زندگی اصیل
تحلیل وجودی در عمل

تألیف
انجمن معنادرمانی و تحلیل وجودی وین
ویراستار
سیلویا النگله
کریستوفر وورم
ترجمه
مسلم آرین
دانشجوی دکترای مشاوره توانبخشی
امیر امیریان
کارشناس ارشد مشاوره خانواده
ویراستار علمی
دکتر بهمن بهمنی
عضو هیئتعلمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی گروه مشاوره
مدرس و رواندرمانگر وجودی

«»1

فهرست

مقدمۀ ویراستار5 .......................................................................................................
دربارۀ ویراستاران و همکاران 11 ................................................................................
پیشگفتار 17 ..............................................................................................................

فصل اول :میتوانیم به احساسات خود اتکا کنیم؟ 23 ....................................................................
فصل دوم :معنا و شادکامی :اهمیت حیاتی معنا 51 ........................................................................
فصل سوم :معنویت در رواندرمانی؟ رابطۀ بین حضور و تعالی در تحلیل وجودی 70 ..................
فصل چهارم :بُعد زمان در نقش چالش برای وجود راستین93 ......................................................
فصل پنجم :حرکت به سمت معنا :روش کسب معنا 109 .............................................................
فصل ششم :بحران :تهدید و فرصت 125 .....................................................................................
فصل هفتم :ترس :شاهراهی به سوی وجود-پشت ترس بنیادی و اضطراب آینده نگر چه چی زی
نهفته است؟ 138 .............................................................................................................................
فصل هشتم« :میترسم از دنیا بیرون بیفتم» :مطالع ه ای م وردی از بیم اری ک ه ب ه س کوت
انتخابی و کنارهگیری اجتماعی کامل مبتال بود 154 .......................................................................
فصل نهم :مسیری به سوی تحرک درونی :رواندرمانی با رویکرد تحلیل وجودی ب رای درم ان
افسردگی 165 ..................................................................................................................................
فصل دهم . . .« :و بعد از اقدام به خودکشی ،من مجبورم که به زندگیام ادامه بدم» 177 ..........
فصل یازدهم« :درهرحال ،فقط آدم های احمق میتوانند خوش حال باش ند»  -شخص یت ه ای
خودشیفته 183 .................................................................................................................................
فصل دوازدهم :آنا :کودکی که در مرزهای خود آسیب دیده بود 207 ...........................................
فصل سیزدهم :بازی با شن :درمان کودک طالق 226 ................................................................
فصل چهاردهم :درمان با فرد کمتوان :نگرش و تجربه درمانگر251 ...........................................
سخن پایانی :آغاز زندگی 263 .....................................................................................................
«»3

4

آفرینش زندگی

«»4

مقدمه ویراستار
اگرچ ب لحاظ سیر تیاریخی ،نظریی پیردازی رلسیف وجیود -و بعیدها کیاربرد آن در
مشاوره و رواندرمانی ،-نخست در دنیای غرب صورت گررت است ،امیا نگیرشهیای
وجودمدار و تفلسف در مورد هستی و هستی مندی انسیان سیابق ای بی قیدمت خیود
انسان دارد و رد پای آن را میتوان در تمامی ماندگارهای تمدنی انسان در عرص زمین
مشاهده کرد.
قطعاً نیاز ب توان تصور خارقالعادهای نیست تا هر یك از ما بتوانیم مرد جیوانی از
اعضا یك گروه انسانی اولی ساکن در یك غار بزرگ در کوهستانی مشیر

بی دشیتی

وسیع را تصور کنیم ک در یکی از شبهای پرستارۀ تابستان بر روی تخت سنگی بیرون
و نزدیك در ورودی غار مح اسکان قبیل اش نشسیت و درحیالیکی بی درخشیندگی
وهمآمیز راه شیری ک مسیر بین دو بیکران آسمان را ب او نشان میدهد خییره شیده و
مث بسیاری از شبهای دیگر زندگی ،عشوهگری غمزهآمیز هالل ماه نوطلیوع در پهنی
آسمان ،او را ب گفتگو با خود رراخوانده است .او خست  ،کمی مجروح و البت مغرور از
محصول تالش خطرناک خود و دوستانش در شکار بزرگشان از یك گل گاو وحشیی،
ب شکارچیای میاندیشد ک بعد از اتمام جریان شکار ب گون ای نامنتظره آسیب دید و
دیگر نفس نکشید .اگرچ تالش برای دیدن جهان دقیقیاً آن گونی کی او تجربی کیرده
است ،برای هرکس دیگری در همان موقع و نیز برای ما در حال حاضیر ،بییسیرانجام
است ،اما برای اغلب ما خاطرۀ از دست دادن عزیز در زمانی ک هم چیز خوب ب نظیر
میرسید و هیچ عالمت نگرانکنندهای در زندگی وجود نداشت است ،تجربی بیگانی ای
نیست.
حال در همین صحن و در مقاب او و روی تختی سینگی دیگیر جسید پیچییده در
پوستی را تصور کنید ک تا غروب آن روز زنده و با آنها در شکار باشکوهشان مشارکت
داشت است؛ اما حاال چند ساعت است ک قفس سین اش تکان نمییخیورد ،چشیمانش
«»5

بست و گویا در خواب عمیق و بیپایانی رروررت است.
او بییا خییودش رکییر میییکییرد در سییالهییای آشیینایی و تییالش و شییکار و جنی
مشترکشان برای ب دست آوردن غذا و امنیت ،گاه همان طور ک خیلی بی هیم کمیك
کرده و حتی یکدیگر را از خطر نجات داده بودند ،اما با هم رقابت و حسیادت و کینی
هم داشتند .میدید ک احساساتی را ب او داشت ک حاال هیچکیدام نیسیت ییا اگیر هیم
هست باعث شرم و سرارکندگی درونی و یا حسرت و دلتنگیهای جدید برای اوست.
ب بقایای الش حیوانات شکار شدهای نگاه میکیرد کی حیاال بیشیترش توسی زن هیا
قطع قطع شده و برای آماده شدن بیشیتر در گوشی ای تلنبیار بیود تیا بی تیدری کیار
آمادهسازی استفاده از پوست برای لباس ،استخوان برای ابیزار و روده بیرای دوخیت و
دوز و  ...پیگیری شود .گوشت و استخوانی ک مای جریان زندگی در قبیل او میشید،
اما رراهم کردنش باعث ب خواب رریتن همیشیگی یکیی از اعضایشیان شیده بیود .او
حسهای متناقض و معناهای متفاوت و گاه ناهمسازی را تجرب میکرد .برای لحظ ای
ذهن تیز و هشیار و خالقش تمام صحن رخداد راجع را برای چندمین بار بیرایش بی
تصویر کشید .گروه شکار توانست بودند با استفاده از شعل های آتش ،گاوهای وحشیی
را ب طر

پرتگاه برمانند .پس از آن ک شکارچیان با خوشحالی و غرور مشغول جمیع

کردن الش های ل شدۀ کف دره بودند و از احسیاس امنییت حاصی از تی مین غیذا در
رص کمشکار لذت میبردند ،ناگهان رریاد کمكخواهی یکی از شکارچیان هم را بی
سمت صدا جلب کرد .آنها دیدند ک حیوان درندهای ب شکارچی جوان حمل کرده و
او پس از آسیب دیدن ب رودخان خروشان کف دره پرت شد .تصویر دور شیدن بیدن
شکارچی در جریان تند آب و حرکت رودخان در بستر دشت و ررتن ب سیمت اریق،
آنجا ک گویی خورشید سرخگون غروب در پیوستگاه زمیین و آسیمان منتظیر بلعییدن
رود و بدن بیجان شکارچی بیود ،.....حیس غریبیی را در او برمییانگیخیت .در کنیار
احساساتی چون دلتنگی برای رریق از دست ررت  ،نگرانی برای بازماندگانش ،حسیرت
غفلت و ترس از تکرار اینگون حوادث ،چ بسا رن آورترین وج داستان بیرای او و
آنها (و چرا ما ن ؟) مواج شدن مجدد با این وج غیرقابی اجتنیاب از زنیدگی یعنیی
«رویداد نامساعد وقتی ک احساس میکنی هم چیز خوب اسیت »...و احسیاس نیاامنی
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عمیق درونی ناشی از وقو

ب این احتمال دائمی تلخ بود.

برای نزدیك شدن بیشتر ب تجرب بی بدی او ،ب وج دیگری از صحن هم سیری
بزنیم .درست در هنگامی ک شکارچیان قص ما در ذهن خود مشغول بیازتکرار میداوم
رویدادهای عصر بودند ،همراه با رریادهای نوساندار زنی ک در حال وضعحمی بیود،
همهم گن

خوشحالی زنان سوگواری نیز ب گوش میرسید ک تجرب زندگی ب آنهیا

یاد داده بود ک شادی و رن همزاد هماند  .آنهیا بیر گرداگیرد آتشیی کی نیور و گرمیا
میارشاند ،با کمك ب زنی ک در حال وضع حم بود ،بیرای حفاظیت از «زنیدگی» و
«زایش» میکوشیدند .شعل های رروزان آتش حاضیر در ایین جمیعِ حامییان زنیدگی و
زایش ،سای های لرزان آنان را بر دیوار مقاب جمع شیکارچیان نشسیت در بییرون غیار
میرقصاند تا با همآمیزی با هلهل خوشحالی و پیشزمین اندوهشان ،بی گونی ای گنی
معنی هراسناک اقتضائات اجتنابناپذیر حیات را برایشان متجلی کنید .ایین رضیا همی
عناصر الزم برای نشان دادن تقاب دردناک و آگیاهیبخیش «هسیتی» را بی شیکارچی
«هستیمند» داستانمان داراست :تولد ،رن  ،تالش ،نگرانی ،امید ،شیادی ،غیم و از ایین
طریق شاید هم دهشیتناک تیر از همی  ،تنهیایی ،نیاگزیری انتخیاب و تحمی تبعیاتش،
ناپایداری معناها و البت مرگ .میتیوانیم در ذهنمیان او را ببیینم کی چگونی لحظی ای
حسرت حس و حال س

اهلیشده توس شیکارچی از دنییا ررتی را مییخیورد کی

آنطر تر پوزه اش را میان شکمش پنهان کرده و رارغ از ترس رردا ،ب خیوابی عمییق
رروررت بود....
شکارچی قص ما رق «هست» نبود ،بلک مدتها بود ک «هستمند و هسیتیدار»
شده بود« .هستی» ک ن رق «بود» ،بلک «وجود» هم داشت .چیون میدتهیا بیود کی
میتوانست برخال

آن س ِ صاحب -از -دست -داده ،از «رردایی» ک نیست ،بترسد.

این جوانك با تمام کم تجربگی اش اصی بود ،ب خودش و جهان ،ب دیروز ،ب رردا ،ب
مرگها و زایشها میاندیشید و احساسشان میکرد ....او هستیاش را احساس میکرد
و ب آغوش می کشید .اهمیتی ندارد ک او چ شکلی است ،در چی دوره ای و در کیدام
مکان جغراریایی زندگی می کند .او هرک و هر جا باشد ب اطیرارش ،بی گذشیت اش و
تصویری از آینده ،و ب زندگی میاندیشد؛ زندگیای کی نیارش را بیا میرگ و زاییش،
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همبودی و تنهایی ،دیروزها و ررداها ،و جمع اضداد بریده اند .گویی ما همان انسانهای
شکارچی ای هستیم ک رق ابزار و امکانات ب ما اضار شیده اسیت ،وگرنی در بسیتر
سایر بودنهای هستی ،رق ماییم ک میدانیم هستیم و منتظریم ،و بنابراین میتیوانیم از
نبودن بترسیم .ما «واجد» خصلتهای ذاتی همیان جهیان و همیان سرنوشیت مشیترک
انسانی هستیم ک برای اجدادمان نیز بود ،و خصلت های وجودی و ذاتی ما نییز همیان
است ک برای آنها بود .او بود (و نیز ما) ک با دلهرۀ تغییرِ هر آنچ میدانست ییا حیس
می کرد یا قبول داشت مواج بود .او بود ک برخال

تمامی سایر «هستها» می دانست

ک «هست» و ممکن است «نباشد» .او بود ک میی رهمیید تنهیاتر از آن اسیت کی جیز
خودش هیچ کس دیگر بتواند رنجش را تحم و یا عمق لذتش را بفهمد .و او بود کی
رهمیده بود ک وقتی خیراندیشان ب زعم خود بهترین انتخابش را میکند ،ممکین اسیت
مقدم دردسر ،راجع و شری باشد ک جز او هیچکس هم نمیتواند بهایش را بپردازد.
این اقتضائات هستی و دلهرۀ مواج شدن با آنها (تیالش بیرای روییارویی اصیی و
صادقان با آنها ،یا انکار و ررار رریبآمیز از آنهیا) سراسیر تیاریخ شیفاهی و مکتیوب
اسطورهها ،قص ها ،ارسان ها ،آیین و مذاهب و رلسف و تفلسفهیا را از خیود سرشیار
کرده است .از منظری خاص ،پیام تمامی داستان های اساطیری ک حتی قب از پییدایش
خ ب صورت سین ب سین منتق میشد انعکیاس نگرانییهیای هسیتیمنیدی انسیان و
پاسخهای او ب این دغدغ ها است.
در حوزه خدمات انسانیاوری و سیالمت روان طیی سیالهیای اخییر کتیابهیای
متعددی ک هم یا رصولی از آنها را می توان از نظر محتوا ،ترجم و ویراسیتاری ادبیی
در زمره کتاب های بسیار شایست نیز ارزیابی کرد ،در حیوزۀ معرریی روان درمیانی هیای
وجودی ب زیور طبع آراست شده اند .اما جریان نسبتاً نوپا ،پرتکاپو ،نوجو و پراسیتعداد
دانشجویان رشت های مشاوره ،روان شناسی و روان پزشکی ک بیش ازپیش در جستجوی
منابع جدید برای توسع درک حضورمحور (بیالینی) میراجعین خیود و نییز گسیترش
قابلیت های اثربخش و هستی مند -محور (ظهور -مدار) خیود و مراجیع خیود ،جهیت
استقرار رضای الزم برای تسهی رشد و بالندگی و نیز کمك ب مراجعین برای رهایی از
معضالت رشدی و ررایند هستیمندی آنها (و خود) در ررایند مشیاوره و رواندرمیانی
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هستند ،حوزه نییاز گسیتردهتیری را پییش روی اسیاتید حیوزۀ نظیری و کیارآموزی و
کارورزی بیرای پیرورش حرری ای متقاضییان رراگییری مشیاوره و رواندرمیانیهیای
وجودگرا (هستیمند -محور) گشوده است .در واقع ،کتابهیای خیوبی در ایین زمینی
چاپ شده است ک برخی از آنها سعی کردهاند مبانی رلسف وجود را مختصر و کارآمد
معرری کنند ،برخی کوشیدهاند نظری های رواندرمانی وجیود -محیور را نشیر دهنید و
برخی نیز سعی کردهاند تا در قالب داستان و رمانهای بلند و کوتاه بی معرریی رلسیف
زیربنایی وجود و کاربرد آن در عرص مشاوره و رواندرمانی بپردازند .بیا وجیود ایین،
هنوز کتابهایی ک مشخصاً ب کاربرد مهارتهای توصیف و تحلیی  ،مفهیومسیازی و
اقدام در ررایند مداخل مشاورۀ وجود-محور پرداخت باشند بسیار معدود است.
کتاب آررینش زندگی« :تحلی وجودی در عم » ت لیف انجمن معنادرمانی و تحلی
وجودی وین است ک توس یکی از درمانگران وجودگرای باسیابق و صیاحبسیبك
یعنی دکتر سیلویا النگل ویراستاری محتیوایی و توسی درمیانگر وجیودی کریسیتورر
وورم عالوه بر تدوین بخشهایی از کتاب ،ویراستاری برگردانِ دشوار آن بی انگلیسیی
انجام شده است .این کتابی است بسیار مفید ،عم گرا و قاعدهمند ب منظور انتقال عملی
مهییارتهییای اسییتفاده از مبییانی رلسییف و درمییانهییای وجییودی در رراینیید مشییاوره و
رواندرمانی .چارچوب این کتاب نیز بر اساس رویکرد تحلی وجیودی میدرن آلفریید
النگل است ک سعی کرده است ساختارمند و دقیق و حسابشده ،درمیان وجیودی را
منسجم و کاربردپذیر کند .شش رص ابتدایی این کتاب ،علییرغیم حجیم نسیبتاً کیم،
کوشیده است تا گسترۀ وسیعی از مللف های اصلی رویکرد معنایی ب رواندرمانی را از
منظر تحلی وجود ب خواننده معرری کند .در بخش دوم کتاب نیز کاربرد اصول نظری
را در توصیف ،تفسیر و کمك ب مراجع برای درگیر شدن در ررایند هستیمند شیدن و
معنایابی و معناسازی در بستر روییدادهای زنیدگی را بی عنیوان اصیلیتیرین شیاخ
سالمت روان ،آموزش میدهد.
پس از  32سال اشتغال روزمره ب ارائ خدمت حرر ای مشاوره و رواندرمیانی بی
مراجعینی ک علت مراجع شان در دامنی گسیتردهای از تصیمیمگییری دربیارۀ ازدوا ،
ررزنددار شدن یا ررزندپروری ،تا یاریگیری برای مواج شدن با احتمال قریبالوقیوع
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مرگ خود یا عزیزان ،کنار آمدن با مرگ عزیز ،از دست دادنهای عظیم نظیر هوییت و
معنا ،و یا تصمیم های هولناک نظییر موارقیت بیا اعمیال جراحیی نیاگزیری کی نقی
جسمانی در پی دارد ،یا موارقت با قطع دستگاههای کمك ب بقای جسیمی بیمیاران در
مرگهای مغزی و ،...هنوز نشستن و ت م ب آنچ در موقعیت مشاوره و استقرار رضای
حضور متقاب (ارتباط بیالینی) و تسیهی ظهیور متقابی (رراینید بیروز هسیتیمندانی )
میگذرد ،برایم هیجانانگیز ،مهیب و دلهرهآور است .اگرچ تقریباً دو دهی از رعالییت
حرر ای انسانیاوریام با آشنایی با رلسف وجود و ب تدری استفاده سازمانیارتی از آن
در کار مشاوره آمیخت است ،امیا دغدغی هیای وجیودی و هسیتیمندانی میراجعینم را
میتوانم تا اولین مداخل های حرر ای در نخستین روزهای رعالیت انفیرادیام در اتیاق
مشاوره دنبال کنم .از این رو ،چنین کتابهیایی را نی رقی ییك انتخیاب ،بلکی ییك
ضرورت حرر ای در جهت توسع خدمات انسانیاوران میدانم.
امیدوارم این کتاب بتواند برای تازهآشنایان با رویکردهیای مشیاوره و رواندرمیانی
وجودمدار ،ب عنوان نقط شروعی مفید ،برانگیزاننده و الهامبخش عم کند و برای سایر
عزیزانی ک در حال توسع کار حرر ای خود هستند نییز وسییل ای باشید بیرای رشید
حرر ای بیشتر.
دکتر بهمن بهمنی
مدرس و رواندرمانگر وجودی
عضو هیئتعلمی گروه مشاوره

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
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دربارۀ ویراستاران و همکاران

هم مللفین این اثر ،رواندرمانگران عضو «انجمن معنادرمانی و تحلی وجودی »1ویین
هستند.

روپرت دنهوبل :دکترای الهیات
متولد  1995در وین؛ رواندرمانگر خصوصی و رواندرمانگر بخش مداخلی در بحیران
درمانگییاه کریسییتین -داپلییر دانشییگاه سییالزبورگ؛ و سرپرسییت آمییوزش در انجمیین
معنادرمانی و تحلی وجودی.

هلن درکسلر :دکترای تخصصی
متولد 1961؛ روانشناس بالینی و سالمت؛ تحلی گیر وجیودی؛ نیاظر و مربیی انجمین
معنادرمانی و تحلی وجودی اتریش ،و مدرس و سخنران دانشگاه وین.

استرید گروتز :دکترای تخصصی
روانشناس بالینی و سالمت؛ تحلی گر وجیودی؛ نیاظر و مربیی انجمین معنادرمیانی و
تحلی وجودی اتریش؛ مدرس و سخنران دانشگاه وین و دانشگاه خصوصی زیگمونید

رروید وین؛ و سردبیر نشری .EXISTENZANALYSE
کریستوف کولبه :دکترای تعلیم و تربیت
متولد 1995؛ رواندرمانگر؛ دیپلمای آموزش و پرورش؛ دکترای مطالعات روانشناسیی،
تعلیم و تربیت ،الهیات؛ درمانگر خصوصیی ،ملسیس انسیتیتوی معنادرمیانی و تحلیی
)1. Gesellschaft für Logotherapie und Existenzanalyse (GLE
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وجودی آلمان شمالی ،رئیس (بی همیراه  )S. Jaeger-Gerlachآکیادمی معنادرمیانی و
تحلی وجودی .اسیتاد و سیخنران دانشیگاه ویین و هیانورر ،دارای مقیاالت متعیدد و
سخنرانیهای بینالمللی .رئیس انجمن آلمانی معنادرمانی و تحلی وجودی.

آلفرید النگله :استاد دانشگاه ،پزشک و دکترای تخصصی
متولد  ،1951دورهدیدۀ پزشکی و روانشناسی در دانشگاههای اینسبورگ ،رم ،تولیوز ،و
وین .رواندرمانگر و پزشك عمیومی؛ روانشیناس بیالینی؛ سرپرسیت آمیوزش انجمین
معنادرمانی و تحلیی وجیودی؛ اسیتاد دانشیگاه  HSEمسیکو؛ اسیتاد میدعو دانشیگاه
زیگموند رروید وین؛ دستیار ارشد (سخنران مدعو) دانشگاه کالگنفورت؛ رئیس انجمن
بینالمللی معنادرمانی و تحلی وجودی؛ و رواندرمانگر خصوصی.

سیلویا النگله :دکترای تخصصی
رواندرمانگر؛ درمانگر مدرس انجمن معنادرمانی و تحلی وجودی اتریش؛ عضو هیئت
بییورد انجمیین بییینالمللییی معنادرمییانی و تحلییی وجییودی؛ و سییردبیر نشییری
.EXISTENZANALYSE

آنتون نیندل :دکترای تخصصی
متولد 1956؛ روانشناس بالینی و سالمت؛ آموزگار؛ رواندرمانگر خصوصیی؛ درمیانگر
مدرس انجمن معنادرمانی و تحلی وجودی اتریش؛ و رئیس انستیتوی تحلی وجیودی
سالزبورگ.

کریستین پروبست :پزشک
متخص ی

روانپزشییکی و عصییبشناسییی؛ رواندرمییانگر؛ درمییانگر مییدرس انجمیین

معنادرمانی و تحلی وجودی اتریش؛ عضو هیئت بورد انجمن بینالمللی معنادرمیانی و
تحلی وجودی؛ رئیس انستیتوی تحلی وجودی گراتس.

میکائیل پروبست (متوفی)
آموزگار و تحلی گر وجودی؛ درمانگر مدرس انجمین معنادرمیانی و تحلیی وجیودی
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اتریش؛ و عضیو هیئیت بیورد انجمین بیینالمللیی معنادرمیانی و تحلیی وجیودی؛ و
مدیرعام وقت انستیتوی تحلی وجودی گراتس.

کارل روهل :دیکون

1

مدیر اجرایی کلیسا ،و تحلی گر وجودی.

کارین اشتینرت :دکترای تخصصی
روانشناس و تحلی گر وجودی؛ درمانگر مدرس انجمن معنادرمانی و تحلیی وجیودی

اتریش؛ استاد و سخنران دانشگاه وین؛ ویراستار نشری .EXISTENZANALYSE
لیزهالته توچ ،دکترای تخصصی
روانشناس بالینی و سالمت؛ تحلی گر وجودی؛ استاد ناظر و مربی؛ درمانگر میدرس؛ و
درمانگر تروما.

کریستین ویکی :دیپلمای الهیات
متولد 1956؛ دورهدیدۀ الهیات و رلسف ؛ رواندرمیانگر؛ اسیتاد نیاظر؛ درمیانگر میدرس
انجمن معنادرمانی و تحلی وجودی سوئیس.

کریستوفر سیمون اسقی وورم
متولد 1956؛ دانشآموخت پزشکی از دانشگاه آدالید؛ دورهدییدۀ معنادرمیانی و تحلیی
وجودی در وین؛ دارای تجرب رواندرمانی در اتیریش ()1991؛ مشیاور ارشید بخیش
الک و مواد مخدر در بیمارستان سلطنتی آدالید و خدمات مراقبت اولی سارتن پیارک.
رواندرمانگر خصوصی و عضو مدعو روانپزشکی دانشگاه آدالید.

 .1یا شَمّاس کلیسا (م).
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مقدمۀ دکتر سیلویا النگله بر ترجمۀ فارسی

این کتاب برای زندگی است؛ هم برای اندیشیدن ب زندگی و هم هدایت آن .این کتاب
بر مبنای تحلی وجودی مدرن آلفرید النگل نوشت شده است .در کتاب پیش رو بیشتر
مضامین مهم این رویکرد درمانی ب صورت جداگان و همراه با مطالع موردی ب طور
قاب رهمی توصیف شیده انید .عیالوه بیر پیرداختن بی مضیامین تحلیی وجیودی ،بی
پرسش های عملی از این دست نیز پاسخ داده شده است :تحلی وجودی را چگون بی
کار ببریم ،و با بیماران چگون پیش برویم؟ چ تدابیری را باید در مصیاحب بیالینی در
نظر گررت؟ کدام ررآیندها موجب التیام و تخفیف رن بیماران میشود ،و چ اقداماتی
منجر ب برونررت از شرای بحرانی و حاد میشود؟
ب نظر میرسد تحلی وجودی برای رهم کیار درمیان و مشیاوره بیدون اسیتفاده از
چارچوبهای نظری آماده و سفت و سخت رویکرد مناسبی باشد .دلی این موضوع را
در مبانی پدیدارشناختی تحلی وجودی میدانم .ب این معنا ک مشاور یا درمانگر دارای
نگرش پدیدارشناسان  ،بدون نظری یا تعبیر و تفسیر خاصی پذیرای بیمار مییشیود تیا
بتواند با بیمار خود یك رویارویی ( )encounterمنحصر ب ررد داشت باشد .بیمار باید با
تمام یگانگی و ویژه بودنش درک شود .یك رویارویی در چارچوب تحلی وجودی ب
این معناست ک مشاور یا درمانگر ب همتای خود (بیمار) عالق نشان بدهد و نسبت ب
تجارب زندگی این بیمار گشوده و پذیرا باشد .از این طریق است ک درمانگر میتوانید
با همدلی خود بیمار را درک کند تا بیمار از ترس و نگرانیهایش سیخن بگویید ،و از
رن هایی ک شادابی زندگیاش را گررت اند شکوه کند ،از عدم قطعیت و تردید ب خود
حر

بزند ،اشتیاق خود را ب نمایش بگذارد و از رقدان معنای خود گالی کند.
سپس این گشودگی درمانگر در نگیرش و نظیر ،بیا رراینید دقییق و هیدایتشیدۀ

رویکرد تحلیلی -وجودی دربارۀ انسان ترکیب میشود .در این کتاب هدرمان این بوده
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است که توصیفی از این فرایند به طور کل ارائه بدهیم و برای هر مبحث

ییثم ملعۀ ث

موردی شرح بدهیم.
این کتعب که بع مشعرکت یویسندگعن مختلف آمثعد شثد اسثته بثه ثوبی یشثعن
میدهد که تحلیل وجودی می تواید فرد را قعدر به یثعفتن زیثدگی ثود کنثد و بتوایثد
ودش زیدگیاش را بمیَد .عنوان اصلی کتعب ی نی « 1»living your own lifeدو ت بیر
و م نع دارد :یکی به م نعی گرفتن مهعر زیدگی به دستعن ودم است تع به عنوان زیدگی
ودمه آن را زیدگی کنمه و بع تمعم مسئوۀیت و شعیستگی هعیم آن را تجربه کنیم .م نثی
دوم آن عمیق تر است :هر آیچه از آن من است را زیدگی کثنم .هرآیچثه کثه در ثر
وجودی ام قرار داد را به زیدگی بیعورمه تمعم ودم را به زیدگی بیعورم .یبعید زیدگی را
معیند تصویری که روی جلد کتعب 2استه تجربه کنیم :صندۀیام عۀی اسثته روی آن
ینشسته امه هیچ حسی یدارمه واق عً من آیجع ییستمه فقط سعیهام کورسویی از وجثودم را
به یمعیش میگذارد .اۀبته میتواییم م نعی مثبتی از طرح جلثد ییثم دریعفثت کنثیم :مثن
دیگر آیجع ییستمه امع از ودم ردی بر جع گذاشتهام؛ سعیهای کثه همچنثعن وجثود دارد.
اینگویه است که من می واهم به عنوان یک فرد در دییع کعر کنمه من واق عً می ثواهم
در پعیعن زیدگیام همعن جعیی بعشم که می واستهام .پس مفهوم این تصثویر مثیتوایثد
ترسنعک بعشد -اگر من روی صندۀی ودم یبعشم .امع از طرفیه شمع را تشویق مثیکنثد
تع اثر مثبتی از ود بعقی بگذارید و این اثر را تثرک کنیثد .بنثعبراین روزی بثه گذشثته
می یگرید و واهید گفت« :من حقیقتعً زیدگی ام را زیستمه مثن در زیثدگیام بثود ام و
مجبور یبودم منتظر بمعیم تع زیدگی روی وشش را یشعن دهد -من زیثدگی کثرد ام و
زیدگی ودم را زیستم».
Silvia Längle
Vienna, 1st September 2020

 .1م عدل آن را «زیدگی اصیل» گذاشتیم (م).
 .2تصویر روی جلد توسط  Ruth Kathan-Windischطراحثی شثد اسثت .او رواندرمثعیگر وجثودی و
هنرمند تجسمی در وین است .از این تصویر در ویرایش اول آۀمعیی همین کتعب ییم استفعد کردیم.
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پیشگفتار
کریستورر وورم

هد

این کتاب ت کید بر روشهای عملی و کاربردهای جدید رویکرد تحلی وجیودی

است .امروزه معنادرمانی ویکتور ررانک ب واسط انتشار کتب ،مقاالت علمیی ،و اسیناد
صوتی-تصویری ب زبانهای مختلف در جایجای دنیا شناخت شده است ،اما اثر حاضر
اولین کتاب ب زبان انگلیسی 1اسیت کی اجمیاالً بی چگیونگی شیک گییری رویکیرد
معنادرمانی ،عمدتاً در وین و در بیستوپن سال اخیر پرداخت است.

تاکنون در زبان انگلیسی تقریباً متنی مربوط ب کیاربرد معاصیر تحلیی وجیودی در
دسترس نبوده است .از این رو ،ما این کتاب را انتخاب کردیم چرا کی بی جیای نظریی
بیشتر ب کاربردهای رویکرد تحلی وجودی مییپیردازد (اولیین وییرایش آن را سییلویا
النگل و مارتا سولز در اتریش انجام دادند) .امیدواریم ایین موضیوع باعیث شیود ایین
رویکیرد بیرای درمیانگران و حتیی عالقی منیدان بی رواندرمیانی ،مشیاوره و حیوزۀ
«وجودگرایی» قاب رهم و دسترسپذیرتر از هر زمان دیگری باشد.

مسیر زندگی من
چ شد ک من ب تحلیی وجیودی روی آوردم ،در حیالی کی در جنیوب اسیترالیا و در
خانوادهای متولد و بزرگ شدم ک رق ب زبان انگلیسی صحبت میکردند؟ خانوادۀ مین
ک زمانی ب آلمانی حر

میزدند ،تقریباً از سیال  1914مجبیور شیدند رقی بی زبیان

انگلیسی صحبت کنند و نام خانوادگی نیای پدری خود را از وورم ب وستون تغییر دهند.
در حالی ک جنوب استرالیا شمار زیادی از مهاجران قلمروهای آلمانیزبان ،دوکنشین ،و
 .1این کتاب ابتدا ب زبان آلمانی تالیف شده است (م).
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امیرنشین را در خود جای داده بود ک طی بیست سال اول رسمی شدن این منطق ب عنوان
کلونی بریتانیا ب آنجا نق مکان کرده بودند ،هرگون سوءظن نسیبت بی عیدم وریاداری بی
«وطن اصلی »1میتوانست موجب زندان ررتن شود (عدم تحم و پذیرش مهاجران آلمانیِ
مناطقی همچون وستفالیا ،باواریا و  ...باعث از بینررتن آنها شد ،با وجودی ک بسییاری از
نیاکان خاندان سلطنتی بریتانیا اصالتاً متعلق ب همین مناطق از اروپا بودند).
شیبی در خانی از مشیاهدۀ تصیاویر باریت عضیالت و کبید در کتیاب درسینام
آسیبشناسی احساس دلزدگی کردم و از طرری مفتیون برنامی تلویزییونیای شیدم کی
والدینم داشتند تماشا میکردند .در آن برنام مردی ب زبان انگلیسیی و لهجی اروپیایی،
طوری در مورد رواندرمانی صحبت میکرد ک پیشداوریهای من را شدیداً ب چیالش
میکشید .او میگفت «بعضی مردم شاد نیستند ،و علت این موضوع گذشت نیست ،بلک
نحوۀ پرداختن ب زمان حال است» .متوج شدم ک این درمانگر ویکتور ررانک است ک
ب عنوان مهمان در این برنام استرالیایی صحبت میکرد .از آن روز ب بعد مشتاقان تا حد
ممکن هر چیزی را ک مربوط ب رواندرمانی بود ،در دانشگاه پیگیری میکردم .البت یك
بار هم در مورد اگزیستانسیالیزم (وجودگرایی) ،معنا یا هد چیزی نشنیدم.
زمانی ک مدرک پزشکیام را گررتم ،میلی ب تحصی در رشت روانپزشکی نداشیتم
چرا ک رکر میکردم دیگر نمیتوانم ب عالق ام ب تحلی وجودی بپردازم .بعیدها رشیت
تخصصی «طب اعتیاد» تصویب شد .از آنجا ک من حین تحصی و پیس از آن مشیغول
ت لیف رص هایی از کتابها و ارائ هایی در مورد کاربردهیای تحلیی وجیودی در ایین
حیط (اعتیاد) بودم ،ب عضویت بنیاد طب اعتیاد شعب استرالیا درآمدم.

تفاوتهای فرهنگی

دو ماه ب عنوان دانشجوی پزشکی در دانشگاه بن آلمان درس خواندم .قب از آن همیش
مترصد ررصتی بودم تا ب آلمان سفر کنم و با زبان و ررهن

آنجا آشینا شیوم .همچنیین

قصد داشتم در انگلیس و اسکاتلند طی کریسمس و جشن سال نو (هیاگمونی) ،یکیی از
همکالسیهای استرالیایی و دوستان قدیمی خانوادگیام را مالقات کنم.
 .1منظور بریتانیا است (م).
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در بن متوج شدم ک شیوۀ انگلیسی صحبت کردن میا در جنیوب اسیترالیا طیوری
است ک معموالً در گفتگوهایمان از ایجاد تعارض دوری میکنیم و ب دنبیال سیازگاری
هستیم .در واقع عر است ک از مسائ جنسیی ،سیاسیی و میذهبی صیحبتی بی مییان
نیاوریم .سپس رهمیدم چیزهای جدیدی در بن آموخت ام ک خیلی بیشیتر مییتیوانم در
مورد مسائلی صحبت کنم ک مردم آنجا عمیقاً ب آنها اهمیت مییدهنید .در واقیع عمیالً
خودم را در وضعیتی دیدم ک دارم در مورد نیروی هست ای ،انیریی تجدیدپیذیر ،صیل
جهانی ،و معنای تران های لو رید صحبت میکنم .حیاال کی بییش از سییسیال از ایین
موضوع گذشت است ،ب رغم می من ب گفتگو ،یارتن کسی ک مای باشید دربیارۀ ایین
موضوعات ب زبان انگلیسی گفتوگو کنیم ،سختتر ب نظر میرسد.
برداشتم این بود ک در مقایس با زبان انگلیسی مفاهیم و کلماتی کی در زبیانهیای
اروپایی برای توصیف مفاهیم معنا و هد ب کار مییرونید ،از نظیر جهیانی محبوبییت
بیشتری دارند ،بخصوص کلماتی ک با می و رصاحت بیشتری بیان میشیوند (و کمتیر
خودآگاهان هستند) .جای سلال است ک آیا زادگاهم ،آدالیید اسیترالیا ،نماینیدۀ سیایر
جوامع انگلیسیزبان نبود؟
چرا عالق ب تحلی وجودی در استرالیا ،آمریکای شمالی و بریتانیا گسترش یاریت؟
بعید است ک چیزی رراتر از نیاز ب کشف معنا و هد بین این جوامع مختلف ررهنگی
باعث این عالق شده باشد ،البت در این بین تفاوتهایی در مییزان عالقی بی ایین نیوع
تحلی و میزان آشنایی با مفاهیم آن وجود دارد .همانطور ک روزی ررانس زبان شیعر و
رمان محسوب میشد ،آلمانی نیز ب زبان غالب رالسف قرن بیستم تبدی شده بود.
مطمئناً این طور نیست ک گویشوران زبان انگلیسی نیاز کمتری بی شیعر ییا رلسیف
جهت ت م دربارۀ خودشان داشت باشند .شاید برخی از ما میلی ب پیگیری و کاوش این
موضوعات نداریم چرا ک ت م کردن ب وجود خویشیتن از ییارتن کلمیات بیرای بییان
مفاهیم سختتر است ،یا مثالً صحبت کردن دربارۀ دوراه هیا و ارزشهیای انسیانی از
صحبت کردن دربارۀ مسائ ورزشی و آبوهوا ب مراتب دشوارتر است.
همانطور ک نگرش و عالیق آدمی تغییر میکند ،معتقدم ک مطالع دقیق این کتیاب
میتواند ب گویشوران انگلیسیزبان نشان دهد کی نسیبت بی کیاوش مسیائ رلسیفی و
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استفاده از تحلی وجودی برای پرداختن ب چالشهای زندگی ،بسیار پذیرا هستند.
گاهی اوقات ارراد ب طور پرخاشگران ررتار میکنند ،چرا ک طوری بار آمدهانید کی
هیجاناتی مث غم یا اضطراب را ابراز نکنند .همچنین ارراد ممکن است زمانی اضیطراب
و ترسشان را بیان کنند ک درگیر موقعیتهای دشواری مث از دست دادن ییا تعیارض
ارزشها باشند .اگر مراجع و درمانگر درک همسانی از سلاالت اساسی وجودی نداشیت
باشند ،این خطر وجود دارد ک اضطراب درمانجو ب اشتباه شکلی از بیماری قلمداد شود؛
در حالی ک بهتر است آن را واکنش معمول ب دوراه های زندگی بدانیم.

معنادرمانیوتحلیلوجودی 
معنادرمانی تا اوای ده  1980منحصراً با کتب و سخنرانیهای ویکتور ررانک شناخت
میشد .تا اینک دستیار دیرین ررانک یعنی ایوا کوزدرای روانپزشك ب همیراه گابریی
وسلی (دختر ررانک ) و آلفرید النگلی پزشیك و روانشیناس در سیال  1982در ویین
«آموزش معنادرمانی و تحلی وجودی» را پای ریزی کردند.
این ررصت برای یك جوان استرالیایی و مشتاق بی ییادگیری ایین رویکیرد بسییار
عالی ب نظر رسید .بنابراین در نیم دوم سال  1984در این دورۀ آموزشی شرکت کردم
و ب همین خاطر چندینبار ب وین سفر کردم .سپس در سال  1991یك دورۀ س ماهی
در بیمارستان رلدکریخ در غرب اتریش مشیغول بی کیار شیدم ،و بیرای سیخنرانی در
کنفرانس گراتس اتریش ک انجمن معنادرمانی و تحلی وجودی آن را ترتیب داده بود،
دعوت شدم و مقال ام در مجموع مقاالت این کنفرانس و با ویراستاری آلفرید النگل و
کریستین خوبست منتشر شد (وورم.)1991 ،
آلفرید النگل عالوه بر روشهای خود ،از تجربی خیود 1نییز حیین آمیوزش ایین
رویکرد استفاده میکرد .ب همین خیاطر ررانکی در سیال  1991از ریاسیت ارتخیاری
انجمن معنادرمانی و تحلی وجودی استعفا کرد ،چرا کی معتقید بیود حیین آمیوزش،
استفاده از تجارب خود با مفهوم معنادرمانیِ «تعالی خود» در تضاد اسیت .تعیالی خیود
ب معنای ررا ررتن انسان از خویشتن است ک ب واسیط متعهید شیدن بی ارزشهیا و
معانی زندگی حقیقی ب دست میآید.
1. self-experience
«»20

ررانک همواره مضمون یا موضوع مرکزی درمان یا مشاوره را معنا مییدانسیت .او
معنادرمانی را در نقش مکم رواندرمانی مطرح کرد تا بی درمیانگران کمیك کنید بی
جستجوی معنای مراجع ک امری انسانی است و بیماران و مراجعان غالبیاً در طلیب آن
هستند ،بپردازند .معنادرمانی ب صراحت برای تسکین یا «درمان» رن حاصی از رقیدان
معنا مطرح شده است .ب گفت ررانک این بیمعنایی میتواند منجر ب «خی وجیودی»
شود و متعاقباً ارسردگی ،اعتیاد ،و پرخاشگری را ب بار آورد.

کتابحاضر 
این کتاب با نگاهی ب نقش هیجانات در زندگی آغاز میشیود .هیجانیات در رویکیرد
تحلی وجودی معاصر ب مللف ای محوری تبدی شدهانید کی حیاکی از لیزوم توجی
جدی ب آنها ب منظور تحقق درونیی در زنیدگی اسیت .ایین ت کیید بیر هیجانیات در
رویکرد تحلی وجودی تفاوت آشکاری با معنادرمانی ررانک دارد ک در مفهوم سینتی
بیشتر متمرکز بر شناخت (تفکر) است.
پس از آن ب تعدادی از مضامین وجودی میپردازیم ،از جمل شیادکامی و معنیا (و
روش معنایابی) ،معنویت ،زمان ،ترس ،ارسردگی ،خودکشی ،درمان کودک ،و کمتوانی.
تحلی وجودی برای «درک ررد» اهمیت زییادی قائی اسیت .میا بی دنبیال درک
جمالت مراجعانمان هستیم ،اما ب دنبال رهم تاریخچ  ،ترس ،و دیگر میوارد احتمیالی
آنها نیز هستیم .همچنین ممکن است برای مراجع بسیار مفید باشد ک عالئم او را درک
کنیم ،و گاهی اوقات مهمتر است ک از این عالئم رهایی یابد .برای این کار باید کیالم
گفتاری و نوشتاری و نیز زبان بدن ،ررهن  ،و دیگر شیوههیای بییانی مراجیع را درک
کنیم .ن تنها طررداران و عالقی منیدان رراوانیی بی ایین رویکیرد در اروپیای غربیی و
آمریکای شمالی دیدهام ،همچنین در کشورهایی مث استرالیا ،نیوزیلند ،استونی ،لتیونی،
لیتوانی ،سوئد ،نروی ،آرریقای جنوبی ،اندونزی ،مالزی ،تایلند ،و ریلیپین نییز ایینگونی
است .این رویکرد اشتیاق و همنوایی خاصیی مییان مراجعیان ،مراقبیان ،و درمیانگرانی
همچون روانشناسان حرر ای یا دورهدیده ،روانپزشکان ،درمانگران طب اوریانس ،طب
تسکینی ،مراقبت معنوی ،و محی های درمان اجتماعی و بومی ب وجود آورده است.
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باعث ارتخار من بوده است ک همکار -ویراستار این ویراست باشم ک پیش از این بی
زبانهای آلمانی ،اسپانیایی ،چکی ،و روسی نیز منتشر شده است .همچنین مفتخرم کی
تنها ویراستار «انگلیسیزبان» این اثر هستم .ممکن است متوج مقیداری لهجی بیومی و
خاص در نوشتار من شوید ،ب هرحال هر جا ک هستید امیدوارم از این اثر لذت ببریید و
آن را الهامبخش بیابید.
آدالید 2015
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فصل اول
میتوانیم به احساسات خود اتکا کنیم؟
آلفرید النگله

پرسشی عجیب
آیا میتوانیم به احساسات خود اتکا کنیم؟ ممکن است این پرسش کمی عجیب به نظر
برسد .به عبارتی دیگر ،آیا بهطور کلی احساسات معنای مهمی دارندد؟ آیدا آنهدا ن دش
مهمی در زندگی ما ایفا میکنند ،یا اینکه ن ش آنها بیشتر فرعی است تاحدی کده شدبیه
اثر جانبی باشند ،یعنی هنگام تجربۀ خوشی و شادی ،خوشایند و هنگام تجربدۀ خشدم،
غضب ،حسادت ،غبطه ،ترس ،و افسردگی ناخوشایند هستند؟
خواه احساسات اثر جانبی باشدند یدا نده ،بسدیاری از مدردم آنهدا را «امدری صدرفا
شخصی» قلمداد میکنند که نمیخواهند در بین جمد دربدارۀ آنهدا صدتبت کنندد .در
عصر خردگرایی علم و تکنولوژی معموال بدهطدرز تت یرآمیدیی احساسدات را «زائددۀ
روح »1میدانند ،و بنابراین موضوعی است که نباید زیاد بده آ توجده کدرد .شداید بده
همین خاطر است که این ع یدۀ رایج وجود دارد که ما نبایدد «احساسداتمدا را ابدراز
کنیم» .در واق  ،ظهور احساسات شبیه موتدوری اسدت کده در اثدر فعالیدت خدود گدرم

1. stuff of the soul
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