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  یاتارو و قرآن منظر از کامل انسان صفات
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 چکیده

ات در وجود در خود را به فعلیت برساند. جریان این صف قرار داده شده ةانسان کامل انسانی است که صفات بالقو

 رساند.اللهی میاوست که او را به مقام خلیفه

ین و روش روش در این پژوهش، تحلیلی، اسنادی است. بررسی آیات قرآن کریم و روایات وارده از ائمه معصوم

 نماید.را روشن می زندگی آنها )سیره( چگونگی تخلق به این صفات و دستیابی به این جایگاه

خواهد  رو شایستگی خالفت الهی بر روی زمین رارا به کمال رسانده و از این ظهور این صفات در فردی آن

 دست آورده و قدرت انجام کارهایه داشت. در این صورت است که وی قدرت تصرف در نظام هستی را نیز ب

 یابد. العاده را میخارق

علیت برساند. فی است که استعدادهای فطری خود را بارور ساخته و از حالت قوه به ین انسان کامل، انسانابنابر

 یابد.در این صورت است که آراسته به صفات الهی گشته و قدرت تصرف در نظام هستی را می

 

 انسان کامل، خالفت، صفات الهی، تصرف در جهان. ها:کلیدواژه
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 مقدمه

ن جانشین خود به روی خدای سبحان انسان را به عنوا

زمین قرار داد و برای رسیدن به این مقصود، امكانات 

الزم را در اختیار او قرار داد. در کنار حجت باطنی، 

)عقل و نبوت( را الزم و ملزوم هم  2حجت ظاهری

تا  3شماری به او هدیه نمودساخت و استعدادهای بی

گی های زنداو بتواند در میان انبوه مشكالت و سنگالخ

دنیا، به جایگاه واالی خود دست یافته و خلیفه خدا در 

 روی زمین گردد. 

ها که شعاعی است از این استعدادها و ظرفیت

چه در مسیر صحیح هدایت صفات خدای متعال چنان

را گردد و از حالت قوه به فعلیت برسد، فرد واجد آن

مان ـه هـایسته خود کـاه شـایگـی و جـبه کمال حقیق

رساند و هم ت الهی در روی زمین است، میخالف

تواند در نظام هستی تصرف و کار خدایی اوست که می

 انجام دهد.

آیات و روایاتی که انسان را تشویق به رنگ الهی 

نماید، همگی یافتن و آراسته به اخالق الهی شدن می

ل بیانگر این نكته هستند که انسان توان رسیدن به کما

بایست رسیدن به این نقطه میرا داراست و برای 

 ظرفیت واالی خود را شكوفا سازد.

در این پژوهش ابتدا به مفهوم کمال و خالفت، 

های خلیفه، شروط الزم و حكمت خالفت اشاره ویژگی

 و سپس به حالت قوه بودن صفاتی که انسان را به کمال

سازد و چگونگی بروز و ظهور آن یعنی رهنمون می

 نماییم.اره میفعلیت یافتن آن اش

سؤال اساسی در این پژوهش این هست که آیا 

ها قابلیت رسیدن به این مقام خالفت یا همان همه انسان

                                                                                                                                                                       
 فَالرُّسُلُ فَأَمَّا الظَّاهِرَةُ ة وَ حُجَّةً بَاطِنَحُجَّةً ظَاهِرَةً إِنَّ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجَّتَيْنِ .2

خدا برای مردم دو حجت قرار داده  .لْعُقُول الْأَِئَِّمَّةُ وَ َأَمَّا الْبَاطِنَةُ فَاوَ الْأَنْبِيَاءُ وَ

است، حجت ظاهری و حجت باطنی. حجت ظاهری رسوالن و انبیاء و 

  .137 /1، األنواربحارائمه هستند و حجت باطنی عقل است.

باشند؟ در فرض تأیید آیا کمال بشری را دارا می

هایی که استعدادهای درونی خود را به صورت انسانی

کامل متبلور ساختند، توان تصرف در نظام هستی را 

 یابند؟می

باشد و ش در این مقاله، تحلیلی، اسنادی میرو

ای ـهیـژگـخالف، مفهوم و ویـواع استـه انـدا بـابت

استخالف، حكمت استخالف، شروط الزم جهت 

استخالف و بالفعل یا بالقوه بودن این خالفت با استفاده 

پردازیم، سپس با بیان برخی از از آیات و روایات می

آمده است و نقش  کریمنقرآاسماء و صفات الهی که در 

های تفسیر و آنها در تعالی انسان با استفاده از کتاب

 نماییم.روایات و سیره پیشوایان دینی اشاره می

گونه بیان توان اینای این پژوهش را میـههـافتـی

داشت که تنها راه رسیدن به کمال، شكوفا ساختن 

استعدادهای درونی و فطری است و کسی که توفیق 

این مسیر را یابد، به صفات الهی آراسته گشته و طی 

تواند کارهای خدایی انجام دهد، یعنی قدرت می

 یابد.تصرف در نظام هستی را می

 

 واژه شناسی 

 کمال و خالفت

کمل به معنای چیزی است که اجزاء و  ةکمال از ریش

 /10: 1360 ،مصطفویمحاسن آن به اتمام رسیده باشد )

ا حاصل شدن چیزی که هدف از (. راغب، کمال ر112

راغب خلقتش رسیدن به آن بوده ترجمه نموده است )

(. ابن منظور و فراهیدی نیز کامل 726: 1412 ،اصفهانی

دانند )ابن شدن چیزی را تمام شدن و زیبا شدن آن می

(. 378 /5: 409ی 1فراهیدی،  ؛599 /11: 1414منظور، 

ور صت ]ای انسان[ العالم االكبر. َأتزعم انك جرم صغير و فيك انطوى .3

گی کنی تو همین جسم کوچک و ناتوانی؟ در حالی که در تو عالم بزرمی

 /3، پرتوی درخشان از اصول کافىقرار داده شده است. به نقل از کتاب 

209. 
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کاربرد معنا ریشه خَلَفَ است که در سه خالفت نیز از 

؛ 293: 1412؛ راغب، 266 /4: 1409دارد )فراهیدی، 

، 50 /5: 1375حی، ـریـ؛ ط82 /9: 1414ور، ـنظـن مـاب

 ؛(107 /3: 1360مصطفوی، 

به جای  از چیز دیگر و نشستن پس. آمدن چیزی 1

 (؛62 /فرقان). "خِلْفَة لنَّهَارَٱ وَ لَّيْلَٱ لَّذِى جَعَلَٱ هُوَ وَ"او: 

 يَعْلَمُ": ام و به معنای مؤخر و پشت سر. ضد قد2ّ

 (؛255 /بقره). "خَلْفَهُمْ مَا وَ أَيْدِيهِمْ بَيْنَ مَا

 به معنای تغیّر. .3

استخالف معنای نیابت و جانشینی  به باور برخی،

مده و به از اولی آ پسكه دومی به دلیل آنو  رساندرا می

بن گویند. )ا، به آن خالفت نیز مینشیندجای او می

 .(107 /3: 1360مصطفوی،  ؛309: 1422زکریا، 
 

خالفت نیابت از  شناسان قرآنی،در نگاه برخی واژه

یا به  باشداثر غیبت منوب عنه  ؛ خواه براست دیگری

: 1412)راغب، ا شرافت نایبـجز او یـرگ و عـدلیل م

را در زمین ها انسانخدای سبحان  کهماده خلف( چنان

)انعام/  ."لْأَرْضِٱ ئِفَخاَل جَعَلَكُمْ لَّذِىٱ وَهُ وَ"گمارد: خلیفه 

165.) 
 

توان استخالف را سه با بررسی دقیق آیات قرآن می

 4گونه دانست:

 

به معنای مطلق جایگزینی. براساس سنت  . طبیعی:1

ها پس از نسل دیگر، خدای واال هر نسلی از انسان

گردند و به گونه طبیعی مالک یـایگزین آنها مـج

 لَّذِىٱ هُوَ"شوند. مانند آیة شریفه های آنها میراییدا

 يَزِيدُ لَا وَ كُفْرُهُ فَعَلَيْهِ كَفَرَ فَمَن لْأَرْضِٱ فِى ئِفَاخَلَ جَعَلَكُمْ

( جانشین 39)فاطر/ . "مَقْتًا إِلَّا رَبِّهِمْ عِندَ كُفْرُهُمْ فِرِينَالْكَـٱ

گان را ها در زمین یعنی خدای سبحان آیندساختن انسان

برای گذشتگان  چهآنکند، تا جایگزین گذشتگان می

                                                                                                                                                                       
. بررسی تطبیقی تفسیر آیات مهدویت و شخصیت امام مهدی )عج(، 4

کردند، در اختیار جانشینان آنها بوده و در آن تصرّف می

 قرار گیرد.

مقصود از استخالف در این نوع، وراثت . وراثتی: 2

ا ـاز پیشینیان است که براساس آن، خدای سبحان ب

مام ت حكیمانه خود بر مردم منّت نهاده و پس از اتـدخال

رساند و قومی دیگر را حجت، معاندان را به هالکت می

 گرداند.وارث سرزمین آنها می

عنه دچار ظلم در این استخالف، نوعاً قوم مستخلفٌ

اند و جانشین آنها نخست در استضعاف و فساد و تباهی

برند و پس از استخالف، از اقتدار و یـو خوف به سر م

 قَالَ"فرماید: می مجیدقرآنشوند. تمكین برخوردار می

 لِلَّهِ لْأَرْضَٱ إِنَّ رُواصْبِٱ وَ للَّهِبِا  سْتَعِينُواٱ لِقَوْمِهِ مُوسَى

 وذِينَاأُ قَالُوا*  لِلْمُتَّقِينَ بَةُقِالْعَـٱ وَ عِبَادِهِ مِنْ يَشَآءُ مَن يُورِثُهَا

 أَن رَبُّكُمْ ىعَسَ قَالَ تَنَاجِئْ مَا بَعْدِ مِن وَ تَأْتِيَنَا أَن قَبْلِ مِن

 كَيْفَ فَيَنظُرَ رْضِلْأَٱ فِى يَسْتَخْلِفَكُمْ وَ عَدُوَّكُمْ يُهْلِكَ

 (.128ـ 129)اعراف/  ."تَعْمَلُونَ

های الهی این استخالف بسان گونه نخست از سنت

است که خدای واال پس از آزمودن و احراز شایستگی 

ا مؤمنان، وراثت زمین و اقتدار و امنیت را به آنه

اند: بخشد. گویا این آیات در مقام بیان همین سنتمی

 لُهُمرُسُ جَآءَتْهُمْ وَ ظَلَمُوا مَّالَ قَبْلِكُمْ مِن لْقُرُونَٱ أَهْلَكْنَا لَقَدْ وَ"

 لْمُجْرِمِينَٱ لْقَوْمَٱی نَجْزِ كَكَذَلِ لِيُؤْمِنُوا كَانُوا مَا وَ تِالْبَيِّنَـبا

 كَيْفَ لِنَنظُرَ عْدِهِمْبَ مِن لْأَرْضِٱ فِى فَئِالخَ جَعَلْنَـكُمْ ثُمَّ* 

 (.13و  14)یونس/  ."تَعْمَلُونَ

خدای رحمان، انبیاء و اولیای خود  پیامبران: ة. ویژ3

ای خاص نماینده در زمین گمارد و خالفت را به گونه

 آنها را استوار ساخت، همانند خالفت حضرت آدم )علی

 إِنِّي لِلْمَلَائِكَةِ رَبُّكَ  قَالَ إِذْ  وَ"علیه السالم(:  ه وآلو نبینا

و خالفت حضرت  (30)بقره/  "خَلِيفَة الْأَرْضِ فِي جَاعِلٌ

 .89 – 85ص 
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 جَعَلْنَاكَ إِنَّا دَاوُودُ يَا"داوود )علی نبیناوآله وعلیه السالم(: 

 (.26)ص/ . "الْأَرْضِ فِي خَلِيفَةً

از نظر مفسران شیعی، این نوع از خالفت نیز سنتی 

« حجت خدا»است و هرگز زمین از این خلیفه  الهی

 خالی نخواهد بود.

دن ـامل شـس از کـان پـالفت انسـا که خـجاز آن

 اوست و انسانی کامل است که به این مقام نائل گردد،

در این پژوهش به استخالف انسان اشاره گردیده و 

 مقصود از خالفت، استخالف نوع سوم است.

 

 الف( مفهوم شناسی

استخالف انسان به معنای خلیفه  قرآنره مفسران در نگ

قرار دادن اوست؛ یعنی خدای سبحان انسان را در زمین 

اِنّي "شریفه  ةگونه که آیجانشین خود قرار دهد، همان 

 5به آن اشاره دارد. "جاعل ٌ في االرضِ خَليفَه

كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ "مرحوم عالمه طباطبایی در تفسیر آیه 

نیز  6"بَارَكٌ لِّيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِإِلَيْكَ مُ

 نویسد:می
 

وی ـانشینی از سـالفت بیانگر جـه خـلمـر کـظاه

كَ وَ اِذ قالَ رَبُّ"خداست، پس با خالفت مذکور در آیه 

هنگ است. هما "لِلمالئِكهِ اِنّي جاعِلٌ فِي ااَلرضِ خَليفَه

 (. 151 /19و  195 /17: 1417، طباطبایی)

 

  های خلیفهب( ویژگی

 عمومیت داشتن. 1

)علی  به حضرت آدم الهی خالفت به باور اکثر مفسران،

اختصاص نداشته و فرزندان وی  نبیناوآله وعلیه السالم(

                                                                                                                                                                       
 ؛46 /1 ،تفسیر شبر ؛91 /1، احسن الحدیث ؛151 /19، المیزان .5

تفسیر  ؛56 /1، فی ظالل القرآن ؛220 /1، روح المعانی ؛44 /1، درالمنثور
 .56 - 58 /3، تسنیم

ایم تا در آیات آن تدبّر این کتابی است پربرکت که بر تو نازل کرده .6

بنابراین اسمائی که  .نیز دارای مقام خالفت الهی هستند

 )علی نبیناوآله وعلیه خدای سبحان به حضرت آدم

ها به ودیعت گذاشته انسان در همه السالم( آموزش داد

 .7شده است

ه طباطبایی)ره( جانشین شدن بعضی از عالمّ

ها به جای برخی دیگر و نسلی به جای نسل دیگر انسان

و به ارث بردن زمین برای تشكیل اجتماع صالح را نشان 

داند انحصاری بودن این خالفت میدهنده غیر

 (.53 /17و  154 /15و  396 /7، 1417، طباطبایی)

 

 بودن خالفت بالقوه. 2

اسمائی که خدای سبحان به  در نظر برخی از مفسران،

به معنای به ودیعت ، هر چند حضرت آدم تعلیم نمود

هر ولی  است هاانسانهمه این اسماء در  ه شدنگذاشت

 تر در مسیر هدایت الهی قرار گیرد و درچه انسان بیش

ون بیراز حالت قوه  ءاین اسما ام بردارد،گصراط مستقیم 

جی ـدریـت گونهو به  گردندنزدیک میبه فعلیت آمده و 

)  رسدانت به منصه ظهور میـن امـار ایـر آثـستمـو م

 /3: 1387و جوادی آملی،  154 /15: 1417، طباطبایی

در بحث انحصاری نبودن سنت  المیزان(. صاحب 40

 نویسد: استخالف می

)علی نبیناوآله وعلیه شخص آدم ه مبرده بخالفت نا

ن اختصاصى ندارد، بلكه فرزندان او نیز در ای السالم(

همه این علم را در  واالخداى  یعنیمقام مشترکند، 

هرگاه در که  ایبه گونه، است ودیعه سپردهه ها بانسان

، آثار آن ودیعهمسیر درست قرار گیرد و هدایت شود، 

آن  گردد وسوی او آشكار میز ، اآرام آرام و پیوسته

 (154 /15: 1417، طباطبایید)آیمیودیعه از قوه بفعل در 

 .29 /38: .کنند و خردمندان متذکّر شوند

 ؛91 /1، احسن الحدیث ؛497 /1، اطیب البیان ؛115 /1، المیزان .7

 .56 /1، القرآنظاللفی
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نیز در این خصوص پس از  تفسیر تسنیمنویسنده 

بیان این نكته که خالفت دارای حقیقتی تشكیكی است 

 گویند:می

خالفت الهی از سنخ کمال وجودی و مقول به 

ی کامل نظیر هاتشكیک است و مراحل عالی آن در انسان

شود و مراحل حضرت آدم و انبیا و اولیای دیگر یافت می

های وارسته و متدینِ متعهد ظهور مادون آن در انسان

 .(55 /3 :1378کند. ) جوادی، می

انی اگر انس گویند:ایشان در توضیح این مطلب می

نتوانست و یا نخواست اسمای الهی را هر چند در حد 

ت برساند خالفت وی در حد متوسط یا ضعیف به فعلی

ت، قوت است ، نه فعلیت، و خود او نیز خلیفه بالقوه اس

نه خلیفه بالفعل؛ گرچه مراتب قرب و بُعد قوّه نیز 

 .(56 /3: 1378مختلف است. )جوادی، 

و ام با اـن مقـه فرزندان آدم نیز در ایـن سخن کـای

 ها بهمشترک هستند و اینكه علم به اسماء در همه انسان

ودیعت گذاشته شده است، حاکی از عدم انحصار آن در 

 انبیاء الهی است.

 

 عدم تعارض با آزادی انسان. 3

های سنت استخالف، عدم تضاد آن با از دیگر ویژگی

آزادی و اختیار بشر است. رسیدن به کمال در صورتی 

دارای ارزش است که با اختیار بشر همراه باشد. از اینرو 

اهلل ه طباطبایی)ره(، آیتمله عالمّبرخی مفسران از ج

جوادی، رشیدرضا و برخی دیگر از مفسران به این نكته 

 .8اشاره دارند

 

 ج( حکمت استخالف

یكی از مطالبی که در ذیل آیات استخالف مورد توجه 

مبین، ، المیزانتفاسیری مفسران از جمله صاحبان ـرخـب
                                                                                                                                                                       

 .220 /8 ،المنار؛ 3/129، تسنیم؛  355 /7 ،المیزان .8

ظالل فی؛  31 /5، المعانیروح ؛ 212 /1، المبینتفسیر ؛255 /8، المیزان .9

ت، ـاسده ـع شـواق رآنـالل القـی ظـفو  معانیـروح ال

كمت استخالف است. در نگره این مفسران یكی از ـح

 .9های استخالف آزمایش بشر استحكمت

های استخالف که برخی مفسران تـاز دیگر حكم

ه ـالمـت. عـان اسـل انسـامــكـد، تـاره دارنـدان اشـب

 140 ـةر آیـفسیـری از تـگـش دیـبخدر  طباطبایی)ره(

 :نگاردعمران میآل

قرار داده که  نظمی در جهان هستی رحمانخداى 

که خدا  برسند انواع موجودات به منتهاى سیرى همه

 را دریابد.سعادت مقدر خود  ، واستبرایش معلوم کرده 

 پس اگر در آن مسیر الهی قرار گیرد و از خط سیر خود

 رسد.گمان به نهایت سعادت خود میخارج نگردد، بی

قدم  اگر در راهى و، تاز این قائده مستثنا نیسانسان هم 

]بكوشد تا[ و او نهاده است فطرت  دربگذارد که خدا 

ات یعنى از کفر به خدا و آیفطرت منحرف نگردد؛ از راه 

به سوى  او را خدا ،در زمین بپرهیزد تبهكاریو  الهی

نماید. ) ره میو هر خیرى حیات طیبه  وعاقبت نیک 

 (.255 /8: 1417، طباطبایی

المه برای رسیدن به حیات طیبه در نگره مرحوم ع

راهی به جز بارور ساختن فطرت انسانی و به تعبیری 

 شكوفا ساختن استعدادهای درونی وجود ندارد.

 

 د( شروط الزم جهت استخالف

گونه که بیان شد، خالفت انسان در صورتی است همان

 ست که چهاکه به کمال رسیده باشد. حال سخن درآن

ن الزم است. از مجموع شروطی جهت خالفت انسا

توان به این نتیجه رسید که زمانی یـات مـات و روایـآی

آورد که آراسته دست میـایگاه را بـانسان اهلیت این ج

به صفات الهی باشد. اینكه در آیه کریمه آمده است: 

 لَهُ نَحْنُ و اللَّهِ صِبْغَةً مِنَ أَحْسَنُ مَنْ وَ اللَّهِ صِبْغَةَ"

  .1356 /3، القرآن
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شاره به این نكته دارد که انسان باید به رنگ ا 01"عابِدُون

الهی در آید، رنگ پاکی و پرهیزکاری، رنگی که بر اساس 

 آالیش ریخته شده. فطرت پاک و بی

اینكه در روایات وارده از ائمه معصومین )صلوات 

لهی ااهلل علیهم اجمعین( توصیه به آراسته شدن به اخالق 

 میت این امر است:و یا به ادب الهی شده است دلیل اه

يَا عَلِيُّ أَحْبَبْتَ مَا أَحَبَّ اللَّهُ وَ »قال رسول اهلل )ص(: 

 11«اللَّهِ أَخَذْتَ بِأَدَبِ

 21«اللَّهِ إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَأْخُذُ بِأَدَبِ»قَالَ رسول اهلل )ص(: 

ك ـ، أدّاه ذلاللّه أدبـن تأدّب بـو م»قال علی )ع(: 

 31«إلى الفالح الدائم

در تفسیر آیه شریفه  روح البیانصاحب تفسیر 

 گوید:می 41"ينِسَيَهْدِ رَبِّيوَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى "

حرکت ابراهیم )ع( به سوی خدا به این معناست که 

او از قالب بشری و صفات آن به قلب و صفات قلب 

کند و از قلب به سوی روح و از روح به حرکت می

نماید که آن الهی طی طریق میآراسته شدن به اخالق 

 /3: 1405حقی بروسوی، ) فناء در صفات الهی است.

538.) 

 بالقرآن القرآن تفسیر فی تفسیر الفرقانصاحب 

 گوید:می

یابد که افراد مدینه فاضله در صورتی تحقق می

جامعه متصف به صفات الهی باشند، یعنی انسان کامل 

 (.219 /27: 1365، صادقى تهرانى) گردیده باشند.

در  الغیبیه المفاتح و اإللهیه الفواتحصاحب تفسیر 

وعنده مفاتح الغيب اليعلمها اال "تفسیر آیه شریفه 

                                                                                                                                                                       
 ما. است بهتر خدا رنگ از کسى چه رنگ و خداست رنگ . این10

 .138 /2بقره:  .هستیم او پرستندگان

ته . ای علی دوست بدار آنچه خدا دوست دارد و به اخالق الهی آراس11

 .15 /73، األنواربحارباش. 

، األنواربحارسازد.به درستی که مؤمن خود را به اخالق الهی آراسته می. 12

74/ 159. 

 نویسد:می51"هو
 

تواند در اختیار انسان قرار کلیدهای خزائن غیب می

گیرد ولی در صورتی که به اخالق الهی متصف باشد. 

به متابعت آراستگی به صفات الهی نیز میسور نیست مگر 

کامل از کمال مطلق و این آراستگی به کمال در وجود 

، نخجوانى) نبی گرامی اسالم به تحقق رسیده است.

 (.24 /1: م 1999
 

در این خصوص  من هدی القرآنصاحب تفسیر 

 آورده است:
 

بزرگترین و ظاهرترین صفت خدا رأفت و رحمت 

اوست و هدف از رسالت انبیاء هم جاری ساختن این 

فات در وجود بشر است تا اینكه انسان از صفات ص

 ه اخالق الهی متصف گردد.ـافته و بـات یـی نجـحیوان

 (.112 /15: 1419، تهران، مدرسى)
 

ی ـه انسانـم کـن نتیجه رسیدیـا به ایـجدینـا بـت

شایستگی خالفت الهی را دارد که به کمال خود رسیده 

ت یت یافتن صفاباشد و از سویی کمال انسان در گرو فعل

الهی به ودیعه گذاشته شده در وجود انسان است. 

ن مورد طلب خدای واالست جریان یافت چهآنبنابراین 

هاست، لذا به برخی از این صفات او در وجود انسان

صفات و نقشی که این صفات در زندگی بشر دارد اشاره 

 نماییم.می

 

 رحمن. 1

است، حكایت  بیان شده قرآنبار در  169این صفت که 

از آن دارد که خدای متعال بسیار بخشنده است. این 

ائل . کسی که خود را به ادب الهی آراسته سازد به رستگاری دائمی ن13

 .17ص، المنسوب إلى اإلمام الحسن العسكری )ع(التفسیر گردد. می

که  ستا من به سوى پروردگارم رهسپارم، زود»[ گفت: و ]ابراهیم. 14

 .99 /37صافات:  «مرا راه نماید

. داند[ آن را نمىو کلیدهاى غیب، تنها نزد اوست. جز او ]کسى. 15

 .(59)انعام/
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چه در وجود انسانی تبلور یابد، فرد واجد ویژگی چنان

ه نسبت به افراد دیگر ـد کـرسانیـای مرتبهـه مـآن را ب

هرچند از نظر تفكر و عقیده با او همسان نباشند، بخشنده 

حضرت باشد. بخشیدن شمشیر در میدان مبارزه توسط 

ال ـعلی )ع( به دشمنی که تا چند لحظه قبل در ح

دن ـه شـل شكستـه دلیـوده و بـا او بـجنگیدن ب

شمشیرش در معرض هالکت قرار گرفته و طلب کردن 

 شمشیر آن حضرت، گویای این مطلب است. 

 

 رحیم. 2

های خدای متعال مهربانی اوست. این از دیگر ویژگی

ر تكرار گردیده در اکث قرآن کریمبار در  227واژه که 

موارد مضاف الیه غفور واقع شده است. )آمرزنده و 

 بار با واژه رحمن همراه است 114مهربان( همچنین در 

رساند. انسان مؤمن که نهایت مهربانی حق تعالی را می

آراسته به صفت رحیمیت، انسانی است که نهایت 

ه ـه بـلكا بـهانـگر انسـه دیـا بـنهـه تـی را نـانـربـمه

 ه مخلوقات الهی دارد.ـهم

 به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست

 عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست.
 

 کریم. 3

گوار این واژه که به معنای نیكو، ارجمند، ارزشمند و بزر

ر مورد استفاده قرار گرفته است، از دیگ قرآن کریمدر 

مورد صفت  5 در قرآنصفات خدای سبحان است که در 

 وصف اگر کرم» گویدمی خدا واقع شده است. راغب

 و است آشكار نعمت و احسان مقصود شود واقع خدا

 پسندیده افعال و اخالق مقصود باشد انسان وصف اگر

 (707 /1: 1412است. )راغب،

رفتار نبی گرامی اسالم و ائمه معصومین )صلوات اهلل 

ان همواره شعلیهم اجمعین( در برخورد با دشمنان

                                                                                                                                                                       
 .237ص /2ج ،الكافی. 16

رفتاری کریمانه بوده است. برخورد امام حسن مجتبی 

)ع( با کسی که از شام به مدینه آمده و ایشان را مورد 

شماتت قرار داد و برخورد ایشان با وی که در نهایت او 

ت، حاکی از همان رفتار ـواهی واداشـذر خـه عـرا ب

 کریمانه است.

 

 ارستّ. 4

ت و ستار به معنای ستر به معنای پوشش و حجاب اس

 ( این اسم که50 /5 :1360، مصطفوىبسیار پوشاننده.) 

از اسماء الهی است نشان دهنده این است که خدای 

پوشاند. این کار خود را میمتعال عیوب بندگان گنه

ه ـت بـدای واال نسبـحبت خـر مـت الهی داللت بـصف

ها در بندگان است و از جمله صفاتی است که انسان

ت اجتماعی خود بشدت بدان نیازمند هستند. در حیا

 روایتی که به آن اشاره خواهد شد به سِلم بودن توجه

رای داده شده است. از اقتضائات سِلم بودن، ستار بودن ب

 اطرافیان است. 

 

 رؤف. 5

رؤف که به همان معنای رحمان یعنی مهربان است، از 

ن دیگر صفات الهی است که در صورت فعلیت یافتن آ

ز ادر انسان نقش فراوانی در تعالی او دارد. در فرازی 

نین روایت امام باقر )ع( که به ویژگی شیعیان امیرالموم

یگر اشاره دارد، آمده که شیعیان ما در راه محبت ما یكد

دارند، وجودشان برای همسایگان برکت و را دوست می

 برای همنشینان آرامش است:
 

الْمُتَبَاذِلُونَ فِي وَلَايَتِنَا، الْمُتَحَابُّونَ )ع( إِنَّمَا شِيعَةُ عَلِيٍّ »

فِي مَوَدَّتِنَا، الْمُتَزَاوِرُونَ لِإِحْيَاءِ أَمْرِنَا، إِنْ غَضِبُوا لَمْ يَظْلِمُوا 

 وَ إِنْ رَضُوا لَمْ يُسْرِفُوا، بَرَكَةٌ لِمَنْ جَاوَرُوا وَ سِلْمٌ لِمَنْ

 «.6١خَالَطُوا
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ان على )علیه الساّلم( جز این نیست که شیعی»

ه ـت( بـل بیـا )اهـت مـد که در راه والیـى هستنـکسان

کنند، در راه محبّت ما با هم دوستى یكدیگر بخشش مى

دیگر ردن امر ما، به دیدار یكـراى زنده کـنمایند و بىـم

 کنند و اگر خرسندروند. اگر به خشم آیند، ظلم نمىمى

یر ى همسایگانشان، مایه خکنند، براروى نمىشوند، زیاده

و برکتند و با همنشینان خود در صلح وصفا به سر 

 برند.مى

 

 غفار. 6

 /3 :1375، طریحیغفار که به معنای بخشنده است )

( نیز از جمله صفات کمالیه حق تعالی است که 425

بایست این صفت را نیز در وجود خود انسان سالک می

 )ع( وارد شده است بارور سازد. روایتی از امام صادق

که براساس آن بخشیدن کسی که مرتكب خطایی شده 

 های پیامبران الهی شمرده است:است را از ویژگی

العفو عند القدرة من سنن المرسلين  قال الصادق )ع(:

 71و أسرار المتقين...

عفو و بخشش از صفات خدای سبحان است و آن 

د قرار شده خووص و انتخابهاى بندگان مخصرا در دل

تعالى با سایر مردم با بخشش و داده تا همانند حق

گذشت رفتار کنند و به صفات و اخالق الهى متخلق 

 گردند. در ادامه این روایت آمده است که:

 الن العفو و الغفران صفتان من صفات اللَّه تعالى

ق أودعهما في أسرار أصفيائه ليتخلقوا مع الخلق باخال

عفوا و ذلك قال اللَّه عز و جل: و لياعلهم، لـالقهم و جـخ

 ور رحيم.ليصفحوا أال تحبون أن يغفر اللَّه لكم و اللَّه غف

عفو و بخشش دو صفت از صفات الهی است که 

 خدای متعال آن را در دل بندگان مخصوص و انتخاب

دهد تا مانند حق تعالى با بندگان و شده خود قرار مى
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ر کرده و به صفات افراد مردم با بخشش و گذشت رفتا

رو خدای متعال و اخالق الهى متخلق گردند. از این

دستور به عفو و گذشت داده و فرموده است آیا دوست 

هاى شما دارید که خدا نیز شما را عفو نموده و گناهنمى

 81را ببخشد و خدای متعال آمرزنده و مهربان است.
 

آراستگی به این حالت حاکی از قرار گرفتن انسان 

 در مسیر کمال است.

 

 حمید. 7

حمید به معنای کسی که از هر جهت ستودنی است. 

( خدای متعال از آن جهت که 256 /1: 1412)راغب،

دارای صفات کمالیه است قابل ستایش است، همانگونه 

که نبی گرامی اسالم نیز محمد )ص( به معنای کسی که 

دارای صفات ستودنی است نام دارد. در حقیقت کسی 

ل ـابـارور سازد قـود بـد صفات الهی را در خـه بتوانـک

 ستایش است.

 

 سالم. 8

اند گفته: گویدمی راغب است. حسنى اسماء از سالم

 و عیوب که آن است به سالم خداوند توصیف علّت

به  سالم صورتاین در ندارد. راه به خدای سبحان آفات

 (.422 /1: 1412 ،راغب اصفهانیاست. ) سالم معنى

 ل آنكهسالم به دو معنا است. او: گویدمی رحوم طبرسىم

 ره از سالم و معنای دوم آنكه اندسالم ظلمش از بندگان

 (273 /4: 1377، طبرسى) .است آفت و عیب و نقص

 ره از سالم و دهندهسالمت آن را کتاب توحید صاحب

 (191: 1398 ،صدوق) .است گفته عیب
 

 به معنای را آن نالمیزا تفسیرعالمه طباطبایی در 

به  تو با که است کسى سالم: گویدمی گرفته و آزاربى

 .ضرر و شرّ بدون کند مالقات عافیت و سالمت

 همان .18
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(.  مضمون روایت از پیش 223 /19: 1417، طباطبایی)

 به این صفت اشاره دارد. )سِلْمٌ لِمَنْ خَالَطُوا(،گفته

 

 حلیم. 9

 و حسنى اسماء از کلمه این. حلیم به معنای بردبار است

 دهندهمهلت خدا درباره آن معنى و است مبالغه صیغه

 هاآن عذاب در و دهدمی مهلت یعنی به گناهكاران است

 ردواژه حلیم  (.168 /2: 1371، قرشى). کندنمی عجله

خدای سبحان استفاده شده است که  باره در مورد 11

 حاکی از رأفت و مهربانی خدا نسبت به بندگان است.

 ار پیامبر اسالم )ص( نیز در مورد کسانی که دررفت

جنگ احد دندان حضرت را شكستند، بیانگر آراسته 

بودن پیامبر اکرم)ص( به این صفت است؛ چرا که در 

برابر آن همه آزار و اذیت وقتی یاران حضرت 

ام درخواست هالکت آنان را داشتند، فرمودند، من آمده

خشم، پس چگونه تا ایشان را از آتش دوزخ رهایی ب

 هالکت آنان را درخواست نمایم. پس از آن دست به دعا

خدایا  «نفانّهم ال يعلَّمو اللّهمّ اهد قومى»شده و فرمودند، 

 دانند.قوم مرا هدایت نما چراکه اینان ]حقیقت را[ نمی

 

 شکور. 10

 یادآورى خدا شكر. شكرِ به معنى است مصدر شكور

 از آنهاست و شكر لمقاب در ثناگویى و او هاىنعمت

 از خداوند و است بنده صالح عمل پاداش سوی خدا

 (.62 /4: 1371، قرشىاست. ) شكور و شاکر جهت این

 

 تواب. 11

یكی دیگر از صفات الهی تواب به معنای پذیرش فراوان 

 خداست به سوى برگشتن عبد عذر بندگان است. توبه

 خدا توبه و انجام مجدد آن عدم تصمیم و گناه ترک با

                                                                                                                                                                       
 .48، صهالشیعصفات. برای نمونه بنگرید به: 19

 ،طریحی) مغفرت. و رحمت با است بنده به بازگشت

( مؤمن حقیقی کسی است که اگر کسی در 14 /2: 1375

حق او خطایی مرتكب شد و متوجه اشتباه خود شد، نه 

دهد، بلكه با او به تنها او را مورد بخشش خود قرار می

نماید. از این روست که در روایات مهربانی برخورد می

بر برخورد شایسته با کسی که در حق تو تأکید زیادی 

 91.ستمی روا داشته، شده است

 

 جبار. 12

 از و مدح صفت خدا در و ذمّ صفت انسان در جبّار

 رود بكار انسان در اگر جبّار کلمه. است حسنى اسماء

 است دیگرى بر خود اراده کننده تحمیل و ظالم معنایش

 حاصال بر که مصلحى است، مصلح بمعنى خدا در و

 در او مشیّت که است مقتدرى به معنى یا و تواناست

 بسیار به معنى یا و نیست ظلم او در و جاریست عالم

 (.47 /2: 1360 ،مصطفوی) .است کننده جبران و ترمیم
 

صفات ذکر شده بخش کوچكی از صفات شناخته 

شده الهی است که به صورت قوه در انسان قرار داده 

مال، خارج کردن این صفات شده و وظیفه انسان طالب ک

صورت است که انسان، از قوه به فعل است. در این 

حقیقتاً به انسانیت خود رسیده و به اصطالح مؤمن 

 گردیده است. 
 

انسان آراسته به صفات الهی نیز در طول حیات خود 

سعی بر اصالح امور اطراف خود را دارد. با دیدن 

ها ن کاستیها و نواقص اقدام به برطرف کردکاستی

ا را ـهه ضعفـادی کـان مـالف انسـر خـد، بـنماییـم

دهد. مایه تخریب دیگران و توهین به آنان قرار میدست

انسان کمال یافته در فراز و فرود زندگی بردبار، در 

مواجهه با دیگران بخشنده و مهربان و وجودش برای 

کسانی که با او معاشرت دارند، سلم و منشأ آرامش 
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. انسان دارای این صفات است که شایستگی است

رهنمایی دیگران را دارد؛ چرا که رهنمایی دیگران شغل 

هایی که به عنوان معلم انبیاء و اولیاء الهی است. همان

 02.معرفی شدند

ر ـه انسان را در مسیـأسی به صفات الهی است کـت

رساند. کمال و همچنین تربیت افراد دیگر یاری می

های تربیتی را در که خدای واال بهترین روشگونه همان

ء مورد بندگان خود به اجراء گذاشته است. یكی از اسما

الم است. اینكه در روایتی از نبی گرامی اس« مؤمن»الهی 

تواند به این می «المؤمن مرآه المؤمن»)ص( آمده است 

معنا باشد که انسان متصف به صفات الهی و باصطالح 

و اگر خدا باشد. یعنی اخالق و رفتار مؤمن باید نمایان

اخالق و صفات الهی بوده و منعكس کننده صفات 

خدای واال باشد. با این نگرش است که انسان کامل 

گردد. آری )مؤمن حقیقی( خلیفه خدا در روی زمین می

جریان صفات الهی در وجود انسان او را به مقام 

 رساند.جانشینی خدا می

 باش آمنمن باش و پس میؤتو م

 12مؤمن مرآت خود هست مؤمن که

حال سخن در آن است که خلیفه الهی دارای چه 

 اختیاراتی است؟ رسیدن به مقام خالفت الهی همراه با

یابی به درجه باالی یقین است و مراد از یقین معرفت راه

ای ـهعرفتـبسیار باالست. چنین معرفتی از سنخ م

قایق هستی ود حـه از شهـلكـولی نیست، بـمعم

گیرد. این مرحله همراه با طهارت باطنی یـسرچشمه م

است و به دلیل برخورداری از یک چنین معرفتی، قدرت 

شود که توان تصرف روحی و معنوی در انسان ایجاد می

یابد. از اینروست که پیامبران و در نظام هستی را می

 اند.ای را به انجام رساندهالعادهاوصیاء الهی، امور خارق

                                                                                                                                                                       
 "میسّرا معلّما نیبعث لکن و متعنّتا ال و معنّتا یبعثنی لم تعالى اللَّه إنّ". 20

  گیرنآسا و آموزگار بلكه نفرستاده تراشاشكال و گیر اشكال مرا )خداوند

 

 گیریبحث و نتیجه

از آنجا که خدای متعال انسان را جهت رسیدن به کمال 

آفرید، برای او امكانات الزم اعم از داخلی و خارجی را 

گیری از قوه عقل خود و قرار داده است. انسان با بهره

همچنین تعالیم انبیاء و اوصیاء الهی در مسیر قرب الی 

شود. این دو نیرو به اهلل که همان کمال اوست نائل می

درونی خود را شكوفا کنند تا استعدادهای او کمک می

ساخته و پس از آن، آنها را بارور سازد. در این موقع 

است که او آراسته به صفات الهی شده و به اخالق ربّ 

خود مزین شده و در حقیقت به حیات طیبه دست یافته 

هی را است. این چنین انسانی شایستگی مقام خالفت ال

های داراست و از اینرو وجود او منشأ بسیاری از ارزش

گردد. نه تنها حسود و تنگ چشم و بخیل واالی الهی می

و... نیست؛ بلكه بخشنده و مهربان، صبور و حلیم، ستار 

های چنین انسانی است که قدرتو سالم و... است. این

 یابد. اینكه پیامبرشگرفی جهت تغییر در نظام هستی می

نماید اسالم )ص( به عنوان معلم خود را معرفی می

بیانگر این مطلب است که افرادی که در مسیر تعلیم و 

بایست تمام تالش خود گیرند، میتربیت جامعه قرار می

را مصروف دارند تا به صفات نبوی که همان صفات 

 الهی است آراسته گردند.
که  ها امكان دست یافتن به این جایگاهه انسانـهم

همان کمال بشری است را دارند و در صورتی که 
استعدادهای درونی خود را به صورت کامل متبلور 

 یابد.سازند، توان تصرف در نظام هستی را می
 
 منابع

 القـرآن الكـریم.
المعانی فی روح(. ق1415)الدین شهاب ،آلوسی

: دارالكتب بیروت .المثانیالسبع العظیم والقرآنتفسیر

 .302ص الفصاحه، نهج است( فرستاده

  سن زاده آملی. آیت اهلل ح21
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 چاپ یكم. ،یهالعلم

معجم مقاییس (. ق1422)بوالحسین ، ابن فارسا
 احیاء التراث العربی.بیروت: دار .هاللغ

 .ظالل القرآن فیق(. 1415)محمد سید ،قطبابن 
 .چاپ یكم دارالشروق، :بیروت

ق(. 1414مكرّم )بنمحمدابوالفضل ،منظورابن
 سوم. چاپبیروت: دارصادر،  .العربلسان

 احبصمش(.  1382) میابراهنبقیقشیلبوعا بلخی،
تهران:  .مصطفوی ةترجم .قهیقحال تاحفو م هعریشال

 ، چاپ یكم.انجمن اسالمى حكمت و فلسفه ایران

تهران:  ،حةالفصانهج(. ش 1382) ابوالقاسم، پاینده
 چاپ چهارم.  ،دنیاى دانش

اسراء،  قم: .تسنیمش(. 1387آملی، عبداهلل )جوادی
 یكم. چاپ 

درخشان (. ش 1363) محمدسید، همدانىحسینى
چاپ ، قم ةاپخانه علمیـچم: ـق. کافى پرتوى از اصول

 یكم.

، البیانروح(. ق1405)اسماعیل  ،بروسویحقی
 چاپ یكم. داراحیاء التراث العربی، بیروت:

بن مفضل  حسین بن محمد اصفهانی،راغب
مفردات الفاظ ) لقرآنریب افی غمفردات الق(. 1412)

 :بیروت .تحقیق: صفوان عدنان داوودی .(القرآن
 چاپ یكم. دارالشامیه،

المنثور فى الدر(. ق 1404) الدینجالل، سیوطى
، چاپ اهلل مرعشى نجفىتکتابخانه آیقم:  .المأثورتفسیر
 یكم.

 .ریمـالكرآنـالقتفسیر(. ق 1412) اهللعبدسید، شبر
 یكم.چاپ ، و النشر عةللطباةغالالبداربیروت: 

الفواتح االلهیه و (. م 1999)اهلل نعمتعلوان، شیخ
 ، چاپ یكم.للنشررکابىدارمصر:  .المفاتح الغیبیه

الفرقان فى  (.ش 1365) دـ، محمىـتهرانىـادقـص
 ، انتشارات فرهنگ اسالمى :قم .رآن بالقرآنـفسیر القـت
 

 
 
 

 چاپ دوم.

(. ق 1398)بن علی محمد ابوجعفر، صدوق
 .مدرسین ةجامعقم:  ،التوحید

(. ش 1362) محمد بن علیابوجعفر ،صدوق
 .اعلمىتهران:  .هالشیعصفات

المیزان فی ق(. 1417) سیدمحمدحسین ،طباطبایی
 انتشارات اسالمی، چاپ پنجم. قم:دفتر ،تفسیر القرآن

(. ش 1370) حسن فضل بن، طبرسى
 .ىشریف رض قم: .األخالقمكارم

(. ش1377) نـن حسـل بـضـف، ىـرسـبـط
ارات دانشگاه تهران و ـانتش: رانـته .عـامـالجعـوامـج

 ، چاپ یكم.قم ةعلمی ةمدیریت حوز

ش(. 1375) ن محمدـبن ـدیـرالـخـف ی،ـحـریـط
نشر  :تهران .تصحیح: سیداحمد حسینی .البحرینمجمع

 .چاپ سوم مرتضوی،

 فی ب البیاناطی(. ش1378)عبدالحسین سید طیب،
 .ومدچاپ  انتشارات اسالم،: تهران .تفسیر القرآن

ق/ 1426و رشیدرضا، شیخ محمد و محمد ) عبده
الدین، بیروت: تحقیق: ابراهیم شمس .المنارم(. 2005

 دارالكتب العلمیه، چاپ دوم.

(. ق 1409) حسن بن علىابومحمد، عسكرى
امام  ةمدرسقم:  .التفسیر المنسوب الى االمام العسكرى

 ، چاپ یكم.مهدى

. (تابی) خلیل بن احمدابوعبدالرحمن  فراهیدی،
 چاپ دوم. ،هجرت :قم .العین

 .قاموس قرآن(. ش 1371)اکبر علىسید، قرشى
 ، چاپ ششم.هاإلسالمیالكتبدار تهران:

 .الحدیثحسنا(. ش 1377) اکبرعلىسید ،قرشى
 ، چاپ سوم.بنیاد بعثتتهران: 

تهران:  .کافی(. ق 1407) وبکلینى، محمد بن یعق
 .، چاپ یكمهاإلسالمیالكتبدار
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