
 

 

ینرایاز اناگرام تا نه گانه ا  

 قسمت دوم

 

پرداخته شد.قسمت اول اناگرام  پیتا یآرک ایدانش کهن الگو  درکوتاه ا و گذر مقدمه ای ه بیانبقبلی مقاله در  

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

.برگزار شد یعلوم انسان شمندانیددر خانه ان ۱۳۹۷و هشتم آبان  ستیدر ب  

 

اناگرام نهیشیکوتاه بر پ یگذر  

 یانسان با ذهن یاز جاودانگ یفهم یبرا لگمشیبود که با دغدغه افسانه گ یمکتب پدر افتهی تیترب فیگورج

جستجوگران »متشکل از کارشناسان علوم متعدد با عنوان  یمیجستجوگر و آشنا به علوم مختلف، همراه ت

المقدس،  تیمصر، ب رکهن د یبه تمدن ها یشود. سفر یاز دو دهه م شیب ییسفر و جستجو یراه «قتیحق

مختلف  یها نییدر آ  یبا مردان بزرگ یسفر طوالن نیباستان. او در ا رانیو ا رانیو البته ا نیالنهر نیبابل و ب

کنند.  یاناگرام در انسان اشاره م یبر سه قوه ادراک یانسان، مبن تیترب یها وهیش انیآشنا شده که هر کدام به ب

 انیصورت کامل تر آن را در نزد صوف کنیآموخته بود، بر دانش او افزوده ول دارهاید نیآن چه را از ا فیگورج

 فیبر گورج رگذاریتاث یاز فرقه ها یکی هیکنند که نقشبند یشناس اشاره م فی. منابع گورجابدی یزمان وقت م

که طبق  یدانش را به غرب برساند. دانش نیشود که ا یم فیاز شاگردانش، بر او تکل یکیبوده و طبق گفته 

.گردد یبر م نیالنهر نیبه منطقه ب حیمس الدیاز م شیآن به پ هیاول یمنابع موجود، مبان  

نظامند کرده و بعد از « راه چهارم» با عنوان ،یآسپنسک ید یپ ،یروس لسوفیدانش را به همراه ف نیا فیگورج

نهاد » لیبه تشک سیدر حومه پارکاخ فونتن بلو  کیو آلمان در شهر کوچک آون نزد هیترک س،یشهرش تفل

که بسرعت توسط  یدانشپردازد.  یمکان به نشر دانش م نیکند و از ا یهمت م «تکامل هماهنگ مردم

 شیتوسط کش کایدر آمر گرامیان ،ی«نه گانه»با عنوان « راه چهارم»شود، بنام  یو شاگردانش منتشر م فیگورج

مورد  ژهیکه به و ردیگ یبه خود م ونانیفلسفه  یرا با مبان تیحیمذهب مس یِصورت بند چازو،یاسکار ا یحیمس



 

 

نارانجو روانپزشک و  ویکلود چازو،یا دگانیآموزش د انیم . درردیگ یمذهب قرار م کیکاتول انیحیاستقبال مس

وارد  اسالندانش را در موسسه  نیبودند که ا گشتالت درمانگرپرداز  هیپرلز، نظر تزیدوست و همکارش فر

.افتیبسرعت گسترش  گرامیانکرده و پس از آن با عنوان  یحوزه روانشناس  
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