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 رهربی و روایت عام
 ال گنزپروفسور مارش

 شگاه هاروارد، دانشکده کندیدان

 

 مبحث امروز چگونگی رهربی کردن است.

 طور رشوع کنم.چیست، اجازه بدهید این ١برای روشن شدن اینکه منظور ما از رهربی

کنیم، نه رهربی بعنوان یک شغل و پست، بلکه بعنوان یک روش و عمل است. به عبارت دیگر، رویکرد رهربی که ما آن را تدریس می

 شویم.ما میان قدرت یا در مسند قدرت رسمی بودن با انجام وظایف و مسوولیتهای مربوط به رهربی متایز قائل می

سیاری از ما با افرادی برخورد کرده سند قدرت بودهب ضعیفی بودهایم که در م سیار  سوی دیگر، ااند. اند، اما در عین حال رهربان ب ز 

اند، به این معنا که ســایرین را در ایم که بدون تصــدی قدرت رســمی، اِع�ل رهربی کردههمچنین تجربه برخورد با افرادی را داشــته

های اِع�ل رهربی، چه با داشـــنت ها یا مهارتبر شـــیوه ٬این مبحثمترکز ما در  ٬نکته اول ٬اند. بنابرایندرگیر کرده فرآیند انجام کار

 قدرت یا بدون آن است.

                                                                 
1 Leadership 
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  تعریف رهربی است. ٬نکته دوم

 مقوله رهربی، در بر گیرنده چهار عنرص یا اصل است:

 است. این عنرص اول است. ٢مسئولیت پذیری. ۱

 است. ٣�ودن دیگرانفعال . ۲

تابد؛ بلکه به عنوان نوعی روش همکاری با ای در آســـ�ن که پرتو نورش بر همگان میبه عبارت دیگر، رهربی نه به معنای ســـتاره

 که نوعی رابطه تعاملی است. -راهی برای مشارکت دادن دیگران در امور  -دیگران 

 است. ٤رسیدن به هدف مشرتک .۳

 عال �ودن دیگران جهت رسیدن به یک هدف مشرتک، هدف همگانی که رویکردی هدفمند است.مسئولیت پذیری برای ف

 .٥در مواقع تردید و شبهه .۴

شبهه  سیار رضوری می کند وجود رشایط تردید و  شنت رهربی را ب صلی که دا شگفتی، تغییر، انتظاراز نظر من، رشط ا ست: مانند   ،ا

 .اوضاع بهم ریخته، و تناقض

ها کارائی خود را دارند، همه چیز روال عادی دارد، چه چیز کامالً روشــن اســت، روال عادی امور در جریان اســت، عادتوقتی همه 

 دهیم.ها کارها را انجام میکند. ما بر مبنای عادتنیازی دارید؟ به رهربی نیاز ندارید. همه چیز به خودی خود کار می

ای رخ داده، اینجا زمانی اســــت که تی که تغییری بوجود آمده، وقتی رویداد غیر منتظرهاما زمانی که کارها روال عادی ندارند، وق

 شود. و این چالش شامل دو بخش است:عملکرد خالقانه رهربی وارد ماجرا می

                                                                 
2 Accepting Responsibility 
3 Enabling Others 
4 Shared Purpose 
5 Under Conditions of Uncertainty 
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ست  شده٦چالش راهربدینخ شکل جدید مواجه  شیوه، به این معنا که: من با یک م برای  ای نوینام. چگونه از منابعی که دارم، به 

 مقابله با این مشکل استفاده کنم؟

 این چالش راهربدی است. که رس و کارش با تخیل و خالقیت است.

وجود دارد، که عبارت اســت از: چگونه هنگام رویاروئی با متام این تردیدها و شــبهه ها،  ٧چالش انگیزشــیاما چالش دومی هم بنام 

ضطراب بروم؟ چگونه منابعی را پیدا کنم که نه تنها برای خودم، بلکه ها را پیدا کنم؟ چگونه به نشجاعت مقابله با آن ربد با ترس و ا

شد؟ چگونه منابع امید برای مقابله با آنچه می شد را پیدا کنم؟ و از برای دیگران الهام بخش با سیار چالش برانگیز با تواند رشایطی ب

 نظر من، این یعنی چالش انگیزشی در مقوله رهربی.

و بر اساس  یک چالش راهربدی داریم و یک چالش انگیزه بخشی. یکی بیشرت با عقل رس و کار دارد و دیگری بیشرت با قلب.بنابراین 

 تجربه من، ایجاد مشارکت مفید، نیازمند بکارگیری عقل و قلب است.

 

                                                                 
6 Strategic Challenge  
7 Motivational Challenge 
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کنیم و اهمیت بخش قلبی به می های دانشگاهی، مترکز بسیاری بر بخش عقلی موضوعاینگونه است که وقتی در بسیاری از برنامه

تواند شود، رسگرم اسرتاتژی هایی می شویم که قابل استفاده نیستند. چرا که این نوع اسرتاتژی به خودی خود �یفراموشی سپرده می

 باعث ایجاد انگیزش، انرژی، تعهد و فداکاری الزم برای تبدیل آرزوها به واقعیت شود.

ــت ــه امروز ما بناس ــت، روی ان بخش کار  پس مترکز جلس ــد، که معنایش بی اهمیت بودن بخش عقلی نیس بر روی بخش قلبی باش

 خواهیم کرد. بلکه لذا قصد داریم بر بخش قلبی موضوع مترکز کنیم.

سازماندهی جنبش  سازماندهی گروههای اجت�عی، یا  ست از نوعی  اجت�عی،  هایسنت رهربی که من به تجربه یاد گرفتم عبارت ا

قع  نوع خاصــی از مترکز در رهربی اســت که در آن، چالش رهربی تنها هدایت دیگران نیســت، بلکه پرورش و بســط ظرفیت و در وا

 رهربی در دیگران است.

های دیگری است به بیان دیگر، معنایش نقطه مرکزی بودن در میان انبوهی از فلشهای نشان رفته به رهرب نیست، بلکه پرورش نقطه

گوییم؛ که نوعی می ٨ایدانههای بعدی منجر شـــوند. به این شـــیوه رهربی مدل برفهای بعدی و نقطهرورش نقطهتواند به پکه می

 در رهربی است. ٩مدل توزیعی

                                                                 
8 Snowflake Model of Leadership 
9 Distributive Model of Leadership 
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چالش رهربی ساماندهی گروههای اجت�عی عبارتست از پرورش و بسط توان رهربی در سایرین، ایجاد گروه اجت�عی پیرامون این 

 سپس ایجاد ظرفیت یا قدرت بر اساس منابع موجود در آن جامعه است.نوع رهربی، و 

ست که مردم و هواداران را قادر می صلی بر ملزوماتی ا شیوهبنابراین مترکز ا سایی کنند، به  شنا های سازد تا منابع را در درون خود 

 نوین با یکدیگر همکاری کنند و بر این اساس تولید ظرفیت �ایند.

کار کنم که مردمم برای مصـــالح چه« ، بلکه مســـئله این اســـت که »چگونه برای مردمم کار کنم « ین نیســـت که مســـئله چندان ا

 ».خودشان با یکدیگر همکاری کنند 

 گیریم.این همچنین به نوعی رویکردی است که ما پیش می

ساس رویکرد ما همچنین، در رهربی، یکی از پرسش شاید مهمبر ا سازیش)، ترین پرسهای مهم (یا  ست. به این معنا که ١٠نهاد به  ا

هایی که اع�ل ما با اهداف و مقاصـــدمان مطابقت و های هدفمند، انتخابانتخاب -خود و دیگران امکان انتخاب آگاهانه بدهیم 

                                                                 
10 Agency 
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 ه�هنگی دارند.

وضعیتی، بسیار اهمیت دارد، و من در هایی که انفعالی نیست، بلکه انتخابی فعاالنه است. اکنون در چنین به عبارت دیگر، انتخاب

این مورد با جزئیات بیشــرتی صــحبت خواهم کرد که ببینیم چگونه با امید به مقابله با ترس برویم، چگونه با همدلی به مقابله با از 

بربیم. و  خود بیگانگی و انزوا بپردازیم، و چگونه برای مقابله با احســــاس عدم کفایت یا بی ارزشـــی، از حس کرامت نفس بهره

 خواهیم بر روی آن جنبه خاص رهربی مترکز زیادی داشته باشیم.بنابراین، می

های مذهبی و است. این روش برآمده از فرهنگ، خانواده، سنت ١٢داستان رسایی یا ١١روایتگریروش روشی که ما استفاده می کنیم 

ــت ــتفاده از روش روایتگری اس ــت. یکی از جبنه های رهربی اس ــبهه  جامعه ما اس که در آن رهرب یا تیم رهربی در مواقع تردید و ش

 واکنش نشان می دهد و زمام امور را به دست می گیرد.   

ــ� کار می  ١٣عام روایتو در نهایت،  ــتان رسایی به عنوان مدلی از مهارت که امروز داریم با ش ــتفاده از داس ــی ویژه اس کنیم، روش

های مرتبط با آن های مشرتک در گروه های اجت�عی و جامعه، و چالشرهربی است. که برقراری ارتباط میان داستان شخصی، ارزش

 گیرد. که نوعی نگاه اج�لی گذرا به مسئله است.را در بر میها که نیازمند عمل و اقدام در لحظه حال دارد ارزش

                                                                 
11 Narrative 
12 Storytelling 
13 Public Narrative 
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 کنم، مربوط اســـت به یکی از لحظات رشوع جنبش حقوق مدنی آمریکا، به رهربی دکرت مارتینمثالی که من همیشـــه اســـتفاده می

روش  که جامعه تصمیم گرفتست.  وقتی مدت زمان زیادی از آن گذشته او  است ۱۹۵۵لوترکینگ، در مونت گومری آالباما در سال 

ها جلو، وبخش نشستند، سفیدپوستها باید عقب میپوستهای حمل ونقل عمومی اعرتاض کنند. اینگونه بود که سیاهکار اتوبوس

 وسط هم خالی بود.  راننده اتوبوس مسلح بود ومی توانست کسانی که این قانون را رعایت �ی کردند را بازداشت کند.

ــمیم گرفتند که این رویه غلط را عوض این تنها یک ب ــده در آمریکا بود. مردم تص ــتم رسارسی تبعیض نژادی نهادینه ش ــیس خش از س

 شان تبدیل شود.تواند به عامل قدرتکنند. آنها متوجه شدند که منابعی در اختیار دارند که در واقع می

صمیم گرفتند رزا پارکس، یک زن آمریکایی آفریقایی تبار، که خیاط بود. وی فع   ضو گروهی بود که ت سازمانده بود. او ع ال مدنی و 

نژادی ابتکار جدیدی به خرج دهند. بنابراین، مقرر شــد که رزا پارک در قســمت ســفید  جداســازی برای به چالش کشــیدن ســیســتم

 کنند.  ای شد که مردم اتوبوسها را  تحریمپوستها بنشیند وهمین امر باعث بازداشت وی شد. این ماجرا جرقه

شــد این بود که آنها پی برد که منابعی در اختیار دارد که رشکت اتوبورسانی به آن بیشــرت نیاز  مردمباعث برانگیخنت  واقعهآنچه این 

دارد تا مردم به رشکت اتوبورسانی. آن منابع کرایه اتوبوس و جفت پاهاشـــون بود. منابعی که تک تک افراد ان جامعه در اختیار 
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دادند این بود که بصـــورت جمعی از آن اســـتفاده کنند ورشکت ی تبدیل آن به قدرت، همه آنچه بایســـتی انجام میداشـــتند. برا

ستفاده از اتوبوس با پای پیاده رس کار بروند. اتوبورسانی را از  شد. ناگهان، این دریافت آن محروم کنند و بجای ا همه چیز زیر و رو 

 سته شده بود، عوض اینکه جامعه به رشکت اتوبورسانی وابسته باشد. رشکت اتوبورسانی بود که به جامعه واب

نا نهاد که در نهایت به انتخاب یک آمریکایی آفریقایی تبار بعنوان رئیس جمهور این و آن رویداد بنیاد یک رسی از تغییراتی را ب

 کشور منجر شد. پنجاه سال طول کشید. زمانی بس طوالنی بود. 

ست که، مردم میاما نکته مورد نظر م ست که آنچه من از این رویداد آموختم این ا های نوین با توانند منابع خود را به روشن این ا

یکدیگر ترکیب کنند تا به اهدافی دســت یابند که بطور انفرادی قادر به دســتیابی به آن نیســتند و این معموالً به فداکاری نیاز دارد 

 ر نهایت می توانند بر دشورای ها غلبه �ود.معموال به خطر کردن نیاز دارد اما د

ست: به این دلیل   سیار با اهمیت ا ستگی، همدلی ب ست.  چرا همب سیار مهم ا ست، چرا امیدواری ب چرا موضوع قلب اینقدر مهم ا

ساس تجربه من، بدون وجود آن نوع منابع، ما �ی شتگی و فداکاکه، بر ا برای ایجاد تغییر ری الزم توانیم متحمل آن میزان از خودگذ

 شویم. 

ــت که می های عملی را مطرح مطرح کنم. بعد چند مورد مثال و �ونه و کارکرد آنروایت عام در مورد خواهم چند نکته کلیدی هس

ـــازماندهی جنبش های اجت�عی با دو نوع چالش رهربی  خواهیم کرد. اگر �ودار پایین را مالحظه کنید ه�نطور که قبال گفتم در س

می گوید که با  ١٤ه جرومی برونرروبرو هستیم: چالش راهربدی و چالش انگیزشی. روانشناسان نیز این تفکیک را قایل هستند. بویژ 

 دو روش انسانها محیط پیرامونی خود را درک می کنند.

                                                                 
14 Jerome Bruner 
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کنیم، با را آنگونه که هســت ترســیم میدنیای پیرامونی جایی که ما    ٬رسوکار داریم و عقل یکی روش "شــناختی" اســت، با اندیشــه

برای  ای هدفمند بسیار با اهمیت استده از منابع جهان به شیوهالگوها، ارتباط بین اجزاء، و غیره. و این برای درک چگونگی استفا

 راهربد.کاربرد مثال، 

شیاء، تجربیات و مردمان را ترسیم میدنیای پیرامونی اما روش دومی که با آن  سویی ا ست. ما از  سی" ا کنیم، روش "عاطفی یا احسا

ست، این دلرسد "این الهام ب مثال کنیم:دسته بندی می هاجهان را از طریق ارزش ست، این باعث امیدواری ا ست، این ترسناک ا خش ا

 کننده است، این منزجر کننده است، این امید بخش است."

سی وها دربر گیرنده نوع دوم، یعنی ترسیم و همه این سا ساس معنای اح ست دنیای پیرامونی بر ا ست این  عاطفی ا سمت را که 

 .چارت است

ست. اما طرف دوم برای انجام کارهای انگیزشی نقش  سیار مفید ا ستقرار منابع ب طرف اول برای کارهای راهربدی و درک چگونگی ا

، ارزشـــی که ما به چیزها ضـــمیمه  در واقع برای فهم  بهرت مطلب .از این بخش برای روایتگری اســـتفاده می کنیمحیاتی دارد و 

 نیست. بلکه یک تعهد عاطفی است. یک تجربه عاطفی است. کنیم، یک مفهوم فکری و عقالنیمی
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ــهاها دربر گیرنده مفهومی عاطفی هســتند، چون این در واقع به بیان دیگر، ارزش  نه لزوما دارداســت که ما را به حرکت وامی ارزش

 کشاند.است که در واقع ما را به صحنه عمل می افکار ما.  ارزشها

ستین سنت آگو سیحیت،  شته ١٥در م شق به آن. نو ست، و ع سندیده ا شناخت خوبی، که پ ، وی می گویدای دارد درباره متایز بین 

  باعث می شود مبادرت به ان عمل خوب کنیم.  عشق به خوبی، منبع الهامی است که

ا و تجربیات متصل عواطف و ارزشها است که ما را به افراد اشیزنم، نه فقط شناخت آن. و در مورد منبع عشق به خوبی حرف می  

 می کند.  

ست را بکار  سات در سا سات و عواطف را از خود دور کنیم، بلکه باید اح سا ست که باید اح شنت قدرت انتخاب، معنایش این نی دا

تواند بر احساس غلبه کند، که به اندازه زیادی از تفکر روشنفکری غربی منشا گرفته، بگیریم. این نظریه که منطق هر جور شده می

رسند که موضوع بسیار عمومیت دارد. اینکه ه سادگی اشتباه است. و در نهایت، دانشمندان علوم اجت�عی دارند به این نتیجه میب

 دهیم، دلیل و احساس بطور توامان دخالت دارند.در هر عملی که انجام می

ست که ببینیم چگونه می سی ایجاد � توان رشایط عاطفیچالش بر رس این ا سا شیوه به احت�ل قوی ود که تحت آن، و اح بتوان به 

 تری عمل کرد.سازنده

تحقیقاتی بر روی افرادی که دچار آســـیب دیدگی در بخش آمیگدال (آن بخش از مغز که فعل و انفعال بســـیاری از عواطف در آن 

م شده است و نتیجه نشان داد که اند در حالیکه بقیه بخش های مغز مصون از آسیب بوده است، انجاشود) مغزشان بودهتجربه می

گیری بســتگی به گیری نیســتند، چرا که تصــمیمهای پیش رو اســتدالل کنند اما قادر به تصــمیمتوانند در مورد گزینهاین افراد می

عات های ارزشــی برای اینکه بتوانند موثر باشــند، نیازمند اطال های ارزشــی هســتند و قضــاوتها قضــاوتاطالعات عاطفی دارد. این

 عاطفی و احساسی هستند.
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ـــات، نقطه ارتباط میان ارزش ـــاس ـــت که عواطف و احس ها و ظرفیت ما برای عمل بر مبنای آن نکته مورد نظر من در اینجا این اس

 هاست. این نکته را می توان در �ودار زیر که چگونگی کارکرد عواطف را نشان می دهد خالصه �ود. ارزش

 

باید به آن توجه �ود اینست که اغلب اوقات، عملکرد ما بر اساس عادت است. اغلب اوقات کاری را انجام همچنین نکته دیگری که 

کنیم و به نوعی روی داریم رانندگی میبه عنوان �ونه دهیم آگاهانه بیاندیشـــیم. دهیم، بدون اینکه در مورد آنچه انجام میمی

سوی دیگر، اگر یک کامیون بپیچد  از ماست. عملکرد ما بر اساس عادت است. وضعیت رانندگی خودکار هستیم که خارج از اندیشه

ستم نظارتی سی شین ما، بعد  شد! «شود و می گوید: در مغز ما وارد عمل می ١٦جلوی ما صرب کن ببینم، رس و کله یک کامیون پیدا 

 شویم.، اینجاست که دچار اضطراب می»بهرته حواست رو جمع کنی!

گویید توجه ت که، اول از همه، برای اینکه توجه مردم را به هر چیز تازه جلب کنیم که به چیزی که شــ� میاســتدالل من این اســ

 کنید، به ناچار باید بتوانید کاری کنید که آنها طبق عاداتشان عمل نکنند.

                                                                 
16 Surveillance System 
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نها چیز بدی نیســت، بلکه خوب تا اضــطراب ایجاد شــود. که نه ت ٬باید آن مســئله را به عنوان یک چالش تجربه کنندبه بیان دیگر، 

 کند که درنگ کنیم و بیاندیشیم و مترکز کنیم.شود و مجبورمان میاست. چرا که اضطراب باعث جلب توجه می

 بینیم.سکون و بی تفاوتی، یا عادت و بی توجهی را می ٬در این �ودار رخوت 

 

 سوال بعدی این است که چگونه انگیزه حرکت و عمل ایجاد کنیم؟

شود. باید مشکلش را همین االن «ب، مرحله اول این است که حس فوریت و رضورت ایجاد کنیم: خو  این کار باید همین االن انجام 

ـــمیمهمگی می» حل کنم. ـــت مجبور به تص ـــویم. اما تنها زمانی که گیریدانیم که در زندگی خودمان، ممکن اس های خیلی مهم ش

شیم (مثال) اگر در مدرسه، تک رص ه�ن روز باید بچه  لیفی را مجبور با ها را از مدرسه برداریم. روز بعد باید تحویل دهیم، و اگر ع

 آنوقت است که ان اقدامات را انجام میدهیم. 

 کند.تر است، توجه بیشرتی به خود جلب میآنچه رضوری

 فوریت و رضورت برای اقدام ایجاد کنیم. ٬هایی است که بتوانیم برای مسایل مهمهای رهربی، تالش برای یافنت راهیکی از چالش
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سی ایجاد کنیم که افرادی که می سا ساس رضورت کنند چگونه بتوانیم برای یک کار مهم رضورت ا خواهیم آن کار را انجام دهند، اح

 که این کار باید االن انجام شود، نه اینکه فقط تصور کنند که خوب است یک نفر این کار را انجام دهد.

 نخست این است که ببینیم چگونه با شکسنت رخوت و سکون، عادت و بی تفاوتی، توجه دیگران را جلب کنیم.چالش 

شان فوریتی در نظر می رضورتیا  فوریتها ایجاد یکی از روش ضای کمپین برای خود ست. مثالً در یک مبارزه انتخاباتی، اع گیرند، ا

افتد، بنابراین باید به آن اهمیت ص وجود دارد. در آن روز، رویدادها اتفاق میچرا که یک مهلت زمانی در کار اســت، و یک روز خا

 است. اش کنیم. بنابراین یک جنبه (از ایجاد رضروت) بدهیم و عملی

است. و البته منظورم از برآشفتگی، خشم نیست. منظورم دیوانگی نیست. منظورم بیشرت، در زبان انگلیسی،  برآشفتگیروش دیگر 

کنیم که جهان چگونه باید باشد، و اینکه جهان ی عمیق و غضب است، که تجربه ناه�هنگی یا تضاد میان آنچه ما فکر میناخشنود

 آورد.چگونه هست بوجود می

 تفاوت در اینجا است. 

تواند کند که میمیکنیم. این امر نوعی تنش ایجاد کنیم، چگونه وجود تناقض را تجربه میاینکه ما چگونه بی عدالتی را تجربه می

تواند تنشــی ایجاد کند که ممکن به عمل منجر شــود. منظور من از برآشــفتگی و خشــم همین اســت. آن گونه از ناه�هنگی که می

 است به عمل منتهی شود.

د کرد که مردم توان به میزان کافی تعامل ایجابنابراین چالش نخست، که در باالی فهرست قرار دارد، این است که ببینیم چگونه می

 فکر کنند دلیلی برای انجام عمل وجود دارد.

 ام، حاال چگونه باید به آن واکنش نشان داد؟سوال این است که، من تولید اضطراب کرده

 گویند.می "١٧مندسیستم جهت"شود که به آن در اینجا سیستم دوم مغز وارد ماجرا می
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 گیرد.دگی، (یا ممکن است بگوییم میان امید تا نامیدی) را در بر میای میان شور و شوق تا افرس مند دامنهسیستم هدف

ضطراب، ما در  ضطراب به  رشایطاگر هنگام بروز چالش و ا شیم، واکنش ما به ا شته با شابه قرار دا ست یا رشایط م شک رسدگی یا  اف

 احت�ل زیاد ترس خواهد بود.

ـــونت کالمی یا عملیواکنش به ترس معموالً ـــت که هیچکدام واکنش مفیدی به چالش مورد نظر ،  ابراز خش گریخنت، و یا انج�د اس

 نیست.

ــطراب، به احت�ل زیاد  ــت امید بنامیم، واکنش ما به اض ــتیاق قرار داریم، یا آنچه ممکن اس ــور و اش ــوی دیگر، اگر در حوزه ش از س

 کنجکاوی، اکتشاف و یادگیری خواهد بود.

شــود به پایه و م، بجای اینکه از آنها فرار کنیم و آنجاســت که پرســیدن و یادگیری تبدیل میکنیهای جدید ســوال میدر مورد پدیده

 اساس یک واکنش خالق و سازگار در تقابل با چالش.

اســت. تدوین اســرتاتژی خالقانه آورد. بلکه در واقع رشط فقط چیزی نیســت که احســاس خوبی در ما بوجود می امیداز این منظر، 

  خیالی نیست.خوش ٬از امید البته منظور من

 شود.به خوبی و خیر منتهی می -به نحوی  -در زبان انگلیسی، خوش بینی به عبارتی یعنی همه چیز 

 بیند.تر از خوش بینی میتر و واضح"امید" جهان را بسیار روشن

امید، یعنی «، محقق اندلسی در قرن دوازده میالدی، است که به بیان او موسی بن میمونپسندم متعلق است به تعریفی که من می

اشـــد: احت�ال از نظر ترجمه کردن این جمله باید ســـخت و چالش برانگیز ب» اعتقاد به امکان پذیر بودن یک امر احت�لی اســـت.

 »اعتقاد به ممکن بودن یک امر احت�لی در مقابل رضورت محتمل بودن.«

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C_%D8%A8%D9%86_%D9%85%DB%8C%D9%85%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C_%D8%A8%D9%86_%D9%85%DB%8C%D9%85%D9%88%D9%86
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شه اتفاق می ست که همی ست، چیزی نی شرت ا گاهی اوقات احت�ل  افتد.بگذارید دوباره بگویم: که احت�الً، آنچه احت�ل وقوعش بی

شور،  دارد که امر غیر محتمل یا بعید یا دور از ذهن اتفاق بیفتد. سیاهدر این ک پوست خیلی غیر محتمل انتخاب یک رئیس جمهور 

 کرد که چنین اتفاقی بیافتد، اما اتفاق افتاد.بود. هیچکس تصورش را �ی

شـود. هرچند این امر به معنای سـاده شـناسـد. اینکه موضـوع تنها به احت�ل وقوع ختم �یامید، اهمیت احت�ل را به رسـمیت می

 ای از مسئله است. بسیار خوب.کنیم نیست. این گونهعیت جهانی که در آن زندگی میها و واقانگاری در مورد چالش

 آنگاه، دریافنت اینکه چگونه با امید بر ترس غلبه کنیم، یک چالش اساسی در رهربی است.

 .انزوادوم: 

شده ستقی�ً منتهی میهنگامی که منزوی  ستیم، این امر م شتایم، با خودمان تنها ه شدن و از کار زد شود به وح گی، و باعث فلج 

همبســتگی با دیگران  .اســت راه مقابله با آن همدلی یا همبســتگی اســت. همدلی، ایجاد گروه و اجت�ع، عشــق شــود.افتادن ما می

 تواند ما را از این انزوا بیرون بکشد.می

 تردید به خودو در نهایت: 

 » ق نیستند... و غیره و غیره.های مثل من محمن مناسب نیستم، من شایسته نیستم، آدم«

های بیش از حد تهاجمی متوسل شده و رفتار کنیم، چرا که شود که به شیوهترس یک عنرص فلج کننده است و همچنین موجب می

 مجبوریم از خودمان محافظت کنیم.این یک واکنش دفاعی است.

سمت چپ �ودار  ست  اینجا در  شی و تفاوت ایجاد کنیتوانی تاتو میراه مقابله با آن این ا صطالح فنی ١٨ثیرگذار با ست. که ا اش ا

 خواهد بود.کارآمدی -خود

                                                                 
18 You Can Make a Difference (YCMAD)  



 رهربی و روایت عام | 16
 

                                                                                                                                                                                                                                                             www.yaldanetwork.org  

به عبارت دیگر، نقطه مقابل این اســت که چگونه در خود و دیگران حس بها دادن به خود، حس ارزشــمندی خویشــنت و حس عالقه 

 به خود را برانگیزانیم.

ــه در مورد  ــحبت می» چگونه«گاندی همیش کرد، او در مورد اینکه چگونه همگان با افراد از مذاهب مختلف کار میکرد چون او ص

کرد، بعنوان راهی برای برقراری ارتباط و تقویت حس ارزش و کرامت که در ذات هریک از ما فرزند خداوند هســـتند صـــحبت می

 وجود دارد.

های جدید الزم است تا محرکی برای عمل چالشچالش رهربی در اینجا این است که، از یک سو، اضطراب در مورد چیزهای جدید و 

تواند به مســـیر شـــود. در عین حال، اگر با امید و همدلی و حس کرامت نفس همراه نشـــود، حرکتی که عامل محرکه اش بوده می

 شود.به جایی که ترس، انزوا و تردید به خود، بر فرد چیره می، دیگری منحرف شود

های رهربی) و اینکه چگونه مهارت الزم برای ت که یک راه برای یادگیری (به عنوان یکی از چالشبنابراین، ایده در اینجا این اســــ 

 شود. چرا داستان گویی؟رهربی را پیدا کنیم در اینجا است که مبحث روایتگری مطرح می

 ؟داستان رساییشود؟ چرا کجا وارد صحنه می گریروایت

 مشمول این امر نشود. چ فرهنگی را پیدا نکردم کهخوب، قصه دارای سه عنرص اصلی است.  من هی

 وجود دارد. ١٩طرحدر درجه اول، یک 
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 شود؟حال، چگونه یک طرح درست می

 یا می توانم اینطوری داستان را تعریف کرد: صبح از خواب بیدار شدم، سوار ماشین شدم و آمدم اینجا.

از خانه بیرون آمدم که سوار ماشینم بشوم، دیدم نیست. بجای ماشین، یک رد بزرگ روی زمین بود. و روی سقف خانه، رس و صدای 

ــینم افتاده؟! و دقیقاً �ی آمد. و من مانده بودم،جیغ می ــتم باید چکار کنم. احت�ال این طرح کمی جذابرت چه اتفاقی برای ماش دانس

 است.

شکاف یا جدایی از آنچه انتظار آن می رویداد غیر منتظرهسازد، وقوع یک آنچه یک طرح را می ست. اینکه یک  شود  رود ایجاد میا

 شویم.از شدت هیجان به جلو خم می شویم وزده میو این جایی است که ما هیجان

 »مند شدیم؟زده و عالقهچرا در این مرحله، انقدر هیجان«پرسیم این است: پرسش جالبی که از خود می

بیدار شدم، و ماشینم «و » صبح بیدار شدم، سوار ماشین شدم و به اینجا آمدم«به عبارت دیگر، فرق میان این دو روایت چیست که: 

 ، یا چیزی شبیه به این.»آمد، یا تصادف ناجوری داشتمیغ و فریاد مینبود و صدای ج
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 تفاوت در چیست؟ چرا دومی از اولی خیلی هیجان انگیزتر است؟

 از دید من، وضعیت انسانی، انسان بودن، یعنی زندگی در عدم اطمینان.

 زنیم.د زندگی خود دست به انتخاب میچرا که وقتی همه کارها بر اساس عادت در جریان است، زمانی نیست که ما در مور 

ــطراب میدهد که یک امر غیر منتظره روی داده و ما �یانتخاب زمانی رخ می ــویم و دانیم چگونه با آن برخورد کنیم و دچار اض ش

 ای بیاندیشیم.باید چاره

 تان نباشد.حاال ممکن است ناپدید شدن ماشین

 اما نکته مهم این نیست.

 توانم در مورد برخورد با عدم اطمینان در زندگی خودم از این لحظه بیاموزم؟چه می». چه شده؟«واقعیت است که تر این نکته مهم

ست که باعث جرقه زدن حس کنجکاوی ما می شتها برای این چیزی ا ست که ما یک کنجکاوی ابدی و نوعی ا شود. به همین دلیل ا

خواهم چکار شود که: حاال میآید، نقش اول قصه درگیر این مید: چالش بوجود میافتداستان داریم. به دلیل اتفاقی که در طرح می

 کنم؟!

توانیم با شخصیت اول قصه احساس همدلی پیدا کنیم (و این نکته بسیار مهمی است) نه تنها قصه را با عقل خود از آنجایی که می

ــکنیم، بلکه آن را در قلب خود هم حس میدرک می ــاس میاس میکنیم. ترس را احس ــگفتی را احس ــاس کنیم، ش کنیم، امید را احس

 کنیم.کنیم و چند و چون ماجرا را احساس میکنیم، عشق را احساس میمی

 آموزد، نه تنها عقلی، بلکه قلبی.و اینجاست که نتیجه، به ما پندی می

ستان ست ها به ما میبه همین روی، دا شویم، چگونه آموزند که چگونه در رشایط عدم اطمینان د به انتخاب بزنیم، چگونه امیدوار 

 همدلی بدست بیاوریم، چگونه در خود حس ارزشمند بودن پیدا کنیم.
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ـــه گویی به فرزندان آموزش میبه همین دلیل خانواده ـــد زمانی که والدین رصف ها از طریق قص ـــتاد و پنج درص دهند. حدود هش

ها راهن� و هایی در مورد فالن عمو و عمه یا فالن دایی و خاله. و این قصهقصهکنند، اختصاص دارد به صحبت کردن با کودکان می

 »گر شویم.چگونه یک انسان انتخاب«دستورالعملی است در خصوص اینکه 

 شوند.های اعتقادی ما از طریق داستان آموزش داده میسنت

یادین اســــت که از طریق آن می تان روشـــی بن توان خود در جهان پی بربیم، و اینکه چگونه میتوانیم به هویت در واقع داســـ

 های مناسبی انجام داد.انتخاب

 دهد.به دور از مسائل کم ارزش و پیش پا افتاده قصه کوتاه خوب، دارای نکته و هدف است. قدرت تاثیرگذاری دارد و آموزش می

 رهربی است.ها از طریق داستان، یک چالش اساسی در یادگیری روش بیان، شیوه بیان ارزش

 است.  مهارت رهربی   به طور هدفمند است که یکگری" "، در این بخش از �ودار به معنای "کاربرد داستان و روایتام"روایت ع
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آن چیزی که باعث شده ش� بتوانید ی را با ش� در میان بگذارم، که داستانتوانم چگونه می«که  می شودابتدا این پرسش را مطرح   

 چرا من؟ تجربه کنید؟  من در اینجا بایستم و ش� را به حرکت دعوت کنم را 

هایی است که ارزش انتقالبلکه روش استفاده از داستان برای من نیست.  تجربه کاری و زندگینامه جامعمنظور از این داستان رشح 

 ها را تجربه کنید.تا ش� هم بتوانید آن ارزش ٬من را به حرکت واداشته

سوال را مطرح می ستان حال (وضعیت فعلی)؟ که در اینجا »برای چه هدفی«کند که سپس در مرحله دوم، این  ست. قرار  رشح دا ا

ش� حرف می ستم و دارم با  ست به کجا برویم؟ چرا اینجا ه شی که به عمل نیاز زنم؟ میا ست؟ چال خواهیم کجا برویم؟ هدف چی

 امید کجاست؟ دارد کدام است؟ و

که ه�ن  گذاریم چه هستند؟عمل در رویارویی با چالش به اشرتاک می هایی که بعنوان منابعی برای ایجاد انگیزهو در نهایت، ارزش

 داستان ما است. 

 " در این میان وجود دارد.٢٢ما داستان"" و ٢١حال داستان""، ٢٠خود داستان"بنابراین، 
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ــرت  ــم به ــرای فه ــتان خــودب ــا  ٬داس ــتان م ــال و داس ــتان ح ــن داس ــد. ای ــوش کنی ــا گ ــاراک اوبام ــای ب ــه ای آق ــت دقیق ــوار هف ــه ن ب

ــال  ــری در س ــان ک ــای ج ــداتوری اق ــت از کاندی ــا در ح�ی ــوکرات آمریک ــع حــزب دم ــام شــده اســت.  ۲۰۰۴ســخ�انی در مجم انج

 در آن زمان آقای اوباما و اقای کری هر دو سناتور بودند. 

 

ــوی، ســخ�انی بســیار تاثیرگــذاری را در کنگــره دموکرات ۲۰۰۴جــوالی  ۲۷در  ــت ایلین ــده ســنا از ایال ــاراک اوبامــا �این هــا انجــام ب

داســتان مـا و داســتان حـال اســت باعــث شـد اوبامــا بــه عنـوان یــک شخصــیت  ٬داد. نتیجـه ســخ�انی کـه بــر أســاس داسـتان خــود

 آید.به حساب می ۲۱های سیاسی قرن عنوان یکی از بهرتین سخ�انیاش به ملی عرض اندام کند و این سخ�انی

 

 هاک اوباما در گرده�یی ملی دموکراتمنت سخ�انی بارا

 خیلی ممنونم. خیلی ممنونم.

 بسیار ممنونم دیک دوربین (سناتور دموکرات ایلینوی). ش� باعث افتخار ما هستید.

زمــین لیــنکن، اجــازه بدهیــد از صــمیم قلــب سپاســگزاری کــنم از اینکــه افتخــار پیــدا از طــرف ایالــت ایلیــونی در قلــب کشــور، رس 

 ام در این گرده�یی نکاتی را عرض کنم.کرده

بین باشــیم بایــد بگــویم ایســتادن مــن روی ایــن ســن، اســت. چــون اگــر بخــواهیم واقــع ایــن بــرای مــن فرصــت بســیاری مغتنمــی

 اتفاق خیلی بعیدی بود. 

خـارجی بـود کـه در یـک روسـتای کوچـک در کنیـا بـه دنیـا آمـده و بـزرگ شـده بـود. او یـک چوپـان بـود  پدر مـن یـک دانشـجو

پــدر بــزرگ مــن  ،ای درس خوانــد کــه در واقــع یــک کلبــه بــا ســقف حلبــی بــود. پــدرشکــرد.او در مدرســهو از بزهــا مراقبــت می

 ها بود.آشپز انگلیسی

ــت. بــه وا ــی بــرای پرســش داش ــا پــدربزرگم آرزوهــای بزرگ ــق شــد یــک فرصــت ام ــتکار و سختکوشــی، پــدرم موف ســطه پش

ــرای آدم ــه ب ــی ک ــت آورد. رسزمین ــه دس ــا ب ــادویی آمریک ــین ج ــه در رسزم ــرای مطالع ــاتی ب ــدهمطالع ــیش از او آم ــه پ ــایی ک  ه

 درخشید. بودند مانند فانوس دریایی و فرصتی بزرگ می
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ر شــهر دیگــر، آن ســوی دنیــا در شــهر کــانزاس بــه دنیــا خوانــد بــا مــادرم آشــنا شــد. مــادرم دوقتــی کــه پــدرم در آمریکــا درس می

کــرده و کشــاورز بــود. یــک روز بعــد از آمــده بــود. پــدرش در طــول مــدت دوره رکــود اقتصــادی بــرای رشکــت چــاه نفــت کــار می

 حمله به پرل هاربر، پدر بزرگم به رسبازی رفت و به لشکر پتون ملحق شد و اروپا را زیر پا گذاشت.

ــاد ــان م ــین زم ــان را در هم ــزرگ می ربزرگم فرزندش ــایی ب ــه تنه ــار ب ــن ک ــب افک ــای مب ــاژ هواپی�ه ــد مونت ــط تولی ــرد و در خ ک

ــهمی ــکن خان ــدرال مس ــازمان ف ــق س ــد واز طری ــل درس خواندن ــی. آی. بی ــا در ج ــگ، آنه ــد از جن ــرد. بع ــدها ک ــد و بع ای خریدن

 های بهرت به هاوایی رفتند.برای یافنت فرصت

 اند.خرتشان داشتند. آرزویی مشرتک برای کسانی که در دو قاره مختلف به دنیا آمدهآنها آرزوهای بزرگی برای د 

والــدین مــن نــه تنهــا عشــق مشــرتکی داشــتند بلکــه در ایــ�ن عمیــق بــه امکانــات ایــن ملــت هــم رشیــک بودنــد. آنهــا یــک نــام 

ــه تحمــل و ــایی ک ــه در آمریک ــتند ک ــ�ن داش ــارک، ای ــی مب ــاراک، یعن ــد، ب ــن دادن ــه م ــایی ب ــانع  آفریق ــام م ــاال اســت ن تســاهل ب

 موفقیت نیست.

کردنـد کـه مـن روزی بـه بهـرتین مدرسـه در ایـن رسزمـین بـروم چـرا کـه بـا وجـود دسـت آنها گرچه پولدار نبودنـد امـا تصـور می

 هایتان شکوفا شود. ها الزم نیست پولدار باشید تا تواناییبازی آمریکاییو دل

 کنند.نم که امشب با متام وجود به من افتخار میاند ولی مطمئاکنون هر دوی آنها مرده

 

ــتاده ــا ایس ــروز اینج ــن ام ــردهم ــه ارث ب ــه ب ــتم ک ــرثی هس ــوع و تک ــناس تن ــق ش ــه ح ــالی ک ــای ام، در ح ــه آرزوه ــاهم ک ام و اگ

 دو دخرتان ارزشمندم متجلی است. والدینم در

دانم بــه همــه هاســت و مــیبخشــی از داســتان بــزرگ آمریکایی دانم داســتان مــن ام در حــالی کــه مــیمــن اکنــون اینجــا ایســتاده

ــرای مــن روی داد اتفــاق �ی ــان آن چــه ب ــدهکارم و در هــیچ کشــور دیگــر جه ــد ب ــیش از مــن آمدن ــه پ ــین کســانی ک ــد و چن افت

 چیزی ممکن نیست.
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هایش یــا راشخایم تــا بــه عظمــت کشــورمان شــهادت بــدهیم. عظمتــی کــه بــه خــاطر بلنــدی آســ�نمــا امشــب اینجــا جمــع شــده

ــه ــز ســاده اســت و در بیانی ــک چی ــا ی ــای افتخــار م ــا بزرگــی اقتصــادش نیســت بلکــه مبن ــیش قــدرت نظــامی ی ــرن پ ــه دو ق ای ک

 اند.نوشته شده آمده است:" این حقیقتی بدیهی است که همه مردم برابر آفریده شده

 وی شادی از آن جمله است."پروردگارشان به آنها حقوق ذاتی اعطا �وده که حق حیات، آزادی و جستج که 

 این نبوغ واقعی آمریکا است. ای�ن به رویاهای ساده و تاکید بر معجزات کوچک.

 مانند و از هر گونه گزندی ایمن خواهند بود.توانیم به فرزندانم هر شب اطمینان بدهیم که گرسنه و برهنه �یما می

 

مان بنویســیم و منترشــ کنــیم بــدون تــرس از ایــن کــه ناگهــان کســی در خانــه تــوانیم افکارمــان را بیــان کنــیم، افکارمــان رامــا می

 را بزند. 

 ای برای کسب و کار و تجارت داشته باشیم و بدون نیاز به رشوه دادن، کارمان را آغاز کنیم.توانیم ایدهما می

ــیم. میمی ــته باش ــی داش ــارکت سیاس ــدن مش ــاهی ش ــرس از دادگ ــدون ت ــوانیم ب ــت ــنئ باش ــوانیم مطم ــتت ــا (دس کم در یم آرای م

 بیشرت مواقع) به حساب خواهند آمد. 

هایی هــا را در مقابــل ســختیمان تاکیــد کنــیم. ارزشهــا و تعهــداتایم کــه بــر ارزشامســال، در ایــن انتخابــات، مــا دعــوت شــده

 ه به نسل اینده.کنیم. میراث پیشینیان و وعدکند حفظ کنیم و ببینیم چگونه پیرشفت میکه واقعیت به ما تحمیل می

گــویم کــه: مــا کارهــای بســیاری بــرای ها مــن امشــب بــه شــ� میهــا، جمهــوری خواهــان، مســتقلهموطنــان آمریکــایی، دموکرات

 انجام دادن داریم.

ــان را در  ــه شغلش ــارگرانی ک ــرای ک ــیم. ب ــام ده ــد انج ــدم بای ــوی دی ــالزبرگ ایلین ــن در گ ــه م ــارگرانی ک ــرای ک ــرتی ب ــای بیش کاره

انــد چــون ایــن نیروگــاه بــه مکزیــک منتقــل شــده اســت. کــارگرانی کــه حــاال مجبورنــد بــا فرزنــدان از دســت دادهنیروگــاه میتــگ 

 کنند رقابت کنند.دالردر ساعت دریافت می ۷خودشان که فقط 

هایش کــرد مــانع رسازیــر شــدن اشــککــار بیشــرتی بایــد بــرای پــدری انجــام دهــیم کــه شــغلش را از دســت داده اســت و تــالش می

 دالر پول داروی پرسش را بدهد. ۴۵۰۰اش را از دست داده چطور باید ماهی فقط رسدرگم بود حاال که بیمهشود و 
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ــوبی  ــرات خ ــه � ــانی ک ــد وی کس ــر مانن ــزاران نف ــیم و ه ــام ده ــوئیس انج ــنت ل ــوان در رشق س ــرای زن ج ــد ب ــرتی بای ــار بیش ک

 ا ندارند.دارند، انگیزه دارند، اراده دارند اما امکان پرداخت شهریه کالج ر 

هــا انتظــار ندارنــد کــه مــن مالقــات کــردم در شــهرهای کوچــک و بــزرگ موقــع رصف شــام یــا در ادارهامــا اشــتباه نکنیــد. مردمی

ــا می ــد. آنه ــا را حــل کن ــت مشــکل آنه ــد و کــه دول ــو بیفتن ــد و جل ــا پیرشــفت کنن ــد ت ــار کنن ــد ســخت ک ــد کــه خودشــان بای دانن

 عالقمند هستند که سخت کار کنند.

خواهنــد کــه پــول مالیاتشــان در پنتــاگون و یــا موسســات گوینــد �یهای کــارگری شــیکاگو برویــد و ببینیــد کــه مــردم میهبــه محلــ

 رفاهی هدر برود.

ــه ــه هــر محل ــه تنهــایی �یب ــه شــ� خواهنــد گفــت کــه دولــت ب ــدان مــا آمــوزش دهــد آنهــا ای برویــد و مــردم ب ــه فرزن ــد ب توان

توانـد بـه پیرشـفتی نائـل شـوند مگـر اینکـه مـا ها آمـوزش بدهنـد و آنهـا �یتواننـد بـه بچـهدانند این والـدین هسـتند کـه میمی

ــن تهمت ــیم وای ــون را خــاموش کن ــزایش دهــیم و تلویزی ــه میســطح انتظاراتشــان را اف ــربیم ک ــین ب ــد جــوان ســیاه هــا را از ب گوی

 دانند.کند. آنها این جور چیزها را میکتاب به دست، کار سفیدها را می

ــاس می ــان احس ــق وجودش ــا در عم ــد. ام ــل کن ــان را ح ــه مشکالتش ــت هم ــه دول ــد ک ــار ندارن ــردم انتظ ــا م ــط ب ــه فق ــد ک کنن

ــر در اولویتکمی ــا میتغیی ــی، م ــای دولت ــولی دارد و ه ــل قب ــدگی قاب ــط زن ــا رشای ــودکی در آمریک ــر ک ــویم ه ــنئ ش ــوانیم مطم ت

 ماند.درهای فرصت به روی همه باز می

 خواهند.توانیم عمل کنیم. و آنها این فرصت را میدانند که ما بهرت میآنها می

 ها را دارد و آن مرد جان کری است.در این انتخابات، حزب ما مردی را انتخاب کرده که بهرتین ویژگی

 (پایان سخ�انی اوباما)

 

 های مارشال گنزادامه صحبت

تری از هــت داســتان کــی اتفــاق افتــاد؟ کــی کجــا از داســتان شخصــی بــه داســتان گســرتدهســخ�انی اوبامــا را خواندیــد. تغییــر ج

 ای که مخاطب او بودند رفت؟ او این چرخش را چه زمانی انجام داد؟جامعه
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 دهد.تر تغییر میدر قسمتی از این سخنان او جهت داستان را از یک داستان شخصی به یک روایت گسرتده

 رسد.اش، به داستان آمریکا میخودش و خانواده از یک داستان شخصی درباره

 تر در مورد آمریکاست. گوید: داستان من بخشی از یک داستان بزرگبرد و میاوباما حتی عبارتی را به کار می

 کند.و تغییر جهت آنجاست: از آن نقطه به بعد، او در مورد کشور به عنوان یک کلیت صحبت می

 رود.گوید، سپس به رساغ کشور به عنوان یک کل میاو ابتدا از خودش و تجربیاتش می

 کند.بعد در سومین تغییر جهت از لزوم اقدام عملی صحبت می

کنـد؟ جـایی کـه از روایـت یـک کشـور بـه عنـوان کـل، بـه سـمت چـالش بـرای عمـل متوجه شدید او چـه زمـانی ایـن کـار را می

 دهد؟کار را کی انجام میرود. متوجه شدید این می

ــتان ــف میاو داس ــه آمریکاییهایی را تعری ــه هم ــد ک ــت کن ــاص انگش ــه خ ــک نکت ــد روی ی ــتند. بع ــان آن هس ــه بی ــل ب ــا مای ه

 گوید: اما هنوز کار زیادی برای انجام باقی مانده. گذارد، جایی که میمی

ع تغییــر جهتــی در داســتان بــه وجــود آورده مبنــی بــر امــا هنــوز کــار زیــادی بــرای انجــام بــاقی مانــده ، در واقــ گویــد وقتــی می

 اینکه در دنیا چه خرب است و چرا باید اقدامی صورت بگیرد.

 رسد، ح�یت از جان کری است.و عملی که او در نهایت به آن می

ه اند. امــا اگــر بــبندی شــده اســت. حــال، هــر ســه بخــش بــه نــوعی بــه هــم وابســته شــدهامــا مــاجرا بــه ایــن ســه بخــش تقســیم

ــی می ــودش را معرف ــه او دارد خ ــی ک ــردیم، بخش ــش اول برگ ــی از انتخاببخ ــد، برخ ــاره میکن ــه آن اش ــه ب ــایی ک ــدام ه ــد ک کن

 بودند؟

اش اســت. بــه موقعیــت او فکــر کنیــد. پــدر و مــادرش را یــک انتخــاب قابــل اشــاره، انتخــاب نــام بــاراک بــرای او از ســوی والــدین

ـــک زن سفیدپوســـت و ـــدین او، ی ـــد. وال ـــک مـــرد سیاه تصـــور کنی ـــدر و مـــادرش می پوســـت در آمریکـــا ی ـــا و پ ـــد: م گوین

  مان را باراک بگذاریم. خواهیم اسم بچهمی

 شود؟هایی به ش� منتقل میدر ورای این انتخاب، چه ارزش

 شان را باراک گذاشتند.پوست و یک زن سفیدپوست، اسم بچهمیالدی، یک مرد سیاه ۵۰والدین او، در دهه 
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 است؟ و مدارا  هاست؟ آیا دلیلش این است که این کشور یک کشور توام با تحملمحیط پیرامون آنآیا دلیلش 

 

 آیا دلیلش این است که اینجا کشور برابری نژادی است؟

 پس دلیلش چیست؟

 های خود را حفظ کنند.خواهند تاریخ و ارزشها میآن رشکت کننده: 

 این بخشی از ماجراست!

… خواهنــد هویــت خــود را انکــار کننــدهای خــود افتخــار کننــد، بــه میــراث خــود افتخــار کننــد، �یه ســنتخواهنــد بــهــا میآن

 و بعد، بخش پیش روی ماجرا چه خواهد بود؟

 کند؟ای را در مورد رفتار پدر و مادر او در قبال آینده و در قبال خود او به ما خاطرنشان میاین موضوع چه نکته

 امید.

 کنید این امر به شجاعت نیاز دارد؟یار امیدوار. به بیان دیگر، آیا فکر میبس… بسیار امیدوار

 خواهد.خیلی شجاعت می

منظــورم ایــن اســت کــه ابتــدا تصــمیم گرفتنــد ازدواج کننــد، کــه در آن … هــا فکــر کنــیمحــاال، اگــر بــه هــ�ن یــک انتخــاب آن

ــه سیاه ــه ب ــا توج ــودش (ب ــان خ ــودن زن) زم ــت ب ــرد و سفیدپوس ــودن م ــت ب ــامش پوس ــه انج ــمیم ب ــه تص ــوده ک ــی ب ــار بزرگ ک

شــان را بــاراک بــه معنــای ســعید و خوشــبخت بگذارنــد. ایــن انتخــابی اســت کــه نشــان دهنــده انــد، بعــد اینکــه اســم بچهگرفته

پــذیر بــودن و امیــدواری اســت. همچنــین نشــانه شــجاعت. همچنــین افتخــار بــه گذشــته، نــه اینکــه در ایــ�ن بــه آینــده، امکان

 یم، بلکه به آینده امیدوار باشیم.گذشته زندگی کن

ــهو گــ�ن مــی ــد خــود قــدردانی از اینکــه از کجــا آمــده کنم نکت ــه فرزن ــود، اینکــه ب ــی عــالی ب ــد خیل ــه آن اشــاره کردی ای کــه ب

 اندیشی کند.است را هدیه بدهند. و در مورد راهکارهای کنار آمدن با آن در جامعه پیرامون خود چاره

 ار روشنگری است.گ�نم این نکته بسیار بسی

 کند، بر مبنای "انتخاب" بنا شده است.نکته حرف من این است که ساختار داستانی که اوباما از خودش روایت می
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ــه تصــویر کشــیده چــه گزینش هــای برجســته دیگــری در مــورد اینکــه چــه کســی اســت و از کجــا آمــده اســت در داســتان او ب

 شود؟می

 چند انتخاب خیلی مهم دیگر وجود دارد.

ــاره می ــادرش اش ــدین م ــه وال ــدمت میاو ب ــش خ ــدر در ارت ــه پ ــد، اینک ــب کن ــاخت مب ــه س ــار در کارخان ــرای ک ــادر ب ــرده و م ک

 هایی است؟رود، در حالی که همزمان رسپرستی خانواده را بر عهده دارد. به نظر ش�، این امر نشانگر چه ارزشمی

توانــد رود، مــادر میتواننــد مظهــر قــدرت و فرصــت در زنــدگی مــا باشــند. مــثالً وقتــی پــدر مــیه زنــان میبیــانگر ایــن اســت کــ

 تواند نشانه قدرت زنان باشد.یاری کننده خانواده باشد. او می

چــه  در آفریقــا  زنــد. شــغل پــدر بــزرگش گ�نــم ایــن بخشــی از ماجراســت. او همچنــین دربــاره تصــمیم پــدر بــزرگش حــرف می

 بوده؟

 آشپز بوده.

 کند؟ای را در مورد پس زمینه او خاطر نشان میاین امر چه نکته

گیـرد. پـس مـردم هـای خیلـی خیلـی فقیـر نشـات میهـای ثرومتنـد نیسـت. پـس زمینـه مـن از آدمپس زمینـه مـن مربـوط بـه آدم

 توانید.خواهند بگویند: ش� هم میتوانند به مرتبه واال برسند. و این چیزی است که میفقیر می

ها تـا فرسـتادن پرسـش بـه ایـن کشـور بـرای تحصـیل، یعنـی فـداکاری زیـاد، پس بنـابراین، گـذر از مرحلـه آشـپزی بـرای انگلیسـی

ــن سخت ــه ای ــرده. و آنچ ــاب ک ــتان را انتخ ــک رسی داس ــه ی ــت ک ــن اس ــرده ای ــه ک ــاری ک ــیار. ک ــجاعت بس ــراوان، ش ــی ف کوش

شــوند، بایــد تصــمیم بگیرنــد کــه ای مثــال، والــدین او صــاحب فرزنــد میرویــدادها را بــه داســتان تبــدیل کــرده ایــن اســت کــه بــر 

گذارنــد. ایــن یــک واکــنش آموزنــده اســت. کــاری کــه انجــام داده ایــن اســت کــه اســم بچــه را چــه بگذارنــد، اســمش را بــاراک می

ــه ــدام مجموع ــر ک ــه ه ــاخته، ک ــتان س ــک رسی داس ــل میای از ارزشی ــا را منتق ــر ه ــدواری، براب ــجاعت، امی ــد ش ــن کنن ی. و ای

 فرآیند با اینکه برخیزی و بگویی: من معتقد به برابری هستم! بسیار متفاوت است. 

 



 رهربی و روایت عام | 28
 

                                                                                                                                                                                                                                                             www.yaldanetwork.org  

خواســتم توانیــد بخشــی از آن را تجربــه کنیـد. و ایــن چیــزی اســت کــه میهـا نقــش محــرک را بــر عهــده دارنـد. چــون شــ� میآن

 پیدا کنید.ها دسرتسی انجام بدهید: اینکه به نوعی به تجربیات ورای این داستان

 شوند.رسند، اما شامل موارد بسیاری میای میهای سادهببخشید، این ها به نظر داستان

ــاً همین ــه دقیق ــه! نکت ــا در مــورد ارزشن ــه اوبام ــا، جــایی ک ــه داســتان م ــد برگــردیم ب هــایی کــه جاســت و ســادگی اجــازه بدهی

کنــد. کنــد. او همچنــین چنــد داســتان خیلــی خــاص و کوتــاه را نقــل میهــا بــه آنهــا قائــل هســتند صــحبت میآمریکایی

هــا هــای خیلــی کــوچکی اســت از آنچــه بــرای آمریکاییلهــا مثازنم؟ اینها حــرف مــیدانیــد در مــورد کــدام داســتانمی

 آورید؟ها را به خاطر میکدام از آنارزشمند است. آیا هیچ

 بله!

 یک را؟کدام

 کوشی، حقوق فردی.مدارا، برابری، سخت 

 زند.کند کدام هستند؟ او چند مثال میهایی که ارائه میو مثال

 کنند.ها با هم فرق می�ونه 

 ها کدام هستند؟مثال به طور خاص،

 مثال خاص این است که آمریکا کشور بسیار سخاومتندی است.

 …ها چه هستند؟ به طور خاص بگواما مثال

 پوست و مادرش سفیدپوست بوده است.پدرش سیاه 

 تر از این حرف او چیست؟حتی خاص

 هاارزش

تــوانیم کســب و کــار کنــیم، بــدون اشــیم، و اینکــه چگونــه میها و آراء فراوانــی داشــته بتــوانیم ایــدهگویــد کــه مــا میاو دارد می

 اینکه رشوه و پول زیر میزی بدهیم.
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ای بــرای کســب و کــار دارم، و نیــازی نیســت رشــوه بــدهم. کنــد: مــن ایــدههــای خیلــی کوچــک اشــاره میاو بــه تعــدادی از مثال

ــط می ــورد ارزشفق ــم. او در م ــودم برس ــارت خ ــه تج ــوانم ب ــو ت ــن کش ــه در ای ــایی ک ــحبت ر آمریکاییه ــد ص ــول دارن ــا قب ه

 کند. حال، در اینجا یک تضاد شدید وجود دارد. بله؟می

ــازگو میفقــط می کنــد بگــویم: ایــن نکتــه کــه یــک سفیدپوســت عــادت نــدارد ببینــد کــه یــک خواســتم در مــورد داســتانی کــه ب

 ژادی.برابری ن… کردکند، گ�نم داشت به موضوع برابری اشاره میپوست مطالعه میسیاه

درست اسـت. دقیقـاً همینطـور اسـت. و بـه نکتـه خیلـی خـوبی اشـاره کـردی چـون ایـن هـم یـک مثـال بسـیار مشـخص اسـت. 

گویــد: جامعــه سـیاهان بایــد بــرای آمـوزش ارزش قائــل شــود. قــدرت ایـن نکتــه در خــاص بـودن آن اســت، چــرا کـه �ی… ببینیـد

 …گویدبلکه می

و مــثال زنــان کارمنــد کــه اکنــون شــغلی ندارنــد تــا بــه همرســانی کــه کارشــان را از … انــدکارمنــدانی کــه کارشــان را از دســت داده

 اند کمک بیشرتی کنند.دست داده

گویــد کوچــک از زنــدگی مردمــی می رویم. او یــک رسی مثــالبلــه، ایــن دقیقــاً هــ�ن جــایی اســت کــه داریــم بــه ســمت آن مــی

ــا چالش ــه ب ــرو هســتند و چــارههــایک ــابلش �یی روب ــدای در مق ــازگی شــغل خــود را از دســت داده و … یابن ــه ت ــدر ب اینکــه پ

ــرای بچــه ــه کــالج مــیبــی�رش دارو بخــرد. چطــور می مجبــور اســت ب رود و در خواهــد ایــن کــار را بکنــد؟ دخــرت جــوانی کــه ب

… کــه آن چــه انتخــابی اســت؟… شــودیم متــام میخواهــد انجــام بــدهپایــان، داســتان بــا انتخــابی کــه نویســنده از همــه مــا می

 …در انتهای داستان

 تواند این کار را انجام بدهد.گوید جان کری میمی… یکی از حارضین در جلسه: در پایان

توانــد ایــن کــار را انجــام بدهــد اســت؟ بــه نظــر او چــه کســی قــادر بــه جــان کــری رای بدهیــد بلــه. خــوب، آیــا جــان کــری می

 جام بدهد؟است این کار را ان

 …اما… تواند همه کارها را انجام بدهدیکی از حارضین در جلسه: دولت �ی
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دانیم کــه الزمــه کــار چیســت. بــه عقیــده او، نداشــنت گویــد: مــا مــیکنــد. دارد میبلــه! او دارد در مــورد مــا صــحبت می

گویــد: تجلــی امیــد، در ه او میکارشناســان درســت و حســابی مشــکل مــا نیســت، بلکــه مــا نیــاز بــه اراده داریــم و اینجاســت کــ

 درون خود مردم است.

 

 داستان خود

آییـد، ایـن ؟ چـرا بـه اینجـا می»چـرا«دعـوت شـده ایـد. حـال پرسـش ایـن اسـت کـه  ش� برای انجـام نـوعی از خـدمات عمـومی

ا؟ چــرا ایــن هــای آن را در خودتــام پــرورش دهیــد؟ چــر هــای رهــربی را بیاموزیــد و تکنیکآییــد تــا مهارتهمــه راه را می

 کنید؟همه به آن توجه میتان مهم است؟ چرا اینموضوع برای

 من معتقدم که انجام تغییر ممکن است.

 اید؟اما این اعتقاد را از کجا به دست آورده

 ام.به نظرم از گذشته و زندگی

 ات متقاعدت کرده؟و چه چیزی در زندگی

ــ ــع بســیاری مواجــه هســتیم ول ــا موان ــک زن، ب ــوان ی ــه عن ــه حرکتب ــیی ب ــه م ــان ادام ــک زن در کشــوری م ــوان ی ــه عن دهیم. ب

ای بســیار سـنتی، وقتــی کـه خیلــی جـوان بــودم ازدواج کـردم و در مســیر رشـد بــا موانـع بســیاری روبــرو بسـیار ســنتی، و خـانواده

 …و  شدم. و تنها به دلیل اینکه انسان بسیار مثبتی بودم، آن رشایط را تاب آوردم و مجبور بودم مبارزه کنم

 رو شدید چه بود؟اولین چالشی که با آن روبه

 تبعیض جنسیتی.

 چه جور چالشی بود؟

 ای نسبت به جنسیت.رفتار کلیشه

ــه ــا چگون ــه … ام ــالش چ ــیدید. آن چ ــالش کش ــه چ ــد آن را ب ــا بع ــد، ام ــنتی بودی ــیط س ــک مح ــد، در ی ــوانی ازدواج کردی در ج

 بود؟
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 …هایش مراقبت کند، و بور است فقط در خانه مباند و از بچهکند، مجچالش این بود که وقتی یک زن ازدواج می

 آیا در خانه ماندید؟

 نه، �اندم.

 خب، پس چکار کردید؟

هــا آن… هــا را تغییــر دهــمام. ســعی کــردم آدمهــای بــالقوهبــه توانایی… هایم فکــر کــردماول از همــه، بــه خــودم و شایســتگی

 …که خیلی به من نزدیک بودند

 ین کاری را پیدا کردید؟از کجا شجاعت چن

 شجاعتم را؟ 

 اند.اند. خیلی از زنان کار ش� را انجام ندادهشجاعت این کار را. چون خیلی از مردم این کار را نکرده… بله

 ام.گ�ن کنم این شجاعت را از مادرم به ارث برده

 مادر ش� چطور این کار را به ش� یاد داد؟

 …او هیچ چیز به من نگفت، اما رفتارش

 و یک �ونه از رفتار او که باعث آموزش به ش� شد چه بود؟

خــواهی از مــن بهــرت باشــی، بایــد تحصــیل کوش بــود. پــنج فرزنــد را بــزرگ کــرد. و فقــط بــه مــن گفــت اگــر میاو خیلــی ســخت

ــر می ــت اگ ــی. گف ــرت کن ــد دک ــی، بای ــته باش ــرتی داش ــدگی به ــده زن ــواهی در آین ــار خ ــت و انتظ ــن خواس ــن را از م ــوی. او ای ش

 انجامش را داشت.

 چند ساله بودید، وقتی او این گفتگوها را با ش� رشوع کرد؟

 دخرت بچه خیلی کوچکی بودم.

 آورید؟آیا چیز بیشرتی به خاطر می

خـواهی : اگـر میاو داسـتانی از خـودش بـرایم تعریـف کـرد و گفـت… وقتی شـاید پـنج سـاله بـودم، مـادرم ایـن را بـه مـن گفـت

ــدن ــه درس خوان ــد ب ــی، بای ــق باش ــده موف ــن را در آین ــعیت م ــی. وض ــته باش ــد داش ــودت درآم ــرای خ ــد ب ــدهی. بای ــه ب ات ادام
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ــیمی ــاری �ی… بین ــیچ ک ــن ه ــه میم ــدادم. او همیش ــیل ن ــه تحص ــون ادام ــنم، چ ــوانم بک ــر میت ــت اگ ــه درس گف ــتم ب توانس

 این در گوشم ماند.  آوردم.دادم و پول به دست میخواندن ادامه می

 طور نیست؟ این حرفش خیلی مفید بود.به ش� داد. این او هدیه مهمی

 

هــای کوچــک انجــام خــواهیم داد ایــن اســت کنم؟ مــن از او ســواالت زیــادی پرســیدم. کــاری کــه در گروهبینیــد مــن چکــار مــیمی

اید؟ بــه هســتید. بــرای چــی بــه ایــن کــار دعــوت شــدهخــواهیم داســتانی بــه مــا بگوینــد. اینکــه چــرا شــ� اینجــا کــه از همــه می

ها را بیــرون بکشــد هــ�ن انــدازه کــه گفــنت داســتان مهــم اســت یــادگرفنت اینکــه چگونــه از هــم ســوال بپرســید کــه ایــن داســتان

 هم مهم است. چه لغتی را من بیشرت از هر چیز دیگری تکرار کردم؟ مرتب پرسیدم چرا؟ 

 زییاتش چه بود؟ چه کسی؟ کی؟چرا ؟ کجا؟ چه وقتی؟ چه چیزی؟ ج

آیــد کــه مــادرت باهــات صــحبت کــه یــادت میاین آوردم کــه جزییــات داســتان را بگــویی.اگــر وقــت بــود مــن بــاز هــم فشــار مــی

کرد کجـا بـود کجـا اتفـاق افتـاد؟ در چـه مکـانی اتفـاق افتـاد هـر چـه بیشـرت اجـازه بدهیـد کـه مـا آن لحظـه را ببینـیم بیشـرت می

کنــی شــوم کــه چــرا بــه رساغ ایــن کــاری کــه میک خــواهیم کــرد و بعــد خــواهیم گفــت آهــان حــاال متوجــه میتجربــه شــ� را در 

  خواهیم انجام دهیم. ای. این کاری است که ما االن میآمده

 

 چالش، بیشرت بر رس انتخاب است.

ای را، بــرای ســت کــه چــه قصــهکنم چــالش اصــلی یــافنت داســتان باشــد. بلکــه چــالش اصــلی ایــن ابــه عبــارت دیگــر، تصــور �ــی

 کدام گروه مخاطب، در چه زمانی و با هدف ایجاد چه تاثیری انتخاب کنیم.

 هایی برای کار کردن دارید.بنابراین موضوع اصلی در اینجا، بیشرت بحث انتخاب و تدوین است. که ش� مطمئناً داستان

مــا  ٬داســتان خــوددیم بــه ایــن �ــوداری کــه اینجاســت. ایــن خــواهیم بــه رساغ بخــش بعــدی بــرویم. اجــازه بدهیــد برگــر اکنــون می

ــالو  ــت ح ــرده… اس ــان رشوع ک ــتان خودم ــه از داس ــل اینک ــا میدلی ــیم: آی ــه بپرس ــت ک ــن اس ــورد ایم ای ــتانی در م ــوانی داس ت

 خودت بگویی که با آن بتوانی با ما ارتباط برقرار کنی؟ چرا از ش� خواسته شده که این کار را بکنید؟
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هــدف ایــن خواهــد بــود کــه از دیگــران بخواهیــد بــرای انجــام کــاری بــا شــ� همــراه شــوند. چــون ایــن نــوعی متــرین در نهایــت، 

چالشـی کـه بـا آن روبـرو هسـتیم کـدام اسـت؟ دیگـران را بـرای انجـام «رهربی اسـت. پـس بنـابراین هـدف نهـایی ایـن اسـت کـه 

 »ام؟چه کاری به همیاری طلبیده

 

 داستان ما

شــان بــه ســمت ایــن بــریم کــه ببینــیم قصــه ایــن جمــع چیســت؟ تجربیــات یــا پــس زمینــه مشرتکاســتان خــود دبنــابراین بایــد از 

خــواهم مطــرح کــنم، پاســخ کــدام اســت کــه بــا اتکــا بــه آن مــن بتــوانم در آنهــا انگیــزه ایجــاد کــنم تــا در قبــال چالشــی کــه می

 دهند؟

هــا یــا تجربیــاتی کــه افــراد در میــان بتــوان از روایتشــود. یعنــی تــالش بــرای یــافنت راهــی کــه شــامل ایــن بخــش میداســتان مــا 

دانم همـــین جمعـــی کـــه االن اینجاســـت، خـــودش هـــای مشـــرتک اســـتفاده کـــرد. و مـــن مـــیگذارنـــد جهـــت ارتقـــاء ارزشمی

 شدید.های مشرتک زیادی دارد؛ که اگر این طور نبود اصال دور هم جمع �یارزش

 

ایــن موضــوع اشــاره کــنم کــه وقتــی پرفســور مارشــال داشــت در بحــث قبلــی، خواســتم بــه فــردی از حــارضین در جلســه: مــن می

ــرای ایــن جمــع بــه نظــر می�کــرد، برگشــت و گفــت: در مــورد داســتان خــودش صــحبت می رســد کــه "مــادران" مقولــه مهمــی ب

 ، و همگی رسی به تایید تکان دادید.�هستند

 دیگر حارضان در جلسه: بله!

شــود. " بــا آن رشوع میداســتان مــاایــن جــایی اســت کــه "… شــدید؟ ان مــا" اســت. متوجــهادامــه ســخنان مــرد: ایــن رشوع "داســت

خواسـتم بـه مـوردی اشـاره کـنم کـه همـین چنـد لحظـه پـیش در جمـع خودمـان اتفـاق افتـاد و همگـی بـا رس تاییـد من فقط می

 این آغازگر "داستان ما" است.… �بله.. بله.. مادران!�کردند که 

اند و کم گرفتــه شــدهاند کــه دســتســد هــر یــک از اعضــای ایــن گــروه، ایــن تجربــه را در زنــدگی داشــتهر مارشــال: و بــه نظــر می

 توان تجربه مشرتک جمع حارض به ش�ر آورد.اند با آن مبارزه کنند. به نظرم این را میناچار بوده
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 داستان حال

ای کــه ضــمن کــه بــا آن مواجــه هســتید. وســیله" را در نظــر بگیریــد در واقــع عبــارت اســت از رشح چالشــی داســتان حــالاگــر "

همچنــین شــامل  دهــد. امیــدی کــه باعــث شــد تــا بــه مقابلــه بــا مشــکالت برخیزیــد و امیــدتان را افــزایش می ٬هــایــادآوری چالش

ــه ــد. هــایی اســت کــه میها و انتخابگزین ــه انتخــاب بزنی ــا هــم دســت ب ــا ب ــد دیگــران همــراه شــ� شــوند ت مــثال شــاید  خواهی

ــمیم بگ ــدتص ــرف بزنی ــم ح ــا ه ــد ب ــد از این… یری ــاه، بع ــر م ــده ــا رفتی ــه از اینج ــه تجربیات… ک ــا اینک ــرتاک ی ــه اش ــان را ب ت

 یا هر روش ممکن دیگر.… بگذارید

" ایــن اســت کــه ببینــیم چــالش پــیش روی مــا چیســت؟ منــابع امیــد کــدام اســت؟ چــه اقــداماتی را بایــد داســتان حــال بنــابراین "

 رو شویم؟ها روبهاری، با چالشاالن انجام دهیم تا ضمن امیدو 

 " را طراحی کنید، به یک راهربد و اسرتاتژی نیاز دارید.داستان حال برای اینکه به طور کامل "

ــه  ــه ب ــه و روشــی اســت ک ــه بخــش راهــربدی. منظــورم از راهــربد، برنام ــردیم و ن ــاره بخــش انگیزشــی صــحبت ک ــاکنون درب ــا ت م

ها بــدل کـرد. بــر ایـن اســاس، بخـش راهــربد مــورد نیـاز بــرای دسـتیابی بــه خواسـته وسـیله آن بتـوان منــابع موجـود را بــه ظرفیـت

 متاما به معنای ظرفیت سازی و تعیین مسیر است.

ــرار گرفته ــربی ق ــت ره ــی در موقعی ــی میوقت ــتان را طراح ــد داس ــد، داری ــا همای ــد، ام ــز کنی ــربد نی ــدوین راه ــال ت ــان در ح زم

هــا " هــم شناســایی چالشداســتان حــال رســند. چــرا کــه "ن دو مقولــه بــه هــم می" جــایی اســت کــه ایــداســتان حــال هســتید. و "

و جســتجو بــرای راه حــل پیــدا کــردن آن اســت و هــم دعــوت بــرای در پــیش گــرفنت کارهــایی کــه بــه ســوی آینــده و امیــد راه مــا 

 کند. را باز می

 

اســت و "امیــد" خــود مــردم بودنــد و "عمــل" در مثــال اوبامــا، آن چیــزی کــه "چــالش" بــود، رشایــط وحشــتناک در ایــاالت متحــده 

بنــابراین یــک مســیر بســیار ». بــرای انتخــاب جــان کــری بــه عنــوان رئــیس جمهــور، بــه مــن بپیوندیــد«یــا راهــربد ایــن بــود کــه: 
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حـرف ایـن اسـت کـه ». امیـدوار بـاش!«روشن بـرای تحقـق بخشـیدن بـه امیـد وجـود داشـت. پـس حـرف فقـط ایـن نیسـت کـه: 

 گیرد.این جایی است که "داستان حال" قرار می». میدوار باشبا انجام این کار، ا«

 

 شود که من استحقاق داشته باشم که اینجا بایستم و از ش� بخواهم که به من بپیوندید. تجربه من باعث می

اد کــنم. ای از دیگــران داشــته باشــم ایــن اســت کــه ابتــدا بــرای خــودم اصــالت و اعتبــار ایجــامــا رشط اینکــه مــن بتــوانم مطالبــه

 ".داستان ما" است، و بعد " داستان خوداین ه�ن " 

کنــد و بعــد هــا را مطــرح میهــای مشــرتک میــان آمریکاییگویــد، ســپس ارزشدر مــورد ســخ�انی اوبامــا، او از خــودش می

 دهد. این روش کار اوست.چالش، امید و انتخاب را رشح می

 خواهیم به مثال دیگری بپردازیم.می

ــد بــودن اوضــاع کــه درگیــر فعالیت آن عــده از مــا ــزان ب ــادآوری مــی هــای مــدنی هســتیم، آن قــدر می ــه یکــدیگر ی کنیم کــه را ب

دانم کــه ایــن موضــوع زیــاد اتفــاق اســت. مــی امیــدواری الزم  رود کــه بــرای ایجــاد حرکــت و کــنش اجت�عــی، اصــالً یادمــان مــی

شــود. چــرا کــه صــحبت کــردن ور شــدن آتــش میاعــث شــعلهای اســت کــه بافتــد. بــر اســاس تجربــه مــن، امیــد در واقــع جرقــهمی

 شود که بیشرت و بیشرت و بیشرت افرسده و عصبانی شویم.، تنها باعث می»اوضاع چقدر بد است«رصف در مورد اینکه 

گــوییم بایــد بتــوانیم الهــام بخــش و امیــدآفرین باشــیم. بنــابراین بــه هــ�ن میــزان کــه در خصــوص نــاجور بــودن اوضــاع ســخن می

ــازی ون اگــر روزنــه امیــد را نشــان نــدهیم، باعــث میچــ ــد. و ایــن وضــعیت بســیار دشــواری اســت. نی شــویم مــردم از کــار بیفتن

 اید. نیست من به ش� بگویم که در چند سال گذشته چه رشایط دشواری را پشت رس گذاشته

 

ــت از " ــالی اس ــن مث ــالای ــتان ح ــال "داس ــداد در س ــن روی ــدی در  ۱۹۱۱، ای ــه گان ــانی ک ــاده، زم ــاق افت ــوبی اتف ــای جن در آفریق

ای بشــود کــه بعــدها آفریقــای جنــوبی بــود و بــه حرفــه وکالــت اشــتغال داشــت. پــیش از اینکــه شــیوه لبــاس پوشــیدنش بــه گونــه

ــازه رشوع می ــت ت ــد. او داش ــرد و میش ــوک ــای جن ــد. و در آفریق ــرب باش ــک ره ــه ی ــه چگون ــت ک ــانونی آموخ ــازگی ق ــه ت بی ب

ــر اســاس آن، همــه هنــدی ــود کــه ب ــام شــان را در مراکــز رســمی ثبــت میها بایســتی اسمتصــویب شــده ب ــد. و ایــن ثبــت ن کردن
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شــد، داد. ایــن قــانون تبعیضــی بــین مســل�ن و هنــدو قائــل �یهــا را بــه طــور کامــل در یــک طبقــه شــهروندی مجــزا قــرار مــیآن

رفــت. در اینجــا جمعیــت هنــدی ســاکن مجبــور بودنــد در خصــوص چگــونگی برخــورد بــا ایــن گها را در بــر میبلکــه همــه هنــدی

 گیری کنند.قانون تصمیم

ــاتر "گی آیــد. تــی" برگــزار شــد کــه یکــی از اولــین حضــورهای گانــدی بــه حســاب میبــه ایــن ترتیــب جلســه بزرگــی در ســالن تئ

 ، اما یک �ایش و ارائه بسیار خوب است.بینید، "بن کینگزلی" است و گاندی نیستالبته کسی که در فیلم می

شــان کنــد و ببینیــد در کجــا امیــد را برایایــن بخــش فــیلم را متاشــا کنیــد و ببینیــد گانــدی چگونــه چــالش را بــه مــردم یــادآوری می

هــد خواهــا را از مــردم میخواهــد تــا برگزیننــد و اینکــه چگونــه آنهــایی کــه او از مــردم میکنــد. ســپس روی انتخابترســیم می

 مترکز کنید.

 

 سخنان گاندی در آفریقای جنوبی 

 

 خواهم به همه ش� خوش آمد بگویم.می

 به تک تک ش�

ها ما هـیچ چیـزی بـرای پنهـان کـردن نـداریم. بگذاریـد کـه در خصـوص قـانون جدیـد ژنـرال اسـموتس روشـن شـویم. متـام هنـدی

 باید انگشت نگاری شوند مانند مجرمین. همه زنان و مردان.

ــان و مادران ــانون زن ــن ق ــرب نیســت. تحــت ای ــر از ازدواج مســیحی معت ــه غی شــوند و مــان فاحشــه محســوب میهــیچ ازداوجــی ب

 شود.در اینجا حرمزاده محسوب می هر مردی 

  : او به این مساله کامال مسلط است. آقای خان

ــدی ــدی گان ــر هن ــکن ه ــار مس ــیس ازکن ــک پل ــر ی ــن محل : و اگ ــه ای ــن ب ــود (م ــرد ش ــای س ــه �یه ــزل و خان ــویم) کونت، من گ

 تواند وارد خانه شود وازهر زن هندی که در انجا سکنی گزیده است تقاضای کارت کند.می

 یک صدا: خدا لعنتشون کنه.
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 و برود داخل خانه. پلیس ممکن است رسش را بیندازد  –فهمید. پلیس الزم نیست که دم در خانه بایستد : میگاندی

 

قسـم کـه مـن آن مـردی را کـه بـه خانـه مـن و زن مـن چنـین تـوهینی بکنـد خـواهم کشـت. بگـذار آنهـا بعـدش بازرگان: به خدا 

 دارم بزنند.

گم کــه حــرف بــه تنهــایی فایــده نــداره. چنــد تــا از مقامــات را بایــد کشــت قبــل از اینکــه آنهــا بــه یــک زن : مــن مــیطیــب محمــد

 چنین قوانینی تجدید نظر کنند. شود که آنها در خصوصهندی بی حرمتی کنند این باعث می

 : من حارضم به خاطر چنین موضوعی مبیرم.دوست طیب محمد

 

کنم. مـن چنــان شـجاعتی را نیـاز دارم. بــرای اینکـه بــه چنـین دلیلـی مــن هـم خــودم چنــان شـجاعتی را سـتایش مــی : مـن گانـدی

 م. ام. اما دوست من دلیلی ندارد که من اماده کشنت باشرا اماده مردن کرده

ــه گانــدی ــداریم. مــا کســی را نخــواهیم کشــت. امــا حــارض ب ــه کســی را ن ــه ب ــد مــا قصــد حمل ــه مــا انجــام دهن : هراقــدامی علی

انگشــت نگــاری نخــواهیم شــد نــه حتــی یــک نفــر از مــا. آنهــا مــا را بــه زنــدان خواهنــد انــداخت. مــا را جریمــه خواهنــد کــرد. 

 د احرتام به خود ما را از ما بگیرند اگر ما آن را به آنها ندهیم.توانندارایی های ما را توقیف خواهند کرد. اما �ی

 کنند...مان میزنند و شکنجهای؟ آنها می: تا حاال زندانی شدهیک صدا

را بیشــرت تحریــک کنیــد. مــا دســت بــه  خــواهم کــه بجنگیــد. بجنگیــد علیــه خشــم آنهــا نــه اینکــه آنهــا مــن از شــ� می گانــدی:

 م زد اما سیلی خواهیم خورد. خشونت علیه کسی نخواهی

 

ــور مــیگانــدی ــد و ایــن صــدمه میعدالتیکنیم بی: از طریــق دردمــان ،آنهــا را مجب ــد ه�نطوریکــه همــه کســانی شــان را ببینن زن

ــه می ــدمه میک ــد ص ــا �یجنگن ــا م ــد. ام ــویم. �یبینن ــده بش ــوانیم بازن ــن را ت ــدن م ــت ب ــن اس ــا ممک ــه آنه ــرای اینک ــوانیم. ب ت

ــکنج ــتخوانش ــت اس ــن اس ــد، ممک ــردهه دهن ــدن م ــک ب ــت مال ــن اس ــندم ...ممک ــی بکش ــکنند و حت ــا هایم را بش ــند ام ام باش

 آورند.اطاعت من را به دست �ی
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مــا هنــدو و مســل�ن هســتیم. مــا فرزنــدان خــدا هســتیم، تــک تــک مــا. اجــازه دهیــد کــه بــه نــام خــدا قســم محکمــی  گانــدی:

 قانون نخواهیم رفت.  بخوریم ما به هیچ عنوان زیر بار این

*** 

 

کــرد فکــر کنیــد. مارشــال: در جلســه قبــل مــا بــه �ونــه ســخ�انی اوبامــا پــرداختیم. بــه هــدفی کــه او در ســخ�انی اش دنبــال می

 به نظرتان هدف او در آن سخ�انی چه بود؟

 

 

 تشویق مردم. یکی از رشکت کنندگان: 

 یکی رشکت کنندگان: پشتیبانی از جان کری

 

 کرد؟کنید چه هدف دیگری را دنبال میح�یت از جان کری مطمئنا یکی از اهداف بود. فکر می

 مردم. امیدوار کردن  یکی رشکت کنندگان: 

 ایجاد بینش مشرتک. یکی از رشکت کنندگان: 

 

ــان از او شــناختی ن ــا آن زم ــزه در مــردم. هــیچ کســی در آمریکــا، عمــال هــیچ کســی ت ــرای ایجــاد انگی ــالش ب ــابراین ت داشــت. بن

کــرد: معرفــی خــودش بــه او ســه هــدف را دنبــال می یکــی از اهــداف او معرفــی خــود بــه مــردم ایــن کشــور بــود. در مجمــوع 

ــه هــای مشــرتکی دارنــد و ح�یــت از جــان کــری. او بــرای ســخ�انیمــردم کشــور، ایجــاد انگیــزه در مــردم بــر اســاس ارزش اش ب

ــال می داســتان حــال را در نظــر داشــت. آگــاه خــوبی  ــود کــه چــه هــدفی را دنب ــه ب ــاز داشــت کــه مــردم را دعــوت ب ــد و نی کن

رود: "بســیار خــب، مــن از چــه چیــزی راجــع بــه خــودم صــحبت کــنم تــا بســرتی بــرای او بــه گذشــه مــی عمــل کنــد. بنــابراین، 
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بــرای بیــان های زنــدگیم را رســیدن بــه هــدفم باشــد؟" بنــابراین بــه گذشــته اش بایــد رجــوع کنــد کــه خــوب مــن کــدام داســتان

 به عمل دعوت کنم؟"  انتخاب کنم تا یک بسرت برای ارتباط با این مردم برقرار کنم تا آنها را بتوانم برای اقدام 

 هایی را انتخاب کرد تا برای مردم صحبت کند؟ درباره خودش چه گفت؟ سعی کنید به یاد بیاورید.او چه داستان

 

 …ش پیشینه خودش، پدرش، مادر  رشکت کنندگان: 

 

 در مورد خانواده اش، در مورد پدربزرگ و مادربزرگش، پدر و مادرش. آیا او از سابقه کاری خودش حرفی زد؟

 رشکت کنندگان: نه!

کنـد و این جالب نیسـت؟ منظـورم ایـن اسـت کـه او بـه عنـوان یـک سیاسـتمدار بـرای اولـین بـار بـا مـردم کشـورش صـحبت می

ــال �ی ــاهوش تــرین فــردی مــن در دانشــکده حقــوق دانشــگاه هــاروارد تحصــیل کــردهگویــد کــه "بــه عنــوان مث ــا "مــن ب ام،" ی

ــرده ــب ک ــارات را کس ــن افتخ ــه ای ــن هم ــا "م ــرده،" ی ــار را ک ــن ک ــه ای ــتم ک ــال از هس ــزد. او اص ــی ن ــا حرف ــدا از اینه ام. او اب

 صحبت کرد.او در واقع در مورد اینکه از کجا آمده  اش حرفی نزد اما از خودش حرف زد. کارنامه

 

 این فقط یک معرفی بود. رشکت کنندگان: 

 

 

اما به نظر ش� چرا او یک چنین انتخابی کرد؟ او اوباما است. یک موقعیت ویژه نصیبش شده، یک شب، که کل مردم کشورت 

زرگ و مادربزرگش خواهد از اینکه به دانشکده حقوق هاروارد رفته حرفی بزند، در عوض قصد دارد در مورد پدربببینندش و �ی

 صحبت کند.
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ــدگان:  ــت کنن ــت  رشک ــو اس ــور ممل ــن کش ــه ای ــل اینک ــه دلی ــه میاز ... فرهنگ ب ــاگون ... و هم ــای گون ــه میه ــد ک ــد دانن توانن

 توانند کس دیگری باشند.[ه�نند] اوباما باشند، می

 

ــن  ــدین ای ــت. و ب ــاجر اس ــر از مه ــور پ ــن کش ــند. ای ــل او باش ــد مث ــه امیدوارن ــا اینک ــادرش ی ــدر و م ــه پ ــر اینک ــد ب ــب تاکی ترتی

کنیــد بــه چــه دلیــل دیگــری او یــک شــود. فکــر میوهمچنــین پــدربزرگش از مهــاجران هســتند، باعــث ارتبــاط بــا ایــن مــردم می

 چنین انتخابی کرد؟

 رسد.یکی از رشکت کنندگان: چون او آشنا و همگون به نظر می

 

گویـد: عبـارت دیگـر، آیـا شـ� بـا ایـن رضب املثـل آشـنا هسـتید کـه می این [شـیوه از سـخن گفـنت از خـویش] اصـیل اسـت. بـه

دانم کـه ایـن رضب املثـل در ایـران وجـود دارد یـا ای تـا مـن بگـویم بـه کجـا خـواهی رفـت؟ مـن �ـی"به من بگـو از کجـا آمـده

ــه ــه گون ــت�ال ب ــا اح ــه، ی ــه مین ــر گفت ــو ای دیگ ــین جل ــیار دلنش ــوال بس ــتمداران معم ــرت سیاس ــود. بیش ــط از ه میش ــد و فق کنن

 شوند. زنند و بعد ناپدید میاند حرف میکارهایی که در گذشته انجام داده

 

ــز در مــورد آنهــا را �ــی ــوان یــک انســان �ــیمــا هــیچ چی ــه عن ــز از آنهــا ب ــا دانیم، مــا هــیچ چی دانیم. اوبامــا تصــمیم گرفــت ت

ام، کـه چـه چیزهـایی باعـث شـکل [اوبامـا] از کجـا آمـده خودش را به عنـوان یـک انسـان حقیقـی معرفـی کنـد. بگویـد کـه مـن

کــه باعــث شــکل گیــری  هــایی مشــرتک بــین مــن و شــ� کنــد کــه از ارزشاند. و ایــن بســرتی را فــراهم میگــرفنت شخصــیتم شــده

خــواهم بــه شــ� بگــویم ایــن اســت کــه او بــا در نظــر گــرفنت اهــدافی کــه دنبــال ای کــه میشخصــیتم شــد صــحبت کــنم. نکتــه

 رد چیزهایی را در مورد خودش انتخاب کرد و برای مردم از آنها سخن گفت. کمی

تـوانم یـک زمینـه مشـرتک بـا ایـن مـردم ایجـاد کـنم؟ و بـه ایـن ترتیـب، او [داسـتان خـودش] را بعد با خـودش گفـت چطـور می

ایــاالت متحــده آمریکــا  گویــد، "داســتان مــن بخشــی از داســتان مــردمبــه داســتان مــا متصــل کــرد. او خیلــی روشــن و رصیــح می

ــپس رشوع می ــود." و س ــت ب ــه روای ــد ب ــتان  کن ــت داس ــت. او در روای ــاطی اس ــل ارتب ــ�ن پ ــن ه ــا، و ای ــردم آمریک ــتان م داس
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ــر روی ارزش ــا ب ــردم آمریک ــرد، م ــد ک ــانون تاکی ــت ق ــد حکوم ــخاومتندی، مانن ــد س ــتنداری، مانن ــل و خویش ــد تحم ــایی مانن ه

 حال پرداخت؟ درست است؟ حاال او چگونه به داستان 

ــردم شغل ــه م ــورد اینک ــدگان: او در م ــا اینشــان را از دســت میرشکــت کنن ــد و ی ــه بچــهدهن ــد ها �یک ــه دانشــگاه برون ــد ب توان

 کند.صحبت می

ــاد ارزش ــه ی ــدا مــا را ب ــدازد، کــه ایــن هــ�ن داســتان مــا اســت و ســپس ادامــه میمان میهــای مشــرتکدقیقــا، او ابت دهــد و ان

دهنــد، جوانــان شــوند. مــردم کارشــان را از دســت میر دنیــای واقعــی ایــن مســائل مشــرتک ارزشــمند شــمرده �یگویــد کــه دمی

شــود افتــد، کــه در نتیجــه تبــدیل بــه منبــع خشــم و ناخشــنودی میتواننــد بــه دانشــگاه برونــد، همــه ایــن مســائل اتفــاق می�ی

 بکنیم. و حاال زمان این فرا رسیده است که درباره این مسئله کاری 

روایــت عــام را بــا داســتان حــال رشوع کنــد. مــثال ممکــن اســت بگویــد "بــزرگرتین چــالش  گــاهی اوقــات ممکــن اســت یــک نفــر 

پیش روی ما این است و مـا بایسـتی در بـرای آن کـاری بکنـیم. و اجـازه بدهیـد بـه شـ� بگـویم کـه چـرا ایـن مسـئله بـرای مـن 

گــردد و داســتان خــودش را کنــد. و بعــد برمیداســتان خــودش صــحبت می اهمیــت دارد." و بعــد راجــع بــه مرحلــه قبلــی یعنــی

 گوید.می

 

شـود. تـا حـدودی ماننـد کـار یـک شـعبده بـاز در سـیرک: تـا وقتـی کـه او اما این در قالـب یـک چـارچوب مشـخص تعریـف می

توانیـد یـک الگـوی مشـخص را مشـاهده کنیـد. ایـن الگـو بـه طـور مشغول بازی با هـر سـه تـوپ در هـوا نشـده اسـت شـ� �ی

توانیــد آن الگــوی مشــخص را ببینیــد. هــوا هســتند شــ� می مفــرد در هــر یــک از تــوپ هــا وجــود دارد. وقتــی هــر ســه آنهــا در

ـــا توپ ـــوپ در تعامـــل ب ـــا درمتـــرین هـــای دیگـــر حرکـــت میهـــر ت ـــه م ـــزی اســـت ک ـــن چی ـــد. و ای متصـــل و مـــرتبط  کن

 توانید این کار را خودتان انجام دهید.دهیم، اما ش� توانایی انجام اینکار را دارید. ش� میها انجام میداستان کردن 

 

 

 


