
 0 

 

 

 

 

 روانشناختیکارکردهای رمان و 

  آنو درمانی 
 (رمانخوانش به  یختروانشنا یکرديرو؛ خوانندهروانشناسی )

 

 

 

 

 

 علی عابدی

 

  2931زمستان 



 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :توجه

کلیه حقوق مادی و معنوی این کتاب، متعلق به مترجم می باشد و هر گونه برداشت و استفاده از 

. / مطالب آن، با کسب اجازه و موافقت مترجم یا ارجاع در قالب ذکر منبع، بدون اشکال است

   Abedi.1351@gmail.com:  پست الکترونیک

 

      

 عابدی، علی:                       سرشناسه 

روانشناسی خواننده؛ )درمانی آن کارکردهای روانشناختی و مان و ر  :    عنوان و نام پدیدآورنده 

 علی عابدی: نویسنده/  (رمانخوانش به  رویکردی روانشناختی

 1535. نشر اینترنتی :               مشخصات ناشر 

 ادبیاتو روانشناسی :                               موضوع 



 2 

 فهرست

 صفحه               عنوان                                                                                                       

 5                                                                                                            مقدمه

 7                                                             مایز آن با خوانش رمانهنردرمانی و ت

 3                                   تفاوت هنردرمانی و کنش جاری در خوانش رمان        

 11                                                            شعردرمانی و تمایز آن با خوانش رمان

 11                                   تفاوت شعردرمانی و کنش جاری در خوانش رمان       

 15            (روانشناسی نویسنده)خلق رمان بستر جاری در روانشناختی فرایند 

 13         (روانشناسی خواننده) خوانش رمانفرایند روانشناختی جاری در بستر 

 13                                          تغییرات شناختی و هیجانی در خواننده( الف      

 17                         دیدگاه گیری و ذهن خوانی کودک در خوانش داستان( ب        

 01              در فرایند تغییرات شناختیتفاوت رواندرمانگری و خوانش رمان ( ج      

 00                                                در داستان« دو قطبی»سنت فضای ( د        

 03                                      یادگیری مشاهده ای در دامنه ای از تفاسیر( ح      

 07                                                                 انحالل خودمیان بینی( و      

  03                                                                                       فهرست منابع



 3 

(1) 
 

 مقدمه

از  یهنر یرهایل و تفسیتاو به موازات ،«یادبنقد  » نهیشیپات و یادبدر 

 یرهایل و تفسیز تحلین زیبایی شناختی و سبک شناختی، زبان شناختی،جمله 

، ی، جامعه شناختیشناخت(اسطوره)، افسانهی، فلسفیاخالق یکردهایبر رو یمبتن

مطرح  ( یات داستانیادب "و کال)  «نقد رمانل و یتحل » که درحوزه... یروانشناخت

ا حداقل به طور ی هدشپرداخته کمتر  « رمان یو اصالح هدرمانگران» وجه   به است،

 .شده استد نین توجه و تاکداب یسته ایبا

ل یدر حوزه تحل ییمتن ها ،یلیتحل اتیادبدر  ،پراکنده یاگر چه به گونه ا 

 ،موجود استهنر  یو به طور کل یداستانات یادب یو روانشناخت یجامعه شناخت یها

 "منحصراو  ینش اثر هنریند آفریتمرکز بر فرام "غالبا ییل هاین تحلیاما چن

خود ت یفرد "کالو  یخچه ایی، تارل روانشناختیو تحل تیشخصمتوجه 

ا داستان یدرون رمان  یت هایت ها و شخصیا موقعیو  (و خالق اثر سندهینو)هنرمند

  .1بوده است

                                                 
1
و « کتها   » مشهود است؛ توجه  و تاکيهب  هر   " نيز کامال معاصر حتي غفلت از چنين وجهي در حوزه  روانشناسي - 

 _ «کتها  درمهاني   » موجه  در چهارچو  اصطالح ن  چنهبان   _ مطالع  کتا     عنوان يک راهبرد يا تکنيک درماني
   عبارت ديگر تاکيب  ر کتا     عنهوان جنبه  اا از   .  ر اد يات روانشناسي متمرکز است تا اد يات داستاني" نيز، صرفا

 .در  ر مي گيرد داراا مضمون هايي روانشناختي هستنب "مايمستق کتا  هايي راک "  رنام  هاا درماني، صرفا
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از  یخال ،اتیادب یسینو هیحاشنقد و ل، یتحلات یادب هر حال اگر چه  به

ت یهمانند کل)  یلیتحل یآورد ها یرون ی، است اماین یروانشناخت یل هایتحل

 یندهایمتمرکز بر فرا( 1ا یمتمرکز بر دو حوزه بوده است؛  "غالبا ،(حوزه هنر

( 2ا یو هنرپرداز  "سنده و کالیخود نو تیو فرد تیشخصدر  یجار یروانشناخت

. داستانو ت یدرون روا یت ها و کاراکترهایشخص یل روانشناختیمتمرکز بر تحل

در که  یاروان درمانگرانه و  یاصالحکنشهای  بهبه ندرت   است که ین در حالیا

اثر در  «خوانشِ»سوی دیگر خلق اثر، یعنی فرایندهای روانشناختی ای که در بستر 

 .شده است پرداختهاتفاق می افتد  «خواننده فردِ»

ات و یادب در فصل _اتیه پرداز برجسته ادبیک نظریبه عنوان  _ 1ولکرنه 

ل ی، به قصد تحل(1832، 2وارنولک و )« اتیه ادبینظر» کتاب   یروانشناس

کند و  یاستفاده م« اتیادب یروانشناس» با عنوان  یاز اصطالح ات،یادب یروانشناخت

ا یک فرد ، یسنده به عنوان ینو یمطالعه روانشناخت» : کند یف مینگونه تعریرا اآن 

موجود در آثار  ین روانشناختیمطالعه سنخ ها و قوانا ینش ، یند آفریمطالعه فرا

 یروانشناس) است  یک اثر ادبیات بر خوانندگان یر ادبیمطالعه تاث ا سرانجامی، یادب

، از دهد یارائه م اتیادب یکه از روانشناس یفیدر تعر یاگرچه و. «  (خوانندگان

رسد که قصد دارد مدخل و  یبرد، و به نظر م یمنام  «خوانندگان یروانشناس»

، در ادامه یواما د یما بگشا یش رویات را پیادب یاز کنش روانشناخت یدیمنظر جد

به  - اتیادب یاز روانشناس-فش یاشاره شده در تعره یاگرچه در سه حوزه اول

                                                 
1
 . Wellek R. 
2
 . Varen, A. 
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کارشناسانه ل ینه تحلیدست زده اما در زم قابل توجه ییل هایبه تحل یستگیشا

ک طرح مساله یش تنها در مرز یل هایتحلو  ،هباز ماند  ،«خوانندگان یروانشناس»

  .ماند یم یباق

جامعه  یتیکرد و ذهنیرو» ات  با یل گران ادبیشتر تحلیبگر ید یاز سو

رات یل تاثیو تحل یدست به بررس _یروانشناخت کمترو  _ « یو فلسف یشناخت

 . دنزن یمو بالعکس  یجمعجامعه و افکار  بر یداستان اتیادب

بر خوانندگان به  یآثار ادبخوانش  یاثرات روانشناخت یب بررسین ترتیبد

کمتر مورد  ات،یادب یسیه نویات و حاشیحداقل در حوزه ادب ،یفرد "شکل اختصاصا

 یلیز بوده است تحلین یلیالبته اگر تحلو . ل قرار گرفته استیت ، توجه و تحلیعنا

بوده است  یو جامعه شناخت یفلسف یمنظراز همانگونه که اشاره شد  و نییسطح پا

 . کردد یتردد یباشان  یکه در وثوق علم

از ل ها اساسا یتحل، زین یروان شناخت خاص یها لیتحلد یدر موج جد

و  2(یروانکاو) 1ل گرانهیروان تحل یانگاره ها بر یمبتن "اساسا و یسنت یمنظر

ات یدر ادبکه حداقل  یکردیرو)بوده است «  یروانشناس یفراسو»  یمیمفاه

ن یدر اگر، یبه عبارت د. (دارد یه اخچیتار یگاهیجا "صرفا معاصر یعلم یروانشناس

رنگ باخته دگاه ی، درهایو تفسها  لیتحل ی، تنها مرجع اصلیروانشناخت یل هایتحل

از  ییر نمونه هایدر ز. ونگ بوده استیاز جمله  ید و ازناب ویفرو یل گریروان تحل

 : آمده است یل گریروانتحل یبر آموزه ها یمبتن ینقدها

                                                 
1
 .Psychoanalisis 

2
روان »، اصطالح يات روانشناسيدر اد  يفارس اها اصاحب نظران عرص  معادلساز ي رخب ي ر حسب تاک.  

 .است« اروانکاو»نسبت    اصطالح  امناسب ترمعادل « الگريتحل
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تحلیل رمان های آرمانس استاندال و تام جونز هنری فیلدینگ بر اساس » 

تحلیل روانکاوانه شخصیت »؛ (1833ممتحن و دفترچی،) نظریات زیگموند فروید

های رمان سنفونی مردگان بر اساس آموزه های زیگموند فروید و 

بررسی رمان شازده احتجاب از  »؛ (1831دم، مق یو صالح یاظهر)«شاگردانش

تحلیل سندبادنامه از دیدگاه روانشناسی » ؛ (1833ن، یآفر)چشم انداز نظریات یونگ

بررسی مضمون عشق در دمیان و سیذارتای هرمان هسه » و ؛ (1833جعفری،)یونگ

 (1831سالمی و مسگرزاده، )از دو منظر روانکاوانه و رمانتیک

 یات و پشتوانه نظریه دهد، یفوق نشان م یها یبررس همانگونه که عنوان

 . ستا یل گریروان تحل یکرد سنتیبر رو یساسا مبتنل ها، ایتحلها و ن نقدیا

 یمدل درماندو  یو کاربرد ینظرمختصات  یان برخیببا  ، ریدر ز

معاصر  یروانشناخت یدر حوزه درمان ها که -«2یشعردرمان»و « 1یهنردرمان»

 یانجمن ها یریدر حد شکل گ ییگاه قابل اتکایطرفداران فراوان و جا

را  هاتوان آن یم و افته است،ی«  کایشعردرمانگران آمر»و « 8کایهنردرمانگران آمر»

 -در نظر گرفت یمشترک با کاربرد رمان در درمان روانشناخت ییایو جغراف در فضا

 ین هاییدر تب یل گریکرد روان تحلیرو یالیغلبه و استفوق از جمله  نکتهوثوق  

 یکه در کنش درمان یحیز و قابل ترجیات متمایفیز کیو ن «یهنر یان هایب» ینظر

   .ح خواهد شدیتصر ،وجود دارد یدرمان ین حوزه هایخوانش رمان نسبت به ا

                                                 
1
. Art therapy 
2
. Poetry therapy  
3
. AATA 
4
. APTA 
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 تمايز آن با خوانش رمانو  یهنردرمان

و  یطراح»ژه یبو یهنر یت هایاز انواع فعال که« یهنر درمان»م یپارادا

ند یفرا یاساسا بر اثربخش ،برد یماران سود میب یجهت درمان روانشناخت« میترس

ک یفرد درمانجو در  یاز سو (...و  ی، مجسمه ساز یطراح ،ترسم)یاثر هنر« خلق»

هنر ف یبر حسب تعر. داردد یو تاکنظر ( درمانجو-درمانگر)مواجهه حداقل دو نفره

 ید قرار میدرمان مورد استفاد و تاک یمولفه اصلعامل و وان ، انچه به عنیدرمان

نشانه  ینیگزیت خالقانه جهت جایز فعالیتجو» : است یهنر« نش یآفر»رد ، یگ

مار قبل از حاد شدن یبموفق توسط  یت دفاع هایک و تقوینوروت یها

، به 1311)2نامبورگ است که بر حسب ین در حالیا(. 2001، 1ینیکارز)«یماریب

ن حوزه، یه پردازان و درمانگران برجسته ایاز نظر یکی( 2001، ینینقل از کارز

زم یمکان»به  «یل گریروان تحل»ه ینظرکرد ی، رویدر هنر درمان یاساس روش درمان

 یمحتوا ،ماریب یخته و ارتجالیخودانگ« یان هنریب»: است  «من» 8«یدفاع یها

ند یدر فرا یمار و درمانگر نقش مهمین بیب  «انتقال»رابطه  کند؛ یار را آزاد میناهش

ک ینامیش دیم هایمرتبط با ترس 1آزاد یمار به تداعیب بیکند، و ترغ یفا میدرمان ا

بر لذا . دهد یوند میپ یل گریروان تحل یرا به درمان ها یک هنر درمانینامید

ک یتحقق  ،یهدف هنر درمان ،(2001، ینیکارز)نامبورگ یه هنردرمانیحسب نظر

شان  یارتجال یم هایها و ترس یماران از طراحیب یها یب تداعیانتقال و ترغرابطه 
                                                 

1
 . Corsini, R. J. 
2
 . Namburg 
3
 .Defense mechanisms  
4
 .Ego 
5
. Transference  
6
. Association 
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در . از آنهاست یو پرده بردار یدرون ینش نسبت به تعارض هایجاد بیدر جهت ا

و  ریمار نسبت به زبان تصاویار کردن بیر و هشیدر تفس یدرمانگر سع ،ندین فرایا

 . دینما ینش مینماد یم هایترس

ه یچهارچوب نظر یاساس هنردرمان» ز، ین( 1831)1لندگارتنان یه ببا ی

بر . است یو یل گریه روانتحلید و نظریاذناب معاصر فرو یعنی« ها 2نیدینئوفرو

عناصر و اهداف  ،(ینیبال یهنردرمان)یهنردرمانند یفرادر  ،(همان منبع)یحسب و

حل  ،8تی، آزمون واقعیکسب آگاه: رندیگ یقرار م یریگیر مورد پیز یدرمان

، روبروساختن  یجانیه یزیار، برون ریعناصر ناهش یو آشکارساز ی، رهاساز مسئله

  .تیانسجام و فرد ،روبروساختن با تعارضات

ر یشامل موارد زرا هدف هنردرمانگران ( 2011)1کی، لویک جمع بندیدر 

ک یتدارک ( 2 1من یرومندسازیت و نیجهت تقو یتدارک ابزار( 1: کند یان میب

خصومت و  یه و آشکار سازیتخلجهت  یتدارک ابزار( 8هیا تخلی 3یشیتجربه پاال

ل یارائه و تسه(  جهت کاهش احساس گناه  یطیتدارک ابزار و شرا(  خشم 

ک تجربه  جهت کمک به رشد یجاد یا( 1 3جهت رشد و تحول کنترل تکانه یفیتکال

                                                 
1
 . landgarten,H. 
2
. Newfreoidians  
3
. Reality testing 
4
. Problem solving 
5
. Catharsis 
6
. levic 
7
. Ego 
8
. Catharsis 
 
. Compalse  



   

مار جهت استفاده از هنر به عنوان یکمک به ب( 1تعامل و رابطه  یها ییرشد توانا

 .  ناتوان کننده یماریک بید در طول یک مفر جدی

در بستر  یبرنامه درمان ،یبر اساس مدل هنردرمانداست، یپهمانگونه که 

ت ین فعالیر ایل و تفسیک سو و تحلیاز  (ماریب)توسط درمانجو  یت و کار هنریفعال

 یتداعو ( رابطه انتقال)یرابطه درمان در چهارچوب ،درمانگر یاز سو یهنر انیو ب

ار از یناهش یمقاومت ها و دفاع هااز تعارضها،  یح و پرده برداریبا هدف تصر ،آزاد

 .است یجار گرید یسو

 در خوانش رمان یو کنش جار یتفاوت هنردرمان

از هنر، حضور توامان روان  یدرمان یریبر حسب موارد فوق، در بهره گ

 یبرا یم آنها، و استفاده از هنر به عنوان ابزاریدرمانگر و درمانجو، ارتباط مستق

، یگر جلسه هنر درمانیبه عبارت د. است یروان درمانگر ضرور یآزاد از سو یتداع

به  انهمند تیبطور هدفدار و ناست که در آن هنر  یک جلسه درمانیرسما و درواقع 

ک ها به کمک درمانگر یوه ها و تکنیگر ابزارها و شیدر کنار د کار ک ابزارِیعنوان 

 .دیآ یم

 یدرمانگر وت درمان ینبه نه خالق آن چ وجه، یبه ه، خوانش رماناما در 

درمان و درمان شدن  یت جستجویزند و نه خواننده به ن ینش میدست به آفر

لمس و نش و خواندن رمان، صرفا یاساس و هدف آفر. زند یدست به خواندن م

 یبا آن به  خود ییارویز مواجهه و رویو ن یاست که در هر خلق هنر یجربه لذتت

امد یک پیآن در حوزه خوانش رمان صرفا  یو کنش درمانگر. خود وجود دارد
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از  یت مندیچ نیاست که باز ارتجاال با آن همراه است بدون ه یو ضمن ناخواسته

 .انندها خویسنده ینو یسو

 

 و تمايز آن با خوانش رمان شعردرمانی

ان یک بیاز  ،ن و خالقانهینو یک روش درمانیز به عنوان ین یدر شعردرمان

ند درمان یدر فرا(یدر هنردرمان یس گریا تندی یرگریهمچون تصو()( شعر) یهنر

امکانات موجود ( 2001، ینی؛ کرز2001)1بر حسب نظر لرنر. شود یسود جسته م

تواند  یم ( تمیو ر 8هی، تشب2استعارهجانات در قالب یعواطف و هبروز  یعنی) در شعر

فرد از  یتجربه ها یکپارچگیبه منجر  -ک درمانگر متبحریدر دستان -تواند 

 یفرد نسبت به بخش ها  یو توسعه فهم و گستره آگاهنش یرشد بخودش، 

. شود یو  ارتقاء عزت نفسز ینو  ت اشیشخص (اریار و ناهشیهش)پراکنده و مختلف

د یا و تجدیتواند منشا اح ی، میشخص یلق و حفظ معناله خَیبوسن یهمچنو . شود

وحدت  و یکپارچگی یعنی -یاریکپارچه کردن هوشیله یفرد بوس 1شتنیخو

 .شود -و تصورات 1جانات ، شناختارهایه

                                                 
1
 . Lerner, A . 
2
. Metaphore 
3
. Simile 

4
 تمي  و ري، استعاره، تشبشعر يو هست  اصل اادي، منبع  نيدر شعر درمان (2001، ینی؛ کرز2001)لرنربر حسب .  

 است
5
. Self-Esteem  
6
. Self 
7
. Cognitions 
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برعکس آنچه که در )است « واکنش شخص»د بر یکه تاک یدر شعردرمان

به عنوان  شعراساسا  ،(د بر شعریتاک یعنیدهد  یمکارگاه ها و شب شعرها رخ 

ا یبا فرد  فرد تواند بصورت یکه مکند  یعمل م «یو جنب یکمک یا لهیوس»

 . بکار گرفته شود یهگرو

که  یبگونه ا ؛کند یعمل م زین «1ابزار فرافکن»ک یبه عنوان شعر  ،در ضمن

به  یحتشعر . شود یآن منعکس م یجانات فرد در محتوایاز افکار و ه یاریبس

همان  .ز قابل مالحظه استیندارد ر یل و تفسیتحلت یکه قابل « 2ایرو»ک یعنوان 

» بخش یبروز محتوالند و منجر به یا دخیجاد رویکه در ا یاریناهش یزم هایمکان

به ک شعر یدر ساخت و خلق  ،شوند یو دفاع م  بدون سانسورذهن  «8اریهشنا

 ،ایروک یرخداد ز همچون یک شعر نیدر خلق  یعنی)همان گونه دست دارند

ن اساس، شعر یبر ا .(برداشته شده اندا یشل  یو سانسور تا حدود یدفاع یسدها

ل یحاتش تسهیو ترج ینش فرد  را از احساسات، سبک زندگیدرک و ب( در درمان)

ر یکرده و آن را قابل تفس لتریرا ف یجانات ویه ی«زوریکاتال»کند و  همچون  یم

 .(همان منبع)کند یم

 در خوانش رمان یو کنش جار یتفاوت شعردرمان

را از  (خوانش رمان)آنچه رمان رفت، یاز شعر و شعردرمان که یفیبا توص

اوال  ینکه در شعر درمانیکند، ا یز میشان متما یدر کنش درمان (یشعردرمان)شعر

مار است و دوم حضور یتوسط خود ب ینش هنرید و اساس درمان بر آفریتاک
                                                 

1
.Projection 
2
. Dream 
3
.Unconscious 
4
.Censor  
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 یا گروهیدر جلسات دو نفره  یو یل هایرها و تحلیر و تفسیدرمانگر همراه با تعب

 .است

رد اما یگ یمحور و اساس درمان قرار م ،یاگرچه اثر هنر ،یلذا در شعر درمان

ن شده ییتعو ر نسبتا مشخص یدرمانگر و س-ماریدر چارچوب رابطه ب یهنر ن اثریا

در معینت -مار یبآن  یو در تال. شودان یمار بیبتوسط د یبا یم درمانگر یاز سو

 ینسبت به خود و معنا ینشیبه ب ،شعرهات یر پشت استعاره ها و تشبد -درمانگر

 .ابدی یمدست اش  یشخص

ما یخوانش رمان مستقخواننده رمان،  یاست که در روانشناس ین در حالیا

درمانگر به کار گرفته -مارینفره ب ک رابطه دویدرمان و در  یله کمکیبه عنوان وس

 یرهایر و تفسیو تعبحضور درمانگر از  ینجا خبریگر در ایبه عبارت د. شود ینم

زم ها و یدر خوانش رمان بر مکان یه درمانیو اساسا پا. ستین یو 1یشیروان پو

 . یشیروان پو یسم هایاست تا همچون شعر بر مکان یشناخت یندهایفرا

در فرد  ان خوانش رمانیدر جر که یروانشناخت یندهایفرار، به یدر ز

در  .شده استاشاره  سازد یگر مه رمان را جلو یو کنش درماندهد  یرخ مخواننده 

از  "، اختصاصا(1832)وارنو  از جمله ولک یه پردازان ادبیبه عکس نظر ،ن مقالهیا

و با زده شده نقب  یداستانات یمعاصر به سمت ادب یروانشناس یقلمرودرون 

به  ،( یو جامعه شناخت یز فلسفیو ن یتا ادب)  یشتر روانشناختیب یاستفاده از زبان

ن آ یدرمان یو تا حدود یشناختروانات رمان در چهارچوب کنش یل ادبیتحل

  . د شدخواهپرداخته 

                                                 
1
 . Psychodinamic  
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(2) 
 

 بستر خلق رماندر  یجارروانشناختی ند يفرا

 (روانشناسی نويسنده) 

 بطن، که در سندهینو یدرون و ذهنی یایدن از ایان پویک جریبه عنوان رمان 

از  یعی، گستره وسشود یت میروا مداوم آنهاو کنش و واکنش  رمان یت هایشخص

 یرا بر رو کم تراوش یذهن یاین دنیا مه پنهانیو ن پنهان یابعاد و منظرها

ن گستره یدر ارائه  چن سنده رمان،ی، نودر اساس. دیگشا یو مخاطب بازمسنده ینو

به   باشد، یم رمان یت هایشخص یو برون یدرونامکانات ت یکه حامل آن روا یا

ا امتداد آن یو در بطن بلندمدت  1یخودکاوک یبه ( ار یو هش) ار یناهوش یگونه ا

 اتیلحظه لحظه ح در خلق. زند یمدست  یجانیو ه یشناخت 2یِش گریپاال کی به

با  شانآنها و تعامل  یط برونیت شرایو در بطن روات ها یتک تک شخص یدرون

ک بروز و یند، یآفر یرا بازم یعیوس یکه کنش ها و واکنش ها یطین شرایچن

در  ،یا یا بازخوانین بروز یچن. است یجار سندهینو یدرون یایاز دن یبازخوان

"آزاد  یتداع "از  یمعادل تمام سنگ ،یات روانشناسیادب
 لیتحل است که روان 8

 یها یآزردگ یگردرمان شناخت و یبرا یمحور "ک ابزار کامالیبه عنوان  گران

                                                 
  .Self- psychoanalysis ( صفح  قبل يمراجع     پاورق ) 
2
. Catarsis 
3
 .Free Association 
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چ یو بدون ه یروش خاصمار به یکه در ان ب یکیتکن .1ندیجو یاز ان سود م یروان

 یایدر عمق گذشته و دن یال ذهنیان سیک جریدر ، (زم یپنوتیه)  2یزیخواب انگ

اها، یال، رویکشش ها، ام ،استغراقن یرود و در ا یارش فرو میمه هشار و ناهشین

الب  قدر ارش را یار و ناهشیمه هشیجانات، باورها و افکار نیآرزوها، عقده ها، ه

 .کند یان میع اتیو روا خاطرات

بر  ،تیرواکه اساس  "ال ذهن یان سیجر "چون  یا یادب یسبک ها در 

  یگر لیخودتحل ،ت ها متمرکز استیشخص (ات یدرون)  یامکانات درونال یان سیب

ت ها به اوج یشخص یت ذهنیسنده، سوار بر رواینو اریار و ناهشیهش یتراوش گر و

به ار یتمام ع 8یا فرافکنی یک برون فکنیدر قالب را  "آزاد یتداع"ده و یخود رس

جدا از  ین امکاناتیو در بطن چن یین فضایسنده در چنینو. کند یت میکمال روا

ک درمانجو و ین حال نقش یاست، در ع ینشیکه خاص هر آفر یتجربه خلسه ا

 .کند یفا میمانگر را ارد

  

                                                 
ياداورا خاطرات واقعي صرف نيست  لک  در  سيارا از " و صرفا" انچ  در جريان تباعي ازاد رخ مي دهب الزاما -  

 .ما  ا يک  ازسازا يا حتي خلق دو اره خاطرات، تمايالت و آرزوها در قالب خاطراتي دگرگون شبه مواجهيمموارد 
2
 . Hypnose 
3
 - projection  
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(8) 
 

 در بستر خوانش رمان یجار یند روانشناختيفرا

 (روانشناسی خواننده) 

 

 در خواننده  یجانيو ه یرات شناختييتغ( الف

گذرد بخصوص در  یم(  یروان درمان گر)  یآنچه در جلسات  درمان روانشناخت 

 د دارندیش تاکیو پاال 1« نشیب» که بر اصل  یروانشناستر  یسنت یکردهایرو

»  متاخرتر که بر اصل یکردهاین رویو همچن (همچون روان تحلیل گری ) 

د ناکارامد و آزرده ساز اصرار یتوام با حذف و اصالح باورها و عقا « یرات شناختییتغ

ک تشکل یدر قالب و ناآگاهانه  یگونه ابه  "اساساار برجسته و یبس یبه شکل ،دارند

 . است یجارز ین "ال ذهنیان سیجر" یت هایدر روا ،یانفراد یا ذهنی یتجسم

 یجار یروانشناخت یندهای، و به موازات فرایتگرین روایگر اید یدر سواما  

 قِیو تعمان ارتباط رو به گسترش یجردر ز ین یگرید ندیفرا سنده،یدر فرد نو

 یرمان جارت یت ها و کلیاطراف شخصت ها و امکانات یشخص باخواننده رمان 

است که در  « یخوددرمانگر» ک یاز  یاریتمام ع رگریتصو یندین فرایچن .است

و به  «2متنوع و متفاوت یمنظرها و نقطه نظر ها »ان مداوم یبا جرخواننده فرد  ،آن

                                                 
1
 - Insight 

 نقال  ميان واگرايي و نيز تغيير و اصالح شناختي.   
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کشف امکانات مختلف جدید که می توانند جایگزینی کارامدتر بر نقطه  دنبال آن

»  کردیرو یاصل محور ،یانین جریچن .شود یم وی باشند روبه رو ینظرهای قبل

  که مقاومت را  -درمانگر با ییارویرودهد که بدون  یل میرا تشک«  یشناخت درمان

  .افتد یبراه م  -زدیانگ یبرم

ان روبه رو شدن با هر نوع ین سطح، در جریدر ا یندیفران یالبته اگر چه چن

 ،ن حالیدهد، اما با ا یرخ نمار یبه صورت تمام ع یی در هر سطح و سبکاتیادب

هر  هیاول که اساس ) یاز پرسش گر یحداقل انیجر زیرمان ها نن یهجوتر در یحت

 یدر پ ران یشیپ ید در باورهایکه ترد)یت سنجیو واقع (است  یلیر و تعدییتغ

 .  ، وجود دارد(دارد

را از تجربه  ینیتمر ، مایمحور یت هایبا شخص یان همزادپنداریدر جر

 یتواند به گونه ا یم که میکن یغاز مآ (متکثر )  متفاوت متنوع و یها "من "

کردها ، یورر ییل و تغیتعدآزمون و سپس سمت  ابتدا بهار ما را یناخواسته و ناهش

مان را یهایرتفسر و یتعبکه چشم انداز ادراک و  یانگارانه اد مطلق یباورها و عقا

   .کرده است، سوق دهد دیف و تحدیتحر

ان یند خوانش رمان، همانگونه که خواننده در جریگر، در فرایبه عبارت د

نه ها، ی، عشق ها، ک یجانیرمان، تمام حاالت ه یت هایبا شخص یهمزادپندار

 -یک تجربه ذهنیبه شکل  –کند  یم یرا زندگخصومت ها، ترس ها و عواطف آنها 

( یبازخوان) و تجربه یز زندگید آنها را نیدگاه ها، باورها، افکار و عقاین سان دیبه هم

گسترده از  یارانه تنوعیت داستان ، خواننده هشیدر چهارچوب روا یعنی. کند یم

 . کند یدگاه ها را توامان با هم تجربه مید
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اکتر جمله یا عملی را با نیتی خاص انجام می دهد و برای مثال وقتی یک کار

کاراکتر دیگر در واکنش به این جمله یا عمل ، جمله یا عمل متقابلی را با برداشت 

خاص خود از نیت کاراکتر اول ادا می کند، خواننده این شانس را دارد که همزمان 

این اگاهی او . وداز اعمال و نیز نیات کنش و واکنش هر دو سمت این تقابل آگاه ش

که اصلی ترین معبر انحالل خودمیان بینی به نفع  –را نسبت به تقابل دیدگاه ها 

 . هشیار می کند -میان واگرایی و رشد و تکامل دانش فراشناختی است

 

 کودک در خوانش داستان 1یو ذهن خوان 2یريدگاه گيد( ب

ا یند تجسم یفراان و یدر جر ی، و(خواننده)در خوانش داستان توسط کودک

با  8یپندارذات  داستان همراه با هم یرمادیو غ یماد یفضا یذهن یرسازیتصو

ت ها، خصومت ها، ین شخصیا یجانیحاالت ه یآن قرار گرفته، تمام یت هایشخص

 یم( یتجربه ذهن)رت ها و کال عواطف آنها را تجربهیعشق ها، نفرت ها، ترس و ح

و  یتمندیز همراه با نید آنها را نیباورها و عقا ات،ین سان افکار، ذهنیکند و به هم

ن یچن. کند یابد و تجربه می یقصد و اراده پنهان و آشکار پشت رفتارشان، درم

داستان که به طور  یت هایشخص یات و قصدهاینسبت به ن یا یتجربه و آگاه

ان یک میکه در آن اساسا رخداد  -یریدگاه گیک دیدهد، منجر به  یتوامان رخ م

 . شود یم -مستتر است  ییواگرا

                                                 
1
 .Perspective-taking 
2
 .Mind reading(children’s theories of mind) 
3
. Identify imaginary  
4
 .Decentration 



 1  

ان یو م 1ینیان بیاژه و در قالب خودمیپ یکه ابتدا از سو یریدگاه گید

؛ به نقل از 1332، 1332،  133، 1313)طرح و سپس توسط فالول ییواگرا

 یه هایافت، از پایق تر قرار گرفت و بسط یدق یمورد بررس(  183، یمحسن

( و ب یبصر یریدگاه گید( به دو شکل الف یریدگاه گید. است 2یشناخت اجتماع

دگاه یدر د. ک استیقابل تفک( گرانیشه دیا توجه به اندی) یمفهوم یریدگاه گید

، خروج از یگرید یدارید و چشم انداز دیه دیاز زاو ی، الزمه آگاهیبصر یریگ

 .    است ییان واگرایو حصول م ینیان بیخودم

 یا عملیداستان، جمله  یکاراکترهاا یت ها یاز شخص یکی یمثال وقت یبرا

ن جمله یدر واکنش به ا یگریدهد و در مقابل کاراکتر د یخاص انجام م یتیرا با ن

ت کاراکتر یاز ن یخاص« رِیبرداشت و تفس»(را با الف یا عمل ، جمله و عمل متقابلی

مال، اع(1توامان از (خواننده)دهد، کودک یا انجام میژه خود، ادا یت ویبا ن( اول و ب

ند ین فرایا. شود ین تقابل آگاه میهر دو طرف ا یرهایبرداشتها و تفس(8ات و ین(2

در چهارچوب  -دگاه هایرا نسبت به تقابل د (خواننده)کودک ،در آن یجار یو آگاه

 یار میهوش -یو تکامل دانش فراشناخت ییان واگرایبه نفع م ینیان بیانحالل خودم

 .  سازد

ه اخالق و به تبع آن یتواند پا یکه م یو همدرد ید اساس احساس همدلیشا

، یدر همدل. نهفته است یریدگاه گین دیدر هم ،باشد 8یمطلوب اجتماع یرفتارها

گران همسان با یدن دیفاعل د یعنیگران، ید یت مندیه وقوف به نیشرط اول

                                                 
1
 .Ego centerism 
2
 .Social cognition 
3
 . Prosocial behaviour 
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اخالق »ژه در سطوح باالتر از مرحله یبو ،ش شرط اخالقید پیشا. ت خود استیفاعل

گران همسان با یدن دیفاعل د»: ن نکته استیبر هم افتنیوقوف ، «هیبر تنب یمبتن

 . «ت خودیفاعل

؛ به نقل از  133، 1؛ به نقل از بوکاتکو1332) لفوردیس و گیکر یها یبررس

ن یو همچن -یریدگاه گیو د 2یذهن ینه نگهداریدر زم-(  183، یمحسن

دگاه یو د یاطالعات اجتماع یپردازشگرنه یدر زم-( همان؛ به نقل از 1831)8دوج

و  ییان واگرایم(1 یریدگاه گیر در دیدرگ یندهایدهد که فرا ینشان م -یریگ

 .باشند یم یاطالعات اجتماع یپردازشگر( 2و  یات ذهنیعمل یریبازگشت پذ

تقابل و  ی، در ماجرا(1833صالح منفرد، ) «بز زنگوله پا» در داستان 

که ( گرگ بدجنس و حبه انگور ،منگول ،شنگول)داستان  یت هایشخص یگفتگو

ژه شنگول و یداستان بو یاصل  یت هایداستان است، شخص یمحور و هسته اصل

و  یچ آگاهیه -کند یم یکه کودک اساسا با آنها همزادپندار-منگول و حبه انگور 

حداقل ا یوجود ندارد و ( گرگ) «مقابلکاراکتر »ت ینت و  ینسبت به ماه یشناخت

ن عدم دانش یو هم. (سنده استیاگر چه حبه انگور برگ برنده نو)استار ناقص یبس

گول » یعنیاز نقاط اوج داستان  یکیاست که گرگ  یت و نقش واقعینسبت به ن

است که  ین در حالیاما ا . زند یرا رقم م« خوردن و خورده شدن آنها توسط گرگ

که از -ن دانشیا یبر تمام( سندهینو)انداست یخواننده داستان، با کمک راو کودکِ

از  یبه موازات آگاه یعنی. ابدی یوقوف م -چشم بزغاله ها دور و ناشناخته است

                                                 
1
 . Bukatko, d. 
2
 . Conservation 
3
 . Dodge, K. A. 
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ن یدر ا ،هستند یو یکه موضوع همذات پندار( از جمله حبه انگور)ذهن بزغاله ها

ت ها و خواسته ها، تمناها، یت، نقش ها و نقشه ها، نیت و ماهیداستان، از هو یسو

گر یگرگ در د یعنی ،ت کاراکتر مقابلیتمامدر کل از و ...  رشک ها و حسرت ها و 

ن یز ایمتما یژگیشاخصه و ون ید گفت که مهمتریالبته با )تان آگاه استداس یسو

و  یبر حدس و گمانه زن یا مبتنیو ر و وقفه یبا تاخ ین آگاهین است که ایا یآگاه

حاصل  یک آگاهی یعنی. م استیو شهود مستق یک آگاهیست بلکه یاستنباط نا ی

در درون ذهن تمام کاراکترها به کمک  یزندگ یعنی. است یستیاز هم ز

 ( (.سندهینو)تیروا

تمام  یها یتمندیت و نیبر ذهن و وقوف لحظه به لحظهدانش ن یا

و شفاف و  تقابل روشنک یل به یتبدبزغاله ها و گرگ را «  تقابل»   کاراکترها،

 یذهن تمام کاراکترها یشه یاز پشت ش (خواننده)کودک. کند یم یشه ایش

 .ندیب یمبه وضوح آنها را  «یتمندین»ن تقابل، یدر ا ر یدرگ

ار یبس یها یتمندینمتعدد و مختلف همراه با  یاز کاراکترهان تجربه یا

د یشا ،متناسب و نامتناسبض، متعارض، یگسترده، متنوع، مختلف، متضاد، ضد و نق

ز ینرا  «یاطالعات اجتماع یپردازشگر»ن یتجربه و تمر ین فرصت هایده آل تریا

 . آورد یفراهم مکودک  یبرا

ذهن ن یتمرقله » ( خوانش داستان و رمان)ین اساس، داستان خوانیبر ا

و ذهن  یریدگاه گین نقاله دین و کامل تریده آل تریا» ، و «یریدگاه گیدو  یخوان

 . است « یخوان

 



 22 

 ند تغييرات شناختی يو خوانش رمان در فرا یتفاوت رواندرمانگر( ج

 یها یمعاصر، از جمله روان درمانگر( یروان درمانگر) یدرمان یکردهایدر رو

تالش درمانگر ، به سطح آوردن  و که تمام هم( یشناخت -یو رفتار)  یشناخت

 "تایو نها آنهادن ی، و سپس به چالش کشمار یب یشناختواره ها و افکار، باورها

 یک ها و مهارت هایبا توسل به انواع تکن ییهارباون یچنر و اصالح ییتغ ،لیتعد

ک ی یدر ط "اساسا(  یرات درمان شناختییتغ) یندین فرای، چناست یدرمان

گر درمانگر باتمام مهارت و یبه عبارت د. دهد یار رخ میم و هوشیمستق ییارویرو

م و یک هجوم مستقیدر چارچوب  ین حال، درمانگریبندد، با ا یبه کار م که یفنون

با تمام دانش تجربه و  ین هجومیابد؛ لذا چنی یان میفرد جر یآشکار به باورها

 یو گاه) ار یک مقاومت ناهشیبا  یاریدرمانگر باز در موارد بس یتخصص یمهارت ها

ضمن . کند یمتوقف م یکند و حتمار مواجه شده و روند درمان را یفرد ب( ار یهش

رش یپذ» از جمله  ییش شرط هایپ "نکه جهت اثربخش بودن درمان ضرورتایا

          .ابدی یضرورت م... ، اعتماد و «درمان 

 یندیفران یچن در شدن یجار یبرا ات مجرد رمان،یت و حیدر معبر روااما 

ا ی ش شرطیچ پیه "الزاما، یک چارچوب درمان شناختیرفتن از آن در یر پذیو تاث

عکس قواعد خاص روان درمان گری های )ستیند یاز و تاکیمورد ن یا یآمادگ

افته و قابل یرشد  "من"ک ی بر وجود یالزام وجه چیهبه مثال  یبرا .(کالسیک

ن و یتر یدر پنهان یندین فرایچن .ستینا خواننده یدر فرد مخاطب  انعطاف

 یار، و از روزنه هایو ناهش یناخوداگاه یشکاف هان شکل ممکن از یارانه تریناهش

لذا  .کند یما را متاثر مکند و  یبه درون ما رخنه متوجه و ادراک  یاستانه ا ریز
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، آشکارا در سطح چ وجهیبه ه ن است که،یدر ا یدرمان ندین فرایچن یو برتر یتمز

ند بلند یفرا کیرود، بلکه در  ینم هرا نشان مانیباورها و شناخت ها "مایمستق و

ن یدر ا .الیش می کنداپ خورد و یرا ذره ذره م یشناخت یادهایدا، بنیو ناپمدت 

درمان جو که خواننده رمان  یدفاع یو گاردهامقاومت  ی، پوسته هایشگریپاال

 .دنشو یمر ینفوذپذ یرات درمانییان تغینسبت به جر است

جهت مشخص و روشنی نخواهد داشت  "البته جریان چنین پاالیشی الزاما

چه که با توجه به تنوع و گستره بسیار وسیع امکانات و شرایط تصویر شده در 

از  با تکثری "بیشتر و اساسا (بعنوان خواننده)ماروایت های شخصیت های رمان، 

دگی و پذیرش را القا می که انعطاف، گشو -منظرها، طرز تلقی ها و نظام های باوری

مواجه هستیم تا به طور مستقیم با تابلو های مشخص طرز تلقی ها و  -کند

به عبارت دیگر ما بیشتر با بارانی از منظرها بدون هیچ . منظرهای قابل جایگزین

ت یک از شخصیمنظر و موضع هر . هویت جز جز شده و یا مرجح مواجه هستیم

م شده یگر کاراکترها و امکانات ترسیابل و مواجهه با درمان در تق ی(ا کاراکترهای)ها

به  .گرانیزان موجه و قابل دفاع است که منظر و موضع دیرون، به همان میدر ب

( کاراکتر)غالبا بدون جانب داری از شخصیت( رمان نویس)عبارت دیگر داستان

خاصی و منظر یا موضع وی، صرفا منظر وی را در کنار دیگر شخصیت ها و مواضع 

 . و مناظر آنها برابرانه به تصویر می کشند

 

  در داستان «یدو قطب» یسنت فضا (د
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یعنی قصه ها، مثل ها، حکمت  -رمان در تاریخچه و تبارشناسی ادبیات داستانی و

اگرچه روایت ها و تصاویر، بر سبب حاکمیت  -ها، افسانه ها و استوره های کهن

، صرفا بصورت دو (صفر و یک یا همه یا هیچا ید یاه و سفیس)«دوقطبی»باورهای 

یم می شوند و بر این ترسسیاه و سفید  ر و شر، ویخ دنیای کامال متمایز و متضاد

مثال )گیرند یمدر تقابل با هم قرار  ،«مطلق»صیت ها، در دو سوی مرزی اساس شخ

، (اهریمن، و کال قهرمان و ضدقهرماندر قالب شخصیت های دیو و پری، فرشته و 

اما با این حال اوال در همین روایت ها نیز شخصیت های میانی یا 

بندی قرار حضور دارند که خارج از این مرزگذاری و دسته ( خاکستری)بینابینی

و دوم . هستند( و نه مخالف و متضاد)گرفته و صرفا معرف منظرها یا مواضع متفاوت

مطلق »این که، ادبیات داستانی بتدریج در مسیر رشد و تحول خویش از این 

فاصله گرفته است و در دو قرن اخیر در قالب انواع سبک های ادبی، « انگاری

موده است که بدون هیچ قضاوت و رویکردی منعطف و بی طرفانه تر اتخاذ ن

لذا در این فضا خواننده با روایت ها و . 1«صرفا روایت می کند»جانبداری خاصی، 

پرسوناژهایی مواجه است که بی طرفانه و فارغ از دسته بندیهای و مرزبندی های 

و بنابراین فرصت ( خود را روایت می کنند)مشخص به تصویر کشیده می شوند

                                                 

1
، نه تنها واقعیتی است که تا اندازه بر قلمروی رمان و رمان «بودن صرف روایتگر»البته باید اشاره کرد که این .  

یسی حاکم است، بلکه الزاما باید چشم انداز و رویکردی باشد که دنیای رمان و رمان نویسی بدان توجه و التفات نو

 . نماید
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را به خواننده می  یدادن و ارزیابی هر نوع طرز تلقی و انتخاب نظاره و گوش فرا

 .    دهند

 1ویلیام فاکنرمثال  یبرا )برخی از رمان نویسان ( هشیار یا ناهشیار)وقوف

از چنین فرایند و مکانیسمی که در بستر خوانش رمان جاری است  ((1331-1312)

خالقانه ای شده است که کامال در تعقیب  یتیو روا منجر به ابداع سبک های ادبی

 . است یچنین وقوف

گور به »که آن را در رمان با خلق سبک ویژه ای ( 1831)«ویلیام فاکنر»

منعکس کرده است، به نظر می رسد با آگاهی نسبت به این  (1831فاکنر، )2«گور

ژها  کارکرد رمان، هشیارانه و نیت مندانه به ارائه مستقیم منظرهای تک تک پرسونا

به عبارت دیگر، در گور به گور بدون اینکه روایتگری داستان . دست زده است

از زبان  سپرده شود، داستان به نوبت« دانای کل همه چیز دان»به  "منحصرا

به نظر می . ی که تمامی در دل داستان حضور دارند روایت می شودیهات یشخص

فضای داستان را از  ،خواننده قصد داردگور به گور بطور عمدی رمان رسد فاکنر در 

هیچ . ژ های حاضر در وقایع داستان ببیند و تجربه کند زاویه نگاه تک تک پرسونا

یابی و قضاوت یگانه و مطلقی از وقایع، رخدادها و ارزف، یتوصدانای کلی که روایت، 

تک تک پرسوناژها با . تکاپوی پرسوناژها در بستر داستان داشته باشد وجود ندارد

 یز همچون برخیو ن)دهند ینیات، مقاصد و برداشتهای ویژه خود، خود را ارائه م

                                                 
1
. William Cuthbert Faulkner 
2
.As I Lay Dying  
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و  یابیارزچ یت ها بدون هیاز شخص یکه برخ(1323 - ) 1کوندراالن یم یداستانها

 .(شوند یف و ارائه میصرفا توص یقضاوت

خواننده با گام زدن تنفس و نظاره گری در فضای مجازی رمان فرصت می 

یابد تا با فضای ذهنی یعنی افکار باورها احساسات آرزوها خواسته ها و تمایالت 

پنهان و آشکار، حسرت ها حسادتها خصومت و نفرت ها احساس های گناه و 

و تمامی گذشته و حال و واقعیت های آشکار و پنهان تک تک پرسوناژ ...  حقارتها و

( توسط خواننده)تجربه و زندگی این حیات های متعدد و گوناگون . ها آشنا شود

منبع غنی ای می شود برای دیدگاه گیری و خروج از خودمیان بینی های مطلق 

ن بینی، مطلق انگاری و انگارانه؛ خواننده در خالل این دیدگاه گیری از خودمیا

جزمیت گرایی و نیز باورها و افکار دست و پاگیر، ناکارامد و خودمیان بینانه که می 

 .شود یدارد، رها متواند فرد را در باتالق بدکنشی، عصبیت و نابهنجاری نگه 

 

 

 

  رياز تفاس یدر دامنه ا یمشاهده ا یريادگي( ح

 یریادگی»از  یشکل متفاوتدهد،  یم ان خوانش رمان رخیکه در جر یگریند دیفرا

 یعنی)یگستره زندگدر  یریادگین نوع یابروز . است(1331، 8بندورا)« 2یمشاهده ا

 یمنبع غناست و و گسترده  یلحظه به لحظه جار ،فرد( یاجتماعو  یمادط یمح

                                                 
1
 . Milan Kundera 
2
 . Observational learning 
3
 . Bandura A. 
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فرد تدارک  یبرا را یمتنوع یدگاه هایز افکار و دیبالفعل و بالقوه و ن یاز رفتارها یا

 یعنی یگستره معمول زندگدر  یمشاهده ا یریادگین حال، یبا ا اما .ندیب یم

 یزندگگستره محدود ( الف است؛ ییت هایمحدود یدارا یو اجتماع یط مادیمح

از  یا حداقل بخشی یتمام یاز دست رفتن ابد(بدان تجربه، یک میبه عنوان 

اشاره به )مشاهده گرفرد به عنوان و دقت  1«توجه»ر مشاهدات در صورت عدم یتصو

محدود فرد به عنوان  یآزاد( ج ،(یگستره زندگ یاز رخدادها یاریبس یریتکرار ناپذ

مهم تر از همه و ر، ینه انتخاب چشم انداز مشاهده پذیرنده در زمیادگیو مشاهده گر 

مشاهده ن نکته اشاره دارد که یر به ایمورد اخ .ن نوع تجربهیبودن ا« تک مرجع» (د

 فرد مشاهده گرکه همانا منظر خود )ک منظر یتنها از ع یرخدادها و وقا یابیو ارز

ط یژه در مشاهده محیبو یو تک مرجع ین تک منظریا. افتد یاتفاق م( است

از  یپنهان و آشکار دامنه گسترده و متنوع ی«هات ها و قصدین» که وجود یاجتماع

با - یریادگیکننده ، منقص کند یجاب میارا « رهایر و تفسیتعب»برداشت ها و 

مشاهده  یریادگیدر توان گفت  یمگر یبه عبارت د. ستا-ت ها و قصدهایتوجه به ن

ات و مقاصد یو شناخت نسبت به ن یبدون آگاه یریادگی، یاجتماعط یمح در یا

، یتین موقعیدر چن. افتد یاتفاق مو کنش و واکنش ها  رفتارها ،اعمال یقیحق

ط یمحع یمراودات و وقا یقیحققصد ت و ینخالء ، تواند یتنها م مشاهده گر

 یریاز خطا و سوگ یکه خال)شیخو یر شخصیر و تفسیرا با تعباش  یاجتماع

 . کند پر (نانه نخواهد بودیان بیخودم

                                                 
ترين مولفه و زيرکنش   نخستين و نيز ضروري( Attention)در رويکرد بندورا، توجه يا دقت.  1

 .يادگيري مشاهده اي است
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ع و رخدادها یوقا یذهن یر سازی، که با تصوزین در خوانش داستان و رماناما 

ش یپرا  یا یرِ مجازیمشاهده پذ یت، تابلویروا یت هایشخص یو درون یرونیب ی

 یفراهم م یمشاهده ا یریادگی یبرا یگذارد، فرصت کامل یخواننده م( ذهن) یرو

و  یکاراکترها و عناصر انسان ینیها و نقش آفریصحنه پرداز ،گریبه عبارت د. دیآ

ت رمان، یبر خواندن داستان و روا یمتک یِمشاهده ا یریادگیالبته در  یرانسانیغ

در چشم . کمتر است یدر گستره زندگ یمشاهده ا یریادگی یت هایمحدود یبرخ

ع یدادها و وقایاز رو یمتعدد یدهایه دیانداز ارائه شده در رمان، توامان مناظر و زاو

 یرهایر و تفسیر برداشت و تعبیتواند مس ین میشود که ا یارائه م

  .ت کندیهدا یرا بدرست( ه گررنده مشاهدیادگی)خواننده

ها و  یدگیچیبر پ ،خلق رماندر  یمختلف ادب یسبک هااِعمال البته اگرچه 

و خواننده را در  دیافزا یت داستان میرِ روایمشاهده پذ یره شدن منظرهایچندتفس

ن فرصت را دارد که ین حال، خواننده ایاما باز با ا برد، یفرو م یریتفس یابهام ها

ف چشم انداز و صحنه یتوص یت مندیبه نسنده و خالق اثر، یاز منظر نوحداقل 

  .آگاه شود یر انسانیو غ یانسان یکاراکترها یتمام یت هاینتوامان به ز یت و نیروا

 یفا میرا ا یمشاهده گر ین اساس، در خوانش رمان، خواننده نقش متربیبر ا

 یدر صحنه تجسم یو رفتار یفکر یاز تابلوها یبا گستره ا یکند که در مواجهه 

   .زند یپنهان و آشکار م یریادگید و یدست به تجربه، تقل ،رمان

  

  ینيان بيحالل خودمنا( و
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در حوزه سبب شناسی اختالالت ( 1838دادستان، به نقل از )همانگونه که پیاژه

روانی ذکر می کند، هر یک از باورها و شناختواره های ناکارآمد که مبنای بسیاری 

یا  «خودمیان بینی»از کژکنشی ها از جمله افسردگی هستند، ارجاع  به شکلی از 

 . دارند« 1منطق خودمیان بین»به بیان خود پیاژه 

ا ی، تنها عامل خروج کودک (1813)اژهیزعم پ است که به ین در حالیا

ط یشرا»مقابل در  یدگاه هایمواجهه مستمر با د ،ینیان بیخودمچاله نوجوان از 

احساس « ط برابریشرا»بر  (همان منبع)اژهید پیمنظور و تاک. است« کسانیبرابر و 

حسب بر . دگاه هاستیو انتخاب د یابیفرد در ارز( ل و اجباریو نه تحم) یآزاد

ان ین میتمر ین فضایو چالش با آنها بهتر« گروه همساالن» (همان منبع)یود یتاک

و ط برابر یک شرایافراد در . است (یشناخت)یاجتماعو  یفکردر حوزه  ییواگرا

م یا تسلیخود و  یدگاه هایا اجبار درباره صرف نظر کردن از دیفشار احساس بدون 

و انتخاب آزاد و  یریم گیخود را در تصم ،گرانید یدگاه هایا دیرش نظرات یو پذ

کنند قطعا  یکه م ین اساس انتخابینند و بر همیب یم( 2خودرهبر)خودمختار

 .  متعهدانه خواهد بودنسبتا  یانتخاب

بحث با گروه  یهمچون فضا تواند یز مینن اساس خوانش رمان یبر ا

ار گسترده یتقابل و مواجهه با تنوع بس یبرا یده آلیفرصت ا( ط برابریشرا)همساالن 

که  ییژه در سبک هایرمان، بون، یبنابرا .ا کندیدگاه ها، افکار و منظرها مهیاز د یا

                                                 
1
 .Egocenteric logic 

منطق خودمیان بین، فرضیات فرد بیش از آن که بر شواهد و داده های عینی مبتنی باشد جنبه تفکر و در این نوع  

شهودی دارند؛ بیش از آن که روابط منطقی را مدنظر قرار دهند از تصاویر ذهنی سود می جویند و بیش از آنکه بر 

 .   یک پیوستگی ظریف متکی باشند جنبه دوگانه نگر دارند
2
 . Self-govern 
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دگاه ها یا دیت ها یاز شخص یو مطلق یقطع یابیدست به قضاوت و ارز ،کل یراو

متفاوت و متعارض  یدگاه هایچالش افکار و د یرا برا یط برابریزند، شرا ینم

 . کند یفراهم م

 یسول به یو ن ینیانبیتواند نقاله خروج خواننده از خودم ینگونه رمان میبد

  .شوداست،  یو بهنجار تینرمش و عقالن ،انعطاف طلعمُکه  ینسب ییان واگرایم
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