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مقدمه
نوجوان بودم که روزی در يکی از کتابھای ديل کارنگی ،روانشناسی درجه چندم ،شرح حال
بيماری سرطانی را خواندم که با کمک شعری ،خود را از افسردگی رھانيده بود و متعاقبا ً بدنش از شر
سلولھای سرطانی پاک شده بود .چرا که در فرصتی زمانی که به وی گفته شده بود مھلت زندگی اوست،
بيمار سرطانی ديل کارنگی با الھام از آن شعر ،لذتبخش ترين فعاليت ھا و تفريحات و عالئق زندگی اش
را پی گرفته و به تمام آرزوھا و اھداف م ّھم زندگی خود جامه ی عمل پوشانده بود .شعری که آن بيمار
عالج ناپذير يک روز در اوج نااميدی و افسردگی در رباعيات خيام ديده بود ،اين بود:
خيام اگر ز باده مستی خوش باش
با ماھرخی اگر نشستی خوش باش
چون عاقبت کار جھان نيستی است
انگار که نيستی چو ھستی خوش باش

متن
داستايفسکی ) رمان نويسی که فردريش نيچه فکر می کرد که فلسفه ای را که نگاشته از جايی
نگرفته ،مگر اندکی از آن ابر نويسنده ( معتقد بود که فکر مرگ ممکن است لحظه ای در ذھن جوان
نفوذ کند ،ولی مانند تخته چوبی فرورفته در آب ،پس زده خواھد شد.
امّا فارغ از جوانی و پيری ،بنظر می رسد که ھيچ جنبنده ای نمی تواند در سايه ی مرگ بنشيند.
زندگان با ھر توانی که دارند از مرگ می گريزند .حتی آنکه در صدد نابودی خويشتن است و خود نمی
داند که در حال نزديکی به چه چيزی است ،چون زنده است ،خارج از قواعد زنده ھا کاری نمی کند و
ھر آنچه می کند زندگی نام دارد.
و اين است که فروغ فرخزاد شاعری که ظھر جوانی اش از نيمه نيز نگذشت چنين می گويد:
زندگی شايد
ريسمانی ست که مردی با آن خود را از شاخه می آويزد
پس غريزه ی مرگ فرويد چيست؟
فرويد با تئوری اصل لذت که سرچشمه ی آن اصل کاھش ھيجان فخنر است ،معتقد بود که انسان
ھر آنچه می کند برای رھايی از تنش است و ھر ارگانيسمی با تحرک و انگيزش خود درصدد است که
تنش خود را به حداقل ممکن بکاھد .در اينجا بود که فرويد از خود می پرسد که نھايت کاھش تنش تا
کجا؟ و ارگانيسم بدون ھرگونه ھيجان يعنی چه؟ و خود چنين جواب می دھد" :مرگ" .و اين است که

فرويد غريزه ی مرگ را در بطن غريزه ی زندگی پيدا می کند " :پس ارگانيسم عالوه بر زندگی ،غريزه
ای ھم دارد به اسم مرگ".
بسياری از شاگردان فرويد ،منتقد غريزه ی مرگ او بودند .مثالً اتو فنيکل چنين می پرسد که ھر
غريزه اصوالً بايد منشايی جسمی و آناتوميک در بدن داشته باشد .از کجای بدن غريزه ی مرگ برمی
خيزد؟!
اگر بخواھيم از موضوع اصلی که مواجھه بيماران سرطانی با مرگ قريب الوقوع است ،دور نشويم به
طور خالصه بايد گفت :عدم توانايی انسان در شناخت مرگ و ناتوانی اش در پيش بينی مھلت زندگی
خود ،عمالً انسان ھا را جاودانه ساخته است .بطرز ساده ای ھم گفته می شود که انسان که به مرگ
ديگران به چشم حتمی می نگرد ،مرگ خود را فقط ممکن می بيند.
کابلر -راس  Kubler-Rossپژوھش نمونه ای را در سال  ١٩۶٩بر روی بيماران رو به مرگ انجام
داده و روندی پنج مرحله ای را در واکنش به مرگ قريب الوقوع توضيح داده اند .ظھور و توالی اين
مراحل ،حتمی و آنچنان که مرتب شده است ،شايد نباشد .يک مرحله شايد اصالً ظاھر نشود و يا
مرحله ھا ،پس و پيش بشوند ،امّا معموالً چنين مراحلی در انطباق روانشناختی مواجھه با مرگ وجود
دارند:
 -١مرحله ی شوک و انکار که خود موجب اعطای آرامشی اوّ ليه به بيمار می شود .انگار بيمار خود را
به بی خبری زده است.
 -٢خشم که از سئوال "چرا من؟!" شروع می شود ،که تالشی برای فرافکنی مشکل است.
-٣چانه زدن  Bargainingيا مرحله ی معامله برای زمان که بعنوان مرحله ی پذيرش نسبی شناخته
می شود و ممکن است بصورت وسواس در اعمال و مناسک مذھبی برای جلب محبت خداوند خودش را
نشان بدھد.
 -۴مرحله ی افسردگی که خستگی و نااميدی بيمار عالج ناپذير را در اين برھه نشان خواھد داد.
 -۵پذيرش که واکنش ھای مختلفی را ممکن است در برداشته باشد ،ولی با باوری بال منازع برای
نزديکی مردن ھمراه است و شايد نشود گفت که در اين مرحله ،مذھبی و غير مذھبی ،کداميک قويتر
خواھند بود!
در واقع مراحل کابلر -راس بی شباھت به فرآيندھای ايمنی شناختی تنکرد شناسانه در مقابل تھاجم يک
ميکروارگانيسم يا سلولھای سرطانی نيست و ھمان اتفاقاتی که در ارگانيسم برای دفع عامل مرگ آور می
افتد ،در روان انسان نيز برای دوری از مردن در جريان است و آدم را به ياد شعر اوليور وندل ھولمز
 Oliver Wendell Holmesدر شاھکار ديکنز  Deacon’s masterpieceمی اندازد که
"انسان به يکباره تکه تکه نمی شود"

اسم سرطان درست است که بعنوان ناقوس مرگ شناخته می شود ،امّا سرطانی ھا ھم زنده اند و ھر
طوری که می توانند در حال فرار از مرگ ! يعنی اسم سرطان اگر مرگ را تداعی نمی کرد ،مبتاليان
به سرطان به اين سادگی مرگ را نمی پذيرفتند.
آيا معنی اين سخنان اين است که ماھيت بدخيم و کشنده بيماری را کتمان کنيم؟ ابداً ! ھميشه يکی از
آرزوھای بشر پيش بينی روز مرگش بوده است نه شايد با اشتياق مردن بلکه برای شناختن مھلتش برای
زندگی کردن .و آيا درست است با وجود فھم اين نکته ،به انسانی که می توانيم حدوداً فرصت زندگی اش
را تخمين بزنيم ،دروغ بگوييم؟!
موضوع دارد پيچيده می شود؛ ھر چه انسان روز مرگش را تخمين نزد ،بھتر است ،يعنی بی اطالعی
از مرگ راضی کننده تر .ا ّما بی اطالع نگھداشتن او از نزديکی مرگ ،اخالقی نيست و آدمی را از
مھلت زندگی اش بھتر است با خبر کنيم! پس موضوع آيا با تغيير يک جمله حل خواھد شد؟ اينکه نگوييم:
" توچه زمانی خواھی مرد! " بلکه بگوييم " :فرصت زندگی کردن برای تو اينقدر باقی مانده است!" آيا
کار کمی به مسخره گی کشيده شد؟ نه!
اين دو جمله از لحاظ فلسفی در دو قطب طرز تفکر انسان جای دارند .مانند مثال معروف پروخالی بودن
ليوان نيمه پر از نظر روانشناسی! بعد از ارسطو تفکّر اپيکوريان Epicurianism
ھمواره در مقابل تفکّر رواقيون stoicismبصورتی موازی قرار داشت.بطوری که اين دو نوع فيلسوفان
را پيشکسوتان فالسفه ی بعدی می دانند .انگار که بحث اصلی بر سر اين موضوع باشد که مرگ اوّ ليه
است يا زندگی؟!
اپيکوريان که تبار اعتقادی حکيم عمر خيام نيشابوری نيز به آنھا بر می گردد ،معتقد بودند که حقيقت
وجودی انسان در خوشگذرانی است و با شادزيستی و دوری از درد و غم ،انسان به معنای ھستی دست
خواھد يافت و غصه خوردن ،انسان را از فھم معنی راستين جھان ھستی دور خواھد ساخت.
در مقابل ،رواقيون بر آن بودند که حقيقت انسان و جھان فقط با رياضت کشی فھميده
خواھد شد و شادی و خوشوقتی ،بشر را سبکسر ساخته و از درک جھان معنوی ) و غير دنيوی ( که
تعلق اصلی آدمی به آنجاست ،دور خواھد کرد و بنابراين الزم است که رنج ببريم و درد بکشيم تا از
جھان کاذب و فريبکار فاصله گيريم و معنی اصلی خلقت را متوجه شويم.
اين دو نوع طرز تفکّر فلسفی نھايتا ً به دو نوع طرز تفکّر شرقی و غربی تغيير شھرت دادند و درست
است که اين تفکيک بيشتر از آنکه جغرافيايی باشد ،مفھومی است ،امّا واقعا ً ھم دنيای غرب با رواج
بيشتر طرز فکر اپيکوريان شناخته می شود و بی سبب نيست که فيلسوفی مثل خيام در غرب بيشتر ارج
نھاده شده است تا در شرق.
برای بسياری از بيماران افسرده و نااميدی که بوسيله ی من تحت رواندرمانی قرار گرفته اند و راجع
به پوچی و بی معنايی دنيا و فناپذيری انسان حرف زده اند ،شايد اين سؤال بسيار آشنا باشد " :اگر يک
باکتری بوديد و به دو باکتری تقسيم می شديد ،آيا از خود می پرسيديد که باکتری اوّ ليه باالخره کجا رفت
و آيا او فناپذير بود يا جاودانه؟ و يا حياتش پوچ بود يا معنی دار؟ يعنی انسانھا ھم حيات خود را در

فرزندان و اعقاب خود ادامه می دھند .انسان فقط اين تکامل را يافته است که در عين تقسيم و تکثير،
والد ،ھنوز شاھد و ناظر رشد و تکامل فرزندان خود است و نيز تجربه گر لذت بيشتر؛ وگرنه با بلوغ
نسل بعدی شايد کارش تمام شده تلقی می شد .پس آيا بھتر نيست که فرصت پيش آمده را غنيمت شمرد و
بر تجارب لذتبخش افزود .چون طور ديگری ھم ممکن بود ،اينکه فرصتمان ھمين مقدار ھم نباشد*.
اگر پيام اميد بخش اين عبارات درک نمی شود و اگر فرصت زندگی با مھلت مرگ تفاوتی ندارد ،برا
ی اين است که طرز تلقی انسانھای امروزی از مفاھيم زندگی و مرگ ،ھنوز بيمارگونه و وھم آلوده است
و واقعی نيست و آدميان ھنوز با عالئم مرگ و نيستی زندگی می کنند .اين است که سپھری شاعرچنين
سروده است:
" چشمھا را بايد شست
جور ديگر بايد ديد".
و در جای ديگر ،او که خود باالخره با سرطان می ميرد ،گفته است :
" مرگ با خوشه ی انگور می آيد به دھان "
و شاملو شاعر توانای ايرانی معتقد است که تا می شود بايد مرگ را طرد کرد.
 ٩٠/١١/١١کرج

پاورقی
* ممکن است با مطالعه ی اين شگرد رواندرمانی ،ع ّده ای از خوانندگان ھوشمند ،تآثير متناقض اين
عبارات را بر زوج ھای نابارور مطرح کنند که تشکيک بجايی ھم ھست .منتھی پاسخ آنان بماند برای
فرصتی ديگر و در اينجا فقط کوتاه سخن آنکه :اوالً انسان علمی برای درمان نازايی و عقيمی در حال
کوشش است و به پيشرفت ھای عظيمی ھم نايل گرديده است و ثانيا ً انسانھای وارسته تر بيشتر از ميراث
ھای ژنتيکی به ميراث ھای اجتماعی می انديشند.
.

