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مباحث بنیادی چون درباره موضوع صفات به و روایات برررسی قرآن با حاضر کتاب 
و مباحث راهبردی مانند انواع صفات، در انسان  و سیر نهایی صفات خاستگاه، منشأ تولید

 پردازد.روابط بین صفات و چگونگی مدیریت صفات می

ت. منظور از صفت اس «صفت» ،های ساختار وجودی انسان و ناسترین مؤلفهیکی از مهم
زند. حاالت ثابت در درون انسان و جامعه است که تقدیر  زندگی فردی و اجتماعی را رقم می

شود. به همین ترتیب همچنین به واسطه صفات هویت افراد و نیز جوامع از هم متمایز می
 های زیر معرفی کرد:مانند وصفهای متعددی وان آنها را با وصفتمی

 ...  وبان یا خشن ع یا ترسو، فرد و جامعه مهرفرد و جامعه شجا
 متفاوت است.بینی شود بسته به نوع جهانآنچه عرف از صفت متوجه می

 داند.گاهی صفات را غیر قابل تغییر  می 
  ی از مقاصد زندگی معرفی را جزئشدن به صفاتی و غلبه بر صفات دیگر گاهی متصف

 کند.می
 داند و برای بروز نامطلوِب غیرقابل تغییر می از صفاتفتارهای ناپسند را تابعی گاهی ر

 دهد. آن رفتارها، توجیهات نامناسب ارائه می
 شود.تر دانسته میگاهی غلبه صفات حتی از غلبه دین و شریعت پررنگ 

http://www.quranahlebayt.ir/


 

 صفت
 ( توضیحات اکمل) 

www.QuranAhlebayt.ir  

شود و جهل نسبت به چیستی صفت و نیز قوانین جاری بر آن خطرات فراوانی را موجب می
 سازد.های نامطلوب و نادرست راضی میعیتانسان و جامعه را به وض

همچنین جهل نسبت به صفت در انسان و جامعه منجر به ضعف عملیات برای اصالح و 
 نماید.و جامعه را مقهور حوادث و رخدادها می شود و انسانتکامل می

به صفات پسندیده و تواند دستیابی انسان توجه به صفات آن هم با رویکردهای متنوع می
 و توفیق او را نسبت به دور کردن صفات سیئه افزایش دهد.سنه را بیشتر کند ح

توجه به آیات قرآن و روایات از این منظر، مبانی و اصول توجه به صفات در حوزه انسان و 
مندی از این عطای الهی را برای ما فراهم سازد و از این رهگذر امکان بهرهجامعه را آشکار می

 سازد.می
 به شرح زیر است: ین کتاب مورد توجه قرار گرفتها آنچه در
 چیست؟ تت و منظور قرآن و روایات از صفاانظور عرف از صفم 
  ارتباط صفات با شاکله انسان چیست؟ 
 های انسان است؟ آیا صفات همان خلقیات و خصلت 
 توان برای خداوند نیز صفت قائل شد؟ چیست؟ آیا می در مخلوقات منشأ تولید صفات

 ؟چرا
 تواند برای صفات مشترک انسان و سایر مخلوقات چیست؟ آیا علم به این صفات می

 انسان مفید باشد؟
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  صفات بر ساختار وجودی او چیست؟ کدام خاستگاه صفات در انسان متناسب با
رگذاری بیشتری از خود نشان و تأثی رندصفات دیگر از نظر ساختاری اولویت دا

 د؟دهنمی
 کند؟چه کمکی به ما میو جامعه فات انسان دانستن یا ندانستن ص 
 آیا صفات انسان جنبه توان آنها را شناخت؟ انواع صفات در زندگی چیست؟ چگونه می

 ؟هستندعمومی و مشترک دارند و یا در هر انسانی به شکلی ویژه 
 توان به وضعیت قوانین حاکم بر صفات انسان چیست؟ چگونه با علم به این قوانین می

 ه یافت؟کمال را
  توجه به موضوع صفات چه منافعی برای انسان از نظر رشد و برخورداری از فیوضات

 الهی دارد؟
 توان از صفات مطلوب و نامطلوب در انسان و جامعه از منظر خداوند چیست؟ و آیا می

 آنها دوری جست؟ چگونه؟
 خرت به شود و صفات او در دنیا و آغایت و نهایت صفات در انسان به کجا ختم می

 یابد؟چه صورتی بروز می
مطالبی  ،شیوه پژوهش در کتاب حاضر استقرائی از متن قرآن است و با بررسی آیات نورانی آن

روایات تکمیل از مندی استخراج شده و با بهره باشدشده میطرحکه پاسخی به سؤاالت 
 گردد.می
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های ارائه شده نیز اهمیت قالب مندی از آیات نورانی قرآن عالوه بر توجه به کلمات،در بهره
دارند. زیرا صفت در قرآن بیشتر به شکل قالب ادبی قابل مشاهده و بررسی است و نادیده 

 ها به منزله از دست دادن بسیاری از حقایق قرآنی در رابطه با  صفات است.گرفتن این قالب
در این کتاب از نظر  از آنجایی که مطالب مربوط به صفات در قرآن بسیار گسترده است آنچه

رود با ادامه این ای برای ورود به این موضوع از منظر وحی است و انتظار میگذرد دریچهمی
پژوهش توسط سایر پژوهشگران به تدریج حقایق بیشتری در رابطه با نقش صفات در زندگی 

 انسان بر  جامعه دینی نازل گردد. 
 
 

 شناسی از منظر قرآن و روایاتصفت :فاتحه
 پیدایش صفت در مخلوقاتفصل اول: 
 پیدایش صفات در انسان فصل دوم:

 استگاه انواع صفاتساختار انسان خفصل سوم: 
 روابط بین صفاتفصل چهارم: 
 مدیریت صفاتفصل پنجم: 

 فصل ششم: سیر نهایی صفات
 ارتباط انسان با صفات رّب :خاتمه
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