نام و نام خانوادگی دانشجویان

موضوع پایاننامه

استاد راهنما

استاد مشاور

سّزا رٍحی ًیاسز-سیذُ کلثَم علَی

رٍشضٌاسی حکوت هتعالیِ


خاًن دکتز ضْیذی

_____________

یاننامه
چکیده پا 
در عالن فلسفِ اسالهی  -بِ تأییذ اکثز هحمماى ٍ اًذیطوٌذاى ایي حَسُ – حکوت هتعالیِ صذرالوتألْیي
لزىّاٌَّ ،س اس جایگاّی
ربَدُاست ٍ پس اس گذضت 

ضیزاسی ،گَی سبمت را اس سایز هکاتب فلسفی
بس رفیع در ایي حَسُ بزخَردار است .جْت کطف ایي اهتیاس بزجستِ ،السم است تا سیزی هٌطمی در
ایي سهیٌِ هَرد تحمیك ٍ سؤال لزار گیزد کِ در پژٍّص حاضز ًیش -در حذ تَاى -پژٍّطگزاى سعی خَد
داضتِاًذ.

را بز ایي هَضَع هبذٍل
اٍلیي گاهی کِ در ایي سهیٌِ بزداضتِضذ ،بزرسی رٍشّای فکزی سابك بز هالصذرا ٍ چگًَگی تلفیك ایي
رٍشّا تَسط هحذث حکوت هتعالیِ است .پیص اس فلسفِ هالصذرا دٍ هکتب فلسفی هطزح ٍجَد

داضتِاست :هکتب فلسفی هطاء ٍ اضزاق .آًچِ در فلسفِ هطاء هطاّذُ هی ضَد استذالل ٍ بزّاى هحض

است ،در حالیکِ فلسفِ اضزاق پس اس گذضت چٌذیي لزى اس هطاء بِ ایي ًکتِ پی بزد کِ عزفاى ّوزاُ با
بزّاى ٍ استذالل اس جایگاُ ٍیژُای بزخَردار است؛ لذا ضیخ اضزاق ٍ هؤسس هکتب اضزاق ،فلسفِ را با
عزفاى درآهیخت .هالصذرا عالٍُ بز استفادُ فزاٍاى اس هکتب هطاء ٍ اضزاق اس سایز هکاتب ٍ ًحلِّای
اسالهی هَجَد ًیش غافل ًبَدُ است ،اس جولِ عزفاى ٍ کالم؛ ٍایي ًکتِ اس ٍیژگی ّای بارس حکوت
هتعالیِ هی باضذ.
ضذُاست .اس جولِ
پاسخّایی دادُ 

در هزحلِ پایاًی ًیش بِ اتْاهاتی کِ علیِ فلسفِ هالصذرا ایزاد ضذُاست،
ایي اتْاهات کِ هَرد بزرسی لزاردادُ ضذُ عبارتاست اس :سزلت اًگاری ،تٌالض گَیی ،تأٍیل اًگاری،
تحَیل اًگاری ٍ  ...کِ در ایي بخص ًیش پشٍّطگزاى سعی بزآى داضتِاًذ کِ ایي اتْاهات را کِ اس سهاى
پاسخّایی ًیش بِ آًْا دادُ

تأسیس حکوت هتعالیِ تا بِ اهزٍس ٍجَد داضتِاست را هَرد بزرسی لزار دادُ ٍ
ضَد
واژگان کلیدی :حکوت هتعالیِ ،هطاء ،اضزاق ،بزّاى ،کالم ،تأٍیل ،تحَیل ،سزلت
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