
https://konkur.info

www.konkur.info


 

1 
 

ازدهمیفلسفه پایه                             1چیستی انسان:  9درس  بسمه تعالی 
 

    

                                              

 یونان باستان

افالطون               مطرح کرد.      ........................نظر دقیق و روشن درباره انسان را اولین بار  2 

درباره چیستی )حقیقت( انسان را بیان کنید.افالطون  گاهددی  

) این عقیده تا حدودی دیدگاه استادش، .محدودیت های بدن را ندارد دارد کهدن، حقیقت برتری به نام نفس انسان عالوه بر ب

ارسطو هم هست( ،سقراط و شاگردش  

3 

؟را  بنویسیدویژگی های نفس از نظر افالطون   

                           جزء عقالنی انسان است. .4          جاودانه است. 3        .  نامرئی است. 2           . محدودیت های بدن را ندارد.1

تنها موجودی است نفس  .7            . مراقبت از آن، مهمترین وظیفه انسان است. 6              است. سانبا ارزش ترین دارایی ان. 5

.از دیگر حیوانات متمایز می سازد )که دارای نفس و درنتیجه عقل است(که دارای عقل و خرد است، پس انسان را  

4 

دلیل و ثمره آن را چه می داند؟و افالطون مهمترین وظیفه انسان،   

)فضایل اخالقی و انسانی(.زبیا شدن و آراستگی نفس به فضایل –چون نفس با ارزش ترین دارایی انسان است  –مراقبت از نفس   

 

را  بنویسید؟ رسطوویژگی های نفس از نظر ا  

بدون نفس مرده است( ،. حیات انسان مربوط به نفس است.)پس بدن2          . قوه نطق)تعقل( انسان مربوط به نفس است.  1  

این امور را کسب  ریجدحالت بالقوه دارد و به ت ؛. نفس انسان در هنگام تولد، هیچ فعلیتی) علم، احساس، محبت ونفرت و..( ندارد3

به فعلیت می رسد و کامل تر می شود. ،کند می  

 

این که حیات و قوه نطق مربوط به نفس است نه بدن.       درباره نفس هم عقیده است؟  )افالطون(ودبا کدام نظر استاد خ طوارس   

بودن انسان چیست؟ « ناطق»منظور ارسطو از   

 سخن گفتن و تفکر و تعقل داشتن.)تفکر و تعقل کردن هم نوعی سخن گفتن درونی با خود است(

 

 دوره جدید اروپا

انسان شناسی در دوره جدید اروپا و پیروان آن ها را نام ببرید.دو جریان فلسفی به لحاظ   

کانت و بیشتر فیلسوفان عقل گرا مثل دکارت. :)دو ساحتی بودن(داشتن انسان .  معتقدین به روح و بدن1  

و داروینیست ها. و توماس هابز، مثل مارکس : ماتریالیست ها. معتقدین به تک ساحتی بودن انسان2  

5 

حقیقت و چیستی انسان را بیان کنید.دیدگاه دکارت درباره   

. . روح و بدن کامالً مجزا و متفاوت از هم، ولی با هم هستند2.       و بدن است نفس(یا )انسان دارای روح .1  

قضاوت )مثل استدالل کردن، انسان روح مرکز اندیشه. 5روح از بدن استفاده می کند.         .4روح است.     ،انسان «منِ»حقیقت .3

ماشینی پیچیده است که از .بدن 7      پیروی نمی کند.. روح از قوانین فیزیکی 6               است. پذیرفتن(کردن یا  ردّ، کردن

 قوانین فیزیکی پیروی و به صورت خودکار عمل می کند.

6 

 7 ویژگی های روح یا نفس انسان از دیدگاه دکارت را بیان کنید.
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)مثل انسان ز اندیشهمرک .4    از بدن استفاده می کند.  . 3 بدن است.        مجزا و متفاوت ازکامالً .2انسان است.    « منِ»حقیقت . 1

         پیروی نمی کند.از قوانین فیزیکی  .5است.               (کردن یا پذیرفتن ردّ، قضاوت کردناستدالل کردن، 

انسان از دیدگاه دکارت را بیان کنید. بدنویژگی های   

انین فیزیکی ماشینی پیچیده است که از قو .3قرار می گیرد.     استفاده روح . مورد 2است.         روحکامالً مجزا و متفاوت از . 1

ه صورت خودکار عمل می کند.پیروی و ب  

8 

کانت بر وجود نفس غیرمادی و اختیار انسان را بنویسید.استدالل   

(.اثبات می شود (تدالل دارای سه گام است که ترتیب آن باید حفظ شود و در گام سوم مطلوب)نفس غیرمادی و اختیاراساین )  

خیانت  نسان هاهمه ا ی غیرقابل انکار است، مثالٌاخالقی بودن انسان امر)..انسان موجودی اخالقی و دارای وجدان اخالقی است1

(.را زشت می دانند  

) انسان موجودی اخالقی است، بنابراین دارای اختیار هم هست(.بی معنا استون اختیار بد . اخالق2  

، بنابراین تابع قوانین فیزیک است و اراده آزاد انسان اختیاربرخالف دن مادی . اختیار ویژگی نفس است نه بدن مادی.)چون ب3

(.انسان دارای نفس غیرمادی است  

9 

لسوفی که معتقد است: ده گرا( فیا)به معنای مکیست؟ ماتریالیست   

    هستند. )جسمانی(مادی (ساحت )دارای بعد موجودات از جمله انسان، تنها. همه 1

و روان انسان تنها مغز و سلسله اعصاب)امری مادی( است.. ذهن 3     تنها یک ماشین مادی بسیار پیچیده است.  انسان  .2   

 

توماس هابز درباره ذهن انسان را بیان کنید. دیدگاه   

بشر یک یک دستگاه پیچیده مادی است که مثل دستگاه مکانیکی کار می کند.ذهن   

10 

انسان را بیان کنید. مارکس درباره حقیقت و چیستی دیدگاه   

ق و قانون و اجتماع مثل نیاز به اخال. نیازهایی 3اصلی انسان مادی هستند.   . نیازهای 2انسان تنها یک موجود مادی است.     . 1

مادی نیستند( بخاطر نیازهای مادی پدید آمده اند. ظاهربه هم) که   

11  

کیست؟داروینیست   

این  ،زندهدات ول تدریجی موجو تحوّ ،( داروین درباره چگونگی پیدایش حیات و انسانزیست شناسی)که از نظریه فیلسوفی 

.استه تر بودن او یچیدپاوت حقیقی او با دیگر حیوانات، فحیوانی راست قامت است که تنها تانسان : استفلسفی را گرفته  هجینت  

21  

حوزه اخالق)فلسفه اخالق( را بیان کنید.و نتیجه آن در  حقیقت انساندرباره وینیست ها رامشترک ماتریالیست ها و دعقیده   

اخالق  نتیجهدر  )در حوزه فلسفه اخالق( –ش خاصی هم نسبت به آن ها ندارد زار پس ،واقعی با دیگر حیوانات ندارد تفاوتانسان 

اصول اخالقی  ،گی اجتماعیبخاطر حفظ زند مجبور شدهانسان  ست، بلکهنیت و روح به خاطر داشتن فطر ،و فضیلت گرایی انسان

رعایت کند.را ابداع و   
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