ا، نه از خدا، انداز گاو دانسته
یل میاسرائو بنی، دیك گاو بکشی: طور مطلق فرموده بوده بلکه ب، دینی را بکشیکه گاو مع: نفرموده بود

ن یا (.200ص، 1ج، 1417، )طباطبایی ك گاو بکشندی، استفاده نموده ن اطالق کالم خدایاز ا توانستند
گفتند تو ما را )ع(  یل به موسیاسرائیرغم آنکه بنیعل، دهدینشان م یل و موسیاسرائین بنیمکالمات ب

به همین حضرت و دستور خدا پرداختند. آن ها به استهزاء ن پرسشی؟ خودشان با طرح ایکنیاستهزاء م
 .دهدیگر مح مسخره نکردن هشدار به جاهل بودن مسخرهیدر توض یحضرت موس جهت،

کید بر فرمان پذیری: گشاییگره -1-5-3  تأ
ات گاو اصرار ینقدر در سؤال از خصوصیکه ا و اندرزشان فرمود رحم کرداسرائیل تبنی حاله ب خداوند

َفاْفَعُلوا ما : فرمود . لذاان قناعت کنندیبن مقدار از یهمه و ب و دائره گاو را بر خود تنگ نسازند نکنند
 .(304ص، 1ج، 1374، )مکارم «دیاوریاند با که از شما خواستهن ریهم»؛ (2/68)بقره:ُتْؤَمُروَن 

 جوییادامه بهانه: گره سوم -6-3
َك قاُلوا اْدُع َلنا : شودمی داستان در اینجا به گره سوم وارد بَّ -بنی؛ (2/69)بقره:هاونُ َلنا ما لَ  ْن َبِیَّ یُ َر

: فرمود . موسی )ع( در جوابان کندیرنگ آن گاو را برای ما ب، از پروردگارت بخواه: دوباره گفتنداسرائیل 
نجا یدر ا، دیننده از آن خوشش آیکه ب، و شفاف، ولی زرد پررنگ، گاوی باشد زردرنگفرماید: خداوند می

صادقی ) باشد و دارای چه رنگی چه گاویکه آن گاو  دیو کامال روشن گرد، گر وصف گاو تمام شدید
 (.14ص، 2ج، 1406، تهرانی

 های قربانیبیان دسته دوم ویژگی: گشاییگره -1-6-3
ُه : داردمی گشایی سوم را چنین بیانگره، قرآن در آیه شریفه زیر ها َبَقَرٌة َصْفراُء فاِقٌع یَ قاَل ِإنَّ ُقوُل ِإنَّ

اِظرِ َلْوُنها َتُسرُّ  های ای دیگر از ویژگیدر این فراز از داستان خداوند متعال به بیان پاره؛ (2/69)بقره:نیالنَّ
ها سبب جوییاسرائیل به انجام فرمان الهی. این بهانهگاو پرداخته است تا سببی شود برای اقدام بنی

، 1415، زییعروسی حو)اسرائیل گشت های بنیسختگیری بیشتر خداوند و محدود شدن دایره انتخاب
 .(88ص، 1ج

 جویی پایانیبهانه: گره چهارم -7-3
َك : جویی پایانی در آیه شریفه زیر مطرح گردیده استگره چهارم یعنی بهانه بَّ ْن َلنا ِیَّ بَ یُ قاُلوا اْدُع َلنا َر

ُه َلُمْهَتُدونیِإنَّ اْلَبَقَر َتشاَبَه َعلَ  یما هِ  ا ِإْن شاَء اللَّ ك بار هم یحتی  قوم بنی اسرائیل، (2/70)بقره:نا َو ِإنَّ
ن بییو با ا ه گاو برای ما مشتبه شده(ی)قض: مکرر گفتند، ن گذشتهیو از ا، )از پروردگارمان بخواه(: نگفتند

 ان خدا دادند.یجی و تشابه به بینسبت گ، ادبی خود
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ِإنَّ اْلَبَقَر َتشاَبَه : گفتندکه ، جمله ذیل است تر از همه آنهاو مهم هایادبعالوه بر همه آن بی
آن گاو ، «نایان البقرة تشابهت عل»: و نگفتند، «مان مشتبه شدهیجنس گاو برا»؛ (2/70)بقره:نایَعلَ 

 گویی، است برای ما مشتبه شده، ل او را زنده کنییاسرائکشته بنیه له زدن دم آن بید بوسیمخصوص که با
ك گاو مشخص یت مال ین خاصیو ا ت مرده زنده کردن ندارندیهمه گاوها که خاص: ندیاند بگوخواسته

 ان تو آن گاو را مشخص نکرد.یب تا کنونکه  است
 ها َبَقَرٌة ال فاِرٌض َو ال ِبْکٌر َعواٌن َبْیَن ذِلَك َفاْفَعُلوا ما ُتْؤَمُرون ُه َیُقوُل ِإنَّ د یبا؛ (2/68)بقره:قاَل ِإنَّ

بلکه متوسط الحال ، اورده باشدیکه تا کنون گوساله ن، و نه بکر، ر و نازایپ و نه، گاوی باشد که نه الغر باشد
ن متوسط از عمر یای که در سنوان مادهیا حیعبارتست از زن و ، انیباشد. کلمه )عوان( در زنان و چارپا

 ری.یگی و پانه باکرهین میعنی سنی، باشد
دائره گاو را بر  ورزند تاات گاو اصرار نیاز خصوصکه در سؤال  خداوند با این تعبیر به ایشان توجه داد

 .ان قناعت کنندین مقدار از بیهمه و ب، دشوتنگ ن ایشان

 های نهایی قربانی و اطاعت فرمانبیان ویژگی: گشاییگره -1-7-3
ُه  :شودمی گشایی نهایی بیانگره، در اینجای داستان ها َبَقَرٌة ال َذُلوٌل یقاَل ِإنَّ ْرَض َو ال یُتثِ ُقوُل ِإنَّ

َ
ُر اْْل

َمٌة ال ِش  یَتْسقِ  برای بار سوم پاسخ داد ، پیامبر؛ (2/67)بقره:ها قاُلوا اْْلَن ِجْئَت ِباْلَحقیَة فِ یاْلَحْرَث ُمَسلَّ
نه ، کشی رام نشده باشدگاوی باشد که هنوز برای شخم و آب»: و رنگش فرمود، ت آن گاویح ماهیو در توض

: آن وقت گفتند، زی نداشتند بپرسندیگر چیو د، ان گاو تمام شدیوقتی ب .«ارییآب و نه بتواند شخم کند
 .«حاال درست گفتی»

اسرائیل است در آیات پایانی مورد بحث داده در این داستان که همان زنده شدن مقتول بنیاعجاز رخ
د یاوریبه خاطر ب»: دیگو سوره بقره می 73و  72ن ماجرا در آیات ین بخش ایقرار گرفته است. قرآن در آخر

د آشکار ید و خداوند آنچه را کتمان می کردیسپس درباره او به نزاع پرداخت، دیك نفر را کشتیهنگامی را که 
کند و ن گونه مردگان را زنده مییخداوند ا، دیم قسمتی از آن را بر بدن مقتول بزنیسپس دستور داد .می سازد

َتْم ف؛ د(ید درك کنیشا، دهدات خود را به شما نشان مییآ
َ
اَرأ ها َو اللُه ُمْخِرٌج ما یَو ِاْذ َقَتْلُتْم َنْفسا  َفادَّ

ُبوه ِبَبْعِضها َکَذِلَك  ُکْم یُکْم آیرِ یُه اْلَمْوتی َو ی اللَّ یِ ْح یُ ُکْنُتْم َتْکُتُموَن َفُقْلنا إْضِر اِتِه َلَعلَّ
می« گرییمرده د»را به بدن « مرده»ای از بدن نجا قطعهینکه در ایب ای. عج(73و2/72)بقره:َتْعِقُلوَن 

 قت امر را بازگو کند!یزنند تا زنده شود و حق
موسی )ع( برای بار سوم پاسخ داد: و در توضیح ماهیت آن گاو، و رنگش فرمود: گاوی باشد که هنوز 

ام شد، و دیگر کشی رام نشده باشد، نه بتواند شخم کند، و نه آبیاری، وقتی بیان گاو تمبرای شخم و آب
خواهد سخن طرف چیزی نداشتند بپرسند، آن وقت گفتند: )حاال درست گفتی(، عینا مثل کسی که نمی

شود بگوید: بله درست است که این اعترافش از خود را بپذیرد، ولی چون ادله او قوی است، ناگزیر می
آخر تا کنون سخنت روشن نبود و روی ناچاری است و آن گاه از لجبازی خود عذرخواهی کند، به اینکه 

ایشان، نظیر اعتراف آن  «اآلَن ِجْئَت ِباْلَحق  » دلیل بر اینکه اعتراف به. بیانت تمام نبود، حاال تمام شد
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گاو را  (2/71)بقره:َفَذَبُحوها، َو ما کاُدوا یْفَعُلوَن فرماید: این است که در آخر می، شخص است
پیدا نکرده )ع( سخن موسی ه خالصه هنوز ایمان درونی ب .خواستند بکشندکشتند، اما خودشان هرگز نمی

، 1417قبول شدند )طباطبایی، ه ای نداشتند و مجبور بو اگر گاو را کشتند، برای این بود که دیگر بهانه بودند
 (.18-14، صص2ج، 1406صادقی تهرانی، / 202، ص1ج

 مقتول و معرفی قاتلشدن ذبح گاو و زنده: داستان نقطه اوج -8-3
ُبوهُ ِبَبْعِضها َکذِلَك : فرمایدمی رسد. آنجا کهمی داستان در این فراز به نقطه اوج خود َفُقْلنا اْضِر

ُه اْلَمْوتی ِی ْح یُ  ُکْم َتْعِقُلوَن یآُکْم یرِ یُ َو  اللَّ خداوند متعال در این فراز از بیان قصه . (2/73)بقره:اِتِه َلَعلَّ
رخ  به مقتول ُدم گاوذبح گاو و زدن ماجرای زنده شدن مقتول و معرفی قاتل را تصویر کرده است که به وسیله 

 .(80ص، 1ج، 1425، سید قطب) این رخداد علت ذبح گاو استداده است. 
 بریدگی و: کندی مییآشکارا خودنما، در این داستان گاو، اسرائیلبنی مشخصات اساسی و عمده

و آمادگی داشتن  و یقین به الله ایمان به غیب سرچشمه، زالل و جوشان گسیختگی دلهایشان با آن سرچشمه
جوئی و درنگ در بهانه، مردگیآورند. عالوه بر این بریدگی و دلبرای تصدیق آنچه پیغمبران به ارمغان می

درازی که از سنگدلی و زبان گریو مسخرگی و هرزه، تراشی و عذرآوریدلیل، پذیرش وظائف و تکالیف
 .)همان( مشخصات دیگر ایشان است از جمله، گیردسرچشمه می

 نتیجه گیری
به زیباترین نحو ارائه ، گیری از اسلوب هنریهدف هدایتگری قرآن با بهره، اسرائیلدر داستان گاو بنی

چهار گره یکی پس از دیگری ایجاد و گشوده ، پیرنگ آن، ه این داستانشده است. با یک دید هنری ب
رود که فرمان الهی تحقق یابد. با بررسی این ای پیش میبه گونه، زیر چتر این پیرنگداستان شود. می

 : نتایج زیر حاصل شد، داستان از منظر عنصر پیرنگ
به جزء نکات هنری بیان داستان را جزء ، کالم الهی، دهدنشان می، نگاه هنری به آیات قرآن .1

 نماید.مقصود را به خواننده منتقل می، ادبی و هنری، هنرمندانه رعایت کرده و با بیان شیوا
خواننده را در صحنه واقعه حاضر کرده و او را ، های موجود در خودروشن شد که این داستان با گره .2

گشوده شده و سیر الهی دیگری با ارشادات پیامبر  ها یکی پس ازبرد. این گرهپای داستان پیش میپابه
ها در این گشاییها و گرهدهد. خواننده با مطالعه گرهداستان را به سمت بیان علت فرمان الهی سوق می

گشایی و گره ،فکنیگره، گفتگو، داستان که به سبکی هنری و با استفاده از عناصری همچون روایتگری
 .عنصر پیرنگ بیان شده استپردازی در سایه شخصیت

که در تفاسیر  این روش؛ هاست نحوه روایت داستان تلفیقی از روایت راوی و گفتگوی شخصیت .3
احساسات جاری ؛ دهد. روایت نمایشگونه قصهبه داستان حالت نمایشی می، به آن کمتر توجه شده است

پله پله و خواننده  همراهی کند.ها شود خواننده با شخصیتدر صحنه را ملموس کرده است و موجب می
 ماند.آید و دائما مترصد رخدادهای جدید میها و اتفاقاتش پیش میگام به گام با داستان و شخصیت
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که در این مقال مطرح  شودمیپردازی مشاهده های مختلفی از شخصیتدر این داستان طیف .4
؛ است نمایش درآمده که تأثیرگذارترعدی از شخصیت به بُ ، عناصر داستانپردازی در شخصیت گردید.

تر شده و جوانب شخصیتی ایشان همچون رفته پررنگمانند حضرت موسی )ع( رفتهها برخی از شخصیت
جوانب ، اسرائیل نیز در روند داستان و با رخدادهای جدیدقوم بنیگردد. حکمت و ... هویدا می، صبر

کامال ، در مقابل شخصیتی همچون مقتول نمایند.میجویی را نمایان پنهان شخصیتی خود همچون بهانه
 مجهول نگه داشته شده است.

به قوم بنی الهی سوی پیامبر از، اسرائیل است که در یک سیر معرفیگاو بنی، کاراکتر اصلی داستان .5
در  شوند.اسرائیل مأمور به ذبح آن میقوم بنی، شود. ابتدا در یک بیان بدون مقدمهاسرائیل شناسانده می

، سن گاو روشن شده و در گام دوم، گردد. در گام اولگام به گام معرفی می، های مختلف قومهانهبادامه 
اسرائیل شود که منجر به اطاعت بنیعیب بودن آن شرط میسالمت و بی ،رنگش. نهایتا در گام سوم و نهایی

 تر گردد.قوم او نمایانشخصیت پیامبر و  شودسبب می، این سیر معرفی گردد.از امر نبی می
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داستان گاو بنی اسرائیل

:روش بیان

گهنری بر اساس عنصر پیرن

گره ها

شبهه : گره اول
بی ادبی و 

تمسخر موسی 
( ع)

:  گره گشایی
برائت از جهل 

پیامبر

شروع : گره دوم
بهانه جویی

:  گره گشایی
ن تأکید بر فرما

پذیری

ادامه : گره سوم
بهانه جویی

:  گره گشایی
بیان دسته دوم

ویژگی های 
قربانی

ه بهان: گره چهارم
جویی پایانی

:  گره گشایی
بیان ویژگی های
نهایی قربانی و
اطاعت فرمان

ذبح : نقطه اوج
گاو و زنده شدن
مقتول و معرفی

قاتل
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 و مآخذ منابع
یم قرآن -  ش.1383اسوه، ، قم: انصاریانترجمه حسین ، کر
محمدمهدی  :به کوشش؛ ر القرآنیتفس یروض الجنان و روح الجنان ف؛ ن بن علییحس، ابوالفتوح رازی .1

 .ق 1408، های اسالمیاد پژوهشیبن، مشهد: آستان قدس رضوی، ناصح
یخی؛ ایزیدور، اپستاین .2 ، مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفه: تهران، بهزاد سالکی ه:ترجم؛ یهودیت: بررسی تار

 .ش 1388
 .ق 1416، اد بعثتیبن تهران:؛ ر القرآنیتفس یالبرهان ف؛ مانیهاشم بن سل، بحرانی .3
 ش. 1348، انتشارات اشرفیتهران: ؛ یسینو قصه؛ رضا، یبرهان .4
 ش.  1371، یآستان قدس رضو یاسالم یهااد پژوهشیمشهد: بن؛ اسالم و هنر؛ محمود، یبستان .5
، رضوی قدس آستان یاسالم یهااد پژوهشیمشهد: بن؛ قرآن یهاداستان یهنر  یهاجلوه؛ ــــــــــــــــ .6

 ش. 1386
 ش. 1375، تهران: انتشارات برگ؛ عوامل داستان؛ الهه، یبهشت .7
بیروت:  ، محمد عبد الرحمن المرعشلی :به کوشش؛ لیأسرار التأو ل و یأنوار التنز ؛ عبد الله بن عمر، ضاوییب .8

 .ق 1418، اء التراث العربییدار اح
 ش. 1373، تهران: فرهنگ گستر؛ قرآن یداستان ها یو هنر  یل عناصر ادبیتحل؛ لیخل، ینیپرو .9

 ق. 1409، (ع) یمدرسة اإلمام المهد: قم؛ )ع( یالعسکر  یر المنسوب إلی اإلمام الحسن بن علیالتفس .10
 ق. 1423، ةبیروت: دارالعلوم للتحقیق و الطباع؛ تبیین القرآن؛ سید محمد، حسینی شیرازی .11
 ش. 1379، تهران: مدرسه؛ یسینو داستان یراز و رمزها؛ محمد، فیحن .12
 م. 1999، یلندن: االنتشارات العرب؛ القرآن یف یالفن القصص؛ میل عبدالکریمحمد احمد و خل، خلف الله .13
 ش. 1388، تهران: انتشارات نگاه؛ یسینو فن رمان؛ نیدا، ریدات فا .14
 ش. 1389، س دانشیتهران: پرد؛ شرفتهیپ یسینو آموزش داستان؛ ابوالفضل، درخشنده .15
قم: بوستان ، مرکز فرهنگ و معارف قرآن :به کوشش، المعارف قرآن کریمة دائر؛ اسرائیلبنی؛ ابوالفضل، روحی .16

 .ش 1383، کتاب
 ق. 1425، دار الشروق: روتیب؛ القرآن فی ظالل؛ قطبسید  .17
 .ق 1406، قم: فرهنگ اسالمی؛ ةر القرآن بالقرآن و السنیالفرقان فی تفس؛ محمد، صادقی تهرانی .18
ن یمدرس جامعهوابسته به قم: دفتر انتشارات اسالمی ؛ ر القرآنیزان فی تفسیالم؛ نیدمحمد حسیس، ییطباطبا .19

 .ق 1417، ه قمیحوزه علم
 ش. 1377، قم: مرکز مدیریت حوزه علمیه قم؛ تفسیر جوامع الجامع؛ فضل بن حسن، طبرسی .20
تهران: ناصر ، ییزدی طباطبای فضل الله :به کوشش ؛ ر القرآنیتفس یان فیمجمع الب؛ _______________ .21

 .ش 1372، خسرو
 .ق 1412، ةبیروت: دار المعرف؛ ر القرآنیان فی تفسیجامع الب؛ ریابو جعفر محمد بن جر ،طبری .22
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