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ستودِن كتاب



»این کتاب همچون سایِر آثار میک، فوق العاده واضح، قابل فهم و جذاب 
است و نقطه شروعی عالی برای همة عالقه مندان به درماِن وجودی است. 
ارائه زمینة تاریخی و مروری بر رویکرد وجودی  بر  ویراسِت دوم عالوه 
و چگونگی کاربرد آن در درمان، به شیوة ماهرانه ای به تحوالِت جدیدتر 
وجودِی  درماِن  و  پدیدارشناختی  وجودی-  رویکرد  جمله  از  حوزه  این 
زمان محدود می پردازد. همچنین درمان های وجودی با مطالعه ای موردی که 
در سراسر کتاب جریان دارد، جان می گیرند. به طور کلی ]این اثر[ درآمدی 

ارزشمند و دهشی مهم به این حوزه است.«
ِمگ جان بارکر1، دانشگاه آزاد2

»نوشتاِر ارزشمند درمان های  وجودی در ویراسِت دوم به طور کامل به روزرسانی 
شده است. میک کوپر تفاوت ها و شباهت های رویکردهاِی اصلی گوناگون به 

1. Meg-John Barker
2. open university
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درمان وجودی را با احترام بررسی می کند. مطالعة کتاب حاضر برای تماِم 
دانش جویان و دانش پژوهاِن روان شناسی وجودی ضرورت دارد.«

لویس هافمن1، دانشگاه سایبروک2

»میک کوپر با ردیابِی عوامِل موثِر فراوانی که رویکرد هاِی معاصر به درمان 
وجودی را شکل داده اند، خدمت بزرگی به جامعة مشاوره و روان درمانی 
ارائه ای  تا  به هم می بافد  را  اندیشه  رنگارنِگ  است. کوپر رشته هاِی  کرده 
منسجم و زندة از نحوه کاربست ِ امروزیِن درمان وجودی فراهم آورد. کتاب 
حاضر دانشوری را با سبِک نگارشی می آمیزد که مفاهیِم دشوار را قابل درک 
می کند. مطالعه این کتاب در هر دوره ای که سنِت وجودی نقشی در آن ایفا 
می کند ضرورت می یابد که شامِل دوره های شخص محور3 و همه آنهایی که 
با این رأی همدل اند که روان درمانی در اصل رویارویی ای انسانی ست که 

گرمی، درک و احترامی عمیق به فرد ارزش های کلیدِی آن اند.« 
تونی مری4

»این کتاب از دانشوری و دقتی فوق العاده برخوردار است، راهنمایی بی نظیر 
برای مجادالت و مواضع اصلی درمان وجودی.«

کرک جی. اشنایدر5، رئیس موسسة وجودی- انسان گرا 6

»گرچه فیلسوفان در طوِل اعصار مشاوره وجودی را به کار بسته اند، تنها 
در صد سال گذشته است که این رویکرد به طور رسمی توسعه یافته و به 
عنوان شکلی از روان درمانی مطرح شده است. این کتاب با فراهم ساختن 

1. Louis Hoffman
2. Saybrook 
3. person-centred
4. Tony Merry
5. Kirk J. Schneider
6. Existential-Humanistic Institute
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با کاربستی  این رویکرد  از اشکال متفاوت  نقادانه  مروری عالی، واضح و 
متداول، نقطه عطفی در تاریخ طوالنی درمان هاِی وجودی است. شایستگی 
ویژة کوپر ارائه عطر و طعم های متنوِع درمان وجودی به شیوه ای مهیج و گاه 
وسوسه انگیز است. او از خوانندگان دعوت می کند تا کِل طیف را بچشند؛ 
او جانبداری هاِی بالقوه را برجسته می کند و سپس همسو با سنت وجودِی 
راستین به خوانندگان خود رخصت می دهد تا به نتایِج خودشان برسند و 

روایت های خود از درماِن وجودی را طرح کنند.«
اِمی َون دورِزن1

»نوشتاری بسیار همدالنه، شخصی، و امروزین با راهبری استواری که از میان 
با چیرگی  پیچیدة درمان های وجودی هدایت می کند. ویراسِت دوم  تنوِع 
با شرایِط  انگلیسی( سازگاری مطلوبی  زبان  انگلیسی )و  بخشیدِن دیدگاه 
کنونی به ارمغان می آورد. کتابی زنده و کاربردی با دسترسی به ادبیات ژرف، 

درآمدی تمام عیار، مروری ناب!«
الفرید لِنگل2، رئیس انجمِن معنادرمانی و وجودکاوی3، وین

1. Emmy van Deurzen
2. Alfried Längle
3. Gesellschaft für Logotherapie und Existenzanalyse



دربارة نويسنده



یک  و  روهمپتون1  دانشگاه  در  مشاوره  روان شناسِی  استاِد  کوپر  میک 
روان شناِس مشاور است. میک نویسنده و ویراستاِر مجموعه ای از نوشتارگان 
از  است،  درمان  به  رابطه ای  و  رویکردهاِی شخص محور، وجودی  دربارة 
جمله کار بر ُبعد رابطه ای در مشاوره و روان درمانی2  )سیج، 2005 ، با دیو 
ِمرنز(، مشاوره و روان درمانی کثرت گرایانه3 )سیج، 2011، با جان مک لئود( 
و مشاوره و روان درمانی  وجودی: آثاری در کاربستی کثرت گرایانه4 )سیج، 
2015(. میک گستره ای از مطالعاِت پژوهشی را جهت بررسی فرآیند و نتایج 

مشاورة انسان گرایانه با جوانان راهبری کرده است.

1. Roehampton
2. Working at Relational Depth in Counselling and Psychotherapy
3. Pluralistic Counselling and Psychotherapy
4. Existential Psychotherapy and Counselling: Contributions to a Pluralistic Practice



ديباچة ويراست دوم



نیست  تعجب هم  البته جاِی  آورم،  به خاطر  کامل  را  لحظه  آن  نمی توانم 
چون حافظة ضعیفی دارم. به گمانم وقتی در کالسی در کالِج ریجنِت لندن 
نشسته بودم و به سخِن هانس کاون1 دربارة هایدگر گوش می دادم این فکر 
طرِق  به  را  وجودی«  »درمان  اصطالِح  متفاوت  افراد  که  گذشت  ذهنم  از 
بسیار متفاوتی به کار برده اند. در واقع به گمانم خوِد هانس بود که به این 
نکته اشاره کرد و چیزی در ذهنم جرقه زد. شاید از شیوه ای که همة این 
نویسندگان و آموزگاران، به شما می گویند درمان وجودی چیست، بدون 
اینکه به اندیشة سایرین اشاره کنند، کمی آزرده بودم. به هر حال هنگامی  
که آموزش خود را به عنوان روان درمانگر وجودی در سال 1999 به پایان 
رساندم به سیج2 مراجعه کردم تا ببینم آیا آنها به کتابی دربارة این دیدگاه های 

متفاوت عالقه مند هستند؟ با کمال تعجب گفتند »بلی«. 

1. Hans Cohn
2. Sage
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ویراسِت نخست درمان های  وجودی نخستین نوشتاِر تک نویسندة من بود. 
خیلی نگران بودم که نظِر دیگران راجع به آن چیست. به یاد دارم که چند روز 
قبل از ارائه کتاب در امتداِد ساحِل برایتون می دویدم )آن روز را با وضوح به 
یاد دارم( و راجع به برخی جزئیاِت ظریِف فلسفه وجودی کاماًل دستخوش 
اضطراب بودم. فقط می توانستم در ذهنم، اِمی َون دورزن و دیگر بزرگاِن درماِن 
وجودی را ببینم که من را به خاطِر درهم آمیختن هستی شناختی1 با هستومند-
هستی شناختی2 و گالسنهایت3 با سالمت4 به صالبه کشیده اند. اما اِمی و بسیاری 
دیگر از انتشار کتاب بسیار حمایت کردند و ویراسِت نخست حتی در پیمایِش 
جهانِی اخیر دربارة اثرگذارترین نوشتارگان بر کارشیوة درمانگراِن وجودی، 
رتبة 15 را به دست آورد )کوریا، کوپر، و بردوندینی،  a2014(. همچنین 
مشعوف شدم که دریافتم این کتاب به طیِف وسیعی از زبان ها چون یونانی، 

دانمارکی، فارسی، عربی، و کره ای ترجمه شده است.
درمان های   به  اما شاید همیشه  نوشتم  نیز  دیگر  کتاب   گرچه چندین 
وجودی بیشتر بالیده ام. نخستین باری بود که به راستی صداِی خود را در 
اندکی وسواسی است که خوش دارد چیزها  نوشته ام می شنیدم. این صدا 
را در جداول قرار دهد البته در عین حال کاماًل شخصی است و می کوشد 
مستقیمًا با خواننده سخن گوید. فکر می کنم این کتاب به افراد در درِک بیشتر 
حوزة درمان وجودی کمک خواهد کرد. این کتاب نقشه ای طرح می کند که 
نشان می دهد گونه های متفاوِت درمان های  وجودی چیستند و چطور با هم 
جفت و جور می شوند و شاید کمک کنم دریابند که ضرورت ندارد همه آنها 

در یک رویکرِد همگن چپانده شوند.

1. ontology
2. ontico-ontological
3. gelassenheit
4. gesundheit
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جالب است که بدانید از نخستین انتشاِر این کتاب در سال 2003 تاکنون 
اتفاقاِت زیادی در حوزة وجودی رخ داده است. اما این به نحوی حقیقت دارد 
و به نحوی نه. از جهاتی حوزة وجودی چون اغلب رویکردهای روان درمانی 
کاماًل محافظه کارانه است و در روش هاِی کاربست ِ درمان وجودی در سراسر 
سال   13 طی  دیگر  سوِی  از  است.  نشده  ایجاد  عمده ای  تغییراِت  جهان 
گذشته تحوالت بسیار جالبی رخ داده است؛ همچنین برخی جنبه هاِی حوزة 

درمان های  وجودی بیشتر مورد توجه قرار گرفته اند. این ها شامِل:
در 	  وجودی  درماِن  موسسه های  و  انجمن ها  گروه ها،  گسترش 

سراسر جهان.
پژوهش هاِی فزاینده  دربارة فرآیند1 )براِی نمونه، ویلکس و میلتون، 	 

 )2014 کوپر،  و  کریگ،  ووس،  نمونه،  )براِی  نتایِج2  و   )2006
درمان های وجودی 

بازشناسی روزافزون از ابعاد، وسعت و سهم مکتِب تحلیِل وجودِی 	 
پسافرانکلِی الفرید لِنِگل3 )فصل 4 این ویراست را ببینید(.

مبتال 	  افراد  براِی  معنامدار  درمان های  شواهدگرِی  و  پدیداری 
و  برایت بارت  نمونه،  )برای  زندگی  تهدیدگِر  یا  مزمن  بیمارِی  به 

همکاران، 2010( )فصل 4 این ویراست را ببینید(.
تأکیدی 	  با  چین  و  آمریکا  وجودی-انسان  گرای  مکتِب  هم آمیزی 

هافمن،  )به  وجودی-انسانگرا  حوزة  در  چندفرهنگی4  بر  فزاینده 
یانگ، و کاکالسکاس، 2009 مراجعه کنید؛ فصل 5 این ویراست 

را ببینید(.

1. process
2. outcomes
3. Alfried Längle’s post-Frankl school of existential analysis
4. multiculturalism


