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Abstract
Schopenhauer encourages us towards sympathy and empathy for others by holding that
compassion is the foundation and essence of ethics; but when we turn to his
philosophical system, we encounter conflicts that negate his ethics and in practice,
compassion has no opportunity to manifest itself. Some of the conflicts are as follows:
the negation of free will in his metaphysics, the evilness of will, the essentiality and
immutability of personality (character) and the evilness of man’s essence. In�his
metaphysics he believes that everything in the world as determined by will, comes under
the principle of sufficient reason, and time and space and necessarily becomes objective.
As the foundation of ethics, the human will must also naturally come under the principle
of sufficient reason and necessarily become objective; in this case, Schopenhauer’s
ethics is fundamentally negated, because ethics requires freedom and to remain outside
the realm of the principle of sufficient reason. Similarly, in believing in the evilness of
will, the essentiality and immutability of personality and in the evilness of man’s
essence, Schopenhauer’s ethics is negated – at least from the normative type, and one
cannot visualize a positive place for it in his philosophical system.
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چکیده

از نهسار یس قسئل اا یو افدا یو نزا ینرس ا ااسس ارالقی یس را یو طتع عرااک ا عرار ت یتات یگتا

نتغر یکرنای ایس بیسنکرو یو ااارا نرسد حساافکاش یکرای ی یس ن سرضااسنک یزا و یکااازی رو ارالقش

ینگفک یکاااز ا ااافدا نرکنزانا ر رل تصااگک یتات ت

انااد راا رنا اب رحۀ ایّ ن سرضااسق نفک

ارگرسر ر یگس رزی اشی ااات یز ارا خی ذانک ا نغررتنس بیتت اااخصاارا (رصااحا) ا اااتیز ذاق انسااس

اااااا اا ر یگس رزی اش قسئل اااااا رو عت گرزت ر هس یو ی سیو ن رّ ارا خی ذیل اصااال ارل رس ک ا
ب
بیس ا ی س قتار ار ا یساضااتارخ رنرا یکیسیا طب س ارا ۀ انسااس ع یو نزا ینرس ارالق یکیسیسااا ر
ب
ذیل اصل ارل رس ک قتار ات گو ا یساضتارخ رنرا یسیا؛ ر ایّصزرقی ااساس ارالق از نهسار ینگفک ااا؛
بیتا زبۀ ارالق نرسبینا با ت ااااا ا یرتا یسنا اب رعۀ اصاال ارل رس ک عرهنرّ یس قسئل یو اااتیز

ارا خی ذانک ا نغررتنس بیتت ااخصارا ا ات�یز ذاق انسس ی ارالق از نهسار  -اار اب نز عنجسرت -

ینگفک ااا ا نرکنزا

سیگسعک ایجسیک ر نرسد حسفکاش یتات

یگصزر یز

کلیدواژهها

ارا خی اصل ارل رس کی با ت ارا خی یایرنکی اخصرا (رصحا)ی گهتخانساک
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مقدمه

ب
قزیاس یکنزا ا اس رت راو ینراس حسااافۀ ااااز نهسار «ارالقرسق» اااااا عنگسیک رو اا ر 1519
انایشاارا رتایز

حساافوات رو قتار یز ر هس یو ی سیو ارا خ ا یسبنرز ا هسر اااز را غسب رت ی

حساافوات را ر ااات یک تارانا رو ر یس ا اا ا ع یگس رزی

ا ع ارالقرسق یساااا اا ی اعس ر

گر بواب اراگر ر طبر اا ا اس یکرناا رو ر ارالقرسق رزانا معافیزیکاش اب اخالق اسووووینوزا
یز ل ونت اااااا اا ااااتانجسد ر اا سااارّ رگسیشی پارر ا و پارالیوومنا حسااافواش را یو ی سیو ااج نرز
یااسعک ارالقرسنک۔ یگس رزی ک نزصر

یکرنا

اااز نهسار یزضااز ارالق را رو ر ارا خ ر طبر ا یعتح رت خ یز ی ر ا یدساو رو یس اعااع

انشااگسعک یو نگسرش ر یاخ یز ی یوطزر رسیل ا اااسنو یتراااک رت ا ایّ ا یدساو را ر اااسل

 1571نحا ایّ نزا رالصااو رت  :گو مس و لۀ اسوواسووی گر زمینۀ اخالقیات ا یدساو بسرق یز نا
اب )1 :یعحبک ر یسب با ت ارا ۀ انساس رو انجرّ س ااسعک حزد نتاژ ر رانگهسی یو نسریب یرسا

ا اااش ا ژانزیۀ  1593اب ندایت رت ؛  )2یعحبک ر یسب بیتینست ارالق رو انجرّ س اااسعک حزد
انرسرم یو نسریب اکاد ژانزیۀ  1571اب

ندایت ن ت

ااااز نهسار گت گهسرد جهان همچون اراگر و تصوووور را یو ارالق ارگصاااس

«یسارت رااگگسرت» یکنسیا ایّ گت نز ک اافت را نزصار

یک عا رو

را

یکرنا رو ر یساس ت یسرتت را اب

رز تااااگک یاو اااازت بعاا ت سنک (ان سر ارا خ) اب طتیق نز اااااگک ( ضااارحا) ا یس بزر اب
ل
یک ررسیا اب ایّرای عرس طزر رو ااز نهسار اااسرخ رت خ ااای ازیک ایّ یخش اتنتیّ قسرا
ا ت ااااا؛ بیتا یو یس یکازیا بنااکیس را گگزنو یسیا یو ااات یبتی

ااانگکی یکنزا افا ایّ س ازیک عرس

ر قسا اصااعال سق حساافک

سیک ااااا رو حساافۀ اااز نهسار قتار ااااا یو ص اتا ا

رحک ااز ا راعنرست ر گسر یسااا اب ایّرای یسارسر غس حگرترنناخ ااا رو از نهسار راا ر غسب
گت گهسرد یکازیا رو حسفو عتاز نرکنزانا رحک یساا:

یو دراۀ یّ…عرۀ حسافوعس عرزارخ نرتت انا؛ بیتا ایژۀ یکااااعۀ نحدرق عتگو یساای
ب ل
یتات حساافو عررشااو ضااتارت ااااا رو ی نحدک صاات س ن ردک را فظ رنا؛ یتات
نحدرقی ناو یتات نساااخاو رهرا ایس رحک ااااا ی راعنرسیک رت ر گسر ا نغررت ا

ااخصارا ا سعسیک زاراخانا رو حسفو یسیا اتانجسد یو یسرت یصرتنک خگو نهس را رعس
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رنا؛ بیتا ر اینجسی ی نک سیک رو تااااش اب ارباااارنا یس یکاربش یز عساااگک ا اب
رااگگسرت یس الرا اااای یگت یفسعر یت ۀ حسافو قس ر نرسگنا رو ریسرۀ یزضز ک

نصرر یگرتنا (از نهساری 1931ی
گنس رو یشاخ

.)272

اااای ااز نهسار گسر ایّ ن سر

نرک ار ا اب طتع یگت ااا ک ر ینس رت ی

ااا رو اب ی

نرسد ارالقک ار

طتع ارا خ را با یو سسب

ر ا ایو یدساوی ااا ک یکاااز

رو یس نفصاارل یرشااگتت ن سرضااسق نشااس ا خ ااازنای ایس رش اب ارا یو ی یو ا یعح

از نهسار رو یتات رااّ اا یرشگت ایّ یحث یزر نرسب عسگنای ت ارگو یکاز

ر حساافۀ

الف) اخالق شوپنهاور

اااز نهسار ر زبۀ ارالق یو ا اااس ا قسئل ااااا :ی ک اااس ا ت ااافرق ااااا رو اا ر ایّ

یس ای «اافدا» را ینبا عرۀ رنشعسیک یک انا رو اا ا اربش اصرل ارالقکانا ا یگتت اس ا
ل
قاایا اااااا راو ر هاا ان سر ارا خ اسعسنو اب بنااک رنسرخ یکارت ا یو بعا رات یک ار ا
ب
نسبا یو عت گرز رسیال یکنفساق یکاز
.7ساحت شفیق

1

ااز نهسار ایگاا انگرزخعس ا یحتمعست شا ات عت رحک را یو او نز رحک رز رزاعک (اازئرس )ی

یاارزاعک (اااازءنراا) ا یگترزاعک(عراااک) ندسااار رت خ ا اااابا یاس انگدس اب رز رزاعک ا

یاارزاعک (یو نزا یحتمعست ضااااارالقک)ی ننهس عرااک را یو نزا یحتم رل ارالقک یس سیۀ
اصحک ارالق رز قتار یک عا ()Vandenabeele, 2010, p. 7

 .7 .7خودخواهی

2

از نهسار رو یحث حسفۀ ارالق را یس نزا رز تاگک غسب یکرنای ر نبررّ

یکازیا:
1. sympathetic
2. egoism
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رز ش را یحزر هس یکرنا ا ا ز ش ا یهتابتاش را

یت عت گرز یگتت یداد یکااارسر ی ر دردا اااخ

بیتات

ااااا رو عت گرز

یگتت قتیااسنک ااااز عرهنرّ هااس یااو ینرزر فظ رزیش رز ش نااسیز ااااز

()Schopenhauer,1974, p. 218

یو یرس یگتی رز تااگکی ی نک ننهس گرزت رو اعررا ار رز د عسگ انسس رز تاا ینس ا رزیش

را نس اااه عست یساارسر یزرگ یسال یکیت ( )Schopenhauer, 1995, p. 127اا یکازیا «رو رز تاااگک

نرتااسعک طبر ک اااااای یاو ایّ ارال راو عترساااک رل ارا خ را ر رز ش یکیسیا» ()ibid, p.127؛
یو بسرق یگتی رز ش را یگسنو هزر ارا خ یکیسیا

اب نرت ااااز نهاساری رل نسااااک اب رز رزاعک یو عرچ ا و اربش ارالقک 1ناار یو نرت اا ر یرّ

یت د رایجنتیّ یحترک رو اااب یتانگرخگو اااا ارا ۀ نهس یکاااز ی انگرزۀ رز رزاعک ااااا یت د
ب
ی رزال ات گسر یسل ا رباعست رز ساناانو رز ااس عسگنای اب ایّرای عت رسک رز ش را یترز هس

نحدک رت خ ا عرو گرز را یو رز ش زااا یک عا اات گو اااااگّ انگرزۀ رز رزاعک ر یترک یزاقا
ب
یتات یدسء البد ااااای ایس ساا ا تاطک رسیال رنگ ا یزت ضااااارالقک یو رز یکارت ینس یتایّی
اااز نهسار رز رزاعک را یو رسطت ایّرو ر عرو گرز نسیا الئق «یّ» اازئرسااگک ااااای یو نزا

نخسگرّ یحتم ضاارالقک 2ا یخسا
 .4 .7بدخواهی

اصحک ضرحا اااا نحدک یکرنا () ibid

3

ایرّ یحتم ضااارالقک یتات ااز نهسار یارزاعک ااا رو ی س ل ابق اب بار ا ااای ی نک
اااااگّ ا ساااسس رزااااک اب رنج ا ناسرا گک یگتا یاایّ نحزی ااااز نهاسار اسعک یارزاعک را

«یکر رک یاا نفا» نزصار

یکرنا ا ینرزر عنگسیک ااا رو رنج یت

یگتا ی یو ست ایّرو

رسیا سنبک نبسل رت رز رزاعسنۀ نفا اااخصااک یساااای رز ش یو ی سیۀ «غسیا ک نفسااو» نبسل

یکاز ( )Schopenhauer, 1995, p. 127-128یتات از نهساری اات اازئرس یخسا
ااای ازءنرا نرز یخسا

اصحک انسس ااگک یس نز ااگک ااا ()ibid. p.129

اصحک اااا

1. moral worth
2. immoral
3. malice
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 .9 .7دیگرخواهی

1

ااز نهسار ا اب انگدس اب اازئرس ا ازءنرا یو نزا یحتمعست ضاارالقکی ننهس افدا 2را یو نزا

یحتم رل ارالقک یس سیۀ اصحک ارالق رز قتار یک عا ()Vandenabeele, 2010, p. 7
اا ایّ یعح را ر گو مسألۀ بنیاگین اخالق ا یایّ صزرق یعتح یکرنا:

اافدا یو ننهسیک سیۀ ااق ک عت اااا یعحق ا عت عز ا راااگرّ ااا ی

رل نس

بیسنک اربش ارالقک رزاعا اااا رو نساک اب ا سسس افدا یساا ینس یتایّی رحک

رو نساک اب یگت انگرزعس یساا اربش ارالقک ناار ()Schopenhauer, 2005, p. 96

ااز نهسار یتات ا بسق ایّرو اافدا سیو ا اااسس ارالق اااا یو ا اارزخ اب ااگاالل رات ار ؛

اارزۀ اال اااگاالاک ااحبک یز رو یس بع یحتمعسیک رو یو نرت یکرارا اتگشرۀ ر گسر ارالقک

یساانای نشاس ا رو افدا اتگشرۀ اصحک ااا ا ارزۀ اد رو اب نز ایجسیک یز ی نشس ا ایّ

یعح یز رو اربشعس ا ضرحاعست ااساک اااا ا نز ااگک اب افدا اتگشرو یکارتنا
 .4ساحت قدیس

3

ر ایّ ااااس اای ااااز نهسار قایا را اب اااافرق نف ر

یتیز یکااز رو ااخ

ننهاس یاو نحز یبه نشاااخر

یکرنا ا یکازیا نفساق ایّ ا یو ایّ ایت

گگزنو دردا یگس رزی ک را یسب یکاانسااا اا یت ایّ یسار ااا رو افرق
یک عا رو یگت یز ز اق ذت رسق اا ا ا نرز نز ک یّ یگتنا؛

ر ساکرو قایا یو نحز ااضاااننتت نشاااخر

یز ز ر هس یو اب ا ز

گرز یو نزا

یک عا رو عت گرزت هزر ارا خ اااااا ا نرسد رنج

هزر ارا خ ااا ()Cartwright, 2010, p. 69

اا یکازیا قایا یو ررک اااهز ت اب دردا یایرنک حساافک یکراااای ایّ رو بنااک ی نک
ب
رنج ا اب ایّرای ایّ رو عساااگک … ی رعسااااا صااات س دردگک یدع ک ا ابرا نرساااای ی یح و
دردا عرۀ بنااک ر عرۀ ی س عس ا عرۀ بیس عسااا یس ایّ رمی اخ ْ نفتق اایا اب هس

ا بنااک را ا نرز اااارئزاب اب هس ا بنااک ا ابنک

را ر رزیش یک تار

ر ااقای اااخ

1. altruism
2. compassion
3. saint

✺

تعارضات در بنیاد متافیز یکی اخالق شوپنهاور |

97

ااگخزش نز ک اب نجتیۀ نغررت ا گترش را ی سل یکاز انسرا رل ا اتیز اب ایّ اع اخ

رز تااااا ا اناااخ با ابر نسااااک اب یو اااا ز ارا خ یک انجسیا ا ایّ رز یو رنسرخارتت اب
بنااک ینجت یک ااز نصاایق ارا خ نبایل یکااز یو ان سر ا ر ک ینجت یکاااز یو اا

رشرا اب ارا خ رت عت گرزت رو اسیل نالشعست شق نرز عسا

ل
ااخ ی یو قزل ااز نهساری ااگخزش ابار اب ضارحا 1یو بعا 2یکاز یایّ طتیقی قایا

اار ساا یاا ارا خ یز یکااز اابگوی اا عنزب انساس یگجسا ااا یو عرتاخ ا ی رزل غتایز ا
ایرسل انسااسنک اب ایّرای ا ایو ا فظ بنااک یس بعا دردک ا ازار ا یسااگحزد یتاقبا ا نأ ی نفا

اااااا ایّ ایت یاا ی نسااااا رو بنااک قایا یس رابخ ارت ا گک … یجسباق رت ا باب
رو یس یحتایرا ا رنج یاادی یگزانا یرشنت ا

ا رزیش رصاااحاانراسیک یکااااز ی یاو ینرزر
د
یرشنت ارا خات را یشا نا ا ی شاا رو اا را ااتگشرۀ عسگک رنج از رز ا هس یک انا ا اب
نفتق ار ()Young, 2005, p. 253

ب) تعارضات

ر ا ایوی یو ن سرضسنک رو ر ینرس یگس رزی ک ارالق از نهسار ا ز ار ی ت ارگو یکاز
 .7انکار آزادی (نفی اختیار)

گناس راو یک انر یسااائحۀ بت ا ارگرسر اب یساااسئل رعرت ا رحرات حسااافو یو اااارسر یکرا رو اب

نسریخهوات یا طزالنک یترزر ار اااا؛ یوازنوات رو یتازیا عت اق اب ایّ یسئحو نأ رتت اگتع

ر هس یرنک ا نرسدعست یگس رزی کات رو عت رااد اب الااافو ینس رت خانای ااااگو ااااا اب طتع
ب
یگتی رزیاس الاااافاو الیال یگفاساق ا یگنز ک یتات نأیرا ا بیتش عت رااد اب ا ااااق یبرزر
اااگوانا یتات ی سلی اسعک یت اااسس یال رسق ی ساتخ حرک اااگاالل ار خانا؛ اسعک یت اااسس

یال رسق نسریخک ا ر یزاقا یگتی یت اااسس بیرنوعسیک رو نبررنسق یگس رزی ک سیا ریسرۀ اسرگسر

بیتینسیک هس ا سیگسخ انسااس ر ایّ اااسرگسر ارائو رت خانا ایّ یعح

ر یزر یفهزد بت یو ااا ل
1. virtue
2. austerity
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س نتت یو رسر یت خ یکااز ؛ یو ازنوات رو یگنس ت یس اارزخعست یگرسیز اااگااللی ننز یشاسیهک ر انزا

بت 1یااخ یکااااز بتت رو افگو یکااااز ا رسل انساااس ا عرۀ گرزعست یز ز ر هس نسیا
ل
عساااگنا اب ایّرای ا زا یت یفهزد ن ررّ حک 2رو یساااگحزد رح ت قزانرّ نجتیک الیگغت نحدک یکااااز ی

یگت یفسعر عرهز یفهزد ضااتارق ینعدک ا غرتخ نرز یورسر یت خ ااااخانای ایس یعح یه ایّ ااااا

رو نز

بتیسارت 3یعتح ااااخ عت گو یساااا ر رایعو یس با ت انسااس نب سق یه ا نسازارت ار ؛ بیتا

ب
اات ااق س راااا یساااا رو عرۀ ا رسل ا انگخسبعست انسااسنک ر ااقای یحصاازل ضااتارنک نسازیتانای یو

ایّ ی نسااااا رو یتات یس غرت یر ّ اااااا رو یگزانر یو اااارزخعست یگفساق ااااا یو رل ا انگخسب
یزنر ر ایّ صاازرقی یس یس ایّ تاااش یزا و یکااازی رو گعزر یکنزا عرهنس رز را سیل ی ل
خرت
با ت قحراا رت ی یوازنوات رو بیتش یسئزارا ارالقک ر گسر ای س بیت یساا؟

ااز نهسار نرز عرهز یسرسرت یگت اب الافو ر قبسل ایّ یسئحو یکنفساق نرسا ا ا ک یکرنا

یزضااا رز را رااااّ اااسب اا یکازیا ر گسر یس سارا عت یز ز ت ر ایّ هس ی یو ارل ا گبسر
ب
ب
یعحدس سد قسنز حرا عرزارخ قردس یو اااا ل ی حزل ضاااتارق یس گۀ ححک سعت یکااااز رو ر عت

یزر

را رق یکبنناا اب ایّ ها تقک نرکرنا رو گنرّ ر گسر یس سارگک یو ارل حلی یحترسق

ا یاس انگرزخعاس رق رزر خ؛ بیتا ایّ نفاساقعس ننهس یو ر ۀ ساااساااارا انزا یخگح

یکات نا یس نبسیا عرچ نت یات ر رصاااز
نرکاااانسااااای یح و عرو گرز اب ترا ی
یرزا قا اب

یز ز اق یسب

ایّ ن گو اااااگو یساااار ؛ قسنز حرا عرچ اااااگ نسیک

غبسر ر تنز گسب ات گو نس ل ن رات یک یس عرس

نب را یکرننا ()Schopenhauer, 2009, p. 18

ینس یت گو ااااز نهسار ر ایّ نزااااگوعس نشاااس یک عای انساااس ا ارا ۀ اا یو نزا ی

طبر ا نسیا اصال ارل رس ک ا ضاتارق نسااک اب
ر یسااگت ارالق ا ینرس ا ااااسس

اااا ا ارگرسرت ر رسر نرسا رو یگزا

قتار ا ینس یتایّی یو نرت یکراااا رو ینس نهس ی

اب طتع اا ای س بیت نبساااای ایس اا نرتت یخسا

ررّ اب
را

نرسد ارالقک

ایّ یااسخ ار ا یکرزاااا ینس یت ااااگااللعسیک

رو یرس یکرنای ارالقش را نز رو رنا اااز نهسار ر راااساۀ گو مسو لۀ اسوواسووی گر زمینۀ اخالقیات

ا ک یکرنا نشس عا رو ارا ۀ انسس با ااا

1. Necessitation
2. Determination
3. Determinism
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ب
ر ایّ رااساو نخساا یفهزد با ت عرهز یفهزیک ااحبک رو یو ااااعۀ صت س داا ا نبز
ب
یسنا ا را ر نرت ات گو یکااااز ی نزضااارن ا خ یکااااز ؛ ر ساک رو با ت قس انس یسیا نرتایک
ایجاسیک یاسااااا یفهزد با ت ر ی ناست نبز عرچازناو یسنا ا را ااااو بیت یجرز و ار  :با ت
رزی کی دالنک ا ارالقک

اا یکازیاا انساااس ا یاس رزا عنگاسیک یاو احاسظ رزی ک با انا رو عرچ نرتایک اب رسرج ر

ترا رحل ایجس ن نا انسااس عنگسیک اب احسظ دالنک با ااااا رو دل ا یو بسرنک نرتات

اانسرا اا ر یدسد سیل یحتم یت ارا خ رو زعت اصحک انسس ااای نأ رت یگبار … رح ت عست
ب
را یحدق ااااسب ا ذاناس انگرزخعسیک را یوطزر ااق ک ا عرس ازنو رو ر نرست رسرج ا ز ار ی یو

ارا خ یتات انگخسب تضااو رنا؛ اااابا ارا خ یکنزانا یعسیق یس یسعرا ا طبر ا رز ی ی نک یعسیق یس

اااخص ارا ت ی یاا یسنا ا را نصاارر یگرت ا طبق ذاق رز رل رنا… ایس گو یو با ت
ب
ارالقک یتیز یکااز ی نخساا ایّرو یسیا یترااک ااز رو یس ارا خ ضتارنس عت یسر یس انگرزخات رو
ر

بیاس رس

ا ز ار ن ررّ یکااااز یس نو ا ایّ ارا ۀ ارالقک ر یرس انگرزخعست ازنساز

قس ر یو انگخسب عساا یس ررت؛ بیتا انگرزۀ صا رصا غرتقسیل یدسایا ا نرز انگرزخات یس قارق یکقرا

ا ااات ا ز ناار ؛ی یح و انگرزخ یر ّ ااااا بیت ااارعتۀ انگرزخات قزتنت اب رز یتا ا یغحزب

اااز ا یس عرس ازنو رو ضااتارق رزی کی ریسضااک ا یس ینعدک اری ی ضااتارق ارالقک ع

اری ؟ اات گنرّ یساااای یگت با ت ارا خ ی نسیک نخزاعا ااااای ایس اات ضااتارق ارالقک ا ز
ل
نااااگو یسااا ا عرچ ایتت ع ارا خ را رشااس رش یدار نساسرگو یسااای ر صاازرقی رح ت ارا خ
ب
صات س اب رز نسااک یکااز ؛ یاا ایّرو ااتایعک را یوا ز ار یساای ی نک یاا رو یو
ب
اااعۀ گرزت ا یس طبق قس اخات ن رّ یس گو یساا ا ر ایّ ساای ارا خ ااق س با ااا

اااز نهسار یتات ایّرو نشااس عا گنرّ ااااای یو اااتاه اصااعالح «ارا ۀ نسیگ رّ» یکرا اا

یکازیا :ایس ر اینجس ن حر

انایشااو ا ت یس گو یکاااز ؟؛ بیتا اصاال حرا ر نرسیک ی سنکاش

ااا ل اصااحک ااانسرا یس را نشاا رل یک عا رو اات ایّ ن تی

صااحرن یساااای یسیا

را رنسر

یگباری ی ایس یتات یفهزد با ت ارا خ اصااعال ک ع ا ز ار رو بسرق ااااا اب « :با ت ارا ۀ

نسیگ رّ» ()Schopenhauer, 2009, p. 32

ر اینجس یسیا افا ایّ اصااعالح ن برت یگتت اب ْ
اااک ء ک نفسااو ااااا رو نرکنزانا یشاا ل

ااااز نهاسار را ال رناا؛ بیتا یتات یز ز یاا ارالق ا انجاسد رال ارالقک یسیا ارا ۀ ی رّ ال
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ااااخ

رس

ر ال بیس ا ی س رس

نرکاز نگرجو ات ا رو ارا ۀ ال اخ

با یسااااا ا نو ارا ۀ نسی رّ رو یو ااااااعۀ با ت

ع با ااا

یتات نبررّ یرشاگت یااسخ ااز نهسار ر ایّ یسب یو نرت یکرااا یسیا یو ا ن گو نز و اااا :اال

ایّرو اب نرت اای با ت ااق ک ا یو بسرق یگتی اااگدالل اب اصل ارل رس ک یو ارا خ ر یدسد اکء
ک نفساااو ن حق یکارت ا نو یو ایاار رو صااازرق ذانکاش ر عرو س اصااال ارل رس کی ی نک

ینرس ضاتارق اااا ا ن گۀ اد رو یو نز ک اب یعح اال قسیل اااگنبس اااای ایّرو اا یت ایّ یسار

ااااا رو انسااس ا ارا ۀ اا ر یدسد ذاق با ااااا نو ر یدسد ل اااز نهسار ر الیوالت سرش یو
ایّ یعح

ت ارگو ااا ا راخ رزنا ضتارق ا با ت را نبررّ ایّ ا ن گو یک انا اا یکازیا:

هاس ر نراسیک ایاارعسیش یتات یس ن رّ ارا خ اااااا اب نجس رو ارا خ رز نو ایااری

ی نک نصازر یس رّی یح و ااکء ک نفسو ااای نسیا اصل ارل رس ک ی نک صزرق عتازنو

رّ نرز نرساااا؛ ینس یتایّی یو ااااارحۀ ی ارل یس بیرنو یو نزا نگرجو ی رّ نرکااااز ا اب
ب
ایّرای عرچ ضاتارنک نرکانساا ا با یو سسب یک یا اب ایّ رای یفهزد با ت دردگس
ب
یفهزیک اااحبک ا ینفک ااااا؛ بیتا یحگزایش صاات س ان سر ضااتارق ا یو یرس یگتی ان سر
رایعاۀ نگرجو یس بیرنواش یت اااااسس اصااال ارل رس ک اااااا ینس یتایّی عت گرزت ر یدسد
ب
ایااری یو نزا رّ یعحدس ضااتارت ااااا؛ ک نفسااو ارا خ ااااا ا ارا خ اب عت ها
ب
ب
رسیال با ااااا ایاار یس رّ ضااتارنس ا یوطزر نغررتنس بیتت ر اااحسااحۀ بیرنوعس ا نگسیج

رو نرکنزانا سیل عرچ اندعس ک یساااا ی رّ یکاااز ی ایس عسااگک ایّ رّ ا نحزۀ ا ز
ب
ااگنش یسگدررس ایاار ارا خ ااا (از نهساری 1931ی )254

ن گۀ یه ایّ ااااا رو ایّ نرز دردک اب با ت ارا خ نرکنزانا یشاا ل ارالق اااز نهسار را ل

رنا؛ بیتا ارالق یسیا قسیل اطالق یت ت ات گسر ااااخ ر اصاال ارل رس ک یساااای نو ایّ ااا ل اب
با ت ارا خ رو اا ا عرچ ن لرنک نرسا
یعح

یگت ایّرو یتات اااز نهسار اب ی

طتع ارا خ ر ا ز با ااااا نو ر ل ا اب طتع

یگت یس اطالق رت ااانسرا یت نرز ارا خ ر ا سل یکرزاااا انسااس را اب رزا

اا رت خ ا

ر یسگت ارالق قتار عای ر ساکرو ا طتع ایّ یعح یس ع نساسباسرنا ا قسیل را نرسگنا

را

یو نرت یکراااا یزا و اااا یس یساائحۀ با ت ارا خ یتات اااز نهسار یساارسر اازار یز خ یساااا؛ بیتا
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اصاتار اا یت ایّرو عرۀ ا رس ایاارت ا ترسق نهس اب اصاال ارل رس ک نب را یکرننای ال تد یسیا یو

یز ز اق یشاااتت نرز اب راث ایّرو ا رس ایاارتانای ن رر یسیا انساااس عرهز عرۀ ا رس نجتیو

ایاارت ر بیس ا ی س ااااا ا گز قسنز حرا ر عرۀ نهس یوطزر رشاارنک ا ر نگرجو یاا ااااگ نس

صاس ق ااای اا نرز یسیا نسیا یساا نس سیک رو ترسق یا یس غرتارا تانای ایّ نرتیو عرچ یسئحوات
یاوا ز نرک ار یتات ی اسلی اقگک راو ااااارحاۀ ندحروات یس را سیو س یکرنای یس اا ْ
ااک ء یگحترک یو یس

یترزر یکرنا ا یس اب یحنات اادز یکرنر ی یو ااس اک یکنزانر حا قضرو را یس قزانرّ رزی ک نبررّ

رنر ی ایس بیسنک رو ر گسر یس ارا ت یکااااز رسر یتات ااااز نهسار ااااخا یکااااز ا راخ حک رو ارائو
ب
یک عای ااااساااس ار اب ه ااااا؛ بیتا یعسیق یس عت ا رام ی رزاکی عت رل ارا خ یس انگخسب با ی
رراا اااااا ا اب نجس رو رراا عس یو بیس یحگسجانای نصااازر انگخسب دالنکی ی نک رل انگخسب یو
ب
ی سیو رحک رو ر قحرتا غرتبیسنک اکء ک نفسو ر یک عای دردگس نرکنزانا قسیل ه یساا
یوطزر رحک ااز نهسار یس قسئل ااا یو ایّرو عت گرزت ر هس ن رّ ارا خ اااا ا ذیل اصل ارل

راس ک ا یاساضاااتارخ رنراا یکیاسیای راخ را یت ارالق یکینا ؛ بیتا زبۀ ارالق نرسبینا یرتا یسنا اب

رعۀ اصال ارل رس ک اااا اا یتات رسرج ااا اب ایّ اض را ا س یسب رت یتات ارالق یو اتاه
ااکء ک نفساو ا ایاار یکرا ا با ت را یو ْ
ْ
ااکء ک نفسو نسبا یک عا؛ ر ساکرو ارا ۀ
نف ر
«انساس » یو نزا ینرس ا ااسس ارالق ر زبۀ ایاار قتار ار ا نسیا اصل ارل رس ک ا بیس ا ی س

ااا ا ینسیت ایّی نسیا ضتارق ااا ا اب با ت ا ارگرسر یهتخات ناار
 .4شر بودن اراده

یساائحۀ یگتت رو ارالق اااز نهسار را یس ن سر

یزا هو یکرنا ایّ ااااا رو اب ی

طتع اا ارا خ

را اااات یک اناا ا اب طتع یگت یس را رو نجحک ارا خ عساااگر ی یو اااافدا ا عرار ت یتات یگتا
زق یکرنا رو ایّ ا یس ع قسیل را نرسگنا

ااااز نهاسار یاس ن تت تقاارق ا عرجس انگرز یرس یکرنا رو هس

ست یخز ک اااااا؛ ت اب

سنزر ی

یگت را بناخ بناخ یک رنا

قساساقی ااگ ی یررسرت ا اترزب یررسراگس عس ا بناا عست نرس ر عت احرو یرحز اب رسسنکانا رو
َ
ا شاگنسمنتیّ رنجعس ا ا نجوعس را یگحرل یکازنا سا سنزرا سا گنگ ا ناا رز از
ااااا عت راب ر عت احرو ا ر عت ندعو اب ایّ هس ی عزارا
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ا یکیح ناا اااارز ا تیاس احراوات ر هاس طبر ا قعا نرکااااز اقگک ایّ نرت اا را یس یگت
دسیاش ر یگس رزی

ریر یک عر ی یکراااار یو ایّرو ینرس ا اااااسس یسی اااعبر ک هس گرزت

اااا ال تد گنس نفتق انگرز ا غرت قسیل قبزل رو س نگبااگّ یو تصۀ عسگک یهگت اب عسا اا

نحا اتایر یز ز ااا

عرهنرّ نرت ااااز نهاسار ر یسب ارالق ایّ اااااا رو اب نجس رو عت گرزت ر هس

اااا اب ارا ۀ اا ای ا عت ت ت اب ا تا یشت ع

حزخات

حزخات اب ارا ۀ اا ا ااا عرهنرّ اب نجس رو

ارا ۀ اا ا ا سرت اب ا گتاق ا اندساسد ا ر عرو گرز ی ک اااای ا اتاا نهسیک عرۀ یرس ع

ی ک ااااا ایّ ارحک ااااا یت ازاد غ رزارت ا ااافدا رو ر غرت ایّ صاازرق یت ااااسس نگسخ
اااز نهساری ارحک ناااااا رو یّ اعررا یاع رو گو یت ااات یگتت یک یا ا ر غ ا اااس تاش
اااتی ااازد ا یو یگتت صاات بس یو گش ا ی اا ْ
اکء رسر ک نگسخ ن ن ر ااقای یو عررّ ها
ااا رو اات یو یگتت ار یتاسن یو رز د ار راسناد

ینس یتایّی ینرس ارالقی یگسنگک یس ا اق عسااگک یساااا ا یحتم یس ر ر گسر ارالقک نزأد یس اب

رز ابااگگک ا اافدا ااای ایس یش ل ااساک از نهسار ایّ ااا رو اات ارا ۀ اا ا گرزت ز
ل
اات نرساای ا ا اق یس ر ا یس نرکنزانا سیۀ ارالق یو ی نست یساگحسّ یساا ا ر ااقای
ا

اات عت یا اب یاس نجسااا ااق رگک اااااا راو یشاااغزل یح را رز ش اااااا ا ات گسر ن سر
ااگرزخ زیک اااای گگزنو یر ّ ااا ل
یحبا ا تا یو ی یگت ر رل تصگک یتات ت انااد
راا رنا؟ یس نرکیسیساا ینگرت ااگرزۀ ا تا یس ی

بیتینسیک گرتاک یت

ای س بیت نرسا؟

یگت یز ؛ ااگرزخات رو یس نز و یو ااتاا ااق را

ینسیتایّی یس نز و یو قسئل ااا از نهسار یو ات یز ارا خ ا ایّرو یس نرز عست رنک ا رسر ک

عساااگر ی اب یا طتعی دب اب ارالق اااافدایحزر ر رل ینگفک اااااا ا اب طتع یگتی
ل
ای س بیت نرساا رو قایا  -یو نزا ن رّ ارا ۀ اات  -یو اااااعۀ یرنش ا یصاارتق نصاارر یگرت نس

رزااااعست رز را ااترزب نرسیا ا یزر نرجرا ا ااگسیش قتار ارت

نرتیۀ ات یز ارا خی عت ا اس ا ارالقش را اب ا گبسر اسقر یکرنا

ر نگرجوی از نهسار یس ارائۀ

 .9ذاتی و تغییرناپذیری شخصیت (خصلت)

ن سر

ی ات ر ارالق اااز نهسار نغررتنس بیتت اااخصاارا (رصااحا) ااااا اا اب ی

طتع
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ااخصرا یک را ذانک ا نغررتنس بیت یک انا ا اب طتع یگت اا را یو ارالقک افدایاار تایرخزانا
رو ایّ ا یس ع اسباسرت ناارنا

اب نرت ااز نهساری ااخصرا ت عرزارخ یشخ رنناۀ ر گسر اا ا زئرسق

ااا ر ااقای اا

قسئل اااا رو یو اات ا ز ی ضک انگرزخعسی ت یو اااعۀ اخصرااش یو ارزخات یو نهس اارنش
ب
نشاااس رزاعا ا رو ر اصااال رسیال قسیل رشیرنک اااااای گک اات ر رل نگزانر رشیرنکات

ی نر یناس یتایّی عترا یاسیاا یفهراا راو ر یزر رز ش ع عراس
اخصرا عرزارخ ا یالااگ نس ر یک عا

ال ا انف سل یرس انگرزخعس ا

ر رل یکنزا افگا رو تع اااز نهسار ایّ ااااا رو اااخصاارا انسااس عتاز نغررت نرکرنای

یح و عرزارخ ا ر ااتاات رتش عرس یسقک یکیسنا؛ ی نک یر ّ ااا یو نرت یتاا گسر نغررتاق یس
ل
نزع ااااا یکااا عررشااو انفسق یکا گا رو ی نفت یو نحزت
نحزالنک یکاااز ی ااک ایّ ی
ب
رالع گاو قبال ر گاسر یکرت خ ر گاسر رناا ا اقگک گنرّ انفاسقک یکا گا یو عررّ قنس ا رنر رو
ب
یگزیر اا صات س یت سا ااخصارااش رل رت خ اااای ایس گنرّ بسرانک ارل دردک را نهس

یکرننای ارحک رو عرزارخ ر نفساق ر ااتایر نهفگو ااا ا عتاز یو رز اخصرا یتیز نرسا

سال ار

یتات ی سلی یر ّ اااا ت ت یو ارزخات غرتیگتقبو یس غس حگرترنناخ رل رت خ یساا؛ گز
ب
اب گشا اااگس یس اانسیسنشی یکیرنا اطال سنک ار رو قبال گرزت اب نرک انسگو ا ینسیتایّی ر

ساک رو عاع یس ها نهسیک ر گسر اا یاا نغررت یسناخی یک انا رو ااااارحۀ یهگت یس بیترسنونتت یتات

رارا یو اعاا ش ا ز ار ا اب

ااگفس خ یکرنا

ااز نهسار نرکرزاعا ین ت ایّ ااز رو اانسرا ااق ک  -گو ر یزر رز رس اادس یس ا عس ااخ

یسااای گو یزراساسال ر تیس س ت نجتیواس

را یو اا ار خ یسانا  -اغح نأ رتاق رردک

یت رسرعست ا تا ا نحزۀ ایتار ی رشااااااس یکابار ی یح و تع اا ایّ ااااا رو گنرّ زایحک یو

عرچ ا او نرکنزانناا یت نرسیالق رحک ینرس ینک رو اتایش عتت ااااخ

را نشااا رل یک عنا ا ت

یگابارناا عتگناا ایّ نراسیالق یکنزاننا رز ااااس را ر اارنش یو انگرزخعست یخگح

یخگح

یس سالق

اانسرا ت یو ااا سل یخگحفک نرسیس رننای ااک رز ااس یسگ ا نحزل یس نغررت نرسگنا ر

ااقای ارا خاربت یزرگنک نرساا اب ایّرای از نهسار یو ایّ نگرجو یکراا رو عرچ را نرکنزانا یس
نالش یس نصرر ارگرسرت قبحک رز ش را یو گرزت یگفساق یس گو عسا نبایل رنا

ر ا ایوی ااا ک یت ایّ ااااا رو ایگاا نزاااگوعسیک اب اااز نهسار ر ایّ یسب ار خ اااز ی ااابا
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راع اسر اا یتات ینس سق نااااااگّ ایّ یعح یس ارالق نشاااس ا خ ااااز ا ر انگهس یو ندا یااسخاش

ت ارگاو ااااز ارا ۀ یک ر طزل بناااکی اسقاا با ت اااااا ا ر گاسر اای یت سیۀ ااااخصااارا

نغررتنس بیتشی یس ضاتارق ا رااحساحۀ انگرزخعس ر یک عا سل گک رسک رو اب رسرعست ب یس ت
رو انجسد ا خ راضاک نرساای اات قتار یساا یو بنااک ا ایو عای یو ارل نغررتنس بیتت اخصرااش
یسب یو عرس رایو ا ایو رزاعا ا (از نهساری 1931ی

)383

ارا خ ر اایااارعست ت تاشی اب رحو اااااخس ا رزانسقی یو ااااارحۀ انگرزخعسیک
ب
ن ررّ یکاااز رو اااخصاارا ر عت یزر عرزارخ یو عرس طتیق ا یو طزر ینر ا ازایس
یو نهس اارنش نشااس یک عا (عرس ی

 … )233اااخصاارا ی

ا ۀ رسد نجتیو

اااااای ی ال عت گرز یگتت راو رز را ر هاس اایاارت نرسیس یکااااسب ؛ ا اا ننهس

یکنزاناا را یاو عراس صااازرنک رو عساااا یببیت ای اب ایّ ندعونرتی اا عرس قار
یکنزانا رز را یساائزل طبر ااش قحراا رنا رو یکنزانا رز را یساائزل رنگ یزعس یس

ا ل ازشعسیش یاانا (عرس ی )259
ب
ااز نهسار یس نزصار نغررتنس بیتت ااخصارا انسس ا ایّرو ضتارنس نحا نأ رت انگرزخعس قتار یکارت ی

یکرزااا سیک یتات ارالق یسب رنا اا یس ااد ات گّ ا اصاعالح «ااخصرا نجتیک» ا «اخصرا
ی نسیک

ا ا ک یکرنا ارالقاش را نز رو رنا

دحک» اب رسنا ا نف ر
ب
یّ رسیال اب نرسیزابارت رسنا رسیا یکرن ؛ بیتا اااخصاارا دحک ارا خ ااااا یو
نزا ااکء ک نفساوی ر ساک رو ااخصرا نجتیک رز ایّ ایاار ااا؛ بیتا رز

را ر طتیق سارا یت اااسس بیس ا ر اسرگسر رزی ک یعسیق یس ی س یگجحک یکاسب

(عرس ی

)253

ااز نهسار نأررا یکرنا رو ااخصرا نجتیکی یسننا رز انسس ی اب سعت صتع نش رل ااخ ااا

ا اب ایّرای اایساگو یو بیس ی ی س ا حرا ااا؛ ر ساکرو اخصرا دحک یو ی سیو اکء ک نفسوی
سره اب قسنز حرا ااا؛ ا با ت یعحق اب

اخصرا دحک ااا اا یکازیا:

ایّ با تی نز ک با ت اااگ الیک اااای ی نک یگ حق یو سعت نرسای یح و یسیا سعت ا

نراسیک صااازرقعاست

را بع رنر نس یو

گرزت یتاااار رو رسرج اب بیس  -یو

نزا رانکنتیّ ذاق انسااس ک نفسااو  -قسیل نصاازر ااااا یو یا ایّ با تی نرسیک
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سصال رز ااااا عتگدار ا رسل یت یاخ اب ااخصارا رحک ت ر

یزا هاو یس انگرزخعس یسااااای ایّ راخ یو نجس یکرااااا رو یس ا ت با ت رز را نو ر ن

ن ا رسل رز ی یح و ر رل ا ز ا عسااگک رز انسااس یسیا ساااا ز رنر ایّ
ب
عرس با ت رل اااای ایس با تات رو صات س یتات قزۀ اانسرگک رو اایسگو یو بیس ی

ی س ا حرا اااای ر ازنوات ن ت ا ازنسازنک ا رسل حزخات یکاز ایّ ا رسل
حزخات یکااااسبنای یسیا

ناسازیت یو ااااب ا اق اباک یس یز ز ت رو رز را ر
ب
قردس سیل عرس ااخصارا یساانا ا اب ایّرای یو ااااعۀ انگرزخعسیک رو رز نساک اب
ب
ب
ننا ا ر ت ن رّ یکیسینای رسیال ضااتارت یکنرسینا یت ایّ ااااسسی با ت صاات س ر

عساگک ا ز ار ی ایس رل عرتاخ یس ضاتارق اب ا ز ا انگرزخعس نشاأق یکارت ا یس

یکنزانر اب گو انجسد یک عر ی رز را یشنسار ()Schopenhauer, 2009, p. 47
گنس رو یشااخ

ااااای ایّ نرتیۀ ااااتار یرز راخ ل جربک یتات یساائحۀ یساائزارا ارالقک ارائو

یک عاا اااات اب عت گرز یگتتی یااو نرت یکرااااا با ت یااایهک عرچ بیرنااوات ر ارگرااسریااس
نرکابار نس یو نحزت رو رش ت

ا

سد ارالقک ی رزاک اااگسیش ا ن زعش ااااای رز یس

را اب یسیا گو عساگر ا رسرت رو انجسد یک عر ی سااباز قحراا رنر اب نرت از نهساری ایّ

رو یگزیر ااار یکنزانر یاانر رو «یک نزانساگر طزر یگتت یسار »؛ یو ایّ ی نس رو عرچ اتایر
اب رش یز ز ت ایجسب ن ت خ رو ااخصارا ی دزل یس طزر یسااا رو عسای رر

گناانک یو یس

نرکرنا گز عنزب ایّ ااؤال رش رات یس یسقک اااا رو یس یس انگخسیک ر ایّ یزضاز اااگوای یس نو
ا یو نرت یکرااا رو سااب ااز نهسار یو گنرّ ااؤااک ننهس یکنزانسا ینفک یساا یت ایّ ااسسی نرت یو
ب
ایّراو رنشعااست عت ااااخ را راسیال یحتمعاس ا رصاااحااعاس یگ رّ رت خاناا ا نرت یااو ایّرااو
«رصاحا» ذانک ا نغررتنس بیت ااای گنرّ یتیک یا رو با ت یو ی نست نزانس یز یتات انجسد ی
ب
ب
صتع نرت اب ایّرو ااق س رل را انجسد ا خ یسار یس نوی یعحدس ا سسنو ااا

رل

ینسیتایّی گنس رو نشااس ا خ اااای اااز نهسار یتات را رت نغررتنس بیتت اااخصاارا ا نز رو

ارالقی عرس رسرت را یکرنا رو یتات با ت ارا خ انجسد ا ؛ ی نک یو اااتاه اااکء ک نفسااو یرتا ؛
ر با ت ارا خ افظ با ت ارا ۀ نسیگ رّ را ی س ل ااااکء ک نفساااو قتار یک عا ا

ر اینجس ع اصااعالح اااخصاارا دحک را ی س ل اااکء ک نفسااو قتار ا خ ا

ر ساکرو اااخصاارگک رو ر ی ت

را با یک انا

را با یک انا؛

رل ارالقک قتار یکارت ی اااخصاارا نجتیک ااااا رو ر
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ا ال ی س رس

ااقا اااااخ ا اب عرچازنو با ت ع یترزر ار نرساااای یح و

ال بیس رس
ب
رلاش ضاتانس نزاار انگرزخعس ن ررّ یکااز ینسیت ایّی ااز نهسار یس صاتع اضا رت اصعالح

«اخصرا دحک» نرکنزانا نرت رز ر یسب نغررتنس بیتت اخصرا را یس ارالقاش اگک عا
 .2شر بودن ذات انسان

ی ک یگت اب یساسئحک رو ارالق ااز نهسار را یو گساش یکرشا قسئل یز اا یو ات یز ذاق انسس

طتعی ذاق یک را اات یک انا ا اب طتع یگت اا را یو افدا ا عرااک زق

اااا اا اب ی

یکرنا رو ایّ ا یس ع نساسباسرنا از نهسار یکازیا:
انسس

رزانک ا شک ا عزانسم ااا یس ننهس اا را راد ا اعحکااخ نزار گرزت یکانسار

راو را نراا یکناسیناا؛ یاو عررّ ارل اااااا رو اب غحرس عست نصاااس ک طبر گش یو
دزقک یتا گاا ا عتج ا یتج

ا شاااا یکا گر ی ایاس اقگک یا یاسر گفااا ا بنجرت نر
ب
ایاار ات ی اسخ نشااس یک عا ااق س ررسااا رسااک رو گک یاا ایّ عتج ا یتج
ب
یکرزاعا ر ایّ یسرخ اسخ اااز ی یکنزانا نزااار اا ا صااا سیا قایرک ا ایا
رز را یگدس ا رنا رو عرچ یبت یس رفگسرت ر یرت رک ا اانگااک یو ست انساس نرکراا

اا یس یتااارت نرزنوعسیک اب ا شااکاتت انسااس عس ر طزل نسریبی یرس یکرنا رو ینشااأ

ایّ اقسیا یو رسطت « زعت یسطنک ا ذانک انسس ااا (از نهساری 1939ی

)75

اا ا ایو یک عا:
انساااس ر ااقای ننهس رزانک اااااا رو ر ا رنج را یاا عا ک یشاااخ

یو یگتا

نحررل یکرنا یگت رزانسق عتاز ااا یو ایّ رل نرکبننا یگت یتات تا نشسنا
ب
اتاانگک ااس ی یس یو عنگسد اازر ا تارق نبت عرچ رزانک صاات س یو ینرزر ا نجو

ااا نجو نرک عای ایس انسااس ایّ رسر را یکرنا ا ایّ رل اااخصاارا اعتیرنک اا را
ب
یکااسب رو یکنهسیا یانت اب ااخصارگک صات س رزانک ااا یو نزا ی سلی ا اگ
زا ارنا یس ع یسبت یکرننای ینرتخات راد ا رزااسینا یهوات اااو گهسر اااساو ات

یکراااا ا عتاز ایّ یزق را را اب اااا نرک عا رو نهس را یال سصااحو یس نسبیسنواش یس

گزب ااااگکاش ینزاب ا یایّ نتنر نشاااس یک عا رو اب ع ارنز « رزانک نرسد ا
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یس نز و یو گو رو اب قزل ااااز نهسار ذرت ااااای اا نرکنزانا یز ز ت را رو اب نرتش ذانس ااااتار
ااای یو افدا ا عرار ت زق رنا ا ینسیت ایّی ایّ نگسخ یس ارالقاش نسعرخزا ااا

نتیجهگیری

ااز نهسار یس اا اا اب ایاخ ارساعست ارسنک ا گک اب رسنا ر زبۀ ارالق راخ نجتیواتایک را
ر رش یکارت اا ر رگسب مبانی اخالق یکازیا:
عاع ارالقی نزصار

ا نزضارن ینرس نهسیک ر گسر انساس عس اب ینرت ارالقک ااا ینس

یتایّی عرچ راعک یتات رشا

ارالق ز راخ نجتیک ا ز ناار ایّ راخ یگزاضا سنوات
نو اااسرگسر یس ندایک ار ا نو

ااااا رو یس ارالق را یو ااازت

عاایا یکرنر

راو یاس یایّ ااااارحو ارالق را یت

یبگنک یکرنر یو ااااارحۀ نجتیو رسیا یکااااز

یتات رال یز ز اق اسقلی قزانرّ یعحق ا انگزا ک اضاااا یکرنا گنرّ سیو ا ینرس ت
()Schopenhauer, 1915, p. 130

ینسیت ایّی ااز نهسار ارالق را یو زبۀ نجتیو یک ار ی ایس ااا سل رسر ایّ اااا رو ر زبۀ نجتیو عرۀ
ب
ایاارعس ضااتارنس ذیل اصاال ارل رس ک ن رّ یکیسینا رو ارا ۀ انسااس یو نزا ینرس ا البیۀ ارالق ع اب
ایّ قس اخ یساگ نک نرساا گنس رو نشس ا خ اای اا یتات یتا ر ا اب ایّ اض رای با ت را یو یرتا

اب زبۀ ایاارعس یکیت ا ر ل ااکء ک نفساو قتار یک عا؛ ر ساکرو ا سر اا رو ارا ۀ انسس یو
نزا ی ک اب ایاارعس ا نو ااکء ک نفساو ر یساگت ارالق قتار یکارت ا یسئزل انسرگو یکاز ینسیت

ایّی اب ایّ ینرتت رو از نهسار ر صا

ل یسئحو یت یاخی ارالقاش قسیل س نخزاعا یز
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