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Abstract 

The emergence of the genre of temperament in Iran by Ebrahim Tawfiq, Seyed 

Mehdi Yousefi, Hesam Turkman and Arash Heydari with good ideas tries to study 

and categorize the content about the temperament of Iranians from the constitutional 

period to the years after the victory of the Islamic Revolution, the elements and 

components of a "Extract the "genre" from it. This article has tried to study the book 

in four axes of form, language, structure and content through the documentary-

critical method. The results of this study show that although the authors of the book 

have collected very extensive and accurate information from various sources and 

sometimes examined it, they have not been very successful in determining the 

boundaries of the "genre". Nevertheless, the content of the book is full of useful but 

scattered data. The authors' opinions on the subject, etc, have been reorganized and 

made more useful for the audience in this field. 
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  226 -  207، 1401، خرداد 3، شمارة 22ـ پژوهشي)، سال  نامة علمي (مقالة علمي ماه

  برآمدن ژانر خلقيات در ايران بررسي كتاب

  *نسب شريفمريم 

  چكيده
و  ،نوشتة ابراهيم توفيق، سيدمهدي يوسـفي، حسـام تركمـان    ايران در خلقيات ژانر برآمدن

كند محتواهاي موجود درباب خلقيات ايرانيان را از  اي خوب تالش مي آرش حيدري با ايده
اركـان و   وبنـدي   هاي پس از پيروزي انقالب اسالمي بررسي و دسته دورة مشروطه تا سال

انتقادي تـالش كـرده   ـ   . اين مقاله با روش اسناديندك را از آن استخراج» ژانر«اجزاي يك 
و محتوايي موردمداقه قـرار   ،است كتاب مذكور را در چهار محور شكلي، زباني، ساختاري

دهد اگرچه نويسندگان كتاب اطالعـات بسـيار وسـيع و     دهد. حاصل اين بررسي نشان مي
» ژانـر «اند، در تعيين حدود و ثغور  آوري و گاه بررسي كرده نابع مختلف جمعدقيقي را از م

امـا پراكنـدة كتـاب     ،هاي مفيد رغم اين، محتواي لبريز از داده اند. علي توفيق چنداني نداشته
بندي دقيق و  هاي فراوان، مفصل گويي ها و پراكنده تواند با بازبيني مجدد، پيرايش پرگويي مي

، »ژانـر «گرفتن از يك مشاور ادبي حاذق در تعريف و تحديـد مفهـوم    ياريها،  جديد فصل
و  بـد ابراز دقيق و صريحِ نتيجة موردنظر نويسندگان دربارة موضوع، و... سروسامان تـازه يا 

  براي مخاطبان اين حوزه مفيدتر واقع شود.
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  مقدمه .1
اي و جهـاني و دريـافتن چرايـي و     براي شناخت جايگاه خويش در موقعيت كنونيِ منطقـه 

دو شيوة درزمـاني و   ها شناخت خويشتن به هر ترين راه چگونگي اين موقعيت يكي از مهم
ايم، چه  ه بودهشود دريابيم در طول زمان ك زماني است. اين خودشناسيِ جمعي سبب مي هم

خوش چه  در گذر زمان دست» بودن«و اين  ،هايمان چه بوده ها و كرده ايم، نتيجة داشته كرده
مـدد علـم تـاريخ و ثبـت      تحوالت مثبت يا منفي شده است. بخشي از اين خودشناسي بـه 

نـه   ،هاي سياسي هستند اما اغلب تواريخ موجود تاريخ ،پذيرد هاي تاريخي صورت مي كنش
انـد و   شـده  دستور و با حمايت حاكمان نوشته  هاي اجتماعي. تواريخ سياسي عمدتاً به تاريخ

هاسـت. در   دادن اقتـدار آن  و نشان ،سپاهيان ،مسائل موردتوجه ايشان شرح فتوحات سلطان
هـا   جهـت در ايـن كتـاب     د و بـدين ناين نگاه، مردم و زندگي روزمرة ايشان جايگاهي ندار

بـا   ،شناسـي  و جامعـه  1ادبيات . اماشود زيست روزمرة توده ديده ميترين ميزان توجه به  كم
طرفانـة احـوال و امـور آنـان، تصـويري       دقت در زندگي تودة مردم و بررسيِ (تقريبـاً) بـي  

  منش مردمان ارائه داده است. و اوضاع و كنش  و  كاري از احوال دست تر و بي مراتب دقيق به
و منش است و در اصطالح  ،يعت، طينت، مشربمعني عادت، طبع، طب بهخُلق در لغت 

عبارت است از احساس دروني نافذ و پايداري كه درك و نگرش فرد  )mood( شناسي روان
كـاپالن و سـادوك    بنگريـد بـه  ( دهد ثير قرار ميأت وجود ديگران و محيط را عميقاً تحتاز 

1392 :206 .(  
خلق صفتي روحي «نويسد:  ميدان مشهور اسالمي، در معناي لغوي خُلق  طريحي، لغت

برخـي از عالمـان    .»آسـاني انجـام دهـد    است كه باوجودآن آدمي كارهاي مقتضاي آن را به
اي كـه نفـس آدمـي     خلق عبارت است از ملكـه «اند:  اي نفساني دانسته اخالق خُلق را ملكه
 .»پـردازد  مـي دادن اعمـال مربوطـه    كارگيري فكـر و انديشـه بـه انجـام     براساس آن بدون به

 گويد: مي ناصري اخالقنصيرالدين طوسي نيز در  خواجه

احتياج به فكـري و   اي بود نفس را مقتضي سهولت صدور فعلي از او بي خلق ملكه
چـه   اسـت كـه از كيفيـات نفسـاني آن      شـده   تي و در حكمـت نظـري روشـن   يرو

 گوينـد  “ملكه”آن را الزوال بود،  ء چه بطي خوانند و آن “حال”الزوال بود، آن را  سريع
  .)101: 1373نصير  (خواجه

هاي اخالقي و تالش  توجهي به آموزه هاي ديني و آسماني، همواره بخش قابل در كتاب
انسان قادر  ،براي بهبود خُلق آدميان اختصاص داده شده است. از نگاه اغلب علماي مسلمان
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ها و  دادن به آن اخالقي و توجههاي  زيرا اگر چنين نباشد، آموزه ،به تغيير خُلق خويش است
 .)59: 1389كاونـدي و جاهـد   بنگريـد بـه   علم اخالق بيهـوده خواهـد بـود (    ليدر نگاه ك

دست انسـان   كه مخلوقات خداوند را به دو قسم تغييرپذير و تغييرناپذير به پس از آن  غزالي
يـر و بهبـود اسـت    تغي كند، معتقد است كه خَلق انسان اليتغير و خُلق انسان قابـل  تقسيم مي

  .همان)بنگريد به (
سازد: خُلـق صـفات روحـي و     ماحصل اين سخنان دو ويژگي عمدة خُلق را آشكار مي

در روح و نفـس فـرد پايـدار     ،ثانيـاً  .آيد مي دست بهطور اكتسابي  به ،غيرمادي است كه اوالً
و سبب وجود ملكه كيفيتي از كيفيات نفساني بود  ،پس «...نصير معتقد است:  است. خواجه

كـه   چنـان  .)101: 1373نصـير   (خواجه» او نفس را دو چيز باشد: يكي طبيعت و دوم عادت
يادگيري «داند. عادت  پيداست، خواجه سبب ايجاد خُلق را طبيعت (وراثت) و نيز عادت مي

از نظـر   .»شـود  هاي مختلـف اسـت كـه براثـر تكـرار حاصـل مـي        انجام عملي در موقعيت
دادن بـه يـك محـرك درنتيجـة      كاهش تمايل ارگانيسم بـراي پاسـخ  « شناختي، عادت روان

   .)»عادت«: ذيل مدخل 1393فرمهيني فراهاني بنگريد به است (» روياروييِ درازمدت
و برخالف بسياري كه آن را است بندي كرده  غزالي عادات را برحسب حوزة نفوذ طبقه

كنند، به چهار قسـم تقسـيم    مي هاي عضالني محدود صرفاً در محيط بيولوژيك يا يادگيري
هـاي   جنـبش  ؛...وعادت خوردن، پوشيدن، بـازي، خطـاطي،    :حركات عضالني ؛كرده است

عـادات   ؛مرتبط با عواطف انسان :عادات وجداني ؛بينش ديني و فقهي و طرز تفكر :عقالني
  .)108: 1373 حجتيبنگريد به ( .و.. ،زهد، صبر، اعتدال، شجاعت :خُلقي

اي كه براثر تكرار درطول زمان به  شيوه داند، به حوزة عادات مي چه غزالي در مجموعة آن
شـود انسـان در    شـود و سـبب مـي    مـي  تبديل نصير) در انسان قول خواجه ملكة نفساني (به

سـان از خـود    هاي (تقريباً) يـك  العمل مل عكسأو ت ،ترديد ،هاي مشابه بدون تفكر موقعيت
كليـت   شود. اين مجموعـه در  خوانده مي وخو خلقتوسع  هو ب» خُلق«بروز دهد، درمجموع 

 ،دهد و روابط انسان را با خويش، ديگران، حكومت انسان را شكل مي» سبك زندگي«خود 
  كند. پيرامون تنظيم ميمادي و معنوي و جهان 

هاي گوناگون و اهداف مختلـف   پرداختن به شرح خلقيات مردم ايران از ديرباز با شيوه
بـه   ،نقاط ايران، ضمن سفرنامة خـود  است. غربيان و اعراب در سفر به اقصي صورت گرفته

دسـت نويسـندگاني    كه به به اين توجه اند (اين متون با ي ايرانيان نيز پرداختهوخو خلقتشريح 



  1401، خرداد 3، شمارة 22سال  ،هاي علوم انساني نامة انتقادي متون و برنامه پژوهش   210

 

اند و حاصـل مشـاهدات عينـي هسـتند، درخصـوص       خارج از فرهنگ موجود نوشته شده
هاي جغرافيايي كهن نيـز ضـمن    در كتاب .شوند) ميخلقيات ايرانيان منابعي مفيد محسوب 

و خلقيـات اهـالي    ،هوايي نقاط گوناگون بـه آداب، رفتارهـا   و تشريح موقعيت طبيعي و آب
ي مردمان منطقـه، بـر وضـعيت    وخو خلقبيش از  ،منطقه هم اشاراتي شده است (اين متون

   .هوايي منطقه متمركزند) و اقليمي و آب
، ايـران  كامـل  تـاريخ و به اين بحث داد، يك متن تاريخي بود: اولين متني كه صورتي ن
ـ   رسد باوجود كم نظر مي نوشتة سرجان ملكم. به واقـع آن را   هتوجهي به اين متن بايـد ب

 حـاجي  اولين نوشته دربارة خلقيات ايرانيان ناميد. اين متن دركنار متون ديگـري چـون  
  .)74: 1398ت (توفيق و ديگران گرايي اس يكي از سرآغازهاي خلقيات اصفهاني باباي

درهرحال، پرداختن به خلقيات و بروز بيروني اين خلقيات، يعني رفتارهاي مردمان اين 
فكـران ايرانـي و مسـافران     از ديرباز وجهـة همـت برخـي نويسـندگان و روشـن      ،سرزمين

 ،ثير عوامل مختلف اجتماعي، فرهنگـي، سياسـي  أت غيرايراني بوده است. درطول زمان، تحت
هـاي   كه در برخي بـازه  چنان است، خوش فراز و فرودهاي فراوان شده و... اين بحث دست

ايـن   ،هـاي ديگـر   شده و در برهـه   هاي فراواني در اين حوزه نوشته مقاالت و كتاب ،زماني
توان يافت كه نگـاهي   هيچ مقطع زماني را نمي ،واقع هاما ب ،مقوله در حاشيه قرار گرفته است

يـا تكـراري پنداشـته     ،حاصل زدن در اين مبحث بي يا قلم، ود نداشته باشدبه اين بحث وج
عنـوان   شـده، كتـابي اسـت بـا      هايي كه در اين زمينه نوشته خرترين كتابأشده باشد. از مت

و  ،، نوشتة ابراهيم توفيق، سيدمهدي يوسـفي، حسـام تركمـان   ايران در خلقيات ژانر برآمدن
منتشـر   1398سـال   و ارتباطات بـه  ،شگاه هنر، فرهنگكه در انتشارات پژوه ،آرش حيدري

 .دارد شده است. مقالة حاضر نگاهي به اين كتاب

  
  كتاب هاي شكلي و ساختاري ويژگي .2

 337نواز در  اي مناسب و چشم با اندازه ، وبا قلم خوانا ،كتاب در قطع رقعي، بر كاغذ سفيد
تصـويري  » اجتماعيات در ادبيات«معهود شيوة  به  صفحه منتشر شده است. طرح جلد كتاب

خود دارد. از اين حيـث،   از چند شخصيت برجستة ادبي و تاريخي ايراني و غيرايراني را بر
خوان را به مخاطـب   جلد كتاب در نگاه اول احساس مواجهه با كتابي غيرتخصصي و سبك

   .تانداز اس به محتواي تخصصي و سنگين كتاب غلط كند كه باتوجه القا مي
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 گـذاري  شـماره بـا  هر فصـل در چنـدين بخـش (    .داردو پنج فصل » درآمد«كتاب يك 
سـبب   نداشـته و بـه   نيـاز  ها به تفكيك هرچند بسياري از بخش .) تدوين شده استمسلسل

  د.نديگر قرار گير درپي يك اند توانسته پيوستگي محتوا مي
ه درج فهرسـت منـابع   ) ب337- 319: 1398توفيق و ديگران نوزده صفحة پاياني كتاب (

  د.ده مينشان  را لفان و مراجعه به منابع متعددؤنظر م و دقت است اختصاص يافته
پاسخ دهـد، درج   ها هايي كه بناست متن به آن ترين پرسش بر جلد پشت كتاب، اساسي

 ،زيبـا نانماي مخاطبان در نگاه نخست باشد. عطف كتاب نيز با قلم  تواند راه و مي است شده
خود دارد. توضيحات الزم و معادل التين اسامي  لفان را برؤاما درشت و خوانا نام كتاب و م

نويسي درج نشده  لذا در پايان كتاب هيچ پي است. شكل پانويس ثبت شده در تمام كتاب به
انتهاي كتاب  اما در است، دقت و زيبا تدوين شده است. فهرست مطالب در ابتداي كتاب به

 .باشد)سودمند تواند  هاي بعدي مي ود ندارد (افزودن نمايه در چاپاي وج نمايه

  
  هاي زباني كتاب ويژگي .3

و فصـيح نوشـته شـده اسـت.      ،اشتباه، با زبان دانشـگاهي، سـاده   كتاب با نثري سليس و كم
اي از  موارد صحيح است و در هر پاراگراف دربارة بعـد تـازه  تر  بيشبندي متن در  پاراگراف

اشتباه و وافي به انتقال منظور است. اغالط  گذاري متن كم شود. نشانه گفته مي موضوع سخن
 چسب و پاكيزه است.  تايپي متن بسيار كم و دركل، زبان كتاب دل

  
  هاي محتوايي كتاب ويژگي .4

در سيزده صفحة اين اند  كوشيدهشود. نويسندگان  آغاز مي» درآمد: مسئله و رويكرد«كتاب با 
فصـل   عنوان كه رغم آن اما علي ،ها بپردازند ن مسئله و رويكرد خود در تحليلبخش، به تبيي
و قاعدتاً بايد تعريـف مفـاهيم در آن فصـل    است » تعاريف و مباحث نظري« نخست كتاب

معنـاي  «بـه   ،در تالشـي زودهنگـام   ،صورت گيرد، در همين ابتدا و درحـين تبيـين مسـئله   
خوبي تبيـين و تحديـد    اگر اين كليدواژه به ،). البته6 توفيق و ديگران:اند ( پرداخته» خلقيات

چه درعمل اتفاق افتاده،  اما آن ،گشا باشد توانست در فهم مسئله براي مخاطب راه شد، مي مي
  توضيحي ساده درباب توسع معنايي و آميختگي چند مفهوم با آن است: 
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روحـي و روانـي افـراد    معناي وضعيت ناپايدار و گذراي  در گفتار روزمره، خُلق هم به
شـده و باثبـات    معناي صـفتي درونـي   خلق) و هم به در تركيب تنگ رود (مثالً كار مي به

و عـادت   ،، خصوصـيت، شخصـيت، طبـع، خصـلت    وخو خلقدر خلق خوش).  (مثالً
اصطالحاتي تخصصي هستند كه با واژة خلقيـات در بخشـي از شـمول معنـايي خـود      

شود،  در ايران و درميان متون نوشتاري فارسي مراد مي چه از اين كلمه ... آن اند. شريك
   .)همان( مفاهيم علوم اجتماعي... معنايي است درميان اين

تعريفـي   ،ترين كليدواژة اين پژوهش است كه اصلي» خُلق«براي  ،شود كه ديده مي چنان
ادامـة   درشـود.   ارائـه نمـي  ، لفان در نظر دارندؤچه م قاموسي يا حتي تعريفي عملياتي از آن

زاده در كتـاب   بدون هيچ توضيح و توجيه ديگري، رويكرد محمـدعلي جمـال   ،همان بحث
، هردو »خُلق«و » رفتار«شود و بدون تفكيكي ميان دو مقولة  ميمبناي كار  ايرانيان ما خلقيات

  شود: يكي پنداشته مي
مشـخص  طـور   گوييم، به كه از نگارش متوني دربارة خلقيات ايراني سخن مي هنگامي

رفتارهـاي  ”زاده اشاره داريم كه نگرشي عموماً انتقـادي بـه    به متوني چون متن جمال
نسـبت، پايـدار    بهكه  رفتارهاخصوص آن بخش از  خاص ايرانيان دارند؛ به 2“روزمرة
كـم از ميـزان درخـور تـوجهي از تكرارپـذيري برخوردارنـد        شوند يا دسـت  تلقي مي

  .)7همان: (

راستي نه با  هدهد كه كتاب ب نويسي، نشان مي لفان درباب خلقياتؤالبته توضيح تكميلي م
جا   هيچكه در  آن بي ،كه با بروز عملي و بيروني خُلقيات (يعني رفتارها) سروكار دارد» خُلق«

ــين عناصــر محتــوايي تشــخيص«تفــاوتي ميــان خُلــق و رفتــار قائــل شــود:   ــذير در  اول پ
توجه به كليت ايرانيان، يـافتن   ،رفتارنگريبودن،  نهشناسا ند از: جامعها نويسي عبارت خلقيات

  .)همان» (هاي عيني آوري عالمانة گزارش عناصر نسبتاً پايدار، جمع
هاي  است. در اين پژوهش تمامي نوشته» نويسي خلقيات«نكتة ديگر درباب حدودوثغور 

هاي فرد يـا جمـع    شهاندي  و شناسانه، متوني كه خلقيات ايراني را در آرا نگارانه و انسان مردم
هـا هويـت ايرانـي اسـت، متـوني كـه بـه         هايي كه مسئلة آن اند، نوشته خاصي بررسي كرده

متـوني كـه رويكـرد    درنهايـت،  انـد، و   هاي نظري ايرانيان از عقل و اخـالق پرداختـه   آموزه
د هرچن .)12- 9: هماناند ( شده  اند، از محدودة كار كنار گذاشته شناسي تاريخي داشته جامعه

 آثار مهـم بسـياري از حـوزة بررسـي كنـار گذاشـته شـود        است كه اين تحديد سبب شده
رسد باوجود  نظر مي ، به)توجهي به برخي آثار مهم قطعاً در نتايج پژوهش هويداست بي  اين(
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متون متعدد و رويكردهاي متفاوتي كه هريك به دليلـي بـه مبحـث خلقيـات و رفتارهـاي      
 .كار ناگزيري براي محدودكردن جامعة آماري موردبررسي بوده است اند، راه ايرانيان پرداخته

درصـدد كشـف،   «انـد كـه    در ايـن پـژوهش فقـط آثـاري مـوردنظر قـرار گرفتـه        ،بنابراين
   .)12همان: » (هاي خود دربارة خلقيات هستند و اعتباربخشي به يافته ،برداري سياهه

نويسي  كند، تبيين خلقيات مينظر  جلبنكتة مهم ديگري كه در همان بخشِ درآمد 
 واقعيتي اجتماعي (نه ذهني) است. مبنـاي ايـن تبيـين رويكـرد اميـل دوركـيم       ةمثاب به
)Émile Durkheim(  واقعيت اجتمـاعي شـامل   «است:  شناختي جامعه روش قواعددر كتاب

در اند و قدرتي اجبارآور  و احساس است كه بيرون از فرد قرار گرفته ،هاي كنش، تفكر شيوه
داشـتن و   عموميـت  .)13همـان:  » (كننـد  خود دارند كه از طريق آن بر فرد كنترلي اعمال مي

هـاي اجتمـاعي اسـت     بودن) نيز دو شرط ديگر دوركيم براي واقعيـت  بودن (مادي انضمامي
 ،اند نويسي را بر آن بنا كرده لفان كتاب محدودة خلقياتؤچه م آن ،بنابراين .همان)بنگريد به (

هاي اجتماعي است. نكتة جالبي كه از اين كار حاصل شده است،  نگاه دوركيمي به واقعيت
برپايـة   اسـت  عنوان كليدواژة مهم ديگر در اين پژوهش است كه تالش شده به تعريف ژانر

  همين نگاه دوركيمي صورت پذيرد:

 گوينـده  زا بيـرون  كـه  گفـتن  يـا  نوشتن فعل دادن  انجام براي هستند هايي هيرو ژانرها
 و گذارنـد  مـي  اختيار در بحث براي را موجود پيشاز ياآور  الزام يقواعد ،دارند وجود

 هسـتند  متـون  انباشـت  عينـي  فراينـدهاي  حاصل بلكه ،گيرند نمي شكل فرد ذهن در
  .)16: همان(

(يا  اول دستيك از متون  اين تعريف از ژانر هيچ ارجاعي به هيچ ،كه مشهود است چنان
 ،شـناختي  بر رويكردي جامعه حتي غيرآن) در حوزة انواع ادبي و نظرية ژانرها ندارد و مبتني

ها هرچند مبتكرانه و حاصل ذهن وقاد و  از نو تعريف شده است. اين شيوة تعريف كليدواژه
موجـود، وجهـي    رسد درباب اصطالحات مهم و ازپـيش  نظر مي لفان است، بهؤگراي م عمل

تنها به منابع مهم  جاست كه نويسندگان نه مانَد. مشكل از آن ختراع چرخ از نو ميا بهندارد و 
نشدن تعريف دقيقي از ژانر  ارائه«اند، كه اساساً معتقدند:  موجود در اين حوزه مراجعه نكرده

» بندي متني همگي ژانر خوانـده شـوند   باعث شده است كه سطوح مختلف و متفاوت دسته
   .)22: همان(

هـاي مهـم و    لفان با كمك يك مشاور ادبي به كتـاب ؤحالي است كه كافي بود ماين در
 ادبـي  انـواع چـون   تـر هـم   بندي ژانر متون با رويكردهاي قـديمي  بسياري كه در زمينة طبقه
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هاي جديدتري كه  و... يا كتاب ،آژند در ادبيات معاصر ادبي انواعجو در ادبيات كهن، يا  رزم
 رويكرد: ژانر نظريةچون كتاب  هم ،اند نظريه پرداخته ةمثاب ژانر به با رويكردي نوين به مسئلة

 ادبي انواع. ندكنصباغ مراجعه  نوشتة سيدمهدي زرقاني و محمودرضا قربان يخيتارـ   تحليلي
اين خواهم گفت،  از پسكه  اما چنان ،گران بوده است منابع پژوهش ازنوشتة سيروس شميسا 
   .آن نشده استگري از  استفادة مفيد و روشن

در نويسندگان كتاب شديد اسـت كـه خـود را    چنان احساس كمبود منابع درمورد ژانر 
صفحة بخش اول از فصل نخسـت بـه بررسـي پيشـينة ژانـر       بيستتمام در اند  ناگزير ديده

 .انـد  بـا افالطـون ادامـه داده    و ي ارسطو آغازيدهبوطيقابحث را از  ،بپردازند. به همين سبب
لـو  انگـاهي بـه آراي بو  ، انـد  داشـته  السـحر  حـدائق نگاهي به شمس قيس رازي و  ،پي آن در
)Boileau( هنـوز  «انـد كـه    بـه ايـن نتيجـه رسـيده     ،و درنهايـت  ،اند در قرن هجدهم انداخته

زبانان تا پيش از آشنايي با ادبيات مدرن، دقيقاً چه درك يـا ادراكـاتي از    دانيم كه فارسي نمي
   .)28همان: ( »اند انواع ادبي داشته

شـود كـه    تر نمايـان مـي   خأل عدم حضور يك مشاور ادبي در اين پژوهش، جايي بيش
  نويسند:  نويسندگان مي
شكل گذرا به اين مسئله بپردازند كه  اند به پژوهان معاصر كوشيده بسياري از ادبيات ،البته
اما  ،اند شده مي بندي و فهميده هاي ادبي در ايران و در ادبيات عرب، چگونه تقسيم گونه
مند صورت نگرفته و اغلب بحثي جنبي و كوتـاه بـوده    شكل نظام بهچنين تالشي  ،اوالً

ها بر چنان فهمي از نظرية ژانر استوار نيستند كه بـراي مـا    كه اين تالش است؛ دوم اين
  .)29: همانباشند (مد آكار

تـرين اسـتادان نقـد و نظريـة ادبـي (شـفيعي        به نقل نظريات چند تن از برجسته ،سپس
پردازند و بدون مراجعه  و خسرو فرشيدورد) مي ،كدكني، سيروس شميسا، تقي پورنامداريان

آراي ايشان را  ،بسته به چند مقاله هاي آنان، با استنادي شكسته ها و نوشته ترين كتاب به اصلي
  كنند:  نقد مي

جـاي   در ادبيات فارسـي را بـه   “اغراض سخن”ا نمايندة كساني است كه بحث شميس
اي به انواع ادبي در ايـران و اروپـا    ... خسرو فرشيدورد نيز در مقاله گيرند انواع ادبي مي
...  اي است متعارض و نـامفهوم  ... دركل، از بعد مفهومي، نوشتة او مقاله پرداخته است

اي كوتاه  اما فقط اشاره ،قالة خود به معناي ژانر پرداخته استتقي پورنامداريان نيز در م
كند. او نيز از چيـزي مشـابه    هاي فارسي كهن مي بندي متون در نوشته به وضعيت دسته
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اما اين بخش از نوشتة او ارجاعي ندارد و  ،زند ها و اغراضِ سخن حرف مي همان قالب
كنـد....   هاي مختصر او را ممكـن نمـي   گيري گفته ها هم آورده نشده است و پي نام متن

هـا و   بندي درمجموع در اين مقاله هم نقطة اتكايي براي برقراري نسبت ميان اين تقسيم
  .)31- 30: همانيابيم ( نظرية ژانر نمي

كننـد   شود و تـالش مـي   شناختي مي تمامي جامعه بعد، رويكرد نويسندگان به جا به از اين
هاي اجتمـاعي آن توضـيح دهنـد     هاي ادبي را براساس زمينه گونهداليل محبوبيت و انتشار 

هـا و   به پسافرماليسـت  ،سپس .اي داشته باشند) كه به رويكرد مطالعات فرهنگي اشاره آن (بي
كنند كـه ژانـر را نـه در     آنان را نخستين كساني معرفي مي اند و پساساختارگراها اشاره كرده

بازهم بـا نگـاهي دوركيمـي بـه      ،اند. درنهايت رار داده، بلكه در بالغت موردبررسي قبوطيقا
از ژانر (ژانر درمقام كنش  )Caroline Miller( بحث واقعيات اجتماعي، تعريف كارولين ميلر

  پذيرند.  ) را مي37: هماناجتماعي و در نسبت با كاركردي كه براي مخاطب متن دارد) (
اي بـه   پريـدن از شـاخه   ،درعمل ،صفحة نخستين كتاب چهلتوان گفت  مي ،درمجموع

لحاظ تاريخي و هم  ديگر (هم به ارتباط با يك و بي ،شاخة ديگر و توصيفات ناقص، نامفهوم
هـاي بعـدي    لحاظ مفهومي) دربارة ژانر است. تعاريف و توصيفاتي كـه عمـالً در تحليـل    به

  دارند. راحتي قابليت حذف  هب رو است و ازاين ها گرفته نشده اي از آن كتاب بهره
تمامي بخش دوم فصل نخست، به تعريف و تبيين نگاه باختيني به ژانر پرداخته است تا 
به اين نتيجه برسد كه بررسي آثار در يك ژانر خـاص، بـدون درنظرگـرفتن آثـار پيشـين و      

ديگـر   شده در حوزة خلقيات را در امتداد يك  برد و بايد آثار نوشته راهي به دهي نمي ،پسين
) نيز Tynyanov/ قول تينيانوف ي درزماني موردبررسي قرار داد. فضاي خطاب (بهنگاه و در

هـاي مختلـف    در بررسي ژانر حائز اهميت است؛ يعني دريافت مخاطبـان از مـتن در دوره  
اما  ،تعريفي از ژانر ارائه شود تا متفاوت خواهد بود. در تمام اين بخش نيز تالش شده است

  دست داده نشده است.  مشخص بهرفته و  بازهم تعريفي شسته
ي چهار اشود و آن را دار مي» ژانر ةمثاب خلقيات به«بخش سوم فصل نخست وارد بحث 

، و گفتاري عالمانه و درپي ثبـت دانـش باشـد    ،غيرروايي باشد ،داند: منثور باشد ويژگي مي
 .)52: همانلف و خواننده ايجاد كند (ؤگويي عمومي باشد كه مناسبات معيني ميان مو گفت

درخصـوص خلقيـات    1340كه تـا پـيش از دهـة     را هايي بسياري از نوشته ،بر اين اساس
از دايرة آثـار موردبررسـي خـود     است و  دانسته» گرايي خلقيات« ،ايرانيان نوشته شده است

  كند: خارج مي
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 نويسـان  يـات و مواد كار خلق ،موضوع محتوا، اند، گفته نويسان سفرنامه و مورخان چه آن
 نويسـي  خلقيـات  واقعـي  كـار . اجتمـاعي  تحليـل  سـطح  در هـا  آن واقعي كار نه ،است
هـا   گـزارش  يـن نه خـود ا  ،است يرانيو ا يراندربارة ا ييها احصاء گزارش يبرا  تالش

  .)54  :همان(
در سـطح تحليـل   «نويسي بناست خلقيـات را   اين، دانسته نيست كه اگر خلقياتباوجود
اي نظير آثار محمدعلي  شناسانه هاي جامعه دهد، پس چرا نوشتهموردبررسي قرار » اجتماعي

  اند. شده  كاتوزيان و... از دايرة آماري پژوهش كنار گذاشته
به  ،. در بخش چهارمپردازد  مي »هاي اولية ژانر گيري شكل«فصل دوم پژوهش به بررسي 

است كه نويسـندگان  كيد شده أدر كليت اين پژوهش پرداخته و ت» زاده جايگاه كتاب جمال«
نويسـي   سس ژانـر خلقيـات  ؤقائل نيستند و او را م» سيسيأت«زاده جايگاه  كتاب براي جمال

 ما خلقياتو معيارها را كتاب  ،ها تا پايان كتاب همة ارجاعات، مقايسه ،واقع هاما ب ،دانند نمي
  ست:زاده سنجيده شده ا چيز با متر و معيار جمال اند و همه قرار داده ايرانيان

عيـار   زاده وجـود داشـته باشـند كـه نماينـدة تمـام       حتي اگر متوني پيش از متن جمال
هـا يـا    زاده است كـه انتظـارات و آگـاهي    نويسي باشند، بازهم اين متن جمال خلقيات

دهي و  كند و محوري براي سازمان نشده را نمايندگي مي هاي بيان قول باختين گزاره به
شـدة ژانـر خلقيـات اسـت      هـاي بيـان   بـع [كـذا] آن، گـزاره   ط ها و به انتظام اين گزاره

  .)65 :همان(

رنـگ   كـم  ،زاده قبل از كتاب جمـال  ،راستي دانسته نيست كه چرا محتواهاي توليدشده به
 ةزاد اند؟ آيـا مقـاالت حسـين كـاظم     حاشيه رانده شده بهمهري  جلوه داده شده و چنين با بي

مليـت و  «ش بـه  1292ماه يزدگردي سال  اول دي در شمارةشهر كه براي نخستين بار  ايران
 ،انـد  زاده به اين مقوله وارد شـده  و ديگراني كه پس از او تا جمال پرداخت» روح ملي ايران

نوشتة مهـدي بازرگـان كـه     ايراني سازگاريحتي  3حائز هيچ اهميت محتوايي نبوده است؟
كـه   چنان ،پردازد ن مقوله ميو به همي است زاده منتشر شده دو سال قبل از كتاب جمال يكي

تمـامي محتواهـاي قبـل از     ديگـران بايدوشايد موردبررسي قـرار نگرفتـه اسـت. توفيـق و     
 كـه  انـد و معتقدنـد   ناميـده » گرايي خلقيات«اند،  زاده را كه به خلقيات ايرانيان پرداخته جمال

اند، خود در حـوزة ژانـر خلقيـات     آورده گيري ژانر را پديد اگرچه اين متون بنيادهاي شكل
بندي  زاده آن را صورت چه جمال كه اساساً ميان محتواهاي موجود و آن درحالي، نيستندوارد 

  گيري وجود ندارد. كرده است، تفاوت چشم
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هـاي   پرداختـه شـده و سـفرنامه   » پيشينة محتوايي ژانر«در بخش پنجم كتاب، مجدداً به 
اشعار و متون ادبـي و   و ها، نگاري غرافيايي، متون تاريخي و وقايعايرانيان و اعراب، متون ج

اي ناخواسته و  شيوه اند. در اين بخش نيز به درستي در زمرة اين پيشينه شمرده شده حكمي به
هـاي   هاي غربيان، درخصوص خلقيات، دقيق و مفيـد و سـفرنامه   احياناً ناخودآگاه، سفرنامه

  دانسته شده است:دقيق نا ايرانيان و اعراب در اين زمينه
بطوطـه و ناصرخسـرو، حـاوي     هـايي چـون متـون ابـن     هرحال پيداست كه سفرنامه به

دهنده هستند و گاه در توصيف اماكن و شـهرها از صـفات اخالقـي     محتواهايي آگاهي
هـاي   اندازة توصـيفات سـفرنامه   وجه به هيچ اند. اين اشارات به مردم آن ديار سخن گفته

ميـان   هاي مدرن، دقيق و بازنماياننده نيستند. براي مثال، از ي و سفرنامهكالسيك اروپاي
رسـومي كـه    و آدابتوان با تفسـير   هاي موجز ناصرخسرو دربارة هر ديار، فقط مي گفته
 .)72: همانگاه نقل كرده است، بحث خلقيات جمعي را استخراج كرد ( گه

 ناصرخسـرو  سـفرنامة ر د» خلقيـات جمعـي  «مشخص نيست كه چرا قابليت استخراج 
هاي مـدرن بـه خلقيـات     هاي اروپايي و حتي سفرنامه ضعف آن دانسته شده؟ مگر سفرنامه

هـاي جمعـيِ    مگـر بحـث خلقيـات مربـوط بـه كـنش       ،پردازنـد؟ اساسـاً   تك مردم مي تك
  تكرارشونده نيست؟

هـا   هاي جغرافيايي و نسبت آن در ادامة اين مبحث، نكات مفصل و دقيقي درمورد كتاب
  با خلقيات آمده كه خواندني و مفيد است. 

ملي هم دربارة متـون ادبـي و حكمـي و نسـبت آن بـا      أت در اين بخش نكتة مهم و قابل
  خلقيات آمده است: 

نويسـي تكـرار    در متون خلقيات اند كه هاي ادبي و حكمي نيز گاه اشاراتي داشته نوشته
زاد بـه   فردوسي است و نامة رستم فرخ شاهنامةتر  اند. در اين ميان از همه معروف شده

زيـرا   ،گونه نيسـتند  اساس خلقيات ها از برادرش دربارة تباهي كار سپاه ايران.... اين متن
   .)75: همان( خورده ندارند... مانده و اصالحات شكست نسبتي با وضعيت عقب

براساس كدام  كه هيچ ارجاعي ندارد و دانسته نيستديگران اين بخش از نوشتة توفيق و 
خلقيـات  احصـاي  ترين متن ادبـي درخصـوص    را مهم شاهنامهگرفته،  هاي صورت پژوهش

غيررئـال ديگـر   شـكل   اي و حماسي و هـر  اما منطقاً متون اسطوره، ايراني معرفي كرده است
زيرا اساس اين متون ، معتبري براي استخراج و احصاي خلقيات باشدتواند منبع موثق و  نمي
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ها تشجيع مخاطبان و احياي روحيـة   بر اساطير، فضاهاي غيررئال و ماوراءالطبيعه و هدف آن
ترين بخش در متون ادبي  تر نيز اشاره شد، مهم كه پيش هاست. چنان دالورانه و پهلواني در آن

هاي متون تعليمي است كه براي  آيد، حكايت بررسي خلقيات ميكار   راستي و بادقت به هكه ب
يـا   ،هـاي تـاريخي، واقعـي    هاي رفتاري، حكايت تبيين هنجارهاي اخالقي و نهي ناهنجاري

  برده است.  آموزي مردمان زمانه بهره و از آن براي عبرت  كرده نقل را حتي برساخته
وضـعيت  «نويسي بـا   ت وثيق خلقياتلفان بر نسبؤكيد مأنكتة جالب ديگر در نقل باال، ت

است. اين رويكرد در تمـام كتـاب حفـظ شـده و     » خورده مانده و اصالحات شكست عقب
كه بـه عـدم    اند دانسته هاي خُلقي نويسي را اساساً براي شناخت ويژگي لفان ژانر خلقياتؤم

زيرا  ،مل استأت مهم و قابل كه شده است منجر پيشرفت و شكست اصالحات در هر دوره
 كردن تصـوير شـرق نيسـت. در    شناسانِ غربي در ترسيم ارتباط با نگاه شرق اين رويكرد بي

  .شود پرداخته ميادامة مقاله، دوباره به اين مطلب 
با باالگرفتن انتقـادات از   و شاه قاجار آغاز شد رويارويي با تمدن غرب از عصر فتحعلي

درمقابـل  » مانده ايرانِ عقب«گونه تصوير  شاه نضج گرفت و بدين رانيِ ناصرالدين شيوة حكم
شك مراودات ايرانيان با  در دل منازعات هويتيِ اين سرزمين جاي گرفت. بي» غربِ متمدن«

در  ،شد منجر هاي متعدد سفرنامه نبه نوشت كه ،غربيان از طريق سفرهاي سياحتي و تجاري
ثير نبـوده اسـت. ايـن    أت بي شدن اين تصوير و تمركز بر نقاط ضعف خُلقي ايرانيان برساخته

شناختي و پسااستعماري پي گرفـت كـه در ايـن     توان در رويكردهاي شرق مي نگاه را كامالً
جـاي كتـاب بـه تصـور ايرانيـان از خـود و        اسـت. در جـاي  توجه شده به آن تر  كمكتاب 
اشـاره شـده   » پيشـرفت «يابي به  هاي گوناگون براي اصالح خلقيات منفي براي دست تالش
ـ  خيلي هم خودساخته نبوده و تحت اما بسط و تبيين اين تصور كه قطعاً ،است ثير عوامـل  أت

با حوصله و تفصيل زياد صورت نگرفته است. كتاب  ،مختلف داخلي و خارجي ايجاد شده
ها بسيار پرگوست، در تشريح تصور برساختة خلقيات منفـي   اگرچه دربارة تشريح تاريخچه

  تعجيل عبور كرده است:  شناسان به و شرقغربيان  دست بهدر ايرانيان 
كشـورهاي شـرقي   ”كـه   يا اين “مشروطه براي ايرانيان سم قاتل است”اين عبارت كه 

شـد.   كاران نقل مـي  در بسياري از مجادالت از سوي محافظه “استعداد مشروطه ندارند
يز كيـد بـر تمـا   أشناسـي بـا ت   اي بودند كه گفتارهاي شرق اين عبارات درحقيقت، تحفه

اختيـار   دادن غـرب در  ي مردم شرق و غرب، با هدف برتر نشـان وخو خلقهوا و  و آب
  .)90: هماندادند ( كاران قرار مي محافظه
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هـاي   اختصاص دارد. بحـث » گرايي در آغاز عصر پهلوي خلقيات«بخش ششم كتاب به 
بنـدي بهتـري    و داراي مفصـل  ،تر گر، منسجم هاي پيشين، روشن اين بخش، نسبت به بخش

نويسـي را   است. اين بخش با نگاهي درزماني و منسجم سير تطور رويكردهـا بـه خلقيـات   
  . كند بررسي مي

سياسـي  ــ    اين بار در بسـتري اجتمـاعي  » فضاي پيدايش ژانر خلقيات« ،در بخش هفتم
آن بـا   گيرد. در اين بخش ارتبـاط ميـان اصـالحات اجتمـاعي و نسـبت      موردمداقه قرار مي

رويكردهاي سياسي موردبررسي قرار گرفته و تحـوالت اجتمـاعي از منظرهـاي متعـدد (از     
هاي منتشرشده تا تشكيالت و احزاب سياسي) واكاوي شده است. كتاب در اين  كتاب تيراژ

هـاي   دهـد، بخـش   ملي ارائه مـي أت بخش، بسيار پرگوست و هرچند اطالعات جالب و قابل
رسد الزم اسـت   نظر مي ارتباط است. به ارتباط يا كم بحث خلقيات بيبه  ،زيادي از آن عمالً

 133تا  125از صفحة  ،هاي بعدي حشوهاي فراوان كتاب حذف شود. براي مثال در بازبيني
نشر و رواج و رونق آن سخن گفته   و  چاپطور مفصل و با جزئيات كامل، دربارة صنعت  به

 هـا و تكـرار   گونـه پرگـويي   با اين كتاب سراسردر  ارتباط است. شده است كه جالب، اما بي
  مكررات مواجهيم.

پردازد. اين فصل، كوتاه  مي» گرايي تغييرات فضاي سخن خلقيات«بخش هشتم كتاب به 
بندي جديـدي از مطالـب پيشـين پرداختـه      اي است و به صورت نكتة تازه و عمالً فاقد هر

ل به اصالحات اجتماعي در اين فصل هـم  نويسي و مي است. ايدة ارتباط وثيق ميان خلقيات
 كـه  عالمانـه  گفتارهـايي « ،1340هـاي دهـة    گرفته شده است و نوشته  با نگاهي تاريخي پي

 شكسـت  ماية چگونه ايرانيان خلقيات كه دهند توضيح علمي هايي صورت در كوشيدند مي
درحـالي اسـت كـه    اين  .اند شده  معرفي ،)153: همان( »است شده ها آن در نوسازي دائمي

كه محور اغلب  ،زاده و ازجمله كتاب جمال 1340هاي دهة  نوشته ازقضا بسياري از خلقيات
هاي زردپهلو  تر به نوشته است و بيش »بودن عالمانه«فاقد ويژگي  ،هاي اين كتاب است بحث
تـر مبحـث خلقيـات را     د با نگـاهي جـدي  نكن هايي كه در اين دهه تالش مي زند. نوشته مي

  .اند در اين بخش موردمداقه قرار نگرفته ،مهدي بازرگان ايراني سازگاريمانند ، دنبررسي كن
كند. در اين بخـش   را بررسي مي» گرايي در متون بيرون از ژانر خلقيات«بخش نهم كتاب 

تمامي تكيـة تعريـف بـر     بار به يك بار ديگر به تعريف اصطالح خلقيات پرداخته شده و اين
متون نوشتاري است كه براي پرداختن  طبق تعريف ژانر، خلقيات شامل سلسله«است: » رفتار«

  .)157: همان» (اند... ها نوشته شده به خلقيات ايرانيان يعني رفتارهاي پايدار و تكرارپذير آن
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ويژه  ههاي دانشگاهي (ب بررسي مباحث مربوط به خلقيات در بستر پژوهشبه اين بخش 
در ايـن بخـش   ديگـران  . توفيـق و  پـردازد  مي شناختي) روان شناختي و هاي جامعه پژوهش

شناسي  هاي آكادميك حوزة علوم انساني و مشخصاً جامعه نشان دهند كه دانش تا كوشند مي
بر آمار و نمودار،  نگرانه و مبتني ، با رويكردهاي جزئي1350و  1340شناسي در دهة  و روان
. ايـن فهـم بـومي در    ست يابنـد خلقيات ايراني داز » بومي«به شناخت و فهم  تا اند كوشيده

شناختي به تبيين ساختار شخصيت انسان ايراني در نسبت با نظم اجتماعي و  رويكرد جامعه
هاي طبقاتي پرداخته و هر قشر اجتماعي را داراي خصايل ويژة خود دانسـته اسـت.    جايگاه
اند كه  اي نكرده ) و اشاره163: مانه( اند نسبت داده» فتاحي«اين ايده را به نويسندگان  ،البته

 ،آن از پسنيز مطرح شده است.  )Herbert J. Gans( در آثار هربرت گانستر  پيشاين انديشه 
شناسـي جديـد بـه مبحـث خلقيـات       تفصيل و با جزئيات فراوان به بررسي رويكرد روان به

يتي ايرانيـان  اين رويكـرد، دليـل معضـالت شخصـ     ايراني پرداخته و نشان داده است كه در
حل آن تربيتي است. جزئيات و تفصيل ايـن بخـش بسـيار زيـاد و      راهتاريخي و ـ   اجتماعي

  تشتت آرا در آن فراوان است. 
هاي مفصل و متعدد كتاب، مبحـث ارتبـاط تصـوير     تر گفته شد، در بحث كه پيش چنان

مطرح شده است. اجمال و تعجيل  شناختي و پسااستعماري به خلقيات ايراني با مباحث شرق
در اين بخش، درخالل بررسي نظريات سعيد شاملو، يك بار ديگر به اين بحث پرداختـه و  

» شـدگيِ  دروني«) به 179: همانتعجيل از آن گذر شده است. در بررسي اين نكته ( بازهم به
اي كوتاه شده است. اين  دهند، اشاره تصويري كه غربيان از شخصيت انسان شرقي نشان مي

ها، غربيان از  قرن طياي كه  در دوگانه .در حوزة خلقيات ايرانيان جايگاه مهمي داردمبحث 
و...  ،نظم، احساسـاتي  اند، تصوير فرودست، متوحش، بي ها (شرق) برساخته آن و (غرب) ما

و... بـراي انسـان غربـي     ،منـد، منطقـي   براي انسان شرقي و تصوير فرادست، متمدن، قانون
اي از انسـان شـرقي و    يد شده است. اين چرخة بازتوليد تصاوير كليشـه طور مداوم بازتول به

و صادق پنداشته شده و  ،شده، پذيرفته غربي، درطول زمان براي شرقيان نيز به حالتي دروني
كرات تكـرار شـده اسـت.     اند، به ميهنانشان احصا كرده فهرستي كه از خلقيات خود و هم در

در  تري دارد كه جايش در اين كتاب خالي اسـت.  شاين مبحث جاي بررسي و كندوكاو بي
شناسـي   هاي جامعه نظران حوزه هايي از صاحب قول گاه نقل بي و صفحات ديگر كتاب نيز گاه

 »هاسـت  غربـي  مطالعة موضوع فقط ايران كه اين از ناشي تحقير حس«شناسي دربارة  و روان
نويسي با  بندي منطقي و بررسيِ دقيقِ نسبت خلقيات اما جمع، ) ذكر شده است193: همان(
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تـر حـائز    گيرد. اين نكته زمـاني بـيش   جاي كتاب صورت نمي  شناسي در هيچ مباحث شرق
زاده كه كتاب او متر و معيار نويسندگان براي هـر سنجشـي    شود كه بدانيم جمال اهميت مي

» ديگـري  فرهنـگ غيـر/  «ران و در تر عمـر خـود را خـارج از ايـ     بيش ،در اين حوزه است
  است.  زيسته

تكـرار مفصـل و باجزئيـات     ،»نويسـي  تثبيت ژانر خلقيـات «عنوان  با ،بخش دهم كتاب
بيش در فصول پيشين گفته شده است. اين جزئيـات هرچنـد حـاوي     و مطالبي است كه كم

ارد. در نويسي ند ارتباط وثيق و مستقيمي با بحث خلقيات ،اطالعات عمومي و جالب است
شدن كلمة خلقيـات پرداختـه شـده     ادامة اين بخش، با نگاهي درزماني به تاريخچة برجسته

در  ،زاده گرانيگـاه و نقطـة اتكـاي بحـث اسـت. البتـه       است و به روال پيشين، بازهم جمال
زاده و ساير رويكردها به مسـئلة   هاي متعارض با جمال هاي واپسين اين بخش، نگاه قسمت

 ،احمـد دانـش تـا شـريعتي    و ت ايراني از رويكرد جنابيان، اسالمي ندوشـن،  ايران و خلقيا
بندي  نوع جمع و فاقد هر ،توصيفي ،تاريخي ها كامالً شود. اين نقل و... نيز نقل مي ،بازرگان
زاده  جمـال  »محـوري  و كاريزماتيـك «بـا اصـراري شـگفت، موقعيـت      ،اما درنهايت ،است
  شود:  نويسي دانسته مي ساز و سنگ بناي ژانر خلقيات تحول

پرورند  اي را در خود مي گونه هاي خلقيات گزاره ،اين مقاالت به همين دليل درنهايت ...
منـدي   مـدد نيـروي بيرونـي فـره     حال مشروعيتي ندارند. اين مشـروعيت بـه   كه درعين

 تواند نقش آن را بازي كند داليل زيادي مي زاده به (كاريزماتيكي) ممكن است كه جمال
  .)232: همان( ...

و تمامي  شود مي زاده برشمرده هاي كتاب جمال در ادامة اين بخش، يك بار ديگر ويژگي
  شود:  ها جزء عيوب است، حسن دانسته مي نكاتي كه در ساير كتاب

اي  ز مقدمة طوالنيشود. او گذشته ا توضيح مي زاده قابل جاست كه ساخت اثر جمال اين
شود،  سوم حجم كتاب را اشغال كرده است و در آن از پروژة كلي كتاب دفاع مي كه يك

ها برقـرار   كه خود را ملزم كند ربطي ميان آن ها را آورده بدون آن در باقي صفحات نقل
زاده داده اسـت. سـاختاري كـه چـه      تكـه بـه مـتن جمـال     سازد. اين كار خصلتي تكـه 

زاده  آمد. كتاب جمال حساب نمي آن، ساختار مشروعي به  از  سال و چه پساين   از  پيش
اي است كه از تركيب يك فهرست نقايص، بحثي دربارة اهميـت   الخلقه موجود عجيب
اي نامرتبط تشكيل شده است و اين ساختار عجيب دقيقـاً همـان    و مقاله ،گفتن نقايص

  .)235همان: بايست باشد ( چيزي است كه مي
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بـا پرشـي ناگهـاني بـه      ،»متـون بعـدي   تبلـور سلسـله  «عنـوان   بـا  ،يازدهم كتاببخش 
كتاب دربارة  پردازد. دانسته نيست كه چرا نويسي پس از پيروزي انقالب اسالمي مي خلقيات

 1357زاده) تـا   انتشار كتاب جمالسال ( 1345نويسي كه در فاصلة سال  آثار حوزة خلقيات
احمـد   آلهـاي جـالل    ند، سـكوت كـرده اسـت. آيـا نوشـته     ا شده  (پيروزي انقالب) نوشته

ها بعـد در   گرايانه هم بود تا سال هايش كه خلقيات نوشته ،درگذشت 1348در سال   (اگرچه
و... حـائز هـيچ اهميتـي در ايـن زمينـه       ،)1356(د  شد)، علي شـريعتي  تيراژ باال منتشر مي

 1357تـا   1345هاي  دربارة سال هاي خود در فصول مختلف اند؟ كتاب با همة اطناب نبوده
  در سكوتي شگفت است.

پـور، صـادق زيبـاكالم،     ها از حميدرضا جاليي گرايان اين سال در اين بخش به خلقيات
پردازد و بازهم بـا   محمدعلي همايون كاتوزيان، عبدالكريم سروش تا يوسف اباذري و... مي

ــاب،    ــف كت ــه براســاس تعري ــار ايشــان ك ــاني، آث ــاتخل«نگــاهي درزم ــي قي ــه » گراي و ن
ـ      » نويسي خلقيات« ثير أاست، موردمداقه قرار گرفته است. تـز اصـلي ايـن بخـش كماكـان ت

هـاي كتـاب در ايـن     بنـدي  نويسي است. جمـع  بالشك شكست اصالحات بر ايدة خلقيات
را  1370گرايـي دهـة    جا كـه جـوهرة خلقيـات    مل است؛ مثالً آنأت بخش گاه عجيب و قابل

  داند:  بر مقصرنماياندن مردم مي گفتماني مبتني
بود: گفتاري كه در  1370نويسي در دهة  طلبانة خلقيات اين هستة جوهري گفتار اصالح

هاسـت كـه    خاطر اعمـال روزمـرة آن   استبداد هستند و اين تقصير به “مقصر”آن مردم 
حـل پيشـاپيش معـين اسـت:      دهـد. راه  ذره جامعه را در فرايندي تدريجي شكل مي ذره

مدار باشيد؛ ناله نكنيد؛ كار كنيـد. ايـن جـوهرة     اخالق داشته باشيد؛ اعتراف كنيد؛ قانون
  .)260: همانبود ( 1370گرايي دهة  خلقيات

ــايــن نگــاه هرچنــد در ك ت خــود درســت اســت، تعبيــر و تفســيري كــه از آن در  لي
بـاال و  اعمال اصـالحات از پـايين بـه     .مل استأت صورت گرفته، محل» مقصردانستن مردم«

كـار اجتمـاعي اثرگـذار و     هاي كنش و منش تـودة مـردم راه   تالش براي اصالح زيرساخت
در ايـن   .نيسـت » مقصردانستن توده«معناي  درست مفيد است و به و دقيق درصورت انجامِ

شناسـان و   آن در دورة اصـالحات تـالش جامعـه    از پـس انـداز در دورة سـازندگي و    چشم
زي اخالق فردي و جمعي بـا الگـوگيري از جامعـة ژاپـن (در     شناسان اجتماعي بازسا روان

كوشي) بود. اين نگـاه در آثـار بسـياري از     و سخت ،پذيري، تعهد به كار، صداقت مسئوليت
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ساخت آن نـه مقصردانسـتن    شد و ژرف چون زيباكالم و... ديده مي، شناسان آن دوره جامعه
  شخصيت انسانِ ايراني بود.بخشي به آنان براي بازسازي نوينِ  توده، كه آگاهي

چـون فصـل    نـام دارد و هـم  » خر ژانـر خلقيـات  أربط ارزشي مت«بخش دوازدهم كتاب 
گرايـي و   شناسـي خلقيـات   خر، به آسيبأها و مقاالت مهم مت با بررسي موردي كتاب  پيشين

هـاي   نبودن نويسندگان اين حوزه در يكي از شاخه نويسي پرداخته است. متخصص خلقيات
هاي ايـن متـون    ترين آسيب نظري دقيق و مشخص مهم چهارچوباني و نداشتن علوم انس

آشـفتگي تعـاريف    بندي كلي تلويحـاً  هرچند در پايان اين بخش در يك جمع ،دانسته شده
  درك دانسته شده است:  قبول، قابل ي متون پيشين اگرنه قابلچهارچوب مفهومي و بي

 كرد، عمـالً  در كار خود وارد مي )و اخالق تمايز ميان خلق(اگر نراقي چنين تمايزي را 
گرايان عصـر   سادگي پل بزند و اگر خلقيات توانست به از سطح خلقيات به اخالق نمي

توانستند عموميت تاريخي آن را  گذاشتند، نمي پهلوي تمايزي ميان عادت و خلقيات مي
   .)279: همانبرحسب عادت شرح دهند (

در ادامـة دو فصـل    ،»هـاي ايجـابي   تحليل«عنوان  بخش سيزدهم از فصل چهارم، بادر 
بـر   كـه بـرخالف آثـار پيشـين و مبتنـي      دازنـد پرببـه آثـاري   اند  نويسندگان كوشيده ،پيشين
د؛ يعنـي هـم   نهـاي قبـل از هـر دو آسـيب مبـرا باشـ       گرفته در بخش شناسيِ صورت آسيب
پـژوهش در   هاي علوم انساني برخوردار باشـد و هـم مـتنِ    گر از تخصص در حوزه تحليل

 ايرانيـان  مـا  خلقيـات بندي علمي صورت گرفته باشد.  نظري خاص و با مفصل چهارچوب
(كتـاب نخسـت) نوشـتة     ...بيگانگان نگاه در ايرانيان خلقياتخواه و  نوشتة مقصود فراست

اما پس از بررسي اين  ،اند محمدرضا جوادي يگانه و سعيده زادقناد از اين زمره دانسته شده
لحاظ روش و نه  اند كه حتي اين دو پروژه نيز نه به نيز نويسندگان به اين نتيجه رسيدهدو اثر 

  اند:  بر نداشته اي در لحاظ نتيجه و دستاورد، حرف تازه به
راه نـدارد. پـس    هم درنتيجه، صرف بيان چنين انتقاداتي گسست از سنت پيشين را به ...

شود.  خط تحليلي جديدي ديده نمي اين گسست در كجاست؟ در محتوا نيز عمالً هيچ
تر از  و سياسي است كه پيش ،بر همان عوامل تاريخي، جغرافيايي تحليل اين متون مبتني

هستند كه   شناختي اند و اتفاقاً حاصل همان نگرش شرق اين هم در بحث اهميت داشته
  .)289: همان( اند دهي شده دو پروژه در مخالفت با آن سامان ظاهراً هر

گذارهاي فراوان و بررسي منابع بسـيار در فاصـلة    و رسد پس از گشت نظر مي راين بهبناب
لفان اين كتاب انجام و ؤهاي ذهني م اي كه مطابق مالك هيچ پروژه ،1394تا  1345هاي  سال
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لفـان را جلـب كـرده باشـد،     ؤتـدوين شـده و نظـر م   » هاي ژانـر خلقيـات   چهارچوب«در 
  است.   نداشته  وجود

هـاي   مسـتقل در ادامـة بخـش    اي تقريباً نيمـه  ، مقاله»مؤخره«عنوان  كتاب، بافصل پنجم 
نخستين عبارت ايـن   ؛»“كرد دفاع فرد از بايد” يا “جديد ايراني” يكبه  يازن« پيشين است:

كنـيم كـه ژانـر خلقيـات      در دوراني زندگي مـي «برانگيز است:  ملأخره بسيار شگفت و تؤم
  .)295: همان» (ن ما پاسخي در چنته داردبيش براي همة مسائل اكنو و كم

 يچهارچوبصفحة پيشين  290لفان در ؤشگفتي اين عبارت از آن حيث است كه خود م
اما  ،اند نيافته را قبولي از آن اند كه حتي خود نيز نمونة قابل خلقيات ارائه كرده» ژانر«براي  را

درادامه نيز به اين پرسش مقدر كـه  دانند.  گوي تمام مسائل فعلي مي را پاسخ» ژانر«اينك آن 
گـوي تمـام مسـائل     تواند پاسـخ  ژانر خلقيات (به فرض وجود و اثبات) چرا و چگونه مي«

  پاسخي داده نشده است.» باشد؟
به بررسيِ مفصل رويكردهـاي   ،چون چند فصل پيشين ،تمام فصل پاياني (فصل پنجم)
كـه در پايـان،    آن بـي  ،پـردازد  ي مـي نويس و خلقيات ،گرايي مختلف به امر خلقيات، خلقيات

بنـد  گيري مفيدي صورت گيرد. اين فصل و كل كتـاب بـا يـك     يا نتيجهمد آكاربندي  جمع
دقت  نويسي به رسد و درنهايت نيز نه اركان و اجزاي ژانر ادعاييِ خلقيات پايان مي انشايي به

  :شود ميروشن و نه نمونة كاملي براي اين ژانر معرفي 
گرايـي صـوري،    تـر كـوفتن بـر طبـل علـم      د گرايش علمي با هرچه بيشرس نظر مي به

كند و برخالف ميلـي   سوي زدايش مسئلة وضعيت خاص ايران حركت مي ناخواسته به
ـ  بخشد كه خلقيات را بـه  كه براي تقويت ژانر خلقيات دارد، به نيروهايي قوت مي  ةمثاب

ناسيد؛ تنهـا كـافي اسـت    نگرند كه دليلي ندارد آن را بش يك حشرة موذي مشكوك مي
   .)318- 317: همانهمين حاال آن را از بين ببريد (

  

  گيري نتيجه .5
شكسـت اصـالحات در   «اي خوب:  كتابي است با ايده ،ايران در خلقيات ژانر برآمدن كتاب

فكران آن دوره براي يافتن داليل شكست به خويشـتنِ   هر دوره سبب شده است كه روشن
شـده اسـت،   منجر و براي بازشناسيِ خلقياتي كه به شكست اصالحات كنند جامعه رجوع 

و نيـروي   ،هـا گـاهي برآمـده از نگـاه شخصـي، تجربيـات زيسـته        تالش كنند. اين تـالش 
شـناختي،   هـاي جامعـه   كاريزماتيك شخص نويسنده بوده است و گاه با آويختن بـه نظريـه  

  4.»است كوشيده  قياتيافتن توجيه علمي براي اين خلبراي و...  ،شناختي روان
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ايـدة   تـا  كوشد ميرسد چهار نويسندة كتاب هريك با رويكرد خاص خويش  نظر مي به
  شود.  اما درعمل، اين خواسته محقق نمي ،اثبات برساند بهفوق را 

 .كتاب در مباني نظري و تعريف و تحديد تعـاريف كليـدي دچـار نقـص نگـاه اسـت      
توانسـت ايشـان را بـه منـابع      ر ادبي حاذق مـي كه در متن گفته شد، حضور يك مشاو چنان
  برهاند. » تعريف ژانر«نمون شود و كتاب را از سردرگمي در  گشا ره و راه ،، موثقاول دست

مـرتبط  ، اي از مسائل مختلف نگرانه هاي مختلف اطالعات دقيق و جزئي كتاب در بخش
توجه است. منـابع متعـدد    سابقه و جالب كند كه در نوع خود كم آوري مي جمع ،ارتباط يا كم

انـد، گويـاي ايـن     ها استفاده كرده ها مراجعه و از آن فارسي و انگليسي كه نويسندگان به آن
هاي پيشين بنا شود. از  هاي كتاب بر بستر پژوهش پايه تا واقعيت است كه تالش شده است

اما  ،موضوع است» پيرامون«و اغلب مفيد  ،عاتي گسترده، فراواناين حيث، كتاب شامل اطال
بنـدي مفيـدي از اطالعـات فراوانـي كـه       بندي جديد يـا جمـع   ها صورت بخشتر  بيشدر 

كتـاب بـه دام    ،هـا  تـر بخـش   نگرفته است. به همين دليل در بيش  آوري شده، صورت جمع
هـا نتيجـة    هايت بتواند از اين تفصـيل كه درن آن بي ،افتد شمار مي پرگويي و ارائة جزئيات بي

استنادي بگيرد. از اين حيث، كتاب شبيه انباني لبريز از داده و اطالعات است كه  متقن و قابل
  دارد. نياز بندي و جمع ،به بازآرايي، پيرايش

هـاي   گويي كتاب سبب شده اسـت كـه بـه برخـي نكـات در بخـش       پرگويي و پراكنده
اين انديشـه كـه    طور جدي به آن پرداخته نشود؛ مثالً جا به هيچاما در  ،گوناگون اشاره شود
شـناختي و   هاي شـرق  ثير گفتمانأت هاي گوناگون تحت ها در دوره نويسي بسياري از خلقيات

كه  آن بي است، در چند جا اشاره شده ،اند اند، نوشته شده كرده تصويري كه غربيان از ما ارائه
  گرفته شده باشد.   پي دج جا به  در هيچ

دهي درست در سـاختار كلـي    گويي حاصل عدم سازمان اين پرگويي و پراكنده ،درواقع
 ،هايي را نوشته و درنهايـت  رسد هريك از چهار نويسندة كتاب فصل نظر مي كتاب است. به

و پيوند وثيقي  ،طبيعيبندي دقيق، ارتباط  به همين سبب مفصل .اند ديگر قرار داده درپي يك
هـا دربـارة يـك     اساسـاً مطالـب بسـياري از بخـش     ،عـالوه  هب .شود ها ديده نمي ان بخشمي

نبوده است. از اين حيث، كتاب بـه ويرايشـي    نيازي هاي متعدد بندي اند و به بخش موضوع
كردن صورت و محتواي مطالب، به ايجاد پيوند  دست جديد و جدي نياز دارد كه ضمن يك

فايـده بپـردازد.    هـاي كـم   و تلخـيص اطنـاب   ،ارتباط طالب كمپيراستن م ،ميان اجزاي محتوا
تواند به مخاطبـان   دادها مي و روي ،ها هاي افراد، كتاب اي دقيق از نام افزودن نمايه ،چنين هم

 يابي به اطالعات موردنيازشان ياري برساند. در دست
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  ها نوشت پي
 

  در پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي طرحي پژوهشي، 1397 سال به . نويسندة اين مقاله1
ادب پارسـي از ابتـدا تـا     هاي متون تعليمـي  ي ايرانيان در حكايتوخو خلقكاوي  زمينه«عنوان  با

فرض پژوهش اين بوده است كـه پديدآورنـدگان    انجام داده است. پيش »پايان قرن پنجم هجري
 ،مقتضـاي حـال   هاي اخالقـي، بـه   ژانر تعليمي براي تشويق هنجارهاي اخالقي و نهيِ ناهنجاري

مفيد و مناسب  هايي را از ميان متون گذشته براي اقناع مخاطب برگزيده يا خود حكايتي حكايت
دهـد،   حكايات متون تعليمـي رخ مـي  هاي  شخصيتمنش  و چه در كنش آن ،اند. بنابراين برساخته
هـا در   مـنش شخصـيت   و لذا بـا بررسـي كـنش    .ييد يا تحذير شاعر يا نويسنده بوده استأموردت

ت و هاي شايسته يا ناشايست زمانة متن را دريافـ  ها و منش توان كنش حكايات متون تعليمي مي
به مردمان آن روزگار بوده است كه شاعر يا نويسـندة   آن خُلق مبتال ،شك زيرا بي ،استخراج كرد

با ايـن اسـتدالل،    .براي آن بياورد نمونه و مثالي ند ومتن تعليمي ناگزير شده است به آن اشاره ك
   اند. ر زمانهبراي بررسي خلقيات مردمان همد آكارهاي متون تعليمي بالقوه منبعي مفيد و  حكايت

  كيد از نويسندة مقاله است.أ. گيومه و زيرخط در متن كتاب وجود ندارد و ت2
هاي او تالشـي   اما نوشته ،شهر نيز پرداخته شده است ايرانزادة  كاظمدر صفحات بعدي كتاب به . 3

ديني  يافتن تجليات روح ايراني و ساختن راهي براي به«و » جداكردن صفات از اخالقيات«براي 
  .)120 :1398بنگريد به توفيق و ديگران نويسي) معرفي شده است ( (و نه خلقيات» ديني يا پاك

  بنديِ نويسندة مقاله از ايدة نويسندگان كتاب است. . اين عبارات جمع4
  

  نامه كتاب
و  ،تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنـر  ،برآمدن ژانر خلقيات در ايران ،)1398( و ديگران اهيمتوفيق، ابر

  ارتباطات.
نشـر   تهران: دفتـر  ،اسالمي دانشمندان و غزالي ديدگاه از شناسي روان ،)1373( سيدمحمدباقر حجتي،

  .اسالمي فرهنگ
تهران:  ،حيدري رضا علي و مينوي مجتبي تصحيح ،اخالق ناصري ، )1373( طوسي نصيرالدين خواجه

  خوارزمي.
  .تهران: شباهنگ ،تربيتي علوم توصيفي فرهنگ ،)1393( محسن فراهاني، رمهينيف

 ،بـاليني  پزشـكي  روان نامـة  دست ،)1392( سادوك ويرجينيا و ،سادوك جيمز بنجامين هرولد، كاپالن،
  .ارجمند تهران: ،جديدي فغاني ناديا و ،رضاعي فرزين ،ارجمند ترجمة محسن

نامـة   فصـل  ،»امكان تغيير خلق از ديدگاه غزالـي و دوانـي  « ،)1389كاوندي، سحر و محسن جاهد (
  .2 ، ش1 س ،ياخالق معرفتترويجي ـ   علمي


