
 

 

یرانیاز اناگرام تا نه گانه ا  

 قسمت اول

 

اناگرام است.  پیتا یآرک ایدانش کهن الگو  نهیشیبه پ تیحائز اهم اریبس یکوتاه ول یشود، گذر یمقاله به آن پرداخته م نیدر ا آنچه

و هشتم آبان  ستینماد آن که در ب نینماد میمفاه انیدر ب «یرانینه گانه ا» از کتاب ییکه در مراسم رونما یکوتاه یمضمون سخنران

برگزار شد یعلوم انسان شمندانیددر خانه ان ۱۳۹۷ . 

 

 مقدمه

 

 یعلوم مختلف به ما متذکر م ی  رشته ا انیم یضرورت درک ابعاد متعدد آن را در فضا شیاز پ شیجهان و انسان، ب یکنون طیشرا

 یی. رشته هاردیصورت بگ یعلوم انسان نیب ژهیمختلف، به ودر علوم  یشتریب یو همدل یاست تا هماهنگ یشود. الزم و ضرور

نام فرهنگ لیذ نهایو البته همه ا رهیاخالق و غ ،یفلسفه و جامعه شناس ،یشناسو روان یمتعدد چون دانش علوم اجتماع . 

و سعادتش  یاحساس شادمان یتا برا ابدیدست  یاست تا بتواند به زمان ازمندین شیاز پ شیب یچند بعد یبه مثابه موجود ،یکنون انسان

با داشتن آن خشنود  یآنچه در گذشته داشته و از دست داده و آن چه بدست آورده ول انیتواند م یم وهیش نیرا بردارد. با ا ییگام ها

.کند جادیا یتحاداتفاق و ا ست،ین  

و حتا طب و نجوم  ی،فلسفه، علوم اجتماع یچون اخالق،روانشناس یعلوم یرشته ا انیم یدر فضا مانهیحک یدانش «یرانیگانه ا نه»

.است  

آن قرار دارد.  یو احساس و عمل انسان است که در نماد  کهن الگو شهیبر اند گاه،ینه مکان و جا اینه گونه  معرف«یرانیگانه ا نه»

بر مدل  یرانیا یحکما هژیبه نقش و ،یرانیاست که واژه ا یعرفان و تصوف اسالم یانسان در آموزه ها تیترب ینه گانه معرف نوع

 یاز علوم مختلف در آن مشهود است و م یوجوه متنوع ،یرانیا یحکما شهیدر اند شهیکهن با ر یالگو نیاآن است.  ینه گانه غرب

.باشد یمختلف در علوم انسان یحوزه ها یتواند پاسخگو  

است. به عنوان  یضرور ام«ستهیتجربه ز» انیب د،یگو یم یلتایکه د یبه طور ،«یرانینه گانه ا»بر مفهوم  شتریشرح ب در

پاسخ به  یکه در پ یو مشاور دغدغه مند گرید یعلوم انسان ریو مانوس با سا یروانشناس یکردیحوزه فرهنگ با رو ی لکردهیتحص

با عنوان  یبا دانش شیدهه پ کیخودش را داشت، حدود  یجامعه فرهنگ یبوم یلگوا یدر انسان، و جستجو یاساس یسوال ها

گذار آن  ریشگرف و تاث شرفتیباور هستند که پ نیحوزه متفق القول بر ا نیا دیکه اسات یآشنا شدم. دانش اناگراممصطلح به  ای گرامیان

-۱8۷۷)یروس فیگورج چیوانوویبا نام جورج ا یفرد یکردن آن، حاصل تالش ها یو عموم کایآمر ژهیو به و یدر جامعه غرب

 یگذاشت. الگو یموضوع صحه م نیآموخته بود و هم خود او بر ا انیاست، که آن را در نزد صوف یمعنو ی(، جستجوگر۱۹4۹

گنجد. آن چه در  یکالم در قالب فرهنگ م کیام بوده و در  یهمه ابعاد ذهن رندهیآن دربرگ یها شهیر دیرس یکه به نظر م اناگرام

مسئول بر آن  ریر گرفت تا همه کوشش خود را به عنوان موسس و مدخرد قرا دیماه ش یهنر یکالن موسسه فرهنگ یها استیس

.قرار دهم  

 

 ادامه دارد

 مهشید رضوی رضوانی

 


