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 مقدمه

، ی مبانیواسطهی با واسطه یا بینتیجه، توان گفت مسائل فلسفی در یک نظام فلسفی خاصمی
هایی است که در آن نظام فلسفی یا مسلم فرض شده است و یا با برهان به فرضاصول یا پیش

ی همه. ی او استثنایی بر این قاعده نیستفلسفه ( وLeibniz) نیتسالیب. اثبات رسیده است
ی قرون ( تا فلسفهAristotle) ی ارسطونیتس مبتنی بر مفهومی است که از فلسفهاصول الیب

نقش ، (Spinoza) و اسپینوزا (Descartes) ی دکارتهمچنین در عصر جدید در فلسفه، وسطی
منادها و ، نفس، ی مادهاعم از نظریهنیتس ی الیبگونه بحث در فلسفههر. محوری داشته است

ی او در مورد جوهر اینکه نظریه. است (Substance) تبیین مفهوم جوهر، ی جزء و کلرابطه
اما . دو مسئله است که بحث حاضر پاسخ پرسش اول است، و اینکه چگونه به آن دست یافت چیست

ما نخست به پرسش . کندمی پاسخ کوتاهی به پرسش دوم نیز به فهم پرسش اول و پاسخ آن کمک
برای رسیدن به این پاسخ الزم است به نحوی اجمالی تحوالتی را که این مفهوم . دهیماول پاسخ می

همچنین اصول و مبانی . بررسی کنیم، سر گذاشته استنیتس پشتاز زمان ارسطو تا زمان الیب
و مراتب جواهر  صفات جوهر، یکدیگرارتباط جواهر با ، نیتس تماماً به تحلیل معنای جوهرالیب

های دیگران نیز مشاهده قواعد یا قوانین در فلسفه، ممکن است برخی از این اصول. بستگی دارد
همچنین با توجه به تعریف ، ها را تغییر دادنیتس عالوه بر اینکه معنای برخی از آناما الیب، شود

در اینجا با توجه به موضوع بحث یعنی . قائل شدها کاربردهای متفاوتی برای آن، خاص خود از جوهر
. تنگاتنگی با این موضوع داشته باشد پردازیم که ارتباطما به شرح اصولی می، «ی جزء و کلرابطه»

 sufficient) ت کافیاصل جه، ((contradiction از: اصل امتناع تناقض این اصول عبارتند

reason) ،مایزهااصل وحدت نامت (identity of indiscernibles) ،اصل اتصال 
(continuityو اصل هماهنگی پیشین )دبنیا .(pre-established harmony)  در بیان اصل

نیتس از ساختار منطقی قضایا و نگاه او به امتناع تناقض و اصل جهت کافی ما به تحلیل الیب
نیتس با تأکید بر اصالت یبها الدر اصل وحدت نامتمایز. تقسیم حقایق عالم نیاز داشتیم حقایق و

وحدت خود مناد ، این وحدت. شودحال به نوعی وحدت قائل میدر عین، هاکثرت یا اجزاء یعنی مناد
در نهایت . گذاردکثرت)ادراکات( را به نمایش می، مناد یک واحد حقیقی است که از درون خود. است

ها را که به ظاهر روابطی قابل میان آنی موجودات و روابط متبنیاد همه در اصل هماهنگی پیشین
در ، کل عالم و روابط موجودات را با توسل به قدرت و علم خدا علی و معلولی است نفی کرده است و

 . دهدیک نظم و هماهنگی از قبل تعیین شده مورد بحث قرار می
بار با نگاه منطقی و یک. این رابطه را مورد بحث قرار دادیم ی جزء و کل ما اَنحاء مختلفدر رابطه

 شناسانهبار با نگاه فلسفی و هستیدیگر ( وepistemological) شناسانهمعرفت
(ontological) .نیتس به ساختار هستی اینکه نگاه الیب. بین این دو نگاه نوعی مالزمه وجود دارد

البته . گیرد کند که معرفت ما در قالب چه نوع قضایایی شکل میو موجودات چگونه است تعیین می
معموالً فیلسوفان تحلیلی مثل راسل چنین (. عکس آنچه گفته شد اعتقاد دارندبرخی فیلسوفان هم به

کند که نگاه او به موجودات تعیین می، بیندنیتس قضایا را چگونه مییعنی اینکه الیب نظری دارند(
 . وجود داردمالزمه بین نگاه فلسفی و منطقی ، البته در هر دو فرض. چگونه باشد
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 جوهر

. ی فلسفیی منطقی دارد هم جنبهجوهر هم جنبه. ارسطو جوهر را در مقوالت مورد بحث قرار داد
در حقیقت این سؤال است که ، این مسئله که همواره مطرح بوده است یعنی اینکه موجود چیست»

تنها افراد به نحو از نظر ارسطو . ب( جوهر خاستگاه وجود است1128، 1985، )ارسطو «.جوهر چیست
فرد برای اینکه حقیقتاً . حقیقتاً جوهر است، بنابراین فرد. واقعی خارج از ذهن وجود دارند بالفعل و

مثالً درخت سیبی که در باغ . باید صور عرضی هم داشته باشد، وجود داشته باشد و یک جوهر باشد
رنگ ، هاالزم است اندازه. نی باشداما این درخت باید در مکان و در زما. وجود دارد یک جوهر است

ی فیلسوفان مسلمان و قرون این معنا از جوهر کم و بیش در اندیشه. داشته باشد. ..وزن و، شکل
آن چیزی است که ، جوهر»در عصر جدید دکارت جوهر را چنین تعریف کرد: . وسطی وجود داشت

تنها جوهر . (149: 1984، )مگی «برای اینکه وجود داشته باشد نیازمند هیچ چیزی جز خودش نیست
جواهر مخلوق هم وجود ، بر خداوندعالوه . کامل خداوند است که وجودش نامشروط است حقیقی و

این . )خداوند( وابسته است بلکه به امر نامتناهی، دارند که وجودشان مشروط به امور متناهی نیست
زیرا جسم ذاتاً ممتد و نفس ذاتاً . ندارندجواهر مخلوق عبارتند از جسم و نفس که هیچ نسبتی باهم 

جسم کمیت یک تعین یعنی امتداد است و نفس کمیت تعینی دیگر یعنی اندیشه ». اندیشنده است
 (68: 1986، )لتا «.است

نسبت صرفاً کمی بین کل و ، فرض نظام فلسفی دکارتپیش»بنابراین . جسم امتداد متصل است
اندیشه نیز . تقسیم است نهایت اجزا قابلبه بی، داد و اتصال آن)همان( جسم به دلیل امت «اجزاء است

شکاف ، میراث دکارت برای فیلسوفان بعدی. شودها تشکیل میاز مقادیری از تصورات و روابط آن
. ماهیت همه چیز را به یک جوهر واحد فروکاست اسپینوزا طبیعت و. جسم و نفس بود بین دو جوهر

. ت که چه از نظر وجودی و چه از نظر معرفتی کامالً مستقل استاین جوهر واحد همان خداس
یعنی تصورش به تصور . آیدجوهر شیئی است که در خودش است و به نفس خود به تصور درمی»

اسپینوزا با این اصل که . (6: 1944، )اسپینوزا «.متوقف نیست، چیز دیگری که از آن ساخته شده باشد
نفی چیزی از آن است و نامتناهی خواندن شیئی تصدیق مطلق وجود متناهی خواندن شیء در واقع »

عمالً  بیان داشت که تعین نفی است و، (18)همان:  «.پس هر جوهری نامتناهی است، طبیعت آن
زیرا معنای جزء یعنی متعین و . تأکید کرد اجزاء بروحدت و پیوستگی کل به جای واقعی بودن

کل جهان است که هم بعد دارد یعنی در ، جود حقیقی یا جوهرتنها مو. مشروط به اجزای دیگر بودن
خواه به ، تقسیم استقابلغیر، این جوهر واحد. هم دارای اندیشه است مکان گسترده شده است و

 «حالت»، در مقابل این جوهر. مادی خواه به اقسام مثل امور نفسانی و اجزا مثل ماده و نفس و
(modeقرار دارد؛ ) « اسپینوزا «آیدی آن به تصور در میشیئی دیگر است و به واسطهشیئی که در( ،

اند اما ها متناهیاین. اندها آثار جوهر یا اشیاء جزئی هستند که عالم را به وجود آوردهحالت. (4: 1944
امور . اندنامتناهی، اندی دیگری به وجود آمدهی این موجودات متناهی که هر کدام به واسطهمجموعه

این . نامتناهی است، ها است اما خودی متناهیای تعلق دارند که مجموعهمتناهی به مجموعه جزئی
پس هیچ چیز نیست که خدا ، اگر خدا نامتناهی است». ی عدم تناهی خداوند استنتیجه، عدم تناهی

ست نه مرز خواهد بود ودر آن صورت متناهی ا جهان جدا باشد دارای حد و اگر خدا از، آن چیز نباشد
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. (146: 1984، )مگی «شودپس اگر خدا نامتناهی است حد صدقش مساوی با همه چیز می، نامتناهی
چه به  کل اصالت دارد چه به لحاظ وجودی و. سویه استی کل و جزء در اسپینوزا کامالً یکرابطه

مثل ، ردگیآنجا به خود می تنها حاالتی هستند که بافت کل هستی اینجا و» اجزاء. لحاظ شناختی
اعتباری و ذهنی نیستند بلکه ، یا حاالت البته اجزاء. (148)همان:  «چروک درپارچه یا امواج در دریا

بدن که دکارت آن را تبیین نشده  در مورد ارتباط بین نفس و. حیثیتی مستقل از کل ندارند شأنیت و
حل حال به راه. پاک کردصورت مسئله را ، اسپینوزا با حذف یکی در مقابل دیگری، رها کرده بود

 . او سه تعریف از جوهر دارد که باهم مطابقت دارند. پردازیمنیتس در این مورد میالیب
، منطقییعنی به لحاظ ، ی اوصاف و تعینات یک شی استجوهر محل نهایی اتکای همه .1

خواهیم ی جزء و کل به این معنا توجه مسندإلیه نهایی است )در دیدگاه منطقی رابطه موضوع و
  .کرد(

یعنی . مانداساس است که در تمام تغیرات یک شیء باقی می پایه و، جوهر نوعی مبنا .2
 . نوعی استمرار نهایی است

 ی فعال استیعنی اراده، گیردوجودی است که مبنای عمل و فعل خود قرار می جوهر .9
 . (212: 1921، مجتهدی)

نیتس از جوهر با سنت ارسطویی تعریف الیب. نیازمند چند توضیح است، فهم معنای سوم جوهر
هرچند ارسطو با تحلیل قضایای حملیه به مفهوم جوهر رسید اما او . و قرون وسطایی مطابقت دارد

. صحبت کرده است (dynamical) «دینامیکی»و نیروی (donamis) «دونامیس»نیز از نوعی 
جوهر . امالً مخالف نظر دکارت استهمچنین این تعریف ک. جوهر پویا است، نیتس نیزاز نظر الیب

که به دو طریق ، نیتس پیش از هر چیز نیرو استالیب اما جوهر. جسمانی دکارت صرف امتداد است
 . شود: ادراک و شوقپدیدار می

ی موجودات خارجی بلکه ما جوهر را نه از مشاهده. مان هستیمیهای فعالیت، منشاء همهما خود
 «جوهر هستیم، تصور جوهر فطری است برای اینکه ما خود». آوریممی تبا تأمل در خودمان به دس

(Leibniz, 2010(b)4) .نیرو یعنی منشاء فعل و . 

-او می. یعنی مفهوم مناد یا جوهر فرد، رسیمنیتس میاکنون به مفهوم خاصی از جوهر نزد الیب

جزء است ساده است یعنی بی. شود)بسیط( نیست که داخل مرکبات می مناد جز جوهری ساده»گوید: 
زیرا مرکب جزء انبوه یا . جوهرهای ساده هم باید وجود داشته باشند، شوندو چون مرکبات یافت می

منادها اجزای الیتجزای حقیقی طبیعت ». (24-4: 1945، نیتس)الیب «ای از بسائط نیستمجموعه
ی قائالن به یتس را نباید با نظریهنالبته این سخن الیب. )همان( «و به طور خالصه عناصر اشیاءاند

نیتس اعتقاد داشتند اجزای ها بر خالف الیبآن. در عصر یونان باستان یکی گرفت جزء الیتجزاء
( و Leucippus) به نظر لوکیپوس. اندمادی، دهندها که عناصر مواد را تشکیل مییا اتم الیتجزاء

ها یا ذرات ناپذیر وجود دارند که اتمم( شمار نامحدودی واحد تقسیDemocritus) دموکریتوس
ها در اتم». آینداند که به ادراک حسی درنمیها به قدری کوچکاتم، شوندناپذیر نامیده میتجزیه

 «ناپذیریاند لیکن کیفیتی ندارند مگر سختی و صالبت یا نفوذاندازه و شکل متفاوت
(Copleston, 1944: 73) .در اینجا . کنندحرکت می در خالء ها از نظر کمی نامحدودند وآن
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اند یعنی ها مادی لحاظ شدهزیرا اتم. بین کل و جزء وجود دارد، ی کمیهم به مانند دکارت رابطه
ته است که بارها گف نیتس بارها والیب. نیتس مادی نیستنداما منادهای الیب. شکل و اندازه دارند

 . اندتجزیهقابلمادی و غیرها غیرآن

جسم  بین نفس و ییکی آنکه رابطه شوند:نیتس منادها به دو منظور وضع میی الیبفلسفهدر 
نهایت مناد غیرمادی میم از بینا)آنچه ما ماده می تبیین کند ،حل نشده رها شده بود را که در دکارت

)هر . بود فاقد آن ی اسپینوزادوم آنکه جایگاهی برای اصل تفرد بیابد که فلسفه. تشکیل شده است(
به عبارت دیگر هر مناد یک جزئی حقیقی ، های منحصر به فردمناد یک جوهر حقیقی است با ویژگی

 آنچه ما ماده و. منادها بدون امتدادند و از نیرو و فکر برخوردارند. تحقق یافته در خارج از ذهن است(
 . هایی از منادها استتنها نمایش، نامیمجسم می

، محوریگرایانه و گرایش به ایدهنیتس وجود دارد: گرایش طبیعتی الیبهدو گرایش در اندیش»
عالم پدیدارها بسیار متنوع و متکثر . اندهایی از یک واقعیتها جنبهاما برای فیلسوف هماهنگی این

مابعدالطبیعه است که  بسیط اما نامتناهی است و این شأن، ساختار علی زیرین. است اما متناهی است
توانیم دیدگاه کاملی به قلب این ارتباطات هدایت کند بدون ایجاد این ابهام که ما هرگز نمی ما را

 . (Lawrenz, 2010: 15) «دست آوریمبه
منادها دارای وحدت . یعنی نیرو. کنه هر منادی اصل مقاومت و فعلی نامحسوس وجوددارد در

هر یک از این اجزاء یا واحد است یا . است اجزاءای از جسم انباشته یا توده چرا؟. اندحقیقی و فعلیت
های ریاضی جسم باید از اجزای واحد بسیط تشکیل شود و این اجزا یا باید نقطه. ترکیبی از واحدها

های ها نقطهآن، اندندارند و صرفاً فرضی« واقعیت»های ریاضی از آنجا که نقطه، هاباشند یا اتم
ها موجب زیرا امتداد آن. اند و نه بسیطاند نه منشاء فعالیتمادیها چون اما اتم. ریاضی نیستند

ها آن». قابل تجزیهپس منادها باید واحدهای حقیقی مجرد باشند؛ یعنی غیر. ی آنها استتجزیه
بنیاد کل در یک هماهنگی پیشین، تأثیر متقابلی بر هم ندارند، اند؛ فردندتجزیه اند؛ غیرقابلجاودانه
هر چند منادها کمیتی ندارند تا باعث  1.«کنند؛ مراکز نیرو و تابع قوانینی هستندمنعکس میعالم را 

به نوعی از هم متمایز شوند ، ها بایدمتمایزها آنهمانی امور غیرها شود اما بنابر اصل ایناختالف آن
 «شوق»( و perception) «ادراک»ی این تفاوت بر حسب درجه. یعنی از نظر کیفی

(appitition) مناد به اقتضای شوقی که در . تغییری رخ نخواهد داد، ها نباشنداگر این. ها استآن
همیشه تمایل دارد از یک ادراک به ادراک دیگر برود و همین میل یا شوق علت اصلی ، آن هست
کند نیز باید خصوصیتی درونی باشد که موجب تنوع همچنین در آن چیزی که تغییر می. تغییر است

چون هر تغییر طبیعی ، این خصوصیت باید شامل کثرتی در وحدت یا در بسیط باشد». شودنادها میم
ماند در نتیجه باید کند و چیزی به حال خود باقی می شود پس چیزی تغییر میبه تدریج حاصل می

همین  ادراک. هرچند که در آن اجزایی نباشد، در هر گوهر ساده کثرتی از احوال و روابط یافت شود
، 24-4: 1945، نیتس)الیب «حالت گذرانی است که شامل کثرتی در وحدت یا در گوهر بسیط است

 «شود شوق نام داردعمل درونی که موجب گذشتن از یک ادراک به ادراک دیگر می»و  (4-115
حیوان ی منادها اعم از انسان و ادراکات منادها شدت و ضعف دارد و در عین حال همه. (118)همان: 

ترین نوع آن کل عالم را به نمایش مناد در هر ادراک حتی در ضعیف. و گیاه از ادراک بر خوردارند



 15 شماره مسلسل، 29 زمستانو  ، پاییز8 سال، دانشگاه تبریز های فلسفیپژوهش نشریة                   51

تر باشد هر چه این ادراک قوی. طور کامل بلکه از نظرگاه خاص خودالبته کل را نه به. گذاردمی
 و قائل شدن ادراک ووضع مناد  نیتس باتر خواهد بود و بالعکس )در واقع الیبگری هم واضحنمایش

 . ی اسپینوزا حل کند(سعی دارد مشکل اصل تفرد را در فلسفه، شوق برای آن
گری در همه جا پس این نمایش، از آنجا که هر منادی با سایر منادهای عالم انس و الفت دارد

اند یا آگاهی ها همراه بای ادراکو آیا همه گری آگاهانه است یا نه؟اینکه آیا نمایش. افتداتفاق می
 آگاهی امری بیش از». اندتنها برخی از ادراکات همراه با آگاهی. نیتس منفی استنه؟ پاسخ الیب

 . (12 )همان: «ادراک ساده است و خاص جوهری است که دارای حافظه باشد

 نیتسی الیباصول فلسفه

 اصل جهت کافی اصل امتناع تناقض و -5و2

ای سرانجام هر گزاره». شودها آغاز مینیتس با تحلیل گزارهی الیبراسل معتقد است که فلسفه
ای در چنین گزاره. شودای است که در آن موضوعی به محمولی نسبت داده میتحویل به گزاره قابل

موضوع همواره . پس هر حکم درست حملی تحلیلی است. محمول به نحوی در موضوع مندرج است
موضوع نیز ، و در صورتی که محموالت متفاوت باشند دشوی محموالتش توصیف میوسیلهبه

یعنی . اساساً حکم درست حملی یک حکم تحلیلی است .(24: 1986، )راسل «متفاوت خواهد بود
-پس هر کس آگاهی کاملی از موضوع داشته باشد به تمام محمول. محمول در موضوع مندرج است

به همین . دیگری چنین علمی نخواهد داشتالبته بجز خداوند کس . های آن نیز آگاه خواهد شد
حقایق واقع  ی حقایق عقل ودسته نیتس حقایق عالم را به دوالیب، دلیل است که در تقسیم دیگر

 . کندتقسیم می

موضوع بنیادینی است که محموالت متعددی بر آن ، در معنای اول جوهر گفته شد که جوهر
ی است که حاالت این موضوع همان جوهر. حمل شودبدون آنکه خود بر چیز دیگری ، شودحمل می

ها به نحو این محمول. شودها عارض میهای مختلف تحت علل مختلف بر آنها در زمانمختلف آن
. شوندبه کمک تجربه حاصل می اند وها ترکیبیی آنبلکه همه، شوندتحلیلی از موضوع استنتاج نمی

اند و مبتنی براصل امتناع تناقض و حقایق عقلی، شوندهایی که به نحو تحلیلی حاصل میمحمول
اند و مبتنی بر اصل جهت حقایق واقع یا امکانی، شوندهایی که به نحو ترکیبی حاصل میمحمول

 . کافی

اند حقایق واقع حقایقی. کندها مارا دچار تناقض منطقی میاند که انکار آنحقایقی، حقایق عقلی
قضایای راجع به . اندبلکه این حقایق اموری ممکن، کندچار تناقض منطقی نمیها ما را دکه انکار آن
صدق . تحویل به قضایای بدیهی استیعنی یا ذاتاً بدیهی است و یا قابل. ضروری است، حقایق عقل

ی متناقض از دو قضیه، برحسب اصل امتناع تناقض». اصل امتناع تناقض است این قضایا مبتنی بر
هر آنچه حاوی تناقض باشد کاذب . (121: 1945نیتس الیب«)دیگری غلط است و یکی درست است

ی این اگر واقعاً معنای یک قضیه. است و هر آنچه که ضد یا نقیض امر کاذب باشد حقیقی است
، نیتس از اصل امتناع تناقضتعبیر دیگر الیب. مطمئنیم که نقیض آن صادق نیست، چنینی را بدانیم

قضایای شامل حقایق عقلی تماماً . الف نیستغیر ، الف، الف است، الف. تاصل هو هویت اس
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« وجود»مگر آنکه محمول، دهدیعنی محمول قسمتی از مفهوم موضوع را تشکیل می. اندتحلیلی
شامل ، حقایق عقلی یا ضروری». طور که گفته شد به استثنای وجود خداوندالبته همان. باشد

 2+2=6مثل . (Leibniz,(b) 2010: 3) «مابعدالطبیعه و اخالق است، منطق، ریاضیات محض
ها نقیض آن. دهندقضایای ترکیبی را تشکیل می، حقایق واقع یا حقایق ممکن. یا خداوند وجود دارد

صدق این قضایا از هیچ . اندانکارتصور است و بدون اینکه دچار تناقض منطقی شویم قابل قابل
. رسیمبعدی به صدق آن می بلکه تنها به روش تجربی و، آیددست نمی حقیقت بدیهی و قبلی به

ها در این قضایا محمول. (951: 6ج ، )کاپلستون «ی امور ممکن سروکار داردتمامی علم با حوزه»
هایش را در خود ی محمولهمه، هرچند موضوع، شونداز مفهوم موضوع نتیجه نمی اند وانضمامی

ها برای ای امکانی دارند و وقوع این محمولها رابطهنسبت به موضوعها محمول. نهفته دارد
دارد: این اصل بیان می. موضوعشان نیاز به دالیلی دارد که اصل جهت کافی مبین این دالیل است

-دانیم مگر آنکه دلیل کافی برای اینای را راست نمیهیچ امر واقع را حقیقی یا موجود و هیچ گفته»

اغلب نتواند بر ما معلوم ، هرچند این دالیل، ه دیگر گونه بودن آن وجود داشته باشدگونه بودن و ن
چنین حقایقی ، «کندعلی ورزش می»یا  «علی وجود دارد »مثالً . (129: 1945نیتس )الیب «گردد

حال . ممکن است علی وجود نداشته باشد یا ورزش نکند. نیازمند یک جهت کافی یا مرجحی است
ورزش کردن  دلیل مناسبی برای موجودیت و باید جهت کافی و، کندورزش می دارد وکه علی وجود 

 . او وجود داشته باشد

این اشاره به  هویت هر منادی خودش خودش است و همچنین بر اساس امتناع تناقض و هو
 هایی دارد که وقتی درصفات و ویژگی، هر مناد، کند و بنابر اصل جهت کافیخودبسندگی مناد می
بنابراین نیازمند دالیلی است که آن . کندداللت بر زمان و مکان می، شودقالب قضایا بیان می

 . ها اثبات کندها را برای آن موضوعویژگی

 ها اصل وحدت نامتمایز-1

توانند دقیقاً هیچ دو شیئی نمی. کامالً مشابه وجود ندارد در طبیعت دو موجود و دو جوهر ذاتاً و
-)این اصل در مورد دو جوهر است نه صفات آن یعنی کیفیات همانندی داشته باشند ،یکسان باشند

هیچ دو فردی که نتوان از هم ». تواند تفاوت صرفاً کمی با چیز دیگر داشته باشدهیچ چیز نمی. ها(
از آنجا . ممکن استوجود دو مناد یکسان در کیفیت غیر. ( 112)همان:  «تمییزشان داد وجود ندارد

ی اول به زمان و مکان در وحلهء تمایز اشیا. ها درکیفیت استاند پس اختالف آنکمیادها غیرکه من
اما . هر منادی از دیدگاه خود مبین کل عالم است. هاستگردد بلکه ناشی از وحدت درونی آننمیبر

حداقلی از . هر مناد باید چنان عالم را نشان دهد که حداقل تفاوت را با منادهای دیگر داشته باشد
وجود این حداقل تمایز بین دو مناد در اصطالح وحدت . های کیفی در منادها وجود داردتمایز

 . شودها نامیده مینامتمایز
زیرا ، نهایت محمول باشدیکی از لوازم اصل وحدت نامتمایزها آن است که جوهر باید دارای بی

حتی هر صفت در هر . ه داشته باشدهر جوهری در هر لحظه باید یک صفت منطبق با آن لحظ
زیرا حاالت موجود در ارتباطی دائمی با تمام . نهایت محمول باشدتحویل به بیلحظه باید قابل 

 . حاالت گذشته و آینده است
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 اصل اتصال-4

شود و یکی از هیچ چیزی به طور دفعی حادث نمی»گوید: های جدید مینیتس در پژوهشالیب
نحو کامل در تجربه به ها که بیش از همه بهام و یکی از آنبدان دست یافتهاصول عظیم حکمت که 

ای وجود ندارد و این اصل عظیم طفره این است که در طبیعت هیچ جهش و، اثبات رسیده است
 . (Leibniz,(b) 2010: 7) «امحکمت را اصل اتصال نام نهاده

-های ممکن بازنمایی نمیاز تمام نظرگاهدر غیر این صورت عالم ، تعداد منادها نامتناهی است 

هر مناد درکیفیت با مناد دیگر متفاوت ، اندهر چند منادها نامتناهی. و این نشان نقص است شود
دهند که هر عضو آن با متصل را تشکیل می هم پیوسته وای بهدر عین حال منادها سلسله. است

این سلسله هر وضع ممکنی واسط  در. ردنهایت کوچک از کیفیت تفاوت داحدی بی عضو دیگر در
اگر . هم پیوسته استدرطبیعت طفره وجود ندارد و همه چیز به. مابعد خود است میان امر ماقبل و

گذر از یک جوهر متمایز به یک جوهر کامالً ، ای در طبیعت وجود نداردگونه جهش و طفرههیچ
تفاوت بسیار جزئی باهم داشته ، دو جوهرنیتس اگر متمایز دیگر چگونه ممکن است؟ از نظر الیب

اصل تمایز ». ای از جوهرهای حد واسط با تمایزات بسیار ناچیز داشته باشیمباید توالی پیوسته، باشند
اصل اتصال الزم و ملزوم یا متمم و مکمل یکدیگرند: یعنی از یک طرف دو موجود کامالً یکسان  و

خالء یا طفره وجود ، بین دو موجود مفروض، طرف دیگر)اصل تمایز( و از  شوددر طبیعت یافت نمی
ای از موجودات متمایز و به هم پیوسته بنابراین عالم هستی مجموعه یا زنجیره. )اصل اتصال( ندارد
یک مثال . (89: 1989، بیدیدره)صانعی «و این عبارت حاوی مضمون هر دو اصل است است

شود و به سکون از سکون مطلق آغاز نمی هرگز مناسب در این مورد طبیعت است که حرکت در آن
تشکیل  ای راموجودات طبیعی زنجیره. مثال دیگر انواع موجودات طبیعی است. گرایدمطلق هم نمی

اند که تعیین هم پیوستهچنان تنگاتنگ به، های متعددمثل حلقه، های مختلفدهند که در آن ردهمی
بنابراین انسان با حیوان و . ممکن استیابد غیرپایان می شود یاای که از آن شروع میدقیق نقطه

. ندی واحدی یک زنجیرههای به هم پیوستهنبات با سنگواره و سنگواره با جماد حلقه نبات و حیوان با
 ،)لتا «نهایت در وحدت استپایان اشیاء اصل نظام و اصل کثرت بیقانون نسبیت بی»، قانون اتصال

1986 :111) . 

 بنیادهماهنگی پیشیناصل -1

پذیر است بلکه بالفعل نهایت تقسیمهم نه فقط بالقوه به بی هم پیوسته است ونیتس هم بهعالم الیب
در عین  اگر عالم پیوسته است و. نهایت مناد تشکیل شده استنهایت تقسیم شده است و از بیبی

چه چیز ، دهداشیاء واقعی رخ می تغییرات هم در حال از منادهای کامالً مستقل تشکیل شده است و
برقرار  بین پیوستگی و اتصال از یک طرف و استقالل منادها و تغییرات اشیا از طرف دیگر سازگاری

هر مناد در درون خود تصویری از کل عالم را از . است «بنیاداصل هماهنگی پیشین» کند؟ پاسخمی
. ا تصویر درون منادهای دیگر متفاوت استنهایت خرد بای بییک نظرگاه جزئی دارد که به درجه

. ناپذیر خواهیم داشتدو مناد تمایز و گسلدپیوند سلسله می، حال اگر تغییری در یک مناد واقع شود
. موجب یا همراه تغییراتی در مناد دیگر است، آنکه بتوانیم بگوییم هر تغییری درون یک مناد مگر
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نیتس هیچ ی الیبدر فلسفه. هماهنگ و تنظیم کرده استخداوند کل رویدادهای طبیعی را از قبل 
دهد چیزی در عالم چنان رخ می اما هر، تواند بر جوهر و مناد دیگر اثر کندجوهر و هیچ منادی نمی

جوهرها نظامی نه از روابط جسمانی بلکه از هماهنگی و انطباق . که گویی این تعامل واقعی است
بسط درونی هر مناد از پیش چنان ترتیب داده شده است که ، لمآفرینش عا در. سازندمتقابل می

هر مناد تأثیر معنوی بر مناد دیگر . منادهای دیگر همراهند تمامی تغییراتش با تغییراتی متناظر آن در
اصل هماهنگی در واقع . بنیادگذارد یعنی نه از خارج بلکه از طریق یک انطباق درونی پیشینمی

-در واقع الیب. کندتوجیه می، ای وارد شوددها را بدون اینکه به وحدت کل لطمهمنا امکان تغییر در

توانیم به موجب این اصل می»کند: بدن را در پرتو این اصل بیان می ی نفس ونیتس مکانیزم رابطه
نفس را چنان آفریده است که آنچه را در بدن ، به نظامی معتقد باشیم که در آن خداوند در آغاز خلقت

و بدن هم به نحوی آفریده شده است که ، تواند درون خود تولید و دوباره آماده کنددهد میرخ می
در نتیجه قوانینی که احکام نفس را . کند باید خود به خود انجام دهدآنچه را نفس بدان حکم می

کنند که با باید تصاویری ایجاد ، پیوندندمطابق نظام علل غایی و نیز مطابق ادراک حسی به هم می
که مطابق ، و همین طور قوانین حرکت در اجسام، انطباعات اجسام در آالت حسی هماهنگ باشند

هماهنگ با آن دسته از افکار نفس هستند که هر گاه نفس اراده ، آیندعلل فاعلی در پی یکدیگر می
 . (24: 1989، بیدیدره)صانعی «ها اراده و عمل کندجسم باید مطابق آن، کند

 ی کل و جزءرابطه

 «.در مقابل جزء قرار دارد باشد و چیزی که مرکب از اجزاء»در منطق صوری کل عبارت است از: 
 قاب و، چرخ، پیچ، مثل فنر، ساعت دارای اجزای متعددی است. ( مانند ساعت81: 1946، )خوانساری
سازند که را مییک کل به نام ساعت ، این اجزاء در کنار هم با نظم و ارتباطی خاص... عقربک و

 . دهنداجزاء جمعاً کل را تشکیل می. کارکردی کامالً متفاوت از کارکرد اجزا دارد
توان مصادیق می کلی مفهومی است که. ذکر این نکته نیز الزم است که کل با کلی فرق دارد

ت که که مفهومی اس، مقابل آن مفهوم جزئی قرار دارد در مثل کتاب و. فراوانی برای آن فرض کرد
. حمل نیستکل بر اجزای خود قابل. مثل این کتاب، توان مصادیق متعددی برای آن فرض کردنمی

توان مثالً می. حمل است اما کلی بر افراد خود قابل. توان گفت عقربک یا فنر ساعت استمثالً نمی
چند جزء یا  است و کل با از دست دادن، مستلزم وجود اجزا، وجود کل. کتاب است، گفت این کتاب

اما کلی حتی بدون وجود بعضی از ، یعنی دیگر آن کل سابق نیست. شودحتی یک جزء ناقص می
روند اما مفهوم کتاب باقی های زیادی از بین میطور که کتابهمان. ماندجای می مصادیق نیز بر

یان فیلسوفان وجود کل در خارج از ذهن محقق است اما در مورد وجود کلی در خارج از ذهن م. است
 . اختالف است
منظر فلسفی  -1ی جزء وکل را از دو منظر بررسی کرد: توان رابطهنیتس میی الیبدر فلسفه

بار یک. کنددو معنی پیدا می، ی جزء و کلمسئله، شناسانههستی در نگاه فلسفی و. منظر منطقی -2
از منادها است که وحدت آن وحدت ای در این معنا کل یا عالم مجموعه. کل به معنای عالم است

ی اجزاء یا منادها کل به این معنا چیزی جز مجموعه. ای یا عرضی یا اعتباری و ذهنی استمجموعه
از اجتماع »اعتباری است به این معنا است که ، این نوع وحدت و ترکیب، شوداینکه گفته می. نیست
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نیازمندی وجود ندارد و وحدت حاکم بر  علیت وی ها هیچگونه رابطهآید که بین آناجزایی پدید می
عنوان عنوان کل فرض کنیم و منادها را بهاگر عالم را به. (122: 1986، )زکوی «اجزا اعتباری است

ی بزرگ و جزء به این معنا یقیناً رابطه ی کل وی این دو چگونه خواهد بود؟ رابطهرابطه، اجزا
نیتس با اصالت کمیت دکارتی در جوهر را که الیبچ، کوچک به معنای کمی لفظ نخواهد بود

ی کل و جزء اگر رابطه. است ءکمیت امری عارضی و خارج از ذات اشیا. جسمانی موافق نیست
ادراکی و انعکاسی ، این رابطه. ای کیفی باشدباید رابطه، تری نیستکوچک تری وی بزرگرابطه
. ای از کل باشدنشانه درون خود داشته باشد و را دری کل باشد و کل هر جزء باید نشان دهنده. است

با افزوده شدن جزء  و جزء حاوی کل باشد نه آنکه هر جزء حضور داشته باشد جزء کل باید تماماً در
منطق صوری چنین بود( به همین دلیل است که  )به همان معنایی که در. کل راتشکیل دهد، دیگر

، متمایل به تحقق خویش است، کل بالقوه در جزء. و هم شوقنیتس هم ادراک دارند منادهای الیب
داد درحالی داشت تنها یک جنبه از کل را نشان میاگر مناد فقط ادراک می. شوق نیز دارد، پس جزء

-تمام تغییرات چیزی را که باز می شود و جزء از درون خودکه اشتیاق باعث تحقق حیات کل می

 . دهدنمایش می، نماید

خود مناد است که ، فی نفسه است یگر کل به معنای فلسفی که کلیت آن حقیقی ومعنای د
به این معنی که  -1جوهر فرد به دو معنی کامل است: ». شودهمچون یک واحد حقیقی لحاظ می

مستقل از ، وجود یک جوهر فرد -2. شودحال و آینده می، های خود از گذشتهی ویژگیشامل همه
. این استقالل و خودکفایی مناد دلیلی است بر وحدت حقیقی آن 2«.هر چیز دیگری است

: 1921 مجتهدی) «سازدحیات آن را نمایان میوحدت واقعی جوهری که فقط موجود ذی»یعنی
126) . 

بنابراین ، کثرت هم ندارد، آنچه اجزا ندارد. به این معنی که فاقد اجزا است. هر مناد یک کل است
چون مناد اجزا ندارد پس حدودی هم . ن به معنای وحدت آن استمناد واحد است و کل بودن آ

. پس مناد حدی ندارد و چون حدی ندارد شامل کل هستی است، اندحدود یک شی، زیرا اجزاء. ندارد
کل نه . هر واحد باید شامل کثرتی نامتناهی باشد، کل را داشته باشد، به یک معنی جزء باید در خود»

بلکه به ، کل امری صرفاً غیر از جزء نیست. ای پویا با جزء داردی بلکه رابطهای ماشینصرفاً رابطه
توان گفت پس می. (56: 1986)لتا  «سازدطریقی در جزء جریان دارد و از طریق آن خود را ظاهر می

ها توان معنای کمی و عددی برای آنیعنی نمی. ها به معنای دقیق کلمه اجزای حقیقی نیستندمناد
شامل تمام ، مناد به عنوان یک کل واحد و حقیقی. وحدت یک مناد ذاتی است نه عرضی. دقائل ش

-یا آگاهی، های مناد استکوشش ها وفعلیت، شوق، این حاالت همان ادراکات. حاالت خویش است

اعم از اینکه آگاهی مناد آگاهی به خودش یا آگاهی به منادهای دیگر . تمام مراتب آن های مناد در
شبه ، توان دقیقاً معنای جزء به آن اطالق کردادراکات که باز هم نمی ها وتمام این آگاهی، یا نه باشد

ی ای کمی نیست به همان دلیلی که رابطهی مناد با ادراکات خود یقیناً رابطهرابطه. اجزای منادند
ابطه به صورت کیفی بلکه این ر. ی منادهای دیگر کمی نبودیک مناد با منادهای دیگر و با مجموعه

. کثرت در وحدت و وحدت در کثرت. شودهر منادی تمام صفات خویش را شامل می. و ادراکی است
حالت گذرانی که شامل و نمودار کثرتی در »گوید: می، طور که قبالً اشاره شدنیتس همانالیب
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. (115-4: 1946، الیب نیتس«)نیست، جز آنچه ادراک می نامند، وحدت یا در جوهر بسیط است
ای از اجزا که دارای تشخص نیتس کل به معنای اول یعنی مجموعهی الیبتوان گفت در اندیشهمی

رغم افالطون و ارسطو که به چنین وحدتی برای عالم قائل علی. وجود ندارد، و تعین حقیقی باشد
واحد حقیقی نامتناهی اما کل به معنای وحدات فرد یا همان منادهای . نیتس قائل نیستالیب، بودند

تنها یک تحلیل ذهنی است ، معنای اول کل. وجود دارند و اتفاقاً تنها به همین معنا کل تحقق دارد
، شناسانهکل در منظر منطقی و معرفت ی جزء ورابطه. دهداما معنای دوم حقیقت هستی را نشان می

ی منطقی قضایای میان نظریه» .قالب احکام و قضایا است شناسانه درتصویر ذهنی معنای هستی
یعنی جواهری که صفات خویش را از درون و ، ی مابعدالطبیعی جواهر فرد فاقد منفذتحلیلی و نظریه

که از قبل ایجاد شده است ، دهندنشان می ای از تبدالت متصل و مستمرذات خویش بر طبق سلسله
مورد انواع قضایا  در که قانون اتصال رازمانی . (942: 1981، )کاپلستون «ارتباط نزدیکی وجود دارد

عکس قضایای ضروری و عقلی مستلزم رسیم که قضایای ممکن بهبه این نتیجه می، کنیماعمال می
ها و چرا که جوهر فرد در هر لحظه باید کلیتی از عالم را در قالب محمول. تحلیل نامتناهی است

پس تحلیل آن ، ها را در خود بالقوه دارداین همهجوهر فرد . صفات متنوع و مختلف به نمایش بگذارد
 . ی ترکیبی و ممکن حد یقف نخواهد داشتعنوان موضوع یک قضیهبه

محل نهایی ، نیتس آن است که جوهری الیبایم که معنای اول جوهر در فلسفهقبالً ذکر کرده
در . یک قضیه است یعنی موضوع و مسندالیه نهایی در ی اوصاف و تعینات یک شیءاتکای همه

در این نگاه محمول از . محمولی است -ی اجزای قضیه به صورت موضوعرابطه، منطق ارسطویی
این رابطه نسبی است یعنی محمول نسبتی از  در منطق جدید)فرگه( اما. موضوع مستقل نیست

واقعیتی  صورتبه، محمول جزء اول باشد، در اینجا به جای اینکه جزء دوم. های موضوع استنسبت
، ی نگرش به قضایا را در مقابل قضایای حملیه در منطق ارسطواین شیوه. شودمستقل تصور می

، منطق ارسطو در. را درنظر بگیرید« تخم مرغ سفید است»ی مثالً قضیه. گویندقضایای نسبیه می
مرغ یا خمتواند تنها متکی به تهای تخم مرغ است که همواره میسفیدی یکی از صفات یا محمول

، ی منطق جدید به این قضیه بنگریماما اگر به شیوه. هر چیز دیگری باشد و از خود استقاللی ندارد
 . توان برای آن هویت یا موجودیتی مستقل قائل شدسفیدی نسبتی است که می

از آنجا که هر جوهری . ی اجزای یک قضیه باید حملی باشد نه نسبینیتس رابطهاز نظر الیب
ی رابطه، زیرا اگر قضیه نسبی باشد. پس جزء دوم باید جزء جزء اول باشد، صفات خویش است حاوی

، از آنجا که هر منادی شامل تمام صفات خویش است. شوداندراج محمول در موضوع مخدوش می
به همین . یک قضیه شامل تمام محموالت خویش خواهد بود پس مناد در جایگاه یک موضوع در

خواهد بود کل  قادر، اگر کسی معرفت کاملی از حالت فعلی یک فرد داشته باشددلیل است که 
. ی کل جهان راهای گذشته و آیندهی آن را نتیجه بگیرد و حتی حالتهای گذشته و آیندهحالت

اما این روش برای . ها را از موضوع حاصل کردتوان محمولبنابراین به نحو تحلیلی و پیشینی می
راجع به حقایق عقلی  کند کهقضایایی صدق می ای یک موضوع خاص تنها درهحصول محمول

 اند و اگر کسیها مندرج در موضوعهرچند محمول، در قضایایی که در مورد حقایق واقع است. باشد
آنجا که  اما از، هایش برسدی محمولتواند از تحلیل آن به همهمی، به موضوع علم کامل داشته باشد
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 انسان با مراجعه به طبیعت و. جز خداوند نخواهد بودپس به، ید علم مطلق داشته باشدچنین کسی با
 . کنندهایی خواهد بود که به حقایق واقع اشاره می های تجربی قادر به کشف محمولروش

ها در اندراج محمول. ی اندراجی استشناختی رابطهمعرفت -ی جزء و کل در نگاه منطقیرابطه
روی ماست مثالً اگر کتابی راکه روبه. هستند ها)منادها(ها اجزای مفهومی موضوعمحمول. موضوع

توان بر آن های متعددی میمحمول، تواند موضوع یک قضیه قرار گیردیک مناد فرض کنیم که می
. . . . رنگین است و، لف استؤم، مورق است، توان گفت؛ این کتاب مجلد استمثالً می. حمل کرد

همین کتاب خود . های متعددی به عنوان اجزا استحاوی محمول، نوان یک کل واحدکتاب به ع
ای از ادراک و شوق دارد و نهایت منادهایی است که در عالم وجود دارد و چون مرتبهیکی از بی

کل عالم را که متشکل از ، آشفته باشد نیتس مبهم وهرچند این ادراک و شوق ناچیز یا به قول الیب
حقیقی( از رسد عالم همچون یک کل)کل غیربه نظر می. گذاردبه نمایش می، دیگر است منادهای

نمایش  کل خود را به نحو ادراکی و مجرد، هر مناد از این عالم، نهایت مناد تشکیل شده استبی
 اینکه کل را دردرون خود شود و در عین حال عالوه بریعنی هر مناد به نوعی شامل کل می، دهدمی
ی تر نگاه کنیم همهاگر دقیق. حمل بر آن هستندشود که قابلهایی نیز میشامل تمام محمول، رددا

بیایید برگردیم به همان مثال . انعکاس همان عالم و همان مجموعه از منادها هستند، هااین محمول
ی آن قرار میزی را که رو. کندکل منادهای دیگر را منعکس می، مناد کتاب در یک نگاه. از کتاب

، در نگاهی دیگر.. .منزلی را که در آن واقع شده است و، خواندانسانی را که آن را می، گرفته است
 . ..رنگین است و، لف استؤم، است مورق، است مجلد، گیردوقتی موضوع حکمی قرار می، مناد کتاب

اجزا هستند تا اجزای های حقیقی که بیشتر شبه ای است از کلمجموعه، بدین ترتیب عالم
به عبارت دیگر عالم حقیقتی ندارد مگر آنکه ما توده یا انباشتی از واحد در کثیرهای نامتناهی . حقیقی

، ...به این صورت:}، واحدهای نامتناهی -ای نامتناهی است از کلعالم مجموعه. عالم بنامیم، را
ی یک مناد ا الف و ب و ج هرکدام نمایندهدر اینج. نامتناهی الف{= عالم، نامتناهی ب، نامتناهی ج

 . است

 نتیجه

این مسئله یکی از . ی وحدت و کثرت داردی تنگاتنگی با مسئلهی کل و جزء در فلسفه رابطهمسئله
المواد عالم بودند در فیلسوفان یونان باستان زمانی که به دنبال ماده. ترین مسائل فلسفی استدیرینه

وحدت را اصل  گاه همچون پارمنیدس. موجودات عالم بودند وحدت بخش درواقع به دنبال اصل 
دیدند و وحدت را توهم تنها کثرت را می دانستند و کثرت را توهم و گاه همچون هراکلیتوسمی
، دیدند... ها این اصل را در یک عنصر مادی همچون آب و آتش وهر چند بسیاری از آن. دانستندمی

، ها در همه چیز حضور داشته استتوان نادیده انگاشت که عنصر نهایی آنیاما این مسئله را نم
شاید ناتوانی زبان فلسفه در آغاز سبب . طور مطلق آن عنصر نبوده استهرچند هیچ یک از اشیا به

مادی بودن این اصل موضوع بحث ما مادی یا غیر. دیدندبخش را مادی میشد که عنصر وحدتمی
و یا اینکه صرفاً ذهن انسانی ذاتاً در  یا نه حاکمیت دارد، اصلی بر عالم وجود اینکه چنین. نیست

 . داردما را از تالش برای یافتن پاسخ آن بازنمی، جستجوی چنین امری است
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معرفتی  -منطقی وجودی و -به دو شکل فلسفی  ءی کل و جزنیتس رابطهی الیبدر اندیشه
و جزء خواهیم داشت و در حالت منطقی یک  کل، به دو معنا در حالت فلسفی ما. بررسی است قابل
کل به معنای عالم که تنها وحدت اعتباری  -1بنابراین ما سه معنا از این رابطه خواهیم داشت؛ . معنا

شود که آن را عالم ای از منادهای نامتناهی گفته میدر این معنا کل به مجموعه، اصالتی ندارد دارد و
منادها در مقام کل که دارای وحدت  -2. ندن اجزا همان منادها یا جواهر فردبر آدر برا. نامیممی

جواهر ، منادهای واحد. ایمها به شبه اجزا تعبیر کردهبه همین دلیل ما از آن. اندحقیقی و ذاتی
ها هرچند جزء به معنای واقعی لفظ نیستند اما جزئی آن. انداند که تشخص و تعین یافتهبسیطی
تفاوت . هر مناد یک کل یا واحد شخصی است. هر مناد متفاوت و منحصر به فرد است. اندحقیقی

ای از منادهای از آنجا که ماده مجموعه. ها استمنادها در شدت و ضعف و کمال و نقص ادراکات آن
مادی نیتس عالمی از مدرِکات و مدرَکات غیرپس عالم الیب، شودپدیدار می بسیط است که بر ما

واحدهایی هستند که کثرت را ، ها چه خواهد بود؟ منادهااندیشه ها وچنین عالمی جز ایده. واهد بودخ
هر جوهر فرد . ها نخواهد بودها سبب ترکیب آنادراکات آن. کنندنحو حضوری ادراک میدر خود به 

م و بعضی را بعضی را بالقوه و مبه. عالم صغیری است که هر چه را در عالم کبیر هست دربردارد
شود و نه چیزی از نه چیزی به او اضافه می. اما هرچه هست در خود اوست. بالفعل و صریح و روشن

 -9. کل این فرایند در یک نظم و هماهنگی منحصر به فرد از پیش تعیین شده است. شوداو کم می
های که محمول موضوع در این نوع قضایا امر ثابتی است، ی حملیهکل به مثابه موضوع یک قضیه

هر موضوعی تمام محموالت . توان به آن نسبت دادمی، متعددی را که کامال وابسته به آن هستند
 . موضوع یک قضیه یک کل است و محموالت آن اجزای آن هستند. را دربردارد خود

حقیقی نیتس اصالت و نقش محوری دارد و کل به معنای ی الیباز این سه معنا آنچه در فلسفه
 «.گیردمعنای اول و سوم به تبع معنای اول شکل می. همان معنای دوم است، شوده آن اطالق میب
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