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  :چکیده

او از این مسئله تحلیلی . نیتس استترین مسایل مورد توجه الیب اختیار از مهمۀئلمس

خواهد نشان دهد انسان و خداوند به معناي مشابهی را ارائه داده است که در آن می

 اختیار نکات مهمی را مطرح کرده و ي مسئلۀل خود برا راه ح ارائۀاو در راستاي. مختارند

 ضرورت شرطی و ضرورت مطلق و  آنها تمایز میانۀدهد که از جملمورد بحث قرار می

نیتس براي شود که تالش الیبدر این مقاله نشان داده می. هاي ممکن است جهاننظریۀ

 نهایت به موجبیت افعال ی را به دنبال خواهد داشت و درخود دشواریهای اختیارمسئلۀ
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  :مقدمه

 اختیار از مهمترین مسائلی است که در طی تاریخ ذهن بشر به طور عام و ذهن ۀمسئل

 اختیار در برابر این  مسئلۀطرح. فالسفه را به طور خاص به خود مشغول ساخته است

دهد وقوع اینکه آنچه انسان انجام می: تصور است که بر افعال انسان ضرورت حاکم است

هاي مختلفی براي مفهوم ضرورت در طی تاریخ به گونه. ناپذیر استآن ضروري و اجتناب

که وجود آن در   آن مفهوم سرنوشت استۀیکی از اشکال اولی. انسان مطرح شده است

و » از سرنوشت گریزي نیست«یا  » هرکسی داراي سرنوشتی است«طی عباراتی همچون 

ی، یعنی اعتقاد به  اعتقاد به موجبیت علّمسئلۀ اختیار همچنین با. کنیمغیره مشاهده می

اگر هر پدیده در چهارچوب . شودها، مرتبط می علت و معلولی در بین پدیدهوجود رابطۀ

 اعمال انسانی نیز که بخشی از حوادث و وقایع عالم طبیعت ،یابدی تحقق میروابط علّ

در عین حال به نظر . ی خواهند داشتاست مانند تمام حوادث دیگر ریشه در روابط علّ

 دیگر عمل کنند شرط ضروري آزادي و ۀرسد امکان این که انسانها بتوانند به گونمی

گیرد اله مورد بحث قرار میمفهومی از اختیار که در این مق. مسئولیت اخالقی است

ده، و قدرت مطلق الهی  و همچنین داراي بعد کالمی است و با مفاهیمی همچون علم، ارا

  .خواهی او مرتبط استنیز خیر

که به بحث از این مسئله ترین فیلسوفان جدید استاز مهم) 1646-1716(نیتس الیب

توان یکی از اي که او را میبه گونهه است،ورزید  راه حل براي آن اهتمامو ارائۀ

. شمار آورده هاي پس از خود بتأثیرگذارترین فیلسوفان بر اندیشه

صدد پرهیز از نوعی ضرورت است که آن را   آزاد درنیتس با قائل شدن به ارادةالیب

کند تا نشان دهد براي این منظور او تالش می. نامدمی (blind necessity) ضرورت کور

ان موجوداتی هستند که به شیوة مشابهی در برابر اعمال خود اخالقاً مسئول خداوند و انس

این نکته از اینجا ناشی . هستند و در نتیجه اعمال آنها در معرض ستایش و نکوهش است

,Leibniz (»اندهاي الهیاذهان انسانی آینه«شود که از دیدگاه او می 1998, p298.(  
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پذیرترین  کمالهانیتس ذهنیان کنیم که از نظر الیببراي توضیح این مطلب الزم است ب

  :نماید توجه بیشتري میها خداوند به ذهنتمام جوهرها هستند و به همین دلیل است که

 و گویی آنها از نژاد او و فرزنـدان خانـۀ او   .انداذهان فقط به صورت او ساخته شده      

انه در خدمت او باشند و آگاهانه در        توانند آزاد  به همین دلیل است که فقط آنها می        .هستند

و ایـن  . نمایند تا جهـان را میها بیشتر خدا را فراذهن. ... تقلید از طبیعت الهی قدم بردارند   

شرافت طبیعی اذهان است که آنها را هر قدر براي مخلوقات صرف ممکن باشـد بـه مقـام      

 سایر موجـودات از آنهـا   به این معناست که خداوند بسیار بیشتر ازکند؛خدایی نزدیک می

  ).179-80، 1381نیتس، الیب(کند ستایش دریافت می

اي از اختیار است که در      نیتس به دنبال تحلیل پیشرفته     الیب ،هاي فوق با توجه به گفته   

  .مورد خدا و انسان به یکسان به کار برده شود

 ۀاننـد مـسأل    م ،فلسفه تبیین بسیاري از موضوعات مشترك میان کالم و        نیتس در الیب

 توجیه عقالنـی و    سپس به تبیین و    مبانی فلسفی خود را ذکر نموده و        ابتدا اصول و   ،اختیار

  تالشی که او در این زمینه انجام داده است، به نظرۀبا هماما. منطقی از آنها پرداخته است

 این تعارضـات  .  اختیار وجود داشته باشد     مسألۀ رسد تعارضاتی بین اصول فلسفی او و      می

  . اندمفسران پس از وي مهم تلقی کرده متفکران ورا 

 این موضـوع    نیتس در زمانی به   ر آن اهمیت دارد این است که الیب        بعد که ذک   ۀمسأل

ین مسأله را مورد توجه قـرار       هم ا  -انوز دکارت و اسپی   -گراي او پرداخته که اسالف عقل   

ی به شبهاتی بوده که از ایـن        گویپاسخف  نیتس صر بخشی از تالش فلسفی الیب     اند و داده

  .دو فیلسوف باقی مانده بود

، نـوزا تالش ما در این مقاله بر این است که پس از بیان پیشینۀ بحث در دکـارت و اسـپی       

را به طول    مسأله   ؛که با این مسأله در ارتباطند، مطرح کنیم        نیتس را اصول کلی فلسفه الیب   

ـ  به راه حلدر اختیار،با بیان اشکاالت مطروحه کلّی تحلیل کنیم؛ وي هاي ارائه شـده از س
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در   و؛طور خاص بررسـی کنـیم  ه هاي ممکن را ب جهان؛ راه حل نظریۀ   پردازیمبنیتس  الیب

  .این مشکالت فائق آید  بر است که او تا چه میزان توانستهدهیمپایان  نشان 

    بحثۀپیشین

  نوزادکارت و اسپی

ترین مـسایلی اسـت کـه در سراسـر          ی از مهم   اختیار الهی و انسان یک     تأمل در مورد  

 مسیحی و مسلمان به طور خاص بـه ایـن مـسأله             فالسفۀ. یخ فلسفه وجود داشته است    تار

قـضاي الهـی سـازگاري       تواند با علم پیشین و    چگونه اختیار انسان می   «اند که   هتوجه کرد 

جه بیشتري قـرار  عصران خویش این مسأله را مورد تو      نیتس از میان هم    الیب .»داشته باشد؟ 

اما این  . براي حل آن به فالسفۀ قدیم و قرون وسطی توجه بیشتري کرده است             داده است و  

نوزا هم آمده است تا حـدودي نقـش مهمـی در اسـاس             مسأله که در آثار دکارت و اسپی      

  .فلسفی او ایفا نموده است

هان انـسانی بـر     اذ «:نیتس این نظر است که    یکی از نتایج ارادة مختار از دیدگاه الیب       

,Leibniz)     » اندایجاد شدهاساس تصور الهی  1956, v1, 504)

رسد دکارت کوشیده است تا چنین قیاسـی را مـورد توجـه             در ابتداي امر به نظر می     

:کند این نکته را گوشزد می اولیتأمالت در فلسفۀچهارم از  او در تأمل. قرار دهد

تـصور و   فهمم کـه    اي می ده من خودم را به شیوه     با توجه به مطالب باال در مورد ارا       

).CHM, 1985, 240(کند  الهی را به ذهن متبادر میشباهت با ارادة

نمایـد کـه موجـودات انـسانی         این عبارت را دکارت با این گفته تأیید و توجیه می          

اي نامتناهی هستند؛ یعنی آنها مانند خدا به سـوي قـدرت نامحـدود انتخـاب،                واجد اراده 

اما در همین جا دکارت کلید عدم شباهت و عدم قیاس را نیز بـه دسـت                 . کنند می کوشش

تمـایز   چون بـا وضـوح و      خداوند، زیرا در حالی که این نامتناهی بودن اراده در        . دهدمی

آنجایی که اراده نامتناهی اسـت امـا شـناخت            از ،همراه است، خطاناپذیر است، در انسان     

  ).63-64 ،1369 دکارت،(گردد باعث خطا می ،متمایز وجود ندارد واضح و
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 تـالش  (indifference) طرفانـه اما دکارت بر این امر اصرار دارد که خدا با یـک ارادة بـی     

 مطـابق نظـر او در   ،و با وجـود ایـن     . شودوسیلۀ قوة مستقلی مانند عقل هدایت نمی      ه   که ب  کندمی

  ).66-70دکارت، همان، ( کمال است  عالمت بلکه،طرفی عالمت نقص نیستمورد خدا چنین بی

تفاوتی در خداونـد ایـن نیـست کـه          طرفی یا بی  باید توجه کرد که منظور از این بی       

بدین ترتیـب    و متمایزي نداشته باشد   خداوند مانند انسان نسبت به چیزي معرفت واضح و        

 ةر اراددبلکه منظور ایـن اسـت کـه   . به طور یکسانی در میان دو چیز باقی بماند  اوةاراد

تـوانیم درك درسـتی از       ما نمـی   یا حداقل  هیچ جهتی برجهات دیگر برتري ندارد      خداوند

همـین   کنیم و ل خدا را با اعمال خود مقایسه می       همواره اعما ما  . عمل خداوند داشته باشیم   

شـود کـه     جزافـی مـی    طرفی باعث نوعی ارادة    بی ياین معنا . شودهم باعث خطاي ما می    

علم او    قدرت و   هر چیزي در حوزة    تواند انجام دهد و    هر کاري را می    براساس آن خداوند  

امـا  . هیچ چیـزي بـراي خداونـد غیـرممکن نیـست       و ،به فعلیت برسد   تواندمی قرار گیرد 

 بـه  اوکند، هیچ گـاه در مـورد    صحبت می  خداوند ةطرفی اراد نیتس نیز که از این بی     الیب

  : اونظر  شود، چون از جزافی متوسل نمیةاراد

اي مستلزم دلیلی براي اراده کردن است واین دلیـل طبیعتـاً مقـدم بـر اراده                 هر اراده 

  .(Leibniz, Ibid, 466)است 

از . کنـد  که بر اساس آن غایات عمل می     بنابراین خداوند داراي غایات معقولی است     

 اختیار الهـی    ۀد بنابراین اختیار انسان نیز آین     انهاي الهی طرف دیگر چون اذهان انسانی آینه     

,Jolley, 2005). است 128)   

ایـن مـسأله یکـی از     کـار داشـت و   آزادي سـر و   ضرورت وا مسألۀ نوزا نیز ب  اسپی

از نظر او تمام حوادث ایـن جهـان از جملـه    . رفتهاي او به شمار می   ترین اندیشه مرکزي

یابنـد  ت امتداد مـی   نهایروند که تا بی   میی به شمار     علّ هاي انسان جزئی از زنجیرة    انتخاب

)Parkinson, 1995, 213- 214.(  

یعنـی او   . گرایی بود که اعتقاد داشت هر حقیقتی ضـروري اسـت          نوزا ضرورت اسپی

این نظریه هیچ جایگاهی براي این گفته       . که جهان واقعی تنها جهان ممکن است      معتقد بود   
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 آنچـه از ابتـدا آغـاز         دیگري عمل کنم غیر از      ممکن است که به گونۀ     براي من منطقاً  «که  

  . گذاردباقی نمی »امکرده

نوزا با هم اشتراك دارند و آن اینکه هـر دو           نیتس و اسپی  باید توجه داشت که از جهتی الیب      

   :شودمراتبی است که در مورد خدا و انسان به یک معنا حمل میاعتقاد دارند اختیار موضوع ذو

تـر خواهنـد بـود    همان مقدار به خدا شبیهو به همان مقدار که مردم آزادتر باشند به          

(Jolley, Ibid, 129) .  

 کننـد،  افراد انسانی با توجه به غایت عمل می        گوییم می نوزا معتقد است هرچند   اما اسپی 

  :  این نیست که اعمال آنها موجب نباشدي سخن مامعنا

ـ ها و میلانسانها از آن حیث که از اراده   ه جهـت  هاي خویش آگاهی دارند و نیز ب

آنکه نسبت به عللی که اصل آرزو و میل آنان است، و وجود آنها را حتی در خواب هم        

  ).287، 1380کاپلستون ،جلد چهارم، (پندارند اند، خویشتن را مختار میبینند جاهلنمی

. کنـد  اشیاء براي پیشبرد خیر عمل می      ایز نیست که بگوئیم خداوند در همۀ      بنابراین ج 

  :ایتی داردبراي این کار غ و

پس جایز نیـست  . شود، و وجود نظامی دیگر ممتنع است    نظام طبیعت از خداوند ناشی می     

  .)286همان، (که بگوئیم خداوند به اختیار خلق کرده یا در خلق عالم غایتی داشته است 

  نیتس مبانی فلسفه الیب و  اصول

در هر حال  ، که سفیاند یا فل  این اصول منطقی  حال چه قائل باشیم      -نیتساصول الیب 

نیتس در تالش بود تـا      الیب. اندتنوعم و   بسیار زیاد  -ندارد  مورد بحث ما   ۀفرقی براي مسأل  

کنـیم برخـی از ایـن       ما سعی مـی   . تمام نظام فلسفی خویش را بر این اصول استوار نماید         

  . اصول را که بیشتر با موضوع مورد نظر ما ارتباط دارد، بیان کنیم

 (principle of sufficient reason) افی اصل جهت ک-الف

هاي اسـتدالل یـاد     نیتس در بیشتر آثار خود از این اصل به عنوان یکی از پایه            الیب

  :دو اصل استوار است  توضیح آنکه طبق نظر او شناخت ما بر.کندمی
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کنـیم، بـه نحـوي کـه         که براساس آن ما حکم به درستی چیزي می         »امتناع تناقض « اصل  

توانـد صـادق   بنابراین در صورتی که قضیه صادق باشد، نقیض آن نمـی        .  کذب باشد  نقیض آن 

را صـادق   اي   که براساس آن ما هیچ قضیه      »جهت کافی «و اصل   . باشد و حتماً باید کاذب باشد     

شود مگر اینکه دلیلی پیشین براي صدق یـا وجـود آن            هیچ چیزي موجود نمی    و   دانیمنمی

ه نه ب  و   گونه باشد  به عبارت دیگر اینکه چیزي این      ).122-3 ،1375 نیتس،الیب(چیز باشد   

نه ناموجود، وابسته به دلیلی است که بتوان      و    موجود باشد  اینکه چیزي اصالً  و   دیگر،   ۀگون

کـافی  «اینکـه    و   و نه از علت،    کندنیتس از دلیل صحبت می    اینکه الیب  .براي آن ارائه داد   

  نیتساز نظر الیب. را شایسته تأمل است»  بودنمطلق«نه  و آوردکار می  را در»بودن

چون اشیاء محتاج تحلیلی نامتناهی هـستند       . توان به اشیاء داد   هیچ جهت مطلقی نمی   

  ).1384193لتا، (

  امور بود  بنابراین باید به دنبال ارائه جهت کافی براي اشیاء و

  (contigency and infinity)  امکان خاص و عدم تناهی-ب

حوادث این عالم جهتی براي بودن تا  و مبناي اصل جهت کافی تمام اشیاءگفتیم بر 

 این ،از طرف دیگر. ، دارند بودنِ خود دیگرۀگونه نه ب و گونه بودن این، و  خودنبودنِ

 و این . دیگري باشندۀگونه اند نباشند یا بتوانستهیعنی می. بودن آنها ضرورت مطلق ندارد

مختلفی در این هاي   یعنی شکل.پذیرند  میهان تحلیل نامتناهیدهد که امور این ج  مینشان

 آنها ضروري نیستندپس  .اند اما این شکل را پذیرفته ،بپذیرنداند  توانسته  میاست کهجهان 

  نیست تناقضنفی آن مستلزماست که اي   ممکن خاص قضیهقضیۀپس  .اندممکن خاصو 

بلکه  هت ضروري در آن وجود نداشته باشد،اما نه اینکه هیچ ج ؛بنابراین ضروري نیستو 

هندسی نیست و از نوع مابعدالطبیعیضرورت آن 
1

  قضایاينیتس تماماز نظر الیب .

چون اگر بگوئیم این قضیه نیز  .ندا ممکن خاص» خدا وجود دارد«  جز قضیۀ وجودي،

 و دبوصورت براي اثبات آن نیاز به تحلیلی نامتناهی خواهد ممکن خاص است در این

  :بنابراین .منجر به تسلسل خواهد شدن واین امکان پذیر نیست چ

قضایاي ممکن خاص محتاج تحلیلی نامتناهی هستند اما این تحلیل براي انسان 

.بیند  مینهایت تحلیل را ها او چون تن.امکان ندارد بلکه براي خداوند امکان پذیر است

(Woolhouse, 1994, v1. 176)  
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(hypothetical and moral necessity) رورت اخالقیض و ضرورت شرطی-ج

ی ورت شرطی یا اخالقخاص تحت عنوان ضردر قضایاي ممکن ضرورتنوعی  

 مابعدالطبیعی شرطی در برابر ضرورت مطلق، و ضرورت اخالقینیتس ازالیب .وجود دارد

و  اما نوعی بایستگی ،این نوع ضرورت اگرچه مطلق نیست .کند  میهندسی صحبتو 

 نیتسبراي مثال الیب .دهد  میانسان نشان و شایستگی را در افعال اختیاري خداوند

این نوعی از ضرورت  .»کندتواند بهترین جهان ممکن را انتخاب ن نمیخداوند«  :گوید می

 بلکه انکار این قضیه به  .ض باشدسنخ ضرورتی نیست که انکار آن مستلزم تناق زاست اما ا

 منافات خیر الهی با و کند  می نه به خود خداوند لطمه وارد،خداوندي مفهوم خیر اعال

مثال اگر  .عمل برطبق آن و تشخیص بهترین اموربنابراین ضرورت اخالقی یعنی  .دارد

هرچند اگر این کار را ؛تواند این حکمت را بکار نبندد  نمیحکیم است پسخداوند 

از ضرورت هایی  نیتس نمونهالیب صرمعا (Clarke) کالرك .مستلزم تناقض نیست،نکند

  :کند  میاخالقی را بیان

تواند شري انجام دهد یا موجود حکیم  نمی اینکه موجود خیر مادامی که خیر است،

سان راستگو مادامی که تواند عملی غیرعاقالنه انجام دهد یا ان نمی،مادامی که حکیم است

,Woolhouse, ibid)تواند دروغگو باشد  نمی ،راستگو است 140).  

 (cosequence necessity) ضرورت شرطی را ضرورت تالینیتس در برخی موارد الیب

   :براي مثال.نامدمی نیز

ضروري است که رخ  ، استبینی شده یا پیشاگر چیزي قبال توسط خدا دیده شده

,Libniz). این نوع ضرورت ضرورت تالی یا ضرورت شرطی است .دهد 1998, 144)  

نیتس قائل شدن الیب و به مطالبی که بیان شد ارتباط میان این نوع از ضرورتبا توجه 

توضیح  .شود  میمعلومحقایق واقع یا حقایق وجودي  و امکان خاص و به اصل جهت کافی

 بیان کردیم قضایاي ممکن خاص یا حقایق واقع مبتنی برتحلیلی نامتناهی است که آنکه قبالً

گوییم   میاکنون. نامشخص است ولی براي خداوند معلوم استنهایت این تحلیل براي انسان

.دتري نیاز دارتحلیلی است که همواره تحلیل کاملضرورت شرطی مبتنی بر 
2
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(principle of pre-established harmony)  بنیاد-اصل هماهنگی پیشین -د
 

 ۀ تبیین مسألبعد براي و بدن و  نفسۀنیتس ابتدا براي حل مشکل رابطاین اصل را الیب

   :صورت کلی این است کهه تقریر این اصل ب .گیرد  میکاره برخی مسائل دیگر ب و علیت 

ترین شکل از پیش مناسب و نظم جهان را به بهترین،خداوند برمبناي اصل کمال

  .)1383،91صانعی دره بیدي،( هماهنگ کرده است

 ،بدن پیشنهاد شده بود و س نفۀ رابط براي مسألۀ)پیش از دکارت (راه حلی که قبالً

خود دکارت هم با  .تأثیر فیزیکی یا انتقال واقعی عناصر از یک جوهر به جوهر دیگر بود

 این مسأله را بدون جوهر متفکر از جوهر ممتد، و بدن و  جدایی کامل نفسۀ نظریۀارائ

لل قول به ع«پیروانش براي حل آن از طریق  اما. کننده رها کرده بود راه حلی قانع

قائل به علل موقعی تا هاي  نظریه .تالش بسیار کردند (occasional causes)»موقعی

  :حدودي مختلف بودند

فرض این است که خداوند یگانه علت حقیقی  ،ترین صورت آن منسجماما در

خداوند پدیداري متناظر با  ،در موقع ظهور پدیداري در یک جوهربنابراین  ....است

,Leibniz)کند   مییجادآن در جواهر دیگر ا Ibid, pp157-8).  

   :چون این نظریه مستلزم .گیرد  مینیتس قرارمورد نقد الیب علل موقعی بارها اما نظریۀ

   (ibid) .فرض معجزات دائمی از سوي خداوند است 

  و  تحکمیبدن کامال و ارتباط میان نفس درصورتی که این نظریه درست باشد، و

   .گزافی خواهد بود

خداي « بلکه عقالنی است که در آن به  ،بنیاد گزافی نیست هماهنگی پیشینپس

  .)66-8ص ص همان، لتا،(شود نمیسلتو»  مشکالتحالل

 و حاکمیت ضرورت بر افعال انسان  و اما آیا خود این عقیده نوعی نفی اختیار

 و ختیار اۀپاسخ آن را ما در بخش مربوط به اشکاالت مسأل و  این پرسشخداوند نیست؟

  .گیریم  میهاي الیب نیتس براي آن پیحلراه
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   اصل شایستگی و اصل بهترین اصل کمال، -و

 اصل جهت کافی ل عنوان اصول مکمنیتس بهدر برخی از آثار الیب این سه اصل

کند هر چیزي   میقبال توضیح داده شد که اصل جهت کافی اصلی است که بیان .اندآمده

 ،براساس این مطلب .شداینکه نبا چرا هست تا و  دیگرۀگونه نه ب  وگونه است چرا  این

 ،آن دلیل چون در خود آن چیز نیست و  همواره دلیلی براي هر چیزي وجود دارداوالً

 آن چیز باالتر علت غائی آن .تر باشد که بیرون از خود آن استبنابراین باید در چیزي باال

 .شود  میه علت غائی مکمل اصل جهت کافیاینجاست ک .گونه بودنش است اینعلّت و 

بیانگر چگونگی تحلیل حقایق ممکن توسط اصل  (principle of perfection) اصل کمالو 

  :به عبارت دیگر .جهت کافی است

اصل جهت  ،اما این تحلیل نامتناهی استاند  تحلیلی ،صا ممکن خ حقایقچون

تحلیل اصول مکمل دیگري دارد تا نیاز به  ، تحلیل این حقایق استدار عهده کهکافی

,Rescher). همواره به بهترین منجر شود 1994, 179-80)

به عنوان جهت عقلی اصل جهت کافی  و (principle of the best) عبیر اصل بهترینت

توانیم   میبرطبق اصل جهت کافی است که« .برهمین اساس است موجود شدن اشیاء نیز،

 ااصل جهت کافی ما را مهی.ر مقایسه با اعمال دیگر بدهیمل ددرجات متعددي را به اعما

 و آن عبارت از تشخیص تناسب امور و ؛براي اینکه برطبق غایتی عمل کنیمکند  می

» ل در میان روشهاي متعدد ممکن است واضح از بهترین روش عمادراکی تقریباً

وقتی اذهان  و هی استذهن ال از دیدگاه او ذهن انسانی مشابه گفتیم. )1384،125لتا،(

هم به ، انسان انتخابهایش بر اساس خیر برتر است خداوند هم و اند  هاي الهی، آینهانسانی

  :پذیرد که  میهم نیتس این را الیبهرچند. رود  میسمت انتخاب خیر پیش

ذهن انسانی اغلب در مورد خیر واقعی در معرض اشتباه است و تنها ذهن الهی در 

,Leibniz, ibid)  استاین مورد روشن p148).  

  :نیز مکمل این اصول است (principle of fitness) اصل شایستگی

 نیتس،الیب(  هست بودن استواجد حق خواستاريِ  کمالی که دارد،ةچون هر ممکنی به انداز

  .)151-2 ،همان
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در توضیح .نیتس استب الیۀاین بیان تقریر دیگري از اصل تالش ممکنات در فلسف

عدم است  و نیتس قوه ارسطویی را که بین وجودزم است بیان شود که الیبن مطلب الای

ه  تالش ب،قبل از ایجاد و .کند که ممکنات در ذات خود دارند  میالتبدیل به اصلی فع

یا  (compossibility) امکانیجهت هم این تالش در و .کنند  میفعلیت و سوي وجود

 به گرایش در ممکنات از تصورات مبهم و این میل .تقابلیت جمع با دیگر ممکنات اس

  :اضح است وتصورات

است که در آنها هایی  مایه،از تعلق خواست خداوند به وجودشان در ممکنات قبل 

بروز و   جز» هست بودن« . از پیش صورت بسته استتماماًموجودي که قابل تولد است،

  .)153 همان،( انبساط این مایه نیست و ظهور

   .سازند  میدالیل بدون ضرورت متمایل -ه

هاي انسان تعادلی برقرار انتخاب و خواهد بین جبر علی  میموقعی کهنیتس الیب

رسد   میبه نظر. کند  می، امیال و مانند آن صحبتهااز چیزي تحت عنوان انگیزهکند 

 دارد امکان خاص به دنبال نهمچنین و  خطري براي اختیار» عللۀاز نظر او مجموع« 

)Jolley, Ibid, ، علت کند  میهمواره تحت قوانین آن عمل چون علتی که انتخاب انسان .)147

  .غائی است نه علت فاعلی

طرفانه یا نیتس نوعی از اختیار با عنوان اختیار بیشود الیب  میاین مسئله باعث

یاختیار غیر علّ
1

  :کند که  میهمواره از دالیلی صحبتاو . را در کار بیاورد 

,Leibniz( سازند  میمتمایل ، بدون ضرورت 1988, 149(.  

 و .شودخسته نمی و نیتس هر گز از گفتن آن ملولاین از آن چیزهایی است که الیب

 این او از. گیرد  میاد انسانی و الهی به کاراي براي انتخابهاي آزاین را به عنوان مقدمه

  نیز بهرههاي ممکنجهان و ن خاص امکاۀمتناهی نظرینکته در ارتباط با تحلیل نا

  .(contracausal)گیرد می

                                                
  



34  1387پاییز و زمستان / 51سال / 205شمارة / نشریۀ دانشکدة ادبیات و علوم انسانی/ هاي فلسفیپژوهش

  تحلیل کلی :اختیار

شمارد یا  میه شرط ضروري را براي اختیار برس(theodicy)  عدل الهیدر نیتس الیب

  : به عبارتی آزادي از دیدگاه او از سه عنصر تشکیل یافته است

 .(contingency)مکان خاصو ا (spontaneity) خودانگیختگی ،(intelligience) عقل

)Leibniz, 1998, 310(.

  اختیار و عقل -الف

طبق نظر ،ترین استاي اختیار و همچنین مهم که اولین شرط از این سه قسم برعقل

 به شمار وان کالبد اختیاردر حالی که دو عنوان دیگر به عن .است» اختیارروح  «نیتسالیب

,Leibniz)کند  می تعریف»یز متعلق اختیارمتماعقل را به عنوان معرفت « او . روند می Ibid).

تواند به معرفت متمایزي نسبت به   میعامل مختار ،است که توسط آناي  عقل قوه

از میان آنها دست به  ،با مشاهده موضوعات متناقض اعمال و متعلق خود دست یابد

کند و او در   میرجاطرفی خز معرفت اعمال خدا را از حالت بیاین نوع ا .زندبانتخاب 

زند؛ در واقع   میترجیح یک عمل بر عمل دیگر بر اساس این معرفت دست به انتخاب

بهترین شکل یک عمل از  و شود بهترین اعمال  میمعرفت متمایز است که همواره باعث

شود خدا با باالترین خیر   می به همین دلیل است که گفته.میان افعال دیگر گزینش شود

   :رود  میکاره ترین شکل آن باین شرط براي خداوند در کامل کند  ی محقیقی عمل

 فهمد  میکند  میهاي ممکن دیگر را که از میان آنها انتخاب خداوند ارزش جهان 

(Jolley, Ibid, 131).  

    وجود دارد؟طور کامله بحیوانات آیا چنین شرطی و موجودات انسانیاما در مورد 

هاي  وقتی ایده و متمایز استهاي  داشتن ایدهقل،او معتقد است شرط اساسی ع

  .کند  میعقل براي اختیار کفایت متمایز با تأمل همراه شوند،

چون آنها فقط قوه آگاهی  .معرفتی ندارند و  به همین معنا حیوانات هیچ فهمدقیقاً و

نا در از نظر او فهم به این مع .... خود دارند(passions) شهوات و از بیشتر انفعاالت

 (intellection) تعقل ،کاربرد این قوهشود و   می نامیده(intellectus) اصطالح التینی عقل

,Leibniz(شود که حیوانات فاقد آن هستند  مینامیده 1982, 173- 4(.  
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گوید که   می،اي هستندنسانی داراي چنین قوه ا در مورد انسان و اینکه آیا موجودات

  : معرفت متمایزي نیستند اغلب واجدموجودات انسانی

که اند  شهواتیچون انسانها اغلب داراي حواس و .  آنها فاقد چنین معرفتی هستند

پذیرد   می درجاتی رااما در عین حال اختیار مفهومی است که مستمراً... .انداینها مانع عقل

 معرفت توانند واجدو به طور کامل نمی ،اند و اگر چه مردم تابع احساسات و انفعاالت

 کافی متمایز است تا بتوانیم آنها را معقول به اما معرفت آنها به اندازة ،متمایزي باشند

,Leibniz شمار آوریم 1988, 303).(  

فاقد ، استانفعاالتخواهد بگوید که شخصی که در بند نیتس نمی الیببنابراین

نسبت به اعمال نیزکارشخص خالفحتی چون . ئولیت اخالقی براي اعمال خود استمس

  .داراي معرفت متمایزي استدهد،  میآنچه انجام و خود

کار ه انسان به یک معنا ب و  براي خداوند،یعنی معرفت متمایز، ین شرط اختیارپس ا

 معرفت ،وجود دارد ولی آن فهم هم گفتیم که نوعی از فهم  حیواندرمورد.شود نمی برده

درمورد انسان اگرچه معرفت .مختار دانستوان ت نمی ن راحیوابنابراین  و متمایز نیست

 در مورد خداوند معرفت متمایز به معناي کامل فقط . کامل نیست آنامامتمایز وجود دارد،

  .وجود دارد

  اختیار و خودانگیختگی -ب

 »نفسه در عاملاصل عمل فی« ، به عنوان خودانگیختگی را تحت تأثیر ارسطونیتس الیب

(spontaneum est cujus principium est in agente) یعنی از دیدگاه او . کندتعریف می

,Leibniz(اعمال خود را در خود داردی انگیخته است که منبع علّ خودکسی 1998, 309-10(. 

  (self – sufficiency)ی  بسندگ-  زیرا او از خود،به این معنا خداوند خودانگیخته است

ت تأثیر علل خارجی قرار اعمالش هرگز تحبرد و   میعلی و مختار بودن خود لذت

  .گیردنمی

  : این مطلب که،بنابراین
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 به این معناست که دهد   میاي رخانگیختههر تغییري در حالتهاي جوهر به نحو خود

یا هر جوهري به تنهایی علت تمام اعمال ...  نیروهاي درونی آن است ۀاین تغییر در نتیج

  ثیر هر جوهر دیگري برکنار است از تأ و یرات فیزیکیخود است و بنابراین از تمام تأث

)Leibniz, Ibid, 309, 312(.  

 آزاد است و انگیختگی شرط ضروري ارادةبر این اساس است که او اعتقاد دارد خود

انجام  و انسان هیچ اختیاري دراند   تحت تأثیر عوامل خارجیخیلی از اعمال ما که ظاهراً

:چ چیزي بر ما تأثیر نداردو هیاند   خودانگیختهیقتاًآنها ندارد، در واقع و حق

 ، اشیاء اگر فلسفی فکر کنیم.پذیردرا نمی هیچ استثنایی انگیختگی ما ابداً خود

,Leibniz(خارجی هیچ تأثیري بر ما ندارند Ibid, 304(.   

نکه اشیاء خارجی بر ما نیتس از ایود منظور الیبدر توضیح این مطلب باید گفته ش

یختگی مونادي از گگذارند نوعی از خوانگیختگی است که او تحت عنوان خودانیر نمیتأث

ثیر  از تأ که خودانگیختگی عامل است، او اعتقاد دارد ما کامالً،اما در نوع دیگر. برد  میآن نام

 :شودنوع خودانگیختگی را قائل می دواو   پس.تمایالت خود آزاد نیستیم و امور بیرونی

هر جوهري در  خودانگیختگی مونادي است که براساس آن، ، نوع خودانگیختگیتریناساسی

,Rutherford) تاس (self-determining)نمتعی-ایجاد اعمال خویش خود 2005, 161) .

مبناي  و شود  می به عامل آزاد نیز نسبت دادههمین معنا از خودانگیختگی است که بعداً

  .گردد  میرین شرایط آزادي ارادهتنیتس به یکی از مهمائل شدن الیبق

 رد تحت عنوانب  مینیتس از آن ناموع دیگري از خودانگیختگی که الیبن

خودانگیختگی عامل«
1

  :این نوع  خودانگیختگی بر این مبنا شکل گرفته که. معروف است »

,Leibniz(طرفی مطلقی در اراده وجود ندارد هیچ بی Ibid, 310(.  

 (agent Spontaneity) فاهمه انسانیةتحقیقات تازه دربارد  مانن،هادر برخی نوشته

 هر چند خودانگیختگی هد،د  میانگیختگی را مورد نظر قرارنوع خودنیتس بیشتر این الیب

. شود  مینیتس از اختیار حفظ براي تفسیر الیبمابعدالطبیعی به عنوان اساسی مونادي
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 که تحت تأثیر تمایالت خود  موجوداتیشود  میرود که معتقد  مینیتس تا آنجا پیشالیب

  .خودانگیختگی را دارند ، این نوعهستند

، کنند  میایالت عملتا حدي که این موجودات عقالنی بر طبق تم

  باالترین خیر موجود عملآنها به خاطر... دهند   میانگیختگی عامل را نشانخود

ن اختیار به معناي شتفقدان عقل در چنین موجوداتی باعث ناتوانی در دا. کنند می

  . )Rutherford, Ibid, 177( شود  میاخالقی

براین  و نفسه استعنوان اصل عمل فیه بنابراین اگرچه خودانگیختگی مونادي که ب

 کاره براي حیوانات ب،ن استمتعی به-اساس هر جوهري در ایجاد اعمال خویش خود

 و د دارد که براساس تمایالت استنها وجوآ اما نوع دیگري از خودانگیختگی در ،رود نمی

  .توان آنها را آزاد دانست نمی به همین دلیل است که .عاري از هرنوع معرفت متمایز است

 و ت متمایز به طور کامل وجود نداردکه گفتیم معرفاما در مورد انسان درست است 

به  و تر استملبه همین معنا انسانها آزادي کامل ندارند، اما خودانگیختگی مونادي آنها کا

  .همین معنا آزادترند

، اما شرط ري و الزم اختیار است، چنان که گفتیم شرط ضروبا اینکه خودانگیختگی

تواند از عهدة ماند که این شرط به تنهایی نمی  می چون هنوز مسایلی باقی؛کافی نیست

 بها به کارمسایلی از این قبیل که آیا شرط خودانگیختگی براي انتخا. پاسخ آنها برآید

ه است یا نوعی از شناسان این شرط تنها یک نوع تحمیل روانرود یا براي اعمال؟ آیا می

؟جبر فیزیکی

نیتس این شرط را امکان خاص الیب .اي اختیار به شرط دیگري نیاز استبنابراین بر

  .نماید  میمعرفی

  اختیار و امکان خاص -ج

بلی را براي تنها همان دو شرط ق (wedderkopf) فپدرک وبهاي  نیتس در نامهالیب

 بودقائل اختیاربرايرطش دو هم ارسطوکند که  میبیان او .داند  میاختیار کافی

(Leibniz, 1956, 226).
4  
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 » و منطقیمابعدالطبیعیحذف ضرورت « ، امکان خاص را بر حسب نیتس الیب

,Leibniz, 1998(کند  میتعریف  p اي است که ، قضیهن خاصمک م از نظر او، قضیۀ.)310

تلزم تناقض ، یا انکار آن مسکه خالف آن ممکن استاست اي ، یعنی قضیهضروري نیست

عاري از  ،شیک حادثه وقتی ممکن خاص است که تصور عدم وقوعبه این ترتیب . نیست

  . تناقض باشد

واند به ت  مینیتس از این شرط این است که عامل مختارروشن است که منظور الیب

 : دیگري رفتار کندگونۀ

، یا عملش را به طور کامل  دیگري عمل کندۀ به گونتواند  می اراده  قدرتی دارد که

   .)Leibniz, 1956, 322( پذیر استزیرا هر دو شق امکان. به حالت تعلیق درآورد

نیتس الیب و کنند  میهم بروزبیان این شرط مشکالت اساسی مفهوم اختیار  پس از

 به دنبال یافتن پاسخ براي آنها تالش و کندختلف این مشکالت را طرح میدر آثار م

:گویدمی) 1679( اختیار ۀ در مقالنیتس خود الیب.کند می

 علل و با مشیت و عنایت الهی ۀتوانند با مجموع  می چگونه اختیار و امکان خاص

,Leibniz(  سازگاري داشته باشند 1956, 404(.

  اختیارمشکالت اساسی مسأله 

با هم در هیچ یک از آثار خود بیان  و صورت منظمه نیتس این مشکالت را بالیب

شده، به طرح   می بسته به اهمیتی که براي آن موضوع قائل،نکرده است بلکه در هر اثر

 دیگري که الزم است ذکر شود اینکه بعضی از این ۀنکت .پرداخته است  میبرخی از آنها

چنانکه  . اختیار انسانرابطه باشوند هم دراختیار الهی طرح میرابطه با  مشکالت هم در

مرز مشخصی  و هم طرح کردهسنخ اختیار را در بسیاري موارد با نیتس این دویبی الیگو

   .بین آن دو قائل نشده است

 بیان شده است در مورد گفتار در مابعدالطبیعهمشکل اول که بهترین شکل آن در  -1

مسأله این است که هر جوهر فرد حاوي تمام محموالت خویش  .وهر فرد استمفهوم ج
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 عبارت دیگري که در این مورد .تمام محموالت در مفهوم فردي آن مندرجند است یا

توانند   میتوان بیان کرد این است که هر جوهري حاوي تمام محموالتی است که زمانی می

 ۀتوانیم هم  میمانند ماهیت دایره که. )109-111 ،1381 نیتس،الیب(بر آن حمل شوند 

:توانند از آن استنتاج شوند مالحظه کنیم  میخواصی را که

اختالف  و  حوادث ضرورت جبري خواهند داشترسد همۀ  مینظره اما از اینجا ب

دیگر هیچ مجالی براي اختیار انسان  و امکانی از میان خواهد رفت، و میان حقایق ضروري

فرما حکم ، حوادث دیگر جهانبر همۀ و فعال ما اۀهم تقدیر مطلق بر و .ندباقی نخواهد ما

  .)118 همان،( خواهد بود

:کهنتس در مکاتبه با آرنو بدین شکل بیان کرده است این مسأله را الیب

بتواند به نحو صادق برآن حمل ، شامل هر چیزي است که مفهوم یک جوهر فرد

ر برسد که هیچ جایگاهی براي اختیار انسان در ؛ بر این اساس ممکن است به نظشود

نظرگرفته نشده است چون هر چیزي که در مفهوم موضوع مندرج باشد باید بتواند به نحو 

 ، وجود نخواهد داشتدیگرۀ این جایی براي عمل به گونبنابر و ضروري بر آن حمل شود

)Ibid, 310(.  

در دیدگاه برخی  و  است که تاحدود زیادي با مشکل اول مرتبط،مشکل دوم -2

,Jolley) ن یکی گرفته شده استمفسران با آ Ibid, . درتعریف حقیقت نهفته است ،(142

کند   میتعریف (concept- containment) نیتس حقیقت را بر حسب اندراج مفهومیالیب

، اندراج محمول بر طبق این تعریف .(correspondence theory) تطابقۀ نه بر حسب نظری

بنابراین این قضیه  . هر جوهر ممکن مفهوم کاملی داردکند که  میموضوع داللت بر ایندر 

 .از نوع قضایاي تحلیلی است و انکار آن مستلزم تناقض است

با پیوند زدن به علم  اختیار ۀ را در مقالدرمورد تعریف حقیقت  ایجاد شدهاو مسألۀ

:کند  میاینگونه بیان ،پیشین خداوند

م مفهوۀ من باید مسئل ، امکان خاص اشیاء داشته باشیمم شناخت بیشتري ازاگر بخواهی 

،  جزئیخواه کلی یا ، ایجابی حقیقیۀهر قضی زیرا در....واضح حقیقت را بیشتر توضیح دهم

 در ايمحمول را در بر دارد یا اینکه مفهوم محمول به شیوه ،موضوع ،ضروري یا ممکن
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 اصلی ام که این براي خداوندن مشاهده کردهمن همچنی. درج استمفهوم موضوع من

که به نظر مشکل اما این حقیقتی است . داند  میر چیز را به نحو پیشینناپذیر است که هخطا

مفهوم محمول در مفهوم موضوع مندرج  ،دهد؛ زیرا اگر در هر زمان خاص  میرا افزایش

اینکه دچار تناقض و یا تواند براي آن موضوع انکار شود بدون   میچگونه محمول ،باشد

,Leibniz, Ibid( محالیتی بشود یا بدون اینکه مفهوم موضوع تخریب گردد 405(.  

ظات کالمی ، وابسته به مالحیان شده استکه در قالب یک استدالل بدیگر مشکل  -3

امل است که در هستی خیر ک ،نیتس اعتقاد دارد که خداالیب: است که به شکل زیر است

 اراده ، یعنی تحقق بهترین جهان ممکن را آنچه را که بهترین استاشاهیخیر خوۀ نتیج

؛ اما وجود وه خیر جزء ضروري ذات خداوند است و جزئی از تعریف اوستبعال. کند می

. ، ضروري باشد که وجود بهترین جهان ممکنکندعقیده اقتضا میاین  .خداوند ضروري است

، تمام حوادث روري وجود داشته باشدین به نحو ضاما اگر یک جهان ممکن متع

دهد، در مفهوم جهانی که به آن   میزیرا هر چیزي که رخ. واقعی ضروري خواهند بود

ین است که هر نهایت اینکه ضرورت تمام حوادث مستلزم ا. ج استرتعلق دارد، مند

 باشدتواند آزاد ، و از این رو هیچ عملی نمیید باشد که هستاي باچیزي به گونه

)Blumenfeld, 1994, V3, p 304(.  

نیتس این الیب . بنیاد صحبت به میان آوردیم-  از اصل هماهنگی پیشینقبالً - 4

این عالم رخ بلکه براي تمام حوادثی که در ،بدن و  نفسنه تنها در مورد رابطۀ ااصل ر

 و ان مانعی براي افعال اختیاري انسنیز این اصل استممکن.گیردمی کاره ب ،دهندمی

ضرورت بدین ترتیب  و ایجاد نماید اراده مختار خداوند همانعی برسر راتر از آن همم

.برکل اعمال حاکم شود

آن  هر آنچه در ،بینیپیشبق آن امط بینی کرده واو وجود این جهان را پیش

 از تواندنمی نیز و تواند اشتباه کرده باشدا او نمیزیر ....وجود آورده استه است را ب

,Leibniz) توبه کند ،کارهایی که انجام داده 1998, 151-2).  

 هايحلاز راهبراي پاسخ به این مشکالت در اکثر آثاري که از آنها نام بردیم  نیتس الیب

کند برمبناي   میاز آن بسیار استفاده ها که اوحلیکی از این راه .کند  میمشابهی استفاده
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 و يمیان حقایق ضرور تمایز از یک طرف و تعین و تفکیکی است که بین ضرورت

ابتدا بین  گفتاربرخی آثار مانند  به این ترتیب که در .شود  می طرف دیگر قائلمشروط از

  :شود  میضرورت تفکیک قائل و یقین

  پیتر مسیح را انکار ،گفتاریا مطابق کتاب ( قیصر از رود رابیکون عبور کردۀ قضی

به عبارت دیگر .  است)متعین(ینییقت، اما حقیقتی ضروري نیس یک حقیقت )خواهد کرد

 حقیقت این قضیه را خداوند .کند  می که قیصر از رابیکون عبورداند  میین از ازلیقخدا با 

به خاطر اینکه مفهوم محمول قیصر که او در عقل خویش یافته . داند  میبه نحو ماتقدم

 ما نیاز ندارد که حقیقت این قضیه خدا مانند... در مفهوم موضوع آن مندرج است   ،است

دن بر شهادت چشمان یا را با منتظر ماندن براي انجام عملی از سوي قیصر یا متکی ش

  )Jolley, 2005, 135... (ن بداندداناگواهی تاریخ

   :بنابراین

 است اما )متعین( هاي الهی یقینیبینیافتد مطابق با پیش  می هرآنچه اتفاق

 نفسه اگر قیصر یا هر شخص دیگري خالف آن را انجام دهد، فیاینکه و ضروري نیست

  .)Blumenfeld, Ibid, 311 ...(نداده استممکنی انجام امر غیر

  در. وجود داردنیتسالیب در بیشتر آثار ضرورت مطلق از ضرورت شرطیتفکیک 

ي طور جد به آرنو.  این تفکیک به دقت بیان شده استداده است  به آرنو اوپاسخی که

گرایی  به عنوان ضرورت آن راو داده نیتس را مورد انتقاد قرار اندراج مفهومی الیبنظریۀ

، آرنو را به فراموشی در مورد تمایز میان نیتس در پاسخ الیب.مقدرتر معرفی کرده است

  .کند  می متهمضرورت شرطی و ضرورت مطلق

 این قضیۀ:  کنیم  میاشارهاستدالل  و  به دو مثالنیتسپاسخ الیبما براي روشن شدن 

 اگر به کل .»، او ازدواج نکرده استد است  مجرحسناگر«  که بگیریدشرطی را در نظر 

 حسن غیرممکن است که یعنی منطقاً ،مطلق دارد، این قضیه ضرورت ه نگاه کنیمقضی

 واج ازداز او«  یعنی اینکه ، آنتالیاما .  نکرده باشد امتناع ازدواجو ازمجرد بوده باشد 

مذکور را ۀ یعنی کل قضی. نحو شرطی ضروري است اما نه مطلقاً تنها به ،» نکردهامتناع

توان انکار کرد   میاما تالی آن را. آید  می، تناقض الزمتوان انکار کرد چون از انکار آننمی
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طقی  به نحو من صرفاً، ازدواج نکردهحسنوجود  ؛محالیتی یا تناقضی الزم آیدبدون اینکه 

  حسن اما گفتن این نکته البته به این معنا نیست که؛زم هستی یک فرد مجرد استمستل

نفسه و به خودي خود لحاظ در واقع وقتی این قضیه فی. ممکن نیست ازدواج کرده باشد

  . مستلزم تناقض نیست نفی آناینبه نحو درونی سازگار است و بنابرشود 

 ، نشان دهد که این عقیده که جواهرت کهنیتس به دنبال این اسبرحسب این تمایز الیب

ورد این ، در من نیست که قضایاي حقیقی ممکن خاص، مستلزم ایمفاهیم کاملی هستند

  :اد با مالحظه استدالل زیر نشان دتوان  میاین تمایز را.  حقایق ضروري باشند،جواهر

   . آدم وجود دارد-1

  .خورد  می، او سیب را اگر آدم وجود داردضرورتاً -2

  .خورد  میاین آدم سیب را بنابر-3

 معادل با این »آدم وجود دارد« اول این استدالل یعنی اینکه ۀ گوید مقدم  مینیتسالیب

آزاد الهی است، و بنابراین ة  یعنی وابسته به اراد،»خدا آدم را خلق کرد« است که بگوییم 

  .ممکن خاص است

یعنی فرق . دیگر نیستۀ مانند قضیاین قضیه گوید ارزش   می دوم اوۀدر مورد مقدم

دوم که ۀ مقدم و » نکرده است، او ازدواج مجرد استحسناگر « است بین اینکه بگوییم 

  ضروري استاول منطقاًۀ چون قضی» .خورد  میسیب را ، او اگر آدم وجود داردضرورتاً« 

استدالل ممکن اول ۀ  دوم، چون مقدمۀ در مورد قضیاما. آید  میاز انکار آن تناقض الزمو 

ۀ ، نتیجاول ضروري باشدۀ حال اگر مقدم. دوم نیز ممکن خاص استۀ ، مقدمخاص بود

یک استدالل ضروري ۀ شک اگر هر دو مقدم، چون بیاین استدالل نیز ضروري خواهد بود

  .باشند، نتیجه نیز ضروري خواهد بود 

    اختیار ۀ  مسئلهاي ممکن و جهانۀ نظری

 1686 -7در مکاتبه با آرنو در سالپاسخ به مشکالت اختیار  س براي نیتراه حل دیگر الیب

ۀ هاي ممکن در پاسخ به مسئلجهانۀ نظری. بیان شده است» هاي ممکنجهان« تحت عنوان 

 اختیار و امکان بهة  نظریه همچنین نقش مهمی در عقیداما این. شر برجسته و مشهور است
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س از پ در این اثر کند؛  می این نظریه را مطرحنیز اختیارالیب نیتس در مقاله . ردخاص دا

حقایق واقع و اند  اینکه حقایق عقل متناهی و حقایق واقع و تفکیک میان حقایق عقل

  :کند  میبیان ،اندنامتناهی

 جهتی دارد، و براي تمام افعالش غایت او و ...بیند  میخدا تمام این مجموعه را

 و  ذاتۀممکن را با مالحظ اشیاءاو بنابراین  و....ددهچون هیچ چیزي بدون دلیل رخ نمی

اولین حکم  و بیند  می آزاد خودارادة و  وجود ممکن آنها را با فرمانهاو....بیند  میماهیتشان

,Leibniz) با باالترین دلیل و  بهترین استاست کهاي نها به شیوهدرآ 1956, 406-9).   

اند، نه وجود دارند، نه ه نه وجود داشتهاز ممکناتی سخن گفته بود ک او در این اثر

  .گیرد  میهمین را علت وجود اشیاء ضروري و .وجود خواهند داشت

ه هاي تخیلی که بخیلی از داستان و ....ضروري نباشداي  یعنی اگر ممکنات نبودند، ممکن بود هیچ شی 

  .)Ibid, 405( یافتند نمی امکان وجود اند،صورت ممکن لحاظ شده

 کند که  میمطرحهایی  ممکن را به عنوان شیوههاي  جهان تبه با آرنو نیز اودر مکا

 که براي یمشخصهاي  خداوند بر اساس طرح و احکام آزاد الهی هستند مبتنی بر

  :نماید  میخلق آنها را ،از پیش مقررکرده استانسان  و وداتموج

 س آنها خلقممکن وجود دارد که خداوند جهان را براساهاي  نامتناهی شیوه

زیرا در آن تمام ارتباطات اشیاء  ....سازد  میجوهر فردي کل جهان را نمایان هر ...کند می

,Leibniz)خداوند، وجود دارند هماهنگ با تصمیمات یا مقاصد Ibid, 411-12).  

 را در افعال خود ، او انسانخلق با اما چون ممکن است چنین تصور شود که خداوند

که خداوند در داند  اي می آزادي مفهوم جوهر فردي را حاوي اختیار و نماید او  میمجبور

  :آن قرار داده است

همچنان در ، اگرچه در مفهوم من مندرج است که من این مسافرت را انجام خواهم داد

,Leibniz)  مفهوم من این هم مندرج است که من این کار را آزادانه انجام خواهم داد Ibid, 412).  

 مورد توجه او بوده ممکن هاي  جهان و مفهوم اختیار نیز در مابعدالطبیعه گفتاردر 

 از مفهوم فردي  ابتدادر این قسمت .کند  میبیانار گفت 13  این مسئله را او در بند.است
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و آن را مبتنی  کند  میها شروعزاد الهی براي خلق ماهیات و ایده و مشیت آممکن جوهر

  در برابر ضرورت)تعین( ت مطلق و مبتنی بر یقینبر ضرورت شرطی در برابر ضرور

  :گوید  می ونماید  میبه ماهیت آزاد انسان توجهسپس  و کند می

خداوند حکمی در مورد ماهیت انسان صادر کرده بر مبناي اینکه انسان همواره  

که  وجود دارد از اموراي   سلسله. ...دهد  میرسد انجام  می بهترینآنچه را به نظرش

ترین و بهترین شکل است است ولی این گزینش بر مبناي کاملمختارانه برگزیده  ندخداو

,Leibniz) ی امکانی است اگر چه یقینی هم هستتو فعل خداوند حقیق Ibid, p496).  

 بر اساس  هموارهانسان بیان کرده به این دلیل است که انسان عبارتی که در مورد

کند اما افعال خداوند براساس خیر   میعملوجود یا خیر م (apparent good) خیر ظاهري

اصل کمال  و مالك این انتخاب نیز اصل بهترین است . استیا واقعی (true good) حقیقی

اگر ممکنات  و کمال مبناي وجود ممکنات استاصل .استاین اصل  تعبیر دیگري از

  عدم کمال آنهاستدلیله گذارند ب نمی که هرگز پا به عرصه وجود نامتحققی وجود دارند

  .شانامکاننه عدم و 

نه ایجاب  و تأثیر خداوند بر اراده انسان را از طریق تمایل گفتاردر بخش دیگري از 

یا بهترین را از روي تمایل در واقع هم رسیدن خداوند به مفهوم خیر  .نماید  میتوجیه

  :دهد  می انسان را از این طریق توضیحةهم تأثیر بر اراد و کند  میتوجیه

 کاري بیش از تبعیت از قوانین طبیعتی که تأسیس کند معموالً  می وقتی که خداوند با افعال ما همراهی

خود و ه کند  به طوري که افکاري خود ب  میرا حفظ و همواره ایجاد یعنی طبیعت ما. کند نمی کرده است

 مشیت خداوند باعث  ....آید  مییدبالطبع یا آزادانه در نظمی حاصل از مفهوم جوهر فردي مان براي ما پد

رسد انتخاب کند در   میو آنچه را بهترین به نظر شود که اراده همواره به سمت خیر تمایل داشته باشد می

,Leibniz) گرداند نمی عین حال که آن را مجبور Ibid, 495-6).  

اوند از که پیداست در تمام آثاري که از آنها نام برده شد انتخاب خد بنابراین چنان

هاي افعال اختیاري انسان نیز بخشی از جهان و گیرد  میهاي ممکن صورتمیان جهان

 این عمل اساس اصل بهترین است و بر اما ایجاد او .ممکنی است که او ایجاد نموده است
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 در واقع او همواره افعال ما را همراهی.گیرد  می صورتنه ایجاب و همواره با تمایل

  .گردد نمی هرگز باعث نفی اختیارهمراهی  و تالئماما این  .کند می

گردد که   میهاي ممکن براي پاسخ به این سوال مطرح راه حل جهانعدل الهیدر 

در عین حال این  و ه باشد نسبت به حوادث آینده علم یقینی داشتدتوان  می خداوندچگونه

علم با اختیار انسان نیز سازگار باشد؟

 یعنی در متعلق علم ، قلمرو حقایق ازلیر داریم که دهاي ممکننهایت جهانبی

ض این جهان ممکن فر.... ممکنات آینده در این قلمرو موجودندۀهم و . حضور دارند،الهی

بنابراین در مورد امور  .توانست اتفاق بیفتد  می چیزي است که در این موردةدهندنشان

 یفتند یا فقط در مورد خاصی رخ دهند، اتفاق بخواه واقعاً دهند،  میممکن که در آینده رخ

,Leibniz) داراي مبدئی براي معرفت یقینی هستیم 1998, 146-7).

اصل جهت کافی به عنوان اصلی او براي پاسخ به اشکاالت این نوع معرفت از 

طرح دوباره اصل جهت کافی ابتدا به  دراو . کند  می یادنه اصلی ضروري و بخشتعین

  :کند  میتفاوت ضرورت با یقین یا تعین خارجی اشارهبه  و پردازد  میتعریف امکان خاص

 فیلسوفانی ۀچون هم .یقین یا تعین خارجی مستلزم ضرورت حقیقت متعین نیست

در عین حال این را  اند،الوجود آینده متعیناین عقیده را قبول دارند که امور ممکنکه 

اگر معلولی ایجاد نشود  .دهند نمی ممکن بودن خود را از دست که آنها پذیرند  میهم

  امکان خاص عبارت از همین استو .آید نمی وجوده هیچ تناقضی براي شیء ب

(Leibniz, Ibid, 147).  

اساس اصل جهت کافی همیشه دلیلی غالب وجود داردکه اراده را  بر نیتسنظر الیب از

  بدون ضرورت متمایلاین دلیل و اختیار آن را حفظ کند و دهد  میبه سوي انتخابش سوق

 تصورات مقابل غلبه تصور خیر که بر مگر با شود نمی اراده هرگز به عملی مجبور .سازد می

  :اما مجبور به چنین کاري نیست کند،  میخداوند نیز همواره بهترین را انتخاب .نماید می

 دیگري از موجودات زیرا زنجیرة هیچ ضرورتی در متعلق انتخاب الهی وجود ندارد،

مستقل از  و امري آزاد ، به همین دلیل است که انتخابقیقاًد .نیز همان اندازه ممکن هستند

 و ممکن بسیاري صورت گرفته استانتخاب بین امور به عبارت دیگر  .ضرورت است

,Leibniz)  گردد  میاراده فقط به توسط خیر برتر براي شیء متعین Ibid, 147-8).  
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 شکل ممکن را به این یعنی بهترین. کند  مییر عملنهایت اینکه خدا با حکمت و خ

ون آنچه بهترین  چ.کندبهترین بر طبق ضرورت عمل نمی ولی براي انتخاب .دهد  میجهان

   .است ضروري نیست

:نماید  میرا هم با همین شیوه تبییند بنیانیتس اصل هماهنگی پیشینالیب

بنابراین هر  .…بنیاد استچون اساس نظم این عالم بر مبناي هماهنگی پیشین

مفهوم کامل آن، تاریخ کامل آن را در  و وهر ممکنی عضوي از جهان ممکن استج

,Merrihew, Ibid ) دگیر میبریر پیشرفت جهان ممکن درمس 154-5).

 اگر این هماهنگی به چون .گر ضرورت نیستهماهنگی نشانتوان گفت  میبنابراین

منجر به  ، هماهنگ کرده هرجسمی را از ازل با یک نفساین معنا گرفته شود که خداوند

اما اگر گفته شود خداوند نفس را در مسیري قرار داده که  .شود  میگرایینوعی ضرورت

واند باالترین ت  می امور با جسمی دارد که با آنۀتالئم را در سلسل و بیشترین هماهنگی

 به  همان میزاناعمال را برگزیند بهبسته به اینکه مختارانه کدام  و کماالت را اخذ کند

.توان گفت که هیچ ضرورتی براعمال انسان حاکم نیست  میصورت در این ،رسد  میکمال

  بررسی و نقد

آن  و  کردفهاختیار اضا و را براي آزادي ارادهنیتس شرط سومی م الیبنانکه دیدیچ

مشکالتی ردن این شرط نیتس در صدد بود تا با اضافه کالیب .عبارت بود از امکان خاص

   .ي فلسفه باقی مانده بود حل نماید اختیار براۀرا که از قبل در مسأل

دنبال گریز از جبري بوده ه ب و نیتس در این زمینه نموده تالشی که الیبوجوداما با 

 باز دچار مشکالتی گردیده که عقیده او به مختار بودن انساناند  نوزا نسبت دادهکه به اسپی

به سه مورد از اشکاالت کار ما در اینجا تنها  و . استبا مشکل مواجه کردهوند را خداو 

 .پردازیم  مینیتس استدر ابتدا به مفهوم امکان خاص که اساس کار الیب. پردازیم  میاو

 ۀنظریدر نهایت  و را بیان خواهیم کرد او در مورد علت غایی داشتن افعال ۀسپس نظری

  . بررسی قرار خواهیم دادهاي ممکن را موردجهان
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گیرد همواره   می تصمیمی را،عاقلاعل کند که وقتی یک ف  مینیتس بیانالیب-1

هیچ ضرورتی ندارد که  و  دیگري تصمیم بگیردۀبراي آن عامل ممکن است که به گون

نیتس در ذهن خود دارد چه نوع اما مفهوم امکانی که الیب .همان تصمیم خاص را بگیرد

  یک امکان فرضی باشد طبق نظر برخی از مفسراناگر این امکان صرفاً ؟تامکانی اس

  :تواند براي بناي آزادي کافی باشد نمی

کند   می امکانی است که فرضنیتس در ذهن خود دارد صرفاًیبمعناي امکان که ال

 .اما براي بناي آزادي این کافی نیست.... توانست عمل کند   می دیگريۀشخص به گون

  امکان واقعی یا بالفعل(S. Hampshire) شیرپهامکه زم است چیزي است آنچه ال

 درکه بیشتر امکانِاي  آزادي عبارت است ازدهد   مینیتس به ماتمام آنچه الیب....نامد می

,Parkinson).  عملنظر گرفتن چیزي است تا اصل Ibid, 219-2)  

 دیگري عمل ۀص به گونتواند بگوید اگر شخ  میبنابراین امکان منطقی محض فقط

تواند بگوید که شخص در این معنا  نمی اما.افتاد نمی کرده بود هیچ تناقض منطقی اتفاق

  .آزادي عمل داشت

 ادثی که در عالم طبیعت رخحتی حو و خداوند و نیتس براي افعال انسانیالیب -2

از نظر او در . کند تا به جاي علیت فاعلی علیت غائی را جایگزین بکند  می تالش،دهد می

 گردانند ولی دالیل متمایل  میچون علل ضروي. کنند نه علل  میاینجا دالیل معنا پیدا

این  و رود  میبه سمت آنچه بهترین است پیش به عبارت دیگر ذهن همواره .سازند می

دالیلی دارد و ها  این تمایل  انگیزه .تمایلی است که خداوند در ذهن انسان گذاشته است

براي مفسران این مسأله از . اصل علیت غائی است و  جهت کافی مبناي اصلکه بر 

اما . قوانین علیت غائی هستنداهمیت زیادي برخوردار است که ذهن انسان تحت حاکمیت 

  :اینکه این قوانین چه هستند باعث بروز ابهاماتی شده است

یم که بیشتر یوانیم بگوت نمیاینکه ماو دانیم که این قوانین چه هستند  نمیاما ما...

از اي  توان تبیین ساده نمی گوید که  مینیتس خودالیب .... شناختی هستندقوانین روان

 هاينهایت ادراكها ترکیبی از بی چون آن.روان شناختی ارائه دادهاي  ماهیت انگیزه

ین نظر دهند تنها براي قبول ا  میکات نشان که این ادراچیزي و...خودآگاه ما هستندنیمه
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است که اعمال انسانی معجزات خاصی هستند که فقط براي اذهان انسانی دیگر قابل 

موجبیت  عقیده به این کار نیتس بابتابراین نباید فرض کنیم که الیب... نیستناسایی ش

,Jolley) کند  می را تركافعال Ibid, 151-2).  

نیتس تنها براي حذف  الیبان این نکته را بیان کرد کهتو  میبا توجه به عبارت باال

 اما تبیین او از علت غائی بیشتر ،علت فاعلی از افعال انسانی به علیت غائی روي آورد

آگاه خوداین نوع از علیت به ادراکات نیمه او براي تبیین چون. شناختی پیدا کرد روانۀجنب

خص براي خداوند مش و شود که چندان براي اذهان انسانی مشخص نیست  میمتوسل

 اما براي .برد  میالتنها علیت فاعلی افعال را زیر سونیتس با این کار در واقع الیب ؛است

پردازد که اذهان انسانی را تحت  هایی می تبیین افعال انسانی با نام علیت غائی به انگیزه

  .ضرورت و  به نوعی جبراین چیزي نیست جز قائل شدن و گیرند  میتسخیر خود

 جهان واقعی قاد داشت هر حقیقتی، ضروري است ونوزا اعت که اسپی بیان شدقبالً -3

گریز از نیتس براي الیب. متحقق نداریمهاي نابه عبارت دیگر ما امکان .تتنها جهان ممکن اس

هاي ممکن در علم نهایت جهانبه بیانسان قائل  و براي اثبات اختیار در خداوند و این مسأله

  :از نظر او .شود  میبه وجود آورده و انتخابا بهترین جهان، اوند شد که از میان آنهخد

کند با   میچون خداوند از میان ممکنات همواره انتخاب و . آزادي انسانی در تصور الهی استۀریش 

به  و ماند  میکند در ذات خویش ممکن باقی نمیکند؛ زیرا آنچه او انتخاب  می او آزادانه انتخاب اینوجود

زیرا اگرچه  .انسان نیز به همین معنا آزاد است. مستلزم تناقض نیستبنابراین خالف آن  و آید نمیفعلیت در

,Leibniz)کند  می انتخاب،رسد  مینظر او بهترینه گیرد اما آنچه را که ب  میبین دو انتخاب قرار 2006, 107).

 یعنی ،انسان و نیتس براي انتخاب خداوندبرخی از مفسران عقیده دارند مالك الیب

 .توانست وجود داشته باشد نمی  نشانگر این است که یک جهان ممکن بیشتر،اصل بهترین

  :آن جهان ماستو 

براین جهان ما بهترین است بنا و اگر خداوند باید بهترین جهان ممکن را انتخاب کند

,Savile). (137 است جهان ما تنها جهان ممکن 2000,

نیتس که عدم تحقق ممکنات ه گفتیم بنابر نظر الیب که چنانک این استمدعادلیل این 

دلیل اینکه این جهان انتخاب شده  .دیگر، عدم امکان آنها نیست بلکه عدم کمال آنهاست
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 یعنی عدم ،بنابراین امکان و .است کمال آن است که تعبیر دیگري از اصل بهترین است

تواند  نمی  به این نکات خداوندبا توجه. تواند مبناي به وجود آمدن آنها شود نمی ،تناقض

.همواره باید بهترین را انتخاب کند و بهترین را انتخاب نکند

در مورد انتخاب انسان هم با توجه به اینکه این تمایل به بهترین را خداوند در او 

تواند  نمی انسان وجود دارد پس او و در این مورد شباهتی هم بین خداوند و گذاشته است

نیتس در این  این نکته باید گفت که بیان الیببا توجه به .کندهترین صرف نظر از انتخاب ب

 نوزا است که عقیده داشت تنها یک جهان ممکن داریم که اسپیةمورد همان عقید

     . تحقق پیدا کرده استضرورت یافته و

  

  نتیجه

انسان  و  اختیار خداوندهرا سر نیتس براي حل مشکالتی که برم الیبچنانکه دیدی

هاي اساس جهان در نهایت راه حل او بر و مختلفی را ارائه دادهاي  پدید آمده بود راه حل

یم این راه حل هم چنانکه دید .اختیار برقرار کند و ممکن درصدد بود تا تعادلی بین جبر

باال از  مشکالتی که دراما  .اصل کمال است و اصل بهترین و مبتنی بر اصل جهت کافی

گویی به و او درتالش براي پاسخ نیتس است نظام فلسفی الیبۀالزم گفته شدآنها سخن 

اصطالحاتی را در  و  وجود داشت مفاهیم نیزمشکالتی که به نوعی در سنت فلسفی گذشته

تفکیک میان ضرورت  امکان خاص،. شود  می در این زمینهیآورد که منشأ ابهامات  میکار

  وهاي ممکن  به جاي ضرورت، عقیده به جهانجایگزینی تعین ضرورت شرطی، و مطلق

 فلسفه ةترین مفاهیمی هستند که خوانندجایگزینی تمایل به جاي ضرورت از مهم

   .آیدفهم آنها برمی درصدد  و شود  مینیتس با آنها مواجهالیب

 تواند از نمی دهد،  می با تمام تالشی که در این زمینه انجامستنی باید گفت الیبدر نهایت

    . احتراز نماید، نظام فلسفی اوست که الزمۀجیر علی اعمال انسان و موجبیت امور
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هاشتنوپی

 نیتس به این شکل تعریفضرورت هندسی را الیب و ضرورت مابعدالطبیعی -1

 همانی اصل اینچون این دو نوع ضرورت بر. »آید  میاز انکار آنها تناقض الزم«کند که  می

از این  و ها با هم یکسان استحکم هر دو این ضرورت. توار هستندامتناع تناقض اسو 

 و» خدا وجود دارد« ة ضرورت مابعدالطبیعی مانند گزار. ندارندجهت با هم تفاوتی

  .»تر استکل از جزء بزرگ«ضرورت هندسی مانند 

به عبارت دیگر ضرورت شرطی علت خود را در چیز دیگري دارد که آن چیز  -2

مقصود از  .بلکه آن نیز محتاج دلیلی دیگر است تا نامتناهینیست، ی خودخود دلیل کاف

پذیرند،   میرت این است که حقایق امکانی یا وجودي چون تحلیل نامتناهی راااین عب

. بیند  میایان تحلیل راپتنها خداست که  و تواند به تحلیل کامل آنها بپردازدانسان نمی

این است  دهد  میاي دسترسی به این نوع حقایق انجامنهایت کاري که انسان در تالش بر

  . هرگز به پایان تحلیل هم نرسد و وار به هم مرتبط کندامور جهان را به شکل تسلسل

نیتس ابتدا ؟ الیبنیتس از آنها چیست و تبیین الیب اما این دالیل چه چیزي هستند-3

اذهان انسانی  و دهد  میر به دستدر برخی از آثار خود تبیینی مکانیکی از تمایل و اختیا

 اند، مقایسهیعت همچون قانون جاذبه احاطه شدهقوانین طبۀ وسیله را با رفتار اجسامی که ب

 شوند مقایسه  میهایی که باعث ایجاد تعادلدر آنجا تمایل و اختیار را با وزنه. کند می

,Leibniz(کند  می 1982, II, 77( .  

هاي خود  از غفلت ما از یک تعداد نامتناهی ادداشتنیتس در برخی از یسپس الیب

  :کند  میما از آنها آگاه نیستیم صحبت و از تأثیراتی که براي ما وجود دارد

 به صورت  در روح متناهی(Subconscious) خودآگاهاي از ادراکات نیمهنیتس تودهدر سیستم الیب

این ادراکات که ما از آنها آگاه ... ش، نهفته است امتناهیپیچیدگی ناۀ با هم، ادراك مبهمی از کل جهان

,Merrihew... (شوند   میبر حسب اشتراکشان با احساسات ما سنجیده... نیستیم  1994, 153(.

 ما به نوعی توازن و تعادل هستند و ةارادة نها گاهی اوقات عوامل انگیزانند ای

بنابراین اختیار  و واقع، اختیار مادهد که در   میکند که این نشان  میبالفاصله او اضافه



۵١                             نیتساز دیدگاه الیبهاي ممکن اختیار و جهان 

طرفی یا ۀ مشخصی از بیتمام جوهرهاي عاقل که در مسیر خداوند هستند، با یک درج

این جواهر هرگز ضروري  و اي است که مادر چنین شیوه. کان خاص همراه استام

 مانند و منجر به تناقض  میزیرا اگر خالف آنها رخ دهد، همواره ممکن باقی. شوندینم

  .نخواهد شد

ی در خودانگیختگی است که به نوع و شرط ارسطو عقل نیتس از دو منظور الیب-4 

نیتس  الیببرخالفاما او . یار آمده استترین شرایط اختگاه ارسطو به عنوان اساسیددی

  .شرط سومی را اضافه نکرده است
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