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( در حومۀ شهر وین متولد شد. پدرش یهودی و تاجر غالت بود. 9986_ 9838) آلفرد آدلر
به نظریۀ زیگموند طور جدی بهاو در رشتۀ پزشکی تحصیل کرد و از اولین افرادی بود که 

پزشکی رواندانش را در توسعۀ دریچۀ نوینی  فرویددانست میعالقمند شد، چراکه فروید 
رئیس  9896است. آدلر به گروه مباحثۀ فروید پیوست و در سال  شناسی گشودهو روان

های او با عقاید فروید شد. اندکی پس از آن، اختالف بین دیدگاه« کاوی وینانجمن روان»
  از آنجا شد. وی استعفایمنجر به یونگ  و

واضح است که نظریۀ آدلر در عین حال که عمیقًا مدیون همکار سابقش بود، از پر
 حلیافتن راهشناسی انسان و بندی مشکالت روانرویکردی مستقل به فرمول ابتداهمان 

 جایرا دایر کرد که به 9«شناسی فردنگرانجمن روان» 9892. آدلر در سال داشتها آن
ها بر اهمیت اتخاذ دیدگاهی گسترده و پذیرا سخت فرویدیوسفت از اصول علمِی  پیروی

برای سخنرانی به ، در حالی که 9838شخصیت انسان تأکید داشت. او در سال  به
عنوان یکی بهاسکاتلند رفته بود، در اثر سکتۀ قلبی درگذشت. نام او در کنار فروید و یونگ 

 آمده است. «درمانی مدرنروان» پدران بزرگاز 

ر ت « انگلستانانجمن آدلری »آموزش در  سابقمدیر نیز آدلری و با رویکرد مشاوری  ،کولین ب 
عنوان مشاور مدیریت بهجنوبی  انگلستان، ایرلند و آفریقایکشورهای در اکنون هم او است.

 و ویراستار مترجم ،ِبِرتآدلری مشغول به فعالیت است.  ه با رویکردمشاور آزاد و مدرِس 
گاهی از ماهیت انسان دیگر آلفرد آدلر؛ کتابدو   3زندگی برای تو چه معنایی دارد و  2آ

ند.اهمنتشر شد 9882در سال  است که هر دو
 
1  .  Individual Psychology 
2  .  Understanding Human Nature 
3.  What Life Could Mean to You 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ت ر   مقدمۀ کولین ب 

رشتۀ پیوند در سراسر این کتاب، اهمیت شناخت نیازهای جامعه و تمایل به 
مالحظۀ قابل رفاه عمومی است. خوانندگان کتاب به نقشبرای همکاری ثمربخش 

 هایپس از یکی از سخنرانیکه  اندگفته .ی خواهند بردپ آدلر آلفرد در تفکر 9عقل سلیم
که هر آنچه او  اندبر این نظر بوده اتفاقبه اغلب افراد حاضر در جلسه، آدلر
 «عقل سلیم چه مشکلی دارد؟»، گوید، عقل سلیم است. پاسخ آدلر این بودمی

 
 شناسی فردنگرروان
توان افراد را شناخت. است که از طریق آن می سیستم ینوعشناسی فردنگر روان

دنیای خودیاری، زندگی سازمانی و »ای در شناسی ارزش ویژهاین مکتب روان
اندازی شناسی فردنگر یک فلسفه است؛ چشمدارد. روان «درمانیمشاوره و روان

این امر که خودمان و دیگران چگونه  و دریافت در درکبرای یاری از آینده و روشی 
 ایم.به فردی که اکنون هستیم، تبدیل شده

 صورتبهشناسی اجتماعی است که افراد را شناسی فردنگر یک روانروان
مجاورت نوعی با زندگی در گیرد که باید بهدر نظر میتام واحدهایی با عملکرد 

 
1.  Common sense 
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انکار است؛ زیرا ما رو شوند. نیاز ما به یکدیگر غیرقابلیکدیگر روی یک سیاره روبه
شناسی مانیم. بنابراین، یکی از اصول مهم روانها بدون هم زنده نمیانسان

پذیری فعال به یک گروه اجتماعی، تعلقاست. عالقۀ  عالقۀ اجتماعیفردنگر، 
گاهی است. ما از نقاط قوت، منابع و توانایی های خود و نیز نیازهای جامعه آ

موقعیت دیگران را  ،از آنگیری بهرهداریم. ما از توانایی همدلی برخورداریم و با 
ن توا. عالقۀ اجتماعی را میرسانیمیاری میها درک کرده و به بهبود سرنوشت آن

رنجوری )که تعریف آدلری از روان« من علیه تو»در مقابل « من با تو»در عبارت 
لوح شبیه یک طلبان سادهاست( خالصه کرد. عالقۀ اجتماعی گاهی برای اصالح

اندازی برای و چشمایدئال عنوان رفتار است. در واقع، آدلر آن را به و قاعدۀ قانون
طور طبیعی وجود دارد. با این زی که بهآیندۀ بشریت توصیف کرده است؛ نه چی

نیست. عالقۀ « لوحانهلبی سادهطاصالح»حال، انجام کارهای خوب لزومًا 
ی است و ناجتماعی نوعی همکاری هوشیارانه است؛ یک توانایی ذاتی که آموخت

در اما است؛  گراتوان آن را پرورش داد. اگرچه عالقۀ اجتماعی مفهومی آیندهمی
 شود. وبیش دیده میندگی روزمره کممختلف ز صور

هستیم؛  هدفمندآموزد که همۀ ما موجوداتی شناسی فردنگر به ما میروان
این کنیم. سوی اهداف خود حرکت میبه طور هدفمندبهدر طول زندگی  ،یعنی

گاه تعیین شدهخود ما و اغلب بهاز سوی اهداف  اند. اهداف همان صورت ناخودآ
ماندن برای زندهعنوان بهترین راه بهدهند و چیزهایی هستند که به ما انگیزه می

خواهیم یا آنچه قلبًا باور می هستند کهاموری طور کلی ها بهشوند. آنادراک می
با ردنگر، افراد شناسی فما بهترین است. بنابراین، از دیدگاه روان داریم که برای

شوند که برای ای جذب میآیندهبه شوند؛ بلکه برانگیخته نمی خود ۀگذشت
 .آفرینندمیخودشان 

مدت و مدت، میانها در زندگی خود هزاران هدف کوتاههمۀ ما انسان
آدلر از آن همان است که  ها یک ویژگی مشترک دارند.بلندمدت داریم و همۀ آن
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یاد کرده است. استفاده از « 9هدف غایی خیالی»یا « بلندمدتهدف »عنوان به
یک هدف نیست؛ « موضوع مضامین»نوعی مایۀ تأسف است. این اصطالح به

همیشگی ما یا یک الگوی غالب  بلکه یک ملودی تکرارشونده در موسیقی زندگی
است؛ « هدف غایی خیالی»ای از یک ، نمونه«خواهم خوب باشممن می»است. 
هرگز زیرا دستاورد نهایی زندگی ما است و از این جهت خیالی است که  ،است غایی
 نام دارد. 2شناسیغایتتوان به آن دست یافت. مطالعۀ هدف بلندمدت، نمی

سمت آن هدف بهرفتارها ای از سرانجام، هرگاه هدفی وجود دارد، مجموعه
« مسیر هدف»این  کند، با مشاهدۀطور که آدلر اشاره می گیرد. همانشکل می

  توان هدف غایی را حدس زد.می
. ردازد. همۀ رفتارها هدفمند هستندپمی هدفشناسی فردنگر به مطالعۀ روان

ها هستیم. تمرکز بر رفتارها بدون ما با درک علل رفتارهای خود، قادر به تغییر آن
رفع و رجوع جای ان عالئم یک بیماری بهمانند درم ،هازیربنای آن درنظرگرفتن

منشأ آن است. اگر منشأ بیماری تغییر نکند، عالئم دیگری جایگزین عالئم قبلی 
؛ اشاره کرده است« رحمبی»شناسی عنوان روانخواهند شد. آدلر به روش خود به

ای که برای رفتارهای خود توجه به دالیل ناشناخته از این نظر که با« رحمبی»
ای است. آشکارسازی این دالیل زیربنایی تجربهجویانه داریم، یک روش مقابله

 برانگیز است.چالش
ارتباط نزدیکی با اهداف فردی دارد. شکی نیست که بشر از  3حقارتمفهوم 

سوی مرگ پیری بهبا یا ی بیماربا ابتال به تر از طبیعت است. ما نظر زیستی ضعیف
هایی خانه. برای محافظت از خود در برابر عناصر محیط طبیعی رویممی
معنای ما به ،بنابراین ؛تر هستندها و بسیاری از عوامل دیگر از ما قویسازیم. اینمی

 
1.  Fictional final goal  
2.  Teleology 
3.  Inferiority  
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ای وجود دارند که ماهیتًا شدههای ادراکهستیم. با این حال، حقارتحقیر مثبت، 
داریم  ماعی است که بر اساس آن باورها افسانۀ حقارت اجتمنفی هستند. یکی از آن

کمتری دارند. اگر ما )و دیگران(  بوده و ارزش« بدتر»افراد خاصی نسبت به دیگران 
 چنین باوری داشته باشیم، حتی اگر حقیقت نداشته باشد، طبق آن عمل خواهیم کرد.

های جسمانی و عقالنی ما واقعی و طبیعی هستند. همۀ ما ، حقارتییاز سو
کنیم که احساسی واقعی است. با گذشت ها در کودکی احساس حقارت میانسان

یا باید از دست بدهیم. با این  _م دهیزمان، این احساس حقارت را از دست می
کنند. بسیاری از حال، برخی افراد در بزرگسالی نیز این احساس حقارت را رها نمی

های زندگی خود ها تردید داریم و در برخی جنبهما نسبت به ارزش برابر انسان
کنیم. از آنجایی که ما موجوداتی اندازۀ دیگران احساس ارزشمندی نمیبه

گاه باشند،  که هستیماجتماعی  دوست نداریم دیگران از احساس حقارت ما آ
مختلف از طریق ایجاد برتری پنهان کنیم.  کالاشکنیم این احساس را بهسعی می

ها جبراِن افراطی های مختلفی برای انجام این کار وجود دارد. یکی از آنروش
سازِی دیگران زشارانجام کاری فراتر از نیاز موقعیت(، روش دیگر کم ،است )یعنی

عبارت اندازد. بهاجتناب از هرچیزی است که ما را به خطر می ،است و روش سوم
شده به نقاط مثبت مطلوب دست نقاط ضعف احساسبا درک دیگر، ما 

اندازۀ کافی خوب نیستیم به احساس ارزشمندی یابیم. از این احساس که بهمی
نوبۀ خود بدین معنا تواند تشویق شود. این بهیک رشد طبیعی که می _م رسیمی

به  از آن،گیری فاصلهاست؛ زیرا ما با تالش برای است که احساس حقارت سودمند 
زمانی  شده تنهاکنیم. بنابراین، نقاط ضعف احساسرشد خودمان و جامعه کمک می

ی وجوجستی داریم با ساز است که مانع پیشرفت ما شود یا زمانی که سعمشکل
 زندگی بر آن غلبه کنیم.« ثمربی»اجتماعی  جنبۀدر « نقاط مثبت مطلوب»

مفهومی اساسی در  ،سوی هدفپیش از این اشاره کردیم که حرکت به
سوی دۀ ما برای حرکت بهسوخت مورداستفا ،جرئتشناسی فردنگر است. روان
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اجتماعی سودمند است. همچنین، جرئت نوعی باور به خود است که آن اهداف 
توصیف « توانممن نمی»در مقابل باور به « توانممن می»توان با عبارت را می

مشارکت  بهمیل توانیم و تمرکز بر و انجام آنچه می« تالش»کرد. جرئت بر تمایل به 
و تام تمرکز بر محصول یا عمل  های ما برای انجام این کار داللت دارد؛ نهو تالش

یندی در نظر گرفت اعنوان فرتوان بهآدلری را می با رویکرد عالی. مشاوره و درمان
های باور به خود و توانایی ،یابند؛ یعنیکه افراد از طریق آن به جرئت دست می

من تنها زمانی این کار را انجام »منزلۀ حرکت از این باور یند مشاوره بهاخود. فر
« کنمتالشم را میمن نهایت »به باور « دهم که مطمئن باشم موفق خواهم شدمی

را باور داشته باشیم  نظر از موفقیت و شکست، خودمانیعنی صرف ،است. جرئت
بلکه  ،نداردیح کارها و بدانیم که احساس ارزشمندی ما بستگی به انجام صح

برای یک دهیم.  توانیم انجامکاری می وابسته به این است که در مواقع لزوم هر
 نکردن است.عنای عدم موفقیت نیست؛ بلکه تالشمدرمانگر آدلری، شکست به

این باور در نظر گرفته  نفس یا رشِد پرورش عزتمثابۀ بهبنابراین، ترغیب 
آموزد میشناسی فردنگر به ما روان«. فی خوب هستماندازۀ کامن به»شود که می

احساسات، هیجانات  هوشیار، که ما همان چیزی هستیم که به آن باور داریم. افکارِ 
فرد هستند که خارج از باور منحصربهنظام و رفتارهای ما همگی محصول یک 

گاهی ما است. باورهای ما تا حدودی با باورهای اطرافیان مطابقت دارند که  آ
باورهای ما با نظام ای که در آن کنیم. زمینهعنوان عقل سلیم به آن اشاره میبه

است. منطق شخصی از یک  9منطق شخصیباورهای دیگران تفاوت دارد، نظام 
تواند سازد و از سوی دیگر میفرد میا شکل داده و ما را منحصربهسو هویت ما ر

شود که عضو طوری که مانع از این میشود؛ به تمشکالچشمۀ رستبدیل به 
 های ما باشند.توانند منشأ ناتوانیکارآمد جامعه باشیم. باورهای ما می

 
1.  Private logic 
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است. بر اساس مثال فوق،  9«مشروط»یک جنبه از منطق شخصی، باورهای 
کنم که بدانم در آن موفق خواهم من تنها زمانی برای انجام یک تکلیف تالش می

)خطراتی کنم کنم، از خطرات اجتناب میشد. در این صورت، خودم را محدود می
ترین سطح پاییننفس خود را در توانند منجر به رشد فردی شوند(، عزتکه می

کنم که انگار منطق شخصی من درست و ری عمل میکنم و طوممکن حفظ می
تا کند باورها به ما کمک مینظام در « انگار که»واقعی است. این عنصر 

هایی دربارۀ خودمان، زندگی و دیگران بسازیم و سپس زندگی خود را بر داستان
درمان آدلری این است که منطق شخصی ها هدایت کنیم. هدف س آناسا

باورهای شخصی که تا بتوانند ها کمک کنیم شکار ساخته و به آنجویان را آدرمان
کنند را بشناسند. همچنین، با استفاده از شان مشکل ایجاد میدر عملکرد روزمره

شده، کیفیت انحصاری منطق شخصی ریزیدقت برنامهیک مجموعه اقدامات به
 شته باشند. تری دابخشزندگی رضایتتا ها کمک کنیم را کاهش داده و به آن

. برای یک درمانگر مالکیتاست نه  کاربرد شناسیروانشناسی فردنگر، روان
هایی توانایی هایی متولد شده یا چهمهم نیست که هریک از ما با چه تواناییآدلری 

های خود چه کاری انجام ایم؛ بلکه مهم این است که با تواناییرا کسب کرده
از آوریم دهیم از آنچه به زبان میدهیم. به همین ترتیب، آنچه انجام میمی

. توصیۀ آدلر این است که هرگاه دچار تردید برخوردار استاهمیت بیشتری 
حد  از وقتی زنی بیش«: قط مشاهده کنیدتان را بگیرید و فهایگوش»شوید، می

 ، از خودتان بپرسید علت آن چیست.کندگله و شکایت می
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تنها علم واقعی علمی است که با زندگی  ،نقل از فیلسوف بزرگ، ویلیام جیمزبه

تقریبًا  کاربردتوان گفت در این علم، نظریه و ارتباط مستقیم دارد. همچنین می
های زندگی است، جدانشدنی هستند. از آنجایی که این علم الگویی از پویش

 شناسی فردنگرظات قویًا درمورد علم روانشود. این مالحتبدیل به علم زیستن می
 روند. ار میبه ک

صورت یک کل بنگرد و شناسی فردنگر در تالش است زندگی افراد را بهروان
هر واکنش، عمل و تکانۀ واحد جلوۀ نگرش افراد به زندگی است. چنین علمی 

های خود توانیم نگرشدانش مییاری گرایی دارد؛ زیرا ما به ضرورت عملی و عمل
تنها رویدادهای آینده شناسی فردنگر نه، روانرا تغییر داده و اصالح کنیم. بنابراین

کند چه اتفاقی بینی میکند؛ بلکه مانند حضرت یونس پیشبینی میرا پیش
 از این رویدادها جلوگیری کند. تواندمی

 _تالش برای شناخت نیروی خالق اسرارآمیز زندگیبا شناسی فردنگر علم روان
ها در یک حوزه موفقیت و جبران نقص نیروی ابرازشده در تمایل به رشد، تالش و

1 
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 شناختیغایت ای دیگر توسعه یافته است. این نیرو،با تالش برای موفقیت در حوزه
دهد و تمام می خود را در تالش برای دستیابی به یک هدف نشان _است

شناختی فرد در تالش برای رسیدن به این هدف با خصوصیات جسمانی و روان
طور انتزاعی یکدیگر همکاری دارند. بنابراین، بررسی وضعیت جسمانی یا روانی به

 معنا است.عنوان یک کل، بیبهها با فرد آن ارتباطو بدون 
جرم بیشتر از مجرم توجه شناسی جنایی اغلب به عنوان مثال، در روانبه

نظر نه جرم. صرف ،دهدشود؛ در حالی که این مجرم است که حساب پس میمی
کنیم، تنها زمانی ماهیت آن را درک از اینکه چقدر دربارۀ عمل مجرمانه فکر می

عنوان رویدادی ضمنی در زندگی یک فرد خاص بنگریم. بهکه آن را خواهیم کرد 
هدف زندگی  _ مان را درک کنیمشرایط زندگی این مجرمسئلۀ مهم این است که 

کند. با شناسایی این هدف، شان را هدایت میهایها که تمام اعمال و تکانهآن
ها را یا آن _قادر به درک معنای نهفته در پِس هر عمل واحد خواهیم بود

شرط مطالعۀ هب _ هابخشاین هایی از یک کل بدانیم. سپس با بررسی بخش
 یابیم. به درک بهتری از کل دست می _هایی از یک کلعنوان بخشبهها آن
 

 تالش برای دستیابی به یک هدف
شناختی یا غایت شناسی حاصل حرفۀ پزشکی بود. پزشکی دیدگاهعالقۀ من به روان

. تمام آوردشناختی را فراهم های رواننیاز برای شناخت جلوه هدفمند مورد
تالش برای دستیابی به اهداف مشخصی هستند و پس از بلوغ های بدن در اندام

های جسمی، رسند. عالوه بر این، در صورت وجود نقصدقیق خود می شکل به
گرفتن کند یا اندام دیگری با به عهدهمیها تالش طبیعت برای غلبه بر آن

کند. زندگی همیشه در عملکردهای اندام موردنظر، نقص آن را جبران می
هرگز بدون تالش در مقابل حیات و نیروی است بقا و جاودانگی ی وجوجست

 شود. موانع بیرونی تسلیم نمی
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شناختی نیز مانند رشد بدنی هستند. ذهن هر فرد مفهومی از تحوالت روان
دهد؛ ابزاری که با تدوین یک هدف خاص برای را شکل میایدئال یک هدف یا 

کند. ها و مشکالت کنونی غلبه میآینده از وضعیت فعلی فراتر رفته و بر نقص
توانند خودشان را برتر از مشکالت کنونی بدانند؛ زیرا این هدف خاص میبا افراد 

راد پوچ و ، فعالیت افمندیموفقیت آینده را در ذهن دارند. بدون این حس هدف
 معنا است.بی

تمام شواهد به این واقعیت اشاره دارند که تعیین این هدف باید در اوایل 
در دوران کودکی رخ دهد. در این زمان، یک الگو یا مدل اولیه از  ،زندگی یعنی

توان را مییند اگیری این فرکند. روند شکلیک شخصیت بالغ شروع به رشد می
وداتی ضعیف هستند، احساس حقارت کرده و کودکان که موجمتصور شد. 

رو، در مسیر هدف یابند. ازاینتحمل میهایی غیرقابلخودشان را در موقعیت
ن چگونگی تعیین این هدف دشوار کنند. بیاشده، برای رشد تالش میتعیین

است؛ اما بدیهی است که چنین هدفی وجود دارد و بر تمام اعمال کودک حاکم 
ها، استدالل، توانایی یا ناتوانی در اوایل ی دربارۀ تکانهاست. شناخت اندک

کودکی وجود دارد. در واقع، هیچ راهی برای شناخت آن وجود ندارد؛ زیرا این 
مسیر بعد از تعیین اهداف در دوران کودکی شکل گرفته است. تنها با مشاهدۀ 

در آینده  های بعدی فردمسیری که زندگی در آن جریان دارد، قادر به حدس گام
 خواهیم بود. 

داشتِن هدف مانند این است که آرزو کنیم مثل خدا باشیم. البته، شبیه خدا 
بودن هدف نهایی است و مربیان باید در مسیر آموزش این هدف به خود و 

کنند تری را جایگزین میتر و عینیشان محتاط باشند. کودکان هدف فوریفرزندان
پیرامون خود هستند تا الگو یا تجسم هدف خود را  ترین فرد درقوی دنبالبهو 

 که تواند پدر، مادر یا هر فرد دیگری باشد. هنگامیتغییر دهند. این فرد می
که او رفتار کنند  مانند فردیهکنند، سعی دارند کودکان چنین هدفی را تصور می
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او لباس بپوشند و تمام خصوصیات هماهنگ با همچون دانند و را قدرتمند می
را در پزشک یا معلم ایدئال هدف خود را بپذیرند. بعدها ممکن است کودک این 

حس احترام را در  ،بنابراین ؛تواند کودک را تنبیه کندخود تصور کند؛ زیرا معلم می
ایل بودن به پیروی از تمانگیزد. هدف از پزشکعنوان یک فرد قوی برمیبهاو 

شود. این هدفی سازنده بر مرگ و زندگی ایجاد میاستیال و چیرگی خداگونه به 
 یابد.است؛ زیرا از طریق خدمت به جامعه تحقق می

 
 های نگریستن به دنیاروش

فرد مسیر  _شخصیت اولیۀ فرد که هدفی را دربردارد _9گیری الگوی اولیهبا شکل
بینی رویدادهای آینده کند. بر این اساس، قادر به پیشمشخصی را دنبال می

 در الگویی که برای خود ایجاد های افراد احتماالً خواهیم بود. پس از آن، برداشت
های خود ادراک وارهها را بر اساس طرحگیرد. کودکان موقعیتاند، جای میکرده
 نگرند. می به دنیا و عالئق خود یعنی از دید اهداف _د کننمی

گیرد. بنابراین، برای سالگی در کودک شکل میاین الگوی اولیه تا چهار یا پنج
 وجوجستشناخت آن باید تأثیرات آن را بر کودک پیش از آن دوره یا در طول آن 

ا تر از آنچه مداشته باشد؛ بسیار متنوعمتفاوتی تواند تأثیرات کنیم. الگوی اولیه می
 کنیم.عنوان یک بزرگسال تصور میبه

تمام تجارب خود را با  ،مشخص شده است که کودکان دارای نقایص جسمی
عنوان مثال، کودکانی که مشکل بهسازند. عملکرد اندام معیوب مرتبط می

دهند؛ در حالی که کودکان با گوارشی دارند، عالقۀ غیرعادی به خوردن نشان می
ها دارند. این اشتغال ذهنی مطابق هنی بیشتری به دیدنینقص بینایی اشتغال ذ

وارۀ شخصی ادراک است که در همۀ افراد وجود دارد. بنابراین، برای با طرح
شناسایی عالئق کودک کافی است اندام معیوب را مشخص کنیم؛ هرچند به این 
 
1.  prototype 


