
که گور، ویتگنشتاین و یالوم یریک  

  

، نوشتۀ فریتیهوف براندت با ترجمۀ جاوید جهانشاهی را خواندم و لذت بردم؛ »کی یرکه گور«اخیرا اثر 
 کتاب حاوي توضیحات خوبی دربارة زندگی و آثار سورن کی یرکه گور است. در میان فیلسوفان بزرگ

امل در اسپینوزا و کی یر که گور را خیلی دوست دارم و از ت تاریخ فلسفه، افزون بر کانت و ویتگنشتاین،
و همچنین تفکیک » جهش ایمانی«، مفهوم »ترس و لرز«ام. کتاب هاي آنها فراوان آموختهها و ایدهآموزه

زا و رهگشا در آثار کی یر که گور برایم بصیرت» دینی« و» اخالقی«، »زیبایی شناختی«میان سه مرحلۀ 
حکمت «با عنایت به تقابل میان ایمان ورزي ویتگنشتاینی که از سر طمانینه است و با  وصاًبوده است، خص

کی یر که گوري. از میان این چهار فیلسوف دورانساز، » ایمان ورزي شورمندانۀ«رسد و در می» سرد
 خهاي اگزیستانسیل را در باروهاي وجودي و زیر و زبر شدنزندگی شخصی و احوال غریب و تالطم

عددي را در پسندم و دربارة آن آثار متاسپینوزا، سورن کی یر که گور و لودویگ ویتگنشتاین بسیار می
 ام، مواجهۀ اروینهایی که در این باب تا کنون خواندهام. درمیان کتابده سال اخیر در مطالعه گرفته

تم در گیز بوده است. توفیق داشانیالوم با احوال و اقوال این فیلسوفان بزرگ، برایم بدیع، جذاب و دل
ارة او سخن بگویم؛ امروز هم بناست درب» درمان شپونهاور«و » وقتی نیچه گریست«هاي گذشته، دربارة ماه

زند، مندي و خالقیتی که در آثارش موج میصحبت کنم. کاش یالوم، با عنایت به توان» مسئله اسپینوزا«
سوفانی هایی هم دربارة کی یرکه گور و ویتگنشتاین بنویسد، فیلمانافزون بر نیچه و شوپنهاور و اسپینوزا، ر

 »یلروان درمانی اگزیستانس«قدر کافی جذابند و پر مایه و مرتبط با شان بهها و احوال و زندگیکه ایده
... 

ال با محوریت آثار اروین یالوم که با استقب» روان درمانیِ اگزیستانسیل«پس از برگزاري دو کارگاه 
آپریل از ساعت  12ها امروز سه شنبه گرم هموطنان عزیز مواجه شد، سومین کارگاه از این سلسله کارگاه

شود. در این کارگاه خانم مژگان نصیري تحت برگزار می» بنیاد سهروردي« بعد از ظهر در 9:30-7:00
خن س» مسئله اسپینوزا«سخنرانی خواهند کرد؛ من هم قرار است دربارة رمانِ » آزادي و مسئولیت« عنوان

هاي اخیر از یالوم خوانده ام. باروخ/ بگویم. این اثر، سومین رمان فلسفی است که با لذت تمام در ماه
بندیکت اسپینوزا، فیلسوف مشهور هلنديِ قرن هفدهم و آلفرد روزنبرگ، نفر دوم حزب نازيِ آلمان، دو 
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