
 

 

 نه گانه یا اناگرام تایپآرکی

 

مختلف علوم انسانی و تجربی،   هایشناسان و بسیاری دیگر از محققین حوزهدهه است که نظر روانچهار بیش از 

ر د که یدانش؛ ارائه شد: دانش اِناگراممیبه دانشی جلب شده است که توسط گئورگ گورجیف به حوزۀ عمو

در ی ، حتو تئاتر ، سینماهنر ،یاسیحقوق، علوم س ،یو بازرگان تیریمد ،شناسیروان مختلفی همچون هایحوزه

 مچونهمیتواند در قالب مفهومیاین دانش گستردگی  . آیامورد توجه قرار گرفته است پزشکی درمان فرایند

ز ریشه کلمه ا تایپآرکیفهوم به چه معناست؟ م تایپآرکییا  الگوکهنالگو قرار بگیرد؟ مفهوم تایپ یا کهنآرکی

آرک به معنی کهن و اصیل بودن، تایپ به معنی الگو، قالب و مدل است. در ترکیب این دو مفهوم به مدل و 

 و ایپتآرکیواژه  آن را باما اغلب است که  یدیمعادل نسبتاً جد الگوکهنواژه لبته شود. امیالگویی کهن اشاره 

مفهوم به ویژه در دیدگاه تحلیل گرایانه نوروانکاوی یونگ در کنار  شناسیم. اینمی شناسیروان هایبا کتاب شتریب

 مناسیشمی یتحت عنوان مُثُل افالطون یکه در فلسفه افالطونمیمفهوت است. میمفهوم ناخودآگاه جمعی حائز اه

 ،یمُثُل افالطون یهم، برا یسیگلدر زبان ان یو حت شودمیبه کار گرفته  تایپآرکیبه  کینزد ییبا معنا م،یشنومیو 

 .شودمیاستفاده  تایپآرکیاز کلمه 

و  هاو افراد و حرف هاو مدل هاالگو رسدمینمونه که به نظر  کیحرف،  کیفرد،  کیمدل،  کیالگو،  کی

ز ا شهمیه توانمی برای مثالرا به آن دارند.  یادیالاقل شباهت ز ایکامل آن هستند و  دیتقل گر،ید هاینمونه

ه ست یا به تعبیری همان مثل است کالگوکهن. برای مثال برای ما مفهوم رستم، سیمرغ و... یک استفاده کرد هاآن

یونگ از واژه ن. کمال تعالی انساتواند بیانگر مفاهیم یکسانی باشد. رستم بیان قدرت فیزیکی در انسان و سیمرغ می

ذهنی و روانی در ناخودآگاه جمعی انسان بهره برده و ژان شینودا بولن از پیروان او،  هایدر مدل ها تایپآرکی

گیرد و حال آن که پیتر سنگه آن را در حوزه مدیریت مییونانی به کار  هایاین واژه را در ترکیب بندی اسطوره

 کند.میوارد 

 تایپآرکینه تیپ شخصیت، نه گونه 

ی نه تیپ شخصیتی به گونه االگوی کهن است. این  ف نهدر اناگرام معرمختلف شخصیت  هاینه گونه یا تیپ

است که در هر جامعه اعم از ایرانی و غیر ایرانی، در هر مذهب و آیین و فرهنگی در هر گروه و رده سنی با هر 



 

 

رابطه بر ن به داشتن هایی ج2هر تیپ  بینیجهانشود. برای نمونه در میده میبه طور یکسان فه که در هر تیپتو

کند. همچنین سایر میدهد و او همواره این نگاه را در زندگی و روابطش دنبال می هامبنای مهر و محبت مبنا 

در زندگی و روابط خود حفظ  خود را بینیجهانخود بوده و نوع  بینیجهاندیگر برخوردار از نوع  هایتیپ

یپ شخصیتی در هر جامعه ای در یک قالب وجود دارد برای هر ت بینیجهانکنند.  نوع مراقبت و نگهداری از می

از این رو مفهوم نه تیپ  شود.میموجب تنوع  مذهب و سن و جنس متناسب با فرد شرایط فرهنگی، هاو تن

 است که از زمان پیشینیان ما تاکنون وجود داشته است. الگوکهنشخصیتی به مثابه نه 

 

 یی جامعالگوکهننماد نه گانه ایرانی،

 یبودن اطالق به نه گونه شخصیت است. این نه گونه به صورت نه الگو الگوکهننه گانه اناگرام،  هاییپدر ت

برای هر انسان است که مختلف  هایت است صورتمیشود. در نگاه نه گانه ایرانی، آن چه حائز اهمیکهن درک 

یرد گمیمختلفی را به خود  هایدر واقع به حضور نفوس مختلف توجه دارد. در این مفهوم نفس انسان صورت

کند. برای نمونه بر روی خط روح در میعمل  الگوکهنکه بازتاب صور مختلفی است که هر یک به مثابه یک 

نماد نه گانه، قرار گرفتن فرد بر روی نقطه یک معرف افراط در خصیصه فضیلت خرد است. چنان چه هر فردی 

ی خاصی است که همواره نسبت او با مرکز دایره در عدم هایبا ویژگی در این نقطه قرار داشته باشد، معرف فردی

مرکز  بات است، وضعیت هر فرد و نسبت آن میتعادل و عدالت است.  آن چه در نماد نه گانه ایرانی حائز اه
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