
 

 

 خوشه های اناگرام

 قسمت اول

 

تاکنون در طبقه بندی کردن تیپ های اناگرام، به طور مشخص سه گروه سه تایی را با عنوان گره هیجانی، فکری و غریزی 
شعوری)حرکتی( شناخته ایم. خوشه های اناگرام نوعی طبقه یندی تیپ های اناگرام است. ریسو یا هادسون مفهوم خوشه های 

نوعی هماهنگی بین تیپ های مختلف در این رویکرد شخصیت شناسی می شناسد. اما هرب پیرس به نوعی دسته اناگرام را 
بندی به سبک خودش اقدام می کند. در این قسمت به برخی از این خوشه ها از نگاه او پرداخته می شود. این دسته بندی می 

 تواند برخی از ویژگی های مشترک گروه را بهتر نشان دهد.

 

ادراکی تیپ هاسه گانه ها یا مراکز   

که به نام گروه تصویر و  4،3،2همانطور که اشاره شد، این اولین گروه های مشخص در تیپ های اناگرام است. تیپ های 
که تیپ های شکم یا غریزه می باشند. 1،9،8بنام تیپ های سر و ذهنی،  7،6،5احساس شناخته می شوند. تیپ های   

 

گروه تصویر و احساس 4و3و2تیپ های   

این گروه تاثیراتی که بر روی دیگران دارند، احساسات خوبی دارند و می توانند به دیگران منتقل کنند. حال و هوای احساساتی 
بودن شان در رفتار و پوشش آن ها مشخص است. اغلب نسبت به زیبایی واکنش نشان می دهند و این مطلب را در ارتباط با 

د. مرکز ادراکی این گروه قلب است.شما نشان می دهن  

 

و بازنمایی ذهنی واقعیت گراگروه دانش  7و 6و 5تیپ های   

این خوشه به افکار بها می دهند و با آن خود را هماهنگ می کنند. افکار برای آن ها مهم تر از تاثیرات دیگر است. اغلب ذهن 
دارای نظریه و راهبرهای مختلف هستند و دوست دارند تا از این گروه سرشار از الگوها و مدل های ذهنی مختلف است. 

 واژگان و مفاهیمی بهره ببرند تا بتوانند به بازنمایی مسائل و موضوعات بپردازند.

 



 

 

یزی شعوری برخوردار از خشم 9و8و1تیپ های  گروه غر  

آن ها به طور صریح و روشن مطرح این تیپ ها واقع بین هستند به نحوی که خواهان تجربه ی مستقیم هستند. حقیقت برای 
است. تاثیرات برای آن ها کم اهمیت تر است و دغدغه ی واقعیت های اولیه زندگی را دارند. توضیحات پیچیده را طلب نمی 

 کنند و فهمی ساده را طلب می کنند.

 

یک 4و5و6تیپ های  تیپ های نیمه تار  

اغلب به زیر سطح را نگاه می کنند و نسبت به واقعیت های دردناک خوشه نیمه تاریک هستند که  ،1این تیپ ها و گاهی تیپ 
گاهند. این گروه زندگی را معادل شیرینی نمی داند تا با روشی خوشبینانه، غفلت کنند. این گروه به نیمه تاریک  و سخت آ

 زندگی نگاه می کند و آز آن واهمه ندارد.

 

تیپ های اخالقی 1و 6تیپ های   

گروهی را تشکیل می دهند که به شدت درگیر معیارهای درست و غلط هستند. آن ها  8و 6یپ های خوشه اخالقی شامل ت
هم می تواند  8ای با بال 4برخوردار از یک منتقد درونی سخت اند که به طور مکرر زندگی آن ها را کنترل می کند. البته تیپ 

و بخشیدن نسبت به دیگران بر می گردد. بلکه مشتاق اند تا  با این گروه همراه باشد. در این خوشه مهمترین فاکتور به خدمت
 کتاب قواعد خود را به دیگران تفهیم کنند.

 

تیپ های تکانشی 8و7تیپ های   

این خوشه اناگرام به تیپ هایی اختصاص دارد که بیشترین سرعت و حرکت را از خود نشان می دهند. حرکت های تند و سریع 
ر حوصله به خرج می دهند.بدنی که برای گوش دادن کمت  

 

 دکتر مهشید رضوی رضوانی


