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 نید.تان را بیافریزندگیای درمان وجودی: خودتان معن

 

هایی به فرضیات یا تداعی 1«وجودی» یبا شنیدن یا خواندن کلمه احتماالً

 .کندذهنتان خطور می

شان این است که باالخره هایی بیفتید که پیام اصلیها یا کتابفیلم یادشاید 

 «.میرندهمه می»

شان ارهشاید فیلسوفانی را به یاد بیاورید که در دبیرستان یا دانشکده درب

رسید برای های درسی به نظر میدر کتابهایشان با آن چهرهاید که خوانده

 ربودند. یرویی گوی سبقت را از هم مترش

پوشند می که مشکی خاطر بیاوریدبه را مزاجی ممکن است نوجوانان دمدمی

بحران  بارد وکه اضطراب از سَرورویش میکنند گوش می ایموسیقیبه و 

 .زندمیهویت را فریاد 

                                     

1 existential 



مشغولی به مضامین وجودی یا ای از دلاگرچه این رفتارها ممکن است جلوه

کار از وجودگرایی باشد، قطعاً از واقعیت مکتب وجودی تازه یبرداشت فیلسوف

لی نه دائماً افسرده است هد؛ یک وجودگرای معمودست نمیتصویر درستی به

 !و نه همیشه درگیر مرگ

ساس چیست و درمانی که بر ا اینکه مکتب وجودی واقعاً خصوصدر ادامه در 

 رد.کبحث خواهیم  ،ی جذاب ایجاد شده استاین فلسفه

 

 تئوری وجودی: رویکردی متفاوت به معنا

لی فردی به معنا دارد که آن را از خطوط اصدیدگاه منحصربه یمکتب وجود

ای وجود هیچ معنای ذاتی گویدمیکند و های پیش از آن متمایز میفلسفه

 ندارد.

 شاز پی و بلکه معنای ذاتی ،نه اینکه اصالً معنایی وجود نداشته باشد

که عنایی مهر  .در دنیایمان وجود ندارد «فرضپیش»صورت به ایشدهمعین

 .ایمخودمان به آن دادهآید، ان برمیاز دنیایم



رکود دوران برانگیز و کامالً متفاوت طی ی بحثتصادفی نیست که این فلسفه

آن  اوضاع متعاقب ، وحشت پس از جنگ جهانی دوم و بهبودی2بزرگ

های جنگ، قحطی گسترده موردتوجه قرار گرفت. پس از مواجهه با واقعیت

چیزی  اصالً که آیا شدکم این پرسش مطرح بسیاری از افراد کمبرای و فقر، 

 ست؟امان حاکم ای از قوانین بر هستینظمی طبیعی یا مجموعهاسم به

 در ابعاد یهای عظیمویرانیچنین تواند باعث اگر جنگ می ،از این گذشته

دهد میجنگ جهانی دوم شود، چه چیزی، چه کسی و برای چه هدفی اجازه 

 ای اتفاق بیفتد؟ین ویرانیکه چن

                                     

گیری دنیای صنعتی مدرن ترین رکود اقتصادی در تاریخ شکلترین و شدیدرکود بزرگ اقتصاد امریکا که طوالنی 2

ای در امریکا ادامه یافت. بزرگی این رکود به اندازه 1940ی میالدی آغاز و تا اوایل دهه 1929بوده، از اواخر سال 

تأثیر قرار داد و به جنگ جهانی دوم شورهای جهان را نیز تحتبود که نه تنها اقتصاد امریکا، بلکه اقتصاد دیگر ک

 ختم شد.



ی نگاه به کلیسا، دولت یا منابع دیگر قدرت برای معنابخشی ناگهان جاذبه

جای اینکه در دنیای با افول منابع معمول قدرت، مردم به دار شد.خدشه

شان بگردند، شروع به جستجو در دنبال معنای زندگیی بیرون بهگسترده

 درون خود کردند. 

بنابراین تکیه بر  ؛هایشانودی مردم آزادند و مسئول انتخاباز نظر مکتب وج

های اخالقی، نامعتبر و مانع رشد نهادها یا افراد دیگر را برای انتخاب

های وجودی، برای پیداکردن معنا باید . بر اساس آموزهدانندمی شانشخصی

 هایمان را بیابیم و تصمیماتی بگیریم کهبه درونمان بنگریم تا ارزش

 مان را شکل دهد.ندگیز

( 1800 ی)اوایل تا اواسط دهه 3کگورریِی وجودی از زمان نیچه و کیاندیشه

ی ی دههدهندهاما این فلسفه از زمان وقایع تکان ؛بین فیلسوفان مطرح شد

چهل و پنجاه محبوبیت بیشتری پیدا کرد. با توجه به افزایش محبوبیت و 

 شناسی مجدداً به این فلسفه معطوف شد.تأثیرش بر تفکر رایج، توجه روان

اپوی تک از درمان برای کمک به افرادی که در ینوع جدید ،از دل این شرایط

 و آن درمان وجودگرا بود.  شان بودند به وجود آمدهای وجودیرفع دغدغه

 

                                     

3 søren kierkeɡaard 



 وجودیدرمانی تعریفی از درمان وجودی یا روان

های اصلی درمانی وجودی بر اساس برخی ایدهدرمان وجودی یا روان

 بنا شده است: ،از جمله موارد زیر گرایی،وجود یفلسفه

 هایمان هستیم.ما مسئول انتخاب

ها فرد هستیم و همواره از طریق این انتخابهایمان منحصربهدلیل انتخاببه

 کنیم.خود را بازسازی می

 سازیم.خودمان میمان را معنای زندگی

 مان است.اضطراب ویژگی طبیعی زندگی

زندگی کنیم )برنهام و  با اصالتباید با اضطرابمان کنار بیاییم تا بتوانیم 

 . لوس، بدون تاریخ(وپاناندروپ

در پذیرش  اندرمان وجودی بر اساس اصول فوق و با هدف کمک به مراجع

 است:های وجودی انسان بنا شده و غلبه بر این ترس

 پذیریآزادی و مسئولیت 

 مرگ 

 تنهایی 

 (2016وس،ی)وال پوچی 



ی مواجهه با هرکدام از موارد فوق یا درک اینکه در نهایت با یکی یا همه

باعث ایجاد احساس ترس یا اضطراب  ممکن استرو خواهیم شد، هها روبآن

 .بینجامدطور بالقوه به اختالالت روانی و عاطفی زیادی د و بهشوشدید 

یا  بودن مرگ یا تنهاییناگزیر ا فکرنکردن بهبفقط ممکن است هر از چندی 

اما فرار از واقعیت برای  احساس آرامش کنیم؛ ناپذیر،امر اجتناباین انکار 

کند. بدون پذیرش و کشف رسیدگی به مسائل واقعی زندگی کمکمان نمی

 بااصالتتوان ی، نمی انسانها دربارهواقعیتاین  وجود راهی برای زندگی با

 زندگی کرد.

و قبول  انهایشهایی منطبق با ارزشرا در انتخاب انراجعدرمان وجودی م  

تر زندگی کنند. د اصیلنکند تا بتوانکمک می انهایشمسئولیت انتخاب



های موهوم یا تعیین تکالیف برای رسیدن تمرکز این شکل درمان بر روش

ه این درمان لزوماً به یادگیری به نتایج مطلوب نیست. نکته این است ک

ای واقعی و اصیل با مهارتی خاص یا عادتی ویژه نیاز ندارد؛ بلکه خَلق رابطه

 زندگی مورد توجه است.

 

 منزوی متخصصان سردمزاج و نیزدرمانگران وجودی  ،همین ترتیببه

ها ن، ترکیبی جادویی از تمریاننشینی نیستند که برای شفای مراجععاجبرج

نوعانی هستند را معیّن کنند. اتفاقاً درمانگران وجودی هم مختلف تکالیفو 

با همان  اناجعگذارند و مثل مرسر میکه سفرهایی مشابه را پشت

روکار دارند )دایموند، س یانسانوضعیت ناپذیر حاکم بر اجتناب یهاقتیحق

2011.)  

 

 گذاران درمان وجودیبنیان

کاوی، در ترکیب مکتب وجودی با روان 4رَنک یهای اولیهبا توجه به تالش

(. او 2013درمان وجودی دانست )درمان خوب، « گذاربنیان»توان او را می

کاوی آغاز کرد، های روانکارش را بیشتر با فروید و نظریه ،که در آغازبا این
                                     

4 Otto Rank 



جای گذشته بر زمان حال متمرکزتر شد و بیشتر احساسات پس از مدتی به

 رسمیت شناخت. ن را بهذاتی انسا

مشعل درمان وجودی را روشن نگه داشتند و در  6یو رولو مِ 5ل تیلیشپ 

 (.2016ی قرن بیستم به جریان اصلی آن کمک کردند. )والیخوس، میانه

یازده در کل های مهم درمان وجودی، اروین یالوم، یکی دیگر از شخصیت

 پذیرش و کرد که شامل اهمیتدرمانی اضافه عامل درمانی خود را به گروه

او به ترویج درمان  اقداماتبود. وجودی های ترس زندگی همراه بایادگیری 

عنوان نوعی درمان کمک وجودی به

کرد، ضمن اینکه بخشی از این یازده 

های عامل یالوم به سایر روش

)درمان  درمانی هم اضافه شدگروه

 (.2015خوب، 

 

 

 اتو رنک

                                     

5 Paul Tillich 
6 Rollo May 



 درمان وجودیشرایط مناسب 

درمان وجودی برای هر فرد یا هر موقعیتی مناسب نیست. مانند سایر 

کند و در های درمانی، شرایطی وجود دارد که این درمان را مؤثرتر میروش

 شود.هم انواع دیگر درمان توصیه می برخی شرایط

ها یا اختالالت روانی و درمان وجودی روشی عالی برای درمان ناپایداری

های ناشی های اساسی زندگی انسان است )اضطرابناشی از اضطراب عاطفی

 .ها اشاره شد(از مرگ، تنهایی، پوچی و آزادی و مسئولیت که در باال به آن

تر ویژه برای افرادی با ذهن باز و مشتاق کشف موضوعات پیچیدهاین امر به

افتن آن که در جستجوی معنا و در تکاپوی ی کسانیزندگی و همچنین 

 (.2016هستند مؤثر خواهد بود ) والئوس، 

به جای تشویق به تالش این درمان با توجه به ماهیت مکتب وجودی، 

اش را برای راجع انگیزهمحض پایان جلسات، م مدت که ممکن است بهکوتاه

کند تا تغییری احتمال زیاد به مراجعان کمک میادامه از دست بدهد، به

 ه خود ایجاد کنند.پایدار در نوع نگا

های اصلی زندگی بشر ممکن بر اضطرابوجودی حال تمرکز درمان عیندر

توجهی به مسائل تر یا بییدستدمهای گرفتن نگرانیاست منجر به نادیده

رو است. کمک به مراجع برای غلبه بر های شود که مراجع با آن روباساسی



، باشدنیز مواجه  7ای پارانوئیدیهبا توهماو اما اگر  ؛ترس از مرگ خوب است

اش غلبه بر ترس وجودی از مرگ ممکن است در حال حاضر اولویت اصلی

 نباشد.

خواهند در مسائل عمیق این نوع درمان ممکن است برای کسانی که نمی

ها رویی با این ایدهویژه کسانی که عمداً از رویاور شوند و بهوجودی غوطه

ناپذیر برای بمضر باشد. اگرچه کنارآمدن با این موارد اجتنا کننداجتناب می

ی آماده ی افراد در تمام لحظاتهمهسودمند است، باید توجه داشت  همه

 .ندنیستوجودی های پذیرش ایده

ب توجه برخی افراد به مرگ، تنهایی و پوچی ممکن است منجر به عواقجلب

 دکشی یا حتی اقدام به آنای از جمله افسردگی شدید، فکر خوناخواسته

 شود.

های حلی سریع برای چالشدنبال راهبه فقط، فردی که به همین ترتیب

میقی عممکن است آماده یا مایل به درگیری با چنین شکل  ،ستااش کنونی

 (.2016از درمان نباشد )والیخوس، 

 

                                     

7 paranoid delusions  او رفتار  .کندیم ریرا تفس گرانیرفتار دو اعمال  ،فرد با ظن و شکدر این اختالل

 بیند. می زنندهبیو آس زیرآمیتحق ز،یدآمیرا تهد انیاطراف



 در درمان وجودی ی درمانگر و مُراجعرابطه

در هر شکلی از درمان حیاتی است، در  م راجعگر و ی درمانکه رابطهبا این

طور که پیش از این هم اشاره  درمان وجودی اهمیت مضاعفی دارد. همان

نیافتنی نیستند که با بزرگواری مراجعان را دست یشد، درمانگران متخصصان

 نوعانی هستند کهاز طریق کشف وجود خودشان راهنمایی کنند؛ بلکه هم

اند و قصدشان کمک به دیگران ترس و اضطراب وجودی را تجربه کرده خود

 انسان است. زندگی ناپذیرامور اجتناببا  زیستنیند دشوار پذیرش و ادر فر

ای کنندهبلکه شرکت ؛درمانگر موجودی منفعل و خنثی در اتاق درمان نیست

ورت فعال در جلسات درمان است که برای تسهیل بهبود مراجع باید به ص

و  سردخونای چهره یواقعی با او رابطه برقرار کند. در درمان وجودی ارائه

چراکه  ؛زننده باشدآسیب ممکن استای بیشتر از اینکه کمک کند حرفه

 مراجع نیاز دارد تا با درمانگرش در سطح فردی ارتباط برقرار کند. 

های وشهای درمان وجودی از ترکیب دیگر رها یا ایدهروشممکن است 

 درمانی و موارد دیگر بهدرمانی، از جمله درمان شناختی، رفتاری، روایت

ی ی جلسات درمان وجودی به رابطهاما موفقیت همه ؛وجود آمده باشد

 (.2011سازنده و نزدیک درمانگر و مراجع بستگی دارد )دیاموند، 

 



 پیام اصلی متن 

اصالت درمان مبتنی بر ی نوعی ای بود برای معرفی ایدهاین متن مقدمه

 . وجود

 کردکار گی، چگوندرمان وجودیچیستی از  درستیدرک این مقاله امیدوارم 

 .باشد ایجاد کردهو مزایایش برای شما یا مراجعانتان 
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