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Sjæl-legeme-problemet Erich Klawonn Hent PDF Det filosofiske problem om forholdet mellem sjæl og
legeme, også kaldet psyke-materie-problemet eller det psykofysiske problem, opstår som følge af en skelnen

mellem to værens-områder:
sfæren af mentale fænomener (tanker, følelser, sanseindtryk osv.), som viser sig i et »indre« eller første-

persons perspektiv, og legemet eller - mere generelt - den materielle virkelighed, der foreligger som objekt for
ydre beskuelse.

Alle forsøg på at reducere de to områder til hinanden har vist sig at være behæftet med store vanskeligheder.
Men fastholder man antagelsen om en væsensforskel mellem bevidsthedsfænomener og rent fysiske størrelser,
synes det umuligt at forklare den nøje sammenhæng, der er mellem det sjælelige og det legemlige. Dette er
baggrunden for, at sjæl-legeme-relationen gennem de sidste ca. 350 år har stået højt på den filosofiske
dagsorden og den dag i dag er et af de mest omdiskuterede emner inden for international fagfilosofi.

I denne bog gennemgås og diskuteres de fire klassiske »løsninger« på sjæl-legeme-problemet: dualismen,
dobbeltaspekt-teorien, materialismen og den idealistiske eller subjektivistiske teori. Desuden omtales nyere
synspunkter, og klassiske og moderne argumenter for og imod de forskellige positioner belyses kritisk.
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