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 *دكتر بهزاد مرتضايى
چكيده

ا در شناخته و انسان رابطه بين كوآن كريم،رسى آيات قراين مقاله قصد داريم با برردر
ان اغلب درسال پيام به پيامبـراى گفتگو و ارند بـرصاف انسانى آشكار نماييم.خـداواو

چكىه انسان عظمت خلقت و كـوار مى:كند.در باالى كـوقرتباط بره با آنهـا ارباالى كو
د.آيـاتده مى:شوى او افزوارت و استوا مالحظه مى:كند و بر قـدرمسايل و مشكـالت ر

ه ود با كود و خداى خـوابطه زيبايى بين شنـاخـت انـسـان از خـوآن كريم رزيادى در قـر
ار مى:كند.قرعظمت آن بر

ن كريم.ّدشناسى،خداشناسى،انسان،قره؛خوكوه�ها:اژكليد و

مقدمه
ده نيافريـدها بيهـوقى رار داده و هيچ مخلـوقى حكمتـى قـرند در خلقت هر مخـلـوخداو

ربنا ما خلقت هذا باطال سبـحـانـك فـقـنـا عـذابمايـد:«آن كريم مـى:فـراست.آنجا كـه در قـر
اى رده نيافريدى و تو پاكى كه كاراف و بيهوا به گزى ر)؛خدايا چيز٣/١٩١ان،»(آل عمرالنار

اهدافىه نيزد خلقت كوخ نگهدار.در مورا از عذاب آتش و دوزده كنى پس ما راف و بيهوگز
ه آنها است،تامل و انديشه:اى كهدن انسان به انديشه دربارادار نموده كه يكى از آنها ودر كار بو

ـــــــــــــــــــــــــــ
ان.عضو مدعو دانشگاه تهر و(ع)اى فلسفه و كالم اسالمى،عضو هيات علمى و استاد يار دانشگاه امام حسين *دكتر
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هها «جبال»ه«جبل»و كود كلمه كو مور٣٨آن كريم د.در قرد و خدا شومنتهى به شناخت خو
ى و دربعضى ازه در بعضى آيات نقش محوره آمده است كه كلمه كوسور٣٣ آيه در٣٦شامل

گه يكى از آفريده:هاى بزرمى:آيد كود و از معانى آيات چنين برا به:عهده دارعى رآيات نقش فر
،(ع)اهيم ت ابرشد و انديشه حضره محل پناهگاه و رايات آمده است كوآفرينش مى:باشد.در رو

،مخفيگاه اصحاب كهc و از همه مهمتر مـحـل عـبـادت(ع)سىت مومحل مناجات حضـر
 بر(ع)ائيل ت جبرسط حضرلين آيات الهى:تول اوو محل نزو(ص)ت محمد ان حضرخاتم پيامبر

اين پيامبر عظيم:الشأن است.
د زيراره مود:شناسى با شناخـت كـوبه طور كلى بين خدا:شناسى و انسان:شناسـى و خـو

قابل مطالعه و تحقيق است.
.(ع)اهيمت ابرسط حضرمايش امر الهى توه محلى جهت آز.كو١
مينيان.اى زگ الهى بره يكى از نعمت:هاى بزر.كو٢
اقع شدن به علت ابهت و عظمت آن.حشت وجب وه مو.كو٣
ه.اج سهمگين درياها به كوفتن اموار گر.تشبيه قر٤
ان و انسان.اى جانداره مأمن و محافظ بر.كو٥
ار.جا و استوه پديده:اى پابر.كو٦
م بيش از هر چيز ديگر.ار و مقاوه سخت و دشو.كو٧
ه مى:باشد.د كوار دارمين قرى زى كه رو.بلندترين و عظيم:ترين چيز٨
ى خداى سبحان».ه «تسبيح گو.كو٩

ه سجده:كنندگان.مره در ز.كو١٠
سط انسان.فتن آن تود پيشنهاد امانت الهى قبل از پذيره مور.كو١١
 در ذكر و تسبيح خدا.(ع)دت داووه:ها با حضرا شدن كو.هم:نو١٢
نه:اى از صالبت و استحكام.ه نمو.كو١٣
د.عونى در روز موگوه مظهر دگر.كو١٤
ه سمبل تغيير و تبديل و از هم پاشيدگى در آستانه قيامت..كو١٥
اى انديشيدن به عظمت خلقت.ان نمادى بره به عنو.كو١٦

هتباط شناخت خدا با شناخت كو ار
ا برد راهد كه خوند مى:خو از خداو(ع)سى ت موند آنجا كه حضرداستان شناخت خداودر
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ناهى ديد.چوا خوار يافت،تو نيز مرد قره بنگر،اگر بر جاى خود:به آن كومواو آشكار كند،فر
شن به هـوش شد.چـو بى:هـو(ع)سـىد و مود كـرا خره رد،كـوه تجلـى كـرش بر كـودگارپـرور

ه محل شناخت)منانم.(كولين از مؤگشتم و من اوهى،به تو بازآمد،گفت:تو منز
ايته خاشعـاان على جبل لرلنا هذا القـرلو انزمايد:«كه حشر مى:فـره مبار از سور٢١در آيه 

ا برآن ر»؛اگر ايـن قـرنهم يتفـكـروّمتصدعامن خشية الله و تلك االمثال نضربهـا لـلـنـاس لـعـل
تـن [و] از هـم پاشيده مى:ديدى.وا از بيـم خدا فروه] رستاديم،يقينا آن [كوهى فرو مى:فركو

نيـم باشـد كه آنان بينديشنـد.دم مـى زاى مرا برايـن مثل:ها ر
ا بهدمان رند با ذكر مثالى گويا و زيـبـا مـرنه كه از مفاد اين آيه بر مى:آيـد خـداوهمان:گـو
مايـد كـه:اى:ده و در حقيقت بـيـان مـى:فـرمـوت فـرآن كريم دعـوه عظـمـت قـرانديشـه دربـار

ا با تمامى عظمت و صالبتى كهل مى:شد آن ره نازآن كتابى است كه اگر بر كوانسان:ها!اين قر
د از هم فرو مى:پاشيد.دار

د!كمى بينديشيد و سر به جيبا چه شده است كه بر دل:هايتان تأثير نمى:گذارپس شما ر
اهدن خوهنموى عظمت و حقانيت آن را به سوتفكر فرو بريد كه همين تفكر و انديشه شمـا ر

دنآن به زبان عربى و ذكر بول قرآن كريم سخن از نزوى از قرشد.هم:چنين در آيات بسيار ديگر
ده كهموا نيز همان انديشه و تفكر در آيات آن ذكر فرآن به ميان آمده است و سبب اين امور رقر

د.ه نموسc،اشاريو٢ه نحل و آيه سور٤٤ف و آيه خره زاز سور٣ان به آيه از آن جمله مى:تو
ماء ماءّل من السالم تر أن الله انـز«اى شناخت عظمت فعـل خـدا:ه برد كو انديشيدن در مـور

ابيـبانـهـا و غـرانها و من الجـبـال جـدد بـيـض و حـمـر مـخـتـلـJ الـوات مخـتـلـفـا ألـوجنا بـه ثـمـرفـأخـر
ه:هـاىد،پس با آن ميـود آور؛آيا نديدى كه خداى از آسمـان [از ابـر] آبـى فـرو)٣٥/٢٧(فاطـر،»دسو

خ و سخت سياه است.سرن سفيد وناگونگ:هاى گواه:هايى به ره:ها رديم،و از كون آورنگ بيرونگارر
د و نتيجـه آند مى:ريزنه از آسمان آب فـرودر اين آيه ضمن اين:كه بيان مى:كند كه چـگـو

ده كهه كره اشارنگ:هاى كوع رنگ با طعم:هاى مختلc است در دنباله آن به تنونگاره:هاى رميو
ه:ها مى:بخشد و انسانسبب شناخت جاده:ها از يكديگر و از سويى ديگر زيبايى خاصى به كو

هبت:ها تذكر مى:دهد.ا به انديشيدن اين مور
نه نهاده شده وه:ها كه چگو»؛و كوو الى الجبال كيJ نصبته غاشيه:«از سور١٩و آيه 

نه ايستـاده:انـد وه:ها نمى:انديشيد كه چـگـوا به كـوار گشته.در اين آيه بيان مى:كنـد،چـراستـو
هان آن چشمه:ها و نهرده و از مخازب كرا به هم ميخكومين راى زريشه:هاى آنها مانند ميخ اجز

ده است.د حفظ كرا در سينه خوى و معادن رجار
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چها هرد ذكر شده انسان:ها راره بيان شد مود كوا در مورق كه منحصـرجه به آيات فوبا تو
ى از اين نعمت الهىفت و شناخت بيشتـرجه داده تا با معربيشتر به اين پديده عظيم الهى تـو

ا بيشتر بشناسد.د رد و خداى خوخو

أت انسانىه و جر كو
هدى انسان در مقابل عظمت كـوجوه با انسان شناسى مسأله عظمـت وابط كواز جمله رو

اد:ما امانت[الهى و بار تكليc] رموآن با اين آيه تشريح شده است كه فرقرع درضواست اين مو
اسناك شدنددند و از آن هرداشتن آن سر باز زديم پس از برضه كره:ها عرمين و كوبر آسمان:ها و ز

.)٣٣/٧٢اب،(األحزد.ى نادان بواستى او ستمگرفت به را پذيرو[لى] انسان آن ر
ه با آند كه كوه دارد انسان در مقابل عظمـت كـوجو:تفسير اين آيه حكايت از عظـمـت و

دىجواسطه عظمت :ولى انسان به ود وى نموددارل امانت الهى خوى از قبواراستحكام و استو
فت.ا پذيرد امانت ركه دار

تبه سعىهفت مردشناسى و خداشناسى:خوه نمادى ديگر ازه صفا و مروسعى بين دو كو
اى تكامل وه حكايت از هفت نياز اساسى انسان هفت سفر عشـق بـره صفا و مروبين دو كو

ه صفا وى دو كوداستان نام:گذاراى كمال انسانى وهفت روز هفته و… و اهميت عدد هفت بر
اياتگشت مجددا آنها به يكديگر بحث مفصلـى در آيـات و روا و بازط آدم و حوه و هبومرو

ت آدم عليه السالم وج حضرايات آمده است كه پس از خـرود از آن جمله در رواسالمى دار
ه بهلين كود آمدند.اوه فروه مروى كوا بر روه صفا و حوى كوت آدم بر روا از بهشت،حضرحو

اا به اين دليل كـه حـوى رگزيده خدا ـ است «صفا»و ديـگـره» ـ بـرّاين دليل كه آدم«صفـى الـل
فت.ه نام گرده مرون ـ بوأة» ـ ز«مر

كان حج بيت::الـلـهه از نشانه:هاى دين خدا و سعى مـيـان آن دو،يـكـى از ارصفا و مـرو
ام است.:الحر

سّمه مى:آيند،در اين جايگاه مقدّه به مكه مكراى حج و يا انجام عمرانى كه برارحج گز
تبه فاصله هفت مر (ص)ل خداسوش ردن سعى:هاجر،و در تأسى به روم نموّپاى نهاده،با مجس

ا با قصد قربت مى:پيمايند.ه رميان اين دو كو
«صفا»در لغت به معناى سنگ سخت و صافى است كه با خاك وه در لغت:صفا و مرو

ط نباشد.شن مخلو
ا گويند كه گل و خاك در آن نباشد.و طريحى در مجمعد گفته است:صفا سنگى رّمبر
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ت جمع استعمالد،به معناى سنگ و اگر بـه: صـورده شود آورالبحرين گويد:صفا اگر مفـر
ار نيز مى:نويسد:صفا سنگ سپيدم است.صاحب تفسير كشc:االسرد به معناى سنگ نرشو

ه سنگىسخت باشد؛يعنى صافى كه در آن هيچ خلطى از خاك و گل و غير آن نباشد. و مرو
د.د شكسته شوم كه زوباشد سياه و سست و نر

مين،پيشينـه بـه ز(ع)ت آدمط حضره تا قبل از هبـوه:هاى صفا و مـروكوپيشينه تاريـخـى:
ا صفـاده است.«صفا»رموه فـرى اين دو كوابطه با نام:گـذار در ر(ع)د.امام صادقتاريخـى دار

اه نامى از اسـم آدم راى اين كود آمد.پس بـرگزيده بر آن فـروناميدند،بدان جهـت كـه آدم بـر
و،)٣/٣٣ان،آل عمر»(…ًحاان الله اصطفى آدم و نـومايد:«ـ مى:فرّجل ّوند ـ عزدند،خـداوانتخاب كر

اىأة،برد آمد،پس نامى:از مرن بر آن فروا زه ناميدند؛زيـرا مروه رد آمد و مروه فروا بر مروّحو
گزيدند.ه براين كو

ت به بعد است،آن:گاه كه آن حـضـر(ع)اهيـمت ابرمان حضـره از زت اين دو كواما شهـر
د به شـاما در كنار حـجـر جـاى داد و خـواه با :هاجر و اسماعـيـل بـه مـكـه آمـده،آنـان رهمـر

ن ميان مادر اسماعيل وده است:چوا چنين نقل كرگشت.عبدالله بن عباس اين داستان رباز
ا كه مادر اسماعيل و اسماعيـل ر(ع)اهيـمت پيش آمد،ابر كدور(ع)اهيـمه همسر ديگر ابـرسار

شيد ود،:هاجر مشك آبى داشت كه از آن:مى:نود به مكه آوراه خود،همرى بوارخودك شيركو
د،سعيد بن جبير مى:گفتـهاه او نبـوشه:اى همراد و تونه زد شير مى:داد و هيچ گـودك خوبه كو

د،چنين ادامـه داده مى:كرم و صفا اشـارمـزاست:ابن عباس در حالى كه به نقطـه:اى مـيـان ز
ار داشتم قرمزختچه:اى ـ كه باالتر از منطقه چـاه زا كنار خاربنـى ـ در آن دو ر (ع)اهيمكه:ابر

د،مادر اسماعيل ازكت كرن مكه حركب خويش شد و به بيروار بر مرد سونشاند و سپس خو
ا به عهده چهش رسيد او و پسرد،سپس پرا دنبال كـرد و تا منطقه«كداء»او ركت نموپى او حر

م.مادر اسمـاعـيـل ـ مى:سـپـارّجـلوّد:به خـداى ـ عـزمـوفر(ع)اهـيـم د؟ابرا مـى:گـذاركسـى و
گشتـه و زيـر آنش داشت،برا در آغودك راضى هستم و در حالـى كـه كـود و رگفت:خشنـو

ا آويخت و از آن مى:آشاميدد را كنار خويش نهاد و مشك آب خودكش رخاربن نشست و كو
دك بها شير مى:داد تا آنكه آب مشك تمام و شير پسـتـان او هـم خـشـك شـد،كـودك رو كو

هگين شد و باد و اندود كه اسماعيل بميرد مى:پيچيد.مادر بيم كـرسنه شد و به خوسختى گر
گ او نباشم!م تا شاهد مرد گفت چه بهتر كه از پيش او بروخو

د،بـهف شواف مشرفت كه به اطره صفـا رابن عباس گويد:مادر اسماعيل باالى كـو
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ب اسـته نگريست و گفت خوه مروا ببيند و سپس به كوا كسـى راين اميد كه شايد در صحر
گ او نباشم.و سه يا چهار بار مياند شاهد مردك بميره آمد و شد كنم تا اگر كوميان اين دو كو

د،سپس كنارى جز ريگ و شن نـبـوه چيزه ميان صفا و مـرود،در دره آمد و شد كـرآن دو كو
گشت و بـازه صفا بازهگين شد و كنار كـوا بر همان حال ديد و بيشتـر انـدوند آمـده،او رفرز

د.ا پيمود تا آنكه هفت بار اين فاصله ره آمد و شد كرهمچنان ميان صفا و مرو
له معمود:به همين جهت،سعى ميان صفا و مرومو فر(ص)ابن عباس گفته است:پيامبر

ا به همان حال ديد كه بردك خويش رگشت و كودم ميان آن سعى مى:كنند.مادر بازشد و مر
ا شنيدم،اگرا نديد،گفت:صداى تو رد مى:پيچيد،ناگاه صدايى شنيد،نگريست و كسى رخو

اى او آشكار بر(ع)ئيلس،در اين هنگام جبرى كن و به فريـادم را يارى پيش تو هست،مرخير
م كوبيد و ازمزد به محل چاه زئيل با پاى خواه افتاد و جبراز پى او به ر(ع) شد،مادر اسماعيل

مين آشكار شد.ى زهمانجا آب بر رو
د و آبا آورد ر،مشك خو(ع)د چنين گفته كه مادر اسماعيل:ابن عباس در دنباله گفتار خو

ا شير داد.ش رداشت و آشاميد و پستانش پر شير شد و پسربر
دم اين ديار از تشنگى بيـمائيل به:هاجر گفت:بر مـرشيد،جبـرم جومزآنگاه كه چشمـه ز

د باشد كه پدر اين طفـلشيدن مهمانان خداست و نيز گفت:«زواى نومدار كه اين چشمه بر
ا نشان داد.ند»و محل خانه راى خدا،خانه:اى بسازبيايد و بر

د.و به بو(ع)ه دويد،مادر اسماعيل ابن عباس گويد:نخستين كسى كه ميان صفا و مرو
اهيم خليللين بار ابرت شد و اوّه،سعى سنتبه آمد و شد::هاجر بين صفا و مرودنبال هفت مر

ا انجام دادند.ت الهى رّاين سن(ع) ندش اسماعيل اه با فرز همر(ع)
اندن نماز در پشت مقام،بهاف و خوان ديگر نيز،پس از انجام طو،پيامبر(ع)اهيم به دنبال ابر

اى انجام حج به مكـهسى بـردند.مجاهد گفته است:مـوه مى:كرمسعى آمده،سعى صفـا و مـرو
د،از آسمانه بول سعى ميان صفا و مرود و سپس هنگامى:كه مشغواف كرد خانه خدا طوآمده،گر

افتاد….سى به سجده درموام،واه توا شنيد كه مى:گفت::اى بنده من،من همرشى راى سروآو

ىنتيجه�گير
دجوان يك مود كه اين پديده به عنوآن چنين استنباط مى:شوه در قرجه به كلمه كوبا تو

د كه هر يك بحث جداگانه:اىعى مى:شوعات متنوضوآنى شامل موعظيم آفرينش در آيات قر
ا مى:طلبد.ر


