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 فارسی ترجمه برای مولف مقدمه

 نگاارش  به وجودیهای  درمان کتاب فارسی ترجمه برایای  مقدمه که است افتخار باعث

 متفکارین . اسات  تمدن سرمنشاء و غنی، عمیق، احترام قابل فارسی زبان و تاریخ. درآورم

 جودگرایانو کردار و اندیشه حتی و غربی اندیشه بر عمیقی تاثیر زرتشت همچون پارسی

 خاویش  اصالی  سرمنشااء  و ریشاه  به را وجودی درمان حاضر ترجمه، بنابرایناند.  داشته

 اندیشاه  اصالی  مباانی  از برخای  باه  وجودیهای  کاربست و خرد بازگشتگرداند؛  بازمی

 کتااب  ایان  ترجماه  بارای  تاالش  دلیال  به کوشه کالنتر محمد سید دکتر از من. وجودی

( فارسای ) ارزشمندتان زبان به کتاب این خواندن به قادر انهمتاسف که چند هر. سپاسگزارم

 . نیستم

هاای   نگارش  اماا  گردیاد  ایجااد  غرب دنیای در نخست درمان در وجودیهای  نگرش

 داشاته  معنااداری  زنادگی  توانم می چگونه. پردازد می انسان عمومیهای  دغدغه به مذکور

 دیگاران  اختیاار  کردن محدود بدون توان می چگونه است؟ چگونه اخالقی زندگی باشم؟

 ایان  دادن نشاان  دنباال  به، حاضر کتاب در چیست؟ روح شد؟مند  بهره خویش اختیار از

 و اناد  گفته پاسخ وجودی مختلفهای  نگرش را مذکور سئواالت چگونه که بودیم مسئله

   اند؟فهمیده چگونه را انسانی شرایط مذکورهای  نگرش اینکه

 فرهنگای  در گساترش  و بساط  باه  نیازمناد  وجاودی  اربسات ک و اندیشه از ابعادی اما

 حاضار  کتاب خوانندگان و مترجم کههایی  پرسش. است پارسی و شرقی فرهنگ همچون

 باه  صابرانه  بای . هساتند  آنهاا  به گویی پاسخ به نیازمند خویش فرهنگی نگرش اساس بر

 پارسای  مکتاب  عنوان تحت مکتبی در هایش پاسخ و مذکور سئواالت که امیدوارم روزی

 . نماید رخ وجودی درمان



 من انگیزه. است وجودی درمان مورد در گوناگونهای  نگرش از گلچینی حاضر کتاب

هایی  جلوه توصیف دنبال به که گردد می باز میالدی 2000 سال به کتاب این نگارش برای

 حضاور  بار  کتااب  این تاکید. بخشد می زینت را وجودی عالم که است عمل و اندیشه از

 ضاعف  و قاوت  نقااط  دارای کههایی  روش است؛ وجودی درمان در گوناگونهای  وشر

 چاه  گار . کناد  مای  تشویق تنوع این ارتقاء و بسط جهت در را ما وجودی فلسفه و است

 قباال  در باید ما وجودی عالم به نگریستن برای اما، است دشوار غالبا "دیگران " پذیرش

 یاا  مراجاع  –افاراد  بایاد  ما. کنیم مقابله تعصب و اندیشی جزم با و بوده گشودهها  تفاوت

 مالقاات  بودنشاان  از نوعی در تحرک و خوشی، امید با همراه جدید نگاهی با را -همکار

  .کنیم

 طرحهای  کاربست وها  ایده اما. است بزرگساالن با فردی درمان بر کتاب اصلی تمرکز

 در کتبای  نیاز  اخیارا . است مفید یزن درمانی زوج یا درمانی خانواده حال به اینجا در شده

درماان  " عنوان با یاکوو و دورزن ون کتاب به توان می که است شده منتشر خصوص این

 درماان  " عناوان  باا  اسکالزو کتاب همچنین. کرد اشاره "های وجودیارتباطی در نگرش

   .است توجه مورد تر جوان نسل با وجودی درمان برای نیز "وجودی انداز چشم کودکان؛

 درماانی  اندیشه و کاربست به کتاب این و برده لذت کتاب این از خوانندگان امیدوارم

 کتااب  این در را وجودیهای  ایده وها  کاربست سرور و وجد امیدوارم. نماید کمک شان

 اشاتیاق  است؛ عالقه و اشتیاق فلسفه گرایی وجود من اعتقاد به،  نهایت در. نمایید تجربه

. اسات  شاده  ارزانای  ما به که وجودهای  قطره قطره از کامل استفاده هب تمایل و زندگی به

 مان  کاه  معناسات  آن باه  ایان ، شود ایجاد شما در تمایلی چنین کتاب این خواندن با اگر

 . امداده انجام احسن نحو به را ام وظیفه

 انگلستان، کوپر میک

 2014، آپریل، 12



 

 

 

 مقدمه مترجم

وجاودی اسات نگااهی یکپارچاه در     هاای   میک کاوپر در درماان  پروفسور ثار مهم کتاب حاضر که ترجمه یکی از آ

دهاد. یکای از نکاات برجساته کتااب حاضار توصایف و تبیاین هار یاک از            می وجودی ارایههای  خصوص درمان

زناد.   مای  وجودی مطرح در جهان علم است که پس از آن نویسنده دست به ایجااد نگااهی یاک پارچاه    های  نگرش

 یمختلفا  هایگزارشدون سوگیری ااموده تا باتالش بسیاری ن، داند می کوپر خود را درمانگر وجودی علیرغم اینکه

وجودی به غنای کتااب حاضار افازوده اسات.     های  ارایه دهد. وجود نقدهای ظریف در خصوص هر یک از نگرش

 اضار اسات. خوانادن ایان    ارایه مبانی فلسفی در کنار راه کارهای درمانی از دیگر خصوصیات منحصر بفرد کتاب ح

که به دنباال رهاا شادن از فان و فان       های وجودیها و درمانمند به نگرشقهکتاب را به مشاوران و درمانگران عال

 کنم.   می زدگی هستند سفارش

ایجاد روحیه خود باوری و توانمنادی در میاان فاارل التحصایالن مقطاع      است که  در پایان ذکر این نکته ضروری

، نماوده اسات. از ایناروی    مشاوول د گرایش مشااوره از مساایل مهمای اسات کاه ذهان معلماان را        ارشکارشناسی 

ی انجاام  ایش مشاوره دانشاگاه عالماه طباطباائ   از کتاب حاضر با همیاری برخی فارل التحصیالن ارشد گرهایی  بخش

 ست. ورده شده اآشده است که در هر فصل در صورت وجود کمک و همیاری نام فرد مورد نظر نیز 

 

 سید محمد کالنتر کوشه

 یانشگاه عالمه طباطبائعضو هیئت علمی گروه مشاوره د

30/05/1393 

 
 


