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 هچکید
 طرحي ارائه دنبال به مقاله اين اساسدر بر الگوی برایترسیم میداني شخصیتپايه»مطالعه

فرهنگي مالحظاتروش« آن در که باشدهستیم شده برده کار به برشناسي تأکید بر عالوه تا

يکيازحوزهزمینه يعنيفرهنگايرانهایفرهنگيغنيمندبودنمطالعاتفرهنگوشخصیت،

سوونگارانهازيکهایمردمازاينمنظربررسيشود.دراينمقالهباتکیهبرروشاصفهانیشهر

 و فرهنگاصفهان در پژوهشگر زيسته اطالعمصاحبهتجربه دارایتجربهرسانبا يا و هایبومي

الگویشخصیت»ایمحوریيعنيتالششدهبهمسئلهازسویديگرمدتدراينشهرزيستهدراز

اصفهاني پايه شود.« ترسیم آن عملکردهای و ابعاد و پرداخته بنیادين مؤلفه شخصیت»سه

مفهومي«)اصفهاني گستردهبا مي(روشنينسبيودارایيکاجماعشناختينسبتاً تواننظم،را

اينقالبترتیبوآداب درنظامتربیتياينشهرتاحدزيادینهادينههایمعناييمندیدانست.

به و تعامالتکنشگرانشده نظام ديگران، با حتيبا دهد.شکلمي«غیرخودی»درونجامعهو

گیریخصايصتوانگفتغلبهکنشعقالنيمعطوفبههدفدرايننظامفرهنگيسببشکلمي

 آن اين نهايت در است. آنشده بیانگر نظاممطالعه که شبکهاست در فرهنگي ازهای ای

اند؛نهادينهکرده،برخيازوجوهرابرایتداومانسجاموبازتولیدفرهنگيخودشانهایپايهشخصیت

کندکهدراذهانعموميدراينمسئلهخصايصيراايجادميگونهشخصیترايجدراصفهاندراين

بازنمودمي«زرنگي»،«حسابگری»فرهنگيمانندهایقالبکلیشه ستيابد.اينمقالهتالشياو...

هاکهازخالليکبازخوانيبرایتفسیرفرهنگيذهنیتبیرونيازاينفرهنگوگروهيازکلیشه

اند.شناختيبررسيشدهانسان

 نگاری.حوزهفرهنگي،شخصیتپايه،فرهنگ،مردماصفهان،کلیدواژگان: 
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 مقدمه
مطالعات هرچند نیستعلومدرخلقیات رايج چندان باجتماعي قرن در براییستماما

ازشدهاست.ايننوعهاييتالشمطالعهنسبتفرهنگوشخصیتازديدگاهعلوماجتماعي

مطالعهشخصیت رويکردیعلميدر وگذاریارزشهدفآنکهبيهستندمطالعاتبیانگر

باشند داشته رويکردهامسئله.داوری نوع اين آندراصلي اجتماعي، بهستکهاعلوم

سازوکار و چرايي صورتيشخصیتهایالگوگیریشکلهای دردرزمانيويتدريجبه

.درپرداختهشوداعضایجامعهدرهاآنریتأثاجتماعيوهایفردیونهادجمعيوتعامالت

نظري شناسيجامعههایهبرخياز بورديو نظريه جمله عادتبهاز گفتهشدهوارهاينالگو

جنکینزبنگريدبه)است ،1385 :55) ي؛ مااندشدهدرونيفردعنيساختارهاييکهدر و

وخالقیتایتااندازهودرعینحالکنیمميعملهاآنبراساسبهصورتناخودآگاهاغلب

عاملیت درشدهتعیینبراساسساختارهایازپیشکنشگرانبنابراينودارنددرخودرا

.کنندنميعملهاآن

 شخصیت«ايرانیان»اينکه چگونه دارند، مطاهاستسالي علوملعاتدر مختلف

توانميايننوعمطالعاتکهبیشترمطرحشدهاست.شناختيرواناجتماعيوتاريخيو

(1371)زادهجمالاثرخلقیاتماايرانیانکتاببرخيازمنابعازجملهدرراهاآنپیشینه

مبنای بر تالشياستکه بیانگر هاتوصیفاتسفرنامهديد، ناظرانخارجي، هایويژگيو

 ارائه را ايراني شخصیت آنکنندمياصلي بر عالوه ترسیمهایتالش. برای نیز ديگری

استشخصیتايرانيازطريقمشاهداتسفرنامهنويسانانجامشد )ه (1396امیر، نکته.

اآناصلي عمومي حوزه در بیشتر که مطالعات نوع اين از فارغ که متخصصانست و

اگرازمواردخاصيبگذريمردانشگاهيرواجداردغی برایترسیمشخصیتزيادیتالشو

 ن«ايرانیان»کلي دانشگاهي حوزه در از عمومي مخاطبان استقبال است. هایکتابشده

،شودميدربابشخصیتايرانیانوگاهبازباندانشگاهيمعدودیکهگاهبازبانعمومي

بهشمار«ايرانيبودنبهچهمعنااست؟»اعيبرایدرکپرسشوجودتقاضايياجتمبیانگر

رضاقلي(،1371)زادهجمال(،1391ايزدی)بهمنابعيچونتوانمي.دراينراستاآيدمي

،بازرگان(1390القلم)(،سريع1393و1389(،قاضيمرادی)1394فراستخواه)(1389)

آنالگوهایمحوریشخصیتايرانيومنابعنمحوریايسمان.پراستنادکردو...(1390)

روشناست.آنراتوضیحبدهنددرقالبيعامياتخصصياندکردهکههرکدامتالشاست

ساسينکتهااماايمبودهبرخيازاينمطالعات«نشدميعل»کهشاهدگرايشوتمايلبه

يعنيستاماينکارهادرتمابهمثابهاصلموضوعگراييتقلیلنوعيدرمفروضگرفتن

«شخصیتايراني» اغلب. کلیتيمنابعايندر عنوانابشودميمبهمصحبتکمابیشاز

اگرازمعنایسیاسيياشهروندیآنبگذريم،اغلباستنادیاستکه.مفهوميکه«ايراني»

مرکزیمردماحتماالًوهازبان،فارسکنونيضمنيبهايرانبسیارطوربهدرشرايطامروزی

که کشور مذهبشیعهپهنه مطالعاتايجامعه.شودمياطالقهستند اين در که راني

بسیارنسبياستناداتيکهاغلبازمفروضگرفتهشدهاست،يککلیشهتاريخيمبهماست
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تداوممیانهوبعدهمزمانهمعاصرهایدورهتاوشودميآغازتاريخيهخامنشيازدوران

کهشودميارجاعداده«واقعیت»بهمثابهيک«شخصیتايراني»بههاآنهمهدرويابدمي

خاصيهمندارديابهتراستگفتهشودجنسیتمفروضمذکردارد.گاهيحتيجنسیت

)ایکلیشههایجنبه امیر کار 1396ايننوعمطالعاتدر نقدقرار مورد بهکهاندگرفته(

بخشیعلميبودن،بسیاریازمبادیاولیهکارعلميدرادعارغمعليخوبينشاندادهکه

 از بزرگي اين از گروه استو رعايتنشده تقريباًآثار ازهاآنهمه مشابه، گفتماني در

.اندکردهاستفادهیهبههمشبادعاهاييرايجبرایهایکلیشه

اصفهاني،رک،کرد،لر،محليمانندشخصیتتُهایقالبدر«شخصیتايراني»مسئله

همچناندرتاريخوفرهنگمامطرحبودهويکنوعدانشضمنياز رشتي،قزوينيو...

 خصايص داشته وجود ناحیه هر اصلي ساکنان حاصل تاريخيهایتجربهکه زيسته

اين از يکي است. بوده همسايگانشان و يکديگر از درایکلیشههایشخصیتاجتماعات

ما عمومي فرهنگ گونه شيک اصفهانخصیت در که عموماًاست ،«زرنگي»به

شهرتيافتهاست.اينايدهکهترجمانفرهنگي«خساست»و«حسابگری»،«حاضرجوابي»

درهاييخصلتازعقلسلیموشعورعموميخودشاناستبیانگرایزمینهعامهمردمدر

همهدرفرهنگعامهازترمهموشدهتجربهديگرانواسطهبهشخصیتاينمردماستکه

«شخصیتخسیس»گونه.شودميخوداينمردمهمرواجداردوبهاشکالمختلفگفته

 قالب«اصفهانيیتشخص»همیشه،رواجداردقومیتيهایجوککهدر در اينرا هايياز

هایباکتدرآنچه.میانکهافزونبرخصوصیتمزبورمذکرنیزهستکندتصويرميدست

به«شخصیتاصفهاني»کهایعامهوفرهنگشدهمطرح«شخصیتايراني»زانامبرده را

تمايزی است، و؛داردوجوداشکالمختلفيبازنماييکرده کمکاستعاره فرهنگعامهبا

بیانخودشمفاهیم ادعایعلميبودنکندميآنرا وو اينمدعیاتندارد قالباز در

بنابراينبايدآنراکندميمرفرهنگيپیشرواستفادهفرهنگيبرایمواجههبااهایکلیشه

منطق بررسيودر عموميعامه شعور بستر در اينمنطقفرهنگعامه،و تحلیلکرد.

مورداشارهاست.هایکتابمتمايزازادعایشبهعلميعمیقاً

 اينمقاله اشکالمسئلهدر در ما فرهنگعامه چیزیاستکه اصليپرداختنبه

مخت عنوان به آن از «شخصیتاصفهاني»لف است. کرده مسئلهياد کهاستآناصلي

اينکلیشهفرهنگيرافهمیدودرگفتمانعلميچگونهبايدآنرابازنماييتوانميچگونه

اماپیشاز؛شناختيانسانازمنظری«شخصیتاصفهاني»پرداختنبهيعنيوتحلیلکرد

فرهنگيبهناماصفهانپرداختهایحوزهمسئله،الزماستبهشخصیتبپردازيماينآنکهبه

؟شود.چگونهبايداينقلمروفرهنگيراتعريفکرد

 فرهنگايرانياصليهایضرورتيکياز شخصیتدر مطالعاتفرهنگو لزومدر

ويکسانانگاریتنوعشخصیتيدرايراناست.دربابالگوهایبنیادیگراييتقلیلپرهیزاز

کلیتمفهوميايرانیانرابايدبهتعريفکنیم.یرافراگیريکتوانیمنميايرانیانشخصیت

بههمینخاطرالزماستدرتقسیمهافرهنگخرده ايجادکرد. بعدتقسیماتفرعيرا و
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مطالعه سطح در را آن اول گام در ايرانیان ايرانهایحوزهشخصیت کالن فرهنگي

هستندوفرهنگياستکهباهمدرتعاملهایحوزهازایمجموعهانايرکنیم.بندیتقسیم

«یانايران»يبهنامکلیت سازندميرا . فرهنگيبهجایهایحوزهرمفهوممقالهحاضربدر

سیاسيخاصيهایداللتهويتقوميدرايرانمسئله،شدهتأکیدسیاسيمفاهیمقوميو

هایحوزهامامفهوم؛شودمييمرکزواکثريتتعريفدرمقابلهويترسممعموالًداردکه

 است ممکن ندارد. را سیاسي داللت اين فرهنگيهایحوزههایبندیتقسیمفرهنگي

فرهنگيکردها(وليدرمواردحوزهمثالًقومیتيداشتهباشند)هایحوزهباهاييهمپوشاني

 قرار آن از فراتر گیردميمتعددی مورد در جمله از مانندهایحوزه، تاريخي فرهنگي

اصفهان،قزوين،رشتو....

طر و معنایرد به فرهنگي، حوزه عنوان به اسامي از برخي دطرح هابخشساير

نیست،هرگونهکلیتمنسجمفرهنگيدريکياچنداجتماعشهریوروستاييوعشايری

مطرحشناسيانسانگيدرمفهومحوزهفرهن.ذيليکحوزهفرهنگيتعريفکردتوانميرا

پايدارنسبتاًشدهاستوبیانگريکناحیهجغرافیاييودورهزمانيخاصياستکهبااشکال

اينمفهومدر توسطکالرکوايسلرشناسيانسانمحیطيوفرهنگيمشخصشدهباشند.

هایعرصه(توسعهيافتکهبهتمايزهایفرهنگيپايداردر1931(وآلفردکروبر)1975)

تأکیدجغرافیايي قوميمشخصمعموالًدارد. مرزهایزبانيو با فرهنگي ناحیه مرزهای

يافتتوانميرافرعيهایبندیتقسیمگاهدردرونخوداينناحیهفرهنگيهموشودمي

.کهبیانگرمرزهایفرهنگيدرونياست

 را فرهنگي نواحي نوع اين نیز ايراني تمدني حوزه ايمداشتهدر در هایدورهکه

فرهنگيمهمحوزهفرهنگياصفهاناستکهبههایناحیهمختلفمتغیربودهاست.يکياز

مرزآنرامشخصکرد.اينحوزهفرهنگيگاهکلیتاستاناصفهانامروزیتوانميسختي

رابرآنتوانميامادرشهراصفهانمحدودکردصرفاًآنراتوانميوگاهشودميراشامل

قلمرواساسشاخص رواج«اصفهاني»ازلهجهمتفاوتياشکاليدانستکهدرآنيزباني،

درذهنیتساکنانايننواحياگرچهشودميداردوشهرهاوروستاهایمختلفيراشامل

درم ابلقتمايزیبینشهراصفهانوشهرهایديگریکهلهجهاصفهانيداشتهوخودرا

وجودداردکنندمييديگریاصفهانيمعرف ، میانانواعبندیدرجهبهعبارتديگرنوعي؛

دارد«اصفهاني» اصیل»؛وجود «اصفهاني با اصفهان «اصفهاني»شهر وآبادنجفخمین،

وبراساسنوعيمتمايزدرذهنیتدرونيساکناناينحوزهفرهنگيدهقومواردديگر.

مراتبسلسله استارزشي . نوشتار اين امکیدتأدر فرهنگيبر شهردرياصفهانحوزه

اصفهانداشتبلکهبايدآنراشهرتصويریيکدستازهمهساکنانتواننمياصفهاناست.

هيچنداليترکیبصورتبه نظرگرفتکههایگروهاز زبانيمختلفيدر هاینظامقوميو

فهانبهلهجهاصفهاني،بههمیندلیلانتساباص.گذارندميفرهنگيمتفاوتيرابهنمايش

يازاجتماعاتزبانيوقوميديگرتنوعگوناگونکهيدرحالبخشيازواقعیتاينجامعهاست

 و کردها بختیارهای، و لرها )مانند دارند هاافغانستانيهموجود هاترک، ساير (.هاگروهو
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شدهيکياز،دراينمقالهتالشاست«شخصیتاصفهاني»محوریمقالهحاضربرتأکید

.شخصیتفرهنگيدراينشهرموردبررسيقرارگیردهایگونه



 رویکردی فرهنگی به شخصیت
روي شخصیتشناختيانسانکرد تالشبه وکندميفرهنگي باشد ارزشداوری از فارغ

باشدوتحلیلي–نگاهيتوصیفي ناخوشايندممکناستبرایبرخيداشته يا خوشايند

هاييتفاوتیتصشخمورددرشناسيروانهایبانظريهنگيبهشخصیترويکردفرهباشد.

فیستوفیست،؛1388الينونوگوداشتاينبنگريدبهشناختيرواندارد)درموردنظريات

1392 در درشناسيانسان(. و شخصیت و فرهنگ سنت در بیشتر شخصیت مقوله

نزديکشناسيانسان دنبالشدکه مطالعاتيخافرهنگيآمريکا صيبهسنتفرويدیدر

شخصیتدارد شناختيانساناينسنتآنچهاما متمايز داليلوتأکیدکندميرا بر آن

 گیریشکلعوامل درمسئلههويتاست. قالبشخصیتاست. فرهنگدر امتداد اصلي

مفهومنمونهفرهنگي کندميصحبت1همینسنتبنديکتاز او نظر از بهایجامعههر.

برایخوددل تعیینکندواينیلنیازبهانسجامدرونيناچاراستکهاهدافمشخصيرا

 طبعاًاهداف را جامعه آن در خاصي شخصیتي نمونه به وجودنیاز آورندميبه نمونه.

ازفرهنگغالبدرآنجامعهدانست.بنديکتمعتقدهرجامعهرابايدبازتابيشخصیتيدر

کهافرادرابهلحاظفکریوآوردميبهوجودالگویفرهنگيرااستکهفرهنگهرجامعه

(.1381:204فکوهي،بنگريدبه)دهدميرفتاریخاصيسوق

شخصیتپايهنسبتشخصیتوفرهنگدرقالبشخصیتپايههممطرحشدهاست.

مندنظامطوربهيکالگویشخصیتياستکه اعضایيکفرهنگدر وشودمينهادينه

سپس افراد اشکال خودشان، گروهي و فردی هويت .سازندميرامختلفشبرحسب

بهوجودورانهایمختلفيازآنتوسطگويشکهلهجهيکزباناستشخصیتپايههمانند

معنينیستبدانوجوددارددريکفرهنگشخصیتپايهکهشودميگفتهوقتيآيد.مي

بلکهيقابلتعريفباشندنالگویشخصیتهمابراساساعضایآنجامعهدرصدصدکه ،

گونهآرمانيمنظوراستيک درواقعیتهمانندشتقريبيکهاینمونهيعني؛ تواننميرا

وبیشکمکهباتغییراتنسبيِاستمختلفيهاینسخهآنچهدرواقعیتهستهمهاما؛ديد

آن از .(1394،)لیندومشودميساخته هایبحثدر مختلفيهایپژوهششخصیتپايه

سیاستوبیشتردرحوزهکهبودهمنشمليبخشيازاينمطالعاتذيلايدهوجوددارد،

بهويژهدرجنگوجنگجهانيدومدورهیآمريکاودراستمطرحشدهالملليبینروابط

ژاپني برخوردکردندبهاينمشکلهاآمريکاييشروعشد.هابا انسربازکهچگونهبايدبا

کنارهمدرشناسيوتاريخروان،علوماجتماعيهایرشتهازيبزرگگروه.مواجهشوندژاپني

دراينزمینهبهکههاکتابترينمهميکياز.تعريفکنندشخصیتژاپنيراقرارگرفتندتا

.(1371ديکت،بنه)استديکتهبنروثاثرآيندميدارندهاژاپنيدردسترساستفارسي
                                                           
1 cultural type 
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بنگريدبه)نريکاردو(1388)دیممارگارتچونيشناسانفرهنگديگریتوسطالعاتمط

نگیناستکهدوبوآشخصیتمیا.يکيازمفاهیمکلیدیصورتگرفتهاست(1394لیندوم،

است کرده .(همان)مطرح با شخصیتي الگوهای اينهایتفاوتساير به نسبت خاصي

پذيردميراوتنوعتفاوتسوکيرويکردنظریاز.اينگیرندميرفرهنگشکلدشخصیت

آورد.دستبهالگوييمشترکراهمکندميوازسویديگرسعي

آيا؟افرهنگداردشخصیتپايهچهنسبتيبمطالعاتاينپرسشمطرحاستکهدر

پايهافرادهایشخصیتامتدادمحصولفرهنگاستيابرعکسفرهنگعیناًشخصیتپايه

ياست هایشخصیتاينکهرابطهديالکتیکيبینا دراينمقالهپايهوفرهنگوجوددارد.

،تمحصولعینيفرهنگاستاينشخصیگفتتواننمي؛ميدارتأکیدوجهسومبربیشتر

چونفرهنگ ما حلراهبه وليتادهدميکنشرا اجتماعيعملکنیم نظام بتوانیمدر

فرهنگدريکتعاملاهحلراهنیستکهاينگونهاين تحمیلکند. بهما باایخالقانهرا

.کنیمميکاریدستراومانیزفرهنگکندميکنترلراهاآنکنشگرانفردی

مسئله وقتيدرنظرگرفتصرفيافتهنتعیّامرتواننميشخصیترا شخصیت»از.

احتماالًدچونشومقايسهموردیروزمرههاینمونهبامدام،نبايدکنیمميبحث«اصفهاني

باآنتفاوتداشتههازمینهمصاديقروزمرهدربرخي اينالگویشخصیتپايه،يکباشد.

شخصیتياستکهازواقعیتروزمرهانتزاعشدهاست.هایمؤلفهالگویمشترکانتزاعياز



 عمیق یک فرهنگ های الیهو فهم  نگاری مردمشناسی:  روش
 لحاظ شناختيروشاز شناختيمعرفتو در پايه بايدهایاليهشخصیت فرهنگ پنهان

همانهيالکيرد:تفکیککيکديگرسهاليهراازبهتراستدربحثفرهنگجستجوشود.

برایعضو هم قابلتشخیصاست، راحتيمعنایآن به فرهنگاستکه ظاهر سطحو

دراليه هستکهدرتحلیلگفتگوسطحيازمعنادومفرهنگوهمبرایناظرخارجي.

وکنشگرفرهنگيبايدمعنایآنرابرایناظربیرونيتوضیحدهد.دراليهشودمشخصمي

 معنایفرهنگيسطحيسوم استدر کوش،)اعضایفرهنگبدانخودآگاهيندارندکه

1381). تحلیلفرهنگيبیانگر در سوم استآناليه صرفبوميبودن،تواننميکه به

ادعای داشت. را عمیق شناخت نمونه تواننميبرای يک که کرد ،«اصفهاني»ادعا

بشناسد«هااصفهاني» بهتر نادرستایاينگزاره.را در ما مطالعاتايرانينظاماستکه

روب آن با هاغلب شويمميرو . مستلزم سوم اينعمیقعلميهایپژوهشسطح و است

انجامغیربوميهچافرادمختلفچهبوميووسیلهبهنددربسیاریمواردتوانميهاپژوهش

تضمینيلزوماً«اصفهانيبودن».اصليرعايتمالحظاتروشيونظریاستمسئلهبگیرند.

.نیستوساختارهایانتزاعيوضمنيفرهنگاصفهاناليهسومازشخصيکبرفهم

الگوهایبنیادیهديگربرایفهمشخصیتپايهرا کنشافراددرزندگي،برمؤثريا

يانظاممعناييکهنگاهبینيجهاناست.بینيجهانتالشبرایفهموتحلیلآنازمدخل

ازلحاظفکریوشناختيکیهانسطحترينکالنيکعضوفرهنگراازخردترينسطحتا
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ساماندهيتعريفکردهوبرمبنایاينتعريفعاطفي تواندمي؛کندميمنطقکنشاورا

شناختخوبيازيکفرهنگبهمابدهد.اينرويکردهاتالشدارندوجوهمشترکرابیشتر

 کنند وبرجسته ناديده را تکثر و تنوع حدی گیرندميتا درهایبینيجهان. فرهنگي

نقشمنبعمعنابخشرادارندوازسویديگرهمانندسويکشخصیتاعضایفرهنگ،از

.(1394لیندوم،بنگريدبه)کنندميهدايت،حرکتقطارراسوزنبانيک

 کاربرای اين مردمهایروشاز نگارانه مشاهدهيماهکرداستفاده میدانيو مطالعه .

اينمقالهبودهاست.هایدادهمنبعاصليگردآوری1396تا1387هایسالمشارکتيطي

یگفتگویبیشترباتدريسدردانشگاههنراصفهانفرصتيبرا1392الي1390ازسال

درموردخصايصمردماصفهانبود.گفتگوبامتخصصانغیراصفهانيدانشجوياناصفهانيو

 تمرين برای فضايي نیز فرهنگي حوزه ورزاين ینظر مورد گونهايندر درشخصیتاز

دروني ارزيابيانسجام هاايدهاصفهانو ایمجموعهبود. طمردمهایدادهاز از ريقنگارانه،

 و مراسم در شرکت اصفهاني، دانشجويان با هامهمانيگفتگو مردم دعوتواسطهبهی

بابرخيازاساتیددانشگاهدريافتهسازمانهایمصاحبهوهمچنینخويشاوندانودوستان

علومانسانيدردانشگاههنراصفهانوهمچنینبرخيازدانشجوياندکتریرشتههایرشته

دانشگاهآزاددهاقانجمعدرشناسيجامعه هاازرسانهرچندعمدهاطالعآوریشدهاست.

اند،امابااستفادهازفضایدانشگاهفرصتمناسبيبرایگفتگوبابخشزنانهاينمردانبوده

رسانانديپلمبهباالبودند.بیشتراطالعشد.جامعهفراهممي

نهگروهمتمرکزوبیشازشنیمههدايتمصاحبهوهفتيسبیشازدرمجموع ده،

هاینهاييدرايدههایاينمقالهاست.مبنایيافتههشتسالمشاهدهومشاهدهمشارکتي

.تالششدهاستاند،تدوينوتنظیمگفتگوباکسانيکهدراينفرهنگتجربهزيستهداشته

تحلیلينهاييارائهشود.الگویدرايننوشتاراستشده

بهمعنيداشتنفقط«بودنياصفهان»آننیستکهارائهشدهمدعيقالهدراينمآنچه

نیزوجوددارد:شخصیتيديگریهایجزيره.دراينحوزهفرهنگي،استيکشخصیتپايه

ايننمونه ایاز را توانميامر ديدفتّوتيهاینظامدر کنشاصوالًکه عقالنیتابزاریو

برمبتنيکامالًهاآنهایکنشبلکه،نیستهاآنرعقالنيمعطوفبههدفوجهغالبد

«اصفهانياصیل»همهاآنعطوفبهديگریاستودرعینحالومکنشعقالنيارزشي

کهنقالهستند،هاييآن)چهفتوّتيتعلقاجتماعيدارندهایحلقهکهبههاييآنهستند.

 هاييآنچه هایخوانتعزيهکه چه همیناييهآنقديميهستند، در بزرگهاحلقهکه

اندشده با اندداشتهوبرخاستنشستهااينو ) شخصیتيدارای شخصیتگونه الگوی يا

باپايه متفاوت الگویای رايج پايه مقالهشخصیت اين است.در موردمسئلههمین در

مهاجرفرهنگخرده لرهافرهنگخردهمانند اين هرچند است. صادق هافرهنگخردهنیز

الگوهایهاآناماهرکداماز،شوندمي،درجهدوياسهشمرده«اصفهانياصیل»طبقنظر

.دهندمينشانمتفاوتيرا
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یمهاجرهافرهنگخردهتصوفيوهمچنین-یفتوتيهافرهنگخردهبهعبارتديگردر

کهایهپیچیدفرهنگيواجتماعيهاینظامالگوهایديگریازشخصیتپايهديد.توانمي

بهسادگيقابلتقلیلبهيکالگویدارندوغنييعالوهبروسعتجمعیتشناختي،تاريخ

بلکهحسبتنوعدرونياين شاهدانواعيازهاینظامشخصیتپايهنیستند، اجتماعيما

الگوهایمیانگینهایشخصیت اينالگویشخصیتبینيجهانو منطقکنشهستیم. و

شخصیتگونهگونهکهدراذهانايرانیانشناختهشدهوبهعبارتياصفهان)آندرپايه

.الگویشخصیتشايعوپايهموردمابودهاستتحلیلموردبرایغريبهاست(«هااصفهاني»

وجهغالبراهمدارد.رسدمينظربهبررسيقرارگرفتکه



 تا شخصیت پایه اصفهانی بینی جهاناز 
اساسيکلیدواژهسهشومب«هااصفهاني»واردمنطقذهنيبینينجهااگربخواهمازسطح

:نظم،ترتیبوآداباست.ازاندعبارتکهوجوددارد

چیزی به چیزیرا و ترتیبدادنکار برپاداشتن، معنایآراستن، لغتبه نظمدر

پديدهپیوند منظممجموعهدادناست. همو کنار آنبهنحویدر اجزاء درایاستکه

دنبالواندارتباطبايکديگرقرارگرفته نظمبیانگر.کنندميدرمجموعهدفمشخصيرا

ايندرحالياستکهترتیبهادرکلیتودرارتقایيکهدفاست.اموروپديدهرابطه

بیانگرموقعیتونسبتاينعناصردرکلیتمجموعهاست.ترتیبدرلغتبهمعنایراست

برموضعآنچیزیونهادنچندچیزرابهمقامومرتبهخود،يانهادنچیزهرکردندرجه

ترتیبخودچیزوقراردادنچیزیدرمرتبه تأخرنوعيتعیینکردنتقدموآمدهاست.

بهعبارتديگرترتیببیانگروجهمنزلتيامور)افراد،؛استوداللتبردرجهومقامدارد

بیانگروجهداللتاخالقيوارزشيواژهآداببهديگراموراست....(نسبتاشیاءوفضاو

درسنتمذه آداباموراست. دالبررفتارشايستهاست. آداب، يدکهازآازادبميبي،

.هاستآندالبرراهورسماموراستوازسویديگردالبراخالقیاتمربوطبهسويک

دهدوازهرانشانميفرهنگودانشفرهیختسويکدالبرمفاهیممختلفياست،ازادب

 ديگر سوی در است رفتار و احوال وبرخاستنشستنیکي گردآمدنخوييخوشو و

معاشرتکردنهاینیک.یخو خوبزيستنو هنر است، هنر وجههمچنیندالبر که

.(،فرهنگمعین1380معین،)کندميزيباشناختيآنامررابرجسته

برماتأکید بنیادين منطق ترسیم در آداب و ترتیب نظم، از بینيجهانمثلثي

اصليمسئلهفرهنگيديدهشوند،اماهایبینيجهاناصفهانياست.شايداينوجوهدرتمام

 دلاينوجوه از گانهسهالگویغالبکنشاستکه و زيربنایهمانوجوهعمالًدرآمده

اينگانهسه نظمدر نيبیجهاننیزهست. پديدهآناستبیانگر و روابطو،هاکهچیزها

و اشیاء الگوهایتعامليو برایغايتذهناصفهاني)کنشعقالنيمعطوفبهآنچههر

،عقالنیتابزاریوومعیاراصليايجادنظممحور.شودميمهماست،درآنتعريف(هدف

.مدادیکنشعقالنيمعطوفبههدفاستکهدرادامهآنراشرحخواه



 

 

 

 

15شناختي...ایانسان،مطالعهوشخصیتدراصفهانفرهنگ

 

پیشیسرجابايدچیزیهر» وگرنهکار حتيوسايلرهنميخودشباشه، جزئي،

.بر(ساله47احمد،) «کنندهاستيچیزهاوکارهادرهمبشه،کالفه.وقتطورنداينخونههم

،ترتیبومنزلتودرجهشودميدگيچیدهنشوندونظمزستکهامورتعريفميااينمبنا

؛شودمينیزبرحسباينمعیار)بهعنوانمعیارغالب،نهتنهامعیار(تعريفاهآنوجايگاه

درذهنیتشخصیتمنزلتشانبیانگرتعريفاشیاء،جايگاهوبهعبارتديگرنظموترتیب

پايهاصفهانياستوآدابوادب،بیانگراخالقیاتوحسنسلوکورفتارشايستهنسبتبه

هاآن طريق از ستاهاآنيا اينمجموعه دل از وغني. ادبي زباني، پیچیده نظام با ما

پیچیدگي ایکهبیشازهمهدرخالقیتزبانياصفهانيفرهنگياصفهانيمواجههستیم،

نمودار خالقیتيکهبهخودشرا هااصفهانشخصیتدرگونهاينحاضرجوابيکردهاست.

است )شهرتيافته .(1381دالواله، که آنجا اينزیچمههاز لحاظبینيجهاندر از هم

آنو برشأنهمجايگاه شايستهرفتار، مرتبهوهمآدابوشیوه مبنایکنشعقالنيو

اينشودميمليدرسنتوبری(چیدهعمعطوفبههدف)عقالنیت نسبتبهبینيجهان،

لباست،متمايزکنشعقالنيسنتي،ياارزشيو...غاهاآنهایفرهنگيکهدرسايرحوزه

جورینمیشه.مناينخودشاداره،اگرجایخودشنباشهکهشأن،چیزیهر».شودمي

 فهممميهمهچیزا باشنوچهگیرمميهمباهاشونارتباطجوریاين. چياشیا «هاآدم،

(.ساله33مريم،)

اهمیت به توجه اينمراتبسلسلهبا آندر آدابمعطوفبه توانميبینيجهانو

استمندوالبتهبهشدتآداب،اقتدارعقالنيبینيجهانگفتکهمنبعاصلياقتداردراين

)تااقتدارسنتيوکاريزماتیک(.


بینيشخصیتاصفهانيکنندهدرجهان:عناصرتعیین1نمودار

 








آدابتیبتر



نظم

نظم



 نظم



 اقتدارعقالني

کنشعقالنيمعطوف

 بههدف
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جهانحسابگریاست.،ندارددرنمودارفوقجرياچیزیهرفرآينداصليکهبیشاز

)حتيامورزیچهمهاعداداستوهمیشهيايکماتريس)انسانيوغیرانساني(يکجدول

 تجزيه و تعريف جدول اين در پیچیدهآداب.شوندميعاطفي( مندی گونهاينفرهنگ

دهایافرادرکنشبینيجهاناصليتجليوبروزاينمجرایسوکيازشخصیتدراصفهان

طريقاينآداب از سویديگر از ايناستو عملبازتولیدبینيجهانمندیاستکه در

د.شومي 29پیمان، بود، دانشجو شهر اين در سال چهار که گفتميبارهنيدراساله

داره،حتيرفاقتشونوکتابحساببراشونزیچهمهخوبيهستند،اماهایآدمهااصفهاني»

«.اندازندميشکنتورهممحاسبهمیشهوبرا

جایزیچهمه.دخیليمنظمتعريفشوديدنیاباشخصیتدراصفهانگونهاينبرای

دارندوهرامریهمآدابمقدمهومؤترتیبوامورهمه،خودشرادارد خرهخودشانرا

خودشرا دارد. ترتیب و نظم شامل هم را .شودمياشیاء از هایويژگيترينمهميکي

راخیليمحاسباتيزیچهمهاستيعنيمندنظامبینيجهانهااصفهانشخصیتدرونهگاين

دارندچینندمي خوبي رياضي ذهن .و و فردی سطح از نظم سطحگروهيدروناين تا

ندیگروهدوستانياگروهفامیلوگروهخويشاتواندميگروه.شوديمتعريفشناسيکیهان

باشد حدودخاصهاآدم. .يدارندحدو بارهنيدراساله41احمد، ازتوصیفبهخوبيدر

گفتميرفتارهایهمسرش حتياندکيآشفتهباشه،»: وقتيخونهنامرتبيا همسرمن،

تونهذهنشاجمعکنه،ذهنخودشهمآشفتهمیشهوافسارهاعصبيمیشه،انگارديگهنمي

.«گیرهبنکرده،آرومنميحیطشامرتکارهاازدستشدرمیره،...تاوقتيهمم

هافرهنگخرده.همهشودميديدههااصفهانيفرهنگينظامبهندرتدر«شلختگي»

درسطحکالننظاماجتماعياصفهان،نظم.شوندميچیدهسیستممنظميکباهاگروهو

میانگروه را توانميها درمیدانبهاشکالمختلفديد. هایگروهجهاننقشروزعاشورا

بااينکهبرایایحاشیه اثباتبکنندمجبورندهااصفهانشخصیتدرگونهاينپیوندشانرا

براینزديکشوند.شخصیتدراصفهانگونهاينتابهفرهنگمناسکرابرگزارکنندآنجا

 گونهايناصیلهایگروههمین اصفهان در شخصیت میدان به کمتر جهاننقشخیلي

کهدرمیدانامامرژههاييگروهبینخودشانوهستندعيتمايزهويتيومدعينوآيندمي

خودمشاهدبودم.چندجهاننقشدرمیدان1393عاشورایمراسمايننکتهرادرند.رومي

اوناييکه»قديميگفتهایهیئتييکيازشدموقديميهیئتترواردخیابانآنطرف

اندغريبهيامیرنمیدون، «خودینشونبدهندوانخمييا شخصیتدراصفهانگونهاين.

 خودشان برای بندیردهانواع افراد،دارند اساسگروهکه بر را فضاها و تعريفهاآنها

اصفهاني»کههاييآن؛دارندبندیردههاواقشاريکگروهمورد.بهعنوانمثالدرکنندمي

شهرهاومناطقمثلشوندمينامیده«ودرجهد»هاييکه«اصفهاني»هستند،بعد«اصیل

بعدهستند«اصفهاني»کميکهوسدِهشهرخمینيماننداطراف ترایحاشیههایگروهو

وشوندميحذفياصفهانشخصیتگونهاينازباقيافرادمانندمناطقروستاييومهاجران.

بهتمايزاصفهانينابیسنتيبهشدتهااصفهاني.شوندميفدرنتیجهازمرکزجهانحذ
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کهيکيدونسلقبلمهاجربودند،هاييآنیفرعيشهرهایاطرافاصفهانياهااصفهانيو

جملهراشنیدماينفرعيیهااصفهاني،دريکيازگفتگوهادرمورديکيازکنندميتأکید

.«دونندتندکهخودشونااصفهانيمياونااصفهانينیستند،شهررضاييهس»که

شخصیتگونهاينذهنينظمبیانگردقیقاًاست«اصفهاننصفجهان»کلیدیجمله

 اصفهان ؛استدر يکنظم و؛داريميجهانما ايراني اجتماعي جهان استواين کالن

نصفجهانهمهستوبههمیندلیلنهتنهامرکزبلکهاستآندروسطدقیقاًاصفهان

 بودنچیزیاستکه دائماًمرکز گونهاينزبانيهاینظامدر اصفهان تکرارشخصیتدر

شودمي اصفهانمرکز . فلسفه، ادب، فرهنگ، ...داریدينهنر، استو هاگزارهايندائماً.

قراراصفهاندرمرکزيت،شخصیتگونهاينذهنيزمینهپسيعنيازلحاظشودميتکرار

اگربهاين نشانواکنشمنفيانيهستید،تشماشهرسدبگويیشخصیتدراصفهاندارد.

.دهدمي احترام استبگويدبا شهرستانينیستیم»ممکم ما گرا«نه يکدرتواندمينه

.شهرستاننیستاصالًاصفهانکهگويدبخطابهمفصل

نوعيکهشودميشخصیتيتبديلبهخودشامتداددر«اننصفجهاناستفهاص»

دگيوجوددارد.اصفهانمرکزجهاناستوهرکسبهزندرنگاهشميخودمرکزبینيدائ

 قرار جهان تعامالت مبنا و محور را خودش فرهنگي نظام اين دهدميدر لحاظ. از

شناسيکیهان باز حقیقتشناسيکیهانهاینظامشخصیتگونهاينهم نظمکیهانيو و

بههمینخاطردراعتقاداتشانبدانندميقدسيرامرکز نداشدتسرسخته. ختيسسر».

مندی،ناشيازآدابشودميکهبهتعصبمذهبيهمگاهتعبیرشخصیتگونهاين«مذهبي

تغییرشاصوالًکهشودميآدابآغشتهدرقدرآننیست.مذهبتغییرقابلبهسادگيواست

راچندشهرکندميخدابندهتشیعرارسميسلطانمحمدوقتيبسیاردشوارخواهندبود.

اعالمکند،رسميتشیعراکندميجرئتندرچندنقطهدستنزنید:يعنيهاآنبهويدگمي

شخصیتگونهاينهموقتيصفويهدردوره.(1381جعفريان،)اصفهاناستهاآنازيکي

ازتشیعهمبهبعدازآن(هاقزلباشقدرتشمشیربهلطفالبته)شوندميشیعهدراصفهان

.ارنددبرنميسادگيدست

اصفهانگونهاينمندنظامبینيجهان در محورشخصیت يک اجتماعي لحاظ از

 شهماعضایيکسرخودیهستندافرادافقيمحوريکسرعمودیداردويکمحورافقي.

 هستند. اصفهانيغیرخودی از طیفي دارنکنشگرانيها که ود هستند خود درون بسیار

درجهيکخانوادهنداعضایتوانمي کهغیراصفهانيهستندوایغريبههایآدمباشندتا

اززندگيدراينشهرپریدلهممعموالًهنگيوفرحوزهدراينافتندميحسبتقديرشان

هاورفتارهایسلسلهمراتبياصفهاني ازهردادمميکهدانشگاههنردرسساليدودارند.

نم»:کهرااينگزارهکسياز،ميپرسیدرااشاززندگيدراينشهرتجربهغیراصفهاني

شنیدمکهزندگيدراينجاراميارههمیشهاينگز؛ورانشنیدم«لذتبردماززندگياينجا

هاييآنشودميباالمنزلتيراداريم،ازلحاظمحورعمودیهمکهيکنمودار.استسخت

باالستششأن،رئیسباشدکهباالستششأنپدرباشدکهتواندميهستندهمکهفرادست
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مدير قراربگیردوایمؤلفهباالخرهبايک؛مسئولباشدويا کهپايینکسآنباالترازما

ازوياایحرفهازماستبههردلیلسني،جنسي،کاریوترپايینآدميکهشودمياست

وشوندميچیدهمندنظامدرآنازلحاظهاآدماينمحورمنطقاصلياستکه.لحاظعلمي

.کنندميتعاملباآن


هاالگویتعاملياصفهاني:1تصوير

باالدست

 

 

 

 یغیرخود خودی

 

 

 

 

دستپايین
1395منبع:برگرفتهازبیمن،



آدميکهاصفهاني با طیفخودیها باالدستسر استو برقرار بهکنندميرابطه

وفرودستدوآدميکهغربیهطفيبهاودارنهمهلوکنندميخدمتمختلفبهاوهایگونه

.شودميازسیستماجتماعيطردعمالًوردیگيمقرارایپیچیدهطرديکسیستمدراست

تعاملي منطق خصیصهاين برخي همراه فرهنگيبه کلیدی -های نظممبنایرواني

ه)آدم/شيءويکپديدشناختيروانعاطفيویها.اينخصیصهاستاصفهانيبینيجهان

مالتمیانفردیوتعاواجتماعيوفرهنگيکليبرحسبزمینههایرويهبهواسطهفضا(

هرچندگذارندميبرکنشافراداثربینگروهي هایهاريشهاينخصیصهرسدميبهنظر.

دارند تاريخي و وفرهنگي و تأثیرحضور هاآنامروز بنیادی منطق از بینيجهانناشي

هاست.اصفهانيمندمنظا

 از خصايصترينمهميکي استاين آنچهحسناامني هر سیستم. اين از خارج

،چیزیکهشوديمشخصیتدراصفهانگونهاينیاعتماديبداردموجبوجودبینيجهان

 نظم در شانيذهننتوانند اعتماد آن به دهند همینخاطکنندنميقرار به گونهاينرو

وآوانگاردامرکهپايیناستپذيریريسک.بهخاطراهلريسکنیستهانشخصیتدراصف

 اينشهر هردهدميبهندرترخهنرهنجارشکندر بهمندنظامآنچهو حداعليبشود

هنرهاييکهدپیشرفتکنتوانمي همزيباالعادهفوقواصفهانوجوددارددرد. باشکوهو

 رياضيهستند، نظم که هستند هنرهايي استالعادهفوقهاآندر وتذهیبمانندمهم
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 مینیاتور. اصفهاناينولي در شخصیت تواندينمگونه کدر نوهنرهايي مستلزم عيه

بهخوبيعملکند.عملکردناستمندنظامغیرهنجارشکنيو

اصفهانيمندنظامبینيجهانبرایتوضیحمنطقبنیادی ازمفاهیمانواعوانتميها،

کرد استفاده سنتنظریماکسوبر کنشدر نیتکنش. و معنادار مندیاستکهرفتار

بندیکالن،بههارادريکدستهکنش(1395)دهند.وبرهادريکتعاملانجامميانسان

 کنش پیامدهای و منافع به کنشگر آن در )که عقالني دسته وخودآگاهيدو دارد(

نیست(،نيغیرعقال هدفخاصي دنبال به و ندارد فعلخودشآگاهي اثر به فاعل، )که

وسپسکنشکندميتقسیم يکنشعقالن.1:کندميدرچهاردستهبیانهایعقالنيرا

کامالًآنکههدفونتیجهمعطوفبههدف کشاورزیکهمثالًمشخصوملموساست،

دا کارهایکاشتو محصول، به برداشتربرایرسیدن ميشتو انجام ا کنش.2دهد.

مانندشهادتدرراهآنيکامردرونيوارزشياست،عقالنيمعطوفبهارزشکهنتیجه

وناشيازحالوجدانيودرونيفاعلانجامواسطهبيبهطورکهکنشعاطفي.3ها.آرمان

ايجاستوتکرارالگوهایهاوباورهایرهاوعادتکنشسنتيکهناشيازعرف.4.شودمي

بهيکعادتتبديلشدهاست.عمالًکنشمیراثي،مبنایکنشگریاستو

(وانواعچهارگانهغیرعقالني)عقالنيوهاکنشاينگفتهمهتوانميازاينمنظر

فرهنگ همه در کنشعقالني، غلبهزمانهمها کلیدی، نکته اما دارند، سیطرهوجود و

نکهکدامالگویکنشوعقالنیتهایاجتماعياست.ايدربسترهاوزمینهاهآنازهرکدام

نظام است. مهم بسیار دارند، را يکسیستم غالبدر راوجه شخصیتي و فرهنگي های

ازاينمنظرفرهنگوبندیدستهوجهغالبهرکدامازانواعکنشبرحسبتوانمي کرد.

تعريفکرد.ريتکنشعقالنيمعطوفبههدفبامحوتوانميشخصیتپايهاصفهانيرا

مبتنيبرالگوهایکنشمعطوفبهشخصیتدراصفهانگونهاينبینيجهانمنطق

روحزیچهمهعقالنیتابزاریاستهدفو يکعقالنیتابزاریو چیدهگریمحاسبهدر

ل،شودمي از عبارتديگر اصفهانيبه شخصیتپايه حاظاستعاری، کاثريآنکهبیشاز

«حسابنیماش»هنریباشد،يکساعتظريفوباشکوهاست.اينالگوبیشازهرچیزيک

يکاصفهانيصحبتاست. يپرسیدکرديمميبا استشکلاينخواهرتباروابطتمچرا

درهادراشکالمختلفاصفهانيرا«حسابکردم»واژه«.که...امکردهحساب»گفتمن

شروزمرهزبان ان ميبه زیچهمه.برندکار سیستم اين عقالنیتبینيجهاندر بر مبتني

شودميدريکمنطقمحاسباتيچیدهست.مثلثنظم،ترتیبوآدابگرانهاابزاریِمحاسبه

.چیندميراهاايننهمنطقارزشي.عقالنیتابزاریاستکه

تنها نه ديگر عبارت به امور معنايي و شناختي وجه وجهوندشميمحاسبه بلکه

عاطفيوکنشنظامدربرقراریهمازاينروگیرد.نیزدرهمینرابطهقرارميعاطفيهم

.برایاينالگویشخصیت،منظاميازمحاسباتعملکنیبراساسهناچاربايدبماعاطفي

وکهآياارزشدوستيابرازمحبتشودميذهنيچیدهنظاماولدريکيکشخصديگر،

نداشتهباشدياازدستبدهدیکارکردچنیناگرسپسرادارديانداردوصمیمت بهرا
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برایماجنبهارزشيبحثاينروشناستکهگیرد.قرارميدومجهدردرایناخودآگاهگونه

 بُعد)اشنیستغیراخالقيبهمفهومنداشتهو (ابزاریدر تأکیدبلکهمنظور اينپديدهبر

وگیرندقرارميمحاسبهدرساختاریازهاکنش،همهاشیاوکسهمهوزیچهمهاستکه

اين ارزشارتباط«محاسبه»در نمياستکه يا صورتمنفيبودناينيابنديافته در و

ارتباطپرسش برقراي شودنمير استعاره. از بخواهیم اگر توصیف برای فرهنگي اينهای

ایکهروحیه.مناسبباشد«جارتت»و«بازار»استعارهشايداستفادهکنیممرجعشخصیت

صورتتقريباً به حال در مبادلهدائم بازی از پیرامونشبردوباختای جهان با همهدر

.درالگویکنشعقالنيمعطوفبههدفاستابزاری،عاطفي،ارزشي،سنتيهایکنش

سفربهذيریخطرپکهنوعيداردنیزيکداللتجغرافیايي«تاجربودن»دراينجا

درخودسرزمین وسفرهایدائميرا دهدمينشانهایدور شخصیتاينگفتتوانمي.

يک»درتصويربیشازآنکههایموجوداصفهاني()درمیانسايرشخصیتپايهاصفهاني

قابلتبیینباشد«خطرتاجرمتحرکواهلسفرو بازارینشستهدر»يکشخصیتدر،

دشوميتبیین«حجره ساماندهي. اينطريقکنترلو از وکندميجهانرا نظممستقر .

اينشخصیتمطلوبیتدارد.خطرساکنبیشترازنظمسیالومتحرکدرمعرضدائمي

بهچیزیهرلذابیشازتختقاپوويکجانشینيداردایروحیهعشايرینداردبلکهروحیه

بُردیکهآيادرستاستيانهکندميحاسبهرامزیچهمهدائماًيعني؛بازارینزديکاست

رابهمعنایسودجوييوبردوباختودرآنهستياباختي،بدونآنکهبازهمتکرارکنیم

عدقضاوتارزشينگاهکنیموبدونيعنيخواستهباشیمبهآندربخودمحوربینيبگیريم

 را شخصیت اين کلبهمیتعمقابلآنکه بدانیم. روفرهنگمحلي آن از نکات اين تکرار

 را ما خصوصیات اين تحلیل که دارد ضرورت به هاکلیشهارائه مثابه هایواقعیتبه

ديدنایکلیشهپرهیزازمتهمشدنبهبرایازسویديگرولينیندازدومطلقپذيرتعمیم

دوباختبربنابراينمفهوممحاسبه؛رايجرانديدهنگیريمهایقالبوجودشخصیتوفرهنگ

.بینیمميازرفتارهایروزمرهبسیاریدررادرروابط

باسهقاعدهنظم،ترتیبوآداباصفهانيمندنظامبینيجهانکهگفتهشدطورهمان

وازسویکندميبازتولیدايننظموترتیبراسويکازعمالًمندی.ضلعآدابکندميکار

مجراييبرایکنشعقالنيمعطوفبه صوریدرديگر عقالنیتعمليو امتداد هدفو

همیندلیلهمههاستآنزندگي به آدابپیچیدهامو. آدابر تشريفاترکنایدارند، و

کلیدیمناسباتاصفهاني ديگریباألخصها، تعامالتبا عنوانبههایباالدستاست.در

هماهنگشدهزیچمههکندازقبليکمهمانيبرگزارخواستهباشديکاصفهانياگرمثال

منطقعدمدرکاين.شودميدادهنشانهاواکنششديدترينخوردهمبآداببرواگراست

ختيدرمدهایسپیاتواندميگرايانهآدابمندیتخطينسبتبهاينقاعدهوفرهنگينشکُ

.دراصفهانشیوهدرستبهشدتمحدودوبسیارپیچیدهاستتعاملاجتماعيداشتهباشد.

زنگخاصيبندیزمان،درخاصيفردبايدزمانخاصو را فردمورددعوتشأنبزندتا

حضوراصوالً.شودروروبهبانفيتواندميتغییرکند،دعوتهااينرعايتشود،اگرهرکداماز
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بلکهپذيرفتههمن ندارد معنا شودميبدوندعوتنهتنها . يکيازاحتراميککنشگراگر

راوابستگا نزديکخود آدابن و اساساصول بر نکند، هایواکنشازایزنجیرهرعايت

مندنظام شودميايجاد بماندکنترلتواندميکه باقي ناشده . همچون آدابي ،مهمانيدر

شاملهمینآدابموقعیتکودکان شودميگرايينیز مکانيهستندهامهماني. / کهفضا

گراييآدابثریحداکتراکمهاآندرتوانمي اوجتجليآدابمشاهدهکردرا نظامگرايي،.

 مهارتزبانيکهدريابد.تجليميهااصفهانياستکهدرزبانایالعادهفوقتشريفاتيِ در

دهد.ميبروزخودرا«تعارف»و«يرکيز»قالب



 صفهانیابازخورد بیرونی شخصیت پایه 
گروهشخصیتيايندرمندنظامبینيجهانقبازخوردبیرونياينمنطپرسشآناستکه

است؟چیستاصفهاندر آن ما تالش از که برخي بیروني فرهنگيهایويژگيمنظر

 اينمنتسببه توضیحگروه داللتدادهرا بهآنمنطقهاآنو ارجاع با وبینيجهانرا

م.یتشريحکنايشانالگویتعامل

اول صورتکلیشهاينکه1خصیصه به اصفهانگونهاين»:گويندميای شخصیتدر

اينشخصیت،مبتنياينخصیصهازلحاظفرهنگيبهاينمفهوماستکه«.زرنگهستند

بهدلیلغلبهکنشعقالنيوحسابگریدائميبردوباختارزيابييکنوعروحبر استو

معطوفبههدف داردشدهتضمینعيهمیشهودرهمهحالمنافتقريباً رتممکنبهند.

استدراينگروهشخصیتي درونيرودرروييدريکاينکهمگر،يمبشوروهروبگيبازندبا

يک.باشدخوردهشکست ممکناستبا کمتر همشهری»امریکه «غیر پیشبیرونيو

رفتارديگرکارياهر،اقتصاد،واطفعکنشيممکناستدرمندیدرروابطبینزيانبیايد.

بی پیش رفتاراجتماعي اساس بر اما محاسبهايد توانميگرانه رساندآن حداقل به .را

بهصورتزیچهمهآنکهبهدلیلشخصیتموردبحثما وکندميريزیبرنامهمندنظامرا

نسبتاًبیندمي موفق کاهشهمیشه را زيان و ايندهدمياست . قضاوتي در عموماًامر

منطقکهگاهيمعنایمنفيهمدارد.شودمينامیده«زرنگي»ازلحاظبیرونيایوکلیشه

 که«زرنگي»اصلي است هماين منافع شودميتأمینیشه امر اين معنایلزوماًاما به

.کنشاجتماعينیستسویديگرمیانخواهيبرضدزيان

کردنخطراصفهانياهل»اينکهاست.کاریمحافظه:شودميخصیصهدوميکهگفته

دانشجوياندکتریب«.ندنیست يکياز تعبیر اصفهانشناسيجامعهه آزاد دانشگاه کهدر

شخصیتينماکمتراتاريخايرانسیاسيهاینظامرأسدر»خودشهماهلاصفهانبود

اصفهاني بینیمميرا دهندميترجیحهااصفهاني. هایموقعیترأسکهدر قرارپرمخاطره

دننگیر رده در همیشه سوو و هستنددوم ،م اما خوبيهستند مديران برایوضعچون

                                                           
بهاند،واسطهگفتگوبادانشجوياندانشگاههنروکسانيکهمدتيدراينشهرزندگيکردهههاباينخصلت1

دستآمدهاست.
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اگريکاصالحموجودو نهانقالبدرآن. بهدرآن، بهنحواعلي،میبدههاآنسیستمرا

پیش را مندنظاموقتيزیچهمهچون؛ندبکنندتوانميوليبنیانبرافکنينبرندميکارها

ودرکندميرونهباخطرروبظامراناينستند،لذایینخطرپذيرشخصیتوشودميتعريف

 «است«ناامني»هراس ترينبزرگ. برای شخصیتنظامبینيجهانخطر اين در ،مند

زیچهمهنظمذهنيبههمبخورداگر.شودميبههرقیمتيازآنپرهیزواستنظميبي

هوبهاينمطرحشد«کارانهمحافظهروح»مسئلهدلیل.بههمینرفتناستسؤالقابلزير

بیرونشخصیت نسبتاز انداختننظمشودميداده بهخطر حاضر شخصیتمزبور زيرا ،

وهمامکانتغییرشودميهمقواعدبازیرعايتایگونهبدونمحاسبهجايگزيننیست:به

.شودمينانداختهاماخودبازیبهخطرشودميقواعد،درشرايطمطلوبدرنظرگرفته

وجودداردشعروطنزبهاينشخصیتدرموردبسیارکهایکلیشهوخصیصهسوم

امادراينجا؛شودمياستفاده«خسیس»درزبانعامیانهنیزازعنواناست.«بودنمقتصد»

بهوجودآمدهاستفرهنگيبینمنطقروهستیمکهباهبیرونيروبداوریپیشنیزبايک

دراينشخصیتجنبهمحاسبه تعییناستکهوباختبردزيرا را روشنوکندميرفتارها

درآناصلينکتهولي.استمنافعخوداستکهبدونآنکهزيانديگریرابخواهددرپي

بودن»است مقتصد ه« چیزبیشاز ر بردال هوشمندی اقتصادی»نوعي و« هزينه در

آيدمصرفبهشمارمي درنظرراينشخصیتدراهراسازناامنيوقتيکهروحبهويژه.

مشکالتامررانیزشايدبتواناينتاريخيل.دلیبگیريموآنرادرفضایعموميقراردهیم

تاريخي بردانستشهراين راهکه هرجاييهالشکرکشيسر از هرکسي و است بوده

اين.(1359جابریعناصری،)استکردهميغارتاستاصفهانراهمکردهميلشکرکشي

ناامنيداردتجربهتشخصی شايدبههمیندلیلاقتصادیبودنتاريخيعمیقياز باز و

استوتدافعيتعامليراهبردباشد،يکفردیياگروهيشخصیتيويژگيبیشازآنکهيک

سادگيموقعیتبهتواند.اينشخصیتنميادهاستدراشکلهابرونيباهادرونيکهروابط

بدانددتوانمينازدستدادهوخطررابرایخويشافزايشدهدزيرابهسودديگریخودرا

برایاحتمالسختبودنشخواهدافتادودرآيندهچهاتفاقي بنابراينبهتراستخودرا

دلیليندارداست.گریمحاسبههمبخشيازآنروح«مقتصدبودن»اينکهضمن.آمادهکند

.ریکندکهمنابعخويشتنرابیهودهصرفديگ

خشکوسرد،دررابطهبینفردی»هاآنهکشودميمطرحگونهاينخصیصهچهارم

هستند نکته«. صورتکلیشهاين به استکه ای افراد از غیربوميای شهر اين بسیاردر

شنويممي گفتدر. بايد مورد اين در الگویشخصیتي، اين الگوی با مرام»ما روهروب«

کهنیستیم. ايده بايداين فدایديگریکنکسي را دخود در اينشخصیتبینيجهان،

آيدميحساببهغیرمنطقينشيک شخصیت نیست.حاضرکه پذيرشش دربه البته

هاييموقعیت پیدا کنشارزشيغلبه توانميکندکه بروز برایخواهدگریشاهد بود ي

روابطبازدراينجابايداستثنایت.نیسگونهاينقاعدتاًامادرزندگيروزمره؛جنگدرنمونه

در«مرامگذاشتن»ووليفداکاریراموردتوجهقرارداد.ایهستهخويشاوندیبهخصوص
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يکاستراتژیتعامليويکخصیصهشخصیتيرايجبهآناشارهکرديم،ترپیشمعناييکه

مدارانهوديگریعکنشنونیست،اينهاغريبهدررابطهباويژهبهشخصیتيگونهاينوغالب

آنراذيلکنشسنتيوياکنشارزشيتعريفکرد(درتوانمي)يازخودگذشتگمبتنيبر

قراردارد.اينشخصیتحاشیهالگویکنش

بپنجمخصیصه کلیشهکه صورت به شخصیتایاز به داده بحث ،شودميمورد

افرادبوميالبتهخودشودميمطرحهابیرونيازجانببازهمويژگيخودشیفتگياست.اين

اينخودباوریبهيبیرونمنظرناظراز«.خودمانراقبولداريمما»کهگاهبرآنهستندنیز

کمتر.بینندميباالترازديگرانراخوداينشخصیتيعنيشودميتعبیرخودشیفتگينوعي

حسشرمساریخودحوزهفرهنگيخارجازهایدرمحیطممکناستشخصیتموردنظر

 کمبود باشدو داشته علناًو با نفساعتمادبهو برجسته را فرهنگي هويت .کندمياين

بهحدیتااينخصیصه.وجودداردگروهشخصیتيدراينباالييالعادهفوقنفساعتمادبه

درکانونهستیم.وايرانخاطرآنمنطقذهنياستکهمادرمرکزفرهنگي

داند،بازتولیدوبازنمايياينباورپايتختايراناسالميميدرراهخوداينگرواينکه

)سیاسي، ابعاد همه در که باوری است، ايراني فرهنگ جهان در خودشان مرکزيت به

ودرسطحکالنهماينکندميفرهنگي،هنری،ديني،اجتماعي،اقتصادیو...(تجليپیدا

نماديننشاندادهطوربه«جهاننقشمیدان»،يانام«اصفهاننصفجهان»باور،درگزاره

لحاظشودمي فرودستيديگراناز بهبرتریخويشتنو باور با اينخصیصهوقتيهمراه .

ارزشياخالقي و را خودشیفتگي خصیصه شود، وجودهمراه خودشیفتگيميبه آورد.

ست.ازلحاظفرهنگي،ارزشيواخالقياخودبرتربینيمحصولوضعیت



 پیامدهای ثانویه شخصیت پایه اصفهانی
خودی/غیرخودیهایزمینهخاصيرادرنظامتعامالتدراينالگویشخصیتراهبردهای

نشمحوريتکهاآنکهدرنهايتالگویمشترکهمهکندميياباالدست/فرودستايجاد

ومعنادارنیستاحذفمنافعخويشتنتخريبييمعطوفبههدفاست.دراينالگوعقالن

گونهاين.داردمحدودامکانيابهمعنایفداکردنخودبرایديگرانرايجنیستگراييجمع

 فدایجمعاصفهانيشخصیتاز غیرخودیخودشرا زندگيروزانه اينامر.کندميندر

منطقديگریداردکهگیردميفرزندانجامبرایپدريکمثالًالبتهدرنظامخويشاوندی

.کندميجمعينیهانظامجمعيکسيخودرافدایهایفعالیتوليبهصورتعموميدر

.بحرانآبکلحیاتجمعياينبینیمميترجیحمنافعشخصيرابهخوبيدربحرانآب

 حرکتمنسجم هنوز اما است، داده قرار جدی معرضتهديد در را برایجمعياستان

 فاجعه اين با محیطيزيستمواجهه مديريتمسئوالن سوء از ندادهایمنطقهناشي رخ

آنرابهعهدهاعتراضهزينهدارد،دانندمياست،همهآگاههستندبهاينبحران،اماچون

.اندگذاشتهديگران
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ازيککهاستاينبهظاهرمتناقضدراينسیستمفرهنگوشخصیتمسئلهيک

دوازيکطرففردگراييدارمندنظامکامالًاصفهانيکنظمدرخصیتشگونهاينطرف

رامختلنظاماگرفردگراييبخواهدادامهپیداکندشناختيجامعهبهلحاظ.خودشرادارد

بسیاریبرایجمعرانیازدارد.خويشتنحدیازوقفنظامچونهربردميکردهوازبین

دراصفهانگروهشخصیتياين.کودکياستدورهبرتأکیدشانشخصیتپايهازمطالعات

شودوکهدراينفرهنگتربیتراکنشگرخاصيدارنديعنييکالعادهفوقتربیتيشیوه

باشدکودکي گذرانده اشرا جاامکاندارد شايدهر 40برود هم50يا بعد بتواندسال

راشخصیتيهایمؤلفه زبانخود ودر دهدخلقیاتدر امریقطعيهرچند.نشان اين

مهاجرتفرهنگيهایحوزهبسیاریازنیستوممکناستدر تغییرکنند؛بعداز بسیار

 فرهنگيعني آن راحتيعضو استبه اشفرهنگينظامممکن عوضکند. رورهبهرا

قویاست.اينگروهدرافرادشدهنهادينهشخصیتيبهطورهایويژگي

ويژگييک کودکان شخصیتدر سخنیرينشديد؛توانمياين و بهبودن آنچه

 وخزبانيش»صورتعامیانه » زيرکي»و » يعنياينشودمينامیده که راکاریهرتصور

کودکانجامدهد.تنبیهبدنيبهنحویتواندميمفیداستلحظهاحساسکنددروبخواهد

بدنيتنبیهگفتدراينشیوهتربیتتوانميعمالًونادراستوشودميبسیارکمديده

.راتنبیهکنندکودکبهندرتممکناستکودکيدورهدرنداردويجايگاهاصوالًسخت

،میلوارادهشودميتربیتایآزادانهشیوهبهککوداينگونهشخصیتفرهنگينظامدر

 و است خودش نسبي اختیار در سندورهکودک استعاره مصداق وکودکي کودکي تي

لحاظاوفرصتخوبيبرایتجربهجهانبامحوريتخويشتنوبدوناست.ازاينپادشاهي

فردتنبیهيسرکوبگراهاینظام تجربه فرديتکودکو دارد. جهاننه از ترينمهممحورانه

نظم،ترتیبوآدابهمآموختهمسئلهبهکودکزمانهمپیامداينشیوهتربیتياست.البته

حدیازنظموجودداردولينياورآنفرداست.،جهاننظمداردوآدابامامحشودمي

آزادیهموجوددارد.

 ما مشاهدات از يکي کهایصحنهدر دارد يانوزادمادریپوشکوجود چهارسه

عوضماهش ازدائمدرحیناينکارمادروکردميگاهيگريهطبیعتاًوبچهکردميرا

نوزاد آکردميعذرخواهي تکرار اينحرکتکه . ديگر بسیار موارد در نیز را بینیممين

بهشدتبرجستهراکودککهنسبتبهکودکوکودکياستحسيازاحترامفردیگويای

کندمي طور به نظامو مندبسیار فردگراييشودميانجام هاینظامشخصیتيباگونهاين.

 هاآنتربیتيدر بحث.شودمينهادينه دوراهایشیوهدر مقطعتربیتدر دو کودکي، ن

ايندومقطع ازشیرگرفتنوآموزشدادنکنترلدفع. نظمعمالًبسیارکلیدیهستند:

نماديندرطوربه.نبستکودکوجامعهارندگذميجهانبیرونيرابرایکودکبهنمايش

 بازنماييپیدا مقطع کندميايندو کودکنهادينه در شودميو در سنتي،هایفرهنگ.

کودکوالًمعم استو سختهمراه استرسروانيگاه و فشار با مقطع هایتنشايندو

يهجهانبیرونراسويک.اوسرسختيجهانولزومپذيرشاقتدارکندميزيادیراتحمل
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 مقطعتجربه ايندو کندميدر ؛ در گرفتنوگونهشخصیتاينتربیتنظاماما شیر از ،

.گاهاينشودمياموماليمودرطييکفرايندتدريجيانجامآموزشکنترلِدفع،بسیارآر

کهمادرازشرايطعدمتنشدرايندورهآموزشوگذارشودميانجامتأخیرفراينداندکيبا

برایکودکمطمئنباشد.

همه باکاراين ها انجام خاصي شودميمالحت دلشتکاناصالًکه در آب بچه

دورانشودميعوضاشهتغذينظامکهخوردنمي بهعبارتياينبچهدر يکاشکودکي.

 ياد را و:گیردميچیزی اوست محور بر فرديتشجهان .کندميرشد کودکيدورهدر

بررفتارهای کودکانهغريزیهایخواستهمبتني ديده اينشودميزياد حال هر به ولي

.يکاردکهجهاننظميددهندميفرديتمهماستامادرعینحالکمکمهمبهاوياد

تحولشخصیتدرایمرحله آنهستکه ايندو.گويندميتثبیتمرحلهبه جاييکه

مقتضیاتجمعيويژگي بايدعضويعنيخصايصفردیو بايدهماهنگشونديعنيفرد

يناتثبیتدردورهدرخودشدرونيکند.-زيادیحدتااعيراقواعداجتم؛واجتماعيبشو

ناگهانآنبچهوگذراندميراسالگي7تا5بیندورهوقتياستکهبچهگونهشخصیتي

مشغولکندبهيکتوانميشیطانيکهزبانش مؤدبآرامو،زيرسربهبچهستمجلسيرا

يعنيخودشرادرنظم؛شودميراداردوليديگرآراماشزبانيهایمهارت.شودميتبديل

نشیندميمؤدبوقتيمهمانياستخیليوآوردميجمعي ايندورهاتفاقاً. تکهاسدر

نباشدحاضرممکناستبههردلیلکودکاگرمالبتهبینیبراتنبیهبدنيممکناستما

 انجامدهدراودورانتثبیتاينگذار درپييافتن. تنبیههاینمونهدرطولپژوهشما

متعلقوجودداشتاطراتاهالييکهدرخهاينمونهمدهاينکهعتوجهجالبنکتهوبوديم

بسیاریازرفتارهایدردورهکودکي.درککندراقرمزهایخطبودکهکودکیندورههم

هاوشرايطروحيورواني()برحسبنیازغیرعقالنيهایکودکممکناستبرمبنایکنش

رودکهالگویکنشاومييالبهسمتتثبیتبهبعداستکهکودکخردسدورهازاما،باشد

دهد.تعاملياورخميالگوهایکنشعقالنيمعطوفبههدفاستوتغییرکلیدیدر

تثبیتبهعبارتي دوره امیالمواجههستیمکهدر عواطفو تحوليدر با بهآنما

هدرايناتفاقياستک.گفتتوانميافتنبهيکسیستمعقالنينجیبشدنوياتصعیدي

عمالًوکنندميرشدپیداهابچهودهدميتثبیترخیدورهدراينشخصیتاينفرهنگ

ودرعینشودميتربیتگرمحاسبهوالگویشخصیتيبهشدتفردگرايکفردموردنظر

خدشهديگرانبهمنافعاينکهعملکندوبايدبدونخواهدمييکنظمجمعيهمحالدر

.ودشرابهطورحداکثریپیگیریکندواردکندمنافعخ

منطق.شودميالگویشخصیتيدرمنطقمصرفديدهاينهایيديگرازويژگييک

مقتصدهزينهنکردنوبهمعنایشودميزدهکهازبیروناستهاييبرچسبمصرفيکياز

را«قتصدم»برچسبسويکماشاهدرفتارهایبهظاهرمتضادهستیم،از.هابودندرهزينه

 نوعيمصرفبا سویديگر از مازادحدیداريمو تجمالتغیرعقالنياز و هایعرصهدر

 ديده زندگي نمونه.شودمياندروني توانميبرای هاييموقعیتدر «وپاشريخت»يک
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ديدعجیبي ويژهرا مجالسبه در ياهامهمانيو عروسي مانند مهم بسیار مناسبتي ی

يکييعنيهرنوعيازمهمانيکهبسیارخاصوگاهساالنهاست.وادگيخانساالنهمهماني

بههاغذابسیاریازايناستکهشهرزرگیبهامهمانيدرتکرارشوندهدائماًهایصحنهاز

غذاهابهخانهاستوبرگرداندنهمیشهيکماشینمسئولهاعروسيدر،گرددبرميخانه

دائماًيعنيشخصیتيکه؛شودمياقواموهمسايهتوزيعدرفردایمهمانيبینهمینغذاها

.کندمي«وپاشريخت»دريکجاييداردکندميرامحاسبهزیچهمه

اينرسمدرقبايلتالچوجودداردبهنامپرسميدرمطالعاتتاريخفرهنگجهان

دردائماًهاآدمفرهنگيايناستکهنظاممنطقشدربوميموردمطالعهقرارگرفتهاستو

ثروت.شودمياینابرابریباعثبلندمدتدراينثروتحالانباشتثروتمادیهستندو

توزيعجاييبايد درشودپخشوباز شکلتالچرسمپاينجامعه. توزيعرا باز استکه

بهعبارتديگر؛کنندميوسطوخرجآورندميهرچقدرثروتاضافهدارندهاآدم.دهدمي

،منجربهنابرابریوبحراناجتماعيشودتواندميکهوآنتراکمشودميبازتوزيعثروت

 تعادل شودميدچار پالگ، پ.(1375)بیتسو در تا آدمزمانيتالچ همه کوشسختها

 و ذرهذرههستند کنندميجمع ببارهيکاما مصرف مقطعي در ه افسارگسیختهشدت

متنوعشودمي مصرفبهسویلوکسبودنخورندميبهشکليافراطيو اينرودمييا .

 حدیوضعیت يادآورتا استهایموقعیتنیز داده توضیح باختین که است کارناوالي

 يعني(1387)باختین، مصرف،«وپاشريخت»نوعي نوعي رايج، نظم واژگوني نوعي

بااينوضعیتناصفهایبسیارخاصهامهمانيوآزادیغريزهلذتطلب.درافسارگسیخته

وشدهمحاسبه:تعلیقمنطقرايجمصرفعقالنيشويمميمواجهوکارناوالشبیهبهپتالچ

گرانهدرحیاتروزمرهوتمايلبهمصرفتجمليومصرفنمايشيازسویمهمانانمحاسبه

درمصرفواشباعازلذت،لذتيکههرروزهدرمنطقمصرفروزمرهرویزيادهوتمايلبه

.شودميهاروکنترلم

همهدرتقريباًمسئلهاينهرچند)شودميازپرخوریگاليههامهمانيبعدازمعموالً

اينمنطقمصرفاينجاوليهستجایايران اگرما بهطورخاصوجوددارد(. درکهرا

رهزندگيروزمغذادر.شويممي،متوجهتفاوتآنمدرنظربگیريراهستشخصیتگونهاين

نوعيزیچهمهليخوبياستوخیليغذایکنشگران .کندميتبعیت«وکتابحساب»از

همغذایخیليگرانيممکناست.اندازهاستدرستوزیچهمه،غذایماندهزيادنیست

اگربخواهندغذایاضافهدرستدانندميهمیشهمثالً،شودمياندازهدرستبهوليباشد

بايداضافهدرستکنند،وآمدرفتپریخانهحتيدرکنند هایمناسکيزمانولي.چقدر

ع مثل وپاشريخت»روسي العادهفوق)پتالچ(« و.رودميباال ضرورت بر مبتني مصرف

کهدهدميونمايشيرهاشدهجايشرابهيکمصرفمبتنيبرلذتومصرفشدهمحاسبه

گونهينااينجاستکهدقیقاًبدونچهارچوبنیستچونالبته بهاينشخصیتمصرفرا

دربهدستبیاوردکهمنزلتاجتماعيدهدميانجامشکل در»جرئتندارندافراداينجا.

بگذارنعروس کم «دي هستلزوماًو غذا نوع فرايچندين در نو به افراد مصرف سراغد
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اصللذتکنندهکنترلدائماًمرهروزبهطورکلينظام.باشندترکمیابکهروندميهاييغذا

افراطيرهاشدهنظامبهيکدرزندگيروزمرهدراينجا رمها.شودميتبديللذتخواهيِ

.دهدميهولذتافراطيرابهيکرهاشدگيغريزجايشلذتهغريز

ازاست.گيوپیوستگيمنطقآهستای،ومورداشارهبیرونيوکلیشهخصیصهبعدی

مندامنظبینيجهانجهتپیامدهایاين و فردگرا شخصیتپايه جريانگرمحاسبهو در

منطقآهستهوپیوستهدارایاشزندگياينشخصیتدرحرکتِگفتکهتوانميزندگي

تعبیریاستعاریاست. توانميبه که بگويم حرکتم اصفهانگونهايننحوه شخصیتدر

درفاصلهدوشهردوروآيدباسرعتبهحرکتدربارهيکدتوانميقطارناست.مانندقطار

وراهبیفتادبايدمسیرزيادیراطيکندتابتواندچندصدکیلومتربرودبايدقطار.همبزند

اينمنطقآهستهوپیوستهکهجهان.دوربزندمتریشايدبتواندکیلودريکمسیرهزاران

همه)شودميمحاسبههمیشهوآدابداردزیچهمهودرآنبیندميمندنظامطوربهرا

مرا،اآلناموریکه و بعدیآينده دارند(حل ناامنيوجود از شدت به چون نظميبيو

بههمین.همنداردخطراينقطارقابلیت.کندميبینيپیشرازیچهمهدرنتیجهترسدمي

 شخصیتيگونهايندلیل در مدتبلندهمیشه صورتشکست،.شوندميموفق حتيدر

نقطهتاوقتيکهکنترلدستشاناستيعنيبهآنشودمينبهسادگيناامیدتپايهشخصی

.روندميبهسویموفقیتاندنرسیدهنظميبي

فردبرای ذهني منطق گرمحاسبهگرایاين رياضیات تريننزديککه بهعلم

اينيروحمذهبيوروحزندگبرشمرد.توانميآناست،پیامدهایديگریهمهایخصیصه

هرشخصیت بیشاز است،که متشرعانه ديگر جای کتاچیزیهربیشاز حِلیةُببه

آنبرایکهایپیچیدهيعنييکسیستم،نزديکاست المُتقین وآدابداردزیچهمهدر

قديسآنشودميشیرازرانگاهکنیدحافظاگردارد.مراتبسلسلهونظموتعريفزیچهمه

چنینشخصیتيگونهاينامادراينجاوبرای؛عارفآنشهرشودميوتاحدیسعدیشهر

درمجلسياستکههزارانرويایقدسيدرموردشعالمه؟کیستگونهاينقديس.نیست

درگرايانهاخباریمجلسيباآنمنطقذهنيعالمه.وجودداردسنتيمؤمنانعامهومیان

رابهخوبينشاناينمردمياشخصیتفرهنگيواينخودشروحِشودمياينجايکقديس

.دهدمي



 گیری نتیجه
اصفهاندرحوزهفرهنگيدرشهرپايهيشخصیتيکگونهدراينمقالهتالششدنگاهيبه

باش توضیداشته هدفاصليمقاله البته ابعادیم. فرهنگياينحهمه همهحوزه و وسیع

پايهشخصیت های نبودهایمؤلفهو کرد،تاسهآن تالش بینشييبلکه به توجه با م

بهشناختيانسان شخصیتيکياز رواجزيادیدارد نظر به غالبالگویشايدوهاييکه

 فرهنگياينشخصیتيدر حوزه بسازد کنرا یاشاره عام تعمیم اينمقاله قصد وم. فکر

ادعاکردتوانميل.حداقاستنفيچیزینبودهواثباتيامقالهشدهدرمطرحهایاستدالل
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سنتاينمقالهبااحتماالً.پرداختهاستپهنهشخصیتياينهایگونهاينمقالهبهيکياز

محققانآنرشتهشناختيروان نظر از و باشد نداشته شخصیتخیليهماهنگي مطالعه

کهدرسطحکنشقابلمشاهدهبهنظربرسد.تالشمنتحلیلفرهنگيازآنچهبودنامعتبر

در هایکلیشهاستو بازنمايياشکالمختلفدرشخصیتيگونهاينمورددرفرهنگيما

محورتحلیل ترتیبوآداببودکهازدلاينمنطقگانهسهيافتهاست. بینيجهاننظم،

ابعادیآيدميدستبهشخصیتدراصفهانگونهايناصفهاني،ابعادوخصايصشخصیتي .

ايندهدميیتاصفهانيباخودش،ديگرانوجهانراسامانکهنحوهمواجههيکشخص .

 اخالقيهمایمواجههزمانهمشناختيوعقليبلکهایمواجههمواجههنهتنها ارزشيو

 اين دل از بلکهگانهسههست. امور، تعريف برای الگويي تنها نه آداب، ترتیبو و نظم

الگوهاييبرای و الگوهاييبرایاحساسامور هم ارزشيامور دستارزيابياخالقيو به

ناشيازاينالگودرمتنمقالهموردبحثقرارهایخصیصهکهتالششدهذيلايدهآيدمي

بگیرد.

سازانهبرایتقلیلشخصیتسادههایتعمیمبرلزومعدمتأکیددراينمقالهاتالشم

متهمبهتوانميينمقالهراهرچنددريکسطحخردتراايرانيبهيککلیتمبهماست.

 کردسازیسادهتعمیمو ؛ آناستاصليمسئلهاما دل«شخصیتايراني»معمایکه از

مطالعاتخردومیدانيقابلاستخراجاست.اينمطالعهباهمهنواقصخودشتالشياولیه

طرحيازايننوعمطالعات.بودبرای
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 منابع

.،تهران:پژوهشگاهفرهنگ،هنروارتباطاترهافسانهزدند.(1396امیر،آرمین)

.ايران مردم شناسيجامعه ،چاپپنجم،تهران،ايم؟مانده عقب چرا(.1391محمد)علي ايزدی،

روياپورآذر.تهران:ني.ترجمه،ایمکالمهتخیل.(1387باختین،میخايیل)

تهرا،چهارم جلد ،فني و اجتماعي مقاالت،آثار مجموعه(.1390)مهدی بازرگان،  مهندس فرهنگي بنیادن:

 ن.بازرگا مهدی

.حسینافشینمنش،تهران:امیرکبیرترجمه،آيندميدارندهاژاپني.(1371بنهديکت،روث)

محسنثالثي.تهران:علمي.ترجمه،فرهنگيشناسيانسان.(1375بیتسوپالگ)

رضامقدمکیا،تهران:ني.ترجمه،منزلتدرايرانزبان،قدرتو.(1395بیمن،ويلیام)

سوم.چاپ.فرهنگيوعلميانتشاراتشرکت:تهران،شفاشعاعالديندالواله؛سفرنامه.(1381پیترو،دالواله)

:نويد.آلمان ،چاپباز ،ايرانیان ما خلقیات.(1371) محمدعلي ،زادهجمال

.جمه:حسنچاوشیانولیالجوافشاني،تهران:ني،تریربورديوپ.(1385)جنکینز،ريچارد

 ،هفدهم چاپ ،دوشمارضحاک شناختيجامعه تحلیلي:خودکامگ شناسيجامعه.(1389)علي رضاقلي،

.ني تهران:

،ترجمهاحمدآرام،چاپسوم،تهران:فجر.هاروحملت.(1354)زيگفريد،آندره

.روز فروزان :تهران ،3چ ،اناير سیاسي فرهنگ .(1392) محمود سريعالقلم،

:فروزانروز.تهران ،ايران يافتگيتوسعه و عقالنیت.(1390)محمود سريعالقلم،

چاپششم،تهران:دفترنشرفرهنگاسالمي. گواهي، ترجمهعبدالرحیمشناسي،شرق.(1389)سعید،ادوراد

.توسعهتهران: شانزدهم،چاپ،رفت؟ پیش غرب و ماند عقب ايران چرا.(1388) کاظم علمداری،

،تهران:ني.ماايرانیان.(1394فراستخواه،مقصود)

،تهران:ني.شناسيانسانهایهاونظريهتاريخانديشه.(1381فکوهي،ناصر)

،کتابآمه.تهران چاپششم، ،ايران در استبداد.(1393)نحس قاضيمرادی،

 ،چاپششم ،ايران مردم درروانشناسي ایرساله،ايرانیان خودمداری پیرامون در.(1389)نحس قاضيمرادی،

.آمه کتاب نشر ن:تهرا

سروش.فريدونوحیدا،تهران:ترجمه،مفهومفرهنگدرعلوماجتماعي.(1381)کوش،دني

.تهران:علمي،،ترجمهمحسنثالثيفرهنگوهويت.(1394لیندوم،چارلز)

.کبیرن:امیر،تهرافرهنگمعین.(1380معین،محمد)
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