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Abstract
The discussion on compulsion and volition is one of the most important issues in the
history of human thinking. It has always been a point of dispute for a wide range of
scholarly opinions. The main question here is that if the belief in the a priori
coordination principle does not in a way reject volition and primacy of necessity.
How is the eternal Divine volition congruent with the human volition? As one of the
greatest philosophers of the pre-Kantian era, Leibniz tried to establish the human
volition by distinguishing the absolute and conditional necessity as well as adopting
the “Best of all possible worlds” theory. On the other hand, Allamah Tabataba’i
considers volition as an innate matter and maintains that the principle of “any
possible being is in need of another being for its existence” does not contradict the
human volition. In this study, in addition to expressing the principles adopted by
Leibniz and Allamah Tabataba’i, the viewpoint of the former is criticized. The
important considerations here are the presentation, comparison, analysis, and
examination of the viewpoints of these two thinkers.
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چكیده
بحث از مسئلۀ هبر و ااتیار یکی از مهمترین مسائل تاریخ تفکر بشریت و همواره محل مواههرۀ طیرف گسرتردهای از
رای اندیشمندان بوده است .سؤال اصلی این اواهد بود که یا اعتقاد به اصل هماهنگی پیشین ،بنیاد نوعی نفی ااتیرار
و حاکمیت ضرورت نیست؟ چگونه ارادۀ ازلی الهی با ااتیار دمی سازگار است؟ الیبنیتس بهعنروان یکری از فالسرفۀ
بزرگ قبل از کانت ،در صدد است که با تمایز میان ضرورت مطلق و ضرورت شرطی و نظریۀ ههرانهرای ممکرن ،بره
تثبیت ااتیار انسان بپردازد .عالمه طباطبایی هم ااتیار را امری فطری دانسته و بیان کرده است که قاعدۀ «ضرورت سابق
الشی ما لم یجب لم یوهد» هی منافاتی با ااتیار انسان ندارد .در این پژوهش ضمن بیران مبرانی الیربنیرتس و عالمره
طباطبایی ،دیدگاه الیبنیتس نقد میشود .نچه در اینجا مهم بوده ،بیان دیردگاه ایرن دو اندیشرمند و تطبیرق ،تحلیرل و
بررسی ن است.

واژگان کلیدی
ااتیار ،هبر ،علم الهی ،عالمه طباطبایی ،الیبنیتس.
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مقدمه
مسئلۀ هبر و ااتیار از هملۀ مسائلی مهمی است که میتوان ن را در کالم مسیحی ،فلسرفۀ
غرب و در کالم و فلسفۀ اسالمی مالحظه کرد و همواره در طرول تراریخ ذهرن فالسرفه را
بهصورت ااص و ویژه و ذهن بشریت را بهطور عام و کلی ،به چالش طلبیده است .مطرح
شدن و بیان مسئلۀ ااتیار در مقابل این نوع نگاه انسان بوده که ضرورتی بر افعال و اعمرال
انسان حاکم است که هر نچه را انسان در صدد انجام دادن ن بوده یا انجرام داده وقروعش
اهتنابناپذیر و ضروری است و در واقع گریزی هز تحقق ن وهرود نردارد ،ضررورت و
مفهوم ن بهطور کلی به اشکال مختلفی برای انسان نمود پیدا کرده اسرت ،برهعنروان مثرال
بهاوبی میتوان شکلی از ن را در مفهوم سرنوشت مشراهده کررد؛ «گریرزی از سرنوشرت
نیست» یا «هر انسانی دارای سرنوشتی است».
الیبنیتس ( )2323 - 2343از مهمترین فیلسوفانی برود کره بره بحرث از ایرن مسرئله
پرداات .او با اعتقاد به ارادۀ زاد ،سعی بر ن دارد که از ضرورتی که ن را ضرورت کرور
( )blind necessityقلمداد کرده است ،پرهیز کند .در حقیقت او اعتقاد دارد که این ضرورت
کور ارد ،فهم و زیبایی و  ...را از ههان و مالحظات مربوط به ادا برمریچینرد و در ایرن
زمینه تالش میکند که نشان دهد اداوند و انسان بهطور مشابهی نسربت بره اعمرال ارود
ااالقاً مسئولیت دارند و اعمال نها مورد سرتایش ونکروهش قررار مریگیررد و برر اسراس
دیدگاه او «اذهان انسانی ینههای الهیاند» (.)Leibniz,1998: 300
الیبنیتس نسبت به اعمال انسان نه به هبر قائل است و نه تفویض و زادی مطلق ،بره
این معنا که تفویض مطلق را قائل نیست ،چون به مقدر بودن امور بنا بر ترترب معلرول برر
علت و به حکم قاعده هماهنگی پیشین بنیاد معتقد است و به هبر مطلق هم معتقرد نیسرت
و قائل به ااتیار است ،زیرا مختار را کسی مریگوینرد کره فعلرش از روی شرعور باشرد و
دیگری او را مجبور نکند (فروغی.)223 :2113 ،
و اما مطابق دیدگاه عالمه طباطبایی ،دمی موهودی مخترار اسرت کره ااتیرار ارود را
بهطور فطری درک میکند ،همینکه انسان با فکر و اندیشه ،به تررک کرردن یرا انجرام دادن
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عملی اقدام میکند یا اینکه در هامعۀ انسانی به امرونهی کردن افراد میپرردازد ،نشراندهندۀ
ااتیار انسان است .همینطور میتوان گفت که امورات مربروط بره تربیرت نیرز ،مبتنری برر
پذیرش و قبول ااتیار است (طباطبایی.)242 - 211 :2112 ،
از نظر عالمه دربارۀ اعمال دمی ،چند فرضیه مطرح است:
الف) هبر ،به معنای اینکه ارادۀ وی هی گونه تأثیری در افعالش ندارد و اعمرال انسران
تحت تأثیر عوامل اارا وهودش بوده است؛
ب) تفویض ،به معنای اینکه افعال انسان هی گونه استنادی بره فاعرل و علرت دیگرری
نداشته باشد و تحت تأثیر ارادۀ وی بوده است.
ا) امر بین االمرین ،یعنی اینکه افعال انسان عالوه بر اینکه مستند بره ارادۀ وی هسرتند،
به علت دیگری که مافوق انسان است نیز ،استناد دارند (طباطبایی.)231 - 233 :2112 ،
با وهود اینکه مباحث فلسرفۀ تطبیقری در برین فالسرفۀ اسرالمی و غربری برا کارهرای
فیلسوف فرانسوی هانری کربن شروع شده است و با تالش و کوشش دانشرمندان دیگرری
نظیر محسن مهدی و سعید شیخ و  ....ترداوم پیردا کررد و کارهرای زیرادی در ایرن زمینره
صورت گرفت ،تاکنون بررسی تطبیقی در احوص رای این دو اندیشمند پیرامرون ااتیرار
صورت نگرفته است .نچه در این پژوهش مد نظر است و در صردد هسرتیم بره ن دسرت
پیدا کنیم ،بیان مفاهیم نظری موضوع و تحلیل و بررسی و نقد دیدگاه الیبنیرتس و عالمره
طباطبایی و پاسخ به سؤال اصلی است.
اختیار از دیدگاه الیبنیتس
مسئلۀ ااتیار در مونادشناسی حل میشود ،هی تبدلی در موناد نیست که به صررافت طبرع
نباشد و از اود ن ناشی نشود .مونادهای مختلفی وهود دارند نهایی کره دراکشران حتری
مبهمتر از ادراکات ما در حالت بیهوشی است و مونادهایی براوردار از عقل که افعالشران
مبتنی بر تحورات واض و متمایز است .این نوع افعرال هسرتند کره نهرا ،افعرال ناشری از
ااتیار نام دارند ،زیرا ااتیار چیزی هز صرافت طبع موهود عاقل نیسرت .بنرابراین ااتیرار
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بههی وهه عدم موهبیت نیست ،حتی متضمن عدم موهبیت هم نیسرت .فعرل زادانره کره
مانند هر فعل دیگری منبعث از قانون درونی مونادهاست ،حاکی از نوعی موهبیت عقالنری
اواهند بود (بریه.)122 :2183 ،
الیبنیتس ااتیار را عبارت از ادراک یا عقل ،اودانگیختگی و امکران مریدانرد (

latta,

 .)1898: 145او میگوید« :ما همچنین میبینم که هر هوهری دارای ارودانگیختگی کراملی
است که در هواهر عاقل ،ااتیار اواهد بود و بهموهب ن هر چه بررای او رخ مریدهرد،
نتیجۀ ایدهها یا وهود اوست ( .)Leibniz, 1998: 77در تئودیسه ااتیرار را بره ایرنصرورت
تعریف میکند« :ااتیار نفس به این معناست که منشأ تمام افعال و حاالت ن ،در ارود ن
است» (.)Leibniz, 1998: 306
الیبنیتس در مونادولوژی ،ااتیار را اودانگیختگی هدایتشده بهوسیلۀ ارود تعریرف
میکند (رشیدیان.)33 :2131،
واض است که ااتیار در حیطۀ امکان ،یعنی هایی که نفی نها تناقضی در پری نداشرته
باشد ،مطرح است و در حوزۀ ضرورت فلسفی ،هایگاهی بررای ااتیرار لحراظ نمریشرود.
بنابراین همانطورکه بلومنفلد گفته است :الیبنیتس برای ااتیار سه شرط در نظرر گرفتره
است :امکان ،عقل و اودانگیختگی .و بدون ایرن مروارد امرر ااتیرار محقرق نخواهرد شرد
(.)woolhouse, 1994: 303
الف) اختیار و عقل

الیبنیتس سه شرط ضروری و کافی را برای ااتیار در نظر میگیرد :زادی عبارت از عقل
که شامل معرفت متمایز از متعلق فهم است .اود فرمانروایی که توسط ن ما اود را متعین
میبینیم و امکان که توسط ن ضرورت متافیزیکی و منطقی از ن مستثنا میشوند.
الیبنیتس اولین شرط از اقسام ااتیار را ،عقل قلمداد میکند و به ههت اهمیتی که این
مقوله دارد ،ن را به روح ااتیار تشبیه کرده است و دو قسم دیگر را ،کالبرد ااتیرار لحراظ
میکند .او از عقل بهعنوان «معرفت متمایز متعلق ااتیار» یاد میکند (.)Leibniz, 1988: 151
از نظر الیبنیتس عقل یک قوّهای است که بهواسطۀ ن شخص مخترار ایرن توانرایی را
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دارد که نسبت بره متعلقرات ارود ،معرفرت متمرایزی داشرته باشرد و برهمحرض مشراهدۀ
موضوعات مختلفی در اعمال و افعال اود ،میان نها دست به انتخاب و گزینش بزند و بره
ههت این نوع از شناات و معرفت متمایز بوده کره اعمرال اداونرد از حالرت تسراوی و
بیطرفی اارا شده است و در ترهی دادن یک فعل برر فعرل دیگرر ،اداونرد انتخراب و
گزینش میکند .در حقیقت میتوان گفت که این عامرل معرفرت متمرایز اسرت کره سربب
میشود بهترین شکل و بهترین عمل از میان اعمال دیگر انتخاب شود و اینکه گفته میشود
اداوند به باالترین ایر حقیقی عمل میکند ،به همین دلیل است.
اما اینجا سؤالی مطرح میشود که یا چنین شرطی بهصورت کامل در مرورد موهرودات
انسانی و حیوانی صدق میکند؟ الیبنیتس معتقد اسرت کره داشرتن معرفرت و ایردههرای
متمایز ،شرط اصلی وهود عقل است و ن زمانیکه این معرفت و ایدههای متمایز برا تفکرر
و تأمل عجین شوند ،عقل برای ااتیار کافی اواهد بود و بهطور قطع به این معنا ،حیوانات
فاقد هرگونه فهم و معرفتی هستند ،چون نها صرفاً دارای قوّۀ گاهی از انفعاالت و شهوات
اود هستند و در حقیقت حیوانات ،فاقد تعقلند (.)Leibniz, 1982: 173 - 174
الیبنیتس دربارۀ اینکه انسانها دارای چنین معرفت متمایزی هستند یرا ایرر ،تحرری
میکند که موهودات انسانی غالباً معرفت متمایز ندارند ،چرا که انسانها عموماً از حواس و
شهواتی براوردارند که مانع عقل هستند؛ اما برا ایرنحرال بایرد اذعران داشرت کره ااتیرار
مفهومی مشکک است و بهطور مستمر درهاتی دارد و هرچنرد کره مرردم از احساسرات و
انفعاالت تبعیت میکنند و بهصورت تام و کامرل معرفرت متمرایزی ندارنرد ،معرفرت نهرا
نقدرکافی و متمایز هست تا بشود نها را معقول لحاظ کرد (.)Leibniz, 1998: 306
الیبنیتس قحد ندارد بیان کند که انسان دارای احساسرات و انفعراالت و برهنحروی از
انحا در بند انفعاالت ،هی گونه مسئولیت ااالقی در احوص اعمالش نردارد؛ چررا کره از
نظر او حتی ن فردی که االفی را مرتکب میشود ،معرفت متمایزی نسربت بره اعمرال و
افعال اود دارد.
پس میتوان چنین نتیجه گرفت که معرفت متمایز ،بهعنوان شرط ااتیار ،بهمعنای واحد
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و یکسانی بر اداوند و انسان صدق نمیکند؛ اگرچه معرفت و ایردۀ متمرایز در احروص
انسان وهود دارد ،این معرفت کامل و تام نیست .پس معرفت متمایز به معنای کامرل فقرط
در مورد اداوند صدق میکند .اما در مورد حیوانات هم میتوان گفرت درسرت اسرت کره
نها دارای نوعی از فهم هستند ،اما ن فهم را نمیتروان معرفرت متمرایز قلمرداد کررد و در
حقیقت حیوان را نمیتوان مختار به حساب ورد.
همانطور که مونادهرا دارای ادراک و فهرم هسرتند ،در عمرل نیرز مختارنرد .ااتیرار در
انسانها متناسب با میزان ادراک و فهم نها از امور ،متفاوت است .همانطرور کره اداونرد،
قدرت و علم مطلق دارد و به همان نسبت نیز براالترین حرد ااتیرار را داراسرت (صرانعی،
.)414 :2133
ب) اختیار و خودانگیختگی

معنایی که از اودانگیختگی به ذهن متبادر میشود ،این است که انسران اودبسرنده (

self-

 )sufficientباشد و در انجام دادن اعمال و افعالش ،بههی عنوان عوامل اارهی ترأثیری برر
او نداشته باشند .عامل اودبسندگی در نظریۀ موناد یا هوهر فرد (کره از هملرۀ مهرمتررین
دیدگاههای الیبنیتس است) نمود دارد .اینکه گفته میشود موناد اودانگیخته است ،یعنری
در اود و بر اساس حالت درونی اویش است که به سمتی متمایل میشرود یرا از چیرزی
رویگردان است و از هی چیزی بیرون از اود تأثیر نمیپذیرد؛ بنابراین از سوی هی علرت
بیرونی مجبور به کاری نمیشود.
بنابراین الیبنیتس اعتقاد دارد که اودانگیختگی شرط الزم و هرداییناپرذیر ارادۀ زاد
است و بسیاری از اعمال ما که واهراً متأثر از عوامل اارهی هستند و انسان در انجام دادن
نها ااتیاری ندارد ،در واقع و حقیقتاً اودانگیختهاند و هی عاملی ،تأثیری بر ما ندارد.
اودانگیختگی ما بههی وهه استثناپذیر نیست .به معنای دقیق فلسفی ،عوامرل ارارهی
هی گونه تأثیری بر ما ندارند (.)Leibniz, 1998: 307
الیبنیتس به دو نوع اودانگیختگی معتقد است :اودانگیختگی عامل و اود انگیختری
موناد .اودانگیختگی عامل بر این پایه و اساس شکل گرفتره اسرت کره« :هری بریطرفری
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مطلقی در اراده وهود ندارد» .اما از نظر الیبنیتس در عرالم هرواهری وهرود دارد بره نرام
موناد یا هواهر فرد .به نظر او این هواهر بیبعد است ،چون بعردی نردارد ،پرس هسرمانی
نیست .نچه در عالم اارا وهود دارد ،هواهر فردی است که یک نظرام و سلسرلهمراتبری
دارد .مونادها به لحاظ درهۀ کمال مختلفنرد و ایرن امرر ناشری از تفراوت در احوصریت،
انرردازه ،ادراک و شرروق نهاسررت .در حقیقررت مونرراد برره معنررای فرررد و واحررد اسررت و
اودانگیختگی مونادی ،اصلیترین و مهمترین نوع اودانگیختگی محسروب مریشرود کره
مطابق با ن هر مونادی در بهوهود وردن اعمالش اود  -متعین است .الیبنیتس مطابق با
این معنا از اودانگیختگی ،معتقد به زادی اراده شده است (.)Leibniz,1998: 313
با اینکه اودانگیختگی شرط الزم و ضروری ااتیار است ،این شرط برهتنهرایی کفایرت
نمیکند؛ چرا که هنوز مسائلی وهود دارد که ذهن انسران را درگیرر مریکنرد و ایرن شررط
بهتنهایی توان پاسخگویی به نها را ندارد؛ مسائلی همانند اینکه یا این شررط یرک تحمیرل
روانشناسانه یا نوعی از هبر فیزیکی است؟ یا شرط اودانگیختگی برای انتخابها یا بررای
اعمال کاربرد دارد؟
برای رسیدن ااتیار به کمال اود ،امکان ااص شرط دیگری است که الیبنیتس ن را
به کار میبرد.
اختیار و امكان خاص
الیبنیتس امکان ااص را بر حسب حذف ضرورت مابعدالطبیعی و منطقی تعریف میکند
(310

; .)Leibniz,1998از نظر او ،قضیۀ ممکن ااص  ،قضیهای است که ضرروری نیسرت،

یعنی االف ن ممکن است یا انکار ن مستلزم تناقض نیست .به ایرنترتیرب یرک حادثره
وقتی ممکن ااص است که تحور عدم وقوعش ،عاری از تناقض باشد .روشرن اسرت کره
منظور الیبنیتس از شرط مذکور ،این است که عامل مختار میتواند به گونۀ دیگری رفترار
کند .اراده قدرتی دارد که میتواند به گونۀ دیگری عمل کند یا عملش را بهطرور کامرل بره
حالت تعلیق در ورد ،زیرا هر دو شق امکانپذیر است

(312

 .)Leibniz.1956:البتره پرس از
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این بیان ،برای الیبنیتس این سؤال پیش می ید که :چگونه ااتیار و امکان ااص میتواند
با مجموعۀ علل و با مشیت و عنایت الهی سرازگاری داشرته باشرند

(404

.)Leibniz.1956:

الیبنیتس برای حل این مشکل ،اوهار میکنرد کره هرر نچره اتفراق مریافترد ،مطرابق برا
پیشبینیهای الهی یقینی (متعرین) اسرت ،امرا ضرروری نیسرت (.)Blumenfeld.1988: 311
اداوند از قبل میداند که فرد با ااتیار اویش چه کاری را انجام میدهد.
اصول و مبانی فلسفۀ الیبنیتس

اصول الیبنیتس دارای تنوع و تعدد زیادی هستند .او سعی داشرت ایرن اصرول را پایره و
اساس تمام نظامهای فلسفی اود سازد .در اینجا در تالشیم اصرولی را کره برا موضروع مرا
بیشتر همخوانی دارند ،تشری
ـ اصل جهت کافی

کنیم:

)(principle of sufficient reason

الیبنیتس از این اصل بهعنوان شاهکلید استداللهایش نام میبرد که در بنا نهادن و اسرتوار
کردن نظام فلسفۀ مابعدالطبیعه اویش به ن استناد میورزد .او این اصل را همراه برا اصرل
قانون امتناع اهتماع نقیضین ،بهعنوان دو اصلی نام مریبررد کره اسراس فلسرفۀ او را نشران
میدهند.
در توضی اصل تناقض باید گفت که یک چیز نمیتواند هم کاذب باشد و هم صادق و
هنگامیکه به صادق بودن و درستی چیزی حکم میکنیم ،در حقیقت نقیض ن چیرز حتمراً
باید کاذب باشد و نمیتواند صادق باشد و بنا بر اصل ههت کرافی هری چیرزی برهوهرود
نمی ید و ما هی قضیهای را صادق و درست نمیدانیم ،مگر اینکره دلیلری پیشرین و قبلری
برای وهود یا صدق ن تحقق یابد (الیبنیتس.)211 - 1 :2133 ،
اصل ههت کافی ،یعنی این اصل که هی چیزی بدون دلیل کافی روی نمیدهد .هی هملرۀ
درستی وهود ندارد که پرسش از «چرایی» ن پذیرای پاسخ نباشد .الیربنیرتس ماننرد اسرپینوزا
مایل نبود که «تبیینها» را به علل مکانیکی محدود کند :برعکس ،واقعاً مرادش دلیل بود ،نه دقیقراً
علت .او معتقد است که علت دقیقاً نکه چیزی را بهوهود مری ورد ،نیسرت ،بلکره هرر چیرزی
است که پدیدهایی را از لحاظ عقالنی قابل فهم میکند (اسکروتن.)212 :2181 ،
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در ارتباط با اصل مهم ههت کافی ،باید گفت که ترهی دادن و انتخاب ایرن نظرام و ههران
بر هر عالم دیگری ،کار اصل ههت کافی است« .وهود عالم فعلی نتیجۀ انتخاب زادانۀ اداونرد
از میان همۀ عوالم ممکن است ،اما این انتخاب مطابق عقل است» (لتا.)11 - 12 :2184 ،
الیبنیتس در صدد ن است که با استفاده از اصل ههت کافی ،اوالً از افعرال ااتیراری
ادا و انسان ضرورت را نفی کند و ثانیاً بههای علیت فراعلی ،علیرت غرایی را در حقرایق
امکانی پایه و مبنا قرار دهد.
استنباط الیبنیتس از علیت ،در حقیقت نوعی ضرورت اسرت و بره همرین سربب ،در
حقایق امکانی از دلیل ،بههای واژۀ علت استفاده میکند .الیربنیرتس ن را دلیلری پیشرین
نامیده است و تحری میکند که علت در اشیا ،در واقع مطابق است با دلیل در حقایق .ایرن
عاملی است برای اینکه چرا علت در واقع دلیل نامیده شده است و برهطرور اراص علرت
غایی (.)Leibniz,1998: 173
برای اصل ههت کافی ،معانی متعددی استنباط شده است .در هایی اصل ههرت کرافی
به معنای استحالۀ ترهی بالمره است و به معنای اینکه هی واقعیتی نمیتواند حقیقی یرا
موهود باشد یا اینکه هی قضیهای نمیتواند صادق باشد ،مگر اینکره ههرت کرافی وهرود
داشته باشد که چرا باید اینگونه باشد و نه بهگونۀ دیگری و اینکه اصل ههت کافی ،یعنری
اینکه هی چیزی بدون علت رخ نمیدهد.
از نظر الیبنیتس بر اساس اصل ههت کافی ،همیشه دلیل غالبی وهود دارد که اراده را
بهسوی انتخابش سوق میدهد و ااتیار ن را حفر کند و این دلیل بدون ضرورت متمایرل
میکند .اراده هرگز به عملی مجبور نمیشود ،مگر با تحور ایر که بر تحورات متقابل غلبه
میکند .اداوند نیز همواره بهترین را انتخاب میکند ،اما مجبور به چنین کاری نیست :هی
ضرورتی در متعلق انتخاب الهی وهود ندارد ،زیرا سلسلۀ دیگری از موهودات نیز به همان
اندازه ممکن هستند .دقیقاً به همین دلیل است که انتخاب امری زاد و مسرتقل از ضررورت
است .بهعبارت دیگر انتخاب بین امور ممکن بسریاری صرورت گرفتره اسرت و اراده فقرط
توسط ایر برتر برایش متعین میشود (.)Leibniz.1988; 197 - 198
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نهایت اینکه ادا با حکمت و ایر عمل میکند ،یعنی بهترین شکل ممکرن را بره ایرن
ههان میدهد؛ ولی برای انتخاب بهترین بر طبق فرض عمل نمیکند ،چون ن بهترین است
ضروری نیست.
ـ اصل کمال ()principle of perfection
این اصل از سه صفت علم ،ایر و قدرت اداوند نشأت گرفته و به دلیل وهرود ایرن سره
صفت بوده که اداوند بهترین نظام ممکن را الق کرده اسرت؛ چررا کره نیکری و احسران
اداوند محدود اواهد شد اگر با وهود این صفات ،بهترین نظام ممکن را نیافرینرد و اگرر
اداوند علم الزم ههت شناات و تشخیص بهترین را نداشته باشد یرا علرم الزم را داشرته
باشد ،ولیکن قدرت برای انجام دادن ن نداشته باشد ،حکمت و قدرت او مورد سؤال قررار
اواهد گرفت ( .)Leibniz,1998: 192بهعبارت دیگر اگر اداوند از میان عوالم ممکن ،عالم
ااصی را زادانه برای القت ااتیار کرده است ،این مسئله میتواند مطررح شرود کره چررا
اداوند این عالم ااص را ااتیار کرده است؟ پاسخ دادن به این مسئله ،مساوق با این قرول
است که در اداوند ههت کافی برای ارادۀ او وهود دارد.
اگرچه اصل ههت کافی ،به ما میگوید که اداوند برای الق ایرن عرالم ههرت کرافی
داشته است ،ولی این بیان فینفسه حاکی از این نیست که در این مورد ،ههرت کرافی چره
بوده است؛ پس اصلی که مکمل ههت کافی باشد ،ضروری است .الیربنیرتس ایرن اصرل
مکمل را در اصل کمال مییابد (کاپلستون .)138 :2182،به این معنا که اداوند با علرم بره
علت الق ههان و کمال مطلق او ،ههان را از روی ااتیار فریده است .الیبنیتس اعتقراد
دارد که اگر بهترین سلسلۀ ممکن موهود نبود ،مسلّماً ممکرن نبرود کره اداونرد چیرزی را
الق کند ،زیرا ممکن نیست که او بدون ههت عمل کند و یرا کمرال کمترری را برر کمرال
بیشتری ترهی دهد (کاپلستون.)132 :2182،
ـ ضرورت شرطی و ضرورت اخالقی ()hypothetical and moral necessity
در قضایای ممکن نوعی از ضرورت به نام ضررورت ااالقری یرا شررطی وهرود دارد کره
الیبنیتس از ن در مقابل ضررورت مابعردالطبیعی یرا هندسری بحرث مریکنرد .ایرن نروع
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ضرورت همانطور که از عنوانش مشخص اسرت ،مطلرق نیسرت؛ امرا نروعی شایسرتگی و
بایستگی را در افعال ااتیاری اداوند و انسان نمایان میکند .او در ههت فهم بهتر موضوع
مثالی ذکر میکند که «اداوند نمیتواند بهترین ههان ممکن را انتخاب نکند» .در این مثرال
نوعی از ضرورت بیان شده است ،اما از نوع ضرورتی که انکرار ن مسرتلزم تنراقض باشرد
همچون ضرورت منطقی و مابعد الطبیعی نیست ،بلکه انکار و رد این قضیه به معنرای ایرر
اعال و بینهایت اداوند ،نه به اود اداوند ضرری وارد میکند نه برا ایرر الهری منافرات
دارد ،پس ضرورت ااالقی در حقیقت بهمعنای تشخیص دادن بهترین امور و عمرل کرردن
بر اساس ن است (رضایی .)121 :2182 ،الیبنیتس القرت را برهعنروان عمرل ااتیراری
اداوند (که مستلزم اعمال ارادۀ اوست) نشان میدهد .مطابق برا ایرن نظریره تعیرین نچره
بالفعل وهود دارد ،از راه مشاهده تحقق نمیپذیرد ،بلکه بایرد از اروبی اردا نتیجره شرود
(راسل.)432 :2188 ،
با بیان این مطالب ارتباط میان ضرورت و اعتقاد الیبنیرتس بره اصرل ههرت کرافی و
امکان ااص ،اود را نشان میدهد .در واقع باید گفت که قضایای مبتنی بر امکران اراص،
بر تحلیلی نامتناهی استوارندکه نهایت این تحلیل برای دمی معلروم نیسرت ،ولریکن بررای
اداوند مشخص و معلوم است و این ضرورت شرطی ،بر تحلیلی مبتنری اواهرد برود کره
تحلیل کاملتری را نیاز دارد.
ـ علم پیشین الهی و اختیار انسان از دیدگاه الیبنیتس
الیبنیتس اعتقاد دارد اینکه اداوند از ازل میدانسته است کره چره اتفراقی اواهرد افتراد،
نوعی یقین برای اداوند است و ضرورت ایجاد نمیکند .او یقین را برا ضررورت مشرروط
مترادف میداند و بیان میکند که ارادۀ الهی ضرورت مطلق نیست ،بلکه امکان ااص است.
یکی از اصلیترین و مهمترین دالیلی که الیبنیتس برای تثبیت ااتیار اداوند و انسان بره
ن تمسک میکند ،قائل شدن او به وهود ههانهای ممکن نامتناهی در علم الهی است کره
در میان این ههانها ،فقط و فقط یک ههان شایستگی و بایستگی بهوهود مردن دارد و ن
ههان ،در حقیقت بهترین ههان ممکن است و به دلیرل اینکره اداونرد بنرا برر شایسرتگی
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ممکنات و بهتر بودن نها به ایجاد و القشان میپردازد ،پرس در متعلرق علرم الهری ،هری
ضرورت مطلقی وهود نخواهد داشت.
الیبنیتس معتقد است که اداوند بر اساس اصل ههت کافی ،بهترین عرالم ممکرن را
انتخاب میکند و این ههان ،بهترین ههان ممکن است .او یک ههان ممکن را قبول نردارد،
بلکه معتقد به وهود ههانهای ممکن است و بیان میکند کره در علرم الهری ،ههرانهرای
نامتناهی وهود دارد که از این ههانها ،تنها یکی شایستگی بهوهود مدن دارد.
اداوند انسان را بهگونهای الق کرده است که نچه به نظر او اصل است ،ااتیار کنرد
و برای یک علم نامتناهی ،اعمال انسان مسلّماً ضروری و قبلی است؛ بنابراین عمل به حکم
عقل ،عمل ااتیاری محسوب میشود (کاپلستون.)132 :2182،
الیبنیتس حل نهایی مسئله را در این میداند که علم پیشین الهی ،بره اعمرال ااتیراری
انسان تعلق گرفته است و اعمال ااتیاری انسان یقینی هستند و حتماً انجام میگیرنرد؛ ولری
ضروری و از روی هبر نیستند .صفت ااتیاری بودن در مفهوم انسان مندرا است و متعلق
علم پیشین الهی است و بین نچه یقینی است و ضرورت مشرروط دارد و نچره ضررورت
مطلق دارد ،تفاوت هست و همین تفاوتها تنافی بین علم پیشین الهری و ااتیرار انسران را
برطرف میکند.
بهعبارت دیگر الیبنیتس مسئلۀ ااتیار و موهبیت را با استناد به تمایزی حرل مریکنرد
که میان ضرورت مطلق حقایق ناضروری (یعنی امکانی و ضرورت منطقی) گذاشرته اسرت.
ضرورت منطقی یا متافیزیکی ،مستلزم مطلق ناممکن بودن االف ن اسرت ،چنانکره ضرد
یک قضیۀ هندسی مستلزم تناقض است و نمیتوان ن را تعقل کرد .اما به نظر الیربنیرتس
اعمال و افعال انسان از نوع حقایق امکانی هستند و عمل انسران نره ضرروری اسرت و نره
موهب ،بلکه تنها تعین دارد و ضرورتی در کار نیست؛ چرا که االف ن مسرتلزم تنراقض
نیست و ههانی که با قانونهای متناقض نباشد ،ممکن است (رضایی.)34 :2182،
ـ اصل هماهنگی پیشینبنیاد ()Principle of pre- established harmony
یکی از اصول و پایههای بنیادی که نقش مهم و تأثیرگرذاری در فلسرفۀ الیربنیرتس دارد،
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اصل هماهنگی پیشینبنیاد است .الیربنیرتس در ابتردا بررای حرل مسرئلۀ نفرس و بردن و
چگونگی ارتباط نها از این اصل مهم بهره برد و بعد در ههت تبیین و تشری مقولۀ علیت
و مسائل دیگری که با ن مرتبط است .نچه در اصل مزبور بیان میشود ،این است که:
اداوند نظم ههان را به بهترین و مناسبترین شکل ممکرن ،برر پایره و اسراس اصرل
کمال ،از پیش هماهنگ کرده است (صانعی.)12 :2133 ،
این قانون عبارت از ایرن اسرت کره اردا ،از روی اراده و حکمرت ارود ،مونادهرا را
بهگونهای به وهود ورده است که ادراکات هرر مونراد ،در هرر لحظره مطرابق برا ادراکرات
مونادهای دیگر بوده و تفاوت هر ادراک با ادراک دیگر ،در میزان وضروح ن اسرت (بریره،
.)122 :2183
اعتقاد به این اصل ،سؤال بسیار مهمی را ایجاد میکند که یا این عقیده ،نفری ااتیرار و
حاکمیت ضرورت بر افعال انسان و اداوند نیست؟ و مانعی برای افعال ااتیراری انسران و
مهمتر از ن ،مانعی بر سر ارادۀ مختار اداوند بهوهرود نمری ورد؟ یرا قبرول ایرن اصرل،
پذیرش نوعی ضرورت و حاکمیت بر تمامی اعمال نیست؟
او نمیتواند اشتباه کرده باشد و نیز نمیتواند از کارهایی که انجام داده است ،توبه کنرد؛
چرا که او وهود این عالم و ههان را از قبل پیشبینی کرده و مطابق برا ن پریشبینری ،هرر
نچه در ن است را بهوهود ورده است (.)Leibniz,1998: 153 - 154
الیبنیتس در ههت پاسخ به این مشکل اساسی ،از راهحل تفکیک میان ضرورت مطلق
و ضرورت مشروط بهره برده است کره در بیشرتر ثرارش ،مریتروان ن را مالحظره کررد.
بهعنوان مثال در کتاب «عدل الهی» میگوید:
«امکان دارد چنین گفته شود تعینی که از علم ازلی اداوند نشأت مریگیررد ،برا ااتیرار
انسان تنافی دارد ،زیرا هر نچه باید ،در حیطۀ علم الهی بدون شرک اتفراق مری افترد  ...در
واقع ن حقایق ضروری که االف نها مستلزم تناقض باشد ،با ااتیار انسران منافرات دارد؛
در حالیکه وقوع هر نچه را که متعلق علم اداوند است ،صرفاً قطعیت دارد ،یعنری اینکره
دارای ضرورت مشروط است .بهعالوه واض و مبرهن است که علم پیشین الهی فقط بیران
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میکند که تعیین حروادث ینرده معلروم اداونرد اسرت و چیرزی بره تعرین وقرایع ینرده
نمیافزاید» (.)Leibniz Lbid: 147
الیبنیتس اصل هماهنگی پیشینبنیاد را اینگونه تبیین میکند ،چون اسراس نظرم ایرن
عالم بر مبنای هماهنگی پیشینبنیاد است بنابراین هر هوهر ممکنی عضوی از ههان ممکرن
است و مفهوم ن ،تراریخ کامرل ن را در مسریر پیشررفت ههران ممکرن دربرر مریگیررد
(154 - 155

 .)Leibniz.1998:بنرابراین مریتروان گفرت کره همراهنگی نشرانگر ضررورت

نیست،چون اگر این هماهنگی به این معنا گرفته شود که اداوند هرر هسرمی را از ازل برا
یک نفس هماهنگ کرده است ،به نوعی ضرورتگرایی منجر میشود .اما اگر گفته شود که
اداوند نفس را در مسیری قرار داده است که بیشترین هماهنگی و تالئم را در سلسلۀ امور
با هسمی دارد که با ن میتواند باالترین کماالت را ااذ کند و بسته به اینکه مختارانه کدام
اعمال را برگزیند ،به همان میزان به کمال میرسد ،در اینصورت میتوان گفرت کره هری
ضرورتی بر اعمال انسان حاکم نیست.
اختیار از دیدگاه عالمه طباطبایی
با وهود اینکه مفهوم ااتیار از مفاهیم بدیهی است ،ولیکن فالسفۀ اسالمی تعاریف متعددی
از ااتیار بیان کردهاند .مالصدرا ااتیار را چنین تعریف کرده است :اگر فاعل اراده نماید که
کاری را انجام بدهد ،بتواند ن فعل را انجام دهد و اگر اراده نکند ،بتواند ن فعرل را انجرام
ندهد (مالصدرا.)128 :2424 ،
عالمه هعفری ااتیار را اعمال نظارت و سلطۀ شخحیت بر دو قطب مثبت و منفری یرا
ترک شایستۀ ن با هدفگیری ایر میداند.
در هرکاری که «من» بتواند نظارت و تسلطی از اود اعمال کنرد ،ن کرار بردون شرک
ااتیاری اواهد بود .او تحری میکند که در افرراد انسرانی ،نظرارت و تسرلط مرن بسریار
مختلف و متفاوت است .این پدیده هر گاه در فردی شدیدتر و قویتر باشد ،نیروی ااتیرار
ن هم بالطبع بیشتر اواهد بود و در نتیجه به تناسب ن ،کمتر عوامرل مکرانیکی درونری و
بیرونی وی را تحت تأثیر قرار میدهند (هعفری.)222 - 1 :2131 ،
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عالمه طباطبایی هم در تعریف ااتیار میگوید :به فعلی ،فعل ااتیاری گفته میشود کره
فاعل بتواند یکی از دو طرف فعل را ترهی دهد؛ یعنی فاعل هم بتواند فعل را انجام بدهرد
و هم قادر بر ترک ن فعل باشد و برای ترهی دادن فعرل ،فاعرل از عامرل دیگرر ترأثیری
نپذیرد و اینکه فعل هبری اواهد بود ،اگر عاملی غیر از ارود فاعرل ،موهرب انجرام دادن
فعل و یا اودداری از ن شود (طباطبایی.)211 :2131 ،
عالمه طباطبایی در توضی مفهوم هبر ،به این نکتۀ مهم اشاره میکند که کسانی هسرتند
که هبر و ااتیار را با ضرورت و الضرورت اشتباه گرفتهاند؛ نها مطابق با اصرل «ضررورت
تحقق وهود معلول در هنگام تحقق علت» سعی بر ن دارند که ااتیار را انکار کننرد و بره
هبر قائل شوند .بنا بر نظر عالمه ،هبر به این معناست که افعرال انسران برهصرورت کامرل
تحت تأثیر علت و عواملی اارا از وهود انسان باشرد و ارادۀ انسران هری گونره دارل و
تحرفی در بهوهود مدن فعل نداشته باشد (طباطبایی.)283 - 233 :2112 ،
از نظر عالمه نچه سبب تمایز میران فعرل ااتیراری و اهبراری اسرت ،از اراده نشرأت
میگیرد و فاعل مجبور را فاعلی قلمداد میکند که نسبت به فعل اود عالم است ،امرا فعرل
به ارادۀ او نیست؛ مانند اینکه انسان را مجبور به انجام دادن کاری میکنندکه بره ن علرم و
گاهی دارد (طباطبایی.)231 :2131 ،
عالمه در ههت تحری به ااتیار ،بیان میکند:
« دمی در دارا بودن و اتحاف به اصل ااتیار ،ناچرار اسرت ،ولری در کارهرایی کره
منسوب و به ااتیار از او صادر میشرود ،مخترار اسرت؛ یعنری برر حسرب فطررت
اویش نسبت به فعل و ترک مطلقالعنان است و مقید و پابند (مغلول) هی یرک از
دو طرف نیست» (طباطبایی.)133 :2134 ،
مبادی فعل اختیاری از نظر عالمه طباطبایی

عالمه برای تحقق فعل ااتیاری ،معتقد به مبادی چهارگانۀ زیر است:
«فمبادی الفعل فینا هی العم ،و الشوق و االراده و القوه العاممه المحرکه» (طباطبرایی:2131 ،
.)211
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صورت علمی ،از طرق مختلف بهدست می ید و فاعرل را بره سرمت غرایتی کره دارد،
سوق میدهد.
شوق قبل از قوّۀ عامه است.
اراده ،محرک قوّۀ عامله است.
قوّۀ عامله؛ مبدأ نزدیک و مباشر با حرکاتی است که موهب صدور افعال میشرود ،قروّۀ
عامله که در عضالت قرار دارد ،اعضای انسان را برای انجام دادن فعل به حرکت درمی ورد
(طباطبایی 283 :2131 ،ر .)283
عالمه بر نقش علم در میان مبادی فعرل ااتیراری تأکیرد بسریاری دارد ،چررا کره ن را
واسطۀ میان فاعل و فعل میداند .به نظر ایشان این علم همیشه الزامراً ححرولی نیسرت کره
نیازمند تفکر و تأمل باشد ،بلکه امکان دارد حضوری یا منبعث از ملکرات نفسرانی انسرانی
باشد که در اینصورت فعل بیدرنگ و بدون تأمل از فاعل صادر میشود.
اما اگر کمال بودن فعل ،برای فاعل مورد تردید باشد و تحدیق ن به تأمل و تفکر نیراز
داشته باشد ،فاعل به بررسی ن فعل مردد میپردازد که یا کمالی برای او ایجاد میکنرد یرا
ایر و اگر کمال بودن ن تحدیق شد ،ن را انجام اواهد داد (طباطبایی.)234 :2131 ،
اختیار و ضرورت سابق (جبر فلسفی)

رابطۀ ااتیار با ضرورت ،از مسائل مهم در بحث هبر و ااتیار است .بنا برقاعدۀ مهم «الشی
مالم یجب لم یوهد» هی پدیدهای تا بره سررحد ضررورت نرسرد ،تحقرق پیردا نمریکنرد
(طباطبایی.)34 :2131 ،
اینکه یا این قاعده در مورد همۀ پدیدهها صادق است یا اینکه فقط بر امور غیرااتیاری
حاکم است ،بحثی طوالنی محسوب میشود که میان فالسفه و متکلمان و اصرولیین مطررح
بوده و این قضیه به هبر فلسفی معروف شده است .میتوان چنین گفت که اگر علت تامره
موهود باشد ،هر کدام از افعال ااتیاری انسان بالضروره و قطعاً واقع اواهند شد و وهرود
نها ،ممتنع اواهد بود و هایی برای ااتیار باقی نمیماند ،اگر علت تامۀ ن محقرق نباشرد،
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چرا که ااتیار در قلمرو امکان معنا پیدا میکند و با وهود ضرورت ،ااتیرار بری معناسرت.
عالمه طباطبایی میان ااتیار انسان و قاعدۀ ضرورت تنافی نمیداند.
بنابراین اگر معلول را به غیر از علت تامهاش نسبت دهیم ،امکان بالقیاس اواهد برود و
اگر نسبت میان معلول با علت تامهاش در نظر گرفته شود «نه میان معلول و اارا از علرت
و نه میان معلول و اهزای علت ن» در واقع ایرن رابطره ،ضررورت بالقیراس اواهرد برود
(طباطبایی ،2134 ،ا .)213 :1
از نظر عالمه انسان بهعنوان فاعل مختار ،علت تامۀ افعال اودش نیست ،بلکه انسران علرت
ناقحۀ فعل است و همراه با او ،علل ناقحۀ دیگری مانند انگیزه ،برای انجرام دادن فعرل و اراده و
قوای بدنی در صدور فعل ااتیاری نقش دارنرد .وی معتقرد اسرت کره فعرل انسران نسربت بره
اودش که یکی از اهزای علل است ،نسبت ضرورت ندارد ،بلکره نسربت بره مجمروع اهرزای
علت که انسان و عوامل غیرانسان است ،ضرورت دارد (طباطبایی.)232 :2131 ،
طولی بودن ارادۀ انسان با ارادۀ الهی

با توهه به اینکه ارادۀ الهی بر سراسر ههان هستی سیطره دارد ،چگونه با پذیرش ارادۀ الهی
هایی برای ااتیار انسان باقی میماند؟ این سؤالی بوده که ذهن همۀ متفکران را درگیر کرده
است .همع میان قدرت اداوند و انسان ،ما را یا به سمت هبرر مریکشراند یرا بره سرمت
تفویض .اگر معتقد باشیم که اداوند نقشی در افعال انسان دارد ،به تفویض قائل شدهایم و
اگر ارادۀ اداوند را حاکم بدانیم ،بدون شک انسان مجبور اواهد بود و ااتیار برای انسران
معنایی نخواهد داشت.
عالمه طباطبایی معتقد است که انسان بهطور مطلق ااتیار ندارد ،چرا که از هانب مبردأ
فیض الهی ،هر لحظه هستی و وهود انسان به او اعطا میشود .در حقیقت بایرد گفرت کره
فعل دمی هم به اداوند و هم به انسان انتساب دارد و انسان و اداوند در عرض یکدیگر
نیستند ،بلکه در طول یکدیگر قرار دارند .قضای الهی که از مقام فعل او انتزاع مریشرود ،از
صفات فعلی حق تعالی است و فعل اداوند سلسلۀ طولی وهود است و هرگز قضای الهی
با ااتیاری بودن فعل انسان منافات ندارد (طباطبایی.)13 :2134 ،
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به همین سبب ارادۀ اداوند اقتضا میکند که افعال انسران برهصرورت ااتیراری انجرام
گیرند و در نهایت باید گفت که فعل دمی در عین اینکه نسربت بره اداونرد ،دارای هنبرۀ
وهوب است؛ نسبت به اراده و ااتیار انسانها هنبۀ امکران دارد و ایرن دو اراده ،مزاحمتری
برای یکدیگر ندارند؛ چرا که در عرض هم نیستند ،بلکه در طول هم قرار دارند (طباطبایی،
.)213 :2134
هماهنگی علم پیشین الهی و اختیار انسان

نچه در احوص مسئلۀ علم پیشین الهی مطرح شده و اذهان انسانی را به چرالش طلبیرده،
چگونگی ارتباط ن با ااتیار انسان است .هبریمسلکان میان علرم قبرل االیجراد و ااتیرار
انسان قائل به منافات شدهاند .اشاعره که معتقد به کسب هستند ،بیان میکننرد کره اداونرد
االق است و انسان کاسب و افعال انسان را هبری میدانند .اما دیدگاه عالمه طباطبرایی بره
مسئلۀ علم پیشین اداوند و افعال ااتیاری انسان ،دیدگاه متفاوتی است .او اعتقاد دارد کره
موهودات با تمام ویژگیها و احوصیاتی که دارند ،معلوم اداوند هستند و علم الهری بره
امور بهصورت مطلق نیست .در احوص افعال ااتیاری انسان نیز ،علم اداونرد بره تمرام
مشخحات فعل انسانی تعلق میگیرد که در واقع ،ااتیار یکی از ن ویژگیهاست .بنرابراین
هنگامیکه علم اداوند به فعل ااص تعلق پیدا میکنرد ،بره ایرن معناسرت کره وی از ازل
میداند که کدام فعل انسان ،با ااتیار وی صورت میگیرد و کدام فعل بدون ااتیرار و ایرن
علم صرفاً به این معنا نیست که او فقط بداند این فعرل بره دسرت ن فررد اراص محقرق
میشود ،چه با ااتیار و چه بیااتیار (طباطبایی.)131 :2134 ،
چون ااتیار انسان فقط یکی از اهزای سلسلۀ علرل اسرت ،ااتیرارش مطلرق نیسرت و
تکوینی است؛ چرا که عالوه بر ااتیار او ،اسباب و علرل ارارهی دیگرری در انجرام دادن
فعل داالت دارند؛ پس فعل ااتیاری انسان عالوه بر ااتیار او ،موقوف بره علرل و اسرباب
دیگررری اررارا از او هررم هسررت کرره یکرری از ن علررل ،اواسررت و ارادۀ اداونررد اسررت
(طباطبایی.)13 :2134 ،
پس تعلق علم اداوند به افعال انسان ،به معنای این نیسرت کره انسران در انجرام دادن
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افعالش مجبور باشد و فعلش از روی اهبار صورت پذیرد ،زیرا علم اداونرد مسرتلزم ایرن
است که فعل انسان با ااتیار و ارادۀ اودش تحقق یابد ،نه بهصورت مطلق و رابطۀ تأثیر و
تأثر میان عامل و عملش همچنان برقرار است و ضرورتاً انسان ن فعل را برا ااتیرار ارود
انجام اواهد داد.
از منظر عالمه طباطبایی ،انسان دارای ااتیار مطلق نیست؛ چررا کره هرر لحظرۀ هسرتی
انسان از مبدأ فیض الهی به وی اعطا میشود و بایدگفت که «فعل انسان را هرم بره اردا و
هم به انسان بایستی نسبت داد .دو نوع فاعلیت وهود دارد که در طرول هرم هسرتند نره در
عرض یکدیگر» (طباطبایی.)13 :2134 ،
مختار و زاد بودن انسان ،امری قطعی و تردیدناپذیر است و دمی را از ااتیرار گریرزی
نیست ،چرا که ااتیار و زادی انسان معلوم ادا بوده و علم اداوند ،ازلی و فعلی اسرت و
در حقیقت افعال انسان نیز ،از قلمرو ن علم بیرون نیست (سبحانی.)222 :2182 ،
تطبیق و بررسی دیدگاه الیبنیتس و عالمه طباطبایی
با توهه و تأمل در دالیل و مبانی الیبنیتس و عالمرۀ طباطبرایی ،میران نهرا اشرتراکهرا و
تفاوتهایی وهود دارد:
 .2الیبنیتس ااتیار را اودانگیختگی عقلی میداند و از نظر عالمره طباطبرایی ،عملری
ااتیاری است که ناشی از اراده باشد .در اینجا هر دو یک مفهوم بدیهی را با عبارات متعدد
توضی میدهند ،اینکه یک عمل ناشی از اراده بوده یا اودانگیخته باشرد ،هرر دو بره یرک
مطلب داللت دارند و ن اینکه عمل ااتیاری باید از درون فاعرل منبعرث شرود و فاعرل از
انجام دادن ن راضی باشد؛
 .1بنا بر نظر عالمه طباطبایی و مطابق با اصل ضرورت و وهروب نظرام هسرتی ،هری
حادثهای بدون وهوب و ضرورت موهود نمیشود و هر حادثهای که علت تامۀ ن محقرق
شود ،هبراً و ضرورتاً تحقق اواهد یافت و محال است محقق نشود .انکار این امر مسراوی
با صدفه و اتفاق است.
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الیبنیتس هم به مدلل بودن اعمرال سرخت معتقرد اسرت و صردفه و ارادۀ هزافیره را
بهشدت نفی میکند ،اما او عبارتی دارد که با دیدگاه عالمه متفاوت است و میگوید افعرال
انسانی باید دارای علت وقوع باشند؛ باید چیزی اراده را بهسویی متمایل کند اما کافی است
این تمایل به سرحد ضرورت نرسد تا منافی ااتیار نباشد .این عبارت الیبنیرتس تحروری
ایجاد میکند مبنی بر اینکه رابطۀ علت و معلول یک رابطرۀ امکرانی اسرت و بنرابراین ایرن
تحور و نگاه الیبنیتس نمیتواند برای بنای زادی کافی باشد؛
 .1استحاله ترهی بالمره که الیبنیتس ارادۀ هزافیه را با توهه به اصل بنیادی ههت
کافی باطل میداند و در فلسفۀ عالمه طباطبایی هم ارادۀ هزافیه باطل و محال است؛
 .4الیبنیتس سعی داشته است میان نچه ضرورت مابعردالطبیعی دارد برا نچره یقینری
است و ضرورت مشروط دارد ،تفاوت قائل شود تا بتواند ناسازگاری میان علم پیشین الهری
و ااتیار انسان را مرتفع و بیان میکند که عمل با صفت ااتیاری بودن ن متعلق علم الهری
است .عالمه طباطبایی هم هی گونه تنافی میان علم پیشین الهی و ااتیار انسان نمریبینرد و
معتقد است که اداوند نسبت به افعال ااتیاری انسان با ویژگری ااتیراری برودن ن از ازل
گاه و عالم بوده ،همچنانکه نسبت به هر پدیدهای با احوصیات و ویژگریهرایی کره دارد
عالم است و در اینصورت امکان ندارد افعال ااتیاری انسان بهصورت غیرااتیراری انجرام
گیرد
 .3الیبنیتس در احوص هر نچه در عالم طبیعرت اتفراق مریافترد و همچرنن بررای
اعمال و افعال اداوند و انسان ،علت غایی را بههای علرت فراعلی برمریگزینرد و بنرا برر
اعتقاد او نچه دارای معنا و ههت است ،در واقع دالیل هستند ،نره علرل ،چررا کره دالیرل
متمایل میسازند و تمایلشان بر مبنای اصل ههت کافی و اصل علت غرایی اسرت ،ولریکن
علل در حقیقت ضروری میگرداننرد .الیربنیرتس بررای تبیرین و توضری افعرال انسرانی
بهواسطۀ علت غایی ،از انگیزهها و غایتهایی بحث میکند کره ذهرن و فکرر انسرانهرا را
تحت سیطره و نفوذ اود در وردهاند .او در اینجا هم به نوعی ضرورت و هبرر قائرل شرده
است.
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نقد و تحلیل
فلسفۀ الیبنیتس دارای نظم منسجمی است که مبانی و اصول ن بر پایرۀ شرناات علمری
تدوین شده است .او شخحیتی مذهبی بود که تالش کرد مبانی فلسفیش را چنان تبیین کند
که اللی به عقاید مسیحی او وارد نشود .اصول فلسفی او همره مکمرل یکدیگرنرد ،اصرل
کمال ،اصل ههت کافی ،اصل هماهنگی پیشینبنیاد  ...همه بهمثابۀ چررخهرایی هسرتند کره
یک ماشین را به حرکت درمی ورند .اینکه انسان در افعال اود مختار اسرت و هرر منرادی
یینۀ تمامنمای کل ههان است و این ههان بهترین ههان ممکن اسرت کره اداونرد الرق
کرده است ،همۀ شااههای بر مده از یک ریشه و میوههای یک درات تنومنرد هسرتند .برا
تمام این اوصاف بر تفکرات فلسفی او نقدهایی هم وارد است:
 .2الیبنیتس امکان ااص را بهعنوان یرک شررط الزم بررای زادی و ااتیرار در نظرر
میگیرد و در صدد است تا با این شرط ،مسئلۀ ااتیار را حل کند .اما با تمام تالشی کره در
این زمینه انجام داده ،باز قادر به حل مسئلۀ ااتیار نبوده و در ایرن احروص عراهز مانرده
است .طبق دیدگاه وی هنگامیکه یک فاعل که البته عاقل است ،تحمیمی را اتخاذ میکنرد،
برای ن فرد فاعل این امکان همچنان وهود دارد که به گونۀ دیگرری تحرمیم بگیررد و در
اینجا هی ضرورتی وهود ندارد که همان تحمیم ااص را بگیرد .در اینجا این امکان فقرط
امکانی فرضی است و بههی وهه برای اینکه بتواند پایره و بنیران یرک زادی باشرد ،کرافی
نخواهد بود .نچه الیبنیتس در این مسئله نشان میدهد ،یک زادی است که بیشتر امکران
در نظر گرفتن چیزی را تثبیت میکند تا عمل کردن به ن .او تحری میکند که اگر فرد بره
گونۀ دیگری عمل کرد ،هی تناقض منطقی رخ نمیدهد ،ولی بههی وهه نمیتواند بگویرد
که فرد در اینجا زادی عمل داشته است.
سخن الیب نیتس در ارتباط امکان ااص با ااتیار ،مشوش و مربهم اسرت؛ امرا برهنظرر
میرسد ن را با تمییز بین حقایق یقینی و ضروری حل میکند؛ به اینصورت که حقایق در
عالم اارا شکل میگیرد ،اما ضرورتی در این نیست که بهصورت ااصی متعین شوند؛
 .1مراد الیبنیتس از علت چیزی است که پدیرده ای را از لحراظ عقالنری فهرمشردنی
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میکند نه دقیقاً ن چیز را بهوهود می ورد .او علت غایی را هرایگزین علرت فراعلی قررار
میدهد ،چرا که علیت نوعی ضرورت را استنتاا میکند و بههای واژۀ علت ،از دلیل بهرره
می برد .بنا بر نظر او دالیل متمایل میسازند و این تمایل را اداوند در ذهن انسانهرا قررار
داده است .با نگاه عمیق به این هایگزینی ،میتوان به هنبۀ روانشنااتی مسئله پری بررد .در
واقع او با تبیین افعال انسانی با نام علت غایی ،به انگیزههایی میپردازد که ذهن انسان را به
تسخیر اود درمی ورد و این مسئله نشان از هبر و ضرورت دارد .ما در درون ذهن ارود،
فقط به این علت دارای تحوراتی هستیم که اداوند فعل اود را به نحو پیوسته و متحل بر
ما اعمال میکند .از ههت دیگر میتوان گفت که از نظرر الیربنیرتس ،دو علرت فراعلی و
غایی بر عالم القت حاکم است و این دو علت در ههان فرینش ،توسرعه و ادامرۀ علیرت
اداوند اواهد بود .اما این علیت بهوسیلۀ هریان پیوستۀ القت ،در پدیدهها هاری اسرت.
با این تفاوت که این علیت از قبل بهوسیلۀ اصل هماهنگی پیشینبنیاد تنظیم شده است کره
این بیان او ،شبههای را ایجاد میکند که او مخالف رابطۀ علّی و معلولی است؛
 .1الیبنیتس معتقد است که با توهه به اصل کمال ،یک ههان ممکن بیشتر نمیتوانرد
موهود شود و دلیل عدم بهوهود مدن ههانهای دیگر ،عدم امکان نها نیست؛ بلکره عردم
کمال نهاست و با توهه به اصل بهترین ،اداوند باید همیشه بهترینهرا را انتخراب کنرد و
نمیتواند از انتخاب بهترینها چشم بپوشد .بنا بر همرین دلیرل ،انسران هرم چرون مخلروق
اداوند است ،این تمایل به انتخاب و گزینش بهترین را اداوند در نهاد و ضرمیر او هرای
داد؛ پس در اینجا انسان هم نمیتواند از انتخاب بهتررین صررفنظرر کنرد و برا توهره بره
انتخاب بهترین و به طبع شنااتش ،ن را اعمال میکند؛
 .4دیدگاه عالمه طباطبایی در زمینۀ افعال ااتیاری انسان و اداوند هرم ،ارالی از نقرد
نیست .دربارۀ افعال انسان عالوه بر سه نظریۀ هبر اشعری ،دیدگاه مفوضه و دیدگاه طرولی،
یک نظریۀ چهارمی تحت عنوان «عینیت» وهرود دارد و ن نظرر و دیردگاه صردرالمتألهین
است که با یات و روایات هم سازگاری دارد .از همله یۀ «و ما رمیت اذ رمیت و لکن اهلل
رمی»؛ تو ای پیامبر ن زمان که یک مشت ریگ بهسوی کفار پاشیدی ،ترو نبرودی کره ایرن
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عمل را انجام دادی ،بلکه این عمل کارادای سبحان بود .در اینجا دیگر رابطۀ طولی مطرح
نیست ،بلکه عینیت است .عینیت افعال انسان و ادا اینگونه است که اراده و قدرت انسان
در تحقق افعال او پذیرفتنی است ،اما از طریق احاطه و سریطرۀ قردرت الهری برر انسران و
افعالش ،همان فعل مستند به اداوند اواهد بود .مالصدرا معتقد است کره فعرل انسران در
همان موطنی که به او منسوب است ،به حق تعالی هم نسبت داده مریشرود ،چرون انسران
شأنی از شئون فاعلۀ اداوند بوده و فعل او هم مسخر درگاه الهی است .چنانکه در وهرود
هی شأنی نیست ،مگر اینکه شأن اوست،در وهود هم فعلی نیست ،مگر اینکه فعل اوست.
هر فعلی که از انسان صادر میشود ،عالوه بر اینکه در حقیقت فعل اوست ،به طریق اعلری
و اشرف ،حقیقتاً فعل الهی هم اواهد بود.
نتیجهگیری
الیبنیتس بر علیت غایی بههرای علیرت فراعلی تأکیرد دارد و معتقرد اسرت کره کارهرای
اداوند ،ضرورت منطقی و مابعدالطبیعی ندارند ،بلکه دارای ضرورت مشروط یرا ااالقری
هستند و هماهنگی پیشینبنیاد را نشانۀ ضرورت نمیداند .بنرا برر دیردگاه او ،حقرایقی کره
االف نها مستلزم تناقض باشد ،با ااتیار انسان منافات دارد.
الیبنیتس در ههت حل مسائل و مشکالت ااتیار ،راهحرلهرایی ماننرد اضرافه کرردن
شرط امکان ااص برای ااتیار ،تفکیک میان ضرورتهای مطلق و مشروط و اعتقاد داشتن
به وهود ههانهای ممکن و هایگزین کردن تمایل برههرای ضررورت را تبیرین و تشرری
میکند ،ولیکن با تمام تالشی که در این احوص انجام میدهد ،قرادر نیسرت کره از هبرر
علّی افعال و اعمال انسان و موهبیتی که ااص دیدگاه فلسفی اوست ،احتراز کند.
عالمه طباطبایی ،ااتیار انسان را امری فطری و بدیهی میداند و بر نقرش علرم ،اعرم از
علم حضوری و ححولی در فعل ااتیاری تأکید دارد .وی معتقد اسرت کره فعرل ااتیراری
انسان ،هی منافاتی با ضرورت ندارد و قاعدۀ «الشی ما لم یجب لم یوهد» اللی در ااتیار
انسان ایجاد نمیکند .ااتیار انسان را ااتیاری تکوینی میداند ،بره ایرن دلیرل کره در میران
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سلسله علتها ،ااتیار انسان تنها یکی از اهزای سلسله اسرت و مرازاد برر ااتیرار ،علرل و
اسباب اارهی دیگری در انجام دادن فعل داالت دارنرد .علرم اداونرد بره افعرال انسران
بهمعنای ن نیست که انسان مجبور است و فعلش اهباری است ،چرا که این علرم مسرتلزم
ن اواهد بود که فعل با اراده و ااتیار انسان تحقق یافته باشد.
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