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چکیده
روایت د شی قدیمی است د وز م در سراسر امع مدر در زارا شکل از رما گرفت
تا بازی ای رایان ای نمود یافت است .در عرین حرال روز حروزه تحقیرق روایری از نروینتررین
رویکرد ای پژو شی است .از اینرو ب سرعت در حال تحول میباشرد .ایرن مقالر بر بررسری
شکل نو ظهوری از تحقیق روایتی ،ب ع وا روایت در ایگاه پژو ش ) (NARمیپردازد .ابتردا
ب بررسی فرم ش ای تحقیق روایتی میپردازیم د تحقیق در ایگاه روایت ( )RANاست و برر
من ای ابزار پژو ش استاندارد (ب ع وا مثال ،مصاحن ا ،مجقت  ،)...و بر پای مشاردت معی
و تجارب شردتد دگا ب طریق تردیب روایی طراحی شرده اسرت .در ادامر را از نظرر
اشاع و مخاطب ،مع وری داده ا و تحلیل ،بیانی ردت و ترم بررسری مرید ریم .دررویکررد
روایت در ایگاه پژو ش ( )NARزبا و شکل روایت ،ذ یت و تعمیم و معیار رای ارزیرابی
بررسی میشود .در مقابل  RANد فرای د تردیب روایت ،ثانوی است و مشراردت معری در
پژو ش بسیار حیاتی است ،در  NARروند تردیب روایت ب ع وا مهرمتررین ابرزار مقردماتی
مع وری دانش است و بر تشریک مساعی شردتد دگا تکی نمرید رد .مقالر حامرر بر
داوش در معیار ای بدیلی د برای پژو شگرا روایتی مطرح شدهاند پرداالت و در دل ،برالری
توافق ا و مپوشی ا بین این معیار ا دیده میشوند.
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مقدمه

واژه روایتشناسی1توس تودروف2ررانسوی در سال  1969ابداع و باه پاژوهش علمای تبادی شاد
(ریزمن .)19933،روایتشناسی با سااختارگرایی در زمیناه نقاد ادبای آغااز شاد .سااختارگرایی باه
کاربرد مدلهای زبانی در ادبیات پی برد و پژوهشهای روایتی را دگرگون ساخت .در ایان رو باا
وام گررتن از رو های زبانشناختی ،عناصر ادبی به وسایله جایگاهشاان در شابکه روابا و ناه باا
پااذیر ماادل علاات و معلااولی( 4تجرباای و عقالناای) موجااود در علااوم قاادیمی توجیااه میشااود
(پولکینگورن .)20075،روایتشناسای باه جاای توجاه باه چیساتی ،باه چگاونگی بیاان روایات
میپردازد .هر روایت دارای دو سطح رو بنا و زیر بنا است .سطح زیر بنایی ،بازنمای همۀ ا العات
اولیه و اساسی مربوط به شخصیتها و رخدادهایی است که در نظم زمانمندانه داستان را میسازند
(توالن ،1386 ،ص .)31اما روایت ،رو بنایی است که از ا العات اولیۀ داستان بهره میگیرد و این
ا العات خام و ساده را در هم میریزد ،سرس آنها را به شکلی هنرمندانه کنار هم قرار میدهاد تاا
یک ا ر ادبی شک گیرد ،چنانکه میتوان گفت داساتان عبارتسات از زیرسااخت چیساتی ماتن و
روایت شام روساخت و چگونگی آن است .گفتمان روایی تمایزی میان چیستی امر روایت شده و
چگونگی انتقال داساتان اسات (ریماون کناان ،1387 ،ص .)17−12رو روایتای در اصا باین
رشته ای است و از رویکردهای تفسیری در علوم اجتماعی توسعه یارتاه اسات .رو روایتای بارای
بررسیهای کیفی و کسب دادههای غنی از بین داساتانها مناساب اسات (بایچ ،20006،ص.)17
ً
یکی از موارد اصلی و مهم تصحیح و پاالیش روایت به شکلی که معموال در یاک محای پاژوهش
کیفی به کار میرود در ماهیت تسلس زمانی داستان گفته شده قرار دارد .یک روایت داساتانی را باا
توالی زمانی بیان میکند .این مفهوم توس ارسطو در کتاب اشعار 7بیان شاد ،هماان ور کاه وی
یک روایت ایدهآل را با وجود برخورداری از شروع و وس و پایان شرح میدهد (ارسطو )1967 ،و
نظریه پردازان مدرن در حوزه بررسی روایتی بیشتر مفهاوم روایات را باهعنوان تعیاین تاوالی زماانی
میپذیرند .یک روایت ،بازگویی یک داستان ،مجموعهای از رویدادها در یک تاوالی زماانی اسات
(کوهن و شایرز ،19888،ص.)1
1. narratology
2. Todorov
3. Riessman
4. Model cause and effect
5. Polkinghorne
6. Beech
7. Aristotle in his Poetics
8. Cohan & Shires
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کاربرد شیوۀ روایتی منجر به داستانهای باورپذیر ،نمایشهای قانعکننده و شارحهای تااریخی
معتبر میشود .انسانها از ررم روایتی به منزلۀ نوعی از شیوۀ اکتشاری استفاده میکنند تاا واقعیاات
مربو ه را تنظیم و آنها را در نوعی نظم منطقی سامان دهند .هنگامی که انسانها به تشاریح و بیاان
دانستههای ررد میپردازند ،ما آن را به صورت یک داستان میشنویم .بدین معنا که واقعیات بار ماا
آشکار میشود .داستانها محصول نهایی شیوۀ روایتای شاناخت هساتند .انساانها باه بیاان اناواع
مختلف داستان اعم از کالمی ،نگار یارته یا بازنمایانه دیداری میپردازند.
در پاسخ به سؤال اساسی در مورد اینکاه «روایات چیسات؟» بایاد گفات کاه در ا ار مشاهور
ً
تااونکین ،)1992(1جمباارلین و تامسااون )1998(2بااه ور واضااح بیااان و تعریااف نمیشااود؛ انیااا
روایت اغلب بهعنوان داستان تعریف میشود کاه در ا ار مشاهور جاسلساون و لیبلایش )1993(3و
میلر )2000(4به این صورت بوده است؛ در رویکرد سوم روایت بهعنوان یک پژوهش یا تحلیا در
نظر گررته میشود و چیزی است که محقق به صورت رو شناسی و تحلی انجاام میدهاد (پاال،
 ،2013ص.)642
بنابراین کالندینین و کونلی ،2000(5ص )4رویکرد خود را «تحت عناوان پاژوهش روایتای باا
توجه به پدیده و رو مورد تحقیاق» توصایف میکنناد و ریازمن ( ،1992ص )1این اور مطارح
میکنااد «در تحلی ا روایتاای هاادف پااژوهش همااان داسااتان اساات  .»...پااژوهش روایتاای یااک
رو شناسی و مجموعهای از ایدهها و مفاهیم گسترده را ارائاه میدهاد و دارای یاک رو از پایش
تعیین شده یا تکنیک خاصی نیست و پاسخگویی به پویاییهای بارت تحقیاق را تشاویق و ترغیاب
میکند .شیوه روایتگری بخش عمدهای از جهان داستان را ررا میگیرد ،بهگونهای که نمیتوان باین
سطح داستان و سطح گفتمان روایی تفکیکی قائ شاد .یاک نویسانده پساامدرن در جایگااه یاک
ریلسوف قرار دارد ،متنی که مینویسد ،ا ری که خلق میکند ،زیر سلطه قوانین از پیش تعیین شاده
نیستند (حقیقی ،1378 ،ص.)41
روایتگری به منزله موضوعی مسئلهساز در کاانون توجاه پساامدرن قارار میگیارد .در رلسافه
مدرنیسم برای ح مسئله از عقالنیت؛ حقیقت مطلق و کاربرد رو هاای علمای در رویکردهاای
واقعگرایی و تجربهگرایی استفاده میشود .پست مدرنیسم مفهوم «حقیقت عینی» را زیر سؤال بارد؛
1. Tonkin
2. Thompson &chamberlain
3. Josselson & Lieblich
4. Miller
5. Clandinin and Connelly
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این رلسفه به «ساختار بارتمند معنی و ارز دیدگاههای مختلف» تأکید دارد کاه داناش باه وسایله
مردم ساخته میشود؛ واقعیت در دیدگاههای مختلف متفااوت اسات؛ اسااس حقیقات در زنادگی
روزمره و رواب اجتماعی است؛ زندگی یک متن است اما تفکر یک رع تفسیری اسات ،حقاایق و
ارز هااا جداییناپااذیر هسااتند و علاام و همااه رعالیتهااای انسااان دارای بااار ارزشاای1هسااتند
(اینگهولم .)20012،بسیاری از مقاالت در مورد جنباههای کااربردی رو روایتای ،پژوهشهاایی
ً
در مورد کاربرد این رو مخصوصا در علوم سازمانی ارائه کردهاند .این مقاالت نشان میدهاد کاه
چگونه می توان از رو روایتی برای شناخت تلییر سازمانی استفاده کرد و یا اینکه چگونه منجر باه
تلییر ررهنگی میشود (بیچ ،2000 ،ص .)215داستانگویی میتواناد در انتقاال داناش پیچیاده و
تلویحی مؤ ر باشد و بهعنوان یک منبع ارتباط ضمنی 3نیز عما میکناد .داساتانهایی کاه در یاک
بارت ررهنگی برای پیشبرد ارز ها و باورهای معین گفتاه میشاوند میتوانناد در سااخت هویات
رردی یا مفهوم جامعه کمک کنند (امبرسینی و بااومن .)20014،بناابراین ،مطالعاه روایات مطالعاه
راههای تجربه انسان از جهان است.
هدف از این مقاله پس از بررسی چیستی روایت ،بررسی و کمک به ترسایم شاک جدیادی از
پژوهش روایتی است که ررایند ساخت داستان را مورد تأکید قرار میدهد ،که در مقابا بسایاری از
سبکهای مستقر در پژوهش روایتی ،در زمینه آموزشی بر روی دستورالعم های اساتاندارد پیشاین
ً
کشیده میشود (بهعنوان مثال ،مصااحبهها ،مجاالت) و عمادتا باه ور اانوی از سااخت روایات
بهعنوان ابزار انتشار یارتهها استفاده میکند .این رویکرد جدید روایت در جایگاه تحقیاق )NAR(5
است ،در حالی که ررم آشنای تحقیق روایی ،تحقیاق در جایگااه روایات ) 6 (RANاسات .بارای
اینکه بتوانیم هم جنبههای امیدوارکننده و هم جنبههای مشک ساز آن را بررسی کنیم ابتدا باه تماایز
میان داستان و گفتمان روایی از ریق رو  RANپرداخته و سرس مسائله آمیختگای باین اینهاا و
گفتمان روایی از ریق رو  NARمورد بررسی قرار میگیرد.
ظهور روششناسی روایتی در علوم اجتماعی

یکی از رو هایی که دنیای خود را معنیدار میکنیم همین داستانهای زندگی و صحبت در ماورد
1. value−laden
2. Engholm
3. implicit communication
4. Ambrosini and Bowman
)5. Narrative as Research )NAR
)6. Research as Narrative (RAN
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آنهاست .آنچه که جدید است ظهور رو شناسی روایتای در زمیناه پژوهشهاای علاوم اجتمااعی
اسااات (کالنااادینین و روسااایک ،20071،ص .)35جامعهشناسااای دارای تاریخچاااه زیاااادی در
پژوهشهااای قومشناساای اساات .همچنااین در انسانشناساای نیااز از رویکردهااای قومشناساای و
روایتهای مختلف به شک تاریخچه زندگی استفاده شده است مث بررسای داساتانهای زنادگی
معمولی غیررسمی بومیهای آمریکا در قرن نوزدهم (رایزمن .)1993 ،با این حال رو روایتی باا
تحلی های قومشناسی و متنی متفاوت است .در علوم اجتماعی بار تحلیا ماتن مثا هرمنوتیاک،
تحلی ا گفتمااان و محاااوره تأکیااد شااده اساات ،ساااختارگرایی اجتماااعی سااؤال عینیاات مااتن در
جامعهشناسی و روانشناسی را مورد تردید قرار داده است و بسیاری را ترغیب کرده تا زباان را ماورد
بررسی قرار دهند .تحلی روایتی از ایان نظار کاه نکتاه اصالی آن تفسایری اسات باا تحلی هاای
قومشناسی و متنی تفاوت دارند (بادی یان  .)20122،تمامی آموزههای روایی ماا باا داساتان آغااز
میشوند و تاریخ نمیتواند از روایتگری رهایی یابد .این حلقه از چرخه دانش بر نحوه دستیابی به
گزارشی از واقعیت ،معطوف است نه خود واقعیت و تعقلی را که شام اساتدالل باارای چاارایی و
چگونگی دستیابی به واقاعیت اسات ،دربر میگیرد.
نگاهی به تعاریف روایتشناسی پسا ساختارگرا

شاید بتوان روایتها را اینگونه تعریف کرد ،شخصیت اصلی چگونه موضوعات را تفسیر میکناد.
برانر و پولکینگورن )2007(3رو روایتای را باهعنوان ررایناد ایجااد یاک واحاد محصاول نهاایی
تعریف میکنند .داستانی دارای رح و موضوع ،که به صورت منطق درونی داستان عما میکناد.
روایتها میتوانند به صورت نوشتاری یا گفتاری باشند .در دیکشنری آنالیان وبساتر4رو روایتای
ً
به صورت «ارائه به صورت یک واقعه یا داستان» تعریف شده است .روایتها معموال بهعنوان ارائاه
یا توصیف توالی وقایع در نظر گررته میشوند (پال ،20135،ص.)640
در حااالی کااه تعریفهااای متعااددی وجااود دارد ،اماا تعریااف کااونلی و کالناادینین)2006(6
مناسبتر به نظر میرسد .زندگی روزانه ماردم از داساتانهایی در ماورد اینکاه آنهاا و دیگاران چاه
کسانی هستند تشکی میشود و گذشته خود را بر اساس این داساتانها تفسایر میکنناد .در اینجاا
1. Clandinin and Rosiek
2. Buddy Young
3. bruner & Polkinghorne
4. Merriam−Webster
5. Paul
6. Connelly and Clandinin
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داستان دروازهای است که ررد از ریق آن وارد دنیا میشود و تجربه جهانی او از این ریق تفسیر و
معنیدار میشود .کالندینین ( )2010مصاحبه تحقیق روایتی را یک رو بسیار قادیمی میداناد.
در بالغت جدید ،روایت نوعی از بیان است که با عم  ،با سایر حاوادث در زماان و باا زنادگی در
حرکت سروکار داشته باشد.
رایزمن و اسریدی ،2007(1ص )428به خوانندگان اخطار میدهند که انتظار دریارت تعریفای
واضح و ساده از روایت را نداشته باشند که بتواند تمامی کاربردها را دربر بگیرد .آنها بیشاتر تأساف
میخورند که این عبارت به هر چیزی و هیچ چیزی تعریف میشود .در واقع عم تعریاف روایات
به ور متناقضی با سادگی بالقوه تعریف مصداقی که روایت همان بیان یک داساتان اسات پیچیاده
میشود ،اما سهولت و سادگی این تعریف ،خطر رراگیار شادن بیساود و بیرایادهای را میپاذیرد.
به ور مثال تصویر مشهوری از یک کودک سوخته ناپالمی2در حاال رارار از یاک روساتای بمبااران
شده در ویتنام3به درستی ،گفتن یک داستان است .بناابراین آیاا ماا میبایسات ایان تصاویر را یاک
روایت برنداریم؟ کالندنین و کونلی ( ) 2000در ا ر اصالی خاود یعنای بررسای روایتای تجرباه و
داسااتان در تحقیااق کیفاای4و کالناادنین و مااورری ( ،2007ص )636پااس از بحااث بااا میشاالر،
پکینگورن ،لیبلیچ5به وضوح اظهار داشتند که ما نمیتوانیم مرزهای بررسای و تحقیقاات روایتای را
اداره و کنترل کنیم .به اعتقاد پورتر ابوت )2002(6روایت «ارائه (بازنمود) یک واقعه یا مجموعاهای
از وقایع» است .چیزی باید اتفا ارتااده باشاد؛ توصایف یاا برشامردن چیازی روایات محساوب
نمیشود .همچنین گزار های واقعی که در ی زمان رخ میدهند و تاوالی مشخصای دارناد نیاز
روایت نیستند .روایت نوعی بازی کردن در بیان این گزار هاست که قاب تلییر و انعطااف اسات.
ما بهعنوان نویسنده به صورت روایتی رکر میکنیم و داستان را مورد بحث قرار میدهیم و یا آن را رد
میکنیم .بر اساس نظر ابوت روایت با منازعه (مبارزه لبی) شروع میشاود کاه در اصاطالح علاوم
اجتماعی میتوان گفت که روایت تفسایر (تعبیار) حکایات اسات .نظریاهپردازان مادرن در حاوزه
بررسی روایتی بیشتر مفهوم روایت را بهعنوان بازگویی یک داساتان در مجموعاهای از رویادادها باا
تعیین توالی زمانی میپذیرند.
مشخصه متمایزکننده احتمالی دیگر روایت ،تمرکز بر انسانهاست .روایت از توالی منحصر باه
1. Riessman and Speedy
2. napalm-burned child
3. Vietnamese
)4. Experience and Storyin Qualitative Research
5. Mishler ,Polkinghorne ,Lieblich ,Murphy
6. Porter Abbott
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رردی از رویدادها ،حاالت ذهنی ،اتفاقات مرباوط باه انساان در جایگااه شخصایتها و باازیگران
روایت تشکی میشود (برونر ،19861،ص .)43اما مجموعه کتب داستانی جدیاد در واقاع شاام
کتابهایی است که هیچگونه شخصیت انسانی ندارند (چیس ،20052،ص .)653با ایان وجاود،
ً
بادی یان ( )2012تصور میکند که یک تمرکز انسانمحور میتواند مشخصهای باشاد کاه عماال
روایت را تعریف میکند ،به اعتقاد وی اگر چنین تصور کنیم یا میبایست شخصیتی انسانی داشاته
ً
باشیم و یا کاراکترهایی انساننما3داشته باشیم .دامناه روایات کاامال گساترده و وسایع میباشاد .از
اینرو روایت رمانهای بلناد4،داساتانهای کوتااه ،نمایشهاای تلویزیاونی ،ارساانهها ،حکایاات،

5

آهن ها ،تصاویر موسایقی ،داساتانهای کمادی ،نقاشایها ،تبلیلاات ،مقااالت ،زندگیناماهها و
صورت حسابها و اخبار را دربر میگیرد .این رهرست با توسعه و پیشررت اشکال جدیاد از قبیا
بازیهای کامریوتری و وب ایزودهای اینترنتی(6قسامتهای اصالی یاک مجموعاه تلویزیاونی کاه
برای پخش و مشاهده آنالین آماده میشود) ادامه خواهد یارت .لیبلایچ و تاوال−ماشایک)1998(7
این رو تحقیق را برای بررسی تجارب زنادگی مناساب میدانناد .کناولی و کالنادینین ()2006
خا ر نشان میکنند که تحقیقاتی که با این ماهیات انجاام میشاوند مساتلزم همکاارانی محقاق و
شرکت کنندگان است و ابعاد زمانی ،همدلی و شارای تعاما اجتمااعی بایاد در نظار گررتاه شاود
(پال ،20138،ص .)639ررایند ساخت دادن داستانها ،ررایندی بیعی اسات کاه باه اراراد کماک
میکند ،خودشان و تجاربشان را بفهمند.
سطوح تحلیل در پژوهش روایتی

در پارادایم تفسیری ،شناخت تجربه زنده کنشگران میتواند به ایجاد یک چارچوب نظری بینجامد.
نیلسن )2005(9نیز به ایجاد نظریه با توجه به ماهیت کیفی تحقیق توجه میکناد .تجاارب هار روز
ررد از ریق تفسیرها و توضیحات محققان به داناش نظاری تبادی میشاود و در نتیجاه دادههاای
تجربی به نظریه تبدی میشوند .رو هاای روایتای یاا داساتانمحور در سیساتمهای ا العااتی و
1. Bruner
2. Chase
3. symbolizinghuman
4. novels
5. anecdotes
6. internet webisodes
7. tuval-mashiach
8. Paul
9. Nilsen
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پندآموز استفاده میشوند.
این رو تأکیدی هم به روی آنچه که اتفا ارتاده است و هم بر روی معنایی اسات کاه رارد از
آنچه اتفا ارتاده به دست میآورد .با این رو به آسانی میتوان رهمید که ارراد تجربههای خاود را
ً
چگونه معنا میکنند و ایان رو ماهیتاا یاک رو کیفای اسات .از ایان رو در انسانشناسای،
آموز  ،علوم اجتماعی ،پزشکی ،مطالعات جامعهشناسی ،مطالعات بین ررهنگای ،اساتفاده شاده
است (پال ،2013 ،ص .)640دیگران عباراتی از جمله بررسی و تحقیق اساتادانه1نوشاتن باهعنوان
تحقیق2و تحقیق روایتی3را ارائه کردهاند (کاوهن و کالنادینین2000 ،؛ کرساول .)20084،عباارت
آخر یعنی تحقیق روایتی ،سازماندهی شدهترین و پرکارترین عبارت در حوزه خاص علوم انساانی و
تحقیق بر اساس ا العات ادبی است (کرسول.)2008 ،
علی رغم پذیر نسبی این عبارت ،دانشمندان هنوز با تعریف دقیاق عباارت تحقیاق روایتای و
حتی خاستگاه ایان عباارت مخالفاناد .از نظار رایازمن و اساریدی ( ،)2007شاوانت)2007(5
تحقیق روایتی ،مطالعه باین رشاتهای از رعالیتهاا از جملاه جماعآوری و تحلیا داساتانهایی از
6
تجربیااات زناادگی (بااه ور مثااال تاااریخ زناادگی مصاااحبههای روایتاای ،مصاااحبهها ،خااا رات،
زندگینامهها7،شرح حالها )8و گزار دهنده نوع تحقیق است.
گزار دادن به ور معمول شک بازگردانی تجربیات تحلی شاده (ماتن میادانی)9را باه شاک
یک ا ر داستانی (متن تحقیقی)10که توس محقاق نوشاته میشاود تلییار میدهاد .تحقیاق روایتای
بهعنوان تحقیق کیفی (کرسول )2007 ،دستهبندی میشاود اماا در بسایاری از حوزههاای جاوان و
متلیر تحقیقات علوم اجتماعی ،تحقیق روایتی در غیر این صورت در حاالتی کاه میتواناد اشاکال
گوناگونی به خود بگیرد مبهم میباشد .به ور مثاال تحقیاق روایتای ممکان اسات شاک تحقیاق
تاریخی و تحقیق قومنگاری را به خود بگیرد (چیس .)2005 ،در واقع کالندینین و کونلی (،2000
ص )97ادعا میکنند که تحقیق روایتی قاب تلییر و مناسب با هر قالبی که هر تحقیق روایتی ساعی
1. artful research
2. writtiy as inquiry
3. narratiue inquiry
4. creswell
5. schwant
6. memoirs
7. autobiographies
8. biographies
9. field text
10
. research text
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در انجام آن دارد میباشد و ریتمها و توالیهای خاص خود را دارد و هر محقق روایتی میبایست با
آنها تحقیق خود را به اتمام برساند.
کاترین کولر ریزمن )2008(1در رو های روایتی ساه ساطح را بارای بررسای و تحلیا بیاان
میکند:
 .1داستانهایی که توس مشارکان تحقیق بیان میشود؛
 .2تفسیرهای محققان (روایتی از روایت)؛

2

 .3بازساختهای خوانندگان.

3

این موضوع با سه مرحله کار عملی ،تحلی و نگار مطابقت دارد.
روششناسی پژوهشهای روایتی

کاولر ریازمن ( )2008چهاار رویکارد رو شناسای را نیااز توصایف میکناد کاه اناواع مختلااف
پژوهشهای روایتی را از هم جدا میکند:
ً
 .1تحلی موضوعی(4:بن مایه) که منحصرا بر زمینه (بارت) تمرکز میشود (حاداق تمرکاز بار
چگونگی بیان و یا نوشتن روایت است) .این شاک تحلیا مشاابه نظریاه زمیناهای5اسات .اماا در
اینجا داستان بیکم و کاست بیان میشاود و اغلاب از مفااهیم نظاری اولیاه اساتفاده میشاود ،در
صورت و زبان تحقیق ،معنای موضوعی و شناخت «نکته اصلی» روایت مورد تأکید قرار میگیارد.
ً
رو های روایتی معموال به بارت (زمینه) کالن متمرکز میشوند در حالی کاه بارات محلای ماورد
توجه قرار نمیگیرد؛
 .2تحلی ساختاری :عالوهبار تحلیا محتاوا ،رویکردهاای سااختاری نیاز باه شاک روایتای
6

اهمیت می دهند و به دنبال بیرون کشیدن معنای پنهان (زیارین) موجاود در رعالیتهاای ارتباا ی
هستند .ساختار میتواند به معنای ژانر ،رح داستان یا صورت زبانشاناختی باشاد و اغلاب بارای
اینکه بفهمیم که این روایت چگونه ترکیب شده است باید به جزئیات صحبتها توجه داشته باشیم.
تمرکز بر چگونگی سازماندهی محتوا میتواند در شناخت آنچه که در ورای گفتههای روایت وجود
دارد به ما کمک کند؛
1. Catherine Kohler Riessman
2. narrative of narrative
3. reader's reconstruction
4. Thematic analysis
5. grounded theory
6. Structural analysis
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 .3تحلی گفتگو/عملکرد1:در اینجا سؤال بر سر این است که چه کسی و در چه زماانی روایات
میکنااد و چ ارا مااورد توجااه ق ارار گررتااه اساات .در تحلی ا گفتگااو/عملکرد داسااتانها بااهعنوان
برساختهای اجتماعی در نظر گررته میشوند که بیشتر در مورد جامعه/ررهن صحبت میکنند تا
در مورد ررد/گروه .این رویکردهای تحلیلی ترکیبی از سنتهای مختلف هستند که به ماهیت رابطاه
متقاب واقعیتهای اجتماعی تأکید دارند؛
 .4تحلی روایتی بصری2:در این رویکردها بارای بررسای اینکاه هویتهاای راردی و جمعای
چگونه از نظر بصری ایجاد میشوند از ادغام کلمات و تصاویر (عکس ،نقاشی ،ریلم و کاوالژ )...
استفاده میشود .ریزمن معتقد است که برای تحلی روایتی بصری سه موضاوع دیگار بایاد تحلیا
شود :داستان تولید تصویر ،خود تصویر و اینکه چگونه باید خوانده شود.
در تحلی ساختاری روایتها به عناصر صوری تأکید میشود این تحلی با یک سیستم ترکیبای
دو بعدی عم میکند که مجموعهای از داستانهایی که داستان مورد نظر از بین آنها انتخاب شده و
عناصر آن آرایش خاصی دارند را تشکی میدهد .در بعد پارادایمی همه عناصری که ممکان اسات
در داستان ظاهر شود را بقهبندی میکنیم :وقایع ،شخصایتهای اصالی ،شااهدان ،موقعیتهاا،
شروعها ،پایانها ،بحرانها و نتایج اخالقی ،در بعد زنجیری3این عناصر خاص باه صاورتی تنظایم
می شود که بتوان آنها را در ول روایت مقایسه کارد و آنهاا را باه متلیرهاای زمیناه ربا داد .هماه
مجموعههای روایتی بر اساس این ساختار دو بعدی برنامهریزی میشوند.

1. Dialogic/performance analysis
2. Visual narrative analysis
3. syntagmatic
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1
جدول  :1نمود مشخصههای تحقیق کیفی در یک محیط روایتی (هوگلند و وایب)2009 ،
روند مراحل پژوهش

ویژگیهای تحقیق کیفی

ویژگیهای تحقیق روایت

محققان روایتی به دنبال درک و ارائه تجربه از طریق
داستانهایی که فرد (بازدیدکنندگان) زندگی میکنند و
میگویند.
محققان روایتی پیشزمینه شرکتکنندگان داستان و
پسزمینه ادبیات پژوهشی.
بهعنوان مثال ،آنها ممکن است ساختار و زمینۀ
تحقیقات خود را به جای اینکه از طریق متعارف یعنی
بررسی ادبیات و یا چارچوب نظری به دست آورند آن را
از طریق گزارش داستان شرکتکنندگان به دست
میآورند.
ادبیات پژوهشی ممکن است راهنمایی برای چگونگی
ارائه تفسیر داستانهای شرکتکنندگان باشد
(بهعنوان مثال ،پیدا کردن عمیقتر معنا و فهم جدید
از طریق آنها).

 .1شناسایی مسئله
پژوهش

یک مسئله کیفی به اکتشاف و درک نیاز
دارد.

 .2نقد و بررسی ادبیات

ادبیات پژوهشی نقش جزئی دارد.
محققان کیفی از ادبیات برای توجیه
مسائل تحقیقات خود استفاده میکنند.

 .3توسعه بیان هدف و
سؤاالت پژوهش

بیان هدف کیفی و سؤاالت پژوهش
گسترده و کلی هستند.
هدف کیفی و سؤاالت پژوهش به دنبال
تجارب شرکتکنندگان هستند.

محققان روایتی به دنبال کشف معنای تجربه فرد از
طریق بیان داستان هستند.

 .۴جمعآوری دادههای
کیفی

محققان کیفی جمعآوری دادههای
پروتکلها را در طول مطالعات خود توسعه
میدهند.
جمعآوری دادههای کیفی شامل
جمعآوری متن یا تصویر داده است.
شامل مطالعه کوچک تعدادی افراد و
سایتها.

محققان روایتی متون میدانی که مستند داستانهای
اشخاص در کلمات خودشان است جمعآوری میکنند
(بهعنوان مثال ،متن مصاحبه ،نامهها ،خاطرات
اشخاص)

 .5تحلیل و تفسیر
دادههای کیفی

تجزیه و تحلیل دادههای کیفی شامل
تجزیه و تحلیل متن.
تجزیه و تحلیل دادههای کیفی شامل
توصیف اطالعات و تمهای در حال
توسعه
تفسیر کیفی یافتههای واقع شده در معانی
بزرگتر.

محققان روایتی با تحلیل داستانهای شرکتکنندگان
توسط بازگویی آنها در یک چارچوب مشخص معنا
سازی میکنند(برای مثال ،گاهشناسی ،پالت).
این اغلب شامل شناسایی تمها یا مقوالتی از اطالعات
در داستان شرکتکنندگان است (بهعنوان مثال،
زمان ،محل ،طرح ،صحنه).
محققان ممکن است داستانهای شرکتکنندگان را
در درون یک توالی زمانی (اول ،وسط ،آخر) بازنویسی
کنند و/یا به صورت پالتی درآورند که دارای یک
شخصیت اصلی است که تجربیاتی از تضاد و مبارزه
دارد و محققان این موارد را به نوعی وضوح میبخشند.

1. Hoogland and Wiebe
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ارزش روایتی مطالب تحقیق روایتی

مفهوم کلی روایتی عبارت از قاب باور بودن یک بیانیه یا یک ادعای علمی است .روایتای هار ادعاا
ذاتی نیست بلکه ویژگی و خصوصیتی است که اررادی که این ادعا برای آنها مطارح میشاود باه آن
ا ال میکنند .بعضی اوقات روایتی یک اظهار نظر (بیانیه) رق به دلی صالحیت رردی است که
آن را بیان میکند .با این حال برای قضاوت در مورد روایتی ادعاهای علمی و ارز گاذاری عملای
آن این ادعاها باید بر اساس ارز شواهد و استداللهای مطرح شده در مورد آن باشد.
بنابراین یک بیانیه یا ادعای علمی به ور ذاتی دارای روایتای نیسات بلکاه روایتای آن تاابعی از
قضاوتهای بین رردی (بیناذهنی) است .روایتای یاک بیانیاه یاا اظهاار نظار باه اجمااع نظار باین
مجموعهای از سخنگوهاست .ررایند ارز گذاری در قلمرو تعامالت سمبلیک اتفاا میارتاد .در
قضااوتهای روایتای از نااوعی خردپاذیری (منطقیاات) ارتباا ی اسااتفاده میشاود کااه باه غیاار از
مداخالتی که میتواند نتایج ارزیابی شده را توجیه کند همۀ توجیهات ممکان بادون قاانون خااص
هدایت میشوند (پولکینگورن ،2007 ،ص.)470
به اعتقاد ریزمن ( )2008ارز گذاری روایتی ادعای علمی یک ررایند مکانیکی نیسات بلکاه
عم استداللی است .هدف ررایند ارز گذاری متقاعد کردن خوانندگان است .مبنی بر اینکه ایان
ادعاها مطالب تأیید شده هستند و میتوانند بهعنوان یک اساس یا پایه بارای شاناخت و رعالیات در
حوزه انسانی مورد استفاده قرار بگیرند .موضوعات تحقیق روایتی مربوط باه رویادادهای معنایدار
زندگی مردم است و به چگونگی درک و شناخت مردم نسابت باه موقعیتهاا ،دیگاران و خودشاان
میپردازد.
همه تحقیقهای روایتی دارای بخش تفسیر صریح نیستند .یارتههای تولید شده به همان صورت
داستان باقی میمانند .داستانها به تنهایی برای شناخت تفاوتهاای زنادگی شارکتکنندگان کااری
هستند .روایتی داستان با جزئیات دقیق و توصیفات آشکار آن ا بات میشود .در تحقیقهای روایتی
که بخش خاصی برای تفسیر داستانهای گردآوری شده تخصیص داده شاده اسات .محققاان بایاد
تفسیر های خود را برای خوانندگان توجیه کنند .هدف کلی تحلی تفسیری متاون داساتانی ارازایش
شناخت خواننده نسبت به مقصود و مفهوم داستان است .تفسیر رق یک خالصه یا بخشی از یاک
متن داستانی نیست .بلکه شرح و تفسیری است که معنی و مقصود متن را آشکار میسازد و معاانی
ضمنی متن را بیرون کشیده تا درک سایر متون میسر شود و تأ یر مجموعههای اجتماعی و ررهنگای
بر زندگی مردم را آشکار میکند .در بعضی از موارد تفسیر روایتی بر رواب داخلی موجاود در ماتن
داستانی تأکید دارد و مضامین آن را بیرون کشیده و نوعی رح داستان را مشخص میکند ،در سایر
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موارد تأکید بر محی اجتماعی و ررهنگی است که وقایع داساتان زنادگی و معاانی مارتب باا آن را
شک میدهند (پولکینگورن ،2007 ،ص .)475این خوانندگان هساتند کاه بایاد در ماورد موجاه
بودن ادعاهای علمی که بر اساس شواهد و اساتدالل محقاق اسات قضااوت کنناد .اعتماادی کاه
خواننده به ادعای علمی روایت دارد تاابع مساتدل باودن و منطقای باودن اساتداللهای مبتنای بار
شواهدی است که محقق روایتی ارائه میدهد.
مالحظاتی در رویکرد «روایت در جایگاه تحقیق» ((NAR

در این رو جدید ،محقق در ررایندی از یادگیری درگیر میشود کاه در درجاه اول براسااس عما
نگار داستان قرار گررته است ،روشی برای یادگیری که بیشتر در آن مانناد یاک نویسانده داساتان

1

عماا میشااود .در حااالی کااه  RANبااا اسااتفاده از رو هااای پژوهشاای کیفاای قاادیمی بااا
مشارکتکنندگان پژوهشهای مشترک و جمعی درگیر میشود (به ور مثال مصاحبهها و مجاالت)
و تنها در درجه دوم نسبت به انشا و نوشتن داستان متعهد میباشاد .اماا رویکارد روایتای  NARاز
ویژگی مشاارکت جمعای2برخاوردار نیسات و در عاوس باه نوشاتن روایتای3باهعنوان اولاین ابازار
جمعآوری و تحلی داده می پردازد .این ررایند با پیشینه پاژوهش مانناد یاک نویسانده داساتان کاه
ً
4
معموال در زمان نزدیک شدن به پروژه داستان امور را باه عهاده میگیارد ،تکمیا میگاردد (ملاو،
.)2007
ً
بررسی رویکرد روایتی به لحاظ موضوعات محوری پژوهش که قبال در محای  RANبررسای
شدهاند ،نقاط قوت و چالشهای رویکرد روایتی را در برابر رویکرد  RANنشان خواهد داد.
توالی موضوعات تحت بررسی با ترتیب زمانی ادامه نخواهد یارت و در عوس بر اساس اینکاه
کدام موضوع مطالب دیگر موضوعات را به بهترین شک میرساند ادامه مییابد (باه ور مثاال ،در
بخش  NARبرخالف بخش  ،RANموضوع −جمعآوری و تحلی داده ،بهتر از −انتشار (اشااعه)
و مخا ب ،مطلب را میرساند بنابراین این بخش مطلب را ادامه میدهد) .رویکرد روایتای NAR

ً
ً
دستاورد نسبتا جدیدی در پژوهش رسمی برای بررسی و تحقیاق روایتای میباشاد .ضامنا اگرچاه
مثالها و نمونهها نادر و جدیداند اما وجود دارند و اهداف  NARرا نشان میدهند (لگاو،20055،
1. writing stories
2. collaborative participants
3. engages in narrative
4. Mello
5. Leggo
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ص .)98لگو ،نمونهای از  NARارائه میدهد ،این بررسی روایتی سعی میکند تصویری خیالی از
مربی را نشان دهد که تال میکند با وجود محدودیتهای یک مکتب بنیادگرای دینای1ناه تنهاا از
ریق ابزار پژوهش رسمی که از تجربیات شرکتکنندگان مشترک غربال شده استفاده کند بلکاه تاا
حدودی به جای درک و به خا ر سرردن تجربه شخصی از شرح حال نویسنده کاه باه امار تادریس
میپردازد کمک بگیرد.
مورری )2004(2در حاالی کاه پاروژهای از  RANرا دنباال میکناد باه ور پراکناده در ماورد
یادگیری روایتی از ریق نگار صحبت میکند .در حالی که وی نسبت به حوزه پژوهش میادانی
متعهد بود ،متون میادانی معماولی از مرحلاه جماعآوری و تحلیا اولیاه داده در  RANرا ایجااد
میکرد ،تصمیم گررت به ور موقتی این متون میدانی را کنار بگاذارد و در عاوس عناوان پاژوهش
خود را از ریق ن وشتن داستان در حالی بررسی نمود که داستانی با عنوان متاون خیاالی مقادماتی
ایجاد کرد .مورری سعی داشت از ریق کار نوشتن و نوشتن داساتان باه ور ویاژه درک متفااوتی از
3

بازنویسی متون میدانی را تجربه کند .نوشتن متون موقت داستانی به او امکان داد تا از متون میادانی
راصله بگیرد .این کار به او کمک کرد تا به پژوهش خود به رو جدیدی نگاه کند.
« وشتن داستان ،ابازار منحصار باه راردی بارای مشااهده موضاوع یاک پاژوهش در اختیاار او
میگذاشت که با چشماندازی که در متون میدانی  RANارائه میشد متفااوت باود .باه ور مثاال،
رمان کوتاه داستانی −با نام لکاه رناجآور4−موضاوعاتی از قبیا هنار و معنویات را از نقطاه نظاری
بررسی کرد که اگر از رویکرد  RANاستفاده کرده بود هرگز به آن نمیرسید .اما تکیاه رو RAN
بر متون میدانی و علمی ،جای گررتن نقطه نظر یاک موجاود مااورا الطبیعی در ماتن داساتان را باا
دردسر و چالش روبرو میساخت»2006.
پایاننامه سامشیما )2006(5نمونه دیگری از رو  NARارائه میکند .بررسای روایتای وی باا
برجسته نمودن ابزار استاندارد پژوهش ،از مرحله اولیه جماعآوری و تحلیا دادههاا (باه ور مثاال
مصاحبهها) در رویکرد  RANاجتناب ورزید ،داستان وی در عوس از سرچشمه تخی آگااه6خاود
ً
او جاری میشود .بنابراین پایاننامه سامشیما نمونه مناسبی از رویکرد  NARو نمونه کامال ماورقی
از آن است.
1. fundamentalist religious school
2. Murphy
3. fictional interim texts
4. The Pain Stain
5. Sameshima
6. informed imagination
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سامشیما ( )2006برنده چهار جایزه ،رساله برتار1جامعاه محققاان و معلماان ادبیاات 2007

 ،CSSEجایزه رساله انجمن کانادایی تربیت مدرس ،CSSE 2007جایزه  SIGپژوهش آموز
ادبیات و علوم انسانی بارای رسااله برتار AERA2007 ،و جاایزه رسااله برتار Ted T. 2007
 Aokiدر حوزه تحقیقات دوره آموزشای گردیاد .عالوهبار ایان وی برناده جاایزه جاردن و مااریون
اسمیت2در آموز هنر و ادبیات شد .تمجیدات و تحسیناتی که از رساله سامشیما به عم آماد باه
خوبی نشان میدهد که رویکرد  NARبا تمام نوپایی و تاازگی خاود ،باه واقاع میتواناد در حاوزه
ً
پژوهش آموزشی به ور کام پذیررته شود؛ و دید کامال مثبتی را جذب نماید.
مطابقت رویکردهاای متلیار داستاننویساان باا یاادگیری مقادماتی 3پایش از نگاار  ،ساابقه
پژوهشی که یک محقق ( NARروایتی) میبایست در تدارک آن برای نگار مقدماتی خود نسبت
به آن متعهد گردد ،میتواند همچاون تماایالت محقاق رسامی ،باهگزین و گساترده باشاد .چناین
یادگیری مقدماتی میتواند رعالیتهایی از جمله کتب مشااوره4،مشااوره باا اراراد آگااه ،بازدیاد از
مح ها و یادگیری تجربی را دربر داشته باشد (کالندینین.)2006 ،
همچنین تحقیق مقدماتی رمان لکه رناجآور کالنادینین و ماورری ( )2007شاام جساتجو و
بررسی ابزار بسیار قدیمی خالکوبی5در اینترنت ،بحث در مورد خالکوبی با اراراد دارای خاالکوبی
و مشاهده و بازدید از سالنهای خالکوبی بود.
تفاوت رویکرد  NARاز رویکرد RAN

در واقع یک محقق  NARممکن است تصمیم بگیرد تا زمان بسیار زیادی از وقت خاود را صارف
یادگیری مقدماتی نماید که ررایند سابقه پژوهش وی مانند مرحله اولیه جمعآوری و تحلیا دادهای
در رویکرد رسمیتر  ،RANگسترده باشد .محقق روایتی  NARحتای میتواناد از اشخاصای کاه
موضوع پژوهش را به ور مستقیم تجربه کردهاند ،ا العات جماع نمایاد .و ایان کاار را باا کماک
گررتن از ابزار جمعآوری ا العات از جمله مصاحبه ضمن انعکاس رویکردهاا و رونادهای اولیاه
جمعآوری و تحلی دادهای  RANانجام میدهد .این امر این سؤال را پیش میکشاد کاه اگار یاک
محقق روایتی  NARدرگیر شدن و وارد شدن به پیشزمینه پژوهشی گستردهای را انتخااب میکناد
1. Outstanding Dissertation
2. Gordon and Marion Smith
3. learningpre−compositional
4. consulting books
5. antique tattooing equipment
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سرس آیا ررایند تحقیق وی با آنچه  RANآن را دنبال مینمود یکسان است به این معناا کاه از آنجاا
که این رویکرد اکنون دارای مرحله جمعآوری و تحلی دادهای است بنابراین مرحله نوشتن داستانی
را مانند آنچه در  RANرخ میدهد دنبال میکند؟ پاسخ به این سؤال ایان اسات :در واقاع ایان دو
بسیار به هم نزدیکاند RAN .و  NARدوگانه و دو وجهای نیساتند ،آنهاا از شاکلی انعطافپاذیر
برخوردارند کاه یکای از نقااط قاوت تحقیاق و بررسای کیفای اسات و در واقاع ممکان اسات در
رویکردهای پژوهشی همپوشانی داشته باشند (لگاو ،2005 ،ص .)97باا ایان حاال کالنادینین و
مورری ( ) 2007اذعان دارند حتی با وجود ررایند سابقه پژوهشای گساترده کاه شاام جماعآوری
ا العات از اشخاصی باتجربه مستقیم از موضاوع پاژوهش میشاود ،رویکارد  NARاز رویکارد
 RANمتفاوت خواهد بود زیرا:
الف) رویکرد روایتی  NARچنین اررادی را ذاتی و مرکز ررایند روایتی  NARنشان میدهد؛
ب) رویکرد  NARبه چنین اشخاصی به چشم همکار محقاق نمینگارد و بناابراین آنهاا را باه
چشم شرکتکننده در تحقیق میبیند؛
ج) رویکرد  NARبه دنبال درگیر شدن با چنین اررادی به شکلی غیررسمی است.
به ور مثال مصاحبهای در رویکرد  RANبا یک شرکتکننده ،موجب انتخااب روشامندی در
پاسخهای شرکتکننده در جستجوی مفاهیم و گرایشها و غیره خواهد شد در حاالی کاه مصااحبه
ً
در رویکرد روایتی  NARبا شخصی نسبتا آگاه ممکن است تنها بحثی غیررسامی باشاد کاه بات
نمیگردد و تنها به ور روشمند تحلی میگردد .به اعتقاد کالنادینین و ماورری ( )2007بحاث باا
دارندگان خالکوبی در مورد خالکوبی در مرحله آمادهسازی برای نگاار زماان لکاهای دردنااک،
الف) به این معناا نباود کاه ایان اشاخاص مرکاز نگاار رماان بودناد؛ ب) ایان اشاخاص را باه
شرکتکنندگان در پژوهش بدل نمیکرد .تنها آنها همکاران پژوهش بودند و ج) این مرحلاه باه ور
غیررسمی انجام شد.
نقاط قوت  RANو NAR

مسئله جستجو و تحقیق قب از نگار  ،ماهیت متلیر نقاط قوت  RANو  NARرا به شکلی که بر
اساس ادعای دانش محقق استوار است نشان میدهد:
در  RANبر بق وجود تراکم شرکتکنندگان همکاریکننده ،این رویکرد به دنبال محور و پایه
قرار دادن تجربیات شخصی در مورد موضوع میباشد .در زمان عدم وجاود شارکتکننده مناساب،
 NARممکن است کمتر بر پایه تجربیات شخصی از موضوع تکیه کند.
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ً
اینکه  RANبه تجربیاات مشاارکتکنندهگانش کاامال میچسابد و باا شارکتکنندگان باه ور
گروهی انجام میشود تا حدودی از لحاظ جمعآوری گزار ا العات جدیادی کاه باه ور قابا
توجهی رراتر از تجربیات و ایدههای این شرکتکنندگان گستر مییابد محدود میگاردد .باا ایان
حال  ،NARبا تجربه هر شرکتکننده همکاریکنندهای محادود نمیشاود و تکیاه آن بار تخیا ،
ررصت بیشتری در اختیار  NARقرار میدهد تا در مرزهای جدیاد علام و داناش باه ور صابورانه
پیشررت کند (کالندینین ،2007 ،ص.)38
بنابراین  NARمیتواند دور دستتر از  RANدر حوزههای جدید دانش پارواز کناد .حتای از
اینرو میتواند به ور بالقوه دورتر از تصویر درستی از ررتار انسان پرواز نماید .جالب اینکه ،آمااده
شدن و تحقیق پیش از نگار در  NARنیز ممکن است شاام مشاورت در زمیناه آ اار داساتانی
متمرکز بر موضوعات مشابه در محی ها و ژانرهای1یکسان باشد .ایان امار باه محقاق  NARایان
ا مینان را میدهد که وی به دنبال توسعه ا العات جدید خود است و داستان ارائه شده توس او را
در بازار گسترده داستان جای میدهد.
در  ،RANمرحله دوم جمعآوری و تحلیا داده (مرحلاه نگاار داساتان) باه شاک بارات و
محیطی برای خودآموزی محقق2در مورد شخصایت خاود ،شخصایت خاود در رابطاه باا موضاوع
پژوهش و شخصیت خود بهعنوان نویسنده عم میکند .در رویکرد  ،NARررایند داساتانی بارای
رسیدن به این هدف ادامه خواهد یارت .در واقع نبود شارکتکننده در  NARکاه در  RANوجاود
دارد پیشزمینه روند یادگیری شخصیتی محقق  NARرا تشکی میدهد .نمونهای از چنین یادگیری
شخصی را میتوان در نگار رمان قصهنویس3مشاهده کرد که در آن بهعنوان یک نویسنده باه ور
خاص شیفته ریتمهای متفاوت قصهپردازی ارسانهها هساتیم .باا توجاه باه اینکاه رویکارد ،NAR
مرحله اولیه جمعآوری دادهای  RANرا نادیده میگیرد و به شدت بر ررایند نگاار داساتان خاود
تأکید میورزد ،میتوان پرسید که چه چیزی تال میکناد ایان ررایناد را در یاک پاژوهش NAR
ً
حفظ کند ،به ور مثال اگر یک رمان بلند ،این ررایند را حفظ کند صررا رقا یاک رماان اینچناین
است؟ بنابراین آیا رمان سایر قهقارا تاا خبا ات4کاه رماانی از سایر قهقرایای سیاساتمداران5اسات،
نمونهای از  NARمیباشد؟ آیا هر گونه رمانی را میتوان عملی از ررایناد  NARدر نظار گررات؟
1. genres
2. researcher‘s self−learning
3. Story teller
4. Regression to the Mean
5. Regression Politics
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(بادی یان  ،2012 ،ص.)83
سامشیما ( )2006پیشنهاد میکند که روایت  NARرا از داستان تخیلی کاه تنهاا داساتانی در
حالتی ایستا و ابت است متمایز کنیم زیرا روایت  NARاز ویژگیهای یک ساند نگارشای علمای

1

( )CADبرخوردار است .گذشته از این از چشمانداز نظری NAR ،را میتوان از نوشتهای داستانی
کااه تنهااا یااک داسااتان اساات بااا اسااتفاده از آزمایشاای پیشاانهادی از سااوی ریچاردسااون،2000(2
ص ) 924متمایز نمود :این ادعا و دلی با توجه به نقش و کاربرد روایت و داساتان توسا نویسانده
صورت میپذیرد.
علیرغم مبهم بودن ژانرهای حقیقی و علیرغم درک همزمان ما کاه تماام نوشاتارها ،نوشاتهای
روایتی هستند ،وی ادعا میکند که هنوز تفاوتی عمده ،داستان را از نوشتار علمی جدا میسازد .این
تفاوت این نیست که آیا این متن حقیقت یک داستان تخیلی یا غیرتخیلی اسات بلکاه ادعاا و دلیا
نویسنده نسبت به متن است .دلی نوشتن داستان بر اسااس دلیا نوشاتن باه لحااظ مخاا بی کاه
نویسنده به دنبال آن است ،تأ یری که بر اراراد متفااوت خواهاد داشات و انتظااری کاه از آن توقاع
میشود با نوشتار علمی متمایز میگردد ،همچنین ادعای حقیقی3که میبایست ارزیابی شود.
ادعای ریچاردسون (همان ،ص )926بر این اساس که تفاوتی بین داساتان در جایگااه پاژوهش و
داستان که تنها نوشتاری داستانی است حول محور دلیلی قرار دارد کاه نویسانده در نوشاتن نوشاتار در
نظر داشته است که بدون توجه به اینکه تمامی روایتها به ور باالقوه میتوانناد منبعای بارای تحقیاق
روایتی تلقی گردند و بدون توجه به اینکه تعریف تحقیق روایتی آنقدر گسترده و وسیع است که باه ور
استعارگونه در نیتی رن میبازد (و یا حداق با حوزه ادبیات ادغام میگردد) ،خاود تفااوتی کلیادی و
مهم است .از آنجا که هوس4هرگز ادعا نکرد که رماان وی (سایر قهقارا باه ساوی خبا ات) نوشاتاری
پژوهشی است اما این نوشتار به ور کلی نه یک پژوهش و نه به ور خاص یک روایت بود.
بسیاری از امتیازاتی که در  RANنسبت به نگار علمای قادیمی باه لحااظ برقاراری ارتبااط
واضح و نوآورانه5وجود دارد نیز امتیازاتی هستند که داستان روایتی رویکارد  NARاز آن برخاوردار
است که میتواند آنچه را که یک زبان شرح گفتمان ادبی نمیتواند آن را نشان دهاد ،آشاکار ساازد
به ور مثال داستان روایتی  NARمیتواند با استفاده از احسااس ،کنایاه6،تلاویح 1و گفاتن حالات،
1. companion academic document
2. Richardson
3. truth claims
4. House
5. communicating innovatively and clearly
6. innuendo
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ایدههایی انتزاعی را حقیقت ببخشد و بین نظریه و عم پا بزناد .زباان داساتان روایتای  NARرا
میتوان نسبت به متون عادی تحقیق (که تنها برای نخبگان تحصیلکرده قابا درک اسات) بیشاتربه
خ رکری خوانندگان نزدیک کرد .یکی از ررضیات پیشررته در حمایت از رویکرد  RANآن است
ً
که پژوهش کیفی معمولی غالبا آنقدر در رویکرد انتشار تفسیری خود خساتهکننده اسات کاه نظار
بیشتر دانشگاهیان را بر نمی انگیزد ،چه رسد به اینکه خ رکری مخا ب را در نظار بگیارد (لگاو،
.)2008
در پاسخ به این مسئله ،ررداران رویکرد  ،RANنوید جالبتر شدن رویکرد  RANدر نشر را
که از شک داستانیا ناشی میگردد بیان میکنند .با این حاال رراداران رویکارد  RANاذعاان
میدارند که نمیتوان انتظار داشت که داستان و روایتهای  RANبه سطح کیفیت هنری موجود در
بازار اصلی داستان برسند و رویکرد  RANبیشاتر تاال میکناد تاا در برخوردهاایی کاه داساتان
روایتی آن از ساختار پژوهشی آشکاری برخوردار است و از آن پیروی میکناد ،نظار خواننادگان را
جلب نماید (به ور مثال بخشهای اختصااص داده شاده باه موضاوعاتی از قبیا رو شناسای2و
یارتههای تحقیق3،و با این حال رویکرد روایتی  ،NARامیادواری بیشاتری بارای بارآورده سااختن
وعده  RANایجاد میکند (ریسمن.)2007 ،
 :NARانتشار و مخاطب

در مورد جلب نظر مخا ب ،درست زمانی که  RANبا استفاده از روایت به دنبال بهباود پاژوهش
کیفی قدیمی خود میباشد ،رویکرد  NARحتی بیشتر بر داستان و روایت خود متمرکز میگاردد و
به دنبال بهینهتر شدن نسبت به رویکرد  RANخواهد بود .به اعتقاد لگو ( )2005رویکارد ،RAN
نظر و توجه محقق را بین دو مرحله متفاوت جمعآوری و تحلی دادهای تقسیم میکند که تنها یکای
از آنها بر نگار داستان متمرکز میگردد .با ایان حاال رویکارد  NARباه ور کاما تر باه ررایناد
نگار روایت متمرکز میگردد و اینگونه تخصایص و تفاویض بیشاتر تاال محقاق باه روایات،
موجب دستیابی به داستانی روایتی با کیفیت برتر و عالی میگردد .منظور از روایتی با کیفیت عاالی
بیان داستانی بود که دارای آرایش مشخصههایی است که عبارتند از :چشمانداز بهتر ،ضاعف کمتار
در سبک ،وضعیت بهتر در به کارگیری مورق تکنیکها و رو های بسیار ،وضاعیت بهتار در نشاان
دادن نوآوری مورق.
1. implication
2. Methodology
3. Literature Review
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اگرچه  NARنسبت به رویکرد  RANاز امتیاازات بیشاتری باه لحااظ جلاب نظار مخا اب
برخوردار است اما محقق رویکرد  NARهنوز با عم رو العاده دلهرهآوری در نگار داستانی که
بتواند در جذب مخا بی به غیر از مخا ب عادی دانشگاهی به ور مورق عم نماید مواجه اسات
زیرا ،محقق رو یکرد  NARبا دو منبع رقابت مواجه است؛ الف) نویسندگان حرراهای1کاه در باازار
اصلی داساتان و روایات رقابات میکنناد و ب) دیگار اشاکال رساانهای2کاه از رایلم و بازیهاای
کامریوتری گررته تا اینترنت ردهبندی میشوند و با داستان ادبی3رقابات میکنناد .رویکارد  NARاز
اینرو نیا زمند محققی است که از سطح باالی مهارت نگارشای برخاوردار باشاد .در مییاابیم کاه
تال های بعدی برای نشر داستانهای کوتاه با رقابت از سوی دیگار نویساندگان حرراهای و دیگار
اشکال رسانهای روبرو خواهد بود و این امر نیازمند ایماان4و تعهاد رو العااده نسابت باه مهاارت
نگارشاای5بااه منظااور انجااام پااژوهش باار اساااس رویکاارد  NARمیباشااد (بااادی یانا ،2012 ،
ص.)95−94
مانند آنچه در  RANوجود دارد NAR ،ررصتی برای درگیر شدن با شک زبان و شک روایات
برای شرکتکنندگان خود رراهم میسازد .عالوهبر این عازم رویکارد  NARبار روایات و رراوانای
ً
بیشتر مخا ب متمرکز میباشد که رویکرد  NARدر آن به دنبال جلاب نظار خواهاد باود و غالباا
اعضای خود را به صمیمیت و همدلی بیشتری با زبان و شک روایت هدایت خواهد کرد.
زبان و شکل روایت

با این حال سطح مهارت در زبان و شک روایت مورد نیاز برای رقابت در بازار ادبیات ،بزر ترین و
تنها چالشی است که محققی که در آرزوی پیاده کردن ارح  NARاسات باا آن روبارو میشاود.
دشواری سخت و کوبنده تسل بر عناصر زبان و شک روایت با توجه باه محققاانی کاه میتوانناد
نسبت به رویکرد  NARمتعهد بمانند از معانی ضمنی خاصی برخوردار است.
 .1رویکرد  NARکه باه دنباال گساتر حاوزهای رراتار از مخا باان علمای قادیمی اسات و
ً
همچنین قرائتی جدید را لب میکند معموال میتواند تنها تعهد اررادی که پایش از ایان از ساطح
حرره ای باالیی در مهارت نگار داستان و روایت برخوردارند و شاید تنها از ررهیختگاان نگاار
1. professional writers
2. media forms
3. literary fiction
4. faith
5. writing expertise
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خال اند را حفظ نماید؛
 .2یک محقق  NARکه دارای سطحی از مهارت نگار روایت و داستان میباشد به این معناا
که در سطحی شایسته اما کمتر از حد سطح حررهای قرار دارد در واقع در برابار درخواسات قرائات
علمی عادی محدود خواهد شد؛
 .3محققی که از سطح قاب تحسین و مناسبی1از مهارت نگاار روایات و داساتان برخاوردار
ً
نیست ،احتماال نخواهد توانست داستانی را بنویسد که بتواند عالقه و توجه مخا بان علمی را حفظ
نماید و چنین محققی نمیبایست به وراداری نسبت به رویکرد  NARتوجه داشته باشد و یا براذیرد
که دگرگونپذیری تحقیق روایتی  NARاو در ابتدا بر خود تحقیق متمرکز خواهد شد؛
 .4محققی که سطح مهارت نگار داستانی آن به سطح حررهای بسیار نزدیک باشاد در واقاع
میتواند با امید به پیشررت در دانش و مهارت داستاننویسی خود و رساندن آن به سطح حررهای در
شرای و محی ررایند تحقیق روایتی ( )NARنسابت باه رویکارد  NARمتعهاد 2بماناد و ممکان
است به ور بالقوه مخا ب جدیدی را جذب نماید (بادی یان 2012 ،و لگو.)2005 ،
 :NARذهنیت و قابلیت تعمیمپذیری

ً
رویکرد  NARاحتماال با انتقاداتی مواجه خواهد بود که از جمله آنها نبود عینیات اسات و ضامنی
ً
بودن آن قابلیت تعمیمپذیری3آن را خصوصا به ایان دلیا کاه رویکارد  NARاز اسااس قارار دادن
تجربیات شرکتکنندگان در رویکرد  RANاجتناب میکند ،کاهش میدهد ضامن اینکاه داساتان

رویکرد  NARشک گیری محقق رویکرد  NARرا کام تر میسازد و بنابراین حتای آن را ذهنیتار
میسازد .این امر تعهدی را بر دو محقق  NARقرار میدهد تا ا ر و نشانه مشخصای در روایات
خود بر جای بگذارد به وری که تعام محقق با متن و موضوع پژوهش تا حاد ممکان میبایسات
واضح ،قاب مشاهده و قاب ارزیابی باشد .زمانی که این ا ر و نشانه واضح و آشکار باشاد ،تحقیاق
به احتمال بیشتر قاب تعمیم میگردد ،زمانی کاه ایان نشاانه واضاح نباشاد ،ماتن از تعمیمپاذیری
غیرقاب اعتمادی برخوردار است .اگرچه  NARممکن است ضمنی بودن را برذیرد اما نمیتواند در
نهایت ضمنی بودن درگیر شود و قابلیت تعمیمپذیری تضعیف میگردد (بادی یان .)2012 ،
قاب توجه اینکه درجه ذهنیت بیش از اندازه4به این معنا نیسات کاه رویکارد  NARمیبایسات
1. laudable
2. undertake
3. Subjectivity and Generalizability
4. excessive subjectivity
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ری نفسه برای دستیابی به عینیت تال کند زیرا رویکرد  NARنمیتواند بدون توجه به ارائه تمهای
بزدالنه و محجوبی که ممکن است مانع تولید علم بشری گردند به عینیت نسبت داده شود .محققی
که با آرزوی عینیت در یک محی و بارت  NARرعالیت میکناد بیشاتر باه پیشاواز خطار رکاود و
ً
ایستایی1ناشی از رشد شخصی محقق میرود کاه اگار باه هار حاال وجاود میداشات ذاتاا ذهنای
میبود .یک محقق رویکرد  NARمیبایست برای حفظ راصله الیی بین ذهنیت و عینیت تاال
کند که حالتی از داستاننویس معتدل و دقیق2است کاه ورااداری3نسابت باه بیاان حقیقای ماهیات
ررتار انسانی است (سامشیما 2006 ،و لگو.)2005 ،
واکاوی سیر دو رویکرد در پژوهش روایتی
ِ

با این استاندارد ،دو رویکرد تحقیق و مطالعه روایتی تحقیق در جایگااه روایات ) (RANو روایات
در جایگاه تحقیق ( (NARرا میتوان به ترتیب مطلع از ادبیات4و مبتنی بار ادبیاات5بررسای نماود.
ً
ً
زیرا رویکرد  RANمعموال از متون میدانی غیر هنری−ادبی استفاده میکند که تنها متعاقباا داساتان
را تولید میکنند در حالی که رویکرد  NARبه ور کام تر بر اساس هنر نوشتن داساتان6قارار دارد.
ریچاردساون )2000(7نوشاتن را در جایگااه تحقیاق و بررسای باهعنوان شاکلی از تحقیاق کیفای
قومنگاری8دستهبندی میکناد کاه وی آن را باا قومنگااری  CAPبیاان میکناد .سار واژه  CAPبار
رعالیتهای تحلیلای خاال 9داللات دارد و از رعالیتهاایی از جملاه شاعر ،نمایشانامه ،گفتگاو،
تئاتر و غیره متشک شده است (ریچاردسون ،2000 ،ص.)929

10

تفاوتها و تشابهات بین دو رویکرد

مهمترین تفاوت اصلی بین  RANو  NARدر جمعآوری و تحلی دادهها است .ترکیب روایتای در
 RANرق جمعآوری دادههای انویه و راز تحلی اسات در حاالی کاه در  NARترکیاب روایتای
1. stagnation
2. conscientious
3. fidelity
4. arts−informed
5. arts−based
6. art of fiction composition
7. Richardson
8. ethnography
9. creative analytic practices
10
. Poetry ,drama ,conversations
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عبارت از جمعآوری دادههای اولیه و راز تحلی است .با این حال  NARواقعیتی را کاه در روایات
وجود دارد برنمیسازد بلکه  NARاز دانشی که از تجربیات گذشاته رارد باه دسات آورده اساتفاده
میکند و تحقیق اولیه را می نویسد و سرس از ریق ررایند ترکیب روایتی و تصوراتی کاه باه دسات
آورده از این آگاهیهای خود نتیجاهگیری میکناد .پیشزمیناهای کاه بارای ترکیاب روایتای NAR

استفاده میشود براساس تمای محقق میتواند جامع ،گزینشی و رسمی باشد .ایان یاادگیری اولیاه
میتواند شام رعالیتهایی از قبی مشاوره با ارراد آگاه و مشاهده سایتها و آموز تجربی باشد.
نکات اشتراک و افتراق بین دو رویکرد
جدول  :2تحقیق در جایگاه روایت (RANبادی یانگ)2012 ،
مراحل فرایند تحقیق
تعیین مسئله تحقیق

مرور بر ادبیات

بیان هدف و سؤاالت تحقیق

جمعآوری اولیه دادهها و
تحلیل

جمعآوری دادههای ثانویه و
تحلیل
(ترکیب روایتی)

تحقیق در جایگاه روایت RAN
محققان  RANبه دنبال فهم و ارائه مجدد تجربیات از طریق داستانهایی که افراد با آنها
زندگی کردهاند و در مورد آنها صحبت میکنند.
 .1محققان  RANداستانهای شرکتکنندگان در تحقیق را مورد تأکید قرار داده و
پژوهشهای کارشناسانه را در جایگاه بعدی قرار میدهند؛
 .2بهعنوان مثال محققان ممکن است مسیر یا ساختار اساسی گزارش تحقیقشان را به جای
اینکه از طریق مرور بر ادبیات یا چارچوب نظری به دست آورند .آنها را از طریق داستانهایی که
مشارکتکنندگان بیان میکنند به دست میآورند؛
 .3پژوهشهای کارشناسانه (علمی) میتواند برای تفسیر داستانهای شرکتکنندگان
دستورالعمل ارائه دهند به عبارت دیگر از طریق این داستانها معنی دقیقتری یا شناخت
جدیدتری را به دست بیاورند.
محققان RANبه دنبال کشف تجربیات افرادی هستند که از طریق داستانهای آنها بیان
میشوند.
 .1محققان RANمحاسبهها ،نامهها و عناوین مجالت  TEXT FIELDرا جمعآوری
میکنند که این موارد داستانهای فرد را اثبات میکنند؛
 .2محققان  RANبرا ی به دست آوردن مفاهیم ،انگیزهها ،روشها و غیره با همکاری
مشارکتکنندگان دادهها را تحلیل میکنند و این تحلیلها اولین مجموعه نتیجهگیری را
تشکیل میدهد؛
 .3این تحلیل اغلب بر موضوعات روایتی تأکید دارد مثل شخصیت ،تضاد؛
 .۴این مرحله بهعنوان فرصتی برای محقق عمل میکند که از طریق آن شناخت نسبت به
خودشان را تجربه کنند .خودشان را نسبت به موضوع در نظر بگیرند و خودشان را بهعنوان
تحلیلگر نیز در نظر بگیرند.
 .1محققان  RANبرای ایجاد تمهای اولیه برای ساخت روایت از نتیجهگیریهای اولیه
استفاده میکنند؛
ً
 .2محققان  RANداستانهای مشارکتکنندگان را مجددا با روایتی که خودشان بازگو میکنند؛
 .3بعضی اوقات این روایت ساختار تحقیقی آشکاری دارد؛
 .۴ترکیب روایت بهعنوان فرصتی برای محقق است که از طریق آن شناخت نسبت به خودشان
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را تجربه کنند و خودشان را بهعنوان تحلیلگر و نویسنده در نظر بگیرند؛
 .5ترکیب روایت برای تحلیل مجدد تمها استفاده میشود و این امر میتواند بهطور بالقوه منجر
به ارائه نتیجهگیری اصالح شده شود .با این فرضی که تمها پیوسته از طریق فرایند تحقیق
 RANمتحول میشوند.
جدول  :3روایت در جایگاه تحقیق ( ))NARبادی یانگ)2012 ،
مراحل فرایند تحقیق
تعیین مسئله تحقیق

پیشینه تحقیق (آموزشهای
مقدماتی)

تعیین عنوان/مسئله تحقیق
ارائه تمهای اولیه

ترکیب روایتی

روایت در جایگاه تحقیق ))NAR
محقق روایتی به دنبال کشف موضوع با استفاده از ترکیب روایتی است.
 .1محقق NARدر مورد مسئله پژوهش بررسیهای زمینهای انجام میدهد به همان
صورتی که نویسندگان قدیمی این کار را انجام میدادند .این تحقیق شامل :استفاده از
اطالعات مرجع مثل کتابها ،مصاحبه با افراد آگاه ،مشاهده سایتها و مشارکت در
آموزشهای تجربی؛
 .2تحقیق زمینهای  NARمیتواند شامل پژوهش علمی باشد ،اما این پژوهشهای علمی
در درجه اول اهمیت قرار نمیگیرند؛
 .3تحقیق زمینهای  NARممکن است شامل داستانهای گذشته باشد که تأکید آنها بر
یک ژانر و یک موضوع باشد؛ بهگونهای که محقق بتواند :از پیشرفت دانش جدید به وسیله
این داستانها مطمئن شود و روایتهای پیشنهادی خود را در فضای گسترده داستان قرار
دهد.
محقق NARبرای تعیین یک عنوان یا مسئله کلی تحقیق ازمسئله تحقیق و پژوهشهای
زمینهای خود استفاده میکنند .محقق در مورد عنوان یا مسئله تمهای اولیه واضحی را
ً
ایجاد میکند ،اما میداند که این تمها احتماال تغییر خواهد کرد.
این مرحله وجود ندارد.
 .1محقق روایتی با استفاده از تحقیق زمینهای و تجارب فردی خود و تصوراتی که در این
زمینه به خوبی شکل گرفته روایتی را در مورد عنوان یا مسئله تحقیق ارائه میدهد؛
 .2ترکیب روایتی فرصتی است که محقق در مورد خودش تجربه کسب میکند .خودش را در
جایگاه موضوع ،تحلیل گرو نویسنده قرار میدهد؛
 .3ترکیب روایتی وسیلهای است برای کشف تمهای اولیه .این تمها احتماال از طریق
فرایندهای پیشنویس به میزان زیادی متحول خواهد شد؛
 .۴تمهای نهایی تا حدودی دارای ابهام هستند که این ابهامها بر اساس اهداف فردی
محقق انتخاب میشوند.

بحث و نتیجهگیری

ً
روایتگری ،معموال ،با بخش نوینی از معنا که بازیگران در مواجهه با یک موقعیت بادیع مشااهده
میکنند و ررس خود را درباره اینکه چه رخ داده است ،آغاز میشود .بخشهایی از معنی که حاول
این جزئیات شک میگیرد ،ممکن است تحت یک داستان موقت گرد هم آید .داستانها را به یاک
تخته شیرجه تشبیه میکنند؛ که به نقطۀ شروع رویکردهای جدیدی که ارراد در ذهان خاود دارناد،
اشاره دارد و سبب ساخت روایتهای جدید میشود .ررایند توسعه روایاتگری بار منطقای باودن
تفاسیر نوظهور در هر زمان تأکید دارد.

روایت در جایگاه تحقیق و تحقیق در جایگاه روایت:
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رو روایتی ابزاری است که از ریق داستان معنا را ایجاد و منتق میکناد و داناش را آشاکار
میسازد .آنچه اهمیت دارد روایتی است که از این حاد ه برای مردم شاک میگیارد .دساتیابی باه
شک خاصای از تجرباه ،آغااز رراینادی اسات کاه در آن اراراد حاوادث را درک میکنناد .تحلیا
داستانهایی از تجربیاات زنادگی باه چرایای و چگاونگی عالقهمنادی جامعهشناساان باه روایات
میپردازد .چرایی این امر این است که متون روایتی ا العات جامعهشناختی قوی دارند و بسایاری
از دادههای تجربی این رشته هم شاک روایتای دارد .روایات در انتقاال داناش اجتمااعی اهمیات
بسزایی دارد .با استفاده از این رو میتوان دانش ضمنی و غیرضامنی( ،داناش قابا انادازهگیری
کمی و دانش غیرقاب اندازهگیری) را به هم مربوط ساخت .این رو با تأم در روایتها باه دنباال
رردیتها میگردد و به درک بالغتها و معنابخشی کمک میکند .روایت یک تاریخ جمعی و یاک
تجربۀ مفهومیابی است .اینکه چه کسی ساختار روایتی را زیر سؤال میبرد و بر تحول شکلی آن ا ر
می گذارد بستگی به موقعیت جمعیتی و ررهنگی دارد .تحقیاق روایای تاوان باالقوه واقعای خاود را
هنگامی آشکار میکند که بخشهای مهم ررایند تحقیق به یکدیگر پیوند خورده باشاند (کالنادینین
و کونلی ،2000 ،ص.)20
تحقیق روایتی رو شناخت و بررسی تجارب از ریق «همکاری بین محقق و شرکتکنندگان
در ی زمان ،مکان و یا مکانهای مختلف و تعامالت اجتماعی با محی است» .سه وجه مشاترک
تحقیق روایتی موقتی بودن1،اجتماعی باودن و مکااندار باودن2اسات کاه باهعنوان یاک چاارچوب
مفهومی عم میکنند .این مشترکات ابعادی هستند که باید به ور همزماان در تحقیاق روایتای در
نظر گررته شوند .وقایعی که مورد بررسی قرار میگیرند به صاورت ماوقتی در حاال تلییار هساتند.
تحقیقات روایتی هم به شرای رردی (احساسات ،امیدها ،آرزوها ،واکنشهاای زیباشاناختی  )...و
همزمان به شرای اجتماعی یعنی شرایطی که تجربهها و وقایع در آن رشد میکناد اشااره دارد .ایان
شرای اجتماعی تا حدودی از روایتهای ررهنگی ،اجتماعی ،ساازمانی و زبانشاناختی مشاخص
میشوند .دومین بعد از وجه اشتراک اجتماعی بودن به رابطه بین زندگی محقق و شرکتکنندگان در
تحقیق توجه دارد (کالندینین ،2010 ،ص.)436
داستان روایتی (روایت) بهعنوان شکلی از تجربه زندگی3عم میکند کاه امتیاازات آموزشای و
قاب تلییری را در ول تحقیقی که از شیوه نگار علمی تفسایری اساتاندارد اساتفاده میکناد باه
تحقیق و بررسی روایتی میبخشد و تجربه روایتی (داستانی) حتی امتیازات قاب تلییر مشخصی را
1. Temporality
2. Place Sociality and
3. lived life experience
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در تجربااه زناادگی روزانااه1بااه اشااتراک میگااذارد .ایاان امتیااازات آموزشاای و قابا تلییاار از همااه
جانبهگرایی حسی تجربه روایتی ،رراوانی چشمگیر رخدادهایی با رحهاای توانمناد و محکام2کاه
حتی ممکن است به ور متفاوت رخادادهایی غیارممکن را نیاز دربار گیارد ،اجتنااب از نابااوری
داستان ،رراگیری تمها در روایتها ،حاص و نتیجه تجربه روایتی که از جزئیات مرتب قاب اعتماد
و قوی برآمده است ،ایجاد رواص مفید بین خواننده و وقایع داستان که بازتاب و واکانش ماؤ ری را
تسهی می سازد و چگونگی نوشتن شخصیت یک قدرت عینی توس نویسنده ناشای میگاردد .در
واقع تمام عناصر شک داستانی به منظور تقویت قدرت موضوعی3تکام یارتاه اسات زیارا ادبیاات
ً
غالبا نقش اخالقی را برآورده ساخته است .اگر تمامی این موارد در ماورد تجرباه روایتای در بارات
 RANصد کند ،در مورد تجربه روایتی در یک بارت روایتی  NARنیز صد میکند.

1. daily life
2. potent plot
3. thematic power
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