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 حٌاته ومؤلفاته .1

 مدٌنة فً لٌبنتز ڤٌلهلم غوتفرٌد والمؤّرخ والفٌزٌائً ًوالرٌاض الفٌلسوف ولد

 لعلم وأستاذا لانون رجل والده كان ،1161 سنة ألمانٌا فً(Leipzig) الٌبزٌغ

 من مّكنه مّما مبكرة، سنّ  فً والٌونانٌة الالتٌنٌة أتمن ،الٌبزٌغ جامعة فً األخالق

 سنّ  فً التحك. الٌونانٌة نصوصها فً وأرسطو أفالطون مؤلفات على االطالع

 فرانسٌس مؤلفات على واّطلع الفلسفة، لدراسة الٌبزٌغ بجامعة عشرة الخامسة

 عنوانها برسالة 1111 سنة وتخرج... وهوبز وغالٌلٌه وكبلر ودٌكارت بٌكون

 .الرٌاضٌات لدراسة ٌٌنا جامعة إلى ذلن إثر واتّجه ،"الفرد لمبدإ مٌتافٌزٌمٌّة منالشة"

 ودرجة 1111 سنة المانون فً دكتوراه درجة على حصل و المانون الٌبنتز درس

 الحمل فً االشتغال وفّضل للمانون، أستاذا   العمل رفض أنّه إالّ . األستاذٌة

 بالط فً األلمانٌة المصالح راعٌا سنوات أربع بارٌس فً فأمضى الدبلوماسً،

 .الفرنسٌة اللغة أتمن وفٌها عشر، الرابع لوٌس

 ماٌنتز مدٌنة أسمف خاصة إلٌه انتبه لانونٌّة، أسس على ترتكز تربٌة عن بحثا كتب

 علٌه والمحافظة السالم إحالل هدفها مشارٌع إنجاز على معا وسهرا بخدمته فألحمه

 المسٌحً، الدٌن فً العملً بالبعد االهتمام إلى دعاه ما وهذا. وخارجها ألمانٌا داخل

 الدٌنً للتسامح دعامة وتكون والبروتستانت الكاثولٌن تجمع مشتركة أرضٌّة إلٌجاد

 المنطك إلصالح أّولٌّة محاولة أراده التركٌب فنّ  فً كتابا وأصدر. الحمٌمً

 المنهج أهّمٌّة بٌّنت" المانون مشكالت فً جدٌد منهج" فً رسالة وضع ثمّ  والرمزٌّة،

 .المانون دراسة فً التارٌخً

 تارٌخ 1111و 1111 سنتً بٌن ما فً هانوفر مكتبة أمٌن هذا إثر الٌبنتز عمل

 مفكري كبار التمى حٌث وهوالندا، وأنجلترا فرنسا بٌن الفترة هذه فً وتنمّل. وفاته



 المذهب أنصار من الٌبنتز وٌعدّ ... وسبٌنوزا مالبرانش مثل وعلمائه، عصره

 بالنزعة المائلٌن على وٌعترض بٌضاء صفحة العمل أنّ  ممولة ٌرفض فهو العملً،

 النّفس" وأنّ  العمل، هو المعرفة مصدر أنّ  الممابل فً وٌعتمد والتجرٌبٌّة، الحّسٌّة

 األشٌاء إالّ  تولظها ال التً المختلفة،  والمصادرات المفاهٌم مبادئ األزل منذ تمتلن

 وٌرى". التنالض وانعدام الوضوح هو الحكّ  معٌار بأنّ  الٌبنتز ونادى... الخارجٌّة

 وطبٌعة لطبٌعتنا المطابمة الممٌّزة، إدراكاتنا من جزء هو الخلمً النظام" أنّ  الٌبنتز

 فما ومغلوطة، مشّوش إدراكاتنا كانت إذا العمل عن نتولّف أن فواجبنا الوجود،

 ." نالص إدران عن الصادر العمل إالّ  الخطٌئة

 الفلسفة جانب إلى جمع ولد ، "التفاضل حساب" اكتشف من أول لٌبنتز وكان

 ...والتارٌخ واالبٌولوجٌا والجٌولوجٌا الفٌزٌاء ، والرٌاضٌات

 ولم مراسالت، شكل فً كان منها كبٌرا عددا ألنّ  الٌبنتز، كتابات جمٌع تنشر لم

" الروحٌّة الجواهر علم: "مؤلفاته من ونذكر وضبطها، جمعها من الباحثون ٌتمّكن

" اإلنسانً الفهم فً جدٌدة مماالت" ،" اإللهٌّة الفلسفة" ،(1116( )مونادولوجٌا)

" والمربع الدائرة بٌن الحك التناسب فً" ،(1111 سنة ونشرت 1176 سنة كتبت)

 لانون" ،(1166" )والصغرى الكبرى النهاٌات لتعٌٌن الجدٌد المنهج"و ،(1161)

 .(1161" )دٌبلوماسً عام دولً

 منهجه .1

تمٌزت فلسفة الٌبنتز بالطابع التحلٌلً الذي ٌسعى الى تحلٌل كل فكرة من االفكار 

لٌصل الى ما تتضمنه من عاللات وتصورات ولٌستخلص ما ٌكمن فٌها من مبادئ 

ولوانٌن ولكن تحلٌله لفكرة الجوهر أو "الموناد" أدى به الى اعتبار العالم الخارجً 

،أي من روح ومادة ومن  محكمة البناءهر عالما  ٌتكون من وحدات حمٌمٌة وظوا

 فكرة الروح االنسانٌة انتهى الى تحدٌد نظرٌته فً المعرفة.



وٌمسم المعرفة لسمٌن )فطرٌة ، ومكتسبة( معا   ، وال تعارض بٌن هذٌن النوعٌن 

من المعرفة، فالفطرٌة تعنً ان الذهن لدٌه المدرة على معرفتها ، وهذه المعارف 

موناد. ومكتسبة بمعنى أنها تتأثر بما تثٌره ادراكاتها للعالم تنبثك من داخل ال

الخارجً وماتمدها به تجاربها من مادة خام تتٌح الفرصة لنمل ما لدٌها من افكار 

 موجودة بالموة الى الوجود بالفعل .

اذن االفكار كامنة فً نفوسنا ال ٌحممها و ال ٌنملها من الوجود بالموة الى الوجود 

من معرفة مكتسبة ، ولد اعتمد  ال ماتثٌره االشٌاء الحسٌة وما ٌصاحبهاا –بالفعل 

 الٌبنتز فً الربط بٌن المعارف الفطرٌة والمكتسبة على "الموناد" .

 

 ات الموناد .1

 اسم للكون النهائٌة الحمائك عنده هً التً الموة مراكز أو الجواهر على لٌبنتز ٌطلك

 تتكون ال ألنها مطلمة؛ بصورة بسٌطة جواهر لٌبنتز عند والمونادات ،"المونادات"

 تفنى وال خالدة بالتالً وهً أجزاء إلى تحلٌلها بالتالً ٌمكن وال ممتدة، أجزاء من

 . «ٌفنٌها أن   أراد إذا وٌمكن األخرى، المونادات -هللا أي -األسمى الموناد خلك ولد»

 التً البسٌطة الوحدات من هائل عدد من ٌتكون بأسره العالم أنّ  لٌبنتز افترض

 وهً للكون، الحمٌمٌة الذرات هً ٌمول كما المونادات هذه مونادات، سماها

ا وال شكال   تملن ال وهً شًء، لكل النهائٌة المكونات  لالنمسام؛ لابلٌة وال حجم 

 أنّ  غٌر واحدة، مونادة بمثابة إنسان كل ونفس خالدة، أبدٌة بالضرورة فهً ولذلن

 الموة، طبٌعة من الجواهر وكل األنواع، مختلفة المونادات من مجموعة جسمه

 لٌبنتز عند والموة. مونادات تكون أن   ٌجب التً الموة من منفردة مراكز من وتتكون

 تفسٌر فً أهمٌة من مالها رغم الحركة أنّ  إذ نفسه؛ الحركة تصور من أسبك

 .النزوع أو الموة من نوع إلى األمر آخر ترد أن   ٌنبغً الظواهر،


