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 اقتباسات فرانكل
 

 فيكتور فرانكل

 ً ٌ ٌعٌش فً فٌٌنا، وقد عانى كثًٌرا أثناء المجزرة فً الحرب ا كان فٌكتور فرانكل طبًٌبا نفس

  ٌ ٌُعرف الذي أنشأة. هو العالمٌة الثان العدٌد قد كتب ، و(Logotherapyالعالج بالمعنى ) ما 

 االقتباسات فً كتاب "بحث اإلنسان عن المعنى".من الكتب. ٌمكن العثور على معظم هذه 

 

 االقتباسات

ٌ  إذ من رجل أو امرأة ء ٌمكن أن ٌؤخ  شً كل   اختٌار فً ات اإلنسان ال  شًء واحد: آخر حر

 .الخاص   موقفهسلوك فً أي مجموعة من الظروف، الختٌار ال

 الظروف.موقف فً مجموعة معٌنة من الالقدرة على اختٌار  -آخر حرٌات اإلنسان 

 

ا فإن   -عندما لم نعد قادرٌن على تغٌٌر الموقف  ًٌ  تغٌٌر أنفسنا.فً نا نواجه تحد

 

مسافة. فً هذا الفضاء لدٌنا القدرة على اختٌار استجابتنا. فً  ٌوجدبٌن التحفٌز واالستجابة 

 ٌتنا.نا وحر  استجابتنا ٌكمن نمو  

 

الرجال الذٌن ساروا عبر األكواخ  نحن الذٌن عشنا فً معسكرات االعتقال ٌمكننا أن نتذكر

ٌاًل، لكنهم ٌقدمون وهم ٌساعدون اآلخرٌن، وٌقدمون آخر قطعة خبز لهم. ربما كان عددهم قل

أخذ كل شًء من إنسان سوى شًء واحد: آخر الحرٌات  من الممكنعلى أنه  اكافًٌ  دلٌاًل 

ٌ  الالختٌار  -البشرٌة   طرٌقه الخاص. نة من الظروف، الختٌارموقف فً أي مجموعة مع

 

ا، ، إذً ألخرى. ما ٌهم   ومن ساعة   ،آلخر ومن ٌوم   ،آلخر معنى الحٌاة ٌختلف من إنسان   ألن  

 د لحٌاة الشخص فً لحظة معٌنة.ولكن باألحرى المعنى المحد   عام   لٌس معنى الحٌاة بشكل  

 

تعترف بحق شخص ك تشارك اآلخر فً معتقداته. لكن هذا ٌعنً أنك كونك متسامًحا ال ٌعنً أن  

 وٌطٌع ضمٌره. ،آخر فً أن ٌؤمن

 

( ٢) ( من خالل القٌام بعمل؛١ٌمكننا اكتشاف المعنى فً الحٌاة من خالل ثالث طرق مختلفة: )

 ( بالمعاناة.٣التعبٌر عن قٌمة؛ و )عن طرٌق 
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ٌ سأل عن معنى حٌاته، بل ٌجب أن ٌُ  ٌُسأل فً النهاٌة، ال ٌنبغً لإلنسان أن  درك أنه هو الذي 

من خالل  فقطالحٌاة؛ وٌمكنه الرد على الحٌاة  تستجوبههذا السؤال. باختصار، كل إنسان 

 مكنه اإلجابة اال  من خالل كونه مسؤوالً.لتجاربه فً حٌاته؛ فً الحٌاة ال ٌُ  ااإلجابة وفقً 

 

بداله فٌها، وال ٌمكن أن ة فً الحٌاة ... والتً ال ٌمكن استته الخاص  شخص مهنته أو مهم   لكل  

فرصته  كما هو الحال مع ة كل شخص فرٌدة من نوعهامهم   ر حٌاته. وبالتالً، فإن  تتكر  

 .ٌنجزهادة لحد  المُ 

 

 السعً وراء السعادة هو الذي ٌحبط السعادة. إن  

 

 اإلنسان كائن لدٌه القدرة على االختٌار.

 

 مجموعة معٌنة من الظروف. موقف فًالالقدرة على اختٌار  -آخر حرٌات اإلنسان 

 

فً هذا الفضاء لدٌنا القدرة على اختٌار استجابتنا. فً . مسافة توجدبٌن التحفٌز واالستجابة 

 ٌتنا.نا وحر  استجابتنا ٌكمن نمو  

 

 

 

 


