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 1اهتوافت یرگیجنایم مارد :نکمم رما رنه و یریگلفاغ هب نداد نادیم
 رتسروف ناج
 دازناهج نامیرن :نادرگرب
 

 مجرتم تشاددای

 و دنکیم لقن فلتخم یاهرگیجنایم زا رتسروف هک ییاهتیاور ندناوخ اب ،مدوب هلاقم نیا یهمجرت لوغشم هک یماگنه

 چیه دسریم رظن هب هک یزیمآضراعت و هدنهیتس یاهتیعضو هنوگچ هک دهد ناشن ناشیا یاههبرجت یاکتا هب دهاوخیم

 ،دنوشیم متخ قافو هب یاهناریگلفاغ زرط هب درادن دوجو ،نیفرط نایم قافو هب یبایتسد ینعم هب ،اهنآ زا تفرنورب یارب یهار

 رد هک مداتفایم رتسروف یاهرگیجنایم یاهناتساد زا رتمک اهراب یگدیچیپ اب ییاهتیعضو دای هب ماهتسیز یهبرجت هب انب مادم

 .دوش عفر یلقادح تیریدم کی اب هتسناوتیمً ابلاغ ارجام هکلب ،هدوبن »نکممان رما هب ندز نوخیبش« هب یزاین چیه اهنت هن اهنآ

 دنشاب هتشاد ،ضراعت یرگیجنایم ینعی ،هزوح نیا رد یتمهاسم یناریا یزیرهمانرب نارگشهوژپ دوبیم رارق رگا مدرک رکف

 ِرنه قیرط زا یریگلفاغ هب نداد نادیم« ناونع اب یاهلاقم »نکممان رما رنه و یریگلفاغ هب نداد نادیم« ضوع هب دیاب ًالامتحا

 راثآ زا کی چیه معلطم هکییاج ات هک تسا تسرد ،تسین ناریا رد یاهتخانشان رکفتم رتسروف .دنتشونیم »نکمم رما بوکرس

 نایوجشناد و دیتاسا تفگ ناوتیم ،فلتخم یاههماننایاپ و تالاقم رد وا مان رارکت دانتسا هب ،اما ،هدشن هدنادرگرب یسراف هب وا

 رتسروف .تخانش نیا یهجرد و تیفیک زا غراف -دنسانشیم ار وا شیبامک ،یسایس و یعامتجا مولع ،یرهش یزیرهمانرب یاههتشر

 هجو هک 1980 یههد رد اکیرمآ و اپورا رد یروزرپ نایرج ،دریگیم رارق یطابترا یزیرهمانرب نازادرپهیرظن یهرمز رد

 یسارکومد قفا نتشاد مشچ ِشیپ اب ،دولآزیتس تیعضو کی نیفرط نایم هدنزاس یوگوتفگ یارب یزاسرتسب رب دیکأت شاهصخشم

 زا نتفرگ کاروخ و ،سامرباه یطابترا شنک یهیرظن و ،یفسلف کیتونمره تنس هب رتسروف قلعت هب هجوت اب .تسا ،یتکراشم

 مییوگب تسین رود ،تسا وت-نم تبسن شاهشیدنا هاگینارگ هک ربوب نیترام ریظن سناتسیزگا یهفسالف زا یخرب یهشیدنا

 تنس صخشم روطب و ،رصاعم یاهراق یهفسلف یاهدرواتسد زا یکی یلدمه .تسا »یلدمه« وا رکف ینوناک موهفم

 و موهفم نیمه نتفاکش ساسا رب دیاب ار رتسروف »ِیریگلفاغ هب نداد نادیم« نم نامگ هب هک تسا ،کیتونمره و یسانشرادیدپ

 رب ندرک لمع هب رداق »ام« زا یعون هک دوشیم هنوگچ هکنیا ،تفایرد فلتخم یاهرتسب رد نآ روهظ عانتما و ناکما زا شسرپ

 رد هک ماهدینش یدایز یاهتیاور هک مداتفا رکف نیا هب مدناوخیم ار هلاقم یتقو .هن »ام« زا یعون و تسا یلدمه ساسا

 یاهتیعضو هب دسر هچ ؛دماجنایم نارحب و تنوشخ ،شنت ،تسبنب هب راک ،هرمزور یگدنز یاهتیعضو نیرتهداتفااپشیپ

 نازابرسهنهک زا تیامح نامزاس ،شورفبزاسب ،ییاکیرمآ یموب ناتسوپخرس( هدنهیتس هورگ هس نایم ضراعت ریظن یاهدیچیپ

 یرما هن ار نآ و میهد دنویپ یرگید-اب-ندوب هب ار یلدمه موهفم رگا .دنکیم لقن هلاقم نیا رد رتسروف هک )ییاکیرمآ

 ،یرگیجنایم یاکتا هب اهضراعت لح یارب شالت نم نامگ هب ،مینادب ناسنا یاهلایسناتسیزگا زا یکی هکلب هناسانشتخانش

 ِراب نِتشادرب ،وگوتفگ ققحت ناکما طرش .دشاب هتشاد زورب لاجم رشب نیداینب یاب-ندوب هک تسییاضف رد نتسیز مزلتسم

 هدوشگ و اهضرفشیپ قیلعت زا رتسروف .تسا نآ یهتفهن یاهیژرنا یزاسدازآ و اب-ندوب یهدرگ زا تردق-هب-هدارا نیگنس

 یهرفح یهدننکدودسم ِنیگنس یهنزو ِندشهتشادرب و ،وگوتفگ طیارش باب رد اما ،دیوگیم نخس یرگید یور هب ندوب

 یهنالدمه یرگیجنایم هک دوشیم ام یزیرهمانرب نارگشهوژپ رد مهوت نیا یریگلکش بجوم نیمه و ،دیوگیمن چیه یگدوشگ

 اب ای و مه اب نارادیرخ نایم ییاونان زا نان دیرخ یارب هک یتیعضو رد میسرپب وا زا رگا .تسب راک هب ناریا رد ناوتیم ار رتسروف

 مکح منادیم دیعب ،وگوتفگ و یزرودرخ هب شاینیبشوخ و یراودیما مامت اب ،دهدیم خر یکیزیفً اضعب و یظفل یریگرد اونان

 ادتبا :دوب دهاوخ نیا ،شرکف یفسلف ینابم ربانب ،وا یلامتحا خساپ .دنکب یرهش یهدیچیپ یاهضراعت لح ندوب یندش هب

 لح یاههار هب میسرب هزات دعب ماگ رد ات ،دیزاس مهارف ار ندوب هدوشگ ِناکما ،دینک لح ار یگنهرف-یعامتجا یگدشلفق لکشم

   .هدیچیپ یاهضراعت

 
1 Forester, John. 2009. Dealing with Differences: Dramas of Mediating Public Disputes. Oxford: Oxford 
University Press, pp. 37–56.  
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 هدروختسکش یدرکیور »ام« تیعضو یارب ،نم تادهاشم و هتسیز یهبرجت هب انب اما ،تسیندناوخ و باذج هلاقم نیا ،یراب

 هک میتشادیم تسد رد یتالاقم ای اهباتک شاک یا .دشابن یفاک یریگهجیتن یارب یصخش تادهاشم نیا دیاش .تسا نکممان و

 ضراعتم یاههورگ نایم قافو هب ندیسر یارب شالت زا ار دوخ یاههصق اهنآ رد یرهش نارگشنک و ناسانشهعماج ،نازیرهمانرب

 لیصفت هب ،مدوخ مهس هب ،هدنیآ رد هک دوش مهارف یتصرف مراودیما .دوبیم مهارف رتشیب ندیشیدنا ناکما ات دندرکیم فیرعت

 حور نادقف ،هنامصخ و روک یتجاجل رب ینتبم هک ،هاگشناد رد یشزومآ یاهلأسم زا هداتفااپشیپ و هداس رایسب یناتساد

 ِضرف رب تسیلاطبا رهُم اسب هچ هک یناتساد ؛منک تیاور دوب ارجام ِرگیجنایم )ییادزضراعت ضوع هب( ِییازضراعت و ،یطابترا

 تساوخرد دناهداد ماجنا ینادیم راک اههنیمز نیا رد هک ینادنمهفرح و نارگشهوژپ یهمه زا .وگوتفگ ناکما و کین یهدارا

 رایسب یاهسرد اهناتساد نیا زا .دوش مهارف نامهمه یارب رتشیب لمأت ناکما ات دننک تیاور ار دوخ یاهناتساد منکیم

   .نامیتسیچ و یتسیک زا نامتامهوت هب دنشاب یرگنلت دیاش هک ییاهسرد ،میریگرب میناوتیم

*** 

 ،دیتسه ریگلفاغ نانچمه ،دیوشیم رضاح زیم رس هک هاگره« هک تسا نیا میوگیم مدرم هب هراومه هک یزیچ

 .)Thom, 1997( »دنیایب اجک زا تسا رارق دارفا دینک ینیبشیپ لماک روطب دیناوتیمن زگرهً اعقاو نوچ

 لباقتم یگتسباو یاهشلاچ

 و 2»یریگربرد« یهشقانمرپ ِفادها ،رگید یاهروشک زا یرایسب زین و هدحتم تالایا رد ،راک یاهلحم و عامتجا یاهطیحم رد

 عفانم ،هقبط و گنهرف هب طوبرم یاهتوافت -دشاب اهتوافت اب ندرک مرن هجنپ و تسد ینعم هب یدح ات دنناوتیم »تکراشم«

 رگیدکی هب نوچ -مینزب هلک و رس رگیدکی اب دیاب یلو میتسین ناسکی همه ام هکاجنآ زا .اهتیوه و اهشزرا ،یژولوئدیا و

 ،یگنهرف ددعتم یاهتوافت زا طقف هن ات میرادیم فورصم ار دوخ ّمه مامتً ابلاغ ،عامتجا یاضعا ماقم رد  -میاهتسباو

 راک هب رداق ،نامرثکتم یاهگنهرفهدرخ رد ،ات میزاس رارقرب ییاهدنویپ میشوکیم هکلب ،میوش هاگآ نامیسایس و ،یداصتقا

 عفانم رس رب ینزهناچ مزلتسم اهنت هن هک یاهدیچیپ ِتاعزانم رد ،اهشلاچ نیا هب اجنیا رد ام نیاربانب .میشاب رگیدکی اب ندرک

 میهاوخ ،تسا نوگانوگ یگنهرف و یعامتجا یاهتیوه نایم قیمع ندرک رارق رب یتشآ نمضتم هکلب ،توافتم یداصتقا

 و نینج طقس رس رب یشزرا یاهضراعت و لقن و لمح و نیمز یربراک لئاسم هب عجار نوگانوگ تاعزانم یسررب اب .تخادرپ

 زا ،زین رگید یاهرتسب زا یرایسب رد ناریدم و ناگدنهدنامزاس ،نارگشنک و نازیرهمانرب هک دید میهاوخ ،سدقم نکاما

 .تخومآ دنناوتیم رایسب یاههتکن هتشکراک ِنارگیجنایم یاهیژتارتسا و اهناتساد ،اهتراهم ،اهتریصب

 ،دراذگیمن نامیاپ شیپ یاینف ِجالع و ورادشون چیه یتاعزانم نینچ رد یرگیجنایم ِتیلباق و تراهم ِندرورپ ،دید میهاوخ

 یلمع نواعت و 3یلحم ِیزاسعامتجا هکلب لباقتم مارتحا طقف هن ِمزلتسم ،نامیاهلحم رد توافت و رثکت ظفح ِشلاچ هک ارچ

 و یرگیجنایم یاهدنیارف ،دوشیم هجاوم ضراعت اب یگدنز تیفیک ای نیمز هب ام یساسا یاهیدنبیاپ یتقو .تسه مه

 تامادقا ِلمکم دناوتیم هک یلمع یاهیژتارتسا ِمهم هوقلاب یهمشچرس  -دنباییم تیمها رتشیب هک رتمک هن هنانزیار یاهرادرک

  .)Susskind and Cruickshank, 1987, 2006( دشاب هناراذگنوناق و ینوناق

 یسایس یکلسمیبلک و ؟»فرح طقف« هب تبسن اهینامگدب

 ،نآ »نداد هعسوت« ای نیمز زا »تظافح« ،نتخاسن ای نتخاس - ضراعتم یاهشیارگ و عفانم زا ءولمم ناهج رد ،لاح نیا اب

 ،ینزیار ای وگوتفگ »ِفرص یفارح« رب ینتبم هک ییاهلحهار هب تبسن اهیلیخ مولعم رارق زا -اجنآ ای اجنیا رد یراذگهیامرس

 نامراک یاهلحم ای اهرهش رد عونتم ِقیمع یاهتوافت روضح و راتفگ .دنانامگدب دنشاب هدشیجنایم ای هدشلیهست یاهدنیارف

 هک میتسه نیا روصت هب رداق نامیاهتوافت اب ههجاوم رد ایآ :دریگیم شلاچ هب ار ام یکلسمیبلک و دیما دحاو نآ رد

 
2 inclusion 
3 Local community building 
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 دسریم رظن هب ،وگوتفگ و مارتحا ،عونت و ییارگگنهرفدنچ راتفگ ِمغر هب ؟مینک یگدنز و راک مه اب میناوتیمن ای میناوتیم

 Fung( دناعلطم »ندز فرح یهوحن« زا دننادب یزیچ »ندرک لمع یهوحن« یهرابرد هکنآ زا شیب یندم یهعماج نیعفادم

and Wright 2003, Sandercock 2003a(. 

 چیه وا اب ندز فرح« دیوگیم رگید یانشآ کی یهرابرد تسود کی یتقو لاثم یارب ،مینیبیم هرمزور یگدنز رد ار لئاسم نیا

 هک تسا نیا هجیتن مینکیم نامگ یهاگ و -دشاب یندش یدایز یاهزیچً اعقاو رگا یتح -»تسین یندش ًالصا ؛درادن یاهدیاف

 ،نید ای اهشزرا رد اهتوافت اب ام زا یرایسب یتقو ،تاقوا یلیخ .تسا موتحم تسکش هک دبیرفیم ار دوخً افرص ام تسود

 هکنیا هب مکح اب ،یزیمآبیرف وحن هب ،ماخ ِمسیلائر یعون دسریم رظن هب ،میوشیم هجاوم تیسنج ای داژن ،هقبط ای گنهرف

 فرح یعقاو لئاسم یهرابرد ام اب اجنیا رد زگره اهنآ ؛درک دنهاوخن شوگ زگره اهنآ ؛مینک یراکمه اهنآ اب میناوتیمنً اعقاو ،هن«

  .دنکیم روک ار ام »دز دنهاوخن

 ِیلمع ِتسکش یعون ،دوش لیدبت هدنبیرف یکلسمیبلک هب دناوتیم یگداسهب انشآ ینامگدب نیا عامتجا ای یسایس یاهرتسب رد

 ای کیتارکومد ِمتسیس ره یاضعا ناونع هب مه ار نامیاهیگدنز هکلب ،ار ام نایانشآ و ناتسود طقف هن یکلسمیبلک نیا .دیما

 نارگید هب تبسن ام ینامگدب ،هرمزور یگدنز و قالخا دروم رد .)Dryzek 2000( دنکیم دیدهت ،رتیلک روطب ،یندم یهعماج

 هناهاگآ طباور داجیا هب رداق :میهد تسد زا ار یعقاو یاهتصرف دنتسه ام روضح رد تسرد یتقو دوش ببس دناوتیم

 ضوع هب و ،مینکیم ادج مه زا ار اهتوافتً ابلاغ ،یلمع یهرکاذم دروم رد .میشکیم جنر لیلدیب نآ یاهدمایپ زا و میتسین

 فرط ود ره یارب هک میروآیم راب هب یجیاتن ْجل و هنیک یور زا ،دشاب فرط ود ره عفن هبً اساسا هک مینک مهارف یتیعضو هکنیا

  .)Susskind et al. 1999( تسا نارسخ و تخاب

 و دیدهت سح و میریذپیمن ار اهتوافت هنانزهنامگً ابلاغ ،لباقتم زیمآمارتحا طباور نتخاس ضوع هب ،مارتحا و تیوه صوصخ رد

 ام .تسا یرگید گرم هب نتسبدیما رهز ندیشون نوچمهً املسم ترفن و یزوتنیک مینادب هکنیا ولو ،میراد اهنآ هب تبسن ساره

 ار یعقاو ِیلمع یاهتصرف هک میریگب یدج ناشیظفل یانعم رد ار »یشزرا یاهتوافت« نانچ هک میوشیم هسوسو یگداسهب

 ،)»دوش تظفاحم دیاب یعیبط طیحم«( مینکیم یقلت ریذپانیتشآ ِتایعازتنا هچنآ ِتشپ -میراذگب ار فقوت میالع دیاب هکییاج -

 .میهدیم تسد زا

 روک ار ام هدوهیب هک ریگارف ضرفشیپ هس قیرط زا ،یدحات ،اهتوافت رس رب هرکاذم و ،قالخا ،هرمزور تسایس تالکشم نیا

 راچد نانچ دنرادیم زیزع ار یملع یرگهبرجت و ینف صصخت هک ییاهگنهرف ِگنچ رد ،تسخن .تسا هدش تیوقت دننکیم

 و ،روش ،یفطاع ِتیساسح هک میشیدنایم یوحن هب تینالقع یتح و لیلحت هبً ابلاغ هک میوشیم ،تقامح مییوگن رگا ،یتخرک

 هب تبسن ،یفطاع داعبا نیا میربیم نامگ و ،میرامشیم راوخ فرص یدرف یهصیصخ یهلزنم هب ار 4یعقاو ِیهدخساپ

 تسرد ِراک ِماجنا ،ندوب ْتسرد ِمان هب .تسا رتتیمها مک ًالمع ،درک دیاب هچ کنیا هکنیا یهرابرد »تسرد خساپ زا نامیهاگآ«

 .دنیبیم همطل

 ِیبهذم یاهتنس هب هنادهاز و تباث یاهشیارگ اب ،لباقم رد اما ،دنکیم رییغت یناسآ هب هدننکفرصم تاحیجرت مینیبیم ،مود

 لایخ یلو تسشن ینزهناچ هب »عفانم« رس رب ناوتیم هشیمه مینکیم روصتً ابلاغ ،ساسا نیا رب ،میوشیم فرط »یداینب«

 اهنآ رد یرییغت چیه یسایس یهرکاذم و ضراعت نامز رد ییوگ هک دناهدروخ هرگ بلص ییاهتیوه هب »اهشزرا« هک مینکیم

  .دهدیمن خر

 و دوخبدوخ ار »قیمع یاهتوافت«ً ابلاغ و ،میاهدیبسچ تفس اهنآ هب هک ردقنا میراد رارق نامیاهلائدیا یهرطیس تحت ،موس

  )1(.دنتسین هرکاذم لباق )ًالصا و ًالمع( هک مینکیم دادملق ییاهتوافت ضرفشیپ تروصب

 ،یوق ِتاناجیه اب هک یدراوم رد هنوگچ هک میزومایب ات میرگنب هربخ و هتشکراک یاهرگیجنایم راک هب تقدهب دیاب بیترت نیا هب

 نیلاعف و ناربهر - ام زا یرایسب هک ییاهتیعقوم نآً اقیقد ینعی( دناهدوب هجاوم یشزرا یاهتوافت ای ،یتیوه یاهضراعت

 
4 Actual responssiveness 
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 تسد هب زیگناتریح ییاهقیفوت )میریذپیم ار تسکش تحار یلیخ اهنآ رد ًالامتحا -یمومع ناریدم و نازیرهمانرب ،عامتجا

 هب« میسرپب دوخ یمومع ناریدم ای ناگدنهدنامزاس زا مه و نارگیجنایم نیا زا مهً اعقاو دیاب ،دراوم نیا هب هاگن اب .دناهدروآ

 زیگناتفگش یجیاتن هب هک درک کمک اهنآ هب هک دندیشیدنایم هچ هب اهرگیجنایم نیا »؟دنشیدنیب دناهتسناوتیم یزیچ هچ

  ؟میوش میلست دوز یلیخ ،هباشم ًالماک ِطیارش رد ،اهام یقبام هک دوشیم ثعاب یاهشیدنا عون هچ و -دنبای تسد

 تسا مهم لباقتم یگتسباو یتقو لمع زا یریگدای

 عفانم نایم رد ًالومعم هک ،اهرگیجنایم ؟مینک زکرمت یمومع تاعزانم یاهرگیجنایم یلمع راک یور رب اجنیا رد دیاب ارچ

 ،دننک افیا ار 5»رطخ ناگدنهدرادشه« شقن ام یارب دنناوتیم ،دننکیم راک -یبهذم و یناگمه ،یصوصخ و یمومع- ضراعتم

 یمومع یاهینزیار مه و مینک تیریدم ار نامیاهعامتجا و راک لحم رد اهشنت مه هنوگچ هک میریگب دای میهاوخب رگا هژیوب

 یگتسباو ِریذپانبانتجا یاهضراعت تیریدم یهوحن یهرابرد ام هب دنناوتیم اهرگیجنایم نیاربانب .میشخب التعا ار عامتجا و

 یتقو ًالثم -دنزاس یضار ار ناشناعفنیذ هفرطکی تروص هبً افرص دنتسین رداق اههورگ یتقو :دنهد ییاهسرد لباقتم

 هک دننادیم اهرگیجنایم :مه نآ رب هوالع اما .دنزیهرپب رگیدکی اب ندز هلک و رس زا دنناوتیم یتخس هب رواجم یاهعامتجا

 ناوتیم هک یاهحلاصم ،)دنزیرگیم نآ زا نینچمه( دنتفایم فیعض یاههحلاصم داجیا ماد رد بلغا هدنهیتس یاههورگ هنوگچ

 ار اهاضاقت دنوشیم هسوسو هداس یلیخ اهشورفبزاسب ای نایامرفراک ای اههیاسمه هکیروطب ،دیمان تخاب-تخاب قفاوت ار نآ

 ،دید میهاوخ هکنانچ ،اهرگیجنایم .نآ زج و دننک ناهنپ ار ناشعفانم ،دنروآرد راوطا ،دننک قارغا اههداد یهئارا رد ،دنربب الاب

 ،عفانم و »اهشزرا« یاهتوافت نمضتم هک میشیدنیب ییاههنیمز یهرابرد رتشیب تقدهب هک دننکیم کمک ام هب نینچمه

  .تسا تاحیجرت و فادها یاهتوافت و تیوه یاهتوافت

 ام« -دنروآیم راب هب ریگناتفگش ِجیاتن دننکیم راک ضراعتم یاههورگ و بازحا اب هک ییاهرگیجنایم و نارگلیهست یتقو

 زیگناتفگش ار اهنآ مه ام هک دنهد ناشن ار یتاناکما ام هب دنناوتیم -»!دشاب یندش یقفاوت نینچ میدرکیمن رکف تقوچیه

 عامتجا ناربهر ای نارگشنک ای اهشورفبزاسب یتقو .دناهدمآ تسد هب هنوگچ ًالصا جیاتن نیا مینکیمن کرد زونه ام نوچ ،میبایب

 ار دوخ تالکشم یرگید سک ره زا رتهب ًالامتحا هک ییاههورگ - دناهدش ریگلفاغ مه ناشدوخ دنیوگیم تاعزانم رد

 ناشیا زا یدایز یاهزیچ میناوتب هجیتن رد و میوش ریگلفاغ هزادنا نامه هب هدنناوخ ناونع هب مه ام دوخ اسب هچ -دنسانشیم

 ،هدرک نایب ییابیز هب ار هتکن نیا زا یشخب ینامز ،کودرم سیریآ .)Nussbaum 1990, Forester 1999a, 2006a( میزومایب

 هچنآ زا شیبً ابلاغ ،دشاب نایم رد ]8بوخ رادرک[ 7تلیضف یاپ یتقو« :تفگیم نخس 6بوخ ِرادرک زا نتخومآ یهرابرد هک هاگنآ

 .)Murdoch 1970: 31( »مینکیم دشر ْندرک هاگن اب و ،دوشیم نامریگتسد مینکیم کرد حوضوب

 هک دنهد دای ام هب دنناوتیم ناشیا هک دید میهاوخ مه ام -مینک هاگن اهرگیجنایم و نارگلیهست هب تقدهب رگا نیاربانب 

 تاین هک ،دنکب دناوتیم و هدرک تیاده ار هیرظن ْیعقاو ِرادرک هک :دسریمن ًالومعم نامیهشیدنا هک دسریم ییاج هب نامندب

 شاهناروشناد و یتسیلائر ِهوکش و لالج مامت اب ام »یلیلحت کرد« هک ،دنک داجیا ام رد هناراکتسرد رایسب یراتفر دناوتیم ریخ

 اب و ندرک یورهدایپ یتح ،ندرک یزاب ،ندرک یحارط ،ندرک شالت یتقو ،تسین نکممان زیچچیه هک دزاس نامعناق دناوتیم

  .تسا نکمم یدایز یاهزیچ عناوم و تالکشم یهمه ِمغرهب هک دهد ناشن ام هبً اعقاو دناوتیم ندروخ اذغ نارگید

 لوا اههورگ زا کی چیه هک دنیوگیم نخس ینکمم ِجیاتن نِتفای زا مادم مینیبیم ،میهدیم شوگ برجم یاهرگیجنایم هب یتقو

 و ،درک دای »یندشننایب رما رب ندز نوخیبش« هباثم هب رعش زا تویلا .سا .یت هک میروآ دای هب .دنتسنادیمن نکمم ار اهنآ

 رد ار رثؤم یاهقافو ات ،»دننز نوخیبش نکممان رما هب«  ،ضراعت اب ههجاوم رد ،زور ره دنشوکیم اهرگیجنایم هک مینیبیم

 چیه هک ییاهقافو -دننک هداعا یتیسنج و یتاقبط و یداژن یاهتوافت ،یدنبیاپ و گنهرف ،یدامتعایب و ینامگدب یاهزرم

 و( یجیاتن دناوتیم نارگیجنایم راک ِیلمع و هنازور مارد نیا .)Susskind et al. 1999( دنشاب نکمم درکیمن رکف لوا یدحا

 ام دناوتیم مینیبیم مشچ هب هک ییاهیریگلفاغ و ،دراذگب ناممشچ شیپ دنانکمم میدرکیمن رکف تقوچیه هک ار )ییاهرادرک

 
5 Canaries in the mine 
6 Good practice 
7 virtue 

 .تسا هدنسیون زا هشورک لخاد تارابع  8
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 هاگن ،دوبن قیفوت نیرق زگره هک نامیمیدق رکفت زرط ،نامیمیدق تاراظتنا هب تبسن هکلب ،ون ِتاناکما یهرابرد طقف هن ار

 Schon 1983, Lewicki, Gray and( دنک هاگآ ،دوب هتسب مینکب میناوتیم عقاو هب هچنآ هب تبسن ار ناممشچ هک نامیمیدق

Elliot 2003(. 

 اب نتفر رو قیرط زا شخب ود رد -دندیشیدنایم هچ هب اهرگیجنایم هکنیا یسررب صخشم روطب -ار لئاسم نیا میناوتیم

 یهلزنم هب هکلب یدروم یاههنومن یاههچخیرات هباثم هب هن ار اهنآ هک یتاعطق ،مینک یسررب اهنآ »رادرک یاهناتساد« زا یتاعطق

 هک مینکیم هجوت دنمهفرح ود یاهتریصب هب تسخن شخب رد )2(.میرادیم ظوحلم اهنآ رادرک ناهج یور هب ییاههچیرد

 رد ناجیه و تردق تاعوضوم هب هشیمه دنراد یددعتم ناعفنیذ هک یاهدشیجنایم و هدشلیهست یاهدنیارف دندوب هتفایرد

 .دناهدروخ هرگ یمومع تاعزانم

 نادنمراک ساره اب دوخ یهجاوم زا ،نمِچلِب کنارف ،رواشم و رگیجنایم .مینکیم هجوت هاتوک ناتساد هس هب مود شخب رد

 مئاقً اریخا هک ،مات نافتسا ،رگیجنایم .)Blechman 2005( دنکیم دای ناتسرهش هس رد شنترپ یزیرهمانرب تاسلج زا هبتریلاع

 رس رب هشقانم کی رد نآ رد هک دنکیم هراشا یناتساد هب ،هدش هدحتم تالایا ِیرتسگداد ترازو یعامتجا طباور تامدخ ماقم

 هراشا نمچلب یهدننازیگنارب یاهناتساد زا رگید یکی هب سپس .تسا هداد خر یتیوه یضراعت اینرفیلاک رد نیمز یربراک

 .تسا نینج طقس قح نیفلاخم و نیقفاوم نایم یساسا یشزرا یاهتوافت شعوضوم هک مینکیم

 میزومایب اهرگیجنایم )یرظن هجیتن رد و( یهنارگنشیپ و یلمع رکفت نیا زا میناوتیم هک ییاهسرد هب یدنبعمج شخب ً،اتیاهن

 نارگید هک یرثؤم یاهقافو داجیا و یسانشزاب یهرابرد ام هب دنناوتیم هچ نادنمهفرح نیا هک دیسرپ میهاوخ .دنکیم هراشا

  .دنزومایب دننادب نکممان ار اهنآ یتحارب اسب هچ

 اهرگیجنایم هب ندرک شوگ

 .دننکیم نایب ناجیه و تردق زا ءولمم یناهج رد ار هدشیجنایم تکراشم یهدعو هک مینک زاغآ یدنمهفرح ود اب ار راک دییایب

 یلمع یزاسعامجا یاهدنیارف و یرگیجنایم ارچ و -دهدیمن باوج رگید یتنس یهدنزاب-هدنرب یزاب ارچ هک دهدیم ناشن یلوا

 .میریگب یدج ار نآ دیاب مه ام ارچ و ،تسا هتفرگ یدج ار

 ام هب وا .هدرک راک نسیِم جروج هاگشناد رد ضراعت یهدکشزومآ رد اهلاس ،یزیرهمانرب رواشم و یسایس رواشم ،نمچلب کنارف

 :دیوگیم
 زا تسترابعً اساسا ییازضراعت . ...مدرک یرپس 9ازضراعت ناونع هب ار مایراک تیلاعف زا یاهدمع شخب نم

 ات یمومع داضت هب ندز نماد و دریگ رارق مومع هجوت ضرعم رد هک یلکش هب هلأسم کی ندرکحرطم ِدنیارف

 یزاسعامجا یاهدنیارف لباقم یهطقنً اساسا ییازضراعت :دوش امش ِلام حانج نآ زا 10دصرد کی و هاجنپ هکنیا

 ات دنالیام ،دنیآیم اجک زا دارفا هکنیا کرد :دنکیم هدافتسا یناسکی ِیاهیاپ یاهتراهم زاً امامت هچرگ ،تسا

 المرب دندرکیمن ور لوا هک ار یتاعالطا رطاخ بیط اب هکنیا یارب نداد دارفا هب تینما ساسحا ،دنورب اجک

  ...اهنیا مامت و ،دننک

 ».تسین یوق یفاک یهزادنا هب دوش بیوصت یأر هد زا شیب اب هک یاهحیال چیه« هتفگ نروبیر مَس دنیوگیم

 دصرد کی و هاجنپ هب طقف یراذگتسایس یارب رگا عقاو رد :تسا عامجا مدع ِرنه ییاهن یهینایب نیا نونکا

 او ،دیاب هچنآ زا شیب هک تسانعم نیدب نآ زا شیب ییاهیأر ندروآ تسد هب هجیتن رد ،دیشاب هتشاد زاین یأر

 .دیاهداد

 رد و ،میاهدش دنمناوت ام هتشذگ لسن یط هک اجنآ زا - میاهجاوم اهنآ اب زورما هک یلئاسم زا یرایسب رد اما

 یفاک رگید دصرد کی و هاجنپ -دنتسه یشارتعنام هب رداق یرثؤم یلیخ تروص هب یرایسب دارفا هجیتن

 
9 Conflict generating 
10 Fifty percent plus one 
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 کیً اعقاو هکنیا یارب نیاربانب ،تسین یفاک دصرد کی و داتفه ،تسین یفاک دصرد کی و تصش ،تسین

  .دیوش کیدزن دصرد کی و دون هب رتشیب دیاب دینک ارجا ار تسایس

 توافتم یفده یوسب دیاب دصرد کی و هاجنپ هب ندیسر یارب مزال یاهتراهم ،هطقن نآ هب ندیسر یارب و

 راک روتسرد رد ،سایقم هب هتسب ،دصرد کی و دون ای دصرد ُهن و دون ًالصا دشاب مزال دیاش و -دنوش میظنتزاب

 ُهن و دون و دصرد کی و دون یهرمز رد رتشیب منکیم نم کنیا هک یراک زا یاهدمع شخب اما .دریگب رارق

   .دصرد کی و هاجنپ ات دریگیم رارق دصرد

 کی هب هدنزاب-هدنرب یمصاخت یازضراعت کی زا شدوخ لوحت دروم رد دنمهفرح کی تافارتعاً ابیرقت قوف تارابع ،بخ

 .تسا تردق و مسیتامگارپ هب عجار زیچهمه هکلب ،درادن مسیلائدیا هب یطابترا چیه وا ینوگرگد و ،تسا رتهناراکمه زاسعامجا

 راک رگید لومرف نیا ،یراج لباقتم یاهیگتسباو یاهتیعقوم زا یرایسب رد :تسین یفاک رگید دصرد کی و هاجنپ دیوگیم وا

 فلتخم یاههورگ یاهییاناوت هب )یزیچ ره نداد ماجنا( ارجا ،هزورما و ،تسا هدرک رییغت یتموکح ماظن و هعماج ؛دنکیمن

 ،دنیآیم اجک زا دارفا هکنیا کرد« - اهتراهم زا یرایسب دیوگیم وا ،لاح نیا اب .تسا هدروخ هرگ یشارتعنام و ینکشراک یارب

  !ازضراعت ِراک هب هک دیآیم زاسعامجا راک هب ردقنامه یدایز دح ات -»دنورب اجک ات دنالیام و

 تهار دس دنناوتیم یناسک هچ هک نک هجوت ،دوش ماجنا یراک یهاوخیم رگا :میراد یصخش عفن زا یمیقتسم حرش اجنیا ات

 مود ناتساد .تسین یگداس و یتساررس نیا هب اهتیعقوم زا یلیخ اما .دنشارتب عنام تیارب ای دنزادنا ریخأت هب ار تراک ای دنوش

 ،مشخ و دیدرت یهرابرد ندز فرح اب تسا هارمه هشیمه هدشیجنایم تکراشم یهرابرد یثحب ره هک دهدیم ناشن

 نیمز یربراک یهدنورپ دروم رد شنترپ یهسلج کی رد درکیم سح هک یرگلیهست هب دینک شوگ نیاربانب .هبیاطم و یعبطخوش

 -تسا نلپنیرگ تکرش رد یزیرهمانرب ِرواشم رضاح لاح رد هک -گِرگ نوسنیبار لشیم .تسا هدش مگ کچوک رهش کی رد

   :میریگب وگلا نآ زا میشاب هتشاد دای هب دیاب اسب هچ مه ام هک یاهبرجت ،دنکیم فیرعت ار دوخ یهبرجت

 هک ینز یتقو -تسه مدای بوخ ار اههظحل نیا زا یکی .تفرگیم الاب اهثحب هک دوب هسلج رد یتاظحل

 رهش هک تسا نیا لکشم دینادیم ،بخ« :تفگ و دمآ شوج هب شنوخ الکو تسد زا دوب هتسشن قاتا یولج

 ،الکو نیا هب دسریم شهمه مه دعب و ،دنراذگیم شخرچ یال بوچ یاهدع و دنکب یراک هک دنزیم ار شروز

 دعب و ».دننکیم رده الکو نیا یاپ ار ناشلوپ مه همه و دننزیم مه یهلک و رس یوت مادم مه اهنآ و

 اههمکد مامت و ،...درمشیمرب یدنورهش قوقح و دیرخ گرزب زکارم لثم ار عامتجا یلصا تالکشم مامت تشاد

 مدرک رکف نم و .دندوب هدش دنلب وا رس تشپ ،مشخ زا رپ یلد اب ،همه هک مدید ... .دادیم راشف ار قاتا رد

 یخوش یدرسنوخ روجکی اب ،دش مامت نز نآ فرح یتقو اما .هدش جراخ متسد زا هسلج لرتنک رگید ،»هن هااا«

 هظحل نآ و هدنخ ریز دندز همه »؟مینک نوغاد ار الکو یهمه خم مینزب ؟مینک راکچ دیاب بخ« متفگ و مدرک

 رد ار همه یاوه دیاب ،تشاد یعبطخوش سح دراوم نیا رد دیاب ... منکیم رکف اما .درک ادیپ تاجن یعون هب

 هک منکیم ار مشالت مامت ،دیوگیم یفنم زیچ کی یسک نامز ره و ،تشاذگ مارتحا همه هب و تشاد هسلج

 نکمم نیاربانب .منادرگرب تبثم داهنشیپ کی هب ار یفنم فرح نآ مدرکیم یعس .منک ادیپ تبثم یهدیا کی

 ندشهتخاس ... یهرابرد رفن کی ؛دزادنیب هار راوه و داد و دور رد هروک زا یعوضوم یهرابرد رفن کی تسا

 بخ« متفگ نم و -دنتساوخیمن ار یزیچ نیچمهً اعقاو اهنآ -تفر رد هروک زا تالغ یاهرازتشک رد اههناخ

 و متفرگرب ار هدیا نامه ،دندوب هدرک نیمز ِتسارت هب یاهراشا ثحب لوط رد نوچ و »؟تسیچ امش داهنشیپ

 ار یضارا زا یخرب دناوتب هک میشاب هتشاد یلحم نیمز تسارت کی رگا دییامرفیم ینعی ،بخ« متفگ

 فرح یسک ره یتقو( بیترت نیا هب ؟دینیبیم -»!هلب« دنتفگ اهنآ و »؟دوشیم بوخ عاضوا دنک تظفاحم

 رد هکنیا ای ،دوب تبثم داهنشیپ کی هب یفنم فرح ِندرک لیدبت یارب شالت رس ربً اعقاو ثحب )دزیم یفنم

 امش« یهلمج نیا ؟دیتسه هجوتم »؟دتفیب یقافتا هچ دیراد تسود امش ،بخ رایسب« مییوگب اهنآ هب باوج

 هچنآ یهرابرد ام نامزاس ّوج رب مهً اعقاو و دوشیم مکاح هسلج یاضف رب »؟دتفیب یقافتا هچ دیراد تسود

   .)Greig 1997( دش مکاح ،تبثم یاهلحهار نتفای ینعی ،میهد ماجنا میتشاد شالت



۱۴۰۰ زیئاپ ،۲۱ یهرامش ،کیتکلاید و اضف   

 

7 www.dialecticalspace.com 

 ثحب کی مینیبیم نآ رد هک میتسه یاینارحب و زیگناربهشقانم ،لزلزتم لاح نیع رد و دنمشزرا رایسب یهظحل دهاش اجنیا رد

 ؛ریگارف کرتشم ِمشخ هکلب صخش کی مشخ هن ،دوشیم هجاوم مشخ یایاقب اب نیمز یربراک یاههنیزگ یهرابرد یمومع

 هتشکراک دنمهفرح کی هک میونشیم ؛)!الکو( کرتشم نمشد کی ،دوشیم روهلمح یاهداس ِفده هب هورگ کی هک مینیبیم

 هک ار یمشخ هنوگچ وا هک مینیبیم مه ار نیا دعب و ؛دنک ادیپ خیب یریذپانتشگزاب وحن هب ثحب ادابم هک تسا ناریح و نارگن

  .دنکیم تیریدم هدرک تیارس عمج هب

 هک رظن نیا زا هکلب ،داد جرخ هب گِرگ هک یزنط رد طقف هن ،مینیبیم ار هناقذاح ِیرگیجنایم رنه زا ییاههیوس اجنیا رد

 .دنهد هئارا ار ناشداهنشیپ هکنیا یارب راضح زا یهاوخرظن هب دز دنویپ ار نآ و تخانش تیمسرهب ار نیرضاح مشخ تعرسهب

 یهبیاطم و یعبطخوش :داد ناشن شنکاو یگدوشگ و کیتامگارپ وحن هب و ،تریصب و مزح اب هکلب ،زیمآریقحت لکش هب هن گِرگ

 یلمع یتالاؤس ،دش هتساک وج یتحاران و مشخ نیا زا یردق یخوش نیا اب هک شدعب و دسانشیم تیمسر هب ار راضح مشخ وا

 مه و مهم مه نْتخانشتیمسرهب و یعبطخوش ،نیاربانب .دنکیم حرطم تسور شیپ ینکمم یاههار هچ نونکا هکنیا یهرابرد

 ،دوش داجیا 12یدعب لحارم ِسح یعون دنوشیم ببس راذگرثا لاح نیع رد و میالم یلکش هب اهنیا ؛دنتسه 11شخبییاهر

 داهنشیپ ؟مینک هچ الاح ،مینکب الکو ِجرخ ار ناملوپ یهمه میهاوخیمن ،بخ رایسب« دیوگیم ًالمع گِرگ .دیما سح روجکی

 :تسا اهداهنشیپ تمس هب نتفر نیمه یرگیجنایم ِبابل ُبل هک دهدیم ناشن ام هب وا »؟مینکب میناوتیم راک هچ ؟تسیچ امش

 وحن هب هک عامتجا یاضعا دوخ هکلب دوش نیودت نارگلیهست ای اهرگیجنایم تسد هب طقف هن هک ییاهیژتارتسا نتفای یارب شالت

   )3(.دننک افیا شقن شنیودت رد دَروخیم مشچ هب اهنآ نایم رد یعونتم عفانم و دناهتسد دنچ یزیگناربهشقانم

 یلمع یاهسرد ،یلمع یاههنومن زا

 و ،یاهلیبق یاهشزرا و نکسم ،لقن و لمح هب عجار اسرفناوت یاهثحب رس رب تاشقانم زا تیاور هس غارس هب میورب الاح بخ

 یقبام یارب یعقاو یلمع یاهسرد زین و یرگیجنایم ِیقالخا و یسایس یاهشلاچ اب .نینج طقس هب طوبرم ِرامشرپ لئاسم

 قیمع ِیشزرا یاهیدنبیاپ زا یشان یاهتوافت ای ،یگنهرف و یقالخا یاهتوافت ،عامتجا ای یمومع ضراعت اب هراومه هک ییام

 .دش میهاوخ انشآ رتشیب حوضو اب مینکیم یگدنز ای راک

 هشقانم دروم رودیروک کی رد ناتسرهش عماج یزیرهمانرب :هتشذگ رابهلوک و ،یدامتعایب ،راجزنا

 ِدمآ و تفر رپ لقن و لمح رودیروک رد ناتسرهش یاهتموکح اب هک یرگیجنایم ماقم رد دوخ یهفرح یهرابرد نمچلب کنارف

  :دیوگیم نینچ دنکیم راک یقرش یهنارک

 هب طوبرم شخب رد ...نیمز یربراک عماج یزیرهمانرب ماجنا یهوحن رد هک تساوخ ام زا اهناتسرهش زا یکی

 نیشنرگراک رتشیب هقطنم نیا هک دوب نیا اهنآ یاههغدغد زا یشخب .مینک ناشکمک رودیروک ینعی ... اهنآ

 یندم رتمک یردق اهنآ ینعی( تسا رتلکشم ناتسرهش یاهشخب ریاس هب تبسن یردق نآ رد راک و ،تسا

 نیا و ،دناهدوب رادروخرب یرتهب تامدخ زا ناتسرهش یاهشخب ریاس هک تشاد دوجو یروخلد نیا :)دنتسه

 لماک ندش جراخ لرتنک زا نودب ،یتنس یدنورهش تکراشم داجیا یارب یهار چیه هک تشاد دوجو ساسحا

 کی میناوتیم ایآ :دندیسرپ ام زا هک دوب بیترت نیا هب .درادن دوجو ،دنت و روجان یاهدادخر زورب و عاضوا

 هنوگچ هکنیا یهرابرد ییاههیصوت اهنآ هب و ،میهد ماجنا ار دنیارف یحارط راک ،میهد داهنشیپ ناشهب دنیارف

  ؟میهدب دنربب شیپ هب ار ناشراک عماج یزیرهمانرب اب دنناوتیم

 یدنورهش تکراشم« ِنکفاساره تالضعم ِراتفرگ ،تسا نتفرهرفط و سرت ِریسا هک میفرط یایزیرهمانرب دنیارف اب اجنیا رد

 زورب »یدنت و روجان یاهدادخر« و »دوش جراخ لرتنک زا عاضوا لماک« هک یتاسلج اب ههجاوم رد زجع سح یعون و »یتنس

 هب دامتعا :دروخیم مشچ هب اههکبش و اهراجنه ،دامتعا نادقف ِلکش رد »یعامتجا یهیامرس« نادقف هب یاهراشا اجنیا رد .دنک

 
11 freeing 
12 Sense of next steps 
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 یاههورگ هک ییاههکبش و ،دهد هئارا دنیارف یحارط دنتشاد زاین اهنآ هک ییاهراجنه ،دنورن رد هروک زا هسلج رد نارگید هکنیا

 .)Briggs 2008( دننک ناشنتخاس هب زاغآ دنناوتب هدمآدِرگ

 یاهورملق یاهتیلاعف اب ار امش یاهتیلاعف هک دیراد رظن رد ار یدنیارف ایآ" میتفگ ام« دهدیم همادا نمچلب ؟دش هچ بخ

 یقطنم ًالماک روطب تسا نکمم نیا بخ »."دیاهداد تسد زا ار ناتلقع امش" دنتفگ اهنآ و "؟دنک یکی رودیروک رد رواجم

 نتفای غارس دنورب و دندنبب ار ناشلیدنب و راب نازیرهمانرب ای ،یمومع ناریدم ،عامتجا ناربهر زا یرایسب هک دشاب یاهطقن

 کرد دنراد رگیدکی رب اهناتسرهش هک ار یتارثا دناهدید شزومآ نازیرهمانرب ،لاثم یارب .تسا رتلمتحم ناشلح هک یتالکشم

 تسد زا ار ناتلقع« دنیوگیم اهنآ هب نابصنمبحاص و دنهدیم یداهنشیپ یتقو هک دناهدیدن ار شزومآ نیا ًالومعم اما ،دننک

 :مینک لابند ار نمچلب ناتساد دییایب بخ .دنربب شیپ ار راک هنوگچ دیاب »دیاهداد

 ،میتفرگ هبحاصم رفن یس و دص زا و نوریب میتفر شدعب ».میزادنیب هاگن کی دیراذگب ،بخ رایسب« میتفگ ام

 سپس .یتلود نادنمراک مه موس-کی و ،روطیسایس دارفا و دنورهش-رگشنک موس-کی ،هبسک موس-کیً ابیرقت

 کی ره اما ،دندرکیم یگدنیامن ار یتوافتمً اتبسن ییایفارغج قطانم هک میداد لیکشت یشیدنامه هورگ راهچ

 یمیت ،اههبحاصم و یشیدنامه یاههورگ نآ ساسا رب دعب و .دندوب قوف شخب هس زا یبیکرت اهنآ زا

 ِهورگ کی شدعب اهنیمه هک -دندرکیم یگدنیامن ار اهشخب و اهورملق یهمه هک میداد لیکشت هرفنهدراهچ

        .دننک ثحب هچراپکی یزیرهمانرب یارب یدنیارف رس رب ات دنداد لیکشت هرکاذم

 ناتسرهش ود ِیزیرهمانرب یاهنامزاس هب ار یتوافتمً الماک دنیارف یداهنشیپ حرط ،ام کمک هب ،هورگ نآ سپس« :دهدیم همادا وا

 و ،دوب ارجام عورش »طقف« ًالعف نیا بخ ».هدش عورش نالا هک دش بیوصت حرطً اتیاهن و -داد هئارا موس ِناتسرهش ِیاروش و

 تیقفوم اب هک ار یزیچ نامه یدیفم روط هب لاح نیع رد اما ،تسور شیپ یدایز رایسب تخس یاهراک هک تسنادیم نمچلب

 :دیوگیم .دوشیم روآدای ام هب هدمآ تسد هب

 دنناوتیمن دندوب دقتعم لوا ناتسرهش ِنابصنمبحاص هک ثیح نیا زا ،دوب یزاسعامجا دنیارف یعون نیا ،بخ

 قفاوت هب دننک راک دیاب هنوگچ دنیارف هکنیا یهرابرد و دنتسشنً اتیاهن اما -دننیشنب قاتا کی رد مه اب

 دارفا نآ اب مناوتب منکیمن رکف نم« دوب هتفگ هک دوشیم مه ناتسرهش زا یدنمراک نآ لاح لماش نیا .دندیسر

 ،نیمز یربراک ،عماج یزیرهمانرب باب رد یزاسعامجا نامه ارجام نیا هک تسیهیدب ».منیشنب قاتا کی رد

  .تسا تسخن ماگً اصخشم اما ،تسین رودیروک رد هریغ و دشر ،یطیحمتسیز تیریدم ،لقن و لمح

 .میهد تسد زا میاهتخومآ عورش نیا زا اجنیمه ات ار هچنآ دیابن اما ،میوریم رتارف تسخن ماگ زا رگید یتاظحل ،یراب

 ؟تسا ربخ هچ اجنیا دندرکیم روصت ًالامتحا عامتجا ناربهر ریاس و نازیرهمانرب

 ناعفنیذ اب ،دندوب هجاوم هشقانمرپ تیعضو اب هک ییاهنآ  -دنروآ مهدرگ ار عفنیذ یاههورگ دندوب راودیما هک ییاهنآ ،تسخن

 رد دارفا نآ اب مناوتب منکیمن رکف« :دنداتسیانزاب دوخ راک زا هبتریلاع ِنادنمراک ِیتاذ ِینامگدب اب -قرفتم رایسب و مگد تدش هب

ً ابیرقت« دیوگب هک دنونشب اهنآ هک دوبن یدرسنوخ اب مأوت یهنادنمشیدنا و هنارکفنشور ینامگدب یعون نیا ».منیشنب قاتا کی

 مه درگ "دارفا نآ" اب ار ام هکنیا ،دیشیدنایم دارفا نیا یهمه ندروآ مهدرگ هب هک دیاهناوید امش« :دوب نیا هکلب .»کوکشم

 ».دیروآ

 کی« و هناطاتحم یگدنیامن رب ینتبم ْدنیارف ،یراکمه یهرابرد هبتریلاع نادنمراک یهیلوا یاهینارگن رظنم زا هک مینیبیم ،مود

 یرامش تشگنا دادعت هک دوب یدنیارف راتساوخ و درکیم بلج یمسر تیقفاوم ،درکیم هیصوت و ثحب هک دوب »هرکاذم هورگ

   .دوب هدش هدرمش دودرم »زیمآنونج یرما« ناونع هب هک یدنیارف ،دنتسنادیم نکمم ار نآ

 یسایس ظاحل هب لاح نیع رد و -هداس یزادناطلغ لکش هب هک میتسه اههبحاصم قیرط زا یریگدای ِدنیارف دهاش اجنیا رد ،موس

 رایتخا رد تاعالطا زا شیب ییاهزیچ دنناوتیم ردقچ مهم ی»اههبحاصم« نیا هک دهدیم ناشن اهدعب نمچلب .تسا -هدیچیپ

 :دیوگیم .دنراذگب
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 یاجً اعطق ندرک شیامیپ ،ضراعت لح فده یارب هک منادیم بوخ ...متسه شیامیپ ِماجنا قشاع نم هکنیا اب

 .تسا یزاسهطبار ْدصرد تصش اما ،تسا تاعالطا یروآعمج یدح ات ندرکهبحاصم .دریگیمن ار یصخش سامت

 و .تسا هرکاذم یعون هسفنیف هبحاصم .دننک دامتعا امش هب دیهاوخیم دارفا زا و دینکیم یفرعم ار ناتدوخ

 یمارتحا اب تاعالطا نآ اب مه امش و ،دنراذگب نایم رد امش اب ار ناشتاعالطا ات ،دننک دامتعا امش هب اهنآ رگا

 یتسشن مه اب ات دینکیم دامتعا نم هب ایآ ،الاح بخ« هکنیا نِتفگ هاگنآ ،دینک دروخرب دیاهداد ار شاهدعو هک

 .تسین یگرزب یلیخ شهج »؟مینک رازگرب دیشاب هتشادن یدب عضو نآ رد هک

 و -دبای تسد تاعالطا یروآعمج زا رتارف رایسب یزیچ هب دناوتیم ندیسرپ لاؤس و ندرک هبحاصم دیوگیم وا ،بیترت نیا هب 

 هکلب ،میتسین طباور نتخاس و ،دامتعا بلج ،نداد ناشن مارتحا ،تاعالطا یراذگکارتشا هب یاهیگژیو ِدهاش طقف اجنیا رد

 و یعقاو یهدنزاس تارکاذم ،یلمع یریگدای یاول رد ،ناوتیم نآ رد هک تسیاهسلج نداد لیکشت ِتمدخ رد اهنیا یهمه

 ,Reich 1988( دمآ قئاف یمارتحایب و یدامتعایب ،راجزنا ،یرگشاخرپ زا اههورگ سرت رب ،لائدیا هن و ،یعقاو یندم ِینزیار

Dryzek 2000, Forester 2006b, Yanow et al. 2006(.  

 .تسا رتقیمع یشزرا لئاسم و تیوه رس رب لادج اهنآ رد هک میورب ییاهناتساد غارس هب دیراذگب کنیا

     نیمز یربراک یزیرهمانرب رد تیوه یاهشلاچ

 اب یلحم ییاکیرمآ یاهتسوپخرس .دزاسب دیدج ینوکسم دحاو دص زا شیب تساوخیم شورفبزاسب کی یبونج یاینروفیلاک رد

 نابصنمبحاص اما .دوب اهنآ یدادجا و ابآ ناتسربق کی دوش ارجا هژورپ نآ رد دوب رارق هک ینیمز نوچ دندرک تفلاخم هژورپ

 هن و ییاکیرمآ یاهتسوپخرس هن -میونشیم نامیدعب ِدنمهفرح زا هکنانچ - دندوب ناگدننکباختنا ریاس نارگنلد یسایس

 ،لاردف یعامتجا طباور تامدخ زا ،مات نافتسا .)Thom 1997( رابتییایسآ یاهییاکیرمآ هکلب ،رابتیسیلگنا یاهییاکیرمآ

  :دزاغآیم نینچ

 لئاسم اب راک یهبرجت هک نم لثم فرطیب مدآ کی ،دندش هجوتم ناتسرهش تسرپرس و رادرهش یتقو

 یهسلج کی هب وا اب هک تساوخ نم زا هلصافالب رادرهش ،تسه سرتسد رد ،دراد ار ییاکیرمآ یاهتسوپخرس

 اهنآ عضوم هک دمهفب تسناوتیمن و ،دنراد دوجو یفلتخم یاههورگ هک دوب نیا شنهذ رد .مورب یصوصخ

 اب ندرک راک و نتسشن زا رتارف یزیچ ناهاوخ وا ؟مینکب یکمک میناوتیم ام ایآ دنادب تساوخیم و ،تسیچ

 .دوش هرکاذم زا یاهدنزاس یاهلکش ِدراو دناوتب هک دهد لیکشت هدنیامن هورگ کی ... تساوخیم ،دوب اههورگ

 زا یرایسب اب هک دوب نیا ادتبا ام شقن .میدش یمومع یاهتسشن زا یاهلسلس دراو هک دوب بیترت نیا هب

 شورفبزاسب هچنآ ... زا هک دوب نیا همه نم شالت ،تاسلج نآ رد .مینک تبحص هقطنم رد یاهلیبق یاضعا

 ناتسربق اجنآ منک قیدصت هکنیا -مور رتارف دنکب هک دادیم هزاجا شورفبزاسب هب رهش هچنآ و درکیم داهنشیپ

 یاهشیارگ و قیالع هب منک شالت و دوب دهاوخ فطعنم شورفبزاسب هک میوگب و ،هدوب یسدقم

 اهنآ هچنآ اب دیاب اهتسوپخرس قیالع هب نتخادرپ یارب اما -مراذگب مارتحا ییاکیرمآ یاهتسوپخرس

 .تسا مارتحا لباق و ینید و سدقم دندرکیم رکف اهنآ هچنآ -مدزیم هلک و رس دوش ماجنا دنتساوخیم

 اما .زوجم یاطعا یمسر دنیارف بیوصت هب طقف هن و تسا دنمهقالع یاهرکاذم لح هار کی هب هک میفرط یرادرهش اب اجنیا رد

 یرگیجنایم نماد هب تسد ،تسین نئمطم اههورگ یهرابرد هن و یعقاو لئاسم دروم رد هن رادرهش هک اجنآ زا میونشیم

  :دهدیم همادا مات .دراد هبرجت یاهلیبق لئاسم دروم رد هک دوشیم

 عون ره زا ار نیمز دنشوکب دنتساوخیم اهنآ .دننک یریگولج ناتسربق ِیرافح زا دنتساوخیم هلیبق یاضعا

 دوشیم هتخاس نیمز نآ فارطا هک یزیچ ره دنتشاد تسود نینچمه ،دنراد هگن ناما رد یزاس و تخاس

 ناشیا هچنآ هب و ،هتشاد رظن رد نیمز نآ زا هدافتسا یارب ،یخیرات ظاحل هب ،هلیبق هک دشاب ییانعم ِلمکم

 .دش حضاو هتفر هتفر ریوصت بخ ... .دراذگب مارتحا دشاب ناشناتسربق دنتساوخیم
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 تردق و ،ینوناق یاهدرگیپ ،تسبنب یهرابرد ینارگن میناوتیم هداس یلیخ اما ،دشاب هدش نشور ریوصت دیاش ،هلحرم نیا رد

 نیمز نیا هب« دیوگیم رگید یهورگ و »میرادرب ار یکیناکم لیب دییایب« دیوگیم هورگ کی هک یتقو .مینیبب ار یتنس یسایس

 ییاههناشن مامت اب اجنیا رد مولعم رارق زا .دسریمن هدننکراودیما یلیخ رظن هب هرکاذم جیاتن ،»تسا سدقم - ،دینزن تسد

 ِرگیجنایم ؟دش هچ بخ )4(.تسناد یتیوه لئاسم اب هطبار رد یندشنمار یضراعت ار تیعضو ناوتیم یگداس هب هک میاهجاوم

 :دهدیم همادا ،مات نافتسا ،ام

 هب هک دندوب ییاهیماظن و ،تشگیم نیمز لابند 13هتسشنزاب نازابرس زا تیامح نامزاس راد و ریگ نیمه رد

 دوب یموس هورگ اهنیا و ،دنک اپ و تسد ناشیارب یمیدق نازابرس هاگتماقا یعون هک دندروآیم راشف رهش

 هتسشنزاب نازابرس یارب هاگتماقا کی هک دندوب قاتشم یلیخ ود ره ناتسرهش و رهش .تشاذگ هنحص هب اپ هک

 نایماح و ناگدنهدیأر ندروآ تسد هب یانعم هب هقطنم نآ رد یماظن هاگیاپ کی ثادحا نوچ -دنشاب هتشاد

  .تشاد یسایس ییانعم رهش و تسرپرس یارب یمیدق نازابرس هاگتماقا ثادحا زا تیامح نیاربانب ،دوب یگرزب

 :دهدیم همادا وا ،دوشیم رتهدیچیپ دراد ریوصت الاح

 .دوب زاس و تخاس زاغآ دییأت یارب هناورپ و زوجم بسک ناهاوخ شورفبزاسب .دوب نیمز کلام شورفبزاسب

 و »میتسه هتسشنزاب نازابرس یارب هاگتماقا تخاس ناهاوخ ام« هک دندرکیم رارصا ناتسرهش و رهش

 عقاو رد بیترت نیا هب ».دیتسه سدقم یناتسربق یور رب امش« هک دندراشفیم یاپ ییاکیرمآ یاهتسوپخرس

 .میدوب فرط راکروتسد هس اب

 لباقم رد دیدج نکسم ِتخاس :تسا رارق نیزا ،مینکیم هاگن ارجام هب میراد نوریب زا هک ،ضراعت نیا زا ام یبایزرا ،اجنیا ات

 ام هب مات اما .دسریمن رظن هب هدننکراودیما نادنچ نانچمه ارجام ؛سدقم ناتسربق لباقم رد هتسشنزاب نازابرس هاگتماقا

  :دش ناشریگتسد یرتشیب یاهزیچ ناشیعقاو یاهتسشن رد هک دیوگیم

 هقطنم نآ رد هک دندوب هدیا نیا قشاع ییاکیرمآ یاهتسوپخرس هک دوب نیا دوب بلاجً اعقاو هک یزیچ ،الاح

 اهنسم یارب نیمز هب هک دوب نیا درکیم اهنآ یارب هک یراک نوچ ،دنشاب هتشاد هتسشنزاب نازابرس هاگتماقا

 اهنآ یاهییاراد هب هک دنشاب هتشاد نسم دارفا یارب یهاگتماقا هک ار موهفم نیا اهنآ . ...تشاذگیم مارتحا

 و نازابرسهنهک نیاربانب .درک دنهاوخ نینچ نازابرسهنهک دندرکیم سح و ،دنتشاد تسود دنراذگب مارتحا

 .دننک تیامح رگیدکی یاهراکروتسد زا هک دندیسر قفاوت هب مه اب و دندش هرکاذم دراو اهتسوپخرس

 ناشریگتسد زیچ همه نیا دوبن نکمم زگره ،دنتشادیمن ور رد ور تاقالم مه اب نیفرط یاههدنیامن رگا ؟داتفا قافتا نیا هنوگچ

 :دهدیم حیضوت مات .دوش

 رانک دنامهم درکیم روصت هک ار یمیهافم زا یخربً اساسا هک یسک ،دش لوحتم )ناتسوپخرس( ناربهر زا یکی

 هک تخاس یتسوپخرس ِدوبدای یانب کی نیمز نآ یور رب یمود ،تشاذگ رانک نیمز رکِیا جنپ یکی .تشاذگ

 اکیرمآ یاهگنج رد هک یناتسوپخرس نآ هب دشاب یمارتحا یادا نینچمه و دشاب نازابرسهنهک هاگتماقا ِلمکم

 هب ،دوب مرتحم رایسب اریز ،دندرک بذج ار موهفم نیا ناتسوپخرس :دش بالق هب لیدبت نیا .دندوب هدرک تکرش

 مارتحا یادا چیه دننام و ،درکیم لیمکت ار نازابرسهنهک هاگتماقا یبوخب و ،تشاذگیم مارتحا ناتسوپخرس

 .درکیمن مارتحا یادا روشک نیا رد ناتسوپخرس هب یرگید

 :دش زاغآ هرکاذم نِتفرگ لکش هک دهدیم همادا اجنیا زا وا

 نازابرسهنهک یارب یهاگتماقا هک تشادن یلکشم چیه وا .هن ای دریگیم زوجم ایآ هک دیدیم دیاب شورفبزاسب

 ... ار نیمز زا یشخب هک تشادن یلکشم چیه .دهد صیصخت روظنم نیا یارب نیمز رکیا ود و تسیب و دزاسب

 
13 Veterans administeration 
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 هکیطرش هب -دوب ریذپفاطعنا دروم نیا رد -دشاب اهنآ یهتساوخ نیا رگا ،دهد صیصخت ناتسوپخرس هب

 هچنآ .دزاسب هناخ تسیب و دص ،منامگ هب ،و دنک زاس و تخاس نیمز رکیا یسً ادودح یقبام یور رب دناوتب

 زاس و تخاس یارب زوجم یاطعا طرششیپ هک دندوب هتفگ تحارص هب ناتسرهش و رهش هک دوب نیا دوب نشور

 رکف هک - هتسشنزاب نازابرس زا تیامح ِتئیه یاضعا زا یکی .تسا نازابرسهنهک ِهاگتماقا تخاس هدنزاس هب

 و دروآ تسد هب ار تلود تقفاوم دهاوخیم رهش رگا هک دوب هتفگ تحارص هب -دوب رابتتسوپخرس منکیم

 هب نازابرسهنهک زین و ناتسوپخرس اب دیاب ،دزاسب ار نازابرس هاگتماقا و دهدب هجدوب ،دوش نادیم دراو تلود

   .دوب ایهم هحلاصم هب ندیسر یارب زیچ همه بیترت نیا هب .دسرب قفاوت

 ،ندرکن ای ندرک یرافح رس رب یاهعزانم ناونع هب -میتسنادیم لحنیال ار نآ تحار یلیخ ادتبا دیاش هک یاهعزانم ،اجنیا رد بخ

 رد یرازاب ِنیمز زا یریاصت اب ار راک .دیسریمن هدننکدیماان رظن هب رگید -نآ یور رب نکسم نتخاس ای نیمز نتشاذگ هدروخنتسد

 رگید یهورگ یگدنز کبس و قیالع ربارب رد هورگ کی یگدنز کبس اسب هچ و ،عفانم و اهشیارگ کاکطصا ،سدقم ِنیمز ربارب

ً ارهاظ ِنیفرط زا کی ره )یگدنز یاهکبس نینچمه دیاش و( قیالع دناوتیم هک میتسه یتاناکما دهاش الاح و ،میدرک زاغآ

 .)cf. Fuller 2005( دنک یضار ار مصاختم

 تاناکما ِندید زا و ،دش لاطبا هعزانم نیا ندوب لحنیال زا نامیهیلوا یاهضرفشیپ و تاراظتنا مینیبیم ،هکنیا رتمهم یهتکن

 کرد رتهب دشاب مزال و ،میشاب کلسمیبلک رتمک و رتواکجنک دیاش کنیا .میوشیم ریگلفاغ میدرکیمن ار شروصت هک یدیدج

 هب« میسرپب یدج روطب دیاب .دمآرد بآ زا هابتشا لمتحم ِتسبنب کی زا نامیهیلوا ِ یلمع یاهیبایزرا هک دش هنوگچ هک مینک

 یهمه عفن هب هک ار یجیاتن نینچ هب نتفایتسد و ندربشیپ یارب شالت تحار ردقنا ،نامدوخ ،ام ارچ »؟میدیشیدنایم هچ

 ملسم ار ندوب ریذپانیتشآ و ندوبلحنیال هک میاهدامآ -هناحولهداس و -هداس ردقنا ام ارچ ؟میاهداد تسد زا تسا نیفرط

      ؟میریگ

 رهاظ هب قیالع و عفانم و ضراعت اب :میتسه رتماع روطب هرکاذم ،هتبلا و - »یرگیجنایم مارد« دهاش مه زاب اجنیا رد

 اههورگ نیا تسا نکمم هنوگچ ًالصا هک میسرپیم هدزتریح دعب و ،مینکیم زاغآ دنرادن مه هب ینادنچ طبر هک یریذپانیتشآ

 و هربخ یاهرگیجنایم و ناگدننکهرکاذم ،ناریدم ،ناگدنهدنامزاس سپس و ،دنشکب فالتخا و داضت همه نیا اب یگدنز زا تسد

 هنوگچ اهمارد نیا هک مینک یسررب دیاب .دشاب هتشادن ار ناشراظتنا سک چیه هک دنروآ تسد هب یجیاتن دنناوتیم تسدربز

 رد ار ام دناوتیم تیوه و ،عفانم ،تردق یاهشکمشک یهرابرد نامشخبمارآ »ِمسیلائر« یهاگ هنوگچ :دننک راک دنناوتیم

 ریگرد ِدارفا یاربً اعقاو هک میشاب یتاناکما و اههنیزگ نتفای لابند هب دهدن هزاجا و ،دراد هگن )ود ره ای( یروک ای توخن تلاح

 مینیبب دیاب رگید راب نیاربانب .)Forester 2008b, Heifetz and Linksy 2002, Kolb and Williams 2003( دنکیم راک

 ناریدم ،عامتجا ناربهر هنوگچ و ،دنیابُرب ار تانکمم ْنکممان رهاظهب ِروما ِلد زا دنناوتیم هتشکراک یاهرگیجنایم هنوگچ

 میناوتب رگا .دننکب ار راک نیمهً اقیقد دنناوتیم دننکیم راک ضراعتم و ددعتم یاههورگ نطب رد هک ینازیرهمانرب و ،یمومع

 زا ار ام نامهتخاسربً اعامتجا یهیلوا یاهیبایزرا هنوگچ ،دناهتفرگ ناگورگ ار ام نامیهیلوا یاهضرفشیپ هنوگچ هک میمهفب

 رتشیب یواکجنک اب و ،یداقتنا رتمک هن و ،رتیداقتنا وحن هب یتآ دراوم هب میناوتیم هاگنآ ،دناهتخاس مورحم یعقاو تاناکما کرد

  .دنداد نامناشن ار راک نیا ماجنا یهوحن اجنیا رد هتشکراک نادنمهفرح هکنانچ ،میوش کیدزن ،رتمک یاهیروادشیپ اب و

 دسریمن رظن هب نکمم نادنچ هرکاذم هک یطیارش رد یورشیپ

 هب( مینیبب دیاش .دراذگیم نامرایتخا رد )2005( نمچلب داچیر هک یموس یهرکاذم ِمارد ،موس ناتساد غارس میورب دییایب کنیا

 )»تسه ندید یارب دروخیم مشچ کمدرم هب هچنآ هب تبسن یرتشیب یاهزیچ« تفگ هک نوسنه دوورون لسار ِبلاج ِنایب

 نادیم عیرس یلیخ ام تاراظتنا یتقو هکنیا و ،تسا نایرج رد هنومن کی رد یرتشیب یاهزیچ ،میراد راظتنا هچنآ هب تبسن

 تسا مزال ار هچنآ هک میمهفب ،میریگب دای ار نتفرگدای یتسارب دیاب ،مینیبب رتشیب هک میریگب دای دیاب ،دننکیم گنت ار نامدید

 .)Hanson 1961: 7( میشاب نئمطم مینادیم مینکیم رکف هچنآ زا نونکا رگا یتح ،مینادیمن مینادب
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 ار »قفاوت« یهدعو وا هک دسریم رظن هب :دسریم راکشآ یاهضراعت زا ءولمم رظن هب ادتبا نمچلب تیاور ،دید میهاوخ هکنانچ

 زا یدهاوش هب شدعب اما ،دیوگیم هرکاذملباقریغ لئاسم زا وا .دیوگیم ام هب قفاوت هب نتفای تسد زا تیاهن رد اما ،دنک راکنا

 :دیوگیم هچً اعقاو مینیبب ات مینک شوگ رتقیقد دییایب .دنکیم هراشا هرکاذم زا یشان یعقاو و هدنزاس یاهقفاوت

 :هک دوشیم زاغآ اهضرف نیا زا ،عقاو رد .دوشیمن زاغآ هرکاذم یهیرظن زا منکیم راک نآ اب هک یاهمانرب

 ،ریذپانهرکاذم لئاسم رد دنوشیم بیسآ نیرتشیب ببس و دنماجنایم لوط هب زارد یاهتدم هک ییاهضراعت

 ،دنراد روخشبآ اهشزرا هب دیدش یاهیدنبیاپ و ،تیلم ،نید ،تیسنج ،هقبط ،داژن ]هب طوبرم تاعوضوم[ رد

 لح ِدنیارف ییاهن لوصحم ،هجیتن رد و ،دنوشیمن لح هرکاذم اب رادهشیرً اقیمع ِلئاسم نیا ،هجیتن رد ،هکنیا و

 .دننکیم داجیا میهدیم ماجنا ام هچنآ یارب یتوافتمً اتبسن بوچراچ تاضورفم نیا .تسین قفاوت کی هلأسم

 مه زاً اقیمع هک ییاههورگ ،دنوشیم عمج مه درگ اههورگ .تسا کرد یعون ییاهن لوصحمً ابلاغ نیاربانب

 ناشراک یپ دنشاب هدرک قفاوت یزیچ رس هکنآیب و ،دندنویپیم یلیلحت دنیارف کی هب اهنآ ؛دنتسه ادج

  .دننکیم کرد رتهب ار نارگید تیعقوم مه و ناشدوخ تیعقوم مه اما ،دنوریم

 ً،املسم و ،دوشیم هراشا هتفایاقترا یکرد هب هکلب دوشیمن هدیزای تسد یاهرکاذم زا لصاح یهجیتن چیه هب ،اجنیا ات

 هکیلاحرد دنبای تسد لرتنک و عبانم هب اههورگ یخرب رگا :دروخیم یدرد هچ هب ًالصا »یکرد« نینچ هک مینادب میهاوخیم

     )5(!میشاب نارگن دننکیم کرد ار یزیچ هچ اهنآ هکنیا یهرابرد ًالامتحا ،دنسرب »کرد« هب رگید یاههورگ

 یزیچً املسم اما ،دشاب بوخ دوخ یدوخب دیاش مینزب هلک و رس اهنآ اب دیاب هک ینارگید و نامدوخ تیعضو ِکرد ،لاح نیا اب

 :دهدیم همادا نمچلب .دراد دوجو نآ رد رتارف

 رتمک و رتهدنزاس کی ره یارب هک یوحن هب دننکیم لمع هدنیآ رد هفرطکی وحن هب اهنآ ْکرد نیا اب

 قافو هب عوضوم نالف رس رب مه ینزوسرس یتح دنناوتیمن هچرگ هک دنباییمرد عقاو رد و ،تسا زیمآضراعت

 -دننک یراکمه رگیدکی اب اهنآ رس رب دنناوتب هک تسه د ات ج ،ب ،فلا ِناوارف تاعوضوم عقاو رد ،دنسرب

 .دنتسه هرکاذم لباقً اساسا هک یلئاسم زا یرایسب

  :دهدیم همادا نمچلب ،مینک شوگ رتشیب یردق ؟دنک راک دناوتیم هنوگچ نیا

 نیا رد نینج طقس یدازآ فلاخم و قفاوم یاههورگ ،شیپ لاس دنچ .مروآیم ناتیارب کیسالک لاثم کی

 یارب ،یتلایا سیلپ و ،دندز مه یهلک و رس یوت تدش هب ،دنتسه یاهشیتآود یاهکیلوتاک هک ،تلایا

 یراذگنوناق عمجم غارس هب ،ینایمرداپ یارب دیدج یعجرم نتفای یارب هک داد داهنشیپ ،تنوشخ زا یریگولج

 ،دنتفریذپ ار نآ هلصافالب هک دش رازگرب نینج طقس فلاخم و قفاوم یاهنایرج ناربهر نایم یاهسلج .دنورب

 لیالد رب اکتا ابً اقفتم دیاب و دوبیم بولطمان اهنآ یارب رایسب دشیم بیوصت ینوناق نینچ رگا هک ارچ

   .دندرکیم تفلاخم نآ اب نایب یدازآ فلتخم

 :دننادیم ینوریب یدیدهت فلتخم لیالد هب ار نآ اسب هچ هورگ ود ره هک تسیرما شاهزیگنا هک میراد یقفاوت اجنیا رد بخ

 :دیوگیم ام هب نمچلب ،دروآ راب هب یرتشیب یاهزیچ اهنآ یاهثحب اما .یتلایا سیلپ یوس زا تیعضو رد رتشیب یهلخادم

 کرتشم قیالع دندیمهف ،دندشن ریگلفاغ مه نادنچ هکیلاح رد ،اهنآ ،تفریم شیپ اهثحب هک روطنیمه

 و -دنراد رادراب ناناوجون و رطخ ضرعم رد ِناناوجون ِتمالس و یتسردنت تیعضو دوبهب رد یدنمورین

 رگیدکی رب هنوگچ هکنیا یارب داهنیم شیپ یدعاوق هعومجم هنابلطواد هک دنتسویپ یفالتئا هب مه اب نینچمه

 .دننک روبع یتلایا سیلپ داهنشیپ زا قیرط نآ زا و ،دنهد شهاک ار تنوشخ رطخ یعون هب ات دننک تراظن

 لیکشت دلوت زا شیپ تمالس زا تیامح و یتلایا یهجدوب شیازفا یارب یراذگنوناق سلجم رد یفالتئا نامزمه

 14،تاجن تایلمع لثم ییاههورگ تالخادم مامت مغر هب و اهلدج و گنج یهمه مغر هب ،فالتئا نیا .دنداد
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 هک ییاهنامز رد یتح ،تمالس یارب یتلایا یهجدوب صیصخت شیازفا رد هک ارچ هدنام اجرباپ هک تساهلاس

 سمشلانمرهظا ،هتبلا .هدش ثحب ِتیندم یاقترا ببس ،یدح ات ،نیا و .تسا هدوب قفوم ،دوشیم مک هجدوب

 رگا و ،دندیسرن قافو هب و دندرکن عناق ار رگیدکی نیفرط ْنینج طقس یداینب یهلأسم یهرابرد هک تسا

 اهنآ ،دوبیم نینج طقس یهلأسم باب رد یکرتشم هجو نتفای یارب شالتً افرص نیفرط ندروآ مهدرگ زا فده

 ندمآ مهدرگ ،اما .دروخیم تسکش مه قافو نیمه هک تسا نیا نم نامگ و ،دندمآیمن مهدرگ زگره ًالصا

 هب رداق هک ار یدایز یهدنزاس روما هک تخاس مهارف ناشیا یارب ار ناکما نیا توافتم رتسب کی رد اهنآ

 .دننک ییاسانش دنتسه شماجنا

 هنوگچ هکنیا و توافتم ًالماک ِیلمع جیاتن هب تبسن ار ام نمچلب هک ارچ ،دراد دوجو یریگدای یارب یدایز یاهزیچ اجنیا رد

 وً اقیمع و دنت یضراعت ریگرد هک یمصاختم هورگ ود ،دیوگیم ام هب وا ،تسخن .دنکیم هاگآ میبای تسد اهنآ هب میناوتیم

      :دنتفای یلمع قفاوت یارب ییاههار یعون هب دندوب ،زیمآتنوشخً اضعب و ،زیامتم یشزرا ظاحل هبً اساسا

 ؛یماظتنا یورین رتشیب یهلخادم زا نوناق ِتیامح هیلع تمواقم یارب یتامادقا دروم رد •

 ؛تارهاظت رد تنوشخ یاهکسیر زا نتساک یارب یدعاوق داجیا یارب یتامادقا دروم رد •

 ؛رطخ ضرعم رد ِناناوجون یارب تمالس و یتسردنت دوبهب یارب یتامادقا دروم رد •

 و ؛دلوت زا شیپ تمالس یهجدوب ذخا یاتسار رد سلجم اب یرگیبال یارب یفالتئا لیکشت یارب یتامادقا دروم رد •

 نینج طقس دض تاضارتعا هک ییاهنامز رد ،»تیندم« اقترا ،یمصاخت یهثحابم حطس اقترا یاههویش صوصخ رد •

  .دزیم نماد تنوشخ کیرحت هبً اضعب هک اهیظافل دیدشت و کینیلک رد نانز باعرا اب دوب هارمه یاهدنیازف روطب

 زا رود و هدننکریگلفاغ اهمصخ نیا نایم اهقفاوت هک مه ردقچ ره ،تسین سرد نیرتمهم اجنیا رد زونه یساسا جیاتن نیا اما

 رگا« :تسا رارق نیا زا نازیرهمانرب و اهرگیجنایم زین و عامتجا ناربهر و ناگدنهدنامزاس یارب رتمهم رایسب سرد .دشاب راظتنا

 مهدرگ زگره ًالصا اهنآ ،دوبیم نینج طقس یهلأسم باب رد یکرتشم هجو نتفای یارب شالتً افرص نیفرط ندروآ مهدرگ زا فده

 هک ار یدایز یهدنزاس روما هک تخاس مهارف ناشیا یارب ار ناکما نیا توافتم رتسب کی رد اهنآ ندمآ مهدرگ ،اما ... .دندمآیمن

 هب یساسا یهلأسم رس رب قفاوت هب لین یارب شالت هک دهدیم ناشن نمچلب ،اجنیا رد ».دننک ییاسانش دنتسه شماجنا هب رداق

 یاهتسیلائر هک تسا -شخبماکدوخ یاهدنبیرف وحن هب لاح نیع رد و - یهیدب و هداس یاهجیتن نیا .دیماجنا دهاوخ تسکش

  »!درک دنهاوخن قافو تقوچیه اهنآ ً،املسم« دنیوگیم هک ییاهنآ ،دنریگیم یسایس

 ارچ -میدروخیم تسکش اههورگ ندروآ مه درگ رد لکهب ام رگا .داد ام هب یرتمهم و یلمع سرد نمچلب ،میرذگب هک نیا زا اما

 یهمشچرس کی ،مه ،رظنگنت مسیلائر نآ -دنسرب قافو هب یساسا یهلأسم رس رب دنناوتیمن یتسیلائر رظنم زا وً احضاو اهنآ هک

 تخاس مهارف ناشیا یارب ار ناکما نیا توافتم رتسب کی رد اهنآ ندمآ مهدرگ« ،هرابود .ْدنازوسیم ار تصرف و دوبیم تسکش

  ».دننک ییاسانش دنتسه شماجنا هب رداق هک ار یدایز یهدنزاس روما هک

 ،نارگید اب یگنهامه نودب ،ناشدوخ یارب اههورگ هک یتامادقا :میدرک زاغآ هدشنهرکاذم »یهیوسکی تامادقا« اب ام بخ 

 نیا دوش ببس دناوتیم ،یقفاوت ره هب ندیسرن ای ندیسر زا غراف ،اهنآ »ِکرد« هک میفرط داهنشیپ نیا اب و ،دنهدیم ماجنا

 ،هیوسود و راکشآ یاهقفاوت نودب ،یدراوم نینچ رد .دشاب یمصاخت رتمک و رتهدنزاس اههورگ یهمه یارب ،هیوسکی تامادقا

 Axelrod( دنباین تسد هرکاذم زا لصاح قافو هب هکنیا ولو ،دنسرب یلباقتم ِشخبرمث »کرتشم عفانم« هب دنناوتیم اههورگ

1985, Winship 2006(. 

 رتبلاج یتح دوشیم لصاح دنتسه هدنزاس لباقتم روطب اما دنربیمن هار قافو هب هک یتامادقا زا نمچلب تیاور رد هچنآ اما

 ،یلصا تاعوضوم صوصخ رد -قفاوت ینزوسرس یتح - یقفاوت چیه لئاسم یخرب رد هک دریذپیم ار ضرف نیا وا :تسا

 تسه یدایز لئاسم« هک ،دننک فشک دیاش ،»دنبایرد دیاش اهنآ« دیوگیم ،لاح نیا اب ،تسین رسیم »ینوناک« و ،هدننکنییعت

 ».دننک یراکمه مه اب اهنآ رس رب دنناوتب هک
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 نآ رد هک یرتسب ،تسا هدش فشک هزات دنیاشوخان یرتسب رد هک میدرگیمزاب یعقاو یهرکاذم ِتاناکما هب ً،املسم ،اجنیا رد اما

 رهاظلایلع - ام دیاش هک ار یزیچ نیاربانب .دسریمن رظن هب نکممً اقلطم بلاغ ِرایسب یهلأسم کی رس رب یقافو و هرکاذم چیه

 یاهلأسم یلاکیسکوداراپ وحن هب دناوتیم هک،مینیبیم کنیا ،مینک یقلت هدننکنییعت و بلاغ یاهلأسم  -یتسیلائر رایسب وحن هب

 ایب :میریگیم لمع یارب یجیاتن نآ زا و ،دسریم ریذپانهرکاذم رظن هب ،مینیبیم ار یلصا یهلأسم مینکیم لایخ .دشاب هدننکروک

 نیا هک دهدیم ناشن نمچلب اما .مینکن رده نکممان رما نداد ماجنا یارب شالت رد ار نامعبانم و تقو ایب ؛میورب اجنیا زا

 رد ام .دربیم قاحم هب میراد هک ار یایعقاو تاناکما ،»تسین نکمم زیچ چیه« ]هکنیا هب رواب ینعی[ ،لوقعم رهاظ هب هیجوت

 میسرب اهنآ هب میناوتیم هک یریذپهرکاذم هوقلاب یاهقفاوت اب ار یساسا یهلأسم کی رس رب راکشآ قفاوت هک میرطخ نیا ضرعم

 .میسرب اهنآ هب رگید مهم تاعوضوم زا یلیخ یهرابرد میناوتیم زونه هک یجیاتن ینعی ،مینک طلَخ

 زا رتدب هکلب دشاب هدننکدیماان دناوتیم اهنت هن ،»قفاوت« هب ماگنهدوز یلیخ ِندیشیدنا هک دهدیم ناشن ام هب نمچلب نیاربانب 

 هدامآ طوقس یارب ار دوخ طقف ام .دزاس زجاع ار ام ًالماک دناوتیم »یساسا لئاسم« رس رب قفاوت ِندوبنکممان یور رب زکرمت :نآ

 .میریگیم هدیدان تسا نامیور شیپ تسرد هک ار ییاهتصرف :میرادیم هگن اسُرپان و رکفهتوک ،نادان ار دوخ هکلب ،مینکیمن

 هک ینارگید هب تبسن نامیاهضرفشیپ یهرابرد دهدیم یمهم سرد ام هب ،)Forester 2005( گرگ و مات لثم ،نمچلب نیاربانب

 ندز فرح« دنیوگیم هک نامیاقفر - اهتسیلائر .دنرادیم یمارگ ار ام زا یتوافتم ً»اساسا« وً اقیمع یاهشزرا دسریم رظن هب

 رایسب ،فسالاعم ،هجیتن رد و ،لیخت زا یراع و کشخ رایسب لاح نیع رد و یدج -»دنافلاخم مه اب ساسا زا اهنآ ؛درادن هدیاف

 لد زا هک دننازوسب ار ییاهتصرف زا یرایسب اهتسیلائر -حالطصا هب - نیا هک تسا لمتحم رایسب ،هجیتن رد .دنتسه یحطس

 عوضوم رس رب هرکاذم لالخ زا »رتقیمع« یقفاوت هب ندیسر یتقو یتح -دننکیم دشر دنتسه نکمم عقاو رد هک ییاهوگوتفگ

  .دشابن نکممً اعطق نینج طقس ریظن یمهم

 هب و بسانمان( یهیلوا فده دناوتیم عقاوم یخرب رد »تقفاوم« :تسا رارق نیا زا ناتساد هس نیا بابل ُبل لقاال نیاربانب

 ینعی ،یساسا لئاسم رس رب »قفاوت ناکما مدع« زا ام کرد و ،دشاب یتکراشم یاهدنیارف ای هعزانم لح )یهداس هدنبیرف یوحن

 یهرابرد ارجام لک نیاربانب .میهد تسد زا ار یعقاو یاهتصرف هک دوش ببس دناوتیم ،ام دوخ یاهرکاذم ِمسیلائر

 رب قیمع یاهتوافت یهرابرد ام .دوش لیدبت هدننکروک یکلسمیبلک یمسق هب ،تاین نیرتهب مغر هب ،دناوتیم هک تسیمسیلائر

 مه و ،میقحرب یاهنارظنهتوک وحن هب مه و ،تسین نکمم یقفاوت چیه مینکیم رکفً اعقاو ؛میشیدنایم یدیلک یهلأسم کی رس

 رد رگا دوب میهاوخ رتلاحشوخ اما ،میوش لاحشوخ میاهدوب اطخ رب هک میمهفبً اتیاهن یتقو اسب هچ .مییاطخ رب ،رتیلمع روطب

 !مینک لمع اهنآ ساسا رب و میسانشب ار نامیعقاو یاهتصرف لوا یهلهو

 

 یدنبعمج

 دنمدرخ و هتشکراک -اهنآ ریظن یناریدم و ،ناگدنهدنامزاس ،نازیرهمانرب و - یاهرگیجنایم هک دهدیم ناشن اهتیاور نیا

 دننزیم نوخیبش نکممان رما هب اهنآ هنوگچ ،میسرپب دیاب ام .دنیابرب نکممان لد زا یایعقاو ِتاناکما تاقوا یضعب دنناوتیم

 رد دیاب نیریاس و ،نازیرهمانرب ،عامتجا ناربهر هک دنهدیم ام هب ییاهسرد هچ اهنآ ؟هدش مامت یزاب دنشیدنایم نارگید یتقو

  ؟دنریگب دای یصوصخ و یمومع یهدیچیپ تاعزانم یاهتیعقوم

 رد دیآیم مشچ هب هچنآ زا رتشیب یزیچ هشیمه زیگناربهشقانم تاعزانم رد هک دننادیم برجم یاهرگیجنایم دسریم رظن هب

 .دنراد رظن رد ،دننکیم عافد ای مالعا ای نایب یمومع تسژ رطاخ هب هچنآ زا شیب هراومه اههورگ هک دننادیم اهنآ ،تسا راک

 راتفگ یسررب رد دیاب دنورهش ای ،نازیرهمانرب ،یمومع یلاع نادنمراک ،عامتجا ناربهر ماقم رد ام هک دنهدیم ناشن اهنآ ،نیاربانب

 ره یگنهرف رثکت هک یاهدشیناهج یایند رد :مییوگب رتکر .میشاب طاتحم رایسب دنسریم مه مصخ رظن هب هک یناسک یسایس

 رد !مینک شوگ »ناگژاو« یارو هب ،تیمها هجرد نامه اب مه و ،»ناگژاو« هب مه رتشیب تقد هب دیاب ،تسا دیازت هب ور مد

 هب دوخ اب ،نآ یوسارف و یهافش مالک اب ندش ریگرد ً،املسم ،رثکتم یسایس و یداصتقا ،یعامتجا ظاحل هب یاهطیحم

 ندرک شوگ ًالصا »اههژاو« هب فرص ِندرک شوگً املسم .دراد هارمه هب مه ار یریگدای و ندرک شوگ ،مارتحا و یسانشتیمسر

 ات ،میشاب نئمطم دوخ زا رتمک تسین یندش هچنآ یهرابرد نامیسایس مسیلائر رد و ،میشاب حولهداس رتمک دیاب نیاربانب ،تسین
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 دنرادن دوجو یتح دناهدرکیم روصت نارگید هک میبایب ییاهتصرف هکیروطب میشاب رتقالخ و ،رتیداقتنا ،رتواکجنک میناوتب

)Forester 1999b, Menkel-Meadow 2001(.   

ً ابلاغ اهسرت و اههشیلک ،ضراعت نامز رد دنراد راظتنا اهنآ نیاربانب .دنراد ار ناشدوخ یاهضرفشیپ مه اهرگیجنایم نیا ،یراب

 اجنآ زا .دنزومایب یدیدج یاهزیچ عقاو رد دیاب و دنناوتیم اههورگ نیاربانب ،دزاسیم دودحم ار فلتخم یاههورگ هجوت نادیم

 دیاب هک تسه یرتشیب ِزیچ هک میباییمردً ابلاغ ،لاثم یارب ،دنوشیم هجاوم اهتوافت اب هدیچیپ تاعزانم رد اههورگ هک

 ،ندشیناهج لاح رد یایند رد .میبای تسد نامفادها هب هک مینکیم ار نامشالت مامت مود ،میزومآیم لوا نیاربانب ،میمهفب

 زا دیاب هک تسا نیا رب لاد صخشم روطب ینید و ،ینابز ،یعامتجا ،یگنهرف یاهتوافت اب هرکاذم هب ام نوزفازور زاین

 ییاناوت ینعی یدح ات ندوب هدامآ .میشاب »هدامآ« ردقچ تسین مهم هلصافالب -میزومایب رتشیب و میهاکب نامیاهضرفشیپ

  .نتشاد نتخومآ و ندرک هجوت

 ار رگیدکی هریغ و ،دوخ یاشفا ،اهداهنشیپ ،اهتسژ ،دیدج تاعالطا اب دنناوتیم اههورگ دندقتعم هتشکراک یاهرگیجنایم نیا

 رگیدکی زا ام و اهنآ هک دننک راتفر یوحن هب مهاب و ییاهنت هب دزاس رداق -ار ام یهمه و -ار اهنآ دناوتیم نیا و ،دننک ریگلفاغ

 یریگدای ْییآمهدرگ یجنایم هب و زا سپ .دیآیم ییآمهدرگ هیلوا یبایزرا زا سپ ،نیاربانب .میهد خساپ رگیدکی هب و میزومایب

      .دوشیم نکمم دربیم هرهب یرگیجنایم کمک زا هک هرکاذم ،یریگدای یجنایم هب و زا سپ .دیآیم

 رتمهم وگوتفگ ،ًالمع و ًالصا ،تسخن یهلهو رد هک دندقتعم اهرگیجنایم نیا ،میدید هنومن هس ره رد هکنانچ ،بیترت نیا هب

 ،تسا مهم یریگربرد ای تکراشم اهنآ رد هک ییاهطیحم زا یرایسب رد ،نیاربانب .دشاب نآ رب مدقم دیاب و تسا یقفاوت ره زا

 ضوع هب ؛هداس و عیرس یاهقفاوت نتفای ؛عیرس یلیخ ِینزهناچ هب لیم :میتسیاب دراوم نیا ربارب رد دیاب هک تسانعم نادب نیا

 تسد دیاب .میشاب ندرک ناتسب-هدب و هلماعم یپ ردً افرص میهدب ندرکیسررب و ندرکشوگ ،ندرکتبحص ناکما دوخ هب هکنیا

ً اتیاهن ،ام نِتخاس تریصباب و رایشوه ِضوع هب ،هک یایاهشیلک یاهراتفر زا بانتجا یارب میبایب یدیدج یاههار و هدز شاکنک هب

 .دنزاسیم هاگآان و ،بناجهب-قح ،روک ار ام

 قیالع -اهیگدیچیپ هاگنآ ،دنریگیم دوخ هب هدنزاب-هدنرب لکش تاعزانم یتقو هک دننادیم نینچمه اناد یاهرگیجنایم ،هوالعب

 طباور ،رتشیب یاههغدغد و رتشیب تاعالطا اما ،مینکیم ریگ ام .دننک کمک عقاو هب دنناوتیم -!هرکاذم یارب رتشیب عفانم و

 مود ناتساد رد هکنانچ ،دروآرد ریگ نیا زا ار ام دناوتیم یطیحمتسیز رییغت یهرابرد ون یاهزیچ و اهربخ و رتشیب

 -رتشیب ِطبترم تایئزج ای اهمهس ،دنراد تیمها هک یرتشیب یاهتکاف -رتشیب یگدیچیپ .دندرک افیا یشقن نینچ نازابرسهنهک

 عقاوب هک یتاناکما هب تبسن ار ام هک نامیهناخاتسگ و هنارگنشیپ »مسیلائر« زا ،دنک اهر »ریسفت رد باتش« زا ار ام دناوتیم

 هداس هشیمه هک تسا یایصخش یاهشالت مزلتسم اما ،دسرب هداس رظن هب دیاش ارجام .)Coles 1989( دنکیم روک میراد

 هب ،میریگب یدج تسین ام یاهرواب هب هیبش هک ار ییاهرواب میناوتب ،میشاب میتشاد ار یگدیچیپ و ماهبا لمحت بات دیاب :دنتسین

 ،عامتجا ناربهر و ناگدنهدنامزاس .میراذگب مارتحا تسین میسانشیم ام هچنآ هیبش هک یعامتجا ناهج یهدنامزاس زا ییاههویش

 یاهلحم و اهعامتجا رد ،دنهن تمرح اهنآ هب و دننک کرد لاکشا نیا رد ار توافت دنناوتیم هک ینازیرهمانرب و یمومع ناریدم

    .دننک شبوکرس ای دنزیرگب نآ زا هکنیا ضوع هب ،دنهدیم نادیم -یراکمه و - رثکت هب راک

 یشزرا یاههیعاد و اهیدنبیاپ و شناد مزلتسم اهنت هن هعزانم لح دننکیم روصت میدرک یسررب ار ناشراک هک ییاهرگیجنایم

 ،کچوک یاهداهنشیپ هکلب ،ناگژاو اهنت هن و -یقالخا و یسانشتخانش یاههیعاد صوصخ رد اهتوافت اهنت هن - هدرتسگ

 و نانیمطا اجنیا رد .تسا مینیبیم وگوتفگ یاهرادرک یانغ رد هک دامتعا داجیا و ،تاعالطا یراذگکارتشا هب ،لباقتم یاهتسژ

 ِیئزج ِینییآ یاهراک رد ،ندب تلاح و یمشچ سامت رد ،ندب نابز و نحل رد هکلب دریگیمن لکش اههژاو بلاق رد نادنچ مارتحا

  .قلمت ای یمالک یاههدعو رد هن ،دریگیم لکش نارگید اب ندروخ اذغ یهوحن هب طوبرم

 رب رتمک ،ضراعتم یاهلالدتسا یور رب رتمک ،ضقانتم یاههژاو یور رب رتمک هک دنیوگیم ام هب اهرگیجنایم نیا ،رتقیقد نآ زا

 رب ینعی -میوش زکرمتم هملاکم و وگوتفگ ِطیارش و ،کبس ،نحل یور رب رتشیب و ،ماع و یعازتنا شناد و یشزرا یاههیعاد یور

 ،رثکت و عونت زا ءولمم یاهطیحم رد نیاربانب .نارگید و دوخ ندرک شوگ و ندرک تبحص یهوحن ِینایب و یلمع تلصخ یور

 کی ندیشون ریظن ییاهراک دیابن اهنت هن ام :دننک لمع توافتم هکلب دنشیدنیب توافتم اهنت هن دیاب مه نازیرهمانرب و نادنورهش

 اب ،ندروخ اذغ و ندرک تبحص ،ندرک شوگ و تاقالم مسارم و اهییآمهدرگ ،اجنآ رد تیاس رد ندز مدق ،اجنیا رد یاچ ناجنف
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 اهنآ زا دیاب هکلب میراذگب رانک ار ،میزومایب زیچ رگیدکی زا یرمثم وحن هب میناوتیم اهنآ لالخ زا هک ندرک راک و ندز مدق مه

   .دهدیم خر کرتشم یاهشنک رد هکلب اههژاو بلاق رد طقف هن تکراشم و یریگربرد راک .مینک هدافتسا

 زا رتارف یتاهجوت و قیالع ریزگان و ًالومعم نیفرط هک اجنآ زا هک دنرواب نیا رب ضراعت اب ییورایور رد اهرگیجنایم نیاً اتیاهن

 و -دننک تیریدم ار یددعتم و ضراعتم ،ولهپدنچ فادها و ،اهتیلوئسم ،فیاظو دیاب مه اهنآ ،دنراد دنروآیم نابز هب هچنآ

 یراک طباور داجیا و ،کرتشم تالکشم لح ،دوخ عفانم یاتسار رد نیفرط نیا زا یرایسب ،ارگلمع یدارفا ماقم رد ،هکنیا

 تسد ،یروصت لباق ریغ و ریذپانینیبشیپ لاکشا هب ،)دندرک نینچ نینج طقس نیفلاخم و نیقفاوم هکنانچ( دیدج کیژتارتسا

 وحن هب یتقو ،مه نازیرهمانرب و یمومع ناریدم ،نارگشنک و عامتجا یاضعا ،نیاربانب .دننزیم یبایهراچ و یراکمه و یروآون هب

 و هتفرهتسش ِلئاسمً افرص ام ِرایسب یاهتوافت هک دنمهفیم ،دنوشیم یورایور هتسباومههب و عونتم طباور اب یاهدنیازف

 مه و یعقاو یاهتصرف مه دناوتیم ندوبهیالدنچ و یگدیچیپ نیا و -دنرتهیالدنچ و رتهدیچیپ رایسب هکلب دنتسین یصخشم

 .دراذگب نامرایتخا رد ،مه اب ندرک راک رد ،ییاهتیدودحم

 ،اناد یاهرگیجنایم راک رب اکتا اب ،هکلب .تسا ماع ینف یهراچ یعون یرگیجنایم دیوگب هک درادن نآ رس لیلحت نیا نیاربانب

 ،دوخ یکلسمیبلک و یحولهداس هب ،میوش هاگآ نامیاهضرفشیپ ِنادنز رد ندش راتفرگ ِفلتخم قرط هب تبسن میناوتیم

 .میوش فقاو دیما و لیخت زا نامیاهیناوتان ،بسانم یاهیرواد ساسا رب ندرک راتفر و یداقتنا ِیفاکشوم زا دوخ یاهتسکش

 ناوتیم هک دنهدیم دای ام هب اهرگیجنایم نیا ،دنسرب ریذپانیتشآ ًالماک تسیلائر ِراگنالهس مشچ هب دیاش هک ییاهتیعضو رد

 مامت .درک ادیپ نیفرط قفاوت رب رهظتسم و هناراکمه ِجیاتن ،یرهاظ ِناکما مدع یهیاس رد ،یاهدننکریگلفاغ وحن هب ،عقاوم یخرب

 .میشاب هجاوم یضراعتم و ریذپانیتشآً ارهاظ ِیشزرا یاهتوافت اب رگا یتح ،مینک فشک و وجتسج میناوتیم ار اهنیا
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 نکممان دننکیم رکف یرایسب هک یطیارش رد اهرگیجنایم مهم راک یهرابرد سکرام نیلاک نازوس تریصبرپ و زیگناتفگش باتک اب دینک هسیاقم .1

 ،دوریم راکب شمارآ و حلص ناگدننکرارقرب رثکا یارب یمهبم و یلک یهژاو هب ]نیرظان ای[ "نیبقارم"« دنسیونیم یزارف رد وا .)Marks 2000( تسا

 هب رجنمً اتیاهن و مینک تراظن و تبقارم ار یمومع تارهاظت کی هک دش هتساوخ ام زا یتقو .اهنارحب ای ،تارهاظت رد ،اهییامیپهار رد هژیوب

 نامرس .دوبن مهم دننک باطخ بقارم ای ،رظان ،رگیجنایم ار ام هکنیا ،دوب یفاک تنوشخ زا یریگولج یارب ام روضح هک اجنآ زا ،دش یرگیجنایم

  .)Marks 2000: 67( »مینک ادص یبسچرب هچ اب ار نامدوخ دیاب مینک رکف نیا هب هک دوب نآ زا رتغولش

 رظان هک دهدیم لیکشت ار رتتدمدنلب یتاقیقحت یهژورپ کی زا یشخب میهدیم رارق یسررب دروم اجنیا رد هک اهرگیجنایم »یاهرادرک ناتساد« .2

 ,Forester 1999a, Forester( یسایس ظاحل هب رادهشقانم یاهرتسب زا یفیط رد اهرگیجنایم و نازیرهمانرب یاهرادرک ِدرُخ ِتسایس یسررب رب تسا

Peters and Hittleman 2005(. هئارا اههژورپ و اههنومن هک ییاهتصرف و اهشلاچ زا ییاهنییبت رب تسا زکرمتم ام یهافش ِخیرات یاههبحاصم 

 ام .مینک یروآعمج ار ،ینوریب نارظان هن و ،ینورد ِنارگیزاب یاهتیاور میشوکیم ،ضوع هب .میوشیمن زکرمتم یگدنز یاهخیرات رب ام ؛دنهدیم

 »؟دینکیم رکف هچ هلأسم نالف یهرابرد« میسرپیمن :تیامح دروم یهیرظن ای رواب ،راتسیا هن و رادرک رب دنزکرمتم هک میسرپیم یزیامتم یاهشسرپ

 ،مینکیمن دنتسم ار لئاسم یهرابرد لماک تارظن ای اهخیرات ام ،هجیتن رد »؟دیدرک سیر و تسار ار هلأسم نالف ،دروم نیا رد هنوگچ« میسرپیم هکلب

 مالک نیرخآ ناونع هب ار ناشیا یاهتیاور میشوکیم و ،تسا تیعضو رد ریگرد رگیجنایم و نازیرهمانرب یهلخادم ِیلمع ِکرد هب نامهجوت هکلب

 ِیریسفت ِلیلد و کردم ره لثم ،دنراد زاین ندشتیوقت و یدنبثلثم هب هک مینادیم ییاهتیاور ار اهنآ هکلب ،میریگن رظن رد اههنومن یهرابرد

  .)Forster 2006a( یرگید

 اب ههجاوم رد یلمع تینالقع ناتساد نوناک رد ار ناجیه و یعبطخوش ،قایتشا ،روش هباشم روطب یرهش ضراعت و توافت نارگشهوژپ ریاس .3

  .)Forester 2004b, Sclavi 2006a,b; Sandercock 2003a( دننادیم ضراعت

 

4. On identity conflicts, see Rothman (1997), and on intractable conflicts, for example, see Lewicki, Grey, and Elliott (2003). 
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