ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ
ﻫﺪف ﮐﻠﯽ:رﺳﯿﺪن ﺑﻪ درك ﻓﻠﺴﻔﯽ از اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ دﯾﺪﮔﺎه ﻫﺎ

اﻫﺪاف ﺟﺰﺋﯽ
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﯿﺎن ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻓﻠﺴﻔﯽ از اﻧﺴﺎن و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮏ
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ دﯾﺪﮔﺎه ﻫﺎی ﻣﻄﺮح ﺷﺪه درﺑﺎره ﻫﻮﯾﺖ اﻧﺴﺎن

ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺎل ﻣﺎ در ﺗﻠﮕﺮام ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﯾﺪ

9

ﻣﺠﺘﺒﯽ ﻣﺤﻤﻮدی

دﺑﯿﺮ ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﻣﻨﻄﻖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﯾﺬه

t.me/mahmoudi_izeh

ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ1400 - 1401 :

چیستی انسان()1
معلم با بسته ای سنگین وارد کالس شد .بار خود را روبه روی دانش آموزان ،روی میز گذاشت
و بدون مقدمه شیشه ای بزرگ از داخل بسته بیرون آورد و شروع به پرکردن آن با چند توپ
تنیس کرد .سپس از شاگردان پرسید :آیا این ظرف پر است؟
دانش آموزان که می دیدند آن شیشه جایی برای توپ ندارد ،پاسخ مثبت دادند.
سپس معلم ظرفی از سنگریزه از بسته بیرون آورد و سنگریزه ها را به داخل شیشه ریخت و
شیشه را به آرامی تکان داد .سنگریزه ها بین مناطق باز توپ های تنیس قرار گرفتند .سپس از
دانش آموزان پرسید که آیا ظرف پر است؟ باز هم همگی موافقت کردند.
دوباره معلم ظرفی از ماسه را از بسته بیرون آورد و در شیشه ریخت و البته ماسهها هم جاهای خالی
را پر کردند .او بار دیگر از دانشآموزان پرسید که آیا ظرف پر است و آنها هم پاسخ مثبت دادند.
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در آخر هم فنجان چای را که روی میز بود ،روی محتویات شیشه خالی کرد ،در حالی که
می گفت :دارم جاهای خالی بین ماسه ها را پر می کنم! همۀ دانش آموزان خندیدند.
با فرو نشستن صدای خنده ،معلم گفت :این شیشه نمایی از زندگی شماست.
توپ های تنیس مهم ترین چیزها در زندگی شما هستند ،مثل ......................................
چیزهایی که اگر همۀ چیزهای دیگر از بین بروند ،باز هم پایه های زندگی تان محکم است.
اما سنگریزه ها سایر چیزهای قابل اهمیت هستند ،مثل کارتان ......................................
ماسه ها هم سایر چیزها هستند ،مسائل خیلی ساده ،مثل . .....................................
معلم ادامه داد :اگر اول ماسه ها را در ظرف قرار بدهید دیگر جایی برای توپ های تنیس و
سنگریزه ها باقی نمی ماند.
حال می پرسم :برای اینکه توپ های تنیس زندگی تان را با سنگریزه ها و ماسه ها اشتباه
نگیرید ،چه باید بکنید؟

پاسخ شما چیست؟ ضمن اینکه جاهای خالی را پر می کنید ،به این سؤال معلم نیز
پاسخ دهید و نظر خود را بگویید.

حقیقت انسان چیست؟
وقتی که می گویید«:من می خواهم»« ،من می نویسم»« ،من قبول ندارم»« ،من دوست
دارم» ،منظورتان از این «من» چیست؟
آیا مقصودتان جسم و بدن شماست؟
اندیشه و ذهنتان است؟
احساسات و عواطف و خاطرات شماست؟
یا همۀ اینها متعلق به آن حقیقتی است که آن را «من» می نامید؟

  

یکی از مسائل مورد توجه فیلسوفان از ابتدای شکلگیری فلسفه تاکنون مسئله «حقیقت انسان»
بوده است .آنها در این مورد نظرات مختلف و گاه متضادی بیان کردهاند .بیان نظرات فالسفه و تأمل
در آنها می تواند ما را برای رسیدن به یک دیدگاه روشن کمک کند .بنابراین تالش میکنیم در این
درس و درس بعد دیدگاه چند فیلسوف ،با طرز فکرهای متفاوت را که مربوط به دورههای تاریخی
مختلفی هستند ،بیان کنیم و تا آنجا که میتوانیم ،این دیدگاهها را با یکدیگر مقایسه و ارزیابی نماییم.

ﻧﮑﺎت
ﻣﻬﻢ
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 -1دردوره ي ﯾﻮﻧﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎن ﻧﻈﺮ دﻗﯿﻖ وروﺷﻦ درﺑﺎره ي اﻧﺴﺎن اوﻟﯿﻦ ﺑﺎ ر از ﺟﺎﻧﺐ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ اﺑﺮازﺷﺪ؟
 -2ﭼﺮا دﯾﺪﮔﺎه اﻓﻼﻃﻮن ﺑﻪ ﻣﯿﺰان زﯾﺎدي ﻣﻨﻌﮑﺲ ﮐﻨﻨﺪه ي اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻫﺎي ﺳﻘﺮاط ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ ؟
 -3دﯾﺪﮔﺎه اﻓﻼﻃﻮن درﺑﺎره ي اﻧﺴﺎن را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ ؟
  

الف) دورۀ یونان باستان
 1دیدگاه افالطون و ارسطو :نظر دقیق و روشن دربارۀ انسان ،در این دوره ،اولین
2
1
بار از جانب افالطون ابراز شد و از آنجا که مجموعه آثار افالطون منعکس کنندۀ
اندیشه های سقراط نیز هست ،می توان گفت که دیدگاه افالطون ،به میزان
زیادی ،منعکس کنندۀ دیدگاه استاد وی ،سقراط نیز هست2 .
1
 3افالطون به صورت روشن بیان کرد که انسان ،عالوه بر بدن ،دارای حقیقتی
2
برتر است که محدودیت های بدن را ندارد .این حقیقت برتر همان نفس است
مجموعه آثار افالطون
که قابل رؤیت نیست .از 3نظر افالطون ،نفس با ارزش ترین دارایی انسان است
و توجه و مراقبت از نفس باید وظیفه اصلی هر انسانی باشد تا بدین وسیله
نفس زیبا شود و به فضایل آراسته گردد .او 4می گوید« :تنها موجودی که به طور
خاص دارای عقل و خرد است ،نفس است و این نفس چیزی نامرئی است 1».او
5
همچنین می گوید « :نفس ،جزء عقالنی انسان است که او را از حیوانات متمایز
می کند و غیر فانی و جاوید است -4 3 ».ﻧﻈﺮ ارﺳﻄﻮ در ﻣﻮرد ﻧﻔﺲ اﻧﺴﺎن را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ ؟
1
 4ارسطو نظر استاد خود افالطون را پذیرفت که ق ّوۀ نطق و قابلیت حیات مربوط
3
2
بدن بدون نفس ،یک موجود مرده است .از نظر ارسطو
به نفس است ،نه بدنِ .
نفس انسان در هنگام تولّد ،حالت بالقوه دارد و هیچ چیز بالفعلی ندارد ،نه علم،
4
نه احساس ،نه محبت و نه نفرت و نه هیچ چیز دیگر .نفس ،به تدریج این امور
5
را کسب می کند و به «فعلیت» می رسد و کامل و کامل تر 4
می شود .مقصود از
ارسطو ،کتابی به نام «دربارۀ نفس» دارد
که خود شامل سه کتاب است .وی در «ناطق» بودن انسان هم صرف ًا سخن گفتن او نیست ،بلکه مقصود اصلی ،قوۀ
این کتاب ،خود را ،در مقابل کسانی که
6
5
است .انسان با قوۀ تفکر خود استدالل می کند ؛ یعنی از تصدیقات
فقط به بدن قائل بودند ،پیرو افالطون تفکر و تعقّل
میداند که معتقد به نفس بود .وی حیات و تصورات خود کمک می گیرد و استدالل را سامان می دهد .گویا در هنگام
را مربوط به نفس میدانست و معتقد بود
بدن از آن جهت زنده است که متصل به استدالل ،با خود نطق می کند .پس از تنظیم استدالل نیز با سخن گفتن و نطق،
1
محتوای استدالل را به دیگران منتقل می نماید6 .
نفس است.

()

)

(

)

  

(

)

()

()

بررسی*

(

به نظر شما چرا این دو اندیشمند بزرگ دورۀ یونان به حقیقتی به نام «نفس»
توجه کردند و بُعدی ماورای بدن برای انسان قائل شدند؟

.....................................................................................
ارﺳﻄﻮ ﻣﻘﺼﻮد از ﻧﺎﻃﻖ ﺑﻮدن اﻧﺴﺎن را ﭼﻪ ﻣﯽ داﻧﺪ ؟
...................................................................................... -5

 -6از ﻧﻈﺮ ارﺳﻄﻮ اﻧﺴﺎن ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺘﺪﻻل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﺤﺘﻮای ان را ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ؟

 .1تاریخ فلسفه ،کاپلستون ،جلد ا ّول ،ص 373

 .1مجموعه آثار افالطون ،رسالۀ تیمائوس ،به نقل از تاریخ فلسفه کاپلستون ،ج ،1ص 220
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 -1ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن اروﭘﺎﯾﯽ ازﺟﻬﺖ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ؟
 -2ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن اروﭘﺎﯾﯽ ازﺟﻬﺖ اﻧﺴﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ دو ﺗﻠﻘﯽ ازاﻧﺴﺎن ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ ،اﯾﻦ دوﺗﻠﻘﯽ را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ ؟
 -3ﻧﻈﺮ دﮐﺎرت در ﻣﻮرد ﺣﻘﯿﻘﺖ اﻧﺴﺎن و »ﻣﻦ« را ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ؟
 -4ﻧﻈﺮ دﮐﺎرت درﺑﺎره وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎ و راﺑﻄﻪ روح و ﺑﺪن را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ؟
  

ب) دورۀ جدید اروپا
1
در این دوره ،همان طور که فیلسوفان اروپایی از جهت معرفت شناسی)به دو
گروه «عقل گرایان» و «تجربه گرایان» تقسیم 1
شدند(،از جهت انسان شناسی
نیز به تدریج ،دو تلقی از انسان پیدا کردند و دو جریان را پدید آوردند که تاکنون
نیزاین دو جریان همچنان در مباحثات فلسفی اروپا حضور دارند؛ البته یکی از
این دو که بعد ًا خواهیم گفت ،حضور فعالتر و تأثیرگذارتری بر فرهنگ و زندگی
اروپاییان معاصر داشته است.
) 2یک جریان ،همانند افالطون و ارسطو ،همچنان معتقد به وجود «نفس» یا
«روح» هستند و برای انسان دو بُعد روحی و مادی قائل اند و حقیقت انسان را
همان روح و نفس وی می دانند.
جریان دیگر ،به این سو تمایل دارند که یا اصو ًال وجود «نفس» را انکار کنند
و انسان را یک موجود مادی بدانند و یا نفس را چیزی فرعی نسبت به بدن تلقی
کنند و از آثار و لوازم بدن به شمار آورند2 (.
3
معتقدین به وجود نفس):دکارت ،فیلسوف فرانسوی که هم دربارۀ بدن و هم
دربارۀ نفس تحقیق کرده ،بدن را ماشینی پیچیده می داند که به طور خودکار
فعالیت می کند .اما این بدن ،حقیقت «من» انسان را تشکیل نمی دهد .از نظر
ماست .این4
وی «من» ،همان «روح» یا «نفس» است که مرکز اندیشههای )( 3
روح است که استدالل می کند ،می پذیرد یا رد می کند .روح و بدن کام ً
ال از
یکدیگر مجزا هستند و خاصیت های متفاوت دارند ،گرچه با یکدیگر هستند و
روح از بدن استفاده می کند .روح از قوانین فیزیکی آزاد است ولی بدن مانند دیگر
اجسام از قوانین فیزیکی تبعیت می کند و آزاد نیست4 (1.
ﻧﮑﺘﻪ
کانت ،فیلسوف بزرگ دیگر اروپا که در قرن هجدهم می زیست با استدالل
دیگری که با استدالل دکارت متفاوت بود ،به اثبات حقیقت نفسانی انسان و
5
اراده و اختیار آن پرداخت).او از این راه ،نفس مختار و ارادۀ آزاد انسان را اثبات کرد
و گفت انسان یک موجود اخالقی و برخوردار از وجدان اخالقی است و یک چنین
ویژگی بدون وجود اختیار و ارادۀ آزاد معنا ندارد .اختیار نیز ویژگی نفس است ،نه
بدن که یک امر مادی است5 (2.

   

یکی از کتابهای مهم دکارت ،کتاب
« تأمالت» است .وی در این کتاب
شش تأمل اساسی خود را بیان میکند .او
میکوشد از نقطۀ آغازین تفکر شروع کند
و معرفت عقلی را پایهگذاری نماید .جملۀ
مشهور « من فکر میکنم پس هستم».
که پایۀ تفکر عقالنی دکارت است ،در
این کتاب آمده است.
   

 -5ﮐﺎﻧﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺛﺒﺎت ﮐﺮد ﮐﻪ اﺧﺘﯿﺎر وﯾﮋﮔﯽ ﻧﻔﺲ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ؟



 .1تأمالت ،دکارت ،تأمل دوم و ششم .همچنین دکارت کتابی تحت عنوان «رساله ای دربارۀ انسان» دارد که ماشینی
بودن بدن را توضیح می دهد.
 .2تاریخ فلسفه کاپلستون ،ج ، 6ص  317تا  354و سرگذشت فلسفه ،براین مگی ،ص136
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 -1ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن ﻋﻘﻞ ﮔﺮاي ﻋﻤﻮﻣﺎ درﻣﻮرد اﻧﺴﺎن ﭼﻪ دﯾﺪﮔﺎﻫﯽ دارﻧﺪ ؟
 -2دﯾﺪ ﮔﺎه ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺖ ﻫﺎ درﺑﺎره ي ﺣﻘﯿﻘﺖ اﻧﺴﺎن را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ ؟
 -3ﺗﻮﻣﺎس ﻫﺎﺑﺰ ذﻫﻦ ﺑﺸﺮ را ﺑﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰي ﺗﺸﺒﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟
 -4دﯾﺪ ﮔﺎه ﻣﺎرﮐﺲ درﺑﺎره ي ﺣﻘﯿﻘﺖ اﻧﺴﺎن را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ ؟

) 1فیلسوفان عقل گرای دیگر نیز عموم ًا ،مانند دکارت و کانت ،اعتقاد دارند که
انسان عالوه بر بدن ،یک حقیقت روحانی برتر دارد که اختیار و اراده مربوط به
آن است1 (.
2
انسان تکساحتی):ماتریالیست ها 1دسته ای از فیلسوفان هستند که می گویند
ساحت دارند که همان بُعد
همۀ موجودات و از جمله انسان فقط یک بُعد و یک َ
مادی و جسمانی است .آنان می گویند ذهن و روان هم چیزی جز مغز و سلسلۀ
اعصاب انسان نیست .از نظر ماتریالیست ها انسان یک ماشین مادی بسیار
پیچیده است ،نه چیزی فراتر از آن2 (.
ﻧﮑﺘﻪ
  

یکی از ماتریالیست های اولیه توماس هابْز است که در قرن هفدهم در
انگلستان می 3
زیست).او ذهن بشر را یک ماشین پیچیدۀ مادی تلقی می کرد که
شبیه یک دستگاه مکانیکی ،مثل موتور اتومبیل ،کار می کند3 2.
(
  

) 4مارکْس ،فیلسوف ماتریالیست قرن نوزدهم نیز انسان را فقط یک موجود
مادی می دانست که نیازهای اصلی او را نیازهای مادی تشکیل می دهند و
نیازهایی مانند نیاز به اجتماع و قانون و نیاز به اخالق ،همه به خاطر نیازهای
 -5داروﯾﻨﯿﺴﺖ ﻫﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و
مادی پیدا شده اند4(.
ﻓﺮق اﻧﺴﺎن و ﺣﯿﻮان را در ﭼﻪ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ؟

 ) 5داروینیست ها 3نیز که عقایدی نزدیک به ماتریالیست ها دارند ،فیلسوفانی
هستند که از نظریۀ داروین دربارۀ پیدایش حیات و تح ّول تدریجی موجودات زنده
و پیدایش انسان از حیوان نتایج فلسفی گرفتند و گفتند که انسان چیزی نیست،
جز یک حیوان راست قامت؛ با این تفاوت که از سایر حیوانات پیچیده تر است و
همان طور که یک کِرم با یک پرنده تفاوت ندارد و هر دو حیوان شمرده می شوند،
انسان نیز به جز پیچیدگی بیشتر ،تفاوت حقیقی با آنها ندارد5 (.

  

 .2سرگذشت فلسفه ،براین مگی ،ص  79و 80
 .3داروین ،دانشمند علوم طبیعی قرن نوزدهم ،با بررسی فسیل های باقی مانده از حیوانات ،نظریه ای تحت عنوان
«تح ّول تدریجی انواع» ارائه کرد .مقصود وی از تحول تدریجی انواع این بود که حیوانات پیچیده تر ،به تدریج از
حیوانات ساده تر پیدا شده اند .خود این نظریه ،که فقط به عنوان یک نظریه در میان تعدادی از نظریه های متنوع درباره
چگونگی پیدایش موجودات طبیعی شناخته می شود ،به معنای انکار روح غیر مادی در انسان نیست؛ زیرا حتی اگر این
نظریه به صورت یک حقیقت علمی هم درآید ،صرف ًا بیانگر آن است که انسان که یک حیوان متفکر و مختار و دارای
ویژگی های خاص است ،نتیجۀ تکامل حیوانات قبلی است .این نظر هم می تواند با دیدگاه منکران روح سازگار باشد
و هم با دیدگاه اثبات کنندگان روح .زیرا آنان که معتقدند انسان دارای روح غیر مادی است ،می گویند روند تکاملی
حیوانات وقتی به مرحلۀ انسانی رسید ،روح خاص انسانی به وی تعلق گرفت و ویژگی های کام ً
ال متمایزی از سایر
حیوانات پیدا کرد .اما داروینیست ها از این نظریۀ داروین فقط این نتیجه را گرفتند که انسان چیزی جز یک حیوان
مادی نیست و تنها تفاوتش با حیوانات ،پیچیدگی بیشتر بدن و خصوصیات زیستی اوست.


چارلز داروین دانشمند علوم طبیعی قرن
نوزدهم در سال  1809در انگلستان
به دنیا آمد و در سال  1882درگذشت .او
با پژوهش بر روی فسیلهای باقیمانده
از حیوانات ،نظریهای تحت عنوان
« تحول تدریجی انواع» ارائه داد و کتابی
تحت عنوان «منشأ انواع» در اینباره
نوشت.

ماده گرا = 1. Materialist
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 -1ﭼﺮا از ﻧﻈﺮ ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺖ ﻫﺎ و داروﯾﻨﯿﺴﺖ ﻫﺎ ،ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺑﺮاي اﻧﺴﺎن ارزش وﯾﮋه اي ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪ؟
 -2از ﻧﻈﺮ ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺖ ﻫﺎ و داروﯾﻨﯿﺴﺖ ﻫﺎ ﭼﺮا اﻧﺴﺎن ﺑﻪ اﺧﻼق و ﻓﻀﺎﺋﻞ اﺧﻼﻗﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟

) 1از نظر ماتریالیست ها و داروینیست ها ،چون تفاوت واقعی میان انسان و سایر حیوانات وجود
ندارد ،نمی توان برای انسان ارزش ویژه ای قائل 1
شد(.مثالً)اگر2انسان به اخالق و فضائل اخالقی
توجه می کند ،به این دلیل نیست که فضیلت گرایی در روح و فطرت او وجود دارد ،بلکه به این
دلیل است که انسان ها ،وارد زندگی اجتماعی و زیست اجتماعی شده اند و این زیست اجتماعی
آنها را وادار به ابداع اصول اخالقی و رعایت آنها کرده است تا بتوانند با هم زندگی کنند2(1.
مقایسه

دیدگاه معتقدین به روح و بدن را با دیدگاه ماتریالیست ها و داروینیست ها مقایسه کنید و نقاط
ق ّوت و ضعف این دو دیدگاه را بیان نمایید.
معتقدین به روح و بدن

معتقدین به انسان تک ساحتی

ﻧﻔﺲ ﺟﺰء ﻋﻘﻼﻧﯽ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ او را از ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ذﻫﻦ و روان ﭼﯿﺰي ﺟﺰ ﻣﻐﺰ و ﺳﻠﺴﻠﻪ اﻋﺼﺎب اﻧﺴﺎن ﻧﯿﺴﺖ
................................................ ................................................
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تطبیق

در این درس نظرات برخی فالسفه درباره انسان توضیح داده شد .نظرات این فیلسوفان را
با نظرات ذکر شده دربارۀ معرفت شناسی تطبیق دهید و ببینید این نظرات با کدام نظر در
معرفت شناسی قرابت بیشتری دارد.
تطبیق

فیلسوفان

از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ارﺳﻄﻮ و اﻓﻼﻃﻮن ﻫﻢ ﺑﺮای ادراك ﺣﺴﯽ و ﻋﻘﻠﯽ ،اﻋﺘﺒﺎر ﻗﺎﺋﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﺑﺮای اﻧﻬﺎ
ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻮرد اﻧﺴﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ وﺟﻮد وی ﻫﻢ دارای ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ و ﻫﻢ روﺣﺎﻧﯽ اﺳﺖ

افالطون و ارسطو

دﮐﺎرت ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ارﺳﻄﻮ و اﻓﻼﻃﻮن ادراك ﺣﺴﯽ و ﻋﻘﻠﯽ را ﻣﻌﺘﺒﺮ
ﻣﯽ داﻧﺴﺖ ﻟﺬا ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ دو ﺑﻌﺪ ﺟﺴﻤﯽ و روﺣﯽ ﺑﺮاي اﻧﺴﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ

دکارت
کانت
ماتریالیست ها و داروینیست ها

ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﺎﻧﺖ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺣﺴﯽ و ﻋﻘﻠﯽ را ﻓﻘﻂ در ﺣﻮزه ﺟﻬﺎن ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﻫﻤﻪ ﺑﺮاﻫﯿﻦ ﻣﺴﺘﻔﺎد از ﻋﻘﻞ
ﻣﺤﺾ را ﺑﺮاي اﺛﺒﺎت وﺟﻮد روح ﻧﺎﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﯽ داﻧﺴﺖ وﻟﯽ دﻻﯾﻞ اﺧﻼﻗﯽ را ﺑﺮاي وﺟﻮد روح ﻣﻌﺘﺒﺮ داﻧﺴﺘﻪ و در
اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﻪ اﯾﻦ اﺳﺘﻨﺘﺎج رﻫﻨﻤﻮن ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﻔﺲ ﺟﺎوﯾﺪان اﺳﺖ
داروﯾﻨﯿﺴﺖ ﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮ ﺣﺲ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺗﮑﯿﻪ ﮐﺮده اﻧﺪ ،ﻟﺬا ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ
ﺟﻨﺒﻪ ﻣﺎوراﯾﯽ و روﺣﺎﻧﯽ وﺟﻮد اﻧﺴﺎن ﻧﮑﺮده و او را در ﺣﺪ ﺣﯿﻮان ﺗﻘﻠﯿﻞ داده اﻧﺪ

  

ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺖ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ اﺑﺰار ﺣﺲ و ﺗﺠﺮﺑﻪ را ﺗﻨﻬﺎ اﺑﺰار ﮐﺴﺐ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ،ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻫﺴﺘﯽ
 .1تاریخ فلسفه کاپلستون ،ج  ، 8ص  123ﭼﯿﺰي ﺟﺰ ﻣﺎده ﻧﯿﺴﺖ ،ﺣﯿﺎت اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﯾﮏ ﺣﯿﺎت ﻣﺎدي اﺳﺖ و ﺳﺨﻦ از روح ﻣﺠﺮد ﺑﺮاي اﻧﺴﺎن ﯾﮏ ﺳﺨﻦ
ﻏﯿﺮﻋﻠﻤﯽ و ﻧﺎﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ
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اﻧﻮاع ﺳﻮاﻻت درس ﻧﻬﻢ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﯾﺎزدﻫﻢ
ﭼﯿﺴﺘﯽ اﻧﺴﺎن)( 1
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﺪام ﯾﮏ از ﻋﺒﺎرات زﯾﺮ ﺻﺤﯿﺢ و ﮐﺪام ﯾﮏ ﻏﻠﻂ اﺳﺖ؟
 -1ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن از اﺑﺘﺪاي ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮي ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﻧﺴﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ

ﺻﺤﯿﺢ

 -2از ﻧﻈﺮ ارﺳﻄﻮ ﻧﻔﺲ اﻧﺴﺎن در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻮّﻟﺪ ،ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ دارد و ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺑﺎﻟﻘﻮه اي ﻧﺪارد ﻏﻠﻂ
 -3از ﻧﻈﺮ دﮐﺎرت ﻣﻦ ،ﻫﻤﺎن روح ﯾﺎ ﻧﻔﺲ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮﮐﺰ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﺳﺖ

ﺻﺤﯿﺢ

 -4داروﯾﻦ ﻧﻔﺲ ﻣﺨﺘﺎر و اراده آزاد اﻧﺴﺎن را اﺛﺒﺎت ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ اﻧﺴﺎن ﯾﮏ ﻣﻮﺟﻮد اﺧﻼﻗﯽ و ﺑﺮﺧﻮردار از وﺟﺪان
اﺧﻼﻗﯽ اﺳﺖ

ﻏﻠﻂ

 -5از ﻧﻈﺮ ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺖ ﻫﺎ اﻧﺴﺎن ﯾﮏ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﺎدي ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﭽﯿﺪه اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﭼﯿﺰي ﻓﺮاﺗﺮ از آن ﺻﺤﯿﺢ
 -6از ﻧﻈﺮ ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺖ ﻫﺎ و داروﯾﻨﯿﺴﺖ ﻫﺎ ،ﭼﻮن ﺗﻔﺎوت واﻗﻌﯽ ﻣﯿﺎن اﻧﺴﺎن و ﺳﺎﯾﺮ ﺣﯿﻮاﻧﺎت وﺟﻮد دارد ،ﻣﯽ ﺗﻮان
ﺑﺮاي اﻧﺴﺎن ارزش وﯾﮋه اي ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪ
ﻏﻠﻂ

ﺟﺎﻫﺎي ﺧﺎﻟﯽ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻠﻤﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﯿﺪ
 -1ﻣﻘﺼﻮد از »ﻧﺎﻃﻖ« ﺑﻮدن اﻧﺴﺎن ﺻﺮﻓﺎ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ او ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻘﺼﻮد اﺻﻠﯽ ..................... ،اﺳت
ﻗوە ﺗﻔﮑر و ﺗﻌﻘل

 -2ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن اروﭘﺎﯾﯽ از ﺟﻬﺖ ﻣﻌﺮﻓﺘﺸﻨﺎﺳﯽ ﺑﻪ دو ﮔﺮوه  ..........................................ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪﻧﺪ
ﻋﻘﻞ ﮔﺮاﯾﺎن و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮔﺮاﯾﺎن
 -3از ﻧﻈﺮ ﮐﺎﻧﺖ اﺧﺘﯿﺎر وﯾﮋﮔﯽ ﻧﻔﺲ اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﺑﺪن ﮐﻪ  ...........................اﺳﺖ ﯾﮏ اﻣﺮ ﻣﺎدي

 -4ﺗﻮﻣﺎس ﻫﺎﺑﺰ ذﻫﻦ ﺑﺸﺮ را ﯾﮏ  .................................ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺷﺒﯿﻪ ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ،ﻣﺜﻞ ﻣﻮﺗﻮر
اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ،ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﻣﺎﺷﯿﻦ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﻣﺎدي
 -5اﻓﻼﻃﻮن ﺑﻪ ﺻﻮرت روﺷﻦ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ،ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﺪن ،داراي ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ ﺑﺮﺗﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ  ....................را ﻧﺪارد
ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎي ﺑﺪن

 -6از ﻧﻈﺮ  ،..........................................ﭼﻮن ﺗﻔﺎوت واﻗﻌﯽ ﻣﯿﺎن اﻧﺴﺎن و ﺳﺎﯾﺮ ﺣﯿﻮاﻧﺎت وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﻧﻤﯽ ﺗﻮان
ﺑﺮاي اﻧﺴﺎن ارزش وﯾﮋه اي ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪ
ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺖ ﻫﺎ و داروﯾﻨﯿﺴﺖ ﻫﺎ

ﻣﺠﺘﺒﯽ ﻣﺤﻤﻮدي ،دﺑﯿﺮ ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﻣﻨﻄﻖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﯾﺬه
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