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انسان در جستجوي معنا
 

دکتر ویکتور فرانکل نویسنده
مهین میالنی-دکتر نهضت صالحیان برگرداننده
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1مفاهیم اساسی در لوگوتراپی

خوانندگان این داستان کوتاه اتوبیوگرافیک ، پیوسته خواهان توجیه و تفسیر کاملتري از اصول و 

از «به همین دلیل ، فصل کوتاهی در تشریح لوگوتراپی به متن اصلی کتاب ، .من هستندروش درمانی 

افزوده شد ، که ظاهرا بسنده نبوده و پیوسته از من خواسته شده »اردوگاه مرگ تا اگزیستانسیالیسم

ظر صلی که در کتاب حاضر از ناز این رو براي نگارش ف.بنویسم است که شرح مفصلتري در این باره

 .خواننده می گذرد ، مطالب پیشین کامال بازنویسی شده است ، و به گونه اي مفصل تر تشریح می گردد

١ -Logotherapyمعنا درماني ،.
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جلب رضایت خواننده ، با تهیه چکیده اي که مطالب بیست جلد کتاب آلمانی مربوط به لوگوتراپی را 

ه درمانگاه من در وین یاد پزشکی آمریکایی افتادم که وقتی ب.در بر گرفته باشد ؛ کار آسانی نیست

 »دکتر آیا شما یک روانکاو هستید؟«آمده بود و از من پرسید 

.سپس او به پرسش هایش ادامه داد».نه دقیقا یک روانکاو ، بلکه یک روان درمان گر«پاسخ دادم ، 

 .»وگوتراپیل«پاسخ دادم ، من نظریه ویژه خود را دارم که عبارتست از »از پیروان کدام مکتب هستید؟«

آیا می توانید در یک جمله به من بگویید مفهوم لوگوتراپی چیست ، و چه تفاوتی با روانکاوي «

 »دارد؟

ولی آیا مقدمتا شما می توانید در یک جمله به من بگویید که اساس روانکاوي به نظر شما .»بله«

 »چیست؟

لی راحت دراز بکشد و درباره چیزهایی با شما در روانکاوي بیمار می بایست روي مب«.او چنین پاسخ داد

 ».صحبت کند که تکرارش ، بسیار دشوار است

ولی او می بایست به .در لوگوتراپی بیمار نیازي به دراز کشیدن ندارد«در همین جا من بیدرنگ گفتم ، 

 ».چیزهایی گوش کند که گاه شنیدنش کار آسانی نیست

اما حقیقتی را هم در .می تواند جوهر مکتب لوگوتراپی تلقی شودالبته این یک شوخی بیش نبود و ن

بر دارد و آن اینکه لوگوتراپی در مقایسه با روانکاوي روشی است که کمتر به گذشته توجه دارد و به درون 

نگري هم ارج چندانی نمی نهد ، در ازاي توجه بیشتري به آینده ، وظیفه و مسوولیت و معنی و هدفی 

 .مار باید زندگی آتی خود را صرف آن کنددارد که بی
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یا دور تسلسل باطل و مکانیسم هاي »1شیطانی«همزمان ، لوگوتراپی اهمیت تشکیل حلقه 

و از اینرو خودمداري ویژه اي که .بازخورد را که عامل مهمی در رشد روان نژندي است ، نادیده می گیرد

به جاي اینکه تقویت و تغذیه شوند ، کم اهمیت و پیش بیماران روان نژند عموما مبتال به آن هستند

 .پا افتاده تلقی می گردند

مطمئنا چنین جمالتی جز ساده سازي لوگوتراپی نیست ، اما در عین حال لوگوتراپی هم چیزي جز این 

.بدبیامی گردد ، که معنی زندگی خویش رانیست که بیمار در جهتی راهنمایی می شود و با وضعی روبرو

زیرا روان نژند واقعی .ر جواب بودن در برابر پزشک آمریکایی خالی از حقیقت نبودحاال می بینید که حاض

کسی است که پیوسته سعی می کند از آگاهی نسبت به وظیفه و مسوولیتی که زندگی بر عهده او 

خود یاري کردن او در از این رو باال بردن سطح آگاهی او نسبت به این مساله ،.گذاشته است ، بگریزد

 .چیره شدن بر این عصبیت و پریشان حالی است

را به عنوان نامی براي تئوري خود برگزیده »لوگوتراپی«بگذارید توضیح بدهم که چرا من اصطالح 

لوگوتراپی که به وسیله پاره اي از .اطالق می شود»معنی«، یک واژه یونانی است  که به »لوگوس«.ام

وانده شده است ؛ بر معنی هستی انسان و جستجوي او خ»مکتب سوم رواندرمانی وین نیز«نویسندگان 

بر اصول لوگوتراپی ، تالش براي یافتن معنی در زندگی اساسی بنا.یدن به این معنی تاکید داردبراي رس

یرویی به این دلیل من از معنی جویی به عنوان ن.ترین نیروي محرکه هر فرد در دوران زندگی اوست

که مورد تاکید آدلر »قدرت طلبی «که روانکاوي فروید بر آن استوار است و»2لذت طلبی «متضاد با 

 .است سخن می گویم

١ -Vicious-Circle حلقه شیطاني عبارتست از گردش و تسلسل اجتناب ناپذیر بني ،
مرتجم.ت و معلوللع
به عنوان نريوي حمركه اصل شخصیت »اصل لذت جویي«در روانكاوي فروید - ٢

و چنني توجیه مي شود كه هدف انسان در زندگي گریز از درد و تلقي شده است 
كودك براي گریز .رسیدن به لذت است ، و مهني اصل موجب بقاي انسان مي باشد

سعي انسان در كاسنت یا از بني بردن تنیدگي .از درد گرسنگي غذا مي خواهد
كتب آدلر در م.مي خواند»اصل لذت«و جلب راحيت و خوشحايل را فروید 
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معناجویی

جیهی ثانویه از کشش هاي و نه تویرویی اصیل و بنیادي استمعنایی در زندگی خود نیافتن تالش در

و تنها او که باید و قادر است ه خود اوست و از اینرو این اوست ویژ واین معنی منحصر به فرد .غریزي او

پاره اي از صاحب .و تنها در آن صورت است که معنی جویی او ارضا خواهد شد.به آن تحقق بخشد

مکانیسم هاي دفاعی، واکنش معکوس و «نظران بر این باورند که معنی و ارزشها چیزي نیستند مگر 

».بهگرایی

واکنش «زندگی کنم و یا به خاطر »مکانیسم هاي دفاعی«یکی حاضر نیستم که به خاطر اما من

 .بمیرم»معکوس

به نظر من انسان قادرست و می تواند به خاطر ایده ها و ارزش هایش زندگی کند و یا در این راه 

 !جان ببازد

روانشناسي فردي ، خود ابتدا به جنسیت و پرخاشگري به عنوان مهمرتین 
قدرت «ويل پس از پژوهش هاي تازه تر .انگیزه رفتار آدمي نگاه مي كرد

را به عنوان نريوي مهم انگیزه هاي رفتار آدمي قلمداد و بعدها نیز »طليب
اصیل »جویيبرتري«او اعتقاد داشت،.را جایگزین آن كرد»برتري جویي«

و مهني .ترین انگیزه زندگي فرد است كه از احساس حقارت ریشه مي گريد
انگیزه است كه آدمي را از هنگام تولد تا واپسني دم زندگي از مرحله اي 

مرتجم.به مرحله اي دیگر پیش مي برد
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درصد از 89ان داد که نتیجه نشخواهی عمومی در فرانسه صورت گرفتچند سال پیش یک نظر 

و الزم دارد که به خاطر آن زندگی کند»چیزي«هار داشتند که انسان شرکت کنندگان در این نظر خواهی اظ

من مشابه .درصد اذعان داشتند که کسی یا چیزي در زندگی آنان هست که حاضرند به خاطرش بمیرند61

که نتیجه .ماران و کارکنان درمانگاه اجرا کردماین بررسی و نظرخواهی را در درمانگاه خود در وین بین بی

به واژه اي .عینا مثل نظرخواهی چند هزار نفره فرانسه بود و تنها یک اختالف دو درصدي مشاهده شد

نه یک ایمان و در اغلب انسان ها یک حقیقت است  »معنی جویی«دیگر ، این مطالعات نشان داد که 

 .1عقیده

چیزي نیست مگرتالشی براي »هاارزش«ید که توجه و عالقمندي فرد به البته مواردي پیش می آ

، اما اگر هم چنین باشد باید توجه کرد که این موراد استثناهایی است در پنهان کردن تعارضات درونی او

در چنین مواردي یک روان تحلیلی پویا تا آنجایی مجاز و .یک قانون کلی و نه اینکه خود ، قانون باشد

مواردي که .ل توجیه است که سعی نماید نیروهاي محرکه و زیربناي ناخودآگاه را کشف و آشکار کندقاب

).بهترین مثال ریا و تظاهر است. (ها جایگزین ارزشهاي واقعی زندگی فرد شده استمعموال شبه ارزش

ن نقابها، هر کوششی در اما تالش در پرده برداشتن از ای.نا حد امکان می بایست این نقاب ها را کنار زد

مبارزه با احساسات پوچ و غلط ، باید به محض روبرو شدن فرد با احساسات و افکار صحیح ، حقیقی و 

زیرا در آن صورت تمایالت و ).کنکاش و تجزیه و تحلیل بیشتر مجاز نیست.(خالص خود متوقف شود

ت ناسالم درونی خود ایره شدن بر تعارضآرزوهاي آرمان خواهانه و معنی جویانه ي انسان و تالش او در چ

 .، دست کم انگاشته شده است

به عقیده فرانكل معين جویي حقیقيت  انكار ناپذیر در زندگي انسان است و  - ١
.اصلي هسيت بشریت ، مهني حقیقت است كه اهلام خبش وجود انساني مي گرددماهیت

این ویژگي اجتناب ناپذیر و ویژه انساني است و مثال عقیده اي نیست كه 
.بدون آن هم بتوان به گونه اي سالمت ادامه زندگي داد
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ارزشها را صرفا نمودي از خود :در بررسی ارزشها باید مراقب این گرایش بود و از آن دوري گزید که 

نه تنها چیزي است که از وجود نشات گرفته ، بلکه رو در روي آن »معنی«یا »لوگوس«زیرا .تلقی کنیم

و یا فرافکنی »نمود خود«که انسان درصدد تحقق بخشیدن آنست، تنها »معنی«اگر .ار می گیردنیز قر

اندیشه هاي آرزومندانه او بود ، دیگر خصلت مبارزه جویانه و زیاده خواهی نمی داشت و توان آنرا 

ر مورد بهگرایی وع نه تنها داین موض.نداشت که انسان را به پیش براند و یا به مطالعه ي چیزي وا دارد

ناخودآگاه 2کهن الگوهاي«در مورد 1غریزي صدق می کند ، بلکه آنچه را که کارل گوستاویونگيهاسائق

 .نیز به آن اشاره می کند در بر می گیرد»جمعی

این موضوع مورد بحث و .در مورد اخیر وسعت شمول از فرد به نوع انسان گسترش یافته است

مندان اگزیستانسیالیست نیز که ایده هاي انسانی را چیزي جز ساخته و پرداخته مجادله پاره اي از اندیش

»عنصر و جوهر«بنا به گفته ژان پل سارتر ، انسان سازنده خودش است و طراح .خود او نمی دانند، هست

ود ت و آنچه که باید بشود را آنچنان که هسیگر می توان گفت که انسان ماهیت خبه واژه اي د.خود

هستی ما ساخته و پرداخته خود ما نیست، بلکه »معنی«گر چه من بر این باورم که .ود تعیین می کندخ

 .ما آن را جستجو و کشف می کنیم

1-C. G, Jung 
بار بوسیله اصطالحي است كه خنستني)مجعي(كهن الگویي ناخودآگاه قومي - ٢

تفسري دقیق و كامل آن را در كتاب انسان و مسبوهلایش .یونگ به كار برده شد
.كه ترمجه آقاي ابوطالب صارمي است مي توان یافت

دكرت علي اكرب سیاسي در كتاب نظریه هاي شخصیت به طور خالصه این گونه 
)كهن الگو(»مفاهیم كهن«ناخودآگاه مهگاني كه از «.بدان اشاره كرده است

تشكیل یعين از جتارب بر روي هم انباشته شده است، نسل هاي گذشته
ناخودآگاه «)٧٨ص (».یافته است نريومندترین سیستم هاي روان آدمي است

مجعي گنجینه اي است از خاطره آثاري كه آدمي از نیاكان بسیار دوردست حتا 
این آثار مربوط به مشهودات .خود به ارث برده است)حیواني(غري انساني 

حسي و مدركاتي است كه ذهن نیاكان را عارض گردیده است و در نسل هاي 
متوايل تكرار شده است و به جتربه پیوسته است و خالصه و عصاره ي حتول و 

ه آدمي با یونگ معتقد است ك.تكامل رواني نوع انسان را تشكیل داده است
این سرمایه كه چكیده ي جتارب نسل هاي بي مشار گذشته است چشم به این جهان 

.مي گشاید؛ جهاني كه به مهني جهت مفهومش بالقوه در اندرون او وجود دارد
یونگ این جتارب و معلوماتي را كه از نیاكان به ارث رسیده و ناخودآگاه 

.مرتجم.نامیده است»تایپسآركه «مهگاني ما از آا تشكیل یافته است 
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ولی این پرسش مطرح است که آیا .ها، مجاز و منطقی استتحقیقات سایکودینامیکی درباره ارزش

دانست که هر مطالعه و بررسی سایکودینامیکی ، در باالتر از همه باید.در هر مورد جایز و مناسب است

ها در حالیکه ارزش.را در انسان کشف و آشکار کند)سائق(اصل تنها قادرست که نیروهاي انگیزاننده 

انسان را بر نمی انگیزند و او را سوق نمی دهند، بلکه بر عکس عاملی است که انسان را به سوي خود 

.ت که همیشه مرا به یاد درهاي ورودي مهمانخانه هاي آمریکا می اندازداین اختالف چیزي اس.می کشد

حاال وقتی من می گویم که انسان .یک لنگه در را باید به سوي خود کشید و لنگه دیگر را باید فشار داد

ها کشیده می شود، چیزي که در آن مستتر است این حقیقت است که براي فرد همواره به وسیله ارزش

آزادي در پذیرفتن یا رد کردن این کشش، آزادي در تحقق بخشیدن به معناي .زینش وجود داردآزادي گ

 .بالقوه درونی او، و یا ندیده انگاشتن آن

کشش (وانگهی این مساله را نیز باید کامال روشن کرد که چیزي در انسان به عنوان سائق اخالقی 

وجود ندارد، چیزي که قابل مقایسه با آنچه )ی مذهبیکشش درون(و یا حتا سائق مذهبی )درونی اخالقی

انسان هرگز به سوي رفتار اخالقی سوق داده .که ما به عنوان غرایز اصلی در انسان می شناسیم باشد

او این کار را براي ارضاي سائق اخالقی و یا .نمی شود ، بلکه تصمیم می گیرد که اخالقی رفتار کند

، بلکه به خاطر دلیل و علتی که به آن پایبند و معتقد است، به خاطر .هدآسودگی وجدان انجام نمی د

اگر این کار را به منظور آسودگی وجدان .کسی که دوستش دارد و یا به خاطر خداي خویش انجام می دهد

 .می شد و دیگر فردي به معناي واقعی اخالقی ، نبود1انجام می داد چون فریسیان

یشان نداشتند و تصور نمی کنم خدمت به خداراد مقدس، منظوري جزمی کتم همه افمن فکر 

گرچه بنا .چه اگر چنین بود، کمال گرایی را بر می گزیدند.شدن هدف اصلی آنها بوده باشد»مقدس«هرگز

نام یكي از دو فرقه ي بزرگ مذهيب و سیاسي یهود كه فرقه ي خمالف آنرا - ١
فریسیان در اجراي آداب مذهيب یهود افراطي بودند و .صدوقیان مي نامیدند

كنایه ایست بر .اصرار مي ورزیدند كه آداب مذهيب یهود دقیقا اجرا شود
كاري دروني نسبت به اصول بنیادي آداب و سنن توجه افراطي به ظواهر و ریا

.مرتجم.اهلي
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، ولی اخالق واقعی چیزي بیشتر از یک »وجدان آسوده بهترین بالش هاست«بر یک ضرب المثل آلمانی 

 .داروهاي آرام بخش استخواب و یا قرص 

1ناکامی وجودي

.معنا خواهی انسان ممکن است با ناکامی مواجه گردد، که لوگوتراپی آنرا ناکامی وجود می نامد

 :واژه وجود به سه صورت به کار برده می شود که عبارت از 

 )به ویژه حاالت وجودي انسان(خود وجود -1

معناي وجود-2

 .است»خواهی امعن«ي واقعی در زندگی شخصی، که همان کوشش براي یافتن معنا-3

یا 2براي اینگونه نوروزها لوگوتراپی واژه نئوژنیک.ناکامی وجودي می تواند سبب ظهور نوروزها گردد

 .است3اندیشه زاد را به کار برده است که متفاوت از نوع دیگر یعنی نوروزهاي روانزاد یا سایکوژنیک

1 -Existential 
2 -Neogenic 
3 -Psychogenic 
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یونانی که معنی »Noos«اصل اصطالحی مشتق از روانشناسی نیست، بلکه از کلمه واژه نئوژنیک در

این واژه به چیزي اطالق می شود .اندیشه است ریشه گرفته و یکی از اصطالحات ویژه ي لوگوتراپی است

با معناي اخص »روحانی«باید توجه داشت که در لوگوتراپی کلمه .که با وجود روحانی فرد مربوط است

 .ن در مذهب تفاوت دارد و به بعد ویژه اي از انسان اطالق می شودآ

نوروزهاي نئوژنیک یا اندیشه زاد

علت ایجاد و ظهور نوروزهاي نئوژنیک، تعارض و کشمکش بین سائق ها و غرایز نیست ، بلکه حاصل 

الت روحانی علت به واژه اي دیگر تعارضات اخالقی و حتا آشکارتر بگوییم مشک.»ارزشهاست«برخورد 

 .در این گونه موارد ناکامی وجودي نقش اصلی را ایفا می کند.اصلی ایجاد این دسته از نوروزهاست

پر واضح است که روش هاي رایج روان درمانی در درمان نوروزهاي نئوژنیک ، موفق نیستند، و باید به 

در .د روحانی وجود انسان نیز رسوخ کنددر ابعا.روشی که به خود جرات داده است.لوگوتراپی روي آورد

.هم معنی می دهد»روح«اطالق نمی شود ، بلکه »معنی«به فقط در زبان یونانی»لوگوس«حقیقت 

رویارویی با مسایلی که جنبه روحانی دارند ، مانند آرزوي داشتن زندگی پر معنا یا ناکامی و سرخوردگی 

ه و قلمرو لوگوتراپی است، و از دیدگاه روحانی به مقابله با آن ناشی از نرسیدن به این آرزو، همه در حیط

لوگوتراپی به جاي اینکه به تعقیب عوامل و ریشه هاي ناآگاهانه مسایل فرد در ارتباط با .بر می خیزد

اگر .غرایز و سائق ها بپردازد با مسایلی روحانی فرد به طور صادقانه و خستگی ناپذیر برخورد می کند

نتوانست بین ابعاد روحانی و غرایز وجه تمایزي ببیند، با سرخوردگی بسیار خطرناکی روبرو خواهد درمانگر 

 .اجازه بدهید در این مورد خاطره اي را برایتان بگویم.شد
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یکی از مقامات عالی رتبه سیاسی آمریکا، روزي به مطب من در وین آمد تا رواندرمانی خود را که پنج 

پیش از هر چیز از او پرسیدم چرا .انکاو و در شهر نیویورك آغاز کرده بود پی گیري کندسال پیش، با یک رو

اصال چرا روانکاوي را آغاز کرده است؟.به این فکر افتاده است که می بایست روانکاوي شود

استنتاج من از گفته او این بود که حرفه ي خود را دوست نداشت و تحمل سیاست هاي خارجی آمریکا 

روانکاو کرارا به او گفته بود که مشکل واقعی او در ارتباط با پدرش است و الزم است .برایش دشوار بود

زیرا دولت آمریکا براي او به صورت جایگزینی از قدرت مافوق در آمده است که با .با پدرش کنار بیاید

طور ناخودآگاه نسبت به پدر نارضایتی شغلی او به واسطه نفرتی بود که به.تصویر پدر جابجا شده است

 .داشت

به وسیله درمان که مدت پنج سال به درازا کشید بیمار به مرور زمان و در اثر تکرار ، می رفت که 

تعبیر و تفسیر درمانگر را بپذیرد و دیگر توان آن را نداشت که جنگل حقیقت را از وراي درختان خیالی و 

 .تصورات قراردادي ببیند

گردیده بود، »معنی جویی اش«د جلسه مصاحبه مشخص گردید که شغل او ، موجب ناکامی چنپس از

از اینرو استعفا داد و دنبال .دلیلی وجود نداشت که این کار را نکند.و آرزو داشت که شغل دیگري برگزیند

ع داد که او اخیرا به من اطال.کار دیگري رفت که عالقه بیشتري داشت و نتیجه نیز رضایت بخش بود

من تصور نمی .مدت پنج سال است که در شغل جدید مشغول کار است و از زندگی بسیار خشنود است

به عقیده من او نه به روانکاوي نیاز داشت و نه حتا به .کنم که این فرد یک بیمار نوروتیک بود

.روتیک بودن او نیستوجود تعارضی در فرد الزاما دلیل بر نو.زیرا او اصوال بیمار نبود.لوگوتراپی

هرگز نباید تصور کرد که هر درد و رنجی منشا نوروزها و نشانه ي بیماریهاي عصبی .تعارضات و رنج و درد

به ویژه که اگر این درد و رنج از .این دردها و رنج حتا ممکن است سبب پیشرفت انسان نیز گردد.است

 .ناکامی وجودي سرچشمه گرفته باشد



www.MoshaverFa.com

107

خود، و یا حتا )هستی(»وجودي«کار می کنم که جستجوي انسان براي یافتن معنی من به شدت ان

ناکامی وجودي نه خود نوعی بیماري است .تردید او در این باره نتیجه ي بیماري و یا موجب بیماري باشد

 .و نه بیماري زا

یاس و ناامیدي که از این نگرانی انسان درباره ي ارزش زندگی و ارجی که به این مساله می نهد، و حتا 

.راه عاید او می شود، یک پریشانی روحانی می تواند باشد ولی به هیچ عنوان یک بیماري روانی نیست

اگر پزشک این پریشانی روحانی را به بیماري روانی تعبیر کند، ناامیدي هاي وجودي را زیر انبوهی از 

وظیفه ي واقعی او ایجاب می کند که بیمار خود در حالی که.داروهاي مسکن پنهان و مدفون خواهد کرد

 .در راه تحول و کمال یاري کند»وجودي«را در طول مدت این بودن 

در زندگی، اندیشه هاي پنهانی وجود و معناي »معنا«این وظیفه لوگوتراپی است که بیمار را در یافتن 

است و از اینرو همانند روانکاوي عمل می لوگوتراپی در این حد یک روش تحلیلی .نهفته ي آن یاري کند

گرچه لوگوتراپی در تالش خود براي آشکار ساختن محتواي ناخودآگاه ، مساعی خود را به حقایق .کند

غریزي محدود نمی کند ، بلکه به حقایق روحانی از جمله معنی بالقوه وجودي انسان که می بایست 

 .کامل داردانسان توجه»معنی جویی«تحقق پذیرد هم چنین 

هر تحلیل و کنکاشی ، حتا اگر به ابعاد روحانی و اندیشه زادي نیز توجهی نداشته باشد ، با این حال در 

اما فوق .روند درمانی خود می کوشد، بیمار را از آرزوهاي واقعی که در ژرفاي وجود اوست، آگاه سازد

را موجودي می شناسد که توجه ویژه اي به لوگوتراپی یا روانکاوي در این است که لوگوتراپی انسان 

نه اینکه صرفا به دنبال ارضاي سائق ها و غرایز فطري و یا .یافتن معنی در زندگی و شکوفایی ارزشها دارد

 .و هماهنگی و انطباق با محیط و جامعه باشد»فراخود«و »خود«، »1نهاد«خواسته ها و تعارضات 

١ -Superego وEgo وIdفروید شخصیت را .، از مباني روانشناسي فروید است
بر پایه ي این سه عامل بنیاد اده است ؛ و معتقد است شخصیت فرد از 

نريویي است كه از »اد«او مي گوید .مي گريدتعامل بني این سه ، شكل 
غرایز و از هر كیفیت رواني دیگري كه به ارث برده باشد تشكیل یافته و 
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1ياندیشه اپویایی

داشت که تالش انسان در راه جستن معنا و ارزش وجودي او در زندگی همیشه موجب باید در نظر

الینفک بهداشت روان  ءالزمه و جز»تنش«اما همین .باشد»تنش زا«تعادل نیست، و ممکن است 

وجودي »معنی«من به جرات می گویم که در دنیا چیزي وجود ندارد که به انسان بیشتر از یافتن .است

کسی که چرایی زندگی را «حکمتی عظیم نهفته است که 2در این گفته نیچه.ندگی یاري کندخود در ز

اري هاي روانی این جمله باید به صورت شعاري در درمان بیم».یافته است، با هر چگونگی خواهد ساخت

 .ر قرار بگیردمورد نظ

ید که همه کسانی که تصور می کردند گاه کار اجباري نازي ها ، این نکته به خوبی به اثبات رسودر ارد

این نکته بعدها توسط ( .کار و وظیفه اي در انتظارشان است، شانس بیشتري براي زنده ماندن داشتند

.)متخصصین امریکایی در ژاپن و کره نیز به اثبات رسید

ه براي چاپ بردند، دست نویس کتابی را ک»آشویتس«اسیران در مورد خود من ، وقتی مرا به اردوگاه

میل بی حد من براي بازنویسی دوباره آن مطالب، .آماده می کردم و به همراه داشتم از من گرفتند

محیط خشونت بار اردوگاه جان سالم معنایی شد که سختی هاي اسارت را راحت تر تحمل کنم و از آن 

رمی داشتم تا اگر روزي زمانی که در تب تیفوس می سوختم ، روي تکه کاغذها یادداشت ب.به در ببرم

عاملي است كه میان وجود ذهين نیازهاي »خود«.از اصل لذت پريوي مي كند
اد در وجود واقعي و خارجي آن فرق قایل مي شود و با پريوي از اصل 

را بر آن مي دارد كه از جنبه ي صرفن »اد«یعت آن است واقعیت كه در طب
»خود«.ادي و دروني بريون آمده و به واقعیات عامل خارجي نیز توجه مناید

.پلي است بني نیازهاي كور اد و واقعیات خارجي
توجهي به اصول و موازین اخالقي ندارند، مهینكه »خود«و نه »اد«نه 

، سطح دیگر یا مرتبه عايل تر شخصیت پدیدار گشته است این توجه پیدا شود
.نام اده است»من برتر«یا »فراخود«كه فروید آنرا 

براي درك دقیق تر مفاهیم باال به كتاب نظریه هاي شخصیت نگارش دكرت 
علي اكرب سیاسي و مباني روانشناسي فروید برگردان ایرج نیك آیني رجوع 

مرتجم.شود
٢-Neo-Dynamics 
2 -Nietzche 
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در تنگناهاي زندان باواریا این انگیزه، امید به آزادي را در دلم .آزاد شدم بتوانم کتابم را چاپ کنم

 .س و خودباختگی سقوط نکردمه یأشکوفا می کرد و به همین دلیل هرگز در در

تنش بین .است»تنش«به این ترتیب مشاهده می گردد ، که بهداشت روانی مستلزم اندازه اي از 

شکاف آنچه که هست و تالش در پر کردن.بدان تحقق بخشدآنچه که بدان دست یافته، و آنچه که باید

کردن انسان پس نباید از دست و پنجه نرم.ستالزمه ي زندگی انسان ا»تنش«این .آنچه که باید باشد

او را بیدار »معنی جویی«وسیله است که تنها به این .در یافتن معنی بالقوه زندگی خود نگران باشیم

تعادل «من این ادعا را که بهداشت روان بستگی به تعادل مطلق و یا بنابر اصطالح بیولوژیکی .می کنیم

را برداشتی نادرست و ندگی در مرحله اي رها از تنش استدارد و یا اینکه الزمه ي بهداشت روان ز »1جانی

نیست، بلکه کوششی است که در راه »تنشی«زم دارد تعادل و بیآنچه انسان ال .خطرناك می دانم

»تنش«آنچه انسان بدان نیاز دارد، تنها رهایی و دفع .رسیدن به هدفی شایسته درگیر آن می شود

بالقوه اي است، که در »معنی«نیست که به هر قیمتی شده درصدد انجام آن برآید، بلکه پاسخ به 

 .ه سوي خود فرا می خواندانتظار تحقق یافتن او را ب

نیست، بلکه چیزي است که من آنرا پویایی اندیشه اي نام نهاده »تعادل حیاتی«آنچه بشر نیاز دارد 

فردي ، و در قطب دیگرکه در یک قطب آن معنی»تنش«محرکه ي روحانی میان میدانی از نیروي.ام

ه این حقیقت تنها در موارد عادي صادق است و فکر نکنید ک.که باید بدان معنی تحقق بخشد وجود دارد

اگر معماري بخواهد سقف فرسوده اي را .بس، بلکه در مورد بیماران عصبی حتا بیشتر صدق می کند

.تعمیر کند ، باري بر آن می افزاید که این امر موجب بهتر چسبیدن و اتصال بهتر اجزاي این بنا می گردد

یاري و پرورش بیمار خود را دارد نباید از این وحشت داشته باشد که در از این رو وقتی که درمانگر قصد 

 .راه آشنا کردن او با معنی زندگی، باري بیشتر بر دوش او می گذارد

٢-Homeostasis 
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اکنون که تاثیر مثبت معنی جویی آشکار شد، باید به تاثیرات مخرب دردي که امروزه بیماران 

این افراد  .احساس کلی و غایی بی معنایی زندگی استبیشماري از آن شکوه می کنند، بپردازم، که 

آنان طعمه ي خالء درونی و .ارزش و تداوم می بخشند، نمی شناسندچیزي را و معنایی را که به زندگی

 .نامیده ام»1خالء وجودي«آنان اسیر و گرفتار موقعیتی هستند، که من آنرا .پوچی زندگی شده اند

وجوديخإل

له قابل فهم است ئاین مس.دیده ي بسیار گسترده و شناخته شده ي سده بیستم استخالء وجودي یک پ

و حاصل دو عاملی است که انسان در گذرگاه تاریخی خود براي رسیدن به مقام انسانیت از آن چشم 

نخست اینکه بشر پس از تکامل ، و جدایی از حیوانات پست تر، سائقه ها و غرایزي که .پوشیده است

این گونه .حافظ او نیز بود از دست دادت می بخشید و هدایت می کرد و ضمننیوانی او را جهرفتار ح

امنیت و آسایش چون بهشت جاویدان براي ابد بر او تحریم گردید، و انسان مجبور شد که فعاالنه به 

گري نیز شده انسان متحمل ضایعه ي دی ،، در تحوالت اخیراینکهدو .انتخاب آنچه انجام می دهد بپردازد

هر چه تاثیر دین و یا .هاي قالبی رفتار او را هدایت نمی کنداست و آن اینکه دیگر آداب و سنن و ارزش

حاال دیگر غریزه اي به او نمی گوید .ول تر و تنهاتر می شودئقراردادهاي اجتماعی کاهش یابد، انسان مس

کرد و گاه حتا نمی داند که در آرزوي انجام چه و سنتی نمی گوید که چگونه باید رفتار .که چه باید کرد

در عوض او یا در آرزوي انجام کاري که دیگران می کنند، که موجب پیروي و همرنگی با .کاري است

که این نیز خود تن .جماعت می گردد و یا کاري را می کند که دیگران از او می خواهند و مطالبه می کنند

 .طلق استسپردن به دیکتاتوري و تبعیت م

1 -Existential Vacuum 
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یک مطالعه ي دو جانبه آماري بین بیماران و پرستاران بخش عصب شناسی بیمارستان پلی کلینک 

وجودي رنج می  ءکسانی که مورد پرسش قرار گرفته بودند، کم و بیش از خال%55وین نشان داد که 

بی معنی و بی نه زندگی کاملبردند، به واژه اي دیگر بیشتر از نیمی از آنها لحظاتی را تجربه کرده بودند ک

 .ارزش می نمود

حال این گفته .وجودي اغلب به شکل ماللت و بی حوصلگی پیوسته خودنمایی می کنداین خإل

بشر محکوم ابدي کشمکش میان دو قطب متضاد پریشانی و «شوپنهاور را بهتر درك می کنیم که 

حقیقت امروزه ماللت و بی حوصلگی بیشتر از در».اضطراب از یک سو و اندوه و مالل از سوي دیگرست

اضطراب و پریشانی مردم را راهی مطب روان پزشکان می کند، و این مساله به گونه اي روز افزون شدت 

 .می گیرد

ماشینی تر شدن شکل زندگی امروزي به بحران شدت می بخشد، زیرا با کم کردن ساعات کار، اوقات 

ر می شود و بدبختانه بیشتر این افراد نمی دانند که با اوقات فراغت خود فراغت یک کارگر متوسط زیادت

نوروز .می گوییم»نوروز یکشنبه«چیزي است که به آن نمونه ي ساده و آشکار این مساله.چه کنند

یکشنبه ها، افسردگی ویژه اي است که در این روز به خصوص چون افراد به کار اشتغال ندارند، به سراغ 

به آن نمی  او علت آن تهاجم اندیشه هایی است که شخص در روزهاي کار و مشغله اکثر.ی آیدآنان م

اندیشد و در روز تعطیل متوجه می شود که از زندگی خود خشنود نیست و معنا و ارزشی که این همه 

باید از نتنها شمار معدودي را که دست به خودکشی می زنند،.تالش و زحمت را توجیه کند، وجود ندارد

وجودي به حساب آورد، بلکه پدیده هاي بسیاري از جمله الکلیسم، بزهکاري جوانان نیز از قربانیان این خإل

بحران هاي کهولت و دوران بازنشستگی را نیز می توان از این .عواقب همین احساس نامطبوع هستند

 .زاویه بررسی کرد
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ها و وانمودها را کنار بزنیم، قاببرده ایم، و اگر نوجودي را نام نهنوز همه جلوه هاي متعدد خإل

متوجه این موضوع خواهیم شد که گاه ناکامی در معنی جویی سبب قدرت طلبی است که آن هم به 

جویی را جاي ناکامی در معنادر پاره اي موارد.شکل بسیار ابتدایی آن یعنی پول پرستی آشکار می شود

مین دلیل ناکامی وجودي گاه حرص و آز عملیات جنسی را به به ه.اشغال می کند»لذت طلبی«

وجودي رنج می برند که چگونه کسانی که در واقع از خإل در این موارد می توان دید .جانشینی بر می گزیند

 .اسیر شهوات خویش می شوند

بازخورد و درباره مکانیسم هاي دفاعی.در افراد نوروتیک، رخ دادهاي مشابهی به وقوع می پیوندد

ولی چیزي که به کرات می توان مشاهده .تشکیل و تشکل حلقه هاي شیطانی، بعدها توضیح خواهم داد

وجودي را اشغال کرده است و در آنجا خإلکرد این است که در بیماران نوروتیک یک نشانه ي بیماري زا ، 

نوروز اندیشه زا روبرو نیستیم، ولی کدر چنین مورادي، گرچه ما با ی.می کند وبه طور پیوسته نشو و نم

با این حال اگر شیوه ي درمانی را که بر می گزینیم تا به وسیله آن به بیمار کمک کنیم بر مشکل خود 

زیرا با پر کردن .داشته باشیمچیره شود، با لوگوتراپی درهم نیامیزیم هرگز نمی توانیم انتظار موفقیت 

از این رو لوگوتراپی نه تنها در .ع بازگشت مجدد بیماري شویموجودي است که ما می توانیم مانخإل

درمان بیماریهاي اندیشه زاد، بلکه در درمان بیماري هاي روانزاد نیز الزم و مفید است، به ویژه آن دسته 

از این دیدگاه است که می توان .نامیده ام)Somatogonic Pseudo-neuroses(اختالالتی که من 

هرگونه درمانی علیرغم محدودیتش باید از لوگوتراپی کمک «را مورد تایید قرار داد که 1لدگفته دکتر آرنو

 ».بگیرد

حال اگر چنانچه بیمار از ما بپرسد، معنی زندگی او چیست، چه می توان کرد؟

1 -Magda B. Arnold 
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1یزندگعنايم

فرد به فرد، روز زیرا معناي زندگی از  .من تردید دارم که پزشکی بتواند پاسخی کلی به این پرسش بدهد

از اینرو آنچه مهم است معناي زندگی به طور اعم نیست، بلکه .به روز، ساعت به ساعت در تغییر است

این پرسش کلی، مثل این است .هر فرد می بایست معنی و هدف زندگی خود را در لحظاتی دیگر دریابد

شطرنج چیست؟ پر واضح است که که از یک قهرمان شطرنج بپرسید که بهترین حرکت مهره ها در بازي 

بهترین حرکت و یا حتا حرکت خوب، جدا از یک موقعیت معین در بازي و بدون در نظر گرفتن شخصیت 

هیچ .در مورد وجود انسان نیز قضیه درست به همین شکل است .حریف ، معنی و وجود خارجی ندارد

.ی است که می بایست بدان تحقق بخشدمعناي انتزاعی که انسان عمري را صرف و رسالتی ویژه در زندگ

ولیت او بی مانند و ئمس.او در انجام این وظیفه و رسالت جانشینی ندارد و زندگی قابل برگشت نیست

هر موقعیت از زندگی فرصتی طالیی .منحصر به فرد ، و فرصتی که براي انجام آن دارد نیز بی همتاست

گره اي به دستش می دهد تا شانس گشودن .ن می دهداست که به انسان امکان دست و پنجه نرم کرد

 .آنرا داشته باشد

یعنی فرد نباید بپرسد که معناي زندگی او .پس پرسش درباره معناي زندگی را باید به خود او برگرداند

سخن کوتاه، خود فرد پاسخ گوي.چیست، بلکه باید بداند که خود او در برابر این پرسش قرار گرفته است

زندگی که او خود .دگی خویش است و هم اوست و تنها او که می تواند به پرسش زندگی پاسخ گویدزن

ولیت ئبنابراین لوگوتراپی اصل و جوهر وجودي انسان را در پذیرفتن این مس.ول آنستئوظیفه دار و مس

 .می بیند

1 -The meaning of life 
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1جوهر وجود

این جهت ر روش درمانی د .تکیه داردلیت امري است ضرور که لوگوتراپی قاطعانه بر آنپذیرفتن مسئو

چنان زندگی کن که گویی بار دومی است که به دنیا آمده اي و اینک در حال انجام «گام بر می دارد که ، 

 ».خطاهایی هستی که در زندگی نخست مرتکب شده بودي

ه شناسی به نظر من هیچ قاعده کلی و شعاري بهتر از این نمی تواند احساس مسوولیت و حس وظیف

گذشته است، و سپس ، زیرا نخست وي را بر آن می دارد که تصور کند زمان حال.را در انسان بیدار کند

او را بر آن می دارد ياندیشه ،این شیوه.بپذیرد که گذشته را هنوز هم می توان تغییر داد و اصالح کرد

که او می تواند از خود و زندگی خود که از یک سو با محدودیت هاي جهان و از سوي دیگر با غایت آنچه 

 .بسازد، روبرو گردد

از اینرو .لیت پذیري خود آگاه سازده بیمار را کامال از وظیفه ي مسئولوگوتراپی سعی و کوشش دارد ک

انتخاب اینکه در برابر چه کسی و چه .کند»انتخاب«این وظیفه را بر عهده ي بیمار می گذارد که خود 

لوگوتراپیست کمتر از هر روان درمانگر دیگر، معیارها و ارزشهاي خود را به .ول استئمسچیزي تا چه حد 

و هرگز زیر بار این خواسته ي بیمار نمی رود که به جاي او بر اریکه ي داوري .بیمار تحمیل می کند

او نهاده این بر عهده ي بیمار است تصمیم بگیرد که در برابر وظیفه اي که زندگی بر عهده ي.بنشیند

ول و پاسخ گوي وجدان خویش؟ اکثر مردم خود را مسئاست، پاسخ گوي کیست؟ پاسخ گوي جامعه یا 

رند که این ول انجام وظیفه اي می دانند، بلکه بر این باوئآنان نه تنها خود را مس.خداوند می دانند

 .ولیت را برایشان تعیین کرده استخداوند است که این مسئ

همان اندازه که از استدالالت منطقی دوري می کند، از  ،ی نه تدریس است و نه موعظهکار لوگوتراپ

در مقام مقایسه، کار لوگوتراپیست بیش از این که شبیه یک نقاش .پندهاي اخالقی نیز روي گردانست

1-The Essence of Existence 
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چه هر نقاشی سعی دارد تصویر جهانی را که می بیند به ما .باشد، شبیه به کار یک چشم پزشک است

دهد که جهان را آنگونه که هست در حالی که چشم پزشک می کوشد، به ما امکان بیشتري.منتقل کند

»هاارزش«و »معنی«نقش لوگوتراپیست وسعت بخشیدن به میدان دید بیمارست، تا آنجا که .ببینیم

 .در میدان دید و حیطه ي خودآگاه بیمار قرار گیرد

زیرا حقیقت سرانجام آشکار .ید و داوري خود را به بیمار تحمیل کندلوگوتراپیست نیازي ندارد که عقا

 .خواهد شد و نیازي به مداخله ي دیگران نیست

ول است که باید به معنی بالقوه زندگی خود تحقق ببخشد، این نکته که انسان آفریده اي مسئبا طرح

جهان پیرامون و گرداگرد خود باید یافت، میل دارم بر این نکته تاکید کنم، که معنی حقیقی زندگی را در 

به .چه روان آنگونه که تصور شده است یک سیستم بسته نیست.نه در جهان درون و ذهن و روان خود

معروف »خودشکوفایی«و  »1تحقق نفس«همین دلیل هدف حقیقی وجود انسان را نمی توان در آنچه به 

که خودشکوفایی برایش هدفی .دانست»2فرارونده«د بلکه باید او را موجودي از خو.است جستجو کرد

چون اگر تنها هدف خودشکوفایی باشد، هرگز نمی .اوست»فرارونده«غایی نیست، بلکه اثرات جنبی خود 

 .توان به آن دست یافت

نگریست و یا وسیله و هدفی که در خدمت »خود«نمی بایست به جهان به عنوان نمودي از 

است، زیرا در هر دو صورت تصوري که از جهان رسم می کنیم ناچیز و کم »ق نفستحق«خودشکوفایی و 

 .اهمیت جلوه می کند

بنابر روش .تا اینجا نشان دادیم که معناي زندگی پیوسته در باژگونی است، ولی هرگز محو نمی شود

 .لوگوتراپی این معنا را به سه شیوه می توان کشف کرد

.با انجام کاري ارزشمند.1
1-Self- actualization 
2-Self-transcendent 
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.واال»ارزش«با تجربه ي .2

.با تحمل درد و رنج .3

ولی راه رسیدن به .راه رسیدن به نخستین شیوه، یعنی راه کار و فعالیت، راهی است روشن و آشکار

 .دومی و سومی توضیح بیشتري الزم دارد

عت، فرهنگ مانند برخورد با شگفتیهاي طبی.راه دوم یافتن معناي زندگی از راه تجربیاتی ارزشمند است

 .یله عشقسو یا با درك و دریافتن فردي دیگر، یعنی به و

1معناي عشق

هیچکس توان .عشق تنها شیوه اي است که با آن می توان به اعماق وجود انسانی دیگر دست یافت

 .آن را ندارد جز از راه عشق به جوهر وجود انسانی دیگر، آگاهی کامل یابد

است که ما را یاري می دهد تا صفات اصلی و ویژگیهاي واقعی محبوب را جنبه ي روحانی عشق 

عالوه بر این عاشق به قدرت .و حتا چیزي را که بالقوه در اوست و باید شکوفا گردد، درك کنیم.ببینیم

 .عشق توان می یابد که معشوق را در آگاه شدن از استعدادهاي خود و تحقق بخشیدن به آنها یاري کند

1-The Meaning of love 
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.که از سائق یا غریزه اي جنسی مشتق شده باشدنیست،1لوگوتراپی عشق عاملی پدیده زاددر 

بلکه عشق خود مانند میل جنسی پدیده اي .همچنین عشق شکل اعتال یافته ي میل جنسی نیز نیست

 .اصلی و بنیادي است

تنها اثر جنبی میل بنابراین.میل جنسی آنجایی جایز و حتا مقدس است که حامل و ناقل عشق باشد

جنسی نیست، بلکه میل جنسی شیوه اي است براي ابراز نهایت همدمی و تعارضی که عشق خواهان 

 .آنست

 .سومین راه براي رسیدن به معنی زندگی در رنج است

1-Epiphenomenon 
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1معناي رنج

روبروست، مانند انسان وقتی با وضعی اجتناب ناپذیر مواجه می گردد، و یا با سرنوشتی تغییر ناپذیر

بیماري درمان پذیري و یا مبتال به بعضی از انواع سرطان ، این فرصت را یافته است که به عالیترین 

درد و رنج بهترین جلوگاه ارزش وجودي .ارزشها و به ژرفترین معناي زندگی یعنی رنج کشیدن دست یابد

نسبت به رنج است و شیوه اي که این و آنچه که اهمیت بسیار دارد ، شیوه و نگرش فرد .انسان است

 .رنج را به دوش می کشد

 .براي روشن شدن مطلب مثال زنده اي می آورم

او .روزي پزشک سالخورده اي که از افسردگی شدیدي رنج می برد، براي معالجه و درمان نزد من آمد

نیروي چیره .ل پیش کنار بیایدتوان این را نداشت که با اندوه فراوان زاییده از مرگ همسرش در دو سا

از دست من چه .او همسرش را به شدت دوست می داشت.شدن بر این درد و رنج را در خود نمی دید

کمکی ساخته بود؟

باید به او چه می گفتم؟

 :لحظاتی در سکوت گذشت و سپس از او پرسیدم 

 »ماند؟دکتر چه می شد اگر شما مرده بودید و همسرتان زنده می «

واي که دیگر این خیلی بدتر بود، بیچاره او چگونه می توانست این همه  درد و رنج را به تنهایی تحمل «

 ».کند

 :از این فرصت استفاده کردم و در پاسخ گفتم 

دکتر پس می بینید که این درد و رنج نصیب او نشد، و این شما هستید که رنجش را به جان خریده «

 ».نون باید آنرا تحمل کنیداید و اک
1-The Meaning of suffering 
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رنج وقتی معنا یافت، .واژه اي به زبان نیاورد و تنها به آرامی دستم را فشرد و مطب را ترك کرد

 .معنایی چون گذشت و فداکاري، دیگر آزاردهنده نیست

دگی و البته این گفتگو و کاري که من با این پزشک کردم، در حکم درمان نبود، زیرا نخست اینکه افسر

نمی توانستم همسرش را به او باز .یاس او بیماري نبود، دو دیگر؛ من توانا به تغییر سرنوشت او نبودم

اما من درآن لحظه تنها توفیق یافتم نگرش و برخورد او را نسبت به سرنوشت تغییر ناپذیرش، .گردانم

 .تغییر دهم و در آنجا بود که معنایی در رنجی که می کشید، یافت

یکی از اصول اساسی لوگوتراپی این است که توجه انسان ها به این مساله جلب می کند، که انگیزه 

اصلی و هدف زندگی، گریز از درد و لذت بردن نیست، بلکه معنی جویی زندگی است که به زندگی مفهوم 

 .حمل می کنندبه همین دلیل انسانها درد و رنجی را که معنی و هدفی دارد با میل ت.واقعی می بخشد

مثال بیمار حق ندارد .نیازي به یادآوري نیست که رنج معنایی نخواهد داشت اگر ضرورتی نداشته باشد

.و رنجش را تحمل کند»صلیب خویش به دوش بکشد«سرطانی را که با یک جراحی بهبود می یابد چون 

 .2بیمار گونه است تا یک تحمل قهرمانانه»1خودآزاري«زیرا این یک 

روان درمانی سنتی، ترمیم و تجدید قواي بیمار را براي کار و لذت بردن از زندگی به عنوان سرلوحه 

اما لوگوتراپی عالوه بر این هدف، سعی بر آن دارد که بیمار را کمک .اقدامات خویش قرار داده است

 .کند تا با درك معناي رنجی که می کشد، در تحمل آن استوارتر باشد

، استاد روانشناسی دانشگاه جورجیا ، ضمن مقاله اي 3ن زمینه دکتر ادیت ویسکوف جولسوندر ای

فلسفه کنونی ما درباره ي بهداشت روان بر این پایه استوار شده «درباره لوگوتراپی یادآور می شود که 

ق با زندگی است که مردم باید خوشحال و شاد زندگی کنند و غم و اندوه نشانه ناسازگاري و عدم انطبا

1-Masochism 
2-Heroism 
3-Edith Weisskopf - Joelson 
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ول د و رنجی اجتناب ناپذیر دارند مسئاین اعتقاد و نظام ارزشها باید خود را در برابر کسانی که در.است

زیرا این شیوه ي اندیشه موجب می شود که افراد دردمندي به خاطر اینکه شاد نیستند، .بدانند

شاید لوگوتراپی این ویژگی «که این خانم در مقاله اي دیگر یادآور می شود».اندوهناکتر نیز بشوند

بیمارگونه حاکم بر فرهنگ کنونی آمریکا را باژگون کند، نا کسانی که قابل درمان نیستند و رنج می برند 

، زیرا این گونه بیماران فعال نه تنها »ببالند«، به آنها »بنالند«فرصتی بیابند به جاي اینکه از دردهاي خود 

 ».ر این اندوه را نیز به دوش می کشند، که چرا شاد نیستندغمگین و اندوهناکند، بلکه با

گاهی در زندگی وضعی پیش می آید که انسان از انجام کاري محروم می شود و یا کامیاب نمی گردد، 

از اینرو اگر رنج را شجاعانه بپذیریم .است»رنج«ولی چیزي که اجتناب ناپذیر و محو نشدنی است همانا 

پس به این ترتیب می توان گفت معناي زندگی امري .زندگی معنی خواهد داشت ،تا واپسین دم

 .مشروط نیست، زیرا معناي زندگی می تواند حتا معنی بالقوه درد و رنج را نیز در بر گیرد

بگذارید موردي را که شاید یکی از ژرف ترین  و پر معناترین تجربیات من در اردوي کار اجباري است 

آماري بسیار دقیق و مستند نشان می دهد که از هر بیست و هشت نفر اسیر اردوگاه .گو کنمبرایتان باز

و از سویی حتا اگر من به فرض آن یک نفر بودم که امکان داشت زنده .کار اجباري تنها یک نفر ماند

تنه ي خود بمانم؛ این احتمال بسیار ضعیف بود که بتوانم نوشته هایی را که در زندان آشویتس در نیم 

این .بنابراین چاره اي نبود جز اینکه بر رنج نبود این کودك روحانی چیره شوم.پنهان کرده بودم بازیابم

اندیشه در ذهنم جان گرفت که خواهم مرد بدون اینکه فرزندي جسمانی و یا اثري روحانی از من بر جاي 

از خود پرسیدم دیگر زندگی براي من چه معنایی دارد؟.بماند

غافل از اینکه پاسخ پرسشهاي من در راه است و طولی .با اینگونه پرسشها و اندیشه ها مشغول بودم

داستان از این قرار است که وقتی من به اردوي اسیران آمدم، .نخواهد کشید که به دستم می رسد

ده شده بود به من لباسهایم را گرفتند و لباس هاي ژنده زندانی دیگري را که به کوره ي آدم سوزي سپر
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روي آن نوشته »1شمایسراییل«در جیب این لباس فرسوده یک برگ پاره که دعاي معروف بحري .دادند

این تصادف را به چیزي می توانستم تعبیر کنم جز اینکه اندیشه ها و ایده ها چیزي .شده بود یافتم

 .نرم کرد و زیستنیست که تنها روي کاغذ آورده شود، بلکه باید با آن دست و پنجه 

نگرانی هاي من در این اوضاع بحرانی با سایر .پس از مدتی کوتاهی حس کردم که به زودي خواهم مرد

آیا ما از این اردوگاه جان سالم به در خواهیم برد؟ و اگر نه، «پرسش آنان این بود که، .رفقا فرق داشت

ولی پرسشی که پیوسته در گوش من پس ارزش این همه درد و رنجی که متحمل می شویم چیست؟ 

آیا این همه رنج کشیدن ها و مرگهایی که شاهد آنیم، معنایی دارد؟ و اگر نه «زنگ می زد این بود که، 

زیرا اگر معناي زندگی به این تصادف .پس نهایتا بقا و جان سالم به در بردن هم معنایی نخواهند داشت

 ».ببریم و چه نبریم زندگی ارزش زیستن نخواهد داشتبستگی داشته باشد، چه از آن جان به در 

2مسایل فوق بالینی

١ -Shema Yisrael دعاي روزانه یهودیان است كه از سفر تثنیه برداشته شده ،
.است

2-Meta Clinical Problems 
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با این پرسش روبرو هستند که زندگی چیست؟ چرا باید درد کشید و رنج به وفورامروزه روان پزشکان 

جعهبرد؟ در واقع روان پزشکان بیشتر با مراجعینی مواجه هستند که به خاطر مسایل انسانی به آنان مرا

 .بیماري هاي عصبیتا

بسیاري از مراجعان کنونی، روان پزشکان، کسانی هستند که سابقا به علماي دینی و پدران روحانی 

مراجعه می کردند، ولی امروز دیگر میلی به این کار ندارند و از اینروست که روان پزشکان بیشتر با 

 .و روحی آنانمسایل فلسفی مردم روبرو هستند تا با تعارضات عاطفی
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1لوگودراما

 .رویداد زیر شنیدنی است

مادري که پسرش در سن یازده سالگی در گذشته بود، به دنبال دست زدن به یک خودکشی بی فرجام به 

ي گروه درمانی شرکت ، از او دعوت کرد تا در یک جلسه2همکارم دکتر کوکورك.کلینیک من آورده شد

این خانم .من هم به اتاقی که او سرگرم رهبري یک جلسه سایکودراما بود وارد شدمیجوید، تصادف

 :داستان زندگیش را چنین بازگو می کرد

پسرك بی نوا می .تنها ماند دبه فلج کودکان بووقتی پسرش درگذشت، او با پسر بزرگترش که مبتال

مادر که از این شکل زندگی به ستوه آمده .بایست با صندلی چرخدار به این سو و آن سو کشانده شود

اما پسرك زمین گیر .و تصمیم گرفت خود و پسرش را از بین ببردبود، علیه سرنوشت خود عصیان کرد

ولی .زندگی براي او هنوز با معنی بود!او دوست داشت زندگی کند.نگذاشت او این تصمیم را عملی کند

چرا؟ و چگونه می بایست به این مادر کمک کرد؟.متاسفانه براي مادر تندرست چنین نبود

 :بدون مقدمه وارد بحث آنان شدم و از خانم دیگري که در گروه بود پرسیدم

 »سی سال«:او پاسخ داد »چند سال دارید؟«

١ -Logodrama روشي است اهلام گرفته از سایكو دراما، كه به وسیله ي دكرت ،
كه مباني تئوري این روش بر این اصل قرار دارد.مورنو بنیاد گذاشته شد

در ایفاي نقش، عواطف و احساسات، كشمكش ها و درگريي هاي دروني، ترسها و 
متایالت افراد، به ویژه كساني كه در اجياد و انتقال دچار مشكالتي بوده اند 
.و مقاومت هایي از خود نشان مي دهند داراي ارزش درماني فراوان است

یچیدگي ها و كشمكش هاي سایكو دراما جتلي خود انگیخته و به منایش گذاشنت پ
سایكودراما بر سه اصل خود انگیختگي، .دروني فردست به روش غري مستقیم
.خالقیت و مایه فرهنگي مبتين است

2-Kocourek 
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نه شما سی ساله نیستید، شما هشتاد سال دارید، در بستر مرگ آرمیده اید و به گذشته می «

 ».ک زندگی سرشار از موفقیت هاي مالی و اجتماعی ولی بدون فرزنداندیشید ، ی

سپس از او خواستم که تجسم کند در چنان موقعیتی چه احساسی دارد و با خود چه می گوید؟«

 .پاسخ او را عینا از روي نوار نقل می کنم

با مردها .مت عمري گذراندمزندگیم مرفه بود و در ناز و نع.آه، من با یک میلیونر ازدواج کردم«

و حاال که در سن هشتاد .معاشقه می کردم و آنها را به بازي می گرفتم و از این کار لذت می بردم

سالگی هستم، حاال که به گذشته نگاه می کنم و فرزندي هم ندارم نمی دانم این همه تالش براي چه 

 !بازنده و یک شکست خورده امدر حقیقت من باید اذعان کنم که در زندگی یک.بوده است

پاسخ را برایتان نقل .سپس از مادر کودك فلج دعوت کردم که به زندگی خود در گذشته نظري بیفکند

 :می کنم

این آرزو برآورده شد، ولی یکی از آنان در گذشت و .من  همیشه آرزو داشتم که فرزندي داشته باشم«

باید او را به موسسات ویژه ي این کودکان می .ظبت نمی کردماگر از او موا.دیگري نیز فلج است

من همه امکانات را .گرچه نگهداري از او خیلی دشوار است ولی چه می شود کرد، او پسر منست.سپردم

 ».من از پسرم انسان بهتري ساخته ام.به کار گرفته ام تا او بهتر زندگی کند

تا آنجا که به خودمم مربوط است، :و با صداي بلند ادامه داددر این لحظه او به شدت گریه اش گرفت

بوده و تالش در »معنا«می توانم با آرامش به زندگی و گذشته خود نگاه کنم، زندگی براي من مملو از 

من نهایت کوشش و تالش را در راه بهروزي پسرم به کار برده ام، زندگی من یک .راه تحقق این معنا

ینک که او از بستر احتضار زندگی را مرور می کرد، ناگهان توانسته بود که معنایی در ا! »شکست نبوده

 .معنایی که همه رنجهاي او را نیز در بر می گرفت.آن بیابد
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پرسش این بود که آیا میمونی که به منظور ساختن .پس از مدتی پرسشی از همه آن جمع کردم

!ی گیرد، قادر است معنایی در درد خود بیابد؟ همه پاسخ دادند نهسرم فلج مکرر و مکرر زیر تزریق قرار م

زیرا او با هوش کم و فهم نارسایش نمی تواند مساله را به جهان انسان ها ، یعنی جهانی که اینگونه 

 .رنج کشیدن ها معنی پیدا می کند، ربط بدهد

طمئن هستید که جهان انسانی آیا م»در مورد انسان چه«پرسشم را در این جهت ادامه دادم که 

و یا .غایت و نهایت تکامل جهان هستی است؟ آیا ممکن نیست که ابعاد دیگري وجود داشته باشد

 .دنیایی ماوراي دنیاي انسان ، جهانی که رنجهاي بشري پاسخ نهایی خود را در آنجا خواهد یافت

1معانی مافوق

ما از آنها به  ،درك و فهم بشر قرار می گیرد، در لوگوتراپیمعناي غایی و نهایی به ناچار ماوراي توانایی

آنچه از انسان خواسته شده است این نیست که بنا بر تعلیمات .عنوان معانی مافوق نام می بریم

پوچی زندگی را باید تحمل کرد، بلکه انسان باید ناتوانی خود را در  ،پاره اي از فالسفه اگزیستانسیالیست

 .از منطق ژرف تر است»معنا«زیرا که .قید و شرط زندگی، از راه منطق بپذیردبی»معناي«درك 

روانپزشکی که از مفهوم معانی مافوق، فراتر می رود گاه در برابر بیماران خود غافلگیر و مات می 

 .همانگونه که من در برابر دختر شش ساله ام با این وضع مواجه شدم.شود

 :پاسخ دادم»چرا ما می گوییم خداي مهربان«پرسید روزي دختر شش ساله من

1-Supra Meaning 
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یادت هست که چند هفته پیش سرخک داشتی و همین خداي مهربان بود که ترا شفا داد و اسباب «

اما بابا فراموش نکن که «اما این پاسخ دختر کوچک را راضی نکرد و گفت ، ».بهبودي برایت فراهم کرد

 .»!ودخود او این سرخک را فرستاده ب

با این حال اگر بیماري عمیقا معتقد به اصول مذهبی است، دلیلی ندارد که روان درمانگر از این اعتقاد 

درمانگر می بایست خود را جاي بیمار بگذارد و مسایل را از .و منبع روحانی، براي یاري به او استفاده نکند

 .این کاري است که من کردم.دید او ببیند

او نخستین زنش .خام از اروپاي شرقی پیش من آمد و داستان زندگیش را برایم بازگو کردروزي یک خا

من .را با شش فرزند در اردوگاه اسراي جنگی از دست داده بود، و با زن دومش که نازا بود زندگی می کرد

رت زندگی به متوجه شدم که تولید مثل و ازدیاد و تداوم نسل تنها معناي زندگی نیست، زیرا در آن صو

 .بخشید»معنا«خودي خود پوچ و بی معنا می شود و چیزي را که بی معناست با تداوم نمی توان 

اما به هر حال این خاخام وضع خود را از دید یک یهودي متعصب بررسی می کرد و در این اندیشه بود 

اند و این اندیشه که پسري ندارد، کسی نیست که بعد از مرگش دعاي رحمت و آمرزش برایش بخو

 .آزارش می داد

 .من از درمان او ناامید نشدم و دنبال مطلب را اینگونه ادامه دادم

آیا تو امیدوار نیستی که فرزندانت را در آن جهان دوباره ببینی؟«-

گناه بودند یقینا در بهشت به شدت گریه اش گرفت و گفت فرزندان من شهید شده اند و چون بی

 .د بود ولی مرا که پیرمردي گناهکار بیش نیستم راهی به بهشت نیستخواهن
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پدر روحانی این ممکن نیست که تصور کنیم همین درد و رنجی که تو در زندگی پس «.من ادامه دادم

همان چیزي باشد که موجب تطهیر و تزکیه تو بشود و تو .از فرزندانت می کشی معناي زندگی تو باشد

 »گردي که در بهشت به آنها بپیوندي؟نیز شایسته آن

نیامده است که خداوند اشکهاي بندگان خود را نگه می دارد؟1آیا در مزامیر

پس شاید هیچ کدام از این رنجها که می کشی بیهوده نباشد

شی که زاییده یافتن آرام.گویی پس از سالها درد و رنج نخستین باري بود که آرامشی می یافت

 .نجهایش بودیی براي  رمعنا

۵٨؛٨مزامري داود باب - ١
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 1انتقال و گذرایی زندگی

اما من هرگز از .چنین به نظر می رسد که رنج و میرندگی و پریشانی و مرگ، معنی زندگی را می ربایند

و .گفتن این نکته خسته نخواهم شد، آنچه که واقعا در زندگی از کف می رود امکانات و توانایی هاست

گنجینه هاي پربهاي بشري  ون امکانات و توانایی ها شکوفا شود، به واقعیت پیوسته و جزلحظه اي که ای

گذشته اي که هیچ چیز در آن گم نمی شود و همه چیز دست .به گذشته ي جاویدان تعلق پیدا می کنند

 .نخورده پا برجاست

ولیت را ئاحساس وظیفه و مساز این رو ، گذرایی و انتقال زندگی از معناي آن نمی کاهد، بلکه در ما

انسان .شیوه برخورد انسان با گذرایی امکانات، و اینکه چگونه انتخابی به عمل می آورد.بیدار می کند

است که کدامین »گزینش«پیوسته در میان موج عظیمی از توانایی ها و امکانات نهفته ي خود در حال 

کدام می بایست .وم به نابودي و فراموشی استآنها می بایست شکوفا و بارور گردد و کدامین محک

انسان باید در هر لحظه .»رد پایی در شن زار زمانه«تحقق و واقعیت یابد، واقعیتی ابدي و جاودانه چون 

تصمیم براي اینکه اثر ماندگار او در این زندگی گذرا .تصمیم بگیرد، تصمیمی براي بهتر شدن و یا سقوط

 .چه خواهد بود

امانده فرصت هاي گذرا انسان براي اطمینان خاطر، در کشت زار زندگی خویش به خوشه هاي ومعموال

چیزي .هاي او در آن نهفته استبه خرمن انباشته اي که همه ي کرده ها و خوشی ها و رنجمی نگرد تا

»بود«چون ، ناشده انگاشت، و آنچه که بوده و هست نمی توان تصور کرد تواناست نمی»شده«که 

 .است»هستی«مطمئن ترین نوع 

1-Life’s Transitoriness 
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با در نظر گرفتن گذرایی هستی و وجود انسانی به جاي بدبینی و انزوا، انسان را به تالش و »لوگوتراپی«

 :براي روشن شدن این مطلب باید اضافه کنم .فعالیت فرا می خواند

و برگی از آن جدا می کند و با بدبین کسی است که هر روز با ترس و اندوه به تقویم خود چشم دوخته

اما فردي که به زندگی فعاالنه می نگرد و به .جدا کردن هر برگ، کاهش تدریجی تقویم را نظاره می کند

هاي کنده شده ي تقویم زندگی را دور نمی ریزد، و بر پشت هر یک آز آنها حوادث آن هجوم می برد برگ

.و ترتیب به روي برگهاي کنده شده ي پیشین می گذاردیادداشت مهمی می نگارد و هر برگ را با نظم

منتقل می شود و او با غرور »کرده ها و شده ها«به »ناشده ها و ناکرده ها«تقویم زندگی او به تدریج از 

چه اهمیتی دارد که .و مسرت به فناي این برگها و یادداشت ها و زندگی سرشار از فعالیت خود می نگرد

می شود؟ چه دلیلی دارد که به جوانی غبطه بخورد و به جوانان رشک بورزد؟ او نقش خود را او هر روز پیرتر

به جوانان به خاطر امکاناتی که در .در زندگی فعاالنه ایفا کرده و از این شکل زندگی شادمان است

اقعیاتی که و.نات را به واقعیات در اختیار دارد، که او خود این امکا.انتظارشان هست حسد نمی ورزد

محتوي آن نه تنها کارهاي انجام داده، بلکه عشق و محبت هاي ورزیده شده و دردها و رنجهایی است که 

رنجهایی که تحمل کرده ام، غرور آمیزتر از هر چیز است و این « .ي آنها بر آمده امه شجاعانه از عهد

 .»گذشته نمی تواند الهام بخش غبطه ها و رشک ها باشد
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1به عنوان یک روش»لوگوتراپی«

آن آرامش )امیکسایکودین(یک ترس حقیقی مانند ترس از مرگ را نمی توان با تفسیر روان پویایی 

شلوغ  را نمی توان با ادراکی فلسفی  درمان 2دیگر ترسهاي عصبی مانند ترس از مکانهاياز سوي .بخشید

بگذارید .یژه اي براي رویارویی با این اختالالت را ابداع کرده استاما در هر حال لوگوتراپی روشهاي و.کرد

1-Logothrapy as a Technique 
2 -Agoraphbia 
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براي شناخت بهتر این روش، و آنچه که در روند یک لوگوتراپی صورت می پذیرد، از یک مورد بسیار رایج 

 .است»پیش بین1اضطراب«مثالی بیاورم و آن .که پیوسته با آن روبرو هستیم

آن است که هر آنچه که بیمار از آن وحشت دارد به سرش می آید یکی از مشخصات این نوع هراس

ترس خود ضامن پدیدار شدن چیزي می شود که بیمار به شدت از وقوع آن وحشت  «به عبارت دیگر

 ».داشته است

مثال کسی که  از سرخ شدن در حضور دیگران می ترسد، وقتی وارد اتاقی می شود که عده ي زیادي 

با در نظر گرفتن این نکته می توان این گفته معروف را .در برابر جمعیت سرخ می شودآنجاست، واقعا

 .تغییر داد»ترس ، مادر واقعه است«به این جمله که »میل ، پدر اندیشه است«که 

مسخره است که گرچه ترس و هراس باعث می شود که از چیزي که می ترسیم به سرمان  بیاید ولی 

یرد و این قصد قوي که من آنرا ذ، صورت نپ»بشود«می شود آنچه که می خواهیم قصد و فشار زیاد

هر قدر فرد می .نامیده ام به ویژه در مورد نوروزهاي جنسی به خوبی مشاهده می گردد»2قصد مفرط«

خواهد و سعی می کند که قدرت و توان جنسی خود را نشان بدهد و یا زنی می کوشد که اوج لذت جنسی 

 .ربه کند، کمتر موفق می شودرا تج

 .و چون هدف قرار گرفت، بی ارزش و از بین رفته است.لذت باید محصول باشد نه هدف

نیز می تواند »4مفرط«یا واکنش »3توجه مفرط«، که در باال توضیح داده شد »قصد مفرط«عالوه بر 

 .بیماري زا باشد و موجب اختالل گردد

 :ید و روشنگر مقصود من است گزارش کلینکی زیر مو

1-Anticipatory Anxiety 
2-Hyper Intention 
3-Excessine attention 
4-Hyper reflection 
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شرح حال زندگی او نشان داد که در کودکی .د مزاجی می نالیدرخانم جوانی به من مراجعه کرد که از س

روشن بود که این تجربه تلخ به خودي خود موجب حالت عصبی او نبود، بلکه .پدرش به او تجاوز کرده بود

در او این وحشت را ایجاد کرده بود که روزي سرانجام اثرات اثر ثانوي مطالعه کتاب روان تحلیلی بود که

 .و عوارض این تجربه تلخ به سراغش خواهد آمد

به زن بودن و انجام وظایف »قصد مفرط«و نگرانی باعث شده بود که هم »اضطراب پیش بین«این 

 .به خود و نه به همسر»توجه افراطی«زنانگی خویش داشته باشد و 

ه این قصد و توجه مفرط بود، که بیمار دچار ناتوانی جنسی و سردمزاجی شده و نمی توانست در نتیج

شرط و جنسی بود و نه تسلیم بدون قصد و هدف او رسیدن به اوج لذت .جنسی را تجربه کندتاوج لذ

 .صمیمانه او به همسر

ی به موضوع حقیقی یعنی توجه او از رسیدن به اوج لذت جنس»لوگوتراپی«تاه وپس از یک دوره ک

همسر منتقل گردید، و در نتیجه اوج لذت جنسی نیز پیامد آن بود با توجه به این دو اصل ، یکی آنکه از 

هر چیز بترسیم اتفاق خواهد افتاد دو دیگر، انجام هر کاري را که با قصد و توجه مفرط پی گیري کنیم 

.نامیده است، استوار گردانید»1قصد متضاد«که آنرا تکنیک خود را بر اصلی »لوگوتراپی«ناممکن گردد، 

در این روش از بیمار مبتال به ترس و دلهره خواسته می شود حتا براي یک لحظه هم که شده وقوع  آنچه 

 .را که به شدت از آن بیم دارد با قصد مفرط بخواهد

 :بگذارید موردي را یادآور شوم

.ذعان داشت که از عرق کردن به شدت بدش می آید و هراس داردپزشک جوانی به من مراجعه کرد و ا

که ممکن است عرق هر وقت این اندیشه.این ترس و دلهره باعث شده بود که فوق العاده عرق کند

براي اینکه دور تسلسل .گرفتکرد ترس و ناراحتی در او شدت می رد و حتما عرق میکند نگرانش می ک

1-Paradoxical intention 
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کردم، هر وقت که احساس می کند دارد عرق می کند و هراس ظاهر می شکسته شود، به او پیشنهاد

 .شود به جاي شرمندگی، از اطرافیان بخواهد که تماشا کنند او چقدر عرق می ریزد

هفته بعد به من مراجعه کرد و گفت در هفته اي که گذشت او هر بار که فردي را مالقات می کرده و 

اگر تاکنون تنها یک چهارم لیتر «:نگیخته می شده با خود می گفته که ترس و هراس عرق کردن در او برا

موجب شده بود که پس »قصد متضاد«این تصمیم و .عرق می کردم این بار باید ده برابر آن عرق بریزم

اضطراب او درمان شده و از  ،یک جلسه مشاوره، با»اضطراب پیش بین«از چهار سال رنج بردن از این 

 .رهایی یابداین رنج

و ترسهاي .خواننده متوجه است که ایجاد نگرش معکوس در بیمار از مراحل این شیوه درمانی است

با این روش درمانی توفانی که آسیاب بادي .و آرزوي معکوس جایگزین می شود»قصد متضاد«بیمار با 

 .اضطراب را می چرخاند، مهار خواهد شد

که ذاتی، شوخ  طبعی بشر  »1خود جدامانی«قدرت و ظرفیت انسان در در این روش درمانی باید از

موقعی شکوفا می گردد که »خود«این ظرفیت بنیادي انسان در جدا شدن فرد از .است، استفاده کرد

همزمان بیمار نیز قادر می گردد که خود .به کار برده می شود»قصد متضاد«یعنی »لوگوتراپی«تکنیک 

 .بیماري خود جدا و دور نگهداردرا از عصبیت و 

«:پورت می نویسد گوردون آل

خود داده و شاید در مسیر درمان قرار گرفته اند

بیماران عصبی که یاد می گیرند به خود بخندند، سر و سامانی به وضع 
2«.

 .هار نظر آلپورت استارزیابی تجربی و کاربرد بالینی اظ»قصد متضاد«

 .دیگر مساله را روشن تر خواهد ساختیادآوري چند مورد 

1-Self-detachment 

2-Gordon W.Allport. the individual and his Religion (New york the Macmilan company 1959)P.92 
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بیماري که شغلش حسابداري بود پس از مراجعه به چند پزشک و درمانگاه در حالی که بسیار پریشان و 

او سالها است که از نوعی .وي اعتراف کرد که در مرز خودکشی به سر می برد.نا امید بود، نزد من آمد

ی در او گشته رنج می برد و اخیرا اوضاع آنچنان وخیم شده که انقباض عضالنی انگشتان که موجب بد خط

 .او را تهدید می کنددیگر قادر به نوشتن اعداد نیست و در نتیجه خطر اینکه شغلش را از دست بدهد، 

در ابتداي کار دستیار من به او .در این مورد تنها درمانی فوري و کوتاه الزم بود که بیمار رهایی یابد

یعنی به جاي اینکه مثل همیشه سعی کند .درست عکس کاري که غالبا می کند ، انجام دهدگفت که 

از او .اعداد را صاف و خوانا بنویسد، با همه وجود و تعمدا بکوشد تا آنها را کج و معوج و ناخوانا بنویسد

اما همینکه .»حاال به مردم نشان خواهم داد که چه خط بدي دارم«خواسته شده بود که با خود بگوید 

هر چه «:روز بعد به من گفت !خواست عمدا بدخط بنویسد دیگر توانا نبود به بدخطی همیشه بنویسد

 ».سعی می کنم کج و معوج بنویسم موفق نمی شوم

پس از چهل و هشت ساعت بیمار از شر انقباض عضالنی در نگارش رها و آسوده گشته بود و اینک 

 .فردي بود خوشحال و کارآ

مورد دیگري که به جاي مساله نگارش، مشکل گویایی داشت به وسیله یکی از همکارانم در بخش حلق 

 .و حنجره بیمارستان پلی کلینیک وین برایم نقل شد

بیمار یکی از شدیدترین موارد لکنت زبان بود که کارشناس همکارم در طول مدت دراز فعالیت حرفه 

بیمار تا آنجا که به خاطر داشت از لکنت زبان رنج می برده و لحظه اي .داي خود با آن برخورد کرده بو

نبوده که گرفتار این دشواري گویایی نباشد به جز یک مرتبه تنها یک بار و آن وقتی بوده که بیمار پسري 

و می انداخت وقتی مامور کنترل بلیط، او را گیر.دوازده ساله بود و بدون بلیط سوار واگن برقی شده بود

خواست جریمه کند، او فکر کرد تنها راه گریز این است که او از لکنت زبان خویش استفاده کند و دل 

در آن لحظه که او قصد داشت پسري الکن باشد دیگر نمی توانست با لکنت زبان .مامور را به رحم بیاورد
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د متضاد استفاده کرده ن تعمد و منظور از روش قصواو بد.صحبت کند و هر چه کوشید زبانش نگرفت

 .بود البته نه به منظور درمان

تنها در موارد اختالالت »قصد متضاد«گفتن این موردها نباید سبب شود که ما چنین تصور کنیم که 

نتیجه بخش است، زیرا همکاران من در درمانگاه وین از این روش و تکنیک در درمان »1تک عالمتی«

که بسیار شدید و بسیار کهنه و با سابقه نیز بوده است، استفاده کرده و 2یاختالالتی نظیر نوروز وسواس

سال گرفتار 60ساله اشاره می کنم که درست  مدت 65به عنوان نمونه به زنی .نتیجه گرفته اند

ور کردم تنها راه درمان وسواس شدید شستشو بود و این بیماري به قدري جدي بود که من ابتدا تص

را »قصد متضاد«ولی دستیار من درمان با لوگوتراپی را آغاز نمود و شیوه .خواهد بود3میوتوجراحی لوب

در حالی که پیش از .دو ماه بعد بیمار توانا بود به زندگی طبیعی و عادي خود باز گردد.به کار گرفت

گ وسواس و او در چن.»زندگی برایش جهنمی بیش نیست«مراجعه به درمانگاه او اعتراف کرده بود که 

 .ترس عمیق از میکروب اسیر بود و پیوسته در بستر می ماند و زندگیش فلج شده بود

البته من ادعا نمی کنم که او کامال بهبود یافته است و دیگر ممکن نیست که وسواس به سراغش 

و این نشانه  »به عالمت وسواس بخندد«بیاید ولی آنگونه که او خود می گوید این بار قادر خواهد بود که 

 .را به کار بندد»قصد متضاد«را به شوخی بگیرد و خالصه 

ترس و نگرانی از بی خوابی نتیجه میل .را در درمان بی خوابی نیز می توان به کار برد»قصد متضاد«

براي چیره شدن بر چنین .مفرط به خواب می گردد و همین میل مفرط خود موجب بی خوابی می شود

من به بیمار توصیه می کنم که سعی نکند که بخوابد بلکه کوشش کند تا آنجا که ممکن ترس و هراس

و ترس از عدم »اضطراب پیش بین«است بیدار بماند به عبارت دیگر قصد مفرط خواب رفتن که ناشی از 

1-Monosymptomatic 
2-Obsessive - Compulsive
3-Lobotomy 
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جه یعنی تصمیم به نخوابیدن جابجا شود که در نتی»قصد متضاد«موفقیت در این خواسته است، باید با 

 .طولی نخواهد کشید که بیمار به خواب خواهد رفت

نوشدارو نیست ولی وسیله مفیدیست که می تواند وسواس و ترسهاي عصبی را به »قصد متضاد«

هستند درمان کند، به ویژه که مدت این شیوه درمانی »اضطراب پیش بین«خصوص وقتی که همراه با 

وتاه بودن طول مدت درمان دلیل کوتاه بودن مدت بهبودي اما باید توجه داشت، که ک.طوالنی نیست

یکی از توهمات رایج پیروان متعصب «در مقاله اي نوشته است 1چنانکه دکتر امیل گاتیل.نیست

مکتب فروید این است که تصور می کنند تاثیر و دوام بهبودي رابطه اي مستقیم با طول مدت درمان 

 ».دارد

گزارشی موجود است که نشان می دهد، بیماري بیست سال پیش با روش در میان پرونده هاي من 

 .درمان شده و حال او هنوز خوبست»قصد متضاد«

این .رابطه اي با سبب شناسی بیماري ندارد»قصد متضاد«حقیقت مهم شایان یادآوري اینکه تاثیر 

 :داست که می گوی»2ادیت وایز کف نلسون«نکته موید گفته اي  از دکتر 

استوار کند، نباید »سبب شناسی«گرچه روان درمانی سنتی اصرار دارد که درمان را بر یافته هاي «

فراموش کرد که ممکن است که عوامل ویژه اي در دوران نخستین کودکی موجب عصبیت ها شوند و 

 .»عوامل کامال مغایري در دوران بزرگسالی سبب درمان این  عصبیت ها

نوروزها، عقده ها و تعارضات روحی و پریشانی به حساب می آیند، اغلب عالئم نوروزها آنچه که علت

هستند و نه علت آن، جزیره دریایی که از پایین بودن سطح آب دریا بهره جسته، و سر از آب بیرون آورده 

به جز جزر و آیا مالیخولیا چیزي .علت جزر دریا نیست، بلکه جزر دریا سبب بیرون آمدن آن از آب گشته

1-Emil A, Gutheil 
2-Eith wedisskopf joelson 
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دیده می »1درون زاد«مد عاطفی است؟ و یا احساس گناهی که معموال به طور بارزي در افسردگی هاي 

بلکه بر .علت ظهور این افسردگی ها نیست-شود و نباید با افسردگی هاي نوع نوروتیک اشتباه کرد

ح آگاهی در آمدن عکس فرو نشستن و پایین آمدن عواطف در حالت افسردگی باعث ظهور و به سط

 .این فرو نشستن تنها احساس گناه را بر مال کرده و رو آورده است.احساس گناه می شود

به غیر از عوامل اساسی بنیادي ، چه جسمی و چه روانی ، )عصبیت ها(دریافتن علت واقعی نوروزها 

عالمت و .زا استیک عامل مهم و اصلی بیماري»اضطراب پیش بین«مکانیسم هاي بازخوردي نظیر 

نشانه معینی باعث ترس معینی می شود، و این ترس خود نشانه را بر می انگیزاند و نشانه نیز دیگر بار 

فرا رابه فکري که او ،بیمار مبتال به وسواس.همین دور تسلسل و تداوم  زنجیره اي مشاهده می شود

که او را فرا گرفته بیشتر دهی فکر و میلیمی گیرد به جنگ و ستیز می پردازد و همین ستیز قدرت آزار

تا زمانی که فشار خود موجب فشار متقابل می شود ، نشانه ها نیز از سوي دیگر تقویت و .می کند

قصد «ولی وقتی بیمار کشش و ستیز با وسواس را متوقف می سازد و با تکیه بر روش .تشدید می گردند

ه می گردد، حلقه معیوب و دور تسلسل زیان آور شکسته با شوخ طبعی  و تمسخر با آن مواج»متضاد

 .نشانه ها کاهش می یابد و رفته رفته ضعیف شده سرانجام از بین می رود.می شود

یا پوچی زندگی موجب ظهور نشانه ها و عالیم نیست بیمار نه »خالء وجودي«در مواردي که خوشبختانه 

 .کم بگیرد، بلکه نهایتا به طور کامل آنها را ندیده انگاردتنها موفق می شود که ترسهاي عصبی را دست 

و »قصد مفرط«خنثی کرد، »قصد متضاد«را باید با »اضطراب پیش بین«این گونه که می بینیم 

را با تغییر اندیشه، و تغییر اندیشه نیز ممکن نیست مگر از راه بررسی مجدد هدف و »واکنش مفرط«

 .»در زندگی2رسالت فرد

1-Endoyene 
وقيت توجه از «از این عقیده، گوردن آلپورت محایت كرده و نوشته است - ٢
متوجه گردد، زندگي به طور كلي ساملرت »خودي«طراب به هدفهاي عايل و غريضا

.مي شود، حتا بر فرض اینكه عصبیت به طور كامل هم از بني نرفته باشد
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نیست که با تحقیر و سرزنش می تواند دور تسلسل زیان آور را متوقف کند، »خود«این توجه عصبی به 

 .است»فراخود رونده«کلید بهبودي در 

1قومی)نوروزهاي(عصبیت ها 

و لذا نیازهاي درمانی دوره، روان درمانی مناسب عصر .هر عصري نوروزهاي قومی ویژه ي خود را دارد

یا پوچگرایی 2وده هاي نسل حاضر است، می توان نهیلیسمرا که نوروز ت»خالء وجودي«.طلبدی خود را م

را از  دخو ،اگر روان درمانی.زیرا نهیلیسم عبارت است از مکتب پوچی و بی معنایی زندگی .فردي نامید

که به امکانات قید تاثیرات روال کنونی فلسفه نهیلیسم آزاد نکند، تنها قادر خواهد بود به جاي آن

در این صورت است که روان .درمانی آن بپردازد، نشانه هاي این نوروز توده اي را مشخص و معرفی کند

ناخواسته و نادانسته درمانی نه تنها منعکس کننده اندیشه هاي نهیلیستی خواهد شد، بلکه هم چنین

 .در ذهن بیمار ترسیم می کندتصویري کاذب و کاریکاتوریستیه سیماي راستین انسان،به جاي ارائ

انسان چیزي نیست مگر حاصل «اوال باید توجه داشت که خطري عظیم در آموزش این تئوري که 

 .، نهفته است»عوامل زیستی، روانی ، اجتماعی، و یا انسان محصول توارث و محیط است

به ماهیت واقعی او توجهی چنین نظریه اي انسان را دستگاهی خودکار و بی اراده معرفی می کند و 

به وسیله آنگونه روان درمانی هایی که آزادي بشر را »3تقدیرگرایانه«چنین شیوه اندیشه محدود و .ندارد

 .نادیده می گیرند، پرورده و تقویت می شوند

ادي او در آز.البته تردیدي نیست که انسان موجودي است فانی، و میدان آزادي او محدود است

یست، بلکه او داراي آن آزادي و اختیار است که در برخورد با شرایط چه واکنش شرایط و عوامل نانتخاب 

1-The Collective Neurosis 
2-Nihilism 
3-Fatalistic        اعتقاد مطلق به سرنوشت 
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مثال اگر موي من رو به سفیدي گذاشته است و من بر خالف خیلی ها به .و برخوردي را انتخاب کند

امور سهمی از بنابراین در بسیاري از.سلمانی نرفته و آنرا رنگ نکرده ام خود نوعی آزادي انتخاب است

 .حتا اگر آن ، رنگ کردن موي سفید باشد!آزادي و انتخاب براي انسان باقی مانده

1انتقاد از جبرگرایی مطلق

البته من .روانکاوي به کرات به خاطر جانبداري از غریزه جنسی مورد مالمت و سرزنش قرار گرفته است

نظر من آنچه که نادرست تر و خطرناکتر است، اما به .رم که این عیب جویی بر حق باشدتردید دا

منظور من اشاره به فرضیه ها و مکتبهایی است که آزادي و قدرت انسان را .جانبداري از جبر مطلق است

انسان موجودي نیست مشروط که  رفتارش .در مواجه با شرایط و رویدادهاي زندگی نادیده می گیرند

بلکه او در هر لحظه تصمیم می گیرد که تسلیم شرایط بشود و یا قابل پیش بینی در قالب شرایط باشد، 

 .ایستادگی کند

انسان.به واژه اي دیگر انسان موجودي است که در نهایت، خود سرنوشت خویش را به دست می گیرد

تنها  زندگی نمی کند بلکه در هر لحظه تصمیم می گیرد و اراده می کند که چگونه زندگی کند و لحظه  ،

 .ي دیگر چگونه باشدا

را دارد که در هر لحظه تغییر کند بنابراین این به مبناي همین اصول است که هر انسانی آزادي این

ذیر است گروه هاي وسیع امکان پر چهارچوب وسیع بررسی هاي آماريتوانایی پیش بینی انسان تنها د

مبناي هر پیش بینی بر شرایط زیستی، .غیر قابل پیش بینی مانده استو شخصیت فردي اساسن.و بس

هاي وجودي انسان همانا ظرفیت او براي روانی و اجتماعی ، استوار است ولی یکی از جنبه ها و ویژگی

1-Critique of Pan Determinism 
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»خودفراروندگی«بر همین روال انسان نهایتا به .چیره شدن بر این شرایط و فراتر رفتن از آنهاست

 .، است»1خودفرارونده«دي از موجوش تحقق می بخشد، زیرا انسان اصولنخوی

ود که من در همه عمرم توانسته اماو تنها آدمی ب.را برایتان بازگو کنم»ج«بگذارید شرح حال دکتر 

جالد توده هاي اشتاین «زمانی که من او را می شناختم به .موجودي ابلیسی.شیطان مجسم لقب بدهم

زرگ روانی وین است که در زمان تصرف وین، اشتاین هوف بیمارستان ب.شناخته شده بود»2هوف

را آغاز کردند، این ابلیس رشته زندگی بیماران »3کشتار بی درد«وقتی نازیها برنامه .بدست نازیها افتاد

روانی این بیمارستان را در دست گرفت و در کار خود آنچنان ماهر و متعصب بود که نگذاشت یک بیمار 

 .در بردروانی از کوره گاز جان سالم ب

به من گفتند که ؟ چه آمده است»ج«پس از پایان جنگ وقتی به وین بازگشتم، پرسیدم بر سر دکتر 

روسها او را در یکی از اتاقهاي همین بیمارستان زندانی کردند، اما روز بعد در زندان باز بود و دیگر کسی او 

 .را ندید

تا .یفانش آزاد شده و به آمریکاي التین گریخته استچنین پنداشتم که او هم مانند بسیاري از هم رد

اینکه در این اواخر یکی از سیاستمداران پیشین اتریش که مدتی پشت پرده ي آهنین زندانی بود به من 

در حین معاینه هاي عصبی و روانی به من گفت که مدتی در سیبري و سپس در زندان .مراجعه کرد

پاسخ »آیا دکتر ج را می شناسم؟«:دانی بوده و غیر مترقبه پرسید در مسکو زن»4لوبی یانکا«معروف 

ا و با بیماري سرطان من با او در زندان لوبی یانکا آشنا شدم او در همانج«.آره بود و او چنین ادامه داد

 .سالگی مردمثانه در چهل

1-Self Transcending being 
2-Steinhof 
3-Euthanasia 
4-Lubianka 
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او به همه زندانیان .اما پیش از مرگش یکی از بهترین دوستانی بود که انسان می توانست داشته باشد

 .ترین معیارهاي اخالقی بود، و بهترین دوست من در دوره ي دراز زنداناو مظهر عالی.دلداري می داد

حال چگونه می شود ادعا کرد که .بیمارستان اشتاین هوف است»جالد توده هاي«این داستان دکتر ج 

 !رفتار انسان را می توان پیش بینی کرد

نید حرکت هاي یک آدم ماشینی و یا یک دستگاه خودکار را پیش بینی کنید، از این هم شما می توا

روان انسانی را هم »دینامیسم«بیشتر، شما حتا ممکن است با سعی و کوشش بتوانید مکانیسم ها و 

 .»روان«اما انسان چیزي است بیشتر از پیش بینی کنید 

یر است که مربیان و حتا بسیاري از پیروان مذهبی را نیز همه گیک بیمارِينظاهر »جبرگرایی مطلق«

طعمه خود کرده است معتقدان مذاهب نمی دانند که با این تفکر و نگرش ، خود بدان چه که معتقدند 

و یا در غیر .چون ما یا باید بپذیریم که انسان آزاد است عقیده اي را بپذیرد یا نپذیرد.پشت پا می زنند

 .نداري واهی می شود و آموزش و پرورش شرابی فریبندهاین صورت مذهب پ

در  !چهاعتقاد بر اصل آزادي در انتخاب باشد، می بایست »مربیان و روحانیان«پیش فرض این دو گروه 

 .غیر این صورت هر دو سر گردانند و در اشتباه

آزادي تنها جنبه .قیقت استکالم نیست، بلکه تنها بخشی از داستان و نیمی از حواپسین گرچه  آزادي

در واقع آزادي اگر در و .ولیتکه جنبه ي مثبت آن عبارتست از مسئي منفی کل این پدیده است 

به .ولیت قرار نگیرد، در معرض سقوط و انحطاط به حد دلبخواه کاري و استبداد استچهارچوب مسئ

ولیت ، مجسمه مسئ1شرقی آمریکاهمین دلیل من توصیه می کنم که در برابر مجسمه آزادي در سواحل

 .نیز در سواحل غربی آن کشور بر پا شود

.اشاره ایست به جمسمه آزادي در نیویورك-١
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1ایمان روانپزشکی

چنین چیزي وجود ندارد که بتواند انسان را تا حدي مشروط و مهار کند که هیچ گونه آزادي حتا به مقدار 

هم هنوز قدري )پریشروان (و سایکوتیک )روان نژند(در بیمارستان نوروتیک .کم براي او باقی نگذارد

 .ممکن است این آزادي واقعا محدود باشد ولی به هر حال وجود دارد.آزادي باقی می ماند

این موضوع .نیز توانا نیست به ابعاد ژرف شخصیت بیمار دست یابد)روان پریشی(در واقع حتا جنون 

او سالها بود .ی نزد من آمده بودهاي شنوایمرا به یاد پیرمردي شصت ساله می اندازد که به خاطر توهم

ولی هنوز گیرایی .که از این بیماري رنج می برد و اطرفیانش همه او را دیوانه و احمق می پنداشتند

و تنها .می گفتند وقتی کودکی بیش نبوده، آرزو داشته کشیش بشود، ولی نشد.عجیبی در این مرد بود

خواهرش که همراه او بود گزارش .واز کلیسا آواز بخوانددلش به این خوش بود که یکشنبه ها در گروه آ

هیجان زده و برانگیخته می شد ولی معموال در آخرین لحظات کنترل خود را باز می داد که گاه بسیار 

از جایی که .من به درك و کشف تکاپوي روانی و نیروي محرکه این کنترل، بسیار عالقمند شدم.یافت

به خواهر داشت، تصور کردم این عالقه عامل باز دارنده او در وقت هیجان بیمار تعلق خاطر محسوسی 

»به خاطر چه کسی و چگونه قدرت کنترل خود را بدست می آوري و چطور؟ «از اینرو از او پرسیدم .است

 .»به خاطر خدا«چند لحظه اي مکث کرد و پاسخ داد 

صرف نظر از فقر انتهایی ترین الیه این ژرفا؛و درژرفاي شخصیت او آشکار شده بود،  ،در این لحظه

 .عقالنی، زندگی مذهبی اصیلی نمایان گردیده بود

غیر قابل درمان ممکن است، کارآیی و مفید بودن خود را از دست داده باشد، »روان پریش«یک بیمار 

روانپزشکی خویش این همان چیزي است که من ایمان .ولی هنوز شان و مقام انسانی در او مانده است

به خاطر چه کسی؟ تنها به خاطر ماشین .روانپزشک بودن ارزش چندانی ندارد ،بدون این ایمان.نامیده ام

1-The Psychiatric Credo 
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آسیب دیده مغزي که قابل تعمیر نیست؟ اگر بیمار چیزي بیشتر از این ماشین آسیب دیده نیست، 

 .کشتار بی درد اشتاین هاف، مجاز می نماید

1شدهروانپزشکی انسانی

در حقیقت براي مدتی طوالنی، یعنی حدود نیم قرن روانپزشکی کوشیده بود تا ثابت کند که مغز انسان 

به نظر .چیزي جز یک مکانیسم نیست، و در نتیجه درمان بیماریهاي روانی تنها یک تکنیک و روش گردید

 .من این رویاها دیگر پایان یافته است

رها در افق پدیدار گشته، طب به روانشناسی روي کرده نیست، بلکه آنچه که امروزه از خالل اب

 .روانپزشکی انسانی شده است

پزشکی که هنوز نقش خود را نقش یک تکنسین می داند، باید اذعان کند که او بیمارش را چیزي نمی 

در میان اشیاء انسان شیئی .در حالی که بیمار او انسانی است در پشت پرده مرض.بیند، مگر یک ماشین

.اشیاء اختیاري از خود ندارند، ولی انسان موجودي است که در نهایت خودمختار و برگزیننده.دیگر نیست

در قالب محدودیت هاي موهبتی و محیطی آنچه که او شده چیزي است که خود ساخته، در اردوگاه کار 

حک کشیده شد، به طور مثال ما شاهد اجباري، در این آزمایشگاه انسانی و در آنجایی که انسانیت به م

.ن رفتار می کنندیو ناظر زندگی رفقایی بودیم که بعضی از آنها چون درندگان و پاره اي دیگر چون قدیس

1-Psychiatry rehumanized 



www.MoshaverFa.com

144

انسان هر دو استعداد و توان را در درون خود دارد، و اینکه کدامیک شکوفا شود وتحقق پذیرد بیشتر 

 .وضاع و احوالی که در آن قرار گرفته استبستگی به تصمیم فرد دارد، تا شرایط و ا

ما کم کم به جایی رسیده ایم که انسان را آنگونه که واقعا هست، .نسل ما نسلی واقع بین است

 .ببینیم و بشناسیم

یتس را ساخته و از وانسان از یکسو، همان موجودي است که اتاق گاز و کوره هاي آدم سوزي آشو

»1شمایسراییل«ست که با جرات و شهامت با یاد نام خداوند و خواندن دعاي دیگر سو، همان موجودي ا

 .به کوره هاي آدم سوزي پا نهاده است

پایان

واژه نامه انگلیسی

A 

Abnormal reaction واکنش نابه هنجار
Agoraphobia ترس از مکان هاي شلوغ
Anticipatory anxiety اضطراب پیش بین
Apathy بی احساسی
Archetypes of collective 
unconscious 

کهن الگوهاي ناخودآگاه جمعی 
)قومی(

Attitude نگرش
C 

Character  منش(شخصیت(

.دعاي روزانه یهودیان، كه از سفر تثنیه برداشته شده است-١
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Clinical بالینی
Collective neurosis  جمعی(نوروزهاي قومی(
Complex  گیپیچید(عقده(

Conformism  همرنگی -پیروي
Concentration camp  اجبارياردوگاه کار
Cultural hiberation خمودي فرهنگی
Culminating point نقطه اوج

D 

Delusion of reprieve توهم رهایی
Delirium هذیان
Depersonalization شخصیت زدایی
Determinism جبرگرایی

E 

Emotional death مرگ عواطف
Emotion  عاطفه(هیجان(
Endogamy درون زاد
Epiphenomenon پدیده زاد
Excessive attention توجه مفرط
Ego خود
Essence of existance جوهر وجود
Existential vacuum  خالء وجودي -خالء هستی
Euthanasia کشتار بی درد

F 

Fatalism تقدیر گرایانه
Fatalistic تقدیر گرایانه

H 

Heroism قهرمانانه
Homeostasis تعادل جانی
Hyper intenstion قصد مفرط
Hyper reflection واکنش مفرط
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I 

Illusion توهم
Illusion of reprieve توهم رهایی
Inhibition بازدارنده
Irritability کج خلقی
Id نهاد

L 

Life's transitoriness انتقال و گذرایی زندگی
Lobotomy لوبوتومی
Logodrama لوگودراما
Logos معنا(وس لوگ(
Logotherapy معنا درمانی

M 

Meaning of life معناي زندگی
Meaning of love معناي عشق
Meaning of suffering معناي رنج
Monosymptomatic تک عالمتی
Mental ذهنی
Meta - clinical problem مشکالت فوق بالینی
Monosystematic تک عالمتی
Mosochism خودآزاري

N 

Neo dynamic پویایی اندیشه
Neogenic نئوژنیک
Nihilism  پوچ گرایی -نیهیلیسم
Normal بهنجار
Neurological عصب شناسی
Neo Dynamics پویایی اندیشه اي

O 

Obsessive - compulsive وسواس اجباري
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P 

Paradoxical intention قصد متضاد
Personal ego خود شخصی
Psychiatric credo ایمان روانپزشکی
Psychiatrist روان پزشک
Psychiatry روان پزشکی
Psychodynamic  روان پویا(سایکو دینامیک(
Psychogenic  روان زاد(سایکو ژنیک(
Psychohygienic روان بهداشتی
Psychohygiene روان بهداشت
Psychological روان شناسی
Psychopathology سی روانیآسیب شنا
Psychophysical  تنی(ماده اي  -روان(
Psychoscientifice  علمی -روان
Psychotherapy روان درمانی
Psychotherapeutic روان درمان گرایانه

R 

Reaction formation واکنش معکوس
Regression  سیر قهقرایی(واپس روي(
Resurrection رستاخیز
Retrospection ريواپس نگ
Rehumanized انسانی شده

S 

Sadist آزارگر
Self - actualization خود شکوفایی
Self - defense دفاع از خود
Self - centerdness خودمداري
Self detachment خود جدامایی
Self - expression  خود بیانی(نمود خود(
Self - transcending being از خود فرارونده
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Self transcendent خود فرارو
Sociological جامعه شناسی
Spiritual روحانی
Structure ساختار
Sublimation  تصعید و تعالی -به گرایی
Super - ego فراخود
Symptom نشانه

T 

Tension تنش
Totalitarianism دیکتاتوري

W 

Will to Meaning معنی جویی
Will to pleasure لذت طلبی
Will to power قدرت طلبی
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 :واژه نامه فارسی 

ا
Concentration camp اردوگاه کار اجباري
Self - transcending being از خود فرارونده
Anticipatory anxiety اضطراب پیش بین
Life's transitoriness انتقال و گذرایی زندگی
Rehumanized انسانی شده
Psychiatric credo ایمان روانپزشکی

آ
Sadist آزارگر
Psychopathology آسیب شناسی روانی

ب
Inhibition بازدارنده
Clinical بالینی
Sublimation  تصعید و تعالی -به گرایی
Normal به هنجار
Apathy بی احساسی

پ
Epiphenomenon پدیده زاد
Neo dynamic پویایی اندیشه
Neo Dynamics پویایی اندیشه اي
Conformism  همرنگی -پیروي

ت
Agoraohobia ترس از مکان هاي شلوغ
Homeostasis تعادل جانی
Fatalism تقدیر گرایانه
Fatalistic تقدیر گرایانه
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Menosymptomatic تک عالمتی
Monosystematic تک عالمتی
Tension تنش
Excessive attention توجه مفرط
Illusion توهم
Delusion of reprieve توهم رهایی
Illusion of reprieve توهم رهایی

ج
Sociological جامعه شناسی
Determinsm جبرگرایی
Essence of existance جوهر وجود

خ
Existential vacuum  خالء وجودي -خالء هستی
Cultural hiberation خمودي فرهنگی
Ego خود
Self detachment خود جدامایی
Personal ego خود شخصی
Self - actualization خود شکوفایی
Self transcendent خود فرارو
Mosochism خودآزاري
Self - centerdness خودمداري

د
Endogma درون زاد
Self - defense دفاع از خود
Totalitarianism دیکتاتوري

ذ
Mental ذهنی

ر
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Resurrection رستاخیز
Psychoscientifice  علمی -روان
Psychophysical  تنی(ماده اي  -روان(
Psychohygiene روان بهداشت
Psychohygienic روان بهداشتی
Psychiatrist روان پزشک
Psychiatry روان پزشکی
Psychotherapeutic روان درمان گرایانه
Psychotherapy روان درمانی
Psychological روان شناسی
Spiritual روحانی

س
Stracture ساختار
Psychodynamic  روان پویا(سایکو دینامیک(
Psychogenic  روان زاد(سایکو ژنیک(

ش
Character  منش(شخصیت(
Depersonalization شخصیت زدایی

ع
Neurological عصب شناسی
Complex  پیچیده گی(عقده

ف
Super - ego فراخود

ق
Will to power قدرت طلبی
Paradoxical intention قصد متضاد
Hyper intenstion قصد مفرط
Heroism قهرمانانه
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ك
Irritability کج خلقی
Euthanasia کشتار بی درد
Archetypes of collective 
unconscious 

کهن الگوهاي ناخودآگاه جمعی 
)قومی(

ل
Will to pleasure لذت طلبی
Lobotomy لوبوتومی
Logodrama لوگودراما
Logos  معنا(لوگوس(

م
Emotional death مرگ عواطف
Meta - clinical problem مشکالت فوق بالینی
Logotherapy معنا درمانی
Meaning of suffering معناي رنج
Meaning of life معناي زندگی
Meaning of love معناي عشق
Will to Meaning معنی جویی

ن
Neogenic نئوژنیک
Symptom نشانه
Culminating point نقطه اوج
Attitude نگرش
Self - expression  خود بیانی(نمود خود(
Id نهاد
Collective neurosis  جمعی(نوروزهاي قومی(
Nihilism  پوچ گرایی -نیهیلیسم

هـ
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Delirium یانهذ
Emotion  عاطفه(هیجان(

و
Regression  سیر قهقرایی(واپس روي(
Retrospection واپس نگري
Reaction formation واکنش معکوس
Hyper reflection واکنش مفرط
Abnormal reaction واکنش نا به هنجار
Obsessive - compulsive وسواس اجباري

پس گفتار

در شهر وین به دنیا آمد و در همان شهر به تحصیل علم همت 1905نکل در سال فرا.اي.ویکتور

از PhDبه دریافت درجه 1949به دریافت درجه لیسانس پزشکی و در سال 1930در سال .گماشت

، مرکز راهنمایی جوانان وین را بنیان گذارد و خود به مدت ده 1938او در سال .دانشگاه وین نایل آمد

به بعد در مقام استاد عصب شناسی و روانکاو و بخش 1930از سال .ت آنرا بر عهده گرفتسال مدیری

ریاست بیمارستان اعصاب پلی کلنیک وین را بر 1946در سال .روانپزشکی وین مشغول به کار گردید

 .عهده گرفت

استانفورد، دانشگاه به عنوان استاد مدعو در دانشگاههاي آمریکا از جمله هاروارد، 1960بعد از سالهاي 

فرانکل .بین المللی آمریکا در سان دیاگو، موسسه روانپزشکی شیکاگو به تدریس اشتغال داشته است
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استاد دانشگاه بین المللی آمریکا در سان دیاگو بود و هم اکنون نیز مدتی از 1973تا 1970در سالهاي 

 .سال را در آنجا می گذراند

از اردوگاه مرگ تا «، )دکتر و روح«:ه معروفترین آنها عبارتند ازاو نویسنده کتب بسیاري است ک

که تنها کتاب اوست که به »انسان در جستجوي معنا«و »فریاد ناشنیده براي معنا«، »اگزیستانسیالیزم

 .فارسی برگردانیده شده است

و را به سمت یعنی در سی و هفت سالگی به دست نازي ها اسیر شده و قطاري ا1942فرانکل در سال 

این اردوگاه مرگ، این کشتارگاه سازمان یافته که ابزار مرگ شش »آشویتس«شمال شرق برد، به 

به آشویتس که میدان تجربیات وحشتناك و .میلیون یهودي از جمله خانواده فرانکل را تهیه دیده بود

 .بود)هستی گرا(آزمایشگاه واقعی این روانپزشک اگزیستانسیالیست 

و سپس داخاوا بوته آزمایش و محل تجربیات ارزنده ولی به شدت دردناك روانپزشکی بود که آشویتس 

او .هم جدا نبود)هستی گرایی(حرفه خود را با گرایشی به روانکاري آغاز کرده ولی از اگزیستانسیالیسم

و هم به هم به روانکاوي »هایدگر«و »شیلر«، »جاسپر«تحت تاثیر استادش فروید و هم چنین آثار 

اما آنچه به ابهامات ذهنی او وضوح بخشید، عبور از گذرگاهی .هستی گرایی تمایلی انکارناپذیر داشت

 .بس مخوف بود که چه بسیار انسانها در نیمه راهش جان باختند

را در »لوگوتراپی«و سپس »یالیستیتانسستحلیل اگزی«اي اولین بار واژه بر1938گرچه فرانکل در سال 

هایش به کار برده بود، ولی مفاهیم این دو واژه براي خود فرانکل نیز با آنچه که به بعهدها نوشته 

 .آشویتس و داخاوا به آن رسید بسیار فرق داشت119104زندانی شماره 

تجربیات تلخ اردوگاه کار اجباري و شرایط طاقت فرساي آن، بعد واقعی میدان تجربی مفاهیم 

ید و فرانکل با معرفتی که زاییده تجربیات دست اول او بود از اردوگاه مرگ را معنا بخش»لوگراتراپی«
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به نظر فرانکل زندانبانان و مسئولین سفاك اردوگاههاي کار اجباري در خالل رفتار وحشیانه و .بازگشت

 :کهخشونت بار خود با زندانیان، با بهایی سنگین، این حقیقت ارزنده را در تاریخ بشر به ثبت رسانیدند 

انسان واکنش خود را در برابر رنجها و سختیهاي .انسان موجودي است آزاد که همیشه حق انتخاب دارد

ناخواسته ولی پیش آمده و شرایط محیطی خود انتخاب می کند و هیچ کس را جز خود او یاراي آن 

.نیست که این حق را از او بازستاند

 :ر داشت کهزندگی مشقت بار زندان ،فرانکل را بر این باو

آنچه انسان ها را از پاي در می آورد، رنجها و سرنوشت نامطلوبشان نیست بلکه بی معنا شدن زندگی 

است که مصیبت بار است و معنا تنها در لذت و شادمانی و خوشی نیست بلکه در رنج و مرگ هم می 

.توان معنایی یافت

 :او درباره هم بندان خود می نویسد

ی پنداشت زندگی دیگر برایش معنایی ندارد، نه هدفی داشت و نه انگیزه و بیچاره آن کس که م«

».مقصودي، چیزي او را به زندگی گره نمی زد و چون به اینجا می رسید دیگر کارش ساخته بود

ولی به قول »هستی درمانی«ست و نه لوگوتراپی تنها روش »روان درمانگر هستی گرا«نه فرانکل تنها 

 .مفاهیم او در کوره تجربیات سخت آبدیده شده:دلیل حرف فرانکل شنیدن دارد کهآلپورت به این 

فرانکل نه روانکاوي فروید را انکار می کند و نه با سایر روانپزشکان و روانشناسان هستی گرا سر ستیز 

کند بلکه او کار خود را کوششی صادقانه در شناخت همه جانبه تر انسان و مشکالت او معرفی می .دارد

فرانکل دانشجویان را نیز نسبت به خطر گرایش متعصبانه به هر مکتب و .و ادعایی بیش از این ندارد

روش هشدار می دهد که ذکر این نکته به وسیله مترجم، وظیفه شاگردي او و اداي حق استادي دکتر 

 .فرانکل است
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.ري و فلسفی دکتر فرانکل بپردازیمو مبانی فک»لوگوتراپی«جا ندارد که در این پیش گفتار به شرح روش 

.این کار به سادگی و با مهارت و شیوه اي گیرا توسط خود نویسنده در این کتاب انجام گرفته است!چه

به ویژه براي عالقمندان و »روان درمانی هستی گرایی«یا »هستی درمانی«ولی اشاره کوتاهی به 

 .مورد به نظر نمی رسدپژوهشگران مطالعات بیشتر در این زمینه ها، بی

مطالعه و شناخت انسان بدان گونه که در دنیاي خویش وجود دارد، گرایشی است نوین که وسیله عده 

 .اي از متخصصان روانشناسی و روانپزشکی مورد توجه قرار گرفته است

از بشر هستی گرایی که به طبیعت و ماهیت ویژه فرد و تجربیات آنی وي توجه دارد از برداشت کرکگارد

نشات گرفته است و نقش اندیشمندانی چون، جاسپر، هیدگر، سارتر، مارسل، بردیف، تیلیچ، بینزوانگر، 

آلن برگر، سونمان و به خصوص رولومی را در توسعه و پیشبرد این مکتب فکري و عملی می بایست 

 .واجد اهمیت دانست

سعی بر آن داشته تا شکاف بین را به عنوان کوششی توصیف می کند که »هستی گرایی«رولومی 

وي ایجاد .شخص و نمود را که تفکر و علم مغرب زمین اندکی پس از رنسانس گرفتار آن گشته، پر کند

 :ناممکن می بیند و می گوید»عین«و »ذهن«مرزي را بین 

ر در بش.بشر شناسنده و بیننده هرگز نمی تواند از موضعی که می شناسد و مشاهده می کند جدا باشد«

 .»دنیایی قرار دارد که خود قسمتی از آنست

مشاهده می شود، ولی در پاره اي اصول هستی گرایان »هستی گرایی«اگرچه انشعابات متعددي در 

 :اتفاق نظر دارند که از آن جمله است

توام»هستی«آنها وجود آگاهی در انسان را باور دارند و وجه تمایز او را با سایر حیوانات در این -1

با همین آگاهی است که انسان موجودي می .خویش می دانند»بودن«با آگاهی و وقوف از 

 .شود که هم توانایی اخذ تصمیم و هم قبول مسئولیت دارد



www.MoshaverFa.com

157

نیست بلکه او پیوسته در حال تغییر و »ایستا«هستی گرایان معتقدند که بشر یک ذات ثابت و -2

در دنیاي پدیده ها و واقعیت ها و تبادل مستمر او با شرکت فعاالنه خود .است»شدن«تحول و 

از اینروست که هستی گرایان انسان را .است»خودشکوفایی«و »شدن«با دیگران در حال 

آزادي انتخاب از .موجودي غیرقابل پیش بینی در قالب شرایط و محرکهاي محیطی می دانند

 .ویژگیهاي انسان است

از حصار موقعیت هاي گذشته و حال پا فرا نهاده به خود بشر قابلیت و شایستگی آنرا دارد که  -3

 .شکوفایی و تحقق استعدادهاي درونی خویش بپردازد

هستی، خود را به واقعیت .بشر آگاه است که سرانجام روزي می رسد که او دیگر نخواهد بود -4

اصل به عقیده فرانکل .نیستی اشاره می دهد و معناي هستی در واقعیت عدم متبلور می شود

 .نبودن و میرندگی واقعیت بودن و زندگی را توجیه می کند

که چون .منشا اضطرابها و نگرانیها، خصومت ها و پرخاشگري است»نیستی«این تهدید و تشویق 

»اضطراب هستی«این اضطراب و تشویش که .در همگان مشاهده می گردد، باید بهنجار تلقی شود

 .است»شدن«و »بودن«نامیده می شود از ویژگیهاي 

وجه تمایز انسان عصر جدید چه بهنجار و عادي و چه روان نژند و نابهنجار، در جدایی و بیگانگی از  -5

روانشناسان هستی گرا دیگر به شناخت نشانه هاي مرضی و .خود و جهان پیرامون خویش است

بلکه تالش و .ندپاتولوژیک، آنگونه که فروید و پیروانش توجه داشتند، عالقه اي نشان نمی ده

نیروي خود را متوجه شناخت، شکوه هایی نظیر احساس تنهایی و انزوا، سرگردانی و بالتکلیفی، 

احساس پوچی و بیهودگی و باالخره از خود بیگانگی که علت مراجعه اکثر بیماران نزد آنهاست، 

هدفی زندگی شکایت به گفته فرانکل امروزه بیماران غالبا از بی معنایی و پوچی و بی .می کنند
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است که خستگی ها، بی حالی ها، افسردگی ها، ناامیدي ها و بی »خال هستی«دارند و در این 

 .این پدیده کامال طبیعی و فرایند زندگی عصر جدید است.قراري ها ظاهر می شوند

بناي کار رواندرمانگران هستی گرا سه مفهوم بنیادي زیر را که آلن برگر به آنها اشاره می کند، م -6

 .درمانی خود قرار می دهند

a.»یا روان نژندي هستی که از مکتب فرانکل گرفته شده بر این باور است که »نوروز هستی

روان نژندیهاي بشري حاصل غرایز سرکوب شده و تعارضات ناخودآگاه و خود تضعیف 

ی شده نیست، بلکه نیافتن معنایی در زندگی که زیستن را توجیه کند، موجب این ب

.قراریها و پریشانحالی است

b.»یک رابطه انتقالی و )هستی درمانی(در روان درمانی اگزیستانسیالیستی »رابطه درمانی

بلکه یک رودررویی و یک ارتباط و تجربه تازه است که به فرد فرصت .تکرار گذشته نیست

ت بلکه در این نوع رابطه بیمار یک موضوع نیس.می دهد به افقهاي جدیدي دست یابد

بشري است که مشکالت و مسائل ملموسی دارد و این مسائل دشواریهاي عاطفی و 

 .احساسی ویژه را موجب گشته اند

c.»یا لحظات حساسی که در طول هستی درمانی ایجاد می شود و طی آن بیمار »کایراس

در این لحظات پیشرفت روان .آمادگی ویژه اي براي تغییر و درمان به دست می آورد

مانی سرعت خاصی دارد و روان درمانگر می بایست از این فرصت ها براي یاري به بیمار در

 .استفاده کند

به طوري که مشاهده گردید هستی گرایی فن و تکنیک نیست، بلکه عبارت است از یک نگرش و دید 

تا حدود به همین دلیل روان درمان گران هستی گرا .جدید براي فهم و شناخت همه جانبه تر انسان
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امکان از به کار گرفتن تکنیکهاي گوناگون در کار هستی درمانی خویش پرهیز می کنند و بر این باورند که 

ولی یک روان .به کار گرفتن تکنیکها به رابطه درمانی آسیب زده و بیمار را نگران و مضطرب می کند

شته باشد تا هر کجا که به درمانگر هستی گرا می بایست با فنون و تکنیک هاي مختلف آشنایی دا

کارگرفتن آنها بتواند چگونگی بودن بیمار را در جهان بهتر و آسان تر، روشن سازد، از آن تکنیک استفاده 

 .نماید

در پایان این کتاب دکتر فرانکل فهرست منابع و مراجعی را که عالقمندان می توانند کنجکاوي 

ولی براي خواننده اي که تنها به دنبال کتب و منابع  .پژوهشگرانه خویش را ارضا کنند ارائه می کند

نظري و عملی 1با این حال مطالعه کتاب اصول.فارسی است چیز چندانی براي معرفی در دست نیست

ترجمه خانم گیتی »دوان شولتس«کمال اثر 2روان درمانی تالیف دکتر ولی اهللا اخوت و کتاب روانشناسی

 .خوشدل را توصیه می کنیم

1363تهران تابستان 

 )فرنودي مهر(نهضت صالحیان 
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