جواب ناتمام به یک سوال کوتاه:
روایتدرمانی چیست؟
ًْضتَ :اسیک سْیي
تشجوَ :طاُشٍ تشاتی

سٌاسیْی آضٌایی است .تؼضیُا کٌجکاّاًَ هیپشسٌذ «سّایتدسهاًی چیست؟»[ ّ ،]۱تؼذ تَ ساػت خْد ًگاٍ
هیکٌٌذ تا خاطش ًطاى کٌٌذ کَ فقظ تشای ضٌیذى پاسخی کْتاٍ ّقت داسًذ .ایي پشسص ،هؼوایی است کَ فکش هیکٌن ُوَی
سّایتدسهاىگشاى[ ]۲تا آى هْاجَ ُستٌذُ .ش تاس کَ ایي سْال هطشح هیضْد ،هي تَ خْدم هیلشصم کَ چَ تایذ تگْین؟ دًثال
ّاژٍُای هٌاسة هیگشدم ّ دافظَام سا هشّس هیکٌن .اها تًَذست تَ ایي ًتیجَ هیسسن کَ پاسخام هؼشف ضایستَای تشای
اتؼاد هتؼذد سّایتدسهاًی است .اغلة پیص هیآیذ کَ [هخاطة] دس ّاکٌص تَ پاسخام هْدتاًَ سش تکاى دُذ ّ ًاضیاًَ سکْت
کٌذ .هیخْاُن ُش طْس کَ هیتْاًن ساُی پیذا کٌن تا ػالقَ ّ ُندلیام تا سّایتدسهاًی سا تا افشادی کَ ایي سْال سا
هیپشسٌذ دس هیاى تگزاسم.
یافتي پاسخی هطخص تَ ایي سْال کْتاٍ آساى ًیستّ .لی ًویتْاًن اص جستجْی پاسخی هٌاسة طفشٍ تشّم .گشچَ
توام سشدسگوی ّ کلٌجاسی کَ
تالشُای تسیاسی دس ایي صهیٌَ داضتن کَ هٌجش تَ پاسخی سّضي ًطذٍ ،اها ایي سْال سا تا ِ
کاس هي تَػٌْاى سّایتدسهاىگش چیست؟ آیا هیتْاًن جوالت
ایجاد هیکٌذ دّست داسم .آیا هیتْاًن تا صتا ِى ػاهیاًَ تگْین کَ ِ
ُوکاساى
ّ کلواتی اًتخاب کٌن کَ تشای افشاد غیشهتخصص ُن قاتل دسک تاضذ؟ الثتَ ،تشایام آساىتش است کَ پاسخ سا تَ
ِ
سّایتدسهاىگشم اسائَ دُن کَ صتاى ّ دیذگاٍ هطتشکی داسین ،کَ ایي ًیض خْد «صیشٍ تَ کشهاى تشدى» خْاُذ تْد .جٌثَی
ت سّایتدسهاًی است .فکش هیکٌن ایذٍُای سّایتدسهاًی اسصش آى سا داسًذ کَ تَ
دیگش ایي چالص ًاضی اص
تاّس هي تَ قذس ِ
ِ
کساًی کَ تا ایي ایذٍُا آضٌا ًیستٌذ ػشضَ ضْد .چشاکَ ًویخْاُن هشدم اص ایي ایذٍُا تَخاطش پاسخُای پیچیذٍ گشیضاى
ضًْذ .تشخی اص آىُا ضایذ اص دسک هفاُین ّ ضیٍُْای سّایتدسهاًی هثل هي تشخْسداس ضًْذ ّ لزت تثشًذ.
توام سؼیام سا کشدٍام تا تَ ایي پشسص کْتاٍ پاسخُای هٌاسثی تذُن .ایي پاسخُا تا ّجْد پیًْذ
تَ ُش دال ،هي ِ
ة رکش آىُا گْیای اُویت یکی تش
دسًّی تَظاُش هستقل جلٍْ هیکٌٌذ .سؼی کشدم پاسخُا ُوَ هفیذ ّ کاسآهذ تاضٌذ .تشتی ِ
دیگشی ًیست.
 .۱اگش سّایتدسهاًی ضؼاسی هیداضت ،ایي تْد« :هطکل فشد ًیست؛ هطکل خْ ِد هطکل است»[ .]۳ایي ػثاست،
اُویت سا سّی فشد هیگزاسد صشف ًظش اص ضشایطی کَ فشد دس آى قشاس داضتَ ّ داسد .سّایتدسهاًی هستلضم آى است کَ
ت صهاى
ػْاهل ضکلدٌُذٍی
ت خاصی کطف ضًْذ کَ تا گزض ِ
صًذگی فشدً ،قاط سشًْضتساص ،سّاتظ کلیذی ّ ،خاطشا ِ
ِ
فشاهْش ًویضًْذ .توشکض سّی خْاستُا ،سّیاُا ّ اسصشُایی است کَ صًذگی فشد سا دس هقاتلَ تا ًاسساییُا ّ ضکستُا
ضکل دادٍ است .ایي فشآیٌذ دس تیصتش هْاسد هْجة هیگشدد کَ سّایتُای فشاهْشضذٍ دّتاسٍ ادشاص ّ تاصآفشیٌی ضًْذ؛
داستاىُای ضگفتآّسی کَ اص ضایستگیُا ّ تْاًوٌذیُایی اص یاد سفتَ دکایت داسًذ.

اساسی تجشتَ تْجَ داسد .تَطْس هثال،
ُ .۲ش سّش سّاىدسهاًی ،تَ جٌثَی هختلفی اص صًذگی تَػٌْاى ّاد ِذ
ِ
سفتاسدسهاًی[ ]۴سّی سفتاس؛ ضٌاختدسهاًی[ ]۵سّی تفکش هٌطقی؛ ًظامدسهاًی[ ]۶سّی تؼاه ِل خاًْادگی تَػٌْاى ّاد ِذ
اساسی توشکض داسد .سّایتدسهاًی[ً ]۷یض ،تَ ُویي تشتیة ،داستاى یا سّایت[ ]۸سا اساط ّ ًِاد تجشتَ[ ]۹قشاس هیدُذ.
داستاىُا ّ سّایتُای ضخصی ،اًساىُا سا ُذایت هیکٌذ کَ چَطْس ػول کٌٌذ ،چَطْس فکش کٌٌذ ،چَطْس ادساط کٌٌذ ّ
ت تَدستآهذٍ اص صًذگی فشد ساهاىدُی ّ ساصهاىدُی
چَطْس تجشتَی جذیذ سا هؼٌا کٌٌذ .دس سّایتدسهاًی ،اطالػا ِ
هیضْد .سّایتدسهاًی سّی ایيکَ چگًَْ داستاىُا ّ سّایتُا ًْضتَ ّ تاصًْیسی ضًْذ تاکیذ هیکٌذ.
 .۳اًساىُا جٌثَُای خاصی اص صًذگی خْد ّ خْد سا سّایت هیکٌٌذ ،دسست هثل یک ػکاط کَ اص لٌضُای
خاصی تشای ػکاسی استفادٍ هیکٌذ .خاطشات ّ سّایتُا هیتْاًٌذ تجشتَی فشد سا اص فیلتشگزاسی کٌٌذ .تَ ایي تشتیة،
تؼضی اص جٌثَُای صًذگی فشد ًادیذٍ گشفتَ ضذٍ ّ تاصگْ ًویضًْذ .داستاىُا ّ سّایتُا دیذگاٍ فشد سا ًسثت تَ گزضتَ ضکل
هیدٌُذ ّ ُْیت[ ]۱۱آیٌذٍ اّ سا هیساصًذ .سّایتدسهاًی هثل لٌض هٌاسة سّی دّستیٌی است ّ کوک هیکٌذ کَ فشد هتْجَ
ّ آگاٍ تَ سّایتُای هختلف خْد ضْد ،اتؼاد هختلف سشگزضت خْد سا تاصتیٌی کٌذ ّ تَ ُْیت هٌسجوی تشسذ.
 .۴یکی اص تْاًاییُای هِن اًساى ،هؼٌاساصی[ ]۱۱است .ها تجشتَ هیکٌین ّ تَ آى هؼٌا هیدُین .قذهت داستاىگْیی
اًتقال هؼٌا
تَ اًساىُای اّلیَ تشهیگشدد کَ دّس آتص هیًطستٌذ ّ سّایت هیکشدًذ .داستاىُا ّ سّایتُا آضٌاتشیي ّسیلَ
ِ
تْدٍ ّ ُست .سّایتدسهاًی تش سّی سّایتُایی هتوشکض است کَ فشد آىُا سا صیستَ است؛ سّایتُایی کَ ها تَ یاد داسین
ّ تا خْد دول هیکٌین سّایتُایی دس هْسد ایيکَ چَ کسی ُستین ّ چَ چیضُایی تشای ها هِن است .سّایتدسهاًی دسصذد
کطف ،فِویذى ّ تاصگْیی ایي سّایتُا است.
 .۵تسیاسی اص سّشُای سّاىدسهاًی ،تاکی ِذ صیادی تش فشد ّ فشآیٌ ِذ فشدگشایی داسًذ .اص ایي لذاظ ،تاّس تش ایي
است کَ فشد تقشیثا تَتٌِایی دًیای دسًّیاش سا هیساصد .سّایتدسهاًیً ،قطَی هقاتل چٌیي دیذگاُی است .سّایتدسهاًی
هطشح هیکٌذ کَ ُْیت[ ]۱۲فشد ُن دس ساتطَ تا دیگش اًساىُا ساختَ هیضْد ّ ُن تَّسیلَی تاسیخ ّ فشٌُگِ داکن تش اّ.
تٌاتشایيً ،ذٍْی دی ِذ دیگشاى ُواىقذس هیتْاًذ دس ضکلگیشی ُْیت اّ سِین تاضذ کَ ًذٍْی دی ِذ خْد فشد .ها تا ًگاٍکشدى تَ
ت فشد دس
آیٌَای کَ دیگشاى تشای ها تَ دست گشفتَاًذ هیتْاًین خْدهاى سا تثیٌین .اص ایي لذاظ است کَ گفتَ هیضْد ُْی ِ
ت فشدی تشآهذٍ اص
سّاتظ اجتواػی[ ]۱۳ساختَ هیضْد .سّایتدسهاًی ػوذتا هتوشکض تش ایي است کَ تا چَ اًذاصٍ «ُْی ِ
اجتواع»[ ]۱۴تا اسصشُا ّ اػتقادات ضخص تٌاسة ّ ُواٌُگی داسد.
 .۶سّایتدسهاًی ػثاست است اص کطف ّ دسک داستاىُا ّ هْضْػاتی کَ صًذگی فشد سا ضکل دادٍاًذ ّ ایيکَ اص
ایي ُوَی تجشتَُایی کَ فشد دس صًذگی داضتَ ،کذاهیک گْیای هؼٌای صًذگی اّ ُستٌذ؟ کذام اًتخابُا ،توایالت ّ سّاتظ،
تیصتشیي اُویت سا دس صًذگی فشد داسًذ؟ ّ تش ایي تاکیذ داسد کَ فقظ تجشتیاتی تاثیش اساسی تش صًذگی فشد داسًذ کَ تخطی
صًذگی فشد اضشاف داسد.
اص یک داستا ِى تضسگتش ُستٌذ .تٌاتشایي ،تَ دًثال اسائَی طشدی[ ]۱۵است کَ تش تخصُای هختلف
ِ
 .۷صًذگی فشد هثل خطْط هتقاطغ[ ]۱۶یک جذّل است کَ اص داستاىُا ّ سّایتُای هشئی ّ ًاهشئی[ ]۱۷ساختَ ضذٍ
است .ایي سّایتُای ًاهشئی دس ضکلگیشی صًذگی فشد ًقص تؼییيکٌٌذٍای داسًذ .سّایتدسهاًی فشآیٌ ِذ ضٌاخت داستاىُا ّ
سّایتُای ًاهشئی است .دس ایي ضیٍْ ،سْاالت استفادٍ هیضْد تا آىچَ کَ دس صًذگی فشد هؼٌای ّیژٍ داسد تِتش ضٌاختَ
ضْد .قلوشُّای پژُّطی ایي سّش ػثاستٌذ اص :اهیال ّ ُذفُای فشد ،سّات ِظ هْثش دس ضکلگیشی ُْیت اًّ ،قاط ػطف
سشگزضت اّ ،خاطشات هؼٌاداس اّ ّ ،خطْط ساتظ تیي تخصُای هِن صًذگی فشد.
... .۸
پیذاست کَ ایي فِشست سا هیتْاى اداهَ داد .ایيُا پاسخُایی است کَ تاکٌْى یافتَام .آخشیي ضواسٍ سا خالی
گزاضتن تا خاطش ًطاى ساصم کَ ایي تؼشیفُا ّ پاسخُا هیتْاًذ ُنچٌاى اداهَ داضتَ تاضذ .هي تَ دًثال پاسخی قطؼی ّ
قاًغکٌٌذٍ تشای ُوگاى ًثْدم .تٌِا خْاستَام ایي تْدٍ کَ تَ خالقیتی دس ُش چَ سادٍتش تیاىکشدى ایي سّش دسهاًی تشسن .تَ

قْل استادم« :اگش ًتْاًیذ ایذٍای سا دس سَ جولَ تَ هادستضسگتاى تْضیخ دُیذ ،هؼلْم هیضْد کَ آى ایذٍ ٌُْص دس رُيتاى
سّضي ًیست»

