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 دهيچک
-پيتت ي. الگتون استتينو يت در روانشناسيشناخت شخص ياز الگوها يکي (Ennea gram)نياگرام آ

طلب، فردگرا، فکتور، متتتا ، تيگر، موفقياريطلب، : اصلاحيتيشخصپ ينُه ت يدارا اگرامينيا يشناس

توان سطح ستلامت هتر فترد را از يآن م يريکه با به کارگ باشديمطلب گر و صلحن، کنترلخوشگذرا

( از جملته -1891) »اگرام شناخت. ينيا سالم، حدوسط، ناسالمة گان3ان سطوح يم

ه است کاو  يهااز مشهورترين رمان يکي« »رمان . ديآيت به شمار ميسندگان معاصر کوينو

سنده به نگرش يت و توجه نويدر کو يشرق يايت کارگران مهاجر آسيهو ةلأبه واسطه مطرح نمودن مس

را اگرام يتنيا يرواشناسانه بر اساس الگتو يت بررسيقابلداستان،  يهاتيدر پردازش شخص يرواشناخت

ستلامت کنتد تتا ستطوح يتلتاش مت ينقد روانکاوانه و آمتاره بر روش يبا تک يروشيپژوهش پ .دارد

ج پتژوهش ينتتاد. يتنما يواکتاواگرام يآن ةگاننه يهاپيبر اساس ت را «»رمان  يهاتيشخص

را بته ختود  يسلامت متوسطسطح ها تيدرصد کل شخص 11/11 بات يشخص 11 از آن است که يحاک

طح در سدرصد  55/5با ت يشخص 1در سطح سالم و درصد  33/33با ت يشخص 1اند و اختصاص داده

»بسامد در سطح ستالم،  15با  «»د که ين مشخص گرديهمچن ؛اندگرفته يناسالم جا

ن، يتترب سالمي، به ترتبسامد در سطح ناسالم 11با  «»و  سطح متوسطبسامد در  81با  «

شتتر يب ق آمتار،و طبت باشتند يمذکور م يرمان براساس الگو يهاتين شخصين و ناسالم تريترمتوسط

 سلامت به طرف سالم قرار دارند. متوسط سطحرمان در  يهاتيشخص

 .اگرام، يني، سطوح سلامت، اينقد روانشناخت: هاکليدواژه
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 مقدمه

 بتر هيتتک بتا استت کته در آن ناقتد ي، نقد روانشناختينقد ادب ديجد يهااز حوزه يکي

اش بته ارتر شات خاص خود در نگترش روانشناستانهيو گرا يشناسروان يمبان و اصول

 يواکتاو را ن ارتريتا يريگشکل بر مؤرر عوامل و يدرون جاناتياز منظر خود، ه ،يهنر

ن يتا ،دهديرا نشان م يات با روانکاويارتبا  ادب يکه به خوب ياز جمله عوامل. دينمايم

، بته يکتاونروا يهتاافتتهيربتات ا يبترا يا منتقدان ادبتياز روانکاوان  يارياست که بس

: 1381و دشت ارژنه، 111: 7111ان، يو خرم يلمراسک يگودرز)اند آورده يرو يادب يشاهکارها

باعث  اتيو ادب سازديرا م اتيروان انسان، ادبد از نظر دور داشت که ي، نبايوانگه؛ (73

روان  توانتديمت يو انسان فقط زمتان شوديم يادب يشناسبوجود آمدن و پروراندن روان

داشته باشتد  يزندگ ياز معن يبشناسد که درک و شناخت درست خود را

-يه متيتتک يل روانيبر تتل يکه در نقد ادب يناقد» .

از  يرويتاز معماها و مجهولات را دارد. او به علتت پ ياريحل و کشف بس ييکند، توانا

انته يگرادرون يرهايهتا و تسستعقده ةرا در متدود يو هنر ي، آرار ادبيشناسروش روان

« ستازدين آرار رهنمون متين اياز اسرار تکو ياريکند و ما را به شناخت بسيمتصور م

( .) 

ت استت. يشخصت يشناستپيتة تمقولت ،يشناستاز موضوعات مطترح در روان يکي

متنوع که در عمق وجتود شتخص بته  ياخلاق يهايژگيست از وايات مجموعهيشخص

بته  ن مجموعتهيتاکنتد. يز متير اشخاص متمايصورت مستمر وجود دارد و او را از سا

که انسان قتامم بتر  يمتنوع يهاروشها و ا برخوردي يفرد، صسات درون يمظاهر خارج

گر استت يکتديا ن امور بيافته از اجتماع ايتکامل  يکند؛ بلکه نظاميبسنده نم ،است هاآن

 ياستت کته افتراد در زنتدگ يده و چند بعديچين نظام پيهم ةبه واسط 

پردازند تا بتوانند رفتار و تعاملات يگران ميت ديابعاد گوناگون شخص يابيروزمره به ارز

م کننتتتد يو راه و روش آنهتتتا تنظتتت يتيشخصتتت يهتتايژگتتتيختتود را بتتتر استتتاس و

 ةدر مطالعت ينقتد ادبت يهاوهين شيتراز جمله بروز يانشناسرو نقد (.

. شتده استتارامه  يمتعدد يو الگوها هاهيباره نظرنيشود که در ايمتسوب م يرار ادبآ
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ن ينتو يشناستت روانيشخصت يشناستپيتها که در مبتث تين تئوريتراز مطرح يکي

  «اماگريتتتنيا»ت بتتته نتتتام يگانتتته شتتتناخت شخصتتتنتتته يده، الگتتتويتتتمطتتترح گرد

 باشد.يم

 ةرا بته رشتت ييهتات، رمتانيتسندگان معاصتر کوي( از نو-1891) «»

بته « » ژه رمانيش به ويهااز رمان ياريبس يهاتير درآورده که شخصيتتر

 يهتاو کتنش و واکتنش يدرونت يهتاکشمکشپرداختن به موضوعات مرتبط با خاطر 

با تکيته بتر روش تا شده  يسع پژوهشن ينطبق هستند. در ااگرام مينيا يبا الگو، يروان

ه بتر يتپ آنها انجام شود و با تکيها و تعيين تشخصيت يزگي، وينقد روانکاوانه و آمار

ستطوح هتر شخصتيت مشتخص شتده و  يپ شخصتيتيتپ، تيخاص هر ت يهايژگيو

و  ياگرام متورد بررستيتنيا يبتر استاس تئتور «»رمان  يهاتيشخصسلامت 

 داده شود:ز پاسخ ين ريسوالات ز ن رهآورد بهيو از ا رديقرار گ يشناسل روانيتتل

 رمان به کدام جهت است؟ يهاتيدر شخص يتيش غالب سطوح شخصيگرا -1

 رمان چگونه است؟ ياصل يهاتيت سطوح سلامت شخصيوضع -7

با سطوح  مرتبط يهايژگيسنده به پردازش وياگرام، توجه نويآن يبراساس الگو -3

 رمان چگونه است؟ يهاتيرشد شخص

است، بته  يريه آمارگيها بر پالين تتلين پژوهش و همچنينکه اساس ايبا توجه به ا

شده و جهت دقتت  يش حجم مقاله، از ذکر شاهد مثال خوددارياز افزا يل خودداريدل

و  قيتکار و مراجعة خواننده به متن رمان، شمارة صتستات تمتام بستامدها بصتورت دق

ت آورده شتده يشده بر اساس سطوح سلامت، داخل جدول ختاص هتر شخصتکيتسک

 است.

 

 قيتحق ةنيشيپ

 نه انجام گرفته است:ين زميکه در ا ييهااز جمله پژوهش

 يپ شناستتيتتت» بتتا عنتتوان ختتود ة، در مقالتتيمتتراداقبتتال پارستتا و د احمتتد يستت -

، ي)مطالعات داستان «گرامهيآن يبندد بر طبقهيت با تأکيصادق هدا يداستان يهاتيشخص
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 يتئتور يبر مبنتارا ت يصادق هدا يتا آرار داستان ندتلاش نمود (1387: 3سال اول، ش

جته يد. نتنتهتا را مشتخص کنتيک ازشخصيهر  يتيشخص يهاپيد و تناگرام بکاوينيا

ک يتپ رمانتيتت در تيشخص 13 ،تيهدا يت داستانيشخص 51ان يدهد که از مينشان م

 .رديگيم يمتزون جا

 يبررستت»، در مقالتتة ختتود بتتا عنتتوان يشتتکرالله پورالختتالص و زهتترا ستتلجوق -

زبتان و  يهتا)همتايش پتژوهش« گترامايرامار بر اساس مکتب آنيرمان م يهاتيشخص

رامتار بتر استاس يرمتان م يت اصتليهستت شخصت ي(، بته بررست1381: يات فارسيادب

ن يتاگرام پرداختته استت و بته ايتگانة آننه يتيشخص يهاپيت يمثبت و منس يهايژگيو

هتا، بهتتر تين شخصتيتهر کتدام از ا يتيپ شخصيبردن به نوع تيده که با پيجه رسينت

گتر يد يتيشخصت يهاپيا بدتر از تيبهتر  يتيپ شخصيچ تيتوان آنها را شناخت و همي

 ست.ين

بر رمتان ستاقه  يت گمشده نقديهو»خود تتت عنوان  ةدر مقال  يمتمديعل يعل-

»و نقد ترجمة رمان  يبه معرف ،(1385: 1ات، شمارة ينشرية نقد کتاب ادب) «بامبو

ج يپردازد. نتايآن م يهاييها و نارسااز متن ترجمه، لغزش ييهابخش يو بررس «

ارة ضتبط نتام درب يابتدا نکات ،ترجمة رمان ياز آن است که در بخش نقد و بررس يحاک

 ييهاان نمونهيو در پامطرح مترجمان رمان  يهاينيه معادل گزدر ادام ان شده،يها برمان

 نگارنده ذکر شده است. يهاشنهاديترجمة متن و پ يهااز لغزش

ده مهتاجرت و بتتران يپد ييبازنما»خود تتت عنوان  ةنامانيدر پااشرف ده يحم -

 يررستبته ب(، 1385زد: يت)دانشتگاه « ارتر  ت در رمان يهو

ژه يتر بته ويتت در دو دهتة اخيتکو ياجتماع و يني، دي، فرهنگياسين مسامل سيمهمتر

ده استت کته يجه رستين نتيپرداخته و به ا« تيبتران هو»و « مهاجرت» يدة اجتماعيپد

بتا او در جامعتة  ياکه بته گونته يت مهاجر و کسانيت و هويمهاجرت به تزلزل شخص

 شود.يدارند، منجر م يکيت ارتبا  نزديکو

 با عنوان خودة در مقال  -

»رمتان  يهاتيشخص ةبه پژوهش دربار(،1139)
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از آن استت کته داستتان بتا  يج حاکينتا .پردازديم يشناسنشانه ه بر روشيبا تک «

رت و ضتعف، قتد نظراز  کديگريبا  ياريبس يهاه که تساوتشکل گرفت ييهاتيشخص

 .ر مسلمان بودن و... دارنديرروت و فقر، مسلمان و غ

 

 ان مسألهيب

 اينياگرام  يمعرف

متستاوت  مجتزا و اصتولاً يالگو 8است که يقدرتمند و پو يتيک نظام شخصي، 1اگرامينيا

عدد  يعني "Ennea" (.3:1381،سپرايز و ي)دانلکند يف ميو عملکرد را توصتسکر  ،احساس

ان مختلتف در يتاد ياست از عقتل عرفتان يليه و تتليشکل که تجز يعني "gram"نه و 

 صورت گرفتت 7فيچ گوردجيوانويستم توسط ايقرن بل يهزاران سال گذشته که در اوا

زو، يو ر 31:1391ان،يقي)دقافت ي يشتريتکامل ب 1و نارانجويو کلو د 3چازويو توسط اسکار ا

که بته شتناخت بهتتر فترد از ختود و  است يتيپ شخصيت 8 ياگرام داراينيا .(11: 1393

 :دارد يير بسزايگران تأريد

 
(Riso &Hudson  ،9111 :693 - 921  و 

 

باشتد کته يمت يدرونت يساختار داخلت يدارا يتيپ شخصيهر تاگرام، يآن يدر الگو 

گانه رشتد له سطوح نهيکه به وس ييهازهيها و انگلات، دفاعاست از رفتارها، حا يتسلسل

آورنتد. ستطوح رشتد نته تنهتا بته يرا به وجود م يتيرفته و نسس گونة شخصيشکل پذ

ن کشتف توستط دان يتکنتد. ايم يمستقل فرد کمک مؤرر ياگرام بلکه به روانشناسينيا
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. افتتيبستط  1هادسون استوسط رر، يج در ده سال اخيبه تدرابداع و  م1811در  5زوير

را شتکل  يتيپ شخصتيتهستند که مسهوم هتر ت ياسکلت يدر واقع سطوح رشد ساختار

و دلختواه از چنتد  يتصتادف يامجموعه يتيشخص يهاپين سطوح، تيدهند. بدون ايم

استت؛  يمتناقضت يهايژگيد که شامل وينامرتبط به نظر خواهند رس يت اخلاقيخصوص

ات مختلتف را ين خصوصتيتوان ارتبا  بي، ميتيپِ شخصياما با درک سطوح رشدِ هر ت

  (.57:1385سو و هادسون،ير و 31- 39:1398خازو،ي؛ ا 18:1387)صنعتگر،د يفهم

ر يتعتت متغيطب ةشود که نشان دهنديا مطرح ميک عنصر پويبه همراه سطوح رشد، 

تتر، اوقتات شتساف يگتاه ،کننتدير متييها مدام تغاست. همه انسان يتيشخص يالگوها

ار آشتسته و مضتطرب، ير اوقتات بستيدر ستا اما ممکتن استت کتهترند يرهاتر و عاطس

 يمتواقعدر . فهم سطوح رشد باشندفرّار و کمتر آزاد  ي، منسعل و از جنبه احساسيتدافع

 يژه زمتانيتبه و ؛شوديدهند، آشکارتر مير حالت مييشان تغتيکه افراد در درون شخص

تشتان را يپ شخصيتکه ت ييهاهيو دفاع يات رفتاريها، خصوصزهيانگ ةکه افراد در گستر

 (.39:1398خازو،يو ا 71:1387)صنعتگر،کنند ير مييتغ ،دندهيل ميتشک

شامل سه مرحله و هر مرحلته شتامل سته تتراز استت کته بته پ يهر تسطوح رشد 

 :اند ازب عبارتيترت

 
 (.575:1385و و هادسون،زسي)ر

 

گانته در هتر  8 يکه سطوح سلامت و ترازهاد نشويور مادآي (7113هادسون ) -وزسير 

هتر  يذکر شده برا يهايژگياز و يبعضاگر چه که  يابه گونه ،پ منتصر بسرد استيت

پ يتهتا در تگترفتن آنوجود دارند، اما قرار يشخصيت يهاپيدر ديگر ت يتيپ شخصيت
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پ يتدر هتر ت يگژيهر و يرگذاريکارکرد و تارآن است که داده شده به علت  ياختصاص

ا چنتد يتک يتکته ممکتن استت  ياگونهبه؛  (Riso & Hudson, 2003: 14) متساوت است

پ يدر ت يژگيهمان وباشد و  يپ در سطح سالم و تراز ارزش اجتماعيک تيدر  يژگيو

 رد.يقرار گ يو رفتار وسواس يانيدر سطح ناسالم و تراز تسکرات هذ يگريد

 

   ةناميزندگ

انجمتن  ، عضو يتيسان کوينون داستانيتراز جوان 1891متولد  «»

ارتر 133نيم از بت7113در ستال «»، يارر وباشد. يت ميکوو 

موستوم بته  يعربت يجهتانزه يجتا يششمين دورة برگزارزه يده، موفق به اخذ جايبرگز

نوشتت  يميلاد 7111در سال رارمان  يعنياو اولين رمانش شد. « »

-و رمتان يستينوجوانان در داستتان يت و نوآوريخلاق ةژيو را که عثمان يليلزةيو جا

و  رفتهکه باعث شد از پلکان رمان بالا  بود ين رمان گاميازآن خود کرد. ا است، يسيون

گر يآرار د بنگارد.  م7111در سال به نام داستان را  يگريارر د

رک: )  يهاعبارتند از: داستان يو

. 5. 6 :ينور  و 

4931 .)   

 

 لبامبورمان ساق ا

ه در ي/هوزيستين، متادر عيزفوکه ژ يگردد؛ زمانيمازب 1891ت به سالين حکايشروع ا

 يهتايدا بته اجبتار پتدرش در سترگرميخواهرش آ و درکيم ير زندگيک خانواده فقي

-يبه شمار مآور خانواده و تنها نان و... حضور داشت ي، تن فروشيچون رقاصشبانه هم

 ت ختانواده را بته دوش کشتد.يد تتا بتار مستئوليرسن يدا نوبت به ژوزفي. بعد از آرفت

بته عنتوان  بته نتام  يتياز بزرگان و رروتمنتدان کتو يکيدر منزل ن يژوزف

ختترش بتا پستر ارشتدش و سته د يزنتوهيتن خانه بيدر ا و شوديخدمتکار استخدام م

طاروف  ةتنها پسر خانواد «»ن و يان ژوزفيم ياعلاقهن ين حيکرد. در هميم يزندگ
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شتود کته يمت يفرزنتد ردد و رمترة آنگتيم يپنهان يازدواج شود که منجر بهيجاد ميا

از ماجرا، ازدواج آن دو  يراشد بعد از آگاهة رد. خانواديگينام م «»و بعداً  «»

 و داننتديختانواده مت يسترافکندگ ةيترنتد و آن را مايپذينمت يطبقات ةرا به علت فاصل

 يگتريشتخص د ه راشتد بتاين قضيشود. بعد از اين ميپيلين از سر اجبار، عازم فيژوزف

در  عاقبتت «»امتا شتود يم «»دختر به نام  يکند و صاحب فرزنديازدواج م

-يت ميکو يار، راهيبس يکردن مشکلاتيبعد از سپر« »رسد. يجنگ به شهادت م

 «»شتود. يمشغول به کار مت يخود در رستوران ةانيکسب درآمد ماه يگردد و برا

 يتيآبرويبت ةيترا ما فرزند بترادرش، است،  تندخو و يعصب يکه فرد  ةعم

؛ اما کنديت وادار مياو را به ترک کو لين دليبه هم داند وينزد خانواده شوهرش م خود

بودن ازدواج پتدر و متادرش  ياربات شرع يستد و برايايقاطعانه در برابر او م

از ماندن  تاًيدهد. نهايان مش نشيهاازدواج آن دو را به عمه ةدهندمدارک نشان

 «رلتايم»اش شتود و در آنجتا بتا دختتر خالتهين متيپيليو عازم ف آمدهت به ستوه يدر کو

 شود.يم «»به نام  يکند و صاحب فرزنديازدواج م

 
 رمان يهاتيشخص ةگاننُه يهاپيت يهايژگيبسامدکل و
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سه سطح سالم، حد وسط سلامت و ناسالم م در اگرايپ آنينه ت سطوح سلامت يهايژگيجداول و

 (0)گانه1 يدر ترازها
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 رمان  ياصل يهاتيدر شخص يروانسطوح سلامت 

 ياز سطوح سلامت و هر ستطح داراسه سطح  يدارا اگراميآن ةگاننه يهاپيک از تيهر 

ک از يتهر .دنتدهيهتا را نشتان متپيتت آن يمثبت و منس يهايژگيکه و سه تراز هستند

هتا و يژگتيارنتد باتوجته بته ود ياگرام جتايتگانته آننه يهاپيکه در ت ييهاتيشخص

 ،شتوديها متستوب متبارز آن يژگيدهند و وياز خود نشان م يکه در زندگ ييهارفتار

و براستاس داده هتا و  رديتگيو ناستالم قترار مت متوستطاز سته ستطح ستالم،  يکيدر 

ة قابتل توجته شتوند. نکتتيم يتيشخص يبند، سطحفوق ولجداموجود در  يهايژگيو

در ها ممکتن استت يژگيواز  يبرخ هآن است ک يتيشخص يهاپيت يبندرامون سطحيپ

 يپتيدر تآن ه بته يشتب يژگتيت باشد، حال آنکته وينشانگر سطح سالم شخصپ يک تي

هتر  پيتن تيتيناستالم باشتد؛ لتذا تعسطح ا يسلامت و متوسط سطح  ةدهندگر، نشانيد

ابتتدا  ،رونيتاز ا استت؛ يضترور کاملاً يفوق امر يهاجدول ياجرا ش ازيپت يشخص

، يتيات شخصتيوصصق خيدق يريآمارگ بر اساس «»ت رمان يشخص 19تمام 

سطوح سه گانته در  ،هاه بر اطلاعات مذکور در جدوليشده و در ادامه با تک يشناسپيت

ر يتبته شترح ز انتد کته نتتايج آنل قرار گرفتتهيو تتل يمورد بررسآنها  ةگاننه يهاتراز

 باشند:يم
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 گراک؛ اصلاحيپ يت يهاتيدر شخص سطوح سلامت

گر و سرزنش يگرا، عصبان، مانع و اصلاحخاص يبا اعتقادات و باورها يتيشخص يدارا

دارد، همته را متان يافتد اياتساق م يدارياو به هر آنچه در عالم خواب و بباشد. يمو... 

ت يتر و بته واقعيتست که آنچه اتستاق افتتاده را تعبا ياا واقعهيباور کرده و منتظر اتساق 

 يکه برا داردگرا منتقد و آرمان يتيشخص يو نيهمچن (31-31-78صستات ) ديل نمايتبد

امتور کته متناستب بتا  ياز برخت يريو جلتوگ «» ةحسظ آبرو و شأن ختانواد

 پتردازديژه ختانواده ختود متيتبه وبه مخالست با افراد  ،ستيو جامعه ن يو يهادگاهيد
 .(798-758-31صستات )

 
 

 .دارد يگرا جتااصلاح پيت يعني کي ةپ شمارياگرام در تينيپ ايان نه تياز م «»

در سطح حتد وستط ت؛ و بسامد اس يژگيفاقد و ،در سطح سالمک، ية پ شمارياو در ت

مرتبه(،  7) نيو خشمگ يعصبان، (تبهرم 1خاص) يات و باورهااعتقاد يژگيو 5 يسلامت

 گترسترزنش ،مرتبته( 7) ريو ستختگ ياز حتد جتد ادهيتز ،مرتبته( 1گر )و اصلاح مانع

 7بتا بستامد  مرتبه(7) رگهيتنب يژگيو 1و در سطح ناسالم  19 بسامدمجموع با  مرتبه(1)

و  يط اجتماعيبه شرا يوت دادن يل اهميبه دل «»باشد؛ لذا سطح سلامت يرا دارا م

و  يعقلتان يايقضتا ياو بته تمتام يافراطت ةگرانتاصتلاحو نوع نگاه  هااز آن يريپذريتأر

 ل به سمت ناسالم است. يمتما و سلامت ، حد وسطِيعقلانريغ
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 دهندهياريگرا و پ دو؛ کمکيت يهاتيدر شخص وح سلامتسط

 

درس  ينتيکرده و در حوزه د يت زندگيدر کو ياديه مدت زک ينيپيليف سالة يس جوان

رختواه و يختوب، خ يدوستت واستت  ايتريبت يجتوان يو .(711صتسته) خوانده استت

 شتابدينوعانش مو کمک هم ياريط سخت به يدر شراکه شود يدهنده متسوب مياري

ن استلام ينة تبليغ دين او در زميهمچن .(399-335-313-317-311-781-311-317صتستات )

 باشتتد.يت بتته عنتتوان متتترجم مشتتغول متتيتتن در کويپتتيليفعتتال استتت و در ستتسارت ف
 .(711-717صستات)

 
 

 ،دهنتدهياريتگترا و کمکدو؛  ةپ شمارياگرام در تينيپ ايان نه تياز م «»

 1) دهنتدهياريت و گتراکمتک يژگتيو 3دو در سطح سالم  ةپ شماريدارد او در ت يجا

 مهربتان و دلستوز مرتبته( و1) رختواهيخمرتبته(،  3) بدون غتر  دوستِنوع مرتبه(، 

 يمتذهب يژگيو1 يبسامد را داراست و در سطح حد وسط سلامت 11مجموع مرتبه( با 1)

باشتد؛ لتذا ستطح يو بستامد مت يژگيفاقد و زين بسامد و در سطح ناسالم 7مرتبه( با  7)

 ،ن امتريتستلامت استت. علتت ا ل به حد وسطيسطح سالم متما «»سلامت 
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گتر و يز ديتهاست نه چبه خاطر وجود خود آن ها صرفاًبه انسان يت و بها دادن وياهم

 باشد.ياش ميآن علوم در همه مراحل زندگ يريکارگو به ياو از علوم معنو يمندبهره
 

بته  يو .استت رمتوف و مهربتان يقلب يبان و سخاوتمند، دارايگرا، پشتکمک يتيشخص

 يهتاکته در مصتاحبهيبته طتور ؛ت کترديتحقوق مستمندان شروع به فعال ةقصد مطالب

شتده بتود شناخته  ،ستديايحقوق مردم م يکه پا يبه عنوان فرد يو مطبوعات يونيزيتلو

شتتخص فعتتالِ بتته عنتتوان ت يتتدر کو و (391-317-713-711، 318-311-317صتتستات )

 .(798-711-773صستات ) باشديو معرف حضور مردم م سسرشنا

   
ن يتااو در  ؛دارد يجتا دو ةپ شتماريتدر ت ،اگرامينيپ ايان نه تياز م «»

 3) بانيپشتت(، مرتبته 3) مهربتان، مرتبته(  1) بخشتنده يژگتيو 1در سطح سالم و پ يت

 15 مجموع بارا  مرتبه(1) رخواهيخو  (مرتبه7سخاوتمند )مرتبه(،  3) دهندهياري(، مرتبه

باشد؛ لذا يو بسامد م يژگيو ناسالم فاقد و يبسامد داراست و در سطح حد وسط سلامت

-ط نامساعد حاکم بر خانواده و جامعهيشرااز  يريرپذيعدم تأرعلت ، به

ستلامت  ستطح ستالماز ، يط زنتدگيدر همته شترا ير درست و عقلانياتخاذ مساش و 

بسامد سطح سالم در برابر  15) دست آمدهة آمار ببارقابل توجه در ةنکتاست.  برخوردار

را  «»ت يسنده شخصتيصسر بسامد سطح ناسالم و حد وسط( آن است که نو

مرتبط با سطح سالم  کاملاً ياتيها و خصوصيژگيبا وو هدفمند آگاهانه  کاملاً يبه صورت

 ش گذاشته است.يبه نما
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 ردگرا و محزونپ چهار؛ فيت يهاتيسطوح سلامت در شخص

 

و  يتيکو يد که از پدريآيرمان به شمار م تين شخصيتريو متور نيتريصلا «»

 يرمتان از زنتدگ يتگتريروا يو شتده استت.ر متولتد يتو فق ينيپيليف يرروتمند و مادر

ابند را بر ييگشودن نملب به سخن  يبرا يطبقات فرودست که فرصت يخودش و زندگ

 ، ت، تنهتا، متتزونيتهو دراستت سترگردان  يتين رمان شخصيدر ا «». عهده دارد

ان دادن يتآن و پا ياز سترگردان ييواحد، رها يتيدست آوردن هوب يبراکه ن و... يغمگ

-81-11-15-11-13-19-11صتستات ) شتوديت ميعازم کو ،اشخانواده يبه فقر و بدبخت

117-135-195-713-318-311-398-391 ،83-81-753-758-717-711-711-317-313-315-

351-311-395 ،13-13-153-111-771-757-751-711-711-715-313-311-319-373-397). 
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 يفردگرا و متتزون جتاپ يتچهار؛  ةپ شمارياگرام در تينيپ ايان نه تياز م «»

هنتتده افکتتار و )بروزد ةابرازکننتتد يژگتتيو 3در ستتطح ستتالم  وپ يتتتن يتتااو در  .دارد

بستامد،  9مجمتوع بتا  مرتبه(1آداب ) يو مباد مرتبه(1طبع )، شوخمرتبه(1احساسات( )

مرتبته(، 15ن )يمرتبته(، غمگت15) يسرگشتتگ يژگتيو 11 يدر سطح حد وستط ستلامت

ال و يتران در عتالم خهتوس، مرتبته(1) ييدايشتمرتبته(، 13تنها ) ،مرتبه(13اپرداز )يرو

مرتبته(، 3حوصتله )يب ،مرتبه(3ن )يينسس پااعتماد بهمرتبه( 1مرتبه(، حسود ) 1) يفانتز

-يمرتبته(، دور3مرتبه(، عذاب وجتدان داشتتن )3) يمرتبه(، خسته از زندگ3) يناراض

افسترده  ،مرتبته(1شتدن )ريتترس از تتقمرتبته(، 7) يامرتبته(، عقتده7و فترار ) ينيگز

مرتبته(، درمانتده 9 د )يتناام يژگتيو 1بسامد و در سطح ناسالم  81مجموع  با، مرتبه(1)

بستامد را داراستت؛ لتذا  11مجموع با  مرتبه(7) يگاريسو  مرتبه(7جو )انتقاممرتبه(، 1)

ط يو نامساعد حتاکم بتر متت يمنزو ،نيبا توجه به فقر، جو غمگ «»سطح سلامت 

طرد و از پدر و مادرش،  ي، دورنامناسب يط اجتماعيو رشد در همان مت يو ياجتماع

 يزنتدگار ستخت و يبس يکردن دوران کودک يسپر ،يپدر ةاز طرف خانواد شدنريتتق

 به طرف ناسالم سطح حد وسط سلامتدر ، ...از او و يريرپذيدا و تأريآ معتادش با خاله

 .  است

 باشتديدار شتده متتتهياحساستات جر ين و دارايآرام و درونگرا، غمگ يفرد «»

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

گزار و از کارمنتدان ختدمت يمجاهتد با احساس، مدافع و ين نوازنده، شاعريهمچن يو

 «» .(715-711-188-183و 713-711-188-181-185-111-118-33صستات ) ارتش است

هتا بتا آن يرا از دوستت يبودند که روزگار خوشت «» يميدو دوست صم «»و 

بتا از دستت دادن  «» و نداشتت ين روزگار ختوش دوامتيتجربه کرده بود؛ اما ا

-185-198صتستات ) پژمرده و تنها مبدل گشت يدوستانش، پدر و مادرش و... به شخص

181-711-711-771-731-331-339) . 
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دارد.  يجا ،فردگرا و متزون ،چهار ةپ شماريدر ت ،اگرامينيپ ايان نه تياز م «»

 1پرستت )هنيو مت مرتبته(9خلتاق و هنرمنتد ) يژگيو 3پ در سطح سالم يتن يااو در 

بستامد، در  13 مجمتوع بامرتبه( 1ابرازکننده )بروزدهنده افکار و احساسات( ) و  مرتبه(

 75مجمتوع بتا  مرتبته( 8و تنهتا ) مرتبه( 11ن )يغمگ يژگيو 7 يسطح حد وسط سلامت

 13 مجمتوع بتا مرتبه(5د )يو ناام مرتبه( 9) يگاريس يژگيو 7بسامد و در سطح ناسالم 

علتت است.  متعادل حد وسط سلامتبسامد را داراست؛ لذا سطح سلامت غسان، سطح 

از طرف جامعه و مردم  او رشيعدم پذمختلف و  يهامتتمل شدن ظلم و ستم ،ن امريا

هتا در که ستالنيتوجه به ا که او را با يو مردمجامعه  ؛باشديبودن او م 9«بدون»به علت 

رنتد و در يپذينمت يتيک شتهروند کتويبه عنوان  ،کرده و متولد آنجاستيت زندگيوک

 زنند.ينه او ميط دست رد به سيشرا تمام

 

 استت م و به دور از خشتونتيملا يآرام، مهربان، فردگرا، دلسوز با رفتار يفرد «»

ستد ينويها مقاله ماز روزنامه يکي. او در باشديمکه عاشق خواندن، نوشتن و مسافرت 

در متورد  زدنبتا حترف« نيژوزفت» يعنتياش را با خدمتکار خانه يکاريشتر وقت بيو ب

-33و 31-35-33-37-31-31صتستات )گذارند يم کشورش  ياسيات، هنر و مسامل سيادب

بتا او  يهتانشود و به صتورت پنين ميستة ژوزفيکم شکم. (731-713-11-37-31و  38-11

 .(11-11-38-39صستات ) يسيشود به نام عيم ياش، فرزندکند که رمرهيازدواج م



 913... بر اساس« ساق البامبو»رمان  يهاتيدر شخص يسطوح سه گانة سلامت روان يبررس

 
 

دارد.  يفردگرا و متزون جتا ،چهار ةپ شماريدر ت ،اگرامينيپ ايان نه تياز م «»

 م و يمرتبته(، ملتا 11پرستت )هنيمت يژگتيو 1چهار در ستطح ستالم  ةپ شمارياو در ت

، مرتبته(1، ابرازکننتده )مرتبته(7دانتا و باتجربته )، مرتبه( 3آرام ) مرتبه(، 1رفتار )خوش

بستامد، در ستطح حتد  75 مجموع با مرتبه(1آداب ) يو مباد، مرتبه(1خلاق و هنرمند )

بستامد را  9مجمتوع بتا  مرتبه(1ن )يو غمگ مرتبه(1) ييگوابهام يژگيو 7 يوسط سلامت

، « »باشد؛ لذا ستطح ستلامتيمو بسامد  يژگيداراست و در سطح ناسالم فاقد و

ن ستطح از يتبته ا «»ش يعلت گرااست.  سلامت ل به حد وسطيسطح سالم متما

ط يحاکم بتر متت يطيافرا  و تسر يدادن او به فضاتي، عدم توجه و اهمسطوح سلامت

و اعمتال ش يدگاه ختوياز دت روش درس م وين تصميبهترخانواده و جامعه و انتخاب 

 باشد.يآن م

 

متادرش و  يمتاري، بياست که فقر، اوضتاع بتد اقتصتاد ياقبالدختر بدبخت و بد« دايآ»

 ي، او را بته مترد دلتاليخرديپدر قماربازش باعث شد تا به اجبار و از سر ب يهايبده

« دايتآ»مشتغول بته کتار شتود. و...  يشبانه همچتون رقاصت يهايدر سرگرمتا  بسپارند

گتر يدجوانا معتاد شد و يدن ماريکرد، به مشروب و کشين کارش را ميخاموش و غمگ

شتود و يباردار مرا  «رلايم»دخترش در نهايت نداشت. او  ياو ارزش يز در زندگيچ چيه

 .(77-71-71-18صستات ) ابدييم ييرها ،که به اجبار به آن تن داده بود ياز کار
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دارد. او  يفردگرا و متزون جتا ،چهار ةپ شمارياگرام در تينيپ ايان نه تياز م «دايآ»

بستامد،  3مجمتوع با  مرتبه( 3طبع )شوخ يژگيو 1چهار در سطح سالم  ةپ شماريدر ت

 مجمتوع بتا مرتبته( 7) ي، ناراضمرتبه( 9ن )يغمگ يژگيو 7 يدر سطح حد وسط سلامت

و  مرتبته( 1آوردن به مصرف مواد مختدر ) يرو يژگيو 7بسامد و در سطح ناسالم  11

بستامد را  9 مجمتوع بتا مرتبته(7) يزيتفترار از چ يبترا ين به مشروبات الکلتپناه برد

استسبار و  ي، داشتتن سرنوشتتاشختانواده به خاطر فقتر دايداراست؛ لذا سطح سلامت آ

ل بته يتمتما سطح حد وسط سلامتو...  نامناسب ياجتماعو  يزندگط يمتشدن از متأرر

 است.  ناسالم

 

 «رلايم»

 بتا  يحترف و قتواستت بتاهوش، پربتار، کتم يتي، شخصت«اديآ»مشروع نادختر  «رلايم»

مشتخص و واحتد  يتي، نداشتن پدر و هويياز تنها او. (119صسته ) استير يوخوخلق

 يبتا دوستت ينينشق همياش را از طرييخلأ و تنها روو از اينناراحت و سرگردان است 

صتستات ) کنتدير متآوردن به مصرف مواد مخدر پ يح و رويوگذار و تسرناباب، گشت

111-175-171-179-317). 

 



 910... بر اساس« ساق البامبو»رمان  يهاتيدر شخص يسطوح سه گانة سلامت روان يبررس

 
 

دارد. او  يفردگرا و متزون جا ،چهار ةپ شمارياگرام در تينيپ ايان نه تياز م «رلايم»

ابرازکننتده  ،مرتبته(3دانتا و باتجربته ) يژگتيو 3چهار در ستطح ستالم  ةپ شماريدر ت

 1 يد وسط ستلامتبسامد، در سطح ح 1مجموع با  مرتبه(1و خلاق و هنرمند ) مرتبه(7)

 مرتبته(7ن )يمتزون و غمگمرتبه(،  3) يناراض ،مرتبه( 1) يرانيو ح يسرگشتگ يژگيو

 3د )يتناام يژگيو 1بسامد و در سطح ناسالم  11 مجموع با مرتبه( 7متکبر و گستاخ )و 

پنتاه بتردن بته و  مرتبه(1آوردن به مصرف مواد مخدر ) ي، رومرتبه(1جو )انتقاممرتبه(، 

، «رلتايم»بسامد را داراستت؛ لتذا ستطح ستلامت  1 مجموع با مرتبه(1) يالکلمشروبات 

و  يزنتدگط ياو از متت يريرپتذيبته ختاطر تأر امر نيو اسطح حد وسط سلامت است. 

ت و يتهويبت و بار مادرشز و نکبتيانگگذشته غمدن از يعذاب کش، نامناسب ياجتماع

 .باشديمو...  يحرامزاده بودن و

 

  ياآرام بتا چهتره يتين است که شخصيمؤمن و متد يفرد ،طاروفخانوادة بزرگ دختر 

چته چه مشروع باشد را  «»بخش، خوش رفتار، بخشنده و بامتبت دارد. او آرامش

از  يرد و مشتتاق استت تتا او بته عنتوان عضتويپذياش مبه عنوان برادرزاده ،مشروعنا

-رفتهياو نه تنها باعث پذ ييتنها رشِي؛ اما پذکند يها زندگطاروف با آن ةخانواد ياعضا

شتود تتا ختود يبلکته موجتب مت ،شتوديخانواده نم يتوسط همه اعضا «»شدن 

 يبتا گذشتت متدت زمتان نهايتتده دهتد. در يعق رييتغباره نيکم در از کمين «»
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شتده او  يباعتث آزردگتکته نيو از ا استتزاده حلال «»که  شوديمتوجه م يطولان

-317-311-777-771صتستات ) کنتديشود و از او طلب بخشش متين ميناراحت و غمگ

313-311). 

 
 

دارد  يفردگرا و متزون جا ،چهار ةپ شمارياگرام در تينيپ ايان نه تياز م «»

آرام مرتبته( و 3رفتتار )م و ختوشيملا يژگيو 7چهار در سطح سالم  ةپ شمارياو در ت

ن يمتتزون و غمگت يژگتيو 1 يبسامد، در سطح حد وسط سلامت 5 مجموع با مرتبه(7)

؛ لتذا ستطح نتدارد يو بسامد يژگيوبسامد را داراست و در سطح ناسالم  1با  مرتبه(1)

قلتب بتودنش ستطح ستالم ختوشذاتاً و خداترس  ،مهربان با توجه به سلامت عواطف،

 است.
 

 فکور و کنجکاو ؛پنجپ يت يهاتيسطوح سلامت در شخص

 
 

 «نيزفژو»

 و علتم و دانتش ستةيشتخوانتدن و نگر و متسکر، عاشق کتتابندهيآ ي، شخص«نيژوزف»

دهد. يشدن آنها به او نمبرآورده يبرا يست که سرنوشت مجالا يبا و فراوانيز ياهايرؤ



 910... بر اساس« ساق البامبو»رمان  يهاتيدر شخص يسطوح سه گانة سلامت روان يبررس

از  ييدا و رهتايته سرنوشتت ختواهرش آيشتب يشدن به سرنوشتفرار از دچار يبرا يو

 «»به نام  يتيرروتمند و با اصالت کو ياخانواده، نزد شپدر قمارباز يهايبده

ان او و راشد تنها پستر يم ياان علاقهين ميشود در ايبه عنوان خدمتکار مشغول به کار م

-71-73-71-18صتستات ) گردديمنجر م يپنهان يبه ازدواجشود که يجاد ميا آن خانواده

 .(111-715-95-87-17-11-19-17و 78-31-37

 
 

دارد.  يپنج؛ فکور و کنجکتاو جتا ةپ شمارياگرام در تينيپ ايان نه تياز م «نيوزفژ»

انته يگراق و واقتعيعم ينگرش ين ودارايبروشن يژگيو 3پ در سطح سالم يتن يااو در 

مرتبته( و پرسشتگرِ  3) )عاشق مطالعه کتردن(سته علم و دانش يمرتبه(، ش8) زيبه همه چ

آزاردهنتده  يژگيو 1 يسامد، در سطح حد وسط سلامتب 11 مجموع مرتبه( با7کنجکاو )

باشتد؛ لتذا يو بستامد مت يژگيبسامد را داراست و در سطح ناسالم فاقد و 1مرتبه( با 1)

ن امتر يتاستت و علتت ا يل به حد وسط سلامتين، سطح سالم متمايسطح سلامت ژوزف

 ياش، خوشتيو بلنتد يتا را با تمام پسيباشد. او دنيم ياو به زندگ ةنانيبواقع ينيبجهان

 داشته باشد. يتيآنکه گله و شکايب ،راستيآنگونه که هست پذ ،اشيو ناخوش

رحتم و يبت، اختلتال روان يدارا، يگتواني، هتذبتدذات، پرخاشتگر  يفترد «»

احتترام  «»اش گران مخصوصاً نوهيعاطسه، مزاحم و متجاوز است که به حقوق ديب

 يو .(11-133-137-131و115-111-133-137و111-137-88-93-18-11صستات ) گذاردينم

استت  يشخصتو  (111-111صتستات ) ستتيزاده شده که پتدرش مشتخص ن ياز مادر

دا را از ستر يدخترش آ بدسرشت و طمعکار که ،درمانده و معتاد به قمار و شراب توبا
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ن يتا . البتتهافتت کنتديدر يلپتو ،اودهد تا در مقابل جستم يم يبه دلال يريتدبيفقر و ب

تنام و بازگشتش به خانته بتا يه ويبعد از شرکت در جنگ عل «» يمنس يهايژگيو

اش را بدانتد، در او شتگل گرفتت يلحتاشانيل پريدل يآنکه کسيبد، ب يت روحيوضع
 .(71-18-87-55-171-18-71-717-173-118-93-11-51صستات )

 
 

دارد او  يفکور و کنجکاو جتا ،پنج ةپ شمارياگرام در تينيپ ايان نه تياز م «»

بستامد، در  1بتا  مرتبته(1کتردن )ينتيبشيپ يژگيو 1م پنج در سطح سال ةپ شماريدر ت

اهل جر و  و مرتبه( 3ص )يحرمرتبه(، 11آزاردهنده ) يژگيو 3 يسطح حد وسط سلامت

(،  مرتبته 1گتو )انيهتذ يژگيو 1بسامد و در سطح ناسالم  15 مجموع با مرتبه(1بتث )

اختلتال فکتر ، مرتبه(1) يزوفرنيحالات اسک يو دارا يحالشانيو پر يزدگدچار وحشت

بسامد را داراستت؛ لتذا  11 مجموع با مرتبه( 3بدجنس بد سرشت )مرتبه( و  1) و روان

 يو پتدر تينداشتن هورنج و عذاب از دن يکش، با توجه به فقر «»سلامت  سطح

در آمتده شيپتد به او بته ختاطر حتواد  يشد يروان يروح ةد شدن ضربمشخص، وار

معتتاد و  يبته فتردشدن ليتبدط و ين شراياز تمام ا يو يريرپذيو تأر تناميه ويجنگ عل

 سطح ناسالم است.در ، درمانده

 

ز يتگتر و عزليته و تتليکسب علم و دانش، تجز ةستيش يشخصيت، «» يخواهر ناتن

 «». باشديبرخوردار م يت و توجه خاصيمه است که از متبوبيربزرگ غنماد ةدردان



 911... بر اساس« ساق البامبو»رمان  يهاتيدر شخص يسطوح سه گانة سلامت روان يبررس

-کيتنتدارد و نزد ياديز اندوست که و اهل مطالعه استنمونه، مؤدب، باهوش  يدختر

-381-395-375-758-751-713صتستات ) هستتند «»و  «عمه هند»ن دوستانش يتر

نبتود ستال ختودش،  و رادر هم سن، نداشتن خواهر و بييااز تنهکه او  .(318-319و 718

پشتتش، لتاکصتتبت دارد بتا مک هياز به يکه ن يدر مواقعبرد، يپدر و مادر و... رنج م

دش ية پتدر شتهشتر وقتش را در کتابخانيو ب (711-758صستات ) کنديصتبت م «»

-ي.. مشتر و.يب يآگاه اطلاعات و کسباو و  ةکارمهيل رمان نياصلاح و تکم، به مطالعه 

 .(395-375صستات ) پردازد

 
 

دارد. او  يجتا فکور و کنجکتاو ،پنج ةپ شمارياگرام در تينيپ ايان نه تياز م «»

( سته علم و دانش)عاشتق مطالعته کتردنيش يژگيو 5 ،در سطح سالم پنج ةپ شماريدر ت

 و ه(مرتبت7لگتر )يه و تتليت، تجزمرتبه(7، پرسشگرِ کنجکاو )مرتبه(7، باهوش )مرتبه(1)

 يژگتيو 1 ،يبسامد، در ستطح حتد وستط ستلامت 13 مجموع بامرتبه(1مجذوب شدن )

، داشتتن مرتبته(1کوشتا و پتر تلتاش )، مرتبته( 5و بتا درک و فهتم ) يمنطق ييهاانسان

بسامد را داراستت و در ستطح  9 مجموع با (مرتبه1و آزاردهنده ) مرتبه(1کم ) يدوستان

ل بته يتلم متما، سطح ستا«»؛ لذا سطح سلامت باشديو بسامد م يژگيناسالم فاقد و

و جامعته و  يط زنتدگين و متتزون حتاکم بتر متتيجوّ غمگ است. يحد وسط سلامت

 يجتابته «»باعث شتد تتا  ،حدوسط سلامت است يهايژگياز و يکيکه  ييتنها

بته مطالعته و  ،کتردن و گذرانتدن وقتتشپر يهوده و نامناسب برايب يپرداختن به کارها

 ل شود.ين سطح از سطوح سلامت متمايعلم و دانش بپردازد و به ا کسب
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 هفت؛ خوشگذرانپ يت يهاتيسطوح سلامت در شخص

 ()ها وانهيد

ن دوستتان يتتريمين و صتميتترکته از مهتم دشياطلاق م يتيک گروه پنج نسره کويبه 

شتروع بته  يکشتت ةعرش يبر رو «يبوراکا» ةريدرجز «»که  يهستند. زمان «»

 يشود و به سبب نشتا  و سرخوشتيآشنا م سرخوش يتيبا چند جوان کو کرد،ت يفعال

ستاده  يرفتار يدارارروتمند؛ اما  يبا ظاهر يخواند. جوانانيوانه ميها را دشان آنفراوان

بته  «»کته  ي. زمتان(111-111-151-151صتستات) جانيسراسر شور و شوق و هو 

دار مجتدد يتند که باعث ديبيمشعل را م يرود به طور ناگهانيت ميکو ،ن پدرشيسرزم

سرشتار  ي، دوستانيها در دوستوانهيشود. ديها مآن يها و تداوم دوستوانهير دياو با سا

 يبتردن از زنتدگ، ترانته و لتذتيقيح، موستياهل تستربا پشتکار،  يافراد و انداز متبت

 .(311-315-313-317 صستات) باشنديم

 
 

 خوشتگذران و مشتتاق پيت، تهست ةپ شمارياگرام در تينيپ ايان نه تيها از موانهيد

مسلط بته چنتد  يژگيو 1هست در سطح سالم ةپ شماريجز مشعل که در ت. بدارند يجا

باشند و يو بسامد م يژگيفاقد و ن سطحيه در ايبسامد را داراست، بق 1با  مرتبه(1زبان )

و شتاد و  مرتبته(1ح )يگتذار و تسترواهتل گشتت يژگيو 7 يحد وسط سلامتدر سطح 

ز يتنبستامد را دارا هستتند و در ستطح ناستالم  9 مجمتوع بتا مرتبه(1سرخوش بودن )



 939... بر اساس« ساق البامبو»رمان  يهاتيدر شخص يسطوح سه گانة سلامت روان يبررس

ار کم فترو  در يبس يت حضور و نقشيشخص 5ن يا. ندارند يو بسامد يژگيگونه وچيه

فقط در قستمت ؛ نديآمار نميبه شهم  يت فرعيشخص يکه حت ياگونهداستان دارند؛ به

ار ياختصاص داده بته خودشتان هتم بست يهايژگيوو  از داستان حضور دارند يکوچک

هتا در نظتر آن يبترا يتوان سطح سلامت رابت و قطعتينم، به همين جهت اندک است

بتودن و پترداختن بته اليخيبه علت ب ،اندکشان يژگياما با توجه به همان چند و .گرفت

شتود ستطح حتد وستط ستلامت را بته ختود يها متو نشا  آن يث شادکه باع يامور

 اند. اختصاص داده

 

 گرس و کنترلي؛ رئپ هشتيت يهاتيسطوح سلامت در شخص

است تندخو، بد اخلتاق،  يشخصاو است.  «» ةطاروف و عمدة خانوان دختر يدوم

و  يتيآبروياز تترس بتو را نتدارد  «»دن يچشم د «»ن. يبو خودبزرگ يعصب

بترادر همسرش با مطلع شدن از ازدواج  دةن شأن و منزلتش نزد همسر و خانوارفتنيازب

-ياش نمترا به عنتوان بترادرزاده «»، زديريبه هم م ينيپيليک کلست في دش بايشه

-715-771صتستات ) زديتخيت به شدت به مخالستت برمتيدر کواو ماندن  يرد و برايپذ

711-711-371-311-311-391-318). 
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دارد. او  يرهبر جا پيت ي، يعنهشتة پ شمارياگرام در تينيپ ايان نه تياز م «»

 يباشد و در سطح حد وسط ستلامتيو بسامد م يژگيپ در سطح سالم فاقد ويتن يادر 

و مصمم  مرتبه(3کننده آن ) يدکننده و عمليتهد(، تبهرم 8(تندخو و بداخلاق  يژگيو 3

ن و از ختود يبت)خود بتزرگ يژگيو 1بسامد و در سطح ناسالم  11 مجموع بارتبه( م7)

، ستطح حتد وستطِ «»بسامد را داراست؛ لذا سطح ستلامت  1با  (مرتبه1مطمئن )

باشتد؛ ين سطح از سلامت فقط ترس متين فرد به ايش ايگرا يعامل اصل است. تملاس

و  يتيآبروياش، تترس از بتادهختود و ختانو يت اجتمتاعيتترس از دستت دادن موقع

ک کلست يدش با يشدن نزد مردم و خانواده همسرش به خاطر ازدواج برادر شهمضتکه

 و... . ينيپيليف

 

 يريگجهينت

 يبتر استاس تئتور «»رمتان  يهاتيشخص سطوح سلامت يپس از بررس

 ر قابل ارامه است: يج زيدر پاسخ به سوالات پژوهش نتا، اگراميآن

دادن ت جلتوهياهمط موجود، کميفتن شراريپذ يبرااقناع جامعه  يسنده برايلاش نوت

ن عملکرد، عتدم يداشتن بهتر ق افراد جامعه بهي، تشويو اجتماع ياقتصاد يهاينابسامان

، يحتداقل يهتااز فرصت يريگبهره و يط ناگوار اجتماعيان در شرايزدن به اطرافبيآس

در  يتيش غالتب ستطح شخصتيد کته گترايتبته آن گرد منجتر «»در رمان 

 .رديدر سطح حدوسط سلامت به طرف سالم قرار گآن،  يهاتيشخص

 1در سطح سالم و  «»و  «نيژوزف»تِ يشخص 7رمان،  يت اصليشخص 1ان ياز م

و  يدر ستطح حتد وستط ستلامت «»و  «»، «»، «»تِ يشخص

 عمتتده استتت کتته  واضتتحانتتد. گرفتتته يدر ستتطح ناستتالم جتتا «»شخصتتيت 

وسط ستلامت و حد  سطوحدر  ين رمان از نظر سطح سلامت روانيا ياصل يهاتيشخص

و  يهتا تعتادل روحتتياکثتر شخصتت از آن دارد که يجه حکاين نتيسالم قرار دارند؛ ا

شان يخصش يمات جامعه و زندگيط سخت حسظ نموده و با ناملايخود را در شرا يروان

 اند.دهيتا حد توان جنگ



 933... بر اساس« ساق البامبو»رمان  يهاتيدر شخص يسطوح سه گانة سلامت روان يبررس

 ،رمتان يهتاتيشخص يتمام سلامتِ نةگامرتبط با بسامد سطوح سه يآمار يداده ها

و  يهنر يو تسلط بر جنبه ها ييسنده علاوه بر آشناياست که نو ين نکته اساسيانگر ايب

ت و پتردازش يشخصت يدر حتوزه روانشناست ي، از دانتش کتافيپتردازتيشخصت يادب

ن امر باعتث شتده تتا يز برخوردار بوده است و هميآنان ن و هدفمند آگاهانه يهايژگيو

ها و سطوح سلامت آنتان در طتول داستتان تيات شخصيخصوص ميان يارتبا  معنادار

 يتيسطح شخصت يهايژگي، بسامد ود در رمانموجو تيشخص 19در تمام . برقرار گردد

عنتوان بته گتر فاصتله دارد؛يو ستطح دمعنادار با د ياگونهک، بهيافته به هر ياختصاص 

( و ستطح 1- 11)« »ن بسامد سطح سالم و ناستالم يتساوت معنادار ب ،نمونه

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

انگر يترمان ب يهاتين شخصيترسطومتون يترن و ناسالميتربه عنوان سالم ،(81-9-11)

رمان به سطوح رشد آنها توجه داشتته و  يهاتيسنده در پردازش شخصيآن است که نو

و  يتکامل ياتيکاملا مرتبط و خصوص يهايژگيرا در روند رمان با و يتيشخص يهاپيت

واضتح و مشتخص ابعتاد  ملتاًة کاکته بتا ارامت ينديآگذارد؛ فريش ميبه نما يرتصادفيغ

ت و پتردازش يتشتبرد روايدر پ يتان، نقش بتارزداس يها در طتيمختلف سطح شخص

 .دادها داشته استيدر برخورد با روآنها  يهاها و واکنشها و ارامه کنشتيشخص
 

 هانوشتيپ
1- Ennea gram 

2- IvanovichGurdjieff  

3- Oscar Ichazo 

4- Claudio Naranjo 

5- Don Riso 

6- Russ Hudson 

اگرام در سه سطح سالم، حد يپ آنيت سطوح سلامت نه يهايژگياطلاعات مندرج در سه جدولِ و -1

اگرام ينيت بر اساس ايگانه، برگرفته شده از کتاب انواع شخص8 يوسط سلامت و ناسالم در ترازها

 باشد.يسو و راس هادسون ميچارد ريف ريتأل

شوند و به يها مغلوب مژن يوب است، بعضيک ژن معي« بدون»تات غسان در رمان: يطبق توض -9

ند خود يآيما به وجود م يهاکه از بچه يبعد يهاگذرند تا در نسليها ما از آنيسند ريفرزندان ما نم
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شود و آمال و يگر منتقل ميبه نسل د يکند از نسليم که هرگز اشتباه نمين ژن بدخيرا نشان دهند، جز ا

 کند.يحاملان خود را نابود م يهاآرزو
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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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