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 تیامانوئل اشم کیدر آثار نامه نگارانه ار يو خداباور یدرمان تینقش روا
 يطاهر فائزه

واحد علوم و  یفرانسه، دانشگاه آزاد اسالم اتیزبان و ادب يدکتر يدانشجو
 رانیتهران، ا قات،یتحق

 کالم میفه محبوبه
 رانیاراك، ا ،یفرانسه، دانشگاه آزاد اسالم اتیگروه زبان و ادب اریدانش

 )1399 تابستانتاریخ چاپ:  ،02/07/96تاریخ تصویب:  ،20/01/96تاریخ دریافت: (

 :دهیچک

کـه   دهـد  یغرب مرتبط است، نشان مـ  ییکه عمدتا  با ساختارگرا یشناس تیتازه روا يها  افتیره
 نیـ کـه ا  کنند یبرقرار م یکیالکتیارتباط د گریکدیکنشگر با  یاجزا به شکل ،یمتن ادب تی در کل

از جملـه   یعلـوم انسـان   يرشـته هـا   گـر یو بـه د  دهیرا وسعت بخش تیپژوهش روا ۀامر دامن
از  یاست که بخش یاز مکاتب معاصر روانشناس یکی یدرمان تیکشانده است. روا یروانشناس

دهـد.   یمـ  لیرا تشـک  میپـارادا  رییـ مشـهور بـه تغ   یو اجتمـاع  یوم انسـان نهضت گسترده علـ 
 يو نقش آن در آثـار  تیروا ينظر يها  بر شالوده هیکنند با تک  یمقاله تالش م نینگارندگان ا

اند به کـارکرد   (نامه نگارانه) نگاشته شده  يا قالب رمان مراسله  درکه  تیامانوئل اشم کیاز ار
 تیـ روا هیـ تظر یپـژوهش بررسـ   نیـ ا کـرد یبپردازند.  رو یدرمان تیوابه شکل ر ينامه نگار

در  يبه مدد نامه نگـار  تیآثار اشم یاصل يها تیاست که شخص هیفرض نیا یو بررس یدرمان
و  ییرسند و از اضـطراب، تنهـا    یم یباور قلب تیو در نها يعمق مواجهه با خود، به خداباور

 . ابندی یم ییرها صالیاست

 يقالب نامه نگارانه، خداباور ت،یاشم ،یدرمان تی: روايدیکل واژگان
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 :مقدمه

ــبو اد هنر ؛سطوار يقابوطی در ــ  تقعیاز وا يدتقلیو  تمحاکا ات،ی ــوب م ــه    یمحس ــد ک  متماش
هنر مـدرن و   يها  هیبا نظر شهیاند نی. امروز اشتدا قعوا عالمدر  نیعی يدنموزباآن،  يازـجا

را  تیـ از واقع يدیـ است که هنرمند نـه تنهـا تقل   دهینقطه رس نیو به ا افتهی قلیپست مدرن ص
هنر است و همه هنرها از  هیجانما تیاست. روا تیکننده واقع جادیدهد، بلکه خود ا  یارائه نم
 جهان مشغولند. تیبه کار روا نمایتا داستان و شعر، تاتر و س يو مجمسمه ساز ینقاش

 نــ مو رو  روــ سوسدو  ناــ نیدفر يهـا   هیـ آرا و نظربـر   هیمعاصر با تک يایدر دن بیترت نیهم به
از  دیـ را نه تقل اتیاست که ادب همدآ دپدی ییقابوطی ،ییساختارگرا يریگ  شکل زیو ن نـاکوبسی

بـا   یکیالکتیـ آن بـا ارتبـاط د   يدانـد کـه اجـزا     یمتفاوت با عالم واقع م یکه برساخت تیواقع
 دهند.  یم لیرا تشک یادب تیکل کی گر،یکدی

 هنظریاز  ستعبـارت ا  یشناس تیروا. «ستا تیروا هنظری ای تیروا علم ممفهو به شناسی تیروا
 نگـر ابی که فرهنگی ياـه هـیافت ستد ،هادادیرو ،يدازپر صحنه ،هاژمایا ،ییروا نمتو ت،ایروا
مختلـف در همـه اعصـار و جوامـع      يهـا   ). روایت به شکل2: 1997(بال، » ماجرا هستند کی

 .  افتیتوان   یرا نم یتیروا یبشر ملت ب خیآنچنان که در تار استوجود داشته 

کـارکرد   دیاست اما شـا  یهنر قابل بررس يها شاخه  یاز رشته ها و تمام ياریدر بس تیروا امروز
 ینقشـ  تیـ کمتر مورد توجه قرار گرفته باشد. امروز، روا يو هنر یآن در مطالعات ادب یدرمان
است که در  یتیروا رییاز تغ یخود بخش یدرمان تیکند.  روا  یم فایا یدر روان درمان يمحور
زبـان   تیدر فراسطح و درك اهم تیرخ داد. مطالعه روا یو علوم انسان یعلوم اجتماع فه،فلس
از  بیـ ترت نیـ درمانگران آشکار کرد. بـه ا  يرا برا تیروا تیاهم ،یفهم آدم ندیدر فرآ یو معن

و اروپا گسترش  کایآمر ا،یدر استرال یدرمان تیگون رواگونا يها  رشته ،يالدیم 80اواخر دهه 
 .  افتی

در  یعنـ یآن  ییابتـدا  يها از خاستگاه یکیدر  یدرمان تیاست که روا دهیامروز زمان آن رس دیشا
 سـنده ینو تیامانوئـل اشـم   کیـ منظـور دو اثـر از ار   نیشـود و بـه همـ    یبررسـ  یاثر ادب کی

 اند.  ب شدهپژوهش حاضر انتخا يبرا یکیبلژ -يفرانسو

در جنـوب   يالدیمـ  1960زبان او را که در سـال   30از  شیبه ب تیامانوئل اشم کیآثار ار ترجمه
کـرده اسـت. مسـائل     لیتبـد  يفرانسـو  سندهینو نیتر فرانسه، متولد شد به شناخته شده یشرق
ن و کـارگردا  س،یداستان نـو  نیدر آثار ا يا ژهیو گاهیاز جا یو اجتماع یمذهب ،یعرفان ،یفلسف
 برخوردارند. ک،یساکن بلژ سینو شنامهینما
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 18از فالسـفه قـرن    یکـ یخـود را در مـورد    يدکتر ۀکه دانش آموخته فلسفه است، رسال تیاشم
دوره  نیـ ا یفلسـف  يها شهیاز اند تیکه اشم يرینوشت. عالوه بر تاث دروید یدون یعنیفرانسه 

در سـبک نگـارش    تـوان  یمـ  زیـ را نفرانسه   یو قرن هجدهم یدوران ادب يگرفته است، رد پا
نگـارش رمـان و    ينمونه آن انتخاب قالب نامه نگارانه و مراسله برا نیهمترکه م افتی تیاشم

 بلند است.   يها داستان

 نیـ از ا یمنتشر شـد. قسـمت   يالدیم 2000در سال  تیرمان اشم نیدوم الطس،یپ تیبه روا لیانج
 تیـ در روا یقالب داستان نیاز ا نیهمچن تیاشم نگارانه نگاشته شده است. رمان در قالب نامه

 بهره برده است.   افت،یانتشار  يالدیم 2002پوش که در سال  یصورت ياسکار و بانو

بـر    هیـ را بـا تک  ينامـه و نامـه نگـار    یو درمـان  یـی تا دو کارکرد روا میکن یمقاله تالش م نیا در
هـا در مـورد    پرسـش  نیو به ا میکن یررسارتباط با ماورا را ب جادیو ا ییساختار روا يها هینظر

 :میپاسخ ده تیآثار اشم

قالـب را مرتفـع    نیـ ضـعف ا  نیدر آثارش مهمتر يا چگونه با استفاده از سبک مراسله سندهینو-1
 کند؟ یم

خـود غالـب    يهـا  نامـه نوشـتن بـر رنـج     قیچگونه از طر تیاشم يا آثار مراسله يها تیشخص-2
 رسند؟ یم یبه باور قلب تیو در نها شوند یم

صورت نگرفته است، تالش شده است تا کارکرد  یپژوهش مستقل نهیزم نیآنجا که تا کنون در ا از
و بـا   تیامانوئـل اشـم   کیـ بر دو اثر نامه نگارانه ار هیبا تک يخداباور يدر القا یدرمان تیروا
 و در قالب مقاله ارائه شود.  یبررس تیروا کردیرو

 یو بررس بحث

 تیامانوئل اشم کیدر آثار ار تیروانامه؛ ابزار  -1

 18فرانسه شد و در قـرن   اتیوارد ادب يالدیم 17در قرن   يرمان مراسله ا ایبه شکل نامه و  رمان
در اروپـا   يالدیم 19تا اواخر قرن  یقالب ادب نیخود را تجربه کرد. ا ییدوران طال زین يالدیم

 )  1: 2002 لو،یرواج داشت. (گرگ
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  یمختلـف نوشـته مـ    ياست که به شکل مبادله نامه هـا   يبلند یادب تیگارانه روان  نامه یادب قالب
داسـتان بـا    تیچنـد شخصـ   ایـ دو  انیـ م ينامـه نگـار   ،یقالب ادب نیا یشود. ابتدا اصول اصل

سـبک   نیتوانستند محور ا يگریکرد و موضوعات د رییعشق بود که با گذر زمان تغ تیمحور
ـ یا يهـا   نوشته شده که هماننـد نامـه   وهیش نیبه ا يمتعدد يها  . رمانرندیگ رها قرا  رمان  یران

بـا وجـود آن کـه     نیکردنـد. همچنـ    ینمـ  يرویـ آن پ هی   الزاما  از اصل اول ویشارل دو مونتسک
 نیـ اسـتفاده کننـد، ا   دیـ د هیمحدود کردن زاو يبرا يمتعدد يها  اند از راه  توانسته سندگانینو

 .ردیگ  یقرار م سندگانیاز نو يارید استفاده بسمعاصر مور اتیقالب همچنان در ادب

در رمـان   يسبک را ارائه کـرد. و  نیاز ا يا  شکل تازه کمیو  ستیدر قرن ب تیامانوئل اشم کیار
توان گفت در   ی. مکند یم تیرا روا حیمس بیو تصل يامبریداستان پ الطسیپ تیبه روا لیانج

 به کار گرفته شده است.   تیار روابه عنوان ابز یاثر، نامه به شکل نیبخش دوم ا

  تماما  به شکل نامـه  زین یپوش از مجموعه حلقه نامرئ یصورت يداستان بلند اسکار و بانو نیهمچن
 به خداست. ماریب یکودک يها

افـزود  مواجـه اسـت؛     انیـ م ایـ لحظه به لحظه  تیبا روا تیاشم يا  در هر دو اثر مراسله خواننده
 نـده یدر آ يبـه رخـداد   کنـد،  یم تیرخداد زمان گذشته دور را روا هم زمان که«نگارش نامه، 

 )106: 1989کنان،  مونی(ر». زند  ینقب م زین کینزد

 

 لیـ اسکار به دل يو در نامه ها» ها مخاطب نامه بتیغ« لیبه دل الطسیپ يها  در بخش نامه تیاشم
و  يریـ جهـت گ «و  گـذارد  یمـ  شیرا به نمـا   يمراسله ا ییمخاطب قرار گرفتن خدا، تک گو

آن را  اکوبسنیکه  کند یرا ارائه م ییاز تک گو يخودش، کارکرد يبه سو يراو تیروا لیتما
 است و نه مخاطب. ندهی) که تمرکز آن بر گو262: 1972(ژنت، » نامد  یم  یکارکرد عاطف

 در متن داستان   يراو -1-1

ـ  تیبه روا لینخست رمان انج بخش شـود.    یمـ  تیـ خص روااول شـ  قیـ از طر یتـ یروا الطسیپ
 انیـ ) میو رابطه آن با داستان، (در هر دو اثر مورد بررسـ  تیاز منظر سطح روا يراو تیموقع
در سـطح دوم   يمعنـا کـه راو   نیـ ) است؛ به ا255: 1972( ژنت،   یمانند داستانه – یداستان
 .کند یم فیتعر اخود ر يماجرا ت،یروا

 ح،یحـول مسـاله مفقـود شـدن جنـازه مسـ       ییمعما یبه رمان الطس،یپ تیبه روا لیدوم انج بخش
بخش کـه دو   نی) ا129: 2006 ه،یاست. (هس يشود که قالب آن مراسله و نامه نگار  یم لیتبد

ـ   24سوم از حجم اثر را به خود اختصاص داده، شـامل    تـوس یبـرادرش ت  يبـرا  الطسینامـه پ
 است.
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همـه   سـنده یه نگاشته شده اسـت. نو نام 14در قالب  زیپوش ن یصورت يبلند اسکار و بانو داستان
سـرطان   يماریب یانیداستان است که در مراحل پا یاصل تینامه ها جز نامه آخر اسکار شخص
 خداوند است.   زیقرار دارد؛ مخاطب همه نامه ها ن

به زمـان   قیتعل جادیو ا یخط ریفاصله گرفتن از س ياز ماجرا برا یکوچک اریچند که بخش بس هر
رخـدادها پـس از حـادث شـدن     «اما بخش عمده داستان از آن جهت که  د،شو یم تیحال روا

مابعـد    تیـ بـه روا  ،يبا زمانبنـد  تی) در مورد ارتباط روا232: 1972(ژنت،  »شوند یم تیروا
کـه خـود از همـه مـاجرا آگـاه       شـود  یهمراه مـ  یتیخواننده با شخص بیترت نیاتعلق دارد. به 

 .  ستین

 قیـ مـاجرا از طر  شـرفت یشده و به پ لیخود به کنش داستان تبد ت،یادر مقام ابزار رو ينگار نامه
 یعنـ یهر چه که باشد حرکت است؛  یکنش داستان«چرا که  کند؛ یها کمک م روشن شدن ابهام

که  ي).هر نامه ا110: 1394 از،ین ی(ب »تیروا يها برآورده شدن هدف ریماجرا در مس شرفتیپ
بـه   یسیروشن شدن سرنوشت ع يبه سو  یده را گامخوانن سد،ینو یبرادرش م يبرا سیالطیپ
 . برد یم شیپ

مفقـود شـدن جنـازه     يدر حل و فصـل مـاجرا   يدیترد چی) ابتدا هالطسیدر متن داستان (پ يروا
 ندارد:

 )136: 2004 ت،ی(اشم». شود  یشک ماجرا به سرعت حل و فصل م یب«

که ممکن اسـت در   يدر مورد افراد را یمختلف يها هیدوم تا چهاردهم، فرض يها در نامه الطسیپ
 شیو کشـ  يرامه ا وسفیتا  یسعی همراهان از –دست داشته باشند  یسیمفقود شدن جنازه ع

: 2006 ه،یکنـد. (هسـ    یهـا نقـض مـ    هیفرض نیا يکند و هر بار رخداد  یمطرح م -ایاعظم قاف
126( 

گذشـته و   يماجراهـا  ،یاسـ یس تیوضـع « از  یاتیـ ها عـالوه بـر آن کـه جزئ     نامه نیدر ا الطسیپ
دهـد و    یبرادرش قرار م اری) را در اخت129: 2006 ه،ی(هس »یفعل ياز ماجرا یلیاطالعات تکم

 کند:    یم انیب زیآشکارا احساسات خود را ن

 وانـه یاست کـه آدم را د   یسم م،یکن  یکه با آن تنفس م ستین نجایا يهوا نیمتنفرم. ا میاورشل از«
» پـاك اسـت.   دیـ ع امیدر ا میاز آن متنفرم اورشل شتریاما آنچه ب زارمیب میکند (...) از اورشل  یم

 )71: 2000 ت،ی(اشم

مسلط  تیداشته ام. اما مانند هرسال بر وضع يا یسه روز همانند هر سال هر ترس و گران نیا در«
 (همان)». بوده ام

 )129(همان:  »دمینگاه مادرمان را د ،يهودی رزنیپ نیدر چشمان ا يا لحظه«
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مراحـل   مارستان،یب ياسکار به فضا يها  از خالل نامه زیپوش ن یصورت يداستان اسکار و بانو در
 :میبر  یم یساله داستان پ 10 يو احساسات راو يماریب

زننـد    یخوشرو که بلند بلند حرف م يها است، پر از آدم بزرگ  يا  معرکه یلیخ يجا مارستانیب«
  یو مـ  کارنـد یکـه ب  یبـا لبـاس صـورت    ییهـا  و خانم ختهیجلوت ر ياسباب باز یو تا بخواه

 )3، 2002: تی(اشم...» کنند و  حیها تفر خواهند با بچه

احسـاس   شـتر یماند، من ب یساکت م شتریغصه دارش ب يقدر دکتر دوسلدورف با آن چشمها هر«
کننـد   الیخ گذارد همه  یکه نم يماریام، ب  ناجور شده ماریب کیام که   دهیکنم. فهم  یم ریتقص
 (همان)». کند یمعجزه م یپزشک

شود.  یم ينجوریشد ا ریبرگشتم. آدم که پ مارستانیخودم در ب یداشت که به خانه و زندگ یفیک«
 )69(همان: » ندارم. نجایبه رفتن از ا يعالقه ا گریدل و دماغ سفر کردن ندارد. د گرید

کننـد؛    یم تیو وخامت حالش را روااوست  يماریب شرفتیپ تیاز وضع یاسکار گزارش يها نامه
بـه نـام    مارستانیاسکار و پرستار مسن ب انیم یدرون متن ياز گفت و گو يریگ با بهره سندهینو
بخشـد و    یم تینیپرستار ع تیدر مورد مرگ را در شخص شی، هم باور و تفکر خو»رز یمام«

 یمـ  یساله داستان متجل 10خود را در قالب قهرمان  یو طرز فکر دوران کودک شهیهمزمان اند
 کند. 

 در نامه الوگید -1-2

 یبـا مطلبـ   دیها با . آنستندین یها کاف نامه«دارد،  ییها  تیمحدود ،ينامه نگار ایمراسله  یادب قالب
 )  11: 2002 لو،ی(گرگ» است، همراه باشند يراو حیمواقع توض شتریکه در ب

ـ  تیـ بـه روا  لیـ ن که با عنوان انجم يها لیرمان انج یسیدر بازنو تیامانوئل اشم کیار  الطسیپ
کـرد.   جـاد یدر آن ا  یمهمـ  راتییـ بخش دوم را حفظ اما تغ ينامه ا 24 يبند میمنتشر شد تقس

سوم شخص  يبه روا زیاز داستان ن یبخش تیروا زیسکستوس به داستان افزوده و ن تیشخص
 سپرده شده است.

 دهد.   یم انینامه اش پا ریبه تقر الطسیپ ا،یدر دژ آنتون کیتار یاتاق در«

 یبهـار را مـ   یسبز شرق ییو روشنا زدیخ  یبرم میاورشل ياهویه يدوردست، از زندان پنجره ا در
 )89: 2004 ت،ی(اشم». شکافد 

بـا   الوگیـ رمان که تنها در قالب نامه عنوان شده بود به شکل د يها از قسمت یبخش برخ نیا در
 ایـ از کلود الطسیموارد نقل قول پ نیاز ا یکی). 133: 2006 ه،ی(هس شود یسکستوس مطرح م

ـ  الوگیـ ) است که به شکل د162: 2000 ت،ی(اشم ازدهمیدر نامه  بـا سکسـتوس در    الطسیپ
 . دیآ ی) در منداستان بلند (هما
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اسـت هـم از فرصـت نقـل و      ازیسوم شخص ن تیکه به نقل ماجرا و روا ییاثرجا نیدر ا تیاشم
جهـان داسـتان را بـه    «کـه   یکند و هم در دام نقل طوالن یستفاده ماطالعات به خواننده ا ۀارائ
 افتد. ی)، نم111: 1394 از،ین ی(ب »کند یم لیمخاطب تبد يدست دوم برا یجهان

ـ  و سکستوس، نامه يحضور روا با بـه سکسـتوس    الطسیها به شکل منقطع و در قالب آنچه که پ
 شود:  یکند، ارائه م  یم کتهید

 کند.  یم وانهیانسان را د هیدهوی): ي(جد سکتوس«

بدون مـه و بـدون ابـر، در آن     ،یابانیخشک، روشن و گاه ب نیسرزم نی. تناقض اسی: بنوالطسیپ
 آورد.   یاز فکر به وجود م یاست که مه

 کند.  یم وانهیانسان را د هیهودیگفته:  نیا دییبا تکان دادن سرش به تا سکتوس

 )104: 2004 ت،ی(اشم.» دیرس الطسیبه ذهن پ يفکر ناگهان

 يدر نامه نگـار  الوگیوارد کردن د وهیش نیپوش از هم یصورت يدر داستان اسکار و بانو تیاشم
 ییهـا  الوگید«آن که  جهیبرد و نت  یبهره م يا نگارش مراسله يها یبه منظور مرتفع کردن کاست

 بخشند: ی) به داستان م100: 2006 ه،ی(هس »ياتریپو يکه فضا

 ادرم متنفرم.از پدر و م-«

 ازشون متنفر باش. یلیخب خ-

 رز؟ یمام دیزن یاست که شما به من م یحرف نیا-

 ینـ یب یخوب خنک شد تـازه مـ   ی. وقتشهیازشون متنفر باش. دلت خنک م يخوا یم یبله هر چ-
 )21: 2002 ت،ی(اشم...». نبوده  یمسأله مهم

 

 یدرمان تیروا-2
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 یاز نهضت گسترده علوم انسـان  یاست که بخش یناساز مکاتب معاصر روانش یکی یدرمان تیروا
 يالدیدهـه هشـتاد مـ    لیـ دهـد. در اوا  یمـ  لیرا تشـک  میپـارادا  رییـ مشهور بـه تغ  یو اجتماع
در درمان مواجه شد. فوکـو در   تیروا يریو معاصر در به کارگ دیجد يکردیبا رو یروانشناس
 یشناسـ  بیو آسـ  یه روانشناس، عالقه خود را ب»و تمدن یوانگید« مچونخود ه نیآثار نخست

 ي)، گرگـور 1984-1926فوکـو (  شلیم يها تیو فعال شهیاند هیآشکار کرده است. برپا یروان
) 1944اپسـتون (  دیویبا مشارکت د زی) و ن2008-1948( تیوا کلی)، ما1980-1904( تسونیب

: 1993ن، نام گرفت (بودوئ   یدرمان تیکه روا آمدبه وجود  یدر روان درمان يدیجد کردیرو
 .دیبه شهرت رس يالدیموثر خود در دهه نود م یدرمان جیبا نتا جیبه تدر کردیرو نی). ا1

مفهـوم   نیـ فرد است. ا کی یزندگ اتیتجرب يو نقل ماجرا تیروا« ،یدرمان تیروا نیادیبن مفهوم
 )3(همان، » است. یفرد مبتن  یزندگ يدادهایرو يبرا یبر انتخاب معن

خود از تفکر پسـت مـدرن در    یدرمان تیروا يها هیاپستون در توسعه نظر دیویو د تیوا کلیما«
غالـب در مـورد    ياسـتعار  میمفـاه  يشد بـرا  ینیگزیجا شهیاند نیگرفتند. ا ریتاث تیمورد هو

 –خـود   ایـ ناخودآگـاه و   -چـون خودآگـاه    ییهـا  ) که با عنوان21: 2014 اك،ینی(سول »تیهو
 بوند. شده شناخته فراخود

فـرد مراجعـه    يبـرا  »يمعنا سـاز «و  »یساختار شکن« ندیشامل فرا یدرمان تیروا ،یلسطح عم در
ـ یب« کیـ سو بـا تکن  گریکننده است و از د از  ياریهمـراه اسـت.  بـرخالف بسـ     »يسـاز  یرون

آنهـا   يوجود تیاز ماه یو مشخصات افراد را بخش ها یژگیکه و ستیدوره مدرن يکردهایرو
 کند.  یت افراد را از خود آنها جدا ممشکال یاندرم تیدانستند، روا یم

 يچندگانـه خـود را در ورا   يهـا  تیـ دهد هو  یاجازه م ماریاست که به ب يابزار یدرمان تیروا«
 )22(همان: .» ابدیرا در شیخو یکشف کند تا احساس منحصرا  شخص يهنجار يگفتمان ها

نقل  شیخو یکه از زندگ ییها تیروا يافراد، بر مبنا تیهو يریبر مفهوم شکل گ یدرمان تیروا
هـا،   تیـ هـا ، روا  راه شیخـو  يتگـر یروا ریکه فرد در مس بیترت نیکنند استوار است. به ا  یم

 کند.  یم میترس يخود را به شکل گسترده ا یفرصت ها و احتماالت مختلف زندگ

هـداتش  آمال و آرزوها، مقاصد، ارزش ها و تع نیکند که فرد همچن  یامکان را فراهم م نیا تیروا
هـا   هـراس  یحت ایها، اهداف و  ارزش نی. اردیبا آنها قرار گ کیرا کنکاش کند و در ارتباط نزد

 .شوند یم ییو شناسا یابیمکان  ت،یروا انیدر جر

 لیـ افـراد تما  ن،یتـوا  ندایگرا  است. به اعتقاد ل  استباط یدرمان کردیاز رو يا شاخه  یدرمان تیروا
 یابیو دسـت  رندیدر نظر گ تیروا ایخود را در قالب داستان  یزندگتمام  زیو ن ها تیدارند واقع

افـراد امکـان    يها و اسـتعاره هـا   تیداستان منحصر به فرد تنها به واسطه استخراج روا نیبه ا
 )22-26: 2003 ن،یاست. (توا ریپذ 
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ها خلق کننـده   انسان ه،ینظر نیدر ا شان یزندگ عیها با وقا  انسان ییمواجهه معنا تیتوجه به اهم با
افـراد بـه    گـر، ید ي. بـه معنـا  شـود  یمعنا در نظر گرفتـه مـ   يریشکل گ ندیفرآ ت،یو روا یمعن
 یها دست به کـنش مـ   تیروا نیهم هیکنند و بر پا  یم تیرا روا عیخاص خود وقا يها وهیش
 .دزنن 

شود. اپسـون و    یبرخوردار م يا ژهیو گاهیدرمان از جا تیدر حوزه روا زیراستا استعاره ن نیهم در
از بنیانگذاران روایت درمانی استعاره را ابزار زبانی منحصر به فـردي مـی دادنـد کـه بـه       تیوا

مراجع امکان می دهد تا به صورت شفاهی، خـود و زنـدگی اش را متفـاوت ببینـد و بشـنود.      
 )2: 2002 برهگن،(سای

افتد   یاتفاق م نیا ختهیدانگدهد و چنان خو  یم لیرا تشک یاز ارتباطات کالم یبخش مهم استعاره
آن را  تیـ هـا و اهم  یدگیچیآن ها پ یشود اما بررس  یآن حس نم فیبه توص يازیکه اغلب ن

کمترشـناخته شـده    حیتوضـ  يشناخته شـده تـر بـرا    يزیکند. در استعاره از چ یخاطر نشان م
 یزبـان  یضـوع زبان، اسـتعاره را مو  کیکالس يها هینظر روانیهمانند پ ی. برخشود  یاستفاده م

از  ياری. امـروز بسـ  سـت یاز دانـش ن  یاستعاره منحصر به حوزه خاص قت،یاما در حق دانند یم
اسـتفاده   ینـ ییاز استعاره به عنوان ابـزار تب  یو روان درمان ینقد، مردم شناس ات،یها از ادب حوزه

 کنند.  یم

 ینیبر مطالعات بال یمبتن متعدد یو صاحب آثار پژوهش ییبودوئن روان درمانگر کانادا یناتال يمار
در رده  ژهیـ درمان بـه و  يبرا تیگفت و گو و روا وهیاز ش يولوژیدر نوروب ییروا کردیدر رو

 کیهزار و «با نام  یخود را در کتاب ینیبرد. او تجربه درمان بال یکودك و نوجوان بهره م یسن
 ين و کمک به آنان بـرا نوجوانا ییشکوفا تگریکتاب روا نیمنتشر کرد. ا» تجربه  در هر کودك

 ). 186: 2016است (بودوئن،  یدرمان تیروا جهیدر نت ینیبه اعتماد به نفس و خوشب یابیدست

مـردم   شـتر یاسـت. ب  یدرمـان  تیاصول روا نیاز مهمتر یشخص اتیتجرب تیگفته بودوئن، روا به
 اتیـ تجرباز  یبر برخ انیم نیکنند و در ا یم فیخود تعر یزندگ ياز ماجرا یمنسجم تیروا

  یاپیـ پ يرسد که نامه هـا  یبه نظر م بیترت نی). به ا2: 1993کنند (بودوئن،  یم دیمعنادار تاک
بـر   هیـ بـا تک  يفـرد  اتیـ تجرب انیـ تواند به عنوان ب یبماند، م یآن که منتظر پاسخ یفرد ب کی

را  تیـ . بـودوئن راه اسـتفاده از روا  ردیـ قـرار گ  یکننده معنا، مورد بررس یخاص و تداع عیوقا
 يبـرا  تیرمـان اشـم   يهـا  تیشخصـ  تیپژوهش از روا نیدهد اما در ا یدرمان ارائه م يبرا
 .میبر یبهره م ند،یمایپ یم شیخو یبا آالم روح وجههکه در م یدرون ریمس میترس

 در مواجهه با اضطراب مرگ یدرمان تیروا -2-1
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تـا رنـج    کنند یو فرصت م ابندی ینوشتن خود را م نیدر ح ت،یاشم يآثار مراسله ا يها تیشخص
مواجهه او با  ت،ینامه ها خود فرد و روا نیکنند. مخاطب همه ا ینیرا بازب شانیها یها و نگران
ندارد که در نوشتن تا چه اندازه اصـول نگـارش    تیاهم«ها و اضطراب هاست.  یخود، نگران

و رونـد درك و   ینیدردناك خود را بازب اتیدهد تا تجرب ینوشتن به فرد اجازه م شود، تیرعا
 )13: 2014(المپان، » رنج را آغاز کند. يساز یدرون

ـ  يها تینه تنها رفتار شخص ژهیو یاثر با مهارت نیدر ا تیامانوئل اشم کیار را در مقابـل   مـان یا یب
آنـان را دو گونـه تفکـر متفـاوت      يا گونـه  بلکـه بـه   دهـد،  یافراد خـداباور قـرار مـ    يها کنش

 (141 ،یکالم و محسن می. (فهکند یقلمداد م »باور مرگ«و  »زیگر مرگ«

 نی) از والـد يبـاور  رز (مـرگ  یبه عملکـرد متفـاوت مـام    م،یشو قیدق یاثر داستان نیدر ا چنانچه
او  ،يو معنـو  یاخالق يها رز ضمن آموزش درس یمام م؛یبر یم ی) پيزیگر اسکار (نماد مرگ

سـازنده و   اریکـار او بسـ   نیـ ه اکـ  کنـد  یمـ  بیـ ترغ یزنـدگ  يهـا  یبردن از شـادمان  را به بهره
و  شیاست.  حال آنکه هراس از مرگ، در وجـود پـدر و مـادر اسـکار بـا تشـو       بخش هیروح

مرمـوز مـرگ را ندارنـد.     تیبا واقع ییارویقدرت رو يرو  چیاضطراب همراه است. آنان به ه
 )142(همان 

را  ماریکودك ب یود، نظام روانخ قیدق یروانشناخت يها لینگاه نافذ و تحل مان،یا يرویرز با ن یمام
 یاو با آگاه نیپس از آن که والد شییپر کردن تنها يکه برا کند یم بیو اسکار را ترغ يواکاو
نامـه   اکنند، بـه خـد    یرها م مارستانیالوقوعش او را در ب بیثمر بودن درمان و مرگ قر یاز ب
 :سدیبنو

 سم؟یبه خدا نامه بنو دیچرا با-«

 )11: 2002 ت،ی(اشم.» یخودت رو تنها حس کن که کمتر نیا يبرا-

و رهـا شـدن از    ییمرگ از سو تیدارد که با واقع یدر روان کودک یکارکرد درمان ينامه نگار نیا
باور نداشتن بـه   نیمواجه شده است. اسکار نامه نوشتن را در ع گرید ياز سو نشیوالد يسو

 کند:   یخدا آغاز م

 اسکار؟ هان ،یسیکاش به خدا نامه بنو -«

 رز! ینه مام گهیاه، شما د -

 چرا من نه؟ ؟یچ -

 .  یستیشما دروغگو ن کردم  یشما نه! فکر م -

 گم. یمن بهت دروغ نم -
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 )11-10(همان، ..»  ؟یزن  یاز خدا حرف م یچ يبرا -

باور اسکار را به ماورا و وجود خداوند، مشاهده کرد: اسکار کـه   یتوان س  یها م نامه نیخالل ا از
) در 13و  3کـه آدرس او را نـدارد ( همـان،     سـد ینو یخود به خداوند م يها  نامه نیر نخستد

 . کند ینامه اما حضور خدا را درك م نینهم

 يا  که تو آمـده  دمی. (...). فهمییآ  یحدس زدم م دمی. (...) برف را که ديکه عاقبت آمد متشکرم«
 )77-76(همان، .» ییگو  یرا به من م یو راز اصل

(همـان،  » کنـد  دارمیـ فقط خدا اجـازه دارد ب : «سدینو  یاز مرگ م شیپ ادداشتی نیدر آخر اسکار
82.( 

اسـکار بـا خـدا     ياست؛ گفـت و گـو   ییماورا يرویو اتکا به ن یفرافکن ینامه به خدا نوع نوشتن
 از اضطراب مواجهه با مرگ است. ییرها يبرا یزگاهیگر

و  يمـار یرنج، درد، ب میبه هر روزه خود را در مورد مفاهو تجر افتیخود در يدر نوشته ها اسکار
نگـاه کـن    یرا به چشم ایهر روز دن: «ابدی یرا در م اتیکند و اندك اندك راز ح  یم انیمرگ ب

 )77(همان، .» يا که انگار بار اول است که چشم باز کرده 

) بزن و کار را تمـام  نمیوالدها ( به آن يسر«و مواجهه با مرگ ندارد:  ییاز تنها یهراس گرید اسکار
 )78(همان، ». کن

دارد؛ آنچنان که در » مرگ«اثر،  یبا مضمون اصل یبه خداست رابطه تنگاتنگ مانیاثر که ا هیدرونما
در  میتسـل  دهد، یانسان معنا م یبه خدا همانقدر که به زندگ مانیا شود، یم تیداستان روا نیا

 ازمهـم در داسـتان    نیـ کاهـد و ا   یمـ  یزندگ انیا پااز اضطراب مواجهه ب زین یبرابر حکم اله
 نوشتن نامه به خدا به دست آمده است. قیطر

 ییدر مواجهه با امر ماورا یدرمان تیروا -2-2

 سندهیشوند که نو  ینوشته م یدر حال توسیبه ت الطسیپ يها نامه نیمن، نخست يها لیرمان انج در
 نانیجنازه اطم افتنینازه فرد مصلوب شده و مفقود شدن ج يحل و فصل ماجرا يبه خود برا

 دارد:

 )136: 2000 ت،ی(اشم »شود یزود حل م یلیمساله خ نیندارم که ا دیترد«

 )137(همان، » در منطق من است قتیحق«
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مواجه اسـت کـه    یبا مظنونان الطسیهر بار پ شود؛ یاعتماد به نفس به سرعت خدشه دار م نیا اما
مفقـود شـدن    يبودن مـاجرا  ییبه ماورا الطسی. از نامه چهاردهم، پشود یاثبات م شانیگناهیب

). 297(همان » ندارد یراه حل« ییماورا يمعما نیکه ا کند یو اعتراف م برد یم یپ حیجنازه مس
(همـان،  .» سدینو یمجروح است که به تو نامه م کی نیا: «کند یاو نامه را با اظهار عجز آغاز م

286( 

شـود تـا      یو با آنان همراه مـ  ونددیپ  یم يهودیسرانجام به جمع زائران  انیدهویمتنفر از  الطسیپ
ـ  «رازآلود است:  يو همچنان نگران پاسخ معما ابدی) را بایهمسرش (کلود  شیهر روز راه هـا ب

ـ  یشگفت نیهستند. (...) ا یلیجل دنیشود. همه خواهان د  یم دهیاز مردمان پوش شیاز پ  همرا ب
بلکـه راز و   سـت یفقط معما ن یسیع هیقض رمیست، هرچند که اکنون بپذخود نکشانده ا يسو

 )303(همان، » رمز است.

 ییخود اوست، انـدك انـدك از تنهـا    ياحساسات و عملکردها تگریها که روا نامه نیهم یدر ط او
 :ردیگ یفاصله م

اکنـون هـر    یول افتمی یزائران تنها م انیخود را در م م،یاز اورشل متیآن که در هنگام عز شگفت«
سـفرم   ارانیـ کـه بـا    شـود  یسبب م يزی. (...) چکنم یاحساس م تر کیروز خود را به آنان نزد

 )304(همان، ». کنم يشاندیاحساس خو

 افـت یرا در یپاسـخ  پرسد یم هیمجدل میهمسرش را از مر افتنیراه  یوقت ریمس نیدر هم الطسیپ
 است: يو معنو یروحان يا هیتوص زیهر چاز  شیرز به اسکار ب یکه همانند پاسخ مام کند یم

جـاده   مـودن یتنها پ م،یرو یسفر که م نیا یدان ی. تو خوب میکه آماده باش یابی یاو را م یزمان تو«
 )306(همان،  »مییمایپ یکه در درون خود م ستیراه ست،ین

را  يگـر یو قـدرت د  دهد یخود را به قدرتش از دست م هیاعتماد اول ،يباورمند ریدر مس الطسیپ
 کند:  یاحساس م یانسان و پادشاه روم کیقدرت  يورا

 شـتر یام. پ  ام، درك نظم جهان و شناخت بشـر از دسـت داده    یرا به خود در اداره زندگ نانمیاطم«
 )329-328(همان، ». دارد دیکه ترد يا  یدانست و امروز روم  یبودم که م يا  یروم

 :کند ین مکه او را مطمئ استیکلود نیا تیدر نها و

 )329(همان، ». است ییخدا یب یتفاوت یهستند و تنها ب یکیهر دو  مانیو ا شک«
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 افـت یآن هـا در  يبـرا  یکه جواب ییقهرمان داستان در نامه ها زین تیاثر اشم نیدر ا بیترت نیا به
ـ   یم تیرا روا یرونیکند در در ظاهر تحوالت ب ینم خـود را   یکند و در باطن تحـوالت درون

ـ   کینامه ها در  گریکند. بار د یمشاهده م يمعنو یو سلوک ریس نایدر جر  کیـ از ار یاثـر ادب
از اضـطراب و   ییآرامـش و رهـا   جهیو در نت يو خداباور ییبه باور امر ماورا تیامانوئل اشم

 انجامد. یم صالیاست

 يریگ جهینت

و  الطسیپ تیبه روا لیدر رمان انج يدر قالب مراسله ا تیبا استفاده از روا تیامانوئل اشم کیار
 یخـارج مـ   یپوش، خواننده را از موضع منفعل رمان سـنت  یصورت يداستان بلند اسکار و بانو

خواننـده   الوگ،یـ منقطع، نامه گونه به همراه د تیروا تیجذاب جادیعالوه بر ا وهیش نیکند. به ا 
در  ي. نوآورکند یم ماجرا ریدرگ یخواننده رمان سنت کیاز  شیرا با خود همراه کرده و او را ب

 یمحاکـات  يقـا یمتفـاوت از بوط   یدر مفهـوم  تیـ روا دیجد يقایشود که بوط  یسبب م تیروا
 ارسطو ظاهر شود.

خود در نظـر دارد   یانتخاب یقالب ادب يرا برا يگریکارکرد د نیهمچن یکیبلژ -يفرانسو سندهینو
در اوج  تیاشـم  يا  سـله آثار مرا يها تیاست. شخص فیقابل تعر یدرمان تیکه در قالب روا

هـا   به نامه یپاسخ چگاهیکه ه سندینو ینامه م یبه مخاطب شیخو صالیکننده و است  خفه ییتنها
 دهیارواح ناآرام و رنج کش دنیرس ریس ت،یروا یبر اثر روان درمان هیبا تک تیاما اشم دده ینم

هـر فـرد تحـت     تیرواگذارد. مسلم است که   یم شیبه نما ،يو خداباور مانیرا به آرامش، ا
متفاوت است اما آن گونـه کـه    گریافراد د تیفرهنگ، جامعه، خانواده و دوستانش از روا ریتاث

دارد.  کسـان ی يکارکرد یروان يتسال نهیدر زم تیروا م،یکن  یمشاهده م تیاشم ثردو ا نیدر ا
بـه   ییمه هـا شکل نا یکه در آثار مورد بررس یدرمان تیهمانگونه که بودوئن معتقد است، روا

ـ   یرا بـه خـود گرفتـه اسـت، نقـش قابـل تـامل        دیگو یکه پاسخ نم یمخاطب  یرا تحـول درون
 کند. یم فایها ا تیشخص

در رمـان   نیو چنـد سـاله فلسـط    یحاکم س الطسیپ يدر قالب مراسله برا تیروا یدرمان کارکرد
 يسـکار و بـانو  سـاله در داسـتان ا   10اسـکار   يمشابه کارکرد آن برا الطسیپ تیبه روا لیانج

هـر دو   يهـا   . نامـه نـد یمایپ  یو باور را م مانیبه ا یراه تیپوش است؛ هر دو شخص یصورت
هـا   دشـوار اسـت. آن   طیانسان در شرا ییعمق تنها تگریحکا تیاشم يا  سلهآثار مرا تیشخص

  امـه از مخاطب ن یآن که پاسخ یب برند یپناه م تیو روا ينگار به نامه ییتنها نیاز ا زیگر يبرا
و  مـان یرا بـه سـمت ا   شیراه خو ها ییها و تک گو  تیروا نیهم ریکنند و در مس افتیها در

 .ابندی  یم يخداباور
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