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چکیده
بحث جبر و اختیار یکی از مسائل و معضالت مهم فلسفی است که در طول تاریخ ،فیلسوفان شرق و غرررد دربررارۀ آن
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تثبیت اختیار انسان بپردازد .عالمه طباطبایی نیز اختیار را امری فطررری دانسررته و معتقررد اسررت اعرردۀ ضرررورت سررابق
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مقدمه
با وجود اینکه مباحث فلسفۀ تطبیقی میان فالسفۀ اسالمی و غربی با کارهای فیلسوف فرانسوی ،هانری کربن آغرراز و بررا
تالش دانشمندان دیگری نظیر محسن مهدی و سعید شیخ و دیگران ،تداوم یافت ،تا کنررون بررسرری تطبیقرری دربررارۀ آراء
این دو اندیشمند دربارۀ اختیار صورت نگرفته است .آنچه در این پژوهش خواهد آمد ،تبیین مفرراهیم نظررری موضررو و
تحلیل دیدگاه لیبنیتس و نقد و بررسی آن و پاسخ به سؤال اصلی میباشد.
جبر و اختیار از جمله مسائل مهم کالم و فلسفۀ اسالمی و همچنین کالم مسیحی و فلسفۀ غرد است کرره همررواره
در طول تاریخ ذهن بشریت را بهطور کلی و فالسفه را بهصورت خاص به چالش طلبیده است .دیدگاهی وجود دارد کرره
براساس آن ،ضرورتی بر افعال و اعمال انسان حاکم است که و و هر آنچه انسرران در صرردد انجررام آن اسررت یررا انجررام
ً
داده ،ضروری و اجتنادناپذیر میباشد و گریزی جز تحقق آن وجود ندارد .مسئلۀ اختیار اصول در مقابررل ایررن دیرردگاه
مطرح شده است .ضرورت و مفهوم آن به طورکلی به اشکال مختلف برای انسان نمررود پیرردا کرررده اسررت کرره بررهخوبی
میتوان شکلی از آن را در مفهوم سرنوشت مشاهده کرررد؛ ماننررد :گریررزی از سرنوشررت نیسررت و یررا هررر انسررانی دارای
سرنوشتی میباشد.
لیبنیتس ( )1646 -1716بدون شک یکی از بزرگترین فیلسوفان عقل گرای سنت فلسفی مغرد زمین و در عررین
حال فیلسوفی فوقالعاده دشوار است .دو تا از مشهورترین آموزههای فلسفی وی به گونهای هستند که ممکررن اسررت در
بدو امر بسیار نامأنوس و نامقبول به نظر برسند ،به همین دلیل ،بسیاری از خوانندگان فلسررفۀ لیرربنیتس زمررانی کرره بررا
نظریۀ مونادها و این ضیه که جهان فعلی بهترین جهان میان تمام جهانهای ممکن است ،روبرو میشرروند ،نمیتواننررد
بر مقاومت اولیۀ خویش نسبت به این آراء غلبه کنند.
او با اعتقاد به ارادۀ آزاد ،میکوشد از ضرورتی که آن را ضرررورت کررور 1برشررمرده ،پرهیررز نمایررد .در حقیقررت او
معتقد است این ضرورت کور ،خرد ،فهم و زیبایی و غیره را از جهان و مالحظات مربوط به خرردا بررر میچینررد و در
این راستا میکوشد نشان دهد خداوند و انسان بهطور مشابهی نسبت به اعمال خود از نظر اخال ی مسئولیت دارنررد
و اعمال آنها مورد ستایش و نکوهش رار میگیرد و بر اسرراس دیرردگاه او «اذهرران انسررانی آینررههای الهرری هسررتند».
1. Blind Necessity
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( )Leibniz,1998: 300لیبنیتس دربارۀ اختیار ،نظر خاصی را اتخاذ کرده اسررت .در حقیقررت او هررم جبررر و هررم
تفویض و آزادی مطلق را در اعمال انسان بول ندارد ،به جبر مطلق معتقد نیست و تصریح میکند کرره فررردی را مختررار
برمیشمارند که افعالش از روی شعور باشد و فرد دیگری او را مجبور نکند ،در وا ع فعلش هم ممکن باشد نه واجررب.
وی به تفویض مطلق هم اعتقاد ندارد ،چون به اعدۀ «هماهنگی پیشین بنیاد» و مقدر بودن امور به دلیل ترتررب معلررول
بر علت معتقد است ( .فروغی ) 323 :1396،
عالمه طباطبایی بهمثابۀ شاخصترین عالم عقلگرای شیعی سدۀ اخیر معتقررد اسررت کرره انسرران موجررودی مختررار
میباشد و اختیار خود را بهطور فطری ادراک میکند .اگر انسان خود را مختار نمیدانست هیچگاه با فکررر و اندیشرره برره
انجام فعلی یا ترک آن ا دام نمیکرد و اینکه انسان در جامعه به امر و نهی افراد میپردازد ،نشانۀ اختیار انسانهاست.
 .1خوانش الیب نیتس از اختیار
موناد ،لفظی است که لیبنیتس به جوهر اطالق میکند و بهمعنای واحدی منفرد و بخشناپذیر و عنصررری اسررت.
خاصیتهای متعدد دارد ،ولی چون بسیط است ،اجزایی ندارد .مسئلۀ اختیار در مونادشناسی حررل میشررود .هرریچ
تبدلی در موناد نیست که به صرافت طبع نباشد و از خود آن ناشی نشود .انوا مونرراد وجررود دارد ،از مونادهررایی کرره
ادراکشان حتی از ادراکات ما در حالت بیهوشی مبهمتر است ،تا مونادهررای برخرروردار از عقررل کرره افعالشرران بررر
تصورات واضح و متمایز مبتنی میباشد .این نو افعال را افعال اختیاری میگوییم؛ زیرا اختیار چیزی جررز صررافت
طبع موجود عا ل نیست .بنابراین اختیار به هیچوجرره عرردم موجبیرت نیسررت ،حترری متضررمن عرردم موجبیرت هررم
نمیباشد .فعل آزادانه که مانند هر فعل دیگری منبعث از انون درونرری مونادهاسررت ،نشرراندهندۀ نرروعی موجبیرت
عقالنی میباشد( .بریه)311 :1385 ،
لیرربنیتس اختیررار را عبررارت از ادراک یررا عقررل ،خررودانگیختگی و امکرران میدانررد ( )latta, 1898: 145و
میگوید« :ما همچنین میبینم که هر جوهری ،خودانگیختگی کامل دارد که در جواهر عا ل ،اختیار خواهررد بررود و
بهموجب آن هر چه برای او رخ میدهد ،نتیجۀ ایرردهها یررا وجررود اوسررت )Leibniz, 1998: 77( .وی در تئودیس
اختیار را به این صورت تعریف میکند« :اختیار نفس به این معناست که منشاء تمام افعال و حررالت آن در خررود آن
میباشد)Ibid: 306( ».
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واضح است که اختیار متعلق به عالم امکان است و در حوزۀ ضرورت فلسفی ،جایگاهی ندارد .بنابراین طبق گفترۀ
اندیشمند عقلگرا ،دیوید بلومن فلد ،از نظر لیبنیتس اختیار سه شرط دارد :عقل یا ادراک ،خررودانگیختگی و امکرران.
اختیار بدون این سه شرط محقق نخواهد شد)woolhouse, 1994: 303( .

 .2ویژگی های اختیار از نظر الیب نیتس
 .1-2اختیار و ادراک

لیبنیتس نخستین شرط از ا سام اختیار را عقل برمیشمارد و برره جهررت اهمیترری کره ایررن مقولرره دارد ،آن را برره روح
اختیار تشبیه نموده و دو سم دیگر را کالبد اختیار در نظر میگیرد .او از عقل بهعنوان معرفت متمایز متعلق اختیار ،یرراد
می کند)Leibniz, 1988: 151( .

در وا ع میتوان گفت که عقل ،وهای است که بهواسطۀ آن شخص مختار این توانایی را دارد که نسبت به متعلقرات
خود ،معرفت متمایزی داشته باشد و به محض مشاهدۀ موضوعاتی متنا ض در اعمال و افعالش ،میرران آنهررا دسررت برره
گزینش و انتخاد بزند .به سبب این نو از شناخت و معرفت متمایز ،اعمال خدا از حالت بیطرفرری و تسرراوی خررار
میشود و خداوند در ترجیح دادن یک عمل بر عمل دیگر بر اساس چنین معرفتی انتخاد خواهد کرد .در حقیقت ایررن
معرفت متمایز است که سبب میشود نه تنها بهترین اعمال ،بلکه بهترین شکل یک فعل از میرران افعررال دیگررر گررزینش
شود و بنابر همین دلیل گفته میشود خداوند به بالترین خیر حقیقی عمل میکند.
اما این پرسش مطرح میشود که آیا در مورد موجودات انسانی و حیوانی چنین شرطی بهصورت کامل وجررود دارد؟
لیبنیتس معتقد است شرط اصلی وجود عقل ،داشتن معرفت و ایدههای متمایز است و هنگررامی کرره ایررن معرفررت و
ایدههای متمایز با تأمل و تفکر عجین شوند ،عقل برای اختیار ،کافی خواهد بود .بهطور طع به این معنا حیوانررات فا ررد
ً
هر گونه فهم و معرفتی هستند؛ زیرا آنها صرفا دارای وۀ آگاهی از انفعالت و شررهوات خررود برروده و در حقیقررت ،فا ررد
تعقل میباشند)Leibniz, 1982: 173-174( .

لیبنیتس در خصوص اینکه آیا انسانها چنین معرفت متمایزی دارند یررا خیررر ،تصررریح میکنررد کرره موجررودات
ً
انسانی غالبا معرفت متمایز ندارند؛ زیرا انسانها بهطور عمومی از حواس و شهواتی برخوردار میباشند کرره مررانع عقررل
هستند ،اما با این حال باید اذعان داشت که اختیار ،مفهومی مشکک است و بهطور مستمر درجاتی دارد .هرچند مررردم
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از احساسات و انفعالت تبعیت میکنند و بهصورت تام و کامل از معرفت متمایزی برخوردار نیستند ،اما معرفررت آنهررا
آن در کافی و متمایز است تا بتوان آنها را معقول لحاظ کرد)Leibniz, 1998: 306( .

زمانی که من چیزی را میان چیزهای دیگر تشخیص دهم ،بدون اینکه بتوانم تفاوتها و خواص آنها را نشرران دهررم،
ً
شناخت من یک شناخت مبهم است؛ مانند هنگامی که چیزی را صرفا به این دلیل میشناسیم کرره ایررن شرریء ،ویژگرری
معینی دارد که ما راخشنود یا بیزار میسازد .اما زمانی که من میتوانم نشانههای آن شیء را توضیح دهم ،معرفررت مررن،
معرفتی متمایز و روشن نامیده میشود ،همانند شناخت یک زرگر صاحبعیار که بهوسیلۀ آزمونها یا نشانههای معینرری
که در تعریف طال نقش دارند ،میتواند اصل را از بدل تمیز دهد .بنابراین انسان میتواند هم معرفت متمایز داشته باشد
و هم عاری از معرفت متمایز باشد.
بر این اساس میتوان چنین نتیجه گرفت که معرفت متمایز بهعنوان شرررط اختیررار ،دارای معنررای واحررد و یکسررانی
برای خداوند و انسان نمیباشد؛ درخصوص انسان ،اگرچه معرفت متمایز وجود دارد ،ولیکن این معرفررت تررام و کامررل
نیست ،بنابراین فقط در مورد خداوند ،معرفت متمایز بهمعنای کامل صدق میکند .در مورد حیوانات نیز میتوان گفررت
درست است که نوعی از فهم دارند ،اما آن فهم را نمیتوان معرفررت متمررایز برشررمرد و در حقیقررت حیرروان را نمیترروان
مختار محسود کرد.
هر مونادی همان اندازه که از ادراک صریح و متمایز برخوردار است ،به همان اندازه در عمل مختار اسررت ،برره ایررن
دلیل ،پدیدۀاختیار در افراد انسان متناسب با درجات ادراک ،به درجات مختلف وجود دارد و حد اعررالی اختیررار ماننررد
حد اعالی درت و علم متعلق به خداوند میباشد( .صانعی)424 :1375 ،
 .2-2اختیار و خود بسندگی (صرافت طبع )

خودانگیختگی عبارت از این است که انسان خودبسنده 1باشد و اعمالش هرگز تحتتأثیر علل خارجی رار نگیرد .ایررن
عامل را در موناد یا جوهر فرد که یکی از مهمترین نظریات لیبنیتس است ،میتوان مشاهده کرد .موناد ،خودانگیخترره
است و از هیچ چیزی بیرون از خود ،تأثیر نمیپذیرد ،بنابراین از سوی هیچ علت بیرونرری برره کرراری مجبررور نمیشررود،
بلکه در خود و بر اساس حالت درونی خویش به سمتی تمایل مییابد یا از چیزی رو یگردان میشود.
1. Self- Sufficient
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بنابراین لیبنیتس اعتقاد دارد که خودانگیختگی شرط لزم و لینفک ارادۀ آزاد میباشد و بسیاری از اعمال مررا کرره
ً
ظاهرا متأثر از عوامل خارجی هستند و انسان در انجام دادن آنها اختیاری ندارد ،در وا ع و بهنحو حقیقری خودانگیخترره
بوده و هیچ عاملی تأثیری بر ما ندارد.
لیبنیتس به دو نو خودانگیختگی معتقد است :خررودانگیختگی عامررل و خررودانگیختی مونرراد .خررودانگیختگی
عامل ،بر این پایه و اساس شکل گرفته است که «هیچ بیطرفی مطلقرری در اراده وجررود نرردارد» ،امررا اساسرریترین نررو
خودانگیختگی ،از نظر لیبنیتس خودانگیختگی مونادی میباشد که مطررابق بررا آن هررر جرروهری در برره وجررود آوردن
اعمالش خود-متعین به شمار میآید .مطابق با این معنا از خودانگیختگی است کرره لیرربنیتس معتقررد برره آزادی اراده
شده است)Leibniz, Ibid: 313( .

خودانگیختگی در جایگاه نیروی درونی جواهر ،یکی از مباحث اصلی مونادشناسی را در برمرریگیرررد .هررر مونرراد،
یک جوهر بسیط است ،در عین حال مونادها هیچ پنجرهای به هم ندارند .در نتیجه تمام تغییرات طبیعی از اصل درونرری
موناد ناشی میشود؛ زیرا هیچ علت خارجیای نمیتواند درون یک موناد را تحتتأثیر رار دهد .خررودانگیختگی یررک
اصل درونی و عملی است که تمام تغییرات و ادراکات را برره وجررود مرریآورد .خررودانگیختگی ،شرروق 1اسررت .تشررکیل
ادراکات با شوق نمیتواند برحسب علیت مکانیکی یعنی علیتی که از تأثیر نیروهای بیرونی حاصل شررده اسررت ،تبیررین
شود ،بلکه باید از تحلیل فعالیت خودانگیختۀ جواهر بسیط تبیین شود؛ زیرا هیچچیز جررز ادراکررات و تغییررات آنهررا در
جواهر بسیط یافت نمیشود( ».لیبنیتس)109-102 :1375 ،
لیبنیتس خودانگیختگی مونادی را که توضیح آن گذشت ،بر اساس اصل هماهنگی پیشینبنیاد نیز تبیین میکند.
هر موناد میتواند بر اساس ادراک درونیاش صورت جوهری یا انتلخیا 2نامیده شود .انتلخیاهررا مسررتعد خررودبسررندگی
هستند که بر اساس این ،آنها منبع اعمال درونیشان میشوند .فرضیۀ هماهنگی پیشینبنیاد ،استقالل علری روح و برردن
را ثابت میکند؛ یعنی نه روح از بدن و شرایط حاکم بر آن آگاه است و نه بدن بررر روح تررأثیری مرریگررذارد .اسرراس ایررن
نظریه ،خودانگیختگی مونادی است که لیبنیتس اعتقاد دارد هر صورت جوهری یا انتلخیا به شیوۀ علری بررای ایجرراد
تمام حالتهای خودش بسنده میکند .او لمرو این عمل خودانگیختۀ روح را دربردارندۀ تمررام تغییراترری کرره در آن رخ
1 . Appetition
2. Entelcheia
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میدهند ،میداند)Rutherford, 2005: 159( .

 .3-2اختیار و امکان خاص (یکنواختی )

تعریفی که لیب نیتس برای امکان خاص ارائه میدهد بنابر حذف ضرورت مابعدالطبیعی ،منطقی یررا هندسرری اسررت.
( )Leibniz,1998: 314بنابر دیدگاه او ضیۀ امکان خاص ،ضیهای اسررت کرره خررالف آن ممکررن اسررت و وجررود آن
ضروری نمیباشد و به عبارت بهتر انکار آن موجب تنا ض نیست .به این ترتیب یک اتفاق و تی امکان خاص دارد کرره
تصور عدم و وعش،تنا ضی در پی نداشته باشد.
آنچه موجب شده که لیبنیتس از این شرط بهره بگیرد ،به این بازمیگردد که عامل مختار میتوانررد عملررش را برره
حالت تعلیق درآورد و یا رفتارش به طریقی دیگر را بروز دهد .اراده چنان قدرری دارد هدم

یواندر ملشدر را دمطور

ها ل م حالت یعشیق درآورد ،یا م روش دیگری ملل هنر؛ زیرا هر دو ا ر ا کان دارد)Leibniz,1956: 322( .

 .3اصول و مبانی فلسفه الیب نیتس
 .1-3اصل دلیل کافی1

لیبنیتس این اصل را به عنوان کلیدیترین و یکرری از پایررههای اسررتدللش نررام میبرررد و در بنررا نهررادن مابعدالطبیعرره
خویش به آن استناد میکند .وی به این اصل ،همراه با انون امتنا اجتما نقیضین بهعنوان دو اصلی اشاره میکنررد کرره
اساس کل فلسفۀ او را در اختیار میگذارند.
در توضیح اصل تنا ض باید گفت که یک چیز نمیتواند هم کاذد و هم صررادق باشررد .هنگررامی کرره برره صرردق و
ً
درستی چیزی حکم میکنیم ،نقیض آن نمیتواند صادق باشد و حتما باید کاذد باشد ،لیکن بررر اسرراس اصررل جهررت
کافی ما هیچ ضیهای را صادق نمیدانیم و هیچ چیزی موجود نمیشود ،مگر اینکه دلیلی پیشین برای صدق یررا وجررود
آن چیز موجود باشد( .لیبنیتس)122-123 :1375،
اصل جهت کافی یعنی هیچ چیزی بدون دلیل کافی روی نمیدهد .هیچ جملۀ درستی وجود نرردارد کرره پرسررش از
«چرایی» آن ،پذیرای پاسخ نباشد .لیبنیتس مانند اسپینوزا مایل نبود تبیینهررا را برره تبیینررات علری مکررانیکی محرردود
ً
ً
سازد ،برعکس ،وا عا مرادش دلیل بود ،نه د یقا علت.یعنی منظررور او از «علررت »هررر چیررزی اسررت کرره پدیرردهای را از
1 . Principle of Sufficient Reason
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ً
لحاظ عقالنی ابلفهم میسازد ،نه د یقا چیزی که آن را به وجود میآورد( .اسکروتن)131 :1382،
در ارتباط با اصل جهت کافی میتوان گفت که ترجیح این عالم بر هر عالم دیگری ،کار اصل جهت کررافی اسررت.
«وجود عالم فعلی نتیجۀ انتخاد آزادانۀ خداوند از میان همۀ عوالم ممکن است ،اما این انتخاد مطررابق عقررل اسررت».
(لتا)91 -92 :1384 ،

ً
لیبنیتس درصدد آن است که با استفاده از اصل جهت کافی ،اول ضرورت را از افعال اختیاری خدا و انسان نفری
ً
کند و ثانیا علیت غایی را به جای علیت فاعلی در حقایق امکانی ،پایه و مبنا رار دهد .در نظر لیبنیتس ،علررت غررایی
مبتنی بر اصل کمال است .این اصل برخواسته از آزادی انتخرراد (اختیررار) خداونررد در خلقررت ایررن جهرران میباشررد.
ً
خداوند که وجودی اکمل از حیث حکمت ،در ت و خیر است ،چنانچه بخواهد به ممکنات وجود ببخشررد ،ضرررورتا
بهترین را از میان آنها انتخاد میکند .انکار علت غایی به منزلۀ انکار اصل کمال و انکار انتخاد حکیمانۀ الهی است.
او از علیت ،نوعی ضرورت را استنباط میکند و بنابر همین دلیل ،در حقایق امکررانی برره جررای وا ۀ علررت از دلیررل
استفاده میکند .ما آن را دلیلی پیشین مینامیم و علت در اشیاء ،مطابق با دلیل در حقایق است .به این دلیررل اسررت کرره
علت در وا ع دلیل و بهطور خاص علت غایی نامیده میشود)Leibniz,1998: 173( ».

لیبنیتس با مبتنی کردن علیت غایی بر اصل کمال ،در وا ع منشاء سلسله غایات را انتخرراد حکیمانرره موجررودی
کامل به نام خدا میداند .یعنی در وا ع لیبنیتس در یک مرحلرره،کفایت علررت فرراعلی را بررای تبیررین پدیرردهها انکرار
میکند و علت غایی را موردتوجه رار میدهد و در مرحلۀ دوم ،تبیین توسط علت غایی را نیز ناکررافی میدانررد و معتقررد
است سلسله علل غایی باید به موجود کاملی منتهی شود .به این ترتیب او حکمت الهی و انتخاد حکیمانه و برتررر او را
موردتوجه ویژه رار میدهد.
علت فاعلی در نگاه عالمه طباطبایی ،علت وجودبخش و در نظر لیبنیتس عامل طبیعی و عامل حرکت در شریء
موجود است .برای اصل جهت کافی معانی متعددی استنباط شده است .گاهی اصل جهت کافی برره معنررای اسررتحالۀ
ترجیح بالمرجح است ،به معنای اینکه هیچ وا عیتی نمیتواند حقیقی یا موجود باشد ویا اینکه هیچ ضیهای نمیتوانررد
صادق باشد ،مگر اینکه جهت کافی وجود داشته باشد که چرا باید اینگونرره باشررد و نرره بهگونرره ای دیگررر .اینکرره اصررل
جهت کافی به معنی علیت است ،به این معناست که هیچ چیزی بدون علت رخ نمیدهد.
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 .2-3ضرورت از دیدگاه الیب نیتس

الف) ضرورت هندسییی :ضرورت هندسی ،ضرورتی است که خالف آن مستلزم تنا ض میباشد .نام دیگررر آن ضرررورت
مابعدالطبیعی و ضرورت منطقی یا ضرورت مطلق است و در حقیقت میتوان گفت کسی که درصرردد انکررار آن برآیررد
در دام تنا ض افتاده است .این ضرورت را ضرورت کور نیز مینامند( .کاپستون )353 :1380 ،هنگامی که میگرروییم
دو بهاضافۀ دو ،چهار میشود ،از یک ضرورت هندسی حرف میزنیم که خالف آن ،تنافض ایجاد میکند.
ب) ضرورت طبیعییی :ضرورتی که خداوند آن را به طبیعت عطا کرده است و آن را یا توسط تجربه -که طریقۀ انی اسررت-
یا توسط عقل -که طریق پیشین است -میآموزیم و طریررق پیشررین یعنرری تأمررل در مناسرربات اشرریاء بررا یکردیگر .ایررن
مناسبات دارای ادله و واعد خاص خود است و این ادله در انتخاد آزاد با اختیار خداونررد ررار دارد .ضرررورت طبیعرری
مبتنی بر ضرورت اخالق است و این دو ضرورت اخال ی و طبیعی از ضرورت هندسی متمایز است.
ج) ضییرورت اخالقییی :ضرررورت اخال رری عبررارت اسررت از گررزینش یررا انتخرراد خردمندانرره برخاسررته از حکمررت.
( )Leibniz,1998: 74به موجب این ضرورت خداوند ،فرشتگان و حکیم کامل ،خیر را برمیگزینند.
چنان که دیدیم از نظر لیبنیتس ضیۀ ضروری ،ضیهای است که نفی آن مستلزم تنا ض باشد و حقایق هندسرری،
مابعدالطبیعی و منطقی از این بیل است .در ضایای امکانی ،حقایق ممکن همیشه برای ما ممکن هسررتند و هرگررز برره
مرحلۀ ضرورت نمیرسند ،اگر چه در علم ،خداوند این حقایق ضروری هستند.
بنابراین در خصوص ضرورت از نظر لیبنیتس باید گفت که در ضایای ممکن نوعی از ضرورت به نام ضرررورت
اخال ی یا شرطی وجود دارد که لیبنیتس از آن در مقابل ضرورت مابعدالطبیعی یا هندسی و مطلررق بحررث میکنررد.
این ضرورت همانطور که از عنوانش مشخص است ،مطلق نیست ،ولی نرروعی از شایسررتگی و بایسررتگی را در افعررال
اختیاری خداوند و انسان نمایان میکند .وی در جهت فهررم بهتررر موضررو ایررن مثررال را مطرررح میکنررد کرره «خداونررد
نمیتواند بهترین جهان ممکن را انتخاد نکند» .در این مثال ،نوعی از ضرورت بیان شده است ،اما ضرورتی که انکررار
آن مستلزم تنا ض باشد ،همچون ضرورت منطقی و مابعدالطبیعی نیست ،بلکه انکار و رد ایررن ضرریه برره معنررای خیررر
اعال و بینهایت خداوند ،نه به خداوند ،ضرری وارد میکند نه با خیر الهی منافات دارد .بنابراین ضرررورت اخال رری برره
معنای تشخیص دادن بهترین امور و عمل نمودن براساس آن است( .رضایی)209 :1381 ،
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با بیان این مطالب ،ارتباط میان ضرورت و اعتقاد لیبنیتس به اصل جهت کررافی و امکرران خرراص خررود را نشرران
میدهد .در وا ع باید گفت که ضایای مبتنی بر امکان خاص بر تحلیلی نامتناهی استوارند که نهایت این تحلیررل بررای
انسان معلوم نمیباشد ،لکن برای خداوند مشخص و معلوم اسررت و ایررن ضرررورت شرررطی مبتنرری بررر تحلیررل اسررت،
هرچند تحلیل کاملتری نیاز دارد.
 .3-3علم پیشین الهی و اختیار انسان از دیدگاه الیبنیتس

لیبنیتس معتقد است اینکه خداوند از ازل میدانسته چه اتفررا ی خواهررد افترراد ،نرروعی یقررین بررای خداونررد اسررت و
ضرورت ایجاد نمیکند .او یقین را با ضرورت مشروط مترادف میداند و میگوید ارادۀ الهرری امکرران خرراص اسررت نرره
ضرورت مطلق .اصلیترین دلیلی که لیبنیتس برای اختیار الهی و انسرران ا امرره میکنررد ،وجررود جهانهررای ممکررن
نامتناهی در علم خداوند است که میان این جهانها تنها یک جهان ،شایستگی به وجود آمدن دارد و آن جهرران ،بهترررین
جهان ممکن است .در متعلق علم الهی هیچ ضرورت مطلقی وجود ندارد؛ زیرا خداونررد بنررابر شایسررتگی ممکنررات و
بهتر بودن آنها به ایجاد و خلق میپردازد.
خداوند بر اساس اصل جهت کافی بهترین جهان ممکن را انتخاد میکنررد و ایررن جهرران ،بهترررین جهرران ممکررن
است .او جهانهای ممکن را بول دارد ،نه یررک جهرران ممکررن و برره ایرن معتقررد اسررت کرره در علررم الهرری جهانهررای
بیشماری وجود دارد که از این جهانها ،یکی شایستگی به وجود آمدن دارد.
خداوند انسان را به گونهای خلق کرده است که آنچه به نظررر او اصررلح اسررت ،اختیررار کنررد و بررای علررم نامتنرراهی
خداوند تشخیص اعمال انسان بدون شک ضروری و بلی خواهد بود .بنابراین عمررل برره حکررم عقررل ،عمررل اختیرراری
است( .کاپلستون)360 :1380،
لیبنیتس حل نهایی مسئله را در این میداند که علم پیشین الهی به اعمال اختیرراری انسرران تعلررق گرفترره اسررت و
ً
اعمال اختیاری انسان یقینی هستند و حتما انجام میگیرند ،ولی ضروری و از روی جبر نیستند .صفت اختیرراری بررودن
در مفهوم انسان مندر است و متعلق علم پیشین الهی میباشد .میان آنچه یقینی است و ضرورت مشروط دارد و آنچرره
ضرورت مطلق دارد ،تفاوت هست و همین تفاوتها تنافی میان علم پیشین الهی و اختیار انسان را بر طرف میسازد.
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 .4-3اصل هماهنگی پیشینبنیاد1

یکی از اصول مهم و اثرگذار در فلسفۀ لیبنیتس ،اصل هماهنگی پیشینبنیاد است .این اصل را لیرربنیررتس در ابترردا
برای حل مسئلۀ نفس و بدن و نحوۀ ارتباط آنها و بعد برای تبیین مسررئلۀ علیرت و برخرری مسررائل مرررتبط دیگررر برره کررار
میگیرد .تقریر این اصل بدین صورت است که خراونر ر بنای اصل هلال ،نظم جهان را دم هردریو و نا د یریو
شکل ،از پیر هلاهنگ هرده ا ت( .صانع د ّره یری)91 :1375 ،

براساس این انون ،خدا ،از روی اراده و حکمت خود ،مونادها را بهگونهایی بررهوجود آورده اسررت کرره ادراکررات هررر
موناد ،در هر لحظه مطابق با ادراکات مونادهای دیگر اسررت و تفرراوت هررر ادراک بررا ادراک دیگررر در میرزان وضرروح آن
میباشد( .بریه) 310 :1385 ،
اعتقاد به این اصل ،پرسش بسیار مهمی را ایجاد میکند که آیا این عقیده ،نفی اختیار و حاکمیت ضرورت بر افعال
انسان و خداوند نیست؟ و مانعی برای افعال اختیاری انسان و مهمتر از آن مررانعی بررر سررر ارادۀ مختررار خداونررد ایجرراد
نمیکند؟ آیا ضرورت بر کل اعمال ،حاکم نیست؟
او وجود این جهان را پیشبینی کرده و مطابق با آن پیشبینی ،هر چه را در آن اسررت ،بررهوجود آورده اسررت؛ زیررا او
نمیتواند اشتباه کرده باشد و همچنین نمیتواند از کارهایی که انجام داده ،تو به کند)Leibniz,1998: 153-154( .

لیبنیتس بهمنظور پاسخ به این مشکل اساسی از راهحل تفکیک میان ضرورت مشروط و ضرورت مطلق اسررتفاده
کرده است که در اکثر آثارش میتوان آن را مشاهده نمود .بهعنوان مثال در کتاد تئودیس مینویسد:
ممکن است گفته شود تعینی که از علم ازلی خداوند ناشی میشود ،با اختیار انسییان منافییات دارد؛ زیییرا چن ییه علییم
ً
خداوند به چن تعلق میگیرد ،قطعا واقع میشود و اتفاق میافتد ...حقایق ضروری که با اختیییار انسییان تنییافی دارنیید،
حقایقی هستند که خالف چنها مستلزم تناقض میباشد (دارای ضرورت مابعییدالطبیعی یییا هندسییی هسییتند) و حییال
چنکه وقوع چن ه متعلق علم الهی میباشد فقط قطعی است ،یعنی ضرورت مشروط دارد .افزون بر این واضییا اسییت
که علم پیشین الهی چیزی به تعین وقایع چینده نمیافزاید ،بلکه فقییط تعیییین حیواده چینییده معلییوم خداونیید اسییت.
()Leibniz, Ibid: p. 147

1 . Principle of pre-established Harmony
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 .4دیدگاه عالمه طباطبایی دربارۀ اختیار
اختیار از نظر فالسفۀ اسالمی ،آزاد بودن فعل انسان در مقابل مجبور بودن انسرران توسررط ارادۀ الهرری میباشررد .مسررئلۀ
اختیار در سنت کالمی اسالمی ،همواره مسئلهای بحثانگیز بوده است .متکلمین اهل سنت در این حوزه ،برره دو فر رۀ
جبریه و دریه تقسیم میشوند .در فر ۀ جبریه ،تأکید بر ضا و در و در فر ۀ دریه ،تأکید بر اختیار انسرران اسررت .امررا
شیعه معتقد است انسان در فعل خود مختار است ،ولی مستقل نیست ،بلکه خدای متعال از راه اختیار ،فعل را خواسررته
است .عالمه طباطبایی در تعریف اختیار میگوید :
فعل اختیاری فعلی است که ترجیا یکی از دو طرف چن در اختیار فاعل باشد ،یعنی فاعل هم قادر برانجام فعل و هییم
قادر بر ترک چن باشد و برای ترجیا فعل ،فاعل تأثیری از غیر نپذیرد .هم نین اگر عاملی غیر از خییود فاعییل ،موجییب
انجام فعل و یا خودداری از چن شود ،فعل جبری خواهد بود( .طباطبایی)122 :1362،

عالمه طباطبایی در تعریف مفهوم جبر به این نکته مهم اشاره میکند که گروهی مفهوم جبر را با ضرورت و اختیررار
را با لضرورت اشتباه گرفتهاند ،بنابراین بر اساس اصل «ضرورت وجود معلول در هنگام تحقق علت» به انکررار اختیررار
انسان پرداخته و بهجبر ائل شدهاند .بنابر نظر عالمه ،جبر به این معناست که افعال انسان صددرصد تحتتررأثیر علترری
خار از انسان بوده و ارادۀ انسان هیچگونه تأثیری در فعل نداشته باشد( .طباطبایی)176-185 :1391،
از نظر عالمه تمایزی که میان فعل اختیاری و فعل اجباری وجررود دارد ،ناشرری از اراده میباشررد و فاعررل مجبررور را
فاعلی میداند که نسبت به فعل خود علم دارد ،اما فعل به ارادۀ او نیست .مانند اینکه انسان را به انجام کرراری کرره برره آن
علم و آگاهی دارد ،مجبور سازند(.طباطبایی)172 :1362 ،
عالمه در جهت تصریح به اختیار بیان میکند:
چدمی در دارا بودن و اتصاف به اصل اختیار ناچار است ،ولی در کارهایی که منسوب و به اختیار از او صییادر میشییود،
مختار است ،یعنی برحسب فطرت خویش نسبت به فعل و ترک مطلقالعنان است و مقید و پابند (مغلول) هیچ یی
از دو طرف نیست( .طباطبایی)267 :1374 ،
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 .2-4الشیء ما لم یجب لم یوجد (جبر فلسفی)

رابطۀ اختیار با ضرورت از مسائل مهم در بحث جبر و اختیار است .بنابر اعدۀ مهم الشیء مالم یجب لم یوجد ،هرریچ
پدیدهای تا به سرحد ضرورت نرسد ،تحقق پیدا نمیکند(.طباطبایی)74 :1362،
اینکه آیا این اعده در مورد همۀ پدیدهها صادق است یا این که تنها بر امور غیراختیاری حرراکم اسررت ،یررک بحررث
طولنی میباشد که میان فالسفه و متکلمان و اصولیین مطرح بوده است و به جبر فلسفی معروف شده اسررت .برره بیرران
دیگر هر یک از افعال اختیاری انسان در صورتی که علت تامۀ آن موجود باشد ،بالضروره وا ع خواهد شد و اگررر علررت
تامۀ آن محقق نباشد ،وجود آن ممتنع خواهد بود .در هر صورت جررایی بررای اختیررار بررا ی نمیمانررد؛ زیررا اختیررار در
لمرو امکان ،معنا دارد و با وجود ضرورت ،اختیار بیمعناست .عالمه طباطبررایی اختیررار انسرران را بررا پررذیرفتن اعرردۀ
ضرورت منافی نمیداند.
بنابر نظر وی اگر نسبت میان معلول با علت تامۀ آن سنجیده شود «نه میرران معلررول و اجرزای علررت آن و نرره میرران
معلول و خار از علت» نسبت ضرورت بالقیاس خواهد بود و اگر معلول را برره غیررر از علررت تامرهاش نسرربت دهرریم،
امکان بالقیاس خواهد بود( .طباطبایی)137 :3 ،1374 ،
از نظر عالمه ،انسان به عنوان فاعل مختار علت تامۀ افعال خودش نیست ،بلکه انسان علت نا صۀ فعل میباشررد و
همراه با او علل نا صۀ دیگری مانند انگیزه برای انجام دادن فعل و اراده و رروای برردنی در صرردور فعررل اختیرراری نقررش
دارند .وی معتقد است که فعل انسان نسبت به خودش که یکی از اجرزای علررل اسررت ،نسرربت ضرررورت نرردارد ،بلکرره
نسبت به مجمو اجزای علت که انسان و عوامل غیرانسان است ،ضرورت دارد( .طباطبایی)160 :1362 ،
 .3-4رابطۀ ارادۀ انسان با ارادۀ الهی
توجه به اینکه ارادۀ الهی بر سراسر جهان هستی سیطره دارد ،چگونه با پذیرش ارادۀ الهی جایی برای اختیار انسرران بررا ی
میماند؟ این پرسشی است که ذهن همۀ متفکران را درگیر کرده است .جمع میان درت خداوند و انسرران ،مررا را یررا برره
سمت جبر یا تفویض میکشاند .اگر معتقد باشیم که خداوند نقشی در افعال انسان دارد ،به تفویض ائل شدهایم و اگر
ارادۀ خداوند را حاکم بدانیم ،بدون شک انسان مجبور خواهد بود و اختیار برای انسان معنایی نخواهد داشت.
عالمه طباطبایی معتقد است که چون هستی و وجود انسان هر لحظه از جانب مبداء فیض الهی به او اعطا میشد،
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بنابراین انسان بهطور مطلق اختیار ندارد ،بلکه فعل انسان ،هم برره خداونررد و هررم برره انسرران منسررود اسررت و انسرران و
خداوند در طول یکدیگر نه در عرض یکدیگر رار دارند .ضای الهی که از صفات فعلرری حررق تعررالی اسررت و از مقررام
فعل او انتزا میشود و فعل خداوند ،سلسلۀ طولی وجود است و هرگز ضای الهی با اختیاری بودن فعل انسان منافررات
ندارد( .طباطبایی )36 :1374 ،بنابراین ارادۀ الهی ایجاد میکند فعل بهصورت اختیاری انجام یابد .بالخره افعررال در
عین اینکه نسبت به خداوند،جنبۀ وجود دارند ،نسبت به اراده و اختیار ما دارای جنبۀ امکرران میباشررد .ایررن دو اراده در
عرض هم نیست تا مزاحمتی با یکدیگر داشته باشند ،بلکه در طول یکدیگر رار دارند( .همان)126 :
 .4-4علم پیشین الهی و اختیار انسان
مسئلۀ مهم دربارۀ علم پیشین الهی ،چگونگی ارتباط آن با اختیار انسان میباشد .جبریمسلکان ،علم بلالیجرراد را بررا
اختیار انسان در تنافی میدانند .اشاعره -که معتقد به کسب هستند -میگویند خداوند ،خالق است و انسان ،کاسررب و
افعال انسان را جبری میدانند .نگاه عالمه طباطبایی به مسئلۀ علم پیشین خداونررد و افعررال اختیرراری انسرران ،متفرراوت
است .ایشان اعتقاد دارند که علم خداوند بهصورت مطلق به امور تعلق پیدا نمیکند بلکه هر موجودی بررا تمررام یررود و
خصوصیات خود ،معلوم خداوند است .در خصوص افعال اختیاری انسان نیز علم خداوند برره تمررام مشخصررات فعررل
انسان تعلق میگیرد که اختیار یکی از آنها میباشد .بنابراین هنگامی که علم خداوند به فعل خاص تعلق پیرردا میکنررد،
به این معنا نیست که او فقط میداند این فعل به دست آن فرد خاص چه با اختیار و چه بیاختیار محقق میشررود ،بلکرره
وی از ازل میداند کدام فعل انسان با اختیار و کدام فعل بدون اختیار صورت میگیرد( .همان)353 :
اختیار انسان ،تکوینی است نه اینکه اختیار او مطلق باشد ،به این دلیل که اختیار انسان فقط یکی از اجرزاء سلسررلۀ
علل است .افزون بر اختیار او ،اسباد و علل خارجی دیگری در انجررام فعررل ،دخیررل هسررتند ،بنررابراین فعررل اختیرراری
انسان افزون بر اختیار او مو وف بر علل و اسباد دیگررری خررار از او نیررز میباشررد کرره یکرری از آنهررا خواسررت و ارادۀ
خداوند میباشد( .همان)97 :
بنابراین علم خداوند به افعال انسان به این معنا نیست که انسان مجبور است و فعلش اجبرراری میباشررد؛ زیررا ایررن
علم ،مستلزم آن خواهد بود که فعل با اختیار و ارادۀ انسان نه بهصورت مطلق تحقق یابد و رابطۀ تأثیر و تأثر میرران فرررد و
عملش بر رار میباشد و انسان آن فعل را بهنحو ضروری با اختیار خود انجام خواهد داد.
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از منظر عالمه طباطبایی از آنجا که هستی انسان هر لحظه از مبدأ فیض الهی به وی اعطا میشررود ،بنررابراین انسرران
دارای اختیار مطلق نیست و باید فعل انسان را هم به خدا و هم به انسان نسبت داد .بنررابراین ایشرران برره دو نررو فاعلیرت
معتقد است که در طول یکدیگر و نه در عرض هم رار دارند( .طباطبایی)36 :1374 ،
به بیانی دیگر میتوان گفت استناد فعل به فاعل ریب و مباشر و به خرردای متعررال ،در دو سررطح اسررت و فاعلیرت
الهی در طول فاعلیت انسان ،رار دارد و چنان نیست که کارهایی که از انسان سر میزند ،یا باید مستند به او و یا مسررتند
به خدای متعال باشد ،بلکه این کارها در عین حال که مستند به اراده واختیار انسان هستند ،در سطح بالتری برره خرردای
متعال مستند میباشد .در وا ع اگر ارادۀ الهی به خلقت انسان تعلق نگیرد ،نرره انسرران ،نرره علررم و رردرت او و نرره اراده و
اختیار او وجود دارد .انسان ،نسبت به خدای متعال عین ربط و تعلق است و هیچگونه استقاللی از خود ندارد.
 .5بررسی و تطبیق دیدگاه الیبنیتس و عالمه طباطبایی
با توجه به مبانی و دلیل لیبنیتس و عالمه طباطبایی میان آنها اشتراکات و تفاوتهایی وجود دارد :
 .1لیبنیتس اختیار را خودانگیختگی عقلی میداند و از نظر عالمه طباطبایی ،عملی اختیاری است کرره ناشرری از
اراده باشد .در اینجا هر دو یک مفهوم بدیهی را با عبارات متعدد توضیح میدهند ،اینکه یک عمل ناشرری از اراده برروده و
یا خود انگیخته باشد هر دو به یک مطلب دللت دارد و آن اینکه عمل اختیاری باید از درون فاعل منبعث شود و فاعررل
از انجام آن راضی باشد.
 .2بنا بر نظر عالمه طباطبایی و مطابق با اصل ضرورت و وجود نظام هستی هیچ حادثهای بدون وجررود و ضرررورت
ً
ً
موجود نمیشود و هر حادثهای که علت تامۀ آن محقق شود ،جبرا و ضرورتا تحقررق خواهررد یافررت و محررال اسررت محقررق
نشود .انکار این امر مساوی با صدفه و اتفاق خواهد بود .لیبنیتس هم برره مرردلل بررودن اعمررال ،سررخت معتقررد اسررت و
صدفه و ارادۀ جزافیه را به شدت نفی میکند .اما او عبارتی دارد که بررا دیرردگاه عالمرره متفرراوت اسررت و براسرراس آن ،افعررال
انسانی باید دارای علت و و باشند .چیزی باید اراده را به سویی متمایررل کنررد ،امررا کررافی اسررت ایررن تمایررل برره سررر حررد
ضرورت نرسد تا منافی اختیار نباشد .این عبارت لیبنیتس تصوری ایجاد میکند مبنی بررر اینکرره رابطرۀ علررت و معلررول،
رابطهای امکانی است و بنابراین این تصور و نگاه لیبنیتس نمیتواند برای بنای آزادی کافی باشد.
 .3استحالۀ ترجیح بالمرجح لیبنیتس ارادۀ جزافیه را با توجه برره اصررل بنیررادی جهررت کررافی باطررل میدانررد .در
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فلسفۀ عالمه طباطبایی هم ارادۀ جزافیه ،باطل و محال است.
 .4لیبنیتس با تفاوت ائل شدن میان آنچه یقینی است و ضرورت مشروط دارد با آنچرره ضرررورت مابعرردالطبیعی
دارد ،ناسازگاری میان علم پیشین الهی و اختیار انسان را مرتفع میسازد و بیان میکند آنچه متعلررق علررم الهرری اسررت،
عمل با صفت اختیاری بودن آن است .عالمه طباطبایی نیز هیچگونرره تنررافی میرران علررم پیشررین الهرری و اختیررار انسرران
نمیبیند و معتقد است خداوند از هر پدیدهای با خصوصیات و ویژگیهایی که دارد ،آگاه اسررت و برره همررین جهررت از
افعال اختیاری انسان با ویژگی اختیاری بودن از ازل آگاه بوده است ،در این صورت امکان ندارد افعال اختیرراری انسرران
به صورت غیراختیاری انجام شود.
 .5لیبنیتس برای افعال انسانی و خداوند و حوادث عالم طبیعت به جای علت فاعلی ،علررت غررایی را جررایگزین
میکند و از نظر او دلیل معنا پیدا میکنند نه علل؛ زیرا علل ضروری میگردانند ،امررا دلیررل متمایررل میسررازند و ایررن
دلیل بر مبنای اصل جهت کافی و اصل علیرت غررایی اسررت .وی بررای تبیررین افعررال انسررانی بررا نررام علررت غررایی برره
انگیزههایی می پردازد که اذهان انسانی را تسخیر میکنند و این چیزی جز ائل شدن به نوعی جبر و ضرورت نیست.
 .6نقد و تحلیل
فلسفۀ لیبنیتس دارای نظم منسجمی است که مبانی و اصول آن بررر پایرۀ شررناخت علمرری ترردوین شررده اسررت .او
شخصیتی مذهبی است که کوشیده مبانی فلسفیاش را چنان تبیین نماید که خللی به عقاید مسرریحی او وارد نشررود.
اصول فلسفی او مکمل یکدیگر هستند .اصل کمال،اصل جهررت کافی،اصررل همرراهنگی پیشررینبنیاد و غیررره ،همرره
بهمثابۀ چرخهایی هستند که یک ماشین را به حرکت در میآورند .اینکه انسرران در افعررال خررود مختررار اسررت و هررر
منادی آیینۀ تمامنمای کل جهان است .این جهان ،بهترین جهان ممکن است که خداوند خلق نموده است کرره همره
شاخههای برآمده از یک ریشه و میوههای یک درخت تنومند هستند .با تمررام ایررن اوصرراف بررر تفکررات فلسررفی او
نقدهایی هم وارد است:
 .1لیب نیتس امکان خاص را به عنوان یک شرط لزم برای آزادی و اختیار در نظر میگیرد و در صدد بوده تا با ایررن
شرط مشکالت مسئلۀ اختیار را حل نماید ،اما با تمام تالشی که در این راستا انجام داده است ،ادر برره حررل مشررکالت
مسئلۀ اختیار نبوده و در این خصوص عاجز مانده است .براساس دیدگاه وی ،هنگامی که یک فاعل (البته فاعررل عا ررل)
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تصمیمی را اتخاذ میکند ،برای آن فرد فاعل این امکان همچنان وجود دارد که به گونهای دیگر تصمیم بگیرد و در اینجررا
هیچ ضرورتی وجود ندارد که همان تصمیم خاص را اتخاذ کند .در اینجا این امکان فقررط یررک امکرران فرضرری اسررت و
بههیچوجه برای اینکه بتواند پایه و بنیان آزادی رار گیرد ،کررافی نخواهررد بررود .آنچرره لیرربنیتس در ایررن مسرئله نشرران
میدهد ،نوعی آزادی هست که بیشتر امکان در نظر گرفتن چیزی را تثبیررت میکنررد تررا عمررل کررردن برره آن .او تصررریح
میکند که اگر فرد بهگونهای دیگر عمل کرد ،هیچ تنا ض منطقی رخ نمیدهد ،ولی بههیچوجه نمیتواند بگوید که فرررد
در اینجا آزادی عمل داشته است.
 .2دلیل لیبنیتس برای نفی تأثیر و تأثر میان دو موناد مخلوق ،بساطت موناد اسررت .مونرراد چررون بسرریط حقیقرری
است ،منفذ ندارد و از اینرو به چیزی اجازه ورود یا خرو نمیدهد و تصور تغییررر یررا حرکررت چیررزی درون آن محررال
ً
است .مراد لیبنیتس از علت ،چیزی است که پدیدهای را از لحاظ عقالنی ،ابلفهم میسازد نه اینکه د یقا آن چیررز را
به وجود آورد .او علت غایی را جایگزین علت فاعلی میکند؛ زیرا علیت نوعی ضرررورت را اسررتنتا میکنررد و بررهجای
وا ۀ علت از دلیل استفاده میکند .بنا بر نظر او ،دلیل ،متمایل میسازند و این تمایل را خداوند در ذهررن انسرانها ررار
داده است .نفی علیت و تأثیر میان دو جوهر مخلوق در فلسفۀ لیرربنیتس بررر نظریرۀ مونرراد و بسرریط بررودن و در نتیجرره
نفوذناپذیری آن مبتنی است.
 .3لیبنیتس معتقد است که با توجه به اصل کمال ،یک جهان ممکن بیشررتر نمیتوانررد موجررود شررود و دلیررل برره
وجود نیامدن جهانهای دیگر عدم امکان آنها نیست ،بلکه عدم کمال آنها میباشد .همچنین با توجه به اصل بهترررین و
اصل کمال ،خداوند نمیتواند بهترین را انتخاد نکند و انسان نیز بهعنوان مخلوق خداوند ،این تمایررل برره بهترررین را در
نهاد خود به ودیعه دریافته است و ازاینرو او هم نمیتواند از انتخاد بهترین صرفنظر کنررد .امررا از آنجررا کرره انسرران،
موجودی ممکن است و درت انتخاد کمال مطلق را ندارد ،در انتخاد کمال ،توانررایی لزم را نرردارد .همرران طررور کرره
پیداست در اینجا نیز نوعی جنبۀ ضرورتگرایانه و حالت جبری از دیدگاه لیبنیتس خودنمایی میکند.
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نتیجهگیری
لیبنیتس جهت حل مسائل و مشکالت اختیار ،راهحلهایی مانند تفکیک میرران ضرررورت مطلررق و مشررروط ،اضررافه
نمودن شرط امکان خاص برای اختیار ،جایگزینی تمایل به جای ضرورت و اعتقاد به وجود جهانهای ممکررن را تبیررین
و تشریح می نماید ،لکن با تمام کوششی که در این راه به کار میبندد ،نمیتواند از جبر علری افعررال و اعمررال انسرران و
موجبیتی که خاص دیدگاه فلسفی او میباشد ،احتراز کند .وی معتقد است هر چه رخ میدهد ،مطابق با پیشبینیهررای
الهی یقینی (متعین) است ،اما ضروری نیست و اگر شخصی خالف آن را انجام دهد ،فینفسه امری غیرررممکن انجرام
نداده است .از نگاه او دو سم حقیقت وجود دارد :حقایق عقل و حقایق وا ع .حقایق عقل ،ضروری هستند و مخررالف
آنها ناممکن است ،اما حقایق وا ع ،ممکن به امکان خاص میباشند و مخالف آنها ممکن است .لیبنیتس یقین را بررا
ضرورت مشروط مترادف میداند و میگوید ارادۀ الهی ،امکان خاص است نه ضرررورت مطلررق .وی میکوشررد نشرران
دهد این عقیده که جواهر ،مفاهیمی کامل هستند ،مستلزم این نیست که ضایای حقیقی ممکررن خرراص در مررورد ایررن
جواهر ،حقایق ضروری باشند.
عالمه طباطبایی ،اختیار انسان را امری فطری و بدیهی میداند و بر نقش علم ،اعم از علم حضوری و حصررولی ،در
فعل اختیاری تأ کید دارد .وی معتقد است فعل اختیاری انسان منافاتی با ضرورت ندارد و اعدۀ «الشیء مررا لررم یجررب
لم یوجد» خللی در اختیار انسان ایجاد نمیکند .ایشان اختیار انسان را اختیاری تکوینی میدانررد نرره برره معنررای مطلررق
بودن اختیار او ،به این دلیل که اختیار انسان تنها یکی از اجزای سلسه علل اسررت و افررزون بررر اختیررار ،اسررباد و علررل
خارجی دیگری در انجام فعل دخالت دارند .علم خداوند به افعال انسان به معنای آن نیست کرره انسرران مجبررور برروده و
فعلش اجباری میباشد؛ زیرا این علم ،مستلزم آن است که فعل با اراده و اختیار انسان تحقق یافته باشد.
بنابراین میان لیرربنیتس و عالمرره طباطبررایی در خصرروص علررم پیشررین خداونررد ،اشررتراک وجررود دارد و ایررن دو
اندیشمند دربارۀ آن ،اختالف نظری ندارند ،اما دربارۀ مونرراد و اصررل همرراهنگی پیشررینبنیاد و مسررئلۀ اهمیررت و ارزش
بیشتر علت غایی نسبت به علت فاعلی اختالف نظر دارند.
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