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 4ایابطهر یتحقیق روشی: تروای . پژوهش1

های زیادم یگر به مشغلهیک مشغله دبخاطر اینکه و بعد از آن  پاییز شروعتابستان، گذرد. که تارا را دیدم، شش ماه میاز آخرین باری 
اش مستقر شده طهدر مدرسه متوسدانستم که و من میدادیم مدام در فیسبوک به یکدیگر پیام می ما دیگر او را ندیدم.اضافه شد، 

م، طریق فیسبوک، یک یادداشت برای او فرستادم و بخاطر اینکه مدت زیادی خبری از او نگرفت ازدر ماه دسامبر، من  نهایتاً است.
او بله،  سانم.هم بخوریم و او را به منزل بر ای باسه، دنبالش بروم، عصرانهتوانم بعد از مدرمیآیا و از او پرسیدم  عذرخواهی کردم

من پرسید آیا  یادداشت دیگری فرستاد و ازروز قبل از مالقاتمان،  او با خوشحالی موافقت کرد و تاریخ قرارمان را مشخص کردیم.
ومی برای روز مالقات آموزان بد؛ جشنی که گروه دانشبرای جشن کریسمس آماده شواش بروم تا به او کمک کنم توانم به مدرسهمی

هایش برنامه اشتدوست دن موافقت کردم و تارا خوشحال از اینکه این درخواست را ارائه داده بود، م ما سازماندهی کرده بودند.
از خورد، برف هم میها از سرما بهطوری که دندانروز بسیار سردی بود، به هایش کند.من را وارد برنامهمیان بگذارد و  را با من در
یرون رفتن، پوستشان محض بباید در منزل بمانند، زیرا بهکنند ها حس مییکی از همان روزهایی که آدم وزید؛بارید و باد میآسمان می

ها و افیک و ازکنار چراغرهایی که درون تدقت درکنار اتومبیل آرامی تا دبیرستان تارا رانندگی کردم و بامن به زند.از سرما یخ می
ایستاده ون هیچ پالتویی و بدمدرسه لباس رو و در کنار پیادهدیرم شده بود، اما تارا  کردم.راندند، عبور میمیراهنمایی و رانندگی  عالئم

مچون دوستانی که ه لبخند زدیم و یکدیگر را در آغوش گرفتیم، سمت من دوید.سویش رفتم، او نیز بهعجله به محض اینکه بابه بود.
 .اندست یکدیگر را ندیدها هامدت

ندیشید این موضوع بی دربارۀبدین طریق ایم تا این بخش از داستان را در آغاز آورده، حاضر مولفان کتابعنوان ما، به

و  مایها را زندگی کردههایی که آنطریق توجه دقیق به داستان از، 5«تجربه»به عنوان درک  یتروای پژوهشکه 

های جدیدی زندگی، ایده های واقعی و بازگو شدهعنوان داستانتجربی بههای این ایده به چه معناست.کنیم، بازگو می

ینگ ک هایی درباره زندگی کردن را زیسته و بازگو کرده است.نوع بشر، از اولین سوابق تاریخی، داستان نیستند.

 . او اولین«ها هستیمما همین داستانها این است که داستان بارۀحقیقت در» گوید:باره می( دراین153، ص2003)

های تهها و در قالب رشطول سال اند که درهای دیگری نیز بودهنویسد، بلکه نویسندهکسی نیست که چنین می

ا زندگی ها رما داستان اند.باره نوشتهعبارات مشابهی در ایناندازهای مختلف، های مختلف و چشممختلف، فرهنگ

ک تجربه، ی های بیان تجربیات مردم هستند.شیوه ،هاداستان کنیم.مان تعریف میهایی از زندگیکنیم و داستانمی

 (.2000 ،پدیده داستانی شده است )کالندینین و کانلی
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 شناسانمردم (،1938 ،ییو؛ دی1986، (، فیلسوفان )کار1991 ،کربی؛ 1986کارهای روانشناسان )برونر،  ما

کنیم تا به را بررسی می( و سایرین 1989 ،)کولز پزشکان(، 1971 ،(، پژوهشگران مذهبی )سرایتس1994 ،)بیتسون

و کالندینین و  (2000کالندینین و کانلی ) کمک کنند.ی تجربیات داستانی شده تدرک روای بندیچهارچوب ما در

شواهدی برای درک انجام دادند تا  موردی عاتیمطال ،طریق نوشتارهای این مولفان دقت و از با( 2007روسیک )

به  ختصراًمو  کنیممیها را بررسی کارهای تحقیقاتی آن ،ما در ادامه آورند. ی گردتعنوان یک پدیده روایتجربه به

 شود.های مهم اشاره میاین ایده برخی از

« آموزدمی ،از این طریقد و اندیشمیها به استعارهها طریق داستان نوع بشر از»نویسد: ( می1994بیتسون )

ظور من»نویسد: فراچنگ آورده و اینگونه میکارهایش را در بیتسون  مقصود(، 2000دینین و کانلی )کالن (.11)ص

 یات ماتجربد خواهد بگویکنیم؛ او میگفتن، با هم گفتگو می استانطریق د ازبگوید ما که این است بیش از  بیتسون

(. کالندینین و کانلی، توجه را به نوشتارهای بیتسون جلب 8)ص« گردندمنتقل مید و ونشمیت ثب در قالب داستان،

ها در ن، معلمان، هنرمندان و سایرینی که با آنآموزادانشخودش و تجربیات  تجربیات به نشان دهند اوکردند تا 

با بررسی کارهای تحقیقاتی ویلیان  ( نیز1989کولز )نگرد. ی میتتحت عنوان داشتن یک ویژگی روایارتباط است، 

گوییم، بسیار باید به آنچه میما »: تی است و اینگونه نوشتکارلوس ویلیامز نشان داد که تجربه، یک ساختار روای

آنچه  نینشیم. همچها آسیب زده، بیندیبه آن ۀ آنچهکند دربارگویند، به ما یادآوری میآنچه بیماران می دقت کنیم.

شکلی م اندیشیم وحال اتفاق افتادن است )آنچه ما می که برای ما دردهنده چیزی است گوییم، نشانمیها ما به آن

ول ط زی است که همگی ما دراین همان چیها، داستان شما، داستان من )داستان آن ؛که ما ممکن است داشته باشیم(

ز و ا ریمگذابهای هم احترام باید به داستان ،دیگرمان به یکخاطر دینهما ب کنیم(.میرویمان، با خود حمل سفر پیش

 (.30)ص« ها بیاموزیمآن

اده، نشان دماهیت تجارب بشری درباره تدریس و یادگیری گزارش که کولز در آنچه از ما همانند بیتسون، 

 ،ار تحقیقاتی کولز(، در تحلیلی خالصه از ک2000کالندینین و کانلی ) آموزیم.بیان کرده، می چه مستقیماًبیشتر از آن

ات را به ویژگی داستانی توجهسرایتز  (.14)ص روایت، زندگی، یادگیری و داستان است»که برای کولز،  ندنشان داد

 ،رایتزسکند )یاد می« ی بودن ذاتی زمانتوجود روای ویژگی رسمی تجربه، با»از آن با عنوان جلب کرده و  تجربه

که بدگمانی همچون خداست، در زمانۀ از هم گسیختگی »نگونه نوشت: ایزمانی ( 1997اوکری )(. 291، ص1971

هایی را که در کودکی یا داستان ،کنیم. دیر یا زودها زندگی میآندرون  وها ما با داستانممکن است:  این بدعت

دانسته یا ایم، خواهیم زیست )در ذهنمان کاشته مانهایی را که خودپس از آن در ذهن ما کاشته شده، یا داستان

رو خواهند همعنایی روبآن را با بیهایی را خواهیم زیست که یا به زندگیمان معنا خواهند داد یا ما داستان ندانسته(.

« بود محتمل خواهد امالًهایمان نیز کایم، تغییر دهیم، تغییر زندگیها زیستههایی را که با آناگر ما داستان کرد.

 د.ای به ما ارائه دتساختاری روایعنوان  درکی از تجربه تحت(، و 46)ص
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وجود دارد،  یتروایپارادایمی( و علمی منطقی سنتی )یا عملکرد شناختی تفکر  دو شیوۀادعا کرد  نروبروقتی 

ول محور و ح است جزئی جوی شرایطدر جست»ی تفکر تروای شیوۀ کرد.جلب  به روایتروانشناسی  رشتۀتوجه 

 (.13ص، 1986، نرو)بر« متمرکز استمعنای تجربه  ربارۀتر دتر و جامعپرسشی گسترده

 عنوانان از تجربه بهخودم مفهومیدرک مند کردن ها را برای کمک به نظاماز این ایدهبسیاری  الی کهح در

ا از منظر مفهوم م نهد.بنا میرا ی تش روایژوهپی از تجربه است که یویکنیم، این مفهوم دبررسی میی تساختاری روای

 راش، تعامل مستمر تفکر بشحال تغییر که مشخصه یک جریان در»دهیم؛ درک از به کار ادامه می ،ویییدرک د و

 (.39ص ،2007 ،)کالندینین و روسیک« با محیط شخصی، اجتماعی و مادی اوست

 یتش روایتی: تنها بخش پژوهروای عنوان یک پدیدۀدرک تجربه به

اینکه تجربه، بخشی از کار ما برای  توضیحی یقدق ساختنو  6یتده روایعنوان پدیبه ،داشتن درکی از تجربه

یم و هم اش هستحال مطالعه ای که درعنوان محقق، هم به پدیدهما به کند.، کفایت نمیی استتوایپژوهش رعنوان به

 شناختیستیهاوت متفها و فرضیات پنداشتعلیرغم های تفحص و کاوش پدیده عالقه داریم. تمامی محققان، به شیوه

تر از جستجویی برای درک عمیقدارند؛ « جستجوی مجدد»، دید تحقیقاتی مشترکی تحت عنوان ختیشنامعرفتو 

 ای خاص.پدیده

جربیات ت است؛ تجربه مند پدیدۀپژوهش نظام برای درک وتحقیق، تالش  ،یتروای پژوهشگرانعنوان ما بهکار 

هایی استاندکنیم؛ ها را زندگی و بازگو میهایی است که آنداستان ها، یعنیهبتجرپژوهش کار ما  مردم. داستانی شدۀ

کنیم؛ صورت زنده در اطرافمان مشاهده میهایی که بهداستاندهیم؛ ها واکنش نشان میشنویم و به آنکه می

شویم به ه میمتوجرغم اینکه بنابراین علی کنیم.ها سپری میعمر را با آن در تجربیات خودمان، بقیۀهایی که داستان

نیازمند اج داریم، احتیهای زیسته و بازگو شده از داستانداستانی شده  عنوان یک پدیدۀتوضیحی برای درک تجربه به

که کالندینین  همانطور است، یک وظیفه تحقیقاتی. ژوهشیوظیفه ما، یک وظیفه پدرک این مسئله نیز هستیم که 

چیزی که چارون توجه ما را »اند: نوشته 7«پژوهش روایتی راهنمایکتاب»تاب در پایان ک( 2007و روسیک )

که تمامی  هاییبه اشراف بر داستانتدریج ها مهم هستند و اینکه ما بهاین است که داستانکند، سوی آن جلب میبه

اضر حال ح ی درتروای هشگرانپژوهمانطور که ما و سایر  شویم.اند، عالقمند میها را زیسته و بازگو کردهمردم، آن

 (.71ص)« کنند نیز امری مهم استها را زندگی و بازگو میآنهایی که مردم، داستان رۀدربا پژوهش روایتیدانیم، می

رۀ درباژوهش پ هم بهبپردازیم و  ،ای تحت مطالعهعنوان پدیدهبه ،این ایده که ما هم باید به ماهیت داستانی شده تجربه

 ین کتابآغاز داستان به مجدداً لیف این کتاب است.أت بپردازیم، بخش مهم و مرکزی ایدۀ ستانی شدهدا هایتجربه
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کند، اما خود ینام تارا بازگو م به یجوان دخترجین با  آن داستان، چیزی دربارۀ تجربۀآنگاه خواهید دید که بیندیشید، 

ته و بازگو های زیس، به داستانپژوهشگران روایتیوان عنما بهخودی خود کافی نیست. علیرغم اینکه آن داستان به

 کنیم.ش و تفحص نیز میژوههای زیسته و بازگو شده، پدرون داستانپردازیم، ای که نوعی تجربه هستند، میشده

طبق  د.شوه که ما باید بدانیم، اشاره مینچبه مطالبی بیش از آه آن اشاره شده، ب داستان قطعۀلحظه کوتاهی که در در 

ا امیدواریم م ش کنیم.ژوهی، تجربه را پتصورت روایبهدهد تا که به ما اجازه میای است داستان، لحظه تفکر ما، قطعۀ

های بیشتری این فصول، داستان ما در را به شما نشان دهیم. پژوهش روایتیبخشی از در دو فصل ابتدایی این کتاب، 

 داد. از تجارب جین در کنار تارا را شرح خواهیم

من اولین بار تارا را  گذرد.چهار سال از زمان آشنایی من با تارا می اندیشم که چگونه تقریباًکنم، به این میوقتی به گذشته نگاه می
، پس از مدرسهآنجا که  ازاو همراه با خواهرش به باشگاه آمد و  به باشگاه هنر آمد. ،هفتم مدرسه ی مالقات کردم که او در آغاز پایۀوقت

یی ای بومیان کانادابرطی معاهداتی که  محلی یکی از جوامعو ، اش در شهرکی در حومۀ شهردام از خانهو م تعهدات و مشغولیاتی داشت
ضور نامنظمی همین دلیل حبه ، برای او دشوار بود وپس از مدرسه ،، حضور دائمی در باشگاهکردمی وآمدرفت، سیس شده بودأت

ند؛ کالسی مالقات کردیم، روزهای مهمی بودآن کالس خالی در دبیرستان  ر باشگاه هنر که ما یکدیگر را درآن روزهای اول د داشت.
ل، تارا و چند دختر در آن روزهای او کردیم.مدت دو سال و هر چهارشنبه با غذا و لوازم هنری پر میعنوان تیم تحقیقاتی، بهکه ما، به

م همراه با داشتیو سعی  یمکردیمرا برای شناخت یکدیگر صرف کنار یکدیگر، نود دقیقه  ند و ما دردیگر به چهار یا پنج محقق دیگر پیوست
 احتماالت مختلف را بیازماییم.استفاده از لوازم هنری،  یکدیگر و با

نی شناسند؛ زماسال است یکدیگر را می4ها شویم که آنمتوجه میشنویم، وقتی ما داستان تجارب جین با تارا را می

شاید  و اندیک مدرسه، یکدیگر را شناخته های مختلفی درونمکانها در آن بسیار طوالنی در زندگی یک دختر.

حس ، منیکاین قطعه داستان  پژوهش روایتیشروع به  را نشناخته باشند. همانطور که خارج از مدرسه، یکدیگر

 رد.گید و شکل مینکمیکم بروز پیدا نیز کم ها،پژوهش در تجربه

 داریم؟ پژوهش روایتی: ما چه هدفی از کنار آمدن با موقعیت

( استفاده 1990 ،یننیداند )کانلی و کالنارائه شده 1990که از سال  پژوهش روایتی ما از تعاریف زیر دربارۀ

حات دهند، تعاریف و اصطالادامه می ک روشیعنوان ، بهپژوهش روایتیهمانطور که محققان به کار با  کنیم.می

 اند.نیز پاالیش شده و بعدها توسعه داده شده

شان گذشته حال عین و در یا دیگران است هویت آنهادهند که هایی شکل میخود را با داستان ۀمردم، زندگی روزمر

ا ارد دنیواز طریق آن شخص درگاه است که داستان، به زبان حال، یک کنند. ها تعریف میین داستانهم قالب دررا نیز 

تجربه  طالعۀ، مپژوهش روایتیبنابراین  کند.صی معنا پیدا میاخاز منظر و  گرددمیدنیا تفسیر او از  تجربۀد و وشمی

مستلزم ، روشک عنوان ی، بهپژوهش روایتی تجربه است. ترین شیوۀ تفکر دربارۀپیشگاماولین و عنوان یک داستان، به
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 ،ه تجربهمشخص و خاص نسبت ب تطبیق دادن یک منظر، پژوهش روایتی روشاستفاده از  دیدی نسبت به پدیده است.

 (.375ص ،2006 ،، است )کانلی و کالندینینای تحت مطالعهعنوان پدیدهبه

 این تعریف، از تعریفی که قبالً ارائه شده بود، بر گرفته شده:

 در ،کنندگانان و مشارکت، یک همکاری بین محققپژوهشاین  ای برای درک تجربه است.، شیوهپژوهش روایتی

 در پژوهشگریک  محیط اطراف است.ها و نیز در تعامل اجتماعی با ای از مکان، در یک مکان یا مجموعهطول زمان

دوباره ، نگفتمسیر زیستن و  در میانۀرا  گردد؛ در این مسیر پژوهشیبا روح آن همراه میو  شودمیمسیر وارد قلب این 

 ،کانلی دینین وندهد )کالرا شکل می مردمزندگی فردی و اجتماعی  ها،ههای تجرب؛ داستانکندمیو بازگویی زندگی 

 (.20ص ،2000

ی دقیق بررسما حین  ی درک شده است.تطور روایای است که به، مطالعه روی تجربهپژوهش روایتیبه زبان ساده، 

آشکار  د راکشنی که این کلمات بردوش میمفهومهای پیچیدگی کم الیهتوانیم کمکلمات موجود در تعاریف، می

اینکه  علیرغم ایمهو خواندن روایات طی سالیان متمادی، متوجه شد پژوهش روایتیپرداختن به با ما  و هویدا کنیم.

طور ضمنی در ورای این بیشتری وجود دارد که بهاطالعات دهند، اختیار ما قرار می اطالعات زیادی دراین کلمات، 

رف ی درک شده، بیش از بازگویی صتطور روایای که بهمطالعه تجربهیعنی ، پژوهش روایتی ته است.کلمات نهف

 ها، برای ما معنا و کاربرد دارد.ها و بیش از زیستن و تجربه کردن داستانداستان

ی تروای رظتوضیح منارائه  مطرح کردیم که به ما برایهای قبلی، برخی منابع نظری را علیرغم اینکه ما در بخش

کار تحقیقاتی  .استدرک ما از تجربه  بخشالهام( 1938ی )یوید، کار تحقیقاتی دنکننسبت به تجربه کمک می

بیاتمان ی تجرتروای تصور و درکدر صورت زنده بهتجربه را ها هایی است که ما توسط آنبخش شیوهالهامی یوید

شود یاد می پژوهش روایتیشالوده فلسفی (، تحت عنوان 1938)ی درباره تجربه یویاز نظریه داغلب کنیم. تجربه می

های برای مثال، ما بنیان ، امری ضروری است.پژوهش روایتی( که برای درک ما از 2000 ،)کالندینین و کانلی

دو  .محیط اجتماعیو  وابسته به مکان ،8مند بودنبینیم: زمانمی پژوهش روایتیبعدی ی را در فضای استعاری سهیوید

انلی، معیار کالندینین و ک دهند.ی از تجربه ارائه میت(، مفهومی روایهای )تعامل و استمرار در موقعیتیویمعیار تجربه د

ی )اینکه یک شخص همیشه در تعامل با دنیای فیزیکی خود قرار دارد( را به بعد اجتماعی مرتبط کردهیوتعامل دی

های موقعیتهم به  ،پژوهشگران روایتی شود.درک میتماعی جاوان بعد ی، تحت عنینظر روای اند. معیار تعامل از

، امیدها، احساسات»های شخصی، منظور از موقعیت های اجتماعی.طور همزمان به موقعیتبهپردازند و شخصی می

و  پژوهشگران( 480، ص2006 ،اخالقی )کانلی و کالندینین مواضعو شناختی های زیباییها، واکنشاشتیاق

 و شرایطی اشاره دارد که طیاجتماعی، به ظواهر )محیط بیرون(، به محیط اطراف شرایط  کنندگان است.مشارکت

                                                           
8 temporality 
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 ی، ارتباط نزدیکی با مفهوم موقعیت دارد:یویمعیار تعامل د شود.ظارات افراد و رویدادها آشکار میانت ،آن

ها ای از موقعیتهها در مجموعآنبه این معناست که  ،طور عینیبهکنند، دنیا زندگی می در یککه افراد  این جمله

ین یک بدین معناست که تعاملی ب ... کنندها زندگی میها در این موقعیتآنشود که گفته میکنند و وقتی زندگی می

ه، همیشه جربیک ت ناپذیر هستند.از یکدیگر جدایی ،مفاهیم موقعیت و تعامل شود.و سایر افراد برقرار می ءفرد و اشیا

 (.43، ص1938 ،ییوی)د است دادهرا تشکیل میدر آن زمان، محیطش  هعامل یک فرد و آنچبر اثر تاتفاقی است 

و ارتباط بین  نداشتند یکردند، با بعد سوم کاری کار مییویعین حال که کالندینین و کانلی با نظریه تجربه د در

 ،ادامه دادند پژوهش روایتی بهوقتی که اما پنداشتند. می، بود تهنظر گرف ی دریویتعامل و موقعیت را همانگونه که د

کم توجه بیشتری به محیط (، کم1996 ،؛ مارمون سیلکو1996 ،)باسوافرادی که متوجه و مراقب محیط بودند ویژه با به

مرزهای » ،فضا ،پژوهش روایتیبعدی در فضای سه ی از موقعیت ارتباط دادند.یویمعطوف کردند و آن را به مفهوم د

 ،)کانلی و کالندینین« فتندارویدادها اتفاق می پژوهش وهاست که در آن ای از مکانمکان یا مجموعه عینی ویژۀ

 هایی که رویدادها دردهد تا توجه را به مکان یا مکانموقعیت به ما اجازه می ۀی درباریویفرضیه د (.481، ص2006

 دهند، جلب کنیم.یها رخ مآن

ذشته تا به از تجربیات گیک فرد،  نه تجربۀاستمرار )چگویعنی ی، یویمعیار دوم تجربه دنین و کانلی، کالندی

بط کردهمرت پژوهش روایتیمند بودن زمانرود( و تجربیات آینده را با بعد و رو به جلو پیش میادامه یافته امروز، 

« هستند گذر زمانویدادهای تحت مطالعه در ر»ند: د( عنوان کر2006دینین )نهمانطور که کانلی و کال اند.

و  ءیاها، اشکند که گذشته، حال و آینده فرد، مکانهایی جلب میها را به شیوهتوجه مند بودن،زمانبعد  (.479)ص

 تن(.در حال شکل گرفر، همیشه در مسیر و همیشه حال گذ یکدیگر وابستگی دارند )یعنی، همیشه دررویدادها به

 :جربه، به این نکته اشاره کردندحین کار کردن با یک مفهوم روایی از ت( 2007روسیک )کالندینین و 

های وایتبر تجربه افراد نیست، بلکه روی ر ، صرفاًپژوهش روایتیارچوب این نوع نگرش نسبت به تجربه، تمرکز در چ

ده و اد شده، شکل گرفته، تشریح شها ایجتجربیات افراد در آنهایی که نهادی نیز هست؛ روایتاجتماعی، فرهنگی و 

دن )تجربه ای که هم طی زیسته شکنند؛ تجربهالعه میافراد در دنیا مط روی تجربۀ پژوهشگران روایتی. شوندتصویب می

دیگر کنار یک طریق گوش دادن، مشاهده، زندگی در توان ازمیمده و ی درآصورت داستانبازگویی، به شدن( و هم طی

 (.43و42مطالعه کرد )صص ها رامتون، آنسیر و نوشتن و تف

ی تاست. علیرغم اینکه داشتن دید روای پژوهش روایتی، بخشی ضروری از پژوهشمشخص شود ما امیدواریم که 

ردازد، این پها به تجربه میطریق زیستن و بازگو کردن داستان مشخص نسبت به تجربه، امری مهم است، زیرا از

ی را که زیسته و هایها و داستانوزیم چگونه تجربیات، زیستن و بازگو کردن داستاننکته نیز ضروری است که بیام

 و کاوش کنیم. پژوهشبازگو شده، 



9 

 

ال ح کنم ما یکدیگر را دوست داریم، حداقل من او را دوست دارم و تجربه تغییر او را از کسی که بود به شخصیتی که درمن فکر می
فعالیت که در آن  تشویق )نوعیطول سال هشتمش، او را در رقابت  خواستم در. من میکنمدستیابی به آن است، تحسین می

محلی بود،  ز خریدمرکای در ه یک فعالیت مدرسهکپردازند( های ورزشی مدرسه میدختران جوان با حرکات موزون به تشویق تیم
 ملقب گردد، اشوستیسرخپ به ناممگذاری حاضر شود تا آن سال بعد از آن رقابت و یک روز پیش از اینکه در مراسم نا تماشا کنم.

هنر به ر باشگاه دخاله و پس از آن پدربزرگش را از دست داد، وقتی او  قدم زدیم تا ناهار بخوریم.فود محلی سمت فستما به
و ا را در آغوش گرفتیم.کرد، یکدیگر خاطر مرگ عزیرانش گریه میهوقتی او بما قدم زدیم و صحبت کردیم و  وی من پرداخت.جستج

 نوعی به یکدیگر نزدیک بودیم.و من به

شود، این است که جین به مرور زمان، در یک مکان یا کم آشکار میکم ها آنچهداستان در بازگویی این قطعه

 یایتپژوهش روشناخت، اما باید بگوییم که هنوز هم را میها و در چندین موقعیت متعدد، تارا ای از مکانمجموعه

تجربیات ی، های مشخصچه مکاناین تجربیات، باید ببینیم  پژوهش روایتیمنظور ما به ها آغاز نشده است.این داستان

 نسلیهای میانزمانها و در دوی آن را در زندگی هر مواقعیضمن ما باید  در ها را شکل دادند.آنآشکارساز 

های اوتاحساسات، قض دقت بهعین حال، به و در هها شدآن دوی هر گیریشان بررسی کنیم که باعث شکلپیچیده

 ، بپردازیم.هها که تجربیاتشان را شکل داددوی آن هراخالقی و درک فرهنگی 

 شناختیمعرفتو  شناختیهستیمشخص  الزاماتگرفته توسط : شکلپژوهش روایتی

ه این ایم، این است کبه شما نشان داده، که ما تاحدودی آن را پژوهش روایتیکننده های تعریفیکی از ویژگی

ویی یانداز دبرای اتخاذ چشم مانتوضیحما  و بازگو شده است. ای است که زیستهگونهربه، بهش، مطالعه تجهوژنوع پ

وابسته و مندی زمان، )محیط اجتماعی پژوهش روایتیبعدی فضای سه کردیم و آن را به توسعۀارائه را نسبت به تجربه 

کالندینین  .تاس پژوهش روایتیشناختی هستی الزاماتایم، آنچه هنوز به آن اشاره نکرده یم.مکان( ارتباط داد بودن به

 :استعاملی تی، یویشناختی دهستیند که اهویی، نشان دادید ( حین کار کردن از منظر مفهوم تجربۀ2007و روسیک )

کند بخش )بخشی از نظریه کانت که ادعا میاصول انتظامد که داللت بر این دار ،اندازشناختی این چشممعرفت مفاهیم

داند صحیح هستند، اما دلیل و مدعایی برای صحت آن ندارد؛ مثل طور غریزی میاصولی وجود دارند که فرد به

 بخشظاماصول انت داننده نیست.مستقل از  وفادارانه از یک واقعیت منحصراً ایجاد یک تجسم، برای پژوهش صداقت(

یوه جدیدی ارائه ش»است؛ ارتباطی که  (دنیا ندگی، جامعۀ محلی،و محیطش )ز هش، ایجاد رابطه بین یک انسانوژبرای پ

 وعاتیموضتجربه شده را بسازد؛  موضوعاتنوع جدیدی از تدریج نتیجه به ها را ممکن ساخته و دراز رویارویی با آن

(. 175، ص1981ی یوی)د« کمتر 10و ناراحتی 9ور شدنغوطهو با  ترتوجهمقدم، بلکه قابل موضوعاتتر از نه واقعی

ه همان تجربه باید ب اعتبارسنجی آنو برای  استنسبت به دانش، تجسم ما ناشی از تجربه  بینانهواقع اندازدر این چشم

                                                           
9 overwhelming 
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 (.39)ص بازگشت

شود باعث میاند که دهشناختی تجربه را مشخص کرهای متعددی از این هستی( ویژگی2007کالندینین و روسیک )

همانطور  ست.کید شده اأتولید دانش تمند بودن زمانبر شود. ابتدا،  پژوهش روایتیبندی چارچوببا متناسب  مشخصاً

« کنندف میتوصی از تجسم هستند که تجربه به مرور زمان آشکار شدۀ انسان را ها شکلیروایت»اند: ها نوشتهکه آن

عنوان بهلکه ادراکی، بعاملی عنوان تنها بهبر استمرار، نه ،تجربه نسبت گرایانهشناختی واقعدوم، از دید هستی (.40)ص

ل باشند؛ طول زمان به یکدیگر متص سادگی درتجربیات بهرسد نظر نمیبه»کید شده است: أتشناسانه عاملی هستی

و  گیزندهایی که مردم داستان است. کید شدهأت ابعاد اجتماعی/شخصی فهم برسوم،  (.40)ص« ها مستمر هستندآن

فرد شخصی هثیرات اجتماعی بر زندگی درونی فرد، بر محیط او و تاریخچه منحصربتأ تالقی»کنند، نتیجه بازگو می

 (.41)ص« باشداو می

تنها شخص  است )یعنی پژوهش روایتیوابستگی انداز نسبت به تجربه، جنبه بخشی از بعد اجتماعی این چشم

 گیرند(.مورد مطالعه قرار میهم کننده تجربیات مشارکت دارد، بلکه تجربیات محقق و تحت مطالعه قرار نیست که

رانی که کننده است؛ وقتی با دیگتجربه محقق و مشارکت ای دربارۀ سایرین نیست، بلکه مطالعۀژوهش، مطالعهاین پ

ها داستان «درباره»( بین اندیشیدن 2002. تمایز موریس )دکننارتباط برقرار میاند، مطالعه قرار گرفته ها نیز موردآن

نویسد: باره میموریس دراین کند.شناسانه کمک میهستی الزامها به مشخص شدن این داستان« همراه با»و اندیشیدن 

این اصالح  و هاداستان ارۀغربی اندیشیدن درب شدۀروش نهادینهبا  رقابتبه معنی  ،مفهوم اندیشیدن همراه با داستان»

 هدفها، روایت را همچون یک ستاناندیشیدن درباره دا رویکرد شدن.نه جایگزین آن روش اندیشدن است و 

روایت  قبال عنوان متفکر، کار چندان زیادی درروندی است که طی آن ما بهها اندیشیدن همراه با داستان پندارد.می

که هایی (. داستان196، ص2002)موریس « کار کنددهیم تا روی ما یدهیم، بلکه بیشتر به روایت اجازه مانجام نمی

این  .کنندگانم تجربیات محققان هستند و هم تجربیات مشارکتهگیرند، مورد مطالعه قرار میپژوهی در روایت

 دهند.شکل می ،پژوهش روایتیبه نحوه پرداختن ما به  ،شناسانهتعهدات هستی

خواستم من می صیل شده بود.التحتازگی از مقطع نهم فارغتارا به ها بودیم.میان اجتماع شمالیدر را  ستانتعطیالت تاب، 2013در جوالی 
خاطر برنامه هاتفاق ب این التحصیل شود، برای بار آخر او را ببینم.فارغ راهنماییباشم و قبل از اینکه از دوره در آن جشن همراه او 

خواستم و می مهم استهای من چقدر و دبیرستان در داستان راهنمایی دورۀانستم که زمان بین دمن می کاری تارا و من رخ نداد.
دور ر برایش مقپیام دادم و درخواست کردم اگبه او در فیسبوک  من گذراند و چه تجربیاتی دارد.او چگونه این زمان را از سر می بدانم

برای مالقاتمان ی موافقت کرد و با خوشحالاو  نمایی ببینیم و عصرانه بخوریم.است، یکدیگر را مالقات کنیم و باهمدیگر یک فیلم سی
ت مالقات او اضطراب داشتم و از اینکه او با اشتیاق، درخواس خاطر دیدن دوبارۀهمن زودتر از او رسیدم و ب ریزی کرد.در سینما برنامه

جواب با پریشانی او  ام.گرفتم تا اطالع بدهم که رسیدهو تماس با اوقتی که به مرکز خرید رسیدم،  من را پذیرفت، خوشحال بودم.
توانم به دنبالش من از او پرسیدم که آیا می توانست او را تا محل قرار برساند.مادرش نمی توانست بیاید.. نمیتلفنش را داد

بدهد و بگوید ن را گرفت تا آدرس منزلشاچند لحظه بعد با من تماس  او گفت که از مادرش خواهد پرسید و تلفن را قطع کرد.بروم. 
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اشت، شان درست کنار بزرگراه قرار دها راندم؛ از آنجا که خانهمن در جاده اصلی به سمت خانه آن که مادرش موافقت کرده است.
 او من را یدا کردم.پای را که با توصیفات او مطابقت داشت، خانهها را یکی یکی بررسی کنم تا باالخره راندم تا خانهآرامی می به

ه او گفته بودند که بپیش از اینکه والدینش منزل را ترک کنند،  خواهر بزرگترش در منزل بود. همراه با جلوی در ورودی مالقات کرد.
د و روآا بیرون زن راو چمن ها نشستم وروستایی آنمن روی پله جلویی منزل نیمه ها را کوتاه کند.چمنقبل از رفتن به سینما باید 

که درحالی او را کردم،اطرافم حس میدر را هوای گرم تابستان و  که روی پله نشسته بودممن درحالی سعی کرد کارش را شروع کند.
ی، مسئولیت مشترک زنای کوچک پرتاب شدم؛ جایی که چمند در مزرعهبه خاطرات کودکی خو کردم.زد، تماشا میبا موتور سروکله می

زن از روی چیزی درون چمناینکه  زنی پرداخت، تاشروع به کار کرد و او مدتی را به چمنبا اکراه موتور  نهایتاً ران بود.خواهران و براد
اند و بدون اینکه زن را برگردصبری چمناو با بی زن ایستاد.گره خورد و چمنپروانه موتور با آن شی هرچه که بود،  ها رد شد.سبزه

آخرین نجا او در آ و از من دعوت کرد تا به داخل خانه بروم.« خب، عالیه»او گفت:  آن را تعمیر کند. موفق شود، تالش کرد تا
 داد. متمرین کرده بود، نشانحرکات رقص سنتیشان را که در یک برنامه هنر تابستانی 

آشکارساز  بیاتوابستگی تجرشود، حس کم مشخص میکم دازیم، آنچهپرداستان باال می قطعه پژوهشوقتی ما به 

است که  ارآشکشود، کند، اما وقتی چنین میندرت با یکدیگر تالقی پیدا میها بههای آنزندگی .است جین و تارا

گذارند، ها با یکدیگر به اشتراک می. تجربیاتی که آندهندشان را همراه یکدیگر شکل میهایتجربه هایداستانها آن

 یرند.کنار یکدیگر قرار بگخارج از مدرسه، در یک مکان و زمان  باعث شود د تادهبه یک پیام فیسبوک امکان می

 یزی درچعالقمند است گذارد و به دبیرستان را به اشتراک می انتقال راهنماییاز  تجربۀ چند سال قبل خودش جین،

ه تجربۀ هر شود کمشخص میند. بدا تصور دارد، درهایی که و داستان راهنمایی به دبیرستاناز  تارا لانتقا مورد تجربۀ

 دو نفر از این مقطع زندگی، در راستای یکدیگر است؛ همان بُعد استمرار در پژوهش روایتی. 

ها از زمان اینکه آن ؛ها هستیمهای آنزندگیمند بودن زمانمسیر دیگری نیز وجود دارد که ما در آن شاهد 

ز مرکز وقتی جین ا حال ورود به دبیرستان است. حال حاضر او در درشناسند و یکدیگر را می راهنمایی،ورود تارا به 

وقتی ما از شهر  هستیم.هم  ویژگی زمانی دیگریک رود نیز ما شاهد سمت محل اقامت تارا می خرید شهری به

عنوان به آنها تمحل اقام بینیم:را می اناداکافراد بومی مشهور میان نسلی میان روایت رویم،سمت محل اقامت تارا میبه

  .ه استسیس شدسازی مستعمراتی، تأدهنده شهرکشکلمعاهدات بخشی از 

رود؛ های رقصش میدارد، به سراغ نشان دادن آخرین درسمی زن بروقتی تارا دست از کشمکش با موتور چمن

ند و نشییجلوی خانه م روی پلۀجین  عنوان بخشی از شخصیت یک زن جوان سرخپوست، آموخته است.که به

ژه ویبهکند؛ یادآوری میبود،  های اوزنی یکی از مسئولیتچمن وکرد میزندگی  که در مزرعهخاطرات زمانی را 

 ،شده ریزی کنند. بوی چمن کوتاهی بلند تابستان برنامهشدند تا برای روزهاهم جمع می دورای بزرگ وقتی خانواده

م ه پژوهش روایتیکند که در پیچد و این نکته را به ما یادآوری میمیجین در مشام  آید،میاز گذشته به حال 

 گیرد.رار میمطالعه ق کنند و تجر بیاتی که در زندگیشان شکل گرفته، موردتجربه می کنندهمحقق و هم مشارکت

تر و ش تجربه است؛ نه بیشهوژای از درک و پشیوهشناسانه، شناسانه و معرفت، از موضع هستیپژوهش روایتی
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ان، کنندگهای مشارکتداستانباشد؛ ها میقالب داستان ها و در، همیشه همراه با داستانپژوهش روایتی نه کمتر.

ها های درون آنتمام داستانزبانی که و های اجتماعی، فرهنگی، نهادی، خانوادگی، شگران، روایتهوژهای پداستان

 د.ونشژوهش میزیسته شده، بازگو شده و پ

یست، بلکه نتجربیات افراد ارزشگذاری ر ب، پژوهش روایتیتمرکز ی زیسته شده، شفاه ۀاحترام برای تجرب طربه خا

ه، شکل به وقوع پیوست هاتجربیات افراد درون آنهای اجتماعی، فرهنگی و نهادی متمرکز است که روایتکشف  روی

های در داستانه باشد کهایی میل شروع و پایانای که شامبه شیوهالبته  گردیده است؛گرفته، تشریح شده و تثبیت 

دنبال طریق این مطالعه، به د و ازننکمیدر دنیا مطالعه فرد  روی تجربۀ پژوهشگران روایتی. افراد وجود دارد زیسته شدۀ

 (.42، ص2007 ،)کالندینین و روسیکبیات برای خودشان و سایرین هستند های توانمندسازی و تغییر شکل تجرروش

های انداست های پیچیدۀما در الیه ها خارج نشویم.از قالب داستانکنیم ، سعی میپژوهشگران روایتیعنوان ما، به

بال پردازیم و به دنمی شهوژها و درون این تجربیات است که ما به پدرون این داستان کنیم.تنیده درنگ میدرهم

 کنیم، هستیم.می رونشان زندگیها و ما دهای افراد و دنیاهایی که آندرک زندگی

 تنها به ور زمان، مکان و ارتباطات نیستند ر شخص دجدا از زندگی و بازگویی ه و بازگوشده، ی زیستههاداستان

د. نگرد، تحلیل و کالبدشکافی نمیهاد و جدا از آنونشمینظر گرفته ن عنوان متونی جدا از زندگی و بازگویی افراد در

دانش هر  در حوزۀ ،ای و مشارکتیهای رابطهو به شیوهواقع شده  ها و در جامعۀ محلیدوستیر د پژوهش روایتی

این  .تاسکنندگان شامل ارتباط بین محققان و مشارکت ای،رابطه ، تحقیقیپژوهش روایتی شخص حضور دارد.

مشخص قات تحقی اشکال صورت متمایز از دیگررا به پژوهش روایتی ویژۀشناسی ارتباطی عناصر ارتباطی، هستی

امل یک شگیرد که استفاده قرار می تحقیقی مورد طراحیمنظور ، اغلب بهپژوهش روایتیعلیرغم اینکه  کنند.می

 کنیم.کار می پژوهش روایتیدقیق  منظر تعریف روایت یا داستان است، ما از

 فصل آغازین .دهیمتوضیح می های بعدی این کتابدر فصلرا ی تروای هایبرای پژوهشمناسب  یهاایدهما 

های شهوژپطراحی مالحظات دربارۀ  2ما در فصل بدین ترتیب د، ادارائه  پژوهش روایتیکتاب، چارچوبی فلسفی از 

 کنیم.ی صحبت میتمشخص و خاص روای


