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درمان وجودی
درمان وجودی کمتر با جهتگیری و بیش از آن ،با در پیشگرفتن شیوهای مبتنی بر فهام چاالشهاای
انسان بودن ،به سمت آیینهای فلسفی متنوع و ارزشامند و شایوههاای نگریساتن باه جهاان ،کشایده
میشود .بنا به سنت ،دیده شده است که ارائۀ خالصهای از درمان وجودی و یادگیری آن کاار ساادهای
نیست و حالت رازآلودی که عقاید وجودی را احاطه کرده است ،به وسایلۀ زباان ریرقابالدرک ماورد
استفادۀ فالسفه و متخصصان تشدید شده است .درمان وجودی 100 :نکته 100 ،تکنیك ،راهنمای کامل
و قابلفهمی را برای بخش جذاب و هیعانانگیز دانش و رویکرد درماانی کاه ایان داناش شاکل داده
است ،فراهم میکند .این راهنما در پنج بخش به موضوعات اصلی میپردازد:






وجودگرایی -از آراز تا به امروز
فرضیههای نظری
درمان پدیدارشناختی وجودی در عمل
موازین اخالقی و درمان وجودی
جمعبندی

مطالعۀ کتاب درمان وجودی 100 :نکته 100 ،تکنیك بارای کاارآموزان و مشااوران آماوز دیاده،
رواندرمانگران ،روانشناسان و روانپزشکانی که میخواهند در کار باا مراجعاان خاود از خدارقد عقایاد
وجودی بهره ببرند ،ضروری است .این کتاب همچنین بارای مراجعاان و نیاز مراجعاان باالقوهای کاه
میخواهند بدانند که در مسیر کا و دربارۀ این پرسش کاه زناده باودن یعنای چاها درماان وجاودی
چگونه میتواند به یاری آنها بشتابد ،ثمربخش است.
سوزان ایاکُوو ،درمانگر وجودی است که برای دانشگاه معاازی ددربای باه صاورت معاازی آماوز
میدهد و در چشایر بهصورت خصوصی به کار درماان مشالول اسات .او معموعاهای از برناماههاای
دانشگاهی را در زمینۀ روانشناسی و رواندرمانی اداره میکند و مواد آموزشیِ بیش از  100ساازمان در
سراسر جهان را توسعه داده است که بهخاطر آن به دریافت جایزه نائل شده است .سوزان ایااکُوو آثاار
منتشرشدۀ بسیاری دارد و این کتاب ،چهارمین اثر او است.
13

کارن وِیکسل -دیکسون ،رواندرمانگر ،سرپرست درمان و واسط رسامی در درماان خصوصای و
سخنران مهمان در دانشگاه رِیعنت لندن میباشد .او همکار مؤسس سازمان  re-solutionاسات و آثاار
بسیاری از او به چاپ رسیده است.
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معرفی کتاب
«یك راهنمای بسیار سریع و در دسترس برای درمان وجودی که به شما کمك خواهد کرد به شایوهای
روشن و سرراست برخی از اصطالحات و موضوعات پیچیدۀ فلسفی را درک کنید».
پروفسور امی ون دئورزن،
رئیس مرکز رواندرمانی و مشاورۀ نیواسکول
«در مقام درمانگری که از بیستوپنج سال گذشته ،درمان وجودی را به متخصصان و فاارغ التحصایالن
حوزۀ سالمت روان آموز داده است ،همواره آرزو داشته ام که کتابی وجود داشته باشاد کاه هام باه
معرفی درمان وجودی بپردازد و هم نگاهی موشکافانه و بهدور از سادهانگاری به ایان شایوه از درماان
داشته باشد .موردتوجه قراردادن پیچیدگی فلسفۀ وجودی و تنوع درمان وجودی ،کار ساادهای نیسات.
سوزان ایاکُوو و کارن ویکسل -دیکسون دقیقاً چنین کتابی را ارائه دادهاند .کتاب آنها ،جهان اسارارآمیز
درمان وجودی را به شکلی دقیق ،قابلدرک و بهدور از زبان نامفهوم فلسفی ،برای طیاف گساتردهای از
خوانندگان قابلفهم کرده است .کسی که میخواهد نمایی کلی از نظریه و درمان وجودی داشته باشاد،
خوب است که با خواندن این کتاب آراز کند .همچنانکه به دانش بیشتری در این حوزه دست مییابیم
و نیاز پیدا میکنیم که به مرور مفاهیم و رویههای کلیدی بپردازیم ،میتوانیم بارها و بارها به این کتاب
رجوع کنیم .خواندن این کتاب را به درمانگران تازهکار و درمانگران بات،ربه با هار ناوع جهاتگیاری،
سفار می کنم .همچنین این کتاب می تواناد موردعالقاۀ خواننادگان عاام قارار بگیارد کاه باهدنباال
جایگزینی برای رویکردهای علمی مبتنی بر تکنیاك هساتند کاه رالبااً روان درماانی معاصار را قب اه
کردهاند».
بتی کنون،Ph.D ،
نویسندۀ کتاب سارتر و روان تحلیلگری،
مدیر انستیتوی رواندرمانی بولدر (کلرادو)،
و مؤسس رواندرمانی وجودی کاربردی ()AEP
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«این کتاب کار سترگی در این حوزه است .راهنمایی جامع و تخصصی که به اندیشه و عمال وجاودی
به شیوهای بسیار قابلفهم ،جذاب و کاربردی نظم بخشیده است».
میك کوپر،
نویسندۀ کتاب رواندرمانی و مشاورۀ وجودی:
مقالههایی در باب درمان کثرتگرایانه (،)2015 ،Sage
استاد روانشناسی مشاوره ،دانشگاه روئهاقمپتدن

پیشگفتار
این کتاب بخشی از م،موعه کتاب هایی است که پروفسور ویندی درایدن آن را ویراستاری کرده است
و از سوی انتشارات راتلج به چاپ رسیده است .1این کتاب باه منظاور آماوز افاراد در حرفاههاای
مربوط به سالمت روان ،آموز کارآموزان در زمینۀ سالمت روان و آماوز مراجعاان و افارادی کاه
بهراستی جست،وگر هستند ،طراحی شده است .این کتاب ،ابزارهاا و تکنیاك هاای کلیادی مارتبط باا
جهتگیریها یا ف اهای ویژه در رواندرمانی را در اختیار این افراد قرار میدهد .نگاار ایان کتااب
ویژه ،از اشتیاق نویسندۀ نخسات کتااب سرچشامه گرفتاه اسات .اشاتیاق او بارای درمیاان گذاشاتن
بینشهای نیرومند و بیهمتای منتج از روان درماانی وجاودی باا کساانی کاه باه زمیناههاای فلسافی،
روانشناسی ،رواندرمانی و هرآنچه به انسان ربط پیدا میکند ،عالقه نشان میدهند .در نتی،ه ،کتابی که
هماکنون در دست دارید حاصل ت،ربیات ،باورها و جهانبینی دو نویسنده است که هر یك بهشدت از
ایدههای الهام بخش و ژرف فیلسوفان و متخصصان بسیارزیادی اثر پذیرفتهاند که ما شخصاً ناه ف اای
دسترسی به آنها را داشتیم و نه میتوانستیم با آنها ارتباط برقرار کنیم.
هیچ حقیقتی در این کتاب نیست .زیرا هیچ حقیقتی وجود ندارد -حقایق صرفاً همانهاایی هساتند
که ما به شکلی منحصربهفرد آنها را دریافت میکنیم .تنها امید ما در مقام نویسنده این است که حقاایق
ما تأثیری بر جهانبینی شما ،بر جهانبینی خوانندگانمان و به نوبۀ خود بر زنادگی کساانی کاه باا آنهاا
زیست ،کار و معاشرت میکنیم ،بر جای بگذارد .هیچ فرمولی بارای زنادگی وجاود نادارد و بار ایان
اساس هیچ فرمولی برای تال درمانی وجود ندارد .این کتاب را بخوانیاد تاا دانساتههایتاان را ماورد
تردید قرار دهید ،تا به شما بگوید شما درصدد هستید چه کسی باشاید و اگار ایان اتفااق روی ناداد،
بتوانید با تکیه بر آن دری را که تا به اکنون مانع وز این نسیم شده بود ،بگشایید.

 .1تعدادی از کتابهای مجموعۀ  100نکته 100 ،تکنیک ،از سوی انتشارات ارجمند به چاپ رسیده است و در حال تکمیل شدن است .دو کتاب دیگر از این مجموعه
نیز با عنوان گشتالتدرمانی 100 :نکته100 : ،تکنیک و درمان تکجلسهای 100:نکته 100،تکنیک
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از همین مترجم و از سوی انتشارات ارجمند منتشر شده است -م.

دربارۀ نویسندگان
سوزان ایاکُوو ،درمانگر وجودی و روانشناسِ مشاور خصوصی در چشاایر اسات .آثاار بسایاری از او
منتشر شاده اسات ،از آخارین آثاار او همکااریا باا امایدئاورزن در ویراساتاری کتااب نوآوراناۀ
چشماندازهای وجودی در رابطۀ درماانی 1اسات .ساوزان در آماوز م،اازی تخصا دارد و ادارۀ
برنامههای مشاوره ،روانشناسی و علاوم مرباوط باه دانشا،ویان دورۀ کارشناسای و دورۀ تحصایالت
تکمیلی را در دانشگاه آموز م،ازی ددربای بار عهاده دارد .او درجاۀ کارشناسای ارشاد خاود را از
دانشگاه ادینبورگ دریافت کرده است و اخیراً دورۀ دکتری خاود را در رشاتۀ مشااوره و روانشناسای
وجودی در مؤسسۀ آموز عالی نوین رواندرمانی و مشاوره گذرانده است.
کارن وِیکسل -دیکسون ،روان درمانگر ،واسط درمان ،سرپرست درماان و مربای اسات .فراالگاوی او
تحتعنوان فراالگوی وجودگرایی-پدیدارشناختی ،توصیف می شود .او عالقاۀ بسایاری دارد تاا بداناد
چگونه افراد با موقتیبودن وجودشان ،کنار می آیند .او در فرانسه-محل اقامت فعلیا  -و انگلیس باه
کار درمان و برگزاری سمینار ادامه میدهد.

1. Existential Perspectives on Relationship Therapy
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مقدمه
ما از نگار این کتاب سه هدف را دنبال کردهایم :معرفی درمان وجودی به عنوان درمانی کاه قابلیات
اجرا دارد؛ ای،اد بینشی در درمانگران /متخصصان سالمت روان با سایر پیشینههاای نظاری تاا دریابناد
چگونه فرضیات بنیادی درمان وجودی می تواند به کار درمان آنها ارتقا ببخشد؛ و ارائۀ نقطۀ آرازی باه
هر کسی که میخواهد دربارۀ شیوۀ بودن خود در این جهان به کاو بپردازد و بداند برای این کاار از
ک،ا باید آراز کند.
درمان وجودی از سنت دیرپایی برخوردار است و به سدههایی برمیگردد که منااظرههاای فلسافی
پیرامون این موضوع که انسان بودن به چه معنااست ،وجود داشته اسات .کتاابهاای بسایاری درباارۀ
وجودگرایی موجود است که پرطولوتفصیل هستند و فهم آنها آسان نیست .ایان کتاابهاا بازتاابی از
پیچیدگی وجود و دیدگاه های بسیار زیاد و ناهمگونی است که از ویژگی چالشهای مربوط باه وجاود
است .در جایگاه نویسندگان این کتاب ،آرزوی ما این بوده است که گستره و ژرفای ایدههای وجاودی
و بینشهای بسیار ارزشمندی را که این ایدهها در تال های درماانی ارائاه مایکنناد ،نمایاان ساازیم.
همچنین برای خوانندگان ،مسیری قابلدستیابی و عملی فراهم کنیم تا بتوانند از این ایادههاا در شارایط
درمان بهره ببرند .ان،ام چنین کاری برای ما ساده نبود .ما بارهاا و بارهاا م،باور شادیم کاه مفااهیم
فلسفی بنیادیِ ارائه شده در این کتاب را ،رالباً به شکلی بی رحمانه ،ساده تر سازیم و در سایر ماوارد
م،بور بودیم بازنماییِ بیش از اندازه سختگیرانه ای را بنا نهیم تاا نشاان دهایم چگوناه ایان مفااهیم
تبدیل به کار درمانی میشوند.
در نهایت ،این کتاب نه یك رسالۀ نظری جامع است و نه ارائه کنندۀ صدها شیوه از درمان وجودی
که میتوانند قابلیتاجرا داشته باشند .این کتاب خوانندگان را ترریب میکند کاه آن را باهعناوان یاك
راهنمای مقدماتی برای درک فلسفهای که در آن نهفته است ،مورد استفاده قرار دهند و باا باهکاربساتن
آن ،از درمان وجودی :بهعنوان دریچۀ ورود به مطالعات و کاو های بیشتر بهره ببرند.
درمان وجودی در کنه خود از نوعی نظریۀ روانشناسی که برای تبیین و درمان رن،وری انساان
طراحی شده باشد ،برخوردار نیست .بنابراین ،معرفی یك راهنما برای درمان وجودی به شیوهای کاه از
آراز تا پایان منطقی باشد ،برای ماا آساان نباود .درماان وجاودی باهواساطۀ تأکیادی کاه بار ماهیات
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منحصربهفرد هر فرد و ماهیت منحصربهفرد هر رویاروییِ انسانی دارد ،در مقابل هرگونه کوشش بارای
تبدیل ایدههایش به نظام ،اسلوب ،ابزار و تکنیك ،مقاومت میورزد .امید ماا ایان اسات کاه باا ای،ااد
شناخت نسبت به اجزای شخصیت انسان در شما ،به نقطه ای برسید کاه بتوانیاد تماامیتی یکپارچاه از
خودتان بنا نهید .این کار در اصل همان کاری است که درمانگر وجودی ان،ام مایدهاد -هرچناد کاه
کوپر ( )2003خاطرنشان میسازد ،به تعداد درمانهای وجودی ،درمانگر وجودی وجود دارد.
ما کوشیدهایم هر بخش از کتاب را بهصورت مساتقل درآوریام ،اماا باهدلیال ماهیات فاوقالعااده
درهمتنیدۀ بسیاری از مفاهیم بنیادی ،چنین اقدامی من،ر به نوعی پُلزدن باه برخای از حاوزههاا شاده
است .جایی که چنین اتفاقی روی داده است ،ما از این م،ال بهره بردهایام تاا مفهاومی را کاه دوبااره
مطرح شده است ،به شکلی متفاوت ترسیم کنیم تا از این رهگذر چیز تاازه ای باه معلوماات خوانناده
بیفزاییم.
درنهایت ،درمان وجودی شیوهای از بودن با مراجع است ،نه شیوهای بارای ان،اام کارهاایی بارای
مراجع یا نسبت به مراجع .درمان وجاودی ،درماانی اسات کاه هار باار از ساوی درماانگر و مراجاع
هم-آفرینی می شود .درمان وجودی بهآسانی قابل خالصهشدن یا تبیین نیست و نسابت باه تعریاف و
اندازهگیری ،مقاومت میورزد .باوجوداین ،درمان وجودی برای آن دسته افارادی کاه تمایال باه طارح
پرسشهای اساسی دربارۀ موقعیت انسان دارند ،دانش و اطالعاتی ناب با ارزشی پایدار در اختیار قارار
میدهد.
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وجودگرایی از آغاز تا به امروز
این بخش از کتاب به معرفی کوتاه وجودگرایی و درمان وجاودی مایپاردازد و بار نقاش مهمای کاه
ایدههای وجودی در زندگی مدرن امروز ایفا میکنند ،تأکید خواهد داشت.

وجودگرایی به چه معنا است؟
بسیاری اصطالح «وجودگرایی» را شنیدهاند و برخی نیز تصاورات مبهمای از آن در نهان دارناد .ایان
اصطالح ممکن است برای برخی تصویر فیلسوفانی را در نظر م،سام کناد کاه در کافاههاای فرانساه
درحال کشیدن سیگار گوالوا هستند ،یا شاعران و نمایشنامهنویسانی را بهخاطر بیاورد که آثار بدبینانه یا
مالیخولیایی دربارۀ این موضوع که انسان بودن به چه معناست ارائه میکنند .برخی ممکان اسات آن را
به مقولههای ریراخالقی یا نومیدکننده ربط دهند یا آن را موضاوعی در ارتبااط باا دنیاای علام و ادب
بدانند که کمترین ارتباطی با زندگی روزمره ندارد .درحقیقت ،نقش متفکران وجودی در فلسافه ،هنار،
ادبیات ،علم و زمینههای بیشمار دیگر ،قابل اندازهگیری نیست و وجودگرایی ،خدرقد جمعی بسایاری از
متفکران بزرگ در زمینۀ مطالعات انسانی را در اختیار کسانی که درپی کاو آن هستند ،قرار میدهد.
چهبسا یکی از دالیل گریزان بودن وجودگرایی از فهم مشترک ،این باشد که نسبت به یك تعریاف
موجز مقاوم اسات .دالیال بسایاری در پاسا باه چرایای ایان موضاوع وجاود دارد .نخسات اینکاه
وجودگرایی دانشی با یك بدنۀ یکپارچه و موزون نیست – درحقیقت ،برای هر اصل به ظااهر بنیاادی
که بهعنوان اصل وجودی شناخته میشود ،بیدرنگ یك دیدگاه مخالفد برابر با آن و با پایههاای قاوی
مطرح میشود و بهشدت مورد بحث واقع میشود .برای مثال ،ما در باب ایمان ،کافمن و نیچه ()1974
را داریم که ادعا میکنند خدا مرده است ،درحالیکه تیلیچ ( )2000ما را به داشتن ایماان و روی آوردن
به الیتناهی موعظه میکند .دوم اینکه ،بسیاری از کوششهای ضدونقی ی که بر اساس یك بازۀ زماانی
برای تعریف وجودگرایی ان،ام شده است ،رالباً بهعنوان یك اقدام فرهنگی قرن بیساتمی یاا باهعناوان
اقدامی که ریشه در دورۀ اواسط قرن نوزده داشته است ،اما در قرن بیستم به منصۀ ظهور رسیده اسات،
شناخته میشوند .باوجوداین ،وجودگرایی بدون افرادی همچاون نیچاه ( )1844-1900و کاییرکگاور
( )1813-1855ریرقابلتصور است .درحقیقات ،مایتاوان موضاوعات وجاودی را در آثاار ارساطو و
افالطون ،در عهد عتیق ،در حماسۀ گیلگمش (جساترو و کدلدای )2010 ،و در آماوزههاای باودا یافات.
سران،ام ،برای اینکه به این سردرگمی بیشتر دامن زده شاود ،بایاد گفات کاه بسایاری از فیلساوفان و
نویسندگان که امروزه بهعنوان وجودگرا تعریف می شوند-مانند کامو و هایدگر -به معنای دقیق کلماه،
درحالیکه هنوز زنده بودند نسبت به این موضوع که وجودگرا قلمداد شوند ،مقاومت میورزیدند.
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درمان وجودی 100 :نکته 100 ،تکنیک

تعاریف موجود از وجودگرایی ،بر آنچه آن (چیز) نیست ( )what it is notیا آنچاه ضادد (چیازی)
است ( ،)what it is opposed toتأکید دارند .بسیاری آن را برخالف فلسفۀ سنتی و خردگرایی ،چنانکه
در آثار افرادی همچون دکارت و اسپینوزا دیده می شود ،روشانگرانه مای دانناد( .در حقیقات ،کارووِل
( )2010معتقد است که وجودگرایی یك رویکرد جامع برای کنارگذاشتن سایر فلسافه هاای نظاام مناد
است تا اینکه بخواهد خود یك فلسفۀ نظاممند باشاد) ساایرین آن را باهعناوان واکنشای در مقابال
ارز ها و دستورالعملهای اجتماعی استبدادی همچون آیینهای تشکلیافته و اقدامات آن برای کنترل
افکار و رفتار افراد توصیف میکنند .باوجوداین ،این توصیفهای منفی نمیتوانناد باه ماا بگویناد کاه
وجودگرایی واقعاً چیست و بیش از توصیفی که برای موسیقی پانك وجود دارد که میگویاد موسایقی
پانك ،راک یا جاز نیست و بهواسطۀ آن فقط میتوان دریافت که آهنگ «خدا نگهدارِملکه باد »1از گروه
 Sex Pistolsواقعاً چه نوع آهنگی است ،نمیتوانند کمکی به ما بکنند.
میتوان برخی از حوزه های اساسی مرتبط را که اگر نه در همۀ فلسفه ها ،اما در بیشتر آنهاا بنیاادی
هستند ،متمایز کرد و از طریق آنها تعریفی کارایند از وجودگرایی ارائاه داد کاه بشاود کتااب را بار آن
اساس ادامه داد.
در نهایت ،وجودگرایی صرفاً به چیزی که قرار است در مقام انسان وجود داشته باشد ،مایپاردازد.
فهم ت،ربیاتمان ،جهانمان ،روابطمان و چیزی که آن را «خویشتن» مینامیم ،یك رویکرد فلسفی اسات.
این رویکرد اعتبار علوم طبیعی را انکار نمیکند ،اما این نکته را گوشزد میکند که انسان در چاارچوب
علوم طبیعی ،بهطور تماموکمال قابلدرک نیست .هستی انسان فقط بهوسیلۀ یك بررسی هماهجانباه از
ت،ربۀ او ،از چیزی که بهمعنای بودن است (هایدگر )1978 ،و از رهگذر درک موضوعات جهانشمولی
مانند آزادی ،مسئولیت پذیری ،معنا ،تنهایی ،مرگ و اضطراب که انسان در انساان باودن خاود باا آنهاا
روبرو است ،قابلدرک است .وجودگرایی دربارۀ زندگی و چالشهای آن است .دربارۀ ما در مقام انسان
و دربارۀ ما در مقام وجودهایی مرتبط با دیگران است .وجودگرایی به این موضوع میپردازد که ماا راه
خود را در مسیر تولد تا مرگ ،چگونه مییابیم .وجودگرایی دربارۀ همۀ آن چیزی اسات کاه هساتیم و
همۀ آنچه ممکن است باشیم .اگر بخواهیم این موضوع را بسیار ساده بیان کنایم ،وجاودگرایی درباارۀ
انسانبودن است و روان درمانی وجودی ،چنانکه این کتاب نشان خواهد داد ،دربارۀ کااو در ت،رباۀ
هر مراجعی دربارۀ انسان بودن با همۀ پیچیدگیهایش است.

1. God Save The Queen

