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مقدمه

با نام و یاد او
او گفت ...« :من چیزی میدانم که شما نمیدانید»...
او مهربان بود .او حمایتم کرد .وقتی فرشتهها مایل به آمدنم نبودند. ...
«روایت زندگی ام با مهربانی او گره خورد .روایتم را او ساخت ،که من کسی نداشتم .او
ساخت چون او خواست .حتی وقتی کستی نخواستت .مهتم او بتود و مهربتان هتم او.
همین برایم بس بود .کلماتی را از خودِ خودش یاد گرفتم ،گفت بخوان .خوانتدم بترای
همانها که گفتند چرا من باشم؟ ...و آنها در بهت فرو رفتند .او گفتت ...« :نگفتتم متن
میدانم آنچه نهان و آشکار است .»...این داستان حمایت او بود از آدم...
او گفت و فرمتان نکتردم .پشتیمان شتدم .کلمتاتی را یتادم داد و راه بازگشتت بته
سوی  ،به رویم باز شد .آخر او مهربتان بتود .بترایم راهنمتا هتم فرستتاد .گفتت اگتر
اطاعت کنم؛ نه ترس خواهم داشت و نته متم .قتدری از ارادهاش را بته روی روایتتم
گذاشت و به دستم داد تا خود انتخاب کنم روایتم را .دست خالی رهایم نکرد .مهربتان
بود و توشه سفرم را پرکرد :راهنمتا ،اراده ،روایتت و از همته بتااتر او ...ایتن داستتان
پشیمانی آدم بود
و
داستان مهربانی او با آدم...
کشید 9 .ماه پرورش داد به لطف او .چون او

مادر روایتم را  9ماه به آموش جان
مهربان بود.
پلکم به دنیا باز شد .تنها نبودم .دور و برم فرشتههتا را دیتدم .فرشتته متادر ،پتدر،
خواهر و برادر .به مرور روایتم قد میکشید .روایتم  7ساله شد .دیگر ،روایتتم مکتتوب
هم میشد چون معلم به جمتع فرشتتههتا آمتده بتود .خوانتدن و نوشتتن یتاد گترفتم.
روایتهایم را مینوشتم در همان دفتتری کته بتوی دستتهتای گچتی بابتا را متیداد.
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روایتهایم گاهی عسل میشدند و من خندان ،گاهی زهر میشدند و من گریتان ،گتاه
آنقدر شور که گلویم میسوخت .گاه آنچنان شیرین که دلتم را متیزد .روایتتهتایم از
همه طعم بودند ،اما راضیام نمی کردند .انگار دنبال طعم بهتتری بتودم .دنبتال روایتت
بهتری . ...روایتم  8ساله شد .روایتم  9ساله شد .جشن گرفتند .روایتی را کته ختودش
ساخته بود گره محکمتری زد با خودش تا دوباره به زمین نیفتم ،مثل همان وقتی کته از
بهشت به زمین افتادم.
جشن روایت  9سالگیام را نفهمیدم .شاید هنوز هم نمیفهمم .چادر گل گلتیام را
فرشته مادر بر من پوشاند و آن تاج مقوایی را فرشته خواهر بر سرم .مُهتر و ستجاده را
هم فرشته پدر به دستان کوچکم سپرد .بوی مُهر با من مریبه نبود .خاک بود و با جسم
و روحم آشنا .او مهربان بود .دوست داشت دیگر با او حرف بزنم .دوست داشت با من
حرف بزند .او میخواست روایتم شبیه خودش باشد .او خلیفه میخواستت بتر زمتین.
خلیفه باید شبیه او باشد ،پس هر روایتی برازندة خلیفه نبود. ...
کمکم گره مقدس را از یاد بردم .با او حرف میزدم اما فقط روزی  5بار ،نه بیشتتر.
آن هم نه از سر شوق ،انگار به زور .نمیدانستم که حرف زدن با او چشتمه بتود بترای
شستن روایتهای آلودهام .مرق شده بودم در شتاب روایتهای کج و کولهام که اصتال
به من نمی آمدند .روایتم باا و پایین میرفت و من هم .روایتم زمین متیختورد و متن
هم .اینها همه روایت هایی بودند که من ستاخته بتودم .بتی یتادش .از روایتتی کته او
میخواست دور بود؛ خیلی دور .روایتت او ایتن بتود کته شتبیه ختودش باشتم عتالِم،
بخشنده ،شاد ،مهربان و شبیه هرچه خوب است و مال اوست .پس بدیها و زشتتیهتا
مال من نبودند .از من جدا بودند ،چون او خواسته بود فقط خودش در حرم دلم باشتد.
با من بود و نزدیکتر از من با من .اما از شدت حضور نمیدیدم .
دیگر روایت هایم سرشار از مشکل شده بتو د چتون ختالی از او شتده بتود .گتره
مقدس را از یاد برده بودم .به زمین ،زیاد خورده بتودم .پاهتایم تتاول زده بتود .آه از
دستِ روایت هایم!!! باید پیلۀ روایتم را میشکستم .کِر م بودن به متن نمتیآمتد .بایتد
پروانه می شدم .باید پرواز می کردم .بتال دعتایم باارفتت .او را خواستتم .از تته دل.
می دانستم تا وقتی روایت نفس کشیدنم باقیست راه برگشتن باز است .به دادم رسید.
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چون او مهربان بود .اراده ای که خودش داده بود را خرج کردم .این بار فقتط بته یتاد
داستان های از یاد رفته ام .همان ها که اگر یادم متی ماندنتد؛ دیگتر داستتان سرشتار از
مشکلی نبود؛ که مشکالت آفاتی بودند در مسیر رشدم .مشکالت نه از من بودند و نه
با من .تنها او با من بود و روایتم .من همه روایت بودم و روایت همه متن .در اصتل
من و روایتم یکتی شتده بتودیم و دلمتان متی خواستت او بشتویم .او هتم همتین را
می خواست .که من بهترین را بخواهم و بهتترین را بستازم .متن خواستتم و بتا او
ساختم  .روایتم را می گویم .روایت جدیدم بی هویت نیستت .اصتالت دارد .چتون
قبل از آمدنم به زمین آن را داشتم .فقط از یاد بترده بتودم .روایتت جدیتدم بته متن
می آید .روایت جدیدم شیرین است .شیرینِ شیرین .اما دلم را نمیزند.
در  9سالگی تاج مقوایی بر سرم گذاشتند و انتختاب شتدم .تتاج مقتوایی عمترش
کوتاه بود .خیلی زود خم شد و تا زد ،زیر باران مشکالت جا زد .تاج جدیدم اما زیباتر
است .جنس هم خیلی بهتر است .اصال زیر باران خراب نمتیشتود .حتتی ستیل هتم
بیاید ممی ندارم .تا سفر بعدیام همراهیام میکند .آخر تتاج متن روایتت متن استت.
بهترین روایت را که انتخاب کنیم ،جای روی سر است .که مایۀ سربلندی سر است.
با لطف او تاجم را انتخاب کردم و پاره کردم تمام تاجهای مقوایی دنیا را که امروز
به من میدهند و فردا میگیرند .من بهترین تاج را میختواهم .تتاج بنتدگی او .روایتت
بندگی او .هدف خلقتم را یافتم .روایت گمشدهام را یافتم.» ...
شاید این سلال در ذهنتان گل کند که روایت چیستت؟ اگرچته ایتن ستلال ،کوتتاه
است؛ اما پاسخ دادن به آن چندان ساده نیستت .از ستویی ایتدههتای نتاب و کتاربردی
بسیاری که در دل رویکرد روایت درمانی نهفته است؛ بدون شک این ارزش را دارد که
بخواهیم آن را با تمام کسانی که آشنایی چندانی با این رویکرد ندارند در میان گذاریم.
به این امید که پس از آشنایی بهتر با این رویکرد ،به روایتهای زندگیمتان ،بتا تأمتل،
تفکر و توجه بیشتری روبرو شویم و نگاهی تازه به روایتهایمان که در حقیقت ختود
زندگیمان هستند داشته باشیم.
شعار این رویکرد این است که «مشکل فرد نیستت؛ مشتکل ختودِ مشتکل استت».
توجه ویژه و عمیق این رویکرد بر خود شخص است؛ نه مشتکل و نته شترایط ایجتاد
مشکل .گاهی در زندگی افراد ،حوادث ،رویدادها ،مسائل و خاطراتی با گذشتت زمتان
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نه تنها فراموش نمی شوند بلکه جای پای آنها در زندگی امروز فرد نیز پررنگتر از قبل
می شود .اینگونه است که روایتهای گذشته فرد ،بازآفرینی میشوند و امتتداد آنهتا در
زندگی جاری میشود .روایتهایی هم هستند کته از یتاد بتردهایتم .شتاید حکایتت از
مفلت آدمی دارد؛ که بیتوجه شدهایتم بته توانمنتدیهتا و شایستتگیهایمتان .روایتت
درمانی به یاری فرد میآید تا وی روایت زندگیاش را از نو بنویسد .نگاه جامعتری ،بته
روایتهای داشته باشد و روایتهایی را که از یاد رفتهاند و حضورشان زندگی بهتری
را معنا میدهد را به یاد آورند و ابعاد مختلف روایتهایشتان را بتازنگری کننتد تتا بته
هویت منسجمی برسند.
روایت درمانی همان کشف و درک داستانهایی است که زندگی فرد را ساختهاند و
همین که داستانها یا روایتهای زندگیمان ،زندگی متا را متیستازند ختود دلیلتی بتر
اهمیت نق و جایگاه روایت است.
بیشترین اهمیت روایت درمانی این است که کمک میکند افراد به این نکته پی ببرنتد
که نوشتن داستانهای زندگی ،میتواند آنها را از طریق رهنمودهتای متنتاوب در زنتدگی
آماده کند تا به صورت دقیقتر ارزشها ،باورها ،روابط و توانمندیهای ختود را متنعکس
کنند رمالکولوم و رمزی. 2010 ،
در این کتاب ،سعی نمودیم تا به گونهای پاسخ این سؤال کوتاه را داده
باشیم که روایت درمانی چیست؟

در این اثر کوشیدیم تا نگاهی دوباره داشته باشیم بتر روایتت درمتانی ،رویکتردی در
مشاوره و روانشناسی که اگرچه از نستل رویکردهتای پستامتدرن استت و رویکتردی
جدید محسوب میشود اما از دین ،فرهنگ و ادب منی ما ایرانیان چنتدان دور نیستت.
خداوند در مقدس ترین کتابمان ،قرآن ،بارها داستانها و استعارههای زیبا و آموزنتدهای
را برای آگاهی و عبرتآموزی ما بیان فرموده است .قفههای قرآن با قفته آدم شتروع
میشود .از سویی در مرز و بومی هم که زندگی میکنیم ،متزین استت بته عطرحتاف ،
سعدی ،عطار ،موانا و میره که با توجه به ایتن ستابقه کهتن در ادبیتات و روایاتمتان،
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شایسته است نگاهی دقیقتر و عمیق تر به ایتن رویکترد داشتته باشتیم کته بتا فرهنتگ
ایرانی -اسالمی ما قرابت دارد؛ و عالوه بر آشنایی با نکات ارزشمند و کتاربردی آن بته
عنوان یک نظریۀ روانشناسی ،در زندگی خود نیز از آن بهره بریم.
در ففل اول این کتاب ،مروری بر تاریخچه روایت درمانی داریم .فلستفه و زیربنتای
این رویکرد در ففل دوم ارائه میشود .از آنجا که روایت ،ابزار روایت درمانی است و از
طرفی استعاره نیز ابزار روایت است؛ روایتها تحت تأثیر استعارهها هستتند .بنتابراین بته
دلیل اهمیت و جایگاه مهم زبان و استتعاره در روایتت درمتانی ،در ففتلی مجتزا رففتل
سوم  ،به معرفی و بررسی نق های آنها در زمینههای تربیتی ،علمتی و یتا کتاربرد آن در
زندگی روزمره میپردازیم .در ففل چهارم این کتاب نیز مفتاهیم و اصتول اساستی ایتن
رویکرد مطرح شده است .ففل پنجم شامل فنون روایت درمانی است و عتالوه بتر ارائتۀ
فنون اصلی این رویکرد ،سعی بر آن شد ،ضمن حف مبانی و اصتول ایتن نظریته ،فنتون
دیگری نیز به عالقمندان این رویکرد پیشنهاد شود .در ففل ششم نیز متروری استت بتر
برخی از مهمترین پژوه های داخلی و خارجی که تتاکنون در ایتن زمینته انجتام شتده
است و عالوه بر آن به کاربرد این رویکرد در مشتاوره متیپتردازیم .در نهایتت در ففتل
ششم این کتاب مطالبی در خفوص چگونگی اجرای ایتن رویکترد رپروتکتل درمتانی ،
بیان شده است؛ ضمن آنکه به منظور آشنایی بهتر با روند مشاوره روایتی ،برای نمونه یک
گزارش موردی را به سبک روایت درمانی در زمینه مشاوره مدرسه ارائه نمودهایم.
این اثر ،گامی در جهت معرفتی رویکترد روایتت درمتانی استت و از پیشتنهادات،
انتقادات و نظرات شما عزیزان بینیاز نیست.
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فصل

1

تاریخچه
نگاهی به رویکرد پسامدرن در مشاوره و رواندرمانی
روایت درمانی یکی از رویکردهای پسامدرن در مشاوره و رواندرمتانی استت .دیتدگاه
پسا مدرن در مقایسه با دیدگاه سنتی توانسته است فلسفه ،روانشناستی ،علتم و هنتر را
تحت تأثیر خود قرار دهد؛ انقالب و تحولی شگرف را در حوزه درمانی ایجتاد کنتد و
در مراکز علمی نیز گسترش بیشتری پیدا کند .از طرفتی تمرکتز بتر مفهتوم زنتدگی در
دیدگاه پسامدرن نسبت به مفهوم خود 1که در دیدگاه مدرن حاکم بود مورد توجه قترار
گرفته است که از ویژگیهای شاخص ایتن رویکترد استت .در دیتدگاه پستامدرن سته
رویکرد اساسی وجود دارند که شامل سیستم زبانی مشترک ،درمان کوتاه مدت راهحتل
مدار و روایت درمانی است رپروچاسکا. 2007 ،

بنيانگذاران درمانهاي پسامدرن
بنیانگذار درمانهای پسامدرن فرد خاصتی نیستت و در واقتع ایتن رویکترد ،محفتول
تالش مشترک عدهای است که در میان آنهتا افترادی از شتهرت بیشتتری برخوردارنتد.
«اینسو کیم برگ» و «استیو د شازر» از بنیانگذاران درمانهای کوتاهمتدت راهحتل متدار
هستند و همچنین می توان به مایکل وایت و دیوید اپستون ،بنیانگذاران روایت درمتانی
اشاره نمود که بیشتر فعالیتهای این درمانگران در زمینه خانواده درمانی بوده استت .از
1- self
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روایت درمانی (رویکردی خالقانه به مشاوره و رواندرمانی)

میان تمام سازه نگرهای اجتماعی ،مایکل وایت و دیوید اپستون ر 1990به دلیل به کتار
بردن داستان در درمان ،از سایر افراد معروفتر هستند 1رکَُتری . 1397 ،نظریته روایتت
درمانی را درمان روایی نیز مینامند و همچنین به دلیل رابطه تنگتاتنگی کته بتا فلستفه
فرامتتدرن دارد ،برختتی روایتتت درمتتانگران آن را درمتتان فرامتتدرن نیتتز نتتام نهتتادهانتتد
رپلکنگورن. 2004 ،

تاریخچه روایتدرمانی
اگرچه روایتدرمانی نظریه ای جدید در روانشناسی و روان درمانی محسوب میشتود
اما اصول و پایههای بنیادین آن به زمانهتای قبتل برمتیگتردد و در گذشتته در قالت
رویکردهایی مانند روانکاوی ظهور و نمود یافته است .به عبارت دیگر میتتوان گفتت
که قدمت روایتدرمانی ،به قدمت علم روانشناسی است و بنابر گفته بنیانگتذاران ایتن
رویکرد ،روایت درمانی به شدت بر کار نظریهپردازان پیشین متکی بوده استت .بتا ایتن
وجود ،تاریخچه رسمی این رویکرد ،مربوط به دهه  1980میباشتد راستماعیلینست ،
. 1383
از طرفی نظریه روایت ،بخشی از تحول گستتردهای استت کته در علتوم انستانی و
علوم اجتماعی روی داد؛ تحولی کته تتامس کتوهن ،فیلستوف امریکتایی ،آن را ت ییتر
پارادایم می نامد .رفتارگرایی که تا همین اواخر بر روانشناسی حاکم بوده است ،اکنتون
جای خود را به کاوش در فرایندهتای شتناختی و عمتل هدفمنتد داده استت رمالمتی،
. 1387
بی از دو قرن پی  ،کانت ر 1804-1724تأکید کرد که ذهن انسان قابلیت ت ییتر را
دارد .او معتقد بود که در هر تجربه ،ذهن متأثر از وضعیت مکان ،زمان و علیت استت .در
واقع این همان مفهوم اصلی تفکر سازهگرایی است که اعتقاد دارد انسان ،مهمتترین نقت
را در ساختن واقعیت دارد .بنا بر همین اصل ،روایت درمانگران بر توانمندی مراجعتان در
ساختن و نوشتن روایتهایشان تأکیتد دارنتد رستایبرهگن2002 ،؛ بته نقتل از استماعیلی
نس . 1383 ،
 -1در پایان این فصل مختصری از زندگینامه وایت و اپستون برای عالقمندان ارائه شده است.

