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 چکیده 

ًحَُ ی تحمك علن حصَلی از هٌظر اتي سیٌا ، فخررازی ، صذرالوتألْیي ٍ عالهِ » پایاى ًاهِ ی حاضر تا عٌَاى 

در زهیٌِ ی علن حصَلی ٍ تعریف وِ شاهل شش فصل هی تاشذ ، تِ تیاى دیذگاّْای فالسفِ « طثاطثائی 

در تحمیك پیشرٍ پس از فصل . ٍالسام آى پرداختِ ٍ درصذد تیاى ٍجَُ تشاتِ ٍ تفاٍت ًظریات آًاى هی تاشذ 

ولیات ،   در فصل ًخست ًظریات اتي سیٌا تثییي هی گردد ، اتي سیٌا تعریف علن ٍ شٌاخت حمیمت آى را 

در اداهِ فخر رازی ًیس ضوي . ُ فصل لریة علن ، اهری دشَار است خارج از تَاى تشر هی داًذ زیرا رسیذى ب

ًاهوىي داًستي تعریف علن ، آى را از همَلِ اضافِ هی شوارد ٍ دالیلی ًیس الاهِ هی وٌذ وِ تعذّا تَسط 

 را هستلسم ًفس در حصَلی علن هالصذرا ًیس تعریف حمیمی علن را هحال داًستِ ٍ تحمك. فالسفِ رد هی شَد 

علن ، ایشاى ًظر خاصی در راتطِ تا ادران ٍّوی ٍ  هاّیت ٍ هعلَم ، هاّیت علن ٍالعیت: هی داًذ  اهر سِ

 ٍ هادُ ی راتطِ آًْا راتطِ ی ٍ هتحذًذ علن ٍ عالن ، صذرالوتألْیي ّوچٌثي ادران عملی تیاى هی وٌٌذ ،از ًظر

هی داًذ تعریف لفظی ٍ حتی شرح  عالهِ ًیس وِ علن را یه حالت ٍجذاًی. است  اتحادی درترویثی صَرت

االسوی را ًیس ترای علن غیر هوىي هی داًذ ، ایشاى علن را از هعمَالت ثاًیِ فلسفی داًستِ وِ حاوی از ًحَُ ی 

تازگشت علَم حصَلی تِ علَم حضَری را ًیس هی تَاى از اتتىارات عالهِ داًست وِ . ٍجَد شی ء است 

در ًْایت فصل آخر وِ در صذد جوع تٌذی ًظریات . تِ خَاّذ شذ ضوي فصل پٌجن تِ تفصیل تِ آى پرداخ

فالسفِ است ٍجَُ اشتران ٍ افتراق دیذگاُ ّا را در راتطِ تا پارُ ای از هسائل تیاى هی وٌذ تِ ایي هٌظَر وِ 

 .یه چشن اًذاز ولی ترای خَاًٌذُ هحترم ایجاد گردد 

 . را ، عالهِ طثاطثایی ، فخررازیعلن ، علن حصَلی ، اتي سیٌا ، هالصذ: کلید واژه ها

 

 

                                                           
 ، رشتِ فلسفِ اسالهی(س)داًش آهَختِ سطح سِ جاهعة السّرا  



 

 


