
 

 طراحي و تحليل الگوي كشف سيستمهاي ديني 
 با تكيه بر انديشه عرفاني امام خميني(ره)
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 چكيده

ي هوشمند معرفتي در جهت هاسازي در غرب و ارائه نظامبا فراگير شدن موج سيستم
فراهم سازي امكانات رفعِ نياز انساني، راهبرد«القاي ناكارآمدي دين در محيط رقابت 
نظريات و ايدههاي بشري» مهمترين استراتژي مقابله با دين در دنياي كنوني قلمداد 

سازي شود. اين مهم اما به داليلي نسبت به دين اسالم، بيش از ساير اديان الهي فعالمي
ي ديني در قالب هاشده است. به منظور فراهم سازي زمينه رقابت، توليد و طراحي آموزه

يير يافته بشر امروز ضروري است. تغ ذائقه با متناسب هوشمند و مندي نظامهاتهبس
سازي و طراحي سيستمهاي ديني، مدلي است كه ميتواند زمينه مطالعه و مقايسه در نظام

ي هاميدان رقابت را با سيستمهاي معرفتي بشر، فراهم آورد. اين پژوهش از جنس پژوهش
 تحليلي و با تكيه بر انديشه عرفاني امام خميني(ره)- يري از روش توصيفيگي و با بهرهاتوسعه
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 ها،با شكست و انزواي مسيحيت و گسترش علم و صنعت و توسعه جوامع و روابط ملت
ي از مسائل پيچيده مرتبط با حكومت، اقتصاد، حقوق، اجتماع، و... پديد آمد كه شبكها

سرمنشا پيدايش مكاتب و نظام-هاي مختلف حقوقي، اقتصادي، اخالقي، تربيتي، سياسي 
) با گسترش اين مكاتب بشري، دين دچار رقيب 302: 4، ج1385و... شد.(ر.ك: باربور، 

ي منسجم و مختلف كه برخاسته از تجربه و هاسرسختي شد؛ بنابراين در برابر اين نظام
 و هاتعقل بشري است، نميتوان به بيان احكام شرعي و جزئيات قناعت كرد و در برابر طرح

ي، تنها به برخي مسائل جزئي و فروعات فقهي و يا ناظر به چند بشر واري منظومههانامهبر
مساله محدود كالمي اكتفا كرد. 

رقابت جدي اين نظامات فكري بشري از سويي و تضاد و سردرگمي متدينين، بويژه در 
ميان جوامع غير اسالمي يا مسلماناني كه از ضعف اعتقادات ديني برخوردار بودند از دگر 

سو، آنها را بر سر دو راهي« انتخابِ برتر» ميبيند. اكنون زمانه، زمانه مقايسه و انتخاب است 
و انسان ميخواهد كه بهترين و برترين مكتب عقيدتي، رفتاري و سعادت بخش را انتخاب 

كند. قاعده مقايسه، سنجش كل مجموعه مورد مقايسه است نه تك تك عناصر آن مجموعه 
به نحو استقاللي؛ در اين مقايسه، نيز يك سيستم ديني يا يك سيستم تربيتي، اخالقي، 

اجتماعي، حقوقي، و... مورد ارزيابي قرار ميگيرد و نه يك گزاره يا عنصر جزء به نحو 
ي آشكار ميشود كه يك مجموعه با مجموعه ديگري به نحو كلي هنگام هامستقل. تفاوت

 يا اينكه و نباشد محسوس هامورد مقايسه قرار بگيرد در غير اينصورت ممكن است تفاوت
به مشتركاتي هم برسند. يك سيستم، از نقطه شروع تا پايان و مراحلي كه نشان ميدهد و 

يي با مكتب هايي كه تحليل ميكند، شناخته ميشود و اگر نه هر مكتبي در قسمتهاارتباط
يشود كه بگوييم: اسالم هم همان را ميگويد. م باعث هاديگر اشتراك دارد و همين اشتراك

در حالي كه اسالم، همان را ولي نه در همان مجموعه و نه در آن جايگاه، ميگويد.«اگر 
اسالم از انسان ميگويد نبايد آن را با اومانيسم مقايسه كرد؛ زيرا اومانيسم بازگشت به انسان 
است و اسالم آغازي از قدر و عظمت انسان دارد و انسان را نه به انسان كه به خداي خويش 

بازميگرداند. اگر اسالم از آزادي ميگويد نبايد با آزادي ماركسيسم يا اگزيستانسياليزم يا 
دموكراسي غربي مقايسه شود؛ زيرا آزادي اسالم در ابعادي ديگر و زمينهاي ديگر مطرح 
شده است. آزادي انساني ما به تركيب استعدادهاي ما مربوط است و آزادي از جبرهاي 

ي روحي و حتي آزادي از خود آزادي(عبوديت) در جايگاهي مستقل مطرح هاعلمي و اسارت



ند كه: إن لَم يكُن لَكُم دينٌ و كُنتُم التَخافونَ المعاد فَكونوا اَحراراً في دنياكُم(مجلسي، اشده
) 76: 1389) ».(پورسيدآقايي، 51: 45، ج1404

سيستمهاي معرفتي رقيب، مدعي برنامه ريزي و هدايتگري حيات بشري در تمام ابعاد و 
زواياي انسان هستند، پس دين اسالم كه مدعي جامعيت و كمال است، بايد نشان دهد كه 

ياس غير قابل مق در(تري بشري و برتر و كاملهاميتواند سيستمهاي قابل رقابت با نظام
مقايسه) ارائه دهد. بنابراين در روزگاري كه سيستمهاي بشري به جايي رسيدهاند كه اسالم 

 هايرا به مبارزه نميگيرند، ضرورت نگرش كالن و سيستمي به مجموعه دين و طراحي سيستم
ير بر مبناي«سيستمِ كالنِ دين اسالم» بيش از هر زماني اهميت پيدا ميكند. پذرقابت

در زمينه نگرش سيستمي به دين به معناي دستيابي به شبكه كالن معرفتي از دين و 
سازي و دستيابي سازي نقش آن در عرصه تصميمارائه تصويري سيستمي از آن و شفاف

يي همانند «نگرش سيستمي به دين» هاهاي جوانب مختلف زندگي، پژوهشاستراتژي
 منظور به است نتوانسته هاتاليف عبدالحميد واسطي، صورت گرفته اما هيچگاه اين پژوهش

يستمهاي ديني، مدلي قابل سنجش و بكارگيري پيشنهاد دهد و بلكه اساسا چنين س كشف
يري از روش گي و با بهرهاي توسعههاين تحقيق از جنس پژوهشا. اندهدفي را دنبال نكرده

تحليلي به منظور پاسخ به اين سوال است كه: طرح اجرايي عرفان اسالمي به  توصيفي-
شناسي شهودي، براي كشف سيستمهاي معرفتي دين عنوان تنها دانش مبتني بر روش

چيست؟ خروجي اين تحقيق به دنبال ارائه مدلي كارآمد و برخاسته از انديشه عرفاني امام 
خميني(ره)، براي كشف سيستمهاي معرفتي دين است. طراحي الگوي كشف سيستمهاي 

ديني، مهمترين گام براي ايجاد زمينه توان مطالعه و مقايسه سيستمهاي معرفتي در ميدان 
ي دين را بر سايرين به اثبات گزارهها و هارقابت است تا از اين طريق بتوان برتري آموزه

رساند.  
هويت چند بعدي دين 

ابعاد دين در ذيل مباحث رابطه دين و انسان مورد بررسي قرار ميگيرد؛ از آنجايي كه 
 باشددين، روش و طرح و برنامه خداوند براي رستگاري ابدي(در دنيا و آخرت) براي بشر مي

) چنين هدف و آرماني اقتضاء ميكند كه دين 123: 1383(ر.ك: حسيني شاهرودي، 
متناسب با نيازهاي ذاتي و فطري بشر باشد از اينرو ابعاد دين هماهنگ و متوازن با نيازهاي 



فطري بشر خواهد بود؛ زندگي بشر نيز بر اساس اليههاي وجودي انسان و همين نيازها 
شكل ميگيرد.  

اليههاي وجودي انسان + نيازهاي ذاتي و فطري بشر : حيات بشري 
اقتضاي چندساحتي بودن انسان، تنوع نيازها را طلب ميكند اين نيازهاي فطري بشر 

ميبايست بر اساس برنامه هدايتي حامع و مبتني بر بهترين امكانات رفع نياز بصورت بهينه 
پاسخ داده شود. به يقين طرح و برنامه كالن خداوند(دين)، خواهد توانست پاسخگوي اين 

مهم باشد. 
نگرش عرفان اسالمي به اليههاي وجودي انسان 

 آراء معركه ها]پرسشي است كه سال1اينكه انسان تك ساحتي است يا چند ساحتي؟[
، 1389؛ آل بويه، 1385:91يشمندان و متفكران بوده است.(ر.ك: اخالقي-شريعتمداري، اند

) امام خميني(ره) انسان را موجودي دو ساحتي ميداند، اين دو ساحت عبارتند 59:121ش 
از: ساحت ظاهر و ساحت باطن. امام از ساحت ظاهر با عناويني چون: بدن، نشئه ظاهره 

) جنبه 69: 1369) اقاليم ظاهره،(امام خميني(ه)، 5: 1385ملكيه دنيويه،(امام خميني(ه)، 
) 3: 1369) و مقام دنيا و شهادت(امام خميني(ه)، 310: 6، ج1379ماديت،(امام خميني(ه)، 

نام ميبرد. و از ساحت باطن با عناويني چون: نفس، نشئه باطنه غيبيه،(امام خميني(ه)، 
) جنبه معنويت،(امام خميني(ه)، 69: 1369) اقاليم باطنه،( امام خميني(ه)، 5: 1385
] 2) نام ميبرد.[3: 1369)و مقام آخرت و غيب(امام خميني(ه)، 310: 6، ج1379

تبيين عرفاني ساحت ظاهر انسان 
مراد از ساحت ظاهر انسان، همان بدن يا جسم آدمي است؛ به اعتقاد امام خميني(ره)، 

] بدن 3بدن از ادني مراتب و مراحل ظهور نفس است و ظل و فرع نفس به حساب ميآيد.[
به عنوان قشر انسان است و در حقيقت انسانيت انسان، مدخليتي ندارد،(امام خميني(ه)، 

) آن كه انسان به او انسان است، روح انسان است نه جسم انسان.(امام 36: 1369
)اما چون متأثر از نعمت رحمت رحمانيه و بلكه نعمت 246: 6، ج1379خميني(ه)، 

]پروردگار است، داراي قداست و منزلت خاصي است. 4)[3: 1369رحيميه(امام خميني(ه)، 
) شايد همين قداست و منزلت بدن است كه باعث شده است از 79: 1373(امام خميني(ه)، 

) 103آن تعبير به مسجد ربوبيت و سجدگاه جنود رحمانيه شود. (همان: 



از نگاه امام خميني(ره)، ساحت ظاهر(بدن) همانند قفسي است كه مرغ جان آدمي(روح 
و باطن) را در خود زنداني كرده است. 

ين قفس پرواز كن            انجام را آغاز كن كآنجا ز يار آوا بود ا از كن باز را هااين قفل
) 103: 1372(امام خميني(ره)، 

دار رهم شاد شوم ـم دوري دلـوم           از غــرخ آن روز كه از اين قفس آزاد شــف
) 159(همان: 

ج اين قفس             اين دام بازگير تا كه معلق زنان پرم ــر شدم ز دوري او كنــرپــپ
) 151(همان: 

مراتب ساحت ظاهري انسان 
از نگاه امام خميني(ره)، بدن انسان(ساحت ظاهر) داراي مراتبي است و همه اين مراتب 

نيز ظاهري و جسماني است: بدن دنيوي، بدن مثالي و بدن اخروي. بدن دنيوي، به دليل آن 
كه مشغول و مجذوب لذات دنيوي است، از توجه به خويش غافل است و بنابراين درجه 

كمتري از كمال را داراست. اين  مرتبه از بدن، بر اساس حركت جوهري، دريك سير 
استكمالي، به جسمي لطيف و صاف تبديل مي گردد و قشر ضخيم و محسوس، بدن دنيوي 
را ترك مي كند. اما با اين وجود، بدنِ مثالي نيز غرق و مجذوب عالم برزخ است و آن چنان 

كه در خور و شايسته است به خود و افعالش امعان نظر ندارد. بدن مثالي در ادامه سير 
استكمالي خويش به بدن اخروي مي رسد. در اين جاست كه بدن و جسمي لطيف ايجاد 

مي گردد. اين بدن يكسره مجذوب خويش است و به همين دليل داراي باالترين درجة كمال 
)در واقع ميشود گفت اين مراتب بدن، 36: 1369؛ همان، 91: 1373است.(امام خميني(ه)، 

جسماني و داراي شخصيت واحدي هستند و تفاوت آنها در شدت و ضعف، و نقص و كمال 
« اگر ناخنت را بگيري و دور  است. امام براي تبين موضوع از مثال استفاده ميكند:

بياندازي، اين ديگر ناخن تو نيست، بلكه ناخن تو آن است كه فعالً با تو همراه است. جسم 
برزخي هم فعالً كه در اين دنيا هستي، همين بدن دنيوي توست. بدن برزخي همان جسمي 

يل به جسم برزخي گرديده تبد و شده تراست كه در طبيعت بود، منتها به تدريج كامل
) 234: 1378؛ رحيم پور، 124: 1385است».(امام خميني(ره)، 

تبيين عرفاني ساحت باطن انسان 



]يا روح آدمي است 5مراد از ساحت باطن انسان، همان نفس(به معناي مترادف با روح)[
كه حقيقت انسانيت انسان به همين ساحت است؛ امام خميني(ره) در برخي آثارش به تمايز 

ميان جسم و نفس اشاره كرده است، به اعتقاد ايشان در انسان چيزي وجود دارد كه فوق 
ماده است و از عالم ماده جداست و با مردن وي از بين نميرود.« انسان مثل حيوانات نيست 

كه يك حد حيواني داشته باشد و تمام بشود. انسان يك حد مافوق حيواني و يك مراتب 
مافوق حيواني، مافوق عقل دارد تا برسد به مقامي كه نميتوانيم از آن تعبير كنيم و از آن 

آخر مقام مثال تعبير ميكنند به «فنا» تعبير ميكنند«كااللوهيه» ».(امام خميني(ره)، 
) امام ساحت باطن انسان(نفس يا روح) را مجرد ميداند و براي تجرّد آن 176: 4، ج1379

اينگونه استدالل ميكند:  
الف) در اثر گذشت زمان، قواي جسماني دچار ضعف و انحطاط و نقصان ميشود و حال 

 آنكه قواي روحاني و ادراكات عقلي رو به ترقي و استعداد استس قواي ادراكيه عقليه جسماني
نيست چرا كه اگر جسماني ميبود همچون قواي جسماني دچار ضعف و انحطاط ميشد. 
ب) خواص، آثار و افعال نفس، با خواص، آثار و افعال جسم در تضاد است. يك جسم 
هيچ گاه بيش از يك صورت را قبول نمي كند. به همين دليل هرگاه كه بخواهد صورت 

ديگري را بپذيرد، باالجبار بايد صورت ابتدايي را پاك و محو كند تا آمادگي پذيرش صورت 
ي متضاد و متقابل را در هاجديد را داشته باشد. اما نفس مي تواند در يك لحظه، همه صورت

 ي متناهي را در خود جاي دهد؛ در حاليهاخود بپذيرد. همچنين جسم تنها ميتواند صورت
) 254: 4، ج1379كه در نفس، صورت غير متناهيه نيز نقش مي بندد. (امام خميني(ره)، 

گذاري و شناخت ارزش هر پديدهاي به معيار و مالك نياز دارد. معيار ارزش انسان ارزش
) 246 و 7: 4، ج1379و انسانيت انسان، همان ساحت باطني انسان است.(امام خميني(ره)، 

مراتب ساحت باطني انسان 
از نظر امام خميني(ره) ساحت باطني انسان، نيز داراي مراتب و اليه هاي متعددي است 

و انسان مي تواند با رياضت و مجاهدت نفس، اين اليه هاي عميقِ وجوديش را آماده و مستعد 
تجلّيات خداوندي كند. امام«طبع»، «نفس»، «قلب»، «روح»، «سرّ»، «خفي» و «اخفي» را 

 حقيقت كه از مراتب و جزء ساحت باطني انسان به حساب ميآيند، به عنوان ساحات
) 91: 1373؛ همان، 5: 1385وجودي انسان برميشمرد. (امام خميني(ره)، 



مراد از«طبع»، قواي طبيعي است كه مرتبه نازله حقيقت انساني است، يعني قواي نباتي 
و آثار و افعال آن، مانند اكل و شرب و... . مراد از «نفس» قواي حيواني و ادراكات حس و 
خيال و وهم، است. مراد از«قلب»، آيينه جمال محبوب و منزلگاه حق تعالي است؛( امام 

)قلب رو به سوي عالم غيب دارد و از عالم حس و شهادت يكسره 45: 1385خميني(ره)، 
)قلب ميتواند به جايگاهي نائل آيد كه محل ظهور 347: 2، ج1385بيخبر است؛(اردبيلي، 

)و پذيرنده تجليات فعلي، اسمائي و ذاتي شود. 230: 1387اسم اعظم(امام خميني(ره)، 
) اين مقام به مراتب از مقام نفس، عاليتر و برتر است. مراد از 23: 136(امام خميني(ره)، 

ي الهي است كه نسبت به قلب، اتصال و نزديكي بيشتري به حق تعالي دارد و ا«روح»، نفحه
مقام نفس ناطقه است كه از چنگ قواي بدن و آثار طبع و نفس به كلي مستخلص شده 

است؛ در اين مقام است كه مبادي حيرت، هيمان،  جذبه و عشق آغاز ميگردد. (امام 
) روح انسان در مرتبه كمال از جبرئيل و ديگر مالئكه برتر است و 233: 1373خميني(ره)، 

حقيقت آن متحد با عالم مشيت و متعلق به عالم امر است. در اين مرتبه مبادي تجلّيات 
الهي در باطن او آشكار ميگردد.«لسان باطنش در اول امر وجهت وجهي لوِجه اهللا و پس از 

) مراد 233آن و جهت وجهي السماء اهللا او هللا و پس از آن وجهت وجهي له شود».(همان: 
ي است كه ذات بي مرآت شئون نصب العين شود و سخن «اعوذبك منك» ااز«سرّ»، مرتبه

) در اين مقام عارف به معرفت حق و جمال 234]بيان ميگردد.(همان: 6از سوي سالك[
الهي آشنا و بينا ميشود و سرّ الهي را در همه موجودات مشاهده ميكند و به زبان ذات 

)مراد از «خفي»، 206: 1385«ما رايت شيئاً اال و رايت اهللا فيه».( امام خميني(ره)،  گويدمي
آن است كه عارف در اين مقام تنها خدا را مشاهده ميكند نه چون مقام سرّ كه خدا را در 
تجلي دريا و صحرا مشاهده ميكرد. و مراد از «اخفي»، آن است كه در اين مقام فناي در 

] 7)[5حق است اما التفات به فنا هم در اين مقام نيست چنان كه در مقام خفي بود.(همان: 
تبيين عرفاني رابطه ساحت باطن و ساحت ظاهر 

پيرامون رابطه نفس(روح) با بدن، ديدگاههاي مختلفي وجود دارد؛ از نگاه فلسفي برخي 
همچون مالصدرا، وجود جسم را بر نفس مقدم ميشمارند و رابطه اين دو را نه رابطه مرغ و 

قفس بلكه رابطه ميوه و درخت ميدانند. در واقع در زمين بدن است كه روح پرورش 
) بنابراين نفس 74: 1386يابد اما اين بدان معني نيست كه بدن روح را ميزايد.(سروش، مي

جسمانية الحدوث و روحانية البقاء است و امام خميني(ره) نيز در انديشههاي فلسفي خود 



) برخي مانند افالطون كه روح را بر 57: 1378به همين ديدگاه اعتقاد دارد.(رحيم پور، 
جسم مقدم ميدارد و معتقد است كه روح، جوهري است قديم، كه قبل از پيدايش بدن 

) برخي مانند ارسطو رابطه روح و بدن را 31: 13، ج1373وجود داشته است.(مطهري، 
رابطه صورت و ماده ميداند با اين تفاوت كه قوه عاقله، به دليل آن كه مجرد است صورتي 

با ماده است و نه در ماده؛ بنابراين نفس روحانية الحدوث و روحانية البقاء است.(ارسطو، 
1378 :79 (

از آنجا كه جسم، ظاهر است و نفس در خفا، رابطه ساحت ظاهري و باطني، رابطه ظاهر 
و مظهر است. ساحت باطني انسان، جوهري مجرد است و ساحت ظاهري(بدن) مظاهر روح. 
به طور مثال، روح در عضو سامعه، مظهر سمع است، در المسه مظهر لمس، در عضو واهمه 

مظهر وهم و در عضو متخيله مظهر خيال است؛ از اينرو هر چه از ساحت ظاهري انسان 
پديد ميآيد، مستند به تاثير ساحت باطني است. در واقع روح از جهتي عين بدن و از 

جهتي غير از بدن است؛ از جهت جوهريت و تجردش و اينكه از عالم ارواح مجرده است 
مغاير با بدن است اما از آن جهت كه بدن، صورت و مظهر روح و كماالت و قواي روح در 
عالم شهادت است، عين بدن است؛ همچنانكه حق تعالي از جهتي عين اشياء و از جهتي 

) 139: 1375غير از اشياء است.(قيصري، 
در اين عالَم، ساحت ظاهر و باطن به يكديگر نيازمندند و رشد و تكامل ساحت باطني 

انسان بدون جسم ممكن نيست. اين مطلب در بيان عارفان نيز به تكرار مشهود است: تنِ بي
) 197: 2، ج1361روح مردار است و روح بيتن نه بكار است.(ميبدي، 

روح بيقالب نداند كار كرد                  قالبت بيجان فسرده بود و سرد 
 قالبت پيدا و آن جانت نهان                راست شد زين هر دو اسباب جهان

) 3423، 5، ج1363(مولوي، 
به تعبير ديگر: آدمي مسكيني است كه مركب است از عقل و شهوت؛ نيميش فرشته 

)همانطوري كه گوهر در صدف به كمال 123: 1362است و نيميش حيوان.(مولوي، 
رسد، روح نيز براي ترقي يافتن به بدن تعلّق گرفته است. مي

 اهبطو افكند جان را در بدن                     تا به گل پنهان بود در عدن
) 2944: 5، ج1363(مولوي، 

نگرش اسالم به طبقه بندي نيازهاي انسان 



ماهيت نياز 
 «نياز» احساس نقص و كمبودي است كه در مقايسه با كمال آن قابل دست يافتن است.

) نياز در روانشناسي«كمبود هر حالتي كه براي استمرار و ادامه حيات 28: 1392(عبداللهي، 
ين، تر) انسان كه پيچيدهترين و كامل41: 1380يك موجود زنده، ضرورت دارد»؛(ناتانيل، 

ي از نيازهاست، اين نيازها از شرايط اموجودات هستي به شمار ميرود نيز داراي مجموع
وجودي انسان سرچشمه ميگيرد. انسان موجودي است كه در اصل وجود و در ادامه و بقاء 
حيات خود نيازمند است. اگر انسان يك موجود فناناپذير و غير وابسته به زمان و مكان بود 

و هميشه بر سر دو راهي مرگ و زندگي قرار نداشت، مفهومي به عنوان نياز در مورد او معنا 
)در بينش اسالمي، سراسر وجود انسان، نياز است و تنها خداوند 35: 1376يافت.(همان، نمي

) 15است كه بينياز است.(ر.ك: فاطر/ 
طبقهبندي سه عنصري نيازهاي انسان 

ي ميشود، ديدگاههاي مختلفي وجود بنددر اينكه نيازهاي انسان چيست و چگونه طبقه
ي آنها برخاسته از نگرش اسالم به بند]نگرش اسالم نسبت به تعيين نيازها و طبقه8دارد،[

انسان و اليههاي وجودي اوست كه به تفصيل گذشت؛ اسالم، انسان را موجودي فراتر از 
جسمِ محض، دانسته و ماهيت او را مركب از دو ساحت جسماني و روحاني يعني ساحت 

ظاهر و ساحت باطن، ميداند. اين ماهيت تركيبي، اقتضاي نيازهاي تركيبي و دوگانه را 
دارد، نيازهايي كه مرتبط با ساحت ظاهري و جسماني است و نيازهايي كه مرتبط با ساحت 

ي نيازهاي انساني روايات متعددي وجود دارد كه بندباطني و روحاني است. پيرامون، طبقه
هر يك به اقتضائي و تحت شرايطي و از زاويه متفاوتي از زبان معصوم(ع) بيان شده 

) وجه مشترك و عمومي 10141، ح406: 1395؛ آمدي، 284، ص1382است.(ابن بابويه، 
اين گونه روايات، در روايت زير متجلّي شده است:  

قال الصادق(ع): ثَالثَةُ اَشْياء يحتاج النّاس طُرّا الَيها: اَالَمنُ و َالْعدلُ و َالْخصب؛ سه چيز 
 )320: 1382است كه همه مردم به آنها نياز دارند: امنيت، عدالت و آسايش.(ابن شعبه، 

 
 

بررسي مفهوم االَمنُ(آرامش) در روايت 



امنيت از ريشه« ا م ن»در لغت به معناي ايمن بودن، در امان بودن(راغب اصفهاني، 
) ازبين رفتن هراس و نگراني و 23: 18، ج1414) حسيني زبيدي واسطي، 90: 1376

) آمده است و در اصطالح نوعي احساس روحي است كه در 2072: 1404آرامش(جوهري، 
] 9آن به خاطر مبرّا بودن از ترس، وضعيت آرامش و اطمينان خاطر حاصل ميگردد.[

واژه«امن» و مفهوم«امنيت» آرامش روحي و آسودگي روان را بصورت سلسله مراتبي از 
درجات فاني تا درجات عالي و فراگير شامل است كه باالترين مرتبه آن، احساس امنيت و 

) باشد كه 62آرامش روحي است كه از مصاديق«لَا خَوف علَيهِم ولَا هم يحزَنُونَ»،(يونس/ 
ترسي از آينده و اندوهي نسبت به گذشته در جان و روان آدمي نباشد و حريم خودش را از 
هرگونه تعرّض و تهديد دنيوي و اخروي، آزاد، رها و ايمن احساس كند. اين نوع آرامش در 

)و فرجام 26ي الهي برشمرده شده(ر.ك: انفال/ هاقرآن كريم به عنوان نعمتي از نعمت
)در نظر گرفته شده است. 153: 15، ج1417حتمي براي مومنان صالح(ر.ك: طباطبايي، 

بررسي مفهوم َالْخصب(آسايش) در روايت 
«خصب» در لغت به معناي سرسبزي، آباداني، نعمت و فراواني و رفاه است(راغب 

) و در اصطالح، آسايشي است كه در پرتو فراخي روزي و نعمت، براي 211: 1376اصفهاني، 
تن و جسم انسان حاصل مي-شود. از جمله نيازمنديهاي اساسي انسان، آسايش و رفاه 

مادي است. آسايش نيازي است كه مرتبط با ساحت ظاهري و جسماني انسان است و هر دو 
سطح فردي و اجتماعي انسان را شامل ميشود. كسب آسايش در حيطه فردي، اقتضائاتي 

دارد از جمله: شغل مناسب، مسكن مناسب، مركب مناسب، همسر شايسته و... و در حيطه 
اجتماعي نيز اقتضائاتي دارد همانند: سرمايه ملي شايسته، رونق كسب و كار، منابع پايدار 

عمومي، ابزارها و تكنولوژيهاي پيشرفته و... . 
آسايش به خودي خود يكي از زمينههاي آرامش روح و آسودگي روان آدمي است. آيات 
و رواياتي كه سرمايههاي اين جهاني را مقدمه و ابزاري براي رشد و سعادت اخروي و كمال 

ي روايي كه فقر را موجب كفر انسان هاانسان ميداند از همين جهت است؛ و نيز گزاره
، 1379؛ شريف الرضي، 295: 1376؛ ابن بابويه، 247: 27، ج1404داند(ر.ك: مجلسي، مي

) نيز بيانگر همين معني است كه آسايش و رفاه نسبي و 300؛ الشعيري، بيتا:163حكمت
معتدل، موجب آرامش روح آدمي و از الزامات سير و سلوك الهي است. تاكيد دين بر كار و 

ي از دنيا، و پرهيز دادن از عزلت و گوشه نيشني و رياضتهاي بردارتالش پيوسته و بهره



افراطي شاهدي است بر اينكه انسان براي رسيدن به معنويت مطلوبِ دين و برخورداري از 
آرامش روحي، نيازمند آسايش تن و جسم است و نميتوان از اين امر غفلت كرد. 

بايد توجه داشت كه اگر آسايش جسم و تن از حد اعتدال خارج شد نه تنها موجب 
آرامش روح نخواهد شد بلكه ازبين برنده آرامش روح و آسايش روان خواهد بود؛ از اين رو 
ضروري است كه در اين زمينه آداب و فرهنگ توصيهاي اسالم نيز مورد توجه قرار بگيرد. 

بررسي مفهوم َالْعدلُ(عدالت) در روايت 
«عدل» در لغت به معناي استقامت، قصد و ميانهروي در امور(اعتدال)(خوري شرتوني، 

: 2، ج1408) انصاف، مساوات و تسويه، و معنايي مقابل ظلم(طريحي، 494: 3، ج1374
ي مختلف كاربرد ها)آمده است؛ «عدل» چون از جمله مفاهيمي است كه در دانش132

داشته است در اصطالح هر علم، تفسيرها و گستره معنايي خاص خود را پيدا كرده است؛ دو 
تعريف عمده براي عدل وجود دارد كه هم زيربناي تعريفهاي ديگر(ر.ك: طباطبايي، 

)قرار گرفته 87، خطبه81، حكمت470: حكمت1379؛ شريف الرضي، 331: 12، ج1417
است و هم تحت تاثير معاني لغوي عدل قرار دارد: الف: يضع االمور مواضعها؛( شريف الرضي، 

)؛ مفاد مشترك همه 54: 1375) ب: اعطاء كلِّ ذي حقٍّ حقَّه(سبزواري، 437: حكمت1379
معاني لغوي و اصطالحي«عدل» انجام دادن كار حكيمانه و قرار دادن هر چيزي در جايگاه 
شايسته اش است، كه در اين صورت، رعايت حقوق ديگران از مصاديق آن خواهد بود. عدل 

در نظام تكوين اين اقتضاء را دارد كه خلق و تدبير عالم بر اساس قاعده« يضع االمور 
مواضعها» صورت پذيرد تا نظام احسن شكل بگيرد؛ انسان به عنوان يكي از عناصر هستي 

ي از عدل الهي در وجود انسان قابل تحقق است اتابع اين نظام احسن و اكمل است و جلوه
كه او را به كمال خويش ميرساند. عدل در وجود انسان گرايشي فطري است كه يكي از 

؛ كليني، بيتا، 109: 1، ج1404جنود عقل در مراتب ساحت باطني است.(ر.ك: مجلسي، 
)عدل در نظام تشريع، نيز 196: 1، ج1371؛ برقي، 114: 1، ج1380؛ ابن بابويه، 20: 1ج

اين اقتضاء را دارد كه قوانين و برنامه زندگي انسان براي رشد و به كمال رساندن او عادالنه 
باشد و هر چقدر كه انسان در عمل به اين برنامه، از محور تعادل خارج شود در حقيقت از 

صراط مستقيم منحرف شده است. توصيه دين به پرهيز از افراط و تفريط در فعاليتهاي 
) 24: 1387زندگي اعم از عبادي، اقتصادي و... بر همين اساس است.(امام خميني، 

نگرش دين به الگوي رفتارهاي تعاملي انسان 



پس از بررسي اليههاي وجودي انسان و نيازهاي فطري و ذاتي بشر، به منظور كشف 
ابعاد مختلف دين، ضرورت دارد چگونگي ارتباط انسان با ساير عناصر هستي نيز مورد 

بررسي قرار گيرد و نگرش دين نسبت به روابط متعامل انسان با مهمترين عناصر هستي 
كشف شود؛ در منابع ديني، گزارههاي روايي متعددي وجود دارد كه نحوه تعامالت و رفتار 

)از 50: 1؛ كليني، بيتا، ج333: 75، ج1404انسان را به تصوير ميكشد(ر.ك: مجلسي، 
مجموعه مالحظه خانواده روايات پيرامون اين موضوع، روايت زير راهبرديترين روايت در 

اين بحث تلقي ميشود:   
ِ َو ُمَعاَملَةُ قال الصادق عليه السالم:  أُُصولُ   اْلُمَعاَمَالتِ   تَقَُع َعلَى أَْربََعِة أَْوُجٍه ُمَعاَملَةُ هللاَّ

ْنيَا... فَإَِذا َحَصلَْت هَِذِه اْلِخَصاُل فِي نَْفٍس َواِحَدٍة فَهَُو ِمْن  النَّْفِس َو ُمَعاَملَةُ اْلَخْلِق َو ُمَعاَملَةُ الدُّ
بِيَن َو أَْولِيَائِِه َحقّا ِ َو ِعبَاِدِه اْلُمقَرَّ ِة هللاَّ ؛ ارتباطات انسان بر چهار وجه است: ارتباط با َخاصَّ

خدا؛ ارتباط با خود، ارتباط با همنوع و ارتباط با طبيعت... پس هرگاه اين ارتباطات(با 
ويژگيهاي خودش) آنچنان كه بايد، فعال شد پس آن مؤمن از خواص است و از بندگان 

: 1377مقرب الهي است و به عضويت اجتماع عاشقان خدا در خواهد آمد.(امام صادق(ع)، 
5](10 [

الگوي كشف سيستمهاي دين اسالم 
ابعاد دين، شامل همه ابعاد و نيازمنديهاي انسان ميشود چرا كه در ميان همه 

)معرفي شده 30) و به عنوان خليفه خداوند(بقره/34مخلوقات، انسان از همه برتر(بقره/ 
است، ساير مخلوقات، در مقام خدمات رساني و زمينه ساز رشد و كمال انسان قرار 

)بنابراين دين براي هدايت بشر آمده است و برنامه و راه تأمين نيازها 13دارند.(ر.ك: جاثيه/ 
ي بشري را هم ارائه كرده است. الگوي تعامل و ارتباطات هاو برطرف نمودن خواسته

ي كه تصوير كالن از تعامالت بشر در حيات دنيوي دارد ميبايست هر يك از اچهارگانه
 مندمحورهاي نيازمندي بشر(آرامش، عدالت و آسايش) را پوشش دهد. از برقراري نظام

يههاي وجودي انسان با نيازهاي تركيبي و ارتباط نيازها با محورهاي تعامل، جوانب ال تعامل
و اليههاي مختلف حيات بشر، بدست خواهد آمد كه بايد مدل و الگوي پيشنهادي اسالم را 

در هر يك از آن جوانب و اليهها، كشف و استنباط كرد. 
اليههاي وجودي انسان  +  نيازهاي انسان  +  الگوي تعامل  = سيستمهاي دين اسالم 

تبيين عرفاني الگوي كشف سيستمها 



. ساحت باطني انسان، استعداد و ظرفيتهاي الزم براي پاسخگويي به نيازهاي 1
مرتبط با اين ساحت را داراست. اين نيازها از طريق الگوي تعامل با خود، خدا، همنوع و دنيا 
قابل رفع است؛ محور اصلي در هستي، انسان است و انسان خليفه الهي است و همه چيز به 

منظور مساعدت و رشد و كمال انسان خلق شده است و مسخّر انسان قرار گرفته است تا 
ي انساني جريان پيدا كند و بندگي و عبوديت در هااينكه حقيقت توحيد در تمام ساحت

تمام سطوح حتي اعضا و جوارح انسان محقق شود. 
. همانگونه كه ساحت باطني انسان، ظرفيت الزم براي پاسخگويي به نيازهاي فطري 2

خويش را دارد و همچنان كه حقيقت توحيد در ساحت باطن هم بسط دارد، در ساحت 
ظاهري انسان نيز چنين است. اين ساحت وجودي انسان نيز به اقتضاي فطري خودش، 
زمينه پاسخگويي به نيازهاي مرتبط با خود را دارد و حقيقت توحيد در اين ساحت نيز 

ساري و جاري است؛ از همينرو در هر يك از نظاماتي كه اقتضاي زندگي فردي يا جمعي 
انسان در اين ساحت است، روح توحيد حاكم است. 

ي فعليت پيدا كند كه به ا. كسب آرامش روحي و آسايش جسمي ميبايست به گونه3
مسير حركت عمومي عناصر هستي در جهت كمال، ضربه نزند و بر محور اعتدال تحقق پيدا 

يازش و در حوزه انتظارات و توقعات به اندازه توانش ن اندازه به هاكند يعني در حوزه خواسته
از او خواسته شود. 

. هم در مسير رفع نياز روحي و جسمي و هم در عرصه تحقق عدل، «ارتباط با 4
خود» اولين مولفه تاثيرگزار است. انسان از طريق شناخت خود و جايگاه و موقعيت خود در 
هستي و نوع نگرشي كه به اين مقوله دارد موجب افزايش كيفيت پاسخگويي به نيازهايش 

ميشود. شناخت خويشتن و معرفت نفس، از جمله شاخص-هاي برتري انسان بر ساير 
موجودات است. با اين ويژگي، انسان ميتواند براي توجيه حيات خويش احساس آزادي 

نمايد، و به حيات خود تصعيد بخشد و احتياط و حسابگري را ضروري تلقي كند. هر چند 
آگاهي كامل انسان نسبت به خودش براي همگان عموميت ندارد و تنها براي كساني است 

كه مراحل و مقاماتي را در قوس صعود طي كرده باشند، اما همين آگاهيهاي محدود نيز 
ميتواند حكمت بسيار با عظمت وجود انسان را در ديارِ هستيِ پر رمز و راز براي انسان ثابت 

)شناخت خود و آشنايي با فقر وجودي انسان، حركت به سوي 276: 1389كند.(جعفري، 
تكامل را ممكن مينمايد؛ زيرا غفلت از فقر، انسان را به غرور و خودپسندي كشانيده و 



حركتي براي احساس نياز به هادي و پيدا كردن استاد بوجود نميآيد. معرفت به فقر 
وجودي، انسان را آگاه به احتياج و نيازهاي خويش و نيز آگاه به سطح مقابل يعني خداوند 

)عارف به فقر وجودي، بنده خدا 15ميگرداند زيرا خداوند غني و حميد و عزيز است.(فاطر/ 
ميشود، زيرا تنها او را مالك ملك ميشناسد و تنها به او تسليم ميشود كه راهي به غير راه 

او و كسي به غير او نميشناسد و جايي را نيز خالي از حكومت وي نميشناسد. (قمي، 
: دعاي كميل) پس ندا ميدهد كه يا «مالك رقي» و يا «موالي موالي انت المالك و 1388

اناالمملوك» و يا «انت الغني و اناالفقير» و... يا چون امام حسين(ع) فقر خويش را مايه 
تمسك خود براي تقرب به درگاه الهي قرار داده و عرض ميكند:« انا اتوسل اليك 

: دعاي عرفه) 1388بفقري»(خدايا به واسطه فقر خويش به تو توسل ميجويم).(قمي، 
فخر است براي من فقير تو شدن                      از خويشتن گسستن و اسير تو شدن 

 فرخ روزي كه فارغ از خويش شوم                    از هر دو جهان گذشته درويش شوم
) 32: 1372(خميني، 

. در هر دو اليه وجودي انسان و در هر سه محور نيازمندي بشر، «ارتباط با خدا» به 5
عنوان يك عنصر تعاملي براي رفع نيازهاي انساني، مطرح شده است. اين نكته بيانگر آن 

است كه هم در اليه باطن و هم ظاهر در هر يك از نظامات مختلف، توحيد محوري، اساس 
كار است، از نگاه عرفاني، در اينجا وحدت قاهرِ به كثرت وجود دارد كه در همه اليهها و در 

همه سطوح مختلف نيازمندي و در همه نظامات كشف شده، آن وحدت حاكميت دارد و در 
پرتو آن وحدت قاهر، كثرت متالئم با وحدت شكل ميگيرد. 

. در مجموع سيستمهاي دينيِ بدست آمده، يك وحدت كل وجود دارد و آن روح 6
الهي حاكم بر اليههاي وجودي + نيازهاي انساني + الگوي تعاملي است، از طرف ديگر در 

دل اين كثرات، تركيبهاي حقيقي وجود دارد كه فعل و انفعال دارند، ميپذيرند، رد 
 يكي از اسماء يا صفات الهي مظهر ها،كنند و تعاند دارند؛ يعني از سويي هر يك از نظاممي

است و از طرف ديگر تناكح، تنازع و تضارب اسمائي نيز در اين بين وجود دارد كه همه به 
نوعي گرايش به وحدت دارند. به عبارت ديگر سيستم اقتصادي دين، سيستم سياست ديني، 

سيستم معماري ديني، و... خورده سيستمهايي هستند كه در دل كالن سيستم دين قرار 
يستم دين، نسبت به سيستم هستي، خورده سيستمي است كه در دل كالن س و اندگرفته

شبكه هستي قرار گرفته است كه در راس همه اينها حاكميت «اهللا» قرار گرفته است. 



بنابراين در اين نظامات، وحدت قاهر به كثرت وجود دارد و در دل اين كثرات هم تناكح و 
. اندتنازع وجود دارد كه همه آنها تحت حاكميت«اهللا» و مستجمع اسم جامع اهللا قرار گرفته

وجود اين كثرات در عالم، حكايتگر نيازمندي انسان، بيشتر از هر موجود طبيعي ديگر 
است؛ براي پاسخگويي به اين نيازمندي، ميبايست نيروهاي روحي و جسمي خود را فعال 

كند و با تعامل با دنياي پيراموني(خود، خدا، همنوع و طبيعت)و مدد و ياري گرفتن از 
ديگران، خودش را در مسير كمال قرار دهد. اينكه انسان با وجود اليههاي تركيبي وجود 
خود، بايد بتواند از طريق الگوي متعامل، نيازهاي تركيبي خودش را برآورده سازد، زمينه 

براي شكل گيري نظام اجتماعي انسان فراهم شده؛ از همينرو مدني و اجتماعي بودن 
) 20: 1386ي فطري انسان، بشمار آيد.(ر.ك: تنهايي، هاانسان، ميتواند از شاخص

. همان طوري كه ساحت باطني انسان نسبت به ساحت ظاهري او، تقدم دارد و 7
داراي وجوه برتري است و بر ساحت ظاهري سايه افكنده است، نظام معنويت، حاصل از اين 

ي حقوقي و رفاه از وجوه برتري برخوردار است و معنويت هاساحت نيز نسبت به ساير نظام
بر ساير نظامات مرتبط با انسان سايه افكنده و اصل تلقي مي-شود. نظام معنويت، هم در 

ي وري و هم در شتاب بخشيدن به اهداف و بهرهگدميدن روح الهي، هم در جهت دهند
بهينه در ساير نظامات ديني همچون مجموعه نظامات حقوقي و مجموعه نظامات رفاه 

عمومي، موثر است و به عنوان يك نظام بنيادين مطرح ميشود. 
. نظام معنويت ديني، محيط بر همه ابعاد ظاهري است چرا كه هر چند عرفان و 8

معنويت شامل اعمال جوارحي و جوانحي ميشود اما محور اصلي فعاليتها، قلب و دل است 
و از همينرو اعمال و دستورات ظاهري و اعمال جوارحي نيز با رويكرد باطني مد نظر سالك 

]با خود، خدا، دنيا و جهان 11قرار ميگيرد. به عبارت ديگر سالك از طريق معامالت قلبي[
مسير خودش را در طريق الهي ميپيمايد. بنابراين وقتي انسان در مسير سلوك و معامالت 
قلبي قرار گرفت موجب ميشود عالوه بر جنبه معنويت و عرفان در زندگي، در ساير جوانب 

يي قرار گيرد و روح الهي بر همه گرازندگي او اعم از حقوقي و رفاه نيز تحت تاثير اين باطن
يان داده شود. وقتي كسي به مراتب جر هااينها حاكم شود و حقيقت توحيد در تمام ساحت

ي وجودي و ابعاد فردي و اجتماعي هاباالي عرفاني رسيد بايد آن حقيقت را به تمام ساحت
يان دهد. جر هاخودش بسط دهد و ارزش-هاي انساني و الهي را به همه ساحت



. از آنجايي كه عرفان(معنويت) عبور از ظاهر به باطن و از صورت به معني است، 9
ي كه اين نظام با انظام عرفاني اسالم در ذيل ساحت باطني انسان قرار ميگيرد اما بگونه

ي هااستعداد و ظرفيتهاي ذاتيِ ساحت باطني، محيط بر ساحت ظاهري و نظام
حقوقي(عدل) و رفاه(آسايش) ميباشد. بنابراين ديدن نظامات مرتبط با ساحت جسم از 
دريچه قلب و باطن امور، رسالت نظام عرفاني است. نظام حقوق و رفاه هر يك بر نظام 

عرفاني اثرگزار و از آن اثر پذير است.  
نتيجه گيري 

از آنجا كه دين، روش و طرح و برنامه خداوند براي رستگاري ابدي انسان است، اقتضاي 
حكمت الهي آن است تا متناسب با فطرت بشري باشد يعني عالوه بر لحاظ اليههاي 

وجودي انسان، نيازهاي ذاتي انسان را نيز مد نظر قرار دهد. از اينرو انسجام و هماهنگي 
شايستهاي را در سه عنصر(دين، ابعاد انسان، نيازهاي انسان) ميتوان مشاهده كرد؛ به طور 

مثال هم دين داراي ساحت ظاهر و باطن است و هم انسان داراي بعد ملكي و ملكوتي است؛ 
ي انسان نيز داراي مراتب هاي دين داراي مراتبي است ساحتهاو همان طوري كه ساحت

است. از سويي نيازهاي ذاتي انسان نيز تركيبي و مبتني بر ابعاد وجودي انسان و البته داراي 
مراتب است مثال نيازِ ساحت باطني انسان، «آرامش» و نياز ساحت ظاهري، «آسايش» 

است. البته انسان براي حفظ اعتدال در آماده سازي و انجام امكانات رفعِ نياز، نيازمند به 
عنصر ديگري براي توازن بخشي و پرهيز از افراط و تفريط، است كه«عدل» ناميده شده 
است. هر يك از عناصر آرامش، آسايش و عدل، نسبي و داراي مراتب و سطوح مختلف 

خواهند بود و چون دين عهده دار تامين نيازهاي بشر(چه توصيهاي و چه دستوري) است، 
براي پاسخگويي به نيازها، داراي سه كالن سيستمِ معنويت(در ارتباط با نياز به آرامش)، 

كالن سيستمِ رفاه(در ارتباط با نياز به آسايش) و كالن سيستمِ حقوقي(در ارتباط با نياز به 
عدل) است كه هر يك از اين كالن سيستمها تامين كننده اهداف و نيازهاي انسان است. بر 

اين اساس الگوي كشف سيستمهاي ديني حاصل ميشود. بديهي است براي تحقق بخشي 
به اهداف، هر يك از اين كالن سيستمها داراي سيستمهايي و هر سيستمي داراي خورده 
سيستمهايي خواهد بود اما آنچه مهم است همه در قالب يك سيستم كالن به نام دين و 

ي به نام شبكه هستي، فعاليت ترهمه سيستمها اعم از دين و... در قالب سيستم كالن
كنند و نميتوان فعاليت هستي را غير سيستمي دانست بلكه همه عناصر و پديدههاي مي



ي از يك اهستي در تعامل با يكديگر و در هم تنيده در حال فعاليت هستند و همه جلوه
حقيقت واحدند.  

 هانوشتپي
منظور از كلمه ساحت، همان «جنبه» و «بعد» است كه در برخي متون عرفاني و فلسفي  .1

تعبيرهاي ديگري مانند: اطوار وجودي انسان، قواي نفس، مراتب وجودي انسان، شئون 
وجودي و جهات نفس و... نام برده شده است. امام نيز از تعابيري چون: قواي نفس، مراتب 

وجود و جهات نفس استفاده ميكند. 
امام خميني(ره) در جاي ديگري از ساحت سومي به عنوان « نشئه برزخيه متوسطه» نام  .2

ميبرد كه مظهر آن، حواس باطنه و بدن برزخي و قالب مثالي است(ر.ك: امام خميني، 
) اما در بيشتر آثار ايشان همان دو ساحت كلي(ظاهر و باطن) براي انسان ذكر 85: 1373

شده است. 
مالصدرا نيز در تعبير نزديك به همين بيان، نفس انسان را داراي مراتب متعددي مينامد كه  .3

) 96: 9، ج1368مرتبه پايينتر در حكم جسد و بدن مرتبه باالتر است.(صدرالدين شيرازي، 
ساحت جسم و ظاهر، تحت اسم الرحمن و ساحت روح و باطن تحت اسم الرحيم خداوند  .4

است. 
نفس داراي معاني متعددي است اما در اينجا مراد از نفس، بعدي فراتر از جسم و بدن  .5

انسان است. 
سالك الي اهللا كسي است كه به خدا و شريعت معتقد و پاي بند است و مي خواهد با عمل  .6

به شريعت، پاي در راه طريقت بگذارد تا به حقيقت كه همان خداوند است برسد. 
مراتب نفس از نظر حكما نيز هفت مرتبه است؛ به اعتبار آنكه قابليت تحصيل كماالت را  .7

دارد آن را «عقل هيوالنى»؛ و به جهت كه هر گاه يك سلسله معقوالت اولى و علوم اوليه را 
بدست آورد كه به وسيله آنها مى تواند معقوالت ثانيه و علوم اكتسابي را كسب كند «عقل 

بالملكه»؛ و به اين جهت كه هر وقت از راه اكتساب علوم (به فكر يا حدس) قدرت بر 
استنباط معقوالت ثانيه و علوم مكتسبه پيدا كند، آن را «عقل بالفعل»؛ و به اعتبار حضور و 
حصول خود آن علوم و عقول مكتسبه عندالنفس كه از عقل فعال استفاده كرده است «عقل 
مستفاد» مي گويند. «محو»، مقام توحيد افعالى است. «طمس»، مقام توحيد صفاتى است. 

) 569: 1393«محق»، مقام توحيد ذاتى است.( حسن زاده آملي، 



آنچه معموال در طبقه بندي نيازها مطرح ميشود، ديدگاه «مالينوفسكي» در حوزه  .8
شناسي، «فرم» در حوزه روانكاوي اجتماعي، «ماركس»، «پارسنز»، «ميد»، «بلومر»، انسان

شناسي است اما معروفترين ديدگاه، نظريه «آبراهام مزلو» «ميلز» در حوزه جامعه
شناس معاصر و نظريه پرداز كالسيك مديريت است كه نيازهاي انسان را به صورت زير روان

بندي مشهود است ميتوان گفت اين بندي كرده است؛ چنانكه در اين طبقهدسته
بندي به نوعي از نگرش اسالم به نيازهاي بشر اخذ شده است: (به نقل از: بابايي، طبقه

 ).87: 1، ش1386؛ شجاعي، 12: 1386

 
 
يي چون: حقوق، هاي است و در دانشااين مفهوم، از جمله مفاهيم عمومي و فرارشته .9

سياست، بين الملل، ارتباطات، اخالق، و... مطرح ميشود، از همينرو در اصطالح هر دانش، 
 تعريف، عنصر مشترك 20تعريف متفاوتي از آن ارائه شده است كه پس از بررسي بيش از 

آنها، فراغت از هرگونه ترس، آرامش خاطر و آسودگي روان است. 
در اين روايت خطوط ارتباطي انسان مبتني بر اصول هفتگانه تعامل با خدا، با خود، با  .10

همنوع و با طبيعت تبيين شده است و در نهايت اهداف سه گانه رعايت اين اصول گوشزد 
ي زندگي عارفانه انسان قرار گيرد. هاشده است. اين روايت ميتواند سند راهبردي مهارت

مقوالت مهمي چون ايمان، خلوص، يقظه، تقوا، شرك خفي، خياالت و خطورات و... از  .11
جنس امور قلبي و مرتبط با دل آدمي است كه در عرفان عملي مطرح ميشود و لذا در 

تعريف علم عرفان عملي آمده است: تعمير الباطن بالمعامالت القلبية بتخليته عن المهلكات 
) و نيز گفته شده: معرفة 34: 1388وتحليته بالمنجيات فعلم التصوف والسلوك.(فنارى، 



 طريق السلوك والمجاهدة لتخليص النفس عن مضايق القيود الجزئية واتصالها الى مبدئها.
). 7: 1381(قيصري، 
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