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در مســتی و یشــیار تو را نام نگ تم
م ستم ولی از م ستی این جام نگ تم
یر روز تو را دیدم و چ شمم به تو افتاد
دل روی ز بان آ مد و پی غام نگ تم
با تشـنه لبی ،بر لب دریا بنشـسـتم
از کورهی جانم به تو خام نگ تم
یر لحظه و یر شام به یاد تو شدم خواب
رم کرده درو نم و لی آرام!!! ن گ تم
دردم شدهای ،ای غم لبخند دو عالم
این طع مه گرفتی و به تو الم نگ تم

مراتب تقدیر و احترام
با سپاس از همسر عزیزم «زیرا شهبازنژاد» که در تمام مراحل نگارش حامی همیشگیام
بوده ،در ویرایش این ترجمه یاریام رسااان ه و در زن ی مشاانرز نیز بساایار ه ا ورانه،
کسریهای حاهل از مشغلهام را شکی ایی میکن .
همچنین از آقایان « سید حسام سیادتی» ارجمن که در این کار کمک شایانی نموده
و «دانیال مهاجرانی» دو ست دا شننی که زحمت زیادی به عنوان همکارو هماهنگکنن ه
کارهای مکنوب برایم ک شی ه ا ست و سرکار خانم «زیرا سعیدزاده» که در ترجمه اولیه
ق مهای مؤثری برداشنن ق ردانی میکنم.
در پایان این بخش ،کناب حاضاار را به مادر مهربان و دوساات داشااننیام ،همساار
پرانرژی و انرژیدهن هام و همه کساااانی که در نگارش کناب یاریام رساااان ن تم یم
مینمایم.
بهنام محقق
آذر 1397
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مقدمه
ان سانها از دیرباز تال شی بیوقفه در جهت شناخت محیط اطراف خود دا شنه و سعی
کردهان از طرق مخنلف از ق یل دانش های ونا ون غیر علمی و علمی به ط مهبن ی
مو ضوعات ونا ون پیرامون خود بپردازن  .بخ شی از این تالش ،مح صول نیاز من ی در
جهت تامین منافع عینی خود بوده و ال نه ق سمنی از این کو شش به ار ضای کنجکاوی
ب شر در رابطه با جهان پیرامون خود شکل رفنه ا ست .ان سان نه تنها به شناخت محیط
اطراف خود ،بلکه به سعی برای شناخت همنوعان خود نیز م ادرت ج ی داشنه است که
ال نه تاریخ دقیمی نمینوان برای این دغ غه فکری بشاار برای کشااف روابط انسااانی بیان
نمود که شای دان سننش هم چن ان تأثیری بر و ضعیت فعلی این کو شش ن ا شنه با ش
هرچن ممکن است با دانسنن تاریخچه انواع تالشهای شکل رفنه برای کشف انسان و
روابطش بنوان دریچه زی ایی به سوی این روابط بگشای .
چیزی که اهمیت دارد این ا ست که طی سالهای طوالنی ان سانهای فکور و دان شمن ان
نظاره ر رفنار انساان ساعی داشانهان بشار را در قالب دسانههایی تمسایمبن ی نموده تا اوال
بنوانن طرز فکر ،م ل اخالقی و رفنار این د سنهها را از هم تفکیک نماین و ا ز سویی در پس
این شااناخت بنوانن آماد ی همزیساانی و ممابله با ایشااان را با ح س م ل رفناریشااان بهنرو
دقیقتر داشنه باشن  .هرچن در این میان برخی هم قص سو اسنفاده از این دانش را داشنه و
بر تنظیم نمودن روابط خود و دیگران با نگاه منفعت طل ی م ادرت ورزی هان که ال نه این
نگرش باعث به وجود آم ن دانش هایی از ق یل :طالعبینی ،تع یر خواب ،روانشاااناسااای در
حوزههای مخنلف ،جامعهشناسی ،م یریت و بسیار دیگری از علوم انسانی ردی ه است.
نیت ،هر آنچه که باشاا تمری ات تردی ی در میان مردم ونا ون نیساات که از توانایی
تمسیمبن ی انسانها لذتی حاهل می ردد که میتوان در ننیجه از آن بهرههای ونا ون
مث ت یا منفی برد.
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به عنوان فردی که تمری ات سرا سر زن ی خود را به مشاه ه انسانها ،رفنارهایشان و
کنشهای مخنلفشان معطوف نمودهام برآن ش م تا دست به قلم وترجمه برده و در مورد
یکی از عالقهمن یهای بشری یادداشنی بنویسم.
نکاتی در رابطه با لزوم شناخت شخصیت
 .1با شناخت تیپهای مخنلف شخصینی ،اوالت میتوانیم به خودشناسی بیشنر رسی ه و
با دان سنن بهنر نماط ضعف و قوت خود ،زمینه را برای ر ش ن و ر سی ن به مما ه
آین ه آماده سازیم.
 .2در هااورتی که تیپهای شااخصااینی مخنلف را بشااناساایم ،اطرافیان خود در محیطهای
مخنلف اعم از خانواده ،محل تحصااایل و کار و محل زن ی اجنماعی خود را بهنر درز
خواهیم کرد و میتوانیم دالیل ب سیاری از رفنارهای مث ت و منفی ای شان را از جایگاه تیپ
شخصینی ایشان دی ه و تا ح ودی امکان پیشبینی رفنارشان برایمان امکانپذیر می ردد.
 .3موفمیت های شاااغلی در هر زمینهای نیازمن ارت اطات هاااحی و جایگذاری افراد
مناسب در موقعیتهای بهجا میباش  .با شناخت بهنر افراد و قابلیت قرار دادن آنها
در یکی از تیپهای شخ صینی ،امکان تم سیم وظایف و ح ضور در پ ستهای شغلی
منا سب در ردههای مخنلف جامعه ،مو ضوعی ب سیار آ سانتر و بیدرد سرتر خواه
بود،که این امر در بلن م ت ،امکان دسااانیابی به امکانات مادی و موقعیتهای بهنر
شغلی و رش و توسعه فعالیتهای اقنصادی را فراهم میآورد.
آیا یمه چیز به تیپ شخصیتی افراد مرتبط است؟
در رابطه با اینکه آیا انسااان موجودی کامالت بیاخنیار اساات و حنمات ط ق دساانورات هنی
ناخودآ اه و در چارچوب تیپ شخصینی خاص خود عمل میکن بحث بسیاری در حوزههای
مخنلف جامعه علمی روان شنا سی مطرح ا ست اما آنچه م سلم ا ست تمام موجودیت یک فرد
تحت تأثیر تیپ شخ صینی او نمیبا ش و اینکه فردی با تیپ شخ صینی «پنج» در زمان و
مکانی منفاوت از یک تیپ «پنج» دیگر کامالت «رفنار و فکر و فناری» یک سان دا شنه با ش
تمری ات مننفی ا ست .ضمنات حنی در این کناب نیز به این تفاوتها در شرایط مخنلف افراد از
ق یل «سالمت و ناسالم» بودن« ،کودکی و بزر سالی» و  ...اشاره ش ه است.
در هاااورتی که به م حث علدی دالیل تفاوت افراد به شاااکلی علمی و بسااایار دقیقتر
عالقهمن هساانی به کنابی که از سااوی همین مؤلف ابهنام محمق به زودی و با نام «تنها
نشو ،همه را بشناس و جذب کن» انظریهای نوین در حوزه شخصیتشناسی و تحول نظریات
پی شین روان شنا سی به انن شار میر س مراجعه نمایی و رازهای ب سیار سودمن ی راجع به
علت بروز رفنارهای انسانهای جهان خواهی یافت.
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معرفی کتاب
کناب حاضر که بر رفنه از دی اه انیا رام ،موضوعی از روانشناسی که به قرار دادن افراد
در یکی از تیپهای شااخصااینی  9انه میپردازد ،اساات تالشاای برای معرفی  9تیپ
شخ صینی از ان سانها ست که بر ا ساس این دانش ،میتوانیم تمری ات همه ان سانها را در
یکی از این د سنهها قرار داده و به برر سی افکار ،عمای  ،رفنارها و کنشهای ان سانها از
دریچههای مشنرز پرداخت.
این کناب ،منن پیاده شاا ه فایل هااوتی ،که اهاال آن به انگلیساای اساات ،به زبان
انگلیسی و سپس ترجمه منن به زبان فارسی است که هم از نظر آموزشی برای یاد یری
زبان انگلیسی مفی فای ه خواه بود و هم از این منظر که به معرفی تیپهای شخصینی
 9انه میپردازد دارای جذابیت برای خوانن ان میباشااا  .الزم به کر اسااات که فایل
هااوتی مربوط به کناب همراه با کناب مننشاار ردی ه وشاانی ن هااوت انگلیساای برای
تمویت زبان انگلیسی با لهجه آمریکایی حنمات پیشنهاد می ردد.
توجه :ترجمه فار سی به هورت ن س نات آزاد و حنی مفهوممحور انجام ش ه ا ست و اهی
اوقات برخی کلمات و ع ارات منناسب با منن و فهم بهنر ،همسانسازی ش هان .
معرفی انیاگرام
به لحاظ ماهیت و ق مت ،میتوان آن را با مجموعه تعالیم تاننرا در شاا ه جزیره هن وساانان و
آسااایای دور ممایساااه کرد .اما انیا رام از نظر جغرافیایی و مح وده زمانی ،ظاهرات پراکن ی و
سنرد ی بیشنری داشنه است .در این میان ،شخصیت معاهری که شای بیشنرین سهم را در
ردآوری و معرفی انیا رام به جامعه علمی غرب داشاانه ،جور( ا یور س ایوانویچ ورجیف
ا 19۴9ا ، 1۸۷۰اسناد علوم معنوی و انسانشناس اهل منطمه قفماز روسیه میباش  .ورجیف
در اوایل قرن بیسنم با بهره یری از ان وخنههایش که طی سفرهای مخاطرهآمیز به چهار وشه
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ینی آنها را ردآورده بود ،نظریه «هماهنگی در تکامل انسااان» را ارائه داد .نظریه او ،نه یک
دی اه روان شناخنی ،که بیشنر م ننی بر یافنههای انسانشناسی بود.
در اینکه م ا و م ع ا هلی انیا رام را چه ک سی بای نامی مناق شه ب سیاری وجود
دارد اما آنچه که بیشاانر از این اهمیت دارد ارزشاامن ی خود انیا رام به عنوان دانشاای
برای شناخت ان سان و تم سیمبن ی تیپهای شخ صینی  9انه ای شان ا ست .به طور
خالهه از این منظر انسانها به  9روه زیر تمسیم می ردن :
 .1تیپ کمالگرا
این افراد به دن ال کامل بودن در همه چیز ه سنن و از ناکامل بودن خود سر خوردهان .
ای هآلیست هسنن و هر ق ر هم پیشرفت کنن باز راضی نمیشون و یک ن ای درونی به
آن ها می و ی که خوب کار نمیکنی .این افراد به احن مال خیلی ز یاد ،دارای وا ل یا
وال ین ایراد یری بودهان که به راحنی راضاای نمیشاا ن  .این اشااخاص هم ،ایراد یر و
کننرلکنن ه و معموالت دارای ا ضطراب ه سنن و زمینه شخ صیت و سوا سی در آنان زیاد
است ،زیرا این ویژ یها را ح اقل از یکی از وال ین یاد رفنن .
 .2تیپ مهرطلب یا کمککننده
این افراد دائم به فکر دیگران ن  .خود را به آب و آتش میزن ن تا به دیگران ک مک
کنن  .به قول ق یمیها حساان هالز هساانن  .نیاز به مح ت و توجه دارن  .قادر به
«نه» فنن ،نیساانن  ،چون از طرد شاا ن واهمه دارن  .افرادی وابساانه و منکی به
دیگرانن  .حرمت ات پایینی دارن و همواره به دن ال تأیی و تحسین دیگرانن و ...
 .3تیپ پیشرفتگرا یا موفقیتجو
این افراد برای پیشارفت ساخت کار میکنن و جویای نام و ممام هسانن  .افرادی پر
کار و رقابت جو هساانن و برای پیشاارفت کردن دساات به هر اق امی که الزم باش ا
میزنن  .در حالت افراطی به تیپ «آ» ت یل میشاااون و ورکالیسااات هسااانن و
بی شنرین لذت را در کار کردن میبرن  .این خطر در آنها وجود دارد که توجه به کار
و موفمیت و رقابت با دیگران بیش از توجه به خود و خانواده اش اهمیت پی ا کن ...
 .4تیپ رمانتیک محزون یا ینرمند
این افراد ب سیار اح سا ساتی و زود رنج ه سنن  .خود را با اح سا سات دیگران در یر
میکنن و چون از تخیل ب سیار نیرومن ی برخورداره سنن خود شان هم دچار همان
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اح سا سات می شون  .اف سرد ی و نو سان خلق در این افراد زیاد م شاه ه می شود .از
کارهای یکنواخت خسنه میشون و نیز ا ر امکان آن باش ولخر( هسنن  .در بین نه
تیپ انیا رام ح ساسترین تیپ شخ صینی ،افراد تیپ چهار ه سنن و زن ی در کنار
این افراد مثل راه رفنن روی یخ است  . ...تضادهای وجودی زیادی دارن و  ...ااحنمال
ابنال به اعنیاد در این تیپ ،به نس ت سایر تیپها ،بیشنر است
 .5تیپ فکور
این افراد بسیار در خود فرو رفنه یا درونگرا هسنن ااز بودن در جمع لذت نمیبرن و
اجنماع ریزن  .قادر به ابراز احساااسااات خود نیساانن و معموالت تمایل کمی برای
ازدوا( دارن  .در کالس معموالت در ردیف آخر مینشینن تا همه را ب ینن ولی دیگران
او را ن ینن  .دوست دارن دی ه نشون و نامریی باشن  .همواره احساس را بع از عمل
تجربه میکنن  .اهل کناب خوان ن و جمعآوری اطالعات هسااانن و میخواهن از
همه چیز سر در بیاورن ...
 .6تیپ وفاخو ،وفاجو و شکاک
این افراد به همه چیز سااوظ ظن دارن  .افرادی محناط هساانن  .میخواهن ب انن که
در هن دیگران راجع به آن ها چه می ذرد .نگران خ یا نت و بیو فایی دیگران ن .
معموالت ا ضطراب دارن و دو ست دارن وظیفه آنها در جایی که ه سنن م شخص و
تعریف ش ه باش و ...
 .7تیپ خوشبین و خوشگذران
این افراد به دن ال لذتجویی بوده و برونگراترین تیپ در بین نه تیپ انیا رام هساانن .
تابع فلسفه اپیکور هسنن که زن ی یعنی لذت بردن و دوری از درد .افرادی اجنماعی
و رفیق باز هسااانن  .معموالت همه فن حریفن و در چن چیز ت حر دارن و بسااایار
خوشبینن  .همواره به دیگران امی میدهن  ،نگران ن اش همه چیز درست میشه .اهل
بلوف زدن و خالیبن ی و یا غلو کردن هم هسااانن و  ...ا به خاطر لذتجویی ،تنوع
طل ی و هیجان خواهی باال ،احنمال رایش به اعنیاد در این تیپ نس نا زیاد است(
 .8تیپ چالشگر یا قدرتطلب
این افراد به دن ال ق رت و تسلط بر دیگران هسنن  .دوست دارن م یر و ره ر باشن
و د سنور ب هن  .ب سیار کننرلکنن ه ه سنن و آمرانه با دیگران رفنار میکنن  .تمایل
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به دیکناتور بودن دارن  .ا ر دیگران خ صو هات زیر د سنان آنها ،از آنان اطاعت نکن ،
سخت بر آ شفنه و ع ص ی می شون  .در عین حال حمایتکنن ه هم ه سنن و از زیر
دسااا نان خود ح ما یت میکن ن ولی به این شااارط که آن افراد مطیع اوامر این
عالیجنابان باشن ؟! .افرادی اننمام جو بوده و.
 .9تیپ صلحطلب و میانجی
این افراد دن ال آرامش و هاال و آشاانی با دیگرانن  .همواره میخواهن بین دیگران
میانجی شون تا بین آنها آ شنی بر قرار کنن  .افرادی انط اقپذیر و تابع ه سنن  .از
در یری و خشونت پرهیز میکنن و حنی شای از آن میترسن  .نس نا تن ل هسنن .
در تصمیم یریها مشکل دارن و آخرین تصمیم را درست نمی یرن و ...
توجه :در این کناب نیز به چن ین حالت از هر ک ام از تیپهای شااخصااینی پرداخنه
ش ا ه اساات و این روهها را در سااطوح مخنلفی از ق یل «شااخص سااالمت»،
« شخص منو سط» « ،شخص نا سالم»« ،ا شخاص در کودکی»« ،ا شخاص در
بزر ساااالی» و «شاااخص در بهنرین حا لت عملکردی» بررسااای میک ن و
مشااخصااههای هر تیپ شااخصااینی را در وضااعیتهای سااالمت کامل ،حالت
منوسط ،شرایط بیمار ونه و ناسالم ،کودکی شخص و بزر سالیاش و همچنین
بهنرین حالت عملکردی وی مورد موشاااکافی قرار میده  .بنابراین هر ت یپ
شاااخصاااینی در حالت ونا ون ،کنش و واکنشهای منناساااب با آن حالت را
خواه داشت و همیشه یکسان «فکر و رفنار» نمیکن .
بهنام محقق
آذر 1397

معرفی کناب

ط

آنچه مطالعه کردی  ،خالههای بود از کناب:
شخصیتشناسی از طریق اینیاگرام
اثر دکتر بهنام محقق

شما عزیازان رامی جهت مطالعاهی منن کامل این کناب ،میتوانی با مراجعهی مسنمیم به
سایتهای ایننرننی زیر و یا اسکن بارک های زیر توسط دوربین وشی خود ،اق ام به تهیه ایننرننی
این کناب فرمایی .

www.mmf60.com/our_product

www.digikala.com/seller/afeep

ویراستار و تهیه چکیده کتب
سینا قنبری
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شخصیتشناسی
از طریق اینیاگـرام

