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ت. به عبارت دیگر، ما عنوان یک روش و عمل اســه عنوان یک شــغل و پســت، بلکه به کنیم، نه رهربی برویکرد رهربی که ما آن را تدریس می

سند قدرت رسمی بودن با انجام وظایف و  میان قدرت، سوولیتیا در م سیاری از ما با افرادی های مربوط به رهربی، متایز قائل میم شویم. ب

ضعیفی بودهایم که در مسند قدرت بودهبرخورد کرده سوی دیگر، همچنین، اند، اما در عین حال رهربان بسیار   تجربه برخورد با افرادیاند. از 

شته صدی قدرت رسمی، اِعامل رهربی را دا سایرین را در فرآیند انجام کار درگیر کردهکردهایم که بدون ت مترکز  اند. بنابرایناند، به این معنا که 

 های اِعامل رهربی، چه با داشنت قدرت یا بدون آن است.ها یا مهارتبر شیوه ما در این مبحث

 گیرنده چهار عنرص یا اصل است:برمقوله رهربی، در

 پذیری مسئولیت

 منودن دیگرانفعال

 رسیدن به هدف مشرتک 

 در مواقع تردید و شبهه

ــبهه اســت: ماناز نظر من، رشط اصــلی که داشــنت رهربی را بســیار رضوری می ــ ،ند شــگفتی، تغییر، انتظارکند وجود رشایط تردید و ش اع اوض

ست، عادتریخته، و تناقضبهم ست، روال عادی امور در جریان ا شن ا ها کارائی خود را دارند، همه چیز روال عادی . وقتی همه چیز کامالً رو

دهیم. اما زمانی که ارها را انجام میها ککند. ما بر مبنای عادتدارد، چه نیازی دارید؟ به رهربی نیاز ندارید. همه چیز به خودی خود کار می

ست که عملکرد خالقانه رهربی وارد کارها روال عادی ندارند، وقتی که تغییری بوجود آمده، وقتی رویداد غیر منتظره ای رخ داده، اینجا زمانی ا

 شود. و این چالش شامل دو بخش است:ماجرا می

ای نوین برای مقابله با این ام. چگونه از منابعی که دارم، به شیوهل جدید مواجه شدهنخست چالش راهربدی، به این معنا که: من با یک مشک

 کنم؟ این چالش راهربدی است، که رس و کارش با تخیل و خالقیت است.مشکل استفاده

ها، شــجاعت دها و شــبههاما چالش دومی هم بنام چالش انگیزشــی وجود دارد، که عبارت اســت از: چگونه هنگام رویاروئی با متام این تردی

ها را پیدا کنم؟ چگونه به نربد با ترس و اضـــطراب بروم؟ چگونه منابعی را پیدا کنم که نه تنها برای خودم، بلکه برای دیگران الهام مقابله با آن

ش و از نظر من، این یعنی چالبرانگیز باشـــد را پیدا کنم؟ تواند رشایطی بســـیار چالشبخش باشـــد؟ چگونه منابع امید برای مقابله با آنچه می

 انگیزشی در مقوله رهربی.

ـــنت رهربی که من به تجربه یاد ـــازماندهی گروهس ـــت از نوعی س ـــازماندهی جنبشگرفتم عبارت اس های اجتامعی، و در های اجتامعی، یا س

پرورش و بسط ظرفیت رهربی در دیگران نوع خاصی از مترکز در رهربی است که در آن، چالش رهربی تنها هدایت دیگران نیست، بلکه  واقع 

ست. به بیان دیگر، معنایش نقطه مرکزی بودن در میان انبوهی از فلش شانا ست، بلکه پرورش نقطههای ن ست  های دیگریرفته به رهرب نی ا

شیوه رهربی مدل برفهای بعدی و نقطهتواند به پرورش نقطهکه می شوند. به این   عیمدل توزیوییم؛ که نوعی گای میدانههای بعدی منجر 

 در رهربی است.
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ــاماندهی گروه ــایرین، ایجاد گروه اجتامعی پیرامون این نوع چالش رهربی، س ــط توان رهربی در س های اجتامعی عبارتســت از پرورش و بس

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

کار کنم که مردمم برای مصالح خودشان با یکدیگر چه«، بلکه مسئله این است که »چگونه برای مردمم کار کنم«مسئله چندان این نیست که 

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

است. به این معنا که به خود و دیگران ی نهادساز ترین پرسش)، های مهم (یا شاید مهمبر اساس رویکرد ما همچنین، در رهربی، یکی از پرسش

هایی که اعامل ما با اهداف و مقاصــدمان مطابقت و هامهنگی دارند. به عبارت های هدفمند، انتخابانتخاب -امکان انتخاب آگاهانه بدهیم 

ستفاده می کنیم دیگر، انتخاب ستانوایتروش ر هایی که انفعالی نیست، بلکه انتخابی فعاالنه است. روشی که ما ا در است.  رساییگری یا دا

ــتان  عامروایتنهایت،  ــتفاده از داس ــی، روش ویژه اس ــخص ــتان ش ــت، که برقراری ارتباط میان داس رسایی به عنوان مدلی از مهارت رهربی اس

لحظه حال دارد را در بر ها که نیازمند عمل و اقدام در های مرتبط با آن ارزشهای اجتامعی و جامعه، و چالشهای مشـــرتک در گروهارزش

 گیرد، که نوعی نگاه اجاملی گذرا به مسئله است.می

با دو نوع چالش رهربی روبرو هســـتیم: چالش راهربدی و چالش انگیزشـــی.  های اجتامعی،هامنطور که قبال گفتم در ســــازماندهی جنبش

 .کنندها محیط پیرامونی خود را درک میبا دو روش انسان گوید کهروانشناسان نیز این تفکیک را قایل هستند. بویژه جرومی برونر می

باط کنیم، با الگوها، ارتگونه که هست ترسیم میاست، با اندیشه و عقل رسوکار داریم. جایی که ما دنیای پیرامونی را آن »شناختی«یکی روش 

است. ما از سویی اشیاء، تجربیات و  »عاطفی یا احساسی«روش  کنیم،بین اجزاء، و غیره. اما روش دومی که با آن دنیای پیرامونی را ترسیم می

بخش اســـت، این ترســـناک اســـت، این باعث امیدواری اســـت، این این الهام«کنیم: مثال بندی میها دســـتهمردمان جهان را از طریق ارزش

رسد ست، این منزجر کنندهدل ست.ا ست، این امید بخش ا ساس و همه این »کننده ا ها دربر گیرنده نوع دوم، یعنی ترسیم دنیای پیرامونی بر ا

ای دارد درباره متایز بین شناخت خوبی، که پسندیده است، و عشق به در مسیحیت، سنت آگوستین نوشته معنای احساسی و عاطفی است. 

  آن عمل خوب کنیم.  شود مبادرت بهگوید، عشق به خوبی، منبع الهامی است که باعث میآن. وی می
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سات درست را بکار بگیریم. این  سات و عواطف را از خود دور کنیم، بلکه باید احسا شنت قدرت انتخاب، معنایش این نیست که باید احسا دا

شــتباه ا گرفته، به ســادگی أتواند بر احســاس غلبه کند، که به اندازه زیادی از تفکر روشــنفکری غربی منشــنظریه که منطق هر جور شــده می

ــیار عمومیت دارد، اینکه در هر عملی که انجام اســت. و در نهایت، دانشــمندان علوم اجتامعی دارند به این نتیجه می ــند که موضــوع بس رس

 دهیم، دلیل و احساس بطور توامان دخالت دارند.می

تری حت آن، به احتامل قوی بتوان به شیوه سازندهو احساسی ایجاد منود که ت توان رشایط عاطفیچالش بر رس این است که ببینیم چگونه می

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

 هاست.ارزش

یم، دهس عادت است. اغلب اوقات کاری را انجام میهمچنین نکته دیگری که باید به آن توجه منود اینست که اغلب اوقات، عملکرد ما بر اسا

کنیم و به نوعی روی وضعیت رانندگی خودکار دهیم آگاهانه بیاندیشیم. به عنوان منونه داریم رانندگی میبدون اینکه در مورد آنچه انجام می

سوی دیگر، اگر یک کام ست. از  ساس عادت ا ست. عملکرد ما بر ا شه ما ستیم که خارج از اندی ستم ه سی شین ما، بعد  یون بپیچد جلوی ما

شد! بهرته حواست رو جمع کنی!«شود و می گوید: نظارتی در مغز ما وارد عمل می که  ، اینجاست»صرب کن ببینم، رس و کله یک کامیون پیدا 

 شویم.دچار اضطراب می

ر گویید توجه کنند، به ناچاب کنیم که به چیزی که شام میاستدالل من این است که، اول از همه، برای اینکه توجه مردم را به هر چیز تازه جل

 باید بتوانید کاری کنید که آنها طبق عاداتشان عمل نکنند.

تا اضطراب ایجاد شود. که نه تنها چیز بدی نیست، بلکه خوب است. چرا که  باید آن مسئله را به عنوان یک چالش تجربه کنندبه بیان دیگر، 

 کند که درنگ کنیم و بیاندیشیم و مترکز کنیم.شود و مجبورمان میمیاضطراب باعث جلب توجه 

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

 »این کار باید همین االن انجام شود. باید مشکلش را همین االن حل کنم.«خوب، مرحله اول این است که حس فوریت و رضورت ایجاد کنیم: 

های خیلی مهم شویم. اما تنها زمانی که مجبور باشیم (مثال) اگر در گیریم که در زندگی خودمان، ممکن است مجبور به تصمیمدانیهمگی می

ست که آن اقدامات را انجام  ها را از مدرسه برداریم. آنروز بعد باید تحویل دهیم، و اگر عرص هامن روز باید بچهمدرسه، تکلیفی را  وقت ا

 کند.تر است، توجه بیشرتی به خود جلب میه رضوریدهیم. آنچمی

 هایی است که بتوانیم برای مسایل مهم، فوریت و رضورت برای اقدام ایجاد کنیم.های رهربی، تالش برای یافنت راهیکی از چالش

دهند، احساس رضورت کنند که این کار خواهیم آن کار را انجام چگونه بتوانیم برای یک کار مهم رضورت اساسی ایجاد کنیم که افرادی که می

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

 چالش نخست این است که ببینیم چگونه با شکسنت رخوت و سکون، عادت و بی تفاوتی، توجه دیگران را جلب کنیم.
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که  گیرند، چرا. مثالً در یک مبارزه انتخاباتی، اعضــای کمپین برای خودشــان فوریتی در نظر میاســت فوریت یا رضورتها، ایجاد یکی از روش

اش افتد، بنابراین باید به آن اهمیت بدهیم و عملییک مهلت زمانی در کار است، و یک روز خاص وجود دارد. در آن روز، رویدادها اتفاق می

 ست.اکنیم. بنابراین یک جنبه (از ایجاد رضروت) 

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

کنیم که جهان چگونه باید باشد، و اینکه جهان چگونه هست بوجود عمیق و غضب است، که تجربه ناهامهنگی یا تضاد میان آنچه ما فکر می

 آورد.می

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

 گویند.می »مندسیستم جهت«شود که به آن در اینجا سیستم دوم مغز وارد ماجرا می

 گیرد.در بر میای میان شور و شوق تا افرسدگی، (یا ممکن است بگوییم میان امید تا نامیدی) را مند دامنهسیستم هدف

اگر هنگام بروز چالش و اضطراب، ما در رشایط افرسدگی یا شکست یا رشایط مشابه قرار داشته باشیم، واکنش ما به اضطراب به احتامل زیاد 

 ترس خواهد بود.

لش مورد نظر نیســت. از کدام واکنش مفیدی به چا ، گریخنت، و یا انجامد اســت که هیچابراز خشــونت کالمی یا عملی واکنش به ترس معموال

ف اسوی دیگر، اگر در حوزه شور و اشتیاق قرار داریم، یا آنچه ممکن است امید بنامیم، واکنش ما به اضطراب، به احتامل زیاد کنجکاوی، اکتش

ـــوال میو یادگیری خواهد بود. در مورد پدیده ـــیدنه کنیم، بهای جدید س ـــت که پرس و یادگیری تبدیل  جای اینکه از آنها فرار کنیم و آنجاس

 شود به پایه و اساس یک واکنش خالق و سازگار در تقابل با چالش.می

ست که احساس خوبی در ما بوجود می امیداز این منظر،  سرتاتژی خالقانه آورد. بلکه در واقع رشط فقط چیزی نی ست. البته منظتدوین ا ور ا

، محقق اندلســی در قرن دوازده میالدی، که به موســی بن میمونپســندم متعلق اســت به تعریفی که من می خیالی نیســت.من از امید، خوش

ز برانگیکردن، این جمله باید ســـخت و چالشاحتامال از نظر ترجمه» ر احتاملی اســـت.بودن یک امپذیرامید، یعنی اعتقاد به امکان«بیان او 

 »بودن.بودن یک امر احتاملی در مقابل رضورت محتملاعتقاد به ممکن«باشد: 

انگاری در ادهشــود. هرچند این امر به معنای ســشــناســد. اینکه موضــوع تنها به احتامل وقوع ختم منیامید، اهمیت احتامل را به رســمیت می

 ای از مسئله است، بسیار خوب.کنیم نیست. این گونهها و واقعیت جهانی که در آن زندگی میمورد چالش
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 .انزوادوم: 

افتادن ما شــدن و از کارزدگی، و باعث فلجشــود به وحشــتایم، با خودمان تنها هســتیم، این امر مســتقیامً منتهی میهنگامی که منزوی شــده

ستگی با دیگران می شود. راهمی ست. همب شق ا ست. همدلی، ایجاد گروه و اجتامع، ع ستگی ا تواند ما را از این مقابله با آن همدلی یا همب

 انزوا بیرون بکشد.

 تردید به خودو در نهایت: 

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

شده و رفتار کنیم، چرا که مجبوریم از های بیش از حد تهاجمی متوسلشود که به شیوهه است و همچنین موجب میترس یک عنرص فلج کنند

 خودمان محافظت کنیم. این یک واکنش دفاعی است.

 بود.خواهد کارآمدی-خوداش . که اصطالح فنیثیرگذار باشی و تفاوت ایجاد کنیأ توانی تتو میراه مقابله با آن این است که 

شنت و حس عالقه به خود را  ست که چگونه در خود و دیگران حس بها دادن به خود، حس ارزشمندی خوی به عبارت دیگر، نقطه مقابل این ا

 برانگیزانیم.

ضطراب در مورد چیزهای جدید و چالش سو، ا شود. درچالش رهربی در اینجا این است که، از یک   های جدید الزم است تا محرکی برای عمل 

شود، حرکتی که عامل محرکه شود، به اش بوده میعین حال، اگر با امید و همدلی و حس کرامت نفس همراه ن سیر دیگری منحرف  تواند به م

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

ــت که یک راه برای یادگیری (به عنوان یکی از چالش ی رهربی) و اینکه چگونه مهارت الزم برای رهربی را پیدا هابنابراین، ایده در اینجا این اس

 گویی؟شود. چرا داستانگری مطرح میکنیم. در اینجا است که مبحث روایت

 رسایی؟داستانشود؟ چرا کجا وارد صحنه می گریروایت

 مشمول این امر نشود. من هیچ فرهنگی را پیدا نکردم که قصه دارای سه عنرص اصلی است. 

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

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

سقف خا شین، یک رد بزرگ روی زمین بود. و روی  ست. بجای ما شوم، دیدم نی شینم ب سوار ما صدای جیغ از خانه بیرون آمدم که  نه، رس و 

ــینم افتاده؟! و دقیقاً منیمی ــتم باید چکار کنم. احتامال این طرح کمی جذابآمد. و من مانده بودم، چه اتفاقی برای ماش ــت. آنچه دانس تر اس
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و این جایی  د شــو رود ایجاد میاســت. اینکه یک شــکاف یا جدایی از آنچه انتظار آن می رویداد غیر منتظرهســازد، وقوع یک یک طرح را می

 شویم.شویم و از شدت هیجان به جلو خم میزده میاست که ما هیجان

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

شدم و به اینجاصبح بیدار«به عبارت دیگر، فرق میان این دو روایت چیست که:  شین  سوار ما شینم نبود و «و » آمدم شدم،  شدم، و ما بیدار 

 ، یا چیزی شبیه به این.»آمد، یا تصادف ناجوری داشتمصدای جیغ و فریاد می

 تفاوت در چیست؟ چرا دومی از اولی خیلی هیجان انگیزتر است؟

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

 ایشویم و باید چارهدانیم چگونه با آن برخورد کنیم و دچار اضطراب میداده و ما منیامر غیر منتظره رویدهد که یک انتخاب زمانی رخ می

 تان نباشد. اما نکته مهم این نیست.شدن ماشینبیاندیشیم. حاال ممکن است ناپدید

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

ــتها برای داســتان زدن حس کنجکاوی ما میاین چیزی اســت که باعث جرقه شــود. به همین دلیل اســت که ما یک کنجکاوی ابدی و نوعی اش

 واهم چکار کنم؟!خشود که: حاال میآید، نقش اول قصه درگیر این میافتد: چالش بوجود میداریم. به دلیل اتفاقی که در طرح می

صه را با عقل خود درک جایی که میاز آن ست) نه تنها ق سیار مهمی ا ساس همدلی پیدا کنیم (و این نکته ب صه اح صیت اول ق شخ توانیم با 

ساس میکنیم، بلکه آن را در قلب خود هم حس میمی ساس میکنیم. ترس را اح شگفتی را اح ساس میکنیم،  شق کنیم، امید را اح ا ر کنیم، ع

 کنیم.کنیم و چند و چون ماجرا را احساس میاحساس می

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

ــتان ــویم، چگونه همدلی ها به ما میبه همین روی، داس ــت به انتخاب بزنیم، چگونه امیدوار ش آموزند که چگونه در رشایط عدم اطمینان دس

 بودن پیدا کنیم.گونه در خود، حس ارزشمندبدست بیاوریم، چ

 مهارت رهربی است.  به طور هدفمند است که یک »گریکاربرد داستان و روایت«، در این بخش از منودار به معنای »روایت عام«

شام بتوانید آن چیز چگونه می«شود که ابتدا این پرسش مطرح می  شام در میان بگذارم، که  ستانی را با  شده من در اینجتوانم دا ا ی که باعث 

ــتان رشح تجربه کاری و زندگینامه جامع من نیســت. بلکه  ــتم و شــام را به حرکت دعوت کنم را تجربه کنید؟ چرا من؟ منظور از این داس بایس

 ربه کنید.ها را تجهایی است که من را به حرکت واداشته، تا شام هم بتوانید آن ارزشروش استفاده از داستان برای انتقال ارزش
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سوال را مطرح می ست به »برای چه هدفی«کند که سپس در مرحله دوم، این  ست. قرار ا ضعیت فعلی) ا ستان حال (و ؟ که در اینجا رشح دا

شام حرف می ست؟ و زنم؟ میکجا برویم؟ چرا اینجا هستم و دارم با  شی که به عمل نیاز دارد کدام ا ست؟ چال خواهیم کجا برویم؟ هدف چی

 است؟امید کج

گذاریم چه هستند؟ که هامن داستان عمل در رویارویی با چالش به اشرتاک می عنوان منابعی برای ایجاد انگیزهه هایی که بو در نهایت، ارزش

 ما است. 

 در این میان وجود دارد. »ما«و داستان  »حال«، داستان »خود«بنابراین، داستان 
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