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 دانشكده الهیات و معارف اسالمي
 نامه كارشناسي ارشد آگهي دفاع از پايان

 رشته

 فلسفٔ دٗي

  عنوان

 تأث٘ر فلسفٔ ٍٗتگٌشتاٗي بر هَضَعات ٍ هسائل فلسفٔ دٗي

 مهدی محسىی داوشجً :
 دكتر محمدرضب بیبت استبد راهىمب :
 دكتر عبدالرسًل كشفی استبد مشبير :

 
 ان:داير

 نعضً هیئت علمی داوشکدٌ الهیبت داوشگبٌ تهرا        مجتبی زرياوی دكتر 
    عضً هیئت علمی پردیس فبرابی داوشگبٌ تهراندكتر حسه قىبری                

 33ساعت ، 3131/هْر/31شٌبِ،  زهاى :

  3، سالي دفاع 2هكاى: داًشكذُ الْ٘ات، ساختواى شوارٓ 

 چكيده:
 عادت خالف ّإ حرف ٍ کرد حولِ َدخ از پ٘ش فلسفٔ ّؤ بِ رحواًِ بٖ ٍ ًبَد قائل تقذسٖ خَد از پ٘ش فلسفٖ سٌت برإ ٍٗتگٌشتاٗي

تَاى بِ طرز با دٍ اٗذٓ بسرگ در جْاى فلسفٖ شٌاختِ شذُ است. اٗذٓ بسرگ اٍل ٍٗتگٌشتاٗي، تَص٘ف شراٗطٖ بَد کِ در آى هٖ اٍ .زد

ٔ اٗي هتَجِ شذ ًظرٍٗ هطابق با آى، زباى ٍقتٖ هعٌا دارد کِ تصَٗر جْاى باشذ. چٌذ سال بعذ، ٍٗتگٌشتدربارٓ جْاى سخي گفت هعٌادارٕ 

شَد. اٍ ارتباطٖ تصَٗرٕ است در اٗذٓ بسرگ دٍم ٍٗتگٌشتاٗي رّا هٖ ،کِ ارتباط ه٘اى زباى ٍ جْاى تصَٗرٕ اشكاالتٖ دارد. اٗي پٌذار

دّذ چگًَِ کاربرد ًادرست زباى، ها را در فلسفِ سردرگن کٌذ ٍ ًشاى هٖتأک٘ذ هٖ در فعال٘ت رٍزهرُ زباى ّإ سادٓاٌٗبار بر کارکرد

کٌذ. ّرچٌذ هَضَع ّر دٍ اٗذٓ ٍٗتگٌشتاٗي زباى بَد، اها تفاٍت چشوگ٘رٕ در ًحَٓ پرداختي ٍٗتگٌشتاٗي بِ زباى در دٍرٓ دٍم ًسبت هٖ

 بِ دٍرٓ اٍلش، بلكِ ًسبت بِ تواهٖ سٌت فلسفٖ پ٘ش از اٍ، ٍجَد دارد.

ّإ گًَاگَى فلسفٖ اٗجاد کردُ است. اّو٘ت اٗي رٍٗكرد در تأث٘رٕ است کِ شتاٗي بِ فلسفِ، تحَلٖ در حَزُرٍٗكرد جذٗذ ٍٗتگٌ

 بررسٖ هختلفٖ ّإحَزُ در را اٍ تازٓ ّإاٗذُ کتاب، ٍ هقالِ ّساراى هرگش سال از ٍٗتگٌشتاٗي بر دً٘إ فلسفٖ بعذ از خَد ًْاد.

برإ درٗافت هذرک کارشٌاسٖ ارشذ در رشتٔ فلسفٔ دٗي ًگاشتِ شذُ است، هي تٌْا بر تأث٘ر فلسفٔ ًاهِ جا کِ اٗي پاٗاىاز آى .اًذکردُ

 ام.ٍٗتگٌشتاٗي بر اٗي حَزُ تورکس کردُ


