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( كان أحد عظماء املفّكرين يف القرنني السابع عشر والثامن 1716-1646گوتفريت ڤيلهلم اليبنيتس )
عشر، ويُعَرف أبنّه آخر "عبقري شامل" يف التاريخ، إذ قّدم إسهامات عميقة ومهّمة يف جماالت امليتافيزيقا، 

وفقه   واإلپستيمولوجيا، واملنطق، وفلسفة الدين، ابإلضافة إىل إجنازاته يف الرايضيات، والفيزايء، واجليولوجيا، 
القانون، والتاريخ؛ حّّت أّن ديدرو، امللحد الفرنسي املعروف ابملاّدية يف القرن الثامن عشر، والذي يقف موقف 
الضّد من اليبنيتس يف كثري من املسائل، مل يستطع مقاومة التعبري عن شعوره ابلرهبة أمام ما أجنزه، فكتب يف 

مل يسبقه سابق يف مقدار ما قرأ، وما درس، وما أتّمل، وما املدخل املخّصص لاليبنيتس يف موسوعته: »رّّبا  
كتب. ... وإّن ما أّلفه حول العامل، واإلله، والطبيعة، والنفس يعّد من أرفع ما جاد به لسان البالغة. ولو 
صيغت أفكاره أبسلوب أفالطون املمّيز ملا كان هذا الفيلسوف القادم من اليپتسيش ليرتك لذلك الفيلسوف 

(؛ بل إّن ديدرو وصل إىل حافّة اليأس Oeuvres complètes, vol. 7, p. 709ين ذكرًا« )األثي
قاله: »عندما يقارن املرء ما ميتلكه من مهارات ّبا كان لدى اليبنيتس فإّن أفكاره تغريه برمي كتبه والتوّجه   فيما

. وبعد هذا (Oeuvres complètes, vol. 7, p. 678إىل أّي ركن مهمل ليموت فيه بصمت« )
 الكالم أبكثر من قرن، عّّب گوتلوپ فريگه عن إعجاب مشابه، وحلسن احلّظ مل يرِم كتبه حمبطًا، عندما كتب: 

»لقد غرس اليبنيتس يف كتاابته قدرًا وفريًا من بذور األفكار اليت تشري يف الواقع إىل رجل يف مرتبة فريدة ال 
“( أحد«  فيها   Boole's logical Calculus and the Concept-script” inيدانيه 

Posthumous Writings, p. 9 .) 

ويهدف هذا املدخل يف األساس إىل تقدمي سرية اليبنيتس وتلخيص وتفسري رؤاه يف جماالت امليتافيزيقا 
 واإلپستيمولوجيا والالهوت الفلسفي.
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 . السرية1
(، قبل عامني من هناية حرب الثالثني 1646يوليو    1( يف )Leipzigولد اليبنيتس يف مدينة اليپتسيش )

املثّقفة من  النخبة  اليت نشرت اخلراب يف وسط أورواب. وكانت عائلته تدين ابلپروتستانتية وتنتمي إىل  عاًما 
ووالدته  اليپتسيش،  جامعة  األخالقية يف  الفلسفة  يدّرس  قانونًيا  اليبنيتس( كان  )فريدريك  فوالده  اجلهتني: 

( فتوىّل تعليمه 1652ابنة ألستاذ جامعي يدّرس القانون. ولقد تويّف والده يف العام ))كااترينا مُشك( كانت  
له  ُسُِح  مبّكرة  سّن  ففي  بنفسه؛  نفسه  تعليم  توىّل  أبنّه  بعض كتاابته  يف  ذكر  إنّه  بل  خالته،  وزوج  والدته 

ا خصوًصا كتب  واستهوته  املطالعة  على  فانكّب  الواسعة،  والده  مكتبة  من  وآابء ابالستفادة  القدمي  لتاريخ 
 الكنيسة. 

( بدأ اليبنيتس تعليمه اجلامعي الرُسي يف جامعة اليپتسيش، وّبا أّن الفلسفة "احلديثة" 1661ويف العام )
اليت جاء هبا ديكارت وگاليليو وگاسيندي وهوبز وغريهم مل تكن قد أحدثت أثرًا كبريًا حينها يف البقاع الناطقة 

إىل أن يكون التعليم الفلسفي الذي تلّقاه اليبنيتس ذا طبيعة سكوالئية يف األساس،   ابألملانية، فلقد أّدى ذلك
وإن كان معّرًضا أيًضا لعناصر من إنسانوية عصر النهضة. وأثناء وجوده يف اليپتسيش التقى اليبنيتس جباكوب 
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سالته الفلسفية األوىل )حول بعد أتثريًا عميًقا وأشرف على إصداره لر   فيماتوماسيوس، والذي أثّر على اليبنيتس  
مبدأ الفرد(. ورّّبا لعب توماسيوس الدور األكّب يف غرس شعور ابالحرتام العميق لدى اليبنيتس جتاه الفلسفة 
القدمية وفلسفة العصر الوسيط؛ ومن األفكار املتكّررة يف مسرية اليبنيتس الفلسفية رغبته يف التوفيق بني الفلسفة 

أر  فلسفة  أن حصل على احلديثة وبني  وبعد  النهضة.  إنسانوية عصر  وتعاليم  والسكوالئيني  وأفالطون  سطو 
( 1666شهادة البكالوريوس من جامعة اليپتسيش توّجه الستكمال دراسته يف جامعة آلتدورف، ويف العام )

كامل يّتصف نشر فيها كتااًب أصياًل مرموقًا بعنوان )أطروحة يف فّن الرتكيب(، وهو حيتوي على خمّطط حلساب الت
إكماله لشهادة  بعد  القانون  وُعِرض على اليبنيتس أن يشغل منصًبا يف كّلية  أبنّه "شامل ومميّز" ومنطقي. 

 (، لكّنه كان حيمل خطّة أخرى للمستقبل يف ذهنه. 1667الدكتوراه يف القانون يف العام ) 

وهو متحّول من الپروتستانتية إىل يف ذلك العام نفسه التقى اليبنيتس ابلبارون كريستيان فون بوينيبورگ،  
الكاثوليكية، وكان قادرًا على أتمني منصب لاليبنيتس لدى عضو جملس الشيوخ عن مدينة ماينتس. وبينما 
كان يعمل يف حاشيته أّلف سلسلة من الكتاابت يف الالهوت الفلسفي بعنوان )الّباهني الكاثوليكية(، وهي 

زم هبا اليبنيتس طوال حياته: إذ حاول يف مسعاه السلمي هذا أن يقّدم مظهر آخر من مظاهر السلمية اليت الت
أساًسا يّبّر فيه التوفيق بني الپروتستانتية والكاثوليكية. ويف هذه املرحلة التفت اليبنيتس أيًضا للفلسفة الطبيعية 

( 1671 العام )بعد أن متّكن أخريًا من دراسة بعض كتاابت احملدثني، وكانت النتيجة رسالة من جزأين يف
إىل  اجملّردة(،  احلركة  )نظرية  بعنوان  وهو  منها،  األول  اجلزء  أهدى  وقد  اجلديدة(؛  الفيزايئية  )الفرضية  بعنوان 
أكادميية العلوم يف اپريس، وأهدى اجلزء الثاين، وهو بعنوان )نظرية احلركة املشّخصة( إىل اجلمعية امللكية يف 

ا أتثريًا عميًقا لدى الشرحية املستهدفة، ألّن ظروف اليبنيتس مل تسمح له لندن؛ ومل يكن من املرّجح أن حيّقق
 سوى بكتابة ما يكتبه اهلواة يف هذا اجملال. 

( عندما حصل على أهّم فرصة يف حياته، إذ أرسله عضو جملس 1672وتغرّيت أحوال اليبنيتس يف العام ) 
مركز العلم والتعليم يف ذلك العصر. ومتّكن اليبنيتس  الشيوخ عن مدينة ماينتس يف مهّمة دبلوماسية إىل اپريس،  

(، والتقى خالل إقامته 1673من اإلقامة يف اپريس طوال أربعة أعوام )ختّللتها زايرة قصرية إىل لندن يف العام 
ضي الكثري من األُساء املهّمة يف عامل الفكر، ومن بينهم: أنتوان آرنو، ونيكوالس مالّبانش، واألهّم منهما: الراي

والفيزايئي اهلولندي كريستيان هويگنس. ولقد كان هويگنس، أو "هويگينيوس العظيم" كما دعاه جون لوك 
ضمن )رسالة اإلهداء( يف كتابه )مقالة حول الفهم البشري(، هو من رعى اليبنيتس وعّلمه ما حدث من 

ريس فرصة للتحاور مع عدد من أعظم تطّورات يف الفلسفة والفيزايء والرايضيات. ومل تكن إقامة اليبنيتس يف اپ
عقول القرن السابع عشر وحسب، بل أاتحت له أيًضا االّطالع على املخطوطات غري املنشورة لديكارت 
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أصبح   عماواپسكال؛ ويذكر اليبنيتس أنّه بينما كان يقرأ خمطوطات اپسكال يف الرايضيات بدأ يكّون فكرة  
يف السالسل الالمتناهية. ويف هذه املّدة قام اليبنيتس أيًضا بتصميم   يف النهاية طرحه يف حساب التكامل وعمله

آلة للحساب قادرة على إجراء عمليات اجلمع والطرح والضرب والقسمة )جتد صورهتا يف قسم ]مصادر أخرى 
( 1673على شبكة اإلنرتنت[ يف هناية هذا املدخل املوسوعي(، وكان أحد أغراض زايرته إىل لندن يف العام )

 أن يعرض تصاميمه على اجلمعية امللكية هناك. 

وبينما كان اليبنيتس يواصل حياته الفكرية يف اپريس، تويّف رّب عمله، فاضطّر للبحث عن منصب آخر، 
ويف هناية املطاف عثر على وظيفة أمني مكتبة لدى الدوق يوهان فريدريش من منطقة برونشڤيك، وكان حيكم 

نوفمّب   21-18إىل هانوفر توّقف اليبنيتس يف أمسرتدام ليلتقي سپينوزا يف املّدة )من مدينة هانوفر. ويف طريقه  
( قبل ثالثة أشهر من وفاة األخري؛ وقد ذكر اليبنيتس يف مالحظاته أهّنما حتّداث عن كتاب سپينوزا 1676

ة األنطولوجية )أتتيك الذي طُِبع بعد وفاته، وعن الفيزايء الديكارتية، وعن النسخة اليت طّورها اليبنيتس للحجّ 
يف موضع قادم(. وعلى الرغم من أّن اليبنيتس سافر إىل إيطاليا ملّدة من الزمن يف هناية مثانينيات القرن السابع 
عشر إلجراء بعض البحوث التارخيية لعائلة هانوفر، وسافر كثريًا يف رحالت أقصر إىل مواضع أخرى )ومنها: 

شكل رئيسي يف هانوفر وحميطها، يعمل يف مهّمات خمتلفة لصاحل البالط، ڤيينا(، فلقد أمضى بقّية حياته ب
- 1680(، مثّ لدى أخيه إيرنست أوگست )1680بدأها بعمله لدى يوهان فريدريش حّّت وفاته يف العام )

( ملًكا إلنگلرتا 1714(، وأخريًا لدى جورج لوتڤيش )ابن إيرنست أوگست(، والذي أصبح يف العام )1698
رج األّول(. ومل تكن عالقة اليبنيتس مع إيرنست أوگست وابنه على املستوى نفسه من الوّدية الذي ابسم )جو 

اّتصفت به عالقته مع رّب عمله األّول، لكّنه كان مقّراًب من صويف، زوجة إيرنست أوگست واألخت الصغرى 
ارت )كانت صويف أيًضا ابنة لألمرية إليزابيث من بوهيميا، وهي اليت تبادلت رسائل فلسفية مهّمة مع ديك

 إليزابيث ستيوارت، وهلذا السبب أصبح ابنها ملًكا على إنگلرتا(. 

وعلى الرغم من أّن اليبنيتس رّّبا شعر أبنّه منعزل جبسده عن املشهد الفكري األورويب، فلقد استطاع أن 
سائل مع أكثر من ألف ومئة يظّل على اّتصاله به من خالل شبكة واسعة من املراسالت )تبادل اليبنيتس الر 

شخص خالل حياته(. ومل تكن املسؤوليات الضخمة امللقاة على عاتقه، كأمني مكتبة ومؤرّخ ومستشار يف 
 البالط اهلانوفري، لتثنيه عن إكمال عمل خيلب األبصار بسعة نطاقه وعمقه وقيمته الصافية.

ذ اخنرط يف جدل عنيف مع نيوتن وأتباعه ويف السنوات األخرية من حياته عاش اليبنيتس يف جو كئيب؛ إ
م بسرقة أفكار نيوتن )يّدعي معظم مؤّرخي الرايضيات  حول األسبقية يف اكتشاف حساب التكامل، حّّت إنّه اهتِه
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حاليًّا أبّن نيوتن واليبنيتس طّورا أفكارمها بشكل مستقّل: إذ طّور نيوتن الفكرة قبل اليبنيتس، لكّن اليبنيتس  
(. أضف إىل ذلك السخرية اليت كان يتعّرض هلا يف البالط بسبب شعره املستعار والطراز القدمي سبقه ابلنشر

مللبسه )كان يرتدي الطراز الپاريسي الذي ساد يف سبعينيات القرن السابع عشر!(، وازداد العداء احمليط به إىل 
تنصيب رّب عمله جورج لوتڤيش ملًكا   درجة أن يُطَلب منه البقاء يف هانوفر بداًل من املغادرة إىل لندن عند 

 (. 1716نوفمّب    14إلنگلرتا ابسم )جورج األّول(. وبعدها بعامني تويّف اليبنيتس يف )
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 مراسالت مع كالرك.  ف 1715

 

 . عرض عام لفلسفة اليبنيتس2
مل يكتب اليبنيتس كتااًب ميكننا أن نعتّبه "التحفة" اليت تعّّب عنه، خالفًا ملا درج عليه معظم الفالسفة العظام 

نواة فكره. وعلى الرغم من الذين ظهروا يف احلقبة نفسها؛ فليس هنالك كتاب بعينه ميكن القول أبنّه حيتوي  
 1704[( و)مقاالت جديدة حول الفهم البشري ]أهناها يف العام  1710أنّه أّلف كتابني مها: )العدل اإلهلي ]

فإّن من يدرس فكر اليبنيتس يتوّجب عليه أن جيّمع فلسفته من كتاابت 1765لكّنه مل ينشرها حّّت    ،)]
أكادميية وغري أكادميية، والكتاابت اليت تركها دون نشر، ورسائله   متناثرة: من املقاالت اليت نشرها يف جمالت

الكثرية. وعالوة على ذلك، فإّن الكثري من كتاابت اليبنيتس مل تنشر حّّت يومنا هذا. أّما النسخة األكادميية 
 ( فلم تنشر حّّت اليوم سوى كتاابته الفلسفيةThe Akademie Editionاملعتمدة من أعمال اليبنيتس ) 

(، أي: إهّنا ال تغّطي سوى )نصف( املّدة اليت نشط فيها ابلكتابة. بل إّن جمّرد 1690- 1663يف املّدة ) 
العمل على أتريخ كتاابته يعتمد يف كثري من األحيان على التحليل الدقيق للورق الذي ُكِتبت عليه وما به من 

دون أبّن عمله الوجيز املهم )احلقائق األّولية( عالمات مائية وما أشبه؛ وعلى سبيل املثال: كان الكثريون يعتق
( )كما ورد يف كتابه ]مقاالت فلسفية[(، لكّن هذا التأريخ تغرّي مؤّخرًا على يد حمّرري 1686يعود للعام )

( ابالعتماد على عالمة مائية يف الورق املستخدم. وإّن 1689( ليصبح )Akademieالنسخة األكادميية )
يبنيتس يف كيان واحد منسجم منهجًيا هي مهّمة تزداد صعوبتها إذا أخذان ابحلسبان ما عملية جتميع فلسفة ال

كان اليبنيتس يقوم به من تغيري لرؤاه، أو صقلها على األقّل، فيما خيّص عدًدا من املسائل خالل حياته املهنية، 
 ل أبنّه كان يفرط يف مراعاهتم(. ويضاف إىل ذلك أنّه كان يراعي مستوى قرّائه مراعاًة شديدًة )وهنالك من يقو 

سبق، تلّقى اليبنيتس تعليًما استند بشكل مباشر إىل السكوالئية وإنسانوية عصر النهضة؛   فيما وكما قلنا  
ولذلك كانت خلفيته الفكرية تتكّون من: األرسطية، واألفالطونية، واملسيحية األصولية؛ لكّنه ّبرور الوقت 

الفلسفة احلديثة للقرن السابع عشر، وأخذ يالحظ الكثري من حسناهتا شيًئا فشيًئا. أصبح أكثر اّطالًعا على  
( على االقرتاب من مالمح عمله يف 1714وتعيننا الرسالة اليت كتبها اليبنيتس إىل نيكوالس رميون يف العام ) 

ّن هنالك ما يدعو تلك املدة، ففيها رسم اليبنيتس صورة ملا هو عليه، فكتب )على أن ينتبه القارئ إىل أ 
الواردة(: »لقد حاولُت أن أكشف وأوّحد احلقيقة املطمورة واملتناثرة حتت آراء  التفاصيل  للتشكيك ببعض 
خمتلف املذاهب الفلسفية، وأعتقُد أبّنين أضفُت من عندي ما يدفعها خطواٍت إىل األمام. وجاءين بعض العون 
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م الشباب؛ فقد اكتشفُت أرسطو وأان فًّت، بل إّنين مل أنفر من الظروف اليت أحاطت حبوثي بدًءا من أوىل أايّ 
حّّت من علماء السكوالئية يف ذلك السّن، وهذا أمر مل أندم عليه حّّت يف سيّن هذه، مّث اطّلعُت على أفالطون 
 أيًضا، وعلى أفلوطني، وشعرُت معهما بشيء من الرضى، انهيك عن غريمها من قدامى املفّكرين الذين استعنت 

هبم فيما بعد. وبعد أن أكملُت املنهاج املدرسي العادي وقعُت على أعمال احملدثني، وال أزال أذكُر كيف كنت 
أمتّشى يف بستان يدعى )روزنتال(، يقع على أطراف اليپتسيش، وأان أقّلُب الفكر بني احملافظة على الصور 

النهاية انتصرت امليكانيكا وجّرتين لتكريس   اجلوهرية أو التخّلي عنها، وعمري حينها مخسة عشر عاًما. ويف
النهائية للميكانيكا، بل حّّت عن قوانني  جهودي يف الرايضيات. ]…[ لكّنين عندما حبثُت عن األسباب 
احلركة، أصبت بدهشة عظيمة عندما وجدت أهّنا ال ميكن أن توجد يف الرايضيات، بل أّن علّي العودة إىل 

(، ومن املاّدي إىل الصوري، وجعلين أفهم Entelechiesإىل الكماالت األّولية )امليتافيزيقا. فأعادين ذلك  
( أو اجلواهر البسيطة هي  Monadsأخريًا، بعد الكثري من التصحيح والتقّدم يف تفكريي، أّن املواندات )

أبهنّ  تّتصف  ظاهرات  لكّنها  ظاهرات،  سوى  ليست  املاّدية  األشياء  وأّن  الوحيدة،  احلقيقية  جّيدة اجلواهر  ا 
التأسيس واالّتصال. ولقد وردت حملات عن هذا األمر عند أفالطون، وحّّت عند من تاله من األكادمييني 
والشكوكيني. ]…[ وأان أهّنئ نفسي الخرتاقها هذين النطاقني املتناغمني واالكتشاف أبهّنما صائبان ألهّنما 

بشكل ميكانيكي وميتافيزيقي يف الوقت نفسه، لكّن ال يصطدمان، وأبّن كّل ما حيدث يف الطبيعة إّّنا حيدث  
(. ونكّرر القول أبّن هنالك ما يدعو للشّك G III 606/L 654–55مصدر امليكانيكا هو امليتافيزيقا« ) 

إذا كان حقًّا قد قرأ كتاابت   فيما يف أنّه كان يبلغ اخلامسة عشرة حقًّا عندما كان يقوم بنزهاته الفلسفية تلك، و 
ويف حتديد ما قرأ منها؛ ومع ذلك فإّن هذه الصورة اليت رُسها اليبنيتس عن ذاته تعّّب حقًّا عن أمر احملدثني،  

جيده القارئ يف كتاابته، وهو: نسيج خليوط فلسفية خمتلفة، منها القدمي ومنها احلديث، تّتحد بشكل يلفت 
 االنتباه ّبا يّتصف به من إبداع وتفصيل.

ون توضح لنا أنّه كان حيمل بعض التحّفظات إزاء جوانب بعينها من الفلسفة إّن رسالة اليبنيتس إىل رمي
احلديثة، وهذه التحّفظات كانت تعكس شعورًا بعدم االرتياح ينبع من خليطه االنتقائي الذي مزج فيه أرسطو 

ىل فلسفة ابألفالطونية املسيحية، وجعلته يعود إليها بعد ذلك؛ ولذلك فرّّبا من األفضل للقارئ أن ينظر إ
اليبنيتس ابعتبارها رّدة فعل على جمموعتني من اخلصوم احملدثني: ديكارت وأتباعه من جهة، وهوبز وسپينوزا 

 من جهة أخرى. 

ولقد كان نقد اليبنيتس لديكارت وأتباعه مرّكزًا يف األساس على الوصف الديكاريت للجسد أو اجلوهر 
المتداد، أي: إن اجلوهر اجلسدي ليس سوى جسم هندسي اجلسدي؛ إذ يرى ديكارت أبّن ماهية اجلسد هي ا
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ُجِعل مشخصًّا، فأصبح له حجم وشكل وحركة. وهذه الرؤية تشّكل أساس الفلسفة امليكانيكية اجلديدة اليت 
بعد جيد فيها مشكلتني بّينتني: )األوىل( تكمن يف أّن االّدعاء   فيمااجنذب هلا اليبنيتس يف األصل، لكّنه أصبح  

هية اجلسد هي االمتداد جيعل ديكارت مؤّيًدا للرؤية القائلة أبّن املاّدة قابلة للتقسيم الالمتناهي، لكّن أبّن ما
املاّدة إذا كانت كذلك فال ميكن التوّصل أبًدا إىل الوحدات البسيطة اليت ال بّد من وجودها ضمن مستوى 

ذا كانت امتداًدا وحسب فهذا يعين أهّنا ال حتتوي أنطولوجي ابتدائي؛ وتكمن املشكلة )الثانية( يف أّن املاّدة إ
بطبيعتها على أّي مصدر للنشاط، وهذا يعين أّن األجسام اجلسدية يف العامل ال ميكن اعتبارها جواهر، وفًقا 

 لرأي اليبنيتس. 

أ يُفَهم منهما  أو  بينهما، يطّوران،  الفروق  الرغم من  هّنما أّما من انحية هوبز وسپينوزا فلقد كاان، وعلى 
يطّوران، عدًدا من األطروحات املثرية لالعرتاض واملسّببة لالضطراب، ورأى فيها اليبنيتس )ومعه معظم معاصريه( 
هتديًدا هائاًل، وهي: املاّدية، واإلحلاد، واجلّبية. ورّّبا كان رّده على اجلّبية اهلوبزية والسپينوزية هو أهّم ما كتب، 

ل واإلمكان ميكنه احملافظة على احلّرية اإلهلية واحلّرية البشرية. وسنبنّي يف  وذلك ألنّه سعى لتطوير وصف للفع
موضع الحق كيف أّن من حماور فلسفة اليبنيتس الرؤية القائلة أبّن اإلله خيتار حبريّة العامل األفضل من بني عدد 

ال يكون عكس هذا التصّرف منطواًي   المتناٍه من العوامل املمكنة وأنّه ميكن القول أبّن املرء يتصّرف حبريّة عندما 
 على تناقض )سنتناول هذا املوضوع بشكل رئيسي يف املدخل املخّصص للميتافيزيقا اجلهوية عند اليبنيتس(.

 . بعض املبادئ األساسية لفلسفة اليبنيتس 3
بدأ ( على أّن »تفكريان يقوم على )مبدأين عظيمني: م32–31يشّدد اليبنيتس يف )املواندولوجيا( )§§ 
 ( الكايف«  السبب  ومبدأ  املبدأين G II 612/AG 217التناقض ]…[  هلذين  نضيف  أن  وميكننا  (؛ 

العظيمني أربعة مبادئ أخرى: مبدأ األفضل، ومبدأ احملمول يف املعىن اجملّرد، ومبدأ هوية الالمتميزات، ومبدأ 
رء؛ إذ يقرتح اليبنيتس أحيااًن أبّن مبدأ األفضل االّتصال. والعالقة بني هذه املبادئ أكثر تعقيًدا ممّا قد يتوقّعه امل

ومبدأ احملمول يف املعىن اجملّرد ميكن القول أبهّنما يؤّسسان "املبدأين العظيمني" عنده؛ لكن يبدو يف أحيان أخرى 
أّن املبادئ األربعة مجيعها تعمل سويّة ضمن منظومة للتضّمن الدائري. وبينما جند يف كثري من احلاالت أّن 

بدأ هوية الالمتمايزات يُقدَّم يف النقاشات املعاصرة للميتافيزيقا التحليلية ابعتباره بديهية قائمة بذاهتا، فإّن م
اليبنيتس خيّبان أبّن هذا املبدأ ينبثق من املبدأين العظيمني. وإّن مبدأ أو قانون االّتصال هو يف احلقيقة مبدأ 

الرايضيات وط  العامل وعلى كيفية استمّده اليبنيتس من عمله يف  الالمتناهية للمواندات يف  الرتاتبية  ّبقه على 
 إدراكاهتا احلّسية، ويبدو أنّه ال يعتمد إاّل بشكل ضئيل على )مبدأ السبب الكايف(. 



11/4/2022           
ــ ـــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ

 

 

 Copyright 2021حكمة © 11

 

 . مبدأ األفضل 1.  3
قّدم اليبنيتس عدًدا من احلجج يف إثبات وجود اإلله، وهي متّثل مسامهات عظيمة يف الالهوت الفلسفي، 
وسنناقشها فيما يلي، لكّن أحد املبادئ الرئيسية الرئيسية ملنظومته يكمن يف القول أبن اإلله يعمل دائًما من 

ابعتباره من البديهيات، وجند يف بداية    أجل حتقيق األفضل. ويتعامل اليبنيتس مع هذا املبدأ، بشكل عام،
كتابه )مقالة يف امليتافيزيقا( أنّه يقّدم شيًئا من احملاججة يف إثباته: »اإلله كائن كامل ابملطلق«، »القّوة واملعرفة 
كماالت، وليس هلما حدود إذا كاان لإلله«، »ومن هنا جند أّن اإلله، وهو مالك احلكمة العليا الالمتناهية، 

(. AG 35على الوجه األمثل، ال على النحو امليتافيزيقي فحسب، بل من الناحية األخالقية أيًضا« )   يعمل
لكن ليس من الواضح ما إذا كان جيب أن يتصّرف اإلله دوًما لتحقيق األفضل أو حّّت أن خيلق العامل األفضل، 

(. ويف بعض األحيان يلجأ Adams 1972وهو اّدعاء رّّبا ال يفاجئنا إذا صدر عن أحد امللحدين )راجع:  
اليبنيتس، صراحًة أو ضمًنا، إىل هذا املبدأ يف رؤيته امليتافيزيقية، ويبدو هذا األمر يف أوضح صوره عندما حياول 
توظيفه )مبدأ السبب الكايف( أيًضا؛ فعندما يتعّلق األمر خبلق العامل فإن "السبب الكايف" للخيار اإلهلي يف هذا 

ذا العامل هو "أفضل" العوامل املمكنة؛ أي: إّن )مبدأ السبب الكايف(، يف هذه احلالة، هو نفسه العامل هو أّن ه 
 )مبدأ األفضل(. 

 . مبدأ احملمول يف املعىن اجملّرد2.  3
كان لدى اليبنيتس فكرة ممّيزة عن جدًّا عن احلقيقة، وهي فكرة تشّكل أساس الكثري من رؤاه يف امليتافيزيقا، 

( كما يقول اليبنيتس  Posterior Analytics I.4 األصل إىل األورگانون األرسطي )راجع:  لكّنها تعود يف 
 Book IV, Chapterنفسه، وجندها كذلك لدى آرنو ونيكول يف كتاهبما )املنطق، أو فّن التفكري( )

اء كانت ضرورية (. ويعّّب اليبنيتس عن هذه الفكرة بقوله يف رسالة إىل آرنو: »يف كّل قضية صادقة مثبتة، سو 6
أو ممكنة، كّلية أو جزئية، تكون فكرة احملمول مضمَّنة على حنو ما يف فكرة املوضوع. إّن )احملمول موجود يف 

(. وخيّبان اليبنيتس يف )احلقائق األّولية( G II 56/L 337املوضوع(، وإاّل فإّنين ال أعلم ما هي احلقيقة« ) 
بدأ ينبثق منه الكثري من األشياء، ومنها: ما يعتقد اليبنيتس أبنّه التحليل و)مقالة حول امليتافيزيقا( أبّن هذا امل

 الصائب للضرورة واإلمكان. 

 . مبدأ التناقض 3.  3
( يف التشديد اهلائل على مبدأ اهلوية أو Metaphysics IV.3ويّتبع اليبنيتس أرسطو أيًضا )راجع:  

القضية ال ميكن أن تكون صادقة أو كاذبة يف الوقت مبدأ التناقض. وينّص هذا املبدأ، ببساطة، على أّن »
(. ويرى اليبنيتس  G VI 355/AG 321نفسه، ولذلك فإّن )أ( هو )أ( وال ميكن أن يكون )نفي أ(« ) 
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أبّن احلقائق األّولية ملنظومته امليتافيزيقية هي اهلوايت، لكّنه ينتقل فورًا إىل مجع مبدأ التناقض مع املبدأ السابق 
يف املعىن اجملّرد( ويشّدد يف )احلقائق األّولية( على أّن »كّل احلقائق املتبّقية خُتتَزل إىل حقائق أّولية )احملمول  

(. ويضاف إىل ما A VI iv 1644/AG 31ابالستعانة ابلتعريفات، أي: من خالل حتليل األفكار« )
صادقة يكون احملمول حمتوًى يف املوضوع بشكل سبق أن اجلمع بني املبدأين املذكورين يعين )ّبا أنّه يف كّل قضية  

صريح أو ضمين( أّن األمر ذاته يسري على )كّل( احلقائق املؤّكدة، سواء كانت كّلية أو جزئية، ضرورية أو 
ممكنة. وسيستخدم اليبنيتس هذا املبدأ، السليم ظاهراًي، للخروج ابستنتاجات شديدة القّوة حول طبيعة اجلوهر 

 واجلهوية.

 مبدأ السبب الكايف  .4.  3
املبدأ يف شكله الكالسيكي أبنّه )ال شيء يكون دون سبب( أو )ليس  ميكننا أن نلّخص فحوى هذا 
هنالك أتثري دون سبب(. ويعّلق اليبنيتس على ذلك بقوله أبّن هذا املبدأ »جيب أن يُعتَّب من أعظم وأنفع 

 G VIIري من امليتافيزيقا والفيزايء وعلم األخالق« ) املبادئ يف املعرفة البشرية أبمجعها، فعليه يقوم جزء كب 
301/L 227 (. ويف )مبادئ الطبيعة والنعمة( يقرتح اليبنيتس أّن االّدعاء أبنّه ما من أمر حيدث دون سبٍب

كاٍف يعين: أنّه ما من أمر حيدث على حنو يستحيل فيه على من ميتلك املعلومات الكافية أن يقّدم سبًبا يعّلل 
نه على حاله وليس على خالفه. لكّننا جند اليبنيتس يعرتف بصراحة، يف كتابه )املواندولوجيا( ويف غريه فيه كو 

(. وعلى G VI 612/AG 217أيًضا، أبّن »هذه األسباب ال ميكننا أن نعلم هبا يف معظم احلاالت« ) 
هنالك سبًبا خلف كون كّل   الرغم من أنّه ال يبدو من اجلديد القول أبنّه ال بّد من سبب لكّل حدث وأبنّ 

شيء على حاله ال على خالفه، فإّن ما يستحّق االنتباه فيه هو الصلة اليت يراها اليبنيتس بني هذا املبدأ وبني 
مبادئه امليتافيزيقية األخرى. إذ يرى اليبنيتس أبّن )مبدأ السبب الكايف( ينبثق، يف الواقع، من مبدأ )احملمول يف 

ه إذا كانت هنالك حقيقة بال سبب فعندها سنكون أمام قضية ال حيتوي موضوعها على املوضوع( حتًما، ألنّ 
 احملمول، وهذا األمر ينتهك مفهوم اليبنيتس للحقيقة. 

 . مبدأ هوية الالمتمايزات 5.  3
رّّبا يبدو )مبدأ التناقض( و)مبدأ السبب الكايف( بعيدين ّبا يكفي عن إاثرة اخلالف، لكّن هذا األمر ال 

بق على مبدأ آخر شهري طرحه اليبنيتس، وهو )مبدأ هوية الالمتمايزات( )راجع أيًضا: املدخل اخلاص هبذا ينط
املبدأ يف املوسوعة(. إذ ينّص هذا املبدأ، وفًقا ألحد الصيغ النمطية اليت صاغها اليبنيتس، على أنّه »ليس 

 Aخرى كّلًيا دون أن ختتلفا سوى ابلعدد« )صحيًحا القول أبّن ماّدتني اثنتني ميكنهما أن تشبه إحدامها األ
VI, iv, 1541/AG 42 :وبعبارة أخرى: إذا تشارك شيئان صفاهتما مجيعها فهما متطابقان، أو .) 
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(∀F()Fx ↔ Fy  )→ x = y 

لكّن ما يهّمنا ابخلصوص هنا هو أّن اليبنيتس يصّر على أّن هنالك أنواًعا بعينها من الصفات )مستثناة( 
ال قائمة  يعنيه من  ما  وهذا  الزمكانية(.  )الصفات  مقّدمتها  ويف  فارقة،  صفات  اعتبارها  ميكن  اليت  صفات 

اليبنيتس، جزئًيا، عندما يشّدد على أنّه ال ميكن أن يكون هنالك حمّددات برّانية صافية )أي: عالئقية(. وعليه، 
تتواجدان يف موضعني خمتلفني؛ إذ   فال ميكن أن يكون هنالك كتلتان من املاّدة تتطابقان يف الكيفية لكّنهما 

يرى اليبنيتس أبّن الفرق الّبّاين، مهما كان، ال بّد أن يتأّسس على فرق جّواين؛ وهو يعّّب عن مراده هذا بقوله 
يف )املقاالت اجلديدة(: »على الرغم من أّن الزمان واملكان )أي: العالقات مع ما يقع خارًجا( متّيز لنا فعاًل 

اليت م بينها األشياء  التمييز  تقبل  فإّن األشياء  بينها بسهولة ابالعتماد عليها نفسها وحسب،  ا كّنا لنفصل 
ابالعتماد عليها نفسها وحسب. وعليه، فعلى الرغم من أّن تنوّع األشياء يرافقه تنوّع يف الزمان أو املكان، فإّن 

زمان واملكان املختلفان[ يطبعان الشيء حباالت الزمان واملكان ال يشّكالن نواة اهلويّة والتنوّع، ألهّنما ]أي: ال 
خمتلفة. وميكننا أن نضيف هنا أّن علينا االستعانة ابألشياء للتمييز بني زمان وآخر، أو بني مكان وآخر، وليس 

 (. A VI vi 230/RB 230العكس« ) 

أ المتايز املتطابقات(؛ وهنالك أيًضا مبدأ آخر على عالقة ابملبدأ الذي نناقشه، لكّنه ليس خالفًيا، وهو )مبد
 وهو ينص على أنّه إذا كان الشيئان متطابقني فهما يتشاركان صفاهتما مجيًعا، أو: 

x = y → (∀F)(Fx ↔ Fy) 

وّبزج املبدأين حنصل على ما يدعى أحيااًن بـ"قانون اليبنيتس"، والذي ينّص على: يكون الشيئان متطابقني 
 إذا وفقط إذا اشرتكا بكّل صفاهتما، أو: 

x = y ↔ (∀F)(Fx ↔ Fy) 

 وممّا يدعو لألسف أّن هذه التسمية ال تطلق أحيااًن إاّل على )مبدأ المتايز املتطابقات( وحسب. 

)مبدأ هوية  مراسالته مع كالرك،  األّولية( ويف  )احلقائق  قّدم، يف  اليبنيتس  أّن  إىل  أيًضا  اإلشارة  وجتدر 
قض( و)السبب الكايف(، ال ابعتباره بديهية أتسيسية ملنظومته. الالمتمايزات( ابعتباره )نتيجة( ملبدأي )التنا

 وميكننا أن نضع خمّططًا يوجز هذه احلّجة كما يلي: 

 لنفرتض وجود فردين المتمايزين )أ، ب( ضمن عاملنا )ع(.  .1
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 وإذا كان احلال كذلك، فال بّد أن يكون هنالك عامل ممكن )ع*( جرى فيه التبديل بني )أ( و)ب(. .2

 كان احلال كذلك، فإّن اإلله مل يكن لديه سبب يدعوه لتفضيل )ع( على )ع*(. لكن إذا   .3

 لكن جيب أن يكون لدى اإلله سبب للقيام بذلك )مبدأ السبب الكايف(.  .4

وعليه، فإن االفرتاض األصلي ال بّد أن يكون كاذاًب؛ إذ )ليس( هنالك فردان المتمايزان يف عاملنا  .5
 )مبدأ هوية الالمتمايزات(. 

أنواع ولقد   من  العالئقية(  الصفات  )أو  الصافية  الّبّانية  التسميات  يستثين  اليبنيتس  أّن  سبق  فيما  قلنا 
الصفات اليت تشّكل الفرد؛ فالسماح هبذه الصفات يعين السماح إبمكانية أن يكون هنالك شيئان متمايزان 

ية، وذلك ألّن صفاهتما العالئقية لن من انحية الصفات العالئقية بينما مها متطابقان من انحية صفاهتما اجلّوان
تنبع حينها من صفاهتما اجلّوانية. )ونكّرر القول: إذا كان يسمح للصفات العالئقية أن تدخل يف حساابت 
طبيعة الفرد، فإّن مبدأ هوية الالمتمايزات يصبح ضعيًفا نسبًيا؛ فال شّك يف أّن الشيئني اللذين يوجدان يف 

متمايزان، وهذا ما يعرتف به اليبنيتس يف قوله الذي أوردانه قبل قليل(. لكّننا إذا موضعني زمكانيني خمتلفني  
اتّبعنا اليبنيتس يف استثناء أمثال هذه الصفات العالئقية ابعتبارها صفات فارقة وفّكران يف احملاججة السابقة، 

انية لألفراد وأّن هذا الفرق يؤثّر فسنتوّصل حينها إىل أّن العوامل تتمّيز بعضها عن بعض من انحية الصفات اجلوّ 
للعامل. ولنفرتض هنا مرّة أخرى أبّن )أ( و)ب( المتمايزين لكّنهما حيتاّلن  النسيب  الكمال  العظمة أو  على 
مواضع متناظرة يف العاملني )ع، ع*(، فكيف لنا أن نقول، أبّي حال من األحوال، أبّن )ع( أكثر استحقاقًا 

ّن هذا غري ممكن، فال بّد من سبب جيعل )أ( هنا و)ب( هناك، وهذا السبب للتفضيل اإلهلي من )ع*(؟ إ 
بتعّلق ابلصفات اجلّوانية هلما. وبعبارة أخرى، حّّت الصفات العالئقية جيب عليها أن تكون مشتّقة، على حنو 

 ما، من الصفات اجلّوانية للجواهر.

احملاججات: ضّد اعتبار الذهن "صفحة   وسنرى فيما يلي أّن اليبنيتس يوّظف هذا املبدأ يف نطاق من
بيضاء"، وضّد املذهب الذّري، وضّد مفهوم الفراغ املطلق لدى نيوتن، وغريها. ولالستزادة يف هذا املوضوع 

 ميكن االّطالع على املدخل املعنون )هويّة الالمتمايزات( يف هذه املوسوعة. 

 



11/4/2022           
ــ ـــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ

 

 

 Copyright 2021حكمة © 15

 

 . مبدأ االّتصال 6.  3
(؛ أّما G VI 29/H 53»متاهتني شهريتني يضيع فيها العقل أحيااًن كثرية« ) يرى اليبنيتس أبّن هنالك  

املتاهة األوىل فتتعّلق حبّرية البشر، وأّما الثانية فتتعّلق ّبا يتكّون منه مبدأ االّتصال. لكّن اليبنيتس كان يعتقد 
 هناية املطاف ببديهية أو قانون أبّن وجد طريق اخلروج من كلتا املتاهتني، وكان حّله ملشكلة االّتصال يتعّلق يف 

مل يقتصر اليبنيتس يف تطبيقه ضمن كتاابته الرايضية فحسب، بل طّبقه يف امليتافيزيقا أيًضا، وهو يعّّب عنه بقوله 
يف متهيد كتابه )املقاالت اجلديدة(: »ال شيء حيدث فجأة، ومن بديهيايت العظيمة اليت أتّكدت أكثر من 

(. وبتعبري أدّق: إّن اليبنيتس يعتقد أبّن هذا A VI vi 56/RB 56تقفز مطلًقا« )غريها: إّن الطبيعة ال  
القانون أو املبدأ يعين ضمًنا أّن كّل تغرّي إّّنا ميّر من خالل تغرّي وسيط وأّن هنالك التناهًيا حقيقًيا يف األشياء. 

ت أن  ميكن  حركة  أبنّه ال  التبيني  منه  يُراد  االّتصال(  )مبدأ  تطبيق  وأّن وإن  الكامل  السكون  حالة  من  نشأ 
على  تستعصي  درجة  إىل  ضئيلة  حّسية  إدراكات  من  تدرجيًيا  تّبز  للمالحظة  القابلة  احلّسية  »اإلدراكات 

 املالحظة« )املصدر السابق(.

 . امليتافيزيقا.. متهيد لفهم اجلوهر4
(. G III 245/AG 286) يقول اليبنيتس: »إّنين أعتّب فكرة اجلوهر أحد مفاتيح الفلسفة احلقيقية«  

أنطولوجية: ماذا هنالك؟ وما هو  اختزاهلا ألسئلة  للميتافيزيقا ميكن  األساسية  األسئلة  يعتقد أبّن  فلقد كان 
املكّون األكثر رئيسية للواقع؟ وماذا يتأّسس عليه ماذا؟ وظّل اليبنيتس يؤّكد على جواب واحد الزمه طوال 

اختزاله بـ)جواهر بسيطة(؛ أي: إن كّل شيء يتأّسس على جواهر   حياته: إّن كل شيء يتكّون من، أو ميكن 
بسيطة. وبينما يبدو أّن اليبنيتس قد طرح نسًخا طفيفة االختالف من وصفه للطبيعة الدقيقة هلذه اجلواهر  
البسيطة خالل حياته العملية، فإّن هنالك الكثري من امليزات اليت ظّلت اثبتة يف مرحلة نضج طرحه الفلسفي، 

كان اليبنيتس يعتقد دائًما أبّن للجوهر »مفهوًما فرداًي كاماًل« وأهّنا يف األساس وحدة فّعالة جمّهزة ابإلدراك ف
 احلّسي والنزوع.

 

 . املفهوم املنطقي للجوهر1.  4
 يف الفقرة الثامنة من )الكالم يف امليتافيزيقا( يقّدم اليبنيتس أحد أهّم توصيفاته لطبيعة اجلوهر الفردي؛ إذ 

يّدعي أبّن الفكرة األرسطية القائلة أبّن )اجلوهر هو موضوع احملمول، وال ميكن أن يكون حممواًل ألّي شيء 
يلجأ بعد ذلك إىل مبدأي )التناقض( و)احملمول يف  آخر( ال تكفي ألّي حتليل حقيقي لطبيعة اجلوهر. مثّ 
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يف مفهوم املوضوع. وويّدعي اليبنيتس    املوضوع(: ففي كّل قضية محلية صادقة، يكون مفهوم احملمول حمتوى
هنا: »ّبا أّن احلال كذلك، فيمكننا القول أبّن من طبيعة أّي جوهر فرد أو كائن مكتمل أن تكون له فكرة 
ا يكفي الحتوائها والسماح لنا أبن نستنبط منها كّل حمموالت املوضوع الذي تُعزى له  تبلغ من االكتمال حدًّ

(. وبعبارة أخرى: إّن )س( يعتّب جوهرًا إذا وفقط إذا كان له A VI iv 1540/AG 41هذه الفكرة« ) 
مفهوم فردي مكتمل، أي: أن يكون له مفهوم حيتوي ضمنه كّل حمموالت )س( يف املاضي واحلاضر واملستقبل. 

اهية إذن، فدور )مفهوم الفرد املكتمل( يكمن يف فردنة اجلواهر؛ إذ يستطيع أن يلتقط حامله من جمموعة المتن
من جمموعة متناهية أخرى من اجلواهر املخلوقة. وميّثل اليبنيتس لذلك ابإلسكندر املقدوين: فمفهوم اإلسكندر 
املقدوين حيتوي كونه ملًكا، وتلميًذا ألرسطوطاليس، وهزميته لداريوس وپوروس، وغري ذلك، مثّ يضيف اليبنيتس:  

قدوين أو إىل ما به من )إنّية( فإنّه يرى فيه، ويف الوقت »عندما ينظر اإلله إىل الفكرة الفردية لإلسكندر امل
(. ومن A VI iv 1540–41/AG 41نفسه، أساس وسبب كّل احملموالت اليت صّح إطالقها عليه« )

( املستمّدة من الفلسفة السكوتوسية haecceityاملثري لالهتمام جلوء اليبنيتس إىل استخدام فكرة )املاذائية  
(Scotism فما يق ،) .الكيفية وله اليبنيتس هو أّن )ماذائية( اإلسكندر تتحّدد من خالل جمموع صفاته 

وعالوة على ذلك، ميكننا أن نالحظ جانًبا ميتافيزيقًيا ملفهومه املنطقي للجوهر: أّن املفهوم املتفّرد املكتمل 
 للجوهر هو فكرة أو )ماهية( اجلوهر وفًقا للفهم اإلهلي. 

لقسم من كتابه إىل ما أشاد به من )مذهب العالمات واآلاثر(، فيقول: »عندما وخيلص اليبنيتس يف هذا ا
نفّكر حبذر يف الصلة بني األشياء، ميكننا أن نقول أّن نفس اإلسكندر حتتوي على الدوام عالمات لكّل ما 

ستطيع حدث وسيحدث له، بل حّّت جند فيها آاثرًا لكّل ما حيدث يف الكون، وإن كان اإلله وحده هو من ي
(. وعليه، فإّن )مذهب العالمات واآلاثر( يدعي أبنّه ما A VI iv 1541/AG 41مالحظتها مجيًعا« ) 

دام )مفهوم الفرد املكتمل( حيتوي مجيع احملموالت اليت يصدق إطالقها على جوهر ما يف املاضي واحلاضر 
القادر على ذلك( أبنّه ماهية أّي جوهر واملستقبل فإّن اتريخ الكون برّمته ميكن قراءته )وإن كان اإلله وحده  

 فرد. 

يتوّصل إىل  العالمات واآلاثر( استطاع اليبنيتس أن  املنطقي للجوهر و)مذهب  املفهوم  وابالنطالق من 
 نتائج تلفت االنتباه؛ وهو خيّبان بثّلة منها يف القسم التايل من كتابه )الكالم يف امليتافيزيقا(:

الوقت نفسه )مبدأ ال ميكن ألّي جوهرين أن يشبه   .1 أحدمها اآلخر كّلًيا وأن يكوان متمايزين يف 
 تطابق الالمتمايزات(.
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 اجلوهر ال ميكنه أن يبدأ إاّل ابخللق وال ينتهي إاّل ابلفناء.  .2

 اجلوهر ال يقبل التقسيم. .3

 ال ميكن إنشاء جوهر من جوهرين. .4

 عدد اجلواهر ال يزيد وال ينقص بشكل طبيعي.  .5

 عامل كامل، ومْثل مرآة لإلله أو للعامل أبكمله، وكلٌّ منها يعّّب عن نفسه بطريقته.كّل جوهر هو مْثل   .6

يف مجيع  واضحة  ليست  االستنتاجات  هلذه  لتوّصله  اليبنيتس  يوردها  اليت  األسباب  أّن  له  يؤسف  وممّا 
لجوهر؟ وإذا احلاالت؛ فلماذا جيب على )مبدأ تطابق الالمتمايزات( أن ينتج من املفهوم الفردي املكتمل ل

اعتّبان أّن املفهوم الفردي املكتمل هو ما يتيح لنا التقاط وإفراد أي جوهر فرد من جمموعة المتناهية من اجلواهر،  
فيجب علينا أن نالحظ حينها أنّه إذا كان املفهوم الفردي جلوهرين )أ، ب( ال يسمح لنا )أو لإلله( ابلتمييز  

الفرديني أبنّه )مكتمل(. وعليه، جيب أن يكون هنالك دائًما سبب،   بينهما فعندها ال ميكن وصف مفهوميهما
يوجد ضمن املفهوم الفردي املكتمل للجوهر ويصدر من أمر إهلي حّر، جيعل )أ( قاباًل للتمييز عن )ب(. 
وهذه احلقيقة تشري إىل حقيقة مهّمة أخرى حول التفسري الذي اقرتحناه: فاألمر ال يقف عند حّد امتالك كّل 

وهر ملفهوم فردي مكتمل )ماهية اجلوهر عند خروجه من الذهن اإلهلي(، بل إنه لكّل ماهية أو مفهوم فردي ج
مكتمل جوهر واحد ال غري يف العامل )هذه احملاججة وردت أصاًل ضمن القسم السابق الذي يصف العالقة 

ي دفع اإلله إلجياد جوهرين بني مبدأي السبب الكايف وتطابق الالمتمايزات؛ وابلتحديد: حول السبب الذ 
هلما املفهوم الفردي املكتمل ذاته؟(. وعالوة على ذلك، ملاذا جيب على اجلواهر أال تنشأ بشكل طبيعي إاّل 
الفردي  )املبدأ  أبّن  اليبنيتس  اّدعاء  متاًما  حريّف  بشكل  أخذان  إذا  هلا؟  اإلله  إبفناء  وتنتهي  للعامل  اإلله  خبلق 

احملموالت الصادقة عن ماضي اجلوهر وحاضره ومستقبله، فرّّبا يتيح ذلك القول املكتمل( حيتوي ضمنه كّل  
أبّن هذا األمر ال بّد أن يتضّمن حقائق تعود إىل أوان اخللق وتستمّر إّما بشكل المتناٍه أو إىل هناية الزمان. 

ة لفكرة اليبنيتس املنطقية وهذه احملاججة قد تكون ضعيفة إىل حدٍّ ما يف ذاهتا، ولكّنها ستبدو ابلتأكيد كنتيج
عن اجلوهر، )وكذلك( كنتيجة عن إحدى النتائج األخرى، وهي: أّن كّل جوهر هو مرآة للكون أبكمله. وإذا 
كان احلال كذلك، فكان اجلوهر مرآة للكون أبكمله، فال بّد أن حيتوي ضمنه على حمموالت املفهوم الفردي 

ده. وال ميكننا من اللمحة األوىل أن نتبنّي من جمّرد )املفهوم الفردي املكتمل اليت تعود إىل أوان اخللق وما بع 
تقسيمه  أو  أّي جوهر من جوهرين  ترّكب  عدم  يّبّر  الذي  السبب  واآلاثر(  العالمات  و)مذهب  املكتمل( 
جلوهرين جديدين. ولنفرتض أّن اجلوهر )س( حيتوي ضمنه على حمموالت للمفهوم الفردي املكتمل )أ، ب، 
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(. 2، س1ضي )س( وحاضره ومستقبله. ولنفرتض أّن )س( يُراد تقسيمه إىل )س فيما ادقة منطقًيا  ت، …( ص
وهنا قد يتخّيل املرء أبّن كال اجلوهرين سيملك كّل حمموالت )س( قبل التقسيم لتكون حمموالت مشرتكة وفريدة 

وهر تقضي أبّن )املفهوم الفردي بعد ذلك. لكّن اجلزء الذي يّتصل ابملوضوع من فكرة اليبنيتس املنطقية عن اجل
املكتمل( غيّن ّبا يكفي ليسمح لنا )أو لإلله( أبن يستنبط منه كّل احملموالت يف املاضي واحلاضر واملستقبل. 
وهذا يعين أّن اليبنيتس يقرتح، ضمنًيا، أّن حمموالت ما قبل التقسيم لن تسمح ابالستنباط املنطقي جلواهر 

، …( فال ميكنها أن تعين 1، ر1، ذ1كانت )أ، ب، ت، …( تعين ضمنًيا )د  تفريعية أو تقسيمية. فإذا
…(. وميكن استخدام حماججة شبيهة يف إثبات عدم إمكانية دمج جوهرين   2، ر2، ذ2ضمنًيا أيًضا )د

فينبغي أن يكون من  الالمتمايزات( مسبًقا  أنّنا إذا كّنا قد ضمّنا )مبدأ تطابق  اثنني. ويضاف إىل ما سبق 
، 1اضح حينها أّن اجلوهر الذي حيتوي ضمن مفهومه الفردي املكتمل على احملموالت )أ، ب، ت، ...، د الو 
، 2، ذ2( واجلوهر الذي حيتوي ضمن مفهومه الفردي املكتمل على احملموالت )أ، ب، ت، ...، د1، ر1ذ
مّث تضاعف فيما بعد. وّبا   ( مها جوهران متمّيزان عدداًي وليسا جمّرد جوهر واحد يف طور ما قبل االنقسام 2ر

أّن اجلواهر ال ميكنها أن تنشأ بشكل طبيعي إاّل يف أثناء خلق اإلله للعامل، وّبا أهّنا ال ميكنها أن تندمج أو 
تنفصم، فإّن من الواضح أّن عدد اجلواهر جيب أن يبقى اثبًتا. ويف اخلتام، إذا كان صحيًحا أّن من طبيعة 

ت يف اكتماهلا إىل حّد أن يستنبط املرء منها كّل حمموالهتا يف املاضي واحلاضر اجلوهر أن تكون له فكرة وصل 
واملستقبل، وإذا كانت اجلواهر توجد من خلق العامل، فعندها يبدو )نسبًيا( أّن من الطبيعي االستنتاج أبّن كّل 

نستفيض أكثر بدًءا من   جوهر حيتوي ضمنه شيًئا أشبه بقّصة للكون أبكمله من منظوره اخلاّص به. وميكننا أن
هذا املوضع، لكن جتب اإلشارة هنا إىل أّن اليبنيتس يقرتح ضمنًيا هنا جمموعة من املبادئ سيتناوهلا بتفصيل 

 بعد: مبدأ )انفصال العوامل(، وأطروحة )املرآة( أو )التعبري(، ومبدأ )التناغم الشامل(.  فيما أكثر  

للمفهو  ابالنتباه  أخرى جديرة  نتيجة  للجواهر وهنالك  العّلي(  التفاعل  )إنكار  وهي  للجوهر،  املنطقي  م 
املتناهية؛ وتبدو هذه النتيجة أبوضح أشكاهلا يف كتاب )احلقائق األّولية( الذي يطرح حماججة شديدة الشبه 

خيّص طبيعة اجلوهر. إذ يقول اليبنيتس أبّن األمر ال يقف عند حّد استحالة إمكانية تفسري حدوث تدّفق   فيما
ئي أصيل )انتقال صفة يّتصف هبا جوهر ما إىل جوهر آخر(، بل األهّم من ذلك أّن املفهوم املنطقي فيزاي

للجوهر يرينا أّن )أسباب( اّتصاف اجلوهر أبيّة صفة قد تكون حمتواة مسبًقا ضمن )املفهوم الفردي املكتمل( 
ا أو أساسها أو سببها على فكرهتا أو هلذا اجلوهر. وبعبارة أخرى: إّن كّل حالة من حاالت اجلوهر يقوم شرحه 

مفهومها الفردي املكتمل )وال شّك يف أن أساس أو سبب وجود أو حتّقق أّي جوهر جيب أن جنده عند اإلله 
وخياره احلّر للعامل. ومن يرغب ابملزيد من التفاصيل حول رؤى اليبنيتس يف العّلية ميكن الرجوع إىل املدخل 
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أييت كيف أّن إنكار التفاعل العّلي للجواهر   فيمانيتس[ يف هذه املوسوعة(. وسنرى  املعنون ]العّلية عند اليب
 يشّكل مقّدمة ال بّد منها حملاججة اليبنيتس حول التناغم املؤّسس مسبًقا. 

 . الوحدة2.  4
الثامنة من   الفقرة  اّدعى اليبنيتس يف  املتناهي ميتلك )مفهوًما فرداًي مكتماًل(، كما  كتابه إذا كان اجلوهر 

)الكالم يف امليتافيزيقا( فما هو وضعه من الناحية األنطولوجية؟ أي: ما هو نوع الشيء الذي ميكن أن يكون 
له مثل هذا )املفهوم الفردي املكتمل( أو هذه الطبيعة؟ جييب اليبنيتس على هذا السؤال بتسليط الضوء على 

اجلوهر الفردي تقضي أبن )ميتلك( مفهوًما فرداًي   ّنوذج آخر جوهرية، وهو: الوحدة. فعلى الرغم من أن طبيعة
مكتماًل، فإّن الوحدة األصيلة هي وحدها من ميكنه أن تؤّهله ملسّمى اجلوهر. ويعّّب اليبنيتس عن موقفه يف 
 رسالة آلرنو ّبنتهى الوضوح والقّوة: »وبعبارة موجزة، إّنين أويل مرتبة البديهيات لقضيٍة متطابقٍة أينما أوردهُتا، 

وال فرق يف صيغتها سوى بعبارات التأكيد، وهي: ما ليس كائًنا )واحًدا( حبّق فهو ليس )كائًنا( حبّق أيًضا« 
(G II 97/AG 86 ومراسالته مع آرنو، جلأ )(. ويف املّدة اليت كتب فيها اليبنيتس )الكالم يف امليتافيزيقا

صورة اجلوهرية؛ مّث زال النهج السكوالئي من حديثه اليبنيتس إىل أفكار سكوالئية حمّددة، ومن أبرزها: فكرة ال
تدرجيًيا يف األعوام التالية، لكّن الفكرة الرئيسية بقيت على حاهلا: ال بّد أن يكون هنالك ما يضمن، أو جيعل 
من املمكن، وحدة اجلوهر، وهو: الصورة اجلوهرية أو النفس. والنقطة اليت يريد اليبنيتس بياهنا هنا هي: إّن 

فس أو الصورة اجلوهرية هي األمر الوحيد الذي ميكن أن يقال عنه أبنّه ميتلك أو يبّطن مفهوًما فرداًي مكتماًل، الن
ألّن النفس أو الصورة اجلوهرية بطبيعتها هي )وحدة( ال تفىن. ويقّدم اليبنيتس هذه النقطة بوضوح كبري يف 

ال يقبل االنقسام مطلًقا وال يقبل التدمري بطبيعته، ألّن رسالة أخرة إىل آرنو: »الوحدة اجلوهرية تتطّلب كائًنا  
فكرته تتضّمن كّل ما سوف حيدث له، وهو ما ال ميكن أن جنده ال يف الشكل وال يف احلركة )فكالمها يتضّمنان 

وذج عنصرًا خيالًيا ما، وميكنين أن أعرض لذلك(، لكّننا ميكننا أن جنده يف النفس أو الصورة اجلوهرية، على النم
 ( )أان(«  يُدعى  األصيل، G II 76/AG 79الذي  للجوهر  املمّيزة  العالمة  هي  الوحدة  فإّن  وعليه،   .)

وتتساوى معها يف األمهّية احلالة النموذجية للجوهر اليت طرحها اليبنيتس، وهي: )النفس(؛ وهذه الفكرة تبّطن 
ن الـ)أان( غري ماّدية يف األساس، فهي الكثري من تفكري اليبنيتس حول طبيعة اجلوهر وهلا عواقب مهّمة، أل

أبكمله. وعلى   الرتاث األوغسطيينذهن أو نفس، كما يرى تّيار عريض ال يقتصر على ديكارت بل يشمل  
يتطّلب جوهر األجسام شيًئا ال امتداد له، وإاّل فلن يكون النحو ذاته يقول اليبنيتس يف )احلقائق األّولية(: »

هنالك مصدر لواقعية الظاهرات أو للوحدة احلقيقية ]…[ لكن ّبا أّن الذرّات مستثناة، فما يتبّقى لدينا هو 
(. A VI iv 1648/AG 34شيء ال امتداد له، يشبه النفس، وكان يُدعى حيًنا بـ)الصورة( أو )النوع(« )

https://hekmah.org/%D8%A3%D9%88%D8%BA%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86/
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شارة هنا إىل أّن اليبنيتس يستبعد مفهوم الذرّات املاّدية، كما قّدمه دميوقريطوس يف احلقبة الكالسيكية وجتدر اإل
وگاسيندي وغريه يف القرن السابع عشر، وذلك ألنّه ينتهك )مبدأ تطابق الالمتمايزات(؛ أي: إّن أّي ذرّتني 

 يف الوقت نفسه، وهو أمر مستحيل ملن يقبل ماّديتني خالصتني ستكوانن بذلك متطابقتني ابلكيفية ومتمايزتني
 )مبدأ التناقض( و)مبدأ السبب الكايف( ومشتّق مبدأ )تطابق الالمتمايزات(.

وال يتوّخى اليبنيتس يف هذا املوضوع ما يرغب به القارئ من وضوح، وقد يظّن من يصل معه إىل هذا 
ا أو صورة جوهرية، بينما جند أّن اليبنيتس يف املوضع أنّه يرى أبّن أّي شيء هو جوهر ما دام )ميتلك( نفسً 

مرحلة اتلية من عمله يبدو أكثر وضوًحا يف اعتقاده أبّن اجلواهر الوحيدة هي األنفس أو الكياانت الشبيهة 
ابألنفس )املواندات(. وبعبارة أخرى: ميكن تفسري ما يقوله اليبنيتس أبنّه يؤّيد، حّّت املوضع الذي بلغناه على 

بنوع من املاّدصورية األرسطية، واليت ترتّكب فيها اجلواهر من ماّدة وصورة. وال يزال اجلدل مستمرًّا حول   األقّل،
هذه املسألة بني من انقشوه، وال ميكن هلذا املدخل املوسوعي أن يبّت فيها )لالستزادة حول اجلدل املذكور، 

 (. Look 2010راجع:  

يتس أبّن اجلوهر ال يقبل التقسيم ابلضرورة، جيعل من املستحيل على وعلى الرغم ممّا سبق، فإّن إعالن اليبن
أّي )جسم(، أو املاّدة لوحدها، أن يكون جوهرًا. وهلذا فإّن )اجلوهر اجلسماين( الديكاريت، وماهّيته االمتداد 

لتقسيم وحسب، ال ميكنه أن يوجد كجوهر. وبعبارة خمتلفة: تتلّخص حماججة اليبنيتس يف أّن كّل ما يقبل ا
ليس جوهرًا؛ والكتلة الديكارتية تقبل التقسيم، ولذلك فإّن الكتلة املاّدية الديكارتية ليست جوهرًا. وهذا يشري 
إىل القسم األّول من نقد اليبنيتس للديكارتية املذكور سابًقا، أي: إّن اليبنيتس يرى أبّن املاّدة الديكارتية تفشل 

وهر األصيل. ولقد ورد يف مراسالت اليبنيتس وآرنو مناقشة حلالة اجلسم يف امتالك الوحدة اليت يتطّلبها اجل
البشري اجملّرد من النفس، إذ رأى اليبنيتس أبّن هذا اجلسم، أو اجلثّة، ال ميكن أن يكون جوهرًا على اإلطالق، 

جوهرًا، أي: إذا   بل جمّرد جتّمعات من اجلواهر. وعالوة عليه، إّن كّل ما يفتقر إىل صورة جوهرية أو نفس ليس
(. وجتب اإلشارة هنا G II 77/AG 80مل يكن الشيء "حمرًَّكا" حبّق فليس حينها سوى ظاهرة حقيقية ) 

إىل مدى قّوة ما يّدعيه اليبنيتس: فهو حياجج أبّن اجلواهر اجلسمانية الديكارتية، أو أّي جتّمع مماثل للماّدة، 
ية على حنو مماثل للجواهر البسيطة. وعليه، فإّن جتّمعات ليست كائنات حقيقية، وعلى األقّل: ليست حقيق

 اجلواهر البسيطة ذات وضع أنطولوجي خمتلف عن وضع اجلواهر البسيطة.

إّن التمييز بني اجلواهر البسيطة وبني التجّمعات أيخذ أمهّية خاصة يف فلسفة اليبنيتس؛ فمّما كتبه آلرنو: 
»إّنين أعتقد أبّن الفلسفة ال ميكن إعادة أتسيسها واختزاهلا إىل أمور حمّددة على حنو أفضل ممّا يفعله االقتصار 
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تمّتعة بوحدة حقيقية، جنًبا إىل جنب مع حاالت خمتلفة يف االعرتاف على اجلواهر أو الكائنات املكتملة امل
(. G II 101/AG 89يلي بعضها بعًضا؛ وما عدا ذلك فليس سوى ظاهرات أو جمّردات أو عالقات« ) 

وإذا كان هذا صحيًحا فليست جتّمعات اجلواهر البسيطة عندها سوى ظاهرات، وال تستطيع امتالك واقعية  
ا؛ ويضاف إىل ذلك أّن األجسام يف الفلسفة الطبيعية، أي: األجسام اليت نالحظها العناصر البسيطة املبطّنة هل 

 حولنا يف العامل، من شأهنا أن تبدو لنا )جمّرد ظاهرات( وفًقا لبعض االعتبارات. 

للمنظومة  الكاملة  القّصة  يقّدم  فإنّه ال  ذلك،  اقرتحوا  اليبنيتس  بفكر  اخلّباء  بعض  أّن  الرغم من  وعلى 
يقية عنده. فاخلّط الفاصل الذي يرُسه اليبنيتس هو للتمييز بني الوحدة احلقيقية وبني الوحدة الظاهراتية،  امليتافيز 

أو حبسب تعبريه: بني )الوحدة بذاهتا( وبني )الوحدة بتجّمعها(. واملثال املقارن الذي يفّضله اليبنيتس يف هذه 
طيع امتالك وحدة ذاتية، لكّننا ّنثّلها فعاًل ابعتبارها احلالة هو قوس قزح: فاألجسام، على سبيل املثال، ال تست

أجساًما واحدة وموّحدة بشكل يشبه ما نقوم به عندما ّنّثل قوس قزح ابعتباره شيًئا واحًدا بينما هو يف احلقيقة 
أّن جمّرد نتيجة النكسار الضوء عند مروره بعدد ال حيصى من قطريات املاء. وعلى الرغم من ذلك، فتماًما كما  

قوس قزح ينتج من وجود احّتادات أصيلة هي قطريات املاء )سنستمّر ابستخدام الكناية نفسها وإن كان هذا 
ال يصّح يف الكالم مع اليبنيتس بصرامة ميتافيزيقية(، فكذلك تنتج األجسام يف العامل الطبيعي من جواهر 

يها( ظاهرات األجسام يف العامل. وهذه العالقة بسيطة أصيلة. وبعبارة خمتلفة: إّن اجلواهر البسيطة )تتأّسس عل
بني الظاهرات وبني اجلواهر املدّعمة هلا هي ما يعنيه اليبنيتس بكالمه حول "الظاهرات املؤّسسة بشكل جّيد". 
لكن ما دامت أجسام العامل الطبيعي ظاهرات مؤّسسة بشكل جّيد )أي: ما دامت مدّعمة جبواهر بسيطة( 

ات على النحو الذي جندها عليه يف فلسفة ابركلي )هذه الرؤية، أيًضا، ليست سليمة فهي ليست جمّرد ظاهر 
من اخلالف. ومن يرغب ابملقارنة بني رؤييت اليبنيتس وابركلي ميكنه الرجوع إىل املدخل املخّصص لباركلي يف 

 هذه املوسوعة(. 

 . الفاعلية 3.  4
إّن فكرة الفاعلية ترتبط ابلقسم الثاين من نقد اليبنيتس للعقيدة الديكارتية بشأن اجلوهر اجلسماين؛ إذ يرى 

هيتها وحسب، بل هي فاعلة أيًضا، فيقول يف السطر األّول من فيمااليبنيتس أبّن اجلواهر ليست وحدات  
(. لكّن اجلوهر G VI 598/AG 207كتابه )مبادئ الطبيعة والنعمة(: »اجلوهر كائن قادر على الفعل« )

 ( للفعل  نفسه مصدًرا  هو  يكون  أن  ميكن  فال  االمتداد،  ماهيته  دامت  ما  الديكاريت،   G IVاجلسماين 
510/AG 161 (. وهنالك على األقّل خطّان اثنان يوصالننا إىل حماججة اليبنيتس يف هذه النقطة: )اخلّط

لفكرة الكالسيكية السكوالئية )األفعال ترتبط ابالفرتاضات(، األّول( اعتقاد اليبنيتس بذلك ألنّه يتمّسك اب
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أي: إّن الشيء الذي يستطيع أن يكون موضوًعا للمحمول هو وحده من يستطيع الفاعلية، والوحدات احلقيقية 
وحدها هي من ميكنها أن تكون موضوعات أصيلة للمحمول )وليست جمّرد ظاهرات(. وبتعبري خمتلف: إّن 

ريت املمتّد ال ميكنه أن يشّكل افرتاًضا أو موضوًعا حملمول ما دام قاباًل لالنقسام بشكل المتناهي. الشيء الديكا
لكّن اليبنيتس يعتقد، وهنا أييت )اخلّط الثاين(، أبّن الشيء فاعل إذا وفقط إذا كان )مصدر( فاعليته ميكنه 

من ضمنه. إذن، فهذا سبب آخر لفهم اجلواهر  النشوء من ضمنه، أي: إذا وفقط إذا كانت فاعليته تنشأ تلقائًيا  
الفردية على أهّنا تشبه األذهان، إذ يعتقد اليبنيتس أبّن األذهان وحدها، أو األشياء الشبيهة ابألذهان وحدها، 

 ميكنها أن تنشأ وأن تغرّي ما عليها من تعديالت. 

ه أهّنا مزّودة بـ)قوى(. وبتعبري أدّق: يرى هّيتها، فهو يعين بقولفيماوعندما يقول اليبنيتس أبّن اجلواهر فاعلة  
(؛ أي: G IV 508/AG 159اليبنيتس أبّن »جوهر األشياء نفسه يتكّون من قّوة للفعل واالنفعال« ) 

إن كّل جوهر بسيط مزّود ّبا يدعوه اليبنيتس قوى بدائية للفعل واالنفعال. وهذه الفكرة، أيًضا، تبدو مستمّدة 
مكّواًن ماهواًي فاعاًل حمّدًدا، ونفًسا أو شكاًل جوهراًي أو كمااًل أّواًل، ومكّواًن انفعالًيا   من أرسطو: فاجلوهر ميتلك 

هو املاّدة األّولية. والقّوة الفاعلة البدائية هي »قانون مالزم فرضه أمر إهلي« وفًقا للوصف الذي طّوره اليبنيتس،  
يط. ويعّّب عنه بقوله يف رسالة إىل ديڤولديه: »إّنين أي: إهّنا قانون االنبساط أو قانون لسلسلة اجلوهر البس

أعتقد أبّن من الواضح أّن القوى البدئية ال ميكنها أن تكون سوى اجملهودات الداخلية جلواهر بسيطة لالنتقال 
ن من اإلدراك احلّسي إىل اإلدراك احلّسي املتوافق مع قانون بعينه لطبيعتها، جنًبا إىل جنب مع التناغم املتزام

 Gبينها، لتمّثل ظاهرات الكون نفسها بطرق خمتلفة، وهو أمر ال بّد أن ينشأ ابلضرورة من غاية مشرتكة« ) 
II 275/AG 181 وّبا أّن اجلواهر البسيطة أذهان، فإّن تعديالهتا متّثالت أو إدراكات حّسية، وفاعلية .)

. ومن طرق التفكري هبذا األمر: أّن كّل جوهر له اجلوهر البسيط ترتبط حينها بتغرّي إدراكاته احلّسية أو تعاقبها
سلسلة فريدة من اإلدراكات احلّسية برجمها اإلله لتعمل ابلتناغم مع كّل اجلواهر األخرى، وإّن امليل الداخلي 

 لدى كّل جوهر لالنتقال من إدراك حّسي إىل آخر هو قّوته الفاعلة، أو ما يدعوه اليبنيتس أيًضا: النزوع. 

 

 تناغم املؤّسس مسبًقا. ال4.  4
هنالك مداخل موسوعية منفصلة ومفّصلة حول رؤية اليبنيتس للعّلية والذهن، ومع ذلك فمن املفيد أن 

الذهن  الذي طرحه اليبنيتس ملشكلة  الشهري  للحّل  اليت ورثها من ديكارت -نورد هنا تفسريًا موجزًا  اجلسد 
ماهية الذهن هي الفكر )ال غري(، وماهية اجلسد هي اجلسم يف: إذا كانت  -وأتباعه. وتتلّخص مشكلة الذهن
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االمتداد، فكيف ميكن للذهن واجلسد أن يتفاعال أو يشّكال وحدة على النحو الذي نعلم ابلتجربة أنّه قائم 
حتًما؟ أو: كيف ميكن جلوهر مفّكر وجوهر امتدادي أن يّتحدا يف جوهر هو الكائن البشري؟ جييب اليبنيتس  

أبن ينكر أّواًل إمكانية التفاعل العّلي لدى اجلواهر املتناهية؛ وهبذا فهو يهدم الثنائية الديكارتية على هذا السؤال  
اجلسدي جيب أن ُيشرَح على أساس أتثري -ألهّنا تويل منزلة املقّدمة املنطقية لفكرة مفادها أّن التفاعل الذهين 

التأّمل –VII 86السادس من أتّمالت ديكارت:    أحدمها على اآلخر من خالل الغّدة الصنوبرية )راجع 
87/CSM II 59–60 تفسريًا املؤّسس مسبًقا ابعتباره  التناغم  ينظر إىل  أيًضا  (. ولكّن اليبنيتس كان 

الذهن  املناسبة )-لعالقة  لنظرايت مذهب  املالزمة  الصعوابت  يتفادى  ( حول Occasionalismاجلسد 
تس األكثر شهرة يطلب من القارئ أن يتخّيل الذهن واجلسد الذهن وتفاعل اجلواهر. ويف إحدى كناايت اليبني

كنّواسي ساعة معّلقني بعارضة خشبية؛ فمن أين هلما أن يّتفقا؟ قد يتخّيل املرء أّن حركة أحدمها تنتقل عّب 
ل العارضة اخلشبية إىل النّواس الثاين، فتتسّبب لذلك بتناغم حركتهما )نظرية التدّفق(؛ أو ميكن للمرء أن يتخيّ 

قيام اإلله ابلتدّخل وحتريك النّواسني، فيضمن تزامنهما )نظرية املناسبة(؛ أو ميكن للمرء أن يتخّيل قيام اإلله، 
وهو الصانع األعظم، خبلق العامل )وضمنه: النّواسان( على درجة عالية من الكمال جتعل النّواسني يتأرجحان، 

األخرية هي اليت يؤّيدها اليبنيتس ويطلب من قرّائه أتييدها   بطبيعتهما، بتناغم كامل. وابلطبع، فإّن األطروحة
–G IV 498–500/AG 147أيًضا )راجع، مثاًل، اهلامش الذي كتبه على رسالة إىل ابزنيه دوبوڤال:  

49 .) 

وميكن القول بشكل أدّق، أّن اليبنيتس حياجج أبّن اإلله خلق العامل على درجة عالية من الكمال جتعل كّل 
ّرف وفًقا لقانونه اخلاّص به لالنبساط على أن حيدث ذلك يف الوقت نفسه ابلتناغم الكامل مع كّل جوهر يتص

اجلواهر األخرى؛ ويضاف إىل ذلك أّن للذهن رؤية حمّددة للعامل بفضل كونه مركزًا لكتلة ما )اجلسد(، وأّن 
نيتس عن رؤيته هذه أبشّد العبارات إجيازًا قانون انبساط الذهن يتوافق مع قوانني اآللة اجلسمانية. ولقد عّّب اليب

( بعنوان )منظومة جديدة للطبيعة(، وفيها قّدم طرًحا فّعااًل حلّجة تتكّون 1695يف مقالة صدرت يف العام )
 من مخسة خطوات لـ)التناغم املؤّسس مسبًقا(، وهي: 

 (. G IV 483/AG 143( »ال يوجد أتثري حقيقي جلوهر خملوق على آخر« ) 1)

»يف األصل، خلق اإلله النفس )وكّل وحدة حقيقية أخرى( بطريقة جتعل كّل شيء ال بّد أن ينشأ هلا (  2)
يّتصل هبا، لكن من خالل )انسجام(   فيمامن أعماقها هي ]من أسسها[، وذلك من خالل )تلقائية( كاملة  

 (. G IV 484/AG 143يّتصل ابألشياء اخلارجية« )   فيما كامل  
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كّل جوهر ميّثل الكون أبكمله كما هو متاًما وبطريقته اخلاّصة، انطالقًا من رؤية ( »هذا هو ما جيعل  3)
حمّددة، وجيعل اإلدراكات احلّسية أو التعبريات عن األشياء اخلارجية حتدث ضمن النفس يف زمان حمّدد، بفضل 

 (. G IV 484/AG 143قواه اخلاّصة به، وكأنّه يف عامل منعزل، وكأّّنا ال يوجد غري اإلله واجلوهر« ) 

( »إّن الكتلة املنّظمة، واليت تكمن فيها رؤية النفس، واليت تعّّب عنها النفس بشكل أكثر قراًب، هي 4)
بدورها جاهزة للعمل بنفسها، مّتبعًة قوانني اآللة اجلسدية، يف اللحظة اليت تريد فيها النفس منها أن تعمل، 

متتلك األمزجة اجلسدية والدم ما حتتاجه متاًما من احلركات الالزمة دون اإلخالل بقوانني الطرف اآلخر، إذ  
 (. G IV 484/AG 144لالستجابة لالنفعاالت واإلدراكات احلّسية للنفس« ) 

( »هذه العالقة املتبادلة، املنّظمة مسبًقا يف كّل جوهر من الكون، هي اليت تنتج ما ندعوه بـ)تواصل(  5)
 (. G IV 484–85/AG 144)احّتاد النفس واجلسد(« ) اجلواهر، وهي وحدها من حيّقق  

وهنا نالحظ أّن اليبنيتس عندما يتكّلم بصرامة ميتافيزيقية فإنّه ينكر املقّدمة التأسيسية للثنائية الديكارتية: 
إّن اجلسم )ليس( جوهرًا، ولذلك ال ميكن أن يكون هنالك سؤال حول كيفية تفاعله كجوهر مع الذهن، أو 

القته كجوهر ابلذهن. ومع ذلك، فلقد استطاع اليبنيتس التعبري عن رؤيته لعاّمة القرّاء، أي: ملن حول كيفية ع
ينتظرون منه ميتافيزيقا ديكارتية، من خالل قوله أبّن الذهن واجلسد ميكن القول أبهّنما يشّكالن احّتاًدا وأهّنما 

ينه هو، ويلّف االثنني تناغم كامل. فاجلسم والنفس يتفاعالن ما دام الذهن يّتبع قوانينه هو، واجلسد يّتبع قوان 
إدراكات حّسية  من  للنفس  ما  إّن  بل  ديكارت،  اقرتحه  الذي  للمعىن  وفًقا  أحدمها ابآلخر  موّحدين  ليسا 
ونزوعات ستخرج تلقائًيا من خمازهنا اخلاّصة هبا وستتجاوب مع أفعال اجلسم ومع أحداث العامل. وبعبارة أخرى: 

هن أو النفس من إدراكات حّسية ونزوعات ستكون مستقّلة عن اجلسم وفًقا هلذه الرؤية، فإّن مع أّن ما للذ 
ذلك ال مينع من جتاوهبا بشكل دقيق مع أفعال ذلك اجلسم ذاته الذي صاَحَبته، وأن تنسجم بشكل كامل مع 

 كّل اجلواهر األخرى يف العامل. 

سوى اإلدراكات احلّسية والنزوعات، وهذه اإلدراكات احلّسية ويرى اليبنيتس أبّن اجلواهر الفردية ال يعود هلا  
والنزوعات ميكن فهم تكوينها سلسلًة ضمن اجلوهر الفردي. وبعبارة أخرى: إّن كّل جوهر فردي ميكن فهمه 
على أنّه ميتلك جمموعات من اإلدراكات احلّسية والنزوعات على النحو الذي ميكن أن يقال، ويف أّي وقت 

جوهرًا بعينه كان ميّر هبذا وذاك من اإلدراكات احلّسية والنزوعات. ويف الواقع، إّن رؤية اليبنيتس    معطى، أبنّ 
( 1تقول: إّن اجلوهر املعطى )س( حيتوي ضمن مفهومه الفردي معلومات على النحو التايل: )س( يف الزمان )ز

( و/أو 2يكون له اإلدراك احلّسي )إ( س2(، ويف الزمان )ز1( و/أو النزوع )ن1سيكون له اإلدراك احلّسي )إ
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(، وهكذا دواليك )إّن الوضع هاهنا أكثر تعقيًدا يف احلقيقة، فالذهن، كما سنبنّي يف قسم اتٍل، 2النزوع )ن 
ميتلك ضمنه يف أّي حلظة جمموعة ال متناهية من "اإلدراكات احلّسية الضئيلة"، وهي إدراكات حّسية لكّل ما 

ن البشري سيكون على األقّل واعًيا حقًّا بشيء واحد يف الوقت نفسه. وعلى حيدث يف الكون، لكّن الذه
سبيل املثال: إّن قارئ هذه األسطر ميكن أن يقال عنه أبنّه ميتلك سلسلة من اإلدراكات احلّسية املرتّبة زمانًيا 

ية" الذي ال يدركه القارئ تقابل اجلملة الثانية، ...إخل[، ابإلضافة لـ"ضجيج اخللف  2تقابل اجلملة األوىل، ز  1]ز
[(. وعالوة على 3[ إىل الزمان ]ز 1بشكل مباشر، كصوت سيارة إسعاف تقرتب تدرجيًيا وتبتعد من الزمان ]ز

لك، فإّن سلسلة اإلدراكات احلّسية والنزوعات تتوّلد من داخل اجلوهر الفردي نفسه؛ أي: إن اليبنيتس يتكلم  
ات تتواىل بشكل طبيعي من إدراكات حّسية ونزوعات سابقة، ويف هناية كما لو أّن اإلدراكات احلّسية والنزوع

ِعّلًيا عن كّل ما خيلق من جواهر متناهية  املتناهي، وفًقا هلذا االعتبار، مستقّل  الفردي  املطاف: إّن اجلوهر 
 أخرى. 

انينه اخلاّصة به، ولن والفكرة احلاُسة هاهنا مفادها: إّن اجلسد سيّتبع قوانينه اخلاّصة به، والذهن سيّتبع قو 
سبق، عاملني   فيمايكون هنالك أتثري حقيقي بني االثنني. وعليه، سيبدو أّن الذهن واجلسد يشّكالن، كما  

العامل على أساس )املواندات(، وهذان  يّدعيه اليبنيتس حقًّا يف موضع اتٍل حني يفّسر  منفصلني، وهذا ما 
نيتس، يّتحدان يف األساس بفضل التجاوب بني أفعاهلما وإدراكاهتما العاملان املنفصالن، وفًقا ملا يّدعيه اليب

احلّسية. وعالوة عليه، فإّن هذين اجملالني املنفصلني ستنطبق عليهما وسيلتان متمايزاتن لتفسري أحداث العامل: 
الفاعلية للجسد أو األجساد عمومً  للعّلة  التفسري وفًقا  الغائية للذهن، أو  للعّلة  ا. وبذلك فال التفسري وفًقا 

الذهن لوحده، وال اجلسد لوحده، يبدو عليهما اتّباع جمموعة خمتلفة من القوانني، بل إّن اليبنيتس يرى أبّن 
 العامل ميكن وصفه على أساس أيّة جمموعة من جمموعيت القوانني هاتني. 

 

 . العلّتان الفاعلية والغائية ومملكتا الطبيعة والنعمة 5.  4
للتناغم املؤّسس مسبًقا بني الذهن واجلسد هو جزء من موقف أعّم يف رؤيته امليتافيزيقية،    إّن تفسري اليبنيتس

سبق أّن اليبنيتس يعتقد أبّن الذهن سيتصّرف وفًقا لقوانينه    فيما وهو: وجود أّناط موازية للتفسري. فلقد ورد  
يف حالة تناغم؛ لكّن اليبنيتس يعتقد  اخلاّصة به، واجلسد سيتصّرف وفًقا لقوانينه اخلاّصة به، وسيكون االثنان 

أيًضا أبّن الذهن، أو النفس، يتصّرف لغاايت حمّددة، ولذلك ميكن تفسري أفعاله على أساس )العلل الغائية(، 
أّما أفعال اجلسد، وهي ليست سوى حاالت ملاّدة تتحّرك وفًقا ملا تّدعيه الفلسفة امليكانيكية، فيجب أن تُفسَّر 
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الفاعلية(؛ إذ يقول اليبنيتس يف كتابه )املواندولوجيا(: »تتصّرف األنفس وفًقا لقوانني العلل   على أساس )العلل
الغائية، من خالل النزوعات والغاايت والوسائل؛ أّما األجساد فتتصّرف وفًقا لقوانني العلل الفاعلية، أو وفًقا 

الغائ والعلل  الفاعلية  )العلل  اململكتان  وهااتن  احلركة؛  بينهما« لقوانني  التناغم  من  حالة  يف  ية( 
(Monadology §§79, 81 (. فبحسب هذه املنظومة تتصّرف األجساد وكأهّنا بال نفوس )وإن كان

 Gهذا مستحياًل(، وتتصّرف النفوس وكأهّنا بال أجساد، ويتصّرف االثنان كما لو أّن أحدهم يؤثّر ابآلخر ) 
VI 620–21/AG 223.) 

يقول اليبنيتس بوضوح أبّن »كّل الظواهر اجلسمانية ميكن اشتقاقها من العلل   ويف جمال الفلسفة الطبيعية
 Specimenالفاعلية وامليكانيكية« على الرغم من وجود علل غائية )أو "أسباب أعلى"( تدّعمها )راجع:  

Dynamicum: GM VI 242/AG 126 لكّن اليبنيتس أيخذ هذا التوازي إىل مدى أبعد حني ،)
اّم، جيب أن نعتقد أبّن كّل ما يف العامل ميكن تفسريه بطريقتني: األوىل من خالل )مملكة يقول: »بشكل ع

القّوة(، أي: من خالل )العلل الفاعلية(، والثانية من خالل )مملكة احلكمة(، أي: من خالل )العلل الغائية(، 
تّتبع قوانني )احلجم( أو من خالل اإلله الذي حيكم األجسام من أجل جمده وكأنّه مهندس، حيكمها كآالت  

)الرايضيات(، وحيكمها حًقا كي تستخدمها األنفس؛ وعندما حيكم اإلله، من أجل جمده، األنفس القادرة 
على احلكمة فإنّه حيكمها ابعتبارها شريكة له يف االنتماء، وابعتبارها تشاركه عضويّة جمتمع ما، حيكمها كأمري، 

 (. GM VI 243/AG 126( أو )القوانني األخالقية(« )ال بل كأب، من خالل )قوانني اخلريية

وعلى الرغم من أّن اليبنيتس يتكّلم هنا على مملكيت القّوة واحلكمة، فإّن املقاربة التفسريية املزدوجة )تفسري 
 ظاهرات العامل الطبيعي ابالعتماد على العلل الفاعلية وأفعال الذهن املفّسرة من خالل العلل الغائية( تقود إىل 

(. Monadology §87التمييز بني ما ندعوه بشكل أعّم )مملكة الطبيعة( وبني )مملكة النعمة( )راجع:  
وهلذا، وفًقا ملا يراه اليبنيتس، ميكننا أن نفهم العامل كما لو أنّه مصّمم بواسطة اإلله، املهندس امليكانيكي أو 

ه مرّتب وموّجه بواسطة اإلله، امللك األعلى، الذي املعماري الكامل، وميكننا أيًضا أن نفهم العامل كما لو أنّ 
 يرتّكز مهّه يف األساس على سعادة رعّيته. 

 . امليتافيزيقا.. املثالية الاليبنيتسية 5
 . املواندات وعامل الظاهرات 1.  5

لقد رأينا، حّّت هذا املوضع، كيف يرفض اليبنيتس التفسري الديكاريت للماّدة، وهو تفسري ميكن ّبوجبه 
اعتبار املاّدة، واليت ماهّيتها االمتداد، من اجلواهر؛ إذ كان يعتقد اليبنيتس عوًضا عن ذلك أبّن الكائنات املزّودة 
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ميكن اعتبارها من اجلواهر. ولقد عّّب اليبنيتس عن ابلوحدة احلقيقية، والقادرة على الفعل، هي وحدها من  
رؤيته هذه على النحو األمثل يف نظرية املواندات الشهرية، وهي تقضي أبّن الكائنات الوحيدة اليت تستحّق 
تسمية اجلوهر األصيل، وتُعَتَّب حقيقيًة تبًعا لذلك، هي اجلواهر البسيطة الشبيهة ابلذهن املزّودة ابإلدراك احلّسي 

سبق حول وحدة اجلوهر البسيط ونشاطه جيب أن يكفي لشرح األسباب اليت دعت   فيما والنزوع. وما أوردانه  
 يلي أن نقّدم نسخة أوىف للمثالية عند اليبنيتس.  فيما اليبنيتس العتناق موقفه هذا، ويبقى علينا  

ة الشبيهة ابلذهن وحسب فال يرى اليبنيتس أبنّه إذا كانت الكائنات احلقيقية األصيلة هي اجلواهر البسيط
بّد حينها من أن تكون األجسام واحلركة وكّل شيء آخر انجتة عن، أو مشتّقة من، تلك اجلواهر البسيطة 
وحاالت إدراكها احلّسي. ويقول اليبنيتس يف إحدى عباراته النمطية حول طرحه املثايل: »يف احلقيقة إّنين ال 

يه؛ وذلك ألّنين أبنّي أبّن الكتلة اجلسمانية، واليت يعتقد البعض أبهّنا متتلك ألغي اجلسم، لكّنين أختزله ملا هو عل
ما تسمو به على اجلواهر البسيطة، ليست جوهرًا، بل هي ظاهرة انجتة عن جواهر بسيطة، واجلواهر البسيطة  

الصدمة (. لكّن الكثري أصابتهم  G II 275/AG 181هي وحدها من يّتصف ابلوحدة والواقعية املطلقة« ) 
من هذا املوقف الذي ينكر واقعية األجسام ويؤّكد على أن املواندات هي أساس كّل الظاهرات اجلسمانية 
ومستلزماهتا امليتافيزيقية؛ فعلى سبيل املثال: مثّة عبارة شهرية لبريتراند راسل يف مدخل كتابه حول اليبنيتس قال  

الية رائعة، رّّبا ال يعوزها الرتابط، لكّنها اعتباطية ابلكامل«؛ فيها أبنّه شعر أبّن »املواندلوجيا أشبه بقّصة خي
ورّّبا كان أذكى وألذع سؤال جمازي طُرِح على اليبنيتس هو السؤال الساخر الذي سأله ڤولتري: »هل ميكنك 

ا كانت حقًّا أن تعتقد أبّن قطرة من البول هي جمموعة المتناهية من املواندات، وأبّن لكّل منها أفكارًا، مهم 
(. يف احلقيقة، Oeuvres complètes, Vol. 22, p. 434غامضة، يتلّخص فيها الكون كّله؟« )

 إّن اليبنيتس قد يعتقد ذلك، لكن: كيف؟ 

 . العضوانية الشاملة واملثالية 2.  5
، وأبّن املاّدة نفسها ظاهرة، فهو يقصد أمرًا حمّدًدا عندما حياجج اليبنيتس أبّن األجسام نتائج للمواندات

بدقّة. ففي املقام األّول: حتتوي منظومته نوًعا خاًصا من النظام يف العامل الطبيعي يتجاوب مع تراتبيٍة للمواندات؛  
وله: »إّنين أمّيز ولنفّكر أّواًل يف تعليق شهري أدىل به اليبنيتس لديفولديه قّدم فيه خمّططًا أنطولوجًيا مخاسًيا بق

( املادة، وابلتحديد: املاّدة األوىل أو القّوة املنفعلة األّولية، 2( الكمال البدئي أو النفس البدئية، و)1بني: )
( الكتلة أو املاّدة الثانوية، أو اآللة العضوية اليت يتجّمع فيها عدد 4( املواند املكّون من هذين الشيئني، و)3و)

( احليوان، أي: اجلوهر اجلسماين الذي جيعل منه املواند املهيمن آلة 5ات التابعة، و)ال حصر له من املواند
(. ومن النقاط اليت يطرحها اليبنيتس بقوله السابق أّن يف احليوان موانًدا G II 252/AG 177واحدة« ) 
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"اآللة العضوية" للحيوان.   مهيمًنا يرتبط بعالقة خاّصة مع كّل املواندات التابعة له، وهذه العالقة هي اليت تكّون
لكّن الصورة أكثر تعقيًدا من ذلك يف هناية املطاف، ألّن كّل مواند من املواندات التابعة ميكن اعتباره ممتلًكا 

(، 70آللة عضوية أحلقت به، وهذه العالقة تستمّر إىل حّد المتناهي الصغر. وهلذا يكتب اليبنيتس يف الفقرة ) 
دولوجيا(: »وهكذا نرى أّن كّل جسم حي حيتوي على كمال أول مهيمن، وهو يدعى مثاًل، من كتابه )املوان

)النفس( يف احليوان؛ لكّن أطراف هذا اجلسم احلّي مليئة بكائنات حّية أخرى، من نبااتت وحيواانت، وكّل 
اهبًا يف (. ويورد اليبنيتس قواًل مشG VI 619/AG 222منها له أيًضا كماله األّول، أو نفسه املهيمنة« )

رسالة إىل بريلينگ قال فيها: »إّن أّي كتلة حتتوي ما ال حصر له من املواندات، وذلك ألنّه على الرغم من أّن 
أّي جسم عضوي واحد يف الطبيعة له مواند جماوب ]مهيمن[ فإّن هذا األمر ال مينع من أن حيتوي يف أجزائه 

اتبعة للمواند األّويل؛ والطبيعة أبمجعها ليست سوى  مواندات أخرى مزّودة على النحو نفسه أبجسام عضوية 
 G VIIذلك، ألّن من الضروري أن يكون كّل جتّمع انجًتا من جواهر بسيطة كما لو كانت عناصر« ) 

(. وبعبارة أخرى: إّن كّل مواند سيكون له جسم عضوي هو بدوره مكّون من مواندات أخرى، وكّل من 502
ه جسم عضوي كذلك. وعلى حنو مشابه، فإّن أّي قطعة جامدة ظاهراًي من هذه املواندات سيكون له بدور 

املادة، كحجر أو قطرة من البول كما يف سؤال ڤولتري، ستكون نتيجة لعدد ال متناٍه من املواندات وأجسامها 
ترتافق مع خطّ  الرؤية  العضوية. وهذه  املواندات وأجسامها  املزيد من  بدورها سوى  ليست  واليت   العضوية، 

) العضوانية الشاملة( يف فكر اليبنيتس، وهذا هو السبب الذي جعل اليبنيتس يّدعي أبّن »كّل ما يف الطبيعة 
(، وأّن Principles of Nature and Grace §1: G VI 598/AG 207مليء ابحلياة« )

 Principles of Nature and Grace §4: G»احلياة توجد يف املواندات بدرجات المتناهية« )
VI 599/AG 208 .) 

ويف املقام الثاين، هنالك ما ميكن وصفه على النحو األمثل أبنّه خّط مثايل أصيل يف فكر اليبنيتس، وهو:  
إذا كانت املثالية هي األطروحة القائلة أبّن األشياء املوجودة حقًّا هي األذهان وأفكارها وحسب، فإّن اليبنيتس  

لة هاهنا هي: إّن األجسام، وخصوًصا: األجسام املرافقة ألذهان حمّددة، يعتنق املثالية بوضوح. والفكرة العام
هي أشياء قصدية، وإن كانت تنتج من املواندات أو تتأّسس عليها. وهذا هو ما يعنيه اليبنيتس بقوله يف رسالة 

ى جواهر بسيطة،  أخرى إىل ديڤولديه: »إذا دقّقنا النظر يف املسألة، فال بّد أن نقول أبنّه ليس يف األشياء سو 
وليس يف هذه اجلواهر البسيطة سوى اإلدراك احلّسي والنزوع. وعالوة عليه، فإّن املاّدة واحلركة ليستا من اجلواهر  
أو األشياء بقدر ما مها ظاهراتن ملن يقوم ابإلدراك احلّسي، وتكمن واقعّيتهما يف التناغم بني من يقوم ابإلدراك 

(. وعليه، فإّن G II 270/AG 181( والتناغم بينه وبني نظرائه اآلخرين« )احلسي ونفسه )يف أزمنة خمتلفة 
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األشياء احلقيقية الوحيدة هي اجلواهر البسيطة؛ أي: األجسام اليت ندرك حّسًيا من حركتها حولنا أبهّنا ظاهرات 
لك أّن وليست جواهر، وإن كانت تتأّسس يف هناية املطاف على جواهر بسيطة أو مواندات. ويضاف إىل ذ

أجسام العامل الطبيعي ينبغي اعتبارها أشياء عاملية من انحية كوهنا أشياء لدينا حوهلا معتقدات أكيدة؛ وهذا ما 
يعنيه اليبنيتس بقوله أبهّنا متتلك واقًعا ما دام هنالك انسجام بني من يقومون ابإلدراك احلّسي أو بني معتقدات 

تلفة. وبعبارة أخرى: إّن جسم املرء، أو حّّت أّي حجر من األحجار، هؤالء أو إدراكاهتم احلّسية يف أزمنة خم
يكون حقيقًيا ألنّه مفعول إلدراك حّسي يتالءم مع تفسري للعامل ويّتصف أبمرين يف الوقت نفسه: الرتابط من 

 وجهة نظر أّي شخص يقوم ابإلدراك احلّسي، والتناغم مع اإلدراكات احلّسية لألذهان األخرى.

 نظور والفيض اإلهلي. امل3.  5
وعلى الرغم ممّا سبق، فإّن نسخة املثالية اليت يعتنقها اليبنيتس متيل إىل التسّبب اباللتباس بفعل خّطني 
فكريني اثنني: االلتزام بـ"جتسيد" املواندات ابلرتافق مع رفض واقعية األجسام، والرؤية القائلة أبّن املواندات غري 

ظر. لكّن ما يرمي إليه اليبنيتس هو أنّه بينما ال تتمّتع املواندات ابالمتداد فإّن هلا مكانية لكّنها متتلك وجهة ن
مع ذلك وضع ما دامت متتلك عالقة منّظمة مع األجسام األخرى من خالل اجلسم الذي توجد فيه أو من 

ّن اجلواهر  (. وبعبارة أخرى: إ G II 253/AG 178خالل اجلسم الذي متّثل نفسها ابعتبارها مّتصلة به )
البسيطة، وفًقا ملواندولوجيا اليبنيتس، هي كياانت شبه ذهنية ال توجد، ابملعىن الضّيق للكلمة، يف الفضاء، بل 

 متّثل الكون من منظور فريد. 

لكّن مفهوم اليبنيتس عن مثل هذا الكون املتصّور ميكن إعادته، على حنو ممّيز، إىل أصل أفالطوين. وابلعودة 
بًقا: إّن كّل جوهر بسيط شبه ذهين ميّثل نفسه ابعتباره ميتلك جسًما ووضًعا ابلنسبة لألجسام إىل ما ورد سا

األخرى، لكّنه بذلك يقّدم منظورًا للعامل إىل الذهن اإلهلي. وهذه الفكرة خترج من نصوص اليبنيتس بوضوح 
(: »اآلن، وقبل كّل Discourse on Metaphysics §14شديد بقوله يف كتابه )الكالم يف امليتافيزيقا

ا أّن اجلواهر املخلوقة تعتمد على اإلله، والذي حيفظها وحّت أنّه ينتجها ابستمرار عّب  شيء، من الواضح جدًّ
للظاهرات من كّل  العاّمة  املنظومة  التعبري،  ننتج أفكاران. واإلله يشّغل، إذا جاز  الفيض، متاًما كما  نوع من 

جّيدة لإلنتاج من أجل إظهار جمده، وهو يستعرض كّل أوجه العامل بكّل الطرق اجلوانب وبكّل الطرق اليت يراها  
املمكنة ألنّه ال توجد عالقة تغيب عن علمه الكّلي. وإّن نتيجة كّل رؤية للكون، كما تُرى من وضع بعينه، 

فكره إىل حقيقة   هي جوهر يعّّب عن الكون ابلتناغم مع هذه الرؤية، وذلك إذا رأى اإلله أّن من املناسب حتويل
(. إّن هذا القول صادم، وفحواه أّن كّل A VI iv 1549–50/AG 46–47واقعة وإنتاج اجلوهر« )

جوهر متناٍه هو نتيجة ملنظور خمتلف ميكن لإلله النظر إىل الكون من خالله، وأّن كّل جوهر خملوق هو فيض 
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فة: )أّوهلا( أنّه ّبا أّن اإلله )قادر( على احتالل من اإلله. وهذه احلّجة ميكن التعبري عنها بطرق متعّددة وخمتل 
أّي منظور عن العامل، وكّل املنظورات املماثلة، فال بّد أن يكون هنالك جوهر بسيط ميّثل العامل من ذلك املنظور 

، )وّبا أّن اجلوهر البسيط ال بّد أن تكون هنالك متثيالت ملفهومه الفريد، فال بّد أن يكون جوهرًا شبه ذهين
أي: مواند، قادرًا على أن تكون له إدراكات حّسية(. و)اثنيها(، وهو أقوى من األّول، أّن العلم الكّلي لإلله 
يستلزم املعرفة ابلعامل من كّل املنظورات يف آن واحد، وأّن املنظورات الالمتناهية للعامل املتّولدة من طبيعة اإلله 

 )هي( مواندات بكّل بساطة. 

 ملواندية . املراتب ا4.  5
إذا كانت األشياء اليت توجد حقًّا هي الكياانت شبه الذهنية )املواندات( وحسب، فإّن الفروق بينها ال بّد 

أوردان   ولقد  الذهنية.  امليزات  أساس  للتفسري على  قابلة  تكون  لتفسري   فيماأن  املركزية  امليزات  من  أّن  سبق 
فاع بقوى  مزّودة  أبهّنا  اّدعاؤه  للجواهر  امليتافيزيقية اليبنيتس  الرؤية يف رؤيته  يعّّب عن هذه  ومنفعلة، وهو  لة 

املكتملة بشكل خمتلف شيًئا ما، وذلك عندما يقول أبّن اجلوهر يكون فاعاًل ما دام ميتلك إدراكات حّسية 
ممّيزة، ويكون منفعاًل ما دام ميتلك إدراكات حّسية ملتبسة. وعليه، يكتب اليبنيتس، على سبيل املثال، يف 

( من كتابه )املواندولوجيا(: »إنّنا نعزو )الفعل( للمواند ما دام ميتلك إدراكات حّسية حمّددة، ونعزو 49لفقرة )ا
(، لكّننا نقرأ يف موضع آخر من G VI 615/AG 219له )االنفعال( ما دام ميتلك انفعاالت ملتبسة« ) 

حنو الكّل؛ لكّنها حمدودة ومتمايزة بدرجات الكتاب نفسه: »إّن كّل املواندات متضي ملتبسًة حنو الالتناهي،  
(. والفكرة الرئيسية هنا ذات شّقني: )أواًل( إّن الفاعلية G VI 617/AG 221إدراكاهتا احلّسية املمّيزة« ) 

واالنفعالية ميزاتن ملا يف متثيالت املواند من وضوح نسيب ومتييز، و)اثنًيا( ما دامت األجسام العضوية ألّي مواند 
بعينه هي نفسها مكّونة من مواندات، فإّن مواندات اجلسم العضوي سيكون هلا إدراكات حّسية ملتبسة.  
وهذه السلسلة تستمر نزواًل إىل حّد المتناٍه يف الصغر ال متتلك فيه املواندات سوى إدراكات حّسية شديدة 

 االلتباس وغري دقيقة حول العامل.

الالمتناهي  املواند  نزواًل إىل  الشخص  أّي حيوان، من نفس  املواندات ضمن  تراتبية بني  أّن هنالك  وّبا 
بعية بني املواندات هي ميزة حاُسة يف كلٍّ من مثالية اليبنيتس والعضوانية الشاملة الصغر، فإّن عالقة اهليمنة والت

عنده. لكّن تراتبية اجلواهر ليست جمّرد تراتبية احتواء يكون ّبوجبها لكّل مواند جسم عضوي انتج عن مواندات 
انت املتوّحشة والبشر( أخرى، ولكلٍّ منها جسم عضوي بدورها، وهكذا دواليك. ففي حالة احليواانت )احليوا

تكون املواندات متعّلقة أيًضا بـ)السيطرة( على "آلة الطبيعة" )كما ورد يف رسالة كتبها اليبنيتس إىل ديڤولديه 
سبق(. إذن، ما الذي يفّسر العالقة بني املواندات املهيمنة والتابعة؟ خيّب اليبنيتس ديبوزيه   فيما واقتبسنا منها  
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تتكّون من درجات من الكمال. وّبا أّن املواندات يراد هلا أن تتمايز من انحية إدراكاهتا أبّن اهليمنة والتبعية  
احلّسية، فإّن من القراءات الطبيعية االكتفاء ّبجّرد ما اقرتحته الفقرة السابقة: املواند )س( يهيمن على املواند 

نا إذا اتّبعنا وصف مظهر التفاعل )ص( عندما يكون لـ)س( إدراك حّسي أوضح ابملقارنة مع ما لـ)ص(. لكنّ 
( فيمكننا احلصول على صورة أكثر تعقيًدا بقليل: فاملواند 51-49الِعّلي الذي جنده يف املواندولوجيا )الفقرات  

)س( يهيمن على املواند )ص( عندما حيتوي )س( على أسباب ألفعال )ص(. وهذا هو السبب الذي يسمح 
ّجه أفعال جسمه؛ وهو السبب الذي يسمح أبن نقول مثاًل، أبّن هنالك أبن نقول عن ذهن احليوان أبنّه يو 

تراتبية للوظيفية ضمن أّي حيوان. وعليه، فإّن ذهن املرء ميتلك إدراكات حّسية أوضح ابملقارنة مع ما حتتويه 
مواندات جسمه العضوي، لكّن جسمه العضوي ميتلك أسباب كّل ما حيدث فيه؛ فالكبد حيتوي أسباب ما 

تتضّمنه من امليتوكوندراي؛ واليبنيتس يرى أبّن هذه   فيمادث يف خالايه، واخللّية حتتوي أسباب ما حيدث  حي
 العالقة تستمّر نزواًل إىل حّد ال متناٍه. 

 . اإلپستيمولوجيا6
قا  إّن أفكار اليبنيتس يف املسائل اإلپستيمولوجية ال تضارع يف كّميتها أفكاره األخرى يف املنطق وامليتافيزي

البشرية   املعرفة  بعمق حول إمكانية  فّكر  القول أبّن اليبنيتس  الطبيعية؛ لكن ميكن  والفلسفة  اإلهلي  والعدل 
 يلي ملعتقداته الرئيسية يف هذا اجملال.  فيماوطبيعتها، وسنعرض  

 . "أتّمالت يف املعرفة واحلقيقة واألفكار" 1.  6
ا العنوان، وكانت أوىل إصداراته الناضجة، وقد ( رسالة موجزة محلت هذ 1684نشر اليبنيتس يف العام )

أشار إليها كثريًا خالل عمله يف الفلسفة. ولقد أورد اليبنيتس يف رسالته هذه سلسلة من ممّيزات املعرفة البشرية  
(: فاملعرفة إّما غامضة أو واضحة؛ واملعرفة الواضحة إّما ملتبسة أو ممّيزة؛ cognitioأو اإلدراك البشري )

فة املمّيزة إّما غري مطابقة أو مطابقة؛ واملعرفة املطابقة إّما رمزية وإّما حدسية. ويرى اليبنيتس أبّن املعرفة  واملعر 
الواضحة تعين القدرة على متييز شيء يُقدَّم لنا )وردة، مثاًل(؛ وتكون املعرفة واضحة وممّيزة يف الوقت نفسه 

ييز الوردة عن غريها من األشياء؛ وإذا استطاع املرء ذلك فهو عندما يستطيع املرء تعداد العالمات الكافية لتم
ميتلك فكرة ممّيزة أو مفهوم ممّيز، ويتمّكن ابلتايل من تقدمي )تعريف اُسي( للشيء. ويضاف إىل ما سبق أنّه 
اليت تشّكل جزًءا من فكرة ممّيزة هي نفسها معلومة على حنو ممّيز، فعندها يكون  العالمات  إذا كانت كّل 
اإلدراك كافًيا. وأخريًا: إذا كانت الفكرة معّقدة وكناّ قادرين على أن أنخذ ابحلسبان كّل حمتواها من األفكار 
يف الوقت نفسه فعندها تكون معرفتنا حدسية. ويف هناية املطاف، يعتقد اليبنيتس أبّن اإلنسان ال ميتلك من 

 ّولية، بينما ميتلك اإلله، طبًعا، املعرفة احلدسية بكّل شيء.املعرفة احلدسّية إاّل ما يتعّلق ابألفكار والقضااي األ
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إّن اليبنيتس يعتقد أبّن متييزاته تفيد أيًضا يف تبيني الفرق بني األفكار الصادقة والكاذبة، فيقول: »الفكرة 
( تناقض«  (. A VI iv 589/AG 26صادقة عندما تكون فكرهتا ممكنة، وكاذبة عندما حتتوي على 

قد تكون )قبلية( اثبتة و)بعدية(؛ فمن جهة ميكننا أن نعلم )كقبلية( أبّن شيًئا ممكن إذا كّنا قادرين   واإلمكانية
على حتليله إىل األفكار اليت يتكّون منها، واليت هي بدورها ممكنة، وإذا علمنا أبنّه ما من تنافر بني تلك األفكار 

أبّن شيًئا ما ممكن ابلتجربة وحسب، وذلك ألّن الوجود   املكّونة للشيء؛ ومن جانب آخر، إنّننا نعلم )كبعدية( 
 احلقيقي ألّي شيء هو دليل على إمكانّيته.

 . حقائق االستدالل وحقائق الواقعة 2.  6
سبق مبدأ التناقض ومبدأ السبب الكايف، مل نشر هناك إىل أّن هذين املبدأين   فيما على الرغم من أنّنا انقشنا  

يتس بني )حقائق االستدالل( و)حقائق الواقعة(، أي: التمييز بني )احلقائق الضرورية( يوظّفان خلدمة متييز اليبن
و)احلقائق املمكنة(. ولقد عاجلنا تفسري اليبنيتس للجهوية يف موضع آخر، لكن ال بّد هنا من إيراد تفسري 

ا أو تفسريها من خالل موجز هلذا التمييز. ففي حالة احلقيقة الناجتة عن االستدالل، ميكن العثور على برهاهن 
 G VIحتليل األفكار أو املفاهيم: »حتليلها إىل أفكار أبسط وحقائق أبسط حّّت الوصول إىل األّوليات« ) 

612/AG 217 أو أّوليات  للتحليل إىل  قابلة  إّن كّل حقائق االستدالل ستكون  املطاف،  (. ويف هناية 
الة حقائق الواقعة فإّن برهاهنا ال ميكن العثور عليه من هوايت، وهبذا يكون مبدأ التناقض عاماًل. أّما يف ح

خالل عملية )متناهية( من حتليل األفكار، ولكن جيب أن يكون هنالك برهان على أّن بعض األفكار بعينها 
هي على حنو دون آخر )مبدأ السبب الكايف(، وهذا الّبهان يوجد، وفًقا لاليبنيتس، خارج سلسلة األشياء 

 ر ما يلي(. املمكنة )انظ

 . األفكار الفطرية 3.  6
كثريًا ما يُدرَج اليبنيتس يف معسكر العقالنيني يف مواجهة معسكر التجريبويني )من أمثال: لوك، ابركلي، 
هيوم(. وعلى الرغم من أّن هنالك أسباب جديرة للطعن يف هذا التمييز املعتاد يف املناهج الدراسية الفلسفية، 

يناسب فعاًل  التصنيف، وذلك من جانبني مهّمني: كونه عقالنًيا ابعتناقه ملبدأ )السبب فإّن اليبنيتس   هذا 
الكايف(، وكونه عقالنًيا بقبوله لألفكار الفطرية وإنكاره القول أبّن اإلنسان يوَلد بذهن خاٍل )الصفحة البيضاء(. 

عن رؤاه امليتافيزيقية ّبصطلحات ومن انحية االنتماء الكالسيكي لاليبنيتس، من املثري لالهتمام أن جنده يعّّب  
خيّص وجود   فيماالفلسفة األرسطية )والسكوالئية(، لكّنه يف جمال اإلپستيمولوجيا كان أفالطونًيا بشكل واضح )

األفكار الفطرية على األقل(. وهذا ما جنده فعاًل يف افتتاحية كتابه )مقاالت جديدة حول الفهم البشري(، 
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لوك )مقالة يف الفهم البشري(، إذ احناز اليبنيتس بصراحة إىل أفالطون يف املسألة وهو تعليق مطّول على كتاب  
 (.A VI vi 48/RB 48الرئيسية املتعّلقة أبصل األفكار )

يورد اليبنيتس عّدة أسباب )ميتافيزيقية( صرحية إلنكار إمكانية أن يكون الذهن )صفحة بيضاء(، وأّوهلا، 
أن يكون هنالك تفاعل ِعّلي أصيل بني اجلواهر فال سبيل ألن تكون كّل وهو أوضحها، أنّه لعدم إمكانية  

أفكاران قادمة من التجربة، بل ميكن القول بصرامة: ال ميكن أليّة فكرة أن أتيت من التجربة )لكّن اليبنيتس  
حلكم عليه دون خيّص التجربة احلّسية، ولذلك فإّن رأيه هذا ال جيب ا  فيما بعد فهًما أكثر حتّررًا    فيماسيعتنق  

ندر، وهو   فيما أن يضاف إليه ما تاله(. لكّن اليبنيتس يعتنق سبًبا اثنًيا، وإن كان مل جيتذب التعليقات إاّل  
الرؤية املتمثّلة أبّن القول بوالدة الذهن البشري كصفحة بيضاء ينتهك )مبدأ تطابق الالمتمايزات(؛ وابختصار: 

لضّد من الذرّات الفيزايئية املتطابقة كيفًيا وابلضّد من األنفس املتطابقة إّن )مبدأ تطابق الالمتمايزات( يعمل اب
مراده،  يكشف  نّص  يعرض، يف  اليبنيتس  أّن  إليه  ويضاف  بيضاء(.  تولد كصفحات  ألهّنا  )تتطابق  كيفًيا 

بة ضرورية إذا كان املضامني امليتافيزيقية للرؤية التجريبوية اليت يرفضها إىل هذا احلّد، فيقول: »أعرتف أبّن التجر 
يُراد للنفس أن يكون هلا هذه الفكرة أو تلك، أو أن تنتبه لألفكار املضّمنة فينا. لكن كيف ميكن للتجربة 
واحلواّس أن تزّودان ابألفكار؟ هل للروح نوافذ؟ وهل هي شبيهة أبلواح الكتابة، أو ابلشمع؟ من الواضح أّن 

يتعاملو  النفس  حول  الرؤية  هذه  يعتنقون  )من  األساس«  يف  أمرًا جسمانًيا  ابعتبارها  معها   A VI viن 
110/RB 110 وُيشتَهر عن لوك أنّه فّكر يف إمكانية "املاّدة املفّكرة"، وكان اليبنيتس ينظر إليها كأطروحة .)

 مقيتة. وإذا استقصينا كتاابت اليبنيتس فلن جند لديه شكًّا يف أّن الذهن البشري أو النفس البشرية الماّدية
يعتنقها  التزامات فلسفية  تتعارض جذراًي مع  أيًضا أن شكوكية لوك حول طبيعة اجلوهر  ابلضرورة، وسنجد 
اليبنيتس بعمق ال تدانيها فيه التزامات أخرى. ومن الطبيعي أن يسعى اليبنيتس، بسبب ذلك، إىل نقض 

ملتعّلق ابمليتافيزيقا( إىل رؤية سبق )القسم ا  فيماخيّص أصل األفكار وطبيعتها، ولقد أشران    فيماموقف لوك  
اليبنيتس القائلة أبّن الذهن )جيب( أن يكون الماّداًي ابلضرورة، لكّن اليبنيتس ميتلك أيًضا حّجة خاّصة حول 
الماّدية الذهن أو ضّد اآللية املتعّلقة بطبيعة الفكر واألفكار، وهي كنايته الشهرية )الطاحونة(، واليت وردت يف 

ت اجلديدة( و)املواندولوجيا(، وخالصتها: إّن اإلدراكات احلّسية ال ميكن تفسريها على أساس كتابيه )املقاال
آيل أو ماّدي، وحّّت إذا متّكن املرء من إنشاء آلة ميكن أن يُعزى هلا الفكر ووجود اإلدراكات احلّسية، فإّن 

ية، بل عن حركة األجزاء املختلفة تفّحص ابطن هذه اآللة لن يكشف عن )جتربة( لألفكار أو لإلدراكات احلسّ 
 لآللة وحسب. 
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لكن حّّت عندما يقبل اليبنيتس النمط الشائع للكالم، أي: القول أبّن احلواّس إذا كانت مسؤولة ِعلًِّيا عن 
بعض األفكار، فإنّه يقّدم بعض احلجج ضّد ااّلدعاء التجريبوي أبّن احلواّس هي أصل )كّل( األفكار؛ إذ يرى 

ميكن للموقف التجريبوي أن يفّسر مصدر احلقائق املمكنة، فال ميكنه أن يقّدم تفسريًا كافًيا ألصل   أبنّه بينما 
احلقائق الضرورية وطبيعتها، وذلك ألّن احلواّس ال ميكن هلا مطلًقا الوصول إىل مستوى الشمول الذي تتمّتع به 

سيلة للخروج ابستقراء قوّي نسبًيا. بل إّن أيّة حقيقة ضرورية، وأقصى ما ميكنها أن تفعله هو أن تزّودان بو 
اليبنيتس يّدعي أبّن الفهم نفسه هو أصل أمثال هذه احلقائق وهو الذي يضمن ضروريتها نفسها. وبينما ال 
ميكننا أن نكون واعني بكّل أفكاران يف زمان ما، وهي حقيقة تّبزها وظيفة الذاكرة ودورها، فإّن هنالك أفكارًا 

توجد يف أذهاننا ابعتبارها نزعات أو ميول؛ وهي املعنية ابلكالم عن )األفكار الفطرية( أو   أو حقائق بعينها
وهو  الضرورية،  احلقائق  خاّصة" جتاه  "ألفة  للذهن  أبّن  يعتقد  اليبنيتس  أّن  عن  الفطرية(. انهيك  )احلقائق 

، أو تنزع إىل أن تشري، إىل يستخدم يف هذا املوضوع كناية ممّيزة: قطعة من الرخام ذات عروق، وعروقها تشري
أشكال ميكن للنّحات املاهر أن يكتشفها ويستغّلها. وعلى حنو مشابه، فـ»هنالك نزوع، واستعداد، وتشّكل 

 A VI vi 80/RBسابق، يقّرر أنفسنا ويؤّدي إىل أن تكون احلقائق الضرورية قابلة لالشتقاق منها« )
80 .) 

 والذاكرة، والسبب . اإلدراك الواعي،  4.  6
ذكرانها   اليت  املواندات،  لرتاتبّية  منطقية  نتيجة  الاليبنيتسية؛    فيمامثّة  اإلپستيمولوجيا  يف  جندها  سبق، 

فاملواندات تّتصف ابلكمال، نوًعا ما، ابالعتماد على صفاء إدراكاهتا احلّسية، واملواند يكون مهيمًنا على مواند 
يف هذا اآلخر؛ لكّن بعض املواندات ميكن أن تنشأ أيًضا على مستوى آخر إذا احتوى على أسباب ملا حيدث  

متمّيزة جًدا  احلّسية  إدراكاهتا  تكون  أي: عندما  )اإلحساسات(،  أن ختتّب  مثاًل،  )األنفس( عندما حيدث، 
ومرتافقة مع الذاكرة؛ وهذا الوضع حتتّله احليواانت. ويضاف إىل ما سبق أّن بعض األنفس تكون أحيااًن يف 

( الواعي  اإلدراك  ممارسة  من  ميّكنها  أو يف apperceptionوضع  الداخلية  حاالهتا  يف  التفكري  أي:   ،)
إدراكاهتا احلّسية. وكما خيّبان اليبنيتس يف كتابه )مبادئ الطبيعة والنعمة(، فـ»من اجليد التمييز بني )اإلدراك 

، وبني )اإلدراك الواعي(، وهو )الوعي( أو املعرفة احلّسي(، وهو احلالة الداخلية للمواند املمّثل ألشياء خارجية
 G VIالتفكريية هلذه احلالة الداخلية، وهو أمر مل مينح لكّل األنفس، وال تتمّتع به النفس يف كّل أوقاهتا« ) 

600/AG 208 واملغزى الذي يريد اليبنيتس إثباته هنا هو رؤية مضاّدة للرؤية الديكارتية: فليس صحيًحا .)
واانت ال أنفس هلا وأهّنا جمّرد آالت؛ فثّمة اّتصال هاهنا، من اإلله واملالئكة والبشر وعّب احليواانت  أّن احلي

وصواًل إىل األحجار واملواندات اجلامدة اليت تقع حتت ما يف العامل من طني وأوساخ، وهذ االّتصال جيب أال 
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بل على أساس أنواع النشاط الذهين املمكنة نقتصر يف فهمه على الوضوح املقارن لإلدراكات احلّسية للذهن،  
لكائن بعينه. ويف احلقيقة، إّن اليبنيتس يعتقد أبّن احليواانت ال تتصّرف كمجّرد آالت ذاتية احلركة كما تّدعي 
الفلسفة الديكارتية، بل إهّنا متتلك ملكات ذهنية على قدر كبري من التعقيد؛ وعلى سبيل املثال: حّّت الكلب 

ل ذاكرته، أن ميتلك إدراًكا حّسًيا إبدراك حّسي سابق: »ولذلك جتد الكلب يفّر من العصا اليت ميكنه، بفض
(. G VI 600/AG 208ُضرب هبا يف املاضي، ألّن ذاكرته متّثل له األمل الذي سّببته له هذه العصا« )
يستطيعه البشر، ألّن العمليات وعلى الرغم من أّن هذا األمر ميّثل تفكريًا برهانًيا، فإنّه ليس من النوع الذي  

الذهنية لدى الكلب »ال تتأّسس إاّل على ذاكرة من )حقائق( أو معلوالت، وال تتأّسس مطلًقا على املعرفة 
للكلب  الذهين  النشاط  أبّن  اإلضافة  إىل  نفسه  الوقت  يف  اليبنيتس  ويسارع  السابق(.  )املصدر  بـ)العلل(« 

 ثالثة أرابع أفعاهلما، ألّن معظم البشر يقضون أغلب أوقاهتم وهم ال )يتطابق( مع النشاط الذهين لإلنسان يف 
ميارسون تفكريًا برهانًيا يربط العّلة ابملعلول. ومع ذلك فإّن اليبنيتس يعتقد أبّن البشر خيتلفون عن الوحوش، 

قائق املاقبلية فهنالك من املخلوقات ما يستطيع معرفة احلقائق الضرورية والسرمدية للمنطق والرايضيات واحل
)من العّلة للمعلول(، و»يطلق عليها اسم يناسبها هو )احليواانت العاقلة(، وأنفسها يطلقها عليها )أذهان(« 

(G VI 601/AG 209 ويضيف اليبنيتس: »هذه األنفس قادرة على أداء أفعال تفكريية، وقادرة على .)
صار: األشياء الالماديّة، واحلقائق الالماّدية. وهو ما فهم ما يُعَرف بـ"أان"، واجلوهر، والنفس، والذهن، وابخت

العليا(  البشر )واألذهان  فإّن ما جيعل  السابق(. وعليه،  الّبهانية« )املصدر  املعرفة  قادرين على علوم  جيعلنا 
ه يتمّتعون ّبرتبة استثنائية هو القدرة )عّب اإلدراك الواعي( على صياغة مفهوم لـ)النفس(. ولقد رأينا يف هذ 

الفقرة حًقا كيف يقرتح اليبنيتس أّن العقالنية نفسها أتيت من القدرة على التفّكر: إذ يبدأ املرء ّبفهوم حول 
النفس، وينتقل من هذه النقطة إىل التفكري ابلكائن، وابجلوهر، وابإلله؛ ويصبح واعًيا أيًضا ابحلقائق السرمدية 

القدرة على تكوين »صالت قطعية بني األفكار« وتتّبعها   والضرورية. لكّن العقالنية ليست يف احلقيقة سوى
وصواًل إىل »عواقبها األكيدة« )املصدر السابق(. وبعبارة أخرى: إّن احليواانت ومعظم البشر يف أغلب أوقاهتم 
ليسوا سوى جتريبويني؛ أّما الشخص العاقل فهو الذي يستطيع االخنراط يف تفكري برهاين )ماقبلي( أصيل، 

 ه من املعرفة بعّلة حقيقية إىل املعلول الضروري عّب االستنباط. ينتقل ب

 

 . اإلدراكات احلّسية الضئيلة 5.  6
من األطروحات الرئيسية لفلسفة اليبنيتس أّن كّل جوهر يعّّب عن الكون أبكمله. ولدمج أطروحته هذه 

تفسريه اليبنيتس  طّور  الذهن،  وفلسفة  اإلپستيمولوجيا  يف  العاّمة  رؤيته  احلّسية   ضمن  لـ"اإلدراكات  اخلاّص 
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( الذي أشران إليه إبجياز يف القسم املخّصص للتناغم املؤّسس مسبًقا؛ petites perceptionsالضئيلة" )
إذ قال يف مدخل كتابه )املقاالت اجلديدة(: »يف كّل حلظة هنالك عدد المتناٍه من اإلدراكات احلّسية اليت ال 

ات حتدث للنفس ذاهتا دون أن نكون واعني هبا إّما ألّن هذه االنطباعات يواكبها وعي أو تفكري؛ وهي تغيري 
ا وهائلة العدد، وإّما ألهّنا تبلغ درجة مفرطة من التشابه، ولذلك فهي غري ممّيزة ّبا يكفي يف حّد  ضئيلة جدًّ

عنه يف كّل   (. وبعبارة أخرى، إّن كّل ما حيدث يف الكون حقًّا إّّنا يعّبَّ A VI vi 53/RB 53ذاهتا« )
ذهن متناٍه، لكّن اإلدراكات احلّسية املتناهية املوجودة يف الذهن، من فراشة تطري يف غابة األمازون إىل هتادي 
البطاريق يف القارّة القطبية اجلنوبية، تكون يف العادة على درجة مفرطة من الضآلة أو الالمتايز متنعها من التفّوق 

سوب أو الشعور ابجلوع. ويف الواقع، إّن هذه اإلدراكات احلّسية الالمتناهية يف األمهّية على منظر شاشة احلا
يشّبهها اليبنيتس هبدير البحر، فيقول: »كي نتمّكن من ُساع هذه الضّجة على النحو احلاصل ال بّد من أن 

الصغرية   نسمع األجزاء اليت تشّكل اجملموع، أي: أن نسمع ضّجة كّل موجة، وإن كانت كّل من هذه الضّجات 
قابلة  تكون  أن  األخرى، ودون  الضّجات  ملتبس إىل كّل  إاّل ابالنضمام على حنو  معلومة  نفسها  ال جتعل 

(. A VI vi 54/RB 54للمالحظة إذا كانت املوجة اليت تسّببت هبا ال تصاحبها موجات أخرى« )
 ج أبيض( إپستيمولوجي. وعليه، فإّن العدد الالمتناهي من اإلدراكات احلّسية الضئيلة ليس سوى )ضجي

ويرى اليبنيتس أبّن بساطة الذهن ووحدته تسمح له، مع ذلك، بتعّدد اإلدراكات احلّسية والنزوعات؛ لكّن 
هذا التعّدد جيب أال يفسَّر على أنّه )تعاقيب( وحسب، بل على أنّه )تزامين( أيًضا؛ أي: إّن الذهن حيتوي )يف 

اكات احلّسية الضئيلة( املختلفة، وذلك على الرغم من بساطته ووحدته. أّي زمان( عدًدا المتناهًيا من )اإلدر 
والكائن البشري، يف حالة اليقظة، يعي إدراكات حّسية بعينها، لكّنه ال يعيها أبكملها على اإلطالق؛ وهنا 

نيتس يرى أبّن تكمن أمهّية املنهاج الاليبنيتسي، وذلك بتقدميه لرؤية مناقضة لنظرية الذهن الديكارتية. إّن اليب
العقل نشيط )دوًما(، ألّن هنالك دوًما إدراكات حّسية تُعَرض عليه، حّّت وإن كانت هذه اإلدراكات احلّسية 
ضئيلة وال تصل إىل مستوى قابل لإلدراك. وعليه، فحّّت يف النوم العميق اخلايل من األحالم ال ينقطع الذهن 

إدراكات حّسية. وعالوة  الكاملة   عن نشاطه، وحيتوي على  الشفافية  أّيد حقًّا  قد  إذا كان ديكارت  عليه، 
للدماغ، فيجب أن يكون من الواضح حينها أّن اليبنيتس يسمح بصورة أدّق للمحتوى الذهين، أي: إّن الدماغ 

 حيتوي الكثري من األشياء امللتبسة والضئيلة اليت ال ميكننا النفاذ إليها يف كّل األوقات. 
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 املعرفة البشرية . نطاق  6.  6
إّن اليبنيتس، على الرغم ممّا سبق، ال يكتفي ابالختالف مع جون لوك حول طبيعة الذهن وإمكانية األفكار 
الفطرية، فهو جيادل أيًضا أبّن الكائن البشري قادر على اكتساب املعرفة بطريقة أنكرها لوك بوضوح. ولقد 

نا ابحلقائق الضرورية هلا أساس خمتلف كّلًيا عن األساس الذي سبق أّن اليبنيتس مقتنع أبّن معرفت  فيما أوضحنا  
يدافع عنه لوك. وعلى حنو مشابه، يعتقد اليبنيتس أبنّنا قادرون على امتالك معرفة أصيلة ابملاهيات احلقيقية 

سوى لألشياء، وهو أمر شّكك فيه لوك. وابإلمجال، لقد حاجج لوك أبّن علينا أن نعرتف أبّن "املاهّية" ليست  
كلمة نستخدمها لوصف "املاهّية االُسية"، أي: جمموعة من مفاهيم الفرز القائمة على كيفّيات حّسية؛ وعلينا 
به. لكّن  ما، ألنّنا سنظّل جاهلني  الداخلي لشيء  أو  احلقيقي  تتعّلق ابلرتكيب  "املاهّية"  نتصّرف وكأّن  أال 

، ال حول األفراد فحسب، بل حول أصنافها وأجناسها. اليبنيتس يعتقد أبنّنا قادرون على معرفة أشياء حمّددة
ويف الفصل الرابع من كتابه )املقاالت اجلديدة(، جند فياليثيس )شخصية متّثل لوك( ينتقد إمكانية امتالكنا 
ملعرفة أكيدة حول اجلواهر ابعتبارها أنواًعا طبيعية، فيجيبه ثيوفيلوس )شخصية متّثل اليبنيتس( بقوله: »اُسح 

ن أخّبك أبّن هنالك، مثاًل، مئات احلقائق اليت ميكننا أن نكون متأّكدين منها بشأن الذهب، أي: اجلسم يل أب
الذي تكشف ماهّيته الداخلية عن نفسها من خالل أكّب وزن عرفته األرض، أو من خالل أكّب مرونة أو أيّة 

أكّب مرونة معروفة هو أيًضا األكّب   عالمة أخرى؛ وذلك ألنّنا قادرون على أن نقول أبّن اجلسم الذي ميتلك
(. ويف موضع سابق من الكتاب نفسه يقول A VI vi 400/RB 400وزاًن بني كّل األجسام املعروفة« )

 ( ابحلسبان«  أنخذه  الذي  الشيء  إمكانية  سوى  األساس  يف  ليست  املاهية  »إّن   A VI viاليبنيتس: 
293/RB 293و»املاهّيات أبدية ألهّنا تتعّلق اب ،) ( »ملمكنات وحسبA VI vi 296/RB 296 .)

وعليه، قد يبدو أّن اليبنيتس يعين أمرًا يشبه ما يلي: إّن التجربة تبلغنا بوجود جمموعة منسجمة أكيدة من 
أبهّنا ممكنة على حنو  تّتصف  اخلصائص  بعينها من  أبّن جمموعًة  )مثاًل(، أي:  للذهب  احملسوسة  اخلصائص 

ّم من ذلك، أّن علينا أن نكون قادرين على أن جنزم واثقني أبنّه إذا كان (؛ واألهcompossibleمشرتك )
 جلسم ما املرونة األكّب فإّن له الوزن األكّب أيًضا. 

 . الالهوت الفلسفي 7
طّور اليبنيتس، كما هو حال أغلب معاصريه من العظماء )ديكارت، سپينوزا، ماليّبانش(، عدًدا من احلجج 

و  اإلله؛  وجود  إثبات  )يف  الفقرات  يف  وجيز  بشكل  منها  اثنتني  )املواندولوجيا(، 45-36قّدم  من كتابه   )
)أو كحّجتني أنطولوجية وكونية، وفًقا ملصطلحات كانت(، لكن لكّل منهما اتريخ   كحّجتني ماقبلية ومابعدية

طويل يف فكر اليبنيتس. ومع ذلك فإّن اليبنيتس، وخبالف ديكارت وسپينوزا على األقّل، بذل أيًضا جهوًدا 
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اليبنيتس   لقد كان  أخرى،  وبعبارة  الدنيا.  اإلله وخرييّته يف  عدالة  وتّبير  تفسري  االهتمام عظيمة يف  شديد 
ابإلجابة على مشكلة الشّر؛ ولقد أّدى عمله يف هذا املوضوع إىل أطروحته اليت تقول أبنّنا نعيش يف )أفضل 

 العوامل املمكنة(، وهي أطروحة تناوهلا ڤولتري بسخرية الذعة يف روايته )كانديد(. 

 . وجود اإلله 1.  7
 . احلّجة األنطولوجية 1.  1.  7

مهّمة لتاريخ احلّجة األنطولوجية، إذ ترجع تفّكراته يف هذا الشكل من احلجج إىل قّدم اليبنيتس مسامهة  
سّتينيات القرن السابع العشر، ومن املعلوم أنّه تشاطر أفكاره حول هذه املسألة مع سپينوزا عندما زاره اليبنيتس  

)التأّمل( اخلامس، وبشكل   يف طريقه إىل هانوفر. ويرى اليبنيتس أّن احلّجة اليت قّدمها ديكارت ضمنًيا يف
صريح يف )جمموعة الردود األوىل(، هي حّجة خاطئة. إذ حاجج ديكارت أبّن اإلله كائن له كّل الكماالت، 

(؛ لكّن اليبنيتس  AT VII 118–19/CSM II 84–85والوجود كمال، ولذلك فإّن اإلله موجود )
هذا الكائن أن يوجد، أي: أن يكون من املمكن لكّل يعتقد أبنّه ال بّد من الّبهان على أّن من )املمكن( ملثل  

الكماالت أن تتعايش يف كائن واحد؛ فإذا كان هذا ممكًنا، فعندها وفقط عندها ميكن القول أبّن )األكمل( 
(؛ 1676موجود. ويطرح اليبنيتس هذه احلّجة متاًما يف مقالته املوجزة )حول وجود األكمل(، املنشورة يف العام )

 A"الكمال" ابعتباره »كيفية بسيطة أكيدة ومطلقة، أو: كيفية تعّّب دون حدود عن ما تعّّب عنه« )إذ يعّرف  
VI iii 578/SR 101 االّدعاء أبنّه ليس فإّن اليبنيتس يستطيع  التعبري ابحلسبان  (. وإذا أخذان هذا 

ًدا، ال ميكن حتليله وال حصره املمكن أن يكون هنالك تنافر بني الكماالت، ألّن الكمال، ابعتباره بسيطًا وأكي
يف حدود؛ أي: إذا كان )أ( و)ب( من الكماالت، فعندها تكون القضية )أ وب متنافران( ال ميكن إثباهتا ألّن 
)أ( و)ب( بسيطان، وال ميكن أيًضا هلذه القضية أن تُعَرف بذاهتا. وعليه، فمن املمكن أن تكون أيّة جمموعة 

متوافقة يف احلقيقة. ومن هنا يرى اليبنيتس أبّن من املمكن فعاًل وجود حائز من الكماالت، وكّل الكماالت،  
 لكّل الكماالت )األكمل(. 

لكّن هذه احلّجة ال تكفي بذاهتا للبّت يف أّن اإلله موجود ابلضرورة، إذ جيب على اليبنيتس أن يّبهن أيًضا 
الكماالت )األكمل( ميكن القول عنه أبنّه   أّن الوجود نفسه من الكماالت، فيكون بعدها الكائن احلائز لكلّ 

موجود. وبعبارة أدّق: إّن اليبنيتس حيتاج للّبهان على أّن )الوجود الضروري( ينتمي ملاهية اإلله؛ وهذا ما فعله 
يف مقالة موجزة أخرى قال فيها: »ونكّرر القول: إّن الكائن الضروري هو نفسه الكائن الذي ماهّيته تستلزم 

الكائن الضروري هو كائن يوجد ابلضرورة، فعدم وجوده يعين ضمنًيا حدوث تناقض، ممّا يتعارض   وجوده؛ ألنّ 
(. وبعبارة أخرى، إذا كان حقًّا هنالك A VI iii 583/SR 107مع مفهوم أو ماهية هذا الكائن« )
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وجود يف احلقيقة )متاثل( بني الكائن الضروري وبني الكائن الذي تستلزم ماهيته وجوده، فال بّد أن يكون ال
أحد خصائصه املاهوية. ويتابع اليبنيتس قوله يف تفّكره املوجز هذا: »وهكذا فإّن الوجود ينتمي ملفهومه أو 
من  رائع  بشكل  لالنتقال  استخدامها  اجلهوية، وميكننا  النظرية  ذروة  تتبّوأ  رائعة  مّبهنة  مينحنا  ماهيته. وهذا 

لضروري ممكًنا، فهذا يستلزم أن يوجد حقًّا، أو يستلزم العثور حقًّا على اإلمكانية إىل الفعل: فإذا كان الكائن ا
(. وإّن عبارة "ذروة النظرية اجلهوية" اليت أوردها A VI iii 583/SR 107هذا الكائن ضمن الكون« ) 

(. وميكن S5: ◊□p → □pاليبنيتس ليست سوى واحدة من البديهيات سّيئة السمعة يف املنطق اجلهوي )
 ّجة اليبنيتس كما يلي:تلخيص ح 

 ( اإلله كائن حائز لكّل الكماالت. )تعريف( 1)

 ( الكمال كيفية بسيطة ومطلقة. )تعريف( 2)

 ( الوجود من الكماالت. 3)

 ( إذا كان الوجود جزًءا من ماهية الشيء، فهذا الشيء كائن ضروري.4)

 د حقًّا. ( إذا كان ميكن للكائن الضروري أن يوجد، فإّن الكائن الضروري يوج5)

 ( من املمكن لكائن ما أن يكون حائزًا لكّل الكماالت. 6)

 ( إذن، الكائن الضروري )اإلله( يوجد حقًّا. 7)

وجتب اإلشارة هنا إىل أّن حّجة اليبنيتس تبدي ألفة أكيدة مع احلّجة األنطولوجية اليت قّدمها گودل، وذلك 
حيازة كائن ما لكّل اخلصائص البسيطة األكيدة )لالّطالع إىل احلّد الذي تبلغه يف سعيها للّبهان على إمكانية  

 على حّجة گودل ميكن الرجوع إىل املدخل املعنون: احلجج األنطولوجية(. 

 . احلّجة الكونية 2.  1.  7
سبق أّن مبدأ )السبب الكايف( يشّكل أحد املبادئ التأسيسية لفلسفة اليبنيتس أبمجعها؛   فيمالقد مّر بنا  
جيا( يلجأ اليبنيتس إىل هذا املبدأ ويقول أبنّه حّّت يف حالة احلقائق املمكنة أو حقائق الواقعات ويف )املواندولو 

(؛ Monadology §36جيب أن يكون هنالك سبب كاٍف يّبّر أن تكون على حال وليس على غريه )
ثلة أخرى )قبلية(، فإّن لكن ّبا أّن كّل حقيقة من حقائق الواقعات تّتصف أبهّنا ممكنة ابالستناد إىل حقيقة مما
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سبب سلسلة حقائق الواقعات أبكملها جيب أن يتواجد خارج السلسلة، وهذا السبب النهائي هو الذي ندعوه 
 (. Monadology §37اإلله )

 ويف كتابه )العدل اإلهلي( يقوم اليبنيتس ّبلء هذه احلّجة بوصف مدهش لطبيعة اإلله، كما يلي: 

العّلة  1) دامت  ما  املمكنة (  العوامل  استقصاء كّل  قادرة على  تكون  أن  بّد  للسلسلة أبكملها ال  األوىل 
 األخرى، فهي متتلك فهًما. 

( ما دامت العّلة األوىل قادرة على اختيار عامل واحد من بني عدد المتناٍه من العوامل املمكنة فإّن هلا 2)
 إرادة. 

 فإّن هلا قّوة )ويضيف اليبنيتس هنا أّن »القّوة تتعّلق ( ما دامت العّلة األوىل قادرة على إحداث العامل3)
 بـ)الكينونة( أو احلكمة أو الفهم، وبـ)احلقيقة( وإرادة )اخلري(«(.

 ( ما دامت العّلة األوىل تتعّلق بكّل املمكنات، فإّن هلا قدًرا المتناهًيا من الفهم واإلرادة والقّوة. 4)

 ببعض، فليس هنالك سبب لالفرتاض بوجود أكثر من إله واحد.( ما دامت كّل األشياء يرتبط بعضها  5)

وعليه، ميكن لاليبنيتس )الّبهان( على فرادة اإلله، وكّلية علمه، وكّلية قدرته، وخرييته، وذلك اعتماًدا على 
(. Theodicy §7: G VI 106–07/H 127–28افرتاضني: إمكانية العامل، ومبدأ السبب الكايف )

ن املستبعد أتثّر القارئ هبذه احلّجة إذا كان ينكر وجود العوامل املمكنة على النحو الذي ومن الطبيعي أّن م
 طرحه اليبنيتس، أو كان ينكر مبدا السبب الكايف )ابإلقرار بـ"الواقعات العمياء"(. 

 . التفاؤل 2.  7
يلي سنعاجل املسألة   فيما هنالك مدخل آخر يف هذه املوسوعة يتناول وصف اليبنيتس للعوامل املمكنة. و 

البسيطة التالية: كيف ميكن هلذا العامل أن يكون أفضل العوامل املمكنة؟ فعلى الرغم من كّل ما يقال، خيّبان ڤولتري 
بكّل وضوح يف كتابه )كانديد( أبّن من املؤّكد أّن هذا العامل يبدو بعيًدا عن الكمال، وما أكثر الشواهد املرعبة 

طبيعة واألخالق، بل إنّه يبدو على درجة كبرية من التديّن. وال شّك يف أن الغيب وحده على ذلك يف ميداين ال
من يعتقد أبّن هذا العامل أفضل العوامل املمكنة، لكّن اليبنيتس يتكّلم ابلنيابة عن هذا الغيب ويطرح حّجة تقوم 

 على البنية التالية يف األساس: 

 أبنّه كّلي القدرة )و( كّلي العلم )و( خرّي )و( حّر.  ( اإلله هو خالق هذا العامل الذي يّتصف1)
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 ( ميكن لألمور أن تكون قد جرت على حنو آخر؛ أي: هنالك عوامل ممكنة أخرى )مقّدمة منطقية(. 2)

 ( لنفرض أّن هذا العامل )ليس( أفضل العوامل املمكنة؛ أي: قد يكون هنالك عامل أفضل منه.3)

 العوامل املمكنة، فال بّد أن إحدى القضااي التالية جيب أن تكون صادقة:  ( إذا مل يكن هذا العامل أفضل4)

 * اإلله مل يكن ميتلك القّوة الكافية إلحداث عامل أفضل. أو: 

 * اإلله مل يعلم كيف سيتطّور هذا العامل بعد خلقه له؛ أي: اإلله كانت يعوزه العلم املسبق. أو:

 األفضل. أو:  * اإلله مل يرغب أبن يكون هذا العامل هو

 * اإلله مل خيلق العامل. أو: 

 * اإلله مل يكن لديه عوامل ممكنة أخرى ليختار من بينها.

 (. 2( أو )1( تناقض القضية ) 4( لكّن واحًدا أو أكثر من القضااي املفصولة )منطقًيا( للقضية )5)

 ( إذن، هذا العامل هو أفضل العوامل املمكنة. 6)

بنيتس حياجج أبنّه إذا كان املرء يريد أن يعتنق املفهوم التوحيدي التقليدي لإلله وبعبارة أخرى، يبدو أّن الي
)و( يعتقد أبنّه قادر على التأكيد، بشكل معقول، على أّن هذا العامل كان من املمكن أن يكون على غري ما 

أن تكون هذه احلّجة جمّرد   هو عليه، فال بّد أن يعتقد أبّن )هذا( العامل هو أفضل العوامل املمكنة. ومن الطبيعي
 رّد مسيحي سريع على احلّجة اإلبيقورية ضّد التوحيد. 

لكن ما هي املعايري اليت ميكن الرجوع إليها للقول أبّن هذا العامل هو )األفضل(؟ جيب أن يكون من الواضح 
أّن اليبنيتس ال يّدعي يف كّل ما كتبه أبّن هذه احلّجة تعين ضمنًيا أن كّل شيء جيب أن يكون رائًعا؛ بل إّن 

الالهوت عليه كّل  سار  الذي  ابلعرف  متاًما  يلتزم  أوغسطني، اليبنيتس  القديس  منذ  املسيحيني  التّبيريني  يني 
فيحاجج أبنّنا عاجزون عن امتالك معرفة ابلعامل كّله، وأنّه حّّت إذا كانت القطعة املتاحة لنا لنكتشفها من 
اللوحة الفسيفسائية قبيحة يف أعيننا فإّن اللوحة أبكملها قد تكون، يف احلقيقة، عظيمة اجلمال. ومع ذلك فإّن 

خيّص حتّقق السعادة وكمال العامل، فيخّبان يف )الكالم يف امليتافيزيقا(،   فيماتس يقّدم اعتبارين على األقّل  اليبني
(؛ وخيّبان، اثنًيا، أبّن A VI iv 1537/AG 38أّواًل، أبّن »سعادة األذهان هي اهلدف الرئيسي لإلله« )

يف   يّتصف  الذي  العامل  أي:  األفضل،  العامل  اختار  قد  واألغىن »اإلله  ابلفرضيات  األبسط  أبنّه  واحد  آن 
(. إذن، فهل هذا العامل الذي يشهد ارتكاب اإلابدة العرقية A VI iv 1538/AG 39ابلظاهرات« )
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وحدوث الكوارث الطبيعية أفضل من عامل ليس فيه إاّل وردة واحدة متعّددة األوراق؟ نعم، ألّن العامل األّول فيه 
يت حتّس وتفّكر مقابل الظاهرات اليت تتسّبب هبا ثّلة من القوانني البسيطة. أّما عدد المتناٍه من األذهان ال 

السؤال األصعب حول ما إذا كان هنالك عامل أفضل يشهد عدًدا أقّل بقليل من اإلابدة العرقية والكوارث 
كان اإلله قد الطبيعية فال ميكن لاليبنيتس أن جييب عليه سوى ابلقول: لو كان هنالك عامل كذلك العامل ل

حّوله إىل حقيقة واقعة؛ وال شّك يف أّن هذا الرّد يتطابق مع القول أبنّه ليس هنالك، حقًّا، أّي عامل ممكن 
 أفضل من هذا العامل. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11/4/2022           
ــ ـــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ

 

 

 Copyright 2021حكمة © 43

 

 ( Bibliographyبيبليوگرافيا )
 املدخل( مصادر رئيسية من مؤلّفات اليبنيتس )مع رموزها املستخدمة لإلشارة إليها يف هذا  

 

- Confessio Philosophi: Papers Concerning the Problem of Evil, 1671–1678. Translated and edited 
by Robert C. Sleigh, Jr. New Haven, CT: Yale University Press, 2005. 

- The Labyrinth of the Continuum: Writings on the Continuum Problem, 1672–1686. Translated 
and edited by Richard T. W. Arthur. New Haven, CT: Yale University Press, 2002. 

- The Leibniz-Arnauld Correspondence. Edited and translated by H. T. Mason. Manchester: 
Manchester University Press, 1967. 

- The Leibniz-Des Bosses Correspondence. Edited and translated by Brandon C. Look and Donald 
Rutherford. New Haven, CT: Yale University Press, 2007. 

- The Leibniz-De Volder Correspondence: With Selections from the Correspondence between 
Leibniz and Johann Bernoulli. Edited and translated by Paul Lodge. New Haven: Yale University 
Press, 2013. 

- Lettres de Leibniz à Arnauld d'après un manuscrit inédit. Edited by Geneviève Rodis-Lewis. 
Paris: Presses Universitaires de France, 1952. 

- Logical Papers. Translated and edited by G. H. R. Parkinson. Oxford: Clarendon Press, 1966. 

[GM
] 

Mathematische Schriften. 7 vols. Edited by C. I. Gerhardt. Halle, 1849–63. Reprint, Hildesheim: 
Georg Olms, 1963. 

[RB] New Essays on Human Understanding. Translated by Peter Remnant and Jonathan Bennett. 
Cambridge: Cambridge University Press, 1981. 

- Nouvelles lettres et opuscules inédits de Leibniz. Edited by A. Foucher de Careil. Paris, 1857. 
Reprint, Hildesheim: Georg Olms, 1971. 

- Opera omnia, nunc primum collecta… 6 vols. Edited by Ludovici Dutens. Genevae, 1768. 

[C] Opuscules et fragments inédits de Leibniz. Extraits des manuscrits… Edited by Louis Couturat. 
Paris: Presses Universitaires de France, 1903. Reprint, Hildesheim: Georg Olms, 1961. 

[AG] Philosophical Essays. Translated and edited by Roger Ariew and Dan Garber. Indianapolis: 
Hackett, 1989. 

[L] Philosophical Papers and Letters. Edited and translated by Leroy E. Loemker. 2d ed., Dordrect: 
D. Reidel, 1969. 

- Philosophical Texts. Edited and translated by R.S. Woolhouse and Richard Francks. Oxford: 
Oxford University Press, 1998. 

[G] Die philosophischen Schriften. 7 vols. Edited by C. I. Gerhardt. Berlin, 1875–90. Reprint, 
Hildesheim: Georg Olms, 1965. 

- Political Writings. Edited by Patrick Riley. Second edition. Cambridge: Cambridge University 
Press, 1988. 

[A] Sämtliche Schriften und Briefe. Edited by the Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin. 
Darmstadt, 1923 ff., Leipzig, 1938 ff., Berlin, 1950 ff. Cited by Series (Reihe) and Volume (Band). 



11/4/2022           
ــ ـــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ

 

 

 Copyright 2021حكمة © 44

 

(To date the Akademie edition, Series VI, has the philosophical writings to 1690, plus the New 
Essays, as well as, in Series II, Leibniz's philosophical correspondence to 1685.) 

[SR] De Summa Rerum: Metaphysical Paper, 1675–1676. Translated and edited by G.H.R. Parkinson. 
New Haven, CT: Yale University Press, 1992. 

- Textes inédits d'après les manuscrits de la Bibliothèque provinciale de Hanovre. 2 vols. Edited 
by Gaston Grua. Paris: Presses Universitaires de France, 1948. 

[H] Theodicy: Essays on the Goodness of God, the Freedom on Man and the Origin of Evil. 
Translated by E. M. Huggard. La Salle, IL: Open Court, 1985. 

 
 مصادر رئيسية أخرى

 

[CSM
] 

The Philosophical Writings of Descartes. Edited by John Cottingham, Robert Stoothoff, Dugald 
Murdoch. 2 Volumes. Cambridge: Cambridge University Press, 1984. 

[AT] Oeuvres de Descartes. Edited by Charles Adam and Paul Tannery. 12 Volumes. Reprint, Paris: 
J. Vrin, 1996. 

 
 مصادر ثانوية

•Adams, Robert Merrihew, 1972. “Must God Create the Best?” Philosophical Review, 81(3): 

317–332. 

•–––, 1983. “Phenomenalism and Corporeal Substance in Leibniz,” Midwest Studies in 
Philosophy, 8(1): 217–257. 

•–––, 1984. “Predication, Truth and Transworld Identity in Leibniz,” in Bogen and 

McGuire, How Things Are, Dordrecht: D. Reidel, 235–283. 

•–––, 1994. Leibniz: Determinist, Theist, Idealist, Oxford: Oxford University Press. 

•Aiton, Eric, 1985. Leibniz: A Biography, Bristol: Adam Hilger. 

•Andrault, Raphaele, 2006. “Leibniz et les iatromécaniciens,” Studia Leibnitiana, 38/39(1): 
63–88. 

•Antognazza, Maria Rosa, 2008. Leibniz on the Trinity and the Incarnation: Reason and 
Revelation in the Seventeenth Century, Gerald Parks (trans.), New Haven: Yale University 
Press. 

•–––, 2009. Leibniz: An Intellectual Biography, Cambridge: Cambridge University Press. 

•Arthur, Richard, 1985. “Leibniz's Theory of Time,” in Okruhlik and Brown (eds.), The 

Natural Philosophy of Leibniz, 263–313. 

•Beeley, Philip, 1996. Kontinuität und Mechanismus. Stuttgart: Steiner Verlag (Studia 

Leibnitiana, Supplement 30). 

•Bolton, Martha Brandt, 1996. “The Nominalist Argument of the New Essays,” The Leibniz 
Review, 6: 1–24. 

•–––, 1998. “Locke, Leibniz, and the Logic of Mechanism,” Journal of the History of 
Philosophy, 36 (2): 189–213. 

•Broad, C. D., 1975. Leibniz: An Introduction, Cambridge: Cambridge University Press. 



11/4/2022           
ــ ـــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ

 

 

 Copyright 2021حكمة © 45

 

•Brown, Gregory, 1987. “Compossibility, Harmony, and Perfection in Leibniz,” The 

Philosophical Review, 96(2): 173–203. 

•–––, 1988. “Leibniz's Theodicy and the Confluence of Worldly Goods,” Journal of the 
History of Philosophy, 26(4): 571–591 

•–––, 1992. “Is There a Pre-Established Harmony of Aggregates in the Leibnizian Dynamics, 
or Do Non-Substantial Bodies Interact?” Journal of the History of Philosophy, 30(1): 53–
75. 

•Brown, Stuart, 1984. Leibniz, Minneapolis: University of Minnesota Press. 

•Burkhardt, Hans, 1980. Logik und Semiotik in der Philosophie von Leibniz, Munich: 
Philosophia Verlag. 

•Busche, Hubertus, 1997. Leibniz' Weg ins perspektivische Universum, Hamburg: Meiner. 

•Cassirer, Ernst, 1902. Leibniz' System in Seinen Wissenschaftlichen Grundlagen, Marburg: 
Elwert; reprinted Hildesheim: Olms, 1962. 

•Coudert, Allison P., 1995. Leibniz and the Kabbalah, Dordrecht: Springer. 

•Couturat, Louis, 1901. La logique de Leibniz. Paris: Presses Universitaires de France; 

reprinted Hildesheim: Georg Olms, 1961. 

•Cover, J.A. and J. O'Leary-Hawthorne, 1999. Substance and Individuation in Leibniz, 
Cambridge: Cambridge University Press. 

•Di Bella, Stefano, 2005. The Science of the Individual: Leibniz's Ontology of Individual 

Substance, Dordrect: Springer. 

•Duchesneau, François, 1993. Leibniz et la méthode de la science, Paris: Presses 
Universitaires de France. 

•–––, 1994. La dynamique de Leibniz, Paris: J. Vrin. 

•Fichant, Michel, 1998. Science et métaphysique dans Descartes et Leibniz, Paris: Presses 

Universitaires de France. 

•–––, 2003. “Leibniz et les machines de la nature,” Studia Leibnitiana, 35(1): 1–28. 

•–––, 2004. “L'Invention métaphysique” (Introduction to Leibniz, Discours de 
métaphysique suivi de Monadologie et autres textes), Paris: Gallimard, 1–123. 

•Frankfurt, Harry G. (ed.), 1972. Leibniz: A Collection of Critical Essays, New York: 

Doubleday. 

•Furth, Montgomery, 1967. “Monadology,” The Philosophical Review, 76(2): 169–200. 

•Garber, Daniel, 1982. “Motion and Metaphysics in the Young Leibniz,” in Hooker (ed.) 

1982, pp. 160–184. 

•–––, 1983. “Mind, Body and the Laws of Nature in Descartes and Leibniz,“Midwest Studies 
in Philosophy, 8(1): 105–133. 

•–––, 1985. “Leibniz and the Foundations of Physics: The Middle Years,” in Okrulik and 
Brown, Natural Philosophy, 27–130. 

•–––, 2009. Leibniz: Body, Substance, Monad, New York and Oxford: Oxford University 

Press. 

•Gaudemar, Martine de, 1994. Leibniz: de la puissance au sujet, Paris: Vrin. 

•Goldenbaum, Ursula, and Douglas Jesseph (eds.), 2008. Infinitesimal Differences: 

Controversies between Leibniz and his Contemporaries, Berlin: De Gruyter. 



11/4/2022           
ــ ـــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ

 

 

 Copyright 2021حكمة © 46

 

•Guéroult, Martial, 1967. Leibniz: Dynamique et Métaphysique. Paris: Aubier. 

•Hacking, Ian, 1972. “Individual Substance,” in H. Frankfurt (ed.), Leibniz: A Collection of 
Critical Essays, New York: Doubleday, 137–153. 

•Hartz, Glenn, 2006. Leibniz's Final System, New York: Routledge. 

•Hooker, Michael (ed.), 1982. Leibniz: Critical and Interpretive Essays, Minneapolis: 

University of Minnesota Press. 

•Ishiguro, Hidé, 1990. Leibniz's Philosophy of Logic and Language, 2nd ed., Cambridge: 
Cambridge University Press. 

•–––, 1972. “Leibniz's Theory of the Ideality of Relations,” in Frankfurt, Leibniz: A Collection 

of Critical Essays, New York: Doubleday, 191–213. 

•Jalabert, Jacques, 1947. La théorie leibnizienne de la substance, Paris: Presses 

Universitaires de France. 

•–––, 1960. Le Dieu de Leibniz, Paris: Presses Universitaires de France. 

•Jauernig, Anja, 2008. “The Modal Strength of Leibniz's Principle of the Identity of 

Indiscernibles,” Oxford Studies in Early Modern Philosophy, IV: 191–225. 

•–––, 2010. “Disentangling Leibniz's Views on Relations and Extrinsic 
Denominations,” Journal of the History of Philosophy, 48 (2): 171–205. 

•Jolley, Nicholas, 1984. Leibniz and Locke: A Study of the “New Essays on Human 

Understanding,” Oxford: Clarendon Press. 

•–––, 1986. “Leibniz and Phenomenalism,” Studia Leibnitiana, XVIII(1): 38–51. 

•–––, 2005. Leibniz, New York: Routledge. 

•Jolley, Nicholas (ed.), 1995. The Cambridge Companion to Leibniz, Cambridge: Cambridge 

University Press. 

•Kauppi, Raili, 1960. Über die Leibnizsche Logik, Helsinki: Acta Philosophica Fennica, Fasc. 
XII. 

•Kulstad, Mark A., 1980. “A Closer Look at Leibniz's Alleged Reduction of 
Relations,” Southern Journal of Philosophy, 18(4): 417–32. 

•–––, 1991. Leibniz on Apperception, Consciousness and Reflection, Munich: Philosophia 

Verlag. 

•–––, 1993. “Two Interpretations of the Pre-Established Harmony in the Philosophy of 
Leibniz,” Synthese, 96(3): 477–504. 

•Lærke, Mogens, 2008. Leibniz et Spinoza: le genèse d'une opposition complexe, Paris: 

Honoré Champion. 

•–––, 2011. “Leibniz's Cosmological Argument for the Existence of God,” Archiv für 
Geschichte der Philosophie, 93(1): 58–84. 

•Leduc, Christian, 2009. Substance, individu et connaissance chez Leibniz, Montreal: 
University of Montreal Press. 

•Levey, Samuel, 1998. “Leibniz on Mathematics and the Actually Infinite Division of 

Matter,” Philosophical Review, 107(1): 49–96. 

•Lin, Martin, 2012. “Rationalism and Necessitarianism,” Noûs, 46(3): 418–448. 

•Lodge, Paul, 1998a. “Leibniz's Heterogeneity Argument against the Cartesian Conception 

of Body,” Studia Leibnitiana, 30(1): 83–102. 



11/4/2022           
ــ ـــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ

 

 

 Copyright 2021حكمة © 47

 

•–––, 1998b. “Leibniz's Commitment to the Pre-established Harmony in the Late 1670s and 

Early 1680s,” Archiv für Geschichte der Philosophie, 80(3): 292–320. 

•–––, 2001. “Leibniz's Notion of an Aggregate,” British Journal for the History of Philosophy, 
9(3): 467–486. 

•Lodge, Paul (ed.), 2004. Leibniz and His Correspondents, Cambridge: Cambridge University 
Press. 

•Lodge, Paul, and Marc Bobro, 1998. “Stepping Back Inside Leibniz's Mill,” The Monist, 

81(4): 553–572. 

•Look, Brandon C., 1999. Leibniz and the ‘Vinculum Substantiale’, Stuttgart: Steiner (Studia 
Leibnitiana, Supplement 30). 

•–––, 2002. “On Monadic Domination in Leibniz's Metaphysics,” British Journal for the 

History of Philosophy, 10(3): 379–399. 

•–––, 2005. “Leibniz and the Shelf of Essence,” The Leibniz Review, 15: 27–47. 

•–––, 2010. “Leibniz's Metaphysics and Metametaphysics: Idealism, Realism and the 
Nature of Substance,” Philosophy Compass, 5(11): 871–879. 

•Look, Brandon C. (ed.), 2011. The Continuum Companion to Leibniz, London: Continuum. 

•Martin, Gottfried, 1964. Leibniz: Logic and Metaphysics, Manchester: Manchester 
University Press. 

•Mates, Benson, 1972. “Individuals and Modality in the Philosophy of Leibniz,” Studia 

Leibnitiana, IV(2): 81–118. 

•–––, 1986. The Philosophy of Leibniz: Metaphysics and Language, Oxford: Oxford 
University Press. 

•McDonough, Jeffrey K., 2008. “Leibniz's Two Realms Revisited,” Noûs, 42(4): 673–696. 

•McRae, Robert, 1976. Leibniz: Perception, Apperception, and Thought, Toronto: University 

of Toronto Press. 

•Mercer, Christia, 2001. Leibniz's Metaphysics: Its Origin and Development, Cambridge: 
Cambridge University Press. 

•Mercer, Christia, and Robert C. Sleigh Jr., 1995. “Metaphysics: The early period to 
the Discourse on Metaphysics,” in N. Jolley (ed.), The Cambridge Companion to Leibniz, 
67–123. 

•Mondadori, Fabrizio, 1973. “Reference, Essentialism, and Modality in Leibniz's 

Metaphysics,” Studia Leibnitiana, V(1): 74–101. 

•–––, 1985. “Understanding Superessentialism,” Studia Leibnitiana, XVII(2): 162–190. 

•Mugnai, Massimo, 1992. Leibniz' Theory of Relations, Stuttgart: Franz Steiner (Studia 

Leibnitiana, Supplement 28). 

•Nachtomy, Ohad, 2007. Possibility, Agency, and Individuality in Leibniz's Metaphysics, 
Dordrecht: Springer. 

•Newlands, Samuel, 2010. “The Harmony of Spinoza and Leibniz,” Philosophy and 
Phenomenological Research, 81(1): 64–104. 

•Okruhlik, Kathleen, and James Brown (eds.), 1985. The Natural Philosophy of Leibniz, 

Dordrecht: D. Reidel. 



11/4/2022           
ــ ـــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ

 

 

 Copyright 2021حكمة © 48

 

•Parkinson, G. H. R., 1965. Logic and Reality in Leibniz's Metaphysics, Oxford: Oxford 

University Press. 

•Phemister, Pauline, 2001. “Corporeal Substances and the ‘Discourse on 
Metaphysics’,” Studia Leibnitiana, 33 (1): 68–85. 

•–––, 2005. Leibniz and the Natural World: Activity, Passivity, and Corporeal Substances in 
Leibniz's Philosophy, Dordrecht: Springer. 

•Picon, Marine, 2003. “Vers la doctrine de l'entendement en abrégé: éléments pour une 

généalogie des Meditationes de cognitione, veritate, et ideis,” Studia Leibnitiana, 35 (1): 
102–132. 

•Puryear, Stephen, 2010. “Monadic Interaction,” British Journal for the History of 
Philosophy, 18(5): 763–796. 

•Rateau, Paul, 2008. La question du mal chez Leibniz, Paris: Champion. 

•Rauzy, Jean-Baptiste, 2001. La doctrine leibnizienne de la vérité: aspects logiques et 
ontologiques, Paris: J. Vrin. 

•Rescher, Nicholas, 1979. Leibniz: An Introduction to His Philosophy, Oxford: Basil 
Blackwell. 

•–––, 1981. Leibniz's Metaphysics of Nature, Dordrecht: D. Reidel. 

•–––, 1967. The Philosophy of Leibniz, Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall. 

•Rescher, Nicholas (ed.), 1989. Leibnizian Inquiries: A Group of Essays, New York: University 

Press of America. 

•Rey, Anne-Lise, 2011. “Les paradoxes de la singularité: infini et perception chez GW 
Leibniz,” Revue de métaphysique et de morale, 70(2): 253–266. 

•Riley, Patrick, 1996. Leibniz' Universal Jurisprudence: Justice as Charity of the Wise, 
Cambridge, MA: Harvard University Press. 

•Risi, Vincenzo de, 2007. Geometry and Monadology: Leibniz's Analysis Situs and 

Philosophy of Space, Basel: Birkhäuser. 

•Robinet, André, 1986. Architectonique Disjonctive Automates Systémiques et Idéalité 
Transcendantale dans l'Œuvre de G.W. Leibniz, Paris: J. Vrin. 

•Rodriguez-Pereyra, Gonzalo, 1999. “Leibniz's argument for the identity of indiscernibles in 
his correspondence with Clarke,” Australasian Journal of Philosophy, 77(4): 429–438. 

•Roland, Jeanne, 2012. Leibniz et l'individualité organique, Montreal: University of 

Montreal Press. 

•Russell, Bertrand, 1937. A Critical Exposition of the Philosophy of Leibniz, 2nd ed., London: 

Allen & Unwin. 

•Rutherford, Donald, 1990a. “Leibniz's ‘Analysis of Multitude and Phenomena into Unities 

and Reality,’” Journal of the History of Philosophy, 28: 525–552. 

•–––, 1990b. “Phenomenalism and the Reality of Body in Leibniz's Later Philosophy,” Studia 
Leibnitiana, XXII(1): 11–28. 

•–––, 1993. “Natures, Laws, and Miracles: The Roots of Leibniz's Critique of Occasionalism,” 
in Steven Nadler (ed.), Causation in Early Modern Philosophy, College Park, PA: 
Pennsylvania State University Press, 135–58. 



11/4/2022           
ــ ـــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ

 

 

 Copyright 2021حكمة © 49

 

•–––, 1994. “Leibniz and the Problem of Monadic Aggregation,” Archiv für Geschichte der 

Philosophie, 76(1): 65–90. 

•–––, 1995a. Leibniz and the Rational Order of Nature, Cambridge: Cambridge University 
Press. 

•–––, 1995b. “Metaphysics: The late period,” in N. Jolley (ed.), The Cambridge Companion 
to Leibniz, Cambridge: Cambridge University Press, 124–174. 

•–––, 2008. “Leibniz as Idealist,” Oxford Studies in Early Modern Philosophy, IV: 141–190. 

•Schepers, Heinrich, 1965. “Zum Problem der Kontingenz bei Leibniz: Die beste der 
möglichen Welten,” in Collegium Philosophicum: Joachim Ritter zum 60. Geburtstag, Basel 
and Stuttgart: Schwabe, 326–350. 

•Sellers, Wilfrid, 1965. “Meditations Leibniziennes,” American Philosophical Quarterly, 

2(2): 105–118. 

•Simmons, Alison, 2001. “Changing the Cartesian Mind: Leibniz on Sensation, 
Representation and Consciousness,” Philosophical Review, 110(1): 31–75. 

•Sleigh, R. C., Jr., 1982. “Truth and Sufficient Reason in the Philosophy of Leibniz,” in Hooker 
(ed.), 1982, 209–42. 

•–––, 1983a. “Expression, Perception and Harmony in the Discourse,” Southern Journal of 

Philosophy, 21 (Supplement): 71–84. 

•–––, 1983b. “Leibniz on the Two Great Principles of All Our Reasonings,” Midwest Studies 
in Philosophy, 8(1): 193–217. 

•–––, 1990a. Leibniz and Arnauld: A Commentary on Their Correspondence, New Haven: 

Yale University Press. 

•–––, 1990b. “Leibniz on Malebranche on Causality,” in J.A. Cover and M. Kulstad 
(eds.), Central Themes in Early Modern Philosophy, Indianapolis: Hackett, 161–193. 

•Smith, Justin E. H., 2004. “Christian Platonism and the Metaphysics of Body in 
Leibniz,” British Journal for the History of Philosophy, 12(1): 43–59. 

•–––, 2010. Divine Machines: Leibniz and the Sciences of Life, Princeton: Princeton 

University Press. 

•Smith, Justin E. H. and Ohad Nachtomy (eds.), 2011. Machines of Nature and Corporeal 
Substances In Leibniz, Dordrecht: Springer, 2011. 

•Wilson, Catherine, 1983. “Leibnizian Optimism,” The Journal of Philosophy, 80 (11): 765–
783. 

•–––, 1987. “De Ipsa Natura: Sources of Leibniz's Doctrines of Force, Activity and Natural 

Law” Studia Leibnitiana, 19(2): 148–172. 

•–––, 1989. Leibniz's Metaphysics: A Historical and Comparative Study, Manchester: 
Manchester University Press. 

•–––, 2000. “Plenitude and Compossibility in Leibniz,” The Leibniz Review, 10: 1–20. 

•Wilson, Margaret D., 1976. “Leibniz's Dynamics and Contingency in Nature,” in Machamer 
and Turnbull, Motion and Time, Space and Matter, London: Routledge, 264–289; 
reprinted in Wilson 1999. 

•–––, 1978/9. “Possible Gods,” Review of Metaphysics, 32(4): 717–733; reprinted in Wilson 
1999. 



11/4/2022           
ــ ـــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ

 

 

 Copyright 2021حكمة © 50

 

•–––, 1987. “The Phenomenalisms of Leibniz and Berkeley,” in Essays on the Philosophy of 

George Berkeley, E. Sosa (ed.), Dordrecht: D. Reidel, 3–22; reprinted in Wilson 1999. 

•–––, 1999. Ideas and Mechanism: Essays on Early Modern Philosophy, Princeton: 
Princeton University Press. 

•Woolhouse, R. S., 1993. Descartes, Spinoza, Leibniz: The Concept of Substance in 
Seventeenth Century Metaphysics, Routledge: New York. 

•Zalta, Edward, 2000. “A (Leibnizian) Theory of Concepts,” Philosophiegeschichte und 

logische Analyse / Logical Analysis and History of Philosophy, 3: 137–183. 
 

 أدوات أكادميية 
 

How to cite this entry. 

 

Preview the PDF version of this entry at the Friends of the SEP Society. 

 

Look up this entry topic at the Internet Philosophy Ontology Project (InPhO). 

 

Enhanced bibliography for this entry at PhilPapers, with links to its database. 

 

نت مصادر أخرى عىل  اإلنتر  
 

•Gallica (فات اليبنيتس
ّ
 (يحتوي نصوًصا قابلة للبحث من مؤل

•Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Gesellschaft 

•Leibnitiana 

•Leibniz-Edition 

•Leibniz-Forschungsstelle 

•Leibniz – online texts (  ،اليبنيتس فات 
ّ
لمؤل ونية  اإللكتر النصوص  من  لمجموعة  روابط  يحتوي 

ية الفلسفة، جامعة كاليفورنيا سان دييگو
ّ
، كل اف كلنتون تولي  .(بإشر

•MacTutor page on Leibniz (ي صّممها اليبنيتس
 (يحتوي عىل صورة لنموذج من اآللة الحاسبة التر

 

 مداخل ذات صلة
Arnauld, Antoine | Continental Rationalism | identity: of indiscernibles | Kant, 
Immanuel: and Leibniz | Leibniz, Gottfried Wilhelm: ethics | Leibniz, Gottfried 
Wilhelm: influence on 19th century logic | Leibniz, Gottfried Wilhelm: modal 
metaphysics | Leibniz, Gottfried Wilhelm: on causation | Leibniz, Gottfried Wilhelm: 
on the problem of evil | Leibniz, Gottfried Wilhelm: philosophy of mind | Leibniz, 
Gottfried Wilhelm: philosophy of physics | Malebranche, Nicolas | Newton, Isaac: 
views on space, time, and motion 

https://plato.stanford.edu/cgi-bin/encyclopedia/archinfo.cgi?entry=leibniz&archive=spr2020
https://leibniz.stanford.edu/friends/preview/leibniz/
https://leibniz.stanford.edu/friends/
https://www.inphoproject.org/entity?sep=leibniz&redirect=True
https://www.inphoproject.org/
http://philpapers.org/sep/leibniz/
http://philpapers.org/
http://gallica.bnf.fr/
http://www.gottfried-wilhelm-leibniz-gesellschaft.de/
http://www.gwleibniz.com/
http://www.leibniz-edition.de/
http://www.uni-muenster.de/Leibniz/Welcome.html
http://philosophyfaculty.ucsd.edu/faculty/ctolley/texts/leibniz.html
http://www-groups.dcs.st-and.ac.uk/~history/Mathematicians/Leibniz.html
https://plato.stanford.edu/archives/spr2020/entries/arnauld/
https://plato.stanford.edu/archives/spr2020/entries/continental-rationalism/
https://plato.stanford.edu/archives/spr2020/entries/identity-indiscernible/
https://plato.stanford.edu/archives/spr2020/entries/kant-leibniz/
https://plato.stanford.edu/archives/spr2020/entries/kant-leibniz/
https://plato.stanford.edu/archives/spr2020/entries/leibniz-ethics/
https://plato.stanford.edu/archives/spr2020/entries/leibniz-logic-influence/
https://plato.stanford.edu/archives/spr2020/entries/leibniz-logic-influence/
https://plato.stanford.edu/archives/spr2020/entries/leibniz-modal/
https://plato.stanford.edu/archives/spr2020/entries/leibniz-modal/
https://plato.stanford.edu/archives/spr2020/entries/leibniz-causation/
https://plato.stanford.edu/archives/spr2020/entries/leibniz-evil/
https://plato.stanford.edu/archives/spr2020/entries/leibniz-evil/
https://plato.stanford.edu/archives/spr2020/entries/leibniz-mind/
https://plato.stanford.edu/archives/spr2020/entries/leibniz-physics/
https://plato.stanford.edu/archives/spr2020/entries/leibniz-physics/
https://plato.stanford.edu/archives/spr2020/entries/malebranche/
https://plato.stanford.edu/archives/spr2020/entries/newton-stm/
https://plato.stanford.edu/archives/spr2020/entries/newton-stm/


11/4/2022           
ــ ـــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ

 

 

 Copyright 2021حكمة © 51

 

Acknowledgments 

The editors would like to thank Sally Ferguson for noticing inaccuracies in a claim 
and in a quote attributed to Leibniz. 

 

 

 

 


