
  
  یالوم، هیوم و کانت

  
و دوست  هدیپسند هیاز بق شیرا ب» درمان شوپنهاور« و  »ستیگر چهین یوقت« خوانده ام،  الومی نیکه از ارو يآثار انیدر م

 یزندگ تیخود از نگرش و وضع لیدر تحل الومیخواندم؛ به نظرم  یرا دوباره م» درمان شوپنهاور« از  یفقرات را،یدارم. اخ
اب جلب نشده فقرات کت نیکانت به خطا رفته است؛ قبال توجهم به ا مانوئلیو ا ومیه دیوید ک،یکالس ۀبرجست لسوفیدو ف

  بود...
 یامرار معاش، شغل دانشگاه يکه برا یاهل تحفظ نبودند و از آنجائ نوزا،ی: شوپنهاورو اسپدیگو یم ییدر جا الومی

 یکردند؛ سخنان یرا طرح م یو مذهب و امر قدس نید ةآن حساب نکرده بودند، آشکارا سخنان خود دربار ينداشتند و رو
ندانم انگارانه  يها شیگرا نکهیو کانت، به رغم ا ومیهابز و ه ،آمد. اما یها را خوش نم یلیمتعارف بود و خ ریکه غ

)agnosticاسپ یِگاهدانش یِشغل تی) داشتند، به سبب موقع و  نوزایخود، جرات ابراز آنها را نداشتند. در واقع، بر خالف
  شود: یم دهید الومی انسخن نیخود بودند. چند اشتباه در ا يها دهیطرح ا يو جسارت الزم برا تیشوپنهاور، فاقد حر

 يِه ورزفلسف قیاست که از طر یلسوفیف نینداشتند؛ ظاهرا کانت اول یشغل دانشگاه ومیبر خالف کانت، هابز وه اوال،
دند که بو یلسوفانیف ةدر زمر ن،یتگنشتایراسل، مور و و ستمیکرده، پس از او هگل و در قرن ب یامرار معاش م ک،یآکادم

  داشتند. یشغل دانشگاه
در باب  يه ارسال«  يبود. انتشار کتاب سه جلد حیاز قضا اهل تحفظ نبود و در ابراز و انتشار آراء خود صر وم،یه ا،یثان

برد.  شیلند پاسکات يسایتوسط کل ریطرد و تکف ۀاو را تا آستان ،»یاسیو س یمقاالت اخالق«  يِو اثر دو جلد» انسان عتیطب
 يهودی يکه توسط خاخام ها نوزایبر خالف اسپ تا،یو آثارش بحث شد، اما نها ومیه ةمربوط، دربار ۀتیدر کم 1756در سال 
را در  ومیه يرم، تمام کتابها کیکاتول يسای، کل1761حال، در سال  نینکردند. در ع ریمرتد شد، او را تکف 1656در سال 

  آثار ممنوعه قرار داد. ةزمر
) باور نداشت، اما ندانم انگار theism( یمیابراه انیاد يدهد، هر چند او به خدا یکه آثار کانت نشان م ییتا جا ثالثا،
کند،  یم دیو تاک دیگو یخود سخن م یِاخالق ۀفلسف یِ، از مبان»اخالق ۀعیما بعد الطب ادیبن« و  »ینقد عقل عمل« در  نبود. او

 کیکالس ۀدلو ا نیناموجه انگاشتنِ براه ةکانت دربار یلیتکم حاتیخدا وجود دارد. توض ییکرد که گو یزندگ يبه نحو دیبا
 يبا خدا ،یاو از خدا و امر قدس یِامر است که تلق نیا دیاستجابت دعا، مؤ ۀناموجه انگاشتنِ مقول نیهمچن ،یخداشناس

 نی. مدلول اشودیبر او بار نم یو اوصاف انسان ستیکه انسانوار ن ییدارد؛ خدا يادی) قرابت و تناسب زdeism( یفلسف
  آثارش، ندانم انگار نبود. یاست که کانت، به گواه نیسخن ا

است؛ تا کنون آنرا دو بار با لذت تمام  یجذاب و خواندن یانصافا کتاب» درمان شوپنهاور« فوق،  يبه رغم خطاها بعا،را
 ام...خوانده و بهره ها برده


