دو فصلنامة علمي نقد ادب معاصر عربي
مقاله پژوهشي /سال دهم /بيست و يکم پياپي 91 /علمي ()9311

» بر

بررسي سطوح سه گانة سلامت رواني در شخصيتهاي رمان «
اساس تئوري آنياگرام
عارفه خمر زابلي ،کارشناس ارشد زبان و ادبيات عربي ،دانشگاه زابل
علي اصغر حبيبي ،1دانشيار گروه زبان و ادبيات عربي ،دانشگاه زابل
مجتبي بهروزي ،استاديار گروه زبان و ادبيات عربي ،دانشگاه زابل
تاريخ پذيرش9311/99/91 :

تاريخ دريافت9311/50/50 :

چکيده
آنياگرام ( )Ennea gramيکي از الگوهاي شناخت شخصيت در روانشناسي نوين استت .الگتوي تيتپ-
شناسي اينياگرام داراي نُه تيپ شخصيتي :اصلاحطلب ،ياريگر ،موفقيتطلب ،فردگرا ،فکتور ،متتتا ،
خوشگذران ،کنترلگر و صلحطلب ميباشد که با به کارگيري آن ميتوان سطح ستلامت هتر فترد را از
( )-1891از جملته

ميان سطوح 3گانة سالم ،حدوسط ،ناسالم اينياگرام شناخت« .

» يکي از مشهورترين رمانهاي او است که

نويسندگان معاصر کويت به شمار ميآيد .رمان «

به واسطه مطرح نمودن مسألة هويت کارگران مهاجر آسياي شرقي در کويت و توجه نويسنده به نگرش
رواشناختي در پردازش شخصيتهاي داستان ،قابليت بررسي رواشناسانه بر اساس الگتوي اينيتاگرام را
دارد .پژوهش پيشروي با تکيه بر روش نقد روانکاوانه و آمتاري تلتاش متيکنتد تتا ستطوح ستلامت
شخصيتهاي رمان «

» را بر اساس تيپهاي نهگانة آنياگرام واکتاوي نمايتد .نتتايج پتژوهش

حاکي از آن است که  11شخصيت با  11/11درصد کل شخصيتها سطح متوسط سلامتي را بته ختود
اختصاص دادهاند و  1شخصيت با  33/33درصد در سطح سالم و  1شخصيت با  5/55درصد در سطح
ناسالم جاي گرفتهاند؛ همچنين مشخص گرديد که «
» با  81بسامد در سطح متوسط و «

» با  15بسامد در سطح ستالم« ،

» با  11بسامد در سطح ناسالم ،به ترتيب سالمتترين،

متوسطترين و ناسالم ترين شخصيتهاي رمان براساس الگوي مذکور مي باشتند و طبتق آمتار ،بيشتتر
شخصيتهاي رمان در سطح متوسط سلامت به طرف سالم قرار دارند.
کليدواژهها :نقد روانشناختي ،سطوح سلامت ،اينياگرام،
 -1نشاني پست الکترونيکي نويسنده مسئولali_habibi@uoz.ac.ir :

.
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مقدمه
يکي از حوزههاي جديد نقد ادبي ،نقد روانشناختي استت کته در آن ناقتد بتا تکيته بتر
اصول و مباني روانشناسي و گرايشات خاص خود در نگترش روانشناستانهاش بته ارتر
هنري ،از منظر خود ،هيجانات دروني و عوامل مؤرر بر شکلگيري ايتن ارتر را واکتاوي
مينمايد .از جمله عواملي که به خوبي ارتبا ادبيات با روانکاوي را نشان ميدهد ،ايتن
است که بسياري از روانکاوان يا منتقدان ادبتي بتراي اربتات يافتتههتاي روانکتاوي ،بته
شاهکارهاي ادبي روي آوردهاند (گودرزي لمراسکي و خرميان 111 :7111 ،و دشت ارژنه:1381،

)73؛ وانگهي ،نبايد از نظر دور داشت که روان انسان ،ادبيات را ميسازد و ادبيات باعث
بوجود آمدن و پروراندن روانشناسي ادبي ميشود و انسان فقط زمتاني متيتوانتد روان
خود را بشناسد که درک و شناخت درستي از معني زندگي داشته باشتد
« .ناقدي که در نقد ادبي بر تتليل رواني تکيته متي-
کند ،توانايي حل و کشف بسياري از معماها و مجهولات را دارد .او به علتت پيتروي از
روش روانشناسي ،آرار ادبي و هنري را در متدودة عقدههتا و تسستيرهاي درونگرايانته
متصور ميکند و ما را به شناخت بسياري از اسرار تکوين اين آرار رهنمون متيستازد»
(

).
يکي از موضوعات مطترح در روانشناستي ،مقولتة تيتپشناستي شخصتيت استت.

شخصيت مجموعهاياست از ويژگيهاي اخلاقي متنوع که در عمق وجتود شتخص بته
صورت مستمر وجود دارد و او را از ساير اشخاص متمايز متيکنتد .ايتن مجموعته بته
مظاهر خارجي فرد ،صسات دروني يا برخوردها و روشهاي متنوعي که انسان قتامم بتر
آنها است ،بسنده نميکند؛ بلکه نظامي تکامل يافته از اجتماع اين امور با يکتديگر استت
به واسطة همين نظام پيچيده و چند بعدي استت کته افتراد در زنتدگي
روزمره به ارزيابي ابعاد گوناگون شخصيت ديگران ميپردازند تا بتوانند رفتار و تعاملات
ختتود را بتتتر استتتاس ويژگتتتيهتتاي شخصتتتيتي و راه و روش آنهتتتا تنظتتتيم کننتتتد
) .نقد روانشناسي از جمله بروزترين شيوههاي نقتد ادبتي در مطالعتة
آرار ادبي متسوب ميشود که در اينباره نظريهها و الگوهاي متعددي ارامه شتده استت.

بررسي سطوح سه گانة سلامت رواني در شخصيتهاي رمان «ساق البامبو» بر اساس951 ...

يکي از مطرحترين تئوريها که در مبتث تيتپشناستي شخصتيت روانشناستي نتوين
مطتتترح گرديتتتده ،الگتتتوي نتتتهگانتتته شتتتناخت شخصتتتيت بتتته نتتتام «اينيتتتاگرام»
ميباشد.
«

» ( )-1891از نويسندگان معاصتر کويتت ،رمتانهتايي را بته رشتتة

تترير درآورده که شخصيتهاي بسياري از رمانهايش به ويژه رمان «

» بته

خاطر پرداختن به موضوعات مرتبط با کشمکشهتاي درونتي و کتنش و واکتنشهتاي
رواني ،با الگوي اينياگرام منطبق هستند .در اين پژوهش سعي شده تا با تکيته بتر روش
نقد روانکاوانه و آماري ،ويزگي شخصيتها و تعيين تيپ آنها انجام شود و با تکيته بتر
ويژگيهاي خاص هر تيپ ،تيتپ شخصتيتي هتر شخصتيت مشتخص شتده و ستطوح
سلامت شخصيتهاي رمان «

» بتر استاس تئتوري اينيتاگرام متورد بررستي و

تتليل روانشناسي قرار گيرد و از اين رهآورد به سوالات زير نيز پاسخ داده شود:
 -1گرايش غالب سطوح شخصيتي در شخصيتهاي رمان به کدام جهت است؟
 -7وضعيت سطوح سلامت شخصيتهاي اصلي رمان چگونه است؟
 -3براساس الگوي آنياگرام ،توجه نويسنده به پردازش ويژگيهاي مرتبط با سطوح
رشد شخصيتهاي رمان چگونه است؟
با توجه به اينکه اساس اين پژوهش و همچنين تتليلها بر پايه آمارگيري است ،بته
دليل خودداري از افزايش حجم مقاله ،از ذکر شاهد مثال خودداري شده و جهت دقتت
کار و مراجعة خواننده به متن رمان ،شمارة صتستات تمتام بستامدها بصتورت دقيتق و
تسکيکشده بر اساس سطوح سلامت ،داخل جدول ختاص هتر شخصتيت آورده شتده
است.
پيشينة تحقيق
از جمله پژوهشهايي که در اين زمينه انجام گرفته است:
 س تيد احمتتد پارستتا و اقبتتال متترادي ،در مقال تة ختتود بتتا عنتتوان «تي تپ شناس تيشخصيتهاي داستاني صادق هدايت با تأکيد بر طبقهبندي آنيهگرام» (مطالعات داستاني،
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سال اول ،ش )1387 :3تلاش نمودند تا آرار داستاني صادق هدايت را بر مبنتاي تئتوري
اينياگرام بکاوند و تيپهاي شخصيتي هر يک ازشخصيتهتا را مشتخص کننتد .نتيجته
نشان ميدهد که از ميان  51شخصيت داستاني هدايت 13 ،شخصيت در تيتپ رمانتيتک
متزون جاي ميگيرد.
 شتتکرالله پورالختتالص و زهتترا ستتلجوقي ،در مقالتتة ختتود بتتا عنتتوان «بررستتيشخصيتهاي رمان ميرامار بر اساس مکتب آنياگترام» (همتايش پتژوهشهتاي زبتان و
ادبيات فارسي ،)1381 :بته بررستي هستت شخصتيت اصتلي رمتان ميرامتار بتر استاس
ويژگيهاي مثبت و منسي تيپهاي شخصيتي نهگانة آنيتاگرام پرداختته استت و بته ايتن
نتيجه رسيده که با پيبردن به نوع تيپ شخصيتي هر کتدام از ايتن شخصتيتهتا ،بهتتر
ميتوان آنها را شناخت و هيچ تيپ شخصيتي بهتر يا بدتر از تيپهاي شخصتيتي ديگتر
نيست.
علي عليمتمدي در مقالة خود تتت عنوان «هويت گمشده نقدي بر رمتان ستاقهبامبو» (نشرية نقد کتاب ادبيات ،شمارة  ،)1385 :1به معرفي و نقد ترجمة رمان «
» و بررسي بخشهايي از متن ترجمه ،لغزشها و نارساييهاي آن ميپردازد .نتايج
حاکي از آن است که در بخش نقد و بررسي ترجمة رمان ،ابتدا نکاتي دربارة ضتبط نتام
رمانها بيان شده ،در ادامه معادل گزينيهاي مترجمان رمان مطرح و در پايان نمونههايي
از لغزشهاي ترجمة متن و پيشنهادهاي نگارنده ذکر شده است.
 حميده اشرف در پاياننامة خود تتت عنوان «بازنمايي پديده مهتاجرت و بتترانهويت در رمان

» (دانشتگاه يتزد ،)1385 :بته بررستي

ارتر

مهمترين مسامل سياسي ،فرهنگي ،ديني و اجتماعي کويتت در دو دهتة اخيتر بته ويتژه
پديدة اجتماعي «مهاجرت» و «بتران هويت» پرداخته و به اين نتيجه رستيده استت کته
مهاجرت به تزلزل شخصيت و هويت مهاجر و کساني که بته گونتهاي بتا او در جامعتة
کويت ارتبا نزديکي دارند ،منجر ميشود.
-

در مقالة خود با عنوان
( ،)1139به پژوهش دربارة شخصيتهاي رمتان «
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» با تکيه بر روش نشانهشناسي ميپردازد .نتايج حاکي از آن استت کته داستتان بتا
شخصيتهايي شکل گرفته که تساوتهاي بسياري با يکديگر از نظر قتدرت و ضتعف،
رروت و فقر ،مسلمان و غير مسلمان بودن و ...دارند.
بيان مسأله
معرفي اينياگرام
اينياگرام ،1يک نظام شخصيتي قدرتمند و پوياست که  8الگوي مجتزا و اصتولاً متستاوت
احساس ،تسکر و عملکرد را توصيف ميکند (دانليز و پرايس "Ennea" .)3:1381،يعني عدد
نه و " "gramيعني شکل که تجزيه و تتليلي است از عقتل عرفتاني اديتان مختلتف در
هزاران سال گذشته که در اوايل قرن بيستم توسط ايوانويچ گوردجيف 7صورت گرفتت
و توسط اسکار ايچازو 3و کلو ديو نارانجو 1تکامل بيشتري يافت (دقيقيان 31:1391،و ريزو،

 .)11 :1393اينياگرام داراي  8تيپ شخصيتي است که بته شتناخت بهتتر فترد از ختود و
ديگران تأرير بسزايي دارد:

( 921 - 693 :9111، Hudson & Risoو

در الگوي آنياگرام ،هر تيپ شخصيتي داراي ساختار داخلتي درونتي متيباشتد کته
تسلسلي است از رفتارها ،حالات ،دفاعها و انگيزههايي که به وسيله سطوح نهگانه رشتد
شکل پذيرفته و نسس گونة شخصيتي را به وجود ميآورنتد .ستطوح رشتد نته تنهتا بته
اينياگرام بلکه به روانشناسي مستقل فرد کمک مؤرري ميکنتد .ايتن کشتف توستط دان
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ريزو 5در 1811م ابداع و به تدريج در ده سال اخير ،توسط راس هادسون 1بستط يافتت.
در واقع سطوح رشد ساختاري اسکلتي هستند که مسهوم هتر تيتپ شخصتيتي را شتکل
ميدهند .بدون اين سطوح ،تيپهاي شخصيتي مجموعهاي تصتادفي و دلختواه از چنتد
خصوصيت اخلاقي نامرتبط به نظر خواهند رسيد که شامل ويژگيهاي متناقضتي استت؛
اما با درک سطوح رشدِ هر تيپِ شخصيتي ،ميتوان ارتبا بين خصوصتيات مختلتف را
فهميد (صنعتگر 18:1387،؛ ايخازو 31- 39:1398،و ريسو و هادسون.)57:1385،

به همراه سطوح رشد ،يک عنصر پويا مطرح ميشود که نشان دهندة طبيعتت متغيتر
الگوهاي شخصيتي است .همه انسانها مدام تغيير متيکننتد ،گتاهي اوقتات شتسافتتر،
رهاتر و عاطسيترند اما ممکتن استت کته در ستاير اوقتات بستيار آشتسته و مضتطرب،
تدافعي ،منسعل و از جنبه احساسي فرّار و کمتر آزاد باشند .فهم سطوح رشد در متواقعي
که افراد در درون شخصيتشان تغيير حالت ميدهند ،آشکارتر ميشود؛ به ويتژه زمتاني
که افراد در گسترة انگيزهها ،خصوصيات رفتاري و دفاعيههايي که تيتپ شخصيتشتان را
تشکيل ميدهند ،تغيير ميکنند (صنعتگر 71:1387،و ايخازو.)39:1398،

سطوح رشد هر تيپ شامل سه مرحله و هر مرحلته شتامل سته تتراز استت کته بته
ترتيب عبارتاند از:

(ريسزو و هادسون.)575:1385،

ريسزو -هادسون ( )7113يادآور ميشوند که سطوح سلامت و ترازهاي  8گانته در هتر
تيپ منتصر بسرد است ،به گونهاي که اگر چه بعضي از ويژگيهاي ذکر شده براي هتر
تيپ شخصيتي در ديگر تيپهاي شخصيتي وجود دارند ،اما قرارگترفتن آنهتا در تيتپ

بررسي سطوح سه گانة سلامت رواني در شخصيتهاي رمان «ساق البامبو» بر اساس993 ...

اختصاصي داده شده به علت آن است که کارکرد و تاريرگذاري هر ويژگي در هتر تيتپ
متساوت است )(Riso & Hudson, 2003: 14؛ بهگونهاي کته ممکتن استت يتک يتا چنتد
ويژگي در يک تيپ در سطح سالم و تراز ارزش اجتماعي باشد و همان ويژگي در تيپ
ديگري در سطح ناسالم و تراز تسکرات هذياني و رفتار وسواسي قرار گيرد.
زندگينامة
» متولد  1891از جوانترين داستاننويسان کويتي ،عضو انجمتن

«

کويت ميباشد .ارر وي« ،

و

» در ستال7113م از بتين133ارتر

برگزيده ،موفق به اخذ جايزه ششمين دورة برگزاري جتايزه جهتاني عربتي موستوم بته
«

» شد .او اولين رمانش يعني رمان

را در سال  7111ميلادي نوشتت

و جايزة ليلي عثمان را که ويژة خلاقيت و نوآوري جوانان در داستتاننويستي و رمتان-
نويسي است ،ازآن خود کرد .اين رمان گامي بود که باعث شد از پلکان رمان بالا رفته و
ارر ديگري را به نام داستان

در سال7111م بنگارد .آرار ديگر

وي عبارتند از :داستانهاي

(رک:
و نور ي.5 .6 :

.)4931

رمان ساق البامبو
شروع اين حکايت به سال 1891بازميگردد؛ زماني که ژوزفين ،متادر عيستي/هوزيه در
يک خانواده فقير زندگي ميکرد و خواهرش آيدا بته اجبتار پتدرش در سترگرميهتاي
شبانه همچون رقاصي ،تن فروشي و ...حضور داشت و تنها نانآور خانواده به شمار مي-

رفت .بعد از آيدا نوبت به ژوزفين رسيد تتا بتار مستئوليت ختانواده را بته دوش کشتد.
ژوزفين در منزل يکي از بزرگان و رروتمنتدان کتويتي بته نتام

بته عنتوان

خدمتکار استخدام ميشود و در اين خانه بيتوهزنتي بتا پستر ارشتدش و سته دختترش
زندگي ميکرد .در همين حين علاقهاي ميان ژوزفين و «

» تنها پسر خانوادة طاروف
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ايجاد ميشود که منجر به ازدواجي پنهاني ميگتردد و رمترة آن فرزنتدي متيشتود کته
«

» و بعداً «

» نام ميگيرد .خانوادة راشد بعد از آگاهي از ماجرا ،ازدواج آن دو

را به علت فاصلة طبقاتي نمتيپذيرنتد و آن را مايتة سترافکندگي ختانواده متيداننتد و
ژوزفين از سر اجبار ،عازم فيليپين ميشود .بعد از اين قضيه راشتد بتا شتخص ديگتري
ازدواج ميکند و صاحب فرزندي دختر به نام «
جنگ به شهادت ميرسد« .

» ميشتود امتا «

» عاقبتت در

» بعد از سپريکردن مشکلاتي بسيار ،راهي کويت مي-

گردد و براي کسب درآمد ماهيانة خود در رستوراني مشغول به کار متيشتود« .
عمة

که فردي عصبي و تندخو است ،فرزند بترادرش،

»

را مايتة بتيآبرويتي

خود نزد خانواده شوهرش ميداند و به همين دليل او را به ترک کويت وادار ميکند؛ اما
قاطعانه در برابر او ميايستد و براي اربات شرعي بودن ازدواج پتدر و متادرش
مدارک نشاندهندة ازدواج آن دو را به عمههايش نشان ميدهد .نهايتاً

از ماندن

در کويت به ستوه آمده و عازم فيليپين متيشتود و در آنجتا بتا دختتر خالتهاش «ميرلتا»
ازدواج ميکند و صاحب فرزندي به نام «

» ميشود.

بسامدکل ويژگيهاي تيپهاي نُهگانة شخصيتهاي رمان

بررسي سطوح سه گانة سلامت رواني در شخصيتهاي رمان «ساق البامبو» بر اساس990 ...
جداول ويژگيهاي سطوح سلامت نه تيپ آنياگرام در سه سطح سالم ،حد وسط سلامت و ناسالم
()0

در ترازهاي 1گانه
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سطوح سلامت رواني در شخصيتهاي اصلي رمان
هر يک از تيپهاي نهگانة آنياگرام داراي سه سطح از سطوح سلامت و هر ستطح داراي
سه تراز هستند که ويژگيهاي مثبت و منسي آن تيتپهتا را نشتان متيدهنتد .هريتک از
شخصيتهايي که در تيپهاي نهگانته آنيتاگرام جتاي دارنتد باتوجته بته ويژگتيهتا و
رفتارهايي که در زندگي از خود نشان ميدهند و ويژگي بارز آنها متستوب متيشتود،
در يکي از سته ستطح ستالم ،متوستط و ناستالم قترار متيگيترد و براستاس داده هتا و
ويژگيهاي موجود در جداول فوق ،سطحبندي شخصيتي ميشتوند .نکتتة قابتل توجته
پيرامون سطحبندي تيپهاي شخصيتي آن است که برخي از ويژگيها ممکتن استت در
يک تيپ نشانگر سطح سالم شخصيت باشد ،حال آنکته ويژگتي شتبيه بته آن در تيپتي
ديگر ،نشاندهندة سطح متوسط سلامت و يا سطح ناستالم باشتد؛ لتذا تعيتين تيتپ هتر
شخصيت پيش از اجراي جدولهاي فوق امري کاملاً ضتروري استت؛ از ايتنرو ،ابتتدا
تمام  19شخصيت رمان «

» بر اساس آمارگيري دقيق خصوصيات شخصتيتي،

تيپشناسي شده و در ادامه با تکيه بر اطلاعات مذکور در جدولها ،سطوح سه گانته در
ترازهاي نهگانة آنها مورد بررسي و تتليل قرار گرفتتهانتد کته نتتايج آن بته شترح زيتر
ميباشند:

بررسي سطوح سه گانة سلامت رواني در شخصيتهاي رمان «ساق البامبو» بر اساس990 ...

سطوح سلامت در شخصيتهاي تيپ يک؛ اصلاحگرا
داراي شخصيتي با اعتقادات و باورهاي خاص ،مانع و اصلاحگرا ،عصباني و سرزنشگر
و ...ميباشد .او به هر آنچه در عالم خواب و بيداري اتساق ميافتد ايمتان دارد ،همته را
باور کرده و منتظر اتساق يا واقعهاي است که آنچه اتستاق افتتاده را تعبيتر و بته واقعيتت
تبديل نمايد (صستات  )31-31-78همچنين وي شخصيتي منتقد و آرمانگرا دارد که براي
حسظ آبرو و شأن ختانوادة «

» و جلتوگيري از برختي امتور کته متناستب بتا

ديدگاههاي وي و جامعه نيست ،به مخالست با افراد به ويتژه ختانواده ختود متيپتردازد
(صستات .)798-758-31

«

» از ميان نه تيپ اينياگرام در تيپ شمارة يک يعني تيپ اصلاحگرا جتاي دارد.

او در تيپ شمارة يک ،در سطح سالم ،فاقد ويژگي و بسامد است؛ در سطح حتد وستط
سلامتي  5ويژگي اعتقادات و باورهاي خاص( 1مرتبه) ،عصباني و خشمگين ( 7مرتبه)،
مانع و اصلاحگر ( 1مرتبته) ،زيتاده از حتد جتدي و ستختگير ( 7مرتبته) ،سترزنشگتر
(1مرتبه) با مجموع بسامد  19و در سطح ناسالم  1ويژگي تنبيهگر (7مرتبه) بتا بستامد 7
را دارا ميباشد؛ لذا سطح سلامت «

» به دليل اهميت دادن وي به شرايط اجتماعي و

تأريرپذيري از آنها و نوع نگاه اصتلاحگرانتة افراطتي او بته تمتامي قضتاياي عقلتاني و
غيرعقلاني ،حد وسطِ سلامت و متمايل به سمت ناسالم است.
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سطوح سلامت در شخصيتهاي تيپ دو؛ کمکگرا و ياريدهنده

جوان سي سالة فيليپيني که مدت زيادي در کويت زندگي کرده و در حوزه دينتي درس
خوانده استت (صتسته .)711وي جتواني بتيريتا استت و دوستتي ختوب ،خيرختواه و
ياريدهنده متسوب ميشود که در شرايط سخت به ياري و کمک همنوعانش ميشتابد
(صتستات  .)399-335-313-317-311-781-311-317همچنين او در زمينة تبليغ دين استلام
فعتتال استتت و در ستتسارت فيليپتين در کويتت بتته عنتتوان متتترجم مشتتغول متيباشتتد.
(صستات.)711-717

«

» از ميان نه تيپ اينياگرام در تيپ شمارة دو؛ کمکگترا و يتاريدهنتده،

جاي دارد او در تيپ شمارة دو در سطح سالم  3ويژگتي کمتکگترا و يتاريدهنتده (1
مرتبه) ،نوع دوستِ بدون غتر

( 3مرتبته) ،خيرختواه (1مرتبته) و مهربتان و دلستوز

(1مرتبه) با مجموع  11بسامد را داراست و در سطح حد وسط سلامتي 1ويژگي متذهبي
( 7مرتبه) با  7بسامد و در سطح ناسالم نيز فاقد ويژگي و بستامد متيباشتد؛ لتذا ستطح
سلامت «

» سطح سالم متمايل به حد وسط ستلامت استت .علتت ايتن امتر،

بررسي سطوح سه گانة سلامت رواني در شخصيتهاي رمان «ساق البامبو» بر اساس991 ...

اهميت و بها دادن وي به انسانها صرفاً به خاطر وجود خود آنهاست نه چيتز ديگتر و
بهرهمندي او از علوم معنوي و بهکارگيري آن علوم در همه مراحل زندگياش ميباشد.

شخصيتي کمکگرا ،پشتيبان و سخاوتمند ،داراي قلبي رمتوف و مهربتان استت .وي بته
قصد مطالبة حقوق مستمندان شروع به فعاليتت کترد؛ بته طتوريکته در مصتاحبههتاي
تلويزيوني و مطبوعاتي به عنوان فردي که پاي حقوق مردم ميايستد ،شناخته شتده بتود
(صتتستات  )391-317-713-711 ،318-311-317و در کويتتت بتته عنتتوان شتتخص فعتتالِ
سرشناس و معرف حضور مردم ميباشد (صستات .)798-711-773

«

» از ميان نه تيپ اينياگرام ،در تيتپ شتمارة دو جتاي دارد؛ او در ايتن

تيپ و در سطح سالم  1ويژگتي بخشتنده ( 1مرتبته)  ،مهربتان ( 3مرتبته) ،پشتتيبان (3
مرتبه) ،ياريدهنده ( 3مرتبه) ،سخاوتمند (7مرتبه) و خيرخواه (1مرتبه) را با مجموع 15
بسامد داراست و در سطح حد وسط سلامتي و ناسالم فاقد ويژگي و بسامد ميباشد؛ لذا
 ،بهعلت عدم تأريرپذيري از شرايط نامساعد حاکم بر خانواده و جامعه-
اش و اتخاذ مسير درست و عقلاني در همته شترايط زنتدگي ،از ستطح ستالم ستلامت
برخوردار است .نکتة قابل توجه دربارة آمار بدست آمده ( 15بسامد سطح سالم در برابر
صسر بسامد سطح ناسالم و حد وسط) آن است که نويسنده شخصتيت «

» را

به صورتي کاملاً آگاهانه و هدفمند با ويژگيها و خصوصياتي کاملاً مرتبط با سطح سالم
به نمايش گذاشته است.

 915نقد ادب معاصر عربي

سطوح سلامت در شخصيتهاي تيپ چهار؛ فردگرا و محزون

«

» اصليترين و متوريترين شخصيت رمان به شمار ميآيد که از پدري کويتي و

رروتمند و مادري فيليپيني و فقيتر متولتد شتده استت .وي روايتگتري رمتان از زنتدگي
خودش و زندگي طبقات فرودست که فرصتي براي لب به سخن گشودن نمييابند را بر
عهده دارد« .

» در اين رمان شخصيتي استت سترگردان در هويتت ،تنهتا ،متتزون،

غمگين و ...که براي بدست آوردن هويتي واحد ،رهايي از سترگرداني آن و پايتان دادن
به فقر و بدبختي خانوادهاش ،عازم کويت ميشتود (صتستات -81-11-15-11-13-19-11
-315-313-317-711-711-717-758-753-81-83 ،391-398-311-318-713-195-135-117
.)397-373-319-311-313-715-711-711-751-757-771-111-153-13-13 ،395-311-351

بررسي سطوح سه گانة سلامت رواني در شخصيتهاي رمان «ساق البامبو» بر اساس919 ...

«

» از ميان نه تيپ اينياگرام در تيپ شمارة چهار؛ تيپ فردگرا و متتزون جتاي

دارد .او در اي تن تي تپ و در ستتطح ستتالم  3ويژگ تي ابرازکننتتدة (بروزدهنتتده افکتتار و
احساسات) (1مرتبه) ،شوخطبع (1مرتبه) و مبادي آداب (1مرتبه) بتا مجمتوع  9بستامد،
در سطح حد وستط ستلامتي  11ويژگتي سرگشتتگي (15مرتبته) ،غمگتين (15مرتبته)،
روياپرداز (13مرتبه) ،تنها (13مرتبته) ،شتيدايي (1مرتبته) ،هتوسران در عتالم خيتال و
فانتزي ( 1مرتبه) ،حسود (1مرتبه) اعتماد بهنسس پايين (3مرتبه) ،بيحوصتله (3مرتبته)،
ناراضي (3مرتبه) ،خسته از زندگي (3مرتبه) ،عذاب وجتدان داشتتن (3مرتبته) ،دوري-
گزيني و فترار (7مرتبته) ،عقتدهاي (7مرتبته) ،تترس از تتقيرشتدن (1مرتبته) ،افسترده
(1مرتبه) ،با مجموع  81بسامد و در سطح ناسالم  1ويژگتي نااميتد ( 9مرتبته) ،درمانتده
(1مرتبه) ،انتقامجو (7مرتبه) و سيگاري (7مرتبه) با مجموع  11بستامد را داراستت؛ لتذا
سطح سلامت «

» با توجه به فقر ،جو غمگين ،منزوي و نامساعد حتاکم بتر متتيط

اجتماعي وي و رشد در همان متيط اجتماعي نامناسب ،دوري از پدر و مادرش ،طرد و
تتقيرشدن از طرف خانوادة پدري ،سپري کردن دوران کودکي بسيار ستخت و زنتدگي
با خاله معتادش آيدا و تأريرپذيري از او و ،...در سطح حد وسط سلامت به طرف ناسالم
است.

«

» فردي آرام و درونگرا ،غمگين و داراي احساستات جريتتهدار شتده متيباشتد

(صستات .)383-395-339-331-318-757-779-771-711-711-711-188-183-187-198-191

وي همچنين نوازنده ،شاعري با احساس ،مدافع و مجاهتدي ختدمتگزار و از کارمنتدان
ارتش است (صستات 713-711-188-181-185-111-118-33و « .)715-711-188-183
و«

» دو دوست صميمي «

»

» بودند که روزگار خوشتي را از دوستتي بتا آنهتا

تجربه کرده بود؛ اما اين روزگار ختوش دوامتي نداشتت و «

» بتا از دستت دادن

دوستانش ،پدر و مادرش و ...به شخصي پژمرده و تنها مبدل گشت (صتستات -185-198
.)339-331-731-771-711-711-181
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«

» از ميان نه تيپ اينياگرام ،در تيپ شمارة چهار ،فردگرا و متزون ،جاي دارد.

او در اين تيپ در سطح سالم  3ويژگي خلتاق و هنرمنتد (9مرتبته) و متيهنپرستت (1
مرتبه) و ابرازکننده (بروزدهنده افکار و احساسات) (1مرتبه) با مجمتوع  13بستامد ،در
سطح حد وسط سلامتي  7ويژگي غمگين ( 11مرتبه) و تنهتا ( 8مرتبته) بتا مجمتوع 75
بسامد و در سطح ناسالم  7ويژگي سيگاري ( 9مرتبه) و نااميد (5مرتبه) بتا مجمتوع 13
بسامد را داراست؛ لذا سطح سلامت غسان ،سطح حد وسط سلامت متعادل است .علتت
اين امر ،متتمل شدن ظلم و ستمهاي مختلف و عدم پذيرش او از طرف جامعه و مردم
به علت «بدون» 9بودن او ميباشد؛ جامعه و مردمي که او را با توجه به اينکه ستالهتا در
کويت زندگيکرده و متولد آنجاست ،به عنوان يک شتهروند کتويتي نمتيپذيرنتد و در
تمام شرايط دست رد به سينه او ميزنند.

«

» فردي آرام ،مهربان ،فردگرا ،دلسوز با رفتاري ملايم و به دور از خشتونت استت

که عاشق خواندن ،نوشتن و مسافرت ميباشد .او در يکي از روزنامهها مقاله مينويستد
و بيشتر وقت بيکارياش را با خدمتکار خانه يعنتي «ژوزفتين» بتا حترفزدن در متورد
ادبيات ،هنر و مسامل سياسي کشورش ميگذارند (صتستات 31-35-33-37-31-31و -33

 11-38و  .)731-713-11-37-31کمکم شيستة ژوزفين ميشود و به صتورت پنهتاني بتا او
ازدواج ميکند که رمرهاش ،فرزندي ميشود به نام عيسي (صستات .)11-11-38-39

بررسي سطوح سه گانة سلامت رواني در شخصيتهاي رمان «ساق البامبو» بر اساس913 ...

«

» از ميان نه تيپ اينياگرام ،در تيپ شمارة چهار ،فردگرا و متزون جتاي دارد.

او در تيپ شمارة چهار در ستطح ستالم  1ويژگتي متيهنپرستت ( 11مرتبته) ،ملتايم و
خوشرفتار ( 1مرتبه) ،آرام ( 3مرتبه) ،دانتا و باتجربته (7مرتبته) ،ابرازکننتده (1مرتبته)،
خلاق و هنرمند (1مرتبه) ،و مبادي آداب (1مرتبه) با مجموع  75بستامد ،در ستطح حتد
وسط سلامتي  7ويژگي ابهامگويي (1مرتبه) و غمگين (1مرتبه) بتا مجمتوع  9بستامد را
داراست و در سطح ناسالم فاقد ويژگي و بسامد ميباشد؛ لذا ستطح ستلامت«
سطح سالم متمايل به حد وسط سلامت است .علت گرايش «

»،

» بته ايتن ستطح از

سطوح سلامت ،عدم توجه و اهميتدادن او به فضاي افرا و تسريطي حاکم بتر متتيط
خانواده و جامعه و انتخاب بهترين تصميم و روش درست از ديدگاه ختويش و اعمتال
آن ميباشد.

«آيدا» دختر بدبخت و بداقبالي است که فقر ،اوضتاع بتد اقتصتادي ،بيمتاري متادرش و
بدهيهاي پدر قماربازش باعث شد تا به اجبار و از سر بيخردي ،او را بته مترد دلتالي
بسپارند تا در سرگرميهاي شبانه همچتون رقاصتي و ...مشتغول بته کتار شتود« .آيتدا»
خاموش و غمگين کارش را ميکرد ،به مشروب و کشيدن ماريجوانا معتاد شد و ديگتر
هيچ چيز در زندگي او ارزشي نداشت .او در نهايت دخترش «ميرلا» را باردار ميشتود و
از کاري که به اجبار به آن تن داده بود ،رهايي مييابد (صستات .)77-71-71-18
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«آيدا» از ميان نه تيپ اينياگرام در تيپ شمارة چهار ،فردگرا و متزون جتاي دارد .او
در تيپ شمارة چهار در سطح سالم  1ويژگي شوخطبع ( 3مرتبه) با مجمتوع  3بستامد،
در سطح حد وسط سلامتي  7ويژگي غمگين ( 9مرتبه) ،ناراضي ( 7مرتبته) بتا مجمتوع
 11بسامد و در سطح ناسالم  7ويژگي روي آوردن به مصرف مواد مختدر ( 1مرتبته) و
پناه بردن به مشروبات الکلتي بتراي فترار از چيتزي (7مرتبته) بتا مجمتوع  9بستامد را
داراست؛ لذا سطح سلامت آيدا به خاطر فقتر ختانوادهاش ،داشتتن سرنوشتتي استسبار و
متأررشدن از متيط زندگي و اجتماعي نامناسب و ...سطح حد وسط سلامت متمايتل بته
ناسالم است.
«ميرلا»
«ميرلا» دختر نامشروع «آيدا» ،شخصتيتي استت بتاهوش ،پربتار ،کتمحترف و قتوي بتا
خلقوخوي رياست (صسته  .)119او از تنهايي ،نداشتن پدر و هويتي مشتخص و واحتد
ناراحت و سرگردان است و از اينرو خلأ و تنهايياش را از طريق همنشيني بتا دوستتي
ناباب ،گشتوگذار و تسريح و روي آوردن به مصرف مواد مخدر پر متيکنتد (صتستات
.)317-179-171-175-111

بررسي سطوح سه گانة سلامت رواني در شخصيتهاي رمان «ساق البامبو» بر اساس910 ...

«ميرلا» از ميان نه تيپ اينياگرام در تيپ شمارة چهار ،فردگرا و متزون جاي دارد .او
در تيپ شمارة چهار در ستطح ستالم  3ويژگتي دانتا و باتجربته (3مرتبته) ،ابرازکننتده
(7مرتبه) و خلاق و هنرمند (1مرتبه) با مجموع  1بسامد ،در سطح حد وسط ستلامتي 1
ويژگي سرگشتگي و حيراني ( 1مرتبه) ،ناراضي ( 3مرتبه) ،متزون و غمگين (7مرتبته)
و متکبر و گستاخ ( 7مرتبه) با مجموع  11بسامد و در سطح ناسالم  1ويژگي نااميتد (3
مرتبه) ،انتقامجو (1مرتبه) ،روي آوردن به مصرف مواد مخدر (1مرتبه) و پنتاه بتردن بته
مشروبات الکلي (1مرتبه) با مجموع  1بسامد را داراستت؛ لتذا ستطح ستلامت «ميرلتا»،
سطح حد وسط سلامت است .و اين امر بته ختاطر تأريرپتذيري او از متتيط زنتدگي و
اجتماعي نامناسب ،عذاب کشيدن از گذشته غمانگيز و نکبتبار مادرش و بتيهويتت و
حرامزاده بودن وي و ...ميباشد.

دختر بزرگ خانوادة طاروف ،فردي مؤمن و متدين است که شخصيتي آرام بتا چهترهاي
آرامشبخش ،خوش رفتار ،بخشنده و بامتبت دارد .او «

» را چه مشروع باشد چته

نامشروع ،به عنوان برادرزادهاش ميپذيرد و مشتتاق استت تتا او بته عنتوان عضتوي از
اعضاي خانوادة طاروف با آنها زندگي کند؛ اما پذيرشِ تنهايي او نه تنها باعث پذيرفته-
شدن «
«

» توسط همه اعضاي خانواده نميشتود ،بلکته موجتب متيشتود تتا ختود
» نيز کمکم در اينباره تغيير عقيده دهتد .در نهايتت بتا گذشتت متدت زمتاني
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طولاني متوجه ميشود که «

» حلالزاده استت و از اينکته باعتث آزردگتي او شتده

ناراحت و غمگين ميشود و از او طلب بخشش متيکنتد (صتستات -317-311-777-771
.)311-313

«

» از ميان نه تيپ اينياگرام در تيپ شمارة چهار ،فردگرا و متزون جاي دارد

او در تيپ شمارة چهار در سطح سالم  7ويژگي ملايم و ختوشرفتتار (3مرتبته) و آرام
(7مرتبه) با مجموع  5بسامد ،در سطح حد وسط سلامتي  1ويژگتي متتزون و غمگتين
(1مرتبه) با  1بسامد را داراست و در سطح ناسالم ويژگي و بسامدي نتدارد؛ لتذا ستطح
سلامت عواطف ،با توجه به مهربان ،خداترس و ذاتاً ختوشقلتب بتودنش ستطح ستالم
است.
سطوح سلامت در شخصيتهاي تيپ پنج؛ فکور و کنجکاو

«ژوزفين»
«ژوزفين» ،شخصي آيندهنگر و متسکر ،عاشق کتتابخوانتدن و شتيستة علتم و دانتش و
رؤياهاي زيبا و فراواني است که سرنوشت مجالي براي برآوردهشدن آنها به او نميدهد.

بررسي سطوح سه گانة سلامت رواني در شخصيتهاي رمان «ساق البامبو» بر اساس910 ...

وي براي فرار از دچارشدن به سرنوشتي شتبيه سرنوشتت ختواهرش آيتدا و رهتايي از
بدهيهاي پدر قماربازش ،نزد خانوادهاي رروتمند و با اصالت کويتي به نام «

»

به عنوان خدمتکار مشغول به کار ميشود در اين ميان علاقهاي ميان او و راشد تنها پستر
آن خانواده ايجاد ميشود که به ازدواجي پنهاني منجر ميگردد (صتستات -71-73-71-18
37-31-78و .)111-715-95-87-17-11-19-17

«ژوزفين» از ميان نه تيپ اينياگرام در تيپ شمارة پنج؛ فکور و کنجکتاو جتاي دارد.
او در اين تيپ در سطح سالم  3ويژگي روشنبين وداراي نگرشي عميق و واقتعگرايانته
به همه چيز (8مرتبه) ،شيسته علم و دانش (عاشق مطالعه کتردن) ( 3مرتبته) و پرسشتگرِ
کنجکاو (7مرتبه) با مجموع  11بسامد ،در سطح حد وسط سلامتي  1ويژگي آزاردهنتده
(1مرتبه) با  1بسامد را داراست و در سطح ناسالم فاقد ويژگي و بستامد متيباشتد؛ لتذا
سطح سلامت ژوزفين ،سطح سالم متمايل به حد وسط سلامتي استت و علتت ايتن امتر
جهانبيني واقعبينانة او به زندگي ميباشد .او دنيا را با تمام پستي و بلنتدياش ،خوشتي
و ناخوشياش ،آنگونه که هست پذيراست ،بيآنکه گله و شکايتي داشته باشد.
«

» فتردي بتدذات ،پرخاشتگر  ،هتذيانگتوي ،داراي اختلتال روان ،بتيرحتم و

بيعاطسه ،مزاحم و متجاوز است که به حقوق ديگران مخصوصاً نوهاش «

» احتترام

نميگذارد (صستات 111-137-88-93-18-11و115-111-133-137و .)11-133-137-131وي
از مادري زاده شده که پتدرش مشتخص نيستت (صتستات  )111-111و شخصتي استت
درمانده و معتاد به قمار و شراب توبا ،بدسرشت و طمعکار که دخترش آيدا را از ستر
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فقر و بيتدبيري به دلالي ميدهد تا در مقابل جستم او ،پتولي دريافتت کنتد .البتته ايتن
ويژگيهاي منسي «

» بعد از شرکت در جنگ عليه ويتنام و بازگشتش به خانته بتا

وضعيت روحي بد ،بيآنکه کسي دليل پريشانحتالياش را بدانتد ،در او شتگل گرفتت
(صستات .)71-18-87-55-171-18-71-717-173-118-93-11-51

«

» از ميان نه تيپ اينياگرام در تيپ شمارة پنج ،فکور و کنجکاو جتاي دارد او

در تيپ شمارة پنج در سطح سالم  1ويژگي پيشبينتيکتردن (1مرتبته) بتا  1بستامد ،در
سطح حد وسط سلامتي  3ويژگي آزاردهنده (11مرتبه) ،حريص ( 3مرتبه) و اهل جر و
بتث (1مرتبه) با مجموع  15بسامد و در سطح ناسالم  1ويژگي هتذيانگتو ( 1مرتبته)،
دچار وحشتزدگي و پريشانحالي و داراي حالات اسکيزوفرني (1مرتبه) ،اختلتال فکتر
و روان ( 1مرتبه) و بدجنس بد سرشت ( 3مرتبه) با مجموع  11بسامد را داراستت؛ لتذا
سطح سلامت «

» با توجه به فقر ،کشيدن رنج و عذاب از نداشتن هويت و پتدري

مشخص ،وارد شدن ضربة روحي رواني شديد به او بته ختاطر حتواد

پتيشآمتده در

جنگ عليه ويتنام و تأريرپذيري وي از تمام اين شرايط و تبديلشدن بته فتردي معتتاد و
درمانده ،در سطح ناسالم است.

خواهر ناتني «

» ،شخصيتي شيستة کسب علم و دانش ،تجزيه و تتليتلگتر و عزيتز

دردانة مادربزرگ غنيمه است که از متبوبيت و توجه خاصي برخوردار ميباشد« .

»

بررسي سطوح سه گانة سلامت رواني در شخصيتهاي رمان «ساق البامبو» بر اساس911 ...

دختري نمونه ،مؤدب ،باهوش و اهل مطالعه است که دوستان زيادي نتدارد و نزديتک-
ترين دوستانش «عمه هند» و «

» هستتند (صتستات -381-395-375-758-751-713

718و  .)318-319او که از تنهايي ،نداشتن خواهر و برادر هم سن و ستال ختودش ،نبتود
پدر و مادر و ...رنج ميبرد ،در مواقعي که نياز به يک همصتتبت دارد بتا لتاکپشتتش،
» صتبت ميکند (صستات  )711-758و بيشتر وقتش را در کتابخانة پتدر شتهيدش

«

به مطالعه  ،اصلاح و تکميل رمان نيمهکارة او و کسب اطلاعات و آگاهي بيشتر و ...مي-
پردازد (صستات .)395-375

«

» از ميان نه تيپ اينياگرام در تيپ شمارة پنج ،فکور و کنجکتاو جتاي دارد .او

در تيپ شمارة پنج در سطح سالم 5 ،ويژگي شيسته علم و دانش(عاشتق مطالعته کتردن)
(1مرتبه) ،باهوش (7مرتبه) ،پرسشگرِ کنجکاو (7مرتبه) ،تجزيته و تتليلگتر (7مرتبته) و
مجذوب شدن (1مرتبه)با مجموع  13بسامد ،در ستطح حتد وستط ستلامتي 1 ،ويژگتي
انسانهايي منطقي و بتا درک و فهتم ( 5مرتبته) ،کوشتا و پتر تلتاش (1مرتبته) ،داشتتن
دوستاني کم (1مرتبه) و آزاردهنده (1مرتبه) با مجموع  9بسامد را داراستت و در ستطح
ناسالم فاقد ويژگي و بسامد ميباشد؛ لذا سطح سلامت «

» ،سطح ستالم متمايتل بته

حد وسط سلامتي است .جوّ غمگين و متتزون حتاکم بتر متتيط زنتدگي و جامعته و
تنهايي که يکي از ويژگيهاي حدوسط سلامت است ،باعث شتد تتا «

» بتهجتاي

پرداختن به کارهاي بيهوده و نامناسب براي پرکتردن و گذرانتدن وقتتش ،بته مطالعته و
کسب علم و دانش بپردازد و به اين سطح از سطوح سلامت متمايل شود.
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سطوح سلامت در شخصيتهاي تيپ هفت؛ خوشگذران
)

ديوانهها (

به يک گروه پنج نسره کويتي اطلاق ميشد کته از مهتمتترين و صتميميتترين دوستتان
«

» هستند .زماني که «

» درجزيرة «بوراکاي» بر روي عرشة کشتتي شتروع بته

فعاليت کرد ،با چند جوان کويتي سرخوش آشنا ميشود و به سبب نشتا و سرخوشتي
فراوانشان آنها را ديوانه ميخواند .جواناني با ظاهري رروتمند؛ اما داراي رفتاري ستاده
و سراسر شور و شوق و هيجان (صتستات .)111-111-151-151زمتاني کته «

» بته

سرزمين پدرش ،کويت ميرود به طور ناگهاني مشعل را ميبيند که باعث ديتدار مجتدد
او با ساير ديوانهها و تداوم دوستي آنها ميشود .ديوانهها در دوستي ،دوستاني سرشتار
از متبتاند و افرادي با پشتکار ،اهل تستريح ،موستيقي ،ترانته و لتذتبتردن از زنتدگي
ميباشند (صستات .)311-315-313-317

ديوانهها از ميان نه تيپ اينياگرام در تيپ شمارة هست ،تيتپ خوشتگذران و مشتتاق
جاي دارند .بجز مشعل که در تيپ شمارة هست در سطح سالم 1ويژگي مسلط بته چنتد
زبان (1مرتبه) با  1بسامد را داراست ،بقيه در اين سطح فاقد ويژگي و بسامد ميباشند و
در سطح حد وسط سلامتي  7ويژگي اهتل گشتتوگتذار و تستريح (1مرتبته) و شتاد و
سرخوش بودن (1مرتبه) بتا مجمتوع  9بستامد را دارا هستتند و در ستطح ناستالم نيتز

بررسي سطوح سه گانة سلامت رواني در شخصيتهاي رمان «ساق البامبو» بر اساس939 ...

هيچگونه ويژگي و بسامدي ندارند .اين  5شخصيت حضور و نقشي بسيار کم فترو در
داستان دارند؛ بهگونهاي که حتي شخصيت فرعي هم به شمار نميآيند؛ فقط در قستمت
کوچکي از داستان حضور دارند و ويژگيهاي اختصاص داده بته خودشتان هتم بستيار
اندک است ،به همين جهت نميتوان سطح سلامت رابت و قطعتي بتراي آنهتا در نظتر
گرفت .اما با توجه به همان چند ويژگي اندکشان ،به علت بيخيالبتودن و پترداختن بته
اموري که باعث شادي و نشا آنها متيشتود ستطح حتد وستط ستلامت را بته ختود
اختصاص دادهاند.
سطوح سلامت در شخصيتهاي تيپ هشت؛ رئيس و کنترلگر
دومين دختر خانوادة طاروف و عمة «
عصبي و خودبزرگبين« .

» است .او شخصي است تندخو ،بد اخلتاق،

» چشم ديدن «

» را نتدارد و از تترس بتيآبرويتي و

ازبينرفتن شأن و منزلتش نزد همسر و خانوادة همسرش با مطلع شدن از ازدواج بترادر
شهيدش با يک کلست فيليپيني به هم ميريزد« ،

» را به عنتوان بترادرزادهاش نمتي-

پذيرد و براي ماندن او در کويت به شدت به مخالستت برمتيخيتزد (صتستات -715-771
.)318-391-311-311-371-711-711
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«

» از ميان نه تيپ اينياگرام در تيپ شمارة هشت ،يعني تيپ رهبر جاي دارد .او

در اين تيپ در سطح سالم فاقد ويژگي و بسامد ميباشد و در سطح حد وسط ستلامتي
 3ويژگي تندخو و بداخلاق ) 8مرتبه) ،تهديدکننده و عملي کننده آن (3مرتبه) و مصمم
(7مرتبه) با مجموع  11بسامد و در سطح ناسالم  1ويژگي (خود بتزرگبتين و از ختود
مطمئن (1مرتبه) با  1بسامد را داراست؛ لذا سطح ستلامت «

» ،ستطح حتد وستطِ

سلامت است .عامل اصلي گرايش اين فرد به اين سطح از سلامت فقط ترس متيباشتد؛
ترس از دستت دادن موقعيتت اجتمتاعي ختود و ختانوادهاش ،تترس از بتيآبرويتي و
مضتکهشدن نزد مردم و خانواده همسرش به خاطر ازدواج برادر شهيدش با يک کلست
فيليپيني و. ...
نتيجهگيري
» بتر استاس تئتوري

پس از بررسي سطوح سلامت شخصيتهاي رمتان «
آنياگرام ،در پاسخ به سوالات پژوهش نتايج زير قابل ارامه است:

تلاش نويسنده براي اقناع جامعه براي پذيرفتن شرايط موجود ،کماهميت جلتوهدادن
نابسامانيهاي اقتصادي و اجتماعي ،تشويق افراد جامعه به داشتن بهترين عملکرد ،عتدم
آسيبزدن به اطرافيان در شرايط ناگوار اجتماعي و بهرهگيري از فرصتهتاي حتداقلي،
در رمان «

» منجتر بته آن گرديتد کته گترايش غالتب ستطح شخصتيتي در

شخصيتهاي آن ،در سطح حدوسط سلامت به طرف سالم قرار گيرد.
از ميان  1شخصيت اصلي رمان 7 ،شخصيتِ «ژوزفين» و «
شخصيتِ «
شخصتتيت «

»« ،

»« ،

»و«

» در سطح سالم و 1

» در ستطح حتد وستط ستلامتي و

» در ستتطح ناستتالم جتتاي گرفتتتهانتتد .واضتتح استتت کتته عمتتده

شخصيتهاي اصلي اين رمان از نظر سطح سلامت رواني در سطوح حد وسط ستلامت و
سالم قرار دارند؛ اين نتيجه حکايت از آن دارد که اکثتر شخصتيتهتا تعتادل روحتي و
رواني خود را در شرايط سخت حسظ نموده و با ناملايمات جامعه و زندگي شخصيشان
تا حد توان جنگيدهاند.
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داده هاي آماري مرتبط با بسامد سطوح سهگانة سلامتِ تمامي شخصيتهتاي رمتان،
بيانگر اين نکته اساسي است که نويسنده علاوه بر آشنايي و تسلط بر جنبه هاي هنري و
ادبي شخصتيتپتردازي ،از دانتش کتافي در حتوزه روانشناستي شخصتيت و پتردازش
ويژگيهاي آگاهانه و هدفمند آنان نيز برخوردار بوده است و همين امر باعتث شتده تتا
ارتبا معناداري ميان خصوصيات شخصيتها و سطوح سلامت آنتان در طتول داستتان
برقرار گردد .در تمام  19شخصيت موجود در رمان ،بسامد ويژگيهاي سطح شخصتيتي
اختصاص يافته به هر يک ،بهگونهاي معنادار با دو ستطح ديگتر فاصتله دارد؛ بتهعنتوان
نمونه ،تساوت معنادار بين بسامد سطح سالم و ناستالم «
ناسالم با سالم «

» ( )1- 11و ستطح
»

» ( )1-11و سطح حد وسط سلامت با ستالم و ناستالم «

( ،)11-9-81به عنوان سالمترين و ناسالمترين ومتوسطترين شخصيتهاي رمان بيتانگر
آن است که نويسنده در پردازش شخصيتهاي رمان به سطوح رشد آنها توجه داشتته و
تيپهاي شخصيتي را در روند رمان با ويژگيهاي کاملا مرتبط و خصوصياتي تکاملي و
غيرتصادفي به نمايش ميگذارد؛ فرآيندي کته بتا ارامتة کاملتاً واضتح و مشتخص ابعتاد
مختلف سطح شخصيتها در طي داستان ،نقش بتارزي در پيشتبرد روايتت و پتردازش
شخصيتها و ارامه کنشها و واکنشهاي آنها در برخورد با رويدادها داشته است.
پينوشتها
Ennea gram
IvanovichGurdjieff
Oscar Ichazo
Claudio Naranjo
Don Riso
Russ Hudson

123456-

 -1اطلاعات مندرج در سه جدولِ ويژگيهاي سطوح سلامت نه تيپ آنياگرام در سه سطح سالم ،حد
وسط سلامت و ناسالم در ترازهاي 8گانه ،برگرفته شده از کتاب انواع شخصيت بر اساس اينياگرام
تأليف ريچارد ريسو و راس هادسون ميباشد.
 -9طبق توضيتات غسان در رمان« :بدون» يک ژن معيوب است ،بعضي ژنها مغلوب ميشوند و به
فرزندان ما نميرسند يا از آنها ميگذرند تا در نسلهاي بعدي که از بچههاي ما به وجود ميآيند خود

 931نقد ادب معاصر عربي
را نشان دهند ،جز اين ژن بدخيم که هرگز اشتباه نميکند از نسلي به نسل ديگر منتقل ميشود و آمال و
آرزوهاي حاملان خود را نابود ميکند.
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Abstract
The Enneagram is one of the templates for personality recognition
in modern psychology. The Enneagram typography has nine types of
personality including reformist, helper, ambitious, individualist,
thinker, cautious, extravagent, controlling, peaceful. By using these
nine types, one can recognize every person's level of health through
the three levels of the Enneagram. Saud al-Sanousi is a contemporary
Arab writer one of whose most prominent novels is Saq al-Bamboo. It
addresses the identity issue of East Asian migrant workers in Kuwait
and presents their social and psychological crises alongside internal
conflicts. Therefore, the novel is worth examining on the basis of
Enneagram theory. This research uses a psychoanalytical and
statistical method to explore the health levels of the characters of the
novel based on the nine Enneagram personality type.. The results
indicate that eleven characters have the average level of health, six are
at a healthy level, and only one character is in unhealthy conditions. It
was also found that Hind, with the frequency of 15 is at a healthy
level, Issa with the frequency of 91 at a medium level, and helth and
Mindoza with the frequency of 17 are the healthiest and most
unpleasant characters of the novel based on the Enneagram theory.
Statistically, most of the characters are from averagely to completely
healthy.
Keywords: Psychological criticism, Health levels of personality,
Enneagram, Saud al-Sanousi, Saq al-Bamboo.
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