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1. Introduction 

Comparative consideration and comparing difference and similarity 

aspects of Iran and world famous writers, in addition to description of 

domestic authors position, results in richness of fiction. Story, is gate 

of entrance to unknown world of imagination; therefore "any text 

created by author's imagination that apart from quality and quantity of 

author's fidelity to reality, pictures one or more characters and one or 

more events in convergence of unique or multiple time and place, is 

called story" (Biniyaz, 2008, p.15). 

This inquiry focuses on comparative consideration of Goli Taraghi 

and Alice Munro's works. Comparative literature is an important field 

of literature that "consider, analyze relations and similarities among 

various literatures and nationalities" )Mohseninia, 2014, p.33(. 

Undoubtedly, exploring nations' literature, comparing, and contrasting 

them with each other, besides identifying defects and perfection of 

literature of any country, causes promotion of its position. 

On the other hand, psychological analysis of character element in 

story helps with more accurate analysis of characters and levels the 
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way for achieving viewpoint of work author. Psychological theory 

Enneagram is among novel typologies that has been neglected in 

researches of fiction, and due to the diversity of characters, and its 

comprehensiveness, has been attended in this paper. This 

psychological theory, characterizes humans' behavioral features in 9 

personality types of Reformer, Helper, Achiever, individualist, 

Investigator, Loyalist, Enthusiast, Challenger, and Peacemaker. 

Researcher has analyzed and investigated selected works of two 

famous Iranian and Canadian authors of short stories based on 

Enneagram pattern to achieve new window of both author's 

worldviews.  

Current paper, tries to answer this question that what areas of 

analysis can be analyzed for main characters of short stories of Goli 

Taraghi and Alice Munro based on Enneagram theory, and what 

similarities and differences can be founded by analyzing main 

characters of selected works of these two authors based on Enneagram 

pattern and their comparison together? 

 

2.Methodology 
This paper is descriptive-analytic that considers main characters of 

two story collections "Somewhere Else" and "second opportunity" of 

Goli Taraghi and two story collections "The love of a good woman" 

and "dear life" of Alice Munro, based on Enneagram pattern. 

Researcher first considers main characters of all four stories based on 

Enneagram ennead types and then, has used obtained results for 

contrastive consideration of works of Goli Taraghi and Alice Munro 

to highlight similarities and differences of these two authors based on 

Enneagram pattern. 

 

3.Discussion  
Enneagram is a psychological theory that characterizes into 9 

personality types based on behavioral features. Each type has specific 

behavioral specifications. Enneagram structure consists of a circle that 

9 numbers are in its circumference. These numbers are connect with 

arrows. "Arrows indicates stressed and calm types. Stressed type is in 
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same direction of arrow and calm type is in the opposite direction of 

arrow" (Daniels, Price, 2009, p.18), and it means that ennead types in 

any condition of stress or calmness, most show behavioral 

characteristics of their opposite type. 

 

Generally, in this paper, main characters of 15 stories written by 

Goli Taraghi and 16 stories of Alice Munro based on Enneagram 

ennead types were considered and type of each of the main characters 

of selected works of Goli Taraghi and Alice Munro was obtained. In 

most cases, main characters of selected works of this paper were 

consistent with Enneagram types and could be analyzed based on it. 

Since short story is a cut of life and because of its peculiarities, 

characterizations aren't as extended as novel, sometimes addressee 

does not have much information about behavioral habits of characters 

and, in a few cases, main characters could not be analyzed based on 

Enneagram pattern. 

Also, by matching Enneagram types with main characters of 

selected works of Goli Taraghi and Alice Munro, amount of 

Figure (3-1): Enneagram structure 

3 Achiever 

Enneagram 
2 Helper 

4 Individualist 

1 Reformer 

Peacemaker

9 

Challenger 8 

Enthusiast 7 

Loyalist 6 

Investigator 5  



 ...یترق یگل منتخب یهاداستان در تیصشخ یقیتطب یبررس                        651

adaptability of each author's works with Enneagram pattern types was 

obtained that can be observed in table (2-3). Results indicate that 

works of both authors showed high adaptability with Enneagram 

theory; but main characters of Alice Munro's stories had more 

adaptability with Enneagram theory than Goli Taraghi's works main 

characters, because adaptability in Alice Munro's works and Goli 

Taraghi's works, is 91.66% and 85.71%, respectively. 

Table (3-2): Current research statistical population and amount of adaptability of 

each author's works with Enneagram. 

Compatibility 

with 

Enneagram 

Number of 

characters 

compatible with 

Enneagram 

Total number 

of main 

characters 

Total 

number of 

stories 

Author’s 

name 

87.71% 18 21 15 
Goli 

Taraghi 

97.66% 22 24 16 
Alice 

Munro 

In order to analyze more precisely the frequency of each type of 

Enneagram in the selected works of both authors, were considered, 

and studied, which can be seen in Figure (3-3). 

 Bar Chart (3-3): Comparison diagram of the frequency of Enneagram types in 

the selected works of Goli Taraghi and Alice Munro 

Type

s 

frequen

cy 
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By considering this chart, it can be founded that characterization in 

Alice Munro's works has more variation than Goli Taraghi's works; 

because, in selected works of Goli Taraghi, 7 types of Enneagram and 

in selected works of Alice Munro, all 9 types of Enneagrams were 

observed. 

In addition, by observing Enneagram types frequency in selected 

works of both authors, similarity of Goli Taraghi and Alice Munro 

based on Enneagram pattern was obtained. Both authors, has used 

type 2 or Helper and type 8 or challenger of position more than other 

types and has attended these two specifically. Type 2 or Helper has 

often a dependent personality and plays role of victim or oppressed. 

He/ she does not know his/her needs and abilities and tries to attract 

others' attention by removing their needs and expect their support and 

appreciation. On the other hand, type 8 or challenger of position has 

often an independent and strong personality and plays role of governor 

and sometimes oppressor. He/she expresses his dependency and 

ability audaciously. He/she is self-assertive, takes the role of leader, 

and supports others. Since in history of story-writing, always good and 

evil forces have caused emergence of events, action and reaction in 

story and story plot has been often formed around this subject, Goli 

Taraghi and Alice Munro also have attended oppressor and oppressed 

person specifically in their conscious and unconscious. Both of 

authors have utilized types 2 and 8 of Enneagram equally and with the 

highest frequency. 

 

4.Conclusion 
Results of this study indicate that most main characters of selected 

stories of both authors can be analyzed by Enneagram pattern, this, 

from one hand shows comprehensiveness and perfection of 

Enneagram theory and from other hand shows competence and skill of 

both authors in characterization.  

In selected works of Goli Taraghi, 7 Enneagram types and in 

selected works of Alice Munro, 9 Enneagram types were recognized. 

Since Enneagram ennead types have emanated from scientific study 
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on behavior, mood and personality of humans, it can be concluded 

that characterization in Alice Munro's works has more variation and 

this indicates that Alice Munro has deeper understanding of humans' 

psyche and her attitude towards humans is more extended and 

comprehensive.  

From frequency of any Enneagram type in selected works of 

authors can be founded that both authors have utilized type 2 or 

Helper and type 8 or Challenger with the highest frequency and this 

indicated that Taraghi and Munro have been influenced by bipolar 

world and for regenerating and creating story have needed paradox 

collection. In whole history of fiction, always good and evil, truth and 

lie, purity and abomination, have been main tools of creating story, 

and unconscious of both authors have used two weak or dependent 

(type 2) and strong or independent (type 8) roles as a tool to express 

their intend. 

Keywords: Comparative Literature, Character, Short Story, Goli 

Taraghi, Alice Munro, Enneagram. 
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 مونرو سیآل و یترق یگل منتخب یهاداستان در تیشخص یقیتطب یبررس

 اناگرام هینظر یمبنا بر
   3بهناز علیپور گسکری ، 7ده مسئول(نرگس محمدی بدر)نویسن ،  6سویدا درویش

 چکیده

شناخت . کندادبیات تطبیقی نقش مهمی در شناخت جایگاه نویسندگان ایران در جهان ایفا می

دهد و نگرش جدیدی را ها را تغییر میپوشانیها و همهای دو فرهنگ، مرزبندیپیوندها و تفاوت

ادبیات داستانی، شناخت زوایای پنهان آن را  شناختیکند. از طرفی، واکاوی روانبازآفرینی می

. استها حاصل شدهشناسی نوین است که از مطالعه بر روان انسانسازد. اِناگرام یک تیپر میمیسّ

گرا، امدادگر، تیپ شخصیتی کمال 1ها را در شناسی، صفات رفتاری انساناین نظریه روان

بندی طلب دستهطلب و صلحران، ریاستگذطلب، فردگرا، پژوهشگر، پرسشگر، خوشموفقیت

های اصلی آثار منتخب گلی ترقی و پذیری شخصیتکند. هدف پژوهش حاضر، بررسی تطبیقمی

تر ها به منظور شناخت دقیقشناختی شخصیتگانه اناگرام و تحلیل روانهای نُهآلیس مونرو، با تیپ

های دیدگاه هر ها و تفاوتتیابی به شباهتو همچنین مقایسه و برابر نهادنِ نتایج تحلیل، جهت دس

نتایج به دست آمده، حاکی  است. تحلیلی -توصیفیاست. مقاله حاضر، پژوهشی دو نویسنده بوده

                                                           

 12/67/6111:  مقاله نهایی پذیرش تاریخ                         72/66/6111 تاریخ بازنگری:  61/11/6311: مقاله دریافت تاریخ 

    Doi: 10.22103/jcl.2022.16874.3190                                                                                          613 – 655صص 

 E-mail: sovaidadarvish@gmail.com رانیا تهران، نور، امیپ دانشگاه یفارس اتیادب و انیز ارشد کارشناس. 6

 mail: badr@pnu.ac.ir-E  رانیا تهران، نور، امیپ دانشگاه یفارس اتیادب و زبان اریدانش ۲
 mail: alipour.gaskari@gmail.com-E  رانیا تهران، نور، امیپ دانشگاه یفارس اتیادب و زبان اریاستاد ۳

 



 613 1041 پاییز و زمستان، 72 ۀ، شمار61سال  یقی،تطب ادبیّات یّۀنشر                       

پذیری باالیی با نظریه ، انطباقگلی ترقی و آلیس مونروهای داستانی از آن است که شخصیت

طلب( با بیشترین فراوانی بهره )ریاست 1گرا( و )امداد 7های اناگرام دارند و هر دو نویسنده از تیپ

ع بیشتری نسبت پردازی در آثار آلیس مونرو تنوّشان در این است که شخصیتاند و تفاوتجسته

 به آثار گلی ترقی دارد.

 .اناگرام مونرو، آلیس ترقی، گلی کوتاه، داستان شخصیت، تطبیقی، ادبیاتواژگان کلیدی: 

 

 مهمقدّ .1

افزون نویسان مطرح ایران و جهان، ی و مقایسه وجوه تمایز و تشابه آثار داستانبررسی تطبیق

از طرفی،  گردد.بر تبیین جایگاه نویسندگان داخلی، به غنای ادبیات داستانی منجر می

ثر اشناختی عنصر شخصیت در داستان، راه را برای دستیابی به دیدگاه نویسنده تحلیل روان

است که در  ینوین هایشناسیشناسی اناگرام، جزء تیپروانسازد. نظریه هموار می

های شخصیتی و های ادبیات داستانی، مهجور مانده است و به دلیل تنوع تیپپژوهش

، آثار منتخب دو است. پژوهشگرهمچنین جامعیت آن، در این مقاله مورد توجه قرار گرفته

ی اناگرام مورد تحلیل و پژوهش قرار را بر مبنای الگو نویس مشهور ایران و کاناداکوتاه

بینی هر دو گونی موجود، به روزنی تازه از جهانگونی و ناهماست تا با شناخت همداده

تحلیلی است که به بررسی تطبیقی  -نویسنده دست یابد. این مقاله، پژوهشی توصیفی

ترقی و دو از گلی « فرصت دوباره»و « جایی دیگر»های اصلی دو مجموعه داستان شخصیت

الگوی اناگرام  مبنایاز آلیس مونرو، بر « زندگی عزیز»و « عشق زن خوب»مجموعه داستان 

 پردازد.می

 . بیان مسئله1-1

ر ملل و های کوتاه سایسازی داستان کوتاه، آشنایی با داستانهای غنییکی از راه

ندگان ایرانی آن برای نویس ینهایت، زمینه گسترش و ارتقاهاست تا درنویسندگان آن

تر جایگاه داستان از سویی مخاطب را به شناخت و درک عمیق رو،فراهم آید. تحقیق پیش

سازد و از دیگر سو به معرفی و تبیین کوتاه ایران در مقایسه با ادبیات کانادا رهنمون می
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پردازد تا بر این اساس به شناسی اناگرام میهای داستان از منظر نظریه روانشخصیت

ها دست یابد. تر شخصیتبه تجزیه و تحلیل دقیق ،های آن پی بردهتراکات و تفاوتاش

های کوتاه های اصلی داستانشخصیتحاضر، سعی دارد به این پرسش پاسخ دهد که  ۀمقال

پذیرند و از هایی تحلیلگلی ترقی و آلیس مونرو بر مبنای نظریه اناگرام، در چه زمینه

ار منتخب این دو نویسنده بر اساس الگوی اناگرام و مقایسۀ های اصلی آثتحلیل شخصیت

 توان رسید؟هایی میها با یکدیگر، به چه تشابهات و تفاوتآن

 اهداف پژوهش .2 -1

های داستانی هر دو نویسنده با پذیری شخصیتهدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی تطبیق

تر و همچنین ر شناخت دقیقها، به منظوشناختی شخصیتنظریه اناگرام و تحلیل روان

نهادنِ نتایج تحلیل آثار این دو نویسنده با یکدیگر جهت دستیابی به مقایسه و برابر

 است.ها بودهاشتراکات و تفاوت

 پیشینه پژوهش .1-3

بر اساس جستجوهای به عمل آمده، پژوهشی در حوزۀ بررسی تطبیقی آثار گلی ترقی و 

رو از این است و تحقیق پیششناختی صورت نگرفتهآلیس مونرو، آن هم از منظر روان

بررسی شخصیت زن در » نامهپایانتوان به های انجام شده میمنظر نوآور است. از پژوهش

های زن با مطالعه شخصیتاشاره کرد که در آن محقق « آثار گلی ترقی و ویرجینیا ولف

این دو نویسنده لی آثار های کهای گلی ترقی و ویرجینیاولف به بررسی شباهتداستان

مقاله دیگر پژوهش صورت گرفته در این زمینه،  ؛(6311رک: بحری، است. )پرداخته

زویا  پرالشزآلیس مونرو و داستان  فرارهای زمان روایی در داستان بررسی تطبیقی مؤلفه»

 های زمانهای منتخب دو نویسنده، از منظر مؤلفهاشاره کرد که در آن داستان« پیرزاد

است. این روایی، بر مبنای نظریه ژرار ژنت، مورد بررسی و تحلیل تطبیقی قرار گرفته

های مشترکی گیرد که آثار دو نویسنده در فرم و محتوا دارای ویژگیپژوهش نتیجه می

 -715: 6315های زمان روایی با تأکید بر مسائل زنان است. )رک: بهادر، همچون مؤلفه

773). 
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 . ضرورت پژوهش1-0

با توجه به رشد روزافزون تکنولوژی، شرایط زندگی امروز و محدودیت زمانی موجود، 

تر به سوی داستان کوتاه معطوف است؛ لذا بررسی این نوع ادبی از توجه مخاطبان بیش

های های داستانکیفیت آن منجر شود. بررسی شخصیت یتواند به ارتقازوایای مختلف می

تر شناسی اناگرام، مخاطب را به درک و تحلیل دقیقظریه روانکوتاه دو نویسنده براساس ن

نویس ایران و کند. از طرف دیگر، جایگاه نویسندگان کوتاهمحتوای آثار ادبی هدایت می

 سازد.های هر یک هموار میشود و راه را برای شناخت دستاوردها و کاستیکانادا تبیین می

 

 و بررسی . بحث2

تخیل  هر متنی که زاییدۀ»ل است؛ بنابراین خیا به جهان ناشناختۀ ورود داستان، دروازۀ

به واقعیت، یک یا چند  ت پایبندی نویسندهکمیّت و نظر از کیفیّنویسنده باشد و صرف

گانه تصویر کند، شخصیت و یک یا چند رویداد را در تالقی زمان و مکان واحد یا چندین

است که  یکی از انواع داستانداستان کوتاه ( 65: 6312نیاز، )بی« شود.داستان خوانده می

گردد؛ یعنی به زمانی شمسی برمی 6311آن، به سال  سبقه طوالنی ندارد و پیشینۀ در ایران

را منتشر کرد.  «کی نبودیکی بود و ی»زاده اولین مجموعه داستان خود، که محمدعلی جمال

سپس  ؛ران نقش مهمی داشتن کوتاه در ای، صادق هدایت در ارتقاء داستااوپس از 

ساعدی،  حسین، غالماحمد، صادق چوبکنویسندگانی چون بزرگ علوی، جالل آل»

سیمین دانشور، احمد محمود، ابراهیم گلستان، جمال میرصادقی، نادر ابراهیمی و بسیاری 

 (762: 6315)داد، « جوان گشودند. ای فرا روی نویسندگانهای تازهدیگر، افق

که تمرکز این پویش، بررسی تطبیقی آثار گلی ترقی و آلیس مونرو  تر ذکر شدپیش

اقدامی است ادبیات تطبیقی » است؛ بنابراین ابتدا باید دانست که ادبیات تطبیقی چیست؟

نمودن آن با عقالیی با هدف مطالعه و بررسی هر چیزی که بتوان گفت ادبی است و مرتبط

ین نوع ادبی، حوزۀ مهمی از ا (73: 6311رل، )شو« یک فرهنگ. ۀنددهدیگر عناصر تشکیل

های میان ادبیات و ها و شباهتبررسی، تجزیه، تحلیل ارتباط»ادبیات است که به  مطالعۀ

دبیات ملل و تردید کاوش در ابی (33: 6313نیا، )محسنی« پردازد.های گوناگون میملیت
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ها و کمال ادبیات هر کشور، تییکدیگر، عالوه بر شناسایی کاسها با آن مقایسه و مقابلۀ

اناگرام شرح و بسط  های نظریۀویژگیشود. در ادامه، جایگاه آن می یموجب ارتقا

    شود.میداده
 . معرفی اناگرام2-1

را بر اساس ها که انسانشناسی است (، یک نظریه روانEnneagramاِناگرام یا اِنیاگرام )

رفتاری های ، خصلتتیپکند. هر بندی میستهتیپ شخصیتی د 1به  های رفتاری،ویژگی

عدد وجود  1است که در محیط آن، شدهاز یک دایره تشکیل  ساختار اناگرام دارد. ایویژه

های تنشی و ها، بیانگر تیپپیکان» اند.هایی به یکدیگر متصل شدهدارد. این اعداد با پیکان

« هت پیکان استشی در خالف جتنشی در جهت پیکان و تیپ آرامآرامشی هستند. تیپ 

یک از شرایط گانه در هرههای نُتیپ( و به این معنا است که 61: 6315)دانیلز و پرایس، 

  دهند.های رفتاری تیپ مقابل خود را بروز میتنش یا آرامش، اغلب ویژگی

   گانه اناگرامهای نُه. معرفی تیپ2-1-1

طلب، فردگرا، پژوهشگر، پرسشگر، امدادگر، موفقیتگرا، کمال اند از:های اناگرام عبارتتیپ

به  که دخاصی داررفتاری  هایویژگی تیپ،هر . طلبطلب و صلحگذران، ریاستخوش

( نمایش 6-7خالصه کردن مطالب و پرداختن به بحث اصلی، در جدول )منظور 

اختار (: س1-2شکل )

 اناگرام

 طلبموفقیت

3  

اناگرا

 م

امدادگر 

2    

فردگرا  

4 

گرا   کمال

1  

طلصلح

 9ب 

8  

 طلبریاست

7 

 گذرانخوش

 پرسشگر   6

5   

 پژوهشگر

 (: ساختار1-2شکل )

 اناگرام

  3 طلبموفقیت

 اناگرام
 2 امدادگر

   

 4  فردگرا

  1گرا   کمال

طلب صلح

9 

 طلبریاست  8

 گذرانخوش 7

 پرسشگر   6

 پژوهشگر   5
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گرام های موجود در کتب مختلف اناشود. )رک: ضمائم(، جدول مذکور از دادهمیداده

 است.استخراج شده

 بال یا جناح در نظریه اناگرام. تعریف 2-1-2

شود. گاه مجاور تیپ اصلی هر فرد در ساختار اناگرام اطالق می بال یا جناح، به شماره

عالوه بر رفتارهای مرسوم و معمول تیپ  ،هاییموقعیتدر ها ممکن است برخی از انسان

به عنوان مثال  ؛ناری خود را به نمایش بگذارندهای رفتاری تیپِ کویژگیغالب خود، 

)رک:  شوند.میگرا، بال یا جناح محسوب یا کمال 6، برای تیپ غالب 1و  7های تیپ

 (53: 6312پیرس، 

گلی ترقی و آلیس مونرو بر اساس  های منتخبِهای اصلی داستانشخصیتتحلیل . 2-2

 نظریه اناگرام

داستان از  61داستان از گلی ترقی و  65ای اصلیِ هبه طور کلی در این مقاله، شخصیت

است. اکنون، برای گرفتهقرار  پژوهشگانه اناگرام مورد های نُهآلیس مونرو بر اساس تیپ

های گلی ترقی و آلیس مونرو ذکر آشنایی بیشتر با شیوه تحلیل، یک نمونه از تحلیلِ داستان

  گردد:می
 از گلی ترقی «بازی ناتمام»داستان خالصه  .2-2-1

 بازیِ ۀدربار نوشتۀ گلی ترقی،« جایی دیگر»از مجموعه داستان  «بازی ناتمام»داستان 

 شخصیت اصلیزند. ها رقم میای را برای آدمنشدهبینیاست که حوادث پیش زندگی

 -پروازِ پاریس شود، مسافرراویِ داستان که نامش ذکر نمی .است «آزاده درخشان»داستان 

سال، یابد که زنِ میانو درمی بیندای آشنا میدر هیاهوی فرودگاه چهره او. تاس تهران

 ترینمهم تر واو بزرگدو سال از  ،آزادهای سابقش است. مدرسه، هم«آزاده درخشان»

نظمی راوی از بیشوند و هر دو وارد هواپیما می .زد بودنزبا چیزشاگرد دبیرستان و در همه 

آزاده هم او  آورد.با تردید نامش را به زبان میو  نشیندکند و کنار او میهواپیما استفاده می

درخشان در آمریکا  هفهمد که آزادراوی میشود. آورد و سر صحبت باز میرا به یاد می

در آنجا پرستار است. مادرش در غیاب او مرده و حال، برگشته تا  و کندزندگی می

همچنین همسر  ؛اند، پس بگیردناحق تصاحب کرده را به که آنجاهایی اش را از غریبهخانه
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در انتهای  .اش برگرداند، سر زندگیازدواج کرده یکه به تازگی با دخترِ جوانرا پزشکش 

گذارند و از هم جدا گیرند و قراری پادرهوا میگر را مییهای یکدشماره هاسفر، آن

 (1 - 16: 6311 ترقی،رک: ) .شوندمی

 اناگراممبنای بر  « بازی ناتمام»داستان اصلیِ شخصیت تحلیل . 2-2-2

شود، فردی مستقل، طلب که با نام حاکم یا مدیر هم شناخته میاناگرام یا ریاست 1تیپ 

پذیر است. او اهل رقابت است و تمایل قدرتمند، مقتدر، قاطع، خودرأی، حامی و مسئولیت

خوردن اجتناب شکستبگیرد. از  دارد بر دیگران مسلط شود و نقش رهبر را به عهده

های رفتاری هم ویژگی« آزاده درخشان»پذیر است. شخصیت کند و ماجراجو و ریسکمی

ناپذیری صراحت از شکستدهد. راوی در همان ابتدای داستان بهرا از خود بروز می 1تیپ 

 کند. او یاد می

« و قهرمان رؤیاهای من.های ورزشی ناپذیر، قهرمان تمام رشتهآزاده درخشان، شکست»

 (63: 6311 ترقی،)

کند. زمانی که خانمی به دنبال مسافر پذیری او اشاره میهمچنین راوی به مسئولیت

گوید که اگر گردد تا بسته دوایی را به مادرش برساند و با التماس میدلسوز و مطمئنی می

 پذیرد.بسته را میکند؛ اما آزاده کس اعتنا نمیمیرد، هیچدارو به او نرسد  می

کند. زن اش را یادداشت میپذیرد. اسم و آدرس گیرندهآزاده درخشان بسته را می»

 ( 61)همان: « شود بهش اطمینان کرد.دقیق و متمدنی است. می

در رفتارهای خود به قانون یا محدودیت احترام »، از محدودیت بیزار است و گاه 1تیپ 

آورد که در دبیرستان ( راوی به یاد می621: 6312)ریسو و هادسون، « گذارد.نمی

است؛ اما آزاده توجهی به این قانون پوشیدن جوراب کوتاه ممنوع بوده ،«انوشیروان دادگر»

 کرد. نمی

مستقل و ، شخصیت 1شخصیت آزاده درخشان با تیپ  بارزترین دلیل برای انطباق

شد. به با قدرت ظاهر می ،تحصیلیهای ورزشی، هنری و در همه زمینه مقتدر اوست. آزاده
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 ،راوی. اشتندگذمعلمان به او احترام می بود وترین شاگرد دبیرستان مهم او، گفته راوی

 گوید:دیگران سخن می میان آزاده بارها در داستان از اعتبار

های ورزشی است. هیچآزاده درخشان قهرمان دو و پرش است، قهرمان تمام رشته»

« ترین آدم دنیا به چشم من.ترین شاگرد دبیرستان است و کامل. مهمکس حریف او نیست

 (61: 6311 )ترقی،

ها با احترام مصور چاپ شده و معلمچندتا از شعرهایش در صفحه ادبی روزنامه تهران»

 (71: همان« )کس قادر به رقابت با او نیست.کنند. هیچنگاهش می

پونگ ، مسابقه پینگ«نوربخش»ستان آزاده درخشان با دختری از دبیر زمانی که

دهد و سرسختانه به مسابقه ادامه می او شود؛ اما، در حین مسابقه، حال رقیب بد میدهدمی

د. راوی نکشدن فکر میتنها به برندهو  ردندابرایش اهمیتی  حریفزندگی و مرگ  گویی

 دهد:شرح می

 یدهانش خون ۀگوش ه واست. کنار لبش را جویدآزاده درخشان شکل گرگ شده»

 (72: همان« )است. باید برنده شود. باید. باید. به هر قیمتی شده.

رود شدن، گمان آن میو تمایل آزاده درخشان به برندهبا توجه به جمالتی از این دست 

ص تفاوت جا الزم است در خصونطلب( باشد. در ایاناگرام )موفقیت 3که او، تیپ 

برای تیپ اند؛ اما هر دو تیپ خواهان موفقیت. شودارائه  یحتوضیاناگرام  1 و 3 هایتیپ

تیپ  کهحالیدرشدن، باالترین هدف اوست، شهرت و دیدهو  ، تأیید دیگران اهمیت دارد3

آزاده  ،مذکور ۀرود و نگران تأیید و تصدیق دیگران نیست. در مسابق، راه خود را می1

دهد و برایش اهمیتی ندارد که مه میکند و به بازی اداحریف نمی اعتنایی به حالِ

کرد سیاست پیشه می ،اناگرام بود 3شود. اگر او تیپ  مخدوشتصویرش در ذهن دیگران 

داد، اما آزاده کرد و به مسابقه ادامه نمیای انسانی رفتار میکم، در ظاهر به گونهو دست

و نگران چیز  خواست رقیب را از سر راه خود بردارددرخشان در آن لحظه، فقط می

دیگری نبود. برای او تنها هدفش مهم بود؛ بنابراین با توجه به این دالیل، آزاده درخشان 

  گوید:. راوی میباشداناگرام  3تواند تیپ نمی
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تنها به یک  !آزاده درخشان حالیش نیست. اگر هم هست برایش مهم نیست. به درک»

ل طال مال قیمتی شده. سکوی پرش و مدا به هر !باید ،کند: باید برنده شودچیز فکر می

 (72: 6311 ترقی،« )اوست. فقط او.

دهد. او همانند )پژوهشگر( را از خود بروز می 5، در شرایط تنش، رفتار تیپ 1تیپ 

پردازد. در این حالت نگری میرود و به درونشود و در خود فرو میطلب می، انزوا5تیپ 

از الک خود  ،اگر بتواند شرایط را اداره کند»کند و طع میروابط خود با دیگران را کم یا ق

 تصاحبآزاده درخشان هم بعد از خیانتِ شوهر و  ،(757: 6311)پالمر، « آید.بیرون می

دوباره  . اوامور را به دست بگیرد ۀدد و ادارگیرد به وطن برگر، تصمیم میخانه پدری

 شود:آماده جنگیدن می

س بگیرد، شوهرش را پس بگیرد و پسرهایش را بازگرداند. چه اش را پبرگشته تا خانه»

  (31: 6311)ترقی، « هایی!هایی، چه رقابتهایی در پیش دارد، چه دویدنبرنامه

رویش است. رقابت سختی پیشو  استمواجه شدها شکست در بازی زندگی باو 

شواهد موجود در  بنابراین، با توجه به ؛برگشت به وطن، گواهِ روحیه جنگجویانه اوست

 اناگرام مطابقت دارد. 1داستان، شخصیت آزاده درخشان با تیپ 

 از آلیس مونرو« زندگی عزیز»داستان  ۀخالص .2-2-3

خاطرات  زنی است که از مجموعه داستانی به همین نام، درباره «زندگی عزیز»داستان 

که خود،  شده . این داستان از یک شخصیت اصلی تشکیلکنداش را بیان مینوجوانی

ای روستایی زن، در خانه شود. دوران کودکیراوی داستان است و نامش ذکر نمی

ای روباه نقره کنند تامیهر چه پول داشتند برای خرید زمینی هزینه  اشخانواده. گذردمی

مادرش به بیماری پارکینسون مبتال  ،. از طرفیشونددهند؛ اما ورشکست میپرورش 

شود از مادرش هم خواندن و رسیدگی به امور خانه، ناچار میر کنارِ درساو د و شودمی

درباره پیرزن  هآورد کای از مادرش را به یاد میپرستاری کند. او در داستان خاطره

خانم وقتی که راوی نوزاد بود،  یک روز است.( Netterfield« )نِتِرفیلد»به نام ای دیوانه

آسیبی به  ،خانم نترفیلد از ترس اینکهش مادرآید و یها مبه سمت خانه آننترفیلد 
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د و روخانه می بهو  آوردبیرون می ،در حیاط بودکه  اشرا از کالسکه او ،نزند کودکش

 خانه ها به داخلگردد و از تمام پنجرهدور خانه می ،. خانم نترفیلدگیردپناه میای گوشه

 رود. یزند و مبار در میاندازد و چندیننگاهی می

شهری که در آن  ۀشود و روزناممی وورو ساکن ونک کندراوی ازدواج می ،ها بعدلسا

ها در خانه آن شود که. او با خواندن روزنامه، متوجه میرسدبه دستش می ،بزرگ شده بود

و آید ، دوباره به یادش میخاطرات کودکی. استق به خانواده نترفیلد بودهمتعلّ ،گذشته

  (715 - 773 :6315مونرو، رک: ) .درسکه دیگر دستش به او نمی شودی میمادر دلتنگِ

 اناگراممبنای بر « زندگی عزیز»داستان  اصلیِتحلیل شخصیت  .2-2-0

شود، گر هم نامیده میاناگرام یا پژوهشگرکه با عناوین کنجکاو، فکور و مشاهده 5تیپ 

شود و به کنه و اغلب در تفکر عمیق میتمایل بسیار به یادگیری و علم و دانش دارد. ا

های مندییابد و خالق و نوآور است. او فرد متمرکزی است که عالقهمیمسائل دست 

ست و گرا، درون5تیپ محدودی دارد، اما در هر کدام، از مهارت باالیی برخوردار است. 

(، 3: 6312)پیرس، « برای نزدیک شدن به افراد نیاز به زمان دارد.»تنهایی را دوست دارد و 

در بهترین حالت، »او در جستجوی استقالل فردی است و در عین حال انسان قانعی است. 

 (36: 6311)پالمر،  «کند.به درستی مسائل را تجزیه و تحلیل میگیری از دیگران، به دلیل کناره

 اناگرام را 5های شخصیتی تیپ ویژگی است که راویشخصیت اصلی در این داستان، 

 و تنهایی او به مطالعه مندیترین دلیل برای این انطباق، عالقه. مهمدهداز خود نشان می

گذاشتند و دبیرستان را ناتمام مییا ها، زیست که اغلب جوانای میاست. راوی در دوره

که در خانه  یهایرغم مسئولیتیعلاما او  کردند.می شدند؛ یا ازدوجمیمشغول به کار 

د. در داستان به این مورد اشاره کنمیخواند و دبیرستان را تمام میدیّت درس داشت، با ج

 :شودمی

 (763 :6315مونرو، « )شد.رفتم و درسم سال به سال بهتر میمن به دبیرستان می»

خواندن و تقریباً تا صبح بیدار کردم به درسرسید شروع میوقت امتحانات که می»

 (765 همان:.« )کردمبایست بدانم پُر میآنچه میام را از هر ماندم وکلهمی
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 به دنبال کسب مهارت و شایستگی 5دهد که او همانند تیپ این ویژگی راوی نشان می

« ماده شود.های زندگی آچالشبیشتر احساس اطمینان کند و برای مواجهه با »است تا 

ا خود تنها باشد؛ در جستجوی جایی است که ب، 5تیپ (، 651: 6312)ریسو و هادسون، 

« نیاز دارد. برای بررسی افکار خود، بروز احساسات عمیق و مرور کارهایش به زمان»زیرا 

برد، او از اینکه در کارهای مزرعه به راوی هم از تنهایی لذت می ،(611: 6311)پالمر، 

 راضی و خشنود است: ،کردپدرش کمک می

درست همان چیزی  ،اشنهایی همیشگیبردم. اهمیت این کار و تاز این کار لذت می»

 (766: 6315)مونرو، « بود که دوست داشتم.

 :کندمی مطالعه اتمام کارهای خانهبعد از  راوی بسیار اهل رمان خواندن است و اغلب 

بود و رماندم توی اجاق گرم که درش کنده شدهکرنشستم و پاهایم را دراز میمی»

 (765)همان: « خواندم.گرفتم، مینه شهر امانت میکلفتی را که از کتابخاوهای کَت

نشینی از دنیای واقعی به دنیای درونی مفاهیم و تصورات خود عقب»، گاه 5تیپ 

)ریسو و هادسون، « شودها و تفسیرهای خود مشغول میت، با پندارهکند و به جای واقعیّمی

هایی بود که باید ار اسبکرد، شاهد کشت(، راوی هم وقتی در مزرعه کار می657: 6312

آمد و با این شیوه، وضعیت اما قدرت خیال به کمک او می ،شدندها میهخوراک روبا

 آورد: موجود را تاب می

توانستم همه را نادیده بگیرم و ولی من به این کشتارها عادت داشتم و به راحتی می»

 (766: 6315)مونرو، « م کنم.ه را مجسّای پاک و منزّصحنه

شود. وجه مثبت گذران( متمایل می)خوش 2، در شرایط تنش به سمت تیپ 5تیپ 

کند به دیگران کمک کند. سازد و سعی میبینی می، از او آدم خوش2گرایش به تیپ 

کند و را حفظ می اششود، روحیهمی بیمار شمادرو زمانی که پدرش ورشکست  راوی

بودن، یکی دیگر کند. قانعو شکایتی نمی کشدهمزمان بارِ چندین مسئولیت را به دوش می

 :است 5از صفات تیپ 
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قدرها هم بار نیست. فضای خانه آنعجیب است که آن دوران در ذهنم، دورانی اندوه»

 (761: 6315مونرو، « )زده نبود.غم

 (765: همان« )دانستم.اقبالی میبا همه این مشکالت، خودم را آدم خوش»

کند. در گرایش پیدا می 1شرایط آرامش و امنیت به سمت تیپ ، در 5از سویی تیپ 

یابد و دوست دارد اوضاع، تحت کنترل او طلبانه در او رشد میاین حالت افکار ریاست

 کند:باشد. راوی، اوقاتِ بعد از صرف شام را توصیف می

ۀ رعبُرد و در مزشویی را میزدم تا اینکه آب ظرفقدر به جان برادرم غُر میآن»

« آمد دستور بدهم.توانستم این کار را بکنم ولی خوشم میریخت. خودم میمیتاریک 

  (765همان: )

ها و اصول نیست. زمانی که مادرش تسنّ به را ندارد و پایبند 6گرایی تیپ راوی کمال

های کوچک و دوری راه، به مراسم خاکسپاری او کند، به خاطر داشتن بچهفوت می

را هم ندارد که خواهان روابط  2و  7های های رفتاری تیپسویی، ویژگیرود. از نمی

را  3تیپ گرایی عمل اودهد. اند؛ بلکه تنهایی را ترجیح میاجتماعی و ارتباطات گسترده

کرد و به کار مشغول درس را رها می در شرایط نامناسبی که داشت، حتماًهم ندارد؛ زیرا 

؛ زیرا احساساتش را ابراز کنداناگرام را هم تداعی نمی 1 های تیپرفتارش، ویژگی شد.می

کنترل اهمیت فراوان به » 5کند و مانند تیپ ای نمیکند و  هرگز از مشکالتش شکوهنمی

 ،باشد 1تواند تیپ از طرفی او نمی ؛(651: 6311)پالمر، « دهدهیجانات و احساساتش می

را هم  1گری تیپ سته است. او کنترلچون انسان شکاکی نیست و کمتر به دیگران واب

گیر و گاه تنبل است تمایز دارد. بنابراین، آسان که 1و با تیپ  ندارد. پُرتالش و مصمم است

  خوانی دارد.اناگرام هم 5طبق شواهد موجود، شخصیت راوی با تیپ 

ای که ذکر های منتخب این پژوهش، مطابق با نمونههای اصلی داستانسایر شخصیت

 و آلیس مونرو های گلی ترقیهای اصلی داستانشخصیت تطبیقردید تحلیل شد. نتایج گ

عشق زن »و  «زندگی عزیز»، «فرصت دوباره»، «جایی دیگر»مجموعه داستان چهار در 
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( قابل 5-7( و )1-7، )(3-7، )(7-7در جداول )به ترتیب  گانه اناگرامهای نُهبا تیپ «خوب

 مشاهده است.

 اناگراممبنای  بر از گلی ترقی  «گریدیی جا» اصلی یهاتیشخص لیتحل جینتا  :(7 -7جدول )

ن 
ستا

دا
ه 

وع
جم

م
«

گر
دی

ی 
جای

» 

 اناگرام مبناینتایج تحلیل بر  اصلی یهانام شخصیت نام داستان ردیف

 طلبیا ریاست 1تیپ  آزاده درخشان بازی ناتمام 6

 امدادگریا  7تیپ  اناربانو چناری اناربانو و پسرهایش 7

 سفر بزرگِ امینه 3
 یا امدادگر 7تیپ  امینه

 طلبیا ریاست 1تیپ  راجا

 )فردگرا( 1)پژوهشگر( با بال  5تیپ  راوی )نویسنده( درخت گالبی 1

5 

بانوی روحِ بزرگ

 من
 ناپذیرتحلیل )استاد دانشگاه(راوی 

 جایی دیگر 1
 طلبیا صلح 1تیپ  امیرعلی

 گرا()کمال 6)امدادگر( با بال  7تیپ  آذرملک

 اناگرام مبنایبر  از گلی ترقی «فرصت دوباره»های اصلی نتایج تحلیل شخصیت: (3  -7جدول )

ن 
ستا

دا
ه 

وع
جم

م
«

ت 
ص

فر

ره
وبا

د
» 

 اصلی یهانام شخصیت نام داستان ردیف
 مبناینتایج تحلیل بر 

 اناگرام

 بانوخانم 6
 طلبیا موفقیت 3تیپ  بانوخانم

 گذرانیا خوش 2تیپ  یما مهدویس
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 انتخاب 7
 یا امدادگر 7تیپ  مادربزرگ

 یا فردگرا 1تیپ  امیرحسین

 دزد محترم 3
 طلبیا ریاست 1تیپ  مادربزرگ

 یا پژوهشگر 5تیپ  دایی همایون

 آن یکی 1
 یا امدادگر 7تیپ  آن یکی

 گذرانیا خوش 2تیپ  نازمریم

 ناپذیرتحلیل خیکیپوران وهایشخیکی و آرزپوران 5

 یا فردگرا 1تیپ  عمه بدری گذشته 1

2 
شاپرک و آقای عدل 

 طباطبایی
 طلبیا ریاست 1تیپ  آقای عدل طباطبایی

 طلبیا صلح 1تیپ  علیرضا م. زندگی ساده 1

 ناپذیرتحلیل راوی فرصت دوباره 1

 اناگراماز آلیس مونرو مبنای  «خوب عشق زن»های اصلی نتایج تحلیل شخصیت(: 1 -7جدول )

ن 
ستا

دا
ه 

وع
جم

م
«

ن
 ز

ق
عش

 
ب

خو
» 

 اصلی یهانام شخصیت نام داستان ردیف
 مبناینتایج تحلیل بر 

 اناگرام

 یا پژوهشگر 5تیپ  جیل خواب مادرم 6

 یا پرسشگر 1تیپ  خانم گوری جزیره کورتِس 7

 گرایا کمال 6تیپ  اِنید عشق زن خوب 3
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 یا امدادگر 7تیپ  گرانت هدر پس صحن 1

 از جنبه... 5
 یا امدادگر 7تیپ  دوری

 طلبیا ریاست 1تیپ  لوید

 اناگرام مبنایبر  از آلیس مونرو «زندگی عزیز»اصلی های نتایج تحلیل شخصیت (:5 -7جدول )

ن  
ستا

دا
ه 

وع
جم

م
«

یز
عز

ی 
دگ

زن
» 

 نام داستان ردیف
 یهانام شخصیت

 اصلی
 اناگرام ایمبننتایج تحلیل بر 

 آموندسِن 6
 یا امدادگر 7تیپ  ویویَن تاک

 طلبیا صلح 1تیپ  اَلیستر فاکس

 رفتن از میوِرلی 7
 یا قردگرا 1تیپ  ری الیوت

 گذرانیا خوش 2تیپ  لئا

 گوشه امن 3
 یا امدادگر 7تیپ  داون

 طلبیا ریاست 1تیپ  جاسپر

 غرور 1
 یا پژوهشگر 5تیپ  راوی

 گذرانیا خوش 2تیپ  اونایدا

 کری 5
 یا امدادگر 7تیپ  کری

 طلبیا موفقیت 3تیپ  هاوارد

 ناپذیرتحلیل نانسی انداز دریاچهچشم 1
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 دالی 2
 یا فردگرا 1تیپ  فرانکلین

 گرایا کمال 6تیپ  راوی

 چشم 1

 طلبیا ریاست 1تیپ  مادر راوی

 سِیدی
 2بال  طلب( با)ریاست 1تیپ 

 گذران()خوش

 ناپذیریلحلت راوی شب 1

 طلبیا موفقیت 3تیپ  مادر راوی صداها 61

 یا پژوهشگر 5تیپ  راوی زندگی عزیز 66

 

های شماری از شخصیتطور که در جداول مشخص است، تنها موارد انگشتهمان

از آنجا که داستانِ د. پذیر نبودناصلی آثار منتخب این مقاله بر اساس الگوی اناگرام تحلیل

ها همچون پردازیکوتاه، برشی از زندگی است و به واسطه مختصاتی که دارد، شخصیت

به  ؛ها اطالع چندانی نداردرمان گسترده نیست، گاه مخاطب از عاداتِ رفتاری شخصیت

، «فرصت دوباره»از مجموعه داستان « خیکی و آرزوهایشپوران»طور مثال در داستان 

دچار خطا  ،کند که به دلیل ناآگاهیاستانِ شیطنت دو کودک را روایت میترقی، د

های ممکن است در دوران کودکیِ اغلب افراد با تیپ که از این دست خطاهاشوند می

های مختلف اناگرام رخ دهد، بنابراین امکان تطابق شخصیت اصلی این داستان با تیپ

از « بانوی روح منبزرگ»صلی داستان یا شخصیت ا ؛شتگانه اناگرام وجود ندانُه

خوانی های اناگرام همکدام از تیپگلی ترقی، با هیچ« جایی دیگرِ»مجموعه داستان 

نداشت. در این داستان، شخصیت اصلی که همان راوی است، وقایع انقالب را با 

راوی را به  تر داستان نقش ناظر وکند و در بیشآهنگی تند و گذرا روایت میضرب

عهده گرفته است؛ بنابراین زوایای مختلف شخصیتش، از دید مخاطب پنهان است و 
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« انداز دریاچهچشم»یا در داستان گانه را نداشت؛ های نُهپژوهشگر امکان مقابله آن با تیپ

، آلیس مونرو به بیان زندگی یا خواب یا توهم شخصیت «زندگی عزیز»از مجموعه داستان 

دچار بیماری فراموشی است و مونرو، هیچ اطالعاتی از  پردازد که خوداصلی می

دهد؛ های رفتاری شخصیت اصلی، قبل از ابتال به بیماری آلزایمر به مخاطب نمیویژگی

های اصلی های اناگرام با شخصیتپس در موارد اندکی، تحلیل و برابر نهادن تیپ

های در اغلب موارد شخصیت؛ اما استپذیر نبودههای منتخب دو نوبسنده، امکانداستان

خوانی و بر این اساس قابلیت تحلیل های اناگرام هماصلی آثار منتخب این مقاله با تیپ

 داشتند.
های منتخب گلی ترقی و آلیس مونرو بر مبنای های اصلی داستانتطبیق شخصیت .2-3

 نظریه اناگرام

بر اساس نظریه اناگرام  که هدف این پژوهش تطبیق آثار گلی ترقی و آلیس مونروازآنجا

بر اساس نتایج به دست  با همدیگر مقایسه شدند.آثار این دو نویسنده  نتایج تحلیلاست، 

های اصلی آثار منتخب نویسندگان، میزان های اناگرام با شخصیتآمده از مطابقت تیپ

( 1-7) های الگوی اناگرام به دست آمد که در جدولپذیری آثار هر نویسنده با تیپانطباق

پذیری باالیی با . نتایج حاکی از آن است که آثار هر دو نویسنده انطباققابل مشاهده است

ه بآلیس مونرو نسبت  منتخب هایهای اصلی داستانیتنظریه اناگرام نشان دادند؛ اما شخص

پذیری در شتند، چراکه میزان انطباقبیشتری با نظریه اناگرام دا پذیریگلی ترقی، انطباق

 است.  %15.26و در آثار گلی ترقی  %16.11ار آلیس مونرو آث

 پذیری آثار هر نویسنده با اناگرام(: جامعه آماری پژوهش حاضر و میزان انطباق1 -7جدول )

 نام نویسنده
تعداد کل 

 هاداستان

تعداد کل 

 های اصلیشخصیت

های تعداد شخصیت

 پذیر با اناگرامتطبیق

میزان انطباق 

 با اناگرام

 15.26 ٪ 61 76 65 لی ترقیگ

 16.11 ٪ 77 71 61 آلیس مونرو
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یه اناگرام های منتخب آلیس مونرو با نظرهای اصلی داستاناغلب شخصیتبنابراین 

پذیری کمتری وجود که در آثار منتخب گلی ترقی انطباقپذیر بودند؛ درحالیتحلیل

 داشت. 

 ه بر مبنای الگوی اناگرام های هر دو نویسندها و تفاوتشباهتمقایسه  .2-0

 هر دو نویسنده منتخب آثار های اناگرام درفراوانی هر یک از تیپ ،تربرای تحلیل دقیق

 شود:( نمایش داده می7-7مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت که در نمودار شکل )

به  آلیس مونرو نسبت آثار پردازی درشخصیتتوان پی برد که می با بررسی این نمودار،

نوع تیپ  2ر آثار منتخبِ گلی ترقی، د است؛ زیرا تری برخوردارشع بیگلی ترقی، از تنوّ

 . استمشاهده شدهتیپ اناگرام  1 ، تمامآلیس مونروو در آثار منتخبِ اناگرام 

شباهت گلی های اناگرام در آثار منتخب هر دو نویسنده، همچنین با مشاهده فراوانی تیپ

یا  7هر دو نویسنده، از تیپ  به دست آمد.بر اساس الگوی اناگرام ترقی و آلیس مونرو، 

 ایاند و به آن توجه ویژهطلب به ترتیب بیشترین بهره را بردهیا ریاست 1امدادگر و تیپ 

مظلوم را بازی  ای دارد و نقش قربانی یایا امدادگر اغلب شخصیت وابسته 7اند. تیپ داشته

های خود آگاه نیست و با رفع نیازهای دیگران سعی در مندیکند. او به نیازها و توانمی

 های اناگرام در آثار منتخب گلی ترقی و آلیس مونرو: نمودار مقایسه فراوانی تیپ(2-2) شکل
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 ،قرار بگیرد. از طرفی و حمایت مورد قدردانی توقع داردجلب توجه و محبت آنان دارد و 

ظالم و گاه طلب اغلب شخصیت مستقل و قدرتمندی دارد و نقش حاکم یا ریاست 1تیپ 

و کند. خودرأی است د را ابراز میکند. او جسورانه استقالل و توانمندی خورا بازی می

نویسی، تاریخ داستانکه در آنجا. ازو حامی دیگران استگیرد نقش رهبر را به عهده می

واکنش در داستان  و ، منجر به بروز حوادث، کشمکش و کنشهمواره نیروهای خیر و شرّ

ترقی و است، گلی ن، پیرامون همین موضوع شکل گرفتهپیرنگ داستا ،اند و اغلبشده

ای به شخصیت ظالم و در ضمیر خودآگاه یا ناخودآگاه خود، توجه ویژه ،مونرو نیز آلیس

 اند.برده اناگرام بهره 1و  7اند و به یک اندازه و  با باالترین بسامد از تیپ مظلوم داشته

 

 گیرینتیجه .3

های انهای اصلی داستصیتکه غالب شخحاکی از آن است نتایج حاصل از این تحقیق 

اندکی، تحلیل و برابر در موارد  پذیرند و تنهااناگرام تحلیلهر دو نویسنده با الگوی  منتخبِ

پذیر سنده، امکانهای منتخب دو نوبهای اصلی داستانهای اناگرام با شخصیتنهادن تیپ

های اصلی و شخصیت %15.26های اصلی آثار منتخب گلی ترقی، شخصیت است.نبوده

گانه نظریه اناگرام مطابقت دارند و این از های نُهبا تیپ %16.11آلیس مونرو،  آثار منتخب

بودن نظریه اناگرام است و از سویی دیگر، کاردانی و مهارت یک سو، بیانگر جامع و کامل

 دهد. نشان می پردازیدر شخصیترا هر دو نویسنده 

تیپ  1، آلیس مونرور منتخبِ و در آثانوع تیپ اناگرام  2، گلی ترقی ر آثار منتخبِد

مطالعه علمی بر رفتار،  از اناگرامگانه های نُهتیپ از آنجا کهو  شناسایی شداناگرام 

 پردازیتوان نتیجه گرفت که شخصیتاست، میها نشأت گرفتهانسانو شخصیت وخو خلق

س مونرو، دهد که آلیتری برخوردار است و این نشان میدر آثار آلیس مونرو از تنوع بیش

 تر است. شمولها جهانها دارد و نگرش او به آدمتری از روان انسانشناخت عمیق

هر دو که توان دریافت نویسندگان میدر آثار منتخب  اناگرام فراوانی هر تیپاز 

و این   اندبهره بردهباالترین بسامد با  طلب،یا ریاست 1یا امدادگر و تیپ  7تیپ نویسنده از 

اند و برای بازآفرینی و از جهان دو قطبی تأثیر پذیرفتهترقی و مونرو که  ن استبیانگر آ
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. در سراسر تاریخِ ادبیات داستانی همواره خیر و اندشتهخَلق داستان به جمع اضداد نیاز دا

اند و ضمیر مایه اصلی آفریدن داستان بودهشر، راستی و دروغ، معصومیت و پلیدی، دست

( 1( و قوی یا مستقل )تیپ 7ویسنده، از دو نقش ضعیف یا وابسته )تیپ ناخودآگاه هر دو ن

 . اندخود بهره جسته به عنوان ابزاری برای بیان مقصود

 ضمائم
 های اناگرام(: صفات رفتاری تیپ6-7جدول )

 های رفتاری بارزویژگی تیپ اناگرام

 گرایا کمال 1تیپ 

(Reformer) 

دهنده امور به شیوه نگر، انجام، جزئیکوشسخت، خودرأی، وانیناصول و ق و اخالقیات پایبند به

ر ید ر،پذیمسئولیت، صادقر، خودکنترلگ، هدفمندران، منتقد خود و دیگکننده عیوب، اصالحصحیح، 

 .سنجدقیق و نکتهط، منضبقابل اتکا،  ،شناسوظیفهت خود، کننده احساساکنترلنده، گیرتصمیم

 یا امدادگر 2تیپ 

(Helper) 

خواهان جلب توجه و محبت ، اغواگرامی، ح، اهل معاشرت و خونگرمده، بخشن، مهربان و دلسوز

، طلبکار و از خود گذشته، دیگران توانا در شناخت استعداد ،کنترلگرن، گفت« نه»ناتوان در ، دیگران

نیازمند به تأیید  ،متواضعد، کوشا در رفع نیاز دیگران، اتوان در ابراز نیازهای خومتوقع از دیگران، ن

 .دیگران

یا  3تیپ 

 طلبموفقیت

(Achiever) 

هدفمند و ، فرد بودنتمایل به منحصربها، خودنم ، حساس به تصویر ذهنی خود  نزد دیگران ،پروازبلند

شهرت، از شکست ی، بیزاردر جستجوی کسب مقام و جایگاه اجتماع، خودشیفته و مغرور، عملگرا

غواکننده و ، اکار بر احساسات ، ارجح دانستنجورقابت، محبت دیگران خواهان جلب توجه و، طلب

 .نفس باالاعتمادبه، دارای تمایل به برنده بودن و اول شدن، کننده دیگرانتحقیر، متظاهر

 یا فردگرا 0تیپ 

(Individualist) 

، ال به افسردگیمستعد ابت، آدابمبادیف، های نامتعارتمایل به عشق ان، مهرب، دارای روحیه حساس

ن، تمایل به متمایز بودن با دیگراف، باخیال، خالق و هنرمند، دلبستگی به آرزوهای دور ازدسنرس

وخو و سلیقه دارای روحیه و خلقن، بیزار از زندگی یکنواخت و پرهیز از معمولی بود، احساساتی

 .خاص

 یا پژوهشگر 5تیپ 

(Investigator) 

دارای ، فکور، گرادرون، در جستجوی علم و دانش، هوشمند، و نوآور خالق، تمایل زیاد به یادگیری

 ، متمرکز، کوشا، درجستجوی خلوت و تنهایی، کنجکاو، گیرمنزوی و گوشه، های محدودمندیعالقه

تمایل به مفید ، آن عدم ابرازاحساسات و  کننده، کنترلدر جستجوی استقالل فردی ،تحلیلگر ،قانع

 .بودن

بازخواست ، یابعیب، بدبین، مضطرب، شکاک، معاشجو و دارای عقلصرفه، طلبامنیت، متعهد سشگریا پر 6تیپ 

محتاط و ، زن و سرزنشگرطعنه، قابل اتکا برای اطرافیان، اهل عمل و پُرتالش، بافمنفی، کننده دیگران
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با تکیه بر  :بررسی شخصیت زن در آثار گلی ترقی و ویرجینیا ولف(. 6311بحری، مریم. ) -

های شیرازی، ها، گلهایش، سفر بزرگ امینه، خانمهای جایی دیگر، اناربانو و پسرداستان

زاده. پروانه عادلبه راهنمایی . اتوبوس شمیران، خانم دالوی و به سوی فانوس دریایی

 .سسه آموزش عالی چرخ نیلوفری آذربایجانؤمکارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی. ۀنامپایان

آلیس مونرو و  ری زمان روایی در داستان فراهابررسی تطبیقی مؤلفه» .(6315) .بهادر، راحله -

 .715 -773ص  .65شماره  .1سال  .ادبیات تطبیقی .«زویا پیرزاد پرالشز داستان

ای موجز به شناسی با اشارهنویسی و روایتدرآمدی بر داستان .(6312) .اهللنیاز، فتحبی -

 از.تهران: انتشارات افر .شناسی رمان و داستان کوتاه ایرانآسیب

احسان  ۀترجم .شناسی( در محیط کار و زندگیاناگرام )شخصیت .(م6115) .پالمر، هلن -

 تهران: رسا. .چاپ پنجم .(6311) .الوندی

. ترجمۀ نازلی پارسا. گانه شخصیتهای نهنگاهی نو به اناگرام تیپم(. 7167پیرس، هرپ. ) -

 تهران: تمدن علمی.(. 6312)

 تهران: انتشارات نیلوفر. .چاپ نهم .دیگرجایی  .(6321) .ترقی، گلی -

(Loyalist) مراقبت کننده از خود و دیگران، برای خطرهای احتمالی هآماد، ترسو. 

یا  7تیپ 

 گذرانخوش

(Enthusiast) 

توجه به عواقب بی، مضطرب، طلبتنوع، ماجراجو، ثباتبی، شاد و پُرانرژیتعهد، ولیت و ئاز مس بیزار

 ، دوستدار هیجان، اجتماعی، اهل مزاح، ولخرج، خودخواه، خوشبین، مرکزتنامریف، همه فن ح، کارها

 .راهها و عالیق در میانهفعالیت نندهرها ک، گذرانشخوب، طلپُرحرف و توجه ، بیزار از محدودیت

یا  8تیپ 

 طلبریاست

(Challenger) 

 ررهب، عملگرا، جو و قدرتمندستیزه، خودرأی، ودلبازدست، قاطع و صریح و مقتدر، متکی به خود

 کوش وسخته، خودخوا، از محرومیت ع، حامی، بیزارشجان، تمایل شدید به کنترل دیگراه، بالفطر

 ، مستقل.جورقابتا، خودنم، گو و مسئولپاسخ، پذیرریسک ماجراجو و، خودکفا ، پُرتالش

یا  9تیپ 

 طلبصلح

(Peacemaker) 

، گفتن« نه»ناتوان در  ر،حمایتگ، مهربان، کنندهمذاکره، سازگار، برخوردخوش، از خشم و نزاع بیزار

 ، صبور،خونسرد، گیریناتوان در تصمیم ، از خود راضی ب،طلتنبل و راحت، گرمیانجی، بینخوش

عدم اتخاذ موضع جهت حفظ ، امیال و خشم کنندهسرکوب، کنترل شرایط از راه سماجت و لجاجت

 .آرامش
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 تهران: انتشارات نیلوفر. .چاپ چهارم .فرصت دوباره .(6317) .ترقی، گلی -

نامه مفاهیم و اصطالحات ادبی فارسی فرهنگ اصطالحات ادبی: واژه .(6315) .داد، سیما -

 تهران: مروارید. .و اروپایی )تطبیقی و توضیحی(

شناسی )انیاگرام(: راه شما به شادکامی شخصیت .(م7111) .یس، ویرجینیاو پرا دانیلز، دیوید -

 تهران: ارسباران. .(6315) .سیدمحمدینیما  ۀترجم .چیست؟

درک و دریافت انیاگرام: راهنمای عملی  .(م7111) .ریچارد و هادسون، راسریسو، دان -

 : انتشارات بازاریابی.تهران .(6312) .جعفر واعظیۀ ترجم .های شخصیتیبرای شناخت تیپ

تهران: انتشارات  .(6311) .طهمورث ساجدی ۀترجم .ادبیات تطبیقی(، م6115) .شورل، ایو -

 امیرکبیر.

 .ادبیات تطبیقی در جهان معاصر )کلیات، مبانی نظری، مکاتب( .(6313) .نیا، ناصرمحسنی -
 تهران: نشر علم و دانش.

تهران:  .چاپ هشتم .(6311) .شقایق قندهاریۀ رجمت .عشق زن خوب .(م6111) .مونرو، آلیس -

 نشره قطره.

تهران: نشره  .چاپ چهارم .(6313) .مژده دقیقیۀ ترجم .زندگی عزیز .(م7167) .مونرو، آلیس -

  ماهی.

 
    



 

 

 


