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  مه مقد
 » وایــت هــا رارتحلیــل ســاخت « ی هد در زمینــ کالســیک خــوی در مقالــه     روالن بــارت 

 ، حماسـه  ، رمـان  ، قـصه  ، داسـتان  ، افـسانه  ،اسـطوره  ها را پدیده ای مـی دانـد کـه در             روایت
 مکالمـات و مـوارد مـشابه        ، اقـالم خبـری    ، سـینما  ،  نقاشـی   ، کمـدی  ، نمـایش درام   ،تراژدی

  نامحـدود صـورت هـای روایـت         ریبـاً به چشم می خـورد و معتقـد اسـت کـه ایـن طیـف تق                
 روایـت بـا تـاریخ انـسان         . مکـان و هـر جامعـه جـستجوکرد         هـر ،  را می تـوان در هـر عـصر        

 .) 79:1977بارت، (ن نبوده اند آ و در هیچ نقطه ای مردمی بدون شودآغاز می 
ــوّ       ــف متن ــشترک      طی ــر م ــی عناص ــل روایت ــت و تحلی ــده از روای ــه ش ــاریف ارائ ع تع

ــد  ــسیاری دارن ــتون  .ب ــب در   )3:1969(اس ــی مطال ــازمان ده ــت را س ــب  روای ــک ترتی  ی
ــ ــوای مت ــز ســاختن محت ــویمی و متمرک ــب در حــول یــک داســتان منــسجم  والی تق  مطال

  . می داند )البته در کنار پالت های فرعی(
تعـدادی  دسته ای دیگر از تعـاریف روایـت هـا را سـازه هـای تحلیلـی مـی داننـد کـه                              

ــه    ــوط ب ــایع مرب ــا و وق ــنش ه ــتهاز ک ــر    و  گذش ــرایط دیگ ــه در ش ــال را ک ــان ح ــا زم  ی
  در حـول یـک کلیـت منـسجم و مـرتبط پیونـد مـی            ،نامربوط تلقی مـی شـوند     گسسته و   

ین یـ را تب ن آ   و ایـن کلیـت ارتبـاطی بـه هـر یـک از عناصـر داسـتان معنـا بخـشیده                   .دهد
 : 1993 ،نقــل در گــریفین(.هــا شــکل مــی گیــرد نآمــی کنــد و در همــان حــال توســط  

1097( .  
از تعریـف   را  هـا    نآثیر پـذیری    أ تـ  ،ت هـا  ع ارائـه شـده از روایـ       مروری بـر تعـاریف متنـوّ          

البــوف روایــت را روشــی .زبانــشناس مــشهور روســی نــشان مــی دهــد   1کالســیک البــوف
ــرای گفتگــوی مجــدّ  ــ رد در خــصوص تجــارب گذشــته از ط ب ــق ســاختن ت ــق منطب  والیی

 اتفــاق افتــاده الًکــه اســتنباط مــی شــود عمــ چنــان شــفاهی از قــضایا بــا ترتیــب وقــایع آن
   .)360 – 359 : 1972 ،البوف( است، می داند

  

                                                 
1-Labov 
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   روایت ها یها و اجزا ویژگی
ــه مشخــصه      ــازماندهی خطــی رویدادهاســت  ی وج ــا س ــت ه ــا  . روای ــت ه ــای روای  مبن

 بـه بیـان دیگـر روایـت هـا دارای            .هاسـت  صال پـی در پـی و ظـاهر شـدن داسـتان در آن              اتّ
ـ               ،یک آغاز  انی هـستند کـه     پایـ دنبـال آن     ه مجموعـه ای از کـنش هـای مداخلـه کننـده و ب

 محــصور کننــده و انعکــاس  هــا روایــت. حــادث شــده اســتیهــای قبلــ  کــنشمنــوط بــه
         .ینــدآ ترتیــب زمــانی کــنش بــه شــمار مــی  اهمیــت روش شــناختی و تــاریخی ی ههنــدد
هـم شاخـصی بـه سـوی جهـت       فراینـد قبلـی اسـت و    ی  تاریخی هـم نتیجـه  ی ه هر لحظ  «

  )47 : 1978 ،ونستامپ( .»ن است آی همسیر آیند
ــزار مناســبی بــرای ســهیم کــردن  وایــت کــردن یــک تجربــه ربــه نظــر مــی رســد        اب
ـ    خود ب  ی  هتجرب ینـد باشـد بـه گونـه ای کـه هـم             عنـوان یـک نتیجـه و یـک فرا          هه دیگران ب

مخاطبین این تجربـه وهـم راوی بتوانـد ایـن تجـارب را بازسـازی کننـد و در نتیجـه فهـم                        
   .)259 : 2004 ، و فیشر رزنتالرزنتال(مشترکی از آن پیدا کنند 

ــسیاری از محققــین جامعــه  .هاســت آن 1یــت هــا ماهیــت فراینــدیامزیــت دیگــر رو      ب
ــرای بــسیاری از تحلیــل هــای   شــناس و روانــشناس چنــین ویژگــی را ضــرورت اساســی ب

کیـد بـر زمـان منـد بـودن کـنش اجتمـاعی امکـان دسـتیابی                  أ ت .اجتماعی بر مـی شـمارند     
ت و سـاختار     عاملیـ  ی  شـکل دهنـده     را در خـصوص تعامـل متقـابالً        به دانش عمیق نظـری    

 بــه بیــان . وابــسته بــه زمــان اســت فــراهم مــی ســازدن کــامالًاجتمــاعی کــه دینامیــسم آ
ی محـسوب مـی شـوند و از طریـق            مـا بـه سـاخت ذهنـ        دیگر رویـداد هـا نقـاط دسترسـی        

 1993 ،ینگــریف( را پیــدا مــی کنــیم آن بازســازی و درک ،هاســت کــه امکــان توصــیف نآ
 متکـی بـر      جامعـه شـناختی اساسـاً      کـه تحلیـل هـای مـثالً         بدین ترتیب در حالی    ).1098 :

 نمونه ها وموارد با هـدف دسـتیابی بـه تعمـیم نظـری و گـزاره هـای کـالن تـری                  ی  مقایسه
 وابــسته .هــای روایتــی تعیــین کننــده اســت منــدی در تحلیــل  عنــصر زمــان،مــی بــا شــند

چـه در بعـد نظـری و چـه در بعـد عینـی               (ب ذکـر وقـایع    بودن روایـت بـه داسـتان و ترتیـ         

                                                 
1-  processual 
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 ارتبـاطی   یـت را مطـرح مـی سـازد کـه ضـرورتاً            چنـین نـوع متفـاوتی از علّ        هم) آن )واقعی(
ــزا ،خطــی ــایع و اج ــین وق ــستقیم ب ــد ی م ــصویر نمــی کن ــوع علّ. آن را ت ــن ن ــه  ای ــت ک            ی

ا بــرای یــک رگزینی  جــایایِرضــیه  فیِ خوانــد تحلیــل هــا1یــت تــواتریرا علّ مــی تــوان آن
 خـاص در نظــر مـی گیــرد کـه ممکــن اسـت بــه درجـات یکــسانی قابـل اعتمــاد       ی هنتیجـ 
   .باشند
ــ هــای ممتــاز روایــت کــه آن از ویژگــی      ی بیرونــی از نظــم و را از روشــهای اثبــاتی و تلقّ
 والدیمیـر   .طبقـه بنـدی و تحلیـل از درون واقعیـت اسـت             ، مطالعه جدا مـی سـازد      ی  سوژه
 کـه    معتقـد بـود    ، شناسـی شـناخته مـی شـود         بـه عنـوان پیـشگام روایـت        موماً که ع  2پراپ

تـری را مـی تـوان بـرای           مبنـای محکـم    ،با طبقه بنـدی داسـتان براسـاس سـاختار روایـت           
کـه طبقـه بنـدی بیرونـی را بـر شـواهد تجربـی تحمیـل                  قضاوت و تحلیل ایجاد کرد تـا آن       

 بـر خـود داسـتان و فرضـیه هـا و          بدین گونه اعتبار هـر گونـه تحلیـل روایتـی مبتنـی            . دکر
ــستخرج از   ــای م ــسیر ه ــتآتف ــی     .ن اس ــان بررس ــا امک ــه تنه ــتن ن ــی م ــل روایت  تحلی
ــ   آنیزبانــشناختی داســتان و اجــزا ــان  هرا فــراهم مــی ســازد کــه ب ویــژه کــانون توجــه زب

ــری و رســانه ای در     ــون خب ــا ی انجــام شــده از مت ــسیاری از تحلیــل ه ــز ب شناســان و نی
بلکـه  . )1995 و فـر کـالف       1985 کوان دایـ  نگـاه کنیـد بـه       (سـت   قالب تحلیل گفتمـان ا    

ــرای ی ســطوح تحلیــل ســاختاری مــستتر در ایــن متــون دســتمایه   تحلیــل مناســبی را ب
 انباشــته بــودن متــون .محققــین جامعــه شناســی و مطالعــات فرهنگــی فــراهم مــی ســازد

ــا ایــن مــضامین ســاختاری تحلیــل و نیــز طیــف متنــوّ  الــب ع مطــالبی کــه در قروایتــی ب
روایت تولید و در دسـترس قـرار مـی گیرنـد در کنـار سـهولت اسـتفاده و بهـره بـرداری از                         

 ی زمینــه در انجــام مطالعــات تجربــی در ایــن ســنت،هــا و هزینــه و تــدارک محــدودتر  آن
ــوزه   ــین ح ــشتر محقق ــه بی ــل    ی توج ــه تحلی ــی را ب ــات فرهنگ ــاعی و مطالع ــوم اجتم   عل

ــا ــت ه ــدات  ،روای ــون و تولی ــب مت ــای  چــه در قال ــصاحبه ه ــب م ــه در قال ــتاری و چ  نوش
  .روایتی و شرح حال نگارانه برجسته می سازد

                                                 
1-Sequemtial causation 
2-Propp 
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ــاً       ــان کــال ســیک روســی   تحلیــل هــای روایتــی مــتن عموم ــام از صــورت گرای ــا اله  ب
 بـر   . تمـایزی را میـان داسـتان و پـالت بـه عمـل مـی آورنـد                  )ویژه پراپ و توماشفـسکی     هب(

کــه نمــودار شــدن تــوالی  چنــان عیت هــا آنر در وضــیــایــن اســاس داســتان داللــت بــر تغی
ــدادها   ــی از روی ــر خاص ــد آب ــت دارن ــیفرانز( دارد ،ن دالل ــا  ). 520 : 19 ،وس ــن معن در ای

ــشکّ  ــود مت ــه خ ــتان ک ــویمل از داس ــوالی تق ــاده یت ــداد هاســت م ــت را ی  روی ــام روای  خ
  تـوالی منظمـی کـه بــر    بـا ایـن حـال در پـالت رویــداد هـا بـر اسـاس       .تـشکیل مـی دهـد   

  اساســاً.ندشــوصل مــی دیگــر متّــ  یــک مرتــب و بــا،ئــه شــده انــد اثــر ارادر یــکاسـاس آن  
منطقـی  و     ،د هـای اساسـی در نظـم طبیعـی         رویـدا ) اسـکلت دار  (   به شـرح کلـی      داستان

ــویمی آن ــا اشــاره دارد  تق ــوالن(ه ــشناختی و ســطوح  .)9 : 1988 ،ت  در تحلیــل هــای روان
          واجــد ســاختاری دیــدهان هــا و بــدین ترتیــب داســت .خــرد نیــز ایــن تمــایز مطــرح اســت

د مـصاحبه هـای     در مـور  ( و راویـان     مـی رونـد    فـردی فراتـر      ی   جملـه  سطحمی شوند که از   
کـه یـک داسـتان تـا چـه انـدازه خـوب شـکل گرفتـه                   خصوص ایـن   در ) زندگی ی  تاریخچه

هـا را    نآی عملکـرد    داسـتانی توانـا   ایـن سـاختار     افی شـهودی دارنـد و فاصـله گیـری از          اشر
و اپیـزود نیـز بـسط     موقعیـت   در چنین سـطحی داسـتان را مـی تـوان بـه              .ی کند تضعیف م 

  ).227 : 1980آگر، (داد
ــوع داســتانی        ــوالی تقــویمی در تعریــف هــر ن    آشــکار رانکــات فــوق ضــرورت وجــود ت

ــازد  ــی س ــن ؛م ــا ای ــه ای از       ب ــست مجموع ــی بای ــز م ــی نی ــسجام منطق ــوعی ان ــال ن ح
 ی هچـه شـکل دهنـد     سـر انجـام آن   .پیونـد دهـد  دیگـر   رویدادهای یک داستان را بـه یـک       

  نــوعی گســست در حالــت اولیــه و تغییــر در وضــعیت اســت کــه بــه ،یــک داســتان اســت
   .داللت دارد) جهت گیری(نوعی تغییر قطبی و یا محتوایی

  
ل از شـش جـز ء کـارکردی متمـایز مـی دانـد کـه                 البوف یک روایـت کامـل را متـشکّ              

   :عبارتند از 
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 نتیجــه -ه  ؛2 ارزیــابی-د ؛1دهنــ کــنش پیچیــده کن- ج  ؛ جهــت گیــری-ب  ؛ انتــزاع-الــف
   .کد- و؛  3 راه حلیا

هـا کـنش پیچیـده کننـده ضـروری          بـرای تمیـز دادن یـک روایـت تن          فـوق      یاجزااز میان   
   .)370 : 1972، البوف (است
 را در صـحنه هـای توصـیفی زیـر کـه بـر گرفتـه از بخـشی از          4 روایت گـری زمثالی ا      

  کــه اخیــراًی در توصــیف یــک نمــایش تلویزیــونرد مــ گــوی ا یــک پاســخبــیــک مــصاحبه 
   .)70 : 1995 ،اقتباس از آالسو تاری( مشاهده کردمی توان   ،تماشا کرده است

ــاره– 1 ل کــه تماشــا کــردی  موضــوع آخــرین قــسمتی از ســریای  خــوب مــی شــود در ب
  ؟برایم توضیح دهی

 نمـی شـود نـام سـریال          واقعـاً  ،ن و سـاده بـود     خیلـی موضـوعش روشـ      ، این شو   خوب   – 2
  ....... بیشتر مستقل استهر قسمتش،را بر روی آن گذاشت

 این قـسمت پـدر و مـادری را نـشان مـی دهـد کـه بیمـار شـده بودنـد یـا شـاید اول                             – 3
  .....مادر بیمار شده بود و

   .ودند او هم سخت مریض بود هر دو در بستر بیماری ب،  و بعد پدر به خانه آمد– 4
 مریـضم و بایـد یـک         چـون مـن    ، مادر به پدر گفت کـه االن وقـت بیمـاری تـو نیـست               – 5

  ....جوری نوبتی مریض شویم
ولیت خانـــه و مراقبـــت از ؤقــدر مـــریض بودنـــد کــه مـــس   هـــا هـــر دو آن ا آن امّــ – 6

   .دخترانشان را به پسرشان دادند
سـت کنـد و ترتیـب       بعد این پـسر تـصمیم مـی گیـرد کـه چگونـه بـر امـور خانـه ریا                     – 7

 بـه دختـر هـا واگـذار کـرده بـود و مثـل رئـیس هـا                     کارهـا را     ی  همـه و  ... کارها را بدهد و   
  .عمل می کرد 

                                                 
1-  Complicating action 
2-Evaluation 
3-Result  or Resolution 
4-Narrativity 
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 و بعد دختر هـا دیدنـد کـه بـا ایـن وضـعیت نمـی تواننـد کنـار بیاینـد و بـرادر شـان                             – 8
 هـا از  نآها را سـر کـار گذاشـته اسـت و در نتیجـه پـیش پـدر و مادرشـان رفتنـد و بـه                          نآ

   .سوء استفاده برادرشان شکایت کردند
خرش مادر برگشت و گفـت کـه دیگـر نمـی توانـد بیمـار باشـد و بایـد از رختخـواب                        آ – 9

  .خارج شود
 همیــشه یــک .ن صــحنه هــای خیلــی خنــده داری اســتآدر .. . ایــن ســریال شــبیه– 10

ــدر و مــادر آدم هــای خــوبی هــستند .ن هــستآاتفــاق خنــده داری در   یــک زوج ، ایــن پ
  .. .یک متخصص کودکان، فکر می کنم مادر یک وکیله و پدره یک دکتره،نده دارخ

  . آره – 11
 والـدین هـم وضـع بچـه هـا           ،ک مـی کننـد    دینـشان را در    و البته بچه ها وضـعیت وال       – 12

ــد  ــی کنن ــدد(را درک م ــی خن ــه... و )م ــی  ی و هم ــایش داده م ــای خــوب نم ــن چیزه  ای
   .شود
ــا– 13 ــن ســریال ه ــی خــوبی هــستند ســریال هــای ، ای ــرای تماشــا ،خیل  الزم نیــست ب

را تماشـا کـرد سـریال هـای          ت مـی شـود آن     منظورم این است که بـا لـذّ       .. .خیلی فکر کنی  
   . هستند راحتی

 ایـده ال را   ی   یـک خـانواده     آره واقعـاً   ؛هـا مـی تـوانی آسـوده باشـی          نآ موقع تماشای    – 14
   .نمایش می دهند

ــا قاطعیــت مــی تــوان گفــت – 15 دم هــای آهــا را  نآکــه  امــا چنــد قــسمتش  ، البتــه ب
   .خیلی خوبی نمایش داده است

 ایـن نمونـه خـوبی       ،را مثـال زده ام و گفتـه ام ببیننـد           نآ طوری کـه بـه دختـر هـام           – 16
  .شود یک کار را به خوبی انجام داد است که چگونه می

 عنــوان یــک نــصیحت در نظــر ه البتــه فــی نفــسه نمــی شــود ایــن ســر یــال هــا را بــ– 17
   .گرفت

بـه همـان صـورت پـیش        معمـول هـم ممکنـه         ی هست کـه در زنـدگی        ی یک چیزها  – 18
   .بیاد
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 طبقـه بنـدی     ، تحلیـل  ،برای رخنـه کـردن در سـاختار کـالن یـک روایـت و توصـیف                       
 اسـتفاده قـرار      مـورد  هـا تکنیـک هـا و روش هـا ی مختلفـی             نآ سـنخ شناسـی از       ی  هو ارائ 

ــرد ــرای خالصــه  آ و.مــی گی ــدهی کــردن یــک داســتان اســتفاده ن دایــک ب ــار قاع  ی  چه
  : کالن تقلیلی زیر را پیشنهاد می کند 

ــرای  ی   یعنــی حــذف همــه1انتخــاب/  حــذف ی  قاعــده– 1  گــزاره هــایی در مــتن کــه ب
   .تفسیر گزاره های دیگر گفتمان مهم نیستند و بر حقایق داللت ندارند

ــدید– 2 ــذف ش ــوی ،  2 ح ــورت ق ــه ص ــده ک ــری از قاع ــی ی ت ــت .اســت قبل ــن حال  در ای
تـر فاقـد اهمیـت انـد حـذف       یاتی که به لحاظ مکانی مهم هـستند امـا در سـطح کـالن       یجز

  .می شوند
 بلکـه بـا سـاختن گـزاره         ،نمـی شـوند    گزاره هـای غیـر مـرتبط حـذف            صرفاً ،   3 تعمیم – 3

ــر اســت    ــی ت ــومی کل ــاظ مفه ــه لح ــه ب ــالت    آن،ای ک ــناختی جم ــا ش ــات معن را از جزئی
  .نیممربوط منتزع می ک

ــا جانــشین ســاختن گــزاره هــا در یــک تــوالی مــشترک   4 ســاختن– 4  ،در ایــن حالــت ب
 را مـی سـازیم کـه بـر     ی در حقیقـت گـزاره هـای   .دیگـر در نظـر مـی گیـریم      ها را با یـک     آن

 .ن داللــت دارنــد آ خــاصیی تــر بــر اجــزائــحقیقــت کلــی داللــت دارد و گــزاره هــای جز
ــه  و ــد البت ــک از قاع ــز ی هان دای ــری نی ــه   دیگ ــد ک ــی کن ــاد م ــده را نآی ــفر ی قاع           5 ص
 در سـطح کـالن پذیرفتـه         در این حالت گـزاره هـا تغییـر نمـی یابنـد و مـستقیماً                .می نامد 
  .می شوند

 یهـای و حـذف گـزاره      پیـشنهاد کـرده اسـت        6ن قواعد تقلیلی کـه وان دایـک       با به کار بست   
 داسـتان فـوق را مـی        ،داز متن که بـرای تفـسیر دیگـر گـزاره هـای گفتمـان مهـم نیـستن                  

  : توان به شکل زیر خالصه کرد 
                                                 
1-deletion / selection   
2-strong deletion 
3-generalisation 
4-construction 
5-zero rule    
6-Van Dijk 
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  . مادر مریض می شود–3
  . پدر مریض می شود– 4
   . قدرت در خانواده به پسر داده می شود– 6
  .پسر به امر و نهی کردن می پردازد – 7
   .کایت می کنند دختران به والدین ش– 8
  .نواده را برقرار کند و اقتدار خا مادر الزم می داند که از جای برخیزد– 9

چنان که مالحظـه مـی شـود برخـی جمـالت در طـرح کلـی داسـتان اهمیتـی ندارنـد                  
  .رو قابل حذف شدن هستند  و از این)مثال جمله پنجم(

هـا امکـان اسـتفاده از تحلیـل هـای            البته عـالوه بـر تحلیـل کـالن و سـاختاری روایـت                  
ــشناختی  ــثالً(زبان ــ م ــق نظری ــا ی ه از طری ــناختی معن ــی و   1ش ــات فرهنگ ــز در مطالع  نی

 پیــشرفت هــای حاصــل شــده در .مــردم شــناختی جایگــاه ویــژه ای را کــسب کــرده اســت
ــ   ــا کمّ ــزار ه ــرم اف ــا و ن ــامپیوتر ه ــدی را در  اســتفاده ا ز ک ــای جدی ــی دریچــه ه ی و کیف

ــشوده اســت  ــشناختی گ ــل زبان ــشف  .تحلی ــه ک ــه ب ــای کلم ــورت ه ــی ص ــمارش فراوان            ش
گردیـده اسـت    نتهـی   م 2 قالـب هـای شـناختی      ی  هر روایـت هـا و تـدوین نظریـ         الگو هایی د  

 .)388 – 374 : 1966 ، اولیــه در ایــن خــصوص نگــاه کنیــد بــه کــولبی ی بــرای مطالعــه(
 رویکـرد دیگـر   ،د هـای اصـلی تحلیـل   حـ عالوه بر استفاده از صـورت هـای کلمـه بعنـوان وا         

ــا شناســانه اســتفاده از حــوزه هــای معنــا  ی در نظریــه ــ معن عنــوان واحــد هــای اصــلی   هب
ـ        .تحلیل اسـت   عنـوان واحـد اصـلی در توصـیف سـاختار و معنـای               ه تلقـی حـوزه معنـایی ب

 رویکـرد جـایگزین را      یـد، آ از طریق تکنیـک هـای مـصاحبه بـه دسـت مـی                حوزه  که مثالً   
ــد   ــی ده ــشکیل م ــا بــ    .ت ــه تنه ــای کلم ــورت ه ــرد ص ــن رویک ــوان  ه در ای ــم و عن               عالئ

ن آ  یـا مـتن وسـیع تـر بـه             4ترکیـب جملـه    نـادقیقی تلقـی مـی شـوند کـه             3نشانه هـای  
   ).374 : 1966 ،کولبی(ی بخشد دقت م

                                                 
1-semantic 
2-cognitive template 
3-notation 
4-collocation 
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  ها  ل ساختاری روایتیتحل
از فرمالیـست هـای روسـی        زیـادی    ثیر پـذیری    أتحلیـل سـاختاری روایـت هـا تـ              بحث  

ب ریخـت   در کتـا  ) 1368(پـراپ    بـرای مثـال   .اسـت  پذیرفتـه     اوایل قرن  بیـستم مـیالدی      
ــصه ــی ق ــی   شناس ــی روس ــای محل ــسانه ه ــی اف ــی 31 در بررس ــلی را بازشناس ــش اص           نق

ــه صــورتی ثابــت در افــسانه هــای مخت   از نظــر او .لــف ظــاهر مــی شــوندمــی کنــد کــه ب
 سـاده مبتنـی بـر       را مـی تـوان بـه یـک سـنخ شناسـی             شخصیت های داستان هـا        ی  هکلی

 :همــان(کــه در ســیر قــصه داردهفــت نقــش شخــصیتی یــا عمــل شــخص از نظــر معنــایی 
هـا بخـشیده شـده       نآبـه    در روایـت     ی کـه    بر اساس تجـانس اعمـال و کـنش هـای           و) 44

، 3، مــدد رســان2بخشایــشگر ،1شــرور: ایــن شخــصیت هــا عبارتنــد از . اســت  تقــسیم کــرد
   ، قهرمان دروغین6، قهرمان5 پیام رسان،و پدر او 4بمتواری تحت تعقی

 هــدفی مــشابه بــه بررســی داســتان فــیلم هــای وســترن بــا  7رایــتبــه همــان ســان      
 وپـالت حرفـه ای      ، تـم گـذار    ، طـرح انتقـامی    ، طـرح کالسـیک    )ژانـر (چهار نـوع    پرداخته و   
ــرای مثــال در تــشریح و ویژگــی.کــرده اســتدیگــر متمــایز  را از یــک ی نــوع طــرح هــا  ب

  : ایت گزاره های زیر را مطرح می کند  ر،کالسیک فیلم وسترن
  . یک گروه اجتماعی می شودقهرمان وارد -
  .قهرمان برای مردم ناشناخته است -
  . او می برند یمردم پی به توانایی های خارق العاده -
مردم معتقد بـه تفـاوت خـود بـا قهرمـان مـی شـوند و جایگـاه ویـژه ای را بـرای او                           -

  .در نظر می گیرند
  . قهرمان را نمی پذیرندمردم کامالً -

                                                 
1-villan 
2-donor 
3-helper 
4-Sought for person 
5-dispatcher 
6-hero   
7-wright 
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  .م تضاد منافع وجود داردبین دزدان شرور و مرد -
  .یکی از افراد شرور دوستی ریشه داری هست بین قهرمان و -
   .شرور جامعه را تهدید می کند -
  .قهرمان ابتدا دخالت نمی کند -
  .شرور دوست قهرمان را به مخاطره می اندازد -
   .قهرمان با شرور می جنگد -
  .قهرمان شرور را شکست می دهد -
  . برقرار می شوددر جامعه امنیت - 
  . را می پذیردجامعه قهرمان -
  .قهرمان گم می شود یا جایگاه خود را از دست می دهد -

 معنـی کـه     های   فـوق امکـان تحلیـل پـارادایمی سـاختار          ی  تحلیل روایت با شـیوه         
ــاختار ــالت در س ــمندی      پ ــات ارزش ــازد و اطالع ــی س ــراهم م ــت را ف ــه اس در  نهفت

ن حــادث مــی شــوند  بــستری  کــه رویــدادها در آخــصوص زمینــه هــای اجتمــاعی و
ـ     فراهم می     تـاریخی در علـوم اجتمـاعی و         ویـژه در مطالعـات تطبیقـی و          هسـازد کـه ب

: فرهنـگ ایرانـی     « بـرای مثـال مایکـل هـیلمن در کتـاب             .نیز انسانی ارزشـمند اسـت     
ــداز  ــشم ان ــه ی چ ــی نگران ــ  » فارس ــوم و ب ــات منظ ــی ادبی ــا بررس ــی   ه ب ــژه حماس وی

ی و در ســنت نقــد ادبــی بــه تحلیــل ســاختاری و الگــو منــد رویــدادها کالســیک ایرانــ
ــای مقایــس داســتانیهــا و ادبیــات  در داســتان ــر مبن ــه و ب ــران پرداخت ــاریخی ی ه ای  ت

 تـرس از شکـست و ناامیـدی بـه           ،خود به تفسیر بیـنش تراژیـک در ادبیـات داسـتانی             
   .)1990 ،هیلمن(مین عدالت می پردازد أاصالح و ت

 جـستجو    هـایی  را در روایـت   ) عناصـر (واحـدها   ی  یختاری روایـت بازنمـا    تحلیل سـا      
 و میــدان هــای یــک مــتن  ویژگــی بــه  ومــی رودکنــد کــه از ســطح فــرد فراتــر  مــی

ــود    ــی ش ــر م ــک ت ــاعی نزدی ــص  .اجتم ــه مشخ ــک وج ــهی هوان دای ــون را ی  هم  مت
ـ   عـام  نـد کـه فـرم طـرح واره هـا ی             مـی دا   )1ییرح واره هـا    طـ  یـا  (یساختارهای کالن

                                                 
1-schemata 
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ــراهم مــی ســازد یــک  ــدین ترتیــب طــرح ).24 : 1983 ،وان دایــک( .گفتمــان را ف  ب
تان تــشکیل  روزنامــه هــم از یــک خالصــه و هــم از یــک داســی  یــک مقالــهیواره هــا
و تفـسیر هـای آن      یـک وضـعیت    ی   عـالوه بـر ایـن داسـتان تـشکیل دهنـده            .می شود 

ویـدادهای   اپیـزود شـامل ر     .تـشکیل مـی شـود      1وضعیت خود از اپیـزود و زمینـه       .است
ــات آن  ــلی و تبع ــت اص ــالی د؛هاس ــه    ر ح ــتن واقع ــامل م ــه ش ــه زمین ــرایط و ،ک  ش

  .)59 -51 : 1998،وان دایک (دشو یرویدادهای قبلی و تاریخ م
ــه       ــصوص رابط ــت و   ی در خ ــک روای ــالن ی ــاختار ک ــی و    س ــای فرع ــاختار ه س

ــو  ــک آن و نح ــ    ی هکوچ ــاختار ف ــر س ــالن  ب ــاختار ک ــن س ــازی ای ــصویر س ــز  ت رد نی
 داسـتان هـا را فاقـد یـک تـوالی            منتقـدین اساسـاً    . مطـرح اسـت    ابتیهـای رقـ    گاهدید

ــه   منــسجم و تغییــر ناپــذیر مــی داننــد و ایــن ویژگــی ،واحــد هــا را بیــشتر مربــوط ب
 عناصـر   بـوف از طریـق    و ل ی  هدکـه بـه عقیـ       در حـالی   ،ساختار های کوچـک مـی داننـد       

 اســم و یــا  هــای متــشکل از فاعــل و   و عبــارت) بــرای زمــان و مکــان  (قــدیمی 
ــا ــوان بازنمــایی ســاختار را رد هــای  رتعب ــابی کــرد فعلــی مــی ت ــوف( ی  : 1972 ،لوب
375 (  
ــرای تحلیــل ســاختاری متــون روایتــی  روش      هــای دیگــری نیــز پیــشنهاد شــده   ب

 بــرای .هــای زبانــشناختی کــالن روایــت اســت  ویژگــیهــا اساســاً اســت کــه مبنــای آن
ــل ــال آب ــد  2مث ــی کن ــشنهاد م ــه آنروش شناســی را پی ــی    ک ــای تطبیق ــت ه        را روای

می نامنـد و اسـاس آن بازنمـایی صـوری سـاختار هـای روایتـی بـر حـسب کنـشگران                 
   .)525 : 1998 ،نقل در فرانزوسی(و کنش هاست 

رویکــرد پیــشنهاد شــده از جانــب جامعــه شناســان خــصوصیات ســاختاری روایــت      
 بـه   3 بـا عنـوان  تحلیـل تـوالی          بـرای مثـال ابـوت در مقالـه ای          .را هدف قرار می دهـد     

 وقوع انقالبـی آرام در علـوم اجتمـاعی اشـاره دارد کـه بـه موجـب آن نـوعی چـرخش                       

                                                 
1-context 
2-Abell 
3-sequence analysis   
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یـت  ؤ بـه رویـداد هـا قابـل ر          و از علـت هـا      ، از صـفات بـه پیونـد هـا         ،واحد بـه مـتن    از  
ی از تحقیقــات جامعــه شناســی   یز نظــر او حــوزه هــا   ا.)93 :1995ابــوت،(اســت 

هـا متمرکـز هـستند کـه         دها و کـنش هـا در مـتن  زمـانی آن            آشکارا بر مسائل و رویدا    
 زنـدگی و راه  ی  ئل مربـوط بـه تـوالی مـی نامنـد و متـون مربـوط بـه دوره                  ها را مسا   نآ

ی را بـه ترتیـب از جملـه حـوزه هـای مهـم مربـوط بـه         ی جنـا ،کارهای شغلی سـازمانی  
چـون    از نظر ابـوت تکنیـک تحلیـل تـوالی تکنیـک خاصـی هـم                .تحلیل توالی می داند   

 فراینـد هـای اجتمـاعی و        ی  االتی در بـاره   ؤ بلکـه مجموعـه سـ      ؛تحلیل تـاریخی نیـست    
 تــوالی شــامل .هاســت نآگــویی بــه  مجموعــه تکنیــک هــای در دســترس بــرای پاســخ

ــد و   ــد تولی ــل در فراین ــب مراح ــل ترتی ــوعاتی مث ــزاموض ــا اج ــک ی ی ــوالی مناس         مت
اســت ) غیــر مــصنوعی(ی ی غیــر واقعــین بــه معنــاآ زمــان دخیــل در د کــه شــومــی 

 را 1 تــوالیی  مقایــسهی ده از شــیوهاســتفا) 1997( ابــوت و بــارمن  .)95همــان، (
ــم ــانون   ه ــشف ق ــرای ک ــین ب ــف در دور   چن ــاط عط ــا در نق ــدی ه ــدگی وی همن            زن

و در تحقیـق خـود نـشان      ا . اسـت  کـرده  و شـغلی توصـیه       مسیر های زنـدگی سـازمانی     
 تــا 1895 ی همقــاالت جامعــه شناســی در دور  2بالغــیمــی دهــد کــه ســاختار زبــانی 

   .های زبانی جدیدی ظاهر شده است  تغییر کرده و ویژگی1965
هــای ســاختاری روایــت کــه بــرای داده هــای   ویژگــیی روش دیگــر بــرای مطالعــه     

ــت   ــده اس ــی ش ــیش بین ــی پ ــتفاده ،متن ــه  اس ــک برنام ــوم   یاز ی ــامپیوتری موس  ک
ی ســازد کــه مفروضــات ضــمنی ارائــه دار مــ اســت کــه محققــین را وا ETHNOبــه

ــیشــده در اســتدالل هــا ــشان دهنــد و ایــن صــورت صــریح ه علمــی را ب    و آشــکار ن
افتـه مـی داننـد    تقـویمی جمـالت کلیـدی روایـت انعکـاس ی        را در تـوالی      استدالل هـا  

 تــصمیم گیــری در خــصوص ی لهأ بــا ایــن حــال مــس).1989،نگــاه کنیــد بــه هــیس(
ـ        ی و چـه گـزاره هـا       ی بـه تـوالی    یچـه گـزاره هـا     کـه    این د بـه   ی بـه نتیجـه داللـت دارن

  .است همراه ییدیدهاتشخیص محققین مربوط و با تر

                                                 
1-sequence comparison    
2-rhetorical 
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منـد    دیگـر شـیوه هـای تحلیـل زمـان           بـه     نـسبت  بدین ترتیب مزیت روایـت هـا             
ایـن در حـالی اسـت کـه      .اسـت نـی  یها هـم در سـاختار و هـم در منطـق تبی            بودن آن 

 بـا   .منـد  هـستند نـه زمـان     تعمیمـی   یقـی و    ن هـا ی جامعـه شـناختی تطب        یبیشتر تبی 
ــان    ــق زم ــه منط ــی ک ــرغم مزیت ــال علی ــن ح ــد ای ــی   ی من ــای روایت ــل ه ــه تحلی          ب

 دسـته ای    .بـرای ایـن تحلیـل هـا قائـل شـد           بایـد    نیـز    ی را  محدودیت هـای   ،می بخشد 
ینــی یاز محققــین شــرح هــای روایتــی از رویــدادهای تــاریخی را بــه لحــاظ ســطح تب 

ـ              انـد  عمیق ندانسته    صـرفاً   غالبـاً  یهـای   داسـتان  ی  هو معتقدنـد کـه روایـت هـا بـه مثاب
 ، علمــی دارنــد حتــی هنگــامی کــه مــاهیتی کــامالً«توصــیفی بــه نظــر مــی رســند، 

ــرای تعیــین انتخــاب گــزاره هــا    ــار هــای مــورد اســتفاده ب ــر معی  ی داللــت کننــده ب
م زعــ بــه .)1099 : 1993 ،گــریفین( » .نــدیــت و معنــی داری ضــمنی بــاقی مــی ماعلّ

وادار مــی ســازند شــرح راوی را   خواننــدگان راهــا غالبــاً ایــن دســته منتقــدین روایــت
 در ایـن حالـت دنبـال کـردن داسـتان و نـه اثبـات                 .یک واقعـه بپذیرنـد     عنوان ه ب صرفاً

  ) 1099 ،همان (.ن اساس یک روایت موفق را تشکیل می دهدآ
ــ      دیگــر وارد شــده بــر ی فراینــد هــای اجتمــاعی نیــز اشــکال ضــعف در تبیــین علّ

روایـت هـا بـا وابـسته مانـدن          « ،بـه زعـم برخـی منتقـدین       .متنی اسـت  تحلیل روایتی   
ی کـه   ی کـنش هـا    ی   همـه  بـرای رسـیدن بـه تبیـین تلویحـاً         به جریان و تـوالی زمـانی        

شـوند را مقـدمات مـستقیم یـا غیـر مـستقیم یـک کـنش در          واقع مـی t بیش از زمان 
 اشــاره بــر اهمیــت رتیــب تقــویمی ضــرورتاًتکــه  در حــالی ؛کننــدتلقــی مــی  tزمــان 

اسـت کـه    ذکـر ایـن نکتـه نیـز ضـروری            .)1099:همـان   ( . »تاریخی یا علمـی نـدارد       
 خطـی نیـست و امکـان بررسـی و وقـوع زمـان هـای                 اًورتتوالی در تحلیـل روایـت ضـر       

نگـاه کنیـد    ( .ر اسـت   کـه مختـصات مکـانی دارنـد نیـز قابـل تـصوّ              یهای موازی و زمان  
منــد و   زمــان)مقــدماتی(مــایز بــین یــک کــنش اولیــه  از ایــن رو ت).1995 ، ابــوت:بــه

  .ها پنهان می ماند  در روایتی غالباًعلّ)  اولیهی زمینه(یک کنش 
ــوع آ      ــ ندر مجم ــه ب ــوان نقطــه هچ ــل   یعن ــد تحلی ــای جدی ــدگاه ه ــشترک دی  م

هـا بـه ابعـاد شـناخت شناسـی اسـت             نآ توجـه بیـشتر      ،ساختاری روایت مطـرح اسـت     
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 در ایـن معنـا بـرای مثـال          .به تدقیق جزئیات روش شـناختی کمـک کـرده انـد           وکمتر  
ــرای تجزیــه و تحلیــل داده هــای   تکنیــک تحلیــل تــوالی بیــشتر از آن کــه تکنیکــی ب

ــود   ــسوب ش ــی مح ــ  متن ــه س ــارؤمجموع ــد فرای هاالتی را در ب ــاعی و  ین ــای اجتم  ه
ـ    نآی بـه    یگـو  مجموعه تکنیک هـای در دسـترس بـرای پاسـخ           دهـد  دسـت مـی      ههـا ب

ــر روایــت اســتوار اســت  تلقــی واقعیــت اجتمــاعی کــه اساســاً .)93 : 1995 ،بــوتآ(  ب
ــوزه ــاعی ی ح ــان اجتم ــق محقق ــل   را  عالئ ــد تحلی ــ ( از واح ــا متغیّ ــتن و  ) ری ــه م ب
علــت هــا بــه تــوالی حــوادث جهــت مــی دهــد و بــدین ترتیــب  از و  کــنش ی هزمینــ

ذار بــر یــک واقعــه ثیر گــأر هــای تــ فهمــی مبتنــی برمجموعــه متغیّــی جــای ارائــه هبــ
 از رویــدادها و یتــوالی هــای)  علــت یــابی در تحلیــل هــای آمــاریس ه بــه شــیومــثالً(

چنــین نگرشــی همــسویی بیــشتر جامعــه شناســی  .روایــت هــا را جــایگزین مــی کنــد
 ی  با تاریخ و نیز نزدیک تر سـاختن جامعـه شناسـی بـر عالئـق اصـلی خـود در زمینـه                      

 و خـط مـرز بـین کیفیـت و کمیـت را              هـد   مـی د  توجه بـه عاملیـت انـسانی را وعـده           
  .)526 : 1998 ،فرانزوسی(کمرنگ می سازد

  
   بیو گرافی )اتو(یخ زندگی و یا های تار روایت

دیگـر اسـت کـه در یـک           پیچیـده و مـرتبط بـا یـک         ،تاریخ زندگی گفتگوی دقیـق         
ــه مــی شــوند    ــع و ویــک محقــق ارائ ــرد مطل ــشکل از یــک ف  .وضــعیت اجتمــاعی مت

ــا « ــه ه ــدتاریخچ ــرای  ی زن ــوری ب ــارچوب مح ــز   گی چه ــراد و نی ــت اف ــم دریاف  فه
 : 1980ر،آگـ  (» تـر بـه شـمار مـی آیـد      کـالن فرهنگـی   به الگوهـای  انواکنش های آن  

        میــان تجـــارب شخـــصی و  کمــک آن مـــی تــوان تـــوازنی   رو بـــه   و از ایــن .)224
 او  ت منـد کنـشگر بـا انتخـاب هـا و محـدودیت هـای دنیـای پیرامـون                   فعالیت های نیّ  
  .برقرار ساخت

این رویکـرد اذعـان داشـتن بـه ایـن واقعیـت اسـت کـه اگـر چـه افـراد در                        خاذ  اتّ      
چـه   چهارچوب های اجتماعی و فرهنگی خاصـی زنـدگی مـی کننـد، بـا ایـن حـال آن                   

 .ددهنـ  تعیین کننده اسـت تعریفـی اسـت کـه از وضـعیت زنـدگی خـویش ارائـه مـی                    
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انـدازی پدیـدار شناسـانه اسـت کـه بـه            کـی بـر چـشم       آشکار است کـه ایـن تلقـی متّ        
 تطــابق و یــا انحــراف ی  شــروع هــر مطالعــه ای در خــصوص نحــوهی موجــب آن نقطــه

 گفتگـو   ی   که نسبت به یـک موضـوع یـا پدیـده دارنـد و نیـز نحـوه                  ی  افراد از مفروضات  
 بـا ایـن حـال       .در خصوص قواعد و نقش های اجتمـاعی بـه خـود فـرد بـاز مـی گـردد                   

 ضــعیت و تجــارب خــویش بــه معنــای نادیــده و تعریــف او از وبــر فــرد  ایــن تمرکــز 
 )تـاریخ زنـدگی   ( رویکـرد شـرح حـال نگارانـه          .گرفتن متن وسیع تر اجتمـاعی نیـست       

ـ                اجتمـاعی و فرهنگـی کـه        ی  ه زمینـه  عالوه بر توجه بـه تجـارب زنـدگی کلـی افـراد ب
 هـا در یـک مـتن اجتمـاعی و           حیـات انـسان    .ن زیست مـی کننـد نیـز توجـه دارد          در آ 

 .فرهنگی تجربـه مـی شـود و تـاریخ زنـدگی بـر اسـاس ایـن مـتن سـاخته مـی شـود                         
ــصوّ ــابع اجتمــاعی و فرهنگــی در  ی هری امکــان فهــم نحــوچنــین ت ــه کــارگیری من  ب

ــا   ــت ه ــز دریاف ــویش و نی ــراد از خ ــصویر اف ــدوین ت ــادات آن  ارزش،ت ــا و اعتق ــا را  ه ه
ــازد   ــی س ــراهم م ــافمن(ف ــال  ).9 : 1986 ،ک ــرح ح ــرد ش ــ رویک ــر  نگاران ــه تعبیی ه ب

ان  به ما اجـازه مـی دهـد تـا فـرد را در مـتن کـل زنـدگی خـویش مـورد توجـه                            دگبو
 ی  طـول دوره  این رویکرد به ما امکـان مـی دهـد تـا فـرد را در ارتبـاط بـا                     .. .قرار دهیم 
 اجتمــاعی و ، مختلــف دینــیثیر پــذیری او از جریانــات أ تــی ه و نحــوخــویشزنــدگی 

  .)4 : 1974 ،دانبوگ(ار دهیم  قرروانشناختی و اقتصادی مورد توجه
کیـد مـی شـود کـه        أاز سوی دیگر در رویکرد شـرح حـال نگارانـه بـر ایـن نکتـه ت                      

                  در  کــه چنــان. یــک فراینــد بایــد نگریــست   ی بــهواقعیــت اجتمــاعی را بــه مثا  
بخش های قبل اشـاره شـد ایـن نگـرش فراینـدی کمتـر بـه دنبـال تبیـین وقـایع بـر                         

ثر بـر   ؤ شـرحی از زمینـه هـای اجتمـاعی مـ           ی  ها و بیشتر بـه دنبـال ارائـه        رغیّاساس مت 
 رویکـرد داسـتان زنـدگی تکنیکـی مناسـب بـرای پـژوهش               .هاسـت  هـا و نگـرش     کنش

  ی  تجــارب  زیــسته.در خــصوص تــداوم و تغییــر در زنــدگی فــرد بــه شــمار مــی آیــد 
گرمی شـکل    سـر   و ، خـانواده  کار،ول حـوزه هـای مختلفـی نظیـر تحـصیالت          افراد در ح  
   .پرداختی آن  هتوان به مطالع  با داستان زندگی میکه می گیرد
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 بلکــه ،تجــارب زنــدگی نیــست ی هتجزیــرویکــرد شــرح حــال نگارانــه بــه دنبــال       
ــال   ــابی ح ــرای ارزی ــیله ای ب ــدّ ،وس ــابی مج ــت  ،د ارزی ــده اس ــار آین ــته و انتظ  . گذش

 مهمـی در     عامـل  های ایـن رویکـرد توجـه بـه ایـن واقعیـت اسـت کـه گذشـته                   ویژگی
 وضـعیت   ی  یـین کننـده    تع اگرچـه ایـن گذشـته ضـرورتاً       یدآفهم حـال بـه شـمار مـی          

  .)1991،دکس(حال افراد نیست 
ــه          ــراد را در تاریخچ ــای اف ــنش ه ــه ک ــال نگاران ــرح ح ــرد ش ــوع رویک  ی در مجم

 امـا در همـان حـال بـر ایـن نکتـه نیـز                ،ها و دیگران منعکس می دانـد       زندگی خود آن  
ـ            ی   کـه تجـارب افـراد مـنعکس کننـده          اشاره دارد  ان  عوامـل سـاختی اسـت کـه بـر آن

ـ      ثیر گذاشـته و تجـارب       أت  . را شـکل داده و یـا مقیـد سـاخته اسـت       انو کـنش هـای آن
ــدگی و شــرایط و ســاختار هــایی کــه آن   ــه ایــن شــرح زن ــد توجــه ب  ،را شــکل داده ان

اد افــرو دریافــت هــا   زیــست شــده و ارزشتــری را در خــصوص تجــارب  بیــنش عمیــق
بـر اسـاس چنـین اهمیتـی تحلیـل شـروع زنـدگی بـا توجـه بـه                     .در اختیار می گذارد   

 ،ســنت هــای نظــری مختلــف و نیــز در حــوزه هــای متفــاوتی نظیــر مــردم شناســی  
 تــاریخ و مطالعــات فرهنگــی مــورد توجــه قــرار گرفتــه ، روانــشناسی ،جامعــه شناســی

 تکنیـک هـای نظیـر       سان بـرای تجزیـه و تحلیـل ایـن نـوع اطالعـات از                به همان  .است
شـبیه سـازی     ،)ن اشـاره شـد    آکـه در بخـش هـای قبـل بـه            (تحلیل ساختار داسـتان     

 هـدایت و مـشارکت در مکالمـات طبیعـی بـا الهـام از                ،های کـامپیوتری زبـان طبیعـی      
ــشناسی    ــی و زبان ــی مردم ــای روش شناس ــرد ه ــاعی رویک ــان ،اجتم ــل گفتم  ، تحلی

ـ           ،نشانه شناسی  یـژه بـا رویکـرد هـای مـردم شـناختی             و ه نقد ادبی و تحلیـل محتـوا  ب
   .می توان استفاده کرد و روانکاوانه 
   ک بیو گرافی– روایتی  های مصاحبه

ــای        ــصاحبه ه ــو ا(م ــ) ت ــو گرافی ــات  کبی ــاوی و مطالع ــردم شناســی، روانک  در م
ــا ــه ا زن ــده ای یافت ــتن رواج فزاین ــاربر   خ.س ــستین ک ــری و نخ ــتگاه نظ ــیاس  د عمل

ــصاحبه ــی را غ ی م ــاً روایت ــ الب ــه مقال ــ  ی هب ــذارأت ــسکی ثیر گ ــوف و والت ) 1997( الب
ــسبت مــی  ــدن ــی  .دهن ــای سرشــناس ادب ــره ه ــرای ،اگرچــه چه  علمــی و سیاســی ب
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 انتخـاب هـا و رفتـار خـویش اسـتفاده      ،هـا از ایـن روش بـرای توجیـه تـصمیمات      قـرن 
 دوم قــرن بیــستم ی الت نظــری نیمــه مرهــون تحــوّ بــه آن  تجدیــد عالقــه،کــرده انــد
ــنت ــون  در س ــای همچ ــد   ه ــینق ــشناسی،ادب ــی   ، روان ــه شناس ــسم  جامع  و فمینی

   .است
ــدگی         ــی زن ــو گراف ــو بی ــدیل مــی شــود در ات ــه یــک داســتان تب ــ.ب ــن  اگرچ ه ای

 بـا ایـن     ،1داستان را در سنت هـا و بـا رویکـرد هـای متفـاوتی مـی تـوان بیـان داشـت                      
 بـه دنبـال بـاز       راوی  در ایـن اسـت کـه       )گفتـه هـا   (شته هـا    نو مشترک این     وجه   الح

ــا اســتفاده از  ــدگی خــود ب ــه لحــاظ ی ههمــآفرینــی زن ــابع موجــودی اســت کــه ب   من
ــار   ــق در اختی ــه و تحقی ــومن( داردحافظ ــت  .)26 : 2003 ،ب ــالف یاداش ــر خ ــا و   ب ه

ل  در شــرح حــا،صــورت روز مــره و خــود انگیختــه نوشــته مــی شــوند همطــالبی کــه بــ
 زمــانی دور ی  یــک فاصــلهلــف ازؤزگــشت بــه زنــدگی منگــاری هــای فــردی نــوعی با

 شـرح حـال نگـاری مـستلزم دور شـدن از خـود بـرای رسـیدن بـه              .صورت مـی گیـرد    
ــود  ــدگی خ ــانی  از زن ــه  ،مع ــدگی در پهن ــک زن ــازی وحــدت ی ــدا ی  بازس ــان و پی  زم

ــایز       ــران متم ــدگی دیگ ــرد را از زن ــدگی ف ــه زن ــت ک ــر ی اس ــتان بزرگت ــردن داس          ک
ــ ــی مـ ــاک، (د کنـ ــاره هن .)101 : 2003کارپیـ ــه دربـ ــامی کـ ــود ی گـ ــدگی خـ           زنـ

 بـا بازاندیـشی در ایـن شـرح          .  و بـه الگـو هـا ومعـانی در آن مـی رسـیم                ،می نویـسیم  
حال است که به نکاتی  از زنـدگی و شخـصیت خـود پـی مـی بـریم کـه بـیش از ایـن                

  .از آن اطالعی نداشتیم
رشـد و خـود     روشن است که اهمیت این شـرح حـال نگـاری هـا تنهـا بـه ارتقـا و                          

ــ  ــشناسی هشناســی فــرد کــه ب ــژه در روان  ، تربیتــی وشــناختی حــائز اهمیــت اســت وی
 ی  تـا دنیـای تجربـه شـده    هـا بـه محقـق امکـان مـی دهـد           روایـت  .دشـو محدود نمی   

ــرار  مــصاحبه شــونده  ــورد مطالعــه ق ــر م ــدرا عمیــق ت ــشناسد را  نآو ســاختار  ده  .ب
 و  )مـورد ( از یـک تجربـه       )سـطح فـردی   (ها پلی بین توصـیف عمیـق و محـدود            روایت

شـرح   تحقیـق . شابه هـا ی سـاختاری فـراهم مـی کنـد           تحلیل وسیع تر با توجه بـه تـ        
هـا   الم  و رنـج    آحال نگارانه در سنت پدیـدار شـناختی را نمـی بایـست بـا قـصه ای از                    
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 تحقیـق شـرح حـال نگـاری فـردی کـه             . جدیـد معـادل دانـست      یگرایـ با یک ذهنیت    
 در تقابــل بــا رویکــرد هــای رکــز اســت ضــرورتاًبــر تفــسیر نمونــه هــای واحــدی متم

  .) 106 : 2004 ،مارو تز کی ( اجتماعی قرار نمی گیردی نظریه
  

   روایتیی عناصر مصاحبه
ــه مــورد  در مــصاحبه هــای روایتــی کــه عمومــاً         در تحقیقــات شــرح حــال نگاران

ــه نقــل  ی  وظیفــه،اســتفاده قــرار مــی گیــرد  مــصاحبه کننــده تــر غیــب فردمطلــع ب
 رویــدادهای ی صــورت مــستمر و بــا ذکرهمــه ه بــ، مــورد بررســیی تان در زمینــهداســ

ال روایتــی ؤمــصاحبه هــای روایتـی بــا اســتفاده از یـک ســ   .مهـم از آغــاز تــا انتهاسـت  
ن ترغیـب  آدو هـدف از  شـو  آغاز مـی شـود کـه بـه مـورد مطالعـه خطـاب مـی           1دمولّ

ف مطالعـه روایـت      بـرای مثـال اگـر هـد        .مصاحبه شونده به بیـان روایـت اصـلی اسـت          
ـ  ؤسالخوردگان از زندگی خود باشد یـک سـ         د  مـی توانـد ایـن جملـه باشـد کـه              ال مولّ

چـه  « و یـا  »چه چیز های بیـشترین لـذت یـا درد را در زنـدگی بـه شـما مـی دهـد            «
 ». بـه عنـوان نقـاط عطـف در زنـدگی خـود مـی دانیـد                 )وقـایع / رویـدادها    (یچیز های 

ال ؤوبی پوشـش داده نـشده اسـت مـورد سـ           در ادامه بخش هـای از روایـت کـه بـه خـ             
االتی مطـرح   ؤ از مـصاحبه شـونده سـ       2 موازنـه  ی  مرحلـه  انجـام در     قرار می گیرد و سـر     

ــه هــدف از   ــهآمــی شــود ک ــردن داســتان و تقلیــل   ،ن شــرح نظــری واقع ــوازن ک  مت
ــای « ــشترک   »معن ــرج م ــه مخ ــت ب ــل روای ــه .ن اســتآ ک ــن مرحل ــه( در ای  ی مرحل

ن توصـیف و    آاعـی بیـشتری مطـرح مـی شـود کـه هـدف از                االت انتز ؤ س )ایجاد موازنه 
 در مـصاحبه هـای روایتـی معیـار اصـلی اعتبـار اطالعـات                .مستدل سازی بیشتر اسـت    

 قـالبی روایتـی     یـا شـرح ارائـه شـده از جانـب مـصاحبه شـونده اساسـاً                آاین است کـه     
چنــین موفقیــت   فلیــک هــم.) :1997 ،فلیــک( دارد یــا نــه )روایــت جریــان رویــدادها(

                                                 
1-generative narrative 
2-balancing 
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ــصا ــای م ــای حبه ه ــاد تنگناه ــستلزم ایج ــی  را م ــاجرا   1روایت ــرای راوی م        خاصــی ب
 یجـزا  ا .مـی بایـست بـه کـار گرفتـه شـوند           به محـض آغـاز شـرح روایـت          می داند که    

 جزئیـات   ی   تنگنـای فـشرده کـردن و تنگنـای ارائـه           2این سه تنگنا را بـستن گـشتالت       
مگـذاری کـرده و معتقـد اسـت          نا ) اطالعات زمینـه ای مهـم بـرای فهـم مـاجرا            ی  ارائه(

 دیگــر هــای کنتــرل راوی کــه در  مــصاحبه ،ی هــاژکــارگیری ایــن اســترات هکــه بــا بــ
رایج است به حداقل مـی رسـد و  امکـان طـرح موضـوعات حـساس فـراهم مـی شـود                        

  .) 1 :همان(
ـ              روایتـی رزنتـال    مـده از مـصاحبه هـای        آدسـت    هبرای تجزیه و تحلیـل اطالعـات ب

ــال  ــشر رزنت ــ )267 :  2004(و فی ــی کنی را توصــیه مراحل ــ م ــوالی ن ــه ت ــه آد ک ن ب
  : شرح زیر است 

  ؛) داده های مربوط به رویدادها( تحلیل داده های شرح حال نگارانه – 1
ی تحلیـل ترادفـی و گزیـده هـای متنـ          ( تحلیل مـتن و تحلیـل میـدانی مـضمونی            – 2

  ؛)از خود ابرازی افراد در مصاحبه
ــه – 3 ــازی تاریخچ ــی  بازس ــه زن ــی  ی دگی نمون ــورد بررس ــدگی آن( م ــان زن ــه  چن ک

  ؛).زیست شده است
  ؛ شرح تفصیلی از جایگاه های متنی فرد – 4
  ؛که روایت شده با زندگی واقعی افراد  چنان نآ داستان زندگی ی  مقایسه– 5
   .)216: نقل در رزنتال) (سنخ شناسی(اع  شکل گیری انو– 6

ــسط        ــی ب ــدل تحلیل ــن م ــای  ای ــل ه ــرفاًتحلی ــاختاری  ص ــا س ــشناختی و ی /  زبان
 در ایــن .موســوم اســت »3مــدل بازســازی« بــه تــاویلی از روایــت هاســت و اصــطالحاً

ــ  ویلی بــه مــتن و روش هــای أمــدل پیونــدی میــان رویکردهــای پدیــدار شناســانه و ت
 در توضــیح مراحــل .دشــومــتن بــا تحلیــل هــای میــدانی مــنظم برقــرار مــی تحلیلــی 

                                                 
1-constraints 
2-gestalt closure 
3-reconstruction model 
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ــد گفــت کــه پــس   ــدل بای ــن م ــه ای و شــر ح حــوادث  ای از توصــیف اطالعــات زمین
هـای تحلیـل سـاختاری مـتن          تحلیـل تـوالی و دیگـر روش        ی   بـه شـیوه    مثالً(رویدادها  

بـا هـدف بازسـازی شـرح حـال زیـستی واقعـی              ) . در بخش قبلی بـدان اشـاره شـد         که
   . از تحلیل میدانی متن و مضمونی استفاده می شود) روایت شدهونه(

ــال      ــ  از س ــای ده ــالش 1960 ی هه ــیالدی ت ــسط روش و     م ــرای ب ــادی ب ــای زی ه
ــرای تحلیــل مــضمون  .هــا در روایــت هــای فــردی صــورت گرفتــه اســت  نظریــه ای ب

 تحلیـل محتـوای غیـر رسـمی اسـت کـه             ی  هتحلیل مضمونی بـه نـوعی در بـر گیرنـد          
ــرتبط و مــورد توجــه خــاص هــستند )جمالتــی(ی ین گــزاره هــاآدر   از مــتن ؛ کــه م

 .هـا مـورد بررسـی قـرار مـی گیرنـد            یـافتن الگـو منـدی میـان آن        منتزع شده و بـرای      
را  انـسانی    ی   مقـوالت بنیـادین تجربـه      ،کیـد بـرای انتـزاع گـزاره هـا         أکانون های موردت  

 در طیفـی از علـوم اجتمـاعی و انـسانی مـورد بحـث قـرار        شامل مـی شـوند کـه غالبـاً        
 زمـان و دیـن   ،مـی تـوان بـه فـضا و مکـان      مقـوالت نـوعی آن   ی می گیرند و از جملـه  

  .)232 – 231 : 1980 ،آگر(اشاره کرد 
ــا            ــاد ب ــک معت ــا ی ــن ب ــشجویان م ــی از دان ــه یک ــصاحبه ای ک ــال در م ــرای مث ب
 ارجاعـات زمـانی زیـر       ،ن شـده بـود    آین که پس از بیـست سـال موفـق بـه تـرک               یهرو

  :از داستان زندگی او قابل ذکر است 
  . نیستهای اول یادم  ن سالراستش جزئیات آ -
   .یدآهرچه به خودم فشار می آورم چیز های زیادی یادم نمی  -
  .دروز و ماه و سال برایم معنا ندار -
   .م به زور می بردنم توی باغ پدریمون در دماونداگاهی اوقات برادر -
   .مدم تهرانآمی بعد از چند روز فرار می کردم -
 رفـتم تـوی     هـا مـی    بعضی روز هـای سـرد زمـستون بـرای فـرار از سـرما صـبح                 -

   .سینما
   . باز می شدنهسانس اولش ساعت  -
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ــرای رعایــت اختــصار تنهــا        هــا آورده شــده  بخــشی از آنگــزاره هــای زیــر کــه ب
را نـشان    نآ دقیـق    )خـر  آ ی  مثـل جملـه   (ان و بیـان مـبهم و گـاه          است تلقی و فهم زمـ     

شــکاری اســت کــه در آ فقــدان توجــه و ســنجش دقیــق زمــان از الگوهــای .مــی دهــد
 زبانـشناختی و     بـا مالحظـات       البتـه  . فوق به وضـوح مـشاهده مـی شـود          ی  د گزاره چن

ــات   ــاختار کلم ــثالً(س ــان م ــال و زم ــار     افع ــه ک ــای ب ــهه ــشتر و  )رفت ــات بی               جزئی
هـای روایـت مـی تـوان ذکـر            در خـصوص الگـو منـدی ایـن بخـش           نیـز    ی را دقیق تر 

اتی را در مــورد فرهنــگ و  توجــه بیــشتر بــه جزئیــات مکالمــه ممکــن اســت نکــ.کــرد
   .زمینه های ساختاری در خود داشته باشد

ــه ســازماندهی و نظــام مــتن  » مــدل بازســازی «در مجمــوع        ــر توجــه ب عــالوه ب
ویلی روایــت تولیــد شــده أ بــه ابعــاد تــ) بیــوگرافیی مــصاحبه(تگو گفعنــوان براینــد هبــ

 ی   مرحلـه  .داردبرای محقـق و هـم مخاطبـان مـورد نظـر تحقیـق و تحلیـل توجـه                    هم  
ــده    ــه ش ــرح ارائ ــر راوی و ش ــدل ب ــن م ــانی ای ــویش و  ی پای ــدگی خ ــتان زن  او از داس

ــا زنــدگیآ ی میــزان تطــابق و یــا فاصــله  . حقیقــی او توجــه داردی  شــده زیــست ن ب
ــهایــن  ــه مرحل ــاتو   امکــان اســتنتاجاتی را در خــصوص راوی و زمین ــا  اطالع ی کــه ب

ــآ ی نهــایی  و نتیجــهخته جریــان مــصاحبه مــی کنــد فــراهم ســا اردخــود و  ی هن ارائ
ن و نیـز    آ ی   روایـت و رویکـرد افـراد در تفـسیر و ارائـه             ی  سنخ شناسی هـایی از شـیوه      

ـ    اسـت هـا بـا واقعیـات اجتمـاعی          شیوه های تعامـل آن     کـاربرد زیـادی در     ویـژه    ه کـه ب
  .اتنو گرافیک و تحلیل مکالمه دارد غیر رسمی ی مصاحبه

  وش شناختی نقد و ارزیابی ر
رغـم اهمیتـی کـه در بازسـازی تجـارب راوی و فهـم               مصاحبه های روایتـی علـی             

ــه شــده  دارد هــا  نآمــشترک از  ــراهم ی  و شــناخت عمیــق ســاختار دنیــای تجرب او ف
 در سـطح روش     . محـدودیت هـاو انتقـاداتی را نیـز بـه دنبـال داشـته اسـت                 ،می سـازد  

و هــم ) رد مطلــعفــ(شــناختی تخطــی مــنظم از انتظــارات نقــشی هــم در مــورد راوی 
ــت در       ــعیت روای ــه وض ــوط ب ــارات مرب ــشدن انتظ ــت ن ــز رعای ــده و نی ــصاحبه کنن م

ــن روش اســت     ــر ای ــه مالحظــات جــدی وارد شــده ب ــره از جمل ــدگی روز م ــاه (زن نگ
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 ورود و ترتیــب متفــاوتی را بــرای روایــت هــای ، منتقــدین.)1997 ،لیــک ف:کنیــد بــه
ــصوّ  ــره ت ــدگی روز م ــی در زن ــی کنواقع ــر م ــرادن ــه اف ــذیری و آ در د ک ــاف پ ن انعط

 ن در آهـا بـه صـورت مرسـوم          االت و پاسـخ   ؤرو سـ    از ایـن   .زادی عمل بیـشتری دارنـد     آ
در بیـشتر مواقـع فـضای زیـادی کـه بـرای بـاز               . دشـو جریان عادی زندگی مطرح نمی      

اندیــشی و شــرح در موقعیــت مــصاحبه در اختیــار افــراد مطلــع قــرار مــی گیــرد، در   
 افـراد بـرای بیـان روایـت      و نـابرابر ی متفـاوت ی توانـا  .دشـو مـی   نزندگی واقعـی فـراهم      
ــده  ــنعکس کنن ــه م ــیی ک ــاعی    ویژگ ــصیتی و اجتم ــای شخ ــت ه ــان اس ــز از ،آن  نی

   .محدودیت های عملی اجرای این گونه مصاحبه هاست
ــز        ــناختی نی ــت ش ــطح معرف ــن روش   در س ــست ای ــار ب ــدی در ک ــات چن مالحظ

فهــم مــشترک محقــق و (ک واقعیــت مــشتر«بــه زعــم منتقــدین .مطــرح شــده اســت
 هــم بــرای راوی و هــم ». ناپایــدار اســت و  مقطعــی، گــذرا)راوی در تفــسیر و تبیــین

ــرای شــنونده ــاوتی  موقعیــت هــای وضــعیتی ، روایــتی ب ــرای تنظــیم و چــک متف  ب
کردن وجود  دارد کـه مـی توانـد دیـدگاه متفـاوتی را در میـان دو طـرف شـکل دهـد                         

ــار داســتان را مخــدو   : 2004 ،رزنتــال و فیــشر رزنتــال( »ش ســازد و در نتیجــه اعتب
 واقعیــت بــرای ،دشــوییــد مــشترک ایجــاد مــی أ حتــی هنگــامی کــه توافــق و ت).259

  .همیشه تضمین شده نیست و امکان تفسیر های جایگزین از آن وجوددارد
 محــیط ی  منفــک از مطالعــه هــا  دیگــر اســتفاده ابــزاری از روایــت   از ســوی     

ــاختار( ــا  آن)س ــس ه ــز آله أم ــن   می ــت و از ای ــده اس ــی ش ــز تلق ــاختن   نی رو وارد س
   . پذیر استناسی مردمی در تحلیل مکالمه توصیهرویکرد های روش ش

هــا مطــرح شــده  از  روایــتدیگــری کــه کــه در انتقــاد معرفــت شــناختی ی لهأمــس     
بـین آگـاهی و   ) دکـارتی (هـا بـه نـوعی شـکاف کـار تزینـی           وایـت ساختن ر هم  است متّ 
ـ   ) نظـارت کننـده    ی   یـک رسـانه    و   داخلـی    ی  وان ذخیـره  عن هب(حافظه   ل جهـان    در تقاب

سـان ایـن شـکاف و تمـایزی کـه          بـه همـان    .)260 :همـان (بیرونی مستقل از ان اسـت       
 و تفـسیر نمـادین از رویـداد         )واقعـی (یـداد تجربـه شـده       روایت شناسـان بـین یـک رو       

   .وده است دیگر بررسی برای انتقاد بی عرصه به عمل می آورند روایت شده 
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   نتیجه گیری
 ،قیاس زندگی و تجارب انـسانی بـا روایـت و تـالش بـرای محـصور کـردن قواعـد                          

 اصــلی اقتبــاس و رشــد روایــت گــری در علــوم ی نظــم و ســاختار ایــن روایــت زمینــه
سـان نقـد رویکردهـا ی اثبـات گرایانـه کـه نظـم                 بـه همـان    .یدآاجتماعی به شمار می     

         عیــات اجتمــاعی جــستجو مــی کننــد و مــستقل از      اجتمــاعی بیرونــی را بــر واق  
 جایگــاه ، هــستندین و درونــی بــه دنبــال شــرح و تبیــین نمــاد،ســاختار هــای ذهنــی

 .دن از جملـه شـرح حـال فـردی مـی بخـش             آ و ابـزار هـای       ،ویژه ای را به روایت گـری      
ــ  ــا اتّ ــا ب ــت ه ــد عاملیــت و ســاختار جمعــی   صال گذشــته روای ــز پیون ــه حــال و نی  ب

ــی هــم ــرای وارد ســاختن   چن ــه شــکاف عاملیــت و ســاختار و شــیوه ای ب ن پاســخی ب
 آمـد و بـه       مـی   بـه حـساب      و چنـد عـاملی        خطـی    تبیـین غیـر      ی  بندی و ارائـه    زمان

هـا امکـان     سـان روایـت     بـه همـان    . علوم اجتمـاعی و تـاریخ مـی انجامـد          امتزاج  بیشتر  
ـ را   خود بـا دیگـران       ی  سهیم کردن تجربه   ک فراینـد فـراهم     عنـوان یـک نتیجـه و یـ         هب

 بـه گونـه ای کـه هـم مخـاطبین ایـن تجربـه و هـم راوی امکـان بازسـازی                 ،می سـازد  
 اســتفاده از روایــت . تجــارب و رســیدن بــه فهمــی مــشترک از آن را پیــدا مــی کننــد

کـه افـراد امکـان نقـل روایـت را           گری نه تنها مـستلزم مهیـا سـاختن شـرایطی اسـت              
 مـی بایـست توصـیف و شـرح ارائـه شـده را بـه                  بلکه محققین نیـز متقـابالً      ،  پیداکنند

 بــدیهی اســت کــه .تلقــی و مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار دهنــدیــک روایــت  ی مثابــه
ــت  ــاختاری روای ــل س ــه      تحلی ــه در جامع ــت ک ــتوار اس ــق اس ــن منط ــه ای ــر پای ــا ب ه

هـای نمونـه هـای مـورد         های مختلفـی جـاری اسـت کـه بـا پیونـد دادن روایـت                روایت
ی از حیـات    ینظـم و قواعـد کلـی را در خـصوص عرصـه هـا              وان    مـی تـ   ها   مطالعه با آن  

 عــالوه .و بــه ســاختارهای ذهنــی جمعــی رســیدی و توصــیف کــرد اجتمــاعی شناســای
ــر  ــد دوره     نآب ــوعاتی مانن ــوالی در موض ــی ت ــرای بررس ــوان ب ــی ت ــه م ــدگیی ک          ، زن

تحلیــل ســاختاری ی و یــا منتهــی بــه بزهکــاری و  ســازمانهای زنــدگی شــغلی مــسیر
 نقــاط عطــف در ســاختارهای ی  بــرای مطالعــه،مــورد اســتفاده قــرار دادهــا را  وایــتر
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 نیــز ابــزار مناســبی بــه ) تحلیــل زبانــشناختیی بــا اتکــا بــر شــیوه(گفتمــانی و زبــانی 
  .شمار می آید

 مواجـه اسـت کـه       یرغم مزایـای فـوق روایـت گـری نیـز بـا محـدودیت هـای                علی       
هـا مـی تـوان        ایـن محـدودیت    ی   از جملـه   .دن را محدود و مـشروط مـی سـاز         آکاربرد  

 توجـه بیـشتر بـه شـناخت شناسـی           ،به ضعف در تبیین علمی فراینـد هـای اجتمـاعی          
 و   انتخـابی بـودن معیـار هـا بـرای تعیـین              ،به جـای بـسط و تـدقیق روش شـناختی            

ــت علّ  ــسیر جه ــتتف ــدن  ،ی ــی دی ــراز     نآ واقع ــود اب ــای خ ــتان ه ــراد در داس ــه اف             چ
 تجـارب و عرصـه هـا در قالـب روایـت             ی   امکـان پـذیر نبـودن بیـان همـه           ومی کنند   

ــرد  ــاره ک ــاعی اش ــدی را در خــصوص   .اجتم ــات مفی ــا اطالع ــت ه ــن حــال روای ــا ای  ب
ــد    ــی گذارن ــار م ــراد در اختی ــای اف ــت ه ــدگی و هوی ــ .زن ــراد ب ــطه هاف ــین ی واس  چن

ــایی روایــت ــا  (ه ــه در چــارچوب محــدودیت هــای اجتمــاعی و نه ــد ) دینالبت ــه تولی ب
ــت ــا  روای ــ (ه ــد متکثّ ــر چن ــشروط ،ره ــه و م ــد گان ــد)  چن ــی پردازن ــر( م  2002 ،الول

و » فراینــد «هــا در توجــه بــه یــد امتیــازی اســت کــه روایــت ؤ ویژگــی فــوق م.)254:
طبقه بندی و تحلیـل واقعیـت در درون و نیـز مجـال دادن بـه تفـسیر و بـاز اندیـشی                        

    .فردی دارند
ــه هــم       ــو (چنــین در ایــن مقال ــبیــو) ات ــزار و شــیوه ای  ه گرافــی ب ــرایعنــوان اب  ب
 مــصاحبه هــای بیــو .گرفتــه اســت تحلیــل هــای روایتــی مــورد بررســی قــرار ی ارائــه

 دوم قـرن بیـستم      ی  الت نظـری نیمـه    ن مرهـون تحـوّ    آگرافیک که تجدیـد عالقـه بـه         
 ، اســتفمینیــسم  جامعــه شناســی و ، روانــشناسی،ی ماننــد نقــد ادبــییدر ســنت هــا
ــارچوب  ــوری چه ــو   رامح ــم نح ــرای فه ــای   ی ه ب ــراد از الگوه ــت و در ک اف  در یاف

ــه    ــنش ب ــی و واک ــالن فرهنگ ــد  آک ــی ده ــشان م ــع   .ن ن ــردی منب ــال ف ــرح ح  ش
ــرای بازشناســی ــای ارزشــمندی ب ــادات   اجتمــاعی و فهــم ارزش هنجــار ه ــا و اعتق ه

هـا بـا قائـل بـودن بـه ایـن              تحلیـل شـرح حـال حیـات انـسان          .افراد فراهم مـی سـازد     
هـا در یـک مـتن اجتمـاعی و فرهنگـی تجربـه و تـاریخ زنـدگی                    انسان  حیات   نکته که 

ــود    ــی ش ــاخته م ــاس آن س ــر اس ــز ب ــق  ،نی ــنش عمی ــت بی ــان دریاف ــری را در   امک ت
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 ر در زنـدگی   یـ  تـداوم و تغی    ی  هـا و نیـز مطالعـه        زیـست شـده و ارزش      خصوص تجـارب  
          هــای تحلیــل مــتن ویــل و روشأ ت، تلفیــق پدیــدار شناســی.فــردی مهیــا مــی ســازد

 سـاختار فـراهم سـاخته و        ی  می تواند پلی بین توصـیف عمیـق یـک تجربـه و مطالعـه              
 ، جهــان خــویش و جایگــاهی کــه از آن بــر خوردارنــد ، تفــسیر افــراد از خــودی نحــوه

  .نشان دهد
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  :داشت ها دیا
ــاک  -1 ــال کارپی ــرای مث ــه ) 116-99: 2003( ب ــا مطالع ــه ای ب ــهی در مقال  ی  مجموع
 دانـش آمـوزان  بزرگـسال ،         از سـوی  هـای  نوشـته شـده         سجمی از اتـو بیـو گرافـی       من

ــک    ــه  را از ی ــشا گران ــشانه و اف ــاز اندی ــو گرافیــک ، و ب ــه اتن ــر تفکیــک  ســه گون         دیگ
ــد  ــی کن ــه . م ــر او گون ــدگی    ی از نظ ــدادها ی زن ــات روی ــرح جزئی ــه ش ــوگرافی ب  اتن

ــت   ــز اس ــه؛متمرک ــر  ی گون ــن فرات ــشانه از ای ــاز اندی ــاختن    ب ــرتبط س ــا م ــه و ب  رفت
احساسات و هیجانات امکـان کـاوش و بـاز اندیـشی بیـشتر را فـراهم مـی کنـد و سـر                        

 بــه افــشا کــردن تجــارب و حــاالت هیجــانی  ) (uncanny افــشاگرانه ی انجــام گونــه
 و یـا حتـی بـرای او قابـل درک نیـستند               اسـت  که بیش از ایـن بـه زبـان آورده نـشده           

    .مربوط می شود
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