
 

 

 یت؛در افق روا یستهز

 در آموزش و فهم دانش پردازییتو روا یتکارکرد روا یلتحل یمورد بررسی
 1هادی دهقانی یزدلی

 

 

 چکیده

 تاکنون یآدم یستکه از آغاز ز دانست ییهامهارت ازجمله توانیرا م پردازییتروا 

خود را از دست  یتو اهم ییروا کند،یمدرن را تجربه ممدرن و پست یکه فضاها

 هایتشخص یریکارگبهاست که با  ندمساختار یهامتشکل از گزاره یت،نداده است. روا

تنها به کار نه یتجنبه از روا ین. اپردازدیم یاتفاق یاآنان، به طرح حادثه  یهاو کنش

علوم و  یحدر انتقال و تشر یزن یمؤثربلکه نقش  آیدیم یو فرهنگ یاخالق یهاآموزه

 هاییانبنداشتن  یازمند، مسلماً نمؤثرنقش  ینا یریکارگدارد. به یتخصص یهادانش

و  پردازییتروا هایایستگیفراهم نمودن ش یگرد یو از سو یو تخصص یادیبن یعلم

شتار با نقل تجربه نو یناست. ا یآموزان در هر سطحِ دانشمعلمان و دانش شنوییتروا

و  یتروا یرتأثو  یبه بررس «یمواز یهاجهان»آموز از خوانش کتاب دانش یک ییروا

 ینبه اثبات ا یتدرنهاو  پردازدیآموزان مبه دانش یعلم یمکارکرد آن در انتقال مفاه

 ،ییگوداستانو  یپژوه یتروا شناسی،یتچون روا یتکه انواع فنون روا پردازدینکته م

 یو دانشگاه یآموزش یفضاها ةهم یستةو شا یستهکه با ایرشتهیناست ب یمهارت

 است.

 .آموزداستان، آموزش، دانش ،پژوهی یتروا پردازی،یتروا یت،روا :هایدواژهکل
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 مقدمه

یکی از الزامات دوران اخیر است. سابقه اولین و دومای   3یپژوه یترواو  2پردازی، روایت1روایت

های دوران زیسات  نوشتهتوان از سنگهای آن را میبه پهنای قدمت زیست آدمی است و نشانه

تاوان ساابقة   می اگرچه، دانشی است که یپژوه یتروااولیة بشری تا متون معاصر سراغ گرفت. 

؛ اماا باه گوناة علمای و     (Abram and Harpham,2009:209) آن را در متون کهن یافت

مکاوئیالن،  اسات )  0مطالعاات سااختارگرایی   خصوصاًشناسی و ساختاری حاصل تحقیقات زبان

1388 :318.) 

اناد. بار اسااس    و تعریف قرار داده موردبحثمحققان روایت، روایت را از منظرهای گوناگون 

(. 23هماان، ) دهدآگاهی قرار  ای است که مخاطب را در سیریک تعریف، روایت شامل هر گزاره

. اناد یتروادهد در زمرة هایی که به مخاطب نوعی آگاهی پیرامونی میدر این تعریف تمام گزاره

مایاة  دارای درون« شود آن نمکادان را باه مان بادهی     می»نمونه گزارة  در این رویکرد روایی،

 همان(.است )نمک بیدهد که غذای گوینده، به مخاطب گزاره خبر می چراکهروایی است 

داند اما متنی را در دایارة  ها میویژگی ذاتی همة روایت بخشی رارویکرد روایی دیگر آگاهی

دهد که دارای آغاز، میانه و پایان باشاد. در ایان تعریاف، روایات     پردازی قرار میروایت و روایت

و در ( 143-140ماان، ه) زنندیا اتفاقی را رقم می است که حادثه 9های کنشگردارای شخصیت

. بر این (Castle,2007:118است )، طرح روایت دارای روابط علی و معلولی تریداستانتعریف 

یاک روایات داساتانی اسات؛     « پادشاه مُرد و ملکه نیز از غم مرگ او مُارد » اساس، روایت کوتاه

 چون هم دارای شخصیت کنشگر و هم دارای حادثه و اتفاق است.

                                                      
1Narrative 

2 Narration 

3 Narrative studies 

4 Structuralism 

5 Active 
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منظور از روایت، رویکرد دوم به روایت است؛ بدین معنی که نوشتار حاضر بر در این نوشتار 

کند؛ که ساختار روایی قصه یا داستان را در خود آن بحث می 1روایتی تکیه دارد و در بافت

ای را ها، حادثهو کنش 2هااست و گوینده یا نویسنده از طریق خلق شخصیت دادهیجا

یازد. متن حاضر حاصل تشریح ة مفهوم یا آموزش مطلبی دست میبه ارائ یتدرنهاآفریند و می

یک متن  آموز پایه هشتم دوره متوسطه اول از خوانش و فهمای روایی است که دانشتجربه

 علمی به دست داده است.

در موضوع نقش روایت در آموزش، یاسایی در کتاب  صورت گرفتههای در میان پژوهش

آن در آموزش مفاهیم  یرتأثگویی و رح و تبیین فن داستانگویی در کالس درس به شقصه

ریزی درسی از دیگر موضوعاتی گویی در برنامه(. اهمیت قصه1382یاسایی، )پردازد درسی می

. وی در این مقاله که پرداخته استای کوتاه و مجمل به آن است که دهستانی اردکانی در مقاله

گویی در آموزش به تشریح نقش و کارکرد قصه برگرفته از رساله کارشناسی ارشد است

؛ اما (31-25: 1385دهستانی اردکانی، )پردازد های درسی دورة ابتدایی میهای کتابموضوع

شناسی به مطالعه موردی یا پژوهشی که از منظر پدیدارشناسانه و از منظر رویکرد روایت

خته باشد نگاشته نشده است و این شنوی در آموزش پرداپردازی و روایتگروهی به نقش روایت

 پردازد.نوشتار به چنین تحلیل و رویکردی می

است که یاک مفهاوم علمای را کاه در      شدهخواستهیک الگوی کلی،  عنوانبهآموز از دانش

و جذاب بوده است، تشریح کند.  یندانش آفردرسی مطالعه کرده است و برای او های غیرکتاب

که در اداماة ایان    گونهآنکند. روایت می« های موازیجهان» از ایدةخود  یآموزشتجربهوی از 

آموز، بر اساس فهم روایی و اشاره خواهد شد، اساس فهم علمی و دانشی دانش یلتفصبهنوشتار 

ساعی   یپژوه یترواو  3شناسیرویکرد روایت بر اساسجاذبة آن صورت گرفته است. این مقاله 

                                                      
1 Context 
2 Character 

3 Narratology 
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هاای مختلاف آن   پردازی و استفاده از تکنیک، روایت2، قصه1بر آن دارد که اهمیت نقل داستان

 های مختلف درسی، بازخوانی نماید.را در فرآیند یادگیری و آموزش، در رشته

 بحث

 روایت در آیینۀ زیست بشری

. هر جا و هار زماان   ای کهن، به عمر اندیشه و تجربیات آدمی داردپردازی سابقهروایت و روایت

اسات. شاگفتی دنیاای    پردازی فاارغ و آساوده نباوده   گاه از روایت و روایتکه آدمی زیسته هیو

 یرپاذ امکاان پردازی پیرامون آدمی و انتقال تجربیات زیستة آدمی همیشه از راه روایت و روایت

متفااوتی   3هاای در روسااخت  هاا البتاه  (. این روایت124: 1344سلدن و ویدسون، است ) بوده

 اند.سازی نمایانگر شده، داستان، شعر و مجسمه0همچون، تصویر، نمایه

ها که خود نوعی روایت باا اناواع   های بشر را در خلق اسطورهپردازیهای روایتاولین نشانه

هاایی هساتند کاه بیاانگر آرزوهاا، آماال،       روایات  9هاتوان جست. اسطورهها است، میروساخت

هاا، متاون دینای و    عالوه بر اسطوره (.Guerin,2005: 183) اندهای بشریها و اندیشههراس

اناد و بسایاری از   روایات اساتفاده نماوده    یرگذاریتأثهای مختلف نیز از قدرت اخالقی فرهنگ

بینی خود را در قالب روایات باه مخاطباان خاود     مفاهیم دینی، اخالقی و حتی فلسفی و جهان

متاون   ازجملههای هندو، کنفوسیوس، ورات، انجیل و متون آییناند. قرآن کریم، تعرضه داشته

. این ساابقه  اندبنانهادهپردازی اند که گاه آموزش مفاهیم خود را بر اساس روایتدینی و اخالقی

هاای تجااری و   مدرن امروزی نیز رهگیری کرد. اناواع آگهای  توان در دوران مدرن و پسترا می

چیزی جاز   اندیتفعالهای اینترنتی که در فضای مجازی در حال ها و وبالگوان سایتاشمار فر

ها برای انتقال مفااهیم  تر، این فضاجهان پیرامون نیستند و از منظر تخصصی -از و در -روایتی 

، کارکرد خود را برجسته یساز یترواپردازی و و اهداف خود زیر چتر سنگین و گستردة روایت

                                                      
1 Story 

2 Fiction 

3 SurfStructur 

4 Index 

5 Myth 
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پاردازی را یکای از   توان گفات کاه تجربیاات آدمای، روایات     نمایند. بر این مبنا میو متمایز می

اندیشای فارض کارده و آن را در انتقاال مفااهیم اساسای و       های آموزش و ژرفروش ینترمهم

 .است کاربردهبهانتقال دانش، احساس، اخالق و عواطف  ازجملهضروری هستی خود؛ 

قادیس آگوساتین در    وجو کرد؛توان در متون کهن جستشناسی را مینمودهایی از روایت

پردازد و با ای فرهنگ زمانه خود میهای اسطورهخود به بررسی روایت ةپژوهان یندهای بررسی

-143: 1351ن،یآگوسات کناد ) می اثبات ها نظریات فلسفی و دینی خویش راآن وتحلیلیهتجز

علمی و ساختارمند روایات و کاارکرد آن و در پای آن     وتحلیلیهتجزو  یپژوه یتروا؛ اما (134

پااردازی نیساات. پااردازی در زیساات بهینااة بشااری، بااه عماار روایاات تشااریح اهمیاات روایاات

« ساور فردینان دوساو »های که با فعالیت است یشناسزبانهای شناسی، ماحصل پژوهشروایت

وساایعی در  کااارکرد( و امااروزه 318: 1388ن، )مکااوئیال سوئیساای آغاااز گردیااد شااناسزبااان

و  یپژوها  یات رواکاه   آنجاا هاای مختلاف علمای، اجتمااعی و ادبای و فلسافی دارد؛ تاا        حاوزه 

های روحای و روانای باه عهاده     پردازی نقش مهمی را در درمان و تسکین آالم و بیماریروایت

تار  (. امروزه با ژرف622 :1353خدابخش و دیگران، ازبه نقل  1553وایت واپسون:) است گرفته

ای؛ رشاته تر و زمینه و بافات باین  غیرعلمی، در مقیاسی وسیع های علمی وشدن علوم و تجربه

باه کاار شناساایی، شاناخت و      یکدیگرکاوی، در پیوند با شناسی و روانفلسفه، نقد ادبی، روایت

 (.194: 1384چندلر، اند )های روانی و درونی بشر امروزی آمدهدرمان عقده

نقاد و باازخوانی آن،    روشی از رویکردهاای آماوزش، تحلیال،    مثابهبهپردازی اهمیت روایت

اساتاد  « گِاردِر »هاست که در جوامع پیشرفته آموزشی رویکاردی شاایع و بایساته اسات.     سال

از ابهاام و   «دنیاای ساوفی  »مقدمة کتااب خاود باا عناوان      نروژ در «برگن»فلسفه دانشکده 

کند. برای رفع این ابهام، گاردر،  یاد می دشواری دانشجویانش در فهم و دریافت مقوالت فلسفی

هاای  کاه باه داساتان    یارمان گونهرا در قالب  -از آغاز تا زمان حاضر -های فلسفیتمام مکتب

شایوة وی   کند.شبیه است، برای دانشجویانش روایت و بازخوانی می 1مانندی -جداگانة اپیزود 

                                                      
1 Episode 



 1359 تابستان ،3شماره ،دومدوره                                 پویش در آموزش علوم تربیتی و مشاوره    فصلنامه

 

 

21 

 

نمایاد،  تر میفهم دانشجویانش را از مقوالت فلسفی، عمیق و آسان تنهانهآموزشی  1در این ژانر

 ،«آموزشای فلسافی جهاان    ترین کتااب نویسندة پرفروش»برای کسب عنوان  زمینه را نیز بلکه

 (.1388دنیای سوفی،کند )مهیا می مؤلفبرای 

 «یازمو هایجهان» آموز از فهم ایدۀروایت دانش

خالف گذشته در شناخت و ادراک  بریم که مفاهیم بسیاری از علوم،امروزه در دنیایی به سر می

این مفاهیم تئوری کوانتم  ازجملهگذارد می یرتأثما از جهان پیرامون ا خواسته یا ناخواسته ا 

ها و اطالعات و داده با رشد روزافزون ارائه یرتأثاین )   :(Dayringer and Oler,2011است

آموزان های اندیشمندان علوم تجربی چون میچیو کاکو و رغبت خوانندگان و دانشانتشار کتاب

هستند رو به افزایش است. از  مندعالقهبه فهم چنین مفاهیمی  خصوصاًنوجوان و جوان که 

اند بلکه آموزش و ای به خود گرفتهرشتههای تحصیلی رنگ بینبرخی رشته تنهانهسویی دیگر 

گیرد. ایدة ای صورت میرشتهتفهیم برخی از مفاهیم و علوم نیز از چنین رویکردهای بین

نظریة کوانتوم است از سوی اندیشمندان این نظریه از طریق  ازهای موازی که بخشی جهان

روایت  چراکه(؛ 50 :1359کی، بامش)ای روایتی و داستانی تبیین و تشریح گردیده است نمونه

باعث حظ هنری گردد بلکه روایت و داستان در  صرفاًست که یداستانی تنها یک قالب ادبی ن

(. یکی از 59: 1352زاده، قاسم)شناختی نیز تلقی گردد ای معرفتتواند مقولهجایگاه خود می

ناگون است )کوری، روایت ترغیب خواننده به تخیل امور و مفاهیم گو یرهایتأثترین مهم

آموزشی و حتی معرفتی  یسازوکارهاساز اولیه برای تواند زمینه( این تخیل می118: 1351

هایی است که بر اساس کتاب ازجملههای موازی میچیو کاکو گردد. خوانش کتاب جهان

نفرة پایه هشتم مدرسه  94 مجموعاًآموزان دو کالس مشاهدات پیوسته نگارنده در بین دانش

رو گردید. کتاب اخیر در تبیین مفاهیم انتزاعی از بهستعدادهای درخشان با اقبال فراوانی روا

های ای و داستانهای اسطورهو استفاده از روایت یپرداز یلتخو  مهارت روایت، داستان

های آماری و (. داده341، 226،309،391: 1352کاکو، است )استفاده کرده  یخوببه کالسیک

دهند اما رویکردهای می ها را سامانآن توصیفات آماری هرچند بنیان بسیاری از پژوهش تبعبه

 تمام،« کلِ»یک  مثابهبه ییتنهابه راای چون تحلیل روایی، هر رخداد روایی پدیدارشناسانه

                                                      
1 Genre 
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 Websterپردازد )اصلی آن می رخداد وتحلیلیهتجزکامل و دارای اعتبار دیده و به بررسی و 

and Mertova,2007: 3-4و در پایه هشتم  سالهچهاردهآموزی (. بر این اساس از دانش

آموزان بود و بیشترین خوانش را های موازی به دیگر دانشمتوسطه اول که معرف کتاب جهان

آموزان دو های داستانی غیردرسی در میان دانشخود از کتاب سالههشتدر طول تحصیالت 

بهترین تجربة دانشی خود را که اخیراً از یک متن غیردرسی  کالس داشت خواسته شد تا

 آموزدانشفراگرفته و دید وی را نسبت به جهان پیرامونش تغییر داده است، تشریح کند. 

اثر داستانی از نویسندگان ایرانی  93در طول فرآیند تحصیل و تا زمان پژوهش حاضر  یادشده

نمود. بر این  یفهرست بنداستای هدف این پژوهش ها را در رو خارجی را مطالعه کرده و آن

تمام بر این باور است که از « کلِ»یک  عنوانبهیی روا رخداداساس این نوشتار با تحلیل یک 

 یتاهم، خود جهانی است که دارای ییتنهابهشناسی و پژوهش آن، هر روایت منظر روایت

 یریتأث یخوان یترواپردازی و یت( و فن و هنر رواIbidاست )شناسی و کارکردشناسی روش

 بنیادین در فهم، درک و تبیین مفاهیم آموزشی خواهد داشت.

های موازی کاکو است اسات و  آموز که برداشتی از روایت داستانی کتاب جهانمتن روایی دانش

 توسط خود وی نگاشته شده است بدین گونه است؛

 آموز()روایت اول دانش

 داستان

وانماود   بیناد یما نشسته[ است وقتی همسار آن مارد، آن مارد را    د ]خوشخصی کنار همسر 

مرد در شاهر پرساه    .کندیمو مرد را وادار به بیرون رفتن از خانه  شناسدینمکه او را  کندیم

کنند کاه  رود و دوستان آن مرد با دیدن او ادعا میبه خانة دوستان صمیمی خود می و زندیم

کنناد  و پدر و مادر آن مرد ادعا می رودیممرد سپس به خانة پدری خود  ؛ وشناسندینم را او

آواره در  یهاا آدممارد مثال    ؛ وشناساند ینما  اناد و آن مارد را  که هرگز فرزند پسری نداشته

را که  که در تخت خود خوابیده است و زنی بیندیم. صبح روز بعد مرد خوابدیمنیمکت پارک 

آماوز پایاه هشاتم اساتعدادهای     به نقل از داناش شناسد )ینمالً است، اص نشسته در کنار خود

 درخشان، مقطع متوسطه اول(.
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در بخشای   مؤلفاست. « میچیو کاکو»اثر  «های موازیجهان»کتاب منبع اصلی روایت فوق  

زماان در  هام « هساتن »، ایادة  ماؤثر این کتاب سعی دارد با آوردن روایتی بسایار سااده اماا     از

ای اسات تاا   موازی را برای خوانندة کتاابش تشاریح کناد. ایان روایات کوتااه مقدماه        دوجهان

های موازی پی ببرد و با شور و اشتیاق باالیی درک خود از ایدة به ایدة جهان یادشدهآموز دانش

 تشریح کند؛-مخاطب -گونه برای پرسشگرهای موازی را اینجهان

 آموز(دانش )روایت دوم

 توجیه علمی

را از هم جادا   دوجهانکند آن به هم متصل برخورد می دوجهانبه  یهانیپرتوکیک وقتی 

 یهانیپرتوکدر این داستان ممکن است یک  ؛ وآوردموازی را پدید می یهاجهانو  کندیم

داشاته   ینجنا سقطو باعث شده است که آن زن  در داخل بدن مادر یعنی در جنین شده

زنادگی کناد: اول    یاا دودنباعث شده است کاه آن جناین در    یهانیپرتوکباشد. سپس آن 

دنیایی که مرد در دورة جنینی در آن سقط شده و مرده است و دیگر جهانی که مرد دارد 

 یچندبعاد هایی به ابعاد باالتر و جهان جهان تواندیمکه این خود  کندزندگی می آنجادر 

 همان(.بسازد )را برای زندگی 

مایل است اعجاب خاود را از یاک نظریاة علمای، باا ذهنیات روایای خاود          1یتگررواآموز دانش

درآمیزد و فهم و دریافت شخصی خود از جهان پیرامون را بدین گونه روایات کناد. ماتن ذیال     

روایات   گوناه یان ا مندی خویش رااست که در روایت زیسته و تجربه یادشدهآموز نگاشته دانش

 کند؛می

 آموز()روایت سوم دانش

 صاورت باه  تواناد یما نتیجه گرفت که بسیاری جهاان   توانیم ذکرشدهبا توجه به داستان 

در موقعیات   اگار هار فارد را    شاده نقال موازی وجود داشته باشد چون با توجه به داستان 

عالوه بار   ؛ وهم قرار دهیمموازی  صورتبهبسیاری جهان را  توانیمیم قرار دهیم، ذکرشده

                                                      
1 Narrator 
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فیزیکی فارض کنایم چاون باا توجاه باه نظریاة         صورتبهن را تنها جها توانیمینماین ما 

نتیجاه گرفات کاه ماا      تاوان یما نهایت وجود دارناد پاس   ها تا بیهای موازی جهانجهان

نتیجاه گرفات کاه ذهنیات      توانیم ؛ وها دسترسی داشته باشیمبه تمام جهان توانیمینم

 توانیمهای موازی باشد. پس انخود کاوشی در جه تواندیمروح و جسم  دوعالمانسان از 

ای مساتقیم  ها رابطهدر شیمی یا ریاضی دخالت دارد بلکه با تمام علم تنهانهگفت فیزیک 

 کند.برقرار می

 یترجوانیک جهان  شناس این نظریه را داد که از هر جهان،های اخیر یک ستارههدر دور

گفت که اگر یاک جناین    طوریناان تو. پس میزادوولددرست مانند  گذاردیمپا به عرصه 

خواهاد باود کاه ایان ریشاه در       دوجهاان دارای  شاده گفتهمتولد شود با توجه به داستان 

 نهایت دارد.های موازی بیجهان

نهایتی را در شبکة گسترده کیهاانی  های موازی بیشناسان جهانهای اخیر کیهاندر دوره

 زادوولاد ها را با توجه به بینی اگر تعداد جهاناند. پس با توجه به این پیشبینی کردهپیش

این شبکه را محدود در نظر گرفت. امّا اگر ایان   ایتوان اندازهها تشبیه کنیم پس میانسان

توان گفت کاه ایان شابکة کیهاانی تاا      ها ربطی ندهیم پس میانسان زادوولدرا به  مسئله

طبیعت باشاد چاون هار چیازی در طبیعات       تواند چرخةنهایت ادامه دارد امّا این نمیبی

باشد پس عناصار چگوناه    شدهیلتشکپس اگر جهان ما از عناصر  دارای تولد و مرگ است

بایاد گفات    حالینباا، جهان جدیدی متولد شود پس   اگر با مرگ هر جهانمانندیمزنده 

 ها.کند نه تعداد جهاننهایت ادامه پیدا میجهان تا بی چرخة

ایان مجموعاه    باازهم تری از کیهان قرار دهیم آیا بزرگ ها را در مجموعةاما اگر این جهان

حیطای چاه   طبیعات در هار م   کاه ییازآنجاا ادامه پیدا کند  ولای   نهایتیبباید تا  ناچاربه

 کاه ییازآنجاا . رودیما از بین  هرحالبهفیزیکی و چه غیر فیزیکی دارای تولد و مرگ باشد 

جهان رو به سرد شدن است پس جهان ما از بین خواهاد رفات و جهاان جدیادی متولاد      

 همان(.شد )خواهد 

 «های موازیجهان» کتاب درباره ایدۀ مؤلفروایت 
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است، وی به بازخوانی روایات ماتن اصالی     شدهنقلآموز در دو روایت پیشین که از سوی دانش

 بدین قرار است؛ یادشدهکتاب پرداخته بود. متن اصلی کتاب 

 ( و دنیای ما، تنها از طریق یک حادثاة بسایار کوچاک،   )مرد ساکن قلعۀ بلنددنیای کتاب 

ممکان اسات کاه جهاان ماوازی       ترتیبینابه .اندجداشدهاز هم  یعنی گلولة یک تروریست،

ماثالً رویاداد کوانتاومی برخاورد یاک       -تارین رویاداد ممکان   دیگری، تنها به دلیل کوچاک 

 باشد. جداشدهاز ما  -ذرهیکبا  یهانیپرتوک

ماردی از خاواب بیادار شاده و متوجاه       «کمربند شافق »در قسمتی از سریال تلویزیاونی  

قبال از   خواهاد یما کشاد و از او  . همسر او فریااد مای  شناسدینمکه همسرش او را  شودیم

 یاباد یدرما از پرسه زدن در اطراف شاهر،   پس به پلیس اطالع دهد آنجا را ترک کند. کهینا

وجود نداشاته   وقتیوهانگار  کهیطوربه .شناسندینماش نیز او را که حتّی دوستان صمیمی

کنناد کاه هرگاز او را    و مادر او ادعا مای  رود. پدراست. در آخر به دیدن خانة پدری خود می

هادف در  یبا  و خاناه،  خاانواده  وجود دوستان، بدون ،او اند.قبالً ندیده و هرگز پسری نداشته

. رودیمخواب  به خانمان،مردی بی مثل بر روی نیمکت پارک، یتدرنهازند تا شهر پرسه می

ل آراماش در رختخاواب کناار    را در کماا  خاود  شاود، صبح روز بعد وقتی از خواب بیدار می

غاافلگیر شاده و    مارد  ،شاود یما کمال تعجب وقتای همسارش بلناد     در بیند.همسرش می

ای اسات کاه هرگاز قابالً او را ندیاده      یابد که او اصالً همسرش نیست، بلکه زن غریباه میدر

 است.

یک جناین عمیقااً    درون DNA به یک تک ذره از فضا، با ،یهانیپرتوکگاهی اوقات یک تک 

چناین   در گاردد. مای  ینجنا سقطمنجر به  یتدرنهاکه  شودیمسبب  ضربه زده و تحولی را

 هاجهاناز این  یکیدررا از یکدیگر جدا سازد.  دوجهانتواند حالتی یک رویداد کوانتومی می

 یاز چهماه در جهاان دیگار    کاه یدرحالکنید، یک شهروند معمولی زندگی می صورتبهشما 

کااکو،  ) یاد انشاده در این جهان شما هرگز متولاد   کهینا جزبهاً شبیه جهان اول است، دقیق

1352 :185-188.) 
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 شنو یتروابررسی کارکرد روایت در فهم و انتقال دانش راوی و 

 یات رواهاای ماوازی، اسات و    کتاب جهاان  مؤلفدر این بخش از نوشتار منظور از راوی، کاکو، 

ای پردازد. نخستین نکتهاز کتاب کاکو می که به نقل تجربة روایی خودآموزی است ، دانش1شنو

آماوز بار   داناش  یاد تأکدر این نوشتار متمایز اسات، تکیاه و    ذکرشدهکه از بررسی چند روایت 

 ، بارای روایات نخساتین خاود عناوان     شانو  یات رواآموز یا همان است. دانش« داستان»عنوان 

در تجربه زیسته خود در روایت کتاب، جهان داساتانی را  را برگزیده است. گویی وی « داستان»

ها تفااوتی قائال نشاده اسات. ایان تجرباه را بایاد در        با جهان واقعی یکسان پنداشته و بین آن

آید کاکو در انتقاال ایاده علمای خاود باه      اهمیت و رمز و راز کارکرد روایت دانست. به نظر می

 شانو  یات رواکه  یاگونهبهروایی استفاده کرده است از توان و کارکرد  یخوببهمخاطب نوجوان، 

هاای  همانا ایدة جهان کهآنساخت نوجوان عالوه بر درک ساختار داستانی و اهمیت آن به ژرف

 موازی است، پی برده است.

های فلسافی و علمای اسات. فرآیناد درک     ترکیبی از اندیشه یقینبههای موازی ایدة جهان

اماا  ؛ ذهنیات فلسافی و فیزیکای اسات     درگارو صصی و علمی، مسلماً به گونة تخ ایچنین ایده

، درک کلای آن را بارای   شانو  یترواتوانایی ذهن مبتدی و غیرمتخصص  کارکرد روایت، سوای

باا اساتفاده از روایات     شانو  یتروامباحث آماده کرده است.  گونهیناای در آموز غیرحرفهدانش

ای که از داساتان و  ایدة علمی پرداخته است و نتیجه وتحلیلیهتجزنخستین، در روایت دوم به 

کتااب نزدیاک نماوده     مؤلاف است، او را به فهم ایادة   توضیحات بعدی متن اصلی کتاب گرفته

، نخساتین روایات خاود را از یاک نگارش علمای باا عناوان         موردبحثآموز دانش کهینااست. 

ای نامد، نشانهمی« توجیه علمی»م را کند و روایت دومتنی روایی آغاز می و در قالب« داستان»

هاای  پاردازی در آماوزش مفااهیم و داناش    و اثربخشای روایات و روایات    ماؤثر است از کارکرد 

 گوناگون.

                                                      
1 Narratee 
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اسات، در   گرفتاه شاکل پاردازی  که بر مبنای روایت یادشدهدر فهم خود از ایدة  شنو یتروا

های علمی، چون نجاوم، شایمی و   های موازی را با دیگر اندیشهروایت سوم خود، اندیشة جهان

هرچناد   -زناد و باه گماان خاود باه درکای کلای        که قبالً مطالعه کرده است پیوند می فیزیک

بنادی  رسد. از منظری دیگار، پااراگراف  از ماهیت و سریان هستی و عوالم گوناگون می -ابتدایی

بندی یک نوشته بار  فیا پاراگرا یبند گذاراست. اساس  توجهقابلآموز نیز در روایت سوم دانش

فتاوحی،  اسات ) فهم، هضم، ارتباط و تسلسل مفاهیم و موضاوعات در ذهان نویسانده اساتوار     

روایت داستانی کاکو به فهم متناسب با ظرفیات   بریهتکنیز با  موردبحثآموز (. دانش48: 1353

ی پیشاین  هاا اش نمایاان سااخته، باا آموختاه    نوشته یبند گذارخود از ایده رسیده و آن را در 

 زند.خویش پیوند می

و  –رساد  آموز در جهان روایت باه نظار مای   ای که در بررسی تجربة زیستة این دانشنکته

این است که وی در فرآیند خاوانش روایات علمای و باازخوانی آن باه       -خود از آن آگاه نیست

د، در نقش معلام  پردازی خواست که با استفاده از توانایی روایت شدهیلتبدپرداز دیگری روایت

 یتگار رواپردازد. در این نقش، های موازی میپرداز برای نگارنده مقاله، به طرح ایدة جهانروایت

 همان معلم است و معلم همان روایتگر.

 

 گیری نتیجه

پردازی و بررسی کارکرد و اساتفاده  در این نوشتار بررسی و تبیین گردید، روایت آنچهبر اساس 

گااه از ایان   زیست آدمی دارد. بشر در افق زنادگی خاود هایو    ةاندازبهاز آن در آموزش قدمتی 

های علمی مختلف در جهان و مساعی و تالش گیری غافل نبوده است. تجربة حوزهنقش و بهره

گویاای ایان اندیشاه اسات. شاناخت و       یپژوه یترواو  پردازییتروافن  رییکارگبهآنان برای 

پردازی در مرحله نخستین توسط آموزگاران و معلمان شناسی و روایتظرایف روایت یریکارگبه

آموزان و دانشجویان، راهی اسات  شنوان و دانشمدرسه و دانشگاه و در مرحله بعد توسط روایت

آماوز و  دهد که هم به معلم و هم باه داناش  ای قرار میا در چرخهکه فرآیند آموزش و تربیت ر

دهاد و  می نو شونده، انگیزه و توانی یرعلمیغدانشجو، در لذت خوانش و درک مفاهیم علمی و 

پاردازی و  و روایات  یخاوان  یات روااهمیات تکیاه بار     سانینبدکاهد. ها میاز فرسایش فرصت
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های مختلف است، بار دانشاگر و   تلفیقی از فنون و دانش ای کهرشتههای بیناستفاده از مهارت

دست در دسات هام    هم« فیزیک»و « داستان»شود. فنی که در آن حتی پذیر آشکار میدانش

 آیند.دارند و پا به پای هم به کار آموزش و انتقال مفاهیم می

 یادداشت

کاریم،  قارآن  چاون   تربیتای آن در متاون دینای؛   روایت و کارکرد آموزشی یتاهم .1

چنان روشن است کاه نگارناده نیاازی باه شارح آن در ایان گفتاار         تورات و انجیل

 یسای عبیند. کاافی اسات، باه روایات قرآنای زنادگی حضارت موسای، یوساف،          نمی

السالم( نظر افکنیم تا به اهمیت کارکرد آن در انتقال مفاهیم قرآنی پی ببریم؛ علیهم)

یااد  « احسن القصص»یوسف با عنوان  خصوصاً آن هنگام که قرآن از داستان حضرت

هااای دیگاار نیااز نقااش روایاات و (. در مااذاهب و آیااین3قاارآن، یوسااف: کنااد )ماای

هاای مقادس   کاه از کتااب   «اوپانیشاادها »پردازی متمایز و برجسته اسات.  روایت

(؛ 1384رضاازاده شافق،  است )شده خلقپردازی، هندوان است، برپایة روایت و روایت

اسات  هاای هنادویی اسات کاه سراسار روایای       دسات کتااب   از هماان  «گیتا»نیاز  

محض روایای   باهدفمتون  گونهینا(. بدیهی است که کارکرد روایی در 1389موحد،)

های اخالقای و  است که یا به حیطه یادانشیو نقل نیست بلکه در پی آموزش مفهوم 

نای  متون دینی( و یا در افق آموزش رسایدن باه تحاوالت درو   شود )دینی مربوط می

 متون آیینی و باطنی(.کند )سیر می

در ایان نوشاتار، در مدرساة اساتعدادهای درخشاان تحصایل        موردبحاث آموز دانش .2

ساوای   -کند و سابقه مطالعة متعادد را در اناواع داساتان و مفااهیم علاوم پایاه       می

تاوان در نوشاتار وی کاه در مقالاة     داشته است. این توانایی را می -های درسیکتاب

 حاال ینبااا گردیده، حادس زد.   یعنوان گذارعنوان روایت اول، دوم و سوم  حاضر با

کند که هنر خوانش، فهم و آفرینش روایت و متون داستانی  یدتأکنگارنده مایل است 

ای مهم بخشد، زمینهآرام و پنهان ساختار ذهنی و تخیلی فرد را انسجام می ازآنجاکه

نباید دور داشت که برخی از فیلسوفان  نظرازو استوار برای درک مفاهیم علمی است. 
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هاای  و گازاره  معتقدند؛ جهان با تمام پدیادارهایش هماراه باا نقال     شناسان یترواو 

 (.124: 1344سلدن و ویدسون، ) یستنعلمیِ دانشمندان، روایتی بیش 

 

 و مآخذ: منابع

انتشاارات  (. شهر خدا. ترجمه حسین توفیقی، چاپ اول، قم: 1351) .یسقدآگوستین،  -

 دانشگاه ادیان و مذاهب.

شناسی روایت. نقد ادبی، شماره های موازی و معنی(. جهان1359) .بامشکی، سمیرا -

 تابستان. ، سال نهم،30

شناسی، ترجمه مهدی پارسا، چاپ سوم، تهاران:  (. مبانی نشانه1384) .یلدانچندلر،  -

 سوره مهر.

صامیمیت   یشبرافازا  یدرمان یتوار(. اثربخشی 1353) .یگراندمحمدرضا و  خدابخش، -

درماانی خاانواده،   ناماة مشااوره و روان  زوجین و ابعاد آن؛ شکوفایی برای درمان، فصال 

 شماره چهارم، سال چهارم، زمستان.

ریزی . نگاهی به نقش آموزش قصه در برنامه(1385) .دهستانی اردکانی، نرگس -

 .1385، اردیبهشت 8شمار ، 13درسی دوره ابتدایی. رشد آموزش ابتدایی، دوره 

نیشدها؛ با مقدمه و حواشی و فهرست لغاات.  (. گزیدة اوپه1384) .صادقرضازاده شفق،  -

 چاپ سوم، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.

(. راهنمای نظریه ادبی معاصر. ترجماه عبااس   1344) .سلدن رامان و پیتر ویدوسون -

 مخبر، چاپ دوم، تهران: طرح نو.

(. آیین نگارش مقالة پژوهشی. چاپ چهاردهم. تهاران: نشار   1353) .محمودفتوحی،  -

 سخن.

الگویی رمان به هادس (. تحلیل فرامتنی و کهن1352). یعل یدسزاده، قاسم -

 ، سال ششم، زمستان.20نوشته بلقیس سلیمانی. نقد ادبی، شماره  یدآمدخوش
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علای هادیاان، چااپ     و ایزدیار های موازی. ترجمه سارا(. جهان1352) .یچیومکاکو،  -

 هفتم، تهران: انتشارات مازیار.

مینوی  ها. ترجمه محمد شهبا، تهران:ها و راوی(. روایت1351) .یگوریگرکوری  -

 خرد.

(. دنیای سوفی. ترجمه حسن کامشاد، چاپ دوازدهم، تهاران:  1388) .یوستینگردر،  -

 نیلوفر.

 سوم، تهران: خوارزمی.محمدعلی موحد، چاپ  (. ترجمه1389) .یتاگگیتا بهگود  -

 :ترجماه فتااح محمادی، تهاران     .مقااالت روایات   ةگزید(. 1388) .ینمارت ،مکوئیالن -

 .مینوی خرد

گویی در کالس درس. تهران: پژوهشکده تعلیم و . قصه(1382). یاسایی، مهشید -

 تربیت.
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