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 :مقدمھ

برای ایجاد ھا) کھ ھدفمندانھ ھای کس666666انی اس666666ت (افراد، س666666ازمانھای اجتماعی پیامد تالشجنبش

ھا، و بسیج قدرت سیاسی، اقتصادی و فرھنگی ھای عمومی، تکوین روابط جدید مبتنی بر آن ارزشارزش

ھای اجتماعی متفاوت از اس66لوب، س66بک و یا مدھای ھس66تند. جنبش ھا مش66غول فعالیتبرای تبدیل این ارزش

جمعی، راھکاری و  ،ھاجنبش فراگیر یا غیرفراگیر) اس6666666ت، دلیل آن ھم این اس6666666ت کھ( زودگذر اجتماعی

ساس منافع مشترک فعالیت میھای اجتماعی از گروهیافتھ ھستند. جنبشسازمان اند کنند متفاوتھای کھ برا

شتر بھ بازتعریف دلیل آن ھم این است کھ جنبش ھای اجتماعی تمرکز کمتری بر تخصیص منابع دارند و بی

خواھند قوانین بازی خواھند در بازی برنده شوند، بلکھ میا میھای اجتماعی نھ تنھپردازند. جنبشمنابع می

پندارند، کنندگان جنبش اجتماعی کھ بھ امید تغییر آنچھ ش66رایط غیرقابل تحمل میرا ھم عوض کنند. ش66رکت
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ھای عمومی ھای جمعی و فعالیتھا حض6666ور یافتھ و بر اس6666اس ھویت تازه ش6666خص6666ی، ھویتدر این جنبش

اجتماعی از زمان نمایند. این افراد در ایاالت متحده، عوامل اصلی اصالحات سیاسی و ادعاھای اخالقی می

 اند.انقالب آمریکا بوده

پذیرش مس66ئولیت برای ایجاد ش66رایطی اس66ت کھ افراد را قادر بھ رس66یدن بھ ھدف مش66ترک  ،رھبری

شرایط نامعلوم می کند. رھبران نھ تنھا مسئولیت فردی خودشان از کار را دارند، بلکھ مسئولیت جمعی در 

ای ایجاد نمایند. توانند ش6666رایط بین فردی، س6666اختاری و یا مرحلھش6666وند. رھبران میرا نیز متقبل می »کل«

اکتش666666افی، ھای لحراه ،ش666666ود) در مواجھ با ش666666رایط نامعلومنیاز بھ رھبری (نیازی کھ اغلب برآورده نمی

ھای گذش666تھ نقض ش666ده، تھدیدات ھا در ش666رایطی کھ ش666یوهحلکند. این راهمبتکرانھ و نوآورانھ را طلب می

ھای جدید قوانین را تغییر آوریھای ناگھانی بوجود آمده، ش6666رایط اجتماعی تغییر یافتھ، فنجدید یا فرص6666ت

 کاربرد دارد. ،داده و موارد دیگر

ای کاریزماتیکی ھای اجتماعی فراتر از ش6666خص6666یت عمومی کلیش6666ھھمچنین نقش رھبری در جنبش

ھای اجتماعی با ش66ناس66ایی، بھ کارگیری و تدوین رھبری در ش66ود. جنبشاس66ت کھ با آن اغلب ش66ناس66ایی می

اند. این نوع رھبری موجب ایجاد انجمنی از جنبش اجتماعی و بسیج منابع آن کھ تمام سطوح، سازمان یافتھ

 هدار امر رھبری ھس66تند، بھ ویژش66ود. گاھی کس66انی کھ عھدهجنبش اجتماعی اس66ت می ریش66ھ اص66لی قدرت

گان، و یا اس6666666تادان، عوامل، مس6666666افران، دھندهکنند، س6666666ازمانکھ تمام وقت در این زمینھ کار می ھنگامی

رھبران  ،س666ادگیش666وند. گاھی اوقات آنان بھ گردانندگان مجموعھ، نمایندگان و دبیران این فعالیت نامیده می
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ثر در جنبش کش666اورزی اواخر قرن ؤ، بھ عنوان مثال، یک س666ازمان روس666تایی م1ش666وند. گرانجخطاب می

ش666عبھ داش666ت. این س666ازمان س666اختاری داش666ت کھ  ۴۵٠عض666و س666ازمان یافتھ در  ۴۵٠,٠٠٠نوزدھم بود کھ 

 ،. از این تع66دادپس66666666ت رھبری داوطلب66ان66ھ بود ٧٧,٧٧۵ نی66ازمن66د ج66ذب نیرو از بین مردان و زن66ان برای

مورد آن در سطح  ١٧پست در سطح ایالتی، و تنھا  ۵١٠درصد)  پست در سطح محلی،  ٩٩.٣( ٧٧,٢۴٨

عض6666و، یک نفر مس6666ئولیت رھبری رس6666می را در ھر زمان بھ عھده داش6666ت.  در  ۵ملی بود. بھ ازای ھر 

کا جنبشس6666666ال کار یعنی ھای اخیر، نقطھ ات عالیت خود را در ، NRAمیلیون عض6666666و  ۴ھای محافظھ  ف

ش6666ود عض6666و) اداره می ٢۵مدیر محلی (یک مدیر بھ ازای ھر  ١۴,٠٠٠انجمن محلی کھ توس6666ط  ٠٠٠,١۴

گروه محلی  ٣٨٠زیس66666ت ش66666امل نفره حمایت از محیط ٧۵٠,٠٠٠اند. انجمن س66666یرا، س66666ازمان ریش66666ھ داده

پست رھبری استخدام،  ١٢,۵٠٠بایست داوطلبانی را برای بیش از شعبھ است کھ می ۶٢سازمان یافتھ در 

توان گفت: تای آن رھبری محلی ھستند، کھ بھ عبارتی می ١٠,٠٠٠ ھاآموزش و پشتیبانی کند. از این پست

 عضو یک رھبر وجود دارد. ۵٧بھ ازای ھر 

یافتھ در جھت تجلیل از ھویت جمعی و حمایت از پویا، مش6666ارکتی و س6666ازمان ،ھای اجتماعیجنبش

ھا پذیری در آنگیری و مس66ئولیتس66اختار مش66ارکت، تص66میم ،ھس66تند. بھ ھمین دلیلھای عمومی درخواس66ت

ھای بزرگداش666ت ھویت جمعی (کلیس666اھا، بھ فعالیت ،ھاھای مدنی اس666ت کھ در آنبیش666تر ش666بیھ دیگر انجمن

 ھایجنبش ،شود. بنابراینھای حامی) برگزار میھای عمومی (گروهعنوان مثال) و یا حمایت از درخواست

ھای متش6666کل از اند نیس6666تند. س6666ازماناجتماعی ش6666بیھ موس6666س6666اتی کھ بھ تولید کاال و ارائھ خدمات مش6666غول

ھای اجتماعی بیش6666تر با موکال س6666ر و کار دارند تا با مش6666تریان و یا ارباب رجوعان. اختیار و قدرت  جنبش

																																																																				
1	Grange	
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نتایجی کھ از فعالیت این  ھا بیش66تر مبتنی بر اص66ول اخالقی اس66ت تا فش66ار اقتص66ادی یا س66یاس66ی.این س66ازمان

باشد. این مند، متعھدانھ و داوطلبانھ اعضا و حامیان وابستھ میشود بھ مشارکت انگیزهھا ایجاد میسازمان

ھای ھای کلیس666اھای س666یاھپوس666تان، گروهھای اجتماعی مش666ابھ با جنبشھا اغلب بس666تر رش666د جنبشس666ازمان

 ۶٠در دھھ (خود موجب ایجاد جنبش حقوق مدنی ھس6666666تند کھ بھ نوبھ  NAACPھای دانش6666666جویی و بخش

 شد. )آمریکا

ھای حکومتِی شناسی، بھ ویژه درمورد سیستمھای عمیق مطالعات رھبری در جامعھبا وجود ریشھ

اس666تثنا، از پروژه مطالعھ موض666وِع رھبرِی  در  در چند ھای اجتماعی، بھ جزکامال متفاوت، محققان جنبش

ھای رس66666د تعص66666ب س66666اختاری موجود در مطالعات جنبشکنند. بھ نظر میمیھای اجتماعی اجتناب جنبش

س66ازد پذیرتر میای کھ برخی از نتایج را امکانکنندهش66ناس66ایی ش66رایط محدود ،اجتماعی موجب ش66ده محققان

بھ  بیشتر ،کند، بپندارند. اما، عاملیتتر از تمرکز بر شرایط توانمندسازی کھ نتایج زیادی را ایجاد میپربار

 گری با احتماالت. معنی استفاده از فرصت است تا سازش

نھ جنبش قان در زمی چالش رھبری در انجمنیکی از معدود محق ماعی و  نھ، ھای اجت با ھای داوطل

 گوید:جیمز ویلسون است کھ می

ھا ھای داوطلبانھ، قدرت نامش66666خص و رھبری ناپایدار اس66666ت. زیرا کھ این انجمندر اغلب انجمن«

شده در بھ کارگرفتن اعضای  داوطلبانھ ھستند و رئیس آن نھ دارای قدرت موثر و نھ دارای حقوق تصدیق 

ش666وند. در یک ش666رکت تجاری، رئیس آن اس666ت. ھمھ افراد عض666و انجمن بوده و کارکنان آن محس666وب نمی

رتبھ زیردس66تان خود ممکن اس66ت، در محدوده اختیارات، اقداماتی از قبیل اس66تخدام و اخراج، ارتقاء یا تنزل 
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ھا، قدرت، یا توانایی رئیس بھ وادار کردن مرئوس بھ کار، محدود بوده و را انجام دھد. در اغلب انجمن

 »اختیار و یا حق اعمال قدرت مذکور محدود و مشروط است.

ھا ض66عیف اس66ت، اما وظایف مربوط بھ کار بس66یار اس66ت. ھر چند قدرت بس66یاری از رھبران انجمن

یک سازمان داوطلبانھ معموال باید کار اجرایی حفظ سازمان را با کار تعریف و پیشبرد اھداف  رئیس ارشد

گس6666666ترده انجام  و یامعموال با داش6666666تن اھداف مبھم  ،گویی بھ نیازھای بقا مجموعھجواب .آن ترکیب نماید

 گردد.میھای وظایف مشخص با داشتن اھدافی صریح و واقعی حاصل کھ موفقیتشوند، درحالیمی

ای پر تنش و شدیدا متغیر ام: زمینھھای اجتماعی تمرکز نمودهدر این مقالھ من بر رھبری در جنبش

ھ66ا در ای، راھک66اری و عملکردی و ظرفی66ت ایج66اد این مھ66ارتای، رابط66ھھ66ای انگیزهک66ھ در آن مھ66ارت

ز اولین جنبش اجتماعی یاد گرفتم، ھایی کھ اکند. من بحث را با اس66666تفاده از مثالدیگران نقش کلیدی ایفا می

فر خروج  ؛ جنبش حقوق مدنی؛ جنبش کارگران مزرعھ؛ جنبش زنان؛ و س666یاس666ت آمریکا، )کتاب مقدس(س666ِ

 ادامھ خواھم داد.
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 بری جنبش اجتماعی: رھ

 چھ کسی آن را انجام داد، از کجا آمده است و چرا؟

 

ت أھا) نش6666ھای اجتماعی (اعمال ش6666ده توس6666ط افراد یا گروهحداقل از زمان موس6666ی، رھبری جنبش

 ،تض666اد بوده اس666ت. موس666ی، یک یھودی، یک مظلوم، در خانھ فرعون، یک س666تمگرھای مگرفتھ از زمینھ

بزرگ ش666ده بود. موس666ی در تالش برای ایجاد پیوند میل بھ تغییر (آزاد س666ازی مردم خود) با ظرفیت ایجاد 

تغییر (بھ عنوان یک شاھزاده مصری) بود. واکنش او، کشتن یک مباشر ظالم مصری، موثر واقع نشد، و 

کردن انسان برای جمع و جور ،زنش دیگر یھودیان گردید. او بھ بیابان (جایی کھ در کتاب مقدسموجب سر

رود) فرار کرد و ھویتی س666وم، کامال ملتبس بھ عنوان نھ یھودی و نھ مص666ری، اما بھ عنوان پس666ر خود می

 ناتنی یک کشیش مدیان، یک چوپان، برای خود فرض نمود.

روزی او بھ مس66یری برای رس66یدن بھ نوری عجیب، نور س66اطع از بوتھ در حال س66وختن، گام نھاد 

کھ در پی آن معلوم ش66د خدا منتظر او اس66ت  و او را بھ پذیرش بازگش66ت بھ مص66ر و مقابلھ با فرعونی کھ با 

زمانی کھ خدا نماید. موس666ی این مس666ئولیت را تنھا او بزرگ ش666ده بود، و آزاد س666ازی مردمان او دعوت می

پذیرد. موس66ی با یاری خداوند، خانواده دھد، میوعده کمک برادرش ھارون و خواھرش میریام را بھ او می

تواند تمایل خود برای تغییر را با ظرفیت تغییر ترکیب کند. با این حال، و مردمش یاد گرفت کھ چگونھ می

د را از مص66ر خارج نمود، پدر ھمس66رش را ھنگام مھاجرت و در طی مس66یر، پس از اینکھ او مردم خو در

دید کھ دو چیز را بھ او آموخت: او بھ موس6666666ی یادآوری کرد کھ وی دارای یک خانواده اس6666666ت کھ نیازمند 

توجھ اوس66ت و بھ او فھماند کھ موس66ی با س66عی بر انجام تمام کارھا توس66ط خودش در حال از بین بردن خود 
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اختاری را داد کھ در آن از میان ھر ده نفر، یک فرد بھ رھبری و بقیھ اس66ت.  پدر ھمس66ر موس66ی پیش66نھاد س66

توجھ موس66ی بھ نقش مھم  ،ش66د. بدین ش66کلگماش66تھ ش66ده و از میان ھر ده رھبر، یک رھبر باالتر انتخاب می

 اش جلب شد.ایجاد رھبری مورد نیاز برای رشد قدرتمندانھ حرکت

ای در بطن آنچھ کھ دانش66666مند یت تنش ھس66666تھھای اجتماعی نیاز بھ یادگیری مدیرراھبری در جنبش

دارد. تخیل نبوی ترکیبی از حساسیت (تجربھ رنج جھان)  ،نامیده است »تخیل نبوی« 2الھیات والتر برگمن

بینی با امید (تجربھ ممکنات در جھان)، جلوگیری از نخوت ناش66666ی از ناامیدی و یا فریب حاص66666ل از خوش

شود کھ فضای  ظرفیت ایجاد تغییراست. میل عمیق برای تغییر باید با  ساختارھایی ایجاد  شد. باید  ھمراه با

س66ازمانی را فراھم کند. ش66کوفایی رش66د، خالقیت و عمل بدون لغزش و بھ دور از ھرج و مرج ناش66ی از بی

ھای ھای ایجاد رابطھ، حفظ انگیزه، انتخاب راھکار و فعالیترھبرانی باید انتخاب ش6666666وند کھ در حوزه

 برای رسیدن بھ موفقیت، آموزش دیده و پرورش یافتھ باشند. موردنیاز 

نیاز بھ رھبری متعھد و امیدوار در مقیاس بزرگ یکی از دالیلی اس666ت کھ رھبری جنبش اجتماعی 

کھ بھ رھبری تحریم  ش6666666ود. دکتر کینگ ھنگامیاغلب از میان جوانان (بھ غیر از موس6666666ی) انتخاب می

 ٣۵ای استخدام شد و سالگی بھ عنوان مدیر حرفھ ٢۵سزار چاوز در  سال داشت. ٢۵اتوبوس انتخاب شد، 

ھای اجتماعی جوانان را برای رھبری جنبش ،سالھ بود کھ جنبش کارگران را آغاز نمود. برخی بھ این دلیل

ھا وقت بیشتری دارند و درگیر خانواده نیستند. اگر چھ این دلیل ممکن است بھ عنوان دانند کھ آنمناسب می

در نظر گرفتھ ش666ود اما مزایایی ھم دارد. جوانان اغلب با دیده انتقادی، ارزیابی نس666ل پدر و مادر » ھزینھ«

																																																																				
2Brueggemann	



	راهربی تغییرهای اجتامعی رهربی، سازمان و جنبش	|	8
	

	

	

																																																																																																																																																																																																																																																													www.yaldanetwork.org		

طور کھ در مبارزات رس6666666ند. ھمانخود و یک قلب امیدوار، و تقریبا یک نیاز بیولوژیکی، بھ پختگی می

 زیاد گردد. تواند باعث تحوالتشود، این ترکیبات میجمھوری دیده میانتخاباتی ریاست

 

 ھای رھبری: روش

 روابط، روایت، راھکار، کنش

 

 ایجاد روابط 

گیرند تا ھا ھس6666666تند، یاد میھای اجتماعی جدیداند، رھبرانی کھ آغازگر این جنبشاز آنجا کھ جنبش

ھا را بھ ھم مرتبط کنند. در ص666ورت عدم وجود ھا و س666ازمانروابط بین فردی ایجاد نمایند تا افراد، ش666بکھ

دھد. در شالوده ساختارھای رسمی را تشکیل می ،مردم بھ یک دیگرساختارھای رسمی، تعھدات داوطلبانھ 

تبادل ). ١-١٩(شکل ھای مختلف عمل کند تواند بھ عنوان تبادل منافع و منابع بین طرفاین زمینھ، روابط می

تواند بھ ص66ورت یک رابطھ در نظر گرفتھ ش66ود کھ تعھد تخص66یص منابع بھ ص66ورت متقابل تنھا زمانی می

 زند. انجام گیرد، کھ این خود آینده مشترکی را رقم می بین طرفین
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 ماھیت روابط در جنبش ھای اجتماعی:  ١-١٩شکل  •

 

 

 

 کند.ای مشترک و عواقب ناشی از گذشتھ مشترک، تبادل را بھ  یک رابطھ تبدیل میتعھد بھ آینده

و پایان نیافتھ، این اس6666666ت » آغاز«روابط ھمواره در مرحلھ  )در یک جنبش اجتماعی( از آنجا کھ

نمایند. بھ طور مش6666ابھ، منابع ایجاد می )مش6666ترک(ھایی برای رش6666د، تغییر و توس6666عھ منافع روابط فرص6666ت

اند ممکن است با جنبش مرتبط شده و پایھ و اساس فرم ای با جنبش نداشتھکنندگانی کھ در ابتدا رابطھشرکت
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کنندگان ھمچنین ممکن است منافع مشترکی کھ قبال از جدیدی از تبادل را در طی زمان تشکیل دھد. شرکت

 ،کنندگان ممکن اس6666ت از خود ایجاد رابطھتر ازھمھ، ش6666رکتاند را کش6666ف نمایند. و مھماطالع بودهآنھا بی

س66رمایھ «اند بش66وند: نامیده »س66رمایھ اجتماعی«س66ود ببرند، و موجب ایجاد آنچھ کھ پوتنام و دیگران آن را 

تواند اقدام جمعی از ھر نوع را تس66666ھیل کند. در اس66666ت کھ می» روابط«بر  وانایی مبتنینوعی ت »اجتماعی

ند روابط میان رھبران و روابط بین س66666666ازمان مان یان  تا ماعی، روابط میان ھم بھ جنبش اجت ھای مربوط 

بھ  دھنده بلکھ با ورودرھبران و اعض6666666ا مھم اس6666666ت. یک فرد نھ تنھا با ایجاد رابطھ با رھبر یا س6666666ازمان

ش6666ود. بنابراین روابط بین فردی در ایجاد درک وارد یک جنبش می ،ای از روابط با دیگر اعض6666امجموعھ

مھم است. و ھمانگونھ  دھند، بسیارمشترک، تعھدات و اعمال مشترکی کھ اساس یک جنبش را تشکیل می

ش6666ود ھا متعھد میھ آنھایی کھ یک فرد نس6666بت بکھ مارک گرانوتر بھ ما آموخت، انواع رابطھ و یا ش6666بکھ

ھایی کھ قدرتمند و رابطھ ،ش666ودبس666یار اثرگذار اس666ت. روابط قوی موجب تس666ھیل اعتماد، انگیزه و تعھد می

دھد. جنبش ھا و یادگیری را گس66ترش میدس66ترس66ی بھ اطالعات چش66مگیر ش66ده، مھارت نیس66تند نیز موجب

 آموزد کھ ھر دو را ترکیب کند.می ،موفق

ھا و ھا، نس6666666لھا، فرھنگھای جنبش فراگیر کھ در کلیھ  نژادھا، طبقھس6666666ازمانھای ایجاد چالش

ھا بھ آن اھمیت داده ش6666666ده کمتر بھ عنوان یک اص6666666ل مھم و یا حتی جانبی مورد توجھ قرار گرفتھ قومیت

سازمان سازمان بین االدیان بوستون بزرگ(است. بھ عنوان مثال،  سازمان اجتماعی کھ GBIOدھندگان    (

دو  - ھا استھا و دیگر گروهھای توسعھ اجتماعی، اتحادیھل بیش از یکصد کلیسا، کنیسھ، مسجد، بنگاهشام

اختص66اص دادند. اس66اس این  »جلس66ات یک بھ یک«س66ال اول کار خود را تقریبا بھ طور کامل بھ برگزاری 

تر از بسیاری از جلسات یک عمل ارتباطی است کھ تقریبا بھ صورت مناسک مذھبی، در سازمانی کھ فرا
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، کھ مس6666ئولیت اص6666لی اص6666الح GBIO، ٢٠٠٩مھ  ٢٧نماید، درآمده اس6666ت. در مرزھای س6666نتی عمل می

سالگرد خود را با حدود سالمت بھداشتی ماساچوست را عھده نفر، از ھمھ ادیان،  ١٧٠٠دار است، دھمین 

 با حضور شھردار، رئیس مجلس و فرماندار جشن گرفت.

ھ66ای اجتم66اعی مرکزی66ت دارن66د و ورود ب66ھ نی بر روابط اجتم66اعی درجنبشاز آنج66ا ک66ھ من66ابع مبت

ش666ود کھ پذیر میھای جدید و حفظ روابط قدیمی بس666یار دش666وار اس666ت، توازن تنھا درص666ورتی امکانحرکت

سطوح ،رھبران منتخب شبکھ ،روپذیر باشند. چالش پیشمسئولیت ،در تمامی  ای است کھ بھ بوجود آوردن 

ای گس66ترده باش66د کھ بتوان آن را در اس66تخدام دیگران بھ کار گرفت و ظرفیتی برای تربیت آنان ایجاد اندازه

 نمود و با کمک مربیان، بتوان از پیشرفت آنان حمایت کرد.

جلس666ات «را بھ ص666ورت جلس666ات یک بھ یک و یا  کنندگانش666رکت ،ھای اجتماعیترین جنبشفعال

ای موجود اس6666ت. در ھای رابطھی توس6666عھ جنبش با اس6666تفاده از ش6666بکھھادھند. این راهآموزش می »خانگی

اعض666ای  کنند کھ متعھد بھ دعوتدھندگان میزبانی را بھ ھمکاری دعوت میجلس666ات یک بھ یک، س666ازمان

گذاری تجارب، و بحث و بررس666ی دھندگان، بھ اش666تراکاش بھ منظور دیدار با س666ازمانش666بکھ خود بھ خانھ

بایس66ت جلس66ات مش66ابھی را برای خود برپا ندگان این جلس66ات نیز بھ ھمین ترتیب میکنجنبش باش66د. ش66رکت

رھبران بالقوه جامعھ، یعنی  ،کنند. مزیت این روش از منظر یک حرکت جنبشی این است کھ در این روش

نھادھایی ھای موجود و از تکیھ بر سازمان شوند، وکھ قادر بھ برگزاری جلسات ھستند، شناسایی میکسانی

ھایی ھمانند مبارزات انتخاباتی ش66ود. در ش66بھ جنبشکھ ممکن اس66ت در برابر تغییر مقاوم باش66ند، دوری می

دھندگان در حدود چھارصد جلسھ خانگی تا اکتبر سال اوباما در کارولینای جنوبی، بھ عنوان مثال، سازمان

شتند ٢٠٠٧ ، و بدین ترتیب بنیادی برای یک جنبش تشکیل دادند کھ در آن حدود چھار ھزار نفر حضور دا
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ش66666ان  را کھ اغلب آنان برای اولین بار در زندگی» داوطلبان روز انتخابات«تش66666کیل ش66666د کھ پانزده ھزار 

 کردند، بھ کار گرفت.فعالیت سیاسی می

فعالیت ارتباطی برای جنبش اجتماعی بسیار بنیادی است. باید توجھ داشت کھ فعالیت ارتباطی تنھا 

شود کھ با مھارت در این حوزه کار کردهمی اند این موضوع نھ تنھا تواند توسط آن دستھ از رھبرانی اجرا 

سازد بلکھ موضوع تربیت رھبری را  بھ عنوان ھستھ مرکزی یک اھمیت آموزش رھبری را برجستھ می

 دھد.جنبش اجتماعی نشان می

 

 بیان داستان

کند. آموزش نحوه بیان داس6666تان، مھارتی کھ من جدیدی را بیان می »داس6666تان«یک جنبش اجتماعی 

نامم، دومین عامل مھم رھبری اس6666ت و مانند ایجاد ارتباط، نقش آن در یک جنبش آن را روایت عمومی می

 باشد.وابستھ بھ اشتراک گذاری گسترده آن می

 

 ھا، احساسات و کنشارزش

سالمعضلی کھ محققان جنبش سؤال است کھ چرا ھا پیش با آن مواجھ بودهھای اجتماعی از  اند این 

ھای شود. پژوھشگران سیستممینارضایتی در برخی موارد موجب بروز اعتراض شده و در برخی موارد ن

بلکھ بھ  عنوان یک ناراحتی س66اده بھاخالقی نش66ان دادند کھ نارض66ایتی کھ اعتراض را بھ دنبال دارد نھ تنھا 

اس6666ت. روانش6666ناس6666ان نش6666ان دادند کھ  عدالتی کھ نیازمند رس6666یدگیش6666ود، بیعدالتی تلقی میعنوان یک بی
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ثیرگذاری، یا امید ترکیب ش6666ده باش6666د. بنابراین، أبا حس تش6666ود کھ نارض6666ایتی زمانی منجر بھ اعتراض می

عدالتی با حس ش6666666ود کھ نارض6666666ایتی بھ عنوان بیاحتمال اعتراض بھ یک نارض6666666ایتی ھنگامی ایجاد می

تعھد و پذیرش خطر بھ منظور  ،ثیرگذاری، ھمبس6666666تگی، و امیدواری ترکیب ش6666666ود کھ این در جای خودأت

نھ تنھا ایجاد اعتراض اس6666666ت بلکھ ، ھای پراکنده در این راهنابراین چالشایجاد تغییر را بھ دنبال دارد. ب

باشد. اگر چھ ما تمایل آوری انرژی روحی، بھ ویژه امید، بھ منظور ھدایت کل پروژه نیز میچگونگی جمع

جذبھ بدانیم باید توجھ کرد کھ ش666666کوفایی یک جنبش بھ  داریم کھ جنبش را مدیون یک رھبر برجس666666تھ و پر

 عملکرد ھمھ اعضا در کلیھ سطوح نیاز دارد.

دھد کھ در زمانی کھ در ش66رایط عدم روانش66ناس معتقد اس66ت روایت این را نش66ان می 3جروم برونر

ت تحلیلی و قطعیت قرار گرفتیم بدانیم چگونھ بھ عنوان یک عامل موثر عمل کنیم. ما جھان را بھ دو ص66ور

توانیم الگوھا و خص66وص66یات مختلف را درک کنیم. بھ کمک ش66ناخت تحلیلی از جھان، میروایی تفس66یر می

فرض66666یھ پیش66666نھاد کنیم. این حیطھ تجزیھ و تحلیل  ،کرده، روابط را محک زده و در مورد ادعاھای تجربی

ساتمان ، با رمزگذاری تجربھ شیاء و نمادھا بھ عنوان چیزھای ھااست. اما ما جھان را نیز با کمک احسا ، ا

کنیم. کننده و غیره نیز تص66666ور میخوب یا بد برای ما، چیزھای ترس66666ناک و یا امن، امیدوارکننده یا مأیوس

پرس66یم: چرا گیریم، از خود دو س66وال میکھ ما پاس66خ بھ یک چالش با عملکرد ھدفمند را در نظر میھنگامی

چگونھ از منابع بھ شکل  - کندکمک می »سوال چگونھ«بی بھ پاسخ بھ یادر دست و چگونھ. تجزیھ و تحلیل

ھا را مقایسھ کنیم و موارد دیگر. اما برای پاسخ ھا را شناسایی، ھزینھکارآمدی استفاده کنیم، چگونھ فرصت

دھیم، چرا برای یک ھدف نسبت بھ چرا این مسائل مھم است، چرا بھ این قضیھ اھمیت می »سوال چرا«بھ 

																																																																				
3	Jerome Bruner	
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پردازیم. س666وال چرا این نیس666ت کھ چرا ما فکر در این ص666ورت ما بھ روایت می - ھدف دیگر برتری قائلیم

کنیم و در واقع چھ چیزی ما را بھ حرکت کنیم کھ باید عمل نماییم، بلکھ این اس6666666ت کھ چرا ما عمل میمی

آگوستین نوشت، تفاوتی بین  سنتطور کھ ھای ما کدام ھستند. یا ھمانھا و ارزشدارد و انگیزهکردن وا می

 کھ یک منبع انگیزه است وجود دارد. »داشتن خوبی دوست«کھ یک باید است، و  خوبی »دانستن«

ھایی اس66ت کھ ما ھای ما براس66اس ارزشکند کھ چون انتخابفیلس66وف اخالق مارتا نوس66باوم بیان می

ص666حت  اطالعات عاطفی بیھوده اس666ت. اوھای اخالقی بدون ایم، انتخاباز طریق احس666اس666ات تجربھ کرده

ھا کند) آناس66666تدالل خود را با تحقیق بر افرادی کھ آمیگدال (بخش66666ی از مغز کھ احس66666اس66666ات را کنترل می

ھای مختلفی شوند بھ گزینھگیری روبرو میکھ با تصمیمکند. این افراد ھنگامیشتھ، بررسی میداجراحت بر

مبتنی بر قضاوت و بررسی  ،گیریوانند تصمیم بگیرند زیرا تصمیمترسند، اما نمییکی پس از دیگری می

ھایی را تجربھ کنیم کھ ما را بھ توانیم ارزشھاس66666ت. اگر ما نتوانیم احس66666اس66666ات را تجربھ کنیم، نمیارزش

 کنند.گیریم ھدایت میسمت تصمیماتی کھ می

 

 تسھیِل کنِش ھدفمند

کنند برخی دیگر از احساسات حرکت را تسھیل میبرخی از احساسات مانع حرکت ھدفمند عامل و 

بررس66ی رابطھ بین احس66اس66ات و کنش ھدفمند، جورج مارکوس متخص66ص علوم س66یاس66ی بھ  با ).٢-١٩(ش66کل 

 کند.اشاره می »تمایل« و »نظارت«دو سیستم فیزیولوژی عصب یعنی سیستم 
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 .شونداحساساتی کھ موجب ممانعت و تسھیل عمل ھدفمند می: ٢-١٩شکل  •

 

 

 

پردازد، و بدین بینیم میبھ مقایس666ھ آنچھ کھ انتظار داریم ببینیم با آنچھ کھ می ،ما »نظارت«س666یس666تم 

 گردند.ش6666وند، بھ اض6666طراب تبدیل میمی کھ مش6666اھدهکند کھ زمانیھایی را پیگیری میوس6666یلھ ناھنجاری

کھ ما احس6666اس کنیم. ھنگامیکند کھ بدون این نش6666انھ عاطفی، ما طبق عادت عمل میمارکوس اس6666تدالل می

. از س666وی دیگر، »آھای! توجھ کن! یک خرس دم در ایس666تاده!«گوییم، کنیم، بھ خودمان میاض666طراب می

کند. در امتداد طیفی از حالت افسردگی تا شور و شوق، و یا از ناامیدی تا امید عمل می، ما »تمایل«سیستم 

حرکت  برقرار کنیم، ترس یا خش6666م ما وارد عمل ش6666ده یا بیاگر ما بین تجربھ اض6666طراب با ناامیدی پیوند 

کند. از س666666وی دیگر، اگر ما امیدوار عاملیت و فاعلیت را تس666666ھیل نمی ،کدام از این حاالتش666666ویم. ھیچمی

ای کھ در یادگیری، حل خالقانھ مسائل و کنش ھدفمند باشیم، حس کنجکاوی ما برای کشف چیزھای بھ گونھ
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یختھ خواھد شد. بنابراین، ظرفیت و توانایی ما در مشاھده یک عمل آن ھم بھ خوبی، و کند، برانگکمک می

 وابستھ بھ احساس ما است. ،اقدام بھ عمل بر اساس آن مشاھدات

پذیر ش6666ود. کنند کھ عاملیت و فاعلیت امکانای تحریک میرھبران جنبش اجتماعی احس6666اس6666ات را بھ گونھ

گونھ کھ جھان را آن«ھایی کھ بھ ص6666ورت ناھماھنگ با ارزش »کھ ھس6666تگونھ جھان را آن«کھ ما ھنگامی

کنیم، در واقع یک ناھماھنگی عاطفی تنش666ی، کھ تنھا از طریق کنش قابل حل اس666ت، تعریف می »باید باش666د

کنند. بھ عنوان مثال، بھ دلیل اینکھ من بھ کارم این حس را تحریک می ،دھندگانکنیم. س666ازمانرا تجربھ می

ام، از ناراحت کردن رئیس666666م (معلم، پدر ومادر، کارفرما) واھمھ دارم؛ با این حال، این امر ممکن وابس666666تھ

احترامی کند، در تض6666اد باش6666د. یک فرد ممکن اس6666ت، اس6666ت با احترام بھ من، ھنگامی کھ رئیس بھ من بی

و فرد دیگر  »گیردغرورش را نادیده «خشمگین شده و رئیس خود را بھ چالش بکشد، دیگری ممکن است 

ای کھ موجب بروز این اختالف ش666666ده، مقاومت کند. ھر یک از این دھندهممکن اس666666ت در برابر س666666ازمان

 ھا دارای ھزینھ است، اما یکی از آنان ممکن است بھ منافع یک شخص بیشتر کمک نماید.گزینھ

زانھ برای ما نش6666ان داده ش6666ده اس6666ت، احس6666اس امنیتی کھ عادات رو ١٩-٢طور کھ در ش6666کل ھمان

کند. توجھ ما را جلب می ،تواند ما را از کنش وعمل باز دارد. اما وض66عیت اض66طراری و خش66مآورد میمی

کننده بکش66اند؛ ترس کھ با احس66اس ش66ک بھ خود و تواند ما را فلج نموده و بھ حالت انفعالی و توجیھترس می

ھمراه  بخش است والھام ،کند. از سوی دیگر، امید تواند ما را قربانی ناامیدیگیری نیز تقویت شده میگوشھ

توانید تفاوت ایجاد کنید) و ھمبس66تگی (عش66ق، ھمدلی) مفید باش66ی (احس66اس66ی کھ ش66ما می توانیبا حس تو می

 تواند ما را بھ سوی کنش سوق دھد.می



	راهربی تغییرهای اجتامعی رهربی، سازمان و جنبش	|	17
	

	

	

																																																																																																																																																																																																																																																													www.yaldanetwork.org		

باط با کند کھ بیش66تر در ارتکند فض66ایی برای کنش جدید ایجاد میض66رورتی کھ توجھ ما را جلب می

بایس66666ت تحویل داده ش66666ود جایگزین نیاز اولویت اس66666ت تا زمان. نیاز فوری بھ حل یک مس66666ألھ کھ فردا می

شدت گیری مھم برای بقیھ زندگی میتصمیم شود. نیاز فوری برای رسیدگی بھ یکی از اعضای خانواده بھ 

شود (یا باید بشود؟). نیاز فوری می ،جایگزین نیاز مھم برای حضور در جلسھ کاری بھ تعویق افتاده ،بیمار

جایگزین نیاز مھم بررسی  ،دھندگان در یک انتخابات مھمیأنظر ربھ اختصاص یک روز کامل برای جلب

موردنیاز اس666ت،  ،اندازی ھر چیز جدیدش666ود. از آنجا کھ تعھد و انرژی متمرکز برای راهبودجھ خانواده می

 باشد. یک پروسھ می ایجاد یک احساس فوریت اغلب تنھا راه آغاز

طور کھ قبال بحث توان گفت؟ ھمانتفاوتی چھ میتحرکی یعنی بیدر مورد ھم خانواده نزدیک بی

عدالتی تفاوتی را با خش666م نھ با برآش666فتگی، بلکھ با عص666بانیت و خروش666یدن بر علیھ بیتوانیم بیش666د، ما می

(شرایطی کھ احساس می د باشد و آنچھ کھ ھستپاسخ دھیم. خشمی سازنده از تجربھ تفاوت بین آنچھ کھ بای

ش666ناس بیل گس666مون این حالت را بھ ص666ورت گیرد. جامعھکنیم در آن نظام اخالقی ما نقض ش666ده) نش666ات می

گونھ کھ کند. ھمانتوص6666یف می »چارچوب مش6666روعیت«در مقابل  »عدالتیچارچوب بی«اس6666تفاده از یک 

کنند، اما اند، مردم بھ ندرت بھ نابرابری ص66رف اعتراض میبھ ما آموختھ »س66یس66تم اخالقی«پژوھش66گران 

ھای اخالقی ھا، س66نتش66وند. بھ عبارت دیگر، ارزشمعترض می »ناعادالنھ«آنھا در اعتراض بھ نابرابری 

 تواند بھ صورت منابع اصلی ایجاد  انگیزه برای عمل بھ کار گرفتھ شود.نفس افراد میو حس عزت

الزم برای عمل و کنش را پیدا نمود؟ تالش برای  توان ش6666666جاعتز کجا میھایمان، اترسبا وجود 

اغلب کاری احمقانھ اس666ت زیرا این عمل بھ جای جس666تجوی ، ھایمان با حذف تحریکات خارجیکاھش ترس

پردازد. تالش برای یابی بھ ش6666666جاعت در خارج از وجود ما میش6666666جاعت در قلب ما، بھ دنبال دس6666666ت
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نکھ مفید باش666د، اقدامی آبیش از  ،کھ عمل ما بیش666تر حول احس666اس666ات بچرخد تا عقلش666دن ھنگامی»باکبی«

ش66ان در مورد اینکھ مخالفان از این در مقابل این گرایش با ھش66دار بھ مردم توانندمخرب اس66ت. رھبران می

ظار است نشان کنند بایستند. این واقعیت کھ این رفتارھا قابل انتروش برای تھدید و یا جذب آنان استفاده می

کند. اما در واقع شجاعت زمانی بینی ھستند و این ترس کمتری ایجاد میقابل پیش دھد کھ مخالفان بیشترمی

امید  ،ترینش66ود کھ عمل و کنش را بھ رغم ترس انتخاب کنیم. و در میان منابع ش66جاعت ش66اید مھمایجاد می

 باشد.

اس6666ت. باید  »ھای باورپذیرحلراه«تجربھ  ،منابع امیدتوان بھ امید دس6666ت یافت؟ یکی از از کجا می

یت با تجربھ مس6666666تقیم موفق کھ  جای دیگر، بل ھا از گزارش موفقیت در  نھ تن ید  کھ ام ھا و توجھ داش66666666ت 

ھای مذھبی، اعتقادات در س6666666نت ،آید. منبع دیگری از امید برای بس6666666یاریھای کوچک بوجود میپیروزی

جنبش گاندی،  - ھای اجتماعی بزرگقی نھفتھ است. بسیاری از جنبشمعنوی، رسوم فرھنگی و درک اخال

ھای مذھبی بھ دس66666ت آوردند، و قدرت خود را از س66666نت - )لھس66666تان(، و ھمبس66666تگی )آمریکا(حقوق مدنی 

دھد. روابط نیز منبع دیگر امید دھی امروزی نیز در جوامع مذھبی رخ میھای س666ازمانبس666یاری از فعالیت

عنوان  تواند بھمی» گیرایی روحانی«شناسیم کھ تنھا با بودنشان امیدبخش ھستند. ھایی را میھستند. ما آدم

 شناسانی کھتوصیف شود. روان ،بھ داشتن بھ خود ظرفیت فرد برای امید بخشیدن بھ دیگران، و یا اطمینان

سات مثبت«نقش  شناسی امید«کنند، توجھ خاصی بھ را مطالعھ می »احسا ، 4میمونابنموسیدارند.  »روان

																																																																				
4	Maimonides	
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ض666666رورت «در مقابل  »باورپذیری ممکن«اعتقاد بھ  محقق یھودی قرن دوازدھم، اس666666تدالل نمود کھ امید،

 است. »محتمل

تواند باعث تغییری بشود رھبران با باال بردن حس خود کارآمدی در افراد، حسی کھ در آن فرد می

تواند این احس6666666اس6666666ات را با بیان کنند. یک فرد می، با تفکرات تردید بھ خود آنان مقابلھ می YCMADیا 

توانیم انجام دھیم، القا نماید. رھبری کھ اینکھ قادر بھ انجام چھ کارھایی ھس6666666تیم بھ جای کارھایی کھ نمی

کند کھ در آن ھر داوطلب جدیدی نیازمند جذب یکص6666د نفر اس6666ت اما برای این ریزی میای را طرحبرنامھ

واقع تنھا حس خود تردیدی را تش6666666دید ر کند دگری را فراھم نمیآموزش و یا مربی برنامھ ھیچ راھنمایی،

عبارت  کننده اس666ت. بھبر اس666اس دس666تاورد واقعی، نھ بر اس666اس تملق توخالی، کمک ،خواھد نمود. تش666ویق

دھنده عدم گویی نش6666انپذیری و پاس6666ختش6666ویق واقعی وجود ندارد. مس6666ئولیت ،پذیریدیگر، بدون مس6666ئولیت

کننده این مطلب اس66666ت کھ آنچھ کھ در حال انجام اس66666ت، واقعا دارای اھمیت اعتماد نیس66666ت بلکھ مش66666خص

 باشد.می

رھبران جنبش اجتماعی توس6666ط ایجاد تجربھ محبوبیت و ھمبس6666تگی با احس6666اس انزوا و  س6666رانجام،

از افراد،  اھمیت نقش جلس6666ات گروھی با حض6666ور تعداد زیادی ،کنند. این موض6666وعگیری مقابلھ میگوش6666ھ

 دھد.جشن، آواز، لباس مشترک و زبان مشترک را نشان می
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 قدرت داستان

کنیم، داس666666تان نام ھایمان را بھ عمل تبدیل میھمھ ما ارزش ،ش666666کل فعالیت فکری کھ از طریق آن

شخصیت و نتیجھ اخالقی  شده است: طرح،  شکیل  سھ عنصر ت ستان تنھا از  شکل دارد. دا ھر  . اثر)٣-١٩(

کند، در کند، چھ کسی گوش میپردازی آن دارد: کھ چھ کسی داستان را روایت میداستان بستگی بھ صحنھ

 شود، چرا و چھ زمانی آنان در آن محل ھستند.کجا این داستان بیان می

من امروز ص6666666بح «نماید. کند و توجھ ما را جلب میطرح ما را درگیر و مجذوب خود می :طرح

آیا این یک طرح اس66ت؟ چرا؟ چرا نھ؟ این جملھ چھ طور،  »ص66بحانھ خوردم و بھ مدرس66ھ آمدم.بیدار ش66دم، 

بام شنیدم. در آن لحظھ من بھ بیرون، خوردم کھ صدای بلند جیغی را از پشتمن امروز داشتم صبحانھ می«

ی س66666تم ببینم لکھتوانجایی کھ ماش66666ینم پارک ش66666ده بود، نگاه کردم، اما ماش66666ینم نبود! تنھا چیزی کھ من می

 حال بگویید کھ چھ خبر است؟ تفاوت در چیست؟ »روغن باقی مانده از ماشین بود!

 ساختار روایی: ١٩-٣شکل  •
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کند. اما یک دخالت ش666ود. ش666خص666یت داس666تان بھ س666مت ھدف موردنظر حرکت میداس666تان آغاز می

ھمچنان در جریان و نامش666خص اس666ت. ش666خص666یت داس666تان  ،گردد. طرحغیرمنتظره، یک چالش پدیدار می

خواھیم ش666ویم و میبایس666ت بداند کھ چھ کاری باید انجام دھد. این زمانی اس666ت کھ ما مجذوب داس666تان میمی

 بدانیم چھ اتفاقی خواھد افتاد.

 

 چرا برای ما مھم است؟

ھیچ بلیط س666ینمایی دیگر کند. ش666الوده زندگی ما را تعریف می ،غیرمنتظره ھایبرخورد با موقعیت

اید. ازدواج ما در آستانھ جدایی است. ما ھمیشھ در حال یادگیری وجود ندارد. شما کار خود را از دست داده

ھا مقابلھ با عدم قطعیت ھس66تیم، کھ بزرگترین منبع آن افراد دیگر ھس66تند. بنابراین موض66وع اکثریت داس66تان

 در مورد چگونگی تعامل با دیگران است.

ما دارای عاملیت و فاعلیت ھس66تیم: ما در زمان حال بر اس66اس یادآوری گذش66تھ و  ،عنوان انس66ان بھ

کنیم. ما ص66666رفا روند کنیم، انتخاب نمیکھ از روی عادت عمل میگیریم. ھنگامیتص66666ور آینده تص66666میم می

وجود نباش66د، کنیم. تنھا زمانی کھ روند معمول ش66کس66تھ ش66ده و دس66تورالعمل مش66خص66ی ممعمول را دنبال می

دھیم و تبدیل بھ وقتی کھ ھیچ کس نتواند بھ ما بگوید چھ کاری انجام دھیم، ما انتخاب واقعی را انجام می

شادی است کھ ما عامل جامعھ و آیندگان می ،سازندگان زندگی خود شویم. در این لحظات ھمراه با ترس و 

 شویم.تعیین کننده سرنوشت خودمان می
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سھ شامل  عنصر است: یک چالش، یک انتخاب و یک نتیجھ. از طریق رسیدگی و  یک طرح فقط 

بینی برآییم. محققان گیرم چگونھ از پس مقوالت غیرقابل پیشتوجھ بھ طرح داس6666666تان اس6666666ت کھ ما یاد می

س666رایی در مورد کنند در زمان داس666تانش666ان ص666رف میاند بیش666تر وقتی کھ والدین با کودکانگزارش کرده

کند: روشی کھ ما این کار را بھ عنوان آموزش عاملیت تلقی می 5و ھمسایگان است. برونرخانواده، کودک 

ھا را بررس6666ی نماییم. از آنجا کھ نیاز ما گیریم کھ چگونھ در مقابلھ با عدم قطعیت، انتخابتوس6666ط آن یاد می

ھای بیش66ماری را چگونگی کنترل مقوالت غیرمنتظره نامحدود اس66ت، میلیاردھا دالر و س66اعت ،بھ یادگیری

ھای ملی ھای فرھنگی و جش66666ندر حوزه فیلم، ادبیات و رویدادھای ورزش66666ی جدا از اعمال مذھبی، فعالیت

 کنیم.گذاری میسرمایھ

ثیرگذار اس666ت کھ أاگر چھ یک داس666تان نیاز بھ یک طرح دارد، اما این داس666تان زمانی ت :شTTTخصTTTیت

گونھ اس666666ت کھ قھرمان داس666666تان، تجربھ نمود. و بدین بتوان محتوای عاطفی آن را توس666666ط ھمزادپنداری با

گذارد. ھمانطور کھ ارس666طو نوش666تھ داس666تان اثر خود را در روح و جان ما و نھ فقط در مغز و تفکر ما می

کند و ش666اید چش666م ما را بھ روی برخی مس666ائل باز ثر میأما را مت ،انگیز قھرمان داس666تاناس666ت، تجربھ غم

کننده قانع ،کند و داستان از طریق ھمزادپنداریھا افراد را قانع میاھد، منطق و دادهنماید. استدالل با شومی

اید حتی با یک ش66خص66یت ھمزادپنداری کنید؟ آن نتوانس66تھ اید کھ درش66ود. آیا ش66ما تا بھ حال فیلمی را دیدهمی

ھس66تند،  »مثل ما«ھایی کھ بھ طور مبھمی کننده اس66ت. ما ممکن اس66ت با ش66خص66یتچنین فیلمی قطعا خس66تھ

ستان مصور صحرایی) دا شخصیت ،مانند دونده جاده (نھ گرگ  ھای اصلی بسیار ھمزادپنداری کنیم. ما با 

أوقات نماییم. گاھی ایی در مورد دوس6666تان، بس6666تگان و ھمس6666ایگان ھمزادپنداری میھش6666بیھ ما در داس6666تان

																																																																				
5	Bruner	
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بینیم کھ خودمان میانھ یک داس6666666تانی میقھرمانان یک داس6666666تان ما ھس6666666تیم، مانند زمانی کھ ما خود را در 

 نویسنده نتیجھ آن ھستیم.

و آن نتیجھ اخالقی «ایم دھند. ما ھمھ پایان داس6666تان را ش6666نیدهھا آموزش میداس6666تان :نتیجھ اخالقی

اید کھ در آن کس6666ی ش6666روع بھ گفتن داس6666تانی کند و ای بودهآیا تا بھ حال در مھمانی »داس6666تان بوده اس6666ت.

اص66666ل مطلب و  ربرو س66666«ھ دھد؟ کس66666ی در این حین ممکن اس66666ت بگوید (یا بخواھد بگوید)، ھمچنان ادام

فرا  )از ش66666نونده(کنیم تا بھ یک نتیجھ برس66666یم و یک پاس66666خ را ما داس66666تان را بیان می »منظورت را بگو!

 بخوانیم.

بھ ش6666ود. نتیجھ اخالقی یک داس6666تان موفق بھ ص6666ورت تجربھ عاطفی و نھ فقط فھم تعقلی درک می

کھ داستان بھ درسی برای قلب است، نھ برای مغز. ھنگامی ،عبارت دیگر، نتیجھ اخالقی یک داستان موفق

ش666وند. ھای اخالقی پیش پا افتاده میش666کل تعقلی و نھ بھ ش666کل تجربھ عاطفی بیان ش666ود، بس666یاری از نتیجھ

کند، اما این حس ا منتقل نمیتجربھ احساسی از دست دادن بھ دلیل عجلھ ر »عجلھ کار شیطان است«جملھ: 

انتظار بیان اطالعات تکنیکی  ،تواند از طریق یک داس6666666تان بھ ما یادآوری ش6666666ود. ما از نتیجھ اخالقیمی

کنیم. این داس66تان بھ نداریم. ما داس66تان داوود و جالوت را برای یادگیری اس66تفاده از یک تیرکمان بازگو نمی

علی »مرد بزرگ«توان66د ی66ک ب66ا ش6666666ھ66ام66ت، ک66اردان و مبتکر می »مرد کوچ66ک«آموزد ک66ھ ی66ک م66ا می

شجاعت و رضایت داوود را  شکست دھد. ما احساس خشم،  شخصیت متکبری مثل جالوت را  الخصوص 

نماییم. بنابراین کنیم و چون او پیروز ش666ده اس666ت، برای زندگی خودمان نیز احس666اس امیدواری میحس می

مان را، بھ جای س6666رکوب، کنترل کنیم، و بدین ص6666ورت ونھ احس6666اس6666اتآموزند کھ چگھا بھ ما میداس6666تان

 روی خود مواجھ شویم.ھای پیشوارانھ با چالشبتوانیم عمل
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ستان ستند. ھنگامیھا تنھا مثالدا ساده نی ستانھا و تصاویر  شوند، ما نکتھ ھا بھ خوبی بیان میکھ دا

سوق میکنیم. این تجربھ داستان را تجربھ و احساس امید می دھد. و نھ کلمات است کھ ما را بھ عمل کردن 

 زیرا گاھی اوقات نکتھ این است کھ ما باید عمل کنیم.

عبارات  ھایی جدا شده از کلمات، تصاویر وھا رشتھشوند. داستانھا نقل میداستان :پردازیصحنھ

قطعاتی داس6666تان خطاب ش6666ود. باش6666ند، اگر چھ ممکن اس6666ت چنین نیس6666تند. آنان پیام، ص6666دا و یا نش6666انھ نمی

دھیم، ما بھ ارزیابی داس66تان پرداختھ، بس66تھ بھ ای اس66ت. ھمانطور کھ گوش میس66رایی اس66اس66ا رابطھداس66تان

گو ش66نویم داس66تان واقعی قص66ھش66ویم. آیا داس66تانی کھ میگوی آن، کم و بیش بھ آس66انی وارد داس66تان میقص66ھ

یا این داستان یک دوست، ھمکار یا یکی از اعضای خانواده ایم. آاست؟ ما بھ یک فرم آن را برداشت کرده

ایم. آیا این یک داس666تان بدون زمان، مکان، یا ویژگی خاص666ی اس666ت؟ ما آن را بھ ش666کل دیگری درک نموده

ایم. آیا داس666تانی کھ گفتیم، داس666تانی از کتاب مقدس اس666ت؟ ش666اید ما بیش666تر بھ اس666ت؟ ما قدم بھ عقب گذاش666تھ

ھای ما را درنظر گوید، واکنشگو داستان خود را میکھ قصھشویم. و حتی شاید ھنگامییکدیگر نزدیک می

س6666رایی در واقع کند. داس6666تانگرفتھ و داس6666تان را اگر الزم باش6666د برای گرفتن نتیجھ موردنظر اص6666الح می

یکدیگر، ھا با ھا، چگونگی بھ اش6666666تراک گذاش6666666تن تجربھچگونگی تعامل ما با یکدیگر در مورد ارزش

 مشورت با ھم، دلداری و تشویق  یکدیگر بھ عمل کردن است.
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 روایت عمومی: خود، ما و حال

کنند: داس66تانی از خود، از ما و داس66تانی رھبران جنبش اجتماعی داس66تان عمومی جدیدی را بیان می

خواند. کردن فرا میکند کھ فرد را بھ عمل ھایی را بیان می). داستان خود ارزش١٩-۴از زمان حال (شکل 

کند. داس66666تان حال ھای مش66666ترک بین افرادی کھ در حال عمل و کنش ھس66666تند را بیان میداس66666تان ما ارزش

باش66ند. ش66رکت در ھایی اس66ت کھ نیازمند عمل و کنش فوری میچالش ض66روری آن دس66تھ از ارزش گربیان

حال است، بلکھ موجب ورود بھ جھان  یک جنبش اجتماعی نھ تنھا شامل بازگویی داستان فرد از خود، ما و

من بھ  ،نماید. در این بخشش6666ود کھ در آن دس6666ترس6666ی بھ منابع امید ض6666روری میآوری مینامعلوم و دلھره

 ٢٠٠۴ھا در جوالی ھایی در ھفت دقیقھ اول س66خنرانی س66ناتور باراک اوباما در مجمع ملی دموکراتنمونھ

 کنید).اشاره مینمایم (بھ فصل ضمیمھ رجوع 

 نقل یک داستان عمومی: ١٩-۴شکل •
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ھایی کھ گفتن داس666666تان فرد از خود، راھی اس666666ت برای بیان ھویت خویش، انتخاب :داسTTTTTTتان خود

ھا را نھ بھ فرم انتزاعی بلکھ بھ ش6666666کل تجربھ ھایی کھ انتخابکنند و ارزشموجودیت ما را تعریف می

ایم کھ انجام داده» ھاییلحظات انتخاب«خود را حول ھای مربوط بھ دھند. ما داس6666666تانواقعی ش6666666کل می

کنیم و چیزی را ای را تجربھ میکنیم، نتیجھلحظاتی کھ با یک چالش مواجھ ھس66تیم، انتخاب می - س66ازیممی

طریق تامل  ھا را ازاند دس666ت بیابیم و آنھایی کھ موجب حرکت ما ش666دهتوانیم بھ ارزشگیریم. ما میییاد م

سرایی یک عمل و توصیف وقایع پیشامده برای دیگران، بیان کنیم. از آنجا کھ داستان» انتخابلحظات « بر

ما اغلب داس66تان خودمان را با  ،ش66وداجتماعی اس66ت، کھ موجب درگیری خاطرات ش66نونده وخاطرات ما می

گیرد. کل میش66 کنیم و این گونھ اس66ت کھ یک ارتباطگیریم عنوان میتوجھ بھ بازخوردی کھ از داس66تان می

س666ازیم. چیزی کھ کامال در مورد ھر یک از ما ما ھویت خویش را یا بھ عبارت دیگر، داس666تان خود را می

ش666امل (نژاد، جنس666یت،  ،دھدکنار ھم قرار می ھایی کھ ما را دربندیمنحص666ربھ فرد اس666ت ترکیبی از طبقھ

در زندگی در پیش گرفتیم، برداش66ت ھل) نیس66ت، بلکھ، س66فر زندگی ما، راھی کھ أحرفھ، وض66عیت ت طبقھ،

 توانیم  بر اساس آن آموزش بدھیم است.مان از آنچھ ھر یک از ما میشخصی

یک داس6666تان مانند یک ش6666عر اس6666ت. ش6666عر دارای حرکت اس6666ت اما حرکت آن وابس6666تھ بھ بلندی یا 

جربھ و یا کوتاھی، فص66احت و یا پیچیدگی آن نیس66ت. حرکت یک داس66تان و یا یک ش66عر با فراخوانی یک ت

کنیم. از آنجا کھ ما دارای ارتباط برقرار می ای اس66666ت کھ از طریق آن ما با احس66666اس یا بینش ش66666اعرلحظھ

توانیم خودمان را در ص6666حنھ ھس6666تیم، بر اس6666اس توانایی ما در تجس6666م تجربھ گذش6666تھ، می 6حافظھ رخدادی

گان اثر گذاشت، توان بر شنوندهتوصیف شده تصور کنیم. ھر چھ جزئیات گفتھ شده بیشتر باشد، بیشتر می

																																																																				
6	episodic	
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 »منابع اخالقی«آن را  7ھای خود را کھ فیلس66666وف اخالق چارلز تیلورتوان ارزشتر میو بدین ترتیب کامل

 نامد، توصیف نمود. می

کنند، ھای فردی مھم نیستند، زیرا کھ دیگران چندان بھ آن توجھ نمیبرخی بر این باوراند کھ داستان

کنیم و با بایست در مورد خودمان زیاد صحبت کنیم. اما اگر ما در حوزه عمومی کار میاین کھ ما نمی و یا

عموم س66666ر و کار داریم مس66666ئولیتی داریم کھ ش66666رحی از خود برای عموم عرض66666ھ کنیم: جایی کھ از آنجا 

 ویم. رکنیم بھ کجا میکنیم وفکر میدھیم، چھ میایم، چرا این کار را انجام میآمده

این اخالق است. فکر  - فکر، ترحم و اخالق -ارسطو معتقد بود کھ علم سخن دارای سھ جزء است 

کند. اخالق اعتبار کسی است کھ منطق بحث و بررسی است. ترحم احساسی است کھ یک بحث تداعی می

 کند.درباره موضوع استدالل می

ای جز بازگو کردن داس66تان خود برای کند معموال گزینھکس66ی کھ در رھبری عمومی مش66ارکت می

و ممکن اس66ت آنان داس66تان ما را  - س66ازندعموم ندارند. اگر ما مولف داس66تان خود نباش66یم، دیگران آن را می

جوری بیان کنند کھ ما دوس6666ت نداش6666تھ باش6666یم. نھ بھ خاطر اینکھ بدخواه ھس6666تند، این امر بھ دلیل بدخواھی 

ھای خود از افرادی کھ آنان را شبیھ ما کنند ما را با اتکا بھ تجربھعی میدیگران نیست بلکھ معموال افراد س

 پندارند، بشناسند.می

شرکتجنبش گیرند کنندگان یاد میھای اجتماعی اغلب بھ عنوان بوتھ آزمایش است جایی کھ در آن 

تواند چالش برانگیز باش66د زیرا کھ ھایی جدید از تعامل خود با دیگران بیان کنند. داس66تان خود میکھ داس66تان

																																																																				
7	Charles	Taylor	
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از حس بحران و امید بھ فعالیت واداش666666تھ  »نبوی«کنندگان جنبش اجتماعی اغلب توس666666ط ترکیب ش666666رکت

شرکتشده شخصی، این بدان معنی است کھ بیشتر  ستاناند. از نظر  ھایی از جنس درد و کنندگان دارای دا

دناک خودمان ص666حبت نکنیم، زمان زیادی نیاز داریم کھ ھای درما زیاد در مورد داس666تان امید ھس666تند. اگر

مان را یاد بگیریم. اما اگر بخواھیم دیگران ما را درک کنند، و ما درد را حذف کنیم، نحوه مدیریت داس6666تان

 وجود ما فاقد اصالت واعتبار خواھد شد، و بقیھ داستان نیز زیر سوال خواھد رفت.

ش66رکت » افزایش آگاھی«کننده در گفتگوھای گروھی ش66رکتدر روزھای اولیھ جنبش زنان، افراد 

را بوجود » چھ کس666ی ھس666تم ،بھ عنوان زن«ھای خود و س666وال کردند. این گفتگوھا تغییراتی در داس666تانمی

پوستانی در جنبش حقوق مدنی، سیاه ،تواند بھ اشتراک گذاشتھ شودآوردند. داستان درد و یا داستان امید می

بایست مشوق یکدیگر ترسیدند میکردند و از ادعا برای داشتن حق رأی میی زندگی میکھ در مناطق جنوب

کھ این ادعا بیان ش6666د آنھا ش6666روع بھ تغییر در کردند. ھنگامیش6666دند تا ش6666جاعت بیان این ادعا را پیدا میمی

با فرزندان خود، و ھمچنین تعامل با مردم س666666فیدپوس666666ت، و  زمینھ چگونگی تفکر نس666666بت بھ خود و تعامل

 یکدیگر پرداختند.

س666666ناتور اوباما، س666666ھ نکتھ کلیدی را بازگو نمود: تص666666میم پدربزرگش برای  ،»داس666666تان خود«در 

پدر و مادرش برای ازدواج، و تصمیم  »دور از ذھن«فرستادن فرزندش بھ امریکا برای تحصیل، تصمیم 

ھر  بیان امید برای یک امریکایی بردبار و س666خاوتمند بود. ،»مبارک«ری او بھ نام باراک گذاآنھا برای نام

گوید با شجاعت، امید واحساس مسئولیت رابطھ دارد. اوباما چیزی از رزومھ کاری خود بھ ما نمی ،انتخاب

االن ھست تبدیل  دھد کھ خود را با گفتن این کھ از کجا آمده است، چھ چیزی او را بھ کسی کھو ترجیح می

خواھیم با او داش66666تھ باش66666یم، بدس66666ت آوریم. در ای کھ میای از آیندهکرده، معرفی کند بھ طوری کھ ما ایده
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ھای دھندگان، تیمھای ارائھ ش66ده بھ س66ازمانجمھوری وی، عنص66ر کلیدی آموزشمبارزات انتخابات ریاس66ت

تھ بود. بس666یاری از این افراد با این تفکر بھ کمپین بھ بیان داس666تان خود نھف ،رھبری و داوطلبان در یادگیری

گذاری ھمگانی بایس6666ت بیوگرافی اوباما را فرا گیرند و کارش6666ناس س6666یاس6666تاوباما ملحق ش6666ده بودند کھ می

ش666ان و ھمچنین تش666ویق دیگران برای بردند کھ ھر آنچھ برای بیان انگیزهبش666وند. اما بزودی بھ این نکتھ پی

ھای توانس666تند از تجربھ خودش666ان اس666تخراج کنند. یکی از این داس666تانالزم بود را میملحق ش666دن بھ گروه 

بیان  8دھنده بیس66ت و س66ھ س66الھ اش66لی بایاش66خص66ی دریک جلس66ھ خانگی در کارولینای جنوبی توس66ط س66ازمان

بود کھ  »یک اتحاد کاملتر«گیریی از س66خنرانی تاریخی اوباما در زمینھ نژاد بھ نام ش66د. داس66تان اش66لی نتیجھ

 ارائھ شد. ٢٠٠٨مارس سال  ١٨در فیالدلفیا در 

ھای پوشانی دارند. ھر یک از ما در بسیاری از داستانھای خود با داستان ما ھمداستان :داستان ما

ھا، مش666ارکت داریم. داس666تان ما بھ بیان ارزش ،ما: خانواده، جامعھ، دین، س666ازمان، حرفھ، ملت و یا جنبش

نھ  »ما«پردازد. اما داس66تان اند، میھ اش66تراک گذاش66تھ ش66ده و توس66ط ما فراخوانی ش66دهتجارب کھ توس66ط ما ب

دھنده ابھاماتی ھای جامعھ ماس6666ت؛ بلکھ متمایزکننده جامعھ ما از دیگر جوامع و کاھشکننده ارزشتنھا بیان

را  »داس66تان ما«باش66د. دانش66مندان علوم اجتماعی اغلب در مورد انتظارات ما از افراد مورد تعامل با ما می

 کنند.بھ عنوان ھویت جمعی توصیف می

ایم، رو داش666666تھھایی کھ پیشھایی در مورد چالشھاس666666ت. داس666666تاناز داس666666تان فرھنگ ما مخزنی

ھای مذھبی و ھا در بطن فرھنگ س666یاس666ی، س666نتچگونگی گذراندن این چالش ،چگونگی مواجھھ ما با آنان
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ھا (بھ ھای مذھبی و جش66نھا، مراس66مھا را بارھا و بارھا در قالب س66خنان محلی، آھنگره. ما این داس66تانغی

ھای ما ھای فردی، داس6666تانکنیم. و مانند داس6666تانعنوان مثال، عید پاک، عید فص6666ح، چھارم ژوئیھ) بیان می

ھای تیاط و غیره باش66د. ما ھمچنین داس66تانکننده بھ احبخش، آموزنده، امیدوارکننده، توص66یھتواند الھامنیز می

تان ید میجدید را از دل داس6666666 قدیمی تول تان مھاجرت بنیھای  بھ کنیم. داس6666666 بھ عنوان مثال،  اس6666666راییل، 

پوس6666تان جنوبی زمانی کھ در ش6666مال امریکا تجمع کردند، کمک نمود اما این داس6666تان بھ س6666یاه 9»پاکدینان«

 جنبش آزادی بودند نیز کمک کرد.کھ مدعی حقوق مدنی در ) آمریکا(

ھای گو، یا یک مفس66666ر تجربھنیاز بھ یک داس66666تان ،ای از مردمش66666دن برای مجموعھ »ما«تبدیل بھ 

کنند اما در تعامل کمی با یکدیگر مش6666666ترک آنان دارد. در محل کار، افرادی کھ در کنار یکدیگر کار می

صرف نمی توانند داستان ما خورند ھرگز نمیو یا با ھم غذا نمی کنند،ھستند، یا بعد از کار با یکدیگر وقت 

یک وظیفھ حس66اس رھبری اس66ت. ھمانند  ،تفس66یر تجربھ جدید جنبش ،را ایجاد کنند. در یک جنبش اجتماعی

ھای روبرو ھای انجام شده، چالشانتخاب - گیردنشات می» لحظات انتخاب«داستان خود، داستان ما نیز از 

 ھای آموختھ شده.شده، نتایج، درس

داس66تان من «گفت  ،خودش را تعریف کرد »داس66تان ما«کھ او در س66خنرانی س66ناتور اوباما، ھنگامی

ھای آمریکایی مش66666ترک خود و . س66666ناتور اوباما در ادامھ بھ ارزش»بخش66666ی از داس66666تان آمریکایی اس66666ت

کردند، و مردمی کھ در ش666نوندگان، مردم حاض666ر در اتاق، مردمی کھ وی را از طریق تلویزیون تماش666ا می

ایی توس6666666ط بنیانھکھ انتخابخواندند، پرداخت. او بھ آغاز زمانیروزھای آینده درباره س6666666خنرانی او می
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اش انجام ش66666ده بود، اش66666اره کرد، آغازی کھ در آن او بھ دنبال اعالن اس66666تقالل، بھ عنوان منبع گذاران ملت

اش را فرا خواند. ه کرد کھ احساسات مشترک با شنوندگانارزش برابری بود. او در ادامھ بھ لحظاتی اشار

 چنین اعالم کرد: ٢٠٠٨نوامبر  ۴جمھوری خود در شیکاگو در شب اوباما در سخنرانی پیروزی ریاست

شدنی سرزمین  شک دارد کھ امریکا  شما وجود داشتھ باشد کھ ھنوز  ھاست؛ اگر اگر کسی در بین 

ن ما در زمان ما زنده اس66ت؛  اگر ھنوز قدرت دموکراس66ی ما را زیر گذاراھنوز ش66ک دارد کھ رویای بنیان

گیرد... این پاس666666خ، پاس666666خ پیر و جوان، فقیر و غنی، دمکرات و اش را میبرد، امش666666ب جوابس666666وال می

گرایان، افراد معلول و غیرمعلول خواه، س666666یاه، س666666فید، التین، آس666666یایی، بومیان آمریکا، ھمجنسجمھوری

ھای ای از ایالتیک پیام را بھ جھان فرس6666تاد و آن پیام این اس6666ت کھ ما ھرگز مجموعھآمریکایی اس6666ت کھ 

 ایم ما ھمواره و ھمیشھ ایاالت متحده آمریکا خواھیم بود.قرمز و آبی نبوده

ستان حال بھ بیان چالش :داستان حال ضروری پیشدا پردازد کھ ھای مشترک میروی ارزشھای 

رو اس6666666ت؟ و امید در ھس6666666تند. چھ انتخابی باید انجام دھیم؟ چھ خطراتی در پیشنیازمند کنش وعمل ما 

 کجاست؟

دھد. برای پاس66خ ھای ماس66ت کھ بھ داس66تان نتیجھ میدر داس66تان حال، ما بازیگران ھس66تیم و انتخاب

سخنرانی دکتر کی »منابع اخالقی«بایست از می ستان حال در  ستفاده کنیم. بیان قدرتمندی از دا ، 10نگمان ا

ارائھ ش66666د. مردم اغلب  ١٩۶٣آگوس66666ت  ٢٣ش66666ود، در ش66666ناختھ می »من رویایی دارم«کھ اغلب بھ عنوان 

وی یک چالش را مطرح کرد: بدھی طوالنی مدت س66فیدپوس66تان بھ  ،کنند کھ پیش از ارایھ رویافراموش می
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ستدالل کرد کھ این بدھی دیگر نمیسیاه و این زمانی  - تعویق بیافتدتوانست بھ پوستان امریکایی. او چنین ا

شدید حال«بود کھ   کرد و ھرگز کردیم، کابوس رشد میداد. اگر ما عمل نمیخود را نشان می »ضرورت 

 شد.بھ رویا تبدیل نمی

راھکار اس66666ت.  ،پوش66666انی دارند زیرا عنص66666ر کلیدی امیددر داس66666تان حال، داس66666تان و راھکار ھم

ارائھ ش66ده  »انتخاب«انداز معتبر برای رس66یدن از جای کنونی بھ محل موردنظر اس66ت. یک چش66م ،راھکار

ھمھ ما باید انتخاب کنیم کھ یکی از چیزھای «یا  »ھمھ ما باید مردم بھتری باشیم«تواند  چیزی شبیھ بھ نمی

شد (امری کھ باعث می »تایی را انجام بدھیم ۵٣فھرست  جلوه نمایند). اھمیت بی ،شود ھر یک از مواردبا

آیا ما باید ھمھ در تحریم اتوبوس تا زمان لغو تبعیض  - ھمھ ما باید انتخاب کنیم«دار مانند انتخاب معنی

شرکت کنیم یا نھ؟ انداز چیست؟ ھنگامیاست. امید مشخص است و مفھومی انتزاعی نیست. چشم »نژادی 

را بش6666666ارت نداد بلکھ بھ  »روزھای بھتر« اس6666666رائیل را بھ مھاجرت دعوت کرد، او امید مبھمکھ خدا بنی

) و این کھ چھ کاری باید برای ٣:٩پرداخت (خروج  »با نھرھای روان ش666666یر و عس666666ل«توص666666یف زمینی 

ھای کھ بخش(تواند آغازگر یک بخش در زمان باش6666د اندازی از امید میرس6666یدن بھ آنجا انجام ش6666ود. چش6666م

تواند توسط شرکت تعدادی از مردم در یک جلسھ آغاز می . این بخش اولیھ)دیگر را بھ دنبال خواھد داشت

دھد تغییرات ممکن اس66ت. پیروزی کوچک توانید پیروزی کوچکی داش66تھ باش66ید کھ نش66ان میش66ود. ش66ما می

شود، میاگر بھ عنوان بخشی از یک چشم تواند منبع امید باشد. در کلیساھا، زمانی کھ انداز بزرگتر تفسیر 

فرد  - کنندقلمداد می »ش66666ھادت«در مورد خود داش66666تھ باش66666ند، آن را بھ عنوان  »یدداس66666تان جد«مردم یک 

گذارد؛ اھمیت تجربھ ھم با بیان کردن آن داس666666تان حرکت خود از حالت ناامیدی بھ امید را بھ اش666666تراک می

 شود.افزون می
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بدس6666666ت آورد، بلکھ امید در معنای امید را نمی با دروغ گفتن در مورد حقایق  یافت توان  حقایق 

، ش666اه ھنری پنجم بذر امید را با القاء دیدگاه 11ش666ود. در متن س666خنان ش666کس666پیر در ش666ب نبرد آگینکورتمی

آلوده در گوشھ نامعلومی از فرانسھ نبودند ھا چند سرباز گلھا کاشت. دیگر آنمتفاوتی از افرادش در دل آن

ھا تعدادی آن ،م بھ نابودی باش666666ند. حالتجربھ مجبور بھ جنگ و محکوکھ توس666666ط یک پادش666666اه جوان و بی

بودند کھ با پادش666اه خود ھمبس666تگی داش666تند، دیگر فرص666ت جاودانھ ش666دن و تبدیل بھ  »خوش666حال«س666رباز 

ھای خود. تاریخ زمان خود ش666دن را در دس666تان خود داش666تند، میراثی گرانبھا برای فرزندان و نوه يافس666انھ

پوش666انی آن لحظھ اس666ت کھ در آن داس666تان (چرا) با راھکار (چگونھ) ھم ،ھاس666ت! داس666تان حالمتعلق بھ آن

 ».شوندقافیھ میخیزد، و امید و تاریخ ھمعدالت برمی«، 12کند و در آن، طبق نوشتھ شاعر شیموس ھینیمی

پردازد. می »داس66تان حال« بھ »کارھای بیش66تری برای انجام وجود دارد«س66ناتور اوباما با عبارت 

کند ھای امریکا را در بھترین حالت آن شناسایی نمودیم، او ما را با این واقعیت آشنا میاینکھ ارزشپس از 

ھای خاص با مشکالت خاص اند. او سپس داستان افراد خاص در مکانھا در عمل محقق نشدهکھ این ارزش

ھا ما را بھ یاد ما با این داستانشویم، ھمدلی دل میھا یکطور کھ ما با ھر یک از آنکند و ھمانرا بیان می

ھا قابل تغییر اس6666666ت. این ش6666666ود کھ تمامی ایناندازد. اما او ما را یادآور میدردھایمان در زندگی خود می

ش66رایط قابل تغییر اس66ت زیرا اگر بخواھیم و انتخاب کنیم، راھی برای ایجاد تغییر داریم. و این راه مس66تلزم 

محقق نش666د، اما نکتھ این اس666ت کھ او  ،اس666ت. اگر چھ قس666مت آخر 13ن کریحمایت از انتخابات س666ناتور جا
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داس666تان خود از حال را با یک انتخاب بس666یار مش666خص کھ از ما خواس666ت برگزینیم بھ پایان برد. اوباما در 

دھندگان در جنبش خود یأدکتر کینگ برای بس666666یج ر» ض666666رورت ش666666دید حال«اش از مبارزات انتخاباتی

 استفاده کرد.

توانند با تکیھ بر تھییج منابع کنندگان جنبش اجتماعی با اس66تفاده از روایت عام میرھبران و ش66رکت

 وارد مرحلھ کنش شوند. ،ھای فردی و جمعی مشترک و یافتن جرات برای عملانگیزشی، ایجاد ھویت

 

 تدوین راھکار 

 ،ونھ کھ نقل داس66تانگتدوین راھکاری خالق اس66ت. ھمان ،س66ومین عملکرد رھبری جنبش اجتماعی

کلید مواجھ با چالش منابع است: واقعیت این است کھ  ھای انگیزشی است، راھکار نیزکلید مواجھ با چالش

گران وضعیت موجود بھ ندرت بھ منابع عمومی دستری دارند کھ در اختیار مدافعان وضعیت موجود چالش

ھایی برای جبران کمبود منابع خود بھ دنبال راهگران باید بھ کمک کاردانی و زیرکی اس6666ت. بنابراین چالش

ھای جنبش اجتماعی، و داوطلبانھ اکثر س6666666ازمان خود باش6666666ند. بھ دلیل س6666666اختار مش6666666ارکتی، غیرمتمرکز

برای تحقق پتانسیل یک جنبش، نیروی تمامی  ،راھکارھای یک فرد، ھر قدر ھم کھ نابغھ باشد، کافی نیست

 شود.بایست بکار گرفتھ اعضاء جنبش می

تان داود و جالوت برای کس6666666انی کھ ھمان طور کھ من در جای دیگری نیز ذکر کرده بودم داس6666666

 کنند بسیار آموزنده است.راھکارھای جنبش اجتماعی را طراحی می
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قدش ش666666ش ذرع و یک وجب ... و قھرمانی بھ نام جالوت بھ خارج از اردوگاه فیلیس666666طینیان رفت،

او س66666اق زرھی از جنس برنج بر پاھای خود   ...پوش66666ی زرھی بر تن داش66666تبود. او کالھی از برنج و تن

شده بود ساختھ  صد مثقال آھن  شش  سرنیزه او از  و  ...داشت. . . و دستھ نیزه او مثل تیرک بافندگان بود.  

ن، اگر او قادر بھ مبارزه با م یک مرد برای خود انتخاب کنید.  ...او ایس666تاده و بلند بھ ارتش اس666رائیل گفت

کش66تن من باش66د، ما بندگان ش66ما خواھیم بود؛ اما اگر من بر او غلبھ کنم و او را بکش66م، آنگاه ش66ما بندگان ما 

ھا این و تمامی اس6666666رائیلی  14مردی را انتخاب کنید کھ ما با ھم مبارزه کنیم. وقتی ش6666666ائول ...خواھید بود

 ...ترسیدندھا شنیدند، نگران شدند و تا حد زیادی ھا را از فیلسطینیحرف

یوس ش66666ود. بنده تو بھ پیش این أھای او مو داود بھ ش66666ائول گفت: نگذار ھیچ فردی بھ خاطر حرف

شائول بھ داود گفت، تو قادر بھ مبارزه با این فیلسطینی نیستی: تو فیلسطینی رفتھ و با او مبارزه می کند. و 

 ...مرد جنگی بوده است ،ھنری ھستی اما او از زمان جوانی جوان با استعداد و با

خداوندی کھ مرا از چنگال ش666یر نجات داده، و از پنجھ خرس رھانیده، مرا از دس666ت  ...داوود گفت

شائول داود را مسلح بھ این فیلسطینی آزاد می شائول بھ داود گفت: برو، و خداوند ھمراه تو باشد. و  کند. و 

سپس سر او گذاشت.  شمشیر خود را بھ  زره خود کرد، و کالھی از برنج بر  بھ او یک زره پوشانید. داود 

توانم با این زره زره بست، و آماده رفتن بھ جایی شد کھ برای آن آماده نبود. و داود بھ شائول گفت: من نمی

ھا را در آورد و وس666ایل رزمی ام. و داود آنھا را امتحان نکردهو ش666مش666یر بھ مبارزه بروم؛ زیرا کھ من آن

																																																																				
14	Saul	



	راهربی تغییرهای اجتامعی رهربی، سازمان و جنبش	|	36
	

	

	

																																																																																																																																																																																																																																																													www.yaldanetwork.org		

ھا را در کیس66ھ چوپانی خود گرفت و پنج س66نگ ص66اف را از کف رودخانھ برداش66ت و آن خود را در دس66ت

 ...و زنجیر خود را در دست گرفت وبھ طرف فیلسطینی رفت؛ .گذاشت..

و ھنگامی کھ فیلسطینی نگاه کرد، و داود را دید، او را کوچک شمارد زیرا کھ جوان چھره گلگون 

 ...ای داشتساده

آیی اما من با نام پروردگار س66پس داود بھ فیلس66طینی گفت تو با ش66مش66یر، نیزه و زره  بھ نزد من می

و داود دست خود را در کیسھ خود کرد، و یک سنگ در آورد، و آن را پرتاب کرد، و  ...امبھ سوی تو آمده

 کرد. بھ پیشانی فیلسطینی زد. او با صورت بھ زمین سقوط

اس6666رائیل ھا، در جنگ با بنیکار، و پیروز در بس6666یاری از جنگگجوی کھنکھ جالوت، جنھنگامی

آرایی نمود، رھبران نظامی آنان بھ ش666دت نگران بودند. داود پس666ر جوان چوپانی بود، کھ خدا بھ وی ص666ف

ش6666جاعت رویارویی با غول پیکران را داده بود. موفقیت داود با ش6666جاعت، تعھد و انگیزه او آغاز ش6666د. اما 

کرد. با یادآوری متفاوت فکر می ،او را بھ موفقیت رس666انید. داود در مورد نبرد ،بیش666تر از ش666جاعتچیزی 

ھا خود را از کرد کھ در آنھای قبلی خویش اش66اره میپنج س66نگی کھ از رودخانھ برداش66ت، او بھ رویارویی

ای بھ محافظت نموده بود. بر اس66666اس این خاطرات، او این نبرد جدید را بھ گونھ ھا و ش66666یرھاچنگال خرس

س666ود خود تبیین نمود. او با رد پیش666نھاد اس666تفاده از س666پر، ش666مش666یر، یا زره بھ عنوان س666الح، بھ دلیل اینکھ 

سالحنمی ستاد این  شھتوانست از آنان بھ خوبی در مقابل ا ستفاده کند، نق سنگ ای از نبرد بر اھا ا ساس پنج 

اش در پرتاب س66666نگ با قالب و دس66666ت کم گرفتن خودش توس66666ط حریف غول پیکر، ص66666اف خود، مھارت

 طراحی کرد.
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آمیز با چالش راھبردی کھ رھبران جنبش اجتماعی با آن مواجھ ھس6666666تند، چگونگی مواجھ موفقیت

رقابت و ھمکاری است، کسانی است کھ قدرت بیشتری در دست دارند. در جھان بھ ھم وابستھ کھ مملو از 

اغلب نیازمند بکارگیری آن منابع برای تحت تأثیر  ،اس6666تفاده از منابع یک ش6666خص برای رس6666یدن بھ اھداف

دادن افرادی اس66ت کھ قدرت را در دس66ت دارند. اگر چھ ھیچ کس بھ طور کامل بدون منابع نیس66ت، اما قرار

ای کھ بتوانند نظر تجھیز یا بکارگیری منابع خود بھ گونھتوان گفت کھ افراد غالباً تا زمانی کھ قادر بھ می

افراد مھم را بھ خود جلب کند نباش666ند، فاقد قدرت الزمھ ھس666تند. برای مثال، اگر نیروی کار افراد بھ عنوان 

تواند منبع قدرتی در مقابل کارفرما باش66د. راھکار این اس66ت کھ یک منبع بھ ص66ورت جمعی بس66یج ش66ود می

ھایش66666ان بیش66666ترین اس66666تفاده را از داش66666تھ«توانند منابع خود را بھ قدرت تبدیل کنند تا ان میگرچگونھ کنش

 ».  ببرند

 محیطی، ارزش بیش6666تری گران بھ دلیل تغییراتدھند کھ منابع کنشھا در لحظاتی رخ میفرص6666ت

طراحی کنند، اما پیدا توانند ناگھان منابع بیشتری بھ دست آورده و یا راھکار جدیدی گران نمیکنش یابد.می

دھد. کردن منابعی کھ خود در حال حاض66666ر دارند بھ آنان قدرت بیش66666تری در دس66666تیابی بھ اھداف خود، می

انباری پر از غلھ، در زمان قحطی  ارزش بیشتری دارد و بھ ھمین دلیل برای صاحب آن ایجاد  ،برای مثال

ی کاندیداھای مخالف نزدیک یکدیگر أیزان رآن م نماید. بھ طور مش66666ابھ، یک انتخابات کھ درفرص66666ت می

مطمئن نیس66تند  دھندگانی کھ ھنوزیأکند تا بتوانند بر رباش66د این فرص66ت را برای رھبران س66یاس66ی ایجاد می

ثیر بگذارند. کمبود نیروی کار نیز فرص6666تی برای کارگران اس6666ت تا بتوانند أی خواھند داد تأبھ چھ کس6666ی ر

عنص666ر مھم  ،بندیکند زمانافت کنند. این یکی از دالیلی اس666ت کھ ثابت میدرآمد بیش666تری از کار خود دری

 راھکار است.
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خواھیم راھکار یعنی ما آنچھ کھ داریم را تبدیل بھ وس6666666یلھ مورد نیازی کنیم کھ ما را بھ آنچھ می

 را خواھیم داشت. aعمل کنیم آنگاه نتیجھ  zو  x ، yمثل این فرضیھ کھ اگر بر اساس راھبرد  ،برساند

کند. این ھای کنونی را بھ طرف اھداف آینده ھدایت میکنش ،راھکار ،بر اس6666666اس فرض6666666یھ تغییر

گران اس66ت. در ش66رایط ھای دیگر کنشھا و فراکنشھدایت منطبق بر محیط در حال تغییر، خص66وص66ا کنش

ص6666ورت تحلیلی و بھ کمک توان بھ آن قواعد، منابع و منافع مش6666خص ھس6666تند، راھکار را می ثابت کھ در

ارزیابی نمود. اما در ش6666رایطی کھ در آن قوانین، منابع و منافع بھ ص6666ورت مداوم در حال  »نظریھ بازی«

ھای اجتماعی، راھکار بیش6666666تر ش6666666بیھ بھ تفکر خالق اس6666666ت. بنابراین اقدامات تغییر ھس6666666تند، مثل جنبش

 مان است.روندی خالق از درک و تطبیق شرایط جدید با اھداف ،یراھکار

شرایطی قرار بگیریم کھ در آن تدوین ،ثرؤراھکار م در نتیجھ، تدوین شبیھ این است کھ در  بیشتر 

ھای دس66666ترس66666ی بھ منابع برجس66666تھ مختلف علمی و روش ،از مزیت داش66666تن انگیزه قوی ،کنندگان راھکار

 .)١٩-۵(شکل نامم یگوناگون یادگیری بھره ببرند. این چیزی است کھ من آن را ظرفیت راھکاری م

داود، قبل از اینکھ بداند چگونھ با جالوت بجنگد، متعھد بھ جنگ با او ش666د. او چرایی انجام این کار  •

 دانست.را قبل از چگونگی آن می

او بھ  بر تمرکز فرد و جلب ،دھد زیرا داش66تن انگیزهثیر قرار میأانگیزه محص66ول خالق را تحت ت

اثر  ،کار، توانایی تمرکز برای مدت طوالنی، پش6666666تکار، تمایل بھ خطر کردن، و توانایی حفظ انرژی باال

ھای موردنیاز احتمال بیش66666تری برای انجام کار، بھ دس66666ت آوردن دانش و مھارت ،گذارد. افراد باانگیزهمی

دارند. افراد در شرایطی کھ بھ شدت بھ یک مسالھ عالقمند  بوده یا از وضع موجود بھ شدت ناراضی باشند 
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ای شکستی را در نتیجھ نقض انتظارات و نتایج موردنظرشان تجربھ کرده باشند، تفکر انتقادی و یا بھ گونھ

ای عبور کنند. موفقیت تا ریزی ش66ده و کلیش66ھبرنامھ توانند از تفکراندیش66انھ بیش66تری پیدا کرده و میو ژرف

کند، بلکھ موجب تش66ویق و بروز بیش66تر حدی کھ موجب افزایش انگیزه ش66ود نھ تنھا منابع بیش66تری تولید می

 شود.خالقیت نیز می

 

 ظرفیت راھکاری: ١٩-۵شکل  •

 

 

 

دانس66ت کھ اما او بھ خوبی میدانس66ت کھ چگونھ باید از س66الح پادش66اه ش66ائول اس66تفاده کند، داود نمی •

خالقیت تسلط بر مھارت است، تسلطی  ،چگونھ از سنگ بھ عنوان سالح کمک بگیرد. عنصر دوم

باش666د. نوازندگان خالق پیانو جاز در ابتدا ھای کاربردی جدید میکھ ش666رط الزم برای تدوین برنامھ

ھ66ا و ی66ا تس6666666لط بر مھ66ارت ،نحوه نواختن پی66انو را ب66ھ خوبی آموخت66ھ بودن66د. از نظر راھک66اری
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تعامل  ھا درھایی کھ با آنض66666روری اس66666ت، اما دانس66666تن جایگاه افراد و مکان ،ھای خاصتاکتیک

نظامی موفق انتظار داریم کھ توانایی شناسایی  ھایکنندگان راھکارباشد. ازتدوینھستیم نیز مھم می

یقی از س6666ربازان، دش6666من، میدان ھای موردنیاز برای موفقیت در میدان نبرد و نیز درک دقمھارت

نبرد و غیره را داش66تھ باش66ند. ھر چھ اطالعات ما در مورد نحوه کار در یک محیط و مس66ایل محلی 

بایس66ت بھتر باش66د، احتمال اینکھ ما بدانیم در مقابل مش66کالت ایجاد ش66ده در این محیط چھ کاری می

ھای جدید تغییر ط در رویارویی با پدیدهخواھد ش66666د. با این حال از آنجا کھ محی انجام دھیم، بیش66666تر

ھای جدید بھ ویژه در ارزیابی آنھا، پدیده کند، پرس666666یدن نظرات دیگران بھ طور منظم در موردمی

 بسیار مھم است.

داود توانس66ت از مھارت خود با س66نگ اس66تفاده کند زیرا کھ او خالقانھ میدان جنگ را در ذھن خود  •

دانس666ت چگونھ از گلھ خود را بھ محلی کھ در آن او بھ عنوان یک چوپان می بازس666ازی نموده و آن

در مقابل گرگ و خرس محافظت کند، تبدیل کرده بود. بھ عنوان کسی کھ دانش و مھارتی در مورد 

نبرد کالس66666یک ندارد، داود منابعی را دید کھ از نظر دیگران پنھان بود و فرص66666تی را پیدا کرد کھ 

س سوی دیگر، بھ عنوان کسی کھ رسما کارکشتھ نبرد بود دیگران از آن ا تفاده نکردند. جالوت، از 

کھ ما با مس66ایل تازه روبرو نتوانس66ت بھ یک پس66ر بچھ چوپان بھ چش66م یک تھدید، نگاه کند. ھنگامی

ھا را در زمینھ ھای جدید ایجاد کنیم، دادهحلتوانیم بھ کمک فرآیندھای اکتش66666افی راهش66666ویم، میمی

ھای جدید با ھم ترکیب کنیم. اما برای تفکر خالقانھ، ما ھا را در فرمتص6666666ور نموده و یا آن جدید

مان را بھ ص66666ورت مش66666کالت جدید، حداقل برای خودمان ببینیم، کھ نیاز بھ بایس66666ت مش66666کالتمی

اس6666اس تجربھ زندگی  ھای مختلف، چھ برھای جدید دارند. تفکر نوآورانھ، با دانس6666تن دیدگاهحلراه

 ،ش66ود. دس66ترس66ی بھ علوم برجس66تھ متنوعھای مختلف در یک گروه، تس66ھیل میافراد و چھ با تجربھ
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این ک66ھ  »ذھن آگ66اھی«کن66د، بلک66ھ منجر ب66ھ ھ66ای متع66ددی برای انتخ66اب ارائ66ھ مین66ھ تنھ66ا روش

 شود.پذیر است، میھای متعدد امکانحلراه

 

شکل م ساختاری، ظرفیت راھکاری بھ  ثرتری در میان تیم رھبری و نھ در تفکرات یک ؤاز لحاظ 

ش6666ود. ظرفیت راھکاری با دعوت بھ ھمکاری از افرادی کھ بھ ص6666ورت مس6666تقیم و فرد بھ تنھایی تولید می

ای اند، رھبرانی کھ با آن حوزه کم و بیش ارتباط دارند و افراد با تجربھغیرمس666تقیم با  موض666وع در ارتباط

خواھد ش6666د. رھبران جنبش اجتماعی با ر تس6666ازنده ،کنندفعالیت گروھی فعالیت میھای مختلف کھ در زمینھ

و نیز جذب منابع  دادن بھ افراد کلیدی حوزهمس666666ئولیت ،برگزاری جلس666666ات منظم، باز و معتبر مش666666ورتی

 توانند از عوامل یاد شده در باال بھ بھترین وجھ استفاده کنند.می ،ضروری این امکانات

مث66الی را در مورد چگونگی عملکرد ظرفی66ت راھک66اری در روزھ66ای اولی66ھ جنبش من در این ج66ا 

، کالیفرنیا، 15در دالنو ١٩۶۶کنم. در فوریھ س6666666ال کارگران کالیفرنیا بھ رھبری س6666666زار چاوز ارائھ می

شرکت کردند. در ماه  شناختن اتحادیھ  کارگران مزرعھ انگور در یک اعتصاب پنج ماھھ برای بھ رسمیت 

شنلیھا بدون ھیچ نتیجھین اعتصابنوامبر، ا صنایع  سیار 16ای بھ پایان رسید، و در دسامبر  شرکت ب ، کھ 

کننده مش66روب با چھارھزار جریب مزرعھ انگور بود، تحریم ش66د، و نتوانس66ت ھیچ محص66ولی بزرگ تولید

انتا باربارا ای برای رھبران در خانھ یکی از حامیان جنبش در نزدیکی س66666تولید کند. بنابراین چاوز جلس66666ھ

ش66دن برای فص66ل بھار، تش66کیل داد کھ در س66ھ روز بھ بررس66ی چگونگی بھ راه انداختن ش66رکت ش66نلی، آماده

																																																																				
15	Delano	

16	Schenley	
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سازمانحفظ تعھد اعتصاب شد. من از یادداشتکنندگان،  ھای خودم از آن جلسھ دھندگان و حامیان پرداختھ 

 کنم:نقل قول می

این بود کھ کاری ش6666666بیھ بھ اقدامات معدنچیان  ش6666666د، یکی از آنانپیش6666666نھاداتی در اتاق داده می

برگزاری ی66ک اردوگ66اه مع66دنی در مق66اب66ل دف66اتر مرکزی در  نیومکزیکو، ک66ھ در آن مع66دنچی66ان ب66ھ منظور

توانس66تند بھ دفتر مرکزی ش66نلی اس66تریت بھ نیویورک س66فر کرده بودند، انجام دھیم. کارگران مزرعھ میلوا

کاری در جلو آن دفتر برپا کنند و تا زمان متقاعد س6666اختن ش6666رکت  در نیویورک س6666فر کرده و یک اردوگاه

ش66666نلی، در آنجا تجمع نمایند. ش66666خص دیگری پیش66666نھاد کرد کھ آنان با اتوبوس حرکت کنند تا تظاھرات در 

سراسر کشور برگزار شود، کمیتھ تحریم محلی تشکیل شود و اخبار بھ ھمھ جا برسد و بدین وسیلھ انگیزه 

جای اتوبوس، راھپیمایی برگزار نش6666ود،  دیگری گفت، چرا بھ نیویورک فراھم گردد. نفر ایجاد حرکت در

ھمانند راھپیمایی کھ دکتر کینگ در س66ال گذش66تھ برگزار نموده بود، ش66خص دیگری جواب داد کھ راه دالنو 

ر حدود د - فرانس66یس66کو زیاد دور نبودطوالنی اس66ت. از س66وی دیگر، مقر ش66نلی در س66ان تا نیویورک بس66یار

مایل در روز، افراد در  ١۵مایل کھ با توجھ بھ محاس666بات یک س666رباز س666ابق ارتش فعلی، با س666رعت  ٢٨٠

 رسیدند.روز بھ آنجا می ٢٠حدود 

 17گو نباش6666د، چھ کار کنیم. چرا بھ جای آن بھ  س6666مت س6666اکرامنتواما چاوز گفت اگر ش6666نلی پاس6666خ

داخلھ و آغاز مذاکره ننماییم. او بھ دنبال انتخاب مجدد راھپیمایی نکنیم و فرماندار براون را مجبور بھ م

شاید بتوانیم ت ثیر بیشتری داشتھ باشیم. نفر أاست و خواستار حمایت ماست، و اگر از نفوذ او استفاده کنیم، 

																																																																				
17	Sacramento	
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توان از بس66یاری از ش66ھرھای کارگران مزرعھ دیگری گفت: بلھ، و در راه بھ س66اکرامنتو،  با راھپیمایی می

ھای محلی را س6666666ازماندھی کرد توان کمیتھمی  18مائو »راھپیمایی طوالنی«. با الھام گرفتن از عبور کرد

توانستیم شرکت شنلی را مجبور کنیم کھ بھ تعھد گرفت کھ اعتصاب امضا شده نقض نشود. بلھ، ما حتی می

پیش666نھاد نمود  21را نوش666ت لوئیس والدز »20طرح دی آیاال« 19طور کھ زاپاتاما غذا و س666رپناه بدھد. و ھمان

را بنویس6666666یم و آن را در ھر ش6666666ھر بخوانیم و ازکارگران مزرعھ آن محل  »22طرح دالنو«توانیم کھ ما می

بخواھیم کھ آن را امض66666ا نموده و آن را بھ ش66666ھر بعدی ببرند. س66666پس، چاوز پرس66666ید، چرا باید اص66666ال یک 

مل، برای توبھ و طلب بخشایش، است. بھ أداری، زمان برای تهاتفاق بیفتد؟ بھ زودی ایام روز »راھپیمایی«

حرکت کرده تا در روز یکشنبھ عید  »23یک سفر مذھبی«رسد کھ خودمان باید بھ عنوان نمایندگان نظر می

 پاک در ساکرامنتو باشیم.

ھ66ا ب66ا خود، پالک66اردھ66ای ب66انوی م66ا م66ارس، ک66ارگران راھپیم66ایی خود را آغ66از کردن66د، آن ١٧در 

- ، قدیس حامی مکزیکو، پرتره امیلیانو زاپاتا رھبر کش6666666اورزان، پالکارد در خواس6666666ت توبھ24گوادالوپ

																																																																				
18	Mao	

19	Zapata	

20	Plan	de	Ayala	

21	Luis	Valdez	

22	Plan	de	Delano	

23	peregrinación	

24	Guadalupe	
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وپالکارد دعوت بھ راھپیمایی  را بھ ھمراه داش6666666تند، و با حامیان تعھداتی  - انقالب ،زیارت، بخش6666666ایش

 پیرامون فراخوان تحریم شرکت شنلی امضا نمودند.

، ص6666666لیبی چوبی بھ بلندی ش6666666ش فوت را با خود حمل 25رومکنندگان، روبرتو یکی از اعتص6666666اب

ای س6666یاه پوش6666یده ش6666ده بود. این اینچ س6666اختھ ش6666ده و با روکش پارچھ ۴در  ٢ھای نمود، کھ از مس6666تطیلمی

متحده مبنی بر برای شرکت در کمیتھ فرعی سنای ایاالت 26اعتصاب ھم زمان با سفر سناتور رابرت کندی

توجھ عمومی را بھ خود جلب کرد.  ،از آغاز کار در دالنو بود. راھپیماییھایی پیرامون مھاجرت ش6666666نیده

خود بھ س66ر کھ موقتا خروج راھپیمایان را مس66دود کرده بودند، تص66اویر تلویزیونی از ردیفی از پلیس66ان کاله

 کردند. در پایان ھفتھ اول، جمعیتیتص666اویری از ص666فوف پلیس در س666لما آالباما در س666ال قبل را تداعی می

کنندگان از راھپیمایان استقبال کردند. گزارشگران بھ بررسی اعتصاب 27بیش از ھزار نفر از اھالی فرسنو

اند، و دلیل و علت ایجاد اعتص66اب را مورد ھا س66یص66د مایل راه پیمودهپرداختند و بررس66ی کردند کھ چرا آن

داد، بھ اجرای عدالت را نش666666ان میتجزیھ و تحلیل قرار دادند. این راھپیمایی نھ تنھا درخواس666666ت کارگران 

بلکھ نش6666انگر خواس6666تھ جامعھ مکزیکی آمریکا برای داش6666تن حقوق در زندگی اجتماعی نیز بود. در س6666طح 

راھی برای آموزش خود در راه تحمل مبارزه طوالنی بود.  ،راھپیمایی ،فردی، طبق توص66یف س66زار چاوز

خواستیم ھم بھ لحاظ مادی نیاز واقع شده بود. ما میزمان آشکار شده و وجودش مورد  ،ای کھ در آنمبارزه

 و ھم معنوی مشارکت داشتھ باشیم.

																																																																				
25	Roberto	Roman	

26	Robert	Kennedy	

27	Fresno	
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، پس از یک ھفتھ راھپیمایی در جنوب 28آوریل، با رس666یدن کارگران بھ اس666تکتون ٣در بعدازظھر 

ماندن در تحریم برای ش66666نلی وجود  س66666اکرامنتو، وکیل ش66666نلی تلفنی با چاوز تماس گرفت. منفعت کمی در

ساکرامنتو میداشت شود. ، مخصوصا اینکھ راھپیمایی در  شنلی تبدیل  ضد  توانست بھ یک تظاھرات ملی 

کنندگان بھ ساکرامنتو، شنلی اولین قرارداد واقعی صنفی در در نتیجھ، تنھا سھ روز قبل از ورود تظاھرات

یتی کھ بھ دوھزار نفر داری در کالیفرنیا را امض666666ا کرد. بنابراین بعدازظھر ش666666نبھ، جمعتاریخ کار مزرعھ

رس66یده بود، در زمین مدرس66ھ بانو گریس در غرب س66اکرامنتو بر روی تپھ رو بھ روی رودخانھ س66اکرامنتو 

داری عید پاک آن ش66ب، چندین زندهگردھم آمدند تا ص66بح روز بعد بھ مرکز ش66ھر وارد ش66وند. در حین ش66ب

باستان در امتداد رودخانھ اردن در سرزمین  اسرائیلسخنران حرکت آنان را مشابھ حرکت و اردو زدن بنی

موعود دانس6666تند. آن ش6666ب روبرتو روم بھ دقت ص6666لیب خود را بھ رنگ س6666فید بازپوش6666انی کرد و آن را با 

ھای بھاری تزئین نمود. ص66بح روز بعد، او پابرھنھ، ص66لیب را پیروزمندانھ از روی پل رودخانھ، پایین گل

ھزار نفره ش6666666امل کارگران و ، و در آنجا با جمعیتی دهاپیتول حمل کردھای کبازار کاپیتول، و باالی پلھ

 حامیان جنبش کارگران کشاورزی دیدار کرد.

ترین چالش66ی کھ رھبران جنبش اجتماعی با آن رو بھ رو ھس66تند، چالش66ی اس66ت کھ در مثال باال مھم

منابع جنبش، تدوین عملکردی برای اس6666666تفاده از  این رھبران بر آن غلبھ کردند. این چالش حول تمرکز بر

چرخد. کنندگان بر اس66اس یک نتیجھ راھبردی خاص برای دوره زمانی مش66خص66ی میمتعھد س66اختن ش66رکت

ش6666ود. وھنگامی کھ این ھویت در ای معموال با یک مورد یا موقعیت خاص ش6666ناس6666ایی میکنندهھر ش6666رکت

حکومتی شکننده، رھبران اغلب برای  ساختار گردد. درای راھکاری بسیار دشوار میھخطر باشد، انتخاب

																																																																				
28	Stockton	
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 »ھزار گل«دھند. با این حال این رویکرد ھا جواب مثبت میجلوگیری از ھرج ومرج بھ ھمھ درخواس6666666ت

اھمیت دانستن ارزش نقش مشارکت ھا، اتالف منابع، بالتکیفی حامیان و بیموجب پخش و سردرگمی تالش

گومری، وضوح ھدف راھکاری قاط قوت تحریم اتوبوس در مونتن شود. بھ عنوان مثال، یکی ازفردی می

تواند گومری، آالباما کھ در آن تقریبا ھر عضو جامعھ میھای مونتآن بود: رفع تبعیض نژادی در اتوبوس

 مشارکت داشتھ باشد. ،مین منابع حرکتأبا عدم پرداخت کرایھ اتوبوس در روند ت

 ،یأبا حملھ بھ تبعیض666ات موجود در حق ر ش666ان رامنابعگومری دھندگان حرکت مونتآیا س666ازمان

کاری  ،خرد کردند ،کنندگان بیش66تر در قیامھای غذاخوری بھ منظور جلب مش66ارکت ش66رکتمس66کن و س66الن

توانست بھ سادگی شکست حرکت را بھ دنبال داشتھ باشد. قدرت رھبری جنبش حقوق مدنی در ایجاد کھ می

-١٩۵۶مختلف  بود، کنفرانس رھبری حقوق مدنی کھ، تقریبا بین س6666الھای یک س6666ازمان متش6666کل از اجزا 

شد. این تمرکز بدون تمرکز راھکاری درنظر گرفتھ می ،فعال بود، حوزھای را ارائھ نمود کھ در آن١٩۶٧

ش66666د. مدت زمان آن محدود بود، و در زمان آن، ھای س66666رس66666ختانھ حاص66666ل نمیبحث، مجادلھ و اس66666تدالل

 ،کردند. اما دلیل روش6666ن برای این موفقیت نس6666بی کنفرانسبایس6666ت در آن ش6666رکت میمی ھای متعددیگروه

ای و ملی  تقسیم شده منطقھ ،ای بود کھ در آنھا وظایف در سھ مرحلھ محلیساختارھای سازمانی ایجاد شده

ھ فعالیتتزریق تمرکز راھکاری ب ،روی جنبش تغییرات اقلیمیھای عمده پیشبودند. امروزه یکی از چالش

 ھایش است. 
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 تسریع کنش

ش666ود. کنش آخرین مرحلھ فعالیت بس666یج و بھ کارگیری منابع برای رس666یدن بھ اھداف کنش گفتھ می

ھای اجتماعی در واقع تغییر جھان است نھ آرزو، ای، انگیزشی و راھکاری است. ھدف غایی جنبشرابطھ

تواند بس66666یج کند، منابعی اس66666ت کھ در اجتماعی میفکر و یا نص66666یحت در مورد آن. منابعی کھ یک جنبش 

منابعی  ،ش66666ودھا اس66666تفاده میکنندگان جنبش قرار دارد و بر اس66666اس تعھدی داوطلبانھ از آناختیار ش66666رکت

 ھمچون: زمان، مھارت و تالش.

و  ،ثیرگذار اس6666666تأچگونگی بکارگیری آن منابع ت آوری منابع توس6666666ط رھبران برچگونگی جمع

بگذارد. منابعی کھ توس6666666ط  تواند بر چگونگی بس6666666یج منابع اثرری منابع بھ نوبھ خود میچگونگی بکارگی

گوی نیاز قدرتمند ش66دن آنان برای رس66یدن بھ نتیجھ تواند کامال جوابش66ود میآوری میکنندگان جمعش66رکت

دیتی برای گویی بھ اھداکنندگان منابع اس66ت کھ اغلب محدوموردنظرش66ان باش66د. منابع خارجی مس66تلزم پاس66خ

کنند، این موض66666وع باعث ایجاد یک وابس66666تگی غیرس66666ازنده بھ جای توانمندس66666ازی ھا ایجاد میاس66666تفاده آن

گذارند، بھ عنوان مثال، وابس66666تگی زیس66666تی را در اولویت می کھ بنیادھا مس66666ایل محیطھنگامی ش66666وند.می

تواند با ھا ھم اکنون میازمانکند کھ منافع آن س66ھای درون ش66ھری بھ کمک مالی بنیاد مش66خص میس66ازمان

مش66ارکت باالی افراد اس66ت،  ،ھای زیس66ت محیطی حاص66ل ش66ود. بھ طور مش66ابھ، اگر منبعتمرکز بر برنامھ

ھایی کھ نیازمند پول ھس66تند، معقول نیس66ت. از س66وی دیگر، کنش66ی کھ بر اس66اس منابعی کھ اس66تفاده از روش

ھایی ش6666ود کھ ش6666رکتممکن اس6666ت تنھا محدود بھ روشکنند ایجاد ش6666ود کنندگان در آن تزریق میش6666رکت

 اند) مایل بھ مشارکت در آن باشند.کنندگان (کسانی کھ منابع را تزریق کرده
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بایست سوال مھم راھکاری کھ رھبران جنبش اجتماعی با آن رو بھ رو ھستند این است کھ کجا می

دیگران ش66ده، و  »با«جب ایجاد قدرت کید ش66ود. ھمکاری موأت »گریمطالبھ«و کجا بروی  »ھمکاری«بر 

ستگی شرکتمھم ،با ایجاد واب ھای اعتباری، مزایای حاصل از اتحادیھ - کندکنندگان را تامین میترین منبع 

گرانی را بھ چالش کنش ،گریھایی از این دس666666تھ ھس666666تند. مطالبھو مراکز مراقبتی مش666666ارکتی نمونھ فوت

کنندگان س66ازگاری داش66تھ باش66د. این کنند کھ با منافع ش66رکتفاده میکش66د کھ از قدرت خود بھ نحوی اس66تمی

حالت ممکن اس66ت ش66امل مجبور کردن ش66ھرداری بھ ایجاد تغییراتی در بودجھ بھ منظور پاس66خ بھ نیازھای 

مجبور کردن یک کارفرما بھ افزایش دس6666تمزد، یا وادار کردن کنگره در تص6666ویب یک قانون  ،جدید ش6666ھر

 بھ کار مشترک نیاز است. »قدرت بر«و غلبھ آن بر  »قدرت بھ ھمراه«ایجاد باشد. اغلب برای 

نمایند. کھ دیگر اقدامات منابع را مص6666رف می حالی کنند، درھا منابع جدید تولید میبرخی از کنش

کھ شود. ھنگامیو رھبری بھتر می حقوق بیشتر موفقیت صنفی، برای مثال، منجر بھ جذب اعضای بیشتر،

ای ھدھند، ظرفیتعقیدتی در میان کلیس6666اھای عض6666و کارھای جدید محلی انجام می-ھای اجتماعیس6666ازمان

ھای مبتنی بر دریافت کمک ھزینھ، اگر خودش66ان را در یابد. در مقابل، برنامھانس66انی و مالی آنان رش66د می

ش66وند. پاس66خ یخود نمآوری منابع جدید در نتیجھ کار اغلب موفق بھ جمع ،حالت وابس66تگی دائمی نگھ دارند

بھ تعامل مناسب بین منابع و کنش وجود ندارد. اما درک رابطھ ضروری است تا رھبران  »درستی«کامال 

 ای داشتھ باشند.انتخاب آگاھانھ ،بتوانند در مورد چگونگی بھبود شانس جنبش خود در رسیدن بھ ھدف

سمت نتیجھ است: کارھا را  ،جنبش اجتماعی »کنش«شاید بزرگترین چالش  ترجمھ مداوم ھدف بھ 

در  »فرھنگ تعھد«ھا برای بھبود مستمر. تدوین این ھا؛ و ارزیابی آنبھ موقع انجام دادن؛ حسابرسی بھ آن

بھینھ  ص666ورتی برای یک جنبش بس666یار مھم اس666ت کھ از ارزش666مندترین منابع یعنی وقت داوطلبان اس666تفاده
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گیرد بلکھ بھ منظور رویارویی با تنھا با تکیھ بھ نیروی تش6666ویق ص6666ورت نمی ھای با چالشش6666ود. رویارو

رھبری  ،ھا باید بھ روی بنا نھادن ھنجارھا، مراحل عمل و س6666666اختارھای ایجادکننده تعھدات واقعیچالش

 و درک منافع انگیزشی پاداش ذاتی نیز کار کرد. ،بھترین اجر

ھارت ایجاد تعھد است. این امر یک مھارت رھبری است کھ افراد م ،کلید کنش در جنبش اجتماعی

توانیم بر روی آیا ما می«گیرند. تعھد، التزام خاص66ی از زمان، پول و یا عمل اس66ت. بھ س66ختی آن را یاد می

توانیم بھ قول ش6666ما برای یابید؟ آیا ما میحض6666ور می ٧ش6666ما حس6666اب کنیم کھ در این نش6666س6666ت در س6666اعت 

 از یک طرف،  فردی کھ تعھد را »حس66اب کنیم؟ بعدازظھر ۴ت تلفن بانک در س66اعت حض66ورتان در ش66یف

 ،ش666دنو دس666ت و پنجھ نرم کردن با احس666اس رد »نھ«کند برای جلوگیری از ش666نیدن جواب خواس666ت میرد

کند. از س666وی دیگر، افراد ممکن تقاض666ای خود را برای گرفتن تعھد از طرف مقابل  بس666یار ش666ل ابراز می

کھ تعھد متقابل را بھ   »بلھ«برای جلوگیری از گرفتن  ،اس66ت تقاض66ای خود را برای گرفتن تعھد از دیگران

شناس اروینگ گافمن آن را طور کھ جامعھھمان ،»کار چھره«دنبال دارد بسیار شل درخواست کنند. بازی 

طور کھ من تظاھر بھ ندیدن ریختھ شدن سوپ شود. ھماناد میکند، اغلب در رابطھ با تعھد ایجتوصیف می

اید، بھ ھمین کنید کھ چیزی کھ من دیدم را ندیدهکنم، ش666666ما نیز طوری وانمود میش666666ما بر روی پیراھن می

ھا ریش666666ھ در اجتناب از تمامی این - بینید.بینید را نمیکنید کھ چیزی کھ از دیدن من میش666666کل، وانمود می

کنند، اغلب پاس6666خی را کھ تعھد را بھ دنبال ندارد رند. کس6666انی کھ از دیگران درخواس6666ت تعھد میخجالت دا

س66666ازی دور ش66666وند. واقعیت این اس66666ت کھ ما متعھد تا از تنش روش66666ن »من س66666عی میکنم«گیرند نادیده می

نداریم. در واقع شود را شدن از ما درخواست میشویم زیرا قصد ھمراھی با مواردی کھ پس از متعھدنمی

ھای اجتماعی بھ منابعی کھ درانجام فعالیت خود جنبش ،اولین کاری اس666ت کھ بھ واس666طھ آن ،تض666مین تعھد
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آموزش و فداکاری الزم برای  ،جسارت ،تضمین تعھد ،کنند. بھ ھر دلیلیبدان نیاز دارند، دسترسی پیدا می

 ال دارد.تدوین فرھنگ جنبشی درخواست تعھد و متعھد شدن را بھ دنب

گیری در م66دت زم66ان تب66دی66ل راھک66ار ب66ھ نت66ایج خ66اص ق66اب66ل ان66دازه ،ثرؤدومین کلی66د مھم در کنش م

کنندگان راھی برای ارزیابی موفقیت یا شکست، مشخص است. بدون نتایج روشن، نھ رھبران و نھ شرکت

از مزایای مبارزات  ندارند. یکی ،یادگیری، و یا تجربھ کردن واکنشی کھ برای ایجاد انگیزه ضروری است

انتخاباتی این اس66ت کھ تعداد آرای خاص66ی برای برنده ش66دن در آن موردنیاز اس66ت. در این حالت حتی نتایج 

ش666666ود. یکی از دالیل اص666666لی متعھد نش666666دن بھ دس666666تیابی بھ ھدفی خاص در اغلب نادیده گرفتھ می ،میانی

نوبھ خود انگیزه الزم برای بقای جنبش ترس66ی کھ بھ  ،ترس ش66کس66ت از رس66یدن بھ آن ھدف اس66ت ،ھاجنبش

انگیزه کھ نقطھ آغازین  ،دھد. ھزینھ اجتناب از این ریسک، نھ تنھا راھکار، بلکھ انگیزه استرا کاھش می

یادگیری چگونگی تحمل ض66رر اس66ت.  ،ھای مھم رھبری در جنبش اجتماعیھر عملی اس66ت. یکی از چالش

بھ عنوان مانع ش66روع کار یا ھزینھ  ،روایتی کھ ش66کس66ت در آن ،ای از تفس66یر روایت اس66تاین تا حدی جنبھ

شکست روش معمول ارزیابی نتیجھ است کھ اجازه تجربھ  شده است. در واقع  ضروری آغاز کار معرفی 

 ،ش6666ود. یک روش ممکنکنندگان بھ عنوان یک منبع یادگیری نھ یک قض6666اوت منفی داده میآن بھ ش6666رکت

ھای تلفنی و ھایی کھ از طریق تماسیأتبدیل ر - بھ روی نتایج اس666666ت تدوین فض666666ای فیزیکی برای تمرکز

جلسات خانگی بدست آمده بھ نموداری بزرگ و قرار دادن آن در معرض دید ھمگان در دفتر مرکزی ستاد 

شما باید در مورد  ،دھندهبا فعالیت در یک ستاد سازمان«مثال بارزی از این موضوع است.  ،دھندهسازمان

آنچھ باید انجام ش66666ود، آنچھ کھ مھم اس66666ت و آنچھ کھ باید در آینده اتفاق بیافتد، بھ مردم اطالع بدھید. س66666تاد 

 .»دھنده باید اثری راھنماکننده داشتھ باشدسازمان
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کھ  »جیره مواجبکار بی«طراحی وظایف داوطلبان بھ ش66666کلی اس66666ت کھ از  ،س66666ومین عامل مھم

فراتر از تجربھ انگیزش666ی پاداش معنوی اس666ت جلوگیری کند. این عامل یک امید واھی نیس666ت زیرا چیزی 

و دیگران وجود دارد. در پروژه با باش66666گاه  29اص66666ول طراحی انگیزش66666ی بھ خوبی در کار ریچارد ھاکمن

کسانی  ، بھ 31شود، من و ھمکارم روت واگمنکھ در ادامھ بھ طور کامل در این فصل شرح داده می 30سیرا

توانن66د ب66ا طراحی مج66دد وظ66ایفی ھم66انن66د کنن66د آموزش دادیم ک66ھ چگون66ھ میک66ھ داوطلب66ان را رھبری می

تر کنند. این عمل نیازمند توجھ الزم بھ تنوع مھارت، ھویت داری تلفنی، این کارھا را رض6666ایت بخشبانک

دار)، اس666تقالل (انتخاب راه چگونگی رس666یدن بھ نتیجھ توس666ط ثیر معنیأمھارت (کلیت کار)، اھمیت کار (ت

تقریبا بھ طور  ،فرد مسئول) و بازخورد (دیدن نتایج کار خود) است. این رویکرد در طراحی کار داوطلبانھ

 کامل دست نخورده باقی مانده است.

بھ عنوان توسعھ گری مداوم دارد، عملی کھ من در ادامھ این فصل تضمین نتایج عالی نیاز بھ مربی

معموال در تالش برای  »جدید«ھای اجتماعی، از آنجا کھ مردم پردازم. در جنبشتر بھ آن میرھبری، کامل

ش66رایط نو ھس66تند، یادگیری و آموزش مداوم موردنیاز اس66ت. از یک طرف، دیدن نتایج  »جدید«ایجاد چیز 

 راھکارھا بسیار مھم است. ھا وھای کوتاه مدت، برای تطبیق شیوهکار، بھ خصوص شکست

ھای رھبری کس66666انی کھ تجربھ کمتری دارند، رھبران از س66666وی دیگر، بھ منظور توس66666عھ مھارت

طور مدیریت گری را یاد بگیرند، تا بھ واس6666666طھ آن از مدیریت خرد، ھمینھای مربیبایس6666666ت ش6666666یوهمی
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کار و اگر الزم باش666د در  انحص666اری دور ش666وند. این نیازمند اختص666اص وقتی برای مالقات قبل از ش666روع

ثر یک تیم بھ معنی اختص66اص زمانی برای دیدار تیم، ؤحین و پایان کار برای ارزیابی آن اس66ت. مدیریت م

منظم، ھمانند چش666م طوفان  »یادگیری«گری متقابل و مربیگری تخص666ص666ی اس666ت. جلس666ات یادگیری، مربی

ھرج ومرج باشد.  تواند شبیھ یک اقدام جدید پرترین نقطھ طوفان) است، نظمی در مرکز آنچھ کھ می(ساکن

سازمانگرفتھ ربایست خیلی مھم درنظاین کار، می دھی نخستین مبارزه نانسی شود. زمانی کھ من مشغول 

منظم در  »یادگیری«دنبال فرصتی برای جا انداختن جلسات  بودم، بھ ١٩٨٧برای کنگره در سال  32پلوسی

ه جلسھ ھماھنگی روزانھ خود را شروع کرده بودیم کھ فردی فریاد زنان بھ بین گروه بودم. یک بار، ما تاز

خواھد ھمین حاال با ش66ما نانس66ی پش66ت خط تلفن اس66ت! نانس66ی پش66ت خط تلفن اس66ت! او می«داخل اتاق دوید: 

 لطفا«ھمھ بھ من خیره شدند. آیا وقتی کھ برای این جلسھ گذاشتھ بودیم مھم بود یا نھ؟ من گفتم »صحبت کند!

. احس66اس »بھ محض اتمام کار با او تماس خواھم گرفت، بھ نانس66ی بگویید کھ ما در جلس66ھ ھماھنگی ھس66تیم

ماندن بھ ھایش ایجاد ش6666666د. از آن زمان بھ بعد، ما دیگر ھرگز مش6666666کلی پیرامون پرداختن و متعھدرخوب 

 جلسھ روزانھ نداشتیم.

تواند بھ اش66تباه ت اس66ت: تقریبا چیزھایی کھ میدنیای احتماال ،ھای اجتماعیدر نھایت، دنیای جنبش

کند، کابل منجر ش666ود بھ احتمال زیاد منجر بھ اش666تباه خواھد ش666د. کس666ی فراموش بھ باز کردن در س666الن می

سیستم صوتی گم شده، کسی فراموش کرده کھ صندلی سفارش دھد، نقشھ بھ پشت چاپ شده است، نیمی از 

اش66ین ش66خص66ی پنچر اس66ت، تاریخ اش66تباه در نس66خھ اس66پانیایی اش66تباه آگھی را در زمان خود چاپ نش66ده، م

 ،آوروغیره. در یک موقعیت کھ در آن نیروھای جدید در حال تالش برای انجام وظایف دلھره ترجمھ ش6666ده
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ھای اجتماعی چیزی کھ در اکثر جنبش -تحت فشار زمان و با منابعی کمتر از میزان مورد نیازشان ھستند 

 ،اند. اکثر احتماالت از کنترل ما خارج اس6666ت، با این حالحوادث ناگوار در کمین نش6666س6666تھ - ش6666وددیده می

توانن66د کنترل کنن66د تمرکز کنن66د. ب66ھ عنوان مث66ال، تم66اس ی66ادآوری توانن66د بر آنچ66ھ ک66ھ میرھبران موفق می

ساعت قبل از آن ممکن است موجب تشویق بھ حضور فردی کھ متمایل بھ حضو ر در برگزاری جلسھ دو 

موجب  ،ش66ود کھ این خودجلس66ھ نیس66ت، ش66ود و یا ممکن اس66ت نش66ان دھد کھ ھیچ کس در جلس66ھ حاض66ر نمی

ش66ود. بھترین راه برای رس66یدگی وکنترل احتماالت این اس66ت کھ در حالت جویی در وقت باارزش میص66رفھ

 پذیر، خالق وآماده تطبیق تمارین در دنیای واقعی.یادگیری بمانیم: انعطاف

 

 ارمند کردن جنبش اجتماعیساخت

و گاھی اوقات یک  »چرخ«نوش666666ت کھ زمان گاھی اوقات یک  33ش666666ناس اس666666تفان جی گولددیرین

مان، کند تا ما کارھای روزمرهاس6666ت. تص6666ور کردن زمان بھ ص6666ورت یک چرخ کمک می »فلش جھتی«

دار، از فلش جھت مان و غیره را حفظ کنیم. تص666ور زمان بھ ص666ورت مان، بودجھ س666االنھروندھای معمول

شروع و در یک لحظھ سوی دیگر، بھ ما تمرکز الزم برای ایجاد تغییر را می دھد: ما در یک لحظھ خاص 

 دھد.تغییر رخ می ،کنیم، و در بین این دوخاص کار را تمام می

کنند مند عمل میھای اجتماعی بھ طور کلی در چارچوب زمان بھ ص6666ورت س6666اختاری زمانجنبش

بھ آن با ارزشھا عموما کمپین گفتھ میکھ  حال ش6666666ود. کمپین راھی برای س6666666ازماندھی  ترین و در عین 
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ھا دارای دھد، س66ازماننش66ان می 34طور کھ کار کانی گس66تریکترین منابع یعنی زمان اس66ت. ھمانگس66ترده

 ،ش66666ودزندگی زمانی و مکانی اس66666ت. کاری کھ بھ دنبال پیروی از الگوھای داخلی یک س66666ازمان انجام می

ھای دانش666جویی، برای ممکن اس666ت کمابیش الگوھای رویدادھای محیط پیرامون را دنبال کرده باش666د. گروه

ھای آنان ھرگز ش6666روع ھای اول ترم آغاز کنند وگرنھ پروژهبایس6666ت پروژه جدید خود را در ھفتھمثال، می

نمایند. اند، تمرکز میکھ آغاز کردهکنند و افراد بر تکمیل آنچھ می ش6666ود. در اواس6666ط ترم، الگوھا تغییرنمی

سازمان ھای ناگھانی وفق ھایی مھم است کھ باید خود را با ظھور فرصتمدیریت زمان بھ خصوص برای 

عملکردی  ،اما از س6666666وی دیگر ،ھای مناس6666666ب کمال اس6666666تفاده را بکننداز فرص6666666ت ،از یک طرف ،بدھند

 دھنده شود.برنده و انگیزهی پیشغیرانفعالی نداشتھ باشند کھ باعث از دست دادن نیرو

شود، ریتمی کھ جایگاه خود را آھستھ مبارزات انتخاباتی در طول زمان با ریتم خاصی گسترده می

و س6666666پس  ،کندآوری میکم نیروی جلوبرنده خود را با اتکا بھ نقاط اوج اولیھ جمع، کمکندآھس6666666تھ پیدا می

. )١٩-۶(ش6666کل ش6666ود. ھا حاص6666ل میحلرس6666د و راهبھ اوج میش6666ود، ھنگامی کھ مبارزه برنده یا بازنده می

اش نقش داش66تند را ھایی کھ در پیروزیس66ازمان ،کھ مبارزات با موفقیت پایان یافت، برنده انتخاباتھنگامی

 بخشند.قدرت می

دھی فعالیت تغییر است. این روش روشی راھکاری و انگیزشی برای سازمان ،یک مبارزه انتخابی

دادن تالش اس666ت. این روش انگیزش666ی اس666ت چرا کھ داس666تان اس666ت، زیرا راھی برای ھدف قرارراھکاری 

بینیم کند، میطور کھ پیشرفت میدھد. ھمانیمان برسیم را گسترش متوانیم بھ ھدفمشروح امید کھ ما می
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گی ھمکاری با شود. ھمبستضرورت مھلت انجام کار حاصل می ،توانیم تفاوت ایجاد کنیم. در کار مامی کھ

 دھد.دیگران در یک مسالھ مشترک بھ ما انرژی می

 

 ھاکمپین: ١٩-۶شکل  •

 

 

 

جدید نیاز بھ انرژی  کنند. ایجاد یک چیزگیری اھداف خاص را س666اده میھا یک بھ یک ھدفکمپین

شروع شدید و تمرکز زیاد دارد کھ این برخالف دستگاه راھبر خودکار کھ موجب ادامھ حرکت جسم پس از 

ھا و ھفتھ ،بندی ش66666ده و تنھا برای روزھامان را بھ ص66666ورت اندازهتوانیم انرژیش66666ود. ما میبھ حرکت می
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برای مدت طوالنی ادامھ بدھیم. وقتی یک  - بایس6666تنمی و - توانیمما نمی ،ھای محدودی ص6666رف کنیمس6666ال

ایم را جمع چیزھایی را کھ بھ دست آوردهایم و رسد، چیزھایی کھ از دست دادهمبارزه انتخاباتی بھ پایان می

آینده در کمپین دیگری  ھایی را تشکیل داده و شاید درگردیم، ما دوباره گروهکرده و بھ زندگی عادی بازمی

تر روابط را س66ریع ،یک مبارزه انتخاباتی در مقایس66ھ با چھره عادی آن »ماجراجویانھ«ش66رکت کنیم. چھره 

دھد. افراد بھ راحتی داس6666تانی مش6666ترک کھ ھمھ از آن س6666ھم دارند، را بھ و با ش6666دت بیش6666تری گس6666ترش می

 گذارند.اشتراک می

بندی با بندی ش666ده اس666ت. زمانبندی مبارزه انتخاباتی بھ ص666ورت روایت آش666کارش666ده س666اختارزمان

در پی ھای پی رود)، بھ آرامی قلھدوره پایھ (مقدمھ)، ش66روع ش66ده، با یک ض66ربھ آغاز گش66تھ (پرده باال می

رس6666د عمل دو)، و در نقطھ اوج نھایی بھ حداکثر خود کھ ھمان نتیجھ اس6666ت، می ،کند (عمل یکرا طی می

مان ما را نھ بھ صورت شود. تالشگیریم، تمام میکھ نتیجھ (خاتمھ) را جشن می(نتیجھ عمل)، و در زمانی

بھ ھر ھدف، ما منابع جدید تولید  دھد. با رس6666666یدنمرموزانھ بلکھ ھمانند یک گلولھ برف بھ جلو حرکت می

کند زیرا با احساس تواند برای رسیدن بھ ھدف بعدی بزرگتر استفاده شود. انگیزه ما رشد میکنیم کھ میمی

آموزد کھ موفقیت بعدی دس66ت یافتنی اس66ت و تعھدات ما بدین ش66کل خوش66نودی ھر موفقیت کوچک بھ ما می

تر ش66دن داس66تان یافتنیانتخاباتی ما موجب اعتبار یافتن ودس66ت ش66ود. داس66تان آش66کار ش66ده مبارزهبیش66تر می

تواند بھ س666رعت اوج گیرد، بندی باید بھ دقت مدیریت ش666ود زیرا یک کمپین میش666ود. زمانس666ازمان ما می

ھمھ را خس66تھ کرده و س66پس روندی نزولی را طی کند. خطر دیگر این اس66ت کھ یک کمپین ممکن اس66ت در 

ای کھ برخی از افراد در آن بیش از حد تحت روی کند بھ گونھبت بھ بقیھ بیش6666تر پیشھا نس6666برخی از زمینھ

  فشار قرار گرفتھ و برخی دیگر اصال حرکتی انجام ندھند.
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ھای کوچک در روزھای اولیھ خود، فرص6666666تی برای یادگیری فراھم کمپین با اجازه رخ دادن زیان

ھای کوچک در ابتدا، فرصت یادگیری یجاد فضا برای زیانبیان نمود، ا 35طور کھ سم سیتکینکند. ھمانمی

کند، کھ در یادگیری نحوه انجام آن ضروری است. ھمچنین کنندگان را فراھم میچیزھای جدید برای شرکت

کند. در اغلب مبارزات، ی انجام کارھا برای س666ازمان فراھم میاین فض666ا ش666انس666ی را برای یادگیری نحوه

کند. البتھ، نویس66یم در ھنگام اس66تفاده و در زمان بروز مش66کالت تغییر میچیزی کھ ما میدانیم کھ اولین می

اس666666تفاده کنیم تا در این ص666666ورت با پیش نمایش کارھای  »عاقالنھ«مھم اس666666ت کھ از فاز اولیھ یک کمپین 

 مان در آینده در مقیاس بزرگ مواجھ نشویم.اشتباه

تواند بھ عنوان یک و در تو ھستند. ھر ھدف مبارزاتی میمبارزات انتخاباتی ھمانند بحث راھکار ت

بھ ھا، اوج، وخاتمھ خود دیده ش6666666ود. کمپین ھمچنین میبا مقدمھ، ش6666666روع، قلھ »مبارزه کوچک« ند  توا

افراد خاص66ی مس66ئول ھس66تند. یک  ،ھای مختلفی تقس66یم ش66ود کھ برای ھر کدامھا، نواحی یا مس66ئولیتمحدوده

ھای متعدد، ھرکدام با تفس66یر، توس66عھ و تکرار مرتبط بھ ھ عنوان ترکیبی از جنبشتوان بکمپین خوب را می

کنند. یک س66666مفونی از ترکیب بس66666یاری از خود در نظر گرفت کھ با ھم بھ س66666مت ھدفی بزرگ حرکت می

سمت شده است کھ در ق شکیل  ھا ھای مختلف با ھم در تعامل ھستند اما ھماھنگی کلی آنصداھای مختلف ت

توانید رس66د، ش66ما مییای بھ نظر مثر اس66ت. اگر این مثال بیش از حد کلیش66ھؤقیت س66مفونی بس66یار مدر موف

 یک گروه جاز را مثال بزنید.
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 گسترش رھبری

رھبری جنبش اجتماعی نھ تنھا نیازمند تطبیق با آھنگ تغییر اس6666666ت، بلکھ بھ ایجاد محیطی کھ در 

ھای مخص666666وص بھ دارد. رھبران جنبش اجتماعی با چالش تواند رش666666د کند، نیز نیازثر میؤرھبری م ،آن

دھند، مواجھ خودگردانی و حالت داوطلبانھ کھ اس6666666اس جنبش را تش6666666کیل می خود ھمانند نامتمرکز بودن،

ای اختیارات و ھس66666تند. س66666اختارھای دس66666توری و نظارتی موجب انحراف مش66666ارکت، محدود کردن ناحیھ

سرعت در حال تغیی سازمانی می طورو ھمین ،ر ھستندشرایطی کھ اغلب بھ  شوند. محدود کردن یادگیری 

در س66666خن معروف خود عنوان کرد، بیزاری از  36ش66666ناس جو فریمنگونھ کھ جامعھاز س66666وی دیگر، ھمان

صورت گنگ،  »ساختاریاستبداد بی«کند. در را ایجاد می »ساختاریاستبداد بی« ،ساختار نظام قدرت بھ 

ش666ود. اگرچھ تمرکززدایی دارای گویی بھ افکار عمومی اعمال میغیررس666می، با اندکی یا حتی ھیچ پاس666خ

حد می ما تمرکززدایی بیش از  یایی اس66666666ت، ا نابع را محدود، مزا ھار، م یادگیری را م ند  ھماھنگی  و توا

 راھکاری را مھار کند.

ھای نھادی کھ تعداد زیادی از اخیر دش66وار ش66ده اس66ت زیرا دس66تگاهھای این چالش بھ ویژه در س66ال

مدارس بزرگ «اند. اند تحت فش6666666ار قرار گرفتھھای اولیھ مدنی را س6666666ازماندھی کردهافراد دارای مھارت

گانھ کھ ھمراه کلیس666اھا، حض666ور ما را در ھای بزرگ مدنی س666ھانجمن 37دو توکویل ،»رایگان  دموکراس666ی

ھا اند. این سازمانافت شدیدی کرده ١٩۶٠اند، از دھھ مان ساختھسال اولیھ تاریخ ١٨٠عرصھ عمومی در 

سطح محلی ایجاد می ،ایھای توسعھ رھبری گستردهفرصت ھای رھبری، انتظارات کنند. نقشبھ ویژه در 
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و  ،گذاش66تھا را میگیری بنای فعالیتو تعھدات تقریبا ش66فافیتی تش66ریفاتی داش66تند. بررس66ی جمعی و تص66میم

ھا بھ ص66666ورت مکرر و از طریق س66666اختارھای ھای یادگیری، توس66666عھ و رش66666د از طریق انجمنفرص66666ت

ھایی کھ از ترکیب ھا در مواجھھ با چالشاین س6666666ازمان ،ش6666666د. با این حالای رھبری فراھم میچندالیھ

تبعیض66ات جنس66یتی و نژادی  ،ھاآن عناص66ری ھمچون نژاد، جنس66یت و تغییر نس66ل ایجاد ش66ده بودند (بیش66تر

توان در توس666عھ ارتباطات جدید و، بھ ھا از ھم را میبود) از ھم جدا ش666دند.عامل دیگر جدایی این س666ازمان

س6666666ازی ایکند و نیز در حرفھرنگ میھای محلی را کمھای جذب کمک مالی کھ نقش گروهآوریویژه، فن

 ،ھبری گروه محور ایجاد شده است تاکنون توسط اینترنتھای رحمایت یافت. خالای کھ بدلیل نقص مھارت

پر نش6666ده اس6666ت.  ،تری برای ایجاد بازارھای جدید اس6666ت تا برای ایجاد تعھدات س6666ازمانیابزار مناس6666ب کھ

ھای مبارزات انتخاباتی اوباما، با این حال، یک استثنا مھم بود. در مبارزات انتخاباتی اوباما آموزش مھارت

دھندگان و ای نوپا برای حمایت از س666ازمانص666ورت گس666ترده با توس666عھ علوم نوین رس666انھس666ازماندھی بھ 

 ھا ترکیب شده بود. ھا در بکارگیری این مھارتھای رھبری محلی آنتیم

دھی رھبری، توان سازماناند را میھای اجتماعی با آن مواجھسھ چالش ساختاری کھ امروز جنبش

گویی واقعی دانست. در تحقیقات اخیر در باشگاه و مکانیسم پاسخ ،ثرؤگیری مفرآیندھای مشورتی و تصمیم

ھا طراحی تیم، ھا ارائھ نمودیم. این روشس666یرا، روت واگمن و من س666ھ روش برای رس666یدگی بھ این چالش

 گویی ھستند.ای، و مکانیسم پاسخھای مشاورهتمرین

مان، کھ در برابر چالش دنیا ایس666تاده اس666ت، ما تمرین رھبری را بھ دور از مدل غالب یک فرد قھر

ای کھ در آن از آنھا اس666تفاده ھا را در زمینھمھارت ،بھ ص666ورت یک رویکرد تیمی بازس666ازی کردیم. افراد

انگیزه موجود  گویی وھا یاد گرفتند ذاتا جمعی بوده، و پاس66خھایی کھ آنآورند. مھارتکنند، بھ دس66ت میمی
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تر اس6666666ت را باال برده و در نتیجھ باعث ایجاد ھای جدید ماندنیل کھ ش6666666یوهدر عض6666666ویت تیم این احتما

در این حیطھ، متوجھ  »ھای واقعیتیم«شود. با پذیرفتن کار ھاکمن و واگمن  در مورد یھای جدید مظرفیت

ھای محدود، با ثبات و وابس666تھ بھ ھم با یک ش666دیم کھ باز س666ازمانی کردن رھبران داوطلب بھ ص666ورت تیم

بخش6666د. دس6666تیابی بھ ھدف و یادگیری را رونق می ،ھای مش6666خص و ھنجارھای معینھدف مش6666ترک، نقش

تجربھ مبارزات انتخاباتی اوباما، کھ در آن ما این رویکرد مبتنی بر تیم را معرفی نمودیم، بھ این ص66666ورت 

اوطلبان غیر عضو نسبت بھ د ،بود کھ داوطلبان عضو تیم بھ طور متوسط ده ساعت در طول ھفتھ یا بیشتر

 فعالیت داوطلبانھ داشتند.

گیری کھ از دیکتاتوری تا اجماع، و از اتکای بیش از حد بر بھ منظور پرداختن بھ چالش تص6666666میم

ھا را ھایی کھ تیمش66یوه ،نیمکای را ارایھ میھای مش66ورتیروند امور تا بھ ھرج ومرج متغیر اس66ت، ما ش66یوه

ھا س6666ازی تفاوتون س6666رکوب آن و بھ متفاوت بودن بدون ش6666خص6666یقادر بھ درگیر ش6666دن در معارض6666ھ بد

اش را اش را ش666کل داده، وھدف مش666ترکھای مش666ترکس666ازد. ترویج این موارد زمانی کھ گروه ارزشمی

فرایند تعریف مش666کل، تالیف ض666وابط نتیجھ، تدوین  ،تر اس666ت. در این ش666رایطش666ناس666ایی کرده بس666یار آس666ان

بھ ص66666ورت کامال مثبت  ،گیری، و یادگیری از تص66666میمای جایگزین، تص66666میمھھا، ارزیابی گزینھجایگزین

 ثابت شده است.

کھ کنندگان در مورد ادعای قدرت بھ ویژه ھنگامیاش6666اره کردیم کھ ش6666رکت ،گوییدر مورد پاس6666خ

توان بھ جملھ عمومی کنند، در این زمینھ میبایست یکدیگر را مسئول تعھد خاصی کنند محتاط عمل میمی

ھای گویی موجود در جنبشھای پاس66خاش66اره کرد. در نبود ش66یوه »توانید داوطلبان را اخراج کنیدش66ما نمی«

تواند بھ حل مش66کل کمک کند، و گذاری مش66کل، ش66ناس66ایی ھنجارھایی کھ میس66نتی اجتماعی، ما بروی نام
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ایم. با ش666ناخت اھمیت تعھد در تمرکز کرده - چیزی واقعی تنھا در بطن کل تیم - نھادینھ کردن این ھنجارھا

بھ رس6666666میت فعالیت کھ تعھد خود را  با افرادی  ئھ اظھارنظر)  ما تیم را برای مقابلھ (ارا نھ،  با ھای داوطل

گری بھ یکدیگر در گروه تجھیز کنند و ارایھ مربیشمارند، تجلیل از کسانی کھ بھ تعھدات خود عمل مینمی

توانند تالش بیشتری برای انجام امور با بکارگیری ھنجارھای شفاف میھا طور کھ دیدیم تیمایم. ھماننموده

ھا ھمچنین در کنند. آنثرتر اس666تفاده میؤخود کرده، راھکارھای کاری بھتری تدوین کرده، و از اس666تعداد م

 نمایند.رسیدن بھ اھداف بھ مراتب بھتر عمل می

 

 نتیجھ

ھای اجتماعی س6666ھمی حیاتی در س6666اختن ظرفیت ما در س6666ازگاری و بازس6666ازی اقتص6666ادی، جنبش

ھا بھ عنوان جلوداران تغییر موجب ایجاد ماھیت این جنبش ،اجتماعی، سیاسی و فرھنگی دارند. با این حال

ھا ھس666تند. آن ھا داوطلبانھ، غیرمتمرکز و خودمختارش666ود: آنای میھای رھبری غیرمعمول گس666تردهچالش

ش66ود اما نتایج انگیزه داده می ،کنندگان با ادعاھای اخالقیس66اختاری لطیف، پویا و تعاملی دارند. بھ ش66رکت

وابستھ بھ تانایی ،ھای اجتماعی برای تحقق انجام کارشان وابستھ است. ظرفیت جنبشبھ خالقیت راھکاری

ھا تداوم رسمی و ترین ظرفیت آنمھمشان برای بسیج کردن سطوح گسترده تعھدات است. در نتیجھ، شاید 

 غیررسمی توسعھ رھبری است.
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