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 چکیده

 چگونه کار ؛گیردروایت چگونه شکل می کهاست سأله مهدف پژوهش حاضر پاسخگویی به این 

چه مکانیزمی قادر به  براساسدهد و چگونه و ضعیت سالمت و بیماری را توضیح می؛چگونه وکندمی

ت و در پایان هدف پاسخگویی به این پرسش است که چگونه روای شودمیبینی و کنترل وضعیت انسانیپیش

مبتنی  اطیاستنببررسی استداللی و اساس بر نظری و  یتحلیل در چارچوبپژوهش حاضر  سازد.واقعیت را می

ن را مورد کیفی متروش پژوهش  منزلهبهتمان شده است. تحلیل گف دهیسازمانبر تحلیل گفتمان نظری 

تواند باشد، هم یک نظریه و هم یک بیات مزبور هم یک متن نوشتاری میدهد. متن در ادواکاوی قرار می

 ک مقطع زمانی واحددر ی ، زبان«همزمانی» مطالعه؛ درتوان از دو راه بررسی کردزبان را می واقعیت اجتماعی.

ر تحول زبان د ،«درزمانی» همطالعدر و  شودمیبررسی  خاص بدون در نظر گرفتن زمان، و در یک وضعیت

همزمانی و درزمانی )حرکت و جانشینی نشینیهمساختارهای  در جریانروایت . شودمیمطالعه طول زمان، 

و در  آیدرمیدبه زبان یت روااین جریان وابسته به زبان و گفتگویی دوجانبه است؛ گیرد. شکل می (زبان

که برون ذهنی ) جهان اول(، چنانأله مسشود. روایت می کند و یکپارچهان گفتگو انسجام پیدا مییجر

 وکه رویکردهای پسامدرن ، چنان)جهان دوم(درون ذهنیو نیز موضوعی  گویندمیروایتی  گرایانواقع

تمانی شکل گفتگو و در بستر گف یندآفر در کهو موضوعی است  ألهمسزبان  ، نیست.گویندمی گرابرساخت

کل دادن به ش و کنندمیسامان پیدا شکل گفتگویی  به هاروایتشود. مستقر میسوم گیرد و در جهان می

 .رسانندمیکمک خویشتن روایتی 

ایت شده، روروایت زیسته شده، روایت بازگوایتی، زبان، روایت، هویت رو : واژگان کلیدی

 پنهان.
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 مقدمه

ار، زبان ظهور بو به همین اعت افتدمی اتفاقدر زبان لسفی یا فکر علمی همیشه و هر جا فهم ف

. وقتی از ظهور اندیشه در زبان سخن آیدمیمظهر فکر و خرد به شمار  اندیشه است و سخن

صدرا در . مال(1024 دینانی،) شودمیبه ظهور عالم و جهان هستی نیز اشاره  آیدمیبه میان 

الغیب با اشاره به این موضوع که جهان عین کالم خداوند است و با اشاره کالم  کتاب مفاتیح

فاول کالم شق اسماع الممکنات کلمه  "که  گویدمیاست،  آمدهند بوجود و سخن خداو

( 1024) دینانی (.1021 ،)مالصدرا "فما ظهر العالم اال عن الکالم بل العالم عین الکالم "کن"

 حکمبه که کندمیپدیدار عالم است، بیان  تریناجتماعیکه زبان  با اشاره به این موضوع

که پا به عالم  اجتماعی است و از همین طریق است داشتن زبان است که انسان موجودی

علمی از  هاینظریهو بر این باور است که   گذاردمیی پا را فراتر . وگذاردمیمعرفت 

طح ن از طریق و بواسطه زبان از ستجربه زیسته انسا و گیردمیخالقیت ذهن و زبان سرچشمه 

شدن  بواسطه زبان از خاص بودن به عام و کندمیپیدا  ءشخصی به مرحله تعقل ارتقا ایتجربه

 .شودمیو به روی غیر گشوده  آیدمی؛ از خلوت خود برون آیدمی در

صورت است و  این مطلب که معرفت امری بی بیان با (1022) موالنا محمد بلخی رومی

ورتی صورت از بی ص»: شودمیو قابل بیان  کندمیپیدا  تنها از طریق زبان است که صورت

که رابطه معنا و صورت، رابطه سخن و اندیشه است  گویدمی( 0281: 1)موالنا،  «آمد برون

 : دبخشمیتعین  زاربیشهو به  آیدمی درشیر سخن از بیشه معنا به آواز  کهطوریبه

 (1:1101) «از و سخن ز اندیشه دانیا چو آو صورت از معنی چو شیر از بیشه دان»

بلکه آن را  داندمیت بخش احیویرانگر و یا  تنهانهموالنا سخن و زبان را  رو ازاین

 ؛ داندمیگر بخش و صورتینتعی

 (1242: 1) «روبهان مرده را شیران کند عالمی را یک سخن ویران کند»

 و از صورت بخشدمیو روباه مرده را زندگی  کندمیاین زبان است که عالمی را ویران 

یان خاص حقیقت را ب ایشیوهزبان و گفتار، به  ،رواین از. آورددرمیروباه به صورت شیر 

 این نکته که  بیان با. این زبان ویژه، زبان روایت و حکایت است. مولوی کندمی

 «کندمیکایت ش هاجداییاز  کندمیت یکاحبشنو این نی چون »
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 کهچنانکه حقیقت وجود انسان ماهیت روایی دارد؛  فشاردمیبر این موضوع پای 

 (. 1022 )موالنا، ، داستان به حقیقت نقد حال ماستگویدمی

و درون آدمی پی  ر و رازبه سِ توانمیکه از طریق داستان  کندمیاشاره  (1022) موالنا

. بریممیپی  هاآنبه درد و بیماری  ،هاآدمبرد. با گوش سپردن به قصه و داستان و روایت 

 ایادثهح، شودمیو بر زبان جاری  داردبرمیپرده از راز درون  تنهانهت که داستان اتفاقی اس

 فعل و انفعال بدنی همبسته است:است که با 

 حال دوستان پرسیدمیز با زآن کنیزک بر طریق داستان»

 هوش داشتمیسوی نبض و جستنش  گوش داشتمیسوی قصه گفتنش 

 «او بود مقصود جانش در جهان تا که نبض از نام کی گردد جهان

در این راه، بشر از هر وسیله  کند.پذیرفهما تا جهان ر کوشدمیآدمی در طول حیات خود 

و  تریناولی جمله از دیربازاز  هاافسانهو  هاداستان (8339،الن) گیردمیو ابزاری کمک 

، تالش کرده است اتفاقات هاآنبوده است که آدمی با استفاده از  ابزارهایی ترینساده

. پیاژه بر این باور است (8338، 1)کرنی کند پذیرفهمو  آوریجمع جایکپیرامون خود را در 

و به  آیندمیام را تبیین کنیم، به کمک ایئلهمس توانیمنمی، وقتی ما هاداستانو  هاروایتکه 

ن باور خود بر ای نوبهبه. پوپر دهندمیرا در اختیار ما قرار  حلیراهشکلی ابتدایی و موقت، 

 اصوالًه ک گویدمی. پوپر اندبوده پردازینظریهما برای  دست ابزار آغازاز  هاافسانهاست که 

 ذیرندپابطالی مفید هستند که البته به شکلی معتبر هاافسانهعلمی همان  هاینظریه

 .(1449)پوپر،

تا واقعیت را توضیح دهند.  شوندمیساخته  هاها و روایتها و قصهافسانه ،اساس براین

ای رایج هظریهن چه بسااند. گشتهبینانه محسوب میگاه واقعنامروز، روزگاری،  هایافسانه

علمی،  هایمدل و هانظریه درهرحالخواهند شد.  نامیده ایافسانه، ، روزگاریامروز

 نظریه علمی، روازاین دهد.قرار  واقعیتمایه فهم دست تاسازد میانسان  اندکههاییروایت

 .برآیدواقعیت  ینیبپیشکه بنا به فرض باید بتواند از عهده توضیح و تبیین و داستانی است 

                                                           
1. Kearnry  
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کند خواهد برود بلکه تالش مینیست که به هر راه که دلش می سرخودای نظریه علمی افسانه

 . (1449،)پوپر ها سازگار کند و به زیور تجربه آراسته گرددخود را با جهان پدیده

بال است و به دن های ناکارآمد را بشر کنار نهادهکه طرح داده استتحول علم نشان سیر 

. اندنکردهعمل، همواره موفق هاابطالاین رد و  اگرچهاست.  بهتر برآمدههای جایگزین طرح

ماندگاری  وجود دارند که رمز1نظریه فرویدنظیر  ناکارآمد هایطرحبسیاری از  کهچنان

 هایچالشعلمی با  اینظریه عنوان به کهاین رغمعلینیست؛ و  هاآن، موفقیت علمی هاآن

 ترمیقعباید  نیاز بشر را منشأاست.  ماندهباقیبسیاری روبرو است؛ همچنان در عرصه علم 

های خرد و کالن متضاد و متناقض که چون ظریهآکنده است از ن جستجو کرد. دنیای علم

های علمی به نظریه .شونده میخواند باهماند و های داستان کنار هم چیده شدهتابک

موزش آ هاراآنها آکادمی کهاند گویی شبیهستانهای متفاوت دامتنوع و سبک هایداستان

، از همه درستی آنان بگذارندمته به خشخاش درستی و نامثل سابق دیگر  آنکهبیدهند و می

 . (1449)پوپر،  کنندحسب حال استفاده می، برهاآن

نه عالم و ها رجوع کرده است و خویش را تر از همیشه به افسانهبشر امروز گستاخ

مروز ا ، راهی را که انساناندازچشمدر این خواند. ساز میتسرا و روایکه افسانه پردازنظریه

گرایان و روان تحلیلگران معتقدند( و نه از جهان که شناختچنانبرگزیده است، نه از ذهن )

که از زبان ( بلگویندمی شناختیروانرفتارگرایان و رویکردهای عصب  کهچنان) فیزیکی

 .(1449، پوپر) شودآغازمی

. کنندمی ریزیپیرا فهم بشری  و گیرندمیشکل  هاروایت ،گفتگوزبان و از طریق 

ا بازنمایی ما از واقعیت بر ج در ایتأثیرعمدهداند که زبان را میانجی تفکر می 8ویگوتسکی

بخشی مغز را بر عهده دارد و مغز پیرو هم معتقد است که زبان وظیفه نظم 0گذارد. لوریامی

 9. برونر(8331ویگوتسکی، ) کندمیاست که رفتار موجود را تنظیم و اصالح  بخشینظماین 

تقد ی دارد. وی معت، ماهیت روایبر این باور است که ساخت واقعیت، فراتر از این دو( 1443)

                                                           
1. Freud 

2. Vygotsky 

3. Luria 

4. Brunner 
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زبانی است. دو دستگاه موازی مفهومی و استعاری در  است که کانون فعالیت ذهنی ما اساساً

و  هاو ذهن بشرند. ما تجربه ،مسئول ساخت دادن به افکار و اندیشهکره چپ و راست مدو نی

؛ کنیممی دهیسازمانالب روایت قدر  اًعمدت ز رویدادهای انسانیا خویش را هایحافظه

. هریو غ انجام یا عدم انجام کارها ها، دالیلی برایافسانه ،هابهانه، هاها، توجیهداستاننظیر، 

های ساخت برخالفشود. منتقل می فرهنگ از طریقکه  صورت مرسومی است روایت

های نند بوسیله ابطال هرس شوند، ساختتوای که میهای منطقی و علمرویهاز  تولیدشده

تا  شوندارزیابی می «8ضرورت روایی»و  «1همسانی با واقعیت»بر اساس معیارهایروایی 

 وسیلههبای از واقعیت هستند که ها نسخهروایتمنطقی.  هایفرضپیشتجربی و  اتتائید

 .(8330گردند )برونر، میا رد ی تائیدو توافق بین االذهانی  قرارداد جمعی

چارچوبی برای ارائه  و ساخت، الب، قهاآن برحسبخصوصیاتی دارد که ، روایت

م تماها همانند ها و قالبدهد. این چارچوباز واقعیت در اختیار ما قرار می مندگزارشی نظام

 «9گفتمان روایی هایصورت»و  «0سبک روایی تفکر» منزله بههای بازنمایی جهان، شکل

)برونر،  یردبپذ تأثیر آنتواند به دیگری شکل داده و از هر یک می کهطوریبهکنند. عمل می

8330). 

، کندمییدا پدانستن تجلی  ی در عملِتاین مسئله که چگونه واقعیت به شکل گفتمان روای

دهه گذشته فیلسوفان  چهارپنج. در (8330)برونر،  است بوده انقالبی شناختی ساززمینه

 عنوان به تنها نهروایت را مفهوم  ،1پل ریکور و 2نظیر میشل فوکوای قاره فیلسوفان ازمتعددی 

کار ه ی ساختن واقعیت ببراابزاری که  عنوان بهبلکه  کندمیبازنمایی  که جهان را ایسازه

آشنایی  متدریج با این مفهوه ب، شناسانروان به بعد زمان آن. از اندگرفته، به کار شودمیبرده 

ه از این منظر ب اندکردهو کارآمد، تالش  دقیقیک سازه  عنوانبه آنپذیرش  یافته و با

                                                           
1. verisimilitude 

2. Narrative necessity 

3. The narrative mode of thought 

4. Narrative discourse 

5. Foucault 

6. Ricoeur 
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وضوع این م کاربست وبرساختن واقعیت کشف و انسانی بنگرند و لذا به  هایواقعیت

 .(1443)برونر،  اندکوشیده

 ؟ کندمیروایت عمل  چگونه

هر چیز  یش ازپ ئلهمس ؟کندچگونه کار می آنعاقب گیرد و متروایت چگونه شکل می

است  ایئلهمس آگاهیشود؟ بشر چگونه آگاه می. آگاهیموضوع و  ئلهمسمربوط است به 

همیدن ای فبشر بوده است. تماس با واقعیت و تالش بر یذهنمشغولیت موضوع  آغازکه از 

شناخته یهایی قرار داده است که نم، فرد را در مواجهه با پدیدهجهان خارج و جهان درون

حسی از واقعیت شروع  صورتبهتجربه جهان خارج باور عمومی بر این است که است. 

یرون جهان ب ایآیینه سانبه و تصرف و دخلبیتصور غالب بر این است که ذهن شود. می

 و شناختی هایتحریفنظیر خطاهای ادراکی و  هاییمسئلهدهد. اما میرا در خویش بازتاب 

موجودی منفعل و پذیرا در نشان دادن  تنهانهکه ذهن  دهدمیسازا نشان مهم حافظه مسائله

رف در فهم جهان دخل و تص تأثیرگذاریک واسطه فعال و  عنوانبهجهان خارج نیست، بلکه 

و  هامشاهده گرایانهواقعافراد از واقعیت و ارزش  هایگزارشامروز در  کهطوریبه. کندمی

 موجب مسائلهجدی شده است. این  هایتشکیک هادادگاهشهادت شهود در اعتبار حتی 

 تماماً را آگاهیادراک و ذهن، که ادراک و  گرایانهواقعشده است تا در مقابل دیدگاه 

یرد که ای شکل بگگرایانهگرایانه و ذهنهای برساختداند؛ دیدگاهپذیر میواقعیت انکارنا

ج و مطابقت با واقعیت جهان خار بینیواقعتمام واقعیت را برساخته ذهن آدمی بداند و ارزش 

 را به حداقل فرو بکاهد.

 ،؟ نقطه تماس ما با جهانه ماهیتی دارداین تصویر ذهنی برآمده از جهان درون و بیرون چ

 ایواسطهبیاولین تجارب  و شودمی وپرداختهساختهتصویری  صورتبهادراکی که از جهان 

و خارجی است و ما  عینی ایئلهمسآیا  چه ارزش و اعتباری دارند؟نشینند که در ذهن ما می

ن فرد ذه شخصی و ذهنی است که تنها از دریچه ایمسئلههستیم؟ آیا  تنها حکایتگر آن

و اعتبار شخصی دارد؟ معناهای مشترک و مفاهیمی که جهان را حکایت و  شودمیادراک 

، آیا اعتباری عمومی و عینی دارند؟ و یا شخصی و درونی و وابسته به فرد کنندمیبیان 

 . شودمیادراک مربوط  شناسیروانکه به  ایمسئله ؟اندکنندهادراک
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های علوم طبیعی تالش کرد تا هجدهم با رجوع به روشاز قرن هفدهم و  شناسیروان

ا شد؛ ب آغازکه با گالیله و بیکن  ایدورهکند.  وفصل حلرا  آگاهیادراک و  مسائله

الوازیه در شیمی به کمال رسید و اوج خود را در فیزیک نیوتنی تجربه کرد.  هایتالش

زیابی الک و هیوم در این راستا ارتبیینی هابز، دکارت، اسپینوزا، الیب نیتس،  شناسیروان

 وابستگی ،بر معیارهای شمول، برابری، ماندگاری تأکیدبا  درستیبه. دیدگاهی که شوندمی

 آگاهیتا نشان دهد  کردمیتالش  ،کنندهادراکبه جهان خارج و مستقل بودن از اراده 

 دهدیمشخصی و بریده از واقعیت نیست، بلکه برعکس فهمی را پیش روی ما قرار  ایمسئله

 سادگیهبکه  کندمیکه فراتر از برداشت شخصی افراد، به فهمی عمومی و مشترک اشاره 

 .(8339)الن،  تابدنمیبرتغییر و دگرگونی را  هرگونهو  آیددرنمیبه هر شکل 

 ،پذیرفهمبه مالحظه عینیت و وجود جهان خارج  ادراک ما از جهان خارج را، جان الک

 تأثرمکه مفاهیم حسی  کندمیاشاره  درستیبه. وی دانستمیمبتنی بر چهار مالحظه عمده 

مستقل از اراده  هاآنرا ایجاد کنیم؛  هاآن توانیمنمیارادی  طوربهاز جهان خارج است و ما 

 تائیددیگر  هایحساغلب موارد شواهد یک حس با شواهد  تردرمهمما هستند و از همه 

 هاآنتر و نظم بیش هاآن تغییرناپذیری. بارکلی با اشاره به ماندگاری صور حافظه، شودمی

با  و ذهن ما نیستند پرداخته و ساختهما یکسره  هایادراککه تصورات و  است دادهنشان 

 .(1422)اوکانو،کنندمیارجاع به جهان خارج معنا پیدا 

یند فکری و ادراکی دارای جهتی درونی یگر، این نظر وجود دارد که هر فرآاز طرف د

 نچهآچیزی است که مستعد تجربه شدن است و ما فراتر از  آناست. معرفت بشری محدود به 

، جهان اعتقادبه وجود جهان خارج اذعان کنیم. بر پایه این  توانیمنمی کنیممیکه تجربه 

به ما داده نشده و وارد ذهن ما نشده است بلکه نتیجه بازتاب امر واقع خارجی  مستقیماً خارج

زندگی  آناست. ما در جهان و با  باآنشناخت جهان خارج تابع تعامل ما ماست.  درذهن

ا به حال ر، گذشته کنیممیاین زیستن است که وضعیت حال را ادراک  درنتیجةو  کنیممی

. شناخت تجربی ما صرف انتزاع از جهان خارج نیست زنیممیو به آینده پیوند  آوریممی

یند رفتارهای ما و عملکرد زیستی و بدنی ما در جهان خارج است. شناخت آبلکه برآمده و بر

 گاهیآشناخت ما و  گویدمیکه دیلتای  طورآن روازاینو  گیردمیتابع نحوه زیست ما قرار 
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ه از طریق ک هایینسبتو بدون  شودمیه میان ما و جهان خارج برقرار رابطه و نسبتی است ک

 یآگاه، ذهن فاقد هر نوع شودمیپیوندهای جسمانی در قالب زمان و مکان با خارج برقرار 

 است.

را باید تفکر حل کند و از  همسألدکارت معتقد بود اگر جهان خارج وجود دارد، این 

ه من ک یافتدستبه این نکته کلیدی  کهچناناندیشیدن راهی به جهان خارج بگشاید؛ 

لم درست باشد یا نه، یک نتیجه مس کهایناز  نظرصرفپس هستم. این برداشت  اندیشممی

به من  آگاهیرویدادهای  عنوانبهفقط  اشیای خارجی یهمهاین است که  آندارد و 

وجود م آگاهیمتعلق ادراک و برای  عنوانبهفقط ، درآگاهیاست و یک شیء تنها  شدهادهد

و  . بعدها کانتدهدمیاست. این برداشت پایه و اساس اصالت پدیدارشناسی را تشکیل 

ید که را عمومیت بخش هألمسنهایت بهره را بردند. کانت این  از آنفیلسوفان پدیدارشناس 

به فراتر از افق پدیدارها گسترش یابد. در این دیدگاه  تواندمینشناخت در هیچ موردی 

 جریان تحصلی جان الک ،. در این برداشتگیردمیو علم در محدوده پدیدارها قرار  آگاهی

، مفاهیم و فرایندهای هاحساسیتاز عناصر ذهنی) گویدآگاهیمینیز مشترک است که 

 .(1422)اوکانو، است شدهساخته، شودمیفکری( که تصورات نامیده 

ن هفدهم بوده است که تالش از علوم طبیعی و ریاضی قر متأثراصل پدیداری بودن 

 طوربها د تو معرفت بشری پیدا کن خت انسانیرا برای شنا ایسادهعناصر عقالنی  کردمی

و متحدی به احساس یا به عقل متکی باشد. در این ماجرا کانت و هیوم و فیلسوفان  یکسان

که هر اندام حسی در ابتدا فقط خود، نیروی  گفتمی. یوهانس مولر اندداستانهم1تحصلی

و ادراک بیرون از خود مدیون جریان  کندمیخود را حس  هایحالتدرونی خود و 

که ما  فتگمیتس ا یکدیگر و با تصورات است. هلم هولدرونی، ارتباط حواس ب هایتجربه

از عالم احساسات خود وارد ادراک یک جهان خارجی بشویم مگر از  توانیمنمی گاههیچ

. شوندیمطریق استنتاج احساسات متغیری که اشیای خارجی علل این تغییرات محسوب 

لکه یای خارجی است بگفته بود که حواس ما نیست که دلیل وجود اش ازاینپیشدکارت 

. کندمی، فرض دهدمیعقل است که وجود اشیای خارجی را که احساس در اختیار ما قرار 

                                                           
1. Positivism 
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خود ما  الاحوخود ما هستند و بنابراین  تأثراتفقط  ذاتاًکه احساسات ما  گفتمیفیخته 

در این زمینه گام آخر را برداشت و اعالم کرد که  رسدمی. هیوم به نظر شوندمیمحسوب 

ر د رسدمیو عادات ذهنی ما نیستند. به نظر  هاتداعیچیزی بیش از  ما آگاهیفرایندهای 

جهان  دربارهما  هایاحساسو  هاحستعامل  ر ما به جهان خارج محصولیک نگاه کلی باو

 .(1424،)دیلتای گوییممیفرایندهای عقالنی  آنبه وساطت چیزی باشد که به  خارج

ه همه کطرح علوم طبیعی قرار داشت. طرحی  تأثیرتحت  آگاهیتا بدین جا تحلیل ما از 

حت نگاهی که کانت ت. دانستمیو حتی روح را محصول طبیعت فرایندهای ذهنی و عقالنی 

ماهیت  ارهدربهیوم  هایشکفکری ناشی از  دگردیسیدستاوردهای فیزیک نیوتن و  تأثیر

که هلم بوده است. تفکر کانت نتیجه روح علوم طبیعی بود؛ چنان آنشناخت آدمی، معمار 

ماده آ هاگوشبود و همه  شدهدوختهبا بردباری به جهان مرئی  هاچشمهمه  گویدمیهولتس 

ش از هگل، با گستر متأثرشالیر ماخر و دیلتای  بود. اما در طرف دیگر آنشنیدن صدای 

ادف تجربه رتپدیدارشناسی به علوم انسانی نشان دادند که تجربه در جهان انسانی، م هایپایه

لوم طبیعی متفاوت از تجربه در ع اًتفهمی است که ماهیت ایتجربهزیسته است و تجربه انسانی 

رزوها را و خاطرات و آ بخشدمیعد تاریخی حسی بُ هایتجربهاست. تجربه زیسته انسانی به 

ه زیسته . تجربگیردمیسرگذشت و سرنوشتی در نظر  ایتجربهو برای هر  ایدافزمی آنبه 

جهان انسانی را به  کندمیو تالش  آوردمیجمع  جایکگذشته و آینده را در حال  ،تفهمی

تالشی که بعدها در دیدگاه فیلسوفان اگزیستانس نظیر هایدگر و گادامر ساحت  .درآوردفهم 

 ایسئلهموجودی است؛  ایمسئلهظر انسان و تجربه و معرفت انسانی از این منزبانی پیدا کرد. 

 که زمانمند و مکانمند و تاریخی است و در زبان هبوط کرده و النه گزیده است

 (.1424)دیلتای،

موسوم به موج سوم و روان  گراانسان هایجریاندر  توانمیردپای این طرز تفکر را 

 وضوح به ندباشمیگری موسوم به موج اول که منتسب به نحله و جریان پدیدارشناسی تحلیل

ی که گراینو رفتارگرایی و شناخت هایجریاناین طرز تلقی را در  تأثیراتمشاهده کرد. 

 وصخصبهو کتمان نیست.  پوشیچشمقابل، دهندمیاهمیت عمده را به فرایندهای ذهنی 
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که کانون تمرکز را در زبان قرار و تیزدل معاصر نو رفتارگرایی نظیر آزگود  هایجریان

 .، از اهمیت بسزایی برخوردارنداندداده

 روش پژوهش

بتنی بر م استنباطیبررسی استداللی و بر اساس نظری و  یتحلیل در چارچوبپژوهش حاضر 

کیفی  روش پژوهش منزله به. تحلیل گفتمان است شده دهیسازمانتحلیل گفتمان نظری 

اشد، تواند ببیات مزبور هم یک متن نوشتاری میدهد. متن در ادمتن را مورد واکاوی قرار می

ای پژوهش کیفی در هتحلیل گفتمان و روش هم یک نظریه و هم یک واقعیت اجتماعی.

ه رخ ب پیش از بیشخود را  اهمیتای دارند و ای جایگاه برجسته و ویژهروانشناسی حرفه

 همهاین با. (1043زاده، )آقاگل اندهای اخیر بسیار رایج شدهدر سال کهطوریبهاند؛ کشیده

رد. اهای پژوهشی وجود دها در موقعیتشرو این ازاده ی استفنحوه یزمینه درمنابع اندکی 

ورد بحث مهای اساسی وش و رویکرد تحلیل گفتمان فرایندر براساسشدیم تا  آنبر  روازاین

، بانزو نقش  ئلهمس جمله آناز شناسی و های روانخود نظریه ازجملهسی و شنادر بستر روان

مورد بررسی قرار دهیم. این روش که در دهه  شناسی،های روانرا در نظریه استعاره و روایت

 ته است،اجتماعی یاف -ای در حوزه روانشناسی فرهنگیاخیر گسترش و کاربرد قابل مالحظه

ناسی و شی بیانی، علوم جامعهنگاری، تحلیل گفتگو، تحلیل معانهای قومریشه در حوزه

متمرکز  یی اجتماعیگرانظری این روش بر فرایند سازه یزمینهپیشدارد.  ساختارگراییفرا

 از رویکردهای شناختی روانشناسی متمایز است. آنهای است. و مفروضه

 پژوهش یهاافتهی

 یعنی، «1یهمزمان» هکرد. باید میان مطالع بررسیراه  توان از دویخاص زبان را م پدیدههر 

 هبدون در نظر گرفتن زمان، و مطالعخاص  دروضعیتیواحد و  زمانیمقطع  کالعه در یمط

 این یا. (8332ز، )جین شد قائلیعنی مطالعه تحول زبان در طول زمان، تفاوت  «8زمانی در»

 تاریخی یهاشود که در خالل تغییر و تحولکلی شناخته می نظامیپدیده همچون بخشی از 

و تغییر  یخیتار پیشینهشود که جدا از ظر گرفته میدر ن امری، و یا چونان است گرفتهشکل

                                                           
1. Synchronism 

2. Diachronism 
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 هیتمامنعطف و تغییرپذیر دارد و  ماهیت ،است نموده، که در خالل زمان تجربه تحولیو 

، اجتماعی ایقرارداده تبعبهمتفاوت  تاریخیدهد که در بسترهای اجازه می آنتغییرپذیری به 

ایجاد  زبانیمیان عناصر  ویژه دال و مدلولی هشود، رابطمی ایجاد زبانیک کاربرانکه میان 

کند. در محور زمانی و مکانی تعریف می ها را مطابق سرشت زبانی خودشود. ذهن بشر پدیده

 رواین ازشوند. ر قلمرو جغرافیایی خاص فهمیده میای معین و دتاریخچهها در بستر پدیده

ود. شو مکانی دارد فهمیده و شناخته میهر چیز بر مبنای چیزی دیگر که ساخت زمانی 

به  و زمانی داردمکه ساخت ه ایئلهمسشویم. روایت درگیر می ئلهمسما با اینجاست که 

 (.1429)باختین به نقل تودوروف، شودتبدیل می درزمانی ایئلهمس

دراک های اکند. آنجا که پدیدهخود را در ساختار زبانی آشکار مییه دیگر واروایت از ز

 های نوتر و معناهای تازهآگاهی خلق به آنسازد و متعاقب و یکپارچه می تنیدهدرهمرا 

و « 1نشینیهم»دو نوع پیوند وجود دارد: پیوند  کمدست یهای زبانمیان پدیدهپردازد. می

شود گفتاری مشاهده می یهپیوندی است که در یک زنجیر نشینیهم. پیوند «8جانشینی»پیوند 

و بیشتر ناظر به پیوند ترکیبی میان عناصر زبانی است. پیوندی که عناصر متضاد را کنار هم 

، پدیداری هاآنسازد که از امتزاج و ترکیب همبسته می باهمرا چنان  هاآندهد و قرار می

در نظریه روانکاوی  «0ادغام» مسائلهمتناظر  ایئلهمسآید. و معنادار به دست می کامالً همگن

ند و زسازی دست میسازی و یکپارچهر فرایند ادغام ذهن به یک متراکمفرویدی است. د

در  یایاجز، جانشینی. اما در پیوند دهدشکل میلب یک ساختار ویژه را در قامعنایی تازه 

اری ندارند، گفت هزنجیر یکدر  یگیرند که لزوماً حضور فیزیکیقرار م یکدیگررابطه با 

و جمالت حضور دارند. این ها گفته یشوند و در وراای درک میی حافظهابلکه در زنجیره

وع و د متناظر با موضتوانمیکه  ایئلهمسگر جانشین شوند. یکدیتوانند در غیاب یاجزا م

 . (8333)مکوئیالن،  در نظریه فروید تلقی شود« 9جاییجابه»فرایند 

                                                           
1. Syntagmatic 

2. Paradigmatic 

3. Condensation 

4. Displacement 
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کننده لفظ و معنای هر نشانه زبانی است و تمامی ساختارهای این دو شکل مناسبات تعیین

نهایی  معنای هواحدهای زبانی، سازند نشینیهمد. شناخت و توضیح دا هاآنتوان با زبان را می

شود. اما در رابطه ته میمعنا ساخ گونهداللت ایگونهبه، نشینیهمهر گزاره است. در 

بر  توان؛ یعنی میگردد، امکان جانشین شدن واحدهای زبانی دیگری فراهم میجانشینی

 . (8333)مکوئیالن،  ، معناهایی تازه ساختآنساختار  اساس

جانشینی  و نشینیهمای روایتی متشکل از روابط توان در قالب نظریهکل نظام زبانی را می

اهی نمایان زبان را همچون دستگ ،و جانشینی نشینیهمبندی دو دسته مناسبات گنجاند. تقسیم

ذاته چیزی  حد فیها . در این دستگاه، نشانهها استقرار یافته استکند که بر پایة رابطهمی

ا دیگر خود را از رابطه متقابلی که ب معنایاند که هویت و اییستند، بلکه امری صرفاً رابطهنی

و  تواند واحدهای زبانی را جابجا نمایدد. ساختار زبان مینگیربرمی د،نکنها برقرار مینشانه

و که در وهلة اول د آنچهخویش را تولید نماید.  یهدلبخواهان معانی صرفبا این جابجایی، 

ه از هر تواند معنایی را تولید کند کمی نشینیهمرسد، در یک رابطة عنصر متباین به نظر می

 مشخص و جانشینی نشینیهمگویی و ناهمگونی عاری باشد. بنابراین، تحلیل نوع تناقض

 که ستاها نیست، بلکه مجموعه روابطی اهمیت دارد خود نشانه آنچهکند که در زبان می

 هاست وگیرند. روابط مقدم بر نشانهو معنای متمایزی به خود می یجا ون آندرها نشانه

تواند کند، میو جانشین برقرار می نشینهممجموعه روابطی که با دیگر عناصر  تبعبهها نشانه

ه اجازه است و اوست ک کنندهتعییندر ساختار زبانی نقش ایفا نماید. این ساختار است که 

، )مکوئیالن دهد چه عنصر زبانی در کجا قرار گیرد و آنگاه چه معنایی را افاده نمایدمی

8333). 

نیز در  و جانشینی و نشینیهمهای پیچیده زبانی و در قالب ساختارهای روایت طی فرایند

ر . د(8333)مکوئیالن،  دگیرزمانی زبان شکل میزمانی و درهم هایچارچوب حرکت

به کمک  یگرامر دی ،و فهم امر ناشناخته آگاهیبرای شکل دادن به  یادشدههای زبانی فرایند

ای است که این امکان اتفاق پیچیده 1شود. فضاسازیای خلق میو استعاره اولیه شدهگرفته

 ایجادشده، در فضای زمانی داردساختار هم که استعارهخلق  با زبانآورد تا را فراهم می

                                                           
1. Spatialization 
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 1گریتبه مدد روای متعاقباًمنجر شود. این ساختار  آگاهیگیری شود و به شکل توسعه داده

 هایموقعیت. به کمک این دو ساختار و در (8332ز، )جین کندزمانی پیدا میساختار در

ندگی داستانی از یک ز کنند؛های تازه معنایی توسعه پیدا میو جانشینی ساخت نشینیهم

 گردد.دهی میوب و قالب یک روایت سامانواقعیت در چارچ شود وآفریده می

 8زمانی روایت حرکت در

روایت ؛ شانفعلیشوند تا اهمیت در طول زمان فهمیده می شانپیوستگیرویدادها بر اساس 

 اًهند. ممکن است در اصطالحاتی ظاهردرویدادهاست که در طول زمان رخ میگزارشی از 

 که کنندمیرا بیان  آنچهن اصطالحات تنها اما ایباشند؛  شدهمشخصمانند تراژدی  زمانی غیر

اند. در طول زمان بدست آمده شدهحادث از رویدادهای هاآناصلی  الگوهای جوهریِ

، زمان انسانی است تا مفهومی انتزاعی یا کردهاشارهکه پل ریکور  گونههمانزمان  دراینجا

 هبوسیله معنای تخصیص داده ب آناست که اهمیت  زمانیاین. (1422، 0)ریکور زمان ساعتی

دانشمندان روایت،  ترینبزرگاز  9شود. ویلیام لبوفداده می آنرویدادهای محصور در 

در خود  را مندیاما او این زمان گیرد؛برای روایت در نظر می الینفک ضرورتی زمان را

که این تعریف این رغمعلی. دهدمیجای گفتمان روایی بندها در « 2یتوالی حفظ معنا»

متعددی برای بیان یک  هایعرف از آنجاکه اما تحلیل زبان است دی برایکمک سودمن

زمانی  هم»، به عقب یا به جلو حرکت زمانیمانند  ،دوره متوالی از رویدادهای روایی

وایی ر بازنمایی مهمجنبه  برای مانعیند، یک گفتمان وجود دار ونحتی درغیره، و  «1ادراکی

های شیوهبر این باور است که روایت عبارت است از  2نلسون گودمن. شودحسوب میم

بندی در توالی ،هاآنمیان  در رویدادهای انسانی کهزمانی توالی  درو بازنمایی  تنساخ

 کالمیرهای غیرسانهحتی  ؛شودمی ابزارمحسوبمی یا نوشتاری تنها یکی از کال هایداستان

ت روایت اس هایصورتزیربنای تمامی  آنچه .باشندمیت دارا روای نیز آرایشی از درزمانی

                                                           
1. Narratization 

2. Narrative diachronicity 

3. Ricoeur  

4. William Labov 

5. Meaning-preserving sequence 

6. Temporal synecdoche 

7. Nelson Goodman 
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ول در طرویدادها  از فردی به منحصرالگوی  معرف آن، ویژگیاست که  «مدل زبانی»یک 

 . (8330)برونر،  است انزم

 1حکایتگری

به واقعیت  آنارجاع صحیح  به حکایتگری و ،روایتیک  بدیهی است که پذیرش

داستانی وجود ندارد حکایت و ارجاعی هم نیست و لذا از  آندر  که ؛ جاییگرددبازمی

 حکایتگری و واقع درگرایی در داستان واقعتوان سخنی به میان آورد. م نمیواقعیت ه

تک  به معنای ارجاع هرگزشود. حکایتگری بت داده میارجاعی است که به جهان بیرون نس

اقعیت به و صحیح کامالًارجاع  توان از یکو نمی ؛و عام به جهانی تعبیر نشده نیست معنا

شود ه واقعیت قضاوت میب روایت توسط توافق و تفاهم بین االذهانی 8"درستی". سخن گفت

ز ان اندازه که اهمارجاع صرف به واقعیت، به  جایبهروایت،  واقع درپذیری خام. تا اثبات

« 9جهان» ،«0داستان»که چنان؛ همپردازدمی نیز آند و ساخت پذیرد به ایجامی تأثیرواقعیت 

های ممکن است که وضعیت ،ترمفهومی، به بیانی درواقعکند. خلق می متعلق به خویش را

به نیز  ماا ت وندشکشیده توصیف به  «آمیزموفقیت»داستانیک در التفاتی  هایحالتو دشوار 

 م.همتاسازی نمایی ،را در شکلی مشابهیش زندگی خو یاتتجرب بتوانیمپیروی از آن 

در که  است« 1روایی واقعیت»و  «2داستان روایی»تمایز میان  دهندهنشان ئلهمساین  حالدرعین

قل سلیم ع تأکید .نیست سازدمید ای که ما را متقاعنحوهعقل سلیم و آشکاری هیچ کجا به 

ز میان تمای از این طریق بهتا  است« 2شواهد»ارائه  بهآن  مندینیاز حاکی از بر این تمایز

 د.ند، صحه بگذاراکه حاکی از واقعیت های معتبریصرف و روایت سراییداستان

 .دشوار است ذاتاً تمایزاین  حفظ و ایجاد که مورد توجه ماست، این است که چرا آنچه

التی مشک، این ساخت چراکه. باشدمیکی از دالیل آن ساخت هرمنوتیکی روایت مسلماً، ی

                                                           
1. Referentiality 

2. Truth 

3. Story 

4. World  

5. Narrative story 

6. Narrative truth 

7. Bearing witness 



 164                                                                                               سازند؟می را واقعیت هاچگونهروایت

 
 

که  گونهاینکند. به ایجاد می «8گری یا ارجاعحکایت»و « 1مضمون»برای تمایز مرسوم بین 

 شخود هایمؤلفهیا حتی ارجاع به  و ممکن است مرجع ،یک کل عنوانبهمضمون داستان 

، به کنش داستان تبدیل شوندکه  ایفاصلهدر یک داستان،  هایمؤلفهرا تغییر دهد. زیرا 

 .(8330)برونر،  دهندمیاز دست ت ارجاعی منفرد و قطعی ارعبا عنوانبهعیت خود را قوم

 0 و قابلیت گفتگو حساسیت بافت

یم که گزیراما ن ؛باشدمی ایزمینهنیازمند درک هدف روایی و داشتن دانش بافت، توجه به 

 ما با موقعیت بازگویی روایت بمانند یک ترطوردقیقبهآمیزیم.  خود در هایواژهروایت را با 

نداریم که اهداف گوینده را بر اساس دانش  ایچاره. کنیممیکنش گفتاری خاص برخورد 

 ایزمینهخویش در مورد دانش  هایفرضپیش، در پرتو درواقع درک کنیم )خود  ایزمینه

گفتمان  حساسیت بسیار بافت است که گوینده(.گرچه شاید در نگاه اول عجیب بنظر برسد اما

و نسخه ت؛ کندمیروایی در زندگی روزمره را به ابزاری مناسب برای مذاکرات فرهنگی مبدل 

ها برای حل تفاوت 9، و ما ندرتاً به مواجهه قانونیمن نسخه خودم راو گویی، خودت را می

 به دیده تشکیکداستان را از یک های رقیب رسد ما قادریم نسخهداریم. به نظر مینیاز 

 درک آغاز .دهیممیدلیل یا برهان انجام  یک اقامه دربنگریم، بسیار بیش از آنچه که 

حرکت  1واگراییدارد و به سمت میان 2بینمیانکه هنوز صبغه خوداجتماعی در کودکان،

ل و تقاب .ددهنشان میآشکارا  راروایی متفاوت  هاینسخهاز گفتگو میان  اینمونهکند، می

را به  2ای مانند رورتیاست که فالسفه 2رسیدن به حقیقت روایی درها این دیدگاه تعامل

های به نفع دیدگاه،و یک معنا از واقعیتابهام و داشتن تنها ترک دیدگاه تصدیق بی

ای از فزاینده طوربهشناسان . جای تعجب نیست که انسانسازدمیرهنمون 4پراگماتیک

 جایهباند؛ جایی که به سمت دیدگاه تفسیری روی آورده از فرهنگ تحصلیتوضیحات 

                                                           
1. Sense 

2. reference 

3. Context sensitivity and negotiability 

4. legal 

5. Egocenter 

6. Deceneration 

7. narrative truth 

8. Richard Rorty 

9. Pragmatic 
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ایی که توسط عامل خارجی تحمیل نه معناه همآن،شوندمیجستجو معناها  ،عینی هایمقوله

 ی خویشگهای فرهنینداند در فراهیافتدست مهمبه این  ی کهانشناسانسان، حالباایند. نشومی

ته به وابس رواییِ هایداستان ،. در این دیدگاهاندشدهغرق ییمعنا توافق در جهت رسیدن به

نیل به  در صورت؛ و سازندمیممکن  فرهنگی را و توافق گفتگو مکانا د کههستن بافت

 سازندیم پذیرامکاناست  فرهنگالزمه حصول  که رابستگی درونی همو  انسجامت،موفقی

 .(1441)برونر، 

 1تروای گردانیهم

 ،8م؟ علومزیگشتالتی بسا هاآنکنیم تا از می و متصل بافته هم بهها را چگونه داستانما 

 هایایمپارادخاص با  هاییافتهخود را با اقتباس از اصول کلی، مرتبط ساختن همگردانی 

تعدیل  هایپارادایماز  ایزیرمجموعهکه  ایگونهبه های تجربییافته ،از طریق پیونداصلی

 اًحصطالاکه ، سازی علم دیگرخاص شماربیهای رویهاز طریق نیز، و گیرندقرار  ترشده

 وسیعاًیز ن اعتباربخش هایرویهاین علوم توسط البته  .کندمیکسب  ،دنشونامیده می «0تراکم»

در جایی که  9بخشیروایی و تأییدمعیار  دانیم،که می طورهمان گرچه؛ شوندمیحمایت 

 .هستند در کاربرد دچار محدودیت نظرند مدالتفاتی انسان  هایوضعیت

 هاتروای حالاین باآید. و اساسی بحساب نمی نعلمی، بنیادیمنظراز  تروای خاستگاه

ها نهایتاً تراکم ،ورزدنیز اصرار میشناسی علم انسان که طورهمان، شوندمی همگردانی نیز

در حالت یا  "تاریخ"یا  "فرهنگ"مختلف  هایگونه بهآورند که چیزی را بوجود می

 در خویش زندگیوادث از ح ما های ساده. حتی گزارششودمیخوانده  «سنت»ترضعیف

کمابیش که «2یشتنیخو»که حول شودمیتبدیل  منسجم وبیشکمای نامهبه زندگی نهایت

نیز ها خانواده طریقی مشابه،ه د. بیابمی تمرکز کندهدفمند در جامعه جهانی عمل می

پیشرفت در باب  1و مطالعات اُکز کنندمیخلق  و مرتبط مشترک هایازداستان ایمجموعه

                                                           
1. Narrative accrual 

2. Science  

3. Cumulative 

4. Verificationist criteria 

5. self 

6. Ochs 
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 در مورد چگونگی دست یافتن به این روشنگریآغازگرگفتگو دور میز شام خانوادگی، 

 .(1441)برونر،  بود هاداستان

است  تواقعیاز  جهانیک های توصیف بعضی از ویژگیدر این نوشتار ارائه شد،  آنچه

کار روع شاین تازه  .یک گفتمان روایییعنی از طریق  :شودمیساخته اصول روایت که طبق

 اقعیتو ای از واقعیت به نامم ساختن طرحی برای بیان شکل ویژهاست. هدفی که به فراه

 نشاناست  ماندهباقیهنوز ه . اما چیزی کطلبدمیرا  یادیز تأجرو  استروایی معطوف 

 چگونگیِ سازمان دادن روایت به ساختار تجربه بشر است.دقیق دادن 

 ،یه بر اساس پیوندهای مشترک فرهنگزبان شالوده دیدگاه فرد راجع به واقعیت است ک

بزاری است جهت عرضه . زبان اگرفته استشکلان آدمیان و توافق عام اجتماعی می و

 زبان آشکارترین قسم تجلی معناست .ده جهاندهنگون پیرامون واقعیت و معنامنظرهای گونه

دگی زن تنهانهکنیم . ما وقتی صحبت میاجتماعی واقعیت دخیل است در ساخت و عمیقاً

 نیز هویت ما. کنیمای را فراهم میهای تازهدهیم بلکه از طریق مکالمه آیندهمی حخود را شر

 .آیداز طریق گفتمان پدید می

 عنوانبهرا  هاآنبرونر . گذاردمیرا مقابل هم  8تفکر روایتی و 1منطقیتفکر برونر دو نوع 

مجزا برای  هاییروش هرکدام، که کندمینوع تفکر تعریف رد از دو دو نوع کارک

 . او در اشاره به این دو نوع تفکرکننددهی واقعیت فراهم میو ساختها دهی تجربهسازمان

 وگونه ریاضی ی در ارائه خویش به شکلیمنطقی سع-عقیده دارد تفکر علمی ،و شناخت

، هاسازیمفهوم، هابندیمقوله درحقیقتدارد و  صوری از توصیف و تبیین سیستم

شکل یک سیستم را به کار  ها و ارتباط یکی به دیگری بهسازیآل، ایدههاوارینمونه

ما فراهم  را برای مشکالتو  ازمسائل. این نوع تفکر امکان فائق آمدن بر بسیاری گیردمی

زا و بس تأثیرپردازان هیهم نظر و عادیهای مردم ر اندیشهیکسان هم د صورتبهو  کندمی

 .(1421)برونر، عظیمی دارد

                                                           
1. paradigmatic 

2. narrative 
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ت بر ایرو آنکهحالشود و حقیقت منجر میفهم  گیریشکلو  ایجاد، به تفکر منطقی

ا دث و وقایع تأکید دارد و بزمانی حوا. روایت بر توالی کندمیتوالی زمانی حوادث تأکید 

مختلف  هایو کنشبا مرتبط ساختن وقایع  ،مثالً ؛رودهای مختلف از این امر فراتر میشیوه

هوم ما مف هرروزه. زندگی هاآنمکانی و  ضروری مقتضیات ور از طریق شرایط با یکدیگ

د و دهشکل می ماراگی های زندقصه ،سازدهای ما را میافسانه، روایتی که ی داردروای

 . (1443)برونر،  سازندکه معنای زندگی ما را می استهایی ر داستانگکتدار

ش گرای ترینخطرناکو  ابزاری شده ی، زبانگوید زبان منطقی شدهل ریکور میپ

منظور از . وفنّاوریبان است؛ مدلی از علم این فقط مدلی از ز گویداومیفرهنگ ماست. 

ی واحد کاهش دهد و این وظیفه ست که یک لغت را تنها به یک معنازبان علمی این ا

شت تا راوی را باید آزاد گذابین ببرد. به گفته ریکور  روایت است که این کاهش معنا را از

ذهنی به  صورتبهمتفاوت معین کند و  ایگونهبهای زندگی خودش را خودش و هطرح

 . (1441)ریکور،  آینده پاسخ دهد اقات و رویدادهایاتف ،هنوز رخ نداده آنچه

؛ به زبان اندیمعناشناختز ابتکار و ابداع دو اشکالی اهر «روایت»و «استعاره»به گفته ریکور 

 ردموجودند.  مصالح و جدید به کمک موادمتفاوت خلق معانی  های ، هر دو صورتترساده

تعاره . اسکندمیاز دل زبان فوران  ،است و نانوشتههنوز ناگفته  آنچه ،امور جدید دو مورد ره

 به درتقابل با مقاومت زبان معانی جدیهای نامربوط میان کلمات و دنسبتاز طریق برقراری 

 ،قابل با مقاومت زمانرتز به کمک طرح و طراحی داستان و د. و روایت نیآوردوجود می

گردآوری ، اجزای پراکنده وتألیف ، ترکیباصلی ئلهمس. دهدمیهمین کار را انجام 

 ه یاری همین فهم ماسان ب. و بدینهاستآنو وحدت بخشیدن به یک کلیت  درقالبهاآن

 عقل آنبا ه ک آوریممیشناختی به وجود و فضایی معنا ،کنیممیمعنایی غلبه و بی بر آشوب

 روسامانسا مجدداً خویش رگ و گن شکلبیآشفته و  انبز، علمی هایبصیرتاستداللی و 

 . (1422 ریکور،) به خلق معانی جدید بپردازیم هاآنبا پیکربندی دوباره  ترفنی، یا به بیان دهیم

 گیرینتیجهو  بحث

م هایی که مردداستان خود جهان انسانی موجودند و نه صرفاً دردرونآیا ساختارهای روایتی 

ل های انسانی پیشاپیش خود شکسرایند؟ یک نگاه این است که زندگیدرباره این جهان می



 111                                                                                               سازند؟می را واقعیت هاچگونهروایت

 
 

های اختارس ها را نقل کند.ند تا این داستانگیرند، پیش از آنکه کسی تالش کداستانی می

ی از ابازتاب دادن این ساختارهما  های خاص هستند، وظیفهروایتی بخش طبیعی از زندگی

 شوندمیساخته نشوند، یافته می ،های واقعی، داستاناندازچشم است. در این شدهساختهپیش 

 .(1441)فی،

 کنیم که ساختاری روایتی دارد،هایی زندگی میون داستاندرما  1در رئالیسم روایتی

ناپذیر انجام هر عملی هستند. بنابراین اعمال، به اجرا ها بخش جداییداستان کهنحویبه

ها ، ما داستان8گرایی روایتی، مطابق برساختسویی دیگر ردرآوردن یک روایت هستند. د

نه آغازی دارد، نه اوجی  خودخودیبه زندگیسازیم. میرا  هاآنکنیم بلکه را زندگی نمی

ای معنسازیم. که ما بعدها برای خود میو نه افتی، و نه فرجامی. زندگی داستانی است 

خواهند در زندگی بوجود آورند. ها محصول تالشی است که افراد میروایت

 ،اییگرروایت .گرایی روایتی استو برساخترئالیسم روایتی  راه میانه «0گراییروایت»

گر گزارش صرفاًداند که عامل فقط یک روایت بازی شده نمی صرفاً را زندگی هر شخص

سلیقه ه داند که بدنوشتی نمینامه خوزندگی را های روایتیباشد. از سویی دیگر گزارش آن

 روایت ا درمگرایی یتروا . درنظر باشد تجدیدقابل غیرالنهایهالیباشد و تا  شدهنوشته فرد

 .(1441)فی،  کنیمزندگی می 2و روایت بازگو شده 9زیسته شده

روایت واقعی افراد، روایت  .است1پنهانبر روایت  ما تأکید، پیشینهای فراتر از دیدگاه

آنان نیست. روایت واقعی افراد در کمون سکوت سکنی  شدهساختهزیسته و بازگو شده و 

 توانیه را من دیدگاای. شودمیو آشکار  کندمیت و تنها خالل گفتگو تعین پیدا گزیده اس

 نآی نیست که فرد مطابق ها روایتدر این دیدگاه روایت آدم نامید. 2گفتگویی نظریه روایت

ها هرهها و دلخالل هراس و ترسدر که ی از روایتی است بخشروایت زیسته کند. زندگی می

 مغرها علیگیری یافته است. این روایتها امکان بروز و شکلها و محرومیتو محدودیت

                                                           
1. Narrative realism 

2. Narrative constructivism 

3. Narratology 

4. Lived Narrative 

5. Told Narrative 

6. Hidden Narrative 

7. Dialogical narrative theory 
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و  نهبرونگردااهیت اند؛ اما در عمل به لحاظ مپنهانچه معطوف به روایت اگر شاناولیهبروز 

اصالت ندارند و کنش خودگرایانه و منفعت طلبانه دارند و لذا ، اشانطبیعت گرایانه

 ایگسسته و پارهپارهروایت ، فرد شدهگفتهاز سویی دیگر روایت بازگو شده و  .اندریشهبی

 .است یستهزپر کردن و رفوی شکاف روایت  درصدد جبرانیاصیل و به شکلی غیر که  است

 روایت زیسته فرد محسوب آمیزتحریفآمیز و ترجمان اغراقهای بازگو شده روایت روازاین

 زیسته هایروایت گرایانهذهن و بازآفرینیگویانه تکترجمه  ،شوند و در عملمی

د قرار تفسیر و بازسازی مجدآنند تا در معرض نیازمند های زیسته روایتچونان و اندزیربنایی

 (1421)برونر،  گیرند

ی اصیلی هستند که سلسله جنبان زندگی فرد به حساب هاروایت، پنهانهای روایت

، دازانچشمدر این  ویل باید تحصیل شوند.أدر فرایندی هرمنوتیک و ت تنهاو  آیندمی

سخن درونی باید از  منزلهبهرا  پنهانروایت . در کمون سکوت قرار دارند پنهانهای روایت

ی گویتکمنطقه کنند و در ها در ساحت فردی بروز نمییتاین روا .درآوردسکوت به 

جهان ذهنی حضور ندارند، بلکه ماهیت برون ذهنی نیز  در تنها نه روازاین شوند.حاضر نمی

وت سخن درونی در سک منزله بهروایت پنهان در جهان بیرون نیز امکان بروز ندارند. ندارند و 

 سرراست. این معنای درآوردخویش خیمه زده است. باید این سخن درونی را به سخن 

ان در جری پنهانروایت ، روازاین.گیردمیهرمنوتیک است. معنایی که در دیالوگ شکل 

هر شود. و یکپارچه می کندمیان گفتگو انسجام پیدا یو در جر آیددرمیبه زبان  گفتگو

یدن نیست. هر چه شندر کار نباشد سخنی  یگیرد. تا شنیدنبه مخاطب شکل میسخن رو 

 . (1449)گروندن،  تر و آشکارتر بروز خواهد کردبلیغ پنهانروایت  تر باشد، سخنعمیق

گیرد و گفتگو و در بستر گفتمانی شکل می در فرایندروایتی است که روایت واقعی فرد 

خود را به شکل  نهایتاًشود. روایتی که مستقر می ،در جهان اجتماعی، در جهان زبان

 تداوم و ،دهد. این خویشتن در مسیر گفتگومی بروز8یخویشتن روای به شکل و 1گفتگویی

ه منولوگ و و و تبدیل دیالوگ بگفتگ فروکاستنشناسی منظر آسیب نیابد. از ایتکامل می

                                                           
1. Dialogical form  

2. Narrative self 
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ها و را به ورطه توهم فرد، خصوصی و فردی یورزانهگویی ذهنگویی است. تکتک

کند و یما او را در چرخشی برونگردانه به شئی تبدیل یکشاند و سرانجام میهای بیهذیان

رمانی در کاهد. فرایند دناصر و اشیای جهان فیزیکی فرو میع ازگرایانه او را به یکی تحویل

 . استپنهان فرد ن روایت درآورددامن زدن به گفتگو و به سخن  اندازچشماین 

های به ساختار اجتماعی و زبانی روایتسازد، توجه ماهیت درمان را آشکار می آنچه

به  های بازگو شدهمعطوف به جابجایی منولوگ روایت سویکاز  درمان سالم است. فرایند

ساحت دیالوگ و تن دادن به منطق گفتگویی است؛ و از سویی دیگر جابجایی از ساحت 

 وگذاری از جهان ذهن و جهان عین انسانی و اجتماعی و فاصله ه ساحتشیئی و فیزیکی ب

این زبان است که با خودش  گوید؛کس سخن نمیقرار در جهان زبان. در روایت هیچاست

فتگوی انسانی چه در چارچوب در فضای گ روازاین. (8338)کرنی، گویدسخن می

اشت تا ضا را برای گفتن باز گذهای بسامان یا در قالب گفتگوهای درمانگرانه باید فرابطه

حویل کرد یا درمانگر تبیمار و  هایگوییتکرا به  این فضا کهآنزبان سخن بگوید، بیش از 

و تقلیل داد. در این فضاست که زبان از غار تنهایی خویش بیرون خواهد ایستاد و جهان را 

 منزلهبه، هاستانداباشد که این راستا می خیال خویش، معنا خواهد کرد. در اندازهبه

اسخ پعظیم و بی هایسؤالشوند تا به ، با مصالح واژه و کالم ابداع میهایی زبانیابزاری

 های درون بزدایند. ها و وحشتشکاف درون ما را پر کنند تا هراسهستی پاسخ گویند و 

نامنظم  وهای پریشان و آشفته شویم که اتفاقهای انسانی تبدیل میما تنها زمانی به عامل

وند. بدل ش یادماندنیبهما به انسجام برسند و به امری  هایداستانها و زندگی در دل روایت

ها خی شدن متضمن گذر از جریان حادثهاین تاری مند شدن انسان است.خاین امر مستلزم تاری

ما را از یک حادثه در دل که معنادار است. این فرایند و ای اجتماعی ها به جامعهو اتفاق

دارد  8کند جز به مدد زبان که ماهیتی اجتماعیدیل میتب 1طبیعت به یک انسان در متن جامعه

 شناختی ما را ارتقاء بخشیده به ساحت انسانی واردکه هویت زیست یندیفرا شود.میسر نمی

نسانی، در زندگی ا . زبان با ایجاد پیوستگی و ساختار دادن و تداوم بخشی به جریانکندمی

                                                           
1. Polis 

2. Praxis 
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الشعاع خاطرات مان را تحتکند تا ما خود را و شرایط فعلی، کمک میهاقالب روایت

یشین پهای آتی خود بازسازی کنیم. این مواجهه در سایه تفسیر موقعیت بینیگذشته و پیش

 عمریکاز خود بسازیم که ظرف 1کند تا ما هویت روایتیو آتی در دل گفتگو، کمک می

روح ما را در قالب یک بد. فرایندی که لحظات گسسته و بییامی آورد و انسجاممی مدوا

بخشد. این همان چیزی است که کند و به ما جنبه انسانی میهماهنگ و موزون می 8پیرنگ

 .(8338)کرنی،  شودتعبیر می "0گرد هم آمدن یک زندگی"به  آناز 

ه فروید کگفتگو است. همان کاری  دادن به یک سروسامانن به زندگی رسیدیگانه راه 

ست به د نهایتاًبیمار راهی ندارد مگر  ئلهمسیافت برای رسیدن به کنه انجام داد. فروید در

گفتگویی خویش دست بیماران را  درمان دهیسازمانشود و از همین رو با  دامان گفتگو

ه به یاد ک طورآنکلیت خویش را تا با یادآوری آزادانه داستان زندگی خویش،  بازگذاشت

داستان بازگو  بود که آنبر  بخشند، بیان کنند. باور فرویدکنند و انسجام مید، معنا میآورنمی

تان های مفقوده داسگفت اگر بتوان بخشهای مفقوده دارد. او میاست و حلقه پارهپارهشده 

را  د خودتوانمی، بیمار قراردادر را بازسازی کرد و در دل کل روایت بیما ربیما پارهپاره

تریک اران هیسهای کمکی فروید مربوط به انسداد حافظه در بیممان کند. هرچند فرضیهدر

ری در قالب روایت ممکن و بود، باورش بر این بود که یادآو شدهسرکوبهای و یا ضربه

ز کرده ها متمرکپاره روایت ها و ایند تالشش را حول محور تفسیر نشانهشود. فرویمیسر می

هایی که بیش روایت است. "9تحلیل هایساخت"درگیر  درهرحالکه دانست فروید میبود. 

 .  (8338)کرنی،  بیانگر و حاکی از واقعیت عینی باشند ماهیتی خالقانه دارند کهآناز 

گرایانه تی واقعاند یا حکایهای ذهنیها و برساختهاند؟ دریافتها کجا ایستادهاین روایت

است  ی ساختمند ممکنهاروایتکه این  دانستمیاز زندگی نهفته و پنهان فرد؟ فروید خود 

ان در داست ه تمیز حقیقت وبود ک این ئلهمساند. الزم کافی اندازهبهت باشند اما نادرس

. به گفته فروید بیمار در (8338)کرنی،  تهای منتج از ناخودآگاه غیرممکن اسروایت

                                                           
1. Narrative identity 

2. Mythos 

3. Coming together of a life 

4. Constructions in analysis 
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صی و فاقی شخ؛ اتگرداندبرمیفکر -رؤیاتصویر را به -رؤیا رؤیاهایشهای خود از گزارش

متفاوت  امالًکگفت که این دو شیوه کند. فروید میای زبانی ترجمه میتصویری را به حادثه

، نیست یانزب ساحت تصویری به ساحت نمایی است و ترجمه فقط انتقال معنا از یک از زبانِ

 در ای داشته باشد ود معنای تازهتوانمیای است که یابی دوباره دهی و ساختساختبلکه 

شین است. پیای دوباره معنا شود. مختصاتی که متمایز و متفاوت از مختصات مختصات تازه

علی فگیرد و گذشته را در طراز هی دوباره در طراز جدیدی قرار میدبیمار در دل این ساخت

دهی مجدد و قرار گرفتن در ساحت تازه خود این ساخت و هم ترجمه.کند هم تجربه می

 کند تا دست بهبیمار فرصت پیدا می آنست که طی یاتجربه دوباره گذشته، فرایند پیچیده 

از  بسیار متفاوت و متمایزکه  ایئلهمسروایت بزند.  بازسازی خود در قالب و چارچوب یک

 ئلهسمو نادرستی یادآوری به آوری ساده است. موضوعی که بیش و پیش از درستی یک یاد

 . (1433)فروید،  های دوباره اشاره و داللت داردیابیهای مجدد و ساختساخت

 آنرا از  داستان دو مآالکه را  شدهمطرحو پرسش  1تواند داستان دورامی ئلهمساین 

 راکهچداستان و گذشته دورا نیست؛  دورا یا فروید؟ پاسخ دهد. داستان دورا واقعاً کیست؟

مواجه  نآحسب مسائلی که امروز با طراز امروز و نگاه به گذشته و بردورا داستان فعلی را در 

ها جاییبجاهای ا و به گفته خود فروید طی فرایندهو اغراق و تحریف آنو حذف زوائد  است

 بانیزجنبه که ای به حادثه دارد. اتفاقی که جنبه تصویری است ساختهدوباره ها و ادغام

نی ادر فرایند گفتگویی دوجانبه به اشتراک بین االذه و شودمیتبدیل  ،است پیداکرده

. از طرف دیگر فروید داستان و گذشته دورا را در شکل یک گزارش است شدهگذاشته

ده دارد و باید مفقو هایحلقهاست و  پارهپارهکالمی شنیده است. داستانی که به گفته فروید 

 رواقعدانسجام بخشد. را خالقانه حدس بزند و  آن،فروید در منزلت و جایگاه درمانگر مفسر

نی در فضای بین االذها ایئلهمسداستان دورا محصول گفتگوی درمانی فروید و دوراست. 

نی، )کر درمان مستلزم و متضمن چنین ساختنی استو  شده است وپرداختهساخته آندو

8338) . 

                                                           
1. Dora,s story 
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این جهان  های پنهانگیه این دلیل که کارکردها و بالقوههای پنهان بدر دل روایت

کی کند. یآسای درمانی خود را آشکار میدهد، خاصیت معجزهبصیرت عمیقی به دست می

ه امری ک ؛است «امر تجربه نشده»رداختن به در پ آنهای روایت پنهان عملکرد از آغازگاه

. این است کردهامر تجربه ناپذیر قلمداد  نراآ، در زمان خود با دامن زدن به حس خسران

یک  منزله به رؤیار تجربه استرس پس از سانحه مشهود است. فروید معتقد بود که د ئلهمس

زا ی آسیبرنجورحذف عامل روانقرار دادن  باهدفروایت با دامن زدن به کنش دلهره 

روایت  درهرحالاست که  . این امر حاکی(1433)فروید،  زاستمهار محرک آسیب درصدد

ضوعی که به . مودلهره درصدد مهار کنش بیماری باشد کند حتی با دامن زدنتالش می

، شدهفتهگروایت  درچارچوبشود. یا یسته شده بیمارگونه منجر میناکامی خود به روایت ز

ند موجود روایت پنهان ک خألای را جایگزین کند به طرز جبرانی روایت برساختهمی تالش

رد توان ه فدهد ککند. این امر زمانی رخ میمید ظهور و بروز پاتولوژیک پیدا خو نوبهبهکه 

ا ندارد؛ لذا از تجربه واقعی زای حاصل از حادثه دردناک ررویارویی با شوک آسیب

 یمطورغیرمستقبهتا الاقل  کندمیرا جایگزین روایت پنهان  یتیو رواکند داری میخود

ریق اهی است تا از طداستان رکمک کند تا گذشته تجربه نشده را تجربه و ادراک کند. 

، غیاب و مرگ را تاب روانی شدید جدایی هایآسیبو  پرکنیمرا  «درون هایحفره»آن

 برآمده، که گفته شد هاییآنر همه ها عالوه بایتجنبه پاتولوژیک این رو ترینمهمبیاوریم. 

ویی گهر تک .شودمیبرای دیگری گفته  گویی است. خاطرات هموارهاز تک هاآن بودن

 شود. وقتی اینخطاب به دیگری گفته و پرداخته میبه نحو ضمنی  ای همو اظهار ساده

 زادانهآاالذهانی در فضایی بین کند، روایت در فضایی اجتماعی انعکاس پیدا میخطاب 

و با  کندون خود جستجو میدرطب ضمنی را اگیرد، اما در فضایی که شخص مخشکل می

و  رددگگوید، دچار دور پاتولوژیک میو در خطاب با او سخن می کندگفتگو می آن

ا شود. امو وخامت بیماری منجر می شدتبه کهطوریبهزند. بازتولید معیوب را دامن می

، «1یدیگر» یست، فاصله میان دو مخاطب،این دیگری همزاد درونی شخص ن کههنگامی
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گوید، می 1که فیلیپز طورهماندهد و قرار میبرای روایت را در اختیار شماری های بیشیوه

 .(1449)فیلیپز،  وجود دارد شماریبیهای برای دیگری راه مانزندگیبرای تعریف کردن 

ی ای، محصول علمی و عینی درمانگرانهامری زبانی و اجتماع منزلهبهروایت گفتگویی 

ت یگزین است که جایگزین ساخجا یکند. این ساختاست که به بهبودی بیمار کمک می

ی و دآید و نه ذهنیتی فرای شخصی و ناخودآگاه به حال می. نه گذشتهشودمیبیمارگونه 

شود. یف و آفریده مکش ایاجتماعی تازه ، بلکه جهانشودداورانه بر کسی تحمیل میپیش

ا دارد تا ه این توان ردارد که از رنج بیمار بکاهد، بلک را بالقوهاین توان  تنهانهساختی که 

نی، آموزد پس هر سابقه بالیروایتی به ما میکوس کند. رویکرد ِهای روانی را معروند آسیب

ه خود را ب هایداستان آیندمییی که به دیدن ما هانهفته است. آدم «داستان یک زندگی»

خود را داریم. درمان اما فراتر از این  هایداستان، درمانگر عنوانبهآورند. ما هم همراه می

بیمار  دوجانبه میان طوربههایی است که خالل درمان زیسته و بازگو شده، داستان هایداستان

شود. می ختهوپرداساخته،میان بیمار و درمانگر و بیماری جانبهسه صورتبهو درمانگر و بلکه 

ود ند، تنها چیزی که وجکاشاره می فیلیپز کهچنانوجود ندارد. هیچ درمانی فراتر از زبان 

اش  این باور را به پرسش حرف زدن است. فروید پایان زندگی های مختلفدارد شیوه

فاق که ات گونهکودکی همان از وقایع دوران اعتمادیقابلطره خا کشد که آیا ما اساساًمی

 . (8338)کرنی، کودکی خویش دربارهاند، داریم یا تنها خاطراتی داریم افتاده

ی فروید سخن پایان همین تائید ایگونهبهکند که را گوشزد می پراهمیتینکته  8فرنزی

ود بلکه او تنها هنگامی مداوا شدرمان نمی 0گوید بیمار از طریق تداعی آزاداست. فرنزی می

آوری گذشته که کند. این سخن بیش از گذشته و یاد 9تداعی آزادانهشود که بتواند می

 رانه استدرمانگخودخودیبهای که ، ناظر است به سخن گفتن آزادانهاست شدهنقدگذاشتهبه

ین در بند و زندان است. ا خودخودیبهدهد سخن گفتن . این امر نشان می(8338)کرنی، 
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و پای زبان را بگشاید و بگذارد زبان و  های در دستتواند بندفضای درمان است که می

 یام و کاهش آالم فرد مدد رساند. سخن گفتن به الت

کافی است تا گذشته را در دل احتماالت آینده آزاد  نفسهفیدر این دیدگاه، حرف زدن 

کند گفتن وقتی آزاد شود فرصت پیدا می. حرف زدن و سخن (8338)کرنی،  و بازسازی کند

آمده و روایت پنهان را بیان کند. این از سکوت در های زیسته و بازگو شده،فراتر از روایت

و در قالب رویکرد روایتی است آزادسازی است که ماهیت درمانی دارد. در این چارچوب 

وتیکی کند. فرضیه هرمنویی و هرمنوتیک خویش را آشکار میرمانگری ماهیت گفتگکه د

یسته شده( در هم تنیدن حوادث گذشته با خوانش گوید بازگویی گذشته)روایت زبه ما می

و شف ، امکان بازیابی و بازتعریف، کازگو شده( در فضای گفتگوی درمانی)روایت ب فعلی

م؛ در کنیما انسجام پیدا می آنکه در سایه سازد. روایتی ساختن روایت پنهان را فراهم می

وفادار است؛ و آینده را با وارد حال حاضر کارکرد دارد؛ تا آنجا که ممکن است به گذشته 

 .سازدمی 8و ارجاعی 1های بیانگرآزادانه دال هایبازیشته فرد به دل کردن ناخودآگاه و گذ
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