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سیدمجید ظهیری 1بررسی اشکال ذهنی بودن نتیجه در برهان «فطرت عشق به کمال»
بر پایۀ منطق موجهات جدید 

چکیده ّ
آیتالله شاه آبادی (ره) در تأکید بر فطرت در خداشناسی سعی بلیغ نمووده اسوت .یکوی از تجلیوات مهوم ایون
تالشها ،برهان فطرت عشق به کمال ایشان است .از مهم تورین اشوکاالت مطورح شوده دربوارۀ برهوان موذکور
مشکل امکان ذهنی بودن نتیجۀ برهان است که امام خمینی(ره) در تقریر خود از برهان استاد بدان عنایت داشوته
و در راستای رفع آن تالش نموده است .در این مقالوه نشوان خوواهیم داد کوه چگونوه میتووان بوه کموك منطوق
موجهات جدید این اشکال را دفع نمود و تالش عالمانه دو حکیم معاصر را بر کرسی اثبات نشاند .این مهوم بور
اساس نظام S5از منطق موجهات جدید انجام خواهد شدّ .
واژگانّکلیدی :فطرت ،عشق به کمال ،ذهنی بودن ،منطق موجهات جدید ،نظام .S5
 تاریخ دریافت1110/15/01 :
 .1استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی

تاریخ پذیرش1118/15/16 :
m.zahiri@isca.ac.ir
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مقدمهّ ّ
حضرت رضا

ْ
ا
ْ ْ اْ
ا
َّ
در فرازی از خطبهای توحیدی میفرمایند  « :او بالعقول ت ْع اتقد ام ْعرفته او بالفط ارة تثبت حجتوه»

(ابنبابویه قمی )151 :1 ،1181 ،؛ توسط عقل است که معرفت و شناخت او پا میگیرد ،و بوه وسویلۀ فطورت،
حجت بر مردم تمام میشود .پیوند عقل و فطرت در فهم حقیقت توحید از آموزههای الهامبخش رضوی در این
خطبۀ توحیدی است .جرعهنوشان حقیقی معارف اهل بیت

بسط و توسعۀ توحید را بر این مودار سور لوحوه

قرار دادهاند .امام خمینی(ره) از تربیتیافتگان مکتب حضرت آیتالله شاهآبادی (ره) ،برهوان فطورت عشوق بوه
کمال استاد خویش را این چنین تقریر میکند:
یکیّازّفطرتهاییّکهّجمیعّسـلسـلهّبـنـیاالنـسـانّمـخـمـرّبـرّآنّهـسـتندوّفطرتّعشقّبهّکمالّاستّ.
کـمـالّمـطلقّمعشوقّهمهّاستّ.ای ـنّعـشـقّفـعـلیّشـمـاّمـعـشـوقّفـعـلیّخـواهـدوّوّنـتـوانـدّایـنّ
مـوهـومّوّمـتـخـیـلّبـاشـد؛ّزّیـراّکـهّهـرّمـوهـوموّنـاقـصّاسـتّوّفـطــرتوّمـتـوجــهّبــهّکـامــلّ
اسـتّ.پـسوّعـاشـقّفـعـلیّوّعـشـقّفـعـلیّبـیمـعـشـوقّنـشـودوّوّجــزّذاتّکـامــلّمـعـشـوقــیّ
نـیـسـتّکـهّمـتـوجـهالیـهّفـطـرتّبـاشـدّ.پـسوّالزمۀّعـشـقّبـهّکـامـلّمـطـلقوّوجـودّکامـلّمطلـقّ
است(ّ.موسویّخمینیوّّ )134ّ:1331

منطق جدید فلسفی در صور پیشرفتۀ آن (که منطق موجهات جدیود از مهمتورین نظامهوای آن اسوت) اگور
نتواند به عنوان ابزاری برای پشتیبانی علوم عقلی (به طور مشخص فلسفه و الهیات) به کار رود ،جنبۀ آلی بوودن
هویت منطق ،دستکم در شکل نظامهای پیشرفتۀ جدید را به صورت جودی محول تأمول قورار خواهود داد .از
اینرو منطق جدید کاربردی به معنای دقیق آن ،یعنی «به کار بردن نظامهای پیشرفته منطق جدید در حل مسائل
فلسفی و الهیاتی» اهمیتی فراوان مییابد .جستار پیشرو امکان به کار گیری منطق موجهات جدید در پشتیبانی
یکی از براهین اثبات وجود خدا در سنت حکمی اندیشمندان مسلمان را بررسی میکند .دلیول انتخواب برهوان
فطرت عشق به کمال حکیم شاه آبادی نیز شباهت آن به برهان سنت آنسلم ،موسوم به برهان وجودی اسوت ،کوه
فیلسوفان دین غرب از جمله پالنتینگا در صورتبندی موجهاتی جدید از آن همت گماردهاند .در این بررسی ما
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به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم که «آیا منطق موجهات جدید ،چنانکه فیلسووفان دیون معاصور غورب از آن
برای تبیین خردپسند برهان آنسلم کوشیدهاند ،میتواند پشتیبان برهان فطورت عشوق بوه کموال باشود » مسوئلۀ
مهمی که به پشتیبانی منطقی جدی نیاز دارد ،مربوط به اشکالی است که ناظر به ذهنی بودن نتیجۀ برهان است؛
از اینرو محوریت بح در این جستار ،پشتیبانی منطقی بهوسیلۀ منطق موجهات جدیود بوه وجهوی اسوت کوه
مشکل ذهنی بودن نتیجه پیش نیاید.
ّ.1معرفیّبرهانّفطرتّعشقّبهّکمالّ ّ
برهان فطرت عشق به کمال آیتالله شاهآبادی چنین صورت بندی میشود:
انسان ،عاشق کمال مطلق است؛
عشق ،نیازمند به متعلق است؛
نتیجه :کامل مطلق موجود است( .شاه آبادی)15-10 :1165 ،
در طول تاریخ تفکر عقلی دربارۀ وجود خداوند (جلجالله) استداللهایی شبیه به برهان فطرت عشق به کموال
مطرح شده است .در این براهین ،که موسوم به براهین وجودی هستند ،حضرت حق(جلجالله) چنوین معرفوی
میشود« :چیزی که بزرگتر از او را نتوان تصور کرد» و منظور از بزرگتری ،بزرگتری در کمال و خیور و نیکوی
است ،بنابراین مراد ،کمالی است که فراتر از آن متصور نباشد؛ یعنی کمال مطلق .از اینرو میتوان صورتبندی
مشهور این برهان را به این شکل تقریر نمود« :انسان ،کمال مطلق (چیزی که بزرگتر از آن را نتوان تصور کورد)
را تصور میکند ،پس کامول مطلوق وجوود دارد ».برهوان وجوودی ،ابتکوار سونت آنسولم 1در اثور مشوهورش،
پروسلوگیون (1508م) میباشد .این برهان در طول تاریخ پیودایش خوود ،موافقوان و مخالفوانی جودی داشوته
است .مشهور این است که خود آنسلم دو روایت از برهان وجودی مطرح نموده است .جان هیك این دو روایت
را چنین تقریر مینماید:
روایت اول :خداوند چیزی است که بزرگتر از او را نمیتوان تصور کورد .اینوك اگور آنچوه بزرگتور از آن را
نمیتوان تصور کرد ،تنها در ذهن موجود باشد ،آنگاه چیزی خواهد بود که بزرگتر از آن را میتووان تصوور کورد
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(چیزی که افزون بر وجود ذهنی وجود عینی هم دارد) و این خالف فرض است .از اینرو چیزی کوه بزرگتور از
او را نمیتوان تصور کرد ،هم در ذهن و هم در عالم خارج وجود دارد( .هیك)41 :1106 ،
روایت دوم  :آنسلم در روایت دوم به وجوب وجود خداوند اشاره مینماید و در صدد اثبات این نکتوه اسوت
که نمیتوان تصور کرد چیزی که بزرگتر از او را نمیتوان تصور کرد ،وجود خارجی نودارد .مقدموهای کوه ایون
روایت ،مفروض انگاشته این است که میتوان تصور کرد چیزی وجود دارد که نمیتوان تصور کرد وجود ندارد.
بر این اساس اگر بتوان تصور کرد چیزی که بزرگتر از او را نمیتوان تصور کورد ،وجوود خوارجی نودارد ،آنگواه
چیزی که بزرگتر از او را نمیتوان تصور کرد ،همان چیزی که بزرگتر از او را نمیتوان تصور کرد ،نیست و ایون
خلف است .بنابراین تصور وجود خارجی نداشتن چیزی که بزرگتر از او را نمیتوان تصور کرد ،محوال اسوت.
(همان)44 :
اولین معترض و منتقد نسبت به برهان وجودی آنسلم ،راهب معاصر وی ،گانیلو بوده است .گانیلو در اثوری
با عنوان به نمایندگ از طرف ابله (ملحد) ،از روش آنسلم در اثبات وجود خودا بورای اثبوات امووری نوامعقول
استفاده میکند و به این ترتیب میخواهد نشان دهد که اگر روش آنسلم درست است ،باید به لوازم غیورمعقوول
آن نیز پایبند بود و اگر این روش به نتایجی نامعقول میانجامد ،قابلاعتماد نیست .اسوتفادۀ مشوهور گوانیلو از
روش آنسلم ،در اثبات وجود جزیرهای است که بزرگتر از آن را نتوان تصور کرد( .هیك45 :1106 ،؛ پترسوون،
)115-116 :1106
شباهت دو برهان (برهان فطرت عشق به کمال آیتالله شاهآبادی و برهان وجودی آنسلم) از جهات ذیل است:
 .1نقطۀ ثقل هر دو استدالل ،کمال مطلق است؛
 .2در اخذ وجود بیرونی 2کامل مطلق از یك حالت درونی 3انسانی ،مشابه هستند.
تفاوت مهم دو برهان نیز در مورد ذیل مشهود است:
 حالت درونی انسان در برهان آیتالله شاهآبادی(ره) از سنخ گرایش اسوت (عشوق بوه کموال مطلوق) و
حالت درونی انسان در برهان آنسلم از سنخ دانش است (تصور کمال مطلق).
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ّ.2معرفیّاشکالّذهنیّبودنّدربا ّرۀّبرهانّفطرتّعشقّبهّکمال ّ
اشکال ذهنی بودن بر برهان از این قرار است که هر چند عشق از حقایق اضافی است و تحقوق آن بودون تحقوق
ا
متعلق ممکن نیست ،ولی متعلق بالذات در آن ،همان معلوم بالذات است ،یعنی صورت علمی کمال مطلق کوه
در صقع نفس وجود دارد؛ نه معلوم بالعرض .اگر معلوم بالذات ،حقیقت داشوته باشود و بوا عوالم واقوع مطوابق
باشد ،قبل از استدالل از راه اضافی بودن عشق ،مطلوب و یعنی وجود خداوند و اثبات شوده خواهود بوود و اگور
ا
معلوم بالذات ،پنداری و بافتۀ خیال باشد ،بر تحقوق خوارجی متعلوق داللوت نخواهود داشوت( .غفوورینوژاد،
 4)06 :1115اشکال ذهنی بودن در اینجا بر این اساس است که آنچه بالذات نزد نفوس حاضور اسوت و نفوس
بدان علم دارد ،صورتی علمی است و این صورت علمی خوارج از نفوس نیسوت .در اینجوا ذهنوی بوودن یعنوی
معشوق بالذات -که همان معلوم بالذات است -چیزی جز صورت علمی و ذهنوی کموال مطلوق نیسوت .ایون
صورت علمی از دو حال خارج نیست :الف) با عالم خارج مطابقت داشته و مابازائی در خارج دارد کوه در ایون
صورت ،هید نیازی به اثبات وجود خارجی آن از طریق اضافی بودن حقیقت عشق نداریم ،چون در رتبوۀ قبول،
وجود کمال مطلق احراز شده است .ب) اینکه صورت علمی بافتوۀ نیوروی خیوال اسوت و مابوازائی در خوارج
ندارد .از اینرو اگر بسذیریم که این استدالل وجود خارجی متعلق عشق را اثبات میکند ،الزم است بسذیریم کوه
بر همین سیاق ،هر آنچه انسانها بدان میل و رغبت دارند باید وجود خارجی داشته باشد .بنابراین به واسطۀ ایون
ا
برهان باید بسیاری از امور نامعقول و موهوم به دلیل ماهیت تضایفی عشق ،ضرورتا وجود خارجی داشته باشوند
(نه باالمکان)؛ همچون کوه طال ،دریای جیوه ،نشستن بر بال سیمرغ ،برگشتن به گذشته یا سفر به آینوده .انسوان
عاشق ،به دلیل تضایفی که میان عاشق و معشوق برقرار است ،ناگزیر چیزی را دوسوت دارد؛ ولوی ایون سوخن،
واقعیت خارجی و عینیت شیء محبوب و معشوق را ثابت نمیکند؛ زیرا برای دوست داشتن ،وجود ذهنی شیء
کفایت میکند( .همان)
بر همین اساس برخی معتقدند:
درّاثباتّمبدأّمتعالیّازّراهّفطرتّنیازّبهّدوّمقدمهّنظـرّیّمطـرحّبـودّ:یکـیّآنّکـهّدرّنهـادّهمگـانّکمـالّ
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مطلقخواهیّوجودّداردّ.دیگرّآنّکهّهرّچهّدرّنهادّیكّنوعّوجودّداشتهّباشـدّبرابـرّبـاّمقتضـایّآنّنیـزّدرّ
خارجّموجودّاستّ.اثباتّآنّدوّمقدمۀّنظرّیّتامّنیستوّمگرّدرّحدّگمانّوّتخمـینّکـهّازّبحـثّفلسـفیّ
بیرونّاست(ّ.جوادیّآملیوّّ )655ّ:5638

ّ.3کاربردّنظامّّ5ّS5درّدفعّاشکالّذهنیّبودنّنتیجۀّبرهانّ ّ
کمترین چیزی که میتوان دربارۀ نتیجه برهان فطرت عشق به کمال آیتالله شاهآبادی بور آن اتفواق نظور داشوت
امکان وجود عینی (تحقق) کامل مطلق است .یعنی وجود ذهنوی آن محورز اسوت؛ زیورا اگور انسوان از چیوزی
تصوری نداشته باشد ،میل و رغبت هم نسبت به آن معنی و مفهومی ندارد ،اما وجود عینوی (تحقوق) آن محورز
نیست؛ زیرا ممکن است آنچه که در ذهن انسان صورت بسته ،اموری خیوالی باشود .بنوابراین ممکون اسوت آن
صورت ذهنی ما بازای خارجی هم داشته باشد؛ زیرا بدیهی است که ادعای امتنا ،وجود عینوی (تحقوق) کامول
مطلق دلیل میطلبد و از طرفی ضرورت وجود عینی (تحقق) آن نیز محل نزا ،است و جز ضورورت و امکوان و
امتنا ،،شق دیگری قابل تصور نیست؛ بنابراین دربوارۀ امکوان آن مویتووان اتفواق نظور داشوت .از طرفوی طبوق
تعریف ،این قضیه شرطی (ولو به کذب مقدم) صادق است که «اگر کمال مطلق وجوود عینوی (تحقوق) داشوته
باشد ،وجودش ضروری است».

6

به طور خالصه تا این بخش از بح میتوان گفت« :امکان دارد که چنین وجود ضروریای 7تحقوق داشوته
باشد ».این نقطۀ شرو ،و به منزلۀ پلی است که میتوان میان برهان مورد نظور و منطوق موجهوات جدیود پیونود
برقرار نمود؛ یعنی  8.Pیکی از قضایای مهم سیستم منطق موجهوات  S5عبوارت اسوت از PP :

(موحد1381 ،؛ نبوی )1383 ،با مفروضات مناسب دربارۀ ماهیت رابطۀ دسترسی9میان جهانهای ممکن (رج:
ا
کریسکی ،)1381 ،برهان فطرت عشق آیتالله شاهآبادی در نظام  S5کامال قابل دفا ،است و اشکال ذهنی بوودن
نتیجه آن مرتفع است؛ زیرا در این نظام منطقی از امکان وجود کامل مطلق ،ضرورت وجود کامول مطلوق قابول
استنتاج استّ 10.
در برهان فطرت عشق به کمال آیتالله شاهآبادی ،با توضیحاتی کوه در اداموه خوواهیم دیود ،کواربرد منطوق
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ا
موجهات جدید در تبیین بسیار روشن و پذیرفتنی برهان ،کامال مشهود اسوت .اسوتفاده از ایون سیسوتم منطقوی
جدید در غرب برای دفع اشکال ذهنی بودن از برهان آنسلم نیز سابقه دارد (Plantinga,1974,221) .بنوابراین
برهان فطرت عشق به کمال آیتالله شاهآبادی توسط سیستم  S5قابل پشتیبانی است.
در سیستمهای منطقی جدید باید عالوه بر اثبات صحت صوری یک اسوتدالل ،اعتبوار معنوایی 11آن را نیوز
ثابت نمود( .رج :موحد & 1104 ،نبوی )1100 ،در خصوص مباح معنایی آن باید گفت تنها جهان ممکنی
میتواند برهان فطرت عشق به کمال آیت الله شاهآبادی و استنتاج صوری او را معنا ببخشود کوه از حیو رابطوه
دسترسی اوال انعکاسی باشد و ثانیا اقلیدسی باشد.
اثبات اعتبار معنایی  PPبه روشنی در مدل سمانتیك منطق موجهات کریسکی به شکل ذیل صوورت
میپذیرد.
wi

P
P
wk

wj
P

P

P

توضیح کاری که به صورت نمودار برای اثبات اعتبار سمانتیکی  PPرسم شده به این شورح اسوت:
روش اثبات اعتبار ،خلف است؛ یعنی ما فرض گرفتهایم که قضیۀ فوق معتبر نیست .وقتوی معتبور نباشود بودین
معنی است که نقیض آن معتبر است و نقیض قضیه فوق عبارت است از( PP :که به شکل ذیل اثبات
میشود):
)1. (PP
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)2. (PP
3. PP
4. PP

اگر قرار باشد عبارت فوق صادق باشد باید هر دو مؤلفۀ آن در جهان ممکون مفوروض ،کوه  wiموینوامیم،
صادق باشند؛ یعنی Pو  .Pمعنای صوادق بوودن Pدر جهوان ( wiطبوق سومانتیك منطوق موجهوات
جدید) این است که باید جهان ممکنی (مثال  )wjباشد که  Pدر آن صادق باشد و  wiبه  wjدسترسوی داشوته
باشد .همچنین معنای صادق بودن  Pدر  wiاین است که باید جهان ممکنوی (موثال  )wkباشود کوه  Pدر
 wkصادق باشد و  wiبه  wkدسترسی دارد .اینك  Pدر جهان  wjصوادق اسوت و چوون رابطوه جهوانهوای
ممکن در سیستم  S5اقلیدسی است  Pدر جهوان  wkصوادق اسوت و  wjبوه  wkدسترسوی دارد .در اینجوا بوه
جهانی میرسیم ( )wkکه در آن دو گزاره متناقض تحقق یافته است و این محال است .بنوابراین نقویض عبوارت
اصلی ما معتبر نیست بلکه خود عبارت معتبر است.
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نتیجهگیریّ ّ
در معارف توحیدی اهل بیت

عقل و فطرت همگام و در پیوند با یکدیگر مورد تأکید هستند .برهان فطورت

عشق به کمال آیتالله شاهآبادی (ره) و امام خمینی(ره) از مصادیق تالش در توسعۀ این بخش از آموزههای اهل
بیت( )،است .این برهان از جهاتی شبیه به برهان وجودی آنسلم قدیس و از جهاتی متفاوت با آن است .اشکال
مشترکی که دربارۀ هر دو برهان مطرح شده است مربوط به امکان ذهنی بوودن نتیجوه برهوان اسوت .بوا سیسوتم
منطق موجهات جدید  S5میتوان از امکان وجود کمال مطلق ضرورت آن را نتیجه گرفت و این اشوکال را دفوع
نمود.
ّ

101

بررسی اشکال ذهنی بودن نتیجه در برهان «فطرت عشق به کمال» بر پایۀ منطق موجهات جدید

پینوشتها ّ
1. St Anselm
2. Objective
3. Subjective

 .4به نقل از  :جوادی آملی 114-110 :1108 ،؛ همو.110-111 :1100 ،
 .1منطق موجهات جدید شامل  15سیستم متمایز نرمال است .سیستم نرمال سیستم موجهه اي است که داراي اصول
موضوعه منطق گزاره اي باشد؛ شامل اصل موضو K ،باشد؛ واجد قواعد استنتاج وضع مقدم ،جانشیني و ضرورت
باشد K .نام پایه ايترین سیستم منطق موجهات جدید است و اصول موضوعه آن عبارتند از:
.1
.2
.3
.4

)P(QP
))(P(QR))((PQ)(PR
)(PQ)(QP
)(PQ)(PQ

اصل موضو ،چهارم از اصول موضو ،فوق به نام اصل  Kمعروف است .همه سیستمهاي منطق موجهات که از افزودن اصل یا
اصولي به سیستم  Kبه دست ميآیند سیستم نرمال هستند  .برخي از مهمترین سیستمهاي نرمال عبارتند از:
سیستم  = Tسیستم  + Kاصل PP : T

سیستم  = S4سیستم  + Tاصل PP : 4
سیستم  = S5سیستم  + Tاصل PP : 5

سیستم منطق موجهاتي که برای پشتیبانی برهان فطرت عشق به کمال آیت الله شاه آبادی در نظر گرفته شده است همین
 S5است .نام دیگر سیستم  KT5 ، S5ميباشد و یکي از قضایاي مهم آن عبارت است از ( PP :رج  :موحد ،
 & 1181نبوي .)1181 ،
 . 6بدیهي است کامل مطلق (به فرض تحقق) اگر ممکن بود و از بوتۀ امکان به زیور وجود عیني آراسته شده بود ،متضمن
نقص و نیاز بود و دیگر وصف کمال مطلق بر او صدق نمي کرد.
 .7ضرورت در تعریف «کامل مطلق» اخذ شده است .به تعبیر دیگر «کامل مطلق» یا وجود ندارد یا اگر وجود دارد
واجب است .از اینرو امکان در خصوص کامل مطلق امکان خاص است.

 .8عملگر  نشانۀ امکان و عملگر  نشانۀ ضرورت است (رج :موحد1381 ،؛ نبوي  )1383و  Pنمادي براي گزارۀ
«کامل مطلق وجود دارد» میباشد( .رج  :موحد1374 ،؛ نبوی )1377
 .9رابطۀ دسترسی  ،Accessibility relationکه در سمانتیك منطق موجهات جدید R ،نامیده میشود ،نشاندهندۀ
یك نسبت دو موضعی خاص است که بر روی عناصر مجموعه جهانهای ممکن (که با  Wنشان داده ميشود) تعریف
ميگردد و به عبارت دقیقتر مجموعهای از زوجهای مرتب از عناصر  Wمیباشد .حال در سمانتیك منطق موجهاتR ،
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نسبت دوتایی دسترسی است .گاهی به  Rنسبت اشراف یا رویت هم میگویند .معنای شهودی  Rاین است که احکام
جهان  w2براي  w1قابلشناخت باشد ،یعني در جهان  w1بتوان احکام  w2را مورد شناسایی قرار داد و در موردش
صحبت کرد؛ در این صورت در سمانتیك منطق موجهات جدید میگویند  w1Rw2یعنی جهان  w1به جهان w2

دسترسی دارد.
 . 11نکتۀ قابل توجه این است که چنین استنتاجی یعني اخذ ضرورت از امکان در منطق ارسطویی قابلدفا ،نیست؛ از
اینرو منطق ارسطویی قابلیت پشتیباني از برهان فطرت عشق به کمال را ندارد.
11. Semantic
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