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اتمسام   سسال بسه   ۶بارترين جنگ تاريخ بشريت پسس از حسدود    جنگ جهاني دوم خسارت

ازجملسه  رشد تصاعدی آسسی  ديسدگان روانسي    ، رسید. يکي از ثمرات ناپیدای اين جنگ

استرس پس از ضايعه و امثسالهم بسود. از طسرف ديگسر مراجعسان بسه       ، افسردگي، اضطراب

شده در جهت حصول بسه   اندازه کافي از مداخالت انجام گران نیز به روانکاوان و رفتاردرمان

در چنسین شسرايطي گروهسي از    ، سالمت رواني رضايت کسافي نداشستند   تجربه بازگشت به

شناسي را  واني به فکر راه سومي بودند که درنهايت موج سوم روانانديشه پردازان حوزه ر

شناسسي و تشسخی ؛ بسا     جسای تأکیسد بسر آسسی      به راه انداختند. در اين موج جديسد بسه  

هسای   رشسد و ارتقسای او بسا محوريست توانمنسدی     ، پسایيش ، کننده محوريت انسان مراجعه

ها و نیز رشد روزافزون را بسرای   اش و اينکه خود وی توان غلبه بر مسائل و حل آن دروني

 توجه نمودند.، ارتقای خودش داراست

های اصلي مشاوره با رويکرد نظری وجودی؛ بیش از هر چیسز مبتنسي بسر فلسسفه      پايه

زندگي است. در اين رويکرد به انسان و مسائلي که اين انسان ناشسي از وجسود و هسستي    

رولومي؛ مسئله اصلي مردم اين است که اعتقاد  نمايند. به کند توجه مي خودش ايجاد مي

فاقد يسک مبنسای نظسری و فلسسفي صسحیم و عمیسق در مسورد خسود و زنسدگي خسود و           

هسا   ارتباطاتشان با ديگران هستند و در تنظیم اين روابط در درون خود و با ديگسر انسسان  

تهي بسودن کسرده و فاقسد تأثیرگسذاری درسستي بسر        مشکل جدی دارند. لذا احساس میان

مردم "ي خود و دنیای اطرافشان هستند. ويژگي ديگری که مردم جهان امروز البته زندگ

هسای   احساس تنهايي و دورافتادگي از انسان، اند با آن مواجه "جهان غرب با شدت بیشتر

هسا را متزلسزل سساخته و     پیوندهای عاطفي و ارتبساطي بسا آن  ، ديگر است و اين دور بودن

 دهد. فرد قرار نمي ني و رشد را در اختیارفرصت کافي برای تبادیت انسا

آن تفکر و تعمسق دربساره    اصلي در چنین فضايي رويکرد وجودی متولد شد. که هدف

هسايي   انتخاب، پذيری فردی پرورش احساس مسئولیت، زندگي برای يافتن معنای زندگي



8    درماني وجودی ای بر روان مقدمه تفکر وجودی و کاربرد درماني 

 رويکسرد  يسن                                                                  تواند داشته باشد و نهايتا  چگونگي استفاده از اين حق انتخاب است. ا که مي

گیسری و رشسد ايسن     ترين افراد مؤثر در شکل از مهم .نضج گرفت 19۴0 – 1950 دهه در

، (1813 – 1855) کگسارد  يسر  کسي  ها اشاره کرد: سورن توان به اين شخصیت رويکرد مي

 سسارتر  پسل  ژان، (1889 – 19۷۶) هايسدگر  مسارتین ، (18۴۴ – 1900) نیچسه  فردريش

، (1881-19۶۶) وانگسر  بنیسز  لودويک، (18۷8 -19۶5) باربر مارتین، (1905 – 1980)

 .(1909-199۴) رولومي

بررسي علمي نقطسه نظسرات ايسن رويکسرد از     ، هدف اصلي مترجمان از ترجمه اين اثر

شسده در آن                                                        باشد و اساسا  به معني تائید جزئیات همه مطالس  مطسر    زوايای مختلف مي

                                            ياورانه انساني است که قطعا  جغرافیاپسذير و  نیست. به نظر مترجمان مشاوره يک فعالیت 

وتحلیسل و کاربسست رويکردهسای نظسری بسه       پسذير اسست و یزم اسست در تجزيسه    فرهنگ

هسای   هسای مفیسد يافتسه    ها توجه نمود. از طرفي استفاده از بخسش  های اساسي آن شاخصه

 ها کاری است عقالني و مشروع.  انساني در جهت رشد و ارتقای انسان

درماني وجسودی و مبساني فلسسفي     حاضر آقای هانس کوهن از چیستي رواندر کتاب 

درمساني و   تفصسیل بسه رابطسه    پايه آن استوار اسست شسروع کسرده و بسه     که اين رويکرد بر

 گناه های جنبه، بدن و وجودی ذهن پديدارشناسي، چگونگي تحقق آن در جلسه مشاوره

تسرک و   و تسوهم ، جنسسي  جهان در بودن، رؤياها و عالئم، ناخودآگاه ی مسئله، اضطراب و

 پردازد. درماني وجودی مي درنهايت به اهداف

، تسر اسساتید فرهیختسه    امیدواريم مطالعسه ايسن اثسر بتوانسد در جهست آشسنايي عمیسق       

درماني وجسودی   مندان گرامي برای درک درست ابعاد روان دانشجويان عزيز و ساير عالقه

 راهگشا باشد.

 و هیأت علمي گروه مشاوره دانشگاه عالمه طباطبائيدکتر ابراهیم نعیمي؛ عض 

 آموخته کارشناسي ارشد مشاوره دانشگاه عالمه طباطبائي قالوند؛ دانش مصطفي   

 آموختسه کارشناسسي ارشسد مشساوره دانشسگاه محقسق        دريکوند؛ دانسش  نجفوند فاطمه

 اردبیلي
 

 
 



 

مولفمقدمه  

 

 

 

 

چارچوبي کلي برای رويکرد  خواهم ميدر ابتدا  ام داشتهمن از نوشتن اين کتاب دو هدف 

نشسان دهسم کسه     حسال  درعسین ارائسه دهسم و    درماني روانوجودی در مورد  پديدارشناسي

 طسور  بسه . ايسن هسدف   گسذارد  مسي اثسر   کاردرمساني در  روز روزبسه چگونه چنسین چسارچوبي   

خاصسي   های جنبهبر  شود ميو باعث  دهد ميکتاب را شکل  ساختاربندی ناپذيری اجتناب

. اسست  شسده  گرفتسه ناديسده   ناچسار  بسه  هسا  جنبسه ديگسر   کسه  درحالياز رويکرد تأکید کنیم 

 نظسر  بسه فراتسر از آن   آنچسه ايسن کتساب و    گیری شکلی در مورد نحوه ای اولیهتوضیحات 

وجسودی بسا    پديدارشناسسي . اول اينکه در سراسر کتاب چسارچوب  باشد ميمفید  رسد مي

 مقايسه شسده اسست.  ، است شده ارائهاصولي که توسط فرويد  عنوان به کاوی روانفرضیات 

 سساز  زمینسه اساسسي خودشسان    هسای  ايسده اسست و   شسده  اصال  ها سالکه در طي  هرچند

معرفي يک چارچوب جديد بسا مقايسسه کسردن    شده است.  درماني روانبسیاری از اشکال 

 هسای  روشاينکه رويکرد وجسودی بسه    ويژه بهآن با چیزی که بیشتر با آن آشنا هستیم و 

. رسسد  مسي  نظسر  بسه مفیسد  ، مختلف و به لحاظ تاريخي و نظری پاسخي به روانکاوی است

اسست و تفکسرات وجسودی در     هآمیختس  هسم نظريه و عمسل بسه    کاوی روانعالوه بر اين در 

وجسودی   درمساني  رواندر  ای تاريخچسه يسک  ، . دوم اينکسه شسوند  ميوضعیت درماني ظاهر 

 کنسد  مسي مختلفي را ارائسه   های مدلخودش  کاوی روانمانند  وجودی درماني روان، نیست

 که هدف اين کتاب ناديده گرفته شود.   شود ميباعث  ها آن ی همهکه پرداختن به 

دو درمسانگر سويسسي لودينسگ     هسای  تسالش بسر اسساس    کنم ميمدلي که من معرفي 

بینسوانگر و مدارد باس اسست کسه در جهست پیسدا کسردن بنیسادی جديسد بسرای کساربرد          

بر اساس مفاهیم فلسفي مارتین هايدگر اسست. هايسدگر تسأثیر عمیقسي روی      درماني روان

ن پل سارتر و موريس مرلوپونتي داشسته  روی ژا ويژه بهاروپا  ی فالسفهتفکرات تعدادی از 

آنچسه کسه   مرلوپونتي و سارتر در ، است که بگويم هايدگر منصفانه کنم مياست. من فکر 



10    درماني وجودی ای بر روان مقدمه تفکر وجودی و کاربرد درماني 

نقسش  ، ( نامیسده شسده  گسری  گسوهر ) يسا خسود   گرايي هستيجنبش فلسفي شد و در اروپا 

 .  اند داشته ای برجسته

مفروضسات   هسا  آندر بسیاری از جهات متفاوت است امسا   ها آن های ديدگاهکه  هرچند

شکل اساسي چیزی است کسه   ها آن های ايده. اين گذارند مياساسي خاصي را به اشتراک 

حفظ يک طر  کلسي   منظور بهسوم اينکه  .ام نامیدهوجودی  درماني روانمن در اين کتاب 

کسه بیشستر    جهيتسو  جالس  رويکسرد مهسم و   ، واضم و روشن از چنسین چسارچوبي جديسد   

از  تسوجهي  قابسل آن چیسزی را بسرای مسن انحسراف      ويژه بهو  کند مياصطالحات را معرفي 

مکسرر   طسور  بسه چنین انحرافساتي  . ام گرفتهرا ناديده اروپاست  مفاهیم اولیه اين جنبش در

هسستي  »، «وجسودی » از کلمساتي مثسل   ای محساوره           تقريبسا  مسبهم يسا    ی استفادهمنجر به 

ی وجسودی  فلسسفه ۀ درزمینس  هسا  آنبدون توجه کسردن بسه معنسای    ، «موثق»و «شناختي

بنابراين من متوجه شدم که يک چارچوب فلسفي سازگار در کار رونالسد ديويسد   . شود مي

خويشستن  »کتسابش  تأثیرگسذارترين بسرای مثسال در   اسست.   تشخی  قابل سختي بهلینگ 

( در  ontologicalهسستي )  ی کلمسه در شر  ايسن کتساب بسه اسستفاده از      «گسیخته ازهم

. کنسد  مسي صفتي مشستق از بسودن اشساره     عنوان بهمفهومي فلسفي مشابه هايدگر و سارتر 

خیلسي   هسای  واژهو ناامني وجود کسه  ، وجودی ی فالسفهاو استفاده خودش را با  حال بااين

ايسن مثسال    .کنسد  نمسي اسست مقايسسه    خس  در  ها آنفلسفي  ی ريشهمشهوری هستند اما 

و  توجسه  جالس  کسه  ، از بیانات کار لینسگ  هايي سرنخممکن است توضیم دهد که چرا من 

همچنسین   .ام پیسداکرده ، باشد کننده گمراهو  کننده گیجو همچنین ممکن است  تأثیرگذار

درمسانگران   هسای  گسروه شسامل   که اينتصمیم به در مورد اينکه  ای چندکلمهنیاز است که 

کسه   هرچنسد ، وجودی دارند درماني رواندر دنیای  ای سابقه هرکدامکه  آمريکاييوجودی 

که اين افسراد   هرچند .رسد ميیزم به نظر ، گسترده است ی زمینهيک  ها آنپرداختن به 

کسه در   رسد ميبودند ولي به نظر  قرارگرفتهبه درجات مختلفي تحت تأثیر تحویت اروپا 

ريشسه  ، دارنسد  ای کننده تعییننقش  گرا ملعفلسفي که در آن عناصر انساني و  های سنت

 هسای  جنبسه بسین   ی رابطسه ت در مسورد  جداگانه در جهت قضساو  ای مطالعهاين . اند داشته

و ايسن کتساب جسايي بسرای ايسن بحسث        خواهسد  ميوجودی  درماني روانوجودی و انساني 

وجسودی   هسای  جنبسه در مورد  آمريکاييتأکید شده است که درمانگران  حال بااين. نیست

 های روشبه اين  مند عالقهزيادی برای افرادی که  های کتابو  اند کردهمهمي  های کمک

  .اند دادهجديد درماني هستند ارائه 


