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Abstract 
Psychological analysis of fictional characters provides the ground for achieving the perspectives and 
attitudes of fiction writers and paves the way to understand the fictional characters correctly. The 
psychological Enneagram theory is a new typology that categorizes the behavioral traits of human 
beings into 9 personality types: Reformer, Helper, Achiever, Individualist, Investigator, Loyalist, 
Enthusiast, Challenger, and Peacemaker. The main purpose of this research is to examine the 
adaptability of the main character of the story "The Pear Tree" from the collection of stories 
"Somewhere Else" written by Goli Taraghi, with the 9 types of Enneagram and also to analyze the 
behavior of the main character based on the Enneagram pattern. The present paper is descriptive-
analytical method. The results indicate that Most of the behavioral components of the main character 
of the story "The Pear Tree" correspond to Type 5 (Investigator) of Enneagram, and in some 
situations, the behavior of Type 4 (Individualist) of Enneagram shows itself and is consistent with the 
Enneagram pattern and can be analyzed accordingly.  
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از گلی ترقی بر « درخت گالبی»در داستان کوتاه  شناختی شخصیتتحلیل روان
 اساس نظریه اناگرام

 سویدا درویش

 نور، تهران، ایرانکارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام

 بدرنرگس محمدی

 تهران، ایران ،نوردانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام

 چکیده
 همچنین و کندفراهم میدیدگاه و نگرش نویسندگان ادبیات داستانی  زمینه را برای دستیابی به، های داستانیشناختی شخصیتروانواکاوی 

شناسی نوین است که خلق و خوی شناسی اناگرام، یک تیپنظریه روان .سازدمی هموارهای داستانی شناخت صحیح شخصیت برایرا  راه
بندی طلب دستهطلب و صلحگذران، ریاستطلب، فردگرا، پژوهشگر، پرسشگر، خوشگرا، امدادگر، موفقیتکمال تیپِ 9ها را در  انسان

نوشته گلی « جایی دیگر»از مجموعه داستان  «درخت گالبی» پذیری شخصیت اصلی داستانبررسی تطبیق ،این تحقیقهدف اصلی  کند.می
 -، به روش توصیفیروپیش مقاله است.بر مبنای الگوی اناگرام  شخصیت اصلیهمچنین تجزیه و تحلیل رفتار  و اناگرام گانههای نُهتیپبا ترقی، 

با « درخت گالبی»رفتاری شخصیت اصلی داستان  هایغالب مؤلفهنتایج به دست آمده حاکی از آن است که تحلیلی صورت گرفته است. 
 الگوی باو  گذارد)فردگرا( اناگرام را از خود به نمایش می 4ها، رفتارهای تیپ موقعیتم مطابقت دارد و در برخی )پژوهشگر( اناگرا 5تیپ 

    پذیر است.د و بر این اساس تحلیلدارخوانی اناگرام هم

 .اناگرام، درخت گالبی، گلی ترقی ،وتاهکداستان ی، پردازتیشخص واژگان کلیدی:
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 مقدمه -1
 ،این داستانهای قابل تأمل گلی ترقی است. نیکی از داستا« جایی دیگر»از مجموعه داستان  «درخت گالبی»داستان 

هویتی هایش، تنهایی و بیگلی ترقی در داستان. اندیشی استنگری و ژرفدرباره اهمیت بازگشت به خویشتن، درون
تر به سبب شهرتش بیشاست که  ایران ترین نویسندگان معاصرستهیکی از برجاو کشد. انسان امروز را به تصویر می

. است قرار گرفتهنیز  ملل سایر مورد اقبال ترجمه شده و مختلفهای آثارش به زبانهای کوتاهش است. نگارش داستان
 های کوتاه اوست.تمرکز این مقاله بر یکی از داستان

برای بنابراین گیرد؛ سرچشمه می نویسندگان آن مضمون آثار ادبی، از ناخودآگاه شناسان بر این باورند که روان
ضروری  ادبیات داستانیشناختی ، تجزیه و تحلیل روانآن تحلیل متون داستانی و دستیابی به طرز نگرش نویسندگان

تا  دهدمیمورد تحلیل قرار را بر مبنای الگوی اناگرام « درخت گالبی»اصلی داستان  شخصیتاین جستار،  .نمایدمی
 .نمایدبررسی  را گانه اناگرامههای نُا تیپپذیری أثر بشخصیت، میزان انطباق بر درک صحیح و عمیقعالوه 

 بیان مسئله -1-1
به شناخت زوایای پنهان منجر  عالوه بر دستیابی به نگرش نویسنده، ،در داستان شخصیت ختی عنصرشناتحلیل روان
های داستانی با دهد. برابر نهادن شخصیتتر ادبیات داستانی سوق میگردد و مخاطب را به درک عمیقداستان می

مقاله حاضر، قصد دارد به این  کند.کمک می آنبه تجزیه و تحلیل و شناسایی مختصات شناسی، نظریات متنوع تیپ
پذیر است هایی تحلیلبر مبنای نظریه اناگرام، در چه زمینه« درخت گالبی» تاناصلی داس پرسش پاسخ دهد که شخصیت

  خوانی دارد.گانه اناگرام همهنُ  هایو آیا الگوی رفتاری شخصیت اصلی با تیپ

 ضرورت پژوهش -2-1
منجر به شناخت و همچنین کند کمک می، به تبیین جایگاه نویسندگان آن هر کشورتحقیق و تفحص در ادبیات داستانی 

. با وجود رشد روزافزون تکنولوژی، شرایط زندگی امروز و محدودیت زمانی گردداین نوع ادبی می ترهر چه بیش
شناسی، کوتاه با رویکرد روان هایتر به داستان کوتاه معطوف شده است. تحلیل داستانموجود، توجه مخاطبان بیش

 .آن را فراهم آورد تواند زمینه گسترش و ارتقاء سطح کیفیمی

 پیشینه پژوهش -3-1
از منظر  های داستانی، آن همدر زمینه تحلیل شخصیتهای به عمل آمده، پژوهشی بر آثار گلی ترقی بر اساس کاوش

های صورت از جمله پژوهش است. بدیعاز این منظر  ،روو تحقیق پیششناسی اناگرام، صورت نگرفته است نظریه روان
الگوهای خود، اشاره کرد که در آن، کهن« داستان جایی دیگر از گلی ترقیالگوییِ تحلیل کهن» به مقالهتوان گرفته می

مورد تحلیل قرار  « جایی دیگر»آنیما و آنیموس، سفر، پیر خردمند، نقاب، سایه و فرآیند فردیت و تولد دوباره در داستان 
های داستان بر پایه نظریات یونگ قابل بررسی است شخصیترسد که پیرنگ و گیرد و پژوهشگر به این نتیجه میمی
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، پژوهشگر «گرایانه از داستان کوتاه درخت گالبی نوشته گلی ترقیخوانش بوم»یا در مقاله . (147-170: 1390)حدادی، 
در داستان درخت گیرد که گلی ترقی نماید و نتیجه میپردازد و رابطه انسان و طبیعت را بررسی میگرایانه میبه نقد بوم

های دوگانه سازی نقش طبیعت و نگرش خاص خود، سعی در باز تعریف آن دارد و با استفاده از تقابلگالبی  با برجسته
نگرد و برای گرایانه میداند و به طبیعت بومو نمادپردازی، شعور خاموش طبیعت را برتر از شعور روشنفکری مدرن می

های ادبیات فارسی، نظریه اناگرام مهجور مانده است در پژوهش. (113-127: 1394، آن ارزش ذاتی قائل است )نیازی
شناختی تیپ شخصیتی پادشاه در داستان پادشاه و کنیزک تحلیل روان»مقاله  ازتوان می و از معدود مقاالت ارائه شده،
بر مبنای الگوی اناگرام تحلیل شده است و با ذکر « پادشاه»که در آن شخصیت  نام برد، «مثنوی بر مبنای الگوی اناگرام

معرفی  گر(طلب و کنترلالگوی اناگرام )حاکم، ریاست 8مطابق با تیپ « پادشاه»شواهدی از محتوای داستان، شخصیت 
 .(169-192: 1396شده است )رضایی، 

 بحث -2
یرات اجتماعی و سیاسی نویسی ایران دگرگون شد. تغیی، روند داستاناتمام جنگ تحمیل خورشیدی با  80و  70در دهه 

های از ویژگی»ها و ساختارهای جدید روی آورند. ها، فرمهای خود، به روشنویسندگان، برای بیان داستان موجب شد تا
گلی ترقی، غزاله توان به از نویسندگان مطرح این دوره می .نویسان زن استحضور گسترده داستانمهم این زمان، 

 (.282: 1396)خاتمی، « پور اشاره کرد.علیزاده، زویا پیرزاد و منیرو روانی
رساند و همچنین راه سازی جایگاه این نوع ادبی یاری میبررسی آثار نویسندگان مطرحِ ادبیات داستانی، به شفاف

آنجا که ادبیات محصول ذهن انسان است، سازد. از های نویسندگان آن هموار میرا برای شناخت دستاوردها وکاستی
در این نوع نقد، با نقد ادبی است.  شناسی، زیر شاخهنشناسی وجود دارد. نقد رواداری بین ادبیات و روانرابطه معنا

و توان أثر را تجزیه ها و صور خیال و توصیفات و انحرافاتی که در زبان هنرمند است میسمبل»توجه به متن و با نگاه به 
 (.277: 1394)شمیسا، « تحلیل روانی کرد و به روح و ذهن آفریننده آن پی برد.

های مختلف ، از نظریههای داستانیو همچنین تحلیل شخصیت شناسانه آثار ادبیتا کنون پژوهشگران در نقد روان
، آلفرد 2ل گوستاو یونگکار، 1زیگموند فروید متفکرانی چون عقاید که ازهایی اند. نظریهشناسی بهره جستهروان
که  است 5شناسی، نظریه اِناگرام یا اِنیاگرامهای نوین روانیکی از نظریه و... نشأت گرفته است. 4، ژاک الکان3آدلر

جورج گیرد. های رفتاری خاصی را در نظر میبرای هر تیپ، ویژگی کند وبندی میتیپ شخصیتی دسته 9ها را به انسان
 (.38: 1396)پالمر، است.  گذار اناگرام در تمدن غربیانبن ،6ایوانوویچ گورجیف

شناسی از هزاران سال پیش شروع شده است. شناسی شخصیت نیست و جستجو برای تیپناگرام اولین تیپا
دار، مفید و جامعی را پیشنهاد های واضح، معنیبندیدسته این الگو»که  دهدخصوصیات جالب توجه اناگرام نشان می
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کند که ما در زندگی روزمره مشاهده هایی تقسیم میهای شخصیتی را به دستهرسد که اناگرام، تیپکند. به نظر میمی
 «.اندها به جای این که اختراع شوند، کشف شدهبندیای است که ما احساس خواهیم کرد دسته. اناگرام به گونهکتیممی

 (. 21: 1396)ریزو، 
شمولی و بدیع بودن، به سبب جهان ،رسند و این نظریهگانه اناگرام منطقی و کاربردی به نظر میُنههای تیپ ،بنابراین

 معرفیتر، گلی ترقی و نظریه اناگرام در ادامه، برای آشنایی بیش در پژوهش حاضر مورد استفاده قرار گرفته است.
 .دگردمی

 معرفی گلی ترقی  -1-2
های خود کرد شروع به انتشار داستان 1340در نیمه دوم دهه »ترین نویسندگان ایران است که گلی ترقی یکی از مطرح

« رد.نویسی زنان را پدید آوپور، جریان داستانو همراه سیمین دانشور، غزاله علیزاده، مهشید امیرشاهی و شهرنوش پارسی
پس از گذراندن تحصیالت مقدماتی در  و دنیا آمد در تهران به 1318در هفدهم مهر ماه (. او 381: 1384)میرعابدینی، 

(. در رشته 133: 1389)زرلکی، « سالگی برای ادامه تحصیل به آمریکا رفت. 16در سن »دبیرستان انوشیروان دادگر، 
های ادبی در نشریات در همین دوران به نوشتن مقاله». شتبه ایران بازگ 1342سال در  6فلسفه لیسانس گرفت و پس از 

)دهباشی و « ها را هم تجربه کرد.تلف پرداخت و تدریس در دانشکده هنرهای زیبا در زمینه شناخت اساطیر و تمثیلمخ
 (. 18: 1382کریمی، 

اندیشه و »شد که در مجله « میعاد»نویسی سرانجام منجر به نوشتن اولین داستان او به نام عشق و عالقه او به داستان
من هم چگوارا »به نام  ترقی(. نخستین مجموعه داستان 34: 1380، به همت شمیم بهار چاپ گردید )فانی و دهباشی، «هنر

: 1396را منتشر کرد )خاتمی، « مستانیخواب ز»رمان  1354به چاپ رسید و پس از آن در سال  1348، در سال «هستم
در سال نویسی هم دارد و نامهدر کارنامه خود تجربه فیلمگلی ترقی  به فرانسه مهاجرت کرد. 1356در سال او (. 283

را با اقتباس از داستان « درخت گالبی»، داریوش مهرجویی فیلم 1376در سال همچنین را نوشت. « تابی»نامه فیلم 1350
 او ساخت. « البیدرخت گ»

 معرفی اناگرام -2-2

صفات رفتاری  هاتیپ. هر یک از پردازدگانه میهای شخصیتی نُهشناسی است که به معرفی تیپ، یک نظریه رواناِناگرام
)پالمر، « به معنای مدل و جرم است. "گرام"و  9در زبان یونانی به معنای  "ناا"» .گذارندمتفاوتی را از خود به نمایش می

الگو را در روند رشد  9هر یک از ما، یکی از این »رود. شناسی کهن به شمار می(. اناگرام، یکی از علوم انسان23: 1396
کردیم برای محافظت از وجوه خاص خودمان پرورش دادیم. اناگرام تعیین شخصیت، زمانی که احساس تهدید می

و  )دانیلز« کنندرژی و رفتارشان را هدایت میبه چه چیزی توجه کرده و چگونه ان ،کند که افراد هر تیپ شخصیتمی
 دهند.و همچنین در برابر هر موقعیتی چطور واکنش نشان می (4: 1395، پرایس



 

6 
 

 ساختار اناگرام -1-2-2

ها، بیانگر پیکان»اند. شدههایی به یکدیگر متصل این اعداد با پیکانعدد تشکیل شده است.  9با  اناگرام از یک دایره
و  دانیلز)« های تنشی و آرامشی هستند. تیپ تنشی در جهت پیکان و تیپ آرامشی در خالف جهت پیکان است.تیپ

های تیپ های شخصیتی، در شرایط تنش و فشار، ویژگیو به این معنی است که هر یک از تیپ (18: 1395، پرایس
گویند و همچنین هر تیپ در شرایط آرامش و دهد که به آن، تیپ تنشی میوز میمقابل )در جهت پیکان( را از خود بر

 گویند. دهد که به آن، تیپ آرامشی میهای تیپ مقابل )در خالف جهت پیکان( را از خود نشان میامنیت، ویژگی
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ساختار اناگرام (:2-1شکل )

  3طلب  موفقیت

ناگراما  
2   امدادگر

4فردگرا     

  1گرا    کمال

 طلبصلح

9 

 طلبریاست  8

 گذرانخوش  7

 پرسشگر   6

 پژوهشگر   5
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 ا جناحبال ی -2-2-2
های هایی، ویژگیها عالوه بر رفتارهای مرسوم و معمول تیپ غالب خود، در موقعیتاز انسانگاه ممکن است برخی 

به عنوان  گویند.پ کناری خود را به نمایش بگذارند که به شماره مجاور تیپ اصلی هر فرد، بال یا جناح میرفتاری تی
 9ها، جناح» ،بنابراین .شوندیا جناح محسوب می، بال 6و  4 هایکناری آن؛ یعنی تیپ های، تیپ5مثال برای تیپ غالب 

   (. 53: 1397پیرس، )« کنند.تیپ تقسیم می 18تیپ اصلی را به 

 ناگراموجوه ا -3-2-2

 که به شرح ذیل است: ،(43: 1396کرد )پالمر، به سه گروه تقسیم  را گانه اناگرامهای نُهتیپگورجیف 
 (4و  3، 2های تیپشامل: گرا یا مرکز قلب )گروه احساس -الف

 (7و  6، 5های تیپشامل: تفکرگرا یا مرکز مغز ) -ب
 (1و  9، 8های تیپشامل: گرا یا مرکز بدن )غریزه -ج

درخت »های اصلی داستان هایی که در تحلیل شخصیتتیپاناگرام،  الگویتر با آشنایی بیش درک بهتر و حال برای
 د.نشومعرفی میاند نقش داشته« گالبی

  (Individualistیا فردگرا ) 4 معرفی تیپ -4-2-2
خالق و  باف،حساس، خیال ایدارای روحیه ،شودکه به آن احساساتی یا ژرفاکاو یا هنردوست هم گفته می 4تیپ 

خواهد از دیگران و سلیقه خاصی دارد و می خووکند و خلقمعمولی پرهیز می هنرمند است. او از زندگی یکنواخت و
وجو متمایز باشد. او همواره به دنبال گمشده خویش است و آن را در خیال خود یا در آرزوهای دور از دسترس جست

 کند. می
کند؛ زیرا خواهان عشق و شوری است که با دوری و فاصله را دلسرد می 4روابط احساسی حاضر و در دسترس تیپ »

شیوه زندگی زیبا و باسلیقه، ظاهر  و ل مسائل احساسی استاز دیگری همراه باشد. در تمام طول زندگی به دنبا
دار توجه دوستاو »(. 30: 1396)پالمر، « .های اوستنظرهای خالقانه در کار از ویژگیفرد، حرفه خاص و نقطهمنحصربه

رنج دیگران پذیرد و نسبت به درد و نسبت به انتقادها حساس است. رنج کشیدن را به عنوان بخشی از زندگی می مثبت و
 (.3: 1397)پیرس، « دلسوز است.

ور است و زمانی که آرزوها و انتظاراتش محقق نشود، از خود و دیگران عصبانی ، در خیاالت خود غوطه4تیپ 
خاطر عدم حمایت کافی خشمگین کند و همچنین از دیگران به هایش مؤاخده میشود. او خود را به خاطر شکستمی
و از بروز احساسات  شودالعاده افسرده میگیرد و فوقفرونشاندن نفرت خود از دیگران کناره میاو برای »د. گردمی

 (.145: 1397)ریسو و هادسون، « کند.خود جلوگیری می

  (Investigator) یا پژوهشگر 5 معرفی تیپ -5-2-2
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شود، تمایل بسیار به یادگیری و علم و دانش دارد. او گر هم شناخته میکه با عناوین کنجکاو، فکور و مشاهده 5تیپ 
های مندییابد و خالق و نوآور است. او فرد متمرکزی است. عالقهمیشود و به کنه مسائل دست اغلب در تفکر عمیق می

 و در جستجوی استقالل فردی است.او انزواطلب از مهارت باالیی برخوردار است.  ،محدودی دارد، اما در هر کدام
که به احساسات خود پی ببرد باید تنها باشد. محل دارد و برای اینخود را از ابراز احساسات دور نگه می ،5تیپ »

های کاری مشخص است. لکار او باید ساکت و به دور از مزاحمت باشد. خواهان ارتباط کاری محدود و دستورالعم
کند. از طرف دیگر، با گیری از دیگران، به درستی مسائل را تجزیه و تحلیل میدر بهترین حالت، به دلیل کناره

کند ، خوب مشاهده می5تیپ (. »31: 1396)پالمر، « رساند.گیری، سطح ارتباطات خود با دیگران را به حداقل میکناره
کند دیگران در کارش برای نزدیک شدن به افراد نیاز به زمان دارد. به راحتی احساس می ست.ا گراگر و درونو تحلیل

پژوهی و توسعه تحقیق، دانش بر روی 5تیپ »ست و نیازهای کمی دارد. . او قانع ا(3: 1397)پیرس، « کنند.مداخله می
های دیگر زندگی غافل کند و از حوزهشود و زمان زیادی را در تعداد کمی از عالیق خود صرف میها متمرکز میایده
 (152: 1397)ریسو و هادسون، « شود.می

 «درخت گالبی»خالصه داستان  -3-2

آخرین شان در دماوند پناه برده است تا بتواند ای است که به باغ خانوادگیدرباره نویسنده مشهور شصت سالهداستان 
تواند نمی شود کهبا این واقعیت مواجه میبرای گفتن پیدا کند؛ اما  ایتازه دور از هیاهو، حرف و أثرش را خلق کند

مزاحمش  ، مدامباغبان کند که بنویسد؛ امامی ش راتالش همه ،حالبا این خواهد که بنویسد. بنویسد و بدتر از آن نمی
. آیدمیکدخدا  باغبان با ؛ بنابراینکنداعتنایی نمینویسنده خواهد درباره درخت گالبی حرف بزند، شود و مییم

هایش سبز است، امسال بار نداده است و باید که تنش سالم و برگگوید که درخت گالبی با اینمی به نویسنده کدخدا
ها را از سر باز کند، که آنباید در آن شرکت کند. نویسنده برای این نویسندهفکری برایش کرد و مراسمی هست که 

اندازد. ذهن نویسنده میی که در باغ بود اش به درخت گالبی و تابستانِ آخرنویسنده را به یاد عالقه باغبان، .کندقبول می
 افتد. اش مینوجوانی عشقگردد و یاد میبربه تابستاِن آخر 

، عالقه بود تر و ظاهرش شبیه پسرهاسال از خودش بزرگ پنج ، دختری که«میم»به و ساله  دوازده ، اوآن تابستاندر 
و دفترچه شعرهای  رودمیبدون خداحافطی « میم» ،تابستان . آخرِ بود هنرمند و خیاالتی و مثل نویسنده، شاعر او. داشت

  دهد.میوقت به او پس نبرد و دیگر هیچمیآبکی و خاطرات سرّی نویسنده را هم با خود 
مراسم را برگزار کنند. دور درخت گالبی حلقه  آیند تامینفر دیگر چند و نزدیک سحر، کدخدا و باغبان  روز بعد،

کند و رو به شود. باغبان تبر را بلند میها خالص میکنند و از شرّ آنکه قطعش می زنند. نویسنده خوشحال استمی
کند و با گوید که تو برخالف قانون باغ عمل کردی و سزاوار مرگی. در این لحظه کدخدا وساطت میدرخت می

تری به بار بزرگ هایگالبی ،دهد که سال دیگرگذارد و از طرف درخت قول میزند. ریش گرو میدرخت حرف می
دوباره « میم»اما خاطرات  ،گرددشود. نویسنده به سر کارش برمیئله تمام میغافرستند و آورد. همراهان صلوات می

  کند.ذهنش را درگیر می
هنرپیشگی را  در فرنگ،. او رسدمی شبه دست «میم» هایشود و نامهتر مینویسنده بزرگرود و به فرنگ می« میم»
های شود و آرمانگرایی میخواند. بعد از مدتی که نویسنده درگیر حزب و حزبو تاریخ و ادبیات میکند میرها 
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ویسنده در اوایل انقالب زندانی دهد. نرا نمی« میم»های کند، دیگر جواب نامهوپا میتری برای خودش دستبزرگ
مراسم پس از تماشای  ،. نویسندهکرده و فوت شده است با ماشین تصادف« میم» شود کهمی متوجه ،شود و در زندانیم
خویش  به خواستِ  ،درخت که با غرور و سربلندی تمامو از  شوددرخت میوقار و شکوه محو  هدید کردن درخت،ت

 - 154: با تلخیص 1396)ترقی،  برگردد اشبه خانه تا کندبارش را جمع میکولهو  گیردالهام می ،استعمل کرده 
125 .) 

 اناگرام نظریه بر اساس «درخت گالبی»داستان در  «نویسنده»تحلیل شخصیت  -4-2
تری )پژوهشگر( اناگرام شباهت بیش 5های رفتاری او با تیپ و غالب ویژگی گرا و اهل تفکر استفردی درون ،نویسنده

(، 7و  6 هایدیگرِ این گروه )تیپهای گانه تفکرگرا قرار دارد و بین تیپدر سه ،5تیپ  ،شد ذکرطور که همان دارد.
اش فکر تواند به مسائل اساسی زندگید. او تنهایی را دوست دارد و در خلوتش میشوتفکر عمیق می در ،ش از اندازهیب

است.  ستاد دانشگاه و فیلسوفا ،نویسنده ، تیپ باهوش و متفکر اناگرام است.5تیپ  .بپردازد آن تجزیه و تحلیل بهو کند 
در داستان به آن اشاره  و دهدمبنای رفتارش را تشکیل می ،گریاست و تفکر و تحلیل پردازی و اندیشیدننظریهاهل او 
 شود:می

ام و صدها مقاله سیاسی و اجتماعی و فلسفی. یک عمر ها کتاب نوشتهبینم که دهکنم. میام را مرور میگذشته»
 (.128: 1396)ترقی، « ام.حرف زده

 و باز
بخش  ام و نوشتن و گفتنها، رادیوها، سمینارها حضور داشتهام، وسط گود، در صفحه ادبی روزنامهصحنه بودهروی »

   ( 128: 1396ترقی، )« ام بوده است.اساسی از حیات فکری
اندن جدا م» اناگرام که 5درست مانند تیپ  از طرفی شغل نویسنده، به نیازِ تنها ماندنِ اختیاری او، دامن زده است و

به باغ دماوند آمده است تا در هم  نویسنده ،(166: 1396)پالمر، « او از دیگران، راهی است برای حفظ بقای فردی
د، ناراحت شومزاحمش میمدام که باغبان از این ؛ اماای خلوت و با خیالی آسوده به نوشتن آخرین أثرش بپردازدگوشه

  :اندیشدکند، با خود میصدایش می چند بار باغبان. وقتی دهداست و تحملش را از دست می
 یشود با حضورِ یک دیگریِ مزاحم، فکرهانخیر. تا جواب این باغبان را ندهم، آسایش نخواهم داشت. چطور می»

 (.127: 1396)ترقی، « گویم: پدر جان. بله. جناب مشد حسن.ام بلند میبزرگ کرد؟ از همان جا که نشسته
خواهد به درجات باالی اجتماعی دست او می ممتاز اجتماعی از راه کسب اطالعات است.، در پی جایگاه 5تیپ 

شود تا تیپ حرص موجب می این عطش و» نشدنی برای کسب علم و دانش دارد و یابد و به همین منظور عطشی سیراب
 جایگاه اجتماعی باالیی ازنویسنده هم   (.162: 1396)پالمر، « های تأثیرگذار بر اجتماع گرایش پیدا کند.به افراد و ایده 5

جدید  ییرگذاری بر دیگران است و به دنیال ایده و حرفثدر پی تأکند و است و برای حفظ آن تالش می برخوردار
 است:
خواستم دنیا ها، مثل زمانی که میباید حرفی تازه برای گفتن پیدا کنم. حرفی که به آن اعتقاد دارم. مثل آن وقت»

 (.127: 1396)ترقی، « ام، خودم را عوض کنم.کنم. شهرم، کوچهرا عوض 
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سال است که مشغول نوشتن آخرین کتابش است؛ اما  بنویسد بسیار کالفه و آشفته است. ششتواند که نمیاو از این
خود را  جایگاه اجتماعی دغدغه حفظ ،5تمام نکرده است. او نگران است و همانند تیپ هم هنوز یک فصل از آن را 

 . در جایی از داستان آمده است:دارد
تر. اگر هم بخواهم که خواهم بنویسم. اعترافی تلختوانم بنویسم. اعترافی تلخ. همین است که هست و نمینمی»

 . (128: همان) «کشیده و کفگیرم به ته دیگ خورده است.هایم تهدانم درباره چی بنویسم. حرفبنویسم، نمی
ترسد که نتواند به مفهوم یا حقیقتی دست پیدا کند که این بر دغدغه حفظ جایگاه اجتماعی، مینویسنده، عالوه 

 (.283 :1397، )ریسو و هادسون« گرا شود.تر غیرمطمئن و پوچبیش»شود که و منجر میاست  5از ویژگی تیپ  ،ترس
  کند:ترقی به این احساس نویسنده اشاره می

ای حتی انگیز، به امیدی بزرگ، به وعدهام. باید به فکری وسوسهوز چیزی را ثابت نکردهام. هنهنوز به جایی نرسیده»
 .(128: 1396)ترقی، « دروغین، خود را آویزان کنم.

در پی رسیدن به معنای و  نداردتمایلی های کهنه کند و دیگر به تکثیر خود و تکرار حرفاحساس پوچی می او
 دهد که ثمری نداشته باشد:جیح میاست و در غیر این صورت تر جدیدی

روی سرم  ،بایست به نقطه اوج و شکوفایی رسیده باشم، برعکس، هیچ احساسی ندارم و آن کاله قدیمی، از نومی»
اند. شاید شدهریشه، پنبه های پوک و بی. به آنچه گفته بودم نیز اعتقاد ندارم و باورهایم همه، مثل رشتهکندسنگینی می

: 1396ترقی، )« ست.بیماری در خارج از من شیوع دارد. شاید پایان هزاره و آغاز عصر تاریکی شاید از درون بیمارم،
140.) 

، در 5 شوند. تیپهای دیگر متمایل میهای اناگرام در دو موقعیت آرامش و تنش به تیپتیپتر اشاره شد که پیش
به باغ دماوند پناه  هم کند. نویسندهشود و ارتباطش را با دیگران قطع میگیر میموقعیت تنش و فشار روانی، ابتدا گوشه

برده است و از همه بریده است تا شاید موضوعی برای نوشتن پیدا کند و از این سردرگمی و پریشانی نجات یابد. تیپ 
، درگیری عمیق فکری 7کند. جنبه منفی گرایش به تیپ گذران( گرایش پیدا می)خوش 7، در چنین شرایطی به تیپ 5

ریسو و )« شود و فرد در تفکرات خود پراکنده و پریشان شود. یمنجر به بروز رفتارهای تکانش»فرد است و ممکن است 
او به جای »شود. می 5ای در تیپ ، موجب بروز توانایی ویژه7(؛ اما جنبه مثبت گرایش به تیپ 154: 1397، هادسون

نویسنده که برای خلق أثرش (. 171: 1396)پالمر، « برد.رمنتظره، از جریان وقایع لذت مییگیری در برابر اتفاقات غموضع
شود و از رفتار درخت الهام کم در اتفاقات پیرامونش، به ویژه وضعیت درخت عمیق میگنا قرار گرفته است، کمندر ت
کند خود جدیدش را بپذیرد و از هر چه که زندگی به شود و سعی می، متوجه لحظه حال می7تیپ گیرد و همانند می

 کند لذت ببرد.سمتش سرازیر می
کاری خود است و هیچ موضوعی شود. او که مدام نگران کمشخصیت نویسنده در طول داستان دچار تحول می

دارانش داند که چه جوابی به شاگردها و طرففته است و نمیکند و ترس تمام وجودش را فرا گربرای نوشتن پیدا نمی
پیشه کرده است، از تشویش و نگرانی به آرامشِ درونی  ه با درخت گالبی که خاموشیِ خود خواستههدر مواج ؛بدهد

 نوشتن و شهرتی که دارد: هاگوید، آن هم پس از سالشدن میرسد. او در اوایل داستان از نیازش به دیدهمی
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شفا یافت و برای زمانی کوتاه به چشم نیامد. یا نیاز به این  "کسی بودن"ناپذیر شد از این بیماری عالجکاش می»
 (.130: 1396)ترقی، « رؤیت نداشت، نیاز به انعکاس، به تکثیر، به انتشار، انتشار خود.

کشد. تان، تشویش نویسنده را به تصویر میگلی ترقی در سراسر داسیابد. اما در ادامه داستان، نگرش نویسنده تغییر می
کرد و او را به مقصود شدن، روزی برای نویسنده راه بود و مسیرش را مشخص میپنهان و قدیمی برای دیده اگر خواهشِ

بار و خاموش است، به اش بیسبزیسررساند، اکنون برایش حکم چاه را پیدا کرده است. درخت گالبی که با همه می
هر ساله  درخت هم از بار دادنِ گوییشود. درخت، متوجه وضعیت خود می رفتاربا درک  ،ید. نویسندهآکمکش می

ها و تحقیر دیگران سکوت اعتنا به زخم زبانگزینیِ خودخواسته، اختیار کرده و بیخسته است و چون پیری، خلوت
محو زیبایی عنکبوت کوچکی بود که کنار « میم»افتد، وقتی که میمعشوقش کرده است. از طرفی به یاد حرف پیشه 
 :ه بودگفت ، به اوای ساخته بودبرای خودش خانه ،باغ قناتِ
سروصدا، بدون قاروقور، شاعِر گمنام، عکسش توی  این عنکبوت از تو شاعرتر است. ببین چه توری بافته، بی»

  (.145: 1396)ترقی، « فهمی؟ها نیست. میروزنامه
ش برای یهاها باشد، از همه تالشکه دوست داشت آدم مشهوری شود و اسمش در روزنامهاش او برخالف جوانی

احساس ، به حال خود بگذارند او را کهاز ایندن و یخسته است و دیگر نه میلی به گفتن دارد و نه میلی به شن «بودنکسی»
نشینی اختیار کند و به خودش گوشه خواهدمیفهمد که دلش گیرد و میاز درخت گالبی الهام میکند. او خوشی می

 فرصت تماشا بدهد، درست مثل درخت گالبی:
گوید که های صبورش، پدرانه، بر فراز سرم چتر زده است. باغبان پیر میدرخت گالبی پشت به من ایستاده و شاخه»

هایش را بسته است. انگار به ه لباین درخت دوباره بار خواهد داد. شاید، در وقتی مناسب. در زمانی درست. فعاًل ک
 (.153: 1396ترقی، )« نظاره جهان نشسته و به خودش فرصت نگریستن داده است.

فهمد و به ژرفای آن پی تر میشود و دنیا را بیشکاشف و کاوشگر جسوری می»، در بهترین حالت خود 5تیپ 
یابد شود. او در میدرخت، موفق به درک روان خود می نویسنده هم با نگاه به (.152: 1397)ریسو و هادسون، « برد.می

آموزد که خود از درخت می معطوف کند و ای بوده است تا  توجه او را به درونشدر نوشتن، نشانه اشکه ناتوانی
 اش را بدون هیچ خجالتی بپذیرد و به لحظه اکنون برگردد و به راستی زندگی کند و به تماشای هستی بنشیند.حقیقی

 «نویسنده»شخصیت در  اناگرام بال وجود بررسی -1-4-2
های رفتارهای تیپها، موقعیت بعضی ازدر گنجند و گاه ها به طور کامل در چارچوب یک تیپ نمیبرخی از شخصیت

)فردگرا( را  4رفتارهای تیپ  گاه ،هم نویسنده .گویندکه به آن بال یا جناح می دهندخود را بروز می تیپ غالب کناریِ 
شود. او در نوجوانی آید، دلبسته میبه آنچه که دور از دسترس است و به سختی به دست می 4تیپ . گذاردبه نمایش می

تر است و رفتارش شبیه از نویسنده بزرگ« میم»گوید. سپارد و برایش شعرهای عاشقانه میمی« میم»دل به عشقِ ممنوع 
برای نویسنده این  .و هنرمند است درست مثل نویسنده، اهل مطالعه و بافنیست. سرکش است و خیالدختران دیگر 

کشد، به با فاصله کنار او دراز می یعشق دور از دسترس است؛ اما باز به آن دلبسته است. وقتی در بعدازظهر تابستان
 کند:شان اشاره میبودن رابطه ناممکن
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رسد، کنم، دست مضطرب و لرزانی که هرگز به او نمیدراز می "میم"تردید، به سوی  دستم را آهسته، با ترس و»
ماند، ناتوان از حرکت، از رسیدن به آن آرزوی مطلق، آن مطلوب جا مییک متر با او فاصله دارد ـ فاصله ابدی ـ و همان

 (.143: 1396ترقی، )« همیشه دور از دسترس، آن وعده محال.
 او دوست دارد شیوه، خواهان شغلی متمایز است. شغلی که خالقیت و نبوغ  الزمه آن باشد. 4از سویی تیپ 

 ؛ یعنی نویسندگینویسنده شخصیت هاییکی از شغل (.152: 1396)پالمر، برای کسب درآمد اتخاذ کند.  یفردمنحصربه
هنرمند  ،4با بال  5تیپ . آیدهمچنین از عهده هر کسی برنمیاست و  گیری از نبوغ و خالقیتزمند بهرهشدت نیا ، بههم

(. او با همین روحیه جذب حزب 56: 1397)پیرس، « شود.به سمت چیزهای مرموز و ممنوع جذب می»ذهنی است و 
 گوید:تر تبدیل شده است. نویسنده میبه عشقی بزرگ« میم» خود نویسنده،شود. به باور توده می

 «.پیالهاز رفیق استالین و سایر رفقای همجزئی از حزب شده،  "میم"ماند. مهم نیست. بدون جواب می "میم"های نامه»
 (. 149: 1396)ترقی، 

گیر هستند و مابین تیپ های کنارهبه این دلیل که هر دو از تیپ»هایی وجود دارد. شباهتاناگرام  5و  4های بین تیپ
(. به همین 316: 1397)ریسو و هادسون، « زیادی برای تشخیص اشتباه وجود دارد.ریسک  4با بال  5و تیپ  5با بال  4

با سایر  5تفاوت تیپ  در ادامه،شود و می بیان وجه تمایزشانو  اناگرام با هم مقایسه 5و  4برای درک بهتر، تیپ  دلیل
 گردد.ذکر مینیز  های اناگرامتیپ

 اناگرام 5و  4 هایتیپ مقایسه -2-4-2
 گیر و خالق هستند؛ اما تفاوتهای کناره. هر دو از تیپبه هم شباهت دارند هایدر برخی از ویژگی ،5و  4 هایتیپ

 5تیپ  وگرا در گروه احساس 4ذهنی و عقالنی است. تیپ  5محور و تیپ احساس 4تیپ  شان بدین قرار است:عمده
را به صورت  گاه آن دهد وواع مختلف نشان میبه ان احساسات خود را 4تیپ . گیردمی جایگانه تفکرگرا در سه

سلیقه  4تیپ  گذارد.احساسات عمیقی دارد که با تعداد اندکی به اشتراک می 5؛ در حالی که تیپ کندهیجانی ابراز می
ت و کند که از دیگران متفاوت اساو گمان میکند. فردی دارد و این در ظاهرش هم نمود پیدا میو تفریحات منحصربه

گیری از دیگران با کناره 4تیپ  دهد.چنین نیست و به ظاهرش کمتر اهمیت می 5؛ اما تیپ کندولی بودن پرهیز میماز مع
گیری از با کناره 5، اما تیپ پردازدسامان دادن احساسات خود میوو با این شیوه به سر روددر دنیای خیالی خود فرو می

، تیپ احساساتی اناگرام و 4به طور کلی، تیپ شود. پردازد و در تفکر عمیق میدیگران به تجزیه و تحلیل مسائل می
های ادیی، سیاسی و فعالیتو  دن، فیلسوف بوشخصیت نویسندههای رفتاری ویژگی، تیپ متفکر اناگرام است. 5تیپ 

تفکرگرایانه پرداز، متفکر و اهل تجزیه و تحلیل است و این جنبه نظریه نویسنده،ته تأکید دارد که اجتماعی او، بر این نک
بنابراین او تیپ بر احساساتی بودنش غلبه دارد.  دهد وه اصلی شخصیتش را تشکیل میلچنان پُررنگ است که شاکاو 

 اناگرام است. 5غالب 

 بر این اساس« نویسنده»لیل شخصیت م و تحهای اناگرابا سایر تیپ 5تفاوت تیپ  -3-4-2
اما در اغلب  از خود بروز دهد؛های اناگرام را های رفتاری سایر تیپویژگیها، موقعیت در برخیتواند هر فرد می

 شخصیت« درخت گالبی»کند. در داستان های او را هدایت میها و واکنشکنش غالب اوست که تیپ ،هاموقعیت
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های اناگرام متمایز دهد که از سایر تیپاناگرام است. صفات رفتاری او به طور واضح نشان می 5نویسنده، تیپ  غالب
 است. 

گرا است و عقاید ثابت و مشخصی دارد و پایبند اصول است. او درباره نظراتش مطمئن و اناگرام برون 1تیپ 
ها اندیشد و دائم درباره فرضیههای گوناگون میاست و به ایدهگرا ، فردی درون5ناپذیر است، در حالی که تیپ انعطاف

در پی کشف جهان  5که به اصول توجهی داشته باشد. تیپ دهد، بدون آنها را مورد سؤال قرار میکند و آنپژوهش می
او که در  کند.به دنبال کمال بخشیدن به جهان است. نویسنده هم در طول داستان، منعطف عمل می 1است، اما تیپ 

حاصلی، به باغ دماوند آمده و در تالش است که حرفی برای گفتن پیدا از بی ابتدای داستان به دلیل تشویش و دلواپسی
یابد و ای دست میدهد و با مشاهده درخت و تأمل در وضعیت آن، به نظرگاه تازهکند، در روند داستان تغییر عقیده می

 شود. اش میآرامش رهسپار خانه بدون نوشتن داستان، با آسودگی و
کند و تمایل دارد به سمت دیگران حرکت کند. او گرا قرار دارد و در احساساتش سیر میدر گروه احساس 2تییپ 

خواهد مورد توجه و محبت دیگران قرار بگیرد. او فردی بخشنده است و نیازهای گرا است و میفردی اجتماعی و برون
اش زد تا از این طریق نظر دیگران را به سوی خود جلب کند و در پی آن است که از مهربانیسادیگران را مرتفع می

گیری کند. نویسنده ، احساساتی نیست و تنهایی را دوست دارد و تمایل دارد از دیگران کناره5قدردانی کنند؛ اما تیپ 
اش و مزاحمت باغبان و کدخدا و دیگران کالفه شودمیگیرد و در افکار خودش غرق در باغ دماوند از دیگران فاصله می

 .کندمی
، تمایل دارد که کارها 3خواهد که در هر کاری نفر اول باشد. تیپ است. او می« برنده شدن»اناگرام، در پی  3تیپ 

سیار گرا است. نظر دیگران برایش بگرا و عملرا به انجام برساند و تالشش منجر به نتایج عملی گردد. او فردی هدف
، فرآیند محور است. او 5خواهد دیگران را تحت تأثیر قرار دهد. در حالی که تیپ می ،اهمیت دارد و با کسب موفقیت

های انتزاعی و ذهنی است و نیاز چندانی به نتایج عملی ندارد. او در جستجوی معنا و ور شدن در ایدهبه دنبال غوطه
 نگرانو دل است تازهمعنا یا حرف فیلسوفانه و عارفانه  یافتننویسنده راد مها و کشف نظریات جدید است. مفهوم پدیده

 و دغذغه اول شدن ندارد. حاصلی خویش است بی
نگر است و همه چیز را مورد امنیت است. او آینده به دنبالشکاک و نگران است و از همین روی  اناگرام،  6تیپ 

خواهد اطمینان کسب کند که خطری او و اطرافیانش را دهد تا بتواند اعتماد کند. او با این شیوه میپرسش قرار می
 کند؛ یعنی برای حل مسائل،های ذهنی است اما در تفکر خود خطی عمل میاز تیپ 5مانند تیپ  6کند. تیپ تهدید نمی

در کند، یعنی در تفکر خود غیرخطی عمل می 5د، در حالی که تیپ گیرای منطقی آزموده شده بهره میهاز روش
تمایل دارد. رفتار  نو هایها و ایدهبه نظریههای مرسوم است و شده و روشهای تثبیتنقاط ضعف نظریه جستجوی یافتن

یسنده در انتهای داستان برای مشکلش، راهی غیرمعمول را . نواستشکنی دهد که او اهل ساختارنویسنده نشان می
او نویسنده مشهوری است که تمام عمر مورد احترام و تأیید دیگران بوده است؛ پس برای حفظ شهرتش، د. نگزیمیبر

با اندیشی و ناظر بودنش کمک گرفت و کرد و از ژرفاتخاذ  نویی تصمیم؛ اما او کردمیباید راهی برای نوشتن پیدا 
 از نوشتنو  اش را پذیرفتذهنی رسید و نیاز حقیقی الهام از پیرامون خود و تفکر در وضعیت درخت گالبی، به آرامش

 کتاب منصرف شد.
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 که ، انزواطلب است و تمایل دارد5وجوش است؛ اما تیپ ، به شدت اهل معاشرت، فعال و ُپرجنباناگرام 7تیپ 
از نشستن به مدت طوالنی  7تیپ ها، مطالعات و تحقیقات خود صرف کند. های متمادی در کار بر روی پروژهساعت

دهد. هر دو تیپ در گروه تفکرگرا قرار دارند و تفاوتشان در این شود و صبر و تحمل خود را ازدست میتاب میبی
ند؛ در حالی تواند بر روی یک فکر تمرکز کدر تفکر به شدت پریشان و پراکنده حواس است و نمی 7است که  تیپ 

و از  بیندبین اناگرام است و جنبه مثبت مسائل را می، تیپ خوش7. تیپ کندمی عمل در تفکر بسیار متمرکز 5که تیپ 
دهد و به برعکس، به حقایق جهان توجه نشان می 5کنند اما تیپ آور و سنگین و تاریک اجتناب میموضوعات رنج

با توجه  دهد که شخصیت نویسنده،، نشان می5و  7مقایسه تیپ  شود.ه میکشید مسائلهای ترسناک و منفی سمت جنبه
شود و تفکر و تعمق محور اصلی زندگی ه مسائل دقیق میاناگرام باشد. او به کن 7جز گروه تواند به منش و سلوکش نمی

توانست موقعیت  مشکلشبر شدن از سویی با متمرکز نگر نیست.سطحی ،اناگرام 7دهد و برخالف تیپ او را تشکیل می
 آید.برنمی 7گاهی برتری دست یابد، واکنشی که به طور معمول از عهده تیپ خود را درک کند و به آ

هایش سخن خواهد رهبر و حاکم باشد. او به راحتی از توانمندیطلب است و میفردی مقتدر و قدرت اناگرام 8تیپ 
خواهد پیروز میدان ار دستشان بیاید. او اهل رقابت است و میدهد تا دیگران حساب کگوید و نمایش قدرت میمی

گیرد. نویسنده بر کار خود متمرکز است و از دیگران فاصله می 5باشد. مایل است بر دیگران تسلط داشته باشد؛ اما تیپ 
در قط جویی نیست و فاو اهل برترینه با دیگران.  ،اش با خودش استهم شخصیت آرامی دارد و درگیری ذهنی

دارانش او را به حال جستجوی آرامش از دست رفته خویش است. او میلی به تکرار خود ندارد و اگر دیگران و طرف
 کند.  خود بگذارند، احساس رضایت می

 گیر،سخت 5ست در حالی که تیپ دار صلح است. او منعطف و پذیرا اگیر و طرف، صبور و آساناناگرام 9تیپ 
، به مردم مظنون 5کند و در مقابل تیپ ها اعتماد میدوست است و به راحتی به آن، مردم9مصمم، پُرتالش است. تیپ 

. گلی ترقی در نگر استگرا و منفی، پوچ5بین است و تیپ گرا و خوش، آرمان9تیپ  گیرد.ها فاصله میاست و از آن
مانند  شخصیت اصلی داستان،کند. به احساس پوچی نویسنده اشاره می ابتدای داستان، چنان که شواهدش ذکر شد، بارها

 و مدام دچار تالطم ذهنی است. گیرداش در نوشتن، به خود سخت میناتوانی ه خاطرب 5تیپ 
است و  5تیپ  بر اساس نظریه اناگرام، نویسنده گردد که شخصیت غالباز شواهد ذکر شده، مشخص میبنابراین، 

 .گذارداز خود به نمایش مینیز را  4یپ گاه رفتارهای ت

 نتیجه -3
تری نسبت به شخصیت اصلی داستان حاصل شناسانه اناگرام، شناخت عمیقاز بررسی داستان درخت گالبی با نظریه روان

های داستان ها و شخصیت اصلی به درستی تبیین شد و اقدامات کنشگر در چارچوب دال و مدلولشد و رابطه میان کنش
طور منطقی قابل درک گردید و در نتیجه پیرنگ داستان و سیر وقایع آن به راحتی در ذهن خواننده شکل گرفت.  به

نظریه اناگرام به تحلیل داستان کمک شایانی نمود و در این راستا پیرنگ داستان با روایت شنو ارتباط تنگاتنگی برقرار 
 نمود.

بر مبنای الگوی  «نویسنده»شخصیت این نتیجه حاصل شد که  ،«درخت گالبی»داستان  شخصیت اصلیاز تحلیل 
ترین گواه مهم اش،حرفه دهد ورا از خود بروز می 5اری تیپ های رفتویژگی ،نویسندهاست.  4با بال  5اناگرام، تیپ 



 

15 
 

است. در  7و  6، 5های شامل تیپ اناگرام یگیرد و گروه تفکرگراقرار میدر گروه تفکرگرا ، 5تیپ  .این ادعا است
، و فیلسوف بودنش شود. نویسنده هم به واسطه شغلمی در تفکر عمیق ،، تیپی است که بیش از اندازه5تیپ  این گروه،

 اناگرام است. 5بنابراین، شخصیت غالب او، تیپ  .نگر استاندیش، کنجکاو و جزئیژرف
. تمایل و کشش او در نوجوانی به سوی گذاردبه نمایش میاناگرام را از خود  4از طرفی، او گاهی رفتارهای تیپ 

گرا قرار دارد و تیپی است که از گانه احساسدر سه 4تیپ  اناگرام است. 4تیپ بارز  عشقی دور از دسترس، ویژگی
 نیزنویسنده ، احساساتش را به نمایش بگذارد. نر و خالقیتبا ه در تالش است تاکند و ابراز احساسات خود فرار می

 گیرد.برای خلق آثارش از نبوغ خود بهره می
نشینی گزیده است، خلوت ،شود. او که در ابتدا به قصد نوشتن کتابتحول میشخصیت نویسنده در طول داستان م

 شودروحش مواجه می خواستهو با  گاهآ ،خود اش باری نداده است، به وضعیتدرخت که با همه سرسبزی رفتاربا دیدن 
خواهد که بنویسد و نزد شدن ندارد و دلش نمییابد که مانند درخت، دیگر تمایلی به دیدهپذیرد. او درمیمی و آن را

با که گردد در نویسنده، موجب می 5اندیشی تیپ صفت ناظر بودن و ژرف کند که حرفی برای گفتن ندارد.خود اعتراف می
گونه اش را همانکند که باید خود واقعیشود. او درک میقار درخت، متوجه نیازهای دیگرش تماشای صالبت و صبوری و و

 نشینی اختیار کند.که هست بپذیرد و به جای تکرار مسیر طی شده، این بار به قصد نگریستن به جهان و خود، خلوت
اناگرام مطابقت دارد و  5و  4 های تیپاین صفات با ویژگی است. ثبت شده( صفات بارز نویسنده 3-1در جدول )

اناگرام  5شود، اغلب صفات نویسنده با تیپ طور که در جدول مشاهده میاست. همان ذکر گردیدهبه تفکیک هر تیپ 
وان به این تبنابراین، از تحلیل صورت گرفته می کند.رایش پیدا میگهم اناگرام  4خوانی دارد و در مواردی به تیپ هم

پذیر است و بر این اساس قابلیت بر مبنای نظریه اناگرام انطباق« درخت گالبی»اصلی داستان  نتیجه رسید که شخصیت
  تحلیل و توضیح دارد.

 های اناگرامبه تفکیک تیپ« نویسنده» صفات بارز شخصیت: (3-1)جدول 
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 که با « نویسنده»صفات  بارز شخصیت 
 خوانی دارداناگرام هم 5های تیپ ویژگی

 که با « نویسنده»صفات  بارز شخصیت 
 خوانی دارداناگرام هم 4های تیپ ویژگی

 * تمایل زیاد به یادگیری
 * خالق و نوآور

 * هوشمند
 * در جستجوی علم و دانش

 گرا* درون
 * فکور

 های محدودمندی* دارای عالقه
  کنجکاوکاوشگر و * 

 یی* درجستجوی خلوت و تنها
 * کوشا و ساعی

 * متمرکز
 * در جستجوی استقالل فردی

 * تحلیلگر
 گراپوچ* 
 بروز احساسات و کنترل شدید آن ناتوان در* 

 *تمایل به مفید بودن

 * دارای روحیه حساس
 های نامتعارف* تمایل به عشق

 دسنرس به آرزوهای دور از ه* دلبست
 * خالق و هنرمند

 باف* خیال
 * احساساتی

 گرادرون* 

 منابع و مآخذ
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