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چکیده:
ميرداماد و شاگردانش همچون مالصدرا و ميرسيداحمد علوی ،سهروردی را پيرو
رواقيان دانستهاند .در اين مقاله اين ادعا مورد ارزيابي قرارگرفته است .از آنجا كه از
رواقيان مطالب اندک و پراكندهای در آثار اسالمي نقل شده  ،با جستجو در اين منابع
تمامي مطالب نقل شده و منسوب به رواقيان با نظريات سهروردی مقايسه و حدود چهل
مورد مشابهت ميان آراء ايشان مورد بررسي قرار گرفته است كه عبارتند از:
الف) تاثيرات مستقيم :مقدار دانستن جسم؛ تعريف متفاوت جوهر و عرض؛ عرض
دانستن صورت؛ انکار هيوالی اولي؛ انکار تخلخل و تکاثف حقيقي؛ دور و كور و...
ب) تأثيرات غيرمستقيم :كاهش تعداد مقوالت؛ سلسله مراتب هستي؛ تجرد نفس و...
همچنين به اين سؤال پاسخ داده شده است كه بر اساس چه شواهدی ميرداماد و
شاگردان وی سهروردی را «شيخ اتباع رواقيان» ناميدهاند؟ پيش از اين جان والبريج در
مقالهای تالش كرده است به اين سؤال پاسخ دهد كه چرا مالصدرا سهروردی را پيرو
رواقيان دانسته است .اما پاسخ وی در اين مقاله مورد نقد قرار گرفته استو اين فرضيه
مطرح شده است كه به دليل آنکه سهروردی خود را «نايب االقدمين» دانسته است و
ميان مطالب منسوب به «األقدمين» در آثار سهروردی و آراء رواقيان ارتباط وجود دارد،
ميرداماد وی را شيخ اتباع رواقيان ناميده است.
واژگان کلیدی :سهروردی ،رواقيان ،شيخ اتباع رواقي ،ميرداماد ،مالصدرا
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مقدمه
ميرداماد و به تبع وی مالصدرا و ميرسيد احمد علوی و همچنين حسيني اردكاني و مالمهدی نراقـي،
شيخ اشراق را پيرو رواقيان (شيخ اتباع الرواقيين ،شيعه الرواقيين) ناميدهاند (به عنوان نمونه نك :ميرداماد،
 757 :1785و587؛ مالصدرا ،1881 ،ج222 :2؛ مالصدرا1757 ،الف73 :؛ 1751ب222 :؛ 1757ب225 :؛
153 :1222؛ علـوی1735 ،الــف 275 ،288، 132 :و583؛ علــوی1735 ،ب 581 ،525 :و 583؛ اردكــاني،
 117 :1731و178؛ نراقي .)33 :1781 ،از ميان اين افراد ،مالصدرا در مـوارد زيـادی آراء شـيخ اشـراق را
صراحتاً به رواقيان منسوب دانسته است (والبريج )131 :1787 ،و عدهای بدون آنکه از شـيخ اشـراق نـام
ببرند ،عقايد وی همچون ماهيت جسم ،ارباب انواع و  ...را به رواقيان نسبت دادهاند (به عنوان نمونه نك:
مالصدرا182-181 :1752 ،؛ نراقي ،1227 ،ج .)35 : 2هانری كربن نيز به صورت گذرا اشاره ميكند كـه
برخي سهروردی را رواقي دانستهاند (كربن 1788 ،ص .)222 :وی معتقد است كـه انديشـههـای رواقـي
نقشي اساسي در همة جريانهای ضد مشائي داشتهاند (همان .)227 :بر اين اساس ،اين مقاله بـه نقـد و
بررسي آرائي از شيخ اشراق ميپردازد كه به رواقيان نسبت داده شدهاند و ميكوشد تا نشان دهد چرا وی
را پيرو رواقيان ناميدهاند.
پيش از اين جان والبريج در مقالة «آيا سهروردی ،نو رواقي مسلمان قرن ششم بـود؟» بـا ذكـر چنـد
مورد محدود از گزارشهای مالصدرا ،فرضيهای را در مورد علت اين نامگذاری مطرح كرده اسـت (نـك:
والبريج 1.)1787 ،در مقالة حاضر تمامي مواردی كه مالصدرا و نيـز افـراد ديگـری همچـون ميردامـاد و
مالمهدی نراقي و ...آرائي را به رواقيان منسوب كـردهانـد و يـا شـيخ اشـراق را در آنهـا پيـرو رواقيـان
دانسته اند ،مورد بررسي قرار گرفته است .همچنين بيشتر اقوال منسوب به رواقيان در جهان اسـالم مـورد
جستجو قرارگرفته و ميزان مشابهت آنها با آراء سهروردی مورد بررسي قرار گرفته است و فرضية مطرح
شده توسط والبريج مورد نقد قرارگرفته است.
مقالة ديگری نيز از زكريا بهارنژاد با عنوان «رواقيان در فلسفة مالصدرا» منتشر شده است (بهـارنژاد،
 .)1781:77رويکرد اصلي مقالة بهارنژاد بررسي آرائي است كه مالصدرا آنها را رواقي دانسته اسـت؛ امـا
در اين موارد به مقايسة آنها با آراء سهروردی و پاسخ به اين سؤال نپرداخته است كه آيا ميتوان حقيقتاً
سهروردی را تحتتأثير آراء رواقيان به شمار آورد؟
مکتب رواقی
2

مکتب رواقي ،مکتبي فلسفي است كه پس از ارسطو و همزمان بـا مکتـب اپيکـوری ،توسـط زنـون
كيتومي 777-251( 7ق.م) در سـال  788قبـل از مـيالد پايـهگـذاری شـد (كاپلسـتون ،1788 ،ج1:221؛
الئرتيوس .)235 :1783 ،از آنجا كه زنون تعاليم خود را در رواقي (ايواني) در شهر آتن آموزش ميداد كه
تصوير پَری بر آن رسم شده بود (رواق پَرنگار) اين مکتب را رواقي ناميـدهانـد (الئرتيـوس235 :1783 ،؛
ابنبهريز115-115 :1781 ،؛ قفطي755 :1723 ،؛ اندلسي72 :1888 ،؛ شيخ بهائي ،1287 ،ج.)75-75 :2
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رواقيان را يکي از هفت مکتب فالسفة يونان و از پيروان خروسيپوس( 2كرسـيفس) دانسـتهانـد (قفطـي،
 25 :1723و 755؛ اشکوری.)171 :1738 ،
رواقيان را از منظرهای مختلف به چند دوره تقسيم كردهاند .در يك تقسيم بندی رواقيان به سـه دوره
تقسـيم شـدهانـد (بـرن :)18-8 :1752 ،الــف) دورة متقـدم شـامل :زنـون ،كلئــانتس 272-771( 5ق.م)،
خروسيپوس ( 285-281ق.م) .الئرتيوس در مورد خروسيپوس مينويسد« :اگر خروسيپوس نبود ،رواقيان
نيز نبودند» (الئرتيوس )775 :1783 ،؛ ب) دورة مياني شامل :ديوگنس بابلي 175-228( 5ق.م)؛ آنتي پاتر
تارسي ،3پانسيوس ردسيائي 112-185( 8ق.م) و پوسيدونيوس سرياني 28-125( 8ق.م)؛ ج) دورة متـأخرر
شامل :سنکا( 11كمي پيش از ميالد تا  55م) ،مونوسـيوس اهـل روفـوس ،12اپيکتتـوس178-58( 17م) و
ماركوس اورليوس188-121( 12م) .از منظری ديگر ايشان را بـه دو دورة يونـاني (شـامل دورة متقـدم و
مياني) و دورة رومي يا دورة امپراطوری (دورة متأخرر) نيز تقسيم كردهاند.
شناخت جهان اسالم از مکتب رواقی
در جهان اسالم رواقيان را به نامهای ديگری نيز ناميدهاند ،همچون .1 :اصحاب رواق (طوسي:1285 ،
128؛ مالصدرا)222 :1222 ،؛  .2اصحاب مظلره (اصحاب الظرله ،اهل مظال ،حکماء مظال( )15شهرسـتاني،
 ،1752ج 222 :2و221؛ ابنجلجل27-22 :1855 ،؛ اندلسي72 :1888 ،؛ اشکوری171 :1738 ،؛ القفطـي،
25 :1723؛ ابنرشد)87 :1882 ،؛  .7اصحاب اسطوان (اهـل اسـطونه ،اصـحاب االصـطوان) (مسـعودی،
)188 :1728؛  .2روحانيون (قفطي.)137 :1723 ،
در منابع اسالمي در مورد افکار و عقايد رواقيان ،مطالب مختلفي ذكر شده است كه برخـي صـحيو و
برخي نادرست به شمار ميآيند .اگرچه معموالً بيشتر اين منابع ،مطالبي را تکرار كردهانـد كـه حنـين بـن
اسحاق و فارابي در مورد هفت گروه اصلي از فالسفة يونان بيان كرده اند (نـك :اندلسـي .)71 :1888 ،از
ميان اين اقوال ،سه نظر كه به بحث اين مقاله ارتباط دارند عبارتند از:
الف) رواقيان از پيروان مشائيان هستند (ابن جلجل .)27-22 :1855 ،به نظر ابنخلـدون از آنجـا كـه
ارسطو عادت داشت هنگام درس دادن در زير ايواني سايهدار (الرواق المظلرل) قدم بزند ،اين مکتب بـدين
نام ناميده شده است (ابنخلدون ،1831 ،ج 15.)188 :2به نظر ميرسد در غرب جهان اسـالم ،رواقيـان را
پيروان مشائيان به شمار آوردهاند (والبريج.)132 :1787 ،
ب) رواقيان همان اشراقيان هستند و از پيروان تفکر اشراقي به شمار ميآيند (دشـتکي.)288 :1782 ،
چنانکه مالصدرا در مقدمة اسفار مينويسد كه مطالبي را از «برگزيـدة ]نظريـات[ ذوقـي اهـل اشـراق از
حکمای رواقي» را در كتاب خود جمع كرده است (مالصدرا ،1881 ،ج.)5 :1
ج) رواقيان غير از مشائيان و اشراقيان هستند و هر سه گروه از شاگردان افالطون هستند .بـر اسـاس
اين ديدگاه ،رواقيان كساني بودند كه در ايوان خانة افالطون مينشستند و حکمت را از عبارات و اشـارات
وی اخذ ميكردند (شيخ بهائي ،1287 ،ج75-75 :2؛ شهرستاني ،1752 ،ج 737 :2و227؛ نگـری،1835 ،
ج .)122 :2در اين ديدگاه ،رواقيان از تابعين افالطون به شمار آمدهاند (اردكاني .)117 :1731 ،شهرستاني
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مشائيان و رواقيان را با آموزههای كليس و طاليس كه به ترتيب با مسائل روحاني و مادی سر و كار دارند
مرتبط دانسته است (شهرستاني ،1752 ،ج .)222 :2ميرداماد از رواقيان بـه عنـوان يـك مکتـب در كنـار
مشائيان و اشراقيان نام برده است (ميرداماد .)18 :1785 ،وی در جذوات رواقيـان را عـامتـر از اشـراقيان
دانسته است (همو.)55 :1788 ،
13
دانشمندان اسالمي به نام برخي از رواقيان اشاره كردهاند؛ به عنوان مثال :زنون كبير (زينون الکبير)
(شــهرزوری217 :1888 ، ،؛ شهرســتاني ،1752 ،ج783 :2؛ رازی ،1781 ،ص)28؛ خروســيپوس( 18ابــن
مطران21 :1785 ،؛ اشکوری177 :1738 ،؛ القفطي 25 :1723 ،و 755؛ فارابي ،1288 ،ج2 :1؛ شهرستاني،
 ،1752ج783 :2؛ اندلسي )72 :،1888 ،و جالينوس (سجستاني85 :1832 ،؛ ابـنجلجـل27-22 :1855 ،؛
شــهرزوری232 :1888 ،؛ ســهروردی1788 ،هـــ123-125 :؛  51 :1788و )152و مــاركوس اورليــوس
18
(مرقوس اورليوس) (ابنعبری.)37 :1885 ،
از مجموع سخنان فوق بهنظر ميرسد كه حکمایمسلمان در شرق جهان اسالم ،رواقيان را از پيروان
افالطون و گاه همان اشراقيان بهشمار ميآورده اند و در غرب جهان اسالم ،به غلـط ايشـان را از پيـروان
ارسطو ميدانستهاند.
آراء رواقیان در جهان اسالم
از آنجا كه از رواقيان بجز معدودی از آثار رواقيان متأخرر نوشتهای برجای نمانده اسـت (بريـه،1732 ،
ج ،)28 :2گزارش منابع اسالمي در مورد آنها حائز اهميت است .دانشمندان اسالمي اكثراً از طريق كتاب
«اآلراء الطبيعه» فلوطرخس (آئتيوس يا پلوتارک مجعول« ،)28في آراء الفالسفه» آمونيـوس مجعـول 21و
اشاراتي كه كتابهای تاريخ فلسفه و كالم همچون «الملل و النحل» شهرستاني به رواقيان داشتهانـد بـا
عقايد ايشان آشنا بودهاند (والبريج132 :1787 ،؛ نيـز نـك :بهـارنژاد .)17 :1781 ،آراء رواقيـان در جهـان
اسالم پيروان زيادی نداشته است و حتي قفطي در مورد خروسيپوس مي نويسـد كـه وی «افـادة فلسـفة
غيرمحققه نمودی» (القفطي .) 755 :1723 ،با وجـود ايـن ،آراء رواقيـان اكثـرا در مـواردی كـه بـا نظـام
ارسطويي مخالفت شده است ،مورد توجه قرارگرفتهانـد (كـربن227 :1788 ،؛ والبـريج .)138 :1787 ،بـه
عنوان مثال ،ابوالبركات بغدادی و ابن سهالن ساوی همچون رواقيان مقوالت عشـر را بـه چهـار مقولـه
كاهش دادهاند (ابوالبركات ،1737 ،ج18 :7؛ سهروردی1788 ،ز )238 :كه از اين ميان سه مقولة وی دقيقا
با سه مقوله از چهار مقولة رواقيان مشترک است (والبريج.)138 :1787 ،
مشابهت آراء شیخ اشراق با رواقیان
در اين بخش آرائي از شيخ اشراق كه مشابه رواقيان است مورد بررسي قرار گرفته است .در برخـي از
اين موارد از رواقي بودن اين آراء اطمينان داريم و در مواردی ميتـوان ايـن آراء را منسـوب بـه رواقيـان
دانست .اين موارد تحت عنوان تأثيرات مستقيم مطـرح شـدهانـد .همچنـين از آنجـا كـه آراء رواقيـان در
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مواردی با آراء ارسطو و افالطون مشابهت دارنـد و برخـي از آراء خـويش را از ايشـان اقتبـاس كـردهانـد
(كاپلستون ،)222 :1788 ،مشابهت آراء سهروردی با اين گونه نظرات را نميتوان تأثيرپذيری مستقيم وی
از رواقيان به شمارآورد .لذا مواردی كه آراء سهروردی از طرفي با آراء رواقيـان مشـابهت دارد و از طـرف
ديگر با نظرات فالسفة پيش از وی مشابه هستند ،تحت عنوان تأثيرات غيرمستقيم مطرح شدهاند.
الف) تاثیرات مستقیم
 .6مقدار دانستن جسم؛ از نظر رواقيان جسم همان مقدار است (كـاتبي552 :1757 ،؛ ميردامـاد،
185 :178؛ مالصدرا188 :1758 ،؛ الئرتيوس .)712 :1783 ،شيخ اشراق نيـز
1781الف28 :؛ اسفرايني17877 ،
جسم را همان مقدار دانسته است (سهروردی1788 ،د 35 :و .)38اردكاني به مشابهت اين دو نظـر اشـاره
كرده و مينويسد:
«فرقهای گفته اند كه جسم جوهری است بسيط ممتد در جهات ثالث و في نفسه متصل اسـت
به اتصال مقداریِ جوهریِ قائم به ذات خود .و اين فرقه مشهورند به رواقيان از تابعين افالطون
الهي و از حکمای اسالم شيخ شهاب الدين سهروردی در كتاب حکمت اشـراق ايـن مـذهب را
حق دانسته است»(.اردكاني.)117 :1731 ،

عبارات فوق شباهت زيادی با سخنان مالصـدرا در اسـفار دارد ( ،1881ج .)13 :5مالصـدرا در جـای
ديگر در اين زمينه مينويسد (مالصدرا« :)187 :1785 ،از پيروان رواقيان ،شيخ سهروردی مقدار جسماني
را جوهر دانسته است» .بر اين اساس ،از نظر پيروان رواقيان جسم تعليمـي همـان جسـم طبيعـي اسـت
(همان.)52 :
 .3تعريف متفاوت جوهر و عرض؛ بر اساس گزارشي كه مالصدرا از رواقيان ارائه ميكنـد «در
نزد پيروان رواقيان هر حالي عرض است و هيچ جوهری حال نيست» (مالصدرا ،1881 ،ج .)277 :2ايـن
مطلب نيز مطابق نظر شيخ اشراق است .چرا كه وی تعريف جوهر و عرض مشائيان را تغيير داده اسـت و
جوهر را به هر آنچه نيازمند محل نيست و در آن حلول نميكند تعريف كرده است (سـهروردی1788 ،ح:
128؛ 21 :1787؛ نيز نك :انواری.)23 :1785 ،
 .9عرض دانستن صورت؛ رواقيان صورت نوعيه را عرض به شمار آوردهاند (كاتبي552 :1757 ،؛
مالصدرا81 :1758 ،؛  ،1881ج .)277 :2مالصدرا مينويسد:
«اكنون از حالت صورتهای جوهری  ...روشن ميشود كه آنها آنگونـه كـه پيـروان رواقيـان و
صاحب اشراق گمان ميكنند ،در ذات خود  ...عرض نيستند»(مالصدرا.)171 :1758 ،

قطب شيرازی عرض دانستن صورت را به اوائل منسوب كرده اسـت (قطـب شـيرازی.)225 :1782 ،
چنانکه گفته شد ،شيخ اشراق تعريف جوهر را تغيير داده است و بر اسـاس تعريـف جديـد وی از جـوهر،
صورت جوهر نبوده و عرض به شمار ميآيد (نك :انواری.)28 :1785 ،
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 .0انکار مادة اولی؛ چنان كه مي دانيم شيخ اشراق وجود مادة اولي را انکار كرده است و بر برهـان
فصل و وصل در اثبات آن اشکال گرفته است (سهروردی1788 ،د ،ص .)35-35وی سـپس جسـم را در
اصطالح خويش هيوال ناميده است (همان ،ص .)187قطب شيرازی در اين زمينه مينويسد:
« هيوال در نزد اوائل به معنای جسم مطلق از آن حيث كه اشياء ديگر را ميپذيرد ،بکار ميرود،
و در نزد مشائيان به معنای جوهر بسيط ميباشد كـه جزئـي از جسـم اسـت»(قطـب شـيرازی،
 ،1782ص.)225

رواقيان نيز هيولي را همان جسم دانستهاند .مالمهدی نراقي مينويسد:
« رواقيان معتقدند كه جسميت ،حقيقت واحدی است كه قائم بذات خويش است و در عرف خود
هيوال را بر آن جسميت اطالق ميكنند»(نراقي ،1227 ،ج.)35 :2

ابنرشد مينويسد كه اصحاب مظلره (رواقيان) هيوالی اولي را دارای ابعاد ميدانند (ابـنرشـد:1733 ،
37؛ ابنرشد .) 87 :1882 ،بنابراين در اين نظر نيز آراء شيخ اشراق مشابه نظرات گزارش شده از رواقيـان
است.
 .1انکار تخلخل و تکاثف حقیقی؛ مالصدرا انکـار تخلخـل و تکـاثف حقيقـي را الزمـة مقـدار
دانستن جسم توسط اتباع رواقيان دانسته است (مالصدرا .)52 :1785 ،چنانکه ميدانيم ،يکي از ادلرة اثبات
هيولي و صورت جسميه ،برهاني است كه بر اساس پذيرش تخلخل و تکاثف حقيقـي اقامـه شـده اسـت
(نك :انواری1782 ،الف .)75-72 :بر اين اساس طبيعي است كه چنان كه رواقيان و سهروردی هيـوالی
اولي را نميپذيرند ،با تخلخل و تکاثف حقيقي نيز مخالفت نمايند .اردكاني مـينويسـد (اردكـاني:1731 ،
 ...« :)125اين دليل مبتني است بر ثبوت تخلخل و تکاثف حقيقي كه رواقيين ،خصوصا شيخ اشراق انکار
آن مينمايند» .چنانکه مي دانيم شيخ اشراق نيز با تخلخل و تکاثف حقيقـي مخـالف اسـت (سـهروردی،
1788د.)38-32 :
 .1اعتباری دانستن وجود؛ رواقيـان وجـود را امـری ذهنـي و از اعتباريـات بـه شـمار آوردهانـد
(مالصدرا ،1881 ،ج« :)238 :2رای رواقيان اين است كه وجود امری ذهني است كه تأثير و تأثر نـدارد و
جاعليت و مجعوليت به حسب ماهيت است» .ميرداماد نيـز مـينويسـد« :بعضـي از اشـراقيان از پيـروان
رواقيان به اين امر متمسك شدهاند كه وجود از اعتبارات عقلي است»(ميرداماد .)12 :1785 ،اين سـخنان
نيز با آراء شيخ اشراق قابل تطبيق است .زيرا شيخ اشراق وجـود را اعتبـاری دانسـته اسـت (سـهروردی،
1788ح155 :؛ 1788ز782-781 :؛ 187 :1788؛ 1788د.)53-52 :
 .3اعتباری دانستن معقوالت ثانیه؛ رواقيان معاني عامه مانند وجوب و امکان و عليت و تقدم و
مانند آنها را در خارج موجود نميدانند (مالصدرا1735 ،ب .)751 :مالصدرا مينويسد:

69
بررسی تاثیر آراء رواقیان بر مکتب اشراقی سهروردی
)(An investigation into the Impact of Stoic Voters on the Suhrawardi School of...

« در مورد حکمای مشائي كه پيروان معلم اول هستند ،مشهور است كه اين معاني عامـه ماننـد
وجوب و امکان و عليت و تقدم و مانند آنها را موجود ميدانند .و ايشان مخالف حکمای رواقي
از قدما هستند كه ميگويند كه اين معاني به مالحظة عقل و اعتبار آن موجود هسـتند»(،1881
ج.)128-178 :1

در اين بحث نيز سهروردی همانند رواقيان معقوالت ثانيه را اعتباری ميداند (والبريج )138 :1787 ،و
مينويسد « :از جملة مغالطات اين است كه اعتبارات عقلي را ذواتي در خـارج در نظـر بگيـريم كـه امـور
مبتني بر آنها هستند» (سهروردی.)185 :1788 ،
 .3مجعول بودن ماهیت؛ رواقيان موجوديت اشياء را به جعل بسيط ماهيت مـيداننـد (مالصـدرا،
1751الف ،ج51 :1؛ مالصدرا1735 ،ب185 :؛ نراقي ،1227 ،ج178 :1؛ نراقـي .)33 :1781 ،و ماهيـت را
مجعول و معلول ميدانند (مالصدرا288 :1222 ،؛ مالصدرا ،1881 ،ج .)81 :1ميرداماد پس از طرح جعـل
بسيط در مورد ماهيت مينويسد« :اين مسلك اشراقي و رواقي است و ما ميكوشيم تـا آن را بـه وسـيلة
حکمت يماني ترميم و تقويت نماييم»(ميرداماد .)12 :1785 ،مالصدرا نيز مينويسد:
« مجعول بالذات آنگونه كه پيروان رواقيان مانند شيخ مقتـول و پيـروان وی و از جملـة ايشـان
عالمة دواني و كساني كه از ايشان پيروی ميكنند معتقدند ،آن چيزی نيست كه آن را ماهيـت
مينامند» (مالصدرا1757 ،الف.)73 :

چنانکه ميدانيم سهروردی در حکمه االشراق ،ماهيت را مجعول دانسـته اسـت (سـهروردی1788 ،د:
.)185
 .3تشکیک در ماهیت؛ مالصدرا وجود مراتب تشکيکي در جوهر را به قدمای رواقيان نسـبت داده
است و با عباراتي مشابه در شرح هدايه و اسفار مينويسـد (مالصـدرا ،1881 ،25 :1222 ،ج« :)82 :5بـر
مبنای رای الهيان و قدمای رواقي ،اختالف به كمال و نقـ و شـدت و ضـعف در خـود ماهيـت شـيء
است» .وی در حاشيه بر الهيات شفا نيز اين مطلب را به پيروان رواقيان نسبت ميدهد (مالصدرا:1785 ،
 .)111-118همچنين مينويسد:
«و صاحب حکمه االشراق از پيروان رواقيان و حکمای فارس نقل كرده است كه قائل به وقوع
تشکيك و تفاوت به اشديت در بعضي از انواع و ذاتيات اشياء و نيز جوهر هستند  ...همان طـور
كه قائل به تفاوت به اقدميت به حسب ماهيت هستند» (مالصدرا.)172 :1758 ،

در حاشيه بر الهيات شفا نيز ،به بيان نظر مشائيان و رواقيان در مورد امتياز اشياء از يکديگر ميپـردازد
و اختالف های چهارگانة :به تمام ذات ،به بعض ذات ،به عوارض و به شدت و ضعف را به رواقيان نسـبت
ميدهد (مالصدرا .) 283 :1785 ،مالصدرا در بحـث تشـکيك در اسـفار ،چهـار تفـاوت مشـائيان و قـدما
(االقدمين) را در بحث تشکيك در ذات و جوهر بيان ميكند و در نهايت مـينويسـد كـه در ايـن مـوارد،
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مشائيان مخالف تشکيك و رواقيـان قائـل بـه آن هسـتند ( ،1881ج .)277-271 :1از نظـر وی ،در نـزد
رواقيان ،دو ماهيت كه در نوع واحدی اشتراک دارند ،مي توانند به كمال و نق با يکديگر اختالف داشته
باشند (مالصدرا .)275 :1785 ،پيش از مالصدرا ،ميرداماد نيز تشکيك در ماهيت را به رواقيان نسبت داده
است (ميرداماد1781 ،ب .)175 :چنان كه ميدانيم سهروردی قائل به تشکيك در ماهيت است (ابراهيمي
ديناني282-238 :1738 ،؛ يزدان پناه ،1788 ،ج .)788 :1اردكاني مينويسد:
«اين سخن از اين شيخ بزرگوار ]شيخ اشراق[ راجع اسـت بـه رای حکمـای الهيـين و قـدمای
رواقيين كه به اختالف به كمال و نقصان و شدت و ضعف در نفس ماهيت شيء قائل شدهانـد»
(.)178 :1731

 .61انیّت محض بودن مجردات؛ رواقيان ذوات مجـرد را انيـت محـض مـيداننـد (مالصـدرا،
1735الف .)128 :چنانکه مي دانيم مالصدرا در جای ديگری به اين نظر شيخ اشراق اشاره كرده است 22و
مينويسد:
«اين شيخ عظيم در اواخر اين كتاب ]تلويحات[ تصريو ميكند كه نفوس انساني و مافوق آنها
همگي وجودهای بسيط بدون ماهيت هستند» (مالصدرا.)12-17 :1758 ،

 .66نحوة رويت و ابصار؛ مالصدرا رويت از طريق اضافة اشراقيه را نظر رواقيـان و اتبـاع آنهـا
دانسته است ( .)78 :1752چنانکه مي دانيم اين نظريه بـه شـيخ اشـراق تعلـق دارد (سـهروردی1788 ،د:
231-253؛ ابراهيمي ديناني .)758 :1738 ،مالصدرا در اين زمينه مينويسد كـه از نظـر اتبـاع رواقيـان،
همچون شيخ اشراق ،امور خارجي صالحيت اضافة عقليه را دارند:
«متاخران و بعضي از پيروان رواقيان همچون صاحب كتاب حکمه االشـراق و محقـق طوسـي
(ره) امور خارجي همچون اجسام و غيراجسام را برای اضافة عقليه صالو دانستهاند» (مالصـدرا،
 ،1881ج.)225 :5

اين نظر مالصدرا با مطالب ديگری كه در اين زمينه از آراء رواقيان گزارش شده است همخواني ندارد.
در منابع ديگر ،نظرية خروج شعاع را كه در مقابل نظرية احاطة سهروردی قـراردارد ،بـه رواقيـان نسـبت
دادهاند (فلوطرخس .)155 :1888 ،چنانکه ميدانيم ،سهروردی پس از رد كردن نظرية خروج شعاع ،نظرية
احاطة خويش (اضافه اشراقيه) را مطرح كرده است (سهروردی1788 ،ز285 :؛ 1788د.)172 :
 .63نحوة علم خداوند و موجودات مجرد؛ مالصدرا مينويسد:
« در مذهب شيخ اتباع رواقيان مطلبي از حقيقت وجود دارد  ...و آن مطلبي اسـت كـه در مـورد
علم جوهر مفارق به ذات خودش ميگويد كه نور لنفسه است» (مالصدرا ،1881 ،ج.)281 :7
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مالصدرا معتقد است كه رواقيان و اتباع ايشان مثل شيخ اشراق و محقق طوسي و شـاگردش عالمـة
شيرازی ،علم خداوند را اضافه اشراقيه به جواهر نوری عقلي و عين ذات خارجي آنها ميدانند (مالصدرا،
1751ب225-222 :؛  ،1881ج225 :5؛ 1757ب .)255 :رواقيــان معتقدنــد وجــود اشــياء خــارجي عينــاً
معلوميت اشياء برای حق است و علم خدا به اشياء همان فيضان الهي بر اشياء به واسطة اشراق نور الهـي
است (مالصدرا ،1881 ،ج758 :2؛ .)73 :1752
مالصدرا در فصلي با عنوان تفصيل مذاهب مردم در علم خداوند به اشياء مينويسد:
«مذهب دوم اين سخن است كه مناط عالميت خداوند تعالي به اشياء ،چه از مجـردات و چـه از
ماديات باشند ،چه مركب باشند و چه بسيط ،وجود صورت اشياء در خارج اسـت .و ايـن مـذهب
شيخ اتباع رواقيان شهاب الدين مقتول و كساني است كه از وی پيروی ميكننـد ماننـد محقـق
طوسي ،ابنكمونه ،عالمة شيرازی و محمد سهرزوری صاحب كتـاب شـجره االلهيـه» (،1881
ج.)181-188 :5

 .69فاعلیت الهی (فاعل بالرضا)؛ مالصدرا مينويسد كه شـيخ اشـراق بـه پيـروی از حکمـای
فارس و رواقيان ،فاعليت خدا را بالرضا ميداند:
«فاعليت خداوند  ...برای صورتهای علمي كه در ذات وی حاصل ميشوند  ...بالرضـا اسـت و
صاحب اشراق به پيروی از حکمای فارس و رواقيان به ]اين نظر گرايش يافته است[ كه خداوند
به اين معنای اخير ،فاعل همة امور است» (مالصدرا ،1881 ،ج.)222 :2

 .60عدم استقالل وسايط فیض؛ مالصدرا عدم استقالل نـور ضـعيف در نوربخشـي را سـخن
برخي از پيروان رواقيان دانسته است (مالصدرا1751 ،الف ،ج .)122 :2وی در شرح الهدايه همين مطالـب

را بهنقل از كتاب حکمة االشراق سهروردی و در اسفار به نقل از هياكل النور بيـان كـرده اسـت (:1222

782؛  ،1881ج )218 :2كه نشان ميدهد مراد وی از پيروان رواقيان در اين بحث ،شيخ اشراق بوده است
(نك :سهروردی1788 ،د .)138 :همچنين مالصدرا مينويسد كـه رواقيـان و اتبـاع ايشـان معتقدنـد كـه
وسائط هيچ دخالتي در ايجاد و حتي در اِعداد ندارند و تنها فياض وجود ،واجب بالذات اسـت (1751الـف،
ج121 :2؛ همان ،ج )227 :1و حکمای رباني و بعضي از پيروان رواقيان معتقدند كه هيچ مؤثری در وجود
بجز خداوند وجود ندارد (مالصدرا ،1755 ،ج .)722 :1وی همچنين مينويسد« :ذات الهي همان طور كـه
حکمای رواقي معتقدند حركت دهندة اشياء و ذاتبخش ذوات و تحققگر حقايق است» (1751الـف ،ج:2
.)123
 .61نحوة معاد؛ مالصدرا در مورد بهشت و جهنم مينويسد:
«آن ها همان طور كه بعضي از پيروان رواقيان معتقدند و ديگران از ايشان پيروی كردهاند ،امور
خيالي و موجودات مثالي نيستند كه وجودی در خارج ندارند» (مالصدرا ،1881 ،ج.)135 :8
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اين سخن با معاد متوسطين در نظر سهروردی كه در عالم مثال تخيلي صورت ميگيرد مشابهت دارد
(سهروردی252 :1788 ،؛ 1788د.)278-228 :
 .61تناسخ؛ عامری رواقيان را قائل به تناسخ دانسته است و مينويسد:
«رواقيان قائل به تناسخ ارواح و اجساد هستند و ادعا ميكنند كه نفوس اشرار ملتبس به اشـباح
حيوانات و حشرات مي شوند و به ميزان شرارت ايشـان ذلـت و خـواری بـه ايشـان مـيرسـد»
(عامری.)158 :1888 ،

چنان كه مي دانيم سهروردی در آثار اشراقي خود ،تناسخ را رد نکرده است و در حکمة االشراق بـابي
را به آن اختصاص داده است (سهروردی1788 ،د .)227-215 :گرچه در مورد نظر شخ سـهروردی در
مبحث تناسخ نمي توان به طور قاطع اظهار نظر كرد ،اما وی اين نظر را مذهب مشرقيين معرفي ميكنـد
(همان )221 :و تمامي قدما را قائل بر اين نظر دانسته است (سهروردی.)252 :1788 ،
 .63از سنخ نور دانستن خداوند؛ رواقيان خدا را روح عقلي و آتشيني ميدانند كه فاقد صـورت
است (فلوطرخس183 :1888 ،؛ كاپلستون .)225 :1788 ،رواقيان ،واجب الوجود را نـور غنـي دانسـتهانـد
(مالصدرا .)11 :1752 ،مالصدرا مينويسد« :واجب لذاته  ...كه در نزد رواقيان از وی به نـور غنـي تعبيـر
ميشود» .كه اين نظر مشابه نظر سهروردی در مورد نوراالنوار است كـه آن را نـور مجـرد غنـي و غنـي
17د.)122-121 :
1788
مطلق ناميده است (سهروردی88 ،
 .63از سنخ نور دانستن نفس؛ رواقيان روح را جسمي لطيف و همچون آتش دانستهانـد (بـرن،
 )185 :1752و نفس را دم گرم تعريف كـردهانـد (الئرتيـوس .)721 :1783 ،در جهـان اسـالم اصـطالح
«پنوما»( 22نفخه) رواقيان به صورت روح و نفس ترجمه شده است .از آنجا كـه در نظـر رواقيـان «دم يـا
نفخه» تركيبي از هوا و آتش است ،مي توان نفس را از سنخ آتش يا نور بـه شـمار آورد (والبـريج:1787 ،
 .) 181والبريج از سنخ نور دانستن نفس در نظر سهروردی را مشـابه آراء رواقيـان دانسـته اسـت (همـان:
 .)182چنان كه ميدانيم سهروردی نفس انسان را نور اسپهبدی و نور مدبر ناميده اسـت و آن را از سـنخ
نور دانسته است (سهروردی1788 ،د 111-118 :و 112و.)215
 .63اهمیت آتش؛ رواقيان آتش را گوهر اشياء ميدانسـتند (كاپلسـتون )225 :1788 ،و در جهـان
بيني خود برای آن اهميت قائل بودهاند .سهروردی نيـز آتـش را ذات نـور دانسـته اسـت (1788د.)187 :
شارحان وی آن را برادر نور اسفهبدی و خليفة انوار الهي و خليفة صغری بر روی زمين ناميدهاند (هـروی،
118 :1757؛ شهرزوری.)258 :1788 ،
 .31اهمیت خورشید؛ فلوطرخس مينويسد« :و در مورد رواقيان گفته شده است كه آنها خورشيد
را جوهری عقالني ميدانستند كه از دريا باال ميآيد» ( .)172 :1888سهروردی نيـز از خورشـيد بـه نيـر
اعظم و سلطان بزرگ و گاه به اوستايي «هورخش» نام ميبرد و آن را واسطة افاضة كيان خرره ميداند و
برای وی نقشي متافيزيکي قائل است (سهروردی1788 ،ب121 :؛ 1788د.)158-128 :
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 .36اصطالح انوار اسفهبديه؛ رواقيان بخش عقالني نفس را «قوة حکم» ناميـدهانـد كـه ايـن
اصطالح از نظر والبريج مشابه اصطالح اشراقي «نور اسفهبديه» و «نـور مـدبر» اسـت (والبـريج:1787 ،
.)188
 .33تعداد عقول؛ ميرداماد مينويسد:
« اثبات عقول و نفوس مجرده سماويه به عدد كرات افالک و كواكب چنانچه مـذهب اسـاطين
حکمای رواقيين و اشراقيين است از امهات مطالب حکمت باشد» (ميرداماد.)28 :1788 ،

چنان كه مي دانيم ،شيخ اشراق نيز تعداد عقول را بيش از ده مورد و بسيار دانسته اسـت (سـهروردی،
1788د128-178 :؛ 1788ج )55 :و به تعداد كوكبهـای فلـك ثوابـت اشـاره كـرده اسـت (سـهروردی،
1788ز )251-258 :كه اين نظر وی با مطالب نقل شده از ميرداماد قابل تطبيق است.
 .39تقسیمبندی انوار قواهر؛ مالصدرا پس از بيان نظر رواقيان و فارسيان در مورد تقسيم عقول
به قواهر اعلي و ارباب اصنام مينويسد كه شيخ اشراق نيز اين مباحث را به تفصـيل در حکمـه االشـراق
بيان كرده است (مالصدرا .)182-181 :1752 ،وی مينويسد:
«سلسلة عقول در نزد رواقيان به دو گروه تقسيم ميشـود  ...گروهـي از آنهـا كـه  ...از آنهـا
اجسام صادر نميشوند و گروهي ديگر  ...كه از آنها اجسام و نفوس صادر مـيشـوند» (:1758
.)255

 .30پديدآمدن بسیط از مرکب؛ رواقيان وجود علتهای مركب را برای پديد آمدن معلـولهـای
بسيط ميپذيرفتند (والبريج .)181 :1787 ،اين نظر نيز مشابه نظر سهروردی در مورد انوار سوانو و قاعدة
وی در مورد جواز صدور بسيط از مركب است (سهروردی1788 ،د.)155 :
 .31ارباب انواع؛ مالصدرا مي نويسد كه حکمای رواقي و فارس معتقدند صـدور اجسـام عنصـری
متفاوت ،ناشي از اختالف در فاعل و يا اختالف در جهات تأثير است .چون در عقل اخير ،جهـات مختلـف
وجود ندارد پس به ازای هر يك از انواع جسماني ،عقلي وجود دارد كه ربالنوع آن است و به تعداد انـواع
جسماني ،قواهر عقليه وجود دارد و چون اجسام متکافي هستند و علت يکديگر نيستند ،عقولي كـه علـت
اين اجسام هستند نيز متکافي هستند .سپس مينويسد كه مشـروح ايـن مباحـث را در آثـار شـيخ متألرـه،
شهاب الدين و خصوصاً در كتاب حکمة االشراق مييابيد كـه نورچشـم اصـحاب معـارف و اذواق اسـت

(مالصدرا182-181 :1752 ،؛ 1751الـف ،ج271 :2؛ نـك1788 :د 125-125 :و .)138وی بـه صـراحت
نظرية ارباب انواع را نظريهای رواقي دانسته است (مالصدرا1751 ،الف ،ج .)281 :5همچنين صور مفـارق
الهي را در نزد مشائيان امور عرضي و در نزد افالطون و رواقيان ،محقق به وجود حق و باقي به بقـاء وی
17ب1751 ،275 :الف ،ج )125 :5و مينويسد:
1757
ميداند (مالصدرا57 ،
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«و اما جوهر مفارق صرف ،پس آيا ميتواند مورد اشارة عقلي خاص خارجي و عقالني قرارگيرد؟
پس مشائيان منکر اين امر هستند  ...و رواقيان آن را اثبات مـيكننـد و در ايـن مـورد حـق بـا
رواقيان است  ...در مورد مذهب قدما گفته شد كه قائل به كليهای طبيعـي در عـالم مفارقـات
هستند كه قائم به نفس خويشند» ( ،1881ج.)238 :2

ابنسينا نيز مي نويسد كه رواقيان بر خالف مشائيان معتقدند كه انسان نوعي در خـارج موجـود اسـت
(ابنسينا.)231-238 :1288 ،
 .31عالم مثال؛ ميرداماد مينويسد:
«قومي از رواقية فيثاغورسيين و افالطونيين و رهطي 27از اشراقية اسالميين عالمي متوسط ميانة
عالم غيب و عالم شهادت اثبات كردهاند و آن را هورقليا و عالم مثال ناميدهاند» (.)52 :1788

چنان كه ميدانيم اين نظريه ،معروف ترين نظرية شيخ اشراق اسـت (نـك :سـهروردی1788 ،د252 :
و227-222؛ 1788ز.)282 :
 .33نقش قوا در اتصال به عالم خیال؛ رواقيان معتقدند صورت همان چيزی است كه در افکار
و خيال ما شکل ميگيرد (فلوطرخس .)115 :1888 ،مالصدرا مينويسد كـه شـيخ اشـراق بـه پيـروی از
حکمای فارس و رواقيان معتقد است قوای حسي و خيالي صرفا علت معده هستند تا نفس بتوانـد صـور و
اشباحي كه در عالم مثال اعظم است را مشاهده كند:
«قوای جسماني بدن  ...همانطور كه نظر صاحب اشراق به پيروی از قدمای حکمـای فـارس و
رواقيان است ،محل ظهور يا تجلي برای نفس است تا خـود را در عـالم مثـال اعظـم مشـاهده
نمايد» (مالصدرا.)172-171 :1785 ،

وی در اسفار نيز با عبارات مشابهي اين نظر را مطرح كرده است ( ،1881ج.)88 :1
 .33دور و کور؛ قائل بودن بـه ادوار كيهـاني يکـي از آراء رواقيـان اسـت (والبـريج.)181 :1787 ،
سهروردی نيز در آثار خود به اين نظريه اشاره كرده است (نـك1788 :د133-135 :؛ 1788ز ،ص )287و
مينويسد كه در اين نظريه مشائيان با متقدمين اختالف نظر دارند (1788د.)133 :
 .33تقدير و مشیّت؛ والبريج نظرية رواقيان در مورد مشيت را مشابه نظـرات سـهروردی دانسـته
است (والبريج .) 181 :1787 ،از نظر ايشان عقل كل قانوني است كه بر همه چيز حاكم است .اين قـانون
سرنوشت يا تقدير (مشيت الهي) ناميده ميشود و انسان بايد هر آنچـه سرنوشـت بـرايش مـيخواهـد را
بپذيرد (برن .)117 :1752 ،سهروردی در آثار خويش به سرر قدر اشاره كرده است (.)782 :1785
 .91نفی ذاتگرايی ارسطويی؛ نظريـات سـهروردی در رد تعريـف ذاتگرايانـة مشـائي (نـك:
سهروردی1788 ،د )21-28 :را مشابه آراء رواقيان دانستهاند (والبريج .)138 :1787 ،چنـانكـه مـيدانـيم
سهروردی با ذات گرايي مخالف است و در بحث تعريف ،تعريف مفهومي را مطرح كرده است (سهروردی،
.)87 :1785
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 .96تبديل قضايای سالبه به موجبه؛ ميرداماد تبديل قضايای سالبه به موجبه را كه از نظريـات
مطرح د ر آثار منطقي سهروردی است ،به گروهي از رواقيان منسوب دانسـته و در ادامـه ،سـخنان شـيخ
اشراق را در اين زمينه مطرح كرده است (ميرداماد178 :1785 ،؛ نك :سهروردی1788 ،د.)75 :
 .93نفی سکون بین حرکات مختلف الجهت؛ مالصدرا مينويسد كه معلـم اول و مشـائيان و
اتباع ايشان مانند شيخين ،وجود سکون بين حركات مختلف الجهت را پذيرفتهاند و افالطون و رواقيان و
پيروان ايشان مانند شيخ الهي آن را نفي كردهاند (153 :1222؛ نيز نـك :ابراهيمـي دينـاني ،1788 ،ج:1
.)115
ب) تاثیرات غیرمستقیم
آراء ديگری از شيخ اشراق نيز با آراء رواقيان قابل مقايسه است كه اين آراء در نظرات فالسفة اسالمي
پيش از وی نيز مشاهده مي شوند .بدين جهت ،شايد نتوان شيخ اشراق را در اين موارد مستقيماً تحتتأثير
رواقيان دانست .اين موارد عبارتند از:
 .6کاهش تعداد مقوالت؛ رواقيان ،مقوالت عشر را بـه چهـار مقولـه كـاهش دادنـد (كاپلسـتون،
 ،178ج222 :1؛ والبريج .)138 :1787 ،شيخ اشراق نيز با اشاره به نظرات ابنسهالن ساوی كه مقوالت
17888
را به چهار مورد كاهش داده است (سهروردی1788 ،ح125 :؛ 1788ز ،)238 :معتقد است كـه مقـوالت را
مي توان به پنج مقوله (جوهر ،كيفيت ،كميت ،نسبت و حركت) كاهش داد (سهروردی187-182 :1788 ،؛
1788و212 :؛ 1788ز .)282-238 :گرچه در اين بحث ،نظر سهروردی دقيقاً مشابه نظر رواقيـان نيسـت،
اما والبريج كاهش تعداد مقوالت در نظر شيخ اشراق را قابل مقايسه با آراء رواقيان دانسته است (والبريج،
 .)138 :1787چنان كه ميدانيم پيش از سهروردی ،بجز ابـن سـهالن سـاوی ،ابوالبركـات بغـدادی نيـز
مقوالت را به چهار مورد كاهش داده بود (ابوالبركات ،1737 ،ج.)18 :7
 .3نحوة تقسیمبندی فلسفه؛ والبريج بر اساس شواهدی كـه يافتـه اسـت ايـن مـورد را نيـز از
مشابهت های آراء سهروردی و رواقيان دانسته است .رواقيان فلسفه را به سه بخـش منطـق ،طبيعيـات و
اخالق تقسيم ميكردهاند (الئرتيوس )283 :1783 ،و طبيعيات را به پـنج بخـش :دربـارة اجسـام ،دربـارة
اصول ،دربارة عناصر ،دربارة خدايان ،دربارة حـدود مکـان و خـالء (همـان .)717 :والبـريج تقسـيمبنـدی
سهروردی در حکمة االشراق را قابل مقايسه با تقسيمبندی رواقيان دانسته است (نـك :والبـريج:1787 ،
.)138
 .9منطقنگاری دو بخشی؛ سهروردی مشابه رواقيان ،از منطق نگاری دو بخشي بجـای منطـق
نگاری نُه بخشي استفاده ميكند (والبريج138 :1787 ،؛ الئرتيوس .)228 :1783 ،البته از آنجا كه ابنسينا
نيز در كتاب اشارات از منطق نگاری دو بخشي استفاده كرده است ،شايد نتوان سهروردی را در اين بحث
مستقيماً تحت تأثير رواقيان دانست .عالوه بر آنکه دو بخشي كه رواقيان در منطق ذكر كردهاند دقيقـاً بـا
منطقنگاری دو بخشي ابنسينا يکسان نيست.
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 .0توجه به عمل در کنار نظر؛ رواقيان و اشراقيان برخالف مشائيان هم به برهان توجـه دارنـد و
هم به رياضت نفس و رهبانيت و تمرينهای سخت بدني (قمي ،1215 ،ج .)377 :2چنانکه ميدانيم شيخ
اشراق نيز چنين نظری ابراز داشته است و برای رياضت نفس و سلوک عملي اهميت زيـادی قائـل شـده
است (نك :انواری1782 ،ب.)385-381 :
 .1باطنی بودن حکمت؛ رواقيان آموزههای خود را تنها به كسـاني آمـوزش مـيدادنـد كـه واجـد
شرايط خاصي بودند (والبريج )181 :1787 ،در اين نظر نيز سهروردی مشابه رواقيان است (نك :انـواری،
1782ب .) 385 :گرچه به اعتراف والبريج اين عقيده در نظر افالطونيان نيز مشترک است (همان) و عقايد
نوافالطونيان و مشاء سينوی نيز در اين بحث با نظرات رواقيان مشابهت دارند.
 .1سلسله مراتب هستی؛ شهرسـتاني گـزارش مـيكنـد كـه خروسـيپوس و زنـون تحـتتـأثير
فيثاغورس معتقد بودند كه خداوند ابتدا عقل و نفس را با هم خلق كرد و سپس بـه واسـطة آنهـا ديگـر
اشياء را پديد آورد .خداوند عقل و نفس را به صـورتي خلـق كـرد كـه در آنهـا فنـا و نيسـتي راه نـدارد
(شهرستاني ،1752 ،ج .)783 :2اين مسئلة نيز مشابه نظرات شيخ اشراق است (نك1788 :د255-252 :؛
1788ب .)128-128 :گرچه اين بحث با آراء ابنسينا نيز مشابهت دارد (ابن سينا )253-255 :1738 ،و به
احتمال زياد سهروردی در اين مبحث متأثر از ابنسينا است؛ گرچه ابنسينا نيز در اين مسئله تحت تـاثير
رسالة زينون الکبير (نك :ابن سينا )1852 ،قراردارد كه اسم آن بخوبي بيـانگر رواقـي بـودن ايـن رسـاله
است.
 .3قديم بودن عالم؛ خواجه نصيرالدين طوسي ،رواقيان را قائل به قدم مبادی عالم (مانند عقول و
نفوس و مفارقات) دانسته است (طوسي1285 ،ق .)128 :مالصدرا قول به حدوث عالم را بـه افالطـون و
جمع كثيری از مسلمانان نسبت ميدهد و مي نويسد كه معلم اول و پيروان مشائي وی و بعضـي از اتبـاع
رواقيان مانند شيخ اشراق و عدة كمي از فرق اسالمي با اين نظر مخالفت كردهانـد (.)2228-221 :1222
گرچه وی در مفاتيو الغيب زينون اكبر را قائل به حدوث عالم دانسته است (مالصدرا1757 ،ب.)213 :
 .3تجرد نفس؛ مالصدرا مينويسد:
«و آنچه از ]سخنان[ حکمای مشائي و فالسفة رواقي در مورد نفس دريافتهای كه دارای تجرد
صرف و طهارت از بدن و اوصاف آن است ،سخني صدق و صواب است» (.)783 :1752

اين بحث را نيز نمي توان تاثيرپذيری مستقيم رواقيان بر شيخ اشراق به شمار آورد ،زيرا اين مطلب در
آثار ابنسينا نيز ذكر شده است.
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نقد و بررسی مشابهت آراء سهروردی و رواقیان
از مجموع مطالب نقل شده ميتوان به نتايج زير دست يافت:
 . 1با وجود موارد زياد مشابهت ميان سهروردی و آراء منسوب به رواقيان ،برخي از آراء رواقيان با شيخ
اشراق متفاوت است .به عنوان مثال رواقيان مکان را بعدی مـيداننـد كـه جسـم را در بـر گرفتـه اسـت
(فلوطرخس118 :1888 ،؛ مالصدرا ،1881 ،ج .)27 :2چنان كه ميدانيم در اين نظـر شـيخ اشـراق پيـرو
رواقيان نيست و تعريف مشائي مکان را مطرح كرده است (سهروردی1788 ،د .)171 :همچنين بـرخالف
رواقيان كه در فرايند ابصار به نظرية خروج شعاع قائل شدهاند (فلوطرخس )155 :1888 ،وی اين نظريـه
را نميپذيرد (نك :سهروردی1788 ،ز .)285 :چنان كه ميدانيم ،سهروردی هيچگاه به صراحت از رواقيان
نام نبرده است و آراء خويش را به ايشان منسوب نکرده است .وی از ميان تمامي رواقيان تنها سـه بـار از
جالينوس نام برده و در هر سه مورد نيز با وی به مخالفت برخاسـته اسـت (نـك1788 :هــ123-125 :؛
 51 :1788و.)152
 .2برخي از آراء سهروردی گرچه قابل مقايسه با افکار رواقيان است ،اما نميتـوان آنهـا را مسـتقيماً
تحت تأثير رواقيان به شمار آورد .مانند :كاهش تعداد مقوالت .در برخي از اين آراء ميتوان احتمال داد كه
اگر تأثيرپذيری از رواقيان مطرح باشد ،اين تأثيرپذيری به نحو غيرمستقيم و از طريـق فالسـفة اسـالمي
پيش از سهروردی رخ داده است.
 .7با مراجعه به آثار حکمايي كه در فاصلة زماني سـهروردی تـا ميردامـاد در مـورد رواقيـان صـحبت
كردهاند ،مشاهده ميشود كه هيچ يك از ايشان ،سهروردی را پيرو رواقيان نناميدهاند .اين افراد عبارتند از:
قرن هفتم :قفطي ،ابن ابيالحديد ،ابن ابي اصيبعه؛ خواجه نصير طوسي ،كاتبي؛ قرن هشتم :تفتازاني؛ قرن
نهم :ابنخلدون ،ابنبهريز؛ قرن دهم :دشتکي .بر اين اساس ميتـوان گفـت كـه پيـرو رواقيـان دانسـتن
سهروردی ،از ميرداماد آغاز شده است و پس از وی افرادی همچون مالصدرا ،علوی ،اردكاني ،نراقـي بـه
تبعيت از ميرداماد ،سهروردی را پيرو رواقيان دانستهاند.
 .2مي توان نشان داد كه برخي از مطالب منسوب به رواقيان حقيقتاً از ايشان است ،امـا در ايـن ميـان
نظرياتي نيز وجود دارند كه تنها ميرداماد و شـاگردان وی بـه رواقيـان نسـبت دادهانـد و در منـابع ديگـر
مشاهده نميشوند .اين مطلب ميتواند اين احتمال را مطرح سازد كه ميرداماد منبعي از آراء رواقيـان را در
دست نداشته است كه بر اساس آن سهروردی را رواقي بدانند ،بلکه بـرعکس ،آراء رواقيـان را از طريـق
نظرات خاص سهروردی به دست ميآورده است.
اكنون الزم است به اين سؤال پاسخ دهيم كه چرا ميرداماد و شاگردان وی ،سهروردی را پيرو رواقيان
دانسته اند؟ اين مطلب در ادامة مقاله مورد بررسي قرار ميگيرد .پيش از پاسخ به اين سؤال الزم است تـا
بحثي در مورد تعبير «االقدمين» در آثار سهروردی صورت گيرد.
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تعبیر االقدمین در آثار سهروردی
در آثار سهروردی با اصطالح «االقدمين» (گذشتگان دور) مواجه ميشويم 22.با بررسي اين اصـطالح
در آثار سهروردی و مالصدرا ميتوان به نتايج زير دست يافت:
 .1سهروردی در مواردی بحث خود را به «نيابت» از اقدمين مطرح كـرده اسـت« :مـا در اينجـا ايـن
مطلب را به نيابت از اقدمين مطرح كرديم» (سهروردی1788 ،ز .)282 :مالصدرا به اين نکته توجه داشته
است و با ذكر سخنان سهروردی در مورد ماهيت جسم مينويسد« :آنچه بعضـي از شـيعيان اقـدمين بـه
نيابت از ايشان بيان كردهاند  ،1881( »...ج .)111 :5همچنين در اسفار پس از طرح سخنان شيخ اشـراق
مينويسد« :اين تمام آن چيزی بود كه صاحب مطارحات به نيابت از اقدمين بيـان كـرده بـود» (همـان:
 .)132وی در شرح هدايه و اسفار مينويسد« :ايرادی كه بر سخنان وی به نيابت از قدما وارد اسـت » ...
(مالصدرا82 :1222 ،؛  ،1881ج )131 :5و سپس سـخنان سـهروردی در المشـارع و المطارحـات را كـه
مينويسد« :نايب قدما ميگويد »...بيان مـيكنـد (سـهروردی1788 ،ز .)288-288 :همچنـين مالصـدرا
سخنان سهروردی در مورد «االقدمون» (سهروردی1788 ،ح )128 :را «نيابه عن القدماء» دانسـته اسـت
(.)32 :1785
 .2مالصدرا در مواردی سهروردی را پيرو رواقيان و در مواردی پيرو االقدمين دانسـته اسـت .چنانکـه
مينويسد كه صاحب مطارحات از االقدمين تبعيت كرده است (مالصـدرا .)82 :1785 ،همچنـين از تعبيـر
«شيعه االقدمين» برای سهروردی استفاده كرده است (مالصدرا55 :1222 ،؛  ،1881ج .)111 :5و نيـز در
 78و.)272
مورد برخي از آراء وی ،آنها را «رأی شيعه االقدمين» دانسته است (مالصـدرا ،1881 ،ج7888 :1
همچنين شيعه اقدمين را همان رواقيـان دانسـته اسـت (همـان .)277-271 :مقايسـة دو عبـارت زيـر از
مالصدرا اين تناظر را به خوبي نشان ميدهد:
(مالصدرا)823 :7831 ،

(مالصدرا7838 ،الف)81 :

و عنددد شددة ة ادمدددمن کشددة

کام ذهب أتباع الروامةن کالشة املقتدل و مد

ادرشاق و اتباعه ...

تب ه

 .7مالصدرا در مواردی تعبيـر االقـدمين را در كنـار رواقيـين بـهكـار بـرده اسـت ( ،1881ج233 :2؛
1751الف ،ج .)125 :5چنانکه مينويسد ( ،1881ج« :)27 :2و آن مذهب افالطـون و رواقيـان و اقـدمين
است و محقق طوسي از آنها تبعيت كرده است» .و گاه به صراحت رواقيان را جزء اقدمين دانسـته اسـت
(« :پس حق در اين مطلب آن چيزی است كه رواقيان از قدما (االقدمين) به آن معتقد هستند» .همچنين
مينويسد« :و ايشان با قدما (االقدمين) از حکمای رواقي مخالفت كـردهانـد ( »...همـان ،جلـد  128 :1و
.))275
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 .2بسياری از موارد منسوب به االقدمين در آثار سهروردی ،همان آرائي هستند كه ميرداماد و مالصدرا
آنها را به رواقيان نسبت داده است .مانند :معنای جوهر در نظر اقـدمين (سـهروردی1788 ،ح ،ص)128؛
قائل شدن به ارباب انواع (سهروردی1788 ،ز ،ص)257-252؛ تقدم بـالتجوهر (همـان ،ص)782؛ مقـدار
دانستن جسم (همان ،ص.)723
 .5البته در مواردی مالصدرا« ،االقدمين» را به معنا مطلق حکمای گذشته بهكار برده اسـت .چنانکـه
مينويسد« :صاحب اشراق و پيروان وی هنگامي كه مطابق نظرات قـدما (اقـدمين) از اسـاطين فالسـفه
مانند آغاثاذيمون و افالطـون و  ...سـخن گفتـهانـد» ( ،1881ج .)211 :1همچنـين مـيگويـد« :قـدمای
(االقدمين) يونانيان مانند هرمس و حکمای فـارس و رواقيـان و پيـروان ايشـان ماننـد صـاحب حکمدة
االشراق 1222( »...ق .)38 :در مقدمة اسفار هم االقـدمين را شـامل مشـائين و رواقيـين دانسـته اسـت
( ،1881ج )5 :1و گاه ايشان را شامل حکماء فـرس و رواقيـان دانسـته اسـت (مالصـدرا.)172 :1785| ،
سهروردی نيز گاهي اقدمين را به معنای مطلق حکمای قديم بکار برده است و آنهـا را شـامل حکمـای
مصر و يونان و  ...دانسته است (سهروردی1788 ،ز.)287 :
 .5مالصدرا در مواردی نيز االقدمين را از پيروان افالطون دانسته است ( ،1881ج737 :7؛ ج.)272 ،5
چنانکه مينويسد« :حکمای قديم (االقدمين) مانند افالطون و  ...و اساطين ديگر غير از ايشان» (همـان،
ج.)228 :8
چرا سهروردی پیرو رواقیان معرفی شده است
چنانکه گفته شد شيخ اشراق در مباحثي خود را پيرو اقدمين ناميده است و مباحثي را نيز بـه نيابـت از
ايشان مطرح كرده است .به نظر ميرسد نخستين بار ميرداماد اصطالح «االقدمين» در آثار سـهروردی را
همان «رواقيان» دانسته است و از آن پس ،اين آراء به رواقيان منسوب شده اسـت .از ديـدگاه ميردامـاد،
رواقيان فيثاغوری و از پيروان افالطون و اشراقي مسلك هستند ( .)52 :1788در اين زمينـه ،نظريـاتي از
رواقيان كه پيش از شيخ اشراق مطرح بوده است و در آثار سهروردی مشاهده ميشـوند ،در ايـن انتسـاب
مؤثر بودهاند .بر اساس آنچه پيش از اين نشان داده شد ،برخي از اين موارد عبارتند از :مقدار دانستن جسم
و عرض بودن صورت كه توسط كاتبي قزويني به رواقيان منسوب شده است .انکار هيوالی اولي (توسـط
ابن رشد به رواقيان منسوب شده است) ،تناسخ (توسط عامری نقل شده است) ،سلسله مراتب هسـتي (بـر
اساس رسالة زينون كبير از ابنسينا) ،ارباب انواع (بر اساس مطالـب نقـل شـده از ابـنسـينا منسـوب بـه
رواقيان است) و آنچه از فلوطرخس در مورد از سنخ نور دانستن خداوند و اهميت خورشيد در نزد رواقيـان
نقل شده است.
پس از ميرداماد شاگردان وی اين نظرية استاد خود را پذيرفتهاند .ميرداماد در تعليقات خود بـر منطـق
حکمة االشراق ،سهروردی را «محيي آثار الرواقيه و شيخ اتباع االشراقيه» ناميده است (ميرداماد:1738 ،
 .)288داماد وی ميرسيد احمد علوی نيز در شرح قبسات ،سهروردی را «شيخ اتباع رواقيـان» و «محيـي
مراسم اشراقيان» ناميده است (1735الف 132،288 :و.)275
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اصطالحات ديگر قابل تطبیق با رواقیان
سهروردی از «االقدمين» با عناويني همچون «االولـون» (سـهروردی1788 ،ز228 :؛ 1788ح،)128 :
«قدماء يونان» (1788د )288 :و «المتقدمين» ( 275 :1788و )282نيز ياد كرده است .بنابراين مـيتـوان
االولين ،األولون ،االقـدمين ،قـدماء و المتقـدمين را نيـز در آثـار سـهروردی نـاظر بـه رواقيـان دانسـت
(سهروردی1788 ،ح 128 :و128؛ 1788ز 228 :و282؛ 1788ج.)5 :
والبريج حدس زده است كه اصطالح «اساطين حکمت» در نظر سهروردی نيز به رواقيان يا «اصحاب
اسطوان» 25اشاره دارد (والبريج .)182 :1787 ،اساطين ،جمع اسطوانه به معنای عمـود اسـت .چنـان كـه
مي دانيم سهروردی از برخي از حکما به «اسـاطين حکمـت» و «اسـاطين اقـدمين» تعبيـر كـرده اسـت
(1788د 155 :و255؛ 1788الــف72 :؛ 1788ز )223 :و مــينويســد (1788د« :)18 :از بزرگــان حکمــا و
اساطين حکمت مثل انباذقلس و فيثاغورث و غير از آنها  .»...قطب شيرازی در شـرح اسـاطين حکمـت
مي نويسد كه چون فلسفه بر اين بزرگان استوار شده است و به واسطة ايشان قواعـد آن بنـا نهـاده شـده
است ،از باب استعاره ايشان را اساطين حکمت ناميدهاند (قطب شيرازی .)15 :1782 ،الزم به ذكـر اسـت
كه اصطالح اساطين حکمت در آثار پيش از سهروردی نيز بهكار رفته است .گرچه خواجه نصير طوسي به
صراحت ايشان را غيـر از اصـحاب رواق دانسـته اسـت (طوسـي1285 ،ق )128 :و سـهروردی نيـز ايـن
اصطالح را در مورد غيررواقيان نيز بهكار برده است (سهروردی1788 ،د 18 :و .)255به هر حال حتي اگر
حدس والبريج صحيو باشد و اصطالح «اساطين حکمت» ،در اصل از «اصحاب اسطوان» اخذ شده باشد،
در نظر سهروردی اين اصطالح ناظر به تمامي بزرگان فلسفه است و تنها به رواقيان اختصاص ندارد.
نقد و بررسی نظريۀ والبريج
والبريج در مقالة در پاسخ به اين سؤال كه «چرا مالصدرا شيخ اشراق را رواقي ميداند؟» معتقد اسـت
كه از نظر مالصدرا ،رواقيان و اشراقيان مکتبهای رقيب با فلسفة افالطوني بودهاند .والبـريج در نهايـت
نتيجه ميگيرد كه مالصدرا بين آموزههای رواقي سهروردی و آموزههای افالطوني او تمايز قائل اسـت و
از آن جا كه افالطون برخالف رواقيان مورد تأييد او بـوده اسـت ،لـذا رواقـي بـودن را بـه عنـوان لقبـي
تحقيرآميز برای آن دسته از آموزههای سهروردی به كار ميبرد كه مخالف آنها بـوده و تمـايلي نداشـته
آنها را به افالطون نسبت دهد از اين رو مالصدرا در ديدگاههايي كه بـا سـهروردی موافـق اسـت و يـا
حداقل خطاهای او را فاحش نميداند ،به رواقيان اشارهای نميكنـد (والبـريج 132 :1787 ،و .)133دليـل
والبريج آن است كه از آنجا كه در چهار موردی كه وی در مقالة خود گزارش كرده است ،نظـر مالصـدرا
مخالف نظر سهروردی است ،مالصدرا دليل مخالفت خود بـا ايـن نظريـات سـهروردی را پيـروی وی از
رواقيان عنوان كرده است (والبريج .)132 :1787 ،در اينجا شواهدی عليه نظرية والبريج ارائه ميشود:
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 .1معرفي رواقيان به عنوان پيروان افالطـون؛ بـرخالف نظـر والبـريج ،مالصـدرا رواقيـان را پيـروان
افالطون معرفي ميكند:
« اين رای افالطون الهي و مذهب شيعياني (پيرواني) است كـه مشـهور بـه رواقيـان هسـتند و
كساني كه از ايشان پيروی ميكنند و راههای ايشان را ميپيمايند ،مانند شـيخ شـهيد و حکـيم
سعيد شهاب الدين سهروردی» ( ،1881ج.)13 :5

همچنين مالصدرا در برخي موارد آراء رواقيان و افالطون را يکي مـيدانـد ( ،1881ج .)27 :2وی بـه
عنوان نمونه مينويسد« :و افالطون و رواقيان و پيروان ايشان مانند شـيخ الهـي بـه ايـن نظـر گـرايش
يافتهاند كه  »...و در مفاتيو الغيب نام افالطون را در كنار رواقيـان آورده اسـت (1757ب 275 :و :1222
.)153
 . 2يکي دانستن اشراقيان و رواقيان؛ مالصدرا شيخ اشراق را جزو اشراقيين دانسته است و مـينويسـد:
« و آنچه به اشراقيان منسوب شده است و شيخ شهيد ،شهاب الدين سهروردی آن را اختيـار كـرده اسـت
 ،1881( »...ج .)138 :8مالصدرا رواقيان را حکمای اشراقي مسلك ناميده است و حکمای رواقي را دارای
ذوق اشراقي ميداند (همان ،ج.)5 :1
 .7انتساب رواقي بودن به شيخ اشراق در آراء مورد قبول مالصدرا؛ اين ادعای والبريج نيز كه مالصدرا
واژة رواقي را برای آن دسته از آراء سهروردی به كار ميبرد كه مخالف آنها بـوده ،عموميـت نـدارد بـه
عنوان مثال آن جايي كه شيخ اشراق علم جوهر مفارق به ذاتش را تفسير ميكند ،مالصدرا نه تنها وی را
رواقي معرفي ميكند بلکه ديدگاهش را نيز بر حق ميداند (همان ،ج.)281 :7
 . 2مثبت نگريستن به رواقيان؛ مالصدرا اختالف تشکيکي را مورد تاييد قرار داده و آن را رای الهيين و
قدمای رواقيان دانسته است (همان ،ج .)82 :5مالصدرا در شرح هدايه االثيريه نيز تشـکيك در جـوهر را
به رای شيخ االلهيين و القدماء من الرواقيين دانسته است ( .)25 :1222بنابراين وی نگرشي منفي نسـبت
به رواقيان ندارد.
 .5داشتن اختالف نظر با آراء افالطون و انتساب اقوال سهروردی به افالطون؛ مالصدرا در بحث علم
الهي به اشياء ،نظرات مشائيان ،پيروان رواقيان و افالطون را به صورت مستقل مطرح ميكند و در نهايت
نظر ديگری را مورد تأييد قرار ميدهد ( ،1881ج .)181-188 :5همچنين به عنوان نمونه در بحث تعريف
مکان ،نظر مالصدرا مطابق نظر مشائيان است و تصريو ميكند كه نظر افالطون و رواقيان مخالف نظـر
وی است (همان ،ج .)27 :2همچنين مالصدرا بحث خاصي از زمان را به افالطـون الهـي و شـيعته مـن
االقدمين نسبت داده ولي خودش پيرو آنها نشده (1222ق .)122 :اين نشان ميدهد كه بر خـالف نظـر
والبريج ،لزوماً خود را پيرو اصيل افالطون نميداند.
 . 5پيروی مالصدرا از برخي از آراء منسوب به رواقيان؛ از آنجا كه رواقيان قائل بـه حركـت در جـوهر
هستند (اردكاني .)212 :1731 ،اين نظر مشابه آراء مالصـدرا اسـت و نمـيتـوان گفـت كـه مالصـدرا از
رواقيان خوشش نميآمده است!
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همچنين برخالف ادعای والبريج مبني بر اينکه مالصدرا بين آموزههای رواقي سهروردی با آموزههای
افالطوني و ايراني وی تمايز قائل است ،مالصدرا گاهي برخي از آراء شيخ اشراق را به رواقيان و حکمای
فارس نسبت ميدهد (« :)172 :1758صاحب حکمة االشراق از رواقيان و حکمای فارس نقل كرده است
كه .»...
نتیجهگیری
سهروردی هيچگاه در آثار خويش به رواقيان اشاره نکرده و آراء خويش را به ايشان نسبت نداده است.
همچنين هيچيك از متفکران اسالمي ،در فاصلة زماني سهروردی تا ميرداماد كه در آثار خود به رواقيان و
آراء ايشان اشاره كردهاند ،شيخ اشراق را پيرو رواقيان ندانستهاند .بر اين اساس ،ميردامـاد و شـاگردان وی
نخستين بار ،سهروردی را شيخ اتباع رواقيان ناميده اند .بر اساس آنچه در اين مقالـه بيـان شـد ،بـه نظـر
مي رسد مشابهت برخي از آراء سهروردی با آنچه در منابع اسالمي بـه رواقيـان نسـبت داده شـده اسـت،
ميرداماد را به اين جمعبندی رسانده كه تعبير «االقدمين» در سخنان شيخ اشـراق نـاظر بـه «رواقيـان»
است .از آنجا كه سهروردی خود را به صراحت نايب اقدمين دانسـته اسـت ،ميردامـاد وی را شـيخ اتبـاع
رواقيان ناميده است .اين نظريه مورد قبول شاگردان وی قرارگرفته و بر اين اساس افرادی همچون شيخ
اشر اق ،خواجه نصير طوسي ،قطب شيرازی ،ابن كمونه ،شهرزوری و دواني را پيـرو رواقيـان دانسـتهانـد.
ايشان رواقيان را اشراقي مسلك و پيرو افالطون ميدانستند و برخالف نظر والبريج ،عنوان رواقـي را بـه
صورت عنواني تحقيرآميز بکار نبردهاند و همان طور در اين مقاله نشـان داده شـد ،حقيقتـاً برخـي از آراء
سهروردی با آراء منسوب به رواقيان مشـابهت دارد .گرچـه پـس از ميردامـاد ،برخـي از نظريـات خـاص
سهروردی را نيز بدون شواهد تاريخي ،آرائي رواقي به شمار آوردهاند.
پینوشتها
 .1والبــريج در فصــل يــازدهم كتــاب خــود بــا عنــوان The Leaven of the Ancient:
 )Suhrawardi and the Heritage of the Greeks (2000اين مقاله را با تغييرات مختصری
مجددا منتشر كرده است .ترجمة اين مقاله در بخش منابع معرفي شده است.
Zenon .2زنون كيتومي غير از زنون اليايي است .زنون اليايي شاگرد پارمنيدس و طراح پارادوكس-
های مشهور است .الئرتيوس هشت نفر را با نام زنون معرفي نموده است ().285 :1783
 Citium.7شهری در قبرس
4. Chrysippe.
5. Cleanthes.
6. Diogene de Babilone.
7. Antipater de Tarse.
8. Panetius de Rhodes.
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9. Posidonius.
10. Seneque.
11. Munosius Rufus.
12. Epictete
13. Marcus Aurelius.

 .12مظال به معنای سايهبان است.
 . 15چنان كه مالحظه مي شود ،ابن خلدون منشاء آراء رواقيان را به ارسطو نسبت داده است و نه بـه
زنون.
 .15در آثار اسالمي از زنون كبير و زنون صغير ياد شده است (سجستاني 188 :1832 ،و158؛ ابن ابي
اصيبعه ،بيتا )58 :كه به ترتيب زنون كيتوني (مؤسس مکتب رواقـي) و احتمـاال زنـون تارسـي (شـاگرد
خروسيپوس) هستند.
 .13نام وی در آثار اسالمي به صورتهای مختلفي ذكر شده است :كرسيفس؛ كروسيفس؛ كرسـفرس؛
كرسبس؛ خرينوس؛ خروسيبس؛ اخروسيبس.
 .18نام وی در اين منبع به عنوان فيلسوف مطرح نشده است.

19. Aetius (Pseudo Plutarch).
20. Pseudo Ammonios.

 .21عبارت مورد اشارة مالصدرا ،در تلويحات را از زبان «صاحب توحيد در مقام تجريـد» بيـان شـده
است (نك :سهروردی ،1788 ،ص.)287-282 :

22. Pneuma.

 .27قبيله و قومي.
 .22بر اساس سخن ابن بهريز ،اين احتمال قابل بررسـي اسـت كـه االقـدمين تصـحيف شـدة كلمـة
«االقدمانيين» باشد كه معرب و به معنای «اصحاب آكادمي» است .ابنبهريز مـينويسـد (:)115 :1781
« و هذه قول افالطون و اصحابه الرذين يسـمون األقـدمانيين مـن موضـع كـانون يتعلرمـون فيـه يسـم
آقاداميا».
 .25چنان كه در ابتدای مقاله ذكر شد ،رواقيان را اصحاب اسطوان نيـز ناميـدهانـد (مسـعودی:1728 ،
.)188
فهرست منابع
ابراهيمي ديناني ،غالمحسين .)1738( .شعاع انديشه و شـهود در فلسـفة سـهروردی ،تهـران :انتشـارات
حکمت.
ابراهيمي ديناني ،غالمحسين .)1788( .قواعد كلي فلسفي در فلسفة اسـالمي ،تهـران :پژوهشـگاه علـوم
انساني و مطالعات فرهنگي.
ابن ابي اصيبعه( .بي تا) .عيون األنباء في طبقات االطباء ،تحقيق نزار رضا ،بيروت :دار مکتبه الحياه.
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ابن المطران ،ابونصر اسعد بن الياس .)1785( .بستان االطبـاء و روضـه األلبـاء ،چـاپ عکسـي از نسـخة
كتابخانة ملك ،با مقدمه و خالصة ترجمه و تعليقات مهدی محقق ،تهران :انجمن آثار و مفاخر فرهنگي.
ابن بهريز .)1781( .حدود المنطق ،به همراه المنطق البن المقفع ،تصحيو محمدتقي دانش پژوه ،تهـران:
مؤسسة پژوهشي حکمت و فلسفة ايران.
ابن جلجل ،ابي داود سليمان بن حسان اندلسي1855( .م) .طبقات األطباء و الحکماء ،تصحيو فؤاد سـيد،
قاهره :مطبعه المعهد العلمي الفرنسي لآلثار الشرقيه.
ابن خلدون ،عبدالرحمن بن محمد1831( .م) .تاريخ ابن خلدون ،بيروت :مؤسسة االعلمي للمطبوعات.
ابنرشد .)1733( .تلخي كتاب مابعدالطبيعه ،تحقيق عثمان امين ،تهران :انتشارات حکمت.
ابنرشد1882( .م) .رساله مابعد الطبيعه ،تصحيو رفيق العجم و جيرار جهامي ،بيروت :دارالفکر.
ابن سينا1288( .ق) .رساله بعض االفاضل الي علماء مدينه السالم في مقوالت الشيخ الـرئيس ،بخشـي از
رسائل ابن سينا ،قم :انتشارات بيدار.
ابن سينا1852( .م) .رساله العروس ،مجلة الکتاب (جزء خاص بابنسينا) ،مجلد  ،11السنه السـابعه ،الجـزء
الرابع ،آبريل.
ابن سينا .)1738( .النجاه ،تصحيو محمدتقي دانش پژوه ،تهران :انتشارات دانشگاه تهران.
ابن عبری ،غريغوريوس الملطي1885( .م) .تاريخ مختصر الدول ،االب انطون صالحاني اليسوعي ،بيـروت:
املطب ة الکاثوليکيه.

ابوالبركات .)1737( .المعتبر في الحکمه ،اصفهان :دانشگاه اصفهان.
اردكاني ،احمد بن محمد حسيني .)1731( .مرآت االكـوان (تحريـر شـرح هدايـه مالصـدرای شـيرازی)،
تصحيو عبداهلل نوراني ،تهران :ميراث مکتوب.
اسفرايني ،مال اسماعيل .)1787( .انوار العرفان ،تحقيق :سعيد نظری ،قم :دفتر تبليغات اسالمي.
اشکوری ،قطب الدين محمد بن علي .)1738( .محبوب القلوب ،تصحيو ابراهيم ديباجي و حامد صـادقي،
تهران :ميراث مکتوب.
اندلسي ،ابيالقاسم ابنصاعد1888( .م) .طبقات االمم ،تصحيو لويس شيخو ،المطبعـه الکاثوليکيـه لآلبـاء
اليسوعيين1812 ،م ،افست شده در جلد اول از الفلسفه االسالميه ،به كوشش فؤاد سـزگين ،فرانکفـورت:
معهد تاريخ ال للم ال ربةة و االسالميه.
انواری ،سعيد و عباس انواری1782( .الف)« .بررسي پديدة تخلخل و تکاثف در طبيعيات فلسـفة اسـالمي
(بحثي منتقدانه از منظر دانش فيزيك)» ،فصلنامة فلسفه و كالم اسالمي (مقاالت و بررسيها) ،سـال ،25
شمارة  ،1بهار و تابستان ،ص.57-27
انواری ،سعيد« .)1785( .تفاوت هيئت در حکمت اشراق با عرض در حکمت مشـاء» ،شـناخت (پـژوهش
نامة علوم انساني) ،شمارة ،15پياپي  ،32/1بهار و تابستان ،ص.78-27
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انواری ،سعيد1782( .ب)« .مباني حکمت ذوقي و حکمت خالده از ديدگاه شيخ اشراق» ،سـالك حکمـت
(ارج نامة استاد دكتر غالمرضا اعواني) ،به كوشش شهين اعـواني ،تهـران ،مؤسسـة پژوهشـي حکمـت و
فلسفة ايران ،ص..885-385
برن ،ژان .)1752( .فلسفة رواقي ،ترجمة :سيد ابوالقاسم پورحسيني ،تهران :كتابهای سيمرغ.
بريه ،اميل .)1732( .تاريخ فلسفه ،ج ،2دورة انتشار فرهنگ يوناني و دورة رومي ،ترجمة :عليمراد داودی،
تهران :مركز نشر دانشگاهي.
بهار نژاد ،زكريا« .)1781( .رواقيان در فلسفة مالصدرا» ،فصلنامة تاريخ فلسـفه ،سـال سـوم ،شـمارة دوم
(پياپي  ،)18پاييز ،ص.75-3
دشتکي ،غياث الدين .)1782( .اشراق هياكل النور ،تقديم و تحقيق علي اوجبي ،تهران :ميراث مکتوب.
رازی ،ابوحاتم .)1781( .اعالم النبلة ،تحقيق و تصـحيو :صـالح الصـاوی و غالمرضـا اعـواني ،تهـران:
مؤسسة پژوهشي حکمت و فلسفة ايران.
سجستاني ،ابوسليمان منطقي1832( .،م) .صوان الحکمه (وثالث رسـائل) ،تصـحيو عبـدالرحمن بـدوی،
تهران :انتشارات بنياد فرهنگ ايران.
سهروردی ،شهاب الدين1788( .الف) .ادللاح ال امدیة ،مجموعة مصـنفات شـيخ اشـراق ،ج ،2تصـحيو
نجفقلي حبيبي ،تهران :پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي.
سهروردی ،شـهاب الـدين1788( .ب) .الـواح عمـادی ،مجموعـة مصـنفات شـيخ اشـراق ،ج ،7تصـحيو
سيدحسين نصر ،تهران :پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي.
سهروردی ،شهاب الدين1788( .ج) .پرتونامه ،مجموعة مصنفات شـيخ اشـراق ،ج ،7تصـحيو سيدحسـين
نصر ،تهران :پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي.
سهروردی ،شهاب الدين .)1788( .التللحیات الللحةدة و ال رشدةة ،تصـحيو نجفقلـي حبيبـي ،تهـران:
مؤسسة پژوهشي حکمت و فلسفة ايران.

سهروردی ،شهاب الدين1788( .د) .حکمة االشراق ،مجموعة مصنفات شيخ اشراق ،ج ،2تصحيو هانری

كربن ،تهران :پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي.
سهروردی ،شهاب الدين1788( .هـ) .كلمه التصوف ،مجموعة مصنفات شيخ اشراق ،ج ،2تصحيو نجفقلي
حبيبي ،تهران :پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي.
سهروردی ،شهاب الدين .)1785( .لغت موران ،تصحيو :نصـراهلل پورجـوادی ،تهـران :مؤسسـة پژوهشـي
حکمت و فلسفة ايران.
سهروردی ،شهاب الدين1788( .و) .اللمحات ،مجموعـة مصـنفات شـيخ اشـراق ،ج ،2تصـحيو نجفقلـي
حبيبي ،تهران :پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي.
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سهروردی ،شهاب الدين .)1787( .المشارع و المطارحات (الطبيعيات) ،تصـحيو نجفقلـي حبيبـي ،تهـران:
انتشارات كتابخانة مجلس شورای اسالمي.
سهروردی ،شهاب الدين1788( .ز) .المشارع و المطارحات (الهيات) ،مجموعة مصنفات شـيخ اشـراق ،ج،1
تصحيو هانری كربن ،تهران :پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي.
سهروردی ،شهاب الدين .)1785( .المشارع و المطارحات (منطـق) ،تصـحيو مقصـود محمـدی و اشـرف
عاليپور ،كرج :حق ياوران.
سهروردی ،شهاب الدين1788( .ح) .المقاومات ،مجموعة مصـنفات شـيخ اشـراق ،ج ،1تصـحيو هـانری
كربن ،تهران :پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي.
شهرزوری ،شمس الدين1888( .م) .تاريخ الحکماء (نزهه االرواح و روضه االفراح) ،تحقيق د .عبـدالکريم
أبوشويرب ،طرابلس :جمعيه الدعوه االسالميه العالميه.
شهرزوری ،شمس الدين .)1788( .شرح حکمه االشراق ،تصحيو حسين ضيائي تربتي ،تهران :پژوهشـگاه
علوم انساني و مطالعات فرهنگي.
شهرستاني ،عبدالکريم .)1752( .الملل و النحل ،تصحيو محمد بدران ،قم :الشريف الرضي.
شيخ بهائي1287( ،ق) .الکشکول .بيروت :اعلمي.
طوسي ،خواجه نصيرالدين1285( .ق) .مصارع المصارع ،قم :مکتبه آيت اهلل المرعشي.
عامری ،محمد بن يوسـف1888( .م) .األمـد علـي األبـد (مـتن عربـي و انگليسـي)by Evertt K. ( ،
Rowson, A Muslim philosopher on the soul and its fate: Al-Amiri's
).)Kitab al-Amad al l-abad, New Haven, American oriental society
علوی ،احمد بن زين العابدين1735( .الف) .شرح كتاب القبسات ،تصحيو حامد نـاجي اصـفهاني ،تهـران:
مؤسسة مطالعات اسالمي.
علوی ،احمد بن زين العابدين1735( .ب) .كشف الحقـائق (شـرح تقـويم االيمـان ميردامـاد) ،بـه همـراه
تعليقات مالعلي نوری ،تصحيو علي اوجبي ،تهران :ميراث مکتوب.
فارابي ،ابونصر1288(.ق) .المنطقيات ،تحقيـق و مقدمـة محمـدتقي دانـش پـژوه ،قـم :مکتبـه آيـت اهلل
المرعشي.
فلوطرخس1888( .م) .في اآلراء الطبيعيه ،ضميمه كتاب في النفس ارسطو ،تصـحيو عبـدالرحمن بـدوی،
بيروت :دار القلم.
قطب شيرازی ،محمود بن مسعود كازروني .)1782( .شرح حکمة االشراق ،بـه اهتمـام عبـداهلل نـوراني و

مهدی محقق ،تهران :انجمن آثار و مفاخر فرهنگي.
قفطي .)1723( .تاريخ الحکماء (ترجمة فارسي از قرن يازدهم هجری) ،به كوشش بهين دارائـي ،تهـران:
انتشارات دانشگاه تهران.
قمي ،قاضي سعيد1215( .ق) .شرح توحيد الصدوق ،تصحيو نجفقلـي حبيبـي ،تهـران :وزارت فرهنـگ و
ارشاد اسالمي.
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كاپلستون ،فردريك .)1788( .تاريخ فلسفه ،جلد يکم :يونـان و روم ،ترجمـة سـيدجالل الـدين مجتبـوی،
تهران :انتشارات سروش و علمي و فرهنگي.
كاتبي قزويني ،علي بن عمر .)1757( .حکمة ال ن و شرحه ،تصحيو جعفـر زاهـدی ،مشـهد :انتشـارات

دانشگاه فردوسي.
كربن ،هانری .)1788( .تاريخ فلسفة اسالمي ،ترجمة جواد طباطبايي ،تهران :انتشارات كوير.
الئرتيوس ،ديوگنس .)1783( .فيلسوفان يونان ،ترجمة :بهراد رحماني ،تهران :نشر مركز.
مسعودی ،ابوالحسن علي بن الحسين .)1728( .التنبيه و االشراف ،تصـحيو عبـداهلل اسـماعيل الصـاوی،
قاهره :دار الصاوی.
مالصدرا .)1783( .اجوبه المسائل ،بخشي از كتاب سه رسائل فلسفي ،تصحيو سيدجالل الدين آشـتياني،
قم :دفتر تبليغات اسالمي.
مالصدرا1735( .الف) .اجوبه المسائل الکاشانيه ،مجموعة رسائل فلسـفي صـدرالمتألهين ،تصـحيو حامـد
ناجي اصفهاني ،تهران :انتشارات حکمت.
مالصدرا .)1752( .ايقاظ النائمين ،تصحيو محسن مؤيدی ،تهران :انجمن اسالمي حکمت و فلسفه ايران.
مالصدرا1735( .ب) .رساله اصاله جعل الوجود ،مجموعة رسـائل فلسـفي صـدرالمتألهين ،تصـحيو حامـد
ناجي اصفهاني ،تهران :انتشارات حکمت.
مالصدرا1881( .م) .الحکمه المتعاليه في االسفار االربعه ،بيروت :دار احياء التراث.
مالصدرا1785( .ق) .تعليقات صدرالمتالهين بر الهيات شفا ،قم :انتشارات بيدار.
مالصدرا1751( .الف) .تفسير القران الکريم ،تصحيو محمدخواجوی ،قم :انتشارات بيدار.
مالصدرا .)1755( .شرح اصول الکافي لصدرالمتألهين ،تصحيو محمد خواجوی ،تهران :مؤسسة مطالعـات
و تحقيقات فرهنگي.
مالصدرا1222( .ق) .شرح اهلدایة ادثرییة ،تصحيو محمد مصطفي فوالدكـار ،بيـروت :مؤسسـة التـاريخ

العربي.
مالصدرا .)1758( .الشواهد الربوبيه في المناهج السـلوكيه ،تصـحيو سـيدجالل الـدين آشـتياني ،مشـهد:
المركز الجامعي للنشر.
مالصدرا1751( .ب) .العرشيه ،تصحيو و ترجمه غالمحسين آهني ،تهران :انتشارات مولي.
مالصدرا .)1752( .المبدأ و المعاد ،تصحيو سيدجالل الدين آشـتياني ،تهـران :انجمـن حکمـت و فلسـفة
ايران.
مالصدرا1757( .الف) ،المشاعر ،تصحيو هانری كربن ،تهران :انتشارات طهوری.
مالصدرا1757( .ب) .مفاتيو الغيب ،تصحيو محمد خواجوی ،تهران :مؤسسة تحقيقات فرهنگي.
ميرداماد ،محمدباقر .)1785( .االفق المبين ،مصنفات ميرداماد ،ج ،2بـه اهتمـام عبـداهلل نـوراني ،تهـران:
انجمن آثار و مفاخر فرهنگي.

93

سعید انواری ،حامده راستايی
)(Saeed Anvari/ Hamedeh Rastaei

ميرداماد ،محمدباقر1781( .الف) ،االيماضات ،مصنفات ميرداماد ،ج ،1به اهتمـام عبـداهلل نـوراني ،تهـران:
انجمن آثار و مفاخر فرهنگي.
ميرداماد ،محمدباقر .)1738( .تعليقات منطقيه ميرداماد ،منطق و مباحث الفاظ (مجموعة متـون و مقـاالت
تحقيقي) ،به كوشش مهدی محقق و توشي هيکو ايزوتسو ،تهران :انتشارات دانشگاه تهران.
ميرداماد ،محمدباقر1781( .ب) .التقديسات ،مصنفات ميرداماد ،ج ،1بـه اهتمـام عبـداهلل نـوراني ،تهـران:
انجمن آثار و مفاخر فرهنگي.
ميرداماد ،محمدباقر .)1788( .جذوات و مواقيت ،تصحيو علي اوجبي ،تهران :ميراث مکتوب.
نراقي ،مالمهدی1227( .ق) .جامع االفکار و ناقد االنظار ،تصـحيو مجيـد هـادیزاده ،تهـران :انتشـارات
حکمت.
نراقي ،مالمهدی .)1781( .اللمعات ال رشةة ،تصحيو علي اوجبي ،كرج :نشر عهد.

نگری ،عبدالنبي احمد1835( .م) .جامع العلوم في اصطالحات الفنون (دستور العلماء) ،بيروت :مکتبه لبنان
الناشرون.
والبريج ،جان« .)1787( .آيا سهروردی ،نو رواقي مسلمان قرن ششم بود؟» ،ترجمة سعيد انواری و حامده
راستايي ،سهروردی پژوهي (مجموعة مقاالتي دربارة آرا و آثار سهروردی) ،به كوشش علي اوجبي ،تهران:
خانة كتاب.
هروی ،محمدشريف .)1757( .انواريه ،تصحيو حسين ضيائي ،تهران :اميركبير.
يزدان پناه ،سيد يداهلل .)1788( .حکمت اشراق (گزارش ،شرح و سـنجش دسـتگاه فلسـفي شـيخ شـهاب
الدين سهروردی) ،تحقيق و نگارش مهدی علي پور ،تهران :انتشارات سمت.
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