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مقدمه
چند سال پیش یک نظرخواه عمویم در فرانسه صورت گرفت و نتیجه نشان داد  ۸۹درصد
از رشکت کنندگان معتقدند انسان "چتی" الزم دارد که به خاطر آن زندگ کند و  ۶۱درصد
تاکید کردند کیس یا چتی در زندگ آنها هست که حاضند به خاطرش بمتد.
دکت ویکتور فرانکل بعد از مشاهده این نتیجه ،نظرخواه مشابیه را در ر
ر
دفتش و میان
مراجعانش انجام داد و دوباره به همان نتایج دست یافت .
کتاب انسان در جستجوی معن داستان زندگ ر
دکت ویکتور فرانکل برای پیدا کردن این معنا
در زندگ است کتاب انسان در جستجوی(( mans search for ultimate meaningمعن
منتش شد این کتاب ییک از ر
ر
بهتین نمونه های ادب در کتاب
در سال  ۱۹۴۶برای اولی بار
افی ر
روانشناسانه است و روایت زندگ و نجات ی ر
دکت ویکتور فرانکل در اردوگاه کار اجباری
نازی را رشح یمدهد .فرانکل در این کتاب ابتدا خاطراتش از آشویتس را بازگو یمکند و سپس
تالشها و راهکارهایش را برای زنده ماندن توضیح یم دهد.
ویکتور فرانکل در مدت زماب که در نتوگاه آشویتس زنداب بود پدر مادر همش و برادرش را
از دست داد بنابراین به گفته خودش "درد از دست دادن" را میفهمد .در کتاب انسان در
جستجوی معن سیع یمکند تا با بیان دردهایش به خواننده بفهماند که چطور میتوان زیر بار
این حجم از زندگ رنج زنده ماند.
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انسان در جستجوی معنا
کتاب انسان در جستجوی معنا خییل نگاهها را به مسائل و رنج های زندگ زندگ متفاوت
یمکند و این در رشد معنوی ما کمک کننده است .
این کتاب به نویع زندگ ر
دکت ویکتور فرانکل است که در جنگ با آلمان ها به دست نازی ها
است یمشود و خاطرات خود را در زندان ودر اردوگاه بیان یمکند ویل عمق فاجعه خییل بیش
ر
هاب که در
از این بوده است  .از نظر ایشان اردوگاه یک بوته آزماییس برای خییل از تئوری ی
زندگ داشتیم ،بود .و ایشان میگویند زماب که کتاب را یم نوشتند ،یم خواستند به اسم مستعار
چاپ کنند ویل متوجه شدند که اگر مردم بدانند این داستان واقیع است و درد و رنج را
ازعمق وجود درک کرده اند تاثتگذارترخواهدبود .این کتاب نگاه درس گونه وامید به زندگ
ر
داشی را نشان میدهد .وبیان میکنند کساب که در این اردوگاه بودند ر
وقن ناامید یمشدندیعن
معناب برای زندگ نداشتندو خودشان مرگ را به سمت خودشان یم کشاندند ودر چهره هر
ی
کدام از آنها مرگ دیده یم شد .کساب که معنا یب برای زندگ دارند و با هدف و امید و زندگ
ر
سخنها را تحمل کنند و از اردوگاه
پیش یمروند راهگشا هست و باعث انگته یم شود که
نجات پیدا کنند .انسان موجود آزادی است که حق انتخاب دارد انسان واکنش خود را در برابر
ر
سخن های ناخواسته ویل پیش آمده و رشایط محیط خود انتخاب یمکند و هیچ کس
رنج و
جز خود او یارای آن نیست که این حق را از او بستاند در رشاییط که همه چت را از ما گرفتند
ویل نتوانستند خودمان را از ما بگتند.
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اگر میخواستیم انتخاب های زندگ خودمان را داشته باشیم و در همان رشایط سخت،انتخاب
یم کردیم که تحمل کنیم؟ یا مایوس شویم؟
آنچه انسانها را از پا در یمآورد رنج و شنوشته نامطلوب نیست ،بلکه ب معنا شدن زندگ
ر
خوش نیست بلکه در مرگ و رنج
است که مصیبت بار است و معنا تنها لذت و شادماب و
معناب ندارد نه هدف دارد
هم میتوان معنا راپیدا کرد .بیچاره کیس که فکر میکنند زندگ برایش
ی
نه انگته ای و چون به اینجا یم رسد کارش ساخته بود .
وقن تالش یم کند ر
ر
ر
انسان ر
سخن های زندگ را به شوخطبیع تبدیل
زیسی را یاد بگتد
بهتین
میکند تاراحت تربتواند تحملشان کند و زندگ کند.
نوع پذیرش رنج و تحمل ما حکایت از یک عظمت دروب بکری است که در درون ماست و
این آن آزادی معنوی است که هیچ کس نیمتواند ازما بگتد.
نیچه یمگوید :کیس که چر یاب زندگ را یافته با چگونیک آن خواهد ساخت .
هر کس به خاطر یه چتی در زندگ خودش مسئوله ،هر چند که در بدترین رشایط قرار گرفته
باشد .چر یاب زندگ همان مسئولیت زندگ است که به عهده ما است و با چگونیک اتفاق های
اردوگاه مدیریت قوی دارد
زندگ از ما چه میخواهد ،نه اینکه مااز زندگ چه انتظاری داریم  .یعن ما خودمان را با زندگ
همراه کنیم و همواره بگوییم  ،زندگ از ما چه میخواهد ؟چگونه رفتار کنیم ؟نه اینکه
طلبکارگونه از زندگ داشته باشیم .
وب نیمتواند از شما بازستاند) درست است که همه در
(آنچه را شما تجربه کرده اید هیچ نت ی
اردوگاه است شده بودند ویل درش که برای هرکدام داشت فرق یمکرد و با طریقه نگاهشان
ر
متفاوب را یمگرفتند ر
وقن نگاه درس گونه به رشایط داشته باشید میفهمید
درس های
( هیچ کس حق ندارد خطا کند ر
حن اگر به او ستم رفته باشد)
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ر
وقن که انسان یب یمبرد که شنوشت او رنج بردن است ناچار است رنجش را به عنوان وظیفه
استثناب بپذیرد ناگزیر باید این حقیقت را بپذیرد که ( ،در رنج بردن نت در دنیا تک و
ای
ی
تنهاست هیچ کس نیم تواند آن را از رنج هایش برهاند یا به جای آن رنج بکشد )تنها فرصت
موجود بستیک به نحوه برخورد اوبا مشکالت و تحمل مشقات دارد .ما نسبت به این دنیای و
ر
اتفاف که در آن یم افتد مسئول هستیم و کلید آن پذیرش است که ما در رنج هاهست که
رشد یم کنیم و باید رنجها را بپذیریم تا راه برای ما باز شود (مادر کشیدن رنج ها هم تک و تنها
هستیم )هیچکس از عمق رنج ها و گریه ها و خنده های دیگری مطلع نمیشود .معنای زندگ
ر
ساعن به ساعت دیگر ،در تغیت است از این
از فردی به فرد دیگر ،از روزی به روز دیگر ،واز
رو آنچه مهم است معنای زندگ به طور اعم نیست بلکه هر فرد باید معن زندگ خود را در
لحظه مختلف در یابد.
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رهاب و آزادی است و باعث یم شود از مرحله رنج ها عبور کنیم و درس های
پذیرش کلید ی
خوب بگتیم درسه یاب که متعلق به ماست در بخش دوم کتاب در مورد (لوگوتر یاب )معنا درماب
صحبت شده است تالش برای ر
یافی معنا در زندگ اساش ترین نتوی محرکه هر فرد در
پویاب داشته باشید باید تفکر در اتفاقات مختلف زندگ
زندگ است یعن اگر میخواهید زندگ ی
با محوریت اینکه چه درش برای من دارد ،و چه چتی از من میخواهد ،و یا قرار به رشد کدام
ر
باتالف
بعد معنوی و وجودی من کمک کند ،نه اینکه من به مسائل فکر کنم و خودم را درگت
یم کنم که در آن فرو روم.
این طور نیست که یک انسان سالم از لحاظ رواب کیس باشد که هیچگونه رنج و تنش و
مشکیل نداشته باشد بلکه یک اندازه تنش برای رشد آدیم و سالمت روان آدم الزم است .
یک شی کارها را باید به صورت روتی و روزانه در زندگ خود انجام دهیم
-1انجام کارهای ارزشمند :زیرمجموعه کارهای اخالقگرایانه کمک به دیگران به نسبت
خداگونه
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ر
شکوفاب و درک عمق فرد یمشود عاشق
شگفن که باعث
- ۲عشق ورزیدن به کل خلقت :با
ی
طبیعت و آدم ها .......بودن آنچه را برای خود میپسندی برای دیگران هم بپسندیم
-3تحمل دردها و رنجها :که ریشه در پذیرش دارد توی غرزدن و نق زدن نیست من قرار هست
ر
شناخن که از
که رشد کنم و به یک مرحله باالتر برسم واینکه خدا از من امتحان میگتد و با
من دارد و مطمی هست که یم توانم از این مرحله رد بشوم .

وقن کیس خوب زندگ کند ر
من به جای امکانات  ،واقعیت ها را در اختیار دارم ر
حن اگه در
رشایط سخت زندگ هم باشد ،به زندگ قبل غبطه نیمخورد ،حشت نیمخورد ،نیم گوید
کجاب که یادت بخت .بلکه از رنجها ،دردهای آن دوران با افتخار یاد یم کند چرا که پیل
جواب
ی
است که باعث شده رشد و ر
پیشفت کند و از بودن در االن خودش راض هست ودر مست
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رشد قدم بر میدارد  .پس هیچ وقت حشت گذشته را نیم خورند چون در آن لحظه نهایت
استفاده از نعمت ها و قسمت های مختلف زندگ را کرده است  .انسان موجودی است که
در نهایت خود شنوشت خود را به عهده یم گتد انسان تنها زندگ نیمکند بلکه در لحظه
تصمیم یم گتد و اراده یم کند چگونه زندگ کند.
شما چند ساله هستید؟
شما  ۸0سال دارید و در ر
بست مرگ هستید به گذشته بیندیشد ،زندگ که ششار از شکست
ها و موفقیت هاست در نهایت به خود چه میگویید که :
ای کاش چه کار میکردید؟ چه برخوردی یمکردید ؟ چه تصمییم گرفتید؟
االن همان کار را بکنید طوری زندگ کنید که حشت نخورید ،اوقات فراغت را چه کاریم
کردید؟مدیریت فکر هایتان یچ هست؟ و اصوال چه افکاری به شاغ تان یم آید؟
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