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 ،معروف است «معنادرمانی»که به نظریه  «ویکتور فرانکل» وجودگراییی نظریه: چکیده 

هر چند که   .داشته استدرمانی  رواناثر بخشی ویژه ای در حوزه های نظری و کاربردی 

، آموزش و توانبخشی و بالینیاین نظریه در حال حاضر در عرصه های مختلف روانشناسی 

شود اما هیچ سالمتی کاربرد داشته و تدریس میو مراقبت از  ، ازدواجاعتیادپرورش، مشاوره 

تباط با توافق و انطباق پذیری یا تضاد این نظریه با فرهنگ بومی و گاه پژوهشی در ار

اسالمی، صورت نگرفته است از این جهت پژوهش حاضر که از نوع توصیفی و  -ایرانی

تحلیلی انجام شده، اقدامی نوین در این زمینه می باشد. پژوهش حاضر درصدد است تا 

غربی و سپس از نگاه درون دینی و فرهنگی نظریه مذکور را در ابتدا از دیدگاه روانشناسی 

مورد نقد و بررسی قرار دهد آنگاه با استناد به پژوهش های مختلف در سطح ملی و بین 

نقاط قوت و ضعف آن را در  (المللی و همچنین مرور متون دینی )آیات و روایات اسالمی

وهش نشان می دهد که نتایج این پژ . ارتباط با ماهیت انسان و کمال انسانی تبیین نماید

پژوهش های انجام شده  همچنین .بخش هایی از این نظریه مورد تایید مکتب اسالم نیست

. البته این به محدودیت ها و ایراداتی در کاربرد این نظریه بیان کردنددر جوامع لیبرال نیز 

تی دارد ولی موارد با فرهنگ و دین ما اشتراکا اکثردر   چرا که .معنای رد کامل نظریه نیست

هرگز هم عرض با آن نیست، امتیاز خاصی که قرآن کریم برای کمال بشریت ذکر کرده، در 

هیچ نظریه ی بشری نیامده و آن عبارت است از امکان دستیابی به کمال مطلق و ضرورت 

 .آن به منظور نیل به آرامش حقیقی و سعادت نهایی

 ایرانی -روان درمانی بومی، مکتب اسالم، محدودیت: معنادرمانی، نقد و واژگان کلید
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 فرایند تکوین، تطور و تکامل نظریه: 

او را دنبال کرده و هیچ وقت او را رها نکرده  به سایه از زمانی که انسان قدم در این کره خاکی نهاده رنج و سختی نیز سایه

حکمتی نهفته است به اعتقاد و سختی هم  1که در رنج ریمنیا پوچ و بیهوده نیست باید بپذیاست. اگر معتقدم که هیچ چیز در د

تواند بی معنا باشد و این معنای بی پایان زندگی، رنج، میرندگی، زندگی بشر در هر شرایطی هرگز نمی» 2فرانکلویکتور امیل 

 (.1831 ترجمه صالحیان و همکاران، )فرانکل،« نیز در بردارد محرومیت و مرگ را

برای آن نیز وجود دارد و هنوز  8گی کاری است بی پایان، زیرا متناسب با تنوع زندگی، تنوع معناسخن گفتن از معنای زند

-های پیاپی همچنان که از راه میی حقیقت خویش برای همگان ظاهر نشده است و نسلی هستی، زندگی با همهدر پهنه

ی آدمی دارد، زیرا از قدمتی به درازای تاریخ اندیشه کنند. پرسش از معنای زندگیی جدیدی معنا میرسند، زندگی را به شیوه

زمانی که بشر قادر به جهت بخشیدن به تفکراتش شد، قلمرو معنا و مفهوم زندگی نیز به عنوان موضوعی اساسی توجه او را به 

از آغاز  -دینهای بنیاشسی پربه مثابه -خود معطوف نمود. پرسش از زندگی، چیستی آن فرجام آن و نسبت میان این دو

توان چنان های قانع کننده یافت نشود، نمیها، پاسختاکنون، ذهن بشر را به خود مشغول داشت و تا زمانی که برای این پرسش

 (.1831، بشر است.)شرفی زیست که شایسته

کرده، با آن سازگار های خود را معنی توانست رنجهای معنوی میانسان در گذشته به دلیل برخورداری از اعتقادات و ارزش

است؛ لذا، قدرت تحمل و  های خود عاجزها و معنویات، انسان از معنی کردن رنجشود، ولی امروزه به دلیل کم رنگ شدن ارزش

 ها و سرنوشت نامطلوبشان نیست؛آورد رنجها را از پای درمیسازگاری خود را نیز از دست داده است. امروزه در آن چه انسان

، به بار است. اگر انسان بتواند این معنا را کشف کند، به جای نالیدن از مشکالت بی معنا شدن زندگی است که مصیبت بلکه

؛ به نقل 1831)فرانکل، «ا هر چگونگی خواهد ساخت.سی که چرایی زندگی را یافته است بک» 1چهینآنها خواهد بالید و به قول 

 .(1838 ،از یاوری
 

 معنا درمانی فرانکل مبانی فکری و فلسفی

خود فرانکل در  بتجار-8فلسفه رواقی، -2، 6سیملاگزیستانسیا-1اصل و مبنای اساسی است:  8دارای  5لوگوتراپی

 توضیح اینکه؛ -هااردوگاههای کار اجباری نازی

ی از ابعاد هستی انسان کند در واقع آزادی انتخاب یکآید تاکید میآزادی اراده و مسئولیتی که از پی آن می لوگوتراپی بر-1

ر بخواهیم سالمت کنند. اگی را برای ما تعیین نمیاست، عوامل غیرمعنوی، یعنی غریزه، توارث یا اوضاع و احوال محیط چیز

 روانی داشته باشیم، آزادی انتخاب رفتار خود را داریم و باید این آزادی را به کار ببریم.

که مدعی است که حال و وضع جهان هر چه باشد، طرز تلقی و نگرش ما  لوگوتراپی اصل و اساس رواقی دارد، چرا-2

آزادی انتخاب نگرش و طرز تلقی خود را دارد حتی  ،ترین شرایطی فرانکل بشر در سختهمواره یاری رسان ما است، به عقیده

 خاص را معنا دار کنیم.توانیم موقعیتی در مواجهه با رنج و مرگ با نشان دادن شجاعت می

ی ا مشاهدهی درمانی فرانکل، یعنی لوگوتراپی حاصل تجارب او در اردوگاههای کار اجباری بود، ولی بنظریه و شیوه-8

آنکه چرایی برای زندگی »ه روی در صواب دارد که مردند دریافت که این سخن نیچ در بردند و آنهایی آنهایی که جان سالم به

 پیوندند، تا آنهایی که امیدشان بهبستند تا به معشوق خود بدید افرادی که امید مییاو م« ای خواهد ساخت،دارد، با هر چگونه

                                                           
9.pain  
2.Victor E. frankle  
6.meaning  
4.Nietzsche  
5.Logotherapy 
3. Existentialism 



 

 1-11، ص 1314،  مهر 1، جلد  4علوم انسانی اسالمی، شماره 
ISSN: 9174-8792 

 http://www.joih.ir 
  

 

3 
 

عمرانی،  رخوردار بودند. )زارعی حاجی زاده وهمه چیز را از دست داده بودند، از فرصت و شانسی بیشتری برای زنده ماندن ب

1833). 

 

 مفاهیم عمده نظریه فرانکل:

 اعتقاد به معناداری زندگی-1

هر موقعیت از زندگی فرصتی  است، ی فرانکل به این حقیقت است که زندگی دارای معنایی حقیقیاساسی نظریه رکن

گشودن آن را داشته باشد دهد تا شانس ای به دستش میدهد. گرهطالیی است که به انسان امکان دست و پنجه نرم کردن می

به عبارت دیگر،  بداند که خود او در برابر این پرسش قرار گرفته است. بپرسد که معنای زندگی او چیست، بلکه باید فرد نباید

بیند. پذیرفتن مسئولیت امری ضروری است که می 1لوگوتراپی اصل و جوهر وجودی انسان را در پذیرفتن این مسئولیت

 لوگوتراپی قاطعانه بر آن تکیه دارد.

معنا شدن زندگی است که  و مشکالت نامطلوب نیست! بلکه بی آورد. رنجها را از پا در مینچه انسانرانکل آبه نظر ف

د این معنا را یافت. وشتوان معنایی یافت، بلکه در رنج و مرگ هم میبه اعتقاد وی فقط در شادی و لذت نمی است. ربامصیبت

 . (1881)مسعودی و هاشمی 

 معناجویی انسان-2

. فرانکل دهددارد که او را به تالش در پی یافتن معنای زندگی سوق میبه نظر فرانکل در درون هر انسانی نیرویی وجود 

برای « ه ثانویتوجی»داند، نه یک گی خود را نیرویی اصیل در زندگی او میدر جهت یافتن یک معنا برای زند این تالش انسان

اند و معتقد است تنها خود اوست دالبته فرانکل معنای خاص زندگی هر فرد را منحصر به خود شخص می ،اشیزیغرهای سائق

یابی به یک معناست که معنا جویی او ارضا خواهد شد )فرانکل، ن معنا فعلیت بخشد و تنها با دستتواند به آکه باید و می

 (.1881، به نقل از مسعودی و هاشمی 1891

بردن ی اصلی و هدف زندگی گریز از درد و رنج و لذت بنابراین یکی از اصولی ترین اساس لوگوتراپی این است که انگیزه

 (.1836 ترجمه تبریزی و همکاران )فرانکل، ، بلکه معناجویی زندگی استنیست

 انسان 2آزادی-3

و شرایط محیطی چیزی را برای انسان تعیین ت که عوامل غیر معنوی نظیر غریزه، توراث در معنا درمانی اعتقاد بر آن اس

افرادی که این  از آزادی انتخاب رفتار برخوردار است و باید آن را به کارگیرد تا از سالمت روان برخوردار گردد.کنند. انسان نمی

( هر دو 1881به نقل از شرفی، کل، ژند هستند )فراننیا به شدت روانمعتقدند  کنند یا متاسفانه به جبرجربه نمیآزادی را ت

 بندند.نتیجه رشد و پرورش کامل انسانی خویش را میگروه راه تحقق استعدادهای بالقوه و در 

ه در اختیار فرد نیست، های بیرونی کها و انگیزهای از محرکگرایانه از انسان که او را در هالهرفتاربر خالف درک روانکارنه و 

ی این هشیاری به در سایه ،خود است« وقوف انسان به خویشتن»در روانشناسی وجودگرایی فرانکل ترین اصل مهم برند.میفرو

د در یک خود برانگیختگی رتواند باشد( داای که با خود حقیقی )آنچه باید و می( )آنچه هست( و فاصلهactualخود واقعی )

ترین بخشیدن به زندگی که از مهم خود نزدیکتر شود و این، یعنی معنا« خود حقیقی»هایی به کند تا با انتخاب روشتالش می

  (.1881، )مسعودی و هاشمی سم استیلایستانسشناسی اگزیی انسان و روانهاغدغهد

 : مسئولیت-1

معنویت، آزادی و مسئولیت با  دحصول و کاربر اگر انسان آزادی انتخاب دارد، پس او باید مسئولیت این امر را نیز بپذیرد.

 ا خود ماییم که باید انتخاب کنیم.خود ماست. بدون اینها، یافتن معنا و هدف در زندگی مسیر نیست. در واقع، تنه

                                                           
9.determinition  
2.freedom  
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 رنج:-5

باشم. معنی درمانی فرانکل، هایم را نداشته ترسم و آن اینکه شایستگی رنجکند، من تنها از یک چیز میفرانکل اشاره می 

ی کند و کمتر به صورت یک مقولهای الزم تلقی میداند، بلکه آن را وسیلهی بر سر خوشبختی نمیبردن را به تنهایی مانعرنج 

 در این معنا، رنج یک گذرگاه است. .نگردذهنی به آن می

باشد، پس رنج هم  کند. اگر زندگی دارای مفهومیتنها خالقیت و شادمانه زیستن، زندگی را پر بار نمی»گوید: فرانکل می

باشند زندگی بشر، بدون  دگی است اگر چه به شکل سرنوشت مرگشدن زن ته باشد. رنج بخش غیرقابل ریشه کنباید معنا داش

های اخالقی که موقعیت و شرایط دشوار در پیش پای  ها برای رسیدن به ارزشبشر یا از فرصت ،رنج و مرگ کامل نخواهد شد

هایش را دارد کند او ارزش رنجگرداند، و همین گزینش است که مشخص میجوید یا از آن روی میدهد، سود میوی قرار می

 کند.اما همین تراژدی رنج بشری است که فرد را پخته می انسان تنها موجود رنج آگاه در میان موجودات است. .یا خیر

 ماهیت انسان از دیدگاه فرانکل

آید بلکه وی همواره در حال شدن، تغییر یافتن و رشد موجود ایستا به حساب نمیی وجودی انسان یک در دیدگاه فلسفه

ی دست خودش است. است. گفته شد که وجود انسان مقدم بر ماهیت و جوهر اوست، بدین جهت انسان یا ماهیت او ساخته

 .(1831)شرفی،  خود استی مسئولیت او در قبال هستی این نکته هم بیان آزادی و اختیار انسان و هم نشان دهنده

های گوناگون برای شناختن افراد معنا درمانی از احترام به انسان، از کاوش کردن ویژگیهای جدید رفتار انسان، و روش

توان درک کرد که وجود ما هرگز یک بار برای همیشه کند. برداشت وجودی از ماهیت انسان را با این عقیده میحمایت می

ها دائما در حال تحول، شکل آفرینیم. انسانهای خویش دوباره میکه ما مرتبا خود را از طریق برنامهتثبیت نشده است، بل

ما به  دهیم.بریم و به آن معنی میی میدارد به اینکه ما به وجودمان پانسان بودن اشاره  .شدن هستندگرفتن، تکامل یافتن و 

کنیم مطابق با مرحله رشد ما در زندگی های خاصی که مطرح میچه سوالکنیم گرل میاوطور مداوم از خود، دیگران، دنیا س

 .(1881 ،سید محمدی یترجمهکنند )جرالد، کوری، ر نمیتفاوت دارند اما موضوعات اساسی آنها تغیی

 

 های تحقیق معنا؛راه

 راه امکان پذیر است؛ 8از دیدگاه فرانکل تحقق معنا در زندگی از 

 ارزشمند: مانند کارکردن در یک شغل، ساختن یک خانه، نوشتن یک کتاب و نقاشی کردن.انجام کاری -1

های طبیعت، برخورد با یک فرهنگ و یا درک فردی دیگر؛ یعنی عشق های واالیی همچون تماشای شگفتیکسب تجربه-2

 ورزیدن به او.

 گزینیم.رنج بر می هطرز برخوردی که نسبت ب-8

 

 اسالم و مقایسه آن با دیدگاه فرانکلمعنای زندگی در منظر 

رویکرد ادیان توحیدی به ویژه اسالم در خصوص معنا و مفهوم زندگی بر مبنای فطرت آدمی قابل تبیین است. با این 

به مفهوم عمیق و حقیقی آن زمانی برای فرد قابل قبول است که وی در نظام هستی احساس  زندگی توضیح که معنای

ای حظه نماید و دنیا را تنها مقدمه و زمینهی دنیا بلکه فراتر از آن مالحدودهجاودانگی کند به عبارت دیگر هستی را نه در م

شود، بلکه نوعی انتقال از یک پایان غم انگیز محسوب نمیبرای ابدیتی بداند که نام آخرت در خود دارد. در این صورت مرگ 

ی آخرت است و به عبارت دیگر معنا داری زندگی دنیا با معناداری کل نظام هستی مرتبط ی بی کرانهدنیای محدود به گستره

عبارات حضرت  باشد. مضمون چنین حقیقی در یکی ازاست. و چنین رویکردی روح محور است زیرا روح است که جاودانه می

، فراز 81)نهج البالغه، نامه « ای نه دنیاآخرت آفریده شده و بدان که تو برای» امیرالمومنین علی )ع( آمده است که فرمودند:
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کند و آن همچنین قرآن در آیات متعددی معناداری یا هدفمندی زندگی را به طرق مختلف بیان و نفی آن را نکوهش می .(15

، ذلک ظن الذین کفروا فویل للذین لسموات و الرض و ما بینها باطالخلقنا ا و ما"همچون  نماید.مداد میراه گناهی بزرگ قل

 (.198)اعراف/ "کفروا من النار

ولی اسالم زندگی اخروی را  .توان یافتشود که در مرگ و رنج هم معنا میدر دیدگاه فرانکل به این مسئله اشاره می

ای به زندگی جاودانه در در دیگاه فرانکل اشاره حال آنکهکند داند که به جاودانگی اشاره میدنیا میمعنایی برای زندگی در این 

 آخرت اشاره شده است.

 آزادی در منظر اسالم و مقایسه آن با دیدگاه فرانکل

امر دیگری مورد در آغاز ظهور اسالم و تشکیل حکومت اسالمی توسط پیامبر اسالم )ص( شاید اولین چیزی که بیش از هر 

از هرگونه بردگی و  دین اسالم دین آزادی و رهایی بشر چرا که ،های مشروع بودی آزادیتوجه اسالم و پیامبر قرار گرفت مسئله

تمل بر اصول و مبانی است که مش "الاله اال اهلل"ی ی طیبههاولین شعار اسالم کلم .بندگی غیر خدا و مبارزه با هوا پرستی است

باشد به این ترتیب اولین نفخه ها و اثبات آزادگی و بندگی حضرت حق تعالی میی نفی تمام وابستگیو در بردارندهاسالمی 

های گوناگونی مانند آزادی از بت پرستی و مظاهر شرک، این جمله آزادیی همین جمله دمیده شد. م بوسیلهآزادی اسال

 دارد.یره را در بریت پرستی، نفس اماره و غبردگی و هوا پرستی، شخص

پس آزادی از دیدگاه اسالم عبارت است از رها شدن از بردگی و اطاعت غیر خدا و آزادی در هر چیزی که خداوند آن را 

مباح کرده است که در مقایسه با آزادی که فرانکل آن را آزادی انتخاب رفتار خود بدون توجه به تاثیر توراث، غریزه و عوامل 

ی خدا قرار دارد و اختیار گوید آزادی انسان تحت ارادهای چارچوبی مشخص و قابل درک است و اسالم میداند دارمحیطی می

 خدا مقدم بر اختیار انسان است.

 مسئولیت در منظر اسالم و مقایسه آن با دیدگاه فرانکل

و کسی بار دیگری را به دوش  هیعنی انسان حاصل تالش خود بود ،از دیدگاه قرآن هر فرد مسئول اعمال خود است

ای عمل زشت انجام دهد کند و هر کس ذرهای عمل نیکو انجام دهد پاداشی آن را دریافت میپس هر کس ذره"گیرد مین

 (9آیه  ،ی زلزله)سوره "مجازات آن را خواهد دید.

خود و سرنوشت ی اختن آیندهمسئول نیز است او مسئول سپس  و آزاد است، تارنکه موجودی آگاه، مخنسان به دلیل آا

در مسیر تربیت خویش مراتب کامل  های بالقوهاستعدادها و تواناییخویش است، انسان بایستی با پرورش و شکوفا ساختن 

 انسانی را طی نموده و سرنوشت خود را رقم بزند.

 

 رنج از منظر اسالم

 و وارسی آنچه در برها در زندگی و به تعبیر بهتر تدجموضوعی دیگر که فرانکل بر آن تاکید ورزیده به رسمیت شناخت رن

ورای آنهاست. دکتر فرانکل در این بخش راز ماندگاری و  گوناگون نهفته و یافتن تدبیر الهی درهای عجیب و شت رنجپ

-متفاوت بروز می لحظه به لحظه به شکلیکه داند ها را در برابر تند باد حوادث همانا یافتن معنای زندگی میایستادگی انسان

ها و شرایط ها بلکه برای تمامی ملتی انسانجز قرآن نیست که نه تنها برای همه اینجا باید بگوییم: چنین دارویی به کند. در

گردد که اگر فرهنگ قرآنی در جامعه ایشان دارای معنا و پیام زندگی است این چیزی است که از جامعیت قرآن ناشی می

حقیقت "های زندگی آنها ی لحظهها و همهی انسانکریم خواهد توانست در هر زمان و مکان برای همهقرآن  ،ترویج گردد

 ی امید اوست تبیین نماید.را که دلیل وجود و ماندگاری هر انسان و مایه "معنی زندگی

آفرید بعد از تجهیز و تکمیل چه را که هر پروردگار ما آنکه (51آیه  ،)سوره طه "نا الذی اعطی کل شی خلقه ثم هدیرب"

 لی آن را به هدف معین هدایت کرد .داخ
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 ماهیت انسان از دیدگاه اسالم:

عین حال که متاثر از  منطقی و اهل تعقل همچنین آدمی در از نظر اسالم انسان موجودی است مختار، دارای اراده آزاد،

تواند خود را تغیر طی و تربیتی قراردارد و با اعمال اختیاری میتیکی است اما بیشتر تحت تاثیر عوامل محیژن عوامل وراثتی و

های فراوان تا حدود زیادی گرایش ذاتی کمال دارد و ماهیت انسان اساسا رو به دهد. همچنین ماهیت آدمی با وجود پیچیدگی

 ها و مشکالت نیز شود.هر چند برای دستیابی به تکامل دچار برخی تنش .تکامل است

 

 

 نسانهای ادیدگاه فرانکل با اسالم در مورد ویژگیمقایسه 

دیدگاه  هاویژگی

 فرانکل

 اسالمدیدگاه 

از خود به  رونده فرا معنایابی انگیزش

 خدا

 هردو هشیار تاکید بر هشیار یا ناهشیار

 تا حدی دارد ندارد تاکید برگذشته

 دارد دارد تاکید بر حال

 تاحدی دارد دارد تاکید برآینده

 افزایش افزایش تاکید بر افزایش یا کاهش تنش

 دارد دارد هاتاکید بر نقش کار و هدف

 دارد با منشا الهی  دارد احساس مسئولیت نسبت به دیگران

 

ادهای وارد بر دیدگاه فرانکلانتق  

در تداوم جستجوی انگیزد ولی انسانی که اینکه مکتب لوگوتراپی ابتدا فرد را برای یافتن معنای زندگی بر می :نکته اول

ر نظر دیگری او در اظها شود.ن نومید میدد، و به لحاظ ماهیت غیر قابل درک آگرحیات معطوف می 1اییخویش به معنای غ

رد. گیتوان استنتاج کرد که دین نیز ماوراء قدرت فهم انسان قرار میبر این اساس می .کندایی تلقی میدین را تحقق معنای غ

های جدی زندگی تردید روا توان در کارآمدی آن در حل چالشبا این فرض که دین فراتر از توانایی درک بشری است می

شود که وی معیار تشخیص دقیقی ایی یا به تعبیری دیگر دین، موجب میر ناتوانی آدمی در ادراک معنای غداشت. از سوی دیگ

دمی برای درک حقیقت دین او نداشته باشد. بدیهی است که عجز آ ین را در اختیاربرای تمیز وصول یا عدم وصول به حقایق ا

 دارد.با خدا باز می یرا از تنظیم مناسبات منطق

ی بدیعی شود. این مکتب بر آن است که با تحقق معنا زندگی جلوهمربوط می «معنا بخشی زندگی»به منبع  :نکته دوم

های درون تهی و رنجور از این امر ابتدا انسان .ر پرتو آن قابل پذیرش و تحمل خواهد بودیابد و همه چیز حتی درد و رنج دمی

رساند ولی آنها باید بالفاصله واقعیت دیگری را نیز بپذیرند. این واقعیت به رویکرد ج میانگیزاند و به اوء وجودی را برمیخال

نه پدر و مادر و همسر و نه  -که هیچ کس و هیچ چیز دیگر فرانکل معتقد است شود.فرانکل مربوط می یاگزیستانسیالیسم

تواند به ما احساس معنا و هدف درباره زندگی ببخشند و دلیل این امر به گفته فرانکل در عامل مسئولیت شخصی به مردم نمی

آید و فرد دیگری در  تواند در پی یافتن معنای زندگی براو می فقط خودا انسان لذ .عنوان شرط الزم معناجویی نهفته است

-قبال او مسئول نیست. برداشت منطقی چنین امری، تقلیل و از میان رفتن نقش اطرافیان در معنا بخشیدن به زندگی انسان

                                                           
9 .The ultimate meaning 
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-احساس رنجوری و درون تهی بودن نمی ،شان نیستند، که اگر قادر بودندهایی است که خود قادر به یافتن معنایی در زندگی

 یافتن معنا، احساس سرزندگی است. یکردند زیرا الزمه

هیچ کس و  "شود. وی از سویی بر آن است که هارات فرانکل مشاهده میر تعارضی است که ظاهرا در برخی اظد :نکته سوم

ل هر چه تاثیر نیروی دین ی زندگی ببخشد و از دیگر سوی، به باور فرانکبه ما احساس معنا درباره "هیچ چیز دیگر قادر نیست

سومی قرار دهیم که  حال چنانچه این دو اظهار نظر را در کنار عبارتشویم. راردادهای اجتماعی کاهش یابد تنهاتر مییا ق

ی زیرا اگر به عقیده ،نمایدنها تا حدودی دشوار میآنگاه جمع میان آ« اش مسئولیت شخصی است.جست و جوی معنا الزمه»

اجتماعی احساس تنهایی بیشتری به ما  هایشد، پس چرا با حذف دین و قراردادتواند به ما معنا بخفرانکل هیچ عاملی نمی

ها از جمله عواملی هستند که قادرند به زندگی ما معنا بخشند. در این صورت به دهد؟ مگر اینکه بپذیریم دین و ارزشدست می

 شود.خصوص اظهار نظر در این زمینه نقد می

شود. بر اساس اعتقاد فرانکل پاسخ مثبت به زندگی به رغم هر چه با آن به معنا و مفهوم رنج مربوط می :ی چهارمنکته

ی معنا و رنج یکی از فرازهای متعالی و برانگیزاننده معنا درمانی رابطه شویم خواه رنج و خواه مرگ، یک فرمان است.روبرو می

توان معنایی بیرون کشید و درست به همین دلیل زندگی با وجود ها هم مینجکنید که از رنویسد، مشاهده میفرانکل می است.

 ماند.ی چیزها، بالقوه همچنان معنا دار میهمه

این  اما آیا این گفته بر آن معنی است که رنج بردن از جستجوی معنای زندگی جدایی ناپذیر است؟ به هیچ وجه تنها بر

البته در صورتی که با رنجی ناگزیر سروکار داریم، هم معنا حاصل  -نه تنها از طریق رنج-ورزند که با وجود رنج نکته اصرار می

 شود.می

 کند عبارتند از:هایی که از این عبارت به ذهن خطور میبرخی پرسش

ا آنها های زندگی، ناگزیر بهایی که در راستای هدفآیا رنج به معنای مطلق کلمه واجد معناست یا تنها آن دسته از رنج-

 شویم، معنا دار است؟روبرو می

شود. در حالی ها قائل نمیان رنجگوید و تفکیکی میچیزی به ما نمیرسد این است که فرانکل در این باره آنچه به نظر می

و احساس  که واقعیت امر داللت بر تفاوت زیادی دارد که میان رنج ناشی از ایثار و فدارکاری در راه دیگران و رنج ناشی از خطا

شود و در مثال رسد که فدیه خدا میگیرد تا به جایی میبیشتر اوج می ،گناه ناشی از آن وجود دارد. در اولی، فرد به میزان رنج

البته رنج و درد ناشی از  شود.یزد و احساس نوعی پستی و حقارت درونی در او ایجاد میدوم با افزایش رنج، فرد فرو می

 ی خود قابل قبول است.ساز ترک آن و جبران گذشته گردد به نوبهای که زمینهو اندازهس گناه، در حد احسا

گرایان، معتقد به تقدم وجود بر طرح است. فرانکل همچون سایر وجوددر مورد مسئولیت از این دیدگاه قابل  :نکته پنجم

 دحصول و کاربر"کند که وی اظهار می ی چنین کاری برخورداری از آزادی و مسئولیت است.ماهیت انسان است و الزمه

 یدر نیست در واقع خود ماییم که بایسها یافتن معنا و هدف در زندگی ممعنویت، آزادی و مسئولیت با خود ماست بدون این

چه تاثیر نیروی دین یا قرار دادهای اجتماعی »انتخاب کنیم و چنانچه عبارت پیشین فرانکل را مجددا متذکر شدیم که هر 

رسد زیر از یک سو تنها ما کنیم که جمع این عبارت دشوار به نظر می، مالحضه می«شویمهش یابد مسئول تر و تنهاتر میکا

گذار نیست و در قبال انتخابمان نیز مسئولیم. و از طرف دیگر ما تاثیر هستیم که باید انتخاب کنیم و عامل دیگری غیر از خود

و در نهایت بر نوع ها ها بر مسئولیتنا قراردادهای اجتماعی است. یعنی آدین یند. زپذیری ما حد میه بر مسئولیتآنچ

گیرنده فرد است نه چیز نیست، زمانی که تنها عامل تصمیم ها در اظهارات فرانکل مشخصگذارند، عالوه بر اینانتخابمان اثر

گیری خود نیستند بینش صحیحی در مورد نوع تصمیمجد توان افرادی را که قادر به تصمیم گیری بوده ولی وادیگر چگونه می

 اند، با معنای زندگی آشنا نمود؟و به اصطالح فرانکل به سطح شخصیت از خود فرا رونده نرسیده

گیرد؟ آیا آن اساسا منبع تکوین معنویت در اظهارات فرانکل روشن نیست و عالوه بر آن مسئولیت از چه چیزی نشات می

و حدود آزادی آدمی  مسئولیت است. اد کننده معناست یا معنا نیز موجددارد صرفا مسئولیت ایجار میگونه که فرانکل اظه
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تاثیر آن را در  واو به قراردادهای اجتماعی معتقد و پایبند بوده یست؟ آزادی مورد نظر فرانکل قطعا آزادی مشروط است. زیرا چ

 دهد.ی آزادی ارائه نمیاز محدودهریف روشنی کند، ولی تعبر احساس تنهایی انکار نمیغلبه انسان 

هایی منبع مولفه نمشخص نکرد شنی از معنویت، آزادی و مسئولیت وایرادی که در این بخش وارد است فقدان تعریف رو

اظهار آفرینند لذا باید ی آزادی است. و چون به اعتقاد فرانکل این سه مولفه معنای زندگی ما را میهمچون معنویت و محدوده

ی کنندهدر صراحت و روشنی ندارند که اغنااحاطه شده است آنق سه ضلع معنویت و آزادی و مسئولیتکرد چنین معنایی که با 

 (.1881روح آدمی باشد. )شرفی، 

 

 اسالمی -روان درمانی بومی ایرانی کاربرد نظریه در 

اه مدت، سمت رشد شخصی است حتی در مشاوره کوت ها و مسیرهای موجود بهرویکرد در تمرکز آن بر انتخاباین امتیاز 

های چون پذیرفتن مسئولیت شخصی، احساس تعهد کردن نسبت به هنجویان را بر زمینتواند درمادرمان وجودی می

قعیت فعلی شان متمرکز کند. درمان وجودی برای درمان جویانی ن و گسترش دادن آگاهی آنها از موگیری و عمل کردتصمیم

باری دارند، با مرگ روبرو هستند، یا با تصمیم مهمی مواجه ریبان هستند، کسانی که کار مصیبتها رشد دست به گرانکه با بح

 اند، بسیار مناسب است.شده

کنند عبارتند از: تالش هایی این نقاط عطف مهم که گذر از یک مرحله زندگی به مرحله دیگر را مشخص میبرخی از نمونه

های جسمانی زمانی یتها در زندگی زناشویی و کار و پرداختن به محدودمقابله کردن با شکست نوجوانی، هویت دربرای کسب 

به  هایی را در بر دارند. تردید، اضطراب و دستها مربوط به رشد، هم مخاطرات و هم فرصتشود. این چالشمیکه فرد پیر 

ان وجودی فرانکل در ارتباط با هستند معلوم شده است که درم همگی بخشی از این فرایند ،هاگریبان شدن با تصمیم گیری

 شود.کنند، بسیار موثر واقع میرا تجربه می «هایی با سرنوشتضربه»ه قول وی  نهایی که بجوانان دبیرستانی و آ

 

 عنا درمانی از دیدگاه چند فرهنگیم

نویسند آنها معتقدند که چون رویکرد وجود می ی اساس مشاوره میان فرهنگی وجودی( درباره1888و همکاران ) 1سونتر

های از هر رویکرد دیگری در مورد درمانجویانی که از فرهنگ انی انسانها استوار است، شاید بیشترهای همگبر مبنای ویژگی

درمانجویان  مشاوره وجودی احتماال مفیدترین رویکرد برای کمک کردن به" نویسند:بل اجرا باشد. آنها میگوناگون هستند، قا

بر مسائل جدی مانند عشق، اضطراب، رنج  این رویکرد هاست تا در زندگی خود معنا و هماهنگی بیابند، زیراتمام فرهنگ

 اینها تجربیات انسانی هستند که از مرزهای فرهنگ "شویم دارد که هر یک به ناچار باید با آنها مواجهکشیدن و مرگ تاکید 

فرانکل را با  یهای چینی، و هندوها، درمان وجودتها، تائونیسر واقع سرخپوستان امریکا، بوداییوند. درهای مجزا فراتر می

 (.2111، ، به نقل از پروچسکا و نورکراس2111، اند )ویلیام گولدخود وفق داده

-پیچیده کند و عواملهای نظریه وجودی این است که خیلی روی فرض فلسفی خود مختاری تاکید مییکی از نقطه ضعف

ها، صحبت کردن از خود و  کند. در خیلی از فرهنگستمدیده باید حل و فصل کنند توصیه نمید ای را که خیلی از افرا

 خودمختاری جدا از بستر شبکه اجتماعی و شرایط محیطی امکان پذیر نیست.

تسکین هستند،  لاتی که به دنببرای درمانجویان اقلیشود که درمان وجودی های عینی باعث مینبود رهنمود و راه حل

نگرانی  تبهکاری، مطمئنا با تحلیل کردنهای مهم انتخاب درباره فقر، نژاد پرستی، بی خانمانی و لحظه مناسب نباشد اصالً

گر، موجب تعداد بیشتری نوجودی حل نخواهد شد، بلکه چنین تحلیلی ممکن است در صورت بی توجهی دلپذیر وجود

ها شود، نخویشتن آ -برای -ی بودنرف فلسفه بافی دربارهها به جای اینکه صنت که پول و وقت آکشی شود. بهتر اسخود

ان فقیر و محروم آن گونه که شود. حتی اگر بیمار -با دیگران -در طبیعت و بودن -ها در بودنصرف حل کردن مشکالت آن
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ها فقط های بیرونی خود تاثیر بگذارند. انسانکه بر واقعیتنگرها معتقد هستند از درون تغییر کنند، امید چندانی ندارند وجود

های زیادی دارند اینها را برای د، و حق انتخابآفریننخوردارند. معانی خود را میبر ها از آزادی نامحدودگری و فیلمندر وجود

 .(2111، نورکراس، 1های ثروتمند نگهدارید که خیلی نگران هستند )پروچاسکامآد

 

(انکل )وجوه اشتراک و نقاط افتراقدیدگاه قرآن و فرمقایسه   

ی جسمانی و روحانی شکل گرفته است، در هر هم در مکتب اسالم و هم در دیدگاه فرانکل شخصیت انسان از دو جنبه-1

ی اشتراک دانند اما همین نقطهشود و حقیقت وجودی انسان را نیز همین بعد میی روحانی انسان تاکید میدو دیدگاه برجنبه

اما در دیدگاه اسالم شخص نیست منشا و خاستگاه بعد روحانی انسان کجاست، مگاه فرانکل دوجه افتراق آنها نیز هست، در دی

 ن خدا است.خص است و آروحانی دارای خاستگاه مش به وضوح بعد

شید، و از روح بلند مرتبه که و در پی خلقت نخستین انسان به او شکل بخ»د: فرماینمی 8ی سجده آیه وند در سورهخدا

گذاری شما در گر عطا فرمود ولی سپاسهای اندیشههای بینا و دلو چشم های شنواجلوه الهی دارد در او دمید و به شما گوش

 «های الهی بس اندک است.برابر نعمت

 شده است.هم در قرآن و هم در دیدگاه فرانکل به منحصر به فرد بودن انسان و یکتایی او توجه -2

ا برنشاندیم و از فرماید: فرزندان آدم حقیقتا گرامی داشتیم و آنان را در خشکی و دریمی 91ی اسراء آیه خداوند در سوره

 ای برجسته برتری دادیم.ها را به گونههای خود آنیم و بر بسیاری از آفریدهها روزی دادنچیزهای پاک به آ

ی این ابعاد است اما تعبیر هر اعتقاد دارند: آزادی، خودآگاهی، اراده و اختیار از جمله هر دو مکتب به ابعاد وجودی مشابه-8

ی وجودی کامال به خود او نهاده مشترک و در قسمتی متفاوت است. انسان فرانکلی بر اساس مفروضه فلسفه یکدام در بخش

قرآنی، نه جبر کامل و نه تفویض کامل را دارد، بلکه  شود اما انسانشده است همان چیزی که در فلسفه از آن به تفویض یاد می

 «ما هر چیزی را به اندازه آفریدیم.»فرماید: می 18ی قمر آیه خداوند در سوره او امر بین االمریین است. او اختیار دارد.

گاه، خود نسان آوه اشتراک فرانکل و قرآن است از آنجا که اترین وجعنوان یکی از شاخص به مسئولیت پذیری انسان،-1

فرماید: ما راه را به می 8هر آیه دی خداوند در سوره باشد.آگاه، مختار و آزاد است پس او مسئول انتخاب عمل خویش نیز می

 ان نعمت کند.این نعمت گوید و یا اینکه کفر خواهد هدایت پذیرد و شکرانسان نشان دادیم حال می

کند و این دو مکتب بدان معتقدند، دلهره انسان در او ایجاد دلهره شدید نیز می آزادی و اختیار ضمن ایجاد مسئولیت در-5

یعنی من که باید بهترین راه را برای انجام این مسئولیتم انتخاب کنم چگونه انتخاب کنم اما ماهیت دلهره در این دو مکتب تا 

ی زندگی است. اما اضطراب از دیدگاه قرآن، ضمن معنایی و بی هدفضطراب در نگرش فرانکل ناشی از بیحدودی متفاوت است ا

در برگرفتن مفهوم فرانکل ناشی از عظمت مسئولیت و بار سنگینی است که به دوش انسان گذاشته شده و سایر موجودات آن 

ها عرضه  فرماید: همانا امانت خویش را بر آسمانی ها و زمین و کوهمی 92ی احزاب آیه خداوند در سوره اند.را قبول نکرده

ن را پذیرفت همانا او سان بار امانت را بر دوش کشید و آکردیم همه از پذیرفتن آن امتناع کردند و از قبول آن ترسیدند اما ان

 ستمگر و نادان است.

پروا »فرماید می 13ی حشرء آیه خداوند در سوره آینده نگری نیز از جمله مشترکات دیدگاه فرانکل و نظر قرآن است.-6

اید از خدا پروا کنید و به تکالیف الهی از خدا سبب مصون ماندن از فریب شیطان است، پس ای کسانی که ایمان آورده تنداش

خود عمل نمایید و هر کسی از شما باید بنگرد که برای فردای آفرینش چه فرستاده است، از خدا بترسید و به حساب کارهایی 

 کنید آگاه است.نچه میرا دریابید که خدا به آنیک و بدش که انجام داده اید برسید و 
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