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  ایران اسالمی عرفان بر فلسفه تأثیر
 

 ارزیده صادق محمد

 لن علوِ٘ حَزُ اسالهٖ، فلسفِ ارشد وارشٌاسٖ

 

 چکیده

 ربس٘ا سالهٖا ىعرفا برهٖ سالا فلسفٔ ل٘ىي ٍ دارد دجٍَ ّاٖٗ تفاٍت رٍش ٍ تغاٗا هباًٖ در عرفا ٍ فالسفِ ىه٘ا ٌٗىِا دجٍَ با

. هٖباشد اخد با ىًساا بطٔرا ٍ ٖعرفاً ّإ ٗافتِ لًتماا ٍ تثباا رٍش شٌاسٖ ّستٖ زٓحَ 9در  ٕتأث٘رپذٗر ٗيا. ستا دُبَ هؤثر

 بِ لصٍَ جْت اٍ تصفا ٍ سواا ح٘ث از اخد ذات شٌاخت سالهٖا ىعرفا فّد ٍ صلٖا عهَضَ: شٌاسٖ ّستٖ زٓحَ در -9

 دٕجٍَ ًْاآ إبر ٍ ًددا هٖ كح هظاّر را خلك عالن ٍ دُبَ دجٍَ شخصٖ تحدٍ بِ لائل ًىِآ دجٍَ با ٍ ستا( اخد) حك

 ئِارا فلسفٖ تعاب٘ر از دُستفاا با ف٘لسَفاًِ شٌاسأً ّستٖ مًظا ٗه ٍ دًُبَ غافل شٌاسٖ ّستٖ از ل٘ىيٍ، ً٘ست لائل هستمل

، دبَ لًتماٍا تثباا لابل غ٘رٍ  شخصٖ، دٕشَْ عرفا درن وِ ًجاٖٗآ از: عرفاًٖ ٕٗافتِّا لًتماا ٍ تثباا زُحَ در -2. هًٖواٗد

 ىعرفا بِ عملٖ ىب٘ا ٍ برّاًٖ الل ّإستدا از دُستفاا در ٍٕ از پس ٕعرفا ٍعربٖ  بيا شتال لٍٖ. هٖشدًد مهعوًَالًهحىَ

 لًتماا اىٗگرد بِ هطوئي طرٗمٖ با ٍ ساختِ رجخا شخصٖ حالت از را دخَ ٕهعٌَ ٍ ًٖدرٍ ٕٗافتِّا تا ساًدر دهد سالهٖا

 ىباز از دُستفاا ٍ، ُشد دشَْ ٕلع٘تّاٍا عمالًٖ تَص٘ف طرٗك از رفعا. دشَ حرهط علن ٗه رتصَ بِ ىعرفا ًت٘جِ در ٍ ّدد

. ستا جستِ دهد فلسفِ از جْت ٗيا در عرفاًٖ ّإ ٗافتِ بر عملٖ ىبرّا لاهِا ٍ، عرفاًٖواهال  دٕهفا با فلسفٖ تصطالحاا ٍ

 لووا ٗباِٖٗز بِذجا بِ حروت شَلٖ دٗجاا وِ دارد دجٍَ خالك ٍ قهخلَ ب٘ي إِ عاشماً بطٔرا اخد با ىًساا بطٔرا زٓحَ در -9

 ٍ فلَط٘ي ارسطَ فلسفٖ آراء از هتأثر آى حلاهر ٍ ووالِ٘ حروت ٗيا ًٕظر تب٘٘ي. وٌد هٖ دٍىها تباهر در( اخد)هطلك 

 . هٖباشد ٍردٕسْر
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