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 چکیده

تِ همَلِ فلسفِ تعلین ٍ ترتیت لذهتی تِ درازای اًذیطِ فلسفی دارد، زیرا اًساى تٌْا هَجَدی است کِ ًیازهٌذ ترتیت است تا 

کوال اًساًیت خَیص کِ ّواًا یافتي حمیمت است ترسذ. چرا کِ تعلین ٍ ترتیت تِ هعٌای هعرفت است. هعرفت تِ هعٌای 

(. 9971 ،حمیمت است. حمیمت در ّوِ جا یکی است کِ ّواى خذاست پس تعلین ٍ ترتیت در ّوِ جا یکی است )آهَزگار

رات الَّیت از طریك ضٌاخت خَد است. فلسفِ تعلین ٍ ترتیت  تعلین ٍ ترتیت یعٌی رسیذى تِ حمیمت کِ ّواى ضٌاخت

دارای دٍ همَلِ فلسفِ ٍ تعلین ٍ ترتیت هی تاضذ کِ تا پیًَذ ایي دٍ فلسفِ تعلین ترتیت هطرح هی ضَد. در ایي هیاى اًذیطِ 

سفِ ترتیتی اسالم هطرح ٍرزاى ضرق ٍ غرب دست تکار ضذًذ ٍ آرای فلسفی ترتیتی تا دٍ رٍیکرد ایسن ّای ترتیتی غرب ٍ فل

کردًذ. ایي همالِ تِ رٍش تَصیفی ایجاد ضذُ است ٍ اتتذا هفاّین اٍلیِ فلسفِ تعلین ٍ ترتیت تَضیح دادُ ضذُ اًذ. سپس در 

هَرد حمیمت ٍ راّْای کسة آى تَضیحاتی دادُ ضذُ ٍ هکتة ّای فلسفی غرب ضرح دادُ ضذُ ٍ ًواد سازی ضذُ اًذ. تِ 

تی در تارُ فلسفِ ترتیت اسالم یا رئالیسن اسالهی پرداختِ ضذُ است. هحتَای اصلی همالِ تررسی سیر دًثال آى تِ تَضیحا

تحَل فلسفِ ترتیتی غرتی ٍ همایسِ آى تا فلسفِ ترتیتی اسالم هی تاضذ. در ًْایت دستاٍرد ایي پژٍّص ارائِ جذٍلی ضاهل 

 رتیت اسالهی هی تاضذ. ّفت تفاٍت )ًِ اختالف( تیي فلسفِ غرتی ٍ فلسفِ تعلین ٍ ت
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