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  «فطرت عشق به کمال»در برهان  یجهبودن نت یاشکال ذهن یبررس     1سیدمجید ظهیری                      

  یدمنطق موجهات جد یۀبر پا                                                                                                                               

 
                                                                                                                 

ّدهیچک

کید بر فطرت در خداشناسی سعی بلیغ نموودهالله شاهآیت اسوت. یکوی از تجلیوات مهوم ایون  آبادی )ره( در تأ

تورین اشوکاالت مطورح شوده دربوارۀ برهوان موذکور ها، برهان فطرت عشق به کمال ایشان است. از مهمتالش

ز برهان استاد بدان عنایت داشوته مشکل امکان ذهنی بودن نتیجۀ برهان است که امام خمینی)ره( در تقریر خود ا

تووان بوه کموك منطوق . در این مقالوه نشوان خوواهیم داد کوه چگونوه میاستو در راستای رفع آن تالش نموده 

موجهات جدید این اشکال را دفع نمود و تالش عالمانه دو حکیم معاصر را بر کرسی اثبات نشاند. این مهوم بور 

ّجام خواهد شد.از منطق موجهات جدید انS5 اساس نظام

 .S5، نظام دی، منطق موجهات جد، ذهنی بودن، عشق به کمالفطرت :دییواژگانّکل
                                                      

  :16/15/1118تاریخ پذیرش:   01/15/1110تاریخ دریافت 
  m.zahiri@isca.ac.ir   . استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی1
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ّمقدمهّ

ول   وا »فرمایند : ای توحیدی میدر فرازی از خطبه حضرت رضا ق  اْلع  د   ب  قا ْعتا ه   ت  ت  فا ْعر  ة   وا  ما ْطرا اْلف  ت   ب  ْثب  وه تا ت  جَّ « ح 

 فطورت، ۀوسویل بوه و گیرد،می پا او شناخت و معرفت که است ؛ توسط عقل (151: 1 ،1181 ،بابویه قمی)ابن

ت بخش رضوی در این های الهامشود. پیوند عقل و فطرت در فهم حقیقت توحید از آموزهمی تمام مردم بر حج 

وحوه توحید را بر این مودار سور ل ۀبسط و توسعنوشان حقیقی معارف اهل بیتتوحیدی است. جرعهۀ خطب

برهوان فطورت عشوق بوه  ،)ره( آبادیالله شاهیافتگان مکتب حضرت آیتند. امام خمینی)ره( از تربیتاهقرار داد

 کند: می تقریرکمال استاد خویش را این چنین 

.ّفطرتّعشقّبهّکمالّاستوّاالنـسـانّمـخـمـرّبـرّآنّهـسـتندعّسـلسـلهّبـنـیییّکهّجمیهاکیّازّفطرتی

ـنّیـنّعـشـقّفـعـلیّشـمـاّمـعـشـوقّفـعـلیّخـواهـدوّوّنـتـوانـدّایاّمعشوقّهمهّاست.کـمـالّمـطلقّ

مـتـوجــهّبــهّکـامــلّّونـاقـصّاسـتّوّفـطــرتّوـراّکـهّهـرّمـوهـومیّزّ؛ـلّبـاشـدیمـوهـومّوّمـتـخـ

شـوقــیّمـعـشـوقّنـشـودوّوّجــزّذاتّکـامــلّمـعـاسـت.ّپـسوّعـاشـقّفـعـلیّوّعـشـقّفـعـلیّبـی

وجـودّکامـلّمطلـقّّوعـشـقّبـهّکـامـلّمـطـلقّۀـهّفـطـرتّبـاشـد.ّپـسوّالزمیالـسـتّکـهّمـتـوجـهینـ

ّ(134ّ:1331ّ)موسویّخمینیوّ.است

هوای آن اسوت( اگور منطق جدید فلسفی در صور پیشرفتۀ آن )که منطق موجهات جدیود از مهمتورین نظام

علوم عقلی )به طور مشخص فلسفه و الهیات( به کار رود، جنبۀ آلی بوودن  نتواند به عنوان ابزاری برای پشتیبانی

ت منطق، دست های پیشرفتۀ جدید را به صورت جودی محول تأمول قورار خواهود داد. از کم در شکل نظامهوی 

 های پیشرفته منطق جدید در حل مسائلبه کار بردن نظام»رو منطق جدید کاربردی به معنای دقیق آن، یعنی این

تی فراوان می «فلسفی و الهیاتی رو امکان به کار گیری منطق موجهات جدید در پشتیبانی یابد. جستار پیشاهمی 

کند. دلیول انتخواب برهوان یکی از براهین اثبات وجود خدا در سنت حکمی اندیشمندان مسلمان را بررسی می

سلم، موسوم به برهان وجودی اسوت، کوه فطرت عشق به کمال حکیم شاه آبادی نیز شباهت آن به برهان سنت آن

اند. در این بررسی ما بندی موجهاتی جدید از آن همت گماردهفیلسوفان دین غرب از جمله پالنتینگا در صورت
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آیا منطق موجهات جدید، چنانکه فیلسووفان دیون معاصور غورب از آن »به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم که 

مسوئلۀ « تواند پشتیبان برهان فطورت عشوق بوه کموال باشود اند، میم کوشیدهبرای تبیین خردپسند برهان آنسل

مهمی که به پشتیبانی منطقی جدی نیاز دارد، مربوط به اشکالی است که ناظر به ذهنی بودن نتیجۀ برهان است؛ 

 وسیلۀ منطق موجهات جدیود بوه وجهوی اسوت کوهرو محوریت بح  در این جستار، پشتیبانی منطقی بهاز این

 مشکل ذهنی بودن نتیجه پیش نیاید.

ّمعرفیّبرهانّفطرتّعشقّبهّکمالّ.1ّ

 شود: آبادی چنین صورت بندی میاهالله شتیبرهان فطرت عشق به کمال آ

 انسان، عاشق کمال مطلق است؛

 ازمند به متعلق است؛یعشق، ن

 (15-10: 1165، )شاه آبادی .نتیجه: کامل مطلق موجود است

هایی شبیه به برهان فطرت عشق به کموال استدالل (جاللهجلتفکر عقلی دربارۀ وجود خداوند )یخ در طول تار

چنوین معرفوی  (جاللهجلکه موسوم به براهین وجودی هستند، حضرت حق) مطرح شده است. در این براهین،

ر کمال و خیور و نیکوی تری دبزرگ ،یترو منظور از بزرگ« نتوان تصور کردتر از او را که بزرگ یزیچ»شود: می

 یبندتوان صورترو میی است که فراتر از آن متصور نباشد؛ یعنی کمال مطلق. از اینکمالاست، بنابراین مراد، 

ن تصور کورد( تر از آن را نتواکه بزرگ یزیکمال مطلق )چ ،انسان»کل تقریر نمود: شاین برهان را به این مشهور 
در اثور مشوهورش،  1ابتکوار سونت آنسولم، یبرهوان وجوود «د دارد.، پس کامول مطلوق وجووکندرا تصور می

وافقوان و مخالفوانی جودی داشوته ، مین برهان در طول تاریخ پیودایش خوودا .باشدم( می1508پروسلوگیون )

 تین دو روایا جان هیك. یت از برهان وجودی مطرح نموده استن است که خود آنسلم دو روای. مشهور ااست

 :نمایدرا چنین تقریر می

تور از آن را نوك اگور آنچوه بزرگی. اتوان تصور کوردتر از او را نمیی است که بزرگزی: خداوند چت اولیروا

تووان تصوور کورد تر از آن را میتوان تصور کرد، تنها در ذهن موجود باشد، آنگاه چیزی خواهد بود که بزرگنمی
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تور از یزی کوه بزرگچ رواز این. عینی هم دارد( و این خالف فرض است افزون بر وجود ذهنی وجودکه  یزیچ)

 (41 :1106، هیكهن و هم در عالم خارج وجود دارد. )، هم در ذتوان تصور کرداو را نمی

ن نکتوه اسوت ید و در صدد اثبات اینمامیت دوم به وجوب وجود خداوند اشاره یت دوم : آنسلم در روایروا

ن یوکوه ا ایمقدموه .نودارد یوجود خارج ،توان تصور کردمیاز او را ن ترکه بزرگ یزیکرد چ توان تصورمیکه ن

 .توان تصور کرد وجود نداردمیوجود دارد که ن یزیتوان تصور کرد چمین است که یمفروض انگاشته ا ،تیروا

آنگواه  ،نودارد یوجوود خوارج ،توان تصور کوردمیاز او را ن ترکه بزرگ یزین اساس اگر بتوان تصور کرد چیبر ا

ن یوست و این ،توان تصور کردمیاز او را ن ترکه بزرگ یزیهمان چ ،توان تصور کردمیاز او را ن ترکه بزرگ یزیچ

توان تصور کرد، محوال اسوت. را نمی از او ترکه بزرگ یزینداشتن چ ین تصور وجود خارجیبنابرا .خلف است

 (44: همان)

. گانیلو در اثوری لو بوده استیگان معاصر وی،راهب  ،آنسلم ینتقد نسبت به برهان وجودن معترض و میاول

نوامعقول  یاثبوات اموور یاز روش آنسلم در اثبات وجود خودا بورا ،به نمایندگ  از طرف ابله )ملحد(با عنوان 

معقوول ازم غیورد به لویبا ،خواهد نشان دهد که اگر روش آنسلم درست استمیب ین ترتیکند و به امیاستفاده 

لو از یمشوهور گوان ۀاسوتفاد .ستیاعتماد نقابل ،انجامدمینامعقول  یجین روش به نتایبند بود و اگر اآن نیز پای

، ؛ پترسوون45: 1106، تر از آن را نتوان تصور کرد. )هیكای است که بزرگدر اثبات وجود جزیره ،روش آنسلم

1106 :116-115) 

 آبادی و برهان وجودی آنسلم( از جهات ذیل است:الله شاهان )برهان فطرت عشق به کمال آیتشباهت دو بره

 نقطۀ ثقل هر دو استدالل، کمال مطلق است؛ .1

 ند.هست مشابه ی،انسان 3یك حالت درونیاز  کامل مطلق 2یرونیدر اخذ وجود ب .2

 :استل مشهود یرد ذمهم دو برهان نیز در موتفاوت 

  آبادی)ره( از سنخ گرایش اسوت )عشوق بوه کموال مطلوق( و الله شاهدر برهان آیتحالت درونی انسان

 حالت درونی انسان در برهان آنسلم از سنخ دانش است )تصور کمال مطلق(.
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ّبرهانّفطرتّعشقّبهّکمالّۀمعرفیّاشکالّذهنیّبودنّدرباّر.2ّ

بودون تحقوق  و تحقوق آن استضافی هر چند عشق از حقایق ا اشکال ذهنی بودن بر برهان از این قرار است که

ق بالذات در  ،ممکن نیست متعلق کمال مطلق کوه  یعنی صورت علمی ،همان معلوم بالذات است ،آنولی متعلا 

حقیقت داشوته باشود و بوا عوالم واقوع مطوابق  ،اگر معلوم بالذات .در صقع نفس وجود دارد؛ نه معلوم بالعرض

اگور یعنی وجود خداوند و اثبات شوده خواهود بوود و  مطلوب و ،عشق ی بودنبل از استدالل از راه اضافق ،باشد

و ،خیال باشد ۀپنداری و بافت ،معلوم بالذات نوژاد، ی)غفوور .ق داللوت نخواهود داشوتبر تحقوق خوارجی متعلا
آنچه بالذات نزد نفوس حاضور اسوت و نفوس  است کهاساس این بر  جااین اشکال ذهنی بودن در 4(06 :1115

 در اینجوا ذهنوی بوودن یعنوی .خوارج از نفوس نیسوت صورت علمیاین  و استعلمی  یصورت ،بدان علم دارد

ایون  .چیزی جز صورت علمی و ذهنوی کموال مطلوق نیسوت -همان معلوم بالذات است که -معشوق بالذات

خارج مطابقت داشته و مابازائی در خارج دارد کوه در ایون م با عال الف( :صورت علمی از دو حال خارج نیست

 ،قبول ۀچون در رتبو ،هید نیازی به اثبات وجود خارجی آن از طریق اضافی بودن حقیقت عشق نداریم ،صورت

نیوروی خیوال اسوت و مابوازائی در خوارج  ۀکه صورت علمی بافتواینب(  .وجود کمال مطلق احراز شده است

کند، الزم است بسذیریم کوه گر بسذیریم که این استدالل وجود خارجی متعلق عشق را اثبات میرو ا. از اینندارد

ها بدان میل و رغبت دارند باید وجود خارجی داشته باشد. بنابراین به واسطۀ ایون ، هر آنچه انسانبر همین سیاق

ضرورتاا وجود خارجی داشته باشوند  ،برهان باید بسیاری از امور نامعقول و موهوم به دلیل ماهیت تضایفی عشق

انسوان ، برگشتن به گذشته یا سفر به آینوده. ، نشستن بر بال سیمرغ، دریای جیوه)نه باالمکان(؛ همچون کوه طال

 ،ناگزیر چیزی را دوسوت دارد؛ ولوی ایون سوخن ،به دلیل تضایفی که میان عاشق و معشوق برقرار است ،عاشق

وجود ذهنی شیء  ،کند؛ زیرا برای دوست داشتنمحبوب و معشوق را ثابت نمی ت شیءواقعیت خارجی و عینی

 . )همان(کندکفایت می

 بر همین اساس برخی معتقدند: 

ّکمـالّهمگـانّنهـادّدرّکـهّآنّیکـی:ّبـودّمطـرحّینظـّرّمقدمهّدوّبهّازینّفطرتّراهّازّیمتعالّمبدأّاثباتّدر
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ّدرّزیـنّآنّیمقتضـاّبـاّبرابـرّباشـدّداشتهّوجودّنوعّكیّنهادّدرّچهّهرّکهّآنّگرید.ّداردّوجودّیخواهمطلق

ّیفلسـفّبحـثّازّکـهّنیتخمـّوّگمانّحدّدرّمگرّستوینّتامّینظّرّۀمقدمّدوّآنّاثبات.ّاستّموجودّخارج

ّ(5638ّ:655جوادیّآملیوّ).ّاستّرونیب

ّبرهانّّۀجیبودنّنتّیدرّدفعّاشکالّذهنS5ّ5ّاربردّنظامّک.3ّ

بور آن اتفواق نظور داشوت آبادی الله شاهنتیجه برهان فطرت عشق به کمال آیت ۀدرباروان تمیکه  یزین چتریکم

زیورا اگور انسوان از چیوزی ؛ یعنی وجود ذهنوی آن محورز اسوت .مطلق است عینی )تحقق( کاملوجود امکان 

آن محورز )تحقوق(  عینویاما وجود ، میل و رغبت هم نسبت به آن معنی و مفهومی ندارد ،تصوری نداشته باشد

ممکون اسوت آن  بنوابراین .اموری خیوالی باشود، زیرا ممکن است آنچه که در ذهن انسان صورت بسته؛ نیست

 عینوی )تحقوق( کامولامتنا، وجود  یادعا که است یهیزیرا بد؛ صورت ذهنی ما بازای خارجی هم داشته باشد

 نزا، است و جز ضورورت و امکوان وز محل یآن ن عینی )تحقق(ضرورت وجود  یطلبد و از طرفمیل یمطلق دل

طبوق  یاز طرفو. تووان اتفواق نظور داشوتمویامکوان آن  بوارۀن دری؛ بنابراامتنا،، شق دیگری قابل تصور نیست

داشوته  عینوی )تحقوق(وجوود اگر کمال مطلق »این قضیه شرطی )ولو به کذب مقدم( صادق است که  ،فیتعر
 6.«است یوجودش ضرور ،باشد

تحقوق داشوته  7ایین وجود ضروریامکان دارد که چن»توان گفت: ین بخش از بح  میبه طور خالصه تا ا

پیونود د یوموجهوات جدتوان میان برهان مورد نظور و منطوق و به منزلۀ پلی است که میشرو،  ۀن نقطیا« باشد.
 PPعبوارت اسوت از :  S5ستم منطق موجهوات یسمهم  یایاز قضا یکی  P.8 یعنی ؛برقرار نمود

)رج:  ممکن یهامیان جهان9یدسترس ۀت رابطیماه ۀبا مفروضات مناسب دربار (1383، ینبو ؛1381 ،موحد)

و اشکال ذهنی بوودن  است کامالا قابل دفا، S5در نظام  یآبادالله شاهفطرت عشق آیتبرهان  ،(1381، کریسکی

وجود کامول مطلوق قابول ضرورت وجود کامل مطلق، از امکان در این نظام منطقی  نتیجه آن مرتفع است؛ زیرا
10ّاستنتاج است.

کواربرد منطوق  ،دیوم دیکوه در اداموه خوواه یحاتیبا توض ی،آبادالله شاهبه کمال آیتفطرت عشق در برهان 
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 یسوتم منطقوین سیواسوتفاده از ا .مشهود اسوت کامالا  ،برهان یرفتنیار روشن و پذین بسیید در تبیموجهات جد

بنوابراین  (Plantinga,1974,221) د.ز سابقه داریاز برهان آنسلم ن ذهنی بودندفع اشکال  یبرا د در غربیجد

 .  قابل پشتیبانی است S5ستم یسی توسط آبادالله شاهبه کمال آیتفطرت عشق برهان 

آن را نیوز  11های منطقی جدید باید عالوه بر اثبات صحت صوری یک اسوتدالل، اعتبوار معنواییدر سیستم

 ید گفت تنها جهان ممکنیآن با ییدر خصوص مباح  معنا (1100 ،& نبوی 1104، رج: موحد) .ثابت نمود

  رابطوه یواو را معنا ببخشود کوه از ح یو استنتاج صور یآبادبه کمال آیت الله شاهفطرت عشق تواند برهان می

 .عکاسی باشد و ثانیا اقلیدسی باشداوال ان یدسترس

ل صوورت یبه شکل ذ یسکیك منطق موجهات کریدر مدل سمانت یبه روشن PP معناییبات اعتبار اث

 .ردیپذمی

 

 

 

 

 

 

به این شورح اسوت:  رسم شده PPبرای اثبات اعتبار سمانتیکی  نمودارتوضیح کاری که به صورت 

فوق معتبر نیست. وقتوی معتبور نباشود بودین  ۀایم که قضی، خلف است؛ یعنی ما فرض گرفتهروش اثبات اعتبار

)که به شکل ذیل اثبات  PPمعنی است که نقیض آن معتبر است و نقیض قضیه فوق عبارت است از: 

 شود(:می
1. (PP) 

P 

 

P 

P 

 

P 

P 

wk 

wi 

wj 
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2. (PP) 

3. PP 

4. PP 

 ،مینوامموی wiکوه  ،آن در جهان ممکون مفوروض ۀلفؤد هر دو میار باشد عبارت فوق صادق باشد بااگر قر

)طبوق سومانتیك منطوق موجهوات  wiدر جهوان  Pصوادق بوودن یمعنا. Pو  Pیعنی؛ صادق باشند

داشوته  یدسترسو wjبه  wiدر آن صادق باشد و  P( باشد که wjمثال جدید( این است که باید جهان ممکنی )

در P  ( باشود کوهwkموثال باید جهان ممکنوی ) کهاست  این wiدر  Pهمچنین معنای صادق بودن  .باشد

wk و  صادق باشدwi  بهwk نك یا .دارد یدسترسP  در جهانwj  یهواچوون رابطوه جهوانو صوادق اسوت 

نجوا بوه یدر ا .دارد یدسترسو wkبوه  wjصوادق اسوت و  wkجهوان در  Pاست  یدسیاقل S5ستم یممکن در س

ض عبوارت ین نقویبنوابرا .ن محال استیافته است و ایکه در آن دو گزاره متناقض تحقق  (wkم )یرسمی یجهان

 .ست بلکه خود عبارت معتبر استیما معتبر ن یاصل
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ّگیریّنتیجه

فطورت  نبرهاعقل و فطرت همگام و در پیوند با یکدیگر مورد تأکید هستند.  در معارف توحیدی اهل بیت 

های اهل و امام خمینی)ره( از مصادیق تالش در توسعۀ این بخش از آموزه)ره( آبادی الله شاهعشق به کمال آیت

اشکال  .متفاوت با آن است یس و از جهاتیآنسلم قد یه به برهان وجودیشب یاز جهاتبیت)،( است. این برهان 

سوتم یبوا س .جوه برهوان اسوتیبوودن نت یامکان ذهنهر دو برهان مطرح شده است مربوط به  ۀکه دربار یمشترک

ن اشوکال را دفوع یجه گرفت و ایتوان از امکان وجود کمال مطلق ضرورت آن را نتمی S5د یمنطق موجهات جد

 .نمود
ّ  
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 بر پایۀ منطق موجهات جدید «فطرت عشق به کمال»در برهان  جهیبودن نت یاشکال ذهن یبررس

ّهانوشتپی

                                                      
1. St Anselm  

2. Objective 

3. Subjective 

 .110-111 :1100، ؛ همو 114-110 :1108به نقل از : جوادی آملی، . 4
سیستم متمایز نرمال است. سیستم نرمال سیستم موجهه اي است که داراي اصول  15منطق موجهات جدید شامل  .1

باشد؛ واجد قواعد استنتاج وضع مقدم، جانشیني و ضرورت  Kموضوعه منطق گزاره اي باشد؛ شامل اصل موضو، 
 آن عبارتند از:ترین سیستم منطق موجهات جدید است و اصول موضوعه نام پایه اي Kباشد. 
1. P(QP) 

2. (P(QR))((PQ)(PR)) 

3. (PQ)(QP) 

4. (PQ)(PQ) 

هاي منطق موجهات که از افزودن اصل یا معروف است. همه سیستم Kاصل موضو، چهارم از اصول موضو، فوق به نام اصل 
 هاي نرمال عبارتند از:آیند سیستم نرمال هستند . برخي از مهمترین سیستمبه دست مي Kاصولي به سیستم 

 T  :PP اصل+  K سیستم=  T سیستم

 PP:  4 اصل+  T سیستم=  S4 سیستم

 PP:  5 اصل+  T سیستم=  S5 سیستم
سیستم منطق موجهاتي که برای پشتیبانی برهان فطرت عشق به کمال آیت الله شاه آبادی در نظر گرفته شده است همین 

S5  است. نام دیگر سیستمS5  ،KT5 باشد و یکي از قضایاي مهم آن عبارت است از : ميPP  ، رج : موحد(
  (.1181& نبوي ،  1181

. بدیهي است کامل مطلق )به فرض تحقق( اگر ممکن بود و از بوتۀ امکان به زیور وجود عیني آراسته شده بود، متضمن 6
 نقص و نیاز بود و دیگر وصف کمال مطلق بر او صدق نمي کرد. 

دارد یا وجود ندارد یا اگر وجود « کامل مطلق»اخذ شده است. به تعبیر دیگر « کامل مطلق». ضرورت در تعریف 7
 رو امکان در خصوص کامل مطلق امکان خاص است.واجب است. از این

نمادي براي گزارۀ  P( و 1383؛ نبوي 1381نشانۀ ضرورت است )رج: موحد،  نشانۀ امکان و عملگر   . عملگر 8
 (1377؛ نبوی 1374باشد. )رج : موحد، می« کامل مطلق وجود دارد»
دهندۀ شود، نشاننامیده می R، که در سمانتیك منطق موجهات جدید، Accessibility relationرابطۀ دسترسی  .9

شود( تعریف نشان داده مي Wهای ممکن )که با یك نسبت دو موضعی خاص است که بر روی عناصر مجموعه جهان
 Rق موجهات، باشد. حال در سمانتیك منطمی Wهای مرتب از عناصر ای از زوجتر مجموعهگردد و به عبارت دقیقمي
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این است که احکام  Rگویند. معنای شهودی نسبت اشراف یا رویت هم می Rنسبت دوتایی دسترسی است. گاهی به 
را مورد شناسایی قرار داد و در موردش  w2بتوان احکام  w1شناخت باشد، یعني در جهان قابل w1براي  w2جهان 

 w2به جهان  w1یعنی جهان  w1Rw2گویند ید میصحبت کرد؛ در این صورت در سمانتیك منطق موجهات جد
 دسترسی دارد.

دفا، نیست؛ از . نکتۀ قابل توجه این است که چنین استنتاجی یعني اخذ ضرورت از امکان در منطق ارسطویی قابل11
 رو منطق ارسطویی قابلیت پشتیباني از برهان فطرت عشق به کمال را ندارد.این

11. Semantic 
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