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دواُعلىُأنُالعاملُيفُجوهرهُليسُُآرثرُشوبنهاورُمنُبنيُأوائلُفالسفةُالقرنُالتاسعُعشرُالذينُأكُ ُُدُ عُ ي ُ 
ُعقالنيُ  ُبمتأثرُ ُُ،امكاًنا ُالعاملُُاللذينُُوكانط،ُُأفالطون ُُا ُأن ُبتطويرُُُُحيثُُ؛للعقلنةُُقابلُ ُُاعتربا قامُشوبنهاور

عابُالغرائزُالطبيعيةُبشكلُأكرب،ُواليتُآلتُيفُهنايةُاملطافُإىلُنظرةُُيفلسفاهتمُإىلُصورةُميكنهاُاست
اُعلىُأنهُيفُمواجهةُعاملُيعجُابلصراعاتُاليتُالُتنتهي،ُيتحتمُعلىُاإلنسانُُُ،زاهدةُجتاهُاحلياة مؤكدا

الذهنيةُاملستقرةُاليتُتسمحُلهُبتحقيقُاملنفعةُُُُإىلُاحلالةُالسيطرةُعلىُرغباتهُالطبيعيةُيفُسبيلُالوصول
ُالشاملةُ.

يفُالواقع،ُدعاُُُُبيدُأنُشوبنهاور،اُمنُالطرازُاألول،ُُفيلسوفااُتشاؤميُ ُُآرثرُشوبنهاوُرُُرب ُعتُ عادةُماُيُ 
مايل،ُواألخالقي،ُوالزهدُالعام،ُإىلُجتاوزُالواقعُالبشريُالذيُالُينطويُُمنُالوعيُاجلُأشكالُ ُبواسطة

ُكبريااُعلىُُُُتركت،1860ُُإالُعلىُاألملُوالتعاسة.ُومنذُرحيلهُعنُعاملناُعامُُ فلسفةُشوبنهاورُأتثرياا
ُك ُعنُإرثهُالذيُطالُجماالتُعديدة واألدبُوالفنونُُُُاملوسيقى ُُمضمارُالبحثُعنُمعىنُاحلياة،ُفضالا

ُالبصرية.
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 1860 –  1788: الذاتية آرثر شوبنهاور سرية .1

،ُبعدُشهرُواحدُُمبدينةُجدانسكُ)ببولنداُحالياا(1788ُُشباطُعامُُُُفرباير/22ُُدُآرثرُشوبنهاورُيفُُل ُُو
ُُينايرُ/22ُُ(،ُالذيُولدُيف1824ُُُُُ–1788ُُاللوردُابيرونُ)ُُمانسيُاإلجنليزُيُومنُميالدُالشاعرُالُر

ُكانونُالثاين.ُُ

ُأصولُُُُآرثرُشوبنهاوُركانتُعائلةُُ ُالتجارةُُهولندية،ُُوذات كانُملدينةُجدانسكُاتريخُطويلُيف
ُُ اهلانزية، الرابطةُ ُكعضوُيفُ ُُالعاملية والده، ُكانُ فلوريسُشوبنهاوُر)حيث  Heinrichُُُ-ُُهاينريشُ

Floris Schopenhauer)ُُ(1747ُُ–ُُُ1805ُُ،ُالتجارية ُالسفن ُلعددُمن ا (ُاتجرااًُنجحااُومالكا
ُوالذيُأعد ُابنهُآرثرُليتوىلُإدارةُأعمالُالعائلةُمنُبعدهُ.

ُالدوليةُُ ُاملرتبطُابلتجارة ُالصغري ُاعتباطياا،ُفقدُخططُوالدهُملستقبلُآرثر ُاسمُآرثر ُاختيار ُيكن مل
آذارُُُُهُيفُاألملانية،ُوالفرنسية،ُواإلجنليزية.ُويفُمارس/هتجئتُ ُُت ْسه لُُمنذُيومُميالده،ُحيثُاختارُامساا

ُكانُشوبنهاورُيفُاخلامسةُمنُعمره،ُانتقلتُعائلته1793عامُُ هامبورجُاملنفتحةُُُُإىلُمدينُةُُ،ُبينما
ُعلىُالسوقُالدولية،ُبعدُاستيالءُمملكةُبوروسياُعلىُمدينةُجدانسكُ.
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ُُأوروابُعدةُمراتُبرفقةُعائلتهُأثناءُمراهقتهُوشبابه،ُوقدُعاشُيفُفرنسُاُُآرثرُشوبنهاورجابُُ
(،ُوإجنلرتاُوهوُيفُاخلامسة1799ُُُُ–1797ُسنةُ)ُُإحدىُعشرةسنواتُُوُتسعُكانُعمرهُبنُيُُعندما
جتاربهُُُُكانتُُ.ُوكماُذكرُشوبنهاورُالحقاا،الفرنسيةُواإلجنليزية(،ُحيثُتعلم1803ُُمنُعمرهُُ)ُُةعشُر

فرنسا املدرسةُاإلجنيليةُُمنُبنيُُُُيفُ ُكانتُذكرايتهُيفُ بينما التجاربُيفُحياتهُعلىُاإلطالق،ُ أسعدُ
ُُ متاماا، النقيضُ اإلجنليزيةُعلىُ وميبيلدونُ مبدينةُ التحقُهباُ اليتُ الصارمةُ ُُعداء ُهُُلُتشكُ ُُواليتالداخليةُ

ُالذيُرافقهُطيلةُحياته.ُمنُاملسيحيةُاإلجنليزُيُُجللنموُذ

ُالتجارةُواملهنُُ ُتكن ُلمل ُاألكادميية ُالنشاطات ُتالئم ،ُابلرغمُُُُآرثرُشوبنهاور ُُاملصرفية ُكاف  بشكل 
،ُوهوُيفُهبامربوج(1805ُُنيسانُُُُأبريل/20ُُ)ُُ،ُاملرجحةُعنُطريقُاالنتحارهُبعدُوفاةُوالدهمنُأن

منُعمره،ُظلُحيرتمُالطموحاتُاليتُأرادُوالدهُأنُحيققهاُمنُخاللهُلعامنيُكاملني،ُقبلُُُُةالسابعةُعشُر
منُعمره،ُأثناءُالفرتةُاليتُكانُيتدربُفيهاُخلالفةُوالده،ُليبدأُُُُةأنُيغادرُهامبورجُوهوُيفُالتاسعةُعشُر

اجلامعية. لدراساتهُ ذلك،ُُالتحضريُ أثناءُ ُُوالدتُ ُُغادرُتُُويفُ هينريُت)ه شوبنهاوُرُُيوهاًنُ ُُُ-ُُتروازنرُ
Johanna Henriette Troisiener Schopenhauer)ُُ(1766ُُ–ُُ1838ُُاليت ُ،)

ُاملدينة، ُأعضاءُجملسُشيوخ ُابنةُألحد  Laviniaُُ-ُُالفينياُشوبنهاور)برفقةُشقيقةُشوبنهاور،ُُُُكانت
Schopenhauer)ُُ(1797ُُ–ُُ1849ُُ األسرة(، ُ يفُُمنزل  ُُُُالكائنُ فاندرام)مقاطعة ُُُ–ُُنويرُ

Neuer Wandrahm)،ُُفاميارُبشرقُأملانياُبعدُوفاةُهاينريشُُإىلُمدينةُُوانتقلتاُُ،ُُمبدينةُهامبورج
ُُُ–1749ُُفونُجوتهُ)ُُصداقةُمعُيوهانُفولفجانُجُُعالقةُُاألمُُأقامُتُُفلوريسُوالدُشوبنهاور،ُحيث

1832.)ُ

،ُواليتُُآرثرُشوبنهاورجوتهُالرتددُعلىُالصالوًنتُالثقافيةُاليتُكانتُتنظمهاُيوهاًنُوالدةُُُُاعتاد
،ُُأصبحتُكاتبةُمشهورةُيفُتلكُالفرتة،ُفقدُصدرُهلاُالعديدُمنُاملقاالتُوالرواايتُوقصصُالرحالت

( املثال:ُجابرييلُ والع ّمةُ)1819منهاُعلىُسبيلُ ُ،)1823،)ُُ( وريتشاردُوود1827ُُوسيدونياُ ُ،)
الناقدُالفينُاألملاينُوعاملُاآلاثرُوصديقهاُُُُ،ُالذاتيةري ُابإلضافةُإىلُالسُّ ُُ،(1837) وعلىُرأسهاُسريةُ

ُُُ–1390ُُجانُفانُإيكُ)ُُ(،ُوسريةُالرسامُالفلمنكي1808ُُ–1763ُُكارلُلودفيجُفرينوُ)ُُاملقرُب



18/10/2021           
 ــــــ        ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــ

 

 

 Copyright 2021حكمة © 5

 

علىُالتوايل.ُوقدُبلغُجمموع1822ُُُُُو1810ُُتقريباا(،ُواليتُن شرتُعلىُجزئنيُيفُعامي1441ُُُُ
ا.ُوعشرينُأعماهلاُالكاملةُأربعةُا  جملدا

بدايةاُُختصصُُُُ،ُوقدُدرسُهباُملدةُعامني،1809بدأُشوبنهاورُدراستهُجبامعةُجوتينجنُعامُُ
لُلدراسةُالفلسفةُالحقاا.ُأسهمتُدراستهُجبامعةُجوتينجنُيفُفهمهُآلراءُالفيلسوفُُ،ُمثُحتوُ يفُالطب

( شولزُ إرنستُ جوتلوبُ عرُ 1833ُُ-1761الشكوكيُ والذيُ وكانط(،ُ أفالطونُ علىُ ُُالتحُقُُ.فهُ
حيثُتتلمذُعلىُيدُيوهانُجوتليبُفيختهُُ(،1813ُُُُُ–1811ُُجبامعةُبرلنيُ)ُُبعدُذلُكُُشوبنهاور

(1762ُُ–ُُ1814( وفريدريشُشاليرماخرُ تضمُ 1834ُُُ–1768ُُ(ُ وقدُ جبامعيتُُ(.ُ دراستهُ نتُ
اآلاثر،ُوعلمُُ احليوان،ُوعلمُ الفلك،ُوعلمُ النفس،ُوعلمُ الفيزايء،ُوعلمُ مقرراتُيفُ وبرلنيُ جوتينجنُ

ُوظائفُاألعضاء،ُوالتاريخ،ُواألدب،ُوالشعر.

ُُيستعدُلكتابةُأطروحتهُلنيلُدرجُةُُآرثرُشوبنهاوركانُُُُعندماُُويفُاخلامسةُوالعشرينُمنُعمرهُ،ُ
،ُوهيُبلدةُصغريةُتقعُعلىُمسافةُقصريةُجنوبُغرب1813ُُتقلُإىلُرودولشتاتُعامُُ،ُانالدكتوراة
ُُأثناُء(،ُذلكُاملكانُالذيُعاشُفيهZum Ritterُُُ–مُريرتُلُيدعىُ)زُ حيثُأقامُيفُن  زُ ا،ُنُ مدينةُيُ 

ُُُكتابة
 
امل ُُأطروحتهُ ب  الكافيُ"عنونةُ العلةُ ملبدأُ الرابعيُ اجلذرُ  Über die vierfache)ُُ"ةعنُ

Wurzel des Satzes vom zureichenden Grunde)ُُ،ُُواليتُشكلتُحجرُالزاوية
أعادُصياغةُاحلججُاليتُاستخدمهاُيفُاألطروحةُلنقدُالفالسفةُاألملانُاملثالينيُُُُفقدُُيفُفلسفتهُالحقاا،

وشيلينجُ فيخته،ُ السابقُ أستاذهُ رأسهمُ وعلىُ مشعوذين،ُ بوصفهمُ الوقت،ُ ذلكُ يفُ الصيتُ ذائعيُ
ُمُُ(.ُويفُنفسُالعاُم1831ُ–1770ُ(،ُوهيجلُ)1854ُ–1775ُ) جلامعةُُأطروحتهُُُُشوبنهاورُُقد 

ُيفُالفلسفة،ُغيابيااُ.ُالدكتوراةُريبةُمنُمقرُإقامته،ُوًنلُدرجةيناُالق

ُُ شوبنهاورغادر ُُُُآرثرُ عام وجيزةُ لفرتةُ عاشُ حيثُ والدتهُ وانتقُل1814منزلُ مدينةُُُُ،ُ إىلُ
ُُعُن"ُُالدكتوراُةُُاألفكارُمنُأطروحُة.ُوهناك،ُبدأُيفُتطوير1818ُُاليتُعاشُهباُحىتُعامُُدرسدن،ُُ

ُكتابهُُ"الرابعيُُاجلذر ومتث الاُ"ُُاألشهُرُُإىل إرادةُ ُُ"العاملُ مارس/ُُانتهىُُالذي، يفُ ُكتابتهُ عامُُُُمن آذارُ
.ُوكتبُشوبنهاور1819ُُُُختاربهُت  رّخُبكانونُاألولُمنُنفسُالعام،ُإالُأنُ ُُيفُديسمرب/ُُرُ شُ ،ُونُ 1818



18/10/2021           
 ــــــ        ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــ

 

 

 Copyright 2021حكمة © 6

 

ُأيضاا ُالفرتة ُتلك ُالرؤيةُواأللواُن)ُُكتاُبُُ،1816،ُعامُُخالل ُُُ(Vision and Colors Onُُُ-ُُعن
ُكارلُُخاللُفرتةُإقامةُشوبنهاورُبدرسدنُطوُ .ُُمتأثرااُبنظريةُاأللوانُجلوته رُمعرفتهُابلفيلسوفُاملاسوين،

ُكراوسُ) اُمنُتالميذُفيختهُجبامعة1832ُُُُ–1781ُُكريستيانُفريدريش ُكانُأيضااُواحدا (،ُوالذي
ُفكرُشوبنهاور.ُُوُُيفُُمؤثرةُُلوليةاحلُُآراؤهُُكانتبرلني،ُُو ُاملوجودُُ،احللوليةفُُعرُ تُ تطور ُُ)الكُلُُاأهنُ ُُ،أوُوحدة

ُكلُشيءُ(ُُالواحديةُأوُوحدةُالوجودُُمذهُبُُعكسُُيوهُُ،هللا(ُُيف ذهبُُتحيثُُُُ؛القائلُأبنُ)هللاُهو
إىلُأنُماُميكنناُفهمهُوالتعبريُعنهُبشأنُالكونُهوُفقطُجانبُمنُجوانبُهللا،ُبينماُوجودُُُُلوليُةاحل
ُالكون.هللا ُبشأن ُالتعبريُعنه ُأو ُأوُفهمه ُُُحوضُّ نوكماُسُُُأعظمُمنُذلك،ُوغريُمتطابقُمعُماُميكنناُختيله

ُمبذهبُوحدةُاملوجودُ.رًنُُبطريقةُتذكُّ ُأحياًنُاُ"ذاتهُيُفُالشيء"الحقاا،ُفقدُوصفُشوبنهاورُ

ُإيطالياُُآرثرُشوبنهاوربعدُقضاءُُ ُتقدمُُإجازةُملدةُعامُيف ، ُإرادةُومتث الا ُالعامل ُلكتاب ُنشره ،ُعقب
كانُذلكُبعدُعامنيُُُُهبا،سُُرُ بطلبُللحصولُعلىُفرصةُإللقاءُحماضرةُجبامعةُبرلنيُاليتُسبقُلهُأنُدُ 

ُكرسيُالفلسفةُاملرموقُابجلامعة ملُتكنُجتاربُُُُ(،ُخليفةُلفيخته.1818)ُُعامُُمنُتويلُهيجلُرائسة
،ُففيُمارس/ ُكاف  قامُشوبنهاور،1820ُُُُآذارُعامُُُُشوبنهاورُبربلنيُمثمرةُعلىُاملستوىُاملهينُبشكل 

ُبتحديدُميعادُحماضرتهُيفُوقتُكانُُ ُالثقة، ُاليتُكانُعليهامبنتهى ُكبريُ ُُمتزامنااُمعُحماضراتُهيجل ُُإقبال 
ُُ.فقطُحماضرةُشوبنهاورُسوىُجمموعةُصغريةُمنُالطالبآنذاك،ُوكانتُالنتيجةُأنهُملُحيضرُُ

اُعامُ شقتهُالقريبةُمنُاجلامعة،ُوذهبُُُآرثرُشوبنهاور،ُغادر1822ُبعدُذلكُبعامني،ُحتديدا
الثانية،ُُ للمرةُ إيطالياُ ُُملُُحيثُمكثُهناكإىلُ مثُعادُملدينةُميونخ،ُمثُعاشُمبدينيتُماهناميُُُُ،عامدة

ُ.1825،ُقبلُأنُيعودُيفُالنهايةُإىلُبرلنيُعام1824ُُودرسدن،ُعلىُالتوايل،ُخاللُعامُ

،ُأنهُيفُتلكُُاملُتنجحُحماولتهُالثانيةُيفُإلقاءُحماضرةُجبامعةُبرلنيُأيضاا،ُوماُزادُاألمرُسوءُا
ُكانُقدُأقامهاُق اُيفُأغسطس/األثناءُخسرُدعوىُقضائية .1821ُُآبُعامُُُُبلُعدةُسنوات،ُحتديدا

اطةُتبلغُُ(ُوهيُخيُ 1852وكارولنيُلويزُمارجيتُ)توفيتُُُُآرثرُشوبنهاوربدأُالنزاعُخاللُمشاحنةُبنيُُ
اخلالفُأنُالسيدةُُُُسببُُ.ُوكاناالثنانُُاإلقامةُحيثُكانُيعيشُُل،ُيفُحمُاعامُاُُسبعةاُوأربعنُيُُمنُالعمر
ُمعُزمالئهاُيفُغرفةُاالنتظارُاملُُمارجيت ُعال  شقةُشوبنهاور،ُمماُأزعجُُلُُتامخةكانتُتتحدثُبصوت 
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كانتُتلكُاحملاداثتُعلىُماُيبدوُأمرااُروتينياا،ُقدُُُوُُ،عملهُُيُفُُالرتكيُزُُعليهُُشوبنهاورُوجعلُمنُالصعُب
ُأاثرُحفيظةُشوبنهاورُُ ُأنُْوهوُما ُالُُإىل ُاألمُرُغقاده ُالسيدةُمارجيت.ُُإىلُمواجهُةُُضبُيفُهناية  عنيفةُمع

الذيُانتقلُألملانياُعنُطريقُُبعدُتفشيُوابءُالكولريا1831ُُُُبرلنيُعامُُُُآرثرُشوبنهاورغادرُُ
ُإىلُماهنامي،ُمثُعادُجمددااُُروسيا،ُُ ُانتقل ُلفرتةُوجيزة،ُوبعدها ُابجتاهُفرانكفورتُحيثُمكث فسافرُجنوابا

ُيونيو/ ُأخريااُملدُة1833حزيرانُعامُُُُملدينةُفرانكفورتُيف ُاستقرُهناك اُُُُسبُعُُ،ُحيث وعشرينُسنةُمقيما
ُُمُنُُ(Schöne Aussicht 17ُُُ-أوسيختُُشونيه17ُُُُيفُشقةُعلىُضفافُهنرُماينُبعنوانُ)

ُ،ُعلىُبعدُدقائقُسريااُعلىُاألقدامُمنُاحليُاليهوديُبفرانكفورتُ.1859عامُُحىُت1843ُُعام

ُبرفقةُُآرثرُشوبنهاورعاشُُ ا ُاألليفة،ُُُُ"البودل"ُُكالبُُساللُةُُمنُُاثننُيُُحياتهُوحيدا والذيُُالفرنسية
اُيبدأُابالستيقاظُمنُالنوم،ُمثُُ،ُحيثُفرضُعلىُنفسهُروتينااُيوميُا(بوتز)وُُ(أمتا)أمساءُُُُاأطلقُعليهم

مثُتناولُوجبةُُاالستحمام،ُمثُالقراءةُوالدراسةُأثناءُالساعاتُالصباحية،ُمثُالعزفُعلىُآلةُالفلوت،ُُ
)إجنليشرُهوفُُ ن زلُ Englisher Hofُُُُُ–الغداءُيفُ املدينة بوسطُ الفاخرُ منُساحةُُ(ُ والقريبُ

منُالراحةُومتابعةُالقراءة،ُمثُاالنطالقُيفُُُُقسطُ ُُ(ُالشهرية،ُمثُأخذHauptwacheُُ–)هاوبتواتشُُ
بفرتة اتميزُُماُُنزهةُ )لندنُ بصحيفةُ العامليةُ األحداثُ علىُ االطالعُ مثُ الظهرية،ُ  Theُُ-ُُبعدُ

London Times)،ُُُكانُحيضرُبعضُاحلفالتُاملوسيقيةُمساءُا ُأنُخيتتمُيومهُبقراءةُُاوأحياًنا ،ُقبل
ُكتابُهندوسيُمقدس،ُقبلُالذهابُإىلُُُُ،(the Upanishadsُُ-ُُاألوابنيشاد)نصوصُمنُُ وهو
ُالنومُأخرياا.

ُقصريااُعامُُُُآرثرُشوبنهاوركتبُُ ُُحوُل)بعنوان:1836ُُُُخاللُالفرتةُالالحقةُمنُحياتهُعمالا
 Über den Willen inُُابألملانيةُ:)ُُ(On the Will in Natureُُُ-ُُاإلرادةُيفُالطبيعُة
der Naturُُ)ُكانُيهدفُللتأكيدُعلىُوجهاتُنظرُشوبنهاورُامليتافيزيقية يفُضوءُاألدلةُُُُوالذي

ُعنُالتنوميُاملغناطيسي،ُوالسحر،ُابإلضافُة.ُوقدُتضمُ العلمية )علمُُُُإىلُالصينولوجياُُنُالكتابُفصوالا
الصينية( ذلكُجليُ الدراساتُ التخاطر،ُوظهرُ بعلمُ اهتمامُشوبنهاورُ ذلكُعنُ ُكشفُ منُُ،ُحيث اُ

(Zhu Xi(ُ)1130ُُ–ُُُ1200ُُُُُ–تشوُشيُُزُ)خاللُإشاراتهُإىلُالباحثُالكونفوشيوسيُالباُر
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ُُُ–1803ُُاملعاصرينُاملؤثرينُيفُالفكرُاآلسيويُمثلُروبريتُسبينسُهارديُ)ُُإىلُالكت اُبُُابإلضافة
ُ(.1847ُُ–1779ُ(ُوإيساكُجاكوبُمشيتُ)1868

كانُفخورااُجدااُُُُمقال ُُُكتابةُ ُُآرثرُشوبنهاورُُ،ُأتُ 1839بعدُذلكُبفرتةُقصرية،ُحتديدااُيفُعامُُ
ُُ بعنوان: البشريُة)به،ُ اإلرادةُ حريةُ ُُ( Freedom of Human WillOn theُُ-ُُحولُ

الذيُفازُابجلائزةُُُوُُ،(Über die Freiheit des menschlichen Willensُُ)ابألملانية:
ُأتبعُ للعلومُوالرسائلُمبدينةُتروندهامي.ُوبعدهاُبعام،ُُُُاألوىلُيفُمسابقةُبرعايةُاجلمعيةُامللكيةُالنروجييُة

مقالُ  األولشوبنهاورُ اثنيااُُهُ ُ ُُُُمقاالا األخالقية)بعنوان: األسسُ  On the Basis ofُُ-ُُحولُ
Morality)ُُُ:ابألملانية(Über die Grundlage der Moral)،ُجائزةُُُةوالذيُملُيفزُأبي

ُللعلوم ُالدامناركية ُامللكية ُاجلمعية ُالرغمُمنبكوبنهاجنُُمن ُالذيُق دُّ ُُ،ُعلى ُالوحيد ُاملقال مُللمسابقةُُكونه
ابملقاالت ادُ ُُُ،اخلاصةُ جيُبحيثُ ملُ أنُشوبنهاورُ اجلمعيةُ ملُحيرتمُُُُعنُُعتُ أنهُ ُكماُ احملدد، السؤالُ

ُُ السمعة ذويُ ُُالفالسفةُ عام ويفُ وهيجل(.ُ فيختهُ )أي:ُ ،1841ُالكبريةُ متحدايا شوبنهاور،ُ نشرُ ُ،
ُُ بعنوان: جملدُ يفُ معااُ ُُ)املقالتنيُ أساسيتان األخالُقمشكلتانُ  Two Fundamentalُُُ-ُُيفُ
Problems of Ethics)ُُ(ُُ:ابألملانيةDie Beiden Grundprobleme der 

Ethik)،ُُُُعامُُُُران شُ ُُواللذانُُ،"العاملُإرادةُومتث الاُ"هُاألشهرُُكتابُ ذلكُاجمللدُُبوسرعانُماُأحلقُشوبنهاور
ُيفُطبعةُاثنيةُمشرتكة.1844ُ

ُاليتُاتُ ُُآرثرُشوبنهاور،ُنشر1851ُُويفُعامُُ ُكبريةُمنُالتأمالتُالفلسفية ةُُسمتُابحلدُ جمموعة
ويفُغضونُعامنيُُ(.Paralipomena dParerga anُُالزايداتُواحملذوفاتُ)ُُ:واحليوية،ُبعنوان

تُالدراسةُاليتُن شرتُُقدُساُهفُُ،احلصولُعلىُالتقديرُالفلسفيُالذيُلطاملاُحلمُبهبدأُشوبنهاورُيفُُ
ريفيوُُ )ويستمينسرتُ ُُُُ(Westminster Reviewُُ–بدوريةُ على1853ُُُُعام الضوءُ بتسليطُ

بعنوان:ُُ واليتُكانتُ إجيايب،ُ ُ بشكل  األملانية)شوبنهاورُ ابلفلسفةُ التقليديةُ املعتقداتُ ُُُ-ُُحتطيمُ
Iconoclasm in German Philosophy)ُُُُ:أوكسينفورد)بقلم  Johnُُ-ُُجونُ
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Oxenford)،ُُُُاألكثرُشهرة،ُُُُفيختهحيثُأظهرتُأوجهُالتشابهُبنيُفلسفةُشوبنهاورُوبنيُأفكار
ُمنُخاللُالتأكيدُعلىُمركزيةُ"اإلرادة"ُيفُفكرُشوبنهاور.

ُكتابهُالعاملُإرادةُومتثُ ُُةبعدُعامُواحدُمنُنشرُالطبعةُالثالث ،ُتمن ُّالا ُشوبنهاورُيفُسالمُيفُُويف 
شونيهُأوسيخت(ُمبدينةُفرانكفورتُعن17ُُُُداخلُشقتهُالواقعةُيفُُ)1860ُأيلولُعامُُُُ/سبتمرب21ُُ

ُيناهز ُنشُراثنتنيُوسبعنيُسنُةُُعمر ُبعدُوفاته .ُُ(ُ ُفراونشتات (ُطبعاتُجديدة1879ُُُُُ–1813ُُيوليوس
جملدات،ُحيثُُستُُُُملعظمُأعماله،ُابإلضافةُألولُطبعةُلألعمالُالكاملةُلشوبنهاورُواليتُن شرتُيف

(1985ُُُُُ–1879ُُقامُآرثرُهوبشرُ).ُوخاللُالقرنُالعشرين،1873ُُظهرتُللنورُألولُمرةُعامُُ
ُبشوبنهاورُعلىُحنو ُُ ُاخلاصة ُاملخطوطات ُبه.بتحرير ُاليتُُالنهايةيفُُُوُُموثوق ،ُذهبتُممتلكاتُشوبنهاور،

ُالربوسيُّ لُُعُهبا،ترب ُ ُالذيُنلجنود ُاجلنود ُاملصابني،ُوألسر ُالتصدُّ لقواُُُُني ُلثورةُعامُُحتفهمُخالل ُ.1848ُُي

كانتُيفُالسنواتُاألخريةُُُُآرثرُشوبنهاور ُُلُُا لت ق ط تُُوأخرياا،ُجيبُالتنويهُعلىُأنُأغلبُالصورُاليُت
نُ منُعمره،ُحيثُت ظهُ  ُعجوزاا،ُولكنُجيبُأنُ لناُرجالا بقيُيفُأذهانناُأنُشوبنهاورُأكملُعملهُُرُ

،ُوهوُيفُالثالثنيُمنُعمرهُ. ُالرئيسي،ُالعاملُإرادةُومتث الا

ُ

 عن اجلذر الرابعي ملبدأ العلة الكافية  .2

ُُُُالدكتوراُةتناولتُأطروحةُُ العلةُالكافية،1813ُُعامُُُُآرثرُشوبنهاوُراليتُنشرها ،ُاجلذرُالرابعيُملبدأُ
ُُ ُبشكل  ُاملبدأُمكانُمفهوم ُالكونُمنُحيث ُأن ُتفرتض ُالفالسفة،ُواليت ُالكثريُمن ُاعرتفُهبا ُاليت الفكرة

ُنقديُتلكُالنزعةُاليتُتفرتضُأنُماُُناقُ ابعتبارهاُنزعةُفطرية،ُحيثُتُ ُُاتم شُأطروحةُشوبنهاورُبشكل 
(،ُقبلُقرنُمن1716ُُُُ–1646ُُبينزُ)ليُُفعرُ ُُوقدُُهوُحقيقيُجيبُأنُيكونُعقالنيااُابلضرورةُ.

ُاالفرتاضُُ ُهذا ُمبدأ ُا)شوبنهاور، ُالوحدُُُُ(ةالكافيلعلةُُمبدأ ُ)علم الصادرُُ(Monadologyُُُُُ–يفُكتابه
ُلأبنه:ُإذاُُُُفهعرُ (ُوالذي1714ُُ)يفُعامُُ ُالوقائع ُأو ُاحلقائق لتكونُكذلك،ُُُُيةُ كاُفُُعلةافتقرتُجمموعةُمن

ُفُعلىُأهناُحقائق؟ُوملاذاُالُتكونُشيئااُآخرُ؟ملاذاُإذنُت عرُ 
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بديهياا،ُإالُأنهُيقودُإىلُنتائجُصادمة.ُعلىُسبيلُُعلىُالرغمُمنُأنُمبدأُالعلةُالكافيةُقدُيبدوُُ
املثال،ُميكنناُأنُنستخدمُمبدأُالعلةُالكافيةُلنناقشُفكرةُأنهُمنُاملستحيلُأنُيكونُهناكُشخصانُُ

ُكافيةُألنهُالُُُ؛متطابقانُمتاماا ُما،ُبينماُيوجدُالشخصُُتربرُتوجدُعلة وجودُأحدُاألشخاصُيفُمكان 
ُُ لُ ُُكمُاُُخمتلف.اآلخرُيفُمكان  قُيفُُيدعمُمبدأُالعلةُالكافيةُأيضااُاحلجةُالقائلةُأبنُالعاملُاملاديُملُخي 

ُمنُتوقيتُآخر،ُحيُث ُماُبدالا ُكافيةُخللقُالعاملُيفُتوقيت  ُمعني،ُنظرااُألنهُالُتوجدُعلة ُُإنُ ُُأيُوقت 
ُا.مجيعُالتوقيتاتُالزمنيةُمتساويةُنوعيُ 

كونُُت،ُإذنُسحدودُُليسُلُهعلىُذلك،ُإذاُافرتضناُأنُنطاقُتطبيقُمبدأُالعلةُالكافيةُُُُعالوةُا
ُكانُُ ُمنُالُشيء؟"،ُفقد حريصااُُُُآرثرُشوبنهاورهناكُإجابةُحمددةُعلىُسؤالُ"ملاذاُيوجدُشيءُبدالا

دفاعُُ إىلُ أساسااُ ذلكُ ويرجعُ أيضاا،ُ الكونُ خيصُ فيماُ الكافيةُ العلةُ مبدأُ امتدادُ عنُ البحثُ علىُ
ُكانطُالقائلةُأبنُالعقالنيةُالبشريةُتفتقرُإىلُالقدرةُعلىُاإُل جابةُعنُاألسئلةُُشوبنهاورُعنُوجهةُنظر

سُةواُ،امليتافيزيقية،ُنظرااُألنُقدراتناُاحملدودة ُُُمنُمعرفتناُأيضاا.ُ،ُحتدُ خرباتناُاحلسيةنطاقُلُملؤسّ 

ُُنفكرُيُفلتوظيفُمبدأُالعلةُالكافية،ُإىلُأنهُجيبُعليناُأنُُُُكشرطُأويلُّ ُُ،آرثرُشوبنهاورأشارُُ
حيثُقادهُهذاُالشرطُإىلُأنهُابلنظرُإىلُموقفناُاإلبستمولوجيُجيبُُحيتاجُإىلُتفسري،ُُُُواحدُُءُ شي

ل صُمنُخاللُذلكُإىلُأنُُحيتاجُإىلُتفسري.ُوقدُخُ ُُ"موضوع"تفكرُيفُُُُ"ذاتُ"عليناُافرتاضُوجودُُ
واملوضوع الذاتُ بنيُ التفريقُ الكافيةُهوُ العلةُ ملبدأُ العامُ ُكشرطُُُُُ،اجلذرُ افرتاضهُمسبقاا والذيُجيبُ

ُعامُ.16تفسرياتُ)اجلذرُالرابعي،ُالفصلُُلعمليةُالبحثُعُن ُ(ُوكشرطُللمعرفةُبشكل 
ُادُّ  ُالبشريةُُُُآرثرُشوبنهاورعاءُُيرجع ُللمعرفة ُاألساسي ُالشرط ُالذاتُواملوضوعُهو ُبني ُالتمييز أبن
ُنظريُّ  ُكتابُُإىلُمصدر  ا ُاحملض)،ُوحتديدا ُالعقل ُاخلاصةُعلىُُُُإنُ ُُ،ُحيث(نقد ُاملعرفية ُنظريته ُأسس كانط

ُكانطُالذاتُأبنهُوحدُة ُُشكلُشديدُالتجريدُوالعموميةُمنُالتمييزُبنيُالذاتُواملوضوع.ُفقدُوصف
احملتوىاخلُُ)املتعالية(ُُرتنسندنتاليةالُُاإلدراُك منُ ُُاليةُ أبنه املوضوعُ وصفُ بينماُ ُُدنتايُلنالرتنسُُوهراجل،ُ

ُعامُ)نقدُالعقلُاحملضُُوهُرفقُمعُمفهومُاجلوالذيُيتُ ُتوُىايلُمنُاحملاخلُ)املتعايل( .ُ(A ُ109بشكل 
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ُكماُوصفهُشوبنهاور،ُهوُاألساسُاإلبستمولوجي ُُ)املعريفُ(ُُوهبذاُيكونُاجلذرُالعامُملبدأُالعلةُالكافية،
ُلكانطُأيضااُ.

اإلبستمولوجية للمفاهيمُ ُُُ)املعرفية(ُُورجوعااُ
 
ُُُُعليهاُُُقفُ ت ُ امل يآرثرُشوبنهاوريفُعصر ُُعوُد،ُواليتُ

ُإىلُُ ُ)ُُفلسفُةأصلها ُ)اليتُحبثتُُ(1650ُُُُ–1596ُُرينيهُديكارت ُاليقينية ُاملعرفة ُالشكُُانظرعن :ُمنهج
ُكانُأليُتفسريُأنُيكونُحقيقياا،ُفالُجيوزُُالديكاريت(،ُأكُ ُُالكوجيتوالديكاريت،ُُو دُشوبنهاورُأنهُإذا

.ُوابلتايل،ُميكنُُُُاالعتقادُ  أبنُأيُتفسريُقدُجاءُعنُطريقُالصدفة،ُبلُابألحرىُجيبُاعتبارهُضرورايا
وصفُحبثُشوبنهاورُيفُمبدأُالعلةُالكافيةُأبنهُحبثُيفُطبائعُأنواعُخمتلفةُمنُالعالقاتُالضروريةُاليتُُ

ُنشأُبنيُأنواعُخمتلفةُمنُاملوضوعاتُ.تميكنُأنُ

العالقاتُالضروريةُاليتُتنشأُيفُنطاقُالبحثُعنُتفسريات،ُُأربعةُأنواعُمنُُُآرثرُشوبنهاورحددُُُ
(،ُويفُاملقابل،3ُُمستوحيااُالفكرةُمنُنظريةُأرسطوُيفُالعللُاألربعةُ)الفيزايء،ُالكتابُالثاين،ُفصلُُ

ُحددُأربعةُأنواعُمنفصلةُمنُاملوضوعاتُاليتُميكنُاستنتاجهاُيفُضوءُالتفسرياتُاليتُميكنُتقدميهاُ.

 ةُ.األشياءُاملادي -1
 املفاهيمُاجملردة. -2
 الرايضيةُواهلندسيةُ.ُب ىنال -3
حفُّ  -4

 
 ا.زةُنفسيُ الدوافعُامل

وبنيُأربعةُأساليبُخمتلفةُُُُابينهُُآرثرُشوبنهاورمنُاملوضوعات،ُربطُُُُاألربعُُوابلتوازيُمعُتلكُاألنواع
تفكريُُالسببُوالنتيجة،ُواملفاهيمُاجملردةُابلُُمنُحيثُُتفكرُي،ُحيثُربطُاألشياءُاملاديةُابلتفكريمنُال

املنطقية،ُوال القواعدُ املبينُعلىُإدراكُاألرقامُوالفراغات،ُُُُب ىنعلىُأساسُ الرايضيةُواهلندسيةُابلتفكريُ
ُ
 
ُاُابلتفكريُالقصدي،ُأوُماُيطلقُعليهُأيضااُالتفكريُاألخالقي.زةُنفسيُ حفُّ والدوافعُامل

ُ
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ُفقدُعرُ  ، ُالُُآرثرُشوبنهاورفُُوإمجاالا ملبدأ ُالعام ُالذاتُواملوضوعُواملرتبطُُُُةالكافيُُعلةاجلذر ُبني ُالتمييز أبنه
عُخمتلفةُمنُُاُنُمنُأربعةُأنُوفُاجلذرُالرابعيُملبدأُالعلةُالكافيةُأبنهُيتكوُ بفكرةُالعالقاتُالضرورية،ُوعرُ 

للعالقاتُالضروريةُُُُاملنفصلةُاألربعةلبحثُعنُتفسريات،ُابالقرتانُمعُاألمناطُلُُتقودًناملوضوعاتُاليتُ
ت،ُواليتُتعتمدُعلىُاألنواعُاملختلفةُللموضوعاتُحملُُاواليتُميكنُمنُخالهلاُالوصولُلتلكُالتفسرُي

ُالبحث.

ُإشاراتُُ ُاملختلفةُميكنهاُفقطُُُُآرثرُشوبنهاورتتمثلُإحدى ُاألربعة ُالتفسري ُأمناط ُأن ُأهية األكثر
ُمتواز ،ُوالُميكنهاُأنُمت ُمتماسك؛ُحيثأنُتعملُبشكل  إذاُاخرتًنُُُُإنناُُتزجُمعُبعضهاُالبعضُبشكل 

منُالتفسري،ُفإنناُخنتارُعلىُالفورُأمناطُاملوضوعاتُاليتُميكنناُأنُحنتكمُإليها،ُولكنُيفُُُُامعينُاُُامنطُا
التفكريُُُُعلىُاستخدامُأسلوبُ ُُجمربوُنُُمنُاملوضوعاتُلتفسريها،ُفنحنُُُامعينُاُُُااملقابل،ُإذاُاخرتًنُمنطُا

لتفسريُمنُأجلُربطُمنطُُ،ُوبذلك،ُماُحيدثُهوُجتاوزُلعقالنيةُااملرتبطُهبذاُالنمطُمنُاملوضوعات
ُُ.منُالتفسرياتُبنمطُآخرُمنُاملوضوعات

وعالقاتُُُُ املاديةُ ابملوضوعاتُ مقرتنُ تفسريُ منطُ منُ االنطالقُ ميكنُ الُ املثال،ُ سبيلُ فعلىُ
ُكاملفاهيمُُ ُاملوضوعات، ُمن ُخمتلف منط  ُمن ُيتبلور ُالوصولُالستنتاج ُاملرتبطةُهبا،ُمثُحناول السببُوالنتيجة

لةُاستخدامُمنطُالتفكريُُ.ُوابملثل،ُالُميكنُاالنطالقُمنُتعريفاتُمفاهيميةُجمردة،ُمثُحماُواجملردةُمثالاُ
ُاملنطقيُمنُأجلُبلورةُاستنتاجُيؤكدُحجةُمرتبطةُابألشياءُاملوجودةُيفُالواقعُ.

،ُقامُُشروعةبشأنُأساليبُالتفسريُاملُُآرثرُشوبنهاوروبناءُعلىُتلكُالقواعدُالصارمةُاليتُصاغهاُُ
بشأنُوجودُهللا،ُواليتُكانُُُ)الوجودية(ُواألنطولوجية)الكونية(ُاحلججُالكوزمولوجيةُُعارضُةشوبنهاورُمُب

ُكثرياا،ُخاصةُيفُعصره،ُوابي ستشهُ  ُاحلجج.ُُعارضُُلطبع،دُهبا ُتلك ُتستندُإىل ُاليت ُالفلسفات لقدُُُُمجيع
تنطويُعلىُمغالطاتُُ لفيختهُوشيلينجُوهيجلُ األملانيةُ املثاليةُ النظرةُ أنُ كانُشوبنهاورُمصر اُعلىُ

،ُواعتربُتلكُالفلسفاتُأمناطااُخاطئةُمنُالتفكريُيفُجوهرها،ُتفسرييةُمنُالنوعُالذيُقامُبتحديده
ا،ُبسبب منُاحلججُاألنطولوجيةُلوجودُهللا.ُوعلىُُُُأشكالُ ُُأنُفلسفاهتمُتنطويُعلُىُُهاعتباُرُُوحتديدا
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ُاملستمرةُُإداًنتُ ُُا عت رب  تُُفيختهُوشيلينجُوهيجل،شوبنهاورُعلىُُُُوُمالرغمُمنُهج ُاألملانيةه ُُم ست ن دةُاُُللمثالية
ُُ.وجيهةفلسفيةُُُأسبابُ ُإىل

ُ

 لكانط  آرثر شوبنهاورنقد  .3

ُكانطيُ "فُشوبنهاورُبصفتهُُميكنُأنُي عرُ  علىُأساسُالكثريُمنُاالعتبارات،ُإالُأنهُملُيتفقُُُُ"افيلسوفاا
،ُفقدُتتلمذُشوبنهاورُعلىُيدُ)جي.ُإيهُشولزُُعروف.ُوكماُهوُمدائمااُمعُحيثياتُاحلججُالكانطية

–ُُG. E. Schulzeُُُأثناءُدراستهُجبامعةُجوتنجن،ُالذيُكتبُنصااُبعنوان)(Aenesidemusُُ
ُُُُ(انيسيدميوسُُ- 1792ُُُُعام رينهولد ليوًنردُ )كارلُ الكانطيُ الفيلسوفُ فيهُ  .K. Lُُ–ينتقدُ

Reinhold(ُ)1757ُُ–ُُ1823.)ُُُكانُرينهولدُمدافعااُعنُكانط،ُوقدُكانُمشهورااُبفلسفتهُعن
(ُ ُرينهولدElementarphilosophieالعناصر ُبعضُكتاابت املبكرةُيفُكتابهُُُ(،ُواليتُظهرتُجبوار

ُُ الفلسفة املعرفةُ ُُُ(The Foundation of Philosophical Knowledgeُُ-)أساسُ
ُ(.1791)(Fundament des philosophischen Wissensُ)ابألملانية:ُ

ُفكرة ُأساسيُحول ُبشكل  ُيتمحور ُلكانط ُنقدُشولز ُافرتاضُذاتُمستقلةُُُُلقدُكان ُيتسق أنهُال
ُكلُالتجاربُالبشريةُ كقضيةُمعرفيةُفلسفية،ُواليتُُُُ-كماُافرتضُكانطُيفُاألغلُب-عنُالعقلُتتجاوز

ُاحلسي ُتكوينُخرباتنا ُأساسيُيف ُبدور ُنقدُشولزF. H. Jacobiُُُُ–كانُ)جاكويبُُة.ُُتقوم (ُمتفقااُمع
"ديفيدُُُُىخُرأُُُنسخةنُاملثاليةُوالواقعية"ُويفُُُعنُنفسُاالعرتاضُيفُعملهُ"حوارُعلكانط،ُحيثُعربُ 

ُ(ُوالذيُن شرُيفُملحقُبعنوانُ"عنُاملثاليةُاملتعالية".1787هيوم:ُعنُاإلميان"ُ)

ُُ اعتباره لكانطُمنُخاللُ نقدُشولزُ غريُُأانطلقُ علىُحنو ُ السببيةُ مفهومُ استخدمُ ُكانطُ ن
منضبطُمنُأجلُاخللوصُإىلُضروراتُمعرفيةُقوية،ُوليسُجمردُقضاايُعقالنيةُترجيحية،ُحيثُذهبُُ

تقعُخارجُحدودُمجيعُخرباتُالبشرُاملمكنة،ُوعلىُُُُ-أيُالشيءُيفُذاته-كانطُإىلُوجودُذاتُماُُ
ُ.السببُالكامنُوراءُأحاسيسناالرغمُمنُذلكُفإهناُ
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ُكامنااُوراءُأحاسيسناُيرقىُإىلُمنزلةُُُُآرثرُشوبنهاوُراتفقُُ علىُأنُاعتبارُالشيءُيفُذاتهُسبباا
مفهومُُُُ-وفقااُلكانطُنفسهُ-القضيةُاجلوهرية،ُويعدُاستخدامااُملفهومُالسببيةُخارجُنطاقهُاملنطقي،ُألنُُ

ُإذاُُ ُاملعرفة ُإىل ُيقود ُفقط،ُُاُ السببية ُاملمكنة ُاخلربات ُأنكرُشوبنهاورُُُُوليسُخارجه.ستخدمُيفُجمال لذلك
أيُُُ-اُُمبعىنُعدمُإمكانيةُمعرفةُوجودُشيءُالُميكنُإدراكهُإبستمولوجيُ ُُ؛ُاأنُألحاسيسناُسببااُخارجيُ 

ُُهباُعالقةُسببية.ُتربطهُوالذيُيوجدُبشكلُمنفصلُعنُأحاسيسناُبينماُُ-الشيءُيفُذاته

ُكانطُجعلتُشوبنهاورُيرجُّ ُُداخلتلكُاإلشكالياتُالذاتيةُالكامنةُُ حُأنُُاحلججُاليتُطرحها
أ سيءُُ قدُ ُكان،ُ ُكذاتُمنُأيُنوع  أو العقل،ُ ُكذاتُمنفصلةُعنُ الشيءُيفُذاته، إىلُ ُكانطُ إشارة

دُشوبنهاورُأنهُإذاُأردًنُاإلشارةُإىلُالشيءُيفُذاته،ُفقبلُذلكُعليناُأنُنصلُُفهمها.ُويفُاملقابلُأكُ 
ليسُمنُاملمكنُأنُنشريُإىلُالشيءُيفُذاتهُفقطُمنُخاللُاستدعاءُعالقةُُُُإىلُوعيُميكنهُإدراكه،ُإُذ

)ألنُالسببيةُُُُالسببية،ُواليتُي فهمُمنطقيااُمنُخالهلاُأنُالسببُوالنتيجةُموضوعاتُأوُوقائعُمنفصلُة
اإلشارةُإىلُالشيءُيفُذاتهُجيبُأنُتكونُمنُخاللُُُُنالذاتيةُتتضمنُنوعااُمنُالتناقض(،ُلذلكُفإ

ُوسائلُخمتلفةُمتامااُ.

ُُ، ُإرادةُومتثٌّالا ُالعامل ُلشوبنهاور، ُالرئيسي ُالعمل ُالتايل،ُكماُهوُموضحُيفُعنوان ُالفصل وسنرىُيف
ُاإلرادةُ)ُُاعتقدُُشوبنهاورُُأن ُأالُوهو ُلهُمظهرُمزدوج، ُالعامل (،Vorstellungُُ(ُوالتمث لُ)Willeأن
 إىلُمتثيل،ُأوُاستعراض،ُأوُفكرة،ُأوُصورةُذهنيةُ.Vorstellungُُكنُأيضااُترمجةُالكلمةُاألملانيةُُومي

راتنا،ُحيثُكانُموقفهُأنُاإلرادةُُفكرةُأنُاإلرادةُهيُالسببُوراءُتصوُ ُُآرثرُشوبنهاورعارضُُ
ميكنُُُُُاالعالقةُبينهمُُإنُ ُُ،ُإُذمنُمواقعُخمتلفةُُإليهمُاُُرراتُهاُوجهانُلعملةُواحدةُولكنُي نظُ والتصوُ 

الكهرابءُُ بنيُ العالقةُ املثال:ُ سبيلُ )علىُ منُخالهلاُ تظهرُ اليتُ والطريقةُ القوةُ بنيُ ابلعالقةُ مقارنتهاُ
ثُّ  اُحينماُ"مت  ل"ُالشرارةُالكهرابئيةُالطاقةُالكهرابئية(،ُوهذاُيتعارضُمعُالقولُُوالشرارةُالكهرابئية،ُحتديدا

اليتُتشبهُاصطدامُقطعةُدومينوُابألخرى.ُفقدُُُأبنُالشيءُيفُذاتهُهوُالسببُوراءُأحاسيسناُابلطريقُة
يشبهُإىلُحدُكبريُالعالقةُبنيُوجهيُُُُذهبُشوبنهاورُإىلُأنُالعالقةُبنيُالشيءُيفُذاتهُوخرباتناُاحلسية

ُهوُعلةُاآلخر،ُبلُيشرتكُالوجهانُيفُالعملةُذاهتا.ُاالعملة،ُحيثُالُيكونُأيُمنهم
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ملحقُاجمللدُاألولُمنُالعاملُُُُانظروجههاُشوبنهاورُلكانطُ)منُبنيُاالنتقاداتُاألخرىُاليتُُُو
،ُبعنوان:ُنقدُالفلسفةُالكانطية(ُأتكيدهُعلىُأنُاملستوايت للفهمُالبشريُاليتُُُُاالثنيتُعشرةُُإرادةُومتث الا

ُكانطُُ ي نظُ -حددها اليتُمنُخالهلاُ اُيفُصورةُُمُجمالُخرباتناُاحلسيةُمنطقيُ وهيُاملستوايتُاملختلفةُ
ميكنُاختزاهلاُإىلُمستوىُواحدُمنُالسببية،ُحيثُيكونُُُُُ-موضوعاتُمستقلةُومتسقةُوقابلةُللفهُم

،ُُاألساسيُجلميعُالتجاربُالبشريةُُتكوينالُُتفسريذلكُاملستوىُابلتوازيُمعُصيغُالزمانُواملكانُكافيااُل
ُطهمُببعضهمُالبعضُعالقاتُسببية.طارُالزمانُواملكانُواليتُيربإأيُاملوضوعاتُاملستقلةُاملوجودةُيفُ

،ُابعتبارهمُتعبرياتُخمتلفةُُرتابطونمُيرىُأهنُمُوالذيتلكُاملبادئُالثالثة،ُُآرثرُشوبنهاوُرفُعرُ 
ُكتابهُالعاملُُخاصته.ُُُُالدكتوراُةُُدهُيفُأطروحُةعنُمبدأُواحد،ُأالُوهوُمبدأُالعلةُالكافية،ُوالذيُفنُ  ويف

ُُ التفر دُُإرادة مبدأُ وهوُ الكافية،ُ العلةُ أوجهُ أحدُ إىلُ املراتُ منُ العديدُ يفُ شوبنهاورُ أشارُ ُ، ومتث الا
(principium individuationisُالتفر دُابلزمانُواملكان ُفكرة ُيربط ُُ،ُابإلضافُةصراحةُاُُ(،ُحيث

ُ.احلتميةاُأيضااُابلعقالنية،ُوالضرورة،ُواملنهجية،ُُوضمنيُ ربطهاُُإىل

ُكانطُواستفاضُُُُهاورآرثرُشوبناستخدمُُ ُإليه ُأشار ملا ُالتفر دُكتعبرياتُموجزة ُالكافيةُومبدأ ُالعلة مبدأ
ا،ُبصفتهُالزمانُواملكانُواملستوايت للفهم،ُوهم:ُ)الوحدة،ُُُُاالثنيتُعشرُةُُيفُشرحهُبشكلُأكثرُتعقيدا

والكُ كثرةوال واإُلل ُّ،ُ واحلجياُبية،ُ والنفي،ُ ُُصر،ُ واملذاتيُةواُل، والسببية،ُ التبادلية،ُ واالحتمالية،ُُشاركةُ ُ،
ُوالضرورة(ُ.ُ،(Daseinوالواقعيةُ)

ُ

 العامل كإرادة   .4

سيتعرفُُُُبلُُلنُيتعرفُفقطُعلىُجوهرُذاته،ُفهُبعمق،ُُإذاُفحصُاإلنسانُذاتُ ُُإن هُُالفكرةُالقائلُةُُعدتُ 
ُكانتُحاضرةُ،ثُّ واحدةُمنُاملبادئُاليتُمتُ ُُأيضااُعلىُجوهرُالكونُ، ُُلُاالنعكاساتُالفلسفيةُاليتُلطاملا

الطاقاتُُُُإنُ ُُحيث فإنُ هلذاُ املوجودات،ُ مثلُمجيعُ مثلهُ احلالُ بطبيعةُ الكونُ منُ اإلنسانُهوُجزءُ
ُكماُتتدفقُأيضااُعربُمجيعُاملوجوداتُاألخرى. ُُومنُخالُلُُاألساسيةُللكونُتتدفقُعربُاإلنسانُنفسه،
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الكون بطبيعةُ يتصلُ أنُ ميكنهُ اإلنسانُ الفكرةُأبنُ جاءتُ السببُ جوهريةُُُُهذاُ صلةُ علىُ ُكانُ إن
ُالداخليةُاملطلقةُ.ُكينونتهب

ُُُ-وعادةُماُتطرحُبشكلُاستبطاين-ُُمنُبنيُاملبادئُاليتُيتمُاإلشارةُإليهاُبشكلُمتكررأييتُُ
ُُ فيختهُُُُالوعيمبدأ مثلُ األملانُ املثالينيُ الفالسفةُ منُ للعديدُ معيارااُ ُكانُ الذي املبدأُ ذلكُ ابلذات،ُ

ُالفلسُُُن،ُوالذيهيجلوشيلينجُُو ُالديكاريتكانواُميارسون ُالتقليد ُإطار ُاالعتقادُأبنُُفةُداخل .ُومنُخالل
يعكسُبنيةُالوعيُابلذات،ُُُُانطقُاالوعيُابلذاتُميثلُعمليةُإبداعيةُذاتيةُشبيهةُابخللقُاإلهلي،ُويطورُم

)ويعرُ  بينهماُ واملركبُ والنقيضُ للقضيةُ الدايلكتيكيُ املنطقُ ونقيضهاُُأيُ األطروحةُ مبنطقُ ُ أحياًنا فُ
الُيعكسُفقطُبنيةُاإلنتاجُالبشري،ُإنُُُاملنطقُالدايلكتيكيوالتوليفُبينهما(،ُأكدُاملثاليونُاألملانُأنُ

اُإىلُُميُ ي،ُحيثُي رىُعلىُأنهُبنيةُمنظمةُمفاهلُالواقعُابلكاملا،ُبلُيعكسُهيكُأوُمجاعيُ كانُفردايُ 
ُاحلدُالذيُيصلُبهُليكونُاخلالصةُالنهائيةُلألفكارُ.

التقليدينيُمنُحيثُُُُآرثرُشوبنهاوُرعارضُُ املثالينيُاألملانُ امليتافيزيقيُملبدأُُُُالتعايلالفالسفةُ
عمقُهذاُالتقليدُنظرااُالعتقادهُُبُيفُُشوبنهاورُنقُ ُُإنُ ُُُخالصاا(،ُإُذالوعيُابلذاتُ)الذيُاعتربوهُفكرايُ 

أبنُاجلوهرُاألمسىُللكونُميكنُالوصولُإليهُمنُخاللُاالستبطان،ُوأنهُميكنُفهمُالعاملُبوصفهُمتث التُُ
وبنهاورُأنُهذاُاجلوهرُليسُمبدأُالوعيُابلذاتُوالُأيضااُاإلرادةُُوقدُرأىُشُُخمتلفةُهلذاُاجلوهرُاألمسى.

رُّ هةُعقالنيُ املوجُ  كُطائش،ُوبالُهدف،ُوغريُعقالين،ُُا،ُولكنهُببساطةُماُأطلقُعليهُ"اإلرادة"،ُوهوُحم 
والُتكمنُأصالةُشوبنهاورُُُُلُالتكوينُالتأسيسيُلكلُشيء.ومصدرهُيفُاألساسُدوافعناُالغريزية،ُوميثُّ 

ذلكُاملوقفُيوجدُأيضااُيفُفلسفةُفيخته،ُولكنُتكمنُُُُيفُتوصيفهُللعاملُعلىُأنهُإرادة،ُأوُفعل،ُألنُ 
ُمنُالفكرُ.ُُشكلُُغريُعقالنيةُوالُتتضمنُأيُُ-كمفهوم-أصالةُوأهيةُشوبنهاورُيفُاعتبارهُأنُاإلرادةُُ

ُكينونةُالُُاملوقفُُُُآرثرُشوبنهاوُربعدُأنُرفضُُ الكانطيُالقائلُأبنُخرباتناُاحلسيةًُنجتةُعن
بوصفهُأحدُاألشياءُاملوجودةُُ-جسدًنُُُُأُنُُا،ُأشارُبقوةُإىلختضعُملعارفناُوموجودةُبشكلُمستقلُعنُ 

ُالعامل ُاملاديةُُي درُ ُُ-يف ُالكياًنت ُبني ُندركُجسدًنُككيانُماديُمن ُفنحن كُمنُخاللُطريقتنيُخمتلفتني:
ُكيانُخيضع كماُأنناُندركُأجسادًنُُللقواننيُالطبيعيةُاليتُحتكمُحركةُمجيعُالكياًنتُاملادية،ُُُاألخرى،

https://hekmah.org/%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b9%d9%8a/
https://hekmah.org/%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D9%8A%D9%83-%D9%87%D9%8A%D8%AC%D9%84/
https://hekmah.org/%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D9%8A%D9%83-%D9%87%D9%8A%D8%AC%D9%84/
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ُاملباشر،ُحيث ُُُُإنُُأيضااُمنُخاللُوعينا ُأصالا ُيوجد ُقصد،ُونشعرُُأجسادًن،ُوحيرّ ُكجزءُمنُُوعينا كناُعن
ُكفنحنُإبمكانناُأنُن دركُُُُمباشرةُمنُخاللهُابمللذاتُواآلالمُوالعواطف. ماديُخارجي،ُُُُنكوُّ مُ أيدينا

أيديناُُ إدراكُ إجراءُعمليةُجراحية،ُوأيضااُميكنناُ أثناءُ نوجدُمنُخالله،ُُُنم كوُّ ككماُيدركهاُاجلراحُ
ُنشعرُحبركةُالعضالتُداخله.ُنم كوُّ كهُعنُعمد،ُوُكرّ حُنُ ُُنم كوُّ ك

ُاإلشارُةآرثرُشوبنهاوردُُأكُ  ُتلك ُالكون،ُُُُأنُُ،ُمنُخالل ُاملوجودةُيف ُاملادية ُاألشياء ُبنيُمجيع من

كُبوصفهُُيوجدُشيءُواحدُفقطُي دركهُالوعيُبطريقتنيُخمتلفتنيُمتاماا،ُوهوُاجلسدُاملادي.ُحيثُي درُ 
وقدُاستنتجُُكُأيضااُبوصفهُإرادةُ)أيُبشكلُذايت،ُداخلياا(.ُُ)أيُبشكلُموضوعي،ُخارجياا(ُوي درُ ُُمتث الاُ

،ُالُينبغيُأنُتُ ُُكُاإلشارةُأنشوبنهاورُمنُخاللُتل فهمُعلىُأهناُفعلُحتفيزيُحيدثُُحركةُاليد،ُمثالا
ُمثُينت جُعنهُحركةُاليدُكردُفعل،ُإُذ شوبنهاورُيؤكدُأنُحركةُاليدُليستُسوىُفعلُواحدُفقط.ُُُُإنُ ُُأوالا

أحدُوجهيُُ الذاتيةُ الرغبةُ يكونُشعورُ العملة،ُحيثُ اليدُوجهيُ تشبهُحركةُ ُكماُذكرًنُسابقاا،ُ أو
سلوكُاجلسدُليسُُُُإنُُوبشكلُعام،ُيقولُشوبنهاوُرُُالعملة،ُوحركةُاليدُالفعليةُالوجهُاآلخرُللعملة.

ُبوصفهُإدراكاا.ُحيثُيكونُم رتمجاااملوضوعية،ُُسوىُفعلُاإلرادةُيفُصورتهُ

يفُهذاُاملستوىُمنُأطروحتهُأنهُمنُبنيُالكثريُوالكثريُمنُاألفكار،ُأوُُُُآرثرُشوبنهاوُرأثبتُُ
ُي در كُُ ُاخلاصُابجلسد.ُفعندما ُالتمث ل ُاملزدوجة،ُوهو ُاخلاصية ُلديهُهذه ُفقط ُيوجدُمتث لُواحد التمثيالت،

ُما،ُفإنهُالُيتوفُ الوعي،ُعلىُسبيلُاملثال،ُ رُلهُيفُالظروفُالعاديةُصلةُمباشرةُابجلوهرُُالقمر،ُأوُجبالا
وعلىُالرغمُمنُُُُكتمثيالتُت ظهرُفقطُجانبهمُاملوضوعيُ.اُُيظلُوامليتافيزيقيُملثلُتلكُاألشياء،ُحيثُُ

ُككل ُُُّتساءُلُُذلك، ُكيفيةُفهمُالعامل ُكيفيةُجعلُجمالُاإلدراكُُُُشوبنهاورُعن متحد،ُأوُابألحرى،ُعن
ُكماُتبدو ُللفهمُبشكلُأكرب،ُألنُاألشياء ،ُميكنُللوعيُأنُي دركُجانبُواحدُفقطُمنُُابلكاملُقابالا

ُمتثيالهتاُبشكلُمباشر،ُلكنهُالُيستطيعُأنُي دركُاجلوانبُاألخرىُ.

ُُ اللغز ُُاوحللُذلكُ الداخليةُُُُآرثرُشوبنهاورستخدم للكينونةُ ُكمفتاحُ للجسد املزدوجُ اإلدراكُ
جلميعُالظواهرُالطبيعية،ُحيثُاعتربُأنُمجيعُاملوجوداتُيفُالعاملُمباُأهناُتتضمنُطبيعتنيُميتافيزيقيتني،ُ

نتُُوقدُكاُللجسد.ُُاداخليُ ُُاب عدُاُصفتهومباُأنُهلاُب عدُداخليُكامنُخاصُهبا،ُفهيُتشبهُمتامااُالوعيُب
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تلكُالفكرةُهيُاألساسُاملنطقيُملعارضةُالتفاعالتُالسببيةُالديكارتية،ُواليتُذهبتُإىلُأنُالتفكريُُ

ُ،ُوالعكسُصحيح.نفصلةيفُاألشياءُاملاديةُاملُرؤثُّ كجوهرُيُ 

ُ

ي ُُُّموقفُُلقدُدفعُذلكُإىلُظهور ُُاإلرادة؛ُوبناءُازُالب عدُالداخليُلألشياء،ُوالذيُميكنُأنُنصفهُأبنهُُمي 
.ُحيثُُجانبنُيُُعليه،ُرأىُشوبنهاورُأنُالعاملُككلُينطويُعلى :ُالعاملُبوصفهُإرادة،ُوالعاملُبوصفهُمتث الا

(ُهوُالعاملُيفُذاته،ُوهوُُيكونُالعاملُبوصفهُإرادةُ)أوُ"العاملُابلنسبةُلنا"ُُ كماُيصفهُشوبنهاورُأحياًنا
ُهوُعاملُالتمظهرات،ُأوُعاملُاألفكار،ُأوُعاملُاملوضوعات،ُُ وحدةُمتماسكة،ُبينماُالعاملُبوصفهُمتث الا

ُعُابلضرورة.ُُوُ واليتُتتن

ُ

ُكواقعُُ ُيكونُ"العامل ُأن ،ُميكن ُإرادةُمتث الا ُالعامل ُالرئيسي، ُلعملُشوبنهاور ُبديل ُاختيارُعنوان ُأردًن ُلو ورمبا
ُومظهر"،ُأوُرمباُأيضااُ"الطبيعةُالداخليةُواخلارجيةُللواقع".

ُ

رُمنُخاللهُفكرةُُالذيُطوُ ُُآرثرُشوبنهاور(ُهوُمصدرُإهلام1753ُُُُ–1685ُُكانُجورجُبريكليُ)
الةُأوُاخلاملة،ُحيثُوصفُبريكليُاألفكارُهبذاُالوصفُالقاسيُُأنُاألفكارُتشبهُاملوضوعاتُغريُالفعُ 

ُكانُمصدرُاإلهلام1710ُُ(ُ)25الفصلُُ("حولُمبادئُاملعرفةُالبشرية"يفُأطروحتهُاملعنونةُب ُُ (.ُبينما
1632ُُورُيفُفكرتهُحولُالطبيعةُاملزدوجةُللكونُهوُابروخُبينديكتُديُسبينوزاُ)األساسيُلشوبنها

،ُحيثُدرسهُشوبنهاورُبعمقُيفُسنواتهُاألوىلُقبلُُرُميتافيزيقاُمشاهبةُبنيوايُ (،ُوالذيُطوُ 1677ُُ–
ُكانُهناكُمصدرُإهلامُآخركتابةُأطروحته.ُُ 600ُُشادُ)ينولكنُقلماُيشارُإليه،ُوهوُاألابُُ،والحقاا،

موضوعيةُُُُالهُأبعادُاُُإنُ ُُقبلُامليالد،ُتقريباا(،ُوالذيُجاءُفيهُأيضااُأنُللكونُطبيعةُمزدوجة،ُإذ900ُُُُ–
ُوأخرىُذاتيةُيشارُإليهاُعلىُالتوايلُأبمساءُ)براهان(ُو)أمتان(ُ.

ُ
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ُكتابةُأطروحُةُُالكالسيكُيالفكرُاهلنديُُعلىُُُُآرثرُشوبنهاوُرفُُتعرُ  ُُبعدُبضعةُأشهرُفقطُمنُإمتامه
(،ُوالذيُكان1818ُُُُُ–1771ُُعلىُيدُاملستشرقُفريدريشُماجرُ)1813ُُيفُأواخرُعامُُُالدكتوراُة

شوبنهاورُُُُلتقىاُُ،ُمبدينةُفاميار.ُورمباُيكونُقديرتددُعلىُالصالونُالثقايفُلوالدةُشوبنهاورُالسيدةُيوهاًن
ُاآلسيويةُ) (،ُفقدDas Asiatische Magazinُُيفُهذهُالفرتةُأيضااُبيولويسُكالبروثُحمررُاجمللة

(ُيفBhagavadgitaُُأشارتُالسجالتُاملكتبيةُلشوبنهاورُإىلُأنهُبدأُيفُقراءةُالبهاجافادُجيتاُ)
ُاألولُمنُعامُُُُديسمرب/ ُقصريُجدُ 1813ُُكانون ُبوقت ُبعدُذلك (Upanishadsُُ)ُُا،ُواألابنيشادأو

ُُ.1814آذارُمنُعامُُيفُمارس/

ُ

اُهيُاليتُبلوُ  قبلُعامُواحدُُُُإنهُُُصرحياا،ُحيُثرُشوبنهاورُخالهلاُموقفااُإحلادايُ وتعدُتلكُالفرتةُحتديدا
اُيفُمالحظاتهُفُنفسهُيفُدفاترُمالحظاتهُصراحةاُأبنهُ"مؤمنُمتنوُّ فقطُكانُي عرُّ  ر"،ُأيُصويف،ُوحتديدا

ُ(ُ.373اليتُتناولتُفلسفةُشيلينجُ)خمطوطةُالبقااي،ُاجمللدُالثاين،ُصفحةُ

ُ

،ُمبدينةُدريسدن،ُُُكتابتهُُللفكرُاهلنديُأثناءُُآرثرُشوبنهاوُرزادُتقديرُُ لعملهُاألشهر،ُالعاملُإرادةُومتث الا
1815ُُيُكانُيقطنُجبوارُمنزلُشوبنهاورُ)منُُمنُخاللُمعرفتهُبكارلُفريدريشُكريستيانُكراوسُالذ

ُكراوسُجمردُميتافيزيقيُحلويلُ)1817حىتُُُُ– ُكانُُُُانظر(.ُملُيكن فقرةُ"السريةُالذاتية"ُأعاله(،ُبل
ُكراوسُم طُ ُُأيضااُمولعااُابلفكرُاآلسيويُاجلنويب. عااُعلىُاللغةُالسنسكريتية،ُوقدُفتحُالبابُأمامُُلُ كان

Das ُُ-مهاُ)اجمللةُاآلسيويةُُفُعلىُالثقافةُاهلنديةُمنُخاللُاملنشوراتُاليتُكانتُت قدُّ شوبنهاورُليتعرُ 
Asiatisches Magazinُُأوروبية بلغةُ ترمجةُ أولُ دراسةُ علىُ شوبنهاورُ ذلكُ ساعدُ حيثُ ُ،)
ُُُ–1731ُتينيةُاملستشرقُالفرنسيُأبراهامُهياسينتُأنكيتيلُدوبرينُ)لألابنيشاد،ُواليتُترمجهاُللغةُالال

ُُ.1771أيضااُترمجاتُللنصوصُالزرادشتيةُعامُُُُإىلُأوروابُُم،ُوالذيُقدُ 1801(ُعام1805ُُ

ُ

https://hekmah.org/%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%84%d8%b3%d9%81%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%87%d9%86%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%84%d8%a7%d8%b3%d9%8a%d9%83%d9%8a%d8%a9/
https://hekmah.org/%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%84%d8%b3%d9%81%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%87%d9%86%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%84%d8%a7%d8%b3%d9%8a%d9%83%d9%8a%d8%a9/
https://hekmah.org/%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%84%d8%b3%d9%81%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%87%d9%86%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%84%d8%a7%d8%b3%d9%8a%d9%83%d9%8a%d8%a9/
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التوصيفُُُُأنُُجبديدةُعلىُاألوساطُالفلسفية،ُإالُُتعلىُالرغمُمنُأنُنظريةُاملظهرُاملزدوجُللعاملُليس
اُوثورايُ ُُاإلرادةُهيُجوهرُالعاملُي عدُ اخلاصُلشوبنهاورُأنُُ دُُ،ُورمباُأيضااُخميفااُوكارثياا،ُحيثُأكُ جديدا

ُيوض ُّ ُكما ُلنا" ُالعاملُيفُذاتهُ)أوُ"ابلنسبة ُأن ُله،ُواندفاعُُشوبنهاور ُنضالُالُهناية (ُهو ُأحياًنا حُشوبنهاور
مصائرًنُوأقدارًنُُُُحيددُُإنهُُحيثى،ُوالُينطويُعلىُأيُشكلُمنُاملعرفة،ُوخارجُعنُأيُقوانني،ُُأعم

ُالعشوائية. ُيعتقدُشوبنهاورُُُُمبنتهى ُالعامل، ُاإلرادةُهيُجوهر ُأن ُنظرةُشوبنهاور ُنطاق ُليسُهنالكُويف أنه
ُإدراكُ  ُأيُُإلهُميكن ُينطويُعلى ُالعاملُيفُجوهرهُال ُأوُوصفه،ُوأن ُالعاملُمنُخاللُُه ُإىل ُالنظر معىن.ُفعند

العاملُيناضلُيفُسبيلُشيءُغريُُُُإُنُُأبعادهُاملختلفة،ُيظهرُيفُثوبُمنُاإلحباطُواإلهناكُاألبدي،ُإذ
ُكماُأنهُالُيتجهُإىلُأي اُمتجاوزااُأليُُغايةُجوهرية،ُُُُُةحمددُوغريُمعروف،

ا
ُُقيمةُمرتبطُةحيثُيصبحُعامل

ُُُخلريُوالشرُ.اب

ُ

عنُآراءُفيختهُوشيلينجُوهيجل،ُوالذينُُُجذرايُ ُاختالفاُاُوجودُمعىنُللعامُللُُآرثرُشوبنهاوُرإنكارُخيتلفُ
العاملُيتحرُ  اعتقادُراسخُأبنُ الرغمُمنُذلكُحياولُُكُحنوُهنايةُمتناغمةُومُ كانُلديهمُ نصفة.ُوعلىُ

ُُشوبنهاور،ُعلىُخطىُهؤالءُالفالسفةُاملثالينيُاألملان،ُأنُيوض ُّ ُكيفُأنُالعاملُالذيُخنتربهُبشكل  ح
فكماُحاولُالفالسفةُاملثالينيُاألملانُتفسريُالتسلسلُُلتأثريُاجلوهرُاألساسيُلألشياء.ُُيوميُهوُنتيجةُُ

ومعقدةُُُُددةحمُ ُُمتث التابعتبارهاُُُُُ-الصخور،ُمثُالنبااتت،ُمثُاحليواًنت،ُمثُالبشُر-العظيمُللموجوداتُُ
حاولُشوبنهاورُأيضااُالقيامُابلشيءُنفسهُمنُخاللُتفسريهُللعاملُُُُتصاعدي،ُُعلىُحنوي دركهاُالوعيُُ

اجتابعتبارهُ ُُُلإلرادة.ُسيدا

ُ

ُمعُاجلذرُُابلنسبةُإىلُشوبنهاور،ُيتشكُ  لُالعاملُالذيُخنتربهُمنُخاللُمتث التُاإلرادةُاليتُتتوافقُأوالا
جُُوينتُ العامُملبدأُالعلةُالكافية،ُواثنياا،ُوعلىُحنوُأكثرُخصوصية،ُمعُاجلذرُالرابعيُملبدأُالعلةُالكافية.ُُ

،ُنظرةُللعاملُمنُمستوينيُ)أي:ُاإلرادةعنُهذاُالتشك ل ُوضوعاتُبشكلُعاُمالواقع،ُمقابل:ُاملُُ=ُُ،ُأوالا
الواقع،ُمقابل:ُُُُ=ُُالتمث ل(،ُواليتُيتمُالتعبريُعنهاُمنُخاللُنظرةُمنُثالثُمستوايتُ)أي:ُاإلرادُةُُ=
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ُالدقيقُُ ُالتمييز ُاملكانيةُوالزمانية(،ُحيثُحيدثُذلكُعنُطريق ُاملكانيةُوالزمانية،ُواجلزئيات الكلياتُغري
ُوضوعات.ئياتُيفُنطاقُجمالُاملبنيُمستوايتُالكلياتُواجلُز

ُ

جوهرُواحد،ُيظهرُيفُالبدايةُعلىُأنهُمتعددُُُُيذهبُإىلُأنُالعاملُلهالفلسفيُالعامُالذيُُُُنموذجإنُال
ُاحلاضرةُيفُمجيعُأرجاءُالعاملُ. ُأهناُمتعددةُاجلزئياتُاملادية ُُحيُثُُاجلواهرُاجملردة،ُواليتُتظهرُبدورهاُعلى

أفلوطنيُُلمدرسةُاألفالطونيةُاحلديثةُ)القرنُالثالثُامليالدي(ُواليتُأسسهاُ)لُُمريااثُاُُدُ هذاُالنموذجُي  عُ ُُإن
–ُُPlotinus(ُ)204ُُ–ُُ270ُأنهُمستوحُى ُكما ُالبوذيةُ)تريكاايُُأيضااُُ(، ُالثالثة ُاألجسام ُُمنُعقيدة
-ُُTrikayaُّ ت عرب اليتُ واليت(،ُ لبوذا،ُ الثالثةُ التمظهراتُ عنُ ُُُُُ مدرسة يفُ ُُُ–ُُيوجاكارا(تطورتُ

Yogacara)ُُ(ُُ ملذهبُُأي: التابعةُ اليوجا(ُ Mahayanaُُُُ–)املاهاايًنُُممارسةُ والذيُُ( البوذي،ُ
(،Asanga(ُ)375ُُ–ُُ430ُُُُ–(،ُو)أساجناMaitreya(ُ)270ُُ–ُُ350ُُُُ–أسسهُ)مايرتايُُ
ُ(ُ.Vasubandu(ُ)400ُ–ُُ480ُُ–و)فاسوابندوُ

اتُأوُاألفكارُاملثاليةُمبجردُُيُ وفقااُلشوبنهاور،ُفإنُاإلرادةُتتجسدُعلىُالفورُيفُصورةُجمموعةُمنُالك لُّ 
ُالذيُُ ُاحلد ُإىل ُتصل ُأن ُاألما ُالتمييز ُالذاتُواملوضوعُُساسييسمحُهلاُابلتوافقُمعُمستوى ونتيجةُُُُ،بني

وعلىُالرغمُمنُُلكلُاجلزئياتُاليتُخنتربهاُيفُنطاقُالزمانُواملكان.ُُُُغريُالزمانيةهلذاُتتشكلُالقوالبُُ
،ُُوهوُماُيوحيُبوجودُقدرُمنُالتمايزُيفُهذاُالنطاق،ُإالُأنُهذاُغريُحقيقيُُتنوعُاألفكارُاملثاليُة

ُاحلقيقي،ُإذُُاكافيُاُُُاقدرُاكلُفكرةُعلىُحدةُالُحتويُُُُإنُ ُُحيث ُالتمايز ُيشرتكونُيفُتعريفُُُُإنُُمن مجيعهم
تقعُخارجُنطاقُالزمانُواملكان،ُفإهناُتفتقرُإىلُالتمايزاتُاليتُقدُتظهرُُُُواحد،ُومباُأنُاألفكارُاملثالية

ُلتغيريُاحملدداتُالزمانيةُواملكانيةُ.ُعليهاُنتيجةُا

ُ

ويفُإطارُذلكُالنطاقُفإنُاألفكارُاملثاليةُتكونُمنفصلةُعنُاجلذرُالرابعيُملبدأُالعلةُالكافية،ُعلىُُ
ُبنيُاألفكارُاملثاليةُُ الرغمُمنُأنهُسيكونُمنُعدمُالدقةُاإلقرارُبغيابُأيُنوعُمنُالتمايزُعلىُاإلطالق
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زتُعنُبعضهاُالبعض،ُُهناكُالعديدُمنُاألفكارُاملثاليةُاملختلفةُاليتُمتيُ ُإنُ ُُ،ُإذيُّ يفُهذاُاملستوىُالك لُّ 
ُدُاملباشرُلإلرادةُ.حيثُيشريُشوبنهاورُإىلُاألفكارُاملثاليةُابعتبارهاُالتجسُ 

ُ

ُالكافيةُخارجُُ ُالعلة ُتطبيقُمبدأ ُتبدأُعقولناُيف ُالظهورُعندما ُاملباشرةُيف ُاإلرادةُغري نطاقُُتبدأُجتسيدات
الزمانُواملكانُوالسببيةُيفُاحلسبانُدونُإدراجُاملنطقُُُُمعطياتأيُعندماُأيخذُالعقلُُُُ؛جذرهُالعام

والرايضياتُواهلندسةُوالتفكريُاألخالقي.ُفعندماُتتجسدُاإلرادةُيفُهذاُاملستوىُمنُالتحديد،ُتظهرُُ
املثالية،ُُ الواقع،ُمتظهراتُمتعددةُشديدةُاحليويةُوالتوهجُمنُاألفكارُ اليومية،ُواليتُتكون،ُيفُ احلياةُ

ُالُهنايةُيفُأرجاءُالزمانُواملكانُ.ُومنتشرةُإىلُما

ُ

هوُالنموذجُاملعريفُللعقلُالبشري،ُُُُ-منُكانطُآرثرُشوبنهاوركماُاستلهمُُُ-ُُةالكافُيُلةومباُأنُمبدأُالُع
هُشوبنهاورُاحلياةُُالزماينُهوُالعاملُالذيُتنعكسُفيهُمعارفنا،ُوعندُهذهُالنقطةُيشبُّ -فإنُالعاملُاملكاين

لُ حيثُيعتقدُشوبنهاورُأنُُابحللم.ُُ قُعلىُحنوُُالقواننيُالطبيعيةُابإلضافةُإىلُخرباتناُيفُاحلياة،ُجتعلناُخن 
السكرُمثالاُ ألسنتناُعلىُطعمُ فيهاُ تتعرفُ اليتُ الطريقةُ ُكثريااُعنُ ُكماُذكرُجاليليوُُالُخيتلف متاماا ُ.

إذاُاختفتُاآلذانُُ:ُ(The Assayer(ُ)1623ُ-(ُيفُكتابهُ)الفاتح1642ُُُُ–1564ُجاليليُ)
ُ.كذلكختتفيُابلضرورةُاألصواتُواألطعمةُوالروائحُُفسوفُُُواأللسنةُواألنوفُمنُالعامل،

ُ

يرهُعلىُاملستوىُالفلسفيُمثريااُلالهتمامُابلتأكيد،ُُوعندُهذهُاملرحلةُفنحنُجندُماُقامُشوبنهاورُبتطُو

إذاُقمناُبدمجُادعاءُشوبنهاورُُُُإنناُُ،ُحيثجتاهلهاُوالذيُالُميكنُُلكنناُملُنذكرُبعدُإسهامهُاألكثرُمتي  زُا
أبنُالعاملُهوُاإلرادةُونظرتهُالكانطيةُأبنناُمسؤولونُعنُعاملُالتمث التُالفردي،ُفإنُذلكُيقودًنُإىلُُ
ُكبريُعلىُتوصيفُشوبنهاورُللشيءُيفُذاتهُعلىُأنهُاإلرادة،ُُ ُكلياا،ُفكرةُتستندُبشكل فكرةُجديدة

ُمنُأيُغاية.ُُفيظهرُحينهاُعلىُأنهُنضالُأعمى ُخال 
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ُ

فقبلُأنُيدخ لُمبدأُالعلةُالكافيةُ)أوُمبدأُالتجزئة(ُإىلُاملشهدُبواسطةُالعقلُالبشري،ُملُيكنُهناكُُ
ُيتضمُ ُُإنُُجزئيات،ُحيُث نُُالكائنُالبشريُخاللُحماوالتهُمنُأجلُمعرفةُأيُشيءُحيددُلنفسهُمتث الا

ُُُإىلُجمموعةُمفهومةُمنُاجلزئيات.ُلتتحولجتزئةُلإلرادةُُ

ُ

ومنُخاللُهذاُالتشرذمُلإلرادة،ُوابلنظرُإىلُطبيعةُاإلرادة،ُنصلُإىلُاستنتاجُمفزع:ُوهوُأنُالعاملُليسُُ
ُكلُشيءُعلىُحدةُضدُاألشياُء ،ُحيثُتكونُالنتيجةُهيُُاألخرىُُإالُصراعُمستمر،ُحيثُحيارب

ُكماُوصفُتوماسُ ُ(ُحالةُالطبيعة.1679ُُ–1588ُهوبزُ)"حربُاجلميعُضدُاجلميع"،

ُ

(،ُوأضافA125ُُأكدُكانطُيفُكتابهُنقدُالعقلُاحملضُأنناُنصنعُقواننيُالطبيعةُ)نقدُالعقلُاحملض،ُُ
ُأن ُكتابهُالعاملُإرادةُومتث الا نصنعُاحلالةُالعنيفةُللطبيعة،ُحيثُاعتربُشوبنهاورُأنُجتزئتناُُُُناشوبنهاورُيف

تمثّلةُُاجلزئيُةُُالطبيعُةُُتكتسبُُأنماُُُُفبمجردلألشياءُتتحولُإىلُطاقةُنضالُعمياء،ُُ
 
ُُُ-لالتمثُ منُُ-ُُوامل

وميكنُأنُن شريُيفُهذاُالسياقُإىلُمنلةُالبولدوجُُُُ.نفسهاُُوتدمُرُُنفسهاُُوتستهلُكُُذاهتُاُُعلُىُُتنقلب
ُكمثالُمنوذجي،ُواليتُعندماُينفصلُجسدهاُإىلُنصفني،ُتدخلُيفُمعركةُمميتةُبنيُرأسهاُُ األسرتالية

اُُُُقوذيلها.ُفسعيناُاملستمرُوراءُاملعرفةُالعلميةُوالعمليةُخيل
ا
رآهُُُُمُاُُيفرتسُنفسهُبشكلُمرعب،ُوهُوعامل

ُكبريةُمثريةُُ ُُ.لالمشئزازشوبنهاورُخطيئة

ُ

ُكأفرادُالُنعدُأكثرُمنُُُُآرثرُشوبنهاوُرإىلُمنبعُتشاؤمُُُُذلكيقودًنُُ الذيُلطاملاُع رفُعنه،ُفهوُيرىُأننا
ُُأنُنقاتُلُُلناُيفُعاملُالتمث التُالذيُنصنعهُُرُ إنتاجاتُابئسةُمنُصنعُآلياتناُاملعرفية،ُحيثُيكونُم قدُ 

ا.ُُُُضدُأفرادُآخرين،ُوالسعيُوراءُمزيدُ  فمنُوجهةُنظرُشوبنهاور،ُعاملُاحلياةُاليوميةُهوُُلنُندركهُأبدا
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عندُاملستوىُالذيُيبقىُفيهُمبدأُالعلةُالكافيةُيفُصورةُُُُُاوعيناُمتوقفُاماُدامُُعنيفُوحمبطُأساساا،ُُوعاملُُ
اُإىلُحلول،ُولنُندركُاهلدوءُالذيُنسعىُإليه.ج ُذرهُالرابعي،ُفلنُنصلُأبدا

ُ

،ُالفصلُُأعلنُشوبنهاورُصراحةاُُ ُعنُُري(،ُوللتعب56أنُ"احلياةُاليوميةُهيُمعاًنة"ُ)العاملُإرادةُومتث الا
ُمنُالتعاسةُمأخوذةُمنُاألساطريُاليوًننيةُالكالسيكية،ُمثلُأسطورةُاتنتالوسُُ ذلكُاستخدمُأشكاالا

النا الدوران،ُوابلطبعُأسطورةُُرُُوداًنيدس،ُوأسطورةُمعاًنةُإيكيسونُعلىُعجلةُ تتوقفُعنُ اليتُالُ
ُرُ.تُعنُالنفسُالتعيسةُواحملبطةُابلصورةُاليتُأرادهاُشوبنهاُواليتُعربُ سيزيفُ

ُ

 التعايلُعلىُحمدداتُالصراعُالبشريُةُ .5
ُ

 تعاليااُبوصفهُاجلمايلُُاإلدراكُُ-5.1
 

ُُ اليتُيراهاُعلىُأهناُمليئةُابلعنفُوالوحشيةُإىلُسعيهُحنوُُُُآرثرُشوبنهاوردفعتُنظرة اليوميةُ للحياةُ
ا.ُفقدُاكتشفُُُُانطلقُُالسالم،ُحيُث يفُحبثهُمنُخاللُتتبعُاملسارُالذيُتسلكهُاإلرادةُلتصبحُجتسدا

حنوُُُُ-بشكلُعملي-توجيهُاإلدراكُاليوميُُمنُخاللُُحاالتُيصبحُفيهاُالذهنُأكثرُاستقرارااُوهدوءُا
حاالتُذهنيةُغريُاعتياديةُتتجهُأكثرُجتاهُالكلياتُوتتجنبُاجلزئياتُالفردية،ُحيثُاعتقدُشوبنهاورُُ

العنفُالذيُيتعرضُلهُاإلنسانُيتناسبُمعُدرجةُوعيهُابجلزئياتُوالتمث الت.ُوميكنُأنُنلخصُُُُأن
ُالصراعاتُُ ُأقلُمن ُقدر ُينتج ُالتجزئةُوالتمث ل، ُأقلُمن ُقدر ُاعتقادهُأبنُمعُوجود ُنظرُشوبنهاورُيف وجهة

ُواآلالم،ُويفُاملقابلُاملزيدُمنُاالستقرارُواهلدوء.

ُ
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للوعي،ُوهوُمنُخاللُاإلدراكُاجلمايل،ُفذلكُُُُوُحتقيقُحالةُأكثرُهدوءُاحُنُُدُيقودًنواُحُُيوجدُسبيُل
السبيلُيعدُحالةُخاصةُمنُالوعيُاإلدراكي،ُحيثُيدركُالعقلُاملوضوعاتُيفُنطاقُالزمانُواملكان،ُُ

املوضوعاتُجوهرُاملوضوع،ُأوُالنموذجُاألصلي،ُأوُ"الفكرةُاملثالية"ُُويستخلصُمنُخاللُمتييزهُلتلكُُ
ُاليتُتتطابقُمعُنوعُاملوضوعُحملُاإلدراك.ُُ

ويفُهذاُالنموذجُمنُاإلدراكُينسىُاإلنسانُفرديتهُحيثُيصبحُاملرآةُاليتُتعكسُاملوضوعاتُبوضوح.ُُ
ُفردي،ُفإنناُن منُخاللُُجُُنوعااُمنُالتوهُ ُُُظالحفعلىُسبيلُاملثال،ُعندماُندركُشجرةُتفاحُبشكل 

أورُ" التفاحُ)ظاهرةُ النموذجُاألصليُجلميعُأشجارُ التوهجُهوُ الشجرة،ُذلكُ لتلكُ Ur-إدراكناُ
phenomenonُُُكماُيصفهاُجوته(،ُوالذيُيصبحُنوعُمنُاالحتفاءُجبميعُأشجارُالتفاحُاليت "

ُُ املستقبل. اليتُستكونُموجودةُيفُ أوُ يوماا،ُ النموذجُمنُُبُّ وميكنُأنُنشكانتُموجودةُ أيضااُهذاُ هُ
ُُاإلدراك،ُعلىُسبيلُاملثال،ُبرسامُالبورتريهُالتقليديُالذيُمييزُالتفاصيلُاليتُقصدتُالطبيعةُأنُت دركُ 

ُالع ُالتفاصيل ُالرسامُإبزالة ُيتحققُعلىُحنوُمثايل،ُفيبدأ ُلكنُذلكُمل ُالوجه، ُالصغريةُُرُ يف ُكالشعريات ضية
ُكماُنرىُيفُبورتريهاتُحفالتُُواحلبوبُوالتجاعيدُوماُإىلُذلك،ُُ لتقدميُوجهُأكثرُمثاليةُومالئكية،

 الزفافُأوُاأليقوًنتُالدينيةُعلىُسبيلُاملثالُ.

 

التجربةُُُطبيعُةموضوعُالتجربةُاجلماليةُجيبُأنُيتوافقُمعُُطبيعُةيفرتضُأنُُآرثرُشوبنهاوُرُكوُنونظرااُل
أنُ ذاهتاُُاجلماليُة يستنتجُ فإنهُ اجلمايلُُ،ُ اإلدراكُ حالةُ ُك ليُ ُُ،يفُ املوضوعات تكونُ أنُُُُ،ةحيثُ جيبُ

ُك لُّ  ،ُالفصلُيُ تكتسبُالتجربةُاجلماليةُأيضااُصفة حالةُالوعيُُُتتحو لُُوهكذا(.33ُةُ)العاملُإرادةُومتث الا
ُتوجُ املوجُ  ُإىلُحالةُوعيُذات ُبشكلُجزئي ُكل ُّهة ُيطلقُعليهُشوبنهاورُُيُّ ه ُأوُما ،"ُُ ُللمعرفةُخال  موضوع

،ُالفصلُُُ"منُاإلرادةُوالُينطويُعلىُأملُومتجاوزُللزمن ُ(ُ.34)العاملُإرادةُومتث الا

ُ

ُ
 
منُالناسُلديهُالقدرةُعلىُالبقاءُيفُمثلُهذهُاحلالةُالذهنيةُاجلماليةُلفرتةُُُُقليالاُُُُاضُأنُعددُافرت ُ منُامل

معظمُالناسُالُميتلكونُالقدرةُعلىُالوصولُللهدوءُواالستقرارُالذيُيسببهُاإلدراكُُُُإنُ ُُطويلة،ُحيث
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ُاإلدراكُاجلمايلُوي ظلُلفرتةُُاجلمايل.ُفقطُالعبقريُذوُالعقليةُاجلماليةُهوُالذيُيتجهُبشكلُفطريُحنو
ُُتتحت ُمُُنتيجةُلتقديرًنُألعمالُهؤالءُالعباقرة،ُُطويلةُيفُحالةُالوعيُالنقيُتلك،ُويعتقدُشوبنهاورُأنه

ولوجُللمعرفةُاليتُتعطيناُحملاتُخاطفةُمنُاألفكارُُابللدرجةُمنُالرتكيزُتسمحُلناُُحماولةُالوصوُلُعلينا
ُفنيُ ُُإنُ ُُإذُُ؛جوهرُاألشياء(ُُاملثاليةُ)أُي اُالعبقريةُاجلماليةُتستبصرُتلكُاألفكارُوختلقُمنُخالهلاُعمالا

مُاألفكارُاملثاليةُبطريقةُأكثرُوضوحااُميكنُإدراكهاُعلىُحنوُأبسطُمنُاملعتاد ُوابلتايلُفإهناُتقومُُيقدُّ 
للموضوعاتُُرتقاءُعلىُالعاملُاملاديُُالفكريةُلاليةُألولئكُالذينُالُميتلكونُالقدرةُُإبيصالُالرؤيةُالك لُّ 

ُاخلاضعةُللزمانُواملكانُ.

ُ

إراُُىأنُاهلدفُاألمسُُآرثرُشوبنهاوُريوضحُُ الفصلُُُدللفنُهوُإيصالُاألفكارُاملثاليةُ)العاملُ ُ، ةُومتث الا
ُالفنُعلىُحنوُمؤسسي،50ُُ ُلتقدمي ُي(،ُويفُسبيلُسعيُشوبنهاور ُاجلميلُةُُثُ بحُ أخذ ُالفنون ُُالتقليديُةُُيف

فإنُتلكُالفنونُاألربعةُُُُ.ُوابستثناءُاملوسيقى،املوسيقىُوالعمارةُوالنحتُوالرسمُوالشعُرُُوهيُُاخلمسة،

ابألفكارُاملثالية،ُأيُمنُخاللُاملوضوعاتُالك ليةُلإلدراكُاجلمايلُُكُمنُخاللُعالقتهاُُهيُاليتُت درُ 
ُاملرتبطُجبذرُمبدأُالعلةُالكافية.ُُُوُ،اليتُتقعُيفُالقطبُاملوضوعيُللتمييزُبنيُالذاتُواملوضوع

ُ

ُكتمث ل،ُحيثُتكونُُوبنُيُُالفنونُاملرئيةُواألدبيةبنيُُُُآرثرُشوبنهاوروقدُربطُُ اُُالعامل ،ُأيُُفورايُ ُُجتس دا
ُكنقيضُلنطاقُاملوضوعاتُالزمانيةُواملكانيةُ. ُعندماُتدخلُيفُنطاقُاألفكارُاملثالية

ُ

جيعلهاُتتوافقُمعُُرُشوبنهاورُتفسريااُللموسيقىُُوكمقابلُلتفسريُشوبنهاورُللفنونُاملرئيةُواألدبية،ُطوُ 
الفنوُن الذاتُواملوضوع.ُومبعزلُعنُ للتمييزُبنيُ الذايتُ أنُُُُالقطبُ التقليديةُاألخرىُيؤكدُشوبنهاورُ

ُالفنونُميتافيزيقيةُا ُأكثر ُتظهرُعلىُحنوُ ُُإهناُُ،ُحيثاملوسيقىُهي ُاألفكارُُُُمتوازُ ُُمنُخاللُمنظورُذايت مع
املثاليةُنفسها.ُفمثلماُتنطويُاألفكارُاملثاليةُعلىُمناذجُألنواعُاملوضوعاتُاملوجودةُيفُاحلياةُاليومية،ُُ
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،ُُيةحيثُتكونُاإليقاعاتُمماثلةُللطبيعةُغريُاحلُُ:األساسيةُللعاملُُالبنيةُ ُُبدقُةُُستنسخفإنُاملوسيقىُت
واألحلانُُ احليوان،ُ لعاملُ مماثلةُ البشري.ُومنُخاللوالنغماتُ للعاملُ تنتُ ُُالتعم قُُمماثلةُ اإليقاعاتُ جُُيفُ

ُمفعمةُابحلركةُ.ُغريُاحليةُحياةُاُالطبيعةُ ُُجُ نتُ صوتيةُحتملُمعاينُيفُدالالهتا،ُمتامااُمثلماُتُ ُُتراكيبُ 

ُ

ُالتشاهبُُسلسلةُاُُآرثرُشوبنهاورزُُيّ مُيوبذلك،ُُ ُاملادُيُياتُبنيُبنمن تسمحُلهُابدعاءُُُُةُاملوسيقىُوبنيةُالعامل
،Abbild des Willens selbstُُأنُاملوسيقىُهيُنسخةُمنُاإلرادةُنفسهاُ) (ُ)العاملُإرادةُومتث الا

ُكانُاملرءُُُُا(.ُقدُتبدوُتلكُالنظرةُللوهلةُاألوىلُمبالغُا52الفصلُُ فيها،ُلكنهاُتستندُإىلُفكرةُأنهُإذا
أنُي دركُالعاملُليسُفقطُمنُالناحيةُالعلميةُُُفسيكونُمنُاملفيدُلُهُُيرغبُيفُالتعر فُعلىُحقيقةُالعامل

بُُاجملازيةُاليتُتتطلُ ُوالتعبرييةُُُُخصائصهامنُخاللُُُُ؛وامليكانيكيةُوالسببية،ُبلُأيضااُمنُالناحيةُاجلمالية

ُُُُاقدرُا لتذوقها. اجلمايلُ احلسُ التكوينُُمنُ خاللُ منُ أوضحُ بشكلُ ينعكسُ العاملُ تكوينُ ُكانُ فإذا
حيثُيفسرُذلكُبشكلُماُاجلاذبيةُُُُالذائقةُاألكثرُفلسفيةُستكونُالذائقةُاملوسيقية.املوسيقي،ُفإذنُُ

مجعاُُُُاللذينُُاخلاصةُاليتُحظيتُهباُنظريةُشوبنهاورُيفُاملوسيقىُلدىُريتشاردُفاجنرُوفريدريكُنيتشه،
ُبنيُاالهتماماتُالفلسفيةُواملوسيقيةُيفُأعماهلما.

ُ

وتعالياا،ُيعتقدُشوبنهاورُأنُاملوسيقىُحتققُذلكُُُُحتقيقُحاالتُذهنيةُأكثرُهدوءُاقُمبسألةُُوفيماُيتعلُ 
ُاحلياةُُ منُخاللُجتسيدُالب ىنُاجملردةُللمشاعر،ُأوُمنُخاللُاستخالصُاملشاعرُعلىُحنوُجمردُمنُحلبة

فرحُيفُُلناُذلكُإبدراكُجوهرُاحلياةُالوجدانيةُ)الُُُحرُاملشاعرُمنُخالهلا.ُحيثُيسماليوميةُاليتُتظهُ 
ُُُرضيةُاليتُعادةُماُتسببُاملعاًنة.ابحملتوايتُالُعاحلزنُيفُذاته،ُإخل(ُدونُالتأث رُُ–ذاتهُ

ُ
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دونُُ العاملُ بفهمُطبيعةُ املوسيقىُ لناُ املغاير،ُتسمحُ النحوُ املشاعرُعلىُهذاُ التعبريُعنُ ومنُخاللُ
ُُيكونُمنطُاإلدراكُاجلمايلُأشبهُابلتأمُلالتعر ضُلإلحباطاتُاليتُتنطويُعليهاُاحلياةُاليومية،ُوابلتايلُُ

ُاهلادئُللعاملُ.ُالفلسفي

ُ

الُينطويُعلىُآالم،ُفإهناُتفشلُيفُخلقُُُُمنُاحلياةُُُاومنوذجُاللعامل،ُُجمردةُُُُاملوسيقىُنظرةُاُُختلُقوبقدرُماُُ
آخر مبعاًنةُشخصُ امللموسُ االحتكاكُ يسببهُ الذيُ إىلُُُُ؛التعاطفُ اُ العجزُحتديدا هذاُ يدفعُ حيثُ
ُاالنتقالُمنُاإلدراكُاملوسيقيُأوُاجلمايلُإىلُالوعيُاألخالقي.

ُ

ُتعاليااُبوصفهُخالقياأُلُالوعيُُ-5.2

 

ُاعتقدُُ ُالوسطى، ُالعصور ُالعديدُمنُمسيحيي ُآمن ُاجلسديةُُُُآرثرُشوبنهاوُركما ُاحلدُمنُرغباتنا أنهُعلينا
ُشوبنهاورُُخاللُموقفُيتعاىلُعلىُفرديتناُاجلسدية.ُويفُوالواقع،ُعربُ ألنُالوعيُاألخالقيُينشأُمنُُ

ُعنُاتساقهاُمعُالعقائدُواملبادئُُ ُاملسيحية،ُفضالا عنُآرائهُاألخالقيةُصراحةُأبهناُتتوافقُمتامااُمعُجوهر
،ُالفصلُُ ُ(ُ.68األخالقيةُللكتبُاملقدسةُاهلنديةُ)العاملُإرادةُومتث الا

ُ

ُكماُُُهاُشوبنهاور،ُتلكُالتعاليمُاليتُتدعوومنُالتعاليمُاليتُأجلُ  إىلُأنُيعاملُاملرءُاآلخرينُمعاملةُطيبة
املعاًنةُالواقعةُيفُالعامل،ُوأنُُُُإىلُتقليلُُ،ُوأنُيتجنبُاملرءُالعنفُويسعىاآلخروُنُُحيبُاملرءُأنُيعامله

املرُء يسعىُ وأنُ االنتقامية،ُ واألفكارُ األًننيةُ املرءُ تنميُةُُيقاومُ اعتقدُُُُإىلُ وقدُ بداخله.ُ الرمحةُ مشاعرُ
متثلُالقاعدةُملعظمُاملبادئُاألخالقيةُُُُإهناُُشوبنهاورُأنُتلكُالتعاليمُليستُحكرااُعلىُاملسيحية،ُبل

ُذاتُاألسسُالدينيةُ.
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ُ

مُشوبنهاورُنظريتهُُوبغضُالنظرُعنُمدىُاتفاقُشوبنهاورُمعُالفلسفاتُاألخالقيةُالتقليدية،ُفقدُقدُ 
ُكانطُ) (ُوجونُستيوارت1804ُُُُ–1724ُُاألخالقيةُعلىُحنوُمشابهُللنظرايتُاألخالقيةُإلميانويل

ُعامُمعُالتعاليمُاملسيحيةُ.1873ُُ–1806ُميلُ) ُ(،ُاليتُاتفقتُبشكل 

ُ

ُُعنُالوعيُاألخالقيُمعُمشروعهُيفُالبحثُعنُحاالتُذهنيةُأكثرُهدوءُاُُآرثرُشوبنهاوراتسقُمفهومُُ
أنُُُُوتعالياا،ُحيثُقادهُالسعيُإىلُالتعايلُيفُنطاقُاحلقلُاألخالقيُإىلُالتأكيدُعلىُأنُاإلنسانُمبجرد

ُعنُاإلنسانيةُمجعاء،ُفسيدركُُجلانبُواحدُمنُفعلُاإلرادةُالفردي،ُوالذيُي عرب ُُُّي دركُأنهُليسُإالُجزءُا
ُكماُُُُإنُ ُُوهاا.ُحيثدُوالضحيةُليسُإالُُاإلنسانُأنُالفرقُبنيُاجلال ُ تلكُالنظرة،ُيفُالواقع،ُحتاكيُنظرة

ُبشكلُعامُتنظرُإىلُكلُإنسانُعلىُحدة.ُنسانيةلوُأنُاإل

ُ

ُكماُلوُُ ُكلُإنسانُيعتربُمجيعُاآلالمُوالعذاابتُاملوجودةُيفُالعامل ووفقااُللطبيعةُاحلقيقيةُلألشياء،ُفإن
لُنفسهاُذنبُُحتمُّ داخليةُاليتُيشرتكُفيهاُمجيعُالبشرُُأهناُمعاًنتهُالشخصية،ُألنُالطبيعةُاإلنسانيةُال

ُاملوج ُاملعاًنة ُاألخالقيُسي دركُُُوكل ُالوعي ُفإن ُاالعتبار، ُالبشريُيف ُالوعي ُالعامل.ُومنُخاللُوضع دةُيف
،ُالفصلنيُُ منُاجلديرُُ(.ُُو64ُو63ُُأنهُحيملُمجيعُخطاايُوذنوبُالعاملُعلىُعاتقهُ)العاملُإرادةُومتث الا

ُكلُاألفراحُواالنتصاراتُوامللذاتُالبشريةُُُُابلذكر أيضااُأنُهذاُالنمطُمنُالوعيُينبغيُعليهُأنُخيترب
ُوكأهناُأفراحهُوملذاتهُالشخصية،ُولكنُشوبنهاورُملُيعملُعلىُتطويرُتلكُاألفكار.

ُ

زُّ  ُالكافيةُجت  ُالعلة ملبدأ ُاخلاصة ُالتطبيقات ُأن ُاألمرُعلى ُيقتصر ُإىلُُإذن،ُال ُالعامل ُاجلزئياتُُئ ُمن جمموعات
الفرديةُاملشتتةُعربُالزمانُواملكانُبغرضُالوصولُللمعرفةُالعلمية،ُولكنُهذاُاملبدأُالعقالينُخيلقُنوعااُُ
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ُيرتكبُشخصُماُخطأُا ُأنهُعندما ُينطويُعلىُفكرة ُالوهم ُالشخصنيُُُُمن جتاهُشخصُآخر،ُفإنُهذين
ُجزئياتُفرديةُ.ُإهنماُهاُيفُاألساسُشخصنيُمنفصلنيُعنُبعضهما،ُأي

ُ

أنُجتزئةُالعاملُإىلُجزئياتُفرديةُأمرُضروريُلتطبيقُعالقاتُالسببية،ُحيثُيكونُ)أ(ُهوُالسببُُُومبا
فإنُهذهُالتجزئةُاملعرفيةُُُُموضوعانُخمتلفانُومنفصالن؛ُُل ُ)ب(،ُوحيثُي نظرُإىلُ)أ(ُو)ب(ُعلىُأهنما

فُماُجتاهُُفُالشخصُ)س(ُبتصرُ يتصرُ ُُاعندمُفرُالبشرُللعالقاتُفيماُبينهم،ُُنفسهاُتنعكسُعلىُتصوُ 
الشخصُ)ص(،ُيتمُاعتبارُأنُالشخصنيُ)س(ُو)ص(ُهاُشخصنيُمنفصلنيُعنُبعضهماُومستقلنيُُ

ُكجزئياتُفرديةُ.

ُ

أتثريُأخالقيُسليب،ُألهناُتقودُالبشرُإىلُاعتبارُأنفسهمُأفرادااُُوابلتايل،ُفإنُقواعدُاملعرفةُالعلميةُهلاُُ
 منفصلنيُوغرابءُعنُبعضهمُالبعضُ.

 

ُك لُ ُُسيومنُخاللُاإلدراكُاحل أبنُمجيعُالبشرُيشرتكونُيفُنفسُالطبيعةُالداخليةُاليتُحتملُُُُيُّ علىُحنو
كاا.ُتلكُهيُُفلسفيُأكثرُمتاسُ ُنفسُاجلوهرُامليتافيزيقي،ُيصلُاملرءُإىلُنظرةُأخالقيةُتستندُعلىُوعي

ُاآلخر،ُحيث ُلفهم ُالعاطفية ُإنسان"،ُُُإهناُُالطريقة ُ"كلُشخصُهو ُالقائلةُأبن ُللقضية ُفهمااُجمرداا ليست
اُُوالُفهمااُحمضااُ)كماُفعلُكانط(،ُبل ت رسيُمبدأُأنُمجيعُالبشرُيتشاركونُاآللياتُالعقليةُنفسها،ُُُُإهن 

ُووفقااُلذلكُيقفُمجيعُالبشرُعلىُقدمُاملساواة.

ُ

ُبطريقةُُ ُالبشرية ُاحلياة ُالولوجُجلوهر ُإنه ُآخرُعلىُحنوُشبهُسحري، ُاملباشرُحبياةُشخص ُالشعور ذلكُهو
يسمحُللمرءُُُُإنهُُحيُثقدرُماُيستطيع.ُُنُاملرءُمنُالتجانسُمعُاآلخرينُب،ُوالذيُمي كُّ متجاوزةُللواقع

دااُقاسيااُوضحيةُُمتاماا،ُوبكاملُقوتهُالشعورية،ُماُالذيُيعنيهُأنُتكونُجال ُُُأنُيتخيل،ُبشكلُمتساوُ 
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ُك ل ُّدُ م عذ بة،ُوأنُحتُ  إطارُوعي املتناحرةُيفُ التجاربُوالصفاتُ أالُوهوُوعيُُُُيُّ دُمواقعُمجيعُ واحد،ُ
ُخمتلفةُوخمتلطةُمنُالوعيُ،ُُأنواعااُُيرتقيُوعيُاملرءُليتسعاإلنسانيةُذاهتا.ُومعُتطورُالوعيُاألخالقيُُ

ُيطوُّ  ُبوعيااُحيُ ُُرحيث ُاإلنسانيةُ،يط ُتنطويُعليها ُاليت ُاملتعددة ُالتوتر،ُوالقسوة،ُواملأساوية،ُواألبعاد ُُطبيعة

ُميكنهُإدراكُالطبيعةُاملتعاليةُلإلنسانيةُذاهتا.ُوعيُ 

ُ

ابلفزع،ُوقدُُُُشعورُ ُ(ُالتعايلُأبنهُالشعورُابهلدوءُالذيُيتخلله1797ُُ–1729ُُإدموندُبريكُ)ُُفُ صُ وُ 
ل األخالقيُ الوعيُ مفهومُ ُُاتفقُ شوبنهاوُر  جتس ُُُّآرثرُ املوسيقىُ أنُ فبماُ الوصف.ُ هذاُ التوتراتُُمعُ دُ

الشعوريةُاليتُحتدثُداخلُالعاملُعلىُحنوُجمردُومنفصل،ُفإهناُابلتايلُتوفرُقدرااُمنُاهلدوءُمنُخاللُُ
ففةُمنُالصراعُالدائمُللحياةُاليومية،ُوهذاُالق ُُينطويُأيضااُعلُىدرُمنُاهلدوءُُتقدميُصورةُصوتيةُخم 

ُأخالقيُّ  ُُ.وعي 

ُ

ُإىلُُعندماُ ُاإلنسانية ُكلّ يُّ ُُتصل ُأهيتهاُُُُوعي  ُتستمد ُاليت ُالرغبات ُفإن ُالزمانيةُواملكانية، ُاحملددات يتجاوز
ُفرديُمكاين ُالشخصي،ُكجزء ُالفرد ُأال ُ-منُوضع ُاحلقيقية، اُُزماين،ُستظهرُعلىُصورهتا ترتكزُعلىُُُُإهن 

يعملُُخدعةُالتجزئة،ُوابلتايلُستفقدُالكثريُمنُقوهتاُالقهرية.ُوعندُهذهُالنقطةُفإنُالوعيُاألخالقيُُ
غلُ ك ُ"م هدُّ 

 
املرءُطبيعةُاحلياةُالبشريةُامل إنكارُ وميكنُأنُنرىُُُُفةُابلعذاابتُواآلالم.ئ"ُلإلرادة،ُدونُ

ُكتمثالُ)الوكونُ (Laocoönُُُُ–عددااُمنُاألعمالُالفنيةُاليتُتعكسُهذاُالنوعُمنُالوعيُاملتعايل،
ُ،ُتقريباا(ُهلريونيموسُبوش.1515قبلُامليالد،ُتقريباا(،ُولوحةُاملسيحُحيملُالصليبُ)25ُُ)

ُ

ي ُّوُ وابلنظرُإىلُالوعيُاألخالقيُعلىُحنوُسليب،ُفإنهُينتشلناُمنُالعُ  احلياةُُُُززُالذيُالُينتهي،ُوالذيُمي 
تأرجحةُابستمرارُبنيُاألملُواملللُُالبشريُة

 
األخالقيُعلىُحنوُإجيايب،ُفإنهُخيلقُُُُ،ُبينماُابلنظرُإىلُالوعيامل

للعاملُأشبهُبتصوُ  املرءُ ُك ل ُّقدرااُمنُاحلكمة،ُحيثُتصبحُنظرةُ القصصُُُُيُّ ر حيتويُعلىُمناذجُجلميعُ
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ُبعدُجيلُُ قصصُهزليةُوقصصُمأساوية،ُوقصصُمثريةُللشفقةُوقصصُُُُُ–البشريةُاليتُتتكررُجيالا
ُالثابتةُاليتُتتساقطُأوراقهاُُُُصملهمة،ُوقصصُاتفهةُوقُص الُينساهاُالتاريخ.ُفيصبحُاملرءُأشبهُابلشجرة

الكتابُُ اإللياذة،ُ )هومريوس،ُ األجيالُ مبرورُ للناسُ حيدثُ ُكماُ اثبتة، تظلُ بينماُ موسمُ بعدُ مومسااُ
ُالسادس(.ُُ

ُ

(،ُأن1839ُُ)البشريةُُُُحريةُاإلرادُةُُحوُل،ُمقالُُحبثهيؤكدُيفُُُُرثرُشوبنهاوُرآوعطفااُعلىُماُسبق،ُفإنُُ
ُفهوُحيدثُابلضرورة،ُحيُث ُماُحيدث ُالقائلةُأبنُعالقاتُُُُإنهُُكل ُكانط ُفكرة بعدماُوافقُشوبنهاورُعلى
دُ عاملُاخلرباتالسببُوالنتيجةُمتتدُإىلُخمتلفُجوانبُُ ُكلُفعلُفرديُحي  دُمنُخاللُُ،ُذهبُإىلُأن

شوبنهاورُابلراحةُوالطمأنينة،ُألنهُعندماُأدركُأنهُالُُُُم دُ ُُأسبابُأوُدوافعُسابقة.ُهذاُالوعيُالق د ريُ 
ُأيُُ ُاستنتجميكنُفعل ُاألحداث، ُلتغيريُمسار ُبالُمعىُنُُفورااُُشيء ُيصبح ُالعامل ُتغيري ُالكفاحُمنُأجل ُُأن

،ُالفصلُ ُ(.56)العاملُإرادةُومتث الا

ُ

ُكانُمبقدوركُالتصرفُعلىُحنوُمغايرُيفُُاالعتقادُالشائعُأبنهُُُُآرثرُشوبنهاورنكرُُأ كونكُحرااُيعينُأنه
ُكلُواحدُ أكُ ُُابلفعل،ُومعُذلك،ُُاختربهتُامنُاملواقفُاليتُُُُأي ُّ التأسيسي،ُُُُمن اُُدُعلىُأن حرُابملعىنُ

حريةُُُُحولالُيتزعزعُأبهنمُمنُيتحكمونُيفُزمامُاألمور"ُ)مقالُُُُيقنيُ ُُمشريااُإىلُأنُالبشرُلديهمُُ"
ُاخلامتة(.ُحيثالبشريةُُاإلرادة ُيشرُيُُإنُ ُُ، ُاإلحساسُابملسؤولية ددةُذاتيُ ُُعقليُةطبيعةُُُُإىلُُذلك اُومنفصلةُُحم 

اليتُنراهاُعلىُحنوُفرديُيفُالطبيعةُت عربّ ُُُعنُخرباتنا. ُكماُأنُاألشجارُوالزهورُ التمث التُُمتاماا ُعنُ
ُالزمانية ُالتمث الت ُالفرديةُهي ُأفعالنا ُلألشجارُوالزهور،ُفإن ُاملثالية ُللنماذج ُلطبائعناامُل-املتنوعة اليتُُُُكانية

ُا.الُمي كنُأنُت دركُإالُعقليُ 

ُ
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الُت دركُعنُطريقُاحلواس،ُابلنسبةُلإلنسان،ُت عدُُُُإهناُُإنُالطبائعُاليتُالُميكنُإدراكهاُإالُعقلياا،ُأي
رهاُميكنُتصوُ ُُإنهُُُعنُجوهرُاإلنسان،ُإذت عرب ُُُّإهناُُنية،ُأيازُللمحدداتُالزمهيُفعلُاإلرادةُاملتجاوُ 

ُلإلنسانُ ُالداخلي ُاجلوهر ُبشكلُموضوعي ُيتحدد ُاملثاليةُواليتُمنُخالهلا ُلألفكار ُالذايت ُالشق ُأهنا على
،ُالفصلُ ُ(،ُويشبهُهذاُاألمرُاملثالُالذيُذ كرُآنفااُحولُرسامُالبورتريه.28ُ)العاملُإرادةُومتث الا

ُ

هو العقليةُ الطبائعُ مفهومُ ُكانطيُُإنُ ُُُُمفهوم احملض، العقلُ A539/B567ُُ)نقدُ مُع(، ُُوابلتوازيُ
ُكانطُُ ُُابُُاملرتبطمفهوم التجريبية التعبريُعنهاُجتريبيُ ُُ)أُيلطبائعُ يتمُ ُكماُ العقلية اعتربُُالطبائعُ آرثرُا(،ُ

اُمنُأكثرُُُُدُحال ُي  عُ أنُهذاُاملفهومُُُُشوبنهاور ُكماُاعتربهُشوبنهاورُأيضااُواحدا ملشكلةُاحلريةُواحلتمية،
ُاألفكارُعمقااُيفُالفلسفةُالكانطية.

ُ

الالحق،ُفسنجدُأنُحبثُشوبنهاورُيفُمفهومُُُُآرثرُشوبنهاوُرومنُخاللُنظرةُعلىُأتثريُُ الفلسفيُ
أًُنالطبائعُالعقليةُيتوافقُمعُدعوةُفريدريكُنيتشهُب ُ"أالُيكونُاإلنسانُإالُنفسه ُُ"ُ)هوُذاُاإلنسان،ُملُ 

ُُ الفصل الذكاء،ُ منُ القدرُ هذاُ أنفسنا9ُُعلىُ حولُ املزيدُ تعلمناُ ُكلماُ أنه شوبنهاورُ اعتقدُ وقدُ ُ.)
حد دةُُسنتمكنُمنُمتثيلُطبائعناُالعقليةُعلىُحنوُأكثرُفعالية،ُُ

 
ُ-وسنتمكنُأيضااُمنُلعبُأدوارًنُامل

لُحيواتناُإىلُُوُّ أنُحنُ ُُناميكنُ معرفتناُبذواتنا،ُُُُوسالسة.ُومنُخالُلُُدقةبشكلُأكثرُُُُُ-مجاليااُومنهجياا
ُكماُ ُذلكُاألمرُالحقاا.عنُنيتشهُُعربُ أعمالُفنية،

ُ

وابلتايل،ُفإنُتطويرُالطبيعةُالعقليةُينطويُعلىُتوسيعُاملعرفةُمبيولناُالفرديةُالفطرية،ُوالذيُسينتجُعنهُُ
(.ُونظراا55ُُالفصلُُ،ُُالسالمُواهلدوءُالذهينُ)العاملُإرادةُومتث الاُكتأثريُأساسيُهلذهُاملعرفةُقدرااُأكربُمنُُ

معُاملوسيقى،ُالفنُُُُاهيكليُ سواء،ُفإهناُتتسقُُُإىلُأنُطبائعناُالعقليةُهيُطبائعُفرديةُومجاعيةُعلىُحد ُّ
االرتباطُابملوسيقىُُ ُُُُكماُالحظُ-األرقى.ُحيثُيكشفُهذاُ عنُوجودُصلةُُُُُ-علىُاألرجحنيتشه
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منُخاللُذلكُأيضااُُُُت  ف س رُ ُُاألخالقيةُعندُشوبنهاور.ُوميكنُأنمنهجيةُبنيُالنظريةُاجلماليةُوالنظريةُُ
منُالتعبريُُُُنوعُ ُُالباعثةُعلىُالبهجة،ُأبهناُُُ-غريُاملوسيقية-إشارةُشوبنهاورُإىلُاملظاهرُاجلماليةُوالفنيةُُ

كتس
 
ُبة.عنُطبائعناُامل

ُ

ُوإنكارُإرادةُاحلياةُالزهُدُُ-5.3

ُ

ُُ يوفُّ ُُآرثرُشوبنهاوريعتقد اجلمايلُ اإلدراكُ ُُأنُ ُكما لفرتةُوجيزة، اليوميةُ احلياةُ علىُ تعاليااُ الوعيُُأرُ نُ

رهُمقارنةُابلعنفُالذيُُالذهنيةُالنهائية،ُعلىُالرغمُمنُاهلدوءُالنسيبُالذيُيوفُّ ُُاحلالةُ ُدُ عُ األخالقيُالُي ُ 
ُاليومية. ُاحلياة ُالطبيعةُُُُميألُجنبات ُالذيُخيتربُحقيقة ُاإلنسان ُأن ُيذهبُشوبنهاورُإىل ومنُخاللُذلك
ُمستمرُ املكانيةُتسببُعذ-أيُالذيُي دركُأنُالنماذجُاملعرفيةُالزمانية-ُُالبشريةُمنُمنظورُأخالقي ا،ُُاابا

سيؤديُبهُذلكُإىلُالنفورُمنُالوضعُاإلنساينُومنُاإلرادةُُُُ-اُبالُطائلومعاًنةُالُتنقطع،ُوكفاحااُعبثيُ 
ظهرُُُتاالستمرارُيفُاحلياةُوفقُقواعدُالتمث التُاليتُىُمنُخالهلا،ُوسيفقدُالرغبةُيفُالعمياءُالذيُيتجلُ 

ُمنُخالهلاُالطبيعةُالبشرية.

ُ

فقدُُ لذلكُ موقفُاُُُذاختُ ونتيجةُ الزاهدُُُُينكرُمنُخاللهُُاشوبنهاورُ والذيُوصفهُابملوقفُ احلياة،ُ إرادةُ
تنازلُُُو

 
ستسلمُوالذيُالُينطويُعلىُأيُشكلُمنُاإلرادة،ُولكنهُعلىُالرغمُمنُذلكُموقفُ امل

 
ُُوامل

ُأدركُشوبنهاورُُُُمؤس سُ  ُالتقليدية، ُالبوذية ُالفلسفة ُأذهاننا ُإىل ُي عيد ُالعقلي.ُوعلىُحنو ُاالتزانُواهلدوء على
مليئةُاب احلياةُ أقرُ الُُاليتُُُُإلحباطاُتأنُ منها،ُحيثُ ُُُُمفرُ الناجتة املعاًنةُ تقليلُ ميكنُ تلكُُأبنهُ عنُ

األخالقيُبدورهُيفُإفساحُُ.ُوهكذاُيقومُالوعيُُاإلحباطاتُعنُطريقُالسيطرةُعلىُرغباتناُالشخصية
ُاجملالُأمامُسلوكياتُالزهدُوالتعفف.

ُ
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(ُ)العاملُإرادةSt. Francis of Assisiُُُُُ-)القديسُفرنسيسُاألسيزيُُُُآرثرُشوبنهاورُُذكروقدُُ
،ُالفصلُُ ،ُالفصل68ُُومتث الا ُك70(ُويسوعُاملسيحُ)العاملُإرادةُومتث الا للشخصياتُاليتُعاشتُُُُأمثلة(

احلياةُُنموذجال األخرىُُُُاليتُُاألمثلُمنُ الشخصياتُ للعديدُمنُ إليهاُشوبنهاور،ُابإلضافةُ اليتُُدعاُ
ُمنُخمتلفُالثقافاتُالدينية.ُابلزهُدُاتسمت

ُ

ُالوعيُالنُ  اليوميةُوهدوءُُنهُمنُانفصالُعنُاحلياةُُكيُوماُيتضمُ سُ يظهرُمنُخاللُهذاُالرتكيزُعلىُأهية
ُأبنُإنكارُاإلرادةُيفُنطاقُاحلياةُُي قرُ ُُإن هُُمنُأشكالُاملفارقاتُبفلسفةُشوبنهاور،ُحيثُُ=شكلُ ُُذهين

ُإذُُحيد ثُمنُخاللاليوميةُُ ُالغريزية، ُالدوافع تدمةُمع ُاجلسديةُُُُنقاوُمُُإن ناُُصراعاتُحم  اإلغراءاتُوامللذات
ُمواكبةُاحلياة.ُُُوالغرائزُاحليوانيةُاليتُتدفعُإىلُالتكاثرُوالبقاءُُُُن قاتلُضدُو

ُ

ُأنُمنرُُالذهينُُاهلدوءُوالسالمُُإىلُنعيُمُُفقبلُأنُنصلُإىلُالوعيُاملتعايلُالذيُيقودًن ،ُجيبُعليناُأوالا
ُا حيثُحتاربُ النفس،ُ عذابُ وخنتربُ اجلحيمُ نريانُ الك ليُ عربُ واجلسدية،ُُلذاتُ الفرديةُ الذاتُ ةُضدُ

ضدُالطبيعةُمنُأجلُالظفرُُنضالُُوتتصارعُاملعرفةُاخلالصةُمعُاإلرادةُاحليوانية،ُفيكونُاملشهدُأشبهُب
ُابحلرية.

ُ

ثُاإلنسانُعلىُحنوُسطحيُبفكرةُأنُالرغبةُيفُإنكارُإرادةُاحلياةُالُتنطويُُومعُذلك،ُميكنُأنُيتشبُ 
ُإن هُُاإلنسانُالُيفرتضُأنُاإلرادةُحتملُيفُطياهتاُأدواتُتدمريهاُلذاهتا،ُبلُُإنُ ُُعلىُتناقض،ُحيُث

ُك ليُ  ُك ليُ يفرتضُأنُمتث لُاإلرادةُاألكثر تجسُّ ةةُينتصرُعلىُمتث لُاإلرادةُاألقل
 
دُُ،ُأي:ُالتمث لُالفرديُامل

تشبُّ مادايُ 
 
ثُبفكرةُغريُمنضبطة،ُتظلُاإلرادةُمتموضعةُضدُذاهتاُيفُُ.ُويفُظلُهذاُاملوقفُالسطحيُامل

إطارُنفسُالنموذجُالذيُحياولُشوبنهاورُجتاوزه،ُأيُالنموذجُالذيُتتصارعُفيهُمتث التُاإلرادةُضدُُ
نقسمةُاليتُحتدثناُعنهاُسابقاا.

 
ُبعضهاُالبعض،ُمتامااُمثلُمنلةُالبولدوجُامل
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ُ

ُاملوقعُالذيُيكونُفيهُالوعيُالنُ ُُرمباُالُيعدُذلكُمشكلةُيفُحدُذاته،ُولكن
 
عذ بُوامل

 
ُُعاق ُبسكيُامل

ُي شعلُصراعااُُ ُينطويُعلىُمفارقة،ُألنه ُأمر ُاالستنارةُهو ُاألخريةُمنُدرجاتُسلم ُالدرجةُقبل لذاتهُعلى
،ُإالُأنهُيوقدُصراعااُُوابطينُّ ُُوعلىُالرغمُمنُأنُهذاُالصراعُيدورُعلىُمستوىُأتمليُّ راا.ُُاُم دمُّ داخليُ 

ُسكيُ.ا،ُأشبهُابلصراعُبنيُاحلياةُواملوت،ُيفُإطارُالوعيُالنُ وحيُ ُر

ُ

اُُُُالزهدُُائية،ُفإنُالكفاحُللوصولُإىُلثنوبغضُالنظرُعنُهذهُاحلالةُاالست ُكفاحا الُميكنُأنُيكونُإال
اليتُالُمفرُمنهاُبغرضُُ الكفايةُ العلةُ ُكفاحُضدُنزعةُاخلضوعُملبدأُ إنه البشرية.ُ الطبيعةُ ساميااُضدُ

ُُإنهُاُمثريااُلالمشئزاز،ُحيثلهُأتثريااُجانبيُ ُالوصولُإىلُاملعرفةُالعملية،ُهذاُاألمرُالذيُيرىُشوبنهاورُأنُ 
ويفُسياقُمتصلُيرىُشوبنهاورُأنُالكفاحُُنهُمنُصراعاتُالُهنايةُهلا.ُُالعاملُوماُيتضمُ فُحقيقةُُي زيُّ 

ُكفاحُضدُدوافعُالعنفُوالشر، علىُاعتمادُشوبنهاورُلإلبستمولوجياُُوبناءاُُُُيفُسبيلُالزهدُهوُأيضاا
تلكُالدوافعُُُُالكانطيةُواستخدامهُهلا،ُميكنُللمرءُمنُخاللُالكفاحُيفُسبيلُالزهدُأنُحيددُمواقع

ُبدقةُداخلُالطبيعةُالبشرية.

ُ

عنُطريقُاستئصالُُُُإنهُُم عضلةُالشر،ُإُذُُلُ عندماُيتجاوزُاإلنسانُالطبيعةُالبشريةُمنُخاللُالزهد،ُحت ُ ُو
حيدثُيفُإطارهاُالعنفُُاملكانيةُواليتُُ-الزمانيُةُُاحلالُةُُالوعيُاجلزئيُالفرديُمنُاملشهدُختتفيُابلضرورُة

ُحياتناُاليومية.الذيُنشهدهُيفُُ

ُ

سكيُيعيدُآدمُوحواءُإىلُالفردوس،ُُإذن،ُميكنناُاعتبارُبشكلُما،ُورمباُعلىُحنو ُرمزي،ُأنُالوعيُالنُ 
اُماُينتصرُعليهُُالرغبةُيفُإخضاعُالتجربةُملبدأُالُُالسعيُوراءُاملعرفةُ)أيُُإنُ ُُحيث تجزئة(ُهوُحتديدا

اُلاإل ُُاُزنسانُ إىلُحدُُهد. ذلكُ يرتقيُ حيُثوقدُ وشامل،ُ هنائيُ علىُحنو ُ الذاتُ علىُ ُُإُنُُاالنتصارُ
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يصلُإىلُهزميةُاألساساتُاإلبستمولوجيةُُُُإنهُُاالنتصارُالُيكونُعلىُالرغباتُاجلسديةُفحسب،ُبل
ُاملتأصلةُداخلُاإلنسان.ُُ

ُ

ُاملتأخرُةُآرثرُشوبنهاورأعمالُُُ-6

جلُ 
 
ُُ)كتابُُدُاألولُمنُُيفُخامتةُامل (ُأشارُشوبنهاورُإىلُأنُاإلنسانُوهوُيف1818ُُالعاملُإرادةُومتث الا

نطويُعلىُُيبدوُمنُوجهةُنظرُمنطيةُأنهُالُيحالةُالزهدُخيتربُنوعااُغامضااُمنُأنواعُالوعيُالصويفُقدُُ
الوعيُالصويف،ُُُُمنظوروابملقابل،ُفإنهُمنُُُُعلىُاإلدراك.ُُدُوعصيُّ حنوُم تفرُ ُيظهرُعلىُُإنهُُإُذُ،أيُمعىن

،ُوختتفيُمتامااُإرادةُاحلياة،ُيظهرُالعاملُاملاديُجبميعُُإالُللمعرفةُاخلالصةُُحضورُ ُُالُيكونُهناُكحيثُُ
ثُّ أجرامهُوجنومهُوجمرُ  أنهُالُمي  الذيُيشبهُُاتهُعلىُ الوعيُ النمطُمنُ لُأيُشيءُعلىُاإلطالق.ُذلكُ

)الرباجنُا ُُابرا-مفهومُ البوذيةParamita-the Prajnaُُ-ميتا للداينةُ يعودُ الذيُ إرادةُُُُ(ُ )العاملُ
،ُالفصلُُ ُكتابُء(،ُتلكُالفكرةُاليتُجا71ومتث الا ُاألهمُ.ُآرثرُشوبنهاورتُيفُخمتتم

ُ
ُأشبه،ُعلىُحنو ُما،ُابهلدوءُوالسكونُوالثباتُُويوضُّ  ُالصويف ُالوعي ُأن ُالفصل ُنفس ُأيضااُيف حُشوبنهاور

للحالةُالصوفية،ُفيمكنناُاإلشارةُُُامناسبُاُااحمليطات،ُمضيفااُأنهُإذاُأرادُاملرءُأنُجيدُتوصيفُافُُالذيُي غلُّ 
استطاعُالتعر فُُ:ُالنشوة،ُوالطرب،ُواالستنارة،ُواالحتادُمعُهللا،ُلذلكُفإنُشوبنهاورُُإىلُمفرداتُمثل

ُيعتربُتلكُالتجربةُالُمي كنُوصفها.ة،ُلكنهُمعُذلكُكيُ سُ علىُماُتنطويُعليهُجتربةُالتصو فُالنُ 

ُ

،ُتضعناُأمامُمعضلة:ُإنُكانُالعاملُبكلُماُُفلالمتثالُللتصوُ ُُآرثرُشوبنهاورهذهُالدعوةُاليتُأطلقهاُُ
فيهُليسُإالُإرادةُعمياء،ُفإنهُسيكونُمنُالصعبُعليناُحتديدُموقعُاحلالةُالذهنيةُالصوفيةُاملتعاليةُُ

نُمنُثالثةُمستوايت،ُوالذيُُإىلُخمططُشوبنهاورُالفلسفيُاملكوُ علىُاإلرادةُيفُهذاُالعامل،ُفبالعودةُُ
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نُتلكُاحلالةُالذهنيةُاملتعاليةُإماُعلىُمستوىُاإلرادةُيفُذاهتا،ُأوُُهوُحمورُحبثناُاآلن،ُجيبُأنُيتضمُ 
ُ.ُُاملكانية-الزمانيةُُزئياتعلىُمستوىُاألفكارُاملثالية،ُأوُعلىُمستوىُاجل

ُ

ُأنُُ ُاجلوابلطبع،ُالُميكن ُالوعي ُالصحيحة،ُألن ُاإلجابة ُاألخريُهو ُاالختيار ُاليوميُُُُزئييكون ُالوعي هو
نُالرغباتُواإلحباطاتُواملعاًنة.ُوالُميكنُأيضااُأنُيكونُموقعُاحلالةُالذهنيةُاملتعاليةُيفُُالذيُيتضمُ 

ُإشباعهاُ.ُمعرفة،ُوالُميكنُُةمستوىُاإلرادةُيفُذاهتا،ُألنُاإلرادةُهيُمجوحُأعمى،ُوالُتنطويُعلىُأي

ُ

قعُيفُمستوىُالتمييزُالك ليُبنيُالذاتُُيُُلوعيُالصويفلذلكُقدُيكونُاالختيارُاألكثرُمعقوليةُهوُأنُا
الوعيُالصويفُالُيبطلُمفعولُُُُإنُ ُُ،ُعلىُغرارُالوعيُاملوسيقيُاجلمايل.ُبيدُأنُشوبنهاورُيقوُلواملوضوع

يبطلُمفعولُالنماذجُاألساسيةُللذاتُواملوضوعُأيضاا:ُ"بغريُاإلرادة،ُالُُُُإنُهُُالزمانُواملكانُفقط،ُبل
،ُالفصلُ ُ(.71ُُوجودُللتمث الت،ُوابلتايلُالُوجودُللعاملُأساساا"ُ)العاملُإرادةُومتث الا

ُ

الذ احلالةُ تبدوُ الك ليُ وابلتايل،ُوعلىُحنو ُعمومي،ُ واقعةُيفُمستوىُمنُ الصوفيةُ ةُميكنُمقارنتهُُهنيةُ
ُمنُُ"كشيءُيفُذاته"ُُمبستوىُاإلرادُة .ُونظرااُلوصفُشوبنهاورُللحالةُالذهنيةُالصوفيةُأبهناُليستُمتث الا

ُفإهناُتبدوُمرتبطةُبب عدُخمتلفُمتاماا،ُويفُانفصالُاتمُعنُاإلرادةُابعتبارهاُشيئااُيفُذاته.متث التُاإلرادة،ُُ

ُ

ُيعينُ ُالصعبُقبولُُأنهُُوهذا ُلإلرادة،ُفمن ُالشيءُيفُذاتهُمطابقااُمتاماا ُكان ُُآرثرُشوبنهاوُرتوصيفاتُُُُإذا
الصويف املكوُ للوعيُ الفلسفيُ شوبنهاورُ لهُضمنُخمططُ اثبتُ موقعُ حماولةُحتديدُ معُ ثالثةُُ،ُ منُ نُ

ُُ.مستوايتُللواقع،ُيفُذاتُالوقت

ُ
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ُكانتُاإلرادةُهيُالشيءُيفُذاتهُأمامُبعضُالصعوابتُعلىُُُُاُموقفُ ن ُعُ ضُ لقدُوُ  شوبنهاورُبشأنُماُإذا
ُُ الطبيعة يفُ اإلرادةُ )حولُ يفُكتابهُ التفسريي.ُ (On the Will in Natureُُُُ-املستوىُ

لوُأنُاإلرادةُوالشيءُيفُذاتهُشيئان1836/1854ُُ) ُكماُ الوقتُتقريباا (ُيتحدثُشوبنهاورُطوالُ
ُ)متطابقان.ُويفُكتابهُا (ُيعاجلُشوبنهاورُهذاُالتعقيدُابدعاءُأنُالشيءُيفُذاته1844ُُلعاملُإرادةُومتث الا

:ُوهي1821ُُمالحظاتُالحقةُعلىُخمطوطةُُ)1844ُُهوُاإلرادة.ُويذكرُيفُعملهُالذيُيعودُلعامُُ
أوُماُبعده(ُأنهُ"ابلنسبةُلنا"ُيظهرُالشيءُيفُذاتهُعلى1844ُُُُوليسُعام1821ُُُُأفكارُتعودُلعامُُ

ولكنُالُميكنُُُُ،أخرىُللوجودُُأمناطُ ُُادةُفقط،ُوأنهُيظلُمنُاحملتملُأنُيكونُللشيءُيفُذاتهأنهُإُر
ُُ، إدراكهاُمنُخاللُاملصطلحاتُالعادية،ُولكنُقدُيكونُذلكُممكنااُللوعيُالصويفُ)العاملُإرادةُومتث الا

التجربةُالصوفيةُتبدوُُصُمنُخاللُذلكُأنُُحولُإمكانيةُمعرفةُالشيءُيفُذاته(.ُوخيلُ ،18ُُالفصلُُ
ُالنسيب ُالشيءُُُُأشبهُابلعدم ُأن ُلو ُكماُيفُحال ُليستُعدمااُمطلقاا،ُمتاماا ُلكنها ُاليومية، ُاحلياة منُمنظور

ُكماُتبدوُلنا. ُيفُذاتهُهوُاإلرادةُاملطلقة،ُوليسُجمردُاإلرادة

ُ

ُعنُفكرةُمفادهاُأنُالشيءُيفُذاتهُمتعددُُآرثرُشوبنهاورُُويفُضوءُذلك،ُي عربّ ُ األبعاد،ُوعلىُُُُأحياًنا
ُكماُهوُاحلالُابلنسبةُلإلرادة،ُإالُأنهُيتضمُ  نُُالرغمُمنُأنُالشيءُيفُذاتهُليسُمتطابقااُمتامااُمعُالعامل

ُالعاملُ  ُإرادةُوالعاملُ ُُمنُخاللُمتظهراته ُبنيةُحلوليةُُبوصفهُمتث الاُُُبوصفه ُإضفاء ُإىل ُالفكرة ُتلك ُتقود .ُحيث
إلي اإلشارةُ )متتُ شوبنهاورُ منظورُ ُكراوسُُعلىُ إف. ُكيه.ُسي.ُ آراء يفُ سابقااُ  .K.C.Fُُُُ-هاُ

Krause.ُ)ُ

ُ

ُكانطيُ ومنُخاللُمنظورُأكادميي،ُفإنُالشروحاتُاليتُقدُ  ُيعتقدُأنهُمنُُاُتقليدايُ متُشوبنهاورُبوصفه
الُتتوافقُمعُماُاعتقدهُشوبنهاورُُُُإهناُُغريُدقيقة،ُحيثُُهيُشروحاتُُاملستحيلُمعرفةُالشيءُيفُذاته،

ُكماُأنُذلكُيدعوُأيضااُإىلُتطويرُالتصوُ حقُ  عيُرُالشائعُعنُشوبنهاورُأبنهُميتافيزيقيُتقليديُيدُ ا.
ُأبنُالشيءُيفُذاتهُهوُإرادةُمطلقةُوصرحيةُوكليةُ.
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ُ

ُأتمالتُنقديُةُُ-7

ُ

ضاتُعلىُُاالشيءُيفُذاتهُابلنسبةُلناُفقط،ُوالذيُالقىُاعرُتُُمتث لُ أبنُاإلرادةُُُُآرثرُشوبنهاورإنُاعتقادُُ
ُُابإلضافةُإىُلرُرؤيةُإجيابية،ُُليؤكدُابستمرارُأنُالتجربةُالصوفيةُتوفُّ ُُافلسفيُ ُُلهُجماالاُُُمتفاوت،ُتركُ ُُحنوُ 

أنُموقفُشوبنهاورُأبنُالعاملُهوُاإلرادةُيتوافقُمعُحمدداتُالوضعُاإلنساين.ُتقودُتلكُالرؤيةُإىلُأنُُ
عاملُمؤس سُعلىُتطبيقُمبدأُالعلةُُ-رُإليهاُعلىُأهناُعاملُقاسيُومليءُابلعنفُُاحلياةُاليوميةُاليتُي نظُ 

وجةُللجسدُالبشريُكذاتُوموضوعُُُدواملُزُُاملعرفةُاملباشرةوهيُُُُتقومُعلىُاحلدسُاملشروط،ُأالُُ-الكافيُة
ُواحدُ. ُيفُآن 

ُ

ُأهناُمؤسُ ُُذلكومنُخاللُُ ُللعاملُعلى ُاملتشائمة ُإىلُرؤيةُشوبنهاور ُالنظر ُالذاتُُميكن ُبني ُالتمييز سةُعلى
واملوضوع،ُأيُاجلذرُالعامُملبدأُالعلةُالكافية.ُوكماُذكرًنُسابقاا،ُميكنناُأنُنرىُبوضوحُهذاُاالعتمادُُ

،ُُبشكلُُ إرادةُومتث الا العاملُ ُكتابهُاألهم،ُ الذاتُواملوضوعُمنعكسااُيفُعنوان التمييزُبنيُ أساسيُعلىُ
ُ:ُإدراكُالعاملُذاتيااُوموضوعياا.والذيُمي كنُقراءتهُأيضااُب 

ُ

يفُضوءُُ-التنافسيةُالذيُيشرحُمنُخاللهُالعاملُُُُشديدُ ُُآرثرُشوبنهاورهذهُاملالحظةُالُجتعلُسيناريوُُ
سهلُجتن به،ُلكنهاُتقودُاإلنسانُإىلُفهمُرؤيةُشوبنهاورُاملتشائمةُللعاملُبوصفهُإرادةُُيُُ-معايريُرؤيته

ُكماُأهناُتقودُأيضااُُ علىُحنوُأقلُمجوحااُمنُالنظرةُاملستمدةُمنُمنظورُمطلقُمتجاوزُللطبيعةُالبشرية،

ُعنُالطبيعةُالبشريةُُعرب ُّإىلُفهمُرؤيةُشوبنهاورُعلىُحنوُأكثرُمشوليةُمنُالنظرةُاملستمدةُمنُمنظورُمُ 
ُالفهمُالفلسفيُللعاملُ.يفُرحلةُحبثهاُعنُ

ُ
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ُتفسريُشوبنهاورُُُُإن هُُحيث ُفإن ُالذاتُواملوضوع، ُبني ُالتمييز ُأساسيُعلى ُبشكل نظرااُالعتمادُشوبنهاور
ُكمجردُنظريةُميتافيزيقيةُتقليديُة ُلإلرادةُميكنُفهمهُليس اليوميةُابعتبارهاُمتثيالا ُُالكالسيكيُللحياةُ

ُمنُذلكُعلىُأنهُتعبريُعنُالعاملُمنُاملنظورُُ هتدفُإىلُوصفُاحلقيقةُاملطلقة؛ُبلُميكنُفهمهُبدالا
ُابعتبارًنُجزئياتُمتجسدة.ُُُبهجتنُ ُُ-كبشرُ-اإلنساين،ُوالذيُالُميكنناُ

ُ

ُكونُالعُُسؤالُحاسمُ ُُوعلىُالرغمُمنُذلك،ُفإنُهذهُاملنهجيةُاملعتدلةُتضعناُأمام املُعلىُُحولُسبب
اُاإلرادة،ُبلهذاُالنحوُمنُالعنفُالشديدُإذاُُ متجاوزُُُُإنهُشيءُغامضُُملُيكنُجوهرُالعاملُهوُحتديدا

ُكانتُاإلرادُة اُفقطُمنُأبعادُالعاملُاليتُالُحصرُهلا،ُفلنُيكونُهناكُُمتثّ لُُلذلك.ُألنهُإذا اُواحدا ُُب عدا

ااُي دمُّ ُُسببُ 
رُنفسهُبنفسهُابلطريقةُاليتُُلالعتقادُأبنُالتأثرياتُاجلزئيةُملبدأُالعلةُالكافيةُستخلقُعامل

ُُ.آرثرُشوبنهاوروصفهاُ

ُ

 آرثرُشوبنهاوُرأتثريُُُ-8

ُ

ُكبريااُعلىُنطاقُُُُآرثرُشوبنهاورتركتُفلسفةُُ ُُواسع،ُويرجعُذلكُبشكلُجزئيُإىلُنظرتهُاليتُت قرُ أثراا
ُكماُُ ُأيضااُللوصولُإىلُُابلقيمُاألخالقيةُالتقليديةُدونُاحلاجةُإىلُافرتاضُوجودُهللا، أنُآراءهُترتكُجماالا

ُضمينُّ  للهيمنةُالعلميةُُُُاملعرفةُاملطلقةُمنُخاللُالتجربةُالصوفية،ُابإلضافةُإىلُحتديُشوبنهاورُبشكل 
ُفهمُاحلريفُاألخرى،ُليحلُحملهاُاألساليبُاملوسيقيةُواألدبيةُيفُالفهمُ.ومناهجُال

ُ

ُاعرتافهُُ ُعن ُبنظرةُالُميكنناُجتن بهاُعادُة-فضالا ُيتعلق ُفيما ُاألقل ُاألساس،ُُُُ-على ُالعاملُغريُعقالينُيف أبن
ُكانتُجذابةُملفكريُالقرنُالعشرينُالذينُفهمواُالدوافعُالغريزيةُبوصفهاُُ دوافعُغريُُتلكُالفكرةُاليت

ر ُّ ُالبشري.ُكهُالدوافعُالكامنةُوراءُالسلُوكُوتوجُّ عقالنية،ُومعُذلكُفهيُحت 
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ُ

أتثريُُ ُكانُ الشعراءُُآرثرُشوبنهاورلقد تشملُ واليتُ األدبية،ُ الشخصياتُ بنيُ بقوةُ ابُُوالك تُ ُُُ،حاضرااُ
املقاالُتاملسرحيني،ُوك تُ  تشارلزُُابُ املثال:ُ منهمُعلىُسبيلُ نذكرُ أنُ واملؤرخني،ُوميكنُ والروائيني،ُ ُ،

لويسُبورخيس،ُوجاكوبُبوركهارت،ُوجوزيفُُ برًنرد،ُوخورخيُ بيكيت،ُوتوماسُ بودلري،ُوصمويلُ
هاوبتمان،ُُ وجريهاردتُ هاردي،ُ وتوماسُ جريلبارزر،ُ وفرانزُ جيسينج،ُ جيد،ُوجورجُ وأندريهُ كونراد،ُ

فونُهوفمانستال،ُويوريسُكارلُهويسمانز،ُوإرنستُجوجنر،ُوكارلُكراوس،ُُُوفريدريشُهيبل،ُوهوجو
ودي.ُإتش.ُلورانس،ُوخواكيمُمارايُماتشادوُديُأسيس،ُوستيفانُماالرمي،ُوتوماسُمان،ُوجايُدوُُ
مشيدت،ُُ وأرنوُ بروست،ُ ومارسيلُ بو،ُ آالنُ وإدجارُ موسيل،ُ وروبرتُ ميلفيل،ُ وهريمانُ موابسان،ُ

ُتولستوي،ُُوأوجستُسرتيندبرج،ُوإي ُتورجينيف،ُوفرانكُويديكيند،ُودبليو.ُيب.ُتالوُسفيفو،ُوليو وإيفان
بشكلُعامُمنُحسُشوبنهاورُبعبثيةُالعامل،ُسواءُُُاملؤلفونُييتس،ُوأخريااُإمييلُزوال؛ُفقدُاستلهمُهؤالُء

ُوعبثيةُوهزليةُ.،ُأوُعلىُحنوُأكثرُمرحااُوكآبةُحنوُأكثرُعدميُةُُىنظرواُإىلُالعاملُعل

ُ

ومنُبنيُالفالسفةُميكنناُذكرُهنريُبريجسون،ُويوليوسُابنسن،ُوإدواردُفونُهارمتان،ُوسوزانُالجنر،ُُ
ُكلُمنهمُإىلُالرتكيزُحولُجوانبُُنيتشهُُشوفيليبُمايندلر،ُوهانسُفايهينجر،ُوفريدري ؛ُحيثُذهب

يتهُعنُاإلرادةُغريُالعقالنية،ُُونظُرخمتارةُمنُفلسفةُشوبنهاور،ُمثلُوجهاتُنظرهُحولُمعىنُاحلياة،ُُ
الذيُأخضعُالعلمُُُُ،نيتشهُُيُفُُرُشوبنهاوُرأثُ ُُقُدُوونظريتهُيفُاملوسيقى،ُوآراءهُحولُالفلسفةُالكانطية.ُُ

اليتُاعتمدتُعلىُُةُللمناهجُالفلسفيةُُيُ حتديُفلسفةُالقرنُالعشرينُالقارُّ ُُإىلُاحلدُالذيُجعلللفن،ُُ

ُاحلُ  ُاعتربتُأنُاملوسيقىُُيف،ُمنُخاللُُرُْالفهم نيتشه،ُأمرااُقدُتنبأُشوبنهاورُحبدوثهُمنُخاللُنظريتهُاليت

ُُعنُاحلقائقُامليتافيزيقيةُعلىُحنوُأكثرُوضوحااُمنُالفلسفةُالتقليديةُ.ت عرب ُّ

ُ

علىُنظريةُالعبقريةُالفنيةُونظريتهُاألشهرُيفُوصفُالعاملُابعتبارهُمعاًنةُُُآرثرُشوبنهاورجبانبُتركيزُُ
تركت ُوُُمستمرة،ُ برامز،ُ يوهانُ مثل:ُ امللحنني،ُ بنيُ واضحااُ أثرااُ املوسيقىُ نتوننيُُأنظريةُشوبنهاورُيفُ
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دوفراك،ُوجوستافُمالر،ُوهانزُبفيتزنر،ُوسريجيُبروكوفييف،ُونيكواليُرميسكيُكورساكوف،ُوأرنولدُُ
ُأ ثُ  ُي عدُ شونبريج،ُوريتشاردُفاجنر.ُوقد ُالذي ُالروحيُملوسيُقُُرُشوبنهاورُيفُفاجنر، ُالعشرينُُاألب ُالقرن ى

ُنظريةُشوبنهاورُُُُقومُمبهمةلتُُخ صصتاليتُُ ُاعتبار ُإىلُدرجة ُاملتحركة، ُالصور عربةُعن
 
رافقةُوامل

 
ُامل املوسيقى

ُكتعبريُعنُالتدفقُاملستمرُللعاطفة،ُتقفُبشكلُأساسيُوراءُالتجربةُاملوسيقيةُاملعاصرةُُ يفُاملوسيقى،
ُيفُاألوساطُالفنيةُوالتواصلية.

ُ

ُلكانطُوهيجل،ُوماركس،ُُُُآرثرُشوبنهاورخيتفيُأتثريُُعادةُماُُ ُالقوي ُالتأثري ُالتاسعُعشرُوراء ُالقرن خالل
وميل،ُوداروين،ُونيتشه،ُبيدُأنُأتثريهُيفُالواقعُقدُجتاوزُحىتُماُهوُمعروفُعنهُبشأنُرفضهُللمفاهيمُُ

ُاستبصرتُفلسفةُشوبنهاورُالشكل1818اخلاصةُبعقلنةُالعاملُيفُوقتُمبكرُمنُعامُُ املستقبليُُُُ،ُفقد
العامل عليهُ سيكونُ تمثُّ الذيُ

 
وامل ُُ؛ُ دادا )حركةُ عنهُ عرّبتُ الذيُ األجوفُ العدميُ الضحكُ يفُ ُُُ-لُ

Dada movementُُُيفُمطلعُالقرنُالعشرينُإابنُاحلربُالعامليةُاألوىل،ُواليتُأعادتُجتسيد)
ُُعنهاُشوبنهاورُمنُخاللُفلسفتهُقبلُحنوُقرنُمنُالزمانُ.املشاعرُاليتُعربُ 

ُ

حولُأتثريُالدوافعُالغريزيةُعلىُاحلياةُاليوميةُإىلُاحلياةُمرةُُُُاوُرآرثرُشوبنهابإلضافةُإىلُعودةُأفكارُُ
قناعاتُُ أنُ ُكماُ السرايلية. املدرسةُ بدورهُ أهلمُ والذيُ الفرويديُ النفسيُ التحليلُ خاللُ منُ أخرىُ

ُأي ُيتحركُحنو ُالبشريُوكونهُال ُالتاريخ ُبشأنُحركة ُالشخصية ُأفكارااُرئيسيةُُُُُةحمددُُنقطةُُُةشوبنهاور ابتت
يفُالفلسفةُالفرنسيةُللقرنُالعشرينُبعدُحربنيُعامليتنيُأعاقتُتوقعاتُفلسفاتُالقرنُالتاسعُالعشرُُ

ستمر،ُواليتُسيطرتُعلىُأذهانُم فكرينُكُروالتطوُ ُابلتقدم
 
ُمثلُهيجلُوماركسُ.ُُثريينامل
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