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 چکیده
 

 گّیی. اؿث غسیً ُا اٌـان ُيَ زٌغگی ةا گّیی داؿحان و گؼی روایث

. قّد فِيیغه جا گؼدد روایث ةایغ کَ اؿث داؿحاٌی ىذاةَ ةَ اٌـان ُؼ

. اؿث ُا روایث و ُا داؿحان زِان ٌیؽ جؼةیث و جػهیو زِان ؿّیی، از

 یادگیؼی، و جغریؾ راه در ُا قکـث و ُا ىّفلیث از ُایی روایث

 و کٍُكگؼان دیگؼ و ىغیؼان ىػهيان، آىّزان، داٌف از ُایی داؿحان

 ىغرؿَ و درس راه در و ظّیف زٌغگی در کَ وجؼةیث جػهیو کارگؽاران

 و داٌف از غظیيی ةعف گفث جّان ىی ةٍاةؼایً. اٌغ قغه ىّازَ ُا آن ةا

 ةؼ. اؿث ٌِفحَ زٌغگی ُای داؿحان و جسارب در جؼةیث، و جػهیو ىػاٌی

 روش از فادهاؿح ةا کَ ةّد ایً صاوؼ پژوُف ُغف اؿاس، ایً

 را جؼةیحی ُای روایث اٌّاع غیٍی، ُای ىذال اؿاس ةؼ و اؿٍادپژوُی

 داد ٌكان ُا یافحَ. ةؼقيارد را ًتلَ ُؼ ُای ویژگی و ٌيایغ قٍاؿایی

 اٌفؼادی، ٌّع ؿَ ةَ جسارب جفـیؼ روش ٌظؼ از گؼی روایث ُای روش

 و ظّدٌّقث ٌّع دو ةَ راوی ٌّع ٌظؼ از گّیی؛ و گفث و اقحؼاکی

 و فؼدی،گؼوُی روزاٌَ، ٌّع چِار ةَ روایث ىٍتع ٌظؼ دیگؼٌّقث؛ از

 ٌظؼ از داٌكگاُی؛ و غيّىی ٌّع دو ةَ ٌگارش ؿتک ٌظؼ از جٌتیلی؛

 ٌظؼ از و قعل؛ ؿّم و قعل دوم قعل، اول ٌّع ؿَ ةَ دیغ زاویَ

 جعیم، ةؼ ىتحٍی و واكػیث ةؼ ىتحٍی ٌّع دو ةَ روایث گیؼی قکم ةٍیاد

 ُای دالنث و ُا ویژگی دارای ًتلَ ُؼ کَ اؿث یةٍغ جلـیو كاةم

 ةا ىٍغان غالكَ اونیَ آقٍایی زِث ُا ةٍغی جلـیو ایً. ةاقغ ىی ظامی

 . ةاقغ راُگكا و ىفیغ جّاٌغ ىی جؼةیحی ُای روایث گـحؼه
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Abstract  

 
Narration and storytelling are tied to the lives of 

all humans. It is as if every human being is a story 
who must be narrated in order to be understood. In 

the same vein, the world of education is also the 

world of stories and narratives. Narratives of 
successes and failures in teaching and learning, 

and stories of students, teachers, managers, and 

other education practitioners they've encountered 
in their career. Therefore, it can be said that much 

education knowledge is embedded in life 

experiences and stories. Accordingly, the purpose 
of the present study was to apply a document 

analysis approach based on objective examples to 

identify and classify the types of narratives in the 
field of education. The findings showed that 

narrative methods can be classified based on 

different criteria: In terms of interpreting 
experiences, three types of individual, 

collaborative, and dialogic; In terms of narrator 

type, two types of autobiography and biography; 
In terms of the source of the narrative, four types 

of daily, individual, group, and adaptive; in terms 
of writing style, two types of public and 

academic; In terms of the angle of view, three 

types of first person, second person and third 
person; and in terms of the foundation of the 

narrative, two types of reality-based and 

imagination-based. These divisions can be helpful 
to introduce people to a variety of educational 

narratives.  

 
Keywords: Narrative, Narrative Inquiry, Life 
Stories, Typology, Educational Experiences 
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 مقدمه

جّان ىؼدىاٌی یافث کَ در گػقحَ یا کَ در ُیچ زا ٌيی قّد. چٍانكؼ آغاز ىیةا جاریط ٌّع ة 1روایث

در صال صاوؼ روایث ٌغاقحَ ةاقٍغ. روایث قاىم اغيال کالىی و ةیاٌی یک داؿحان و واكػَ اؿث کَ 

ةیً غٍامؼ جكکیم دٍُغه آن ٌّغی راةٌَ غهّی و ىػهّنی وزّد دارد؛ یػٍی در روایث، صّادث ةؼ 

آیغ و ُؼ رویغاد، رویغادُای كتم و ةػغ از ظّد را ىی« ایً، ؿپؾ آن»ىاٌی و كاغغه اؿاس جّانی ز

جؼیً وؿیهَ ارجتاط ىا ةا دیگؼان  رو، روایث ىِو (. از ای1396ًکٍغ )ظغادادی و ًاُؼی، جکيیم ىی

ُای  جّان ةَ ىػاٌی کَ قعل در ذًُ دارد، پی ةؼد. ىا ةا روایثاؿث. ةا جضهیم غٍامؼ روایث ىی

فِيیو. در غیً صال، روایث، ؿازیو و واكػیث را در چارچّب روایث ىید، زِان را در ذًُ ىیظّ

جّاٌیو زِان را درك کٍیو )غٌاران، ُا اؿث کَ ىی فِو ىا از زِان واكػیث اؿث و ىا از ظالل روایث

ایث ُا و فِو ظّد از زِان را در كانب روُا جسؼةَ( اٌـان1986) 2(. از ٌظؼ ةؼوٌؼ14: 1395

گیؼد و در  جؼ قکم ىی در راةٌَ ةا ٌظو ازحياغی ةؽرگ« ظّد»کٍٍغ. وی ىػحلغ اؿث دُی ىی ؿازىان

وزّد   را ةَ« ازحياع -ظّد»ایً ىیان، روایث یکی از غّاىم ىِيی اؿث کَ اىکان ایً راةٌَ 

چٍان زایگاه ُای اٌـاٌی ةایغ از قٍاظث روایی ةِؼه گؼفث. روایث دارای آورد؛ نػا ةؼای فِو کٍُف ىی

ُای  ُا در ظغىث فِو دیغگاه ُا و قؼح صال دارد، روایث( اذغان ىی1988) 3و اُيیحی اؿث کَ آیؼز

ُای فکؼی،  ُا ىّكػیث پیچیغه قعنی ىـححؼ در ةـحؼ زٌغگی ىػهيان ُـحٍغ؛ زیؼا ایً دیغگاه

ُا را ةازجاب  ف آنُا درگیؼٌغ و در جغریؾ ظّی گیؼٌغ کَ ىػهيان ةا آناظالكی و غاًفی را در ةؼىی

جؼ غيم و ٍُؼ ىػهيی اؿث، ؿفؼی کَ  رو روایحگؼی ةَ ىذاةَ ؿفؼی ةؼای فِو غيیق ٌيایٍغ. از ایًىی

( ٌیؽ در 1996) 9و کاٌهی 8اؿث. کالٌغیٍیً 7و جكؼیک ىـاغی 6، ٌلغ5، ةازاٌغیكی4قاىم کاوش

اٌغ.  اؿحفاده ٌيّده10قعنیغيهی ُای ىػهيان از امٌالح داٌفُا و روایثصالجتییً زایگاه قؼح

آیغ. اؿث کَ از جسارب روزاٌَ ةَ دؿث ىی 11قعنی یک داٌف ويٍی ُا داٌف غيهی ٌظؼ آن ةَ

ُایی ةؼاؿاس ُا ةَ ىذاةَ روایث ٌّیـٍغ، جسارب آنوكحی کَ ىػهيان در ىّرد رظغادُای کالؿی ىی

دُغ جا از ةهیث را ىیُا ایً كاؿازد و ةَ ىػهوُا را ىی قعنی اؿث کَ ُّیث آن داٌف غيهی

رو، روایث جالقی ةؼای درك اةػاد کهیغی داٌف  ظّد آگاه قٌّغ. از ایً 12ایصؼفَاٌغاز داٌف چكو

وگُّای روزاٌَ پیؼاىّن فػانیث جغریؾ ويٍی ىػهيان اؿث، زیؼا زٌغگی یک ىػهو ؿؼقار از گفث

                                                           
1. narrative 
2. Brunner 
3. Ayers 
4. inquiry 
5. reflection 
6. critique 
7. collaboration 
8. Clandinin 
9. Connelly 
10. personal practical knowledge 
11. tacit knowledge 
12. professional knowledge landscape 
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در واكع یکی از اُغاف  ُا، جالقی اؿث ةؼای درك رظغادُا و ایً ىّوّعاؿث و ةیان ایً روایث

آىّزان و ىضللان، داٌف و جسؼةیات ىؼةّط ةَ  کٍغ ىػهيان، داٌف رویکؼد روایی اؿث و کيک ىی

(. ةا اؿحفاده از رویکؼد روایی، ىػهيان و کٍُكگؼان 93: 1385ورکی، کالس را درك ٌيایٍغ )قػتاٌی

اقحؼاك ةگػارٌغ )گهؽاری و ُای جغریؾ ظّیف را ةا دیگؼان ةَ  جّاٌٍغ جسارب و روشآىّزقی ىی

ان یک ىػهو را ىّرد کٍغوکاو ای ظّیف ةَ غٍّ (؛ چیـحی ىاُیث و ُّیث صؼف1395َغٌاران، 

ورزی و ٌّیـٍغگی را ةَ (؛ فهـف1392ٌَژاد، صـیًدٍُغ )صیغری ٌلغغهی، غٌاران و صازیكؼار

 یف را روایث ٌيایٍغظّ (؛ جسارب امیم زیـح1392َدٍُّی، قکهی ةازاٌغیكاٌَ جيؼیً کٍٍغ )یاری

 ای كؼار گیؼٌغُا را ةا دٌیای غيم پیٌّغ دٍُغ و در ىـیؼ جّؿػَ صؼفَ (؛ ٌظؼی1395َ)ٌیـحاٌی، 

( و صحی از رویکؼد روایی در ًؼاصی انگّی ةؼٌاىَ درؿی جؼةیث ىػهو 1396)ىهکی و ىِؼىضيغی 

 (. 1396ةِؼه ةگیؼٌغ )کؼىی، ؿؼازی و ىػؼوفی، 

ُا و جؼةیث، روایث و داؿحان ٌلكی ةٍیادیً دارد. در یک ؿٌش، روایث ةٍاةؼایً در گـحؼه جػهیو و

ُایی  قٌّغ؛ یػٍی داؿحانُای ُـحی جهلی ىی ُایی ةؼای آقٍایی فؼاگیؼان ةا پغیغهُا، ىضيم داؿحان

ُا جـِیم و  قٌّغ جا فؼایٍغ جغریؾ و یادگیؼی ةَ واؿٌَ آنُای درؿی گٍساٌغه ىی کَ در کحاب

از ؿّی دیگؼ، ُيیً فؼاگیؼان و ىػهيان، وكحی از درس و ىغرؿَ و جضنیم فامهَ  پػیؼ گؼدد. اىکان

ُا ٌیـحٍغ کَ در ذًُ آٌِا ةاكی ىاٌغه اؿث،  گیؼٌغ، دیگؼ ایً ىّاد درؿی و ىضفّظات و فؼىّلىی

اٌغ، کَ داٌف و جسارب  ُا ٌَ جٍِا زیـث جضنیهی ظّیف را در كانب داؿحان فِو ٌيّده ةهکَ آن

جّاٌٍغ ةازگّیی کٍٍغ؛ ةؼای ىذال ىػهيی کَ ةػغ از ُاؿث کَ ىی اغهب ةَ واؿٌَ داؿحان ظّیف را ٌیؽ

ُایی از جسارب و  قّد، فؼاز و فؼود صؼفَ ظّیف را فلي ةَ ىغد روایثُا جغریؾ، ةازٌكـحَ ىی ؿال

روایث ُای جؼةیث ىػهو ٌیؽ  جّاٌغ جؼؿیو ٌيایغ. فؼاجؼ از ایً، اىؼوزه در دورهاش ىی رظغادُای قغهی

ُای کارورزی، جسارب ةایـث در دوره ٌلكی ةٍیادیً پیغا کؼده اؿث. چٍان کَ داٌكسّیان ىی

ُای  ظّیف را ةَ مّرت فؼدی و گؼوُی ىّرد جضهیم، ةؼرؿی و روایث كؼار دٍُغ. درصلیلث در دوره

ةٍاةؼایً  قّد.جؼةیث ىػهو از روایث ةَ ىذاةَ غٍنؼی ةؼای ىـحٍغؿازی و اٌحلال داٌف ةِؼه گؼفحَ ىی

اىؼوزه روایث و روایحگؼی، ٌَ جٍِا در ظغىث جغریؾ و یادگیؼی اؿث، کَ ةـحؼی ةؼای پژوُف و 

قّد، و ةَ ُيیً دنیم اؿث کَ در صّزه جؼةیث ىػهو ُای جؼةیحی جهلی ىی ةازاٌغیكی در ىّرد پغیغه

َ ىذاةَ یک جغییؼ جّان ةایو کَ آن را ىیُای جؼةیحی ةا یک چؼظف روایث ىضّر ىّازَ و فِو پغیغه

 (.1397دار، پارادایو در ٌظؼ داقث )كؼةاٌی و نیاكث

ًّر کهی در  دُغ کَ پژوُكگؼان ةَةؼ ُيیً اؿاس، جضهیم و ةؼرؿی پیكیٍَ پژوُف ٌكان ىی

ىضّر  ُا و رویکؼدُای روایث ةؼرؿی و کاوش ىـائم و ىفاُیو غؼمَ جػهیو و جؼةیث از غٍاویً، روش

، 1ورفیٌّیـی )نیصال ظّدقؼحُا غتارجٍغ از:  جؼیً آن غ کَ ةؼظی از ىِواٌ گٌّاگٌّی ةِؼه گؼفحَ

                                                           
1  . LeFevre 
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ُای جعیهی و داؿحان(؛ 2013، 1؛ و چّی1395؛ ماصتی، 1394؛ كادری، 2011

ٌّیـی صالقؼح (؛ ظّد1992، 3جاریعچَ زٌغگی ىػهيان )گّدؿّن(؛ 2،1994)گافپهیـی

پژوُف روایی )کاٌهی و (؛  2012، 7هیدی ؛2015، 6ةؼاون؛ 1989، 5و ریيٌّغ 4ةات)ىكارکحی

، 1391، غٌاران و غتغنی، 1396پّر،  ، ىِؼام و اٌناری1395، گهؽاری و غٌاران، 2000کالٌغیٍیً ، 

، 8نّئیف-، انتاز1990ُای زٌغگی ىػهيان )کالٌغیٍیً و کاٌهی، داؿحان(؛ 1392دٍُّی،  یاری

ٌگاری )كٍتؼی و انياؿی، ظّدىؼدم(؛ 1396ٌگاری جأىهی )ىهکی و ىِؼىضيغی، روایث(؛ 2011

پّر،  زاده، کاظو ٌّیـی )یّؿفقؼح صال(؛ 1392ٌژاد،  صـیً ، ٌلغغهی، غٌاران و صازی1396

ظاًؼات (؛ و 1396ٌژاد و ُيکاران،  ؛ ؿهٌاٌی1396پژوُی )کؼىی، ؿؼازی و ىػؼوفی، روایث؛ (1396

 (.1381، 1379ةیگی،  ؛ ةِي1395ًجغریؾ )ىیؼنّصی، 

ُا ةَ ًیف و ًتلات گٌّاگٌّی از رویکؼدُای روایی اقاره قغه  یً، در ةؼظی از پژوُفن ةؼ اافؽو

ٌاىَ،  ُایی چّن ؿؼگػقث ( ةَ ةؼرؿی، جػؼیف و جفکیک صّزه1396اؿث. ةؼای ٌيٌَّ غٌاران )

پؼداظحَ در صّزه جؼةیث ىػهو  ٌگاری  ٌاىَ و ظّدىؼدم جاریعچَ زٌغگی، جاریط قفاُی، ظّدٌّقث

ُا، ( ةَ ىّاردی چّن غٍامؼ ىادی فؼٍُگی، آداب و رؿّم، ٍُؼُا، صياؿ1976َدورؿّن )اؿث. 

ُا اقاره کؼده و اؿٌّره ُاُا، قػؼُا، ظاًؼهُا، چیـحان ُا، رىانانيذمُای غاىیاٌَ، وؼبجؼاٌَ

ُای ( ةَ روش1994(. گاف )1388ٌلم از کاٌهی و کالٌغیٍیً، جؼزيَ ىِؼىضيغی،  )ةَاؿث

و  11ُای غهيی جعیهی ؿایتؼپاٌک ، داؿحان10ایُای ٌگاره، رىان9غ فؼاداؿحانؿؼایی ىاٌٍ داؿحان

ُایی ىذم ( ٌیؽ ٌي1990ٌَّاقاره ٌيّده اؿث. کالٌغیٍیً و کاٌهی ) 12پؼدازی فيیٍیـحی صکایث

ٌّیـی،  صال گّیی، ٌاىَ ٌّقحً، ظّدقؼحُا، ىناصتَ، ىكاُغه، داؿحانٌّقحٌَّیـی، دؿثظاًؼه

 اٌغ. ُا را ةؼقيؼده و روزٌّقث ُای درس کالؿی ًؼح

قٍاؿی  ةٍغی و ٌّع ُا، گّیای ىغفّل ىاٌغن ًتلَ ةا ایً اوماف، جأىم و جغكیق در ایً پژوُف

ُا اؿث. ةٍاةؼایً ُغف  ُای آن ُای جؼةیحی ةؼاؿاس ىػیارُای ىكعل و ةؼرؿی ویژگی روایث

ُای صّزه جػهیو و  ٌّاع روایثاؿحٍتاًی، ا -پژوُف صاوؼ ایً اؿث کَ ةا اؿحفاده از ىٍظؼی جضهیهی

ُای غهيی ُؼ ًتلَ را ةؼقيارد، چؼا کَ ةٍغی كؼار دُغ و دالنث جؼةیث را ىّرد قٍاؿایی و ًتلَ

روایحگؼی ةَ ىذاةَ یک رویکؼد آىّزقی و پژوُكی، دارای اةػاد و گـحؼه ىحٍّغی اؿث. 

                                                           
1. Choi 
2  . Gough 

3  . Goodson 

4  . Butt  

5  . Raymond 

6  . Brown 

7  . Diehl 

8. Elbaz-Luwisch 

9. meta fiction 
10. graphic novels 
11. cyberpunk science fiction 
12. feminist fabulation 
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جّاٌغ گؼی ىی روایثاؿاس، اگؼ در ةؼرؿی یک پغیغه و ىـئهَ آىّزقی ىكعل گؼدد کَ   ُيیً ةؼ

روقی ىفیغ و ادؼةعف ةاقغ، در ىـیؼ آىّزش و پژوُف، ىغرس یا ىضلق ةِحؼ اؿث ٌّع روش 

ظّیف را جػییً ٌيایغ و ةا جّزَ ةَ ىّوّع، ىٍاةع، ُغف، ىعاًب و ةافحی کَ در آن كؼار دارد، از 

کَ از  یا ایًُای ىٍاؿب ةؼای روایث، فِو و جتییً پغیغه ىّرد ةؼرؿی اؿحفاده ٌيایغ، روش

جّاٌغ در ظغىث ىـئهَ جضث پژوُف یا جغریؾ كؼار گیؼد، اؿحفاده رویکؼدُای ىٍاؿتی کَ ةِحؼ ىی

 ٌيایغ. 

 

 شناسی روش

روش اؿٍادی روقی کیفی اؿث کَ ایً پژوُف، ةا اؿحفاده از روش اؿٍادپژوُی مّرت گؼفحَ اؿث. 

ُای اؿٍادی ةَ کكف، اؿحعؼاج، ادهىٍغ و ىٍظو از دکٍغ جا ةا اؿحفاده ٌظامپژوُكگؼ جالش ىی

ةٍغی و ارزیاةی ىٌانب ىؼجتي ةا ىّوّع پژوُف اكغام ٌيایغ. ةؼ ایً اؿاس، پژوُف صاوؼ ًی ًتلَ

(. کاوش و زـث وزّ در کحب و ىلاالت 1چِار ىؼصهَ مّرت گؼفحَ اؿث کَ ةَ جؼجیب غتارجٍغ از: 

ٌگاری،  ُایی چّن پژوُف روایی، روایث ژهداظهی و ظارزی ىؼجتي ةا جػهیو و جؼةیث ةؼ اؿاس کهیغ وا

ُای جؼةیحی،  ُای زٌغگی ىػهيان، اٌّاع روایث ٌگاری ىػهيان، ظاًؼات ىػهيان، داؿحان جسؼةَ

(. ةؼرؿی و قٍاؿایی وزّه اقحؼاك و افحؼاق 2ٌّیـی ىػهيان.  صال ُای ىػهيان و قؼح داؿحان

(. ةؼرؿی ٌلاط كّت و وػف و 3ه. کار گؼفحَ قغه در ىٍاةع روایحی ةَ دؿث آىغ ُای ةَ روش

ُای  ةٍغی روایث ةٍغی و ًتلَ (. دؿح4َُا و رویکؼدُای روایی.  ُای جؼةیحی ُؼ کغام از روش دالنث

 جؼةیحی. 

 

 ها یافته

قٌّغ. ةا ایً ومف، ىٌاةق ةا ُای ىحفاوت و وؿیػی را قاىم ىی ُای جؼةیحی ًیف ُا و داؿحان روایث

(. روش 1ُا ةؼاؿاس قف قاظل و ىػیار ىكحيم ةؼ:  صاوؼ روایث ٌحایر ةَ دؿث آىغه، در پژوُف

(. ةٍیاد 6(. زاویَ دیغ و 5(. ؿتک ٌگارش، 4(. ىٍتع روایث، 3(. ٌّع راوی، 2جفـیؼ جسارب، 

ُای  ُای ظامی اؿث و دالنثاٌغ کَ ُؼ ًتلَ دارای ویژگی گیؼی روایث جلـیو ةٍغی قغه قکم

 در اداىَ ىػؼفی ظّاٍُغ قغ.  جؼةیحی ىحفاوجی ٌیؽ ىحّزَ آن اؿث کَ

 . اٌّاع روایث ةؼ اؿاس روش جفـیؼ جسارب1

غتارت دیگؼ، جفـیؼ و اؿحعؼاج ىػاٌی و  قّد، جفـیؼ اؿث. ةَآٌچَ ةاغخ ىػٍایاةی و فِو روایث ىی

جؼیً ةـحؼ فِو یک روایث اؿث. از یک روایث واصغ، ُؼ فؼد ىيکً اؿث یک  ُا، ىِو ىىاىیً روایث

ُای ىحفاوجی ٌیؽ ةؼای جفـیؼ یک روایث وزّد دارد؛  اقحَ ةاقغ. در غیً صال روشجفـیؼ ىحفاوت د

جّان جّاٌغ از زاویَ دیغ چٍغ ٌفؼ غتّر کٍغ، ىی کَ یک روایث ةؼای جفـیؼ و جضهیم ىی اىا ةـحَ ةَ ایً

 ةٍغی ٌيّد: گّیی ةَ قؼح ذیم جلـیو  و  ُای جفـیؼ را ةَ ؿَ دؿحَ اٌفؼادی، اقحؼاکی و گفث روش
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 . روایث اٌفؼادی1-1

روایث اٌفؼادی، روایحی اؿث کَ در آن فلي یک قعل ةَ مّرت اٌفؼادی ةَ جّمیف و جفـیؼ یک 

پؼدازد. ایً روش در ىضافم غهيی و ىؼاکؽ جؼةیث ىػهو ةـیار ىؼؿّم اؿث. ةَ ایً مّرت  رویغاد ىی

ر ةافث رویغاد ىّرد صادث کَ پژوُكگؼ یا ىػهو، ىـئهَ را قٍاؿایی ٌيّده و ةَ ایً دنیم کَ ظّد د

ُا از زاویَ دیغ فلي یک  پؼدازد. در ایً روش، روایث صىّر داقحَ اؿث، ةَ جّمیف و جأىم ةؼ آن ىی

ُا را ىِو جكعیل دُغ، ىّرد ٌلم و  کٍغ و رویغادُا و وكایػی کَ ظّد راوی آنقعل غتّر ىی

داده و روایحگؼی اؿث. غالوه ةؼ  آوری گیؼد. وزَ ةازر ایً روش، ؿؼغث ةاال در زيعجّمیف كؼار ىی

ایً، چّن یک فؼد ةَ جٍِایی ىيکً اؿث در یک صّزه ظاص از ظتؼگی، جعنل و جسؼةَ کافی 

 جّاٌغ اةػاد یک رویغاد را ةَ مّرت غيیق و دكیق ىّرد واکاوی كؼار دُغ. ةؼظّردار ةاقغ، ىی

قٌّغ، یا كاةم افؼاد صادث ٌيی کَ ةـیاری از رویغادُا یا ةؼای ةـیاری از ُيچٍیً ةا جّزَ ةَ ایً

جسؼةَ ٌیـحٍغ و صحی ىيکً اؿث یک رویغاد در یک دوره زىاٌی فلي یک ةار ىّرد جسؼةَ كؼار 

کٍغ جا رویغادُای ٌاةٍِگام و ویژه ىّرد جّمیف كؼار گیؼد؛ نػا روایحگؼی اٌفؼادی فؼمحی فؼاُو ىی

ؼُای راوی ىيکً اؿث ةا صب و ةغه و گیؼد. ةػغ ىٍفی روایث اٌفؼادی، ایً اؿث کَ جضهیم و جفـی

ُایی ُيؼاه ةاقغ. غالوه ةؼ ایً، راوی ىيکً اؿث ةٍاةؼ جكعل و ىػیارُای قعنی  ؿّگیؼی

ای از یک رویغاد را ىّرد جّمیف كؼار دُغ و دیگؼ اةػاد رویغادُا را  ظّیف، یک رویغاد ظاص یا زٍتَ

 غيغاً یا ؿِّاً ىّرد ةازٌيایی كؼار ٌغُغ. 

کؼدم. کزّدکی دؿزحگاه گّارش را  یک ىغرؿَ غكایؼی دیغن ىزی  از  چٍغی پیف: »ٌيٌَّ روایث

و   گػرد ةؼ جعحَ ؿیاه کكیغ و از دُان و ىؼی و ىػغه ؿعً گفث کَ غػا چگٌَّ از ایً ىزساری ىزی

ةزغون غػا،  !ٌان. گفحو فلي ٌان؟ گزفث فزلي ٌان  گفث  چیـث؟  یاةغ. گفحو غػا و جتغیم ىی  جغییؼ

و گزِم و ؿزٍگ را ةزَ   ىؽه ظاك  جّان ىاٌغ. ىا از ُؼ ٌّع غػای ىلّی ىضؼوىیو. کّدکان ىا ٌيیؿانو 

ُای  ةَ قکالت و قیؼیٍی و ىیّه دؿحؼؿی ٌغارٌغ. ىً از مفضات کزحاب  ونی  اٌغ، کؼّات چكیغه

اغػیَ ىیّه، قیؼیٍی و ىأکّالت اؿث و از ظّاص   جناویؼ  ةَ  دةزـحاٌی، ُؼ زا کَ ىؽیً و آراؿحَ

در ٌؽدیکی یکی از ككالكات ایهی، گؼوُی ایؼاٌی و فؼٌگی  .کكو گّیغ ظزسانث ىی ؿعً ىزی  ىحٍّع

  ُزـحٍغ و اردوی ىسِؽ کّچکی دارٌغ. کّدکاٌی را در کٍار ایً  ٌزفث  ؿؼگؼم صفؼ چاه و اکحكاف

  ؿؼ  ةهػٍغ و ةؼ زیظارزی را ةزا ونع ى ام کزَ ةزلایای اغػیَ ایً ىکحكفیً ظارزی و ٌیيَ دیزغه  اردو

  و ٌزكان  ُای درؿی زٍگٍغ. ٌكان دادن جناویؼ اغػیَ در کحاب جِی کٍـؼو ةا یکغیگؼ ىی  ُای كًّی

  کًِ  آور اؿزث. فزلي ةزا جاریط دادن ةزٍاُای ةاؿحاٌی و جاریعی ةَ ایً كزتیم ىزکحكفیً قؼم

و   ٍگی ارجتاًی ىٌٍلیغؼور را ٌگاه داقزث. ةزیً غؼور و ؿیؼی و صلارت و گؼؿ  جّان ٌيی

 (. 99: 1381)ةِيً ةیگی، « ٌاپػیؼ ىّزّد اؿث ازحٍاب

 



 79                                                   تربیتی های روایت های ویژگی و شناسی نوع بر درآهدی

 

 . روایث اقحؼاکی1-2

ایً رویکؼد، در جلاةم ةا روایث اٌفؼادی اؿث. ةَ ایً مّرت کَ در روایث ىكارکحی، زيػی ىحكکم 

از پیف گیؼٌغ و ةؼ اؿاس ىؼاصم و كّاغغی کٍٍغه کٍار ُو كؼار ىیاز صغود پٍر جا ده ىكارکث

-پؼدازٌغ. در ایً روش، در گام اول، ُيَ اغىا ىیُای اغىا ىی جػییً قغه، ةَ جضهیم و جفـیؼ روایث

-ةایـث روایث ظّد ٌـتث ةَ یک رویغاد را ارائَ دٍُغ. در گام دوم، ُؼ فؼد ةَ جفـیؼ روایث ظّد ىی

دٍُغ. ةَ ایً مّرت کَ پؼدازد و در غیً صال اغىای دیگؼ، روایث وی را ىّرد ٌلغ و جضهیم كؼار ىی

کٍغ و دنیم  اصـاس و افکار ظّد ٌـتث ةَ رویغاد ىّرد جسؼةَ ظّیف را ةیان ىی کٍٍغهُؼ ىكارکث

دُغ. ُؼ فؼد ةایغ ةافث رویغاد ىّرد جسؼةَ اُيیث و ىِو ةّدن آن را ىّرد ةضخ و ةؼرؿی كؼار ىی

ا صادث قغه اؿث؟ قؼایي واةـحَ ةَ کَ آن رویغاد چَ زىاٌی و کس ظّد را دكیلاً جكؼیش ٌيایغ. ایً

آن رویغاد، ىّاردی چّن غّاىم ازحياغی، اكحنادی، فؼٍُگی، ؿیاؿی و غیؼه چَ ةّدٌغ؟ آن رویغاد 

چَ ظؼوزی و پیاىغی در ةؼداقحَ اؿث؟ آن رویغاد چَ جأدیؼی ةؼ داٌف، ىِارت و ٌگؼش راوی 

م گیؼد؟ داوری و كىات آن داقحَ اؿث؟ در مّرت وكّع ىسغد آن رویغاد چَ کٍكی ةایغ اٌسا

 رویغاد چگٌَّ اؿث؟ 

کَ ُؼ  قّد. چٍانةػغ از جكؼیش و جّمیف رویغاد از زاٌب راوی، کٍكگؼی اغىا دیگؼ قؼوع ىی

ةایـث اةػاد روایث ٌلم قغه را ىّرد  ُای گفث وگّ و ٌلادی ىیةٍغی ةَ ىِارتغىّ ةؼ ىتٍای پای

تي ظّد را ىّرد ةازگّیی كؼار دُغ. در گام ؿّم، ُای ىؼج جضهیم كؼار دُغ و در غیً صال، روایث

ُای ةَ دؿث آىغه، یک ةؼٌاىَ غيهیاجی ةؼای رویغاد ىّرد جسؼةَ، ًؼاصی و  اغىا ةؼ اؿاس جضهیم

کَ اگؼ در آیٍغه ةـحؼ و قؼایٌی ةَ وزّد آیغ کَ آن رویغاد دوةاره جکؼار قّد،  کٍٍغ. ایًجغویً ىی

 يهی داقحَ ةاقغ؟ و ؿؤاالت ىكاةَ دیگؼ. انػ در آن ىّكػیث، فؼد ةایغ چَ غکؾ

ىٍغی در ةازگّیی یک رویغاد انؽاىی ٌیـث؛ در جلاةم ةا روایث اٌفؼادی کَ در آن جػِغ ةَ زىان

ةایـث در ةـحؼ زىان گػقحَ، صال و آیٍغه و جؼکیب ُؼ ؿَ ةػغ در روایث ىكارکحی، رویغاد ىی

ؼیً پژوُكگؼان روایحگؼی ىكارکحی، ایً روش ج ( ةَ غٍّان ىٌؼح1989کاویغه قّد. ةات و ریيٌّغ )

( جأىم ةؼ زٌغگی قعنی و 2، 1ای ( زىیٍَ صؼف1َاٌغ کَ غتارجٍغ از:  را ىتحٍی ةؼ چِار ىؼصهَ داٌـحَ

. در 4( ٌّقحً جأىالٌَ در ىّرد آیٍغه ىٌهّب4و  3( ارزیاةی ٌلاداٌَ ووػیث زاری3، 2ای گػقحَ صؼفَ

                                                           
1. professional context 
2. reflections on past personal and professional life 
3. critical appraisal of current situation 
4. reflective writing on preferred future 
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ُای آىّزش  ان ةا روش روایحگؼی ىكارکحی در ىّرد دورهاداىَ یک ىذال از کارةـث گؼوه ىػهي

 . 1ظغىث ارائَ ظّاُغ قغ کَ ىٌٍتق ةا ایً ىغل پیكٍِادی اؿث ويً

کٍٍغ. ةٍاةؼایً ای زاری ظّد را جّمیف ىیُا در گام ٌعـث، ىضیي صؼفَ فؼایٍغ روایث: ىػهو

ی ىؼجتي ةا غيم ظّد، ىّاردی اُای صؼفَُا جأىالت قعنی ظّد در ىّرد اةػاد زىیٍَکٍٍغهىكارکث

آىّزان و ارجتاط ظّد ةا ُؼ یک از ایً ُای ىغرؿَ، زّ ىغرؿَ، داٌف چّن: ىغیؼیث ىغارس، ىػهو

کٍٍغ. افؽون ةؼ ایً، ىـائم فؼٍُگی، اكحنادی، ازحياغی، ؿیاؿی جأدیؼگػار ةؼ اةػاد را ةیان ىی

یغ جأىالت و جسارب ظّد پیؼاىّن قّد. ىػهيان ةاظغىث ةَ ةضخ گػاقحَ ىی ُای آىّزش ويً دوره

ظغىث را ةا ُو ةَ اقحؼاك ةگػارٌغ و ةا ذکؼ ىـحٍغات در ىّرد جأدیؼ  ُای آىّزش ويً ةؼگؽاری دوره

آن ةؼ ارجلای اةػاد داٌكی، ىِارجی و ٌگؼقی ظّد ةَ ةضخ ةٍكیٍٍغ. در ایً ىؼصهَ ُؼ ىػهو ةایغ یک 

ك ةگػارد. در گام ةػغی، اغىای گؼوه در ىّرد اةػاد ىحً جأىالٌَ ةٍّیـغ و آن را ةا کم گؼوه ةَ اقحؼا

ظغىث را  پؼدازٌغ و زوایای جسارب آىّزش ويً ىحً ةَ اقحؼاك گػاقحَ قغه ةَ گفث وگّ ىی

 دٍُغ.ٌعـث ةَ مّرت فؼدی و ىحػاكتًا ةَ مّرت گؼوُی ىّرد ةضخ كؼار ىی

اٌغیكٍغ کَ  ةَ ایً ىی کٍٍغ وای و قعنی ظّد را کاوش ىی در گام دوم، ىػهيان پیكیٍَ صؼفَ

ُا را جضث جأدیؼ كؼار داده اؿث. ایً گام ىٍسؼ ةَ درك  چگٌَّ پیكیٍَ زیـحَ، ووػیث زاری آن

پػیؼی در ىّازَِ ةا رویغادُای آجی ىٍسؼ گیؼی ةِحؼ قغه و ةَ اٌػٌاف ُای قعنی و جنيیو دیغگاه

ُایی ةؼای گػر از  فؼمث قّد. جأىم ىكارکحی ةؼ جسارب ةَ دنیم ظؼفیث یادگیؼی از جسؼةَ،ىی

ٌگاری ىكارکحی ةَ  کٍغ. زٍتَ جأىالٌَ روایثُای ازحياغی فؼاُو ىی ُا و کـب قایـحگی ىضغودیث

کٍغ جا ةَ ایً فِو ةؼؿٍغ کَ رقغ و پیكؼفث در اٌؽوا ىيکً ٌیـث. ىكارکث ةَ ىػهيان کيک ىی

ةگػارٌغ، ةؼ اصـاس اٌؽوای ظّد دُغ جا ایغه ُا و جسارب ظّد را ةا ُو ةَ اقحؼاك ىػهيان ازازه ىی

ُا ةَ  غهتَ کٍٍغ و ةَ یک ٌّع دوؿحی ةا گؼوه ُيکاران ظّد دؿث یاةٍغ؛ ةٍاةؼایً در ایً ىؼصهَ، ىػهو

اٌغیكٍغ کَ ىػهيی ةؼای  گؼدٌغ؛ ةَ ایً ىیدوران زٌغگی گػقحَ و ىلاًع جضنیهی پیكیً ظّد ةؼىی

ُا از ٌظؼ داٌكی، ىِارجی و ٌگؼقی دارای  آن ُا چَ ىػٍا و ىفِّىی داقحَ اؿث؟ ةِحؼیً ىػهيان آن

ُا قغم ىػهيی را ةؼگؽیٍٍغ؟ آیا جسارب  اٌغ؟ چَ غّاىهی ةاغخ قغه اؿث کَ آن ُایی ةّده چَ ویژگی

 ُا را جضخ جأدیؼ كؼار داده ةاقغ؟  جضنیهی ظامی دارٌغ کَ زٌغگی آن

ظّد را جضهیم کٍٍغ و ای  ُای زیـث صؼفَ در گام ؿّم ىػهيان ةایغ ةَ مّرت اٌحلادی، زٍتَ

ُا را در ارجتاط ةا داٌف، ىِارت و ٌگؼش ىػهيی جضث جأدیؼ كؼار  ای آن ُایی کَ زٌغگی صؼفَ ؿیـحو

ای ظّد را ىّرد کاوش  ُا ةایغ وكایع ىػيّل ىّزّد در زٌغگی صؼفَ داده اؿث، ةکاوٌغ؛ ةٍاةؼایً آن

و ٌگؼقی ظّد پیٌّغ ةؼكؼار ٌيایٍغ.  كؼار دٍُغ و ةیً چیؽُای ظاُؼاً غادی و اةػاد داٌكی، ىِارجی

                                                           
و  ؛ٌنؼ، اصيغروا ؛زػفؼی، اةؼاُیو ىیؼقاه ؛جّاٌٍغ ةَ ایً ىلانَ ىؼازػَ کٍٍغ: كؼةاٌی، صـیًىٍغان زِث آقٍایی ةیكحؼ ةا ایً روش ىی غالكَ.  1

فنهٍاىۀ ٌّیـی ىكارکحی در ةـحؼ جػهیو و جؼةیث.  صال گی کاوی ىتحٍی ةؼ ظّدقؼح(. از چؼایی جا چیـحی ىػهيی: زٌغ1398) .ٌیـحاٌی، ىضيغروا
 . 153 -178 ،(14) 29 ،غهيی جؼةیث اؿالىی
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جضهیم ىكارکحی، ىکاٌیـيی ةؼای جأىم مادكاٌَ و ميیياٌَ ةؼای ظّد، زاىػَ و ىضیي فؼاُو 

قّد. ایً زٍتَ از جأىم ةَ ىػهيان ازازه ةازًؼاصی و ةیان گفث وگّی کٍغ و ةاغخ ظهق ىػٍا ىی ىی

قعنی در راؿحای ةؼكؼاری رواةي ةِحؼ ةا دُغ و ایً اىؼ ٌیؽ ىٍسؼ ةَ درك و فِو جػنتات دروٌی ىی

ُای صم ىـئهَ و ایساد صؾ  قّد. ارزیاةی ٌلاداٌَ ةاغخ جلّیث رواةي، ةِتّد ىِارتُيکاران ىی

ُا ةَ مّرت گؼوُی داٌف، ىِارت و ٌگؼش رود ىػهو قّد. در ایً ىؼصهَ اٌحظار ىیىـئّنیث ىی

ىهی در ىضیي ىغرؿَ وزّد داقحَ اؿث کَ ظّد را ةکاوٌغ و ةؼ ایً پؼؿف جأىم ٌيایٍغ کَ چَ غّا

 ای آٌِا را جضث جأدیؼ كؼار داده اؿث؟  جّؿػَ صؼفَ

ُا از ًؼیق ٌّقحً و گفث وگّی جأىالٌَ، ةَ جؼؿیو اةػاد یک دوره آىّزش  در گام پایاٌی، ىػهو

غام ؿَ ُا ةایغ ظّد را از ةـحؼ زىان فؼاجؼ ةتؼٌغ و ةا اد پؼدازٌغ. ةٍاةؼایً آنظغىث ىٌهّب ىی ويً

ای ظّد جغویً ٌيایٍغ. در ایً ىؼصهَ پیكیً، جسارب گػقحَ و صال، یک ًؼح ةؼای جّؿػَ صؼفَ

ُا ةایغ ةَ ؿٌضی از ظّدقٍاؿی و آگاُی از زِان ىػهيی رؿیغه ةاقٍغ جا  گام، ىكارکث کٍٍغه

ُا  آن ظغىث ارائَ دٍُغ. ُيچٍیً  ُایی ةؼای ارجلای دوره آىّزش ويً ةحّاٌٍغ پیكٍِادات و ةؼٌاىَ

ه آىّزش ويً ظغىث ةپؼدازٌغ. ؿٍاریّیی کَ ىتحٍی ةؼ  ةایغ ةَ جغویً یک ؿٍاریّ ةؼای دور

ىـحٍغات و قّاُغ غیٍی ةاقغ. در گام ةػغی، ؿٍاریُّا ةایغ از ٌظؼگاه گؼوُی و ةَ مّرت زيػی 

ر آن ای ىٌهّب جغویً قغه ةاقغ کَ د ىّرد ٌلغ و جضهیم كؼار گیؼد. در جضهیم ٌِایی ةایغ ةؼٌاىَ

ُای آىّزش  ُا در دوره راُکارُا و پیكٍِاداجی ةؼای ارجلای اةػاد داٌكی، ىِارجی و ٌگؼقی ىػهو

ای ای قغه و ُّیث صؼفَةٍغی قغه ةاقغ. ایً گام ةاغخ یادگیؼی صؼفَويً ظغىث، مّرت

 دُغ.ىػهيان را ارجلا ىی

زیؼا فؼض ةؼ ایً اؿث کَ قّد، وزَ ةارز و ٌلٌَ كّت ایً روش ةَ زٍتَ ىكارکحی آن ىؼةّط ىی

قّد. از ؿّی داٌف و ىفاُیو در یک ةافث گفث وگّ ىضّر و ىتحٍی ةؼ جأىم و ٌلادی ؿاظحَ ىی

قّد جا ُيَ اةػاد یک جسؼةَ یا روایث ىّرد کٍکاش كؼار افؽایاٌَ ىكارکث ةاغخ ىی دیگؼ، ظؼفیث ُو

وایث ىكارکحی، جسارب پیّؿحَ گیؼد و زوایای ىغفّل و دیغه ٌكغه آن ىّرد ةازگّیی كؼار گیؼد. ر

زاٌتَ ةاقغ. ٌلٌَ  جّاٌغ یک ةؼٌاىَ و ًؼح ىغون ُيَکٍغ؛ نػا ظؼوزی آن ىیافؼاد را ةَ ُو ىحنم ىی

گیؼ ةّدن، ُؽیٍَ ةؼ ةّدن و غغم اىکان جكکیم یک گؼوه ىحساٌؾ ىكارکحی ٌیؽ ةَ وكث وػف روایث

ا ةایغ از متّری و قکیتای کافی ةؼظّردار گؼدد. غالوه ةؼ ایً، اغىُا ةازىی در ةؼظی از ىّكػیث

ُای یکغیگؼ را ىّرد  ةایـث ةا امّل و ىتاٌی ٌلادی آقٍا ةاقٍغ جا ةحّاٌٍغ روایث ُا ىی ةاقٍغ. آن

جضهیم كؼار دٍُغ. ُيچٍیً در گؼوه ٌتایغ ُؼ ٌّع ؿهـهَ ىؼاجتی وزّد داقحَ ةاقغ جا ُيَ افؼاد 

 د ٌظؼ و ةازگّیی جسؼةَ ةپؼدازٌغ. ةحّاٌٍغ جضث قؼایي یکـان و ةؼاةؼ ةَ ایؼا

 . روایث گفث و گّیی1-3

ُای جؼةیحی، ىػاٌی و ىفاُیو جؼةیحی از پیف ىكعل ٌیـحٍغ،  در ىّازَِ ةا ةـیاری از ىّكػیث

ُو پیّؿحً و گفث و گّی آزاد ىیان  ُا، ةاغخ روقٍگؼی گؼدد؛ ةهکَ ةَ کَ مِؼف روایث آن چٍان
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گؼدد؛ ةٍاةؼایً در ُا ىی ؿث کَ ةاغخ کكف و فِو صلیلثُای زٌغگی افؼاد ا جسارب و داؿحان

ُای جؼةیحی را ارائَ  رویکؼد روایث گفث و گّیی، روایحگؼُا جسارب و ٌظؼات ظّیف از ىّكػیث

ؿپارٌغ. اىا ىـئهۀ ُای اغىا ٌیؽ ةغون كىاوت و داوری گّش ىی دٍُغ و در غیً صال ةَ روایث ىی

گیؼٌغ، فِيی ُای جؼةیحی ىّرد فِو كؼار ىی ّ اؿث کَ پغیغهاؿاؿی ایً اؿث کَ در فؼایٍغ گفث و گ

 قّد. قّد و ُيّاره ةَ آن ازازه ٌلغ و جضهیم داده ىیکَ ىٌهق پٍغاقحَ ٌيی

ایؼا: ىـئّنیث ُغایحگؼاٌَ در پغاگّژی ىا و در ُؼ پغاگّژی دیگؼی ٌیازىٍغ ایً »ٌيٌَّ روایث: 

ی دیگؼ، ةَ ایً ىػٍا کَ ىػهو رؤیا یا رؤیای اؿث کَ ىػهو، اُغاف و دیغگاُی داقحَ ةاقغ، یک

 .جّاٌغ در فؼایٍغ آىّزش، ظٍذی یا جنادفی ةاقغ ٌيی

 جّاٌی آن را ةؼای ىً جکؼار کٍی؟ پائّنّ: آه، ةهَ! ایً چیؽ ةـیار ظّةی اؿث کَ اکٍّن گفحی، ىی

ٌحعاب اُغاف، ًّر ازحٍاب ٌاپػیؼی ةؼای آغاز فؼایٍغ و ُغایث ىٌانػَ ىـئّل اؿث. ا ایؼا: ىػهو ةَ

واؿٌَ ُغایث یک دوره ىٌانػاجی، پؼؿیغن ؿؤاالجی ظاص و  ؿازد. ةَظٍذی ةّدن را ٌاىيکً ىی

 کٍغ.اش را ةیان ىی واؿٌَ رواةي ازحياغی گفحيان در کالس، ُؼ ىػهيی اٌحعاب ؿیاؿی ةَ

ً دنیم اؿث کَ ام. ةَ ُيی واؿٌَ اٌغیكَ جّ ةـیار ةؼاٌگیعحَ قغه پائّنّ: ةهَ. ةتیً، ایؼا، اکٍّن ةَ

ای  ٌاىو. ایً نضظَىی« 1نضظَ اؿحٍحازی»ای ظاص دارد کَ آن را  ُؼ ٌّع از آىّزش ُيّاره نضظَ

آىّزان ةياٌغ جا پیف رفحً ةَ ؿّی یک ایغه یا فِو را آغاز  جّاٌغ ىٍحظؼ داٌفاؿث کَ آىّزگار ٌيی

آىّزان پیكؼفحكان را آغاز داٌفکٍٍغ و ىػهو ةایغ ایً کار را اٌسام دُغ؛ یػٍی نضظاجی وزّد دارد کَ 

ةعف و آىّزگاری  کٍٍغ و آىّزگار ةایغ آن را قؼوع کٍغ و ىیغاٌی جفاوت ةیً آىّزگاری رُایی ٌيی

ةعف قؼوع ةَ فؼض ىـئّنیث  کٍٍغه درةاره ایً ٌکحَ چیـث؟ ایً اؿث کَ وكحی آىّزگار رُایی رام

ىٍظّر  نضظَ اؿحٍحازی فائق آیغ، ةَکٍغ، او در زـحسّی فؼایٍغ اؿث جا ةؼ اؿحٍحازی ةّدن ىی

قّد آىّزان جلتم ىیای کَ جّؿي ظّد داٌف دگؼگّن کؼدن آن ةَ ؿّی یک رفاكث، ةَ ىػٍای نضظَ

 و ٌَ جٍِا ظّد ىػهو.

کٍغ جا ای کَ در آن آىّزگار ىغاظهَ ىی کٍغ؟ ٌلٌَ ایؼا: چَ چیؽی نضظَ اؿحٍحازی را جػییً ىی

دآوری ىّوّغات در كانب یک کهیث کَ ىـئهَ یا درکی كٌػات داٌف را ةاُو رؿو کٍٍغ؟ گؼ

قٌّغ ةَ اداىَ دادن گفث وگّیی آىّزان دغّت ىی واؿٌَ آن داٌف آیغ کَ ةَاٌحلادی ةَ قيار ىی

دُغ کَ ای اٌسام ىی ةعف، اؿحٍحاج را ةَ قیّه جؼ؟ اگؼ جّ را دٌتال کٍو، آىّزگار رُایی اٌحلادی

ُایكان را جّؿػَ دُغ، ةٍاةؼایً ىـئّنیث نضظات  اؿحٍحاج آىّزان در ایسادظالكیث قعنی داٌف

 کٍغ.اؿحٍحازی را پعف ىی

آىّزان را دغّت کٍیغ جا نضظَ اؿحٍحازی را در ًّر ىغاوم داٌف پائّنّ: ةهَ، انتحَ! قيا ةایغ ةَ

ی کارجؼیً زىان ىيکً دریاةٍغ، جا ةحّاٌٍغ در دوره از آن اؿحفاده کٍٍغ؛ اىا، آىّزگار دؿث کّجاه

دیغگاه اكحغارگؼایاٌَ چٍیً  .داردکٍٍغه و رام کٍٍغه اؿحٍحاج فؼایٍغ را ُيّاره در دؿحان ظّد ٌگاه ىی

                                                           
1. Inductive Moment 
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)فؼیؼه و قؼ، جؼزيَ « دُغ ىػهيی را ةَ ؿّی در اٌضنار گؼفحً کارکؼد اؿحٍحازی ؿّق ىی

 (. 237: 1394زاده،  صـیً
 

 . اٌّاع روایث ةؼ اؿاس ٌّع راوی2

قٌّغ؛ نػا وكحی کَ ُا در ظأل صادث ٌيی غتارت دیگؼ داؿحان راوی دارد. ةَ ُؼ روایث و داؿحان یک

قّد روایحگؼی ةایغ وزّد داقحَ ةاقغ جا آن را ىّرد ةازگّیی و جّمیف ای صادث ىیرویغاد یا پغیغه

ًّر ىـحلیو ىّازَ قغه و ظّد  کَ یک فؼد ظّدش ةا یک رویغاد ةَ كؼار دُغ؛ ةٍاةؼایً ةـحَ ةَ ایً

واؿٌَ فؼدی داٌّی ىّرد ةازگّیی كؼار  کَ آن جسؼةَ ةَ دُغ یا ایًرا ىّرد ةازگّیی كؼار ىی ٌیؽ آن

 ةٍغی ٌيّد.  ُا را ةَ دو ًتلَ روایث ظّدٌّقث و دیگؼٌّقث جلـیوجّان روایثگیؼد، ىیىی

 . روایث ظّدٌّقث 2-1

ای ظّد ر زٌغگی صؼفَای را دروایث ظّدٌّقث روقی اؿث کَ در آن ظّد ٌّیـٍغه، پغیغه یا ىـئهَ

پؼدازد. ةؼای ىذال قٍاؿایی ٌيّده و ةَ جضهیم و واکاوی اةػاد آن ةؼ اؿاس جسارب زیـحَ ظّد ىی

ُا جغریؾ، ةَ قکاف ىّزّد در ىضحّای درؿی و ٌیازُای واكػی ىػهيی را فؼض کٍیغ کَ ةػغ از ؿال

ُایی ةؼ اؿاس  ُا و داؿحانٌيٌَّةؼد و در راؿحای روقٍگؼی و جتییً ایً ىـئهَ، ةَ فؼاگیؼان پی ىی

کٍغ. در ایً روش فؼد ةایغ از جعنل و جسؼةَ کافی در پغیغه ىّرد کاوش جسارب ظّد اقاره ىی

ةؼظّردار ةاقغ جا ةحّاٌغ ةَ روقٍگؼی پیؼاىّن آن ةپؼدازد. غالوه ةؼ ایً، در ةافث ایً روش ىفؼووَ 

ُا را قٍاؿایی ٌيّده و ةؼ ، ىػهو ظّد پغیغهجؼغتارت دكیق قّد. ةًَؼح ىی« ىػهو ةَ ىذاةَ ىضلق»

 پؼدازد. ُا ىی اؿاس جسارب و پیكیٍَ زیـحَ ظّیف ةَ جضهیم و جأىم در آن

قّد کَ در روش روایث ظّدٌّقث ىضلق ىی« ىػهو ةَ ىذاةَ ىضلق»ویژگی ةٍیادی ىفؼووَ 

ةیكحؼی در  پؼدازد و جّاٌاییایً اؿث کَ ىػهو ظّد ةَ جفکؼ و جضهیم در جسارب ظّیف ىی

آیغ، اگؼ ةَ دؿث ىی ایً روش آورد. در غیً صال، اًالغاجی کَ از ًؼیق دؿث ىی ةَ ظّدقٍاؿی

ُا، ةاورُا و  ُا ةحّاٌٍغ از صاالت غاًفی، ٌگؼشکٍغ جا ىػهوجأىالٌَ و ٌلاداٌَ ةاقغ فؼمحی فؼاُو ىی

ژوُی ىػهيان ؿایؼ ظنّمیات قعنی ظّیف آگاُی یاةٍغ. در صلیلث، ایً روش در ظغىث ظّدپ

ُای جغریؾ ظّد  گیؼیاؿث. در روش ظّدپژوُی ُؼ ىػهو ةَ ةازاٌغیكی در ةاورُا، رویکؼدُا و زِث

ای ظّد را ىّرد  ُای زٌغگی صؼفَ پؼدازد و ةا انحؽام غيهی ةَ ىِارت ظّدافكاگؼی، داؿحانىی

اوی اغهب پیؼو ُایی کَ در روایث ظّدٌّقث وزّد دارد، ر دُغ. ةَ دنیم آزادیةازگّیی كؼار ىی

ُا اغهب قاُغ روایث اوواع فؼٍُگی،  ُای ظّیف اؿث. ةٍاةؼایً در ایً داؿحانغالیق و دغغغَ

 ُای دیگؼ، در ةًٌ پغیغه ىّرد پژوُف ُـحیو. ظاٌّادگی، فؼٍُگی و صّزه ازحياغی،

ؿال اؿث کَ ةَ کار فؼٍُگی ىكغّنو. در ایً  54ةان ةیف از  ىً زتار ةاغچَ» ٌيٌَّ روایث:

ام، اىا ُؼگؽ قایـحَ  ُای ازحياغی و ظیؼیَ ةا دل و زان قؼکث کؼده ت در قيار زیادی فػانیثىغ

ُای ظّد ٌام ظغىث ةَ زاىػَ را ةگػارم و ىؼدم را ىغیّن ظّد ةغاٌو.  ُا و رٌر ام کَ ةؼ جالش ٌغاٌـحَ
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اٌغیكو، ةَ  ره ىیةا کٍو و در ایًدر جٍِایی ٍُگاىی کَ ظاًؼات ظّد از روز جّنغ جا کٍّن را ىؼور ىی

کَ ةحّاٌو ظّد را ظغىحگؽار زاىػَ ةغاٌو، وزّد ٌغارد. از  ای ةؼای ایً رؿو کَ ُیچ ةِاٌَ ایً ٌحیسَ ىی

ةیٍو کَ ایً زاىػَ ةؽرگ ةكؼیث ةّده کَ ةَ ىً ظغىث  کٍو، ىی ُؼ زاویَ کَ ةَ گػقحَ ٌگاه ىی

ٌاجّان ةّدم، در داىً ىِؼ کؼده اؿث و ىً را ىغیّن ظّد ؿاظحَ اؿث. ىؼا کَ کّدکی کّچک و 

ُایی ةـیار  ظّد پؼوراٌغ و ایً اىکان را در اظحیار ىً گػاقث کَ در دٌیایی ةؽرگ ةا زیّرُا و ٌػيث

زیتا ةؽرگ قّم. ةؼایو ظاٌَ ؿاظث کَ از ؿؼىا و گؼىا در اىان ةياٌو. چؼاغی در ؿؼ راُو گػاقث جا 

داٌف ةیٍغوزم و پؼده ٌاداٌی از زهّی چكياٌو ام فؼؿحاد جا  ُای قب، گو ٌكّم. ةَ ىغرؿَ در جاریکی

ةؼداقحَ قّد جا ةا دیغی ةاز، ظّد و دٌیای ظارج از ظّد را ةكٍاؿو. ةِغاقث و درىان ةؼایو فؼاُو 

گػارم، در ةؼاةؼ ُای گٌّاگّن زان ةَ ؿالىث ةتؼم. ُؼ روز کَ از ظاٌَ پا ةیؼون ىی کؼد جا از ةیياری

غاد و کاغػ و ظّدجؼاش، جا ىاقیً و ُّاپیيا و رادیّ و جهّیؽیّن و ةیٍو، از ى ای جازه ىی ظّد ُغیَ

جؼ ؿاظحَ  ُؽاران ُؽار وؿایم و اةؽار دیگؼ کَ زٌغگی را ةؼای ىً و دیگؼ ؿاکٍان ایً کؼه ظاکی آؿان

 (. 35: 1394ةان،  )ةاغچَ« ام؟ جّاٌو ادغا کٍو کَ ىً ظغىحگؽار زاىػَ ةّدهاؿث. صال چگٌَّ ىی
 ؼٌّقث. روایث دیگ2-2

ای را قٍاؿایی ٌيّده و ةَ پژوه، پغیغه یا ىـئهَروایث دیگؼٌّقث روقی اؿث کَ در آن روایث

پؼدازد. ةٍاةؼایً جفاوت روایث جضهیم و واکاوی اةػاد آن ةؼ اؿاس جسارب زیـحَ دیگؼ افؼاد ىی

کٍغ، اش را روایث ىی ظّدٌّقث و دیگؼ ٌّقث، در ایً اؿث کَ در روش ٌعـث، راوی ظّد جسؼةَ

پؼدازد. اگؼ ةَ ىذال ٌعـث یػٍی  اىا در روش دوم، فؼدی دیگؼ ةَ جّمیف و روایث جسؼةَ راوی ىی

قکاف ىّزّد در ىضحّای درؿی و ٌیازُای واكػی فؼاگیؼان ةازگؼدیو. ةؼ اؿاس ایً روش اگؼ 

جّاٌغ فلي ةَ جسارب ظّیف اؿحٍاد دُغ؛ ةهکَ ةایغ پژوُكگؼ، ظّدش ىػهو ٌیؽ ةاقغ دیگؼ ٌيی

ُای دیگؼ ةَ روقٍگؼی و ُای ىػهوُای ظّد را در پؼاٌحؽ كؼار داده و از ًؼیق ةازگّیی داؿحان داؿحان

جتییً ىـئهَ ةپؼدازد. در روایث دیگؼٌّقث، پژوُكگؼان ةَ ىٌانػَ زٌغگی و جسارب فؼدی دیگؼ 

 پؼدازٌغ.  ىی

قاظنی وزّد داقحَ و  پؼدازان و افؼاد ىذال دیگؼ ایً اؿث کَ در صّزه جػهیو و جؼةیث، ٌظؼیَ

ُایی  ُا اًالغات ةـیار اٌغکی وزّد دارد. در ایؼان ةَ چِؼه ای آن دارٌغ کَ در ىّرد زٌغگی صؼفَ

، چّن غالىضـیً قکُّی، دکحؼ کاردان، دکحؼ ُّقیار، دکحؼ مغیق، دکحؼ ةیژن، دکحؼ قؼیػحيغاری

ان ىػٍا ٌیـث کَ ىضّر روایث جّان اقاره کؼد. انتحَ ایً ةغُا جً دیگؼ ىیو ده جّران ىیؼُادی

دیگؼٌّقث فلي دوره زىاٌی گػقحَ و افؼاد قاظل اؿث، ةهکَ ةؼظالف آن، ُؼ فؼدی کَ جسارةی 

جّاٌغ ىعاًب ایً روش كؼار گیؼد. ةٍاةؼایً، ُایی ٌاةٍِگام و جؼةیحی داقحَ ةاقغ، ىی ارزٌغه و داؿحان

سارب جغریؾ یک فؼد اؿث. ایً گؽارش ای و ج روایث دیگؼٌّقث، گؽارقی کحتی درةاره زٌغگی صؼفَ

ىيکً اؿث ىؼةّط ةَ گػقحَ، صال یا آیٍغه ةاقغ؛ در ىّرد گػقحَ، جسؼةیات دوران جضنیم یا 
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ُا و  ُا، ٌگؼش ای ىؼجتي ةا جغریؾ؛ در ىّرد زىان صال، ىٌانتی ىؼةّط ةَ غالیق، اٌگیؽه جسارب صؼفَ

 جّان ٌام ةؼد.  ُا و پیكٍِادُا را ىی یٍیة ریؽی ىؼةّط ةَ صؼفَ و پیف درةاره زىان آیٍغه، ًؼح

ُایی کَ در  ُای پاك، جعو ٌیک افكاٌغ. ٌكاٌی چّن ىؼقغی پیؼ، ةؼ زىیًاو ُو»... ٌيٌَّ روایث: 

جؼ از داٌف  ةعكی و روصف فؼةَ ىاٌـث کَ دنف پؼ ةّد از زاناش ةّد، ةَ ىؼةی ةؽرگ ىی او و زٌغگی

ُا. یگاٌَ ٍُؼ او  ُا و ظالكیث آن داٌكسّ ةّد و ٌَ كاجم اٌغیكَجػهیو و جؼةیث. او در ایً راه ٌَ رُؽن 

اٌغاظث ةؼ جيایالت ظفحَ داٌكسّ و روح ةَ  ایً ةّد کَ ةا ىػؼفی درؿث جػهیو و جؼةیث، آجف ىی

کؼد. او ةا ٍُؼ ظّیف، ةـیاری از ىا را از جاریکی راه رُاٌیغ و ىـیؼ ُا را ةیغار ىی ظّاب رفحَ آن

َ جػهیو و جؼةیث را روقً ؿاظث. چكيَ ؿاری کَ در اغياق وزّد ُؼ یک از ىا ٌاُيّار و ٌاقٍاظح

پٍِان قغه ةّد، ةا صىّرش، آرام آرام زّقیغ و فّران کؼد و ةا جؼٌو و ٌغيَ، راه دریای جؼةیث را 

ىاٌغ جا دیغارُایيان  پایان ةّد. ای کاش، ةیكحؼ ةیغار ىی ُا و قعنیث او ةی پیف گؼفث... جسؼةَ

صال، ُيّاره اىیغ ُـث فؼزٌغان ىا، در آیٍغه ةؼظیؽٌغ و راُی را کَ او در پیف  قغ. ةا ایًةیكحؼ ىی

 (.99-100: 1395)ٌیـحاٌی، « جؼ و اؿحّارجؼ اداىَ دٍُغ گؼفحَ ةّد، غٍی

 

 . اٌّاع روایث ةؼ اؿاس ىٍتع روایث3

ای ىذال یک پؼؿف ةؼای جتییً و روقٍگؼی یک پغیغه جؼةیحی ىٍاةع روایی ىحفاوجی وزّد دارد. ةؼ

کٍغ یا پژوُكگؼ ةایغ اؿاؿی ایً اؿث کَ آیا یک فؼد واصغ ةؼای جّمیف یک رویغاد کفایث ىی

ٌظؼات زيػی از روایحگؼُا را زّیا قّد؟ آیا یک پغیغه ظاص در ةـحؼُای ىحفاوت ىيکً اؿث 

ظّاُغ از کَ ىضلق ىی ىػاٌی ىحفاوت داقحَ ةاقغ یا ظیؼ؟ ةٍاةؼایً در یک پژوُف ةـحَ ةَ ایً

ُایی ىّرد جّمیف كؼار گیؼد،  کَ پغیغه در چَ ةافث ٌظؼات چَ جػغاد از افؼاد ىٌهع قّد و ایً

 ةٍغی ٌيّد. جّان در چِار گؼوه قاىم روایث روزاٌَ، گؼوُی، فؼدی و جٌتیلی جلـیوُا را ىی روایث

 . روایث روزا3-1ٌَ

کكغ. ةؼای ىذال، یک ىػهو از زىاٌی یؼ ىیُای روزاٌَ ظّد را ةَ جنّ در ایً روش، راوی ُيَ فػانیث

قّد، ُيَ رویغادُای صادث قّد، جا زىاٌی کَ وارد ىغرؿَ وکالس درس ىیکَ از ىٍؽل ظارج ىی

ُا از  آورد. ویژگی اؿاؿی ایً روش، ظارج قغن روایث ىی قغه را ةَ مّرت روزاٌَ ةَ كهو در

زحياغی، ؿیاؿی، فؼٍُگی، اكحنادی و ُای آىّزقی ىضه و ةازگّیی رویغادُای فؼٍُگی، ا جّمیف

گیؼٌغ ةهکَ ُای آىّزقی ىّرد جّمیف كؼار ٌيیغتارت دیگؼ، در ایً روش، فلي پغیغه غیؼه اؿث. ةَ

کكغ. ةؼای ىذال یک ىػهو یا گػرد، ةَ جنّیؼ ىیراوی ُؼ آٌچَ را کَ در ةؼاةؼ ىٍظؼ دیغگاٌف ىی

صادث در کالس، ةَ جّمیف ةافث زٌغگی و ُای جغریؾ و رویغادُای  داٌكسّىػهو، در کٍار روش

 پؼدازد. ازحياع زیـحَ ظّد در ىػٍای کهی آن ٌیؽ ىی

ُای آىّزقی و ازحياع راوی اؿث. در  گؼا از رویغاد ىؽیث اؿاؿی ایً روش، فِو چٍغالیَ و کم

 ایً روش، راوی غالوه ةؼ اجفاكات ُؼ روزه، اظِارٌظؼُا، افکار و جفـیؼُای ظّد را ٌیؽ یادداقث
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جّان از فؼٍُگ یک ازحياع در یک دوره زىاٌی آگاه قغ و  ُای روزاٌَ، ىیکٍغ. ةا ظّاٌغن روایث ىی

یک ٌـم اٌـاٌی را از زوایای ىحفاوت ىّرد جضهیم و فِو كؼار داد. ةٍاةؼایً ٌلٌَ كّت ایً روش، ارائَ 

ش را ٌیؽ ظهق اًالغات چٍغگاٌَ و چٍغةػغی از زیـث اٌـاٌی اؿث کَ ایً ىِو ٌلٌَ وػف ایً رو

ُا ٌیؽ ةا  گیؼد و آنکَ در روایحگؼی روزاٌَ، ُؼ ٌّع رویغاد ىّرد جّمیف كؼار ىی کٍغ. ةَ دنیم ایًىی

زؽئیاجی ةـیار ُيؼاه ُـحٍغ، نػا ىيکً اؿث ةـیاری از رویغادُای ىِو در ىیان ایً رویغادُای 

ای روزاٌَ صّمهَ و زىان ُ پؼقيار، ىّرد غفهث كؼار گیؼٌغ. از ؿّی دیگؼ، چّن ظّاٌغن روایث

ُای ظاص و  قّد جا پژوُكگؼان و افؼادی کَ در زـحسّی روایثًهتغ، ایً اىؼ ةاغخ ىیةـیاری ىی

 زده و دوری گؽیٍٍغ.  ةاز ُا ؿؼىٍغ ُـحٍغ از ظّاٌغن ایً ٌّع از روایثُغف

ُا  ؽیک ةچَىغجی از افححاح دةیؼؿحان غكایؼی گػقحَ ةّد. روزی ةَ کالس فی»... ٌيٌَّ روایث: 

ای از ًایفَ زاویغ ىيـٍی ةا جـهي کاىم در ظنّص جتغیم انکحؼیـیحَ ةَ  ؿؼ زدم. قاگؼد ٌعتَ

مّت و مّت ةَ انکحؼیـیحَ ؿعً گفث و دةیؼش را قادىان ؿاظث. از ایً قاگؼد ظّاؿحو کَ ةَ 

و. قاگؼد ٌعتَ آی ام ظتؼ دُغ کَ ىً اىؼوز دیؼجؼ ةَ ظاٌَ ىی دفحؼ دةیؼؿحان ةؼود و ةا جهفً ةَ ظاٌَ

گیؼی ةهغ ٌیـحو. غؼض ىً  ام و قياره فیؽیک ُاج و واج قغ و گفث: ىً جاکٍّن دؿث ةَ جهفً ٌؽده

ٌیؽ ُيیً ةّد کَ دةیؼ فیؽیک ةَ ؿّاةق زٌغگی قاگؼدش و قاگؼداٌف پی ةتؼد و ىػهّىات و 

ّزش غكایؼ ُای کّچک و پٍغآىّز ؿتب قغ کَ ؿازىان آى ىضفّظات را ةا غيم ةیاىیؽد. ایً جسؼةَ

دار ةؽٌغ. گؼداٌٍغگان ؿازىان و ىغیؼ الیق دةیؼؿحان آكای  دؿث ةَ یک ٌِىث غهيی و فٍی داىٍَ

  گكا ةَ یاری یکغیگؼ ىضحازٍغ و یکی ةی یاب و دؿث گؼه ٌاظيی ةَ ایً اغحلاد رؿیغٌغ کَ فکؼ چاره

ُای فیؽیک،  یكگاهجؼیً آزىا دیگؼی ؿّد و ديؼ زیادی ٌغارد. ةَ زودی دةیؼؿحان غكایؼی ةا دكیق

ُای ةؼق، انکحؼوٌیک، اجّىکاٌیک و غکاؿی ىسِؽ گكث. در قٍاؿی، و ةِحؼیً کارگاه قیيی، زیـث

کكی، ةؼق ؿاظحيان، جػيیؼ و ىٌّحاژ رادیُّای  آىّزان ةا فٍّن ؿیو ُا، داٌف ایً الةؼاجّرُا و کارگاه

ات داظهی رادیّ و جهّزیّن آقٍا جؼاٌؽیـحّری، پیچیغن جؼاٌـفؼىاجّرُا ةا ونحاژُای ىعحهف و جػيیؼ

جّاٌـث در فّامم زىاٌی ورود قغٌغ. کارگاه غکاؿی ةَ یک آجهیَ کاىم ٍُؼی قتاُث داقث و ىیىی

: 1379)ةِيً ةیگی، « ُای آٌان را ةگیؼد و ظاُؼ کٍغ و جضّیم ةغُغ و ظؼوج ةازدیغکٍٍغگان، غکؾ

188.) 

 . روایث گؼوُی 3-2

قّد. جفاوت ایً روش ةا و ٌظؼات گؼوُی از افؼاد جغویً و ارائَ ىی ُای زٌغگیایً روش، روایث در

ایی از رُگػر جّافق زيػی غتّر رویکؼد ىكارکحی در ایً اؿث کَ در روش ىكارکحی، روایث ٌِ

االذُاٌی ةیً  کٍغ و ةؼوٌغاد آن یک روایث ٌِایی اؿث، اىا در روایث گؼوُی، ىكارکث و جّافق ةیً ىی

قّد اىا غتارت دیگؼ در ایً روش از جسارب گؼوُی اؿحفاده ىی د ٌغارد؛ ةَُا وزّ ىكارکث کٍٍغه

 گػاری ٌظؼات ةؼای روایحگؼُا وزّد ٌغارد.  جىارب آرا و ةَ اقحؼاك
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در روش روایث گؼوُی، پغیغه ىّرد ةؼرؿی در پؼجّ جسارب چٍغ روایحگؼ ىّرد جتییً كؼار 

ُای چٍغ  ف، یک ىضلق ىيکً اؿث داؿحانگیؼد. ةؼای ىذال در صّزه راُتؼُای جغریؾ ادؼةع ىی

پژوه، ةؼ جاریعچَ زیـحَ گؼوه ُغف ىحيؼکؽ ىػهو ظتؼه را ىّرد ةازگّیی كؼار دُغ. ةٍاةؼایً روایث

ُای ىؼجتي ةا راُتؼدُای جغریؾ ادؼةعف را ىٍػکؾ ظّاُغ ٌيّد. غالوه ةؼ ایً، ةؼای قغه و داؿحان

ُای چّن ىناصتَ روایی ةا ىػهيان  از روشروقٍگؼی ةیكحؼ ىـئهَ پژوُكی، ىضلق ىيکً اؿث 

جؼی ٌـتث ةَ راُتؼُای جغریؾ ادؼةعف ةَ دؿث آورد. ویژگی  ُای زاىع ظتؼه ةِؼه گیؼد جا داده

جّان گفث ٌلٌَ ةاقغ. ىیکهیغی روایث گؼوُی، جتییً یک ىـئهَ از ٌظؼ گؼوُی از روایحگؼُا ىی

جتییً و جضهیم یک پغیغه اؿث. ةٍاةؼایً روش كّت ایً روش، اؿحفاده از جسارب چٍغگاٌَ افؼاد در 

آىغه از  ُای ةَ دؿث کٍغ. در فؼاجضهیم، دادهغيم ىی« فؼاجضهیم»روایث گؼوُی ىكاةَ روش 

قّد. در روایث  غٍّان یک ىسيّغَ داده جضهیم ىی آیغ و ةَ زا گؼدُو ىی ُای ىعحهف یک پژوُف

ُا  کٍغ و ظّد ةَ جهعیل و جضهیم آنىی آوریُا را زيعای از روایث گؼوُی ٌیؽ ىضلق، ىسيّغَ

ُا و  آوری روایثةؼ ةّدن فؼایٍغ زيع پؼدازد. ٌلٌَ وػف ایً روش، ٌعـث ةَ ًّالٌی و زىان ىی

 قّد. ُایی ٌاب داقحَ ةاقٍغ، ىؼةّط ىی ؿپؾ ةَ یافحً افؼاد ةاجسؼةَ کَ در یک صّزه، روایث

ن از ؿٍغ جضّل ةٍیادیً آىّزش و پؼورش. اغحيادی ىػهيا اغحلادی و ةی ٌيٌَّ روایث: روایث ةی

ؿعً ىػهيان و ىؼةیان درةاره ؿٍغ جضّل ةٍیادیً آىّزش و پؼورش صکایث از صلیلحی جهط اؿث. 

رٌر و جأىم ًاكث فؼؿای گؼوُی از اؿحادان  ُا ةَ جضّل آفؼیٍی ایً ؿٍغ کَ صامم دؿث ةیكحؼ آن

داٌٍغ گؼا ىی ُا ایً ؿٍغ را ةـیار آرىان . آنو ىحعننان فهـفَ جؼةیث اؿث، اغحلاد و اغحيادی ٌغارٌغ

ىٍغ ُـحٍغ کَ  ةاقغ. ىػهيان و ىؼةیان، گهَُای جػهیو و جؼةیث ىیکَ ةَ دور از قؼایي واكػی ىضیي

چؼا مغا و آوای ىػهيان و ىؼةیان، ایً ىحّنیان واكػی جؼةیث در داالن كهو فیهـّفان و ىحعننان 

 غه اؿث.ایً ؿٍغ، ًٍیً ٌیٍغاظحَ و قٍیغه ٌك

 قٍّای و قاُغ ُيکاراٌو و ىً اؿث؟ ٌكغه ٌظؼظّاُی ىػهيان از ؿٍغ ایً جٍظیو راؿحای در چؼا»

 آیٍغه ٌیاز ىّرد ىػهيان جّاٌغ ٌيی ُؼگؽ ظّد ؿاةق کادر ةا فؼٍُگیان داٌكگاه ایو. ٌتّده ایً ٌظؼظّاُی

 کؼؿی ةؼ ایٍک کَ ىػهو جؼةیث ىؼاکؽ ؿاةق ىػهيان از ةـیاری دُغ. پؼورش را ؿٍغ ایً ةؼای جضلق

 ٌغارٌغ. جضّل را کار ایً ةؼای الزم داٌف و ةیٍف اٌغ، ٌكـحَ فؼٍُگیان داٌكگاه فػهی جغریؾ ىغرؿان

 اؿث... ٌكغه دیغه الزم زیؼةٍای جضّل، ؿٍغ جضلق قّد. ةؼای ٌيی ایساد ةعكٍاىَ ةا ىا ٌظام جؼةیث در

 (.  9یان از آن ةـیار کو اؿث )ىػهو قياره ةـیار ظّش ةیٍاٌَ اؿث. اكتال و اؿحلتال ىػهيان و ىؼة

گٌَّ قؼوغی ةؼای  ؿٍغ جضّل ةٍیادیً، ؿٍگ ةؽرگی اؿث کَ ٌكاٌَ ٌؽدن اؿث؛ زیؼا ُیچ

ىٍغ  قّد... ازؼای آن ٌیازىٍغ ٌیؼوُا و ىػهيان ىحعنل و غالكَةـحؼؿازی جضلق آن ىكاُغه ٌيی

یافث )ىػهو قياره  پؼورش و آىّزش ىسيّغَ در را ُا آن جّانىی ؿعحی ةَ اؿث کَ در صال صاوؼ

5.) 
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 ؿعً آن ةا ظّد ىعانفث از جفؼیش زٌگ در ىً ُيکار ُفث ُيَ ...اٌغ دؿث ٌیافحٍی آن ُای ُغف

 چگٌَّ ٌغارد، اغحلاد آن ةَ کَ ىػهيی زیؼا داقث؛ جّان ٌيی آن آفؼیٍی جضّل ةَ اىیغی گّیٍغ.ىی

ؼورش ىا ةعّاُغ دچار جغییؼ و جضّل ىذتحی ظّاُغ ىّزب جضلق آن قّد... اگؼ ٌظام آىّزش و پ ىی

ای  ةایـث ایً جغییؼ در ىػهيان ایساد قّد... ىػهيی کَ ةاور و اغحلادی ةَ ًؼح و ةؼٌاىَ قّد، اةحغا ىی

 ٌعّاُغ ةغان غاىم غيم، در یلیً ةَ ةٍگؼد، آن ةَ ىٍفی دیغی ةا ىّاكع ای ٌغاقحَ ةاقغ، صحی در پاره

 (. 7ةّد )ىػهو قياره 

ُای آرىاٌی اؿث... جٍِا از دریچَ دور اجاق داٌكگاه  رؿغ کَ ىحکی ةؼ یک ؿؼی ُغفىیةَ ٌظؼ 

 قػارُا ىػکّس )ةا روٌغ جا ةّدیغ ىغرؿَ در کاش ای ... کؼد پؼدازیٌظؼیَ درس، کالس ةؼای جّانٌيی

 .(57-58: 1392)یاری دٍُّی، («.  6دیغیغ )ىػهو قياره ىی را جؼةیث ىکحّب( زؼیان ُایو آرىان

 . روایث فؼدی 3-3

ای از  روایث فؼدی ٌلٌَ ىلاةم روایث گؼوُی اؿث. ةَ ایً مّرت کَ در ایً روش، ىسيّغَ

گیؼد. در روایث فؼدی فؼض ةؼ ُای زٌغگی فلي یک قعل، ىّرد ٌلم و ةازگّیی كؼار ىی داؿحان

رویغادُا غیًٍا کَ ةـیاری از جسارب و  دنیم ایً ُيحا اؿث، ةَایً اؿث کَ مضٍَ زٌغگی یکحا و ةی

ُيحا  ای ةی ةؼای افؼاد دیگؼ كاةم جسؼةَ و كاةم جکؼار ٌیـث؛ نػا روایث اٌضناری یک فؼد، ظّد جسؼةَ

مّرت  قّد. غالوه ةؼ ایً، ةیً روایث فؼدی و روایث اٌفؼادی ٌیؽ جفاوت وزّد دارد. ةَ ایًجهلی ىی

ةاقغ. وایث فؼدی ىحّزَ روایحگؼ ىیپژوه اؿث؛ در صانی کَ ر کَ روایث اٌفؼادی ةیكحؼ ىحّزَ روایث

در روایث اٌفؼادی، پغیغه ىّرد کاوش، زؽئی و ىكعل اؿث؛ اىا در روایث فؼدی، ةَ زای یک زؽء 

گیؼد؛ ةؼای ىذال چؼا ةؼظی از ای یک فؼد ىّرد روایث كؼار ىی ای از جسؼةَ، کم زٌغگی صؼفَ یا پاره

ُا چَ ٌّع کٍف، رفحار و راُتؼدُایی  اٌغ؟ آن قغهةان ىاٌغگار  ُا چّن قکُّی، ةاغچَ اؿاجیغ و ىػهو

اٌغ؟ جفاوت دیگؼ ایً اؿث کَ در روایث اٌفؼادی، داؿحان ُؼ قعل غاىَ را در جغریؾ داقحَ

پژوه ةایغ از جعنل و  جّان یک روایث جهلی ٌيّد، اىا در روایث فؼدی، راوی یا ىعاًب روایث ىی

ُا ىّرد ةازگّیی كؼار گیؼد. جيایؽ دیگؼ ةَ جکذؼ روایث ُای وی ظتؼگی الزم ةؼظّردار ةاقغ جا داؿحان

قّد. در روایث اٌفؼادی، پژوُكگؼ ىيکً اؿث از جسارب افؼاد ىحفاوت در جتییً ىـئهَ ىؼةّط ىی

کَ ىضّر روایث فؼدی جسارب زیـحَ یک فؼد واصغ  ةؼای جتییً ىـئهَ جضلیق ةِؼه گیؼد. در صانی

ای ةَ جنّیؼ کكیغن زٌغگی صؼفَ ای افؼاد قاظل و جأدیؼگػار جؼ ةؼ اؿث؛ ةٍاةؼایً، ایً روش ةیف

 ىٍاؿب اؿث. 

قٍاؿی کَ در  رفحیو. ىػهو زاىػَ آىّز دةیؼؿحاٌی کَ ةّدم، روزی ةَ اردو ىی داٌف»ٌيٌَّ روایث: 

ظّاؿث ظّاٌغ و ىً ُو دنو ىی ای در دؿث داقث و آن را ىیمٍغنی کٍاری ىً ٌكـحَ ةّد، ىسهَ

ظّاٌیغ؟ پاؿط ىػهو ةؼای ُيیً ؿؼ ؿعً را ةاز کؼدم و پؼؿیغم: آكا ىػهو چَ ىی ةا کـی صؼف ةؽٌو.

ایً ةّد: ُىو ىٌهب و پیام ىسهَ قایغ ةؼای قيا زود ةاقغ و دوةاره ؿؼ در مفضات ىسهَ فؼو ةؼد. 

ظّاٌغ اداىَ داقث و در ٌِایث زایی در قٍاؿی ىی اىا کٍسکاوی ىً درةاره ىٌهتی کَ ىػهو زاىػَ
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ه کَ اجّةّس ةؼای اؿحؼاصحی کّجاه جّكف کؼد، ؿؤانو را جکؼار کؼدم: ةاالظؼه ٌگفحیغ ىٌهتی ىیاٌَ را

ظّاٌیغ چیـث و درةاره کیـث؟ او ُو کَ امؼار ىؼا دیغ، گفث: ایً ىٌهب ةؼای کَ در ایً ىسهَ ىی

َ قّد ةَ اونیً ؿفؼ آكای ىاجـّقیحاکٌّّؿکَ، ىغیؼ ةؼزـحآور اؿث و ىؼةّط ىی ظّد ىً ُو صیؼت

ُای ةؼكی و  جؼیً قؼکث ُای پاٌاؿٌّیک و ٌاؿیٌّال، از ةؽرگ ژاپٍی، ةَ آىؼیکا. او ةٍیاٌگػار قؼکث

ُایی کَ ىکؼراً  گػارد یکی از ؿؤالانکحؼوٌیکی زِان اؿث. وكحی ةؼای اونیً ةار پا ةَ ظاك آىؼیکا ىی

ؿازیغ کَ  ؽی ىیکٍیغ و چَ چیپؼؿٍغ ایً اؿث کَ ىگؼ قيا در قؼکث ٌاؿیٌّال چَ ىی از او ىی

گٌَّ ةَ ؿؼغث زِاٌی دتث قغه اؿث. ىاجـّقیحاکٌّّؿکَ  جان ایً ٌاىحان و کیفیث کاالُای قؼکث

کٍیو کاالی ُایی کَ ىا جؼةیث ىی کٍیو و انتحَ آدمگّیغ: ىا در ٌاؿیٌّال آدم جؼةیث ىیظیهی آرام ىی

در پیكاٌی آن در ذٍُو ُـث:  ؿازٌغ. ىسهَ را ةَ امؼار گؼفحو و ٍُّز ایً غتارتةاکیفیث ٌیؽ ىی

ُای جؼةیث قغه در  کٍیو اٌـان جؼةیث کٍیو. اٌـان ىا اول ؿػی ىی«. ٌعـث اٌـان، ؿپؾ کاال»

کٍٍغ. ایً ؿعً ٍُّز ةػغ از ؿَ دَُ در ٌاؿیٌّال، کاالُای ىاٌغگار و کو ُؽیٍَ و ةا کیفیث جّنیغ ىی

قّد آورد و ةاغخ ىی پیاىی جازه ىیذًُ ىً ىاٌغگار اؿث و ةؼای ُؼ متش ىً، ؿالىی دوةاره و 

 (. 94: 1396)ؿؼکارآراٌی، ةَ ٌلم از ٌامؼی، « چانف ُؼ روز جازه را ظّقاىغ ةگّیو

 . روایث جٌتیلی 3-4

ُای جؼةیحی، از ىٍظؼ و نٍؽ فؼٍُگی، ازحياغی چٍغ کكّر گٌّاگّن، روایث  ةَ ةؼرؿی و جضهیم پغیغه

قّد، اىا  تیلی، یک ىـئهَ و ىّوّع ىكحؼك ًؼح ىیجٌتیلی گّیٍغ. ةَ غتارت دیگؼ در روایث جٌ

گیؼد. ةؼای  ُا و ىـحٍغات چٍغ کكّر جضث روایث كؼار ىی ایً ىـئهَ و ىّوّع ةؼ اؿاس داؿحان

جّاٌغ یک فؼد واصغ ةاقغ و جسؼةیاجف از چٍغ کكّر را ةگّیغ یا ةؼای ُؼ کكّر، یک ُيیً راوی ىی

ُای جؼةیحی ىٌاةق  د، اىکان ةؼرؿی، جضهیم و فِو پغیغهروایحگؼ وزّد داقحَ ةاقغ. ىؽیث ایً رویکؼ

جّان از  ُا در اٌّع کكّرُا اؿث. در صلیلث در ایً رویکؼد ىی ُا و قکـث ةا جسارب، ىّفلیث

ُا و راُکارُایی  ُای جٌتیلی، ةَ ؿیاؿث جسؼةیات دیگؼ کكّرُا انِام گؼفث و ةؼ اؿاس ىلایـَ

 ىٍاؿب دؿث یافث. 

زاٌتَ کّدك  : ویژگی دیگؼی کَ در ژاپً وزّد دارد، آىّزش و پؼورش ُيَنّئیؾ»ٌيٌَّ روایث: 

ُای ازحياغی و  ُا و ىغارس اةحغایی ژاپً، ةؼظالف آىؼیکا، ةَ جّاٌایی در ىغرؿَ اؿث. در ىِغ کّدك

ُایی از ایً  ُا. ىذاًل ُغف قّد، ٌَ مؼفًا ةَ پیكؼفث جضنیهی آن آىّزان ٌیؽ ةِا داده ىی اظالكی داٌف

، ةؼایكان اُيیث «ةَ دیگؼان جّزَ کٍیو»، و «ةَ ُو کيک کٍیو»، «ةا قادی ةازی کٍیو»َ دؿث ک

 دارد و گٍساٌغن اُغافی ةا رویکؼد مؼفاً درؿی ةـیار ٌادرؿث اؿث. 

 ؿّگا: در ىغارس آىؼیکا، اُغاف اظحنامی ةؼای آىّزش و پؼورش در ُؼ ىغرؿَ وزّد ٌغارد؟

ظّاٌٍغ، ىغرؿَ ظّد را ُایی کَ ظّب درس ىی ر آىؼیکا ةچَنّئیؾ: در آىؼیکا ةـیار ٌادر اؿث. د

جّاٌٍغ ٌيؼات ظّةی ةگیؼٌغ، از ىغرؿَ گؼیؽاٌٍغ؛ ونی در ىغارس ُایی کَ ٌيی دوؿث دارٌغ، و ةچَ
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قّد جا ةحّاٌٍغ وزّد ظّد را ىذتث صؾ کٍٍغ و از ةّدن  ُایی ٌیؽ فؼمث داده ىی ژاپً ةَ چٍیً ةچَ

 نػت ةتؼٌغ. در ىغرؿَ و در کٍار دیگؼان 

پػیؼٌغ و اماًل ةَ چٍیً اصـاؿاجی جّزَ ُا را ٌيی دوای: در زاىػَ آىؼیکا نّس قغن ةچَ

 ُا ٌیؽ ظیهی جّزَ ٌكّد.  کٍٍغ. قایغ ةَ صـادت ةیً ةچَ ٌيی

نّئیؾ: ویژگی دیگؼ آىّزش و پؼورش ژاپً ایً اؿث کَ در ژاپً از اٌگیؽش دروٌی در کالس 

آىّزان از ًؼیق پاداش و جٍتیَ ةَ درس جّزَ  در آىؼیکا ىػيّالً داٌفقّد.  درس، ةیكحؼ اؿحفاده ىی

ُا و روایث آٌِا از درك آىّزان ةَ ىضحّای درس کٍٍغ، اىا در ژاپً ىػهيان ةؼ اؿاس غالكَ داٌف ىی

ُای درؿی ژاپً ٌـتث ةَ آىؼیکا کو  کَ کحاب رو ةا وزّد ایً کٍٍغ. از ایًُؼ درس، جغریؾ ىی

« قّدُا آىّظحَ ىی ُای زانتی ةَ ةچَ ایً ىضحّای ىضغود ةـیار دكیق و ةا روشجؼ اؿث، اىا  صسو

 (. 61-65: 1393)دوای و ُيکاران، جؼزيَ ؿؼکارآراٌی، 
 

 . اٌّاع روایث ةؼ اؿاس ؿتک ٌگارش4

دُغ، ةؼ اؿاس زةان و ٌّع ادةیاجی کَ راوی در جّمیف و ةازگّیی یک جسؼةَ ىّرد اؿحفاده كؼار ىی

جّاٌغ ىحفاوت ةاقغ. ةَ غتارت دیگؼ ُؼ چٍغ ةـیاری از جسارب و رویغادُا كاةم ا ىیٌُّع ىعاًب

ُا چَ افؼاد یا ؿازىاٌی ُـحٍغ؟ ةاقٍغ اىا ةا جّزَ ةَ ایً کَ ىعاًب امهی آن روایثجّمیف ىی

ُا را ىٌانػَ ٌيایغ؟ و ةؼ اؿاس ایً کَ ُا کساؿث؟ چَ ككؼی ىيکً اؿث آن روایث ىضم ٌكؼ آن

ای ةاقغ یا ظیؼ؟ ؿتک  پژوه ةؼای ةازگّیی جسارب ةایغ ىهؽم ةَ زةان و ادةیات ویژه روایثراوی یا 

جّان ةَ دو ٌّع ُا را ىی ُا، روایث ٌگارش روایث ُا ٌیؽ ىحفاوت ظّاُغ ةّد. نػا ةؼ ىتٍای ایً ویژگی

 ةٍغی ٌيّد. روایث غيّىی و روایث داٌكگاُی جلـیو

 . روایث غيّىی 4-1

گیؼد جا رویغادُا را ىّرد ٌّیـٍغه از ذوق و ؿهیلَ قعنی ظّیف ةِؼه ىیدر روایث غيّىی، 

کٍغ و در ایً ةازگّیی كؼار دُغ. ةٍاةؼایً راوی ةؼای جّمیف رویغادُا یک زةان غاىیاٌَ اظحیار ىی

انيذم و ُا، وؼب ىـیؼ ةؼای جتییً ةیكحؼ ىّوّع ىّرد کاوش، ىيکً اؿث از اقػار، کٍایات، اؿحػاره

پیف جػییً قغه ىتؼا اؿث. ةَ  ةَ اؿحفاده ٌيایغ. روایث غيّىی از ؿاظحار و كاغغه ازىّارد ىكا

دُغ. ىعاًب غتارت دیگؼ، روایحگؼ، رویغادُا را ةؼ اؿاس زةان و كؼیضَ ظّیف ىّرد ٌلم كؼار ىی

جؼ غيّم افؼاد، ٌكؼیات و ىؼازع غیؼجعننی ُـحٍغ، انتحَ زةان روایث  ُای غاىیاٌَ ةیف روایث

ُای داٌكگاُی کَ پژوُكگؼ ةؼای فِو  جکهف اؿث. در جلاةم ةا روایث زةاٌی زٌغه و ةی غيّىی،

یاةی ىىاىیً و در ٌِایث  ُای پٍِان روایث، ةایغ از ًؼیق جضهیم و قکـحً ازؽاء روایث ةَ ةؼون الیَ

 قّد. گؼا ارائَ ىی ىػٍایاةی دؿث یاةغ؛ در روایث غيّىی، جّمیف رویغاد ةَ مّرت کم

ُا کار آؿاٌی ٌتّد.  ُا و زٍگم ُا، ةیاةان ُای غكایؼ در کّه ةاؿّاد کؼدن ةچَ»ایث: ٌيٌَّ رو

ٌكـحٍغ. جعحَ ؿیاه دةـحان دةـحان ایهی ؿاظحيان ٌغاقث، در چادر ةّد. کّدکان روی زیهّ ىی
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قغ ةؼ پكث ظؼ و گاو و قحؼ ةـث و ةَ ایهی، جعحَ ؿیاه کّچکی ةّد. جعحَ ؿیاه ةؽرگ را ٌيی

ؼدؿیؼ ةؼد. دةـحان ایهی، آدرس ٌغاقث. پیغا کؼدٌف دقّار ةّد. ایً ىغرؿَ، اؿو گؼىـیؼ و ؿ

قغ اؿو پادقاُی ةؽرگ، داٌكيٍغی ىكِّر و قاغؼی ىػؼوف را ةؼ کؼةاس چادری ٌغاقث. ٌيی

دوظث و یا از ؿؼ در اجاكکی کاُگهی آویعث. دةـحان ؿیار ایم، صؼکات قيـی و كيؼی داقث. 

گؼفث. ىؼدم ا ییالق ةّد؛ صؼکث كيؼی او درون ایً دو ىٌٍلَ اٌسام ىیصؼکث قيـی او از ككالق ج

ُای جاةـحاٌی و زىـحاٌی ُو کّچِ دَوراٌی داقحٍغ. ىػهو ایهی  ایم دٌتال آب و غهف ةّدٌغ. در زایگاه

افحاد. ةارش ؿٍگیً ةّد: یک یا دو چادر، زیهُّا، جعحَ  ةـث و ةا ایم ةَ راه ىیةار و ةٍغیهف را ىی

ُای ةهٍغ چادرُا. ىغرؿَ ایهی،  ُای چادرُا و از ُيَ دقّارجؼ، دیؼك ُا و ًٍاب ا، ىیطُ ؿیاه

ظغىحگػار ٌغاقث. ةاةا و ٌٍَ و ىغیؼ و دفحؼدار ٌغاقث. ىػهو ایهی جٍِا ةّد. در ایم، دکان نّازم انحضؼیؼ 

ةّد. کّدکان  فؼوقی ٌتّد. گچ رٌگی ٌتّد. گچ ؿفیغ ُو کيیاب ٌتّد. فؼوقگاه كهو و کاغػ ٌتّد. کحاب

ُا ىـاوی و ىكاةَ ٌتّد. ظؼدؿاالن و ٌّزّاٌان پِهّی ُو  ایم، قٍاؿٍاىَ ٌغاقحٍغ. ؿً و ؿال آن

داد. داد. او ةَ ظّاُؼاٌف ُو درس ىیُا درس ىی ظّاٌغٌغ. آىّزگار ایم یک جٍَ ُيَ کالسدرس ىی

ی راؿث و درؿحی پكث و پٍاُی ةّد. كّت و غػا ىغرؿَ ایهی ىعحهي ةّد. کّدك ایهی، کّدك ةی

ُایی ةّدٌغ کَ  پّقیغ. در ُؼ ىغرؿَ ایهی فلي دو ؿَ کّدك از ظاٌّادهٌغاقث. نتاس صـاةی ٌيی

ُای ىػهو ایهی فؼاوان ةّد، ونی او ةیغی ٌتّد کَ ةا ایً  رؿیغ. گؼفحاریقان ةَ دٍُكان ىی دؿث

 (. 41: 1379ةیگی،  )ةِيً« ةادُا ةهؼزد

 . روایث داٌكگاُی4-2

پژوه ةا انحؽام غيهی ةَ ةؼظی از امّل و ىتاٌی جضلیق گاُی، روایحی اؿث کَ در آن روایثروایث داٌك

پژوُی ٌیؽ  غتارت دیگؼ ةَ ىذاةَ ُؼ روش جضلیق، روایث  پؼدازد. ةَةَ جغویً و ةازگّیی روایث ىی

، ًّر دكیق ةایـث ىـئهَ پژوُكی ةَىـحهؽم ةٍیادُایی غهيی اؿث. در روایث داٌكگاُی، ٌعـث ىی

ُا ارائَ  ُای ةَ دؿث آوردن دادهىّرد جػؼیف كؼار گیؼد؛ وؼورت اٌسام جضلیق، جتییً قّد؛ روش

-ُا ةَ جفنیم و گام ةَ گام ىكعل قّد؛ روش گؼدد؛ زاىػَ، ٌيٌَّ و روش جضهیم و جفـیؼ روایث

و ارائۀ گیؼی  ُا ىػؼفی گؼدد و در ٌِایث یک گؽارش ٌِایی در كانب ٌحیسَ ُای اغحتارةعكی ةَ یافحَ

 پیكٍِادات وزّد داقحَ ةاقغ. 

ةؼای ُيیً، روایث داٌكگاُی ىحّزَ زاىػَ و ٌكؼیات غهيی اؿث؛ ةٍاةؼایً دارای یک زةان و 

پػیؼی ةـیار ةاقغ. ایً روش در جلاةم ةا روایث ادةی، از اٌػٌافنضً ىتحٍی ةؼ كاغغه و ؿاظحار ىی

ای وزّد ٌغارد. از ًؼف دیگؼ، ظؼفیث  جسؼةَ کيی ةؼظّردار اؿث و در آن اىکان ٌلم و ةازگّیی ُؼ

ُای آىّزقی در ىضافم داٌكگاُی وزّد ٌغارٌغ؛ ةٍاةؼایً روایث داٌكگاُی ةَ  روایث ةؼظی از پغیغه

یاةی در  ةٍغی و ىىيّن ُای کغگػاری، ىلّنَگؼدد و در آن از روشىذاةَ یک ىحً غهيی جغویً ىی

 قّد.راؿحای جفـیؼ و جأىم ةؼ جسارب اؿحفاده ىی
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فهـفۀ  ًهب اجاق دٌِر داٌكگاه و ةیگاٌَ از پیچ و ظو جؼةیث فیهـّف جؼةیث: راصثٌيٌَّ روایث: 

 درةاره ىؼةیان و ىػهيان فِو از ٌعـث اٌگیؽ غو روایث» ای رُا از کيٍغ غيم جؼةیث: قػار زیتا و ٌظؼیَ

« ٌظؼ»ىیان  کَ دارد آن از جؼةیث در جضّل غيهکؼد آٌان و فؼایٍغ جؼةیث صکایث فهـفَ ٌلف

 ىحفاوت زؽیؼه دو در آٌان گّیی کَ اؿث. چٍان فامهَ ُا فؼؿٍگ ىػهيان،« غيم»جؼةیث و  فیهـّفان

 ٌَ ةاقغ.ٌيی ةؼكؼار ُا آن ىیان و پاالیكگؼ آفؼیً جضّل ؿحغی و داد کَ کٍٍغىی زٌغگی ُو از دور و

 فیهـّف ٌظؼ پؼجّ از ىػهو رغيم کّ ٌَ و قّدىی پعحَ ىػهو غيم کّره در جؼةیث فیهـّف ظام ٌظؼ

 قّد.ىی ةیٍا

کٍغ و فلي ةَ ذکؼ قػارُایی درةاره آىّزش اش را ةا ىغارس كٌع ىی اؿحاد فهـفَ جؼةیث راةٌَ»

کَ ةَ غيهیاجی ةّدن آن فکؼ کٍغ... اؿحادان داٌكگاه، ُیچ وكث  پؼدازد، ةغون آن ىی...« و پؼورش 

ًّرکهی، اجاق دٌر داٌكگاه، زای  ّد ٌیـحٍغ... ةَای ةا افکار فهـفی ظ ظّد درمغد جأؿیؾ ىغرؿَ

 (. 1)ىػهو قياره « ةَ زصيث ةیٍغازٌغُاؿث؛ پؾ چَ دنیهی دارد کَ ظّد را  راصحی ةؼای آن

ُا را ٌاچیؽ  ُا ةا واكػیث، اىکان ةَ کار ةؼدن ٌظؼیَُای درس و فامهَ ٌظؼیَقؼایي واكػی کالس»

لث جهط اؿث کَ ؿِو ٌلف آفؼیٍی ٌظؼیَ جؼةیحی در غيم کؼده اؿث... جسؼةَ ٌگارٌغه ىتیً ایً صلی

ٌظؼ ىی رؿغ کَ در زاىػَ ىا، فهـفَ جؼةیث ةا غيم جؼةیحی پیٌّغ  ىػهيان ةـیار ٌاچیؽ اؿث. ةَ

 (. 2)ىػهو قياره « ٌعّرده اؿث

و  دارد را پؼورش و آىّزش ىعحهف ُایكـيث در ظغىث ؿاةلَ ؿال یک و ةیـث کَ ىػهو، ایً»

ىذال  را قاُغ ایً ادغایف ىّرد در اؿث، کكّر ُای اؿحان از یکی در اةحغایی ؼوه آىّزشگ ىغیؼ ایٍک

ُا  ُغف ایً پؼورش، و آىّزش غانی قّرای در اةحغایی دوره ُایُغف جنّیب از پؾ گّیا کَ زٌغىی

 و قغ ٌنب اةحغایی دوره آىّزگاران اجاق دیّار ؿیٍَ ةؼ و قغ گؼفحَ كاب زیتایی پّؿحؼُای مّرت ةَ

آٌِا  از ىػهيان زيع در صىّر و ىغارس از ةازدیغ ٍُگام ةارُا کَ داردىی ةیان ٌيّد. ایكان ىؽیً آن را

 پؼؿف ایً اىا ،کٍٍغ ةازگّ را اجاككان ىؽیً و ىنّب ُای ف ُغ از ىّرد پٍر صغاكم کَ اؿث ظّاؿحَ

ؿٍغ  اٌحظار در ىكاةِی قثؿؼٌّ کَ اؿث ٌگؼان او یافث.ىی آىّزگاران ىػؼفث اٌتان از زّاةی ٌغرت، ةَ

یػٍی  وانغیٍف دؿث از دور زایی کحاةعاٌَ ىغارس، كفـَ در و ةاقغ پؼورش و آىّزش ةٍیادیً جضّل

 (. 53: 1392دٍُّی،  )یاری...« قّد!  زٌغاٌی جؼةیث، فیهـّفان

 

 . اٌّاع روایث ةؼ اؿاس زاویَ دیغ5

ًؼیق آن، ازؽای روایث را ةَ ىعاًب ارائَ  پژوه، از زاویَ دیغ ةَ ىذاةَ روقی اؿث کَ راوی یا روایث

دُغ، دُغ. زاویَ دیغ، غٍامؼ داؿحان را جضث جأدیؼ كؼار ىیداده و ٌّع راةٌَ ظّد را ةا روایث ٌكان ىی

پؼدازی، پیؼٌگ، ؿتک ٌگارش، نضً و کالم، ٌّع ارجتاط ةا ىعاًب، ٌؽدیکی ٌـتث یػٍی ةؼ قعنیث

گػارد. زاویَ دیغ، نٍؽی اؿث کَ داؿحان از روزن گؼ جأدیؼ ىیپؼدازی و ىّارد دی ةَ رویغادُا، مضٍَ

پژوه کسای داؿحان قّد راوی یا روایثقّد. ةَ واؿٌَ زاویَ دیغ اؿث کَ ىكعل ىیآن ٌلم ىی
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آفؼیٍان و رویغادُای داؿحان جـهي دارد. افؽون ةؼ ایً، زاویَ دیغ، ایـحاده و چلغر ةؼ کٍُكگؼُا، ٌلف

یا 1کَ در ةازٌيایی داؿحان، ٌگاه ةیؼوٌی کٍغ، ایًث ةَ رویغاد را ٌیؽ جػییً ىیٌّع ٌگاه پژوُكگؼ ٌـت

پژوه صاکو ةاقغ، ةَ ایً مّرت کَ پژوُكگؼ اصـاؿات ظّد را ٌـتث ةَ ىّوّع دیغگاه روایث

پژوُف دظانث ٌغُغ و جّمیف ظّد از رویغادُا را ىٌاةق ةا زةان ىّوّع پژوُف ارائَ دُغ، یا ایٍکَ 

یا روایحگؼ صاکو ةاقغ و ىػاٌی و رویغادُا را از ٌؽدیک و از زةان  2اه دروٌیٌگةؼ غکؾ، 

ُای رویغادُا ٌلم ٌيایغ. ةٍاةؼایً ةؼاؿاس زاویَ دیغ، ؿَ ٌّع روش روایث قاىم: روایث  کٍٍغه جسؼةَ

 اول قعل، دوم قعل و ؿّم قعل از ُو كاةم جفکیک ُـحٍغ. 

 . روایث اول قعل5-1

و در ةؼظی ىّارد ةا ويیؼ « ىً»داؿحان را ةا ويیؼ قعنی  پیؼٌگی، در روایث اول قعل، راو

ای غيیق و  کٍغ. در ایً ؿتک، فؼض ةؼ ایً اؿث کَ چّن روایحگؼ از جسؼةٌَلم ىی« ىا»زيع 

پغیغه ىّرد ةؼرؿی ٌیؽ ةایغ از زةان و زاویَ دیغ وی ىّرد ةازگّیی كؼار  چٍغالیَ ةؼظّردار اؿث، نػا

کٍغ. پژوه در ىّازَ ةا ایً ؿتک، ةَ اةػاد دیگؼی از پغیغه ىّرد کاوش ٌیؽ وكّف پیغا ىی گیؼد. روایث

اٌغ و رویغادُا را از ٌؽدیک ىّرد ُا در دل صاددَ صىّر داقحَ کٍٍغهدر ایً ؿتک، چّن ىكارکث

ُا را از زوایای گٌّاگّن  جّاٌٍغ آزاداٌَ ٌظؼات ظّد را ةیان کٍٍغ و پغیغهاٌغ، نػا ىی ؼار دادهجسؼةَ ك

ُا،  ُای پژوُف، قعنیثىّرد داوری و كىاوت كؼار دٍُغ. ةٍاةؼایً در ایً ؿتک از روایث، ىعاًب

 دٍُغ.ُای آىّزقی را از ٌگاه راوی ىّرد فِو و جفـیؼ كؼار ىی رویغادُا و پغیغه

 ىً اؿالىی، اٌلالب پیؼوزی از پؾ جضنیهی ؿال اونیً یػٍی 1358 ؿال ىِؼىاه»ٌَ روایث: ٌيّ

 ىغار آىّزقی جکهیف ٌظام در و قغم وارد اةحغایی اول کالس آىّز داٌف غٍّان ةَ ایؼان ٌظام آىّزقی ةَ

 ادگیؼیی جٍِا ىٍتع غٍّان ةَ و داقحٍغ کاىم اكحغار ىغرؿَ در یافحو. ىػهيان پؼورش ىضّر ىػهو و

 ىٌهلَ آىّزان ماصب داٌف یادگیؼی چگٌّگی درةاره گیؼیجنيیو در ىػهيان ةّدٌغ. اصحؼام ىّرد

 جٍِا درؿی ُای اىؼوز کحاب ىاٌٍغ و ٌغاقحٍغ ٌلكی یادگیؼی ىضحّای جغویً و جػییً در اىا ؛ةّدٌغ

 واكع، یو. درةّد ىٍفػم داٌف دریافث کٍٍغگان ٌیؽ آىّزانداٌف دیگؼ و ىً ةّدٌغ. یادگیؼی ىؼزع

 یادگیؼی زَّ فؼٍُگ، در ایً ةّد. صاکو روز آن زاىػَ آىّزقی در اٌحلال ىذاةَ ةَ یادگیؼی فؼٍُگ

 درس ىغاوم و یکٍّاظث ةَ مّرت و ؿکّت در آىّز داٌف غٍّان ةَ ىا ةّد. ىضّر ىػهو و ؿٍحی ةـیار

 و ٌّقحیو ىی جٍتیَ ةَ يانىػه یا جِغیغ و جؼس ؿؼ از و ازتار ةا را قب ؿٍگیً جکانیف ظّاٌغیو،ىی

 (. 13: 1392ٌژاد،  صـیً ٌلغغهی، غٌاران و صازی )صیغری« ةّد... مفؼ صغ در ىػهيان ةا ىا جػاىم

 . روایث دوم قعل5-2

کٍغ. در ٌلم ىی را داؿحان« جّ»ويیؼ  ظّاٌٍغه و ةا اؿحفاده از زةان در روایث دوم قعل، راوی از

ةَ گام رویغادُا ةَ ةیان اصـاس و اغيال ٌیؽ پؼداظحَ  ایً ؿتک، در کٍار جّمیف زؽئی و گام

                                                           
1. etic 

2  . emic 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%86%DA%AF
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قّد کَ گّیی آٌِا ةَ ىذاةَ یک فیهو از مضٍَ دیغگان قّد؛ نػا رویغادُا ةَ زةاٌی جّمیف ىی ىی

جّاٌٍغ جسارب را روایث ُا ىی کٍٍغهکَ ظّد ىكارکث کٍغ. ةٍاةؼایً در غیً ایًُا غتّر ىی ظّاٌٍغه

ُای ظّد را ةَ ایً روش جّمیف ٌيایغ. روایث دوم  ّاٌغ ىكاُغات و دریافثجپژوه ٌیؽ ىی کٍٍغ، روایث

گیؼد؛ اىا اگؼ راوی ةؼای ىغجی ًّالٌی قعل ةَ دنیم دقّاری ارجتاط، کيحؼ ىّرد اؿحفاده كؼار ىی

در ةـحؼ و ةافث پژوُف زیـحَ ةاقغ، كادر ظّاُغ ةّد ةا اؿحفاده از ایً روش ةَ روایث ةپؼدازد. 

گیؼٌغ و ةَ ىحً ُا ىّرد ظٌاب كؼار ىی ایً روش ةَ دنیم کارةـث ويیؼ جّ، ظّاٌٍغهةٍاةؼایً در 

 کٍٍغ. داؿحان ورود پیغا ىی

فؼؿحغ جا یک قف ؿال ةیكحؼ ٌغاری کَ پغر جازغار، جّ را ةَ ىغرؿَ ٌظام ىی»ٌيٌَّ روایث: 

گیؼی: ایً کَ یاد ىیىؼد واكػی ةار ةیایی؛ ةا اراده و ىٍظو و كاًع. ظیهی چیؽُا در ىغرؿَ ٌظام 

چٌّر ةا دقيً ةسٍگی؛ آن ُو در ٌتؼد جً ةَ جً، فلي ةا یک ؿؼٌیؽه، یا چگٌَّ در کّه و زٍگم و 

کَ از پُؼظّری ةپؼُیؽی، ةَ ٌظو  جؼ ایً مضؼا ظّدت را اؿححار کٍی، ىذم یک ىارىّنک؛ و از ُيَ ىِو

و ازظّدگػقحگی ةاقی. ىغارج  و ىلؼرات اصحؼام ةگػاری و ةَ غٍّان یک فؼد ٌظاىی، ؿيتم قساغث

کٍی کَ در ؿً ُفث ؿانگی ةَ درزَ ؿؼٍُگی ٌائم  جؼكی را در ىغرؿَ ٌظام چٍان ةا ؿؼغث ًی ىی

قّی و زاد ؿؼگؼم ىی ُای ظّاُؼ ُو صال، پٍِان از چكو پغر جازغار ةا غؼوؿک آیی. ةا ایًىی

کَ پیف او  ةؼی از ایً ی و نػت ىیکٍ ای یحیو، رد ةّی ىادرت را دٌتال ىیزا، ىذم ةؼه ُيیكَ و ُيَ

قان را نیؾ ةؽٌی. ىستّری پٍِاٌی ةَ دیغن ىادرت زٌکیُای ظانَُای دیگؼ ةٍكیٍی و صؼفو زن

 (. 23: 1388)ىؽیٍاٌی، « ةؼوی، چّن پغر جازغارت ةَ قغت از ایً کار ىحٍفؼ اؿث...

 . روایث ؿّم قعل5-3

کٍغ، در روایث  اؿحفاده ىی« قيا»یا « جّ»، «ىا»، «ىً»در جلاةم ةا روایث اول قعل کَ راوی از 

« آٌِا»یا « او»کٍغ؛ نػا راوی از ويایؼ ُا را از زةان فؼدی دیگؼ جّمیف ىی ؿّم قعل، راوی پغیغه

جؼیً  ایً روش یکی از ىػيّل پؼدازد.کٍغ و ةَ ةازٌيایی افکار و اصـاؿات افؼاد ىیاؿحفاده ىی

روایث ؿّم قعل، روایث پژوه در ةـحؼ جضلیق كؼار دارد،  گؼدد. در ُای روایث ىضـّب ىی قیّه

پؼدازد؛ نػا آٌچَ ىّرد روایث كؼار ُا ىی ةیٍغ و ةَ جّمیف آنُا و رویغادُا را از ٌؽدیک ىی پغیغه

ُایی اؿث کَ در صال رخ کٍكگؼی افؼادی اؿث کَ در ةافث جضلیق كؼار دارٌغ و پغیغه گیؼد، ىی

در جلاةم ةا روایث اول قعل کَ در آن یک ٌگاه دروٌی صاکو اؿث، در دادن ُـحٍغ؛ غالوه ةؼ ایً، 

 ایً روش، ةیكحؼ ٌگاه ةیؼوٌی صاکو اؿث. 

ظاًؼات ىػهو غكایؼ صّل چٍغ ىّوّع ىؼجتي ةَ یکغیگؼ کَ ةا ىّكػیث آىّزقی »ٌيٌَّ روایث: 

ّزان اؿث و آى ُای یادگیؼی داٌف ظّرد.کاٌّن امهی ایً ظاًؼات، جسؼةَ او ىؼجتي اؿث، چؼخ ىی

ُای  ای ةَ ةچَ گیؼٌغ. از ُيان آغاز، ىػهو در جالش اؿث کَ ةَ گٌَّىفاُیو دیگؼ ةؼ گِؼد آن كؼار ىی

آىّزان ةَ یادگیؼی  غكایؼ درس دُغ کَ داٌف آىّزاٌف ةِحؼیً یادگیؼی را داقحَ ةاقٍغ، ونی داٌف

 را ُای ىعحهف آىّزقی شکٍٍغ. او رودٍُغ و کالس او را دچار اظالل ىی ىیم چٍغاٌی ٌكان ٌيی
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 جکهیف دادن ةا وانغیً، مضتث جٍتیَ، ٌغارد. ٌنیضث، ای فایغه ةؼد، ونی ىی کار ةَ کالس کٍحؼل ةؼای

 غّاىم ةؼظی قٌّغ.واكع ٌيی ىؤدؼ ُیچ یک کَ ُاایً اىذال و جفؼیش زٌگ ؿاغث کؼدن کو اوافی،

 قّد. آىّزقی جكّیق ان روقیغٍّ ةَ ةغٌی جٍتیَ از اؿحفاده ةَ ىػهو قّدىی ىّزب ُو دیگؼ

 زيهَ از آىّزقی ىـؤنیً ىسحيع ُایجّمیَ و ةغٌی جٍتیَ درةاره ُاةچَ اغحلادات وانغیً، اٌحظارات

 (. 51: 1391)غٌاران و غتغنی، « اٌغ... غّاىم ایً

 
 

 گیؼی روایث . اٌّاع روایث ةؼ اؿاس ةٍیاد قکم6

رویغادُا و ىىاىیً اؿث. ةَ غتارت دیگؼ ُؼ  ُا، ُا، مضٍَ ای قعنیث ُؼ روایث ىتحٍی ةؼ ىسيّغَ

ُا در صال کٍف و واکٍف ُـحٍغ اىا ةاقغ کَ در آن قعنیثداؿحان دارای آغاز، ىیاٌَ و پایاٌی ىی

ةایـث در ةـحؼ ُای ىّزّد در داؿحان انؽاىاً ىی ُا و کٍُف ىـئهَ اؿاؿی ایً اؿث کَ آیا قعنیث

کَ ىتحٍی ةؼ صّادث  جّاٌٍغ ةَ زای ایًُا ىی آیا داؿحان یک زىان و ىکان واكػی وزّد داقحَ ةاقٍغ؟

واكػی ةاقٍغ، از ذًُ راوی و ٌّیـٍغه ریكَ گؼفحَ ةاقٍغ؟ آیا انؽاىی وزّد دارد کَ در ىضیي ُای 

جّاٌغ ُای واكػی ٌلم قٌّغ یا مؼف آىّزٌغه ةّدن و فکّراٌَ ةّدن یک داؿحان ىی ، داؿحانآىّزقی

 اؿحان ةاقغ؟ىػیاری ةؼای ةازگّیی یک د

ُا ةایغ گفث داؿحاٌی ظارج از صیٌَ جعیم، جغاغی و ذٍُیث وزّد ٌغارد.  در پاؿط ةَ ایً پؼؿف

ُا یا از رویغادُا و  ُا ةؼ ذٍُیث افؼاد اؿحّار ُـحٍغ. ةا ایً ومف، داؿحان ةَ غتارت دیگؼ، داؿحان

کَ  قٌّغ و یا ایًّیی ىیگیؼٌغ و ةا كؼار گؼفحً در ةـحؼ ذًُ ةازگُای صادث قغه ریكَ ىی واكػیث

ُا دارای  قٌّغ و واكػیث ظارزی ٌغارٌغ؛ ةٍاةؼایً اگؼ داؿحانةؼ غکؾ، در ذًُ راوی ؿاظحَ ىی

جّان ةَ ىذاةَ راُتؼدی ةؼای ظهق جفکؼ و جأىم ُا ىی ُای جؼةیحی ةاقٍغ، از ُيَ آن ُا و ویژگی  ىؤنفَ

ُا را  ٍای چَ ةٍیادی ؿاظحَ قغه ةاقٍغ، آنُا ةؼ ىت کَ روایث ةِؼه گؼفث. ةٍاةؼایً، ةؼ اؿاس ایً

 ةٍغی ٌيّد.  جّان ةَ دو ٌّع روایث ىتحٍی ةؼ واكػیث و روایث ىتحٍی ةؼ جعیم جلـیو ىی

 . روایث ىتحٍی ةؼ واكػیث 6-1

یک روایث زىاٌی ىتحٍی ةؼ واكػیث اؿث کَ رویغادُای ىّرد ٌلم در آن در ةـحؼ زىان و ىکان کاىاًل 

ُای واكػی ةؼ اؿاس رویغادُایی کَ  ادث قغه ةاقغ. ةَ غتارت دیگؼ روایثىكعل و جػؼیف قغه ص

قٌّغ؛ نػا ایً جسارب اگؼ از غٍای الزم اٌغ، ٌلم ىی ُا را جسؼةَ ٌيّده اٌغ و افؼادی کَ آنصادث قغه

ُا چّن در ةـحؼُای كاةم نيؾ و  گیؼٌغ. ایً روایثُای غهيی كؼار ىی ةؼظّردار ةاقٍغ، ىٍكأ پژوُف

دٍُغ، ةاورپػیؼ ُـحٍغ و چّن ةؼای دیگؼ افؼاد ٌیؽ اىکان جکؼار و جسؼةَ قغن دارٌغ، در رخ ىی واكػی

 گیؼد.ُا اٌحلال داٌف و جسؼةَ ةَ آؿاٌی مّرت ىی آن

ُای جٍگ یا گكاد  ُای آٌان، نتاس ظٌّی اًفال ىغارس، نتاس ظٌّی و ةی کو»ٌيٌَّ روایث: 

ُای اًفال  اٌگیؽ اؿث. ةارُا ةَ ىسيّع کفف آور و غوثاٌغازه ركغاریحی از پغران و ىادران، ةی

ام و ةِای  اٌغ، ٌگؼیـحَ ٌظو كؼار گؼفحَ دةـحاٌی کَ در ىغظم چادر یا اجاق درس، گاه ىٍظو و گاه ةی
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ُای غكایؼی ةَ یک  آىّزان دةـحانام. غانتًا ؿی زفث کفف داٌف ُا را صـاب کؼده جلؼیتی آن

پّقٍغ و ةَ ىغرؿَ  ُای ىٍغرس پغر را ىیه پـؼاٌی کَ کثارزد. ىٍظؼ زفث کفف صـاةی ٌيی

کٍٍغ کَ ؿؼ ةؼٍَُ ٌياٌٍغ، ةـیار پؼ ىػٍی و دردٌاك آیٍغ و دظحؼاٌی کَ چاركغ ىادر را ةَ ؿؼ ىی ىی

افحٍغ. چگٌَّ ىيکً اؿث کَ اٌـاٌی ُا و چاركغُا جا كّزك پای اًفال فؼو ىی اؿث. غانتاً ایً کث

داٌیو، داٌیغ و ىی و از دیغن ایً اًفال، ةا آن ُيَ ُّش و فؼاؿث کَ ىیدنی در ؿیٍَ داقحَ ةاقغ 

داٌیو، ونی گؼفحار ىكکم ؿحؼ غّرت ُـحٍغ،  داٌیغ و ىیةا آن ُيَ زـارت و افحعارًهتی کَ ىی

ً غػاب پایغار ةَ ٌام زٌغگی ىحأدؼ ٌكّد؟ ىلاوىث ایً کّدکان در ةؼاةؼ ایً قکٍسَ غظیو و ای

آور اؿث کَ ایً ىّزّد کّچک و ٌضیف چگٌَّ ایً ةار ةؽرگ را در ایً آور اؿث. صیؼت  صیؼت

رؿاٌغ. غسیب اؿث کَ ایً داٌف آىّزان کَ در ًّل ؿانیان دراز ًؼیق پؼؿٍگالخ ةَ ىٍؽل ىی

ُای ایم، ةا ایً غغم  گؼفحار ایً ُيَ فلؼ و فاكَ ُـحٍغ، ةا ایً ُيَ صؼکات قيـی و كيؼی کّچ

ٌّیـٍغ،  ظّاٌٍغ، ىیکٍٍغ، ىیو در کار درس ایً ُيَ ؿؼ و مغا ىیکفایث ظّراك و پّقاك، ةاز ُ

کٍٍغ. ظٍغه و قادی آٌان در ٌّیـٍغ و ظّد صـاب ىیظّاٌٍغ، زیتا ىیکٍٍغ، ةهٍغ ىیصـاب ىی

ُا و ُا و قػؼظّاٌی ُا، ىِارت و زـث و ظیؽ آٌان در ٌيایفدةـحان، چاالکی آٌان در زّاب پؼؿف

يال قؼىٍغگی ةَ ٌػيث ظّراك و پّقاك ىحٍػو ُـحیو، قغیغاً ظسم و ُا ىؼا کَ در ک کٍفؼاٌؾ

 (. 178: 1381ةیگی،  )ةِيً «ؿازد قؼىٍغه ىی

 روایث ىتحٍی ةؼ جعیم. 6-2

روایث ىتحٍی ةؼ جعیم، روایحی اؿث کَ در جلاةم ةا رظغادُا و صّادث واكػی، از ذًُ و جعیم راوی 

جسارب ىّرد ٌلم در روایث ىتحٍی ةؼ جعیم، در دٌیای ریكَ گؼفحَ اؿث. ةَ غتارت دیگؼ، رویغادُا و 

ُای جأىم و واكػی اجفاق ٌیفحاده اٌغ، اىا دارای ىٍكأُای واكػی ُـحٍغ و ةَ دنیم دارا ةّدن ظؼفیث

جّاٌغ ةؼای ُا، ىی ةاقٍغ. ایً ؿتک از روایثفهـفی دارای ارزش جؼةیحی ىی -ُای غيیق فکؼیپؼؿف

ُا در  نیهی كاةم اؿحفاده ةاقٍغ. قایغ وزَ ةارز ایً روایثُای ؿٍی و ىلاًع جض ُيَ گؼوه

جّاٌغ ةَ ىغد  کٍغ. چؼا کَ ٌّیـٍغه ىیُایی اؿث کَ ةؼای ٌّیـٍغه و ىعاًتاٌف ظهق ىی اىکان

ُای دیگؼ را  جعیم، پای ظّد را از واكػیث ُای زىیٍی فؼاجؼ ةگػارد و اىیغُا، آرزوُا و زِان

 ُا، ظالكیث و اىکان جأىم و یادگیؼی از ُؼ چیؽ اؿث.  رز ایً روایثجنّیؼؿازی کٍغ. ةٍاةؼایً وزَ ةا

ُای ىؼدم ةؼای  زده ةچَ ةِثُای  ده ؿال انف ب درس دادن و كیافَ»... ٌيٌَّ روایث: 

گّیی... و اؿحغٍاء ةا غیً و اؿحلؼاء ةا كاف و ؿتک ظؼاؿاٌی و ٍُغی و  جؼیً چؼٌغی کَ ىی ىؽظؼف

قّم، انػسؽ.. و از ایً ىؽظؼفات. دیغم دارم ظؼ ىی  رؿال ىذم و ردجؼیً قػؼ دری و مٍػث ا كغیيی

گفحو ىغیؼ ةكّم. ىغیؼ دةـحان! دیگؼ ٌَ درس ظّاُو داد و ٌَ دم ةَ دم وزغاٌو را ىیان دوازده و 

چِارده ةَ ٌّؿان ظّاُو آورد و ٌَ ىستّر ظّاُو ةّد ةؼای فؼار از اجالف وكث در اىحضان جسغیغی ةَ 

ری ُفث ةغُو جا ایام آظؼ جاةـحاٌو را کَ نػیػجؼیً جکَ جػٌیالت اؿث، ٌسات داده قػّ ُؼ اصيق ةی

ةاقو. ایً ةّد کَ راه افحادم، رفحو و از اُهف پؼؿیغم، از یک کارچاق کً؛ دؿحو را جّی دؿث 
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کارگؽیٍی گػاقث و كّل و كؼار، و ًؼفیً ظّش و ظؼم، و یک روز ُو ٌكاٌی ىغرؿَ را دؿحو دادٌغ 

رؿی کَ ةاب ىیهو ُـث یا ٌَ. و رفحو. ىغرؿَ دوًتلَ و ٌّؿاز ةّد و در داىٍَ کّه جٍِا کَ ةؼوم وا

ُای ظّدش ؿاظحَ ةّد  دوؿث ظؼپّل غيارجف را وؿي زىیً افحاده ةّد و آفحاب رو ةّد. یک فؼٍُگ

ُا  اش کٍٍغ و رفث و آىغ ةكّد و زاده و ةیـث و پٍر ؿانَ در اظحیار فؼٍُگ گػاقحَ ةّد کَ ىغرؿَ

ُاقان را  کَ راه ةچَ كغر از ایً ةكّدُا ةكّد جا دل ٌٍَ ةاةاُا ةـّزد و ةؼای ایً ةیغه ةكّد و ایًکّ

کّجاه کٍغ ةیایٍغ ُيان اًؼاف ىغرؿَ را ةعؼٌغ و ظاٌَ ةـازٌغ و زىیً یارو از ىحؼی یک غتاؿی ةكّد 

 (.6-8: 1374اصيغ،  )آل« مغ جّىان ... 

 

 گیزی بحث و نتیجه

دُغ جا رب جغریؾ و رویغادُای ةَ یادىاٌغٌی، ایً فؼمث را ةَ ىػهيان ىیروایث و ٌّقحً جسا

دُی ٌيایٍغ و ةا فامهَ گؼفحً از ایً جسارب، فِيی زغیغ ٌـتث ةَ آن  جسارب ظّیف را ؿازىان

ارای ُای ظّیف ةَ دؿث آورٌغ. افؽون ةؼایً، جسارب زیـحَ ىػهيان، اغهب د رویغادُا و کٍُف

جّان در ؿٌش  ُا، ىی کَ ةا قٍیغن و ظّاٌغن ایً روایث اغی اؿث. چٍانازحي -ُای جؼةیحی دالنث

ُا قکهی از  ُای ىـححؼ در آن فِو ةَ دؿث آورد. ةٍاةؼایً، روایث کالن ٌـتث ةَ زاىػَ و کٍف

ىٍغ ٌيایغ جا جسارب ظّیف را ؿاظثداٌف زٌغگی ازحياغی و ارجتاًی اؿث کَ ةَ ىػهيان کيک ىی

( ٌیؽ 1997) 2(. کاٌهی، کالٌغیٍیً و ُی2012و ُيکاران،  1ٍُغ )ىاجـّنُا ىػٍا د کؼده و ةَ آن

دارٌغ کَ داٌف جغریؾ و ىػهيی، اؿاؿاً داٌكی ىتحٍی ةؼ روایث اؿث؛ چؼاکَ ىضّر غيم اذغان ىی

ىػهو ةؼ داٌف غيهی و قعنی اؿحّار اؿث و داٌف غيهی و قعنی ٌیؽ داٌكی ىتحٍی ةؼ جسؼةَ و 

دٍُغه  ُا و ةـحؼُای قکم ةؼای فِو و قٍاؿایی ایً داٌف ةایغ ةَ زىیٍَ روایث اؿث. ةؼ ُيیً اؿاس

ای،  ُای زىیٍَىضّر غتارجٍغ از یادداقثُای روایث آن رزّع کؼد. ةَ ٌظؼ ایً اٌغیكيٍغان، ایً زىیٍَ

قغه ٌگاراٌَ، ٌّقحارُای ىتادنَُای ظّدزیـثُای روزاٌَ، یادداقثُا، ىکانيات، یادداقثىناصتَ

ُا،  ُای ظاٌّاده ُای ىػهيان، داؿحانُا، داؿحانیٌگاروُكگؼان و ىػهيان، جاریط قفاُی، وكایعةیً پژ

جّان اذغان داقث، روایث ٌلكی ةٍیادیً جناویؼ و دیگؼ ىنٍّغات قعنی و ظاٌّادگی. ةٍاةؼایً ىی

ی در فؼایٍغ جػهیو و جؼةیث دارد. ةؼ ایً اؿاس، ُغف پژوُف صاوؼ ایً ةّد کَ ةَ ٌّع قٍاؿ

 ُای غهيی ُؼ ًتلَ را جؼؿیو ٌيایغ.  ُا و دالنث ُای جؼةیحی ةپؼدازد و ویژگی روایث

ُای جؼةیحی ىٌاةق ةا قف ىػیار ىكحيم ةؼ روش جفـیؼ جسارب، ٌّع  ُا ٌكان داد، روایث یافحَ

گیؼی روایث، در قاٌؽده ًتلَ كاةم  راوی، ىٍتع روایث، ؿتک ٌگارش، زاویَ دیغ و ةٍیاد قکم

ای دارٌغ. غالوه ةؼایً در ةؼظی از ایً  ُای جؼةیحی ویژه ی ُـحٍغ کَ ُؼ ًتلَ ٌیؽ دالنثةٍغ جلـیو

جّاٌغ در چٍغ ُا جؼؿیو ٌيّد؛ یػٍی یک روایث ُيؽىان ىی جّان ةیً روایثًتلات ىؼز آقکاری ٌيی

                                                           
1. Mattsson 
2. He 
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غان و ىٍ ُای چٍغ ًتلَ ةؼظّردار ةاقغ. ةٍاةؼایً، غالكَ ًّر ىكحؼك از ویژگی ًتلَ كؼار گیؼد یا ةَ

ُا ای از روایث ُای ظّیف ةَ ًتلَ و ًیف ویژه جّاٌٍغ ىٌاةق ةا اُغاف و اٌگیؽهپژوُان، ىی روایث

جّاٌغ قاُغی  ُای ارائَ قغه در ُؼ ًتلَ ٌیؽ ىی ُا و ٌيٌَّ روایث کَ ىذال جيؼکؽ داقحَ ةاقٍغ. چٍان

ُا و  ی دارد، نػا در صّزها ةؼ ایً ىغغا ةاقغ. ةا ایً اوماف، از آٌسا کَ روایث ىفِّىی ةیً رقحَ

قٍاؿی روایث وزّد ُای دیگؼی از ٌّعةٍغیُا و جلـیو ةٍغیُای دیگؼ ىيکً اؿث دؿحَ رقحَ

ُایی چّن ادةیات،  داقحَ ةاقغ. ةؼ ُيیً اؿاس، ةؼرؿی و جضهیم اٌّاع روایث در ةـحؼ رقحَ

ؼان كؼار گیؼد. ُيچٍیً ىٍغان و پژوُكگ جّاٌغ ىغٌظؼ غالكَقٍاؿی و فهـفَ ىی رواٌكٍاؿی، زاىػَ

جّاٌغ ةَ غٍّان ىّوّع و ىضّر پژوُف ىغ ٌظؼ كؼار گیؼد. ُا ىی ةؼرؿی کارکؼدُا و آدار جؼةیحی روایث

جؼ ةاقغ؟ از کغام ًیف  جّاٌغ ةؼای چَ ىعاًتاٌی ىٍاؿبُا ىی ةؼای ىذال ایً کَ کغام ًیف از روایث

ًّر  ِؼه گؼفث؟ در ٌظام جػهیو و جؼةیث و ةَجّان در فؼایٍغ آىّزش و جغریؾ ة ُا ةِحؼ ىی از روایث

-جّاٌغ در ظغىث فِو و کاوش اظحالالت رفحاریُا ىی ویژه در ىغارس، کغام ًیف از روایث

ُا ةِؼه ةگیؼٌغ؟  قٍاؿان ةحّاٌٍغ از آن کَ ىػهيان، ىكاوران و روان قعنیحی فؼاگیؼان ةاقغ، چٍان

ٍگ آىّزقی در یک دوره جاریعی ةاقٍغ یا جّاٌغ جؼؿیو کٍٍغه فؼُُا ىی کغام ًیف از روایث

جّان اذغان داقث کَ ةا جّزَ ةَ زِان  پغاگّژی یک ىػهو و ىغرس را ٌكان دٍُغ؟ ٌِایث اىؼ ىی

آىّزان و ىػهيان، از روایث ُو ةَ  ُای داٌف ُای روایث ٌاىحٍاُی جػهیو و جؼةیث و کارکؼدُا و دالنث

و روقی در ظغىث جغریؾ،  2ةَ غٍّان داؿحاٌگّییو روقی ةؼای پژوُف، ُو  1غٍّان روایث پژوُی

 جّان ةِؼه گؼفث.  و روقی ةؼای درىان ىی 3و ُو ةَ غٍّان روایث درىاٌی

 

 منابع
 . جِؼان: اٌحكارات پؼؿحّ.ىغیؼ ىغرؿَ(. 1374اصيغ، زالل. ) آل

جِؼان:  .اییةان و مفیَ ىیؼةاة ُای زتار ةاغچَ روقٍگؼان جاریکی: ظّدٌّقث(. 1394ةان، زتار. ) ةاغچَ

 اٌحكارات ىّؿـَ فؼٍُگی ٍُؼی پژوُكی جاریط ادةیات کّدکان. 

 قیؼاز: اٌحكارات ٌّیغ.. ةَ ازاكث كـو )ظاًؼات آىّزقی((. 1379ةِيً ةیگی، ىضيغ. )

 قیؼاز: اٌحكارات ٌّیغ.. ُایی از ظاًؼات( اگؼ كؼه كاج ٌتّد )گّقَ(. 1381ةیگی، ىضيغ. ) ةِيً
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ُای اٌـان قٍاؿی  ىسهَ پژوُفای ىػهو: پژوُكی ظّدىؼدم ٌگاراٌَ.  گیؼی ُّیث صؼفَقکم
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1. Narrative Inquiry 

2. Storytelling 

3. Narrative Therapy 
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 21، ادب پژوُیُای ىحً روایی و غیؼروایی.  (. جتییً جفاوت1396اهلل و ًاُؼی، صيیغ. ) ظغادادی، فىم

(71،)47-29. 
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 .5-24( ،2) 24، غهّم جؼةیحی ُای جؼةیحی. کؼدن یک ىػهو اةحغایی ةا جأکیغ ةؼ ٌلف ٌظؼیَ

. ىكِغ: اٌحكارات گیؼی ٌّیًىٌٍق پژوُف در غهّم جؼةیحی و ازحياغی: زِث(. 1385ورکی، ةعحیار. ) قػتاٌی

 ةَ ٌكؼ.

 ُایی از زٌغگی یک ىػهو )پژوُف روایی(. ٌاقؼ: گّجار.  گؼافیکال: روایث(. اجّةی1395ّماصتی، غؼفان. )

ُای یک ىػهو. رو: روایث(. فؼٍُگ یادگیؼی ىغرؿَ غكایؼ کّچ1391غٌاران، ىضيغ و غتغنی، ىنٌفی. )

 .5-22(، 5) 3، دوفنهٍاىَ ٌظؼ و غيم در ةؼٌاىَ درؿی

 ِؼان: داٌكگاه فؼٍُگیان. . جپژوُف روایی: امّل و ىؼاصم(. 1396غٌاران، ىضيغ. )

، جؼزيَ صـام پغاگّژی ةؼای رُایی؛ گفث و گُّایی ةؼای دگؼگٌّی آىّزش(. 1394فؼیؼه، پائّنّ؛ و قؼ، ایؼا. )

 زاده. جِؼان: ٌكؼ ایٍحؼٌحی رُایی. صـیً

گؼایی. ای در آدار ٌّ فِوةَ ىػٍای گػر زٌغگی ٌاىَ Currere (. جضهیم جاریعی1394كادری، ىنٌفی. )

 . 61-44(، 2)5، ٌاىَ ىتاٌی جػهیو و جؼةیث وُفپژ

(. جؼةیث ىػهو و پژوُف روایی: ةَ ؿّی جغییؼ پارادایو در 1397دار، ىضيغزّاد. ) كؼةاٌی، صـیً و نیاكث

 .3-28( 5) 4، جؼویسی راُتؼدُای ٌّیً جؼةیث ىػهيان-دوفنم ٌاىَ غهيیُای جضلیق.  روش

آىّظحَ داٌكگاه  ٌگاری یک داٌف میفی از ىػهو قغن ىً: ظّدىؼدم(. ج1396ّكٍتؼی، ىِغی و انياؿی، نیال. )

 .71-97(، 4)5، جغریؾ پژوُیفؼٍُگیان. 

قٍاؿی ىٌانػات روشُای داؿحان قغه. در ادىٌّغ قّرت، (. پژوُف روایی: جسؼة1388َکاٌهی و کالٌغیٍیً. )

   جؼزيَ ىضيّد ىِؼىضيغی و ُيکاران. جِؼان: اٌحكارات ؿيث.، ةؼٌاىَ درؿی

ای  پژوُی و جّؿػَ صؼفَ (. ةؼٌاىَ درؿی روایث1396کؼىی، زُؼه؛ ؿؼازی، فؼُاد و یضیی ىػؼوفی. )

 5، دوفنهٍاىَ ٌظؼیَ و غيم در ةؼٌاىَ درؿیداٌكسّیان داٌكگاه فؼٍُگیان: ًؼاصی انگّی ةؼٌاىَ درؿی. 

(9 ).69-104 . 

ُای یک ىغرس  آىّزش غانی: روایث(. جغریؾ ةَ روش ىػکّس در 1395گهؽاری، زیٍب و غٌاران، ىضيغ. )

 .81-136(، 7) 4، دوفنهٍاىَ ٌظؼ و غيم در ةؼٌاىَ درؿیداٌكگاه. 

 . جِؼان: قؼکث اٌحكارات ؿّره ىِؼ. قاه ةی قیً(. 1388ىؽیٍاٌی، ىضيغ کاظو. )

 ای کیفی ىٌانػَ»ای  (. روایث ٌگاری اةؽار جاىم و ةانٍغگی صؼف1396َىهکی، مغؼی و ىِؼىضيغی، ىضيّد. )

دوفنهٍاىَ ٌظؼیَ و غيم در ةؼٌاىَ «. در زىیٍَ جسؼةَ روایث ٌگاری داٌكسّىػهيان در درس کارورزی
 .154-127( .10) 5، درؿی
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آىّزان در ىغرؿَ:  پؼورش گم ؿؼخ: روایحی از زٌغگی داٌف(. 1396راُهَ. ) پّر،  ىِؼام، ةِؼوز و اٌناری
 ریؽی آىّزقی.  اىَ. جِؼان: ؿازىان پژوُف و ةؼٌظالكیث یا اصـاس صلارت

. ُایی از جغریؾ دةیؼان ظّب ایؼاٌی ام: ٌيٌَّ ةِحؼیً روش جغریـی کَ دیغه(. 1395). صـیًىیؼنّصی، 

 . قؼکث ٌكؼ ٌلغ افکار جِؼان:

. ُای جؼةیحی ىضيغروا ؿؼکارآراٌیُایی از زٌغگی و اٌغیكَدر جيٍای یادگیؼی: زهّه(. 1396ٌامؼی، ىضيغ. )

 جِؼان: ٌكؼ افـث.

 .امُایی کَ از اؿحاد غالىضـیً قکُّی آىّظحَ رسکالؿی از زٍؾ واكػَ: د(. 1395ٌیـحاٌی، ىضيغروا. )

 امفِان: اٌحكارات آىّظحَ.

(. زیـث ٌگاری و روایث فِو ىػهيان از ٌلف فهـفَ جؼةیث در جضّل غيهکؼد آٌان. 1392دٍُّی، ىؼاد. ) یاری 

 .66-49( .2) 3. پژوُف ٌاىَ ىتاٌی جػهیو و جؼةیث

  ىٌانػَ -درؿی ىهی  ٌّیـی در ةؼٌاىَ صال (. ُّیث قؼح1396پّر، مغیلَ. ) زاده، ىضيغروا و کاظویّؿف

 .118-143(، 1)7، ُای ةؼٌاىَ درؿی پژوُف . جؼکیتی
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