
 

 

 چگونگی استفاده از اناگرام و سطوح مختلف آن

 قسمت هشتم

ای یکی از تیپ های ذهنی است. در این قسمت  5مقاله قبلی به معرفی سطوح و الیه های تیپ پژوهشگر پرداخته شد که تیپ 
حساس،  ای یکی از دیگر شخصیت های بسیار6به سطوح و الیه های تیپ ذهنی دیگر، تیپ عدالت طلب می پردازیم. تیپ 

 باریک بین و تحلیل گر است که در سطح ناسالم و الیه های پایین تر آسیب پذیری قابل توجهی دارد.

 

 سطح سالم تیپ عدالت طلب

احساس امنیت می کند و نیازی به فردی ای فردی متکی به خود و شجاع است. او به قدر کافی 6: در این الیه تیپ الیه اول
با ذهنی آزاد و توسل به ِخرد درون خود امنیتش را فراهم می آورد. انسانی پایدار، راسخ و متکی به دیگر ندارد. در این الیه او 

   نفس است.

ای فردی قابل اطمینان و فادار است. او به محیط خارج از خودش توجه می کند. دوستی پایدار و 6در این الیه تیپ  الیه دوم:
می را در محیط بوجود بیاورد. فردی متعهد و وفادار است.قابل اطمینان است و کوشش می کند روابط محک  

ای در این مرحله فردی متعهد و همراه است که کوشش او بر سیستمی عادالنه و سودمندی است. نسبت به 6: تیپ الیه سوم
ین حالت بروز دوستان خود وفادار و متعهد است. او پرکار و با دقت عمل می کند و به ریزکاریها توجه نشان می دهد. در ا

 مشکل را پیش بینی می کند.

 

 سطح میانی تیپ عدالت طلب

تیپ عدالت طلب در این الیه به صورت فردی مسئول و باوفا عمل می کند. او از این که استقالل خود را از دست  الیه چهارم:
که در صورت نیاز به آن ها  بدهد کمی می ترسد. احساس نیاز به حامی می کند و وقتی را صرف سازمان یا افرادی می کند

 مراجعه کند، هر چند برایش راحت نیست. بیشتر مواقع سعی می کند تا نظر حامی خودش را جلب کند.

ای به صورت فردی سردرگم و نامصمم عمل می کند که نمی تواند توقعات پیچیده در ارتباط با 6در این تیپ  الیه پنجم:
کند. رفتارهای دفاعی به خود می گیرد تا از سردرگمی درآید و رفتارهایی حاکی از مسئولیت ها و تعهدات خودش را برآورده 

 بدبینی و هراس و بدگمانی در او مشهود است.



 

 

سرزنشگر است که احتماال حمایت دوستان خودش را از دست می دهد. تیپ  فردی مستبد واین تیپ در این الیه : الیه ششم
ای فردی تلخ و 6در جستجوی هراس و اضطراب خودش می گردد. در این الیه تیپ  ای به خودش اطمینان ندارد و همواره6

 ترشرو، بدگمان است که به نیکوکاری او خیانت شده است و دیگران را مقصر می داند.

 

 سطح ناسالم تیپ عدالت طلب

د که دردسر آفرین است. به ای هراسی بی اساس دارد و نسبت به اعمالش همواره نگرانی دار6در این الیه تیپ  الیه هفتم:
خودش اطمینان ندارد و باوری از احساس بیهودگی و هراس ناشی از ترسی بی اساس سر می کند که موجب افسردگی اوست. 

 در این حالت به دنبال چیزی می گردد تا بتواند خودش را از این ترس نجات دهد.

و خیال رسیده است که بشدت موجب احساس ناامنی او می ای در حالت به وضعیتی از آشفتگی در فکر 6پ : تیالیه هشتم
شود و مکرر فکر می کند که دیگران درصدد آسیب او هستند. وحشتی بی اساس دارد و آن را گسترش می دهد. انگیزه درونی 

 این فرد برای مبارزه و حمله به دشمنانش می تواند صورت واقعی به خود بگیرد.

ی به خودآزاری و خواری می رسد. به طوری که معتقد است که اعمال ناپسندش موجب شده ا6: مرحله ای که تیپ الیه نهم
تا مجازات شود. خیلی احساسا گناه می کند و در نتیجه از خودش متنفر می شود. این خودآزاری و تنفر در حدی است که می 

 تواند موجب شود که دست به خودکشی بزند.

 

   دکتر مهشید رضوی رضوانی


