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چكيده
شوپنهاور در حوزة اخالق قائل به دو ساحت است .یكي ساحت فرد شفیق است که او در این بافت شفقت
را منبع همة کنشهایي ميداند که واجد ارزش اصیل اخالقي اند .و دیگری ساحت قدیس است که در
جهت انكار اراده آگاهانه از زندگي کناره ميگیرد و به زهد روی ميآورد و نسبت به هر چیز کامالً
بيتفاوت ميشود .هنگامي که بر این این دو ساحت متمرکز ميشویم ،ميبینیم که با هم در تعارض اند.
او از یک طرف ميگوید که هرگونه اخالقي مبتني بر شفقت است و از سوی دیگر ميگوید که به لحاظ
اخالقي ،مطلوبترین حالت برای فرد روی گرداني از هرگونه اراده ورزی است؛ اما واضح است که بدون
فعالی ت اراده شفقت و همدردی با دیگران ناممكن است .و چنانچه شفقت را به عنوان بنیاد و اساس
اخالق بپایریم ،انكار اراده ورزی قدیس منتفي ميشود .از طرف دیگر اراده به عنوان شيءفي نفسه و
جوهر هستي صرفاً خواست است و از آن حیث که خواست است نميتواند نخواهد؛ بنابراین ،نميتواند خود
را انكار کند.
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مقدمه
شوپنهاور در حالي که به ریشههای کانتي فلسفة نظریاش مباهات هنگفت ميکند و در حالي
که معرفت شناسي و متافیزیک خود را به رغم جدا شدن از اندیشة کانت به عنوان نگاهداشت
وفاداری به او مينگرد ،اما به اخالق وی همچون یک فاجعة فكری نظر دارد .بر این اساس،
او ميکوشد با نقد اخالق کانت و روشن ساختن نادرستي نظراتش در این باب ،نظام اخالقي
خویش را بنا سازد .شوپنهاور در این حوزه ،بر خالف کانت کار خود را از امور واقع و تجربي و
نه از تصورات انتزاعي و صوری آغاز ميکند .او ميکوشد رفتار انسان را بدون هیچ گونه پیش
داوری دربارة اینكه «انسان چه باید بكند» مورد بررسي قرار دهد .هدف او از تحلیل رفتار
انسان ،کشف قوانین عقالني رفتار نیست؛ بلكه او به آنچه که مردم در عالم خارج انجام
ميدهند مينگرد ،در این زمینه ،او بیشتر به انگیزهها 1و محرکهایي 2توجه ميکند که رفتار
انسان را شكل ميدهند .از این رو ،او به دنبال وضع اصول پیشیني در باب «آنچه که مردم
باید انجام دهند» نیست؛ بلكه با تكیه بر محرک یا انگیزة «همدلي» 3به عنوان پایة اصلي
اخالق شفیق-اصول اخالقي خا خودش را به دست ميآورد ،مثل این اصل که «به کسي
آسیب نرسان؛ بلكه تا آنجا که ميتواني به مردم کمک کن».4
عمده نوشتههای شوپنهاور در باب ساحت اخالق شفیق در رسالة مباني اخالق بیان شده اند.
در این باب او ميگوید خوانندگان اخالق من ميدانند که از نظر من بنیان اخالق نهایتاً متكي
به حقیقتي است که تعبیرش در ودا و ودانتا اصل عرفاني تثبیت شدة ( tat tvam asiآن تو
هستي) است که در مورد هر چیز زنده ای ،خواه انسان خواه حیوان ،بازگو ميشود و لاا به آن
ميگویند ماهاواکيا یا کالم اعظم.5
در حالي که در ساحت اخالق قدیس که در جهان همچون اراده و تصور به آن پرداخته شده،
شوپنهاور نظریة عبور از فضیلت و روی آوردن به زهد و ریاضت را مطرح ميکند.
در این مقاله سعي ميشود که با تفصیل بیشتری دو ساحت شوپنهاور در حوزة اخالق بررسي
و انتقادات وارده بر هر یک و سپس نسبت آن دو با یكدیگر نشان داده شوند.

1. motives
2. incentives
3. empathy
4. Schopenhauer, 1995, p. 64
5. Schopenhauer, 1974, p. 301
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ساحت شفيق
به نظر شوپنهاور ،چون ارادة انسان مقدم بر عقل اوست ،پس عقل نميتواند اراده را به
انجام کاری وا دارد ،این مسأله باعث ميشود که او به جای عقل ،انگیزهها و محرکها را به
عنوان منشأ اصلي شكل گیری هر عملي ˚از جمله عمل اخالقي -4تلقي کند .اما نكتة مهم
این است که او هر نوع انگیزه یا محرکي را به عنوان منشأ و پایة عمل اخالقي قلمداد
نميکند .او ميگوید هدف اخالق توصیف و توضیح بنیاد نهایي رفتار انسانها از منظر اخالقي
است .بنابراین هیچ راهي برای کشف بنیاد اخالق جز راه تجربي وجود ندارد .از این طریق ما
تحقیق ميکنیم که آیا کال افعالي وجود دارند که ما به آنها ارزش اصیل اخالقي نسبت دهیم؟
عدالت ارادی ،5انسان دوستي محض 6و بلندطبعي 0از این نوع افعال هستند .اینها پدیدههای
داده شدهای هستند که ما باید آنها را به درستي تبیین کنیم ،یعني مباني و پایه واقعي آنها را
جستجو و توصیف نماییم .در نتیجه ،ما باید انگیزههای خاصي را نشان دهیم که انسان را به
این قبیل افعال سوق ميدهند.
0
این انگیزهها بنیاد نهایي اخالقیات هستند و دانش آن بنیاد اخالق است .این راه
متواضعانهای است که من اخالق را به سوی آن هدایت ميکنم .آن نه ساختار متقدمي دارد و
نه برای کل موجودات عاقل ،قوانین مطلق و انتزاعي وضع ميکند .چنین پایه و بنیادی که ما
بدین وسیله اخالق را بر آن مبتني ميکنیم به وسیلة تجربه حمایت ميشود.7
بنابراین ،بخش اعظمي از آثار اخالقي شوپنهاور صرف یافتن پاسخي مناسب برای این
پرسش ميشود که«آیا هر نوع انگیزهای ميتواند منجر به تحقق عمل اخالقي شود؟» یا «
چه نوع انگیزههایي باعث تحقق عمل اخالقي ميشوند؟» بدین منظور ،او ابتدا انگیزهها و
محرکهای پشت سر هر عملي را به سه نوع کلي خودخواهي (اگوئیسم) ،بدخواهي
(سوءنیت) ،و دیگرخواهي(همدلي) تقسیم کرده و سپس با انتقاد از خودخواهي و بدخواهي (به
2

3

1. Sympathetic
2. will
3. wisdom
4. ethical action
5. voluntary justice
6. pure philanthropy
7. sublime nature
8. morality
9. Schopenhauer, 1995, p. 125
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عنوان محرکهای ضداخالقي) ،فقط همدلي را به عنوان محرک عمل اخالقي یا پایة اصلي
اخالق خود قرار ميدهد.1
در ادامه سعي ميشود به تفصیل بیشتری به این محرکها آن طور که شوپنهاور باور دارد
پرداخته شود.
2

 .1خودخواهي
شوپنهاور باور دارد که در جهانِ شخص خودخواه ،که هنوز پردة مایا (اصل فردیت) از آن کنار
نرفته است ،واقعیت نه آن طور که في نفسه است یعني به مثابة ارادة واحد ،بلكه صرفاً آن
طور که به نظر ميرسد ،متكثر و تحت صورتهای اصل دلیل کافي ،3نشان داده ميشود.
نتیجه این ميشود که تا جایي که بر اساس اصل مورد بحث به زندگي انسان نگاه کنیم،
خودمان را مطلقاً جدا از یكدیگر ،اعیاني در میان اعیان ،افرادی در میان افراد ،و هر یک
محصور در حدود هستي خا خود ميبینیم .و در واقع آگاهي بشری ،که انسانها را در
روابطشان با یكدیگر در نظر ميآورد ،دائماً چنین صورت کليای به خود ميگیرد؛ صورتي که
در خودخواهي تجلي عملي و انضمامي پیدا ميکند .مسلماً خودخواهي به معنای عملي
مستلزم نگاهي به اشیاء است که در آن شخص به خودش و به هر کس دیگری به عنوان
پدیدارهای متمایز و مجزا نگاه کند؛ ولي مستلزم چیز دیگری هم هست .چون کسي که به
نقطه نظر خودخواهي چسبیده است باور دیگری هم دارد که ميگوید ،از بین همة آن دیگران
بيشمار ،تنها اوست که اهمیت دارد و شایستة مراقبت جدی است.4
شوپنهاور که بحث فلسفة اخالق را با عنوان خودپرستي آغاز ميکند ،در تبیین آن ميگوید وضعي
که در آن شخص خودش را محور جهان ميکند و وجودش و بهروزیاش را بر هر چیز دیگری
مقدم ميشمارد ،در حقیقت...پایرای آن است که هر چیز دیگری قرباني شود...که جهان به منظور
حفظ خویشِ خودش نابود شود .5به عبارت دیگر خودپرستي ،یعني تنها چیزی که اهمیت دارد
خودم هستم .انسان خودپرست منافع خویش را تا سهمهای بسیار بزرگ باال ميبرد .6او ميگوید
1. Vandenabeele, 2010, p. 7
2. egoism
3. principle of sufficient reason
4. gardiner, 1997, p. 251
5. Schopenhauer, 1974, p. 218
6. Schopenhauer, 1995, p. 127
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که خودپرستي نظرگاهي طبیعي است ،به این دلیل که هرکسي کل اراده را در خودش ميیابد1؛ به
عبارت دیگر ،خودش را یگانه ظهور اراده ميیابد .آنچه شوپنهاور در اینجا مد نظر دارد این است
که در وضع خودپرستي یگانه ارادهای که من به نحو مستقیم ميشناسمش خودِ من است .گرچه
ممكن است برای نسبت دادن توان احساس کردن ،رنج بردن و میل و خواهش داشتن به شما
دالیل عقلي داشته باشم ،اما آن طور که جهان در تجربة صاف و ساده حاضر است ،یگانه امیال و،
از این رو ،یگانه منافعي که موجود است مال من است .به بیاني ،این طبیعي است که بپنداریم که
فقط من یک شخص واقعي هستم .2خودپرستي که حالتي طبیعي است همچنین تبیین ميکند
چرا جنگ همه با همه وضع طبیعي بشر است .شما به طور طبیعي مایلید مرا یک چیز صرف در
نظر بگیرید .من هم به طور طبیعي مایلم شما را چنین بینگارم و رفتار هر کدام از ما نسبت به ابژه
نیز به نحو خشونت آمیزی است .ضرورت تأسیس دولت از این امر ناشي ميشود و این یگانه
توجیه آن است .بر این اساس ،دولت محصول خودپرستي عقالني است و یگانه وظیفهاش چاره
کردن صدماتي است که ما بر یكدیگر وارد ميکنیم ،یعني باید تا جایي که ممكن است از این که،
به قیمت تخریب منافع دیگران ،به دنبال منافع خویش باشم جلوگیری کند و جنگ همه با همه را
متوقف کند.3
4
بر اساس مطالب باال عمل ناشي از خودخواهي ،از نظر شوپنهاور به هیچ وجه ارزش اخالقي
ندارد .به نظر وی در بین مردم رایجترین محرکي که باعث برانگیخته شدن ارادة آنها ميشود،
انگیزة خودخواهي است .مردم معموالً گرفتار آمال و آرزوهای خودپسندانه خودشان هستند ،از
این رو هر کسي خودش را مرکز جهان تلقي کرده و همه چیز را به خودش حوالت ميدهد.
اگر چه داشتن انگیزة خودخواهي در برخي مواقع برای بقاء الزم است ،اما حالت افراطي آن
کامالً رنگ و بوی ضداخالقي به خود ميگیرد .بنابراین ،شوپنهاور خودخواهي را به خاطر
اینكه در آن همه چیز تابع عالئق «من» اگوئیستي است ،به عنوان نخستین محرک
6
ضداخالقي 5و مخالف اصلي فضیلت عدالت تلقي ميکند.

1. Ibid, p. 127
2. Schopenhauer, 1974, p. 89
3. Ibid, p. 49
4. moral worth
5. immoral
6. Schopenhauer, 1995, p. 127
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 .2بدخواهي
دومین محرک ضداخالقي برای شوپنهاور بدخواهي است که معادل لات از آزار دادن
مي باشد؛ یعني داشتن احساس خوشي از رنج و ناراحتي دیگران .بدین نحو ،شوپنهاور گاهي
بدخواهي را «بي رحمي بدون نفع» توصیف ميکند و منظور هنگامي است که رنج بردن
دیگران ،به جای اینكه پیامد جانبي دنبال کردن خودخواهانة نفع شخصي باشد ،خودش به
مثابة «غایت في نفسه» دنبال ميشود.2
او در اثر اصلي خود یعني جهان همچون اراده و بازنمود بدخواهي را امری توصیف ميکند که
از خودپرستي نشئت نگرفته است و بدون نفع و غرض است؛ عین شرارت و نهایت بيرحمي
است .به همین دلیل ،رنج دیگران دیگر وسیلهای برای حصول غایتي از ارادة خود شخص
3
نیست ،بلكه غایتي في نفسه به شمار ميآید.
او ميگوید انسانهای دارای خواستههای زیاد رنج بسیار شدیدی ميکشند ،همین امر علت به
وجود آمدن حسادت به خرسندی ظاهری دیگران و تنفر از آن است .بنابراین شخص بدخواه
آنان را آماج حمالت خویش قرار ميدهد و به دنبال ایجاد رنج عمیق برای آنها است .دلیل
این امر ساده است :دیدن دیگراني که بیش از ما رنج ميبرند تحمل رنج را برای خودمان
آسان مينماید .بنابراین شخص بدخواه به دنبال تسكیني است که به شكل مستقیم از یافتن
آن عاجز است؛ به عبارت دیگر ،سعي ميکند که بار رنج خویش را با دیدن رنج دیگران سبک
کند؛ در این صورت ،رنج دیگران به غایتي في نفسه برای او تبدیل ميشود و از تماشای این
منظره لات ميبرد (همان .)310 :بنابراین برای شوپنهاور ،اگر اگوئیسم مخالف اصلي عدالت
است ،سوءنیت نیز مخالف اصلي انسان دوستي یا نوع دوستي است.4
5

 .3ديگرخواهي
شوپنهاور پس از انتقاد از اگوئیسم و سوءنیت به عنوان محرکهای ضداخالقي ،تنها شفقت

6

1. malice
2. Schopenhauer, 1995, p. 127-8 Schopenhauer, 1995, p. 127-8
 .9شوپنهاور945 :5934 ،
4. Schopenhauer, 1995, p. 129
5. altruism
6. compassion

213

Knowledge

بررسي و نقد ساحتهاي دوگانۀ اخالق شوپنهاور...

101

1

را به عنوان محرک عمل اخالقي یا پایة اصلي اخالق خود قرار ميدهد.
او این مطلب را در دو مسألة بنیادین اخالق و بدین صورت مطرح ميکند:
«شفقت به تنهایي پایة واقعي هر عدالت مطلق و هر عطوفت راستین است .یک عمل تا
زماني ارزش اخالقي خواهد داشت که ناشي از احساس شفقت باشد .بنابراین ،عملي که ناشي
2
از سایر انگیزها باشد ارزش اخالقي ندارد».
شوپنهاور در پاررگا و پارالیپومنا برای تبیین شفقت ميگوید در واقع دو شیوة مختلف وجود
دارد برای اینكه ما بتوانیم از هستي خودمان آگاه شویم .نخست در ادراک شهودی تجربي که
در آن هستي ما خودش را از بیرون و به شكل هستيای نمایان ميسازد که در جهاني از
حیث زمان و مكان بيمرز و بينهایت کوچک شده؛ یعني به شكل وجودی در بین هزاران
میلیون موجود بشری دیگر که زماني بسیار کوتاه در زمین پرسه ميزنند ،و هر سي سال یكبار
تجدید نسل ميکنند .شیوة دوم این است که در خودمان فرو رویم و آگاه شویم که خودمان
همه چیز و تنها وجود واقعي هستیم ،وجودی که مجدداً و گویي در یک آیینه ،خود را در
دیگراني که از بیرون به او عرضه شده اند نیز ميبیند .حال شیوة شناخت اولي تنها پدیداری
را در بر ميگیرد که به واسطة اصل تفرد محقق ميشود ولي شیوة دوم آگاهي بيواسطه از
خود به مثابة شيءفي نفسه است .این نظریة من نظریهای است که کانت نیمة نخست آن را
تأیید ميکند ،اما ودا مؤید تمام آن است.3
شوپنهاور در اثر اصلي خودش جهان همچون اراده و تصور هم بر این موضوع تمرکز ميکند.
او ميگوید همچنان که پیشتر دیدیم که عداوت 4و شرارت از خودخواهي نشأت ميگیرند ،و
این نیز ناشي از گرفتار شدن در اصل تفرد است ،اکنون دریافتیم که منشأ و ذات عدالت ،و
هنگامي که به باالترین درجات برسیم ،منشأ و ذات عشق و مناعت طبع ،نفوذ و ردشدن از
اصل تفرد 5است .این نفوذ به تنهایي ،و با از میان برداشتن تمایز میان فردیت ما و دیگران
امكان پایر ميشود.
اکنون ،اگر تشخیص اصل تفرد ،و فرا روی از آن و شناخت مستقیم از یكساني اراده در تمامي
پدیدارهایش ،به درجهای باال از وضوح برسد ،ارادهای که همچنان پیش ميرود هرچه بیشتر
1. Vandenabeele, 2010, p. 7
2. Schopenhauer, 2005, p. 96
3. Schopenhauer, 1974, p. 304
4. animosity
5. the principle of individuation
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تحت تأثیر قرار خواهد گرفت .هنگامي که پردة مایا و اصل تفرد ،آن اندازه از روی چشمان
شخص برداشته شود که دیگر میان خودش و شخص دیگری تمایز خودخواهانه قائل نشود،
بلكه همان قدر به رنجهای دیگران اهمیت دهد که به رنجهای خود توجه دارد ،و به این
ترتیب نه فقط به باالترین درجه نیک خواه و دست گیر باشد ،بلكه حتي حاضر باشد تا هنگام
نیاز برای نجات جان چند فرد دیگر فردیت خود را قرباني کند ،آن گاه نتیجه خود به خود این
ميشود که چنین شخصي ،که نفس دروني و حقیقي خود را در تمام موجودات باز ميشناسد،
الجرم رنجهای بيپایان تمام موجودات زنده را چون رنجهای خود مينگرد ،و این گونه درد
تمامي جهان را به جان ميخرد .دیگر هیچ رنجي برای او غریب و بیگانه نیست .تمامي
مصائب دیگران ،که او شاهدشان است و با این حال به ندرت قادر به تقلیل دادنشان است،
تمامي مصائبي که نسبت به آنها شناختي غیرمستقیم دارد ،و حتي رنجهایي هم که صرفاً به
شكل اموری محتمل در ميیابد ،همچون مصائب خودش جان او را متأثر ميسازند .او دیگر
همچون کسي که گرفتار خودخواهي است سعادت و فالکت خود را در نظر ندارد ،بلكه چون
به درون اصل تفرد رخنه ميکند ،همه چیز نزد او به یک میزان اهمیت دارد .او کل را
ميشناسد ،ماهیت درونياش را درک ميکند ،و آن را گرفتار درک مداوم ،تقالی بیهوده ،نزاع
دروني ،و رنج دائمي ميیابد .به هر سو که مينگرد بشریت رنجور و جانوران رنجور را ميبیند،
و جهاني که در ميگارد .اکنون تمامي اینها همان قدر برای او اهمیت ميیابند که برای فرد
خودخواه تنها شخص خودش اهمیت داشت.1
شوپنهاور بر آن است که ما فوق العادگيِ نوع دوستي را درک ميکنیم .همان طور که هنر به
نبوغ مربوط است ،فضیلت نیز به طریق خودش به نوع دوستي مربوط ميشود .نوع دوستي
پدیدهای حقیقتاً حیرت انگیز و پررمز و راز است.2
پرسش جالب توجه به زعم شوپنهاور این است :نوع دوستي چگونه ممكن است؟ چگونه
ميتوانیم این پدیده را برای خودمان درک پایر کنیم؟ چگونه ممكن است که بهروزی و سیه
روزی دیگران ارادة مرا بيواسطه حرکت دهد ،یعني به همان نحوی که اراده ام با بهروزی و
سیه روزی خودم به حرکت در ميآید؟ او معتقد است که این امر مستلزم آن است که من سیه
روزی دیگران را درست همانطور که سیه روزی خودم را به نحو معمول احساس ميکنم،
 .5شوپنهاور929 :5934 ،
2. Schopenhauer, 1995, p. 139
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حس کنم .این یعني من به نحوی با او یكسان شده ام .1بنابراین فضیلت یعني همدردی یا به
تعبیر دیگر شفقت .با این حال ،با آمیختن بدبیني شوپنهاور -یعني این امر که در زندگي رنج
بسیار زیاد و لات بسیار کمي وجود دارد -به این بحث ،توصیف خا دیگری از خصلت
انسان بافضیلت به دست ميآید .او ميگوید فضیلت یعني شفقت .همچنین تمام عشقها
شفقت است.2
شوپنهاور ميگوید انسان با فضیلت به نحو شهودی در ميیابد که ،از آنجا که زمان و مكان اصل
فردیت هستند ،صرفا قلمرو نمود را خصلت نمایي ميکنند؛ در نتیجه ،فردیت ،کثرت و غیریت
برای واقعیت في نفسه بیگانه و تمایز میان اگو و غیراگو وهم و خیال است .بنابراین انسان
بافضیلت ،کم و بیش حقیقت حكمت شرقيِ «آن تو هستي» ( )tat tvam asiرا در ميیابد.3
شوپنهاور معتقد است که نوع دوستي عرفان عملي است ،به نحوی که از همان شناختي ميترواد که
ذات همة عرفانها را تشكیل ميدهد .یعني از شناخت خودباوری متافیزیكي .در عین حال ،در نگاه
انسان دارای فضیلت ،ذات واحد همة چیزها اراده است ،که من آن را ارادة جهاني نام نهاده ام :انسان
بافضیلت در ميیابد که در صدمه وارد کردن بر دیگران به ارادهای صدمه ميزند که ذات مشترک
همة آن هاست ،انسان بافضیلت درمي یابد که صدمه زدن به دیگران حكایت همان مورچة گاوی
است که دمش سرش را نیش ميزند.4
شوپنهاور پس از اینكه شفقت را به عنوان پایة اخالق قرار ميدهد ،نتیجه ميگیرد که تمامي
افعال ناشي از عدالت اختیاری و نوع دوستي واقعي از شفقت ناشي ميشوند .او معتقد است که
چون شفقت تمایز من و دیگری را از بین ميبرد ،از این جهت ما با توصیف آن به سوی یک
ساحت رمزآلود حرکت ميکنیم که ميتوان آن را «راز بزرگ اخالق» نامید.5
چنانكه نشان داده شد ،شوپنهاور برای اثبات اینكه شفقت پایه و اساس اخالق است به دو
شیوه از استدالل روی آورد .شیوة اول استداللي سلبي بود که با حاف محرکهایي که به نظر
ميرسید سرچشمة رفتار اخالقي باشند ،نشان داد که شفقت سرچشمة اصلي است .و شیوة
دوم که از نوع ایجابي بود ،نشان دادن این مطلب بود که ارزشها و فضیلتهای اساسي
عدالت و نوعدوستي از شفقت نشئت ميگیرند.
1. Schopenhauer, 1995, p. 238-9
 .2شوپنهاور945 :5934 ،
3. Schopenhauer, 1995, p. 205
4. Schopenhauer, 1995, p. 207
5. Ibid, p. 138
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نقد اخالق شفيق
این ساحت که در آن شوپنهاور شفقت را پایة اخالق قرار ميدهد ،با انتقاداتي مواجه است که
به دو مورد از آنها اشاره ميشود.
. 1این نظریة شوپنهاور که اخالق مبتني بر شفقت است ریشه در این دیدگاه دارد که امر
ناپدیدار غیرقابل
تمییز و تفكیک است و از این رو همة ما ،به لحاظ ماهیت دروني مان ،یكي هستیم .و
مطابق رأی شوپنهاور این دیدگاه نیز به نوبة خود متكي بر این نگرش است که تفرد تنها
ميتواند در زمان یا مكان یا هر دو رخ دهد .ولي چنین نیست .مثال نقض آن هم این است
که اعیان انتزاعي همچون اعداد طبیعي با یكدیگر تفاوت دارند ،اما هستي آنها مستقل از
زمان و مكان یا رابطة علي است .از این رو اگر امر ناپدیدار لزوماً واحد و تفكیک ناپایر است،
نميتواند به آن دلیلي باشد که شوپنهاور مطرح ميکند.
 .2شوپنهاور باور دارد که تفاوت خودپرست با نوعدوست این است که خودپرست برای
برآوردن منافع خویش عمل ميکند ،در حالي که عمل نوعدوست با توجه به تعبیر «آن تو
هستي» ( )tat tvam asiبرای دیگری است .و این دلیل آن است که اعمال نوعدوست
دارای «ارزش اخالقي» است ،در حالي که در مورد خودپرست چنین نیست .با این حال ،این
تمایز سرانجام آشكار ميسازد که نوعدوست پیش از هر چیز برای برآوردن منافع خویش
عمل ميکند و یگانه تفاوتش با خودپرست این است که او برای برآوردن منافع متافیزیكياش
عمل ميکند ،به جای آن که برای منفعت خودِ تجربياش عمل کند .از این رو ميتوان چنین
تعبیر کرد که نوعدوستِ تجربي خودپرستِ متافیزیكي از کار در ميآید و با توجه به این که
خودپرستي فاقد «ارزش اخالقي» است ،معلوم نیست که چرا حالت اخالقي نوعدوستِ تجربي
باید با خودپرستِ عادی تفاوتي داشته باشد.
.3اگر اصالت اراده را بپایریم و حاکمیت عقل را انكار کنیم ،با سه حالت از ظهور اراده در
خودخواه ،بدخواه و نوعدوست مواجهیم .اکنون سؤال این است که چرا شوپنهاور نوعدوست را
بر دو مورد دیگر ترجیح ميدهد؟ در حالي که چنین حكمي تنها با پایرش حاکمیت عقل
امكان پایر است.
 .4شوپنهاور در بررسي رفتار اخالقي قائل است که قانون و ارزش مستقل و پیشیني در کار
نیست ،اما اینكه نگرش نوعدوستانه را ترجیح ميدهد ،نشانگر وجود ارزشهای اخالقي و
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پایرش آن به نحو پیشیني و سپس استفاده از آن در ارزشگااری است.
.5اگر اراده ذاتاً شر باشد ،در همة مظاهرش از جمله در ارادة فرد شفیق نیز شر است .بنابراین،
شخص شفیق به دلیل ذات شرش نميتواند شفقت بورزد و اخالقي عمل کند.
1

ساحت قديس
در این ساحت ،شوپنهاور قدیس را از شفیق تفكیک ميکند و ميگوید تفاوت این دو به این
امر مربوط ميشود که شخص چگونه حقیقت متافیزیكي را باز ميشناسد .او بر این باور است
که شفیق تنها به نحو مبهم تشخیص ميدهد که دیگر آفریدههای زندة حس گر یک من
دگرباره اند؛ در حالي که قدیس به نحو واضحتری تشخیص ميدهد که هر چیزی ظهور اراده
است و تمام رنج موجود در جهان به سبب وجود آن چیز به عنوان ظهور اراده است.2
او بیان ميکند که قدیس کسي است که به بیرونِ اصل تفرد مينگرد ،خودش را همزمان
همه جا ميبیند و پس ميرود...به عبارت دیگر ،برایش دیگر کافي و راضي کننده نیست که
به دیگران همان قدر که به خودش عشق ميورزد ،عشق بورزد و همان قدر که برای خودش
کار ميکند ،برای دیگران کار کند .پس ،ارادهاش عقبگرد ميکند و خودش را انكار ميکند .او
از اراده کردن هر چیزی دست کشیده است که شامل تالش در راه عشق نیز هست ،یعني
تالش برای سبک کردن رنج دیگران.3
شوپنهاور معتقد است آنچه رخ ميدهد این است که ،در درجة بسیار باالیي از نوعدوستي،
قدیس لحظهای از بصیرت نافا دارد .آنچه قدیس در این لحظة بصیرت ميبیند بیهودگي
تالشهای عشق است .او در ميیابد که سبک کردن بار فرد تنها رنج ماللت را به دنبال دارد.
و در ميیابد که ،درست در لحظة فرونشاندن رنجِ فردیِ شخص ،موجود رنج کشندة دیگری
ناالن به جهان آمده و به محض آن که اندوه در شكلي یا موضعي فروکش ميکند ،به نحو
دیگری سر بر ميآورد .در واقع آنچه قدیس در ميیابد حقیقت این قانون کلي است که
تقالی مدام برای دور کردن رنج هیچ به دست نميدهد مگر تغییری در شكل وصورت آن که
ميتوان آن را قانون بقای رنج نامید .4او ميگوید قدیس به درکي شهودی از حقیقت بدبیني
1. saint
2. Cartwright, 2010, 69
 .9شوپنهاور993 :5934 ،
 .4همان295 :
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فلسفي ميرسد ،این که زندگي یعني رنج ،و از این رو این که هستي ...یک خطاست صرفاً
حقیقتي مقطعي و گارا نیست ،بلكه حقیقت همة زندگي در همة مكانها و همة زمانهاست.
با این درک ،شخص نفرت شدید از جهان و زندگي را و نیز اشمئزاز از جهان و زندگي و پس
زني آن را در خویش ميپرورد .در واقع شخص دستخوش نوعي از تجربة تغییر و چرخش
رادیكال ميشود .شناخت کل و گریز از این وهم شخص خودپرست که اندوه زودگار است
ميشود ساکت کنندة اراده و راه به کناره گیری زندگي ميبرد .تصدیق اراده تبدیل ميشود به
انكار آن و در پي آن منجر ميشود به دست کشیدن از اراده کردن هر چیزی که شامل
2
تالشهای عشق نیز هست .شخص ،به قول شوپنهاور ،دستخوش گاار از فضیلت 1به زهد
ميشود .بدین طریق ،قدیس وارد حالت بدون اراده بودن ميشود .البته ،او هنوز انسان متجسد
است به همراه حد معمول غرایز و امیال انساني .از این رو ،ادامه و حفظ زندگي با زهد حقیقي
دشوار و مستلزم مراقبت و تأدیب نفس است .این امر بدان معناست که زندگي قدیس با روزه
داری و حتي ...مجازات کردن و عااب دادن خویش خصلت نمایي ميشود ،به منظور آن که با
محرومیت و رنج مدام ،بتواند بیشتر و بیشتر ارادهای را بشكند و بكشد که او آن را
سرچشمة هستي رنج آلود خود و جهان ميداند و از آن نفرت دارد.3
شوپنهاور ميگوید قدیس دیگر به این قانع نميشود که دیگران را نیز همچون خود دوست
بدارد ،و برای دیگران نیز به قدر خود کار کند ،بلكه در او نفرتي شدید نسبت به ماهیت
درونيای که تجلياش پدیدار خود وی است به وجود ميآید ،نفرت از ارادة زندگي که هسته و
ذات این جهانِ مملو از رنج است .لاا ،او از این ماهیت دروني که در او ظاهر ميشود و از
طریق جسماش عمالً تجلي ميیابد ،دوری ميجوید و فعل او پدیدارش را تكایب ميکند و
در تضاد آشكار با آن ظاهر ميشود .او که ذاتاً چیزی جز پدیدار اراده نیست ،از اراده کردن
هرچیزی دست کشیده ،در برابر دل بستن ارادهاش به هر چیزی مقاومت ميکند ،و تالش
ميکند تا حداکثر بيعالقگي نسبت به همة امور را به شكل استوار در خود ایجاد کند .جسم
سالم و نیرومند او تكانة جنسي 4را به وسیلة جهاز تناسلي متجلي ميسازد ،اما او اراده را انكار
ميکند و فریب جسم را نميخورد؛ در هیچ شرایطي به لات جنسي تمایل نميیابد .پاک
1. virtue
2. austerity
3. young, 2005, 253
4. libido
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دامني خودخواسته و کامل نخستین گام در عرفان یا انكار ارادة زندگي 1است .به این وسیله
تأیید ارادهای را که به ورای حیات فردی ميرود انكار کرده و به این ترتیب اعالم ميکند که
اراده که پدیدارش بدن است ،همراه با توقف حیات این بدن متوقف ميشود .طبیعت که
همواره صادق و بيریا است ميگوید که اگر این اصل عالم گیر ميشد ،نوع بشر از میان
ميرفت؛ بنابراین ،به گمان ام ميتوانم ادعا کنم که دقیقاً به همان نحو که سایه روشنها با
روشنایي کامل روز از میان ميروند ،بازتاب ضعیفتر باالترین پدیدار اراده ،یعني عالم
جانوری ،نیز همراه با این پدیدار از میان ميرود .با حاف کامل شناخت ،باقي جهان نیز خود
به خود بدل به هیچ ميشود ،زیرا هیچ عیني نميتواند بدون یک ذهن وجود داشته باشد.2
شوپنهاور که اخالق خودش را همگام و همسو با مسیحت ميداند و انسان را موجودی فطرتاً
گناهكار ميبیند ،ورود به ساحت قدیس و قدیس وار زیستن را چارة کار ميداند و ميگوید حال که
وجود انسان نه یک موهبت ،بلكه به طور کامل آکنده از گناه است ،در نتیجه باز هم این وظیفة
اخالقي است که این گناه را رفع کند؛ یعني گناه را از وجود دور سازد و ظاهر را از میان بردارد.
چنین چیزی صرفاً به واسطة عزلت جویي و ریاضت کشي آن هم در گستردهترین مفهوم خود
ممكن ميشود؛ یعني سرکوب تمامي انگیزههای طبیعي و در رأس تمامي آنها سرکوب نیروی
جنسي ،فرو خواباندنِ تمامي اشتیاقات ،کشتن تمایالت و خواسته ها ،رام کردن احساسات و ایجاد
آرامش مطلق در خلقیات و وسیلة این کار تنها ابزار ممكن و مؤثر را عقل که بینا شده است ،به ما
اعطا ميکند .این از آن روست که اراده را با هیچ چیز دیگری نميتوان آرام کرد ،بر آن غلبه کرد و
یا از میان برداشت ،مگر به واسطة شناخت .از این رو رهایي و رستگاری را فقط خود انسان حاصل
ميکند؛ تنها موجودی که به مدد موهبت عقل ،توانایي مفهوم سازی دارد ،دارای حافظه و قدرت
پیش بیني و به واسطة آن ،دارای موهبت تعمیم آگاهي از زمان حال به دیگر زمانهاست و قادر به
شناخت ذات خود و عالم است.3
در پایان شوپنهاور توصیه ميکند که برای اینكه ماندن در ساحت قدیس همچنان امكان پایر
باشد ،باید مدام و از نو کوشش برای انكار اراده صورت گیرد .او بیان ميکند که نباید تصور
کنیم چون انكار ارادة زندگي زماني با شناختي که بدل به فرونشانندة اراده شده ظاهر شده
است ،چنین انكاری دیگر نميلغزد و متزلزل نميشود ،و ميتوانیم همچون ملكي موروثي به
1. denial of the will to live
2. Schopenhauer, 2003, p. 74
3. Abendroth, 1975, 53
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آن تكیه کنیم .برعكس ،انكار باید همواره با کوشش مداوم و از نو انجام گیرد .زیرا از آن جا
که جسم خودِ اراده است منتها در صورت عینیت ،مادام که جسم زنده است آن ارادة زندگي
کامل به شكل بالقوه وجود دارد ،و همواره تالش ميکند تا به فعلیت رسیده ،مجدداً با تمام
شدت شروع به سوزاندن کند .از این رو در زندگي اشخا قدیس آن آرامش و سعادتي را که
شرح دادیم ،تنها به شكل گُلي برخاسته از غلبة مداوم بر اراده ميبینیم؛ و کشاکش پیوسته با
ارادة زندگي را همچون زمیني ميبینیم که این گل از آن ميروید؛ زیرا بر روی زمین هیچ
کس نميتواند آرامش پایدار داشته باشد .از این رو ،ميبینیم که حیات باطني قدیسان مملو از
درگیریها و امتحانات روحي و سلب توفیق بوده ،به عبارت دیگر ،دوری از آن نوع شناختي
که ،با بياثر کردن همة انگیزه ها ،همچون یک آرام گر عالم شمول ،هرگونه اراده ورزی را
فرو مينشاند ،ژرفترین آرامش را ارمغان ميآورد ،و دروازههای آزادی را ميگشاید .از این رو،
شاهد هستیم که کساني هم که یک بار به انكار اراده دست یافته اند ،با تمام توان شان ،با
انواع چشم پوشيهایي که به خود تحمیل ميکنند ،با یک شیوة زندگي دشوار و اندوهناک ،و
جستن آن چه برایشان نامطلوب است ،تالش ميکنند تا در این مسیر باقي بمانند؛ تمامي
اینها برای سرکوب کردن ارادهای است که پیوسته از نو سر بر ميآورد .لاا ،سرانجام از آن
جا که ارزش رستگاری 1را به خوبي ميدانند ،اضطراب شان برای حفظ سعادتي که به سختي
حاصل شده ،تردیدهای وجدان شان در مورد هر لات بيضرر یا همراه با اندکي غفلت از خود؛
این آخرین چیز است که باید نابود شود ،یعني هالک ناپایرترین ،فعالترین و احمقانهترین
تمامي تمایالت آدمي .برداشت من از تعبیر ریاضت ،که تاکنون بارها از آن استفاده کرده ام،
به معنای باریکتر این شكست عامدانة اراده از طریق رد مطلوب و جستن نامطلوب ،شیوة
زندگي عااب جسماني و تأدیب نفسي است که برای کشتن اراده به طور اختیاری برگزیده
ميشود.2
بنا بر آنچه در این مقاله مورد بررسي قرار گرفت آشكار شد که در نهایت اخالق برای
شوپنهاور طریقي برای زندگي در جهان نیست ،بلكه منشي برای ترک جهان تحت سیطرة
اراده است .از نظر او اخالقي شدن یعني ترک گفتن این جهان ،دست کشیدن از اراده و دیگر
چیزی نخواستن ،خواه آن چیز با معیارهای حاکم اخالقي باشد خواه غیر اخالقي .هر چیزی در
1. salvation
 .2شوپنهاور946 :5934 ،
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راستای اهداف اراده باشد به هیچ وجه اخالقي نیست .از نظر او هدف زندگي در نهایت
فضیلت اخالقي نیست بلكه اخالق باید وسیلهای برای فرار از ارادة زندگي باشد .به همین
دلیل است که او اخالق ترک را پیشنهاد ميکند .به باور شوپنهاور نمود و تعالي این اخالق را
ميتوان در طریق زهد و شخص قدیس مشاهده نمود .او قائل است که طریق زهد همان
رسیدن به نیروانای بودایي است .یعني رسیدن به نخواستن یا نفي خواست و اراده.
شوپنهاور معتقد است که قدیس با طریق زهد برای همیشه مالل زندگي را درمان ميکند ،در
حالیكه هنر یا اخالق شفقت محور تنها به نحو موقتي و لحظهای ميتوانند این کار را انجام
دهند .در واقع ،قدیس اراده را به کلي نفي ميکند که به واسطة این نفي دیگر نه ارادهای
وجود دارد ،نه بازنمودی و نه عالمي .و او این را سكون ژرف روح ميخواند .زهد در واقع
عالج قطعي مالل است .وقتي به چیزی میل نكني از رسیدن یا نرسیدن به آن رنج نخواهي
برد .بنابراین نه رنجي خواهد بود و نه ماللي .قدیس با طریق زهد در واقع چرخه را ميشكند
و زمان را متوقف ميکند.
شوپنهاور با آوردن این جمله از شیلر که "تنها آنكه هیچ گاه نیست و به هیچ جا نرسیده است،
پیر نميشود" به تبیین این مطلب ميپردازد .از نظر او نقطة مقابل مالل بيتفاوتي است.
شخص ملول نگران است اما شخص بيتفاوت آرام است و رنج نميکشد ،چرا که به حقیقت
تكراری ،یكنواخت و مالل آور میل پي برده است و سعي در اعمال نفوذ نميکند .اعمال
نفوذی که ميداند در پس پرده خواست و اراده است.
براین اساس ،مشخص شد که قهرمان نهایي اخالق شوپنهاور نه شفیق بلكه قدیس است؛
یعني کسي که انكار کنندة هستي و اراده است .از آنجایي که اراده ذات انسان است ،شاید
مناسب باشد که قدیس را در مقام کسي که بر سرشت انساني فائق ميشود ،ابرمرد فلسفة
شوپنهاور بنامیم.
نقد اخالق قديس
در نظام اخالقي شوپنهاور شفیق اهل فضیلت است و در مرحلة ماقبل نهایي قرار دارد؛ در حالي که
قدیس اهل زهد است و از اخالق متعارف فراتر رفته است .اما نگاه شوپنهاور به قدیس و ساحتي
که در آن حضور دارد ،با تعارضاتي مواجهه است که به مواردی از آنها اشاره ميشود.
 .1بر اساس این نظر شوپنهاور که هر چیزی در جهان تعین اراده است و ذیل اصل دلیل کافي
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و بالضروره عینیت ميیابد ،قدیس از آن آزادی برخوردار نیست که بتواند اراده را انكار کند.
 .2شوپنهاور در انتهای اخالقاش به ما توصیه ميکند که از ساحت شفیق و فضیلت عبور
کنیم و به زهد روی بیاوریم .از طرف دیگر شخصیت (خصلت) را ذاتي و تغییرناپایر ميداند.
او ميگوید ارادة آدمي در طول زندگي ،فاقد آزادی است؛ و رفتار او ،بر پایة شخصیت
تغییرناپایرش ،با ضرورت و در سلسلة انگیزهها رخ ميدهد .حال حتي کسي که از کارهای
زیادی که انجام داده راضي نیست ،اگر قرار باشد به زندگي ادامه دهد ،به دلیل تغییرناپایری
شخصیتاش باز به همان رویه ادامه خواهد داد .1بر این اساس کسي که خصلتاً اهل فضیلت
است به دلیل تغییرناپایری خصلتاش نميتواند به زهد روی آورد.
 .3از نظر شوپنهاور اراده به عنوان جوهر هستي ذاتاً شر است .بر این اساس غیرقابل تصور
است که قدیس به عنوان تعین ارادة شر ،در پرتو بینش ،تصمیم بگیرد خواستهای خود را
سرکوب کند و مورد تأیید و ستایش قرار گیرد.
.4شوپنهاور از یک طرف ميگوید هیچ چیز نميتواند خواست و اراده را متوقف کند ،بنابراین
اراده نميتواند خود را انكار کرده و به رستگاری و رهایي دست یابد .2و از طرف دیگر قدیس
را شخصي ميبیند که به انكار اراده دست ميیابد که این دو با هم در تعارض اند.
 .5شوپنهاور از یک طرف قائل است که کار فلسفه «تحقیق و نه نسخه پیچیدن» است .او
ميگوید به عقیدةمن...همة فلسفهها همواره نظری اند ،چرا که ابژة بيواسطة تحقیق هرچه باشد،
برای فلسفه همیشه ضروری است که یک تلقي صرفاً تعمقي را حفظ کند؛ برای تحقیق ،نه برای
نسخه پیچیدن .3و از طرف دیگر ميگوید قدیس به واسطة بصیرت فلسفي و با انكار اراده به
آرامشي ژرف و اطمیناني تزلزل ناپایر دست ميیابد که این دو با هم ناهمخوان اند .و دو حوزة
اخالق شوپنهاور در نسبت با همدیگر ناسازگاراند .او از یک سو به ما ميگوید که هرگونه اخالقي
مبتني بر شفقت و دلسوزی است و از سوی دیگر ميگوید که به لحاظ اخالقي مطلوبترین حالت
برای فرد روگرداني از هرگونه اراده ورزی است .اما واضح است که بدون فعالیت اراده دل سوزاندن
برای دیگران هم ناممكن است و چنانچه شفقت را به عنوان بنیاد و اساس اخالق بپایریم ،انكار
اراده ورزی قدیس منتفي ميشود.
 .6شوپنهاور ميگوید با وجود اینكه هر انساني ميتواند رستگار شود ،اما امید چندان زیادی به
 .5شوپنهاور429 :5934 ،
2. Schopenhauer, 2005, p. 87
 .9شوپنهاور299 :5934 ،
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وقوع این رستگاری نیست؛ چرا که اغلب انسانها در برابر ورود به این مسیر موضع ميگیرند و
با تمام توان ميکوشند تا زندگي مطلوب و آسودهای فرآهم آورند و به وسیلة آن اراده شان را
محكمتر به زندگي زنجیر کنند .1بر اساس نظر او تنها قدیسان که همچون استثناهایي کمیاب
هستند از طریق فرو کاستن اراده توانایي رسیدن به رستگاری را دارا ميباشند .اما این عقیدة
شوپنهاور ما را با دو پرسش کلیدی مواجه ميکند که پاسخ قانع کننده به آنها داده نشده
است .یكي اینكه آیا فروکاستن اراده به ارادهای قویتر نیازمند نیست؟ و دیگر اینكه چطور
ميتوان اطمینان حاصل کرد که باز این خود اراده نیست که در قالبي جدید و به شكلي
نیرومند در حال ظهور است؟
نتيجه گيری
شوپنهاور فیلسوفي است که از منظر اخالقي به جهان مينگرد .او ميگوید ذات جهان اراده
است و اراده ذاتاً شر است ،نتیجة اخالقي این ميشود که اراده را باید انكار کرد .و انكار اراده
بر عهدة قدیس و اخالق او است .این ميشود توجیه متافیزیكي ساحت اخالقي قدیس.
از طرف دیگر توجیه متافیزیكي ساحت اخالقي شفیق نیز اصل «آن تو هستي» 2ميباشد.
شوپنهاور با قائل شدن به این اصل از آموزة خودخواهي عبور ميکند و با نشان دادن اینكه
کثرت و تنوع افراد در جهان صرفاً صوری و ظاهری است ،جا برای شفقت به عنوان بنیاد
اخالق باز ميکند .همچنین از آنجا که ذات مطلق ،واحد و عاری از افتراق و انقسام و در همه
چیز یكي است ،پس سرشت نهایي همة آدمیان هم یكي است .این دلیلي است بر لزوم
غمخواری و شفقت که در غیر این صورت بر اساس نگاه شوپنهاور دلیلي نميداشت که من
اهمیت بدهم که چه بر سر دیگری ميآید و در غم و شادیاش شریک شوم و به دیگری
صرفاً به چشم یک شيء خارجي نگاه نكنم .و در واقع به همین جهت است که اگر به دیگری
آسیب برسانم به خودم آسیب رساندم .بنابراین ،بنیاد اخالق شفیق یگانگي با وحدت هستي
ماست و محرک ما در رفتار اخالقي توأم با از خودگاشتگي و شفقت است.
البته با وجود اینكه نشان داده شد که دیدگاههای اخالقي شوپنهاور در مقام یک نظریة
متافیزیكي متقاعدکننده نیستند ،ولي حاوی بصیرتهای روان شناختي عمیق ميباشند.
 .5شوپنهاور495 :5934 ،
2. tat tvam asi
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Review and critique the dual aspects in
Schopenhauer’s ethics
Masoud Asgari
Gholam Hossein Tavakoli
Abstract
Schopenhauer believes two aspects in the realm of ethics. The first
aspect is compassionate person that he discussions in this context of
freedom and determinism, moral responsibility the right philosophy,
moral virtues and vices moral psychology and the kinds of traits and
says compassion is the source of all actions that have a genuine moral
values. The second is saint realm that he discussions in this context of
death, justice, metaphysics of sexual love, asceticism and mysticism.
In this aspect, the saint in order to will deny resign of life knowingly
and oblivious to anything completely.
When we focus on these two dimensions, we see that are in conflict
with each other. On the one hand he says that any ethical and on the
other hand says to moralize the most desirable for the individual is
interrupt of any determination. but it is clear that without compassion
and sympathy with others will hold is impossible. and if we accept
compassion as the foundation of ethics, dies will deny of the person
saint. On the other hand will as a thing in itself and the substance only
be asked and it is in that demand can not be. So can not deny itself.
Keywords: Will, Will deny, Compassionate, Saint, Altruism

