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 چکیده
 اندیشیرگم ۀمسئلتأثیر باب  درمانگر معاصر، اروین یالوم دردر این مقاله تالش شده است که دیدگاه روان

ا ابتددر  نظورشود. بدین مبیان اگزیستانسیالیسم  ثیرات فلسفۀتـأ با توجه به معناي زندگی ۀمسئلبر 
رویکرد اي هلفهمؤ سپسو است اي که یالوم به آن تعلق دارد معرفی شده نحلهروانشناسی وجودي به عنوان 

هاي که متأثر از اندیشهو سپس دیدگاه او نسبت به ترس از مرگ  است بیان شده وجودي در دیدگاه یالوم
ت و اس همراه با ذکر انواع این ترس و عوامل آن ذکر شده است و هایدگر نیچه، فیلسوفانی چون اپیکور

 ئلۀدیدگاه یالوم نسبت به مسبه عدي در بخش بهاي دیدگاه او با فروید نیز مشخص گردیده است. تفاوت
معناي زندگی اشاره و چالشِ کشف یا جعل معنا بررسی شده و شرح یالوم از رویکرد فرانکل و نقد آن بیان 

دو مقولۀ  ارتباطمعضل فلسفی حاصل از اصلی مقاله که  مسئلۀ مقاله،گیريِ نتیجهدر بخش شده است. 
ارتباط  و موج زدن نظریۀو پاسخ یالوم در قالب  مطرح شدهمعنایی و ایجاد بی ندیشیامعناي زندگی و مرگ

     بر دیدگاه یالوم ارائه شده است. نقددو و در پایان توصیف شده  تعهد آن با مقولۀ
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 دمهمق -1
اي ردهطیف گست شامل آثارش و دانشگاه استنفورد است ۀاستاد بازنشستآمریکا،  1931 اروین یالوم متولد

 ,Minton. )نداشناسانهمشکالتِ هستیو ها دغدغه ةدربارپزشکی، ادبی و روانشناختی فلسفی، هاي نوشتهاز 

2001, p 40)  دیگريرشد به  شداند که هر یک از این دو بعدمیاي هو نویسندرمانگر د توأماناو خود را 
ا ترجمه زبان دنی پنجاه به بیش ازکه  است شهرت یافته ادبیآثار یشتر بخاطر باگرچه  ،کنندمی کمک
 منابع مهم برايفلسفه را یکی از وي ، روانشناسانرخالف بسیاري از ب( Steiner, 2012, p 300) اند.شده

روانشناسی  باارتباط فلسفه  ازشکل گرفته  او که توصیفِ رویکرد نوینِو حتی براي  داندمی روان درمانی

این مقاله بررسیِ  اصلیِ ۀمسئل. است شدهاستفاده حکمی(  -)روان (1)شناسی فلسفیاز اصطالح روان است
 زندگی يمعنابر دغدغۀ وجودي اندیشی مرگ وجوديِ ۀدغدغنسبت به ارتباط و تأثیر وجوديِ یالوم  رویکردِ

 :باشدمی فرعی ۀسه مسئلکه شامل  ستا
 اندیشیمرگ ۀرویکرد یالوم نسبت به مسئل -الف
 معناي زندگی ۀرویکرد یالوم نسبت به مسئل -ب
 بر معناي زندگی اندیشیمرگتأثیر ارتباط و  -ج

یا وجودي  روانشناسی اگزیستانسیال داریم. و بسترهاي فکري یالوم روانشناسی وجودي ۀنحلابتدا نگاهی به 
از جنگ  پس امیديِو نا فیلسوفان اگزیستانسیالیستتأثیر تحت روانشناسی است که هاي یکی از شاخه

 ندگیزیی معنابی از جمله معضلِحیِ افراد ت روامید حلِ معضال هب پیشگامانش وهاي جهانی رشد یافت 
اروپا توسط روانکاوان سوئیسی آغاز شد.  در این جریان ابتداند. دروي آورشناسانه هستیهاي بحث به

 روانی استار توجه به ماهیت وجوديِ آسیبِ( از اولین کسانی بود که خو1966-1881) (2)لودویگ بینزونگر
و  را مواجه با وجوه ترسناک وجودير و کارِ روان درمانگرِ وکارش را در مسیر فیلسوفانی چون کیرکگ و شد

ي که با رویکرد وجود نمودهایدگر اعالم  «هستی و زمان»کتاب  ۀبعد از مطالعو  دانستمی زندگی آورِدلهره
انش یکی از همکار بیمارانش رسیده است. پس از او ۀواسطشناختی به درک بهتري از تجارب بیو پدیدار

منطبق  را فرویدو هایدگر هاي اندیشهتالش نمود را ادامه داد و  راه این( 1991-1903) (3)مدارد باس نامِه ب

 Prochaska) .منتشر شد 1963در سال « (4)تحلیل دازاینو تحلیل روان » نامه کتاب معروف او ب کند و

97-95, pp ,2009et al.J.  )( به عنوانِ پدرِ روانشناسی 1994-1909) (5)می رولو از طرف دیگر
، ص 1392 )یالوم، این رویکرد را در آمریکا مطرح نمود. 1956در سال  «هستی»اگزیستانسیال با کتابِ 

دوستان  ازو متخصص الهیات  یمِ کرد.یز توجه میمذهب ن ر آمریکا بهبا این تفاوت که این گرایش د( 139
ر عمیق طوهدرمانگران فعلی تاکنون پرسش از مرگ، عشق، اراده و نفرت را بپل تیلیش معتقد بود روان 

واستار خرایج سالمت ذهنی، هاي ی، در بریتانیا نیز لینگ و کوپر با نقد درمانهمزمان با مِاند. مطرح نکرده
دکتر ( Minton, 2001, p 42پدیدارشناسانه در برخورد با بیمار شدند. ) وجودي/هاي اندازتوجه به چشم

ارد و دپوشانی هموجودي  ست که کارهایش با روان درمانیِا فرانکل روانپزشک اتریشی، از دیگر افرادي
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ر از ثأوجودي را مکتبی مت روان درمانیِروانشناسی یا طور کلی هب .بداع نمودا (6)اي به نام معنا درمانیشیوه
 هايگاهی فرد از دغدغهآدانند که هدفِ اصلیِ آن، افزایش می افکارِ هایدگر، سارتر، کیرکگور و هوسرل

 Necula e al., 2012, p) .استپیرامونش  اندازهاي او به زندگی و جهانِوجودي با گسترده کردنِ چشم

منجر به مشکالت و  که وجوديهاي دغدغهاست  سعی نمودهتفکرات این اروین یالوم در راستاي  (98
 ۀخور زمیناآنجا که اهل فلسفه به فر از هایی بیابد.حلبررسی کرده و راه شودمیزندگی  درل اختال

 شناسیِآسیبیالوم به نوعی  ة، پروژاندوجوديبیش از سایرین در معرضِ مشکالت  شانمطالعاتی
 هک طوراگرچه همان فلسفی ندارند،هاي ندیشهاصحیح با  ۀمواجهکه  هستافرادي نیز وجوديِ هاي دغدغه

 تالش براي خروج از فلسفه و متافیزیک باز هم ذیلِ، هرگونه شودمی مورد ویتگنشتاین و هایدگر گفتهدر 
 .  ستا وجوديۀ یالوم نیز خودِ فلسف فلسفی شناسیِمنبعِ آسیب و گیردعنوان فلسفه قرار می

 

 رویکرد وجودي در آثار یالوم -2
 :است زیر هاياندیشه و در راستاي رویکردش وجودي ست کها یالوم مدعی

ودن و نیچه، تمرکز هایدگر بر موقتی ب گراییِیرکگور بر آزادي و انتخاب، ضرورتک کید اگزیستانسیالأت
، 1391 کید ژان پل سارتر بر تعهد در مواجه با بیهودگی مطلق. )یالوم،أاصالت، احساس پوچی در کامو و ت

 (182ص 
وجود  هومِمف کیدي ساده به خودِأمنظورش را بیشتر تاما  ،دارد هاییاین فیلسوفان اشاره ۀهمبه  شآثاردر  او

 تنها موجوداتی هستیم که وجودمانها که ما انسان ستا مذکور این ۀفالسف ۀداند. در واقع اشتراک گفتمی
هدفِ او  گیرد.وجودمان شکل می ةبه علت تفکر دربار وجوديهاي و دغدغه براي خودمان مسئله است

ه مسائلِ ارتباطی ب این نومیديگوید میو داند می برطرف کردن نومیدي انساندیدگاه اگزیستانسیال را 
 دارد: وجودي أمنشمادي نداشته و 

گرفته أت نشهاي یک رویکردِ درمانیِ پویا است که تمرکز خود را بر دلواپسی ،روان درمانی اگزیستانسیال
اش به نیروهایی است که تعارضِ ریشه در مدل فرویدي دارد و اشارهپویا  ةاز هستی قرار داده است. واژ

طوحِ در س شود. این نیروهاي متعارضمی گیريِ افکار، هیجان و رفتارِ فردها در درونِ فرد، منجر به شکلآن
 (    22، ص 1392 ،یالومبه نقل از گاهند. )آناخود ت برخی کامالًاز آگاهی قرار دارند و در حقیق مختلفی

 قرارناشی از مرگ، تنهایی، آزادي و پوچی هاي دغدغه کلیِ ۀرا در چهار دست وجوديهاي دغدغه یالوم
 یالومچنانکه مفسري با اشاره به ؛ داندمی ها ضروريمواجهه با آن را برايها این دغدغهو آگاهی از  دهدمی

 گریزناپذیري وجود دارد که رشد آگاهی فردي نسبت ۀشناسانهستیهاي گفته است: تنش این آگاهی دربارة
 (Kolpachnikov, 2013, p 3زندگیِ فرد الزم است. ) سودمندِها براي استمرارِ به آن

باید به تمایزاتِ رویکرد  هاپیش از پرداختن به آن. شوندمی بررسیاول و چهارم  غۀدر این مقاله دو دغد
گاه، آیالوم به جهت اشاراتش به ناخودشاید در بدو امر  .اشاره کنیم و نزدیکی سالوم و هایدگر یالوم و فروید
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تر ر و پیچیدهتبسیار عمیقرا درونی در فرد  تعارضاتِ ۀیالوم ریش کهحالیدر ،به نظر برسد متفکري فرویدي
 :باور داشتداند که فروید می از آن چیزي
سازد، نه می اي که ما را مسحورِ خودست که تعارضِ درونیا مدعی )روان درمانگري وجودي( این رویکرد

فقط ناشی از کشاکش میانِ غرایز سرکوب شده یا خاطراتِ تروماتیکِ فراموش شده، بلکه ناشی از رویارویی 
 (    23، ص 1392 )یالوم،هستی است.  با مسلماتِ

نه  ستی داللت دارند واما این افکار بر حقایقِ سختِ ه ،کید داردأشده ت بیالوم بر بازخوانیِ افکارِ سرکو
ف داند و در توصیمی نگرانشناسی وجودي را روانشناسی پویهیالوم رو (Krug, 2009, p 24) .مسائل جنسی

. رددادیدگاهی متفاوت با فروید اما  ،کندمی نگر یادعمق کارش از واژگانی همچون تفکر عمیق و روشِ
کرد شناس ارزیابی مییک باستان ةروان به شیوهاي الیه فروید اکتشاف را همواره به معناي نوعی حفاريِ

 ردککودکی و رویدادهاي نخستین زندگی پیدا می خاطراتِ جنسی در دورةرا در ها همواره ریشه ،رواینو از
(Cotti, 2004, p 2)، دارد: شناسانه را مد نظرعمقِ هستییالوم که درحالی 

ي یکی دانستن دو ااي برپویایی اگزیستانسیال قابل تلفیق با مدل تکاملی نیست. هیچ دلیل قانع کننده
)یعنی مهم، اساسی( و نخستین )یعنی اولین به لحاظ تاریخ( وجود ندارد. اکتشاف عمیق از  مفهومِ بنیادین

هاي  دلواپسیبه معناي روبیدن و کنار زدنِانداز اگزیستانسیال به معناي اکتشاف در گذشته نیست، بلکه چشم
ست که ا فرد تا جایی ۀ.. اهمیت گذشتموقعیت اگزیستانسیالش است. ةروزمره و تفکر عمیق فرد دربار

گذارد. یم غایی اثر هايرو شدنش با دلواپسیفعلیِ روبه ةسازد و بر شیومی بخشی از هستی فعلی فرد را
 (27، ص 1390 )یالوم،

با  بخشرضایت ۀناتوانی افراد از مواجه ۀروحی نتیجهاي بیماريبه نظر یالوم بسیاري از مشکالت و 
 Necula e al., 2012, p) ست.ا اصلی وجودهاي تنش با دغدغه ۀست که خود نتیجا اضطراب وجودي

 ت به گوشاگزیستانسیالیسزند آواي فیلسوفان از موقعیت اگزیستانسیال حرف می یالوم هنگامی که( 98
 :رسدمی

نیا تصادفی گوید دمی ست که هیچ چیز مطلقی وجود ندارد. موقعیت اگزیستانسیالا تنها حقیقت مطلق این
هستند که دنیاي خود و ها توانست طور دیگري باشد، یعنی خود انساناست یعنی هر آنچه هست، می

چ اي عظیم برخوردار نیست. هیکار نیست، جهان از نقشهسازند. یعنی معنایی در می موقعیتشان را در آن
 (586، ص 1390 )یالوم،آفریند، وجود ندارد. می اي جز آنچه فرد خودخط مشی

ما  عدمِ وجود غایت و هدف .ثیرات هایدگر بر تفکرش سخن گفته استأیالوم آشکارا در آثار مختلفش از ت
  :اندازدمی هستی و زمانهاي را به یاد بسیاري از عبارت

 کند. ترسمی تر بر دازاین آشکارپرتاب شدگی در مرگ خود را در یافتنِ ترس آگاهی به نحوي عمیق
اي، به یعنی گشودگی این امر که دازاین همچون هستیِ پرتاب شده .آگاهی یافتگیِ بنیادینِ دازاین است
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اي مفهومِ اگزیستانسیالِ مردن خود را همچون هستی پرتاب شده نسوي پایانش اگزیستانس دارد. بدین سا
 (556، ص 1386 )هایدگر،سازد. می به سوي خویشمندترین هستیِ توانش عیان

 ةعامل تعیین کنند (7)آشکارکنندههاي بدین ترتیب است که یالوم به تبعیت از هایدگر معتقد است که تجربه
عیین جدیدي تهاي را در افق متفاوتی بررسی و اولویت است تا آنفرد براي تجدید نظر در کل زندگیش 

  (Necula et al., 2012, p 99)کند. 
 

 یالومدیدگاهِ در  اندیشیمرگ ۀمسئل -3
 کند.می را مطرح مرگابتدا وجوديِ مذکور،  ۀاز بین چهار دغدغ لاروان درمانی اگزیستانسیدر کتاب یالوم 

ه نظر داند. بنمی کتاب را امري تصادفیاین چینش فصول در  یی،بریتانیا روان درمانگرِ (8)امی ون دورزن
)آزادي،  دیگر ۀچون اهمیتی بیش از سه دغدغ .کنداو، یالوم مرگ را به عنوان اولین دغدغه بحث می

فروید بر لیبیدو و اصل لذت و  تمرکزِ یالوماز نظرِ ( Berry-Smith, 2012, p 8دارد. ) تنهایی و پوچی(
روید فو آنچه  غافل بمانند اندیشیمیل جنسی باعث شد او و پیروانش از وجوهِ دیگرِ روانِ آدمی مثل مرگ

 آنکه حتی زمانیضمن  ،جدي گرفته نشدها توسط فرویدي نیز مرگ گفت ةدر اواخر کارش در موردِ غریز
 )وکیلی، :گاه نپذیرفتآدر ناخود را از مرگ یا اضطرابوجود ترس  ،مرگ را مطرح کرد ةکه فروید غریز

 (3، ص 1385
 اضطراب به طرز عجیبی مرگ را نادیده گرفته است.هاي سرچشمه ۀهایش در زمینبنديفروید در جمع

 (103، ص 1390، )یالوم
صول مهم که بسیاري از احالیدر ،گرددمیبرفیلسوفان  هبفروید مکتبِ توجهیِ این اختالفات به بی ۀریش

 گاهآناخود اساسیِحتی مفهوم  (9)ايعده نظرِبه و روانکاوي مستقیم یا غیر مستقیم وامدار فیلسوفان است 
ي ادر مقاله فروید کهباعث شد جنگ جهانی  (76، ص 1386، )صنعتی .است توسط فروید کشف نشده هم

اري ولی نظریات قبلی او باعث شد بسی ،نظرش را کمی اصالح کند «مرگ ةتلقینات ما دربار» به نامِ کوتاه
به  ،نددرمان کن اندیشیمرگهاي ایدهگیري از توانستند بیمارانشان را با بهرهکه میدرحالی ،از روانکاوان

 کارش مرگ را محورِها، فرویدي یالوم برخالفِ امیال روي آورند. ارضايو مفاهیم فرویدي مثل اختگی 
بلکه  ،ممکن است نه تنها مشکل افراد را حل نکند اندیشیبود که مرگ بر او این اولین انتقاددهد. قرار می

 تهبخشیِ مرگ را از هایدگر وام گرفنجات ةاید کهگوید میبا اشاره به بري اسمیت  اما یالوم .بر آن بیفزاید
ما  ،آن ةولی اید ،کندمی را نابود فیزیکی ماعنوان یک رخداد از نظر خودِ مرگ به گوید هایدگر می  است:

 ( Berry-Smith, 2012, p 9) .دهدمی را نجات
ست و تنها هنگام مواجهه با آن ا گوید:مرگ یادآور زندگیمی کند ومی وزن استناد یالوم به امی ون در
   (p Smith, 2012-Berry ,9(ایم. بیشتر از همیشه زنده
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مرگ دو کاربرد عمده دارد: اول آنکه مرگ از چنان اهمیتی برخوردار  شمارد:می او دو کاربرد براي مرگ بر
ور انداز زندگی فرد را دگرگون کند و او را به غوطهتواند چشماست که اگر درست با آن مواجه شویم، می

اصلی اضطراب است و این  ۀدوم اینکه ترس از مرگ، سرچشم ..شدن در زندگیِ اصیل رهنمون کند.
 (269، ص 1390)یالوم،  .ثر استؤاضطراب در شکل دادن به شخصیت م

 

 ترس از مرگ  -1-3

به معناي ساده یعنی اینکه زندگی هر انسانی محدود است و ما نیز تفاوتی با بقیه اندیشی مرگاز نظر یالوم 
 همواره وجود داشته ترس از مرگ .شودمی این محدودیت سبب ترس( Minton, 2001, p 42نداریم. )

توان نمودِ بیشتري داده تا آنجا که می آنبه  ،هااما دنیاي مدرن و تضعیف اعتقادات مذهبی انسان است،
 ود:شمی ترس از مرگ به سه شیوه ظاهر گفت به یک معنا انسانِ مدرن همواره در حال گریز از مرگ است.

 کند مثل بیقراري یا استرسی که فرد در کنار زندگی عادي کنترلشمی در بعضی افراد غیر مستقیم بروز -1
  .کندمی

ی و بیماري روح است اما زندگی فرد را مختل کرده ،کندمی غیر مستقیم بروزاگرچه در بعضی افراد  -2
 .کندمی ایجاد

شود. یم مرگ )مرگ آگاهی( ةگاهانه و اگزیستانسیالیستی دربارآدر بعضی افراد سبب ایجاد نگرشی  -3
 (10، ص 1391 یالوم،)

 کند:می بیان چنین هدف فلسفه را از قول اپیکور، ایننظري نیست و  فلسفیِ صرفاًهاي موافق با بحث یالوم
 ،فلسفه فقط یک هدف درست داشت: کاهش بدبختی انسان، علت العلل بدبختی انسان هم چیزي نیست

 (11ص )همان، مگر ترسِ همه جا حاضر نسبت به مرگ. 
او براي کاهش ترس از مرگ تجارب فکري نیرومند متعددي بسط داد  نویسد:می اپیکور ةدربار ،همچنین

من در رویارویی با اضطراب مرگ کمک کرد و ابزاري براي یاري به بیمارانم  طور شخصی به خودِهکه ب
 (11ص  )یالوم،در اختیارم گذاشت. 

: گویدکند. براي مثال میمی یادمراجعانش براي  فیلسوفانمالتِ ج از قدرت تسکین بخش بعضی یالوم

. نیچه نیچه یکی از آن هشدارهاي مهمِ کمک کننده به ترس از مرگ است (10)بازگشت جاودان ۀاندیش
 ، صص1384مطرح کرد. )نیچه،  «گفت زرتشت چنین»در  «دیدار و معما ةدربار» ۀاین ایده را ابتدا در قطع

ند که کمی کید دارد و بیانأماده ت زمان بر مبناي نامتناهی بودنِ اي بودنِدایرهبر ( این نظریه 172-173
ها آنکه هیچ تغییري در این چرخهبی ،شوندمی طور یکسان تکرارههایی بسیر رخدادها از ازل تا ابد در دوره

 تلفِمخهاي در چرخهنهایت دهیم تا بیمی یعنی کوچکترین عملی که ما در این جهان انجام ،صورت گیرد
ده پیدایش جهان مطرح ش ةشناسان هم درباراین احتمال توسط کیهانو  شودمی عالم تکرار خلق و نابوديِ

 جوديود نظریات فیلسوفان براي درمان مشکالت یفوا بدین ترتیب او بر (219، ص 1380 است. )موسوي،
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تواند و اگر کسی ب مخوانجاودان براي بیماران میبازگشت  ةاید ةاغلب متنی از نیچه را دربار  :کنداتکا می
 یالوم،)نگرد. می تر در زندگیشقرار خواهد گرفت و عمیقتأثیر تحت  با همدلی به فهم آن برسد، مطمئناً

  (95، ص 1391
 ايدر چرخه و عملی جاودانه استهمچون زمانی که فرد به این باور برسد که کوچکترین کارهاي ما هم 

 بیشتر ةلِ خود را با اندیشه و انگیزشک عمبی ،گرددمی و بخشی از نظام آفرینش است شده تکرار نهایتبی
ه کند و بمی خاطر به مسائل جزئی دور ۀگیرد و از دغدغبدین ترتیب نیچه دست ما را می دهد:میانجام 

 (96ص  همان،ند. )گرداسمت مسائل حیاتی می

کند که می یا تقدیرگرایی نیچه اشاره «(11)عشق به سرنوشت» ۀاندیشراي غلبه بر ترس از مرگ به یالوم ب
ت بدارد: را دوس باید آن ،است یافتهمی طبق آن اگر فرد سرنوشتش را نوعی ضرورت بداند که باید تحقق

بی در یگرایی فرنادیده انگاشتن آن )تمامی آرمان دهد ومی تقدیر گرایی یعنی: نه فقط تحمل هر آنچه رخ
 (  55، ص 1390 )نیچه، ورزي به آن.ضرورت است(، بلکه عشقباب 

داند. می زندگیهاي استفاده نکردن از امکانات و فرصت یکی از عللِ اصلی ترس از مرگ را یالوم اصوالً
(Yalom, 2011, p 34او با اشاره به این جمل )چه،)نی !به هنگام بمیر :«چنین گفت زرتشت»نیچه در  ۀ 

 دةرا ای و آن است داند که فرد از امکانات خودش استفاده کردههنگام را زمانی می ( این84، ص 1384
در چق هریعنی  ،گیردمینازیسته مدنظر قرار  که با آن زندگیِ نامدمی «امتمام چیزهایی که انجام نداده»

اب در اضطر هایی از زندگی وجود دارد که شخص تجربه نکرده است،حوزه فکر کنیم که امکانات بالقوه و
 با این( Yalom, 2011, p 34). نیچه است ۀو این همان معناي جمل مواجهه با مرگ بیشتر خواهد شد

مشکالت  انِدرمبراي زیرا است.  خود را بر فلسفه مبتنی کرده ةپروژحال اشتباه است که فکر کنیم او تمام 
ه توانند کمکی بمنطقی نمیهاي بحثو نگریست ها آنباید بتوان از افق یک روان درمانگر به وجودي 

 مرگ ۀدرگیرِ اندیش «و نیچه گریه کرد»شخصیت دکتر برویر در جایی از کتاب  کنند.مشکالتِ وجودي 
 زیرا تا زمانی که وجود داریم. شودنمی مرگ به ما مربوط کند:می شود و دیدگاه اپیکور را با خود تکرارمی

 (118، ص 1386 )یالوم، ما وجود نداریم.آید می مرگی وجود ندارد و وقتی مرگ
مرگ  کند:یم تکرارهمین استدالل را  نیز ویتگنشتاین و است در تاریخ فلسفه شهرت یافته این عبارت

درست  .کنیم که مرگ را تجربه کنیم... زندگی ما پایانی نداردنمی رخدادي در زندگی نیست: ما زندگی
 (  Witgenestein,1961, p 87همانطور که میدان دید ما محدودیتی ندارد. )

 کندمیاندیشی نگرفتار در مرگ کمکی به افرادِنظري فقط از نظر منطقی درست است و  استداللِ ما اینا
عاقالنه، غیر قابل تردید و صحیح است. اما  ،این سخن :افزایدمی در کتاب شخصیت دکتر برویرچنانکه 

 اي ندارد و هرگز آرامم نکرده است. در اینجا فلسفه با شکست مواجهلرزم، این شعار فایدهوقتی از ترس می
 (311، ص 1386شود. )همان، می
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زیرا  .به مرگ توجه کرد و به آن اندیشیدباید  به اندیشیدن به مرگ روي می آورد:در اینجاست که یالوم 
ما  ةوانی است. پس باید مورد توجه ویژرهاي ناهنجاري أاصلی اضطراب و در نتیجه منش ۀمرگ سرچشم

 ( 56، ص 1390 قرار بگیرد. )یالوم،
بودن به » ةرا با اصطالح ویژ آنو  است کید کردهأر توجهِ ویژه بر مرگ تبیالوم هایدگر به خوبی  ةبه عقید

عنوان بخشی واسطگی و حضورِ دائمی مرگ به بر نوعی آگاهی از بیدهد که می توضیح« (21)سوي مرگ
در این « بودن» ة( باید دقت کرد استفاده از واژGlenn Gray, 1951, p 123) از زندگی اشاره دارد.

 یستنِزبا مرگ و نوعی از  ۀاین اندیشه معطوف به مواجه ،اصطالح بدین جهت است که طبق تفکر هایدگر
 :با مرگ است فرد و آماده شدن او براي رویارویی

. میردمی آدمی...گیردمی را بر دوش اي از بودن است که دازاین به محض آنکه هستی یافت آنمرگ شیوه
ه چ ،تواند خود را چنین مجاب کند که این آدمی به هیچ وجه خودِ من نیستمی کسزیرا بدین سان هر

 گفتار مرگ را همچون چیزي که همواره واقعیت پیشاپیش دارد مصادرهاین  هیچ کس نیست... ،این کس
پوشاند... طفره رويِ کتمان کننده در مواجهه با مرگ چندان می امکان بودنِ آن را ۀکند و خصیصمی

ان همسایگان، اغلب درست هم گردد که در با یکدیگر بودنِمی )هر روزینگی( مستولی مصرانه در روزمرگی
زودي  گ جان سالم به در خواهد برد و بهکند که از مرمی کسی که در حال مردن است را باز هم مجاب

 ( 559-60، 525 ، صص1386گردد. )هایدگر، می دوباره به روزمرگی امن باز
ي که فرد را به سو دارد یخاصهاي موقعیتاي به توجه ویژهها انسیالیستاگزیستتأثیر یالوم تحت 

ین توجه خاصی به است که ا یفیلسوف مهم هم، یاسپرس ه نظر یالومب. سازندمی اندیشی رهنمونمرگ

در  نقاط نهاییکه است نامیده  (13)مرزي یا سرحديهاي ها را موقعیتتجارب منحصر به فرد دارد و آن
وجودي هاي این موقعیت ة( دربار58، ص 1390 )یالوم، ها را دید.توان وراي آننمی هستند وزندگی روزمره 

 است: شده گفته 
واري ها نیست و مثل دیکنیم چیزي در پشت آنمی را تغییر دهیم و احساسها توانیم این موقعیتما نمی

 Glenn Gray,1951, p) شویم.می ل دهیم خودمان بیشتر درهم شکستهرا هُ هستند که هر چه آنها
118) 

 شوند و انسان را از روزمرگی و زندگی غیرمی آگاهیوجود بیایند سبب مرگه این تجارب به هر علتی که ب 
عناست بلکه بدین م ،نیستمرگ اندیشه به بخشی به معناي رهایی و گریز از . نجاتدهندمی اصیل نجات
 از سطح یا آنچه که هایدگر حیث یعنی، تري از آگاهی نسبت به زندگی قرار بگیریمعمیق ۀکه در مرحل

اتر را فر علتِ ترس از مرگیالوم به عمق یا حیث هرمنوتیک پا بگذاریم.  ،نامدمی (41)اپوفانتیکیا ظاهري 
، ترس را آنکند که علتِ اصلیِ می به میالن کوندرا اشاره و داندو زندگیِ بعدي می ترس از نابودي جسم از

بندي ( یالوم براي مقوله27، ص 1391 داند و نه ترس از مواجهه با آینده. )یالوم،می از قطع ارتباط با گذشته
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طور کلی عاملِ ترس از مرگ را هکند که بمی اشاره بندي ژاک کورون، به تقسیماز مرگ اشکال این ترس
 کند:می به سه نوع تقسیم

 (71، ص 1390)یالوم،  .زنده نبودندیگر -ج؛ خود رویداد مرگ -ب؛ افتدمی اتفاقی که پس از مرگ -الف
اما سومین عامل است که بر وجه  ،دهدمی کورون دو عامل اول را بیشتر به فرآیند فیزیکیِ مرگ ارتباط

  Berry-Smith, 2012, p 9)) .آفریندمی و اضطرابِ وجودي اگزیستانسیال اتکا دارد
ر دباید توجه کرد که . آیدمی وجوده اضطرابِ مرگ ب نهایتاً ،اندیشیصحیح با مرگۀ در صورت عدم مواجه

د کند، یعنی ایجاترسِ بیشتري تواند میخود در فرآیندي پیچیده که  هر ترسی، اضطرابی نهفته است پسِ
 .تا حدودي دیالکتیکی و همزمان استمشابه با دور هرمنوتیکی در تفسیر متن ترس و اضطراب  ۀرابط

امشخص که منبع اولی مشخص و دومی نکیرکگور اولین کسی بود که بین ترس و اضطراب تفاوت قائل شد 
 ،دانستمی فروید اضطراب را واکنشی نسبت به درماندگی و موقعیتی خطرناک (74، ص 1390 )یالوم،است. 

فرد از همان ابتدا اما داراي اضطراب است.  ،در بسیاري موارد فرد در موقعیت خطرناکی نیستکه حالیدر
قداماتی ا و هایی براي مقابله با آن بیابدکند راهمی سعی ،شودمی مواجه دیگر زنده نبودن که با اضطرابِ

 ، واالیش (51)ی جایدرمانی در سه نوع جابهدهد در علم روانمی انجام براي دفع اضطراب که در روان خود
 گیرند.قرار می (71)ت و بازگش (61)

 
 معناي زندگی  -4
گیِ زندهاي ي راهدرمانی وجودي را به عنوان جستجوروانمکتب به جاست که یکی از مفسران، ه عقیدة ب

فقدانِ  که با داندمی چهارم وجودي فرد ۀیالوم پوچی را دغدغ( Wong, 2009, p 5بامعنا تعریف کنیم. )
ما موجوداتی در جستجوي معنا هستیم  شود:می ایجادست ا جهانی که در ذات خود بی معنا در معناي زندگی

   (21 ، ص1389 ست، کنار بیاییم. )یالوم،ا معنابی که باید با دردسرِ پرتاب شدن به درونِ دنیایی که خود ذاتاً
که از اصطالح معناي زندگی عنوانِ تنها کتابِ او پردازد. نمینظري هاي بحثیالوم در این حوزه چندان به 

 قطعهشاملِ شش  ،اي اخالقی و آموزشینامهدرس که است «و معنی زندگی مامان» است استفاده کرده
 ،زندگیناي مع عۀقطاولین یالوم در  .اندمعناي زندگی ۀمسئلدرگیر با  با افراد ي صمیمانهگفتگونقل تجارب و 

 است: صمیمی نبودهبا او هم چندان که  کندمیي مواجهه با مادرِ مرحومش جستجو خود را از طریقِ رویا
داند. با وجودِ این براي معنی بخشیدن به تمام کارهایی که در نمی ام و مامان خواندن هممن یک نویسنده

تحقیقاتِ پرمشقتم، خیزش الهامات در ذهنم، جستجوي  ۀ.. او از همکنم.می ام به او رجوعزندگی کرده
، 1392 یالوم،) .دانستنمی نوشتم هرگز چیزيمی کهام براي افکار صحیح و از جمالت زیبایی باریک بینانه

 (21ص 
ام عمر در تمبه یک معنا  گویدکند و میمی اي از خاطرات خود از کودکی تا بزرگسالی را نقلیالوم مجموعه

دوست دارد همانندِ دورانِ  ،فراوان و بعد از تدریس و تحقیقاست دنبالِ کسب رضایت مادرش بوده ه ب
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ینک نیز ، ایا خیر است از کار او رضایت داشته هپرسیدمیمادرش بعد از بازي با وسایلِ بازي  ازکه  بچگی
اي بر خالفِ انتظار خواننده در پایان این حدیثِ نفس، نتیجهولی  (23، ص )همان ،را بپرسد می توانست این

پذیرد می ( او30، ص زیرا او تنهاست. )همان .یاي او را ترک کندؤخواهد که رمی از مادرشو  است گرفته
 :گویدمی الومیباید تنهایی خود را بپذیرد.  و تواند کمکی به او کندکه دیگر وجود ندارد نمی یاي مادريؤکه ر

 مختلف معناي زندگی هستند:هاي مختلفی دارند که همگی سویههاي در زندگی خود پرسشها انسان
گر ا بر چه اساسی باید زندگی کنیم؟ ایم؟براي چه زنده اند؟را به اینجا آورده چرا ما کنیم؟می چرا زندگی
 (582، ص 1390 )یالوم،دیگر چیزي هست که معنی داشته باشد؟  ،باید بمیریم

 کند:می ، پرسش از معناي زندگی را چنین بیان«اعتراف»با اشاره به جمالتی از تولستوي در کتاب  او
راي خودِ ی کنیم که بست: که ما باید براي آن چیزي زندگا تنها حقیقت براي من اینکردم که من فکر می
مان بهترین چیز است و من اینگونه زندگی کردم. اما پنج سال پیش، چیزِ بسیار عجیبی براي هما و خانواد

د، پایان یابمن اتفاق افتاد. در ابتدا لحظاتی از سردرگمی در من شروع شد، براي زمانی که زندگی من 
دانستم که چطور زندگی کنم یا چکار کنم، تمرکزم را از دست دادم و در حالتی از افسردگی همانطور که نمی

م را مثل قبل ادامه دادم. سپس لحظاتِ سر درگمی اولی این حالت گذشت و من زندگی ،کردمسقوط می
 طرحاالت مؤشد، این سم متوقف میاباز اتفاق افتادند و همیشه شکلی یکسان داشتند. هرگاه زندگی

 (Tolstoy, 1984, p 26ست؟ )ا شدند: چرا؟ و چه چیزي بعد از آنمی
یش ارهاکۀ و معناي هم است نویسد در پنجاه سالگی فکر خودکشی به سراغش آمدهمی تولستوي در ادامه

 اشاره معنایی زندگیبه بی گوید بسیاري افراد مثل تولستوي صراحتاًیالوم می ال برده است.ؤرا زیر س
 .رح گرددمختلف مطهاي تواند به شیوهمعناي زندگی می ۀمسئل ،بنابراین .اما این دغدغه را دارند ،کنندنمی

هم دگی را معناي زن ۀمسئل . فرویدکندمی سرزنشنیز  توجهی به معناي زندگیبه علتِ بییالوم فروید را 
  :دادمی ربطهاي جنسی سرکوبِ خواست لیبیدو و اي اشتباه بهگونهبه

جودِ فرد به و ،الؤبا پرسیدنِ این س کند بیمار است...می الؤاي که انسان در مورد معناي زندگی سلحظه
 Freud, 1960, p)کند که باید اتفاقِ دیگري در آن افتاده باشد. می انباري از لیبیدوي ارضا نشده اعتراف

429) 
به  اًرا صرف آن دیگر  وقتی کسی بگوید زندگیش بی معناست ،درمانگران وجوديروان با کوششامروزه 

 دهند.نمی قلیلجنسی تهاي دغدغهسرکوب 
 
    کشف یا جعل معنا -1-4

 راگی معناي زندباید آیا  کشف یا جعل معناست. یعنی ،معناي زندگیدر بحث اصلی هاي چارچوبیکی از 
گرایان باید معناي زندگیِ را بسازیم؟ یالوم به غیرِ ذاتما معناست و بی ؟ یا اینکه جهانجستجو  کرددر جهان 
. ا دریابدر که انسان آن ذاتِ بامعنایی ندارداز نظر او جهان  نقل کردیم، همانطور که پیشتر یعنی ،تعلق دارد
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معنا را به علِ ولیتِ جئهاست که مسکیدِ اگزیستانسیالیستأموضوعِ موردِ تهمان  ،موقعیت اگزیستانسیال
جهانی  دري پرتاب شده دیالوم همانند هایدگر انسان را موجو .استدهد که تنها در دنیا گرفتار می انسانی

عناهاي م ایمانی یا معناي نهایی، ما مجبوریم که ةاز پیش تعیین شدهاي در غیاب نظام :می داندمعنا بی
مقابلِ عدم قطعیتِ آفاقی در جهان ما و زندگیِ مدرن کنیم و در  خلق و بازسازي زندگی خودمان را دائماً
گوید می ناپذیري از آزادي سخننگامی که یالوم از گریزه (Minton, 2001, p 42روزانه پشتیبانی کنیم. )

آورد و هم استداللی نمی جهان معناییِبی او براي( Herrman: 2012, p 10) کند.می به هایدگر استناد
 کند:می استناد چون کامویی هااگزیستانسیالیستتنها به 

نظامی  یعنی، ما موجوداتی اخالقی هستیم که انتظار داریم جهان بنیانی براي قضاوت اخالقی فراهم کند
 کندمین ولی جهان چنین چیزي فراهم ،طور تلویحی در آن لحاظ شده باشدهبها معنایی که طرح کلی ارزش

 ،ه کاموست کا تفاوتی جهان، همان چیزيناست. تنش میان آرمان انسان و بینسبت به ما بی اعت کامالً و
 (  591، ص 1390 )یالوم، نام نهاده است. موقعیت انسانی پوچیِ

کند و می موشرا فرا «دیگري»نباید یالوم را متفکري دانست که اهمیتِ از نقطه نظر اگزیستانسیالیستی 
 ست:ا خواستارِ جستجوي معنا در دیگري بیند. او اتفاقاًدیگري را دوزخ می ،همچون سارتر

شود و هنگامی صورتِ واقعی به خود معناي زندگی همواره یک پدیدار است که از چیز دیگري حاصل می
 Yalomگیرد که ما از خود استعال کنیم، خود را فراموش کنیم و در شخصی )یا چیزي( جذب شویم. )می

et al, 2005, p 15 ) 
ر پاسخ دبیابد؟  را در جهانی فاقد معنا چطور کسی که نیازمند معناست، آنکه  ستا اصلی اینمعضل اما 

 معنا درمانیِ او با ذکرِ ةپروژ ۀیالوم ابتدا اشاراتی به رویکرد فرانکل دارد و کارِ خود را ادام ،الؤبه این س
 :داندمی مهم اصالحاتی

رویکرد اگزیستانسیال به درمان کرد، به وضوح به این  ۀاش را وقف مطالعايزندگی حرفه ۀفرانکل که هم
نژندي آید. از دیدگاه او روانمی ترین فشار روانی اگزیستانسیال به شمارنتیجه رسید که فقدان معنا، مهم

قراردادن  ۀزمین ( فرانکل در584، ص 1390 معنایی یا پوچیست )یالوم،بی اگزیستانسیال معادل بحرانِ
روي درمانگر و استفاده از بینش نافذ براي جستجوي معنا در کار بالینی، خدمت بسزایی معنا پیش ۀمسئل
 (613، ص 1390 )یالوم، .کرد

واردي وجود م او نظرِهب. استفرانکل منتقدِ از این منظر اما همانطور که گفتیم یالوم با کشف معنا مخالف و 
دو یالوم  طور کلیهب .پذیردنمی را که فرد اینحالیدر، فرانکل، زندگیِ فرد بامعناستدارند که طبق اصولِ 

 دارد: اه فرانکلنقد بر دیدگ
 مثال ار مواردي . یالومشودمی معنا منجر به رویکرد سلطه جویانه در روان درمانگر فرآیند کشفِاول آنکه 

در طول و تا حدودي با اجبار  است نظر گرفتهها فرانکل در ابتدا معناي مشخصی در که در آن زندمی
که درمانگر باید کمک کند تا بیمار خود راهش حالیدر ،بردمی فرد را به سمتِ آن معناي مشخص ،درمان
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به  9 ۀدر قطع و حتی داندمی بیمار و درمانگر را دو همسفر «هنر درمان»از کتابِ  3یالوم در قطعه. را بیابد
درمانگر خود را در : گویدمی 26 ۀه اشتباهاتش اعتراف کند و در قطعکه نزدِ بیمار بکند می درمانگر توصیه

 (115، ص 1392 ،مقابلِ بیمار افشا کند. )یالوم
 آنجاتا  را دینیالوم  کهحالیدر ،کیدش بر فطرتِ الهی استأفرانکل و ت دیدگاه مذهبی جنبۀبر او دومِ  نقدِ

 دینداري عنیی ،گذاردمی را کنار آن صورت غیر این درو  کارکرد مثبت معنایی داشته باشد کند کهمی ییدأت
به که  نددبو يافراد دیندار به یالوم گانکنندبسیاري از مراجعه کهنحويبه ،شرط ضروريِ معناداري نیست

 فطرت الهیتوان میدر هر حالتی  ،فرانکل يگرادیدگاه فطريکه بر طبقِ حالیدر اند،شدهدچار پوچی 
همواره  وکند میاز دست رفته هاي بر بازیافتنِ ارزشمبتنی درمانی را معنافرانکل  .را بیدار کردها انسان
یالوم در مورد موضع ( 2، ص 1391 . )مسعودي،داندمی منبع مهمِ معنارا الهی و فطرت دینی هاي ارزش

ان در جه را او از طرفی وجود معنا و هدف گرایانه دانست.درا کارکر توان آنو می یستمشخص ن خدا دقیقاً
 کاري با مذهب ندارد:اصلی خود هاي کند و در بیانِ ایدهمی رد

وجود آمده است و ما موجوداتِ فانی ه گذارد که زندگی بر حسبِ تصادف بمی برداشتِ من فرض را بر آن
، الومیتوانیم بر حمایت کسی جز خودمان متکی باشیم. )طرح کلیِ بامعناییِ زندگی نمی ۀهستیم و براي ارائ

  ( 170، ص 1392
 :پذیردمی وجوديهاي کارکردهاي مذهب را در مواجه با دغدغه اما از طرف دیگر

 ،نباید تصورِ تخریبِ نظام اعتقادي او را به ذهن راه بدهید ،مذهبی مواجه هستید زمانی که با فردي عمیقاً
 ...چون آن اعتقادات در جانِ فرد ته نشین شده است .اعتقادي به نظر شما تخیلی باشد ولو اینکه آن نظام

-175 ، صص)همان .کنم که اعتقادِ مذهبیِ فرد تقویت شودمی هایی را جستجوراه ،بیشتر در این موارد
ه، ولیتجارب اآگاهی در کودک، عالوه بر -مرگ مرتبط با ۀدرمانگرانهاي در فرآیندیالوم  ،همچنین( 174

 وم،داند. )یالمی ثرؤآموزش والدین ایجاد شده است را متأثیر مذهبی که تحت  ۀاعتقادات و رهنمودهاي اولی
 دخیره به خورشیدر آغاز کتاب  مثالً ،هایی به حضور خدا نیز داردآثارش اشاره او در بعضی( 144، ص 1390

اند، نه تنها از راه تجسمِ حیاتِ جاودان، رنجِ وصفش کردهگوناگون هاي پروردگار، چنانکه فرهنگ نویسد:می
ی کند و طرحِ روشنمی حضورِ ابدي جبران ۀسازد، بلکه هجرانِ هولناک را با ارائمی فانی بودن را بر ما هموار

در او اي که قطعهپایان این بحث به ر د (13، ص 1391همو، ) .دهدمی از گذرانِ زندگی بامعنا به دست
تاریخیِ هاي تالشگذاري به که حاوي نوعی ارج کنیماست اشاره می از علمِ روان درمانی نوشتهدفاع 

 :استمذهب 
روانکاوي به آخرین هاي ، انجمناست رحمانه واقع شدهدرمانی، مورد تهاجم بیروان ۀدر این دوره که رشت

تنها مخزنِ حکمت ها کلیساها که قرن اند، درست مانندِدرمانی بدل شدهسنگرِ مبارزه و مخزنِ دانشِ روان
ها، ف زندگی، ارزشهد ةاگزیستانسیالیستی دربارهاي ترین پرسشفلسفی و تنها قلمرویی بودند که اساسی

 (  243، ص همانشد. )ها به بحث گذاشته میدر آن ولیت، آزادي، مرگئاخالق، مس
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 معناي زندگی ۀو مسئل اندیشیمرگ ۀارتباط مسئل -5
ا معنا ب کند تا الهام بخشِ زندگیِمی مثبت و منفی اگزیستانسیال استفادههاي درمانیِ وجودي از دادهوانر

توانند به سه شیوه می اندیشی و معناي زندگی( مرگWong,2009, p 4در چارچوبِ رنج و مرگ باشد. )
 در ارتباط باشند:

تأثیر  -ج ؛ي زندگیمعنا بر اندیشیمرگتأثیر منفی  -ب؛ معناي زندگی و اندیشیمرگعدم ارتباط  -الف
 .ي زندگیمعنا براندیشی مرگمثبت 

 ايعدهمدرن شاید بتوان  ي گذشته چندان مطرح نبود. در دورةمعناي زندگی به صورت خاص در نظام ها
 گوید:می هستی و نیستیدر  سارتر چنانکه ؛قرار داد دوم رویکردرا در  و پوچگرایان ل سارترمث

ست که تمامِ معناي ا مرگ هرگز آن چیزي نیست که به زندگیِ من معنایی دهد، برخالفِ آن، مرگ چیزي
ی ما زیرا مشکالتِ زندگ .برد. اگر ما باید بمیریم، پس زندگیِ ما هیچ معنایی نداردمی زندگی مرا از بین

 (Sartre, 1993, p 539) .ماندمی زیرا همان معناي مشکالت نامعین باقی. یابندنمی هیچ راه حلی
 داند:می هاپایان تمام امکانرا مرگ او سارتر امکان است و بر این اساس  اساسِ فلسفۀ

 بلکه یک پوچیِ همواره ،توانم حضورِ خودم را در جهان درک کنممرگ، این امکانِ من نیست که دیگر نمی
 (Ibid, p 537ممکن از امکاناتِ من است که خارج از امکاناتِ من قرار دارد. )

صحیح  اندیشی به شیوةاگر مواجهه با مرگو  داندمی بخشمرگ را نجات ۀکه یالوم اندیشپیشتر دیدیم اما  
 ست.براي رویکرد سوم ا ایدهبسط اما هدفِ یالوم  ،گیریممیرویکرد دوم قرار در نباشد 

 

 (81)ندزموج  -1-5
موج »یا  «موج زدن» کندمی مطرح بر معناي زندگی اندیشیمرگمثبت تأثیر در مورد یالوم که ي اهاید

ود را در اي زندگیِ خگونههبلکه ب ،گریزیممین مرگنه تنها از بدین معنا که با موج زدن نام دارد.  «آفرینی
 :افزایش یابد شدهیم که معنایمیراستاي آن قرار 

دوایر  –طورِ نادانسته هبدونِ قصد و ب غالباً -کند که هر یک از ما می موج زدن به این نکته اشاره
ثیري أنی تیع ،بر دیگران اثر بگذاردها ها یا حتی نسلکنیم که شاید سالمی ایجادتأثیر المرکزي از متحد

اري که دایره وهاي شود، درست مانند موجمی گذاریم به نوبت خود به یکی دیگر منتقلمی که بر دیگري
این  د.یابمی اي ادامهاما در سطحِ ریزپردازنده، تا آنجا که دیگر دیده نشودافتند می بر سطحِ آب استخري

ایی هآنکه بدانیم، پاسخ دندان شکنی است به آنجا بگذاریم حتی بیتوانیم چیزي از خودمان بهمی عقیده که
 ( 82، ص 1391معناست. )یالوم، پذیري و گذرا بودن به ناگزیر بیکنند پایانمی که ادعا

ادبی  اصخ تر از آثارِآثار را بسیار گسترده ةبا این تفاوت که دایر دارداثر اشاره  خلقِهمان به در واقع یالوم 
ه سرگذشتِ شخصی ب و بیندکوچک بین افراد عامی نیز می را در برخوردهاي آن حتیو  ددانمییا علمی 

 )تجربه نکردنِ مرگ( استداللِ اپیکوري و ها دچارِ اضطرابِ مرگ بودکند که سالمی نام باربارا را نقل
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موج  ةدشد ایمادرش در سخنرانی تدفین سبب  یاد آوردنِ یکی از عباراتِ بهاما  ،اي به حالش نداشتفایده
که همواره باقی ماندنِ یک شخص و خاطراتِ  او دریافت «در میان دوستان دنبالش بگرد.»زدن را دریابد: 

وم یالبه نظر فرد را در افراد دیگر یافت. هاي یا تکهها توان موجبلکه گاه می ،شخصیِ او اهمیت ندارد
قیم یا طور مستههر کسی از اینکه بداند ب و چارچوبِ نیرومندي از معناي زندگی در این عبارت نهفته است

ر داستانِ دتوان گفت براي مثال می. شودمی دچار شعفیابند ها و موج هایی از او انتشار میتکهغیر مستقیم 
رسد می ست پس از عبور از دریاي مردگان به جدشا گیل گمش، در قسمتی که او در جستجوي جاودانگی

سان دهد که غایتِ انمی به گیل گمش هشدار و است ست که رازِ جاودانگی را کشف کردها که تنها انسانی
تی یک کش است پیش رخ دادهها بزرگی که مدتدر طوفانِ که  ستا او ایناما دلیلِ جاودانگیِ  ،مرگ است

ست که حضرتِ ا دهد شبیه به کاريمی را نجات داده است. آنچه جدِ گیل گمش شرحها ساخته و انسان
 د.انجاممی دیگر به نوعی جاودانه شدنِ آدمیهاي که کمک به انسانتوان تفسیر نمود مینوح کرده و 

گوید حاال منظورِ نیچه از می دهدتوضیحاتی که در باب موج زدن مییالوم در  (746، ص 1380، )پارسا
بیین مناسبی ت انسانی زیادي انسانی رفهمد. یکی از قطعات نیچه دمی کردنِ نیروهاي درون را بالفعل ۀتوصی

 شوند وقتی کتابشان جدا از آنان به حیات خویش ادامهمی زدهنویسندگان شگفت ۀهم ست:ا هاین ایداز 
ی ... کتاب در پکندمی و اکنون راه خود را دنبال است ، تو گویی بخشی از اندام یک حشره جدا شدهدهدمی

 ترسها سازد، در دلمی افروزد، اسباب شادمانی مهیامی خوانندگان خویش است، مشعل زندگی را بر
که خالصه آن -شودمی لو وظایف تازه بدها و به روح طرح گرددمی تازههاي نگارش کتاب أافکند، منشمی

کسی  لفؤترین مهمه انسان نیست. خوشبخت زید که با اینمی کتاب چون موجودي داراي نفس و روحمند
بخش آفرین، نیرودهنده، تعالیو احساسات حیاتها اندیشه ۀتواند چون کهنساالن بگوید که هماست که می

ال شی، حمگر خاکستري رو به خامو ،چیزي نیستزیند و او خود می هایشو روشنگر او اکنون در نوشته
 (258، ص 1387 )نیچه، رود.جا در گرفته است و پیش میآنکه آتشِ جان او در همه

 

 و تعهد موج زدن -2-5

 اضطراب نسبت کاهش احساس معنا در فرد وبه افزایش تواند شناختِ اثرِ موج زدن بر وجودِ یک فرد می
دانشمندان خود به خود  یا هنرمندان و نمتفکرابسیاري از ( Wong, 2009, p 5. )کمک کندبه مرگ 

 کهمد نظر دارد  همرا افراد معمولی  ،درمانگریالوم به عنوان یک رواناما  ،کنندمی چنین موجی ایجاد
ولیتِ ئ مسفرد با پذیرفتنِ پردازد.می در افراد ایجاد تعهد ۀست که به مسئلا در اینجاو  توانایی خلق اثر ندارند

ن تعهد و ای سازدتواند زندگی خود را با معناتر ولیتش را درست انجام دهد میئخاصی و با این هدف که مس
دریجی ولیت باید تئ. البته متعهد کردنِ فرد به مسمرگ مقاوم گردد ۀشود که او در مقابل اندیشمی سبب

 :ولیت براي فرد الزم استئچه میزانی از مس هدتشخیص دکه  درمانگر استروان ۀو این وظیف انجام شود
ذیريِ کامل را پولیتئاگر مسولیت بپذیرند و ئدرمان دارند تا بتوانند مسها بسیاري از بیماران نیاز به ماه
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ه صالح آید کمی هایی پیشحال گاه موقعیت با این .گرایانه نیستواقع، امري درمان قرار دهیم نیازِپیش
پذیري را از فرد طلب کند. بسیاري از درمانگران اصرار ولیتئهمان آغاز درجاتی از مسدرمانگر در  است

ببندند که در طیِ آن  «خودکشی ممنوع» ست، پیمانا ها باالدارند با بیمارانی که خطر خودکشی در آن
ویکرد ر درست از این ةاقدام به خودکشی نکند. استفاد ،کند که براي مدت زمان مشخصیمی فقتابیمار مو

 (353، ص 1390 دهد. )یالوم،می خطر خودکشی را به میزانِ چشمگیري کاهش
توجه زیادي به حضور  وجوديهاي در درمانِ دغدغه زیراشود. دیده می یالومرویکرد فلسفی هم  در اینجا باز
هستیِ )نظیر د با حقایقِ سخت بتواناو رساند تا ب« حضور»فردِ داراي دغدغه را به  :گویددارد و می

که حالی، دردهدجستجوي معنا را پیشنهاد میفرانکل ( Krug, 2009, p 19اندیشی( مواجه شود. )مرگ
که متعهد حالیدر ،ها معنا را جستجو کند و نیابدزیرا ممکن است فرد مدت .تاکید داردتعهد  ۀبر مسئلیالوم 

 تواند معنایی به زندگی انسان بدهد: شدنِ فی نفسه می
معنا  اما جستجوي ،گوید لذت محصولِ معناست و جستجوي فرد باید به سمتِ معنا هدایت شودمی فرانکل
کمتر  ،طق و استدالل در جستجوي آن باشیمچه بیشتر با منجستجوي لذت ضد و نقیض است. هر ةبه انداز

نند. معنا کمی بیشتر عمرها کند، همواره از پاسخمی هایی که فرد در برابر معنا مطرحیابیم. پرسشمی را آن
 عهد منطقاًت حساسِ پرمعنایی، حاصلِ تعهد است.مستقیم بجوییم. ا را نیز مانندِ لذت باید از مسیري غیر

 ۀاهمیتِ چندانی نیابند. معناي این گفتها شود این پرسشمی ولی موجب ،کندنمی مهلک را ردهاي پرسش
 (665، ص 1390 زندگی در پاک کردن مسئله است. )یالوم، ۀویتگنشتاین هم همین است که راه حلِ مسئل

 شارها موج زدن ةدرمانگر متعهد به عنوان مثالی براي بیان ایدعنوانِ یک روانبه یالوم به زندگی خودش 
ام را به فعل بالقوههاي و استعدادام خود را محقق کرده ،کنم که در زندگی و حرفهاحساس می :کندمی

الوقوع مرگ قریب و ی در برابر ناپایداريکننده است، بلکه سد محکمچنین تحققی نه فقط ارضاام. آورده
درمانگري همیشه  ..من بوده است. چیرگیِ درمانگري همیشه به عنوانِ قسمتی از کارِ در واقع است.

 (150، ص 1391همو، ). کندمی عالی براي موج زنی فراهمهاي فرصت
 

 بر یالوم دیدگاه نقد -6
اندیشی و معناي زندگی به مباحث تقلیل مباحث مرگ ترین نقدي که بر دیدگاه یالوم وارد استمهم

گاه  در یالوم جایگاه مشخصی ندارد، او «روش»است.  شناختیتانسیالیستی و فقدان مبناي معرفتاگزیس
ستدالل اد موضوعی رگاه در موکند و می استناد هاي یک بیمارگاه به گفته پردازد،به توصیف می صرفاً

ن علت ای دارد.درمانی اشاره وانرهاي فلسفی در نکه بارها به عدم کارایی استداللحال آ .آوردمیمنطقی 
راي که از هر راهی باید ب فلسفی براي یالوم، نوعی مشکل و معضل است مسئلۀ که ستا وضعیت این

ارد، یالوم بر کید دشناسانه تأبر روشن کردن مسائل از نظر هستی . اگر هایدگرمرتفع کردنش استفاده نمود
در واقع یالوم چون در  کید دارد.درمانگرانه تأها از منظر روانروشن کردن مسائل و سپس حل نمودن آن
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همواره از این جهت که مبانی فلسفی دقیقی ندارد مورد انتقاد  ،داردمیمرزهاي روانشناسی و فلسفه گام بر
الوم ی ۀرابطبه عالوه  باشد. دو از آن خواهد این دو حوزه را تفکیک نماید و تحت الزامات یکینمیاو  است.

و هم  ثیرات اگزیستانسیالیسم بر یالوم همراه استأاي دو سویه است که هم با تو اگزیستانسیالیسم رابطه
 يفرادرا در ا اندیشیمرگوجوديِ  ۀدغدغیعنی یالوم از طرفی  ،این رویکردهاي با نقد او بر برخی از ویژگی

اما از  ،دناگزیستانسیالیستی باشهاي اندیشهخودِ  ،وجود آمدنِ آنه کند که ممکن است علتِ بمی بررسی
از  الومی. ستا هادغدغهآن دنبالِ درمان ه اگزیستانسیالیستی بهاي طرفِ دیگر از مواجهه با همین اندیشه

  . کندمی طی مسیر متفاوتی نسبت به فیلسوفان ،طرحِ مسئله و پرسشگري نیستدنبال ه ب این نظر که صرفاً
ه تفکر اندیشی بگراییِ او در مورد معناي زندگی مرگه نسبت به یالوم وجود دارد تقلیلدیگري ک دِنق -

لسوفان در بررسی فی او. گفت رویکرد او شرط کافی را براي بررسی این مباحث ندارد توانو می ستا الحادي
که یاشاراتی به سارتر و کامو دارد در حال یاگزیستانسیالیست توجه بسیاري زیادي به هایدگر نموده و گاه

یلسوفان ف. از سوي دیگر ندارند توجهی به مذهبمورد نظر او  فیلسوفان اگزیستانسیالیستِ هیچ یک از
ه قرار گیرند تا از مورد توجبیشتر توانند نیز میاگزیستانسیالیست دیگري مثل یاسپرس و گابریل مارسل 

ی که منجر به اختالل در زندگمعناییِ زندگی اندیشی و بیمرگ يِوجود ۀبراي مقابله با دغدغ مذهبنقش 
به  2000سال و حتی در است رخالف تصورات رایج ملحد نبوده یالوم باگرچه بهره برد.  نیز شوندمیافراد 

 صرفاًها پراگماتیست اما نگاه یالوم همانند ،ورد تقدیر قرار گرفتمروانکاوي و مذهب  ۀدلیلِ آثارش در زمین
و هنگامی که فرد بدون مذهبی،  است بوده هم در بعضی موارد( )آن مذهب ۀکارکرد گرایانبه وجه 

ا رتوان دیدگاه او از این جنبه می کند.نمی خالف فرانکل توجهی به آنداشته باشد بر وجوديهاي دغدغه
اقع در و .دکننمی اتخاذ اشدر فرآیندهاي درمانی وجود خدا و نقش مذهب رةنقد نمود که موضع دقیقی دربا

عناي م مسئلۀدینداري که با  با فرد هتوان این پرسش را مطرح نمود که رویکرد وجودي یالوم در مواجهمی
و مرگ در چالش است چه پاسخی دارد؟ آیا باید از ابتدا به فرد دیندار توصیه نمود باورهاي مذهبی  زندگی

با  ؟امکان چنین تعلیقی وجود دارد و آیا اساساً تعلیق نمایدزنی براي موجها را را کنار بگذارد یا اینکه آن
ها ینا توانند نقش مفیدي ایفا کنند؟مانی گروهی آیا عبادات مذهبی نمیدرتوجه به تأکید یالوم بر روان

ماید و ندچار مشکل می در مواجهه با معناي زندگیِ فرد دیندار گرایی یالوم راهایی است که تقلیلپرسش
و اپس چگونه جهان  ،دي دارندهاي وجودي فوایهاي الهی در درمان دغدغهاگر ارزش دهدتوضیح نمی او

دو  در یکی از خود را کامالًاست طور که نخواسته رسد یالوم هماناست؟ به نظر می معناهدف و بیبی ذاتاً
خواهد صورتبندي دقیقی از رویکردش با توجه به فلسفه قرار دهد، در اینجا هم نمیروانشناس یا حوزة 

 باورهاي مذهبی ارائه دهد.
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 هانوشتپی
ي اهسسؤترجمه شده است. م «شناسی فلسفیروان»لف به ؤرایج نیست و توسط مهنوز چندان Psychosophy استفاده از اصطالحِ  -1

اشاره  توسط یالوم درمانیروان اندازعملی از چشم ۀکاربرد فلسف به ،این اصطالح ةمدخلی دربار در سوئیس لوسرن به همین نام واقع در
 کرده است:

  http://www.psychosophia.ch/experten/integrale-psychotherapie.html 
2-  Ludwig Binswanger 
3-  Medard Boss  
4-  Psychoanalysis and Daseinsanalysis 
5- Rollo May 
6-  Logotherapy 
7-  revealing experiments 
8-  Emmy Van Duerzen 
نهاور و در شوپ ۀگاه ابتدا در فلسفآبیشتر مفسران، ناخود ةبه عقیدگاه وجود دارد. آمفهوم ناخود ۀزیادي بر سر طرح اولیهاي امروزه بحث -9

 ت.شده اسآشنا طریق با آن  همین  فروید نیز از نشان دهد و احتماالًها در درون انسانرا تا نیرویی کور  خواست مطرح شد ۀقالب نظری
 ( Young et al.,1994, p 102آثار شوپنهاور چیزي نگفته است.) ةاگرچه فروید هرگز دربار

10-  Eternal Recurrence 
11-  Amor Fati 
12-  being toward death (being unto death) 

 ناست. ای نیز ترجمه شده «اندیشانههستی مرگ»یا  «اندیشیمرگ»به  است و Sein-zum-Todeعبارت آلمانی  ۀترجم این اصطالح
 زیستن انداز اصیل نسبت بهبودن است که دازاین با آن به چشماي از بلکه شیوه ،اصطالح به معناي نزدیک شدنِ دازاین به مرگ نیست

 که هایدگر ایناست اما در این مقاله ذکر شده  ،دانندمی هایدگررا ابداع  آن با وجود آنکه عمدتاً .گیردمی و از روزمرگی فاصله رسدمی
 (Glenn Gray, J., 1951ک: ر)اصطالح را از کیرکگارد وام گرفته است. 

13- Border-Situation 
14-  Apophantic 
15- Displacement 

ه در دسترس در دسترس را با شیئی ک ءممکن است فرد یک شی :با یکی دیگر. براي مثال «نیاز ةبرطرف کنند»یعنی جایگزین کردن یک 
آور است. در طرابکند که اض ئیآور نیست، جایگزین فعالیت یا شیاست فعالیت یا شیئی را که اضطرابنیست جایگزین کند، یا ممکن 

هاي شخصیت، حمزه گنجی، نشر نظریه) دهد.خواهد، واپس رانده شده و جاي خود را به چیز دیگري میجابجایی، آنچه فرد واقعاً می
 (1391ساواالن، 

61- Sublimation  
 ،رقص، موسیقی، هنر فرویدنظر ه بمورد پذیرش است.  اجتماعی هایی که از نظررزوهاي ناکام از طریق فعالیتآحل  ناخودآگاه یعنی فرایند

اشخاص  سازنده به کار رود. مثالً رفتارهاي مختلف در جهتهاي کردن انرژي کاتالیزه تواند برايمی و... تحقیق علمی ،شاعري
و  شناسی اتکینسونروان ۀرزمی بپردازند. )زمینهاي است به ارتش بروند و یا به ورزش بوکس یا به دیگر ورزشممکن  پرخاشگر بسیار

 (1390هیلگارد، سوزان نولن، حمزه گنجی، نشر ساواالن، 
71- Regression  

و است کمتري داشته  اضطراب رود که در آناي از زندگی میگردد و به مرحلهمیبر گذشته یعنی مکانیزمی که در آن شخص به زمان
 کند، احتماال عالیم بازگشت را نشانغاز میآرا  شب ادراري رفتن به دبستان، ۀکه در آستان کودکیهایش کمتر بوده است. مسئولیت

 )همان( دهد.می
18-  Rippling  

http://www.psychosophia.ch/experten/integrale-psychotherapie.html
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%A2%DA%AF%D8%A7%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%A2%DA%AF%D8%A7%D9%87
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( به موج زدن 1391 )نیکونشر، مهدي غبرایی در کتاب خیره به خورشید ۀیکی از مفاهیم کلیدي در دیدگاه یالوم است و به تبعیت از ترجم
 و به معناي موج دارکردن هم هست. است ترجمه شده
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