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 کسانیکه:تقدیم به  

به دنبال شناخت واقعی  

خود، دیگران و بهتر شدن 

 زندگیشان هستند.
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 فصل اول
 
 

 اگرام چیست؟انی
 ست کههای منحصر به فرد اام دارای ویژگینیاگر. ااست فراوانا کاربردهای جهانی ب یسیستمانیاگرام، 

 است: آن شکل هندسی جذاب یکی از آنها 
 صرفاً این سیستمکه  بدین معنا. خود انیاگرام است در واقعبلکه  این شکل، تنها نمادی از انیاگرام نیست،

هندسی سیستمی مستقل بر مبنای روابط  بلکهتوسط یک فرد نیست  احی شدهطریک ساختار ذهنی 
 با درک بر این اساسه نقطه وخطوط گوناگون متصل را در بر می گیرد. دایره، نُیک خاص است که 

از علم هندسه آن به  و کشف کنیمنیم آن را امی تو انیاگرام،چگونگی کارکردهای سیستم ابتدایی از 
 ه مند شویم.بهرعنوان راهنما 

 بطوریکه ،نه نقطه واقع بر آن با اینست: یک دایره آن را می بینیمخیلی دقیق برای اولین بار وقتی که 
یا دیدگاههای انیاگرام  تیپ های شخصیتی. نقاط )(درجه مجزا 40که آنها دارای مسافت مساوی هستند)

. متقارن هستندو نه افقی  که به صورت عمودی ک سری خطوط جالب به هم متصل،نام دارند( با ی
، اما سه بخش اساسی شامل دایره، نقاط، باشدنیز میویژگی های جالب زیاد دیگر هندسی انیاگرام دارای 

 د.می باشو خطوط 
 

 و خطوطنقاط  دایره،
 جریاناز طبیعت و  نمادی تداعی کننده و شکلاین  .باشدعمیقی میانیاگرام دارای معنای  شکل هندسی

، و سازدمختلف زندگی را آشکار می ه شیوه ، نقاط، نُنشان دهنده یکپارچگی استایره، د زندگیست.
 ، متصل می سازند.مجموعه کل هفعالی هستند که بخش ها را بخطوط، روابط 
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 شکلتفکیک نموده، دو از هم آنها را  یمنگاهی بیاندازیم، می توان انیاگرامبه خطوط داخلی  صرفاًاگر ما  
 )سه گوش( و شش گوش. : مثلثکنیمایجاد را ر دیگ
 
 
 
 
 
 
 
 

 به صورت پیکان که آنها را به هم مرتبط ساخته و نیز وجود داردانرژی جریان در این خطوط یک  البته
 به نمایش گذاشته شده است: ی ذیلهاشکل در
 
 
 

 

 

 

 گانهههای شخصیتی نُتیپ
امروزه اغلب به  لکن ستفاده قرار گیرد،مورد ا مختلف دفجنبه و هدر چندین تواند با اینکه انیاگرام می

تیپ نُه  موجب پدید آمدن رود کهانگیزه به کار میمتفاوت  الگوی هنُ عنوان سیستمی برای تشخیص
 باشد.شخصیتی مییک تیپ  معرف هر نقطه ای در دایره انیاگرام، .شودمیشخصیتی 

شبیه  و در واقع –هستند شخصیت  تر ازار فراتر و بنیادیبسی گانههای نُهتیپبه عقیده من این  ،اگرچه
-تیپ ها را به عنوانتیپ این دهممن ترجیح می به همین خاطر. انسان یا درونی ذاتی سرشتیا  فطرت

از روشی که بین تر، ولی به دلیلی ساده. در نظر بگیرم فردیهای انگیزشی، یا تیپ های تیپ های فعال،

  گویم.می "انیاگرام شخصیتی"کنم و به آن ت استفاده میافراد متداول اس ههم
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ترین شیوه اصلی با اینحال، توصیف شود. چندین شیوهبه  هر تیپ می تواند ،ی که داریمهدف بر اساس
گانه بر روی دایره های نههر یک از تیپ -می باشد عددیک بصورت خیلی ساده با ها توصیف تیپ

 شوند.اده میانیاگرام، با یک عدد نمایش د
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مطابق را  تیپعنوان به ما اجازه تغییر و  رسدتوسط عدد، روش معقولی به نظر می گانههای نُهبیان تیپ
 پیشگام، تعریف کننده،به عنوان تواند میاست و  1، همیشه تیپ 1می دهد. تیپ ارائه کاربرد آن  با

. ما برای درک ابعاد نیز نامیده شود مرتبط باشد عناوینیچنین و القابی دیگر که با  مبارز، داور گزار،قانون
 خواهیم پرداخت. شودشناخته میبا آن تیپ  هرکه  عناوین مختلفیمختلف یک تیپ شخصیتی به 

 دارد، معرفی هر تیپ نقش و تاثیر را دربیشترین  که، یک عدد معرفی هر تیپ شخصیتی بایکرد اما رو
ای شیوهمبین در واقع این دیدگاه نشان می دهد. به ما را انیاگرام  و تفکر دراز اندیشه بی انتهایی  مسیر

از طریق یک عدد که بینهایت نشانه در خود به عنوان یک ماهیت واحد  شخصیت هخالقانه از نگاه ب
 کند.جای داده است را تقویت می

خیلی حاوی اطالعات مفیدی  ،به خصوص برای افراد مبتدیها البته، استفاده از اعداد در توصیف تیپ
 کنیم.انرژی مرتبط با آن تیپ استفاده می به منظور تشریحها و توصیف عناوین. بنابراین ما از ستنی

فارغ از تیپ  واقعی آن مفهومدهنده نشان کهاند طراحی شده طوری هم کردکه من انتخاب خوا عناوینی
 باشند. کنندهگمراهمعنی  هر

   از  آن را کنم، معموالمیهر زمان که تیپی را توصیف  .بینیدها را میتیپ از یفوصتدر جدول زیر اولین 
برای هر تیپ  عنوانبنابراین اگرچه ما اینجا فقط یک  .دهمتوضیح می با تفاوتی ناچیزای دیگر و زاویه
پ را تی متفاوت همانهر کدام از یک منظر  خواهیم داشت کهبسیاری  عناویندر پایان اما ، داریم

 نمایند.توصیف می
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 گانه انیاگرامههای نُویژگیهای تیپ

 توصیف عنوان تیپ
 گرا، ارزش محورشناس، جدی، تک محور، ایده آلمحتاط، وظیفه گراکمال 1

 دارحامی، گرفتار، نگران، متعهد، جذاب، مردم مردمی 2

 محور، وظیفهزگارسا، اهل رقابت، رؤیاگرا، A، اهل عمل، تیپپرمشغله کنندهشیآزما 3

 معناگرا مبتکر، ،خالق عمیق، قوی، ظریف طبع، حساس، قیعم یایدر غواص 4

 بنیاندانش ،نوآور ،و تنهایی اهل خلوت ،متفکر باهوش، منزوی، خجالتی، معما کنندهحل 5

 به دنبال امنیت ،زبانچرب دلواپس، احساساتی، شکاک، ،مزاج دمدم محتاط، ناظر 6

 انگیزشی ،کارآفرین ،ثباتبی بیقرار، گذران،خوش نجکاو،ک سازبداهه 7

 قدرتمند جذاب، رک گو، ،دارای پایه ،استاد مطمئن، قوی، رئیس 8

 طبیعت محور منصف، تابع، ،روگشاده ،تخیل قویدارای قوه  فروتن، مهربان، سراداستان 9

 

 های شخصیتی تیپماهیت 

 :وجود دارد  کلیدی سه فرضکنیم می تیپ انیاگرام صحبت هنُوقتی که درباره 
 (دهیم.تغییر نمی را ما هرگز تیپهاباشد )می ر زندگی با ماسدر سرا شخصیتی تیپ -1
 .ست(ا )از بدو تولد با ما به طور ذاتی وجود داردشخصیتی تیپ  -2
 .منبعی از انگیزه مثبت است شخصیتی تیپ -3

. های سنتی انیاگرام استآموزه مبتنی بر "ا ماستدر سراسر زندگی بشخصیتی تیپ "یعنی اولین فرض 
 دومین و سومین فرض چنین نیست.

     که  کنداین حس را ایجاد  تا د.خواهد شرایط زمان کودکی را ایجاد کنمی شخصیتی اغلب تیپ
تیپ ما  اینکه ،یک نکته را در نظر بگیرید بگیریم.نظر  به صورت ذاتی دررا  گیری نوع شخصیتشکل

می  3، تمام عمر در تیپ شودشروع  3 تیپ شکل یک فردبه  رفتارهای مااگر  تغییر نمی کند؛هرگز 
 و مانیم. به خاطر همین یک دلیل، این امر این حس را ایجاد می کند تا فرض شود که این تیپ، ذاتیست

غییر وگرنه، بایستی به صورت بالقوه ت مدارهایمان را سخت سیم پیچی کرده است:صورت رمزآلودی ب
 این است و این تحقیقات بر روی شناخت و ادراک کودک ات بعمل آمدهتحقیق آن دلیل بیشتریناما  کند.
 حمایت می کند.بسیار زیاد از تولد با ما وجود دارد را  شخصیتکه ایده 

این تحقیق هنوز  میالدی منتشر شدند، 1970برای نخستین بار در سالهای انیاگرام هنگامی که آموزه
داشت( و هم خالی نگه می و الواح نانوشتهمکتب رفتارگرایی)که کودکان را در ی نشده بود و تأثیر نهای
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. ر قوت خود باقی بودندبهنوز  (کرد، توصیف میکامال اندیشناک صورتیکه نوجوانان را به نظریه فروید)
دیدگاه فروید بود حاصل از  سازیشرطی بدلیلاند اینگونه تلقی شدههای انیاگرام بنابراین اینکه چرا تیپ

کودکی  زمانشخصیت از اینکه در نتیجه،  به وجود بیاورند. (کم یا زیاد) یآورزیان اثریتا بر رشد کودک 
 .استناکارآمد شده که  قطعی شد به نحویتقریبا  گردد،آشکار می

این وجود این با ولی  گرفتندجدی مورد بررسی قرار و ها به صورت تجربی ایده این ،با اهتمام اندک
و تدریس نمودند  ایجاددر نتیجه، کسانی که در ابتدا انیاگرام شخصیت را  .رگذار نبودندیخیلی تأث هاتالش
 .ر قرار گرفته بوندیقابل توجهی تحت تأث به طور
. کنیمبطور کامل از ذهن خود خارج میکه تیپ به طور ذاتی عصبی،مضطرب یا متمرکز  نگرش راما این 

تعریف تواند با عنوان مضطرب شکل پیدایش یافته(، پس نمی حداقلت)در اس از بدو تولد با ما اگر تیپ
من تمایل ندارم که  شود مگر اینکه ما بخواهیم ادعا کنیم که طبیعت انسان به طور ذاتی نامتعادل است.

 چنین ادعایی کنم، و شک دارم که بسیاری از مردم نیز چنین ادعایی داشته باشند.

 

 اکز انرژی در انیاگراممر

 هر تیپ، ست.ا نوع انرژی وابسته به آنها به کردننگاه ها،یکی از آسانترین شیوه های آشنا شدن با تیپ
 سر.قلب و  ،اراده :باشدمی انرژی مثلثاز سه ناشی  آنانرژی  و دخودش را دار خاصانرژی 

به  و میشود )منفجر( روشن سریعآتش مزاج و  ،ارادهمثلث انرژی  :(1-9-8 تیپهای) اراده مثلث

      فرد غریزی یا احساسی در طبیعت به صورت از پرخوری است، و  ناشیکه شود. هم سرد می سرعت
 (.طبیعیبا طبیعت و پدیده های  هماهنگی) .می باشد

این کند، فوذ میطرف پایین نرقیق است و به  ،قلب مثلثانرژی  :(4 -3-2 قلب )تیپهای مثلث

 مگر اینکه مجراییکند، ردد و به سمت پایین نفوذ میگخیزد، و منتشر میاحساسات برمی دروناز  انرژی
 .داشتن به انگیزه نیاز دارد جریانبرای  و سنگین و روان استزیرا که  باشد. داشته

به طرف باال  این انرژی و سبک است. سرد پوچ، ،تفکرمثلث انرژی  :(7-6-5)تیپهای تفکر مثلث

)آشفته  ریزدمیاما مثل هوا به راحتی به هم  برداشته باشد د و مشکل است که چیزی را درکنحرکت می
 ولی نافذ است. نامحسوس بوده اما میشود(

، یکی از اما بر اساس تیپ انیاگرام خوددر درونمان هستیم.  هر سه مثلث فوقهر یک از ما دارای انرژی 
 دهد؛ ، ما را بیش از دو انرژی دیگر تحت تأثیر قرار میندکغلبه میاین انرژی ها که بر سایر انرژی ها 
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 مراکز انرژی
 
 

 

 

 نقاط متصل 
 برخاسته متصل است. این نقاط اتصال،دو تیپ دیگر  هاز طریق خطوط داخلی دایره بتیپ در انیاگرام هر 

-ایجاد می شخصیتی ای تیپدهد که انرژی را براز مفهوم خاصی است، زیرا دو منبع انرژی را نشان می

 هر دیدگاهی ارائه می دهد.متصل را برای  هایتیپخالصه ای از کند. نمودارهای زیر 
و  حرکت کند آنجهت ها یا بر خالف وابسته به این است که رفتار ما به سمت پیکاناتصال  ماهیت

در جهت پیکان حرکت ، در هنگام استرس. روی خطوط داخلی توصیف میشود انرژی تیپهاجریان اینگونه 
حرکت در خالف جهت پیکان  ،در هنگام امنیت(؛ به حمایت بیشتر نیاز داریم)جایی که وقتی است
ها در شرایط چگونگی اتصال تیپصفحه بعد  . جدول(وقتی احساس دلگرمی بیشتر داریم )جایی کهاست

 . استرس و امنیت را نمایش میدهد
 
 
 
 
 
 

 

 

 قلب و احساس

 اراده و غریزه

 تفکر
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 شرایط استرس و امنیتتیپهای شخصیتی در وضعیت 

 تیپ

 سترسوضعیت ا

 استرس

 وضعیت امنیت

موقعیت  امنیت

 تیپ
 ویژگیهای رفتاری

موقعیت 

 تیپ
 رفتارهایویژگیهای 

 9 سه
کندشدن ریتم و انجام تدریجی 
 فعالیتها و لغو درخواستها و کارها

 

6 
و بیشتر شتاب و احتیاط  کردن عجله،کم

 مشارکت برای ایجاد روحیه خدمت رسانی

 3 شش 
انگیزه در حد  افزایش اعتماد به نفس و

 عالی.
 

 در رفتار بیشتر تواضعتانت و م آرامش، 9

 و حرکت میشود. عملی تبدیل افکار به اقدام 3 آگاهی و هوشیاری بیشتر 6 نُه

 4 یک
خطای پذیرد تا عمیقا از قضاوت را می

 آگاه شود. خود
7 

سرعت و اشتیاق بیشتر در کارها و جدی 
 نگرفتن و ساده گرفتن زندگی

 8 دو
تماد به نفس و ابراز وجود بیشتر اع

 شود.می
 عمیق شدن عواطف سطحی و حس اصالت 4

 2 چهار
ایجاد انگیزه در جهت همکاری و 

 ارتباط با دیگران
1 

اتکا به خود  بیشترشدننظم شخصی، رعایت 
 معقولو رفتار 

 7 پنج
 ی و بازیگوشی بیشتر وکنجکاو

 با دیگران بیشتر برقراری ارتباط
 

 راز وجود و توانایی اقدام عملیافزایش اب 8

 1 هفت
دقیق شدن و توجه بیشتر در انجام 

 کارها
 آرامش و تامل بیشتر در زندگی 5

 تر شدن و کمک بیشتر به دیگرانصمیمی 2 افزایش میزان حساسیت و حس درونی 5 هشت
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 های شخصیتیزیرگروه تیپ

د در داخل تیپ های شخصیتی را برای ما مطالعه و بررسی بالهای یک تیپ، تفاوتهای ظریف موجو
نمایان می سازد. یکی دیگر از راههای تقسیم بندی تیپ ها، این است که دقت کنیم افراد مختلف دارای 

 تیپ یکسان، چگونه به دنبال رسیدن به خواسته های خود در زندگی هستند.
لذت می برند و این شرایط را بسیار برخی از افراد بسیار مستقل هستند. آنها از انجام کارها توسط خود 

دوست دارند. برخی نیز قدرت طلب هستند بطوریکه دارای حس شیدایی و فریبندگی عمیق، هیجانات 
عاشقانه یا متمرکز در دنیای معنوی هستند. بخش دیگری از افراد در روابط اجتماعی بسیار قوی و 

ین عملکرد خود را نشان می دهند. مانند :جشن متمرکز هستند بطوریکه در انجام فعالیتهای گروهی بهتر
 ها، فعالیتهای سیاسی و یا کار گروهی.

هستند. تیپ های قدرت طلب، در  بقا و خودمراقبدر دنیای انیاگرام، تیپ های مستقل در زیرگروه 
جای می گیرند. به سادگی  اجتماعیهستند و تیپ های مشارکتی در زیرگروه  ارادیو  غریزیزیرگروه 

جه می شویم که زیرگروه ها بر خالف نامشان به تیپ های شخصیتی انیاگرام وابسته نیستند. در واقع متو
آنها یک شیوه مستقلی از توصیف تعامل ما با افرادی هستند که ما با آنها در ارتباط هستیم. در اینجا 

 جزئیات بیشتری از این طرح را مشاهده می نماییم:
 

  گروه خودمراقب(= زیر 1)تیپ  خودتمرکز بر 
 خویش، صیانت نفس، استقالل، اخالق مداری، خودپسندی، فردیت و عالیق شخصی( ء)بقا

 

  زیرگروه جنسی( 2)تیپ صمیمیتتمرکز بر = 
 )شور و عشق، محبت، عرفان، معشوق، خالقیت(

 

  زیرگروه اجتماعی(3)تیپ روابط اجتماعیتمرکز بر = 
 معه، سیاست، آگاهی اجتماعی، مقام و منصب()پویایی گروه، دیپلماسی، جا

 
ما به هر سه ناحیه تمرکزی باال نیاز داریم. بخاطر اینکه آنها قلمرویی از فعالیتها هستند که هر چیزی در 

 آنها میتواند اتفاق بیفتد. بنابراین هر سه را بایستی با یکدیگر در زندگی به کار برد.

ر هر یک از فعالیتهای سه ناحیه فوق سهیم و فعال هستیم. به هر یک از ما انسانها بصورت روزانه د
      باشیم و عنوان مثال مراقب نیازهای شخصی خود هستیم، به دنبال خالقیت و صمیمیت نیز می

های گوناگون بر عهده داریم. اما اغلب افراد در یکی از این های مختلفی را نیز در اجتماع و انجمننقش
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ر از دو ناحیه دیگر تمرکز دارند. لذا این همان جایگاهی هست که خط مشی و مسیر نواحی تمرکزی بیشت
 کند.همیشگی زندگی ما را جهت دهی و ترسیم می

 
گانه شخصیتی انیاگرام ترکیب شود، ههای نُحاال قدرت واقعی این سه زیرگروه فوق، در زمانی که با تیپ

پروفایل از  27شامل  دقیق و کامل که یب، یک ماتریسگردد. به طوریکه با این ترکبرای ما آشکار می
 شود.ها است ایجاد میهزیرگرو

باشد: ما به دو شیوه از این انیاگرام میگانه هنُجدول زیر، حاصل ترکیب این سه زیرگروه با تیپ های 
 کنیم.جدول استفاده می

گانه انیاگرام تاثیر از تیپ های نه های متمایز هر یکاینکه چگونه سه زیرگروه می توانند بر انگیزه اول
 بگذارند.

توانیم تمایز ظریفی دوم متوجه میشویم با آگاهی از گرایشات و رویکردهای هر یک از سه زیرگروه، می
 بین افراد مختلف در انیاگرام در نظر بگیریم.

 

تیپ 
 ها

 خودمراقب
)تمرکز بر خویشتن، 
حفاظت و مراقبت از 

 سالمت خود، خانه و باغ(

 نسی و غریزیج
)تمرکز بر صمیمیت، 

تمایالت جنسی، انرژی، 
 هیجانات و شور و شوق(

 اجتماعی
)تمرکز بر فعالیتها و 

گروههای اجتماعی،  
 محیطهای سیاسی(

 قانونمند مبارز و سخت کوش جزئی نگر 1

 دیپلمات رومانتیک مادر و رئیس خانه 2

 سیاستمدار سوپراستار مصلحت اندیش 3

 منتقد اجتماعی یشنامه نویسنما صنعتگر 4

 استاد نابغه بایگان 5

 نگهبان و پشتیبان دعوایی و تنش زا حافظ خانواده 6

 رویاپرداز و خیال اندیش حقه باز و شیاد خوش گذران 7

 رهبر و کاریزما قهرمان و جوانمرد وزنه بردار 8

 همراه و شریک عارف و اهل سر راحت طلب 9
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 زیر: در نمودار انیاگرام

 .زیرگروه خودمراقب در دایره درونی هستند 

 در دایره میانی هستند. و غریزی زیرگروه جنسی 

 .زیرگروه اجتماعی در دایره بیرونی هستند 

ای که نوع زیرگروه نیاز به صرف زمان دارد. اما با توجه به تاثیر ویژه 27هر چند شناختن تفاوت بین 
باشد. همچنین افرادی که در پیدا کردن تیپ د میاگرام در زندگی دارد، صرف این زمان ارزشمنیان

شخصیتی خود در انیاگرام مشکل دارند می توانند به جای جستجوی تیپ شخصیتی خود، به آسانی 
 زیرگروه شخصیتی خود را پیدا کنند.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 زیرگروه انیاگرام 27نمودار 
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 ها در انیاگرامبال

  شناخته  بالباشند که به عنوان ه میاگرام در دو طرف خود دارای یک همساییهر یک از تیپهای ان

شود. معموالً یکی از این دو بال قویتر بوده و نسبت به بال دیگر تاثیر بیشتری بر روی رفتار ما دارد. می

توان به دو بخش تقسیم کرد. بنابراین اگر آن می بال غالبدر نتیجه هر تیپ شخصیتی را بر اساس 

کند در کار باشد سعی می 2خواهد بود ولی اگر دارای بال قوی  کوشباشد، احتماالً سخت 3فردی تیپ 
او قویتر باشد احتماالً به  4خود با افراد دیگر بیشتر تعامل و همکاری داشته باشد و در صورتیکه بال 

 مستقل کار کردن بیشتر گرایش دارد.
شود. همچنین در جدول یگانه اناگرام مشاهده مدر نمودار زیر هجده بال مربوط به تیپهای شخصیتی نه

 اند.ها لیست شدهصفحه بعد نیز این بال
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 بال انیاگرام 18نمودار 
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 های هجده گانه در انیاگرامخالصه ویژگیهای شخصیتی بال

 ویژگیها عنوان تیپ و بال
 کم حرف، آرام، دقیق، فداکار، زودرنج و تندمزاج معرف یک با بال نه

 مصمم، پرشور، هیجانی، محکوم و با ارادهیک دنده،  اصالح طلب یک با بال دو
 نگران، متعهد، دلسوز، مشوق مددکار اجتماعی دو با بال یک
 جذاب، جاذب، بخشنده، خوش مشرب، مشتاق اجتماعی دو با بال سه
 آدابمشرب، مبادییافته، هوشمند، خوشمدیر، مدبر، سازمان مدیر سه با بال دو

 مرتب، منظم، بلندپرواز، متمرکز و مستقل ای در شغلحرفه سه با بال چهار
 رو و مستقل، ممتاز و متمایز، دارای سبک و مد، توانمندتک متخصص چهار با بال سه
 شخصیت عمیق، مشتاق، بداخالق و دمدمی، منضبط و متمرکز هنرمند چهار با بال پنج

 پنج با بال چهار
 بت شکن و منتقد 

 اعتقادات جامعه
 اهماهنگ، معتقد به باورهای تخیلی و جادوغیرمتعارف، نافذ، ن

 گراخشک و بی روح، خردمند، متخصص و حاذق، تودار و درون متفکر پنج با بال شش
 نگرمتفکر و بامالحظه، باوجدان، مراقب و بادقت، گذشته خدمتگزار شش با بال پنج

 خوشی، مودب طبع، بامسرت ومتالطم، خجالتی، شوخ بذله گو و طبع لطیف شش با بال هفت
 قرارکننده، روحیه باال، بی، سرگرمزودرنجبامزه و شوخ،  کمدین هفت با بال شش
 پرماجرا، فعال و پرانرژی، سرعت باال،  جسور و ماجراجو هفت با بال هشت

 پرده و رک، پیشرو، مصربا اعتماد به نفس، بی دولتمرد هشت با بال هفت
 خبره، وارد، قابل اطمینان، قوی، سنجیده و با فکر، موثر رژیالهام بخش و منبع ان هشت با بال نه
 استوار و محکم، صبور، جذاب، منتظر، مراقب و ناظر کوه نه با بال هشت

 صبر و حوصلهپرداز، رویایی، بیرو، مثل کودک، خیالگشاده کننده و منتظربینیپیش نه با بال یک
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 های شخصیتی و مراحل تحول آنهاتیپ

زیرگروه و نقاط اتصال  27نوع بال،  18ا اینجا یاد گرفتیم مدل هندسی انیاگرام دارای سه مرکز انرژی، ت
 باشد. ها میبین تیپ

های شخصیتی با یکدیگر در ارتباط هستند. برخی از بینید که تمامی تیپاگر خوب نگاه کنید می
یکی از بارزترین نکاتی که با نگاه کردن به باشد. تر از سایر ارتباطات میارتباطات مشهودتر یا واضح

باشد که پیشتر های مجاور هم میروابط بین تیپ ،تواند مورد توجه قرار گیردشکل هندسی انیاگرام می
-خواهیم به ارتباط بین تیپها بدان پرداختیم. اما در اینجا فراتر از موضوع بال میدر بحث مربوط به بال

های یک و دو و یا تیپ خواهیم به بررسی رابطه بین تیپعنوان مثال می به .های شخصیتی نگاه کنیم
 دو و سه بپردازیم.

اینکه با شیفت از یک تیپ به تیپ همسایه، تیپ بعدی مشاهده و شناسایی شود زیاد جذاب نیست در 
بر این اساس هر برداشت مستقل از  .دهنده یک واقعیت عمیق استحالیکه این شکل هندسی نشان

شود. بلکه همه دیدگاهها بخشی از یک از ویژگیها محسوب نمی برداشت کاملاگرام به تنهایی یک یان
 شوند.مجموعه بزرگتر که بسیار معنادار و پویا است محسوب می

 
کند و با گردش اگرام جریان پیدا مییای وجود دارد که در دایره انهای شخصیتی انرژیدر واقع بین تیپ

شود. این پیوندها بخشی از یک فرآیند های مختلف میه موجب پیوند بین تیپدر طول محیط دایر
 تبدیل شد. مدلبزرگتر هستند، فرآیندی که در ابتدا یک ایده بود، سپس توسعه یافته و به 

، نخست توسط جورجیف مطرح گردید که از انیاگرام به عنوان یک انیاگرام به عنوان یک فرآیند ایده
نمود. سپس اسکار می با انرژی سیال در حول دایره )و خطوط داخلی دایره( اشاره ماشین محرک دائ

ای کامالً متفاوت در قالب یک سیستم با نمایش نه تیپ ایچازو موسس مدرسه آریکا، انیاگرام را به شیوه
عنوان  انیاگرام بهشخصیتی ثابت تجسم نمود. اما خیلی دشوار است که بتوان رویکرد ایچازو را با ایده 

 منطبق نمود.  پویا یک فرآیند
 

-توان هر تیپ شخصیتی را به عنوان انرژیهای شخصیتی، میبا صرفنظر کردن از مستقل بودن تیپ

هایی در نظر گرفت که این نه تیپ شخصیتی را به یکدیگر مرتبط نموده و آنها را در یک مجموعه 
 نمایید:زیر مشاهده میدهد. نمودار انیاگرام متعارف را در بزرگتر قرار می
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- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 گراکمال

 کنندهآزمایش

 معماحالل  غواص دریای عمیق

 ظرنا

 بداهه ساز

 رئیس

 سراداستان

 دارمردم
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 نماییم:شود را در زیر مشاهده میو حاال نمودار انیاگرام که به عنوان یک فرآیند توصیف می

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

آن چیزی که در دوره  شروع کنیم، ما به 1طبق نمودار اناگرام فوق که فرآیند محور است، اگر از نقطه 
با  2برسد. فرآیند توسعه در نقطه  اجراظاهر میشود خواهیم رسید تا یک ایده به  9آنکوباسیون در نقطه 

اقدام به تست ایده کرده تا ببینیم آیا ایده برای اجرا  3جمع آوری منابع و اطالعات آغاز میشود. در نقطه 
مثبت بودن پاسخ، در تمام ابعاد هدف خود اقدام به تفکر با فرض   از ارزش کافی برخوردار است یا نه؟

( تا به یک درک ذهنی از مشکالتی که ممکن است بوجود آید برسیم. )نقطه  4نماییم. ) نقطه عمیق می
( اما این نوع درک برای غلبه بر مشکالت کافی نیست بخصوص در مورد شک و تردید خود که به 5

( بنابراین این ایمان میتواند منجر به دستیابی به  6اله نیاز است. )نقطه ایمان قوی برای عبور از این مس

هدفمند و ابداع کننده 

استاندارد برای رسیدن 

 به هدف

هدفسازی فردی از 

 ریافت نظرطریق د

و تعامل  دیگران

 اجتماعی

آزمایش طرحها و 

های خود برای برنامه

 اجرا

عمیق شدن در 

 محیطهای سخت

 و مشکل دار

ردیابی دقیق مشکل و 

 ابداع راه حل

مقابله با شک و 

 تردید

 حلهایراهآگاهی از 

 دیگر

به اتمام رساندن 

 کارها

یکپارچگی و 

 آنکوباسیون
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( و با تمرکز و توجه عمیق 7های بیشتر و احساس سرخوشی شود. )نقطه موفقیت و امکان انتخاب گزینه
گردد ( که در پایان موجب ایجاد یکپارچگی و پایداری می8گردد )نقطه ما موجب کامل شدن کارها می

 (. 9)نقطه 
 

گانه و انیاگرام فرآیند محور چه هحاال در نمودار زیر میخواهیم ببینیم با در کنار هم قراردادن انیاگرام نُ
 افتد؟می یاتفاق

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سراداستان

 یکپارچگی و آنکوباسیون

  دارمردم

هدفسازی فردی از 

طریق دریافت نظر 

دیگران و تعامل 

 اجتماعی

 کنندهآزمایش

ی هاآزمایش طرحها و برنامه

 خود برای اجرا

 گراکمال

هدفمند و ابداع کننده 

استاندارد برای رسیدن به 

 هدف

 غواص دریای عمیق

عمیق شدن در محیطهای 

 سخت

 و مشکل دار

 معما لحال

ردیابی دقیق مشکل و 

 ابداع راه حل

 ناظر

مقابله با شک و 

 تردید

 سازبداهه

 حلهایراهآگاهی از 

 دیگر

 رئیس

 به اتمام رساندن کارها
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های مربوط به انیاگرام فرآیند محور در نمودار باال خوب نگاه وجهی و توصیفاگر به عناوین انیاگرام نه
ای بین آنها دیده نیم، علیرغم این توصیف کوتاه و خالصه در انیاگرام فرآیند محور، تشابهات بالقوهک

های گانه بیشتر است و این بدان خاطر است که تیپدر برخی نقاطه نه اتشود. اگرچه این تشابهمی
خیلی شاخص و های بسیاری هستند، بنابراین عنوانی که برای یک تیپ شخصیتی شخصیتی دارای جنبه

ر انیاگرام فرآیند محور عالی رای توصیف همان تیپ شخصیتی از منظعالی است، ضرورتی ندارد که ب
 باشد.

 

 انیاگرام؛ سیستمی برای زندگی
تواند در به فرآیند به ما کمک میکند درک کنیم که یک تیپ شخصیتی می گانههای نهشخصیتتعبیر 

دگاه انیاگرام( قرار گیرد نه بصورت ثابت و ساکن. این موضوع یک جایگاه به صورت پایدار )مانند دی
های شخصیتی یک شکاف یا نقطه گویای این واقعیت است که ما نباید فکر کنیم هر یک از تیپ

 توان هر یک از آنها را یک منبع انرژی و انگیزه در نظرگرفت.هستند بلکه می

در طول زندگی فرد برشمرد.  های زندگینهخاهای شخصیتی را به عنوان توان تیپو همچنین می

که در شکل واقعی انیاگرام این تفکر مورد تایید قرار گرفته است. بدین خاطر که این نگرش نه تنها 
دهد بلکه به روابط بین آنها و اتحادی که از طریق دایره توجه ما را به نه تیپ شخصیتی مجزا سوق می

 کند. ها ایجاد شده هدایت میحول این تیپ
های جدید و نوآورانه با پذیرفتن این موضوع که انیاگرام یک سیستم زنده است، میتوانیم از طریق شیوه

 پیدا کردن مسیر صحیح زندگی.م استفاده کنیم. به عنوان مثال: از این سیست
 

 وظیفه اصلی طبقه عنوان تیپ شخصیتی

 سیر هدف حرکت بنیادی و بی عیب و نقص در م هدفگذاری گراکمال 1

 دوستانه و دریافت نظر دیگرانجلب حمایت وکمک انسان ریزیبرنامه دارمردم 2

 سازی دارند؟های ما ارزش پیگیری و پیادهیا ایدهآ آزمایش کنندهآزمایش 3

 داشتن درک عمیق از پروژه و متعهد بودن به ادامه کار تعهد غواص دریای عمیق 4

 تکمیل پروژه درفهم کامل پروژه و حل هر مساله و مانع  حالل مساله اکننده معمحل 5

 پروژه میشود. موفقموجب اجرای  ترستردید و  رفع مقابله با تردید ناظر 6

 نوازی درست قبل از تکمیل پروژهفریبکاری، جادوگری و چشم شادی البداههفی 7

 ماندگارنترل خود درآوردن همه چیز برای ایجاد ارزش تحت ک کنندهتکمیل رئیس 8

 پذیرفتن این تجربه به عنوان بخشی از داستان زندگی تایید سراداستان 9
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