
 

 

 1گانهاِناگرام و غرایز سه

 

، (Subtypes) گانهاِناگرام و غرایز سهدهد؟ خود پاسخ می نیازهایاست، اما چگونه به  نیازمندانسان موجودی 

  پاسخ دهیم. خود هاینیازکنند تا به ک میبه ما کم

 

 گانه چیست؟ غرایز سه

ها سه برای ما انسانافتد. ، بقایش به خطر مینیازهااست و در صورت برطرف نشدن  نیازمندانسان موجودی 

بریم: نام می 2غریزه، تحت عنوان اِناگرام رویکردها در وجود دارد که از آن ماننیازهایروش پاسخگویی به 

 Sexual) یکبهغریزۀ یک. 2(، Self-preservation Instinctual) غریزۀ حفاظت از خود. 1

Instinctual ،)3 .غریزۀ اجتماعی (Social Instinctual.) 

 

 گانه چیست؟ویژگی غرایز سه

اندیشد و در پاسخ به این چگونه می مسئلۀ بقادهند که فرد دربارۀ ، درواقع نشان میغرایزهر یک از این 

 داند؟. آیا توانمندی خود را برای پاسخ به این مسئله کافی می1پرسش، چه جایگاهی برای خود قائل است: 

. آیا 3 (کیبهغریزۀ یک) . آیا برای پاسخ به این مسئله، باید بر دیگری تکیه کند؟2 (ز خودغریزۀ حفاظت ا)

 (غریزۀ اجتماعی)کند تا در سایۀ جمع، بقایش تضمین گردد؟ فرد خود را وقف جمع می

کنم: ا مین، چگونه معمسئلۀ بقاهستند: من خودم را در قبال  مسئلۀ بقا، نوعی از نگاه به غرایزدرواقع هر یک از 

آیا با تکیه بر دیگری این مسئله را ( ت از خودظغریزۀ حفا)دهم؟ آیا خودم به تنهایی این کار را انجام می

ریزۀ غ) کنم؟را تضمین می مع، بقای خودمیا شاید با معنا کردن خودم در ج (یکبهغریزۀ یک) دهم؟پاسخ می

 (اجتماعی

 

بندی تبه شکل اولوی غریزهای که در این نوشتار باید مورد توجه قرار گیرد، احتمال به کارگیری هر سه نکته

غییر این برای تباشد و  غرایزتوالی مشخصی از این  رسد که هر تیپ شخصیتی، دارایشده است. به نظر می

 .کار گیردها را به باید سیالیت تیپ توالی،
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 ی:های شخصیتسیالیت تیپ

صبات که فرد از تع به شرطیتواند در وجود هر فردی نمود پیدا کند، اما هر یک می های شخصیتی اِناگرامتیپ

در او بروز پیدا کنند. این در واقع بدان معناست که  هاتیپشخصیتی خود فاصله بگیرد و اجازه دهد تا سایر 

ها به خصیتی را تجربه کند: نگرش آنهای دیگر شخود فاصله بگیرد و تیپ تیپ شخصیتیفرد از جمود 

ها رفتار کند. البته این فرایند باید آگاهانه باشد، مدیریت ها( را درک کند و همانند آنبینی آنهستی )جهان

 له بگیرد. صهای تصنعی و بازیگرانه فاشود و از حالت

 

 گانه:بقای نسل و غرایز سه

یستی، روانی، اجتماعی و معنوی؛ و پاسخگویی به این نیازهاست ها نیازهای مختلفی داریم: نیازهای زما انسان

نفس، کند: خوراک، پوشاک، مسکن، سالمت جسمی، عزتکه کمیت و کیفیت بقای نسل آدمی را تعیین می

نفس، شجاعت، قاطعیت، جسارت، همگرایی اجتماعی، همدلی، همفکری، همدردی و... ، انواع بهاعتماد

 دهند. نیازهای ما را تشکیل می

ن که چگونه ممک مطرح شوددهیم، اما شاید این پرسش ، این نیازها را پاسخ میغرایزما با توالی مشخصی از 

باالیی داشته باشیم؟ دقیقاً نکتۀ  غریزۀ حفاظت از خوداجتماعی داشته باشیم و در عین حال  نیازهایاست 

شاید بتوان چنین برداشت دهد و بخشی از نیازهای ما را پاسخ می، غرایزجاست: هر یک از مورد نظر همین  

یت نیازها بیشتر اهم برخی ازبه  ،به صورت ناخودآگاه ، «اشگانهسه غرایزتوالی »بر اساس  فردی کرد که هر

  .دهدمی

پاسخ  هایشاش را به نحوی هدایت کند که به همۀ نیازهر فردی با درک این توالی در خود، باید بتواند زندگی

 گفته باشد.
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