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Abstract 

Lifestyle, which determines a person’s orientation to life, was first introduced in 

psychology by Alfred Adler. Adler's anthropological perspective, has influenced the 

formation of the concept of lifestyle. According to Adler, man is a social being whose most 

important motivation is to overcome inferiority and attain perfection in life, by relying on 

free will. Also, man is inherently neutral to moral values, and moral values are not real. 

According to the anthropological view of this theorist and the social and cultural conditions 

of his life, which is fundamentally different from the Iranian Islamic society, it is necessary 

to criticize and examine this theory according to the intellectual foundations of Islam. From 

the Islamic point of view, man is a two-dimensional being whose relation is not limited to 

the social environment and is also related to himself, God, and nature. Also, the human will 

is in line with the will of God, and as a result of this will, he is responsible for his 

behaviors. According to Islam, the purpose of life is to worship and a nearness to God. That 

is, if all the behaviors of a Muslim man are for God and His pleasure, that is, his intention 

to do things is only God’s pleasure, he will approach God, and the purpose of his creation 

will be achieved. 
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  شناختی سبک زندگی نقد مبانی انسان

 شناسی فردنگر آدلر از دیدگاه اسالم روان ۀدر نظری

*پورلفمجانیاميرقربان

 چكيده

بها  ر    گیری انسان به  زنهدگی اسهت اسهت که  ن سه ین       جهت ۀکنند سبک زندگی تعیین
گیری مفههو     شناخ ی آرلر بر شکل  آلفرر آرلر مطرح شد. ریدگاه انسان از سوی شناسی  وان

تهرین    انسان موجوری اج ماعی است ک  مهه   ،سبک زندگی اثرگذا  بوره است. از نظر آرلر
 چنهین،  هه   آزار اسهت.   ۀاش غلب  بر حقا ت و نیل ب  کمال ر  زندگی با تکی  بر ا ار  انگیزه

خالقی امهو ی واقعهی   های ا  های اخالقی ماهی اً خنثی است و ا زش  انسان نسبت ب  ا زش
شهناخ ی و شهرایا اج مهاعی و نرهنگهی زیسهت وی، که          ب  ریدگاه انسهان  نیس ند. باتوج 

به  مبهانی    باتوجه   ،ایرانی را ر نقد و بر سی ایهن نظریه    ه  تفاوتی اساسی با جامع  اسالمی
معنهوی    ه ضرو ت را ر. از منظر اسال ، انسهان موجهوری روبعهدی دمهاری     ،نکری اسال 

و طبیعهت نیهز    ،شور و با خور، خدا  اش نقا ب  محیا اج ماعی محدور نمی  ک   ابط است 
خدا قرا  را ر و م عاقه  ایهن ا اره مسه ول     ۀطول ا ار انسان ر  ۀا ار چنین، ه   ابط  را ر. 

اهلل   الهی  هدف زندگی عبارت خهدا و نیهل به  قهر      ،از منظر اسال   ن ا های خویش است.
  اگر تمامی انعهال جهوا حی و جهوانحی انسهان مسهلمان بهرای خهدا و        ک ی ا گون  ب  ؛است

 ضای او باشد، یعنی نیت وی از انجا  کا ها نقا  ضای خداوند باشد، ب  خداوند نزریهک  
 و هدف خلقت وی محقق خواهد شد.

 .شناسی، اسال   آرلر، انسان ۀسبک زندگی، نظری ها: کليدواژه
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 . مقدمه1

 ور. انسهان ر     پهیش مهی   که  ر  مسهیر زنهدگی به      مدا  هدف انسان موجوری است نعال و 
 ،رنبال ا ضای نیازهای م  لفی ازجمل  نیازهای جسمانی، اق صاری،  وانی و ذهنهی  زندگی ب 

های انسان هسه ند. انسهان بهرای نیهل به         محرک ۀها و نیازها ازجمل  و اج ماعی است. هدف
زنهدگی یها    ۀمشی معین و مش صی راش   باشد که  به  آن شهیو    د خاهای زندگی بای  هدف

بها  اطهطالح    شناسهی ن سه ین    ر   وان .152: 2932 آبهاری  گویند دشهفی    سبک زندگی می
 شناسی نررنگر آلفرر آرلر مطرح شد.     وان ۀ  ر  نظریlife styleزندگی د سبک

سهبک زنهدگی خهاو خهور     براسها   آرلر بور. انرار  ۀکال  نظری سبک زندگی تکی 
 ۀرهنهد  هم ایی ش صهیت نهرر و ا ا ه      بی ۀکنند تعیینکنند. سبک زندگی   ایفای نقش می

اش   ترین عاملی است ک  انسان اسا  زنهدگی   زندگی مه  ۀاندیش  و انکا  آرلر بور. شیو
کنههد   کنههد و حههرک ش  ا ر  جهههان و زنههدگی مشهه   مههی  آن تنظههی  مههیبراسهها   ا 

  .39: 2930ناطری آباری و  دشفی 
رههد.    که  مه ن زنهدگی انسهان  ا ر  رنیها شهکل مهی        پررازر  سبک زندگی ب  مسا لی می

شهور تمها  مسها لی  ا      زیس ن س ن گف   می وق ی از سبک زندگی یا چگون  ،ریگر عبا تی ب 
سهبک   ۀ و گسه ر  ک  آرمی ر جریان زندگی با آن مواج  است باید مدنظر قهرا  رار و ازایهن  

و ح ی طبیعهت   ،وسیعی از  ن ا های آرمی ر  ا تباط با خور، خانواره، جامع  ۀ، عرطزندگی
  .  21: 2930دپو امینی گیرر  می ا ر بر 

ب  اهمیت مفههو  سهبک زنهدگی، پهرراخ ن به  آن ر  بسه ر نرهنه  و         باتوج  ،بنابراین
شهناخ ی ر    نظریهات  وان  چراکه   ؛های اسالمی ایرانی کشو مان یک ضرو ت اسهت   ا زش

های تها ی ی،   اطول و پای   یک سلسل بر مب نیها  وجورآمدن آن بلک  ب  ،شوند خأل ایجار نمی
پرراز و نیازههای او  ا مهنعک     ها ش صیت نظری  و ش صی است. نظری  ،اج ماعی، نلسفی

  ر سهند. نیروههای تها ی ی و اج مهاعی       ظهو  می اند ک  ر  آن ب   کنند و محصول زمانی می
پهرراز نیهز ر  پدیدآمهدن نظریه  نقهش را ر       نظریه   ۀگذا نهد و نلسهف    پهرراز تهیثیر مهی    ری نظ

  .3: 2930 آباری و ناطری دشفی 
طو  کلی علهو  اج مهاعی و    شناسی یا مشاو ه و ب    وان ۀتمامی نظریاتی ک  ر  حوز

آثا ی است ک  ر  کشو های  ۀشوند غالباً ترجم  های ایران تد ی  می  انسانی ر  رانشگاه
انهد و همهان آثها       ی تولیهد شهده  یو کشهو های ا وپها   آمریکها طهو  خهاو    غربی و به  

که    ییجها  شور. ازآن  ین رخل و تصرف ب  رانشجویان تد ی  میتر ک شده بدون  ترجم 
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کنی  ک  ریدگاهی خاو نسبت به  جههان و انسهان و      ما ر  کشو ی اسالمی زندگی می
شناسی و مشاو ه از منظهر    گی بر آن حاک  است الز  است تا نظریات  وانها و زند  ا زش

ایرانهی   ه  مبانی رین اسال  مو رنقد و بر سی قرا  گیرند تا انطباق به ری با نرهنه  اسهالمی  
خواههد   تهر  بیشها    سد ک  کا ایی این نظری   نظر می ب  ،طو ت کشو مان راش   باشند. ر این

ههای مشهاو ه     رن ن بانت نرهنگی و مذهبی مهرر  ایهران و نقهد نظریه     ظرگنر  ،شد. بنابراین
شهور که      های رین اسهال  اسهت  باعهی مهی      باو های غال  مرر  دک  همان آموزهبراسا  

ایهران   ۀجامعه  ههای نرهنگهی و ا زشهی    های مشاو ه ازجمل  آرلر با ر نظرگرن ن زمین   نظری 
 مو راس فاره قرا  بگیرند.  

است ک  باید ر  رس و کا  مشاو ان وظایفی چندنرهنگی این یکی از  ۀاز نظر مشاو 
ای   ههای م  لهم مشهاو ه     ک  امهروزه ر  ک ها    ای زیرا  ویکررهای ر مانی ؛قرا  بگیرر
انهد و بهر یهک  شه         یی سرچشهم  گرن ه   آمریکها  ه  شوند از نرهن  ا وپایی  عرض  می

 ،نژاری، قومی ۀو ر مراجعانی ک  پیشینهای خاو اس وا ند. لذا این  ویکررها ر م  ا زش
لحها    زیرا این  ویکررها از ؛و ح ی مذهبی م فاوتی را ند کا برر قطعی ندا ر ،و نرهنگی
 زمهین قابلیهت کها برر ندا نهد     ۀهای  وی کر  طرف نیس ند و ر مو ر تما  انسان  ا زشی بی

  . Corey 2009: 43د

رلیهل وجهور    طو  عا ، ب  علو  انسانی ب طو  خاو و نظریات  شناخ ی ب   نظریات  وان
قابلیت انطباق کامل با نرهن  اسهالمی  ا   ،مبانی غیررینی و بنیارهای سکوال  و اومانیس ی

گزینهی مبهانی و بنیارههای نلسهفی و ت هو یکی       ها نیز جای  ندا ند و  اه اطالح این آسی 
حقق و تولید علهو  انسهانی   ها و ه  برای ت  ه  برای تفسیر اسالمی از نظری  ،اسالمی است

رلیل  شک ب  گون  است و بی  . مفهو  سبک زندگی نیز همین21: 2930اسالمی دخسروپناه 
شناسهی     و معرنت ،شناسی  شناسی، ا زش  شناسی، انسان  تیثیرپذیری خور نظری  از مبانی هس ی

تهوان گفهت که       مهی  ،عصر مد نیز  این مفهو  نیز از این مبانی تیثیر پذیرن   است. ر واق 
شهناخ ی    مبانی خاطی اس وا  است ک  یکی از این مبانی ریدگاه انسان ۀاین مفهو  نیز برپای

 آرلر است.  
شهوند    ها و اع قارات مربوط ب  سبک زندگی از نظر آرلر ب  چها  گروه تقسهی  مهی    مؤلف 
خهور   -0 ؛من کیس   پندا ی، یعنی این اع قار ک   مفهو  خور یا خویش ن -2 :اند از ک  عبا ت

 ۀتصهویر جههان یعنهی اع قهار نهرر ر بها        -9 ؛آ مانی یعنی این اع قار ک  من چ  باید باشه  
چیزههایی که  نهرر     ۀاع قارات و مقر ات اخالقی یعنی مجموعه  -1 ؛اطرانیان و محیا و رنیا

  .  14: 2939 ؛ یوهانسن225: 2911؛ شیلین  2930آباری  راند دشفی   ر ست یا غلا می
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یعنهی   ،هها  اول از آن ۀرههد که  رو مؤلفه     های سبک زندگی آرلر نشان می  ب  مؤلف  هیانگ
مسه قی  به    طهو    به   ،چیس ی انسان دخورپندا ه  و چگونگی انسان دانسان آ مانی یا بایس   

آرلهر بهدون    ۀگف ن از سهبک زنهدگی ر  نظریه    س ن ،گررر. بنابراین  شناسی برمی  بحی انسان
زیهرا مفههو  سهبک زنهدگی اساسهاً       ؛شناخ ی وی امری ناطوا  اسهت   انتوج  ب  مبانی انس

زندگی حیوانات موضهوعی ی   ۀشور و اطوالً این مفهو  ر با   پیرامون زندگی انسان مطرح می
ر مانی و مشاو ه با اع قارات و مبانی رینی و اع قهاری مهرر      ندا ر. تضار مبانی نظریات  وان

شهور و کها ایی     کنند هویدا مهی   مشاو ان ب  مراجعان تجویز می هایی ک   ایران ر  رس و العمل
رقهت   بایهد ایهن نظریهات  ا به      ،ر. ب  همین رلیهل کرای  ا ک  خواهد  های مشاو ه  این  وش

 ،کها برر آن  ا مو راسه فاره قهرا  را ر. بنهابراین     های مثبهت و قابهل    ر و جنب کرتحلیل و نقد 
ی  این است که   نگویی ب  آ رنبال پاسخ پژوهش حاضر ب  سؤالی ک  ر  ،ب  مباحی نوق باتوج 

و  ؟شناخ ی آرلهر چیسهت    آرلر ب  چ  معناست؟ ثانیاً ریدگاه انسان ۀاوالً سبک زندگی ر  نظری
ثالثاً نقدهای وا ره بر این مبانی از نظر اسال  چیست؟  



 . روش تحقيق2

 هدف ک  را ر قرا  لیتحلی ه  توطیفی تحقیقات ا چو هچ ر  حاضر پژوهش  وش تحقیق

شناسی نررنگر آرلر است.    وان ۀزندگی ر  نظری شناخ ی سبک  مبانی انسان نقد و بر سی آن
آرلر مطرح خواهد  ۀمفهو  سبک زندگی ر  نظری اول، ۀر  مرحل ر:را  مرحل  رو این تحقیق

  بدین شور.  شناخ ی آرلر از مناب  م  لم و موجور ا ا   می  شد و ر ارام  ریدگاه انسان
وی  ۀشد مطرح های  ریدگاه های آرلر بور،  نظری  بر مش مل ک  منابعی ب  مراجع  با ،منظو 

 مناب  از اس فاره با مرحل  ینا ر  شد. ا ا   و پیرامون سبک زندگی و ماهیت انسان اس  راج

شناسی   و نیز برخی از مناب  مرتبا با بحی انسان  وایات و آیات بر مش ملاسالمی 
 بر سی و نقد قرا  گرنت.مو رهای وی  ریدگاه
 

 . سبک زندگی 3

اش ایفهای    سبک زندگیبراسا  ش صیت آرلر است. ش    ۀکال  نظری سبک زندگی تکی 
کند.  ن ا ها تاب  سبک زندگی هسه ند. سهبک زنهدگی نهوص خهاو واکهنش انهرار          نقش می

گیهرر    دگی از کهورکی شهکل مهی   سبک زن ۀکند. شالور  ر برابر موان  و مشکالت  ا تعیین می
 . هر انسانی ر  زندگی مسهیر خهاو خهورش  ا به      35-39: 2930ناطری  و دشفی  آباری
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اول زنهدگی شهکل    ۀکند. سبک زندگی هر انسانی ر  چند هف ه   نرر طی می ای منحصرب   شیوه
سهبک زنهدگی نهرر     ۀهای اعضای خانواره سهازند   و نگرش ،ها،  ن ا ها  گیرر. نوص واکنش  می

کنهی ، ار اک    ، نکهر مهی  رهی  میموج  آن واکنش  است. سبک زندگی شاخصی است ک  ب 
ههای زنهدگی     هایی  ا ک  برای مقابل  بها چهالش    کنی .  وش  و بر آن اسا   ن ا  می ،کنی   می

 . عقایهد و  Carlson et al. 2006: 12گیرنهد د   مهی  نشه ت کنهی  از سهبک زنهدگی      ان  ا  مهی 
رههد و ر     هها واقعیهت خهورش  ا سهامان مهی      که  نهرر از طریهق آن    ای های اساسهی  ضنر

رهنهد. سهبک زنهدگی      کند سبک زنهدگی او  ا تشهکیل مهی     های زندگی معنا پیدا میرار  وی
های ما ر  ا تبهاط بها خورمهان،      ها و برراشت  کند و از تما  ا زش  تمامی اعمال ما  ا م حد می

سمت ههدف    وی ب  شور. سبک زندگی  وش خاو ما برای پیش  میو رنیا تشکیل  ،ریگران
زندگی است. ما هنگا  تالش برای تحقق اهدانی ک  برایمهان اهمیهت را نهد سهبک زنهدگی      

کنهد که  یهک نهرر        . سبک زندگی تعیین مهی 222-223: 2915سازی  دکو ی   خویش  ا می
ا برای نیهل به  اههداف زنهدگی خلهق      هایی    یابد و چ   اه  چگون  با موان  زندگی انطباق می

رنبهال آن نهرر    گیرر و ب  زندگی شکل می ۀی اولیها سالآرلر مع قد بور سبک زندگی ر   ند.ک
کند تا ب  برتری یا کمال برسد. او مع قد بور ک  سهبک زنهدگی     خاو خور تالش می ۀشیو ب 

گیرر. سبک زندگی بعهد از    ها شکل می  ای از حقا ت  نرر بر مجموع  ۀچگونگی غلببراسا  
 ۀگانه  انرار با تکالیم پهنج  ۀمواجه ۀکند. از نحو  س  ی تغییر می سالگی ب  پنجیا  چها ی ها سال

تهوان سهبک     و عشهق مهی   ،زندگی یعنی  شد خویش ن، امو  معنوی، شغل، تعامل با اج مهاص 
 . Sharf 2012: 127د رکرزندگی انرار  ا ر ک 

 

 لرآدشناختی  انسان. دیدگاه 4

گرنهت و بهرای تعهاملش بها جامعه  نیهز         آرلر انسان  ا یک ا گانیز  کلی و واحد ر  نظر می
را  است و سرنوش ش ر  اخ یها  خهورش     اهمیت قا ل بور. از نظر وی انسان خالق و هدف

گهرا  ا پیرامهون ماهیهت انسهان، بینشهی خهاو        ای کهل    . آرلر نظری Sharf 2012: 126است د
ر.  ویکرر آرلهر ماهیهت   کرخاو پیرامون زندگی خلق  ۀو یک نلسف ،انسانپیرامون جهان و 

زیهرا از نظهر او انگیهزش بنیهاری انسهان مهاهی ی        ؛نگریسهت   انسان  ا از منظری اج ماعی می
اج ماعی را ر و ب  نیاز عمیق انسانی ب  تعلق ب  اج ماص انسانی م کهی اسهت.  ویکهرر آرلهر     

نگهرر   بینان  مهی  گرا و خوش  ان  ا ر قال  ریدگاهی انسانزیرا انس ؛استمدا   ا زشریدگاهی 
کند ک  انسان موجوری است که  ظرنیهت همکها ی و تعهاون ر  ر ون زنهدگی        و نرض می
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و نیهز   ،تحقهق خویشه ن   ،اج ماعی اطیل و نیهز قابلیهت بهبهور خویشه ن،  شهد خویشه ن      
ماهیهت   ر بها ۀ آرلهر   مرکهزی ریهدگاه   ۀمشا کت مؤثر برای نیل سالم ی عمومی  ا را ر. اید

 تهیثیرات زنهدگی   ۀی اولیه هها  سالگررر. او مع قد بور ک   انسان ب  ماهیت اج ماعی وی برمی
 ۀزیرا ار اک نهرر پیرامهون گذشه   و تفسهیر او ر بها       ؛   شد ش صیت انسان را ررعمیقی 
 ، . از نظهر آرلهر  Ambrus 2009: 40های اولی  اثری قطعی بهر زنهدگی آتهی وی را ر د   رار  وی

ها و ان ظها ات  انهرار معطهوف      های نرر م وج  یک هدف است. این هدف  حرکات و جنبش
ههای خیهالی علهت ذهنهی       . ههدف اسهت کهررن نهرر    ب  آینده است و محرکهی بهرای نعهال   

ههای خیهالی محصهول       . ههدف 13: 2930آباری و ناطری  های  وانی هس ند دشفی رار  وی
ند. بنابراین، هرچنهد  ا ای ندا ند و کامالً ذهنی  واقعیت قرین تصو ات و انکا  ناهشیا ند ک  ر  

شور تها اهمیهت آن     گیرند، این وضعیت باعی نمی  این خیاالت ر  رنیایی غیرواقعی شکل می
  جههان بیرونهی   as ifکه  گهویی  د   باشند. این چنهان  تر ک های عینی زندگی واقعی   از واقعیت

های خیالی ما مربوط ب  آینده اسهت.    آید و هدف  ر میهای جهان واقعی نرر   طو ت ا زش ب 
کند عینهی محسهو      اما وق ی نرر آن  ا ر  زمان حال بیان یا آ زو می ،این آینده عینی نیست

  .01: 2919شور دساع چی   می
کهرر، مع قهد بهور      مهی  تیکیدو غریزی  های زیس ی  هکنند تعیینبرخالف نروید ک  بر  ،آرلر
سهال   شهش شهوند. انسهان ر      ا تباطات اج ماعی طاح  انگیزه می با اول ۀ جها ر  ر  انسان

اسهت و تمرکهز    مهدا   ههدف  منهد و   سازر.  ن ا  هدف  اول زندگی  ویکرری  ا ب  زندگی می
پهذیری، معنهای     مسه ولیت  ،بر هشیا ی است. برخالف نروید، وی بر ان  ها   تر بیشر مان 
های انسهان    کند. از نظر وی، منب  تما  تالش  می تیکیدتالش برای مونقیت و کمال  و زندگی،

حقها ت انسهان    ۀمرر  است. عقد ۀحقا ت است و این امر یک شرایا عاری برای هم ۀعقد
و سطوح باالتر  شد تهالش   ،طلبی  برتری ،شدن انگیزاند تا برای مونقیت، تسلا، کامل   ا برمی

بلکه  مها توانهایی و     ،شهور   و محیا تعیهین نمهی  و اثت  با ن ا  انسان نقا  ،کند. از نظر آرلر
کنی  که  بها    ک  ما ان  ا  می ها  ا را ی . اینرار  ویو خلق  ،ظرنیت تفسیرکررن، تیثیرگذا ی

ی را ر تها نن یهک و   تهر  بهیش ون   ن ا  کنی  اهمیت گهایمان چ  های ا ثی و محدوریت  را ایی
بههرای   ا حیطههی ظرنیهت انسههان هها مع قههد بورنهد کهه  شههرایا زیسه ی و م     و اثهت. آرلههری 

ههای نهرر      . جههت حرکهت  Corey 2009: 98کننهد د   کررن محهدور مهی   کررن و خلق ان  ا 
آبهاری و ناطهری    گیهرر دشهفی     گرایی خیهالی قهرا  مهی    سمت آینده است و ر قال  غایت ب 

 ۀجبرگرایی تها ی ی  ا ر  نظریه   ۀویهینگر بور و  ر نظری ۀ . آرلر تحت نفوذ نلسف13: 2930
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 ،انگیزانهد  ان ظا ات انسان از آینده است که  او  ا برمهی   تر بیشر. او ر یانت ک  کروی کشم 
  هههیا اع قههاری بهه  تقههدیر و Vaihingerاش. آرلههر هماننههد ویهینگههر د  نهه  تجربیههات گذشهه  

 . 14 همهان: سهازر د   سرنوشت نداشت و مع قد بور ک  خور نرر سرنوشه ش آگاهانه   ا مهی   
 ۀکنهد. انسهان ا ار    بینان  است و بر هشیا ی و آگاهی تمرکهز مهی    سان خوش ویکرر آرلر ب  ان
نهد و از آن عوامهل   ککها ی   تواند عوامل اج ماعی مؤثر بهر خهورش  ا رسهت     آزار را ر و می

هم هایی    نرر خویش  ا بسازر. این بی ای اس فاره کند و سبک زندگی منحصرب   خالقان طو   ب 
ههای    اگرچ  ر   ویکرر آرلهر برخهی از جنبه     پیرامون انسان است.ریگر از ریدگاه آرلر  ۀجنب

زنهدگی اسهت    ۀاین تجرب ،ندا اج ماعی و تالش برای کمال ذاتی ۀماهیت انسان ازجمل  عالق
کند این عوامل چگون  محقق شوند. ما قربهانی کهورکی نیسه ی . مها از تجها          ک  تعیین می

تالش بهرای جبهران    ۀواسط ها ب  ان  ا بسازی . انسانم  کنی  تا سبک زندگی  کورکی اس فاره می
شهور. احسها  حقها ت منبه        یند از نوزاری آغاز مهی ا سند و این نر  ها ب   شد می حقا ت

طلبهی اسهت. جههت و      هها کمهال و برتهری     انگیزش و تالش است. مقصد نهایی این تهالش 
چ  ر  آینده قهرا  را ر داههداف    وسوی این کمال ر  آینده قرا  را ر. آرلر مع قد بور آن سمت
  .  252-213: 2919 سازر دشول ز و شول ز   ن ا   ا می ،خیالی 
شهان بهرای   شنهد که  تال  یگرا  و ههدف  ،تقسی  ب  هشیا  و ناهشیا ، اج مهاعی  ها غیرقابل  انسان

  گرایان  و نه  کند. ر واق ، نگاه وی ب  انسان نگاه کل  ها  ا مش   می آن ۀراش ن انگیز اهمیت
بنابراین  ن ا  بشر ر  بانت اج مهاعی آن   .اند  گرایان  است. انرار بشر موجوراتی اج ماعی جزء
اج مهاعی یعنهی    ۀاج مهاعی را ر. عالقه   ۀنا  عالق ر ک است. هر انسانی ظرنی ی ذاتی ب  قابل

 ن ا ههای بشهر را ای ههدف و     ۀتمایل ب  همکا ی با ریگران برای یک طالح عمومی. همه 
شور. انسان از کهورکی احسها  حقها ت  ا      نرر تعیین می از سویهدف  ن ا   قصد است و

کند. از رو ان کهورکی، از خهور و جههان ار اکهی       رنبال برتری حرکت می کند و ب   تجرب  می
هها آزاری ان  ها     شهور. مها انسهان     آن ار اک  ن ا  ما تعیین میبراسا  آو ی  و   رست می ب 

تفسهیرهای  براسها   توانی  و باید برای خور ان  ا  کنی . هر انسانی تمایل را ر   را ی  و می
نرر  ا سهبک   این تفسیرهای منحصرب  رنرری ک  خور از زندگی را ر  ن ا  کند. آرل منحصرب 

ها مع قدنهد ر  تهالش بهرای برتهری و کمهال         . آرلری31-34: 2910 زندگی نامید دشیلین 
ههای و زشهی خهور  ا      و سایرین مهها ت  ،، برخی اس عدار هنریبرخی انرار نیروی عقالنی

طلبی تالش برای خورشهکونایی     . منظو  آرلر از برتری222: 2915رهند دکو ی   پرو ش می
طلبی و کمال ممکن است به  ههزا ان شهکل تجلهی      و ا تقای خور است. تالش برای برتری
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انهد   رنبال اههدانی  رار عاری و سال  ب خاو خور  ا برای کمال را ر. ان ۀنرری شیو کند و هر
های نهرر بهرای برتهری      اول ماهی ی اج ماعی را ر. نوص و چگونگی تجلی تالش ۀک  ر  ر ج

آبهاری و   گهررر دشهفی     شده برمی های جبرانی ان  ا   و کمال ب  احساسات حقا ت نرر و  اه
چهها چو  ذهنهی    بهر  یمب نطلبی و کمال    . تالش انسان برای برتری32-32: 2930ناطری 

که    توجه  را ر  انرار است.  ویکرر آرلر از این حیی پدیدا شناخ ی است ک  ب   وش خاطهی 
، هها  ا زشهها،    کنند. این واقعیت ذهنی، ار اکهات، انکها ، احسها     انرار رنیای خور  ا ر ک می

ه ذهنهی و  گیهرر.  ن ها  ر  چهها چو  ریهدگا      گیری نرر  ا ر بر مهی  و ن یج  ،عقاید، اع قارات
کنهی     ای ک  ما واقعیت  ا تعبیر مهی   شور. طبق نظر آرلر، واقعیت عینی از نحوه  پدیدا ی ر ک می

بهاو     .221: 2915ی را ر دکهو ی  تهر  که  رههی  اهمیهت     ای ک  ب  تجا   خهور مهی    و معانی
هها  ا    مها واقعیهت   ،ها این است ک   ن ا  ما حاطل تفسیرمان از محیا اسهت. بنهابراین    آرلری

کنهی  تصهویر    چه  ر ک مهی   بلکه  آن  ،کنی  ک  حقیق هاً هسه ند    بینی  یا ر ک نمی  گون  نمی آن
 ،هسه ند  طو که  حقیق هاً   آن ،هها   گران آرلری ب  واقعیهت  مان از شرایا است. پ  ر مان  ذهنی

 . 11-14: 2932پررازنهد دیوهانسهون     ها مهی   چندان ال فاتی ندا ند و ب  تفسیر انرار از واقعیت
پدیدا شناسی یعنی توج  ب  رنیای ر ونی هر نرر برای کشم واقعیت یکی از مفاهی  اطهلی  

 . 99: 2919 ویکرر آرلر است دساع چی 
 
 . بحث5

فردنگرآدلرازمنظـرشناسیروانۀنظریشناختیانساننقدوبررسیمبانی9.2
اسالم
نژارپرسه ی، م ه      سهب   ای به    مشاو ههای   ها و کا بست  ی م ماری، نظری ها سالر طول 

انهد.   چالش کشیده شده اقوا  خاو ب  ر حق و اجحاف  ،بورن نرهنگی انرار خاو بورن، تک
گرایههی ر  مشههاو ه کا ههای زیههاری انجها  شههده اسههت     چنهدنرهن   ۀ وی مقولهه ، و ازایهن 
هها   وجورآمهدن آن  بلک  ب  ،شوند  شناخ ی ر  خأل ایجار نمی   . نظریات  وان93: 2913 دمان ی
و ش صهی اسهت و    ،ههای تها ی ی، اج مهاعی، نلسهفی      اطهول و پایه    ۀیک سلسل بر مب نی

یکهی از    .3الم:  2930ناطری  و آباری  سند دشفی   ظهو  می ب اند ک  ر  آن   محصول زمانی
پهررازان پیرامهون انسهان و      اسی تفاوت ریدگاه نظریه  نش  های م  لم  وان  علل تفاوت نظری 

ههایی    ش صیت اوست. شکی نیست ک  برراشت مشاو  از انسان ر  نوص تش ی  و مداخل 
مهوا ری رسهت به     براسها    . مشاو ان ه  Corey 2009: 7رهد اثرگذا  است د  ک  انجا  می
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انهد از اع قهارات مشهاو      این موا ر عبا ت ۀجمل زنند ک  از  ان  ا  نظری  و اس فاره از آن می
رهد که     ها نشان می  نظری  ۀ . مطالع220: 2911آباری  هیت انسان دشفی ش صیت و ما ۀر با 

ب  ر کی ک  از انسان هس ی و نیهز ههدف و غایهت زنهدگی      ها باتوج   تقریباً تمامی این نظری 
و  ،هنجها ی   منظهو  برخهو را ی از سهالمت  وان، به     های  ن ا ی  ا ب   ها و نباید  را ند، باید

تهوجهی به  بانهت نرهنگهی و رینهی دمهذهبی          کنند. بدون شک بهی   زندگی به ر توطی  می
بر تش ی  غیررقیهق، ر  تجهویز    عالوهشان، تسازی مو ری مشکال  مراجعان ایرانی ر  مفهو 

زیهرا مراجعهان بها طیفهی از      ؛رههد   بررها و کاهش اثرب شی ننون ر مانی خور  ا نشان می  اه
های نرهنگی تفاوت ر  ریهن و    از این تفاوت شوند و یکی  مشاو ه حاضر می ۀتنوص ر  جلس

انهد که      ههای مسهلمی از تنهوص نرهنگهی      ها با مشاو  اسهت. ریهن و معنویهت جنبه      مذه  آن
تهرین بعهد     شوند. مسلماً ایهن جنبه  مهه      شناسان و مشاو ان ر  کا  بالینی با آن مواج  می  وان

 . توجه  به    2932 و  ن ا های نرر است دیوهانسهون  ،ها  رارن ب  باو ها، ا زش نرهن  ر  شکل
سهازی مهو ری یکهی از ضهرو یات کها         مبانی نرهنگی و مذهبی م فاوت مراجعان ر  مفههو  

ههای    رلیل اطلی بر سی ایهن نظریه  از منظهر آمهوزه     ، . بنابراینSperry 2014ای است د  مشاو ه
های مشهاو ه  ا از منظهر مبهانی      ی نظری های نرهنگی است. لذا اگر مبان  اسالمی توج  ب  تفاوت

اسهالمی نقهد و بر سهی کنهی  کها ایی و      ه    عنوان یکی از مقومات نرهن  ایرانهی  رین اسال  ب 
 خواهد شد.   تر بیشها ر  نرهن  ایرانی اسالمی   شده از این نظری  ننون برگرن   اثرب شی

 

بربعداجتماعیانسانتأکيد5.2
انراطهی بهر بعهد اج مهاعی انسهان       تیکیهد انسان  ر با ۀآرلر  ۀر  نظری تیمل قابل یکی از موا ر

نگهری پیرامهون ماهیهت     جانبه   اج ماعی  و غفلت از ریگر ابعار وجهوری وی و یهک   ۀدعالق
نظهری   شناخت انسان و طبیعت و ماهیت وی رچها  تنه    ۀآرلر ر زمین ،انسان است. ر واق 

گرایی بهر زمهانی اسهت که  وی ر  آن        وح اثبات ۀآن ه  غلب ۀشده است ک  یک رلیل عمد
شور و ر ارامه     ره است. اگرچ  انسان ر  خانواره داج ماص کوچک  م ولد میکرپررازی   نظری 

شور. طبهق تعهالی      تمامی  وابا انسان ب  اج ماص محصو  نمی ،کند  ه  ر  اج ماص زندگی می
ان ؛ 021 :بقهره  ،نفسه ابتغاا  مراااا ا   و من الناس من یشتری رین اسال  انسان با خورش د

؛ 4 :تحاریم  ،لذین آمنو قو انفساکم ا ایها یا؛ 19 :اسراء ،احسنتم احسنتم النفسکم و ان اساتم فلها
 ، 32 ۀ: خطبه البالغاه  نها   ،عباااا  نناو انفساکم   ؛ 23 حشر: ،والتکونو کالذین نسوا  فانساهم

 ،النسان انک کااح الی ربک کدحا فمالقیاه ا ایها یا؛ 254 :بقره ،انا   و انا الیه راجعونخداوند د
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؛ و عباااالرحمن الاذین   2: نساا   ،واتقوا  الذی تسائلون باه و االرحاا   ریگران د و  ،4 :انشقاق
ایهاا الاذین آمناوا     یاا ؛ 49نرقهان:   ،یمشون علی االرض هونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالو سالما

مانهن َّ،   یکونوا خیراً منهم، وال نسا ٌ مِن نسا ٍ، عسى أن یکُن َّ خیاراً  الیَسخرْ قو ٌ مِن قو ٍ، عسى أن
مِن ا ِ لِنتَ لهم، ولو کُنتَ ف ظاً  ۀٍرحمف بما ؛ 22 :حجهرات  ،و ال ت لمِزوا أ نفُسَکم و التنابَزوا بااللقاب

سَّامَاوَااِ وَاَ رضضِ  إِنَّ فِی خ لْاِِ ال و طبیعت د ، 253عمران: آل ،غلیظ  القلبِ ل اْنف ضَّوا مِن حولِک
السَّمَا ِ مِان   وَاخْتاِل فِ اللَّیلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْکِ الَّتِی ت جضرِی فِی الْبَحضرِ بِمَا ینف عُ النَّاسَ وَ مَا أ نز ل  اللَّهُ مِن 

لرِّیااحِ وَالسَّاحَابِ الْمُسَاخِّرِ بَاین      مَّا  ف أ حضیا بِهِ اَرضضَ بَعضدَ مَوضتِهَا وَبَثَّ فِیهَا مِن کُلِّ اَآبَّۀٍ وَت صضرِیفِ ا
هها      نیز ا تباط را ر ک  سه  مهو ر ایهن مقوله     241بقره:  ،السَّمَا  وَاَ رضضِ آلیااٍ لِّق وض ٍ یعضقِلُون 

آرلر مغفول واق  شده است. وق ی ابعهار وجهوری    ۀو طبیعت  ر  نظری ،دا تباط با خور، خدا
گهاه  ن ا ههایی که  ایهن ابعهار و نیازههای        آن ،انسان نقا ب  بعد اج ماعی وی منحصر شور

چهون نمازخوانهدن،    عبهاراتی هه    ،مرتبا با آن  ا ا ضا کنند نیز محدور خواهند شد. ر ن یج 
 وح و نطرت بهرای   ۀتوجهی ب  مقول چنین نگرشی بی ۀو... معنایی ندا ند. الزم ،گرن ن  وزه

رلیهل راشه ن ریهدگاهی     به   ،ازجمله  آرلهر   ،پهرراز  نظری شناسان   وان نوعی ب انسان است ک  
 اند. گرایان  ب  آن توجهی نکرره اثبات

این ر حالی است که  اسهال     .آرلر پیرامون ماهیت انسان ریدگاهی خاو و محدور را ر
انسان موجوری روبعدی است ک  یک بعهد آن   ،از نظر اسال تری ب  انسان را ر.   نگاه م فاوت

شهور. بعهد ریگهر به  ب هش        بعد جسمانی است ک  ب  نیازهای غریزی و زیس ی مربوط مهی 
گررر که  تحهت عنهاوینی چهون  وح و نطهرت نامیهده          وحانی و غیرجسمانی انسان برمی

ههایی    رههد ازجمله  عبهارت     بسیا ی از کا هایی ک  انسان مسلمان انجا  می ،شور. ر واق  می
و کمک ب  ریگران برای ا ضای نیازهای  وحهانی و نطهری    ،چون نماز،  وزه، کس  عل  ه 

 شدن ب  خداست.   خویش جهت نزریک
 

آزادةاراد9.2
آزار نیز محل توج  است. آرلر ب  تقدیر و سرنوشت اع قار نداشهت و   ۀآرلر بر ا ار ۀتکی

هها مع قهد بورنهد که        خورش سرنوش ش  ا بسازر. آرلهری  تواند  مع قد بور ک  انسان می
شهور    های انسهان مهی    های محیطی یا زیس ی مان  تحقق خواس    گاهی اوقات محدوریت

وی اع قار راشت انسان از نظر ماهیهت موجهوری خنثهی     ،چنین ه   . 14: 2930 آباری دشفی 
تواند بهرای به رشهدن تهالش      مین  خو  است و ن  بد. انسان توان ان  ا   ا را ر و  ؛است
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توانهد سرنوشهت خهویش  ا      الب   این کال  ک  انسان خهور مهی    .11: 2932 کند دیوهانسون
این است ک  انسان بر انجا  امو  خویش ا اره و اخ یها    رهندۀ مثب ی را ر و نشان ۀبسازر جنب

یها ی انسهان   و و اثهت بهر اعمهال اخ     ،تهیثیر عهواملی چهون جامعه ، محهیا      ،را ر. ازطرنی
کننهد    کهدا  از ایهن عوامهل اخ یها  و آزاری انسهان  ا سهل  نمهی        اما هیا ،انکا نشدنی است

 . ذکر این نک   ضرو ی است ک  اگرچه  آرلهر اع قهار به  سرنوشهت و      99: 2911دن حعلی 
باو  ه  نداشهت   ،رانست  آزار می ۀتقدیر نداشت و انسان  ا ر  ساخت سرنوش ش را ای ا ار

  221: 2915زیرا آزاری انسان محدور است دکهو ی   ؛تواند بشور  هرچ  ب واهد میک  انسان 
 ،اسهالمی اسهت   ۀک  این نک   یعنی جبرگرایی مع دل تقریباً شبی  ب  قضاوقد  الهی ر  اندیشه 

هها ایهن محهدوریت ر       اما تفاوت اساسی ریدگاه آرلر با ریدگاه اسالمی این است ک  آرلهری 
رانس ند و ایهن نقطه  تفهاوت ریهدگاه       از محدوریت محیطی و و اثت میمندی  ا ناشی   ا اره

هها    ایهن بهاو  آرلهری    ۀاسالمی با ریدگاه آرلر اسهت. اگرچه  شهاید ر  عمهل و  ن ها  ن یجه      
 چراکه   ؛اند ر  ماهیت و مبانی با ه  م فاوت ،الهی شبی  باشد قضاوقد دجبرگرایی مع دل  با 

ر بین مسلمانان نیز این باو  وجور را ر ک  انسان آزار اسهت تها اعمهالش  ا ان  ها  کنهد و      
 ۀکننهد  باو  مسلمانان طرف ات اذ تصهمی  ضهمانت   ب اما  ،اش  ا ات اذ کند تصمیمات زندگی

رسهت خهدا و خواسهت و     هها به     ان  ا  ۀنهایی و تحقق خا جی عمل نیست و ن یج ۀن یج
کههم آمهده    ۀای معروف ر  سو   آی  ،ر  همین زمین   .39: 2932 مشیت اوست دیوهانسون

 ٍ إِنَِّای   وَ ال ت قُاول ن َّ لِش ایض  »نرمایهد:    طراحت مبین این اع قار مسلمانان است. خداوند مهی  ک  ب 
  . ر  زندگی  وزمره نیهز با هها اتفهاق ان هاره    01-09کهم: د «إِل َّا أ نْ یَشا َ الل َّهُ. فاعِلٌ ذلِکَ غ داً

ها و شرایا وقهوص    زمین  ۀکند و هم   یزی می  گیری و برنام   ک  انسان برای کا ی تصمی  ستا
شور. ر  توجی  این پدیده باید گفهت که  از     اما آن کا  محقق نمی ،آن کا  مهیا و نراه  است

ههای ریهن     انسان تیثیرگذا ی طدر طدی ر  وقوص  ن ا ها نهدا ر. ر  آمهوزه   ۀنظر اسال  ا ار
رارن امهو  نقهش را ر.    الهی ر   خ قضاوقد خدا قرا  را ر و  ۀانسان ر  طول ا ار ۀاسال  ا ار

تعبیهری   خهدا و به    ۀامها خواسهت و ا ار   ،وقوص یک پدیده مهیا شورهای  زمین یعنی اگر تما  
سهو بها    شور. این نک   هه    آن امر محقق نمی ،قضای الهی ب  تحقق آن نعل یا کا  تعلق نگیرر

عرفت ا  سبحانه بفسخ العزائم و حال العقاوا و   »منین دص  است ک  نرمور: ؤیشی از امیرالمنرما
و نقه    ،هها   شهدن گهره   گشهوره  ،ها شدن تصمی  نسخۀ وسیل یعنی خداوند  ا ب  ؛«نقض الهمم

  .052: حکمتالبالغ  نهجد ها شناخ    ا اره
بلکه    ،اسهت و نه  مسه قل    ر  ریدگاه اسال ، انسان ر  انعال اخ یا ی خورش ن  مجبهو  

بهورن   تنها با نعال بورن انسان ن  ریدگاه شیعیان، نعالبراسا  حقیق ی بین این رو وجور را ر. 
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 ،بلک  عین واقعیت است و شهناخت ر سهت خهدا    ،خدا ر مو ر کا های انسان منانات ندا ر
ها ر  انجها     انسان کند.  نمون می و ر ک رقیق ماهیت نعل اخ یا ی ما  ا ب  این نک    ه ،انسان

انسهان ر  انجها     که  ا اره و تصهمی    براین نیاز از خدا نیس ند و انزون کا هایشان مس قل و بی
و خواست خهدا ر  سهطب بهاالتری مهؤثر اسهت.       ،کا ها مؤثر است اجازه و اذن خدا، تقدیر

خواسهت    و نمیخواهد کا های ما با اخ یا  خورمان انجا  گیرر و اگر ا  خدا می ،ریگر عبا ت ب 
 . انسهان ناعهل   214، 244 :2911ما تیثیری نداشت د جبهی   ۀک  ا ار ای نداش ی  یا این  ما ا اره

وجهور   ا اره و ان  ها  او به    ۀواسهط  اعمال خویش اسهت و انعهال ا اری و اخ یها ی او به     
نباید از نظر رو  راشت ک  اطل نظا  هسه ی و کهل عهال  آنهرینش که        ،حال آیند. ر عین می

او ه  جز ی از آن است ب  خواست و مشیت او برقرا  است. اگر ش صهی ر    ۀانسان و ا ار
امکان تحقق چنین عملی ب  خواست و مشهیت الههی    ،رهد  زمان معینی عمل الم  ا انجا  می

بلکه    ،قبل مجبو بورن ش   ر  انجا  آن عمل خاو نیسهت  ۀشور. معنای جمل  نراه  می
کرر آن ش   ب  انجها  آن    خواست و ا اره نمی  معنای این س ن این است ک  اگر خدا نمی

خهور اعمهالی  ا انجها      ۀک  بشهر به  ان  ها  و ا ار    شد. پذیرش اخ یا  و این  کا  مونق نمی
خداونهد نیسهت.    ۀاو بر ا ار ۀهرگز م رارف با اس قالل بشر و سیطره و حاکمیت ا ار ،رهد می

به  مشهیت و اذن خهدا بسه گی      ،همگی ،نرر بر اعمال ا اره و موجوربورن سایر شرایاتوان 
 ۀا ار ،را ر. الب   این جمل  بدان معنا نیست ک  خداوند ناعل این اعمال است. از منظر اسهال  

  .  221: 2915شور دواعظی   انسان نمی ۀخدا هرگز جانشین ا ار

 

پذیریانسانمسئوليت2.2
آزار  ۀبرخههو را ی از ا ار ۀاسههت. ن یجهه تیمهل آرلهر نیههز محههل   ۀر  نظریههپههذیری  مسه ولیت 
پهذیری     سد ک  آرلر با ایهن نک ه  یعنهی آزاری و مسه ولیت      نظر می پذیری است. ب   مس ولیت

مهه  و تفهاوت اساسهی ریهدگاه وی بها       ۀ . اما نک ه 45: 2932 انسان موانق است دیوهانسون
چهون زنهدگی انسهان     ،پذیری است. از منظر اسهال    ولیتاین مس  ۀریدگاه اسال  میزان و رامن

زندگی اخروی خهور ر    ر قباللذا انسان  ،شور و ر  آخرت نیز ارام  را ر  ب  رنیا محدور نمی
اسهت.   مسهلمانان هها ر     سازی ا زش  قیامت ه  مس ولیت را ر. یکی از نواید این امر ر ونی

راننهد که  بایهد ر       کنند، مهی   گویند، رزری نمی  نمیگویند، ر وغ   یعنی اگر مسلمان ناسزا نمی
گهوی اعمهال خهور ر  رنیها باشهند.       و پاسهخ  ،گاه خداوند حاضر شهوند   وز قیامت ر  پیش

پذیری نرر مسلمان نقا ب  زندگی نهرری و اج مهاعی او ر  رنیها محهدور       مس ولیت ،بنابراین
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پهذیری   سهطب مسه ولیت  با ۀ یرر. ر گ  شور و زندگی اخروی نرر مسلمان  ا نیز ر بر می  نمی
ر مو ر بندگان خدا و شهرهایش تقوای الههی  ا  عایهت کنیهد،    »نرمایند:  انسان علی دص  می

 . 241ۀ خطبه : البالغه   نههج « دها و حیوانات نیز مس ول هسه ید   ح ی نسبت ب  زمینشما زیرا 
تنهها مسه ول خهویش و     ن اما  ،های رینی، انسان مس ول است  شور ک  از منظر آموزه مالحظ  می

 .استا ضای نیازهای خویش، بلک  انسان ر قبال ریگران شهرها و ح ی حیوانات ه  مس ول 
 

گراییخيالیغایت2.2
آرلهر اسهت که      ۀ  نیز مفهو  ریگر مو رنقهد ر  نظریه  fictional finalismگرایی خیالی د  غایت

ر بهر  کهر   ابهداص  2345ههان  ویهینگهر د   آن  ا   که  as ifد «گویی ک » ۀ. نلسفاستمو رنقد 
  fictionsگذاشهت. خیهاالت د    ویکرر آرلر اثرگذا  بور. این مفهو  بر اهداف خیالی آرلر اثهر 

به هر   ۀها بهرای مقابله    کمک ب  انسان اما ر  ،هایی هس ند ک  ر  عال  واقعی وجور ندا ند ایده
آینهد یهک خیهال اسهت.       رنیا می انساها برابر ب  ۀاین ایده ک  هم ،مثال برایبا واقعیت مفیدند. 

واقعیت نیست. بلک  یهک خیهال مفیهد     ،نمای ما ر  زندگی  وزمره است اگرچ  این گزا ه  اه
هرچند حقیق ی واقعی نیست. ر واق ، پیا  این ریدگاه آرلهر   ،برای تعامل به ر با ریگران است

ی یکنی  که  گهو    ای  ن ا  می  گون  القی ب های اخ  این است ک  ما با ا زش «ی ک یگو» ۀو نلسف
 . ایهن  Sharf 2012: 126گون  نیس ند و واقعیت ندا نهد د  ک  ر واق  این ر حالی ،واقعیت را ند

؛ 221: 2915وی نیز هماهن  است دکهو ی   ۀنظریریدگاه آرلر با چها چو  پدیدا شناخ ی 
ههای اخالقهی     بهورن ا زش  عی . غیرواق99: 2919؛ ساع چی 11: 2930آباری و ناطری  شفی 

به    ،منظر  یک بر سی است. از قابل اخالق است ک  از رو وج  ۀیکی از مباحی مه  ر  نلسف
شور ک  انسان ر  ر ون خورش نسهبت    این ایده این می ۀگررر ک  ن یج  شناسی نیز برمی  انسان

هها امهو ی      زشطو ک  ر  باال گف ه  شهد  و ایهن ا    های اخالقی خنثی است دهمان  ب  ا زش
گیرند. این ایده م هالم    هس ند ک  چون کا کررهای اح مالی را ند مو رتوج  انسان قرا  می

نیکهی و   ؛«تقواهاا  و فجورهاا  فالهمها»می نرماید:  قرآناست. خداوند ر   قرآنبا ن  طریب 
 ان و النفساکم  احسنتم احسنتم ان» :نرمور ،چنین ه   . 1 :بدی  ا ب  انسان الها  کرری  دشم 

به  خهور بهدی کرریهد      ،ب  خور خوبی کررید و اگر بدی کررید ،اگر خوبی کنید ؛«فلها اساتم
این است ک  عمل نیک و بهد واقعیهت را نهد و بهر نفه  و       رهندۀ  . ر واق  نشان19 :داسراء

های اسالمی، انسان یهک بعهد نطهری را ر و      آموزهبراسا  گذا ند.    وح انسان اثر واقعی می
هها    انسهان  ۀنطهرت اسهت. همه    ۀل اخالقهی برعههد  یش ی  ب شی از کلیات نضایل و  ذات
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همگهان تصهدیق    ،یزرارن برخی از مصاریق نیک و بهد  ا را نهد. ر طهول تها یخ    یتوانایی تم
گهویی،   ها خو  است و ر وغ و مانند این ،و عدالت ،گویی، شجاعت، ایثا  اند ک   است  کرره
 . این امو ی که  از آن نها  بهرره    224: 2911و ظل  ب  ریگران بد است دگرامی  ،بررا ی کاله
ههایی که  از تعهالی      ح هی آن  ،ها ر  تما  رنیا  اند ک  بسیا ی و شاید تمامی انسان  موا ری ،شد

بورن برخهی   ای از نطری  ر و این خور نشان کرآن  ا تصدیق خواهند  ،اند نیز ای نبرره  انبیا بهره
های خطیهری  آمهد  پهی ههای اخالقهی     گرایی ا زش غیرواق  ،قیات است. از منظر ریگراز اخال

سارگی گذشت. اگر جمالت اخالقی مبنای عینی و واقعهی نداشه      توان از آن ب   را ر ک  نمی
ناپهذیری   انهد از طهدق و کهذ      هها عبها ت   آن ۀجمله  ن ایجی خواهند راشهت که  از   ،باشند
و  ،گرایهی اخالقهی   یا ی برای معقولیت احکا  اخالقی، کثهرت اخالقی، نداش ن معهای  گزا ه
اول باید گفت ک  طدق یعنی مطابقت یهک قضهی  بها واقه  و      مو ر  گرایی اخالقی. ر  نسبی

 ،های اخالقی انشا ی و غیرواقعهی باشهند    کذ  یعنی عد  مطابقت قضی  با واق . وق ی گزا ه
معناسهت. ر  مهو ر رو  بایهد      اخالقی بهی های   طو ت طحبت از طدق و کذ  گزا ه ر آن

هها و حقهایق عینهی      گفت ک  تبیین عقالنی احکا  اخالقی زمانی ممکن است ک  میان ا زش
 ۀتنها هیا  ابطه  اما اگر احکا  اخالقی از سنخ انشا یات باشند، ن  ،ای منطقی برقرا  باشد   ابط 

تواند آن  ا اثبهات    عقلی ه  نمی بلک  هیا رلیل ،ها وجور ن واهد راشت منطقی بین خور آن
 ۀسو  ه  باید گفت ک  یکی از ن ایج چنین بهاو ی ایهن اسهت که  همه      آمد پیکند. ر مو ر 

قبهول خواهنهد    قابهل  ب  یک اندازه ،نظریات و احکا  اخالقی هرچند م عا ض و م ضار باشند
یک انهدازه  ب   و گویی خو  نیست گویی خو  است و  است  است ۀبور. مثالً هر رو گزا 

چهها     آمهد  پهی و باطهل اسهت. ر مهو ر    اسهت  اع با  را ند ک  ر واق  جم  بهین نقیضهین   
های آمهد  پهی اخالقهی یکهی از    ۀگرایهی ر  عرطه    توان گفت ک  نسهبی   گرایی نیز می  غیرواق 
ای ر  واقعیهت    زیرا وق ی احکها  اخالقهی ههیا  یشه      ؛گرایی مفاهی  اخالقی است  غیرواق 

انهرار یها    ۀبا تغییر میل و ذا قه طب    ب ،تاب  امیال نرری یا عالیق اج ماعی باشد نداش   باشد و
خوش تغییر خواهد شهد. کها ی    رست ،شان  های اخالقی  های اج ماعی آنان، قضاوت  گرایش

ک  امروز خو  است با تغییر و تحول اج ماعی بد تلقی خواهد شد و کا ی که  ر  شهرایا   
ت با ایجار رگرگونی ر  آن شرایا خو  تلقی خواههد شهد   نکری و اج ماعی خاو بد اس

های عینی اسهت و    واقعیت بر مب نیهای اخالقی   ک  ا زش  . ر حالی99: 2911دمصباح یزری 
 ور مس قل از مفاهی  نظهری و عینهی     کا  می عنوان مفاهی  ا زشی ر  اخالق ب  مفاهیمی ک  ب 
شهور که  نقهد       . ریگهر ن هایج چنهین ریهدگاهی ایهن مهی      992: 2930 یزری نیست دمصباح
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چهون ر طهو ت پهذیرش نسهبیت      ؛شور  معنا می   ن ا های اخالقی و غیراخالقی  ریگران بی
خوبی و بدی  حقیقی ر  عال  واق  وجهور ندا نهد. چهون اساسهاً اخالقیهات واقعی هی عینهی        

آو رن احکها  اخالقهی    رسهت  بهرای به    ، تهالش چنهین  ه  ای هس ند.   ندا ند و امو ی سلیق 
چون اساساً طبق این نظر واقعی ی وجور ندا ر. تالش بهرای پاسهخ به  سهؤاالتی      ؛معناست بی

جنین ر ست است؟ آیا آسان مرگی ر ست است؟ ق هل ههزا ان انسهان     ک  آیا سقا  اینمانند 
ثمهر    نایهده و بهی    ههایی بهی    هم  تهالش  و با ان شیمیایی ر ست است؟ هم  گناه براثر بم  بی

گرایی  مح وا خواهد شد و چیزی از آن باقی ن واهد ماند. ریدگاه واق   خواهند بور. اخالق بی
سیاسهت،   کنهد.   گرایی اخالقی ریگر حدور و مرزهای زندگی  ا نیز مشه   مهی    یا غیرواق 

های   و ریگر حوزه ،نرری، تربیت نرزند، ازرواج خو ی ،  وابا بین اق صار د با، حالل و حرا 
شوند. اگر اخالق واقعی ی عینی نداش   باشد، ریگر انرار ر    زندگی هم  از این قضی  م یثر می

ههای    رانی  ک  تالش انبیا برای تکمیهل ا زش    ن ا کررن محدوری ی ن واهند راشت. نیک می
ا   اخالقی بهوره  مک ک  پیغمبر اسال  نرموره بعثت وی برای تکمیل گون  هماناخالقی بوره و 

ر ن یج  یکی از اهداف اطلی  سهالت   ،نما نباشند ها واق   اگر این ا زش ،طو ت است. ر این
ههای ش صهیت     های نظری    . ر  برخی از ک ا 2911 ریگرانر دخواو و شو  معنا می  انبیا بی

ر مراجع  کرره احسا  گناه ناشی از اس منا ب  آرل رلیل نوجوانی آو ره شده ک  ب  ۀمثالی ر با 
نا و ه  احسا  گناه  زیهار اسهت   مبور. آرلر ه  ر  پاسخ ب  او گف   بور ک  رو کا  ده  اس 

 . اگرچ  این یهک مثهال بهالینی    252: 2919یکی کانی است یا اس منا یا احسا  گناه دشول ز 
  رهد.  اخالقیات  ا نشان میر با ۀ حداقل ب شی از ریدگاه آرلر  ،است

گرایی  ا ب  مفهو  خدا نیز تسری رار. آرلر مع قهد اسهت که  خهدا      غیرواق آرلر ح ی این 
 ۀذهنی و برای کشیش یک واقعیهت اسهت. تهالش انسهانی جهوهر      ای هشنا  اید  برای  وان

 ونهد که      سهمت اههداف مهی    انسانی است و با طرح این موضوص ک  انرار را ماً و طو ی به  
ر. آرلهر  کهر خدا  ا بازنمایی غایی یا نمور عینی ههدف نههایی تلقهی     ۀاید ،گویی وجور را ند

ک  زندگی ههیا معنهای    توجهی ب  نقش واقعی و عملی خدا ر  زندگی انرار و این  بی سب  ب 
نظهر آرلهر، آ زوی   براسها    . 40-42: 2932 ر ونی ندا ر مو ران قار قرا  گرنت دیوهانسون

ههای    شدن بها او اههداف تهالش    پا چ  و یک ،خدا یها رس و شدن ب  خدا، پیروی از  نزریک
عنوان یک وجور حقیقهی و   خدا و ن  خدا ب  ۀها، اید  نظر آرلریبراسا  ند. ا آرمی برای کمال
عنهوان   شور ک  ما ب وانی  مفهو  کمال  ا ه  از نظهر نهرر و هه  اج مهاص به        واقعی باعی می

و احساسهات عهاطفی    ،دهای شهناخ ی گیری اهداف معنوی  عینهی ر  آینهده، خلهق نراینه     پی
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 . این ر حالی است که  از نظهر اسهال  خداونهد خهالق      Ambrus 2009مناس  تعریم کنی  د
اللَّاهُ  و تما  موجورات جهان و خور جهان هس ی اسهت د  ،ها، حیوانات، آسمان و زمین  انسان

می بهدون پهرراخ ن به     شناسهی اسهال    انسان ، . ر واق 49-40 :؛ زمر24 :،  عد ٍ خالُِِ کُلِّ ش یض
مسهلمانان مع قدنهد که      ۀهای رین اسهال  همه    زیرا طبق آموزه ؛پذیر نیست مفهو  خدا امکان

ها م لوق خدا هس ند و خدا نقا برای  وحهانیون مسهلمان موجهور دوجهور  واقعهی        انسان
بلکه    ،واقعهی اسهت    یءها یک شه   ک  آرلر مع قد بور خدا نقا برای کشیش گون  نیست دآن

تکهوینی را نهد و ر  سهیر     ۀرانند ک  با وی  ابط  تمامی مسلمانان خدا  ا یک وجور واقعی می
 :، انشهقاق االنسان انک کااح الی ربک کدحا فمالقیاه  یا ایهاکنند د  سمت او حرکت می باطنی ب 

  .254، بقره: انا   و انا الیه راجعون؛ 4
که     ابط  با خالق خویش است ن مسلمانهای سبک زندگی انسا  ب ش ترین مه  یکی از

إِنَّ الصَّال اَ  ک ان اتض عَل اى    ای از این مس ل  اسهت د   گان  نشان  وض  عبارات ازجمل  نمازهای پنج
انسهان   ۀر  هر  ابط  حداقل رو طرف وجهور را ر و  ابطه    .229 :، نساءالْمُؤْمِنِین  کِت ابًا مَوضقُوتًا

برخى از  وابا یک طرف  ابط  نعال و طرف ریگر منفعهل  با خداوند نیز رو طرف را ر. ر  
برخهى ریگهر از   ر  اند.  انسان نعال و اشیا منفعل پیرامون یانسان با اشیا ۀر   ابط ،است. مثالً

نهد  ا چون او نعهال  ها نیز ه  هاى ریگرى قرا  را ر ک  آن ر برابر انسان انسان ، وابا اج ماعى
تفاوت  وابا انسانى م قابل بها  . گذا ند ثیر مىی  او ترگیرند و  زمان از او تیثیر مى ه طو   ب و 

 ،  انسان تیثیرى ناخواسه   و ناآگاهانه  اسهت   رثیر اشیا ی وابا انسان با اشیا ر  این است ک  ت
تهوان   ر ن یج  نمهى  .ثیرى آگاهان  و خورخواس   استیریگر ت   یکرها  ثیر انسانیک  ت ر حالى

گهاه منفعهل    نوص ریگرى از  ابط  وجور را ر ک  یک طرف  ابطه  ههیا  .  ا نعال رانست اشیا
بر سى این  ابطه  و چگهونگى آن تاحهدور     .گون  است انسان و خداوند این ۀشور.  ابط نمى

تکهوینى انسهان و    ۀ ابط ،اسالمی بینى  ر  جهان .گیرر بینى طو ت مى  زیارى ر  مباحی جهان
خهالقى   ؛خالق و م لوق است ۀتکوینى انسان با خداوند  ابط ۀ.  ابطشور خداوند بر سى مى

خهالقش   ۀاسهت و به  ا ار   مطلهق ر و نیازمنهدى  یه ک  کمال مطلهق اسهت و م لهوقى که  نق    
وجوری و تکهوینی بهین انسهان و     ۀب  این  ابط کری  قرآن. ر  اس عدارهایى ر  او نهف   است

ای انسهان حقهاً که      ؛«کااح الی ربک کدحا فمالقیهالنسان انک ا یا ایها»خدا اشا ه شده است: 
  .4 :س  ی ر  تالشی و او  ا مالقات خواهی نمور دانشقاق سمت پرو رگا  خور ب  تو ب 

 ،عنوان یک غایت و هدنی ر  آینده، خیالی، ذهنهی  ب  ،ک  از نظر آرلر  ابط  با خدار حالی
ای امر قدسهی یهک واقعیهت عینهی     جو برو ک  از نظر رین جست ر حالی ،و غیرآگاهان  است
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حقیقهی   ۀانسان با خداوند یهک  ابطه   ۀ ابط ، . از منظر اسال  نیز41: 2932 است دیوهانسون
خداونهد   ههای  ناای ذهنی. انسان از طریق انجها  عبهارات و پیهروی از نرمه      است و ن   ابط 

تمها  عهال  و تمها  موجهورات      ،شهور. از نظهر اسهال      وجوری ب  خداوند نزریک میطو   ب 
 .ای تکوینی و واقعهی را نهد    رلیل همین امر با او  ابط  ازجمل  انسان م لوق خدا هس ند و ب 

نوبت ب  انجا  تکالیفی ازجمله  نمهاز    پنجلذا برای حفظ این اتصال و ا تباط باید ر  هر  وز 
بندگی ک  هدف خلقت انسهان   زیرا از نظر اسال  اطوالً ؛ 21 :ط  ،لذکری الصلوَ اقمبپررازر د
 اه است و نهرر      با اطاعت از خدا ه54 :ذا یات ،وَمَا خ ل قْتُ الْجِن َّ وَالْإِنْسَ إِل َّا لِیَعضبُدُونِاست د

نهد. ایهن   کاو اطاعهت   هایرسه و  باید از خداونهد و   ،خداست ۀمسلمان چون م لوق و بند
 .شور میاطاعت ر قال  انواص عبارات پدیدا  

 

انسانی(هایانگيزشحقارت)منبعاکثرةقدع5.2
 ،ههای انسهان    ریگر مو رنقد ر  این نظری  است. منبه  بسهیا ی از تهالش    ۀحقا ت نک  ۀعقد
ههای    نگری ر با  انگیهزه   حصر ،کلیطو   ب حقا ت نیست.  ۀعقد ،ک  آرلر مع قد بور گون  آن

انسان از منظهر اسهال  رو    ،باال اشا ه شدطو ک  ر   قبول نیست. همان قابل پذیر و  انسان توجی 
یک سطب ظهاهری و سهطب بهاطنی     :تمامی  ن ا های انسان رو سطب را ر ،بعد را ر. ازطرنی

 وح انسهان  شهد    ،ک  سطب باطنی همان نیت انسان است. نیت انسان اگر بهرای خهدا باشهد   
  یهک  ی به  خهدا از  نزریکه  ،شور. ر واق   نحوی وجوری ب  خدا نزریک می یابد و انسان ب  می

ههای خداونهد  ا ر  خهور م جلهی کنهد.        معنای این است ک  انسان طفات و ویژگهی  منظر ب 
هایی که    ح ی آن ،این نزریکی ب  خدا بدین معناست ک  تمامی  ن ا های انسان ،ریگر ازطرف

توانند ر  مسیر هدف نههایی و شهکونایی نطهرت انسهان       طبیعی و  وزمره را ند ه  می ۀجنب
کررن، کا کررن، کس  عل ،  نه  نیازههای    ا  بگیرند.  ن ا هایی مثل غذاخو رن، اس راحتقر

سهاز شهکونایی نطهرت انسهانی      تواننهد زمینه     می ،وهم  هم  ،جنسی ر قال   وابا زناشویی
قُالْ إِن َّ ََال اتِی وَنُسُاکِی وَمَحضیَاایَ     کس   ضایت او باشد د رایتنها اگر برای خدا و ب ،باشند

نیت و انگیهزه و   ۀ . این موا ر همگی نشان از اهمیت مقول240 انعا : ،وَمَمَاتِی لِل َّهِ رَبَِّ الْعَال مِین 
 وح عمل انسهان مسهلمان نیهت اوسهت و اگهر       ،چرایی انجا   ن ا  ر  اسال  است. ر واق 

اعمهال وی   ،اش  ضهایت خداونهد نباشهد     اما نیهت و انگیهزه   ،ظاهر کا های وی خو  باشد
حقها ت  ا سرمنشهی و    ۀبرخالف آرلر که  عقهد   ، رپذیرش خداوند ن واهند بور. بنابراینمو

تمهامی انعهال    ۀهای اسالمی انگیهز   ر  آموزه ،رانست  های انسانی می  از نعالیت بسیا ی ۀانگیز
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اهلل  الهی  طو ت انسان ر  مسهیر قهر    تواند برای خدا باشد ک  ر این  جوانحی و جوا حی می
ترین مباحی ر   ویکرر آرلر است. شهاید    رر. هدف زندگی نیز یکی از مه حرکت خواهد ک

انسهان به  ههدف زنهدگی      ر بها ۀ ترین تفاوت بین ریدگاه آرلر و اسهال     ب وان گفت ک  مه 
هدف اطلی زندگی از منظر آرلهر ایهن اسهت که  وی آن  ا      ۀر با  تیمل قابل ۀگررر. نک   برمی

توانهد رو    جهویی مهی    راند. وی مع قد است برتهری   کمال میطلبی و  غلب  بر حقا ت و برتری
شهور که      اما وی نگفت عامل این ان راق چیسهت و چه  مهی    ،مسیر مثبت و منفی  ا برگزیند

رههد    تربیت سوق می و تعلی  و  ا ر  مسیر مثبت یعنی کمک ب  ریگراناش  طلبی برتریانسان 
طلبهی از طریهق     انهدوزی یها جهاه    یعنهی ثهروت  اش ر  مسیر منفهی    طلبی و آن ک  ک  برتری

که    تر این  شور. سؤال جدی  گون  می شور ک  این  طو  می چ  ،کند  نار ست یا سیاسی محقق می
ههای    آیا هدف زندگی نقا همین مو ر است؟ این نوص نگاه ب  زندگی و اهداف آن با آمهوزه 

 ن ا ههای خهور ههدف     ۀ  همه من رؤانسهان مه   ،رین اسال  تعا ض را ر. از نظر رین اسال 
کند. این هدف ر مو ر تمامی  ن ا های انسان وجور را ر ک  به  آن نیهت     ای  ا رنبال می  ویژه
منهد   توان تمامی زندگی وی  ا ههدف   من میؤب  نیت یک انسان مسلمان و م گویند. باتوج   می

به  اطهل    من و مسهلمان از نگهرش ر سهت او   ؤمندی ر  زندگی انسان م رانست. این هدف
رانهد    مند مهی  گیرر. چنین انسانی تمامی آنرینش  ا هدف  آنرینش جهان و آرمی سرچشم  می

  .014: 2914دابوترابی 
هها همه  بهرای      از منظر رین اسال ، هدف خلقت و ا سال پیامبران بهرای ههدایت انسهان   

ر بها   سهالت    البالغه   نهجر  دص  حضرت علی  ،تحقق کماالت نطری است. ر  همین  ابط 
از نظهر    .2 ۀخطبه  :البالغه   نهجد نعمته یمنس یذکروهمفطرته و  یثاقم یستااوهمل انبیا نرمورند ک 

زنهدگی   ۀیکی ر  رنیا و ریگری ر  آخرت. زندگی رنیها مقدمه   :انسان رو زندگی را ر ،اسال 
  جها  سهیدن به    هدف نهایی انسان قر  ب  خداست. منظو  از قر  ر  این ر  آخرت است.
اثهر  برمقامی ک  بها اخ یها  و    ؛وجوری خور با خداوند است ۀواسط  از  ابط  ر ک عمیق و بی

شهور و    شور. قر  ب  خدا نقا از طریق عبهارت حاطهل مهی     تکامل حقیقی نف  حاطل می
تواند ب  خدا نزریک شهور. الب ه  از نظهر اسهال ، عبهارت        انسان از مسیری غیر از عبارت نمی

اثهر  برانسهان مسهلمان    ،گرن ن و  ن ا های مناسکی نیسهت. ر واقه    و  وزهنقا نمازخواندن 
 ،پرتهو ایمهان به  خهدا، معهار      تمامی کا هایش ر  زنهدگی ر   چنین ه  انجا  تکالیم رینی و 

زیهرا   ؛تواند ب  این مرحل  از قر  ب  خدا برسد  و با هدف نزریکی دقر   ب  خدا می ،آخرت
شوند و عبهارت انسهان     ها عبارت تلقی می  این کا  ۀهم ،دوق ی تمامی کا هایش برای خدا ش

تفهاوت ریهدگاه    ر بها ۀ ریگهر   ۀ . نک ه 050، 052: 2914کند دابهوترابی     ا ب  خدا نزریک می
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ههایی اسهت که       مفهو  کمال است. کمهال از نظهر آرلهر تحقهق ویژگهی      ر با ۀاسال  با آرلر 
از بر سهی منهاب     ،چنهین  هه   شهور.    یتالش برای غلب  بر احسا  حقا ت محقق مه  ۀر ن یج

وسهوی نیهل به  ر جهات بهاالی       طلبی، حرکت ر  سهمت  مرتبا، تالش برای کمال و برتری
اق با  است. باز این مفهو  تفهاوتی اساسهی بها     قابل و تحقق خویش ن نیز ،اس عدارهای آرمی

شهکونایی   کمال یک ر خهت یها حیهوان    ،مثال رایهای اسال  را ر. ب  تعریم کمال ر  آموزه
توان شهناخت. امها واضهب      و آزمایش می ،هاست ک  از طریق مشاهده، تجرب  اس عدارهای آن

ههایی که  به       تر از کمهاالت انسهانی اسهت و انسهان     است ک  کمال گیاهان و حیوانات پایین
 کماالت معنوی و  وحانی انسانی نرسیده باشند توان ر ک کمهاالت انسهانی  ا ندا نهد. ثانیهاً    

ر ک اسهت و ر میهان انهواص     قابهل  آسهانی  یوان و گیاه مرز و حد مش صی را ر ک  ب کمال ح
تهوان به  ایهن      ها مهی  ها ثابت بوره است و با بر سی تعداری از آن  انرار یک نوص ر طول قرن

 ،خصهوو کمهاالت معنهوی و  وحهانی     ب  ،اما شناخت کامل کماالت انسانی ،تعریم  سید
شهناخت   قابهل  گیاهان نیست ک  از طریهق مشهاهده و آزمهایش   چون شناخت حیوانات و  ه 

ل معنوی انسهان قابلیهت ر ک حسهی ندا نهد     یکماالت  وحی و معنوی و نضا چراک  ؛باشد
 . کمال عبا ت است از آن چیزی ک  تمامیت شیء به  آن اسهت   024-025: 2914دابوترابی 

م ه     ،انسان اسهت  برخالف سعارت ک  منحصر ب  ،ر. کمالشو  شدنش می و موج  کامل
رارن  کمهال ر خهت به  میهوه     بلک  گیاهان و حیوانات ه  کمال را ند. مهثالً  ،ب  انسان نیست

چهون   ،ههای م  لهم انسهان     یان ن هریک از اس عدار است. با این تعریم، کمال یعنی نعلیت
کنهد،   جایی برسد ک  ب وانهد  اه بهرور، تکله     ب اگر انسان  شور. مثالً  شدن او می موج  کامل
.. برای او کمال است. اما سعارت کمهال نههایی اوسهت و کمهال نههایی نیهز       .و ،تحصیل کند

  که  ایهن نهوص کمهال     2911نطهری اوسهت دگرامهی     ۀیان ن تمامی اس عدارهای ویهژ  نعلیت
 .استشناخ ی اسال  ر  مقایس  با آرلر   دسعارت  ناشی از تفاوت ریدگاه انسان

 
یاولکودکیهاسالشخصيتدرگيریشکلبرتأکيد7.2

سهال اول زنهدگی    شهش نهرر انسهان ر طهی     آرلر مع قد بور ک  سبک زندگی منحصهرب  
   شهد ش صهیت انسهان را ر    رعمیقهی  تهیثیرات  ههای آتهی   رار  ویشور و   تشکیل می

 گیهری ش صهیت واقعههی و    اگرچه  نقهش رو ان کههورکی ر  شهکل     .222: 2915 دکهو ی 
 سد این مطل  یعنهی تثبیهت سهبک زنهدگی ر  کهورکی طهحیب         نظر می ب  ،قبول است قابل

توانند هدف زندگی خویش  ا تثبیهت کننهد. ایهن      سالگی می ششکورکان ر   نباشد. آیا واقعاً
بینهی  که     ا ی از نوجوانان و ح ی رانشهجویان  ا مهی  یر حالی است ک  ر جریان زندگی بس
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تواننهد تصهمی  ر سه ی ات هاذ کننهد.        و نمهی  انهد  اهداف زندگی خهویش سهرر گ    ۀر زمین
سال  ک  از نظر شهناخ ی و ذهنهی هه      ششچگون  یک کورک  ک  را ر تیملجای  ،حال  بااین

 .تواند اهداف خیالی زندگی خور  ا ترسی  کند   شد کانی نکرره است می
 

 گيری . نتيجه6

ر اسهال  بهور.   سبک زندگی آرلر از منظشناخ ی  انسانحاضر بر سی و نقد مبانی  ۀهدف مقال
شهور بها ریهدگاه اسهال        انسان ک  ر  مفهو  سبک زندگی وی م جلی مهی  ر با ۀریدگاه آرلر 

منظهو  تطبیهق آن    هایی را ر ک  نقد و بر سی آن از منظر مبانی اسالمی ب   انسان تفاوت ۀر با 
 انسان موجوری اج ماعی اسهت  ،. از نظر آرلراستبا شرایا نرهنگی و رینی کشو  ضرو ی 

انسان موجوری روبعهدی   ،اما از منظر اسال  است،های اج ماعی   اش انگیزه  هترین انگیز  و مه 
شهور و زنهدگی رنیها      اش ب  زندگی ر  رنیها محهدور نمهی     معنوی  است ک  زندگی ه  دماری
محهدور  اش  اج مهاعی  وابا انسهان نقها به  محهیا      ،چنین ه  زندگی آخرت است.  ۀمقدم
آزار   ۀو طبیعهت نیهز  ابطه  را ر. آرلهر مع قهد اسهت انسهان ا ار        ،ور، خداو او با خشور  نمی

اسهال  مع قهد اسهت که       ،لبشور. ر مقا  محیا و و اثت محدور می بااش   مع دل را ر و ا اره
الههی قهرا  را ر. بهرخالف آرلهر که  به         ۀطهول ا ار  اش ر   مشروط را ر و ا اره ۀانسان ا ار
اع قاری نداشت و مع قد بور ک  انسان خور سرنوشه ش  ا خواههد سهاخت، ریهن      قضاوقد 

الهی نیز ر  تحقق انعال انسان نقش را ر. آرلهر مع قهد اسهت     قضاوقد اسال  مع قد است ک  
آرلر محدور به    ۀپذیری ر  نظری  مس ولیت ۀمس ولیت را ر ک  رامن ،آزار را ر ۀانسان چون ا ار
شهور. انسهان     ما از نظر اسال  مس ولیت انسان ب  زندگی رنیا محدور نمیا ،شور  زندگی رنیا می

گوی اعمال خهور ر  رنیها باشهد.     گاه خداوند حاضر شور و پاسخ ر   وز قیامت باید ر  پیش
ههای اخالقهی واقعیهت      زیهرا ا زش  ؛های اخالقهی خنثهی اسهت     انسان ب  ا زش ،از نظر آرلر

که  از نظهر    ر حهالی  انهد،  واقعی «ی ک یگو»کنی    ها برخو ر می نای با آ  گون  بلک  ما ب  ،ندا ند
نهمهد و از    کنهد و مهی    اسال  انسان نطرتی اخالقی را ر و برخی از کلیات اخالق  ا ر ک می

نهد و انکها  ایهن    ا های اخالقی نیز واقعی  ک  ا زش این  ضمن ،وجدان اخالقی برخو را  است
ذهنهی اسهت و    ۀخدا یهک ایهد   ،خواهد انجامید. از نظر آرلرگرایی ب  نسبیت اخالقی   واقعیت

ک  از نظر اسال  خداوند خهالق   ر حالی ،رهد  مانند یک غایت خیالی ب   ن ا  انسان جهت می
ای تکهوینی و    انسهان بها او  ابطه     ۀتما  عال  است و وجوری حقیقی و واقعهی را ر و  ابطه  

طلبهی،   گی انسان از نظر آرلر  سیدن ب  برتریای قرا راری. هدف زند  حقیقی است و ن   ابط 
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شدن است و از نظر اسال  هدف نهایی انسهان مسهلمان    و کامل ،کمال ،حقا ت ۀبر عقد ۀغلب
شور. اگهر انسهان مسهلمان تمها  انعهال        قر  ب  خداست ک  نقا از طریق عبارت محقق می

کا هها  ضهای خهدا    جوانحی و جوا حی خویش  ا برای خدا انجا  رهد و نیه ش از انجها    
 اسهت  زیرا تما  کا هایش چون بهرای  ضهای خهدا بهوره     ؛ب  خدا نزریک خواهد شد ،باشد

 شور.    شوند و قر  ب  خدا نقا از طریق عبارت محقق می  عبارت محسو  می
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