
www.moshaveranebartar.blogfa.com 

 1

 
 

  
  
  
  
  
  
 انسان در جستجوي معنا  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

 نویسنده دکتر ویکتور فرانکل

مهین - دکتر نهضت صالحیان
 میالنی

 برگرداننده



www.moshaveranebartar.blogfa.com 

 2

 : یش گفتار کتابپ

گاهی از بیماران خود که از اضطراب ها و دردهاي کوچک و بزرگ رنج  ،نویسنده  –دکتر فرانکل روانپزشک      

او اغلب می تواند از پاسخ بیماران خط اصلی روان درمانی » چرا خودکشی نمی کنید؟« ،پرسد  می برند و شکوه می کنند می

که او را به فرزندانش پیوند  در زندگی یک نفر عشق وجود دارد. چیزي وجود دارد ،در زندگی هر کسی . خویش را بیابد

شاید تنها خاطره هاي کشداري که  ،دگی سومی استعدادي که بتواند آن را بکار گیرد؛ در زن ،می دهد؛ در زندگی دیگري 

از معنا و مسئولیت  ،به شکل یک انگاره استوار  ،یافتن این رشته هاي ظریف یک زندگی فرو پاشیده . ارزش حفظ کردن دارد

هستی (نوین » از تحلیل اگزیستانسیالیستی« که تعبیر دکتر فرانکل  ،است» لوگوتراپی«هدف و موضوع مبارزه طلبی 

  .است) انیدرم

وي مدت زیادي در . شد توضیح می دهد» لوگوتراپی«دکتر فرانکل تجربه اي را که منجر به کشف  ،در این کتاب    

برادر و همسرش یا در اردوگاه  ،مادر ،پدر . اردوگاه کار اجباري اسیر بود که تنها وجود برهنه اش براي او باقی ماند و بس

خواهرش تنها بازمانده این خانواده بود که از اردوگاه هاي کار . آدم سوزي سپرده شدندها جان سپردند و یا به کوره هاي 

؟ در حالیکه همه اموالش را از دست داده بود؛ همه می دانستاو چگونه زندگی را قابل زیستن . اجباري جان سالم بدر برد

او به . برد و هر لحظه در انتظار مرگ بودارزش هایش نادیده گرفته شده بود ؛ از گرسنگی و سرما و بی رحمی رنج می 

اگر کسی . شنیدن دارد ،راستی چگونه زنده ماند؟ پیام چنین روانکاوي که خود با چنان شرایط خوفناکی رویاروي بوده است

ز دل واژه هایی که ا. بتواند به شرایط انسانی ما عاقالنه و با دلسوزي بنگرد ؛ این شخص بی تردید باید دکتر فرانکل باشد

صادقانه و ژرف تر از آن است . چون بر تجربه هاي بسیار ژرف استوار است. بر دل می نشیند ،  دکتر فرانکل بر می خیزد

و کارهایش به خاطر موقعیت کنونی او در . پیامهاي او واالست و ارزنده. کوچکترین رنگی از فریب در آن ببیند که انسان 
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که امروزه در بسیاري از سرزمین ها با الگو » لوگوتراپی«ه کلینیک هاي آوازعلت و به  ،دانشکده پزشکی دانشگاه وین 

  .شهرت جهانی دارد ،به کار می کند آغازبرداري از پلی کلینیک شناخته شده ي عصب شناسی او در وین 

هر دو  ،چه. دانسان نمی تواند نظریه و شیوه کار ویکتور فرانکل را با کار زیگموند فروید سنجش و مقایسه نکن   

« پریشان کننده را در » اختالل هاي «فروید ریشه ي این . توجه داشتند» روان نژندیها«به طبیعت و درمان  آغازپزشک در 

را بر چند »نوروزها«اما فرانکل . است آمدهبه وجود » آگاهنا «و » تعارضی» «انگیزه هاي«می یابد که در اثر » اضطرابی

نتیجه ناتوانی بیمار در پیدا کردن معنا و مسئولیتی در زندگی  ،) روان نژندي نئوژنیک(ها را نوع می داند و برخی از آن

امروزه در . » معنا خواهی«در » ناکامی«اما فرانکل بر  ،در زندگی جنسی تاکید دارد» ناکامی«فروید بر . خویش می داند

روي آورده اند که مکتب » هستی درمانی«ه و به اروپا روان شناسان و روان پزشکان آشکارا از فروید روي برگرداند

بلکه روش  ،یکی از ویژگی هاي دید گنجاي فرانکل این است که هرگز فروید را رد نمی کند .یکی از آنهاست» لوگوتراپی«

به آنان بلکه  ،نیز سر ستیز ندارد» هستی درمانی«او حتی با سایر شکل هاي . او انجام داده است بنا می نهد آنچهخود را بر 

  .می آیدخوشامد گفته و از در خویشی در 

تا پایان  آغازاز  آنرامن دو بار در یک نشست . ولی بسیار هنرمندانه و گیراست ،داستان این کتاب گر چه کوتاه است   

فلسفه  ،ستاندکتر فرانکل در جایی از دا. به زمین بگذارم نداشتم آنراافسون آن چنان مرا گرفت که یاراي اینکه . خوانده ام

او آن را چنان مالیم به داستان پیوند می دهد که خواننده تنها پس از به پایان  ،خود را به خواننده می شناساند» لوگوتراپی«

رسانده کتاب به ژرفاي نوشته او پی می برد و می بیند که دیگر این بخش از کتاب دنباله داستان سبعیت  اردوگاه هاي کار 

  .اجباري نیست

که انسان هنگامی که به  ،خواننده فرا می گیرد. واننده از همین زندگی نامه دردناك بسیاري چیزها می آموزدخ   

با توصیفی » .چه می کند ،چیزي براي از دست دادن به جز بدن مسخره شده ي برهنه اش ندارد« ناگهان احساس می کند که 
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زي که به نجات یوح انسان تسخیر می شود، نخستین چر ،ی دهدبه ما م» بی احساسی« و » هیجان« آمیختهکه فرانکل از 

پس از آن به کار بستن شگردهایی . کنجکاوي سرد جدا مانده اي است که انسان را متوجه سرنوشت خود می کند ،می آیدانسان 

رف ناشی از بی ترس و خشم ژ ،تحقیر ،گرسنگی . با آنکه شانس زنده ماندن بسیار ناچیزست ،براي حفظ باقیمانده زندگی

شوخ طبعی و حتی زیبایی هاي آرام بخش طبیعت مانند یک  ،مذهب  ،دادگري را هاله هایی از افراد محبوب و مورد عالقه 

  .قابل تحمل می کند آفتابدرخت یا غروب 

تی مفید آنها در صور. گمان مبرید که این لحظه ها ي آرامش بخش میل به ادامه زندگی را در زندانی بر می انگیزد   

و در اینجاست که ما با هسته مرکزي . بود که بتوانند زندانی را یاري دهند معنایی براي رنج بیهوده خود بیابد خواهند

اگزیستانسیالیسم رویاروي می شویم که اگر زندگی کردن رنج بردن است ؛ براي زنده ماندن باید ناگزیر معنایی در رنج 

اما هیچ کس نمی تواند این معنا . رنج و میرندگی نیز معنا خواهد داشت ،فی داشته باشداگر اصال زندگی خود هد. بردن یافت

 ،اگر موفق شود. نیز پذیرا باشد آنراخود جستجو کند و مسئولیت  ،هر کس باید معناي زندگی خود را . را براي دیگري بیابد

 ،به نیچه عالقه مند است به این گفته اش نیز ایمان فرانکل که . با وجود همه تحقیرها و تحمیق ها به زندگی ادامه می دهد

  ».با هر چگونه اي خواهد ساخت ،کسی که چرایی زندگی را یافته« ،دارد

همه هدفهاي عادي . که زندانی کنترل خود را از دست بدهد ،در اردوگاه کار اجباري هر حادثه اي موجب این می شود   

آزادي در گزینش شیوه » .واپسین آزادي هاي بشري است«ه برایش باقی می ماند تنها چیزي ک. زندگی از او گرفته می شود

شناخته شده است و هم هستی گرایان  ]7[اندیشه و برخورد با یک سري حوادث این آزادي نهایی که هم بوسیله رواقیون

اما دست کم شماري از آنان ثابت  ،زندانی یان مردمی معمولی بودند . در داستان فرانکل داراي اهمیت درخشانی است ،نوین 

  ».ش رنج هایشان را دارند و با این کار شایستگی بشر را در برخاستن علیه سرنوشت خود به ثبوت رساندندارز« کردند که 
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می خواهد پی ببرد چگونه می توان به انسان کمک کرد تا به این » روان درمانگر«البته نویسنده این کتاب به عنوان یک    

 ،ار این حس را برانگیخت که به خاطر چیزي مسئول زندگی است چگونه می توان در بیم. شایستگی برجسته بشري دست یابد

که با زندانیان » گروه درمانی«هر چند که در بدترین شرایط قرار گرفته باشد؟ فرانکل نمونه تکان دهنده اي از یک جلسه 

  .دیگر داشت به ما ارایه می دهد

و هم چنین » اوگوتراپی«از اصول اساسی ،ویاییبخش مختصر ولی آشکار و گ ،دکتر فرانکل به درخواست ناشر خود    

نوشته   گرچه درباره دو مکتب دیگر وین یعنی فروید و آدلر. فهرست کتب مربوطه را نیز به این زندگی نامه افزوده است

 به) لوگوتراپی(ولی بیشتر انتشارات مکتب سوم وین در رشته روان درمانگري  ،هاي بسیاري به زبان انگلیسی موجود است

از این رو جا دارد که خواننده از دکتر فرانکل که این کتاب را به زبان انگلیسی . طور عمده به زبان آلمانی چاپ شده است

  .نگاشته است سپاسگذار باشد

بلکه برعکس نویسنده اي که خود . فرانکل برخالف بسیاري از هستی گرایان اروپایی نه بدبین است و نه ضد مذهب   

به خوبی به توانایی بشر در چیره گشتن بر شرایط موجود و کشف  ،و نیروهاي شیطانی شکنجه بوده شاهد همه رنجها

  .ی داردآگاهحقیقتی روشنگر و بسنده 

از همگان  ،خواندن این کتاب را که واژه هایش چون گوهر می درخشد و بر ژرف ترین مشکالت بشر می تابد   

ی و فلسفی و پیش گفتاري است پر جذبه و ارزنده ترین جنبش روانشناسی زیرا کتابی است داراي ارزش ادب. خواستارم

  .روزگار ما

   آلپورت. گوردون و
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را منعکس  یئه دهد، بلکه تجارب شخصاار یدادها گزارشیندارد که از اتفاقات و روآن  ن کتاب سریا

  .رنج برده اندآن  را لمس کرده و ازآن  سانونها انیلیمسازد که  یم

که جان سالم  یاز کسان یکیله یکه به وس ياست از درون اردوگاه کار اجبار یتوان گفت کتاب شرح یم

 ینم) که کمتر در حد باور مردم بوده(هولناك  يدادهایداستان به رو. شود یبدر برده است بازگو مآن  از

ن یگر تالش ما در اید يشکافد، به واژه ا یکند و آنها را م یاره مکوچک اش يپردازد، بلکه به زجرها

  :مین پرسش پاسخ دهینست که به ایداستان بر ا

  دارد؟ یک انسان متوسط چگونه بازتابی، در ذهن يروزانه اردوگاه کار اجبار یزندگ

نداده، بلکه در  يبزرگ و مشهور رو يشود، در اردوگاهها ینجا نشان داده میکه در ا ییدادهایشتر رویب

  .گرفتانجام  آن ها دریسوز آدمشتر یرخ داده است که ب یکوچک ياردوگاهها

 يا کاپوهایان شناخته شده و ین داستان به رنج و مرگ قهرمانان بزرگ و زندانیگر اید ياژه ابه و

 ییازهایمتجه از ایگرفتند و در نت ین مورد استفاده قرار میکه به عنوان افراد ام یانیزندان- برجسته

خته و آشنان يمصلوب شدگان و مرگ توده ها يها يسخن از فداکار. ردازدپ ینم– برخوردار بودند

 يژه ایبودند که نشان و يان عادینها همان زندانیا. میاز آنان در دست ندار یاست که گزارش ینیمجرم

که  ییکاپوها. شدند یمر کاپوها واقع یبودند که به شدت مورد تحق ین خود نداشتند و کسانیآست يرو

اد یفر ییا با اندك غذایخوردن نداشتند و  يبرا يزیا چیکه آنان یدند، در حالیچش یرا نم یهرگز مزه گرسنگ

. نشان بودیشیپ یاز کاپوها در اردوگاهها، بهتر از زندگ ياریو گذران بس یاما زندگ. خواباندند یشکم را م

اس ها .رحمانه تر از اس یکردند و آنان را ب یدانبانان رفتار مرتر از زنیان سخت گیاغلب کاپوها با زندان

ت شان یدند که شخصیگز یبرم یانیان زندانیگفته نماند که کاپوها را از منا. گرفتند یبه باد کتک م
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در عمل خالف خواسته و انتظار  آنچهس ها انتظار داشتند و چن.بود که اس يچنان رفتارآن  نشان دهنده

  .شدند یدرنگ از کارشان برکنار میشد ب یداده م صیاس ها تشخ.اس

ن در مورد یبنابرا. کردند یدا میاردوگاهها را پ يان هایاس ها و زندان.اس يرعت خلق و خوسکاپوها به 

  .کرد يداور یه اصول روان شناسیتوان بر پا یز مینان نآ

 آمیزر عواطف و احساسات ترحم یاثر تینکه زیا تان، به علیکه در خارج زندان بودند، درباره زندان یکسان

زنده ماندن  يان براینان زندایکه در م يرا آنان از مبارزه ایز. داشتند یشدند، تصورات نادرست یواقع م

  .داشتند يکمتر یآگاهد یجوش یشد و م ین میتکو

روزانه  رینان بخور و نم يبه چنگ آوردن تکه ا يرحمانه تنها برا ین مبارزه و تالش به طرز خشن و بیا

  .ان بودیوسته در جریپ

ان را به یاز زندان يژه ایشمار و یستیشد با یم که رسما اعالم میریگ یرا در نظر م یونینمونه کام يبرا

 يون به اتاقهایکام یین بود، که مقصد نهاین همه ایقیک به یحمل کند، اما حدس نزد يگریاردوگاه د

 یکیده و به یمار و ناتوان و از کار افتاده را برگزیان بیز زندانا يب عده این ترتیبه ا. خواهد شد یگاز منته

وه یش. کردند یبود، روانه م يسوز آدم يگاز و کوره ها يبزرگ که مجهز به اتاقها يمرکز ياز اردوگاهها

  آنچه گر،ید یک گروه با گروهیبرخورد  ایان، ین همه زندانیانه بآزاد يریک درگی يبود برا يکار زنگ خطر

حذف  یا دوستشان از فهرست دسته اعزامیدند نام خود یکوش ین بود که همه میداشت ا یتایه حجنب

چون با هر . ن او کردیکنفر را جانشید ینام حذف شده، حتما با يد که به جادانستنمی که یشود، در حال

ک شماره یبا  ینت هر زندایکه موجود آنجا  و از. شدند ید روانه میان بایاز زندان ینیشمار مع یونیکام

بود تعداد نفرات درست  یتنها کاف. افتد یبا کاروان براه م ین مهم نبود که چه کسیشد ا یمشخص م

  .باشد
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به کار گرفته  1آشویتسبود که در  يوه این شیدست کم ا(ان را به محض ورود به اردوگاه یمدارك زندان

ا یشد که نام  ین فرصت داده میا یندانتنها به هر ز. گرفتند یل شان میر وسایهمراه با سا) شد یم

ان یسرپرست زندان. کردند ین میل مختلف چنیبه دال يادیند که عده زیخود برگز يبرا یساختگ يحرفه ا

 يا رویکردند و  یم ین آنها خالکوببد يرا رو یاغلب شماره زندان. بوداسرا عالقمند  يتنها به شماره ها

ه کند، یرو تنب یخواست زندان یکه م یهر زندانبان. دوختند یرش ما شلوایاز کت، پالتو  يژه ایقسمت و

 يازیو ن!) میم نگاهها وحشت داشتین نیکه چه قدر ما از ا(ندازد یبه شماره اش ب یم نگاهیبود ن یکاف

  .نبود اسمش را بپرسد

ل یسانکه مینجا هم وقت تنگ بود و هم ایدر ا. ان بودیل زندانمکه در حال ح یونیم به کامیبرگرد

  .گر مطرح نبودید یو اخالق یوجدان

خانواده اش که در انتظار او بود زنده  يخود را برا: داد یشه جوالن میک اندیتنها  یدر ذهن هر زندان

 يگریا شماره دیگر ید ی، زندانيدین تردین بدون کوچکتریبنابرا. نگاهدارد و جان دوستانش را نجات بخشد

  . شود یاو راه يد تا به جایگز یرا برم

رحم  یرا تنها بیبود، ز یان منفیک جرینش کاپوها یان گزیم، جریشد یادآورش تر یهمانطور که در پ

  ).خورد یبه چشم م يزین ییاستثناها یگرچه گاه(شدند  یده مین شغل برگزیا يان براین زندانیتر

ان یاره در مز همین ینیخودگز یگرفت، نوع یاس ها صورت م.نش کاپوها که توسط اسیعالوه بر گز

ند زنده بمانند که پس از سالها توانست یم یانیهم رفته تنها زندانیرو. ان داشتیان جریهمه زندان

شده  یاخالق يزنده ماندن، فاقد همه گونه ارزشها يگر و در مبارزه برایبه اردوگاه د یاز اردوگاه ییجابجا

                                                
١ -Auschwitz  ها در جنگ جهاني دوم اردوي كار ، شهري در هلستان كه آملان

و در آن چهار میلیون تن از اسريان به ویژه . اجباري در اینجا داشتند

وسیله گاز ، تزریق اسید فینیك ، گلوله ، دار ، گرسنگي و  یهودیان به

  )برگردان كننده. (بیماري از بني رفتند
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ر یا غیبزنند اعم از کار شرافتمندانه  ينجات جان خود حاضر بودند دست به هر کار يبرا آنان. بودند

  .شرافتمندانه

-رحمانه یولو خشن و ب -  خود يهاییدادند و سرانجام از توانا یکردند و دوستانشان رو لو م یم يدزد

 یکه شما نامش م  آنچه ا هری - ا معجزهیا حسن اتفاق یما که از بخت خوب . کردند یاستفاده م

  .ما برنگشتند ينهایم که بهتریدان یم، خوب میا ن اردوگاهها بازگشتهیاز ا -دینه

  .گزارش و نوشته شده است ياریق بسیحقا يکار اجبار ياردوگاهها يدادهایاز رو

ن یتالش ما در ا. باشد یبا تجارب شخصمعنا خواهد داشت، که همراه  یق تنها زمانینجا، حقایدر ا

  .میح دهین تجارب را توضینست که ایکتاب ا

ر بوده اند، یردوگاهها اسن ایرا که در ا یم که در پرتو دانش امروز تجارب کسانیدارآن  رنجا سیما در ا

ن تجارب یم تا بتوانند ایده ياریافته اند، ین اردوگاهها راه نیدرون اه را هم که هرگز ب یو کسان میبشکاف

سالم بدر بردند و اکنون  جان آنجا  را که از یانیاز زندان یدرصد کمتجارب، آن  را جذب کنند و باالتر از

از بازگو کردن "ند، یگو یان از بند رسته اغلب مین زندانیا. ابند لمس کنندی یبس دشوار م را یزندگ

گران هم یم و دییبگو یست سخنین يازیکه درون اردوگاهها بودند ، ن یکسان يبرا. میزاریتجارب مان ب

توانند درك کنند که  یم و نمیداشت یهها چه احساساردوگاآن  بود که ما در خواهندن نیدن ایقادر به فهم

  ".میدار یاکنون چه احساس

د به یبا یرا روانشناسیبس دشوار است، ز ين موضوع، کاریپژوهشگرانه از ا یک بررسیارائه  يتالش برا

خود را بر کاغذ  يها یکه مشاهدات و بررس یکسا  یآ اما. توجه داشته باشد يژه ایو یعلم یطرف یب

 از یطرف یرا حفظ کند؟ چنان ب یطرف ین بیتواند ا یبوده باشد م یکه خود زندانیسازد، در صورت یم يجار

 ين فردیرا چنیاز اشتباه نخواهد بود ز یهم ته نیاما ا. رون اردوگاهها بوده اندیاست که در ب یکسانآن 

را  آنجا  انینبوده و جر دوگاهر اریبرخوردار باشد، چون اس یعرضه دارد که از ارزش واقع یتواند مطالب ینم



www.moshaveranebartar.blogfa.com 

 11 

ش دور از ذهن یها یابیش نادرست و هم ارزیهاین ممکن است داوریبنابرا. ده و لمس نکرده استیند

 ین مساله مشکل واقعیاب شود که اتناج یشخص يریتا از هر گونه جهت گم ید بکوشیپس با. باشد

 ید شهامت گفتن تجارب شخصیص بارسد که شخ یالزم به نظر م یرا گاهیز. ن دست استیاز ا یکتاب

م ین کتاب را با نام مستعار بنگارم و تنها از شماره زندانیم داشتم ایابتدا تصم. خود را داشته باشد

سنده یبردم که چاپ کتاب با نو ید، پیان رسیکه کار نوشتن کتاب به پا یاما هنگام. استفاده کنم

ه د استوار خود را بیبا نام مشخص همه عقا که من آنستدرست . خواهد کاستآن  گمنام، از ارزش

در  یدم از حذف هر مطلبینفرت دارم، کوش ییاز خودنما نکه به شدتین با ایبنابرا .ان کنمیب یروشن

  .کنم يکتاب خوددار

ن ید ایخشک در آورند تا شا يهایات کتاب را به صورت تئوریده محتوینک بر خوانندگان است که چکیا

توجه شد و ما را با نشانه آن  اول به یدان، که پس از جنگ جهانزن یزندگ ینشناسبتواند به روا يتئور

توده  یروان یشناس آسیبما دانش خود را در مورد . کرد کمک کند آشنا »م خارداریس يماریب« ) سندروم(

من . (ساخت یرا غنآن  مان افزود ویه هاآنستم که به دیدان یدوم م یون جنگ جهانیمد يادیها تا حد ز

 جنگ، به ما جنگ اعصاب را.) نگاشته بود 1ورم که لوبونآ یرا م یعبارت معروف و نام کتاب نجایدر ا

  . را به ارمغان آورد يکار اجبار يز اردوگاههایو جنگ اعصاب نآموخت 

 يعاد یک زندانیمن به عنوان  یتجارب شخصه ربات است که دریلحاظ حائز اهمآن  ن کتاب ازیا

خر در اردوگاه به عنوان روانپزشک شوم که به جز چند هفته آ یم یادآور يبا سربلندمن . نگاشته است

افتند که ین فرصت را یاز همکاران من ا یچند تن. رفته بودمیرا در اردوگاه نپذ یپزشک، شغل یا حتیزندان 

. کنند يبند خمزکاغذ باطله  ين را با تکه پاره هارامایسرد، ب يه و در اتاق هایاول يدر مشاغل کمک ها

 آهنکار گذاشتن خط  ين برایشتر اوقات مشغول کندن زمیبود و ب 119104اما شماره من در زندان 

                                                
1 - Lebon 
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ن کار من یاما ا. به من شود ین کمکینکه کوچکتریهم کارم کندن تونل راه آب بود بدون ا یزمان. بودم

  .افت داشتمیدر زهیک کوپن به عنوان جای، 1944سمس یش از کریرا درست پیز. اجر نماند یب

ه ب: کرده بود يداریکرد که عمال ما را به عنوان برده خر یصادر م یک شرکت ساختمانین کوپن ها را یا

  .پرداخت یم یمت مقطوعیان قیک از زندانیهر  ياد شده روزانه براین شکل که شرکت یا

چند هفته  یحت یگاه آنرام یتوانست یشد و ما م یک تمام مینیشرکت، پنجاه ف ين کوپن ها برایا

 یناکنون من مالک خوشبخت ب. شد یطل مهم با یم، گرچه گاهیگار خرج کنیبعد در برابر شش عدد س

گارها را با دوزاده کاسه یم ستوانست ین بود که میاما مهمتر ا. گار ارزش داشتیبودم که دوازده عدد س

  .داد ینجات م یاز گرسنگ ین دوازده کاسه سوپ ما را از مرگ ناشیهم یسوپ معاوضه کنم و گاه

که  یانیاحتماال زندان. برخوردار بودند یره هفتگیکاپوها بود که از جآن  از یدن واقعیگار کشیاز سیامت

شد  یواگذار م آنانکه به  یخطرناک يکردند در قبال کارها یبه عنوان سرکارگر در انبارها و کارگاهها کار م

بود که  یدر مورد کسانآنهم  شد و یده میک مورد، استثنا دیر تنها د. دیگرد یب شان مینص يگاریچند س

نرو یاز ا. خود لذت ببرند یزندگ يروزهان  یآخر خواستند از یدست داده بودند و مرا از  یزندگه د بیام

مان خود را به یم که ایبرد یم یکند پ یدود م یدر پ یش را پیگارهایم که سیدید یرا م یقیرف یوقت

ل به یداد م یمان را از دست مین ایا یکس یو وقت. از دست داده است یر ادامه زندگش دیداریپا يروین

  .میپنداشت ید از دست رفته میشخص را باآن  گشت و یبه ندرت باز م یزندگ

م،  در یکن یم یاست بررس يشماریان بیجه مشاهدات و تجارب زندانیرا که نت يشماریمنابع ب یوقت

مرحله نخست ورود : شود یده مید یاردوگاه سه مرحله به روشن یر برابر زندگان دیزندان یروان يواکنش ها

روزمره زندان آموخته شده و مرحله سوم  يبه کارها یاست که زندان يگر مرحله ایدو د ،او به زندان بود

  .است يآزاد
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ر یز یضربه روح یممکن است حت. است یسازد ضربه روح یکه مرحله نخست را مشخص م ينشانه ا

 یخودم را بازگو م یبه عنوان نمونه تجربه شخص. ده شودیز دیش از ورود به زندان نیپ يژه ایط ویراش

  .کنم

همه . در هر واگن هشتاد نفر را جا داده بودند. کردند ین شبانه روز سفر میکبار هزار و پانصد نفر چندی

پر بود که  آنقدرواگنها . دندیکش یبار خود که تنها پس مانده اموالشان بود دراز م يرو یستین بایمسافر

همه . خورد یده دم به چشم میش سپیتابش نور گرگ و م يبرا يپنجره ها روزنه ا يتنها در قسمت باال

دند و یکش یم يگاریبود که ما را به ب یین جایورد و اآدر  يانتظار داشتند قطار سر از کارخانه اسلحه ساز

بود  یسوت قطار مانند ضجه کس. میده ایا به لهستان رسیم یتهس 1ایسلیم که هنوز در سینمی دانستما 

دا بود یر داد و پیر مسییتغ يگریسپس قطار به خط د. کرد یسقوط م یستین يکه التماس کنان به سو

« د، یبه گوش رس يادیفر، ان مسافران مضطرب یناگهان از م. میشو یک مینزد یستگاه بزرگیکه به ا

 آدم يگاز، کوره ها ياتاق ها: کرد یکه مو بر تن همه راست م ینام تسآشویبله  » ! آشویتستابلو 

خواست  یم ییکت بود که گوردر ح يمرگبار یچنان آهسته و با تانآن  قطار. یجمع ي، کشتارهايسوز

  :هست بگرداند  آنچه را کشدارتر از آشویتسک شدن به یاز نزد یوحشت ناش يلحظه ها

  !تسیو... آش 

م خاردار، برج یف سین ردین اردوگاه سهمناك با چندیده دم منظره اید در سپیبا باال آمدن خورش

ده یره دیده دم تیان ژنده پوش و غمزده، در سپیدراز از زندان يچرخان، و صف ها ي، نور افکن هاینگهبان

ن یکدام يبه سو. دندیکش یخود را م يم متروك به دشواریمستق يان در امتداد جاده هایزندان. شد یم

  .دیرس یگوش مه فرمان، ب يتک نعره ها و سوتها يصدا. مینمی دانستقصد در حرکت بودند، م

                                                
1- Silesia 
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دار برد که جسد  يدن چوبه هایم را به دیتصور من چشم ها. میوردآ ین صداها سر در نمیما از ا

 یستیبود که گام به گام باآن  دهنده ن نشانیمن وحشتزده بودم و ا. خورد یان بر آنها تلو تلو میزندان

  .میعادت کنآن  د بهیم و بایشو آشنا يبا وحشت خوفناك نامحدود

پس آن  از. فرماندهان درهم شکست يادهاین با فریشیسکوت پ. میدیرس ستگاهیانجام به اسر

م و بارها و بارها در همه اردوگاهها یکن یگوش خراش و خشن زندگ يادهایفرآن  م بایمحکوم بود

ک یاد ین فریفرماندهان سوهان روح بود و مانند واپس يصدا. شد یمآزرده   آن دنیگوشمان از شن

 یکه او را م ياد بکشد، مردید که مجبور بود همانگونه فریجه یرون میب ياز حلقوم مرد ییمحکوم که گو

ان توفان گونه وارد کوپه ها یاز زندان یقطار باز شد و گروه کوچک يدرها. کشتند یکشتند و دگربار م

د از یرس یده بود اما به نظر میک شکل راه راه به تن داشتند، سرشان تراشی يان لباسهایدانن زنیا. شدند

ط موجود یزدند که در شرا یحرف م یو با خوش مزگ ییاروپا يبه زبانها آنان. برخوردارند یه خوبیتغذ

اغلب که (اندازد  یچنگ م یکه به پرکاه یقیمن مانند غر یذات ینیخوش ب. دیرس یب به نظر میعج

ن یظاهرا ا: خت کهیشه را در ذهن من رین اندیا) ط مهار کرده استین شرایدر بدتر یاحساسات مرا حت

د من هم یداند؟ شا یم یچه کس. خندند یم یدند، خوش خلقند، حتیرس یان کامال خوب به نظر میزندان

  .ک باشمیشر آنان یط خوب زندگیبتوانم در شرا

ش یپ يلحظه ا ین حالتیمرد محکوم به مرگ در چن. » ییتوهم رها« است به نام  یحالت یدر روانپزشک

ن لحظه، از یشود که احتماال در واپس یدا میش پین توهم براینکه حکم به مرحله اجرا گذارده شود ایاز ا

ن  یآخر م و تایبست ید میام يزین چیم و به کوچکتریداشت ین حالتیز چنیما ن. افتیخواهد  ییمرگ رها

ان خود به یزندانآن  يگوشتالو يسرخ و چهره ها يگونه ها. ر خواهد گذشتیم به خیکرد یفکر م لحظه

 آنانم ینمی دانستزمان آن  در. کرد ید را به دلمان بارور میساخت و دانه ام یدل گرم مان م ییتنها

  . شدند یم آنجا  که همه روزه وارد یانیزندان ییرایپذ يبودند برا یدگانیبرگز
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. شد یجواهرات هم م یمختصر و گاه يزهایبودند، که شامل چ آنانه یان و اثاثیندانمسئول ز آنان

ان یکه با زندان یین و الماس هایمنحصر به فرد جواهرات، نقره، پالت ينه هاید با گنجیبا آشویتساحتماال 

غنائم نه تنها ن یا. بوده باشد یبیجنگ زده مرکز عج يشد، در اروپا یمت گرفته میر و به غنیسراز آنجا  به

  .دیگرد یاس ها هم مشاهده م. شد بلکه در دست اس یده میدر انبارها د

ما . ر را جا داده بودندیست نفر را داشت، هزار و پانصد نفر اسیش دویکه احتماال حداکثر گنجا یلونکآدر 

ه مچمباتن خشک، یزم ينبود که دست کم رو یکاف يهمه جا يم و برایم، گرسنه بودیدیلرز یاز سرما م

ما  يبود که غذا يزیتنها چ یک تکه نان پنج اونسیدر مدت چهار روز . مینکه دراز بکشیم چه رسد به ایبزن

ک سنجاق یبودند، بر سر آلونک  که مسئول يان ارشدیدم زندانیشن ین حال میبا ا. داد یل میرا تشک

م با مشروب یسرانجام همه غنا. ندزد یچانه م ییرایات پذیه ياز اعضا یکیا الماس، با ین یکراوات پالت

چند هزار مارك  "شب باشکوه"ک ی ید مقدار مشروب مصرفیخر ياد ندارم برایگر به ید. شد یمبادله م

کالهمان را هم . از به مشروب داشتندیان مسئول نیزندانآن  نست کهیدانم ا یکه م يزیالزم بود، تنها چ

ر یخواستند خود را تخد ینکه میبه خاطر ا یطیر چنان شرارا د آنانم یتوان یم نمینیب یم میکن یکه قاض

ه یاس ها ته.را که اس يکوریان بودند که به مقدار نامحدود لیگر از زندانید يدسته ا. میکنند مالمت کن

به  يسوز آدم يگاز و کوره ها يبودند که در اتاقها یان مسئول کسانین زندانیا: دندیشنو یکردند م یم

جه از سمت یرا گرفته و در نت آنان يگر جاید يدسته ا يد روزدانستنمی  یدند و به خوبکار گرفته شده بو

  .شد خواهندکراست به کوره ها سپرده ین، یحکم اعدام محکوم يمجر

 ییلحظه رهان  یآخر ن توهم را داشتند که دریقطار همراه ما بودند اکه در آن  یبا همه کسانیتقر

و  گذرد یم در پس پرده چه میکرد یما درك نم. به خود خواهد گرفت يدز دگربار وضع عایافته و همه چی

ک یزنان در -میستیبام و در دو صف یه خود را در قطار بگذاریاثاثبه ما گفتند . در انتظار ماست يزیچه چ

 یخوشبختانه من جرات کردم کوله پشت. میاس بگذر.افسران اس يتا از جلو -  گرید يسو و مردان در سو
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احساس کردم اگر افسر . اس گذشت.افسر اس يک از جلویک یگروه ما . م پنهان کنمیر پالتویام را ز

دست کم مرا  ممی دانستن یشیاز تجارب پ. فتد وضع خطرناك خواهد بودیمن ب یچشمش به کوله پشت

تا  رفتم یده راه میکش یشدم، با قامت یکتر مینرو همچنان که به افسر نزدیاز ا. دین خواهد کوبیبه زم

بود بلند قامت و الغر اندام با  يافسر مرد. میگر چهره به چهره بودیحاال د. نم نشودیمتوجه بار سنگ

نامرتب و گرفته  ییافه هایرا پشت سر گذاشته و ق يک، ظاهرا او با ما که سفر درازیش یفورمیاون

رنج آبا دست چپ . اشتاعتنا د یب یبرخوردار بود و نگاه آرامش  افه اش ازیم، در تضاد بود، قیداشت

دانه یق یشد و با انگشت اشاره همان دست، ب یدست راستش بلند م. دست راستش را نگهداشته بود

به راست و اکثرا  یاشاره دست او را که گاه يک از ما معنایچ یه. کرد یا چپ اشاره میبه سمت راست 

  .مینمی دانستبه چپ بود 

شوند به کار  یکه به سمت راست فرستاده م ید، کسانک نفر در گوشم زمزمه کری. دینوبت من رس

هستند که توان کار  يماریکنند، افراد ب یت میرا که به سمت چپ هدا یشد و کسان خواهندگمارده 

فم چه خواهد شد و ینم تکلیمنهم منتظر بودم بب. شد خواهندفرستاده  يژه ایکردن ندارند و به اردوگاه و

به  یمرا کم یکوله پشت ینیسنگ. کردم ینها برخورد مآبا  ندهیآود که در ب يادیل زیمسا آغازن تازه یا

. م را برانداز کردیاس سراپا. افسر اس. ده قامت گام بردارمیدم کشیل کرد اما کوشیسمت چپ متما

افه ام یار کردم تا قیتالش بس. م گذاشتیشانه ها يش را رویسپس دستها. د را در چهره اش خواندمیترد

تم کرد و منهم به یم را چرخاند و به سمت راست هدایشانه ها آرامینکه به یتا ا. لوه کندرومند جین

  .همان سمت حرکت کردم

ا نبودن، ینش بود، بودن ین گزین نخستیا. ح دادندیمان توضیانگشت را همان شب برا ين بازیا يمعنا

چند  یمرگ صادر شد و حکم ط در حدود نود درصد حکم یعنیاکثر همراهان ما،  يبرا. يا نابودیستن یز

کسره به کوره یستگاه یکه به سمت چپ فرستاده شده بودند، از ا یکسان. مدآساعت به مرحله اجرا در 
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کوره ها به  يدرها ين ساختمان به من گفت، رویاز کارگران ا یکیچنانکه . روانه شدند يسوز آدم يها

ه قالب صابون ی آنجا  ان به محض ورود بهیبه زندان .نوشته شده بود » گرمابه« واژه  یین زبان اروپایچند

از  ياریمطالب بس. ح دهمیداد توض یم يرو آنجا  را که در  آنچه نمیب ینم يازین -شد و بعد یداده م

  . ن صحنه وحشتناك نگاشته شده استیا

 یه مدتک یانیاز زندان. میبرد یقت امر پیم شب هنگام به حقیاز ما که از مرگ جسته بود یشمار کم

  .دم دوست و همکار من پ به کدام سمت فرستاده شدیبودند پرس آنجا  در

  » ا او را به سمت چپ فرستادند؟یآ« 

  » بله« 

  » .ینیبب آنجا  او را در یتوان یم «:به من گفتند

  » کجا؟« 

 يخاکستر آسماناز شعله به  یستون. بود نشانم داد يرا که در فاصله چند صد متر یبا دستش دودکش

  .ل به ابر شوم دود شدیدوستم تبد یعنیاو، . دیکش یلهستان زبانه م

  » ست که دوستتان در بهشت شناور استا یینجا همان جاآ« 

  .ح دادندیم توضیساده برا یینکه با واژه هایدم تا ایفهم ین حرفها را نمیا ياما من هنوز معنا

که  یده دمیاز سپ یاز نظر روانشناس. کنم انیب بیدادها را به ترتیبهتر است رو دمااز مطلب دور افت

  .میداشت يش رویبس دراز پ ین استراحت مان در اردوگاه راهیم، تا نخستیستگاه شدیوارد ا

م یم، از سیستگاه بدویم از ایکردند، مجبور بود یم یاس ما را همراه. که افسران مسلح اسیدر حال

نش را ین گزیما که نخست يبرا. میبه گرمابه ها برسم تا یکه برق داشت و از اردوگاه بگذر يخاردار يها

. افسران اس. در ما جان گرفت ییگر توهم رهایبار د. بود یک حمام واقعین یم ایپشت سر گذارده بود
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که ساعت به  یتا زمان. میبرد ین امر پیل ایبه دل يدند و ما به زودیرس یم یاس به نظر دوست داشتن

بهتر ا  یآ .رند، خوب بودندیساعت مان را بگراممان کرده و  یرب زبانند با چتوانست یم و میمچ داشت

د ین افسران خوش ظاهر ساعت داشته باشند؟ شاید ایم؟ و چرا نبایبده آنانز خود را به ینبود همه چ

  .کردند یم ین گذشت ما را تالفین مناسبت، ایبه هم يروز

اس . م، افسران اسیباشد، به انتظار نشست ید اتاق انتظار بخش ضدعفونیرس یکه به نظر م یلونکآدر 

 یمآن  يواهرات مان را روجهمه اثاث مان، ساعتها و  یستین پهن کردند که بایزم يرو ییمدند و پتوآ

بودند  آمدهکه به کمک ما  يان کارکشته ایبودند که از زندان یان ما هنوز افراد ساده لوحیدر م. میختیر

نگه  آورد یرا که شانس م يزیا چیک قطعه نشان یا یه ازدواج شان، توانند حلق یما  یآ دندیپرس یم

  .گرفت خواهندز ما را از ما ینبرده بود که همه چ یقت پین حقیچکس هنوز به ایه. ا نهیدارند 

که در  يش رفتم و به لوله کاغذیبه سو یپنهان. ان را به خود جلب کنمیاز زندان یکیدم اعتماد یکوش

دانم به  یم. است یک کتاب علمین نوشته ها ین ایبب« بود اشاره کردم و گفتم، م یپالتو یب درونیج

 يزید تنها چین باین محل به در برم و ایخوشحال باشم که تن سالم از ا یلید خیگفت، با یمن چه خواه

ن ید ایبا. شمیندیل بین مسایتوانم به ا یاما من نم. باشد که از سرنوشت خود انتظار داشته باشم

چه  یفهم یم. ک عمر کار منستین نوشته ها حاصل یا. که باشد نگاهدارم یمتیته ها را به هر قنوش

  م؟یگو یم

ن لبخند ابتدا از یا. بر چهره اش نقش بست يلبخند آرامیبه . میگو یشد چه م یبله، کم کم متوجه م

ک واژه یام به شکل شد و سرانج آمیزن یح بود، سپس جنبه مسخره به خود گرفت و اخر سر توهیتفر يرو

آن  در. ان معمول بودیان زندانین واژه در اردوگاه در مین بود پاسخ من، تکرار ایا. دیچیدر فضا پ » گه« 

 یمن داغ ین مرحله واکنش روانیکردم که بر نقطه اوج نخست يدم و کاریان را دیقت عریلحظه بود که حق

  .ن خود بدرود گفتمیشیپ یگذاشت، من با زندگ
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ستاده یوحشت زده ا يده، چهره هایده شد که با رنگ پریان همسفرانم دیدر م یجنب و جوشناگهان 

با . داد آزار خشن فرماندهان گوشمان را يگر بار نعره هاید. زدند یحرف م یدفاع یت بیبودند و در نها

د تا همه وارد اس که صبر کر.ک افسر اسیبه دور  آنجا  در. میفشار به درون اتاق انتظار گرمابه رانده شد

د، همه ید کامال لخت شویقه فرصت داریساعت من دو دق ياز رو« آنگاه گفت، .میمدآم گرد یشو

د مگر کفش ها، یدار یز با خود بر نمیچ چیه. دید بگذاریستاده ایکه ا یین، همانجایزم يزتان را رویچ

  » !رمیگ ین حاال وقت میاز هم. ک شکم بندیا بند شلوار و یکمربند 

م، حالت یشد یکتر میقه نزدیان دو دقیهر چه به پا. ان کردندین درنگ خود را عریان بدون کوچکترینزندا

 یاز تن به در م یدست و پا چلفت یخود را با حالت يرپوش و کمربندهایگرفت و ز یم یفزون آنان یعصب

بود  یچرم يقهاشال. میدیشالق را شن ين صدایسپس نخست. کردند یشان را باز میکردند و بند کفش ها

  .می آمدان فرود یان زندانیکه بر بدن عر

شد، نه تنها  یده میبدنمان تراش يموها یستیراندند، که با یاتاق يما را گله وار به سوآن  پس از

د و در ینوبت حمام گرفتن فرا رس. نگذاشتند یباق ییبدنمان تار مو يچ جایدند بلکه در هیسرمان را تراش

م اما حاال یورآ يگر را به جایم همدیتوانست یم یما به سخت. میستادیار به صف اگر بینجا بود که دیا

  .را بر تنشان لمس کردند یب واقعآزش یار ریبس آرامش  ان بایاز زندان یبعض

مان یبود که برا يزیم، تن برهنه ما تنها چیم تا نوبت مان برسد متوجه شدیکه منتظر بود یهنگام

 ییتن برهنه ما تنها دارا. ن تار مویکوتاهتر یم، حتیزمان را از دست داده بودیما همه چ. مانده بود یباق

نک و یوند دهد؟ عین مان پیشیپ یمان مانده بود که ما را با زندگیبرا يزیگر چه چید یبه راست. ما بود

ز دست ک تکه نان ایمن مانده بود، که من کمربندم را هم در قبال  يبودند که برا ییزهایکمربند تنها چ

که مسئول کلبه ما  يارشد یرا شب هنگام زندانیز. جان شدندیکه شکم بند داشتند دچار هیکسان. دماد

ا یشکم بندش پول  يتو یبه ما خوشامد گفت و به شرافتش سوگند خورد که اگر کس یبود، ضمن سخنان
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 -  اشاره کردآن  که با دستش به - » ریبه همان ت« کرده باشد، خودش شخصا او را  یمخف یمتیسنگ ق

 هک ساکن اردوگاین حق را به او به عنوان ین اردوگاه ایح داد که قوانیخت و با غرور توضیوبه دار خواهد آ

  . دهد یم

 یینهاآم، اما یکن ينها نگهدارآست از یبا یگرچه ما م. بود یداشتن کفش، خود در زندان مساله مهم

 تک جفیو در عوض . ن بدهندیل مسئولینها را تحوآشدند  یداشتند مجبور م ینسبتا خوب يکه کفش ها

  . کردند یافت میشان نبود دریکه اندازه پا یکفش

گوش ) در اتاق انتظار(ان مسئول یشدند که به حرف دلسوزانه زندان یم یدچار دردسر واقع یانیزندان

ا یگو. دندیمالآن  دا نباشد صابون بهیپ یدگیبر ينکه جایا يدند و برایشان را بریکردند و ساق چکمه ها

بردند و  ییپهلون جرم شده بودند به اتاق یرا که مرتکب ا یکسان. ن بودندیاس منتظر هم.افسران اس

  . دین بار شکنجه مدتها به درازا کشیا. میدیشن یرا م آنان يانه و ضجه هایتاز يما تا مدتها صدا

ر منتظره یبه طور غآن  و پس از شد یب منقش بر آ يگریپس از د یکیما  یواهاالت ید که خینیب یم

 یم مگر زندگیم از دست بدهینداشت يزیم که چیمی دانست یما به خوب. میشد یخوش خلق م يا

م هم خودمان را دست یکرد یم یسع یدوش آب باز شد، همگ یوقت. ان خود رایمسخره و تن عر

  .گر رایکدیم و هم یندازیب

 يحس کنجکاوآنهم  دا شد ویز در ما پین يگریاحساس دم، یدا کرده بودیکه پ یصرف نظر از شوخ طبع

ژه و یو يت هایدر برابر موقع یها را به عنوان واکنش اساسینگونه کنجکاوین، ایش از ایمن پ. بود

لحظه آن  به خطر افتاد در يک حادثه کوهنوردیکبار در یکه جانم  یموقع. تجربه کرده بودم ییاستثنا

ا با یجان سالم به در خواهم برد ا  یآ ن مورد کهیدر ا ي، کنجکاويکنجکاو: ک احساس داشتمیتنها  یبحران

  .باز خواهم گشت یجمجمه شکسته و بدن زخم
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 یط اطراف منحرف میذهن ما را از مح يز حاکم بود، که به گونه این آشویتستلخ در  ين کنجکاویا

را به  ین حالت ذهنیما ا هنگامآن  در. میبرخورد داشتآن  با ینیکه ما به صورت ع یطیمح. ساخت

  .میکرد یت میمحافظت خود تقو يبرا يله ایعنوان وس

خبندان یا در یباز،  يستادن ما در فضایجه ایمثال نت. چه خواهد بود يداد بعدیم رویم بدانیعالقمند بود

چند روز بعد . مه خشک پس از دوش گرفتن چه خواهد بودیان با بدن نیلخت و عرآنهم  ز،ییآخر پا

  .مینکه سرما نخوردیشگفت زده از ا. داد یش را به شگفتیما جا يکاوکنج

« : بردند که یان ما بودند پیکه در م یابتدا پزشکان. شدند یم ین مرتب دچار شگفت زدگیتازه وارد

 يساعات محدود يتواند جز برا یدر کتابها نوشته شده است بشر نم » .دروغ است یدرس يهمه کتابها

مثال : ناتوانم يژه ایو يکارهاانجام  من متقاعد شده بودم که از! ن کامال غلط استیا. خواب بماند یب

 آشویتسکه در  ین شبینخست. کنم یزندگآن  ن ویتوانم با ا یا نمین بخوابم، یتوانم بدون ا یمن نم

نه نفر بر  )م بودیکه اندازه اش دو تا دو متر و ن(ف یدر هر رد. ف بودیم که به ردیدیخواب يم بر بستریبود

. میدیخوابید به پهلو میناگفته نگذارم که همه با. میهر نه نفر دو پتو داشت. میدیخواب ين تخته ایکف زم

 يتلخ تا حدود يب از سرماین ترتیم که به ایده بخوابیچسب کم موجب شده بود که به هم ين جایهم

  . میرها شو

گل  يه هایشان با وجود الیان از کفش هایداناز زن یگرچه بردن کفش به خوابگاه ممنوع بود، اما بعض

با همه . گذاشتند یه مترف دست خواب يد سر را به رویکردند، وگرنه با یبه عنوان بالش استفاده م

 یم و از درد و رنج رها میرفت یم یبه عالم فراموش یچند ساعت يبرد، و برا یط دردناك، خوابمان میشرا

  . میشد

م یتوانست یما نم. ف کنمیتان تعریها برایخود را در برابر دشوار یجانست چند نمونه از سخت یبد ن

. ش بودیمان سالمتر از پین لثه هایتامین حال و با وجود کمبود ویبا ا. میمان را مسواك بزنیدندانها
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افتاد به  یاتفاق م .دیآدر  آهنریکه از شکل پ یم، تا زمانیرا شش ماه بپوش آهنریک پیم یناچار بود

ن حال زخم یم، با اییاز خودمان را بشو یقسمت یا حتیم خود را یتوانست یخ بسته نمی يله هاعلت لو

نمونه ). جدا بود یالبته مساله سرمازدگ(کرد  یلوده بود چرك نمآمان که به گل و کثافت یدست ها

 یاب ماز خو می آمداز اتاق مجاور  یین صدایبودند که خوابشان سبک بود و اگر کوچکتر یگر، کسانید

 ینیکرد به خواب سنگ یبلند خرخر م يق خود که با صدایکنار رف یند به شکل کتابتوانست یدند، حاال میپر

  .فرو روند

است که  يبشر موجود« گفت  یبپرسد که م 1یوسکیقت گفته داستایاز ما در مورد حق یاکنون اگر کس

 یز خو میاست که به همه چ يموجودبله، بشر « م داد یپاسخ خواه » ز عادت کندیتواند به همه چ یم

آن  ان بهیده بود و نه ما زندانیمرحله رسآن  ما به یروانشناس يها ینه بررس » .د چگونهیرد، اما نپرسیگ

  .میبود یروان يواکنش ها ییرا ما هنوز در مرحله ابتدایز. میده بودیمرحله رس

مدت کوتاه تجربه  يشه را ولو برایدن انیبا از ذهن همه ما گذشته بود، همه ما ایتقر یکشدفکر خو

ک یکرد و نزد یدمان میده وضع موجود بود، خطر مرگ که هماره تهدییکه زا يشه ایاند. میکرده بود

، خواهم پرداختآن  ده استوارم که بعدا به ذکریر شکنجه بودند، به علت عقیکه زیبودن مرگ کسان

بود که در  ین عبارتیا. » م خاردار نزنمیسه ب« مان بستم که یبه اردوگاه با خود پن شب ورودم ینخست

 یمآنجا  م خاردار برق داریبود که با دست زدن به س یوه خودکشین شیرفت و بهتر یاردوگاه بکار م

ا ی، که شانس زنده ماندن و آنجا  از. از اشکال نبود یمن خال يبرا یمین تصمیگرفتن چن. گرفت

نان یچکس اطمیه. نداشت یگر مفهومید ید، خودکششد کم بو یم ییکه موجب رها ییدادهایرو

ن یدر نخست آشویتسان یزندان. نش ها جان سالم به در بردیباشد که از همه گز ینداشت جزو کسان

                                                
1-Dostoevski 
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اتاق گاز پس از چند روز نخست، ابهت خود را از دست  یحت. از مرگ وحشت نداشتند یمرحله ضربه روح

  .داد یم

نبودم که با ورود به اردوگاه دچار  یاز کسان یکین گفتند من دم، به میرا که بعدها د یدوستان

ر رخ داد، من تنها لبخند یاتفاق ز آشویتسکه صبح روز بعد از ورودمان به  یهنگام. شده باشم یافسردگ

م، یمان خارج شوید از کلبه هایشد نبا یکه گفته م یین قرار بود که با وجود اخطارهایداستان از ا. زدم

ن یقصد او از ا. مدآبه کلبه ما  یشده بود پنهان آشویتسش وارد یان من که چند هفته پاز دوست یکی

وزن کم کرده  ياو به حد. ما شود یذهنش یآسا ن بود که با گفتن چند نکته کوچک موجبیا يدار براید

  : شد و رفت یادآورلود چند نکته را آشتاب  يدیق یو ب یمش با شوخ طبعیبود که ابتدا نشناخت

 » .با پزشکان دارد یرفتار خوب) اس.اس یاست پزشکیر(م . دکتر! دینش وحشت نکنیاز گز! دینترس« 

از کلبه ها بود  يان که پزشک شماریاز زندان یکی. ق من گمراه کننده بودیدوستانه رفن دروغ و سخنان یا(

ده بود تا از م التماس کر. گذشت به من گفته بود که چگونه به دکتر یو حدود شصت سال از سنش م

  .)درخواست او را رد کرده بود يبا سرد. کند، اما دکتر م يفرستادن پسرش به اتاق گاز خوددار

ک تکه ید با یاگر مجبور باش ید، حتیکنم هر روز صورتتان را بتراش یخواهش م« : دوستم ادامه داد

ن صورت جوانتر و یدر ا. اشدتکه نانتان بن  یآخر مت از دست دادنیا به قیو ... دینکار را بکنیشه ایش

د ید بتوانیبا: ک راه وجود داردید تنها ید زنده بمانیخواه یاگر م. دیتان سرخ تر به نظر خواهد رسیگونه ها

اس شما را .ن ضمن افسر اسید و در همیتان تاول زده باشد و شما بلنگیم پاشنه پایفرض کن. دیکار کن

 یم. د روز بعد اتاق گاز در انتظارتان استیمطمئن باش صورتآن  بکشد در يند و شما را به کناریبب

بر استخوان  یدارد و پوست یافه مفلوکیکه ق يست؟ مردیمنظورمان چ » یالابال« م ییگو یم ید وقتیدان

ا زود و یر ید یالابالک نفر ی. است » یالابال«           کین یا... را ندارد یدشوار بدن يتوان کارهاگر یکه د

ده قامت ید و کشیصورتتان را بتراش: دیاد داشته باشین به یبنابرا. شود یروانه اتاق گاز م يزودغالبا به 
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ستاده ینجا ایهمه شما که در ا. دیداشته باش یست از اتاق گاز وحشتین يازینصورت نید، در ایبردارگام 

. د، مگر شمایگاز بترس د از اتاقیشتر نگذشته باشد نبایست و چهار ساعت بیاگر از اقامت تان ب ید حتیا

ان یاز م« : گران کرد و گفتیرو به د » دیدوارم از رك بودن من نرنجیام« سپس رو به من کرد و گفت، 

   » !دین نگران نباشیبنابرا. بترسد ينش بعدید از گزیاست که با یهمه شما، او تنها کس

  .کردین کار را میبود هم یمن م يروز جاآن  گر دریمن لبخند زدم و حاال متقاعد شده ام که هر کس د

د وگرنه یشما منطق خود را از دست بدهشود  یموجب م ییدادهایرو یگاه« است که  1نگیگفته لس

به  یعیت نابهنجار، رفتار طبیواکنش نابهنجار در برابر موقع آنچهچن » .دیندارآن  از دست دادن يل برایدل

ک امر نابهنجار، از یک فرد در برابر ی يم که واکنش هایدارن را یانتظار ا یما روانپزشکان حت. رود یشمار م

که به اردوگاه  يواکنش فرد. مارستان، به نسبت درجه بهنجار بودن او نابهنجار باشدیل فرستادن به تیقب

دگاه ین مساله از دیاما اگر با. دهد یاو را نشان م یز وضع نابهنجار ذهنیه است ندوارد ش يکار اجبار

است بهنجار و  ید واکنشید دیکه بعدها خواه همانطور ین واکنشیط موجود چنیم در شراینگاه کن ینیع

از  یزندان. چند روز باژگون شد یح داده ام، طیش تر توضین واکنشها را پین، همانطور که من ایراست

وره ن دیدر ا یبود که زندان ینسب یاحساس یمرحله دوم، مرحله ب: دیرس یمرحله نخست به مرحله دوم م

ان تازه وارد یح داده ام، زندانیکه تاکنون توض ییزد، به جز واکنش ها یدست و پا م یمرگ عاطف یدر نوع

نها را در خود نابود آن بود همه یکردند که تالش شان بر ا یمتجربه  یرا از نظر احساس يشکنجه دردناك تر

اق گاه یل و اشتین میا. خود بودندنکه، در حسرت بازگشت به خانه و کاشانه و خانواده ینخست ا. سازد

گر یدو، د. کرد حسرت چون خوره به جانش افتاده است یکه احساس م آورد یفشار م یچنان به زندان

  .يبه شکل ظاهر یرامونش بود، حتیکه در پ ییهایتنفر از همه زشت ؛ تنفر بود

                                                
١- Lessing 
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در فاصله کلبه ها در . دتر بودنیخوش آآن  داده بودند که مترسک از يژنده ا يان لباسهایشتر زندانیبه ب

خته یشتر بر سر راهمان ریم بیکرد یز میشتر تمیخورد و هر چه ب یبه چشم نم يزیاردوگاه جز کثافت چ

زگاهها یز کردن آبریتم یخوش داشتند که تازه واردان را به کار گروه ، ان مسئولیافسران و زندان. شد یم

مدفوع بگمارند اگر داد، به هنگام حمل  یم يکه معموال روختن مدفوع بگمارند اگر همانطور یرون ریو ب

 یان میزندان يتپه ها، مدفوع بسر و رو يداد، بهنگام حمل مدفوع بر رو یم يکه معموال رو يهمانطور

پاك کند، ضربات کاپو بود که بر  آنراکرد  یم یا سعیشد  یده میاز تنفر در چهره اش د یخت و نشانیر

  .شد یع میبه هنجار تسر ينرو کشتن واکنش هایاز او  می آمدکرش فرود یپ

را یگرداند، ز یبر م يشوند رو ین رفت و آمد مجازات مید که در حید یرا م یگروه یوقت یابتدا زندان

 ياما روزها و هفته ها. مد در باتالق کتک بخورندش به هنگام رفت و آیل کند که رفقاتحم توانست ینم

 یدر م يبا گروهش جلو یش بود زندانیکه هوا هنوز گرگ و م یح زود، وقتصب. شد یان دگرگون میبعد جر

گر یکنند و د ین میرا نقش زم یقید که چگونه رفید ی، ميادیفر يدن صدایبا شن. کار بود آمادهستاد و یا

 ین که تب داشت و بیا يکردند؟ برا ین میشود، چرا چن ینکار تکرار میستانند و باز هم ایا یبار او را م

 یه میروزانه اش رها شود تنبف یخواست از وظا ین که میموقع به درمانگاه رفته بود و به خاطر هم

  .شد

ده از یقش دیه رفیدن تنبیگر با دیده بود دیرس یروان شناس يکه به مرحله دوم واکنش ها یاما زندان

نکه یدون ان منظره را بیسست شده بود و ا آتشن مرحله احساسیرا در ایز. گرفت یصحنه برنم

  :کنم یف میتان تعریگر را براینمونه د. کرد یبه او دست دهد تماشا م ین احساسیکوچکتر

نکه به ید ایداشت به ام یقدم بر م یل یستاده بود و با حالت لیان در درمانگاه به انتظار ایاز زندان یکی

 یرا م يپسر دوازده ساله ا. ودا تب دو روز کار سبک در داخل اردوگاه به او داده شیا تاول پا یعلت زخم 

ا در یستند و ین پسر را مجبور کرده بودند ساعتها در برف به حال خبردار بایا. د که به درمانگاه آوردندید
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ن یا یزندان. کند يگاریاو نبود، ب يدوگاه به اندازه پاردر ا ینکه کفشیبرهنه به علت ا يباز با پا يفضا

ن پسر خردسال را سرما زده بود و دکتر یا يانگشتان پا. کرد یه منگا يرا بدون برگرداندن رومنظره 

 ینفرت، وحشت و ترحم عواطف. کند ین میبا موچ یکی یکیاو را  يایاه غانقاریس يشه هایک ریکش

که در حال  یمنظره شکنجه شدگان، کسان. گر سنگ شده بودندیان ما در برابر آنها دیاست که تماشاچ

  .داد یگر او را تکان نمیشد که د یم يچنان عاد یاردوگاه یس از چند هفته زندگمرگ بودند و مرده ها، پ

گفتند و در  یان میباال بود و اغلب هذ یلیکار کردم، که تبشان خ یفوسیماران تیدر کلبه ب یمن مدت

ن منظره یا یعاطف یچگونه آشفتگیمن بدون هماران مرد، ین بیاز ا یکینکه یپس از ا. حال مرگ بودند

ک یکه هنوز گرم بود نزد يبه جسد یکی یکیان یزندان. کردم یشد، تماشا م یکه با مرگ هر نفر تکرار م را

ن یکرد کفش چوب یفکر م يگریداشت، د یاش را چنگ زده بر م ینیب زمیپس مانده س یکی. شدند یم

بلند کرده  ش راینفر سوم پالتو. کرد یعوض مآن  خودش را با يش مناسب تر است و کفش هایمرده برا

  !دیورد، تصورش را بکنآچنگ ه نخ ب يچند متر توانست یخوشحال بود که م يگریو د

خواستم که  »پرستار«سرانجام از . کردم یبخورم، تماشا م ین تکانینکه کوچکترینها را بدون ایمن هم ا

کشان  آنرافت و جسد را گر يد را ببرد دو پام گرفت جسیتصم یپرستار وقت. رون ببردیب آنجا  جسد را از

کرده بودند به  ينها بسترآ يرا رو یفوسیمار تینجاه بده بودند و پیف چوب چیکه دو رد ییکشان از راهرو

رفت  یباز م يکه به سمت فضا يم، هماره دو پله ایبرد یرنج م ییچون از کمبود مواد غذا. سمت در برد

باالرفتن از پله ها را که  يارایمان در اردوگاه چنانکه چند ماه پس از اقامت . کرد یما دچار اشکال م يبرا

دستمان را به آنکه   م بدونیتوانست یم و نمینها بود، نداشتآک از یهر  يمتر بلندیدر حدود پانزده سانت

  .میباال بروآن  م ازیم و خودمان را بکشیریچهارچوب در بگ
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د، یکش یان خودش را باال منفس، نفس زن. شد یک میکرد به پله ها نزد یکه جسد را حمل م يمرد

 يسر جسد را با سر و صدا. دیکش یش، بعد تنه اش و سرانجام سرش را باال میبعد هم جسد را، ابتدا پاها

  .کرد یرد مآن  اد و برخورد با پله ها ازیز

  .ن بنا شده بودیک زمیبود که نزد یمن در طرف مقابل کلبه و کنار تنها پنجره کوچک يجا

  .ن منظره افتادیکردم، چشمم به ا یان سرد خود کاسه داغ سوپ را مزه مزه مکه با دست یهنگام

ن دو ساعت یهم. ستینگر یدگان زل زده به من میدور شده بود با د آنجا  که هم اکنون از يجسد

 یکنم به جسدش م یکه سوپم را مزه مزه م یکردم و حاال در حال ین مرد صحبت میش بود که با ایپ

ن واقعه را به یگر ایداشت، حاال د یوا نم یمن از نقطه نظر حرفه ام مرا به شگفت یفگعاط یاگر ب.نگرم

  .ختیانگ یدر من برنم ین احساسیرا کوچکتریداشتم، ز یاد نمی

بود  یینه هاات ندهد، نشیاهم يزیگر به چیکه انسان د یو سست شدن عواطف و احساس یتفاوت یب

 يو سرانجام او را در برابر شکنجه ها می آمدد یان پدیندانز یروان شناس يکه در مرحله دوم واکنشها

به  یتفاوت ماندن بود که زندان ین سنگ شدن و بیکرد و با هم یتفاوت م یگران بیو روزانه د يلحظه ا

  .دیتن یبه دور خود م يتار يزود

در  به طور مثال نان. میخورد یل کتک میدل یب یحت یشد و گاه یموجب کتک خوردن م یهر حرکت

ان یاز زندان یکیکبار ی. میستیافت نان به صف بایدر يست برایبا یبود و ما م يره بندیمحل کارمان ج

  .ند نبودیاس خوشا.افسر اس ينه براین برهم خوردن قریستاده بود و ایخارج از صف ا یپشت سر من کم

گذرد،  یه ماس چ.در ذهن نگهبان اس ممی دانستگذشت و نه  یپشت سر من چه م ممی دانست نه

کوفت  یهمان موقع نگهبان را که با چوب بر سرم م. ن قدر دو ضربه محکم بر سرم فرود آمدیهم

که در مورد  آنقدرن همیو ا(ست ین یزند درد جسم یبه انسان ضربه م  آنچه ،ين لحظه ایدر چن. دمید
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 یعدالت یبرخاسته از ب ین رنج روحیبلکه ا) ز درست استیه کودکان صادق است، در مورد بزرگساالن نیتنب

  .دهنده استآزار  است که یمنطق یب یو به طور کل

تواند در  یگذارد م ینم ياز خود به جا یکه نشان ينست که ضربه ایا ، است یموجب شگفت آنچه

راه خط  يک توفان برف رویکبار در ی. دهدآزار    ماند، یم یش باقیکه جا يش از ضربه ایب يژه ایط ویشرا

چون تنها راه گرم نگهداشتن . کرد یست کار میبا ینامساعد، گروه ما م يبا وجود هوا. رفته بودرا گ آهن

 ینکه نفسیا يک لحظه برایتنها . کردم یل را جابجا میم، من به شدت ریدید یخودمان را در کار کردن م

د و فکر یو مرا داز بخت برگشته من درست در همان لحظه نگهبان برگشت . دماه دیلم تکیتازه کنم به ب

که به من وارد  ينه ازدشنام بود و نه از ضربه اد یآفر میلحظه براآن  که او در يدرد. گذرانم یکرد وقت م

ستاده بود یکه در برابرش ا يحمت را به خود نداد به مرد ژنده پوش گرسنه ازن یا ینگهبان حت. آورده بود

در عوض . دشنام هم نداد ید، حتیبگو يزیباشد، چ یوجود انسان یادآوربه طور مبهم  توانست ید میو شا

ن کار او به نظر من درست مانند یا. من پرتاب کرد ين برداشت و به سویاز زم یخوشحال سنگ یبا حالت

 آنقدرکه وجه مشترکمان  يبه سر کارش، با موجود یاهل یوانیفراخواندن ح. وان بودیک حیجلب توجه 

 یبود که به ما م یین هاین کتک ها توهین بخش ایم دردناك تریکن یه نمیتنب یزست که او را حتیناچ

اگر . میخ بسته حمل کنیر یمس ين را بر رویدراز و سنگ یچوب يرهایکبار مجبورمان کردند تیچنانکه . کردند

هم که  یه کسانیبق يا وضع خود را به خطر انداخته بود بلکه براهد نه تنیلغز یش میاز افراد پا یکی

 يادن من نقص مادرزیریاز دوستان د یکیلگن خاصره . کرد یجاد میکردند خطر ا یر را حمل میهمان ت

که  ينش افرادیرا به هنگام گزیکار کند ز توانست یقص منن یوجود ا داشت اما او خوشحال بود که با

 یحمل م ینیار سنگیبس یر چوبیت ياو که با عده ا. شدند ینا به اتاق گاز روانه میقیداشتند  ينقص عضو

چون هنوز . خود بکشد ه را هم بایفتد و بقینمانده بود که ب يزید و چیخ بندان لنگیر یمس يکرد، بر رو

بر پشتم فرود آمد و نگهبان در  يدرنگ ضربه ا یب. اش شتافتم ياریدرنگ به ه بود بدون دینوبت من نرس
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که مرا  ین نگهبانینجاست که همیا ورآشگفت . خود بازگردم يکرد دستور داد به جا یخم میکه توبیحال

 ياصال حس همکار »خوکها«به ما گفته بود که ما  يآمیزخ یش با لحن توبیقه پیزد چند دق یکتک م

  .میندار

آب را  يم تا لوله هایخ زده پرداختین یت، به کندن زمیبا حرارت دو درجه فارنها یکبار هم، در جنگلی

. گوشتالو و سرخ يمد با گونه هاآ يسرکارگر. ف شده بودمیضع ینروزها از نظر بدنآدر . میکن يجاگذار

. ستادیگزنده ا يسرماآن  گرم و نرم او در يدستکش ها ينگاهم رو. اد کله خوك انداختیه چهره او مرا ب

را که  یرا مقدار خاکین من است زیدر کم یاحساس کردم همانند شکارچ. ساکت مرا ورانداز کرد یمدت

  .داد یزان کارم را نشان مین خود میود و ام بیکنده بودم جلو

! موختآکار کردن را به تو خواهم ! ف، تمام مدت مواظبت بودمیخوك کث«ادش بلند شد یناگهان فر

هرگز ! رسم یدو روزه حسابت را م! يریوان بمیک حیو مثل  ین را بکنیت زمیکنم با دندانها یوادارت م

  »؟ تاجر؟ياره بودف، چه کیخوك کث. يت کار نکرده ایدر زندگ

د او را ید تهدیاما با. ی، چه صدنیک نیب از سرم گذشته بود چه آت نداشت، یم اهمیز برایچ چیگر هید

  .و چشم در چشمش دوختم آدمستینرو راست ایاز ا. گرفتم یم يکشتنم جد يبرا

  » .ک پزشک متخصصی-ک پزشک بودمیمن « 

  » .يکرده ا یخالب مردم را یبندم که ج ی؟ شرط مي؟ پزشک بودیچ« 

شدم  اما متوجه » .کردم یافت نمیهم از مردم در یکردم و پول یکار م یاتفاقا من در درمانگاه دولت« 

وانگان نعره یکه مثل د یمن انداخت و در حال ين ضمن نگهبان خودش را رویدر هم. حرف زده ام يادیز

  .چه گفتادها یاد ندارم ضمن فریگر به یو د. دین کوبیزد مرا به زم يا
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 یکه خشم و نفرت م می آیدش یپ ینست که نشان دهم لحظاتیا یین داستان جزیان ایمراد من از ب

از  یا درد ناشی یرحم یخشم و نفرت نه تنها از ب -زاندیز برانگیمسخ شده را ن یک زندانی یحت توانست

گوش دهم که  يه سخنان مردد بیرا باید، زیلحظه خون به سرم دوآن  در. نآ ر نهفته درین، بلکه از تحقآ

: د اعتراف کنمیبا(که  يبداند، مردآن  از يزین چیکوچکترآنکه   یب. کند یم يمن داور یبر من و زندگ

پست  آنقدر) به من دست داد يکودکانه ا آرامش  ف کردم،یخود تعر یزندان يرفقا يداستان را برا یوقت

  .داد یبه اتاق انتظار راه نم یمن، او را حتمارستان یب ییبود که پرستار درمانگاه سرپا یو وحش

 ينکه به ماجراهای، او به علت امی دانستون من یکه در گروه ما بود، خود را مد ییخوشبختانه کاپو

به هنگام ش یاو ماجراها. دا کرده بودیبه من عالقه پ می دادمش گوش یخانوادگ يهایعاشقانه و گرفتار

   .کرد یف میم تعریر برادراز به سمت محل کا يها ياده رویپ

آن  از. روانکاوانه، در او نفوذ کردم يت او داشتم و با پندهایکه از شخص یمن با شناخت او و با برداشت

ف نخست صف یاز پنج رد یکیاو بارها در . من ارزش داشت ين خود برایپس او از من سپاسگزار بود و ا

ت ین نهایشد و ا یست و هشتاد نفر میمل دوداشت که معموال شا یمن نگه م يکنار خودش برا ییجا

نکه یهمه از ا. میستادیا یصف مه ش بود بیکه هنوز هوا گرگ و م ید صبح زود زمانیما با. لطف او بود

م نجاا يبرا يافراده را اگر بیستند وحشت داشتند، زیصف با یعقب يف هایر برسند و در ردیممکن بود د

د به ین افراد باید و ایگز یخر صف برمآرا از  آنانو  می آمدارشد  يواز داشتند، کاپیند نیناخوشا يکارها

ن یهم ا یکاپوها، گاه. بپردازند يدشوار يکارها هژیو به و يگریس، به کار دآشنانگهبانان ن یسرپرست

 يو رند یکردند زرنگ یم یرا که سع یدند تا مچ کسانیگز یف نخست برمیاز را از پنج ردیافراد مورد ن

ده شده ین برگزیکردند و مجرم یرام مآز با چند لگد جانانه، یرند، همه اعتراض ها و التماسها را نیکنند بگ

  .دندیدوان یاد و کتک میدن به محل کار با فریرا تا رس
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 يجا - سوده بودمآن برنامه ها یبه دردل با من داشت از ا يازیگروهم ن يکه کاپو یمن، تا زمان

منهم مانند همه . ز داشتین يگریاز دین رفاقت امتیاما ا. بود ر اومن در کنا ين شده افتخاریتضم

شد  یده میکش آنچنانم یورم کرده بود و پوست پا يم به حدیپاها. دمیکش یپا درد م آماسان از یزندان

م یکرده کفش ها آماس ينکه بتوانم با پاهایا يبرا. م را حرکت دهمیم زانوهاتوانست یم یکه به سخت

م بپوشم، چون توانست یداشتم هم نم یم یاگر جوراب. م را نبندمیچار بودم بند کفش هارا بپوشم، نا

م یس و کفش هایاره خوبرهنه بود، همآن  از یمیمن که ن ينرو پاهایاز ا. رفت یم نمیم به پایکفش ها

 یکه برم یب هرگامین ترتیاره سرمازده و متورم بود و به اومان همیکه صد البته پاها. ز پر از برف بودین

ان مرتبا یجه زندانیدر نت. شد یده از برف میم پوشیدراز کفش ها يها ییمایدر راه پ. م دردناك بودیداشت

ن ستون ینوقت اآ. افتادند یهم م يدر حرکت بودند، رو آنانکه در پشت سر  يدند و افرادیلغز یم

کرد  ینگهبان درنگ نم ين مواردیندر چ. ستادیا یشتر ،از حرکت باز میک لحظه و نه بی يتنها برا یگوشت

است  یعیطب. دیزانیخ یرا بر م آنانو  آورد یان وارد میزندانکر یبه پ یو با قنداق تفنگ خود ضربات

 ينبود برا يازیجه نیستند و در نتیصف بود، کمتر مجبور بودند از حرکت بازا يشان در جلویکه جا یکسان

 یژه عالینکه پزشک ویهم من خوشوقت بودم به علت ا باز. دردناك بدوند يدن به صف، با پاهایرس

  .کردم یرام حرکت مآ يصف و با گام ها يجناب کاپو شده بودم، در ابتدا

م یم، به هنگام تقسآورد یکه در حقش به جا م یمن به خاطر خدمت يالم جمع بود که کاپویضمنا خ

 ینخود هم در کاسه ام م يو مقدار زد یگ مید، چمچه را به ته دیرس ینوبت به من م یسوپ ناهار وقت

داد که در گوش سرکارگر که  یشهامت به خرج م آنقدر یش تر افسر ارتش بود، حتین کاپو که پیا. ختیر

ن یت که ادرست اس. هستم یخوب ییارگر استثناکرد که من ک یانه ام با او شکراب بود زمزمه میم

بود که جانم  ياز چند مورد یکی(داد  یمرا نجات م یگرفت، اما به هر حال زندگ یف ها دستم را نمیتعر

  .فرستاد يگریکار به گروه د يبرا یروز بعد از مشاجره من با سرکارگر، مرا پنهان). داد یرا نجات م
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 یالتیط کار تسهیکردند دست کم در مح یکردند و تالش م یم يهم بودند که با ما همدرد یسرکارگران

  .ورندآما فراهم  يبرا

 ن برابر ما کاریدر مدت کمتر، چند يک کارگر عادیکردند که  یم يیادآورز هماره ین آنانال ن حیبا ا

که (صد گرم نبود یس يگر روزید يه نان کارگران عادید که سهمدانستنمی  آنانا  یآ اما. دادند یمانجام 

خوردند، که  یق نمیار رقیتر سوپ بسیم لین يو روز) میداشت یافت مین مقدار را دریغالبا ما کمتر از ا

 يمان خبریم، نبودند که از خانواده هایکه ما بدان محکوم بود یروان ير چنان فشاریز يکارگران عاد

 يدرنگ به اتاق ها یا بیفرستاده شده و  يگرید يا به اردوگاههایکه  ییخانواده ها-میکرد یافت نمیدر

 یمن حت. شدند ید به مرگ نمیساعت تهدمرتبا هر روز و هر  يگاز روانه شده بودند، که کارگران عاد

که من  یاگر شما هم در همان مدت زمان کوتاه« ک سرکارگر گفتم، یو به  دماکبار به خود جرات دی

سرکارگر با  » .شدم یل میتان قایبرا ید احترام فراوانیاد گرفتیمغز را  یاد گرفتم، جراحیرا  يراهساز

  .زد ين حرف پوزخندیدن ایشن

 یبه شمار م »از خود 1دفاع« يزم ضروریمرحله دوم بود مکان ین نشانه مرضیه مهمتر، کیاحساس یب

ک مساله دور ی يجانها، رویشد، و همه تالشها و همه عواطف و ه یت سست میرفته رفته واقع. رفت

ان چونان گله از محل کار به اردوگاه یزندان یشامگاهان وقت. ر دوستانیزد، حفظ جان و حفظ سا یم

  ».گر هم گذشتیک روز دیخوب «ند، یگو یشد که م یده میشدند، شن یانده مبازگرد

زنده ماندن همراه بود موجب  يبه تالش برااز دائم یکه با ن يفشار آنچنانبرد،  یتوان پ یم یخوبه ب

موزش آچند نفر از همکاران من در اردوگاه که . افت کند ینییان به سطح پایزندان ید، وضع روحیگرد یم

واپس «گفتند،  یان اردوگاه سخن میان زندانیدر م »يواپس رو«داشتند، اغلب از  يدر روانکاو ينه ایو زم

                                                
1- Self - Defense  
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ها و آرزو ی، زندانين مرحله ایدر چن. است ییابتدا یهنذ یک نوع زندگیبازگشت به  يبه معنا »يرو

  .ندیب یش را در خواب میخواسته ها

 یرا به خواب م یگار و حمام گرم، خوبی، سینیریشدند؟ نان، ید یم ییان اغلب چه نوع خوابهایزندان

ا  یآ نکهیا. کرد یتظاهر م ا یرو ن رو به شکلیشد، از ا یه نمآوردبر يداریها در عالم بآرزون یچون ا. دندید

 یت زندگیدار شدن با واقعید پس از بیبا یاست، زندان يگریا نه بحث دید بود ین خوابها مفیدن اید

  .دیگرد یم ياروی، روا یرو يانهایبا توهمات و هذآن  ناكو تضاد وحشت یاردوگاه

او به شدت دست . ان از خواب جستمیاز زندان یکیک شب با قرقر یکنم که چگونه  یهرگز فراموش نم

که  یژه نسبت به کسانیکه هماره، به و آنجا  از. شده بود یا دچار کابوس وحشتناکیزد و گو یو پا م

چاره را از خواب یگفتند، حس ترحم داشتم، خواستم مرد ب یان میا هذیدند ید یترسناك م يخواب ها

 خواستم یکه م یدم، چون از عملیرفت او را تکان دهد پس کش یدار کنم، اما ناگهان دستم را که میب

تواند  یهر چند هولناك نم یچ خوابیدم که هیقت رسین حقیلحظه به اآن  و در. دهم، وحشت کردمانجام 

آن  خواستم او را به یانه مآگاهرامون ما باشد و من نایپ یاردوگاه یت زندگیواقع یندگو گز یبه تلخ

  .بازگردانم یزندگ

 یرنج مآن  ان ازیت صفر بود و زندانیت و کمیفیکه از نظر ک یناکاف يبود که به علت غذا یعیطب

 یهماره مشغول مان را یشده بود که ذهن زندان یاصل ییزه ابتدایخوب، غر يک غذای يآرزوبردند، 

کند و اتفاقا یم که در حال کار کردن هستند، بهم نزدیبرو یانیدار زندانید با هم به دییایحال ب. داشت

از  یک زندانیکردند  یشروع به گپ زدن م یینه مواد غذایدرنگ در زمیب. ستین آنانهم مراقب  یکس

را  ییدستور غذاهاآن  و پس از. ستیدلخواهش چ يد غذایپرس ی، مکرد یکه داخل گودال کار م يگرید

گر گرد هم یخود را که بار د يآزادروز  يکردند، صورت غذا یگر رد و بدل میکدیند بپزند با توانست یکه م

خود  يکاشانه هاه و ب دور از بند رها شوند يا ندهیآکه در  يکردند، روز یم آمادهند در ذهن می آمد
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 يا شماره ایله واژه رمز ینکه ناگهان به وسیکردند تا ا یبت مل صحیبه تفض آنقدردرباره غذا . بازگردند

  ».دینگهبان سر رس«: د کهیرس یخبر دهن به دهن به ما م

با  يرا اشتباه است جهاز هاضمه خود را تا حدودیز. ممی دانستمن هماره صحبت درباره غذا را خطرناك 

م، یک کنیذ تحریخوشمزه و لذ يهان خو گرفته است، با مجسم کردن غذاییار پایت بسیفیت و کیکم

 یاست که از نظر جسم يزودگذر است، اما تصور یروان آرامش  کینگونه صحبت ها همراه با یگرچه ا

  .ستیاز خطر ن ید خالیبدون ترد

ن یشیق و همان تکه کوچک نان پیار رقیما شامل سوپ بس ییره روزانه غذایدر اواخر دوره زندان، ج

ک ورقه نازك یا ی، یست گرم کره نباتیم که شامل بیز داشتین یاصطالح اضافه ب رهیجآن  بوده، عالوه بر

ق که یرق يک قاشق مربایا ی، یعیر طبیعسل غ یا کمیر، یک تکه کوچک پنیا یمت، یکالباس ارزان ق

که ما کار سخت  ژهیسنده بود، به وکامال ناب يه از نظر کالرین نوع تغذیا. کرد یر میینوعش روزانه تغ

ر یکه ز یمارانیوضع ب. میدر معرض سرما هم بود یم و در ضمن هماره با لباس ناکافیکرد یهم م یبدن

  .زتر بودینهم اسف انگیاز ا رك اردوگاه در بستر بمانندت يژه بودند و اجازه داشتند به جایمراقبت و

ه ده بنلباس ژم که یمی آمددر  یشد و ما به شکل اسکلت یب مآبدنمان  یچرب يه هایالن  یآخر یوقت

کرد و در  ین خود را هضم مییبدن ما پروت. میبود یل رفتن بدنمان مید شاهد تحلیتنش کرده باشند، با

جامعه  ياعضا. نداشت یستادگیا يبرا ییروین یگر بدنیو حاال د .شدند ید میچه ها ناپدیجه ماهینت

ن بار نوبت یم اییم بگویستتوان یک از ما استادانه میهر . مردند یم يگریپس از د یکیکوچک ما 

گر یم، دیکه شاهدش بود يریمرگ و م همه آنبا . دیدر خانه خودمان خواهد خواب ین شتر کیست و ایک

 یگر زمزمه میکدیدر گوش . ق بودیما کامال دق يها ینیش بیو پ. میشناخت یم یعالئم مرگ را بخوب

 يب هنگام که طبق برنامه روزانه شپش هاو ش »حاال نوبت اوست«ا ی ».یدینخواهد پا يریاو د«م، یکرد

ن یاا  یآ است؟ آمدهم که چه بر سرمان یکرد یدم فکر مید یانمان را میم و تن عریجست یخود را م
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 یم گوشت انسانیک توده عظیاز  یجز مشت يزیگر چیست بدن ماست؟ ما دیش نیب يبدن، که جسد

که  يم، توده ای، گله وار جا داده شده ایگل يخاردار که در کلبه ها يم هایم پشت سیتوده عظ. میستین

  .گر جان نداردیرا دیشود ز یپوسد و فاسد م یمآن  از یهر روز بخش

آزار  ان رایدن خوره وار مغز زندانیشیدلخواه اند يخوراك و غذاهاه شدم که چگونه ب یادآورن یش از ایپ

ش اشغال یکاریاز ب يرا در هر لحظه ا یندانهر ز آگاهن فکر ذهن یا. ر بودیکار اجتناب ناپذ نیداد و ا یم

نسبتا  يگر غذایم که بار دیبود يز در حسرت روزین ما نیرومندترین ید که حتیببر ید پید بتوانیشا. کرد یم

دون  یزندگآن  بود که يروز ياق در واقع به خاطر خود خوراك نبود بلکه براین اشتیم، و ایبخور یخوب

  .م از هم فرو بپاشدیدیشیاند یذا نمجز غ يزیبه چآن  که در يبشر

را که نابودکننده روح  یتعارض ذهنآن  را تجربه نکرده اند، مشکل بتوانند ین مراحلیکه چن یکسان

ن هرگز یهمچن آنان. را تجربه کرده است، مجسم کنند یرا که گرسنگ ياراده مرد يروین ياست و تضادها

ا ده صبح یم یگودال و گوش به سوت اعالم ساعت نه و ن ستادن و کندنیتنها ا يکرد، معنا خواهنددرك ن

در (کردند  یع میره نان ما را توزین ساعت جیم و در ایم ساعت استراحت داشتیما تنها ن. ستیداشتن چ

دند و یپرس یرفتار ما م یکرات از سرکارگر راجع به چگونگه ب آنان) داشت؟ یوجود م یکه اصال نانیصورت

 آنرام، ابتدا یکرد یب پالتو لمس میتکه نان مان را در ج یم و با دلگرمیدیپرس یما مرتبا ساعت را م

 یم آنرااز  يم و بعد تکه ایگرفت یبا انگستان سرمازده و بدون دستکش در دست م ییز گرانبهایچونان چ

م و با یگذارد یب میدر ج آنرااراده باز هم  يرویذره نن  یآخر م، و سرانجام بایگذاشت یو بدهان م میکند

 یادآور  آنچه همه يتواند به معنا یم یکسا  یآ .میرا نگه دارآن  م که تا شامگاهیبست یمان میخود پ

  ببرد؟ یشدم پ

آن  ا کم کم خوردنیکباره خوردن و ی يکه برا يژه هایو يوه هایبودن ش معنا یا بیما در مورد با معنا 

کبار به ما داده ی ير اواخر دوره زندان و تنها روزبود که د ین نانیم، ایکرد یز صحبت میک تکه نان ناچی
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که . ره نان در همان لحظه نخستیخوردن ج یکی. ان دو نوع طرز تفکر وجود داشتیان زندانیدر م. شد یم

 ین میکوتاه تسک یمدت يکبار در روز برایرا دست کم  یدرد گرسنگ یهم زندان. از داشتین کار دو امتیا

 ینکه گروهیگر ایدو د. کرد یره حفظ میا کمبود جیو  یاز دستبرد احتمال آنراکل ن شیاه نکه بیداد و هم ا

که من . دادند یهم ارائه م یل مختلفیخوردند و دال یدفعات مه کردند و ب یم میره خود را تقسیج

  .وستمیپ آنانسرانجام به صف 

ده دم یپخواب ما در س رایز. بود يداریساعت ب یاردوگاه یساعت زندگ 24ن لحظه ها در یوحشتناکتر

ا یرو مفرط و یده از خستگییرحمانه از خواب زایما را ب. کردند یش با نواختن سه سوت پاره میگرگ و م

م یتوانست یس خود که به ندرت میخ يد با کفش هاین زمان بود که بایا رکردند و د ین جدا میریش يها

  .میش کنم کشمکیفرو برآن  کرده خود را در آماسدردناك و  يپاها

بند  يم به جایاز بستن کفش با س یشد که ناش یده میهم شن ییمعمول و قرقرها يالبته غرولندها

  . شناختم یم يشجاع و باوقار آدمدم که او را به عنوان یرا شن یه کسیگر يک روز صبح صدای. کفش بود

ش کوچک یراش که بیرا پس از کشمکش فراوان با کفش هایست زیگر ین مرد چونان کودکان میا

برهنه در برف  يبگنجاند، مجبور شده بود با پاهاآن  کرده اش را در آماس يپاها توانست یشده بود و نم

م و با آورد یب در میره نانم را از جیافتم، جی یم آرامش  یکم ین لحظات وحشتناکیراه برود من در چن

  .جستم یلذت م آتشفراوان از ذر ياشتها

 يکند که چرا معموال اشتها یدن احتماال روشن میشیمختلف اند يذاهاوسته به غیه و پیتغذ يبد

د یبود که روانشناس با يرین تنها تفسی، این ضربه روحیبه جز اثرات نخست. ن رفته بودیدر ما از ب یجنس

ل یرا مردان تشکآن  يکه اعضا یساتیده، که برعکس همه تاسین پدیمردانه در مورد ا يدر اردوگاهها

در خواب  یحت یزندان. کرد یکم بود، توجه م يدر اردوگاه کار اجبار یمانند ارتش، انحراف جنسدادند،  یم
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 یاو در عالم خواب تجل یکه احساسات ناکام مانده و عالینداشت، در حال یل جنسیبه مسا یهم توجه

  .کرد یم

که با  يزیبه هر چ جانشان، نسبت ییو تالش در رها يبدو یک زندگیان با غوطه ور شدن در یاکثر زندان

 یداد که چگونه از احساسات و عواطف ته ین نشان میتوجه بودند و ا ینداشت، ب يوندین هدف پیا

که ما را  یترن. افتمیدر 1وابسته به داخاوا یبه اردوگاه آشویتسن مساله را در انتقالم از یمن ا. شده اند

 يستگاههایاز ا یکیمه شب بود که از ین. تگذش ین مین ترن از ویا. بود یبرد حامل دو هزار زندان یم

ام را، در واقع تا  یاز زندگ ياریبس يگذشت که من سالها یم یابانیترن از خ. میگذشت ین میقطار و

  .کرده بودم يسپر آنجا  اسارت گرفته شوم دره نکه بیش از ایپ

ک گروه، یکه یده بود در حالجا داده ش یتن زندان 50له دار بود، یدو روزنه کوچک م يدر کوپه ما که دارا

روزنه آن  ستند کناریاه ه که مجبور بودند ساعتها بیکف کوپه جا داشتند، بق يچمباتمه زدن رو يتنها برا

همراه با  یم نگاهیدند و منهم با نیکش یپنجه پا سرك م يکه گرد پنجره بودند رو یکسان. جمع شدند

موتهوزن  يم قطار ما به سویکرد یکه فکر م آنجا  از. کردم یسر همه به زادگاهم نگاه م يترس از البال

. یم تا زندگیکرد یشتر احساس مرگ مینبود، ب یا دو هفته از عمرمان باقیک یش از یدر حرکت بود و ب

ام را با  یدوران کودک يدانها و خانه هایابانها، میکردم من خ یدر درونم بود که فکر م يزیک احساس غری

ک شهر جن زده یکنم، من شهر را مثل  یبازگشته نگاه م يگریکه از جهان د يه اک مرده، مردیدگان ید

ن خودمان اابیخ-دمیابان را دینجا بود که خیو ا. ستگاه را ترك کردیر ترن ایپس از ساعتها تاخ. دمید یم

به  یگداد بزریشان رویبرا ين سفریرا پشت سر گذارده بودند و چن یاردوگاه یکه سالها زندگ یجوانان! را

 یسلول کردم، به هم یالتماس م آنانبه . ره شده بودندیابان ها خیرفت با عشق از روزنه به خ یشمار م

                                                

  )برگرداننده.(نزدیک مونیخ محل اردوي کار اجباري در زمان هیتلر   شهري در باواریاي اولیا ، -  1
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کردم به  یتالش م. ک لحظه شهر را نگاه کنمیستم و تنها یروزنه با يکردم بگذارند جلو یم ام تمنیها

  .دارد ییم چه معنایروزنه براآن  لحظه نگاه کردن ازآن  بفهمانم که در آنان

؟ ينجا گذرانده ایهمه عمرت را در ا ییبگو یخواه یم«: شخند پاسخ دادندیو ر یادب یم را با بیتقاضا

  »!يده اید یها را به اندازه کاف یدنیخوب، پس د

نه البته دو استثنا وجود ین زمیدر ا. شد یمشاهده م »1یفرهنگ يخمود«ک نوع یمعموال در اردوگاه 

رفت، به  یاست میوسته سخن از سیم در همه اردوگاه پیتوانم بگو یا مبیتقر. نیاست و دیس: داشت

کرد و به سرعت در سراسر اردوگاه  یدرز م يعه از گوشه ایشا. عات بودیه شایطور عمده بحث ها بر پا

ن گونه یا. ض بودیافت ضد و نقی یت ارتش رواج مینه وضعیکه در زم یعاتیمعموال شا. دواند یشه میر

. شد یان موجب جنگ اعصاب میکرد و در ذهن همه زندان یگل م يگریپس از د یکیعت به سرعات یشا

ع شده بود مبدل ین شایافراد خوش ب يع جنگ که از سویان سریان درباره پاید زندانیمواقع، ام ياریبس

اب اعص ين بودند که رویماران خوش بین بینداشتند و ا يدیگر امیان دیاز زندان یبرخ. شد یم يدیبه نوم

  .انداختند یچنگ م آدم

 یداشت که در تصور م آنانت یمیاز صم یگرفت، نشان یان که با سرعت جان میزندان یق مذهبیعال

ن رابطه سخت یکه در ا  آنچه .داشت یوا م یاغلب تازه واردان را به شگفت یمذهب يرویژرفا و ن. دیگنج

ان از خود ابداع کرده بودند و در گوشه ید که زندانبو یداد، دعاها و مراسم مذهب یر قرار میر تاثیانسان را ز

، خسته و يان که ما را از محل کار دور افتاده ایژه چهارپایون قفل شده ویکام یکیا در تاری، يکلبه ا

 یم يگرداند، به جا یاردوگاه باز مه م بیژنده خود منجمد شده بود يکه در جامه ها یگرسنه در حال

  .ندآورد

                                                
١- Cultural Hibernation 
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. مبتال شدند يمارین بیان به ایبا همه زندانیع شد و تقریفوس شایت 1945سال  در زمستان و بهار

  . دادند باال بود یکه توان داشتند به کار خود ادامه م آنجا  د تایف که بایر افراد ضعیدرصد مرگ و م

از  ياپاره . یوجود داشت و نه مراقبت یینه دارو. کرده بودند، نامناسب بود يماران را بستریکه ب ییجا

که (ز غذا ینسبت به مقدار ناچ یرقابل کنترل حتیغ ییاشتها یند بود، بیار ناخوشایبس يماریب ينشانه ها

. جمله بودندآن  ان ازیوحشتناك سرسام و هذ يو حمله ها) رفت یش به شمار میزندگ يبرا يگریخطر د

خواست دعا  یمرگ است و مکرد در حال  یاز دوستانم شد، که فکر م یکیر یان دامنگین مورد هذیبدتر

 یان میگر از زندانید ياریمن و بس. ابدیمناسب دعا را ب يواژه ها توانست یحال نمآن  اما در. بخواند

کردم تا  یساعتها تالش م. میدار بمانیشتر شب را بیم بینکه دچار سرسام نشویا يم برایدیکوش

کردم که در اتاق  یبه نوشتن کتاب آغازسرانجام . کنم آمادهرا در ذهن خود  ییها یم سخنرانتوانست

 يپاره کاغذ يو رو یسیوه کوتاه نویرا به ش يدیکل ين بار واژه هایا. گم کرده بودم آشویتس ییگندزدا

  .نوشتم

 یبودم که هرگز در زندگ يزیکبار شاهد چی. شد یل میدر اردوگاه تشک یهم جلسات بحث علم یگاه گه

سرپرست . ک جلسه احضار روح بودین یده بودم و ایک بود، ندینزد مق حرفه اینکه به عالیو با ا يعاد

از من هم ) ان بودیاز زندان یکیو خود (است  یتخصصم روان پزشک می دانستپزشکان اردوگاه که 

 يماران بستریاو در بخش ب ین جلسه در اتاق کوچک خصوصیا. ابمین جلسه حضور یدعوت کرده بود در ا

هم از بخش  ي، برخالف قانون، افسرآنانان یبودند که در م آمدهگرد  یتعداد کم. شد یل میتشک

  .شد یده مید يبهدار

ال نوشتن داشته ینکه خیاردوگاه بدون ا یمنش. با خواندن دعا، شروع به احضار روح کرد ينجا مردیدر ا

ه جلسه به نکیپس از ا(قه بعد یده دق. د هم برابرش بودیک برگ کاغذ سفین نشسته بود و یزم يباشد رو

کاغذ رسم کرد که  يرو یخطوط آرامیه ب یمداد منش) کند ربا روح ارتباط برقرا توانستنکه رابط نیعلت ا
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ن هرگز یاموخته بود و همچنین نیهرگز الت یشد گفته شد که منش یخوانده م »VAE.V«واژه  یبه روشن

ده من یبه عق. ده بودیرا نشن بر مغلوب است يوا يمعنا را که به» Vae-victis« يواژه هاآن  ش ازیپ

ر یضم(اورد به روح یاد بینکه به یده باشد و اکنون بدون ایش تر شنین واژه ها را پیکبار اید یاو با

  .ل شدیان جنگ تشکیما و در پا يآزادش از ین جلسه چند ماه پیبازگشته بود، ا) او آگاهناخواد

ن یم، امکان ایبود يبدو یو جسم یذهن یک زندگیمحکوم به  ينکه ما در اردوگاه کار اجباریبا وجود ا

روشنفکرانه  یک زندگیکه به  ید افراد حساسیشا. میز غوطه ور شدین يمعنو یزندگ يبود که در ژرفا

) داشتند یفیظر ین عده اغلب ساختمان بدنیا(بردند  یگران رنج میشتر از دیعادت کرده بودند، ب يپربار

 یط وحشتناك به زندگیند از محتوانست یم آنان. دیرس آسیب آنان یندرو یگران به زندگیاما کمتر از د

شکار آن راز یبه ا یتوان پ یل است که مین دلیتنها به هم. بازگردند يمعنو يآزادپربار خود و به  یدرون

رومند بودند در برابر یکه ن یف و ناتوان بهتر از کسانیان ضعیاز زندان يشد عده ا یده میبرد که اغلب د

خود  یخودم روشن شود، ناچارم به تجارب شخص ينکه مساله برایا يبرا. ندآورد یدوام م یاردوگاه یگزند

 ياده به سویم پیش که ناچار بودیسحرگاهان گرگ و مآن  تان بازگو کنم که درید برایبگذار. بازگردم

  .افتاد یم چه اتفاقیمحل کارمان برو

 !چهار-سه-دو- چپ! چهار- سه- دو-چپ! گروه، قدم رو« :شد یاد فرمانده صادر میفرمان قدم رو با فر

ن واژه ها در یهنوز هم ا »!کالهها برداشته !نفر اول حرکت، چپ و چپ و چپ و چپ! چهار-سه-دو-چپ

م و نورافکن یداده شد، ما از دروازه اردوگاه گذشت »!کالهها برداشته«فرمان  یوقت. زند یگوش من زنگ م

نکه اجازه داده شود کالهمان را یش از ایعلت سرما پبه  که یکس بیچاره. دیچرخ یما م يچرخان رو يها

  .ده بودیش کشیگوشها يم، کالهش را رویبه سر بگذار

م و یرفت یم يبزرگ سکندر يسنگها يشد رو یکه از اردوگاه منشعب م يدر امتداد جاده ا یکیما در تار

زدند و با  یاد میکردند، سرمان فر یم یکه ما را همراه یم نگهبانانیدیلغز یبزرگ م يگودالها يتو



www.moshaveranebartar.blogfa.com 

 41 

ند درست راه توانست یکرده بود و نم آماسشان یکه پاها یکسان. راندند یش میقنداق تفنگ ما را به پ

 یحرف زدن باق يبرا یرا سوز سرما حالیشد، ز یده نمیشن یچ سخنیه. گرفتند یق خود را میرف يبروند بازو

ده بود فرو برده و ناگهان در یقه اش که باال کشیهانش را در که کنار من بود، د يمرد. گذاشت ینم

در اردوگاهشان  آناندوارم وضع یام! دندید ین وضع میاگر همسران ما، ما را در ا«: گوشم زمزمه کرد

  ».خبر نداشته باشند می آیدکه به سر ما  ییبهتر از ما باشد و از بال

 یم يخها سکندری يلومترها مسافت را رویکه کیدر حال. اد همسرم انداختیقم مرا به یسخنان رف

م و به یکرد ین بلند میزم يگر را از رویکدیم، یکرد یاستفاده م حایلگر به عنوان یکدیم، بارها از یخورد

م، که یمی دانستاما هر دو . مییبگو ینکه سخنیم، بدون ایزان در حرکت بودیم، افتان و خیراند یش میپ

  .شدیاند یک به همسر خود میهر 

رنگ سحر در پس توده ابرها  یگل به ییش در حال افول بود و روشنایکه ستاره ها آسمانبه  یگهگاه

مرموزش مجسم  یرکیاو را با ز. کرد یر همسرم را رها نمیاما ذهنم تصو. کردمیشد، نگاه م یر میگیجا

قت داشته یچه حق. دمید ینان بخش و رکش را میداد، لبخند او و نگاه اطم یاو به من پاسخ م. کردم یم

  .ال برخاستن داشتیبود که خ يدیلحظه درخشان تر از خورشآن  باشد و چه نداشته باشد نگاه او در

به شکل ترانه  ياریبس يرا که شعرا یقتیام حق ین بار در زندگینخست يبرا: در من شکفت يشه ایاند

قت، که ین حقیا. دمیان داشته اند، دیب ییت نهامبه عنوان حک آنراز یار نیشمندان بسیسروده اند و اند

 ينجا بود که به معنایو در ا. آنست يآرزواست که بشر در  یهدفن یتر یین و نهایتر یعشق عال

بشر از راه عشق و  ییافتم، رهایشکار سازد، دست آد یشه و باور بشر بایکه شعر بشر و اند ين رازیبزرگتر

 ین جهان از دست داده، هنوز میزش را در ایر همه چگیکه د يبردم که چگونه بشر یپ. در عشق است

بشر در . شدیاند یکوتاه، به معشوقش م يلحظه ا يشد، ولو برایندیو عشق ب یتواند به خوشبخت

ابراز  یاش را به شکل عمل مثبت یدرون يازهایتواند ن یکند و نم یکه خال کامل را تجربه م یطیشرا
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ن و شرافتمندانه یراست يوه ایش را به شیکه رنجهاینست که در حالیا می آیدکه از او بر  يد تنها کارینما

که از  يدن به معشوق و تجسم خاطرات شرافتمندانه عاشقانه ایشیتواند از راه اند یکند، م یتحمل م

 ین واژه ها پیا يام بود که به معنا ین بار در زندگینخست يبرا. معشوقش دارد خود را خشنود گرداند

  ».ان غرقندیپا یو ب يشکوهمند ابد يشه هایان در اندفرشتگ«. بردم

 آنان يش افتادند نگهبان به سویکه پشت سر او بودند رو یرفت و کسان يسکندر يمن مرد يجلو

  .چند لحظه پاره شد يم برایشه هاید و همه را با شالق زد و رشته اندیدو

ان را فراموش کردم و به جهان خود ید زندانافت و وجویگر راه خود را بازیم بار دیشه هایاند ياما به زود

کردم و او به من پاسخ داد، او هم  ییاز او پرسش ها: بازگشتم و با معشوقم به گفتگو پرداختم

  .آدمکرد و من به او پاسخ د ییپرسشها

ر شدند تا ابزار کار یک سرازیدرون کلبه تاره همه با شتاب ب. میده بودیما به محل کارمان رس »!ستیا«

  .برداشت یا کلنگیل یب یهر زندان. ورندآبه چنگ  یناسبم

خ بسته ین یزم. میش وارد شدیک در گودال روز پیدرنگ هر  یما ب »د؟ید بجنبیتوان یشما خوکها؟ نم«

ان خاموش و مغزشان کرخت شده یزندان. زد یداشت و نوك کلنگ جرقه م یبا فشار کلنگ شکاف بر م

  .بود

. اصال همسرم زنده استا  یآ از ذهنم گذشت که يشه ایاند. بود ذهن من همچنان متوجه همسرم

ق از جسم معشوق هم بس شن که عیاآن  موخته ام وآنجا یکه در ا ممی دانستز را یک چیمن تنها 

 ینم یگر فرقیحال د. ابدی یشخص و در درون او م يمعنو یژرف خود را در هست يرود و معنا یفراتر م

  .ندارد یتیگر اهمین دیا زنده، ایا نباشد، مرده باشد یکند که معشوق حاضر باشد 

در دوران . (ن امر نداشتمیه ایبردن  یپ يهم برا یچ راهیا نه، و هیهمسرم زنده است  منمی دانستمن 

ن یاما ا) میپست کن يم نامه ایتوانست یم و نه میداشت یافت میدر ي، نه نامه ایاردوگاه یزندگ



www.moshaveranebartar.blogfa.com 

 43 

 توانست یز نمیچ چیرا هیقت را بفهمم، زینداشتم حق يازین. نداشت یتیمم اهیلحظه براآن  مساله در

می زمان آن  اگر در. آوردوارد  یر بگذارد و خللیر معشوقم تاثیم و تصویشه هایعشق من، اند يرویبر ن

دم و یشیاند یشد و همچنان به او م یم گسسته نمیشه هایهمسرم مرده است، باز هم اند مدانست

بر قلبت بزن، عشق همان  يمرا چون مهر. (بود یهمچنان درخشنده و خشنودکننده م من یذهن يگفتگو

  .)رومندست که مرگیاندازه ن

زد و یخود از حال بگر یهست یو فقر روح یشانیکرد تا از خال پر یکمک م یبه زندان یدرون یت زندگیتقو

  .به گذشته پناه برد

 یعیکرد، که اغلب مهم هم نبودند بلکه وقا یم ریگذشت س يدادهایل او در روی، تخيآزادبه هنگام 

به خود  یبیات عجید و انها خصویبخش یدادها شکوه میروآن  ذهن دلتنگ او، به. رفتند یبه شمار م ییجز

اق یداشت روحشان با حسرت و اشت يادیان و وجودشان با انها فاصله زیکه جهان زندانیدر حال. گرفتند یم

رفتم،  یخانه ام م يگرفتم و به سو یم یال، اتوبوسیمن در عالم خ. شد یمکرد و متاثر  ینفوذ مآن  در

، می دادمشد پاسخ  یکه م ییکردم، به تلفن ها یکردم، چراغها را روشن م یپارتمانم را باز مآ يدر ورود

ه یما را تا حد گر توانست ین خاطره ها خود میرفت و ا یش میات پیین جزیتا ا یشه ما حتیاند

  .زدیبرانگ

. کرد یش تجربه میش از پیز بیعت را نیهنر و طب ییبایشد، ز یژرفتر م یزندان یدرون یهمچنان که زندگ

ز یت هولناك خود را نیوضع یحت ینها گاهآ یدر اثر لمس واقع یبود که زندان ين مرحله ایو در چن

ده بود که چگونه یدا یبه اردوگاه باوار آشویتسما را در سفر از  يچهره ها یاگر کس. کرد یفراموش م

 آفتابشان را که در یسالزبورگ و قله ها يله دار کوچک واگن زندان کوههایم يما از پنجره ها ينگاهها

است که همه  یمردانآن  ن چهره ها ازیکرد ا ید، هرگز باور نمیبلع یم ید با چه حرص و ولعیدرخش یم
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عت یطب ییبایما با زآن  د به خاطریا شایعامل و ن یبا وجود ا. را از دست داده اند يآزادو  ید به زندگیام

  .میشد یم، سحر میجدا مانده بودآن  که مدتها از

قش را که در کنار یتوجه رف یک زندانینمونه  يبرا. میشد یعت میطب ییبایز گاه مسحور زیدر اردوگاه ن

 یا جلب میباوار يها برافراشته جنگل درختان قد يد از البالیکرد به منظره فرونشستن خورش یاو کار م

  )اده شده استدنشان  1ابرنگ معروف دورر یچنانکه در نقاش. (کرد

کروز غروب، ی. میبنا کرده بود يع اسلحه سازیکارخانه وسآن  بود که ما در وسط ین همان جنگلیا

م و کاسه سوپ در دستمان بود یت خسته بودینها یمان در حال استراحت و بیکه در کف کلبه هایوقت

با را تماشا ید زیم و غروب خورشین رژه برویان با شتاب وارد کلبه شد و از ما خواست به زمیاز زندان یکی

با  آسماند و پهنه یدرخش یم که در غرب میدیانبوه را د يم ابرهایرون از کلبه رفتیبه ب یوقت. میکن

ن یآتشبه سرخ  يپوالد یبآابرها از . گرفت یشکل و رنگ بود جان م یوسته در حال باژگونیکه پ ییابرها

 یگل يکرد و کلبه ها یدرخشان را منعکس م آسمانن، یاب گرفته زم يداد، گودال ها یر رنگ مییتغ

  .داشت یبین منظره باشکوه، تضاد عجیغم زده ما در برابر ا

  »!باشد توانست یبا میجهان چقدر ز«: گفت يگریان به دیاز زندان یکی یپس از چند لحظه خاموش

سرمان هم  يباال آسمان. بود يده دم خاکستریسپ. میکرد یم همه ما در گودال ها کار مکبار هی

 يرفقا يچهره ها یبود، حت يدم خاکسترید یده رنگ سحر میپر ییروشناهم که در  یبود، برف يخاکستر

سرم با هم یمن باز هم در خاموش. دیرس یبه نظر م يکه به تن داشتند، خاکستر ییژنده هاآن  با یزندان

  .ابمیام را در یجیم را و مرگ تدریل رنجهاید در تالش بودم دلیا شایدر گفتگو بودم، 

                                                
نقاشي او در عني . دورر آلربشت ، نقاش ، رسام و حكاك بزرگ آملاني است -  ١

 .او فرزند واقعي رنسانس است. قدرت و اصالت تا حدودي بدوي است
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ها را شکافته و بر یرگیک، احساس کردم روحم تینسبت به مرگ نزد آمیزاعتراض خشونت ن  یآخر در

ه روزمندانیپ يندا ییاوج گرفت و از جا یمعن یهوده و بیجهان بآن  احساس کردم روحم از. زدیخ یم

دورها آن  لحظه درآن  در. دمیوجود دارد، شن ییهدف غا آفرینشدر ا  یآ را در پاسخ به پرسشم که »بله«

ا در افق یز، باواریده دم غم انگیان سپی، در مینقاش يکلبه چونان تابلو. روشن شد ییدر کلبه روستا یچراغ

  .دن گرفتیدرخش یکیدر تار يبود و نور يبرپا

گر با یکبار دی. رم کردیتحق آنجا  نگهبان به هنگام عبور از. شکافتم یبا کلنگ من منجمد را یساعتها زم

توانم  یکردم م یشتر احساس میگفتم، ب یشتر با او سخن میهر چه ب. همسرم رابطه برقرار کردم

 آنجا  رومند بود، اویار نیاحساسم بس. رمیش را در دستم بگیم و دستهایم را بگشایلمسش کنم، دستها

 یتوده خاک يمد و در برابرم روآفرود  یدر خاموش يستاده بود، در همان لحظه پرنده ایدر کنار من ا بود و

  .ره شدیا به من خیگو یکه از گودال کنده بودم، نشست و با نگاه

ن دارد ه آب یگر بستگین دیهنر وجود دارد؟ ا يک اردوگاه کار اجباریدر ا  یآ .اد کردمین از هنر یش از ایپ

 یم یرا خال يموقتا کلبه ا. داشتند یمان بپا میکاباره برا ینوع یگهگاه. را هنر بنامد يزیچه چ که شخص

 یاجرا مآن  يکردند و برنامه رو یخ میا به هم میدادند  یرا کنار هم قرار م یمکت چوبیکردند، چند ن

 يکه مجبور نبودند برا یگرانکاپوها و کار -برخوردار بودند یازاتیکه در اردوگاه از امت یشامگاه، کسان. شد

ند که می آمد. ندمی آمدگرد  آنجا  در -دور افتاده ترك کنند یکار اردوگاه را به مقصد کارگاهانجام 

  .سپارند یز را به دست فراموشیند و همه چیخندند و بگرند و بیبگو

ن یهمه ا. شد یه مدیدر مورد اردوگاه گنجان ییه هایو کنا ین نوع برنامه ها ترانه، شعر، فکاهیدر ا

 ییان گردهمیا. میکرد یم و فراموش هم میز را فراموش کنین بود که ما همه چیبرنامه ها به منظور ا

روزانه و با  یبا وجود خستگ یان معمولیاز زندان يه همه موثر بود که عده ایدر روح ياندازه اه ها ب

  .ندمی آمده ها دن برنامیده دادند ب یشان را از دست میه غذایکه سهم يوجود
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 یمانکاران مینه سوپ را پیهز(ره سوپ ما را  یکه ج یصرف نهار، وقت يم ساعت استراحت برایدر ن

 ياز اتاق ها یکیم به یدادند، اجازه داشت یدر محل کار م) کردند ینمآن  هم خرج يادیپرداختند که پول ز

. شد یق داده میک چمچه پر، سوپ رقیهر نفر ه ، بآنجا  به محض ورودمان به. میکارخانه ناتمام برو

 ییایتالیا يایرفت و آر یم یک تغار چوبی يباال یک زندانیم، یکرد یکه با ولع سوپ را مزه مزه م یوقت

گر سوپ از یک چمچه دیم یداد یم و به او قول میشد ی، سرشار از لذت مآوازدن یما با شن. خواند یم

  !که نخود هم همراه داشت یسوپ یعنیگ یم سوپ ته دیگ به او بدهیته د

ق یکف زدن و تشو يماند، بلکه برا یاجر نم یکار ما ب یح و سرگرمیدر اردوگاه نه تنها به خاطر تفر

 یم نظر موافق بتوانست یب مین ترتیمثال من خودم به ا. کردند یبل مان را چرب میکردن هم س

ن یا). نداشتم آنانبه توجه  يازیرگز نو چه خوشبخت بودم که ه(ن کاپوها را در اردوگاه جلب کنمیرحمتر

ک روز غروب افتخار ی. داد ينگونه رویداستان ا. شد یده مینام »کش آدم يکاپو«شمار  یل بیکاپو به دال

ک پزشک ینزد ين که رفقایشیهمان جمع پ. گر بار به جلسه احضار ارواح دعوت شومیافتم که دی آنرا

 آدم يکاپو. بودند آمدهگرد  آنجا  ز درین ياز بخش بهدار يسرتر اف یرقانونیاردوگاه بودند و از همه غ

 یور تلقآا ننگ یاز اشعارش را که در اردوگاه مشهور  یکیکش تصادفا وارد اتاق شد و از او خواسته شد 

و شروع به  آوردب در یمش را از جیدرنگ تقو یرا بی، زخواهندنبود دوبار از او ب يازین. شد بخواند یم

لبم  آنقدرنکه نخندم یا ياز اشعار عاشقانه اش برا یکیضمن خواندن . از هنرش کرد ییه هاخواندن نمون

 یکه کف طوالن آنجا  از. م را نجات دادی، زندگين خودمهارید همید و شاید آسیبرا گاز گرفتم که 

دا یت پم نجایشدم زندگ یه محکوم به کار در گروه او میشد به عنوان تنب یاگر بنا م یش زدم، حتیبرا

 یهفتاد پشتم کاف يکروز براین کاپو کار کرده بودم و همان یک روز در گروه ایآن  ش ازیمن ب. کرده بود

د واقع شود، یمف توانست یمرا شناخت خود م یه خوبیکش از زاو آدم ينکه کاپویبود، به هر حال ا

  .زدم یشتر کف میجان هرچه بین با هیبنابرا
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که  یر واقعیرا تاثیز. بود یکار مضحک يدر اردوگاه تا حدود يگونه کار هنر هر يریگی، پیالبته به طور کل

کار  يبود که از اجرا يگذاشت، به علت تضاد یان میوابسته به هنر بود بر زندان  آنچه ای يهر نوع کار هنر

فراموش  آشویتسهرگز شب دوم ورودم را به . خواست یور اردوگاه بر مآزجر  ینه زندگیشیو پ يهنر

. دار شدمیب یقیموس يمفرط بود با نوا یاز خستگ یکه ناش یقین شب از خواب عمیدر ا. کنم یمن

با عربده  آنانو . به پا کرده بود یک بود جشنیکلبه ما نزد يزندانبان ارشد کلبه ما در اتاقش که به ورود

 یکیو در دل تارناگهان سکوت همه جا را فرا گرفت . خواندند یمبتذل م يهاگآهن یاز مست یناش يها

 یمیکه با وجود قد ییاستثنا يهاگآهننواخت،  یز تانگو را میار غم انگیبس گآهنک ی یولونیشب و

نروز آرا یکرد، ز یناله مآن  ست و وجود منهم همراهیگر یولون میو. بودن ارزش خود را حفظ کرده بود

ر یاس آشویتساز اردوگاه  يگریدشخص در قسمت آن  .ان بودیاز زندان یکی ین بهار زندگیست و چهارمیب

ک، ما به ین فاصله نزدین حال و با ایبا ا. لومتر با ما فاصله داشتیک کیا ید چند صد متر و یبود که شا

  .جز همسرم نبود یشخص کسآن  .مینداشت یاو دسترس

هم وجود  يش هنرینما ينکه در اردوگاه کار اجباریدن این زندانها نبوده اند از شنیکه در ا ید کسانیشا

بود که در اردوگاه  یو مزاح یه شوخیاست، روح یه شگفتیشتر مایب  آنچه داشت شگفت زده شوند، اما

 یشوخ. داشت یذهن ما را به خود مشغول م يقه ایا دقیه یم و تنها چند ثانیالبته از نوع مال. حاکم بود

  .رفت یار مروح بود که در مبارزه به خاطر حفظ جان به ک يگر از اسلحه هاید یکی

ط یتواند انسان را از شرا یدر ساخت بشر، م يگریز دیش از هر چیب یده شده است که شوخید یبه خوب

 ينکه برایزد، ولو ایها برخیها و زشتیببخشد تا در برابر هرگونه سخت یسخت موجود جدا سازد و به او توان

اد دهم یکرد  یکار م یر من در ساختماناز دوستانم که در کنا یکیم به توانستمن . ه بوده باشدیچند ثان

 یحیک داستان تفریم روزانه دست کم یریم بگیشنهاد کردم تصمیبه او پ. ردیرا فرا گ یچگونه شوخ طبع

. فتدیما اتفاق ب يآزادروز پس از  کیباشد که ممکن است  يدادیدرباره روآن  هیم، که درون مایبساز
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کردم او را بخندانم و گفتم که چگونه  یکبار سعی. بود یمارستان بزرگیدوست من جراح، و معاون ب

می که بازرس  یژه هنگامیبه و(در محل ساختمان . را از سر بدر کند یاردوگاه یممکن است عادات زندگ

  . میع تر کار کنیکرد که سر یق میتشو »دید،بجنبیبجنب«اد، یسرکارگر ما را با فر) آمد

 یکه مشغول عمل جراح يو روز يگرد ین خود باز میشیپمارستان یتو به ب يروز«بدوستم گفتم، 

شود و ورود  یمارستان با شتاب وارد میشود و ناگهان سرکارگر ب ی، در اتاق عمل باز میهست یحساس

  ».دارد یاعالم م »!دید، بجنبیبجنب«اد یجراح ارشد را با فر

کردند که به  یرا مجسم م یمثال شب. ساختند یم ندهیآدرباره  یجالب يز داستانهایان نیر زندانیسا یگاه

زبان یشوند به م یم ییرایبا سوپ پذ یکنند که کجا هستند و وقت یشام دعوت شده اند، فراموش م

  .نخود هم داشته باشد يو سوپ بده تا مقدار »گ بزنیبه ته د«کنند که چمچه را  یالتماس م

و  یه شوخ طبعیجاد روحیا يبرا ن تالش کهیرد، ایستن را فراگیکند هنر ز یتالش م یانسان وقت

. شود یم يزیرود شگرد شگفت انگ یرامون خود به کار میپ یستیط زیو به خاطر تحمل شرا یخوشمزگ

ست مطلب را ا بهتر. توان بکار برد یوسته میهم با وجود رنج پ يدر اردوگاه کار اجبار ین شگرد را حتیا

 یاز گاز را با تلمبه وارد اتاق خال ینیاگر مقدار مع کهانچن. ه عمل کرد گاز استیرنج انسان شب: بشکافم

کسان و به طور کامل ی آنراو . م، اتاق هر قدر هم که بزرگ باشد، تلمبه اتاق را پر از گاز خواهد کردیبکن

آزار    او را آگاهر یاد روح بشر و ضمین رنج چه کم و چه زیبنابرا. اتاق خواهد رساند يبه همه قسمت ها

  .است یرنج بشر کامال نسب »زانیم«توان گفت که  ینرو میاز ا. خواهد داد

. ها گرددیاندمان شیموجب بزرگتر يزیار ناچیداد بسیتوان گفت که ممکن است رو یل مین دلیبه هم

که وابسته به داخاوا بود رخ داد،  یبه اردوگاه آشویتسرا که هنگام سفرمان از  يبه طور مثال واقعه ا

ک یش ما با نزدیتشو. م که مقصد ما، اردوگاه موتهورن باشدیما همه نگران بود. مکن یتان بازگو میبرا

رفتن به  يگفتند ترن برا یبا تجربه ما م يرا رفقایز. شد یشتر میدانوب بود ب يکه بر رو یشدن به پل
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 شادمانه یکوبیتوانند پا یده اند، هرگز نمیرا ند ین حوادثیکه چن یکسان. پل بگذرد يد از رویموتهوزن با

پل نگذشت و در عوض  يدند ترن از روید یوقت آنانان در ترن بر پا کردند تصور کنند، یرا که زندان يا

  .شناختند یاردوگاه داخاوا رفت سر از پا نم يبه سو »تنها«

هر  يافتاد؟ جا بسنده برا یو اما به هنگام ورودمان به اردوگاه پس از دو روز و سه شب سفر چه اتفاق

ز به ین یکمعده . میستیم همه راه را بایاکثر ما مجبور بود. ندین بنشیزم يد تا بتواند چمباتمه رونفر نبو

که وارد اردوگاه  یموقع. س بود چمباتمه زده بودندیان خیکه از ادرار زندان يا پاره يرهایحص ينوبت رو

نسبتا کوچک  هاردوگا نین بود که ایم ایدیان سالخورده تر شنیکه از زندان ین خبر مهمیم نخستیشد

که از پا  یکه شخص ین معنیبه ا! دارد و نه اتاق گاز يسوز آدمنه کوره ) نفر بود 2500آن  تیجمع(

به ) مارانیگروه ب(شد تا همراه  ید منتظر میشد، بلکه با یما به اتاق گاز فرستاده نمیافتاد مستق

نگهبان ارشد  يآرزو. مییایب ن خبر مسرت بخش موجب شد که سردماغیهم. فرستاده شود آشویتس

 آشویتسم که مانند یمنتقل شده بود یوست، ما به سرعت به محلیقت پیبه حق آشویتسکلبه ما در 

 یو لودگ یدر انتظارمان بود، شوخ ندهیآکه در چند ساعت  یبا وجود همه مشقات. در کار نبود »یدود کش«

  .میکرد یم

 یمنتظر م آنقدرد در باران و باد سرد ین ما بایبنابرا. کم بود از ما یکین را شمردند، یما تازه وارد یوقت

به  یافتند که از شدت خستگی يرا در کلبه ا ین زندانیسرانجام ا. شد یدا میم تا فرد گمشده پیماند

م تمام یکه ناچار بود ین معنیبه ا. شد یهیل به مانور تنبیاب تبدینجا حضور و غیدر ا. خواب رفته بود

ده شده یکش بآکه از سرما منجمد و از باران مانند موش یروقت صبح روز بعد در حالینشب و تا دآ

نکه در یم از ایار خشنود بودیها بس ین ناراحتیبا همه ا. میستیباز با يم، خسته از سفر دراز در فضایبود

  .بود يهم راه دراز آشویتسوجود نداشت و تا  ین اردوگاه دودکشیا
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نروز بود که به آو . میدیگذشتند، د یکه از مقابل کارگاه ما میرا در حال نیاز محکوم يدسته ا يروز

با . میغبطه خورد آناننسبتا منظم و خوب  یان و زندگیزندانآن  ما به. میبرد یبودن همه رنجها پ ینسب

 آناننا یقیرند، یند مرتبا حمام بگتوانست یم که مطمئنا میخورد یحسرت م آناناندوه به وضع 

شان یو پست ماهانه داشتند که از خو -هر نفر يتشک جداگانه برا -اهوت پاك کن، تشکمسواك، م

اما همه ما مدتها بود که از همه . ا نهیگرفتند که زنده اند  یا دست کم خبر می. داشتند یافت میخود در

  .میزها محروم بودین چیا

کار کنند حسرت  يده ایل سرپوشبروند و در مح ين شانس را داشتند به کارخانه ایکه ا یما به کسان

ش از یب یحت ینسب یزان خوشبختیم. کند يارین شکل بخت با او یبود که به ا یهر کس يآرزوم، یبرد یم

) نها بودمآاز  یکیکه من خود عضو (رون اردوگاه بودندیکه در ب يان گروههایدر م یحت. رود یهم م نیا

 يم که مجبور نبود روزیبرد یرشک م يبه مرد یما حت. گران بودیبود که وضع شان بدتر از د ییواحدها

شتر یرا بیز. کند یرا خال آهنخط  يل بزند و گودالهایب را بین سراشیک زمیدوازده ساعت در گل و شل 

 یما را در اردوگاه به مرگ م. داد که اغلب کشنده هم بود ین کارها رخ میهمانجام  نیحادثه ها ح

گرفت و به  یخود را به کار م یژه سنتیقه ویر گروهها سرکارگر سلیر ساد. میشو یگرفتند تا به تب راض

کرده و  يارینکه بخت با ما یشد از ا ین مساله موجب میزد، که خود هم یکارگران چپ و راست کتک م

کبار، از یمن . برد یبه مار پناه م ید که انسان چگونه از افعینیب یم. میستین ير فرمان چنان سرکارگریز

ژه ین مدت سرکارگر تمام توجهش به ویدر ا(اگر پس از دو ساعت کار . دماافت ید در چنان گروهبخت ب

مجبور  آنانبود و کار را متوقف نکرده بود و  نیامدهبه صدا در  ییحمله هوا آژیر) من متمرکز بود يرو

ا یکه مردگان  ییوتهاتابآن  از یکید مرا با یکنند، با يکار ما را دوباره گروه بند آغاز يشدند برا ینم

چکس یه. گرداندند یکردند، به اردوگاه باز م یمل مدر حال مرگ بودند ح یاز شدت خستگ را که يافراد

ک بوکس باز یم ید بگویبا یحت. است یچه موهبت یتیدر چنان وضع آژیر يتواند تصور کند که صدا ینم
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لحظه آن  مرا در آرامش  تواند یز نمیشنود ن یان را میزنگ پا يلحظات خطرناك صدان  یآخر هم که در

  .ژه احساس کندیو

ش از رفتن ینکه پیبه طور نمونه از ا. میشد، سپاسگزار بود یکه در حق ما م ین لطفیدر برابر کوچکتر

د با یرا بایند نبود، زینکار چندان خوشایگرچه ا. میم خوشحال بودیکشت یمان را مید شپش هایبه بستر با

اما اگر در . میکرد یم یبود شپش کش آویزانل یکه از سقفش هم قند يدون بخارتن برهنه در کلبه ب

م، یشد یکردند سپاسگزار م یو چراغها را خاموش نم می آمدبه صدا در ن ییحمله هوا آژیرنکار ین ایح

  .میماند یدار میشب ب يمه هاید تا نیماند با یرا اگر کارمان ناتمام میز

از  ییرها«را آن  چنانکه شوپنهاور. داد یبما م یمنف یخوشحال ینوع یاردوگاه یزندگ ییجز يها یخوش

ار کم یزش بسینوع ناچ یحت یمثبت واقع يها یخوش. بود ین هم به طور نسبینامد و تازه هم یم »رنج

از  ياریبردم که در بس یپ یم را رسم کردم و پس از بررسیها یاز خوش يترازنامه ا ياد دارم روزیبه . بود

از کارگاه  یبود که وقت يکبار، روزی. گذشته، من تنها دو لحظه لذت بخش را تجربه کرده ام ياهفته ه

ستم که یبا یخانه اردوگاه بروم و در صفآشپزاد به یم، به من اجازه دادند پس از انتظار زیگشت یبازم

که  یکاسه هر زندان در. اده بودتسیا یگ بزرگیپشت د آشپز. داد یمان را میره هایج...... ف آشپز یزندان

که در کاسه  یانیبود که به چهره زندان يآشپزاو تنها . ختیر یک چمچه سوپ میشد  یش رد میاز جلو

نکه یداد، بدون توجه به ا یکسان سوپ میکه به همه  يآشپزکرد ،تنها  یخت، نگاه نمیر یشان سوپ م

ب یس آنانبه نکه یکرد، نه ا یمکسان رفتار یخود هم  يهایا همشهریبا دوستان  یحت. ستیک یزندان

  .قین سوپ رقیریبدهد و به سا ینیزم

 يشدند، داور یل میض قایدادند و تبع یت میخود اهم يکه به رفقا یانیخواهم درباره زندان یمن نم

شان یبرا یا زندگیا زود مساله مرگ یر یکه د یطیخود را در شرا يرا که رفقا يست که بتواند مردیک. کنم
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را ندارد، مگر  ين داوریچکس حق چنیه. دهد، مالمت کند یت قرار میدر درجه اول اهممطرح است، 

  .کرد ین نمیبود، چن یشخص مآن  ياگر او هم به جاا  یآ نکه با صداقت مطلق از خود بپرسد کهیا

ر کنفی) از اردوگاه ییمدتها پس از رها یعنی(خود بازگشتم  يعاد یگر به زندگینکه بار دیمدتها پس از ا

ده و مات و یشان دراز کش يکه در بسترها یانیاز زندان یینشانم داد که عکس ها یک مجله مصور هفتگی

ره ترسناك، وحشتناك یخ ين نگاههایا ایآ«د یاو پرس. ره شده بودند چاپ کرده بودیخ یمبهوت به مالقات

  »ست؟ین

: گذشته جان گرفت یر زندگگیلحظه بار دآن  نبردم و چون در یرا به منظورش پیز »چرا؟«دم، یپرس

دراز  یگل يدر کلبه ا یبستر سخت چوب يمن رو. ش بودیرون هنوز هوا گرگ و میب. ساعت پنج صبح

مجبور  ندهیآم و تا چند هفته یض بودیشد، ما مر یم که از ما مراقبت میما هفتاد نفر بود-ده بودمیکش

م همه روز در یتوانست یما م - میرژه برو مین ناچار نبودیم، همچنینبود يگاریب يبه ترك اردوگاه برا

 یماران کمتر میکه البته به ب(ره روزانه مان یم و منتظر جیم و چرت بزنیدر کلبه دراز بکش يگوشه ا

ط یم، با وجود شراینها چه قدر خشنود بودیبا همه ا. میباش) تر و با مقدار کمتر یابک(و سوپ ) دادند

بدنمان  يم تا گرمایده شده بودیکنار هم چ یکه به شکل کتاب یموقع. میخشنود بود یوحشتناك زندگ

ک انگشتمان را بدون ضرورت حرکت ی یم حتیخواست یم که نمیحال بودیتنبل و ب آنقدرهدر نرود و 

حضور  يگشتند و برایک شبانه بازمیکه به کش یدانینگهبانان را از م يادهایم، سوت گوشخراش و فریده

  .میدیشن یند، ممی آمداب گرد یو غ

ده از برف یکه پوش يق خسته و وازده ای، رفآورددر به شدت باز شد و توفان برف به داخل کلبه هجوم 

  .نشست يرفت و چند لحظه ا يبود بدرون سکندر

م یشد، ما حق نداشت یان کنترل میکه تعداد زندان یوقت. رون بازگرداندیاما نگهبان ارشد او را به ب

لحظه من چه قدر نسبت به او احساس ترحم کردم و چه آن  در. میه خود راه دهرا به درون کلب يگانه ایب
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ن اماریم در بسترم در بخش بتوانست یفتاد و در عوض میمن ن ين اتفاق برایقدر خوشحال بودم که ا

بخش  ییشد، چون فرشته رها ید میگر هم تمدیدو روز استراحت در بخش که احتماال دو روز د! چرت بزنم

  !بود

شان از یکه برا یهنگام. دن عکسها در ذهنم جان گرفتیتان بازگو کردم با دیکه برا یداستان همه

از همه . افتمی یها هم وحشتناك نمآنقدردند که چرا عکسها را یام سخن گفتم فهم یاردوگاه یزندگ

 .دها هم ناخشنود نبودنآنقدررا تجربه کرده اند،  یاردوگاه یکه زندگ ید کسانینها گذشته شایا

رپرست با ن پزشک سین حیدر هم. ک شبانه کردندیماران مرا مامور کشیروز چهارم استراحتم در بخش ب

 يکارها يداشت برا یفوسیماران تیکه ب يگریمد و از من خواست در اردوگاه دآشتاب بدرون کلبه 

انم حاضر به ک از همکاری چیکه ه يو با وجود(م یمصرانه رفقا يبرخالف اندرزها. داوطلب شوم یپزشک

 يکشند، بزود یکه از من م يگاریبا ب ممی دانسترا یز. م گرفتم داوطلب شومی، تصم)نشدند يهمکار

 یکردم ب یفکر م. کرد یدا میپ ییمردم دست کم مرگم معنا یم ياما اگر در بخش بهدار. خواهم مرد

می را ادامه  ینبات یر زندگکه اگیدارم، در حال یم کمک کنم هدفیک پزشک به رفقاید اگر به عنوان یترد

  .کردم یرا دوا نم يمردم، درد یم یمصرف یا سرانجام به عنوان کارگر بی دادم

به طور محرمانه  ياما افسر مامور بخش بهدار. ينکار از نظر من حساب دودوتا چهار تا بود نه فداکاریا

 »مراقبت«دوگاه شده بودند فوس اریکه داوطلب بخش ت يماریاز دو پزشک ب یستیدستور داده بود که با

 يرو یدو پزشک دو جسد اضاف يد به جایترس یم که افسر میف شده بودیضع آنقدرما . دیبه عمل آ

  .دستش بماند

مان نداشت  یمیصم يا رفقایبازنده ماندن خود  ینآ یکه ارتباط يزیشدم که هر چ یادآورن یش از ایپ

چنان در چنگال آن  ت فردیشخص. شد یم) بقا(ن هدف یا يد فدایز بایرا همه چیارزش بود، ز یما ب يبرا

ا دست کم ید و یاو را تهد يکه همه ارزش ها يخود را تا حد ين هدف گرفتار بود که شخص تعادل فکریا
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 ینم ییبشر و عظمت او بها یگر به زندگیکه د یدر جهان. داد ید، از دست میکش یر عالمت سوال میز

، يزین برنامه ریبا ا. (آوردنابود شدن در  يبرا یییشکسته و او را به صورت شدادند، تا اراده اش را در هم 

ط، ین شرایرا در ایز). ش را از او بستانندیرویذره نن  یآخر از او بکنند و يکه ابتدا همه گونه استفاده ا

  .برد یاز گم شدن ارزش ها رنج م »1خود شخص«سرانجام 

د عزت نفس خود یکوش یکرد و نم ین رفتن ارزش ها، مبارزه نمیز ببا ا ياگر انسان در اردوگاه کار اجبار

 یشخص یو ارزش یدرون يآزادمغز است و از  يکه دارا یانسان- را حفظ کند، احساس انسان بودن را

 یاو تا حد زندگ یم مردم و هستیشد از توده عظ یم یو تنها بخش. داد یاز دست م -تبرخوردار اس

همه را با هم و  یماندند، گاه یک سو چونان گله میان را هر لحظه به ینزندا. کرد یسقوط م یوانیح

گروه کوچک اما . از خود دارد يد و نه اراده ایشیاند یکه نه م یهم جدا از هم مانند رمه گوسفندان یگاه

 یان را میزندان یبودند از همه سو چهار چشم آشنادادن آزار    شکنجه و يوه هایکه با همه ش یخطرناک

و ما گوسفندان تنها . راندند یادها و لگدها و ضربات به جلو و عقب میوسته با فریرمه را پ آنان. دندییاپ

  .میرآکف ه ب يریبخور و نم يم و چگونه غذایزیچگونه از چنگال سگان هار بگر. میدیشیاند یز میبه دو چ

م به یدیکوش یز میما ن ک ازیشوند، هر  یکه مظلومانه در وسط رمه جمع م یدرست مانند گوسفندان

 یکه در دو سو و عقب و جلو ستون گوشت یب از ضربات نگهبانانین ترتیاه را بیز. میابیان راه یان زندانیم

 یاز را داشت که از سوز سرما محفوظ مین امتیدر مرکز جمع بودن ا. میدر حرکت بودند در امان بود

انجام  ن وارینکار را ما ماشیزنده ماندن و ا يبرا بود یم در مرکز جمع بودن تالشیم، ساده تر بگویماند

حفظ جان در  ياردوگاه و برا ين اجباریم به موجب قوانیکرد یگر تالش میاما در مواقع د. میداد یم

  .میاس ها را نکن. م جلب توجه اسیدیکوش یما هماره م. مید نباشیمعرض د

                                                
1- Personal Ego 
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تجربه نشان داده است که . میانت بدور بمیالزم بود از جمع یهم ممکن و حت یالبته مواقع

را در یبشود، ز یمدت کوتاه ياجتماع ولو براآن  ز انسان ازی، منجر به گرياجتماع اجبار یممکنست زندگ

 یزندان. دهند یمانجام  است که تک تک افراد در هر لحظه يهمه حواسها متوجه هر کار ین اجتماعیچن

. خورد یبودن را م يشه حسرت با خود بودن و منزویهم. ش تنها بماندیشه هایداشت با خود و اند آرزو

تنها  يقه ایافتاد که من بتوانم پنج دق ی، بندرت اتفاق م)اردوگاه استراحت(پس از انتقال به اصطالح به 

مار بدحال جا داده یب 50که در حدود  ییکردم و جا یکه من کار م ییجا یعنی، یپشت کلبه گل. باشم

را سراغ  ییساخت، جا یخارج جدا م يایم خاردار دو جداره که اردوگاه را از دنینار سدر ک يبودند، در گوشه ا

جا دهند آن  ر و شاخه درخت برپا کرده بودند تا چند جسد را دریبا چند ت یک چادر موقتی آنجا  در. داشتم

  .)ر هر روزه در اردوگاهیمرگ و م(

 يکاریمواقع ب داشت، که من در یش چوبشد و درپو یم یب منتهآ يهم بود که به لوله ها يمحور

از  يا که با شبکه ایباوار يسرسبز دورنما يپر از گل و تپه ها يها یبینشستم و به سراش یمآن  يرو

م در یشه هایرفتم و اند یفرو م ا یرو با حسرت در. کردم یخاردار احاطه شده بود، نگاه م يم هایس

  .دمید ینم يزیکرد، اما جز ابر چ یاحت میر و سیر خانه ام سیدر مس یشمال و شمال شرق

نگهبانان  يپا يتنها صدا. کرد ید، ناراحتم نمیلول ینها مآکه در کنارم بودند و شپش در  ییجسدها

که  ییل گرفتن داروهایتحو يا برایخواستند و  یمرا م يا از بهداری. کرد یم را پاره میشه هایرشته اند

مصرف  ين بود که برایسپرآا ده قرض ین داروها شامل پنج یا - . رفتم یتازه وارد شده بود، به کلبه ام م

 یگرفتم و به کسان یمارانم را میگرفتم، نبض ب یل میم را تحویه داروهایسهم. مار بودیب پنجاهچند روز 

می دند دارو نیکش ینفسها را من  یآخر که یمارانیاما به ب. می دادمم بود نصف قرص یکه حالشان وخ

 یشان میبه بهبود يدیهم که هنوز ام یگذشته کسانآن  نداشت، از يده ایفا می دادمرا اگر هم یز. دادم
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نکه ینداشتم جز ا يزیکه حالشان چندان هم بد نبود چ یمارانیب يبرا.  شدند یرفت از دارو محروم م

  . شان دهمیدلدار

کردم،  یادت میماران را عیبدم و یکش یف و خسته بودم، خودم را میار ضعیفوس بسینکه در اثر تیبا ا

  .رفتم یسرپوش محور م يبه محل امن خودم روآن  پس از

ان را در یمان، مقامات زندان، زندانیآزاداز ش یپ یکم. را نجات داد ین محور جان سه زندانیتصادفا هم

 يبرا. روندخواستند ب یکرده و نم يکار عاقالنه ا ین سه زندانیفرستادند و ا یم به داخاوا میعظ يتوده ها

 يرام روآگناه و یب يافه ایمنهم با ق. د نگهبانان در امان باشندین رفتند تا از دیین منظور از محور پایا

دن من لحظه ینگهبانان با د. م خاردار مشغول بودمیبچگانه پرتاب شن به س يسرپوش نشسته و به باز

  .که خطر رفع شده استسه نفر گفتم آن  درنگ بهیمردد ماندند و بعد رفتند و من ب يا

ارزش بودن  یزان بیار دشوار است که بتوانند مین اردوگاهها نبوده اند، بسیکه در درون ا یکسان يبرا

بشر را  یبه هست یتوجه ین بیا یگر سخت جان شده بود، تنها زمانیکه د یزندان. جان انسان را درك کنند

  .دادند یال مانتق يگریمار را به محل دیان بدکرد، که مر یاحساس م

لومتر ها اغلب در توفان برف به یرا کآن  دیان بایدادند که زندان یجا م ییهایماران بدحال را در گاریب

انداختند، چون  یم يمرد، باز هم او را در گار یش از حرکت میماران پیاز ب یکیاگر . گر بکشندیاردوگاه د

ن یک مرد به ای. ت داشتیبود که اهم يزیفهرست نامها تنها چ! بود یق مید دقیفهرست اسم ها با

گر ین دیا. ل به شماره شده بودیگر انسان تبدید يبود، به واژه ا يشماره ا يشد که دارا یل شمرده میدل

آن  در پس. گر مطرح نبودید) شماره(ک ی یا مرده، زندگیشماره زنده باشد آن  ت نداشت کهیاهم

در . مردآن  خ و نامیه بود چه نهفته بود؟ سرنوشت، تارتش کمتر از شماریاهم یکه حت یشماره و زندگ

ا به یشدند و منهم به عنوان پزشک همراهشان از باوار یگر حمل میکه به اردوگاه د یمارانیب يگار

  .میرفت یم يگریاردوگاه د
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 یزندان. ماند ید در همان اردوگاه میبود که اسم برادرش در فهرست نبود و به ناچار با یجوان یزندان

 يدهد و برادر او جا را به او يگریمرد د يم گرفت جایالتماس کرد تا سرپرست اردوگاه تصم آنقدرجوان 

 نقص ید بیاما فهرست اسمها با. لحظه در همان اردوگاه بماندآن  داد در یح میرا گرفت که ترج يمرد

  .شد یمبا هم جابجا  ین دو زندانیرا شماره ایز. سان بودآنکار هم یالبته ا! بود می

که به سرمان  ییم، که پس از همه بالهایشدم ما صاحب بدنمان بود یادآورن یش از ایهمانطور که پ

 یبه نام لباس که اسکلت وجودمان را م ییزها از جمله ژنده هایه چیبود ،هنوز جان داشت و بق آمده

  .انداختند یماران میب يخورد که ما را در گار یبه درد م یپوشاند تنها زمان

شان بهتر از مال خودشان یا کفش هاینند پالتو یکردند تا بب یرا سر تا پا ورانداز م ومنانمن یان ایزندان

  .ا نهیبود 

که هنوز زنده  یخورده بود، اما کسان آنانان براسکلت یو مهرپا آمدهبسر  آنانگذشته سرنوشت آن  از

 یاستفاده م کرد یزنده ماندنشان را درازتر م که مدت يله اید از هر وسیکار داشتند با يرویبودند و هنوز ن

 يباز-نگهبانان داشت يبه خلق و خو یان کامال بستگیرفتار زندان. نبودند یگر احساساتید آنان. کردند

  .موجود اردوگاهط یکرد تا شرا یدور م يرا از احساس بشر آنانشتر ین مسائل بیو ا -سرنوشت

 یم يرویپآن  من بعدها از يشتر رفقاید بود و بیفده بودم که میبرگز یخط مش آشویتسمن در 

که  ییزهای، اما در مورد چمی دادمت صداقت پاسخ یمن معموال به همه گونه پرسش ها در نها. کردند

اگر حرفه ام را . می دادمدند پاسخ یپرس یاگر سنم را م. کردم یده بودند سکوت میحا از من نپرسیصر

  .می دادمن یحیگر توضیو د) پزشک(گفتم  یدند، میپرس یم

 يد به گروههایروز ما باآن  .مدآاس به محل رژه . م، افسر اسیبود آشویتسکه در  ین صبحینخست

سال داشتند،  40که کمتر از  یسال داشتند، کسان 40ش از یکه ب یکسان. میشد یم میتقس یمختلف

از  یو برخ. ا نهیم یفتق دار نندیبب نه کردند تایما را معاآن  پس از. ن دستیک ها و از ایفلزکاران، مکان
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 يگریداده شده بودم، به کلبه د يجاآن  که من در یگروه. دادند یل میتشک يدید گروه جدیان بایزندان

در مورد سن و حرفه ام  ییگر با توجه به پرسش هاینجا بار دیدر ا. میستادیم که دوباره به صف ایبرده شد

م یتقس یمختلف يگروههاه بردند و ب يگریگر ما را به کلبه دیدکبار ی. وستمیپ يگریبه گروه کوچک د

را یدم کالفه بودم، زید یم آشنانا يان عده ایادامه داشت و من که خود را در م ینکار تا مدتیا. کردند

ه گرفت و من بانجام  نشین گزیسرانجام واپس. م مفهوم نبودیگفتند که برا یسخن م یینها به زبانهاآ

ن مدت یبا متوجه نشدند که من در ایدوستان من تقر! ن کلبه با من بودندیکه در نخست بازگشتم یگروه

. لحظات سرنوشت ساز بودندآن  که ممی دانستاما . شدم یگر انتقال داده میبه کلبه د يزمان از کلبه ا

اسم  ب داده شد،یبرد ترت یم) اردوگاه استراحت(را به مقصد  آنانماران که یحمل ب يکه گار یهنگام

 یچکس باور نمیاما ه. از داشتندیمحل به چند پزشک نآن  را دریدر فهرست بود، ز) شماره ام یعنی(من 

صورت گرفت، همان بار هم  ین انتقالیک چنیش یچند هفته پ. کرد که مقصد ما واقعا استراحتگاه باشد

ک شبانه داوطلب یکش يکه برا یاعالم کردند کسان یوقت. کردند مقصد اتاق گاز است یهمه فکر م

کربع ی. درنگ داوطلب شدندیب یحذف خواهد شد، هشتاد و دو نفر زندان یشوند، اسمشان از صورت اسام

ک ها یاکثر کش يماندند، برا یک شب باقیهمچنان در کششد، اما هشتاد و دو نفر  یبعد انتقال منتف

  .بود ندهیآروز  15مرگ در  يبه معنا ين شب کاریا

 يچه حقه ا نمی دانست یباز هم کس. شد آمادهاستراحتگاه  يماران برایحمل ب ياردوباره گو اکنون 

اتاق گاز ه ب -دو هفته است يا تنها برایآ - افراد در حال مرگ بکار گرفته شود يروینن  یآخر درکارست تا

رهسپار خواهد شد، پزشک سرپرست که به من لطف داشت  یا به اردوگاه استراحت واقعیخواهد رفت و 

گفته ام که  یدر اتاق نگهبان(سر در گوشم گذاشت و گفت،  یروز پنهان کیربع به ده غروب  کیساعت 

م گرفتن وقت یتصم يو تا ساعت ده شب هم برا یاسمت را از فهرست حذف کن یتوان یهنوز هم م

  .)يدار
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ح یترج. (ارمده ام که خود را بدست سرنوشت بسپیجه رسین نتیاه کنم و ب ینم ين کاریاو گفتم چنه ب

دستم را در . می دانستت را یواقع ییترحم را در چشمانش خواندم، گو) دهم با دوستانم بمانم یم

 در. به کلبه ام بازگشتم آرامیبه . بود ینبود، بلکه از زندگ یزندگ يبرا یخداحافظ ییسکوت فشرد، گو

  .در انتظارم بود یدوست آنجا 

  » ؟ينها بروآ با یخواه یم یبراست« د، یبا اندوه پرس

  » روم یم، بله « 

  :ت کردمیکردم، وص یم يد کاریبا. کنم آرامش  دمیاشک در چشمانش حلقه زد و من کوش

، به او بگو که هر روز و هر يدیاگر به خانه نزد همسرم بازنگشتم و اگر تو او را د!  گوش کن، اوتو« 

سه . دوست دارم یش از هر کسیرا ب نکه اویگر ایادت باشد و دی. کردم یساعت راجع به او صحبت م

ش یکرده ام هماره ب یکه با او زندگ یاد مدت کمی آمدهنجا بسرم یکه در ا ینکه، با وجود مشقاتیگر اید

  » .ز و گرانبها بوده استیم عزیز برایاز هر چ

مسرت را ت افتاده؟ هیبرا یم چه اتفاقاتیکه با هم بود يبارن  یآخر ؟ ازي؟ زنده اییحاال تو کجا! اوتو

 یواژه واژه و تو کودکانه اشک م يت مرا به خاطر بسپاریچگونه از تو خواستم وص ياد داریه ؟ بيدا کردیپ

  ؟یتخیر

در کار نبود مقصد ما اتاق گاز نبود بلکه واقعا  یرنگین بار نیا. را ترك کردم آنجا  صبح روز بعد

 یز قحطیر مهمیدر اردوگاه ماندند و بزکردند  ینسبت به ما احساس ترحم م یکسان. استراحت گاه بود

شان را  یدند زندگیکوش آنان. نها حمله ور شده بوده آد ما بیرحمانه تر از اردوگاه جدیده شدند که بیکش

را از اردوگاه  یمان، دوستیآزادماهها پس از . ن کردندیین کار سرنوشت خود را تعینجات دهند اما با ا

ک تکه یدر دنبال ه ب گفت در یکرد، م یس کار میدوگاه در سمت پلاو که در ار. مالقات کردم یمیقد



www.moshaveranebartar.blogfa.com 

 60 

 يکه رو يدر قابلمه ا آنراگشت که از توده جسدها کنده بودند و سرانجام  یم یگوشت مردار انسان

  .را ترك کرده بودم آنجا  اردوگاه را فرا گرفته بود و من به موقع يخوارآدم. دا کردیبود پ آتش

کبار ین قرار بود که یکند؟ داستان از ا یزنده نم آدممرگ در تهران را در ذهن  ت داستانین وضعیا ایآ

که  آورداد بریخدمتکار فر. زد یاز خدمتکارانش در باغ قدم م یکیبا  یرانیک مرد ثروتمند و مقتدر ای

ش را به او ن اسبیزپاتریخدمتکار از اربابش تقاضا کرد که ت. ده استید  ،د کرده بود یل که او را تهدییعزرا

ارباب موافقت . غروب همان روز به تهران برسد توانست یزد، او میبدهد تا او با شتاب به تهران بگر

د و از او یل را دییارباب به هنگام بازگشت به خانه اش عزرا. تهران تاخت يکرد، خدمتکار شتابان به سو

د نکردم، تنها یمن او را تهد« داد،  ل پاسخییعزرا » ؟يو ترساند يد کردیچرا خدمتکار مرا تهد« دیپرس

  ».نجاستینم هنوز ایکه قرار بود که امشب او را در تهران ببیشگفت زده شدم که چرا در حال

 آنانرومند یاحساس نه خاطر ن بیو ا. وحشت داشتند ينه ایدر هر زم يریم گیان اردوگاه از تصمیزندان

  آنچه کند بلکه بگذارد هر يبازآن  د باینسان نبان کننده است و ایینه بود که سرنوشت تعین زمیدر ا

 یگاه. ره و حاکم شده بودیچ یبر همه احساسات زندان یاحساس یگذشته، بآن  از. دیآد خوش یآش یپ

ن یدر چن یاما حت. بود یا زندگیکه متضمن مرگ  یماتیم، تصمیگرفت یم ییساآمات برق ید تصمیبا

ش از یب یوقت يریم گیز از هر نوع تصمیگر. م سرنوشت خود باشدیداد تسل یح میترج یز زندانین یلحظات

که  ین لحظاتیرد و در چنیا نکردن بگیم به فرار کردن یمجبور بود تصم یشد که زندان یر میز چشم گیهر چ

 ماند که یو مردد م. شد یم ی، او دچار شکنجه روحمی آمدق به حساب یار حساس بود و دقایمساله بس

  ا نه؟یندازد و فرار کند یبه خطر ب جان خود راا  یآ

ز یاردوگاه کشانده شده، من ن یکینزده که جبهه جنگ ب یزمان. شدم ين شکنجه ایز دچار چنیمن خود ن

ماران بخارج از یدن بید يد برایاز همکارانم با یکین بود که یداستان چن. زمین را داشتم که بگریفرصت ا

ن زمان فرار کند و مرا هم با خود یخواست در ا یاو م. بود یت پزشکیک مامورین یرفت و ا یاردوگاه م
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ک متخصص داشت یاز به مشورت با یش نیماریکه ب يماریدر مورد ب یبهانه مشاوره پزشکه او ب. ببرد

ما لباس و ه ب یجنبش مقاومت خارج ياز اعضا یکیقرار بود خارج اردوگاه . مرا از اردوگاه خارج سازد

ما . میاردوگاه برگرده گر بیم بار دیناچار شد یعلت مشکالت فنه ن دم بیدر واپس. مدارك الزم را بدهد

  .میبا خود برداشت یک کوله پشتیخراب و  ینیب زمیمت شمرده مقدار سیهم فرصت را غن

را زنان را به یبود، ز ین اردوگاه خالیا. میرساند يدرون کلبه اه در راه ما خود را به اردوگاه زنان و ب

دا بود که زنان خرت و یپ. ختهیز در هم ریکلبه مثل بازار شام بود و همه چ. فرستاده بودند يگریداردوگاه 

 ير، غذایلباس ژنده، حص. شده بودند آنجا  هیخود دست و پا کرده و بعد هم ناچار به تخل يبرا ییپرتها

م ید اما تصمخور یچند کاسه سالم هم بود که بدرد ما م. جمله بودآن  فاسد و ظروف شکسته از

 یغذا استفاده نم ين کاسه ها تنها برایشد، از ا یاوضاع بحران یم که وقتیدیبعدها شن. میم برنداریگرفت

داخل کلبه ه ب ینکه بردن هر گونه ظرفیبا ا. (شد یز استفاده مین ییلگن و لگن دستشو يکردند بلکه، بجا

 یفوسیماران تیژه بیشدند، به و یشتن قانون مر گذایان ناچار به زیاز زندان یبعض یممنوع بود، اما گاه

 یدر حال) کرد یکمک م آنانبه  یاگر کس یبودند تا خارج از کلبه به توالت بروند، حتآن  ف تر ازیکه ضع

 یک کوله پشتیبا  یدوستم داخل کلبه رفت و پس از مدت کوتاه می دادمک یرون کلبه کشیکه من ب

 ین بار نوبت من بود که به داخل کلبه بروم و کوله پشتیا. مدآرون یر کتش پنهان کرده بود، بیکه ز

کوله . خرت و پرت ها به جستجو پرداختم يبه داخل رفتم و تو. ده بود بردارمیرا که دوستم د يگرید

که زنان بجا  ییزهایهمه چآن  انیو ناگهان در م. مآوردک مسواك هم بچنگ ی یحت. دا کردمیرا پ یپشت

  .دمیرا د ینگذاشته بودند جسد ز

ک جفت دستکش مندرس، که از ی کاسه غذا، : ه ام را جمع کنمیبا شتاب به کلبه ام بازگشتم که اثاث

م را نوشته بودم یادداشتهایکه  يبرده بودم، چند تکه کاغذ) ارثه ب( یفوسیماران مرده تیاز ب یکی

 يبرا). کرده بودم یسیدم، بازنوگم کرده بو آشویتسرا که در  ییادداشتهایشدم، من  یادآورهمانطور که (
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 يباال. ده بودندیده خوابیپوس يچوبها يکلبه، رو يماران در دوسوین بیا. دن کردمیمارانم دیبار از بن  یآخر

م و یکرده بودم جانش را نجات دهم، اما وضعش وخ یسع یلیخ. م بود رفتمیکه همشهر يماریسر تنها ب

قم حدس زده بود یا رفیم، اما گویبگو يزیگران چیه فرارم به دنداشتم راجع ب يچ قصدیه. رو به مرگ بود

انکار کردم،  » ؟یکن ینجا را ترك میتو هم ا« د یخسته از من پرس ییبا صدا). بود یافه من عصبید قیشا(

ش او بازگشتم و بار یدم، پیماران سر کشینکه به همه بیپس از ا. نش دشوار بودیز از نگاه اندوهگیاما گر

قم گفتم منهم با او فرار یرفه نکه بیپس از ا. شدم يارویکرد رو یمارش که مرا متهم مینگاه بگر با ید

آن  ناگهان بر. شد یبدرونم چنگ انداخت که لحظه به لحظه ژرفتر م يندیخواهم کرد، احساس ناخوشا

به  دم ویرون کلبه دویب. رم و مهارش کنمیکبار هم که شده سرنوشت را در دست بگی يشدم که برا

مارانم یلم با بیت به دوستم گفتم که مایکه با قاطع يبه مجرد. توانم با او بروم یدوستم گفتم که نم

 کیم داشت اما یش خواهیچه در پ ندهیآ يروزها منمی دانست. م کردیمارگونه رهایاحساس بآن  بمانم

تخته ها  يبازگشتم، رو به کلبه. تجربه نکرده بودمآن  ش ازیکردم که هرگز ب یاحساس م یدرون آرامش 

 دم دریماران گپ زدم و کوشیر بیبا ساآن  کنم، پس از آرامش  کردم یم نشستم و سعیکنار همشهر

  .ان کنمآرامش که داشتند، یانیحال هذآن 

شد،  یکتر میاردوگاه نزده هر قدر که دامنه جبهه ها ب. دین روز اقامت ما در اردوگاه فرا رسیخرآ

ها فرار را آشپزمقامات زندان، کاپوها و . کردند یگر منتقل مید ياردوگاههاه دسته بان را دسته به یزندان

ه یکامال تخل آفتابد تا غروب یدستور داده شده بود که اردوگاه با ين روزیدر چن. ح داده بودندیبر قرار ترج

شدند،  آنجا  ه تركمجبور ب) ماران، چند پزشک و پرستارانیب(مانده بودند  یکه باق یچند زندان یحت. شود

د و یایون که قرار بود بعد از ظهر بیمدن کامآهنوز از . بزنند آتشتا بتوانند شب هنگام اردوگاه را 

اردوگاه بسته شد و مراقبت در  يدر عوض دروازه ها. نبود يحمل کند، خبر يگریماران را به اردوگاه دیب
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ان محکوم یمانده زندانید باقیرس یبه نظر م. ندنتواند فرار ک یدتر شد تا کسیخاردار شد يم هایاطراف س

  .میم فرار کنیم گرفتیگر تصمیمن و دوستم بار د. زده شوند آتشبودند در اردوگاه 

تنها ما . میخاردار به خاك بسپار يم هایرون اردوگاه و پشت سیرا ب یبه ما دستور دادند جسد سه زندان

که هنوز مورد  يه افراد در چند کلبه ایبا بقیتقر. میدهجام ان را ين کاریم چنیرو داشتیم که نیدو نفر بود

 يگر نقشه ایحاال د. کردند یان دست و پنجه نرم می، در بستر بودند و با تب و هذگرفت یاستفاده قرار م

را  یم که کوله پشتیکرد یتابوت استفاده م يک وان کهنه به جایبردن جسد از  يبرا: میگر در سر داشتید

م با یم و قصد داشتیبرد یرا م ین جسد کوله پشتیبا دوم. میپنهان کنآن  م در درونیتتوانس یهم م

. اه بوده رب ز رویگرفت، همه چانجام  در بردن دو جسد کار ما طبق نقشه. مین جسد هم فرار کنیسوم

روز م در چند یدست و پا کند تا بتوان یکه دوستم رفته بود که تکه نان یم، موقعینکه برگشتیپس از ا

گذشت و من همچنان منتظر  یقه ها میدق. م، من منتظر ماندمیکن یرفع گرسنگآن  در جنگلها با ندهیآ

 يآزاد، مزه یاردوگاه یپس از سه سال زندگ. شدم یقرارتر م یامدن دوستم بیبا گذشت زمان و ن. بودم

اما . میجبهه جنگ برو يوخواهد بود به س یکردم چه قدر عال یفکر م. کردم یدر ذهنم زنده م شادمانهرا 

  .دینرس آنجا  کار ما به

رنگ که  یل پر زرق و برق سربیک اتومبیکه دوستم بازگشت، دروازه اردوگاه باز شد،  يا همان لحظه

 ین المللیب سرخ بیاز صل يا ندهینما. دین رژه رسیهسته به زمآشد،  یده میب سرخ دیش عالمت صلیرو

د یاقامت گز ییک خانه روستایدر  ندهینما. ان در پناه او بودندیوگاه و زندانگر اردیدر ژنو وارد شد، و حاال د

دارو  يبه فکر فرار بود؟ بسته ها یگر چه کسیحاال د. ک اردوگاه باشدینزد يتا در صورت بروز هر گونه خطر

ن و یزماز  يگرفتند و شاد یکردند، از ما عکس م یع میگار توزیند، سآورد یرون میل بیبود که از اتومب

نبود جان خود را به خطر انداخته و به جبهه جنگ  يازیگر نیبود، حاال د ید و خجسته لحظاتیبار یزمان م

  .میبرو



www.moshaveranebartar.blogfa.com 

 64 

 يکه برا يرون برده و در قبریسرانجام جسد را ب. میجسد سوم را فراموش کرده بود یجان زدگیدر اثر ه

دفعتا  - بود يزارآ یب آدمو نسبتا  -کرد یم یکه ما را همراه ینگهبان. میم جا دادیسه جسد کنده بود

روز مبادا  يما برا يکرد که ممکن است ورق برگردد و جلب خشنود یشد، او فکر م یمیمال آدمل به یتبد

ز در مراسم یم و او نیم، دعا کردیزیجسدها بر ينکه خاك را بر رویش از ایپ. مدآقطعا به کارش خواهد 

 که ییاه، روزهایچند روز سخت و سآن  حاصله در يات و فشارهاجانیه آنهمهپس از . وستیدعا به ما پ

ن و یدرخشان تر آرامش  دن به صلح ویش ما در رسیاین يها م، واژهیره گشتیسرانجام بر مرگ چ

  .خاست یبود که از درون ما بر م یین واژه هایمانه تریصم

را زودتر از موقع جشن  يروزیا پیگواما . میکرد يسپر يآزادد یز به امیروز زندان را نن  یآخر نیبنابرا

ده و اردوگاه را شمان صلح امضا ینان داد که پیب سرخ به ما اطمیصل ندهینمانکه یرا با ایز. میگرفته بود

ه یدند و گفتند دستور دارند که اردوگاه را تخلیاس سر رس. ه کرد، اما همان شب افسران اسید تخلینبا

س بفرستند تا ییساعت به سو 48ببرند که بعد ظرف  يه اردوگاه مرکزان را بیزندان یقرار بود باق. کنند

  .جنگ مبادله کنند ير اسرایبا سا

شکنجه  ياس ها.نها همان اسیم ایکرد یرفتارشان دوستانه بود که ما باور نم آنقدراس . افسران اس

د از یگفتند با یمم و یونها شویدند ما را وادار کنند بدون وحشت سوار کامیکوش یاس ها م. اس. گرند

را  یونها شدند، و کسانیداشتند سوار کام ییرویکه هنوز ته نیکسان. میشانس خوب خود سپاسگزار باش

  .دادند یون جا میکردند و در کام یبلند م يهم که کامال از رمق رفته بودند، به دشوار

م که یستادیا یگروهن  یآخر ما در صف. میمان را پنهان کن ینبود من و دوستم کوله پشت يازیگر نید

سرپرست پزشکان . فرستادند یخر مآون ما قبل یدند و با کامیگز ین گروه بر میزده نفر را از اید سیبا

. میون شدند و ما دو نفر جا ماندیزده نفر سوار کامیس. میاز را شمرد، اما ما از قلم افتادیتعداد مورد ن

و کالفه شدن خود را بهانه  یاو هم خستگ. میکرد ید پزشک را مالمت میما شگفت زده، ناراحت و ناام
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 یکه کوله پشتیما در حال. میال فرار در سر داریرا فکر کرده بود که ما دو نفر هنوز خیکرد و عذر خواست ز

 م و منتظریان نشستیزندان یهمراه باق يقرار یو ب يصبر یت بیم و در نهایشتامان را به پشت دیها

 ينگهبانان رو یسرانجام در اتاق خال. میبه انتظار بمان يم مدت درازیار بودناچ. میون شدیکامن  یآخر

م تا یدیبا لباس و کفش خواب. میکرد یم يسپر يدید و ناامیم، لحظات را در امیدیتشک ها دراز کش

  . میسفر باش آماده

. ختیر یدرون کلبه مه ر و توپ بیت يم، نور خمپاره و صدایدار شدیو توپ ب يراندازیت يبا صدا

ان به یاز زندان یکی. مین بخوابیزم ينه رویسه سرپرست پزشکان با شتاب وارد کلبه شد و دستور داد ب

دم هنوز یدار شدم و دیاز خواب ب. دیشکمم پر يبسترش با کفش رو يدن دستور پزشک از رویمحض شن

ده یتا اردوگاه ما رس دامنه جبهه جنگ: افتاده است یم چه اتفاقیدیلحظه بود که فهمآن  و در! سالمم

ه با وزش باد ب يدیدر دروازه اردوگاه پرچم سف يریت يرون رویو ب. ده زدیرام گرفت و سپآ يراندازیت! بود

  .مدآاهتزاز در 

مانده یها با ما باقیز سرنوشت چه بازینن  یآخر در همان ساعات یم که حتیبرد یبعد پ هن هفتیچند

  . چه قدر نااستوار است یژه در موارد مرگ و زندگیم بشر به ویم که تصمیدیو د. ن داشته استایانزند

دوستان  .که از اردوگاه ما چندان دور نبود برداشته بود ید که از اردوگاه کوچکیبه دستم رس ییعکس ها

 آنجا  ن اردوگاه منتقل شدند و دریاه روند، ب یم يآزاد يونها به سویکردند در کام ینشب فکر مآما که 

گر یبار د. ص دهمیم تشختوانست یرا م آنانمه سوخته ین يبدنها. قفل شده سوزانده شدند يادر کلبه ه

  .دمال در تهران افتییاد عزرایبه 

ن یا. بود يگریده عوامل دییداشت، زا یسم دفاعیبه عنوان مکان ینکه نقشیان جز ایزندان یاحساس یب

 یو ب) می آمدش یز پین يعاد یزندگهمانطور که در (و کمبود خواب  یده گرسنگییزا یاحساس یب

ن به علت وجود یکمبود خواب همچن. رفت یبه شمار م یزندان یاز مشخصات روح یکیبود که  یحوصلگ
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 یب. گرفت یم یت بود که در اثر نداشتن بهداشت و نظافت فزونیپرجمع يدهنده در کلبه ها آزار شپش

  . باشد توانست یگار هم میدن سیبه علت نخوردن قهوه و نکش یاحساس یو ب یحوصلگ

بروز  يژه ایو يز مطرح بود که به شکل عقده هاین یروان يزه های، انگیجسمان يزه هاین انگیعالوه بر ا

 یش از اسارت فکر میک پیما هر . بردند یعقده حقارت رنج م یان از نوعیکرد چنانکه اکثر زندان یم

اعتقاد به ارزش ( ل نبودندیارزش قا يزیاندازه پشبه ما  يکه در زندان برایدر حال) میهست یکس(م یکرد

از هم فرو  آنراتواند  ینم یاردوگاه یدارد و زندگ یبستگ يو واالتر يمعنو ينه هایبشر به زم یدرون

ان یبرخوردارند که ما از زندان ير و سلوك معنوین سیاز ا آزاد ياز انسانها يچه تعدادا  یآ اما. پاشد

  )م؟یانتظار دار

کرد از نظر  یبرد، احساس م یت در اسارت به سر مین واقعیاه دن بیشیبدون اند یعمولم یزندان

 یناش يشد که انسان تضادها یشکار مآ ین مساله زمانیو ا. کامال سقوط کرده است یانسان يارهایمع

  . کرد یم یاردوگاه را بررس ییاستثنا یاز ساخت جامعه شناس

چ وجه یاردوگاه معموال به ه يس هایها، مغازه داران، پلپزآشان، کاپوها ،یزندان» نیتر برجسته« 

بشان شده ینص يکردند افتخار یافته اند، بلکه فکر میان تنزل یکردند مانند اکثر زندان یاحساس نم

  !است

ن یان نسبت به ایکه اکثر زندان یواکنش ذهن. داد یز دست مین یاحساس بزرگ یحت آناناز  یبه بعض

گوناگون و  يو قرقر بود که به شکلها يدادند ،همراه با حسدورز یه از خود نشان مز کردیت عزیگروه اقل

به  عراج يگرید ی، به زندانیک زندانیبه طور مثال، . کرد یبروز م یو شوخ ییز به شکل بذله گوین یگاه

. تمشناخ یک بانک بود میس ییکه تنها ر ین مرد را زمانیمن ا! فکرش را بکن« گفت،  یگر مید ییکاپو

  » ده است؟یرس یین مقام واالیست که به چنین یخوشبخت يجا
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ن یکه ا می آمدش یپ ییارویده، رویبه عرش رس تیر شده و اقلیت تحقین اکثرینکه بیبه محض ا

. بود يان انفجاریک جریجه اش یشد، نت یع غذا شروع میشه هم با توزیها کم هم نبود و همیریدرگ

ر که راجع به عوامل یهمه گ یافت، کج خلقی یم یفزون یروان ين فشارهایکه ا ین هنگامیبنابرا

ن فشارها یست که این یشگفت يچ جایو ه. دیگرد یدتر میز شدیم نیشتر صحبت کردیبآن  یجسمان

ل یان بود، میوست شاهد شالق خوردن زندانیپ یکه زندان آنجا  از. شد یز میاغلب سبب در گرفتن دعوا ن

د و یدو یگرسنه و خسته بودم، خون به سرم م یمن خودم وقت. اشتد یبه خشونت در او سر برم

 يم و من برایروشن کن يخارب یفوسیماران تیبودند در کلبه ب به ما اجازه داده. کردم یم را گره میمشتها

 .ار خسته و فرسوده بودمین علت غالبا بسیبه هم می دادمک یخاموش نشود تا صبح کش يبخار نکهیا

ن یمن در دل ا. گفتند یان میا هذیا خواب بودند و یه یبود که بق یین شبهایات من همن ساعیتر ییایرو

که ذغالش هم  یآتش يرا رو يدزد ینیب زمیشم و چند سدراز بک يبخار يم جلوتوانست یمه شب ها، مین

  .حس تر و تندخود تر بودم یاما روز بعد خسته تر، ب. بود برشته کنم يدزد

ز که یسرپرست ارشد ن يد به جایکردم، با یکار م یفوسیماران تیک در کلبه بکه به عنوان پزش یموقع

ز نگاهداشتن کلبه ها بودم، البته ین من در برابر مقامات اردوگاه مسئول تمیض بود کار کنم، بنابرایمر

 که اغلب هم از کلبه ها به یتظاهر به بازرس. ز شناختیم به واژه تمیکرد یرا که ما م ياگر بشود کار

  .شتر به خاطر شکنجه ما بود تا بهداشتیمد بآ یعمل م

ک پر کاه ین توجه داشتند که یشتر بود، اما بازرسان تنها به ایب يبود دارو و غذا یاتیما ح يبرا آنچه

 یگر توجهیمارن مرتب تا شده باشد و دیف و پر از کرم بیکث يا پتوهایفتاده باشد و یوسط راهرو ن

کالهم را به سرعت از سرم بر  یعنی می دادماگر گزارشم را درست . می آیدچه  مارینداشتند که به سر ب

 »، ک پزشکیمار، دو پرستار و یب پنجاه و دو:  6-9کلبه شماره «کوفتم،  یم را بهم میداشتم و پاها یم

مد، اغلب با آ خواهند یبازرس يکردند که برا یاعالم م یمعموال وقت. کردند یرا ترك مآنجا  خشنود
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بودند من ناچار بودم  نیامدهکه  یند، اما تا زمانمی آمدهم اصال ن یند و گاهمی آمدر یاعتها تاخس

  .خت، جمع کنمیر یرون میپتوها را مرتب کنم، ذرات کاه را که از رختخواب ب

کردند زحمت مرا در نظم  ید میدند و تهدیغلت یچاره را که در رختخواب شان میماران بیو سر ب

محسوس  آنقدرماران بدحال یان بیدر م یتفاوت یو ب یاحساس یب. اد بکشمیداد فر خواهندرختخواب هدر 

اد هم یفر یکه گاه. زدم یاد مینکه سرشان فریدادند، مگر ا یاز خود نشان نم یچگونه واکنشیبود که ه

را انسان یز. را کتک نزنم آنانکردم تا  ید سخت خودم را کنترل مینجا بود که بایشد و در ا ینم رکارگ

که (ژه در موارد خطرناك یگران به وید یتفاوت یو ب یاحساس یبرد با ب یاش رنج م ییخود از تندخو یوقت

  .شد یم يارویرو) می آمدش یپ یدر مواقع بازرس

 يژه یات وی، خصوصیروان یشناس آسیبه یو توج یروانشناس يمطالعه  نیا يکه در ارائه  یبا کوشش

جاد کرده باشم که بشر کامال ین تصور را در ذهن شما اینمودم ، ممکنست ا يرران اردوگاه کار اجبایاس

ط منحصر به یط، محین مورد محیا رالبته د. (شود یش واقع میط خویر محیر تاثیر زیاجتناب ناپذ يبگونه ا

 يدآزاپس .) ق دهدیتطب يرفته شده ایپذ يداشت، رفتارش را با الگو یرا وا م یفرد زندان است که زندان

 ؟ط موجود، وجود نداردیدر رابطه با رفتار و واکنش در برابر مح يمعنو يآزادچگونه یشود؟ ه یبشر چه م

 ينکه دارای، اعم از ایطیط محیجز محصول عوامل و شرا يزیه درست است که بشر چین نظریاا  یآ

عوامل  نیا یبشر محصول تصادفا  یآ ست؟یباشد، ن یا جامعه شناسی یروانشناس یستیعت زیطب

کند  یثابت م يدر برابر جهان واحد اردوگاه کار اجبار یزندان يواکنش هاا  یآ نکه،یاست؟ مهمتر از همه ا

نش عمل یحق گز یطیبا چنان شرا ییارویبشر در روا  یآ زد؟یط خود بگریرات محیتواند از تاث یکه بشر نم

  ندارد؟

اندوخته شده در  يتجربه ها. میه پاسخ دهتجرب يو از رو یم به طور اصولیتوان ین پرسش ها میاه ب

عت یطب يکه اغلب دارا یینمونه ها. نش عمل را داردیدهد که بشر حق گز ینشان م یاردوگاه یزندگ
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ز یرا ن ییره شود و تندخویچ یاحساس یتواند بر ب یکند انسان م یقهرمانانه است وجود دارد، که ثابت م

خود را حفظ  يمعنو يآزاد، یو جسم یروح يط هولناك فشارهایان شریدر چن یتواند حت یمهار کند، بشر م

  . کند

 یگر مید يرا که به کلبه ها یم مردانیدید یچشم مه م، بیکرد یم یزندگ يما که در اردوگاه کار اجبار

درست است که . دندیبخش یم آنانتکه نانشان را هم به ن  یآخر دادند و یم يگران را دلداریرفتند و د

ک انسان گرفت یتوان از  یز را میکرد که همه چ ین هم ثابت میاد نبودند، اما همیردان زن میشمار ا

  .نش راه خودیط موجود و گزینش رفتار خود در هر شرایبشر را در گز يآزادن  یآخر :زیک چیمگر 

د یم و بایشد، قرار داشت یکه به ما داده م ییما در اردوگاه، هر روز و هر ساعت در برابر فرصت ها 

ا یم یم بشویکرد تسل ید میکه ما را تهد ییروهاینکه در برابر نیم در مورد ایم، تصمیگرفت یم میتصم

کرد ما  یکه مشخص م یمیمان بدزدند، تصم یدرون يآزادنکه ما را از خودمان و از ید به اینه، تهد

 يزینمونه قالب ر یانک زندیگرفت و ما را به شکل  یرا از ما م یو بزرگ يآزادم، یط هستیچه شرایباز

  .کرد یم

 يزید چیبا يان اردوگاه کار اجباریزندان یروان يم که واکنش هاینیب یم، مید به مساله بنگرین دیاگر از ا

  .باشد یو جامعه شناس یژه جسمیط ویان شرایش از بیب

وجب گوناگون م یروان يو فشارها یناکاف يل کمبود خواب، غذایاز قب یط نامناسب زندگیگرچه شرا

ر ییشود تغ یروشن م ییل نهایه تحلیدر تجز یاز خود واکنش نشان دهند، ول یان به شکلیشد زندان یم

ن، اصوال هر یبنابرا. یاردوگاه یرات زندگیجه تاثیاوست و نه تنها نت یم درونیجه تصمینت یت زندانیماه

 یاو م. ابدیر ییونه تغچگ يو معنو یرد از نظر روحیم بگیتصم یطیدر چنان شرا یتواند حت یم يمرد

ک یمن تنها از «: دیگو یم یوسکیداستا. نگاهدارد يدر اردوگاه کار اجبار یخود را حت یتواند ارزش انسان

که رفتارشان  یرانیبا اس ییآشناپس از  ».م را نداشته باشمیرنجها یستگینکه شایاآن  ترسم و یز میچ
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توان از دست  یرا هرگز نم يآزادن  یآخر ت بود کهین واقعیبر ا يدر اردوگاه ، رنجها و مرگشان شاهد

به . شان را دارندیارزش رنجها آناندم که ید یرا به چشم میز. افتم یم یوسکیاد گفته داستایداد، به 

ن یو هم. بکر داشت یک عظمت درونیت از یکردند، حکا یرفتند و تحمل میپذ یکه رنج را م يوه ایش

را  یبود که زندگ يمعنو يآزادن ید و همیاز ما بربا آنرا وانستت یچکس نمیبود که ه يمعنو يآزاد

  .ساخت یپرمعنا و با هدف م

، یحیر فعال تفریغ یبرد، و زندگ یدهد تا در کار خالقه به ارزشها پ یفعال به بشر فرصت م یزندگ

فعال است که نه  یاما در زندگ. عتیا طبی، هنر ییبایافتن به کمال در تجربه زیدست  ياست برا یفرصت

به طور مثال، در : نهفته است یز هدفیدهد، ن یرا به ما م يواالتر یر فعال و امکان رفتار اخالقیو نه غ

خالقه و  یاز زندگ یمحدود شده است زندان یرونیب يروهایکه با ن يش، وجودیش انسان به وجود خویگرا

 یاگر اصال زندگ. کند یرا پربار نم یستن زندگیز شادمانهت و یاما تنها خالق. هر دو محروم بود یحیتفر

 یشه کن شدن زندگیر قابل ریرنج، بخش غ. داشته باشد یید رنج هم معنایباشد، پس با یمفهوم يدارا

  .بشر بدون رنج و مرگ کامل نخواهد شد یزندگ. است، گرچه به شکل سرنوشت و مرگ باشد

ب خود را به دوش یکه صل يوه ایشه رد، بیپذ یش را میکه انسان سرنوشت و همه رنجها يوه ایبه ش

  .ش ببخشدیژرفتر به زندگ ییط، معناین شرایدر دشوارتر یابد که حتی یم یکشد، فرصت یم

 يهم که در مبارزه برا ید و بودند کسانیخواهد درخش آزادهماره قهرمانه و شرافتمندانه و  ین زندگیچن

ا ینجاست که یو در ا. ندمی آمدوانات در یخود را فراموش کرده و در زمره ح ينجات جان، عظمت بشر

 یش راه او قرار میط دشوار در پیت و شرایکه موقع یاخالق يدن به ارزش هایرس يبشر از فرصتها برا

کند او ارزش  ینش است که مشخص مین گزیو هم. گرداند یبر م يروآن  ا ازید و یجو یدهد، سود م

  .ریا خیش را دارد یرنجها
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نست که یت ایواقع. ماست یواقع یاست و خارج از زندگ ییایردنیل غیا مسانهید که ایگمان مبر

ان یدر م. دارند انگشت شمارست ییواال یاخالق يارهایدن به چنان معیرس یستگیکه شا یشمار کسان

که ارمغان  ییخود را حفظ کردند و به چنان ارزش ها یکامل درون يآزادبودند که  يان، تنها معدودیزندان

بشر  یدرون يرویاست که ن ين دست شاهد بسنده ایک نمونه از ای یاما حتافتند، ین بود دست شایرنجها

توان  یست که مین يتنها در اردوگاه کار اجبار. روزش گرداندیخود پ يزد و بر سرنوشت صوریاو را برانگ

ش یرنجهااز راه  يزیبه چ یابیبشر در همه جا با سرنوشت و با فرصت دست . افتیرا  ین مردانیچن

  .است يارویرو

کبار نامه ی. ر قابل عالج هستندیاورم که غیرا مثال ب یمارانیژه بیماران و به ویبهترست سرنوشت ب

عمل  یست و حتین یاز عمرش باق يزینوشته بود که چ یدوست يبه دستم افتاد که برا یجوان معلول

را  يمردآن  که در آورد یاد میبه  را یلمیو بعد هم نوشته بود ف. نخواهد داشت يده ایهم فا یجراح

کرد که  ین پسر معلول فکر میا. شجاعانه و با رشادت در انتظار مرگ بود يو ه ایکرد که به ش یر میتصو

رفت و  یشواز مرگ میاند که چنان بزرگ منشانه به پینما یرکمال او را میمرد با مرگ س نیبرخورد ا

  .داشت یرا میرا پذ يماد یستین

عده از ما که آن  اکران آمد، يبر رو 2يتولستو ياز کتابها یکیاز  »1زیرستاخ«به نام  یلمیفش یسالها پ

لم سرشار بود از سرنوشت مردان ین فیرا ایز. میدر سر داشت ییشه هاین اندیز چنیم نیدیلم را دین فیا

 آنچنانبه  دنید به رسیعظمت وجود داشت و نه امآن  با یمانیما نه ا يزمان براآن  بزرگ گرچه در

  .درجه واال

                                                
١- Resurrection 
2 - Tolstoy 
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ن یکتریلم به نزدیفآن  دنیپس از د. میابیدست  یم به چنان عظمتینداشت یگر، فرصتید يبه واژه ا

 یبیعج یکیزیمتاف يشه هایچ اندیک ساندویک فنجان قهوه و خوردن یدن یم و پس از نوشیخانه رفتیچا

  .میسپرد یک لحظه از ذهنمان گذشته بود، به دست فراموشیرا که 

 يبرابر یرا با عظمت روحآن  م کهیشدآن  م و بریشد يارویرو یخودمان با سرنوشت بزرگ یاما وقت

  .میرا فراموش کرده و از پا در افتاد یجوان يراه حلهاآن  گر همهیم، دیرا باشیپذ

گر یاما حاال د. میدید یرا مآن  رینظا یلم و یگر همان فیاز ما بار د ید که بعضیرس یم ید زمانیشا

که در  یر کسانیم، تصاویدید یرا با چشم دل م يرید در همان زمان تصاویرا شایکرد ز یمساله فرق م

. بود یلم احساسیک فی يش از محتوایب یلیش خیافته بودند که محتوایدست  ییزهایخود به چ یزندگ

اردوگاه کار که من خود در  یمانند داستان زن جوان ینیمرد مع یات عظمت درونییاز جز يد پاره ایشا

توانم مطلب  یار کوتاه است و نمین داستان بسیا. شاهد مرگش بودم، از ذهن شما گذر کند ياجبار

ن یمن ا يداستان ساخته و پرداخته ذهن خودم است، اما برا ییچنانکه گو. میدرباره اش بگو يادیز

  .داستان مانند شعر است

که من با او صحبت کردم، از  یاما زمان. هد مردخوا ندهیآکه ظرف چند روز  می دانستقهرمان داستان 

بر  ینین ضربه سهمگیاز سرنوشتم سپاسگزارم که چن« ن زن به من گفت، یا. برخوردار بود یه خوبیروح

 ینم یتلق يرا جد يبودم و کمال معنو یاده خواه و از خود راضینم زیشیپ یرا در زندگی، زآوردمن وارد 

است که  ین درخت تنها دوستیا ییدر لحظات تنها« کرد گفت،  یبه اشاره مکه به پنجره کلیدر حال » کردم

 يند که رویک شاخه درخت شاه بلوط را ببیاز پنجره تنها  توانست ین زن میا ».ستاده استیدر برابر من ا

نمی من در شگفت شدم،  » .کنم ین درخت دردل میمن اغلب با ا« او به من گفت، . دو غنچه بودآن 

ا  یآ دمیاق از او پرسیدچار کابوس بود؟ با اشتا  یآ گفت؟ یان مین زن هذیاا  یآ .میه بگوچ مدانست

  داد؟ یدرخت هم پاسخ م
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  » بله« 

  گفت؟ یچه م

ن یش از ایپ. جاودانم یهستم، من زندگ یمن زندگ - نجا هستمیمن ا -نجا هستم یگفت، من ا یم

شد چندان وابسته به  یم یزندان یو درون یوحوضع ر یتا موجب باژگونینها  آنچه شدم که یادآورز ین

از  یروانشناس يها یبررس. بود یزندان آزادم یجه تصمیط زندان نبود، بلکه نتیمح یجسم – یط روانیشرا

شدند، که  یاردوگاه یرات مخرب زندگیتاث یسرانجام قربان یان نشان داده است که تنها مردانیزندان

 یم يزیکه چه چ می آیدش ین پرسش پینجا ایدر ا. افت کند نانآ یو اخالق يمعنو ياجازه دادند خو

  جاد کند؟یرا در ما ا) یدرون يروین(ن یست چنیبا یا میو  توانست

ش از همه یکه ب  آنچه نندآسند، برینو یا میکنند  یاز تجارب خود صحبت م ین وقتیشیان پیزندان

درازا خواهد ه دت زندان او چه قدر بنست که نداند میشود ا یم یزندان یف روحیو تضعآزار  موجب

در ) بود یمعن یز بین مورد نیدرزندان ما حرف زدن در ا. (نمی دانستش را یآزادخ یتار یزندان. دیکش

در  یک روانشناس پژوهشگر برجسته معتقد است که زندگی. واقع مدت زندان نامعلوم و نامحدود بود

م و ین شکل کامل کنین عبارت را به ایهتر است ما او ب. است »موقت یزندگ«ک ی ياردوگاه کار اجبار

  .میبنام »موقت نامحدود یزندگ« آنرا

  . ددانستننمی در اردوگاه را  یط زندگیک از شرایچ یتازه واردان ه

چکس یاردوگاهها هم ه یر اردوگاهها بازگشته بودند مجبور به سکوت بودند و از بعضیکه از سا یکسان

ان ابهام و یبا پا. می آمدد یپد ییها یورود به اردوگاه باژگون يدر ابتدا یداندر ذهن زن. بازنگشته بود

 یدر دلش سر برم یسرانجام کار زندان يبرا يگریان دوره زندان ابهام دینان نسبت به پاید، عدم اطمیترد

  .ا نهیخواهد داشت  یانیش پاین شکل زندگیبداند اصال ا یرا امکان نداشت که زندانیز. داشت
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 یزندگ« توانست یکه نم يمرد. دنیرس يبرا یا هدف، و هدفیان یپا: دو معنا دارد Finisن یه التواژ

، برخالف توانست یگر نمیاو د. ردیرا نشانه بگ ییهدف نها توانست یکند، نم ینیش بیخود را پ »موقت

او باژگون  یدرون یزندگ یل بود که ساخت کلین دلیو به هم. کند یزندگ ندهیآ يگران براید یعیطب یزندگ

به طور مثال، . میبود يارویز روین یر مراحل زندگیسقوط و افت در سا ين نشانه هایو ما با ا. شد یم

 ندهیآ يبرا توانست ینم یبود و به عبارت یاو موقت یرا زندگیقرار دارد، ز یکار در وضع مشابهیکارگر ب

گرفته است، نشان انجام  کاریان بیمعدنچ که در مورد ییپژوهش ها. داشته باشد یا هدفیکند و  یزندگ

که برخاسته از وضع نابسامان  -یمرحله درون- يا ژهیمرحله دگرگون شده و یاز نوع آناندهد که  یم

در . بردند یب رنج میعج »يتجربه مرحله ا«ن یز از ایان نیزندان. بردند ی، رنج مآنانست يکاریدوران ب

ان یپا یکرد و خستگ یم يکروز را ساعت به ساعت با شکنجه سپری، مثال یک واحد زمانی یاردوگاه زندان

من معتقد بودم که . گذشت یک هفته به سرعت میتر، مثال  یطوالن یواحد زمان. دیرس یر به نظر میناپذ

را که   آنچه .ده بودندیم هم با من هم عقید و رفقایرس یک هفته به نظر میک روز درازتر از یدر اردوگاه 

، آمیزاد، کوه سحریه نجا انسان بیو در ا! ز بودیم شگفت انگیکرد یزمان تجربه م گذشت ما در مورد

 يشرفت معنویمان پ. است یاز نکات برجسته روانشناس يپاره ا يافتد که دارا یم 1نوشته توماس مان

ک یر ماران مسلول را دیور مثال ببه ط. بودند مطالعه کرد یمشابه یت روانشناسیرا که در موقع یکسان

 یز زندگین آنان. شد خواهندمرخص  آنجا  از ید چه زماندانستننمی شگاه مورد مطالعه قرار داد که یساآ

  .کردند یتجربه م ندهیآرا بدون هدف و  یمشابه

 یستگاه ترن به اردوگاه میاز ا يان جدیاز زندان یورودش همراه با ستون يکه در ابتدا یانیاز زندان یکی

. ع جنازه خود شرکت جسته استییکرد در تش یلحظه احساس مآن  قل کرد که درم نیت، بعدها برارف

مرده  ییکرد که گو یافته لمس میان یپا آنچنانرا  یو زندگ. دید یم ندهیآش را کامال بدون یرا زندگیز

                                                
١- Thomas mann 
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به علت نامحدود بودن دوره  یشد، از نظر زمان ید میتشد يگرین احساس مرگ با عوامل دیالبته ا. است

که  آنچه هر. داد یزارش ممحدوده تنگ زندان آ یاز نظر مکان شد، یانش که به شدت هم احساس مزند

. کرد یجلوه م یر واقعیغ یخاردار بود به نظرش متروك، دور از دسترس و به عبارت يم هایدر پس س

 یزندگ. کرد یدا میرا پ یش جنبه شبحیبرا یعیطب یخارج از اردوگاه و همه زندگ يدادهایچنانکه مردم و رو

 يایاز دن يمرد مرده ا یید که گویرس یند، چنان به نظرش میبه چشم بب توانست یکه م آنجا  خارج را تا

  .ستینگر یگر بدان مید

گذشته را نشخوار  يشه هایشد و اند یم يم واپس نگرید، ناچار تسلید ینم ندهیآدر  یکه هدف یکس

  .شد ین باعث سقوط او میکرد که همیم

مل کند سخن را بهتر تح »حال« یشد زندان یبب مکه س يل به واپس نگرینه تماین در زمیاش از یپ

تر احساس کند،  یر واقعیساخت که خوف و دهشت حال را غ یسم شخص را قادر میکانمن یا. میگفت

 -می آمدش یرا که پ یین صورت فرصت هایرا در ایز .تش خود خطرناك بودیکردن حال از واقع یاما ته

ده یببخشد را ناد یمثبت يمعنا یاردوگاه یو امکان داشت به زندگ - که واقعا وجود داشت ییها فرصت

 یک زندگیکه خود  »موقت مان یزندگ«با توجه به . میشد ینها رد مآاز کنار  یسانآم و به یانگاشت یم

دست  تعادل خود را از یموجب شود زندان توانست یرفت و م یبه شمار م یو عامل مهم یرواقعیغ

ط دشوار یکردند که چنان شرا یش مموان فراین زندانیا. شد یم یمعن یز بیهمه چ یبدهد، به عبارت

نکه یا يبه جا آنان. خود گام گذارند يفراسو یدهد تا از نظر روحان یبه انسان م یاغلب فرصت ییاستثنا

به  آنراکردند و  ینم یتلق يرا جد یزندگ خود، یدرون يرویبدانند از ن یاردوگاه را سنگ محک يهایدشوار

شان را ببندند و در یدادند چشم ها یح میکردند و ترج یر میدر بر نداشت تحق يجه ایکه نت يزیعنوان چ

  .شد یز میمعنا ن یب ین اشخاصیچن يبرا یالبته زندگ. کنند یگذشته زندگ
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ن یهم ا یمار کماما به ش. افتندی یت دست میروحان يبه اوج واال یاست که تنها شمار کم یعیطب

برسند، و  یشان، و مرگ، به عظمت انسان ییایشکار دنآ يبا وجود شکستها یداد که حت یم فرصت دست

 يفرادما که ا یدر مورد باق. ابندیدست  بدان يط عادیند در شراتوانست یهرگز نم آنانبود که  ین کمالیا

ند رفتن به دندانپزشک است، چون مان یزندگ«: صادق بود 1سماركیم سخن بیعالقه بود یو ب یمعمول

از  ».لحظات را پشت سر گذاشته استآن  که ین لحظات است در حالیانسان همواره منتظر دردناکتر

 يمعتقد بودند که فرصت ها يشتر مردان در اردوگاه کار اجباریم که بیتوانم بگو یم، مینها که بگذریا

ن فرصت ها و مبارزات هنوز هم وجود یت از ایدر واقعن حال یبا ا یول. را از دست داده اند یزندگ یواقع

ا یسوق دهد،  یدرون يروزیرا به پ یروز شود و زندگیز پین تجارب نیدر ا توانست یانسان م. داشت

  .ندیرا برگز ینبات یان، زندگیبرعکس از مبارزه درگذرد و مانند اکثر زندان

 يدرمانگر له روانی، چه به وسیط زندان بر زندانیحم »2يزا يماریروان ب«ریهرگونه تالش در مبارزه با تاث

را با  یزندان یدرون يروهاین اصل استوار باشد که نیست بر ایبا یبهداشت روان، م يگر روشهایا دیو 

 یخود م يزیان به طور غریاز زندان یبرخ. دیبر او بگشا يدیو روزنه ام. زاندی، برانگیآت ينشان دادن هدفها

 ندهیآد به یتواند با ام ینست که او تنها میبشر ا يهایژگیاز و یکیرا یز. ندازندیگ بچن یدند به هدفیکوش

د به خود فشار یبا يزید بستن به چیام يبرا یگاه یگرچه زندان ، 3Sab specie aeterni tatsi. کند یزندگ

  .شود یش مییش موجب رهاین لحظات زندگین فشار خود در دشوارتریا ی، ولآورد

در اثر (دم یچیپ یکه از شدت درد به خود میدر حال. کنم یتان بازگو میخودم را برا یب شخصاز تجار یکی

ان از اردوگاه به یاز زندان یرا با ستون گوشت يلومتریچند ک) م زخم شده بودیپاها دن کفش پارهیپوش

ت وسته به مشکالیپ. کوفت یسخت و باد تلخ به صورتم م يسرما. سمت محل کار، لنگ لنگان رفتم

                                                
١- Bismarck 
2 -Psychopathological 

  )زیر سیماي جاویدان.( پینوزا فیلسوف مشهورگفتاري است از اس -٣
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اگر به . داد خواهندنکه غذا امشب چه یاه ب. دمیشیاند یسراسر مشقت بار خود م یان زندگیپا یکوچک ب

گارم را که دو یسن  یآخر ایعوض کنم؟  یبا تکه نان آنراس بدهند، یک تکه سوسی یره اضافیک جیعنوان 

دا کنم یپ یمیتکه س توانم یک کاسه سوپ مبادله کنم؟ چگونه میم با آوردش با بن به دست یهفته پ

وندم یخود بپ یشگیبه موقع به گروه کار هم توانستخواهم ا  یآ .استفاده کنمآن  بند کفش از يو بجا

کنم بتوانم با کاپو رابطه ه دارد؟ چ یرحم یب رملحق شوم که سرکارگ يگریا مجبور خواهم شد به گروه دی

 يوحشتناك و دراز روزانه، کار يهایاده روین پیا يتواند کمکم کند به جا یکه م ییبرقرا کنم؟ کاپو یخوب

شم، جانم به یندیز بیل ناچین مسایهر روز و هر ساعت به انکه ناچار بودم، یورم؟ از اآدر اردوگاه به دست 

 يسکو يناگهان خود را در رو. مشغول دارم يگریم را به موضوع دیشه هایدم اندیو کوش. ده بودیلب رس

نرم فرو رفته و به سخنانم  يهایسراپاگوش در صندل يبرم عده اادر بر. دمید یاطاق گرم و روشن سخنران

ر فشارم قرار داده یز  آنچه همه! بود ياردوگاه کار اجبار یام روانشناس یموضوع سخنران. دادند یگوش م

وه ین شیمن با ا. کرد یدا میم پیبرا یلحظه کم کم جنبه علمآن  مد، که درآدر  ینیبود به صورت ع

دم که ید ینها را چنان مآلحظه مسلط شوم، و آن  يطم، و بر رنجهایدر اوضاع مح يگونه اه م بانستتو

شد که خود به  یعلم - یک مطالعه روانیزه یمن و مشکالتم انگناگهان . به گذشته تعلق دارند ییگو

از عواطف  یقیر روشن و دقینکه ما تصوید به محض ایگو یدر کتاب اخالق خود م 1نوزایاسپ. عهده گرفتم

  .ستدیا یدن باز میم، عواطف در حال رنج، از رنج کشیکن یخود رسم م

، ندهیآمان به یخود را از دست داده بود، محکوم به فنا بود و با از دست دادن ا ندهیآد به یکه ام یزندان

 یدگیسدن و پویداد، او خود را محکوم به فروپاش یکباره از دست میز به یخود را ن يمعنو زیدستاو

افتاد و  یاتفاق م یک بحران و کامال ناگهانیبه شکل  ین فروپاشیمعموال ا. دید یم یو روان یجسمان

دوستانمان  يشتر براین لحظه شوم بیما همه از ا. بودند آشناآن  يان با تجربه اردوگاه با نشانه هایزندان

                                                
1 -Spinoza 
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ک روز صبح از بلند شدن و ی یانشد که زند ین شروع میان چنیمعموال هم جر. م تا خودمانیوحشت داشت

ب آز چون ید نیالتماس و فشار و تهد. دیورز یم ين رژه خودداریا رفتن به زمیدن و شستشو یلباس پوش

ن یاگر ا. کرد یهم نم ید و حرکتیکش یخود دراز م ياز دست رفته در جا یزندان. دن بودیدر هاون کوب

 یافت هرگونه کمکیا از دریو  يرفتن به بخش بهداراز  ی، زندانمی آمدد یپد يماریک بیبحران همراه 

 یدر بستر خود در مدفوع و ادرار خود م. شست یز دست میگر، او از همه چید يبه واژه ا. کرد یم يخوددار

  .داد یزارش نمآ يزیگر چید و دیلول

. ..ف . م محض خطرناك بودین تسلی، و اندهیآد از یک قطع امیکبار شاهد ارتباط نزدیمن خود 

ک روز به طور محرمانه یبود  يسنده اشعار اپرا و شخص برجسته ایساز و نوگآهنسرپرست ارشد من که 

به گوشم  ییدر خواب ندا. ده امید یبیخواب عج. میت بگویرا برا يزیخواهم چ یدکتر م«: به من گفت

من پاسخ  ياهمه پرسش هه خواهم بدانم و ب یم چه میدر دل بکنم و بگو ییآرزوتوانم  ید که میرس

منظورم را . ابدی یان میمن چه وقت پا يدم جنگ برایدم؟ پرسیچه پرس یکن یفکر م. داده خواهد شد

 یما ک يخواهد شد و رنجها آزادداشتم بدانم چه وقت ما و اردوگاه ما  آرزو! من يدکتر، برا یفهم یم

  ».دیان خواهد رسیبه خط پا

  .ستده این خواب را دیا یدم چه زمانیاز او پرس

  .ماه مارس آغازاست،  یخیحاال چه تار. 1945ه یپاسخ داد، در فور

  »داد؟ یصدا چه پاسخ«

  »ام ماه مارس یس«در گوشم زمزمه کرد،  یواشکی

ر خواهد ید و معتقد بود که خوابش تعبیف کرد، سرشار از امیم تعریداستان را برا.... که ف  یهنگام

د، یرس یکه راجع به جنگ به اردوگاه ما م يم، با اخباریشد یکتر میام مارس نزد یاما هر چه به س. شد

مار شد و تب یمارس دوستم ب 29ناگهان روز . ار کم استیر خواب دوستم بسیم که احتمال تعبیدید یم
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ش خواهد بود، یان جنگ و رنجهایکه به او وعده داده شده بود روز پا يروز یعنیام مارس  30. کرد يدیشد

  .فوس جان سپردیظاهرا از ت. کم مارس او مردیو  یروز س. شد یهوشیان و بیدچار هذ

او، و درجه  يدیو نوم یجرات یا بید یک انسان، جرات و امی ین وضع روحیک بیکه به رابطه نزد یکسان

کشنده  يریتواند تاث ید مید که دست شستن از جرات و امهناآگدانند، خوب  یرا م يماریاز ب یمنیا

که او در انتظارش بود اتفاق  يآزادآن  ن بود کهیمرگ دوست من ا ییعلت نهاچنانکه . داشته باشد

فوس ین مساله خود مقاومت بدنش را در برابر تیکه ا. دیگرد يدیجه او به شدت دچار نومیفتاد و در نتین

 فلجستن یز يو اراده او برا ندهیآمان او به یا. ش شدیو موجب نابود آوردن ییپا یمزمن به طور ناگهان

  .وستیقت پیعالم خواب به حق يرفت و سرانجام صدایرا پذ يماریشد و بدنش ب

افته ها و مشاهدات سرپزشک اردوگاه ینها گرفتم با آکه از  یجیک مورد و نتاین یمشاهدات من از ا

ار یبس 1945تا سال نو  1944سمسیر از کریزان مرگ و میگفت م یم يو. کرد یکامال مطابقت م

ط یم، شرایابیم بیتوان یم ين قوس صعودیا يکه برا یهین پزشک معتقد بود توجیه، اش بودیشتر از پیب

ل ین دلیبلکه تنها به ا. نبود يمسر يهایماریوع بیا شیر هوا ییا تغی، ییم بدتر غذایا رژی يگاریسخت ب

د خو يسمس به خانه هایکر يکردند برا ید زنده بودند که فکر مین امیان به ایبود که اکثر زندان

ل به یکردند، م یافت نمیدر ید بخشیچ خبر امیشد و ه یک میسمس نزدیو چون کر. گشت خواهندباز

 یر بس خطرناکین خود تاثیکه ا. گشت یره میبر وجودشان چ يدیافت و نومی یکاهش م آناندر  یزندگ

  . مردند یم آناناز  يریگذاشت و شمار کث یمقاومت شان م يرویدر ن

د در یدر اردوگاه با یزندان یدرون يرویحفظ ن يبرا یشدم، هر گونه تالش دآوریاش تر یکه پیهمانطور

ستن یز يبرا ییکه چرا یکس«د یگو یم 1چهیشد، چنانکه ن یمانجام  ،ندهیآدر  یجهت نشان دادن هدف

همه  يت کننده برایک شعار هدایتواند  ین میو ا »می آیدز بر ین يداشته باشد، از پس هر چگونه ا

                                                
1 - Nietzsche 
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 ییداد چرا یدست م ید هر وقت فرصتیبا. ان باشدیزندان یانه و بهداشت روانیگرا یروان درمان يتالش ها

 آنانشان به  یوحشتناك زندگ یتحمل چگونگ يم برایم تا بتوانیداد یان میبه زندان -ک هدفی یعنی –

ت، چه هم نداش يو مقصود یافت، هدفی یش نمیدر زندگ ییگر معنایکه د یبر کس يوا. میرو ببخشین

 ینم يریگر دیب بود که دین ترتیو به ا. نبود ید و قادر به ادامه زندگید یم یته ین حالیخود را در چن

من «: بود یکیکرد  یرد م آنراداد و  ید بخش میام ين فرد گم گشته به همه بحثهایکه ا یپاسخ. دییپا

  م؟یبده ین شخصینم به چیتوانست یم یگر چه پاسخیو د ».خواهم ینم یاز زندگ يزیگر چید

در نگرش و طرز تفکر ما به  يشه ایر رییک تغیاز بود، یکه واقعا و جدا ن  آنچه به ين مرحله ایدر چن

د و یر مردان نومید به سایم، بلکه بایکرد یم يرا در خود، بازساز ین حالتید چنیما نه تنها با. بود یزندگ

نکه ما از یخواهد، نه ا یاز ما چه م یکه زندگنست یت دارد ایاهم  آنچه م کهیموختآ یز میافسرده ن

د در مورد یم، بلکه بایکرد یم یستن پرسشیز يد درباره معناینباگر یما د. میدار يچه انتظار یزندگ

د پاسخ دهند، یقرار گرفته اند و هر روز و هر ساعت با یکه مورد بازخواست زندگ یخودمان به عنوان کسان

ن و به یبود، بلکه با کردار راست یشه مید با واژه و اندیم نبایداد یکه ما م یپاسخ. میدیشیاند یم

ن به یافتن پاسخ راستی يمسئول بودن برا يتا به معناینها یرا زندگیز. کرد ین جلوه میراست يرفتار

  .ردیگ یقرار م يراه هر فرد وسته فرایاست که پ یفیوظاانجام  وآن  ها و مشکالتیدشوار

 یبروز م ینزد افراد مختلف، و لحظه به لحظه، به شکل متفاوت یزندگ يمعنا جهیف و در نتین وظایا

در  يم پرسش هایتوان یهرگز نم. ک فرمول، ناممکن استیو دادن  یزندگ يف معناینرو تعریاز ا. کند

ست، بلکه یز مبهم نیچ يبه معنا »یزندگ«. میپاسخ ده یرا با عبارات گسترده و کل یزندگ يمورد معنا

 یار واقعیز بسین یف موجود در زندگیو قابل لمس، همانگونه که وظا یار واقعیاست بس يزیبرعکس چ

را  یچ سرنوشتیا هیچ فرد یه. سازد یژه خود اوست میف سرنوشت بشر را که وین وظایا. رندیو لمس پذ

 یتیگردد و به هر موقع یتکرار نم یتیچ موقعیه. سه کردیمقا يگریا سرنوشت دیتوان با فرد  ینم
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که  یکند با عمل یجاب میرد، ایگ یقرار مآن  که مرد در یتیموقع یگاه. د داده  شودیبا یپاسخ متفاوت

اگر از فرصت استفاده کند و  یرد، سرنوشتش را شکل بخشد گاهیگ یش میت در پیموقعآن  در پاسخ به

است سرنوشت خود  ز الزمین یگاه. ش سودمندتر خواهد بودیشد، برایندیهست ب  آنچه به وضع موجود و

ک یشود و هماره  یبودن خود مشخص م ییبا استثنا یتیهر موقع. ش را تحمل کندیرد و رنجهایرا بپذ

  .است وجود دارد يش رویکه در پ یهر مشکل ين برایپاسخ راست

 –فه یز رنج بردن است، ناچارست رنجش را به عنوان وظیبرد که سرنوشت او ن یم یانسان پ یوقت

ز در جهان تک و یرد که در رنج بردن نیقت را بپذین حقید ایر بایناگز. ردیبپذ - گانهیو  ییثنااست يفه ایوظ

 یتنها فرصت موجود، بستگ. او رنج برد يا به جایش برهاند و یتواند او را از رنجها یچکس نمیه. تنهاست

  .به نحوه برخورد او با مشکالت و تحمل مشقات دارد

ن یدر بدتر یرا حتیز. کرد یت نبود و به ما کمک هم میها جدا از واقع شهین اندیاان یما زندان يبرا

مدتها بود که ما . دیبخش یم ییرها يدید، ما را از نومیرس یبه نظر نم يزیچ راه گریز که هیط نیشرا

  .میرا پشت سر گذاشته بود یزندگ يمرحله پرسش درباره معنا

ز یت فعال، چیاز راه خالق یافتن به هدفیدست  یعنی یدهد، زندگ یکه به ما نشان م يپرسش ساده ا

  .دن و مردن بودیو مرگ، رنج کش یع از زندگیوس يرنده دوره ایدر بر گ یزندگ يما معنا يارزنده برا

ده انگاشتن یاردوگاه از راه ناد يا سبک کردن شکنجه هایم، از کاهش دادن یبرد یرنج پ یبه معن یوقت

 يفه ایما وظ يدن برایدر واقع رنج کش. میزد ی، سرباز میساختگ ینیو خوش ب یا تصورات واهینها، آ

برده  یکمال پ يدن برایرنج کش یپنهان يما به فرصت ها. مینپشت بکآن  م بهیخواست یشده بود که نم

د یچه قدر رنج و مشقت را با«ن بنگارد، یداشت چنآن  را بر یلمانآشاعر  1لکهیکه ر ییفرصت ها. میبود

د یار بایما رنج بس. ن از کار کردنیرید، که سایگو یدن سخن میلکه چنان از رنج کشیر »!میپشت سر بگذار

                                                
1 - Rilke 
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 يم لحظات ضعف و اشکهایدیکوش یم و میشد یم ياروین رنجها رویست با ایبا ینرو، میاز ا. میبرد یم

بر  يخود شاهدن اشکها یم، چه ایخود شرمنده باش ينبود از اشکها يازیاما ن. میرا به حداقل برسان یپنهان

 . کند یکه انسان دالورانه و برافراشته قامت، رنج ها را تحمل م آنست

کردند که  یاعتراف م یان با شرمندگیاز زندان یبرخ. برده بودند ین مساله پیبه ا یاما تنها شمار کم

ه از یبا گر«پاسخ داد  »ش را چگونه درمان کردهیپا آماس«: دمیکه از او پرس یقیه کرده اند، مانند رفیگر

  »مرون راندیتنم ب

 یا جمعی يم در اردوگاه افراد را به طور انفرادیتوانستشد که  آغاز یا بهداشت روان درمانی یروان درمان

و ) ینجات زندگ( یشد، اغلب نوع یمانجام  يفرد يدرمانگر که از نظر روان ییتالش ها. میدرمان کن

 ينجات مرد يرا برا یررات سخت اردوگاه هرگونه تالشمق. بود یاز عمل خودکش يریجلوگ يمعموال برا

ن آکرد خود را با  یم یسع یکه زندان یبه طور مثال قطع طناب. کرد یداشت، منع م یکه قصد خودکش

  .ت داشتیاهم ییدادهاین رویاز وقوع چن يریپس جلوگ. زد، ممنوع بودیوآبه دار 

گر یکدیهم به  يادیانجامد و شباهت زیب یاد دارم که امکان داشت به خودکشیمن دو مورد را به 

را همان جمله معمول  یصحبت کرده بودند و هر دو علت خودکش یاز قصد خودکش یهر دو زندان. داشت

م که هنوز هم یکرد یم میتفه آناند به یدر هر دو مورد با. گفتند یندارند را م یاز زندگ يگر انتظاریکه د

ندو آاز  یکیم که یبرد یدر واقع ما پ. بود آنانار تظدر ان ندهیآر د يزیانتظار داشت، چ آناناز  یزندگ

 يبرا. داشت یکه او به حد پرستش دوست م يدر انتظار او بود، فرزند یداشت که در کشور خارج يفرزند

 آناند یکتاب نوشته بود و با يک سریبود که  يدوم مرد دانشمند. مطرح بود نه شخص يزیهم چ يگرید

 یچ کس نمین دانشمند را پر کند، چنانکه هیا يجا توانست ینم يگریچکس دیه. برد یان میرا به پا

  .فرزند پر کند يپدر را براآن  يجا توانست
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 يبخشد، در کارها یاو معنا م یسازد و به هست یممتاز م يگریو وحدت که هر فرد را از د ییکتاین یا

 یم یپ يگریبا د يفرد ییاممکن بودن جابجابه ن یوقت. گذارد یر میتاث يز مانند عشق بشریخالقه ن

. میشو یم آشنابا همه عظمتش آن  ادامه. ش یخو یز در برابر هستیت فرد نینگاه با مسئولآم، یبر

ک کار یا در برابر یک انسان که مشتاقانه در انتظار اوست، یش در برابر یت خویکه به مسئول يمرد

 یاش را م یهست »يچرا«ن یبزند ،او همچن یبه خودکشدست  توانستاست، هرگز نخواهد  آگاهناتمام 

  .افتد در »يچگونه ا«ز خواهد داشت که با هر ین آنراداند و توان 

 يک الگوی یگاه. وجود نداشت یدرمان دسته جمع يبرا یاست که در اردوگاه، فرصت چندان یعیطب

ندان همدل نبود، با رفتار عادالنه و زندانبان ارشد که با مقامات ز. ن به مراتب موثرتر از کالم بودیراست

ر یگذاشت که ز یم یبر کسان یشگفت یر اخالقیخود از هزاران فرصت استفاده کرده و تاث آمیزش یتشو

  .نظر او بودند

بود که به  ین زمانیر نبود و ایتاث یز بیصحبت ن یاما گاه. ، همواره موثرتر از واژه استير فوریچه تاث

ش یپ یوضع. اد دارمیاز موارد را به  یکی. شد ید میتشد یرش ذهنی،پذ یرونیط بیاز شرا يعلت پاره ا

ت یان به علت موقعین زندانیا یذهنرش یم، که پذیکرد یک کلبه کار میان یزندان يد رویمد که باآ

  . د شده بودیتشد يژه ایو یرونیب

ه آوردبه حساب  يپس خرابکارن آ از کارها را از ياریبود، به هنگام مراسم رژه، اعالم کردند بس يروز بد

 يبرا«کهنه  ياز پتوها يدن نوارین جرمها، بریاز جمله ا. خته خواهد شدیوآو شخص مجرم بالفاصله به دار 

 يانبار شده و مقدار ینیب زمیگرسنه وارد س یک زندانیش هم یچند روز پ. بود ییجز يهایو دزد »مچ بند

خبر به گوش مقامات  یوقت. کردند ییرا شناسا »دزد«ان یداناز زن یبرمال شد، و بعض يدزد. ه بوددیدزد

. ماند خواهندغذا  یا همه اردوگاه تمام روز را بیم و یل دهیا دزد را تحوید، دستور دادند که یاردوگاه رس

  .رندیم گرفتند روزه بگینفر تصم 2500است که  یعیطب
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زد و هر  ینم یحرف یم کسیده بودیکشخود مغموم دراز  ي، همه در کلبه هاينروز روزه دارآشامگاه 

لب ه گر جان همه بید. نکه برق هم خاموش شدیبدتر از همه ا. شد یبر سرمان زده م یچون پتک يواژه ا

آن  که در ییزهایشروع کرد به صحبت کردن درباره همه چ. بود یاما نگهبان ارشد ما مرد عاقل. ده بودیرس

 یو چه خودکش يماریزد که در چند روز گذشته چه در اثر ب یم حرف ییاز رفقا. گذشت یلحظه از ذهن ما م

د ین بود که دست از امیا آنان یداند علت مرگ واقع یشد که م یادآوراما ضمنا . در گذشته بودند

را  ین حوادثیامکان وقوع چن يوجود داشته باشد که بتوان جلو ید راهیاو معتقد بود که با. شسته بودند

  .ان باشمیزندان يو از من خواست راهگشا. برسند ین مرحله ذهنیبه ا ندهیآان ینگرفت و نگذاشت قربا

م یرفقاه ا موعظه کنم و بیبدهم و  یحات روانشناختیداند که من اصال حوصله نداشتم، توض یخدا م

کردم و  ید تالش میتندخو و خسته شده بودم، اما با. سرد و گرسنه بودم. بدهم یدستورات مراقبت ینوع

آن  از بهیو ن می آمدکار ه ب يزیش از هر چیق بیحاال تشو. جستم یسود م یین فرصت استثنایااز 

  .شد یاحساس م

ن یدر اروپا و در ششم یگفتم که حت. کردم آغازداشت  ینیشه صحبت را که جنبه تسکین اندیبا ا

د یم بایکرد ینگونه که ما فکر مآضع ما چندان هم وحشتناك نبوده، نه دوم، و یزمستان جنگ جهان

ر قابل یرا از دست داده است که غ ییزهاید از خود بپرسد تاکنون چه چیک از ما بایگفتم که هر . باشد

هر . ز بوده استیاز دست داده اند واقعا ناچ  آنچه زانیان میشتر زندانیب يفکر کردم برا. بازگشت است

حرفه  يها یی، توانایت، خانواده، خوشبختسالم. دوار بودن داشتیام يبرا یلیکه هنوز زنده بود، دل یکس

ما هنوز سالم  يگذشته استخوانهاآن  از. آوردگر به دست یشد بار د یرا م یت اجتماعی، ثروت، موقعيا

چه را ینوقت عبارت نآ. مان سودمند باشدیبرا ندهیآدر  توانست یبر ما رفته بود، م  آنچه بودند، همه

  .سازد یرومندتر مینشود، مرا نموجب مرگ من   آنچه بازگو کردم، که
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 یک به نظر میار تاریبس ندهیآ، یطرف یدر نظر هر شخص ب گفتم. دماداد سخن د ندهیآسپس راجع به 

. حدس بزند شانس زنده ماندنش چه قدر کم بود توانست یک از ما میده بودم که هر ین عقیبر ا. رسد

شانس زنده ماندنش چه قدر  یر نشده، ولیهمه گ فوس در اردوگاهیت يمارینکه هنوز بیبه آنان گفتم با ا

شانس زنده ماندن  یر نشده، ولیهمه گ فوس در اردوگاهیت يمارینکه هنوز بینان گفتم با اه آب. کم بود

چکس یرا هیز. بسپارم يدیندارم که خود را به نوم آنراال یچ خیحال، ه نیبا ا. خود من پنج درصد است

 آسمانب را که به یک سینکه یخواهد داد و مگر نه ا يچه رو ندهیآت ک ساعی یحت ندهیآداند در  ینم

 ندهیآرا هم در چند روز  ینظام يدادهایاگر انتظار رو یحت. خورد یده هزار چرخ مین نرسیبه زم يندازیب

چه  یبه طور ناگهان یداند که گاه یم -ینهمه تجارب اردوگاهیبا ا –بهتر از ما  یم، چه کسینداشته باش

ر منتظره یرا به طور غ یبه طور مثال ممکن بود زندان. می آیدش یپ -فرد يدست کم برا – ییهاشانس 

را یز. بهره مند باشد يت خوب کاریاز موقع ییمنتقل کنند که باز هم به طور استثنا يژه ایبه گروه و

  .کرد یورد مآرا بر یزندان »شانس«زها بود که ین چیهم

ده شده بود حرف نزدم، بلکه از یکشآن  که بر یو نقاب ندهیآنها از ان گرسنه تیدر سخنانم با زندان

 يبرا. ز سخن گفتمید نیدرخش یمان م یکنون یزندگ یکیش که در تاریها ییها و روشنا ییبایگذشته، ز

د، یرا که شما تجربه کرده ا  آنچه :ان کردمیب يرا از شاعر ینکه سخنانم جنبه وعظ نداشته باشد عبارتیا

م، یداده اانجام   آنچه ما، بلکه با همه ينه تنها تجربه ها. تواند از شما بازستاند یا نمیدر دن ییرویچ نیه

را از دست نداده  يزیم، چیکه رنج برده ا  آنچه م و از همهیکه در سر داشته ا یبزرگ يشه هایهمه اند

د یاست شا یهست یودن نوعرا بیز. میده ایبخش ینها را هستیما ا ینها گذشته است ولیگرچه همه ا. میا

  .آنستن شکل یهم مطمئن تر

 یکه ب(م یمن به رفقا. بخشد، سخن گفتم یمعنا م یکه به زندگ ياریبس يسپس در مورد فرصت ها

تواند  یهرگز نم یطیبشر در هر شرا یگفتم که زندگ) دندیکش یم یآه ده بودند و گهگاهیحرکت دراز کش
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ن یاز ا. ز در بر داردیت و مرگ را نی، محرومیرندگیرنج و م یزندگان یپا یب ين معنایمعنا باشد و ا یب

 یدادند خواستم که به بحران یکلبه به دقت به سخنان من گوش م یکیسرگشته که در تار يانسانها

مان داشته باشند که پا در ید ایند، بلکه باید بشوید دست از امینان نه تنها، نباآ. برند یبودن وضع خود پ

نان آبه . د همچنان شهامت خود را حفظ کنندیش نخواهد کاست و بایزه ما از عظمت و معنامبار ییهوا

ا خدا چشم به ما یک زنده، یا یک مرده و ی، ي، همسرین ساعات دشوار و مرگبار دوستیگفتم که در ا

 یرنج مند ما با سرافراشته ین بسته است که ببید به ایاو ام. میدش کنیدوخته است و انتظار ندارد نوم

  .میو خفت و هنر مردن را آموخته ا یم، نه با بدبختیبر

عت یو در طب. کرد یدا میمعنا پ يکه در هر مورد يوردم، فداکارآان یبه م يو سرانجام سخن از فداکار

 یم یمعن یب آنراست و ینگر یده تعجب میده بدان ب يماد یعیطب يایبود که دن ين فداکاریا

که ینان گفتم، کسانه آپرده ب یمن ب. ژرف داشت ییت معنایما در واقع يکه فداکاریدر حال. پنداشت

شان بازگو کردم که در یرا برا یقیداستان رف. کنند یدرك م یسانه آن مساله را بیدارند ا یمان مذهبیا

را که  یرد، تا کسیپذ یمان بسته بود که رنج و مرگ را به جان میخود پ يورود به اردوگاه، با خدا يابتدا

او  ين مرد رنج و مرگ پرمعنا بود، فداکاریا يبرا. نشود یداشت دچار سرانجام وحشتناک یدوست م

م یخواه یک از ما نمیچ یهمانطور که ه. ردیچ بمیه يخواست برا یاو نم. بس ژرف داشت ییمعنا

  .میرین بمیچن

وضع مرگبار، آن  به، و درکلآن  زمان، و درآن  ن بود که درین واژه ها ایمنظور من از بکار گرفتن همه ا

برق  یرا وقتیز. خود بودم آمیزت یده باز شاهد تالش موفقیده ابم و بیان بیزندان یزندگ يبرا ییمعنا

به  يسپاسگزار يدگان اشک الود برایزان و با دیدم که افتان و خیف دوستانم را دینح يکرهایروشن شد، پ

م شدن در یسه يبرا ییرویمن ن می آمدش یرت پد اعتراف کنم که به ندیند، اما بامی آمدسمت من 

  .نکار از دست داده بودمیا يرا برا يشمار یب يا فرصت هاین حساب گویشته باشم و با ااشان دیرنجها
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. يآزادپس از  یزندان یروانشناس یعنی یک زندانی یروان ين مرحله واکنش هایم به سومیبپرداز نکیو ا

شود،  یاشاره کنم که اغلب از روانشناس م ید به پرسشیشن کنم، بان مساله را رویاآنکه   ش ازیاما پ

نگهبانان اردوگاه  ینظر شما در مورد رفتار روانشناس. بوده باشد یژه که روانشناس خود زندانیبه و

از  ياریرا که بس ياز گوشت و خون است، رفتار يا آمیختهکه  یست؟ چگونه ممکن است انسانیچ

د و یشن یهولناك را م ين داستانهایانسان ا ینان اعمال کرده باشند؟ وقتآبا  کنند یان بازگو میزندان

ست انسان از یکنند اتفاق افتاده است و افسانه ن یان نقل میزندان  آنچه کرد که همه یباور م یوقت

 يبرا. شکنجه کند آنچنانگر را ی، انسان دیچگونه ممکن است انسان ید از نظر روانشناسیپرس یخود م

  :ز اشاره کنمید به چند چیم باین پرسش، پاسخ دهیاه ب -میات شویینکه وارد جزآ یب –م یکه بتواننیا

  .وجود داشتآن  ینیبال یواقع يبه معنا آزارگرا یست یساد يان نگهبانان عده اینکه، در مینخست ا

نان را آشتند، دا ياز به افرادیسخت ن يت هایمامورانجام  يکه مقامات اردوگاه برا یگر، هنگامیدو د

  .دندیگز یم ان برآزارگرن یان ایاز م

خودمان را در ) خبندان تلخیپس از دو ساعت کار طاقت فرسا در (شد  یکه به ما اجازه داده م یهنگام

اما . میدیگنج یدر پوست خود نم یم، از خوشحالیم، گرم کنیکه با خرده چوب درست کرده بود یآتشکنار 

. بردند یاز ما بس لذت م یخوشآن  بودند که از گرفتن یز، سرکارگرانین ین لحظات کوتاه خوشیدر هم

کردند،  یبرفها پخش م يبا را رویز آتشآن  م بلکهیستیبا آتشگذاشتند کنار  یکه نه تنها نم یهنگام

 يآزارگربودند که در شکنجه و  یان کسانیان زندانیهماره در م! دیدرخش یبرق لذت در چشمانشان م

 یحواله م آزارگرن افراد یاو را به ا می آمدخوششان ن یاز کس یاس ها وقت. ، و استخصص داشتند

 یب يوه هایکار در اردوگاه و ناظر بودن بر ش يمتماد ينکه اکثر نگهبانان در اثر سالهایسوم ا. دادند

و  یاخالق که از نظر ین مردانیا. ان، احساسات شان مرده بودیانه اردوگاه در شکنجه زندانیحشرحمانه و و
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 یسرباز م يآزارگرن بود، که خود از نقش فعال در یکردند ا یکه م يسنگ شده بودند، حداقل کار یروان

  . شدند ین نمیریسا یرسانآزار  گر مانعیزدند، اما د

نمونه به ذکر  يبرا. سوخت یکه دلشان به حال ما م یشد کسان یدا میان نگهبانان هم پیچهارم، در م

  . کنم یشدم بسنده م آزاد آنجا  که من از یفرمانده اردوگاه

ن یکتریب خود پول خرج کرده تا از نزدیاز ج يادین فرمانده مبلغ زیما معلوم شد که ا يآزادپس از 

 می دانستبود  یک زندانین مساله را تنها پزشک اردوگاه که خود یان خود دارو بخرد و ایزندان ي، برا1بازار

در . کرد یاس رفتار م.رتر از هر افسر اسیان بود، سخت گیگاه که خود از زنداناما نگهبان ارشد اردو. و بس

ن نگهبان با یما بلند نکرد، ا يدانم هرگز دستش را رو یکه من م آنجا  که فرمانده اردوگاه، تایحال

  .گرفت یان را به باد کتک میافت زندانی یکه م ین فرصتیکوچکتر

ان یدر م. کرد یرا حل نم يزی، چیک زندانیا یا نگهبان اردوگاه بود ین مرد ینکه ایا دانستنن با یبنابرا

. میده یمورد مالمت قرار م یکه ما به راحت یدر کسان یخورد، حت یچشم مه ب یمهر انسان یهر گروه

دسته آن  فرشته اند و نن مرداینکه اید با گفتن ایاست، و ما نبا یوجه مشترک ين گروهها دارایمرز ب

  .میجه برسیبه نت من،یگر اهرید

                                                
اس روي داد، رفتاري است . واقعه جاليب که در رابطه با این فرمانده اس - ١

در پایان جنگ، . که چند نفر از زندانیان یهودي با او در پیش گرفتند
ا آزاد کردند، سه جوان هنگامي که امریکایي ها زندانیان را از اردوگاه م

و . جمارستاني یهودي این فرمانده را در جنگل هاي باواریا پنهان کردند
اس . سپس نزد فرمانده نريوهاي امریکایي که بسیار عالقمند بود این افسر اس

را دستگري کند رفتند و گفتند تنها در صورتي که قول بدهند آسیيب به او 
پس از مدتي افسر . ي او را نشان دهندخنواهند رساند، حاضرند حمل پنهان

اس در اسارت . امریکایي سراجنام به این سه جوان قول داد که به افسر اس
افسر امریکایي نه تنها به قول خود وفا کرد، بلکه . آسیيب خنواهند رساند

وري آدر واقع فرمانده پیشني به حنوي در پست خود باقي ماند و سرپرسيت مجع 
ي نزدیک باواریا و توزیع آن در میان ما به او سپرده پوشاک از روستاها

شد، زیرا ما تا آن زمان در اردوگاه آشویتس از لباس کساني استفاده مي 
کردمي که نگون خبت تر از ما بودند و به حمض ورود به ایستگاه ترن به اتاق 

 .گاز فرستاده مي شدند
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ان رفتار مهر ینااردوگاه، نسبت به زند يک سرکارگر با وجود همه کنترل هایا یک نگهبان ی یمسلما وقت

 یزندان يرا که با رفقا یزندان یداشت، اما پست یگام بر م یداشت، در جهت مثبت و انسان يآمیز

ت یواضح است که کمبود شخص پر. ه کردیتوان توج یداشت چگونه م یستیرفتار ناشا آنچنانخودش 

ک از نگهبانان یهر  آمیزن حرکت مهریکه از کوچکتریان منقلب کننده بود، در حالیزندان يبرا ین مردانیچن

ره ید ندارم از جیبه من داد که ترد یتکه نان یک سرکارگر پنهانی يچنانکه روز. ندمی آمدجان یقا به هیعم

از  يزیکرد تکه نان نبود، بلکه چ يدگانم جاریده اشک را ب  آنچه لحظه،آن  در. ره کرده بودیصبحانه اش ذخ

بود که همراه دادن نان به چهره ام گسترد و  یو نگاه ن مرد به من داد، واژه هایت بود که ایانسان

  .م را نوازش دادیشهاوگ

. کامل و ناقص د مرداننژا. جهان تنها دو نژاد وجود داردم که در یبر یم یتان گفتم، پیبرا  آنچه از همه

 یهرگز نم. کنند یاجتماع نفوذ م يان همه گروههایرا در میز شوند یافت مین دو نژاد در همه جا یا

 »نژاد خالص«از  یچ گروهیب هین ترتیاه ب. ن گروه ناقصین گروه کامال کامل است و ایتوان گفت ا

  .میخورد یوگاه هم بر مان نگهبانان اردینگونه افراد کامل در مین گهگاه به ایست و بنابراین

شگفت ا  یآ .سازد یان مینما آنرا يشکافد و ژرفا یروح انسان را م يایزوا يدر اردوگاه کار اجبار یزندگ

عتش یم که طبیاز انسان برخور یاتیگر تنها به خصوصیبار د یروح انسان يژرفاهاآن  زست که دریانگ

گذرد، به  یسازد، از همه انسانها م یجدا م که خوب را از بد یاز خوب و بد باشد؟ شکاف يا آمیخته

 یشکار مآان گذارده است، یبن يکه در اردوگاه کار اجبار  آنچه يدر ژرفا یرسد و حت ین سطح مینترییپا

  . گردد

شده  آزادکه  یزندان یم به روانشناسیرس ی، مياردوگاه کار اجبار یفصل روانشناسن  یآخر و اکنون در

خواهم  ین بخشه آخودم باشد، ب يد از تجربه هایعتا بایکه طب يآزاد يف تجربه هایدر توص. است

اردوگاه به  يپراضطراب برفراز دروازه ها يد پس از روزهایاست که پرچم سف يپرداخت که از صبح روز
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 یم از خوشحالییاما اگر بگو. ل به استراحت شدیما تبد یدرون ین زمان حالت سرگردانیدر ا. مدآاهتزاز در 

  افتاد؟ یپس چه اتفاق. میم اشتباه کرده ایجنون شده بوددچار 

با ترس و دلهره به . میدیکش یاردوگاه م يدروازه ها يخسته خودمان را به سو يان با گام هایما زندان

 یرون اردوگاه میبه ب یبعد چند گام. میکرد یچ میگر را سوال پیکدیم نگاه یم و با نیستینگر یاطراف م

. میبده یا کتک جا خالیفرار از لگد  ينبود برا يازیچ نیزد و ه یاد نمیبر سرمان فر ین بار کسیا. میرفت

را با شتاب لباس یم، زینان را نشناختآابتدا ! کردند یگار تعارف مینگهبانان به ما س ینجا حتیا! نه

اه منشعب که از اردوگ يدر امتداد جاده ا آرامیبه . ده بودندیپوش یشان را عوض کرده و لباس شخصیها

 یاما همچنان لنگ لنگان م. چدیمان درد گرفت و ممکن بود هر لحظه بپیپاها. میزد یشد، قدم م یم

 یبا خود تکرار م. مینیبب آزاددگان مردان ین بار با دینخست يم اطراف اردوگاه را برایخواست یم و میرفت

 يآزاد يآرزوکه در  يان متمادیسال یما ط. میآزادم که یم باور کنیتوانست یاما هنوز نم »يآزاد«م یکرد

 يآزادت یگر واقعید. خود را از دست داده بود يگر معنایم که دیرا بر زبان رانده بود هن واژیا آنقدرم یبود

  .ما بودآن  از يآزادم که اکنون یریقت را بپذیحق نیم ایتوانست یکرد و نم یرخنه نم مانآگاهر یبه ضم

چ یبودند، اما ما ه آنجا  شهینها همآم که یورداد آیم و به یدیرا دم، گلها یدیرسبه چمن پر از گل 

را با دم  یسرشارمان کرد که خروس یزمان یاندمان جرقه شینخست. میشتانها ندآنسبت به  یاحساس

  . میا تعلق نداشتین دنیرا ما به ایماند ز یباق ين جرقه همچنان چون نقطه کوریاما ا. میدیرنگارنگ د

بگو «زمزمه کرد  يگریدر گوش د یکیم یمدمان گرد آیگر همه در کلبه هایار دکه ب یشامگاهان وقت

که  نمی دانستو او  »، نهیراستش را بخواه«گفت  یمرد با شرمندگآن  و »؟ينم امروز خوشحال بودیبب

در واقع ما احساس خوش بودن و خوشحال شدن را از دست داده . مین احساس را داشتیما همه هم

 يبرا یکه از نظر روانشناس  آنچه .میموختآ ین هنر خوش بودن را دوباره میج اید به تدریام و بیبود

. دیرس یبه نظر م یر واقعیز غیهمه چ. نام داشت ییت زدایافتاد، شخص یان از بند رسته اتفاق میزندان
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در خواب گول  گذشته چه بسا يدر سالها. است یم واقعینیب یم  آنچه م کهیما باور نداشت. ا یرو مانند

م و یم، به کاشانه خود بازگشته ایشده ا آزادده، ما یفرا رس يآزاددم که روز ید یخواب م. میخورده بود

  آنچه ز نشسته و ازیم، بر سر میگرفت یغوش مم، همسرمان را در آیگفت یتانمان خوش آمد مسوبه د

سوت ... نگاه و آ. میگفت یم سخن میده بودید يآزادکه از روز  ییاز خوابها یکه بر ما رفته بود و حت

م باور یتوانست یما  یآ اما. وسته استیقت پین خوابها به حقیما بود و حاال ا يآزاد يایرو نایزندانبان پا

  م؟یکن

. کرد یم يآزادبازدارنده دارد و از همان لحظه نخست حداکثر استفاده را از  يروهایبدن کمتر از ذهن ن

 یز غذا میمه شبان نیدر ن یزده ها حت یساعتها و روزها چون قحط يآزادن پس از به دست اورد یزندان

ش خوردن ینست که مگر انسان از نظر مقدار چقدر گنجایدارد ا یوا م یانسان را به شگفت  آنچه .خورد

دا کرده بود او را به خانه اش دعوت یان پیاز زندان یکیبا  يکه روابط دوستانه ا ییک روستای یوقت. دارد

. ورد ساعتها حرف زدآبدست  آرامش  که ید و کمیوقفه غذا خورد، قهوه نوش یب ین زندانیرد، اک

کرد،  یش گوش میبه حرفها یانسان وقت. زرد رها شدآ یکه سالها ذهنش را م يم از فشارسرانجا

واند ت یاق خود به حرف زدن نمیر و مجبور به حرف زدن است و در برابر اشتیکرد که او ناگز یاحساس م

ن یچن) گشتاپو يها یمثال، در بازرس( یمدت کوتاه يشناختم که تنها برا یرا م یمن کسان. مقاومت کند

کرد و  یزبان باز م ینکه نه تنها زندانیشد تا ا یم يروزها سپر. دادند یاز خود نشان م ییعکس العمل ها

زمان بود که احساسات  نیشکفت و در ا یهم در او م يگریز دیکرد، بلکه چ یبدون توقف صحبت م

  . گسست یر میزنج یخاموش به طور ناگهان

 يمقصدم بازار. لومترها راه رفتمیکروز من در دهکده که چمنزار پر از گل بود کی يآزادچند روز پس از 

 ینها را مآ شادمانه يدند و صدایکش یپر م آسمانچکاوك ها به . ک اردوگاه قرار داشتیبود که نزد

خوش  يواو آ آسمان ع و پهنهین وسیجز زم يزیچ. خوردیاطراف به چشم نمآن  چکس دریه. دمیشن
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نگاه آ. ز چشم دوختمین آسمان، به اطرافم نگاه کردم و به دماستیا. مدید یفضا نم يآزادچکاوك ها و 

همان جمله . ک جمله در ذهنم بودیتنها . ا را فراموش کرده بودمیلحظه خود و دنآن  در. زانو زدم

  ».ع، پاسخم دادیپهنه وس يآزادزندان کوچک خود فراخواندم و او در زدان را از یمن « :یشگیهم

دانم  یکه م يزیچ یحت. ورمآ یاد نمیبه  يزیکردم، چ ین جمله را تکرار میزانو زده و ا یتا چه زمان

ه بار نکیرفتم تا ا یش میگام به گام پ. شد آغازتازه من  یساعت زندگآن  روز و درآن  نست که دریا

  .ک انسانیگر خودم شدم، ید

 یط) یذهن آرامش  جنگ اعصاب تاآن  از(خر در اردوگاه آ يروزها ینش و فشار ذهند از تیرا که با یراه

از ین یگر به مراقبت روحیشده د آزاد یم که زندانیکرد یاگر ما فکر م. از مانع نبود ینا خالیقیم، یکرد یم

زمان آن  يکه برا يم، مردیکرد یت توجه مین واقعید به ایعکس بابلکه بر. میندارد، دچار اشتباه بود

عتا پس از یشد طب یرها م یناگهانن فشارها به طور یژه که ایبود، به و یفشار روان آنچنانر یدراز ز

آن  یواکنش روانشناس) اش یبهداشت روانشناس يبه معنا(ن خطر یا. ش در معرض خطرستیدازآ

که محفظه اش را به ناگهان ترك کند یز در صورتین ییایر دریکارگر ز یسمچنانکه بهداشت ج. فشارهاست

رسته  یکه به ناگهان از فشار روان ين مردیبنابرا. ، در خطر است)است يد جویر فشار شدین لحظه زیدر ا(

  .ر استیپذ آسیبار یبس یو بهداشت روان یظر اخالقاست، از ن

رات یتوانند از تاث ی، نمین مرحله روانشناسیدند، در اگران بویتر از د يبدو یطبع يکه دارا یکسان

 یکردند که م یبرخوردار بودند، گمان م يآزادحاال که از . در امان بمانند یاردوگاه یزندگ يهایگریوحش

ن بود که یکه باژگون شده بود، ایزیتنها چ. استفاده کنندآن  ستمگرانه از يوه ایو به ش یتوانند با هرزگ

شده بودند  یل به کسانیو تبد آمدهبودن در  یگر از حالت شینان دلم بودند نه مظلوم، آکنون آنان ظاا

  .کردند یم يدادگر یزانده، بیو برانگ ياراد يرویکه با ن



www.moshaveranebartar.blogfa.com 

 93 

ن مساله اغلب در یکه ا. کردند یه میتلخ و وحشتناك خود توج يوه رفتارشان را با تجربه هاینان شآ

م و یگذشت یدست در دست م ياز مزرعه ا یبا دوست يچنانکه روز. خورد یز به چشم مین ییجز يدادهایرو

لگد  آنراکردم  یار سعیاخت یمن ب. میدیرس م، ناگهان به مزرعه گندم سبزیرفت یبه سمت اردوگاه م

من مکث کردم که . گندم برد يد و مرا کشان کشان از البالینکنم، اما دوستم، با دستش دستم را کش

 !نمیبب«اد زد، یبه من انداخت و فر ینگاه پر از خشم. شفتدوستم برآ. گدمال کنمدم جوان را لمبادا گن

ست؟ همسرم و فرزندم را به اتاق گاز فرستاده اند و حاال تو مرا از ین یکه از ما گرفته اند کاف  آنچه

  »!یکن یلگدمال کردن چند ساقه گندم منع م

اگر به او  یچکس حق ندارد خطا کند، حتیم که هیدفهمان یم نن مرداید به ایو حوصله با آرامیتنها به 

شوم تر از،  یجیم وگرنه نتایراند یقت مین حقیا ينان را به سوآر یگید با تالش پیما با. ستم رفته باشد

ن یستآورم که آ یاد میرا به  یک زندانیمن هنوز . می آمدن چند هزار ساقه گندم به بار از دست داد

پس از  آنران دست من، اگر یده باد ایبر«اد زد یر چشم گرفت و فریتش را زش را باال زد، دست راسیها

 ين واژه ها، انسان بدینده ایکنم که گو یمد یمن تاک »!میاالیبازگشت به خانه ام به خون ستمگران ن

  .بود يآزادق من در اردوگاه و پس از ین رفینبود، بلکه بهتر

ت یز شخصیگر نید یاز فشار بود، دو تجربه اساس یناگهان ییااز ره یکه ناش یاخالق یمارگونگیعالوه بر ب

، پس از بازگشت به یو دوم سرخوردگ يآزادپس از  یزندگ یتلخ یکی: کرد ید میشده را تهد آزاد یزندان

  .نیشیپ یزندگ

به شهر  ین معنا که وقتیبه ا. شد یمواجه مآن  بود که او در شهرش با یبه علت مسائل یزندگ یتلخ

 یلش میش پا افتاده تحویشدند و جمالت پ یرا میاو را پذ يجاها با سرد ياریگشت، در بس یم خود باز

رنج و  همه آند چرا متحمل یپرس یشد و از خود م یم يل به انسان گزنده ایل تبدین دلیبه هم. دادند
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ما «ا یو  »مینمی دانستما «د که یشن یرا از مردم م يشه ایهمان جمالت کل یوقت. مشقت شده است

  گفتن ندارند؟ يبرا ينها جمالت بهتریواقعا اا  یآ گفت ی، به خود م»میده ایهم رنج کش

و  ينگر یکه سطح(نبود  یت دوستیگر حکاینجا دیا. گر استید يزیچ یاما مساله و تجربه سرخوردگ

 يگوشه اه خواهد ب یکرد م یزار کننده بود، که شخص سرانجام احساس مینداشتن احساس بود، که ب

 آنچنانبلکه داستان سرنوشت بود که ) دنیرا نب یرا نشنود و چهره انسان یانسان يگر صدایبخزد و د

ممکن  يکرد حد مطلق همه رنجها یکه سالها فکر میمرد. ده بودیرحمانه او را در هم کوب یظالمانه و ب

د رنج یاو هنوز هم باشناسد و  ینم يد که رنج حدودیرس یجه مین نتینجا به ایرا لمس کرده است، در ا

  .شیشتر از پیبکشد، ب

م که یبودآن  م، بریکرد یدر اردوگاه صحبت م یک زندانی یجاد شهامت روانیا يما از کوشش برا یوقت

هنوز در انتظار اوست و  یم که زندگیوردآ یادش مید به یبا. میاو باز کن يبرا ندهیآرا در  يدیچه امیدر

در  یچگاه کسیبردند ه یبودند که پ یانیپس از بازگشت؟ زنداناما . منتظر بازگشت اوست یانسان

 ید میبه او امدر اردوگاه  ییکه خاطره اش به تنها ید انسانیکه د یبه حال کس يوا. انتظارشان نبود

گشت،  آزادوست و سرانجام یقت پیش به حقیایرو یکه وقت یبه حال کس يوا! گر وجود نداردید دیبخش

 یم يشد، به خانه ا یم ید سوار واگن برقیشا! افتیاقش بود، یدر اشت  آنچه ت ازرا کامال متفاو يآزاد

درست همانگونه که  -ورد آ یرفت که سالها در ذهنش جان داشت، در عالم درون، زنگ در را به صدا در م

 گریکند د د در را بازیکه با یابد که کسیقت را درین حقینکه ایا يتنها برا -خود کرده بود يایرو در هزاران

 ییایدن يچ شادیم که هیگفت یگر میکدیما همه در اردوگاه به . ست و هرگز هم نخواهد بودین آنجا 

دل  يآزادروزگار  یاندماما به ش. م، جبران کندیرا که متحمل شده ا یرنج همه آن توانستنخواهد 

ما و مردن ما  يهایداکارما، ف يد و به رنجهایبخش ید نبود که به ما شهامت مین امیم و اینبسته بود

که در انتظار شمار  ین سرخوردگیا. مینداشت یمادگگر آیه هم دغم و اندو ياما برا. دیبخش یمعنا م
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ز یک روانپزشک نی يخاك رساند و براه را ب ياریسخت بود که پشت بس يان بود، تجربه ایاز زندان يادیز

 يد موجب دلسردیهم نبا نیاما ا. ره شوندیچ نان کمک کند تا بر احوال غمزده خوددشوار بود که به آ

  .دیتازه به شمار آ يزه اید انگیروانپزشک شود، برعکس با

نگرد و تجارب  یدوران اسارت خود مه ب یرسد که وقت یفرا م يروز ياز بند رسته ا یهر زندان يبرا

. کرده است يل و سپررا تحم يکند، باور نخواهد کرد که چنان روزگار دشوار یر و رو میرا ز یاردوگاه

هم فرا  يبود، روز ییبایز يایرو ز در نظرش چونید و همه چیش فرا رسیآزادهمچنان که سرانجام روز 

  .اش چون کابوس رنجش خواهد داد یاردوگاه يد که تجربه هایخواهد رس

، که ندیفرآ یم یدارد احساس شگرفیش گام بر مخانه ا يکه به سو يمرد يگرانبها برا ين تجربه هایا

  .بترسد مگر خداآن  نبود که او از يزیگر چیکه جان و روانش متحمل شده، د یرنج همه آنپس از 
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 نویسنده دکتر ویکتور فرانکل

 برگرداننده مهین میالنی- دکتر نهضت صالحیان
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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 -Logotherapy معنا 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    

. بدبیا می گردد ، که معنی زندگی خویش را نیست 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 تو یرویی 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 » جویي برتري« 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 نش خواهی 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 بمیرند 61

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 » ها ارزش«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 است معموال 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 گردد ماهیت
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 گوستاویونگ يها سائق

 .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 است تحقیقات 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 ، نبود 1انجام می داد چون فریسیان

یشان نداشتند و تصور نمی کنم خدمت به خدا راد 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   

   .است 3اندیشه 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 چن پس 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
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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 دارد انسان 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  وId فروید 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 ا پویایی

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 بخشد آنچه 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 دیگر که 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 شناسند چیزي را و معنایی را که به زندگی

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

 

 وجودي خإل

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 داد ت 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 کند است 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 کند این 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 ن تنها 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 ن هنوز 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 معنا در 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 مان خإل

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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  1یزندگ عنايم

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
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  1جوهر وجود

این جهت ر روش درمانی د .تکیه دارد لیت 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  ي اندیشه ،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
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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

» ها ارزش«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 مسئ با 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 



www.moshaveranebartar.blogfa.com 

 116

 .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 باشد نیست، 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 عصبی تا

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 آنان مسایل 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 جلسه 2همکارم دکتر کوکورك. کلینیک من آورده شد

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

  :داستان زندگیش را چنین بازگو می کرد

پسرك بی نوا می . تنها ماند دبه فلج کودکان بو وقتی 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 ببرد بود، 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 



www.moshaveranebartar.blogfa.com 

 124

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 ام در 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 داد در 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 لوگوتراپی معناي 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 بپذیرد بی» 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 مس از 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 و معموال   

چیزي . هاي او در آن نهفته است به خرمن انباشته اي که همه ي کرده ها و خوشی ها و رنج می نگرد تا

» بود«چون ، ناشده انگاشت، و آنچه که بوده و هست نمی توان تصور کرد  توان است 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 گذارد یادداشت 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 بین 1اضطراب«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 شود آنجاست، 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 کند تاوج 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 یابد این 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 

بیماران عصبی که یاد می گیرند به خود بخندند، سر و سامانی به وضع «:پورت می نویسد گوردون آل   

  .»2خود داده و شاید در مسیر درمان قرار گرفته اند

  .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 بود 3میوتوجراحی 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 است یک 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  را به 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 زندگی 2رسالت 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 کند تصویري کاذب و کاریکاتوریستی ه 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 



www.moshaveranebartar.blogfa.com 

 139

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 پ ر چهارچوب وسیع بررسی هاي آماريتوانایی پیش بینی انسان تنها د

مبناي هر پیش بینی بر شرایط زیستی، . غیر قابل پیش بینی مانده است و 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 موجو ش 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 مرد مثانه 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 زندان او 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 گ یک بیماريِ نظاهر »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 آمریکا همین 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 شنوای مرا 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

 

 

 

 

 

  1شده روانپزشکی 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 
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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 ا 1942فرانکل 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 بر 1938گرچه 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 داشت 119104زندانی 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 رسد پژوهشگران 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
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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 

  

  

                                                
انتشارات آموزشگاه عايل خدمات  –اصول نظري و عملي روان درماني  -  ١

 خورشیدي ١٣۵۶. نوشته ويل اهللا اخوت  –اجتماعي 
ترجكه  –انتشارات نشر نو  –) الگوهاي شخصیت سامل(روان شناسي كمال  -  ٢

 ١٣۶٢ -گیيت خوشدل 
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