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 ابعــادِ  سیـستـم هـاِی اجتماعـی- فـرهنـگـی
(نوشته جمشید قراجه داغـی و ترجمـه دکتر سهراب خلیلی شورینی...." تفکـر سیـستـمـی "برگرفته ازکتاب گردآوری و )  

 
ریـف ـرا تع ـلک  مجموعه فراگیـری از متغییـرها را تشکیـل میـدهنـد که با هـم  بستــِرمحیطـیهمـراه با  فـرآینــدو  عملکـرد، سـاختـار

لمیکننـد یا  تکـراِر بستـِرمحیطـی، ساختـار، عملکـرد و فـرآینــد، بایستـی  ه بروـالـعگذشتـه از آن، . را امکانپـذیـر می سـازد درِک کـ 
تعـامالِت میـان پنـج ب عــِد در  ایـن عوامـلطبـق تجربـۀ من . را تشخیـص داده و درک کنیـم عواملـی که کمک کننـده تولیـِد ک ل هستنـد

یک سیـستـِم اجتماعـی قـراردارنـد. ایـن بُعـدهـا عبـارتنــد از: تـولـیــــد و تـوزیــــع ثــروت، قــدرت، دانــش، زیبــایــی و ارزشـهـــا 
سیـسـتـِم اجتماعـی را در تمامیّـت آن توضیـح " که مشتــرکا ای همبستــه بهــم را تشکیـل می دهنــدمجمـوعـۀ کـاملـی از متغییـرهـکه 

    (. 1شکل )میـدهــد 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

پنـج بُعـد یک سیـستـم اجتماعـی :1شکل   
 

( عکس العمـل نسبـت به پاره ای مسائل در زندگـی اجتماعـی) بطـورانفعـالـیهـم  شنـاخـِت ابعـاِد سیـسـتـِم اجتماعـیبطـور تـاریخــی، 
بطـورانفعـالـی، ایـن پنـچ بُعــِد سیستمهای اجتماعـی متنـاظـر . صورت گرفتـه است( باهـدِف رسیـدن به خوبـِی مطلـق) بطـور فعـالهـم 

با حـوزه هـای اساسـی مسئـله هایـی اسـت که همۀ جوامع انسـانـی درطوِل تاریخ با آنهـا مواجـه بوده انـد؛ اقتصـادی، سیـاسـی، علمی، 
 زیبایی شنـاختـی و اخـالقـی.

 
اگـرچـه برخـی متفکـراِن نام آورِ اجتماعی بیـش از یک بُعـد را درتحلیل هایشـان منظـور کرده انـد، ولـی بیشتـِر آنها فقـط یکـی از ایـن 
ابعـاد را بعنـوان عـلّـت اصلـی همۀ پـدیـده های اجتماعی تلقّـی کرده اند. بعنـوان مثال، مارکـس اقتصـاد، یعنی شیـوۀ تـولیـد را بعنوان 
عـلّـت اسـاسـی واقعیـت هـای اجتماعی می شناســد. براِی ِوبِر، قــدرت، تحـِت حمایـِت مفاهیـِم اختیـارومشروعیـت، عـلّت اصلی است. 

را درمرکـزهمه چیز  ارزش هادرحالیکـه، متفکـران مذهبـی . را بعنوان اصـِل سازمانـدهـِی جامعـه بکـار بـرده اسـت دانـش بُگـدانوف
  .قـرار میـدهنـد

 
یشـرفـت به جانـب ایـده آل را معـرفـی میکنـد که برای پ یتهـای اجتماعیـچهـار طبقـه ازفعالیکـاف، دربحث سیستمهای ایـده آل جـو، اِ 

یا شایستگـِی کامـل بطوِر تک تک الزم و مشتـرکـا" کافـی انـد: جستجـوِی حقیقـت )عملکـرد علمـی(، فـراوانـی )عملکـرد اقتصـادی(، 
 خــوبــی )عملکـرِد اخالقـی- وجـدانـی( و زیبــایــی )عملکـرِد زیبائـی شنـاختـی(. 

 
وبطوِرمشخص تر  ـدرتق، بُعــِد ارزشـهـاو ثـروت، دانـشعـالوه بر. بزرگ شـده ام، نظِر دیگری داشتـممن چون در فرهنـِگ دیگـری 

.یکـی از چهـار بُعـِد نظـاِم اجتماعی می شنـاختـم بجـاِی ب عـِد زیبـایـیِ را ( آزادی و توانایـی انتخـاب)قـدرِت انجـام   
 

کـردم، دراین باره روزهـا به بحـث نشستیم تا اینکـه او بمن گفت که دوست عزیز تو مالقـات  1791هنگامیکـه من ایکـاف را در دهـۀ 

کنفرانسـی که ایکـاف دربـارۀ زیبـائـی بمن داد بعد از چهل سال هنوز بیـاد دارم . به یک کنفرانـس درسـی در این زمینـه احتیـاج داری
را  درتـب عـِد قــودم که اِیکـاف ـداختـه بـلم انـان دلیـلـی از قـرا به همـی ـزیبـای ب عـدِ ـدم که من ـود که متوجـه شـو بعد از این کنفرانـس ب

.نادیـده گرفتـه بـود  
 

 ستتـرم درآن زنـدن بـودنار دارد و معنـی ـسـروک پـدیـده هیجـانردی واجتماعیسـت که با ـار فـه ای ازرفتـف جنبرّ ــعمُ ی ــائــب عــد زیب
م ـــق، غق و تعلّ ـسـد، عشـخل و ح  رت، بُ ــم و نفـد، خشــرس و امیـا، تـزشت و زیب .زیبـائـیسـت به زنـدگـی معنـا می بخشـدایـن  .است

 ثـروت

 قــدرت زیبـایـی

 ارزش هــا دانـش
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مگرنه . با فرهنگ شرقی ما درآمیخته است ائی هستنـدــد زیبـهمه وهمه جلـوه هـای ب عالش، ـرور، قهرمانی و تـادی و سـو انـدوه، ش
.با قلب خود فکر میکنیم" اینستکه ما اکثـرا  

 

بهرحال، برای مـن زیبـائـی نمـوداِر ُکِل ماجـرا و نتیجـِۀ تعـامـِل میـاِن چهـار بُعـِد قــدرت، ثـروت، دانـش وارزشـهــا بــود و نـه 
بخشـی ازآن. ازسـوِی دیگـر، پـدیـدۀ انتخـاب همیشـه یکـی ازموضوعهای اصلـِی بحـث هـای اِیـکاف بـوده اسـت. اوتـوانـایـی ارضای 

که دربـارۀ  ـرقــدرت ب  متفـاوت با )قــدرِت انجـام بـرای اِیـکاف موضوعِ  ابلیـتـق. میـدانســتابلیـت ـنیـازهـا و آروزهـا را همسنـِگ ق

شایـد ایـن گفتـه درست . بُعـِد ثـروت، دانـش، زیبـائـی وارزشـهــا بـود میـاِن چهـار نتیجـِۀ تعـامـلِ  و نمـوداِر ک ّلِ ماجـرا ،(تسـلّط اسـت

باشـد که ماهـی هـا نمـی فهمنـد چیـزی هـم بنـاِم آب وجـود دارد. ب عـد از ایـن مجادلـۀ پُـرمعنـی بـود که هردوپـذیـُرفتیـم نظـام اجتماعی 
 داراِی پنـج بُعـد: قـدرت، ثـروت، دانـش، زیبـائـی و ارزش هـاسـت. 

 
، درجستجـوی خوشبختـی و طـرح تشـریحـی اودربـارۀ عوامـِل الزم براِی رسیـدن "زنـدگـِی خـوب"نگـاِه مجـّدد به مفهـوِم ارسطـوئـِی 

ل " ومشتـرکا مجمـوعـِۀ کامـل را بسـازدایـن ابعـاد میتـواننـد یک نظـِرما را مبنـی بـراینکـه ، (7891آدلـر، )به یک زندگـِی خـوب  کـ 
.تـأیـیــد میکنــد را تعـریـف کننـد  

 
صراحت  به فرهنـگو آزادی، فیلسـوِف بزرِگ آمریکایی دربحث از (7898)جان دیویی  سال بعـد، در زمینه ای دیگر، 0222حدوِد 

پنـج بُعـِد سیـاسـت، اقتصـاد، علـم، هنـر واخـالق را بعنـواِن عواملـی که بستـِر فرهنگـی یک جامعـه را معیّـن میکننـد معرفـی مینماید. 
تعـریـف او از هنــر فضـاِی عاطفـی را هـم دربرمی گیــرد و در ایـن زمینــه در بحـِث ُمجـاب کننـده ای میگویـد عاطفـه هـا در شکـل 

 دادن به فهـم و تصـوّ راِت عمـومـی بسیـار قـوی تـر از دلیـل و بـرهـان انـد.
 

کامل، برخالف آنچه که رایج است، بمعنـاِی ضـرورِت جـداکردِن " پـذیـرفتـِن این پنـج بُعـد بعنـواِن مجموعه ای مانعه الجمع و مشترکا
فـۀ منحصر به آگرچه هـربُعـد یک وظی. تعـامالِت میـان آنهـاسـتبرعکس، بمعنـای تأکیـد بر. بُعـد بـراِی تحلیـِل جـداگانـه آن نیسـتهـر

امکان دارد هـرچهارتاِی آنهـا باهـم کمک تولیـد کننـدۀ عامـِل " چنـان اسـت که کامال همبستگـِی متقابـل آنهـافـرد را نماینـدگـی میکنـد، 
 روت، دانـش، زیبـائـیممکنسـت بصورِت منفـی یا مثبـت تحـِت تأثیـِر ثـ( بعنواِن توانائِی انجام دادن)بعنواِن مثـال، قـدرت . پنجـم باشنـد

.قـرارگیـرد( ُسنّـت)و ارزش هـا ( کاریزمـا)  
 

 ـرگل نـتفکـِرک  سیـستمهای اجتماعی، یکی ازپُـراهمیت تـریـن ویـژگـی هـای  ضرورِت ارتبـاِط میـاِن پنـچ ب عـدِ  و چنـد ب عـدیّـتپـذیـرفتـِن 
 حلقه های بازخوِرمنفی یا مثبت برای ایجـاِد ثبـات و نظـم درعینحالیکـه هـم افـزایـی درمیـاِن ابعـاِد سـازگار ایجـاد میکند موجبِ . اسـت

بهبـوِد قابِل توجهـی درعملکـرِد سیستمها میشـود.تئـوری سیستمـی سـازمان هـا براین باوراست که موانـعِ اصلـی درتوسعِۀ سیستمهای 
 اجتماعی- فرهنگـی ناشـی ازنقِص کارکرِد یکـی یا هـرپنـچ ب عـِد سیستمهـای اجتماعی است.

 
جـدیـدی درنگـاه کـردن به " ، منجـربه شیـوۀ کامالـادــپـذیـرفتـِن ارتبـاِط میـاِن دو وظیفـۀ تـولیـد و تـوزیـع درهـرکـدام ازابعسـرانجـام، 

.مـا میشـود فعـلــیمجمـوعـۀ مسـائل و فرصـت هـای   
 

تـولـیــد و تـوزیــعِ ثــروت :(1  
 

. بطـوِرُسنتّـی این دو وظیفـۀ مکّمـل بعنـواِن دو موضوع متضاد تلقّـی شـده انـد .پرسِش کالسیک تولید و توزیعِ ثروت را درنظـرآوریـد
هـزینـۀ نیـروی منجـر به موقعیـتـی میشـود که  تـوزیـعِ آنتـوّجـه کـم به در ترکیـب با  تـوّجـِه زیـاد به تولیـِد ثـروتدرســوِی راسـت، 

میشنـاســـد و را بعنـواِن تنهـا مسئــوِل سـرنـوشـِت خـود فــرد این موقعیـت . گـرددمنظـور می م شـکل ـعِ ـمنبولّـت عبعنـواِن درآن  کـار
دراین . محـدود میکنـدمحافظـت از ثـروت وتأمیـِن آزادی وامنیـت از طریـق اجـراِی قـانـون و برقراری نظـم " نقـِش دولـت را صرفـا

مفهـوم، بـازار تنهـا داور )تصمیم گیـرنـده( دربـارۀ اینکه "چـه چیـز تولیــد شـود"، "بـرای کـه تولیـد شـود" و "چگونـه ثـروِت تولیــد 
 شـده تـوزیـع شـود" میباشـد. ایـن مفهـوم متـأسفـانـه باعـِث بوجـود آمدِن یک جامعـه قطبـی شـده )پاُلریـزه( و ازخود بیگانـه میشـود.

 
 سـوِد شرکتکه تولیــِد ثـروت را مفروض میگیـرد،  ثـروتزیـعِ وـتـوّجـِه زیـاد به تبک جهت گیـرِی چپ گرایانـه با از سـوِی دیگـر، 

ازطریق  ،دالـت وبـرابـریی عبعنـواِن تأمین کننـدۀ اصل را دولـت و همـۀ بدبختـی هـا دانستـهمسئـوِل را جمـع  و شـّر ـعِ ـمنبعلّـت ورا 
، کنتـرِل دولتـی و بوروکراتیـک را تنهـا چـاره بـرای محـدود این مفهـوم .الزم تلقّـی میکنـد ،اجتماعـی توِر حمایـتِ ایجـاد و حفـِظ یک 

سـت از تـوزیـعِ برابِر فقـر هـِی ذاتـی دنیـاِی کسب و کاِرسرمایه داری و شرکتهای مربوطه میدانـد کـه متـأسفـانـه ممکنزیاده خواکردِن 
  .س ـردرآورد

 
 اّمـا درواقـع تولیـد و تـوزیـعِ ثـروت دو سـوِی یک سـکّ ـه انـد. اگـرقـدرِت خـریـِد مـداوم برای کاالهـا نبـاشـد، تـولیــد دوام نمی یـابــد.

1 
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تـوزیـع بـدوِن تـولیـِد اثربخـش، تنها ســراز  .در بلنـد مـدت هیـچ جامعـه ای نمیتـوانـد بیـش از آنچـه کـه تـولیــد میکنــد، مصـرف کنـد
آنها را در برخورد "طبـِق اصِل چند بُعـدیّـت، اگرما زوجهای مکّمل را بعنـواِن متّضاد تلّقـی کنیم، مطمئنـا. تـوزیـعِ برابِر فقـردرمیآورد

یک امکـاِن قـوِی خواهـد بود، اگرما  اهمیت دادن و توّجه به تـولـیـد وتـوزیـعِ ثـروت بطوِرهم زمانخوشبختانه . و تضـاد خواهیم یافت
بعنـوان مثال، اگر محاسبات . برای تـوزیـعِ ثـروت نیز پاداش دهیـم بلکه همچنینبخاطِر تـولـیـِد ثـروت  قطنه فمایل باشیم به سازمانها 

اجتماعی به ما اجازه دهـد، دربخش هائی که دچار نـرخِ بیکـارِی باال هستنـد، حقـوق ومـزایـاِی خاّصـی داشته باشیم و آنها را نـه تنهــا 
رونـداِد سازمان نیزتلـقّــی کنیـم. درنتیجه این طرِزتلّقـی به کارفرمایان اجازه میدهـد که به اندازه مالیاتی  بعنواِن هـزینـه بلکه بعنواِن بـ 

این حرکت در حّلِ . ازمالیات بردرآمـِد شـرکت کـم کننـدپرداخت خواهند کرد ( درآن طبقاِت خاص)که کارکناِن استخدام شدۀ جدیدشـان 
با این طرح، بیـش از مقـداریکه شرکت از مالیاِت خود کـم میکنـد توسِط مبالغِ . ن ده درصدی گاِم بلنـدی خواهـد بودنرخِ بیکارِی مزم

دولـت حقـوِق بیکـاری را . جدید، مالیات برحقوق، مالیاِت ایالتـی و مالیاِت شهـری جبـران خواهد شـد بر درآمـِد کارکنانِ فدرال مالیات 
(.0شکل )تقـاضـا برای کاالهـا و خـدمات از طریِق قـدرت خـریـدی که افزوده شـده باال می رود  صرفه جوئـی میکنـد و   

 
و با تکثیـِر  "قـدرِت بـر"بجـاِی  "قـدرِت انجـام"ت بُعـِد قـدرت بعنواِن ـِق بازشنـاخـدرهمین راستـا، مسئـولیـِت جمعـی و فـردی از طری

 قـدرت شکـِل جـدیـدی پیـدا میکنـد. ایـن معنـا ما را به بحـِث به تـولـیـد وتـوزیـعِ قـدرت می رسـانـد.  
 

    
 
 

      
 
  
 

 
 
 
 
 

 
 

     
 
 
 
 

 
 
 

      
 
 
 
 
 
 

 
"یا"بجاِی " و"رابطۀ  :2شکل   

 

  (وجـوِد تمرکـز و عـدِم تمرکـز بطـوِر همـزمـان)قــدرت تـولـیــد و تـوزیــعِ  :(2
 

ما . موضـوعِ آزادی و قـدرِت انجـام اسـتمقولـۀ انتخـاب  و مقولـۀ انتخـاببرخورِد اثـربخـش با سیستمهـای چنـد ذهنـی مستـلزِم درِک 
میگذارند،  ـورِت فزاینـده ای با رفتـاِرمستقِل خود انتخـاِب شخصی را بنمایـشبص اعضاِی یک سیستِم چنـد ذهنـی نشان دادیم درحالیکه

توّجه کم  به تولیِد ثروت و توّجه 
 زیاد به توزیع آن

 
 ٭ مسئله سوِد شرکت است

مسئولیِت جمعی ٭  

دولت بعنوان تأمین کنندۀ  ٭  

(عدالت و برابری)  

حفظ یک توِر حفاظِت اجتماعی  ٭  

دولت وکنترِل بوروکراتیک که  ٭

.توزیعِ برابر فقر است: نتیجه  
 

توّجه زیاد به هر دو )تولیدِ  و توزیع 
 ثروت( 

 
هم مسئولیت فردی و هم جمعی٭   

(ازدیاِد قدرت)  

ایجاِد یک محاسبۀ اجتماعی نوین  ٭

 از طریِق 

بازطّراحی سیستم های سنجِش 

عملکردها و سیستم های پاداش و 

نظارت بر حلقه های فیدبِک مثبت و 

 منفی

توّجه زیاد به تولیِد ثروت و توّجه 
 زیاد به توزیع آن

 
هزینه گزاِف نیروِی کار  ٭ مسئله

مسئولیِت فردی ٭  

دولت حافِظ ثروت  ٭  

(امنیتو  آزادی)  

حفِظ نظم و قانون   ٭  

بازاِر آزاد بعنوان تنها سیستِم  ٭

 کنترلی

جامعه ای از خود بیگانه : نتیجه 

.و قطبی شده  
 

 زیاد

 زیاد

 کم

 کم

 چپ سنتی
 

 راست سنتی
 

"حاصل جمع صفر"بازیِ   

(زیاد - دزیا)نگرِش سیستمی   
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: را پـدیـد میـآورد عدِم تمرکزو  تمرکزیک نیـاِز دوگانه به  این امـر. رودـبیـش ازبیـش بسـوِی همبستگـِی متقـابل می (نظام)ک ـّلِ سیستم 
( تمرکزقدرت)سـرکـوب ، به یکی ازدوانتخـاِب نامطلوب بین (آزادی عمل اعضـا) عـدم تمرکزو ( اختیـارکـل) تضـاِد بیـِن تمرکزولـی 

یا آشــوب )سـلـب قــدرت( منجــر میشـود. ازسـوِی دیگـر، مصـالحــه بـراسـاِس "تـقـسـیـِم قــدرت" سـرخـوردگـی وبـن بسـت بوجود 
  .مـی آورد

 
ایـن پـدیـده . هـردو بایـد بطـور همـزمان رخ دهنـد. دوسـوِی یک سـّکه انـد تمرکزعـدم و  تمرکزپاسـخ در این واقعیـت نهفتـه است که 

امکـانپـذیـراسـت زیـرا قـــدرت مثـِل دانـش میتـوانـد تکثیـر و کپـی شـود. بـازشنـاخـِت مفهـوِم قــدرت بعنواِن یک هـویّـِت "جمـعِ غیـر 
 بمعنای ســازی تـوانـا .اسـت مـدیـریـِت سیـستـم هـای چـنــد ذهـنــیو یســاز ـِر تـوانـادرِک جـوهـگـامــی حیــاتــی به جـانـِب  "صفـر

 ســازی تـوانـا درعـوض،. اســت ـلـِب قــدرتـسرا نشـان میـدهـد، بنـابـرایـن " جمـعِ صفـر"، رابطـۀ تـقـسـیـم .تـقـسیـِم قــدرت نیســت
چنیـن درِک  .یک درک وتـوافـِق جمعـی از ضـوابـِط تـصـمـیـم گیــری وعـلِل و چـرائــی کـارهـایـی اسـت که انجـام میـدهیـم مسـتـلـزم

که مصّمم مشتـرکـی نه تنهـا اعضـا را تـوانــا میسـازد کـه با همـاهنـگـی و استـقــالل عمـل کننـد، بلکـه رهبــران را هـم تـوانــا میکنـد 
.اثـربخشــی بنمـاینـدگــی از طرِف جمــع عمـل کننــد و با  

 
فرض کنیـد شـما بتـازگـی کارکردن برای شخصـی بسیـارجـّدی که  .مثـال زیر برای روشـن شـدن ایـن نکتــه میتـوانـد کـارسـاز باشــد

بشـما قـول داده اسـت که با روِش عـدِم تمـرکـز  اسـت را شـروع کرده اید و او" و نتیجـه مدیـریـت بـرمبنـای هـدف"بشـّدت طـرفـداِر 
شـما ازاین فرصت استـقبال میکنیـد زیرا  .مـدیـریـت کـرده وعملکـرِد شـما را فقـط بـراسـاِس نتیـجـۀ کـارتـان ارزیـابـی خـواهـد کـرد

. ایـش کنیـدـمقـداری استـقالل عمـل اسـت را آزم د که چنـد ایـدۀ هیجـان انگیـز کـه اجـرای آنهـا مستـلـزمِ ــوده ایـربـمدت هاست در فک
 پـس ازچند هفته شـما به مالقـات رئیـس جـدیـد میـرویـد تا او را هـم ازبـرخـی کـارهـای هیجـان انگیـزی که مشغـول انجـامشـان بـوده

بنـوعـی متـوّجـه میشـویـد که اوازآنچـه میشنـود خـوشحـال از خـود نشـان میـدهـد، شـما اگـرچـه او قیـافـه ای عـاّدی . ایـد با خبـرکنیـد
".خـوشـش مـی آیــد" نتیجـۀ نهـایـی را ببینـد، حتـمـا هنگـامیـکـه او"شـما به خـودتـان میگوئیـد، . شـایـد حال خـوبـی نـدارد. نیسـت  

 
شـما فکـر میکنیـد اآلن بهتـریـن فـرصـت برای طـرح ایده های چنــد هـفتــه بـعــد، دریک میـهمـانـی، خیـلی سـِرحـال بنـظـرمیـرســد و

شـما فکـر میکنیـد شـایـد بهتـر اسـت مـدتـی دسـت از سـرش . اّمـا از حرکاتـش میفهمیـد که او آنهـا را دوسـت نـدارد. جـدیـدتـان اسـت
بعـد به دفتـرشـما می آیـد و دربـارۀ پیشنهـاداتـی که داده بـودیـد  چنــد روز. اّمـا دیگـر دیــرشـــده و او را عصبـی کـرده ایـد. بـرداریـد

شـما هرگز . عـدِم تمرکـز از پنـجـره دور انـداختـه شـده اسـت. وقتـی می رود، میـدانیـد که اوخـوشـحـال نشـده اسـت. ســؤاالتـی میکنـد
خـوب، چـکـار میـکنیــد؟ هـروقـت که میـخـواهیــد تصمیمـی بگیـریـد بـه  .نمی خـواهیــد که رئـیـس، شـما را فـرد بـی قـابـلیتـی بـدانـد

هـردوِی شـما بصـورِت فـزاینــده ای سـرخـورده میشـویـد و سـرانجـام . بکنیــداو مـراجعــه میکنیــد و ازاو می پـرسیــد که چـه بـایــد 
.تصمیـم میـگیــریــد استـعـفـا دهیــد  

 
ـدیـری از یک بخـش دیگـر به یادتـان مـی آورد که شـما دو بچـۀ دانشـگاهـی داریـد و قسـط ماهیـانـۀ واِم مسکـن تـان درایـن هنـگـام م

ایـن خانـم بشـما شغـلـی پیشنهــاد میکنـد بشـرطی که مزخرفات مـربـوط به عـدِم تمـرکـز و استـقالل را فراموش . راهـم بایـد بپـردازیـد
ولـی، . با اکـراه ایـن پیشنهـاد را مـی پـذیــریـد اِب دیگـری نـداریـدهمـان کـاری را بکنیـد که او میـگـویــد، چـون انتـخـ "کنیـد و دقـیقـا

 نـه تنهــا مـرتّـب بشـما میـگـویـد چکـار کنیـد، بلکـه بشـما تـوضیـح میـدهــد که چرا. رئیـس جـدیـد شمـا روش عجیـب و غریـبــی دارد
مـدتـی فکـرمیکنیـد کـه او میخـواهــد شـما را شـسـت و شـوِی مغـزی دهـد یـا شـایـد اعتمــاد بنـفـس نـدارد و . گـونـه فکـر میکنــداو این

و به او میگوئیـد،  شـما سعـی میکنیـد خیـال او راازبابـت وفـاداری خـودتـان نسبـت به او راحـت کنیـد. میخواهــد چیـزی را ثـابـت کنـد
. عاشـق حـرف زدن اسـت" ظاهـرا. اّمـا او دسـت برنمی دارد". فقـط به مـن بگـوئیــد چـه بـایــد بکنــم، همـان کـار را خـواهــم کــرد"

ـج ریطی ایـن تعـامالت بنـوعــی متـوّجـه شیــوۀ تصمیـم گیــری او میشـویـد؛ ازمعیــارهـای تصمیـم گیــری او مّطـلـع میشـویــد و بتــد
از او مـی پرسیـد یک روز وقـتـی او دارد بلنــد بلنــد فکـر میکنــد که بشـما بگـویــد چـکـار کنیــد . نظـام ارزشــی او را درک میکنیـد

.و اینــگــونـــه عــدِم تـمــرکــز اتـفــاق مـی افتـــد" عــالــی اســت"او میـگــویـــد، " ایـن چطـور اســت؟"  
 
     
  

 
 
 
 
 
 
 

م ـیــمـصـاشتــراک معیــارهـای تاینستـکــه  ـاهـایـن داستـان کـوتپیــام 
گیــری بـاعــث تــوانــاســاری میشــود و کـاری میکنــد کـه تـمـرکـز و 

بـطــوِر همـزمـان ظهــور پیــدا کننـد نـه اشتــراک یــا  ـدِم تـمـرکــزـعـ
مسئـولیــت فــردی بـه ســطحِ بـاالیــی از دســت یـافتــن. سـلـِب قــدرت

مستــلــزِم وجــوِد ســـطحِ بـاالیــی یـم گیــرِی غیــِرمـتمـرکــز ـمـصـیـا ت
ازمسئــولیــت جـمـعــی یـا تـوافــِق مـتمـرکــز بـرمعیــارهـای تـصمیــم 

 گیــریِ  اســت.  
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(سـازمـاِن دّواِر ایـکــاف)طـراحــی بـراِی مشــارکـت  :(الف -2  
 

ـی ـــمـکنـک سـازمـان کـاِر نـامـک تـوافــق و درِک مشتــرک از معیــارهــای تصمیـم گیــری در میـان فـرد فـرِد اعضــاِی یـایـجــاِد ی
رانــی ایـکـاف مشهــور  اسـت. فـرآینــِد تـوانـاسـازی بـایــد دریک سـازمـان نهـادینــه شــود. طـرحِ زیــر که بنـاِم سـازمـاِن دّوار یـا د و 

 آشیانه ای ایـن طـرح یـک شبکـۀ .اسـت بــرای مشــارکــت که در زمینــه هـای مختـلفــی مـورِد استـفادِۀ اثـربخـش قـرارگرفتــه اســت
  .کـه اعضـا را در فـرآینــدی تعـامـلــی بکـار میـگیــردبـوجــود مـی آورد " سـلـول هـاِی یـادگیــری و طـراحـی"از 

 
اعضـاِی ایـن ســلول عبارتنـد از خـوِد مـدیــر، رئیـسـش وهمـۀ کسـانـیکه . هـرمـدیــِر سـازمـان یـک سـلـوِل طـراحـی تشکیـل میـدهــد

. ح عضـویـت اسـت یک شبـکۀ آشیـانه ای بـوجـود میـآیـدچـون هـرسـلـول شـامـِل سـه سـط(. 3شکل )به اوگـزارش میـدهنـد " مستقیمـا
ـطح، با رئیـس خـود در همـان س ـم ردیـفــانبا ه)ـطح در سـازمـان ـج سـپنـکه بـا  ایـن طـرح به هـرعضـِو سـازمـان فـرصـت میـدهــد

.تعـامـل داشتــه باشــد( و رئیـِس رئیـِس خـود و ســرانجــام بـا فـرودستـاِن بالفصــل و زیـردستـاِن آنهــا  
 

 سبـت بـهجـام میـدهــد تـا نـکـه سـازمـان ان درِک مشتــرک از دالیــِل انـجــاِم کـارهــایـی اسـتایـجــاِد  وظـیـفۀ اصـلــِی ایـن سـلـول هـا
 ارزش هـاِی منـدرج درفـرهنــگ آگـاهــی بـوجـود آورد و معـیــارهــای تـصـمـیـم گیــری را بـه مـالـکـیــِت جمعــی درآورد

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

طـرحـی بـرای مشـارکـت: 3شکل   
 

 

x 

x 

x 

x 

x x 

x x 

x x 

xxxxx 3ـلـول سـطح طـراحـی سـ  

xxxxx 2ـلـول سـطح طـراحـی سـ  

 

xxxx 1ـلـول سـطح طـراحـی سـ  
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مـعـیــارهــای طـراحــی بـراِی مشــارکـت (:ب -2  
 

 مـعـیــارهـای تصمیـم گیــری، ضـوابـِط ضمنـِی تصمیـم گیـری را به صـراحـت تعـریـف میکننــد. درحـالیکـه تصمیـم هـا خـودشــــان 
یبـِت دستـکـم یک درجه ازآزادی، معیـارهـای تصمیـم گیـری را بطـوِر ـیـت هـای مشخـص پیـاده کـردِن ایـن ضـوابـط انـد، غـعـوقـدرم

ـی ــخـّطِ مش یـی از انتـزاع اسـتطحِ بـاالـی یـک معیــاِر تصمیـم گیـری در ســـخـّطِ مشـ. دـل میکنــیـم هـا تبـدیـمجـازی به خـوِد تصم
ضـرورتا" با ابعـاِد انتـخـاب )جائیکـه متغیـرهـا دخـالــت دارنـد(، پـرسـش هـای چــرائــی بـا فـرضیـاِت بنیــادی و نتیـجـه هـاِی مـورِد 

بایـد دربارۀ تأثیـرشـان برحوزه های ه انتخـاب هـای واجـِد ارزشــی هستنـد ک تصمیمات مربـوط به خـّطِ مشــی. انتظار سـروکـاردارند
:بایـد چهـار ویـژگـی زیـر را داشتـه باشنــدمعیـارهـای تصمیـم برای اثـربخشـی . فنــی صـراحـت داشتـه باشنــدانسـانـی، مـالــی و   

 
درجــۀ آزادی: معیـاِر تصمیـم بـایـد بـراِی تصمیـم گیـرنـده یـک درجـۀ آزادِی منـاســب داشتـه باشـد. معیـارهـا بـایـد آنچنـان مشخـص 

همخــوانـی هـدف و جهـت را تضمیـن کننـد و درعینحـال بـایـد آنقـدرکلّـی و وسیـع باشنـد  باشنـد که همخــوانـی فعـالیـت هـا وهمچنیـن
رای تصمیـم گیـرنـده انتـخـاب را به ارمغان درجــۀ آزادی بـ. که با امکـان انعطـاف پـذیـری ویـادگیـری از قیــد و بنـدهـا اجتنـاب کننـد

  .  مـی آورد
 

هـمـخــوانــی: معیـارهـای تصمیـم بـایـد همخـوانی درونی داشتـه باشنـد تا با ارائـۀ معیـارهـای عملکـرِد متناقـض، تضادهـای ساختاری 
ـرمبنـاِی درونـداد و عملکـرِد بـرونـداد محـور یا میـاِن مـراکـِز میـاِن پـاداش ب مثـالهـا ازجملـه عبـارتنـد از تنـاقـض. بـوجـود نیـاورنـد

  (.مثل واحـدهـای فـروش)و مـراکــِز درآمــد ( مثل واحـدهـای تـولـیــد)هـزیـنـه 
 

صــراحــت: معیـاِرهـایـی که بعنـوان راهنمـاِی تصمیمـات خـّطِ مشــی تـدویـن میشـونـد، بـایـد صـریـح و روشـن  باشنـد. ایـن معیـارهـا 
انتظـارات بـایـد حداقل  .خـّطِ مشــی بـر مبنـاِی آنهـا تـدویـن شـده را منعکـس و نتیجـۀ مـورِد انتظـار را بیـان کننـدبـایـد فـرضیـاتـی که 

(.کیـفـیـِت محصـول)مشتــری  و( انسـانـیسیـستـِم )انســان هــا، (عملکـرِد مـالــی) ــالــیم: ایـن ســه حـوزه را دربـرداشتـه باشنــد  
 

هـمــرأیـــی: اثـربخشــی هـر تصمیـم به درجـۀ همـرأیـی بـوجـودآمــده بـرای آن دارد. درک وهمـرأیـِی بـدسـت آمـده در پیـاده کـــردِن 
ایـجـاِد همـرأیـی بـرای یک موضـوع . را تعییـن میکنــد خـّطِ مشــیبه اجـراِی آن  سـطحِ تعهـِد جمعـیویـژه،  خـّطِ مشــیِ یک تصمیـم 

در اینـجـا هـم مثـل بسیـاری از موضـوعـاِت مربـوط به ابعـاِد منطقـی، عاطفــی یا فرهنـگـِی رفتــار . رهبـری اسـتمربـوط به " کـامال
 سـرانـجــام، صعــود یا سقــوطِ . معجـزه آسـا تقـلیـل داد ایـن امـر را نمیتـوان به یک فـرمـولِ . نقـِش رهبـری غیـرقـابـِل اجتنـاب اسـت

هـمـرأیـی به کیـفـیـِت رهبــری بستـگــی دارد. هـمـرأیـی قـانـوِن اکثـریِت آرا نیسـت؛ حتـی بمعنـاِی اتفـاِق آراهـم نیسـت. بلکـه توافقـی 
بـراِی اجـراسـت. هیـچکـس نبیـد اجـازه داشتـه بـاشـد که فـرآینــد را گـروگـان بگیـرد. "بـی تصـمیمـی" تصـمیمـی بـرای حفـظ وضـع 

. و بـایـد به همـان معنـا گـرفتــه شــود مـوجـود اسـت  
 

نبـوِد هـمـرأیـی رهبـررا مجبـور میکنـد اطـمینـان . دنمـوقـعـیــت هـایـی که فـاقـِد هـمـرأیـی اسـت به بیشـتـریـن مقــداررهبــری نیـازدار
به یک او بـایـد به صـراحـت یک تـرکیـب جایگـزیـن را اعـالم کنـد که اگرشـرکت کننـدگان . حاصل کنـد که فـرآینــد متـوقـف نمیشـود

هنگامیکـه . رهبـرانتـخـاِب نهایـی تـلّقــی خـواهــد شــدتصمیـم یا پیشنهـاد نهـایـی نرسیـده باشنـد، تصمیـِم جایگـزیـن اعـالم شـده توسـِط 
ـود گـروه بطـوِر جـّدی قطبــی بـاقـی میمـانـد چـارۀ طـرف هـاِی متـقابـل آنستـکـه روِی تجـربـه ای که نتیجـه اش به تصمیـم منجـرمیشـ

همچنیـن بـرای طـرف های . ارهـای عملکـرد آنـرا تعییـن نماینـدگـروه بـایـد روِی طـرحِ ایـن تجـربـه تـوافـق کننـد ومعیـ. تـوافـق کننـد
.ل، بسـیـارسـودمنـد اسـت که ازهـمـان ابتــدا مشخـص کننـد که چـه چیـز اشتبـاه بـودِن تصمیـِم آنهـا را نشـان خـواهــد دادمـقـابـ  

 

    (انسـجـام اجتمـاعــی)زیـبــائـــی تـولـیــد و تـوزیــعِ  (:3
 

دربـارۀ ضـرورِت بُـعــِد زیـبـائـی . عـــِد زیـبـائــی به جنبـۀ عاطفــی زنـدگــی، معنـاِی آن وهیجـان آنچـه انجـام میشـود مربـوط اسـتبـ 
مسیــِر سیـستـمهـای حیـاتـی و بـویـژه "صمیمـانـه اعـالم میکنـد که ( 7892)ماچورانا . یـا طلـِب خـوش بـاشـی اسـت" دوستـش دارم"

جـان  ".د خـوش بـاشـِی ســاده اســتـآنچـه که ایـن مسیــر را تعییـن میکنـ. ر، تـوسـِط عـواطـف حـرکـت کـرده نــه منــابـعتاریـخِ بشـ
. "بیـشتــرازعـقــل و منـطــق تـأثـیـــر دارنــد درشـکـل دادِن بـاورهـای عمـومـی عـواطـف خیـلــی"معـتـقــد اســت، ( 7898)دیویـی 

جـوهــِر زنـدگــی عشـــق اســت، عشـــِق به جمــال "ابـن سینـا، فیـلســوِف مشهـوِر ایـرانـی، بـرایـن درک از زیبـائـی با ایـن بیـان کـه 
".و جمــالــی کـه درپــِی یـافتــِن کـمـــال اســت  

 
 که ادغـاِم اجـزاِی آنبـرعکـِس ماشیـن . کـامـل نمـی شــــود یجتمـاعــی درانسـجـاِم انقـِش زیبـائبـدوِن درِک درِک تـفـّکــِر ک ـل نـگــر 

. یـک تـالِش همیـشــگــی و یـک مشـکِل دائـمــی اســت مسئـلِۀ ادغـامدر سـازمانهـا ک ـِل یکپــارچـــه یـک بـار انجـام میشــود، دریک 
ـِل ایعـلی رغــِم عـالقــه بـه فـرّدیـت و منحصــربـودن، ما بعنـواِن مـوجـوداِت اجتمـاعــی که ازنظـِرعـاطفـی بسیـارحسـاس هستیــم، تم
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ـرمـا عالقـِۀ شـدیـدی داریـم که با دیگـران هـم هـویّــت ـبیشت .بـاشیــم( جمـاعـت)گـروِه اجتمـاعــی  ِو یـکــدرتـمنــدی داریـم که عضــق
.بـاشیــم، تـوســِط دیگـران پـذیـرفتـه شـویـم وخـود را بـا هنـجــارهــاِی گــروهــی کـه مـی پـسنــدیـم تطـبیـق دهیــم  

 
ک کتـاِب جالـب، یـک شعـِرزیبــا و یـک رویــداِد تـراژیک یا یـ. ریشـه دربُـعــِد عـاطفــی حیـاِت مـا داردایـن پـدیـدۀ یکپــارچه کننـده 

ایـن پرسش که چقـدرازمن خـودم )مـرِزمیـاِن فـردیّـت وجمع گـرائـی . درما بـوجـود میـآورنـد ـدن رانانـه همـه اشتـیـاِق سهیــم شهـرماق
بنابـرایـن  .نـواِن عامـِل اصـلــِی تجـلّــِی زیبـائــی بـاقــی مـی مـانــدبع( هستـم وچقـدر کسانـی هستنـد که به آنهــا عـالقــه و تعـهــد دارم

سـطـحِ انسجـامـی کـه یـک سـازمـان بـدسـت میـآورد به سـطـحِ هیجـان  .ام اجتـماعـی اسـتــامـِل انسجـزیبـائــی مهمتـریـن ع
.وتعهــدی کـه میـان اعضـاِی خـود ایـجــاد میـکنــد بستگـی دارد  

 
تـوانـائـی  .د یک جامعـۀ مـوفّـق تـلّقـی کـردیـمعنصـِرضـرورِی ایـجا را بعنـوانِ  خـواستـنبه یاد بیـاوریـد که دربحـِث پیشیـِن تـوسعـه، 

اســی، درایـن معنـا، زیبــائـی شنـ. بـدوِن خـواستــن عقیــم اســت، همانطـوریـکــه خـواستـن بـدون تـوانستن کـاری ازپیـش نمـی بـرد
در طـوِل تـاریـخ، جـوامعـی کـه نسبــت به زیبــائـی شنـاسـی بـی تـوّجـه بـوده . بـرعکـِس بــاوِر عمـومــی، یـک پـدیـدۀ زینتــی نیســت

  .  یـا بـا آن دشمنــی کـرده انـد بـدوِن استثنــا ضـِدبشــری وهمینـطــور ضـّدِ تـوسـعــه از آب درآمــده انــد
 

عـضــویّــت (:الف -3  
 

در ایـن واقعیـت نهفتـه ( خانواده، گـروههـا، سازمانهـا، شـرکتهـا و کشـورهـا)فـرهنگـی  -عضـویـت در سیستـمهـای اجتماعـی اهمیـتِ 
شـرایـِط متفـاوت و در تحـِت . ـت که بـه افــراد واگــذار شــده اسـتــی اســاجـزاِی ایـن سیستمهـا افــراد نیستنـد بلکـه نقـشاسـت کـه 

یک کارمنـد خوب " یک دوسـت خـوب لـزوما. مجمـوعه هـای اجتمـاعـی مختـلف، افــراد رفتـارهـای متفـاوتـی ازخـود نشـان میـدهنــد
 هــا تـحــِت تـأثـیــرِ  مـاهیّـــِت ایـن نقــش. ک معـاوِن مـوفّـِق مـدیـرعـامـل ممکنســت یک مـدیـرعامـِل نـامـوفّـق ازآب درآیــدـی. نیسـت

.انتـظــارات و محـدودیــت هـایــی اسـت کـه از سـاختــاِر اجتمـاعـی، فـرهنـگ و واقعیــت هـاِی مختـلـِف محیـطــی ناشـی میشـونــد  
 

 
 
  
 
 
 

  
 
 

 
. مـوجـِب اضـطـراب و سـرخـوردگـی میشــود( بـی کـفـایتــی)درایـن زمینـه، نـاتـوانـی دراجـراِی مسئـولیـت هـای یک نقـِش مشخـص 

در  .مستـلـزِم داشتـن سـطـحـی ازمهـارت و تخصـصی اسـت که شخـص بایـد یـاد بگیـرد ک درودگـرـا یـی ک پـزشـکــِش یـایـفــاِی نق
ـدرت یک زنجیـربه انـدازۀ ـــه قــازآنجـا ک. اِر احسـاِس بیگـانـگـی میشــودــده دچـــه ایـن نقـش به او داده شــردی کـاینصـورت ف یـرغ

ان حِ ضعیف تـریـن شــطه سـه فعّـال تـریـن آنهـا بـود کـب میشـوجـم"ضعیـف تـریـن حلقـۀ آن اسـت، ناسـازگاری درمیان اعضـا غالبـا
ک ـارزش هــای متنـاقـض در ی. ک احسـاِس عمـومـی ازنـاتـوانـی وبیهـودگـی همـۀ اعضـا را دربـرمیـگیــردـی درنتیجـه نـزول کنـد و

ی ـرچـوب ارزشــاا چــرد یـه چـارچـوب ارزشـی فـی کـمیـزانـ. ه ازخـودبیـگانگـِی اعضـاِی آن کمـک میکنــدـاعـی هـم بـستـم اجتمـسی
. جـامعـه مطابقـت دارد، میـزاِن عضـویـت وی را درآن جامعـه تعییـن میکنــد  

 
ودش، اِت خهـدِف یک سـازمان عـالوه برادامۀ حی. ـد اسـتهـدفمن عه ای داوطلبـانه تشکیـل شده ازاعضایِ میک سـازمان چنـد ذهنی جا

اعضـا به یک سـازمان می پیـونـدنـد تا به . نــدکی کُـل هـم خـدمـت میه به هـدفهـاـــدفهـاِی اعضـاِی آنسـت درحالیکـخدمت کـردن به ه
.ـان برسنـد؛ اگـر سـازمان به آنهـا خـدمـت نکنــد، آنهــا هـرگـزبه درستـی به سـازمان خـدمـت نخـواهنــد کــردـهـدفهـای خـودش  

 
تـاه مـدت به از خـودگذشتـگـی تـرغیـب کـرد، لیکـن امکان نـدارد را در کـو ستـم اجتماعـیـمنــِد یک سیـاگـرچـه میتـوان اعضـاِی هـدف

ا ایـنکـه کوشـش هـاِی ـوجـود داشتـه باشــد تسیـستـم مبـادلـه ک ـبایـد ی. که آنهـا ایـن شیــوه را در تمـاِم طـوِل زنـدگــی خـود بپـذیـرنـد
ودش از طـریـِق میـزاِن کمـکــی که در ارضـاِی نیـازهـای سیـسـتم باالتـروسـایـراعضــا بعمـل میـآورد خـِص ـخـفــرد بـراِی منـافــع ش

. تحصیــل شــود  
 
 
                                                                                 

نیـازمنــِد یک نقـش، ( یک شرکت" مثال) عضـویـِت اثـربخـش دریـک سیستِم چنـد ذهنـی
بـنحوی درآفـریـدن آینــدۀ گـروه اسـت یک احسـاِس تعـلّـق وتعهـدی نسبـت به مشارکـت  

.             بـی نقـشــی بـزرگتـریـن مـانـعِ انسـجـاِم یـک سیستِم اجتماعـی اسـتکـه 
گـروه اثری نـدارد یـا احسـاس  احسـاس میکنـد معـاضـدت اودرموفقّیـتِ  فـردیهنـگامیکه 

حّسـی میکنـد که بـراِی ایفـاِی یک نقـِش مـوثّـر در عملکـرِد سیستم هیـچ قــدرتـی نـدارد، 
واو بتـدریــج نسبـت به سیستـمـی کـه قـراراسـت درآن  ازبـی تفـاوتـی بـراوغلبــه میکنــد

. بیـگانــه میشــودعضـِو فعّـالـی باشـد             
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شـــدانتـولـیــد و تـوزیــعِ  (:4   
 

یک سیـستِم یـادگیــرِی سـه ب عـدی آن در تـولـیـد وتـوزیــعِ دانـش که نیازمنـِد  تـوانـائـیسـرانجـام به  هـرسیـسـتـِم اجتماعـیمـوفـقّـیـِت 
.بستـگــی دارد اسـت  

 

(Learning to Learn) یـادگیــرِی یـادگیــری  -(الف  
 

 ـّددـمج گیـریِ دیـا و (ازذهـن خـود لـیـردِن آموختـه هـای قبـپاک ک) زدائـیتـوانـائـی یـادگیـری، یـادگیـری ارۀ ـدربیادگیـرِی یـادگیـری 

م ـبـا تـوّجـه بـه نـرخِ شتـابنـدۀ تغییـر کـه درزنـدگـی معاصـرهمـه چیـزرا دائـ. اســت راردادیـچـارچـوب هـای قـاز فـراتـرو  دروندر 

بـراِی یـادگیـرِی مجـدّد، شخـص بـایــد  .اسـت فـرمـان -خـودپـرورِش کـارآمـوزاِن  ش وـلیّــِت واقعــِی بُـعــِد دانـدگـرگـون میکنــد، قـاب

  .(یعنـی یاد بگیـرد که چگـونه یادگیـری هـاِی قبـلـی را پـاکسـازی کنــد)نخسـت از خـود یـادگیـری زدائـی کنــد 

 

 

 

 

 
 

(Learning to Be) یـادگیــرِی بـراِی بـودن  -(ب  
 

 تـوسـعۀ کیفـیـتِ طیـِف تجـربه هـای یادگیـری که منجـربه رِ اسـتسـر. زنـدگـی کـردن اسـتوچگـونگـِی زنـده بـودن یادگیـری برای بـودن 

یادگیـری  (.تقـویـِت فعـالیـت هـائی که شـادمانـی براِی فـــرد وجمـع را بهمـراه دارد)ـردد را شـامل میگفـردی و جمعـی میشـود  زنـدگـی

؛ دربـارۀ اسـت نـه سـرعــت جهـت، ظرفـیــتتا  محتـواسـتاسـت؛ بیشتـردربـارۀ  تـوانستـن و همینـطـور خـواستـنبرای بـودن دربـارۀ 

  .اسـتفـرآینــِد شـدن و حالـِت بـودنودرِک صحیـحِ  زنـدگـی؛ دربـارۀ چگـونگـیاسـت تا  چـرائـی

 

 

 

 

 

 

 

          (Learning to Do) یـادگیــری بـراِی انجـام دادن  -(ج  

 
در دنیـاِی واقـعــی و  طـراحـِی راِه حـل هـاو  ـله هـاـیـف کـردِن مسئتـعـر، ـشـمهــارِت عملیـاتـی کـردِن دانیادگیـری براِی انجـام دادن 

بطـوِرُسنتّـی، . را تفکیـک میکننـد، تفکیـک نمیکننـدـا، مسـائِل دنیـاِی واقعـی خـودشـان را آنگـونه که دانشـگاههـا آنهـا امّ  .آشـفتـه اسـت
هنگامیکه . یـادگیـرِی انجـام دادن درمحیـِط کـاربـا بیشتـریـن اثـربخشــی روی داده وکسـب وکارها ایـن وظیفـه را به انجـام رسـانده انـد

 7922بهمین دلیـل آنها بیـش از. ها کارخواهـم کردام پیـوستـم، فـرض بـرایـن بود که سـی سـال برای آن.بی.به آی 7892ن دردهـۀ ـم
متأسفـانه، حـذِف این مسئـولیـِت حیـاتـی از . سـاعـت براِی مـن آموزش رسمـی تأمیـن کردند تا ازمـن یک مهنـدِس سیـستـم هـا بسـازند

 چکتـر بیشتـروبیشتـربداننـد وناتوانیو کو شـرکتهـاهمـراِه حضـوِرکثیـِرتعـداد متخصصانـی کـه دوسـت دارنـد دربـارۀ چیـزهاِی کوچک
.الزم به یکـدیـگـربه یک مشـکِل اسـاسـی تبـدیل شـده اسـت غیـِرمـوّجـه آنها به متصل کردِن نُقـاطِ   

 
 

 

 
 
 
 

    (مـدیـریــت تـعــارض)تـولـیــد و تـوزیــعِ ارزشـهــــا (: 5
 

دوِن ـایـدِۀ یـک جامعـۀ بـ. درمیـاِن آنهـا غیـرقـابـِل اجتنـاب اسـت تعـارضداشتـه باشنـد،  حـّقِ انتـخـابیـک سیـستـم  ـزایِ ـاجهنـگامیکه 
 رـپـذیــکـانـفقـط درصـورتـی ام ک سیـستـِم بـدوِن تعـارضـی. ـا امکـانپـذیـر نیـسـت، بلکـه حتّــی مطلـوب هـم نیـسـتـهـتعـارض نــه تن

شخـص . متـأسـفـانـه، یادگیـری زدائـی ازیادگیـری بسیـاردشـوارتراسـت

آنچه که یادگیـرِی نادرسـِت گـذشتـه دراوایجـاد  رای زدودنِ ـبممکـنسـت 

.بسیـاری را برخـود همـوار کنــد کرده، مجبـور شـود دشـواری هـای  

؛ هـویّـت هـاسـتو فـرهنـگ هـا، جهـان بینـی هـا، ارزشـهـادراصـل دربـارۀ  بـودن رایِ ــری بـادگیـی

اگـربخـواهیـم از . اسـت اِت مقـّدسـؤال قـراردادِن فـرضیـجـرأت مـورد سـبطـوِر مشخـص تردربـارۀ 

 تـاریـخ یـک درس بگیـریـم اینستـکه سـقـوِط مـلّــت هـا به عـلّـِت رکـوِد فـرهنـگـی اسـت.

و درِک  بـدسـت آوردِن تـوانـائـِی مربـوط کردِن موضوع به زمینـۀ منـاسـِب آندربـارۀ  انجـام دادنیـادگیـرِی 
 چگونه فعالیِت هـرجـزء تحـتِ و چگونه کمک تولیدکنندۀ ک ـل هستنـد ـِر فعالیـت هاواجـزاِی مربوط اینکـه سـای

تأثیـِرفعالیـِت سـایـِر اجـزا قـرارمیگیـرد اسـت. سـرانجـام، هیــچ مسئـله یا راِه حلّـی بـدوِن درنظرگرفتـِن بستـِر 
 محیطـی آن اعتبـارنـدارد. تفکـِرعملیـاتـی )موضوعِ فصِل ششِم کتاب( کوشـش میکنـد بـرایـن کمبود فائق شود. 
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ـی بـایـد ـنگفـره -ـیـاِی اجتماعـسیـستـمهه ـخ آنستـکـپـاسـ. وبـات کاستـه شــده باشـــده ســطـحِ یـک رُ ـه رفتـاِر اعضـاِی آن بــاسـت ک
.تـوانـایـی حـّلِ مستـمـِرتعـارضـاِت را درخـودشـان بـوجـود بیـآورنـد  

 
 

 
 
 

 الت میـاِن اعضـای آنـامـتعبنـابـرایـن اثـربخشـِی یک سـازمان بیـش ازآنچـه که به مـدیـریـِت فعـالیـت هـا بستگـی دارد، بـه مـدیـریـِت 
وابستـه اسـت. تعـامـالت میـاِن اعضـای یـک سـازمـان شـکـلهـای گوناگونـی به خـود میگیـرد. اعضا ممکنسـت نسبـت به چنـد گرایـش 

کـرده و بـا تـوّجـه به مجمـوعه گرایـش هـای متفـاوت درهمـان حال بـا هـم  رقـابـت، ولـی دربـارۀ گرایـش هـای دیگـرهمکـاریبـا هـم 
ـله هـا، یـا هـردو ــدف هـا، وسیـبطـوِرکلـی، از طریـِق موافـقــت یـا مخالـفــت بـا یکدیگـربـرسـِرسـازگارِی ه. ـدـــه باشنـداشت تعـارض

 ائـتـالفو یا  رقـابـت، همـکاری، تعـارض: میتـواننــد چهـارنـوع رابطـه بـا هـم داشتـه باشنـد( بصـورت فـردی یا جمعـی) ُکنـش گـران
(.4شکل )  
 
 

 
    

 
 

 
 
 
 
 

چهـارنـوع رابطـه :4شکل   
 

نشـاندهنـدۀ  رقـابـت. برعکـس آنسـت همکـاری. ، هـرطرف ارزِش مـورِد انتظاِرنتیجه هـا را بـراِی دیگـران کاهـش میدهـدتـعـارضدر
 تعـارضرقـابـت در. منجـرمیشـود هـدِف سـطحِ باالتریدستیـابـی هـردوطرف به به  تعـارِض سـطحِ پائینوقعیتی اسـت که درآن یک م

، براِی برداشتِن یک مانـعِ هــدف هـای متـعارضزمانی شکل میگیـرد که کنـش گـراِن با ائـتـالف، هـا هــدفنـه  وسیــله هـاسـتبرسـرِ 
تعارِض تبـدیل میشـود، تا زمانیکه  همکاریدرایـن موقعیـت ناپـایـدار، تعارض بصورِت موقّتـی به . میـرسند تـوافـقمشتـرک باهـم به 

.جـّدی تری در سـطحِ باالتر سـر برآورد  
 

ایجـاِد یک سازماِن بدوِن . اگرسازمانها بخـواهنـد به اعضا وهمچنیـن محیِط شـان خـدمـت کننـد، بایـد بتـواننـد با تعـارض برخورد کننـد
.ی که بتوانـد به تعـارض بپردازد امکانپـذیـراسـتتعـارض ممکنسـت امکانپـذیـر نباشـد، ولـی ایجـاِد سازمان  

 
(.5شکل )حل کردن، رفع کردن، نادیده گرفتن، یا منحل کردن : چهارشیـوه برخورد کردمیتوان به  تعـارضبا   

 
حـل کـردِن یک تعـارض بمعنـاِی انتـخـابِ  یک سلسـله فعالـیـت اسـت که معتقـدیـم بهتـریـن نتیجـۀ ممکن را براِی یک طرف به هـزینۀ 

رد ۀطرِف دیگـربه ارمغـان میـآورد؛ بعبـارِت دیگر، یک مبـارز   .اسـت بـاخـت -بـ 
 

رفـعِ کـردِن یک تعـارض یعنـی مصـالحـه کردن وآن عبارتسـت از انتـخـابِ  سلسـله فعـالـیـت هایـی کـه بـه نتیجـه ای قـابـِل قبـول و بـا 
.اسـت مصـالحـه؛ بعبـارت دیگر، یک بـراِی هـردوِی گرایـش های مخـالـف منجـرمیشـود حـداقـل رضـایت بخشـی  

 

نـادیـده گرفتـِن یک تعـارض یعنـی رهـاکـردِن، با این امیـد که اگر چشـِم خـودرا بـرآن ببنـدیـم خـود به خـود ازمیـان خـواهـد رفـت؛ به 
.اسـتیک قصـوِر بـی خطـربیـاِن دیگـر   

 
منـحـل کـردن )یا ازمیان بردن( یک تعـارض تغییـردادِن ماهیّـت و یا محیطـی اسـت که تعـارض درآن قـرارگرفتـه؛ در نتیجه تعـارض 

رد بعبـارِت دیگر، یک مبـارزۀ .می رودهـم ازمیـان  رد -بـ  .  اسـت بـ   

ایـجـاِد انسـجام دریک سیـستـِم چنـد ذهنـی مستـلـزِم طـّراحـِی سازمانـی اسـت که اعضاِی آن بتوانند بعنواِن 
بعنـواِن اعضـاِی  بطـوِرهمزمانکارکننـد درعیِن حالیکه  با انتـخـاب هـاِی فـردِی خـودشـاناجـزاِی مستـقـل 

.  عمـل میکننـد با یک انتـخـاِب جمعـیمسئـوِل یک ُکـّلِ منسـجـم   

                
همـکاری       

        

            
رقـابــت         

    

 سـازگار

 ناسـازگار

 سـازگار ناسـازگار

 وسـیلـه هـا

 هــدف هـا

                 
تـعـارض        

          

                  
ائـتــالف        
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همانطـورکه پیـش ازایـن . به چگونگـِی شکل گیـرِی روابِط میـاِن گرایشـاِت متعـارض بستگـی داردخـاِب هـرکـدام ازاین شیـوه هـا انتـ

 به ســه صـورت ظـاهــر ایـن روابـط دسـِت کـم، "(فرهنگی -اجتماعی سیستمهای بودن بُعدی چنداصل "تحـِت عنـواِن )شـرح داده شـد 
.بُعــدیدوگـانگـی، پیـوستـار یا طرحِ چنـد : میشـونـد  

 

ـرد- بـاخـت اسـت. این روش درجستجـوِی راِه حلی برای  دوگـانـگــی )دایکوتومـی( نشـانـدهنــدۀ یک رابـطۀ "یـا"، یک مبارزۀ بـ 
.گمـراه و ناحـق اعـالم شـده و حـذف میشــود" تعـارض اسـت که در آن بـازنـده معمـوال  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"                          ب"گـرایــش   

 
 
 

 
طبیعِت تعـارض: 5شکل   

X 
"ایکس"  

Not X 
"نه ایکس"   

 

    (  یا این یا آن) باخت -رابطه ب رد 

 (Either- Or Relationship) 

OR        
اـی

  

(جـدائـی)دوگـانـگــی   
(Dichotomy) 

کـردن   حــل 
(To Solve) 

 To) کـردن  رفـع 

Resolve) 

زیـاد  -کـم   

(بـاخـت -بـ رد )  

  کـردنرفـع     
(To Resolve)   

   

   پیـوسـتار

(Continuum)                                                                                         

سیاه 

  
 سفید

(    سـازش) مصالحـه     

  (Compromise)        

کـردنمنحل       
(To Dissolve)  

    

زیـاد -زیـاد   

(بـ رد -بـ رد )  

ش 
گـرایــ

"
ف
الـ

"
          

کـم  -زیـاد   

(بـاخـت -بـ رد )  

کـم  -کـم   

(بـاخـت -بـاخـت )  

ـرد                        ـرد -بـ   بـ 
  (Win-Win)              

  مکـّمـل هـا

(Complementaries)                                                                                         

        بازِی جمـعِ صفـر

(Zero-Sum Game) 
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پـیــوسـتــار درپـِی مصـالحـه )سـازش( یا حل و رفُع تعـارض اسـت. مفـاهیـِم چنـد بُعــدی، یعنـی تعامـِل میـاِن گرایشـات متعـارض بـر 
واِن ــتعـارض بعن( موقعـیت)که ـهنگامی. رداردـایـن صورتبنـدی میتـوانـد تعـارض را ازمیـان ب. دــوارنــاستـ" و"ویژگـی رابطـۀ پـایـۀ 

ــردِ صورتبنـدی میشـود "صفـر بازِی جمـعِ " .طـرِف مقابـل میشـود بـاخـتِ یـک ُکنشـگـر موجـِب  ، بـ   
 

ـرد- بـاخــت، وضعیـت هـاِی بـاخـت- بـاخـت و  طـرحِ چنــد ب عـــدی )یا مفهـوِم چنـد بُعــدی(، در ایـن صورتبنـدی عـالوه  بـر مبـارزۀ بـ 
ـرد ـرد -بـ  ـردوِی ـبـرعکـس، ه. مـوجـِب بُــرد طـرِف دیگـرنیسـت" ـه لـزومـاـلـــذا، بـاخـت بـراِی یکطـرف همیش. وجـود دارنـدم ـهـ بـ 

.گرایـش هـا ممکنسـت بطـوِر همـزمان افـزایـش یا کاهـش پیــدا کننـد  
 

ـاوت و ـا یـک بـرداشـِت متـفـض به درآن طـرف هـاِی متعـارـردِن جـوابـی اسـت کـدا کـپیـیـک تعـارض ( منحل کردنِ )ازمیـان بـردِن 
ر بگوییـم، بازشنـاخـِت مفهـومـی جـدیـد از ـا دقیـق تـار نیـازمنــِد صورتبنـدی مجـّدد، یـن کـای. ـدـیکـدیِگــر باشنمنطقــی جـدیـد مکـّمـِل 

.متغیـرهـای مـربـوط اسـت  
 
 
 
 
 

 
  

ـرد"به محیـِط " بـاخـت -بـاخـت"حـرکـت از محیـِط  (:الف -5 ـرد -بـ  "بـ   
 

ـرد اســت. درپیچیـدگــی هـای  ـرد- بـ  ـرد- بـاخــت امـکاِن تـبــدیِل آن به محیـِط بـاخــت- بـاخــت یا بـ  یــک ویـژگـی با اهمیـِت مبـارزۀ بـ 
بلکـه بصـورِت فـزاینــده ای بـه  ممکـن ه تنهـاـنبـاخــت  -بـاخــتسیـستـم هـای اجتماعـی بسیـار متمایـز، بـوجـودآمـدِن محیــِط  امـروز

.  یـک واقعیـِت مسـلّط تبـدیل شـده اســت  
 

ـرنـده شــدِن دیگـران آسـانتـر بـراِی گـروه هـا جلـوگیـری از ب  . ـردن مستـلزِم داشتـِن تـوانـائـی هایـی بیـش از گـذشتــه اســتامـروزه بُ 
رنـده خـودشـ کوچِک منافـع مخصـوص، بیـش از پیـش تـوانـائـِی مـراکـِز قــدرِت سنتــی را تضعیـف  ازدیـاِد گروههایِ . ان اســتـاز بـ 

رنـده شـدن طـرف های مقـازاقّلیـت هـاِی ناکـام مجبـور حتّی بسیـاری. میکننــد بل جلوگیـری اشـده انـد یـاد بگیـرنـد که چگونـه بـایـدازبـ 
طـرِف مقـابل معـادِل بـرنـده شـدِن اسـت چیـزیسـت که مبـارزه را دوام میبخشـد وکنشـگـران را ایـن توّهـم که زیـاِن بیشتـربـراِی . کـرد

 بـاخــت -بـاخــتاحتماِل زیـاِد وقـوعِ  جالـب اینکـه آگاهـی ازهمیـن .آن ادامـه دهنـد بـاخــت -بـاخــتمجبـورمیکنــد بـازی را تـا پـایـاِن 
ـردکه درتبـدیل کردِن  سـتا ـردبـه بـاخــت  -بـ  ـرد -بـ  ایـن موضوع به سـادگـی با فهمیـدِن دلیـِل آنکـه چـرا  .نقـِش کلیــدی ایفـا میکنــد بـ 

ـرد ، استـراتـژیِ بـاخــت -بـاخــتبـراِی اجتنـاب ازپـایـاِن (  1791راپوپورت،)بازیگـراِن معّمـاِی مشهـوِرزنـدانـی  ـرد -بـ  ب را انتـخـا بـ 

بـوجــود  فــوِق بـازی، یـک بـاخــت -بـاخــتتعـامِل پـویـاِی بازیگـران، درترکیـب با آگاهـی از امکـاِن موقعیـِت . تأیـیـد میشـود میکننـد
ـردـژِی استـرات انتـخـابِ میـآورد که منجـربه  ـرد -بـ    .میشـود بـ 

              

"رقـابـت"بـه " تعـارض"تـغییِر  (:ب -5  
 

 تبـدیِل تعـارض به رقـابـت. یـک هـدف وسیـله ای بـراِی هـدف هـای باالتـرازآنسـت. مفاهیـِم متـرادفـی هستنـدوسیـلـه هـا و هـدف هـا 
هـدف های . مشتـرک باشنـدرـپائیـن ت متـعارِض سـطحِ  یِ که درمیـاِن گـرایـشهـا مستـلـزِم پیـداکـردِن هـدف هـای سـطحِ بـاالتـری اسـت

.لـذا، رقـابـت بوجود میآیدـطحِ پائین تـربه وسیـله هـاِی متعـارض بـا هـدف هـاِی مشتـرِک سـطحِ بـاالتـر تبـدیل میشـونـد، متعـارِض س  
 

 دفهـاـتا جـائیکه ایـده آل را هـم دربـرگیـرد، جـائیکه ه را میتـوان ادامه داد هـاِی مشتـرِک سـطحِ بـاالتـرفـجستجـو بـراِی پیـداکـردِن هـد
. میابـد با حرکـت بـه سـطوح بـاالتـرافـزایـش ردِن یک هــدِف مشتـرکـاحتمـاِل پیـداک ـلـه هـا بهـم نـزدیـک و یـکــی میشـــونـد؛ـو وسی

 ی سـطحِ ایـده آل هـم نتواند براِی گرایشاِت متعارض یک هـدِف مشترکاکنون، اگرحتّ . ـرمیرسدثدرسـطح ایـده آل به حداکایـن احتمال 
حّلِ تعـارض به تغییـِر جهان بینـی درچنین وضعیتـی، . درچـارچـوِب جهـان بینِی موجـود الینـحل تلّـقـی میشـود این تعارضتولیـد کند، 
تغییـر ممکنسـت واکنشـی نسبـت به سـرخوردگـی از شکسـت فـرضیـاِت موجـود در مواجـه با دوراِن جـدیـد باشـد؛ این . احتیـاج دارد

ِد رایـج را باطل کرده است ناشـی شـده باشـد و یا توسـِط فـرآینـِد فعّـاِل هجـیا از یادگیـری زدائـی  -و -یادگیـریوِم رویـدادهـایـی که ِخـر 
   .هـدفمنــد بـوجـود آیـد

 
 
 
 

سـرانجـام، ازمیـان بـردنِ  )منحـل کـردنِ ( تعـارض یعنـی طـراحــی 
البتـه درسطـحی دیگـرنسبــت )مجـّدد سیـستـمــی کـه تعـارض دارد 

ّلِ سـازگـارازاجـزاِی ناسـازگـار".  به وضعیـت قبلـی(؛ خـلقِ  "یک کـ 
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چـالــِش دمـوکــراتِیـــک (:ج -5  
 

حکومـِت اکثـریـت ضـرورتـی  تعـریـف و مفهـوم، حـدود و پـارامتـرهـایِ  هـای دموکراتیـک،دریک جامعـۀ کارآمـد منطبـق برقـرارداد
تـوافـِق فـراگیـروگستـرده ای دربارۀ آنچـه که حـکومـِت مشـروعِ اکثـریـت را تشکیل میـدهـد یـکی از ملزومـات . اجتنـاب ناپـذیـراسـت
حقـوِق افـراد یا اقلّیـت ها را لگـدکـوب ، م یا خواستۀ اکثـریـتوان بناـتنمی کهن، مرزهـاِی آن وایقـدرِت اکثـریـت. نظاِم دموکراسی است

بایـد طـوری تعریـف شـونـد که مکّمِل هـم باشنـد نه پایمال کننـده  محدودۀ حقوِق اقلّیـت واکثـریت .بایـد بطـوِرآشـکارمشخـص شـودکرد 
اگرحکومِت قانـون، مشـروعیـِت خود را فقـط دررضـایِت اکثـریت بدانـد، آنـوقـت استبـداِد اکثـریت که ازخطـرناکترین . حقـوِق یکدیگر

بعنـواِن . ه چیـزی فـراتـراز خـواستـۀ مطلـِق اکثـریت صعـود کنـدنـوعِ دیکتـاتـوریسـت بـوجـود مـی آیـد مگـراینکـه مشـروعیـِت نظام ب
.اکثـریت بهیچـوجه حّق ندارد ازحّقِ خود نسبـت به دموکراسی دست بردارد، یعنـی خـود دموکراسی را منحـل کنـد مثـال،  

 

نـهـا حقـوق ومسئـولـیـت هاِی ایـن دو مجمـوعـه نت. فـرد وجمـع هـردو حقـوق و مسئـولـیـت هاِی مجـّزا ودرعینحـال وابستـه بهـم دارنـد
ومسئـولـیـت هاِی این دوآنچنان بهـم وابستـه اسـت که نمیتـوان به یکی  حقـوقِ . مکّمـِل یکدیگرنـد" مانعـه الجمع نیسـت، بلکـه ضـرورتا

.از آنهـا بـدوِن توّجـه به دیگری پـرداخـت  
 

را نمیتـوان به فـرآینـِد تصمیـم گیری جمـع دارد؛  اجتماعی حـّقِ انجـاِم فعالیـتِ  .دارد حاکمیتو ادامه حیات ، امنیتجمعیت حـّقِ مسلـِم 
قـدرگزینـه داشتــه باشـد ـ، آنفـرهـنـحتّـی بعنواِن اقلّـیـِت یکنیـن مسئـوِل حصـوِل اطمینـان ازاینستکـه فـرد، جمـع همچ. گـروگـان گرفـت

.0د که انتـخـاب او معنـادار شــو  
 

عـالوه برایـن حقـوق، افـراد میتواننـد . هـرشهـرونـد داراِی حقـوِق غیِرقابِل انتقالی مثِل حّقِ زندگِی خصوصی وحّقِ عـدِم تبعیـض است
ـا را از دسـت باشنـد، این امتیـازه از امتیـازاِت اکتسـابـِی دیگری بهـره ببـرنـد یا بستـه به اینکه شـرایط احـراِزآنهـا را داشتـه یا نداشتـه

بهمیـن دلیـل یک فـرد ممکنسـت امتیـازاتی را که ازآنهـا سـوءاستـفاده میکنـد ازدسـت بـدهـد؛ راننـدگـِی غیِرمسئـوالنه یک مثاِل . بدهنـد
.بدیهـی اسـت  

  

  
 
 
 
 

____________________________________________________________ 
 

 پـاورقــی هـا )توضیحـاِت "گـردآورنـده مقـاله( 
 

، از یکطـرف ــدــتولـی وسـایـلِ رابـزار و ـــت خصوصـی بـــیّ ـراصـِل مالکـبنـاب نکتـه جالـب تـوّجــه اینکـه درنظـاِم سـرمایـه داری -(7
 رــب ،ازطـرف دیگـر .کنتـرل میکنـدرا ـآنعرضـه و تقـاضای بـازار " اسـت و ظاهرا (ثـروت تـولیـدِ )د بر تولـیــ ویـت و تأکیــدـاول     
الیکـه ـدر ح. ـروت اسـتـظـام عـدِم تـوزیـعِ عـادالنـه ثـن نـکل اصـلـی ایـمش ه وـوجـود نـداشتـ رلـیــکنت (ثـروتعِ ـوزیـت) تـوزیـع     
ـعِ ـد بر تـوزیــأکیــویـت و تـتولـیــد، از یکطـرف اولرابـزار و وسـایـِل ـعمـوِمـی بـت ــراصـِل مالکیّ ـظـاِم سـوسیـالیـستـی بنـابـدر ن     
ـروت ـدیگـر، تـولـیــد بـرنامـه ریـزی شـده و نسبـت به تـوزیـعِ ث از طـرف. عـادالنـه ثـروت اسـت که قـراراسـت دولـت آنـرا کنـد     

     از اولـویـِت کمتـری بـرخـوردار اسـت. لـذا، در هـر دونـظـام معـضـِل ساختاری وجــود دارد. حـال شـایـد بتـوان با نگـاِه دو روی 
     یـک سـّکـه دیـدِن تـولـیــد و تـوزیـعِ ثـروت، تأکیـد یکسـان وهمـزمان بـرهـردو و نتیجتـا" ایچـادِ  تعـادل بیـن آنهـا، ایـن معضـل را 

!حـل کـرد؟       
 

0(- نكته در این است كه آزادى فقـط مقـوله اى در آداب گزینش حكومت ها نیست بلكه مهمتر از آن ظـوابطى است در آداب زیستـن و 
ادن ــان، ارج نهـا، آزادى بیـوق انسانهـت ازحقـانـه صیـكـبل تـریـت اكثـومـحكوم ـنه به مفهدر این برداشت آزادى . حكومت كردن     
قـائـل باشـد، بلکــه ... اکثریت نتنهـا میبایسـت برای اقلّـیـت حقـوِق اجتماعی، سیاسـی و. ول مسئولیت استـاب و قبـخـوع وانتـبه تن     
  .داردـردن نـحكومت ك تِ ـاقـد لیـت نباشـیـاقلّ  وقِ ـحق ظِ ـبه حف ادرـاكثریتى كه ق. بـایـد از از این حقـوق پاسـداری و حفـاظـت کنــد     
                   

 


