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 سكوالر:انسان شناسي 

 من چرا بی خبر از خويشتنــم مــن کيم تا که بگويم که منم

 من بدين جا ز چه رو آمده ام کيست که تا کو بنمايد وطنم

 آخراألمر کجا خواهــم شـــد چيست مرگِ من و قبر و کفنم

 گاه بينم که در اين دار وجود با همــه هــمدم و هــم سخنم

گاه افراشته و گــه اهــرمـــنمگــاه انــسانم و گــه حيـوانم   

تعريف انسان شناسی    
مطالعه عتمي منشا رفتار وپيشرفت فيزيكي :بطور كلي انسان شناسي چيست 

ـاجتماعي وفرهنگي بشر است اين علم تاكيدي كه نسبت به فرهنگ دارد از ساير 
علوم اجتماعي (مانند جامعه شناسي)تفكيك مي شود (بطور خالصه مقايسه يك 

 فرهنگ با فرهنگ ديگر)

 
 انسان شناسي سكوالر:

 
 اگر انسانها را ازنوع تحصيالت به دو گروه تقسيم كنيم :

 وم انساني واجتماعي لع-1
 علوم مهندسي وپزشكي-2
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 انسنانهاي كه در رشته علوم انساني واجتماعي 
دست گرفتن هدايت يك مطالعه كردندويا تحقيقاتي را گذراندنددر بدوشروع وايده نهايي آنها در 

گروه ويا يك جامعه كوچك ويا جامعه بزرگتر مثل شهري ويا در كنترل گرفتن يك كشور  
 است.

 
واغلب اين گروه از انسانها ايدئولوك هستند يعني نظريه پردازيعني تحصيالت آنها ريشه فلسفي 

 ه. ويا فلسفه بافي دارد ويا توليد نظريه هاي خاص ودر دست گرفتن هدايت جامع
 

  اي و ردندك ليتحص ياجتماع و يانسان علوم ريغ يها رشته در هك   ييها انسان .
 ياتيعمل و اليكنكت افراد كيبزش و يمهندس يها رشته  مثال نندك يم ليتحص

 در را جامعه ساخت ريز ينولوزكت كمك به اي و نندك يم درست ينولوزكت و هستند
 يم راه و جاده و وساختمان سازه ساخت و يساز عمران،بل مهندس مثال دارد دست

  يها ستميوس ليموبا و اهگروين ، مخابرات و يكترونكال و برق مهندس ايو نندك
 ظهور به  آن ارك تيماه هك ندك يم يكيترونكال   يها اهكدست يطراح اي و يمخابرات

 هك است مشهود ان اتيعمل حاصل باشد يم يفرد علم به دنيبخش تينيع و رساندن
 رشته در اما است محصول ان حاصل و شده   سبك  علم نشاد يايوگ ان ردكعمل

  نوع نيا با ردنك مقابله و است دهيا و هينظر فقط  ياجتماع و يانسان علوم يها
 رد را ريكد يروهگ هينظر يروهگ هر است لكمش بس ارك ندارند يخروج جون انسانها

 يرفتارها و  هينظر تابع ها انسان نيا عمدتآ داردند يريگد هينظر بر متمم اي و ندك يم
 مك يليخويا لماعمتغير  يها انسان ،  ها انسان روهگ نيا در  هستند محور خود خودو
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 خود تسلط تحت را يريگد دارند يسع يا هينظر يها لاجد و بحث در و باشند يم
 ميدان يم( مينك يم حس شتريب را ها تيواقع نيا مينك اتبكم به يبررس رگا رندگي
  است شده گيزند روش  يك به ليتبد هك وجپ يها ينظر و ها تبكم نيا تمام هك

 )دارد يماد تيماه
 

  :اتبكم يها هينظر
    سميسكمار:1 

      زميفاش:2
                                                                                                                          سمياليماتر:3
 ردازپ ينظر افراد غلط يهايردازپ هينظر توسط سميوالركس يدؤلوزيا نوع 3 نيا هك

 نيكب سيفرانس ايو ارتكد هينظر مثل نداردند مرجع و اصول و زننديم ياديز يحرفها
 امآلك زميفاش و سميسكمار هك دينيب يم اتبكم نيا در ،شما   افالطون و ارسطو اي و

 در هك يستياليماتر تبكم فقط حاضر حال ودر است رفته نيب  از و خورده ستكش
 يم دهيشك زوال  هك ديشك نخواهد يطول نهمآ دارد وجود ينيد يها تبكم مقابل
 شود

 انواع انسان شناسی 
 

 تجربی ،عرفانی ،فلسفی و دينیاين مقوله را می توان بر اساس روش به انسان شناسی 
  .تقسيم نمود

اما با توجه به نوع نگرش به انسان شناسی کالن يا کل نگر و انسان شناسی خرد يا جزء 
  .نگر تقسيم کرد

بشر انديشمندان برای حل معماها و پرسش های مطرح شده درباره انسان در طول تاريخ 
نتيجه بررسيهای آنان می  مکاتب انسان شناسی درراههای مختلفی را در پيش گرفته اند. و 

  .باشد

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86+%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C+%D8%AF%D8%B1+%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%A8
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را بنيان نهاده اند  انسان شناسی تجربیپرداخته و  تجربیبرخی به بررسی مسأله با روش 

  . که دربرگيرنده همه رشته های علوم انسانی است
 

گروهی راه درست شناخت انسان را سير وسلوک عرفانی و دريافت شهودی دانسته و با 
انسان ريق انجام داده اند به نوعی شناخت از انسان که می توان آن را تالش هايی که از ط

  .ناميد دست يافته اند شناسی عرفانی

 
به بررسی زوايای وجود انسان دست يازيده و او  راه تعقل و انديشه فلسفیجمعی ديگر از 

 فلسفیانسان شناسی را از اين منظر مورد تحقيق قرار داده و نتيجه تالش فکری خود را 
  . ناميده اند

 
درصدد شناخت انسان برآمده و  متون دينی و روش نقلیسرانجام گروهی با استمداد از 

 را پايه گذاری کرده اندانسان شناسی دينی 

 
اساس سکوالريسم:مکاتب برزندگی نامه معروفترين نطريه پردازهای   

 

 

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86+%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C+%D8%AF%DB%8C%D9%86%DB%8C
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86+%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C+%D8%AF%DB%8C%D9%86%DB%8C
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 ه دكارت:نزندگي نامه ر
به  1649 دكارت در سپتامبر.روانه هلند شد  1629در و به دنيا آمد  فرانسه در 1596 مارس 31او در 

شرايط آب و هوا و همينطور  براي تعليم فلسفه خويش به دربار وي در استكهلم رفت امادعوت ملكه سويد 
 الريه مبتال ساخت نوع زندگي كه دكارت به آن عادت نداشت او را به بيماري ذات

نه تنها ” شك“نيز معروف مي باشد و نمايان است كه  شكاكيتزيست به عصر  عصري كه دكارت در آن مي
 متزلزل مي كند بلكه آسايش و آرامش زندگي را نيز مختل مي كند. دكارت نيز كه به را اعتقادات ديني

دانست براي بر  ديانت مسيحي معتقد و به گفته خودش وجود خداوند را همچون قضاياي رياضي بديهي مي
مين ه هفلسفه جديدي پرداخت، ب انداختن شكاكيت و رهانيدن اعتقادات و علوم از چنگال شك به تاسيس

 .خاطر او را پدر فلسفه نو نيز ناميده اند

دكارت مي گويد : ((( يك چيز هست كه در آن شك نتوان كرد و آن اين كه شك مي كنم. چون شك مي 
 كنم فكر 

  ))) و يا به عبارت معروف اومي انديشم. پس كسي هستم كه مي انديشمدارم و 

پس هستم -مي انديشم    

دکارت:از آثار علمي   

روش راه بردن عقلگفتار در  : 

 : رساله ديوپتريك

 : رساله كائنات جو

 : رساله هندسه
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  تفكرات در فلسفه اولي:

 :اصول فلسفه 

 :رساله در انفعاالت انساني 

 رساله در انسان و تشكيل جنين

 او پدر هندسه تحليلي مي باشد  

 

 : زندگی نامه افالطون
 نخستين معمار انديشه سياسی

متولد شد. نام اصلي  آتنيدر يك خانواده اشرافي و اصيل  ق. م ٤۲۸افالطون در سال 

در او  به او داده شد.  پيكر تنومندش، بعد ها به خاطر افالطونبود و نام » آريستوكلس«او

را  دانشگاه اروپايياو نخستين  مالقات كرد و شاگرد او شد. بيست سالگي با سقراطسن 

 تاسيس نمود. 

ميل، اراده و عقل سرچشمه مي  ارهاي انسان از سه منبعدر روانشناسي افالطون، رفت

 از ويژگي هاي آرمانشهر افالطون مي توان موارد زير را برشمرد :.دگير

 منشا و ريشه آن عدالت است؛  -
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 يكي از مباني آن، اصل تقسيم كار و تخصصي شدن كار است؛ -

 غايت اصلي و اوليه آن اقتصادي است؛ -

بر اين باور  افالطون مانند فالسفه پيش از سقراط طبقاتي است.جامعه اي نخبه گرا و  -

بود كه تمام طبيعت در حال حركت و تغيير است. تمام چيزها از ماده ساخته شده اند و در 

اما چيزهايي هم هستند كه جاودانه و تغيير اثر گذشت زمان دچار فرسايش مي شوند؛ 

به وجود مي آيند و مي  تمام انسان هاند. مثال ؛ آنها قالب ها يا صورت هاي موجوداتناپذيرند

ميرند، اما يك چيزي هست كه همه انسان ها به طور مشترك دارند و سبب مي شود آنها 

 چيز، الگو، قالب و يا همان صورت جاودانه و تغييرناپذير انسان را انسان بدانيم. آن

قبل از  است كه روح است.نظريه مهم ديگر افالطون درباره روح آدمى است. وى معتقد 

تعلق به بدن، در عالمى برتر و باالتر كه همان عالم مثل است، مخلوق و موجود بوده و پس 

شود. به گفته وي، انسان  كند و در آن جايگزين مى از خلق بدن، روح به آن تعلق پيدا مى

 نيز موجودي دوگانه است. 

 :شناسی فلسفی افالطون انسان

شناسی فلسفی است که در آن،  در انسانافالطون طرفدار رویکردی 

تصور  اراده و ذهن، بدنشامل عناصر اصلی  وجودی سه جزییانسان 

 می شود. 
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 زندگی نامه ارسطو:

متولد شد.  يونان) واقع در شمال Stageria(  پ. م) در استاگريا  ۳۲۲ـ  ۳۸٤( ارسطو

. ارسطو رفت آتنوي را براي ادامه تحصيل به  هفده سالگيبود. در  پزشك دربار، پدرش

آتن  در آكادمي فلسفهافالطون مدت بيست سال و تا پايان عمر پ. م. به  ۳٦۷از حدود سال 

) Lyceum(  لوكيومو  پ. م.، به آتن بازگشت ۳۳٥. در سال مشغول فراگيري فلسفه شد

فيزيك، همه شاخه هاي علمي روز مانند  لوكيوم . او درتاسيس كرد تدريس فلسفهرا براي 

را به بحث گذاشت و در  متافيزيك، منطق، اخالق، بيولوژي، سياست، علوم بالغي و هنر

 ا فلسفه بدرود گفت.شصت و دو سالگي، يعني يك سال پس از مرگ اسكندر، ب

بنا شده است، اما توجه  نظريه ارسطو همانند سلفش بر پايه نظريات ارگانيكي  
 .ميانه روي، و ابداعي كه در ساخت و بافت اين نظريه نشان داد  وي به

با كمي تفاوت در دو مقوله نظام سياسي نظامهاي سياسي جهان همه بق نظرايشان ط
، و نوع دوم حكومت طبقه غنيجاي مي گيرند. نوع اول حكومت  اليگارشي و دموكراسير

است. در نوع اول گروهي اندك اما ثروتمند و در نوع دوم گروهي پر شمار اما  تهيدستان
فقير قدرت سياسي را در دست گرفته اند. ارسطو فارغ از عقايد آرماني، ضمن پيوند دادن 

مي دهد رضايت » جمهوري«يا » سططبقه متو«آريستوكراسي و دموكراسي، به حكومت 
  .مي نهد و همگان را به سوي آن فرا مي خواند نام» پوليتي«و آن را 

      

 

 

http://philosophers.atspace.com/aristotle.htm
http://philosophers.atspace.com/aristotle.htm
http://philosophers.atspace.com/plato.htm
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  زندگی نامه فرانسيس بيکن:
 و بيستا پدردر منزل پدرش متولد شد.  لندن در 1561 ژانويه 26فرانسيس بيكن در 

            كمبريجدر دوازده سالگي بيكن را در .مهردار سلطنتي بود ملكه اليزابتسال اول سلطنت  

ماموريتي به وي  پاريسدر شانزده سالگي در سفارت انگليس در  وفرستادند  كالج ترينيتيبه    
 1606به جهت قروض خود به زندان افتاد. در  1598واج كرد و در سالگي ازد 45پيشنهاد شد. در 

سالگي باالخره به  57در  1618معاون دادستان كل شد و در  1613مشاور قضايي سلطنتي گرديد ودر 
احياء العلوم  "و"مقاالت"اوميتوان به  از جمله كتب اصليرسيد. مهردار سلطنتيمقام 
 "ارغنون نو "ماند. بخش اصلي اين كتاب  نا تماماشاره كرد كه  متاسفانه اين يكي "كبير

ارغنون ارسطو نوشته شده چون كتاب  ارغنون ارسطوكشيدن كتاب  بچالشميباشد كه براي 
با روش هاي هستي بيكن كه ميدانستند  جامع هستي شناسي و علومرا در ان زمان كتاب 

بوده راه جديد هستي شناسي را ارائه داده بنابراين نام  افالطون مخالف شناسي ارسطو و
 كتاب خود را ارغنون نو گذاشته .

  
در اين كتاب او ميگويد ما نميتوانيم مجهوالت را بوسيله قياس (كه جزء اصلي منطق 

شاهده  بسيار به جزئيات ارسطوست) حل كنيم بلكه بايد هر مجهول را با تجربه و م
 تقسيم كرد  وسپس با استقرا پي به مجهوالت برد.

 
 
 
 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B2%DB%B6_%DA%98%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B5%DB%B6%DB%B1_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%A8%D8%AA_%D8%A7%D9%88%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%85%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AC
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AC_%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%AA%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%AA%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF


 
 انسان شناسي               ٩٠ آ�ماهاداری  -�ورای آ�وز�ی

 

  آثار

 ارغنون جدید  •
 پيشرفت علم  •
 آتالنتيس جدید  •
 بررسی هاس سياسی و اجتماع  •
 ) ۱۶۲۲تاریخ هنر هغتم ( •

بسياري وي را محور اصلي تحول فكري در قرون وسطي مي دانند تا جايي 
بر تفكر را  پايان سلطه كليساو مي شمارند  با نيان انقالب علميكه او را از 

 به انديشه هاي او نسبت مي دهند.

ی  ی���ه �ننده :�و�ف �دا  

 �و�د��ر�تان ��ر دو��ی ا�تیازد �وسس و صا�ب

 ٩٠ آ�ماهاداری  -�ورای آ�وز�ی

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B6%DB%B2%DB%B2_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
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