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 مقدمه مترجم

یی که جا .1384گردد به سال برمی ،اولین آشنایی و مواجهه من با مفهوم شخصیت

لمانی خانم آنظیر روانکاو ی بی، نوشتهرشد آدمیعصبیت و مشغول مطالعه کتاب ارزشمند 

ام از این زدگیحیرت و شگفت رفتم،در در مطالعه کتاب پیش میچق کارِن هورنای بودم. هر

 ودشناسیخرفته دریافتم که شد. رفتهمی بیشترهمه دقت و ظرافت در شرح هویت انسان 

و هست و همین  اندیشمندان بودهیکی از اصول کلیدی و مورد تأکید بسیاری از متفکران و 

 منظور حرکت در این مسیر شد. ام بهور شدن اشتیاق درونیباعث شعله

د و بسیار مناسب با ابزاری ارزشمند و پرکاربر 1392ادامه داشت تا اینکه سال  این سیر

پس از آن  ( آشنا شدم وMBTIشناسی مایرز و بریگز )برای خودشناسی به نام ابزار تیپ

های ر حوزهددهد با ترجمه یا تولید محتوای ناب شدم تا حدی که توانم اجازه میمصمم 

رجیحات تتر خصوصیات و وطنانم برای شناخت دقیقبه هم خودشناسیو  شخصیتمرتبط با 

ه، اجحاف های اصلی من برای تمرکز در این حوزخودشان یاری برسانم. یکی از انگیزه

فرایند انتخاب  چه در ،ها یا تفکرات قالبی جامعهخانوادهدیدم از سوی ناروایی بود که می

رفت. در هر دوی این های جوان کشور میبه سرمایه ،رشته تحصیلی و چه در انتخاب شغل

ت ترین اهمیت را داشساز و اساسی، گویی تنها چیزی که کمفرایندهای سرنوشت

آمد و ها اصالً به چشم نمیاین های ذاتی فرد بود. انگارمندی، استعداد و توانمندیعالقه

 مهم نبود! 

در ارتباطات بین فردی و خصوصاً رابطه عاطفی نیز وضع به همین ترتیب است و به 

خودی شده است. دلیل خیلی از بهتبدیل به فرایندی خودکار و خود ،ازدواجآید که نظرم می
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اما کنند! دارند ازدواج میچون بقیه هم کنم افراد برای ازدواج کردن این است: ازدواج می

عنوان همسر و همراه این فرد را به چراازدواج کردی و  چراپرسی وقتی از این شخص می

دانسته که باید چه کسی را با چه انتخاب کردی؟ پاسخی ندارد زیرا خودش هم دقیقاً نمی

را ما این هایی انتخاب کند تا بیشترین تناسب و هماهنگی را با او داشته باشد. چویژگی

اند که تیپ شخصیتی و عاطفی طرف مقابلمان را شناسیم؟ چرا به ما نگفتهمعیارها را نمی

چطور بشناسیم و از کجا بفهمیم بیشترین تناسب و سازگاری را با کدام فرد و به چه دلیل 

 ها راها را چه زمانی باید بیاموزد؟ ما چه زمانی باید اینخواهیم داشت؟ یک فرد بالغ این

التحصیالن دانشگاهی برای ما آموختیم؟ آیا آمار ازدواج و طالق، آیا آمار بیکاری فارغمی

حرف و نکته و پیامی در این خصوص ندارد؟ آیا زمان آن نرسیده که به فردیت و هویت 

 منهای درونی و عمیق خودمان را بشناسیم تا ببینیم مسیری که خودمان برگردیم و ارزش

 گیرم کجاست و چطور باید آن را پیدا کنم؟بیشترین رضایت را از آن می

شناسی است و این کتاب مقدمه و سرآغاز خوبی برای مبحث خودشناسی و شخصیت

کند. اگرچه یآشنا مهای مهم و اصلی حوزه شخصیت ئوریبا نظریات و تخوبی بهخواننده را 

را بعد از مطالعه  نکنید و سیر و سفر خودشناسیبه این کتاب بسنده  کهپیشنهاد من این است 

 این کتاب هم با جدیت ادامه دهید.

ترین ترین و عمیقدر این است که گاهی پیچیده ،نویسنده این کتاب ،هنر پیتر هالینز

کند و سی و فلسفی را با بیانی ساده، سلیس و شیوا به مخاطب ارائه میشناروانمفاهیم 

 ،مطالبهای علمی و آکادمیک ای از ظرافتذره کاستناین کار را بدون  این است کهب یعج

کارگیرم تا حتی همان شیوایی و سادگی را به ام در ترجمه،. من نیز کوشیدهدهدانجام می

ای و نظری و اصول مخاطبی که اطالعات چندانی از این حوزه ندارد کامالً با مفاهیم پایه

ه هم اشاره کنم که در شنا شود. از طرفی باید به این نکتهای مهم شخصیت آاولیه تئوری

مدنظر نویسنده بوده است و نه ترجمه  وفاداری من به انتقال مفاهیمِ ترجمه کتاب،

مورد نظر در قالب  مفهومکلمه لغات و عبارات و به این ترتیب هرجا احساس کردم بهکلمه

گیری لغات و عبارات متفاوت تردید کاربه نشیند، درو لباسی متفاوت بهتر به جان خواننده می

 ام. نکرده
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ه دلیل در پایان الزم است از جناب آقای مصطفی طرسکی مدیر محترم نشر نوین ب

زدانی عزیز که های نوین قائلند تشکر کنم، از امین یاهمیتی که برای گسترش و نشر دانش

مه آن شد نیز و در نتیجه ترج العاده مسبب آشنایی من با کتابنظر و پیگیری فوقبا دقت

زاده که هم با اجکمال تشکر را دارم و در نهایت از همراهی بسیار ارزشمند خانم فرنوش سر

کاتی ارزشمند دید گر من بودند و هم با یادآوری نهایی از کتاب یاریمطالعه و بازبینی بخش

 کنم.ی میو بینش من را در ترجمه کتاب توسعه دادند صمیمانه تشکر و قدردان

 

 آرسام هورداد

Typeshenasi.com 

 1397تیر ماه 

  





 مقدمه

زده یجانسال کمی داشتم و خیلی هم هووقتی برای اولین بار به نیویورک رفتم سن

فری گذرانده ام را در یک شهر کوچک ده هزار نتا قبل از آن بیشتر دوران کودکیبودم. 

فلک کشیده و های سربهخراشتوانید حدس بزنید که از تصور آسماننتیجه می بودم، در

 زده بودم.میدان تایمز نیویورک چقدر ذوق

های توریستی که همیشه در ناامید هم نشدم و خوشبختانه توانستم همه آن جاذبه

قطه برج سواری کنار مجسمه آزادی، رفتن به باالترین نقایقآرزویشان بودم را ببینم، مثل 

 ، تجربه استفاده از مترو و بله، در نهایت، بازدید از میدان تایمز.1امپایر استیت

طوری بود که قبالً در ذهنم تصور کرده بودم و چیز درست همانباید بگویم همه

نقل وانتظارش را داشتم، جز متروسواری! تصورم از متروی نیویورک یک سیستم حمل

های زمان بود اما وقتی سوار مترو شدم دیدم در محاصره نقاشیپیشرفته و بسیار فراتر از 

سال من وای در سنهایشان برای پسربچهخیلی نگاه کردن به هستم که 2روی در و دیوار

 نکته دیگری که توجهم را جلب کرد مردم نیویورک بودند. زود بود.خیلی هنوز 

خانمان و بی لزوماً افراد بیمنظورم از مردم شهروندان و ساکنان عادی شهر است، نه 

زمینه من و جایی که از آن آمده بودم دقیقاً همینجا بود که به چشم سرپناه. در واقع پیش

قدم یک آشنا ببینید خیلی زیاد است، چون بهآمد. در یک شهر کوچک احتمال اینکه قدممی

                                                      

1 Empire State 
2 Graffiti 
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بینید. به ها را مید و آنهایتان هستنفامیلوشناسند. آنجا همه فکتقریباً همه یکدیگر را می

کنید، مشغول هر شود گفت شما دیگر احساس غریبگی یا ناشناس بودن نمینوعی می

شناسند. این سبک زندگی نوعی بینند و به رسمیت میفعالیتی که باشید بقیه شما را می

نوازی، کند؛ نوعی مهمانخصوص را در ساکنان شهرهای کوچک ایجاد میخصلت به

و تا حد ممکن آماده  زنندبا دیگران: تقریباً همه به هم لبخند می و صمیمیت دنخونگرم بو

دلیل این خونگرمی هر چه باشد، در هر صورت زندگی کمک کردن به یکدیگر هستند. 

 داشتنی و شیرین است.کردن در چنین محیطی بسیار دوست

خوانید اگر اهل یک طور نبود. همین االن که دارید این کتاب را میاما نیویورک این

ها دارید به ساده فراین ح خواندنشهر بزرگ و شلوغ )شبیه نیویورک( باشید، احتماالً با 

طور که من بعدها متوجه شدم، دهید. آنزنید یا سرتان را تکان میبودن من پوزخند می

یلش اند. شاید یکی از دالتوجهی نسبت به افراد غریبه و ناشناس شهرهها به بینیویورکی

سرشان شلوغ است و به رسیدگی به کارهای خودشان این باشد که معموالً همه در نیویورک 

مشغولند، اما نکته این است که در سایر شهرهای بزرگ و پرجمعیت هم معموالً این جنس 

گیری چنین فرهنگ کنید. پس چه عاملی باعث شکلمشاهده نمیتا این اندازه رفتار را 

 د؟شوصریح و خشکی می

ها را در بدو تولد در شهر کوچک من فرض کنید دو کودک دوقلو داریم، اگر یکی از آن

بگذارید و دیگری را در نیویورک و صبر کنیم تا این دو بزرگ شوند؛ آیا کودکی که در 

آیا این دو به واسطه شود؟ اش فردی بدخلق و عبوس میویورک بزرگ شده به حکم غریزهنی

خوی یکسانی خواهند داشت؟ یا اینکه محیط به رفتار وبیولوژیک خلقآمیز ارتباط معجزه

 شود؟دهد و باعث ایجاد تفاوت در آنان میها شکل میآن

شود که دانیم. چه دلیلی باعث میاین پرسشی است که هنوز به روشنی پاسخ آن را نمی

ولوژیکی است که آیا هویت ما ناشی از یک جبر بیما به این شیوه که االن هستیم باشیم؟ 

یا اینکه محصول محیط اطرافمان و هر آنچه در آن مشاهده  راه گریزی از آن نداریم؟

شویم هستیم؟ خود من زمانی که بعدها به سیاتل نقل مکان کنیم و همسو با آن میمی
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کردند. کردم متوجه تنش و عصبیتی شدم که مردم در شهرهای بزرگ و شلوغ تجربه می

دادم اما از درون گرفتار آن شده بودم، این ش و عصبیت را آشکارا بروز نمیشاید من این تن

 احساس آنقدر درونی بود که حتی تا مقطعی اصالً متوجه وجود آن نبودم.

پازل هنر و علم خودشناسی هستند: چرا ما این مدلی از  هاییتکهاین سواالت تنها 

یری و مدیریت خصوصیات گتوانیم در شکلهستیم و خودمان تا چه اندازه می

  فردی که داریم نقش داشته باشیم؟منحصربه

ها ها سواالتی نیستند که از سر بیکاری بخواهیم به آناما نکته مهم این است که این

چه تواند به مسیر زندگی ما شکل دهد. اگر ندانید فکر کنیم؛ بلکه پاسخ این سواالت می

در حال حاضر چه شخصیت و هویتی دارید، در نتیجه اند و عواملی روی شما تأثیرگذار بوده

جانبه و گیرید همهتان میبه احتمال قریب به یقین تصمیماتی که برای خودتان و زندگی

گیری خواهید پسند تصمیمدستی و عامهدقیق نخواهند بود و صرفاً بر اساس معیارهای دمِ

 کرد. 

شود درونی برسیم، چون سبب می کند به شادمانی و رضایتخودشناسی به ما کمک می

گیریم. مثالً کنند و از چه چیزهایی انرژی و انگیزه میبدانیم چه چیزهایی ما را خوشحال می

شود گرا در شغلی حاصل میبه این موضوع فکر کنید که آیا رضایت درونی یک فرد درون

بحث داشته باشد یا  گفتگو و و مراجعین هاکه مجبور است هر روز با تعداد زیادی از مشتری

تر است که با خصوصیات و روحیات او سازگاری بیشتری اینکه شغلی برای این فرد مناسب

  ها تا حد ممکن کم باشد؟داشته باشد و در آن، زمان مواجهه و ارتباط نزدیک با آدم

کنیم و یا رسد که به گذشته خودمان نگاه میبه هر حال در زندگی همه ما زمانی فرامی

کنیم خودمان ایم رضایت خواهیم داشت یا احساس میز اینکه به شیوه خودمان آن را زیستها

دهنده است. پس ایم و این فکر بسیار تکانایم و به جای شخص دیگری زندگی کردهنبوده

بیایید با هم سفر خودشناسی و خودآگاهی را شروع کنیم تا بتوانید در انتهای این سفر مسیر 

 آنگونه که مناسب خود شماست طراحی کنید و پیش ببرید. تان رازندگی





 های هویت و شخصیتفصل اول: ریشه

اما این جمله برای نشان دادن اهمیت آن ای دارند. های متفاوت و یگانهها شخصیتآدم

هر کس خشم را به  ترافیک و موقع رانندگی توجه کنید؛ها در کافی نیست. به رفتار آدم

دهد بیند اتومبیل جلویی به او راه نمیکند. یک نفر وقتی میای متفاوت مدیریت میشیوه

رسد شیشه را پایین کند از او سبقت بگیرد و وقتی به کنارش میشود، سعی میخشمگین می

ادیده گیرد. اما شخص دیگری در همین موقعیت، موضوع را ندهد و او را به باد ناسزا میمی

دهد، حتی ممکن است یک ساعت بعد این موضوع را به کل گیرد و به راهش ادامه میمی

 ها چیست؟گیر در آدمفراموش کرده باشد. سوال این است: دلیل این تفاوت چشم

یک شخصیت و هویت اند ارغ از اینکه متعلق به کدام گونه، فتمام موجودات زنده

های . از نظر بیولوژیک، بسیاری معتقدند که ما ویژگیددارنفرد، یکتا و یگانه بهمنحصر

ها بریم، فارغ از اینکه از آن ویژگیخصوصی را از پدر و مادرمان به ارث میشخصیتی به

شخصیت ما تابع ند خوشمان بیاید یا نه. از طرف دیگر، نظریاتی هم وجود دارد که معتقد

شود م. حاال با تمام این تفاسیر آیا میکنیمحیطی است که در آن پرورش یافته و زندگی می

شود که که باالخره چه عاملی باعث میکننده و روشن به این پرسش بدهیم یک پاسخ قانع

 ما اینگونه که هستیم باشیم؟

آید؟ آیا شخصیت آموختنی و اکتسابی است تر شخصیت ما از کجا میبه عبارت دقیق

باید به عنوان آن نداریم و در نتیجه  ماست که کنترل زیادی روی سرشتیا بخشی از 

توانیم به این پرسش که سالیان قسمتی از تقدیر و سرنوشت آن را بپذیریم؟ آیا در نهایت می

 سان، پژوهشگران و فالسفه مورد مناقشه بوده است پاسخ دهیم؟شناروانسال میان 
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های ریشهشناسی و هدف این فصل این است که درباره پیشینه تاریخی شخصیت

و  گیری شخصیت و همچنین نظریات مدرن بیولوژیک پیرامون شخصیت بحث کنیمشکل

د. در واقع توانند خودشان را بهتر بشناسنها چطور میخواهیم ببینیم آدمدر نهایت می

 شناسی از گذشته تاکنون نگاهی بیندازیم.خواهیم به سیرِ تاریخی شخصیتمی

 شناسیمزاج

ت چه مسیری طی شده تا به نظریات فعلی در خصوص شخصی برای اینکه ببینیم

 یست اگر بگوییمنبه سیر تاریخی این مسیر بیندازیم. عجیب نگاهی اول ایم بهتر است رسیده

 ده است. فالسفه یونان باستان بوبیشتر نظریات پیرامون شخصیت حاصل تفکرات  ریشه

توان در چهار ها را میخصوصیت آدمها اولین بار به این نتیجه رسیدند که طبع و یونانی

شناخته شد. اولین  1شناسیمزاجها یا بندی قرار داد که بعدها تحت عنوان نظریه مزاجطبقه

به عنوان روشی  از آن هانظریه مزاج قبل از میالد( بود که با توسعه 370-460بار بقراط )

یک فرد از ازدیاد یکی از عناصر خو و عواطف وبقراط معتقد بود که خلقاستفاده کرد.  درمانی

به این  .5و بلغم 4، خون3، صفرای سیاه2گیرد: صفرای زردچهارگانه موجود در بدن شکل می

گیری شخصیت و طبع غالب فرد ء باعث شکلترتیب مقدار متفاوت هر کدام از این اجزا

به مطالعه  «6طبایع»اش با عنوان پس از میالد( نیز در رساله 129-200) شود. جالینوسمی

شناسی افراد پرداخت. هدف او پیدا کردن یک ساختار مشخص و و توسعه این نظریه و تیپ

 ها بود. علت فیزیولوژیک برای رفتار انسان

                                                      

1 Humorism 
2 Yellow bile 
3 Black Bile 
4 Blood 
5 Phlegm 
6 De Temperamentis 
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ر چهار الگوی دجالینوس بر اساس عناصر چهارگانه اصلی آب، باد، خاک و آتش رفتار را 

ترین آلد ایدهبندی کرد. جالینوس عالوه بر این معتقد بوگرم یا سرد و خشک یا تر دسته

این فرضیه  حالت برای رفتار و شخصیت یک فرد تعادل میان این اجزاست و در پی اثبات

گرم یا اجزای  آل از تعادل میانبه این نتیجه رسید که شخصیت ایدهبسیار تالش کرد. او 

 آید. سرد با خشک یا تر به دست می

با این حال جالینوس متوجه شد که الگوی رفتاری اغلب افراد در عمل از چنین تعادلی 

مشخص  یک کد یا مشرب کند، به همین دلیل بعدها هر کدام را تحت عنوانپیروی نمی

. هر کدام از این طبایع به ترتیب بر اساس 4، صفراوی3ی، سوداو2، بلغمی1دموی تعریف کرد:

گذاری شدند: باد، آب، آتش و خاک. تولید بیش از اندازه هر همان عناصر چهارگانه بقراط نام

 شود.خوی فرد میوکدام از این عناصر در بدن منجر به برهم خوردن تعادل در خلق

اد با این طبع یا رئیس است. افر« رهبر»نام دیگر این طبع  (:یصفراوصفرای زرد )طبع 

رادی که در این صریح و باانگیزه هستند. اف نفس، بلندپرواز، قاطع،بهعتمادمعموالً با ا

 گرا هستند. گیرند اراده قوی دارند و معموالً برونبندی قرار میطبقه

 ع چهارگانهین طبع از طبایترآرامبندی افراد این طبقه (:یسوداو)طبع  سیاهصفرای 

اشند و معموالً اهی دمدمی مزاج بها افرادی تودار و متفکر هستند، ممکن است گهستند. آن

د و قبل از هر ها عاشق لحظات خلوت و تنهایی هستنطلبانه دارند. آنتوقعات باال و کمال

 سنجند.کنند و جوانب را میگیری عمیقاً فکر میتصمیم

ها و بندی عاشق ارتباطات اجتماعی و دورهمیافراد این طبقه خون )طبع دموی(:

گذرد. ها بدون این افراد به دیگران خوش نمیهای شلوغ هستند. معموالً در مهمانیجمع

                                                      

1 Sanguine 
2 Phlegmatic 
3 Choleric 
4 Melancholic 
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مند به ارتباط با مردم هستند. اما ممکن است ای مثبت و امیدوار دارند و عالقهها روحیهآن

 . ریخته باشندهمبرنامه و بهگاهی بی

تواند این افراد را قدم بهترین کلماتی است که میوفاداری و ثبات بلغم )طبع بلغمی(:

برند ها لذت میآن ها آرام و متین هستند و معموالً دیگران از بودن در کنارتوصیف کند. آن

تن و گاه مطیع ها افرادی فروکنند. عالوه بر این آنو به نوعی احساس تعادل و آرامش می

 دیگران دارند. هستند و اعتماد باالیی به 

هر چهار مورد  بینند، اگرچهتر میبایع نزدیکخیلی از افراد خودشان را به یکی از این ط

های در برهه شود. هر کس ممکن استخو و رفتار هر انسانی مشاهده میوبه میزانی در خلق

ها بندیطبقه های مشخص یک یا چند ویژگی از هر کدام از اینزمانی متفاوت و در موقعیت

 نسبت به بقیه یکی از این طبایع ز خودش بروز دهد. اما به طور کلی و در بلند مدترا ا

 دارد.  هر فردتری در شخصیت و رفتار حضور و نقش پررنگ

 ساختار اصلی شخصیت از دید فروید

شناسی افراد مختلف ها یا طبایع چهارگانه توضیحات خوبی در مورد تیپاگرچه مدل مزاج

 گذارد. پاسخ میبی چیستها آدم و علت رفتار متفاوت دلیلسوال بنیادی ما را که  دهد امامی

به روشی شناس مشهور اتریشی س و عصبشناروان( 1939-1856زیگموند فروید )

ترین نظریات در داد. او یکی از مشهورخاص و جالب ساختار شخصیت افراد را توضیح می

های موجود در این نظریه احتماالً درک و ه به پیچیدگیمورد شخصیت را ارائه داد و با توج

دشوار بود. ساختار اصلی  آن روزگار استفاده کاربردی از آن در زندگی روزمره برای عامه مردم

 .3، فراخود2، خود1: نهادبودشخصیت از دید فروید شامل سه عنصر اصلی 

                                                      

1 Id 
2 Ego 
3 Superego 
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شود. اخودآگاه کنترل میفروید بر این باور بود که روان هر فرد توسط این سه عنصر ن

عالوه بر این فروید معتقد بود هر کدام از این اجزاء تأثیر مشخصی روی یکدیگر دارند و از 

ها، فروید نیز اعتقاد گیرد. مشابه نظریه مزاجها روی هم شخصیت یک فرد شکل میتأثیر آن

د، نتیجه آن داشت در صورتی که تعادل هر کدام از این سه جزء در روان فرد برهم بخور

 ایجاد اختالل در شخصیت خواهد بود. 

 «!خواهم، بدون معطلی آن را به من بدهمن آن را می»نهاد: 

کند که ای رفتار میبه طور کلی، یک شخص به گونهکند. نهاد از اصل لذت پیروی می

ترین عنصر در بین سه جزء اصلی ترین و غریزیدر انتها به پاداشی برسد. نهاد ابتدایی

اولیه مثل رفع  هایخواسته برآورده کردنشخصیت است. به همین دلیل عملکرد آن 

ه دنبال برآورده شدن گرسنگی، رابطه جنسی و به طور کلی هر نوعی از لذت است. نهاد ب

 اش به هر شکل ممکن و در اولین فرصت ممکن است. خواسته

رفتار یک کودک نمونه کاملی برای شناختن مفهوم نهاد است؛ چون کودک در هر لحظه 

کند و برای رسیدن به آن همه جور خواهد و فقط به برآورده شدن آن فکر میداند چه میمی

زند زیر گریه. کودک رفتاری تکانشی و اش نرسد میواستهتالشی خواهد کرد، اگر هم به خ

اش را به تعویق بیندازد یا امیالش را کنترل تواند برآورده شدن خواستهغریزی دارد و نمی

آموزد و همین باعث رشد گیرد و میکند، یاد میبه مرور زمان کودک تجربه میکند. 

شود. مثالً تصور کنید کودکی از شما بستنی در او می فراخودو  خودهای دیگری به نام جنبه

توانید برایش ماالً نمیخواهد همین االن برایش بستنی بخرید و احتخواسته است، او می

اش را به تعویق بیندازد، توضیح دهید، توجیه کنید یا از او بخواهید کمی صبر کند و خواسته

ت همینجاست که مفهوم خود و سال درک کاملی از واقعیت ندارد. درسوکودک در این سن

 شوند.فراخود وارد میدان می
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 های موجودتوانم با در نظر گرفتن واقعیتخواهم، اما چطور میمن آن را می»خود: 
 «به آن برسم؟

به « نهاد»گیریم که ها یاد میما به مرور زمان و با کسب تجربه و ارتباط با سایر آدم

به « خود»تنهایی برای پیش رفتن در دنیای واقعی کافی نیست. در همین زمان است که 

آن بخشی است که موانع و « خود»کند. غلبه می« نهاد»گرا بر عنوان یک عنصر واقع

است که ما عوامل « خود»به کمک دهد. سته را به ما نشان میرسیدن به خوا هایمحدودیت

آوریم. مثالً کودک به مرور هایمان به حساب میگیریبیرونی را هم در محاسبات و تصمیم

گیرد که همیشه قرار نیست برایش بستنی بخرند و هر چه خواست برایش حاضر زمان یاد می

اندیشید و در اش نمیبل از آن هرگز دربارهو آماده باشد. این ذهنیتی است که کودک تا ق

 کرد. محاسباتش لحاظ نمی

کند و و واقعیت موجود را بازی می« نهاد»های نقش یک میانجی بین خواسته« خود»

در کودک نمایان « خود»دهد. شاید به این فکر کنید که چه زمانی این دو را با هم آشتی می

هایش فکر گیریی دید که کودک در مورد تصمیمتوان زمانرا می« خود»شود؟ نمود می

دیگر تنها عاملی « میلِ رسیدن به خواسته»سنجد. حاال کند و سود و زیان هر کدام را میمی

ها و عواقب هر تصمیم را هم او واقعیت کند؛گیری میبر اساس آن تصمیم نیست که کودک

های واقعی و عملی به ر گرفتن راهکند با تدبیر و در نظتالش می« خود»گیرد. در نظر می

 جامه عمل بپوشاند.« نهاد»های خواسته

این یعنی به هر حال در وجود ما نوعی کشمکش وجود دارد که در نهایت باید به نفع 

های آنی دست بکشیم تا عواقب یکی از اجزاء تمام شود. گاهی اوقات الزم است از لذت

است که از تشریفات و آداب اجتماعی « خود»این ناخوشایند آن برایمان دردسرساز نشود. 

بحث روش درست یا راستا کند. البته اینجا ها همکند فرد را با آنمطلع است و تالش می

کند با کمترین دردسر و تالش می« خود» مسئله این است که غلط مطرح نیست، روش

 ها و نیازهای فرد را عملی کند.ترین صدمه خواستهکم
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 «.این قیمت که آدم بدی باشمخواهم، اما نه به من آن را می»فراخود: 

های اجتماعی کند تا مجموعه اصول اخالقی و آداب و ارزشبه فرد کمک می« فراخود»

به طور تمثیلی ها به خودآگاهی بیشتری برسد. را شناسایی کند با در نظر گرفتن این ارزش

در هر  ،ر حالی که روی شانه او نشستهکند و دمثل وجدان آگاه فرد عمل می« فراخود»

 گوید آیا این کار اخالقی و اصولی است یا خیر. لحظه به او می

را مدیریت « نهاد»نشده های ناگهانی و کنترلاین است که خواسته« فراخود»جنبه دیگر 

« خود»دهد. حتماً یادتان هست که گفتیم انجام نمی« خود»کند، اما این کار را به شیوه 

این کار « فراخود»کند. اما های موجود کنترل میرا با یادآوری واقعیت« نهاد»های خواسته

 دهد.ها انجام میای از اخالقیات و ارزشرا با ارائه مجموعه

 نهاد، خود، فراخود: ترکیب این سه جزء چگونه است؟

اش خواستهتواند هر روز یک بستنی بخورد و باید به کند میکودک در ابتدا تصور می

ها توجهی ندارد، کند(. او در ابتدا به واقعیتدرک می« نهاد»برسد )کودک این را به وسیله 

رسد که اگر غذای آن روزش را کامل نخورد، یا خوب نخوابد رفته به این نتیجه میاما رفته

وسیله  یا رفتار ناشایستی داشته باشد احتمااًل از بستنی خبری نخواهد بود )کودک این را به

کند یا کند(. در نهایت زمانی که کودک به حرف والدینش گوش نمیدرک می« خود»

آموزد که این رفتار صحیح شود و میکند دچار احساس شرم مینافرمانی و بدرفتاری می

 کند(. درک می« فراخود»نیست و در آینده نباید تکرار شود )و این را به وسیله 

ر بود که هر سه عنصر نهاد، خود و فراخود در روان ما مشغول در مجموع فروید بر این باو

کنش این سه عنصر است که کنند و تعامل یا برهمبه فعالیتند و منافع خودشان را دنبال می

ای خاص رفتار کند. رفتارهای کودک در ابتدا صرفاً با هدف شود هر فرد به شیوهباعث می

ها و عواطفش خواسته کهگیرد به مرور زمان یاد می شود اما اورفع نیازهای خودش انجام می

 با در نظر گرفتن هنجارهای اجتماعی مدیریت کند.را 



 هنر و علم خودشناسی   ◄

22 

سان و روانکاوان زیادی از مدل او تأثیر گرفتند اما این واقعیت که شناروانپس از فروید 

ت این ساختار شخصیت از دید فروید تماماً وابسته به بخش ناخودآگاه است کار را برای اثبا

از این رو ممکن است نتایج  کند.نظریه و کارهای پژوهشی کمّی تقریباً غیر ممکن می

اهد قابل استنادی برای تأیید خوان باشند و در نتیجه هیچ شاهممشاهدات گاه متناقض و ن

 .1نظریه در دست نیست

 ذیرِ بینی ناپعالوه بر این الزم است توجه کنیم که نظریه فروید در درک ماهیت پیش

تواند ب و مفید است و میو اراده آزاد او ناکارآمد است. اما این نظریه همچنان جالانسان  رفتار

 در درک خصوصیات، صفات و انگیزه برخی رفتارها به افراد کمک کند.

 شخصیت 2زیستیماهیت 

ند و به توان دید که پایه پژوهشی خوبی دارنظریات زیادی را می شخصیتدر حوزه 

تی به دلیل اینکه با هم علوم زیس ا اثبات کنند اما با این حال بازتوانند ادعایشان رخوبی می

های توانند نتایج و پاسخمیگیری سروکار دارند شواهد و مستندات واقعی و قابل اندازه

اطالعات کافی  های زیادی به دلیل نبود شواهد وکنند. در این میان نظریهتری ارائهقطعی

تری به بینانهتر و واقعشوند، به همین دلیل الزم است نگاه مدرنبه چالش کشیده می

مورد شخصیت  شخصیت داشته باشیم و ببینیم با مشاهده مغز و رفتار آن چه اطالعاتی در

 توانیم به دست بیاوریم. می

                                                      

روید در درک و تحلیل خوانندگان محترم توجه داشته باشند که نویسنده کاربردی بودن و مفید بودن نظریه ف ۱

های صرفاً آکادمیک است. دقت برد و اشاره نویسنده به نارسایی نظریه در پژوهششخصیت را زیر سوال نمی
ی پژوهشی آکادمیک داشته باشید که یک نظریه )به طور خاص در حوزه علوم انسانی( ممکن است با ساختارها

 مترجم -ه استخوان نباشد اما همچنان مفید و کاربردی باشد که خود نویسنده نیز بدان اشاره کردهم
2 Biological 
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 ،که شخصیت داده استنشان  به پژوهشگران اولین نکته این است که مطالعات زیستی

ها و شود گفت به طور کلی صفتها، میدر مورد انساناست.  1نتیجه انتخاب طبیعی

ی نسل بشر ها و به منظور بقاهایی که تا االن باقی مانده برای پیشینیان انسانخصوصیت

ری هسته اصلی گیباعث شکل 2رسد اصل بقای سازگارترین گونهاند. به نظر میتر بودهحیاتی

 شخصیت بشر شده است.

ها ها شکل گرفت که این ویژگیهای شخصیتی مختلفی در انسانویژگیبه مرور زمان 

صفات ، 3شوند: صفات ناشی از انتخاب بین دو جنس مخالفبه دو دسته عمده تقسیم می

 .4هاجنسناشی از رقابت بین هم

مانی طور که از اسمش پیداست زانتخاب بین دو جنس مخالف همانصفات ناشی از 

و وارد رابطه شوند. وقتی این دکه دو نفر با جنسیت مخالف جذب یکدیگر می گیرندشکل می

ابطه و رکند صفات و خصوصیاتی که منجر به حفظ شوند هر کدام سعی میبا یکدیگر می

الیان زیاد سشود را حفظ و تقویت کند. در طول مند ماندن طرف مقابل به خودش میعالقه

به شخصیت  و به سهم خود برای انتخاب جفت شدهاین رفتار تبدیل به یک ویژگی غریزی 

 ما شکل داده است. 

جنس برای گیرند که بین دو همها زمانی شکل میجنساز رقابت بین همصفات ناشی 

قابت با یکدیگر و از میدان به در کردن دیگری به آن صفات نیاز دارند. به عنوان مثال این ر

رقابت ممکن است بر سر تصاحب یک جایگاه شغلی باشد. توانایی رقابت کردن به فرد 

دهد و در نتیجه، این میل رقابتی به مرور زمان و در احساس قدرت و تسلط در برابر رقبا می

شود نتیجه گرفت که یل به رفتاری غریزی در بشر شده است. در واقع میها تبدطول سال

                                                      

شود که ع آن دسته از صفات ارثی میهای پیاپی، سبب شیوفرایندی است که در طی نسل انتخاب طبیعی 1
 مترجم -.دهندرا در یک جمعیت افزایش می ارگانیسم احتمال زنده ماندن و موفقیت زاد و ولد یک

2 Survival of the fittest 
3 Intrasexual selection traits 
4 Intersexual selection traits 
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ها در نهاد جنسهای بین دو جنس و بین همیافته به واسطه همین انتخاباین صفاتِ تکامل

 ما ایجاد شده است. 

ستقیمی میان در حال حاضر بر این باور هستند که ارتباط مسان شناروانو  دانشمندان

د. در ی مختلف مغز با صفات و خصوصیات مختلف در شخصیت وجود دارهااندازه قسمت

های مختلف مغز حقیقت پژوهشگران تصمیم گرفتند قبل از هر چیز به مطالعه اندازه قسمت

 جالبی دست پیدا کردند.  نتایجبپردازند و در این میان به 

خواسته شد تا  کنندگانسوتا انجام شد از شرکتبر اساس پژوهشی که در دانشگاه مینه

تحقیقات بیشتر  سوال مرتبط با شخصیت پاسخ دهند. در حین انجام این فرایند برای 116به 

  شد.برداری میکنندگان عکساز نواحی مشخصی از مغز شرکت

شد که در این ادامه تحلیل می 1نتایج این آزمون بر اساس مدل پنج عاملی شخصیت

اشاره خواهیم کرد. بر اساس مدل پنج عاملی، پنج  این کتاب با جزئیات کامل به این مدل

 گیرد:صفت اصلی شخصیت انسان مورد بررسی قرار می

 2شناسیوظیفه  
 3بودن خوشایند 
 4گراییبرون 
 5پذیرا بودن 
 6نوروتیک بودن  

                                                      

1 Five Factors for Personality Traits (Big Five) 
2 conscientiousness 
3 agreeableness 
4 extraversion 
5 openness 
6 neuroticism 
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 پس از انجام آزمایش نتایج زیر به دست آمد:

تری دارند. این بزرگ 1ایقشر پیشین حدقهگرا پژوهشگران دریافتند افراد برون (1

 ها و کمی باالتر قرار دارد.قشر درست در قسمت پشت چشم
 تر است.ها بزرگآن 2باالتری دارند قشر ماقبل پیشانی شناسیوظیفهافرادی که  (2
فراد دارد که تری نسبت به سایر انواحی قشری در مغز افراد نوروتیک اندازه بزرگ (3

 هاست. طف منفی آنگیری عواای در شکلکنندهدلیل تعیین

برخالف  تری داشتند امانیز نواحی قشری بزرگ خوشایندطبق این پژوهش افراد  (4

ن دلیل افراد تاب بیشتری داشت. به همیوافراد نوروتیک، قشر مغزی این افراد پیچ

  خودشان را دارند.افکار با دیگران و کردن توانایی همدلی  خوشایند

 شخص نیست.بر پذیرا بودن افراد به طور دقیق مهنوز تأثیر نواحی مختلف مغزی  (5

های شخصیتی یتفاوت در ویژگاین نتایج اطالعات مهمی را به همراه دارد و آن اینکه 

اد است یا ریشه قوی بیولوژیک دارد. این پرسش که باالخره شخصیت ناشی از ذات و نه

برانگیز بوده است بحثباشد همواره یک سوال چالشی و بیشتر وابسته به محیط و تربیت می

هم ذات و هم  -وتوان از هم جدا کرد و هر دای است بر اینکه این دو را نمیو همین نشانه

 دهنده شخصیت هستند. به میزانی شکل -تربیت

هایی مثل این باعث شد وسعت دید بیشتری در مورد کارکرد مغز و خوشبختانه پژوهش

توانند با استفاده از واقع حاال پژوهشگران می ارتباط آن با شخصیت به دست بیاوریم. در

پاسخ  3های بسیاری پیرامون صفات شخصیتیهای به دست آمده به ابهاماطالعات و داده

 دهند.

                                                      

1 orbitofrontal cortex 
2 prefrontal cortex 
3 personality traits 
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هایی و به کمک ترسیم نمودارهای مغزی یک توانیم بر اساس چنین پژوهشاکنون می

بینی شود برای پیشهای میشخص ارتباطاتی میان مغز و رفتار او بیابیم. از چنین پژوهش

 رفتار و صفات شخصیتی افراد نیز استفاده کرد.

 چرا این بحث مهم است؟

شخصیت و هویت برای داشتن یک زندگی هدفمند و معنادار ضروری  یادگیری درباره

آوریم و دست میاست. وقتی بدانیم ریشه اصلی صفات ما از کجاست خودآگاهی بیشتری به

ما در دورانی هستیم که معنا و فهم و شناخت بیشتر از خودمان است.  این کلید رسیدن به

کشف هویت فردی برای هرکس به بخش مهمی از زندگی تبدیل شده است و افراد تالش 

رسد شناخت خود به نظر می از زندگی را پیدا کنند، لذامقصود و هدفشان و  کنند تا خودمی

 است.  هدفولین گام برای رسیدن به این و آشنایی با صفات و خصوصیاتی که داریم ا

وقتی از شخصیت خودمان و کارکردهای خاصی که داریم اطالعی نداشته باشیم، یعنی 

دانیم دلیل برخی از رفتارهایمان چیست. در این صورت شناسیم و نمیدقیقاً خودمان را نمی

از موانع و این فهمیم چه چیزی باعث شده جایی باشیم که اکنون هستیم. عالوه بر نمی

کنیم و ایم و توانستیم شخصیتمان را بسازیم غفلت میها رشد کردههایی که در آنسختی

های ها و نیازهای واقعی خودمان در موقعیتها اینکه نسبت به خواستهتر از همه اینمهم

 اطالع خواهیم بود.مختلف بی

مره ما هم نمود و تأثیر ترین کارهای روزداشتن شناخت و آگاهی از شخصیت در ساده

گراست. در نتیجه این شود درونخواهد داشت. مثالً فردی را در نظر بگیرید که متوجه می

های هدفمندتری خواهد داشت و مثالً موقع ورزش کردن فرد بر اساس این شناخت انتخاب

د و گذاردهد خودش به تنهایی تمرین کند و احتماالً وقتی هدفون در گوشش میترجیح می

دهد اش گوش میبه موسیقی مورد عالقه های دیگرانو دور از مزاحمت در خلوت خودش

گرا را در نظر بگیرید که قطه مقابل، یک برونکردن لذت بیشتری خواهد برد. در ناز ورزش 
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با تعدادی همراه دهد به صورت گروهی و با اطالع از ویژگی شخصیتی که دارد ترجیح می

 . کندورزش از دوستانش 

هایی شان دست به انتخابهای شخصیتیدر واقع این دو نفر با علم و آگاهی از ویژگی

ها به طور تر است و رضایت و آرامش بیشتری به همراه دارد. آناند که برایشان مناسبزده

تر هستند. فرض دانند در آن راحتدهند که میهایی قرار میآگاهانه خودشان را در موقعیت

گرا اطالعی از نیاز و ترجیح خودش نداشت، در این صورت بعید نبود شخص درون کنید آن

که با انتخابی اشتباه مثالً به یک باشگاه ورزشی شلوغ و پرهیاهو برود و در این مدت خودش 

کرد و همین مسئله در بلندمدت باعث تنش و را مجبور به پیگیری و تداوم این تصمیم می

داد که دقیقاً چه چیزی ها هم احتماالً اصالً تشخیص نمیاز مدت شد، بعداسترس در او می

گرا ممکن بود با باعث این میزان از تنش و خستگی در او شده است. یا مثالً شخص برون

رفت و بعد از مدتی کامالً دلزده انتخابی نه چندان مناسب برای خودش به کالس یوگا می

 رفت. اش سر میشد و حوصلهمی

الزم است از  دست به انتخاب مسیر شغلی بزندخواهد از این وقتی کسی میتر مهم

ها و های اصلی خودش مطلع باشد تا شغلی را برگزیند که با توانمندیخصوصیات و ویژگی

اگر شخصی در طراحی و کارهای خالقانه  مثالً دارد. خوبی های او تناسب و هماهنگیویژگی

شخصی با استعدادِ تش را در حسابداری تلف نکند، یا مهارتِ بیشتری دارد بهتر است وق

اش را صرف این کند که آشپز موفقی شود. در حقیقت هر کس خودش نباید انرژی مهندسی

در گذاری خواهد کرد و سرمایه را در مسیر درست عمرشهایش را بهتر بشناسد، و توانمندی

ط ضعفش راه را بر پیشرفت او دهد نقارود، ضمن اینکه اجازه نمیپی استعدادهایش می

 ببندند.

تری برای خودمان و کند تا تصمیمات آگاهانهخودشناسی و خودآگاهی به ما کمک می

است را برگزینیم.  و معنادار از همه بیشتر برای ما متناسبمان بگیریم و مسیری که زندگی

اهی بیشتری های خودمان آگهرچقدر نسبت به روحیات و ویژگیبه همین دلیل است که 

مان را ابراز کنیم و به نوعی احساس یکپارچگی توانیم خودِ واقعیتر میداشته باشیم، راحت
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و یکرنگی درونی با خودمان دست پیدا خواهیم کرد. در چنین شرایطی است که قرار گرفتن 

توانیم دار خواهد بود که میدر مسیرِ جستجوی معنا و هویت مسیری کامالً منطقی و معنی

 به سرانجام نیکوی آن امیدوار باشیم. 

 خالصه فصل

 ها تالش برای مطالعه خصوصیات افراد و بحث در مورد شخصیت و هویت آن

شناسی بر ای تاریخی در یونان باستان دارد. یونانیان بر اساس نظریه مزاجریشه

شخصیت افراد از مقادیر متفاوت عناصر چهارگانه در بدن این باور بودند که 

 ها بر این اساس به چهار طبع )مشرب( متفاوت رسیدند.شود. آنل میحاص
 های بنیادین در مورد شخصیت ها، فروید یکی از نظریهصدها سال بعد از یونانی

نامید و بر این « ساختار اصلی شخصیت»گذاری کرد. فروید این نظریه را را پایه

باور بود که شخصیت متشکل از سه جزء اصلی است: نهاد، خود و فراخود. در این 

شود که شخصیتِ فرض میچنین  -هامزاج درست مثل نظریه -نظریه هم

شود. نهاد در پی مجزای هر فرد در اثر تعامل این سه جزء با یکدیگر حاصل می

 لذت است، خود نقش میانجی را بر عهده دارد و فراخود همان وجدان است. 
 های قوی بیولوژیکی )زیستی( است. اوالً دو دسته از صفات شخصیت دارای ریشه

ها شکل دادند: صفات ناشی از انتخاب انسانبه طور زیربنایی به شخصیت ما 

ها. ثانیاً اینکه مشخص جنسبین دو جنس مخالف، صفات ناشی از رقابت بین هم

شده افرادی که در آزمون پنج صفت اصلی شخصیت نتایج متفاوتی به دست 

های بیولوژیکی و های متفاوتی دارند( تفاوتآورند )و در نتیجه شخصیتمی

 ا یکدیگر دارند.فیزیکی مشخصی ب
 پاسخ ساده است:  چرا بحث و مطالعه در مورد شخصیت و شناخت آن مهم است؟

اید و چه چیز به شخصیت کنونی شما شکل بخشیده است، اگر ندانید از کجا آمده

 تان کجاست و قرار است به کجا بروید؟خواهید دریابید که مقصد بعدیچطور می
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 شخصیت(

مان و برای اینکه دور از ذهن نیست اگر فرض کنیم هر کدام از ما در طول زندگی

های مرتبط ستتهایی که داریم به دست بیاوریم به سراغ شناخت بهتری از خود و توانمندی

ایم. در حقیقت عاطفی رفتههای شغلی و یا روابط شناسی، گرایشبا موضوعات شخصیت

ه رضایت درونی بتالش برای یافتن پاسخ این سوال که حقیقتاً چه چیز یا کدام مسیر منجر 

تیم. این پرسش بیشتر ما خواهد شد تالشی فراگیر است که همه ما به میزانی درگیر آن هس

سوالی است  اشدشود رفتار، ذهنیت و منش افراد با یکدیگر متفاوت بکه چه عاملی باعث می

ها در را آدمچکند. سوال جالب دیگر این است که که کنجکاوی بسیاری از ما را تحریک می

رغم اینکه کنند، علیبسیاری از مواقع طبق الگوهای رفتاریِ مشخص و بعضاً ثابتی رفتار می

 شود؟گاهی اوقات این رفتارها به ضرر خودشان تمام می

کنید ممکن است بتوانید پاسخ را در ها فکر میبه آناگر شما هم به این سواالت و مشا

پیدا کنید. بر اساس مدل پنج عاملی شخصیت، صفات و روحیات  1مدل پنج عاملی شخصیت

شود. این پنج عامل بندی میهای زیربنایی طبقهها در پنج عامل یا پنج دسته از صفتانسان

 باشم؟ منشود من، چیزی باعث می پیچیده ما را بدهند: چه توانند پاسخ پرسشساده می

                                                      

1 the Big Five personality traits 
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منتشر کرد باز  1949در سال  1فیسکهای پژوهشی که ریشه این نظریه به مقاله

رو بوده است و پژوهشگرانی ای روبهاین نظریه از آن سال تا به حال با اقبال گسترده گردد.می

( 1987) 6و کاستا 5کری(، مک1981) 4(، گلدبرگ1967) 3(، اسمیث1967) 2مثل نورمن

 اند. بسیار در مورد آن نوشته

اینکه در  نکته جالب در مورد مدل پنج عاملی این است که برای اولین بار به جای

نج صفِت پهای هر انسان در ها به انسان به عنوان یک کل نگریسته شود، ویژگیتحلیل

شامل:  دطور که در فصل قبلی هم اشاره شبندی شد. این پنج صفت همانبنیادین دسته

ودن و نوروتیک گرایی، خوشایند بشناسی، برونهای جدید، وظیفهپذیرا بودن نسبت به تجربه

 بودن هستند. 

های  عبارتممکن است پیش از این تعدادی از این اصطالحات را شنیده بودید، خصوصاً

ست که ا صلی اینشوند اما سوال اها شنیده میگرا این روزها از زبان خیلیگرا و بروندرون

د. این چیست؟ این کلمات در واقع دو سر یک طیف هستن هامعنی و مفهوم این عبارت

ها دو نقطه نآکند. هر کدام از هایی که نام بردیم نیز صدق میوضعیت در مورد بقیه صفت

های ویژگی اکند و هر کدام مها را به هم وصل میبیشینه و کمینه دارند که یک طیف آن

 دهیم.از خودمان نشان می -بیش کم و -ا هر پنج صفت ر

ای مشخص را در شود که هر کس نقطهدر مدل پنج عاملی شخصیت اینطور فرض می

شود افراد دهد و همین باعث میهر کدام از این پنج طیف به خودش اختصاص می

                                                      

1 D.W. Fiske 
2 Norman 
3 Smith 
4 Goldberg 
5 McCrae 
6 Costa 
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تر های متفاوت داشته باشند. بیایید به هر کدام از این پنج صفت نگاهی دقیقشخصیت

 ندازیم.بی

 های جدیدپذیرا بودن نسبت به تجربه

اولین صفت در مدل پنج عاملی شخصیت در پی پاسخ دادن به این سوال است که چقدر 

های جدید بروید؟ مثالً آیا آمادگی خطر کردن را دارید یا چقدر حاضرید به سراغ تجربه

را برای سفر دور دنیا آماده حاضرید پریدن از ارتفاع را تجربه کنید؟ یا عالقه دارید خودتان 

اگر در پاسخ به هر دو پرسش یک  شوید؟های مختلف سراسر دنیا آشنا کنید تا با فرهنگ

های جدید کامالً پذیرا هستید و نمره این شاخص بله محکم گفتید، پس حتماً نسبت به تجربه

 کنید.ه استقبال مینشدهای نو و آزمودهاش این است که شما از تجربهدر شما باالست و معنی

ها باالست معموالً کنجکاو و خالق هستند. افرادی که نمره شاخص پذیرا بودن در آن

شان برند. این افراد معموالً خیلی زود حوصلهها از ماجراجویی و تجربیات جدید لذت میآن

ی خودشان کنند برارود و به همین دلیل فوراً با استفاده از خالقیتی که دارند سعی میسر می

پذیری باالیی دارند و دوست دارند ها اغلب انعطافموقعیتی جذاب و مهیج ایجاد کنند. آن

شان تنوع وجود داشته باشد و در نتیجه از انجام کارهای روتین و تکراری خوششان در زندگی

 آید.نمی
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