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 چکیده 

آن   ۀ شرق و غرررد دربررار  لسوفان ی ف  خ، یاست که در طول تار  ی از مسائل و معضالت مهم فلسف  ی ک ی   ار ی بحث جبر و اخت 

  ر ی تفس   خود و هررم در    ی هم در آثار فلسف   ، ی اسالم   شمند ی اند  ک ی به عنوان  ی اند. عالمه طباطبائ پرداخته  ار ی به تأمالت بس 

از    ش ی از متفکران بزرگ دوران پرر  ی ک ی عنوان به  ز ی ن  تس ی ن ب ی . ل است نموده  ی را بررس  ار ی ابعاد مختلف جبر و اخت  ، زان ی الم 

اعتقرراد برره    ا ی است که آ  ن ی ا  رو، ش ی پژوهش پ  ی انجام داده است. پرسش اصل  ار ی بس  قات ی تحق  ار ی جبر و اخت  ۀ کانت، دربار 

  ی آدمرر  ار یرر ت بررا اخ  ی الهرر  ی ازلرر  ۀ چگونه اراد  ست؟ ی ضرورت ن  ت ی  و حاکم  ار ی اخت  ی نف  ی نوع   اد، ی بن   ن ی ش ی پ   ی اصل هماهنگ 

ممکررن برره   ی هررا جهان  ۀ یرر و نظر  ی ضرورت مطلق و ضرورت شرط  ان ی م  ز ی در صدد بود با تما   تس ی ن ب ی سازگار است؟ ل 

ضرررورت سررابق    ۀ دانسررته و معتقررد اسررت  اعررد  ی فطررر  ی را امر  ار ی اخت  ز ی ن  یی انسان بپردازد. عالمه طباطبا  ار ی اخت  ت ی تثب 

و    تس ی ن ب یرر ل   ی مبرران   ن یرری پررژوهش پررس از تب   ن یرر انسان ندارد. در ا   ار ی اخت   با   ی منافات   چ ی ه   وجد«، ی لم    جب ی »الشئ ما لم 

 . م یپرداز ی م  شمند ی دو اند   ن ی ا  دگاه ی د  ق ی و تطب  ل ی تحل   ، ی به بررس   ، یی عالمه طباطبا 

   . نیتس، عالمه طباطبایی ، لیب   هماهنگی پیشین بنیاد   ، ضرورت اختیار،   واژگان کلیدی: 
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 یار اخت   رۀ دربا   یی و عالمه طباطبا   یتس ن یب ل   یدگاه د   ۀ یس و مقا   یین تب 

 مقدمه 

و بررا    آغرراز هانری کربن    ، اسالمی و غربی با کارهای فیلسوف فرانسوی  ۀ فالسف  میان ی تطبیق  ۀ اینکه مباحث فلسف  با وجود 
آراء    بررارۀ تا کنررون بررسرری تطبیقرری در یافت،  تداوم  و دیگران،  تالش دانشمندان دیگری نظیر محسن مهدی و سعید شیخ  

ین مفرراهیم نظررری موضررو  و  تبی  ، آنچه در این پژوهش خواهد آمد . اختیار صورت نگرفته است   دربارۀ این دو اندیشمند  
 . باشد ال اصلی می ؤ نیتس و نقد و بررسی آن  و پاسخ به س تحلیل دیدگاه لیب 

کرره همررواره   است غرد  ۀ اسالمی و همچنین کالم مسیحی و فلسف  ۀ کالم و فلسف  مهم مسائل جمله اختیار از  جبر و 
دیدگاهی وجود دارد کرره  است.  الش طلبیده  به چ   خاص   صورت به را  و فالسفه    کلی   طور به را  ت ی  تاریخ ذهن بشر  ول ط  در 

یررا انجررام    اسررت آن  انجررام    در صرردد   آنچه انسرران   هر و و   که  حاکم است    انسان و اعمال  بر افعال   ی ضرورت  براساس آن، 
مسئلۀ اختیار اصوًل در مقابررل ایررن دیرردگاه   باشد و گریزی جز تحقق آن وجود ندارد. ر می ناپذی اجتناد و  ضروری    ، داده 

خوبی  برره   کرره   نمررود پیرردا کرررده اسررت  مختلف برای انسان  طورکلی به اشکال  به  و مفهوم آن  ضرورت ت. مطرح شده اس 
دارای  انسررانی  هررر    و یررا گریررزی از سرنوشررت نیسررت  ماننررد:    ؛ مشاهده کرررد   مفهوم سرنوشت توان شکلی از آن را در می 

   باشد. می سرنوشتی 

در عررین   و سنت فلسفی مغرد زمین  گرای  عقل  فان بدون شک یکی از بزرگترین فیلسو   ( 1646 -1716نیتس ) لیب 
ای هستند که ممکررن اسررت در  های فلسفی وی به گونه تا از مشهورترین آموزه   . دو است   العاده دشوار حال فیلسوفی فوق 

نیتس زمررانی کرره بررا  لیررب   ۀ به همین دلیل، بسیاری از خوانندگان فلسررف  ، بدو امر بسیار نامأنوس و نامقبول به نظر برسند 
تواننررد  نمی   ، شرروند روبرو می ،  های ممکن است جهان   مونادها و این  ضیه که جهان فعلی بهترین جهان میان تمام  ۀ ری نظ 

 . غلبه کنند  ء خویش نسبت به این آرا  ۀ بر مقاومت اولی 

 در حقیقررت او .پرهیررز نمایررد برشررمرده،  1از ضرورتی که آن را ضرررورت کررورکوشد ، میآزاد  ۀاو با اعتقاد به اراد
و در   چینرردرا از جهان و مالحظات مربوط به خرردا بررر میغیره  خرد، فهم و زیبایی و    ، د است این ضرورت کورمعتق
 یت دارنرردمسئول  یاخال از نظر  اعمال خود    نسبت بهمشابهی    طورنشان دهد خداوند و انسان به  کوشدمیراستا  این  

 «.ندهسررت های الهرریگاه او »اذهرران انسررانی آینررهو بر اسرراس دیرردگیرد  رار می  نکوهش  ستایش و  مورد و اعمال آنها  

 
1. Blind Necessity 
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(Leibniz,1998: 300)  در حقیقررت او هررم جبررر و هررم    . نظر خاصی را اتخاذ کرده اسررت   ، اختیار   ۀ نیتس دربار لیب
کند کرره فررردی را مختررار  به جبر مطلق معتقد نیست و تصریح می   ، تفویض و آزادی مطلق  را در اعمال انسان  بول ندارد 

.  در وا ع فعلش هم ممکن باشد نه واجررب  ، که افعالش از روی شعور باشد و فرد دیگری او را مجبور نکند   شمارند برمی 
ر بودن امور به دلیل ترتررب معلررول  و مقد   « هماهنگی پیشین بنیاد ۀ » چون به  اعد  ، به تفویض مطلق هم اعتقاد ندارد  وی 

 (   323 : 1396) فروغی ، .  بر علت معتقد است 

انسرران موجررودی مختررار  معتقررد اسررت کرره  اخیر  ۀ گرای شیعی سد ترین عالم عقل شاخص   ۀ مثاب به   عالمه طباطبایی 
گاه با فکررر و اندیشرره برره  دانست هیچ اگر انسان خود را مختار نمی  . کند ور فطری ادراک می ط و اختیار خود را به باشد می 

 هاست. اختیار انسان   ۀ نشان   ، پردازد افراد می  نهی  کرد و اینکه انسان در جامعه به امر و نمی م دا ا  انجام فعلی یا ترک آن  

 اختیار  از  الیب نیتس   خوانش . 1

. اسررت ناپذیر و عنصررری واحدی منفرد و بخش  معنایو به  کندنیتس به جوهر اطالق میلفظی است که لیب  ، موناد
هرریچ   .شررودمی  شناسی حررلاختیار در موناد  ۀلئمس  .ولی چون بسیط است، اجزایی ندارد   دارد، های متعدد  خاصیت

از مونادهررایی کرره  ،   مونرراد وجررود دارد انود. الی در موناد نیست که به صرافت طبع نباشد و از خود آن ناشی نشوتبد  
بررر شرران تا مونادهررای برخرروردار از عقررل کرره افعال  ، استتر  مبهمشان حتی از ادراکات ما در حالت بیهوشی  ادراک

زیرا اختیار چیزی جررز صرررافت ؛ گوییممی  ین نو  افعال را افعال اختیارای  باشد.میمبتنی  تصورات واضح و متمایز  
ت هررم حترری متضررمن عرردم موجبیرر    ، ت نیسررتوجرره عرردم موجبیرر  بنابراین اختیار به هیچ  طبع موجود عا ل نیست.

ت نرروعی موجبیرر    دهندۀنشرران  ، فعل آزادانه که مانند هر فعل دیگری منبعث از  انون درونرری مونادهاسررت  باشد.نمی
 (311 :1385  ، )بریهباشد. میعقالنی  

 و( latta, 1898: 145)دانررد می امکرران خررودانگیختگی و ، عقررلعبررارت از ادراک یررا   نیتس اختیررار را لیررب
اختیار خواهررد بررود و  ، که در جواهر عا ل  دارد خودانگیختگی کامل    ، بینم که هر جوهری گوید: »ما همچنین میمی

 دیس   تئودر وی  (Leibniz, 1998: 77) .ها یررا وجررود اوسررتایررده ۀنتیج ، دهدیموجب آن هر چه برای او رخ مبه
»اختیار نفس به این معناست که منشاء تمام افعال و حررالت آن در خررود آن : کنداختیار را به این صورت تعریف می

 (Ibid: 306)«  باشد.می
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  ۀ . بنابراین طبق گفترر جایگاهی ندارد  ، فی ضرورت فلس  ۀ و در حوز   است   امکان عالم    متعلق به واضح است که اختیار  
    . ، خررودانگیختگی و امکرران یا ادراک   عقل  دارد:  شرط نیتس اختیار سه از نظر لیب  ، بلومن فلد دیوید  ، گرا اندیشمند عقل 

 ( woolhouse, 1994: 303) محقق نخواهد شد.   سه شرط   بدون این اختیار 

 ویژگی های اختیار از نظر الیب نیتس  . 2

 ک و ادرا اختیار    . 2-1

روح    آن را برره   ، ایررن مقولرره دارد ه  ترری کرر و برره جهررت اهمی   شمارد برمی را عقل  اختیار  ا سام شرط از  نخستین نیتس لیب 
  یرراد عنوان معرفت متمایز متعلق اختیار،  عقل به از . او گیرد در نظر می کالبد اختیار را دیگر   سم و دو تشبیه نموده   اختیار 

 ( Leibniz, 1988: 151)   . می کند 

  ات نسبت به متعلقرر  این توانایی را دارد که  مختار شخص آن  ۀ واسط به ست که ا ای ه  و   ، عقل وان گفت که ت می  وا ع در 
  میرران آنهررا دسررت برره  و افعالش،  اعمال در متنا ض  ی موضوعات  ۀ مشاهد ه محض و ب معرفت متمایزی داشته باشد ،  خود 

  خررار    و تسرراوی   طرفرری از حالت بی   اعمال خدا   ، متمایز   فت معر   شناخت و این نو  از   به سبب  زند. ب انتخاد  گزینش و 
ایررن  . در حقیقت  کرد خواهد  یک عمل بر عمل دیگر بر اساس چنین معرفتی انتخاد دادن در ترجیح  خداوند  و  شود می 

از میرران افعررال دیگررر گررزینش   فعل  بلکه بهترین شکل یک  ، شود نه تنها بهترین اعمال می سبب معرفت متمایز است که 
 کند. شود خداوند به بالترین خیر حقیقی عمل می دلیل گفته می همین   بنابر   شود و 

کامل وجررود دارد؟  صورت  چنین شرطی به ی  شود که آیا در مورد موجودات انسانی و حیوان مطرح می  پرسش اما این 
  معرفررت و  هنگررامی کرره ایررن های متمایز است و ایده  معرفت و  عقل، داشتن  اصلی وجود نیتس معتقد است شرط لیب 

فا ررد  ن معنا حیوانررات  ای طور  طع به  به   . افی خواهد بود ک   ، عقل برای اختیار   ، شوند   و تفکر عجین های متمایز با تأمل  ایده 
فا ررد    ، در حقیقررت و  برروده  آگاهی از انفعالت و شررهوات خررود  ۀ  و  دارای  صرفاً آنها  ؛ زیرا هستند فهم و معرفتی هر گونه 

 ( Leibniz, 1982: 173-174)   .باشند می تعقل 

کنررد کرره موجررودات  تصررریح می  ، یررا خیررر  دارند ها چنین معرفت متمایزی انسان آیا   که این   نیتس در خصوص لیب 
کرره مررانع عقررل  ند  باش می   برخوردار حواس و شهواتی    از   ی عموم طور  به ها  انسان ؛ زیرا  معرفت متمایز ندارند  انسانی غالباً 

مررردم  هرچند  دارد. تی درجا طور مستمر مشکک است و به  مفهومی  ، اختیار  اما با این حال باید اذعان داشت که   ، هستند 
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  ، اما معرفررت آنهررا برخوردار نیستند معرفت متمایزی صورت تام و کامل از به  کنند و ت می تبعی  احساسات و انفعالت از 
 ( Leibniz, 1998: 306)   . لحاظ کرد  آنها را معقول   بتوان ست تا ا متمایز   و  کافی    در آن 

،  را نشرران دهررم ها و خواص آنها  چیزهای دیگر تشخیص دهم، بدون اینکه بتوانم تفاوت  میان من چیزی را ه زمانی ک 
ویژگرری   ، کرره ایررن شرریء شناسیم می به این دلیل  مانند هنگامی که چیزی را صرفاً  ؛ شناخت من یک شناخت مبهم است 
را توضیح دهم، معرفررت مررن،  شیء  آن  های نم نشانه توا اما زمانی که من می  . سازد معینی دارد که ما راخشنود یا بیزار می 

های معینرری  ها یا نشانه آزمون   ۀ وسیل عیار که به همانند شناخت یک زرگر صاحب  ، شود معرفتی متمایز و روشن نامیده می 
باشد   تواند هم معرفت متمایز داشته بنابراین انسان می  تواند اصل را از بدل تمیز دهد. می   ، که در تعریف طال نقش دارند 

 . و هم عاری از معرفت متمایز باشد 

، دارای معنررای واحررد و یکسررانی  شرررط اختیررار  عنوان به توان چنین نتیجه گرفت که معرفت متمایز می  بر این اساس 
کامررل   این معرفررت تررام و  ولیکن  ، اگرچه معرفت متمایز وجود دارد  ، انسان  خصوص در  ؛ باشد نمی  برای خداوند و انسان 

توان گفررت  می   نیز   ات در مورد حیوان   . کند کامل صدق می معنای معرفت متمایز به  ، در مورد خداوند  فقط  بنابراین  ، نیست 
ترروان  حیرروان را نمی در حقیقررت  و    برشررمرد معرفررت متمررایز  توان را نمی  آن فهم اما  دارند، نوعی از فهم درست است که 

 . محسود کرد مختار  

برره ایررن    ، به همان اندازه در عمل مختار اسررت  ، برخوردار است نادی همان اندازه که از ادراک صریح و متمایز و هر م 
حد اعررالی اختیررار ماننررد  و    به درجات مختلف وجود دارد   ، اختیار در افراد انسان متناسب با درجات ادراک ۀ پدید  ، دلیل 

 ( 424 : 1375  )صانعی، باشد.  می حد اعالی  درت و علم متعلق به خداوند 

 بع ( د بسندگی )صرافت ط خو و    اختیار .  2-2

تأثیر علل خارجی  رار نگیرد. ایررن  باشد و اعمالش هرگز تحت  1ه خودانگیختگی عبارت از این است که انسان خودبسند 
انگیخترره  خود   ، توان مشاهده کرد. موناد می   ، نیتس است عامل را در موناد یا جوهر فرد که یکی از مهمترین نظریات لیب 

  ، شررود نمی مجبررور  هیچ علت بیرونرری برره کرراری  ی  بنابراین از سو  ، پذیرد ی تأثیر نم  ، است و از هیچ چیزی بیرون از خود 
 شود. گردان می ی یا از چیزی رو  یابد می بلکه در خود و بر اساس حالت درونی خویش به سمتی تمایل  

 
1. Self- Sufficient 
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کرره  از اعمال مررا   بسیاری و باشد می آزاد  ۀ اراد  لزم و لینفک انگیختگی شرط نیتس اعتقاد دارد که خود لیب  بنابراین 
خودانگیخترره   ی حقیقرر نحو به در وا ع و  ، آنها اختیاری ندارد دادن و انسان در انجام هستند عوامل خارجی   ثر از أ مت   ظاهراً 

 ندارد.   ا م  ی بر تأثیر   عاملی و هیچ   بوده 

  خررودانگیختگی  . نرراد و خررودانگیختگی عامررل و خررودانگیختی م نیتس به دو نو  خودانگیختگی معتقد است:  لیب 
ترین نررو   اساسرری   امررا ،  طرفی مطلقرری در اراده وجررود نرردارد« شکل گرفته است که »هیچ بی ایه و اساس پ بر این  ، عامل 

  برره وجررود آوردن هررر جرروهری در  ه مطررابق بررا آن ک  باشد می نادی و خودانگیختگی م نیتس از نظر لیب خودانگیختگی،  
ه  د برره آزادی ارا معتقررد    نیتس  لیررب  کرره  از خودانگیختگی است  مطابق با این معنا  آید. به شمار می  ین تع م -خود ش اعمال 

 ( Leibniz, Ibid: 313) شده است.  

گیرررد. هررر مونرراد،  شناسی را در برمرری خودانگیختگی در جایگاه نیروی درونی جواهر، یکی از مباحث اصلی موناد 
از اصل درونرری  ای به هم ندارند. در نتیجه تمام تغییرات طبیعی  ها هیچ پنجره یک جوهر بسیط است، در عین حال موناد 

تأثیر  رار دهد. خررودانگیختگی یررک  تحت تواند درون یک موناد را ای نمی خارجی   علت شود؛ زیرا هیچ  موناد ناشی می 
. تشررکیل  اسررت   1آورد. خررودانگیختگی، شرروق اصل درونی و عملی است که تمام تغییرات و ادراکات را برره وجررود مرری 

یت مکانیکی  تواند ادراکات با شوق نمی  یتی که از تأثیر نیروهای بیرونی حاصل شررده اسررت، تبیررین    برحسب عل  یعنی عل 
الیت خودانگیختۀ جواهر بسیط تبیین شود؛ زیرا هیچ  در    ادراکررات و تغییرررات آنهررا   جررز چیز  شود، بلکه باید از تحلیل فع 

 ( 109-102: 1375نیتس،  « )لیب . شود جواهر بسیط یافت نمی 

کند.  می  تبیین بنیاد نیز ، بر اساس اصل هماهنگی پیشین گذشت وضیح آن  نیتس خودانگیختگی مونادی را که ت لیب 
  بسررندگی هررا مسررتعد  خررود نامیده شود. انتلخیا   2ش صورت جوهری یا انتلخیا ا تواند بر اساس ادراک درونی هر موناد می 

ی روح و برردن  بنیاد، اس شوند. فرضیۀ هماهنگی پیشین شان می هستند که بر اساس این، آنها منبع اعمال درونی  تقالل علرر 
گررذارد. اسرراس ایررن  کند؛ یعنی نه روح از بدن و شرایط حاکم بر آن آگاه است و نه بدن بررر روح تررأثیری مرری را ثابت می 

ی برررای ایجرراد    نیتس اعتقاد دارد هر صورت  نظریه، خودانگیختگی مونادی است که لیب  جوهری یا انتلخیا به شیوۀ علرر 
تمررام تغییراترری کرره در آن رخ   دربردارندۀ کند. او  لمرو این عمل خودانگیختۀ روح را می  بسنده های خودش تمام حالت 

 
1  . Appetition 

2. Entelcheia 
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 ( Rutherford, 2005: 159)   . داند دهند، می می 

 )یکنواختی ( امکان خاص و  اختیار    . 2-3

    . اسررت  هندسرری  ی یررا حذف ضرورت مابعدالطبیعی، منطق  دهد بنابر ارائه می امکان خاص  برای  لیب نیتس   ی که تعریف 
 (Leibniz,1998: 314 )   و وجررود آن  خررالف آن ممکررن اسررت    کرره   ای اسررت خاص،  ضیه امکان    ۀ بنابر دیدگاه او  ضی

کرره    دارد خاص    امکان و تی  اتفاق  به این ترتیب یک  . نیست تنا ض  موجب کار آن باشد و به عبارت  بهتر ان نمی ضروری 
 . ی در پی نداشته باشد تنا ض ، تصور عدم و وعش 

عملررش را برره  توانررد  که عامل مختار می گردد می از ب  به این  ، بهره بگیرد نیتس از این شرط لیب  ه شده ک  موجب آنچه   
طور  یواندر ملشدر را  دم قدرری  دارد هدم      چنان   اراده . را بروز دهد دیگر  طریقی  به ش رفتار ورد و یا آ حالت تعلیق در 

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

 اصول و مبانی فلسفه الیب نیتس   . 3

 1کافی  دلیل اصل    . 3-1

و در بنررا نهررادن مابعدالطبیعرره  برررد  نررام می   ش های اسررتدلل ترین و یکرری از پایرره نیتس این اصل را به عنوان کلیدی لیب 
کرره    کنررد اشاره می عنوان دو اصلی نا  اجتما  نقیضین به  انون امت با همراه  به این اصل،  . وی کند خویش به آن استناد می 

 گذارند. او را در اختیار می   ۀ اساس کل فلسف 

. هنگررامی کرره برره صرردق و  باشررد  تواند هم کاذد و هم صررادق یک چیز نمی  باید گفت که  توضیح اصل تنا ض در 
اصررل جهررت    بررر اسرراس   لیکن ،  د و حتمًا باید کاذد باش  باشد تواند صادق نقیض آن نمی  ، کنیم می حکم درستی چیزی 

مگر اینکه دلیلی پیشین برای صدق یررا وجررود   ، شود دانیم و هیچ چیزی موجود نمی ای را صادق نمی هیچ  ضیه ما    کافی 
 ( 122-123:  1375، نیتس )لیب  .باشد موجود  آن چیز 

  پرسررش از   درستی وجود نرردارد کرره   ۀ هیچ جمل   . دهد اصل جهت کافی یعنی هیچ چیزی بدون دلیل کافی روی نمی 
ی مکررانیکی محرردود  هررا را برره تبیینررات علرر  نیتس مانند اسپینوزا مایل نبود تبیین لیب  . پذیرای پاسخ نباشد  ، آن  « چرایی » 

ای را از  کرره پدیررده   اسررت   هررر چیررزی « علررت  » علت.یعنی منظررور او از   نه د یقاً  مرادش دلیل بود،  برعکس، وا عاً  ، سازد 
 

1  . Principle of Sufficient Reason 
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 یار اخت   رۀ دربا   یی و عالمه طباطبا   یتس ن یب ل   یدگاه د   ۀ یس و مقا   یین تب 

 ( 131  : 1382)اسکروتن، .  آورد چیزی که آن را به وجود می   قاً نه د ی   ، سازد فهم می لحاظ عقالنی  ابل 

کار اصل جهت کررافی اسررت.   ، جیح این عالم بر هر عالم دیگری ر توان گفت که ت در ارتباط با اصل جهت کافی می 
عوالم ممکن است، اما این انتخاد مطررابق عقررل اسررت.«    ۀ خداوند از میان هم   ۀ انتخاد آزادان   ۀ »وجود عالم فعلی نتیج 

 ( 91  -92 : 1384تا،  )ل 

ی  فرر نیتس درصدد آن است که با استفاده از اصل جهت کافی، اوًل ضرورت را از افعال اختیاری خدا و انسان ن لیب 
ت فاعلی در حقایق امکانی  ت غایی را به جای علی  علررت غررایی    ، نیتس در نظر لیب پایه و مبنا  رار دهد.  ، کند و ثانیًا علی 

  . باشررد می خداونررد در خلقررت ایررن جهرران   این اصل برخواسته از آزادی انتخرراد )اختیررار(  . مبتنی بر اصل کمال است 
  ضرررورتاً   ، چنانچه بخواهد به ممکنات وجود ببخشررد  ، خداوند که وجودی اکمل از حیث حکمت،  در ت و خیر است 

 . الهی است   ۀ انتخاد حکیمان انکار اصل کمال و انکار   ۀ انکار علت غایی به منزل  . کند آنها انتخاد می  میان بهترین را از  

ت    از دلیررل  علررت  ۀ در حقایق امکررانی برره جررای وا   ، کند و بنابر همین دلیل نوعی ضرورت را استنباط می  ، او از علی 
اسررت کرره  این دلیررل  به    . در حقایق است مطابق با دلیل  ، در اشیاء  علت نامیم و کند. ما آن را دلیلی پیشین می استفاده می 

 ( Leibniz,1998: 173) « . شود نامیده می   غایی  علت طور خاص  در وا ع دلیل و به   علت 

ت غایی بر اصل کمال ،در وا ع منشاء سلسله غایات را انتخرراد حکیمانرره موجررودی  نیتس با مبتنی کردن علی  لیب 
ار  ها انکرر فرراعلی را برررای تبیررین پدیررده   علررت ،کفایت  نیتس در یک مرحلرره یعنی در وا ع لیب . داند کامل به نام خدا می 

دانررد و معتقررد  غایی را نیز ناکررافی می   علت دوم ،تبیین توسط    ۀ دهد و در مرحل توجه  رار می کند و علت غایی را مورد می 
به این ترتیب او حکمت الهی و انتخاد حکیمانه و برتررر او را   . است سلسله علل غایی باید به موجود کاملی منتهی شود 

 . دهد توجه ویژه  رار می مورد 

  یء نیتس عامل طبیعی و عامل حرکت در شرر بخش و در نظر لیب علت وجود   ، در نگاه عالمه طباطبایی علت فاعلی 
  ۀ اصل جهت کافی برره معنررای اسررتحال  گاهی   . برای اصل جهت کافی معانی متعددی استنباط شده است   موجود است. 

توانررد  ای نمی ویا اینکه هیچ  ضیه تواند حقیقی یا موجود باشد  به معنای اینکه هیچ وا عیتی نمی  ، ترجیح بالمرجح است 
اینکرره اصررل    گونرره ای دیگررر. گونرره باشررد و نرره به مگر اینکه جهت کافی وجود داشته باشد که چرا باید این  ، صادق باشد 

 . دهد رخ نمی   علت هیچ چیزی بدون  به این معناست که   ، ت است جهت کافی به معنی علی  
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 ضرورت از دیدگاه الیب نیتس   . 3-2  

ضرررورت    آن   . نام دیگررر باشد می ضرورت هندسی، ضرورتی است که خالف آن مستلزم تنا ض    دسییی: الف( ضرورت هن 
توان گفت کسی که درصرردد انکررار آن برآیررد  الطبیعی و ضرورت منطقی یا ضرورت مطلق است و در حقیقت می مابعد 

گرروییم  ( هنگامی که می 353: 1380. )کاپستون، نامند نیز می در دام تنا ض افتاده است. این ضرورت را ضرورت کور 
 کند.  تنافض ایجاد می   ، که خالف آن  زنیم می از یک ضرورت هندسی حرف  ، شود چهار می   دو،  اضافۀ ه دو ب 

   -ی اسررت ان    ۀ که طریق -ضرورتی که خداوند آن را به طبیعت عطا کرده است و آن را یا توسط تجربه    ب( ضرورت طبیعییی: 
دیگر. ایررن  یکرر بررا  ء و طریررق پیشررین یعنرری تأمررل در مناسرربات اشرریا  موزیم آ می  -که طریق پیشین است -یا توسط عقل 

مناسبات دارای ادله و  واعد خاص خود است و این ادله در انتخاد آزاد با اختیار خداونررد  رررار دارد. ضرررورت طبیعرری  
 مبتنی بر ضرورت اخالق است و این دو ضرورت اخال ی و طبیعی از ضرورت هندسی متمایز است.  

ضرررورت اخال رری عبررارت اسررت از گررزینش یررا انتخرراد خردمندانرره برخاسررته از حکمررت.                        ت اخالقییی: ضییرور ج(  
 (Leibniz,1998: 74 )   گزینند. به موجب این ضرورت خداوند، فرشتگان و حکیم کامل، خیر را برمی 

تنا ض باشد و حقایق هندسرری،    ای است که نفی آن مستلزم ضروری،  ضیه  ۀ نیتس  ضی چنان که دیدیم از نظر لیب 
مابعدالطبیعی و منطقی از این  بیل است. در  ضایای امکانی، حقایق ممکن همیشه برای ما ممکن هسررتند و هرگررز برره  

 ند.  هست اگر چه در علم، خداوند این حقایق ضروری    ، رسند ضرورت نمی   ۀ مرحل 

ای ممکن نوعی از ضرورت به نام ضرررورت  نیتس باید گفت که در  ضای بنابراین در خصوص ضرورت از نظر لیب 
  . کنررد الطبیعی یا هندسی و مطلررق بحررث می نیتس از آن در مقابل ضرورت مابعد اخال ی یا شرطی وجود دارد که لیب 

ولی نرروعی از شایسررتگی و بایسررتگی را در افعررال   ، مطلق نیست   ، طور که از عنوانش مشخص است این ضرورت همان 
کنررد کرره »خداونررد  می   مطرررح   را   مثررال ایررن  در جهت فهررم بهتررر موضررو     وی   . کند ایان می اختیاری خداوند و انسان نم 

اما ضرورتی که انکررار   ، نوعی از ضرورت بیان شده است  ، در این مثال  . تواند بهترین جهان ممکن را انتخاد نکند« نمی 
ایررن  ضرریه برره معنررای خیررر   الطبیعی نیست، بلکه انکار و رد  همچون ضرورت منطقی و مابعد  ، آن مستلزم تنا ض باشد 

ضرررورت اخال رری برره   بنابراین کند نه با خیر الهی منافات دارد. ضرری وارد می  ، نهایت خداوند، نه به خداوند اعال و بی 
 ( 209:  1381معنای تشخیص دادن بهترین امور و عمل نمودن براساس آن است. )رضایی،  



 
 
 
 

 54 

 یار اخت   رۀ دربا   یی و عالمه طباطبا   یتس ن یب ل   یدگاه د   ۀ یس و مقا   یین تب 

نیتس به اصل جهت کررافی و امکرران خرراص خررود را نشرران  ارتباط میان ضرورت و اعتقاد لیب  ، با بیان این مطالب 
دهد. در وا ع باید گفت که  ضایای مبتنی بر امکان خاص بر تحلیلی نامتناهی استوارند که نهایت این تحلیررل برررای  می 

  ، سررت ا ن برای خداوند مشخص و معلوم اسررت و ایررن ضرررورت شرررطی مبتنرری بررر تحلیررل  ک ل  ، باشد معلوم نمی  انسان 
 تری نیاز دارد. کامل تحلیل   هرچند 

 نیتس علم پیشین الهی و اختیار انسان از دیدگاه الیب .  3-3

نرروعی یقررین برررای خداونررد اسررت و    ، دانسته چه اتفررا ی خواهررد افترراد نیتس معتقد است اینکه خداوند از ازل می لیب 
لهرری امکرران خرراص اسررت نرره  ا   ۀ اراد   گوید می داند و  او یقین را با ضرورت مشروط مترادف می  . کند ضرورت ایجاد نمی 

هررای ممکررن  وجررود جهان  ، کنررد نیتس برای اختیار الهی و انسرران ا امرره می ترین دلیلی که لیب اصلی   . ضرورت مطلق 
بهترررین    شایستگی به وجود آمدن دارد و آن جهرران،   ، ها تنها یک جهان نامتناهی در علم خداوند است که میان این جهان 

خداونررد بنررابر شایسررتگی ممکنررات و   زیرا  ؛ ی هیچ ضرورت مطلقی وجود ندارد در متعلق علم اله   . جهان ممکن است 
 . پردازد نها به ایجاد و خلق می آ بهتر بودن  

بهترررین جهرران ممکررن    ، کنررد و ایررن جهرران خداوند بر اساس اصل جهت کافی بهترین جهان ممکن را انتخاد می 
هررای  اسررت کرره در علررم الهرری جهان معتقررد  ن  نه یررک جهرران ممکررن و برره ایرر   ، های ممکن را  بول دارد او جهان  . است 

 . شایستگی به وجود آمدن دارد ، یکی ها شماری وجود دارد که از این جهان بی 

اختیررار کنررد و برررای علررم نامتنرراهی   ، ای خلق کرده است که آنچه به نظررر او اصررلح اسررت خداوند انسان را به گونه 
بود. بنابراین عمررل برره حکررم عقررل، عمررل اختیرراری  خداوند تشخیص اعمال انسان بدون شک ضروری و  بلی خواهد  

 ( 360:  1380)کاپلستون،   . است 

داند که علم پیشین الهی به اعمال اختیرراری انسرران تعلررق گرفترره اسررت و  نیتس حل نهایی مسئله را در این می لیب 
صفت اختیرراری بررودن   . ولی ضروری و از روی جبر نیستند  ، گیرند انجام می  اعمال اختیاری انسان یقینی هستند و حتماً 

آنچه یقینی است و ضرورت مشروط دارد و آنچرره    میان   . باشد می در مفهوم انسان مندر  است و متعلق علم پیشین الهی  
 سازد. علم پیشین الهی و اختیار انسان را بر طرف می   میان ها تنافی تفاوت هست و همین تفاوت   ، ضرورت مطلق دارد 
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 1بنیاد اصل هماهنگی پیشین .  3-4  

نیررتس در ابترردا  بنیاد است. این اصل را لیررب اصل هماهنگی پیشین  ، نیتس لیب  ۀ گذار در فلسف اثر از اصول مهم و    یکی 
دیگررر برره کررار   مرررتبط  ت و برخرری مسررائل علیرر   مسررئلۀ بعد برای تبیین  و ارتباط آنها  ۀ نفس و بدن و نحو  مسئلۀ برای حل 

یریو  ر  بنای اصل هلال، نظم جهان را  دم  هردریو و  نا د  خراونر    یر این اصل بدین صورت است که ر گیرد. تق می 

 ( 91: 1375 یری،  ه )صانع  دّر . از پیر هلاهنگ هرده ا ت  ، شکل 
وجود آورده اسررت کرره ادراکررات هررر  ایی برره گونه مونادها را به   از روی اراده و حکمت خود،  خدا،  ، براساس این  انون 

ای دیگر اسررت و تفرراوت هررر ادراک بررا ادراک دیگررر در میررزان وضرروح آن  ، در هر لحظه مطابق با ادراکات موناده موناد 
 (   310: 1385  )بریه، باشد.  می 

ت ضرورت بر افعال  نفی اختیار و حاکمی   ، کند که آیا این عقیده بسیار مهمی را ایجاد می ، پرسش  تقاد به این اصل ع ا 
مختررار خداونررد ایجرراد    ۀ مررانعی بررر سررر اراد از آن    تر انسان و خداوند نیست؟ و مانعی برای افعال اختیاری انسان و مهم 

 حاکم نیست؟   ، کند؟ آیا ضرورت بر کل اعمال نمی 

زیرررا او    ؛ وجود آورده اسررت برره  ، در آن اسررت را بینی، هر چه بینی کرده و مطابق با آن پیش او وجود این جهان را پیش 
 ( Leibniz,1998: 153-154) .  ه کند بم داده، تو کارهایی که انجا از  تواند  نمی   همچنین تواند اشتباه کرده باشد و نمی 

حل تفکیک میان ضرورت مشروط و ضرورت مطلق اسررتفاده  پاسخ به این مشکل اساسی از راه  منظور به نیتس لیب 
 نویسد: می    تئودیس در کتاد   ل ا مث عنوان به . نمود توان آن را مشاهده  است که در اکثر آثارش می   کرده 

یییرا چن ییه علییم   ؛ با اختیار انسییان منافییات دارد  ، شود که از علم ازلی خداوند ناشی می  ی ن ممکن است گفته شود تعی   ز

  ، حقایق ضروری که با اختیییار انسییان تنییافی دارنیید  ... افتد و اتفاق می  شود قطعًا واقع می  ، گیرد به چن تعلق می خداوند 

و حییال    یعی یییا هندسییی هسییتند( )دارای ضرورت مابعییدالطب   باشد حقایقی هستند که خالف چنها مستلزم تناقض می 

بر این واضییا اسییت    افزون یعنی ضرورت مشروط دارد.    ، فقط قطعی است  باشد می چنکه وقوع چن ه متعلق علم الهی 

.  خداونیید اسییت  افزاید، بلکه فقییط تعیییین حییواده چینییده معلییوم  ن وقایع چینده نمی که علم پیشین الهی چیزی به تعی  

 (Leibniz, Ibid: p. 147 ) 

 
1  . Principle of pre-established Harmony 
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 اختیار   ۀ دربار   اه عالمه طباطبایی دیدگ . 4

  ۀ . مسررئل باشررد می  الهرری  ۀ آزاد بودن فعل انسان در مقابل مجبور بودن انسرران توسررط اراد   ، ی اسالم   ۀ فالسف اختیار از نظر  
  ۀ در این حوزه، برره دو فر رر  اهل سنت است. متکلمین  انگیز بوده ای بحث اختیار در سنت کالمی اسالمی، همواره مسئله 

امررا    .  اسررت   ، تأکید بر اختیار انسرران  دریه   ۀ ر فر  و د    ضا و  در جبریه، تأکید بر    ۀ شوند. در فر  تقسیم می  جبریه و  دریه 
  ولی مستقل نیست، بلکه خدای متعال از راه اختیار، فعل را خواسررته  ، شیعه معتقد است انسان در فعل خود مختار است 

 :  گوید یی در تعریف اختیار می عالمه طباطبا ست.  ا 

یعنی فاعل هم قادر برانجام فعل و هییم   ، فعل اختیاری فعلی است که ترجیا یکی از دو طرف چن در اختیار فاعل باشد 

موجییب    ، اگر عاملی غیر از خییود فاعییل  . هم نین و برای ترجیا فعل، فاعل تأثیری از غیر نپذیرد باشد قادر بر ترک چن 

 ( 122  : 1362، طباطبایی ی خواهد بود. ) جبر فعل   ، اری از چن شود انجام فعل و یا خودد 

کند که گروهی مفهوم جبر را با ضرورت و اختیررار  عالمه طباطبایی در تعریف مفهوم جبر به این نکته مهم اشاره می 
کررار اختیررار  به ان   « ضرورت وجود معلول در هنگام تحقق علت » بنابراین بر اساس اصل  ، اند را با لضرورت اشتباه گرفته 

ثیر علترری  تررأ جبر به این معناست که افعال انسان صددرصد تحت  ، بنابر نظر عالمه   . اند جبر  ائل شده انسان پرداخته و به 
 ( 176-185  : 1391)طباطبایی، .  ثیری در فعل نداشته باشد أ گونه ت انسان هیچ  ۀ و اراد  بوده خار  از انسان 

باشررد و فاعررل مجبررور را  ناشرری از اراده می  ، فعل اجباری وجررود دارد از نظر عالمه تمایزی که میان فعل اختیاری و 
مانند اینکه انسان را به انجام کرراری کرره برره آن   . او نیست  ۀ اما فعل به اراد  ، داند که نسبت به فعل خود علم دارد فاعلی می 

 ( 172: 1362مجبور سازند.)طباطبایی،    ، علم و آگاهی دارد 

 کند: یان می عالمه در جهت تصریح به اختیار ب 

شییود،  چدمی در دارا بودن و اتصاف به اصل اختیار ناچار است، ولی در کارهایی که منسوب و به اختیار از او صییادر می 

العنان است و مقید و پابند )مغلول( هیچ ییی   یعنی برحسب فطرت خویش نسبت به فعل و ترک مطلق   ، مختار است 

 (   267  : 1374از دو طرف نیست. )طباطبایی،  

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%87%D9%84_%D8%B3%D9%86%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B6%D8%A7_%D9%88_%D9%82%D8%AF%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D9%87
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  .  الشیء ما لم یجب لم یوجد )جبر فلسفی( 4-2

مالم یجب لم یوجد، هرریچ   ء ی ش ال  مهم  ۀ  اعد  اختیار با ضرورت از مسائل مهم در بحث جبر و اختیار است. بنابر  ۀ رابط 
 ( 74  : 1362، .)طباطبایی کند تحقق پیدا نمی ، ای تا به سرحد ضرورت نرسد پدیده 

یررک بحررث    ، بر امور غیراختیاری حرراکم اسررت   تنها ا صادق است یا این که  ه پدیده   ۀ یا این  اعده در مورد هم آ اینکه   
  بیرران که میان فالسفه و متکلمان و اصولیین مطرح بوده است و به جبر فلسفی معروف شده اسررت. برره  باشد می طولنی 

و اگررر علررت   بالضروره وا ع خواهد شد  ، آن موجود باشد  ۀ از افعال اختیاری انسان در صورتی که علت تام   یک دیگر هر  
اختیررار در  ؛ زیرررا  مانررد در هر صورت جررایی برررای اختیررار بررا ی نمی   . وجود آن ممتنع خواهد بود   ، آن محقق نباشد  ۀ تام  

  ۀ عالمه طباطبررایی اختیررار انسرران را بررا پررذیرفتن  اعررد  . معناست اختیار بی  ، معنا دارد و با وجود ضرورت   ،  لمرو امکان 
 اند. د ضرورت منافی نمی 

آن سنجیده شود »نه میرران معلررول و اجررزای علررت آن و نرره میرران   ۀ ی اگر نسبت میان معلول با علت تام  بنابر نظر  و 
  ، اش نسرربت دهرریم ه معلول و خار  از علت« نسبت ضرورت بالقیاس خواهد بود و اگر معلول را برره غیررر از علررت تامرر  

 ( 137  : 3  ، 1374)طباطبایی،  . امکان بالقیاس خواهد بود 

باشررد و  فعل می  ۀ نا ص  علت بلکه انسان  ، افعال خودش نیست ۀ ان به عنوان فاعل مختار علت تام  انس   ، از نظر عالمه 
دیگری مانند انگیزه برای انجام دادن فعل و اراده و  رروای برردنی در صرردور فعررل اختیرراری نقررش    ۀ همراه با او علل نا ص 

نسرربت ضرررورت نرردارد، بلکرره  ،  اسررت دارند. وی معتقد است که فعل انسان نسبت به خودش که یکی از اجررزای علررل  
 ( 160:  1362ضرورت دارد. )طباطبایی،    ، نسبت به مجمو  اجزای علت که انسان و عوامل غیرانسان است 

 الهی   ۀ انسان با اراد   ۀ اراد   ۀ .  رابط 4-3

نسرران بررا ی  الهی جایی برای اختیار ا   ۀ چگونه با پذیرش اراد   ، الهی بر سراسر جهان هستی سیطره دارد  ۀ توجه به اینکه اراد 
مررا را یررا برره   ، متفکران را درگیر کرده است. جمع میان  درت خداوند و انسرران  ۀ است که ذهن هم  پرسشی ماند؟ این  می 

ایم و اگر  به تفویض  ائل شده  ، اگر معتقد باشیم که خداوند نقشی در افعال انسان دارد   . کشاند می سمت جبر یا تفویض  
 انسان مجبور خواهد بود و اختیار برای انسان معنایی نخواهد داشت.  بدون شک   ، خداوند را حاکم بدانیم ۀ اراد 

  ، شد فیض الهی به او اعطا می ء عالمه طباطبایی معتقد است که چون هستی و وجود انسان هر لحظه از جانب مبدا 
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و انسرران و  سررود اسررت  ن هم برره خداونررد و هررم برره انسرران م   ، بلکه فعل انسان  ، طور مطلق اختیار ندارد انسان به  بنابراین 
 ضای الهی که از صفات فعلرری حررق تعررالی اسررت و از مقررام  .   رار دارند   خداوند در طول یکدیگر نه در عرض یکدیگر 

طولی وجود است و هرگز  ضای الهی با اختیاری بودن فعل انسان منافررات    ۀ سلسل   ، شود و فعل خداوند فعل او انتزا  می 
صورت اختیاری انجام یابد. بالخره افعررال در  کند فعل به الهی ایجاد می   ۀ ( بنابراین اراد 36  : 1374)طباطبایی،    . ندارد 

ایررن دو اراده در    . باشررد امکرران می   ۀ نسبت به اراده و اختیار ما دارای جنب   ، وجود دارند  ۀ جنب وند، عین اینکه نسبت به خدا 
 ( 126  : همان ) .  رار دارند   یکدیگر بلکه در طول   ، عرض هم نیست تا مزاحمتی با یکدیگر داشته باشند 

 علم پیشین الهی و اختیار انسان     . 4-4

الیجرراد را بررا  علم  بل   ، مسلکان جبری .  باشد چگونگی ارتباط آن با اختیار انسان می ، علم پیشین الهی  ۀ دربار  مسئلۀ مهم 
کاسررب و   ، خالق است و انسان  ، خداوند  گویند می  -که معتقد به کسب هستند -اشاعره  . دانند اختیار انسان در تنافی می 
متفرراوت   ، علم پیشین خداونررد و افعررال اختیرراری انسرران   ۀ نگاه عالمه طباطبایی به مسئل .  دانند افعال انسان را جبری می 

کند بلکه هر موجودی بررا تمررام  یررود و  صورت مطلق به امور تعلق پیدا نمی ایشان اعتقاد دارند که علم خداوند به  . است 
صوص افعال اختیاری انسان نیز علم خداوند برره تمررام مشخصررات فعررل  در خ  . معلوم خداوند است  ، خصوصیات خود 

  ، کنررد بنابراین هنگامی که علم خداوند به فعل خاص تعلق پیرردا می باشد. می  گیرد که اختیار یکی از آنها انسان تعلق می 
بلکرره    ، شررود محقق می اختیار  داند این فعل به دست آن فرد خاص چه با اختیار و چه بی به این معنا نیست که او فقط می 

 ( 353:  همان )   . گیرد صورت می داند کدام فعل انسان با اختیار و کدام فعل بدون اختیار وی از ازل می 

  ۀ سلسررل  ء به این دلیل که اختیار انسان فقط یکی از اجررزا  ، تکوینی است نه اینکه اختیار او مطلق باشد  ، اختیار انسان 
فعررل اختیرراری    ، بنررابراین دخیررل هسررتند   ، خارجی دیگری در انجررام فعررل   اسباد و علل   ، بر اختیار او  افزون  . علل است 

  ۀ کرره یکرری از آنهررا خواسررت و اراد   باشررد می علل و اسباد دیگررری خررار  از او نیررز   ر بر اختیار او مو وف ب  افزون انسان 
 ( 97  : )همان باشد.  می خداوند 

زیرررا ایررن    ؛ باشررد ر است و فعلش اجبرراری می علم خداوند به افعال انسان به این معنا نیست که انسان مجبو  بنابراین 
ثر میرران فرررد و  أثیر و تأ ت   ۀ و رابط تحقق یابد صورت مطلق انسان نه به  ۀ خواهد بود که فعل با اختیار و اراد  آن مستلزم  ، علم 

 . با اختیار خود انجام خواهد داد   ی ضرور نحو به آن فعل را انسان باشد و عملش بر رار می 
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بنررابراین انسرران    ، شررود فیض الهی به وی اعطا می   أ از آنجا که هستی انسان هر لحظه از مبد  از منظر عالمه طباطبایی 
ت برره دو نررو     . بنررابراین ایشرران دارای اختیار مطلق نیست و باید فعل انسان را هم به خدا و هم به انسان نسبت داد    فاعلیرر 

 ( 36 : 1374  )طباطبایی، هم  رار دارند. نه در عرض  و   یکدیگر معتقد است که در طول 

ت توان گفت استناد فعل به فاعل  ریب و مباشر و به خرردای متعررال، در دو سررطح اسررت و بیانی دیگر می   به      فاعلیرر 
ت الهی در طول  زند، یا باید مستند به او و یا مسررتند  انسان،  رار دارد و چنان نیست که کارهایی که از انسان سر می  فاعلی 

رها در عین حال که مستند به اراده واختیار انسان هستند، در سطح بالتری برره خرردای  ، بلکه این کا باشد  به خدای متعال 
نرره علررم و  رردرت او و نرره اراده و    ، الهی به خلقت انسان تعلق نگیرد، نرره انسرران   ۀ اگر اراد   . در وا ع باشد می مستند متعال 

 گونه استقاللی از خود ندارد.  یچ . انسان، نسبت به خدای متعال عین ربط و تعلق است و ه وجود دارد  اختیار او 

 نیتس و عالمه طباطبایی . بررسی و تطبیق دیدگاه الیب 5

 هایی وجود دارد : آنها اشتراکات و تفاوت  میان نیتس و عالمه طباطبایی  با توجه به مبانی و دلیل لیب 

اختیاری است کرره ناشرری از   عملی  ، داند و از نظر عالمه طباطبایی نیتس اختیار را خودانگیختگی عقلی می لیب .  1
اینکه یک عمل ناشرری از اراده برروده و   ، دهند در اینجا هر دو یک مفهوم بدیهی را با عبارات متعدد توضیح می  . اراده باشد 

یا خود انگیخته باشد هر دو به یک مطلب دللت دارد و آن اینکه عمل اختیاری باید از درون فاعل منبعث شود و فاعررل  
 . باشد  از انجام آن راضی 

ای بدون وجررود و ضرررورت  بنا بر نظر عالمه طباطبایی و مطابق با اصل ضرورت و وجود نظام هستی هیچ حادثه .  2
تحقررق خواهررد یافررت و محررال اسررت محقررق    و ضرورتاً   جبراً   ، آن محقق شود ۀ  ای که علت تام  شود و هر حادثه موجود نمی 

سررخت معتقررد اسررت و    ، نیتس هم برره مرردلل بررودن اعمررال لیب .  ود خواهد ب انکار این امر مساوی با صدفه و اتفاق    . نشود 
افعررال    براسرراس آن، اما او عبارتی دارد که بررا دیرردگاه عالمرره متفرراوت اسررت و    . کند ت نفی می جزافیه را به شد  ۀ  صدفه و اراد 

ایررل برره سررر حررد  امررا کررافی اسررت ایررن تم   ، باید اراده را به سویی متمایررل کنررد چیزی    . انسانی باید دارای علت و و  باشند 
،  علررت و معلررول   ۀ کند مبنی بررر اینکرره رابطرر نیتس تصوری ایجاد می این عبارت لیب   . ضرورت نرسد تا منافی اختیار نباشد 

 تواند برای بنای آزادی کافی باشد. نیتس نمی امکانی است و بنابراین این تصور و نگاه لیب   ای رابطه 

در    . دانررد افیه را با توجه برره اصررل بنیررادی جهررت کررافی باطررل می جز  ۀ نیتس اراد ترجیح بالمرجح لیب  ۀ استحال . 3
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 . باطل و محال است   ، جزافیه  ۀ عالمه طباطبایی هم اراد  ۀ فلسف 

الطبیعی  نیتس با تفاوت  ائل شدن میان آنچه یقینی است و ضرورت مشروط دارد با آنچرره ضرررورت مابعررد لیب . 4
  ، کند آنچه متعلررق علررم الهرری اسررت سازد  و بیان می سان را مرتفع می ناسازگاری میان علم پیشین الهی و اختیار ان  ، دارد 

گونرره تنررافی میرران علررم پیشررین الهرری و اختیررار انسرران  هیچ   نیز عالمه طباطبایی  .  عمل با صفت اختیاری بودن آن است 
جهررت از    برره همررین آگاه اسررت و  ، هایی که دارد ای با خصوصیات و ویژگی بیند و معتقد است خداوند از هر پدیده نمی 

در این صورت امکان ندارد افعال اختیرراری انسرران   ، افعال اختیاری انسان با ویژگی اختیاری بودن از ازل آگاه بوده است 
 به صورت غیراختیاری انجام شود. 

علررت غررایی را جررایگزین    ، نیتس برای افعال انسانی و خداوند و حوادث عالم طبیعت به جای علت فاعلی لیب . 5
سررازند و ایررن  دلیررل متمایررل می   ، امررا گردانند علل ضروری می زیرا    ؛ کنند نه علل ظر او دلیل معنا پیدا می کند و از ن می 

وی برررای تبیررین افعررال انسررانی بررا نررام علررت غررایی برره    . ت غررایی اسررت دلیل بر مبنای اصل جهت کافی و اصل علیرر  
 . نیست زی جز  ائل شدن به نوعی جبر و ضرورت  و این چی  کنند می هایی می پردازد که اذهان انسانی را تسخیر انگیزه 

 نقد و تحلیل     . 6

او  .شررناخت علمرری ترردوین شررده اسررت ۀنیتس دارای نظم منسجمی است که مبانی و اصول آن بررر پایرر لیب  ۀفلسف
 اش را چنان تبیین نماید که خللی به عقاید مسرریحی او وارد نشررود.مبانی فلسفی  کوشیدهمذهبی است که    یشخصیت
همرره و غیررره،  بنیاد،اصررل همرراهنگی پیشررین،اصل جهررت کافیاصل کمال  .ندهست  لسفی او مکمل یکدیگراصول ف

اینکه انسرران در افعررال خررود مختررار اسررت و هررر .  آورندهایی هستند که یک ماشین را به حرکت در میچرخ   ۀمثاببه
 ههمرر کرره خداوند خلق نموده است بهترین جهان ممکن است که    ، این جهان.  نمای کل جهان استتمام   ۀمنادی آیین

با تمررام ایررن اوصرراف بررر تفکرررات فلسررفی او   های یک درخت تنومند هستند.های برآمده از یک ریشه و میوه شاخه
 :نقدهایی هم وارد است

گیرد و در صدد بوده تا با ایررن  لیب نیتس امکان خاص را به عنوان یک شرط لزم برای آزادی و اختیار در نظر می . 1
 ادر برره حررل مشررکالت  که در این راستا انجام داده است،    اما با تمام تالشی  ، اختیار را حل نماید  ۀ ل ئ مشکالت مس شرط 
  ( عا ررل فاعررل  البته  ) هنگامی که یک فاعل    ، دیدگاه وی  براساس اختیار نبوده و در این خصوص عاجز مانده است.  مسئلۀ 
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ی دیگر تصمیم بگیرد و در اینجررا  ا مچنان وجود دارد که به گونه برای آن فرد فاعل این امکان ه  ، کند تصمیمی را اتخاذ می 
فرضرری اسررت و    در اینجا این امکان فقررط یررک امکرران    اتخاذ کند. هیچ ضرورتی وجود ندارد که همان تصمیم خاص را  

نشرران   ئله مسرر نیتس در ایررن آنچرره لیررب . کررافی نخواهررد بررود   رار گیرد، وجه برای اینکه بتواند پایه و بنیان آزادی هیچ به 
. او تصررریح  کنررد تررا عمررل کررردن برره آن آزادی هست که بیشتر امکان در نظر گرفتن چیزی را تثبیررت می  ، نوعی دهد می 
تواند بگوید که فرررد  وجه نمی هیچ ولی به  ، دهد هیچ تنا ض منطقی رخ نمی  ، دیگر عمل کرد  ای گونه کند که اگر فرد به می 

 . در اینجا آزادی عمل داشته است 

نرراد چررون بسرریط حقیقرری  و ناد اسررت. م و بساطت م   ، ناد مخلوق و دو م  میان نیتس برای نفی تأثیر و تأثر لیب  دلیل . 2
دهد و تصور تغییررر یررا حرکررت چیررزی درون آن محررال  رو به چیزی اجازه ورود یا خرو  نمی است، منفذ ندارد و از این 

آن چیررز را    د یقاً اینکه  سازد نه  فهم می  ابل   ، النی ای را از لحاظ عق چیزی است که پدیده  ، نیتس از علت مراد لیب  . است 
جای  کنررد و برره ت نوعی ضرررورت را اسررتنتا  می علی    کند؛ زیرا می او علت غایی را جایگزین علت فاعلی   . به وجود آورد 

ها  رررار  ان سازند و این تمایل را خداوند در ذهررن انسرر متمایل می   ، دلیل   ، بنا بر نظر او   . کند علت از دلیل استفاده می  ۀ وا  
نرراد و بسرریط بررودن و در نتیجرره  و م   ۀ نیتس بررر نظریرر لیررب   ۀ مخلوق در فلسف   دو جوهر    میان ت و تأثیر  نفی علی    . داده است 

 . ناپذیری آن مبتنی است نفوذ 

توانررد موجررود شررود و دلیررل برره  یک جهان ممکن بیشررتر نمی  ، نیتس معتقد است که با توجه به اصل کمال لیب . 3
با توجه به اصل بهترررین و   . همچنین باشد بلکه عدم کمال آنها می  ، های دیگر عدم امکان آنها نیست وجود نیامدن جهان 

این تمایررل برره بهترررین را در    ، مخلوق خداوند   عنوان نیز به انسان    و تواند بهترین را انتخاد نکند  خداوند نمی  ، اصل کمال 
  ، انسرران  جررا کرره امررا از آن  . نظر کنررد از انتخاد بهترین صرف تواند او هم نمی   رو خود به ودیعه دریافته است و ازاین نهاد  

طررور کرره    . همرران توانررایی لزم را نرردارد   ، در انتخاد کمال   ، ممکن است و  درت انتخاد کمال مطلق را ندارد موجودی 
 . کند نیتس خودنمایی می لیب دیدگاه گرایانه و حالت جبری از ضرورت   جنبۀ   نوعی   نیز در اینجا   پیداست 
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 یری گ نتیجه 

هایی مانند تفکیک میرران ضرررورت مطلررق و مشررروط ،اضررافه  حل راه   ، نیتس جهت حل مسائل و مشکالت اختیار لیب 

های ممکررن را تبیررین  نمودن شرط امکان خاص برای اختیار ،جایگزینی تمایل به جای ضرورت و اعتقاد به وجود جهان 

ی افعررال و اعمررال انسرران و  از جبر علرر   تواند نمی  بندد، می  کوششی که در این راه به کار با تمام  ، لکن نماید  و تشریح می 

هررای  بینی مطابق با پیش   دهد، رخ می معتقد است هر چه    وی   . احتراز کند   ، باشد تی که خاص دیدگاه فلسفی او می موجبی  

ام  انجرر  ی غیرررممکن نفسه امر فی  ، اما ضروری نیست و اگر شخصی خالف آن را انجام دهد  ، ن( است الهی یقینی )متعی  

و مخررالف   هستند ضروری  ، حقایق عقل  . دو  سم حقیقت وجود دارد: حقایق عقل و حقایق وا ع نگاه او از  .  نداده است 

یقین را بررا   نیتس لیب  . و مخالف آنها ممکن است باشند می ممکن به امکان خاص  ، حقایق وا ع  ، اما آنها ناممکن است 

نشرران   کوشررد . وی می امکان خاص است نه ضرررورت مطلررق   ، الهی   ۀ اراد   گوید می داند و  ضرورت مشروط مترادف می 

در مررورد ایررن  نیست که  ضایای حقیقی ممکررن خرراص   ، مستلزم این دهد این عقیده که جواهر، مفاهیمی کامل هستند 

 . حقایق ضروری باشند ،  جواهر 

در    ، ری و حصررولی اعم از علم حضو   ، داند و بر نقش علم عالمه طباطبایی، اختیار انسان را امری فطری و بدیهی می 

مررا لررم یجررب    یء الش ۀ » وی معتقد است فعل اختیاری انسان منافاتی با ضرورت ندارد و  اعد  . کید دارد أ فعل اختیاری ت 

مطلررق    ی دانررد نرره برره معنررا اختیار انسان را اختیاری تکوینی می ایشان    . کند نمی   خللی در اختیار انسان ایجاد  « لم یوجد 

بررر اختیررار، اسررباد و علررل   افررزون اختیار انسان تنها یکی از اجزای سلسه علل اسررت و به این دلیل که  بودن اختیار او، 

و    برروده علم خداوند به افعال انسان به معنای آن نیست کرره انسرران مجبررور  . خارجی دیگری در انجام فعل دخالت دارند 

 باشد. ن تحقق یافته  فعل با اراده و اختیار انسا که مستلزم آن است   ، این علم   ؛ زیرا باشد فعلش اجباری می 

ایررن دو  اشررتراک وجررود دارد و  ، نیتس و عالمرره طباطبررایی در خصرروص علررم پیشررین خداونررد بنابراین میان لیررب 

  اهمیررت و ارزش   ۀ بنیاد و مسررئل همرراهنگی پیشررین اصررل  مونرراد و   اما دربارۀ  ، اختالف نظری ندارند اندیشمند دربارۀ آن، 

 . نظر دارند  علت فاعلی اختالف  نسبت به علت غایی   بیشتر  
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