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نقد شوپنهاور از فلسفة اخالق کانت
محمدرضا عبداهللنژاد
چکيده

مفهوم «اراده» جزء یکـي از مفـاهيم کليـدی فلسـف اخـالق "کانـت" و "شـوپنهاور"
محسوب مي شود .در نظام اخالقي کانـت ،اراده زمـاني وجهـ اخالقـي پيـدا مـيکنـد
که کامال تابع عقل و قوانين ماتقدم و مطلق آن باشد .اما شـوپنهاور معتقـد اسـت کـه
چون ارادة انسان مقدم بـر عقـل اوسـت ،بنـابراین عقـل نمـيتوانـد اراده را بـه انجـام
کاری وادارد .او بهجای عقل ،انگيزهها و محرکها را بهعنوان منش اصلي شـکلگيـری
هر عمل ارادی -ازجمله عمل اخالقي -ميداند .ولـي نکتـ مهـم اینجاسـت کـه او بـا
تقسيم محرکها به سـه نـوع «همـدلي»« ،اگوئيسـم» و «سـوءنيـت» ،فقـط همـدلي
را بهعنوان محرک عمل اخالقي یا پای اصلي اخالق قرار ميدهد و دو محرک دیگـر را
به عنوان محرکهای ضداخالقي کنار ميگذارد .او با انجام این کار پای عقالني اخـالق
کانت را در قالب سه نوع استدالل مورد انتقاد قرار ميدهد :او ابتـدا فرماليسـم اخالقـي
کانت و ادعاهای ماتقدم آن را زیر سؤال ميبرد ،سپس تزلزل مفهومي موجود در اخالق
کانت را (که ناشي از ناسازگاری ميان ادعای ظاهری او مبنيبر ت سيس اخالق بـر پایـ
عقل و عالق باطنياش به اخالق کالمي است) مورد انتقاد قرار داده و در نهایت نظـام
اخالقي کانت را متهم به اگوئيسم ميکند .در نتيجـه ،مقالـ حاضـر سـعي مـيکنـد بـا
توصيف انتقاد شوپنهاور از نظام اخالقي کانت ،جایگاه و ویژگي اصلي اخالق شـوپنهاور
را مشخ نماید.
واژگانکليدی :کانت ،شوپنهاور ،اراده ،عقل ،انگيزه ،تکليف ،همدلي.
 .استادیار فلسف دانشگاه تبریز؛mraphd@yahoo.com
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مقدمه
شوپنهاور ،فيلسوفي است که برای بيان دیدگاههای فلسـفي خـود از سـبک خاصـي بهـره مـيجویـد.
ویژگي اصلي چنين سبکي این است که به او اجازه ميدهد تا بهراحتـي بتوانـد از قسـمتهـای مختلـف
آراء فيلسوفان ،عرفا و ادیان استفاده کـرده 1و آنهـا را هـر کجـا کـه الزم باشـد در جهـت بسـط فلسـف
خود بهکار گيرد و هر کجا که مخالف با اندیش اصلي خود باشد زیر تي انتقـاد ببـرد ،بـيآنکـه بـه فکـر
اصالح و تکميل آنها بوده و یا خودش را ادامهدهندة راه آنها بداند .بنابراین ،فلسف او ضـمن ت ثيرپـذیری
از آراء مختلف ویژگي منحصربهفردی دارد که آن را از دیگر نحلههای فکـری (اعـم از فلسـفي ،عرفـاني
و دیني) متمایز ميسازد . 8این مطلب دربارة یکـي از فيلسـوفان ت ثيرگـذار بـر اندیشـ شـوپنهاور ،یعنـي
کانت (که عنوان اصلي مقال حاضر نيز دربارة «انتقاد شوپنهاور از فلسـف اخـالق کانـت» اسـت) کـامال
صدق ميکند .بي شک شوپنهاور از کانت ت ثيرات زیادی را پذیرفتـه اسـت .همـين امـر سـبب مـيشـود
که او در برخي مواقع حتي کانت را مـورد سـتایش خـود قـرار دهـد .بهتـرین گـواه بـر ایـن امـر گفتـ
خود شوپنهاور در «دیباچ ویراست نخست» کتاب جهـان همچـون اراده و تصـور اسـت کـه تـ ثير آثـار
این فيلسوف را بـه عمـل جراحـي انجـام شـده روی چشـم فـرد مبتالبـه بيمـاری آب مرواریـد تشـبيه
نموده و ميگوید:
«بارها گفتهام به گمان من ت ثيری که این آثار بر ذهن مخاطب ميگذارند همچون ت ثير
جراحي بر چشم شخ مبتالبه آب مروارید است .اما اگر بخواهيم تشبيه را ادامه دهيم،
باید بگویم که هدف من این بود که به کساني که تحت آن عمل جراحي قرار گرفتهاند
یک جفت عينک هدیه دهم که ضروریتـرین شـرط بـرای اسـتفاده از آنهـا خـود آن
جراحي است» (شوپنهاور ،1306 ،ص .)11
او بالفاصله با لحني آميخته به تحسين و تقبيح ميگوید:
«با اینکه کار خود را تا حد زیادی از دستاوردهای کانت بزرخ آغاز ميکنم ،امـا مطالعـ
جدی آثار وی مرا قادر به کشف اشتباهات مهلک در آنهـا کـرده اسـت .مـن بایـد ایـن
اشتباهات را آشکار کرده و مورد نقد قرار ميدادم تا بتوانم مطالب صحيح و دقيق آمـوزه
وی را خال و بری از آن اشتباهات بهعنوان پيشفرب بهکار گيـرم» (همـان ،صـ
.)11-18
باتوجه به دو نقلقولي کـه در بـاال بعمـل آمـد مشـخ مـيشـود کـه شـوپنهاور ضـمن اسـتفاده از
بينش های کانتي ،خطاهای آنرا نيز (در قالب انتقاد) عيان ميسازد .به ایندليل است که "کریستوفر جـان
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وی"  -به عنوان یکي از معروفترین مترجمان و مفسران فلسف شوپنهاور -معتقد است کـه شـوپنهاور در
طرح خودش فقط از بخشهای متنوع فلسفه کانت (و آن هم در جهت بسط فلسف خودش) استفاده کرده
3
است؛ او نه به فکر اصالح و تکميل آنها بوده و نه خودش را ادامـهدهنـدة راه کانـت مـيدانسـته اسـت
) .(Janaway, 1989, p.5بنابراین ،طبيعي است که با اندکي تعمق در نوشتههای شوپنهاور دریابيم که
استنادهای بيشمار او به کانت هم حاوی تحسين و هم حاوی تقبيحاند .اما مطلب مهمي را که باید به آن
توجه کرد این است که گویي در نوشتههای وی وزن تقبيح بر وزن تحسين سنگيني ميکند و ما سنگيني
این تقبيح را بيشتر در نوشتههای اخالقي  8او ازجمله پای اخـالق و دو مسـ ل بنيـادی اخـالق احسـاس
ميکنيم که بخش عمدهای از آن به انتقاد از نقد عقل عملي یا اخـالق کـانتي اختصـاص یافتـه اسـت.1
گفتني است که شوپنهاور نسبت به نقد اول کانت اندکي همدلي از خود نشان ميدهد 0،اما در نسـبت بـا
نقد دوم این احساس همدلي او جای خود را به احساس تنفر و بيزاری داده و متعاقباً انتقاد از نظام اخالقي
کانت را درپي دارد .به اینخاطر است که او در پای اخالق مينویسد« :قصد من اثبات این امر اسـت کـه
عقل عملـي و امـر مطلـق کانـت فـربهـای کـامالً غيرقابـل توجيـه ،بـيپایـه و سـاختگي هسـتند»
(.)Schopenhauer, 1915, pp.18-19
از اینرو ،مقال حاضر سعي مي کند با توصيف انتقادهای شوپنهاور از نظام اخالقي کانت ،اهميـت ایـن
انتقادها را برجسته کرده و متعاقباً جایگاه و ویژگي اصلي اخالق در فلسف شوپنهاور را مشخ نماید .بـا
چنين تحقيقي موارد اشتراک و اختالف اخالق کانت و شوپنهاور مشخ شـده و زمينـه بـرای قضـاوت
درباره نظام اخالقي آنها مهيا ميگردد.
کانت و شوپنهاور :تحقيق در باب پايههای اخالق
فلسفههای کانت و شوپنهاور بهخاطر اولویت دادن بـه «اخـالق» در زنـدگي انسـان از روح مشـترکي
برخوردارند .هر دو فيلسوف بهدنبال یافتن پایههایي برای اخالق هستند؛ پایههایي که بتوان تمامي افعـال
اخالقي را بر آنها مبتني کرده و براساس آنها توجيه نمود .با وجوداین ،اگرچـه هـر دو فيلسـوف بـهدنبـال
ت سيس پایههایي (مستحکم) برای اخالق بودند ،اما با مطالع دقيـق آثـار اخالقـي آنهـا و مخصوصـاً بـا
بررسي انتقادهای شوپنهاور از اخالق کانت مشخ ميشود که آن دو پایههای کامالً متفـاوتي را بـرای
اخالق قائل هستند.
برای فهم کلي اخالق کانت ،بررسي کتاب بنيـاد مابعدالطبيعـه اخـالق او ضـروری اسـت ،زیـرا در آن
کتاب است که کانت ،کاربرد «امر مطلق» بهعنوان اصل راهنما یا پای اخالق را توجيـه مـيکنـد .کانـت
در این کتاب تالش مي کند بنيادهای مابعدالطبيعه اخالق را (که به نظر او بخش محض و عقالني فلسف
اخالق است) پایهریزی کند .او قوانين کلي و اصول پيشيني ت ثيرگـذار بـر رفتـار انسـانهـا را بـهتنهـایي
و مستقل از معيارهای تجربي و انسانشناسانه مطرح ميکند؛ یعني او قوانين کلي و پيشيني را بـهعنـوان
مبنا یا پای اخالق قرار ميدهد ،زیرا «برای آنکه کاری از دیدگاه اخالقي خـوب باشـد کـافي نيسـت کـه

41

محمدرضا عبداهللنژاد
)(Mohammadreza Abdollahnejad

با قانون اخالقي مطابقت کند؛ بلکه بایـد از بـرای قـانون نيـز باشـد» (کانـت ،1300 ،ص  .)0کانـت در
اینجا منظورش این است که فلسف محض یا مابعدالطبيعه (که در اینجا منظور همان اخالق اسـت) بایـد
به آن آزادی بالمانع داده شود تا مباني عقالني و پيشيني اخـالق را مسـتقل از تـ ثيرات اصـول تجربـي،
در درون خود کشف کند .پس در یک کلمه مـي تـوان گفـت کـه از نظـر کانـت ،اخـالق نـه بـا «آنچـه
ي آنچـه کـه بایـد اتفـاق بيافتـد» سـروکار دارد؛ چـرا کـه
اتفاق ميافتد» بلکه با« قوانين کلـي و پيشـين آ
« باید کار خود را با فلسف ناب (مابعدالطبيعه) آغاز کنيم ،وگرنه بـدون آن مابعدالطبيعـه اخـالق نـاممکن
خواهد بود» (همان).
همچنين ،اخالق کانت «فرماليستي» نيز ناميده شده است ،چـون آن بـهدنبـال تعریـف «اصـل عـالي
اخالق»ای است که ميتواند افعال شخ را مطابق مفهـوم پيشـيني «تکليـف» هـدایت کنـد .رویکـرد
فرماليستي سعي ميکند به «قانون محض اخالقي» دست یابد و بهواسط ایـن قـانون محـض اخالقـي
است که دستورات شخ برای انجام یک کار ميتوانند ارزش اخالقي داشته باشند .به عبارتدیگر ،مـن
برای این که به لحا اخالقي خوب باشم ،باید کامالً مطابق با دستوراتي عمل کنم که ميتوانم بخـواهم
آنها تبدیل به قوانين کلي رفتار باشند( 7کانت ،پيشين ،ص .)06
شوپنهاور معتقد است که کانت در ت سيس اخالق به آنچه کـه در واقعيـت تجربـي در سـاحت اعمـال
اخالقي رخ ميدهد توجهي ندارد؛ بلکه قوانين کلي و پيشيني را مبنای اخالق قـرار مـيدهـد .او در پایـ
اخالق «امر مطلق» کانت و رویکرد پيشيني آن را نقد کرده و رویکرد تجربي و پسيني خود را جـایگزین
آن مـيکنـد ) .(Schopenhauer, 1915, p. 130بـهنظـر او ارادة انسـان مقـدم بـر عقـل اوسـت:
«اراده ،اولين و اساسي است؛ معرفت صرفاً به عنوان یک ابزاری که متعلق به پدیدارهای اراده است به آن
اضافه شده است (شوپنهاور ،1306 ،ص  .)808بنابراین شوپنهاور معتقد نيست که ما ميتوانيم پای اخالق
را بهصورت پيشيني و براساس مباني عقل تنها استنتاج کنيم .به ایندليل ،او موضع انتقادانه خـود نسـبت
به اخالق کانت را با این عبارات بيان ميکند:
به طورکلي ،اکنون زمان آن رسيده که اخالق در معرب تفح دقيق قرار گيـرد .زیـرا
بيش از نيم قرن است که آن بر بالش نرم کانتي ،یعني بر «امـر مطلـق» عقـل عملـي
تکيه کرده است (.)Schopenhauer, 1915, p.47
بدینوسيله شوپنهاور پای عقالني اخالق کانت را خيالي و بياعتبار تلقي کرده و اخالق خود را مبتنيبر
پایههای تجربي (یعني وجود واقعي خودمان یا آنچه که واقعاً اتفاق مـيافتـد) مـيکنـد ( .)Ibid, p.48او
دقيقاً در مخالفت با کانت و با ت کيد بر اینکه اخالق به هيچوجه با توسل بـه مفـاهيم عقالنـي بـهدسـت
نميآید ،عبارت زیر را مطرح ميکند:
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من برخالف کانت ميگویم که طالب اخالق و همينطور فيلسوف بهجای اینکه بهدنبـال
فهم جامع ي از اخالق باشد ،باید کال به تبيين و تفسير آنچه که داده شده است یا آنچـه
که در واقع رخ ميدهد اکتفا کند ).(Ibid, p.52
عبارت مذکور نشانگر تقابل «رویکـرد تجربـي شـوپنهاور» بـا «رویکـرد عقالنـي کانـت» اسـت .بـه
عبارتدیگر ،آن دو با رویکردی کامالً متفاوت بهدنبال ت سيس پایههای اخالق هستند .شوپنهاور با تکيـه
بر رویکرد تجربياش ،معتقد است که ما در اخالق نباید بهدنبال شرایط پيشيني و قـوانين کلـي و عقلـي
اخالق باشيم؛ بلکه باید به خود رفتار در جهان خارج توجه کنيم و ببينيم که کدام انگيزهها و محرکهای
دروني و بيروني باعث انجام یک فعل اخالقي ميشوند (Janaway, Op.cit, p.11) 2
بنــابراین ،شــوپنهاور نقطـ شــروع کــار خــویش را از امــور واقــع تجربــه و نــه از تصــورات انتزاعــي
و صــوری آغــاز مــيکنــد .او مــيکوشــد رفتــار انســان را بــدون هــيچگونــه پــيشداوری دربــارة اینکــه
«انسان چه باید بکند» مورد بررسي قرار دهد .هدف او از تحليـل رفتـار انسـان ،کشـف قـوانين عقالنـي
رفتار نيست؛ بلکه او به آنچه که مردم در عالم خارج انجام ميدهند مـينگـرد .در ایـن زمينـه ،او بيشـتر
به انگيزهها و محرکهایي توجه ميکنـد کـه رفتـار انسـان را شـکل مـيدهنـد .از ایـنرو ،او بـهدنبـال
وضــع اصــول پيشــيني «آنچــه کــه مــردم بایــد انجــام دهنــد» نيســت؛ بلکــه بــا تکيــه بــر محــرک
یا انگيزة «همدلي» -به عنوان پای اصلي اخالق -اصول اخالقي خـاص خـودش را بـهدسـت مـي آورد،
مثل این اصل که « بـه کسـي آسـيب نرسـان؛ بلکـه تـا آنجـا کـه مـيتـواني بـه مـردم کمـک کـن»0
) .(Schopenhauer, 1915, p.69با این وصف ،طبيعي است که شوپنهاور ،کانت را متهم کند کـه او
هم محرکهای تجربي اراده را به تمسخر ميگيرد و هر چيزی را (چه دروني و چـه بيرونـي) کـه پایـه
تجربي اعمال اراده باشد ،حذف ميکند ).(Ibid, p.60
همدلی بهعنوان پايه اصلی اخالق شوپنهاور
بهنظر شوپنهاور ،چون ارادة انسان مقـدم بـر عقـل اوسـت ،پـس عقـل نمـيتوانـد اراده را بـه انجـام
کاری وا دارد ،این مس له باعـث مـيشـود کـه او بـهجـای عقـل ،انگيـزههـا ) (motivesو محـرکهـا
) (incentivesرا بهعنوان منش اصلي شکلگيری هر عملي -ازجمله عمـل اخالقـي -تلقـي کنـد .امـا
نکت مهم این است که او هر نوع انگيزه یـا محرکـي را بـهعنـوان منشـ و پایـ عمـل اخالقـي قلمـداد
نميکند ،چراکه:
«هدف اخالق توصيف و توضيح بنياد نهـائي رفتـار انسـانهـا ازمنظـر اخالقـي اسـت.
بنابراین هيچ راهي برای کشف بنياد اخالق جز راه تجربي وجود ندارد .از این طریق مـا
تحقيق ميکنيم که آیا کال افعالي وجود دارند که ما به آنها ارزش اصيل اخالقي نسـبت
بدهيمي عدالت ارادی ،انساندوستي محض و بلندطبعي واقعي از این نوع افعال هسـتند.
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اینها پدیدههای داده شده ای هستند که ما باید آنها را بهدرستي تبيين کنيم ،یعني مباني
و پایه واقعي آنها را جستجو و توصيف نمایيم .درنتيجه ،ما بایـد انگيـزههـای خاصـي را
نشان دهيم که انسان را به این قبيل افعال سوق ميدهند .این انگيـزههـا بنيـاد نهـائي
اخالقيات هستند و دانش آن بنياد اخالق است .ایـن راه متواضـعانهای اسـت کـه مـن
اخالق را به سوی آن هدایت مي کـنم .آن نـه سـاختار ماتقـدمي دارد و نـه بـرای کـل
موجودات عاقل ،قوانين مطلق و انتزاعي وضع ميکنـد .چنـين پایـه و بنيـادی کـه مـا
بدین وسيله اخـالق را بـر آن مبتنـي مـيکنـيم بـهوسـيل تجربـه حمایـت مـيشـود»
).(Schopenhauer, 1915, p.130
بنابراین ،بخش اعظمي از آثار اخالقي شـوپنهاور صـرف یـافتن پاسـخي مناسـب بـرای ایـن پرسـش
ميشود که «آیا هر نوع انگيزهای ميتواند منجر به تحقق عمل اخالقي بشودي» یا «چه نوع انگيزههـایي
باعث تحقق عمل اخالقي ميشوندي» بدینمنظور ،او ابتدا انگيزهها و محرکهای پشت سـرآ هـر عملـي
را بــه ســه نــوع کلــي اگوئيســم يــا خودمحــوری ) ،(egoismســوينيت ) (maliceو هم ـدلی
) (compassionتقسيم کرده و سـپس بـا انتقـاد از اگوئيسـم و سـوءنيـت (بـهعنـوان محـرکهـای
16
ضداخالقي) ،فقط همدلي را به عنوان محرک عمل اخالقي یا پای اصـلي اخـالق خـود قـرار مـيدهـد
).(Vandenabeele, 2010, p.7
وی این مطلب را در دو مس ل بنيادی اخالق بدینصورت مطرح ميکند:
«این همدلي به تنهایي پای واقعي هـر عـدالت مطلـق و هـر عطوفـت راسـتين اسـت.
یک عمل تا زماني ارزش اخالقي خواهد داشـت کـه ناشـياز احسـاس همـدلي باشـد.
بنــابراین ،عملــي کــه ناشــي از ســایر انگيــزههــا باشــد ارزش اخالقــي نــدارد»
).(Schopenhauer, 2009, p.200
باتوجه به مطالب مذکور مشخ ميشود که ازنظر شوپنهاور عمل ناشي از خودمحـوری و سـوءنيـت
به هيچوجه ارزش اخالقي ندارد .بهنظر وی در بين مردم رایجترین محرکي کـه باعـث برانگيختـهشـدن
ال گرفتـار آمـال و آرزوهـای خودپسـندانه
ارادة آنها ميشود« ،انگيـزه خودمحـوری» اسـت .مـردم معمـو ً
خودشان هستند ،ازاین رو هـر کسـي خـودش را مرکـز جهـان تلقـي کـرده و همـه چيـز را بـه خـودش
حوالت مي دهد .اگر چه داشتن انگيزة خودمحـوری در برخـي مواقـع بـرای بقـاء الزم اسـت ،امـا حالـت
افراطي آن (مخصوصاً هنگامي کـه ارادة فـرد خودمحـور ،بـهخـاطر ابـراز وجـود و منـافع خـود در برابـر
ارادة فرد دیگری قرار مي گيرد و خواهان کنـارزدن آن اسـت) کـامالً رنـگوبـوی ضـداخالقي بـه خـود
مي گيرد .بنابراین ،شوپنهاور اگوئيسم (یا خودمحوری) را بهخاطر اینکه در آن همه چيز تابع عالئق «من»
اگوئيستي است ،به عنوان نخستين محرک ضداخالقي و مخالف اصـلي فضـيلتع عـدالت تلقـي مـيکنـد
).(Schopenhauer, 1915, pp.132-3
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سوءنيت یا بدخواهي دیگران نيز یکي دیگر از محـرکهـا یـا انگيـزههـایي اسـت کـه ایـن فيلسـوف
آن را -بهعنوان دومين محرک ضداخالقي -مورد نقد قرار مـيدهـد .بـه نظـر او ،فـاعلي کـه بـهوسـيل
این محرک برانگيخته ميشود واقعاً ميخواهد به دیگری آسيب برساند و در آرزوی بـدبختي و گرفتـاری
اوست .داشتن حسدورشک ،غبطه خوردن و نيز لذت مورضانه ،همگي از نشانههـای ایـن محـرک اسـت.
بنابراین ،اگر اگوئيسم مخالف اصلي عدالت بود ،سوء نيت نيز مخالف اصلي انسان دوستي یا نـوع دوسـتي
است (.)Ibid, pp.134-5
در نتيجه ،بامالحظ انتقادات شوپنهاور از اگوئيسم و سوءنيت مشخ ميشود کـه چـرا او همـدلي را
به عنوان محرک اصلي اخالق درنظر ميگيرد .بيدليل نيست که "کارترایت" (یکـي از مفسـران اخـالق
شوپنهاور) با برجستهکردن این مفهوم در فلسف شوپنهاور اینچنين مينویسد:
«شایسته است که شوپنهاور را بهخاطر تحليلي که او از معنا و اهميـت اخالقـي مفهـوم
همدلي مي کنـد ،یـک فيلسـوف اخـالق درجـ اول بنـاميم .اگرچـه اخـالق او حـاوی
بينشهای مهم دیگری نيز هست ،ولي این تحليل همهجانب او از مفهوم همدلي اسـت
که سنگ قيمتي اخالق او محسوب ميشود» ).(Cartwright, 1982, p.60
شوپنهاور برای قبول مفهوم «همدلي» بهعنوان پای اصلي اخالق دالیلـي دارد :بـه نظـر او آنچـه کـه
ارادة یک فاعل را برميانگيزد ،خوشبختي ) (wealیا بدبختي ) (woeخودش یـا شـخ دیگـر اسـت.
حال اگر ارادة فاعلي به واسط مالحظ خوشبختي یـا بـدبختي خـودش برانگيختـه شـود ،در آنصـورت
فعــل او مبتنــي بــر اگوئيســم (یــا خودمحــوری) خواهــد بــود و طبــق نظــر او ،افعــال ناشــي از اگوئيســم
نمي توانند ارزش اخالقي داشته باشند ،بنابراین ،اهميت اخالقـي یـک فعـل فقـط در ارتبـاط بـا دیگـری
نهفتــه اســت ،یعنــي هنگــامي کــه ارادة مــن خواهــان خوشــبختي دیگــری و رفــع بــدبختي او
باشـد ) .(Schopenhauer, 1915, p.142از ایــنرو ،شـوپنهاور اخــالق کالمـي و کــانتي را مــورد
انتقاد قرار داده به این دليل که نتيج نهائي هر دو ،چيزی جـز اگوئيسـم یـا نفـع شخصـي11خـود فاعـل
نيست و بر این مطلب ت کيد ميورزد که تنها معيـار بـرای ارزش اخالقـي یـک فعـل آرزوی خوشـبختي
دیگری و رفع بدبختي اوست ) .(Ibid, p.141اما چه چيزی باعـث مـيشـود کـه متعلـق فعـل مـن در
درج اول ،آرزوی خوشبختي و رفع بدبختي دیگری باشدي بهنظر شوپنهاور ،تنهـا یـک عامـل مـيتوانـد
ال احسـاس کـرده و از
باعث چنين چيزی بشود و آن هنگـامي اسـت کـه مـن بـدبختي دیگـری را کـام ً
تهدل آرزوی خوشبختي او را بکنم (درست به همانصورتي که من آنهـا را بـرای خـودم آرزو مـيکـنم).
اما این امر ميسر نيست؛ مگر هنگامي که من با دیگری احساس نزدیکي و همدردی بکنم و خودم را با او
یکي و متحد بدانم .در چنين حالتي آن تفاوت کاملي که در اگوئيسم ميان مـن و دیگـری وجـود داشـت،
الاقل تا اندازة زیادی از بين ميرود:
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«زیرا این فرایندی که در اینجا تحليل شد ساخت ذهن تا تخيل مـن نيسـت؛ بلکـه آن
کامال واقعي است .آن پدیدة روزمـره همـدلي ،مشـارکت مسـتقيم و بـهدور از هرگونـه
مالحظات مورزانه و در وهل نخست ،رنجکشيدن دیگری و تالش برای کاستن یا حد از
بين بردن است ).(Ibid, p.144
شوپنهاور پس از اینکه «همدلي» را بهعنوان پایه اخالق قرار داد ،نتيجه مـيگيـرد کـه تمـامي افعـال
ناشي از عدالتاختياری و انساندوستي واقعي از «همدلي» ناشـي مـيشـوند .او معتقـد اسـت کـه چـون
همدلي تمایز من و دیگری را از بين ميبرد ،ازاینجهت ما با توصيف آن بهسوی یک سـاخت رمزآلـودی
حرکـت مـيکنــيم کـه مــيتـوان آن را «راز بـزرخ اخــالق» )،(Schopenhauer, 1915, p.144
«درک واقعيت نهائي در قالب وحدت وجود» ) (Cartwright, 1998, p. 119و یا «نفي اراده به معني
رستگاری» (شـوپنهاور ،پيشـين ،ص  )308نامگـذاری کـرد ،زیـرا اراده ای کـه توسـط محـرک همـدلي
برانگيخته ميشود همانند آن ارادة کوری نيست که توسط محرکهای اگوئيسـم و سـوءنيـت برانگيختـه
شده و بهدنبال حذف دیگری است؛ بلکه آن ارادهای است که بهسوی وحدت وجود و واقعيت نهـائي گـام
برميدارد.18
تفصيل انتقاد شوپنهاور از پايههای اخالق کانت
حال با مشخ شـدن جایگـاه و ویژگـي اصـلي اخـالق شـوپنهاور و نيـز بـا داشـتن تصـور اجمـالي
از نگاه انتقادی شوپنهاور نسـبت بـه اخـالق کانـت ،مـي تـوان بـه تفصـيل انتقـاد شـوپنهاور از اخـالق
کانت پرداخت .چنانکه مالحظه نمودیم ،شوپنهاور با قراردادن مفهـوم «همـدلي» بـهعنـوان پایـ اصـلي
اخالق به تفکرات اخالقي خود کامالً رنگوبوی تجربي ميدهد و از اینطریق پایههای اخـالق کانـت را
به بوت نقد ميکشد .او انتقاد خود را در قالب سه نوع استدالل مطرح ميکند که در زیـر بيـان مـيگـردد
):(Mannion, 2003, pp.100-101
اوال ،او فرماليسم اخالقي کانت (یعني پایههای عقالني اخالق کانت و مفاهيم یا ادعاهای پيشيني آن)
را زیر سؤال ميبرد؛
ثانيا ،معتقد است که پایه های عقالني اخـالق کانـت (یعنـي فرماليسـم اخالقـي او) اجـازه مـيدهـد
تا اگوئيسم درعمل وارد عرصه بشود و متعاقبا اصل اخالقي را از هدف ادعاشـده و جایگـاه عـالياش دور
کند؛
ثالثا ،بهنظر او کانت نميتواند نظام اخالقي عقالنياش را بدون استفاده از مفاهيم کالمي ت سيس کند
و ادعای او مبنيبر ت سيس اخالق بر پای عقل محل تردید است.
 .9انتقاد از فرمالسيم اخالقی کانت :کليت و ضروت بخشيدن به قوانين اخالقـي و ریشـهیـابي
آنها بهصورت پيشيني در ذهن و همين طور وضع قوانين توسط ارادة نيک ماحصل آن چيزی است که بـه
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آن فرماليسم یا صورتگرایي ) (formalismاخالقي کانت ميگویند .از ویژگيهای قانون اخالقي کانـت
مي توان به کليت ،ضرورت ،پيشيني بودن ،مطلق و نامشروطبودن و احترامآميزبودن آن اشاره نمود .کانت،
ریش هم این خصلتها را در ذهن و مقدم بر تجربه ميجوید .اما طبق نظر شوپنهاور ،هر بایدی نيـروی
خودش را از نوعي محرک ميگيرد؛ چراکه در واکنش طبيعي به هر فرماني که ميگوید« :تو باید چنين و
چنان کني» باید پرسيد که «چرا من باید چنين و چنان کنمي» یا «چه اتفاقي خواهد افتاد اگر من اطاعت
نکنمي» .بنابراین ،بهنظر او هـر بایـدی ضـرورتاً مشـروط و تجربـي اسـت ).(Hannan, 2009, p.86
به همين دليل او ،اخالق کانت را فاقد محتوا دانسته و با فرماليست ناميدن آن به انتقاد از آن ميپردازد .او
در دو مس له بنيادی اخالق ،ضمن انتقاد از فرماليسم اخالقي کانت ميکوشد پایـههـای اخـالق را نـه در
عقل؛ بلکه در بيرون از عقل بيابد .به هميندليل ،او مفاهيم صوری اخالق کانت را که فاقد محتوا هستند
بهعنوان پوک توخالي یا فندقهای بدون موز تلقي کرده ) (Schopenhauer, 2009, p.134و معتقد
است که آنها نميتوانند مبنایي مناسب برای دستورات و رفتارهای اخالقي انسانها باشند:
«ما باید نسبت به آن مفاهيم محض انتزاعي ماتقدمي که بر هيچ موضوع واقعي داللت
نميکنند و هيچ پای تجربي ندارند ت سف بخوریم ،زیرا آنها هرگز نميتوانند انسانهـا را
به حرکت درآورند ...بنابراین این نق نشانگر فقدان واقعيت و همينطور بيثمر بـودن
آنهاست .آنها بهعنوان دسته ای از مفاهيم نامحسوسي کـه بـر هـيچ موضـوعي داللـت
نميکنند و بر چيزی مبتني نيستند ،در هوا معلقاند و نميتواننـد چيـزی را حمایـت یـا
چيزی را به حرکت وا دارند ).(Schopenhauer, 1915, p.76
به همينخاطر است که "ریچارد تيلـور" بـه هنگـام بررسـي دسـتاوردهای فلسـفي شـوپنهاور ،جانـب
شوپنهاور را گرفته و با انتقاد از فرماليسم اخالقي کانت ،پایههـای عقالنـي اخـالق کانـت را زیـر سـؤال
مي برد .او همانند شوپنهاور معتقد است که کانت ما را از انجام خير کلـي یـا از انجـام عمـل برخاسـته از
عشق ،همدردی و دلسوزی واقعاً منع ميکند و بهجای آن ما را وادار ميکند که ما فقـط بایـد مطـابق بـا
تکليف آن هم نه تکليف به کسي یا چيزی بلکه بهخاطر خود تکليف و بهخاطر احترام به قـانون اخالقـي
عمل کنيم .به عقيدة او در بنياد مابعدالطبيعه اخالق کانت رنج و بيماری ،احساسات ،عواطف و انگيزهها و
همينطور آمال و آرزوهای انساني اصالً بهحساب نميآیند .آنچه بهحساب ميآیـد فقـط عقـل و مفـاهيم
صوری آن است .از اینرو ،تيلور با مالحظ این امر نتيجه ميگيرد که چون در اخـالق کانـت انسـانهـا
صرفاً بهخاطر ماهيت عقلي شان ارزش دارند و پـای هيچگونـه مـالک تجربـي در ميـان نيسـت ،انسـان
بهخودیخود تبدیل به یک غایت توخالي ميشود .(Taylor, 1980, p.103) 13تيلـور بـا گفـتن اینکـه
قوانين و الزامات اخالقي کانت (بهخاطر بيمحتوا بودن) هيچ شباهتي بـه قواعـد عملـي انسـانها ندارنـد،
خاطرنشان مي سازد که امر مطلق کانت شبيه یک پرسش مطلق است که از چيزی پرسش نميکند؛ بلکه
فقط ميپرسد ).(Ibid, p.101
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شوپنهاور ،فرماليسم اخالقي کانت و مفاهيم موجود در آن از قبيل «باید مطلق» و «الزامهای اخالقـي
نامشروط» را مورد انتقاد قرار ميدهد .به عقيدة او ،بایدها و الزامهای اخالقي و یا به عبارتدیگر تکـاليف
نهفته در قوانين اخالقي به مجازات یا پاداش مشروط شدهاند و ذاتاً مشروط و نه مطلق هستند .اما چـون
در اخالق کانت این شرایط و قيدوبندهای تجربي از مفهوم «باید» حذف شدهاند ،بنابراین مفهوم «بایـد»
به یک مفهوم توخالي یا تهي از معنا تبدیل شده است .به نظر شوپنهاور «بایـد مطلـق» کـامالً متنـاقض
است ،زیرا «کامالً محال است که دستور فرماندهي را که خواه ناشياز درون او باشد و خواه ناشياز بيرون
او تصور کنيم مگر به صورت تهدید یا وعده» ) .(Schopenhauer, 2009, p.128درنتيجه ما «بایـد
مطلق» نداریم؛ بلکه هر بایدی مشروط و نسبي است.
یکي از نکات مهم فلسف شوپنهاور این است که او از همـين نسـبي و مشـروطبـودن «بایـد» نتيجـه
مي گيرد آزادی یک مفهوم سلبي است .او معتقد است که مردم بهخطا تصور ميکنند آزادی ،توانایي انجام
کاری به شکل آزادانه است .ازنظر او آزادی اراده وجود ندارد ،زیرا انسان و ارادة او تحت حاکميت انگيزهها
و محرکهای بيروني و دروني قرار دارد.
شوپنهاور در مقاله در باب آزادی اراده از سه نوع آزادی صـحبت مـيکنـد :آزادی فيزيکـی ،آزادی
فکری و آزادی اخالقی .او آزادی فيزیکي را به معنای عدمحضور هر نوع مانع مادی درنظر ميگيرد و
از آن نتيجه مي گيرد که چون انسانها ،حيوانات و اشياء طبيعي حرکاتشان از خودشان است بنـابراین آنهـا
به لحا فيزیکي آزاد هستند .اما آزادی به معنای فلسفي نيز وجـود دارد کـه همـان آزادی فکـری اسـت.
شوپنهاور معتقد است که آزادی فکری زماني بهوجود ميآید که فرد جهان را بهدرستي بفهمد .او این نوع
آزادی را نيز بهعنوان امری ممکن تلقي ميکند .با وجوداین ،شوپنهاور منکر آزادی اخالقي اسـت کـه در
آن فرد در زمان معين مي تواند هر عملي را که اراده کنـد انجـام دهـد؛ چراکـه ارادة انسـاني تحـتتـ ثير
انگيزهها قرار دارد و به ایندليل ذاتاً آزاد نيست ).(Schopenhauer, 2009, 32ff
هر خوانندهای با مطالعه دقيق این بخش از سخنان شوپنهاور دچار سردرگمي ميشـود ،چراکـه وی در
بخشهای دیگری از فلسفه خود (مخصوصاً در پایه اخالق و نيز در برخي جمالت جهان همچون اراده و
تصور) موضعي کامالً مخالف با آنچه که گفته شد در پيش ميگيرد .این بخش از سخنان شوپنهاور حاکي
از این است که افراد مقدس از طریق ریاضت قادر به نفي اراده هستند ،یعنـي دارای ارادة آزاد مـيباشـند
) .(Schopenhauer, 1915, p.144آیا نوعي پارادوکس در اندیشه شـوپنهاور وجـود داردي بـا کمـي
تعمق در آثار شوپنهاور و نيز با مراجعه به مفهوم «همدلي»  -قبالً از آن بحث شد -ميتوان فشار اصـلي
این پارادوکس را تا حدود زیادی از بين برد .اوالً« ،آزادی اراده» جزء مفـاهيم کليـدی اخـالق شـوپنهاور
نيست .اگر ميبينيم شوپنهاور از این مفهوم حرف ميزند فقط به اینخاطر است که او ميخواهـد موضـع
انتقادیاش را نسبتبه اخالق کانت و مفاهيم صوری مندرج در آن (از قبيل «امر مطلـق» و «ارادة آزاد»)
نشان بدهد .ثانياً ،درست است که در فلسفه شوپنهاور اراده تابع محرکها است و بهوسيل آنها برانگيخته
ميشود .اما ميان محرکها تفاوت وجود دارد .همين تفـاوت اسـت کـه منجـر بـه شـکلگيـری دو نـوع
متافيزیک در اندیش شوپنهاور ميشود :متافيزيك بدبينی (که در آن اراده ،یک ارادة کوری اسـت کـه
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تابع جبر ضروری محرکهای اگوئيسم و سـوءنيـت بـوده و بـهدنبـال حـذف ارادههـای دیگـر اسـت) و
متافيزيك رمزآلود (که در آن اراده با اینکه به وسيل محرک همدلي برانگيخته ميشود ،امـا بـهخـاطر
ویژگي خاص این محرک بهسوی وحدت وجود و واقعيت نهائي یا یکساحتي گام برميدارد که در آن بـا
نفي اراده «آزادی واقعي» و «آزادی اخالقي یا رستگاری» حاصل ميشود) .توجه به چنين تمایزی بـرای
فهم اندیشه اصلي شوپنهاور ضروری است .به این خاطر است که بسياری از شـارحان و مفسـران فلسـفه
شوپنهاور ،وی را در درج اول یک فيلسوف اخالق تلقي کرده و معتقدند که مهمترین مدخل بـرای ورود
به نظام فکری شوپنهاور فلسف اخالق اوست و مهمتـرین مفهـوم در اخـالق او نيـز مفهـوم «همـدلي»
است.18
 -2انتقاد از تزلزل مفهومی اخالق کانت :انتقاد شوپنهاور از فرماليسم اخالقي کانت منجر بـه
کشف یک تناقض آشکاری در زبان اخالقي کانت ميشود .چنانکه قـبالً نيـز اشـاره شـد ویژگـي اصـلي
فرماليسم اخالقي کانت این بود که به مفاهيم اخالقي (از قبيـل «بایـد»« ،تکليـف» و «آزادی») پایگـاه
مطلق مي بخشيد .اما شوپنهاور مخالف این امر بوده و معتقـد اسـت کـه ایـن مفـاهيم مشـروط و نسـبي
هستند .بـه ایـن دليـل شـوپنهاور بـر ایـن بـاور اسـت کـه ایـن تـالش کانـت منجـر بـه شـکلگيـری
مضحکترین تناقض در عالم فلسفه ميشود .او این تناقض را تناقض صفتي مينامد؛ چراکه صفت حاوی
ویژگــيهــایي اســت کــه در تنــاقض بــا موصــوفاش مــيباشــد ،مثــل «آهــن چــوبي» یــا «آتــش
سرد» .(Schopenhauer, 1915, p.55)11بهنظر شوپنهاور هر بایدی و الزامي بـا پـاداش و مجـازات
ارتباط دارد و اینها هستند که ضامن اجرایي «باید» و «الزام» محسوب ميشوندو کانت این مفاهيم را بـه
هر طریقي هم که توضيح دهد باز نمي تواند از این واقعيت فرار کند که آنها مبتني بر شـرایط تجربـي یـا
ضمانتهای مشروط هستند ) .(Ibid, 55ffولي آیا کانت واقعا از این امر آگاه نبودي این پرسشي است که
شوپنهاور در پاسخ به آن سعي مي نماید طوری وانمود کند که گویي کانت متوجه چنين امری بودهاسـت.
بهنظر او کانت عالق زیادی به اخالقي کالمي ( )theological ethicsداشته است و ایـن امـر سـبب
شده است که او برخالف ادعای ظاهریاش مبني بر ت سيس یـک اخـالق مبتنـيبـر پایـههـای عقالنـي
(و متعاقبا ابتناء دین بر آن اخالق) ،تعهد باطني زیادی به اخالق کالمي (و مفـاهيم مشـروط آن) داشـته
باشد.(Ibid, p.54) 10
به ایندليل ،شوپنهاور «امر مطلق» کانت را به معبد "دلفـي" درون روح انسـان تشـبيه مـيکنـد کـه
سروش غيبي در تاریکي معبد ندا سر ميدهد که تو باید یا نباید فالن کار را انجام دهي ) (Ibid, p.68با
توجه به این تشبيه ،او صبو کالمي به اخالق کانتي ميدهد و معتقد است پایه و ساختار اخـالق کـانتي،
بـرخالف ادعـای ظـاهریاش چيـزی جـز اخـالق کالمـي نيسـت .(Ibid, pp.104-106) 17بنـابراین
چنين تفسيری دقيقا برخالف ادعای اصلي انقالب کپرنيکي کانت است که ميخواهد دین مبتنيبر اخالق
باشد.
نکت مهم تحليل شوپنهاور این است که همـين عـدمتعـادل یـا عـدمسـازگاری ادعاهـای ظـاهری و
عالق باطني کانت باعث ایجـاد تزلـزل مفهـومي در زبـان اخالقـي کانـت شـده اسـت .ماهيـت تزلـزل
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مفهومي موجود در اندیش اخالقي کانت بدینگونه است کـه کانـت از یـکطـرف ایمـان فـوق طبيعـي
سنتي را باصراحت رد ميکند و از طرفدیگر برای دفاع از دیـدگاه اخالقـياش مخفيانـه از زبـان همـان
ایمان استفاده ميکند ) .(Michalson, 1990, p.29درواقع شوپنهاور معتقد اسـت کـه همـين تزلـزل
مفهومي باعث شکلگيری تناقض صفتي اخالق کانت شدهاست ،به هميندليـل آن را مـورد انتقـاد قـرار
ميدهد.
 -3انتقاد از اگوئيسم اخالقی کانت :اگر کانت نميتوانـد نظـام اخالقـي عقالنـياش را بـدون
استفاده از مفاهيم کالمي ت سيس کند و اگر ادعای او مبني بر ت سيس اخالق برپایـه عقـل محـل تردیـد
است ،در این صورت فرماليسم اخالقي یا نظام عقالنـي اخـالق کانـت ارزش و اعتبـار خـود را از دسـت
ميدهد .در چنين حالتي تنها یک راه باقي ميماند و آن هم قبول اگوئيسم اخالقـي اسـت .ایـن اتهـامي
است که شوپنهاور آن را به کانت نسبت ميدهد .چنانکه قبالً نيز بحث شـد ،شـوپنهاور فقـط همـدلي را
بهعنوان محرک اصلي عمل اخالقي قبول ميکند واال او اگوئيسم و سوءنيت را بـهعنـوان محـرکهـای
غيراخالقــي مــورد انتقــاد قــرار مــيدهــد .و چــون از نظــر شــوپنهاور انگيــزة اعمــال اخالقــي در کــالم
مسيحي -یهودی با پاداش و مجازات مرتبط بوده و مبتني بر نفع شخصي (یا اگوئيسم) است ،از اینجهت
اخالق کانت ،برخالف ادعاهای ظاهریاش ،ماهيت اگوئيستي دارد .او بهدنبال یافتن شواهد بر نقـد خـود
ميگردد و با اشاره به اینکه در نقد دوم «سعادتباوری» در پشت نقاب عاليترین خير و اگوئيسـم پنهـان
شده است ميگوید« :آن «باید» -که گفته شد نامشروط است -در واقع شرط یا شروط متعددی را وضـع
ميکند؛ یعني یـک پـاداش بـه اضـاف فناناپـذیری شـخ کـه بایـد پـاداش داده شـود و همـينطـور
پاداشدهنده» ).(Schopenhauer, 1915, p.55
شوپنهاور معتقد است که تنها محرک همدلي ميتوانـد اگوئيسـم را متوقـف سـازد .بـيجهـت نيسـت
که او پایههای عقالني اخالق کانت را (بهخـاطر انتقادهـایي کـه از آن بـهعمـل مـيآورد) فاقـد کفایـت
الزم برای عمل اخالقي دانسته و تنها محرک تجربي «همدلي» را بهعنوان پایـه اصـلي اخـالق قلمـداد
ميکند.
نتيجهگيری
روایتي که شوپنهاور از کانت در نوشتههای خویش ارائه ميدهد ،برای فهم اندیشه اخالقـي شـوپنهاور
اساسي است .با اندکي ت مل بر اخالق تجربهگرایي شوپنهاور در مقابل اخالق عقلگـرای کانـت چنـدین
نکت اساسي را ميتوان استنباط نمود .اوالً شوپنهاور در کتابهای اخالقي خود کوشيده اسـت از اخـالق
کانت عنصر عقل و عقل گرایـي را بزدایـد و هرچـه بيشـتر در تجربـي کـردن آن بکوشـد .حاصـل ایـن
تجربيسازی اخالق ،مطلقزدایي از اخالق کانتي است .همچنين انتقاد او از فرماليسم در اخالق کانت نيز
در این راستا قابل تفسير ميباشد .ثانياً ،شوپنهاور چيزی را پای اخالق قرار ميدهد کـه کـامالً تجربـي و
غيرعقلي است و آن همدلي است .او در کتاب پای اخالق مينویسد« :این همدلي است که بهتنهایي پای
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واقعي هر عدالت اختياری و هر محبت راستين را تشکيل ميدهد .تا زماني که اعمال از آن نش ت بگيرند
ارزش اخالقي خواهد داشت و هر رفتاری که ناشي از هـر انگيـزة دیگـری غيـر از همـدلي باشـد ،ارزش
اخالقي نخواهد داشت .او حتي نقل قولي از کانـت مـيآورد کـه در آن کانـت اوامـر ناشـي از همـدلي و
احساس محبت را فاقد ارزش اخالقي ميداند .ثالثاً ،با کمي ت مل در انتقادات شوپنهاور از فلسـفه اخـالق
کانت این نکت مهم به ذهن خطور ميکند که او قصد ندارد همانند کانت در ساخت متافيزیک به معنـای
عام و در ساحت اخالق به معنای خاص نوعي نظام عقالني بسازد و از اینجهت او با کانتگرایـان عصـر
خودش فاصله ميگيرد.
پینوشتها
 .1باید گفت که طيف وسيعي از فيلسوفان و متفکراني (همچـون "افالطـون"" ،هيـوم"" ،کانـت" و
"هگل" ) ،مکاتب عرفاني (از قبيل هندویسـم و بودیسـم) و ادیـان اصـيل موجـود در جهـان بـر فلسـف
شوپنهاور ت ثيرگذار بودهاند .ت ثير این عوامل در برخي آثار شوپنهاور ،ازجمله جهان همچون اراده و تصور و
دو مس ل بنيادی اخالق کامالً مشهود است .بي شک دربارة متفکران ،مکاتب عرفاني و ادیان ت ثيرگذار بر
اندیش او مقاالت و کتب بي شماری منتشر گردیـده اسـت کـه در اینجـا ،بـه چنـد نمونـه از آنهـا اشـاره
ميکنيم:
Hein, Hilde. (1966) “Schipenhauer and Platonic Ideas'. Journal of the History
of Philosophy, 4. Pp.133-44.
Nanajivako, Bikkhu (1970) Schopenhauer and Buddhism. Kandy,Sri Lanka:
Buddhist Publication society.
Mannion, Gerard (2003) Schopenhauer, Religion and Morality: The Humble
Path to Ethics. Ash gate.
 .8نمون اصلي چنين سبکي که فلسف شوپنهاور را به یک فلسف منحصر بـه فـرد تبـدیل مـيکنـد،
ميتوان در اثر معروف او جهان همچون اراده و تصور مالحظه نمود.
 .3برای مطالع بيشتر در این زمينه ميتوان به منابع زیر مراجعه نمود:
Mannion, Gerard (2003) Schopenhauer, Religion and Morality. Ash gate.
Chapter 4.
Janaway, Christopher (1989) Self and world in Schopenhauer's Philosophy.
Oxford: Clarendon. 5ff.
 .8در سال  1237از طرف مجل ادبي هاله (که وابسته به انجمن سلطنتي پژوهشهای علمي نروژ بود)
برای پاسخ به سؤالي جایزه تعيين شد .سؤال این بود که «آیا مـيتـوان آزادی ارادة انسـان را بـهواسـط
خودآگاهي او اثبات نمودي» شوپنهاور برای این منظور دو رساله نوشـت :یکـي رسـاله در بـاب آزاده اراده
(انسان) بود که جایزه را برد و رسال دیگر راجع به پای اخالق بود که نتوانست جایزه را دریافت کند .ایـن
دو رساله محتوای اصلي کتاب دو مس له بنيادی اخالق را تشکيل ميدهند .در این دو رساله کـه عينـا در
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دو مس ل بنيادی اخالق نيز آمده است ،شوپنهاور اخالق کانت را مستقيما آماج حمالت تند فلسـفي خـود
قرار ميدهد.
عــالوهبــر اینهــا شــوپنهاور آراء اخالقــي خــود را در «کتــاب چهــارم از جلــد  »1و «ضــمائم جلــد »8
جهان همچون اراده و تصـور و نيـز در رسـاله ای تحـت عنـوان در بـاب اراده در طبيعـت مطـرح کـرده
است .رسال اخير همراه با رسـال دکتـری شـوپنهاور کـه ریشـ چهارگانـه اصـل دليـل کـافي نـام دارد،
در سال  1220توسط "کارل هيلبراند" بهصورت یک کتاب به زبان انگليسي ترجمه و منتشر شـدهاسـت.
با این توضحيات دامنه آثار اخالقـي شـوپنهاور مشـخ مـي شـود کـه عبارتنـد از( :دو مسـ له بنيـادی
اخالق که محتوای اصلي آن از دو رسال اخالقي پای اخالق و در باب آزادی اراده تشـکيل یافتـه اسـت،
کتاب چهارم از جلد اول جهان همچون اراده و تصور همراه با ضمائم جلد دوم آن و رساله در باب اراده در
طبيعت).
 .1به اینخاطر ،بسياری از مفسران فلسف شوپنهاور ،مهمتـرین بخـش بـرای ورود بـه نظـام فکـری
شوپنهاور را اخالق او دانسته و شوپنهاور را به خاطر وارد کردن انتقادهای اساسـي بـر اخـالق کانـت ،در
درج اول و قبل از همهچيز یک فيلسوف اخالق تلقي ميکنند .برای مطالع بيشتر در این زمينه به منابع
زیر مراجعه فرمایيد:
Irvine, David (1905) Philosophy and Christianity: An Introduction to the Works of
Schopenhauer. London: Watts & Co.
- Cartwright, David (1989) “Schopenhauer as a Moral Philosopher”. In
Schopenhauer Jahrbuch, 70 (Annual Journal of the SchopenhauerGesellschaft).
Mannion, Gerard (2003) Schopenhauer, Religion and Morality. Ash gate. 95ff.
Janaway, Christopher (1989) Self and World in Schopenhauer's Philosophy.
Oxford: Clarendon. 4ff.
در اینجا باید گفت با اینکه نگاه شـوپنهاور بـه اخـالق کانـت تـا حـدود زیـادی ،انتقادانـه اسـت ،امـا
اینگونه نيست که او معدود امتيازات اخالق کانت را نيز نادیده بگيـرد ،زیـرا او اخـالق کانـت را تحسـين
مينماید به این دليـل کـه قلمـرو رفتـار انسـاني را بـا قلمـرو نـومني (قلمـرو معقـول) مـرتبط مـيکنـد
) .(Schopenhauer, 1915, p.50همين امر باعث ميشود که شوپنهاور از یـک نقطـهنظـر خاصـي
نتيجه بگيرد که در نظری آزادی کانت (که در آن آزادی با قلمرو نـومن ارتبـاط دارد) آزادی بـا ضـرورت
همنشين شده است و به این دليل او با این بخش از فلسفه کانت اخت ميشود که عناصر فرماليسـتي در
آن کمتر دیده ميشود ).(Ibid, p.111
برای مطالع بيشتر در این زمينه مراجعه کنيد به:
Ward, Keith (1972) The Development of Kant's View of Ethics. Oxford:
Blackwell. 148f
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 .0بهترین نمود این احساس همدلي را ميتـوان در جهـان همچـون اراده و تصـور یافـت ،مخصوصـا
آنجایي که کانت ميان پدیدارها و اشياء فينفسه تمایز قائل ميشود (شوپنهاور ،1306 ،ص )867؛ هرچند
که او اراده را جایگزین شيء فينفسه ناشناختني کانت ميکند (همان ،ص .)816
 .7بنابراین ،با این توضيحاتي که بهعمل آمد مشخ مي شود که اخالق کانت (که مبتنيبر پایه هـای
عقالني و پيشيني است) ،عالوهبر اینکه آمرانه ) (imperativalو فرماليستي ) (formalisticاست ،جدا
از تجربه و مبتنيبر مفهوم پيشيني تکليف نيز است .مالحظ همين نشانههاست که شوپنهاور را واميدارد
تا پایه های اخالق کانتي را در قالب سه نوع استدالل نقد کند .چون تفصيل انتقادهای او در بخـشهـای
بعدی خواهد آمد ،در این بخش فقط صورت این انتقاد او مطرح ميشود و مباحث تفصيلي به بخشهـای
بعد موکول خواهد شد.
 .2در این زمينه ،کارترایت (یکـي از مفسـران مشـهور اخـالق شـوپنهاور) عقيـده اش ایـن اسـت کـه
رویکــرد تجربــي شــوپنهاور هماننــد رویکــرد هيــوم اســت ،چراکــه هــر دو «عقــل» را بــردة عواطــف و
انگيزهها دانسته و ادعا ميکنند که عقـل صـرفا ابـزاری در زنـدگي انسـان اسـت .بـرای مطالعـ بيشـتر
مراجعه کنيد به:
Cartwright, David E (2010) Schopenhauer: A Biography. Cambridge:
Cambridge University Press. 487f.
 .0البته این اصل شوپنهاور حرف تازهای را مطرح نميکند؛ چراکه قـبال اگوسـتين آن را در شـهر خـدا
مطرح کرده است .برای مطالع بيشتر مراجعه کنيد به:
Augustine of Hippo (1972) City of God. Edited by H. S. Bettenson.
London: Penguin.. XIX, 14

 .16برای مطالع بيشتر مراجعه کنيد به:
Schopenhauer, Arthur (1915) The Basis of Morality. Translated by Arthur B.
Bullock. Ruskin house. 130-145.
 .11حال این نفع شخصي مي تواند اميد به پاداش یا اجتناب از پيامـدهای ناخوشـایند (و از ایـن قبيـل
موارد) باشد.
 .18ایــن قســمت از فلســف اخــالق شــوپنهاور ،قرابــت زیــادی بــا تفکــرات عرفــاني ادیــان شــرقي
(مثــل هندوئيســم یــا بودیســم) و عرفــان مســيحي دارد .البتــه او تفکــرات اخالقــي رایــج در کــالم
یهودی -مسيحي را بهخاطر اینکه مبتنيبر اگوئيسم است نقد ميکند .بـهنظـر او ،انگيـزة اصـلي اعمـال
اخالقي در سنت یهودی -مسيحي ترس از خدا یا اميد به پاداش در آخرت است و هم اینها مبتنيبر نفع
شخصياند.
برای مطالع بيشتر در این زمينه مراجعه کنيد به:
Nanajivako, Bikkhu (1970) Schopenhauer and Buddhism. Kandy, Sri Lanka:
Buddhist Publication Society.
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Taylor, Richard (1980) “On the Basis of Morality”. In M. A. Fox(Ed.).
Schopenhauer, His Philosophical Achievement. Brighton: Harvester.
ذاکرزاده ،ابوالقاسم ( )1320فلسف شوپنهاور .تهران :انتشارات الهام.
ذاکرزاده ،ابوالقاسم ( .)1322ایدئاليسم آلماني .تهران :نشر پرسش.
 .13به این دليل است که مکن تایر ،با حمله به فرماليسم اخالقي کانت معتقد اسـت کـه «هـيچ چيـز
بهتر از انسان اخالقي مدنظر کانت است» .برای مطالعه بيشتر مراجعه کنيد به:
MacIntyre, Alasdair (1967) A Short History of Ethics. London: PKP. 198 ff.
 .18برای مطالع بيشتر در این زمينه به منابع مطرح شده در بند ( )1بخش پينوشت هـای ایـن مقالـه
مراجعه نمایيد.
 .11شوپنهاور در ریش چهارگانه اصل دليل کافي این تناقض را بـا مثـالهـای دیگـری نيـز توضـيح
داده است .بهعنوان مثال ،او عبارت «امـر مطلـق» را (کـه در بردارنـدة ایـن تنـاقض اسـت) بـه اسـلحه
چــوبي بــيخطــر بــرای بچــههــا یــا بــه شســتن پوســت بــدون خــيسشــدن آن تشــبيه نمــوده اســت
) .(Schopenhauer, 1889, p.142
 .10به هميندليل ،برایان مگي در ت یيد این ادعای شوپنهاور معتقد است که انگيزة اعمال اخالقـي در
سنت یهودی  -مسيحي ترس از خدا یا اميـد بـه پـاداش در آخـرت اسـت و همـ اینهـا مبتنـيبـر نفـع
شخصياند ).(Magee, 2002, p.195
 12این ادعای شوپنهاور دقيقا بـرخالف تفسـير "رونالـد .ام .گـرین" اسـت .گـرین بـا ت یيـد صـحت
«ابتناء دین براخالق» فلسف اخالق کانت معتقـد اسـت کـه کانـت در ارائـ یـک پایـ عقالنـي بـرای
اخالقي -که به نوب خود بهعنوان یک توجيه کافي برای باور دیني عمل ميکند -موفق بوده است .برای
مطالع بيشتر مراجعه کنيد به:
Green, Ronald (1978) Religious Reason. NewYork: OUP.
Green, Ronald (1988) Religion and Moral Reason. NewYork: OUP
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