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 چکيده
مندي از حقیقتي واحد و بازگشت وجه اشتراك به وجهه  تمايز در میزان بهرهمعناي تشکیک به
 باشد مالك اتحاد تشکیک طولي حقیقت وجود و مالك تمايز آن مراتب وجهود امتیاز مي

شهود ههه يهک رت ه      قي مطهر  مهي  در شدت و ضعف است. تشکیک عرضي در بهی  حقهاي  
ند؛ تمايز در ايه   تمايز داربا يکديگر ، اما اندسانازلحاظ شدت و ضعف يکدارند و وجودي 
تمايز هه اصالت با وجود است، هم  اقسام معناي ماهیات و تشخیص افراد است. ازآنجامقام به

 گهردد ههه ايه  نوشهتار    رو، تشکیک عرضهي نیهز بهه وجهود بهاز مهي      بايد به وجود بازگردد؛ ازاي 
 .هندميچگونگي بازگشت آن را براساس م اني گوناگون اعت اريت بیان 

 در تشکیک طولي مالك تمايز مراتب وجود، و در تشکیک عرضي حدود وجود )در تمايز نهوعي  
 گردد. ال ته بايد ايه  مهالك  و تشخص وجود )درتمايز افراد  است هه درواقع هردو به وجود باز مي

اس اقوال مختلف تشکیک يعني تشکیک عامي، خاصي و خاص الخاصهي نیهز تط یه     را براس
 د.نهرد تا با يکديگر اشت اه نشو

 کليدواژگان
اصالت وجود و اعت اريت ماهیت، تشکیک، تشکیک عرضي، تشکیک عهامي، خاصهي   

 و خاص الخاصي.
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 مقدمه
فلسهفه   ويژهبه ،م عقليتوان دوران عقالنیت دانست. در چنی  روزگاري علوجهان امروز را مي

جايگاه مهمي در حل مشکالت و سؤاالت ذهني بشر دارد. هرچهه از طهر  م احهل فلسهفي     
شهود.  هاي مختلف بحل بیشتر آشکار ميشود و جن هبر عم  و دقت آنها افزوده مي ،گذردمي

 است« تشکیک عرضي»هايي هه شايد همتر بدان توجه شده باشد، بحل يکي از بحل
 هاي ذهني دارد.یار مهمي در م احل فلسفي و حل پرسشهه نقش بس

 را بر م اني مختلف در تشهکیک، « تشکیک عرضي»اي هوشیم تا اندازهدر اي  پژوهش مي
معنهاي اعت اريهت    دربهار   گوناگون آرايالخاصي تط ی  هنیم و يعني عامي و خاصي و خاص

 تشکیک عرضي به اث هات ماهیت را بر تشکیک عرضي تط ی  دهیم و با بررسي مالك در 
 آن نیز اشاره هنیم.

 اصالت وجود
تري  بحل در حکمت متعالیه هه اثري فهراوان بهر م احهل ديگهر دارد،     شايد بتوان گفت مهم

بحل اصالت وجود و اعت اريت ماهیت است و ازآنجاهه اي  بحل در تشهکیک عرضهي ههم    
 پردازيم.آن مي دربار جايگاه مهمي دارد، به توضیحي مختصر 

منظور از امر اصیل حقیقتي است هه افراد عالم خارج را پر هند و منشأ اثر باشهد. در تقريهر   
 شهود، توان گفت هه از هر حقیقت خارجي هه از آن تع یر به هويهت مهي  اي  معنا مي

شود: نخست، مفهوم هستي و ديگر و مفهوم چیستي )ماهیهت .  دو مفهوم به ذه  مت ادر مي
 جي حقیقتي بیش نیست، يکي از اي  مفاهیم اصیل است و عالم خهارج ازآنجا هه واقعیت خار

 .آيد ) معناي اعت اري مي 1دارد و مفهوم ديگر اعت اري استخارجي  عینيِازاي بههند و مارا پر مي
 آن حقیقتي هه اصیل اسهت  2هنندمالصدرا و ديگر بزرگان فلسفه با ادل  فراواني اث ات مي

 آيد، يعني مفهوم وجهود شمار ميند و منشأ اثراست وجود بههو عالم خارج را پر مي
 ايمشهي افراد عیني خارجي دارد و ماهیت چیستي ازاي و مابه دهداز واقعیت خارجي خ ر مي

 ،«ههذا وجهود   »توان به اشیاء اشاره هرد و گفت: به بیان ديگر، مي 9است ساخت  ذه ؛
 .ندوجودات حدود ؛ در واقعيعني موجود است
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 ماهيت اریتاعتب
 هند، وجود استطور هه در بحل اصالت وجود بیان شد، آنچه عالم خارج را پر ميهمان

هنیم درواقع، وجودات محدود است و هیچ حقیقتي غیر وجود نیست و آنچه ما مشاهده مي
 ديدگاه در تفسیر آن وجود دارد:و ماهیت، يعني همان جنس و فصل شیئ، امري اعت اري است هه سه

 در اي  ديدگاه ماهیتْ امري فرضي و ذهني محض نیست، بلکه ماهیت نیز در خهارج  1:ينيتع. 1
، بلکه به عهی  وجهود موجهود اسهت؛     اما وجود منحاز و مستقل از وجود ندارد ؛موجود است

عهرو    واسهطه در  ه انسان موجود است مثالًگويیم ماهیت موجود است ه  وقتي مي ،بنابراي 
است هه موضوع حقیقي است و ماهیت به حیهل انهدماجي وجهود     با حیل تقییدي آن وجود

نهه بهه وجهود منحهاز بلکهه بهه حیهل         امها  ،هندماهیت به خارج صدق مي ؛ پسموجود است
تهوان گفهت   مهي  رو،؛ ازايه  شهود از وجود خارجي انتزاع مهي  اندماجي وجود موجود است و

 ؛ماهیت به ت ع وجود موجود است
يعنهي آنچهه عهالم    شهود؛  نفاد و حد عدمي وجود معرفي مي اهیتدر اي  ديدگاه م 2:حدّیت. 2

 آيد، وجود است. در ممکناتْ وجود محدود اسهت خارج را پر هرده و منشأ اثر به شمار مي
 «الماهیت موجود »گويیم رو، وقتي مي اي  شود؛ ازها و حدود عدمي شيء انتزاع ميو ماهیت از نداري

 ادي آن است؛یل نفّدر عرو  و ح  واقع وجود واسطدر
هند، وجود اسهت و ماهیهت   ميگاه آنچه عالم خارج را پر ددر اي  دي 9تصویر وجود در ذهن:. 9

؛ بنهابراي ،  بلکهه فقهت تصهوير وجهود در ذهه  اسهت       ،اي از وجود و تحق  نهدارد هیچ بهره
 توان گفت ماهیت به ت ع وجود موجود است؛ چون ماهیت ههیچ تحققهي نهدارد،   نمي

 يعني حقیقتاً هیچ تحققي ندارد. ،موجود است «ر  و المجازبکله بالع»

 تمایز اقسام
 بحل ديگري هه پیش از ورود به بحل تشکیک بايد مطر  شود و تأثیر مهمي بر تشکیک عرضهي 

 :بیان اقسام تمايز است ،دارد
ايز حقیقت به دلیل اختالف ماهويي از يکديگر متم دودر اي  قسم از تمايز  الف( تمایز ماهویي:

 قسم است و در تشکیک عرضي هاربرد دارد. سهشوند، هه خود مي
 گاهي تمايز به تمام ذات است، ديگر اينکه ماهیت هیچ وجه اشتراهي ندارند، مثل ماهیهت انسهان  
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 ؛گاهي تمايز به جزء ذات )فصل  اسهت  1يکي جوهر و ديگري عر  است. و رنگ سفید هه
مثل انسان و اسب ههه در حیوانیهت    ،يز هستندمشترك و در فصل متما يعني حقیقت در جنس

 .اندولي در فصل مختلف ،مشترك
در جهنس و فصهل   ههر دو حقیقهت   يعنهي   ،گاهي تمهايز بهه عهوار  خهارج از ذات اسهت     

 اند، ولي در عوار  خارج از ذات مثل رنگ و شکل و قهد و... اخهتالف دارنهد؛   مشترك
 مثل تمايز افراد انسان از يکديگر.

هرد و مالصهدرا   تمايز را شیخ اشراق ابداء اي  قسم از دت و ضعف و نقص و همال:ب  تمايز به ش
 بسیار به آن پرداخت؛ با اي  تفاوت هه شیخ اشراق آن را در ماهیت مطر  هرد و مالصهدرا 

يعني تمهايز   االشتراك است،عی  مابه اإلمتیازْبهداد. در اي  قسم از تمايز ما آن را در وجود قرار
حقیقهت در اصهل وجهود    ههر دو  يعنهي   ،منهدي از يهک حقیقهت واحهد اسهت     بهرهدر میزان 
 مندي يک وجود متمايز است؛ مثل نور قوي و نور ضعیف ههه اند و در میزان بهرهمشترك
اي  قسم ازتمايز در تشهکیک طهولي    و در میزان نوريت متمايز. اندمشترك نور داشت  در اصلِ

 ؛هاربرد دارد
 م از تمايز در نگاه عرفا جايگاه دارد و در مقابل تمايز تقابلي است.اي  قس ج( تمایز احاطي:

 در تمايز تقابلي هر دو حقیقت غیريّت دارند، هه گاهي تمايز ماهويي و گاهي به شدّت
بلکه يکي بر ديگري  ،معناي نفي عینیت نیستتمايز احاطي غیريت به ولي در ،و ضعف است

گي احاطه در دل محاط حضور وجهودي دارد و عهی    احاطه دارد و ذات محیت به واسط  ويژ
چنهد محهیت دربردارنهد     ، هرديگرازسوي 2.آن است و محاط به نفس تحق  محیت تحق  دارد

يعني بهه نفهس    محاط است، ولي در وراي محاط نیز هويتي دارد؛ پس، تمايز به نفس احاطه است،
 محیت غیر محاط است.  به نفس احاط احاطه محیت عی  محاط و

 اند و ذي شهأن توان گفت اي  تمايز همان شأن و ظهوري است هه عرفا مطر  هردهمي
مثل نفهس   ؛نیز حضور دارد ، ولي محدود به او نیست و در وراي آنستدر مرت   شأن عی  او

 به آن نیست. ولي محدود ،مرت   قوا عی  قواست و قوا هه در

 همة اقسام تمایز به وجود بازگشت
بهر   که بايهد توجهه داشهت بنها    نیز مؤثر است، اين ه در بحل تشکیک عرضيبسیار مهم ه  نکت

 تحق  عیني خارجي دارد؛ بنابراي ، هم  اقسام تمايز بايد به وجود بازگردد. اصالت وجود فقت وجودْ
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 1«.تمايز بايد به وجود بازگردد بنا بر اصالت وجود تمام اقسام»فرمايند: مدرس ميمرحوم آقاعلي 
ط   اي  م نا ماهیت به ت هع وجهود و بهه عهی  وجهود       :بر م ناي عینیت. 1 هویي:الف( تمایز ما

  و وجودات با ماهیات مختلف هه به عی  وجهود آنهها   يتوان گفت حقاموجود است، پس مي
نحوي اسهت  : بر اي  م نا وجود در خارج بهبر م ناي حدّيت. 2 شوند؛متمايز مي ،موجود است

اي  م نا وجهودات درخهارج    رب .9 ؛هندماهیت را انتزاع مي ،آن هايهه ذه  از حدود و نداري
 شود؛ مثالً وجود انساناي متمايزند هه تصوير آنها در ذه  باعل تمايز ماهويي ميگونهبه

بنابراي  تمايز حقیقهي  ؛ ذه  اختالف در فصل دارند راي است هه تصوير آنها دگونهو اسب به
 شود؛ ع به ماهیت نس ت داده ميطبه ازاً يا جبه وجود است و م مربوط

 اي  قسم از تمايز نیز در وجود جاري است، يعني وجود قوي و ضهعیف  :ب( تمایز به شدت و ضعف
 .ندفقت وجوددو و هر  نداز يکديگر متمايز

همچنهی ،   .از وجهود معلهول اسهت   تهر  ت، قهوي   نکته نیز الزم است هه وجودِ علتوجه به اي
تهر  وجود عقلي قهوي  رو،؛ ازاي شودميتر ضعیف ،شتري داشته باشدقید و حد بی چه وجودْهر

 ؛از وجود مادي استتر از وجود مثالي و وجود مثالي قوي
 گردد؛ يعني وجوب سعي و من ست در مقايسهه تمايز احاطي نیز به وجود باز مي :تمایز احاطيج( 

 ديگهر،  بیهان  د؛ بهه شوند، تمايز احهاطي دار با وجودات ديگر هه از شئون او شمرده مي
پس وجودات ممکنات و وجهود   اند،شئوني دارد هه وجودات امکاني ظهورات و وجود واحدْ

 من ست واج ي غیريت ندارند، بلکه ممکنات ظهورات و شئونات وجهودْ واج هي هسهتند،   
 ولي محدود به آنها نیست. ،استد واجب در مرت   ممکنات عی  آنهيعني وجو

 تشکيک اقوال
 آخري  مقدمه در بررسي تشکیک عرضي، بیان اقوال در تشکیک اسهت ههه براسهاس آن،   سومی  و 

 .استتشکیک عرضي نیز مختلف 
 انددر اي  ديدگاه هه به مشاء منسوب است، وجودات حقاي  مت اي  به تمام ذات الف( تشکيک عامي:

 تاند، پس اتحاد امري اعت اري و مفهومي اسهه در صدق مفهوم واحد وجود مشترك
در اينجها  اي  م نا تفسهیر خاصهي دارنهد ههه      ال ته مالصدرا از 2و هثرت و ت اي  حقیقي است.

 9نیازي به ذهر آن نیست.
 در اي  ديدگاه هه به فالسفه منسوب است، وجود حقیقتي واحد است ب( تشکيک خاصي:

                                              
 .93، صرسال  حملیهآقا علي مدرس،  .1
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 1است هشیده شده هه مرات ي دارد و از مرت   اعلي هه ذات الهي است تا مرت   ادني هه هیوالي اولي
 واحد است و علت وحدت آن اتصال وجودي بی  مراتب است. يو هل اي  سلسله حقیقت

 شود.تر ميتر آيیم وجود ضعیفتر و هرچه پايی در اي  سلسله هرچه باال برويم وجود قوي
تفسیر نخست: در اي  ديدگاه هه به عرفا منسوب است، وجهودْ حقیقتهي    ج( تشکيک خاص الخاصي:

 د است هه همان ذات الهي است و هم  حقاي  ممکنات ظهورات و شئون اويند؛واح
 «الرسهم لهه  »و « ال اسم لهه »اهلل جوادي است هه مرت   ذات الهي هه تفسیر دوم: مربوط به استاد آيت
  يحقها هم  عد فعل الهي است هه همان نفس رحماني است و بعد مرت   صفات ذات الهي و بُ

 مانهد فس رحماني هستند، نه ذات الهي. ال ته اي  پرسش باقي ميظهورات، سکونات آن ن
 هه رابط  ذات الهي با اي  ممکنات و نفس رحماني چگونه است؟ مالصدرا در اسفار به اي  تفسهیر 

 2.هندمياشاره 

 حقيقت تشکيک عرضي درمقابل تشکيک طولي
را بها بحهل    وجهود  ههه ن ايهد بحهل مشهترك معنهوي     توجه داشت  اي  نکتهبايد به  نخست

 ،زيرا مشترك معنوي وصف مفهوم وجهود اسهت   ؛تشکیک وجود در طول و عر  اشت اه هرد
ولي تشکیک وجهود  هند و معناي متعددي ندارد، مصادي  صدق مي هم يعني مفهوم وجود بر 

ههه   حقیقت تشکیک معناي واحدي دارد 9وصف حقیقت وجود و عی  خارجي است.
 ي جاري است.در تشکیک عرضي مانند تشکیک طول

يعنهي حقیقهت    0،«رجوع ما به اإلشتراک بهه مها بهه اإلمت ها     »توان چنی  تعريف هرد: تشکیک را مي
 مشکک آن است هه وجه امتیاز و وجه اشتراك میان دو حقیقت مشترك واحد باشهد، 

مرت   نور در نوريت است و وجه اشهتراك   دوزيرا وجه امتیاز  ؛نور حقیقتي مشکک است مثالً
 ريت است.نیز نو

يعنهي وجهودات مختلهف همگهي در اصهل وجهود بهودن         ،وجود نیز حقیقتي مشکک اسهت 
 است.آنها نیز به نحو وجود آنهحال تمايز درعی  اند،مشترك

 :ع ارت است ازتط ی  اي  معنا با تشکیک طولي 
 رو، وجه اشتراك آنها وجود بودنشان استوجودات در مراتب مختلف شدّت و ضعف دارند؛ ازاي 

 مندي از وجود است، يعني وجود ضعیف و وجود قويو وجه امتیازشان در میزان بهره
                                              

 .108، ص1، جرحی  مختوم؛ ع داهلل جوادي آملي، 83، ص1، جية الحکمةنهاعالمه ط اط ايي،  .1

 .211ه211، ص2، جاسفار اربعهصدرالدي  محمد شیرازي،  .2
 .051، ص1، حاشی  مرحوم عالمه، جاسفار اربعهصدرالدي  محمد شیرازي،  .9
 .31و  88، ص 1، جنهاية الحکمة؛ عالمه ط اط ايي، 059، ص1همان، ج .0
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انهد،  اند، ولي در شدّت و ضعف وجود مختلهف هه در دو مرت   وجودند، در وجود بودن مشترك
 شود، مالك تشکیک طولي شدّت و ضعف وجود است.چنانچه مشاهده مي
تشهکیک عرضهي    ر تشهکیک عرضهي اسهت.   تط ی  اي  معناي تشکیک به  ،اما آنچه مهم است

 ،مثل ماديات هه يک رت   وجودي دارند اند،هه در يک رت   وجوديگیرند را دربر ميقي يحقا
 وجود مادي هستند. يعني

 ره  اول تشکیک با اصالت وجود ثابت است، بدي  معنا هه هم  حقايقي هه حتي در يهک رت ه   
 وجود است. ها؛ لذا وجه اشتراك آنوجود هستند اندوجودي

مثهل اسهب و شهیر     دو حقیقتبلکه  ؛نیست ي واحدمندي از حقیقتاما تمايز آنها در میزان بهره
 در يک رت   وجودي است و هیچ علیتي بی  آنها نیست؛ درواقع، در اي  حقهاي  تمهايز  

يها تمهام ذات آنهها     انهد حقیقت وجود هه دراصل وجهود مشهترك  دو يعني  1،ماهیت استدر 
، مثهل افهراد   يا عوار  مختلف دارنهد  ،مثل انسان و اسب ؛ا فصل مختلف دارندمت اي  است ي

. اما نکت  بسیار مهم اي  است هه چنانچه گذشت تمايز ماهويي بهه وجهود   نوع مثل زيد و بکر
 ،ديگهر بیهان جهود اسهت؛ بهه   و درتوان گفت در تشکیک عرضي نیز تمايز پس مي ،گرددباز مي

 بنابراي ، ارهان تشکیک در تشکیک عرضي 2ود متمايزند.وجودات در يک رت ه نیز در وج
 نیز جاري است، يعني هم وجه اشتراك آنها وجود است و هم وجه امتیاز، يعني تمايز آنها در ماهیت

شهده از ماهیهت   سهه م نهاي ذهر  بهر  آنهها را  ال ته بايد  وگردد واقع به وجود باز مياست هه در
 تط ی  داد.

 ني اعتباریت ماهيتتطبيق تشکيک عرضي بر مبا
توان مالك تشکیک عرضي را هه تمايز ماهويي است با رجوع شده مي مطالب بیانبا توجه به 

 شد تط ی  داد: تر بیانپیشاعت اريت هه   گانسهبه وجود، بر م اني 
چند وجهود منحهاز   ، هراي  ديدگاه ماهیت به عی  وجود موجود خواهد بود براساس . عينيت:7

به ت ع وجهود   ،ديگربیان؛ بهشودولي حقیقتاً از وجود خارجي انتزاع مي ،ندارد مستقل از وجود
ديدگاه تمايز عرضي به ماهیت است هه بهه عهی  وجهود موجهود      ،بنابراي ؛ محق  خواهد بود

مختلف هه در يک رت   وجود هستند به ت ع ماهیهاتي ههه دارنهد )حقیقتهاً      رو انواعازاي  ؛است
 .مثل تمايز نوع انسان از نوع اسب ؛شوندنه مجازاً  از يکديگر متمايز ميداراي ماهیت هستند 

ولي به حسب حد وجودي خاصهي   ،سان دارندچند افراد يک نوع نیز ماهیت يکهمچنی ، هر
اسهت   «يهک »مثل آجر به حسب وجود خود هه موجود آجر  ،شونداز يکديگر متمايز مي خود

                                              
 .011و  015، ص3، جمجموعه آثارري، شهید مطه .1
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بهه حسهب وجهود     شود. زيد نیزاز ديگري متمايز ميترتیب، و بدي نیست  «دو»و وجود آجر 
زيرا چنانچه در اصالت وجود مطر  شد ؛ شودمتمايز مي اوخاص خود هه غیر عمرو است از 

ي ييعني تحق  زيهد و جهدا   ،به وجود است تشخصْ ،بار به آن اشاره هردنخستی و فارابي نیز 
بلکهه اصهل حقیقهت     ،یسهت شهود ن او از عمرو به عوار  شخصیه هه به ماهیت عار  مهي 

 وجود اوست.
 گردد و تمهايز افهراد  بنابراي  تشکیک عرضي تمايز انواع هه به ماهیت است به وجود باز مي

يعني تشکیک عرضي نیز مثل تشهکیک طهولي   گردد، به وجود باز مي نیز هه تشخص است باز
 گردد.نهايتاً به وجود باز مي

شهود،  دگاه ماهیت از حدود وجود انتزاع مهي هه گذشت، براساس اي  ديچنان حدّیّت:. 2
وجود انسان حدودي دارد هه اسب نیست، گاو نیست و... از ايه  حهدود انسهان     يعني از اينکه

انهد، ال تهه برخهي    اهلل مص ا  يزدي مطهر  ههرده  شود. اي  ديدگاه را بزرگاني چون آيتانتزاع مي
 اند. ته ايشان درنهايت به قول بعدي قائلع ارات مرحوم عالمه نیز حاهي از اي  ديدگاه است، ال

يعني چون وجود  ،شودواقع تشکیک عرضي از حدود وجود انتزاع ميدر ،اي  ديدگاه براساس
همچنی   .در انواع تمايز خواهند داشت ،حدود مختلفي دارد اند،يک رت ه اسب هه در انسان و

ال ته حدود شخصي يعني وجهود   شوند.افراد نیز به حسب همی ِ اختالف در حدود متمايز مي
چند در برخي حدود هه از آن حیوان نهاط   . هرزيد حدود خاصي دارد هه وجود عمرو ندارد

باز هم تشکیک عرضي در تمايز انواع و افهراد بهه وجهود     ، مشترك هستند؛ پس،شودانتزاع مي
بهود حاصهل    قول ق ل به ماهیتي هه به عهی  وجهود موجهود    با اي  تفاوت هه درگردد. باز مي

 گردد.اي  ديدگاه به حدود وجود باز ميبراساس ولي  ،شدمي
 ط   اي  ديدگاه ماهیتْ تصوير وجود محدود در ذهه  اسهت؛   . ظهور وجود بودن ماهيت در ذهن:9

 ،ديگهر بیهان ؛ بهه اي است هه تصوير آن در ذه  ماهیت خواهد شهد گونهيعني وجود محدود به
بلکهه از   ،تنها به عی ِ وجهود موجهود نیسهت   رو، ماهیت نهازاي ؛ هندذه  ماهیت را انتزاع مي

 هاي وجود محدود در ذه  خواهد بود.شود، بلکه تصوير داراييانتزاع نمي حدود وجود نیز
عالمهه ط اط هايي    وشهید مطهري  ،اهلل جوادي آمليهمچون آيتاي  ديدگاه از سوي بزرگاني 

واقهع بهه خهود    ، درعرضي هه به ماهیت اسهت  اي  ديدگاه تشکیک براساس مطر  شده است.
شهود ههه   يعني وجودات محدود خود باعل تمايز در انهواع و افهراد مهي    ؛وجود محدود است
حهدود   همچنهی  ... خواههد شهد.   هاي مختلف مثل انسان و اسهب و گونهتصوير آنها در ذه  

 ... .و   ماهیت است، مثل مکان و زمانشخصي وجود هه تصوير آن در ذه  عوار  شخصی
 گردد،بنابراي  تشکیک عرضي در تمايز انواع و افراد مانند تشکیک طولي به وجود باز مي
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 ،شهد با اي  تفاوت هه در قول اول تشکیک عرضي با ماهیت هه به عی  وجود بود حاصل مهي 
د و در اينجها از خهود وجهود محهدود     وشه در قول دوم از حدود وجود انتزاع و حاصل مياما 

 هه تصوير آن ماهیت است. شودحاصل مي

 تطبيق تشکيک عرضي با اقوال تشکيک وجود
تهوان تشهکیک   يک مهي بر هر قول وجود دارد هه بنا سههه گذشت براي تشکیک وجود چنان

 :هردعرضي را تط ی  

 . تشکيک عامي7

 انهد. اند هه در صدق مفهوم واحد وجود مشتركدر اي  ديدگاه وجودات، حقاي  مت اي  به تمام ذات
 رت ه، به اي  شکل خواههد شهد  براساس اي  ديدگاه تشکیک عرضي و تمايز وجودات هم

 رت ه نیز مت اي  به تمام ذات هستند، يعني وجود انسان به تمهام ذات مت هاي ِ  هه وجودات هم
بنهابراي  انهواع وجهودات    ؛ هنهد مفهوم وجود صدق مهي  دواز وجود اسب است و ال ته بر هر 

 هستند.مت اي ِ به تمام ذات 
، يعني وجود زيد و وجهود عمهرو   ه گذشت تمايز بی  افراد نیز به تشخص وجود استهچنان
زيهرا تشهخص    ؛يابنداز حیل وجودات مختلف تشخص مي اما ند،چند يک حقیقت وجودهر

 به وجود است، يعني وجود انسان به تمام ذات مت اي ِ از وجود اسب است و افراد انسان نیز مت هاي ِ 
 يابند، يعني همی  هه وجود زيهد يهک وجهود   ات نیستند، ولي به اصل وجود تشخص ميبه تمام ذ

 افته و عمرو نیست از عمرو متمايز است.ياست و تشخص
 ال ته توجه به اي  نکته الزم است هه هر سه م ناي بحلِ ق ل در اعت اريت ماهیهت، بهر ايه  ديهدگاه    

 هنهیم. پوشهي مهي  م از طر  آن چشماستوار است هه براي جلوگیري از تکرار و اطال  هال
 شده واضح است.ال ته دريافت آن با توجه با م احل ارائه

 . تشکيک خاصي2

 براساس اي  ديدگاه وجود يک حقیقت واحد متصل بسیت است هه از مرت   اعلي هه وجهود الههي  
 ی مرت ه  پهاي  در مقايسهه بها   شد و هر مرت هه  خواهد تا هیوالي اولي هشیده  ،است شروع شده

 پايی  ربت وجودي به مرت   باال دارد.  ت دارد و مرت جن   علی
 گهردد پر واضح است هه تشکیک طولي در اي  ديدگاه به شدت و ضعف وجود بر مهي 

  م نها  مرت   باالتري خواههد داشهت. تشهکیک عرضهي در ايه      ،چه وجود شديدتر باشدهه هر
رنهد و بهه دلیهل همهی  اتصهال،      رت ه اتصال وجودي داوجودات همچند چنی  خواهد شد: هر

 وحدت وجود باقي است، برخالف قول ق ل هه ت اي  بود؛ اما هر وجود حد و ماهیت خاصهي دارد 
   ؛هندماهیت به وجود رجوع مي هه ال ته اي  اختالف
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دارند هه اي  حد خاصِ وجود   ه در عی  اتصال، هر يک حدي خاصرتبنابراي ، وجوات هم
 شود. ال ته در اي  قول نیز توجه به اي  نکته الزم است.  مي باعل تمايز نوعي و فردي

 هند، يعني ماهیتسه ديدگاه ذهرشده در اعت اريت ماهیت بر اي  م حل نیز تط ی  مي
با توجه به مطالب شود در اي  قول در عی  اتصال وجودي قابل بیان است. هه باعل تمايز مي

 اهیت در اي  قول نیز واضح خواهد بود هه براي جلوگیريديدگاه در اعت اريت مشده، تط ی  سهبیان
 هنیم.از اطال  بحل از توضیح بیشتر پرهیز مي

 . تشکيک خاص الخاصي9
 تقرير دارد: اند دوهردهمطر  آن را اي  ديدگاه هه اهل عرفان 

 شهود ميدر تقرير اول، مرت   ذات الهي )ذات غیب الغیوبي  و مرت   صفات ذات از يکديگر جدا لحاظ 
و همه    شهود فعل الهي قرار دارد هه فهیض الههي و نفهس رحمهاني نیهز نامیهده مهي        سپسو 

، اسهت آنهيعني نفس رحماني در مرت   آنهها عهی     اند،مخلوقات از شئونات اي  نفس رحماني
 انهد، اهلل جوادي آملهي مطهر  ههرده   ولي محدود به آنها نیست. اي  ديدگاه را بزرگاني همچون آيت

 ید آن وجود دارد.ارتي هم از مالصدرا در تأيال ته ع 
 در تقرير دوم، ذات الهي حقیقت واحد بسیت است و هم  مخلوقات از شهئونات همهی  ذات الههي   

ذات جدا باشد و مخلوقات از شئون فعل و فیض الهي و نفهس    نه اينکه مرت آيند به شمار مي
سهت،  اند، مانند موج هه تجلّهي دريا هيمخلوقات تجلیّات ذات ال هم  ،بنابراي  ؛رحماني باشند
 نفهس و قهوا.    رابط ، همچونمرت   موج عی  اوست، ولي محدود به او نیستيعني دريا در 

 ،اسهت ر مرت ه  آنهها عهی  آنه   هه ذات الهي د اندشئون الهي مخلوقات تجلیّات و  هم ؛بنابراي 
ت در عهی  اينکهه تجلهي    ولي محدود به آنها نیست. ال ته بايد توجه داشت ههه تمهام مخلوقها   

يعنهي يهک تجلّهي     ،علیت برقهرار اسهت    رابطنیز بی  خودشان  ،و در اي  امر مشترك اندالهي
 واسط  فیض تجلي ديگر است، همچون نفس هه واسط  فیض براي تصوير ذهني است و اي  میزان

 توان تشکیک طولي در اي  ديدگاه دانست هه با شهدت واسط  فیض الهي بودن را مي
بسها  و چهه تهري  ر  هرد هه برخي تجلّیات وجهود قهوي  عف وجودي در بی  تجلیّات مطو ض

 اسهت. تهر  خود از شئون تجلهي قهوي  تر و تجلي ضعیفتر و برخي ضعیف اندتريتجلّي قوي
 گفتني است در اي  ديدگاه، تجلیاتِ وجوداتْ مستقل يا بودهاي مستقل نیستند، بلکه نه متصهف 

حقیقهي   وحهدتْ  ،در ايه  نگهاه   ه نمود ذات الهي خواهند بود؛ پهس ؛ چراهنه ن ود و ندبه بود
معنهاي  بهه  تشکیک عرضهي نیهز در ايه  نگهاه     ،بنابراي  ؛است به ذات الهي و هثرت به نمودها

تجلیات و شئونات مختلف وجود است هه ال تهه براسهاس تقريهر اول، شهئونات مختلهفِ      
 ختلف ذات الهي خواهند بهود. وجودِ نفسِ رحماني هستند و ط   تقرير دوم شئونات م
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 براسهاس  هنیم.رت ه لحاظ ميمیان شئونات همال ته بايد توجه داشت هه تشکیک عرضي را در 
)يا وجود نفهس رحمهاني     اندود الهيجونات مختلف وئش واقع ماهیات مختلفدر ديدگاهاي  
وجهود   ، وأنيعني وجود انسان يهک شه   پذيرند؛ديدگاه در اعت اريت تحلیل سههر براساس هه 

 اسب شأني ديگر است.
واقهع تمهايز بهی ِ ذات الههي و شهئونات      هه دراي  است ضرورت دارد، آن ذهر ديگر هه   نکت

رو، ؛ ازايه  سويه است هه توضهیح آن گذشهت  نوع همان تمايز احاطي و تمايز يکمختلف از 
 آيد.خدايي نیز الزم نمي همه ش ه
 :فرماينداهلل جوادي آملي نیز دراي  باره ميآيت

 رابط  بی  واجب و ممک  همان رابط  شأنیت و تجلي و ظهور است. ال ته ايشان مخلوقات
 دانند، نه ذات الهي؛ ولي تمايز بی  ممکناترا تجلي نفس رحماني و فیض الهي مي

يعني در بی ِ ممکنات  ؛قسم شدت و ضعف و همال و نقص و رت   وجودي است از
دي در شدت و ضعف و در تشکیک عرضي به همان تشکیک طولي به نحو رت   وجو

اما در عی ِ حال تمام گردد هه توضیح آن گذشت؛ ماهیات است هه به وجود بر مي
 1وجود دارد.  ممکنات تجلیات فعل الهي هستند هه بی ِ خود رابطه و رت 

 تشکيک عرضي و تشکيک عرَضي
 شهکیک عرضهي و تشهکیک   يکي از م احل مهمي هه بايد به آن توجه شود، تفهاوت بهی  ت  

 عرَضي است.
ً گويیم میزاب جاري است؛ يعني آنکه مجهازا عرَ  به معناي مجاز است؛ مثالً وقتي مي

 و بالعَر  جاري است؛ زيرا موضوع حقیقي آب است هه جاري است و مجازاً و بهالعَر  
 .شودميبه میزاب نس ت داده 

عني حقیقتي هه واقعاً داراي تشهکیک  مراد از تشکیک عَرَضي تشکیک مجازي است ي ،بنابراي 
یم يگهو لهذا مهي   ؛شود هه اي  امهر ماهیهت اسهت   نیست و تشکیک مجازاً به آن نس ت داده مي

 بردار است؛ زيرا تشکیک حقیقتاً وصف وجود استماهیت بالعَر  و المجاز تشکیک
 .شودميو مجازاً به ماهیت نس ت داده 

حقیقهي اسهت، امها تشهکیک عَرضهي در مقابهل       تشکیک عرَضي در مقابل تشهکیک   ،بنابراي 
 تشکیک طولي است، يعني اگر تشکیک به شدت و ضعفِ وجودي باشد هه در مراتب طولي است،

 کیک طولي خواهد بود و اگر بی  حقايقي باشد هه در يک رت   وجودي اسهت و شهدّت  تش
 تشکیک عرضي خواهد بود. ،و ضعف ندارند
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مالك تشکیک عرضهي نیهز مثهل تشهکیک طهولي       هه تتوان گفمي گفتهبراساس مطالب پیش
 شود.اما در تشکیک عرضي، مجازاً و بالعرَ  به ماهیت نس ت داده مي ،وجود است

 تشکيک عرضي در انواع و افراد
 تر بیان شد تشکیک در انواع به ماهیت و ذات است؛ ال ته با توضهیحات و تقريراتهي  هه پیشچنان

 گردد؛ مانند تمايزقیقتاً به وجود و حد وجود باز ميشود هه حهه ارائه شد، روش  مي
 و تشکیکي هه بی  انواع مختلف حیوان مثل انسان و اسب و... وجود دارد، يا بی  انهواع مختلهف  

 گیاه برقرار است.
 اما درواقع تشکیک بی  افراد همان تشخص خارجي است هه بی  افراد مختلهف يهک نهوع واحهد    

 ر اصالت وجود اشاره شد و فارابي نیز نخستی  هسي بود هه بهه آن طور هه دبرقرار است و همان
ههه معتقهد    اشاره هرد، تشخص در بی ِ افراد مختلف يک نوع نیز به وجود است. برخالف ديگران

 شوند.مي عوار  شخصیه است، مثل مکان و زمان و... هه عار  بر ماهیّتبودند تشخص به 
يعني وجود زيهد   ،ي در افراد نیز به وجود استتشخص و تشکیک عرض ،اما ط   نگاه صحیح

 است؛ يعني همی  هه زيد اسهت  و وجود عمرو هه در يک رت   وجودي قرار دارند به اصل وجود متمايز
 شود.از عمرو جدا مي ،و عمرو نیست و تشخص دارد

يعني تمايز بی  افراد يک نوع در عی ِ وحدت در اصهل وجهود    ،تشکیک عرضي در افراد ال ته
يابهد  ميمعناي خاصي  خاص الخاصي  ،خاصي ،ط   اقوال مختلف در تشکیک وجود ) عامي

 تط ی  تشکیک عرضي بر اقوال به آن اشاره شد. هه در بحل

 اثبات تشکيک عرضي
 ادل  اث ات تشکیک عرضي چندان تفاوتي با ادل  اث ات تشکیک طولي ندارد و بسیار بهه آن شه یه  

هر قول ادل  خهاص خهود   براساس   است هه تشکیک عرضي توجه اي درخور  اما نکتاست؛ 
خهاص الخاصهي بها يکهديگر      ،خاصي ،تشکیک عامي براساسيعني تشکیک عرضي  ،را دارد

 .تفاوت دارند
رو، تشهکیک  ازايه   1ث ات تشکیک عرضي براساس تشکیک خاص است؛ا نوشتاراي   موضوع

تشکیک عرضي بر م ناي عرفهاني   دّاما اث ات يا ر هند،مي اساس تشکیک عامي را ردّعرضي بر
 گذاريم.را به فرصت ديگري وا مي
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 000  تشکيک عرضي

ههاي  شوند؛ مثل انسهان قدم اول: هثرات عرضي و داراي يک رت ه وجودي در خارج مشاهده مي
 مختلف و حیوانات مختلف هه همگي وجود جسماني دارند. ازآنجاهه اصالت با وجود اسهت 

د فقت وجود است، پس، اي  تمهايزات بهه حسهب    هنو آنچه محق  است و عالم خارج را پر مي
 حدود مختلف وجود است و حدود مختلف وجود منشأ انتزاع ماهیات است.

و انتهزاع مفههوم واحهد    شود ميقدم دوم: از تمام اي  هثرات مفهوم واحدي به نام وجود انتزاع 
حهدود  پهس تمهام ايه  هثهرات در عهی  هثهرت و       ي  مت اي  به تمام ذات محال است. از حقا

هه در حدود مختلف قرار گرفته و از يکهديگر متمهايز    اندواحد متصل يمختلف داشت  حقیقت
   مت اي  به تمام ذوات باشند.يحقا توانند، نميبنابراي  ؛شوندمي

نتیجه وجودات در يک رت ه در عی  اتصال وجودي و وحدت حدود مختلف دارند و انهواع  
 یک عرضههي در نگههاه فالسههفه و تشههکیک و افههراد مختلههف هسههتند، ايهه  همههان تشههک  

 خاصي است.

 بنديجمع
معناي رجوع وجه مشترك به وجه افتراق است؛ يعني دو حقیقت در همهان چیهزي   تشکیک به

معنهاي میهزان   هه اشتراك دارند، اختالف نیز داشهته باشهند. ايه  معنها در تشهکیک طهولي بهه       
دربار  حقايقي است هه میان آنهها  مندي از يک حقیقت واحد است؛ زيرا اي  نوع تشکیک بهره

 وجودي آنها متفاوت است. اما در تشکیک عَرْضي تط ی رابط  علیت برقرار است و سع  
اي  معنا نیاز به دقت بیشتري دارد؛ زيرا تشکیک عرضي دربار  حقايقي است هه بی  آنها ههیچ  

 انسان.  در ايه  حقهاي    وجودي هستند؛ مثل افراد رابط  علیت وجود ندارد و هردو در يک رت  
 اشتراك در وجود است؛ زيرا بنابر اصالت وجودْ حقیقتِ هم  اشیاء فقت وجود است، اما وجه اختالف
 آنها ماهیات مختلف )مثل انسان و اسب  و نیز اشخاص ماهیت است )مثل افهراد انسهان   

 جه اختالفتوان وگردد، مياما از آنجاهه اختالف ماهويي نیز درواقع به وجود باز مي
اي  تعريف تشکیک هه رجوع وجه اشتراك به وجه افتهراق  را نیز به وجود بازگرداند؛ براساس

 منط   خواهد شد.
بازگشت اختالف ماهويي به وجود نیز بنا بر اقوال در ماهیت متفاوت اسهت؛ يعنهي وجهودات    

 ي هه از حهدود آن انتهزاع  اند هه ماهیتي هه به ت ع آن محق  است )بنابر عینیت  يا ماهیتايگونهبه
شود )بنابر ظهور وجهود  شود )بنابر حديت  و يا ماهیتي هه از آن وجود در ذه  حاصل ميمي

 بودن ماهیت در ذه   متفاوت خواهد بود.
 توان به اقهوال مختلهف تشهکیک   همچنی ، اي  تمايز ماهوي و تشکیک عرضي را مي

 الخاصي منط   هرد.يعني تشکیک عامي، خاصي و خاص
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حاصل سخ  اينکه در تشکیک عرضي وجه اشتراك وجود و وجهه اخهتالفْ تمهايز مهاهويي     
 گردد.است هه درواقع تمايز ماهويي نیز به وجود بازمي

 الخاصي را معنا هرد.توان تشکیک عامي و خاصي و خاصبا اي  تحلیل از تشکیک عرضي مي
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