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 1(یی)نارو زاده یشر قهی صد
 2ان یرضوان هیّ قدس

 چکیده

توان آن را در جایگاه میبرآمده از دنیای جدید و مناسابات روزگار مدرن اسات که  نوشاتاری ۀجساتار گون 
انسااان اندیشاامند خاسااتگاه این نوع، به دوره رنسااان  و توجه به فردیت ژانری مسااتق  بررساای کرد. 

که   سبب شدهداشته،    خویشاوندینزدیکی و های دیگر، نظر به این که جستار با برخی گونه  گردد.بازمی
در این مقاله پ    د.گ اری شاوخود نام  ۀخانوادبا ژانرهای مرساوم و همو چیساتی آن، بدون توجه به فرم 

ثر آن و ارتباق آن با سااختارهای دنیای به مسایله فرم در جساتار، ناز مروری بر جساتارنویسای در غرر، 
شااکلی و کیفی   یوتحلهیتجزو  این نوع نوشااتار  خویشاااوندهای با مرالعه گونهجدید توجه شااده و 

شاده بندی هایی دساته، ذی  دو عنوان کلی جساتار شاّاای و جساتار رسامی با زیرعنوانآنانواع  جساتار، 
نهایت برای نزدیک شادن به تعریفی از ای مشاابه آن پرداخته شاده اسات. درهو به نسابت جساتار با گونه

های نسابی مشاترر این گونه؛ همچون:  ویژگی  عنوانبههایی جساتارهای متنوع، مالفه  ۀجساتار، با مرالع
ورزی و متیمالنه  یابندگی، خودآیینی، ادبیت سااده، اندیشاهپ یری، تعمیمثربودگی، خودنگاری، انعرافن

 شده است.  بودن، استّراد 

 .، فرم ، سوژهمدرنیته: جستار، ژانر، هالیدواژهک
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 مهمقد    - 1

گنجند، در موقعیتی  رده می گ اری انواع ادبی، بعد از پیدایش و خل، آراری که با یکدیگر شباهت دارند و در یک نام 
نام گیرد رانویه صورت می  فارسی گاه  از روی تسامک و  گ اری . در ادبیات  بر یک ارر،  عدم    به علت های گوناگون 

و گاه با توجه به موضوع  ارر و بدون توجه به فرم و ساختار آن صورت گرفته   نوشتاری  ۀ بندی و ناشناخته بودن گون طبقه 
دلی  ناآشنا بودن نویسندگان و  متونی که به  بساچه شود؛ است، چنین رفتاری با ژانر، در مورد جستار نیز مشاهده می 

های خویشاوندش که در برخی  ونه جستار با گ  رو ن یازا   ؛ اند به تسامک، نام دیگری یافته با این فرم نوشتار، پژوهشگران 
 گ اری شده است. اند، نام ها با هم مشترر بوده ویژگی 

ترین توان گفت اصلی نیست، می  شدهن یی تع  شی پ جستار در تعری  و فرم سّیال است و تابع فرمی از  ازآنجاکه
کشد که چگونه  ش می ها را پی تعدد مضامین و فرم لغزان جستار این پرسش عنار در آن، خالقّیت نوشتار است.  

با انواع  جستار نسبت   های آن کدامند؟ و زیرنوع  های جستار چیست ویژگی مند کرد؟ بندی و نظام توان آن را طبقه می 
 چیست؟مشابه آن  

های بندی جستار باید ابتدا به بیان ذات و ماهّیت آن پرداخت و با توجه به ویژگی برای دستیابی به تعری  و طبقه 
ش مهمی از تاریخ جستارنویسی    خانواده و نزدیک به آن تا حدی متمایز کرد.های هم ا از دیگر گونه این نوع، آن ر نّب

انسان    ۀ روح مدرن و تجرب  ۀفرم نیست، زایید  ۀدر بار چیستی  فرم جستار است، زیرا جستارنویسی تقلید یا مضحک 
به 9،10:  139۵مدرن و استقرار فردّیت مدرن است))دومونتنی،   نویسنده  با  آن، جهانی درونی   ۀ وسیل ( که  شده را 

 گ ارد.خواننده در میان می 
شی از آن است؛ نوشتاری    جستار، نوعی نوشتن در مورد خود و اندیشیدن در مورد جهانی است که این "خود" ّب

ّتل  گسترش می مایه ن ها و درو ها، سبک در فرم   که  ای از اتوبیوگرافی تا رویکرد متیمالنه به  مایه یابد؛ درون های م
نگارد. ماهّیت جستار، همچون شعر، داستان و دیگر های خویش می زندگی و تا نقد که جستارنوی ، مبتنی بر دیدگاه 

ها  اللی را که خواهرش، شعر، مدت ژانرهای تثبیت شده، روشن نیست و به گفته آدورنو نفرم جستار هنوز مسیر استق 

یاد شده   1عنوان مقاله غیر رسمی ( تا آنجا که در کتار نظریه ژانر نیز از آن به 1۵1:  1984قب  طی کرده، نپیموده است)) 
که    و در عین حال   یابد (. جستار در ترکیبی از فلسفه، اخالق و هنر معنا می 241:  139۵زرقانی و قربان صباغ،  است ) 
دهد، فارغ و آزاد از قرار گرفتن تحت لوای موضوع و محتوایی  ه این مفاهیم است و آنها را درون خود پرورش می وابسته ب 

 
1. familiar essay 



 29 47-27( و …. صص یی)نارو  زاده   یشر   قهی آن به مثابه ژانر ن صد   یبند جستار و طبقه 

 

یابد و هر تعریفی که برایش آورده  نویسنده قوام می   ۀخاا است؛ زیرا منشی و سرچشمه آن از آزادی فکر و اندیش 
نیست. آنچه منجر به اهمیت جستار و توجه به این نوع  شود، به معنای قرار دادن آن تحت قالب و محتوایی رابت می 

ای آزاد و  تجربّیات فرد در جامعه بینی و شود انعکاس جهان های نوشتاری مشابه آن می ادبی در نسبت با ژانرها و فرم 
ا  اندیشه، در قالب فرمی متناسب با دنیای نوین، به خل، معناهدر جایگاه فردی صاحب   جستار   ۀ نویسند   مدرن است؛ 
جستار در جایگاه ژانری جدید، در فضای آکادمیک ایران چندان مورد    ازآنجاکه یازد.  خود دست می   ۀ و بیان اندیش 

 گیرد.بندی و تدوین آن مورد اهمیت قرار می توجه قرار نگرفته است، نیاز به طبقه 

 پیشینه پژوهش  - 2

 بندی جستار نوشته شده استچیستی و تقسیم   ۀ دربار   ی ها و مقاالت کتار نویسی در غرر قدمتی طوالنی دارد؛  جستار
، تام وول  در کتار نژورنالیسم نو)، تئودور  الی ت   هایی چون گی نویسنده   .و آرار بسیاری در این ژانر خل، شده است

اند. پرداخته   essayبه تعاری  و چیستی    جان و صورت ، جرد لوکاچ در کتار  essay as formآدورنو در مقاله  
 که راهنمای نویسندگان و پژوهشگران تواند بود.  چندین کتار در زمینه آشنایی با جستار و فرم آن نوشته شده همچنین  

اند و به تعاری  و جستار عمومًا توسط کسانی بوده که آگاهانه در این ژانر نوشته  ۀهای داخلی در زمین پژوهش   
 های زیر اشاره کرد:ها، مقاالت و سّنرانی ان به کتار تو می   ازجمله ؛ اند چیستی آن پرداخته 

ف اموشی کتار     و  خاط ات  ) دفت چه  قائد  محمد  اسحاق 1388،  یوس   ّنرانی  متن س بزرگداشت (.  در  پور 
 یادنامه جالل آل احمدبه چاپ رسیده است. مقاله شاهرخ مسکور در    ( 1384)   بخارا   شاهرخ مسکور که در مجله 

ّنرانی بابک  (،  1397)   ی مراد محمدعلی    تفک  در تنگنا، کتار   رآمدد ش ی پ (،  1378)دهباشی،   (  1398)   ی احمد س
ّنرانی شمیم مستقیمی و مهدی یزدانی خرم ) با عنوان سویه  ( در رونمایی  139۵های جستار در ماسسه خوانش و س

کتار هفته در    ، ماسسه بهاران، با موضوع جستار و جستارنویسی برگزار شده است؛ همچنین باز درهای نیمه کتار  
( به تعاری  جستار پرداخته و جستارنویسان غربی و ایرانی را به خوانندگان معرفی  137،14۵،177،182های ) شماره 

 کرده است.

 ژانر  - 3  

نژانر مفهومی انتزاعی و متغیر است و تن به تعری  رابت  ؛ نسبی بودن و سّیالیتش دشوار است   به جهت تعری  ژانر،    
یافته نسبت به زوایای یک متن و ارر است ژانر نوعی دعوت به آگاهی نظام (.  28۵:  139۵دهد))زرقانی، صباغ،  نمی 
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شد. نظام می و پژوهشگر که به ذهن خواننده  ی  هاشناسانه، خاستگاه ژانرها را کنش نتودوروف، با رویکردی زبان   ّب
شوند. در نظر او، کارکرد اصلی  بندی می عنوان نصورت رانویه) رده ها در ژانر ادبی به داند که برخی از آن کالمی می 

تفاوت ژانرهای ادبی در این است که هر کدام    های موجود در یک جامعه). گفتمان ژانرها عبارت است از نرمزگ اری  
بین صورت اولیه )تعری  کنش کالمی( و صورت  انرها مث  "دعا" کنند. در برخی ژبه شیوه خودشان این کار را می 

بسیار متفاوت از شیوه رمزگ اری    ها گفتمان رانویه آن تفاوت زیادی وجود ندارد اما در ژانری مث  رمان، شیوه رمزگ اری  
 (.298یعنی کنش کالمی تعری  کردن است))همان:   ، صورت اولیه آن 

که در جایگاهی تجویزی قرار نگیرد و  ی به شرط ؛ درر بهتر و تفسیر متن است بندی متون، نوعی ابزار برای طبقه 
قانون  ژار دریدا در مقاله  . وارد کند  خواننده با متن خدشه   ۀساز نگردد که به رابر حام  قوانین ساختگی و محدودیت 

یشه ژانر و ژانرهایی هستند؛  نهر متنی در یک یا چند ژانر مشارکت دارد و متن بی ژانر وجود ندارد و هم :  گوید می   ژان  
خاصی از متون    ۀ( به دست 101:  1397اما این مشارکت هرگز به معنای صرف  "تعل، داشتن"))قائمی و سجودی،  

 نیست.
 آن مورد توجه است.  همنوع بندی ژانر سرشت متن و مشارکت و مکالمه آن در رابره با متون  در تحلی  و طبقه 

 در غرب و ایرانجستارنویسی های شاخص چهره   - 4

دومونتنی   ، هولمن  دور   ، میش   فرانسوی  می را    ، رنسان    ۀ فیلسوف  جستارنویسی  مقاالت  داند.  خال،  انتشار  نبا 
  ۀ اندازکه در آن سبک و ساخت به  ی نوع جدیدی از نوشتار ارائه شد. قالب  1۵80دومونتنی، نویسنده فرانسوی در سال 

  ؛ جستجو کرد نیز  های فرانسی  بیکن  توان در نوشته را می جستار  (.  23:  1388محتوای ارر اهمیت داشت))قائد،  
نبیکن، اولین جستارنوی  انگلیسی بعد از دومونتنی    : شودعنوان بنیانگ ار فلسفه علم یاد می شّای که از او به 
Holman,2 :003اولین مجموعه جستارهای موجزش را نوشت) )   19۵7[ که در سال  … بود ] )فیلسوف فرانسوی(  

های نوینی را پشت سر گ اشته است. از جستارنویسان مررح غربی  فرم جستار، بعد از دومونتنی و بیکن تجربه (.  193
توان مایستر اکارت، دیدرو و بودلر را نام برد؛ که وقتی از هنر صحبت اند می واسره ترجمه شناخته شده که در ایران به 

، لوکاچ، والتر بنیامین، موری  تولد ت اژدی چنین از نیچه در کتار  رند. هم گی گاه جستارنوی  قرار می کنند در جای می 
(. نویسندگان و فیلسوفان دیگری 30:  1399پور،  عنوان جستارنوی  یاد کرد )اسحاق توان به بالنشو و هرمان بروخ می 

پو، ویرجینیا وول ، ناتالیا گینزبورگ، تئودور آدورنو ادگار آلن  ازجمله اند؛ نیز فرم جستار را در نوشتارشان تجربه کرده 
داند(، جورجیو آگامبن، روالن بارت، سوزان سانتاگ، فیلیپ لوپت، )که جستار را فرمی از نوشتار در روزگار مدرن می 



 31 47-27( و …. صص یی)نارو  زاده   یشر   قهی آن به مثابه ژانر ن صد   یبند جستار و طبقه 

 

 آلدوس هاکسلی و بسیاری کسان دیگر.
ها اند، ولی متن آن چه گاه از فرم نوشتار خود آگاه نبوده اند، اگر که در ایران به جستارنویسی روی آورده ی  نویسندگان 

ها در  توان از آن در ادبیات می کسانی که    ازجمله گیرد.  بندی جستار قرار می به ژانر جستار نزدیک است و در طبقه 
 :جایگاه جستارنوی  نام برد 

، محمدعلی اسالمی  اکبر سعیدی سیرجانی، غالمحسین یوسفی کور، علی شریعتی، علی عبدالحسین زرین 
داریوش شایگان، محمد قائد،   حسن کامشاد،   رضا براهنی، شاهرخ مسکور،  ندوشن، نیمایوشیج، جالل آل احمد، 

 نژاد، احمد اخوت، نج  دریابندری، نادر میرزا قاجار، فرشته مولوی، بابک احمدی، رضا فرخفال، قاسم هاشمی 
 .…نیا، معین فرخی و  تاادی شمیم مستقیمی، محمد طلوعی، سایه اق کامران فانی، 

گیری علوم در به شک    ز ی هر چ بایست بیش و پیش از  در ابتدا نمی   برای تببین وضعیت جستارنویسی در ایران 
( و نگاهی نو در شناخت انسان ایرانی  13: 1397آلی تازه))مرادی، در این روند ایده  چراکه دوران جدید توجه کنیم، 

سوی  نوشتاری در چنین موقعیتی، گرایش نویسنده را به  ۀ افتد. تجرب اف اتفاق می نسبت به خود، دیگری و محیط اطر 
دهد که تشّای ویژه تفکر فردی سوق می   ۀ( و بر پای 14نوشتاری تجربی نمتکی به اصول روشن و شفاف))همان:  

ر دیر مورد توجه قرار  تفکر انسان ایرانی بسیا  ۀ دارد. جستارنویسی در ایران بنا به نوع گفتمان اجتماعی، زیست و نحو 
گیری نهضت مشروطه آغاز به  از دوره قاجار و شک    بایست های جستارنویسی در ایران می بررسی زمینه گرفت. برای  
 تحقی، کرد.

 جستار و چیستی   ریف ا تع  - 5

تقسیم می   ۀ نثری نسبتًا مّتار دربار   essayن  به دو نوع رسمی و غیر رسمی  شود)  موضوعی محدود است، که 
 (Holman:2003: 193 )  .  عنوان برابرنهاد  رساله و جستاره را به   ۀ ، دو واژ ف هنگ علوم انسانیداریوش آشوری در کتار

برای    Essay  ۀ کلم  و  رساله   Essayistآورده  از  جستاره نیز  و  ) نوی   است  کرده  استفاده  ذی   :  1374نوی  
essay,essayist گویا آشوری اولین کسی است که این برابرنهاد را در زبان فارسی وضع کرده و در حال حاضر .)

essay   کاربرد دارد.معنی    ن ی به هم 
 ؛های شّای، احساسات و تیمالت نویسنده، حول یک ایده و موضوع خاا داللت دارد جستار بر برداشت 

های  اگرچه جستار با تجربه   های خود و در میان گ اشتن آن با دیگری است. شه توان گفت جستار علم شناخت اندی می 
گ اری و تعری  کرد، گاه جستار را  توان نام اما آن را با هیچ فرم نوشتاری دیگری نمی   ، فرمی در متن، همساز است
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آن تعری  می   " کوتاه غیر داستانی   ۀ قرع "  به که هر متن کوتاه غیر داستانی را نمی کنند، حال  آورد  شمار  توان جستار 
 (Wallack, 2017.)  ای مهم و مرکزی دارد و آن صداقت در  نوشتار مدرن، شاخاه  ۀجستار به مثابه نوعی تجرب

  بیان اندیشه است. 
 .شود بندی می پردازد، دسته که به آن می شود؛ بلکه با توجه به موضوعی  جستار صرفًا به ادبیات محدود نمی 

نترکیبی از آن را    توان گوید و این سّن حاص  جستجویی بیرونی است می در جستار نمن) سّن می   ازآنجاکه
وجو و آزمودن پست و بلند اول شّص مفرد و سوم شّص جمع معرفی کرد که تجربه نویسنده را در مسیر جست 

رخ  گوناگون  ابعاد  و  ّتل   م می مفاهیم  اشترار  به  خوانندگان  با  و  رسانده  ربت  به  معنای  دادها  همین  گ ارد. 
(. 10:  1399کند))واالس،  ّابی دقی، و قاب  دفاع می را انت  essayگری است که معادل جستار برای واژۀ  جو و جست 

گ ارد و  شده را پشت سر می مرزهای از پیش تعیین که  جستار نوعی تالش و جستجو برای درر نوشتاری آزاد است 
 انجامد.آن از زبان و جهان  تجربه و اندیشه، به بیانی نو در فرم و محتوا می   ۀمتناسب با درر نویسند 

اص   ۀ . ارری از یک نویسنداست دنیای زندگی، شعر، هنر، دنیای فکر، فلسفه و عرفان    جستار رابری بین  غیرمّت
اص، اما این گفته بدین معنا نیست که جستارنوی  دربار برای خواننده  نویسد تّاص  مرلبی که می  ۀ ای غیرمّت

علمش را در  و  ص  ّا ت تحقی، و    ، (، بلکه ناو پیش از ورود 30:  1399،  پور اسحاق است )  ندارد و تحقی، نکرده 
تری را در نظر دارد که مستقیمًا با وجود و جهان  تر و بزرگ نیست. مسائ  مهم   وجدل بحث گ ارد و هدفش  رختکن می 

. جستار  ( 31و مدرسه))همان:  وقال  ی ق و انسان و زمان و خلقت و تاریخ و زندگانی و مرگ و سّن مربوطند، نه به  
تواند به دنیای آن راه یابد و با آن  متنی صمیمی و روان است که هر مّاطبی، از هر طبقه اجتماعی و مرالعاتی، می 

به اطراف نگاه کند همراه شود.   با دقت  بتواند  به   شد ی ند ی ب و آزادانه    نهرک  که  تجربه اندیشمندانه خود را  و  وضوح 
نویسد، آگاه  (. جستارنوی  به زبانی که در آن می Good:1998بنویسد، توانایی جستارنویسی را خواهد داشت)) 

شی از تفکر وجودی اوست. زبان جستار عالوه بر این که سلی  و روان است، متناسب با   و مسلط است و زبان ّب
ای که در ذهن دارد، رجوع و از  ای، به تمام امور ضمنی جستارنوی  هنگام نوشتن از ایده .  فرم و محتوای آن است

 کند.آشکار و کش  می   ، کند و مناسبتی را بین متن خود و آنچه که قباًل خل، شدهام  ابژه بر ذهنش پرهیز می تسلط ک 
توان بنا را بر این گ اشت که او چیزی بیش شعر بگ ارد، در واقع می  ۀ ای مبنای جستارش را نوشتن دربار اگر نویسنده 

  (Adorno,1984: 157) های خویش است)   مالک ایده جستارنوی ن  ت ی نها داند؛ بلکه در  از منتقد از شعر نمی 
ها و تجربیات او در بار هایی که حاص  فرونشست خوانده کند، ایده اش همراه می های شّای و خواننده را با اندیشه 
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 اندیشیدن به شعر است.

 فرم در جستار   ۀ مسأل   - 6

  ۀت یافت و تجربمرکزیّ  تغییر کرد، مفهوم سوژه ، نگاه به فرد و مفهوم فردّیت نیز مدرن گیری جامعه زمان با شک  هم 
اگرچه مفهوم سوژه در اص  به فردیت انسان مدرن و اندیشمند   پردازی قرار گرفت.مورد اهمّیت و مفهوم   انسان   ۀزیست 

اما با توجه به پیچیدگی و غنای مدرنیسم و ماهیت پر   کند که مفهوم فلسفی دکارت را در برن خود دارد، اشاره می 
ها که در عین حال که به آن  همزمان پیشرفت و ویرانی را در خود دارد و رویکرد پارادوکسیکال مدرنیست   که آن تناقض 

هایی  ین زمان و در عین حال ندر چن   کند ای پروبلماتیک تبدی  می کنند، انسان مدرن را به سوژه نقد دارند، آن را تائید می 
شد"))برمن،  است که "فرد جرأت می  ای از جهان، متعاقبًا فرم متناسب چنین تجربه   (.23:  1392کند به خود تفرد بّب

توجه به  با دیگری در میان بگ ارد.  درر و تجربه با تکیه بر نگاه فردی، دنیای خود را  سوژه کند تا  با خود را طلب می 
همچون نامه، خاطره، سفرنامه و جستار    های نوشتاری د. فرم گیر ا روند تجدد شک  می زمان ب هم   و رون، آن،   نثرنویسی

حیات انسان در ساختار سیال و متغیر دنیای مدرن است و شک  باز و پ یرای    ۀورزی و تجرب قالبی مناسب برای اندیشه 
 مدرنیته همّوانی دارد.  ۀ ها با تجرباین فرم 

زمان دیگر انسان را با خود و تناقضات موجود در اطرافش مواجه کرد. جستار ساختارهای جدید، بیش از هر    ۀ تجرب
فرمی برآمده از روزگار مدرن و از بستر تناقضات دنیای جدید است که سعی و جستجوی نویسنده را در رویارویی با  

یه و دوباره ترکیب چرخند و منفجر و تجز ها می دهد. در چنین بستری نامور واقع و ارزش ناتمامی مفاهیم نشان می 
(. فرم جستار که در آن تفکر، عقالنیت و روشنی بر ابهام و استعاره پیشی دارد، نشیت 147:  1392شوند))برمن،  می 

ّتل ، های آن، تغییر و دگرگونی در ساحت مدرن و مناسبت   ۀگرفته از خردورزی انسان مدرن است. در جامع  های م
دهند؛  های ماندگار جای خود را به نوسازی و تحول می از مدرن، موقعیت سرعت بیشتری دارد و برخالف جامعه پیش  

بر کوتاه  بودن فرم جستار  با چنین مبتنی  انسان مدرن در رویارویی  بر همین سرعت تغییر ذهن  نیز داللت  نویسی 
 هایی دارد.موقعیت 

ابایی از بیان  ی حقیقی،  جستار، در جایگاه راو  ۀ بین نویسنده و مّاطب در جستار اندر است، نویسند ۀ فاصل 
و با  ظاهری    ۀ بدون هر نوع پوست زندگی و تفکر خود را    رون ی ازا ندارد؛   های خودمانی و خاوصی زندگی خویش جنبه 

کاربرد    ۀ گزیند. نحو و برای نوشتارش، نثری روشن و صریک را برمی   دهد در معرض نگاه خواننده قرار می صراحت کالم  
ویژگی   رو ن ی ازاکند؛  انسان مدرن از هستی، متناسب با نویسنده و موضوع تغییر می  ۀزبان در جستار، همچون تجرب 
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 دهد.اندیشد و فرمی بداهه را شک  می رابت و منجمدی ندارد، نویسنده حین نوشتن به زبان و نوسازی آن می 

 جستار بندی  طبقه  - 7

های سیاسی، عکاسی و فیلم، مانیفست   ۀ ی دربار ا گیرد: از نقد ادبی گرفته تا ایده جستار موضوعات مّتلفی را دربرمی 
 ها و تیمالت در موضوعی خاا.مشاهدات زندگی روزمره، یادآوری 

، شّای و صمیمی، گفتگومحور که اغلب همراه ی ررسم ی غ   .1کند:  میش  ریچمن جستار را به دو نوع تقسیم می 
 ، سیستماتیک و توضیحی.ی رسم   . 2هایی از طنز است  با مایه 

عنوان مثال اصرالح غیر رسمی بودن  شود؛ به بندی ریچمن دچار مشک  و ابهام می دن جستار طبقه هنگام خوان
تواند به  تواند به فرم نوشته یا لحن آن اشاره کند یا هر دوی آن را مدنظر داشته باشد. اصرالح شّای بودن می می 

بندی  که تقسیم (. باوجود این Nordquist:2020)  موضع جستارنوی ، زبان نوشته یا محتوا و هدف متن اشاره کند 
 بندی جستار را بر آن گ اشت.توان پایه ابتدایی طبقه گیرد، اما می ریچمن جزئیات را در بر نمی 

 جستار غیرشخصی )رسمی(   - 7-1

ار گیرد، گاه نویسنده به موضوعی خاا و کوتاه می که موضوعات مّتل  را دربرمی در این نوع    پردازد و گاه انّت
چرخد. جستارنوی  ممکن است در  شود که حول محور سوژه می هایی می یک موضوع، سرآغازی برای بیان ایده 

د و دوباره به موضوع اصلی رجوع  ده نوشتارش به موضوعات گوناگون بپردازد، اما محور اصلی نوشتار را از دست نمی 
انتقادی  می  شود، اما  شده جزء نکات کلیدی محسور می های مررح و استدالل   ابژه     ی وتحل ه یتجز کند. در تفکر 

 هدف جستارنوی  متفاوت از منتقد ادبی است.

نواع مّتلفی از لحاظ موضوع ا و  شوند  و از دل هیچ یا خالء خل، نمی   ازایی بیرونی دارند جستارهای رسمی مابه 
جستار تاریّی، جستار م هبی، جستار سیاسی، جستار فلسفی، ،  : جستار استداللی، جستار ادبی ازجمله دارند؛  

 . … جستار سینمایی و  

 پژوهشی - جستار آموزشی   - 7-1-1

ها فراگیر کشورها در مدارس و دانشگاه از  جستار رسمی قرار داد و در بسیاری    ۀ پژوهشی زیرمجموع - جستار آموزشی   
 حساربه ها  دار بودن از بایسته کلّیت ساختار و معنی   ، طراحی شده دارد   در این نوع جستار که ساختاری از پیش   است. 

با جستار تاریّی 44- 43:  1398شیاخ،  )   د ی آ می  به نوشته   ۀ ای که سرچشم (. جستار آموزشی،  های  آن در غرر 
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آموز یا دانشجو برای پروراندن  متفاوت است. در واقع جستار آموزشی سعی در ترغیب دانش   گردد، دومونتنی برمی 
در جستار عنار کش  توسط نویسنده، اصلی مهم   که ی درحال شده با موضوعی خاا دارد؛ پیش تعیین ای از ایده 

 است.

 لحاظ رویکرد بندی جستار رسمی به  طبقه   - 7-1-2

 توصیفی   جستار   - 7-1-2-1

رف فاصله می این   طرفی ظاهری ای افشاگرانه دارند، هرچند سعی بر بی گیرند و الیه دسته از جستارها از انشای ص 
گزارشگری دارند، اگرچه    ۀگیرند؛ زیرا جنب داشته باشند. جستارهای توصیفی در شمار جستارهای غیر روایی جای می 

عّلی و معلولی وجود ندارد. این   ۀ رابر ،  وادث و رخدادهااین جستارها دارای انسجام موضوعی هستند، اما لزومًا بین ح 
کند که برای خواننده  پردازد و موضوعی را وص  می نوع با استفاده از زبانی خاّلق به توصی  جزئیات حسی می 

تواند وص  یک شّص، مکان یا رویداد باشد. جستار توصیفی، همچون  ارزشی احساسی دارد، این توصی  می 
که جستار  درحالی  ؛ کند بت به زبان رویکردی خاّلقانه دارد، اما فقط در مورد یک موضوع بحث می جستار روایی نس

 (. Caulfield, 2020کند ) یک داستان کام  را روایت می روایی 

 جستار انتقادی   - 7-1-2-2

این دسته از    ۀ یابان حقیقت  ۀ کند، جنب ای است تا نقش وضعیتی را روشن پدیده   جستار انتقادی تحقی، کردن در مورد 
 جستارها لزومًا نیاز به روشمند بودن ندارد، اما استدالل نویسنده در این جستار نقشی اصلی دارد.

نهان در متن را بنابر   ۀ مای کند و ایده یا درون متن مبدأ را تحلی ، تفسیر یا ارزیابی می رویکرد،  نویسنده در این  
نقد و انتقاد نظر به ذکر نکات منفی متن دارد،   ۀ ند. اگرچه در گفتگوی معمولی واژ ک اش، با ذکر شواهد بیان می آگاهی 

محتوا و    ۀ جای قضاوت دربار رود. جستار انتقادی به کار می اما در جستار، این واژه به معنای تشّیص و تحلی  متن به 
   انتقادی تیکید دارد.و بر تفکر و تحلی   (Valdes, 2019)پردازد  کیفیت متن به تحلی  و ارزیابی آن می 

 فرایندی   جستار   - 7-1-2-3

انجام کار و طرز ساختن   ۀ د. جستار فرایندی دستورالعم  نحو ده آموزش می را به خواننده  روند انجام یک روش یا کار    
تهی  طرز  تا  مشّص  محاولی  تولید  می   ۀو  شام   را  خاا  ) غ ایی  جستارهای  ( Fleming, 2019شود  ؛ 

 گنجند.پردازند، ذی  جستار فرایندی می ها می های پّت غ ا و خوراکی آموزش دستورالعم  سی که به  نوی خورار 

https://www.scribbr.com/author/jackcaulfield/
https://www.scribbr.com/author/jackcaulfield/
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)برهانی( جستار    - 7-1-2-4  استداللی 

(. جستارنوی  73:  1398شیاخ،  شوند )جستارهای استداللی در تییید استدالل یا رّد دیدگاهی خاا مررح می 
کند و سعی دارد خواننده را در مورد دیدگاهی  ستدالل بیان می عقاید خود را در ترکیبی از تحقی، و تفحص با ذکر ا

هایی محکم از ادعاها و اطالعات خود دفاع  خاا متقاعد کند؛ بنابراین الزم است با استفاده از شواهد و استدالل 
 کند.

)تبیینی(   - 7-1-2-5  جستار توضیحی 

  او دیدگاه   همّوان با   که لزوماً   کند خود را در مورد یک موضوع، رویداد یا موقعیتی خاا بیان می   های نویسنده دیدگاه 
 طرفانه و بر اساس شواهد متن و بدون ابهام است.از جستار توضیحات بی  . در این نوع نیست 

صورت در آن به با آن کاماًل آشناست و انتقال اطالعات  که دهد ی م نویسنده در این جستار موضوعی را توضیک 
قالب  توضیحی  جستارهای  است.  واضک  و  به صریک  اما  دارند،  متفاوتی  تبعیت های  زیر  ساختار  از  معمول  طور 

 کنند:می 

 مقدمه - 1

 توضیک و تفسیر موضوع با استناد به شواهد  - 2

 گیری نتیجه - 3

عات در متن متمرکز کند و بر بیان اطال در ساختار چنین جستاری نویسنده از بیان احساسات خود دوری می 
 .شود می 

 تحلیلی   جستار   - 7-1-2-6

درصدد متقاعد کردن خواننده نیست، اما  و اگرچه    کندتحلی  می   جزء جزءبه موضوعی را    جستار تحلیلی  نویسنده در 
ز  شود. در این فرم نیازی به استفاده ارود که خواننده با تفکر حاضر در آن مواف، و همراه می ای پیش می شیوه متن به 

دهد تا مرمئن شود  انجام می     ی وتحل ه یتجز قدری  کاربرد زبان متقاعدکننده نیست؛ بلکه نویسنده حول موضوع، به 
 استدالل او برای خوانندگان روشن است.

 تأملی( )   ی انعکاس جستار    - 7-1-2-7

واسره تجربه  به کند و در فرآیند نوشتن، بینشی را که  نویسنده تجربیات شّای خود را از طری، تفکر بررسی می 
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کند بررسی تجربیات دهد. خاوصیتی که جستار تیملی را از انواع دیگر جستار متمایز می دست آورده، ارائه می به 
 برد.گ شته در زمان حال است. جستارهای تیملی خواننده را به سفری در جهت رشد خود می 

 تفسیری   جستار   - 7-1-2-8

موجود در   ادبی )شعر، رمان یا نمایش( است که نویسنده با تمرکز بر عناصر ادبی ای از یک ارر جستار تفسیری قرعه 
شی از ارر و تفسیر آن توسط نویسندههای فردی به تفسیر و تبیین آن می با درر و دریافت و    متن  نیازمند   ، پردازد. برش ّب

گیری تشکی  بدنه و نتیجه   ها و قرعات مهم متن اصلی است. جستار تفسیری از سه قسمت مقدمه، ت درر ج ابیّ 
از آن بهره ببرد؛    لشی وتحل ه یتجز آورد تا بتواند در  هایی از ارر اصلی می شود، جستارنوی  در این سه بّش نق  قول می 

تواند جایگاه ادعای خود را در تجزیه و تفسیر های ادبی می با نق  قول و ارجاع به سایر آرار و نظریه   نویسنده همچنین  
 کند.رابت  

 ر تحلیلی ادبی جستا   - 7-1-2-9

یک ارر ادبی مانند شعر و رمان است. این فرم جستار    ی وتحل ه یتجز جستار تحلیلی ادبی بر اساس خواندن دقی، و  
ّتلفی همچون موضوع و   در متن   مورداستفاده ها، نوع کاربرد زبان  ، موقعیت و زمینه، شّایت ه ی ما درون عوام  م

ارزیابی ذهنی    . (Caulfield(2020 , کند اصلی را تحلی  می  استوار است و  بر موضوعی خاا  جستار ادبی 
 وقایع است.    ی وتحل ه یتجز تر از نویسنده در آن مهم 

بندی فوق افزود یا در توان به تقسیم دقی، و کاملی از رویکرد به جستار نیست و می  فهرست   انواع برشمرده قرعاً 
 تغییراتی ایجاد کرد.  آن گ اری  نام 

 جستار شخصی   - 7-2

یا    نشاخه خویشتن است. این نوع  ۀ غالبًا شرح احوال و تفکرات فرد دربار در جستار شّای اصلی نوشتار   محور   
آید))مولوی، شمار می بیش نوپا به و فرمی از ژانر ادبیات ناداستان )ناداستان ادبی یا ناداستان روایی( است که ژانری کم 

دهد و از این رهگ ر به هستی و اطراف  ا مبنا قرار می دید خویش رزاویه در جستار شّای نویسنده (، 24: 1393
 .نگرد می 

ست که جامعه های فردی تجربه و حالت   ۀساختارهای جامعه در این نوع جستار حضور دارند؛ زیرا متن بازگوکنند   
ساختارها  کند تا در ساختارهای جامعه ادغام نشود و در برابر این  او را در برگرفته است. هرچند ارر هنری تالش می 

https://www.scribbr.com/author/jackcaulfield/
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 .کند مقاومت می 

پدیده   ازآنجاکه  نو و تجربی  هر جستار شّای  ل ا فرم در این دسته از جستارها با  ای  است،  هویّتی مستق  
شیدن، )فرم ساختن( و در همان حال    ۀ دو تجرب .  نهایت باشدای در بی تواند تجربه می  اساسی هنر مدرن یعنی شک  ّب

(؛ برای مثال فردی همچون نیمایوشیج از یک سو 1۵1:  1386فرهادپور،  هستند ) آرار هنری نوآورانه  ۀ شکستن فرم پای 
آفریند که از  شکند و از این طری، فرمی نو باز می شعر را می  ۀشد خال، فرم است و از سویی دیگر فرم  پیشین و تثبیت 

 وار به مادّیتی نو دست یافته است.دل تاریخ ادبیات تغ یه شده و ققنوس 

جستار شّای دو وجه دارد: نیک وجه اندیشه و تحلی  و تفسیر نویسنده است و وجه دیگر دیدگاه شّای، 
مستلزم خواندن و  (. دستیابی به چنین فرمی از نوشتار  27:  1393عینیت پیرامونی و تجرید فراگیر است))مولوی،  

گیرد. عنار اندوزی نویسنده از متن، هستی پیرامون و بشرّیت و آگاهی شک  می تجربه   ۀآموختن بسیار است که بر پای 
 نوشتن و خواندن برای رسیدن به فرمی متعالی در جستار شّای حائز اهمیت است.  ۀ زبان و پیشین 

 بندی جستار شخصی به لحاظ رویکرد طبقه   - 1-2-7

 ای نامه جستار زندگی   - 1-1-2-7

های جستار در ادبیات که نشان از تجدد ادبی دارد، پ یرش انسان با فردّیت و هوّیت مستق  است از بارزترین شاخاه 
بافت و ساخت زیبایی  نوشتار او  متعاقبًا  به خود را می   ۀ شناسان که   ، اینامه طلبد. هرچند در جستار زندگی منحار 

سیاسی   و فضای  دوره  نوعی  گفتمان  مستلزم  اما  دارد،  او  نوشتار  بر  مستقیم  تیریری  نویسنده  شّص  اجتماعی  و 
 گویی و صداقت در نوشتار است.پرده بی 

ا کرده ای داستان زندگی شّای است که نویسنده فرصت شناخت او را برای خواننده مهیّ نامه جستار زندگی   
زیگر مشهور، سیاستمدار، هنرمند، نویسنده یا  شّایتی تاریّی، با خود نویسنده یا  تواند  است، این شّص می 

ّترع باشد. هدف جستار زندگی  ای این است که به خواننده نشان دهد، شّص مورد نظر چه کسی بوده و چه  نامه م
 جستار نباشد.  است، البته در صورتی که خود نویسنده موضوع روایت این   جا گ اشته تیریری در جهان هستی از خود به 

 نگارانه ار نامه جست   - 2-1-2-7

لزومًا    که  اینوشته   ؛ موضوعات آن بسیط نیست   ، این دسته از جستارها تکیه بر موضوعی خاا دارند و برخالف نامه 
اگرچه این نامه خرار به شّای خاا نوشته  قرار نیست به دست مّاطبی خاا برسد و در انتظار پاسّی باشد، 

نویسنده    ۀتا اندیش است،  در جستجوی مّاطبی برای خواندن و دیده شدن  یابندگی دارد و  شود، اما خاصیت تعمیم می 
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 را از پناه بردن به این قالب دریابد.

 جستار روایی   - 3-1-2-7

ارد که بین ای از رخدادها توجه د کند. راوی به رخداد یا مجموعه روایتی را نق  و داستانی را کام  می  ، جستار روایی 
مند نیستند، شاخاه مهم جستار روایی آن است همه جستارها روایت   ازآنجاکه آنها روابط عّلی و معلولی وجود دارد. 

به  روایت  و  داستان  متن،  ترکیب  از  روایی  جستار  بنابراین  کند؛  بیان  را  داستانی  ساختارش  در  و    دی آ ی م وجود  که 
سبکی دلنشین، ساختاری ظاهرًا ولنگار، لحنی شبیه زبان شفاهی و    ایی ترین ژانر به داستان است. جستار رو نزدیک 

گاهی چاشنی طنز ظریفی دارد و با استفاده از داستان یا ساختار داستانی، روایت نویسنده را از مبحثی که کمتر به آن  
ی بودن جستار بدین روای .  ( 10:  1398دهد )اسمیت،  پرداخته شده، یا با رویکرد و زبان جدیدی عرضه شده، ارائه می 

تواند معناست که خواننده با ناداستانی واقعی روبرو است که بر رویدادی از زندگی نویسنده داللت دارد، این رویداد می 
کند. نگر در بار واقعیت دوری می های شّای و مرل، خودنوشتی باشد که از قضاوت   ۀ نام سرگ شت یا زندگی 

توان در  ساحتی به موضوعی خاا را می رایی یا نگاه و اندیشه ایدئولوژیک و تک گکاربردن توصیفات  مبنی بر مرل، به 
 نقاق ضع  این نوع جستار دانست.  ۀ زمر 

 های مشابه آنشخصی با گونه  جستار  نسبت   - 8

هم  و  شّای  جستار  دربارخانواده بین  کردن  صحبت  کالمی   نکنش  آن  و  دارد  وجود  مشترر  کنشی  آن    ۀ های 
( یا از منظر  نگاه و باور خود به خویشتن و هستی نگریستن است. تفاوت 298: 139۵ ، خود))زرقانی، قربان صباغ

، مثاًل شعر در فرم غزل عاشقانه، در آن است که شعر اندمشترر ای که در این کنش با هم  های نوشتاری جستار با گونه 
کند، اما در آرار جستارنویسان، صورت و فرم ود تغ یه می ها و مفاهیم پیش از خمتناسب با سبک دوره، از صورت 

، کند))لوکاچساز و بنیادین ارر و بر سرشت متن تیکید دارد و چیزهای غیرسرشتی را ح ف می خالقانه، اص  سرنوشت 
های فردی و  شود چیزی منفک از کلّیت متن و بیان جنبه (. آنچه در جستار منجر به سرنوشت  ارر می 19:  1388

 نویسنده نیست.  ۀ شناسان تجربّیات هستی 

 نگاری نگاری و تک ، خاطره، حدیث نفس، وقایع نامه، یادداشت وجوه مشترک جستار با زندگی   - 1-8

نامه سّیالیتی وجود دارد که نشیت گرفته از وجود و  خاطره، یادداشت، جستار شّای، حدیث نف  و زندگی  در فرم 
 پروراند.ای نو را می فردی که با تیم  در هستی و خویشتن  خویش ایده   بینی هستی  فرد است، نگاه و جهان 
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در ساختار و  ناخواه خواه ای نیستند. هرچند هر نوشتاری شده تعیین و از پیش  ها تابع فرم و ساختار قالبی این گونه 
ّتل  یک متن صورت می ای جای می طبقه   گیرد.گیرد، اما این قضیه امری پسینی و برای درر ابعاد م

شود و راوی و دید اول شّص استفاده می در خاطره، یادداشت، جستار شّای، حدیث نف ، اغلب از زاویه 
 سوژه در آن یکسان هستند.

 نامه جستار و زندگی  تفاوت   - 2-8

اشّاا عالقه ندارد،   ۀ نامه برای همه خوانندگان در یک سرک نیست و هر فردی به خواندن زندگی هم کشش زندگی 
قشر وسیعی از خوانندگان را دربر   تواندمی اما جستار    ؛ین که برای او شّایتی حائز اهمّیت و قاب  توجه باشد مگر ا

بی  به  رو  زبان،  نامینوسی  یا  پیچیدگی  و  کسالت  و  خشکی  از  پرهیز  با  نجستارنوی   و  بگیرد.  تازگی  و  کرانگی 
 (.29:  1393آشنایی زبان همگان دارد.))مولوی،  گوش 

نامه  ای با یکدیگر ندارند، اما در زندگی ای دوسویه است و فاصله ویسنده و خواننده در جستار، رابره بین ن ۀ رابر 
ای دورتر گیرد؛ خواننده با فاصله گاه نویسنده در موضعی قرار دارد که بین او و خواننده نوعی انفاال و جدایی شک  می 

جای گفتن خواهد به ای است که می ارنوی  نویسنده خواند. نجست از متن، صرفًا مّاطب ارری است که آن را می 
وگوی با خود شریک وگوی درونی خود، در گفت چیزی به خواننده، چیزی را با او سهیم شود. او خواننده را در گفت 

ها و ترس و هراسی از  کند و ابایی از بیان نقص (، ل ا هر آنچه در درون دارد، به متن احضار می 29کند))همان: می 
شی از وجود خواننده  اش را بازگو می تجربه   ی نوع به جستارنوی     . کردن خود برای خواننده ندارد فاش   کند که گویی ّب

 .او از جهان و خویشتن، سهیم است ۀ است و خواننده در تجرب 

 خاطرات روزانه و  تفاوت جستار    - 3-8

و  تا مدت   دارد کهد  این امکان وجو   پردازد و خاطرات روزانه به ربت آنی رویداد، بدون هیچ تغییری می   ۀنویسند  ها 
سمت نوشتارش نرود، و بعد از گ ر مدتی و عمری برای بازسازی گ شته البالی صفحات خاطراتش دنبال  ها به سال 

اش را از گ شته  نوی  معمواًل تجربه جستارنوی  برخالف خاطره   اما   از گ شته بگردد،   ای ه زنده کردن موقعیت و تجرب 
 کند.بازسازی می   موقعیت کنونی در ترکیب با  

 های مشابهگونه با    رسمی  جستار  نسبت   - 9

 تفاوت جستار و مقاله   - 1-9
 کند:گونه تعری  می دیوید فاستر واالس، تفاوت بین جستار و مقاله را این 
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یا  یا essay نجستار  مقاله  به  article مانند  اما  است،  غیرداستانی  آنمتنی  مقاله  جای  مث   که 
درباره یک  را  موضوع خاا به خواننده منتق  کند، دیدگاه شّای نویسنده    درباره یک  اطالعاتی

منتق  می ویژه  کند.موضوع خاا  تجربه زیسته خود، نگاه  یا  جستارنوی  براساس  ای به مفهوم 
خواهد  ای صمیمی و صادقانه می رسیده و با نوشته  مورد نظرش پیدا کرده، به یک روایت فردی  رخداد

و   فکر و منش    یدل   نیهمتحلی  خودش را شرح دهد. به  موضوع  ما را با طرز  خواندن جستار، 
شان دارند و  ها هم دیدگاه شّای درباره موضوع مقالهنوی تردید مقالهکند. بینویسنده آشنا می

با   میان می  خوانندگانشانگاهی آن را  اما نتیجهدر  و  گیری نوشتهگ ارند  استناد به دالی   با  شان را 
دهند نه مبتنی بر تجربه، برداشت و روایت شّای خودشان)  شواهد موجود در مقاله سروسامان می 

(1396 :10.) 

ت پژوهشی، مجال- در هر موقعیتی )روزنامه، مجله علمی  . ساختار مقالهاست تفاوت دیگر مربوق به ساختار
ای از پیش تعیین شده است. ها و صفحات نیز تابع کلیشه ( مشّص و حتی حدود آن و تعداد واژه … ادبی و هنری و 

گیرد. نویسنده در مقاله و رساله برای  تری را دربرمی وسیع   ۀ رساله نیز از لحاظ ساختاری نسبت به مقاله و جستار گستر 
گیری از  برد و اتفاقًا بهره متنی، از منابع و آرار دیگر بهره می درون های  خویش و برای پاسخ دادن به پرسش   ۀ اربات فرضی 

اگرچه امکان دارد  نسبتًا کوتاه است که  ای افزاید؛ در صورتی که جستار نوشته می متنش آرای دیگران، به قوت و غنای 
بیان عقاید و   ۀ و در آن نحو  ود ش بنا می  نویسنده  استدالل شّای   ۀ آن بر پای  ۀ اساس و مای از منابع دیگر بهره ببرد، اما 

 استدالل نویسنده بیش از خود عقیده اهمیت دارد.

در  رسانی یا ترغیب مّاطب تفاوت دیگر در هدف بالغی این دو نوع است، نهدف بالغی مقاله عمومًا اطالع 
ندارد)  وجود  یا  است  رانویه  آن  در  ادبی  تیریرگ اری  که  است  مشّص  . )(Holman,2003:193موضوعی 

گزیند که از زبان ادبی دور است و به زبانی صریک و علمی مرلب خود را  نوی  برای نوشتارش زبانی را برمی له مقا 
کاربرد زبان و لحن، متناسب با موضوع    ۀ ، اما در جستار نحو نویسد، حتی اگر مقاله او با موضوع ادبیات و شعر باشدمی 

 گزیند، آزاد است.و فرمی که نویسنده آن را برمی 

 تفاوت جستار و نقد   - 9-2

  ۀاصالت زبان و نوشتاری متعهد به ذهن و اندیش نویسندهوظیفه تمایز بین جستار و نقد در این است که در جستار 
هایش را  دارد تا ایده موضوعی وامی   ۀ های فکری، او را به نوشتن دربار . برخالف نقد، عالئ، و کشش خویش است 

آن بیان کند، موضوعی که بتواند از سر فراغ خاطر و از منظرهای گوناگون به آن بنگرد، در آیین نقدنویسی نویسنده    ۀ دربار 



   ( 1401 تابستان)  دوم ه  ، شمارپنجاه و پنجمسال ، جستارهای نوین ادبی 42

 

کند که با آن همراه و  آورد و به سره و ناسره بودن آن توجه دارد و امکان دارد ارری را نقد  متن را به محک سنجش درمی 
ار و نوشتن از آن برای او خوشایند بوده و  جستارنوی  فقط به موضوعی می   که ی درحال   سو نیست؛ هم  پردازد که انّت
ای که فضایی برای زیستن و ل ت بردن فراهم  قرار داده است؛ اندیشه   گ ارد که او را تحت تیریر می   ای را پایه نوشتار ایده 

نویسد که از آن  دهد؛ بلکه چیزی را می وضعیت انتقادی منفی قرار نمی آورده است و اغلب مواقع نوشتار خود را در 
 بهره فکری برده است.

رویکرد منتقد را تعیین   ۀ هایی دارد که نحو تفاوت دیگر در آزادی نویسنده هنگام مواجهه با ارر است. هر ارر ویژگی 
در جستار نویسنده از قید تعهد به متن آزاد  گ ارد، اما کند، نقد، متعهد به روشی است که ارر پیش روی منتقد می می 

 است و عواط  و احساسات خود را هم دخی  کند.

پ یر است که ویژگی ذاتی رابت داشته هایی امکان تعری  رابت برای پدیده  ۀ کند ارائ وقتی نتینیانوف تاریک می 
پیوسته در حال تغییر است، ارائه تعری  باشند اما در مورد مفاهیمی مث  ادبیات و ژانر، که هم خودشان و هم تعریفشان  

( بدیهی است که ژانر جستار به دلی  ماهیت متنوع  288:  139۵نیست))زرقانی و قربان صباغ،    ر ی پ امکان ابدی  - ازلی 
ذهنیتی شهودی نسبت به جستار، برای تعری  و تاویری نسبی از    رغم به اما  ؛  شود ناپ یر می آن، بیش از پیش تعری  

 کنیم.های غالب و مشترر انواع جستار را بیان می برخی از ویژگی   آن، به ناگزیر 

 های کلی جستار ویژگی   - 10

 نثر بودگی   - 1-10

های نوشتاری، بازتابی از جامعه و تحوالت آن است. در دوران مدرن، قالب نثر، به  ها و قالب گیری و رشد فرم شک  
ها و تفکرات انسان مدرن در  ها، قالبی آزادتر برای بیان ایده الب یابد، نثر در مقایسه با این ق قالب نظم و شعر تفوق می 

های سیاسی، اجتماعی و اقتاادی دنیای جدید است و نبر خالف شعر متوجه غایتی بیرون از خود  مواجهه با فرم 
نجر به  (. گره خوردن پیوندهای انسان با دنیای نوین و مواجهه او با تناقضات این دنیا، م 8:  1383است))کامشاد،  

به این دلی  که   ؛ ها جستار است که قالب متناسب با آن نثر است این فرم  ۀ ازجمل شود،  های جدید می گیری فرم شک  
 ها و تحوالت دوران نوین را ندارد.سو شدن با اندیشه شعر و قواعد حاکم بر آن توانایی هم 

 ادبیت ساده   - 2-10

ردیسی یک یا چند ژانر قدیمی است که پ  از سپری کردن تغییراتی  تودوروف معتقد است که نیک ژانر تازه، برآیند دگ 
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آید. بدین ترتیب متن معاصر، مدیون شعر و رمان قرن نوزدهم است. ادبیات هیچ گاه از ژانرها خالی نیست؛  وجود می به 
(. به  299 : 139۵دهند که پیوسته در حال دگردیسی است))زرقانی و قربان صباغ، چه، ژانرها نظامی را تشکی  می 

شود و این تبدی  نیز در همه ژانرهای پسینی یکسان نیست؛  های کالمی به ژانر ادبی تبدی  می گفته او تنها برخی از کنش 
رسد ژانر جستار نیز بسته به موضوع آن و نسبت می   به نظر گاه این تغییرات ساده و ابتدایی و گاه پیچیده و چندالیه است.  

نامه  دلی  نزدیکی با ژانر زندگی از درجه ادبیت متغیری برخوردار است؛ برخی از جستارها به های خویشاوند  آن با گونه 
و سفرنامه، و استفاده از زبان روایی، و برخی دیگر، با استفاده از بالغتی ساده و خودکارشده، به کنشی ادبی تبدی  

 گیرد.رت پیچیده یا رانویه قرار می شوند. این ادبیت، اغلب در جایی بین صورت اولیه )کنش کالمی( و صو می 

 خودنگاری   - 3-10

  بینی فرد، تجارر مرالعاتی و فکر و اندیشهگرایی است که تکیه بر تجربیات شّای، جهان جستار فرمی همزاد انسان 
 کند.می   ها را برای خواننده بازنمایی اش به پیرامون و پدیده او دارد. در خودنگاری، سوژه دنیای شّای خود و نگاه ویژه 

 ۀجهت گسترهمین به   ؛ های شّای نویسنده استوار و حام  سبک شّای و لحن اوست ورزی جستار بر اندیشه 
شود. در جستار  گیرد که منجر به تنوع و گوناگونی زبان در این گونه می ها را دربرمی مایه ها و درون وسیعی از سبک 

نتیجه  از  پررنگ نمن) آشکار است و خبری  نویسنده از آن  گیری حضور  نویسنده نیست و در هرچه  های قرعی 
 دارد.  گوید، نشانی از افکار، احساسات، عالئ، و آگاهی او وجود می 

 پذیر )سیالیت صورت ثانویه( چارچوب انعطاف   - 4-10

گیرد. اصول و قواعد شده قرار نمی   ن یی تع   ش ی پ های از  تابع فرم جستار، در جایگاه فرمی سیال، ماهیتی لغزان دارد و  
لم و  فرمی قاب  انعراف است که در مرز بین هنر، ع   رو ن یازا   ؛ حاکم بر جستار متناسب با هر متن، تغییرپ یر است 

پ یر آن  مفهوم و محتوی اهمیت دارد اما چارچور انعراف  ۀ انداز به در جستار، سبک و ساختار ن  زند. فلسفه گام می 
(. اگرچه جستار چارچوبی  1399))کسمایی،  دهد تا خود را زندانی  حااری تنگ نبیند آزادی بیشتری به نویسنده می 

ا  گویی فاصله دارد؛ در هر جستار، به فراخور محتوای آن، فرمی متناسب بپ یر دارد، اما با پریشان منعر  و تعمیم 
شده ادبی متفاوت است؛ در عین حال که با اغلب رو با ژانرهای تثبیت گیرد؛ از همین نویسنده شک  می   ۀ موضوع و اید 

 شود.ها دور می دلی  تنوع و پویایی آن، از آن ها خویشی دارد، به آن 

 یابندگی خاصیت تعمیم   - 5-10
رسد، رود و به "انسان" می از "من" نویسنده فراتر می   جستار در عین حال که بر "من" جستارنوی  متکی است اما آنجا که 
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یابندگی یا به تعبیر دیگر نمادشوندگی دارد. این همان ویژگی است که در من غیر شّای شعرهای  خاصیت تعمیم 
 وندای" است که نمادی از انسانی آگاه و متیم  است. ر شود. این "من"، همانا "دیگربوده فرازمان و فرامکان نیز یافت می 

  است؛   اختااصي   نشانه   سرانجام  و   اختااصي   عام  نشانه   به  عام،   از نشانه   روندي   دیگربودگي،   تکام    سیر   در  شده طي 
  کلي   طور به   و "  من "   اینجا   در .  است  کرده   طي   شّایت   آن   از   پ    و   تیپ   به   شدن   تا تبدی  "  من "   کنشگر    که   روندي 

  انساني که.  شود مي   روایت   که   است  ايه سوژ  بلکه   نیست،   راوي   دیگر "  من . " است   شده   تبدی "  سوژه "به   خود، "  انسان " 
متن،   خواند. می   "االذهاني بین "   جهان   را  آن   سارتر   که  کند مي   زندگي   جهاني   در   کند، مي   تعیین   را   دیگران   و  خود   هویت 

باشد واگویانه  رو بیش از آن که بر من متکی  پنداری مّاطب است. از همین پ  ارتباطی بین فردیت سوژه و خودسوژه 
 رسد.فهمد و با او به همدلی می شده جستارنوی  را می است و به مّاطب نیاز دارد؛ مّاطبی که جهان روایت 

 خودآیینی   - 6-10

کند. آدورنو، جستار را در جایگاه نوعی  دور می  شده تجربه خالت آزاد جستار آن را از قرار گرفتن در قالبی خاا و 
شده و ضرورت ایفای عملکردی  از پ یرش هرگونه نقش از پیش تعیین آورد که نشمار می نوشتار خودآیین و مستق  به 

))شاهنده  گیرد ای قرار می مبادله   ۀ یافته و پیرو قوانین خاا خود است، قوانینی که در تعارض با جامع اجتماعی رهایی 
 شرق آن تحوالت بنیادین در جامعه است.( و در عین حال پیش 44:  1399و نوذری،  

 رویکرد متأمالنه   - 7-10

ادبیات و   ی ّتگ ی آم درهم افتد؛ این ها در فرمی جدید، در ملتقای ادبیات و فلسفه اتفاق می جستار با رسالت  بیان ایده 
نزبان  دهد.  های اومانیستی، روی می گیری اندیشه عنوان فاع  شناسا و در عار شک  نگاه سوژه، به   ۀ فلسفه، از دریچ 

و    است   ی ا حادره جستار ابزاری حام  برای انتقال معانی با کشفیاتی بیرون زبان نیست، بلکه اتفاق است،   در زبان 
گیرد، (، اگرچه جستار در مرز فلسفه و ادبیات شک  می 9: 139۵))مونتنی، فکر: تفکر با نوشتن، یا در حین نوشتن 

سیرهایی سّت و فلسفی نیست؛ بلکه در ظاهر  امر زبانی  اما نتفسیرهای جستارنوی  از موضوع مورد بحث، تف
بپروراند))آدورنو،  سرراست و راحت دارد، هرچند اندیشه  فلسفیدن  1۵2:  1984هایی عمی، را در خود  (. جستار 

  رسند، اما منظر و نگاه نویسنده آن را تبدی  بهمی   به نظر نویسنده در بار چیزهایی است که شاید در ابتدای امر بدیهی  
 کند.امری نو می 

نگرش   ۀ است. جستار تغییر در شیو  ایده و موضوع خویش،  تیمالت نویسنده، حول   جستار مبتنی بر احساسات و 
تیم  در  انسان به خود، هستی و چیزهاست، این تغییر نگرش جستار را در جایگاه نوشتاری مدرن قرار داده است. ن 
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: 1379در رابره با حاالت روح و روایت آن در خود)) مسکور، چیزها، یادآوری، تجربه درونی و نفسانی چیزها 
ها تفحص کرده باشد، اما در نهایت، نوشتارش ( که مبتنی بر بداهه است. هرچند نویسنده حول موضوعی سال 204

 های فکری اوست که اصول قالبی بر آن غلبه ندارد.نشست آگاهی و درنگ ته 

 گیرینتیجه 

تعاری  مربوق به ژانر و فرم اتفاق نظری مفاهیم در ساحت ادبیات چیستی ژانر و فرم است؛ در    ترین کننده گیج   از   یکی 
و عمومًا با   است بوده  بندی مستق  آن مانع تعری  و دسته در این میان ماهیت سیال جستار نیز  ؛ قرعی وجود ندارد 

 گ اری شده است.نویسی و رساله نام نگاری، نقد، یادداشت، خاطره تک نامه،  هایی همچون سفرنامه، زندگی عنوان 
جستار در جایگاه فرم، به مثابه یک ظرف کلی محتوایی است که انواعی همچون جستار روایی، جستار وصفی، 

  ازجملهشود. اگر جستار را به مثابه فرمی هنری در نظر بگیریم که هنرهای دیگر  را شام  می   … جستار تشریحی و 
 تری قرار بگیرد.آرار کالن   ۀتواند زیرمجموع گیرد، این فرم در هر جایگاهی می سینما را هم دربرمی 

می  را  به جستار  ناداستان  روایت  از  فرمی  درون توان  اقتضائات  به  توجه  با  پژوهش  این  در  آورد.  و شمار  متنی 
ژانر روایت ناداستان رشد اد شده که از دل کالن های اخیر، از آن در جایگاه ژانر ی متنی جستار و رشد آن در دهه برون 

 یافته و تبدی  به ژانری مستق  شده است.
بندی آن صرفًا ابزاری برای نظم دادن به پژوهش، درر و تفسیر جستار با هر نگرشی که سراغ جستار برویم، طبقه 

برای مّدوش کردن آزادی و استقالل این فرم رهایی  ش نیست؛ ژانراست و تالشی  ی گشوده و دموکراتیک که  ّب
پیوند می  با جهان ادبیات  بیشتری را  و  ها که شاعر و داستان دهد؛ آن آفرینشگران  متیمالنه  نیستند، اما آراری  نوی  

مفاهیم و  ، این پژوهش پ  از مرالعه و تدقی، در  جستاررغم تنوع و شناوری  به کنند.  خویشاوند ادبیات خل، می 
در جایگاه قالبی متناسب با دنیای مدرن، ارتباق بین زبان و فرم جستار و خردورزی دنیای    تعاری  جستار و توجه به نثر

با   را  جستار  نسبت  و  بررسی  را  است.   آن   مشابه انواع  مدرن  کرده  جستار  ویژگی   تبیین  نثربودگی، ازجملههای   ،
متیمالنه بودن آن، نسبتش را با  ورزی و  یابندگی، خودآیینی، ادبیت ساده، اندیشه پ یری، تعمیم خودنگاری، انعراف 

 سرشتی بیناژانری دارد. کند؛ ژانری که می   ها مشّص دیگر گونه 
  



   ( 1401 تابستان)  دوم ه  ، شمارپنجاه و پنجمسال ، جستارهای نوین ادبی 46

 

 کتابنامه

 تهران: مرکز.  . ف هنگ علوم انسانی   (. 1374. ) آشوری، داریوش 

 تهران: فرهنگ جاوید.  . س گذشت فک ي شاه خ مسکوب   (. 1399  . ) پور، یوس  اسحاق 
معین لرفی و احسان فرخی.   زندگی در کنار ادبیات و هن .  ۀ فقط این نبود: شش جستار دربار ماج ا  (. 1398. ) اسمیت، زیدی 

 تهران: اطراف.

 . مراد فرهادپور. تهران: طرح نو.تج به مدرنیته   (. 1392. ) برمن، مارشال 
 . الله قدکپور. تهران: گمان.ای در باب دوستی و دو جستار دیگ  مقدمه   (. 139۵. ) دومونتنی، میش  

 . تهران: هرم .نظ یه ژان  نوع ادبی، رویک د تحلیلی ر تاریخی   (. 139۵. ) زرقانی، قربان صباغ، سید مهدی، محمودرضا 

سال نهم.    . حکمت و فلسفه   . شناختی آدورنو زیبایی   ۀ نهنر) و نحقیقت) در نظری (.  1392. ) شاهنده، نوذری، نوشین، حسینعلی 
 .3۵-60  . 3شماره 

 سو.جو. تهران: آن . سلما رضوان جستار بنویسیم چگونه   (. 1398. ) شیاخ، دان 
 . تهران: هرم .بادهای غ بی   (. 1386. ) فرهادپور، مراد 

 . تهران: طرح نو. دفت چه خاط ات و ف اموشی   (. 1388. ) قائد، محمد 

. شماره  3دوره    . نقد و نظ یه ادبی مدرنیسم(،  )سوژه زندگینامه خودنوشت از منظر پست   (. 1397. ) ، فرزان سجودی   ؛ مریم   قائمی، 
1  ،119-9۵. 

 .آسو نقش فرم در آفرینش ادبی شاهرخ مسکور)،  ن   (. 1399. ) کسمایی، سرور 
  https://www.aasoo.org/fa/articles/2752 . 

 تهران: ماهی.  . رضا رضایی   . جان و صورت   (. 1388. ) لوکاچ، جورد 
 تهران: نقد فرهنگ.  . (، به کوشش رضا نساجی تفک  در تنگنا )جستارهایی در علوم ف هنگی   (. 1397. ) مرادی، محمدعلی 

 . تهران: آگاهاز نوشتن   (. 1393. ) مولوی، فرشته 
 تهران: اطراف.  . معین فرخی   . این هم مثالی دیگ    (. 1399. ) واالس، دیوید فاستر 

Adorno, Theodor. (1984). The Essay as form, shierrry weber nicholsen, New York: Colombia 

university press. 

Fleming, Grace. (2019). https://www.thoughtco.com/how-to-essay-writing-about-process-1856995. 

Good,Graham. (1998). The Observing Self Rediscovering the Essay, London: Routledge. 

Holman, William. (2003). Handbook to Literature. America: Prentice hall. 

Caulfield, Jack. (2020).”Different Types of essays In Academic Writing ”, 

https://www.myperfectwords.com/blog/essay-writing-guide/types-of-essay. 
Valdes, Olivia. (2019). ”How to Write a Critical Essay”   .https://www.thoughtco.com/what-is-

https://www.thoughtco.com/grace-fleming-1856759
https://www.scribbr.com/author/jackcaulfield/
https://www.scribbr.com/author/jackcaulfield/
https://www.myperfectwords.com/blog/essay-writing-guide/types-of-essay
https://www.thoughtco.com/olivia-valdes-4151117


 47 47-27( و …. صص یی)نارو  زاده   یشر   قهی آن به مثابه ژانر ن صد   یبند جستار و طبقه 

 

critical-essay-1689943. 
Nicole, B.Wallack. (2017). ” why is it so difficult to define the essay”. https://lithub.com/why-is-it-

so-difficult-to-define-the-essay. 
Nordquist, Richard. (2020). "The Essay: History and Definition." ThoughtCo, Feb. 11, 2020, 

thoughtco.com/what-is-an-essay-p3-1691774. 
 

https://lithub.com/author/nicole-b-wallack/

