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 فارسی ۀبرای ترجم یسندهنو ۀمقدم

 های اگزیستانسیالدرمان ،فارسی ویرایش دوم کتابم ۀمقدمه را برای ترجماین خوشحالم که  خیلی
ار بزرگی است که دکتر رزگار محمدی این کتاب را برای ترجمه انتخاب کرده نویسم. برای من افتخمی

 بسیار سپاسگزارم. اثراین  ۀاست. از دکتر محمدی و شهال سلیمانی برای ترجم
گردد. متفکران می دم تمدن بازن زبان به سپیدهدار است. ایتاریخ و زبان فارسی بسیار عمیق و ریشه

ها ر تفکر و عملکرد اگزیستانسیالیستغربی و از طریقی ب ۀنند زرتشت، تأثیر عمیقی بر اندیشپارسی هما
گرداند: بازگشت می های خود بازریشه را دوباره بهال ی، درمان اگزیستانسهاند؛ بنابراین این ترجمداشته

 گرفته است. نشئتآنجا  هایی که ازریشهبعضی از حکمت و عمل اگزیستانسیال به 
بر روی مسائل ها آن ؛اندعمدتًا در جهان غرب پدیدار شده ،اگزیستانسیالدرمانی اگرچه رویکردهای 

بودن به چه اخالقیاند. چگونه زندگی معناداری داشته باشیم؟ های جهانی بشر تمرکز کردهو دلواپسی
چیست؟  دیگران تحقق دهیم؟ روح م آزادی خود را بدون محدودکردن آزادییتوانمعناست؟ چگونه می

اند به های مختلف اگزیستانسیال تالش کردهام نشان دهم که چگونه سنتدر این کتاب سعی کرده
ممکن است هنوز  ،این حالبا کنند. انسان را چگونه درک می وضعیتها آن این سؤاالت بپردازند و

زبان کاماًل هایی از تفکر و عمل اگزیستانسیال وجود داشته باشد که برای مخاطبان شرقی و فارسیجنبه
بینی این ترجمه از درون جهان ۀنیافته است؛ سؤاالتی که ممکن است شما خوانند توسعهبسط و 

 فرهنگی خویش بپرسید.
اشکال متنوع آن است. آنچه به من در  ۀادای احترامی به درمان اگزیستانسیال در هم ،این کتاب

برای نوشتن ویرایش نخست این کتاب انگیزه داد، تمایل به تصدیق و توصیف غنی میالدی  3000سال 
ساخت. این کتاب تأکیدش بر این جهان اگزیستانسیال را میهایی بود که روشنیز اندیشه و الگوهای 

ها نقاط های گوناگونی برای درمانگران اگزیستانسیال وجود دارد که هرکدام از این روشت که روشاس
از  تاکند اگزیستانسیال ما را تشویق می ۀهای خاص خویش را دارند و اینکه فلسفقوت و محدودیت

است،  اغلب دشوار« تفاوت»های مختلف تغذیه کنیم و آن را توسعه دهیم. اگرچه پذیرش این روش
ها و مقاومت در مقابل کشیدن خودمان در برابر تفاوتچالشمعنای بهزیستانسیالیستی بهنگاه اگ اما

مراجعان و همکاران خویش را دوباره با  تاکند ما را تشویق میاین نگاه اندیشی و تعصب است؛ جزم
 زندگی خویش بیابیم.ۀ انگیزه را در نحو و همچنین امید، شادی .نگاه تازه و جدیدی مالقات کنیم
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اگزیستانسیال  جهان مروری تازه بر ،است میالدی انجام گرفته 3011ویرایش دوم این کتاب که در سال 
ها چالش ایجاد کنم و همچنین افکارم را درمورد نسخۀ اولیهخواستم تغییراتی را نسبت به است. من می

بازبینی قرار و موردکرده روز ویک بهسوم قرن بیست ۀرمان اگزیستانسیال با ورود به دههای دو پرسش
 تانبوده است اندازۀ زمان کنونی دارای اهمیت بهگاه هیچ ،تفکر اگزیستانسیالبتوان گفت دهم. شاید 

، با امید و نشاط را داشته باشیمتوأم اما  ،های زندگیقطعیت و مواجهه با بحرانعدمظرفیت تحمل 
زندگی را درک های واند پیچیدگیبتانسانی که  همانند انسانی بالغ،هرچیز   بتوان بیش ازهمچنین شاید 

 .گرفتخویش را بر عهده  ۀو مسئولیت خود و جامع رفتوسفید فراتر کند، از تمایل به تفکر سیاه
 هایدهابا این حال،  .استاستوار  االنسنخست بر درمان فردی با بزرگ ۀتمرکز این کتاب در درج

با این یا خانواده تطبیق داده شود. برای استفاده در قالب زوج  تواندیمشده در اینجا بیان هاییوهشو 
دیدگاه اگزیستانسیال  ،()ویراستاران یاکووو دروزن وبرخی از متون، مانند وندر در حال حاضر  ،وجود

ال کمک عمل اگزیستانسی ۀگسترش دامنتواند به )لندن: نشر پالگریو( وجود دارد که می در درمان رابطه
( 3010، )لندن: نشر کارناک نیز  دیدگاه اگزیستانسیالیستی در کار با کودکان ،کند. همچنین کتاب اسکالزو

 دهد.وجود دارد که درمان اگزیستانسیال را به بافت کودکی و نوجوانی گسترش می
انتشارات  درمان اگزیستانسیال   جامع راهنمایکتاب  ،ها در این زمینهترین مشارکتیکی از مهم
و دیگبی تانتام النگل، کرک اشنایدر، گریک، آلفرد  همراه اریکروزن دتوسط امی ونوایلی است که 

 شدتبهراهنما، مشارکت مهمی در این حوزه است و  دوپالک ویرایش شده است. این کتاب  سیمون 
یک از دسترس و مختصر هرهای قابلخالصهحاضر(،  ۀدر کتاب من )ترجم. شودتوصیه میآن مطالعۀ 

تر و وتحلیل انتقادی دقیقتجزیه ،جامع راهنمای یستانسیال را خواهید یافت و کتاباگز ۀمکاتب عمد
 دهد.را ارائه میدیگری تر از هر رویکرد وسیع

تفکر و عمل درمانی خود جالب  ۀدوم این کتاب لذت ببرید و آن را در توسع ستامیدوارم از ویرا
ها آن شور و هیجان برای ایده دارم بخش بود و امیدتاب بسیار لذتو برانگیزاننده بدانید. نوشتن این ک

 ۀیک فلسفبرای من ، اگزیستانسیالیسم در نهایت .شده باشد های اگزیستانسیال در متن ظاهرو شیوه
 شده اشتیاق است: اشتیاق به زندگی و تمایل به فشردن آخرین قطره از اگزیستانسی که به ما داده

 ام.خود را انجام دادهفۀ این متن برسد، من وظی ۀعنوان خوانندبه به شما ،است. اگر بخشی از آن عالقه

6569  اکتبر 90، میک کوپر، انگلستان



 

 

 
 
 

 مترجمان مقدمۀ
انتشار این کتاب نقطۀ عطفی در »نویسد: می های اگزیستانسیالدرماندروزن دربارۀ کتاب امی ون

های اگزیستانسیال است که نمایی عالی، کلی، واضح و انتقادی از اشکال متفاوت تاریخ طوالنی درمان
های روهمپتون لندن، آموزشدانشگاه درمانگر و استاد روان میک کوپر،« دهد.این رویکرد ارائه می

نظر اسپینلی و نسیال لندن تحتدرمانی اگزیستانسیال در مدرسۀ اگزیستارسمی خود را در حوزۀ روان
 درمانی است؛ با وجود این،های مشهوری در حوزۀ رواندروزن سپری کرده است. او نویسندۀ کتابون

صورت تقریبی به بیست هست که تاکنون به الهای اگزیستانسیدرمانمشهورترین و معتبرترین کتاب او 
 .شده استزبان زندۀ دنیا ترجمه 

زبان هدف اصلی از ترجمۀ این کتاب به زبان فارسی توسط مترجمان، آشناکردن مخاطبان فارسی
ها به زبان فارسی، درمانی اگزیستانسیال بوده است. تاکنون همۀ ترجمههای مختلف روانبا حوزه

دروزن بوده است که ی، فرانکل و ونگان برجستۀ این حوزه همانند یالوم، رولومهای نویسندکتاب
مثابۀ اند؛ بنابراین، جای کتابی بهدرمانی پرداختههرکدام به رویکرد شخصی خود در زمینۀ این نوع روان

را با  زبانالی بوده است که بتواند خوانندۀ فارسیدرمانی اگزیستانسیال خنامه در حوزۀ روانیک درس
مند به رویکرد اگزیستانسیال های آن آشنا کند. مطالعۀ این کتاب برای همۀ مخاطبان عالقههمۀ حوزه

هایی که درمان اگزیستانسیال را محدود به عنوان منبع اصلی و پایه ضروری است تا از سوءبرداشتبه
عنوان جنبشی از گزیستانسیال بهدرمانی ااروین یالوم یا دیگران دانسته بر حذر باشند و با تاریخ روان

گاه شوند.  نقطۀ شروعش تا امروز آ
درمانگران اگزیستانسیال در ایران، آقای امیر صفری دانیم از دو تن از همکاران عزیز و روانالزم می

عهده گرفتند و با  کتاب را قبل از انتشار بر بازخوانیو احمدرضا کیانی قدردانی کنیم؛ چراکه زحمت 
ترشدن این ترجمه یاری رساندند. همچنین از ارائۀ پیشنهادات و نظرات سازندۀ خود در بهتر و قوی

گا، برای استقبال از ترجمۀ این اثر کمال تشکر و امتنان را باقرزاده، مدیر محترم نشر ل  سعید جناب آقای 
ولیت صحت و استحکام ترجمۀ این اثر بر درمانی اگزیستانسیال مسئداریم. در نهایت، بر سبق روان

 عهدۀ مترجمان آن است.
 

شهال سلیمانیرزگار محمدی و 



 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

های اگزیستانسیالمقدمه: تنوع غنی درمان  
 

 :این فصل شامل
 .تنوع رویکردهای اگزیستانسیال در درمان  •
 .منطق نوشتن کتاب  •
 .معرفی کتاب  •
  .ساختار و محتوای کتاب  •
عنوان مثالی برای توضیح نظریه های این کتاب بهبخش ۀموردی که در طول هم ۀمعرفی یک مطالع  •

 های اگزیستانسیال آورده شده است.و عمل در درمان
 .های شخصی مؤلفها و سوگیریفرضپیش  •
 

این سؤال بارها و بارها از من پرسیده  ،عنوان یک درمانگر و معلمچیست؟ به 1درمان اگزیستانسیال
  است.ال همواره مشکل بوده شده است. یافتن پاسخ برای این سؤ

 

، و از اصطالح های وجودیدرمانجای به (Existential therapy) درمان اگزیستانسیال. در سرتاسر این کتاب از اصطالح 1
های اگزیستانسیال خوانده در آنچه فلسفه existenceشده است. کلمۀ استفاده  وجودجای به (Exietence) اگزیستانس

کند. این کلمه جمۀ آن را دشوار میشود که کار ترمعنای خاصی مراد میشود یا در مکتب اگزیستانسیال نام گرفته است، بهمی
ای از وجود است که به انسان یا موجودی از قماش انسان های اگزیستانس، از جمله نزد کیرکگور معمواًل دال بر نحوهدر فلسفه

1 
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تادم. یا یک افمیکردن منمن اوقات به است؛ بعضی شدن با واقعیت اگزیستانسروروبهدر باب  
ها به این نتیجه ه فقط این نیست، اغلب این سالئلمس دادم.می محوردرمان شخصپاسخی شبیه به 

ام که پاسخ به این سؤال دشوار است. بدین دلیل، اصطالح درمان اگزیستانسیال برای ارجاع رسیده
معانی  ،کند درمان اگزیستانسیالاشاره می . نورکراسشودهای درمانی متفاوت استفاده میروشبه

درمانی اگزیستانسیالش، مراجعان را برای و روان یالوم حالی کهدر متفاوتی در میان شارحان آن دارد. 
 دروزنون د،کنمعنایی( تشویق مییی با چهار دلواپسی غائی )مرگ، آزادی، تنهایی و بیروروبه

عد )فیزیکی، شخصی، درمانی اگزیستانسیالش، مراجعان را برای کشف جهان از چهار ب  ( و روان3013)
به ترغیب ، گراانسان _اگزیستانسیالدرمانی روانبا نیز تال بوگن .کندتشویق میاجتماعی و معنوی( 

 پذیریمسئولیت ایبر نمراجعاتمرکز  نیز درمانی. معنادازدپرشان میتمرکز بر تجارب ذهنی برایمراجعان 
ای از درمان است که تعریف دقیق و یگانه شده پذیرفته . پس امروزهکندترغیب میرا دیگران در برابر 

درمانی  هایای از شیوهدهعنوان تنوع گسترآن بهتر است این رویکرد بهجای بهاگزیستانسیال وجود ندارد و 
اند. شده جمعاست انسانی  ۀها حول یک نگرانی مشترک که اگزیستانس زیستشیوهاین  ۀشود. هم فهم

 

ایستایی است و از معنای برونبه existerیا واژۀ یونانی  ex- istenceتعلق دارد. با توجه به اینکه کلمۀ اگزیستانس از ریشۀ 
کند. همان گونه که هایدگر در انسانی است که آن را از سایر موجودات متمایز می قیام ظهوری ریشه گرفته و خاص هستی

جهت که  برد. از آننام می (DASEIN)عنوان دازاین (، از این هستی خاص انسانی به1917شاهکار خود هستی و زمان )
اند تا مراد خاص هایدگر از های مختلف آوردهرابطۀ خاصی با هستی دارد، اکثر مترجمان واژۀ دازاین را بدون ترجمه در زبان

که  این اصطالح را حفظ کنند. پس با توجه به نارسایی معادل وجود برای کلمۀ اگزیستانس، در سرتاسر این کتاب هنگامی
شود. کلمۀ رود، بدون ترجمه از همان واژۀ اگزیستانس استفاده میه برای ارجاع به وجود خاص انسانی به کار میاین کلم

کار رفته باشد. همان گونه که بهتر است از اصطالح فلسفۀ معنای عام آن بهشده است که بهوجود زمانی در این کتاب ترجمه 
درمانی اگزیستانسیال استفاده کنیم؛ چراکه آبشخور اصلی هست که از اصطالح روان تر نیز آناگزیستانسیال استفاده کنیم مناسب

درمانی وجودی نارسا رسد کاربرد رواندرمانی از همان فلسفه است. بنابراین، همانند کلمۀ اگزیستانس به نظر میاین نوع روان
اند از اصطالح ه این مطلب است که ترجیح دادههای قبلی درخور توجه از مترجمان خوب کشور گواباشد. ترجمهو ناکامل 

 .م  _ سفه یا درمان وجودی استفاده کنندجای فلفلسفه یا درمان اگزیستانسیال به
 :نگاه کنید به

 ، تهران: نشر نیلوفر.1400، نوشتۀ سورن کیرکگور، ترجمۀ مسعود علیا، بیماری تا پای مرگ. 1 
 ، تهران: نشر نی.1290رجمۀ عبدالکریم رشیدیان، ، نوشتۀ مارتین هایدگر، تهستی و زمان. 3
 نیلوفر. ، تهران: نشر1290، نوشتۀ ژان پل سارتر، ترجمۀ مصطفی رحیمی، اگزیستانسیالیسم و اصالت بشر. 2
 ، تهران: نشر نی.1298، نوشتۀ اروین یالوم، ترجمۀ سپیده حبیب، درمانی اگزیستانسیالروان. 4
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 ،اگزیستانسیالهای درمانیتر آن است که ما از روانگیرند مناسب( نتیجه می3008الواین )مکوالش و 
 ه فرض بنیادین کتاب حاضر است.ئلصحبت کنیم. این مس در این حوزهیک درمان جای به

توان از اشکال متنوع می بنابراین ؛درمانی وجود داردروان نوعهرچند تا حدودی تنوع در درون هر 
توان دالیلی را برای تنوع درمان اگزیستانسیال ارائه می این با وجودبحث کرد.  برای درمانگران درمانی

گذاری توان یک بنیاننویسند: در درمان اگزیستانسیال نمی( می1998هالینگ و نیل ) ،داد: نخست
های نظری و عملی مشترکی برای این رویکرد نیستند؛ کرد، نه فروید و نه راجرز پایه وجوجسترا موثق 
صورت خودانگیخته در اگزیستانسیال بهدرمانی رویکرد های متفاوتی در زمان ،اول قرن بیستم ۀدر ده

ل اگزیستانسیافۀ های درمان اگزیستانسیال به فلسپایه ،های مختلفی از جهان ظهور کرد. دومقسمت
پیشگامان این رویکرد از  ،روخود دارای تنوع و گوناگونی است )فصل دوم(. ازاینگردد که برمی

العاده تواند فوقاگزیستانسیال می یفمتون فلسفهم  ،کنند. سوممیفرضیات و افکار متفاوتی استفاده 
تواند تنوع گوناگونی ا از فیلسوفان اگزیستانسیال میتفسیر و سوءتعبیره ،روازاین ؛پیچیده و دشوار باشد

ی  گونه که اشنایدر و همان ،ایجاد کند. چهارم هادر کاربرد درمانی آن اند درمانگران کرده اشاره( 1998)م 
ی کاوروانهمانند  ،درماناگزیستانسیال بیشتر انرژی خود را صرف واکنش در برابر رویکردهای سنتی 

رویکردهای  ۀ، در قلب همدر نهایتیک روش یکپارچه بپردازند.  ۀاالناینکه به تولید فع تااند کرده
 ۀخودانگیخت هایروشبر روی ترجیح  ینهای بزرگ وجود دارد و بیشترسیستم ۀطرد هم ،اگزیستانسیال
درگیر ایجاد یک روش خاص برای درمان  ،تعداد کمی از درمانگران اگزیستانسیال ،روازاینفردی است. 

تواند میسیستماتیک همراه با پکیج  ، ایدۀاگزیستانسیالرویکرد برای اکثر درمانگران  ،واقع اند. دربوده
 .باشدرویکرد در تضاد با اصول اساسی این 

سسه مؤ ششوسیصدورویکرد اگزیستانسیال با  رسدها، امروزه به نظر میوجود این ناهمگونی با
( 3018(. کریگ )3011های جهان شکوفا شده است )کوریا و همکاران، قاره ۀکشور در همسه وچهلدر 
رتپش از افراد جهانی پ   ۀپیشگام آن، امروزه یک جامع مؤسساتو  متفکران اگزیستانسیال»نویسد: می

واقع  در«. انسان است ۀزیست ۀتمرکز بر تجرب هاآن اساسی رویکردهای ۀکه هست هستند هاییو گروه
برنت و  ،)برای نمونهکلی در حال رشد است  توان ادعا کرد که یک رویکرد اگزیستانسیال فراگیر ومی

های آموزشی آن را برنامه جوامع و، اگزیستانسیالمتنوع امروزه متون  (.3018گریک،  ؛3013مدیسون، 
رویکرد اگزیستانسیال  ۀکاراناهیت ضدمحافظهم دلیلبهشاید  (.3014کنند )کوریا و همکاران، میتأیید 
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های مبتنی بر ها و درمانکند. در عصر پکیجبندی مشخص را رد میاست که هر نوع تعریف یا طبقه
خالقیت  تواند برای مشاوران و درمانگران فرصتی برای استقالل، فردیت وشواهد، درمان اگزیستانسیال می
، یک افزون بر اینشوند.  یفرد انسانی رویاروعنوان هستی منحصربهفراهم آورد تا با مراجعان به

رو روبه یک هستی یگانه مثابۀبهاز مراجعان  یکهرکند که با برای درمانگران فراهم می ارچوبهچ
 .اختالالت روانی مشاهده کنند بندیرا در طبقهها آنفقط اینکه  شوند، نه

 
 هدف

غنی رویکردهای اگزیستانسیال به خوانندگان است. این هدف  ۀمعرفی دامن ،هدف ابتدایی این کتاب
بوگنتال  است؛ مانند اینکه مخاطبان تفاوت میان بینزوانگر وها درماناین نوع تفاوت  کردنبرای مشخص

این کتاب تحریک و  را یاد بگیرند و قادر شوند ابعاد اصلی رویکردهای متفاوت را بشناسند. هدف
ست. به اهای درمان اگزیستانسیال ها و روشای غنی از ایدهمجموعهۀ ئارابرانگیختن خوانندگان برای 

های زیادی را اینجا پیدا کنند ونهزیستانسیال نماگغیراین امید که فراگیران و درمانگران اگزیستانسیال و 
برای آشنایی  ییدرمانی خویش را با آن تطابق دهند. هدف دیگر این کتاب آن است که راهنما کارتا 

عالیق  تاهای تفکر و عمل در رویکرد اگزیستانسیال باشد و همچنین خوانندگان را قادر سازد با حوزه
ها و بیشتر یا از طریق تماس با سازمان ۀاز طریق مطالع ،های مختلفخود را در حوزه ۀویژ

ها کردن طیف وسیعی از بحثهدف این کتاب مطرح ،در نهایتهای مرتبط پیگیری کنند. سایتوب
 درمان اگزیستانسیال است. از آن جمله: ۀدر زمین

 ؟توانند از درمان اگزیستانسیال بگیرندمراجعان امیدوار باشند که چه کمکی می  _
 نقاط قوت و ضعف رویکردهای متفاوت اگزیستانسیال چیست؟  _
 شوند چیست؟می روروبهانواع و اقسام انتخاب و معضالتی که درمانگران اگزیستانسیال با آن   _

 
 ساختار

شود )فصل دوم(. این فصل اگزیستانسیال پرداخته میفۀ فلس ت  کلی مرور  به ،این کتاب ۀبعد از مقدم
در این فصل نظری از مباحث . خیلی آن بازگردیدبه  دوباره امکان دارداست که  شده بیانای شیوهبه

های فلسفی زیربنایی درمانگران اگزیستانسیال را مطالعه و ممکن است بخواهید ابتدا ایده شودبیان می
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بعد از این فصل،  .های فلسفی آن را یاد بگیریدبعد ریشه و عمل درمانی را بخوانید ،کنید یا نخست
فراگیرترین  ترین،برجستهروی پردازد. در این کتاب بر کتاب به معرفی رویکردهای متنوع اگزیستانسیال می

اند و شماری از را در کار درمان گذاشته اثر ام که بیشترین ثیربرانگیزترین رویکردها تمرکز کردهأو ت
 داشت امکانکه  آنجاییاند. آموزشی را تولید کرده برجستۀ هایهو زمین ها، اجالسها، ژورنالکتاب

در داخل این صورت مختصر به، برخوردارند کمتری گیبرجستاز که  اییهای درمانام روشسعی کرده
  اگزیستانسیال درمانیروان» ،انسیالاگزیست  _هگرایاننوان نمونه، در فصل انسانعرویکردها توضیح دهم. به

 ام.( را نیز توصیف کرده1991-3013) 3کانن بتی 1«کاربردی
 

 درمانی اگزیستانسیالتأثیرگذار در روان ه وبرجست ۀ: بیست نویسند9  -9کادر 
ای از هزار درمانگر یابیزمینه ،درمانگر اگزیستانسیال اهل پرتغالروان ( ادگار کوریا،3013در سال )

اگزیستانسیال  برای کشف نویسندگانی که بیشترین تأثیر را بر سنت درمان ،در اطراف جهان اگزیستانسیال
در اینجا  ،بودند کرده کنندگان به آن اشارهکه شرکت هاین آنبرترنفر از بیست  نام اند، انجام داد.داشته

 :اندآورده شده
 (21)  بینزوانگر.  لودیگ 12                                  (298) فرانکل ویکتور.  1
 (32میک کوپر ) . 14                                     (219)  یالوم اروین.  3
 (31)  کرک اشنایدر . 18                              (    381) ارنستو اسپینلی.  2
ر    .11                                 (325) دروزنامی ون.  4  (30استراسر ) یدف 
 (18آناماریا فیجو )  . 17                                      (301) آلفرد النگل.  8
 (14) لیلو توسخ   .15                                          (129) یم   رولو.  1
 (13لیسون استراسر )آ  . 19                                    (87) بوگنتال جیمز.  7
 (13.   یاگی رابلز )30                                    (87) نگیر.دی. لآ.  5
 (80) سابمدارد .  9
 (49) الیزابت لوکاس.  10
 (47) هانس کوهن.  11
 (27) کارل راجرز.  13

 

1  . Applied Existential Psychotherapy 
2  . Betty Cannon 



 های اگزیستانسیال درمان                                                                                                                                                                                                                  96

 

های آن بر درمان ۀکند. تمرکز اولیمیعنوان یک راهنما عمل است که به گونهبدینهدف کتاب 
پوشش نیز هایی که هنوز در دست چاپ هستند را ای است که مخاطبان کتابشیوهاگزیستانسیال به

ارتباط برقرار کرد )به منابع آخر ها آن توان باای که میهای حرفههمچنین ارگان .دهد )در بریتانیا(می
ام هایی را معرفی کردهر بعضی موارد کتابد گیرند.بندی قرار مینیز در این دسته هر فصل نگاه شود(

ها را از توان این کتاب، اما جزء متون کلیدی هستند. غالبًا میاندشدهکه برای مدتی طوالنی چاپ ن
ها همچنین های دانشگاه پیدا کرد. این فصلهای دسته دوم یا از قسمت امانات کتابخانهفروشیکتاب

پزشکی های مشخصی از درمان که برخالف فهم روانکنند؛ طرحمیهای اگزیستانسیال تمرکز بر درمان
 شناختی خالص هستند.و روان

اند. شده در فصول جداگانه بررسیها آن با توجه به نظم زمانی ،اگزیستانسیالدرمانی پنج رویکرد 
 توصیف  3بودن در جهان مثابۀبهکه مراجعان را  است  1درمورد رویکرد تحلیل دازاین ،فصل سوم

کند که تأکید ویکتور فرانکل بررسی می 4درمانیمعنا ۀرا بر پای 2محوررویکرد معنا ،کند. فصل چهارممی
های مسلط درمان شاخه ،. در فصل پنجاست اساسی آن کمک به مراجعان برای کشف معنا در زندگی

 درشود. این رویکرد بررسی می یانهگراانسان  _الاگزیستانسیعنوان رویکرد به ،کااگزیستانسیال در آمری
تأکید  زندگی یهاشجاعانه با نگرانی ۀو مواجه ذهنی خود ۀکشف تجرب برایکمک به مراجعان 

پردازد. یالوم، رولومی و دیگر درمانگران اگزیستانسیال آمریکایی می اروین. این فصل به کار دارد ایویژه
و بعضی  ئهاراکند که مدل اگزیستانسیال اسکیزوفرنی را می توجه لینگ .دی .کارهای آربه  ،فصل ششم

های دیگر کند. این فصل تا حدودی با فصلفردی را توصیف میروابط بین ۀپیچیدهمبههای گره
دلیل اهمیت بهبا این وجود،  .از درمان را توسعه نداد مکتب خاصی لینگ حالی کهدر متفاوت است، 

 ۀشاخل هفت به رشد . فصوجود داردجداگانه  یفصلشایستگی پرداخت به آن در در این حوزه، آثار او 
یعنی امی  ی؛انگلیس برجستۀ ۀای بر دو چهرپردازد که تمرکز ویژهمی اگزیستانسیال  _پدیدارشناسانه

یک مدل خاص توصیفی  ۀبه توسعاست که  لینگ آثاردارد. این رویکرد مبتنی بر دروزن و اسپینلی ون
و بررسی شباهت رویکردهای موجود برای جلوگیری از تکرار . پردازدانه در درمان میشناسآسیبو ضد

های پژوهش. داشته باشمتمرکز خاص هر رویکرد  هایو روش ایدهروی ام بر تمایل داشتهبا یکدیگر 
 

1.  daseinsanalytic 
2.  Being-in-the-world 
3.  Meaning- centred approaches 
4.  logotherapy 
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 معنادرمانی، جدا از رویکرد استهای مکاتب اگزیستانسیال روش مابین همبستگی زیاد بسیار حاکی از
 (.3011است )کوریا و دیگران، ت و متمایز که روش کارش متفاو

حتی ممکن است  ،کنندکار می یمتفاوت بسیارهای البته متخصصان رویکردهای مختلف با روش
کردن ، هدف کتاب مشخصبا این وجودمتفاوت باشد. نیز برای مراجعان مختلف ها آن روش کار

های متفاوت به این روشکه است آن های متفاوت هر رویکرد است. احتمااًل مفیدتر باورها و روش
نیز تفکر و عمل، در طیف وسیعی از ابعاد نگریسته شود که در اغلب مکاتب درمانی اگزیستانسیال 

ی ، فصل نهم با بررسدر نهایتاست.  شده کتاب بررسیهشت فصل موجود است. این ابعاد در 
 رسد.شوند؛ به اتمام میمیرو روبههای اگزیستانسیال در آینده با آن هایی که درمانها و فرصتچالش
شود و ای از نکات برجسته در توصیف محتوای فصل شروع میها با مجموعهاز این فصل یکهر

سؤاالتی  ،یابد. همچنینسایت( پایان میکتاب و بعد وب ی)در ابتدا شده، با منابع توصیهدر نهایت
آن را برای تأمل و تفکر مفید بدانند. عالوه  ،شود که ممکن است خوانندگانبرای تفکر بیشتر مطرح می

 شماها و تمرین هاسؤالشده است. این  پیشنهاددر فصول کتاب نیز خودتأملی  یهاتمرینبعضی  ،بر آن
د. لطفًا اطمینان حاصل کنید که در صورت خودتان بپردازی ۀبه تفکر و تأمل دربارکند که را دعوت می

البته  .همکاری که بتوانید با او تماس بگیرید( ،عنوان نمونهنیاز از حمایت مناسب برخوردار هستید )به
 نید.پوشی کچشمها آن توانید ازمی ،دنکنید مفید نیستاست و اگر فکر میاین موارد نیز اختیاری 

« 1آنالیزآند»جای بیمار یا به« مراجع»از اصطالح  ،کتاباین شناسی من در طول با توجه به واژه
از اصطالحات  ،باید توجه داشت که در بعضی مکاتب اگزیستانسیال ،حال این با .اماستفاده کرده

« درمانیروان»و هم « مشاوره»برای ارجاع به  هم «درمان»شود. اصطالح جایگزین استفاده می
 است. شده استفاده

 
 «شان»موردی: معرفی  ۀمطالع

که چراتواند مفید باشدموردی می ۀنفری به من پیشنهاد دادند که مطالع چند ،در هنگام ویرایش جدید
این فصول نابراین، در طول ب شود.عمل آشکار می ها درآن و روشهای متفاوت طریق درمان این از

 

1 .Analisand: ترجیح داده  دلیل حفظ حالت فاعلی کلمه،شونده است. بهکاویکاوی یا رواناین معنا که فرد تحت روان به
رسانند. از دید ژاک لکان آنالیزآند فردی ها کاربرد فاعلی اصطالح را نمیکار رود؛ چراکه ترجمهشود همان اصطالح اصلی بهمی

 .م_ کمک به اوست تا خوب تحلیل کند کند و وظیفۀ تحلیلگر شود بلکه فردی است که تحلیل مینیست که تحلیل می


