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مبانی هستی شناسی

ازبخشی،مجموعهایندرشناسیهستیمبانیازمقصود•
یگردومتعالخداونددربارهتبیینی–توصیفیهایگزاره

بهمربوطکلیاحکامبرخیووجودحقیقت)هستیعناصر
هدفوآن،زندگیازپسعالمومرگجهان،دنیا،واقعیات

حوزهدریااسالمیبینیجهانمباحثدرکهاست(آناز
یاشدهمطرحمبرهنومدللطوربه،اسالمیفلسفهدانش

.استگرفتهقرارمفروض



انسان شناختی  مبانی 
زاره هاي  ـته از گـدسآن ، از مبانی انسان شناختیمراد 

ان در  ــتبيينی مدلل دربارة واقعيت وجود انسو ی ـتوصيف
كه  ، تــر اســمقام توصيف خصوصيات عموم افراد نوع بش

از مباحث يا المی يا معارف اصيل اسالمی ــاز تعاليم اس
علم النفس فلسفی ) اسالمیان در فلسفة ــمربوط به تعريف انس

شده اند و بايد آن ها را به لحاظ نقش محوري  استخراج (
يماي كلی انسان در هر نظرية فلسفی  ــتبيين و ترسيم س

روان ی از ـوصيف و تبيينـسنگ بناي اصلی هرگونه ت، تربيت
.ی دانست ـرد اسالمـرويكبا شناسی



ناختی ــمبانی معرفت ش
ناختی در اين  ــاز مبانی معرفت شمنظور 

ی از گزاره هاي توصيفی و  ــمجموعه بخش
تبيينی دربارة شناخت آدمی و حدود و ثغور  

كه بنا بر سنت متعارف در مباحث ، آن است
عام انسان شناختی  بسيار مبانی ز افلسفی معاصر 

.استگشتهمتمايز 



مبانی ارزش شناختی 
، مباحثی در باره یـاختـنــشانی ارزش ـاز مبود ـــمقص

ی آن ها و نيز  ــوة درك و اعتباربخشـنحارزش ها و 
ه بيان مصاديق ارزش  ــی از گزاره هاي مربوط بــبخش

اس نظام معيار  ــهاي معتبر و چگونگی تحقق آن ها بر اس
مبتنی بر   ًمبانی وارزش هاي) المیــاسمقبول در جامعة 

وزة ـاز حعموماكه است،(ازگار با آن ــدين حق يا س
المی يا از ــاسرويكرد فة اخالق و حكمت عملی با ــفلس

به عنوان ، المــی و اعتقادي اســمنابع بيانگر نظام ارزش
.ه اندشداخذ ، اصول موضوعه



انسانمندینیاز:هفتممبنای

ویسبهرافردنیروییصورتبهکهاستدرونیخالءازاستعبارتنیاز

.دهدمیحرکتحالتیپدیدهازفراریاحالتییاپدیده



: ویژگی نیازها ز هاتوجه به نيا: اصل ( 5

واقعی و بخشی از وجودانسان           -1

فنا نا پذیر -2

جهت بخش انتخاب ها-3

یت اهتمام به هر یک نشانگر رشد شخص-4

اشباع نا پذیر  -5:ویژگی نیازها ازهاضرورت تعديل ني: اصل( 6

اهمیت -فکر–قابل تشدید با ذکر -6:  ویژگی نیازها انگيزش:  اصل ( 7
دنغم آن را خور-تحویل گرفتن-دادن



رشد:نهممبنای
منظمطوربهکهانسانشخصیتمختلفهایجنبهدردایمیوتدریجیتغییراتازاستعبارترشد

.گیردمیانجام

رشدبحثفواید•

رشدمختلفمراحلدرانساننیازهایومقتضیاتشناخت1)

رشدمختلفمراحلدرانساننیازهایومقتضیاتبامناسبرفتارداشتن2)

.رشدمختلفمراحلدرطبیعیغیرازطبیعیرفتارشناخت3)



مراحل رشد

ا اعلموا انما الحیاه الدنی:در قرآن
م و لعب و لهووزینه و تفاخربینک

تکا ثرفی االموال و 
(20/حدید...)االوالد

ع الولد امیر سب<===در روایات
زیر سنین ، عبد سبع سنین و و

عاملی ، وسایل )سبع سنین 
( 195، ص 15الشیعه ج 

در روان شناسی

جنینی بچگی  کودکی  نوجوانی  جوانی 
میان 
سالی 

بزرگ 
سالی 

پیری  کهنسالی

اصل مقتضیات رشد  (9
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حکمت تفاوت ها
الزمه هستی ( 1

موجب زیبایی هستی ( 2

وجود تفاوت ها

"و ان من شی اال عندنا خزائنه و ما ننزله االبقدر معلوم"

(21/حجر)

و چیزی نیست مگر آنکه خزانه های آن پیش ماست
. آنرا فرو نمی فرستیم مگر به اندازه معین

افاصله تفاوت ه
در میان افراد( 1

در میان انواع( 2

ریشه های تفاوت 
های فردی

عوامل درونی (1

عوامل بیرونی( 2

عوامل ارادی( 3



کرامت
كريم،فضائلالوالشرفوالخيرالنواعالجامع،الكريم:العربلساننامهلغت

.هاستفضيلتونيکاوصافهمهجامع

سايربرواستاكبرعالمازكوچكینمونهوزمينرويدرخداجانشينانسان

كرمناقدل:فرمودمتعالخداوند.استبخشيدهتفضيلوتكريمموجودات

منرزقناهموالبحروالبرفیهمحملناوآدمبنی

(70/اسري)ضيالًتفخلقناممنكثيرعلیفضلناهموالطيبات

هاپاكيزهازوكرديممسلطدرياوخشكیبررااوبخشيديمكرامتراانسانما

.داديمبرتريخودمخلوقاتازبسياريبروداديمروزي



• به داشتن روح انسانی 

:قوای روح انسانی 

(بصیرت –معرفت ) عالمه : الف 
(عمل صالح –حرکت انسانی ) عامله : ب 

کرامت انسان به چیست؟
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ایمانی

انسانی

حیوانی

نباتی

جمادی



داللت هاي رفتاري كرامت انسان

• نظريه پردازي، ارزيابی و رفتار انسان با هر موجودي بر اساس
شناخت او از وجود،ماهيت و ارزش آن پديده شكل می 

.گيرد
با خدا(الف

• با خويش(ب
• با ديگران(ج

• با دنيا( د
• با طبيعت(ه

• با آخرت(و



• در رفتار با خويش
• احساس كوچكی دنيا و موقعيت هاي آن -1

(231درر الحكم،ص)(من كرمت عليه نفسه هانت عليه الدنيا )
وارستگی از گناه-2
خوديابی و تحقير ناپذيري-3
مراقبت و پاسداري از خويش-4
(31هنام/نهج البالغه()االتكن عبد غيرك قدجعلک اهلل حر) آزادي-5

العالم من عرف قدره كفی بالمرء جهال ان ال يعرف)عزت نفس -6
(103خطبه/نهج البالغه)(قدره

بی نيازي از غير خدا و اعتماد به خدا-7
م انه ليس النفسك) رهايی از كم فروشی خود و كم خريدن ديگران-8

(456حكمت/نهج البالغه()ثمن اال الجنه فالتبيعوها اال بها

(رحم اهلل امرء عرف نفسه)موفقيت در دنيا و آخرت -9



• در رفتار با خويش
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• در رفتار با ديگران
• مثبت نگري-1

• احترام و ارزش دادن-2
• تواضع با مردم-3

• قائل شدن حق حيات به ديگران-4
• احترام به حقوق مردم-5
• عشق ورزي به مردم-6

• و ال واشعر قلبک الرحمه للرعيه و المحبه لهم و اللطف بهم)
اما اخ لک تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم اكلهم فانهم صنفان

(53نامه/نهج البالغه)(فی الدين او نظير لک فی الخلق



• :تحقيردرلغت
• ، خوار كردن،كوچک شمردن،ضد تكريم، استحقار، استخفاف

.اهانت و توهين معنا شده است

• گونه هاي تحقير
• كالمی مستقيم( الف

• كالمی غير مستقيم(ب
• غيركالمی(ج



• تحقير كننده ها
• ديكتاتورها -ا
• متكبران-2

• .كسانی كه به راه حق يقين ندارند-3

• فاصبر انّ وعداهلل حقّ و ال 
ین  ک الذّ یستخفنّ

• (60/روم)ال یوقنون



• زمينه ها و عوامل تحقير
• استبداد، تفرعن، تفاخر و اشرافيت  حاكمان-1

• طبقاتی در جامعهنظام -2
• وارونگی ارزش ها -3

• بی جهت برخی، از امتيازات ويژهبرخورداري -4

• و نادي فرعون فی قومِهِ قال يا قومُ أليس لی مُلکُ مصر و هذه االنهارُ 
(51/زخرف)تجري من تحتی أفال تُبصرون 

• (52)م انا خيرٌ مِن هذا الّذي هو مهينٌ و ال يكاد يُبينأ

(53)فلوال اُلقی عليهِ أسورهٌ من ذهبٍ أو جاء معهُ المالئكهُ مُقترنين

• ُِِِ(54)فأستخفّ قومه فأطاعُوهُ اِنّهم كانوا قوما فاسقين 



آثار تحقير•
• تن داد ن به هر نوع پستی و گناه -
• خودباختگی و بی اعتمادي به خود-

• كم بها دادن به خود و ديگران -
• تسليم شدن در برابر دشمن وذلت پذيري-

• -یاحساس كوچكی در برابر موقعيت هاي دنياي-
انتقام جويی-

• عدم مراقبت از خويش-



• راه كارهاي درمان تحقيرشدگی
• ايمان به خدا و ذكر و فكر و همّ خدا را (الف

داشتن
• :معرفت نفس(ب
• كرامت و ارزش-

• توانمندي ها-
• فطرت و ساختار وجودي خدايی انسان-
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برخی از

ابعاد زندگی

عبادی

عقالنی

عاطفیجسمانی

اجتماعی


