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خانواده درمانی وجودی (رویکردی فراموش شده در درمان خانواده)
)Existential family therapy (Forgot approach in the treatment of the family
2

الهام فنایی ،*1احمد امانی
چکیده
خانواده درمانی از سال  1951رشد قابل توجهی داشته است.
رویکرد های مختلفی در درمان زوجین و خانوده وارد شده اند .در
این مقاله خواستار به رسمیت شناختن مسائل وجودی در درمان
خانواده هستی .این مسئله را با بررسی ریشه های فلسفه ی
وجودی در نظریه های خانواده آغاز میکنی  .سپس به مرور
ویژگی های این درمان و ارائهی راهنمایی های بالینی برای کار
با زوجین و خانواده ها میپردازی  .مفاهی وجودی در بسیاری از
نظریههای خانواده درمانی ریشه ی عمیقی دارد اما خانواده
درمانی وجودی در کشور ما به استناد عوامل ساختاری وجودی و
معنوی در بستر فرهنگی جامعههای ارزشی مورد توجه وزم قرار
نگرفته است .هدف مقاله ی حاضر تالشی است برای آشنایی
بیشتر با مفاهی این دیدگاه در خانواده درمانی تا بتوان در جهت
توسعهی سالمت خانواده در عصری که معنای زندگی در وبه
وی چرو های صنعتی شدن و امواج الکترومغناطیس دنیای
مجازی گ شده است ،گامهای مثبتی برداشت .پژوهش حاضر
به شیوه ی توصیفی است و اطالعات مورد نیاز به صورت
کتابخانه ای و با استفاده از منابع معتبر موجود و نتایج پژوهش
های مرتبط جمع اوری شده است.
واژه های کلیدی :درمان وجودی ،خانواده درمانی ،معنا ،فلسفه
ی وجودی

Abstract
Family therapy has been a significant growth
since 1950. A different approach arrived in
treating couples and families. In this article
we'll recognize existential approach in family
therapy. We begin this issue by examining the
roots of existential philosophy in the theory of
family. Then examine the characteristics of
family existential therapy and offer tips for
working with couples and families. Existential
concepts deeply rooted in many theories of
family therapy but the existential Family
Therapy in the country, due to structural
factors in the context of spiritual and cultural
value is not considered necessary. The purpose
of this paper is to learn more about the
implications of this approach in family therapy
so that the positive steps taken to promote the
health of the family and the lost meaning of
life. This research is descriptive method and
the required data were collected by library,
using existing sources and related research
results
Keywords: existential therapy, family therapy,
meaning, existential philosophies
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مقدمه و بیات مسئله
اگزیستانسیالیسن  1بننه عنننوان یننک فلسننفهی رسننمی
به قنرن  19و کارهنای کیرکگنارد 2برمنیگنردد .اینن
فلسننفه در قننرن  21توسننط هاینندگر 3و جاسننپر 4و
بعندها توسنط سنارتر ،5کنامو 3و بنابر 9رشند داده شند.
فالسننفهی وجننودی ممکننن اسننت در بسننیاری ابعنناد
متفنناوت باشننند؛ امننا همگننی آنهننا پیرامننون مسننائل
یکسانی مثنل منر  ،آزادی ،انتخناب ،تنهنایی و معننا
بحننث مننیکنننند( پروجسننکا .)2113 8،نویسننندگان
خانواده از زمنان شنروع نظرینه پنردازی بنه نندرت از
وا های اسننتفاده کننردهاننند کننه بننا مفنناهی وجننودی
مننرتبط باشنند .بننا یننک جسننت و جننوی سنناده در
اینترنننت مننیتننوان پننی بننرد کننه تنهننا سننه نفننر در
خانواده درمانی هستند کنه بنه نگراننی هنای وجنودی
در دیدگاهشننان اشنناره کننردهاننند کننه عبارتننند از:
11
بنننورپ ،)1995 (9بنننوزرمنی-نگنننی و اسنننپارک
( )1993و فلنننندمن .)1981 (11بزرمنننننی -نگننننی
( )1935شنناید مهمتننرین کسننی باشنند کننه بیشننترین
اشننارات را بننه مفنناهی وجننودی در نظریننهی خننانواده
درمننانی کننه پایننهگننذاری کننرد ،داشننته اسننت .او از
نظریننهی وجننودی بننرای ارتبنناط بننا روانشناسننی
فرویدی و تعنامالت خنانواده اسنتفاده کنرده اسنت .او
بننا بحننث پیرامننون فردیننت یننافتن بننه عنننوان یننک
فراینند دیننالکتیکی بنه مفنناهی وجنودی اشنناره کننرده
اسننت )وایننت .)1985 ،12بننوزرمنی-نگننی و اسننپارک
( )1993با شنکل دادن بنه مفهنوم مسنئولیت پنذیری
چند نسلی کنه بنا مفهنوم گنناه وجنودی بنابر()1935
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مننرتبط اسننت ،بننه مفنناهی وجننودی توجننه کننردهاننند.
کارپننل )1993 (13اشنناره بننه مفنناهی وجننودی را در
تالشش برای پنر کنردن شنکاف پویناییهنای فنردی
و رابطهای نشان داد و فنرد را بنه عننوان ینک فراینند
تکننناملی تعرینننف کنننرد کنننه از تمنننایزنینننافتگی و
همجوشی به سنمت تفکینک حرکنت منیکنند .بنوئن
در نظرینننه اش اشننناره ی مسنننتقیمی بنننه مفننناهی
وجودی نکرده است ،امنا مفهنوم تفکینک خنود بنوئن
بننننه شننننکل واضننننحی بننننا مفهننننومی کننننه در
اگزیستانسیالیس تحنت عننوان " آفریندن ینک خنود
اصنننیل" معرفنننی منننیشنننود ،ارتبننناط دارد( واینننت،
 .)1985هننر یننک از تئننوری هننای خننانواده ،مفنناهی
مهمی ایجاد کردهاند کنه بنا مسنائل وجنودی منرتبط
اسننت .ایننن واقعیننت بیننانگر ریشننه داشننتن مفنناهی
وجننودی در نظریننههننای خننانواده درمننانی و اهمیننت
آن در کار بنا خنانواده اسنت .امنا آن طنور کنه انتظنار
میرود این درمنان در کنار بنا خنانواده منورد اسنتفاده
قننرار نگرفتننه اسننت .در شصننت و پنننج مقالننه کننه در
حیطننه ی درمننان وجننودی کننار شننده اسننت تنهننا بننه
نوشته های سه نویسننده کنه دیندگاه فلسنفی داشنته
انننند ،ارجننناع داده شنننده کنننه عبارتننند از  :فرانکنننل
( ،)1993ویینننننننگ (  ،)1991،1933کیرکگننننننارد
( ()1932هالننندن و منننک کلسنننکی . )1982 ،از ده
عنننوان ابتنندایی مجلننه ی خننانواده درمننانی آمریکننا ،
وا هی اگزیستانسیالیسنن در هننیچ یننک از عننناوین
ظنناهر نشنند( وایننت .)1985 ،در ایننران هننیچ مقالننه
علمنننی معتبنننری در زمیننننه ی خنننانواده درمنننانی
وجودی ،کار نشده است .بنی تنوجهی بنه اینن درمنان
محققننین حاضننر را بننر آن داشننت کننه بننه بررسننی
مفاهی این درمان بپردازد.
خانواده درمانی وجنودی ،گرایشنی در درمنان خنانواده
اسننت کننه بیشننتر از آن کننه از فلسننفه ی "ماهیننت"
برخاسننته باشنند ،از فلسننفهی " وجننود" نشننات مننی-
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گینننرد( کنننری1939 ،1؛ ونتنننز 2111،2؛ منننولن و
سننانگیولمن .)1934 ،3فلسننفهی ماهیننت بننر کشننف
منطقی طرحها و قوانین کنه بنه زنندگی انسنان نظن
مننیدهنند مننیپننردازد( واهننل .)1949،در ایننن فلسننفه
اعتقنناد بننر آن اسننت کننه سننختگیری و انعطنناف
ناپننذیری در زننندگی انسننان ایننن تننوان را بننه انسننان
میدهد که شرایط را بنه خنوبی پنیش بیننی و کنتنرل
کننند .و ایننن همننان چیننزیسننت کننه در درمننان بننه
عنوان تغیر استراتژیک ینا برنامنهرینزی شنده شنناخته
میشود( هنالی1993 ،؛ واهنل .) 1949 ،اینن فلسنفه
در زمینننهی مطالعننات خننانواده از آن جهننت اهمیننت
دارد کننه بننا مطالعننهی نظننام حنناک بننر خننانواده و
شننناخت اصننل و ذات خننانواده مننیتننوان بننه شننناخت
منظمننی از خننانواده رسننید و بننا مننداخالت منننظ  ،در
خننانواده تغییننر ایجنناد کننرد( بننروک و برنننارد،1992 ،
ونتننز .)2114 ،بیشننتر دینندگاههننای خننانواده درمننانی
که در 51سال اخیر منورد توجنه بنوده از اینن دیندگاه
فلسننفی برخاسننته اسننت( ونتننز .)2114 ،فلسننفهی
"وجننود "بننر انعطنناف پننذیری انسننان ،قصنند و نیننت
انسننان ،آزادی انسننان ،سننازگاری انسننان و توانننایی
انسان در پاسنخ دادن بنه مسنیرها و چگنونگی هنایی
کننه در "ماهیننت" زننندگی وجننود دارد ،شننناخته مننی-
شنننود ( .فریننندمن1934 ،؛ مارسنننل1953 ،؛ واهنننل،
 .)1949خننانواده درمننانگران وجننودی( اننندریو1994 ،؛
ونتننز )1993،2111 ،بننه توانننایی اعهننای خننانواده در
اسننتفاده از خالقیننت ،آزادی ،مسننئولیت  ،شننجاعت،
انعطنناف پننذیری ،خننودانگیختگی ،مقاومننت ،شننهود،
معنویت ،معنا ،تفاوت هنا منیپردازنند و امیدوارنند کنه
اعهای خنانواده بنا بنه کنارگیری اینن مننابع بتواننند
محنندودیت موجننود در ماهیننت زننندگی را بننه چننالش
بکشننند .سننارتر(  )1953مننیگوینند" :رواننندرمانگران
وجودی خانواده معتقدند کنه وجنود مقندم بنر ماهینت
اسننت" .در ایننن قسننمت از مقالننه ی حاضننر بننا بیننان

ویژگی های این درمان سنعی منیکننی تفناوت اینن
گننرایش در خننانواده درمننانی را بننا سننایر رویکننرد هننا
مشخ کنی .
تهجه به معما قبل از مشکل
اکثننر رویکردهننای خننانواده درمننانی سنناختاری مسننئله
محنننور دارنننند(هالی .)1993 ،در اینننن رویکردهنننا
درمانگر ابعناد مشنکل را شناسنایی منیکنند و سنپس
از مننداخالت درمننانی بننرای توقننف تننداوم رشنند ایننن
مشننکل اسننتفاده مننیکنننند( گننراو و هننالی1991 ،؛
هننالی .)1993 ،در ایننن رویکننرد هننا مسننئولیت تغییننر
خننانواده را بننر عهننده ی درمننانگر مننیگذارننند و فهن
درمنننانگر را از فراینننندهای درمنننانی اسنننتراتژیک و
منننظ  ،هسننته ی اصننلی درمننان معرفننی مننیکنننند(
هننالی .)1993 ،4در خننانواده درمننانی وجننودی درمننان
خانواده را زمانی امکنان پنذیر منیداننند کنه اعهنای
خننانواده دلیننل ،هنندف یننا معنننایی بننرای تغییننر پینندا
کنننننند( فرانکننننل1939 ،؛ ونتننننز2111،؛ مننننولن و
سنننگیولن .)1934 ،درمننانگران وجننودی مهمتننرین
وظیفننهی درمننانگر را آگنناه کننردن خننانواده از معنننا و
پتانسیلهای معنایی موجنود در خنانواده منیداننند تنا
به این واسنطه بنا بناو بنردن انگینزهی تغیینر امکنان
تغییر پایدار را فنراه کننند .تجنارب کلینیکنی و کنا ر
بنا خنانواده نشنان داده اسنت کنه بسنیاری از خننانواده
ها بعد از جلسنه اول درمنان بنه ادامنه درمنان نیامنده
و ینننا انگینننزه وزمنننه را در ادامنننه مسسنننیر ندارنننند
بنابراین داشتن و ینا خلنق کشناننده ای کنه بتنوان بنا
اسننتناد و توسننل بننه آن قبننل از بررسننی مشننکل،
خننانواده را بننرای "منناراتن تغییننر " وتمرکننز بننر روی
مشننکل سیسننت آمنناده کننرد ض نروری بننوده و دسننت
یننابی بننه ایننن مهن نیننز پشننتوانه حهننور خننانواده در
آمدن به مسیر درمان خواهد بود.
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مشارک ذهمک
در خننانواده درمننانی وجننودی ،ارتبنناط بننین درمننانگر و
مراجننع بننه عنننوان یننک رابطننهی مشننارکتی تعریننف
منننیشنننود( ونتنننز2111 ،؛ منننولن و سننننگیولن،
.)1934درمنننانگر وجنننودی ینننک رابطنننه ی رودرو،
همدونه ،انسانی بنا مراجنع برقنرار منیکنند .درمنانگر
از فرایننند مشننارکت در ارتبنناط بننرای اگنناه شنندن از
اهننداف ،ارزشهننا ،عالقننههننا ،معناهننا و دردهننای
خانواده استفاده منیکنند .ونتنز .)2111اینن در حنالی
اسننت کننه در بیشننتر رویکرهننای خننانواده درمننانی
مبتنی بر فلسنفه ی ماهینت ،رابطنه ی بنین درمنانگر
و مراجننع یننک رابطننه ی بننا فاصننله اسننت .در چنننین
رابطننهای درمننانگر بننا هنندف مشنناهدهی علمننی و
بررسننی هننای بننالینی ایننن فاصننله را نگننه مننیدارد(
جوی و جایاراتنه.)2113 ،
حضهر هندالنه
در خنننانواده درمنننانی وجنننودی مهمتنننرین قسنننمت
فرایند درمنان ،مینزان ظرفینت و تواننایی درمنانگر در
لمس مشکالت و رننج خنانواده ینا زوج اسنت( سنتیر،
 .)1939در خنننانوادهدرمنننانی وجنننودی صنننالحیت
تکنیکنی درمننانگر اهمیننت کمتنری نسننبت بننه ایجنناد
ایننن آگنناهی در مراجننع دارد کننه درد و رنننج او کننامال
توسننط درمننانگر لمننس شننده اسننت و او کننامال درک
شده .در فلسنفهی وجنودی تماینل بنه آگناه شندن از
درد و رنننج فننرد دیگننر بننه عنننوان حهننور همدونننه
شناخته منیشنود (.فریندمن ،1934 ،مارسنل.)1953 ،
حهننور همدونننه درمننانگر ،شننرایط بننه کننارگیری
تکنیننک هننای درمننانی را فننراه مننیکننند( بننروپ،
1995؛ ونتننز2111 ،؛ سننتیر1939 ،؛ ویتنناکر،1989 ،
ینننالوم .)1981 ،در رویکردهنننای خنننانواده درمنننانی
مبتننی بنر فلسننفهی ماهینت ،صننالحیت تکنیکنی بننه
عنننوان مهمتننرن قسننمت فرایننند درمننان و مهمتننرین
مهارتی شناخته میشنود کنه بنه درمنانگران آمنوزش
داده مننیشننود .ارزش ارتبنناط درمننانی همدونننه بننه
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اننندازهی تکنیننکهننای درمننانی و صننالحیت هننای
اسننتراتژیک مننورد تاکینند قننرار نمننیگیننرد (.هننالی،
.)1993
طبیع فعال خانهاده
در خننانوادهدرمننانی وجننودی خننانواده و زوجننین بننه
عنوان نظام فعنالی شنناخته منیشنوند کنه منیتواننند
پاسنننخهنننای تاثیرگنننذاری بنننه قسنننمت بزرگنننی از
مشکالت و موقعینت هنای متننوع دروننی و بیروننی،
اتفاقات ناگوار ،رنجهنا ینا الگوهنای رفتناری یادگرفتنه
شنننده ،بدهنننند( انننندریوز .)1994 ،در اینننن رویکنننرد
اعتقنناد بننر آن اسننت کننه اعهننای خننانواده توانننایی
اسننتفاده از قصنند و اراده ،آگنناهی ،روحیننه ی درونننی،
مسننئولیت پننذیری در مقابننل مشننکالت ،الگوهننای
مبننارزه فعننال بننا مشننکالت را دارننند( اننندریوز1994 ،؛
بننننروپ1995 ،؛ ونتننننز1993 ،؛ وایننننت .)1985 ،در
بسننیاری از رویکردهننای مبتنننی بننر فلسننفهی ماهیننت
اعتقاد بر آن اسنت کنه خنانواده در الگوهنای تکنراری
ارتباطی گیر کنرده اسنت کنه نمنیتواننند آن را تغیینر
دهننند( گننراو و هننالی1991 ،؛ هننالی .)1993 ،در ایننن
دیدگاه هنا تغیینر خنانواده بایند بنه روش اسنتراتژیک
توسننط درمننانگری بننا صننالحیت تکنیکننی برنامننه-
ریننزی شننود( گننراو و هننالی .)1991 ،خننانواده درمننانی
وجننودی بننه آلترناتیوهننای موجننود در طبیعننت فعننال
خننانواده چنننگ مننی اننندازد و از ابزارهننای موجننود در
جعبه ابنزار خنود خنانواده اسنتفاده کنرده و آننان را در
مسننیر ارتقننای فرآیننند هننای تعنناملی و ارتبنناطی
سیست خانواده جهت می دهد.
بخشش بک قید و شرط
در رویکردهننای خننانواده درمننانی مبتنننی بننر ماهیننت،
تعامننل مثبننت زوجننین و خننانواده از دینندگاه نظریننهی
تعامننل اجتمنناعی توضننیح داده مننیشننود( ونتننز،
 .)1998در نظرینننهی تعامنننل اجتمننناعی ،بهتنننرین
شننرایط تعامننل خننانوادگی را زمننانی مننیدانننند کننه
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اعهننا در رابطننه ای عادونننه و برابننر قننرار داشننته
باشند .مشنکالت خنانوادگی زمنانی رو منیدهند کنه
سیسنننت تبنننادل خنننانوادگی در حالنننت ننننابرابر و
نامتعننادلی قننرار بگیننرد و وظیفننه درمننانگر مشنناهدهی
سیسننت تبننادوت خننانوادگی و اطمینننان از تعننادل
پرداختننی هننا ،دریننافتیهننا اسننت( ونتننز.)2114 ،
روانننندرمانگران وجنننودی خنننانواده دیننندگاه کنننامال
متفناوتی دارننند .روادرمننانگران وجننودی تننالش مننی-
کنند که شنرایط " بخشنش بندون قیند شنرط " را در
بننین اعهننای خننانواده تسننهیل کنننند(فرانکل1939 ،؛
ونتنننز2111 ،؛ سنننتیر .)1939 ،در اینننن دیننندگاه،
بخشننش هننای خننود متعننالی باعننث گسننترش خننود،
قنندرت هننای خننود ،تقویننت خننود ،و بننه شننکل
متناقهی تبنادوت اعهنای دیگنر خنانواده را تسنهیل
مننیکننند( فرانکننل1939 ،؛ سننتیر .)1939 ،ویکتننور
فرانکننل( )1939در گسننترش دینندگاه بخشننش بنندون
قینند و شننرط تاکینند زیننادی کننرده و آن را یکننی از
روش هننای تاثیرگننذار در درمننان جنسننی خننانواده هننا
بیان میکند.
زمات کامل
در رویکردهننای خننانواده درمننانی برخاسننته از فلسنفه-
ی ماهینت ،زمننان حنال بننه عننوان مهمتننرین بخننش
زمان در نظر گرفته منیشنود .در اینن دیندگاه تمرکنز
بر زمان آیننده ایجناد اضنطراب منیکنند ،تمرکنز بنر
زمننان گذشننته در افسننردگی دیننده مننیشننود و تنهننا
تمرکننز یننر اینجننا و اکنننون بننه تغییننرات اثننر گننذار و
سنال مننیانجامنند( گنراو و هننالی .)1991 ،درمننانگران
وجننودی دینندگاه بسننیار متفنناوتی دارننند( فرانکننل ،
1939؛ ونتنننز2111 ،؛ منننولن و سننننگیولن.)1934 ،
خننانواده درمننانگر وجننودی از نظرینناتی کننه مننارتین
هایندگر (  )1932و ویکتننور فرانکننل دربننارهی "زمننان
کامل" دارند ،پیروی منیکننند .در نظرینات هنر دوی
آنهننا ،آینننده را فرصننت هننا و پتانسننیل هننایی کننه
بننرای ایجنناد معنننا در زننندگی داری ن  ،در برمننیگیننرد.
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در زمان حال ،افراد به اینن پتانسنیل هنایی کنه بنرای
ایجنناد معنننا دارننند ،واقعیننت مننیبخشننند و گذشننته
قسننمتی از زمننان اسننت کننه در آن معناهننای تحقننق
یافته بنه ابندیت پیوسنته .در دیندگاه تحلینل وجنودی
فرانکل(  )1939سنه فعاینت مهن در درمنان خنانواده
وجود دارد" )1 :توجنه" بنه فرصنت هنای ایجناد معننا
در آینننده" )2 .واقعیننت بخشننیدن" بننه ایننن پتانسننیل
هننا )3 .و ارزش دادن بننه معناهننایی کننه در گذشننته
بننه آن تحقننق بخشننیده اننند( فرانکننل1939 ،؛ ونتننز،
.)2111 ،1993
زندگک اصیل
تسهیل در دسنتیابی بنه زنندگی اجتمناعی تاثیرگنذار
یکننی از اهننداف اولیننهی نظریننات خننانواده درمننانی
مبتنی بنر دیندگاه فلسنفه ی ماهیینت اسنت( گنراو و
هنننالی .)1991 ،در چننننین رویکنننردی درمنننانگر در
جهننت بهبننود رویکردهننای حننل مسننئله و الگوهننای
ارتباطی بین زوجین تالش میکنند تنا از اینن طرینق
آنهننا بتوانننند بننر مشننکالت و نشننانه هننا غلبننه کنننند(
هنالی .)1993 ،در خنانواده درمنانی وجنودی ،درمننانگر
بیشننتر از ایننن کننه بننه خننانواده در جهننت تجربننهی
زننندگی اجتمنناعی تنناثیر گننذار کمننک کننند ،مسننیر
رسننیدن آنهننا بننه تجربننهی زننندگی اصننیل را تسننهیل
منننیکنننند( کنننای1983 ،؛ ونتنننز ،2111 ،ویتننناکر،
 .)1989در این دیندگاه وجنودی ،تالشنی کنه زوجنین
و اعهننای خننانواده درجهننت رسننیدن بننه رشنند و
تحقننق بخشننیدن بننه پتانسننیل هننای معنننایی انجننام
مننیدهننند در غالننب نشننانه هننا و مشننکالت خننود را
نشنننان منننیدهنننند( ونتنننز .)1993 ،فالسنننفه و
درمننانگران وجننودی ،زننندگی اصننیل را بننه عنننوان
سبکی بدون مشکل ،تناثیر گنزار و همنوار نمنیداننند(
فرانکننننل1939 ،؛ هاینننندگر1932 ،؛ ونتننننز2111 ،؛
ویتننناکر .)1989 ،بسنننیاری از خنننانواده درمنننانگران
وجودی معتقدنند کنه راه حنل هنای سنریعی کنه بنه
زوجین و خنانواده هنای مراجنع ارائنه منیشنود ،بنا از
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بین بنردن فرصنت هنایی کنه آنهنا بنرای رشند معننا
دارننند؛ آنهننا را فریننب مننیدهنند( اننندریوز1994 ،؛
فرانکل1939 ،؛ ونتز2111 ،؛ ویتاکر. )1989 ،
بخش غافل یرکممده
در درمانهننای خننانوادگی ماهیننت گننرا ،اسننتفاده از
تکنیکهنای درمنانی بنه منظنور پیشنبینی و تسنهیل
رشنند خننانواده رواج دارد( هننالی .)1993 ،رسننیدن بننه
ایننن قابلیننت پیشننبینی بننه کشننف قننوانین ماهیننت
خننانواده بسننتگی دارد( واهننل . )1949 ،در خننانواده
درمننانی وجننودی ،وقتننی زوجننین و خننانواده توانننایی
تغییر دارنند؛ درمنانگر بسنیار خوشنحال منیشنود.این
خوشحالی زمانی بیشنتر منیشنود کنه تغیینر درمنانگر
را "غنننافلگیر" کنننند( منننولن و سننننگیولن1934 ،؛
ویتاکر .)1989 ،این غنافلگیری بنه اینن معناسنت کنه
زوجننین و خننانواده هننا درحننال اسننتفاده از توانمننندی،
آزادی و کنترل دروننی خودشنان هسنتند تنا بنه اینن
واسننطه بتوانننند تغییراتننی در زننندگی و توانمننندی
هابشننان ایجنناد کنننند کننه منندت هننا بعنند از جنندایی
درمننانگر و خننانواده ه ن بنناقی خواهنند ماننند( ویتنناکر،
 .)1989تننناقع عجیننب کننه در اینجننا وجننود دارد از
این قرار است کنه؛ خنانواده هنایی بیشنترین تغیینر را
مننیکنننند کننه بیشننترین مقاومننت را در برابننر هنندایت
مسننتقی درمننانگر دارننند (.ونتننز2111 ،؛ ویتننناکر،
 .)1989درمننانگر بیشننتر از آن کننه هنندایتگر مسننتقی
باشد ،یک راهنما اسنت کنه بنه زوجنین کمنک منی-
کند که راه خود را به سنمت رشند پیندا کننند( ونتنز،
 .)2111بنابراین در اینن دیندگاه درمنانگر خنانواده را
به جنان خنودش منیانندازد ننه اینکنه درمنانگر را در
مقابل خانواده قرار دهند  .کنه اینن خنود بنه پاینایی
تغییر در مسنیر رشند و تعنالی خنانواده و رسنیدن بنه
کنتننرل درونننی سیسننت کمننک شننایانی را بننه عمننل
می آورد.

خانواده درماني وجودي50 ...
آزادی
یکننی از شاخصننه هننای اصننلی خننانواده درمننانی
وجننودی تاکینند درمننانگر بننر آزادی خننانواده و زوجننین
در تغیینننر ،آزادی در سننننازگاری ،آزادی در رشنننند و
همچنننین آزادی بننرای مقاومننت در برابننر تالشننهای
درمننانگر بننرای رشنند و تغییننر آنهننا( اننندریوز1994 ،؛
برگنننانتینو ،1999 ،ونتنننز1993 ،؛ ویتننناکر.)1989 ،
آزادی یکننی از مفنناهی مرکننزی فلسننفهی وجننودی
اسنننت( ویتننناکر ،1939 ،هایننندگر1932 ،؛ سنننارتر،
1953؛ واهنننل )1949 ،و درمنننانگر وجنننودی از اینننن
مفهنننوم در در جهنننت تسنننهیل انعطننناف پنننذیری،
سننازگاری ،مسننئولیت ،شننجاعت و آگنناهی از پتانسننیل
هننای معنننایی کننه در زننندگی خننانوادگی وجننود دارد
اسننتفاده مننیکننند( فرانکننل1939 ،؛ ونتننز2111 ،؛
ویتنننناکر .)1989 ،در خننننانوادهدرمننننانی وجننننودی
اصنننطالح آزادی بنننه عننندم وجنننود محننندودیت در
زندگی خنانوادگی اشناره دارد( انندریوز1994 ،؛ ونتنز،
2111؛ ویتنناکر .)1989 ،خننانواده درمننانگران وجننودی
معتقدننند کننه محنندودیتهننایی درون و بیننرون از
خنننانواده وجنننود دارنننند کنننه در مقابنننل بعهنننی از
مسننئولیتهننای خننانواده قننرار مننیگیننرد ،امننا ایننن
اعهای خانواده هستند کنه انتخناب منیکننند چطنور
با این محندودیتهنا روبنه رو شنوند( فرانکنل1939 ،؛
ویتنناکر .)1989 ،فالسننفه ی وجننودی مثننل هاینندگر(
 ،)1932سنننارتر(  )1953و واهنننل(  )1949آزادی بنننر
محننندودیت مبتننننی اسنننت .از نظنننر آنهنننا بننندون
محنندودیت ،انسننان نمننیتواننند در زننندگی انتخنناب
کننند ،وجننود محنندودیت اسننا آزادی و مسننئولیت
است .خنانواده درمنانگر وجنودی از فرصنتهنایی کنه
برای انتخاب در خانواده وجنود دارد اسنتفاده منیکنند
تا به این واسنطه قندرت ،مسنئولیت و کنتنرل دروننی
خننانوادگی را تقویننت کند(اننندریوز1994 ،؛ فرانکننل،
1939؛ ویتاکر.)1989 ،
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راز
در فلسننفه ی وجننودی ،ماهیننت از طریننق روشننهای
علمننی و منطقننی شننناخته مننیشننود( مارسننل1953 ،؛
واهل )1949 ،در حنالی کنه وجنود بسنیار پیچینده تنر
از آن است که بتوان بنا انندازهگینریهنای علمنی بنه
آن پنی بنرد( مارسننل .)1953 ،بسنیاری از فالسننفه ی
وجننودی( مارسننل1953 ،؛ واهننل )1949 ،و خننانواده
درمننانگران وجننودی( ونتننز2111 ،؛ ویینننگ1931 ،؛
ویتنناکر،)1989 ،معتقدننند " ماهییننت" را مننیتننوان بننا
یررسننی هننای منطقننی شننناخت امننا "وجننود " از
طریق تأمنل بنر رمنزو راز و اشنتراک ،درک و مطالعنه
میشود .خنانواده درمنانگران وجنودی مسنائل مربنوط
به ماهینت مثنل تکرارالگوهنا ،مشنکل ،ویژگنیهنای
تاثیرگننذار و علننل زیربنننایی موضننوعات علمننی مننی-
داننننند ومسنننائل وجنننودی مثنننل عشنننق ،دوسنننتی،
شننننجاعت ،تنهننننایی ،وفنننناداری ،امینننند ،آزادی و
محننندودیت هنننا رازهنننایی هسنننتند کنننه از طرینننق
رویارویی ،اشنتراک ،واکننش ،تفکنر و شنهود شنناخته
و درک منننیشنننوند( ونتنننز1998 ،؛ سنننتیر1939 ،؛
ویتاکر1989 ،؛ یالوم.)1981 ،
پژوهش تهصیفک
در خننانواده درمننانی وجننودی فرایننند پننژوهش تفنناوت
قابل تنوجهی بنا رویکردهنای ماهینتگنرا دارد(ونتنز،
 .)2111در خننانواده درمننانی ماهیننتگننرا و مشننکل
منندار فرایننند پننژوهش بننر طراحننی پننژوهشهننای
تجربننی و نیمننه تجربننی خنندمات خننانوادگی مبتنننی
است.گروه آزمنایش و کنتنرل ،نموننهگینری تصنادفی،
متغیرهننای مسننتقل و وابسننته بننه پژوهشننگر کمننک
میکند که بفهمند چنه ننوع درمنانی در چنه موقعینت
بننالینی بننرای چننه نننوع خننانوادهای مناسننب اسننت(
جاینننناراتن و لننننوی .)1993 ،خننننانوادهدرمننننانگران
وجودی دیدگاه پژوهشنی کنامال متفناوتی دارنند .آنهنا
عمیقننا بننه آزادی ،آگنناهی ،قصنند و نیننت  ،توانننایی
پاسننخگویی و واقعیننت تغییننر رازگونننهی خننانواده
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عمیقننا اعتقنناد دارننند( کننری1939 ،؛ ونتننز2111،؛
ویتنناکر .)1989،مفنناهی قابلیننت اعتمنناد و اعتبننار بننه
خصوص اعتبنار خنارجی بسنیار دور از ذهنن بنه نظنر
منننیرسنننند( ونتنننز .)2111 ،در خنننانواده درمنننانی
وجننودی روشهننای پننژوهش کیفننی ،توصننیفی و
پدینندارنگر در توصننیف تغییننرات خننانواده ،شننناخت
مننداخالتی کننه "ممکننن اسننت" بننه خننانواده کمننک
کند وشناسنایی فراینندهای طبیعنی التینام ینافتن کنه
زوجننین و خننانواده هننا در تالششننان بننرای تغییننر
اسننتفاده مننیکنننند ،بننه کننار مننیرود( کننری1939 ،؛
ونتنننز2111 ،؛ ویتننناکر .)1989 ،در پنننژوهش هنننای
توصیفی خنانواده درمنانی وجنودی مفناهی " کنتنرل"
پننژوهشهننای آزمایشننی بننه دلیننل تهننادی کننه بننا
مفهننوم " آزادی" دارد ،رد مننیشننود (.کننری1939 ،؛
کننای1983 ،؛ ونتننز2111،؛ مارسننل1953 ،؛ سننارتر،
1953؛ واهل1949 ،؛ویتاکر.)1989 ،
درمان ر به عمهات همرممد
در رویکردهننای ماهیننت گننرا در درمننان خننانواده،
اعتقاد بنر آن اسنت کنه علن در فهن و کشنف روش
هننای مداخلننهای ایجنناد کنننندهی تغییننر در خننانواده و
زوجننین ،آمننوزش آنننان در جهننت حننل مشکالتشننان،
میتواند بنه کارگرفتنه شنود( بنروک و برننارد1992 ،؛
گننراو و هننالی1991 ،؛ هننالی1993 ،؛ جایننارتن ولننوی،
 .)1999در اینننن دیننندگاه تواننننایی علمنننی بهتنننرین
هدیهای است که درمانگر منیتوانند بنه خنانوادههنای
مراجعنهکنننده ارائنه دهنند .درمنانگر بنرای ایجناد جننو
درمننانی کمننک کننننده از از نتننایج پننژوهشهننا و
فرایننندهای علمننی اسننتفاده مننیکننند .و ایننن درحننالی
است که در خنانواده درمنانی وجنودی اعتقناد بنر آن
است که درمنان بنیش از آن کنه ینک فراینند علمنی
باشد ،یک فرایند هننری اسنت( کنری1939 ،؛ ونتنز،
211؛ ویتنناکر .)1989 ،در ایننن دینندگاه هنننری بننه
درمننان ،اعتقنناد بننر آن اسننت کننه موقعیننت درمننانی
موجود هیچگاه قنبال رو ننداده و در آیننده هن دقیقنا
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رو نخواهنند داد و هننیچ فراینند علمننی نمننیتواننند بننه
طنننور دقینننق و قابنننل پیشنننبینی ایجننناد کنننننده ی
موقعیننت درمننانی باشنند کننه تغییننر ایجنناد مننیکننند(
ونتننز .)2111 ،خننانواده درمننانگر وجننودی باینند بننرای
پیوستن به خنانواده و ایجناد ینک راه بنه سنمت رشند
کننه منحصننر بننه همننان خننانواده اسننت از هنننر خننود
اسننننتفاده کننننند( ونتننننز2111 ،؛ ویتنننناکر.)1989 ،
بنابراین تخصن درمنانگر بنا جنبنه هنای خالقینت
و هنری شخصنیت درمنانگر هنر دو بناه منیتواننند
موقعیننتهننایی منحصننر بفننرد را در پوینناییهننای
درمان خلنق کننند کنه تکنار نشندنی بنوده ومخنت
همننان جلسننه درمننانی اسننت و بننه گفتننه آدلننر " مننن
خالق " بسنان ینک مخمنر اسنت کنه بنر روی منواد
می ریزد و بر آنان تأثیر میگذارد  ،کنه اینن مهن نینز
در درمانگرهننای وجننودی و کننار بننا خننانواده وجننود
دارد و فرصتیست کنه فنرد خنودش را بیشنتر نشنان
دهنند و بننه انعطنناف پننذیری و خودجوشننی درمننانگر و
خانواده کمک میکند.
کاربرد بالیمک
در آثنناری کننه در حیطننه درمننان فننردی و خننانوادگی
وجودی نوشنته شنده  " ،درمنان وجنودی" دو معننای
متفنناوت را در بننر مننیگیننرد .اول درمننان بننه عنننوان
فرایندی که درمانگر تنالش منیکنند اعتبنار وجنودی
جلسات را حفظ کنند و بنا تاکیند بنر مسنائل وجنودی
اینن کننار را انجننام مننیدهنند؛ ( کمپلننر1938 ،؛ کننوپ؛
1992؛ پرلننز1991 ،؛ سننتیر1934 ،؛ ویتنناکر و کیننت،
 .)1981مانند تاکیند درمنان بنه اینجنا و اکننون  .دوم
شنامل ینک ننوع رویننارویی هنای آموزشنی و فکننری
اسننت کننه در آن درمننانگر مسننائل وجننودی مننورد
بحث را به طور مسنتقی بنا مراجنع مطنرح منیکنند(
بنننروپ1995 ،؛ بزرمننننی-نگنننی و اسنننپارک1993 ،؛
بننننوئن1993 ،؛ مننننی1931،1983 ،؛ مزلننننو1932 ،؛
یننالوم .)1981 ،دو دسننته گفتننه شننده لزومننا منحصننر
به فرد نیسنتند امنا بسنیاری از نویسنندگان عمندتا بنه
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یکی از این گروهها منیپیوندنند .اگرچنه هنیچ ینک از
خانواده درمنانگران نتوانسنتند بنه ینک دیندگاه جنامع
وجننودی در درمننان خننانواده همانننند درمننان وجننودی
ینننالوم(  )1981برسنننند امنننا برخنننی از خنننانواده
درمننانگران پیشنننهادات خنناص بننرای پننرداختن بننه
مسننائل وجننودی خنناص در درمننان ایجنناد کننردهاننند.
بننوئن (  )1998نظریننه ای را تنندوین کننرد کننه بننه
نحوهی کمک بنه افنراد بنرای افنزایش تمنایزینافتگی
از خننانواده مبداشننان مننیپرداخننت .او همچنننین بننه
موضننوع اجتننناب از مننر و توضننیح راههننایی کننه
درمانگر میتواند بنه افنراد کمنک کنند بنا اسنتفاده از
مراسنن تشننییع جنننازه ،واقعیننت مننر را بپذیرننند.
تکنیننکهننایی کننه او پیشنننهاد مننیکننند؛ اسننتفاده از
زبننان غیننر انکنناری دربننارهی مننر مننثال اسننتفاده از
وا ه های مسنتقی ماننند "منرده"" ،دفنن"" ،منر "
بننه جننای وا ه هننای " گذشننت" یننا تمننام شنند" و
همچنننین حهننور همننهی اعهننای خننانواده حتننی
کودکان در مراسن تشنییع جننازه .بنوزرمنی و نگنی (
 )1998بننر اسننتفاده از بنندهکاری هننا وجننودی در
درمنننان تاکیننند منننیورزنننند و آن را بزرگتنننرین و
مهمتنننرین اهنننرام تاثیرگنننذاری منننیداننننند کنننه در
دسننتر درمننانگر اسننت .روزنبلننت و وایننت ( )1984
به اسنتفاده از درمنان بنه عننوان ینک " آینین تغیینر
واقعی" کنه بنه افنراد کمنک منیکنند کنه مسنئولیت
معنا را یا واقعیتهنا موجنود در روابطشنان را برعهنده
بگیرند .وایت(  )1985بنر اهمینت آگناهی همنه افنراد
از " سوال بنزر " " اولنین روینارویی شنما بنا منر
چه زمنانی بنوده " در فراینند درمنان و گنرفتن شنرح
حال از بیمنار ،تاکیند منیورزد .همانگوننه کنه ینالوم (
 )1981پیشبینی کنرده بسنیاری از خنانوادههنا مسنائل
فراوانی در ارتبناط بنا منر دارنند کنه اگنر مسنتقیما
مننورد بررسننی قننرار نگیننرد احتمننال بروزشننان بسننیار
کنن اسننت .یننالوم(  )1981معتقنند اسننت کننه بننه دو
دلیل مراجع از بحنث پیرامنون منر خنودداری منی-
کننند؛ اجتننناب مراجننع از یننک موضننوع دردننناک و
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اضننطراب زا و اجتننناب درمننانگر از یننک موضننوع
دردناک و محرک اضنطراب .اینن ینک هشندار اسنت
کننه شنناید نینناز درمننانگران بننرای اجتننناب از مننر از
رویننارویی مراجننع بننا ایننن موضننوع جلننوگیری کننند(
وایننت؛  .)1985مننر تنهننا موضننوعی نیسننت کننه
خانواده درمانگران گناهی اوقنات از آن اجتنناب منی-
کنننند .بسننیاری از تکنیننک هننای مننورد عالقننهی
خانواده درمانگران باعنث افنزایش تنهنا ینک ناحینه از
نگرانننیهننای وجننودی خواهنند شنند .کننه بیشننتر در
مفنناهی آزادی و مسننئولیت ایننن اتفنناق مننیافتنند.
قصد متناقع کنه اولنین بنار توسنط فرانکنل( )1938
بیننان شنند ،تالشننی اسننت بننرای کمننک بننه تفکننر
مسننئولیت مراجننع و تکنیننک " نبننرد بننرای ابتکننار"
ویتناکر(  )1981کننه اولننین بننار توسننط کننایزر( )1935
بیننان شنند همگننی نمونننه هننایی هسننتند از تکنیننک-
هننایی کننه مننیتواننند انتخنناب و مسننئولیت خننانواده را
برای ابتکار و اصنالت در زنندگی شنان افنزایش دهند.
وایننت (  )1985پشنننهاد نمننیکننند کننه همننه ی
خننانواده یننا اشننخاص را باینند بننا مسننائل وجننودی
رویننارو کننرد بلکننه مسننائل وجننودی باینند جزئننی
همیشننگی از فرضننیههننای ذهنننی درمننانگر باشنند
همانند سایر فرضیه هنای ذهننی و چنانچنه بنا منورد
خاصی هماهنگ بنود او را بنه سنمت درمنان وجنودی
هدایت کنند.او سنواوت زینر در دسنتیابی درمنانگران
با مسائل وجودی ینک خنانواده خناص کمنک کنننده
میداند.
.1آیننا خننانواده در یننک مرحلننه انتقننال رشنندی مه ن
مثل به دنیا آوردن یا از دسنت دادن ینک عهنو قنرار
دارد اگر چنین است آنهنا بنه نگراننی هنای وجنودی
حسننا شننده اننند و بننرای پرسننیدن و اکتشنناف "
پرسش بزر " آمادگی دارند.
 .2آیننا مسننائل مربننوط بننه تمننایز یننافتگی /امتننزاج
برجسننته بننه نظننر مننیرسنند ایننن مسننائل نشننان
دهننندهی نننوعی وضننوح بخشننیدن بننه بعهننی از
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مسننائل وجننودی سننت کننه در مقابننل آنهننا مکننانیزم
دفاعی به کار گرفته شده
 .3آیا اعهنای خنانواده از اضنطراب دروننی خودشنان
آگنناهی دارننند اگننر نداشننتند؛ سننووت مسننتقیمی از
آن ها بپرسید کنه بنه آنهنا کمنک منیکنند بنه اینن
موضنننوعات اساسنننی دسنننت پیننندا کننننند ".اولنننین
رویارویی شما با منر چنه زمنانی بنود چنه چینزی
به زنندگی شنما معننا منیبخشند چنه چینزی باعنث
مننیشننود هننر روز صننبح از خننواب بلننند شننوید چننه
چیننزی باعننث مننیشننودکه خودکشننی نکنینند زمننانی
که تنهایی برای شما غینر قابنل انکنار اسنت و خیلنی
به شما نزدیک اسنت چنه کنار منیکنیند چنه کسنی
فیلنامننهی زننندگی شننما را مننینویسنند چننه کسننی
بننازیگران ایننن فیلنامننه را تعیننین مننیکننند آیننا شننما
نویسندهی این فیلمامه ای ینا تنهنا ینک بنازیگر آینا
قصنند داری فیلنامننه را خننودت بتویسننید یننا افننرادی را
برای این کار جست و جو کنید
 .4آیننا اعهننای خننانواده از اضننطراب دیگننر اعهننا
آگاهی دارند پرسش هنای مندور ماننند" چنه کسنی
بیشنننترین تنننر را از منننر دارد چنننه کسنننی
بیشترین اجتناب را از تنهنایی دارد منیتنوان بنا اینن
سواوت به اعهای خانواده کمنک کنرد کنه بنه فهن
کلننی سیسننتمی کننه قننبال از آن بننی اطننالع بودننند،
برسند .تجربه ی گفت و گنو راحنت اعهنای خنانواده
دربننارهی ترسهایشننان از تنهننایی مننیتواننند ایننن
احسننا را در آنهننا ایجنناد کننند کننه تنهننایی ازبننین
رفته.
 . 5آینا اعهنای خنانواده نگراننی هنای وجنودی شنان
را بننه اشننتراک مننیگذارننند ایننن حالننت زمننانی سننت
کننه یننک پنندر میانسننال و دختننر نوجننوانش هننر دو
نگرانی هایی دربناره ی معننای زنندگی دارنند .اغلنب
در اینننن حالنننت افنننراد وارد روش هنننای ناکارامننند
ارتبنناطی مننیشننوند .دختننر پنندر را مننته بننه خیننال
پردازی می کنند و پندر بنر دختنر فشنار منی اورد کنه
نباینند اشننتباه کنننی و هننر چننه بیشننتر کننار کنننی و
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درسننتتننر انتخنناب کنننی بهتننر اسننت .نتیجننه چنننین
حننالتی از دسننت دادن شننانس اسننتفاده از یکنندیگر
برای رویارویی صنادقانه خنود در ینک نظنام حمنایتی
است.
اگننر ایننن پرسننش هننا بننه اننندازه ی کننافی رویننارویی
وجودی را موجب نمنیشنود ینا اگنر چننین روینارویی
بننرای خننانواده مهنن و مننرتبط نیسننت ،درمننانگران
میتواننند از طینف وسنیعی از تکنینک مثنل  :تصنویر
سننازی ،نقاشننی خننانواده ،مجسننمه سننازی خننانواده،
تکالیف خانگی ،تکالیف متنناقع نمنا ینا نقنش بنازی
کننردن اسننتفاده کنننند .بسننیاری از تکنیننک هننا مننی-
تواند ساختاری باشد که خنانواده هنا را بنا موضنوعات
بزر و مسائل وجودی زندگی رویارو میکند.
بحث و نتیجه گیری
هدف از اینن مقالنه شنناخت و آگناهی از یکنی دیگنر
از رویکردهنننای درمنننان بنننا خنننانواده اسنننت کنننه
متخصصننان مننرتبط کننار بننا خننانواده ضننمن شننناخت
اینننن رویکنننرد دریچنننه ای دیگنننر را بنننه سیسنننت
درمننانگری خننود بیفزایننند تننا از آن طریننق بننه درک
عمیق متقابلی از خنانواده نائنل آینند .خنانوادهدرمنانی
وجودی مثل بنذری اسنت کنه در برخنی از زمنین هنا
قابلیننت بنناروری بیشننتر را دارد .بننا تمننر کننز بننر
درمانهای مبتنی بر فرهننگ کنه امنروزه بیشنتر منورد
توجننه صنناحب نظننران امننر قننرار گرفتننه اسننت بافننت
فکری حاک بر اینن نظرینه بنا سناختارهای فرهنگنی
و معنوی جامعه منا هن خنوانی بناویی دارد و بننا بنه
تجننارب کلینیکننی محققننین همجوشننی بنناویی بننین
اصننول و سنناختار و کلینند وا ههننای ایننن رویکننرد در
سنناختارهای اجتمنناعی و فرهنگننی جامعننه مننا وجننود
دارد و بسننیاری از مشننکالت و مسننایل خننانوادههننای
مننا در محنندودیتهننای ذهنننی و سیسننت فکننری
خانواده هاست که نیناز بنه شکسنتن و تغیینر نگنرش
عمیننق در ای نن راسننتا را مبننرهن مننیسننازد تننا از ان
طریق خنانواده هنا بتواننند اسنتعدادها و قابلینت هنای
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شنننناختی  0رواننننی 0هیجنننانی و اجتمننناعی و حتنننی
اسننطوده ای خننود را رهننا کننرده و از آنهننا در حننل
مسننایل و مشکالتشننان بننا خالقیننت و خودجوشننی
وزم اسننتفاده نمایننند مننر آزادی  0مسننئولیت 0قصنند
و اراده 0تنهننایی و بهبننود روابننط بننین فننردی و تمننر
کز بر آن برای تغیینر و حفنظ تعنادل سیسنت خنانواده
از فاکتورهننای کلینندی هسننتند کننه بننا کننار بننر روی
آنها بر سناختار والگوهنا و منراودات خنانواده تناثیر بنه
سزایی خواهادگذاشت.
یکی از ابعاد اصنلی نظرینهی فرویند کنه منورد انتقناد
بنننا بنننود(  )1993 ،1933تنننالش بنننرای درک
انسانهنا از طرینق بخنش هنای متفناوت روان مثنل
" ایگو" و " نهاد" بود .بنر طبنق نظنر هایندگر مبننی
بر " بودن-در-جهان" ،بنا معتقند اسنت کنه وجنود
از درون مغننز افننراد برنمننیخیننزد بلکننه وجننود بننین
انسنننان و جهنننانش شنننکل منننیگینننرد .بننننابراین،
اوآسننیبهننای روانننی را نتیجننهی اخننتالوت درون-
روانننی نمننیداننند بلکننه نتیجننه محنندودیت و محصننور
شندن در راههننای ارتبنناط بننا جهننان مننیداننند .هنندف
درمننان وجننودی ،کمننک بننه مراجننع اسننت در جهننت
گشنننودگی بنننه جهنننان خنننودش و از بنننین بنننردن
محننندودیت هنننا(بنننا  ،1933 ،ص .)39.بننننابراین
بیشنننترین مشنننکالت خنننانواده هنننای امنننروزی در
الگوهننای ارتبنناطی و نحننوه تعننامالت بننین فننردی بننا
خود و سیسنت هنای پیرامنونی شنان منی باشند کنه
خانواده درمانی وجنودی اینن مهن را نشنانه گرفتنه و
بنننر روی آن برنامنننه هنننایی جننندی دارد  .خنننانواده
بعنننوان یننک گننروه طبیعننی از پویننایی هننای خاصننی
درون و بیننرون سیسننت جهننت گسننترش رابطننه اش
با شبکه های اجتماعی برخورداراست.
روانننندرمانی معاصنننر بنننر نقنننش کلیننندی افنننزایش
فرایننندهای بننین فننردی در درمننان و تاثیرگننذاری
ارتباط درمنانی تاکیند زینادی دارد( هینل و کننوکس،
2119؛ شنندلر2111،؛ بننه نقننل ازجفننری کلینبننر ،
 .)2112یالوم ( )2112روانندرمانی را وابسنته بنه ینک
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ارتباط بین فردی منیدانند کنه بنه موجنب آن؛ بیمنار
و درمننانگر همانننند دو همسننفر جهننت حننذف موانننع
رشنند تننالش مننیکنننند ( .اوور هولسننر .)2115 ،یننالوم
(  )1981از چهنار نگراننی وجنودی مننیگویند کنه بننه
طننور ضننمنی و بننه صننراحت در زننندگی هننر فننردی
وجود دارد؛ مر اجتننابناپنذیر ،تنهنایی ،بنیمعننایی
و آزادی( مننارتز .)2112 ،ایننن چهننار دلواپسننی غننایی
بدنننهی روانپویننهشناسننی اگزیستانسننیال را تشننکیل
میدهند .ایننهنا نقنش مهن در هنر ینک از سنطوح
سنناختار روانننی فننرد برعهننده دارد .ایننن نگرانننیهننای
وجننودی ،تننناقعهننایی در درون مننا ایجنناد مننیکننند
کننه لزومننا ،موجننب اضننطراب مننیشننود .دینندگاه
اگزیستانسننیال بننر تعننار اساسننی متفنناوتی تاکینند
دارد  :نه تعار بنا بنالغین مهن دروننی شنده ،بلکنه
تعارضنی حاصنل روینارویی فنرد بنا مسنلمات هسنتی
اسننت ،یعنننی ویژگننیهننای دروننیِ قطعننی و مُسّننلمی
که بخش گرینز ناپنذیری از هسنتی انسنان در جهنان
آفرینشننند .اضننطراب ناشننی از ایننن تعننار  ،سننوخت
وزم برای ناهنجناری رواننی را فنراه منیکنند؛ کنه
تمننامی عملکردهننای روانننی ،چننه خودآگنناه و چننه
ناخودآگنناه بننه کننار مننیاُفتننند تننا بننا اضننطراب مقابلننه
کنند؛ که اینن عملکردهنای رواننی( سنازوکار دفناعی)
خود ناهنجاری روانی را به وجنود منیآورد ،و ایننکنه
گرچه این سازوکارها فنراه کننندهی امنیتنند ،بندون
شک رشند و تجربنه را محندود منیکننند .زنجینرهی
اضطراب وجودی بنا آگناهی و تنر آغناز منیشنود.
(یننالوم .)1981 ،بننا ایننن تفاسننیر خننانواده درمننانی
وجنودی در سناختارهای اجتمنناعی و فرهنگنی جامعننه
کنونی ما بعنوان رویکنردی اثنر گنذار اسنت و باورهنا0
نگرشننها 0الگوهننای ارتبنناطی و سنناختارهای موجننود
درسیسننت خننانواده را بننه چننالش کشننیده ودر دادن
بینننش و بصننیرت 0خودآگنناهی 0مسننئولیتپننذیری و
پذیرش واقعینت هنای زنندگی و کسنب امیند و معننا
در پویاییهنای زنندگی بنه خنانواده و فنرد منیتوانند
کمننک شننایانی را بننه عمننل آورد و ینناریگر خننانواده
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درمنننانگران و زوج درمنننانگران در کنننار باسیسنننت
خانواده باشد.
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