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  چکیده

 ۀ شناخت و رابطـ ةود، نحوفلسفۀ شوپنهاور، تا آنجا که به جهان به عنوان بازنم        

 نظري کانـت و     ۀسو با فلسف   پردازد، هم میان فاعل شناسا و متعلق شناخت می      

 دکتراي شوپنهاور و هم بخش اول اثر مشهور ۀهم رسال. شناسی اوستشناخت

خـود  . شناسـی کـانتی دارنـد    شـناخت ۀجهان به عنوان اراده و بازنمود او صبغ  

وي .  کانت است  ۀاش مبتنی بر فلسف   لسفهشوپنهاور نیز اذعان کرده است که ف      

ۀ هـر چنـد جنبـ     . پذیردشناسی انقالب کپرنیکی کانت را می      شناخت ةدر حوز 

 کانـت  ۀ او مبتنـی بـر فلـسف    ۀفلـسف ) جهان به عنوان بازنمود   (شناسی  شناخت

یکی گرفتن علیت با . کند کانت اجتناب میۀاز پیروي صرف اندیش او  است، اما   

 فاهمه به یک مقوله، زمان و مکـان و علیـت را       ۀگان  دوازده والتماده، تقلیل مق  

هـاي ابتکـاري وي در برابـر دیـدگاه          نمونه... صور اصل جهت کافی دانستن و       

  . کانت استۀتوان گفت او در صدد گذر از فلسفلذا می. ندستهکانتی 

وي متعلـق شـناخت را   .  شوپنهاور ایدئالیستی اسـت ۀاز طرف دیگر، فلسف   

 وي تنهـا در   ۀ ایدئالیستی فلـسف   ۀاما جنب . داندتصور فاعل شناسا می   بازنمود و   

به بیـان   . ساختار جهان به عنوان بازنمود مطرح است، نه جهان به عنوان اراده           

ایـن  . گیـرد مـی برذاتی و پدیداري جهان را در        برون ۀدیگر، ایدئالیسم تنها جنب   

 شوپنهاور ۀی فلسفشناختی و ایدئالیستنوشتار در صدد است تا جایگاه شناخت     

  . نظري کانت نشان دهدۀ فلسفۀرا از دریچ

اصل جهت کافی، ایدئالیسم، جهان به عنـوان بـازنمود،        : هاي کلیدي   واژه

.شناسی، فاعل شناسا، متعلق شناختجهان به عنوان اراده، شناخت
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  مقدمه

 ي، دارا ه را کانون توجه خود قـرار داد        جهان ۀمسأل شوپنهاور که  ۀم فلسف یدانیکه م  چنان

. جهان بـه عنـوان اراده      و   جهان به عنوان بازنمود   ن دو جنبه عبارتند از      ی ا .دو جنبه است  

 1بـازنمود  جهـان بـه عنـوان اراده و        ي و  مشهور  مذکور از عنوان اثر    يهاان جنبه یز م یتما

(The World as Will and Representation) – قت شـامل چـارچوب نظـام    یدر حق که

راسـت نخـست اثـر    یدر وز یـ ن که خـود شـوپنهاور     چنان هم .است انی نما – ستوا یفلسف

 جهان  ان جهان به عنوان اراده و     یز م ی تما  که داردید هر چه تمامتر اظهار م     یور با تأک  کمذ

قابل برگشت به هم    ریست که غ  یز از هم ن   ی کامالً متما  ۀ دو جنب  ۀبه عنوان بازنمود به منزل    

,Schopenhauer( باشند 1977, p.vii( .بـه ظـاهر   بخـش  به چهار ابج یعنی ، اواهکارش 

ک یـ  «يان و روشـنگر   یـ  ب یها در پـ    آن ۀم هم یک بنگر ی اما اگر ن   .م شده است  یمجزا تقس 

ن یـ اجهت  به  . کند آن را بیان می     خاص ی از جهت   کدام  هر ی منته .هستند»  واحد ۀشیاند

ها را  ر جنبه ی سا ير پا ی شوپنهاور ناگز  ی نظام فلسف  يهاجنبهک از   ی بحث از هر     یوستگیپ

 ۀنکـه جنبـ  ی ايالبتـه بـرا  . دیـ نمایله دشوار مأن مس یز از ا  ی هر چند گر   ،کشدیان م یبه م 

ــناخت ــش ــ اندیشناس ــ ۀشی ــد از توض ــل درك باش ــ حِی او قاب ــصر جنب ــد مخت ــر چن  ۀ ه

  .ستی نيزیگر ي وی نظام فلسفاختیشن یهست

 ییاز آنجـا  .  موضوع حاضر ارتبـاط دارد      آن با  يها ر بخش یش از سا  ی ب جاب اول   بخش

دارد و خـود را     یمـ  گـام بر   یر کانت یش در مس  ی مورد ادعا  یشناسکه شوپنهاور در شناخت   

لـسوف  ین دو ف  یـ  ا يهاها و اختالف  ن دادن شباهت   نشا ،کندیف کانت قلمداد م   لَفرزند خَ 

 کانت از شـناخت     ین جهت الزم است ابتدا تلق     ی به هم  .ت است یاهم يدارانه  ین زم یدر ا 

  .می را به نحو مختصر مرور کن در این زمینهی ويس اساۀو مسأل

  کانت  با فلسفۀبت اوشوپنهاور و نس

 او  ۀمانده و مفسران و طرفداران فلسف       یک معضل باقی   صورت کانت به    ۀآنچه که در فلسف   

 و  )Phenomenon(» فنـومن یـا پدیـدار      «را با مشکل مواجهه کرده اسـت، تمـایز میـان          

ی بـراي  شناسـای . شدبا می)Noumenon or Thing- in- itself(» نفسهفینومن یا شیء«

  صورت از آنِ ذهـن     . شناخت داراي ماده و صورت توأمان است       از نظر او  . له بود مسأکانت  

ر خـارج باشـد کـه حـواس و قـواي             د چیزي باید    لذا . شناخت خارج از ذهن    ةدو ما است  
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چیزي کـه در    ن  آ. ثیر قرار دهد و گرنه شناختی حاصل نخواهد شد        أی مرا تحت ت   ایشناس

-شـیء ثر بـر ذهـن و حـواس مـن اسـت، همـان               ؤی من قرار دارد و مـ      یآن طرف شناسا  

شـود و بـراي مـا     صور پیشینی ذهـن بـر آن اطـالق نمـی      اي است که مقوالت و    نفسه فی

ان قابل شناخت اسـت؟   که آیا جه  پرسش در پاسخ به این       وي بنابراین. ماندمیناشناخته  

  را  بلکـه آن   ،»آن گونه که هـست    « قید که ما جهان را نه         اما با این   .دهدجواب مثبت می  

 کـه   بر این بـاور اسـت      لذا کانت    .شناسیممی از طریق مقوالت و صور پیشینی ذهن خود       

  کانـت ۀبر ایـن اسـاس در اندیـش      . قابل اطالق نیست  نفسه  فیبر شیء صور پیشینی ذهن    

هـا را   اي دسترسی بـه آن    ماند که ذهن با مقوالت خود یار      یک قلمرو ناشناختنی باقی می    

 از جملـه هگـل،      (Post-Kantian) همین امر مورد اعتـراض فیلـسوفان پـساکانتی           .ندارد

 سبک و رویکرد خاص خود بـا ایـن          اما هر یک با   (فیخته، شلینگ و شوپنهاور قرار گرفت       

 در این میان رویکرد و نوع نگرش شوپنهاور به این مسأله جالب توجه              ).گیر شد له در مسأ

 تمایز میان شیء پدیـداري و  ۀیز از دریچ  کانتی و ن   ۀزمینه از فلسف   حال با این پیش    .است

  .پردازیمشناسی شوپنهاور مینفسه به شناختفیشیء

ق اکثـر  ی بـه تـصد   کـه يارسـاله  ( راشی دکتـر ۀ رسـال 1813شوپنهاور در سال  

 افیک اصل جهت ۀي چهارگانها  ریشهدر باب تحت عنوان  ) دارد ی کانت ۀمفسران صبغ 

)On the Fourfold Roots of the Principle of Sufficient Reason( وي . 2 منتـشرکرد

کند  یاز خواننده درخواست م   داند و      می جابشرط فهم کتاب     مقدمه و پیش  این رساله را    

د یـ ن بـار تجد ی را چنـد رسالهاز آنجا که شوپنهاور  .ا بخواندر آن   جاب ۀش از مطالع  یکه پ 

.  بگنجانـد  ی را در آن به نحو کلـ       خویش یکه چارچوب نظام فلسف    نمود   یسع ،چاپ کرد 

ژه یـ ش، بـه و یثـر اصـل  ادر   یکلـ  ةشیو مطالب رساله را به      شود که   نمی ن مانع از آن   یاما ا 

  .ندکن اب اول، دوباره بازگوکت

 يپـا   ردیتـوان بـه روشـن   یم) ژه بخش نخستیبه و  (جاب و هم در     رسالهاما هم در    

 جـاب اب   بخش نخست کتـ    :سدینوین باره م  یکل تنر در ا   ی ما .تافی کانت را    ي نظر ۀفلسف

، 1372 تنـر، (بخش سخن کانت در نقد عقل محض است          تیبسط و اثبات نه چندان رضا     

 ش کانـت و آراء خـود      ي نظر ۀفلسفان  یک م یوند نزد ین پ یا منکر   زی ن  شوپنهاور  البته ).23

ش بـر   اکند که فلسفه  یم به صراحت اعالم     جابوم  راست د یشگفتار بر و  ی در پ  ي و .ستین

 بـا دسـتگاه     یستیـ  او با  ی نظـام فلـسف    ۀش از مطالعـ   ی پ لذا .اد شده است  یکانت بن  ۀفلسف
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,Schopenhauer( داشت ی کاملیی کانت آشنایفلسف 1977, xxv(. از  همـواره شوپنهاور 

ــا  ــزرگ«عبــارت   وکنــد ارادت و احتــرام خاصــی یــاد مــیکانــت ب کانــت «و » کانــت ب

  .برد کار میه  باي اورا بر »زیانگ رتیح

ن معنـا   یـ بـه ا  ن گفتـه    یـ رو کانت است، امـا ا     یش پ ی خو یشناسشوپنهاور در شناخت  

 ۀ فلـسف  در جهـت   ي آنجـا کـه و     یرا حتـ  یـ ؛ ز کانت است د صرف    مقلّ  که شوپنهاور  ستین

ن سـخن  یـ  بـا ا . خـود را برهانـد  ی کـانت ۀشیر اندیاز تأث تا دارد ی سع،رود  میشی پ یکانت

 یدر بـاب مـسائل اصـل   ] شـوپنهاور [او «: دیـ گو  مـی  که کردی همراه توان  نمی کل تنر یما

آنچـه  .  گفتن نـدارد   ي برا یز چندان یدهند چ   می لی فلسفه را تشک   یفلسفه که مبحث اصل   

ـ ا. )75،  1372تنـر،   ( »کانت است هاي     همان حرف  ة شد ید آبک یگو  می ن باب یاو در ا   ن ی

 چه شوپنهاور تمام آنچـه را کـه در         اگر . شوپنهاور دور از انصاف است     ۀادعا در مورد فلسف   

  آنچه را مطرح کرده اسـت ندنتواا ی ان کرده است کامالً بر حق نباشدی خود بینظام فلسف 

خ فلسفه مـورد   ی که در تار   ییهاد بر جنبه  یتأک اثبات کند، به جهت      یت بخش یبه نحو رضا  

در «نهاور   کـه شـوپ     درست است  ن سخن جهانبگلو  ی ا .میونیغفلت واقع شده بود، به او مد      

 » اوسـت  ۀمدتاً معطوف به فرارفتن از فلـسف       ع يت و یست، بلکه ن  ی کانت ن  ۀح فلسف ی توض یپ

رد، یپـذ ی نم ی کانت را به طور کل     ۀفلسفاو  ل است که    ین دل یبه هم . )20،  1377جهانبگلو،  (

  .کندین میچ  دارد، دستیش همخوانیخو ۀ آن را که با فلسفيهااز بخش یبلکه برخ

 ذهـن را در     یعنـ ی .ردیپـذ ی کانت را م   یکی انقالب کپرن  ،ان شناخت یرشوپنهاور در ج  

د و  یـ آی شـناخت از خـارج مـ       ةکرد ماد ین رو یدر ا . داند و نه منفعل     می امر شناخت فعال  

زمـان و مکـان را هماننـد کانـت          م  ی مفـاه  يو. کنـد یصورت شناخت را ذهن اطـالق مـ       

 را ادراك   يزیـ توانـد چ  بکه  آن ي ذهن برا  نیبنابرا. داندی حس م  ة قو ینیشی پ يها صورت

جـه گرفـت   یتـوان نت ینجـا مـ  یاز ا. ردیـ  کمـک بگ ینیشیـ م پ ین مفـاه  یـ  از ا  یستیکند با 

 ،ستیـ  ن ی و مکـان   ی زمـان  که هر آنچـه   )  است ییشوپنهاور مبنا  ۀف فلس ي که برا  يا جهینت(

ـ ان مقوالت دوازده  ی شوپنهاور از م   .ردیگیم قرار نم  ین مفاه یتحت اطالق ا   فاهمـه در    ۀگان

ـ علعالوه بر زمان و مکـان،   لذا. ردگذای همه را کنار م   تیعل ۀکانت به جز مقول    ۀلسفف ت ی

 احتـراز  ی کانتۀشی صرف انديرویگونه شوپنهاور از پ ن بدی. ذهن است  ینیشی صورت پ  زین

 معتقـد اسـت کـه       يو. ل مختص به خـود دارد     ین کار دال  ی ا ي برا  البته شوپنهاور  .کندیم

ـ  ی به ه  يازیت ن یدارها به جز زمان و مکان و عل       ی و پد  ای شناخت اش  يبرا  يگـر ی د ۀچ مقول



 شوپنهاورۀشناسانه و ایدئالیستی فلسفهاي شناخت جنبه

بـودن زمـان و     ی  نیشیـ  و پ   بودن یین خود را به کانت در باب استعال       ی شوپنهاور د  .ستین

نکـه زمـان    ی بـر ا   ینیشیعقل انسان بدون داشتن معرفت پ     «: کندیان م یگونه ب  نیمکان ا 

، مـسائل تولـد و      یعنـ ی [ین مـسائل  ی، قادر نخواهد بود در چنـ      ی است ذهن  ينفسه امر یف

د و مـدخل  یـ  بودن زمـان و مکـان کل      ین ذهن ی بودن، ا  یین استعال یا. شه کند یاند] مرگ

زهـا و  ی چيها صورتیح است؛ چرا که تمامی صحی ورود به هر نظام فلسف    ي برا یحیصح

ـ  ا.نهـد یش رو مـ یسازد و پـ ینفسه جدا میفءیت و قلمرو شیامور را از هر ماه   ن اسـت  ی

نهد و آن   ی م ي گام فراتر   از کانت  شوپنهاور). 77،  1386،  ياری یول( »ل عظمت کانت  یدل

ناخت ذات  ت برابـر اسـت بـا شـ        ی شناخت قانون عل   .انگاردی ماده م  يت را مساو  ینکه عل یا

ـ  جز عليزیماده کالً چ«را یماده؛ ز ستیـ ت نی«(Schopenhauer, 1977, 10).    بـه زعـم

ء شناخت  ی شناخت اثر ش   و لذا ) تیعل (ءیر آن ش  ی تأث بابرابر است   ء  یشوپنهاور وجود ش  

 یر ذات مـستقل   ین تأث ی ا ي ورا .ر است که وجود دارد    ین تأث یء در هم  یش. ء است یخود ش 

ـ  گـرفتن عل   یکیکه  ن باورند   ی شارحان بر ا   یالبته برخ  3.توان قائل شد  ین نم  آ يبرا ت و  ی

، 1377جهـانبگلو،  ( اوسـت ۀ در فلـسف ییهايماده از جانب شوپنهاور موجب بروز دشوار

,Janaway؛ 91 2002, 29(.   

 يو همبـود   (Succession) یب توال ی زمان و مکان، به ترت     يهایژگی و ییماده به تنها  

(Co- existent)ن اساسیبر ا . را در خود دارد لب اگر جهان تنها در مکان قرار داشت، ص

 بـه  . بـود  اجزاءيقد ثبات و همجوارود، فاب و اگر تنها در زمان قرار گرفته         حرکت بود   بی و

 ماده همان کـنش و فعـل        یقی حق یرا هست یست؛ ز یت ن ی جز عل  يزی ماده چ  طور خالصه، 

ازمند زمـان   یاشته باشد ن  دنکه وجود   ی ا يرا ماده برا  یماده در خأل وجود ندارد؛ ز     . آن است 

 کـنش آن   به که وجود ماده و قوامشیینجا از آتوان گفت  میگریان دبیبه . و مکان است  

ا در  یـ ر هـم در مکـان و زمـان          ییر است و تغ   یی تغ ی دارد و کنش هم مستلزم نوع      یبستگ

چـرا  . بخشد  می  مکان و زمان را با هم وحدت       ،تی عل پس رد،یگ  می صورتن دو   ی از ا  یکی

 در مـاده بـا هـم        ي اجزاء مکـان   داریاجزاء زمان را با دوام و پا       يداری و ناپا  یت توال یکه عل 

 يزیـ  کنش همـان چ :ان کردی بن طوریا ن نکته را  یتوان ا   می گریز طرف د   ا .کند  می جمع

فاعـل شناسـا و    ان  یـ  کـه م   نجاستیم و ا  یکن  می ر به علت و معلول    یاست که ما از آن تعب     

 زمان و مکان در مـاده کـه         ینیشیپهاي    را صورت یشود؛ ز یجاد م یوند ا ی پ متعلق شناخت 

  . ندباییوند میت با هم پی توسط عل ذهن وجود داردخارج از
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یاصل جهت کاف

،  دکتري وي نیز آمـده     ۀرسالنوان  اصل مورد تأکید شوپنهاور در جریان شناخت، که در ع         

بیـان اصـل   ترین  کلی.  است(The Principle of Sufficient Reason)اصل جهت کافی 

 »هیچ امري بدون دلیل و جهت نیست از آن روي کـه هـست             «جهت کافی این است که      

.(Schopenhauer, 1903, 5) بر روابط و نسبت میـان پدیـدارها و اعیـان    این اصل حاکم 

. گیـرد   مـی  اساس ایـن اصـل صـورت      پدیدار شدن پدیدارها بر   ة   نحو ن معنا که  یبه ا  .است

اصل مذکور اساس توضیح و تبیین تمام پدیدارهاست و خود این اصل را بـا کمـک هـیچ       

ـ و متعلقات شناخت یدارها   پد از آنجا که  . وان اثبات کرد  ت  نمی امر دیگري   يواحـد ۀ از گون

 متناظر بـا هـر       بنابراین . متفاوت است  فاعل شناسا راي  ها ب  پدیدار شدن آن   ة نحو ،نیستند

بـه  . شـود کافی اطالق میک صورت از اصل جهت  ی و متعلقات شناخت  پدیدارها دسته از 

اسـت کـه    ) هچهـار ریـش   یا به قول شـوپنهاور       (همین دلیل این اصل داراي چهار صورت      

 این جنبه از اصل جهت کـافی بـه          .)Becoming(» شدن« اصل جهت کافی   -1 :عباتند از 

  هـا را  ت در قلمرو اشیاء و پدیدارها کارکرد دارد و تغییر زمانی و مکانی آن عنوان اصل علی

» شــناخت« اصــل جهــت کــافی -2. (Schopenhauer, 1903, 37) دهــد توضــیح مــی

)Knowing(.    زیـرا    دیگـر آن متفـاوت اسـت؛       ۀبا سه ریـش    جهت کافی     این جنبه از اصل 

 بر اسـاس ایـن      . را  پدیدارها ۀ نه رابط  ،کند  جهت احکام و نسبت مفاهیم ذهنی را بیان می        

 کند بایستی جهت کـافی      صورت از اصل جهت کافی اگر حکمی هرگونه شناختی را بیان          

,Schopenhauer, 1903) داشته باشد کـه   )Being( »وجـود « اصل جهت کافی-3 .(124

، 1386 ذاکـرزاده، ( کنـد  روابط و نسبت میان صور ریاضی و اشکال هندسی را تبیین مـی           

 این ؛)Low of motivation (» قانون انگیزه« یا )Acting(» عمل« اصل جهت کافی- 4. )21

  سروکار ندارد، بلکه با امـر واحـد و         متعدد متعلقات شناخت صورت از اصل جهت کافی با       

فاعـل  .  سـروکار دارد ، یعنی فاعل خواست یا اراده،(Inner sense)رونی  حس دۀواسط بی

هر فعلـی از اراده     «براساس این اصل  . کند و نه در مکان      می کننده تنها در زمان عمل     اراده

,Rutledge,1998(» باشد ثر بر آن است، مرتبط میؤاي که م با انگیزه 548(.  

 کـه   اسـت ذکور داراي سـه صـورت        مـ  ۀهاي چهارگان   اصل جهت کافی عالوه بر ریشه     

ــ ۀاش تنهــا در جنبــگانــه هایــن اصــل بــا صــورت ســ. تعبارتنــد از زمــان، مکــان و علی 

باب خود پدیدارها چیزي بـه مـا        حتی در   . شناسیشناسی کاربرد دارد، نه هستی     شناخت
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 با ایـن  بنابراین. دیدارهاستپان یم و روابط بمحدود به نس زیرا اطالقش صرفاً     گوید؛نمی

ی حاکم بـر دانـش مـا از        ، اصل کل  اصل مذکور . شود  می ین اصل مشخص  توضیح کارکرد ا  

 این اصل نیز صوري هـستند کـه چگـونگی    ۀگان هاي سهصورت.  پدیدارهاستروابط میان 

 و هرگونـه    ،)39،  1379تافـه،   (کننـد   ء و پدیدارها را بر ذهن تعیین می       پدیدار شدن اشیا  

 شـباهت و اخـتالف   .اسـت پـذیر   امکـان صـور   شناخت جهـان پدیـداري از مجـراي ایـن           

شناسی کانت و جایگاه و کـارکرد اصـل         سی نظام فلسفی شوپنهاور با شناخت     شنا شناخت

ه در باب تلقی وي از جهـان و  گاه روشن خواهد شد ک شوپنهاور آن  ۀجهت کافی در فلسف   

. شناخت آن اندکی توضیح دهیمةنحو

   شناخت آنةجهان و نحو

 در صـدد حـل      یکانتلـسوف پـسا   یک ف یـ شوپنهاور به عنـوان     م،  یکردکه قبالً ذکر     چنان

 ۀ در فلـسف  يداریـ ء پد ینفـسه و شـ    یفءیان ش یز م یتما معضل   ،گریا به عبارت د   ی ،لهمسأ

سـتون فقـرات    «ه و پدیـدار را      نفسفی تمایز میان شیء   کی از مفسران   ی 4. بود  کانت ينظر

 مقـوالت  نفـسه یفـ ءی در باب شکانت .(Janaway, 2002, 28)داند می»  شوپنهاورۀفلسف

 ذهـن   ینیشیـ ن دو مقولـه را پ     یـ ن حـال ا   ی و در عـ    ،ت را بـه کـار بـرده بـود         یوجود و عل  

اء یاشـ بـر  نـه  دانـست،  یز مـ یدارها جـا یـ پدقلمرو ها را صرفاً بر  اطالق آن  وي. دانست یم

ـ        یاء ف ین باور بود که اش    ی بر ا  ي و نی ا  وجود  با .نفسه یف  یساننفسه بنا بر سـاختار ذهـن ان

 مـا صـرفاً     .رونـد   می  فراتر ي بشر  شناخت ذهن  ةری از دا  قابل شناخت هستند و همواره    ریغ

  آن  و حقیقـت   تیـ نکه ماه یگذارد، اما ا  یر م ی هست که بر ذهن ما تأث      يزیچم که   یدانیم

ش را  ی خـو  ین روزنه نظام فلـسف    ی شوپنهاور از هم   . خارج است   ذهن ما  ییست از توانا  یچ

   .رساندیبه سامان م

 خواننـده را بـه نحـو        ،جهان بـه عنـوان اراده و بـازنمود         ، شوپنهاور یوان کتاب اصل  عن

هـر چنـد   . ل شده اسـت  یدهد که جهان از دو بخش تشک      یت سوق م  ین ذهن ی به ا  یضمن

بـا  م، امـا    ی داشته باشـ   ين تصور ین برخورد با عنوان اثر مذکور چن      یممکن است ما در اول    

 يرویـ ک نیـ ا یک بخش یم که جهان اساساً از یبای می دري وی با نظام فلسف  ی کاف ییآشنا

 یستیـ  همـواره با   نیبنابرا . آن است  یگر تابع و تجلّ   یل شده است و بخش د     ی تشک بنیادي

 ، بـه زعـم شـوپنهاور   .میانگاریجهان به عنوان بازنمود را تابع و فرع جهان به عنوان اراده ب  

 جهان  يگری و د  یکیزیمتاف يروینک  ین  ی و تع  یتجلّ جهان به عنوان     :ه دارد ی دو رو  جهان
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ان یــز میقـت همـان تمـا   یه در حقیـ ن دو رویــ ا.يداریـ  و پدیکـ یزی فمتعلـق  بـه عنـوان  

 شوپنهاور بـر    .دهدی خود را نشان م    نجایکانت است که ا    ۀدار در فلسف  ینفسه و پد   یفءیش

د متفاوت هـر  یالبته با تأک (ز  ین تما ی که در صدد برداشتن ا     یکانتلسوفان پسا یخالف غالب ف  

 هر چنـد آن را    . حفظ کرد ز را   ین تما ی ا ي و بودند، )فاعل شناسا ا بر   ی متعلق شناخت ک بر   ی

   . خالف آنچه کانت در نظر داشت به آن دادين کرد و ساختاریی تب خاص خودةویبه ش

ا یـ  مقوالت   ياری کانت است که تنها به       يداریء پد ی همان ش  ،جهان به عنوان بازنمود   

ان یـ  م ۀا رابطـ  یـ جهان نسبت    ۀین رو یا.  شناخت است   قابل ی اصل جهت کاف   يهاصورت

. دیـداري نیـست   جهان صرفاً محدود بـه جهـان پ         اما . است فاعل شناسا و متعلق شناخت    

 ۀشناسم، جهـان داراي جنبـ   که من می  آیا غیر از این جهانی      «ال که   شوپنهاور به این سؤ   

 یعنـی  ، کانـت  نفسهفیوي به جستجوي شیء   . دهد  ثبت می  پاسخ م  »دیگري هست یا نه؟   

 ؛نیادي در وراي پدیدارها کـشف نمـود       گونه که هست، پرداخت و یک واقعیت ب       جهان آن 

د؛ زیرا نـه    نه از کانت یک گام فراتر می      وي. واقعیتی که در تاریخ فلسفه مغفول مانده بود       

 مـن  5.دانـد  مقدور میکه شناخت آن را براي ما    نفسه اذعان دارد، بل   فیتنها به وجود شیء   

 عـان کـنم   ن حال به جد اذ    ی در ع  یستیبا» جهان بازنمود من است   «نکه  یبر اظهار ا  عالوه  

  .(Schopenhauer, 1977, 5)» جهان اراده من است«که 

برگرفتـه  اي کـه ذات و حقیقـت درونـی جهـان را در            نفسهفیدر زبان شوپنهاور، شیء   

خـود را همچـون     ن جنبـه از جهـان       یـ  در ا  شوپنهاور . نام دارد  )Will(» اراده یا خواست  «

 از خواستن یـا اراده       او .مثابه فاعل شناسنده   شناسد، نه به  یکننده م  ا اراده یفاعل خواهنده   

). 26،  1372،  تنـر (یابـد     ناخت جهان دست می   کردن نه تنها به شناخت خود، بلکه به ش        

» بـدون دلیـل   «،  »مکـان و زمـان    «بدون  ،  »غیرعقالنی«،  » کوشش کور  اینیرو  «اراده یک   

(Groundless) اســت،» بــدون غایــت و هــدف« وبــرخالف تــصور هگــل کــه عقالنیــت  

)Rationality( اراده در ذات خـود واحـد       . دانستمند و هدفدار را بر جهان حاکم می        غایت

سـط ظهـر هـر دو نـور آفتـاب           دم، با پرتوهـاي آفتـاب و        همان طور که نور سپیده    « است

گانـه  یاده در ذات خـود واحـد و    حال اگـر ار .(Schopenhauer, 1977, 153)» باشند می

از  آمـده اسـت؟       بـازنمود در    جهانِ  در ی مکان -یاء متکثر زمان  یاست، چگونه به صورت اش    

ر و  یـ اء کث ینکه بـه صـورت اشـ      ی ا ي خود واحد است، برا    يهاآنجا که اراده بر خالف جلوه     

ل از   آن اصـ   یانجیـ ها بـه م   ن جلوه ی که ا   است یازمند اصل ید، ن یای گوناگون در ب   يهاجلوه
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 ،شـوپنهاور . نفسه به صورت کثرات جلوه کنند     یفءیر اراده در مقام ش    متکثّریگانه و غ  یذات  

 يبرا  را(The Principle of individuation) داصل تفرّ ،کی اسکوالستۀبا رجوع به فلسف

 زمان و مکـان،     ۀن است که به واسط    ین اصل ا  ی کارکرد ا  .ردیگیت م ین منظور به عار   یهم

 ی مکـان -ی زمـان يهـا ه است، به صورت جلـو یمکان فرا-ین و فرازمان یع بدون ت  اراده را که  

  .آوردیمدر) ی و متوالي به حالت همبودیعنی(

 آن در جهان بـه      ۀگان سههاي     و صورت  ین است که اصل جهت کاف     ی قابل توجه ا   ۀنکت

 بـه  . نداردی کارکرد معرفت ين واد یشود و در ا   یعنوان اراده و بر ذات خود اراده اطالق نم        

 .ردیـ گی فارغ اسـت و متعلـق آن قـرار نمـ      ش و صور  یگر، اراده از اصل جهت کاف     یان د یب

ایـن   ۀتوان شناخت از حوصـل    چه راهی می    اراده را چگونه و از     اینفسه  فیه ذات شیء  اینک

  .نوشتار خارج است

. پـردازد ی مـ یفلـسف هـاي     از نظـام   ياری به نقـد بـس     جاب نخست   بخششوپنهاور در   

متعلـق  ا  یـ (ا از ماده    ی هاآنکه  رند  یگی قرار م  يل مورد نقد و   ین دل ی به ا  ی فلسف يها نظام

 ابتـدا   فاعل شناسا ا از   ی و   کنندی را به نفع آن مصادره م      فاعل شناسا  و   آغازندیم) شناخت

 گـر یان د یـ  بـه ب   .کننـد یئـه مـ    تخط فاعـل شناسـا    را بـه نفـع       متعلق شناخت  و   کنندیم

 را علـت    فاعـل شناسـا    هـا ستیـ دئالی و ا  دندانی م فاعل شناسا ت  را عل ها ماده   ستیالیماتر

 را مـد  ياختـه ی و ف  ی از نوع هگل   یستیدئالی ا يها نظام ی از جهت   شوپنهاور .متعلق شناخت 

  متهم ينگرک جانبه یبه  هر دو گروه را     ها را و    ستیالیگر تمام ماتر  ینظر دارد و از طرف د     

 رایـ م؛ زی بخـوان یستیـ دئالی ایاور را از جهتـ    شـوپنه  ۀم فلسف یتوانی م  حال چگونه  .کندیم

 ي برا .خته و هگل است   ی ف  از جمله  ییهاستیدئالیسخت ا لف سر ن حال مخا  یخود او در ع   

ـ      ید رو ین پرسش با  یافتن به پاسخ ا   یدست   اب شـناخت جهـان بـه عنـوان         کـرد او را در ب

 یالف تمـام  خ او بـر   ۀن باور است که فلـسف     یشوپنهاور بر ا  . میبازنمود مورد توجه قرار ده    

 بـازنمود ، بلکـه از    و نه از فاعـل شناسـا       کندی ابتدا م  متعلق شناخت نه از   «مکاتب مذکور   

,Schopenhauer,1977) »کنـد یمـ آغـاز  ] ن دو اسـت یکه جامع ا[  هـر دو  ي خطـا .(40

 که جهان نـه     ی در حال  . از هم است   فاعل شناسا و متعلق شناخت    ز کردن   یمکتب در متما  

  .ن است و هم آنیهم اتوأمان   بلکه،ن است و نه آنیا

 و فاعـل شناسـا  ان یت می علۀ به رابطی فلسف يهار نظام ی شوپنهاور همانند سا   نیبنابرا

بـه زعـم   . ستندی از هم ن  ي جدا فاعل شناسا و متعلق شناخت    . ستی قائل ن  متعلق شناخت 
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فاعـل شناسـا و      .از هم مستلزم تناقض اسـت     فاعل شناسا و متعلق شناخت      ن  او جدا کرد  

قابـل  ریشه هـم غ   یـ  در اند  یدهنـد، حتـ     مـی  لیکه جهان بازنمود را تشک    علق شناخت   مت

دا یـ  معنا و مفهوم پيگری و در نسبت با د      وجود دارد  يگری د يک برا یهر  را  یاند؛ ز انفکاك

 (Ibid, 7). »ردیپـذ یان مـ یـ  پافاعـل شناسـا  شود، ی م آغازمتعلق شناخت که ییجا«. کندیم

 ۀ خـود از رابطـ  ی تلقـ ةوی در باب شـ ي و. است صادقندازهبه همان از یه ن ین قض یعکس ا 

 مـا را از تمـام   یوه، روش فلـسف ین شـ یـ ا«: دیـ گویمفاعل شناسا و متعلق شناخت ان  یم

 بـه  یممکـن اسـت برخـ   البتـه   .(Ibid, 32)» کنـد   مـی زین ممتاز و متمایشیپهاي  نظام

خود هگـل جـامع    يست و به ادعا   ی ن یساحت  هگل تک  ۀرند که فلسف  یشوپنهاور اشکال بگ  

فاعـل شناسـا و نـه از متعلـق      نـه از ينکـه و یز ای و نفاعل شناسا و متعلق شناخت است

ن بـاور اسـت کـه    یـ  اما شـوپنهاور بـر ا      .کندی م ابتدا (Absolute)مطلق   بلکه از    شناخت،

بـر   –ختـه اسـت   ی ف ةکه همان آمـوز   - ییسم استعال یدئالی ا یکی هگل دوپاره است،   ۀفلسف

عـت  یطب ۀند و قسمت دوم فلسف یآفر  می رااعل شناسا، متعلق شناخت     فن باور است که     یا

د یـ  پد متعلـق شـناخت    توسـط    فاعـل شناسـا   موزه استوار است کـه      ین آ باشد که بر ا   یم

فاعـل شناسـا بـر     ي تـرازو ۀ کفـ ي ویشناسـ  اور، در شناخت   شوپنه ي به رغم ادعا   .یدآ یم

ست و  یـ  ن فاعل شناسا  بدون   یمتعلق شناخت چ  یرا به باور او ه    یچربد؛ ز ی م متعلق شناخت 

 بـه  ی گـاه  شـوپنهاور یحت.  استفاعل شناسا وابسته به   يداریا عالم پد  یقوام جهان ماده    

ق چـشم   یـ دن جهـان از طر    ی قوام جهان را نه تنها به ذهن انسان، بلکه به د           ی افراط ةویش

 تمتعلق شـناخ ک یگاه به عنوان جهان آن نیبنابرا(Ibid, 38).  کندیک حشره محدود می

 امـا عکـس ایـن       . آن را ادراك کنـد     ییفاعل شناسـا  ا  یند و   ی آن را بب   یوجود دارد که چشم   

  . وجود داردمتعلق شناخت تنها در تضایف با فاعل شناساقضیه نیز صحیح است که 

  ی و انتزاعیتصورات ادراک

فاعل ان ی م در رابطۀیعنی(جهان به عنوان بازنمود  ۀجنبان شناخت در یشوپنهاور در جر

 .کندیز می را از هم متما(Ideas)م یا مفاهی از تصورات  دو گونه)اسا و متعلق شناختشن

 تصورات . نه جهان به عنوان اراده، هستنديدارین دو دسته تصورات مختص جهان پدیا

شوند، تصورات یم محسوب میدارها تصورات مستقی و پداینوع اول که نسبت به خود اش

ده ی نام(Ideas of concrete) یا تصورات انضمامی (Ideas of perception) یادراک
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ان یبه ب. دارها هستندیم پدی مستقۀن تصورات نسخین معنا که ای به ای انضمام.دنشو یم

متعلق  در نسبت با ی تصورات ادراک.دن سروکار داریواسطه با جهان تجربیگر، بید

 به احساس و فهم ناسافاعل شا ماده، و در نسبت با یت ی به زمان، مکان و علشناخت

ان تمام ین است که مین تصورات ای ایژگی و).258 ،1362 بزرگمهر،(گردند یمنسوب م

امل کل جهان  شیبه طور خالصه، تصورات ادراک. ها مشترك استوانات و انسانیح

,Schopenhauer). ط امکان آن استی کل تجربه با شرایعنی محسوس، 1977, 7) 

گنجاند   مییرا تحت تصورات ادراک...  و اسب، سنگ، انسانجمله  از ییهاثالشوپنهاور م

 یمعقوالت اولتحت عنوان در فلسفۀ اسالمی  است که يزیه آن چیشتر شبیکه ب

خود را مورد مداقه  شناخت يداریپدو  ی تجربين تصورات ما محتوای ااساس بر.میشناس می

ها  آنۀلی هستند که به وسيایکلم یا مفاهیها تصورات  آن،گریان دی به ب.میدهیقرار م

,Edwards)میکنی ميبند مشترکشان طبقهيهایژگیدارها را بر طبق ویپد 1987, 327) .  

 بـر خـالف تـصورات    (Ideas of abstract) ی تصورات انتزاعیعنی دوم، ۀت دستتصورا

ک یـ  يگریانجی سروکار ندارند، بلکه به م    يداری و پد  یواسطه با جهان تجرب   ی اول ب  ۀدست

ن دسـته از    یـ تـوان گفـت کـه ا      ی مـ  قـت یدر حق . شودین رابطه حاصل م   یا چند تصور ا   ی

ن گونـه تـصورات   یـ  امهـم  یگژی و.قت دورند یدارها دو مرتبه از حق    یتصورات نسبت به پد   

 شـوپنهاور  .ستیـ  نهـا  واجـد آن  يگـر یچ موجود د  یاست و ه  ن است که مختص انسان      یا

 دهـد؛ یرات نـوع دوم قـرار مـ   عـداد تـصو   را در ... و آغاز، نسبت، تفاوت،  لتیفضتصورات  

ن دو دسـته از تـصورات از هـم          یـ  هـر چنـد ا     . هـستند  یمعقوالت ثان ه  ی که شب  یمیمفاه

را تـصورات   ی برقرار است؛ ز   ي وجود يک رابطه و نسبت ضرور    ی هاان آن ی م یاند، ول زیمتما

ن یـ هـا ا   هـستند کـه بـدون آن       ی دوم تصورات ادراکـ    ۀنوع دوم به مثابه رونوشت و نسخ      

 دوم را  ۀل شوپنهاور تصورات دسـت    ین دل ی به هم  . دوم وجود نخواهند داشت    ۀتصورات گون 

تصورات تصورات (Ideas of Ideas) دوگانـه، دو گونـه    در تناظر با تـصورات يو. نامدیم 

 حـس متنـاظر   ة بـا قـو  یتـصورات ادراکـ  . ردیـ گی را در نظر م    یشناخت ةشناخت و دو قو   

ـ ی ينجا شناخت شهودی در ا شناخت همةند و نحو هست  شـناخت  یژگـ یو.  اسـت یا تجرب

ـ  متعلق شـناخت  ک  ین است که مختص به      ی ا یا تجرب ی یحس ا یـ  ی مکـان  -ی زمـان  ی جزئ

عقـل   ةدارند و با قـو     کار سرو ی با شناخت عقالن   یاما تصورات انتزاع   6.نجا و اکنون است   یا

جا و اکنون   نی ا ی جزئ  است و به امر    ین است که کل   ی ا ی شناخت عقالن  یژگی و .در تناظرند 



  1388ستان بهار و تاب/ 52سال  / 210شمارة / نشریه دانشکدة ادبیات و علوم انسانی/ هاي فلسفی پژوهش

را تـا  یـ دانـد؛ ز   مـی نهیا مادینث  ذات عقل را مؤن جهتی هم شوپنهاور به  .ردیگیتعلق نم 

 ی بنا به سنت کانت    يگر، و یاز جهت د  . دهدی پس نم  يزی کسب نکند، چ   ياا داده ی يزیچ

ممکـن اسـت   . داند، نه منفعلی ذهن را در امر شناخت فعال م یکیرش انقالب کپرن  یو پذ 

  . اوردیش بی پییهاي شوپنهاور دشواري برا همله بان دو مسأیجمع ا

  دار شدن آنی پدةبدن و نحو

 اسـت، بـه   یی در مقام فاعـل شناسـا     من ن اصل که جهان بازنمود    یشوپنهاور با اذعان به ا    

 ی برخـ  .دارها بداند یا و پد  یشود که ذهن را حافظ و مقوم جهان اش        ین سو سوق داده م    یا

ن طـور بـه نظـر مـا     یـ ن جهـان کـه ا  ی ا:اندر کردهین گونه تفسیا ا ريواز مفسران سخن  

 ،1363 کرسـون، ( آن ذهن ماسـت  ةست که معمار و سازند  یش ن ی ب ید، بنای یآی م یقیحق

 و ای اشـ ۀ شرط وجـود همـ  . متعلق شناخت است و نه   نجا که فاعل شناسا   ذهن تا آ  ). 120

 ما  ن جهت بدن  ی از ا  .ردیگی قرار نم  يگریز د یچ چ ی و خود معلوم و متعلق ه      دارهاستیپد

ـ  متعلـق شـناخت    امـا    ر متعلقـات شـناخت،    یسـا ان  یـ  است م  یمتعلق شناخت   واسـطه  ی ب

(Immediate object).يستوفر جانوی کر (Christopher Janaway) که اسـاس   رايخود 

چ یهـ شـناخت  متعلـق   لـذا ست و یـ ت نیرد و خود قابل رؤ   یگی قرار م  یهر متعلق شناخت  

خوانـد؛ هـر چنـد    ی مـ (Transcendental self) ییخود استعال ،ردیگینم قرار ییفاعل شناسا

 .(Janaway, 1999, 35) ن اصطالح را خود شوپنهاور به کار نبـرده اسـت  یکند که ای ماظهار

 بـدن در جهـان بـه    -1. شـود ی کامالً متفاوت ظاهر مـ ةوی به دو ش فاعل شناسا يبدن برا 

 و تـابع اصـول و       ر متعلقـات شـناخت    ین سـا   میا ی متعلق شناخت   همچون ،عنوان بازنمود 

 واقـع در زمـان و مکـان متعلـق           يداریـ اء پد یگونه که اشـ    وه همان ین ش یدر ا . ن آن یقوان

 بـه  فاعل شناسا ي برايداریاء پدی از آن اش   یکیز به عنوان    یرند، بدن ن  یگیشناخت قرار م  

 ی هـر کـس  ي بـرا واسـطه ی که در آن بدن ب  ياوهی ش -2 .اندینمایواسطه خود را م   ینحو ب 

ن ی از ا  .دگردیان م ی ب اراده اصطالح   و با ) متعلق شناخت اما نه به عنوان      (شودیشناخته م 

 يادیـ  بن يرویـ ک ن یـ  از   یق افعال و حرکات به عنوان جزئ      ی خود را از طر    یجهت هر کس  

اراده عبارت اسـت از شـناخت بـدن بـه           «ن نگاه   ی در ا  نی بنابرا .دهدیص م یکل جهان تشخ  

,Schopenhauer) » اسـت ینیو بدن شناخت اراده به نحـو پـس   ینیشینحو پ 1977, 130). 

ن بـازنمود و جهـان بـه         بدن در جهان به عنـوا      ی تجلّ ةان نحو یز م یشوپنهاور عالوه بر تما   
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ز یز تما ی ن شودیر م یی دستخوش تغ  (Self)ا خود   ی که نفس    ياوهیان دو ش  ی م عنوان اراده، 

 است  يداری در جهان پد   (intellect)به عنوان عقل     که در آن نقش نفس       يرییتغ. گذاردیم

,Janaway) اراده است مثابه  به عنوان اراده در جهان به نقش نفسيگریو د 1999, 8).  

   شوپنهاورۀف فلسیستیدئالی اۀجنب

جهان « نهفته است، مبنی بر اینکه جابایدئالیسم شوپنهاور در نخستین عبارت کتاب 

 برون ذاتی جهان، یعنی ۀ جنبۀدر حقیقت فشرده و خالصاین گزاره . »بازنمود من است

 مذکور نه بر ة کرد که تأکید شوپنهاور در گزارباید توجه. جهان به عنوان بازنمود است

 است بازنمود در مقام فاعل شناسا، بلکه بر من در مقام متعلق شناخت و نیز نه بر جهان

 برون ذاتی ۀجنببنابراین . کند میشناسا و متعلق شناخت را تداعی میان فاعل ۀکه رابط

جهان عبارت است از آنچه . دهد تشکیل می متعلق شناختةعالو فاعل شناسا بهجهان را 

د، معادل این است که ن براي ذهن من وجود دارگفتن اینکه اشیا صرفاً. کنم ور میمن تص

 مقام فاعل من در. (Gardiner, 1997, 86) شناسمام یا من میبگویم من فاعل شناسنده

شناسم در  توانم رفت؛ زیرا هرچه را که می شناسا از پدیدارها و اشیاء جزئی فراتر نمی

  .صور اصل جهت کافی استة قالب و محدود

 حقیقـی بایـد ایدئالیـستی باشـد         ۀسفکند که هـر فلـ     شوپنهاور به صراحت اظهار می    

(Schopenhauer, 1977, v.2,  ۀ تـأمالت شـکاکان   در روند ایدئالیسم هـر چنـد  وي .(165

رکلـی  بِ» ت پایـدار خـدم «گیرد، ولی بیش از هر فیلسوف دیگري به  دکارت را نادیده نمی   

بـه نحـو واضـح و        را   حقیقـت ایـن   رکلی براي اولین بار     به زعم او بِ   . کندبه فلسفه یاد می   

رکلـی بـود کـه     بِعالوه  به.»وجود داشتن عبارت است از ادراك شدن«دقیق بیان کرد که   

تواند وجـود داشـته      نمی نخستین بار به نحو بارز گفت که چیزي یا متعلق شناختی          براي  

  .باشد، مگر اینکه فاعل شناسایی آن را مورد ادراك قرار دهد

م، یری به عنوان بازنمود را در نظر بگ        جهان  صرفاً یعنی  شوپنهاور، ۀ فلسف ۀک جنب یاگر  

 یاش همـان آرمـان کـانت   فلـسفه ن جنبـه از  یـ شـوپنهاور در ا  . استیستیدئالیاو ا  ۀفلسف

 اینکـه اشـ   ی ا يبـرا  نیبنابرا. کند  می  دنبال ییهابیرا البته با فراز و نش     ) یکیانقالب کپرن (

مـل کننـد و بـدون مفـروض گـرفتن       توأمان عیستی حس و فهم با  ،دار شوند ی ما پد  يبرا

فلـسفۀ   ،ن اسـاس یبر ا. ممکن استری عمل شناخت غ،ن دو قوه ی در ا  ینیشی پ يهاصورت
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.  اسـت (Transcendental idealism) ییسم اسـتعال یـ دئالیک جهـت ا یـ از ز یشوپنهاور ن

دارها یـ مات است که بر طبق آن ما پد       ین تعل یا ... «ییسم استعال یدئالی کانت از ا   ستۀینگر

» نفــسهی فــيهــاءیمچــون شــم، نــه هینگــری محــض مــيرا جمعــاً همچــون تــصورها

 بـه   .ردیپـذ   مـی   را ییسم اسـتعال  یدئالیت از ا   کان ین تلق یشوپنهاور ا  ).449،  1362کانت،(

دارها یـ  پد ي و ورا  کننـد   صور پیشینی ذهن تعیـین مـی      ن معنا که حدود شناخت ما را        یا

 ۀ جنبـ نیبنابرا. (Schopenhauer,1977, 35)کند   می آن را نقلرسالهدر  کارکرد ندارند،

 شـارحان صـفت     ی هر چند برخ   . است ییدئالسم استعال ی ا ۀی بر پا   شوپنهاور ۀنخست فلسف 

 و نــه بــراي ایدئالیــسم برنــدنهاور بــراي اراده بــه کـار مــی  شــوپۀاسـتعالیی را در فلــسف 

 ۀ نخـست فلـسف   ۀن سـطور اگـر جنبـ      یـ  ا ةاما به زعـم نگارنـد     ). 282،  1375کاپلستون،  (

  .دینمای آن نامأنوس نمي براییم به کار بردن صفت استعالی بخوانیشوپنهاور را کانت

 جهـان  ی و شـناخت يداریشوپنهاور حالت پد ۀ فلسفیستیدئالیا ۀ، جنب به طور خالصه  

 ۀه جنبـ   شوپنهاور با توجه ب    ۀ فلسف یستیدئالی ا ۀ البته جنب  . آن يوجود ۀ و اراده جنب   است

 در  رایـ ؛ ز سم صـرف  یـ دئالی، نـه ا    اسـت  یستیدئالیر از جنبش ا    گذا ة دور يو ۀشیگر اند ید

 و فاعل شناسا و متعلق شـناخت     ان  ی م ۀ رابط یعنی  شناخت، ۀلسم در مسأ  یدئالی ا  او ۀففلس

 تفکـر شـوپنهاور     ۀ سـک  يک رو یـ ن  یـ  که ا  یدر حال . اصول حاکم بر شناخت مطرح است     

 ۀل، نـه تنهـا مـسأ       او اسـت   ۀشیـ  اند يادیـ  و بن  ی اساس ۀگر سکه که جنب   ی د ي رو است، در 

 اصـل جهـت     گانـه  سـه هاي     و شناخت تحت صورت    فاعل شناسا و متعلق شناخت    نسبت  

ت داده  یـ  اولو ی شناخت ي مقدم بر شناخت و قوا     يزیچبه  لکه اساساً   ست، ب ی مطرح ن  یکاف

سم در  یدئالی، ا به هر حال   .کندیت م ی را هدا  ی شناخت يشود که هم شناخت و هم قوا      یم

ست، بلکـه تـابع و     یـ نه تنها اصل ن   ... خته، هگل و    ی ف يهاشوپنهاور برخالف فلسفه   ۀفلسف

کرد ما  ین رو ی بر طبق ا   .ردیگی قرار م  يزیچ هر   ادی و بن   است که اساس   يگرید ۀفرع جنب 

 ي واحـد  يرویـ م، بلکه آلت دسـت ن     یکنیت نم یریت و مد  یش را هدا  یافعال و حرکات خو   

ودي  وجـ ۀایـن جنبـ  . کـران اسـت  ی بيای از آن در   یم که اراده ما تنها قطره کوچک      یهست

  .نگریمشناسانه به آن میهستیجهان است که با رویکرد 
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  جهینت

 ي نظرۀ بر فلسفی مبتن، جهان به عنوان بازنمودیعنی  شوپنهاور،ۀ فلسفنخست ۀجنب

 هین فرضیاساس ابر. ردیپذی را میکیز همانند کانت انقالب کپرنیشوپنهاور ن.  استکانت

ذهن  ینیشی پيهاا فعال است و صورتدارهی و پدایان شناخت اشی در جرفاعل شناسا

 ت به عنوانی مکان و علزمان، شوپنهاور از نظر. آورد  میکار ان شناخت دریخود را در جر

 هر چند در طرح اما او .اند هستند و جزء ساختار ذهنی اصل جهت کافپیشینی  صورتسه

  .کند ی اکتفا نمکانت صرف از يروی به پی خود تابع کانت است، ولیشناس شناختیکل

است، نه  فاعل شناسا و متعلق شناختف ی دوگانه و متضاۀد شوپنهاور بر رابطیتأک

 ،دارهایاء و پدیدر باب شناخت اشکه جهت ن ی او از اۀفلسف .یی به تنهان دوی از ایکی

سم با یدئالی از اي ویتلق . استیستیدئالی، اداندی مفاعل شناسابازنمود  را صرفاًها آن

نه همانند کانت به ین زمی در ايو. متفاوت است... خته، هگل و ی مثل فیلسوفانی فیتلق

 را پوشش ي وۀ فلسفۀیک روی تنها ییسم استعالیدئالیاما ا.  باور داردییسم استعالیدئالیا

 و به تبع آن یی شناساۀ جهان به عنوان اراده مسألیعنیگر، ی دۀرا در جنبیدهد؛ زیم

 دو ۀ که رابطیدر حال .رودیاز کانت فراتر م ينجاست که ویست و ای مطرح ن،سمیدئالیا

ز اصل یاد جهان به عنوان بازنمود است و نی بنمتعلق شناختفاعل شناسا و ان ی میقطب

ها در جهان به عنوان اراده اعتبار نی اۀ هم.ندا بر آن حاکمیعین طبی و قوانیجهت کاف

   . ندارندیدهند و کارکرد مثبتیخود را از دست م
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