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1. Introduction 

It appears that since the beginning of life on earth, the gathering and 

movements of creatures to maintain survival and other collective goals 

has always existed. Perhaps it can be said that collective and defensive 

actions are the first social actions that sought to preserve the values of 

life by setting common aims. With the complexity of relations 

between human communities, collective movements have gradually 

moved away from their defensive nature and their aggressiveness has 

become more visible. The story of “Motavagha the Pigeon” is one of 

the rare and beautiful stories of this valuable book, which, despite the 

dominance of individualistic, patriarchal, and heroic oriental thinking, 

has been able to organize and display values such as democracy and 

collective action of a group of pigeons. 

 

2. Methodology 

In this study, the summary of the principles of the theory of 

"collective action", is taken from the title of several chapters of 

Charles Tilly's book, “From Mobilization to Revolution”, that have 

been slightly modified. The most important change is the alteration of 

"collective mobilization" into "collective action". These principles can 

well describe the internal mechanism governing collective actions, 

including the movement of pigeons. These principles are: 

A- The principle of organization and common identity. 

B- The principle of values based on survival. 
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C. The principle of resource mobilization. 

C- The principle of existence of a wise actor (leader). 

H- The Principle of opportunism. 

K- The principle of communication and dialogue. 

 

3. Discussion 

In the above mentioned story, the connection of collective action of 

birds is emphasized. The leader of the birds - Motavagha the Pigeon - 

insists that the greater their group cohesion and stability, the greater 

their action and power in removing the trap; he argues that the 

amount of energy and resources that are consumed will be less and 

the collective benefit of the participants and goals will increase. In the 

beginning of the story, by highlighting threats such as the presence of 

the hunter and putting the lives of the pigeons in danger, Mutavagha 

tries to increase the collective mobilization and necessarily increase 

the power of the group. The success of a collective action has a direct 

relationship with the principle of survival, in the sense that the more 

the goal setting of the movement is focused on obtaining benefits and 

reaching the needs and concerns related to survival and life, the 

greater the coherence and stability of the collective action will be. 

The movement of pigeons is necessary to maintain the principle of 

survival and its internal mechanism to achieve victory is more and 

more complex; it becomes more complicated because when the 

principle of life is in danger, the creatures suspend all moral, social 

and psychological restraints to maintain survival and do not look at 

anything other than their physical life and survival. They mobilize all 

their effort and strength to preserve life mobilizing resources outside 

the movement, and communicating with other organizations is 

effective in the success of collective action. Using his communication 

ability as well as his history of familiarity and friendship with the 

Mouse, Motavagha shows that gathering and developing resources 

within the group as well as using the potential of organizations 

outside the guild are also effective in completing the process of 

collective action and its success. In other words, the closure of 

collective action and the elimination of communication with forces 

outside the group itself is considered a pest and a point of damage for 

the collective movement. The effective presence of a mouse (Zebra) 

in the collective action of pigeons shows the necessity of developing 
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stable social networks and communication, as well as the presence of 

people outside the organization in the process of mobilizing 

resources. Motavaghe showed that a wise manager can propose new 

norms and standards of value and identity for the movement under his 

management, which not only brings together the disunity and 

dispersion, but also causes the capacity of the movement and the 

talent to strengthen the movement for maximum membership and 

participation. Motavagha shows that opportunism, dialogue and 

communication aimed at synergy and "cooperation" with pigeons 

participating in the process of mobilization and collective action, in 

addition to reassurance and cohesion within the group, is a form of 

authenticity and humanism. It is collective satisfaction and persuasion 

that ultimately guarantees their collective benefit and liberation. 

 

4. Conclusion 

In the "Mutavagha the Pigeon" special attention has been given to 

Mutavagha as a wise agent and leader of collective action, and the 

system and beliefs of other birds as well as the purposefulness of their 

actions have been highlighted. Mutavagha rightly states that success 

and victory in collective action is the result of the wise pursuit of 

interests, and that the circle of a collective and dense belief and the 

liberation of individual birds depends on "cooperation" and 

participation in the process of "collective action". By applying the 

theory of "collective mobilization" and adjusting it to "collective 

action", it became clear that the story of the dove is based on an 

internal mechanism and system working with principles such as the 

organization and collective identity, the common benefit, the values 

based on survival, and the mobilization. It has resources like the 

principle of leadership and the knowledgeable activist, the principle 

of communication and dialogue, the principle of opportunism, and the 

principle of threat; these are the internal mechanisms and networks 

that have turned the movement into a successful "collective and union 

action" - action that, in the end, in an allegorical form, depicts 

fundamental, social and human values such as cooperation, tolerance 

and collective effort, sacrifice, endorsement and kindness, persuasive 

and reasoned dialogue, and ultimately victory and collective 

liberation. 
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 یادب فارس یپژوه نثرنشريّة 

 دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی

 ـــد باهنر كرمانهیدانشگـــــاه ش  

  5045 بهار و تابستان، 25شمارة  دورة جديد، ،52سال 

 
 و دمنه کلیلهاز « کبوتر مطوّقه»شناختی حکایت تحلیل جامعه

 «(کنش جمعی»)براساس نظریۀ 

 * پژوهشی( –) علمی  

 
 1 د خسروی شکیبمحمّدکتر 

 چکیده
 

داند ی میاهايی از بسیج تودههای راديکال را گونهو جنبش تیلی، انقالب« بسیج جمعی»نظرية 
كه به دنبال تغییر و تحول هســتندت تیلی با حرا اين نظريه، به دنبال كادبدشــکافی، شــنارک و در  

ن نظريه با تعديل و به صورت های جمعی اسکت ايسازوكارهای درونی حاكم بر اين گونه از جنبش
تواند ســازوكار دورنی حاكم بر اتقاتات ریر ســیاســی را نی  نشــان دهدت حکايک می« كنش جمعی»
متشــکل، عمومی و هدد دار اســک كه در « كنش جمعی»، ادگويی برجســته از ي  «كبوتر مطوّته»

ک شودت سوال اين اسای از كبوتران به رهبری مطوّته، سازماندهی میموتعیتی راص، توسـ  دسـته  
ی موفق اتحلیلی و كیقی، حکايک كبوتر مطوّته را به عنوان نمونه -توان با روش توصیقیكه آيا می
ــک كه فراتر از متن حکايک، انگارهپذيرفک؟ پیش« كنش جمعی»از يـ    ا و هفرض مقاده اين اسـ
ــل ا  يـافته هـايی فرامتن و نظـام  ادگو ــل هويک و وحدت جمعی، اصـ ــل مانند اصـ رزش حیات، اصـ

ها، اصل انسجام منابع، اصل كنشگری جمعی، اصل رهبری به عنوان سازماندهی، اصل منافع و ه ينه
 شناسی و تهديد وجود دارد كه باعثكنشـگر دانا، اصـل گقتگوی اتناعی و مسـتدّل، اصـل فرصک    

تا به اين  دای باورپذير، برتابرا به گونه« كنش جمعی»شـده اسـک، حکايک مذكور كاربسک نظرية   
 های تقسیری و توضیحی فرامتن اين حکايک گسترش يابدتوسیله ظرفیک
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 .جمعیكبوتر مطوّته، چارد  تیلی، كنش ،كلیله و دمنه  :کلیدیهایواژه

 

 مقدمه -1

رسد كه از آراز پیدايش حیات بر روی كرة زمین، گردهمايی و جنبش به نظر می      

جمعی، همواره وجود داشته اسکت تاريخ نشان  موجودات برای حقظ بقا و ديگر اهداد

دهد كه ارلب موجودات زنده در برابر عوامل و رطراتی كه از بیرون، هستی و حیات آنها می

معی های جاندت شايد بتوان گقک كنشرا تهديد كرده اسک، به كنش اجتماعی روی آورده

بال حقظ داد مشتر ، به دنهای اجتماعی هستند كه با حرا اهو ادبته تدافعی نخستین كنش

-اندت با پیچیده شدن مناسبات میان اجتماعات بشری، جنبشهای حیات و زندگی بودهارزش

های جمعی اند  اند  از ماهیک تدافعی رود دور شده و راصیک تهاجم و تجاوز آنها 

 بیشتر و برجسته تر شده اسکت 

كند تا ضرورت بررسی و تحلیل میتالش  5تا انقالب از بسیجچارد  تیلی در كتاب         

 های تبل ازهای اجتماعی را نشان دهدت او با بررسی و تحلیل نظريهدرون سازمانی جنبش

رود، اصول و مبانی الزم برای ي  كنش جمعی و موفق را معرفی می دهدت تیلی در ادامه 

رسی رود بر« بسیج جمعی»های معاصر جهان را با ادگوی ها و جنبشكند تا انقالبسعی می

رن هقدهم كند كه  از تبندی كتاب، بیان میو تحلیل كندت او در پايان به عنوان نتیجه و جمع

به بعد، ماهیک تهاجمی مبارزات و جنبش جمعی در مقايسه با استعداد دفاعی آنها تقويک 

 را ها( تیلی همچنین تشديد ماهیک تهاجمی اين گونه از جنبش50: 5832شده اسکت )تیلی، 

دت به دانهای سیاسی میها و تالش برای كسب تدرت و منقعکگیری گروهناشی از شکل

چیدة تدرت های پیهرحال چارد  تیلی نظرية بسیج جمعی رود را در ارتباط با سیاسک و مودقه

توان با تصحیح ( اما اين نظريه را نی  میTilly, 1977: 18كند )در دنیای امروز، حرا می

ار هايی اجتماعی و تدافعی بکو نی  جنبش در سطح جامعه« كنش جمعی»رت و تعديل به صو

های جمعی مانند فداكاری، ايثار، تعاون و تعامل، گرفک كه به دنبال برجسته كردن ارزش

صبر و بردباری و تتت هستندت از آنجا كه ادبیات بستری مناسب برای نشر و تبلیغ استعدادها و 

تماعی و های اجتواند ظرفیکز آنجا تلمرو ادبیات به روبی میهای جمعی اسک و اشايستگی

فرهنگی سازننده را برجسته كند، الجرم بايد گقک كه ادبیات تعلیمی فارسی به عنوان يکی 
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های جمعی و ارزش محور را به روبی تبلیغ های فرهنگی توانسته اسک كه جنبشاز اب ار

هی عام و ادبیات كالسی  فارسی به وج كندت بايد گقک ادبیات كالسی  جهان به صورت

كالسی   هايیداستان»ها و حکايتی آكنده اسک كه بر فرديک تاكید دارند؛ راص، از داستان

: 5813)معینی، «ت ساالری در آنها برجسته اسکكه روا شرتی و رربی تهرمان پروری و پدر

ش تی نی  يافک كه بر جنبتوان داستان يا حکايها، گاه می( علیررم اين تهرمان پروری555

يکی از ماندگارترين  5ادطیر عطارجمعی و بسیج منابع انسانی، تاكید كندت داستان منطق

ج بسی»آيد كه به روبی توانسته اسک های موجود در ادبیات جهان به حساب میروايک

ستندت ه پرندگانی را نشان دهد كه با عبور از نیازهای مادی، به دنبال نیازهای متعادی« جمعی

مات ی ضرورت دگرگونی و تبديل اد اادطیر عطار نشان دهندهعلیررم نگاه چارد  تیلی، منطق

نی  يکی ديگر  8های معنوی و معرفتی اسکت كلیله و دمنهمادی و تدرت محور به سوی اد ام

از آثار ادبی برجسته در ادبیات كالسی  فارسی اسک كه هرچند اصل آن هندی اسک و در 

ای اسک از دانش و حکمک های بعد ترجمه شده، اما مجموعهاسانی و همجنین دورهدوران س

گرددت مینوی آن را مخ ن حکمک عملی و آداب مورد نیاز بشر كه از زبان حیوانات نقل می

های زبانی و ادبی، متن (  بدون ش  فراتر از دالدک5: 5802داندت  )نصراده منشی، زندگی می

 شنارتی و نی  فلسقة اجتماعات بشری و چگونگیانگر اصول جامعهاين كتاب ارزشمند بی

ای زيبا هشنارتی آن جوامع اسکت حکايک كبوتر مطوّته نی  از داستانتعامل و تعادل زيسک

-و نادر اين كتاب ارزشمند اسک كه علیررم حاكمیک تقکر فردگرا، پدرساالرانه و تهرمان

هايی چون دموكراسی و كنش گروهی از شپرور شرتی، توانسته اسک كه به روبی ارز

 كبوتران را سازماندهی و نمايش دهدت  

 

 لهئبیان مس -1-1

اصلی مقاده اين اسک كه آيا با كاربسک نظرية چارد  تیلی و همچنین نگاهی  ةلئمس        

عک و دانسک كه به دنبال منق« كنش جمعی»توان حکايک كبوتر مطوّته را نوعی فرامتن، می

لی، رارج چارد  تی« بسیج جمعی»شراي  اجتماعی موجود اسک؟ و يا اينکه آيا نظرية تغییر 

به  شنارتی و سیاسی حکايک مذكور،های جامعهتواند در كشف نشانهاز بافک انقالبی آن می

 رواننده كم  كند؟ 
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نارتی، های زبانشفراتر از ظرفیک« كبوتر مطوّته»فرض مقاده اين اسک حکايک پیش       

توصیقی، ادبی و تتت روايک گروهی از كبوتران اسک كه به روبی و بدون ن اع ذهنی، كنشی 

گذارندت كنش جمعی اين گروه از كبوتران دارای اجتماعی و متشکّل را به نمايش می

سازوكار درونی و همچنین وجود متغیرهای كمّی و كیقی اسکت اين متغیرها و استعدادهای 

ی كیقیّک، موفقیّک و ظرفیک توضیحی باالی حکايک مذكور اسکت دهندهتقسیرپذير، نشان

سیاسی  -های اجتماعیچارد  تیلی در تحلیل انقالبات و جنبش« بسیج جمعی»هرچند نظريه 

شود به می «كنش جمعی»بسیار موفق و كارآمد اسک، اما با تغییر و تصحیح اين نظريه، به 

ادبته ریر سیاسی نی  دسک يافکت داستان  های ساده و صنقی وسازوكار درونی گردهمايی

،  جنبش ساده و ریرسیاسی جمعی از پرندگان اسک كه به روبی و به شکلی «كبوتر مطوّته»

رسی چارد  تیلی، مورد نقد و بر« كنش جمعی»تواند با استناد به اصول نظرية باورپذير، می

 ترار گیردت

 

 پیشینۀ تحقیق -1-4

کايک ای كه حهای اينترنتی نشان داد كه مقاده و يا نوشتهه دادهبررسی منابع و پايگا       

ناسی شرا رارج از رويکردهای سنتی، دغوی، ادبی و در كل فارغ از زيبايی« كبوتر مطوّته»

در  های چارد  تیلیكالسی  مورد بررسی ترار داده باشد، وجود ندارد؛ اما كاربسک نظريه

وجود دارد كه به عنوان مواد رام و پیشینة نظری اين هايی ریر ادبی و ارلب سیاسی حوزه

یل تحل»ای با عنوان توان از آنها نام بردت علی بحرانی پور و همکاران در مقادهتحقیق، می

( تالش شده اسک تا با استقاده 5810« )جنبش سربداران بر پايه نظرية بسیج جمعی چارد  تیلی

جمعی، تهديدها و تتت به تحلیل ادگوی جنبش ها، كنش از مقاهیمی مانند سازمان، فرصک

سربداران و نقش دراويش به عنوان رهبر كنشگر در فراهم كردن و تسهیل بسیج و هويک 

ی ای ديگر از مرتضهای متعاتب پردارته شده اسکت در مقادهجمعی سربداران و نی  منقعک

و عوامل تقابل بازاريان با  هابررسی و تحلیل زمینه»( با عنوان 5811دهقان زاده و همکاران )

چارد  تیلی به  توانايی و تدرت اجتماعی كاسبان « مدل بسیج»حکومک پهلوی دوم بر اساس 

گذاری جنبش بازاريان پردارته شده گیری و هددو بازاريان و نی  به نقش دودک در جهک
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نثر  نظم وها و آثار ادبی و نقد و كاربسک آن در كتاب« كنش جمعی»اسکت در ارتباط با 

 ای يافک نشدتفارسی هیچ نوشته

یلی در چارد  ت« كنش جمعی»تواند نخستین تالش برای كاربسک نظرية می اين مقاده        

 نقد و تحلیل آثار ادبی فارسی، تلقی گرددت 

 

 ت تحقیقضرورت و اهمیّ -1-3

ظام موجود در نهای سال اسک كه به حق در كتب فارسی سال« كبوتر مطوّته»حکايک        

آموزش و پرورش ايران جا روش كرده اسکت كسی نیسک كه در اين نظام آموزشی تحصیل 

-كرده باشد و با اين حکايک زيبا آشنا نباشد يا آن را به ياد نداشته باشدت هرچند ارلب دانش

 آمورتگان اين سیستم، حکايک كبوتر مطوّته را به ياد دارند، اما ماهیک و ادگوهای فرامتن

 متن و همچنیناين حکايک بر همه روشن نیسکت در مدارس، ارلب وجوه دغوی و زبانی درون

شناسی كالسی  و ترفندهای بیانی، بديعی و معانی و شگردهای توصیقی آن مورد زيبايی

ا و هگیرد؛ حال آنکه اين حکايک ظرفیک و استعداد فراوانی برای ارزشتحلیل ترار می

توان  زوايای و های جديد و رارج از متن، میدت با كاربسک نظريهمتن دارهای فراتحلیل

های اين حکايک را كشف كرد و باعث شد تا روانندگان بیشتری بتوانند با وسعک ظرفیک

های رارج از متن حکايک ارتباط برترار كنندت نگاه فرامتن به حکايک كبوتر معنايی و دالدک

 كندتشنارتی و جديدتر را تکلیف میعههای جاممطوّته، ضرورت كاربسک نظريه

 

 بحث و بررسی -4

 لز تیلیرچا« بسیج جمعی»نظریۀ  -4-1

شود شروع می 0شناسی، به صورت سنتی با نظرية ماركسسیسمارتباط ادبیات با جامعه          

و با منتقدان معاصر مانند دوسین گلدمن، جورج دوكاچ، اريش كوهلر، ژا  دنار و تتت تداوم 

ز بیش ا« شناسی ادبیاتجامعه ةت هايی دربار»شودت اريش كوهلر در مقادة تر میلمیو ع

(  پیر زيما نی  551: 5813واتعیک در ادبیات اصرار داردت )كوهلر، « بازتاب» ةديگران بر نظري

زيما، اصرار داردت )« ضرورت بررسی ادبیات در رارج از رود متن ادبی»بیشتر از ديگران بر 

عی های اجتماشناسان ادبی به دنبال شناسايی و كشف زمینه( هرچند ارلب جامعه55: 5800
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آفرينش و تکوين آثار ادبی هستند، اما برری از منتقدان امروزی نی  به دنبال تطبیق و كاربسک 

شناسی معاصر با آثار ادبی كالسی  و تالش برای بس  معنايی و رارج های جامعهنظريه

فک ادبی و سنتی آنها هستند تا به اين وسیله وجه كاربردی و امروزی كردن اين متون از با

ظرية گیری با آنها ترریب و تشويق كنندت نتر و روانندگان را به ارتباطاين متون را برجسته

وّته را تواند داستان كبوتر مطهای كاربردی اسک كه میچارد  تیلی از نظريه« بسیج جمعی»

عنايی پذير، وسعک مشناسی سیاسی به صورتی باورر تلمرو جامعهرارج از متن ادبی رود و د

ای هشناسان برجسته معاصر اسک كه تالش كرده اسک تا كنشببخشدت چارد  تیلی از جامعه

نبال  تبیین به د از بسیج تا انقالباو در كتاب « بسیج جمعی»جمعی را توصیف كندت نظرية 

و  اسک كه برای تغییر و يا اصالا اجتماعیهايی يابی جنبشگیری و جهکچگونگی شکل

او هرچند ستی  حبقاتی كارل ماركس را  (50: 5832)تیلی، آيندت ارلب سیاسی به وجود می

های اجتماعی تبول دارد، اما در اين كتاب به دنبال كادبدشکافی و به عنوان منشاء جنبش

خاب انت»، «رية بازینظ»، «بسیج جمعی»های اجتماعی اسکت توصیف فرايند درونی كنش

نارتی شاز اصطالحات پركاربرد در تقکرات جامعه« كاالی جمعی»و « بسیج منابع»، »آگاهانه

( هرچند برری از منتقدان علوم سیاسی، نظرية Manure, 2002: 18) چارد  تیلی اسکت

  ( 3: 5815و هانک،  05: 5834دانند، )نش، چارد  تیلی را ادگويی سیاسی می« بسیج جمعی»

اما ماهیک و ظرفیک بسیج اجتماعی موجود در ذات آن باعث شده اسک تا سازوكار حاكم 

كه  را نی  به روبی نشان دهدت بايد گقک« كبوتر مطوّته»های اجتماعی مانند داستان بر جنبش

اين اسک « معیكنش ج»چارد  تیلی به « بسیج جمعی»مهمترين نکته در تبديل و تعديل نظرية 

 ماهیک و رصلک سیاسی و انقالبی كمتری نسبک به بسیج جمعی داردت كه كنش جمعی،

ن به تواهای جمعی، میحال می توان ادگوی چارد  تیلی را برای كادبدشناسی كنش        

یر، در اين مقاده، با اندكی تغی« كنش جمعی»بندی اصول نظرية صورت زير رالصه كردت جمع

ول چارد  تیلی اتتباس شده اسکت اين اص یج تا انقالباز بسهای متعدد كتاب فصل از عنوان

های جمعی، از جمله جنبش كبوتران  را توانند سازوكار درونی حاكم بر كنشبه روبی می

 تشريح كنندت اين اصول عبارتند از:

 اصل سازمان و هويک مشتر   -ادف

 های مبتنی بر بقا اصل ارزش -ب
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 اصل بسیج منابع -ج

 رردمند  اصل وجود كنشگر -چ

 شناسیاصل فرصک -ا

 اصل ارتباط و گقتگو   -خ

مواردی كه در باال با عنوان اصل از آنها نام برده شده اسک از نظر تیلی سازوكار درونی          

ا كاركرد تالش دارد ت از بسیج تا انقالبدهندت او در كتاب را نشان می« بسیج جمعی»حاكم بر 

ای از را توضیح دهدت تیلی اصل منافع را مجموعه و ضرورت هر ي  از اصول مذكور

یلی، )تتواند با آن مواجه شودت داند كه گروه میهای احتمادی میامتیازات و همچنین ناكامی

اصل هويک مشتر  از نظر چارد  تیلی سازمان درونی و وحدت بخش گروه  ( 35 :5832

-شانشناسی، ناصل فرصکاسکت اصل منابع نی  همان تسهیالت تحک كنترل جمع اسکت 

ور و پی شنارک و در  رابطه میان انسجام درونی و تهديدات بیرونی اسکت )بحرانیدهنده

( اصل كنشگر دانا نی  همان ضرورت رهبری در كنش جمعی اسک كه 18: 5810همکاران، 

  ندتكشناسی، موفقیک و پیروزی كنش را تضمین میبا بسیج منابع و نی  فرصک
        

 خالصۀ داستان کبوتر مطَو َّقه -4-4

ک مواالت وستان يکدل و كیقیرای گقک برهمن را اكنون اگر میسر گردد بازگوی داستان داد

 تثمرات مخادصک و بررورداری از نتايج مصادتکو استمتاع از ايشان  مؤاراتو افتتاا 

ي   ياران مقابلهنیايد و در  مخلصدوستان  موازنهدر  عقالن دي   هیچ چی برهمن گقک: 

 ظاهرتم فترات نکبکننشیند كه در ايام راحک معاشرت روب ازيشان متوتع باشد و در  دل

 کاز جهک ايشان منتظر و از امثال اين، حکايک كبوتر و زاغ و موش و باره و آهوس به صدق

  تتت ت

 رای پرسید كه: چگونه اسک آن؟

 و در وی شکار ری ن ه بوددی روش و مرر ااند كه در ناحیک كشمیر متصیّگقک: آورده

نشسته بود و چپ و راسک  تتتجا متواترت زاری در حوادی ارتالد صیادان آن تتت ت بسیار

جامه، جادی بر گردن و عصايی در دسک، روی بدان نگريسکت ناگاه صیادی بدحال رشنمی

  تتت ت دررک نهاد
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ومی ن نشسکت ساعتی بود، ته بیندارک و در كمیجال باز كشید و حبّ صیاد پیش آمد و       

و مطاوعک  حاعکته گقتندی و در ايشان كبوتری بود كه او را مطوّ رسَكبوتران برسیدند و 

و  در دام افتادند جملهوار فرود آمدند و ت چندان كه دانه بديدند رافلاو روزگار گذاشتندی

اضطرابی  ترانو كبو صیاد شادمانان گشک و گرازان بتگ ايستاد تا ايشان را در ضب  آرد

نیسک، چنان بايد كه  مجاددهته گقک: جای كوشیدت مطوّرا می هر ي  رودكردند و می

 ملهجشناسند و حادی صواب آن باشد كه  ص رودتر از تخلّاستخالص ياران را مهمهمگنان 

رمان وی كبوتران فت رهايش ما در آنسک تتوتی كنید تا دام از جای برگیريم تعاونبه حريق 

رر آو دام بركندند و سر رويش گرفک و صیاد در پی ايشان ايستاد، بر آن امید كه  بکردند

 دتتت تدرمانند و بیقتن

با رود انديشید كه بر اثر ايشان بروم و معلوم گردانم كه فرجام كار ايشان چه  2زاغ         

وان ها تابرای دفع حوادث سال تجارتباشد كه من از مثل اين واتعه ايمن نتوانم بود و از 

 ک تتت تسار

روی در ستی هته چون بديد كه صیاد در تقای ايشان اسک ياران را گقک: اين و مطوّتتت         

و تا از چشم او ناپیدا نشويم دل از ما برنگیردت حريق آنسک كه سوی  كار ما به جد اسک

ه در ك رايب بازگرددها رويم تا نظر او از ما منقطع گردد و نومید و ها و دررتستانآبادانی

ارت او را كبوتران اشاو را بگويم تا اين بندها ببردت  تاين ن ديکی موشی اسک از دوستان من

ش رفک تا وجه مخرج ايشان پیهمچنان می زاغو  کسارتند و راه بتافتند و صیاد بازگش امام

ا فرمود ر ته به مسکن موش رسیدت كبوترانو مطوّ چشم كند و آن ذریرت ايام رويش گرداند

ته مطوّتتت ت ترا نام بودبكه فرود آيیدت فرمان او نگاه داشتند و جمله بنشستند و آن موش را ز

دتتت یرون آمب بشنارک و به تعجیلآواز داد كه: بیرون آی! زبرا پرسید كه: كیسک؟ نام بگقک، 

 ت

ک: ای د و گقها برانچون او را در بند بال بسته ديد زه آب ديدگان بگشاد و بر ررسار جوی

دوسک ع ي  و رفیق موافق، تو را در اين رنج كه افگند؟ جواب داد كه: انواع ریر و شر به 

 تتت تدر دسک محنک و چنگال بال افتاديمت جملهتقدير باز بسته اسک و 

قک: گموش اين فصول بشنود و زود در بريدن بندها ايستاد كه مطوته بدان بسته بودت        

بريدن  ابتدا ازت گقک: ای دوسک، موش بدين سخن ادتقات ننمود ن گشایتنخسک از آن يارا
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كنی، مگر ترا به نقس رويش حاجک ت گقک: اين حديث را مکرر میتربند اصحاب اودی

ک اين من رياس؟ گقک: مرا مالدک نبايد كرد كه یشناسمباشد و آن را بر رود حقی نمینمی

شده اسک و چون ايشان  واجب روی بر من حقی و ايشان را از آن امكبوتران تکقل كرده

معونک و مظاهرت ايشان از دسک صیاد و به  حقوق مرا به حاعک و مناصحک بگ اردند

 و مواجب سیادت را به ادا رسانیدو  بیرون بايد آمد دوازم رياسکمرا نی  از عهده  ،بجستم

نند زيشان دربند بماترسم كه اگر از گشادن عقدهای من آراز كنی ملول شوی و بعضی امی

 و  و چون من بسته باشم اگر چه مالدک به كمال رسیده باشد اهمال جانب من جاي  نشمری

 هنگام بال شركک بوده اسک در وتک فراغ موافقکاز ضمیر بدان ررصک نیابی و نی  در 

 دتيابن حاعنان مجال وتیعکتر و اال اودی

دت ارباب مودت بدين رصلک پسنديده عقیموش گقک: عادت اهل مکرمک اينسک و         

انگاه به و دوستان به كرم عهد تو بیق ايد قکثتر گردد و و سیرت ستوده در مواالت تو صافی

راده منشی، )نص تتتت ته و يارانش مطلق و ايمن بازگشتندجد و رربک بندهای ايشان ببريد و مطوّ

5802 :520-515) 

جمعی پرندگان تاكید شده اشده اسکت رهبر  در داستان مذكور بر ارتباط كنش         

اصرار دارد كه هرچقدر انسجام و استواری گروهی آنها بیشتر باشد  -كبوتر مطوّته–پرندگان 

می ان كنش و الجرم تدرت آنها در از جا كندن دام اف ون رواهد شد و می ان نیرو و منابعی 

-و اهداد حاصل از كنش شود نی  كمتر و منقعک جمعی مشاركک كنندگانكه مصرد می

جمعی بیشتر رواهد شدت كبوتر مطوّته در آراز داستان با برجسته كردن تهديداتی مانند 

حضور صیاد و در رطر ترار گرفتن جان كبوتران، تالش دارد انسجام جمعی را بیشتر و الجرم 

 تدرت گروه را اف ايش دهدت

 

 مبتنی بر بقا  هایشاصل ارز -4-3

های دنیوی و ارروی بشر و ادبته همه جانداران، در رابطه عمودی با وجود و موهبک          

نمايدت  حقظ بقا و حیات، اصل بديهی و در زمرة نخستین نیازهای تداوم بقاسک كه منطقی می

یچ شوندت اگر بقايی نباشد هها و نیازها بر اين اصل استوار میجانداران اسک و ديگر منقعک

های فردی و جمعی جدی جانداران همواره نشی رخ نخواهد دادت كنشچادشی، جنبش و يا ك
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هايی بوده اسک كه حیات و بقا را تهديد كرده اسکت اصل بقا در ي  ارتباط در برابر نگرانی

افقی از نقس كشیدن شروع می شود و با تاثیرگذاری بر حیات رود و ديگر افراد جامعه 

دی های جها و جنبشطر ترار گیرد مقاومک و كنشتداوم می بابدت هرگاه هستی انسان در ر

گیرد كه موفقیک آنها به وسعک و انسجام سازوكارهای درون آن داری شکل میو هدد

یاد به رطر وسیله صگرددت در داستان كبوتر مطوّته، اصل بقا و حیات پرندگان بهكنش برمی

 گیری و افق ذهنیجهک افتدت اين  اصل بقا و ضرورت تداوم حیات پرندگان اسک كهمی

 كندت دهد و ضرورت جنبش جمعی را در آنها، ايجاب میآنها را تحک تاثیر ترار می

 تتت«ی ببود و ساعتنشسک  كمینبیندارک و در  هحبّباز كشید و  جال صیاد پیش آمد و» -ادف

 تت«تدر دام افتادند جملهوار فرود آمدند و چندان كه دانه بديدند رافل»تتت پرندگان  -ب

ندت كگیری جنبش جمعی پرندگان را توجیه میگ ارة )ادف( موتعیک نخستین شکل        

اصل بقای پرندگان را با رطر مواجه كرده اسکت « حبّه»و اندارتن « جال»صیاد با گستراندن 

كنشگری صیاد كامال آگاهانه، به ترتیب و منطقی اسکت هم صیاد و هم پرندگان به دنبال 

پرندگان )گ ارة ب(  «جملة»و استمرار بقای رود هستند، اما با در دام افتادن توت روزانه 

ش و گیردت اين چادديگر نه تنها تداوم حیات، بلکه نقدجان پرندگان نی  در رطر ترار می

با  گردد و نوعی از همبستگی مکانیکیگیری جنبش جمعی پرندگان میمساده باعث شکل

از تالش برای مساده بقا و حقظ حیات شروع  و در نهايک  گیرد كهسارتاری بسته شکل می

 ةتوان نتیجه گرفک كه موفقیک ي  كنش جمعی با اصل بقا رابطگرددت میبه تداوم بقا برمی

گذاری جنبش بر كسب منقعک و رسیدن به نیازها به اين معنا كه هرچقدر هدد ،مستقیم دارد

شد به همان می ان انسجام و استواری كنش های مربوط به بقا و حیات متمرك  باو دردره

كبوتران برای حقظ اصل بقاسک الجرم  جمعی نی  بیشتر رواهد شدت از آنجا كه جنبش

؛ پیچیده تر تر اسکاستواری و سازوكار درونی آن برای رسیدن به پیروزی، بیشتر و پیچیده

ازدارنده های ارالتی و به اين ددیل كه موجودات زنده با در رطر افتادن اصل حیات، تمام ب

ی آورند و ج  به حیات و بقااجتماعی و نی  روانی را برای حقظ بقا، به حادک تعلیق در می

نگرند و تمامی تالش و نیروی رود را در جهک حقظ فی يکی رود، به چی ی ديگر نمی

 كنندتحیات بسیج می
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 ت مشترک و تقابلاصل سازمان؛ هویّ -4-2

های جمعی، بدون در  اصل سازمان و هويک مشتر  در آنها ی كنشتحلیل و بررس       

ممکن نیسکت بديهی اسک كه سازوكارها و رواب  درون سازمانی و متشکل اسک كه موفقیک 

 از بسیج تا انقالبدهدت چارد  تیلی در همان كتاب معرود های اجتماعی را نشان میجنبش

جاد های دارلی گروه باعث ايو پیوستگی كند كه هويک مشتر  و سازوكارهارود بیان می

( در داستان كبوتر مطوّته هويک صنقی پرندگان و رواب  11: 5832)تیلی، شودت سازمان می

 گیری سازمان و كنش جمعی آنها اهمیک زيادی داردتای آنها، در شکلدسته

 تتت ساعتی بود، تومی كبوتران برسیدندتتت  -ادف

در دام افتادند و صیاد شادمانان  جملهر فرود آمدند و وارافلد چندان كه دانه بديدنتتت  -ب

 تتت كردندو كبوتران اضطرابی می گشک و گرازان بتگ ايستاد تا ايشان را در ضب  آرد

ار روزگته گقتندی و در حاعک و مطاوعک او ايشان كبوتری بود كه او را مطوّ رِسَتتت   -ج

 تتت یگذاشتند

ری گیدهد كه در شکلويک مشتر  و صنقی كبوتران را نشان میگ ارة )ادف( ه          

كه اگر پرنده و يا حیوانی ديگر ریر از نوع كبوتر اصل سازمان اهمیک زيادی دارد به حوری

در اين جنبش و كنش جمعی شركک داشک از كارآيی، يکدستی و موفقیک آن كاسته 

در توفیق كنش جمعی كبوتران اهمیک  ای و صنقی كامال يکدسک،شدت رواب  دستهمی

د، كننده در حکايک مذكور، كبوتر هستنزيادی داشته اسکت از آنجا كه همة پرندگان شركک

معی ج شود و همچنین به تبع آن كنشتر میتشکیل سازمان و جمعیتی يکدسک، آسان

تن باال گرفزايی و ی )ب( نشان دهندة حوفانشودت گ ارهتری به نمايش گ ارده میمنسجم

ند اگیری ي  جنبش جمعی اسکت كبوتران همگی در دام افتادهها برای شکلتضادها و تقابل

ه به همة دهد كنشان می« جمله»و صیاد نی  با شادمانی و هیجان، به دنبال ضب  آنهاسکت تید 

نی   «وارفلرا»كبوتران به عنوان كنشگران فعال سازمان، نگاه و دتک ويژه داشته اسکت تید 

رو اسکت هويک مشتر  كبوتران هنگامی دهندة عدم در  كبوتران از وضعیک پیشنشان

« طراباض»يابندت بینند و نسبک به آن آگاهی میشود كه آنها رود را در دام میبرجسته می

دهندة آگاهی آنها نسبک به موتعیک و منازعة موجود اسک و اين آراز كبوتران نشان

ر سازمان اسکت آدن تورن از حرفداران نظرية چارد  تیلی نی  گیری اصل هويک دشکل
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ل تواند شکل بگیرد و تشکیالتی شود مگر آنکه بتوان عامل تقابگويد: هیچ جنبشی نمیمی

ابی يرا در آن نمايان و برجسته كرد تا بتوان بر مبنای آن تقابل و دشمنی، آگاهی و هويک

ای و ( گ ارة )ج( نی  رواب  شبکهTouraine, 1985: 769)كنشگران را ترتیب دادت 

دوستی  توان گقکگذاردت به عبارتی ديگر میسازوكار میان گروهی محکمی را به نمايش می

رِ و پیروی از مطوّته به عنوان پیشوا و سَ« مطاوعک»بین كبوتران و همچنین ادت ام به « مودّت»و 

ب  و وجود آورده اسک؛ روامانی را بهای و بین سازای از رواب  شبکهدستة كبوتران، شبکه

بر آن گذشته بود و الجرم در تحکیم و انتظام گروه « روزگاری»پیوند ارزشی و ارالتی كه 

ی درونی و سازوكارها« ایشبکه»و موفقیک كنش جمعی آنها بسیار موثر افتاده اسکت رواب  

ای در هادعاداهمیک فوقهای اجتماعی، باعث انسجام و استواری تشکیالتی شده و در جنبش

 توفیق گروه داردت 

 

 اصل بسیج منابع  -4-5

نظر  های متشکل درتوان يکی از مهمترين معیارهای پیروزی جنبشبسیج منابع را می       

نش آيند تا باعث تقويک كگرفک كه در آن منابع استراتژي  مادی و معنويی گردهم می

وندت بدون بسیج منابع كنش و جنبش جمعی شکل جمعی و همچنین انسجام و استواری آن ش

قعل ای از حاالت منداند كه در آن مجموعهبسیج منابع را فرايندی می»نخواهد گرفکت تیلی 

توان گقک ( در حقیقک می540: 5832)تیلی، «ت آيدكننده در میبه شکلی فعال و مشاركک

قش های جمعی نموفقیک جنبش ها درها، بسیج منابع و ادبته كاهش ه ينهدتک در انگی ه

 اساسی دارندت

 تتتته گقک: جای مجادده نیسکمطوّ تت كوشیدترا میرود  هر ي تتت  -ادف

شناسند و حادی  رودتر از تخلص استخالص ياران را مهم همگنانچنان بايد كه تتت   -ب

 تتتتوتی كنید تا دام از جای برگیريم تعاونبه حريق  جملهصواب آن باشد كه 

 تتترهايش ما در آنسک تتت -ج

دهد كه موفقیک جنبش جمعی كبوتران نیازمند حركک دتک در گ ارة )ادف( نشان می         

گرا و نی  عبور از پراكندگی و رودرواهی و رسیدن به از تقکر فردگرا به سوی تعامل جمع

ايی ذهنی اناسکت در گ ارة )ب( تاكید شده اسک كه همة كبوترها بايد تو« تعاون»يکددی و 
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ک دهد كه موفقیجسمی رود را در ردمک جمع به كار بگیرندت گ ارة )ج( نشان می« توت»و 

ر عالوه ب« جمله»و « همگنان»كنش جمعی آنها در گرو گردآوری و بس  منابع جمعی اسکت 

های ا گروهدهدت ارتباط بتايید ماهیک كنش جمعی جنبش، فرايند انسجام منابع را نی  نشان می

 اف ايدت رونی و نی  استقاده از توانمندی آنها، بر دامنة فرايند بسیج منابع میبی

 ت تتدر اين ن ديکی موشی اسک از دوستان من، او را بگويم تا اين بندها ببردتتتتت  -چ

 تتت موش اين فصول بشنود و زود در بريدن بندها ايستادتتت  -ا

بسیج منابع بیرون از جنبش و ارتباط با  دهند كههای )چ( و )ا( نشان میگ اره       

های ديگر در موفقیک كنش جمعی موثر اسکت مطوّته با استقاده از توانايی ارتباحی لتشکّ

دهد كه تجمیع و توسعه منابع درون رود و نی  سابقة آشنايی و دوستی با موش نشان می

رايند كنش   در تکمیل فهای بیرون از صنف، نیگروهی و همچنین استقاده از پتانسیل تشکل

جمعی  و موفقیک آن مؤثر بوده اسکت به عبارت ديگر بسته بودن كنش جمعی و حذد 

ودت شی آسیب جنبش جمعی محسوب میارتباط با نیروهای رارج از گروه رود آفک و نقطه

دهندة ضرورت توسعة ارتباحات و نشان ،حضور مؤثر موش )زِبرا( در كنش جمعی كبوتران

ع ل، در فرايند بسیج مناباجتماعی استوار و همچنین حضور افراد رارج از تشکّ هایشبکه

 اسکت

 

 اصل وجود کنشگر دانا -4-2

های اجتماعی با وجود كنشگران پرتالش از ي  حرد و مقهوم عقالنیّک جنبش           

كه  بریشود؛ رهگر از حرد ديگر، تکمیل میهمچنین حضور رهبری دانا، باتجربه و تحلیل

-های پیشبرای برون رفک از مشکالت و چادش« صواب»های عملی و همواره به دنبال راه

های جمعی، روش متراكم و متشکل روی جمع اسکت چارد  تیلی معتقد اسک كه واكنش

ن و نی  اند و در  حوفابررورد با مسايلی هستند كه بر اثر كشمکش و فشار به وجود آمده

: 5832آن فشار و چادش بر عهدة رهبری دانا و رردمند اسکت )تیلی، چگونگی مسیر مقابله با 

15) 
 تمتوتی كنید تا دام از جای برگیري تعاونبه حريق  جملهآن باشد كه  صواب حادیتتتت  -ادف

 تتت رهايش ما در آنسک
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روی در ستی هته چون بديد كه صیاد در تقای ايشان اسک ياران را گقک: اين مطوّ تتت -ادف

 تتت و تا از چشم او ناپیدا نشويم دل از ما برنگیرد د اسکا به جِكار م

ک: ای ت گقموش بدين سخن ادتقات ننمود گقک: نخسک از آن ياران گشایتتتت )مطوّته(  -ب

 تتت ت ترابتدا از بريدن بند اصحاب اودیدوسک، 

كه  ورده اسکدر گ ارة )ادف( در دام افتادن كبوتران تنش و كشمکشی را به وجود آ        

باعث متراكم شدن روش بررورد و كنش جمعی، جهک رفع عملی آن شده اسکت مطوّته به 

« تعاون»عنوان رهبر گروه، به دنبال تجمیع واكنش ت  ت  كبوتران و ايجاد حس و حال 

كبوتران را حول ي  باور واحد « اضطراب»شود تا رفتار و در آنهاسکت او در نهايک موفق می

رای آنها، ب «جملة« »تعاون»دهد رهايی و آزادی كبوتران در د؛ باوری كه نشان میمتراكم كن

شود تا كبوتران راه حل عملی و از جای كندن دام اسکت اين باور و نگرش باعث می

ای را ببینندت رهبری معقول مطوّته موجب تراكم چندين سطح متقاوت كنشی، گرد رردمندانه

نهايک چادش و تنش پیش آمده حل و فصل شود و كنش  شود تا دري  باور واحد می

جمعی كبوتران جنبشی تلقی گردد كه در كلیّک رود عقالنی و آگاهانه به نظر برسدت در 

 كندت هنگامیگ ارة )ب( مطوّته مجدد وجه رردمندانة كنش جمعی كبوتران را تقويک می

، مطوّته شوند و با دام فرود آيند گیرد، با اين امید كه آنها رستهكه صیاد كبوتران را پی می

هاد و راه حل عملی و معقودی را پیشن« حريق»برای رهايی، « تعاون»با تأكید بر باور مشتر  

ما  ها رويم تا نظر او ازها و دررتستانحريق آنسک كه سوی آبادانی»تتت گويد: كندت او میمی

وتران در اينجا، همان واكنش كنش جمعی كبتتت «ت منقطع گردد و نومید و رايب بازگردد

منسجم و تابل در  گروه كبوتران اسک كه به منظور ايجاد ارتالل در سارتار ذهنی صیاد 

گیرد و امیدوارند كه بتوانند با اين واكنش معقول، تنش و حساسیک پیش آمده را شکل می

ول و نقش ا پايان دهندت نقش مطوّته در ايجاد و تقويک باور مشتر ، او را به فاعل اصلی

ايی هجمعی داستان تبديل كرده اسکت او با ايجاد باور مشتر  در پرندگان، هم ارزشكنش

گیری هنجارهای جمعی چون كند و هم باعث شکلرا تحکیم می« مصادتک و مودت»چون 

شودت تابل ذكر اسک كه منقعک در كبوتران می« مطاوعک»و ضرورت رهبری و « تعاون»

كه همان آزادی و رهايی اسک، باعث مشاركک در كنش جمعی را  ت  پرندگانفردی ت 

ترين محر  و انگی ه برای كنش جمعی در اين داستان، كندت به عبارت ديگر اصلیفراهم می
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همان منقعک فردی هري  از كبوتران برای رهايی اسک كه با رهبری عاتالنة مطوّته، به باور 

می همان رهايی از دام اسک كه ترار اسک میان شودت اين ریر عموو ریری جمعی تبديل می

كننده در جنبش، به مساوات تقسیم گرددت مطوّته از آراز تا پايان همة اعضای مشاركک

كند تا با توصیف دتیق اين ریر عمومی، پايداری و تعاون كبوتران داستان مرتب تالش می

ود ران اين حس را به وجت  كبوتشود تا در ت را تقويک كندت او با رردمندی موفق می

آورد كه همة آنها از نتايج كنش جمعی برروردار رواهند شد و منقعک نهايی جنبش و 

كوشند تا دام را از تالش جمعی آنها يکسان رواهد بودت از اين رو همة كبوتران به جان می

 های شخصی و رودرواهانه توجه نکنندت جای بركنند و به محاسبات و منقعک

 همگناننیسک، چنان بايد كه  مجاددهته گقک: جای كوشیدت مطوّرا می رود هر ي تتت 

 تت تشناسند تر از تخلص روداستخالص ياران را مهم

و در   «ثِقّک»آوری كبوتران به جمعی و نی  تابتوان گقک كه موفقیک كنشمی        

میان  جمعیكنش روشن آنها از همان منقعک همگانی وابسته اسک كه ترار اسک با پیروزی

های جمعی كوچکتر، از ها و جنشآنها به مساوات، تقسیم شودت اين حس احمینان در گروه

حساسیک و شکنندگی بیشتری برروردار اسک؛ چراكه همه مشاركک كنندگان بر منافع و 

نتايج بسیج وكنش جمعی آگاهی و اشراد دارند و كوچکترين سوگیری محاسباتی و 

ان ي  زندت مطوّته به عنوک و انسجام گروه و كنش جمعی آنها دطمه میحلبانه به كلیّفرصک

رهبر و مدير رردمند همواره در تالش اسک تا حس منقعک همگانی را تقويک كندت به 

 گقتگوی او با موش دتک شودت

)مطوّته( دت ته بدان بسته بوايستاد كه مطوّ ايیموش اين فصول بشنود، و زود در بريدن بندهتتت 

ی گقک: ا)مطوّته( ت موش بدين سخن ادتقات ننمود گشایتب: نخسک از آن ياران گقک

 تت تتترابتدا از بريدن بند اصحاب اودیدوسک، 

داند كه در فرايند جنبش كوچ  گروه كبوتران، همه چی  روشن اسکت مطوّته می         

یم حس احمینان از تقس شود پنهان كردت الجرم آگاهانه و رادصانه تالش دارد تاچی ی را نمی

درسک و عادالنة منقعک عمومی و ریر جمعی مترتب بر كنش كبوتران، صدمه نبیندت او 

بات دهد و با محاسرهايی و منقعک نهايی ت  ت  كبوتران را بر منقعک رود ترجیح می

ر ای و درون گروهی و دارزشی و ارالتی موجبات مشاركک بیشتر، تقويک رواب  شبکه
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كندت مطوّته نشان داد كه مدير رردمند زی و رهايی جمع )كبوتران( را فراهم مینهايک پیرو

ای را برای جنبش تحک مديريک ساز تازهتواند هنجار و استانداردهای ارزشی و هويکمی

ازی سها را به هم آورد، بلکه باعث ظرفیکرود حرا كند كه نه تنها گسسک و پراكندگی

 برای عضوگیری و مشاركک حداكثری تقويک كندت  جنبش شود و استعداد جنبش را

 

 شناسیاصل ارتباط، گفتگو و فرصت  -4-7

یری و گترين اصول شکلتواند يکی از بنیادیمحور میاصل ارتباط و گقتگوی جمع        

، مکانیسمی روانی و تعادل بخشهای جمعی باشد كه به عنوان ها و جنبشتدوام كنش

پذیری اجتماعی اعضای شرکت کننده در کنش تبرای سازگاری و مسؤلی

شناسی در رواب  عمومی متعادل و سادم، به دور فرصک شود.جمعی به کار گرفته می

شودت هم ارتباط و هم های فردی و جمعی میباعث تقويک ظرفیک از چاپلوسی و تملق،

یلی، تشوندت چارد  شناسی همگی از منابع بسیج جمعی محسوب میگقتگو و هم فرصک

ادعمل جمعی به تهديدات بیرونی را يکی از شناسی در نشان دادن واكنش و عکسفرصک

( گقتگو و رواب  درون 510: 5832داندت )تیلی، های موفقیک بسیج جمعی میمهمترين مودقه

ها اهمیک زيادی داردت رواب  عمومی موجود در گروهی در شنارک و استقاده از فرصک

توان هم از منظر درون گروهی و هم برون گروهی مورد بررسی را می داستان كبوتر مطوّته

معی، نوعی كننده در كنش جترار دادت به عبارتی ديگر، گقتگو مطوّته با كبوتران مشاركک

از گقتگوی درون گروهی اسکت او همواره به دنبال تعامل و تثبیک نوعی از دموكراسی اسک 

 ن كبوتران باشدت كه موجب بس  تقاهم و در  متقابل میا

نیسک، چنان بايد كه همگنان  مجاددهته گقک: جای كوشیدت مطوّرا می هر ي  رودتتت  -ادف

ه آن باشد ك صوابدرنگ( )بی حادیشناسند و  ص رودتر از تخلّاستخالص ياران را مهم

مان تران فركبوت رهايش ما در آنسک تتی كنید تا دام از جای برگیريمتوّ تعاونبه حريق  جمله

 تتت وی بکردند

ی در كار روستی هته چون بديد كه صیاد در تقای ايشان اسک ياران را گقک: اين مطوّتتت  -ب

 تت تو تا از چشم او ناپیدا نشويم دل از ما برنگیردت اسک ما به جدّ
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مطوته( )ت موش بدين سخن ادتقات ننمود گشایتبگقک: نخسک از آن ياران تتت  )مطوّته(  -ج

گقک: اين حديث را مکرر )موش(  تترابتدا از بريدن بند اصحاب اودیوسک، گقک: ای د

رد گقک: مرا مالدک نبايد ك)مطوّته( ؟ تتتباشدكنی، مگر ترا به نقس رويش حاجک نمیمی

ده ش واجب ام و ايشان را از آن روی بر من حقیل كردهاين كبوتران تکقّرياسک  كه من

دوستان به كرم عهد تو ک ثقِّو  عقیدتک اينسک و موش گقک: عادت اهل مکرمتتت ت اسک

 تتت ت بیق ايد

هايی هستند كه وجه عقالنی و استدالدی كنش جمعی های باال همگی گقتگوگ اره        

چارچوب  كند تاو تعقل تالش می« رياسک»برندت مطوّته به عنوان كانون كبوتران را باال می

های و استدالل، كوشش شناسیكندت او با فرصکعقالنی و اتناعی كنش جمعی را تقويک 

ندت كت  كبوتران را به كنشی منسجم و جمع محور تبديل میی ت فرد محور و پراكنده

داردت وا می «مطاوعک»استدالل موجود در گقتار مطوّته اسک كه كبوتران را به فرمانبرداری و 

آنها را با دهد وو مستدّل را انجام میدر گ ارة )ب( نی  مطوّته با كبوتران گقتگويی اتناعی 

ها و حريق آنسک كه سوی آبادانی»كند كه برای رهايی از صیاد برهان و منطق، متقاعد می

در گ ارة )ج( «ت ها رويم تا نظر او از ما منقطع گردد و نومید و رايب بازگردددررتستان

-فرصک تیق مديريتی، سازمانی وارتباط و گقتگوی مطوّته با موش )زِبرا( در بردارنده نکات د

گیری اسکت موش تالش دارد تا مطوّته را متقاعد كند كه از رواب  دوستی شناسی در تصمیم

رارج از گروه، به نقع رود استقاده كند و اجازه دهد تا نخسک او را از بند رها كند؛ اما او 

داند؛ چارچوبی یهای ارزشی از پیش تعیین شدة گروه مرود را مل م به رعايک چارچوب

ا مطوّته اين فرصک ر«ت ص رود شناسندتر از تخلّهمگنان استخالص ياران را مهم»كه در آن 

مطوّته را  شناسیكندت فرصکبرای تثبیک همان ادگوهای ارزشی و معنوی گروه استقاده می

يک وبايد  در پیوند با  گقتگوهای اتناعی و مستدل بکار گرفک تا عالوه بر روشن كردن  تق

« اددهمج»محور بر های جمعدهندة ترجیح رواب  و مکادمهو تمرين فرايند دموكراسی، نشان

رصک داند كه فو سیت های درون گروهی باشدت او به عنوان رهبر رردمند كبوتران، روب می

ی های روانيکی از استعدادها و تابلیک« مجادده»آمی  و دور از گقتگو و مکادمة مسادمک

نشان  جمعی راجمعی اسک و می ان تعامل، فرهیختگی و در نهايک پیروزی كنشهای جنبش

 های اجتماعی و همچنین رنای فرهنگی و رواب  دروندهدت تجربة تعامل انسانی و كنشمی
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رة های گقتگو و مذاكها و همچنین ظرفیکتوان از فرصکگروهی منسجم ي  جنبش را می

  های رارج از جنبش، سنجیدت روابو با ديگر گروهكنندگان آن جنبش با همديگر مشاركک

گ اره و  يعنی بیان ؛اسک يابو حقیقک همان منطق علمیو منطق حاكم بر گقتگوی مطوّته، 

 «مجادده»و جواب شرط، كه به هیچ وجه تکبر،  همراه با استناد و استدالل و شرط، مدعا

رای ت  كبوتران را بتواند ت شود و به روبی میجويی و رتابک در آن مشاهده نمیسلطه

پذيری و كنش اجتماعی تانع كندت گقتگوی موجود در داستان مطوّته به صورت مسئودیک

كنندگان در كنش و بسیج جمعی آن را حرفه و بیرونی اسکت همة مشاركکديادوگ، دو

هد دكنندت سارتار كوچ  و يکدسک كبوتران در اين داستان، اجازه نمیشنوند و باور میمی

 های جمعیدر كنش»كه  منودوگ و گقتگوی درونی و پنهانی شکل بگیرد، چراكه 

و حس « ثِقّک»( تا 11: 5835)مشیرزاده، « كوچ ، همه چی  بايد روشن و بیرونی باشد

 مشتر  و بسیج جمعی گروه صدمه نبیند و انسجام درونی كنش در رطر ترار نگیردت

با همديگر، نوعی از آگاهی و شنارک اسک كه  ی سادم كبوترانمنطق گقتگو و مکادمه

ه شودت در اين گقتگو راصیک رلبجمعی و سازمانی می« مودت»موجب پايداری، شکیبايی و 

و تسل  يکی بر ديگری نیسک و گقتگو صرفا بر مبنای در  معنامحور و تقاهم معرفک اف ا، 

بن بسک  د تا تنگنا وكننآرايش يافته اسکت جمعیک كبوتران در حکايک مذكور تالش می

هد، دآمده را با منطق مذاكره، گقتگو و مکادمه حل و فصل كنندت مطوّته نشان میپیش

كک كننده با كبوتران مشار« تعاون»اف ايی و به هم شناسی، گقتگو و ارتباط معطودفرصک

 زگروهی، نوعی ابخشی و انسجام دروندر فرايند بسیج و كنش جمعی، عالوه بر احمینان

اصادک و اومانیسم، ررسندی و اتناع جمعی اسک كه در نهايک منقعک جمعی و رهايی آنها 

 كندت را تضمین می

 

 گیرینتیجه -3

تا اين  شودهای علوم انسانی معاصر در نقد متون كالسی ، باعث میكاربسک نظريه         

وسعک معنايی   -یان و بديعمعانی، ب–شناسی سنتی گونه از متون، رارج از بافک ادبی و زيبايی

 تواند فراتر از بافک ادبی و زبانی آن، نوعی كنشنی  می« كبوتر مطوّته»بیابندت حکايک 

یری گگروهی تلقی شود كه به صورتی تمثیلی و ادبته باورپذير، نشان دهندة چگونگی شکل
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بی اسکت الفرايند و سازوكار درونی و منطقی ي  كنش جمعی و ادبته ریر سیاسی و ریر انق

در اين حکايک هم به مطوّته به عنوان ي  فاعل رردمند و رهبر كنش جمعی، توجه راص 

شده اسک و هم نظام و باورهای ج ئی ديگر پرندگان و نی  هدفمند بودن كنش آنها، برجسته 

عی، نتیجة جمكند كه توفیق و پیروزی  در ي  كنششده اسکت مطوّته به درستی بیان می

رندگان ت  پندانة منافع، گِرد ي  باور جمعی و متراكم اسک و رهايی ت پیگیری رردم

سیج ب»داندت با كاربسک نظرية می« كنش جمعی»و شركک در فرايند « تعاون»را در گرو 

مشخص شد كه حکايک كبوتر مطوّته از « كنش جمعی»چارد  تیلی و تعديل آن به « جمعی

ازمان و هويک جمعی، اصل منقعک مشتر ، لی چون اصل سسازوكار و نظام درونی متشکّ

های مبتنی بر بقا، اصل بسیج منابع، اصل رهبری و كنشگر دانا، اصل گقتگو و اصل ارزش

شناسی و اصل تهديد و تتت برروردار اسک و اين سازوكارهای درونی و تعامل، اصل فرصک

ه در نهايک ك موفق تبديل كرده اسک؛ كنشی« كنش صنقی»ای اسک كه آن را به ي  شبکه

ردباری و همکاری، ب« تعاون»هايی بنیادين، اجتماعی و انسانی چون به صورت تمثیلی، ارزش

، گقتگوی اتناعی و مستدّل و در نهايک «مصادتک و مودت»و تالش جمعی، ايثار و فاداری، 

 كندت پیروزی و رهايی جمعی را تقويک و تبلیغ می

متشکل  «كنش جمعی»از ي   و موفق ادگويی دتیق« وّتهكبوتر مط»از آنجا كه داستان         

و ریرسیاسی، در ادبیات فارسی و كتب آموزشی و دبیرستانی اسک، ضرورت دارد تا در كنار 

شناسی كالسی  و شرا واژگانی، توصیف و تتت در بافتی فراتر از متن، رواب  زيبايی

یرد تا شنارتی ترار گبررسی جامعه ای موجود در آن، مورد نقد وتشکیالتی، عقالنی و شبکه

های جمعی و ادبته موفق را كشف كرد و در بتوان سازوكار درونی حاكم بر اين گونه كنش

 دسترس روانندگان امروزی ترار دادت

 

 هایادداشت
1.  From Mobilization to Revolution 

اسک كه  «سیج جمعیب»ادطیر بیشتر از آنکه كنش جمعی باشد نوعی از حركک مرران در منطق ت5

مرران  حلبدت برای در  بهتر حركک جمعیای مبسوط و مستقل را برای بررسی تطبیقی، میمقاده

 ، تصحیح صادق گوهرين(ت5800ادطیر، ادطیر  )ر ت منطقدر منطق
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هاسک كه در كتاب های فارسی دورة دبیرستان جاروش كرده اسکت داستان كبوتر مطوّته سال ت5

اين داستان از مهمترين داليل گنجاندن آن در كتب آموزشی عی و تتت اجتما های فرهنگی وپیام

 اسکت

اد های اجتماعی را متاثر از نظرية ماركس و تضی كالسی  انقالب و جنبشچارد  تیلی نی  ريشه ت8

 (23-20: 5832)تیلی، داندت حبقاتی او، می

صی ان به منقعک شخزاغ كه ناظر جنبش اسک بدون مشاركک در فرايند كنش جمعی كبوتر ت0

 رسدت منقعک او كسب تجربه و نی  مصادحه با موش اسکت می

 

 منابعفهرست 

 الف(منابع فارسی

انتشارات علی مرشدی زاد، تهران:  ةترجم تاز بسیج تا انقالب ت(5832یلی، چارد ت )ت ت5

 .انقالب اسالمی ةپژوهشکد

دآوری و ترجمة ت گرشناسی ادبیاتدرآمدی بر جامعه(ت 5813كوهلر، اريشت ) .4

 محمدجعقر پويندهت چاپ چهارم، تهران؛ انتشارات نقش جهانت

ترجمة  تشناسی ادبیّاتهای تجربی و دیالکتیکی در جامعهروش (ت5800ت )زيما ،پیر ت8

  محمدجعقر پويندهت تهران: انتشارات نقش جهانت 

تقابل بازاريان با  ها و عواملبررسی و تحلیل زمینه»(ت 5811دهقان زاده، مرتضی و همکارانت ) .2

مجلة علمی پژوهشی رهیافک انقالب  «تچارد  تیلی« مدل بسیج»حکومک پهلوی دوم بر اساس 
 ت  543 -548، صص 0، پايی ، شماره اسالمی

 ت چاپ دهم؛ تهران:گوهری قتصحیح سید صادت الطیرمنطق(ت 5800عطار، نیشابوریت ) ت2

 تانتشارات علمی و فرهنگی

 جمعیتحلیل جنبش سربداران بر پاية نظرية كنش» (ت5810ارانت )بحرانی پور، علی و همک ت1

 ت554-31، صص 53، شماره مجلة علمی پژوهشی تاريخ و تمدن اسالمی «تچارد  تیلی

ودمنه برای باب هقتم كلیله ةروايی و تمرك زدايان هایظرفیک»(ت 5813معینی، فرزانهت ) ت0

، 54پیاپی  ،،پايی  و زمستان 5 ة،شمار 54سال  ،مطادعات ادبیات كود  ةمجل«ت بازنويسی

 ت552 -548صص

ت تصحیح و توضیح مجتبی مینوی حهرانیت چاپ کلیله و دمنه(ت 5802منشی، نصرادهت ) ت3

 چهاردهم، تهران: انتشارات امیركبیرت
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انتشارات تهران:  تهای اجتماعیدرآمدی نظری بر جنبش ت(5835شیرزاده، حمیرات )م ت1

 .انقالب اسالمی ةپژوهشکد

محمدتقی ددقروز، تهران: ة ترجم تشناسی سیاسی معاصرجامعه ت(5834ش، كیکت )ن

 .كوير انتشارات

 ةمترجت شناسی تاریخیبینش و روش در جامعه ؛جمعیکنش (ت5815ت )هانک، دین ت54

 تمرك  انتشاراتتهران، ت هاشم آتاجری
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