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  شناسي كمال در قرآن روان
 

  *پور احمد عليدكتر 

  **صفت ابراهيم نيك

  چكيده
شـناختي كمـال از ديـدگاه     اي نظري و تطبيقـي دربـاره مفهـوم روان    هدف اين پژوهش، مطالعه

اي، بـه شـيوه    شناسي و قرآن است. اين مقاله از نوع مروري، بـا اسـتفاده از روش كتابخانـه    روان
شناسـي كمـال    هاي مرتبط با روان موضوعتحليل محتواي متون ديني و در راستاي تبيين و تكميل 

گرايـي،   تري، مثل انگيـزه كمـال   تدوين شده است. براي رسيدن به هدف، مفاهيم جانبي و فرعي
گرايي از ديدگاه قرآن نيز بحث شده است. بعضي از نتـايج   محتواي كمال، ساختار و فرايند كمال

دهد كه از نظـر   كمال ارائه مي و دستاوردهاي اين پژوهش بيانگر آن است كه قرآن يك الگوي
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  مقدمه

خـواهي او اسـت. ايـن نيـاز، بـه نظـر برخـي         يش كمالهاياساسي انسان، گرا يكي از انگيزه
شناسان، يكي از نيازهاي مهم ذاتي ودروني در انسان است كـه بـا تعـابير گونـاگوني،      ازروان

جويي (آدلـر)، نيـاز    كللند)، خودشكوفايي (مزلو و راجرز)، برتري مانند نياز به پيشرفت (مك
طالعات خود بر روي حيوانات دريافت كه به تعالي (فروم) و غيره بيان شده است. مزلو در م

ها نيز يـك   در حيوانات يك سايق اساسي براي سالمتي وجود دارد. او پذيرفت كه در انسان
سايق مشابه به طرف دانش، قدرت، بينش، سالمت و خودشكوفايي وجـود دارد (فراهـاني،   

  ).283، ص1378
ور هستي توجه شـده، و بـه   در طول تاريخ، همواره به انسان كامل به عنوان قطب و مح

يافته احترام گذاشته شده است و سايرين از آنها به نيكي يـاد   هاي بزرگ و افراد تكامل انسان
هـا،   هـاي فكـري وفلسـفي، آيـين     ها، نظام يك از فرهنگ در هر عصري و در هر«كردند.  مي

پايي از انسان ها و اديان كه بنگريم، الگو و آرمان خاص خود را داشته و رد ها، مكتب مذهب
يافته را يكي از  ). يونگ شخصيت آرماني و تكامل22، ص1968(مزلو، » يابيم كامل را درمي

داند و براساس مطالعات خود آن را غايت و دليل وجـودي   نيازهاي هميشگي روح بشر مي
 ).301، ص1378كند (يونگ،  آفرينش انسان در بين مكاتب گوناگون معرفي مي

هـاي روانـي و    بررسـي بيمـاري   شناسي كمال در قـرن بيسـتم بـه    روانمطالعات آغازين 
خير توجـه خـود را بـه    اهاي  هاي منفي و عالئم آن تمركز يافته بود؛ اما در دهه هيجان تأثير

هاي مثبت در زندگي انسان تغييـر داده اسـت (منطقـي،     بررسي سالمت روان و تأثير هيجان
  ).24، ص1382

ـ  روان وب كمـال و رشـد شخصـيت را فراسـوي بهنجـاري و      شناسان كمال، سطح مطل
كنند كه تالش براي دستيابي به سطح پيشرفته كمال  دانند. آنها استدالل مي سالمت روان مي

بخشيدن يا از قوه به فعل رساندن تمامي استعدادهاي بـالقوه آدمـي ضـرورت دارد     و تحقق
 ).6، ص1977(شولتز، 

وري صحيح، به فعليت رسيدن  سير رشد و بهرهمنظور از سالمت رواني قرار داشتن در م
 تا). استعدادها، بدون نقص، درد و رنج فرساينده است (مطهري، بي

هــاي عـالي او، يكــي از   در قـرآن كـريم، كمــال انسـان و بـه فعليــت رسـاندن توانـايي      
» �� �����4'«شده است كه با تعـابيري ماننـد    ترين موضوعات مطرح  ترين و اساسي محوري
��Z «)، 48(ص، » �	�4%«)، 13(انفطار، » ����%«)، 33عمران،  (آل» �� ��4WS'«)، 62(يونس، 
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�+�)، )51نـور،  » +(»���\.W، )24سـجده،  » �8�DN«(، )9زمر، » ����� ����(»Q، 59(نساء، » �
»���*d+ « ،157(بقره ،(»��� ����«)، 45عمران،  (آل» +�1} {d3+ «  ،108(توبـه ،(»���+ ~��+ «

)، 53عمـران،   (آل» ?������«)، 20(توبـه،  » oN��2��«)، 10(واقعـه،  » �����1«)، 27(يس، 
»����S « ،و غيره بيان شده است.72(انبياء ( 

هدف خلقت انسان از ديدگاه قرآن، شكوفا كردن جوهر وجودي انسـان و دسـتيابي بـه    
جانشيني خدا ) تعبير شده است. اهميت بحث 30اللهي (بقره،  كمال است كه به مقام خليفٔه

هاي قرآن را براساس تفسـير قـرآن بـه قـرآن بـه       اي است كه اگر پيوند پيام در قرآن به گونه
شـود كـه زبـان وحـي در سراسـر كتـاب مجيـد،         صورت معنوي در نظر بگيريم، دانسته مي
). امـام علـي(ع) در   28، ص1379كنـد (جـوادي،    خالفت الهي انسان را تبيين و تفسير مي

هاي نهفتـه در   پيامبران براي هويدا و شكوفا كردن گنج«فرمايد:  انبيا مي توضيح هدف بعثت
  ).1البالغه، خطبه  (نهج» اند درون انسان برگزيده شده

دو شيوه تحقق كمال براي رسيدن انسان به كمال مطلوب، در قرآن به كار گرفته شده اسـت.  
اسـت. ديگـري، داشـتن    يكي، داشتن الگويي كامل كـه ايـن مسـير را بـا موفقيـت طـي كـرده        

دستورالعملي جامع كه با آن تكاليف، انسان بتوانـد بـه مقصـد و كمـال خـويش برسـد. انسـانِ        
ها  بخش، كه همه نعمت نياز هستي داند كه در برابر ذات بي خداپرست، خود را موجود فقيري مي

ـ       را عطا كرده، و همه كمال ت سـرمدي،  ها را دارد، دسـت نيـاز دراز كـرده اسـت تـا از آن حقيق
  ).15هاي سرشتي خويش را غنا بخشد (فاطر،  صفات صمدي را دريافت كند و ظرفيت

شناســي كمــال از ديــدگاه قــرآن، گــامي بــراي تكميــل بايــدهاي تكــويني و ايجــاد   روان
هـاي   هاي انسـان  هاي مورد نياز سرشت انسان است كه با معرفي صفات و ويژگي دستورالعمل

هـاي   شناسـي، راه  هاي دانشمندان علم روان آن و با استفاده از يافتهشده در قر يافته مطرح تكامل
كند.  تبيين مي» اهللا  الي قرب«را براي رساندن انسان به مقصد » صراط مستقيم«گام نهادن مسير 

 پردازد. اين تحقيق در راستاي تحقق اين هدف، به بررسي اين موضوع مي

  روش

شده  آوري است، كه اطالعات جمع اي  و كتابخانه  اين روش تحقيق، توصيفي از نوع اسنادي
 هـاي  ، به بررسي تحليلي متون انتخابي از كتاب و سنت و پـژوهش »تحليل محتوا«به واسطه 

محورهـا و خطـوط     پردازد. اين روش، مبتني بر شناخت و برجسـته كـردن   شناختي مي روان
 توصيفي است. ‐  اصلي يك متن يا متون مكتوب با هدف فراهم كردن تحليلي
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  پيشينه تحقيق

هاي اديان آسماني جستجو كرد. در آيين زرتشت كمـال   توان در آموزه طرح مسئله كمال را مي
اسـت كـه باعـث قـرب انسـان بـه       بر سه اصل انديشه، گفتار و كردار نيك بنـا نهـاده شـده    

نسـان بـه   ). در تفكر يهود، ا47، ص1367شود (نصري،  ، يعني آفريدگار هستي مي»مزدا اهورا«
عنوان گل سرسبد خلقت معرفي شده و كمال انساني بر مبناي ده فرمان حضـرت موسـي(ع)   

  ).640، ص1982اسراييل در شريعت تورات بيان شده است (وير و همكاران،  بر بني
شده است: يكـي، رسـتگاري    در مسيحيت نيز، سه هدف مهم براي انسان در نظر گرفته 

آيد؛ دوم، كوشش بـراي   ش خدا، زهد و پارسايي به دست ميكه از راه ايمان مذهبي و پرست
برقراري عشق و محبت ورزيدن در بين مردم؛ و سوم، كوشـش بـراي برقـراري عـدالت در     

  ).820ص همان،جهان براي انسان (
شـود؛ امـا منشـأ     در متون عرفاني نيز ديده مـي » انسان كامل«هرچند پيشينه كاربرد لفظ 

شـيخ   صـفات الشـيعه  قرآن و روايات معصومان(ع) دانست. كتـاب   توان استفاده از آن را مي
 احيـاء العلـوم  خواجه عبداهللا انصـاري،   منازل السايرينبايزيد بسطامي،  رساله قشيريهصدوق، 

تـذكرهٔ  الـدين سـهروردي،    شيخ شـهاب  حكمٔه االشراقسينا،  ابن اشاراتامام محمد غزالي، 
صدرالدين محمد  مفتاح الغيـب عربي،  الدين ابن محي فتوحات مكيهعطار نيشابوري،  االولياء

ــوي،  ــدين نســفي انســان كامــلقون ــهٔ  ،  عزيزال ــي معرف ــل االنســان الكامــل ف  االواخــر واالواي
 محجـٔه البيضـاء  بن حمزه فناري رومي،  محمد مصباح االنسبن ابراهيم جيالني،  عبدالكريم

نند اينها از جمله كتـب  محمد شيرازي و ما حكيم صدرالدين حكمت متعاليـه فيض كاشاني، 
هـاي آن، مباحـث مهـم و فراوانـي را از      اسالمي است كه به نوعي دربـاره كمـال و ويژگـي   

  هاي گوناگون عقلي، نقلي و عرفاني بيان كرده است. ديدگاه
شناسي بر عوامل متعدد سـالمت روان تكيـه    هاي مختلف در مكاتب گوناگون روان ديدگاه

كنـد كـه عبـارت از     شناختي تعبير مـي  را وضعيتي از بلوغ رواناند. چاهن، سالمت رواني  كرده
آمـده از تقابـل فـردي و اجتمـاعي اسـت كـه شـامل         به دسـت   حداكثر اثربخشي و رضايت 

؛ بـه نقـل از:   تا شود (مطهري، بي به خود و ديگران مي ها و بازخوردهاي مثبت نسبت  احساس
مبنـاي فردگرايـي اسـت كـه بـه عنـوان       هاي فلسفي كي يركيگـارد، بـر    ). محور كاوشكوهن

فرساي اجتماع و نيز معيارهاي سختي است كـه در   هاي طاقت گريزگاهي براي آزادي و تحميل
  ).34، ص1381هاي فرد را تهديد كرده است (بيات و همكاران،  دوران مدرن، آزادي

اسي بـه كـار   شن را در روان» كمال«بار واژه  شناسان، براي اولين ) در بين روان1937آدلر (
برد و آن را به معناي هدف نهايي انسان در جهت تالش براي كامل كردن خود بيـان كـرد.   
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كند و معتقـد اسـت كـه داشـتن      براي كمال انساني استفاده مي» انسان بالغ«واژه  آلپورت، از
دهـد.   هاي بلندمدت و تالش براي آينده، كانون وجود كمال براي آدمي را تشكيل مي هدف

هايي مانند گسـترش خـود، صـميميت و همـدردي، پـذيرش خـود، ادراك        صفت آلپورت،
دانـد. يونـگ، از واژه    هاي مهـم كمـال انسـان مـي     بينانه و زندگي يكپارچه را از ويژگي واقع
ترين سطح ناهشيار، يعني  كند كه از عميق كمال انسان استفاده مي براي تبيين» يافته فرديت«

گيرد. او هدف زنـدگي انسـان را تحّقـق ايـن ويژگـي       سرچشمه مي» خويشتن«كهن الگوي 
هـايي همچـون انسـجام و     شـود و صـفت   داند كه سبب گسـترش و بالنـدگي فـرد مـي     مي

يكپارچگي، خودآگـاهي، سـازگاري، احسـاس جـاودانگي، افـزايش اسـتقامت و احسـاس        
  ).1382صفت،  كند (نيك ترين آنها بيان مي مسئوليت را از جمله مهم

برد و منظور خود را از آن،  كار ميبه را براي كمال انسان » انسان بارور«ژه وا اريك فروم،
ها و استعدادهاي بالقوه فرد براي تحقـق خويشـتن خـود     بهمعناي به كار بستن همه قدرت

داند كه همه اسـتعدادهاي بـالقوه خـود را     كند. او شخصيت سالم بارور را كسي مي بيان مي
تـرين   هـاي خـود را تحقـق دهـد و بـه بـار آوردن مهـم        ناييها و توا پرورش و همه قابليت

بـراي كمـال اسـتفاده    » انسان از خود فرارونـده «دستاوردهاي خود بپردازد. فرانكل، از واژه 
كند و معتقد است كه سه عامل مهم معنويـت، آزادي و مسـئوليت در تشـكيل سـالمت      مي

همواره در تالش بـراي رسـيدن   روان در انسان نقش اساسي دارد. از نظر او، اشخاص سالم 
هـايي ماننـد آزادي انتخـاب     دهد. او ويژگـي   شان را معنا مي هايي هستند كه زندگي به هدف

 نگري را از جملـه  عمل، مسئوليت هدايت و زندگي شخصي، تسلط آگاهانه بر زندگي، آينده
 ).1977داند (شولتز،  هاي كمال مي ويژگي

اي  داند كـه همچـون رودخانـه    ي سيال و پويا ميراجرز، جوهر وجودي انسان را فرايند
در حركـت اسـت كـه آن    » شـدن «روان، پيوسته در حال تغيير و به صورت پويا در جهـت  

تمايـل بـه   «ترين هدف انسان است. او عنصر اساسي براي دستيابي بـه ايـن هـدف را     مهم
ـ     داند و ويژگي مي» خودشكوفايي ه، افـزايش  هايي همچون باز بودن نسـبت بـه فراينـد تجرب

تـر در انجـام    زندگي اگزيستانس، اعتماد فزاينده نسبت به ارگانيسم، فرايند كارآمـدي كامـل  
امور، احساس آزادي داشتن، پرباري عظيم زندگي، مشتاق يك فرايند بـودن، مكـان درونـي    

ها، پذيرش ديگران، دوري كردن از بـرآوردن انتظارهـا و    براي ارزشيابي، دور انداختن نقاب
  ).195‐119، ص1961داند (راجرز،  هاي اين افراد مي ترين صفت را از مهمغيره 

داند كه به صورت سرشتي فـرد   ترين نياز انسان مي را به عنوان اساسي» خود شكوفايي«مزلو، 
كشـاند. بـه نظـر وي، برخـي از      را به سمت سالمت، شكوفايي، تماميـت و يگـانگي خـود مـي    
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تـر بـا آن؛    ت از: درك بهتر واقعيت و برقراري رابطه آسـان هاي فرد خودشكوفا عبارت اس ويژگي
پذيرش خود، ديگران و طبيعت؛ خودانگيختگي، سادگي، طبيعي بودن؛ نياز به خلوت و تنهـايي؛  

دوستي؛ گستردگي و استحكام در روابـط بـين    خودمختاري، تجربه عارفانه؛ حس همدردي و نوع
پـذيري؛ قابليـت    مقاومت در برابـر فرهنـگ   وآوري؛فردي و روابط متقابل با ديگران؛ خالقيت و ن

  ).238، ص1954دوست داشتن و دوست داشته شدن و مانند اينها (مزلو، 

  انسان در قرآن خواهي كمال

گرايي انسان اشاره دارد. يكي از آن  در قرآن كريم، مفاهيم فراواني وجود دارد كه به نياز كمال
غناي اكتسابي است. در قرآن، انسـان بـه عنـوان يـك     و رسيدن به » فقر ذاتي«مفاهيم، واژه 

). 15ها معرفي شده است (فاطر،  موجود ذاتاً نيازمند، به خداوند غني و سرشار از تمام كمال
ها، به تمامي استعدادهاي روحي، فطري و معنوي انسان، هماننـد علـم، قـدرت،     اين تمايل

ذاتـي بايـد از غنـاي غنـي مطلـق،      حكمت، جمال و غيره اشاره دارد كـه آن نيازهـاي فقـر    
ها  سرچشمه بگيرد و آن صفات و اسماي متعالي در او تجلي يابد، تا او را به آن معدن كمال

  وجود صمدي برساند. و
هـاي   هـاي درونـي و سـرمايه    هاي سرشتي، به عنوان نعمت از ديدگاه قرآن، اين ظرفيت

ان و كمـال ذاتـي او افـزايش    مندي درست، جوهر وجودي انسـ  ذاتي انسان است كه با بهره
هـاي اكتسـابي درونـي، اسـتكمال      يابد. شكر، اصطالحي است كه براي افـزايش نعمـت   مي

بـاره خـداي    هاي ذاتي و شكوفا شدن استعدادهاي سرشتي معرفي شده است. درايـن  ارزش
ازهـاي  رو، ني ). از اين7 (ابراهيم،» افزايم اگر من را شكر گوييد، بر شما مي«فرمايد:  متعال مي

پاك، سرچشمه گرفته از فيض  جسماني انسان، براي ارضاي استفاده از مواد طبيعي حالل و
كمال بـدن در قـرآن    ها و بندگي او براي رسيدن به رزق خداوندي، براي شكرگزاري نعمت

نيز از جمله تعابيري است كه در قـرآن كـريم،   » قرب). «172كريم معرفي شده است (بقره، 
دهد. قصد تقرب به خدا، آنچنان در انسان ضـرورت   ي انسان را نشان ميخواه گرايش كمال

دارد و سرشتي است كه غير خداپرستان نيز كارهاي ناپسند خويش را به ايـن دليـل انجـام    
آگاه باش كه دين خـالص فقـط بـراي خـدا     «فرمايد:  باره مي دادند. خداي متعال در اين مي

گيرند، منطقشان اين است كه مـا آنهـا را بـه     مي است و كساني هم كه به جاي خدا اوليايي
درستي كه خدا در بـين آنـان    پرستيم كه قدمي به سوي خدا نزديكمان كند. به منظور مي اين

). قرآن كريم، يـاد خـدا را راهـي    3(زمر، » كند درباره آنچه مورد اختالفشان است، حكم مي
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). خداوند خود 24كند (كهف،  ميها به خويش معرفي  براي رشد و كمال و نيز تقرب انسان
) و از حضـرت  16داند كه بر اعمال او حاضر است (ق،  ترين موجود به انسان مي را نزديك

). 45عمـران،   كنـد (آل  يافته به خويشتن يـاد مـي   عيسي(ع) به عنوان يك انسانِ كاملِ تقرّب
گيرنـد   ر سبقت ميكند كه در كارهاي خير از همديگ قرآن كريم، مقّربان را گروهي معرفي مي

) و نيز آنها 85هاي آسايش، رزق و بهشت جاويدان دارند (واقعه،  ) و آنها نعمت11(واقعه، 
  ).21‐18اند (مطففين،  ترين جايگاه بهشت جزء نيكان پذيرفته شده در عالي

لقاء و رسيدن به پروردگار هستي نيز، از جمله مفاهيم ديگري است كه به انتهاي كمـال  
خواند كه با شـتاب و تـالش در حـال سـير و      دارد. قرآن، انسان را مسافري مي انسان اشاره

اي انسان! همانا تو بـا  «سفر است و پايان اين سير، مالقات خدا است؛ در قرآن آمده است: 
طور يقين  ). پس انسان به6(انشقاق، » زحمت و سختي به مالقات خدا دست خواهي يافت

). موضوع لقاي الهي يكي از 98، ص1379جوادي آملي، در سفر و مقصدش لقاءاهللا است (
هـاي زيانكـار معرفـي     كنندگان آن، به عنـوان انسـان   مباحث مهم در قرآن است كه تكذيب

كه   كنندگان آيات الهي به عنوان افرادي ياد شده ) و از دنياگرايان و غفلت31اند (انعام،  شده
ه رسيدن به لقاء خدا را ايمان به خدا و شرك ). قرآن كريم را7از لقاء خدا نااميدند (يونس، 
كه اميد دارد كه به پيشـگاه پروردگـار خـويش (و     هر«فرمايد:  نورزيدن به او بيان كرده و مي

پروردگـارش شـريك    كس را در عبادت مقام لقاي حق) برود، بايد عمل شايسته كند و هيچ
دهد تا بـه مشـركان اعـالم     مي). در جاي ديگر، خداوند به پيامبر دستور 110(كهف، » نكند
خوانيد، به خاطر شما از  اند و شما آنان را اراذل مي من هرگز افرادي را كه ايمان آورده«كند: 

 ).29(هود، » كنند كنم، چون آنان پروردگار خود را ديدار مي خود طرد نمي

ـ   رايش قرآن كريم، نفسِ ملهمه انسان را در ابتداي خلقت با توانايي دو شـناخت و دو گ
). از آنجايي كه خـداي متعـال   8به خير و شّر به صورت بالقوه، بيان فرموده است (شمس، 

) و هـدف از  2هاي جماليـه و كماليـه را بـه صـورت مطلـق دارد (توحيـد،        كه همه صفت
هـا   )؛ پـس انسـان  255تـا، ص  ميرجهـاني، بـي   آفرينش انسان، رسيدن به آن مقصود است (

سمت آن مقصد براي دروني كردن آن صـفات متعـالي اسـت.    نيازمند حركتي استكمالي به 
و » فجـور «اين حركت براي تكامل از يـك طـرف، در برخـي از آيـات، بـا دوري كـردن از       

)، رويگردانـي و بازگشـت از باليـاي دنيـوي     5ها (مـدثر،   هايي مانند هجرت از پليدي بدي
ز طرف ديگر، در بعضـي از  ) و غيره و ا39، توبه و بازگشت از معاصي (مائده، )21(سجده، 

شـود   بخش در انسان ايجاد مـي  و فضايل، حركتي تعالي» تقوا«آيات ديگر، با روي آوردن به 
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)، 89)، اتيان با قلب سليم (شـعراء،  6كه با تعابيري همچون كدح براي لقاي حق (انشقاق، 
نسـان و  ) و غيره، براي تحقق بخشـيدن اسـتعدادهاي بـالقوه ا   53اهللا (شوري،  صيرورت الي

  هاي او معرفي شده است. استكمال توانايي
ياد شـده  » عبوديت و بندگي«اي به نام  ابزار رسيدن به كمال براي انسان در قرآن، در آيه

) كه بندگي، راز اين اتصال و عامل به حركت درآورنده او بـراي رسـيدن   56است (ذاريات، 
راه، انسـان برخـوردارتر از   به آن هدف اسـت. بـا حركـت در ايـن مسـير و پيمـودن ايـن        

شود و  هاي دروني مي هاي گذشته الهي شده و اين برخورداري باعث افزايش سرمايه رحمت
در  حضرت حق به عنوان هدف خلقـت در چنـدين آيـه   » رحمت«مندي از  به تبع آن، بهره

  ).119قرآن كريم معرفي شده است (هود، 

  گرايي انسان در قرآن ساختار كمال

خلقت ابتدايي و آفرينش نخسـتين انسـان اسـت كـه او بـر مبنـاي هـدايت        فطرت، همان 
تكويني، به سوي يك سلسله از حقايق هستي تمايل دارد كه از آغاز در درون جـان انسـان   
به وديعه نهاده شده و با خميره وجود او آميختـه و عجـين شـده اسـت (مكـارم شـيرازي،       

  ).197 ، ص3 ، ج1374
واني انسان اشاره دارد كه اين سازمان رواني و اين ساختار صورت و ساختار ر فطرت، به

كنـد. ايـن    دروني، او را از يك مبدأيي براي حركت به يك مقصدي، هدايت و راهنمايي مي
ها، استعدادها و نيازهايي دارد كه به صورت بالقوه، در تكوين سرشـت   نوع آفرينش، توانايي

هـاي   ده، از يك طرف، مبـدأيي بـا توانمنـدي   ش انسان نهاده شده است. اين سازمان سرشته
بالقوه دارد كه از نفخه وجود حي اليموت ازلي، سرچشمه گرفته و خواهان حفـظ و بقـاي   
اين موقعيت براي زندگي كردن در شرايط سالم است. از طرف ديگر، تمايل ذاتي به كامـل  

ي دستيابي بـه ذات  كردن آن استعدادهاي سرشتي و گرايش به پركردن آن نيازهاي ذاتي، برا
كامل ابدي و وجود اليتناهي سرمدي دارد. مقصد و مقصود ذاتـي ايـن سـاختار وجـودي،     

هاي مورد نيـاز ايـن موجـود، در آن وجـود      ذات كامل خداوند صمدي است كه همه كمال
هاي تشـريعي متناسـب بـا آن     يكتاي يگانه جمع است. دين حنيف اسالم، نيز دستورالعمل

و بلكه باعـث كمـال، طـي كـردن راه، رسـيدن بـه مقصـود خلقـت         سرشت تكويني است 
:��F «شود، عبارت   (فطرت) و فعليت و شكوفا شدن آن استعدادهاي بالقوه مي �M��� �7� 2��� �%��5 «


N «در عبارت » وجه«وصف دينِ حنيفي است كه براي O�1 �P �7� 2�&�� �% �G �Q �( �F���R آمـده اسـت.   » ��
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:%� ه وجه (توان گفت اقام بنابراين، مي �G �Q �( �F���R )، ظرف وجودي است كه دين حنيف و قيم ��
) �F�: �M��� �7� هاي آن، راهي براي پـر كـردن آن    )، مظروف آن است و اين دين و دستورالعمل���2

  ظرف فقيري، برآورده شدن نيازهاي ذاتي و كامل شدن آن استعدادهاي ذاتي است.
ضاد اشاره دارد كه سرمنشـأ آن در قـرآن،   محتواي اين سرشت ذاتي، به دو نوع نيروي مت

). نفس ملهمه دو نيرو و گرايش متخـالف دارد  8تعبير شده است (شمس، » نفس ملهمه«به 
كننده بـه كارهـاي ناپسـند اسـت. بـر ايـن        كننده به خير و ديگري، دعوت كه يكي، دعوت

ايـي تكـويني   گر اساس، عامل به حركت درآورنده انسان در دو مسير يادشده، فطرت كمـال 
شده در سرشت او است. اگر اين نياز از محتواهاي دستور داده شريعت برطرف نشـود   نهاده
شك محتواهاي متخالف و متضاد شـريعت، در آن سـاختار    متناسب با تكوين است، بي كه

هاي ارزشمند عدالت، صداقت، سخاوت، شجاعت و غيره  گيرد. همچنين اگر صفت قرار مي
ارزش و ناپسندي همچـون ظلـم، دروغ،    هاي محتوايي بي ار نگيرد، صفتدر درون انسان قر

شود. اين دو محتوا، دو هدف و دو مسير را براي انسان  بخل، ترس و غيره جايگزين آنها مي
كند كه يكي، در مقصد خـداخواهي و ديگـري، در مقصـود خودخـواهي اسـت.       ترسيم مي

هـاي   ، دوزخ و غضب؛ پيمـودن گـام  همچنين پايان يكي، بهشت و رحمت و پايان ديگري
ارزش؛ صـيرورت   يكي، مسير فضيلت و ارزش و گام نهادن در مسير ديگري، رذيلـت و بـي  

خـويي؛ راهبـران و راهنمايـان     صفتي و درنده  خويي و صيرورت ديگري، شيطان يكي، فرشته
 كنندگان ديگري، شياطين انس و جن است. يكي، انبيا و اولياي الهي و وسوسه

گذارد كـه از روي تفكـر يـا قصـد      گيري شخصيت مثبت تأثير مي ين، عملي در شكلبنابرا
ها و اسـتعدادهاي آن را   انجام پذيرد. عمل، محتواي موجود در ساختار فطرت است كه توانايي
رسـاند. امـام علـي(ع) در     به فعليت رساند، شاكله و شخصيت انسان را محقَّق و به هدف مي

شـهري،   (ري» رسـاند  كند و عمل تو را بـه هـدف مـي    ، راهنماييت ميعلم«فرمايد:  باره مي اين
). قرآن كريم، در آيـات زيـادي دربـاره تـأثير عمـل صـالح و ضـرورت        141، ص8، ج1386

برگزيدن نيت و فكر صحيح در انتخاب عمل، مطالب فراواني بيان كرده اسـت. صـالح بـودن    
هـاي مثبـت و كمـال     ه سـوي ارزش عمل، به حركتي اشاره دارد كه هدف و مقصد انسان را ب

اي از عمل و عمـل   اي، گفتار طيب را به عنوان جنبه گونه كه در آيه كند؛ همان  مطلق معرفي مي
كنـد   بـه سـوي كمـال بيـان مـي      دهنـده  صالح را عامل رفعت و صعوددهنده انسان و حركت

هايشـان   منزلـت  نكنندگان را عي يافته، عمل هاي منزلت ). همچنان كه در وصف انسان10 (فاطر،
  هايي دارند. )، نه همچون كساني كه منزلت19داند كه نتيجه عمل آنان است (احقاف،  مي
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شـود، بـد بـودن و     طوري كه عمل صالح باعث تعالي و ترفيـع درجـه انسـان مـي     همان
گيري هويت و شاكله انسان به صورت  ناصالح بودن عمل نيز، همانند خوب بودن، در شكل

  به اين موضوع نيز در آيات ديگري اشاره شده است.منفي مؤثر است. 
عمل، ماهيت دروني انسان را تغيير داده و مثبت يا منفي بودن آن، به عنـوان حسـن يـا    

دهـد (عمـل صـالح)     هاي ذاتي او را تكامل مي هاي دروني انسان و توانايي قبح فعلي، ارزش
انسـان  «فرمايـد:   س، قرآن كريم ميكند. بر اين اسا يااستعدادهاي فطري مثبت او را نابود مي

)؛ به ايـن معنـا كـه شخصـيت و     39(نجم، » جز تالش خود، چيزي به دست نخواهد آورد
ماهيت انسان، چيزي جز تالش او نيست و ماهيـت درونـي او در گـرو عمـل او اسـت. در      

ي كسي كه عمل صالح انجام دهد يا عمل فاسد انجام دهد، بـرا «فرمايد:  اي ديگر نيز مي آيه
)؛ يعني عمل درنفس انسان، آثار وضعي مثبت يـا  46(فصلت، » نفس خود انجام داده است

گذارد. همچنين در آيات ديگري، آثاري را به تبع عمل در نفس انسان بيـان كـرده    منفي مي
شـود كـه    اي كه درنتيجه ايمان و عمل صالح براي انسان ايجاد مـي  است، مانند حيات طيبه
دگي همراه با آرامش در اين دنيا اسـت و متفـاوت از پـاداش اُخـروي     اين حيات طيبه با زن

و جانشـيني در روي زمـين كـه آن هـم از      )، يا رسيدن بـه مقـام خالفـت   97است (نحل، 
  ).55 عوارض ذاتي ايمان و عمل صالح معرفي شده است (نور،

كمـالي  هاي مثبـت   تنها سبب ترفيع درجه و به دست آوردن ارزش انجام عمل صالح، نه
هاي سرشتي و دستيابي بـه   شود؛ بلكه مداومت بر آن نيز، باعث تقويت توانايي در انسان مي

شود تا در انجام دادن ساير اعمال به موفقيت برسد. امـام علـي(ع)     نيروهايي براي انسان مي
ي ورزد، سسـت  كه در كار كوتاهي كه كار كند، نيرومندتر شود و هر هر«فرمايد:  باره مي در اين

). قـرآن كـريم، پايـان عمـل     151، ص8، ج1386شـهري،   (ري» او [در كارها] افزوده شود
فرمايـد:   باره مي صالح و مداومت بر آن را قرار گرفتن در زمره صالحين معرفي كرده و در اين

طـور قطـع آنهـا را در زمـره      دهند، مـا بـه   و كساني كه ايمان آورده و عمل صالح انجام مي«
). همچنين، شرط تحقق اين مرحله در روايات، تداوم بر 9(عنكبوت، » يمآور صالحان درمي

مداومت ورزيد، مداومت ورزيـد؛  «فرمايد:  باره مي عمل بيان شده است. امام علي(ع) در اين
و امـام بـاقر(ع) نيـز    » نـداده اسـت   زيرا كه خداوند براي عمل مؤمنان پاياني جز مرگ قـرار 

پيشگاه خداوند عزّوجلّ، عملـي اسـت كـه آدمـي بـر آن      ترين عمل در  محبوب«فرمايد:  مي
 ).153، ص8، ج1386(ري شهري، » مداومت ورزد، هرچند اندك باشد
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  هاي انسان كامل در قرآن ويژگي

با توجه به هدفمند بـودن توحيـد در انسـان و رسـيدن بـه قـرب،        . توحيد و يكپارچگي:1
يافته، انسجام و يكپارچه كـردن   سان تكاملهايي مهم ان لقاء،غناء، تعالي و غيره، يكي از ويژگي

هاي متعدد نفساني و همسو كردن آنها به سوي خداي يگانـه يكتـا اسـت. ايـن همـان       تمايل
). انسـان توحيديافتـه،   31اند (توبه،  دستوري است كه انبياي الهي براي تحقق آن برگزيده شده

راست و آن را بـه   ا! فرمانروايي توبار خداي«گويد:  داند و مي خداي متعال را مالك همه چيز مي
دهـي و   كه را بخـواهي عـزّت مـي    ستاني و هر كه خواستي مي دهي و از هر كه بخواهي مي هر
» ها بـه دسـت توسـت كـه بـر هـر چيـز توانـايي         داري. همه نيكي كه را بخواهي خوار مي هر
 ...وش، قلب، زبان وتنها خود را مالك چشم، گ ). انسان كامل در اين مرحله، نه26عمران،  (آل 

)؛ بلكه با اتصال به مبـدأ  31داند (يونس،  همه آنها را در تملّك حضرت حقّ مي ،خود دانسته
) و تمامي اعضاي جسماني و رواني خـود را بـا   156كند (بقره،  واحد، از خود سلب انانيت مي

ـ     اراده خداي يكتا، يكي كرده و آنها را منسجم و يكپارچه به ه خـالق  سـوي خـالق خـويش، ك
  ).79دهد (انعام،  آسمان و زمين است، در يك جهت قرار مي

بينـد، بـدون    كند و فقط يكـي را مـي   انسان توحيديافته از خود و ديگران نفي انانيت مي
شريعت و تكليفي كم يا زياد شـود. منتهـاي ديـد     اينكه از جهان چيزي حذف يا منزوي يا

؛ ولـي همـه   ندم و آدم موجود، محفوظ و مكلفو عال كند؛ يعني سراسر جهان عارف تغيير مي
  ).385، ص1377دار جمال و جالل اراده حق هستند (جوادي آملي،  اينها آيينه
هـاي كمـالي در قـرآن كـريم،      يكي از مفاهيم ديگـر و ويژگـي   . حيات پاكيزه و جاويد:2

برخورداري او از زندگاني جاويد و حيات ابـدي اسـت. هرچنـد بـدن و حيـات جسـماني       
طوري كه بدن هرانساني، حتي پيـامبران   شود، همان  يعي انسان مشمول مرگ و نابودي ميطب

)؛ اماحيات روحاني انسان هرگز دچار 30نيز در اين جهان مادي جاودانه نخواهد بود (زمر، 
اش به حق است؛ چون هستي  خواهد و اين خواسته شود. انسان زندگي جاويد مي مرگ نمي

بخش حي  نسان مجرد است و ريشه تجرد روح او، از نفخه حياتآدمي و حقيقت وجودي ا
). از 21، ص1382اليزال روح الهي است كه مرگ و فنـا در آن راه نـدارد (جـوادي آملـي،     

رو، قرآن كريم، زندگي پاكيزه و حيات طيبه جاويد را بـه عنـوان پـاداش ايمـان و عمـل       اين
بنـابراين، انسـان زنـدگي جاويـد      ).97هاي مـؤمن بيـان كـرده اسـت (نحـل،       انسان صالح
شود كه در  اطالق مي هاي معنوي الهي مندي از نعمت خواهد و اين صفت كمالي به بهره مي

 ).24آيد (انفال،  اثر اطاعت از خدا و پيروي از دستورهاي پيامبرش براي انسان به دست مي
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چنـد ايـن   حيات واقعي در قرآن، به دليل پيروي از اطاعت فـرامين وحيـاني اسـت، هر   
طوري كه، قصاص و كشتن جسم در مقابل  دستور باعث كشتن و قتل جسماني شود؛ همان

) و شهداي كشـته شـده در راه خـدا،    179شود (بقره،  قتل را سبب حيات جاويد انسان مي
  ).169عمران،  زندگان جاويد برخوردار از نعم الهي هستند (آل

هاي ديگري اسـت   مداومت بر آن، يكي از ويژگيبه ياد خدا بودن و  . دائم الذكر بودن:3
يافته به آن انس دارد. آيات بسياري در قرآن وجود دارد كه بر اهميت تداوم  كه انسان تكامل

اي خداي متعال مؤمنـان را مخاطـب قـرار داده و دسـتور      ذكر خدا اشاره شده است. در آيه
اي ديگر، راه رستگاري و فالح  در آيه). 41دهد تا ياد خدا را فراوان تكرار كنند (احزاب،  مي

). پاداش زياد ياد خدا بودن، آمرزش و اجر عظـيم  45داند (انفال،  را تداوم ذكر كثير خدا مي
بـراي كسـاني    ). قرآن كريم، پيامبر اعظم(ص) را الگوي نيكويي35است (احزاب،  ياد شده

كمـال   رسيدن و در به كمال). گويا 21مشغول هستند (احزاب،  معرفي كرده كه به ذكر فراوان
زياد به ياد خـدا باشـد، بـراي وي      نيكو زندگي كردن، ياد كردن فراوان خدا است. كسي كه

هـاي   به صفت و تخلّق  شود. او در تعلق به حق عالقه به خدا و محبت او دروني و سرشتي مي
پروردگـار را  اي الهي است كه او از خلق خـدا بريـده و    شود. اين نشانه الهي صاحب ملكه مي

  ).41عمران،  (آل شود گوي حضرت حق مي كند و صبحگاه و شامگاه تسبيح زياد ياد مي
در   گويـد، بلكـه   فهمد كه با معبود خـود سـخن مـي    انسان كامل، نه تنها در حال عبادت مي

شـود. ديگـران در حـال     خارج از عبادت نيز به ياد حق است؛ آنگاه فرق او با ديگران روشن مـي 
نيست؛ بلكه او در غير حالت نماز نيز به ياد خـدا   واسشان نزد خدا، قيامت و معارف نمازنماز، ح

اگر كسي خـداي را فـراوان يـاد    «فرمايد:  ).پيامبر خدا(ص) مي14و در نماِز ذكر الهي است (طه، 
زبـان شـخص   «فرمايـد:   امام علي(ع) نيز مي». شود ترين بندگان خداوند متعال مي كند، از خاص

  ».مداومت بر ياد [خدا] است. تداوم ذكر [خدا]، دوست صميمي اوليا است ر، شيفتهنيكوكا
اي موسي! من را «فرمايد:  امام صادق(ع) از قول خداي متعال، به حضرت موسي(ع) مي

ترين انسان نـزد خـدا كسـي     گرامي«فرمايد:  همچنين آن حضرت مي». در همه حال ياد كن
تـرين   اشـد و بـه فرمـان او عمـل كنـد. بهتـرين و الزم      است كه بيش از همه به ياد خـدا ب 

ها ايـن اسـت كـه پروردگـارت را فرامـوش نكنـي و پيوسـته بـه يـادش باشـي و            سفارش
). در 164، ص93، ج1403(مجلسـي،  » اش نكني و نشسته و ايستاده عبادتش كني نافرماني
چنانچـه  «انـد:   ودههايي نقل شده است. امام صادق(ع) فرم مصاديق ذكِر كثير، روايات تعيين

تسبيح فاطمه زهـرا(س) از  ». بنده در روز صدبار پروردگارش را ياد كند، اين ذكِر كثير است
 ).222ص ،4، ج1386شهري،  جمله مصاديق ذكر كثير بيان شده است (ري
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هاي اصلي انسان در انجام امور دستيابي بـه آرامـش    يكي از دغدغه . آرامش و طمأنينه:4
هايي است كه او را به اطمينان نفس برساند. انسان كامل از آن  است. انسان به دنبال فعاليت
بيند همه كارها به دست مصلح كل، يعني رب العـالمين   داند و مي جهت آرامش دارد كه مي
تنهـا   ين رفتن چيزهاي مادي دنيوي نيستند؛ زيـرا آنهـا، نـه   ها و از ب است. آنها نگران كاستي

دانند، بلكه خود را نيز از خدا دانسته كه  ها را از خود ندانسته و آنها را نعمتي الهي مي دارايي
يافتـه، نـه مضـطرب و نگـران بـه       هاي تكامل به امانت در اختيار او قرار گرفته است. انسان

افسرده به خاطر از دست دادن چيزي هستند (يـونس،   دست نياوردن چيزي و نه ناراحت و
  ترين عاملِ آرامش داشتن آنها است. ). اين امر، مهم62

نهايت خليفه خدا، نيازمند پر شدن كارهاي خـدايي اسـت تـا ظـرف و      استعدادهاي بي
به امور دنيايي هسـتند، در حـال اضـطراب    وابسته مظروف متناسب هم باشند. ديگراني كه 

شود؟ يا چرا او نسـبت بـه ديگـران كمتـر      آمدة او چه مي دست ن سرمايه مادي بهكه ايبوده 
انـد و آنچـه    شود؟ زيرا آنان براي بعد از اين عاَلم، چيزي تهيـه نكـرده   دارد؟ آينده او چه مي

ترسند مطلوبشان از دست برود و آنان  رو، مي اند، به همين دنيا مربوط است. از اين تهيه كرده
انـد و بـه همـين     اي فراهم نكرده جايي سفر كنند كه براي آنجا، زاد و توشه با دست تهي به

دليل هم مضطرب هستند. قرآن كريم، آرامش داشتن را به عنوان عاملي براي افزايش ايمـان  
دارد كه آن،  ) و اعالم مي4به خداي متعال بيان كرده كه در دل مؤمنان قرار داده است (فتح، 

نيكـوترين زيـور   «فرمايد:  ). پيامبر خدا(ص) مي28نسان است (رعد، نتيجه ياد خدا در دل ا
اي را  هرگـاه خداونـد بنـده   «فرمايـد:   امام علي(ع) نيـز مـي  ». مرد، آرامش همراه ايمان است

العابدين(ع) نيـز دربـاره آرامـش     امام زين». آرايد دوست بدارد، او را به آرامش و بردباري مي
» هاي دنيا، جانش به لب آيد به او آرامش نبخشد، از حسرتكه دلداري خدا  هر«فرمايد:  مي
  ).146، ص4، ج1385شهري،  (ري
پايداري و ثبات شخصيت، به استحكام و استقامت انسان اشاره دارد  . ثبات شخصيت:5

وجـه دچـار دگرگـوني و اضـطراب      هـيچ  هاي دروني و بيروني بـه  كه در اثر تغيير و دگرگوني
نشدن از به دست  ر از دست دادن چيزي و شادمان و سرمست شود. افسوس نخوردن د نمي

ها در قرآن بيان شده است (حديـد،   گونه انسان شده اين هاي ستايش آوردن نعمتي، از ويژگي
هاي ثبات شخصيت به معناي نگهداري نفـس   ). صبر و پايداري، به عنوان يكي از جنبه23

ـ   است. در مقابل آنچه عقل و شرع حكم مـي  رآن صـبر، بـه اعتـراض و شـكايت     كنـد. در ق
داري در برابر رخـدادها و رويـدادها بـه خـاطر از دسـت دادن       نكردن، مقاومت و خويشتن
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). يقين و صبر، دو ويژگي بسيار مهم 155هاي دروني و بيروني معنا شده است (بقره،  سرمايه
داري و  ن). خويشت24كمالي است كه قرآن كريم براي اولياي دين بيان كرده است (سجده، 

ها يا به دست نياوردن امـور دلخـواه نفـس، يكـي از كارهـاي       صبر در از دست دادن نعمت
). خـداي متعـال   17ست (لقمان، ا شدهبيان » عزم االمور«سختي است كه در قرآن با عنوان 

گونـه   درخواست برخي از پيروان طالوت كه يقين داشتند خدا را مالقات خواهند كرد، ايـن 
هاي ما را استوار گـردان   و توان ببخش و گام پروردگارا! به ما تاب «د كه گفتند: فرماي بيان مي

 ).250(بقره، » و بر كافران پيروزمان بدار

هاي خداوند متعال  ثبات در شخصيت و استقامت داشتن در انجام امور، از جمله توصيه
) و 32فرقـان،  ها و عواطف ( ). قلب به عنوان كانون احساس15به پيامبرش است (شوري، 

) و 27ثبات در گفتار به عنوان ويژگي پسنديده تراوش شده از درون انسان مؤمن (ابـراهيم،  
)، سـه  7نيز ثبات در قدم و در رفتار، به عنوان نصرت و ياري خداوند براي مؤمنان (محمد، 

شخصيت انسان است. قـرآن   هاي ثبات در شده در قرآن و از ويژگي خصلت خوب توصيف
داند و آن را بـه درختـي    ها را پاداش ايمان و عمل صالح مي ايداري در برابر آزمايشكريم، پ

  ).24كند كه ريشه و اساس آن، استوار و غير قابل تغيير است (ابراهيم،  پاك تشبيه مي
به دليل آنكه، انسان موجـودي چندبعـدي و چنـدكانوني اسـت؛      روي: . اعتدال و ميانه6

اسالم نيز، كه دين جامع و كاملي است، به تمام نيازهاي انسـان توجـه كـرده اسـت. بـراي      
رشد، تعالي و كمال بشر الزم است كه همه ابعاد انسان به صورت هماهنگ و متعادل، رشد 

نيت او تحقق يابد. عدم توجه به تمام ابعاد يافته، انسا و تكامل يابد تا انسان حقيقي پرورش
وجودي انسان يا توجه بيش از حد به يك بعد و ناديـده گـرفتن ابعـاد ديگـر، جامعيـت و      

كنـد. اصـل    سـاحتي مـي   وحدانيت وجود آدمي را ناديده گرفته، انسان را يك بعدي و تـك 
اي كه انسان در همه  نهتعادل از اصولي است كه در قرآن كريم به آن توجه شده است؛ به گو

گونه افراط و تفريط دوري و متناسب بـا تـوان خـويش بـه      ها، بايد از هر دستورها و فرمان
همانـا  «فرمايـد:   روي امت اسالم مي صورت معتدل عمل كند. خداوند متعال، در مدح ميانه
از ). ريشـه بسـياري   143(بقـره،  » ما شما را بـه عنـوان امتـي ميانـه و معتـدل قـرار داديـم       

تـوان در عـدم رعايـت اصـل تعـادل       هاي فردي، اجتماعي، اخالقي و رواني را مـي  انحراف
جستجو كرد. به دليل آنكه ظرفيت وجودي انسان براي عبادت محدود اسـت، بايـد سـعي    

فرمايـد:   شود عبادت هم از روي اعتدال انجام شود. امام علـي(ع) دربـاره پيـامبر(ص) مـي    
آمـوزي،   روي و اعتـدال در عبـادت، علـم    ميانـه ». روي بـود  سيره آن حضرت تعادل و ميانه«

 در ساير شؤون زندگي، توصيه شده است.نيز خوردن، پوشيدن، دوستي، دشمني و 
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) 25عدالت كه مبناي نظري اين ويژگي است، به عنوان هدف ارسال پيـامبران (حديـد،   
) و 8تقـوا (مائـده،   تـرين راه بـه    در قرآن بيان شده است. همچنين عدالت به عنوان نزديك

). دربـاره رعايـت   90مورد دستور خداوند متعال در رعايت آن مطرح شـده اسـت (نحـل،    
ويـژه در   ) بـه 135توان به مصاديق مهمي، مانند عدالت در رفتار (نساء،  عدالت در قرآن، مي
 مردم ) و عدالت در قضاوت كردن بين152)، عدالت در گفتار (انعام، 3امور خانواده (نساء، 

  .) اشاره كرد58(نساء، 
به معناي اين اسـت   ،شكر نعمت كه در مقابل كفران نعمت قرار دارد ار بودن:ز. شكرگ7

اري ايـن  زكه انسان، قدردان و سپاسگزار نعمت داده شده به او باشد. گام نخست در شكرگ
اشـد  است كه سراسر جهان، اعم از آفاق و انفس و عالم و آدم را نعمت خدا بداند و آگـاه ب 

و صحيح مصـرف كنـد.   درست ها را  كه در كنار سفره نعمت خدا نشسته و بايد اين نعمت
هايي كه  درستي استفاده كند؛ يعني نعمت ها به گام بعدي سپاسگزاري اين است كه از نعمت

به انسان داده شده در مسيري كه خداي تعالي از او خواسته استفاده كند. براي مثال، چشـم  
 هاي مجاز به كار برد. هاي حالل و گوش را براي شنيدن شنيدني يدنيرا براي ديدن د

ها، درس عبرت  گام ديگر در شكرگزاري اين است كه انسان با استفاده درست از نعمت
شود. در اين حالـت اسـت كـه خـداي متعـال        بگيرد و اين باعث افزايش نعمت انسان مي

)؛ يعني افزايش نعمت 7(ابراهيم، » شويد مياگر شكر بگوييد، همانا شما افزوده «فرمايد:  مي
شود. اين زيادي نعمت، چون در حد معرفت حـق و   در بهترين وضع شامل حال انسان مي

كند و اين همان افـزايش   مي به نيكوترين وجه استفاده شده، خدا هم هستي انسان را اضافه 
كنـد). درواقـع،    مـي هاي بيرونـي را اضـافه    نعمت دروني انسان است (نه اينكه فقط نعمت

تـر   هـاي هسـتي او را برتـر و ذات او را كامـل     كند و درجه خداي متعال خود او را افزون مي
كند؛ به اين معنا كه چشم، گـوش، زبـان، ذهـن و... او توانـايي مشـاهده ملكـوتي پيـدا         مي
لت، اگر او گويد و مانند اينها. در اين حا شنود، مي بيند، مي كند؛ به عبارتي، او ملكوتي مي مي

اي از كمـال   داد، اكنـون بـه مرحلـه    را انجام مي» �D.�� ��&����«قبالًَ جزء كساني بود كه 
يافتگان كـه درخواسـت    گروهي از نعمت«شود؛  مي» ���_�� ��&���e«تعالي يافته كه جزء 

 ).69 (نساء،» كنيم ما را به آن راه هدايت فرمايد مي

ها و عواطفي ذاتي انسان است كـه در   كي از احساسمحبت، ي دوستي: .مهرورزي و نوع8
دارد  يابد و وي را وامي شعور ديگر در نفس انسان تحقق مي ارتباط با يك موجود زنده و ذي

تا به نفع آن موجود گامي بردارد و يا حداقل با وي اظهار همـدردي يـا احسـاس تـرحم و     
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وي اشخاص ديگر اسـت. امـام   يگانگي كند. دوستي، عامل به حركت درآورنده انسان به س
هاي  سبب الفت روح ها به يكديگر به دوستي، ميل كردن دل«فرمايد:  باره مي علي(ع) در اين

هـايي ماننـد    ). اين موضوع در قرآن با عبـارت 540، ص4، ج1386شهري،  (ري» آنها است
ـ    رأفت، الفت، رحمت، حب، ود و غيره بيان شده كـه آن از جملـه ويژگـي    ه هـايي اسـت ك

هـايي بيـان    ) و آن را جزء نعمـت 63خداوند آن را در انسان به وديعه گذاشته است (انفال، 
  ).103عمران،  شود (آل  كند كه باعث دوستي، برادري و صميميت بين آنها مي  مي

) و نيـز  165از ديدگاه قرآن، مؤمنان شديدترين محبت را نسـبت بـه خـدا داشـته (بقـره،      
). خـداي متعـال، دوسـت داشـتن     71را در دل دارنـد (توبـه،    هاي مؤمن ديگـر  محبت انسان

) و 39كنـد (طـه،    خويش در دل موساي كليم را يكي از عوامل رشد و شكوفايي الهي بيان مي
هاي ديگر بـه دور   ترين عامل وحدت و نزديكي انسان خويي پيامبرش را مهم مهرباني و خوش

ه بر دوست داشتن افراد،كارهاي خوب را نيـز  ). مؤمنان عالو159عمران،  كند (آل  او معرفي مي
هـا را   ) و قرآن كريم، يكي از مصاديق مهم آن دوست داشتن8دارند (عاديات،  شديداً دوست 

وقتـي  «فرمايـد:   ). بر اين اسـاس، امـام صـادق(ع) مـي    7داند (حجرات،  ايمان در دل آنان مي
هايشان بـا همـان    ه زبان نياورند، دلشوند، اگرچه دوستي خود را ب رو مي نيكوكاران، با هم روبه

پيونـدد و   پيوندنـد، بـه يكـديگر مـي     ها به هم مي هاي رودخانه سرعتي كه قطرات باران در آب
هايشـان از   شوند، اگرچـه بـه زبـان اظهـار دوسـتي كننـد، دل       رو مي به وقتي بدكاران، با هم رو

هـاي طـوالني    د مـدت هاي حيوانات از يكديگر، هرچن يكديگر دور است، همچون دوري دل
  ).540، ص4، ج1386شهري،  (ري» بر سر يك آخور با هم علوفه خورند

تنها در گفتار، بلكـه در نيـت،    درستي و صداقت در انسان كامل، نه . صداقت و راستي:9
مقعـد  «و » قـدم صـدق  «رو، مؤمنان و پرهيزكـاران داراي   رفتار و روح وي وجود دارد. از اين

اند. خداي سبحان، انبيا و اوليا را به عنوان صديقان و صادقان معرفـي   توصيف شده» صدق
» بـه همـراه راسـتگويان باشـيد    «فرمايد:  فراخوانده و مي كند و ديگران را به همراهي آنان مي

)؛ يعني با سنت و سيرت خود، اهل صدق باشيد و از آنـان جـدا نشـويد. قـرآن     119(توبه، 
فرمايـد:   نتيجـه ايـن كـار، گـزارش داده و مـي      كريم، نخست به ما دستور صدق و سپس از

قان، شاهدان و صالحان بوده و با آن پيروان حقيقي پيامبران، زندگي و مرگشان با انبيا، صدي«
  ).69(نساء، » ذوات نوراني محشورند

بر مؤمنان بشارت ده كـه  «فرمايد:  يافته مي هاي تكامل قرآن مجيد، همچنين درباره انسان
هـايي   همانا پارسـايان در بهشـت  «فرمايد:  يا مي» جايگاه آنان در محل اقامت صادقان است

» است و در نشيمنگاه صدق در نزد مالك با قدرت هسـتند هستند كه نهرهايي در آن جاري 
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). روح انسان راستگو، صادق است و هنگامي روح صادق اسـت كـه اگـر سـخن     55(قمر، 
بيند. بنابراين، چنـين كسـي هـم     گويد و اين نشانه آن است كه درست مي گويد، درست مي 

دهـد   ست خبر ميبيند و هم در صدق خبري و هم صدق مخبري دارد؛ يعني هم درست مي
شود، چون او آنچه را كه بايد اتفاق بيفتد ديـده و درسـت هـم ديـده      و هم درست واقع مي
 .)248، ص1377است (جوادي آملي، 

تـوان داشـتن    هاي كمال انسان در قرآن كريم را مـي  يكي ديگر از ويژگي . قلب سليم:10
كنند  گونه خدا را مالقات مي نها در روز قيامت به اي قلب سليم بيان كرد كه گروهي از انسان

يافته قلب اشاره دارد كه انسان، از حيات طيبه  ). سالمت دل، به مرحله تكامل84(صافات، 
گونـه مـرض، بيمـاري     شود. اين انسان از هر مند مي برخوردار شده و از فيوضات الهي بهره

فرمايـد:   رواني، آلودگي و گنـاه دور اسـت. پيـامبر اكـرم(ص) در توضـيح قلـب سـليم مـي        
امام ». دينداري به دور از شك و هواي نفْس و عملِ بدون شهرت طلبي و خودنمايي است«

داند كه فـرد، پروردگـارش را بـا نـور      صادق(ع) دل سالم را، دلي عاري از شرك و شك مي
كند. قلبي كه از دنيادوستي و دنياطلبي دور اسـت. امـام بـاقر(ع)،     توحيد و يكتايي ديدار مي

). امـام  509، ص9، ج1386شـهري،   الزمه سـالمت دل بيـان فرمـوده اسـت (ري     دانش را
در نيـت   علي(ع) افرادي را كه دل سالم دارند، داراي رفتاري راست و درسـت بـا صـداقت   

  ).510، ص1386شهري،  داند (ري براي انجام كارهاي خالص براي خدا مي
سالمت دل اسـت،   هاي شرح صدر يا وسعت و گشادگي روح و روان، يكي از ضرورت

)، كـه  22بخش، از طرف خدا براي انسان در نظر گرفته شده (زمر،  كهبه عنوان نوري روشني
شود. شرح صدر در قرآن عـاملي بـراي    باعث انبساط و توسعه دل و قلب معنوي انسان مي

). خداونـد از گشـادگي دل، بـه عنـوان     125هدايت و كمال انسان بيان شده است (انعـام،  
هـدايت   ) ياد كرده، كه عامل موفقيت در1گ براي پيامبر خاتم خويش (انشراح، نعمتي بزر

ها است. بر اين اساس، شرح صدر به عنوان ابـزاري مهـم در پيـامبري از     كردن ديگر انسان
 ).25طرف حضرت موسي(ع) از خداي متعال درخواست شده است (طه، 

ست كه همان جزم مطابق باواقع باور و يقين، شناخت نيكو و كامل از چيزي ا . يقين:11
تـرين   اي از معرفت كه جهل، ترديد و تغيير در آن راه ندارد. يقين به عنوان عالي است؛ گونه

درجه ايمان و غايت بندگي در قرآن كريم براي انسان ياد شـده كـه هـدف عبوديـت بايـد      
مي رسـوخ  ). يقين، علمي است كه در نفس و روح آد99رسيدن به مقام يقين باشد (حجر، 

طوري كه هيچ شك و ترديدي در آن راه ندارد و باعث آرامـش و سـكون نفـس     كند؛ به مي
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شود. يقين در روايات به عنوان بهترين چيز افكنده شده در دل، و بهترين ابزار تـوانگري    مي
معرفي شده كه به واسطه آن، انسان به رستگاري و نجـات و بـه مقصـد و هـدف خـويش      

  ).574، ص13، ج1386شهري،  رسد (ري مي
)، باعـث خودآگـاهي و   577يقين كـه منتهـاي تقـوا و پرهيزگـاري اسـت (همـان، ص      

) و همچنين سبب شناخت بيشتر او نسبت به حقايق اشياء 201خودشناسي انسان (اعراف، 
تواند ملكوت آسـمان و زمـين را ببينـد (انعـام،      طوري كه شخص مي ؛ به)29(انفال، شود  مي
). در قرآن كريم سـه نـوع يقـين بيـان     24امت وكمال نفس برسد (سجده، ) و به مقام ام75

)، 142، ص70، ج1403دانند (مجلسـي،   اي مي شده كه برخي از مفسران، آنها را سه مرحله
اليقين. بـه گفتـه امـام رضـا(ع)،      اليقين و حق اليقين، عين است از: علم  كه به ترتيب عبارت

ن تقسيم شـده اسـت. قـرآن كـريم يقـين حضـرت       يقين كمترين رزقي است كه بين بندگا
) و امـام  75ابراهيم(ع) را رؤيت و مشاهده ملكوت آسمان و زمين بيان فرموده است (انعام، 

  ).580، ص13، ج1386شهري،  داند (ري صادق(ع) يقين را نوعي مشاهده مي

  گيري نتيجه

ـ    قرآن كريم به عنوان مطمئن اره مسـتعدترين  ترين و مستندترين مكتوب خـالق هسـتي، درب
تواند به عنوان نور، روشني بخش ابعـاد   مخلوق خود، يعني انسان، سخن گفته كه حقيقتاً مي

هـاي كليـدي فراوانـي دربـاره      باره نكتـه  باشد. در اين پيچيده، عميق و گسترده وجود انسان
را دچار تواند انسان  هاي آن مي گرفتن آموزه شناسي كمال در قرآن وجود دارد كه ناديده  روان

تحير و سرگرداني، در ظلمت شناخت ابعاد پيچيده انسان كند. قرآن براي غنا بخشـيدن بـه   
ذاتـي،    رساندن و شـكوفا كـردن ايـن اسـتعدادهاي بـالقوه      اين جوهر وجودي و به فعليت 

داند كه خواهـان رسـيدن بـه آن     مسيري را براي او ترسيم كرده و او را همچون مسافري مي
است. اين مسير، صراط مستقيمي است كه به انتخـاب راه و خـط فكـري    اهداف و مقاصد 

صحيح و كامل كردن ابعاد شخصيت انسان اشاره دارد. در قرآن، با عنـوان راه بنـدگي خـدا    
) و 101عمران،  )، راه توّكل و تكيه بر خدا (آل4)، سيره عملي پيامبران (يس، 52عمران،  (آل

يـاري خواسـتن از او، معرفـت كتـاب خـدا، راه ديـن، راه       در روايات با نام راه يكتاپرستي، 
، ذيل 1415امام(ع) و شناخت او، راه فطرت سالم و مانند اينها معرفي شده است (حويزي، 

سوره حمد). پيمودن اين مسير باعث به مقصـد رسـاندن انسـان بـه هـدف خـويش        5آيه 
سـوره حمـد)    5، ذيل آيه 1365شود كه در قرآن به هدايت تعبير شده است (طباطبايي،   مي
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تـوان   هاي اساسي زيادي درباره ماهيت و سرشت انسان و مباني نظري شخصيت او مي نكته
تـوان از   در قرآن كشف كرد. جايگاه رفيعي را كه وحي براي انسان در قرآن اشاره كرده، مـي 

دا؛ جمله اصول و مباني ديدگاه قرآن نسبت به انسان دانست. براي نمونه، مقام خالفـت خـ  
تنها موجودي كه شايستگي كمال را دارد؛ اعتقاد به وجود روح، به عنوان يك امر مجرد غير 

شناسي غرب)؛ گرايش فطري داشتن به سوي كمـال و   گرايي در روان مادي (برخالف مادي
گرايي در معيارهاي كمال؛ ارائه معيارهاي دقيق و جامع بـراي   هدفمند دانستن انسان؛ مطلق

هـاي متضـاد در    هـا و گـاهي ارزش   گرايي و متعدد بودن ارزش رخالف نسبيانسان كامل (ب
گيـري و   شناسي غرب)؛ در نظر گرفتن نقشِ مبدأ و معاد، در كمال انسـان بـراي شـكل    روان

شناسي غرب)؛ تبيـين   ها (بر خالف جدا دانستن رشد از تأثير آنها در روان شكوفايي توانايي
ير صعودي كمال براي انسان (بـرخالف عرضـي نگـاه    دانستنِ س اي تدريجي بودن و مرحله

شناسي غربي)؛ خدامحوري به عنـوان يگانـه    هاي كمال در روان كردن و خطي ديدن ويژگي
محوري بـه عنـوان كـانون     هاي واقعي (برخالف انسان حقيقت هستي و خالق تمامي ارزش

اپسند فراوانـي  هاي ن هاي جهان هستي كه خودخواهي انسان را افزايش داده و صفت ارزش
ها با مبـاني   هاي ماهوي اين ويژگي دهد) و مانند اينها. با توجه به تفاوت را در او پرورش مي

تواند نگرش اميد بخشي را بـراي انسـان ايجـاد     شناسي كمال در غرب، اينها مي نظري روان
  شناسي كمال فراهم كند. كرده، عمق و گسترش بيشتري را براي روان

هـاي   توانـد در تكميـل روش   شده از قرآن كريم مـي  مطالعه انسان استنباطهاي  . روش2
هـاي   طـوري كـه بـه شـيوه     شناسي غرب به كار رود؛ همـان  مطالعه شخصيت كامل در روان

شـناختي   تواند در مطالعـات انسـان   شناسي كمال، مي شده به صورت تجربي در روان استفاده
  كمال در اسالم توجه شود.

هاي فـردي،   هاي فراواني كه در مباني، مانند در نظر گرفتن تفاوت اشتراك. در نظر گرفتن 3
ها، مانند ارائه توصـيفي الگوهـاي    نقش عوامل محيطي در پيمودن راه كمال و غيره و در روش

شناسـي و   عملي، مشاهده، مصاحبه، موردپژوهي و غيره بين دو ديـدگاه انسـان كامـل در روان   
ك و تلقي مهمي است كه اين دو ديدگاه را به هم نزديك كرده و اسالم وجود دارد، نقطه اشترا

  تواند در توسعه و پيشرفت اين دو حيطه علمي كمك مؤثري داشته باشد. مي
هـاي   ها و غيـره، از جملـه اختصـاص    ها، عوامل، ويژگي نگري در ابعاد، انگيزه . جامع4
يمـودن راه كمـال، همچـون    شناسي كمال در اسالم است. براي مثال، بيـان راه بـراي پ   روان

هـاي معنـوي، ماننـد نيـاز بـه       تقويت نفس، موعظه، تذكر و غيره، در نظـر گـرفتن گـرايش   
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خواهي و غيره و عواملي همچون قرآن، نمـاز،   جويي، زيبايي پرستش، نياز به آرامش، حقيقت
ه دعا، مسجد، لقمه حالل و غيره از جمله مباحثي است كه اسالم به عنوان يك دين جامع ب

 شناسي كمال به كار برد. تواند در روان آن توجه كرده است و مي

. بررسي مواردي به عنوان موانع دستيابي انسان براي كمال نيز از جمله مواردي اسـت  5
كه در اسالم به آن تأكيد شده است. موانعي مانند شرك به خدا، يـأس و نااميـدي، ظلـم و    

ه اسـالمي اسـت. همچنـان كـه مـوانعي، ماننـد       هاي ديدگا ستم و مانند اينها، از اختصاص
هاي دو ديدگاه است كه توجه به  اضطراب، افسردگي، غرور و خودپسندي و غيره ازاشتراك

  شناسي كمال بسيار مهم است و ضرورت دارد. اين دو موضوع در تكميل بحث روان
و معنـوي  هاي كمال با توجه به زندگي سالم در دو دنياي مادي  . در نظر گرفتن ويژگي6

كنـد.   و نگاه مقدماتي در اين دنيا به عنوان راه رسيدن به آخرت، دامنه صفات را گسترده مي
هايي همانند اخالص، قلب سليم، تواضع، نترسـيدن از مـرگ، حّريـت و     در قرآن به صفت

آزادگي، صداقت و راستگويي، فداكاري، پاكدامن بـودن، انفـاق كـردن، منـت نگـذاردن در      
وفاي به عهد داشتن، خيانت نكردن در عهد و پيمان، امين بودن و بسياري از مقابل پاداش، 

شناسـي كمـال در    هاي كمال ديگر، توجه شده است. اين در حالي است كه در روان ويژگي
هاي دنيوي تأكيـد شـده اسـت.     هاي مادي و بررسي ويژگي نگري در صفت ر بخشيبغرب، 

 استفاده شود.شناسي كمال  تواند در روان پس اينها مي

شود، نيز از جمله اموري اسـت كـه در     هاي رواني كه مانع كمال انسان مي . بيان آسيب7
هايي، همچون ظلـم، حسـد،    قرآن به صورت جامع به آن توجه شده است. در قرآن بيماري

غرور، غفلت، يأس، قطع رحم، غيبت، تهمت، دروغ، زنا، قمار، غناء، اسراف و غيره معرفي 
ها و گناهان بيان شده اسـت   اضطراب و افسردگي به عنوان نتايج و پيامد اين بيماريشده و 
  ).62يافته و اولياي دين از آنها دور هستند (يونس،  هاي تكامل كه انسان

شناسي كمال در غرب، كه به صورت توصيفي و  شده در روان هاي بيان بسياري از ويژگي
هايي، مانند درك واقعيـت از   و تأمل است. ويژگي نسبت علمي به دست آمده، مورد توجه به

دوسـتي، نيـاز بـه خلـوت داشـتن، انسـجام و        حقايق اشياء، احساس مسئوليت داشتن، نوع
آموزي، خودآگاهي، احساس جاودانگي و غيره كه تبيين دقيقـي از   يكپارچگي انسان، تجربه
شده  باطي مثبت با كمال مطرحتواند ارت هاي علمي به دست آمده، مي آنها با استفاده از روش

  هاي ديني برقرار كند. در آموزه
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