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  اسرائیل در قرآن پرستی بنی در مقابله با گوساله تحلیل عملکرد حضرت هارون

  
  / دانشجوي دکتري مدرسی معارف دانشگاه معارف، گرایش قرآن و متون اسالمیحمید نادري قهفرخی  

  hamid.nadery1@chmail.ir  
    Azizikia@qabas.netاستادیار مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینیا / یک يزیعز یغالمعل

  6/9/1394: یرشپذـ  8/4/1394: دریافت

  چكيده

که ایـن واقعـه    است. ازآنجا اسرائیل در زمان غیبت موسی پرست شدن بنی شده در قرآن کریم، گوساله یکی از وقایع نقل

هاي مطرح در این زمینه این است که آیا آن حضـرت در برابـر    به وقوع پیوست، یکی از پرسش در زمان رهبري هارون

در ایـن واقعـه در    را به بهترین شکل انجام داد؟ اگرچه از نظر برخـی مفسـران هـارون    این انحراف، وظیفۀ رهبري خود

شـدة عصـمت انبیـا) تحلیـل عملکـرد آن       فـرض پذیرفتـه   انجام وظیفۀ رهبري خود مرتکب کوتاهی شد، (عالوه بر پیش

کاري بـه بهتـرین شـکل و     گونه کم کند که ایشان در برخورد با این انحراف، بدون هیچ حضرت و بررسی شواهد ثابت می

و حفـظ   اسرائیل، بـه سـبب پیـروي از دسـتورهاي موسـی      در بهترین زمان وظیفۀ خود را انجام داد، اما بر اثر فشار بنی

  اسرائیل از اقدام عملی مثل قیام علیه آنان خودداري کرد.   وحدت بنی

  ، قرآن.اسرائیل، عصمت انبیا پرستی، بنی ، گوساله، موسیهارون  ها: کلیدواژه
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  مقدمه

  بـه   ،زمـان بـا بعثـت موسـی     ) که هـم 84:انعام ،نمونه يالهی است (برا يیکی از انبیا حضرت هارون

 یـۀ بـر آ  ). آن حضـرت بنـا  32- 29:د (طـه یشان منصوب گردیر و شریک در رسالت در کنار ایوز عنوان

»نَاوبهو نْ لَهنَا متمحر ا هارون أَخَاهـ    مصـداق عینـی رحمـت    )53:(مـریم  »نَبِی خداونـد بـه    ۀخاصـه و هب

  ».اهللا هبۀ«است و هم » اهللا رحمۀ«عبارت دیگر هم   است. به یموس

خداوند تصمیم گرفـت بـه مـدت     بر دستور بنا ل از اسارت فرعون، موسییاسرائ یاز نجات بن پس

و  ،جانشـین خـود انتخـاب    عنوان  بهرا  هارون اسرائیل،  قبل از ترك بنیرو  ازاینسی شب به طور برود. 

بـه آن حضـرت    اسـرائیل  بنـی ). به این ترتیـب رهبـري   142:ی را به وي یادآوري کرد (اعرافهایدستور

ه داشـت  ارا در طـور نگـ   یاز گذشـت سـی شـب، خداونـد ده شـب دیگـر موسـ        پـس سپرده شـد.  

ـ شـد.   رو روبهر یخل با تأیاسرائ یان بنیبازگشت آن حضرت به م یعیطور طب  بهرو  ازاین). 142:(اعراف ر ب

ل پخـش شـود   یاسـرائ  یان بنیشان در میگو بودن و فرار ا دروغ ۀفراهم شد تا شایع يا اثر این تأخیر، زمینه

سـاخت کـه     به شکل گوسـاله  يا ن فرصت، مجسمهیدر ا» سامري). «369- 368ص، 1ج، 1365، ینی(کل

دنبـال ایـن     ). بـه 88- 87:ل عرضه کرد (طهاسرائی معبود بنی عنوان به کرد و آن را  یصداي گوساله تولید م

  ).  148:شدند (اعراف پرست اسرائیل، گوساله جریان جمع کثیري از بنی

 موقـع و  نشان داد؟ آیـا بـه   واکنشی، در برابر این انحراف چه اساسی این است هارون پرسشحال 

شـده بـود، چـرا     و حسـاب  موقع ایشان به واکنشدقیق مردم را از باطن این کار آگاه کرد؟ و اگر  به طور

از بازگشـت از طـور و شـنیدن سـخنان      پـس  تـر: موسـی   جدي پرسشیاسرائیل منحرف شدند؟ و  بنی

کشـید   سـر او را گرفـت و بـه طـرف خـود مـی        رفـت،  )، بـه سـراغ هـارون   87- 86ل (طـه: اسرائی بنی

نها گمـراه شـدند،   اي هارون! چرا هنگامی که دیدي آ«) و با لحنی تند خطاب به وي فرمود: 150:(اعراف

در دفـاع از خـود دو دلیـل     ). هارون93- 92:(طه» از من پیروي نکردي؟ آیا فرمان مرا سرپیچی کردي؟

. 2)؛ 150:(اعـراف » این گروه، مرا در فشار گذاردند و ناتوان کردند و نزدیک بود مرا بکشند. «1ذکر کرد: 

اسـرائیل تفرقـه    ترسیدم بگویی، تـو میـان بنـی    من«اگر من در برابر آنها مقاومت نکردم، براي این بود که 

، بـراي خـود و بـرادرش طلـب     ). در این هنگـام موسـی  94:(طه» انداختی و سفارش مرا به کار نبستی

). آیا این برخورد تند و طلب مغفرت حاکی از کوتـاه آمـدن ایشـان در مقابـل     151:مغفرت کرد (اعراف

  پرستان نیست؟ گوساله

ثابـت   را بـراي هـارون   یو کوتـاه  یاي از سسـت  برخی از محققان، درجـه   ها، پرسشن یا پاسخدر 

 ين باورند که آن حضـرت عملکـرد  یگر بر اید یاما برخ ؛)453- 452ص، 3ج، 1386اند (معرفت،  کرده
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ـ ). ارز251ص، 8، ج1380، طباطبـایی ك: ر. ،نمونه برايمناسب داشته است ( دو طـرف نشـان    ادلـۀ  یابی

ـ ا يشـتر بـرا  ین بیتر و با شواهد و قرا قیدق يها توان پاسخ ین موضوع، میاق یدق یدهد که با بررس یم ن ی

  در ادامه خواهد آمد.  ها یافت که  پرسش

د تا اگر مطلبی به شوجوانب این مسئله به صورت تحلیلی بررسی  همۀرو شایسته است   از همین

وظایف آن حضرت  نخست شود، واقعی و محققانه باشد. براي تحقق این امر، مینسبت داده  هارون

بسـزا در بررسـی    ی؛ زیرا روشن شدن این وظایف نقشکنیم اسرائیل تبیین می در زمان سرپرستی بنیرا 

فضـاي   دربارةایشان دارد. سپس براي روشن شدن مشکالت آن حضرت، توضیح مختصري  عملکرد

پرسـتی   مقابلـه بـا گوسـاله    در را ایشان واکنشسوم ابعاد  بخش. در کنیم اسرائیل ارائه می حاکم بر بنی

  دهیم. پاسخ میآن حضرت  عملکرداي دربارة  به شبهه کرده، در پایاناسرائیل بررسی  بنی

  لياسرائ يبن يرهبر در نقش هارون  ف حضرتيوظا .۱

شـان اسـت؛ زیـرا بـا     یف این وظـا ییدارد، تب هارون عملکرد یابیدر ارز یکه نقش مهم ياز موارد یکی

ن یـ روشـن شـدن ا   ي. بـرا داشـت درسـت   یایشان قضاوت عملکردتوان درباره  می فیتوجه به این وظا

  توان به دو نکته توجه کرد: یف میوظا

بـود.   یعمـوم  یفیوظـا  يخدا دارا امبریپ عنوان  به زین مشخص دارند و هارون یفیوظا ایانب ۀهم .1

 بـا  بندگان بر حجت اتمام خدا، ةشد فراموش هاى نعمت يادآوریطلب اداى عهد فطرت الهى از بندگان، 

ـ ا نیتر از مهم  هاى الهى نشانه اندنینیروهاى پنهان عقول آنان و نما ختنیانگ ،ادله ارائۀ اسـت   فیوظـا  نی

  .  )38ص، 1، خ1379 ،یرض دی(س

وي   عنوان جانشین خود، بـه   به هارون یل ضمن معرفیاسرائ یاز ترك بن پیش ی. حضرت موس2

). 142ر.ك: اعـراف: ( اسرائیل بکوشـد و از روش مفسـدان پیـروي نکنـد     سفارش کرد که در اصالح بنی

آن حضـرت   ةعهـد  ت اصالح و عدم پیروي از روش مفسـدان، بـر  یتوان گفت دو مسئول یاساس م نیبرا

ـ آ یبرمـ  هان دسـتور یـ که از اطالق ا  طور قرار داده شده بود. همان ح یاز مفسـران هـم تصـر    ید و برخـ ی

، ییا آرام اسـت (طباطبـا  ید یل برخورد شدیاز قب ییهرگونه دستورالعمل اجرا فاقد هان دستوریا ،اند کرده

ل را یاسـرائ  یبا برخورد تند بن مشخص نکرد که هارون یگر موسی). به عبارت د251ص، 8 ج ،1380

  آرام. يا با برخوردینکند  يرویاصالح کند و از روش مفسدان پ

ف دیگري هم وجود داشته اسـت. در  یت، وظایمسئولن دو یآید که عالوه بر ا از برخی روایات برمی

چرا موسی سر و ریش برادر خود را گرفت و سـر او را بـه طـرف    «شد:  پرسیده صادق  از امام یتیروا
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موسـی  «امام فرمود: » اسرائیل هیچ گناهی نداشت؟ بنی یپرست که هارون در گوساله حالیدر کشید، یخود م

آنهـا را تـرك نکـرد و بـه     اسـرائیل،   پرست شدن بنی یرا در هنگام گوسالهز ،این کار را با هارون انجام داد

، 1ج، 1988(صـدوق،  » شـد  کرد عذاب بر آنـان نـازل مـی    ی[زیرا] اگر آنان را ترك م موسی ملحق نشد؛

  شاهدي از قرآن کریم بر این مطلب اقامه کرد: ث، امامین حدیا ۀ). در ادام87ص

چـرا   اى هارون؛  »أَفَعصیت أَمرِى تَتَّبِعنِ أَلَّا ارونُ ما منَعک إِذْ رأَیتَهم ضَلُّواه یا«بینى که موسى گفت:  آیا نمى

هـارون   .)93:، از پى من نیامدى، آیا از دستور من سرپیچی کردي؟ (طـه که دیدى آنها گمراه شدند هنگامى

اسرائیل تفرقـه انـداختى و    میان بنى ویىبگشدند و ترسیدم  اسرائیل متفرق می بنى ،کردم گفت: اگر چنین می

  (همان).  سفارش مرا به کار نبستى

 و اسـتدالل هـارون   موسی پرسشعدم تناسب بین  ،خورد مبهمی که در این حدیث به چشم می ۀنکت

بایـد قبـل از    ). بر طبق ایـن حـدیث، موسـی   283ص، 13 ج ،1374 ،است (مکارم شیرازي و همکاران

حـال    را بـه  آنهـا اسرائیل دچار انحرافی شـدند،   سفارش کرده باشد که اگر بنی نرفتن به طور، به هارو

شان بپیوندد تا عذاب الهی بر آنان نازل شود. مفهوم این جمله این است کـه از نظـر   یخود رها کند و به ا

 پاسـخ  شـان در یامـا ا  ؛در بین آنها بماند از انحراف، ارزشی نداشتند که هارون پساسرائیل  ، بنیموسی

فرمود: اگر بـه شـما ملحـق نشـدم      »چرا به من ملحق نشدي تا عذاب بر آنها نازل شود؟«که  پرسشاین 

اسرائیل سرزنش کنـی و بـه مـن بگـویی چـرا       ایجاد تفرقه بین بنی سبب  براي این بود که ترسیدم مرا به

در  یگـر هـارون  د سـوي وجـود دارد؟ از   پاسـخ و  پرسـش کار نبستی. چه تناسبی بین این  سخن مرا به

ترسـیدم بگـویی بـه سـخنم      ن دستور فرمود: من این کار را انجام ندادم چون مییتوجیه عمل نکردن به ا

گـر  یعبـارت د   شـود؟ بـه   اعتنایی به آن محسوب نمی ک دستور، بییاعتنایی کردي. آیا عمل نکردن به  بی

ترسـیدم بگـویی    آمدم، می د: اگر میده می پاسخ د مگر نگفته بودم به دنبال من بیا؟ هارونیپرس موسی

دهد در چنین موقعیتی، ایـن سـخن را بـر زبـان      سخن مرا به کار نبستی. آیا هیچ عاقلی به خود اجازه می

  .)94ص ،22 ج ،1420،رازىخود جاري کند؟ (

مبهم آن را هم بپذیریم کـه   ۀن اگر بخواهیم این حدیث را به همین شکل بپذیریم، باید این نکتیبنابرا

 یبـا در نظـر گـرفتن دو دسـتور قبلـ     اما  ؛ر این صورت، ملتزم شدن به اصل حدیث مشکل خواهد بودد

رود و آن  این ابهام کامالً از بـین مـی   ،توضیحی کوتاه افزودن(اصالح و عدم پیروي از روش مفسدان) و 

شـد و  با مصـلحت که بـه   وى ملحق شود  هب یباشد که در صورتدستور داده  ممکن است موسىاینکه 

 دادتشـخیص  در میان مردم بود و موقعیت را بهتر درك کرد،  هارونچون  رو ازاین منجر به فساد نشود.

کسـى  را یـ ست؛ زین يدین مطلب هم امر بعیا. (همان) که اگر در میان مردم بماند، مصلحت بیشترى دارد
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توانـد   نمـی نیسـت،   آنهـا کـه در میـان    دهـد کـه کسـى    تشخیص میرا که در میان مردم باشد، چیزهایى 

بنـابراین   .)29ص ،2 ج ،1380 ،باشد (عیاشی ؛ هرچند پیامبر بزرگی چون حضرت موسیدهد تشخیص

د که چرا به دنبال من نیامدي؟ پاسخ داد: به من دستور داده بودي بـه دنبـال   پرسی وقتی حضرت موسی

اصـالحی رخ   تنها نهآمدم  اگر می .دیگر هم فرموده بودي در میان قوم به اصالح بپردازم سويتو بیایم، از 

اعتنـایی   آمد و نسـبت بـه دسـتور تـو بـی      میپدید اسرائیل  ن بنییب ۀگري مثل تفرقیبلکه فساد د ،داد نمی

ـ ب يگـر یتوان با عبـارت د  ین نکته را می). هم94ص ،22 ج، 1420رازى، کردم ( می نکـه  یان کـرد و آن ا ی

 فیـ تکل ث،یحـد  نیبر اساس ا ییاز سو :شده بود فیدچار تزاحم در وظا يا گونه  به حضرت هارون

 یاز تفرقـه و پراکنـدگ   گـر، ید ییو از سـو  دیـ د یم یخود را در جدا شدن از آنان و ملحق شدن به موس

ـ ن و پاسـخ حضـرت هـارون    یحضرت موسـ  پرسش انیتناسب م رو نیبود. ازا مناكیب لیاسرائ یبن  زی

 مـن  پـى  از شـدند،  گمراه آنها دیدى که را هنگامىچ«: دیپرس یحضرت موس یوقت رایز شود؛ یروشن م

 اسـرائیل  بنـى  کـردم  مـی  چنـین  اگر«: گفت هارون) 93:طه( »کردي؟ سرپیچی من دستور از آیا نیامدى،

ـ ، گو»ار نبسـتى کـ  بـه  مـرا  سفارش و انداختى تفرقه اسرائیل بنى میان بگویى ترسیدم و شدند می متفرق  ای

  است. دهید یمحصور م ،فیدو تکل انیخود را م حضرت هارون

اسـرائیل دچـار    از دیدگاه برخی از مفسران دستور دیگري هم وجود داشته است و آن اینکه اگر بنـی 

ـ ). ا317ص ،3 ، ج1415، ض کاشـانی یشدت برخورد کن (ف انحراف شدند با آنها بجنگ و به دگاه یـ ن دی

  توان آن را ثابت کرد. یمفقدان مدرك معتبر ن سبب کند، به یارائه م یتوجه درخور ۀاگرچه نکت

بـت  یدر زمـان غ  هـارون  ۀفـ ین وظیتـر  يشود که محور یشده، روشن م حات ارائهیبا توجه به توض

  از روش مفسدان بود.   يرویاصالح و عدم پ یحضرت موس

    يرهبر ةفيدر انجام وظ هارون  مشکالت حضرت .۲

گیرد، تنگناها و مشکالتی است کـه   یکی از مواردي که در تحلیل عملکرد افراد مورد توجه قرار می

رو بوده است؛ زیرا گاهی افرادي داراي شخصیتی برجسته و قـدرت مـدیریتی بـاال     فرد با آنها روبه

هستند، اما در مقام عمل، چون مشکالت فراتر از ظرفیت و توان آنان است، بـه موفقیـت چنـدانی    

نمـا   مشکالت موجب ارئۀ تحلیلی واقعگونه  کنند. به همین جهت در نظر گرفتن این دست پیدا نمی

رو بایسته است پیش از تحلیل و ارزیـابی   شود. ازاین و قضاوتی عادالنه دربارة عملکرد این افراد می

، مشکالت ایشان در زمان تصدي رهبـري روشـن شـود. مـوارد ذیـل را      عملکرد حضرت هارون

  ترین مشکالت آن حضرت برشمرد:  توان از مهم می

۵۴      ۱۳۹۴، بهار و تابستان ۱۵، سال هشتم، شماره اول، پياپي  

نکنـد  از روش مفسـدان، پیـروى   سفارش کـرد کـه    ل به هارونیاسرائ یاز ترك بن پیش ی. موس1

وجـود داشـتند    يمفسد افراداسرائیل  بنى نیبدر  د که در آن زمانیتوان فهم ین فقره می). از ا142:(اعراف

خلـل   آنهـا هاى خود در کـار   و با نقشه سازند ارا خنث امبریپزحمات این دو  تاکمین بودند  که همواره در

 يا نـه یمعقول اسـت کـه زم   یک کار زمانیاز انجام  یرا نهی)؛ ز236ص ،8 ج ،1380ییجاد کنند (طباطبایا

نداشـت   یلـ یل حضور نداشـتند، دل یاسرائ یان بنیدر م ين افرادیوقوع آن وجود داشته باشد. اگر چن يبرا

ـ ز اا رمعصوم بودن هارونیا غیکند. معصوم  ين سخن را بر زبان جاریا یکه موس  ین جهـت، نقشـ  ی

  ؛نداردمسئله ن یدر ا

بـود کـه از طـرح     يقـو  يل بـه قـدر  ین تمایپرستی داشتند و ا به بت يل گرایش شدیدیاسرائ ی. بن2

  )؛138:نداشتند (اعراف ییهم ابا یدر مقابل موس یپرست شنهاد بتیپ

 پیوستهما هم «تند: گف هاي هارون اسرائیل پس از ظاهر شدن گوسالۀ سامري در مقابل خیرخواهی . بنی3

وابسـتگى و  دهد که  ). این جمله نشان می92(طه:» گردد یم تا موسى به سوى ما بازمان مى )گوساله(ن ایگرد 

برادر  آن حضرت در این ماجرارسالت او بود. به امر  ایشانبیشتر از تعلق خاطر  به موسى آنانتعلق خاطر 

یل بـه سـخن   ئاسرا ولى بنى ،رسالت او بود بر آنها گماشت که امتدادخود عنوان وصى و جانشین   خود را به

در ایـن جریـان، اگرچـه خـود      .)210، ص7، ج1419(مدرسـی،   بازگشـت  خود ایشـان ندادند تا  او گوش

  ؛کرد راه وي را براي آنها تبیین می به صورت فیزیکی حضور نداشت، ولی قطعاً هارون موسى

، ابهـت قایـل نبودنـد؛ چراکـه آن حضـرت داراي      یهمانند موس براي هارون یلئاسرا بنى. 4

 یلئاسـرا  بنـى شخصیتی قوي بود که در مقابل فرعون، با آن همه طغیانگري وي ایستاد؛ فرعونی که 

، اهللا فضـل در زیر سایۀ آن حضـرت تـابع وي بـود (    براي قدرت او حدي قایل نبودند، اما هارون

سو و رفتـار   ) از یک150(اعراف: قابل هاروندر م یلئاسرا بنى). رفتار خشن 250، ص10، ج1419

سـنگینی همچـون کشـتن همـدیگر       حکم  ، پس از بازگشت وي و پذیرشموسی  مالیم در مقابل

  کند. خوبی این مطلب را ثابت می )، به54(بقره:

به قوم خود اعالم کرده بود کـه میقـات وي بـا     وي به کوه رفت. بر طبق روایات، هرحال، موسی به

اما با گذشت سی شـب، خداونـد ده    )؛369- 368ص، 1ج، 1365، ینیسی شب خواهد بود (کل خداوند

شـان  یاز گذشـت سـی شـب منتظـر آمـدن ا      پساسرائیل  ). بنی142:شب دیگر آن را تمدید کرد (اعراف

 ۀولی خبري نشد. به دنبال این تأخیر سامري از فرصت استفاده کرد و در مـدت کوتـاهی مجسـم    ،بودند

  اسرائیل آورد. ساخت و آن را به میان بنیاي  گوساله



   ۵۵ اسرائيل در قرآن پرستي بني در مقابله با گوساله تحليل عملکرد حضرت هارون

  پرستان در مقابل گوساله حضرت هارون واكنش .۳

ـ ، نجات جامعه از سقوط یموقع در مواقع بحران به واکنشک جامعه، یترین وظایف رهبر  یکی از اصلی ا ی

ـ ، این است که هارون پرسشهاي بدتر است. با توجه به این مقدمه،  گرفتار شدن در موقعیت  عنـوان  ه ب

ـ نشان داد؟ براي پاسخ دادن به ا واکنشیاسرائیل، در مقابل این انحراف عقیدتی چه  رهبر بنی ، پرسـش ن ی

  کنیم: اقدامات آن حضرت را در چند محور بررسی می

  حضرت هارون واكنشاصل  .۳ـ۱

) برداشـت  88(طـه: » موسـى  وإِلَه إِلَهکُم هذَا وافَقَالُ خُوار لَه جسدا عجلًا لَهم فَأَخْرَج«در آیۀ » أَخْرَج«از کلمه 

شود که ساخت این گوساله توسط سامري به نحو پنهانی و دور از چشم مـردم بـوده اسـت (طباطبـایی،      می

اسرائیل پیدا شد و سامري و  اي در میان بنی رو (قاعدتاً) ناگهان مجسمۀ گوساله ) ازاین192ص ،14 ج، 1380

اي را دور آن جمع کردند. در همین حـین   وري مردم، به تالش و تکاپو پرداختند و عدهاتباعش براي جمع آ

اسرائیل مواجه شد. گزارش قرآن کـریم از   ، براي مقابله با این جریان قیام کرد که البته با مقاومت بنیهارون

 فَـاتَّبِعونی  الرَّحمنُ ربکُم وإِنَّ بِه فُتنْتُم إِنَّما قَومِ یا قَبلُ منْ هارون لَهم قَالَ ولَقَد«این واقعه به این نحو است: 

به آنها گفته بود: اى قوم من! شما به این وسیله مورد آزمایش  و پیش از آن، هارون) 91؛ (طه:»أَمرِي وأَطیعوا

؛ امـا  را اطاعت نماییـد  پس، از من پیروى کنید و فرمانم .پروردگار شما خداوند رحمان است ؛اید قرار گرفته

  ).92(طه:» سوى ما بازگردد مانیم، تا موسى به پرستى) مى پیوسته بر آن (گوساله«اسرائیل گفتند:  بنی

شـده اسـت    آغـاز » قـد «و » قسم ۀالم موطئ«اول با حروف تأکید  ۀشود، آی طور که مالحظه می همان

خاطب نسبت به حکمـی دچـار تردیـد    علم بیان هرگاه م ي). از نظر علما236ص ،6ج ، 1415 ،(درویش

دهـد کـه    ن توضیحات نشان مـی یا رو ازاین). 34ص، 1411آوردن موکِّد پسندیده است (تفتازانی،  ،باشد

در برابر این انحراف، تردید داشتند. شـاید معرفـی آن    هارون واکنشن آیات نسبت به اصل یمخاطبان ا

)، 22- 21 :32حـراف در تـورات (سـفر خـروج،     عنوان عامل اصلی ایـن ان   جاي سامري، به  حضرت به

ه بـا آوردن چنـد   یـ ن آیهمین جهت خداوند در ا  این تردید باشد. به هايساز اصلی یا یکی از زمینه ۀریش

  ن بردن این تردید است.  یتأکید درصدد از ب

  هارون  حضرت واكنشکيفيت  .۳ـ۲

  د:وفرمل عمل یذ نصیحت و رهبري قوم خود به شیوةدر  حضرت هارون

که در این زمینه پدید آمده بـود، از بـین    را اي شبهه ؛تبیین کرد آنها. ماهیت واقعیت موجود را براي 1

ـ اگر ا». بِه فُتنْتُم إِنَّما«را از این کار باطل نهی کرد:  آنهابرد و   دربـارة خداونـد   ۀن فقـره را در کنـار جملـ   ی

۵۶      ۱۳۹۴، بهار و تابستان ۱۵، سال هشتم، شماره اول، پياپي  

شـود   ی)، روشن م85(طه:» أَضَلَّهم السامرِيوتَنَّا قَومک منْ بعدك فَإِنَّا قَد فَ«م: یل قرار دهیاسرائ یامتحان بن

  ی درك کرده بود؛درست ل را بهیاسرائ یت بنیکه آن حضرت، وضع

در ایـن فقـره حضـرت    ». الـرَّحمنُ  ربکُـم  إِنَّو«. رحمانیت پروردگارشان را به آنها گوشـزد کـرد:   2

استفاده کرد تا به آنها خبـر دهـد کـه نجـات از آفـات      » الرَّحمنُ«از صفت براي معرفی خداوند  هارون

ـ    ةفرعون ثمر پـذیرد (آلوسـی،    آنهـا را مـی   ۀهمین رحمت الهی بوده است و اگر توبه کننـد خداونـد توب

  )؛559ص ،8 ج ،1415

  ؛»اتَّبِعونیفَ«یادآوري کرد:  ایشانکسی که باید از او پیروي کنند، به  عنوان به . جایگاه خود را 3

  ).92ص ،22 ج ،1415 رازى،» (أَمرِي وأَطیعوا«را به اطاعت از اوامر خود دعوت کرد:  آنها. 4

اول  ۀدر مرحلـ  شـود کـه هـارون    یروشـن مـ   کنـیم، دیگـر بررسـی    یاگر همین سخنان را از جهت

  اسرائیل را از بعد معرفتی آگاه کرد که این خود دو مصداق داشت: بنی

  ؛»إِنَّما«گوساله، آن هم با اداتی حصري مثل  ۀردن ماهیت و حقیقت مجسمروشن ک. 1

، معرفـه آوردن  »انّ«اسـمیه،   ۀجمل»: الرَّحمنُ ربکُم إِنَّو«اسرائیل با چند تأکید  دگار بنیرمعرفی پرو .2

  ).149ص، 1411کند (تفتازانی،  یه که بر حصر داللت میال مسند

در  وي ».او تنها پروردگار شما، خداي رحمان است و نه غیـر «شود:  نا میشکل مع بدین ن فقرهیا لذا

ن آن حضـرت هـم   یبنـابرا ». أَمرِي أَطیعواو فَاتَّبِعونی«دوم راه عبور از این امتحان را مشخص کرد:  ۀمرحل

کـه   گونـه  ، همـان رو ازایـن رفـت از آن را.   را مشخص کرد و هم راه بـرون  يبودن کار سامر  ت فتنهیماه

ت یهـدا  يوه را بـرا ین شـ یشـان بهتـر  ی)، ا92ص ،22 ج ،1415 رازى،اند ( ح کردهین تصرااز مفسر یبرخ

  .به کار گرفتل یاسرائ یبن

نقل شده است و شاید علت ایـن   اي از هارون ممکن است گفته شود در این آیات فقط جمله

واکنشـی شـدیدتر نشـان    انحراف همین بود که آن حضرت تنها به گفتن بسنده کـرد. اگـر ایشـان    

شدند. در پاسخ این احتمال باید گفت که واکـنش تنـد و شـدید در     اسرائیل گرفتار نمی داد، بنی می

رسـد وضـعیت    کند. به نظر مـی  تر می جا کارساز نیست و حتی در برخی مواقع اوضاع را وخیم همه

د مادرم! این گروه، مرا در فرزن«فرمود:  گونه بود؛ زیرا ایشان در پاسخ اعتراض موسی ایشان همین

دهد کـه   ). این جمله نشان می150(اعراف:»  فشار گذاردند و ناتوان کردند و نزدیک بود مرا بکشند

رفـت و   قدري پیش رفته بود که اگر کمی بیشتر پـیش مـی    اسرائیل به آن حضرت در برخورد با بنی

راحتـی   رسید. بنابراین به ه قتل میداد، بدون دست یافتن به ثمرة درخور توجهی ب مقاومت نشان می

  توان ادعا کرد که در موقعیت ایشان واکنش شدید اصالً اثرگذار نبود. می



   ۵۷ اسرائيل در قرآن پرستي بني در مقابله با گوساله تحليل عملکرد حضرت هارون

  هارون  حضرت واكنشزمان  .۳ـ۳

ـ دار یکه در تأثیر یک پیام بر مخاطبان نقش مهم یاز عوامل یکی بسـا پیـامی    ۀ آن اسـت. چـه  د، زمان ارائ

 بـه  یمطلـوب  ۀآن در زمـان مناسـب، نتوانـد نتیجـ     ۀعدم ارائ سببولی به  ،ارزشمند باشد یداراي محتوای

ثر در ؤیکـی از مـوارد مـ    رو ازایـن مورد نظر را به بـار آورد.   ۀدست آورد؛ حتی ممکن است عکس نتیج

) اسـت؛  91:(طـه » و... بِـه  فُتنْتُم إِنَّما قَومِ یا«، مشخص شدن زمان گفتن جمالت ل عملکرد هارونیتحل

  ل یا بعد از آن؟  یاسرائ یبن یپرست الهقبل از گوس

 یـا  قَبـلُ  مـنْ  هارون لَهم قَالَ لَقَدو« ۀآی پرسشدادن به این  پاسخرسد تنها سند معتبر براي  ینظر م  به

است و زمان وقوع آن را بیـان  » قَالَ«جار و مجرور و متعلق به » قَبلُ منْ« یبیرا از نظر ترکیاست؛ ز..» قَومِ

 ،7 ج ،1372 ،(طبرسـی   تفسـیر کـرده  » قبل از بازگشـت موسـی  «را به » قَبلُ منْ«مفسران  یبرخ کند. می

اما واضح اسـت کـه ایـن     ؛)169ص ،16 جتا،  یعاشور، ب اند (ابن ) و دلیل آن را داللت مقام دانسته43ص

گیـرد و   می ت را دربرزیرا این تعبیر، تمام زمان غیبت آن حضر ؛مبهم است» قَبلُ منْ«تفسیر همانند خود 

از مفسران احتمـاالتی را مطـرح، امـا     يگرید ةکند در چه زمانی از غیبت بیان شده است. عد روشن نمی

از دعـوت   پـیش . زمان ظاهر شدن گوسـاله و  1اند؛ احتماالتی از قبیل:  دلیلی اقامه نکرده آنهابراي اثبات 

از  پـس از پرستیده شـدن گوسـاله و    پیش. 2 ؛)33ص ،3 ج  ،1408 سامري به پرستش گوساله (گنابادي،

دنـد و  برگزی معبـود  عنـوان   بـه ، وقتی که گوساله را از بازگشت موسی پیش. 3 ؛دعوت سامري (همان)

  ).  500ص ،3 ج، 1424 حسینى شیرازى،پرستیدند (

ـ  إِلَهکُـم  هـذَا « ۀاز اظهـار جملـ   پـیش گو، و اي بر این باورند این گفت در این میان عده » موسـى  هوإِلَ

گوسـاله بیـان    ۀاز پرستیده شدن مجسـم  پیشاش و  هیروان اولیاسرائیل یا سامري و پ ) توسط بنی88:(طه

تـر اسـت و هـم داللـت بیشـتري بـر تـوبیخ         ن جمالت در این زمان هـم بلیـغ  یرا اظهار ایشده است؛ ز

). 559ص ،8 ج ،1415 ،سـی ) دارد (آلوعقلی و نقلی (سخنان هارون ۀاعراض از ادل سبب  ل بهیاسرائ یبن

از پرسـتیده شـدن    پـس گـو  و ند که این گفتمعتقداسرائیل  دیگر با توجه به سخن بنی اي هعد ،در مقابل

پرسـتى)   پیوسته بـر آن (گوسـاله  «گفتند:  هارون يها یرا آنان در مقابل راهنماییگوساله رخ داده است؛ ز

شود که آنـان در زمـان ابـراز     ن جمله برداشت مییا از .)92:(طه» مانیم، تا موسى به سوى ما باز گردد مى

). با طرح این نظـر، احتمـال   560- 559ص ،8 ج ،1415اند (آلوسی،  بوده یپرست این جمله مشغول گوساله

د که هر انسـان  یآ یش میپ پرسشن یرد و ایگ یقوت م يرهبر ۀفیدر انجام وظ حضرت هارون یکوتاه

از انحراف این جمـالت را   پیش چرا هارون .ر از رفع آن استفهمد که دفع یک انحراف بهت عاقلی می

۵۸      ۱۳۹۴، بهار و تابستان ۱۵، سال هشتم، شماره اول، پياپي  

 کـم  دسـت از پرستش گوساله این جمالت را بیان کرده بود، آنـان و یـا    پیششان یان نکرد؟ شاید اگر ایب

  شدند. ي از آنان گرفتار این دام نمیبسیار شمار

واقع شدن یـک   دربارةه توان از بحثی که در اصول فق گو میو براي روشن شدن زمان دقیق این گفت

نـد کـه   ا پرسشاین  پاسخدنبال  به از چند عام مطرح شده، بهره گرفت. اصولیون در این بحث پساستثنا 

ـ  اي وجود نداشته باشد، این استثنا به کدام هرگاه قرینه گـردد؟ تـاکنون چنـدین     میازیک از این عمومات ب

ـ به عام آخـر  ا یگشت استثنا ازآنها، ب ةنظر ارائه شده است که عصار اصـولیون در   1آنهاسـت.  ۀا بـه همـ  ی

ره همـان حکـم   یـ کنند که حکم صـفت، شـرط، غایـت، ظـرف زمـان و مکـان و غ       همین بحث بیان می

از چند اسم یـا جملـه واقـع     پسره ییعنی اگر صفت، شرط یا غ )؛121ص، 1416الدین،  استثناست (زین

مـوارد   ةد، دربارواستثنا گفته ش ةمی که دربار، هر حکباشدد و احتمال رجوع آن به تمامی آنها ممکن وش

در این بحـث   چراکه ؛بسیار کارگشاستمسئله ن یصادق است. استفاده از این بحث براي حل ا نیزور زبم

طور دقیق مشخص نیست کـه   حذف شده و به» قَبلُ«الیه  وجود دارد که مضاف» قَبلُ منْ«انند اوالً ظرفی م

ثالثـاً قبـل از    ؛شـود  الیه محذوف پیدا می شده در همین مضاف مطرح سخ پرسشپا اًیثان ؛اي است چه کلمه

را  یخاصـ  ی) جمالتی قرار دارد که هر کدام مقاطع زمـان 91:(طه...» قَبلُ منْ هارونُ لَهم قَالَ لَقَدو« ۀجمل

  اشاره داشته باشد. آنهاالیه محذوف به یک یا تمامی  کنند و احتمال دارد مضاف یمطرح م

الیـه محـذوف بـه     که احتمال دارد مضـاف  را جمالت یا کلماتی نخست همۀاساس الزم است  نیبرا

ـ  یادآورين امر، یاز پرداختن به ا پیشم. یاشاره داشته باشد، مشخص کن آنها و  دارد ک نکتـه ضـرورت  ی

 علَیـه  نَبـرَح  لَـنْ  قَـالُوا ....  بِـه  فُتنْـتُم  إِنَّمـا  قَـومِ  یـا  قَبـلُ  منْ هارون لَهم قَالَ لَقَدو« دو آیۀ نکه از متنیآن ا

گوساله بـه وقـوع    ۀاز ظاهر شدن مجسم پسگو و شود که این گفت ) برداشت می92- 91(طه:...» عاکفینَ

» خُـوار  لَه جسدا جالًع« ۀ، کلم»علَیه«و » بِه«آن است که مرجع دو ضمیر  يایپیوسته است؛ زیرا سیاق گو

اسـرائیل   گوساله به میان بنی ۀگو زمانی معنادار است که مجسمو ) است. به همین جهت این گفت88:(طه

  کنند: یفارا ا ین بحث نقشیتوانند در ا یل میذ یۀچند آ رو تنها ازاینآمده باشد. 

فَأَخْرَج مالً لَهجداً عسج لَه ارذَا فَقَالُوا خُوه کُمإِلَه وى إِلَهوسفَنَ مینَ سرَوـ  أَفَلَای  لَـا و قَـوالً  إِلَـیهِم  یرْجِـع ا أَلّ

کلمی ماًضَرّ لَه اًنَفْع لَاو  *وقَالَ لَقَد منْ هارون لَهلُ ما قَبمِ یا قَوإِنَّم نْتُمفُت َإِنَّ و بِه  کُـمبنُ  رمی  الـرَّحونفَـاتَّبِع 

واویعرِي أَطلَنْ قَالُوا* أَم رَحنَب هلَیینَ عفاکتَّى عح رْجِعنَا یى إِلَیوس91- 88:(طه م(.  

  رسد: یبه نظر م يات ضرورین آیا دربارةح سه نکته یتوض

ــار1 ــل  ة. درب ــالُو«فاع ــر» اق ــالُوا« ة(در فق ــذَا فَقَ ه ــم ــال مطــرح شــده اســت:  ....») و إِلَهکُ دو احتم



   ۵۹ اسرائيل در قرآن پرستي بني در مقابله با گوساله تحليل عملکرد حضرت هارون

نظـر    ). بـه 271ص ،13 ج، 1374و همکاران،  يرازی(مکارم ش 2يو و اتباع يسامر .ل؛ بیاسرائ یبن  .الف

پـیش و  کـه   یر جمعیضما همۀرا یتر باشد؛ ز کین دو احتمال، احتمال اول به واقع نزدیا میانرسد از  یم

). 92- 88یل اشاره دارنـد (طـه:  اسرائ یاند، همه به بن ذکر شده يات بعدیه و آین آیدر ا» قالُوا«از فعل  پس

  یل ارجاع داده شود؛اسرائ یهم به بن» قالُوا«ر در یکند که ضم یجاب میاق ایحدت سورو  ازاین

  دو نظر وجود دارد:» نَسی«ر ی. در تفس2

ل است. آنهـا  یاسرائ یا بنیو اتباعش  يسخن سامر ۀدنبال  این جمله است و فاعل نسیان موسى .الف

ن ی، بـه همـ  خداى شماسـت  ،ه این گوسالهموسى فراموش کرده است کند یخواستند بگو ین جمله میبا ا

  ؛صحبت کردن با آن به طور رفته است يبرا سبب

اسـت و   يان سامریاتباعش و فاعل نس و يسخن سامر ۀن جمله، کالم خداوند است و نه ادامیا .ب

را  پرسـتى  فراموشى سپرد و راه بت  دست  به موسىخداوند و را با   پیمانش  سامرىن است که یمنظور ا

  ؛)83ص، 3 ج، 1407، ي(زمخشر گرفت پیش در

 بـراي ندیدن حکم عقـل اسـت (  ....» یرَونَ أَفَلَا« ة. بسیاري از مفسران بر این باورند که منظور از فقر3

از ایـن   ،در ادامـه رو  ازاین 3.)193ص، 14 ج ،1380 ،؛ طباطبایی559ص ،8 ج ،1415 ،ك: آلوسیر.نمونه، 

  شود.   د مییا» ندیدن حکم عقل«آیه با عنوان 

 یکـ یتواند  یالیه محذوف م دهد که مضاف ین سه نکته نشان میات مورد اشاره با توجه به ایآ یبررس

  ن موارد باشد:یاز ا

شـما و   ين مجسـمه، خـدا  یند ایل بگویاسرائ ینکه بنیاز ا پیش؛ ....»و إِلَهکُم قَالُوا هذَامن قَبلِ اَن . «1

 ياز مطـرح شـدن ادعـا    پیشه و ماز ظاهر شدن مجس پس ن صورت هارونیاست. در ا یموس يخدا

 يسـامر » قـالُوا «که فاعل  ین استدالل در فرضی. همساخترو آگاه  شیپ ۀل را از فتنیاسرائ یت آن بنیالوه

  ست.ي ااش باشند، جار هیو اتباع اول

ا یـ سـت،  آنها ين مجسمه همان خـدا یفراموش کند که ا ینکه موسی؛ قبل از ا»نَسیمن قَبلِ اَن . «2

ـ فرامـوش کنـد. در ا   یعهدش را با خـدا و موسـ   ينکه سامریقبل از ا آن  ین فـرض، چـون فراموشـ   ی

 یحیسخن صـح  يسامر یاما فراموش ؛ل از آن بهره جستیتوان در تحل یاست، نم یحضرت سخن باطل

ـ    ينکه سامریاز ا پیش است. اگر هارون داده  ل هشـدار یاسـرائ  یعهدش را با خدا فراموش کنـد، بـه بن

رو  ازایـن نشده اسـت.   یل معرفیاسرائ یبن يخدا عنوان به ن کار را کرده، که هنوز مجسمه یا یباشد، زمان

  آنها را آگاه کرده بود؛ک، قبل از پرستش مجسمه ی ةدر شمار شده بیانآن حضرت بر طبق استدالل 

۶۰      ۱۳۹۴، بهار و تابستان ۱۵، سال هشتم، شماره اول، پياپي  

نشـان   واکـنش زمانی  ت هارونن صوریاز ندیدن حکم عقل. در ا پیش؛ ....»یرَونَ لَامن قَبلِ اَن . «3

صـالحیت الوهیـت را     دانستند که ایـن مجسـمه   ل دچار آفت نشده بود و مییاسرائ یداد که هنوز عقل بن

خواسـتند در ایـن    اسرائیل اگر می کند. بنی ید میگوساله هم تول يندارد؛ هرچند از جنس طالست و صدا

کردند. بنابراین دیدن حکم عقل همـان   می رهیزپماجرا به حکم عقل توجه کنند، باید از پرستش مجسمه 

از پرسـتش   پـیش  هارونرو  ازاینگوساله و ندیدن آن، پرستش مجسمه خواهد بود.  ۀنپرستیدن مجسم

 أَفَلَـا « ۀتوان به این نکته هم اشاره کرد که شروع آی ن ظهور میید اییرا آگاه کرده بود. براي تأ آنهامجسمه 

» نَسـی «و » قَالُوا«، »أَخْرَج«مثل  پیشینکار رفته در آیات  افعال بهکه  درحالیع است، با فعل مضار...»  یرَونَ

ماضی هستند. اگرچه هدف از این تغییـر و تفـاوت در تعبیـر، احضـار     » قَالُوا«و » قَالَ لَقَد«آیات بعد مثل 

امـا   )،905، ص1412هشـام،   شـود (ابـن   نحوي که گویا در حال تکلم، دیده می  به ،مطلب در ذهن است

. مـرور  انـد  کند که این جمالت قبل از ندیدن حکم عقل بیان شده بیان، این ظهور را تقویت می ةاین نحو

بـه   یانید) کمـک شـا  نشـو  این آیات با توجه و تأکید ویژه بر زمان افعال (که با [] مشـخص مـی   ۀترجم

ایـن گوسـاله) هـیچ پاسـخى بـه آنـان       که ( [در زمان حال] بینند آیا نمى«کند:  ین مطلب میروشن شدن ا

در [ بـه آنهـا گفتـه بـود     و پیش از آن، هارون  گونه سود و زیانى براى آنها نیست هیچ دهد، و مالک نمى

  ....»اید اى قوم من! شما به این وسیله مورد آزمایش قرار گرفته: «زمان گذشته]

 مـانیم  ى مـى پرست پیوسته بر گوساله(ل یاسرائ یشود که از سخن بن ین سه حالت روشن میبا توجه به ا

همـان میزانـی کـه      ان شده است؛ زیـرا بـه  ین سخن در زمان انحراف بید که ایتوان فهم ینم ییتنها ...) به

  از آن اظهار شده باشد. پیشاز انحراف بیان شده باشد، ممکن است کمی  پساحتمال دارد این جمله 

ـ    یرورتچ ضیه هارون ۀتبرئ يممکن است گفته شود برا آن  واکـنش م زمـان  یندارد کـه اصـرار کن

اثـر   برل بوده است و یاسرائ یبن یپرست از گوساله پیشحتماً  زمینهن یالزم در ا يان هشدارهایحضرت و ب

را (بـرخالف ظـاهرش    )91:(طه» قَالُوا لَنْ نَبرَح علَیه عاکفینَ حتَّى یرْجِع إِلَینَا موسى« ۀجمل ،ن اصراریهم

م؛ یاز پرستش گوساله بـدان  پیش) مربوط به بودندشده  پرست نشانگر آن است که در آن زمان گوساله که

ش، متناسـب بـا هـر    یخـو  ۀن است کـه رهبـر در برابـر انحرافـات جامعـ     یمهم ا ،گونه موارد نیرا در ایز

ـ  یاما ضرورت موقع داشته باشد؛ خورد مناسب و بهانحراف، بر حـراف، نسـبت   ان آغـاز ش از یندارد حتماً پ

 یپرسـت  گوساله یۀبه قض هارون يها مورد که بدون شک واکنش  نیدر ا ویژه به آن واکنش نشان دهد، به

  ل بوده است.یاسرائ یان بنین موضوع در میپس از طرح ا

  شود: ین اشکال با توجه به چند نکته کامالً روشن میا پاسخ



   ۶۱ اسرائيل در قرآن پرستي بني در مقابله با گوساله تحليل عملکرد حضرت هارون

از آن بـدون حکمـت    يا حـرف و کلمـه   چیم نازل شده، هیحک يم از جانب خدای. چون قرآن کر1

ن یـ داشـت خداونـد در ا   یشود که چه لزوم یمطرح م پرسشن ین نکته اینخواهد بود. حال با توجه به ا

ایـن  دهد) را نقـل کنـد؟    یاست و ظرف وقوع آن را نشان م» قال«(که متعلق به » منْ قَبلُ«مثل  یه ظرفیآ

بسـیاري از جزئیـات را حـذف     ،گذشـته  يو انبیـا  در حالی است که خداوند در نقل سرگذشـت اقـوام  

 نیامـده  میـان   به یوسف حضرت آمدن دنیا به ةنحو از سخنی کریم قرآن جاي هیچ در مثال براي. کند می

ظـرف   برخـورد  ایـن امـا در   ؛وانسته نقشی در هدایت بشریت داشته باشدت نمی آن نقل ظاهراً زیرا است؛

اسـت.   برخوردار یتیت هدایاز ظرف ظرف این که کرد ادعا توان می رو ازاین .است شده بیان وقوع آن هم

  بود؛» منْ قَبلُ«ه محذوف یدنبال کشف مضاف ال   د بهیرسد با ینظر م  ن بهیبنابرا

ل در زمان ابـراز  یاسرائ ین است که بنیا....» قَالُوا لَنْ نَبرَح علَیه عاکفینَ« ۀجمل یی. اگرچه ظهور ابتدا2

ـ بـه ا  یهمگـ » منْ قَبلُ«ه یال مضاف بارةگر سه احتمال مطرح درید سويپرست بودند، اما از  الهآن گوس ن ی

وگـو در   ن گفـت یم اییاست. اگر بگو روي داده یپرست از گوساله پیشگو و ن گفتینکته اشاره دارند که ا

ـ   یمـ  یخـوب  شده است، به انجامدن آن ین ظاهر شدن مجسمه و پرستیب فاصلۀ ن دو ظهـور  یـ ن ایتـوان ب

 ۀم ناگهـان مجسـم  یکند. تصور کن به فهم مطلب می شایانیبرقرار کرد. بازسازي صحنه، کمک  يسازگار

آوري مـردم، بـه تـالش و تکـاپو      اسرائیل پیدا شد و سامري و اتباعش براي جمع اي در میان بنی گوساله

اي «خطاب به آنان گفـت:   اي دور آن جمع شدند. در همین حین هارون این ترتیب عده  پرداختند و به

فهمیدنـد ایـن گوسـاله صـالحیت      اسرائیل با اینکه مـی  بنی». قوم من! این گوساله، امتحانی بیش نیست...

)، 138:پرستی (اعـراف  به بت فراوانهاي قبلی مثل تمایل  الوهیت و پرستش را ندارد، اما با توجه به زمینه

رو خطاب به آن حضرت گفتنـد:   همین له بپردازند. ازره تصمیم گرفتند به پرستش گوسایلجوج بودن و غ

م آن یریـ گ یم مـ یتصم اکنون هماز  یعنی؛ »سوى ما باز گردد  تا موسى بهم، مانی ) مى پیوسته بر آن (گوساله«

  ان شده است.یده شدن گوساله بیاز پرست پیششود که این سخن  یم... در این صورت روشن میرا بپرست

الزم  ياز پرستیده شـدن گوسـاله، هشـدارها    پیش توان گفت: هارون می يدبن ک جمعین در یبنابرا

  اسرائیل داده بود.   را به بنی

  هارون  حضرت واكنشسرانجام  .۳ـ۴

 اکثریـت پـذیرا نشـدند    ،انجـام داد اسـرائیل   ارشـاد و هـدایت بنـی    رسالت خـود را در  که هارون  هنگامى

خـوار و ضـعیف کردنـد و تصـمیم بـه قتـل وي گرفتنـد          ) و ایشان را تحـت فشـار قـرار دادنـد؛    92(طه:

  اي که دربارة مشکالت آن حضرت بیان شد، پیدا کرد: توان در چند نکته ). دلیل این امر را می150(اعراف:

۶۲      ۱۳۹۴، بهار و تابستان ۱۵، سال هشتم، شماره اول، پياپي  

گـو   دروغ ۀعیر آن حضرت و پخش شایبا تأخرو  ازاینتعلق خاطر داشتند؛  یل به موسیاسرائ ی. بن1

  ، موضوع خود را از دست داد؛تعلق خاطرن یشان، عمالً ایبودن و فرار ا

  ی نکردند؛شان توجهیا هايبه دستوررو  ازاین ؛ل نبودندیابهت قا یموس ةبه انداز هارون ي. برا2

، يل بـود (طبـر  یاسرائ یبن میانو مقبول در  یمذهب یتیشخص يدارا يات، سامریروا ی. بر طبق برخ3

ـ  یاز غ پـس به وجود آمـده   يو فضا یگژین ویبا استفاده از ا ي). و152ص ،16 ج، 1412 ـ یب شیبـت پ  ین

ش یب بـه گـرا  یـ ن ترتیکرد و به ا یل معرفیاسرائ یمعبود بن يجا  را به  يا گوساله ۀ، مجسمیموس ةنشد

وجـود   همـۀ ل با یاسرائ یبن سببن یپاسخ مثبت داد. به هم ینیدر قالب د یپرست ل به بتیاسرائ ید بنیشد

  زدند. را کنار شدند و هارون يجذب و

  قرار داشت:   در این موقعیت چند گزینه و راهکار جلوي هارون

)، در 42ص، 7ج، 1372، یپرستی نشده بودنـد (طبرسـ   . همراه دوازده هزار نفري که گرفتار گوساله1

شـد و یـا اینکـه     یب آنان مـ ینص يروزییا پ شدند، می پرستان قیام کنند که در نتیجه یا کشته برابر گوساله

  کردند؛ مقاومت می عزتمندانه

  ملحق شود؛ اسرائیل را ترك کند و همراه با یاران خود به موسی بنی  .2

از انجام هرگونـه اقـدام شـدید یـا مبـارزه       واگذارد؛آنها را به حال خود  ؛اسرائیل بماند . در میان بنی3

گشـت و بـه    می ازیل باسرائ به میان بنی د و در نهایت منتظر حوادث آینده باشد؛ یا موسیبپرهیزفیزیکی 

گشـت ایشـان، حرکـت توحیـدي را بـه صـورت       ازداد و در صورت عـدم ب  ینحوي اوضاع را سامان م

  داد. یرنگ ادامه م کم

  اول به چند دلیل، قابل پیگیري نبود: ۀاما گزین

اسرائیل ایشان را تا سرحد کشتن تحت فشار قرار دادند  ، بنیخود هارون با توجه به فرمودةاول: 

نحوي چیده شده بـود کـه در     رو زمینه به شد. ازاین حتماً کشته می ،کرد ر کمی بیشتر مقاومت میو اگ

ن (هفتـاد هـزار   ادیگر، جمعیت منحرفـ  سويشد. از  در همان لحظات اول نابود میوي صورت قیام، 

کـه  ) 42ص، 7ج، 1372(دوازده هزار نفر) بود (طبرسی،  نفر) حدود پنج برابر جمعیت یاران هارون

اسـاس احتمـال غلبـه یـا مقاومـت       کـرد. بـراین   نوبۀ خود، زمینۀ شکست قیام را فراهم مـی   این هم به

  نداشت؛ جایی عزتمندانه تقریباً

وإِذْ قُلْتُم «فرماید:  اسرائیل امر عادي بود؛ چراکه خداوند دربارة آنان می دوم: کشتن انبیا براي بنی

ایوسىم  لىبرَِ علَن نَّص  طَع داحامٍ و[...]  هِملَیع تکَنَۀُ الذِّلَّۀُضُرِبسالْمو     ـکذَل ـنَ اللَّـهو بِغَضَبٍ ماءبو



   ۶۳ اسرائيل در قرآن پرستي بني در مقابله با گوساله تحليل عملکرد حضرت هارون

و (به خاطر بیاوریـد) زمـانى را    )؛61(بقره:» بِأَنَّهم کاَنُواْ یکْفُرُونَ بَِایات اللَّه ویقْتُلُونَ النَّبِینَ بِغَیرِْ الْحقّ

(مهر) ذلـت و نیـاز، بـر     [...] کنیم بسندهى! هرگز حاضر نیستیم به یک نوع غذا که گفتید: اى موس

چراکـه آنـان نسـبت بـه آیـات الهـى، کفـر         ؛پیشانى آنها زده شد و باز گرفتار خشم خدایى شـدند 

  .کشتند ناحق مى ورزیدند و پیامبران را به مى

و یهودیـان   اسرائیل زمان موسی یل اعم از بنیاسرائ همۀ بنی» موسى یا قُلْتُم وإِذْ«این آیه با عبارت 

 بِآَیـات  یکْفُرُونَ کَانُوا بِأَنَّهمذَلک «دهد و در پایان، با عبارت  را مورد خطاب قرار می زمان پیامبر اکرم

قْتُلُونَ اللَّهیینَ ورِ النَّبِیقِّ بِغَیقْتُلُونَ«آن هم با فعل مضارع » الْحکـه دال بـر   » کَانُوا«ل ناقصۀ به همراه فع» ی

کنـد کـه    دهـد. ایـن مطلـب ثابـت مـی      استمرار انجام یک عمل است، کشتن انبیا را به آنها نسبت مـی 

اي درون آنهـا   دادنـد یـا روحیـه    یا این عمل را به صورت مستمر انجام مـی  اسرائیلِ زمان موسی بنی

و کشـته شـدن وي،    بـا مقاومـت هـارون   رو  وجود داشت که از انجام این عمل ابایی نداشتند. ازاین

نصـیب مانـدن    همین دلیل کشـته شـدن وي و بـی    شدند. به  اسرائیل به هیچ وجه متأثر و آگاه نمی بنی

اي جـز فـرو رفـتن آنـان در ضـاللت و حماقـت نداشـت         ، هیچ فایدهاسرائیل از جانشین موسی بنی

  ).  316، ص11، ج1365(صادقی تهرانی، 

(اصالح قوم و عدم تبعیـت از راه و   موسی هايفه داشت با توجه به دستوروظی هرحال هارون در 

اصـالحی بـه دنبـال     تنهـا  نهن شرایط، یاما قیام و مقاومت در ا ؛اسرائیل را رهبري کند روش مفسدان) بنی

بـر سـخن    ماند. بنا روي زمین می دنبال آن، دستور موسی  آورد و به نداشت، مفاسد بیشتري را پدید می

مـن  «یکی از این مفاسد بـود:   اسرائیل بنیبین  ۀتفرق، د خداوند هم قرار گرفته استییکه مورد تأ ونهار

). بـا قیـام   94:(طـه »  ترسیدم بگویى تو میان بنى اسرائیل تفرقه انداختى، و سـفارش مـرا بـه کـار نبسـتى     

شـدند و همـین    م مـی تقسی اسرائیل به دو گروه پیروان سامري و پیروان هارون طور قطع بنی حضرت به

کرد. ضمن اینکه احتمـال داشـت مفسـدان دنبـال چنـین       اسرائیل را در آینده فراهم می تضعیف بنی ۀزمین

شـان  یوجـود ا  چراکـه را از پیش پـاي خـود بردارنـد؛     موقعیتی باشند تا یک بار و براي همیشه هارون

  کنار زده بودند. را ظاهراً شانیهرچند ا ؛هایی برایشان به وجود آورد توانست همیشه نگرانی می

بـه   یموس هايکه در ضمن دستور یحاتی. توضاست يجار نیز دوم ۀت در مورد گزینین وضعیهم

خ یکند. ممکن اسـت گفتـه شـود: تـوب     یروشن م یخوب نه را بهین گزیداده شد، ثمرات انتخاب ا هارون

 از آن اسـت اگـر هـارون    یز وجه آن ذکر شده ـ حاک یت نیـ که در روا  یموستوسط  د هارونیشد

ـ    ین نشان میدند و ایرس یعملشان م يسزا  کرد، آنان به یل را ترك میاسرائ یبن ل و یاسـرائ  یدهـد تـرك بن

۶۴      ۱۳۹۴، بهار و تابستان ۱۵، سال هشتم، شماره اول، پياپي  

ن نکتـه توجـه   ید به این اشکال بایا پاسخداشت. در  يان آنان برتریبر ماندن در م یملحق شدن به موس

ـ کننـد و ا  یسـکوت مـ   رونهـا ادلۀ ان یاز ب پسو هم خداوند  یم که هم موسیکن ن نکتـه (در کنـار   ی

د خداسـت (در ادامـه   ییـ مـورد تأ  دهد هم عمل هارون ی) نشان میحضرت موس هايح دستوریتوض

خـروج مطلـق نبـوده، بلکـه      يبـرا  ید) و هـم دسـتور موسـ   یآ ین وجه میا دربارة يشتریحات بیتوض

 ان آنان بوده است.یمشروط به اصالح قوم و عدم فساد در م

ـ د. ابپرهیز یکیزیسوم، از هرگونه برخورد تند ف ۀت آن حضرت مجبور شد با انتخاب گزینینهادر  ن ی

  .پردازیم یداشت که در ادامه به آنها م یدر پ یتوجه درخوراقدام ثمرات 

  هارون  حضرت واكنشآثار  .۳ـ۵

  ان کرد:یتوان در چند محور ب یرا م هارون  ن اقدام حضرتین آثار ایتر مهم

تالش خـود   همۀ ینداشت و حت یچ نقشیه یپرست در ظهور گوساله ون شک حضرت هارون. بد1

ط یکرد، با توجه بـه شـرا   یام مین فساد قیه ایاز وقوع آن انجام داد. اگر آن حضرت عل يریجلوگ يرا برا

آن  ۀمیمشان ضـ یا يبه رهبر» لیاسرائ ین بنیتفرقه ب«مثل  يگریبلکه فساد د ،رفت ین نمیاز ب تنها فساد نه

ـ را به آنان تحم يگریشد، بلکه فساد د یل نمیاسرائ یدر بن یمنشأ اصالح تنها نهن جهت یشد. به هم یم ل ی

 یل، فسـاد بزرگـ  یاسرائ یبن ماندن هارون در میان شد. با یاجرا نم یموس هايت دستوریکرد و در نها یم

  تر نکرد؛ میوخاوضاع را  کم دست يریگ با کناره وي اما یافت؛ن آنها رواج یدر ب

اسـرائیل از توحیـد منحـرف شـدند و در فضـایی کـامالً        . در این جریان حدود هفتاد هزار نفر از بنی2

تـر   با توجه به شرایط، آگاهانه سکوت کرد و فضاي پدید آمده را متشـنج  غیرتوحیدي قرار گرفتند. هارون

م آورد. بنـا بـر آیـات قـرآن کـریم، آن      فـراه  نکرد و به این ترتیب زمینه را براي اقدامات اصالحی موسی

حـال،   ایـن  )؛ ولی با86طه: ؛150اسرائیل بازگشت (اعراف: حضرت با حالتی غضبناك و اندوهناك به میان بنی

اي با قوم نکرد، بلکه در مرحلۀ اول با طرح چند پرسش، آن هم با لحـن تنـد همـراه بـا      هیچ برخورد عملی

اسـرائیل، بـدون    ). در ایـن میـان بنـی   86با آنها صحبت کرد (طـه: تهدید، تأسف و حتی عطوفت و مهربانی 

کـار خـود را توجیـه     تراشـى و فرافکنـى   بهانـه  از اشتباهات خود، با اي  توجه به عمق فاجعه و پذیرش ذره

اي کارگر نخواهد بود، مگر اینکـه بـه    ). بدیهی است که در چنین شرایطی هیچ اقدام اصالحی87کردند (طه:

 رو حضرت در مرحلۀ دوم با انداختن الواح و برخورد تنـد بـا هـارون    شکسته شود. ازایننحوي این فضا 

) و در 284- 282، ص13و ج 378، ص6، ج1374جو پدید آمده را شکست (مکارم شـیرازي و همکـاران،   

 اسرائیل را از زبان خود سامري به آنها گوشزد کرد. به این ترتیب قـوم لجـوجی   مرحلۀ سوم گمراه شدن بنی



   ۶۵ اسرائيل در قرآن پرستي بني در مقابله با گوساله تحليل عملکرد حضرت هارون

) 149تنها حرفی نزدند، بلکه ضمن اظهار پشیمانی از عمل خـود (اعـراف:   اسرائیل در این جریان، نه مانند بنی

). اگـر  476، ص4، ج1387؛ جوادي آملـی،  54به کشتن همدیگر روي بیاورند (بقره:  حاضر شدند براي توبه

جـویی   به ویژگی لجاجـت و بهانـه  اسرائیل با توجه  کرد، فضاي حاکم بر بنی در این جریان قیام می هارون

  پس از بازگشت بتواند آنها را به فضاي توحیدي بازگرداند؛ شد و معلوم نبود که موسی تر می آنان متشنج

 و غصب منصـب خالفـت، حضـرت علـی     : پس از رحلت پیامبر اکرم. الگو شدن اقدام هارون3

) و براي حفظ وحـدت جامعـۀ اسـالمی، از    33، ص8، ج1365همین اقدام را الگوي خود قرار داد (کلینی، 

  آمد. گرفت، معلوم نبود چه بر سر امت اسالمی می انجام هر قیامی پرهیز کرد؛ قیامی که اگر صورت می

  گونه کوتاهي در انجام مسئوليتاز هر هارون  حضرت ةتبرئ .۴

ونـه تقصـیر و کوتـاهی    خـالی از هرگ  توان ثابت کرد که عملکرد هارون یشده م مطالب ارائه  با توجه به

؛ 251ص، 8ج، 1380،طباطبـایی مفسـران آمـده اسـت (    یح در عبارت برخـ یطور صر ن مطلب بهیبود. ا

  ).  258ص، 2ج، 1997کثیر،  ابن

که ایشان در برخورد  معتقدنددهند و  نمی در مقابل این دیدگاه، برخی حکم به برائت صددرصد هارون

  اي روشن شدن این دیدگاه و ادلۀ آن به متن ذیل توجه شود: کرده است. بر کوتاهیپرستان  با گوساله

شـد موسـی اوالً و    موجـب آن در صورت کوتاهی] همان امري اسـت کـه    ۀ[پرسش از مسئول و محاکم

سـر و ریـش وي   رو  ازاینبالذات مالمتش را متوجه برادرش کند که مسئولیت قوم به وي سپرده شده بود. 

[زیرا] کوتاهی وي را نسبت به امور قوم ناپسـند احسـاس    ؛خود کشید را گرفت و او را با شدت به طرف

ولـی   ،پرستی آنان آشـکار کـرد   کرده بود. اگرچه هارون دلیل سکوتش را در مقابل گمراهی قوم و گوساله

دلیلی که وي را به طور کامل تبرئه کند، نبود. به همین دلیل موسی براي خود و بـرادرش   ۀمنزل  این عذر به

شـود و   فرت کرد. هارون گمان کرده بود با قیامش در مقابل قوم، در صفوف آنها شکاف ایجاد میطلب مغ

] چراکـه [ ؛هایی ریخته شود. بنابراین سکوت کرد تا موسـی برگـردد   اي به وجود آید و خون بسا مفسده چه

 ،وانـد عـذر باشـد   ت طور اجمال مـی  تر بود. این کار اگرچه به وي با توجه به جایگاهش، نسبت به قوم آگاه

  ).453- 452ص، 3ج، 1387ولی عذري نیست که به طور کامل قبول شود (معرفت، 

 براي خود و برادرش حـاکی از کوتـاهی هـارون    شود که استغفار موسی از این متن برداشت می

 مغفـرت «طور صریح در کالم برخی مفسران آمده است:  اسرائیل است. این مطلب به در هدایت بنی

و در  شـود  در موارد خطیئات و معاصى استعمال مى پوشانیدن و محو آثار عملى است که ىامعنه ب

پرسـتى انجـام بشـود و     گوسـاله  ۀوظایفى که الزم بود در مقابل برنامـ ه این مورد توجه شده است ب

   ).159، ص9 ج، 1380(مصطفوي، » کوتاهى شده است ظاهراً

۶۶      ۱۳۹۴، بهار و تابستان ۱۵، سال هشتم، شماره اول، پياپي  

  تأمل است:   درخوردگاه از چند جهت ین دیا

خودش طلب مغفـرت کـرد و    ين دعا هم برایدر ا یزیرا موس شده اعم از مدعاست؛ دلیل ارائه. 1

شـان هـم   یم کـه خـود ا  یرید بپـذ یو گناه باشد، با یاز کوتاه یبرادرش. اگر طلب مغفرت حاک يهم برا

ـ ا دگاه، هم از نظر مبنا و هم از جهت بناین دیرسد صاحب ا یکه به نظر م یحالی کرده است؛ درکوتاه ن ی

ارتکـاب گنـاه یـا     بـه سـبب  گر طلب مغفرت عالوه بـر عـذرخواهی   ید سوياز  4.مطلب را قبول ندارد

با توجه بـه جریـان    عللدیگري هم داشته باشد. برخی از این  عللکوتاهی کردن در امري، ممکن است 

  ند از:ا مورد بحث عبارت

خداسـت  ازگشـت بـه سـوى    خضـوع بـه درگـاه پروردگـار و ب     ابـراز  ینـوع  ،طلب مغفرت گاه الف.

  ).283ص، 6ج، 1380 (طباطبایی،

براى همگـان تـا فکـر کننـد      باشدسرمشقى که  باشد احتمال دارد هدف از این استغفار این بوده ب.

کننـد،   مـی و برادرش که انحرافى پیدا نکرده بودنـد چنـین تقاضـایى از پیشـگاه خـدا       جایى که موسى

از گناهان خود تقاضاى عفـو و بخشـش    و ندآور يپروردگار روبه درگاه  و سرمشق بگیرندد یبادیگران 

  )؛379ص ،6 ج، 1374(مکارم شیرازي و همکاران،  کنند

ند، همیشه از درگاه خداوند آمـرزش و  ا اهمیت مسئولیت خود آگاه ازالهی چون  يپیامبران و اولیا ج.

  )؛164ص، تا یب د تا همچنان بر درجاتشان افزوده گردد (سبحانی،ستارنرحمت را خوا

فرزند مادرم! این گـروه، مـرا در فشـار گذاردنـد و     «فرمود:  یدر برابر برخورد تند موس هارون د.

پس کارى نکن که دشـمنان مـرا شـماتت کننـد و مـرا بـا گـروه         .ناتوان کردند و نزدیک بود مرا بکشند

او  يبـرا و تنهـا   سوخت د، دلشین حالت برادر را دیا یوقت ی). موس150:(اعراف» ستمکاران قرار مده

 خود و بـرادرش تا  )نَوأَنْت أَرحم الرَّاحمیأَدخلْنا فی رحمتک ولأَخی ورب اغْفرْ لی ( و خودش دعا کرد

کـه   چنان ؛غضب الهى ستمگران را خواهد گرفت زودى هب دانست یرا می؛ زرا از مردم ستمگر ممتاز سازد

ـ        «مایـد:  فر مـى  بعـد  یۀخداوند در آ زودى خشـم   هکسـانى کـه گوسـاله را (معبـود خـود) قـرار دادنـد، ب

  ).283ص، 6ج، 1380،یی؛ طباطبا152(اعراف:» رسد ت در زندگى دنیا به آنها مىپروردگارشان و ذل

ممکن است گفته شود که این موارد خالف ظاهر آیات قرآن هستند؛ اما باید توجـه داشـت بـر فـرض     

  اي جز ارتکاب این خالف ظاهر نداریم؛ به ادلۀ بعدي (اعم از دلیل و مؤید) چارهپذیرش این ادعا، با توجه 

. پیامبران الهی پس از ترك اولی یا ارتکاب خطا و لغزش، بالفاصله انگشت اتهـام را بـه سـوي خـود     2

و حوا پـس از خـوردن    اند. براي نمونه، حضرت آدم درنگ از خداوند طلب مغفرت کرده و بی  نشانه رفته



   ۶۷ اسرائيل در قرآن پرستي بني در مقابله با گوساله تحليل عملکرد حضرت هارون

به خویشتن ستم کردیم و اگر مـا را نبخشـى و بـر مـا رحـم       پروردگارا! ما«ز شجرة ممنوعه اظهار داشتند: ا

ترین کارهـا،   زشت ابلیس و اتباع وي، پس از انجام). در مقابل 23(اعراف:» کاران خواهیم بود نکنى، از زیان

انـد. بـراي    طاي خـود را نپدیرفتـه  اي از خ و ذره  انگشت اتهام را به سوي هر کسی جز خودشان نشانه رفته

اکنـون کـه مـرا    «نمونه، ابلیس پس از تکبر ورزیدن در مقابل خداي متعال و سجده نکردن بـر آدم، گفـت:   

  ).39؛ حجر:16(اعراف:»  کنم گمراه ساختى، من بر سر راه مستقیم تو، در برابر آنها کمین مى

شـان در  ی). اگـر ا 53:می؛ مر163:دا بود (نساءامبران خیو پ یاله يایاز اول یکی گر هارونید سوياز 

، یاخـذه شـدن توسـط موسـ    ؤکرده بود، چـرا در هنگـام م   یل کوتاهیاسرائ یبن یت و سرپرستیامر هدا

فرزنـد  «گـران را مـتهم کـرد:    ی، دیرفت و با فرافکنـ یخود را نپذ يا ترك اوالیا قصور یر یاز تقص يا ذره

 ي). بـرا 150:(اعـراف  »و ناتوان کردند و نزدیک بود مـرا بکشـند  مادرم! این گروه، مرا در فشار گذاردند 

  :ت داردن مطلب اشاره به دو اشکال ضروریشتر ایروشن شدن ب

  .است ریشده عذر تقص انیاست و آنچه ب ریتقص رشیپذ يایگو ،هیآ این در هارون ۀجمل ک.ی

ـ ناسازگار اسـت؛ ز  ن اشکال هم با ظاهر کالم هارونی: اپاسخ رش یدر پـذ  يچ ظهـور یرا کـالم هـ  ی

ن مواقـع بـدون   یدهد در ا یروش آنان نشان م یرا بررسی؛ زیاله يایا و انبیر ندارد و هم با روش اولیتقص

دامـن خـدا     رفتند و بالفاصله با استغفار دسـت بـه  یپذ یا قصور خود را میر یح تقصیطور صر درنگ و به

  )؛16:؛ قصص87:اءیانب ،نمونه يشدند (برا یم

ن عـدم  یل است. ایاسرائ یدر قبال بن هارون یتیهدا ۀفیحث سخن بر سر عدم انجام وظن بیدو. در ا

ن یـ در کـار نبـوده باشـد و ا    يچ عمـد یص رخ داده و هـ یدر تشـخ  يخطـا  يانجام ممکن اسـت از رو 

  .تلقی شودر یپذ ر کامالً جمعیرش تقصیص، با عدم پذیدر تشخ يخطا سبب  ز بهین يعذرآور

ـ   بـاره ن یـ در ا ویـژه  به ؛ا نداردیبا روش انب یتیچ سنخیه ن روش هارونی: اپاسخ از  پـس  یکـه حت

رفت (از یح نپـذ یطـور صـر   را بـه  يچ قصوریص هیدر تشخ يو روشن شدن خطا یبرخورد تند موس

  شود)؛ یبرداشت نم ين قصوریرش چنیپذ ظاهر سخنان هارون

ات سـنگینی مثـل کشـتن    اسرائیل، براي جبران این انحـراف بـزرگ مجـاز    از پشیمانی بنی پس. 3

دیگر مسئولیت و سرپرستی این قـوم در زمـان وقـوع     سوي). از 54:یکدیگر براي آنان مقرر شد (بقره

اي در سرپرسـتی و   ه). اگـر آن حضـرت ذر  142:سـپرده شـده بـود (اعـراف     این انحراف، به هارون

 کـم  دستبه همین جهت  ساز و شریک در انحراف آنان بود. هدایت قوم کوتاهی کرده بود، قطعاً زمینه

ایـن   پرسـش بـود). حـال    شد (اگر نگوییم مجازات ایشان باید شدیدتر مـی  آنها مجازات می انندباید م

۶۸      ۱۳۹۴، بهار و تابستان ۱۵، سال هشتم، شماره اول، پياپي  

شـده بـود،    فراوانـی ساز انحراف افـراد   است: آیا واقعاً عادالنه است که این کوتاهی و سستی که زمینه

 دیگران گرفتار مجازات شـوند؟ ایـن در  ولی  ،با یک استغفار، آن هم از زبان دیگري بخشیده شود تنها

اگـر  « همچـون اسرائیل از عمل خود پشیمان شدند و پشیمانی خود را در عبـاراتی   حالی است که بنی

) 149:(اعـراف » کاران خـواهیم بـود   طور قطع از زیانه پروردگارمان به ما رحم نکند و ما را نیامرزد، ب

ـ ا شـتر یروشن شدن ب يبرانقل نشده است.  هارون اي دال بر پشیمانی ابراز کردند؛ اما هیچ جمله  نی

  :دارد ضرورت چند نکتهمطلب اشاره به 

ف و عمـل  یـ ص تکلیدر تشـخ  يرعمدیغ يتواند بر عدم خطا ینم ییتنها ، بهیمانیک. عدم ابراز پشی

ـ   نیاما در ا ؛ف هم داللت کندیبه وظا و روشـن شـدن    یاز برخـورد تنـد موسـ    پـس  یمورد چون حت

یف خـود عمـل   شان به وظـا یتوان ادعا کرد که ا یم، شود یمشاهده نم اي یمانیگونه ابراز پش چیقت هیحق

  کرده بود؛

منـوط   )از آن دتریشد ایمانند قتل نفس  یمجازات ژهیو به(استحقاق مجازات  يدر مورد مردم عاد دو.

 ف،یـ لتک صیدر تشـخ  يرعمـد یغ يحاصـل از خطـا   یفساد آگاهانه است و کوتاه ای يعمد يخطا به

ـ پاز  يرعمـد یغ يصدور خطـا  رشیبا فرض پذ یاما حت ؛شود ینم یمجازات نیموجب چن ماننـد   يامبری

ـ یمتـون د ، )شـان را ثابـت کـرد   یا يعمد يتوان خطا یشده نم اگرچه با استدالل ارائه( هارون نشـان   ین

 يه اسـت (بـرا  با آنان برخورد کـرد  یاغماض چیخداوند بدون ه توسط انبیا، یرد ترك اولادر مو دنده یم

  ؛)144- 139:اشاره کرد. صافات ونسماجراي حضرت یبه  توان ینمونه م

اسرائیل مجـازات سـنگینی همچـون کشـتن همـدیگر را       . پس از خنثا شدن دسیسۀ سامري، بنی4

به وظایف خود عمـل نکـرده بـود، جـا داشـت       بدون هیچ پرسش یا اعتراضی پذیرفتند. اگر هارون

کم با استناد به کوتاهی ایشان بـراي خـود تخفیفـی     یشان اعتراض کنند و یا دستاسرائیل به تبرئۀ ا بنی

نداشـتند و   اسرائیل حاکی از آن است که آنها هیچ حجتی علیه موسی و هـارون  بگیرند. سکوت بنی

تـوان بـه    در تمام طول این جریان به بهترین شکل حجت بر آنان تمام شده بود. در تأیید این وجه می

یا اعتراض بر ایشان هیچ ابایی نداشتند و  اسرائیل دربارة پرسش از موسی اشاره کرد که بنیاین نکته 

ایشـان   بـه  پرسـتی  پیشـنهاد بـت  انـد.   هـا و اعتراضـات فـراوان داشـته     در موارد بسـیاري درخواسـت  

 )، سرپیچی73- 67هاي مکرر آنان در واقعۀ ذبح گاو براي پیدا کردن قاتل (بقره: )، پرسش138(اعراف:

) از 56) و درخواست دیدن خدا (بقـره: 26- 20از دستور آن حضرت براي فتح سرزمین مقدس (مائده:

  گونه پرسش یا اعتراضی از آنان گزارش نشده است. اما در این جریان هیچ  جملۀ این موارد است؛



   ۶۹ اسرائيل در قرآن پرستي بني در مقابله با گوساله تحليل عملکرد حضرت هارون

کـه  اسـت   یفیلطـا  يدارا یاله يایاول فیوظان نکته توجه داشت که چون ید به این استدالل بایدر ا

ـ    توان یپس نم ،عوام از ادارك آن عاجزند  ي، خطـا بـه هـارون   لیاسـرائ  یبا استناد به عـدم اعتـراض بن

  پذیرفتنی است؛د یک مؤین نکته در حد یارو  ازاین؛ کرد ینف شانیرا از ا یترك اول ای يعمدریغ

ر بسـتن  از تفرقـه و بـه کـا    يریل عملکرد خود را جلوگیدل ، هارونیاز برخورد تند موس پس. 5

م نقـل  یدر قرآن کر يانتقاد  چیل را بدون هین دلی). خداوند هم ا94یان کرد (طه:آن حضرت ب يدستورها

ـ ز ؛کـرد  یآن را گوشزد م یبود، خداوند به نوع کرده یکوتاه کرده است. اگر حضرت هارون را روش ی

د، بالفاصـله تـذکر   کنـ  یگـران نقـل مـ   یرا از د ی درخور نقدا عملیسخن  ین است که وقتیم ایقرآن کر

از آن اسـت کـه روش    ین عملکرد بدون ابراز انتقاد حاکی). نقل ا106ص ،2 ج، 1380،ییدهد (طباطبا یم

د یشـد  واکـنش مـورد    نیکه خداوند در ا کردد توجه ید خداوند قرار گرفته است. البته باییشان مورد تأیا

تـوان   یت نمـ ین حکایاما از ا ؛کرده استن ي بدانت نموده و انتقادیرا هم حکا در قبال هارون یموس

کـرد و   یسـکوت مـ   هـارون  یاز اعتراض موس پسرا اگر یبرداشت کرد؛ ز هارون عملکردانتقاد بر 

 قابـل برداشـت بـود؛    هارون عملکردانتقاد بر  یراحت ن اعتراض بهیشد، از ا ینقل نم يگرید ۀچ جملیه

ـ ا پاسـخ در  هـارون  ادلۀسپس ن اعتراض نقل شده و یر جمالت ابتدا ایاما در س آن هـم   ،ن اعتـراض ی

  ي از جانب خداوند؛چ انتقادیبدون ه

م گرفتند بـه  ی، تصمیب حق خالفت حضرت علصضمن غ يا عده امبر اکرمیاز رحلت پ پس. 6

شـان را بـه   یاز مواجه شدن با امتنـاع آن حضـرت، ا   رو پس ازاینرند. یعت بگیشان بیاز ا یهر نحو ممکن

ـ      یرفتن بگ ياجبار برا کنـار قبـر    یلحظـات  ين راه بـرا یعت بـه طـرف مسـجد بردنـد. آن حضـرت در ب

فرزند مادرم! این گروه، مرا در فشار گذاردنـد  «را تکرار کرد:  ستاد و همان جمالت هارونیا اهللا رسول

ـ  ی). استناد امام عل33ص، 8ج، 1365، ینی؛ کل150:(اعراف» و ناتوان کردند و نزدیک بود مرا بکشند ه ب

کـرده   یخود سست ۀفیشان است. اگر آن حضرت در انجام وظیر عمل ایقت تقریدر حق جمالت هارون

را  یگونه موارد انسـان، کسـ   نیرا در اینبود؛ ز يا دهیشان امر پسندیبه سخنان ا یبود، استناد حضرت عل

گران بـه  ید یول ،ده استخود را انجام دا ۀفینه به نحو کامل وظیکند که در آن زم یم یالگو معرف عنوان به

  اند. نکرده یتوجه يسخنان و

: چرا موسی سر و ریـش بـرادر خـود    پرسیدند صادق  ت کرده است که از امامی. شیخ صدوق روا7

اسـرائیل   پرسـت شـدن بنـی    هارون در گوسالهکه  ، درحالیکشید را به طرف خود می يرا گرفت و سر و

پرسـت   زیرا در هنگام گوساله ،انجام داد کار را با هارون موسی این«امام فرمودند:  هیچ گناهی نداشت؟

۷۰      ۱۳۹۴، بهار و تابستان ۱۵، سال هشتم، شماره اول، پياپي  

شد عذاب بـر آنـان    می[زیرا] اگر از آنان جدا  ؛اسرائیل آنها را ترك نکرد و به موسی ملحق نشد شدن بنی

  ).  87ص، 1ج، 1988(صدوق، » آمد یفرود م

  داللت دارد: ت از دو جهت بر برائت حضرت هارونین روایا

آن را  پاسـخ ، پرسـش ، بدون هیچ اصالحی نسبت بـه اصـل   پرسشبال مطرح شدن به دن امام .الف

را تصـحیح   پرسـش ایـن   ، قطعاًاسرائیل کوتاهی کرده بود، امام در سرپرستی بنی ارائه کرد. اگر هارون

  است. هارونحاکی از عدم کوتاهی  کرد. این تقریر امام می

  ت مردم نشده است.یدر امر هدا هارون یتو سس یبه کوتاه يا چ اشارهیامام، ه پاسخدر  .ب

  گيري نتيجه

  د:ین نوشتار چند مطلب به اثبات رسیدر ا

ي از روش رویـ و عـدم پ  مـردم  ل، اصـالح یاسـرائ  یبن يدر زمان رهبر هارون یفۀن وظیتر ی. اصل1

  مفسدان بود؛

 یپرسـت  بت یۀل وجود مفسدان، وجود روحیاز قب یفه با مشکالتین وظی. آن حضرت در راه انجام ا2

  مواجه بود؛محور بودن آنان یل و فرداسرائ یبن میاندر 

اسـرائیل، مسـئولیت خـود را در زمـان مناسـب، بـه        پرست شدن بنـی  در ماجراي گوساله . هارون3

نتیجـه گذاشـت.    هـا را بـی   اسرائیل ایـن تـالش   ولی مقاومت بنی ،بهترین کیفیت و در حد توان انجام داد

  اسرائیل سکوت کرد؛ ، براي حفظ وحدت بنیموسی هايس دستورایشان براسارو  ازاین

ن و یقـرا  بنـا بـر   ،انـد  ثابـت کـرده   هـارون  يرا بـرا  یاز کوتاه یاز مفسران درجات ی. اگرچه برخ4

  د.  شو یم یان نفپرست شان در مقابل گوسالهیکاري یا کوتاه آمدن ا هرگونه کم ،شواهد

   _____________________ ________________________________   ها نوشت پی

خصوص عام آخر، اگرچه رجوع آن به غیر از ایـن عـام ممکـن اسـت،      خالصۀ این اقوال به این شرح است: الف. رجوع استثنا به. 1

دد و رجوع آن فقط بـه عـام آخـر    گر ). ب. استثنا به تمام عمومات برمی234، ص1426خراسانی،  ولی محتاج به قرینه است (آخوند

محتاج قرینه است (همان). ج. کالم هیچ ظهوري در رجوع استثنا به تمامی عمومات یا فقط به عام آخر ندارد، اگرچـه رجـوع آن بـه    

ر ها تکرار نشده باشد، به این بیان کـه در جملـه اول ذکـر شـود ولـی د      عام آخر متیقن است (همان). د. اگر موضوع در تمامی جمله

گـردد؛ ولـی اگـر موضـوع در جمـالت تکـرار        برمی  ها به جاي موضوع ضمیر آن ذکر شود، این استثنا به تمامی عمومات سایر جمله

  ).141- 140، ص1، ج1380گردد (مظفر،  شده باشد، ظرف فقط به عام آخر برمی
 



   ۷۱ اسرائيل در قرآن پرستي بني در مقابله با گوساله تحليل عملکرد حضرت هارون

                                                                                                                                                                    
و افراد دیگري هم حضور داشتند و در ادامـه بـر   رسد این فتنه در ابتدا فقط با شخص سامري شروع نشد، بلکه در کنار ا . به نظر می2

ـ یدر رواپرستی روي آوردند. شاهد این مطلب  اسرائیل به گوساله اثر تبلیغات این افراد، سایر افراد بنی در رابطـه بـا    از امـام رضـا   یت

 اسـرائیل  که در ابتـدا بنـى   ينفر آمده است: همان پنج آمده است. در این روایت )73- 67: کردن قاتل (بقره دایپ يذبح گاو برا يماجرا

گـاو شـدند (صـدوق،     نایـ شـتن  ک مـأمور ] بودند پرستى گوساله جریان سران از سامرى از غیر و[ کردند دعوت پرستى گوساله به را

  تنها نبوده است. انیجر نیاابتداي در  يکه سامر دهد ینشان م خوبی به تیروا نی). ا440ص ،2ج ،1988

این فقره و ارتباط آنها با بحث، یادآوري این نکتـه الزم اسـت و آن اینکـه لحـن و سـیاق ایـن آیـه        . براي واضح شدن معناي 3

اسرائیل به خاطر ارتکاب این عمل است. بنـابراین، همـزة ابتـداي آن، انکـار تـوبیخی اسـت. ازآنجاکـه انکـار          درصدد توبیخ بنی

بیاید، اثبات مضمون آن را در پی دارد؛ اگرچـه اقتضـاي خـود     که این همزه بر سر جملۀ منفی دربردارنده نوعی نفی است، زمانی

رو،  ). ازایـن 25، ص1412هشام،  همزة انکار توبیخی هم این است که مابعد آن واقع شده و فاعل آن مستحق سرزنش است (ابن

 توان دو نتیجه گرفت: حداقل می

دهد و نه مالک نفع و ضرري بـراي آنهاسـت. امـا بـا      ها را میدیدند که گوساله فاقد دو صفت است: نه جواب آن اسرائیل می الف. بنی

  هاي خود توجهی نکردند و در دام انحراف افتادند.   این حال، به این دریافت

ب. از نظر عقال، توبیخ یک شخص براي انجام ندادن یک کار، زمانی جایز است که آن شخص توانـایی انجـام آن کـار را دارا بـوده،     

شوند، به خـاطر ایـن اسـت کـه آنهـا       ها توبیخ می خاطر عدم توجه به این دریافت اسرائیل به رو، وقتی بنی ت. ازاینولی انجام نداده اس

تـوان نتیجـه گرفـت کـه      هاي خود توجه و بر طبق آن عمل کننـد. از کنـار هـم قـرار دادن ایـن دو نکتـه مـی        توانستند به دریافت می

توانسـتند در ایـن مسـیر قـرار      اله فاقد دو صفت تکلم و مالکیت نفـع و ضـرر اسـت، مـی    دیدند گوس اسرائیل با توجه به اینکه می بنی

فهمیدند این گوساله صالحیت الوهیت و پرستش را ندارد. الزمۀ ایـن سـخن    نگیرند. به عبارت دیگر، بر اساس فقدان این دو صفت، 

تـوان   اراي این دو صفت باشد. مجموع مباحث فـوق را مـی  کم) باید د دانستند که یک معبود (دست اسرائیل از قبل می آن است که بنی

  بندي کرد: در قالب یک استدالل جمع

  دیدند گوساله فاقد دو صفت تکلم و مالکیت نفع و ضرر است. اسرائیل می ثابت شد که بنی» الف«ـ صغري: در قسمت 

  مذکور باشد.   صفت کم) باید داراي دو (دست دانستند که هر اله و معبودي ثابت شد که آنها از قبل می» ب«ـ کبري: در قسمت 

فهمیدند این گوساله شایسته الوهیت نیست (همین شیوة استدالل را، البته به شکل دیگري فخـر رازي مطـرح    اسرائیل می ـ نتیجه: بنی

ر انحـراف و مسـتحق   ). اما با وجود این، توجهی به نتیجه استدالل نکردند، در نتیجـه گرفتـا  369ص ،15 ج ،1420، رازىکرده است. 

  سرزنش شدند.  

اما امامیه معتقد است کـه هـر پیـامبري بایـد از تمـامی      «فرماید:  اهللا معرفت بعد از نقل چند قول پیرامون عصمت انبیا، می . آیت4

). 433، ص3، ج1387(معرفـت،  » ها، چه پیش از بعثت و چـه پـس از آن، معصـوم باشـد     گناهان، صغیره و کبیره، در همۀ زمان

کند که گویاي این است که نظر خود ایشان هم دقیقاً همـین نظـر اسـت     شان در ادامه، براي اثبات این گزاره، استداللی نقل میای

  را موجه جلوه دهد. کند کار حضرت موسی ). از طرف دیگر، ایشان در ضمن کالمی که نقل شد، تالش می434- 433(همان، ص

۷۲      ۱۳۹۴، بهار و تابستان ۱۵، سال هشتم، شماره اول، پياپي  
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