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چکیده
در اين مقاله به دنبال ارائه طرحي بر اساس مطالعه میداني برای ترسیم الگوی «شخصیت پايه
فرهنگي» هستیم که در آن مالحظات روششناسي به کار برده شده باشد تا عالوه بر تأکید بر
مندبودنمطالعاتفرهنگوشخصیت،يکيازحوزههایفرهنگيغني ايران يعنيفرهنگ


زمینه
نگارانهازيکسوو


هایمردم

ازاينمنظربررسيشود.دراينمقالهباتکیهبرروش
شهری اصفهان 
رسانهای بومي و يا دارای تجربه
مصاحبه با اطالع 

تجربه زيسته پژوهشگر در فرهنگ اصفهان و 
تالششدهبهمسئلهایمحوریيعني«الگویشخصیت

زيستهدرازمدتدراينشهرازسویديگر
پايه اصفهاني» پرداخته و ابعاد و عملکردهای آن ترسیم شود .سه مؤلفه بنیادين «شخصیت
راميتواننظم،
باروشنينسبيودارایيکاجماعشناختينسبتاًگسترده) 
اصفهاني»(مفهومي 
مندیدانست.اينقالبهایمعنايي درنظامتربیتياينشهرتاحدزيادینهادينه


ترتیبوآداب
شده و به نظام تعامالت کنشگران با ديگران ،درون جامعه و حتي با «غیرخودی» شکل ميدهد.
توانگفتغلبهکنشعقالنيمعطوفبههدفدرايننظامفرهنگيسببشکلگیریخصايص


مي
آن شده است .در نهايت اين مطالعه بیانگر آن است که نظامهای فرهنگي در شبکهای از
نهادينهکردهاند؛

شخصیتهایپايه ،برخيازوجوهرابرایتداومانسجاموبازتولیدفرهنگيخودشان

اينمسئلهخصايصيراايجادميکندکهدراذهانعموميدر

دراينگونهشخصیترايجدراصفهان

و...بازنمودمييابد.اينمقالهتالشياست

قالبکلیشههای فرهنگيمانند«حسابگری»«،زرنگي»

برایتفسیرفرهنگيذهنیتبیرونيازاينفرهنگوگروهيازکلیشههاکهازخالليکبازخواني

شناختيبررسيشدهاند .


انسان
حوزهفرهنگي،شخصیتپايه،فرهنگ،مردمنگاری.

کلیدواژگان :اصفهان،
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استاديارپژوهشگاهفرهنگ،هنروارتباطات

j_rahmani59@yahoo.com
 





ژوهشهایانسانشناسيايران،دوره،7شماره 1

8پ

مقدمه
مطالعات خلقیات هرچند در علوم اجتماعي چندان رايج نیست اما در قرن بیستم برای
تالشهاييشدهاست.ايننوعاز
مطالعهنسبتفرهنگوشخصیتازديدگاهعلوماجتماعي 
ارزشگذاری و
بيآنکه هدف  
مطالعات بیانگر رويکردی علمي در مطالعه شخصیت هستند  
داوری داشته باشند .مسئله اصلي اين نوع رويکردها در علوم اجتماعي ،آن است که به
شکلگیری الگوهای شخصیتي به صورت تدريجي و درزماني در
چرايي و سازوکارهای  
آنهادراعضایجامعهپرداختهشود.در
تعامالتجمعيوفردیونهادهایاجتماعيوتأثیر 
جامعهشناسي از جمله نظريه بورديو به اين الگو عادتواره گفته شده

برخي از نظريههای 
شدهاند و ما
است (بنگريد به جنکینز)55 :1385 ،؛ يعني ساختارهايي که در فرد دروني  
تااندازهایخالقیتو

ميکنیمودرعینحال
آنهاعمل 
اغلببهصورتناخودآگاهبراساس 
تعیینشده در

عاملیترادرخود دارند و بنابراين کنشگران براساسساختارهایازپیش
نميکنند .
آنهاعمل 

سالهاست در مطالعات مختلف علوم
اينکه «ايرانیان» چگونه شخصیتي دارند  ،
ميتوان
روانشناختي مطرحشدهاست .ايننوعمطالعاتکهبیشتر 
اجتماعيوتاريخيو 
جمالزاده ()1371
آنها را دربرخيازمنابعازجملهکتابخلقیاتماايرانیان اثر 
پیشینه 
ويژگيهای

ديد ،بیانگر تالشي است که بر مبنای توصیفات سفرنامهها و ناظران خارجي ،
تالشهای ديگری نیز برای ترسیم
ميکنند .عالوه بر آن  
اصلي شخصیت ايراني را ارائه  
شخصیتايرانيازطريقمشاهداتسفرنامهنويسانانجامشدهاست (امیر.)1396،نکته
اصلي آن ا ست که فارغ از اين نوع مطالعات که بیشتر در حوزه عمومي و متخصصان
غیردانشگاهيرواجدارد واگرازمواردخاصيبگذريمتالش زيادی برایترسیمشخصیت
کلي «ايرانیان» در حوزه دانشگاهي نشده است .استقبال مخاطبان عمومي از کتابهای
ميشود،
معدودیکهگاهبازبانعمومي وگاهبازباندانشگاهيدربابشخصیتايرانیان 
بیانگروجودتقاضايياجتماعيبرایدرکپرسش«ايرانيبودنبهچهمعنااست؟»بهشمار
جمالزاده ( ،)1371رضاقلي
ميتوان بهمنابعيچونايزدی( ،)1391
ميآيد.دراينراستا 

( )1389فراستخواه(،)1394قاضيمرادی( 1389و،)1393سريع القلم(،)1390بازرگان
( )1390و...استنادکرد.پرسمان محوریاينمنابع شخصیتايرانيو الگوهایمحوریآن
کردهاند درقالبيعامياتخصصيآنراتوضیحبدهند.روشناست
است کههرکدامتالش 
بودهايم اما نکتهاساسي
کهشاهدگرايشوتمايلبه«علمي شدن»برخيازاينمطالعات  
تقلیلگرايي بهمثابهاصلموضوع درتماماينکارها است يعني
درمفروضگرفتننوعي 
ميشود با عنوان
«شخصیت ايراني» .در اغلب اين منابع از کلیتي کمابیش مبهم صحبت  
«ايراني».مفهوميکه اگرازمعنایسیاسيياشهروندیآنبگذريم،اغلباستنادیاستکه
زبانهاواحتماالًمردممرکزی
بهطوربسیارضمنيبهايرانکنوني،فارس 
درشرايطامروزی 
جامعه ايراني که در اين مطالعات

ميشود .
شیعهمذهب هستند اطالق  
پهنه کشور که  
مفروضگرفتهشدهاست،يککلیشهتاريخيمبهماستکهاغلبازاستناداتيبسیارنسبي
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فرهنگوشخصیتدراصفهان

ميشود وتادورههای میانهوبعدهمزمانهمعاصر تداوم
ازدوران تاريخيهخامنشيآغاز  
ميشودکه
آنهابه«شخصیتايراني»بهمثابهيک«واقعیت»ارجاعداده 
مييابدودرهمه 

گاهيحتيجنسیت  خاصيهمندارديابهتراستگفتهشودجنسیتمفروضمذکردارد.
گرفتهاند که به
کلیشهای اين نوع مطالعات در کار امیر ( )1396مورد نقد قرار  

جنبههای 

عليرغمادعایعلميبودن،بسیاریازمبادیاولیهکارعلميدربخش
خوبينشاندادهکه 
آنها در گفتماني مشابه ،از
بزرگي از اين گروه از آثار رعايت نشده است و تقريباً همه  
کردهاند .
کلیشههایرايجبرایادعاهاييشبیهبههماستفاده 

مسئله«شخصیتايراني»درقالبهایمحليمانندشخصیتتُرک،کرد،لر،اصفهاني،
رشتي،قزوينيو...همچناندرتاريخوفرهنگمامطرحبودهويکنوعدانشضمنياز
تجربههای زيسته تاريخي
خصايص ساکنان اصلي هر ناحیه وجود داشته که حاصل  
کلیشهای در

شخصیتهای 

اجتماعات از يکديگر و همسايگانشان بوده است .يکي از اين 
فرهنگ عمومي ما يک گونه شخصیت در اصفهان است که عموماً به «زرنگي»،
«حاضرجوابي»«،حسابگری»و«خساست»شهرتيافتهاست.اينايدهکهترجمانفرهنگي
خصلتهايي در

زمینهای ازعقلسلیموشعورعموميخودشاناستبیانگر
عامهمردمدر 
مهمترازهمهدرفرهنگعامه
شخصیتاينمردماستکهبهواسطهديگرانتجربهشده و 
ميشود.گونه «شخصیتخسیس»
خوداينمردمهمرواجداردوبهاشکالمختلفگفته 
رادرقالبهاييازاين

جوکهای قومیتيرواجدارد ،همیشه«شخصیت اصفهاني» 
کهدر 
بهای
تصويرميکندکهافزونبرخصوصیتمزبورمذکرنیزهست.میانآنچهدرکتا 

دست
عامهای که«شخصیتاصفهاني» رابه
نامبرده از«شخصیتايراني» مطرحشده وفرهنگ 
اشکالمختلفي بازنماييکردهاست،تمايزیوجود دارد؛ فرهنگ عامهبا کمکاستعارهو
مفاهیم خودش آن را بیان ميکند و ادعای علمي بودن ندارد و از اين مدعیات در قالب
ميکندبنابراينبايدآنرا
کلیشههایفرهنگيبرایمواجههباامرفرهنگيپیشرواستفاده 

در منطق و در بستر شعور عمومي عامه بررسي و تحلیل کرد .اين منطق فرهنگ عامه،
کتابهایمورداشارهاست .
عمیقاًمتمايزازادعایشبهعلمي 
در اين مقاله مسئله  اصلي پرداختن به چیزی است که فرهنگ عامه ما در اشکال
مختلف از آن به عنوان «شخصیت اصفهاني» ياد کرده است .مسئله اصلي آن است که
ميتوان اينکلیشهفرهنگيرافهمیدودرگفتمانعلميچگونهبايدآنرابازنمايي
چگونه 
انسانشناختي؛اماپیشاز
وتحلیلکرد يعنيپرداختنبه«شخصیتاصفهاني» ازمنظری 
حوزهایفرهنگيبهناماصفهانپرداخته
آنکهبهاينشخصیتبپردازيم،الزماستبهمسئله 
شود.چگونهبايداينقلمروفرهنگيراتعريفکرد؟ 
ضرورتهای اصلي در مطالعات فرهنگ و شخصیت در فرهنگ ايراني لزوم

يکي از 
تقلیلگراييويکسانانگاریتنوعشخصیتيدرايراناست.دربابالگوهایبنیادی
پرهیزاز 
نميتوانیم يک فراگیریرا تعريفکنیم.کلیتمفهوميايرانیانرابايدبه
شخصیتايرانیان 
فرهنگها تقسیم  وبعد تقسیماتفرعيراايجادکرد .بههمینخاطرالزماست در


خرده
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حوزههای فرهنگي کالن ايران
مطالعه شخصیت ايرانیان در گام اول آن را در سطح  

حوزههایفرهنگياستکهباهمدرتعاملهستندو
مجموعهایاز 

تقسیمبندیکنیم.ايران

حوزههای فرهنگيبهجای
ميسازند.درمقالهحاضربرمفهوم 
کلیتيبهنام«ايرانیان» را 
داللتهای سیاسيخاصي

مسئله هويتقوميدرايران

مفاهیمقوميوسیاسيتأکید شده،
حوزههای
داردکهمعموالًدرمقابلهويترسميمرکزواکثريتتعريفميشود؛امامفهوم 
حوزههای فرهنگي
بندیهای  
تقسیم 

فرهنگي اين داللت سیاسي را ندارد .ممکن است 
حوزهفرهنگيکردها)وليدرموارد
حوزههایقومیتيداشتهباشند(مثالً 
همپوشانيهايي با 

حوزههای فرهنگي تاريخي مانند
ميگیرد ،از جمله در مورد  
متعددی فراتر از آن قرار  
اصفهان،قزوين،رشتو ....
بخشها
طرح برخي از اسامي به عنوان حوزه فرهنگي ،به معنای رد و طرد ساير  
نیست،هرگونهکلیتمنسجمفرهنگيدريکياچنداجتماعشهریوروستاييوعشايری
انسانشناسيمطرح
ميتوانذيليکحوزهفرهنگيتعريفکرد.مفهومحوزهفرهنگيدر 
را 
شدهاستوبیانگريکناحیهجغرافیاييودورهزمانيخاصياستکهبااشکالنسبتاًپايدار
انسانشناسي توسطکالرکوايسلر
محیطيوفرهنگيمشخصشدهباشند.اينمفهومدر 
عرصههای
()1975وآلفردکروبر()1931توسعهيافتکهبهتمايزهایفرهنگيپايداردر 
جغرافیايي تأکید دارد .معموالً  مرزهای ناحیه فرهنگي با مرزهای زباني و قومي مشخص
بندیهای فرعي را ميتوان يافت
تقسیم 

وگاهدردرونخوداينناحیهفرهنگيهم
ميشود  

کهبیانگرمرزهایفرهنگيدرونياست .
دورههای
داشتهايم که در  

در حوزه تمدني ايراني نیز اين نوع نواحي فرهنگي را 
ناحیههایفرهنگيمهمحوزهفرهنگياصفهاناستکهبه
مختلفمتغیربودهاست.يکياز 
ميتوان مرزآنرامشخصکرد.اينحوزهفرهنگيگاهکلیتاستاناصفهانامروزی
سختي 
ميتوانآنرابر
ميتوانآنراصرفاًدرشهراصفهانمحدودکرداما 
ميشودوگاه 
راشامل 
اساسشاخص زباني،قلمروييدانستکهدرآناشکال متفاوتي ازلهجه«اصفهاني» رواج
ميشود اگرچهدرذهنیتساکنانايننواحي
داردوشهرهاوروستاهایمختلفيراشامل 
تمايزیبینشهراصفهانوشهرهایديگریکهلهجهاصفهانيداشتهوخودرادرمقابل
درجهبندی میانانواع
ميکنند،وجوددارد؛بهعبارتديگرنوعي 
ديگریاصفهانيمعرفي  
نجفآباد و
«اصفهاني» وجود دارد؛ «اصفهاني اصیل» شهر اصفهان با «اصفهاني» خمین  ،
دهقومواردديگر .درذهنیتدرونيساکناناينحوزهفرهنگي متمايز وبراساسنوعي
سلسلهمراتب ارزشي است .در اين نوشتار تأکید ما بر حوزه فرهنگي اصفهاني در شهر

نميتوانتصويریيکدستازهمهساکنانشهراصفهانداشتبلکهبايدآنرا
اصفهاناست .
نظامهای
گروههای قوميوزبانيمختلفيدر نظرگرفت که 
بهصورت ترکیبي چنداليه از 

فرهنگيمتفاوتيرابهنمايشميگذارند.بههمیندلیلانتساباصفهانبهلهجهاصفهاني،
يکهتنوعگوناگونيازاجتماعاتزبانيوقوميديگر
بخشيازواقعیتاينجامعهاستدرحال 
گروهها).
ترکها و ساير  
هم وجود دارند (مانند لرها و بختیارهای ،کردها و افغانستانيها  ،
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فرهنگوشخصیتدراصفهان

تأکید محوریمقالهحاضربر«شخصیتاصفهاني» است،دراينمقالهتالششدهيکياز
گونههایشخصیتفرهنگيدراينشهرموردبررسيقرارگیرد .



رویکردی فرهنگی به شخصیت
ميکند فارغ از ارزش داوری باشد و
انسانشناختي به شخصیت فرهنگي تالش  
رويکرد  
نگاهي توصیفي – تحلیلي داشته باشد و ممکن است برای برخي خوشايند يا ناخوشايند
تفاوتهايي

روانشناسي در مورد شخصیت
بانظريههای  

باشد .رويکردفرهنگيبهشخصیت
روانشناختيبنگريدبهالينونوگوداشتاين1388؛فیستوفیست،
دارد(درموردنظريات 
انسانشناسي مقوله شخصیت بیشتر در سنت فرهنگ و شخصیت و در
 .)1392در  
انسانشناسي فرهنگي آمريکا دنبال شد که نزديکي خاصي به سنت فرويدی در مطالعات

انسانشناختي را متمايز ميکند تأکید آن بر داليل و
شخصیت دارد اما آنچه اين سنت  
شکلگیری هويت است .مسئله اصلي امتداد فرهنگ در قالب شخصیت است .در
عوامل  
جامعهای به

همینسنتبنديکتاز مفهومنمونهفرهنگي 1صحبتميکند.ازنظراو هر 
دل یلنیازبهانسجامدرونيناچاراستکهاهدافمشخصيرابرایخودتعیینکندواين
ميآورند .نمونه
اهداف طبعاً نیاز به نمونه شخصیتي خاصي در آن جامعه را به وجود  
شخصیتيدرهرجامعهرابايدبازتابيازفرهنگغالبدرآنجامعهدانست.بنديکتمعتقد
ميآوردکهافرادرابهلحاظفکریو
استکهفرهنگهرجامعهالگویفرهنگيرابهوجود 
ميدهد(بنگريدبهفکوهي .)204:1381،
رفتاریخاصيسوق 
نسبتشخصیتوفرهنگدرقالبشخصیتپايههممطرحشدهاست.شخصیتپايه
ميشود و
نظاممند در اعضای يک فرهنگ نهادينه  
بهطور  
يک الگوی شخصیتي است که  
ميسازند.
سپس افراد برحسب هويت فردی و گروهي خودشان ،اشکال مختلفش را  
هایمختلفيازآنتوسطگويشورانبهوجود


کهلهجه
شخصیتپايههماننديکزباناست
ميشود که شخصیتپايهدريکفرهنگ وجوددارد بدان معنينیست
ميآيد.وقتيگفته 

کهصد درصد اعضایآنجامعهبراساس همانالگویشخصیتيقابلتعريفباشند،بلکه
نميتوان
نمونهای تقريبيکههمانندش رادرواقعیت 
يکگونهآرمانيمنظوراست؛يعني  
کموبیش
نسخههایمختلفياستکهباتغییراتنسبيِ 
همهآنچهدرواقعیتهست 
ديد؛اما 
پژوهشهای مختلفي

بحثهای شخصیت پايه 
ميشود (لیندوم .)1394 ،در  
از آن ساخته  
بیشتردرحوزه سیاستو

وجوددارد ،بخشيازاينمطالعاتذيلايده منشملي بوده که 
بینالملليمطرحشدهاستودرآمريکای دورهجنگجهانيدومو بهويژهدرجنگ
روابط 
آمريکاييها بهاينمشکلبرخوردکردند کهچگونهبايدباسربازان

باژاپنيها شروعشد .
روانشناسيوتاريخدرکنارهم
رشتههایعلوماجتماعي ،
ژاپنيمواجهشوند.گروهبزرگياز 
کتابهاکهدراينزمینهبه
مهمترين 
قرارگرفتندتاشخصیتژاپنيراتعريفکنند.يکياز 
بنهديکت.)1371،
ميآيند اثرروث بنهديکتاست ( 
فارسيدردسترساست ژاپنيها دارند 
cultural type

1
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فرهنگشناساني چونمارگارتمید ( )1388وکاردينر (بنگريدبه

مطالعات ديگریتوسط 
لیندوم)1394،صورتگرفتهاست.يکيازمفاهیمکلیدیشخصیتمیانگیناستکهدوبوآ
تفاوتهای خاصي نسبت به اين

مطرح کرده است (همان) .ساير الگوهای شخصیتي با 
ميپذيرد
کسوتفاوتوتنوعرا 
ميگیرند.اينرويکردنظریازي 
شخصیتدرفرهنگشکل 
ميکندالگوييمشترکراهمبهدستآورد .
وازسویديگرسعي 
درمطالعاتاينپرسشمطرحاستکهشخصیتپايهچهنسبتيبافرهنگدارد؟آيا
شخصیتهای پايهافراد

شخصیتپايهعیناً محصولفرهنگاستيابرعکسفرهنگامتداد 
شخصیتهای پايهوفرهنگوجوددارد.دراينمقاله

استيااينکهرابطهديالکتیکيبین
نميتوان گفتاينشخصیتمحصولعینيفرهنگاست،
بیشتر بر وجهسومتأکید داريم؛ 
ميدهد تا بتوانیم در نظام اجتماعي عمل کنیم ولي
راهحل کنش را  
چون فرهنگ به ما  
خالقانهای با

حلها رابهماتحمیلکند.فرهنگدريکتعامل
راه 
اينگونه نیستکهاين  

ميکنیم .
دستکاری 
ميکندومانیزفرهنگرا 
آنهاراکنترل 
کنشگرانفردی 
نيافتهصرفدرنظرگرفت.وقتياز«شخصیت
نميتوان امر تعیّ 
مسئله شخصیترا 

نمونههای موردیروزمره مقايسه شودچوناحتماالً
اصفهاني» بحثميکنیم،نبايدمدام با 
زمینهها باآنتفاوتداشته باشد.اينالگویشخصیتپايه،يک
مصاديقروزمرهدربرخي 
مؤلفههایشخصیتياستکهازواقعیتروزمرهانتزاعشدهاست .
الگویمشترکانتزاعياز 


روششناسی :مردمنگاری و فهم الیههای عمیق یک فرهنگ
اليههای پنهان فرهنگ بايد
روششناختي و معرفتشناختي شخصیت پايه در  
از لحاظ  
کاليه همان
جستجوشود.دربحثفرهنگبهتراستسهاليهراازيکديگر تفکیککرد :ي 
سطح و ظاهر فرهنگ است که به راحتي معنای آن قابل تشخیص است ،هم برای عضو
فرهنگوهمبرایناظرخارجي.دراليه دومسطحيازمعنا هستکهدرتحلیلگفتگو

وکنشگرفرهنگيبايدمعنایآنرابرایناظربیرونيتوضیحدهد.دراليه

مشخصميشود

سوم سطحي در معنای فرهنگي است که اعضای فرهنگ بدان خودآگاهي ندارند (کوش،
نميتوان به صرف بومي بودن،
 .)1381اليه سوم در تحلیل فرهنگي بیانگر آن است که  
نميتوان ادعا کرد که يک «اصفهاني»،
ادعای شناخت عمیق را داشت .برای نمونه  
اصفهانيها» را بهتر بشناسد .اين گزارهای نادرست است که ما در نظام مطالعات ايراني

«
پژوهشهای علمي عمیق است و اين

ميشويم .سطح سوم مستلزم 
اغلب با آن روبهرو  
ميتواننددربسیاریموارد بهوسیله افرادمختلفچهبوميوچهغیربومي انجام
پژوهشها  

بگیرند.مسئلهاصليرعايتمالحظاتروشيونظریاست«.اصفهانيبودن»لزوماًتضمیني
برفهميکشخصازاليهسوموساختارهایانتزاعيوضمنيفرهنگاصفهاننیست .
راهديگربرایفهمشخصیتپايه ياالگوهایبنیادیمؤثر برکنشافراددرزندگي،
جهانبیني يانظاممعناييکهنگاه
جهانبیني است .
تالشبرایفهموتحلیلآنازمدخل 
کیهانشناختي ازلحاظفکریو

کالنترين سطح
يکعضوفرهنگراازخردترينسطحتا 

،مطالعهایانسانشناختي 13...

فرهنگوشخصیتدراصفهان

ميتواند
عاطفيتعريفکردهوبرمبنایاينتعريف منطقکنشاوراساماندهيميکند؛  
شناختخوبيازيکفرهنگبهمابدهد.اينرويکردهاتالشدارندوجوهمشترکرابیشتر
بینيهای فرهنگي در
جهان 
برجسته کنند و تا حدی تنوع و تکثر را ناديده ميگیرند  .
يکسو نقشمنبعمعنابخشرادارندوازسویديگرهمانند
شخصیتاعضایفرهنگ،از 
ميکنند(بنگريدبهلیندوم .)1394،
يکسوزنبان،حرکتقطارراهدايت 
مردمنگارانه استفاده کردهايم .مطالعه میداني و مشاهده
روشهای  
برای اين کار از  
دادههایاينمقالهبودهاست.
مشارکتيطيسالهای1387تا1396منبعاصليگردآوری 
ازسال 1390الي 1392تدريسدردانشگاههنراصفهانفرصتيبرایگفتگویبیشتربا
دانشجوياناصفهانيوغیراصفهانيدرموردخصايصمردماصفهانبود.گفتگوبامتخصصان
اينگونه از شخصیت در
اين حوزه فرهنگي نیز فضايي برای تمرين نظر ورزی در مورد  
مردمنگارانه ،از طريق
دادههای  
مجموعهای از  

ايدهها بود .
اصفهان و ارزيابي انسجام دروني  
مهمانيهای مردم به واسطه دعوت

گفتگو با دانشجويان اصفهاني ،شرکت در مراسم و 
سازمانيافته بابرخيازاساتیددانشگاهدر

مصاحبههای 

خويشاوندانودوستان وهمچنین
رشتههایعلومانسانيدردانشگاههنراصفهانوهمچنینبرخيازدانشجوياندکتریرشته

رسانهااز
هرچندعمدهاطالع 

دانشگاهآزاددهاقانجمعآوریشدهاست.

جامعهشناسي در 

مردانبوده اند،امابااستفادهازفضایدانشگاهفرصتمناسبيبرایگفتگوبابخشزنانهاين

بیشتراطالعرسانانديپلمبهباالبودند .

جامعهفراهمميشد.

نیمههدايتشده،نهگروهمتمرکزوبیشاز

يوهفت مصاحبه 
درمجموعبیشازس 
ايدههاینهاييدر
مبنایيافتههایاينمقالهاست .

هشتسالمشاهدهومشاهدهمشارکتي
گفتگوباکسانيکهدراينفرهنگتجربهزيستهداشتهاند،تدوينوتنظیمشدهاست.تالش

شدهاستدرايننوشتارالگویتحلیلينهاييارائهشود .
آنچهدراينمقالهارائهشدهمدعيآننیستکه«اصفهانيبودن»فقطبهمعنيداشتن
جزيرههایشخصیتيديگرینیزوجوددارد:

يکشخصیتپايهاست.دراينحوزهفرهنگي،
نمونهای از اين امر را ميتوان در نظامهای فتّوتي ديد که اصوالً عقالنیت ابزاری و کنش

آنها کامالً مبتني بر
آنها نیست ،بلکهکنشهای  
عقالنيمعطوفبههدفوجهغالبدر 
آنها هم«اصفهانياصیل»
کنشعقالنيارزشي ومعطوفبهديگریاستودرعینحال  
آنهايي کهنقالهستند،
حلقههای فتوّتيتعلقاجتماعيدارند (چه 
آنهايي کهبه 
هستند .
حلقهها بزرگ
آنهايي که در همین  
خوانهای قديمي هستند ،چه  
تعزيه 
آنهايي که  
چه  
داشتهاند) دارای گونه شخصیتي يا الگوی شخصیت

نشستوبرخاست 

اينها 
شدهاند و با  

پايهای متفاوت با الگوی شخصیت پايه رايج در اين مقاله است .همین مسئله در مورد

فرهنگها

خردهفرهنگ لرها نیز صادق است .هرچند اين  
خرده
خردهفرهنگ مهاجر مانند  

آنها الگوهای
ميشوند،اماهرکداماز 
طبقنظر«اصفهانياصیل»،درجهدوياسهشمرده 
ميدهند .
متفاوتيرانشان 
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فرهنگهایمهاجر

فرهنگهایفتوتي-تصوفيوهمچنین 
خرده

بهعبارتديگردر 
خرده
نظامهای فرهنگيواجتماعيپیچیدهای که
ميتوان الگوهایديگریازشخصیتپايهديد .

غنيدارندوبهسادگيقابلتقلیلبهيکالگوی
عالوهبروسعتجمعیتشناختي،تاريخي  
نظامهای اجتماعي ماشاهدانواعياز
شخصیتپايهنیستند،بلکهحسبتنوعدرونياين 
جهانبیني و منطق کنش هستیم .اين الگوی شخصیت
شخصیتهای میانگین و الگوهای  

پايهدراصفهان(آن گونهکهدراذهانايرانیانشناختهشدهوبهعبارتي  گونه شخصیت
اصفهانيها»برایغريبهاست)موردتحلیلمابودهاست.الگویشخصیتشايعوپايهمورد

«
ميرسدوجهغالبراهمدارد .
بررسيقرارگرفتکهبهنظر 


از جهانبینی تا شخصیت پایه اصفهانی
کلیدواژه اساسي

اصفهانيها» بشومسه

نبیني واردمنطقذهني«
اگربخواهمازسطحجها 
عبارتانداز:نظم،ترتیبوآداباست .

وجودداردکه
نظم در لغت به معنای آراستن ،برپاداشتن ،ترتیب دادن کار و چیزی را به چیزی
پیوند دادن است .پديده منظم مجموعهای است که اجزاء آن بهنحوی در کنار هم و در
ميکنند .نظمبیانگر
ارتباطبايکديگرقرارگرفتهاندو درمجموعهدفمشخصيرادنبال 

اموروپديدههادرکلیتودرارتقایيکهدفاست .ايندرحالياستکهترتیب

رابطه 

بیانگرموقعیتونسبتاينعناصردرکلیتمجموعهاست.ترتیبدرلغتبهمعنایراست
کردندرجههرچیزونهادنچندچیزرابهمقامومرتبهخود،يانهادنچیزیبرموضعآن
چیزوقراردادنچیزیدرمرتبه خود آمدهاست.ترتیب نوعيتعیینکردنتقدموتأخر

استوداللتبردرجهومقامدارد؛بهعبارتديگرترتیببیانگروجهمنزلتيامور(افراد،
اشیاءوفضاو )...نسبتبهديگراموراست .واژهآداب بیانگروجهداللتاخالقيوارزشي
ازادبميآيدکهاز

اموراست.درسنتمذهبي،آداب،دالبررفتارشايستهاست.آداب 
آنهاست.
يکسو  دالبرراهورسماموراستوازسویديگردالبراخالقیاتمربوطبه 

هرانشانميدهدواز

يکسوفرهنگودانشفرهیخت
ادبدالبرمفاهیممختلفياست،از 
خوشخويي و گردآمدن

نشستوبرخاست و 

سوی ديگر نیکي احوال و رفتار است در 
یهای نیک .همچنین دال بر هنر است ،هنر خوب زيستن و معاشرت کردن که وجه
خو 
ميکند(معین،1380،فرهنگمعین) .
زيباشناختيآنامررابرجسته 
جهانبیني
تأکید ما بر مثلثي از نظم ،ترتیب و آداب در ترسیم منطق بنیادين  
مسئلهاصلي

بینيهایفرهنگيديدهشوند،اما
جهان 
اصفهانياست.شايداينوجوهدرتمام 
سهگانه درآمده و عمالً زيربنای همان وجوه
الگوی غالب کنش است که از دل اين وجوه  
جهانبیني بیانگر آن است که چیزها و پديدهها ،روابط و
سهگانه نیز هست .نظم در اين  

الگوهای تعاملي و اشیاء و هر آنچه برای غايت ذهن اصفهاني (کنش عقالني معطوف به
ميشود.محور ومعیاراصليايجادنظم،عقالنیتابزاریو
هدف)مهماست،درآنتعريف 
کنشعقالنيمعطوفبههدفاستکهدرادامهآنراشرحخواهیمداد .

،مطالعهایانسانشناختي 15...

فرهنگوشخصیتدراصفهان

نميره،حتيوسايلجزئي
«هر چیزی بايدسرجای خودشباشه،وگرنهکارپیش 
يچیزهاوکارهادرهمبشه،کالفهکنندهاست» (احمد47،ساله).بر

اينطورند.وقت
خونههم 
ميشود،ترتیبومنزلتودرجه
اينمبنااستکهامورتعريفميشوندونظمزندگيچیده 
ميشود؛
آنها  نیزبرحسباينمعیار(بهعنوانمعیارغالب،نهتنهامعیار)تعريف 
وجايگاه 
بهعبارتديگرنظموترتیب بیانگرتعريفاشیاء،جايگاهومنزلتشان درذهنیتشخصیت
پايهاصفهانياستوآدابوادب،بیانگراخالقیاتوحسنسلوکورفتارشايستهنسبتبه
آنها است .از دل اين مجموعه غني ما با نظام پیچیده زباني ،ادبي و
آنها يا از طريق  

فرهنگياصفهانيمواجههستیم،پیچیدگي ایکهبیشازهمهدرخالقیتزبانياصفهاني

اصفهانها

اينگونه شخصیتدر
خودشرانمودار کردهاست.خالقیتيکهبهحاضرجوابي  
جهانبیني هم از لحاظ
مهچیز در اين  
شهرت يافته است (دالواله .)1381 ،از آنجا که ه 
جايگاهآنوهم شأن ومرتبهوهمآدابوشیوهشايستهرفتار،بر مبنایکنشعقالني
جهانبیني نسبتبه
ميشود،اين 
معطوفبههدف(عقالنیتعمليدرسنتوبری)چیده 
آنها کنشعقالنيسنتي،ياارزشيو...غالباست،متمايز
سايرحوزههایفرهنگيکهدر 

ميشود«.هر چیزی،شأن خودشاداره،اگرجایخودشنباشهکهنمیشه.مناينجوری

آدمها»
ميگیرم،چياشیاباشنوچه 
اينجوری همباهاشونارتباط 
ميفهمم .
همهچیزا 
(مريم33،ساله) .
ميتوان
جهانبیني  
سلسلهمراتب و آداب معطوف به آن در اين  

با توجه به اهمیت 
والبتهبهشدتآدابمنداست

جهانبیني،اقتدارعقالني
گفتکهمنبعاصلياقتداردراين 
(تااقتدارسنتيوکاريزماتیک) .

کنندهدرجهانبینيشخصیتاصفهاني 


:عناصرتعیین
نمودار1





آداب 
ترتیب
اقتدارعقالني

کنشعقالنيمعطوف
بههدف
نظم 
نظم 

نظم
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فرآينداصليکهبیشازهرچیزیدرنمودارفوقجرياندارد،حسابگریاست.جهان
همهچیز (حتيامور
(انسانيوغیرانساني)يکجدوليايکماتريساعداداستوهمیشه 
اينگونه
آدابمندی پیچیده فرهنگ  
ميشوند  .
عاطفي) در اين جدول تعريف و تجزيه  
کسومجرایاصليتجليوبروزاينجهانبینيدرکنشهایافراد
شخصیتدراصفهانازي 
جهانبیني در عمل بازتولید
است و از سوی ديگر از طريق اين آدابمندی است که اين  
نباره ميگفت
ميشود .پیمان 29 ،ساله که چهار سال در اين شهر دانشجو بود ،دراي 

حسابوکتاب داره،حتيرفاقتشون

همهچیز براشون
اصفهانيها آدمهای خوبيهستند،اما 

«
مياندازند» .
هممحاسبهمیشهوبراشکنتور 
همهچیز جای
اينگونه شخصیتدراصفهاندنیابايدخیليمنظمتعريفشود  .
برای 
همه امور ترتیبو مقدمهومؤخرهخودشانرادارندوهرامریهمآداب
خودشرادارد  ،
ويژگيهای

مهمترين 
ميشود .يکي از  
خودش را دارد .نظم و ترتیب اشیاء را هم شامل  
همهچیزراخیليمحاسباتي
نظاممنداستيعني 
جهانبیني 
اصفهانها 

اينگونهشخصیتدر

درونگروهي تا سطح
ميچینند و ذهن رياضي خوبي دارند .اين نظم از سطح فردی و  

ميتواند گروهخويشاوندیگروهدوستانياگروهفامیل
يشود.گروه 
کیهانشناسي تعريفم 

نباره به خوبي در توصیف از
آدمها حد و حدود خاصي دارند .احمد 41 ،ساله دراي 
باشد  .
ميگفت«:همسرمن،وقتيخونهنامرتبياحتياندکيآشفتهباشه،
رفتارهایهمسرش 
عصبيمیشه،انگارديگهنمي تونهذهنشاجمعکنه،ذهنخودشهمآشفتهمیشهوافسارها
بنکرده،آرومنميگیره» .

کارهاازدستشدرمیره...،تاوقتيهممحیطشامرت
فرهنگها

.همه  
خرده
ميشود 
اصفهانيهاديده 

«شلختگي» بهندرتدرنظام فرهنگي
ميشوند.درسطحکالننظاماجتماعياصفهان،نظم
گروهها با يکسیستممنظم چیده 
و 
گروههای
نقشجهان  
ميتوان بهاشکالمختلفديد.روزعاشورادرمیدان 
میانگروههارا 

اصفهانها اثباتبکنندمجبورند

اينگونه شخصیتدر
حاشیهای برایاينکه پیوندشانرابا  

اينگونه شخصیتدراصفهاننزديکشوند .برای
آنجا مناسکرابرگزارکنند تابهفرهنگ 
نقشجهان
اينگونه شخصیت در اصفهان خیلي کمتر به میدان  
گروههای اصیل  
همین  
ميآيندومدعينوعيتمايزهويتيهستندبینخودشانوگروههاييکهدرمیدانامامرژه

نقشجهانخودمشاهدبودم.چند
ميروند.ايننکتهرادرمراسمعاشورای1393درمیدان 

هیئتيهای قديميگفت«اوناييکه

قديمي شدمو يکياز

خیابانآنطرفترواردهیئت 

اينگونه شخصیتدراصفهان
ميخوان خودینشونبدهند» .
غريبهاند يا 
میرنمیدون ،يا 
آنها تعريف
گروهها و فضاها را بر اساس  
ردهبندی دارند که افراد  ،
برای خودشان انواع  
آنهايي که«اصفهاني
ردهبندی دارند؛  
گروههاواقشاريک 
ميکنند.بهعنوانمثالدرمورد 

ميشوند مثل شهرهاومناطق
اصیل» هستند،بعد«اصفهاني»هاييکه «درجهدو» نامیده 
ایتر
حاشیه 

گروههای
خمینيشهر وسدِه که کمي«اصفهاني» هستند وبعد 

اطرافمانند 
ميشوندو
مانندمناطقروستاييومهاجران.باقيافرادازاينگونهشخصیتاصفهانيحذف 
ميشوند.اصفهانيهایسنتيبهشدتبهتمايزاصفهانيناب
درنتیجهازمرکزجهانحذف 
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فرهنگوشخصیتدراصفهان

آنهاييکهيکيدونسلقبلمهاجربودند،
واصفهانيهایفرعيشهرهایاطرافاصفهانيا 
اصفهانيهایفرعياينجملهراشنیدم

ميکنند،دريکيازگفتگوهادرمورديکياز
تأکید  
تندکهخودشونااصفهانيميدونند» .

که«اونااصفهانينیستند،شهررضاييهس
اينگونه شخصیت
جمله کلیدی«اصفهاننصفجهان» استدقیقاً بیانگر نظم ذهني 

در اصفهان است؛ ما يک نظم جهاني داريم؛ اين جهان اجتماعي ايراني و کالن است و
اصفهاندقیقاً دروسط آن است بههمیندلیلنهتنهامرکزبلکهنصفجهانهمهستو
اينگونه شخصیت در اصفهان تکرار
نظامهای زباني  
مرکز بودن چیزی است که دائماً در  
گزارهها
دينداری و  ...است .دائماً اين  
ميشود .اصفهان مرکز هنر ،فرهنگ ،ادب ،فلسفه  ،

اينگونه شخصیت ،اصفهاندرمرکزيت قرار
ميشود يعنيازلحاظپسزمینه ذهني 
تکرار 
دارد.اگربهاينشخصیتدراصفهانبگويید شماشهرستانيهستید،واکنشمنفينشان
ميتواند در يک
ميدهد .با احترام ممکم است بگويد «نه ما شهرستاني نیستیم» اگر نه  

خطابهمفصلبگويدکهاصفهاناصالًشهرستاننیست .
ميشود کهنوعي
«اصفهاننصفجهاناست» درامتداد خودش تبديلبه شخصیتي 
خودمرکزبینيدائميدرنگاهشبهزندگيوجوددارد.اصفهانمرکزجهاناستوهرکس
ميدهد .از لحاظ
در اين نظام فرهنگي خودش را محور و مبنا تعامالت جهان قرار  
کیهانشناسي و نظم کیهاني و حقیقت

نظامهای 
اينگونه شخصیت  
کیهانشناسي هم باز  

شدتسرسختاند«.سرسختي

ميدانند.بههمینخاطردراعتقاداتشانبه
قدسيرامرکز 
،ناشيازآدابمندی

اينگونهشخصیتکهبهتعصبمذهبيهمگاهتعبیرميشود
مذهبي» 
ميشودکهاصوالًتغییرش
آنقدردرآدابآغشته 
قابلتغییرنیست.مذهب 
استوبهسادگي 
بسیاردشوارخواهندبود .وقتيسلطانمحمدخدابندهتشیعرارسميميکند چندشهر را
ميکندتشیعرارسمياعالمکند،
آنهادستنزنید:يعنيدرچندنقطهجرئتن 
ميگويدبه 

اينگونه شخصیت
آنها اصفهاناست (جعفريان.)1381،دردوره صفويه هموقتي 
يکي از 
قزلباشها)بعدازآنازتشیعهمبه

ميشوند(البتهبهلطفقدرتشمشیر
دراصفهانشیعه 
برنميدارند .

سادگيدست
اينگونه شخصیت در اصفهان از لحاظ اجتماعي يک محور
نظاممند  
جهانبیني  

افقي افراد خودیهستنديکسرشهماعضای
عمودیداردويکمحورافقي.يکسر محور 
اصفهانيها طیفي از کنشگراني دارند که بسیار درون خود هستند و

غیرخودی هستند .
غريبهای کهغیراصفهانيهستندو
آدمهای  
خانواده درجهيک باشندتا 

ميتواننداعضای

حوزهفرهنگيومعموالًهمدلپریاززندگيدراينشهر
ميافتنددراين 
حسبتقديرشان 
ميدادم ازهر
ورفتارهایسلسلهمراتبياصفهانيها دارند.دو سالي کهدانشگاههنردرس 

تجربهاشاززندگيدراينشهررا پرسیديم ،از کسي اينگزارهرا که« :من
غیراصفهاني  
راميشنیدمکهزندگيدراينجا
اينجالذتبردماززندگي»رانشنیدم؛وهمیشهاينگزاره 
آنهايي
ميشود 
سختاست.ازلحاظمحورعمودیهمکهيکنمودارمنزلتيراداريم،باال 
ميتواندپدرباشدکهشأنشباالست،رئیسباشدکهشأنشباالست
کهفرادستهستندهم 
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آنکس کهپايین
مؤلفهای باالترازماقراربگیردو 
يامديرو مسئولباشد؛ باالخرهبايک 
حرفهای ويا از
پايینتر ازماستبههردلیلسني،جنسي،کاریو 
ميشود آدميکه 
است 
ميشوندو
نظاممندچیده 
لحاظعلمي.اينمحورمنطقاصلياستکهآدمهادرآنازلحاظ 
ميکنند .
باآنتعامل 

الگویتعاملياصفهانيها 

تصوير:1

باالدست 

غیرخودی

خودی

پايیندست 

منبع:برگرفتهازبیمن 1395،


ميکنند به
اصفهانيها با آدمي که سر طیف خودی و باالدست است رابطه برقرار  

گونههایمختلفبهاوخدمتميکنندوهمهلطفيبهاودارندوآدميکهغربیهوفرودست

ميشود.
يگیردوعمالًازسیستماجتماعيطرد 
پیچیدهایقرارم 

استدريکسیستمطرد
اين منطق تعاملي به همراه برخي خصیصههای کلیدی فرهنگي  -رواني مبنای نظم
روانشناختي يکپديده(آدم/شيءو
.اينخصیصههای عاطفيو 

جهانبیني اصفهانياست

کليبرحسبزمینه اجتماعيوفرهنگي و تعامالتمیانفردیو

رويههای 
بهواسطه  

فضا)
هاريشههای


اينخصیصه
ميرسد 
ميگذارند.هرچند بهنظر 
بینگروهي برکنشافراداثر 
جهانبیني
آنها ناشي از منطق بنیادی  
فرهنگي و تاريخي دارند و حضور و تأثیر امروز  
اصفهانيهاست .

نظاممند
مهمترين اين خصايص حس ناامني است .هر آنچه خارج از اين سیستم
يکي از  
يشود،چیزیکه
اينگونه شخصیتدراصفهان م 
ياعتمادی  
جهانبیني وجودداردموجبب 

اينگونه
نميکنند و به همین خاطر  
يشان قرار دهند به آن اعتماد  
نتوانند در نظم ذهن 
ريسکپذيریپايیناستکهامرآوانگاردو

شخصیتدراصفهاناهلريسکنیست.بهخاطر
نظاممند بشودبه حداعلي
ميدهد وهرآنچه  
هنرهنجارشکندراينشهربهندرترخ 
ميتواند پیشرفتکند.هنرهايي که در اصفهانوجوددارد و فوقالعاده همزيبا و باشکوه

فوقالعاده مهم است مانند تذهیب و
آنها  
هستند ،هنرهايي هستند که نظم رياضي در  
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فرهنگوشخصیتدراصفهان

يتواند در هنرهايي که مستلزم نوعي
اينگونه شخصیت در اصفهان نم 
مینیاتور .ولي  
هنجارشکنيوغیرنظاممندعملکردناستبهخوبيعملکند .
ميتوان ازمفاهیمانواع
اصفهانيها ،

برایتوضیحمنطقبنیادیجهانبیني نظاممند 
کنش در سنت نظری ماکس وبر استفاده کرد .کنش رفتار معنادار و نیتمندی است که
هارادريکدستهبندیکالن،به

هادريکتعاملانجامميدهند.وبر( )1395
کنش


انسان
دو دسته عقالني (که در آن کنشگر به منافع و پیامدهای کنش خودآگاهي دارد) و
غیرعقالني  (که فاعل ،به اثر فعل خودش آگاهي ندارد و به دنبال هدف خاصي نیست)،
ميکند.1:کنشعقالني
ميکند وسپسکنشهایعقالنيرادرچهاردستهبیان 
تقسیم 
کههدفونتیجه آنکامالً مشخصوملموساست،مثالً کشاورزیکه

معطوفبههدف 
برای رسیدن به محصول ،کارهای کاشت و داشت و برداشت را انجام ميدهد .2 .کنش
عقالنيمعطوفبهارزشکهنتیجه آنيکامردرونيوارزشياست ،مانندشهادتدرراه

بيواسطه وناشيازحالوجدانيودرونيفاعلانجام
آرمانها .3.کنشعاطفيکه بهطور 

هاوعادتهاوباورهایرايجاستوتکرارالگوهای


کنشسنتيکهناشيازعرف
ميشود.4.

کنشمیراثي،مبنایکنشگریاستوعمالًبهيکعادتتبديلشدهاست .
گفتهمه اينکنشها (عقالنيوغیرعقالني)وانواعچهارگانه

ميتوان 
ازاينمنظر 
همزمان وجود دارند ،اما نکته کلیدی ،غلبه و سیطره
کنش عقالني ،در همه فرهنگها  
دربسترهاوزمینههایاجتماعياست.اينکهکدامالگویکنشوعقالنیت

آنها 
هرکدام از 
وجه غالب در يک سیستم را دارند ،بسیار مهم است .نظامهای فرهنگي و شخصیتي را
دستهبندی کرد.ازاينمنظرفرهنگو
ميتوان برحسب وجهغالبهرکدامازانواعکنش 

ميتوانبامحوريتکنشعقالنيمعطوفبههدفتعريفکرد .
شخصیتپايهاصفهانيرا 
اينگونه شخصیتدراصفهان مبتنيبرالگوهایکنشمعطوفبه
جهانبیني  
منطق 
محاسبهگری چیده

همهچیز در يک عقالنیت ابزاری و روح 
هدف و عقالنیت ابزاری است  
ميشود ،به عبارت ديگر از لحاظ استعاری ،شخصیت پايه اصفهاني بیش از آنکه يک اثر

نحساب»
هنریباشد،يکساعتظريفوباشکوهاست.اينالگوبیشازهرچیزيک«ماشی 
ميکرديم پرسیديمچراروابطت با خواهرتاين شکل است
است .بايکاصفهانيصحبت 
اصفهانيهادراشکالمختلفدر

واژه «حسابکردم» را 
کردهام که .»...
گفتمن«حساب 
جهانبیني مبتني بر عقالنیت
همهچیز در اين سیستم  
روزمرهشان به کار ميبرند  .

زبان 
ميشود
ابزاریِمحاسبهگرانهاست.مثلثنظم،ترتیبوآدابدريکمنطقمحاسباتيچیده 
ميچیند .
اينهارا 
نهمنطقارزشي.عقالنیتابزاریاستکه 
ميشوند بلکه وجه
به عبارت ديگر نه تنها وجه شناختي و معنايي امور محاسبه  
نیزدرهمینرابطهقرارميگیرد.همازاينرودربرقرارینظام عاطفيوکنش

عاطفيهم
عاطفيما بهناچاربايد براساسنظاميازمحاسباتعملکنیم.برایاينالگویشخصیت،
ميشود کهآياارزشدوستيابرازمحبتو
يکشخصديگر،اولدريکنظامذهنيچیده 
صمیمت رادارديانداردوسپس اگرچنینکارکردی رانداشتهباشدياازدستبدهد به
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قرارميگیرد.روشناستکهاينبحثبرایماجنبهارزشي

گونهایناخودآگاهدردرجهدوم

غیراخالقياشنیست(دربُعد ابزاری) بلکهمنظورتأکید براينپديده

نداشتهوبهمفهوم 
قرارميگیرند و

کنشها درساختاریازمحاسبه
همهکس،همهاشیاو 
همهچیز و  
استکه 
در اين «محاسبه» است که ارزش ارتباط يافته يا نمييابند و در صورت منفي بودن اين
نميشود .اگر بخواهیم از استعارههای فرهنگي برای توصیف اين
پرسش ارتباطي برقرار  
روحیهایکه

شخصیتمرجعاستفادهکنیم شايداستعاره «بازار» و «تجارت» مناسبباشد .
مبادلهای از بازی بردوباخت با جهان پیرامونش در همه

تقريباً به صورت دائم در حال 
کنشهایابزاری،عاطفي،ارزشي،سنتيدرالگویکنشعقالنيمعطوفبههدفاست .

دراينجا «تاجربودن» يکداللتجغرافیايينیزدارد کهنوعيخطرپذيری سفربه
ميتوان گفتاينشخصیت
ميدهد  .
سرزمینهایدوروسفرهایدائميرادرخود نشان 

(درمیانسايرشخصیتهایموجوداصفهاني) بیشازآنکهدرتصوير«يک

پايهاصفهاني 
تاجرمتحرکواهلسفروخطر» قابلتبیینباشد،دريکشخصیت«بازارینشستهدر
ميکند .نظم مستقر و
ميشود .جهان را از اين طريق کنترل و ساماندهي  
حجره» تبیین  
ساکنبیشترازنظمسیالومتحرکدرمعرضدائميخطر مطلوبیتدارد.اينشخصیت
روحیهعشايرینداردبلکهروحیهای تختقاپوويکجانشینيدارد لذابیشازهر چیزی به

ميکند کهآيادرستاستيانهبُردی
همهچیز رامحاسبه 
بازارینزديکاست؛يعنيدائماً  
درآنهستياباختي،بدونآنکهبازهمتکرارکنیم و بردوباخت رابهمعنایسودجوييو
خودمحوربینيبگیريميعنيخواستهباشیمبهآندربعدقضاوتارزشينگاهکنیموبدون
بهکل فرهنگ محلي بدانیم .تکرار اين نکات از آن رو
آنکه اين شخصیت را قابلتعمیم  
واقعیتهای

کلیشهها به مثابه 

ضرورت دارد که تحلیل اين خصوصیات ما را به ارائه 
کلیشهای ديدن

تعمیمپذير ومطلقنیندازد ولي ازسویديگر برای پرهیزازمتهمشدنبه

قالبهایرايجرانديدهنگیريم؛بنابراينمفهوممحاسبهبردوباخت
فرهنگوجودشخصیتو 
ميبینیم .
درروابطرادربسیاریازرفتارهایروزمره 
جهانبینينظاممنداصفهانيباسهقاعدهنظم،ترتیبوآداب
همانطورکهگفتهشد 

ميکند وازسوی
يکسو ايننظموترتیبرابازتولید  
.ضلعآدابمندی عمالً از 

ميکند
کار 
ديگر مجرايي برای کنش عقالني معطوف به هدف و امتداد عقالنیت عملي و صوری در
آنهاست .به همین دلیل همه امور آداب پیچیدهای دارند ،آداب و تشريفات رکن
زندگي  
کلیدی مناسبات اصفهانيها ،باألخص در تعامالت با ديگریهای باالدست است .به عنوان
مهچیزهماهنگشده
مثاليکاصفهانياگرخواستهباشديکمهمانيبرگزارکندازقبله 
ميشود.عدمدرکاينمنطق
استواگرآداببرهمبخوردشديدترينواکنشهانشانداده 
ميتواندپیامدهایسختيدر
آدابگرايانه 
تخطينسبتبهاينقاعدهمندی 

کُنشفرهنگيو 
تعاملاجتماعيداشتهباشد.دراصفهانشیوهدرستبهشدتمحدودوبسیارپیچیدهاست.
زمانبندی خاصي زنگرابزندتاشأن فردمورددعوت
بايدزمانخاصوفرد خاصي،در 
روبهروشود.اصوالًحضور
ميتواندبانفي 
اينهاتغییرکند،دعوت 
رعايتشود،اگرهرکداماز 
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ميشود.اگريککنشگراحتراميکياز
بدوندعوتنهتنهامعنانداردبلکهپذيرفتههمن 
واکنشهای

زنجیرهای از 

وابستگان نزديک خود را بر اساس اصول و آداب رعايت نکند ،
کنترلناشده باقي بماند .در آدابي همچون مهماني،

ميتواند 
ميشود که  
نظاممند ايجاد  

ميشود .مهمانيها فضا  /مکاني هستند که
موقعیت کودکان نیز شامل همین آدابگرايي  
.اوجتجليآدابگرايي ،نظام

آدابگرايي رامشاهدهکرد
آنها تراکم حداکثری 
ميتوان در 

تجليمييابد .درمهارتزبانيکهدر

العادهای استکهدرزباناصفهانيها 
فوق 
تشريفاتيِ 
ميدهد .
قالب«زيرکي»و«تعارف»خودرابروز 


بازخورد بیرونی شخصیت پایه اصفهانی
نظاممند دراين گروهشخصیتي
جهانبیني  
پرسشآناستکهبازخوردبیرونياينمنطق  
در اصفهان چیست؟ تالش ما آن است که از منظر بیروني برخي ويژگيهای فرهنگي
جهانبیني و
آنها را با ارجاع به آن منطق  
منتسب به اين گروه را توضیح داده و داللت  
الگویتعاملايشانتشريحکنیم .
اينگونه شخصیت در اصفهان
ميگويند « :
خصیصه اول 1اينکه به صورت کلیشهای  
زرنگهستند» .اينخصیصهازلحاظفرهنگيبهاينمفهوماستکه اينشخصیت،مبتني
بر يکنوعروحارزيابيبردوباخت وحسابگریدائمي استوبهدلیلغلبهکنشعقالني
تضمینشده دارد.بهندرتممکن

معطوفبههدف تقريباًهمیشهودرهمهحالمنافعي
استدراينگروهشخصیتي بابازندگي روبهروبشويم ،مگراينکه دريکرودررويي دروني
شکستخورده باشد .امری که کمتر ممکن است با يک «غیر همشهری» و بیروني پیش

مندیدرروابطبینکنشيممکناستدر عواطف ،اقتصاد،کارياهر رفتارديگر

بیايد  .
زيان
ميتوان آن را به حداقل رساند.
محاسبهگرانه  

اجتماعي پیش بیايد اما بر اساس رفتار 
برنامهريزی ميکند و
نظاممند  
همهچیز رابهصورت 
شخصیتموردبحثما بهدلیلآنکه  
ميدهد .اين امر در قضاوتي عموماً
ميبیند نسبتاً همیشه موفق است و زيان را کاهش  

ميشودکهگاهيمعنایمنفيهمدارد.منطق
کلیشهایوازلحاظبیروني«زرنگي»نامیده 

ميشود اما اين امر لزوماً به معنای
اصلي «زرنگي» اين است که منافع همیشه تأمین  
سویديگرمیانکنشاجتماعينیست .

زيانخواهيبرضد

محافظهکاریاست.اينکه«اصفهانياهلخطرکردن

ميشود:
خصیصهدوميکهگفته 
جامعهشناسي در دانشگاه آزاد اصفهان که

نیستند» .به تعبیر يکي از دانشجويان دکتری 
نظامهای سیاسيتاريخايرانماکمتراين شخصیت
خودشهماهلاصفهانبود«دررأس  
موقعیتهای پرمخاطره قرار

ميدهند کهدررأس 
اصفهانيها ترجیح 

ميبینیم.
اصفهانيرا 
نگیرند و همیشه در رده دوم و سوم هستند ،چون مديران خوبي هستند اما برای وضع

1

واسطهگفتگوبادانشجوياندانشگاههنروکسانيکهمدتيدراينشهرزندگيکردهاند،به

اينخصلتهابه


دستآمدهاست .
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آنها بدهیم ،بهنحواعلي
موجودواصالح درآن،نهانقالبدرآن.اگريک سیستمرابه 
نظاممند
همهچیز وقتي  
ميتوانند بکنند؛ چون  
ميبرند ولي بنیان برافکني ن 
کارها را پیش  
ميکندودر
ميشودوشخصیتخطرپذيرینیستند،لذاايننظامراباخطرروبهرون 
تعريف 
جهانبیني نظاممند در اين شخصیت،
بزرگترين خطر برای  
هراس «ناامني» است»  .
همهچیز
ميشود .اگر نظمذهنيبههمبخورد  
بينظمي است و بههرقیمتيازآنپرهیز 

محافظهکارانه»مطرحشدهوبهاين

قابلزيرسؤالرفتناست.بههمیندلیلمسئله«روح
ميشود ،زيرا شخصیت مزبور حاضر به خطر انداختن نظم
شخصیت از بیرون نسبت داده  
ميشود وهمامکانتغییر
گونهای همقواعدبازیرعايت 
بدونمحاسبهجايگزيننیست:به 
ميشود .
ميشوداماخودبازیبهخطرانداختهن 
قواعد،درشرايطمطلوبدرنظرگرفته 
کلیشهای کهبسیار درمورداينشخصیت به شعروطنزوجوددارد

خصیصهسوم و 
ميشود؛امادراينجا
«مقتصدبودن»است.درزبانعامیانهنیزازعنوان«خسیس»استفاده 
نیزبايکپیشداوری بیرونيروبهروهستیمکهبامنطقبینفرهنگيبهوجودآمدهاست
ميکند وروشن
زيرادراينشخصیتجنبهمحاسبهبردوباخت استکه رفتارهاراتعیین 
نکته اصليدرآن
استکهبدونآنکهزيانديگریرابخواهددرپيمنافعخود است .ولي 
است «مقتصد بودن» بیش از هر چیز دال بر نوعي هوشمندی «اقتصادی» در هزينه و
مصرفبهشمارميآيد.بهويژه وقتيکهروحهراسازناامني دراينشخصیت را درنظر

بگیريموآنرادرفضایعموميقراردهیم.دلیلتاريخياينامررانیزشايدبتوانمشکالت
لشکرکشيها بوده است و هرکسي از هرجايي

تاريخي اين شهر دانست که بر سر راه 
ميکرده است (جابریعناصری .)1359،اين
ميکرده استاصفهانراهمغارت  
لشکرکشي 
تجربه تاريخي عمیقي از ناامني دارد و باز شايد به همین دلیل اقتصادی بودن
شخصیت  
بیشازآنکهيکويژگيشخصیتيفردیياگروهيباشد،يکراهبردتعامليوتدافعياست
.اينشخصیتنميتواندبهسادگيموقعیت

راشکلدادهاست

درونيهابابرونيها

کهروابط
ميتواندبداند
خودرابهسودديگریازدستدادهوخطررابرایخويشافزايشدهدزيران 
درآيندهچهاتفاقي خواهدافتادوبنابراينبهتراستخودرابرایاحتمالسختبودنش
محاسبهگریاست.دلیليندارد

آمادهکند.ضمناينکه«مقتصدبودن»همبخشيازآنروح
کهمنابعخويشتنرابیهودهصرفديگریکند .
آنها«دررابطهبینفردی،خشکوسرد
ميشودکه 
اينگونهمطرح 
خصیصهچهارم 
هستند» .اين نکتهای است که به صورت کلیشهای از افراد غیربومي در اين شهر بسیار
ميشنويم .در اين مورد بايد گفت در اين الگوی شخصیتي ،ما با الگوی «مرام» روبهرو

جهانبیني اين شخصیت
نیستیم .اين ايده که کسي بايد خود را فدای ديگری کند ،در  
ميآيد که شخصیت حاضر به پذيرشش نیست .البته در
به حساب  
کنشي غیرمنطقي  
دگریخواهي بود برای

ميتوان شاهد بروز 
موقعیتهايي که کنش ارزشي غلبه پیدا کند  

اينگونهنیست.بازدراينجابايداستثنایروابط
نمونهدرجنگ؛امادرزندگيروزمرهقاعدتاً 
هستهایراموردتوجهقرارداد.وليفداکاریو«مرامگذاشتن»در
خويشاوندیبهخصوص 
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معناييکهپیشتربهآناشارهکرديم،يکاستراتژیتعامليويکخصیصهشخصیتيرايج
ديگریمدارانهو

غريبههانیست،ايننوعکنش
اينگونهشخصیتيبهويژهدررابطهبا 
وغالب 
ميتوانآنراذيلکنشسنتيوياکنشارزشيتعريفکرد)در
مبتنيبرازخودگذشتگي( 
حاشیهالگویکنشاينشخصیتقراردارد .
ميشود،
خصیصه پنجم که باز به صورت کلیشهای به شخصیت مورد بحث داده  

ميشودالبتهخودافرادبومي
بیرونيهامطرح 

خودشیفتگياست.اينويژگيبازهمازجانب
نیزگاهبرآنهستندکه«ماخودمانراقبولداريم».ازمنظرناظربیرونياينخودباوریبه
ميبینند.کمتر
ميشوديعنياينشخصیتخودراباالترازديگران 
نوعيخودشیفتگيتعبیر 
درمحیطهایخارجازحوزهفرهنگيخودحسشرمساری

ممکناستشخصیتموردنظر
ميکند.
اعتمادبهنفس اين هويت فرهنگي را برجسته  

و کمبود داشته باشد و علناً و با 
فوقالعاده بااليي دراينگروهشخصیتي وجوددارد .اينخصیصهتا حدی به
اعتمادبهنفس  

خاطرآنمنطقذهنياستکهمادرمرکزفرهنگيايرانودرکانونهستیم .
پايتختايراناسالميميداند،بازتولیدوبازنمايياينباور

اينکهاينگروهخود رادر
به مرکزيت خودشان در جهان فرهنگ ايراني است ،باوری که در همه ابعاد (سیاسي،
ميکندودرسطحکالنهماين
فرهنگي،هنری،ديني،اجتماعي،اقتصادیو)...تجليپیدا 
بهطور نماديننشانداده
نقشجهان»  
باور،درگزاره «اصفهاننصفجهان»،يانام«میدان 
ميشود .اينخصیصهوقتي همراهباباوربهبرتریخويشتنوفرودستيديگرانازلحاظ

ميآورد .خودشیفتگي
اخالقي و ارزشي همراه شود ،خصیصه خودشیفتگي را به وجود  
محصولوضعیتخودبرتربینيازلحاظفرهنگي،ارزشيواخالقياست .


پیامدهای ثانویه شخصیت پایه اصفهانی
زمینههایخودی/غیرخودی
اينالگویشخصیتراهبردهایخاصيرادرنظامتعامالتدر 
آنها محوريتکنش
ميکند کهدرنهايتالگویمشترکهمه 
ياباالدست/فرودستايجاد 
عقالنيمعطوفبههدفاست.دراينالگوتخريبياحذفمنافعخويشتنمعنادارنیستو
اينگونه
جمعگراييبهمعنایفداکردنخودبرایديگرانرايجنیستيامحدودامکاندارد .

ميکند .اين امر
از شخصیت اصفهاني خودش را فدای جمع غیرخودی در زندگي روزانه ن 
ميگیرد که منطقديگریدارد
البتهدرنظامخويشاوندیمثالً يکپدر برای فرزندانجام 
نظامهای جمعينميکند.
وليبهصورتعموميدرفعالیتهای جمعيکسيخودرافدای 
ميبینیم.بحرانآبکلحیاتجمعياين
ترجیحمنافعشخصيرابهخوبيدربحرانآب 
جمعي برای

استان را در معرض تهديد جدی قرار داده است ،اما هنوز حرکت منسجم 
منطقهای رخ نداده

زيستمحیطي ناشي از سوء مديريت مسئوالن 

مواجهه با اين فاجعه 
ميدانند اعتراضهزينهدارد،آنرابهعهده
است،همهآگاههستندبهاينبحران،اماچون 
گذاشتهاند .

ديگران
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يکمسئله بهظاهرمتناقضدراينسیستمفرهنگوشخصیتاين است کهازيک
اينگونه شخصیتدراصفهانيکنظمکامالً نظاممند داردوازيکطرففردگرايي
طرف 
جامعهشناختي اگرفردگراييبخواهدادامهپیداکندنظام رامختل

خودشرادارد .بهلحاظ
ميبرد چونهرنظام حدیازوقفخويشتن برایجمعرانیازدارد .بسیاری
کردهوازبین 
ازمطالعات شخصیتپايه تأکیدشان بردوره کودکياست .اين گروهشخصیتيدراصفهان
فوقالعاده خاصيدارنديعنييککنشگر را کهدراينفرهنگتربیت شودو
شیوه تربیتي 

کودکياش را گذرانده باشد امکان دارد هر جا برود شايد  40يا  50سال بعد هم بتواند

مؤلفههای شخصیتي خود را در زبان و در خلقیات نشان دهد .هرچند اين امری قطعي

حوزههای فرهنگي بعدازمهاجرت بسیارتغییرکنند؛
نیستوممکناستدر بسیاریاز  
فرهنگياش را عوض کند .به هر رو

يعني عضو آن فرهنگ ممکن است به راحتي نظام 
نهادينهشدهدرافراداينگروهقویاست .

ويژگيهایشخصیتيبهطور

یرينسخن بودن و آنچه به
ميتوان ديد؛ ش 
يک ويژگي در کودکان اين شخصیت  
ميشود يعني اين تصور که هر کاری را
صورت عامیانه «شوخ زباني» و «زيرکي» نامیده  
ميتواندبهنحویانجامدهد.تنبیهبدنيکودک
بخواهدودرلحظهاحساسکندمفیداست 
ميتوان گفتدراينشیوهتربیت تنبیه بدني
ميشود ونادراستوعمالً  
بسیارکمديده 
سختاصوالً جايگاهي نداردو دردوره کودکي بهندرتممکناست کودک راتنبیهکنند.
ميشود،میلواراده
آزادانهای تربیت 

درنظام فرهنگياينگونهشخصیت کودک بهشیوه 
کودک در اختیار نسبي خودش است و دوره کودکي مصداق استعاره سنتي کودکي و
پادشاهياست.ازاين لحاظاوفرصتخوبيبرایتجربهجهانبامحوريتخويشتنوبدون
مهمترين
نظامهای تنبیهي سرکوبگرانه دارد .فرديت کودک و تجربه فردمحورانه از جهان  

همزمانبهکودکمسئلهنظم،ترتیبوآدابهمآموخته
پیامداينشیوهتربیتياست.البته 
ميشود،جهاننظمداردوآدابامامحورآنفرداست .اين نظموجودداردولي حدیاز

آزادیهموجوددارد .
صحنهای وجود دارد که مادری پوشک نوزاد سه يا چهار

در يکي از مشاهدات ما 
ماهش راعوضميکرد وبچه طبیعتاً گاهيگريهميکرد ودرحیناينکارمادر دائماز
ميبینیم
ميکرد .اين حرکت که تکرار آن را نیز در موارد بسیار ديگر  
نوزاد عذرخواهي  
گويایحسيازاحترامفردینسبتبهکودکوکودکياستکهکودکرابهشدتبرجسته
نظامهای
اينگونه شخصیتي با  
ميشود .فردگرايي  
ميکند و به طور بسیار نظاممند انجام  

شیوههای تربیت در دوران کودکي ،دو مقطع
ميشود .در بحث  
آنها نهادينه  
تربیتي در  
بسیارکلیدیهستند:ازشیرگرفتنوآموزشدادنکنترلدفع.ايندومقطععمالً نظم
بهطور نماديندر
جهانبیرونيرابرایکودکبهنمايشميگذارند.نبستکودکوجامعه 
فرهنگهای سنتي،

ميشود .در 
ميکند و در کودک نهادينه  
اين دو مقطع بازنمايي پیدا  
تنشهای
معموالً  اين دو مقطع با فشار و استرس رواني گاه سخت همراه است و کودک  
يکسويهجهانبیرونرا
ميکند.اوسرسختيجهانولزومپذيرشاقتدار 
زيادیراتحمل 
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اين گونه شخصیت ،از شیر گرفتن و
در اين دو مقطع تجربه ميکند؛ اما در نظام تربیت  
ميشود.گاهاين
آموزشکنترلِدفع،بسیارآراموماليمودرطييکفرايندتدريجيانجام 
ميشودکهمادرازشرايطعدمتنشدرايندورهآموزشوگذار
فراينداندکيباتأخیرانجام 
برایکودکمطمئنباشد .
ميشود که اصالً بچه آب در دلش تکان
همه اين کارها با مالحت خاصي انجام  

کودکياش يک

ميشود.بهعبارتياينبچهدردوران
نميخورد کهنظام تغذيهاش عوض 

ميکند .در دوره کودکي
ميگیرد :جهان بر محور اوست و فرديتش رشد  
چیزی را ياد  
ميشود ولي به هر حال اين
خواستههای غريزی کودکانه زياد ديده  

رفتارهای مبتني بر 
ميدهند کهجهاننظميدارد.يک
فرديتمهماستامادرعینحالکمکمهمبهاوياد  
ميگويند .جايي که اين دو
مرحله تثبیت  

مرحلهای در تحول شخصیت هست که به آن 

ويژگي يعني خصايص فردی و مقتضیات جمعي بايد هماهنگ شوند يعني فرد بايد عضو
دورهتثبیتدراين
اجتماعيبشو؛وقواعداجتماعيراتاحدزيادی-درخودشدرونيکند .
دوره بین 5تا 7سالگيرا ميگذراند و ناگهانآنبچه
گونهشخصیتي وقتياستکهبچه 
سربهزير ،آرامومؤدب
بچه  
ميتوانستمجلسيرامشغولکندبهيک 
شیطانيکهزبانش 
ميشود؛يعنيخودشرادرنظم
زبانياشراداردوليديگرآرام 
مهارتهای 

ميشود.
تبديل 
مينشیند .اتفاقاً در اين دوره است که
ميآورد و وقتي مهماني است خیلي مؤدب  
جمعي  
ممکناستما تنبیهبدنيراببینیمالبته اگرکودک بههردلیل ممکناست حاضر نباشد
نمونههای تنبیه
اينگذارودورانتثبیترا انجامدهد.درطولپژوهشمادرپييافتن 
نمونههاييکهدرخاطراتاهاليوجودداشت متعلق
مده  
بوديم ونکتهجالبتوجهاينکهع 
خطهایقرمزرادرککند.دردورهکودکيبسیاریازرفتارهای
همیندورهبودکهکودک 
کودکممکناستبرمبنایکنشهایغیرعقالني(برحسبنیازهاوشرايطروحيورواني)

ميرودکهالگویکنشاو
باشد،اماازدورهتثبیتبهبعداستکهکودکخردسالبهسمتي 
تعاملياورخميدهد .

کنشعقالنيمعطوفبههدفاستوتغییرکلیدیدرالگوهای
بهعبارتي دردورهتثبیتمابا تحوليدرعواطفوامیالمواجههستیمکه بهآن
ميتوانگفت.ايناتفاقياستکهدر
نجیبشدنوياتصعیديافتنبهيکسیستمعقالني  
بچهها رشدپیداميکنند و عمالً
ميدهد و 
دورهی تثبیترخ 
فرهنگ اين شخصیت دراين 
ميشود ودرعین
محاسبهگر تربیت 

فردموردنظر يک الگویشخصیتيبهشدتفردگرا و 
ميخواهدعملکندوبايدبدوناينکهبهمنافعديگرانخدشه
حالدريکنظمجمعيهم 
واردکندمنافعخودشرابهطورحداکثریپیگیریکند .
ميشود .منطق
يديگرازويژگيهایاينالگویشخصیتيدرمنطقمصرفديده 

يک
ميشودبهمعنایهزينهنکردنومقتصد
برچسبهايياستکهازبیرونزده 

مصرفيکياز
يکسوبرچسب«مقتصد»را
بودندرهزينهها.ماشاهدرفتارهایبهظاهرمتضادهستیم،از 

عرصههای
داريم و از سوی ديگر نوعي مصرف با حدی از مازاد و تجمالت غیرعقالني در  
ريختوپاش»

موقعیتهايي يک «

ميتوان در 
ميشود .برای نمونه  
اندروني زندگي ديده  
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مهمانيهای مناسبتي بسیار مهم مانند عروسي يا

عجیبي را ديد به ويژه در مجالس و 
ساالنه خانوادگي  يعنيهرنوعيازمهمانيکهبسیارخاصوگاهساالنهاست .يکي

مهماني
مهمانيهایبزرگشهر ايناستکهبسیاریاز غذاها به

صحنههای دائماً تکرارشونده در

از
عروسيها همیشهيکماشینمسئولبرگرداندن غذاهابهخانهاستو

خانهبرميگردد ،در
ميشود؛يعنيشخصیتيکهدائماً
همینغذاهادرفردایمهمانيبیناقواموهمسايهتوزيع 
ريختوپاش»ميکند .

ميکنددريکجاييدارد«
همهچیزرامحاسبه 

درمطالعاتتاريخفرهنگجهانرسمي بهنامپتالچوجوددارداينرسمدرقبايل
آدمهادائماًدر
بوميموردمطالعهقرارگرفتهاستومنطقشدرنظامفرهنگيايناستکه 
ميشود .ثروت
نابرابریای  

حالانباشتثروتمادیهستندو اينثروت دربلندمدت باعث
جاييبايدبازتوزيع و پخششود .درجامعه اين رسمپتالچاستکه باز توزيعراشکل
ميکنند؛بهعبارتديگر
ميآورند وسطوخرج 
آدمها هرچقدرثروتاضافهدارند 
ميدهد .

ميتواند منجربهنابرابریوبحراناجتماعيشود،
ميشود وآنتراکم که 
ثروتبازتوزيع  
سختکوش

ميشود (بیتس و پالگ .)1375 ،در پتالچ تا زماني همه آدمها 
دچار تعادل  
يکباره در مقطعي مصرف به شدت افسارگسیخته
ميکنند اما  
ذرهذره جمع  
هستند و  
ميرود .اين
ميخورند يا مصرف به سوی لوکس بودن  
ميشود به شکلي افراطي و متنوع  

موقعیتهای کارناوالي است که باختین توضیح داده است

وضعیت تا حدی نیز يادآور 
ريختوپاش» ،نوعي واژگوني نظم رايج ،نوعي مصرف

(باختین )1387 ،يعني نوعي «
مهمانيهایبسیارخاصاصفهانبااينوضعیت

افسارگسیختهوآزادیغريزهلذتطلب.در
محاسبهشده و

ميشويم:تعلیقمنطقرايجمصرفعقالني
شبیهبهپتالچ وکارناوال مواجه 
محاسبه گرانهدرحیاتروزمرهوتمايلبهمصرفتجمليومصرفنمايشيازسویمهمانان

زيادهروی  درمصرفواشباعازلذت،لذتيکههرروزهدرمنطقمصرفروزمره
وتمايلبه 
ميشود .
مهاروکنترل 
ميشود(هرچنداينمسئلهتقريباًدرهمه
مهمانيهاازپرخوریگاليه 

معموالًبعداز
جایايران هست ولياينجا بهطورخاصوجوددارد).اگرمااينمنطقمصرف راکه در
ميشويم.غذادرزندگيروزمره
اينگونهشخصیتهسترادرنظربگیريم،متوجهتفاوتآن 

ميکند.
حسابوکتاب» تبعیت  

همهچیز از نوعي «
کنشگران غذای خیلي خوبي است ولي  
همهچیز درستواندازهاست .ممکناست غذایخیليگراني هم
غذایماندهزيادنیست  ،
ميدانند اگربخواهندغذایاضافهدرست
ميشود ،مثالً همیشه 
باشد ولي به اندازهدرست 
زمانهای مناسکي
رفتوآمد ،چقدر بايد اضافه درست کنند .ولي  
خانهی پر 
کنند حتي در  
ميرود .مصرف مبتني بر ضرورت و
فوقالعاده باال  
ريختوپاش» (پتالچ)  

مثل عروسي «
ميدهدکه
محاسبهشدهجايشرابهيکمصرفمبتنيبرلذتومصرفرهاشدهونمايشي 

ينگونه شخصیتمصرفرابهاين
البتهبدونچهارچوبنیستچوندقیقاً اينجاستکها 
ميدهد کهمنزلتاجتماعيبهدستبیاورد.دراينجا افراد جرئتندارند «در
شکلانجام 
عروسي کم بگذارند» و لزوماً چندين نوع غذا هست و در فرايند مصرف افراد به سراغ
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کنترلکنندهاصللذت

کمیابترباشند.بهطورکلينظامروزمرهدائماً

ميروندکه
غذاهايي 
ميشود .مهار
درزندگيروزمرهدراينجابهيکنظام رهاشده لذتخواهيِافراطيتبديل 
ميدهد .
غريزهلذتجايشرابهيکرهاشدگيغريزهولذتافراطي 
ومورداشارهبیرونيوکلیشهای،منطقآهستگيوپیوستگياست.از

خصیصهبعدی
محاسبهگر در جريان

اممند و شخصیت پايه فردگرا و 
جهانبیني نظ 
جهت پیامدهای اين  
زندگياش دارای منطقآهستهوپیوسته

ميتوان گفتکهاينشخصیتدرحرکتِ
زندگي 
اينگونه شخصیت در اصفهان
ميتوانم بگويم که نحوه حرکت  
است .به تعبیری استعاری  
يکباره باسرعتبهحرکتدرآيد و درفاصلهدوشهردور
ميتواند  
مانندقطاراست .قطارن 
همبزند.قطاربايد راهبیفتادبايدمسیرزيادیراطيکندتابتواندچندصدکیلومتربرودو
دريکمسیرهزارانکیلومتریشايدبتوانددوربزند.اينمنطقآهستهوپیوستهکهجهان
همه
ميشود ( 
همهچیز آدابداردوهمیشه محاسبه 
به طور نظاممند ميبیند ودرآن  
را  
بينظمي
اموری که اآلن ،آينده و مراحل بعدی وجود دارند) چون به شدت از ناامني و  
ميکند.اينقطارقابلیتخطرهمندارد.بههمین
پیشبیني 
همهچیزرا 
ميترسددرنتیجه 

ميشوند .حتي در صورت شکست،
اينگونه شخصیتي همیشه در بلند مدت موفق  
دلیل  
نقطه
ميشودتاوقتيکهکنترلدستشاناستيعنيبهآن 
شخصیتپايهبهسادگيناامیدن 
ميروند .
نرسیدهاندبهسویموفقیت 

بينظمي

نزديکترين علم به

محاسبهگر که رياضیات 

برای اين منطق ذهني فردگرای 
ميتوانبرشمرد.روحمذهبيوروحزندگياين
خصیصههایآناست،پیامدهایديگریهم 

شخصیت که بیش از هر جای ديگر متشرعانه است ،بیش از هر چیزی به کتاب حِلیةُ
همهچیز آدابدارد و
پیچیدهای که درآنبرای  

المُتقین نزديکاست ،يعنييک سیستم
ميشودقديسآن
سلسلهمراتبدارد.اگرشیرازرانگاهکنیدحافظ 

همهچیزتعريفونظمو

اينگونهشخصیتيچنین
ميشودعارفآنشهر؛امادراينجاوبرای 
شهروتاحدیسعدی 
عالمهمجلسياستکههزارانرويایقدسيدرموردشدر
اينگونهکیست؟ 
نیست.قديس 
اخباریگرايانه در

عالمه مجلسيباآنمنطقذهني 
میان عامهومؤمنان سنتيوجوددارد  .
ميشودواينخودشروحِياشخصیتفرهنگياينمردمرابهخوبينشان
اينجايکقديس 
ميدهد .



نتیجهگیری
دراينمقالهتالششدنگاهيبهيکگونهشخصیتيپايهدرشهراصفهاندرحوزهفرهنگي
داشته باشیم .البته هدف اصلي مقاله توضیح همه ابعاد اين حوزه فرهنگي وسیع و همه
مؤلفههای آن نبوده است ،بلکه تالش کرديم با توجه به بینشي
شخصیتهای پايه و  

شخصیتهايي که به نظر رواج زيادی دارد و شايد الگوی غالب

انسانشناختي به يکي از 

شخصیتي در اين حوزه فرهنگي را بسازد اشاره کنیم .قصد اين مقاله تعمیم عام فکر و
ميتوانادعاکرد
مطرحشدهدرمقالهيااثباتونفيچیزینبودهاست.حداقل 

استداللهای
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گونههای شخصیتياينپهنه پرداختهاست.احتماالً اينمقالهبا سنت
اينمقالهبهيکياز 
روانشناختي  مطالعه شخصیت خیلي هماهنگي نداشته باشد و از نظر محققان آن رشته

نامعتبربهنظربرسد.تالشمنتحلیلفرهنگيازآنچهبودکهدرسطحکنشقابلمشاهده
اينگونه شخصیتي در اشکالمختلفبازنمايي
کلیشههای فرهنگي مادر مورد  

استودر 
جهانبیني
سهگانه نظم،ترتیبوآداببودکهازدلاينمنطق 
يافتهاست.محورتحلیل 
ميآيد.ابعادی
اينگونه شخصیتدراصفهان به دست  
اصفهاني،ابعادوخصايصشخصیتي 
ميدهد.اين
کهنحوهمواجههيکشخصیتاصفهانيباخودش،ديگرانوجهانراسامان 
مواجههای ارزشيواخالقي هم

همزمان 
مواجههای شناختيوعقلي بلکه 

مواجههنهتنها
سهگانه نظم و ترتیب و آداب ،نه تنها الگويي برای تعريف امور ،بلکه
هست .از دل اين  
الگوهايي برای احساس امور و الگوهايي برای ارزيابي اخالقي و ارزشي امور هم به دست
خصیصههایناشيازاينالگودرمتنمقالهموردبحثقرار

ميآيدکهتالششدهذيلايده

بگیرد .
سادهسازانهبرایتقلیلشخصیت
تالشمادراينمقالهتأکیدبرلزومعدمتعمیمهای 
ميتوان متهمبه
ايرانيبهيککلیتمبهماست.هرچنددريکسطحخردتراينمقالهرا 
سادهسازی کرد؛ اما مسئله اصلي آن است که معمای «شخصیت ايراني» از دل
تعمیم و  
مطالعاتخردومیدانيقابلاستخراجاست.اينمطالعهباهمهنواقصخودشتالشياولیه
بودبرایطرحيازايننوعمطالعات .
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منابع
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