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که با شناخت حقیقت آن موضوعات انسان تریننیاز یکی از مهم و قرار دادن شناسی و خودشناسی است 
کشاند و سبب تحقق صفات و استعانت خالصانه از خدا میعبودیت آن در مدار حق انسان را به حقیقت 

که نیازمندترین د. از چنین مقام واالیی میشوکمال در او می کرد  توان به مقام تحسین حسن یا حمد یاد 
کمال قرار میانسان کتاب از خطبه غراء نهج البالغه تدوین ها را در جایگاه ستودن صفات  دهد. مطالب 

که به حق خطبه    است. نظیر و عجیب است و مطالب آن پایه همه علوم مربوط به انسان ای بیشده است 

که در آن زندگی می در عصر گمراهی بشر بسیار متنوع شده است. هر چند به و زمانی  کنیم ابزار و اسباب 
که برای آن میاندازه این تنوع و هزینه گرانه بسیار اندک هایی  زنگ  ولی شودمیحاصل شود نتایج اغوا

که خود را برای مبارزه کنای جدیخطری برای نوع بشر است  شناخت بنابراین  د.تر با انحرافات آماده 
کردن او به مقاصد دنیوی و ترجیح این مقاصد بر مقاصد  کردن انسان از خداوند، نزدیک  فرایندهای دور 

 الهی از لوازم این مبارزه و مقابله است.
گمراهی انسان گیری درست یا نادرست نیازهای اوست. بر این اساس جهت ،موضوع محوری هدایت یا 

گمراهی بسیار م یکی از موضوعات که به طور مستقیم هدایت و  هم در زندگی انسان مبحث نیاز است 
زیرا یکی از  ،ی نیز هستترین موضوعات خودشناساین موضوع یکی از مهم نسان وابسته به آن است.ا

 اوست. هایارکان موجودیت انسان نیازمندی
کنشترین تهییجنیاز به عنوان اصلیتوجه به  زندگی انسان بلکه همه موجودات به  در هاکننده برای بروز وا

کنشترین مختلبر این اساس مهم رود. شمار می  کشاننده آن است.ها و به انحرافکننده وا
کنشهمچنین می ها و رفتارهای انسان است. توان اذعان داشت اصالح نیازها عامل اصلی در اصالح وا

کید توجهتغییر توجه نسبت به نیازها و در این اصالح  گر اصالحترین وظیفه به عنوان مهم به نیازها تأ
 است. 
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که شکل بگیرد ظاهر زندگی را به رنگبه قدری ندگی ز نقش نیازها در که به هر صورتی  خود در  مشهود است 
کم بر آن بر اساس نیازها صورت میآگیری سبک زندگی و آورد. شکلمی  پذیرد.داب و رسوم حا

گستردگی این موضوع در گسترده ،قرآن و روایات به دلیل  کلمات، آیات و روایات را میطیف  توان ای از 
گستردگی امکان دسته که ممکن است به دلیل این  کرد. تا حدی  بندی و برای بررسی این موضوع مطالعه 

 احصای همه موارد بسیار دشوار باشد.
که به صورت خاص بهبیهای یکی از خطبه گمراهی در انسان  وع عوامل هموض نظیر نهج البالغه  دایت و 

کرد نیاز وضوع متوان ابعاد مختلف ست. با مطالعه دقیق این خطبه میا ءغراءخطبه  پردازدمی و را مطالعه 
که الزم است در زمینه ئلمسااز این طریق به مجموعه  گیرد « نیاز در ساختار انسان»ی  ی پمورد بررسی قرار 

و در  ساختهوجودی خود روبرو ابعاد ه مخاطب را با تنوعی از کاست  مشهود برد. جامعیت خطبه به قدری
های افراد از شدت گفته شده پس از ایراد این خطبه بدنکند، غیرقابل وصف ایجاد می او انذار و تنبهی

 است.اثرگذاری به لرزه درآمده 
کشفء میغراءرسد با بررسی خطبه به نظر می ف نیاز در ختلهای بزرگی در شناخت وجوه متوان به 

 ساختار انسان دست یافت. 
که در آن بیان شده است  به صورت را برای این منظور ابتدا الزم است موضوعات خطبه و فرایند مطالبی 

کرد سپس ساختار تبییندقیق م ای منسجم در منظر و آن در شبکه شده و غیرشده از انسان هدایتطالعه 
گیرد و در مرحله آخر ساختار ا ای و نقشهشخص نسان از منظر نیاز به صورت شبکه مفهومی ممرآی قرار 

گردد. سامان  دهی شده استخراج 
پذیر است و در واقع ساختار به دست آمده تنها به یمن غنای خطبه امکان یبدیهی است چنین توفیق

کتشافی است و منظر امیرالمؤمنین علیه السالم را  ای شهبه صورت نقدر باره مجموعه نیازهای انسان ا
ی ما قرار میجامع    دهد.در پیش رو
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 نیاز توجه به چرایی :فاتحه
 اسماء الهی مبدأ نیازها :فصل اول
 ط با نیازهابتهای مرتوان :فصل دوم

 گیری نیازهاشکل :فصل سوم
 ابعاد و انواع نیازها :فصل چهارم
 هدایت نیازها :فصل پنجم
 بقای نیازها :فصل ششم
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