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لایبنیتس و تمایز جوهر خدا و مُناد
شهین

اعوانی 1

چکیده

لایبنیتس فیلسوووفی ع گراسووک ف فلسوو فاش نظاممند ،منسوو و یلی مت ایب ا سووایر
ع گرایان اسوک ا رر ع گرایان ،مخالف دیدگاه ارسووو سستند در این م الف اتتلا
منظر آنها ا ارسووو ی دیدگاه مدرسوی ر سر موعو «جوسر» مد نظر قرار گرفتف ی ف این
سوووا سا پاسخ داده شده اسک ف چرا لایبنیتس ،ر تلا

سایر ع گرایان ،مخال تی ا

ارسووووو نداردگ چهونف مدنادیلولا لایبنیتس علیف د ارب ی تعریف ای از جوسر دی گانف
ن س ی مواده مور شوووده اسوووکگ ت وایب مدناد ی جوسر ارسووووویی در ت ر لایبنیتس
چیسوووکگ لایبنیتس مدنادسا را «اتوساا ح ی ی طبیعک» میداند مدنادسا عناصووور اصووولی ی
نیوادا عوالو ،موجوداب م رد ی سوووی  ،شوووبیوف تودایند یعنی تالش توی اند سر مدناد
جوسرا وشواسک در این صورب آیا تدا سو مدناد اسکگ در م الف چهونهی نسبک میان
مدناد ی جوسر ی تدا تبیین شده اسک
واژگان کلیدی :ع گرایان ،ارسوو ،د ارب ،لایبنیتس ،جوسر ،مدناد ،تدا

 تاریخ دریافت 97/7/25 :؛ تاریخ پذیرش97/10/9 :
 1دانشیار مؤسسة پژیسشی ح مک ی فلس ة ایران .shaawani@gmx.de ،
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مقدمه

جنب

ع و گرایی 1یا اندیشوووة اصوووالک ع  ،ا رنف د ارب راا ایلین ار در گ تار در

ریش درسک ف ار ردن ع

( )1323در سوح عمومی مور شد ی ف سا  ،1313سا

یفاب گوت رید ییلهلو لایبنیتس ،پایان پذیرفک این جریان ف را ا تولد «علو جدید» -
یعنی ماشوینیشودن تصوویر جهان -ی «فلسو ة جدید» سوزمان شود از جملف مسوا اصوولی
مور در این دیره عبارب ودند از :طب ف ندا ی ریش علوم ،را وة فلس و ف ا علوم طبیعی،
را ووة ن س وا دن ،نسن ی ماده ،ام ترین موجود ،هترین جهان مخلوق ،ررسوووی عل
سستی پیوند میان مسیحیک ی فلس ف د ارب« 2،پدر فلس ة جدید» در تبیین شک ریشمند
(شووک ریشووی) در تا تأملاب ،راسین ریشوونی راا اسووتدلا پیشووینی ارا ف داد ی ا ک
رد ف ع

شور ف مک م اسیو فورا سهمی اساسی در معرفک دارد (اعوانی:1211 ،

 )111ای در قواعودد دیازدسو رسوووالوة قواعود نسن )1338( 3میگویود در میان چهار قود
شووناتک ،یعنی «ع  ،تیا  ،احسوواو ی حافظف» ،تنها ع
دریوا ود سوچنین ای در محوایراب ی م اتبات
است ادد درسک از ع

مؤی

اسووک ف میتواند ح ی ک را

ا الیزا ک ،سوووعادب یالاا شووور را نیز ف

رده اسک

ف طور لی ع گرایان سر چیزا را ا محک ی معیار ع

میسن یدند ی اگر آن را

موافش ع و نمیدیودنود ،نمیپذیرفتند آنها تود را طلایفداران آغازا نو میدیدند ی غالب ًا
موعو تح یرآمیزا نسوبک ف ارسووو ی مدرسویان داشتند ی می وشیدند تا ن ی عریرب
سنک فلس ی را آش ار سازند
ی ی دیهر از ییژگیساا فیلسوفان ع گرا ،ف غالباً در قرن س دسو یا «سدد ان لا
علمی» زیسووتفاند ی یا خشووی از حیابشووان در این قرن وده اسووک ،ملاقابسا ی م اتباب
فلسو ی آنان ا ی دیهر اسوک د ارب نامفنویسوی پر ار ود سف جلد از نامفساا یا در
1. Rationalismus
 Rene Descartes (1596-1650) .2فیلسوف فرانسوی و پدر فلسفة معاصر غرب.
3 regulae ad directionem ingenii (Rules of the Direction of our Native Intelligence).
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م موعفاا ف سمک لود ِلِرسوویلف1در دسة  1313تا  1333انتشووار یافک ( اتینهو:1211 ،
 2 )131از اریخ اسووووینوزا 3سشوووتاد ی س ک نامف رجاا مانده ف ای یا گیرنده اسوووک ی یا
فرسووتنده اغلب نامفسا فلسوو یاند یلی عضووی ف موعوووعاب علمی فتصووور ریاعووی
مر وط میشود (پار ینسون)731 :7 ،
گوت ریوود ییلهلو لووایووبنیتس 4نیز م وواتبوواب متعوودد ووا مت ران دیرد تود ی در
حوزهساا تخصووصووی آنها داشووتف اسووک در نوجوانی آ ار مهمی را ف در ارد اصووحا
مَدْرَسوی 5ی ارسوووا قرین یسووی در تا خانة پدرش ود ،تواند پایاننامة تحصیلیاش

1 .Claude Clerselier
 3د ارب ا چه فرد مختلف م اتبف داشوتف اسوک ی مضمون نامفسا در ارد موعوعاب ریاعی ،علو ،ما عدالوبیعف ،ی
اتلاق اسووک غنیترین خ

م اتباب ای نامفسایی اسووک ف ین ای ی شوواسزاده وسیما ف نام الیزا ک رد ی د شووده

اسووک (سمان ،مدت  )Lettersلایبنیتس سو در سووا  1313انت اداب تود را ر تا جسووتارا در فهو شوور ف
صورب نامة م ص ف مؤلف آن جان لاک ا لاغ رده ود یلی فیلسو

انهلیسی دان یقعی ننهاد

 Baruch Benedict Spinoza (1632-1677) 2یا ندی توو دد اسوینوزا(Benediktus de (Spinoza
فیلسوو

سلندا یهوداتبارمارینی سو ارادا (اسوانیایی -پرتغالی) سو اریخ در ز ان عبرا ی سو ندی ک ،نامی ف

اسوینوزا راا تود رگزید ،سر دی متراد اند ی ف معناا «فرّخ» اسک

 Gottfried Wilhem Leibniz (1646- 1716) 7لایبنیتس مت را ممتاز ی جام الاطرا

اسووک یالدین

ای دیندار ودهاند ی ای ا تر یک دینی زرگ شود ی ای فیلسووفی ع گرا ،مت لو مسویحی ،ریاعیدان ،عالِو منوش (نو
جدید منوش صووورا) وده اسووک اتلاق ی لام اجزای ح ی ی ت ر یا محسووو میشووود لایبنتیس در زمینفساا
مختلف تح ی اب یسی ان ام داده ،ی ررسی ی تحلی مسا علوم مختلف از جملف ریاعیاب ،طبیعک ی ما عدالوبیعف،
سویاسوک تا الهیاب ،از تاریخ تا ز انشوناسوی سمف موعووعاب مورد علاقة یا وده اسوک دیدگاهساا ای در عضی از
زمینفسا از جملف در تعلیو ی تر یک سنوز سو زنده ی مور اسووک ای ا اتترا ماشووین حسووا

ف علایه ر چهار عم

اصوولی ،محاسووبة جذر را سو داشووک ی ا اتترا حسووا جام ی فاع و در علو سو مانند فلس و ف مشووهور گردید ی از
شووهرب ی امتیازاب اجتماعی یشووترا رتوردار شوود راا شوور حا ت صووویلی ی معرفی آ ار لایبنتیس ،نک ف:

( )Treml, 1991, S.40-44ی لایبنتیس ،مدنادیلولا 13-73 :1231 ،ای نیز مانند د ارب ،جان لاک ،ی اسوینوزا
ازدیاج ن رد ی تش ی تانواده نداد

scholastic 1یصوف مدرسوی مشوتش از م تب اصوحا مدرسوی ( )scholasticismاسک ف معمولاً در مورد
فلسو ة قرین یسووی ف ار رده میشوود اصوحا مدرسف تلاش می ردند تا ر اساو اف ار فلس ی فیلسوفان استان
مانند افلاطون ی ارسوو ،جهان ینی دینی مسیحی را مستد سازند
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را در سووا  1332ا عنوان «اص و ت رد» 1ف ز ان ی ریش اس مدرسووف نوشووک ای در سووی
سووالهی ا اسوووینوزا ملاقاب رد یلی پی

از این م اتباتی ین آنها رد ی د شووده ود

2

یسووک سووا سو ا لان رنویی 3در تصووور مسووا ریاعووی ی فیزی ی ی ارتباط آنها ا
ما عدالوبیعف ،گ ک ی شونود داشوتف اسک در ارد موعو جوسر ی تب ّد جوسرا ا د وو

4

م اتبف رده ی در ایاتر عمرش مشو لاب ی مسووا زیسووکشووناسووی را ا ورگف 5در میان
مینهاده اسک اغلب این نامفنهاراسا نههدارا شده ی عد از فوب آنها انتشار یافتف اسک
عضوی اطلاعاب مندرج در نامفسا ،موالب مهمی راج ف رسوالف یا ا را اسک ف یا انتشار
نیافتف ی یا ف دسک آیندگان نرسیده اسک
 .8مواجهه با عقل و ایمان

آنچف ع گرایان سودد س دسو می وشویدهاند تا آن را مح ش سازند این وده اسک ف در
پی

یی

از سر چیز ،نسوووبوک ف ح ایش نیادا تار آن ،معرفک ع لی حاصووو

نند

یآنهاه ا اسوتدلا مح ،،ف اسووتنتاج ح ایش دیهرا از آنها وردازند ف علایه ع گرایان
مسووویحی واید تمام قواا ع لانی را راا حمایک از ایمان نیز ف ار میگرفتند از این ری
تلاشسا نسووبک ف ادیان سو صووورب گرفک یلی آنها ف مبانی دین نورداتتند چون این ار
در قرین یسووی ف ت صوی تبیین شده ود ،ل ف سد  ،ح ِّ تعارب ال وه میان اقتضا اب
ع

ی ایمان دینی ی ح ایش یحیانی تا م دو ود فیلسوووفان این دیره در صوودد تبیین
1.De Principio Individui

 3لایبنیتس یک ماه از سوا 1333را در ساگ ( )Hagueدین یق ف ا اسوینوزا در ارد قوانین حر ک ،ا باب یجود
تدا مباحرف ی مذا ره داشوک دستنوشتفساا تا اتلاق ای را دید ای ر دیدگاه اسوینوزا ن د داشک ی پارهاا از آنها
را رد رد ای تلاش می رد ین آراا ای ی د ارب را وفاا یا د ی سووران ام ف این نتی ف رسووید ف فلس و ة اسوووینوزا
نتی ة منو ی فلس ة د ارب اسک ی فلس ة د ارب از این طریش ف الحاد من ر میگردد

3. Johan Bernoulli

4 .Bartholomäus des Bosses
5 .Bourget
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سووازگارا علو جدید ا الهیاب طبیعی 1رآمدند راا آنان در میان موعوووعاب فلسوو ی
راسین ا باب یجود تدا ممتاز ود البتف ین آنها مشوواجراب ی اتتلا

نظر سوویارا در ارد

فاعلیک تدا ی فع مخلوقاب مور وده اسوووک د ارب در اصوووو فلسووو فگ تف ود ف
یجود تدا ف درسوتی از این ح ی ک نتی ف میشوود ف یک یجود عریرا ،در م هوم ما
از تدا گن انده شده اسک (افضلی )117 :1213 ،ای می وشید ف ی ینِ مولش ما عدالوبیعی
رسد
پواسووو وا  2دفاعیفنویس مذسب اتولیک ود ای علو ی دفاعیفنویسوووی را جزیی از
فلسووو وف ن رد ی ح وایش ایموان را نیز نادیده نهرفک ل ف مانند سمة مسووویحیان ،تنها رسان
ح ّانیّک دین مسویحی را یحی دانسوک ای فیلسوفی «ت ی ی» اسک ی ف جدایی میان ع
ی ایمان ،فلسو ف ی دین ،ع

ی د  ،قا اسک علایه ر د ارب ،از میان سایر ع گرایان،

پاسو ا سو «تنها از زمانی ف «علو ف انسان» پرداتک ف دفا از مذسب اتولیک را پی
گرفک»
وف رغو ممنوعیک رسووومی آ ین اتولیک ردم در سلند 3،د ارب ی مالبران  4سر دی
اتولیک ودند د ارب در عین حا

ف فیلسوو

ود ،علو ی دفاعیفنویسی را در «سلسلة

1 natural theology/ natürliche Theologie
 ،Blaise Pascal (1623- 1662) .3ریاعوویدان ،فیزی دان ،ی عار

فرانسوووا اسووک ف ف عنوان دفاعیفنویس

( ،)apologistای از جملف سوانی اسک ف ح ایش قا ا باب ایمان را ا ع
در تاریخ ی

ا باب نمی ند ل ف ای شواسد تود را

طبیعک انسووانی میجوید ( ریف )113 :1281 ،د ارب در دیمین س و رش ف فرانسووف ،در سووا  1373ا

پاسو ا جوان دیدار رده اسوک د ارب ی پاسو ا ف لحا ف را ،سو سویار شبیفاند ی سو سیار مت ایب تشا ف ی
ت ایب آنها را در تصور تدا ،نهرید ف :ونگ118 :1281 ،

 .2سلند در قرن س دسو مر ز علو اریپا ود ی عدسا مح تولد ریشوونهرا (رنسووانس) شوود شوویشووان ی دانشووهاسیان
سلندا ریاج ی توفیش فلس و ة د ارب ی مخال ک ای را ا ت ر مدرسووی ،تورا راا تعالیو تود یافتند ی ر علیف ت ر
ای ی ف دفا از ارسووو پرداتتند د ارب در سوا ساا  1373 ،1377ی  1378سوف ار از سلند ف فرانسف س ر رد ی در
سووتامبر  1371ف دعوب ریسوتین -مل ة یقک سوو د -ف است هلو س ر رد ی عد از یک سا اقامک در سمان شهر
درگذشک (سا )1311

 ،Nicolas Malebranche (1638- 1715) .7فیلسوووو
رسالف در انسان ،ی تأملاب ،ف طور جدا ف فلس ف علاقفمند شد

فرانسووووا ف ر ا ر موالعة دی ا ر د ارب ا عنوان
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دلوایو » وف ح وایش ایمان را یرین از آن جاا میداد ،یارد می رد ( ریف)113 :1281 ،
د وارب مواده را من ع اعلام رد ی تود را از اعت اد قرین یسووووا یان رسا سووواتک یلی
نتوانسوک در نظام ف را تود مسألة چند جوسرا ی ارتباط این جواسر را ف سامان رساند
در فلسووو وة د وارب دی جوسر ن س ی ودن از ی دیهر من کاند ی ین آنها سیچ ارتباطی
نیسوک 1ا این نویک د ارتی مسألة علیک تدشفدار میشود در سا ساا  1311ی 1317
چند تا مالبران

در فهرتس تب عالّف قرار گرفک ای راا پرسیز از نویک د ارتی،

راا ح ّ مسألف ،ف قدرب تدایند متوس میشود ،ف سمان «اصالک عل موقعی» 2اسک
اندیشوة اصوالک عل موقعی در ارد را وة میان شویی اندیشونده 3ی شویی ممتد4سبب شد تا
تولین س 5فع آدمی را ف

تا فع الهی داند

شووی

راسبان اراتورا 6ود ی ف جدایی ن س ی دن ایر داشووک از

 .1می توان گ ک د ارب فیلسو

ف جدایی

نی دلا مالبران

ت ی ی اسک زیرا علایه ر جدایی جوسر ن س ی جوسر دن ،ای قا

دین از سیاسک سو وده ی قلمری آنها را متمایز از ی دیهر دانستف اسک ای در سیاسک سو ت ی ی ود زیرا دغدغة
پرداتتن ف رستهارا ا دا انسانسا را ف متألهان یاگذار می رد ی امور دنیوا انسان را ف شهریاران ( ریف:1281 ،
)111
 .3رگردان اصوولا  occasionalism/ Okkasionalismusف «اصالک عل موقعی» را غلامرعا اعوانی ف ار
رده اسوک ( اپلسوتون )37 :7 ،ی نیز (اعوانی )113 :1213 ،مرحوم یحیی مهدیا نیز در تصور ع یدد مالبران

ف

تووأ یر تلش مدوودام ،از نظووام «عل و موقعی» ( )causes occasionnellesنووام می رد قوواسوووو ووا ووایی آن را ووف
«تدامحورا» ترجمف رده اسوک ای میگوید ا ازیونالیسو در فلس ة مالبران

تأ یر ن س در دن ،تأ یر دن در ن س

ی تأ یر جسوو در جسوو را ان ار می ند ی سر سوف تأ یر را ی یاسووف ف فع تدا نسبک میدسد « :ف ر ک سمهونی ی
سمسوووانی فع تدا در موارد متعدد اسوووک ف میتوانیو توپ ای را -البتف علک تار یا موقعی -راا حر ک توپ
دیم خوانیو یلی ودین فعو تودا ،توپ ای ی ا ر تواسود ود یعنی علوک مؤ ر در حر ک توپ دیم ،سمان علک
اصلی ی عمومی حر ک ،یعنی تدایند اسک» ( ا ایی)11-13 :1237 ،

3. res cogitans
4. res extensa

 Arnold Geulinex (1624-1669) .1فیلسو
 3موالبران

سلندا ی پیری م تب ا ازیونالیسو (اصالک عل موقعی)

در  33سوووالهی ف این جمعیک پیوسوووک جمعیک اراتوریان ف اعضووواا ان من اتولی ی در ردم اطلاق

میشوود (نک ا ایی )22 :1237 ،این جمعیک گرای
نزدیک ودند

آگوسوتینی داشک ی عضی از اعضاا آن ف ت ر د ارتی
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نظر ای سمة ایدهسا در تدایند ف نحوا ف اگر ما از طریش ایدهسا ماسیک اشوویای را دریا یو،
از ع و الهی هرهمند شووودهایو (ریتر )121 :1211 ،مالبران

سو یک «ا ازیونالیسوووک»

اسوک ای معت د ود مخلوقاب فین سف فاقد تأ یر علّیاند ی علک ح ی ی تغییراب در جهان،
تداسوک ای در سا  1381رسالفاا در ارد طبیعک یفی ،نوشک ی در آن در اره موعو
ا ازیونالیسو (اصالک عل موقعی) در امور ما عدالوبیعی ی سازش دادن میان اتتیار انسان،
مشووویّوک ی فی ،الهی حو

رد ( ا ایی )28 :1237 ،تولین س ا تدا اتولیک ود ی

راا انسووان راسی جز تسوولیو در را ر جریان عالو ف ف تد یر تدا میگردد ،قا نبود اما
عودسوا وف دلای آزارا ف ف سوووبب آراا فلسووو ی ف تصوووور جانبدارا از ایدهساا
د ارتیاش دید ،ف آیین پریتستان گریید
اسووینوزا یهودا ت یرشودهاا ود ف دیسوتان پریتستانی داشک ای میتواسک ر ّن
شوود در دیرد تحصیلاب میانیاش ،ای ا قبّالف ی عضی از آ ار فیلسوفان قرین یسوی آشنا
شود ی سوران ام ف مسویحیّک گریید ای فیلسوو

یحدبگراسک ی ف یحدب اساسی سف

مسوألة فلسو ی ،دینی ی سیاسی قا اسک ای از سر چف ف مم ن ود است لا ای را محدید
ند ،پرسیز میجسوک تداا اسووینوزا تدایی اسوک ف صورفاً ف ع
تدایی ف تنها متصووف ف ایصووا

رآمده از ع

ا باب شوده اشود

اسووک «انسووان ی تمامی موجوداب «در

شیی یهانف ف سمان تداسک» متحدند (ریتر)122 :1211 ،
ای از گرییودن وف موذسوب واتولیوک توددارا رد ی از لیسوووا ناره گرفک اما
تلور نیّک ای در ا ایمان مسویحی سنوز موعو مشاجره اسک ای در ود ی ا تعالیو
لوترا زرگ شووده ود ی تعلش تاطر ف ع اید ای داشووک ی ر این ع یده ود ف یشووترین
صولح ی آرام  ،سنهامی ف دسک میآید ف عالمانف ی ا جسکیجوا مشترک در ع اید
دینی ،لیساسا را ا ی دیهر مشترک سازیو (جالی)33-31 :1211 ،
 .3لایبنیتس و سیر تحول اندیشة او
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چنان ف گ تف شوود ،لایبنیتس فیلسوووفی ع گراسووک  1ای در جوانی فلسو ف ی الهیاب اس
مودرسوووف را فراگرفوک 3ی عودسوا مووالعاب تود را در این زمینف ت می
میتوان گ ک در میان سمة فیلسوووفان پی

رد تا حدّا ف

از تود ،ف جام ترین شووناتک در ارد ح ماا

مدرسوی دسوک یافتف اسوک  2ای می دانسوک ف فلس ة اسوینوزا نتی ة منو ی فلس ف د ارب
اسوووک ی ر این ایر ود ف فلسووو ة د ارب از طریش م تب اسووووینوزا ف ر میان امد
فلسوو فاش ا توجف ف این ن اب ،از سو ا فلسوو ة اسوووینوزا یجوه اشووتراک زیادا دارد
اسووووینوزا جسوووارب آن را داشوووک توا چیزا را هوید ف د ارب ف دقک از آن اجتنا
می رد ( )Gerhardt, 1850-63, IV: 346یلی لایبنیتس میگوید «اسووووینوزا ارا
ن رده جز پریراندن عضووی ذرساا فلسوو ة آقاا د ارب» ای در تا اتلاق اسوووینوزا
انودیشوووفسواا تو موافش فرایان مییوا د (لَتا )73 :1287 ،ی در این مورد ،در نامة فوریة

 .1یقتی از ع گرایان سوووخن ف میان میآید لازم اسوووک ین ترد ی ع

( )ratioی ع و ( )intellectusسوووخن میگ تنود لوایوبنیتس ،فیلسوووو

لایبنتیس ع

تمایز گذاشوووتف شوووود مدرسووویون از ترد
«ع گرا» ( )rationalistاسوووک در

در م ا اراده اسوک یلی ای نف مانند د ارب اسک ف ح ایش ازلی از جملف اص امتنا جم ن یضین

را سو متعلش علو تدایند ی سو مخلوق ارادد تدا داند ی نف مانند اسوووینوزا اسووک ف معت د اشوود ارادد تدا ف ح ایش
ازلی تعلش نمی گیرد یعنی هوید این ح ایش مست

از ارادد تدا اسک ی ارادد ای مح وم ی تا ح ایش ازلی اسک نظر

لایب نیتس این اسک ف تدایند از ین عوالو مم ن تحک ارادد تود ،هترین را رگزیده اسک
 3پدرش اسوتاد فلسو ة دانشوهاه لایوزیک ود دانشوهاسی ف پسر سو در پانزده سالهی دانش وا آن ا شد ف سنهام
مرگ پدر ،فرزند شووو

سوووا داشوووک تا خانة پدر در اتتیار فرزند قرار گرفک سمین علک رشووود زیدرو ف ر ای

گردیود ی تیلی زید مظهر اعلاا دان

ی اسوووتعداد ف شووومار آمد مواجهة ای ا آ ار زرگانی سمچون سووویسووورین،

وینتیلیان ،سون ا ،سریدیب ،گزن ون ،افلاطون ی آ ای لیسوا سبب شد تا «نسن ای ناتودآگاه رنهی از شیوه ی اندیشة
آنان هیرد» ای ا الهام از آنان ی «جسوکیجوا یعو در گ تا ،ی فایده در ردار را قاعدد سمیشهی زندگی

رد»

(لَتا )33 :1287 ،اسوووتاد محبو لایبنیتس در دانشوووهاه لایوزیک ،یا و توماسووویوو (،)Jakob Thomasius
متبحر در فلسو ف ی علوم دیرد اسوتان ی اس مدرسوف ود ف ما ا ر این تعلیو را در ایلین نوشتفسا ی نامفساا لایبنیتس
می ینیو (لَتا )37 :1287 ،در  1333دانشهاه لایوزیک از اعواا د ترا ح وق ف لایبنیتس امتنا

رد ی دین ترتیب

ارتباط ای ا آن دانشهاه قو شد راا زندگینامة ام لایبنیتس نک  :صانعی دره یدا)11-21 :1282 ،
 2موعوو پایاننامة م و

ارشوناسوی لایبنیتس در ارد «اص ت رّد» ( )principle of individuationوده ف

مضومون آن نشوان میدسد در تصوور این موعوو سو تحک تأ یر «ح مک مدرسی» وده ی سو از «اصالک تسمیف»

( )nominalismتأ یر پذیرفتف اسک
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 1338مینویسد:
در کتاب اخلاق اسپینوزا اندیشههای خوب موافق با اندیشههای خویش فراوان
مییابم .ولی اقوال تناقضآمیز نیز هست که به نظر میآید غیر واقعی و غیرقابل
پذیرش است .مثلاً این که تنها یک جوهر وجود دارد که خداست و همة مخلوقات
حالات یا اعراض «جوهر خدا» هستند ...این که فعل خداوند غایت ندارد و او طبق
ضرورت خاص طبیعت عمل میکند (Archiv für Geschichte der
).Philosophie, Vol. III, S.75

سوچنین راا لایبنیتس دیدگاه د ارب در ارد « رسان سستیشناتتی» ر یجود تدا
ف در تأم پن و تا تأملاتی در ارد فلسو ة ایلی مور شده ود ،پذیرفتنی نبود ای این
رسان را ناقص میدانسووک ی ر این اعت اد ود ف پی

از ارا ة این رسان ،د ارب می اید

نامتناق ،ودن م هوم «ناب ا م »1را ا باب ند ای تود در سووا  1333دسووک ف چنین
وشووشووی زد ( )Gerhardt, IV,358علایه ر این ای ف توصوویة وینبورگ 3ف موالعة
دقیش در واره موعوووو «تبود جوسرا» پرداتک ی در این مورد آراا د ارب را مبنی ر
صوور ودنِ جوسر مادا ،ا تعالیو اتولی ی املاً ناسووازگار دانسووک ی در صوودد
امتدادِ ِ
رآمد تا نظریفاا را در ارد جوسر ارا ف دسد ف تواند مبنایی فلسووو ی راا سوووازگارا ی
آشتی میان لیساسا اشد (لَتا)33 :1287 ،
 .2جایگاه جوهر ارسطویی

از میان تعاریف جوسر ف از طریش سنک ارسوویی -مدرسی ف سدد س دسو راه یافک ی ف
لحا تاریخی تأ یر تاصووی داشووک ،این تعریف ود ف :جوسر ماسیتی اسووک ف محمو
یاق نمیشوود از نظر ارسووو آن چف در جاا محمو قرار گیرد ،ص اب ی اعراب جوسر
اسک تلاصة مولب ارسوو در مورد جوسر چنین اسک ف جوسر ،مست

اسک ی ف عنوان

1 .Ens perfectissimum
 Boienbourg (1622-1679) 3دیلتمرد مشهور ی نان ون در شهر ماینس ( )Mayenceف لایبنیتس مشایر
یا وده اسک
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چیزا ف تعیّن ام دارد ،موجود اسک جوسر «مت رر الذاب» 1ی «قا و الذاب»2ا اسک
وف راا صووو اب ی حالاب توی  ،پایف ی نیان اسوووک در سووودهساا س دسو ی س دسو
نظریاب مر وط ف جوسر ،از لحا اسمیک م هوم جوسر ،قا و الذاب ودن ،نامتناسی ودن،
ی مولش ودن آن ،از ی ودیهر متموایز شووودند را وة میان اعراب ی جوسر ،نف تنها از منظر
عریب اعراب در جوسر ،ل ف از منظر یا سووتهی علّیشووان نیز مد نظر قرار گرفتند چنین
ف نظر میرسووود ف ا ملاحظة ت ا جوسر الهی ی جوسر مخلوق ،قا و الذاب ودن جوسر
مخلوق ف دلی یا ستهی ف علک تارجی ،نسبی میشود
د وارب وا ریش تحلیلی تود ،در تعریف جوسر میگویود :جوسر «چنان اسوووک ف
راا یجود داشووتن ،نیازمند ف سیچ چیز دیهرا نباشوود» یعنی ف

تدا جوسر اسووک زیرا

تنها ایسک ف شرط عدم یا ستهی علّی ف سایر چیزسا ی ف عنوان «علّک تود» 3شرط تعیّن
یافتن ام از ناحیة تود را رآیرده میسووازد در فلسوو ة د ارب ن س ی جسووو ف لحا
یجودشووان ف

ف تدا یا سووتفاند یلی ما ف این دلی آنها را «جوسر» میدانیو ف «تمامی

مخلوقاب تدا یا از تعیّناب ف رااند ی یا از تعیّناب امتداد» ف عبارب دیهر ای سر آنچف را
ف ف عنوان علک یجود یا علک عریب راا تعیّناب قا ادراک ف حس اسووک« ،جوسر»
مینامد (ریتر ،ج)12-7 :3
در م ایسف ا فلاس ة قب  ،دی ییژگی مهو ف ر لایبنیتس عبارب اسک از:
 1تصیصة تودآموزا ی ن

ایا ،جسکیجوا ریشفسا ،عل نامحسوو ی را وة

اشوویای ا ف ر ی نسن انسووان ای در ارد جوسر معت د اسووک ف ت ر افی اسووک تا تصووور
جوسر را از درین ما رآیرد آنطور ف تود گ تف میتواستف اسک در اعماق امور ف را
ی

از حود متودای دیهران ،توأمو ی ن ون نود توا چیز تازهاا یا د ن تة مهوتر این ف ا

توجف ف گسترد موعوعاب مورد موالعة یا ،یحدب ،سوسازا ی سماسنهی ف رااش در
1 .per se subsistens
2 .selbstständig für sich Bestehendes/substant accidentibus
3 .causa sui
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آ ار ی اف ارش ح ظ شده اسک
 3گمان میرید ح ظ رشوتة ف را ف این علک اسک ف ای در آ ار ی اقوا دیهران،
آنچیزا را میجویوود ووف توانوود آن را ح ظ نوود ی نهووفدارد ای تود در مورد چنین
تصویصوفاا گ تف اسوک« :من یشتر موالبی را ف میتوانو ،تصدیش می نو چون میدانو
وف میتوان از جنبوفسواا مختلف ف امور نهاه رد ،جنبة مسووواعدا را مییا و ف مم ن
اسک نویسنده را از آن معذیر داشک یا از ای دفا

رد» ( وتری)21-23 :1231 ،

این استعداد نسنی ی ع لی ف م تضاا نبوغ لایبنیتس اسک ،شاید ا آمادگی معنوا
ی اتلاقی ا ح ظ مناف ملّی سمهام ا تدمک ف انسانیّک ی پیشرفک علو ارتباط داشتف ی از
این ری در سر امرا جنبة نی و ی طر

مربک ی مسواعد آن را میدیده اسک این تصا ص

از ای فردا توش ین ،آشوتیپذیر در آرای ی اقوا مت ایب ساتتف اسک در نامفاا ف در
سووا  1313ف توماو ورنک 1مینویسوود «از حاصوو مسوواعی ف رااش اظهار رعووایک
می ند» ( وتری)71-77 ،
لوایوبنیتس ،میوان ح ایش ع

) (truths of reasonی ح ایش یاق (truths of

) factفرق میگذارد :از نظر ای دی قسو ح ی ک یجود دارد :ی ی ح ایش ع
ح ایش یاق ح ایش ع

ی دیهرا

عوووریرا اسوووک ی مخالف آنها نامم ن اسوووک ،ی ح ایش یاق

مم ن ف ام ان تار ی مخالف آنها مم ن اسوووک (لایبنیتس )22 :1233 ،این در یاق
سمان فرقی اسک ف ارسوو میان قضایاا عریرا ی قضایاا غیرعریرا قا میشود
 .4تفاوت جوهر نزد عقلگرایان

دی فیلسووفی ف ر آرای ی اف ار لایبنیتس سیار تأ یرگذار ودهاند د ارب ی اسوینوزا اند
ووف طورا ووف ای را گوواسی در زمرد «د ووارتیووان» شووومردهانوود ی گوواسی ون ت ر یا را
اسووینوزایی دانسوتفاند در صورتی ف یا مخالف عضی از آراا د ارب اسک ی در این
مورد طی نامفاا ف یا و توماسیوو مینویسد:
1. Thomas Burnet
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«من هر عنوانی دارم ،غیر از عنوان دکارتی .من سماع طبیعی ارسطو را بر تأملات
دکارت ترجیح میدهم ...هیچ قولی صادقتر و صحیحتر از قول به مادة اولی (هیولای)
ارسطو نیافتهام ... .من معتقدم متجددان بیشتر با ارطو همگاماند تا با دکارت».

لایبنیتس دی اشو ا اساسی را ر د ارب یارد میداند 1 :جوسر مادا یا ناب ماده
وف در د وارب امتداد (م انی ی) اسوووک ی لایبنیتس آن را نیری (دینامی ی) میداند 3
د ارب م دار حر ک را در طبیعک ا ک میداند ی لایبنیتس م دار نیری را
لایبنیتس عومن هرهگیرا ی تأ یرپذیرا از ت ر اسووینوزا ،اصو ما عدالوبیعی یا
را نووذیرفتوف ی معت ود اسوووک فلسووو ة د ارب از طریش اسووووینوزا ف «اتمیسوووو» میان امد
( اپلستون)331 :7 ،
در ت ر اسووووینوزا سموة موجوداب یا در تود یا در دیهرا پایف دارند ،در این میان،
چیزا میتواند «جوسر» اشوود ف تا سیچگونف تناسی در جوسر ودن یا در مشووریط ودنِ
علّی در قبا چیزا دیهر نباشود چیزا میتواند جوسر اشد ف تعیّن یافتف از ناحیة تود،
علک یجود توی

را در تود داشووتف اشوود ی شووناتک آن ،مسووتلزم سیچگونف شوورط یا

یسووواطتی از جانب غیر نباشووود یعنی «متصوووور الذاب»  1در م ا  ،ان عالاب جوسر ،یعنی
«حوالوابِ» 2آن ،قوا و والوذاب نیسوووتنود ل ف نیان در جوسر دارند ف آن تعلش میگیرند ی
مشووریط ف آناند (ریتر ،ج )11 :3رداشووک حادِّ اسوووینوزا از م هوم جوسر سووبب شوود ف
دیدگاس

«سمفتدا انهارانف»« ،تداناگرایی 3نظاممند» ،شووناتتف شووود ی نظراب متعارب

دامنوفدارا در این مورد مور گردد وف این مبواح جدلی تا قرن نوزدسو ادامف داشوووتف
اسک
اسووینوزا از «جوسر» چنین تعری ی دارد« :جوسر چیزا اسک ف در تودش اسک ی ف
ن س تود متصوور اسک یعنی تصورش ف تصور شیی دیهرا ف از آن ساتتف شده اشد،
متوقف نیسوک» (اسوینوزا )7 :1237 ،ف عبارب دیهر م هوم جوسر سو «قا و ف ناب اسک»
1 .per se concipitur
2 .modi
3. Atheismus
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ی سو «متصوور ف ناب یا سی اسک» اسوینوزا سو مانند د ارب یهانف جوسر را متراد

ا

تودا میداند ی تدا را از جمی جهاب سوووی مییا د نامتناسی ودن جوسر الهی ،محدید
ودن صوو اب را رنمیتا د یلی صوو اتی ف مورد نظر اسوووینوزا سسووتند سر یک ف تودا
تود نامتناسی ی مسوووت

از ی دیهر یانهر ناب جوسر الهیاند ای ف صوووراحک میگوید

م صوودش از «تدا موجود مول اً نامتناسی اسک ،یعنی جوسر ،ف مت وم از ص اب نامتناسی
اسووک ی سر یک از آنها مبیّن ناب سوورمدا ی نامتناسی اس وک» اسوووینوزا از ناتی ف مول اً
نامتناسی اسوک آن میفهمد ف در ناب تود ،حایا سر چیزا اسک ف مبیّن ناب اسک ی
ن ی ی سلبی در آن راه ندارد (اسوینوزا)3-1 :1237 ،
ف نظر لایبنیتس سو ی ی از مهوترین ی سووودمندترین ن اب در فلس و ف ف ارگیرا
م هوم جوسر اسوک اما معنایی ف ای ف اصولا «جوسر» افزید ،ا اسلا اش فرق داشک ی
سمین تحو معنایی سوووبب دی ودن فلسووو فاش شووود از نظر ای مدنادسا یا جوسرساا فرد
مر ز قوه یا نیریا فاعلفاند ی انتلخیا ( 1ما ای ) سمان نیریا فاعلف اسوووک ف منب افعا
درینی ی تحرک مدناد اسووک مدناد «جوسر -فاع » 2اسووک ف تصووویر تمری 3ی ادراک 4دی
صووو وک ممیّزد آن اسوووک ی ناب آن سمان می ف تغییر از ادرا ی مبهو ف ادرا ی متمایز
اسووک (نک  :لایبنیتس )11-13 :1231 ،مدنادسا اتوساا ریحانیاند سر گوسرا سسووتیِ
وشواسوک ف وشو

آن ف صوورب ازنمود 5یا ف گ تة لایبنیتس ف صورب ادراک

نموایوان میشوووود مدنوادسوا وف منزلووة موجوداتی سسوووتنوود وف از موسبوک یحودب ح ی ی
 Entelechy 1اصولا (انتلخیا یا ما ای ) از ارسووسک ارسوو در تا ن س تود ،از ن س ف عنوان «فعلیک
یا ما ای جسو طبیعی ف داراا حیاب ال وه اسک» تعریف می ند از نظر ای فعلیک دی مرحلفاا اسک ای مرحلة
ای فعلیوک را انتلخیوا میتوانود ف عبارب اسوووک از «قود تعیّنیافتف» یا «فعلیک ف ار نی تاده» (نک دایدا:1271 ،
)38-31

2 .Substance- subject
3 .Representation
4 . Perception
5 .Representation
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رتوردارند
در ت ر فلس ی لایبنیتس جوسر از حی

مور نمیشود ل ف جواسر،

مولش ودن

عناصووور نیادا نهاییِ عالمی سسوووتند ف تدا تلش رده اسوووک ی یجود ی ماسیک در تدا
مسووایق ی دیهرند لایبنیتس این عناصوور را «جواسر سووی » یا «مدناد» مینامد ف ف مرا ة
یاحودساا من رد معین ف یاسووووة توانی مختص ف توی  ،شووورط راا ررب حالاب یا
اعراب میشوووند راسوو  1مؤلف تا شوور انت ادا فلسوو ة لایبنیتس 2معت د اسووک
اسوووینوزا در سووا  1383ف م هوم مدناد یا جوسر فرد چنان قوامی خشوویده ود ف توانسووک
هترین ریایوک آن را در قوالوب گ توارا در موا عدالوبیعف راا آرنو ارسوووا

ند ی آغاز

ت ام فلس یاش نیز از این ف عد وده اسک (راس )37 :1283 ،
از منظر لایبنیتس اسوتدلا ساا ما ر دی اص زرگ مبتنی اسک (لایبنیتس:1231 ،
 21ی  :)23ی ی ،اصو عدم تناق ،ف رپایة آن ر غل

ودنِ آنچف ر آن مشتم اسک ی

ر صوووحکِ آنچف ن ی ،غل اسوووک ح و می نیو ی دیهرا ،اصووو جهک افی ف ف
موجب آن درمییا یو ف سیچ امرا ح ی ی یا موجود نیسوک ی سیچ قضیفاا صادق نیسک
مهر این ف یک جهک ع لی افی راا این ف چنان اشوود ی نف طورا دیهر ف این ترتیب،
از نظر ای ،سر دی اصووو موذ ور نوفتنهوا در وا ح وایش ع  ،ل ف در ا ح ایش یاق نیز
جارااند اگر اصووو جهک افی در ا ح ایش یاق جارا نباشووود « ف علک تنو یحد
اشوویاا طبیعک ی ت سوویو ینهایک اجسووام ،تحلی ع لانی جز ی مم ن اسووک تا جز یاتی
ینهایک شووویده شوووود» (لایبنیتس )23 :1231 ،این در یاق دان معناسوووک ف «چون
جهانساا مم ن یشوومارا در تصوووراب ) (ideasتدایند یجود دارد ،ی ف

ی ی از

این جهانسا میتواند موجود شوود ،اید راا انتخا تدایند جهک افیاا یجود داشتف
اشووود ف ای راا انتخا یک جهان ی نف جهان دیهر تعین خشووود» (لایبنیتس:1231 ،
 Bertrand Arthur William Russel (1872-1970) 1فیلسوووو
فیلسوو

ریتانیایی معاصووور ای تحک تأ یر دی

زرگ انک ی سه ود یلی در موعووعاتی ف ین آرای این دی فیلسو

میگرفک البتف این ف آیا راس سه را تو میشناتک یا تیر ،اتتلا

اتتلا

میدید ،جانب سه را

نظر جدّا یجود دارد

2 A Critical Exposition of the Philosophy of Leibniz
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 )12ف این ترتیب ،لایبنیتس فسوبب ایر ف یجود اص جهک افی ف مسولة جهانساا
مم ن میرسود ،ی رتلا

اسووینوزا ،معت د میشووود ف سمة آنچف در علو تدایند مم ن

وده تح ش نیافتف اسووک ل ف جهانی تح ش یافتف اسووک ف از نظر مالاب داراا یشووترین
شایستهی وده اسک ،ی پیدای

آن حاص علو ی ح مک الغة تدایند اسک.

 .5لایبنیتس و مُناد

یوک قرن پی

از لایبنیتس ،رینو 1ف یحدب جوسر ی اینسمانی تدا ی طبیعک قا

ود

ای راا نخسوووتین ار ل ظ «مدناد» 3را ف معناا یاحد یا چیزا ف فرد اشووود ،ف ار رده ی
گ تف اسوک« :اصو نخسوتین در سمة ص اب تود نامتناسی اسک ی ی ی از این ص اب ،دعد
اسوووک» ( ریف )112 :1281 ،لذا سر چند لایبنیتس ف

«ل ظ» مدناد را از رینوگرفتف یلی

نظریفاش راج ف مدناد مختص ف ر تودِ ایسوک ین مدنادا ف لایبنیتس در فلس فاش ف
ار می رد ی آنچف قصود رینو از مدناد اسک ،فرق زیادا یجود دارد  2منظور رینو از مدناد
«جوسر شوویی» 7اسووک ی عنصوور ریحانیاا ف در ردارد ،صووورتی اسووک ف اید یاقعیک
یا د یلی مدنادا ف لایبنیتس ف ار می رد ی سوبب میشود ف مبد م هوم مدناد شناتتف
شووود« ،جوسر سووی اسووک ف فاقد اجزای اسووک ی در مر باب 1یارد میشووود» «مدنادسا
اتوسواا ح ی ی طبیعکاند» ( )Leibniz, Monadologie, Nr. 1u.2ای معت د اسوووک
آنچف صوورفاً مادا اسووک نمیتواند ت سوویوناپذیر اشوود از این ری مدنادسا ف سیچ یجف مانند
اتوساا سونتی نیسوتند نراب ریز ت سویوناپذیر اشوند سوچنین «غیر قا فهو اسک ف این

 Giordano Bruno (1548-1600) 1فیلسو

طبیعی ،من و ی ریاعیدان ایتالیایی ،اس نولا ()Nola

 Die Monade 3لایبنیتس در سوا  1313در نامفاا ف فاردلا اصوولا «مدناد» را معاد «جوسر» ف ار رده اسک
()Leibniz, 1949, 33

 2مدنادساا رینو ن اط ریاشو

نیادینی ودند ف دی تصوصیک جسمانی ی ریحانی تل ی داشتند رینو ف ری

جهانی ع یده دارد یلی لایبنیتس ف این ع یدد ای میتازد (لتا)33 :1287 ،

4 . substance-chose
5 .zusammengesetzte Dinge
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جواسر سووی

ف طور طبیعی ف یجود آیند ی غیرقا فهو اسووک ف آغازا داشووتف اشووند

مهر ر ا ر تلش شوودن آنها پایانی سو ندارند مهر ر ا ر معدیمشوودن» ( Leibniz, Ibid,

 )6مدنادسا ف لحا

مّی سیچ ت ایتی ندارند زیرا در طبیعک سرگز نمیتوان دی موجودا

را دیود ف املاً عین ی دیهر اشوووند ی مم ن نیسوووک در آنها ت ایتی درینی یا مبتنی ر
ص تی ناتی یافک سر مدنادا اید ا مدناد دیهر مت ایب اشد اگر آنها فاقد ی یک اشند از
ی دیهر غیرقا تشوخیص میشوند تغییراب طبیعی مدنادسا از اصلی درینی ناشی میشود،
زیرا سیچ علک تارجی نمیتواند ف درین آن تأ یر هذارد ( )Leibniz, Ibid, 11از این
ری مدنادسا اید داراا رتی ی یاب اشوووند در غیراین صوووورب آنها نمیتوانند در شووومار
موجوداب واشووونود ( )Leibniz, Ibid, 8اتوسواا دمو ریتوو ی مدنوادساا لایبنیتس
یرتنفاند
مدنادسا سیچ پن رهاا ندارند ف از آن راه چیزا تواند در آنها یارد یا از آنها تارج
شوود اعراب ر تلا

انوا محسووو مورد نظر فیلسوفان مدرسی ،نف میتوانند از جوسر

تارج شوند ی نف در تارج از آنها زیسک نند دین ترتیب نف جوسر ی نف عرب نمیتواند
از یرین یارد مدناد شوند( )Leibniz, Ibid, 6مدنادسا ر تلا

اتوسا نراب مادا نیستند

اتوسواا دمو ریتوو ی مدنوادسواا لوایوبنیتس یرتنوفانود سیچ نهرانی از ا انحلا یا
نوا ودا آنهوا وف طور طبیعی یجود نودارد آنها ف ی بارگی ی دفعتاً آغاز ی پایان مییا ند،
افزای

یا اس پذیر نیستند (لایبنیتز)133 :1233 ،
ر تلوا

حی

ریا د وارب ی اسووووینوزا ،در ت ر لایبنیتس جوسر در یسلة نخسوووک از

مولش ودن

مد نظر نیسک ل ف جواسر ،عناصر نیادین نهایی عالمی سستند ف تدا

تلش رده اسووک لایبنیتس این عناصوور را «جواسر سووی »« ،جوسر فرد» یا «مدناد» مینامد
ف ف مرا ة یاحدساا من رد معین ف یاسووووة توانی مختص ف توی  ،شووورط راا ررب
حالابشووان (اعراب) میشوووند یحدب مدنادسا املاً ح ی ی اسووک مدنادسا دین امتداد ی
مانند تصووراب سوادهاند ف یارد تصوراب مر ب میشوند ( وتری )18 :1231 ،در فلس ة
لایبنیتس ،جوسر نظر ف اعراباش داراا نیریا مولّد فعالی اسووک اعراعووی ف در قبا
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ی دیهر یت ایب نیسوتند ل ف در پیوندشان ،ف یحدب جوسر تعلش دارند این یحدب را
لایبنیتس در قیاو ا ن سِ آگاه انسوان ی را وة آن ا ررب تصووراباش« ،جوسر سی »
یا «ت سیوناپذیر» تل ی رده اسک (ریتر ،ج )13 :3در آموزد لایبنیتس «سر جوسر سیوی
ف عنوان یک مدناد فرد معیّن ،داراا ی یتی مت ایب ا سوووایر جوسرسا ی نیز درجة مت ایب
ما اش ف

عالو مر وط میشوود ی گویی از موع تود ،عالو را یان می ند» (ریتر،

ج )11 :3سر مدنادِ مخلوق ،تمام جهان را مینمایاند ،دنی را ف خصور متعلش ف ایسک،
ی آن مدناد ما ِ ای آن اسوک ،متمایزتر تصوویر می ند ،ی چون این دن ف یاسوة اتصا
تمام ماده در ملأ ،نمایشووهر تمام جهان اسووک ،ن س نیز ا نمایاندن این دن ف خصووور
متعلش ف ایسوووک ،تمام جهان را مینمایاند ( وتری )131-131 :1231 ،در نتی ف مدناد آ ینة
جاندار پایندد جهان اسوووک سر مدناد ف شووویود تود آ ینفاا اسوووک جهاننما ی از آنجا ف
جهان ر حسوب نظو ام مرتب شوده اسک ،اید در نماینده ،یعنی در ادراکساا ن س،
ی در نتی ف در دن ف ر حسب آن جهان در ن س نمای

داده شده اسک ،نیز نظمی اشد

لایبنیتس ف دنیاا جدید را ادامة قرین یسووی میداند ی نف صرف ًا یا نشی در را ر
آن ،شور د ارب را از «تصویصة جوسر جسو ف امتداد در قالب نظو ی اندازه اسک» ،ف
تمسوووخر ی تح یر میگیرد ی رتلا

د ارب ،آموزد ارسووووو را راج ف ماسیک جوسر ی

جواسر ف عنوان «موعوووعاب نهایی حم » دی اره احیا می ند ای ف ت صووی ف این رسان
د وارتی میپردازد ی در نهوایوک ،آن را نواقص مییوا ود ی معت ود اسوووک ف ا تدا می اید

نامتناق ،ودن م هوم ی «ناب ا م » 1ا باب شود (ریتر )33 :1211 ،لایب نیتس در گ تار
در ما عدالوبیعف ی سوووس در م اتباباش ا آرنو ،گ تف اسووک ف د ارب «در ما عدالوبیعة
توی

ف سووبب عدم توفیشاش در فهو اسووتلزاماب آموزهساا ارسوووو ،جداً ف یراسف رفتف

اسک» (جالی)38 :1211 ،
از منظر لایبنیتس ماده پیوسوتف یجف ن سانی تار تود را دارد ن س ،ما ای ِ تن
یا تود اسوک دنی ف خصوور متعلش ف ایسک اتصا ن س ا دن آلی امرا عریرا
1 .ens perfectissimum
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اسووک ی سیچگاه ن س ف تمامف عارا از دن نمیشووود ،اما این دن ف صووورب تدری ی از
ن س جدا میگردد ی دا ماً ت دید میشوود دنْ تودِ ن س نیسوک ل ف از آنِ ن س اسوک
( وتری )131 :1231 ،اغلب فیلسوفان مور در تاریخ فلس ف ،فتصور ع گرایانی مر
د ارب ،اسووینوزا ،لایبنیتس ف موعو ارتباط ن س ی دن ی نیز جایدانهی یا میرایی این
دی پرداتتفاند لایبنیتس در این مورد ف آنچف تود «ریش اسووتمرار» 1مینامد التزام دارد
نظریفاا ف مبیّن نبودِ ط ره در طبیعک اسوک البتف میتوان چنین رداشوتی از اصو اتصا
رد وف متضووومِّنِ یجودسایی اشووود ف یمیان ی ،مادین تدایند قرار دارند ی ف لحا
ادراک متمایز ی یاعوووحشوووان ،ف

ت ایب سووویار ناچیزا ا تدا داشوووتف اشوووند (جالی،

 )1211:121سر چند اص و اتصووا  2در ناب تود سوولسوولف مراتب مدنادسا ی نیز مدناد اعلی ی
نزدی ی آن مدناد را ا تدا مور می ند ی این ف سمة مدنادسا نیز اید جوسر مخلوق اشوووند
ف در این صووورب ا علو لام مسوویحی ف اجازه نمیدسد سیچ جوسر مخلوقی تا این حد
ف تدا نزدیک شود ی ت ایب اند ی ا تدا داشتف اشد ،دچار مش

تواسد شد

در میان ع گرایان سوودد شووانزدسو ،لایبنتیس مبانی ع لی ی علمی را چنان انتخا
رده اسوووک وف توانود از قِب آنها معت داب لامی ی دینی تود را ح ظ ی ا باب ع لانی
ند ی از این لحا قدرا ف ت ر اشعرا در لام اسلامی ،نزدیک اسک
 .6شناختِ خدا و خلقتِ جهان

تصوووور جهوان ف عنوان یک سماسنهی لی ،پی

از لایبنیتس در آ ار فیلسووووفان دیرد

رنسوانس نیز مور شوده اسک مرلاً نی لایو وزایی 3ف در سماسنهی عالو ،حتی نظریة

1 . ununterbrochene Weise
 3ی ی دیهر از ا داعاب لایبنیتس این اسک ف ای م هوم «اتصا » ( )continuitéرا یارد سندسف سو رده اسک
 Nikolaus von Kues (1401-1464) 2یا نی لایو وزانوو  Nicholas of Cusaمت لو ،فیلسووو

ی

ریاعوویدان آلمانی این اسووو در متون فارسووی ا تل ظساا مختلف ی نیز تا ک گوناگون ف ار رفتف اسووک نی لاا
وزایی نیز ی ی دیهر از انوا

تا ک اسو ایسک
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جم ین اعوووداد را مور

11

رد ی جوردانو رینو 1ی عودسوا سامان 2،نیز این نظریف را از ای

پذیرفتند از نظر سامان این انسوان نیسوک ف راسی ف سووا شناتک تدا میگشاید چون
اصووولاً ع

ف تنهایی قادر نیسووک تدا را دریا د ی ف عظمک ی زرگی یحدّ ای پی برد،

ل ف این تداسوووک ف ف مرتبة انسوووانسا تنز می ند تدا تود را ت یف میسوووازد ی ف
شو

نده در میآید ی ف تمامی احوا ترد زمینی ی آدمیان ف اصووولا تردمند آن ،تن

میدسد (ریتر )178 :1211 ،البتف این گونف طرز تل ی املاً ا دین مسیحیک سازگار اسک
 .7اصل هماهنگیِ پیشینبنیاد

لایبنیتس احیاگر سوونک ما عدالوبیعف ی مداف فلسو فساا سوونتی در عصوور جدید اسوک از
نظر ای ودین ما عدالوبیعف ی دین قا شووودن ف تل ک عالو ،نمیتوان فیزیک ی دینامیک
جودیود را وف لحوا ع لوانی تبیین رد تموام پودیودارساا طبیعی در عین حا یک جنبة
م انی ی ی یک جنبة ما عدالوبیعی دارند م انیک ظاسر امر اسوووک ی ما عدالوبیعف اطن ی
عمش آن ای م هوم جوسر را ف لحا ما عدالوبیعی اجتنا ناپذیر میداند موعوووو جوسر
در

فلس ة ایلی ،از دیرد استان ی سنک ارسوویی تا عصر جدید نزد د ارب ی اسوینوزا

مور وده اسوک لایبنیتس سمة نظریفساا مور در طو تاریخ فلس ف ،در ارد جوسر را
وف دی نظریوة نیوادا دسوووتوف ندا می ند :نظریة نیم راطیس یعنی نظریة طبیعی ی نظریة
د وارب یعنی نظریوة ریاعوووی ف ع یدد لایبنیتس جوسر ح ی ی اید یاقعی اشووود ی در
صوووورب ام وان از جزی لایت زاا مادا نیم راطیس نیز یاقعیتر ی از ن وفساا ریاعوووی
د ارب نیز ح ی یتر اشود (م تهدا )23- 3 :1211 ،تصور عمدد ت ر یا در ارد عالَو
ف عنوان یک نظام سماسنگ وده اسووک ف در آن یحدب ی ررب ،سماسنهی ی ت صووی

 Giordano Bruno (1548- 1600) 1فیلسو

طبیعی ،من و ی ریاعیدان ایتالیایی

 Johann Georg Hamann (1730-1788) 3فیلسووو
جم میان ایمانی ف ر ع

ی نویسووندد آلمانی ،ای ا جدیّک تمام ا باب رد ف

استوار گردد ا اعت اد ف مسیح را مم ن نمییا د
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اجزای یجود دارد طبش فرعیة تلازم1یا «سماسنهی پیشین نیاد» 2لایبنیتس ،تدایند حالاب
دی سویة علّی پدیدار میشوند

جواسر را چنان ا سو سماسنگ می ند ف ف صورب ن

(پار ینسون ،1213 ،ج  )183 :7ای در نامفاا ف جیمز توماسیوو )1331( 3مینویسد:
«طبیعت هیچ چیز را به عبث انجام نمیدهد» و «هر چیزی از زوال و فسادِ خود
احتراز میکند ...چون در واقع هیچگونه حکمت و میلی در طبیعت وجود ندارد و نظام
زیبای آن ناشی از این امر است که طبیعت ساعت خدا 4است» ( Gerhardt,
.)B1, S.25

اتحواد ن س ی دن ی حتی عم جوسرا در جوسر دیهر ،یک سماسنهی پیشوووین نیاد
اسووک ن س ا یعووو یشووتر ،آنچف را ف ف جسووواش تعلش دارد ،مشووخص میسووازد
( )Leibniz, 1949, 81لایبنیتس تود را مؤلف این نظام میداند ی تدایند را سووازندد
سماسنهی پیشین نیاد میتواند
ا رر نوشوتفسا ی تصونیفساا لایبنیتس وتاهاند ی ف صوورب رسالة مختصر یا م الف
نهوارش یوافتوفانود ای در ح مک چندین رسوووالف دارد ف شوووام اصوووو ع اید ی مبانی
فلسووو یاش سسوووتند م موعة نامفسا ی مراسووولاباش ف مت ران ،م اماب زمان تود سمف
موجود اسک یلی ای سف تا معری

ی تأ یرگذار دارد:

 )1منادیلولا 5ف در ارد معرفک «جوسر فرد» (مدناد) اسووک ف آن را نبوغ لایبنیتس
دانستفاند ای ا مدناد توانستف اسک ا دیدا متمایز جهان را تبیین ند مدنادیلولا یا «اصالک
1 .the hypothesis of concomitance
2 .die prästabilierte Harmonie
 2این نامف مر وط ف سووا  1331اسووک  James Thomasiusسووی اسووک ف یقتی لایبنیتس در پانزده سووالهی
یارد دانشوهاه شد ،زیر نظر یا ف تحصی پرداتک ی فلس ة قدیو را نزد ای آموتک در نامفاا ف سا 1332توا

ف توماسویوو نوشوتف اسک ،از تا ی ف نام اتلاق اقلیدسی ( )ethica euclideaا ر ارسارد یایه ()1331 -1311

نام می رد

4 . herologiom Dei

 Monadologie 1این رسوالف شواس ارا در ای ازنویسوی اسوک تصووصیک رسانی ی استدلالی در آن و اسک
یلی سیار یاعح نوشتف شده اسک
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جوسر فرد» را تلاصوة فلسو ة لایبنیتس ی ف نوعی فلس ة صیریرب ی ت ام دانستفاند )3
تح یشسواا تازه در ارد فهو انسوووان ( ،)1312این ا ر در یاق ن دا اسوووک ر تا جان
لاک 1ا عنوانِ در فاسمة انسووانی یا جسووتارا در فهو شوور یلی چون لاک در سووا 1317
درگذشوک ی لایبنیتس اتلاقاً نمیتواسک دیدگاه سی را ف در دنیا نیسک ی نمیتواند
از تود دفوا
ن س انسوان ی ن

ند ،مورد س مف ی انت اد قرار دسداین ا ر را ف صوووورب مسوووت

ف مبح

فورب در شوناسایی اتتصار داد ای در این ا ر ند ف ند رسالة لاک

را ررسی رد موع تود را در ارد م اسیو فورا مشخص رد (لایبنیتس)71 :1231،

این ا ر در سووا ساا  1311تا  1311نوشووتف شوود یلی تا  1331انتشووار نیافک  )2تح ی اتی
پیرامون عد الهی 2ف در آن ف فلس ة شر پرداتتف اسک
سماسنهی پیشووین نیاد لایبنیتس مشووتم ر اصو موجبیّک اسووک از این ری در سمان
زمان مسووألة مناسووباب یجود ش ورّ ی اتتیار ی آزادا انسووان را ا عد ی قدرب الهی مور
ساتتف اسک این موعو در تا توودیسف 3یا عد الهی ررسی میشود ف در آن سعی
در تبیین فلسو ة یجود شورّ شوده اسک تدا آنچف را ف ی

از سمف سماسنهی دارد ،اراده

می ند ای این دیدگاه را ر حسوب نظر جواسر فرد یا مدنادسا س داد ی تا مدنادیلولا
ف سمین نظر اتتصار دارد
در میان اصوو فلس ة لایبنیتس از جملف اص تناق ،،اص جهک افی 4،اص نظو
تار ،اص یحدب نامتمایزان یا «اص تمایز» ،ی غیره 5اص «سماسنهی پیشین نیاد»،

 John Locke (1632- 1704) 1فیلسو

6

ف

ت ر فگراا انهلیسی نک  :لاک 33 :1281 ،ف عد

2 . Theodizee

 Theodizee 2یا  theodicyاین ا ر در حیاب لایبنیتس چاپ ی منتشوور شووده ی مضووامین آن املاً مخالف اف ار
فیلسو

ی نویسندد فرانسوا ،پیِر ی ( )Pierre Bayle, 1647- 1706اسک

4 .Staz vom zureichenden Grund
 1راا آگاسی ف سمة اصووو نیادا فلس و ة لایبنتیس نک ف :صووانعی دره یدا :فلس و ة لایبنتیس ،ص و حاب  38ف
عد

6 .Principle of general order/ prästabilierte Harmonie.
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ف رسان غایک شوناتتی ر یجود تدا سیار نزدیک اسک ،ف ح

این م الف یشتر از سایر

اصوو مر وط میشوود اص علیّک سو در ین ع گرایان قرنساا س دسو ی س دسو در
قالب «اص و جهک افی» اسمیک فوقالعادهاا در منوش ی سسووتیشووناسووی مییا د از نظر
لوایوبنیتس «چیزا دین علک ی یا دسوووک و دین جهک افی ف یجود نمیآید ،یعنی
چیزا ف تواند م ید جهتی مات دم راا این اشود ف چرا این شیی سسک ف جاا آن ف
نباشووود ی چرا اینگونف اسوووک ف جاا آن ف ف گونفاا دیهر اشووود اسووووینوزا ر اسمیک
سسوتیشوناسانة اص جهک افی تأ ید می ند ،لایبنیتس ر تصوصیک معرفک شناتتی
این اصوو انهشوووک مینهد ی میگوید« :یک علک معین موجود ،الضوووریره معلولی را ف
دنبا دارد ،ی ف ع س اگر علک معینی یجود نداشووتف اشوود ،یجود معلو ممتن اسووک»
(ریتر )113 :1283 ،مضوومون اصوو سماسنهی پیشووین نیاد این اسووک ف تدایند حواد
طبیعی را قب از تنظیو ،طی نظو دقیش پی

ینی رده اسوووک ف عبارب مشوووهورا ف در

فلسوو ة لایبنتیس مور اسووک جهان مانند سوواعتی اسووک ف دین این ف نیاز ف وک یا
تعمیر داشتف اشد ،ف ار تود ادامف میدسد
نتیجهگیری

لایبنیتس در ا تدا شوی تة نظر ارسووو ی توماو آ و ینی در ا صوربساا جوسرا ود
یلی عدسا تحک تأ یر اف ار د ارب قرار گرفک ر حسووب فلسو ة د ارب ،موجبیّک امور
احتراز ناپذیر اسک لایبنیتس نی ال ا ارسوویی ،اف ار ی معانی جدید مینهد
در خ

ای این م والف ف ییژگیساا مسوووا ی موعووووعاب محورا قرن س دسو

پرداتتف شود ی دیدیو ف ر تلا

د ارب ی اسووینوزا ف مخالف ارسوو ی ت ر مدرسی

ودند ،لایب نیتس ،مانند ارسووو فلسو ف را علو ف اصوو ایلیة اشیای دانسک ی در الهیاب ف
دنبا امر مولش ی لا شووورط ود ای فن سوووما طبیعی ارسووووو را ر تأملاب د ارب ترجی
میدسد ی معت د اسوووک از طبیعیاب ارسووووو ح ایش یشوووتر از طبیعیاب د ارب ف دسوووک
میآیود ن ود اسووواسوووی لوایوبنیتس ر د ارب در مورد جوسر مادا ی ا کماندن م دار
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حر وک در طبیعوک اسوووک ای ناب مواده را نیری مییا د ی ر ع س د ارب ف اسووواو
فلس فاش م انی ی اسک ،لایبنیتس پایف را ر دینامیک ،پویایی ی شوق در مدناد مینهد ای
اصوووو ما عدالوبیعی اسووووینوزا را سو نمیپذیرد زیرا اسووووینوزا ا طر جوسر تدایند ،ف
عنوان یهوانوف جوسر ،من ر مشووویّوک الهی ،علو غایی ی اتتیار میشوووود ی گرفتار مذسب
سمفتدایی ( )Pantheismusاسک ف فرد در آن محو میشود.
لایبنیتس پایة ما عدالوبیعة تود را ر اسواو اصوو منتخب تود از منوش ارسووویی
مینهد در فلسو ة لایبنیتس چیزا را نمییا یو ف ا ما عدالوبیعة د ارب سووازگار اشوود
نظام فلسو ی لایبنیتس ریشوی تر یبی دارد در طبیعکِ ای «ط ره» نیسوک اص سماسنهی
پیشوووین نیاد در نظام فلسووو ی لایبنیتس جنبة نیادا دارد وناتوو یعنی م دار ینهایک
وچ ی از حر ک ،در فلس ة ای ف معناا وش
ریز فعلی میشوود ی ف این ترتیب نف ف

ی شوق اسک سر شوق ی تمایلی منشای

افعا ارادا داتلی یا ناتیِ ما حاص

وناتوو

اسوک ،ل ف افعا تارجی ی جسومانی یعنی حر اب ارادا دن نیز حاص سمین وش
اسک زیرا در نظام ف را لایبنیتس ن س ی دن ،طبش سماسنهی پیشین نیاد ،متحدند

در منادولوژی میتوان سه بخش را تشخیص داد:
 .1منادسا یا عناصووور اشووویای (مدنادیلولا ،ند  1تا  )23منادسا از دی لحا مد نظر قرار
گرفتفاند :ای طبیعک آنها ی عد از لحا درجة ما آنها ( وتری )83 :1233
 .2توداینود مول واً ام اسوووک (مدنادیلولا ،ند  23تا  )78زیرا ما نیسوووک مهر
عظمک یاقعیک مربک ف معنی دقیش ا صور نظر از حدید ی رانفسا در اشیا ی ف
داراا آناند ی آن ا نهایک ی رانفاا نیسک یعنی تدا ما مول اً نامتناسی اسک
ا ما مخلوقاب از تداسووک سمة مخلوقاب راا ینهایک ی ی رانهی نالایشاند
ی فرق آنها ا تدا در سمین اسک
 .3تصوووویر جهان ا توجف ف علک آن یعنی تدا لایبنیتس تلاش می ند تا موعوووو
ین اتتیوار ی موجبیوک را وا اسوووتنواد وف تمایزا ف میان عوووریرب مولش ح ایش
عوووریرا ی ح ایش غیرعوووریرا (ناعوووریرا) گذاشوووتف اسوووک ،ح ند جوسر
ارسووویی فین سوف جوسر اسک ی در مر باب یارد نمیشود یلی از نظر لایبنیتس
جوسر سوی ف الضوریره فاقد اجزای اسوک در مر باب یارد میشود (منادلولا،
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نود  )1توداا ی تواا لوایوبنیتس سو افی ی سو مول اً ام اسوووک ،تالش لیة
منادساسوووک در ایدهساا تدایند ،ینهایک عالو مم ن یجود دارد ف ف ی ی
از آنها ف انتخا تدا ،یجود یافتف اسک
لوایوبنیتس جوسر یاجب را «تدا» مینامد ی

از یک تدا سو نیسوووک ی این تدا

وافی اسوووک (منوادلولا 28 ،ی  )21جوسر در لوایوبنیتس مراتب دارد منادسا م انی ی
نیسوووتنود ل وف دینوامی یانود منادسا مالاب تود را مرسون تدایند اند اما لایش ینهایک
نیستند ی ن صشان ناشی از طبیعک تار تودشان اسک (منادیلولا ،ند  )73تدا جوسر
متعا اسوک ف یهانف ،لی ی یاجب اسک امرا یرین از ای نیسک ف مست

از ای اشد ی

چون دنبالة سوادهاا اسوک از یجود مم ن ،حدپذیر نیسوک ی نامتناسی اسک (منادیلولا،
ند )71
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 اعوانی ،شوووهین« :د ارب ،نیانهذار ریش در فلسووو ة جدید» ،در :اعوانی ،شوووهین ( ف

وشوو ) ،فیلسووو

نظر ی عم  ،ارجنامة اسووتاد د تر احمد احمدا ،چ ای  ،تهران:

مؤسسة پژیسشی ح مک ی فلس ة ایران ،ی دانشهاه تر یک مدرو1211 ،
 اعوانی ،شوهین« :ن د ح می اسوتاد غغ اعوانی ر د ارب ی انک» ،در اعوانی ،شهین
( ف وش و ) :سووالک ح مک ،ارجنامة اسووتاد د تر غلامرعووا اعوانی ،چ ای  ،تهران:
مؤسسة پژیسشی ح مک ی فلس ة ایران1213 ،
 افضولی ،علی :رسان یجودا در فلسو ة غر ی فلس ة اسلامی ،چ ای  ،تهران :مؤسسة
پژیسشی ح مک ی فلس ة ایران1213 ،
 ایچ جى ،ال سووواندر ،م اتباب لایب نیتس ی لارک ،ترجمف على ارشووود ریاحى ،قو،
وستان تا .1281 ،

 ر ن ،سرا مووکفووارلنوود ( :)Bracken, Harry M.قرا ووک تووأملوواب د ووارب
( ،)Descartesترجمة شوواپور اعتماد ،چ دیم ،تهران :مؤسووسووة پژیسشووی ح مک ی
فلس ة ایران ،انتشاراب سرمس1212 ،


ریوف ،امیو

) ،(Bréhier, Émileتواریخ فلسووو وة قرن س دسو ،ترجمة اسوووماعی

سعادب ،چ ای  ،تهران :سرمس1281 ،


وتری ) ← Emile Boutroux (1845-1921لایبنیتس ،مدنادیلولا

 پار ینسووون ،جورج سنرا رد لیف :تاریخ فلسوو ف راتل ( Routledge History
 )of Philosophyج چهووارم ،دیرد نوزایی ی ع و گرایی قرن س وودسو ،ترجمووة
سیدمصو ی شهرآیینی ،چ ای  ،تهران ،ح مک1213 ،
 جالی ،نی ولاو ( :)Jolley Nicholasلایبنیتس ( ،)Leibnizترجمة سوویدمسووعود
حسینی توشمانلویی ،چ ای  ،تهران :ق نوو1211 ،
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 جع رى ،محمّدت ى ،ارتباط انسان ی جهان ،تهران ،دارال تب الاسلامیف1227 ،

 دایدا ،علیمراد :ع

در ح مک مشای ،چ ای  ،تهران :دسخدا1271 ،

 راس و  ،رتراند ( :)Russell, Bertrandشوور انت ادا فلس و ة لایبنیتس ،ف عوومیمة
قوعاب رجستف ،ف سمراه م دمة جدید جان اسلاتر ،ترجمة ایرج قانونی ،چ ای  ،تهران:
نشر نی1283 ،
 ریتر ،یوآتیو ی دیهران (سورییراستاران) :فرسنگنامة تاریخی م اسیو فلس ف (ج دیم/
الهیاب) ،گریه مترجمان ،ییراسوتاران :محمدرعا حسینی هشتی ،ی همن پازی ی ،چ
ای  ،تهران :مؤسوسوة پژیسشوی ح مک ی فلسو ف ایران ،ی مؤسوسوة فرسنهی -پژیسشی
نوارغنون1211 ،
 ریتر ،یوآتیو ی دیهران (سوورییراسووتاران) :فرسنگنامة تاریخی م اسیو فلسوو ف ،جلد
ای  :گزیدهاا از م اسمیو در ما عدالوبیعف ،گریه مترجمان ،ییراستاران :سیدمحمدرعا
هشووتی ا سم ارا مهدا میرزازاده ،ی فریدد فرنود ،چ ای  ،تهران :سووازمان موالعف ی
تدیین علوم انسانی دانشهاهسا (سمک) ،نوارغنون1283 ،
 صانعى درّه یدى ،منوچهر ،فلس ف لایبنیتس ،تهران ،ق نوو.1283 ،


ا ایی ،قاسو :تدامحورا (ا ازیونالیزم) در ت ر اسلامی ی فلس ف مالبران  ،چ ای ،
تهران :انتشاراب ح مک1237 ،



اتینهو ،جان ( :)John Cottinghamفرسنگ فلسوو ة د ارب ( A Descartes
 ،)Dictionaryترجمة علی افضوولی ،چ ای  ،تهران :مؤسووسووة پژیسشووی ح مک ی
فلس ة ایران1211 ،



ونگ ،سانس (  :)Küng, Hans, 1928-تدا در اندیشة فیلسوفان غر ( Does
 ،)God Exist? An Answer for Todayترجمة حسووون قنبرا ،چ ای  ،قو:
انتشاراب دانشهاه ادیان ی مذاسب1281 ،

 لاک ،جان ( :)Locke, Johnجستارا در فهو شر (عنوان چاپ ای  :تح یش در فهو
شووور) ( ،)An Essay Concerning Human Understandingتولوخیص
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: تهران، چ دیم، ترجمة رعوووازادد شووو ش،)Pringle Pattison( پرینه پتیسوووون
1281 ،انتشاراب ش یعی
، مدنووادیلولا،)Leibniz, Gottfried Wilhelm(  گدت ریوود ییلهلو، لووایووبنتیس
، توارزمی: تهران،  چ ای، ترجمة یحیی مهدیا،م ودموف ی شووور از وتری ی دیهران
1231

 مدنوادیلولا ی چند،)Leibniz, Gottfried Wilhelm( گدت ریود ییلهلو، لوایبنیتز
،)Monadology and Other Philosophical Essays( م الة فلس و ی دیهر
، انتشووواراب ی آموزش ان لا اسووولامی: تهران،  چ ای،ترجمة عبدال ریو رشووویدیان
1233
.1287 ، سرمس، تهران، ترجمف فاطمف مینایى، فلس ف لایبنیتس، را رب، لتا

 پژیسشهاه علوم انسانی: تهران،  چ ای، لایبنیتس ی م سران فلس ة ای: ریو، م تهدا
1211 ،ی موالعاب فرسنهی
 مدنادیلولا، ← لایبنیتس: یحیی، مهدیا
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