
ویتگنشتاین و یالوم ،سپهري  

  
نویسان و شاعران و سالکان مدرن و رمان دهد، افزون بر دیگر فیلسوفان وعارفان وام گواهی میآثار نوشتاري و صوتی چنانکه

دویگ لو ام: سهراب سپهري وشان دم زده و با آنها زیستهنفر انس فراوان دارم و در هواي هاست با مکتوبات دوسازان، سالفیلم
 .امبسیار آموخته ایشان ام است و ازاین دو معلم نادیده نادره متاثر از دنیاي پیرامون، عمیقاًجهان و نگرش من به ـ  ویتگنشتاین. زیست

شناس و روان درمانِ برجسته معاصر آمریکایی و مبدعِ چند سالی است نام دیگري به این فهرست افزوده شده: اروین یالوم؛ روان
را  هایشها و رمانداستان هاي آموزشی،درخشان او، اعم از کتاب ر آثاردر این سالیان، اکث». اگزیستانسیل درمانیِ روان«مکتب 

، »ورشیدخ خیره به«، »مسئله اسپینوزا«، »درمان شوپنهاور«، »وقتی نیچه گریست«: امدر مطالعه گرفته و درباره آنها اندیشیده
وم به انتخاب اي از آثار یالرا که گزیده» یالوم خوانان«کتاب بلند  نیز، اخیراً». روان درمانی اگزیستانسیل«و » دروغگویی روي مبل«

درمانی است، با لذت تمام خواندم. یالوم از  انضمام مقاالت خواندنی جدیدي درباره نسبت میان روایت، ادبیات و روان او به
ان، برگردانِ این می در ت؛ شخصاًهاي خوب و نیکویی روانه بازار شده اسبوده، عموم آثارش با ترجمه نویسندگان بختیار در میان ما

 .پسندمهایش به قلم سپیده حبیب را خیلی میکتاب

الیسم و متاثر از نحله اگزیستانسی آورده، قویاً یالوم، در مرز میان روانشناسی، روانکاوي و فلسفه ایستاده و چنانکه خود اروین
نیز افزود که در زمره  ار رتر. به این فهرست باید شوپنهاورکه گارد، نیچه، کامو و سااست چون: کیر فیلسوفان اگزیستانسیالیستی

 کهاي چون کیر اياي و در مطالعه گرفتن جديِ آثار فیلسوفان قارهقاره محبوبان یالوم است. یکی از عللِ توجه جدي من به فلسفه
هاي یالوم ، خواندن لذت بخشِ کتابشانفلسفی گارد، شوپنهاور و نیچه در پنج سال اخیر و برگزاري درسگفتارهایی درباره آراء

یستم، به دیده روانکاوي قرن ب سالیان اخیر، به واسطه یالوم به سروقت فروید و یونگ رفته و در میراث بوده است. افزون بر این، در
 .امهاي نابِ آثارشان آکندهبارقه عنایت نگریسته و انبان ذهنم را از اخگرها و

داشتم و شناسی و روانکاوي نروان عنایتی به اهمیت س و مشق فلسفی مشغول بودم؛ تفطن وکه در انگلستان به در روزگاري
 بر این عمیقاً نویسم،دانستم. اکنون که این سطور را میذهنی جستجوگر کافی می ها و کند و کاوهاي فلسفی را برايکنجکاوي

؛ به نحوي که ؛ زیگموند فروید بوده(Post-Enlightenment) روشنگري ـ باورم که یکی از متفکران بزرگ و دورانساز پسا
 .درك کرد االطراف برشمرد ومل در آثار او، به نحو جامعأمقومات جهان جدید را بدون ت توان مختصات ونمی

اي غریب یالومی که ذوق و قریحه اهمیت روانشناسی و روانکاوي در روزگار کنونی را مدیون آثار یالوم هستم؛ تفطن یافتن به
وانکاوي ر انگیز از فلسفه اگزیستانسیل و روانشناسی وو رمان، معجونی مثال زدنی و دل گري دارد و به مدد ژانر داستاندر فنّ روایت

 .برساخته، عرضه کرده و جهان مخاطبان خود را بسی فراخ کرده است

فروید، یونگ، آدلر، هورناي، راجرز،  کاوان مهمِ سده بیستم و بیست و یکم، بزرگانی چونشناسان و روانآثار روان خواندنِ
ودشناسی و خ هاي جدید الوالده در عالم انسانی، کمک مهمی به خودکاوي واز دیسیپلین مازلو و یالوم، افزون بر آشنایی با یکی

 :کندمی» خود«رویاروییِ بی واسطه وعریان با 

ها را آید متولد بشویم/ هیجانمیخورشید در ها وقتیصبح ها را بکنیم:/ آب در یک قدمی است/ روشنی را بچشیم/...رخت«
 و خالی بکنیم پرواز دهیم/ ریه را از ابدیت پر

 


