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ﺳﻼم ﻋﻠﯿﮑﻢ اﺳﺘﺎد ﻋﺰﯾﺰ :ﺟﻨﺎب ﻣﻼﺻﺪرا در اﺑﺘﺪای ﺑﺮﻫﺎن ﺻﺪﯾﻘﯿﻦ ،ﺗﺸﮑﯿﮏ در وﺟﻮد رو ﻣﻄﺮح و دﻧﺒﺎل
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﻨﺘﻬﺎ در اﻧﺘﻬﺎی ﺑﺮﻫﺎن وﺣﺪت ﺷﺨﺼﯽ وﺟﻮد را ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .آﯾﺎ از وﺣﺪت ﺗﺸﮑﯿﮑﯽ اﻋﺮاض
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﺪف آﻣﻮزﺷﯽ و ﯾﺎ ﻫﺪف دﯾﮕﺮی وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ؟ ﺑﺎ اﺛﺒﺎت وﺣﺪت ﺷﺨﺼﯿﻪ
وﺟﻮد ﺑﻪ ﻧﻘﺺ و ﻏﻠﻂ ﺑﻮدن وﺣﺪت ﺗﺸﮑﯿﮑﯽ ﯾﺎ ﺗﺸﮑﯿﮏ در وﺟﻮد ﭘﯽ ﻣﯽ ﺑﺮﯾﻢ ،ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﻣﺜﻞ ﺟﻨﺎب
ﺷﯿﺦ ﭼﻄﻮر در اﺑﺘﺪا ﺗﺸﮑﯿﮏ در وﺟﻮد و در اﻧﺘﻬﺎ ﺗﺸﮑﯿﮏ در ﻇﻬﻮر را ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺳﯿﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ
ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ اﻋﺮاض ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ؟ آﯾﺎ درﺳﺘﻪ ﮐﻪ در ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﻤﮑﻦ اﻟﻮﺟﻮد ﮐﻠﻤﻪ اﻗﺘﻀﺎی ﻋﺪم
اﺧﺬ ﺑﺸﻪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺣﻀﺮﺗﻌﺎﻟﯽ در ﺷﺮح ﮐﺘﺎب ﺑﺮﻫﺎن ﺻﺪﯾﻘﯿﻦ ذﯾﻞ ﺑﺮﻫﺎن دوم در اﺛﺒﺎت ﻫﻮﯾﺖ
ﺗﻌﻠﻘﯽ )ﺻﻔﺤﻪ  (۳۱ﻧﻮﺷﺘﯿﺪ ﻣﻤﮑﻦ آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﻗﺘﻀﺎی وﺟﻮد و اﻗﺘﻀﺎی ﻋﺪم دارد .ﺳﻮال اﯾﻦ اﺳﺖ آﯾﺎ
ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﻤﮑﻨﺎت اﮔﺮ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺑﻮدن آﻧﻬﺎ ﺷﻮﯾﻢ )ﮐﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﻢ ﻣﺎ ﺳﻮی اﷲ ﻇﻬﻮرﻧﺪ ﻧﻪ وﺟﻮد(
ﻣﯽﺷﻮد ﻣﻤﮑﻨﺎت در آﻧﻬﺎ اﻗﺘﻀﺎی ﻋﺪم وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﺮض اﮔﺮ ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ ﻣﻤﮑﻨﺎت
وﺟﻮد دارﻧﺪ َﻧﻪ ﻇﻬﻮر ،ﺣﺎل وﺟﻮدﺷﺎن را از ﻓﯿﺎض ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی داﺋﻢ اﻟﻔﯿﺾ ﺑﻪ ﺗﺠﻠﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺣﺎل
ﭼﮕﻮﻧﻪ در آﻧﻬﺎ اﻗﺘﻀﺎی ﻋﺪم راه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ در وﺟﻮد ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﻣﻨﺒﻊ ﻓﯿﺾ ﺑﻪ ﻧﺤﻮه
واﺟﺐ ﺑﺎﻟﻐﯿﺮ
داﺋﻤﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺻﻔﺖ ﻣﺸﺒﻬﻪ ﺑﻮدن اﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ ،ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ واﺟﺐ ﺷﺪه اﻧﺪ در وﺟﻮد ،ﻣﻨﺘﻬﺎ
ِ
در ﻣﻘﺎﺑﻞ واﺟﺐ ﺑﻪ ذات ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺲ ﻧﻤﯽﺗﻮان در آن اﻗﺘﻀﺎی ﻋﺪم ﺗﺼﻮر ﻧﻤﻮد ﺑﻠﮑﻪ
وﺟﻮد اﺳﺖ ﻟﯿﮑﻦ ﻣﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﻢ وﺟﻮد ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻇﻬﻮر اﺳﺖ وﺟﻮد ﻣﺨﺘﺺ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ .آﯾﺎ اﯾﻦ
ﺗﻘﺴﯿﻢ و ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻗﺴﯿﻢ ﻫﺎ ﺻﺤﯿﺤﻪ؟ اﺻﻼ درﺳﺘﻪ ﮐﻪ واﺟﺐ و ﻣﻤﮑﻦ ﻗﺴﯿﻢ ﻫﻤﺪﯾﮕﻪ ﺑﺎﺷﻦ؟ ﻣﮕﻪ
راﺑﻄﺸﻮن ﻃﻮﻟﯽ ﻧﯿﺴﺖ؟
ﻣﺘﻦ ﭘﺎﺳﺦ

ﺑﺎﺳﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ :ﺳﻼم ﻋﻠﯿﮑﻢ .۱ :ﻣﯽﺷﻮد ﮔﻔﺖ ﻫﻤﯿﻦﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﺪ ﺗﺸﮑﯿﮏ در وﺟﻮد ،ﺟﻨﺒﻪی
ﺗﻌﻠﯿﻤﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ،ﺗﺸﮑﯿﮏ در ﻇﻬﻮرّ ،
ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ .۲ .ﻣﻤﮑﻦاﻟﻮﺟﻮد در ذات ﺧﻮد،
ﻋﺪم ﻣﻄﻠﻖ ،اﻗﺘﻀﺎی وﺟﻮد دارد وﻟﯽ در ﻫﺮ
وﺟﻮدی ﻧﺪارد ﺗﺎ اﯾﻦ ﺑﺤﺚﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آﯾﺪ .آری! ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ِ

ﺣﺎل ،ﻋﺪم اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ اﺻﻄﻼح »ﻋﺪمٌ ﻣّ ﺎ« را ﺑﺮای آن ﺑﻪﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ .ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﯿﺪ

