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در  .ستاراده یکی از نتایج خواست و ا ،دانسته که خود عامل تنازع در جهان مادی است؛ لذا رنج
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 مقدمه

بلکه بعد از ، ر زمان حیاتشکه نه د (.م 1860-1788) فیلسوف معروف آلمانی ،رتور شوپنهاورآ

 ا فیلسوفاو ر . لذااست این جهان را بدترین جهان ممکن دانسته، شناخته شد کمکممرگش 

 نج امکانرزندگی بدون » :ست کها یکی همین شعار فلسفی او ویاز بدبینی  .خوانندیمدبین ب

به یکی از  .م 1827پس از سال  «بدبینی»واژه  .(Schopenhauer, 1958, VI: 87-88) «ندارد

نیتس یبالعنوان بدبین در جبهه مقابل  بهواژگان فلسفی شوپنهاور تبدیل شد و او خود را 

واکنشی  او در قرن نوزدهم بدبینیو  شوپنهاور فلسفه. (Cartwright, 2005: 125) معرفی کرد

در  .نقد کرد شدتبه راهگل و شلینگ ، شوپنهاور افکار فیخته .قرن هجدهم است ینیبخوشبه 

ل هگ .هگل است فلسفهمقابل  نقطهدر  کند،یعرضه مکه شوپنهاور  اینظام فکری ،واقع

شوپنهاور . کندیمنقد  شدتبها شوپنهاور این جنبه از تفکرات هگل را امّ؛ ستا گرامتفکری عقل

و  فلسفه خردمندانهدانست که هگل را فیلسوفی می وی .گرا استارادهکه عقلگرا نه فیلسوفی 

 مهگل تمام عال .قرار دارد، که متافیزیک اراده است ،در جهت خالف فلسفه بدبینانه او شرشورَپُ

ر بانسان  بلکه ،یستعقالنی ن ،اما از نظر شوپنهاور این نظام، کندرا به صورت عقالنی تفسیر می

ور ظر شوپنهاحقیقت اراده مد نکند و در ایجاد میعقالنی را  ینظام خوداراده و خواست اساس 

 (.35: 1372، )مگی به انرژی توأم با آگاهی ارتباطی ندارد

ت بسیار تح او .شرقی را وارد فلسفه کرد یهاشهیاندفیلسوفی است که  نخستینشوپنهاور 

 .دانددگی میده زنزیرا هم مسیح و هم بودا را نماد نفی ارا .مسیح قرار گرفته بود و تأثیر بودا

 .تاز جمله عباراتی است که از بودا گرفته شده اس« جهان در رنج است» عبارتی چون

 به ،کردیم دانست و مسیح را معلم خود قلمداداو خود را بسیار تحت تأثیر مسیح می ،همچنین

 ،ننابرایب .امکان ندارد« زندگی بدون رنج»داند که ی که درس بزرگ از مسیح را این میطور

ان ج امکپس زندگی بدون رن، دیدگاهش این است که وقتی مسیح بدون رنج نتواند زندگی کند

ای ا ارادهواست یخنیروانا و نفی کامل هر نوع ، ترک زهد ،اوج نمود اخالق ،نزد شوپنهاور .ندارد

 توقف، نساندر نوگروی به معنای مسیحی یگانه فعل رهایی ا»: دیگویم .(172: 1388، )رمون است

 .(162: همان) «هر گونه حرص و آز است
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فکری  نظام در، عالمبودن احسندرنتیجه  عقالنیت و هدفمندی نظام عالم واعتقاد به 

مختلف  یهالیتحلبا  نایسابن ،میاناین در  .اسالمی نیز موضوعی بسیار روشن است فالسفه

د ب ایجابا طرح مسئله علم عنایی خداوند که سب و انجام دادهدر این خصوص  یبررسی عمیق

مندی افعال توجه به حکمت و غایتبا تبیین مسئله شرور و همچنین  با و عالم عینی است

عامل  وهاور دیدگاه شوپن ،این مقاله .نظام موجود را بهترین نظام ممکن دانسته است، هیاال

ت مستلزما و آثار وکاود است می اولویت ارادهتأکید بر طرد عقالنیت و را که بدبینیِ او به عالم 

 .کندبررسی می نایسابنبا نگاهی به فلسفه را آن 

 عالم در اندیشه شوپنهاور« بود»اراده به عنوان 

 ،برای همین بخش بزرگی از اثر بزرگ او .دهدیماراده بنیاد و اساس فلسفه شوپنهاور را شکل 

اراده که خود  ،از نظر شوپنهاور .این مفهوم اختصاص داردبه تبیین  1،جهان همچون اراده و تصور

همان چیزی است که در انسان همچون دیگر حیوانات ذاتی و باقی است و عقل  ،ناپدیدار است

مانند کانت  نیز شوپنهاوررو این از .ممیز تکاملی متأخر و نسبتًا صوری است نوعیبشری صرفًا 

با این تفاوت که کانت نومن را علت  .استو به نومن معتقد  ؛داندعالم نومن و فنومن می، عالم را

از یعنی  .داندیمرا معلول اراده آدمی  ،عنی جهانی ،هافنومنا شوپنهاور امّ  دانست، هافنومنهمه 

همان خدا و روح هستند که بنیاد ، کانت معتقد است عالم نومن .است اراده، نظر شوپنهاور نومن

کانت نومن را از طریق  .دهداما شوپنهاور اراده را به جای آنها قرار می ،دهندعالم را تشکیل می

این نومن با نومن کانتی فقط در ، بنابراین .ملحد است یاما شوپنهاور فیلسوف ،کرداخالق اثبات می

برای کانت نومن هست اما دور از دسترس عقل  .دارد و هیچ معنای مشترکی ندارداشتراک لفظ 

جهان همچون اراده و او در کتاب  .که شوپنهاور منکر نومن به معنای کانتی استصورتی  در، است

برای آن حقیقتی قائل نبود و آن اراده است؛  توانینمکه  ابمییممن یک چیز را »گوید: می تصور

شناخت بنیان واقعیت امور بی نزد من اراده .یابم نه تصویر آن راخود آن را می، چون در درون خود

عالم  أشوپنهاور قبول نداشت که بودی وجود داشته باشد که منش .(745: 1388، )شوپنهاور «است

 .هستکه در جهان  داندیم« بودی»بلکه اراده را تنها  ،نمود باشد

                                                             
1. The Word as Will and Representation 
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 ،از نظر او .شودیمچون بازنمود یا نمایش پدیدار مکه ه داندیم یاارادهشوپنهاور جهان را 

نفسه یف یءنومن یا ش ،در اندیشه کانت .نزد کانت است« نفسهفی شیء»مفهوم اراده همان 

 که برای او ردیگیمنام  «اراده»نفسه نزد شوپنهاور فی یءاین ش .قلمرویی ناشناختنی است

ما در ا؛ دهدیمنفسه ماهیت درونی و حقیقی فناناپذیر آدمی را تشکیل فی یءاراده در مقام ش»

 .)همان(« آگاهی استخودش فاقد 

عت و ت طبینیروی حرک وواحد که در تمام نیروهای طبیعت وجود دارد  ارادهاین  ،واقع در

اعی در پایان که هرگز انقطعقالنی و بیغیر، است کور ییهاسائق، استاساس تمام واقعیات عالم 

 .(199: 1392، مضمون: مگیبه )نقل  تجلی آن است، و جهان پدیداری ردیگینمآن صورت 

 :1379، )تافه« اراده انسانی است، نمود به خود اراده نیترکینزد» ،تامس تافهاما به تعبیر 

اراده را نیروی همواره  ،ییگراارادهگذاران متافیزیک یکی از پایهبه عنوان  ،شوپنهاورلذا  .(73

اساس و بنیاد  ،برای همین .کندیمو بر تقدم نقش آن بر عقل تأکید  دانسته محرک انسان

، تنفر، امید، انسانی از جمله دیدن یهاتیفعالدر تمامی فلسفه شوپنهاور را اراده شکل داده که 

ناپدیداری است  ،اما این اراده .داردنقش  ... تصور و، تفکر، شناخت، رنج، ماتم، کوشش

همچون نیرویی که  ،هدفی استنیست؛ بلکه نیروی کور بی 1که خودآزماینده ناپذیرناختش

باره عالم درشوپنهاور  .ناخودآگاه است ،پس اراده در انسان .آوردرا به حرکت درمی هاکهکشان

 گوید:انسانی می

ه خاطر منفعت و هر فردی نیز ب، کنندیمخیر همگانی تالش به انسان برای رسیدن  هاونیلیم

هی م بیجا و گاگاه توهّ  .شوندیماران انسان در این راه قربانی ؛ اما هزکندیمتالش  اشیشخص

ی ما هدف نهایا .تا به جنگ با یکدیگر مشغول شوند کندیمپنهانی آنها را تحریک  یهااستیس

ی قابل یازهاحالت با ن چیست؟ حفظ افراد فانی و آزرده در مقطعی کوتاه از زمان و در بهترین

هر موجود  .خوردالت نیز در دورنمای آن به چشم میالبته کسدردی نسبی که تحمل و بی

ش یافتن به چیزی تالعنی با منتهای قدرت خود برای دستی .شودیمگرفتار این فریب  یازنده

ک راده بیشتر یخواهیم یافت که این ام درشوی ترقیدقاما اگر  .که هیچ ارزشی ندارد کندیم

 .(823: 1388، شوپنهاور) است اساسیبو  زهیانگیبکشش کور و یک محرک کامالً 

                                                             
1. self-experiencing 
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 الزمه اولویت اراده بر شناخت ،و رنج شر

کند یماراده  یزی راچراهبر انسان است نه عقل؛ به این معنا که انسان ابتدا ، اراده ،شوپنهاور نزد

کانات سو ام کیز عقل این است که ا دهیفا ،او از نظر .کندو آنگاه عقل آن چیز را توجیه می

کند که نتایج این عملی که می ارزیابی، کند و از سوی دیگربرای رسیدن به آن هدف فراهم می

واره را هم شملیاتعاراده بیشتر  .اراده است ،ا در این میان فرماندهامّ ؛چه بوده است، انجام شده

 ینی در حوزهرا به طور ع اشفهیوظکه عقل  دهدینمو حتی اجازه  داردیماز ذهن مخفی نگه 

باه تمخدوش و  مانیورزارادهمان به واسطه تفکر عقالنی ،در سراسر زندگی .خودش انجام دهد

راده و ن همچون اجهااو در  .داندیملذا شوپنهاور جهان را میدان تنازع و ستیزه اراده  .شودیم

 :دیگویمتصور 

انمان ؛ در دشمنانمان جز عیب و در دوستکنندقضاوت ما را یکسره مخدوش میعشق و نفرت 

ر مشابهی ب منفعت ما از هر نوع که باشد نیروی مرموز .مینیبینمجز شایستگی و نکات مثبت 

 عادالنه و در نظرمان خوب و درنگیب؛ چیزی که با آن سازگار باشد کندیمقضاوت ما اعمال 

ه نظر و نابجا ب ارزشیبظالمانه یا  و چیزی که با آن در تضاد باشد نامنصفانه و دیآیممعقول 

گونه عقل ما با این .ردیپذینم، طور کلی ذهن چیزی را که مخالف دل )اراده( باشده ب .رسدیم

قل به ن ،699: رجهان همچون اراده و تصو) گرددیمتمایل و عالقه فریفته و منحرف  یهارنگین

 .(213: 1392 ،از: مگی

 برداری ازرمانفو نتیجه اراده است؛ یعنی ریشه رنج آدمی در رنج در اندیشه شوپنهاور تابع 

ست با خوا گار درگیریکه نمود ییزهایستطور که در کاپلستون آمده؛ ، آنخواست یا اراده است

 ندیبیمجان نیز نمایان وپنهاور این ستیزه را در عالم بیش .بردن از خویش استخویش و عذاب

د و به مقصو «رنج»واماندگی اراده از مقصود به دلیل وجود مانع را  وی .(271: 1382، کاپلستون)

و  میخواهیم هآنچاز تناسب میان  ،لذت ،بنابراین .نامدیم «سعادت»یا  «لذت»رسیدن اراده را 

، یگردبه عبارت  .دیآیمدست ه چنین تناسبی ب فقداناز  ،و رنج میآوریمدست ه ب آنچه

اده جهان ار ،پس به نظر شوپنهاور .گذرای خواهش نیست شادکامی و لذت چیزی جز ارضای

و  آوردیمجلو  اراده است که بعضی از نمودها را .ولی اراده بر نمایش غالب است، است و نمایش

 ز شوپنهاوراابتدا « ؟میکنیمما در کدام جهان زندگی »بحث معروف  .زندیمبعضی دیگر را پس 

 .بوده است
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خاص  لسفهفرنج به عنوان یکی از اصول اساسی اندیشه شوپنهاور و موضوعی که  ،بنابراین

 شوپنهاور .شودیماقع است که نزد شوپنهاور متعلق اراده و ییهامقولهاز جمله ، زندیماو را رقم 

 .کندیمایت از آن حک شرکه مفهوم  داندیمرا حاکی از همان چیزی  «رنج»در آثار خود مفهوم 

در  ،نبرای همی .نگردیمرنج را شر و شر را زاییده خواهش و اراده ، زندگی را رنجاو همواره 

 :دیگویماو  .انسان همواره میان خواست و رنج درگیر است ،فلسفه شوپنهاور

ی است که طبیع ،حسب ضرورت بر .زدیخیبرمکمبود و بنابراین از المی ، هر خواستی از نیاز

 .ه باشدعلقی نداشتاما اراده باید دیگر موضوعی یا مت، باالجبار طعمه الم شوم هستند هاانسان

 ییخألدر  هانانساداشتن باز دارد تا برای میل یازهیانگخرسندی آجلی باید اراده را از هر 

 ن سنگینیناپذیر بر آناماهیت و وجود آنها با فشاری تحمل .گرفتار شوند هولناک در مالل

الل نج و مر .و حیات آدمی بسان پاندول ساعت همواره میان رنج و مالل در نوسان است کندیم

 .(119 :1388، )رمون دو عنصری هستند که زندگی در کل از آنها ساخته شده است

رمان و ازگر حبلکه آغ ،ابدیینمهیچ لذت یا رضایتی دوام  ،در فلسفه شوپنهاور ،بنابراین

 رزو وآکردن هر میل و خواستی دوباره در آدمی پس از برآورده. زیرا کوششی دوباره است

شش و کو ،دنبال آن نوطلبیه و ب کندیمجوی امیال دیگر است و چیز دیگری را طلب وجست

 .دیآیمرنج متعاقب آن پدید 

و  هایابیکامانسان به دلیل برخورداری از عقل و خرد همواره  ،در نگاه شوپنهاور

 قت درد وواین در حالی است که حیوانات هیچ ، کندیمخود را خالصه و حفظ  یهایابیناکام

ست اخستین بار گویی ن، هرچند بارها دردی را تجربه کرده باشند .اندنکردهرنج خود را حفظ 

 نی را نیز به همراهرنج و لذت ذه ،مندی از خرد و اندیشههرو بهراز این .شوندیمکه با آن مواجه 

 .(Schopenhauer, 1974, VI: 291-305) دارد

تأکید ( 116: 1388، )رمون خوانندیم« عالم متافیزیک مالل»شوپنهاور که او را  ،نبنابرای

البته رنج  .به رضایتی پایدار بینجامد و رنج را نهایت نیست تواندینمکه هیچ کوششی  کندیم

که از این  ،شودیممربوط ، اندواقع« سوژه»گاهی به وجود عالم و انسان از آن حیث که بیرون از 

 ،مخصوصاً زندگی اجتماعی آنها ،هاانسانلحاظ رنج باعث ترتیبات مختلفی در عالم و زندگی 

از این جهت که  ،و نحوه تصور او از عالم خارج مربوط است« سوژه»و گاهی نیز رنج به  شودیم
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 ،بنابراین .(105: همان)زند یمرا رقم  یافلسفه؛ یعنی شودیمرنج باعث تحریک خود اندیشه 

 .دهدیمرنج و نامالیمات در جهان را به خود انسان نسبت ، شرگونه  شوپنهاور هر

 و رنج با اراده آدمی در فلسفه اسالمی نسبت شر

ر جه به اینکه رنج یکی از مصادیق شبا تو، باشیماگر بخواهیم نگاهی به فلسفه اسالمی داشته 

 یف مفهومیتعر، شر یبرااسالمی لسوفان یفکه البته  کنیمر اشاره الزم است به تعریف ش، است

را از  «شر»توان مفهوم یم، وجود داردر ش خیر وان یه مک ینه تقابلیبه قر یول؛ اندهکردن مطرح

ء در مرتبه یه هر شکاست  یر امریخ»: دیگویمر یخف یدر تعرسینا ابن .دیدگاه آنان دریافت

 یامر ،به عبارتی .(89: 1379، نایس)ابن «اق داشته باشد و وجودش به آن تمام شودیخود به آن اشت

ء یر هر شیپس خ .ز استیمال اول آن چکخیر یا همان ، گرددیمز به آن تمام یه وجود هر چک

اق دارد یء در مرتبه خود به آن اشتیآن است و هر ش ز بهیه قوام آن چکست ا مال اول اوکهمان 

 .باشد یه مالئم با طبع وکند کیار میرا اخت یزیچ ءیالبته هر ش .کندیمار یو آن را اخت

اق یشتاز در مرتبه خود به آن یه هر چکاست  یر امریخ یلکطور ه ب دیگویم ،همچنین

ه وجود کن نظر یاز ا، مال وجود استکا یوجود ، ء به آن مشتاق استیه هر شک یدارد؛ امر

ا یه کبل ،اردند یذات شر .شودینماق واقع یاشت متعلَّق، ه عدم استکث ین حیو عدم از ا ؛است

، همو) ( استیمال ثانک فقدانصالح حال جوهر )فقدان ا ی مال( اولک فقدان) جوهر فقدان

 اریرا اخت آن، ا ارادهیبه حسب طبع  و اق نداردیآنچه انسان به آن اشت یعنی شر .(381: 1376

 .نامالئم و منافر با طبع یعنی شر، گریبه سخن د .کندینم

و هر  شودینماصالً متعلق اراده واقع  شر ،شوپنهاوردیدگاه برخالف  ،با توجه به این تعاریف

از  شرر و یمعتقدند خ بزرگاناز  یبرخ .باشد یه مالئم با طبع وکند کیار میرا اخت یزیچکسی 

، اگر رابطه مثبت باشد، ان رغبت و متعلقات آنیسه میه انسان از مقاک اندیفلسف یمعقوالت ثان

، چه متعلق رغبت باشد و به هر دکنیمرا انتزاع  «شر»مفهوم ، باشد یو اگر منف «ریخ»مفهوم 

انسان را از  یژگیو، دوم مرحلهدر  .کندیماطالق  «شر»، چه متعلق نفرت باشد و به هر «ریخ»

 شرشعور و هر موجود با یمطلوب برا یعنیر یه خکن صورت ی؛ بدکندیمطرف اضافه حذف 

ز از طرف اضافه و یشعور را ن یژگیو، در مرحله سوم .هر موجود باشعور ینامطلوب برا یعنی

مالئم با  یعنیر ی؛ خدهدیمم یموجودات تعم همهو مفهوم آن دو را به  کندیمسه حذف یمقا
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 یبرا یرآوبارنامثل ، منافر و نامالئم با موجود یعنی شردرخت و  یبرا یآورمثل بار، موجود

ر بالذات را به وجود و یخ، ق روشن آن دویجستن از مصادو سود یق عقلیسپس با تدق .درخت

را آنچه اوالً و یز .کنندیمف یمال آن تعرک فقدانا یوجود  فقدانا یذات  فقدانبالذات را به  شر

، ء منفور استیش یو آنچه اوالً و بالذات برا ،وجود آن، مطلوب و مالئم است، ءیش یبالذات برا

مال هم به تبع ک فقدانمطلوب و مالئم است و ، ز به تبع وجودیمال نک .عدم آن خواهد بود

ز به ین «تیشر»و  «تیریخ»به  یشدن افعال ارادمتصف .است نامطلوب و نامالئم، وجودفقدان 

 (.469: 1405، یزدی)مصباح  دشویمه بر آنها مترتب کاست  یجینتاتبع 

عال لالف شر ان الشر یقال علی وجوه: فیقال» :کندیمشرور را به اقسامی تقسیم سینا بنا

قال شر یو ، ههاان یشبکالغموم و ما و یقال شر لآلالم و، و یقال شرّ لمبادئها من االخالق، ةالمذموم

اقسامی  شر» .(323 :1405، سیناابن)« کماله و فقدانه ما من شأنه ان یکون لهلنقصان کل شیء عن 

 قی زشت؛ گاهی به بعضی از مبادی اخالشودیم: گاهی به افعال زشت و مذموم اطالق دارد

؛ و نیز به شودیمیاد  شرعنوان  به رسدیمو مانند آن که به انسان  هاغم؛ از آالم و شودیمگفته 

 .«گویندر میشدر شأن آن  هر چیزی و نرسیدن آن به کمال حقیقیِبودن ناقص

شروری که از  ،پس از تقسیم شرور به شرور اخالقی و افعال ناپسند و همچنین، نایسابن

که یا از عدم و  کندیمرا به نحوی تبیین  آنهاتمامی ، هاغمیا آالم و  ،رندیگیمت ئنقصان نش

 یا اینکه به ،دنشویمپنداشته  شر، یا اینکه در مقایسه با فقدان کمال دنکنیمنقصان تبعیت 

 و هیچ ؛هایشانو نه نسبت به فاعل شوندیمطور نسبی و در قیاس با عوامل قابلی شر پنداشته 

 .(324-323: همان) 1کدام از انواع شرور حقیقی نیستند که مستند به فاعل باشند

                                                             
لیست اعداماً، فانها تتبع االعدام والنقصان. والشرر الرذه  ر   ةو کأن اآلالم والغموم، و ان کانت معانیها وجودی. »1

فی االفعال ایضاً، انما  و بالقیاس الی من یفقد کماله بوصول ذاک الیه، مثل الظل ، او بالقیاس الی مرن یفقرد مرن کمرال 

الفاعل الیه، و انمرا  ةکمال بنسب ... . و ال نجد شیئاً ممّا یقال له شر من االفعال، اال و  و ، کالزناةالمدنی ةیجب فی السیاس

 «اولی بهرا مرن  رذا الفعرل یلتا ة و شر بالقیاس الی سبب القابل له، او بالقیاس الی فاعل آخر یمنع فعله فی تلک الماد

 (.324-323: 1405سینا، )ابن



 نایسابندر انديشه شوپنهاور با تأملي در فلسفه و آثار آن  اولويت اراده  

 

 

73 

 ،له اینکهاز جم ؛دتبیین انواع شرور نکاتی در خور توجه داردر  ،برخالف شوپنهاور ،نایسابن

ه مقدار یا اینک، کنندینمخللی در نظام احسن ایجاد ، درستی تحلیل شوندتمام این شرور اگر به

هی خلق گا، یا اینکه در طرح خلق نظام عظیم عالم ،(322: همان) در عالم بسیار کم است شر

م نظا بعضی از موجودات مستلزم این است که بالعرض شروری به وجود آید و ترک خلق این

گری که مطلب دی .(325: همان) جایز نیست دیآیمشرور بالعرضی که به وجود  سببباعظمت به 

و ( 321: همان) فقط در عالم ماده وجود دارد شراین است که  شودیمسینا استفاده از کلمات ابن

 .عدمی است ،شراینکه 

ضمن قبول  نایسابنکه  دشویممعلوم شرور  بارهدر نایسابن دیدگاه دربا تأمل  ،در حقیقت

رور العرض شجود ببلکه با تأکید بر و ،بودن عالم ندانستهرا منافی احسن هاآن، در عالم هستی شر

عالم  مل بودنحسن و اکابا توجه به حکمت و علم عنایی خداوند  نیزو پردازد میبه تبیین آنها 

 .کندرا اثبات می هستی

 الزمه عالم ماده ،رنج و شرور

وپنهاور به دیدگاه ش توانیمبه نوعی ، و رنج به دنبال آنبودن عالم شردربارة را  نایسابندیدگاه 

 .داندیمجود رنج و را آثار عالم مادهاز  و یکی ،الزمه جهان مادیرا  شر نایسابن .نزدیک دانست

 :دیگویم اهیات شفاالدر  وی
 ر پاسخد، در عالم نشد تا جهانی محقق شود که خیر محض است شراگر بگویند چرا خدا مانع 

که در  شدیمخلق  یاگونهبه ، ناپذیر با شرور دارداگر عالم مادی که تالزم اجتنابباید گفت: 

ت؛ در که خیر محض اس شدیممادی نبود؛ بلکه عالم دیگری ، دیگر، شدینمی محقق شرآن 

 .(421: 1376، همو) چنین عالمی را پیش از این خلق کرده است، حالی که خداوند

ولی این ، وجود جهان و انسان خیر استنیز  و، رسیدن به کمال نایسابندر فلسفه  ،عالوههب

و برخالف خیر که  در این عالم عارضی است شر ،بنابراین .باشد شرخیر ممکن است توأم با 

تنها ، نهبه عبارت دیگر .وجودی بالعرض دارد؛ یعنی بالذات عدم است، بالذات موجود است

ناتوانی یا نادانی یا  شر ،نایسابنبه نظر  .(456 :1414، )عزت بالی الوجود استموجود بلکه ممتنعغیر

بدین صورت که اگر  .داندیمفقط الم است و این الم را مانع از رسیدن به خیر ، حرمان نیست

، است شری هم وجود نداشت و آنچه منشأ این شرالبته ، در میان جزئیات نبود هاعالقهنسبت 
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ست که به نوعی اخص همان او نیز  دکنیمست که امکان را متمثل ا زیرا او .همانا ماده است

 ... و هایبد ،هایزشت ،بالتالی کثرت هم مبدأ متناقضات و سرمایه خللسرچشمه کثرت است و 

لذا  .که دارای قوه و ماده باشند داندیم ریپذامکانی یدر اشیا فقطرا  شروقوع  نایسابن .است

 .(416: 1404، نایسابن) شودینمواقع  شرکامل و فاقد قوه و استعداد  یءمعتقد است هرگز در ش

و درد و رنج  ،تضاد ،وجود تزاحم، یکی از آثار عالم ماده است و الزمه جهان مادی شر ،بنابراین

محدودیت و زوال و ، تضاد و تزاحم، برخالف عاَلم تجرد که خیر محض است، در این عاَلم .است

 .وجود دارد شرخره خیر و رنج و امید و باأل، غم و شادی، بطالن

 راهکار رهایی از رنج :بازگشت به عقل

درست  ی رادیدگاه شوپنهاور بیانگر این است که عقل در استخدام اراده است؛ یعنی عقل چیز

ر عقل د .داندینمعقل آن را درست ، که آن را بخواهیم و هر آنچه را که نخواهیم داندیم

مختلفی که برای  یهاحلبرای همین در راه .ستا ما اتاحساسعواطف و ، هاخواستهخدمت 

ت این صور در .این بود که خود را از خواستن تهی کنید حل رواقیانراه، شده مطرح شرله ئمس

هش یده خوا را زایرنج را شرّ و شرّ، شوپنهاور نیز زندگی را رنج .شودیمجهان از درد و رنج تهی 

دمی آثالً تا م .مزاحمت معنا دارد، چیزی مطرح است ارادههر جا خواست و  ،بنابراین .داندیم

ن تحلیل رواقیا دیگویمشوپنهاور  .مزاحمت معنا ندارد، صودی را در نظر نگیردمقصد و مق

د درون ن نداراما امکا .نیز هست درد و رنج، درست است؛ زیرا تا در درون ما خواست وجود دارد

چون  دارد؛نسخن شوپنهاور این است که زندگی بدون رنج امکان  الزمه .را از خواست تهی کرد

قریباً ، تپنهاوراز دیدگاه شو ،له شرورئحل مسراه ساننیبد .زندگی بدون خواست امکان ندارد

 اما، ستاده االبته هرچند شوپنهاور معتقد است عقل در استخدام ار .حل رواقیان استهمان راه

شدن ، که کاملاز این اسارات آزاد شود تواندیم، و کمال برسداز رشد  یامرحلهبه  اگر عقل

ج ه بر رنی غلباندیشی را برایعنی شوپنهاور به نوعی ژرف .عقل در دو زمینه است: هنر و فلسفه

 .دهدیپیشنهاد م

و به  اندشدهفالسفه و هنرمندان کسانی هستند که از قید این اسارت آزاد  ،از نگاه شوپنهاور

ورد رهایی از لذتی که رها ؛به نوعی لذت زیباشناسانه نامید توانیمکه آن را  رسندیملذتی 

برای  تواندیمهنر  .ردنفسه غلبه کفی هبر اراد تواناز طریق هنر میسان بدین .خواستن است
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شناختی به این معنا زمانی که انسان ادراک زیبایی .بختی موقتی را فراهم کندانسان میل خوش

این رهایی باعث لذت که  رها کرده استمیل  و خواست ،هخود را از اراد، دهدیمو هنری انجام 

 .بختی استو خوش

از  باالتر شعر و، نمایش، پیکرتراشی، معماری، هنرهایی مثل نقاشی ،در دیدگاه شوپنهاور

 یشیاندفژر آرامِ جهانِ فقط .در انسان چنین پاالیشی ایجاد کنند توانندیمهمه موسیقی 

 ،ینابرابن .کم برای مدتی از مالل و دهشت جهان هستی برهاندهنری قادر است آدمی را دست

از که  رسدیمه همان چیزی زیرا هنر ذاتًا ببدانیم.  ترمیعظو تکامل  ترارزندهباید هنر را منزلت 

و  ؛یشترو عقالنیت ب امعن، کمال، ؛ منتها با تمرکزدیآیمخود جهان مرئی به دست  طریق

 (.269: 1388، )شوپنهاور گل حیات خوانده شود تواندیمهنر به معنای کامل کلمه  ،بنابراین

نزد  .داندیمالل گونه م را نقطه آغاز رهایی از رنج و هر یشیاندژرف شوپنهاور ،عالوههب

ود س اراده با خپ .استذهن در خدمت اراده  یهاتیفعالتمام  ،یشیاندژرفبه جز  ،شوپنهاور

بارتی و به ع نفک شودماما اگر فعالیت ذهن کامالً از اراده  .آوردیمضرورتاً رنج و مالل به همراه 

 یو در تناقض دشویمل یبدتاز بازیگری که بوده است به تماشاگر ، ذهن در خدمت خودش باشد

قعی قشی وان؛ جهانی که تا وقتی در آن شودینمدیگر از صحنه جهان ملول  ،انگیزبسیار شگفت

 (.122: 1388، )رمون ساختینماو را ملول ، کردیمایفا 

عریف تجهان  به نگرش فارغ از تعلق خاطر به توانیمفلسفه را نیز  ،از دیدگاه شوپنهاور

 به جهان نگاه طرفیبن است که لذا ویژگی فلسفه ای .دالنهفلسفه یعنی نگرش فارغ .کرد

ن ه را در ایست که شوپنهاور فایده فلسفا اینجا .دارد یافلسفههر کسی برای خود  .کندیم

به چنین  زیرا اگر بتوانیم .میرسیمبا فلسفه است که به خودشناسی  دیگویمکه  داندیم

 .خودش بود، شناختیمبیشترین موجودی را که  هاانسانیک از ما  هر، برسیم یافلسفه

یا بود  ؟میابییمچه چیزی را ، به جهان نگریستن طرفانهیببا  :این است که پرسشحال 

 نمودهاجهان ، جهان .میاساختهجهانی که ما داریم جهانی است که خود  ،؟ در حقیقترا نمود

جهانی است که  هاانسانکدام از ما  هرجهان  .مینگرینمیکسان ؛ ولی ما به همه نمودها بهستا

بلکه بعضی از نمودها را  ،مواجه نیستیم طرفانهیبیعنی ما با همه نمودها  .میاساختهخود 
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 .میسازیمجهانی برای خود  اساس نیازهایی که داریم و بر میکنیمد و بعضی را ر میریپذیم

 .میکنیمدر نمودها دخل و تصرف  ،بنابراین

یز از رای گربشوپنهاور نفی خواست و اراده زندگی را به عنوان راهکار همیشگی  ،عالوههب

ون چو  .کردن اراده و خواست زندگی استروشی برای سرکوب، لذا ریاضت .کشدپیش میرنج 

 ت زندگیخواس آدمی فقط از طریق انکار اراده و، برداری از اراده زندگی استرنج نتیجه فرمان

ست د ،تعلقی یا به عبارتی طریق زهد و پارسامنشی، یعنی بیزندگیبه آرامش عمیقی در 

ن طور که کاپلستوهمان .داندیمترین راهکار برای رهایی از رنج ترتیب آن را مهمو بدین ابدییم

 : کندیماشاره 

از ، کندیمنفرت و ستیز نمایان ، خودبنیادی، خواست زندگی که خود را به صورت خودپرستی

مین که در ک راستی ددی هستاز اندرون هر یک از ما به .است شرنظر شوپنهاور سرچشمه 

ر س، داردبخروشد و اگر او را باز ن آورد وبر دیگران نعره بر کردنفرصت است تا برای زخ

از  وگی است ددار فرانمود مستقیم خواست زناین سّر ریشه، این دد .شان را داشته باشدینابود

 و کشتن یکشاضتیر، انکار آن به معنای انکار نفس، یافتگی خواست استکه انسان عینیتآنجا 

 .(278: 1382، )کاپلستون نفس است

جستن  ب ود مطلوضت شکست عامدانه اراده از طریق رریا ،در اندیشه شوپنهاور ،بنابراین

ر نامطلوب شیوه زندگی عذاب جسمانی و تأدیب نفسی است که برای کشتن اراده به طو

 .(383: 1388، )شوپنهاور شودیماختیاری برگزیده 

که  ،جودروزی را به ونج و تیرهر، شرگونه  اواًل هرگز نباید هر ،نیز نایسابناما در فلسفه 

ر اگ .تندب هسو زمان منتس ،طبایع ،به اشخاص هانسبت داد؛ بلکه باید گفت این ،مبدأ خیر است

ه یاض کفنه مبدأ ، آن را باید به واسطه ضعف و قصور قابل دانست، در یکی نقصی پدید آید

عل حق اشتباه به ف، شرور را بهالعقلافراد نادان و ضعیف .ت استافیض او شامل تمامی موجود

 ات اوذست و صفات او که عین ا دانست که افعال حق نتیجه صفات او باید .دهندیمنسبت 

 .(295 :1388، سینا)ابن استمنشأ خیر و منبع کماالت ، است

به  توانیمنیز  نایسابندر فلسفه  ،و مالل در عالم شر، به عنوان راهکار رهایی از رنج ،عالوههب

 ابدییمچون عالم کون و فساد به تبع تدبیر عقل فعال انتظام »: دیگویماین عبارت اشاره کرد که 

در  ،بنابراین .(160: 1353، همو) «هم عرضی از اعراض خیر است شردر نتیجه ، و عقل نیز خیر است
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که از طبیعت عقل  انددهیبخشذاتی  یاقوهخیر بر نظام استوار است و در این راه به انسان  ،طبیعت

که وراء طور شریعت  ،است تا بدانچه برتر است برسد و به یاری عقل فعال و با بال حدس و اشراق

 .(201: 1386، )حلبیخیر شود و نیکو گردد ، با تحویل آنچه در او بالقوه است به فعل ،است

 نتیجه

ر اصرار ب و، هانبدبینی شوپنهاور ثمره طرد عقالنیت و هدفمندی از بنیان ج گفتباید  ،در پایان

اصد اساس مق بربلکه  ،ظام عقالنی نداریمما ن، ویاز نظر زیرا  .اولویت اراده بر شناخت است

 ،دجود نداروشوپنهاور حقیقت مطلق برای  رو. از اینمیدهیمرا شکل  عقالنی یعملی خود نظام

حقیقت تلقی  وآوریم میکه ما بر اساس مقاصد عملی خود در ی استبلکه حقیقت چیزهای

ز پس در انسان نی، چون نظام عالم عقالنی نیست گویدشوپنهاور میست که ا اینجا .شوندمی

 ا ارادهرچیزی  به این معنا که انسان ابتدا .گونه است و اراده راهبر انسان است نه عقل همین

نسان و چنین نیست که ا اراده بر عقل مقدم استپس  .کندرا توجیه می آنگاه عقل آنکند و می

کند اده میار بلکه نخست ،کاری پی ببرد و سپس آن را اراده کند ابتدا از طریق عقل به درستیِ 

، تاس و اساس صلاانسان اراده برای  به نظر شوپنهاور چونو  ؛آوردو آنگاه برای آن دلیل می

ای ها در جهت بقدلیل او این است که کار اصلی انسان .عالم نیز بر اراده است بنیاد پس

تمام ، ای که در پشت صحنه وجود داردرو ارادهاز این .خودشان یا در جهت حفظ نوعشان است

ود را که بقای فرد و تداوم است و اهداف خ شراراده  ،عالوههب. کشاندرا به این سمت می هاانسان

مت کند و مدام انسان را به امیال متعدد و به سمی دنبالنوع است از طریق رنج و مالل 

، ین رنجبرای رهایی از اوی  .است در رنجمیشه در نتیجه ه .کشاندکردن و تداوم نوع میزندگی

 .اخالق زهد و، فلسفه، هنر: کشدپیش می یمتعدد یهاحلراه

که دارای ماده و مادیات  ددانیمرا در جایی و به تبع آن رنج و الم  شروجود نیز سینا ابن

البته این  .ی وجود نداردشرو ورای ماده هیچ  داردیعنی شرور اختصاص به عالم مادی  .باشد

یک ، ست که اگر ماده نبودا بلکه به این معنا ،مطلق است شرمطلب به آن معنا نیست که ماده 

سینا با تکیه ابنالبته  .ندوجود نداشت، که در مقایسه با شرور بسیار بیشترند هم، سلسله خیرات

و بر پایه مبانی مذکور  ،هی و خیریت وجود به تبیین نظام عالم پرداختهمندی افعال االبر غایت

کمت و علم و ح .تقن و اشرف خوانده است که برتر از آن وجود نداردمعالم موجود را عالمی 
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جز ، عالم مطلق و خیرخواه محض است، االطالقخدایی که حکیم علیاز که قدرت خداوند و این

 .کندیمممکن ناوجود نظامی بهتر از نظام کنونی را ، شودنظام احسن و اکمل صادر نمی

 .ندابینبد نظام عالم کسانی است که بهشرور دستاویز اصلی رنج و مسئله  ،طور کلیه ب

یات و آکر در از طریق مطالعه و تف ،و هم ،متعالدر کمال و حکمت خداوند هم با تأمل  ،البته

نسجام اعالم هستی و مشاهده نظم و هماهنگی و اتقان اجزای مختلف هستی و  یهادهیپد

 .بینانه به نظام عالم داشتنگرشی خوش توانیم، مجموعة جهان
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