




 
 
 
Published by: 
 
Friedrich-Ebert-Stiftung 
Afghanistan Office 
 
Shahr-e-Naw, Charahi Ansari, 
behind Setara Hotel, Yaftali Street 
Kabul, Afghanistan 
 
info@fes.org.af  
www.fes.org.af  
 
 
First edition, 2007 
 
©Friedrich-Ebert-Stiftung, Afghanistan 2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

This book is not for sale! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Designed by: Reza Haidari, Kabul, Afghanistan 
 
Printed at: Shefaf Printing Press Kabul in Afghanistan 
 
 



فهم منازعات و اعمار صلح 
توسط تحول سيستميك 

 منازعه



١ 

 

 

عه
ناز

ك م
تمي
يس
 س
ول

 تح
سط

 تو
صلح

ار 
عم
و ا

ت 
زعا

منا
هم 

 ف

 ي نويسندگان درباره
  

   و مشاور سيستميك، پزشكآقاي ماركو دي كارواليو
، كارشناس ارشد مطالعات آفريقايي، سياسي ، ژورناليستآقاي يورگن اريك كلوسمن 

 .اسالمي و ليسانس ترجمه زبان عربي و كيسواهليو 
  

شان، مشاور در امور سيستميك بوده و همچنان  هاي اصلي هر دو آموزگار در كنار مسلك     
هايي را درباره تحول سيستميك منازعات در كشورهاي مختلف جهـان از جملـه      آموزش

 .اند نيپال، اندونيزيا و افغانستان برگزار كرده
  

 On the authors: 
 
Mr. Marco de Carvalho, physician and systemic consultant  
Mr. Joergen Klussmann, journalist, Master of Arts in African, 
Political and Islamic Studies and Bachelor in Arabic and 
Kiswahili Translation 
 
Along with their profession, both of the trainers are systemic 
consultants and have conducted trainings on the Systemic 
Conflict Transformation worldwide including Nepal, Indonesia 
and Afghanistan. 
 



 

 

 
2 

صلح توسط تحول سيستميك منازعه
 فهم منازعات و اعمار 

  
  
  
  

  وينفهرست عنا
 
 

  
 

  4                  پيشگفتار
  5                   اهداف-1
  6                 سيستم چيست؟-2

  7               ما هرگز تنها نيستيم2-1
 7              ما هميشه در ارتباط هستيم2-2

 9                م مند قوانين نظا-3
  9               حق تعلق به يك گروه3-1
  10                 سلسله مراتب3-2

  10            تقدم سابقه داران بر تازه كاران3-2-1
به سيستم3-2-2 وفاداران    11            تقدم 
  11            اولويت به عضو با صالحيت3-2-3
  11      تقدم اعضاي كه همكاري بيشتر براي بقاي سيستم مي نمايند3-2-4

  12                قابل دركضمير 3-3
  12            توازن ميان داد و گرفت3-3-1
 13             ه تعلق به گرو3-3-2

  18              عملكرد عمومي منازعات -4
  19                 ميراث بيولوژيكي- 5

   19           به ما) limbic( اخطار سيستم ليمبيك5-1
  20              بقاي بهتر انسان در گروه5-2

  22           ارزيابي عقالني و شهودي وضعيت منازعه-6
  26             سيستماتيك منازعهتحولسطح  -7
  29           از تيوري سيستم تا كار سيستماتيك و عملي– 8
  31              اساسات پژوهش منازعه - 9

  31                تاريخ پژوهش9-1



 

 

 
3 

عه
ناز

ك م
تمي
يس
 س
ول

 تح
سط

 تو
صلح

ار 
عم
و ا

ت 
زعا

منا
هم 

 ف

  36              شيوه هاي تازه ي فلسفي9-2
  36              هابز و گروتيوس9-2-1
  37                 جان الك9-2-2
  37              ايمانويل كانت  9-2-3

  38             انكشاف پس از جنگ جهاني دوم9-3
  41           هاي كليدي و اساسي در تيوري منازعه واژه- 10

 41                دگرديسي منازعه10-1

  41         مديريت منازعه10-2
  42         فروكش كردن منازعه10-3
 42                 اعمار صلح10-4

  42                 صلح سازي10-5
  42             جلوگيري از بحران و منازعه10-6
  42                 حل منازعه10-7
  43                باني صلح 10-8
  43                 اعمال صلح10-9
  43               بازسازي پس منازعه10-10
  43                 1 بند10-11
  43                 2 بند 10-12
  43                 3 بند10-13

  44          تشديد كردن و نكردن افقي و عمودي منازعهـ 11
  45             نه مرحله ي تشديد خشونت1- 11
   46            نه مرحله براي كاهش خشونت2- 11

  47               شش ضلعي تمدن ساز- 12
  49            كردار و ارتباطات غير خشونت آميز- 13

  49               مارشال روزنبرگ1- 13
  51              فريدريش شولزون دون2- 13
  55                مهاتما گاندي3- 13
 57                جان گالتونگ4- 13

 



 

 

 
4 

صلح توسط تحول سيستميك منازعه
 فهم منازعات و اعمار 

 
  
  
  
  
  

 .دهد مي قرار گرامي قمندانعال اختيار در را حاضر كتاب كه است خرسند ايبرت فريدريش بنياد
 براي بخش قناعت و جامع هاي حل راه دريافتن براي شالت و منازعات از موثر گذار راستاي در كتاب اين
  .است گرديده تهيه آنها
 

 راهكار، اين براساس. است گرديده ريزي پي منازعه سيستميك لتحو راهكار روي بر كتاب اين شالوده
ا و منازعات ساختن دگرگون براي ما كه هنگامي  كنيم مي شتال آنها براي اآكار هاي حل راه دريافتن ي
ـ عاطفي هاي پيوند به نيز و آنها مربوطه قوانين فردي، روابط هاي سيستم به تا ست امهم بسيار  احساسي 
، و داد ميان توازن رعايت بر تاكيد ميتود، اين همچنان. باشيم هداشت جدي توجه  به داشتن تعلق حس ستد
ا و گروه يك   .دارد ها اولويت نظرگرفتن در و مراتب سلسله هاي نظام به احترام مشخص، هاي گروه ي
 

 در افغانستان؟ ميتود اين چرا و اما
 از پس. است منازعه گوناگون هاي محيط با نآ سازگاري توانايي ميتود، اين برجسته ويژگيهاي از يكي

، و نيپال در اًاخير و غربي كشورهاي از زيادي شمار در ميتود اين موفقانه هاي تجربه  بنياد اينك اندونيزيا
ر به و معرفي به ايبرت فريدريش  فشرده، خيلي گونهه ب. ورزد مي شتال افغانستان در آن بستن كا

 :اينهايند ميبخشند، را مختلف هاي محيط با سازگاري اناييتو ميتود اين به كه هايي ويژگي
 .نيست تجهيزات به نيازي ميتود، اين گذاشتن اجرا به براي: اول
 .نيست عرصه اين در تخصصي و اكادميك پيشينه مستلزم ميتود اين اجراي: دوم
ع و فراگير نفسي كه ميتود اين سيستميك ماهيت: سوم  ميسر را مكانا اين است، بخشيده آن به جام
 كامل هاي محيط زاده كه را منازعات مختلف انواع بر گسترده و فراگير اجرايي قابليت ميتود اين تا سازد مي

، متفاوت  .كند پيدا خود در باشند
ر پرسونل به نياز هم يكي نيازهايش ساير كنار در افغانستان كنوني جامعه ر و آگاه كا  عرصه در آزموده كا

  .رددا منازعات مديريت
 

ز FESدفتر  ر صلح ايجاد راستاي در پيوسته افغانستان، در تاسيس بدو ا  كاركرده منازعات از گذار و پايدا
 هاي آموزش برگزاري هم و عرصه اين در آموزشي مواد تهيه ي وسيلهه ب تا است شدرتال اينك و است
 را فعالي سهم ذيربط نهادهاي و افراد از اعم ها افغان هاي ظرفيت توسعه و پرورش در مدت وكوتاه سريع

  .كند ادا
 

 .باشيم گذاشته جلو به گامي مبرم نياز اين ساختن برآورده در هايي شتال چنين با تا هستيم اميدوار

 
 
 
 
 

پيشگفتار  
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  :اهداف
  :كند مي  اين كورس اهداف زير را دنبال 

 كلي شـيوه ي كـامال تـازه ي دريافـت     به صورت تحول سيستماتيك منازعه،     •
ي از ساختار هاي پنهان منازعه و راهكارهاي آن را ا ست، كه فهم ريشهمنازعه ا

 .آورد ميفراهم 
الگوي ارتباطـات و ميـانجيگري    ترين در خود كاملتحول سيستماتيك منازعه،   •

 .براي رفع منازعه را دارد
دهد كه تصوير  ميتحول سيستماتيك منازعه، براي تمام اشتراك كنندگان اجازه  •

هـاي    تاثيرگذاري باالي يك منازعه و هم چنـان محـدوديت   روشن از امكانات  
 . باشندداشتهتاثيرگذاري، 

بـه  سـازد كـه    مـي تحول سيستماتيك منازعه، اشتراك كنندگان را قادر به اين   •
منازعه در محيط به كـار   دگرگوني فردي توانايي ها و منابع خود را براي    صورت
هـا را   سازد تا محدوديت را قادر ميگان  كننده هم چنان، اين شيوه، اشتراك   . برند

 .درك، و در نظر داشته باشند
ي   سازمانهاي غيـر حكـومتي را بـه وسـيله    كارآييتحول سيستماتيك منازعه،    •

ارتباطات روشن و ساختار كاري واضح، در درون يك تيم، تقويـت و پـشتيباني     
كز منازعه  در رابطه به مرا كه اين شيوهيبا توجه به هشدارهايهم   نمايد، آن  مي

 .دهد ها قرار مي هاي قابل درك حل منازعه در اختيار اين سازمان و راهكار
ارجاع و تاكيد بر اسناد و شيوه مستند سازي در اين دوره آموزشـي، بـر مبنـاي          •

 .باشد مي، استفاده و امكانپذير بودن اسناد و مستندسازي در اين كشور كارآيي
 ، استفاده و امكان كارآيير مبناي ارزيابي روش مستندسازي و استفاده از اسناد، ب •

 .پذير بودن مستندسازي و شواهد در كشور هاي ديگر است
استفاده از اسناد و مستندسازي در اين دوره آموزشـي، بـراي ايـن اسـت تـا از          •

تحـول  " دسـتنامه آموزشـي بـراي   بـه صـورت  هـاي موفـق     هـا و نمونـه     تجربه
 .گيرد مورد استفاده قرار ب"سيستماتيك منازعه

 

1  

ترين الگوي ارتباطات  كامل
براي رفع  و ميانجيگري 

 منازعه

هاي  به كاربردن توانايي
فردي و منابع، براي 

دگرگوني منازعه و درك 
ا محدوديت ه  

توجه به هشدارهاي اين 
شيوه در رابطه به مراكز 

منازعه و راهكارهاي قابل 
 درك حل منازعه
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  يك سيستم چيست؟
هر تغييـر در يـك   . يك سيستم زنده متشكل از عناصر پايدار و وابسته به يك ديگر است 

يك . شود مي آن نيز ي همزمان باعث تغيير در ديگر عناصر و اجزابه صورتعنصر يا سازه، 
 از دهد، نه يـك بخـش و يـا قـسمتي     ميسيستم زنده و پويا، تماما به ساز و كارش ادامه  

  .سيستم
 اجتماعي در بر گيرنده ي خـانواده هـا، شـركتها و پـروژه هـاي گروهـي، انـواع         هاي نظام 

سازمانها، احزاب سياسي و جنبش هاي ايـديولوژيكي، مجـامع علمـي، مجـامع مـذهبي و        
در يـك نظـام   . اسـت .... معنوي، كلپ هاي ورزشي، گروه هاي محلي، گروه هاي نژادي و   

 همسرو برادر
 وخواهر

 همسرو
 کودکان

 گروه نژادی

 گروه مذهبی

 شهروندان اصلی

 گروه کار

گروه 
 سياسی

 همسايگان

کلپ  دوستان
 سپورتی

2  
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اند، اين ارتباط يك  هاي گوناگون، با يكديگر در ارتباط ف با موقعيتاجتماعي، مردمان مختل
  .بخواهي نيست، و افراد اختيار انتخاب آن را ندارند امر دل
كنيم، آشكارا، به نظام  مي يا سيستميك، توصيف "نظامند"ها را   كه روابط انسان   مي هنگا

ما اين ايده . نماييم مينگاه ، رپارچه و با نيروهاي گوناگون فشا اجتماعي به عنوان نظام يك
كـه بـه آن    ميتواند در سيست مي مستقل و كامل به صورتگذاريم كه يك فرد   را كنار مي  

گـذاريم كـه بـا توجـه بـه       مـا ايـن ايـده را كنـار مـي     . مرتبط است، دست به عمل بزنـد   
هـم بـدون    آن. ي دراز وجود دارد هاي يك سيستم، ميان حوادث و عوامل رشته      پيچيدگي

مـا بـاز هـم، ايـن ايـده را بـه كنـار        . وجه به امكانات و مراحل گوناگون در يك سيستم     ت
گاه حركات غير منطقـي نيـز   . هميشه قوانين منطقي حاكم استگذاريم كه در سيستم،    مي

نماييم كه خود را از يـك اشـتياق و    ميما در سيستم تالش . يدآ در سيستم به حساب مي   
  .ق عاقالنه و بينا نزديك سازيمآميز جدا و به يك عش عشق جنون

   ما هرگز تنها نيستيم-1,2
هاي گوناگون  سيستم از يزمان بخش ، مرتبط بوده، و همروابطيگر، در درون نظام د ما با يك

بـراي  .  نيـز هـستيم   روابط ديگر 
درك اين موضوع به نمـودار يـا     

  :شكل زير نگاه كنيد
اين مهم نيـست كـه در كـدام         

 چه عملي  ، و داريمموقعيت قرار   
ما هرگز تنهـا  : دهيم ميرا انجام  

 بـه   روابـط هاي نظامنبوده، و در  
تمـام   .يك ديگر وصل هـستيم    

هـا، بـاالي دريافـت و      اين نظام 
اما، تمام  .دارند رفتارهاي ما تاثير

 داراي ارزش روابـط هـاي   نظـام 
 كـه   در زنـدگي مـا، خـانواده اسـت    رابطهترين نظام  مهم. باشند مييكسان در زندگي ما ن     

آنچه كه مربوط به شيوه زندگي مـا  . نمايد ميهاي ما را در زندگي تعريف   تعهدات و ارزش  
باورهاي مذهبي و معنوي، عقايد محكم سياسـي  ( هاي نژادي و ايديولوژيكي  شود، گروه  مي

  .باشند مينيز به همان اندازه مهم ) و علمي
  
   ما هميشه در ارتباط هستيم2-2
به خاطر ارتباطـات خـانوادگي،   ،  آشنايان بهاد بيگانه و غريب نسبتارتباط و مبادله با افر      

  .احساسي، نزديكي هاي ايديولوژيكي و مذهبي، دشوار تر است
هـاي   اش را با ديگر بخـش  هاي آن، ارتباط دهد كه هر يك از بخش  نمودار باال نشان مي  

نظم اجتماعي "نه، به عنوان نمو. گذارد نمودار يا شكل، در يك طيف گسترده به نمايش مي 
سازند، چند خانواده در يك اجتماع،  ميچند فرد يك خانواده را . دي را در نظر بگير"و سياسي
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تواند يك ولسوالي را شكل بدهد، و چنـد   چند اجتماع مي. ورندآ يك دهكده را به وجود مي   
  .سازند و در نهايت كشورها دنياي ما را واليات كشور را مي. ولسوالي يك واليت را

 اگر به مذهب توجه كنيم، چند مومن كه متعلق به يك اجتماع محلي مذهبي هـستند، در     
چنـدين  . نماينـد  مييك ديگر را مالقات ...) مسجد، كليسا، معبد و(يك مكان براي نيايش  

سازند، و در نهايت همين  مياجتماع محلي مذهبي يك اجتماع بزرگ منطقه يي مذهبي را 
حنفي، مـالكي،  : مذهب تسنن.( سازند مييك مذهب بزرگ را اجتماعات بزرگ منطقه يي    

: ارتـدكس ؛ ...، وصوفيـست امـامي، اسـماعيلي، زيـدي،    : تـشيع ... شافعي، حنبلي، وهـابي؛     
: كاتوليـك ؛ )...سـوري (ارتدكس يوناني، ارتدكس روسي، ارتدكس صربي، ارتدكس سـوريه    

  ) و انگليكانشيوه ي اونجليك: رومن كاتوليك، كاتوليك يوناني؛ رفورميستها
شـيعه و سـني در   ( توانند متعلق به يك دين بزرگ باشند ميبر اين اساس، چندين مذهب   

تمام دين هاي بزرگ بخش از يك ). اسالم؛ ارتدكس، كاتوليك و رفورميستها در مسيحيت
 هاي نظامتمام ...). اسالم، مسيحيت، هندويزم، يهوديت، مذاهب شرك(مذهب سرتاسري اند

  .باشند ميبي متعلق به يك دنياي معنوي اعتقادي و مذه
بر همين مبنا، اين مدل در سطح خانوادگي حرفـه يـي، فرهنگـي، ايـديولوژيكي، و ديگـر            

رابطه ي بسيار نزديك در اين روابـط، از اهميـت بـسيار    . روابط عاطفي قابل تطبيق است 
  .عيف نيز باشدما به گروه ها مرتبط هستيم، حتا اگر اين روابط عاطفي ض. برخوردار است

 كه در تصوير آنها سلسله مراتبيهمچنان، محدوديت ها و جدايي در ميان گروه ها و نظم  
 است و منظور از نمايش نمودار اين بود كه نشان داد فرد بـه  مجازيباال نشان داده شده،    

  .گروه ها مرتبط است، و گروه ها به يك گروه و نظم باالتر ديگر
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  قوانين نظام مند
ـ  به صـورت ......) خانواده، شركتها، سازمانها، مردم و (هاي روابط انساني    نظام ه  مـستحكم ب
ايـن فكرناخودآگـاه، غيـر قابـل ديـد      . شود ميكنترول  فكر و عرف ناخودآگاهي يك   وسيله

باشد، كـه مـا قـدرت فـسخ و      است، اما يك ساختار قدرتمند با قوانين مختص به خود مي   
  .ممانعت آن را نداريم

اند كه داراي انكشاف و گسترش بـوده، و از    روابط انساني، موجودات پويا و زنده  هاي نظام 
هر . نمايند ميكند، محافظت  ميخود در برابر خطرات كه انكشاف و گسترش آنها را تهديد    

 دانسته به صورتنمايد،  ميزمان، يكي از اصول و ارزش هاي كه سيستم را ابقا و پشتيباني 
ورد نقض و تهديد قرار گيرد، نتيجه ي آن تاثيرات و كنشهاي نا متوازن و غير يا ندانسته م 

  .قابل كنترول در سيستم است
داريم، بايد در نظـر داشـته    براي يك سيستم عرضه ميرا كه راهكارها و اهدافي     مي هنگا

 ها، ابقا كننده و پشتيبان سيستم بوده، و اين بدين معنا است كـه  باشيم كه اصول و ارزش  
نمايند؛ آنها، سازوكار مختص به خود را  ميهاي اساسي، به دلخواه ما عمل ن اصول و ارزش 

  .دارند
هاي انساني، داراي هوش و ضمير سيستماتيك بوده، كه ادغام و توازن در سيستم را    نظام

توان بر حسب خوبي يا بدي آن  مياين هوش و ضمير نظامند سيستم را ن. نمايند مينظارت  
توان به سادگي پيچيده گي  ميمنظور از دريافت و سنجش اين است كه ن.(و سنجيددريافت 

در اين جـا مـا بـا قـوانين زيـر رو بـه       ) آن را درك كرد، و نه از آن به آساني چشم پوشيد 
  :شويم مي
  
   حق تعلق به يك گروه3-1
د تا از هر عضو بايستي اجازه داشته باش. تمام اعضاي يك گروه حق تعلق به آن را دارند   

  .طرف سيستم و با همان هويت و شناخت فردي كه دارد، به رسميت شناخته شود
هر زمان، موقعيت يك عضو در سيستم به داليلي چـون طـرد، ناديـده انگاشـته شـدن و         

افتد كه نظر ما را به نا بهنجاري و بي  ميگيرد، منازعه ي اتفاق  ميگمنامي، مورد انكار قرار 
 در اين جا، مهم نيست كه عضو طـرد شـده هنـوز    ؛نمايد مي جلب موجود در آن جا نظميي  

به عنوان نمونه، رهبر فوت شده ي يك قبيلـه، عـضو   . وجود دارد، يا قبال از بين رفته است  
فوت شده ي يك حزب سياسي و يا كودك مرده به دنيا آمده، همگي متعلـق بـه سيـستم     

  . خويش اند
 به داليل مختلف از جمله شـرم، تـرس و    هر زمان، يك عقوبت سخت يا سرنوشت شوم،  

توجـه مـا را بـه    خود بـه خـود   گردد كه  ميگيرد، باعث منازعه ي  ميدرد، مورد توجه قرار ن 

3  
هاي روابط انساني، به   نظام

ي  صورت مستحكم به وسيله
يك فكر و عرف ناخودآگاه 

شود كه يك ساختار  كنترول مي
قدرتمند با قوانين مختص به 

اردخود را د  

هاي انساني، داراي هوش  نظام 
و ضمير سيستماتيك بوده، كه 
ادغام و توازن در سيستم را 

دنماين نظارت مي  
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به عنوان نمونه، در يك جنگ نبايد تنها به منافع و . كشاند مينابهنجاري موجود در سيستم 
راتي كه بر او در اين جنگ پيروزي جانب برنده فكر كنيم، بلكه بايد به جانب بازنده و خسا  

  . دست نخواهيم يافت پايداردر غير آن، در اين شرايط به صلح. تحميل شده، نيز بينديشيم
 دير پا و سابقه دار نيازمند به رسميت شناخته شدن ي مشابه به آن، حقوق ، سنتها و ارزشها

بـه  . باشـند  مـي ني عناصري از يك نظـام انـسا  ، زيرا، آنها نيز. و مورد توجه قرار گرفتن اند     
عنوان نمونه، اگر اروپايي ها به فكر پيشرفت اقتصادي در نيپال كه نيازمند همكاري بدون   

 هندو را در نظر نگيرند، به سختي خواهند "كاست"ممانعت در جامعه اند، باشند، و سيستم   
  . پيدا نمايند را يك راهكارموثركهتوانست 

   سلسله مراتب3-2
. قرار ندارنـد  تصادفي به صورتدهد كه موقعيت ها  ميتم نشان ي كار با يك سيس   تجربه 

هاي خانوادگي، موقعيت اعضا بر اساس تاريخ تولد مشخص شده، و غير قابل تغيير  در نظام
 مثال، فرزند اول، فرزند دوم، فرزند سوم بر اساس تاريخ تولد در يك سلسله مراتـب       .است

قي از جمله احترام استوار است، قرار گرفتـه، و  ها و اصول اخال خانوادگي كه مبتني بر ارزش 
شـركتها، سـازمانها،   (هاي سـازمان يافتـه    در سيستم.اين سلسله مراتب تغيير ناپذير است  

هـاي خـانوادگي مهـم     كه كمتر در نظـام آوريم  ميبه وجود ما اصول را ...) احزاب، جامعه و  
  .هستند

، روشـن اسـت كـه دليـل     كنـيم  مـي   را ارزشـيابي هـا  ها و حق تقدم  هر زمان، ما اولويت   
، ولي دليل بـه  " كه من نسبت به ديگري مهم هستم يانه"بندي اين مساله نيست    اولويت

هـاي    مناصب اين است كـه يكـي بـر ديگـري در بعـضي از جنبـه      تقدمرسميت شناختن  
بندي در موقعيت و جايگاه را در نظر نگيـريم، بـا    اگر ما اين اولويت . مشخص اولويت دارد  

در همين زمان، اين بـه رسـميت شـناختن    . عه در درون سيستم رو به رو خواهيم شد   مناز
  .باعث صلح نيز خواهد گرديد

  كاران داران بر تازه  تقدم سابقه3-2-1
ها  ها و مادر كالن هاي خانوادگي، والدين بر فرزندان خود تقدم دارند، و پدر كالن     در نظام 
ايـن  ... نواده است، و دومين كودك دومـين فرزنـد و  اولين كودك اولين فرزند خا . بر والدين 

سـازمانها، شـركتها،   (يافته هاي سازمان در نظام. نظم و سلسله مراتب تغيير خوردني نيست   
در جوامع، جمعيت اصلي بر . كار تقدم دارند دار بر كارمندان تازه كارمندان سابقه....) احزاب و

  .مهاجرين و مستعمره نشينان اولويت دارند
   تقدم وفاداران به سيستم3-2-2

هاي بيـشتري را در   شود كه مسووليت مي داده ييافته، تقدم به اعضاي هاي سازمان در نظام 
هاي بيشتري را نسبت به يك عـضو   رهبر يك گروه، مسووليت . گيرند ميسيستم به دوش    

رهبـر موقعيـت رهبـري و    بايـد  اين به معناي آن اسـت كـه    . شود ميمادون گروه متقبل    
اگر او ايـن  . هاي بيشتري را نسبت به ديگر اعضاي تيم به عهده بگيرد  چنان مسووليت هم

 دوش خواهـد گرفـت، تـا    هها را ب كار را انجام ندهد، شخض ديگري موقعيت و مسووليت     
  .رود ميگروه به سوي منازعه پيش اگر اين خال ادامه يابد، . خالي رهبري پر شود
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 خيـر  به خاطرشود كه مسووليت هاي بيشتري را  مي  در يك جامعه، اولويت به كسي داده   
هاي بيشتري را نـسبت   بدين گونه، يك وزير مسووليت. پذيرد مياجتماع و در كليت مردم،   

دهكده و (  اگر رهبر يك اجتماع يا بخش آن. گيرد ميشهر بر دوش يا شهردار   به شاروال   
گيرد، روشن است كه در اين  مينمسووليت هاي خود را به خاطر خير اجتماع به عهده  ...) يا

  .كند ميمورد، منازعه بروز 
   اولويت به عضو با صالحيت3-2-3

هاي سازمان يافته، مردم به صورت هاي گوناگون و مطابق بر ظرفيتهـاي خـويش،    در نظام 
منظور از تمام اين همكاري ها، رسيدن به اهداف سيـستم   . نمايند ميبا سيستم همكاري    

ين جا به معناي ظرفيت ها و دستĤورد هاي مشخص، نتايج ملموس و صالحيت، در ا. است
شود كه از صالحيت بيـشتر   مياولويت به اعضاي داده . تجربه هاي مشخص و عالي است 

  .براي رسيدن به اهداف، نسبت به اعضاي ديگر برخوردار اند
م متعهد  يك حزب سياسي، دانشمند علوم سياسي نسبت به معلر به عنوان مثال، براي رهب

اگر معلم مكتب، عضو با . يك مكتب اولويت دارد؛ در صورت كه هر دو در آغار كار باشند     
 حزب باشد، و دانشمند علوم سياسي كار خود را تازه آغـاز كـرده باشـد، در ايـن      ي تجربه

 ايـن كـه معلـم    به خـاطر . صورت معلم مكتب نسبت به دانشمند علوم سياسي تقدم دارد   
در يك كمپنـي، يـك   . باره ي قوانين و اصول كار سياسي حزب داردمكتب فهم بيشتر در   

  .شود ميانجنيير فارغ التحصيل نسبت به يك تكنيسين ساده ترجيح داده 
افـراد   .گردنـد  مـي ي اهدافي كه دارنـد، تعريـف و مـشخص ن    ها به وسيله  جوامع و خانواده 

وريـت مـشخص را   كنند، مگر اين كه جامعـه يـك مام   ميشايسته نقش كوچكي را بازي  
به عنوان مثال، نازي ها در آلمان به دنبال اين ماموريت بودند كه در اروپا به . پيگيري نمايد

كساني كه صالحيت بيشتر . ، و يهوديان را نيز نابود سازندكردهعنوان يك كشور قدرتمند      
رخـوردار   افراد كه در اين راه از تعهد كمتر به بنسبتداشتند، را براي رسيدن به اين هدف  

  . هدف اصلي بقاي گروه است: داشتندتقدمبودند، 
  نمايند مي كه همكاري بيشتر براي بقاي سيستم ي تقدم اعضاي3-2-4

شود كه بـراي بقـاي    مياولويت به كساني داده  . انساني ادامه ي بقا است   هاي نظامهدف  
  .تر برخوردار اندد، تا نسبت به كساني كه در اين راه از تعهد كمنگير مينظام سهم بيشتر 

شـود كـه بقـاي     مـي  در يك سيستم سازمان يافته، اولويت به اعضا و يا بخـشهاي داده     
  .نمايند مياقتصادي سيستم را ضمانت 

در يـك  .  به عنوان مثال، در يك كمپني، بخش توليد نسبت به بخش فـروش تقـدم دارد    
يـا داكتـران شـفاخانه     و دانـشگاه دانشگاه و يك شفاخانه، بخش اداره نسبت به استادان    

لطفا در نظر داشته . دار نسبت به نماينده ارجحيت دارد در يك اتحاديه، خزانه  . اولويت دارد 
بـه  سهمگيري براي بقاي گروه، هميشه . ها قياسي نبوده و واقعيت دارد باشيد كه اين نمونه 

ي بيـشتر بـراي   هاي سهمگير بر عالوه، اولويت. گيرد ميها، مورد ارزيابي قرار    اولويت خاطر
  .خورد ميبا زمان تغيير ، بقاي سيستم
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شود كه با دستاورد هاي مهم بـه بقـاي گـروه كمـك      مي هنگام كه يك كارمند مطمين   
به عنوان مثال، هنگام كه يك كمپني يا يك . گردد ميكند، شايسته ي موقعيت ممتاز       مي

، اگر يكي از كارمندان آن گيرد ميي ورشكستگي قرار  سازمان بنا به داليل مالي در آستانه
دهد،  ميگذار در تماس شده، و كمپني يا سازمان را نجات  شركت يا سازمان با يك سرمايه

حق تقدم يا ممتـاز  . باشد مياين فرد نسبت به ديگر اعضاي گروه، شايسته موقعيت ممتاز    
كاري و يا بودن به اين معنا است كه شايستگي فرد به وسيله معاش باال و يا موقعيت بهتر 

ها در موقعيت يـا   اگر، با تمام تالش. گيرد ميها مورد تقدير و احترام قرار  افزايش مسووليت 
  .برخورد با عضو تغييري رخ ندهد، امكان منازعه وجود دارد

  
   قابل دركشعور 3-3

 Non-perceptible systematic(لمـس  غيـر قابـل   منـد  نظـام  شعوري  بر عالوه
conscience( ، دهد، در اين  ميو توازن در درون سيستم را مورد نظارت قرار كه ادغام

كل از دو تـش گردد، كه ايـن م  ميجا ادراك وجود دارد كه بر حسب خوبي يا بدي آن درك   
  .باشد ميد، قرار دارن متضاد  دربخش كه بعضي اوقات با هم

  
   توازن ميان داد و گرفت3-3-1

اساسـأ، در  . دهـد  مـي ط را مورد نظارت قرار  قابل ادراك، توازن در روابشعوراين بخش از    
 هر.  برخوردار استيساالن، توازن ميان داد و گرفت از اهميت باالي روابط برابر ميان بزرگ

هرزمان، رابطه ميان داد و گرفت متوازن گرديـد،  .  داراي نيروي محاسبه دروني است  يكس
، روابط بـسيار  باشدغير متوازن اگر اين رابطه . شود ميروابط فردي نيز داراي ثبات و دوام      

دهد، به زودي با قهر و عقب نـشيني   ميستاند، و كمتر  ميفردي كه بسيار . گردد ميضعيف  
رد، بـه زودي دچـار   آو ميدهد، و كمتر به دست  ميآن كسي كه بسيار .  شدروبه رو خواهد  

  .شود مياحساس گناه، تقصير و عقب نشيني 
 ناخودآگاه بار هـا دچـار   به صورت است كه بعضي افراد  احساس نياز به توازن چنان قوي     

 اگر كارمندان يك كمپني احساس نمايند بـه  .شوند مي براي ايجاد توازن  و وسوسه نگراني
ورزند تـا ايـن عـدم     ميدارند، آنها تالش  مياندازه كاري كه انجام داده اند، مزد دريافت ن  

ها  خرابكاري و كارشكني ميزنند، از ظرفيتبه عنوان مثال، دست به . تعادل را اصالح نمايند
اگر كسي به اندازه مفادي كه . نمايند ميميكاهند، و حتا وسايل و اطالعات كمپني را دزدي 

دهد، بار ها از مسووليت هاي خويش شانه خالي كرده و براي  مي، واپس ن  آورد ميبه دست   
  .سازد ميمحروميت و اخراج خود زمينه را مهيا 

اگر من يـك دوسـتم   . باشد مي برابر داراي جنبه هاي مثبت و منفي به صورت داد و گرفت  
زيرا، با . را سه بار به يك شام گرانقيمت دعوت نمايم، دوستم دچار احساس بدي خواهد شد

 نيز اين كـار را بايـد   اوخود خواهد گفت كه براي پاسخ دادن به دعوت ها و ايجاد توازن،      
د، بـه  وپول اين كار از سوي او انجام نـش  مي داليلي از جمله كحاال، اگر بنا به. دانجام بده 

آورد، رو به  مي احساس گناه و تقصير كه باالي او فشار به خاطرشرمساري و عقب نشيني  

احساس نياز به توازن چنان قوي  
است كه بعضي افراد به صورت 
 و ناخودآگاه بار ها دچار نگراني

شوند  براي ايجاد توازن ميوسوسه  
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اگر من به كسي بدي نمـايم، اگـر   . حاال، اگر به جنبه منفي قضيه توجه كنيم. رو خواهد شد 
ست به عمل متقابل زده، و يـا چيـزي خواهـد    من كسي را به سيلي بزنم، فردي ديگر نيز د 

عذر خواهي در برابر ديگران يا عمل شـبيه  : خواست كه براي من دردناك خواهد بود، مانند  
، فراموشي يك عمل بد ممكن است؛ چيزي كه بارها اتفاق افتاده است، اما،    اًمطمين. به آن 

حـساب و كتـاب   . ظ نمايـد با آنهم به سختي توانسته آرامش و روابط را در ميان افراد حف     
كه گرفته شده موافق نبوده، و به دنبال يك توازن و خواست واقعي  ميدروني، زياد با تصمي  

 اكنون ما از درگيري ":بعد از يك عمل بد، هر دو طرف اين احساس را داشته باشند . است
  ".دست كشيديم، پس بايد به چشمان يك ديگر نگاه كنيم

 " شدت يافتن و كاهش پذيري" به مبحث6ن رابطه به فصل  براي اطالعات بيشتر در اي   
  .مراجعه كنيد

  
  : تعلق به گروه3-3-2

يابـد، مـورد    مياين بخش از آگاهي قابل ادراك، تمام راه هاي كه فرد به يك گروه تعلق    
خود را به وسـيله ي  ...) خانواده، شركت، سازمان، حزب، مردم و(هر گروه. دهد ميتوجه قرار   

سنتها، زبانها، مناسك، قوانين، ايديولوژي ها، كـود هـاي رفتـاري،     (ام عمومي اصول و احك  
گيرد، به آن  ميفرد، كه تمام اين اصول را در نظر . نمايد ميتعريف و مشخص ....) اهداف و 

هركسي كه اين قوانين و اصـول را  . گروه تعلق داشته و درك روشن در باره ي گروه دارد     
  . و احساس گناه و تقصير را نيز بپذيردبشكند، خطر احتمالي محروميت

 خواهد بود كه از لحاظ اصول و قوانين با هم ي در طول حيات، هركس متعلق به گروه هاي   
مثأل، دفاع از حيثيت خانواده با ( آن چيزي كه در يك خانواده مجاز است : باشند ميمشابه ن 

ان و كمپني مجاز نخواهد به احتمال قوي، در يك اجتماع، در يك سازم) استفاده از خشونت
خشونت عليه ديگران، به غير از حيثيت خانوادگي، باعث مجازات و تنبيه بـراي افـراد        ( بود
به عنوان مثال، در بازي نهايي آخرين جام جهاني فوتبال ميان ايتاليا و فرانـسه،     ). باشد مي

جريـان بـازي   در . ه شـد ناسازگاري ميان دو اصول كه در باال ذكر گرديد، به خوبي مشاهد 
.  توهين كرد"زيدان" به خانواده ي بازيكن فرانسوي " مارترازي "نهايي، بازيكن ايتاليايي  

گرفت كه آيا از حيثيت خانواده اش دفاع كرده و  ميزيدان، در اين موقعيت بايستي تصميم 
 سنتي در ميـان خـانواده   به صورتبه توهين كننده عكس العمل نشان بدهد، آن گونه كه    

 "زايري تبار و جنوب فرانسه معمول است؛ و يا قوانين بازي را مراعات كند، يعني   هاي الج 
 اما زيـدان تـصميم   ".آسيب رساندن قصدي به يك بازيكن در جريان بازي ممنوع است     

ي  او نتيجـه . گرفت كه بر سر اصول خانوادگي خود ايستاده شود، و قوانين بـازي را بـشكند    
  . و تيم او نيز در ميدان ضعيف گرديدكارش را ديد؛ از بازي اخراج شد،
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خطاي سنگيني كه زيدان 
در جريان بازي مرتكب 
شد و منجر به اخراج او 

  گرديد
  

دهـد كـه چگونـه     مي اين مثال نشان  
ــانوادگي     ــفت خ ــخت و س ــول س اص

كنـد، و   مـي تصميمات فردي را تعيين    
چقدر دشوار است كـه ايـن اصـول را       

ن كه فرد به ناديده گرفت، آنهم در زما  
گروه ديگر منتقل ميابد، و با قـوانين و       

شود كه  ميارزش هاي جديد رو به رو   
از نتيجـه  . بايستي به آنها احترام گذارد 

 كه منـافع  شود ميي مثال باال واضح    
گروهي قربـاني منـافع شخـصي شـده      

وقتي منافع شخـصي، در گـروه        . است
هـا از   شود، آن گـروه  مينيز در نظر گرفته ..) .كمپني، نهاد، انجمن و( ديگر به غير از خانواده 

به اين ترتيـب مـا شـاهد منازعـه     . نمايند مي بقا و اهداف گروه احساس خطر به خاطر آن  
 تا زمان كه اين پرسش پاسخ "گيري يا جانب ما را؟ ميآيا تو جانب خانواده ات را " :هستيم

، و گـروه رو بـه سـستي خواهـد     ي الزم را نداشته باشد، منازعه موجود بوده روشن و نتيجه 
  .رفت

.  بر اساس اولويت هاي گروه، ما شايد اعمال بدي را كه از آن آگاه هستيم، انجام بـدهيم   
اگر در خانواده ام آموخته باشم كه براي دوام و بقا دروغ گفتن و نيرنگ بـازي الزم اسـت،    

 بـه خـاطر  اسـي،  در سطح سي. پس صداقت در كمپني و رعايت قوانين، نزدم بي معنا است   
تعلق به يك حزب و جمعي از مردم، بـراي دفـاع از حـزب و اعـضاي آن، بـه تخريـب و          

اگر حزب را به كنار بگذارم، و از ديد يك انسان به عملكرد خود . پردازم ميشكست دشمن 
؛ به ويژه اگر كردارم در مخالفت با اصـول صـلح   مبنگرم، شايد احساس گناه و تقصير نماي  

.  باشد قرار داشتهي بودايي ام آميز خانواده   
كـساني كـه    .شايد، انها مرا از خود براننـد    

 بـه ويـژه   -خواهند اصول را نگهدارنـد     مي
دينـي،  (خانواده و گروه هـاي ايـديولوژيكي   

 نياز به احساس مبـرا  -...)علمي، سياسي و  
  .بودن و توسل به عادات هميشگي دارند
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، اسحاق رابين نخست وزير اسراييل، 1995چهار نوامبر سال   در: چپسمتتصوير اول از  

قاتل، فرزند يك . در جريان يك مظاهره، ازسوي يكي از راست گرايان افراطي ترور گرديد   
ي خود اظهار پـشيماني نكـرد و    او هرگز از كرده. نشين در سرزمين اشغالي بود    يهود آبادي 

هـا اسـت، و    اسراييل، متعلق به اسـراييلي " پاسداري از عقيده ي افراطي اين كار را براي   
  .ضروري دانست." ها حق در اين سرزمين ندارند فلسطيني

، انور السادات رييس جمهـور مـصر در جريـان يـك رژه     1981 اكتوبر  6در  : تصوير مياني  
قاتل به اين . يددر قاهره، توسط يكي از سربازان اسالم گراي ارتش خود به قتل رس      مينظا

باور بود كه معاهده صلح كمپ ديويد با اسراييل كه انور السادات انجام داده بود، خيانت به  
  .است"  عدم صلح با اسراييل"مصر و شعار معروف

، ويلي برانت نخست وزير آلمان سفر به ورشو يـا  1970 سپتامبر 7در :  راست سمتتصوير  
اين سفر به منظور نزديكي دو كشور متخاصم در . دادوارسا پايتخت پولند يا لهستان انجام 

او در همان سفر از بناي ياد بود كه به پاس خاطره ي نـسل كـشي   . جنگ جهاني دوم بود 
در برابر بناي ياد بود، به صورت ناگهاني بر . يهوديان توسط آلمان بر پا شده بود، ديدار كرد   

كردند كه ويلـي برانـت تـرور شـده     عده ي تصور . سر دو زانو نشسته و سرش را خم نمود 
اما، صدارعظم آلمان به نمايندگي از كشورش با اين حركات، خواسـتار بخـشش بـه     . است

از اين حركت ويلـي  . خاطر قتل عام يهوديان و جنايات آلمان در جنگ جهاني دوم، گرديد   
ان آلمان آنها ميگفتند كه برانت به آرم. برانت، بسياري از آلمان ها احساس تحقير نمودند   

اما او براي نزديك شدن دو كـشور دشـمن قـوانين و عـادات را     . بزرگ خيانت كرده است   
  .شكستاند

شناسيم و با آن بلد هستيم، شايد، براي يك دوره  ميحساس امنيت در چارچوب اصولي كه ا
  . را به ما بخشد"خانه امن"ي معين راحتي را نصيب ما گردانده، و احساس بسيار مهم 

براي رشد افراد و . از ويژگي هاي انساني بوده كه غير قابل انكار است ميي و جس رشد روح
اما، عواقب اين كار را نيز در ذهن داشته . گروه ها نياز است كه روزي قوانين موجود بشكند
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. بايد مسووليت آن را بـه دوش بگيـريم  . گردد ميباشيم كه باعث ستيزه و منازعه اخالقي    
ون را ميشكنم و خود را بي تفـصير جلـوه ميـدهم، و از مـسووليت     كه من يك قان   ميهنگا

دهند كه من به مسووليت خـود   مينمايم، ديگران با ستيزه جويي نشان   ميپذيري نيز فرار    
بينند  ميپذيرم، ديگران نيازي به اين ن ميكه مسووليت رفتار خود را  ميهنگا. عمل نكرده ام

يك بزرگسال ما را در برابر خانواده مقصر  كه مي هنگابدين گونه،. نمايندكه به من يادآوري 
 خـانواده ي جديـد و   نبراي پيدا كـرد . كنيم ميكشد؛ ديگر ما بيش از اين محق جلوه ن   مي

بيشتر، اين واقعيت دشـوار در هنگـام   . كنيم ميارزش هاي تازه، خانواده و تبار خود را رها   
افسرده گي در زمان بار داري به ما اين بعضي اوقات، دلتنگي و . شود ميازدواج قابل درك   

دهد، كه ديگر ماننـد يـك كـودك معـصوم، متعلـق بـه خـانواده ي خـود            مياحساس را   
اما، هنوز اين احساس را داريم كه فرزند پدر و مادر خود هستيم؛ فرزند كه اكنـون       .نيستيم

  .بزرگ شده، و حق انجام دادن كار هاي گوناگون، حتا كارهاي دشوار را دارد
 روابط انساني ثابت نبوده، هميشه پويا هست؛ پويايي روابط نيز يك چالش است كه ناشي  

از اين رو، منازعه يا ستيزه در ميان افراد و گروه ها، يك امر . شود مياز ماهيت رشد انساني 
 اصول عام، درك و به خاطرصلح نيز نتيجه ي تغييرات مداوم و جنگ سخت   . ناگزير است 

بنابر اين نياز است كه در هر زمان، اصول خود را منبطق .  به تفاوت ها است احترام متقابل 
باعث هراس ...) قوانين، سنت ها، دستو العمل ها و(هر تغيير در اصول. بر واقعيت ها بسازيم

گردد كه همـه   ميالبته، اين ترس مانع يك ستيزه ي دروني شده، و باعث .شود ميو دلهره   
دهيم كه همه چيز  مياما، اين را نيز به خود اجازه . ته وا گذاريمچيز را به همان حالت گذش   

بسياري اوقات، سود بخش است كه از گروه و يا روح .منطبق بر نياز هاي واقعي تغيير يابد     
نياكان خود اجازه ي صادقانه براي تغييرات و كارهاي را بخـواهيم كـه بـر اسـاس عـرف       

  .رندوعادت توقع آن را ندا
ل، در جنگ هاي برازيل، از يكسو ميان زمين داران بزرگ و اربابان فيودال، و  به عنوان مثا

 غير قابل حل به  زمين و تقسيم عادالنه ي آناز سوي ديگر، افراد بي زمين و برده مشكل  
زمين داران بزرگ، بر سر اصول و ارزش هاي خانوادگي خود ايستاده هـستند،  . رسد مينظر  

ا متعلق به خانواده هاي شان بوده و اين امر همچنان پا بر جـا  گويند كه زمينها، قرنه   ميو  
اگر آنها بخش هاي زمين ها را بفروشند، و يا در اختيار ديگران بگذارند، احتماال با . ماند مي

يك عذاب وجدان و احساس تقصير دروني نسبت به سنن خانوادگي دچار شده، و با نااميـد   
 د خطاكارانـه ي آنهـا، مغـضوب و مطـرود آنهـا     شدن خانواده هاي شان به خاطر عملكـر      

 غيـر  بـه صـورت   كه اين زمين ها ":چسپند مياما، افراد بي زمين نيز بر اين فكر  . گردند مي
مشروع از طرف نياكان زمين داران بزرگ غصب شده، و در گذشته نيـز بـه دليـل همـين      

ن هـا از نقطـه نظـر     شايد، بي زمي".ندغضب، اجداد آنها حق مالكيت بر زمين را نداشته ا     
توانند، كه  مياما، آنها كشمكش هاي خانوادگي زمين داران را ديده ن. تاريخي بر حق باشند

  . مهم استآنهابه لحاظ عاطفي و احساسي چقدر براي 
 بر اساس يك راه حل، ارزش اين را دارد كه ما به احساسات و عواطف زمين داران با بيان 

 سنت خانوادگي شما به اين صادقانه به صورت از همه، ما  قبل":اين سخن احترام بگذاريم  
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 ".احترام ميگذاريم كه زمين ها متعلق به شما بوده، و هم چنان در مالكيت شما خواهد ماند
گفته زمين در برابر ديگر كساني كه نيز زمين ندارند، بي  فردي اگر از سويبيان اين احترام  

 قضاوت را خواهند كرد كه او حق بيان اين حرف را زيرا، آنها اين . بسيار دشوار است  شود،  
 بـالقوه،  بـه صـورت  به اين ترتيب، احترام گذاشتن به سنن خانوادگي زمـين داران       . نداشت

با توجه به مساله ي توازن ميان داد و . گردد مي "بي زمين ها"باعث اخراج از ميان جماعت
امـا از سـوي ديگـر جـسارت     گرفت، يك رهبر اگر از يكسو متعلق به جماعت خود است،      

 ".زمين داران را احترام ميگذارمي  من سنت ها"(شكستن عرف و اصول را نيز داشته باشد
گفتگـو و مـذاكره   .) خـورد  مياحترام به معناي اين نيست كه وضعيت هيچ تغيير ن : ياداشت

دهـد، بـه يـك راه حـل ملمـوس       مـي بدون قرباني و ايثار كه احتـرام دوجانبـه را نـشان       
در قدم دوم، بي زمين ها و زمين داران بايد يك ديگر در يك سطح مـد نظـر     . انجامد مين

 هر دو طرف، ما والدين فرزندان خود هستيم كه مـسووليت  ":داشته و با هم مذاكره نمايند 
 يك مقـدار زمـين بدهيـد، هـر دو طـرف بـراي        مااگر شما براي. آب و نان شان را داريم 

ما باالي زمين هاي كه شما از روي عزت و احترام . توانيم ميفرزندان خود غذا فراهم كرده 
و با همه فداكاري هاي كه شما در برابر سنت هاي خانوادگي تان انجام داده ايـد، بـه مـا      

يك طـرح قابـل قيـاس     البته، تمام اين ها، به معناي ".واگذار كرده ايد، كار خواهيم كرد     
دهد كه عواطف خانوادگي در  ميكشي را نشان ، اما، اين نمونه، تفاوت منازعه و كشمنيست

الگوهاي متدوال براي حل منازعه اين احساس بـسيار قدرتمنـد را   . آن سخت دخيل است 
 درصد تصميمات ما تابع احساسات است نه 90اين به معناي آن است كه   .گيرد ميناديده  

  .عقالنيت

تمام اين ها، به معناي يك 
طرح قابل قياس نيست، اما، 
اين نمونه، تفاوت منازعه و 

دهد كه  كشمكشي را نشان مي
عواطف خانوادگي در آن سخت 

الگوهاي متدوال . دخيل است
حساس براي حل منازعه اين ا

بسيار قدرتمند را ناديده 
 گيرد مي
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  منازعات  ميعملكرد عمو
ايـن سـتيزه، شـامل    . نگهداشـتن و يـا قـوي سـاختن موقعيـت هـا اسـت        تمام ستيزه جويي ها بـراي      

ــافتن و پررنــگ شــدن دورنمــاي رشــد مــا اســت   ايــن مهــم نيــست كــه دغدغــه ي كــدام   . دســت ي
ــد اقتـصادي، سياسـي، محلـي، اعتقــادي،     مـي ايــن دورنمـا و موقعيـت   . موقعيـت و دورنمـا را داريـم    توان

ــسا  ميهنگـا . ذهنـي، روحـي و حتـا احــساسي باشـد     ن، احـساس ضـعف در موقعيـت و پيــشرفت    كـه ان
مـثال ، احـساس نـاتواني و محــدوديت    . دهــد مـي  آنـي از خــود واكـنش نـشان    بـه صـورت  اش نمايـد،  

  .براي دست يافتن به خواستي
فرق به ايـن معنـا كـه    . كند مي بنيادي در هر مساله ي فرق به صورتاحساس محدوديت  

فته است، يا اين كه كسي ميخواهد حيات من از سوي يك مرد مسلح مورد تهديد قرار گر     
كند اگـر يـك غريبـه در همـسايگي مـن خانـه        ميبدرستي اين فرق . به من توهين نمايد 

گيرد، و يا يك عضو گروه اعتقادي يا ايديولوژيكي به تبليغ و موعظه يك ايـده ي نـو         مي
باعث يك بارها، ما تجربه كرده ايم كه يك وضعيت معمولي و پيش و پا افتاده  . پردازد مي

  .گردد ميعكس العمل قوي از سوي ما 

  

4  
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  ميراث بيولوژيكي
  به ما ) limbic( اخطار سيستم ليمبيك5-1

 چگونه ممكن است كه در شرايط كامال متفاوت، احساس همگون را از خود نشان دهيم،      
چيزي كه نام آن را احساس نا خوشايند منازعه يا سـتيزه ميگـذاريم؟ بـدون ترديـد ايـن        

اجداد انسان همانند ديگر پستان داران و . ساس ناخوشايند ريشه در بيولوژي انسان دارد اح
احتماال تمام فقره داران، به لحاظ بيولوژيكي، همانند انسان امـروز، هـوش و ذهـن شـان        

 سـريع  به صـورت انكشاف نكرده بود، به ويژه سيستم بيولوژيكي اخطار كه در هنگام خطر  
زنگ خطري كه علت كنش آن، واكنش فوري براي محافظت . ندك ميدر بدن انسان عمل 

به اين، سيـستم ليمبيـك يـا    . باشد مياز سيستم، هم در موقع جنگ و هم در موقع دفاع،      
  .گويند مياخطار 

شنويم،  ميهنگام كه يك صداي بسيار بلند را . هر دو بازتاب، امروز نيز قابل دريافت است   
بـه  كه چيـزي   ميهنگا. شويم مي اختيار از آن صدا دور  فوري خيز برداشته، و بي   به صورت 

بـه  ...) مانند يك حـشره يـا شـاخه ي درخـت و    ( كند مي سريع به طرف ما حركت   صورت
به ما، اين كارها را . كشيم مي ناگهاني دست خود را بلند كرده و يا سر خود را عقب   صورت
دن را داشته باشيم كه آيا دهيم، بدون اين كه فرصت فكر كر مي بسيار سريع انجام  صورت

دهـيم، اول عمـل    مـي ما، وقت خود را باالي واكنش و دقت هدر ن. خطر موجود است يا نه   
واكنش سريع، هميشه براي بقاي ما حياتي . حفاظت از بدن براي ما اولويت دارد. نماييم مي

 و يكارآياينها، به اين خاطر است كه واكنش فوري سيستم خطر بدن، هميشه    . بوده است 
ميكانيزم اخطار سريع، هنوز ميكانيزم موفق است كـه در  . موفقيت خود را ثابت كرده است  

كند، هر چند  ميهنگام ايجاد منازعه فعال شده، و احساس ترس و تهديد را در انسان خلق 
اين ميكانيزم، همچنـان يـك نقـش مهـم را در وضـعيت      . كه اين تهديد بي اهميت باشد 

  .ايد منجر به واكنش افراطي و غير قابل درك گرددمنازعه بازي كرده، و ش
 هـزار  1000000تصوير زير در قسمت چپ، طرح قياسي از مغز نياكان انسان را در حدود     

5  
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در بخـش  . دهـد  ميسال پيش، و در قسمت راست، طرح قياسي مغز انسان امروز را نشان   
غييرات بسيار با اهميـت  مغز انسان، ساقه مغزي، مغز ميانين و سيستم اخطار ت    ميهاي قدي 

اين بخش ها فعاليت هاي حياتي بدن را زير كنترول داشته، و در آنها كدام . رخ نداده است
اما، ظرفيت هاي فكري و روحي كه مربوط به قسمت بااليي مغز  . آيد ميتغييري به وجود ن   

  .شود، هميشه در حال رشد است مي ياد " سربيريوم"است و به نام
 است، كه در وضعيت حاد منازعه، حتا انسان مدرن نيز بر اساس الگو هاي اين به معناي آن

كه وضعيت منازعه، به آهستگي به سوي يك منازعه شديد رو  ميهنگا. كند ميعمل  ميقدي
در اين جاسـت كـه   . گردد ميبه گسترش باشد، فرصت براي ارزيابي و عكس العمل ميسر      

  .شود ميفرصت تحول سيستماتيك منازعه فراهم 
نيروي ويژه در ( البته، واكنشهاي منطقي و كافي در وضعيت حاد منازعه امكان پذير است     

امـا، الگوهـاي   .....) نظامي، پوليس و تشكيالت اطفائيه، ميانجيگران سياسي و اجتمـاعي و   
  .مانده اند ميرفتاري و واكنشي ما همچنان قدي

  
   بقاي بهتر انسان در گروه5-2

ستيزه به معناي اين نيست كه محدوديت و خطري را در برابر بقا و واكنش انسانها در برابر 
نمايند، بلكه در وضعيتي كه در برابر بقا و رشد گـروه شـان    ميرشد شخصي خود احساس    

و كشور، خطر و محـدوديت ايجـاد گـردد، واكـنش      ميخانواده، قريه، دين، جامعه عل     : مانند
  اين چگونه ممكن است؟. دهند؛ آنهم با پرخاش و ترس هميشگي مينشان 

 از نقطه نظر بيولوژيكي يا زيست شناختي، انـسان مـدرن از همـان امكانـات بيولـوژيكي       
را در جنگل هاي نمناك و  ميحتا امروز، مرد. برخوردار است، كه انسان عصر سنگي يا حجر

 پاسيفيك، همچنـان - نو گياني و چند جزيره در هند-باراني برازيل، افريقاي مركزي و پاپو  
صحراهاي افريقاي مركزي و در كالهاري افريقاي جنوبي، ميتوان پيـدا كـرد كـه هماننـد          

انسانها به لحاظ بيولوژيكي آماده نيستند در شهرك . نمايند ميانسانهاي عصر حجر زندگي   
كردند؟ ما  مي هزار سال قبل زندگي 10000آنها چطور .نسبتا بزرگي مانند كابل زندگي كنند 

 نفر را تصوركنيم كه در يك سرزمين نامسكون و با 40 تا 20اي كوچك توانيم گروه ه   مي
بـه تنهـايي   .  بـود  غـذا كردند، و كار شان شكارگري وجمع آوري  ميشرايط دشوار زندگي    

. توانست براي مدت زيادي زنده بماند مين، و بدون موجوديت يك گروه و يا اجتماع،   انسان
به همين خاطر اسـت كـه   . ورد اطمينان قرار دارداما، در گروه تضمين بقاي انسانها بيشترم 

د در درون يك گروه بـه حيـات   نانسانها را با وسايل مجهز ساخته است كه بتوان   ،  طبيعيت
بعضي از اين وسايل مانند آنتن هاي هوشياري و بيـداري انـسانها بـراي    . دنخود ادامه بده 

(  تطابق پـذيري در گـروه  و) ".تو مرا كمك كن، من ترا"(  بهتر رابطه هاي فردي     كارآيي
ــا هـم باشــيم، قـوي خــواهيم بـود    " ــسيار   . اســت) ".اگـر ب از ايـن گذشــته، وسـيله ي ب

، انسانها را براي ايجاد رابطه هاي خوب و حل منازعـه در گـروه، كمـك      "ارتباطات"مهم
  .كرده است
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 نفر را در نظر بگيريم كه شامل بزرگان و كودكـان  30ما يك گروه كوچك نزديك به    اگر
 نفر بـزرگ كـامال توانـا و مـوثري     12 تا 8اين به معناي آن است كه در اين گروه،  ،  اشدب

هنگام كه همين گروه را .  آن را مرد فرض كرد6 آن را زن و 6هستند كه ميتوان حد اكثر  
 قابل توجهي به صورتنماييم،  ميبه گروه هاي كوچك ديگر به دليل ستيزه و نزاع، تقسيم   

 بقـاي  به خاطرد نشود، افرادي كه در اين وضعيت تهديد، ميتوانست ميته از تعداد افراد كاس   
كم شدن هر بزرگ گروه، ميـزان بقـا و پايـداري گـروه را كـاهش       . گروه همكاري نمايند  

 همين علت زيست شناختي يا بيولوژيكي است كه انسانها ظرفيت اين را  به خاطر . دهد مي
شناسايي كرده، و خود را در درون گروه -ازعهدر قضيه من–دارند كه خطر پراگنده شدن را   

اين مساله را درك كرده بودند كه در گروه بقاي از دير زمان انسانها، . ادغام و منطبق سازند
زراعت و سكونت دستاورد هاي متاخر انسانها است، .  بهتر پايدار خواهد ماندبه صورتآنها  

. گي قابل دسـترس را پـرورش دهنـد   آنهم زماني كه دانستند چگونه گله هاي حيوانات خان 
همين پيشرفت بود كه انسانها در جماعت ها و گروه هاي بزرگ زندگي را آغـاز كردنـد، و    

  . تنوع دانش و مهارت هاي خاص در ميان شان پديد آمد
 همين ميراث زيست شناختي است، وقتي كه انسانها متعلق به يك گروه باشند، و گروه نيز 

. گـردد  ميردد، باعث واكنش مردم بر اساس سرمشق هاي مشابه دچار محدوديت و خطر گ  
البته اين را بايد در نظر داشت كه نه تمام محدوديت ها و نه تمام خطر ها باعث احساس    

  .گردد ميننزاع و ترس در ميان انسانها 
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  ارزيابي عقالني و شهودي وضعيت منازعه
يابد كه بقا، موقعيـت و چـشم انـداز     مي سريع گسترش به صورتهنگامي، احساس ستيزه   

: شـود  مـي اكنون اين پرسش مطرح . رشد فرد و گروه اش با محدوديت و خطر مواجهه شود 
ما چگونه ميدانيم كه ما و گروه ما در معرض خطر واقعي قـرار دارد؟ چطـور يـك تعـرض       

ف تواند باعث واكنش خشونت باري شود كه ديگران به سادگي در باره ي آن حر ميعادي 
تواند يك حركت سمبوليك و بدون قصد ضرر رساندن منجر به واكـنش    ميميزنند؟ چطور   
  سخت گردد؟

آن اطالعاتي كه باعث نگراني . مقدار زيادي اطالعات، هر لحظه از صافي ذهن ما ميگذرد
شود، بسيار مهمتر هستند؛ هم چنان اطالعاتي  ميدر باره ي بقاي ما، موقعيت ما و رشد ما 

سازد، و رشد  ميگرداند، موقعيت ما را مستحكم  مير باره ي موجوديت ما مطمين كه مارا د
  .بخشد ميما را بهبود 

  :دهيم، بستگي دارد به مي ارزيابي اطالعاتي كه ما در يك وضعيت انجام 
 دستيابي و درك اطالعات •
 دانستن و تفسير اطالعات •
 تجربه ي فردي و گروهي در رابطه به اين اطالعات •
  :شود ميمسايل در يك مثال روشن ارتباط 

آيا اين . افتد، مثال در استراليا ميتصور كنيد كه يك زلزله ي در يك كشور دوردست اتفاق 
  .به معناي يك منازعه براي شهروندان افغانستان است؟ شايد نه

تصور كنيد كه يـك اسـتراليايي     
ر دسـتگير شـده   تپنج سال پيـش   

آيا اين به معنـاي منازعـه      .است
شهروندان افغانستان است؟ براي  

  .شايد، نه
ــفير    ــك س ــد كــه ي ــصور كني ت
افغانـستان در اســتراليا دســتگير  

آيـا ايـن بـه معنـاي        .شده است 
منازعه بـراي شـهروندان افغـان     

  .است؟ بلي و خير
 اين كه اگـر مـن در   به خاطر نه،  

. باره ي اين واقعيت چيزي ندانم     

6  
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  :شود مياگر بدانم چند امكان مطرح 
براي . ر افغانستان به عنوان يك شهروند عادي مرتكب كدام عملي شده باشد  نه، اگر سفي  

 بـه صـورت  يا به عنوان مثال كسي را از روي قـصد  . مثال، پس از تصادف گريخته باشد     
  .كرده باشد ميجدي زخ

  :مرتكب عملي شده باشد ميبلي، اگر سفير افغانستان به عنوان يك فرد رس
رفتار شده باشد، و يا به اتهام سرقت دوسيه هاي محرمانه  براي مثال، به اتهام جاسوسي گ 

  .ي حكومت
زيرا، اين كشور . افتد مي تاثر از تخريب چهره افغانستان اتفاق به خاطر منازعه در اين جا      

  .گردد ميدچار از دست دادن اعتماد و كاهش همكاري ها و حمايت هاي خارجي 
 بسيار دور از دغدغه هاي روزانـه ي مـا   دهد كه ميهمچنان، اين مثال وضعيتي را نشان    

بينيم كه احساس ستيزه يا منازعه از چنـدين منظـر مـورد ارزيـابي هـاي         ميباشد، ما    مي
  .گيرد ميمتفاوت قرار 

  :مثال هاي ديگر 
اگر تانك ها و نظاميان در يك روستاي دور افتاده نزديك مرز ظاهر شوند، شهروند بي خبر 

اما، اگر شهروند آگاه از قضيه بدانـد كـه   . ت جنگي قرار داردكند، كشور در وضعي   ميگمان  
در اين منطقه آمده اند، كدام تشويش براي  مياين نظاميان براي تمرينات و مانور هاي نظا  

  .لزوما، اين به معناي منازعه است. شود مياو خلق ن
مشكل پيدا  يم اگر تانك مزرعه ي يك دهقان را خراب كند، دهقان ، شايد با اين مانور نظا

امـا، اگـر   . گيـرد  مـي كرده فكر كند كه اين كار براي خراب كردن بنياد اقتصادي او صورت  
شود، در اين صورت شايد  ميدهقان بداند كه از طرف حكومت جبران خسارت سخاوتمندانه 

يعني، براي اين كار بيشتر از بهاي مزرعه پول به دست {.از تخريب مزرعه خوشحال شود     
  }.آورد مي

اگر يك دانشمند دانست كه تيوري موجود زير سوال رفته است، اين به معنـاي آن اسـت     
كه او جايگاه فكري خود را در ميان دانشمندان از دست داده است، اما براي بخش ديگـر،    

  .زير سوال رفتن تيوري، باعث غناي دانش آنها گرديده، و از آن خوشحال خواهند بود
 زيادي از كمك هاي تخنيكي و مالي را براي بازسازي زير   اگر حكومت افغانستان ميزان   

اگر اين كمك ها از سوي كشور ناروي . رسد ميبناها دريافت كند، خبر بسيار خوب به نظر   
شود، اما اگر اين كمك هـا   ميپذيرفته  ميو ارجانتين صورت بگيرد، بدون كدام سوال به گر  

 بعضي از مردم كه خاطرات دردنـاك از  از سوي روسها و امريكايي ها صورت بگيرد، براي     
  .اين دو كشور دارند، منازعه برانگيز خواهد بود

خورد، اين ارزيابي ها است كه تغيير پيـدا   مي به اين ترتيب، اين وضعيت نيست كه تغيير      
تجربه هاي احساسي و عاطفي ما در برابر بعضي از وضعيت ها، نظر بـه امكانـات،    . كند مي

همچنان تجربه هاي كه از اين گونه وضعيت هـا   و ي تغيير پذير است؛ ظرفيت ها و ارزياب   
  .داريم

  :ارزيابي شهودي و عقالني، همچنان بستگي دارد



 

 

 
24 

صلح توسط تحول سيستميك منازعه
 فهم منازعات و اعمار 

 به اعتماد به نفس ما •
قدرت فريكي و فكري كمك به جلوگيري از بي ثبـاتي درونـي و كـاهش       (

ضعف فزيكي و فكري، شايد، بيشتر باعـث  . كند ميترس و ستيزه ي نهفته   
. ثباتي و عدم توانايي شده، و فرد را با شرايط بسيار دشوار رو به رو سازدبي 

تحول سيستماتيك منازعه، توجه به شرايط فزيكي و فكـري طـرف هـاي     
  .)منازعه دارد

 ثبات ما •
قدرت اقتصادي و ساختار هاي باثبات سياسي همراه بـا شـريكان قدرتمنـد،       (

عدم توانايي اقتصادي و . هدد مياحساس بالقوه ي هراس و منازعه را كاهش   
هرج و مرج سياسي و بدون همكار، احساس ترس و نزاع را به آساني افزايش      

تحول سيستماتيك منازعه، به ثبات ملموس ساختار ها و فراهم آوري . دهد مي
  .نمايد ميضرورت هاي بنيادي اقتصادي، توجه 

 ما ميدانش و آگاهي مشخص و عمو •
 متقابـل ممكـن و    هـاي  ها، ريشه هـا، كـنش  آگاهي بيشتر در باره ي علت  (

وابستگي ها، به دست آوردن و بازتاب بيشتر نتايج در بلند مدت و كوتاه مدت، 
اعتماد كمتر به دانش . سازد ميما را براي درك بهتر براي شرايط دشوار آماده   

تحـول  . نمـاييم  مـي و مهارتها، بسيار خود را ضـعيف و در مـشكل احـساس       
، به فراهم آوري دانش مشخص در باره منازعه، آمـوزش   منازعه سيستماتيك

مشخص ارتباطات و مهارتهاي گفتگو، همچنان مهارت هـاي مـشخص بـه      
دست آوردن اطالعات قابل اعتماد و موثق و مشاوره هاي تخنيكي صادقانه،      
فراهم آوري آموزش هاي مشخص مانند، آموزش هـاي حقـوقي و قـانوني، و      

  )اموزش عمومي، توجه دارد
 تجربه هاي مشخص ما و تجربه هاي زندگي ما •

 نسبتا آرام هستند، آنها قبال از وضعيت هاي منازعه تجربه "روباه هاي پير  "(
مردمان . هاي مشابه دارند، و ميدانند كه چه چيزي موثر هست و چه چيزي نه   

دانند كه  ميكهنسال با سپري كردن عمر بيشتر و تجربه ي زيادتر از منازعه،    
 خود شان در اين وضعيت چگونه واكنش داده، و چطور دست يابي به ديگران و

راه حل ممكن است؟ تحول سيـستماتيك منازعـه، بـه فـراهم آوري دانـش         
موزش مشخص ارتباطات و مهارت هاي مذاكره آمشخص در باره ي منازعه، 

  .)نمايد ميو گفتگو توجه 
 زخم ها و آسيب هاي روحي ما •

سيب رسانده، بار ها فرد را به سوي واكنش شديد تجربه هاي كه به روان ما آ(
تحول سيستماتيك منازعه، با تجربه هاي از اين دست با . كشاند ميو يا فلج   

  .)نمايد مياحتياط كامل برخورد 
 ارزش ها، سنت هاي ما، اصول گروهي و قوانين عام •
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د، به همان اندازه به هر اندازه كه سنت ها و ارزش ها قوي تر و نياز به احترام داشته باشن (
انعطاف پذيري و گشاده دستي اين ارزش ها كمتر شده، و شرايط دشوار راپـيش آورده، و       

ارزش هـاي كـه كمتـر در بـاره ي آن     . سـازد  ميجسارت بيرون رفت از منازعه را كمتر      
  .شود، شايد قابل گفتگو و كنار گذاشتن باشند ميسختگيري 

 وابستگي ها و جستجوي راه كه گفتگو در باره ي  منازعه، به ارتباطاتتحول سيستماتيك 
  .)نمايد مينياز ها و اطمينانها را ممكن سازد، توجه 

ارزيابي هاي .  اين به معناي آن است كه هيچ ارزيابي عيني از وضعيت منازعه وجود ندارد
بدين گونه هيچ فورمولي براي طرف هاي منازعه . فردي و جمعي، هميشه ذهني بوده است   

ندارد، كه يك نفر بيايد و بگويد كه در ايـن جـا هـيچ خطـر، هـيچ تهديـد و هـيچ           وجود  
محدوديتي وجود ندارد، در حالي كه طرف ديگر، هم خطر، هم تهديد و هـم محـدوديت را     

  .احساس كند
  



 

 

 
26 

صلح توسط تحول سيستميك منازعه
 فهم منازعات و اعمار 

  
  
  
  

   سيستماتيك منازعهتحولسطح 
ود از وضعيت  داخل تصور خ كهراي دهد كه ما هر نوع اطالعات تازه  ميمثال باال نشان    

 بـه صـورت  كنيم، اين اطالعات تازه ممكن است كه احساس منازعه را در ما،   ميمنازعه  
اين ساحه بزرگ تطبيق، در تحـول سيـستماتيك منازعـه    . دراماتيك يا مهيج تغيير بدهد  

ورد كـه در  آ مـي تحول سيستماتيك منازعه، اطالعات تازه و يا نهفته ي را فـراهم   . است
تواند احساس ها و واكـنش هـاي كـامال     مي وه ي منازعه ادغام شده، تصور فردي در بار  

  .متفاوت را ايجاد كند
 خيلي اوقات است كه تغيير شرايط در دست ما نيست؛ شرايط كه باعث محدوديت، ضعف  

توانيم ارزيابي خود را از وضعيت و  ميولي، ما . گردد ميو تهديد براي بقا، موقعيت و رشد ما 
براي نمونه، اگر ما توجه خود را به منابع . اس خود را از منازعه تغيير بدهيمبه تبع آن، احس  

پوشيده و نامكشوف معطوف بسازيم، در اين صورت، شايد، وضـعيت در چـشم وذهـن مـا      
از همين رو، از مشخصات تحول سيستماتيك منازعه، كالن كردن تصوير، . كامال تغيير كند

ها است، تا اين منابع ارزيابي ما را از وضعيت منازعه به منظور در يافت منابع يا سرچشمه 
  :منظور از منابع چي است؟ منابع عبارت است از. تغيير بدهد
 اطالعات اضافي •
 ارتباطات پنهاني •
 ايده هاي تازه •

7  
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 احساسات سركوب شده •
 افراد موثر •
  شدهطردافراد و مسايل  •

 بـزرگ  دنيايه تنهايي به به منظور دريافت و مشاهده منابع، تحول سيستماتيك منازعه ب  
  .كنند مينمايد، جاي كه طرف هاي منازعه زندگي و عمل  مي روابط توجه هاي نظام

  
  :به منظور دوري از سوء تفاهم ها

براي اطمينان، ما هميشه بايد به چگونگي تاثير گذاري وضعيت سيال منازعـه توجـه     .1
 ايـن صـورت جـاي    در، اگر يك تهديد سريع به زندگي و صحت موجود باشد   . نماييم

 ساده به صورت بارها، در يافته ايم كه .براي محاسبه و مباحثه در اين موقعيت نيست 
اما، با آن كه كاري كـه در ايـن وصـعيت انجـام داده      .قدرت تغيير چيز ها را نداريم   

توانيم يـك چـشم انـداز را     ميبا وجود تهديد، چگونه . توانيم، پيدا كردن راه است    مي
 آرام ساخته و يا در آن تغيير وارد  ذهنيبه صورت وضعيت منازعه را  خلق نماييم كه  

: شمال سوماترا(براي مثال، خبرنگاران زيادي در مناطق پر از نزاع در اندونيزيا   .نمايد؟
 هميـشه كـار، انتـشار    .ف كار وزندگي هـستند ومصر...) آچه، سوالويسي، پاپوا، تيمور 

 ي شان با تهديد هاي گروه هاي مختلـف  مستقالنه اخبار و فعاليت هاي خبرنگارانه   
نظاميان، پوليس، استخبارات، پارتيزان ها يا چريك هاي جدايي طلب، بنيادگرا   (مسلح

، نظير مجازات فزيكي، تهديد بـه حـق الـسكوت   ) و مذهبي، مافياي محلي  ميهاي قو 
چـه كـار كـرده    "پرسند كه ميآنها از خود .تخريب خانه و دفتر كار رو به رو شده اند     

 هيچ راه در مقابل آنها وجود ندارد تـا بتواننـد وضـعيت موجـود را تغييـر        "وانيم؟ت مي
زيرا، آنها قدرت تغيير را در اختيار ندارند، و گروه هاي مسلح نيزبسيار قدرتمنـد   .بدهند
اما، اين گزينه وجود دارد كه خبرنگاران وضعيت روحي و عاطفي خود را تغيير   . هستند

توانند شبكه ي نيرومند و موثر با سازمان هـاي   ميآنها : ا بكاهندداده و از بار فشار ه 
ايجاد نمايند، تـا   انجمن هاي بين المللي خبرنگاران محلي و بين المللي حقوق بشر و 

به هر اندازه، افرادي كه از حقـوق بـشر و   . حضور شان در افكار بين المللي قوي گردد 
تماع خـود را در بلنـد مـدت بـه دسـت      احترام و حرمت تمام اج، كنند ميآزادي دفاع  

خبرنگاران خارجي، توانايي نشر اخبار مهم و حساسيت بر انگيز را دارنـد، از       . ورندآ مي
نشر اين . تواند مياين رو، اعمال خالف حقوق بشر و آزادي تا دير زمان پنهان مانده ن

 در سـطح بـين   "نقض كنندگان مسلح" مياعمال باعث خدشه دار شدن تصوير رس     
به هر اندازه كه اين شبكه قوي و سازمان يافته باشد، به همان اندازه  . شود ميلمللي  ا

 .فشار باالي نقض كنندگان افزون ميابد
 . بخشد ميبه كار بستن آن چناني، منازعه را تشديد  .2

تشديد ميابد كه ما چندين گزينه در اختيار نداشـته باشـيم، و از روي      ميمنازعه هنگا 
شود كه امكـان يـك    مياين تشديد وقتي بيشتر آشكار . ماييمهراس و خشم عمل ن     
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به ويـژه، منازعـاتي كـه در آن خـشونت و     . مداخله ي ميانجي گرانه نيز منتفي باشد     
در اين وضعيت، بايد انتظار كشيد كه نيروهاي خشونت بـار    . از حد بگذرد   وحشيگري

ي بيشتر دست يافته تخليه شده، و طرف هاي درگير به اين نتيجه برسند كه به پيروز  
  .توانند مين

تواند آنها را از هم  مياگر همسايه ها و يا كودكان با هم درگير شوند، يك نفر قدرتمند 
 اتفاق بيفتد، دشوار است كه گـروه  "گروه ها"اما، اگر اين حادثه در ميان     .جدا نمايد 

در .  بقبوالنـد ميانجيي را پيدا كرد كه اراده ي صلح آميز خود را بر گروه هـاي درگيـر   
سطح بين المللي، ما اميدوار به پوليس سازمان ملل هستيم، كه آن هم بسيار ضعيف   

  .است
. كار صورت گيرد كه در منازعه دخيل نبوده اند مي در هنگام اوج گيري منازعه، با مرد 

بـسياري  . گـردد  مـي اين خود، باعث پيدا شدن بديل هاي جديد، در وضعيت منازعـه     
مـردم  .  در سطوح ابتدايي و سازمان هاي كوچك امكان پـذير اسـت    اوقات، اين كار  

هستند كه از تشديد منازعه حمايت كرده و خواهان پايان يافتن سريع منازعـه        ميك
.... اين به معناي قطع كردن حمايت هاي مالي، تهيه سالح، حمايت تخنيكي و. نباشند

ر آن بغـل، چـوبي موجـود    گردد، كـه د  ميآتش وقتي خاموش . باشد ميدر منازعه نيز    
معاملـه گـران   ( آشكارا، اين كار دشوار است، آن هم زماني كه جنگ طلبـان      . نباشد

  .دركمين فرصت اند، تا از جنگ ها فايده به دست آورند) اسلحه، سربازان مزدور
  

تحول سيستماتيك منازعه، در سطح ارزيابي وضعيت منازعه امكان  : اگر ما ميگوييم   .3
  .معناي ساده بودن كار نيستپذير است، اين به 

اين دشوار است كه به بصيرت هاي جديد اجازه داده شود، بصيرت هاي كه دريافت و    
  .دهد ميآگاهي را تغيير 

آنهم، اين دشوار است كه در مخالفت با عرف و روش هاي معمول قرار داشته باشي،      
  .اگر آنها در خدمت يك راه حل نيز باشند

كني چيز هاي كه انجام داده ي غلط بوده، و مـن چيـزي   اين دشوار است ك اعتراف  
  . كه حفظ آبرو و شخصيت مهم استيبه ويژه در فرهنگ؛ نميدانستم
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  از تيوري سيستم تا كار سيستميك و عملي
تيـوري  " مرتبط به "روش هاي سيستمي" طبيعي، تاريخچه ي تيوريك تمام   به صورت  

 زيست شناس و معرفت شناس كـشور  -1928 ( است كه توسط همبرتو ماتورانا     "سيستم
، و بـه ويـژه نيكـوالس    )؛ جامعـه شـناس امريكـايي   1979-1902(، تالكوت پارسونز )چيلي
مورد بحث قرار ) ؛ كارشناس آلماني در رشته ي حقوق و علوم اجتماعي1998-1927(لومان
 در ")اديكالساختارگرايي ر"ماتورانا (ي را از علوم تجربيتا تيوريد لومان تالش كر. گرفت

 اجتماعي وسيستم هاي هاي نظامحوزه ي علوم اجتماعي، با توجه به نقش ارتباطات ميان    
او عقيده داشت .  سيستم هاي كنش متقابل و سيستم هاي سازمان ها، به كار برد-اجتماع

از . گـردد  مـي  جتماعي به وسيله ارتباطات، دگرگوني و درك اطالعات تعريف هاي نظامكه  
لومان اطالعات را زاده ي انسان نه، بلكه زاده ي سيستم اجتمـاعي توصـيف      كه   ميهنگا

كرد، و بر اين نكته پاي فشرد كه انسان نه همانند و يا برتر از سيستم كه از شاخصه هاي   
شناسايي سيستم است، مورد نقد يورگن هابرماس فيلسوف و جامعه شناس آلماني به دليل  

ماس به اين نظر بود، كه تيـوري لومـان، مبتنـي بـر     هابر.  قرار گرفت  "روش ضد انساني  "
اين تيوري به شـدت سـاختار   . ارزش هاي اخالقي از جمله اومانيزم يا انسان گرايي نيست 

گرايانه بوده، كه نظام اجتماعي را هم كنش متقابل، هـم ارتباطـات و هـم يـك سـازمان       
  .نمايد ميتوصيف 

ي وااليي را بدون كدام ايجاد محدوديت ها در مقام مقايسه، سيستم هاي اجتماع ساختار ها
در اين، تفاوت ميان . شوند ميتمام محدوديت هاي ارتباطات ساختار ناميده . نمايد ميخلق 

روند، يك نظم انتخابي كـه بـر اسـاس آن زمـان و     . ساختار و روند يا پروسه موجود است  
و اتـو پويتيـك   ده، اما، سيستم ها داراي قـانون منـدي خـود بـو    . گردد ميرويداد تعيين   

  .باشند مي
سيستم هاي كنش متقابـل،  :  اجتماعي را معرفي كرده استهاي نظاملومان سه نوع خاص  

اجتماع در ذات خود جدا از اين سيستم هـاي  .  اجتماعيهاي نظامسيستم هاي سازماني و      
سيستم اجتماع در خود زير سيستم ها يا مجموعه ي از سيستم هاي ديگـر را   . ديگر است 

 كامل در سيستم اجتماع ادغام شـوند، بـراي   به صورتارد، بدون اين كه اين سيستم ها      د
از اين رو سيستم قانومندي خود راداشته و . گيرند ميبقاي سيستم اجتماع مورد استفاده قرار 

  .پردازد ميبه بازتوليد خود 
ظ تيوريك، و  از زمان اولين تيوري هاي لومان در باب سيستم، پيشرفت هاي زيادي به لحا

  .به وجود آمده است ميبه ويژه در باب روش هاي سيست
  : خاص، يك بخش تمام روش هاي سيستمي، بسيار مهم به نظر ميرسدبه صورت
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از آن جاي كه فعاليت و پژوهش هاي مـا بخـش از عمليـات سيـستم، كـنش متقابـل و          
متعلق به آن اند،  كه خود " سيستم"ارتباطات است، آنها دانش و بصيرت را كه شباهت به

از سوي ديگر، تمام تحليل هاي سيستماتيك نشان داده است كـه  . دهند ميدارند، بازتاب  
. تمام سيستم ها، زير سيستم ها يا سيستم هاي پيوسته ي سيستم هاي فرادست تر هستند

تمام پژوهشگران . در نتيجه ي اين پيوستگي ها، يك ابر سيستم تمام عيار به وجود ميايد   
تمام تفكرافراد در : دهند ميمند به تيوري سيستم ها، يك توضيح ساده اما، موثر ارايه      باور

باشد، كه در اثر آن تصوير از خود، ديگران  ميدرون سيستم، بخش از فعاليت هاي سيستم  
از اين رو، ما هيچگاه نخواهيم دانست كه واقعيت اصلي و نهايي . آورند ميو جهان به وجود 

يم دانست كه چه چيزي براي ما واقعيت دارد، نه ماهيت حقيقي و نهايي فقط خواه . چيست
  .دهد ميمشاهده ي عيني، شماري از امكانات شناخت را در اختيار ما قرار . واقعيت را

براي دگرديسي يا تحول سيستماتيك منازعه، روش . حس در مغز آدم ها ساخته شده است
تيـوري  . ت به ديگر روش هاي تيوريك، داردهاي سيستمي، ميزان زيادي از فوايد را نسب     

  .نمايند ميهاي ديگر، الگوهاي نورماتيف يا هنجاري را تعقيب ن
به . اين است كه اجتماع بايد از درون مورد مشاهده قرار گيرد مياصل اساسي تيوري سيست 

. دبيان ديگر، چشم انداز پژوهشگر و نظارت گر اجتماعي، بسته به موقعيت او در اجتماع دار 
در تيوري سيستم، هيچ چشم انداز تعريف شده و مشخصي وجود ندارد؛ به غيـر از تفـاوت     

از اين رو، تمام مشاهده ها ساخته ي ذهن . ميان مشاهده كننده و موضوع مشاهده و كار     
بـراي مثـال، او موقعيـت    . تواند همه چيز ها را بيبيند مياما، مشاهده گر ن . باشند ميانساني  

از اين رو، هر ساختار، نقاط . تواند ميتواند، و در باره ي خود قضاوت كرده ن يمخود را ديده ن
  .كور خود را دارد

تنها ديگر . يكي ديگر از راهكار هاي تيوري سيستمي، مشاركت ديگر مشاهده گران است 
. توانند كه مشاهده گـر اول نتوانـسته بيبينـد    ميمشاهده گران هستند كه چيز هاي راديده  

ر، براي بدست آمدن تصوير بهتر از موضوع مشاهده، نياز به مشاهده گران ديگر بدين منظو 
  .نيز است

 فايده ي تيوري سيستم اين است كه چشم انـداز هـاي متفـاوت نگرشـي آن، اطمينـان         
در اين جا تنهـا  . بخشد كه در سيستم هيچ سياه وسفيد يا شر و خير مطلق وجود ندارد      مي

از . زير تاثير ارتباطات درون سيستم هاي شكل گرفته انـد چند چشم انداز معين است كه      
اين رو، تحليل متوازن بهتر، امكان پذير بوده، و در اين تيوري باالي جنبه هـاي مثبـت و      
سازنده ي ميكانيزم هاي برخورد با منازعه كه تاكيد بر توسعه و تغييرات اجتمـاعي دارنـد،    

  . گذارد ميانگشت 
 مطالعه ي كه در اين باره در كشور هاي نيپـال، انـدونيزيا و    انستيوت بيرگهوف در آخرين   

  .سري النكا انجام داده است، ارزيابي مثبت از تيوري سيستم در عمل دارد
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   اساسات پژوهش منازعه
   تاريخ پژوهش9-1

 .تصورات در باره ي صلح، پيش از دانش هاي مدرن مورد مباحثه قـرار گرفتـه اسـت    
   است كه اين تـصورات، در زمـان زاده شـد كـه كـارل ياسـپرس      ي جالب اين    نكته

 تا 800از  ("محور زمان"از آن به نام ) ؛ فيلسوف و روانپزشك آلماني1969 -1883(
توانيم اكثر نظرات فلسفي  ميدر جريان اين زمان، . ياد كرده است)  قبل از ميالد   300

  .اند راري آن سخن زدهي ماهيت صلح و بر ق و الهياتي را پيدا كنيم كه درباره
ي عـدالت صـلح    ميوه" 17/32 عبري مانند آيسايه ي نهم به اين طرف، پيغمبران  از سده  

: در عبـري ( ي شـالوم  در بـاره " .ي آن آرامش و اعتماد به نفس دايمـي    خواهد بود؛ نتيجه  
باشد كـه بـه    ميبه عنوان تصور از عدالت حرف زده اند كه مخالف صلح و عدالت      ) صلح
 تا امروز باالي غرب و "عهد قديم"اين پيغمبران از. بر قرار شده باشد مي ي فشار نظاوسيله

از سوي ديگر، آنها بـار هـا   .  تاثير گذاشته اند"صلح"به ويژه باالي پژوهشگران مسيحي   
  .مفاهيم فرهنگ هاي ديگر را رد كرده اند

اشـتند كـه نـامش را     و مهـاويرا ديـن جديـدي را پايـه گذ    پاچاروا ، در 8 در هند در قرن  
عليه تمام افرادي دارد كه ) آهيما( جنيزم، تمركز باالي ديدگاه سختگيرانه .  نهادند"جنيزم"

اين دين جديد، طبقه ي كاست و نظام سلسله مراتبي را به . معتقد به برابري جهاني هستند
  .وجود آورد

گري  ميرد كه عليه نظا سده ي ششم در چين، الئوتسه، ديني را به نام تائويسم به وجود آو
كاربرد خشونت، در نهايت به كسي كه از آن استفاده . و سپاهي گري به عنوان ابزار شر، بود

. يك سرزمين و مردم پيـروز، هميـشه مقاومـت خواهنـد كـرد     . رساند ميكند، نيز زيان    مي
  :تائويسم، آشكارا يك روش معنوي است

 آن، زياده نخواستن است، و سومين آن اولين گنج محبت است، دومين: من سه گنج دارم"
  ".هوس مقدم نبودن

دين جديـد بـوداييزم را معرفـي    ) م. ق483-563(بار ديگر در هند، شاهزاده سدارت گاتما      
 "آهيمـا "او همچنـان از اصـل   . گوينـد  مـي به همين خاطر، از روي احترام به او بودا   . كرد

فرد كه بـه سـوي روشـنايي راه اش را    پيروي كرد، البته با تمركز به انسان به عنوان يك   
اين كار از طريق تمرين و درك كليت جهان زنده و مرده در يك دايره مـرگ       . گشايد مي

  .گيرد ميصورت ، "تفكر"وزندگي، از طريق 
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  ينچهنر ابتدايي 
  

پيرو الئوتسه، اين بار موضع راديكال تر نسبت ) م. ق381-480(بر گرديم به چين، مائوتسه 
او، كشتن در ميدان جنگ و قتل را . گري و سپاهي گر اتخاذ كرد مي عليه نظا  به سلف خود  

  .ديد ميمائوتسه هيچ فرقي ميان اين دو ن. باهم مقايسه كرد
   الئوتسه - مائوتسه

است كه او بر  يكي ديگر از بنياد گذاران دين جديد زوراستر  
گفتار نيك و كردار نيك بـه عنـوان اصـول زنـدگي تاكيـد        

استر، ايده ي خداي واحد را بـر عليـه عقيـده ي      زور. داشت
  .چند خدايي هندوييزم علم كرد

  
  نماد زوراستر

كارهينز كوپه، پژوهشگر صلح آلماني تاكيد بر ايـن    
دارد كه اين فيلسوفان و بنيادگـذاران اديـان عـصر     
قديم، بايستي از پس زمينه ها و شرايطي برخاسـته     

وشـتاري، از آن  باشند، كه ما به دليل كمبود منابع ن   
او }.شرايطي كه آنها را به اين گونه عقايد در باره ي صلح وا داشته است   { .آگاهي نداريم 

كند، كه چيز هاي قبل از مصر ، بابليان و هراپه ي قديم موجود بوده   ميهمچنان استدالل   
ا  روشن، ببه صورتدر قضيه بابليان، ما دسترسي به كتاب قوانين حمورابه داريم كه      . است

او ترويج عدالت را با قوانين سختگيرانه براي هر كـسي، و  . زبان عدالت حرف ميزده است     
  .كرد ميبا تهديد به مجازات عملي 

  نماد قانون حمورابه
همچنان، كارل هينز كوپه، كسي است كه نـشان داد، توسـعه     

  .اروپا از راه هاي مختلف صورت گرفته است
ي و ميـسپوتيما  آسـياي شـرق   "زمان محور "كه در    ميهنگا

فرهنگ صلح را آفريدند، در اروپـا، فالسـفه ي قـديم يونـاني،       
در آن زمان كه شرق، آشكارا، . فرهنگ جنگ را گسترش دادند 

يونان باور  ميكرد، فالسفه ي قدي ميجنگ و خشونت را تقبيح    
 به دست آوردن سرزمين و منـابع بيـشتر،   به خاطرداشتند كه جنگ و خشونت براي دولت    

هراكليت خاطر نشان ساخت كه جنگ و خشونت، رابطه ي طبيعي بـا انـسان    . است ميالز
رسيد، باور داشت كه جنگ پيش شرط ضروري براي توسعه و بـه   ميافالتون، به نظر  . دارد

كرد كه جنـگ هـدف    مياز سوي ديگر، افالتون استدالل . منظور پيشرفت فرهنگ هست   
 درست و مناسب مورد تهديد قـرار   صورتبهو در مساله ي جنگ، دشمنان،   . دولت نيست 

  .)البته اگر اين دشمنان، يوناني باشند.( بگيرند
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او ميگفت كـه  .  ارسطو، پيرو افالتون و معلم اسكندر كبير، بيشتر در روش خود واضح بود     
او باور داشت كه جنگ يگانه عمل دست يافتن بـه صـلح   . جنگ هدف روشن صلح است   

به نظر او، جنگ عليه بربـر  .  ترين فضايل به شمار ميروداست، و شجاعت از جمله ي واال     
  .كند ميها، آزادي يوناني ها را تضمين 

  
  ارسطو - افالتون

روميان قديم نيز به اين باور بودند كه جنگ ابزار مهم براي به   
  .دست آوردن صلح و گسترش تمدن به ديگر نقاط جهان است

  سيسرو
) م. ق43-106(وي جنـگ عادالنـه سيـسر    بر اسـاس عقيـده    

سياستمدار و فيلسوف رومي، جنگ همانند يونان قديم توجيـه    
بدون شك، اين دو شرايط زمينه را ). دفاع و ارضا( اخالقي دارد

 بـه خـاطر  توجيه اخالقي جنگ، از سـوي روميـان   . گذارد ميبراي تفسير هاي گسترده باز    
صلح : كردند ميياد  ميح روجهان گشايي مورد سوءاستفاده گرفت؛ چيزي كه آنها به نام صل 

  . امپرياليستي
متفاوت با نظريات پيشين كه توجـه بـاالي نقـش دولـت در راسـتاي صـلح و جنـگ داشـتند، مـسيح                

ــودا، تاكيـد بـر فرديــت انـسان داشـتند       آن كــسي كـه صــلح  : حــضرت مـسيح ميگفـت  . و بـه ويـژه ب
ــده شـده اســت  مـي  ــان را دوسـت داشــته باشـيد   ". ورزد، آمرزي ــه ايــن آمـوزه ي مــسيح،  ." دشـمنان ت ب

 :كـرد  مـي او همچنـان ايـن اصـل طاليـي را پيـروي      .  روشـن بـر آشـتي و بخـشش تاكيـد دارد     صـورت 
 آمـوزه ي كـه   ".با ديگران به گونه ي رفتار كنيـد، كـه شـما از آنهـا در رابطـه بـه خـود توقـع داريـد             "

  .توانيم پيدا كنيم ميدر ديگر فرهنگ هاي صلح نيز 
ــه صــورتي و صــلح حـضرت مــسيح،   بدبختانـه، اصــول همبــستگ  ــده   ب  كامـل از ســوي كليــسا نادي

ــه زودي مــسيحيت از ســوي كنــستانتين كبيــر مــورد توجــه قــرار گرفــت، و توســط    . گرفتــه شــد ب
امپراتـوري بـه رسـميت شـناخته شــد،      ميامپراتـور روم، بـه عنـوان ديـن رسـ     ) م397 -347(تيودوسـيس 

ــژه يهوديـت را مـورد آ        آگوسـتينيوس فيلــسوف  . زار و اذيـت قـرار داد  و كليـسا نيـز اديـان ديگـر بـه وي
ــسرو     ) م430-354(مــسيحي ــه سي ــگ عادالن ــده ي جن ــتمداد از اي ــا اس ــگ مــسيحي را ب ــوري جن  تي

بر اساس ايده ي او، سه شـرط وجـود دارد كـه بـر     . خلق كرد  ميسياستمدار و فيلسوف رو   
  :اساس آن جنگ اتفاق به وقوع ميپيوندد

  يك جناح در اشتباه باشد؛ .1
 دالنه و خوب در ميان باشد؛ دليل عا .2
خود داشته  ي كليسا را با جنگ از سوي مقام رهبري گردد كه مشروعيت و اجازه .3

  .باشد
و به ويژه   ميي زيادي زير تاثير انديشمندان يوناني و رو  در قرون وسطا، اروپا به اندازه

يات يراهب مسيحي كه روش آگوستينيوس را شرح و جز) 430-345( توماس آكويناس
دانست كه ديگر امكانات و  ي ميا او جنگ را، آخرين امكان و گزينه. داده بود، قرار داشت
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آكويناس هم چنان باور داشت كه جنگ صليبي يك جنگ . ها ناكام شده باشند گزينه
واپس گرفتن اندلس در اسپانيا : جنگ صليبي عليه مسلمانان دو هدف داشت. عادالنه است

پاپ اوربن دوم نخستين جنگ صليبي را براي غضب . اورشليمتر از آن شهر مقدس  و مهم
پس از آن جنگ ديگر را نيز . هاي مقدس از دست تركان سلجوقي به راه انداخت سرزمين

  .هاي صليبي، اولين رويداد جهانگشايي اروپايي بود جنگ. به همين منظور به راه انداخت
                                         1204-1096  

س مـسيحيان  دنياي اسالم تا هنوز به اين انديشه است كه جنگ هاي صليبي جنگ مقد     
ها تصور مثبت متداول از مسيحيان را تـا امـروز نيزدگرگـون    آن جنگ . وحشي بوده است  

هاي پيچيده در باب جنگ مطرح نگشت، بلكه بديل نيرودر قرون وسطا، تنها . ساخته است 
و ) ؛ فيلسوف و راهب ايتالوي1226-1181(سيسكو آسيسيفران. هاي آنها نيز مطرح گرديد     

تالش كردند كه به اصـول اوليـه حـضرت    ) راهب آلماني ؛  1272-1200(ريجنبرگ برتولود
ديگر كساني كه باالي روش هاي دست يـافتن بـه   . مسيح برگشته و آن را پيروي نمايند   

  .اسموس و تامس مورمارسيليوس پودوا، دانته الگيري، ار: صلح در اروپا كار كرده اند
  

وسطا1099گرفتن اروشليم در جنگ اول صليبي،    ، از روي نسخه خطي قرون 
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. قرآن و حديث منابع اصلي براي ايده ي صلح و جنگ و تحول سيستماتيك منازعه است
كه راه  ميبه غير ازگروه هاي بنياد گرا، در اسالم خشونت، آخرين گزينه است، يعني هنگا

و .  خشونت استفاده گرددحلي پيدا نشد، از خشونت تنها در مورد دفاع از دين، سرزمين 
حضرت محمد جنگ وحشيانه و انواع ترور را قطغن كرده . آزادي قابل استفاده است

  .او، همچنان ميان نظاميان و غير نظاميان فرق گذاشته است.است
ت آميز است كه در  مسلمانان ميانه رو، تفسير شان از جهاد، به معناي يك نبرد غير خشون

جنـگ  "اما، بنياد گرايان جهاد را بـه معنـاي  . برابر سركوب، استبداد و بي عدالتي روا است     
  .دانند، كه در اين راه خشونت نيز جايز است مي" مقدس

كه به معناي حفظ صلح در ميان مسلمانان است، بايد اين صلح در روابـط ميـان   سالم،  
ميـان   ميدر قـرون وسـطا، دانـشمندان اسـال    . رددمسلمانان و غير مسلمانان نيز حفـظ گـ   

از ايـن رو  . دارالسالم و دارالحرب فرق گذاشتند؛ سـرزمين مـسلمانان و سـرزمين كـافران     
در دوران . ي عيسويان صليبي از هم متمايز و مـشخص گرديـد   ي مسلمانان با حوزه   حوزه

 سرزمين است كه اين به معناي. سرزمين صلح: ي ديگر نيز معرفي گرديد مدرن، يك حوزه  
مسلمانان : شان تضمين شده است، مانند مسلمانان در آن اقليت بوده، ولي حقوق و امتيازات

  .در جوامع غربي
 مشكل اصلي در تفسير كهنه از اسالم اين است، كه يك دستور العمل و اجنداي سياسي    

يح قـرار گرفتـه   روشن در باره ي صلح وجود ندارد كه با جزئيات بيشتر مورد ارزيابي و توض 
آميـز در   هـاي صـلح   فقط بعد از قرن بيست به اين سـو اسـت كـه بعـضي از روش       . باشد
بـه ويـژه در انـدونيزيا،    . د استفاده قرار گرفتـه اسـت  رمو  مي از كشورهاي اسال  يهاي بخش

آميـز بـه عنـوان بخـش از اعتـراض اجتمـاعي و        هاي غير خشونت  سودان، فلسطين كنش  
نزديـك بـه    ميگري اسـال  ميانجي. باشد ميعي ميانجي گري نيز سياسي ايجاد شده، كه نو     

گـري   ميانجي: است كه با مفهوم ميانجي گري در جوامع غربي تفاوت دارد     " صلح"مفهوم
 از آن حيث، اين بـسيار . اسالمي، به معناي كنش متقابل با مخالف در درون منازعه است   

هـدف  . لف خوب آشنا هـستند گران با وضعيت و طرف مخا  كننده هست كه ميانجي    تعيين
بر قرار شود، اين در حال است كه  ميگري اين است كه نظم دو باره در جامعه اسال  ميانجي

تحقيقـات  . گـردد  مـي گري، باالي تصميمات فرد و عقالنـي تاكيـد    در شيوه غربي ميانجي  
 .صلح و پاليـسي نيـاز اسـت    ميبيشتر به منظور روش بر خاسته از دين و ايجاد دانش اسال 

فقدان كه تـا هنـوز محـسوس اسـت، تحليـل قابـل درك بـر اسـاس فلـسفه و الهيـات            
  .باشد مي مياسال

  

  صلح وستفاليا
شود، ارجاع به  ميصلح وستفاليا كه به عنوان پيمان يا معاهده مانستر و اوسنابروك شناخته 

به در اروپا دارد، و ) 1648-1618( يك سلسله معاهدات براي پايان يافتن جنگ سي ساله  
  .صورت رسمي، جمهوري هالند و كنفدراسيون سويس به رسميت شناخته شد

  :در پيمان وستفاليا چهار اصل ثبت گرديده است
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 .ملت ها و تعهد به حق بنيادي استقالل سياسي ـ اصل حق حاكميت دولت .1
 .ملت ها ـ اصل برابري مشروع ميان ميان دولت .2
 .ها  ملت-در ميان دولتاصل الزاميت پيمان ها يا معاهدات بين المللي  .3
 .هاي ديگر اصل عدم مداخله يك دولت در امور داخلي دولت .4

  
 همين اصول است كه پيمان وستفاليا، نقش تعيين كننده در تاريخ روابط سياسي   به خاطر 

هـاي   ملتـ     همين پيمان، بنيادهايي را براي نظام بين المللي دولت. الملل داشته است بين
المللـي قـانون را بـين     ي آغـاز اجتمـاع بـين     اين معاهده نقطهدر حقيقت، .مستقل ساخت 

هـا، و   هاي مستقل به منظور داشتن حق مساويانه و دايمي، تضمين استقالل دولـت       دولت
دو اصل بسيار بديع كه در پيمان . مردمان آنها براي داشتن خود اراديت مشخص كرد   حق

اين دو اصـل، يـك بـدعت بـزرگ     . ها بود گنجانده شد، حق حاكميت و اصل برابري دولت  
  .سياسي و حقوقي در زمان خود بود

 از اين رو معاهده، اين دو اصل تازه را به منظور ايجاد پايداري صلح و دوسـتي در ميـان     
دولت ها، در چارچوب سيستم قابل قبول و دو جانبه قانون بين المللي و بر اساس الزاميـت    

راستي يـك مـشي انقالبـي    ه اين معاهده، ب. معاهدات بين المللي، تعريف و مشخص كرد  
در نتيجه، نظام ايجاد گرديد كه به حقوق مردم . الملل، براي بار نخست بود  براي روابط بين  

آشكارا، اين سيستم اعتماد را بيشتر . احترام گذاشته شد، و به قانون بين الملل اعتماد گرديد
ها و مـردم، جلـب    متقابل دولتنسبت به زور وحشيانه و حق زورمندان براي تعيين كنش      

  .كرد
ي ايـن اصـل    ايده:  مطرح گرديد1648 همچنان پنجمين اصل كه در معاهده وستفاليا در    

هاي فاتح، بايد از خود جوانمردي، امتيازدهي و همكاري را بـه منظـور     اين است كه طرف   
راي انسانيت، الملل ب اين آغاز يك قانون اساسي بين. يابي به صلح پايدار نشان بدهند دست

  .سازي بود المللي جديد و يك قدم به پيش به سوي تمدن ظهور يك نظم بين
  از حاكميـت   تـر   خالصه، معاهده وستفاليا به اين باور بود كه هـيچ چيـزي مهـم   به صورت 

  .باشد ميها ن ملت ـ دولت
  
  ي فلسفي هاي تازه  شيوه9-2
   هابز و گروتيوس9-2-1

در معاهـده وسـتفاليا ذكـر رفـت،      كـه  يهاي يكي از پدران ارزش 
او يكـي از  . بـود ) ؛ فيلسوف انگليسي1679 ـ   1588( توماس هابز

او در . هـا پرداخـت   كساني بود كه به توصيف حق حاكميت دولت     
ي دولت، به عنوان تنها نهاد كه   به توسعه فلسفه"لوياتان" كتابش

هـاي   امنيت مردم را تضمين كرده، و شايـستگي امـضاي پيمـان     
بر اين اساس، دولت انحصار قدرت را در اختيار . لمللي را دارد  ا بين
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از سوي ديگر، هابز روشن كرد كه دولت نه تنها صالحيت و حق امضاي پيمان ها را  . دارد
  .دارد، بلكه حق اعالن جنگ را نيز دارد

المللي و قـانون   اصول قانون بين) ؛ حقوق دان و سخنران هالندي   1645-1583(  گروتيوس
المللـي را دارنـد،    هاي مستقل كـه صـالحيت و حـق نظـم بـين      ق مردم را در دولتو حقو 
هاي او شامل قانون جنگ كه داراي اصول چون محو شكنجه، فرق     درس. گذاري كرد  پايه

همراه با آموزه هاي هابز، درك تازه . شوند، است ميميان نظاميان و غير نظاميان كه تسليم 
كـه شـاه و حكومـت    (  دولـت -هاي مـستقل  س آن ملتاز جنگ به وجود آمد، كه بر اسا  

  . حق اين را داشتند كه اعالم و ختم جنگ را نمايند-)كرد مينمايندگي 
   جان الك9-2-2

مخالف تيوري هـابز  ) ؛ فيلسوف انگليسي  1704-1632( جان الك 
بـه  . دانـست  بود؛ تيوري كه دولت را تنها داراي قدرت عاليـه مـي     

 طبيعـي صـاحب   بـه صـورت  تند كه ي الك، تنها مردم هس   عقيده
ي پادشاه  اين به معناي آن است كه قدرت مطلقه  . اند اصلي قدرت 

پس از آن، . گردد ميي مشاركت مردم در قدرت، محدود     به وسيله 
ــسكيو ــسنده 1655-1689( منت ــسوف و نوي       و) ي فرانــسوي  ؛ فيل

ي الك را رشـد   اين آمـوزه ) ؛ نويسنده و فيلسوف سويسي1778-1712( ژاك روسو ـ  ژان
  .دادند

   ايمانويل كانت9-2-3
 فيلسوف آلماني در شـاهكار خـود     ) 1804-1774(  ايمانويل كانت 

هـاي   الگوي به   توجه  تصور خويش را با، "سوي صلح پايداره  ب"
ــسيميليان   ــود ماك ــوي خ  Maximiliane de( بتــون  معن

Bethune(        دوك سـولي، سـنت پيـر، كـسي كـه تـالش كـرد ،
ي را در رابطه به سازمان دادن ساختار رابطه ميان ي مشخص معاهده
تر از اين انديشمندان، از  كانت متفاوت. ها بنويسد، گسترش داد ملت

ي اصل نخستين هراكليت يوناني پرداخـت كـه سرشـت     نقطه نظر فلسفي به بحث درباره     
 او ".از اين رو، صلح قابل تاسـيس اسـت  " .انسان صلح دوست نيست، بلكه متجاوز است 

بر اساس نظر كانت، از پيش . خاطر نشان ساخت، هيچ گاه، صلح بدون كاستي نبوده است     
تنها به دليل همين پيش شـرط اسـت، كـه    . هاي صلح، قانون اساسي جمهوري است   شرط

ـ شهروندان به رسميت شناخته و تفكيك قواي سه گانه  -يهييه و قـضا يي مقننه، اجرا  قوه 
 ميداي  ميفراتر از آن، كانت باور داشت كه نيروي نظا. دتوان ميدموكراسي را ضمانت كرده  

از سوي ديگر، او باور داشت كه تمرين مهارت دفاع از . حاصل است براي پايداري صلح بي  
ي  سازد، او اولين كسي بود كه ايده ميچيزي كه كانت را متمايز و ويژه . خود ضروري است

ي صلح  ين اساس، او، انديشيدن تنها در بارهبر ا. حقوق بشر و شهروند جهاني را ايجاد كرد 
كانت استدالل كرد كه حقوق مساوي بـراي همـه،   . اروپا و روش اروپامحوري را رها كرد  

  .بار آورده تواند صلح جهاني را ب مي
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   انكشاف پس از جنگ جهاني دوم9-3

 1997  تا سال1945 جنگ را از سال 201، گروه آلماني تحقيق در باره ي علت هاي جنگ
، تعداد جنگ ها ثابـت  1992از هنگام جنگ جهاني دوم تا پايان سال  . حساب كرده است  

دهد كه ايـن   ميتوضيح گروه تحقيق، . هر سال، جنگ تازه به وجود آمده است  . بوده است 
افزايش، نه ناشي از حوادث تاريخي مشخص است، و نه از دوره ي منازعه ميـان شـرق و    

دهد كـه ايـن جنـگ هـا در غـرب اتفـاق افتـاده         ميث نشان  نگاه نزديك به حواد   . غرب
 درصد جنگ ها در منطقه ي به وجود آمده كه ما آن را جهان سوم   90بيشتر از   . تواند مين

 201از . ناميم، و همچنان، كشور هاي در حال گذار شرق اروپا پس از سقوط كمـونيزم     مي
در .  در اروپا14 در امريكاي التين و 30 در خاورميانه، 49 در افريقا، 52 در آسيا، 56جنگ، 

بر خالف حضور قـوي صـلح در كـشور    . آمريكاي شمالي هيچ جنگي صورت نگرفته است   
هاي صنعتي، كشور هاي قدرتمند در جهان سوم به دخالت و حمايت پرداخته، و حتا دخالت 

در مقـام  . 12ه ، روسي13 مورد، امريكا 19در صدر لست بريتانيا با . نيز انجام داده اند  مينظا
  . مورد مداخله را دارند10 مورد و عراق 19مقايسه، هند 

 ميالدي، افزايش مداخالت سازمان ملل متحـد تحـت حمايـت شـوراي     90 در آغاز دهه   
با اين مداخالت، ملل متحد شبيه به پوليس . تغيير در تصوير اين سازمان آورد  ميامنيت، ك 

گذشته خوب كار نكرده است، و نتيجه ي موفقانـه  متاسفانه، اين ابزار در . جهان شده است 
مداخالت يك جانبه نيز تا اكنون . در توسعه مديريت منازعات دو جانبه در بر نداشته است   

يك . ، نبرد ها در درون دولت ها بوده است1945دو سوم نبرد ها پس از   .ناكام مانده است  
 درصد جنگ هاي داخلي، 50از بيش .  رهايي از استعمار بوده استبه خاطرچهارم جنگ ها 

وجه تشابه تمام اين جنگ هاي داخلي، سـقوط دولـت هـاي    . عليه رژيم حاكم بوده است   
فقـدان  . باشد ميناكام و تحول سيستم سياسي و اجتماعي كشور هاي درگير جنگ داخلي    

مشروعيت، حاكميت قانون، نهاد هاي كارامد و اصـول، مـانع تحـول غيـر خـشونت آميـز        
  .سيم قدرت در عمل بوده استسيستم و تق

 را كـه  1999 تـا  1990يك پژوهشگر ديگر بنام دن اسميت، جنگ هاي بين سـال هـاي    
 نبرد مسلحانه بوده، مورد تحليل قرار داده، كه بر اساس يافته هـاي ايـن    118مجموع آن   

وقتي به اين يافته ها و اطالعات . پژوهشگر، ميزان زيادي آن، جنگ هاي داخلي بوده است
باشد،  ميبينيم كه ويژه گي اصلي اين جنگ ها، منازعه در درون دولت ها  ميگاه ميكنيم، ن

  .تا ميان دولت ها
 جنگ در بين سال 42 گروه تحقيق در باره ي علت هاي جنگ، در يك آمار ديگر از سوي

ر  در آسيا، افريقا و خاورميانه اتفاق افتاده، و باز هم ماهيت اين جنگ ب2004 تا 2002هاي 
نكته ي برجسته در باره اين است، كـه تعـداد قابـل    . عيله رژيم و جدايي طلبي بوده است  



 

 

 
39 

عه
ناز

ك م
تمي
يس
 س
ول

 تح
سط

 تو
صلح

ار 
عم
و ا

ت 
زعا

منا
هم 

 ف

توجه اين جنگ ها قبال در مناطق وجود داشته اند، و با تشديد خشونت ها، بار ديگر شعله      
  :نمايد ميدن اسميت چهار دليل را براي از سر گيري خشونت ها ذكر . ور گرديده اند

 رف هاي درگيرعدم صميمت در ميان ط .1
 نا اميدي يك يا بيشتر طرف هاي منازعه .2
 عدم توافق داخلي ميان يك يا بيشتر طرف هاي درگير .3
 فعال ماندن علت هاي اساسي منازعه .4
 به اين سو، پس از پايان يافتن رقابت دو ابر قدرت امريكا و شـوروي سـابق، بـر       1990از  

ايد يكي از علت ها اين باشد كه ش. ميزان پژوهشها در باره ي منازعات افزوده شده است   
پژوهشگران متوجه شده اند كه توقعات آنها از صلح و برقراري آن بسيار خوشبينانه بوده، و  

هم چنان، با مـساله ي صـلح و   . روش ها، بيشتر باالي منازعات كالن معطوف بوده است 
تيوري عام و كالن با دوري از يك . منازعه ساده انگارانه و تقليل گرايانه برخورد كرده اند 

در باب منازعه، دن اسميت باور دارد كه براي منازعات مسلحانه كمتر داليل عـام وجـود      
  .دارد

 ط اقتصادي توام با فقريشرا .1
  سياسي سركوب گرهاي نظام .2
 تخريب منابع قابل تجديد و بازيافت .3
 يكي از عوامل منازعه  ميتنوع قو .4

  
ن اكادميك يا دانشگاهي اين است كه دهد كه مشكل اعظم پژوهشگرا مياسميت توضيح 

بيشتر باالي يك عامل مهم توجه عام داشته، بدون اين كه به دنبال عوامل ديگر و ارتباط 
مشكل تحليلي ديگر اين است، كه تيوري هاي اكادميك به شرايط . منازعه با آنها بگردند 

رايط كوتاه مدت بلند مدت منازعه توجه دارند، ولي سياليت و تحرك سياسي، معطوف به ش
تحليل منازعـات مـسلحانه   . پيشنهاد اسميت، تركيب اين دو روش است. و زود ثمر است   

  .بدون در نظر داشت اهميت و ابعاد سياسي، بي معناست
 تا اكنون، تنها توضيح داده شد كه پژوهشهاي مرتبط با صلح و جنگ، پس از جنگ جهاني 

ح آميز منجر به ايجاد سازمان ملل متحد به اميداواري براي يك عصر صل. دوم آغاز گرديد
همراه با آن، اعـالم منـشور   . عنوان نهاد مشروع مديريت بحران در ميان كشور ها، گرديد  

جهاني حقوق بشر، براي اولين بار، اصول الزام آور بين المللي براي توسـعه دموكراتيـك و        
هاي عضو مورد پذيرش قرار صلح آميز استقرار پيدا كرد، و اين اصول، از سوي تمام دولت  

اما به زودي، تفاوت ايديولوژيك ميان امريكا و شوروي سابق، به شكل گيري جنگ . گرفت
همچنان، عدم برخورد مستقيم مسلحانه ميان ابر . سرد و مسابقات تسليحاتي منجر گرديد     

 قدرت ها، باعث شد تا مصمم به جا به جايي و انتخاب متحدان شان بر اساس منافع خـود  
از اين رو، تمام اين حركات منجر به ايجاد جنگ هاي منطقه يي و محلـي كـه در      . گردند

حقيقت بازتاب رقابت ها و نبرد هاي غير مستقيم دو ابر قدرت بود، براي بي ثبـات سـازي     
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پژوهش در باره ي منازعات در ايـن دوره، متمركـز بـاالي تكثيـر     . مناطق مختلف، گرديد 
  .الح هاي هسته يي بودسالح ها و چگونگي كاهش س

 باالي عملكرد input)(برخورد با مساله ي منازعه ي ابر قدرت ها مقدار زيادي درونداد    
  :سياسي در بر داشت

شـامل كنفـرانس امنيـت و همكـاري      -از آغاز دهه هفتاد، رونـد يـا پروسـه هلـسينكي         
 -)OSCE( سازمان امنيت و همكـاري اروپـا  1995و پس از آن در سال   ) CSCE(اروپا

اين ترتيبات، اهميت خود را در عصر حاضـر  . توانست به چالشهاي جنگ سرد پاسخ بگويد   
منازعات منطقه يي، تكثير سالح ها، تروريزم و ديگر تهديـدات، بـا ادغـام و تركيـب بـي       
همتاي تعريف قابل فهم و انعطاف پذير از امنيت، و پاسخ هاي بديع به شرايط حفظ كرده  

  .است
، سقوط بـالك سوسياليـستي اروپـاي    1989وپاشي نمادين ديوار برلين در  در نهايت، با فر  

شرقي و متحدان آن، خالي قدرت و تالش مقتدارانه براي پر كردن خال از سوي رقيبـان       
از پژوهشها عالقه به منازعـات منطقـه يـي     ميپس از آن، تعداد ك. متنوع، نيز اتفاق افتاد   

ابـزار جديـد   .  تمايل افزايش يافت"وش شدهجنگ هاي فرام"نشان دادند، و در عوض به   
روش هـاي متفـاوت تيوريـك و    . تحليل و پژوهشهاي كاربردي به زودي سـربلند كردنـد   

كاربردي مانند، اعمار صلح، حفظ صلح، مديريت منازعه، حل منازعه، و در نهايت دگرديسي 
 آن، وارد يا تحول منازعه براي درك بهتر چگونگي آغاز منازعه، انكشاف و شـدت يـافتن   

از سوي ديگر، كـار بـاالي تيـوري    . حوزه ي پژوهش هاي مربوط به منازعه و صلح گرديد 
جامع در باره ي چگونگي دست يابي به صلح از طريق اعمال غير خشونت آميز و ارتباطات، 

البته، به وجود آوردن يك تيوري جامع و . عدم تشديد و آشتي طرف هاي درگير ادامه دارد 
رسد؛ به ويژه، اگر ايـن مـساله را نيـز در نظـر داشـته       مي مورد ترديد به نظر موثر بودن آن 

باشيم كه علت ها، توسعه و شرايط منازعه از يك منطقه تـا منطقـه ي ديگـر و از يـك       
  .فرهنگ تا فرهنگ ديگر، از هم متفاوت است
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  واژه هاي كليدي و اساسي در تيوري منازعه
يداشاره گردد كه تمام روش هاي تيوريك منازعه، هميشه  روشن با به صورت  اين مساله   

ادبيات .  يكسان و بدون كدام تفاوت، نه زياد و نه كمك مورد استفاده قرار گيرندبه صورت 
تيوري منازعه، تركيبي از جنبه هاي مختلف و بـر گرفتـه شـده ازجامعـه شناسـي،         ميعمو

از اين رو، ترمنولوژي . باشد مي يمفلسفه، روان شناسي، علوم سياسي و ديگر رشته هاي عل 
يا اصطالحات و واژه گان اين رشته، از يك پژوهشگر تا به پژوهشگر و از يك رشته تا به  

اين واقعيت ثابت، بعضي اوقات، كـار را بـسيار دشـوار    . نمايد ميرشته ديگر از هم تفاوت    
ي مرتبط بـه  ساخته كه به يك نتيجه گيري روشن در باب چگونگي حل منازعه، معيار ها     

به منظور استفاده منطقي و . آن و اين كه كدام جنبه ها مورد تحليل قرار بگيرد، دست يافت
منسجم از اصطالحات و واژگان، ما تصميم گرفتيم كه توضيحات انستيوت نامدار و جهاني   

  : را در باب واژه گان و اصطالحات تيوري منازعه تعقيب نماييم)Berghoff(بيرگهوف
  يسي منازعه دگرد10-1

ايـن  . دگرديسي يا تحول سيستماتيك منازعه يك اصطالح يا تـرم عـام و جـامع اسـت         
اصطالح ارجاع به كردار هاي دارد كه كه به تغيير مشخصات و نمود هاي منازعه با توجه    

هدف روشن آن، تحول . پردازد ميبه ريشه يابي عوامل يك منازعه مشخص در بلند مدت 
 به منازعه ي مثبت و سازنده در برخورد با ساختار، كـنش و جنبـه    منازعه منفي و مخرب،   

همچنان، ارجاع به پروسه و اتمام آن نيز دارد، و در كنار ايـن،  . هاي نگرشي منازعه است   
. داللت به اهداف و مقاصد فعاليت هاي جلوگيري از منازعه و هم چنان به راه حل آن دارد

ي  منازعـه  اما، با علت ها و پيامد هـاي . وت استدگرديسي منازعه، با پاسباني صلح متفا     
  . كند ميمتقارن مواجهه  نا

   مديريت منازعه10-2
منظور از مديريت منازعه، مجموع از فعاليت هاي است كه براي كنتـرول، جهـت دهـي و     

 محدود كردن اثرات منفي و پايان بخـشيدن بـه منازعـه انجـام     به خاطرمديريت منازعه  
و افقي و از ) تشديد خشونت(كند تا از تشديد عمودي مينازعه، تالش مديريت م. پذيرد مي

همچنان، ارجاع به فعاليت هـاي كـه قـصد    . موجوديت منازعه خشونت بار جلوگيري نمايد 
تمام اين ويژه گي ها، . محدود كردن، تخفيف و محدود نگهداشتن منازعه هاي فعال دارد   

 مجموعه ي از ويژه گي هـا، از آغـاز اوج   اين. در تمام سطوح و رده ها قابل تطبيق است     
  .تنش و بحران تا پايان آن فعال است

  

10  

دگرديسي منازعه، با 
. پاسباني صلح متفاوت است

ها و پيامد هاي  اما، با علت
ي نا متقارن مواجهه  منازعه

 كند مي
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   فروكش كردن منازعه10-3
هر گاه، طرف هاي درگير در يك سطح سياسي به توافق دست يابند كه آنهـا را قـادر بـه     
ختم منازعه ي مسلحانه نمايد، ضرورتا، اين به معناي تغيير بنيـادي در ريـشه ي عوامـل      

 نيـست، و در انحـصار   )content-oriented( محتوامحـور معمـوال،  . باشد ميه ن منازع
  )به ترك پايين نگاه كنيد.( باشد ميرهبران عالي رتبه 

   اعمار صلح10-4
اعمار صلح، يك اصطالح عام براي پوشش قرار دادن تمام فعاليت هاي اسـت كـه قـصد     

يك روند طوالني است كـه بـه   اين . اعمار و ترقيع صلح و غالب شدن بر خشونت را دارد   
 بهبود روابط ميان طرف هاي به خاطردنبال تغييرات در تخاصم و مخالفت هاي ساختاري، 

اعمار صـلح، همچنـان   . نمايد ميمنازعه بوده، و روي هم رفته، تغييرات سازنده را تشويق   
ند سازي ارجاع به فعاليت هاي كه مرتبط با توسعه اقتصادي، عدالت اجتماعي، آشتي، نيروم

اين در تمام سطوح، رده . باشد مياستراتژيك و حمايت هاي انساني، /گروه هاي بدون امتياز
  )به پائين نگاه كنيد.(  قابل تطبيق است3 و 2ها و به ويژه در ترك 

   صلح سازي10-5
گردد، نوعي از مداخله است كه متـشكل از گفتگـو و    مي مطرح 1صلح سازي كه در ترك   

اين كار پس از بروز منازعات فعال آغاز شـده و هـدف آن، رفـتن     . اشدب ميميانجي گري   
اين يك روند است كه معموال به دنبال راه حـل  . بسوي پايان منازعات خشونت بار است     

صلح سازي معموال نتيجه محور بـوده  .باشد ميسياسي در سطح رهبران مشروع و عملگرا   
  .مهمترين تمايل آن باشدكه شايد همچنان در جستجوي تغيير در ديدگاه ها 

   جلوگيري از بحران و منازعه10-6
جلوگيري از بحران و منازعه عبارت از فعاليت هاي است كه بطور خـاص در زمـان هـا و     

جلوگيري  .شود ميمكانهاي آسيب پذير، در كوتاه مدت و يا ميان مدت به آنها توسل جسته 
باشد كه منازعات خشونت بار  مياز بحران و منازعه، در جستجوي شناسايي وضعيت هاي   

كند، و از موجوديت تنش هاي كه  ميرا به وجود آورده، به كاهش تنش هاي مشهود كمك 
و منابع خطـر را پـيش از   . نمايد ميدر اثر تشديد شدن به خشونت منجر گرديده، جلوگيري  

، اخطـار  اين همچنان شامل ابزار اعتماد سازي. آن كه به خشونت منجرگردد، از بين ميبرد   
همچنان اشاره به فعاليت هاي دارد كه قبـل از  . باشد ميزود هنگام، صلح باني باز دارنده      

  .افتد ميبروز منازعات خشونت بار و فعال اتفاق 
   حل منازعه10-7

اين  .گيرد ميانجام  است كه در كوتاه مدت و ميان مدت يهاي حل منازعه عبارت از عاليت
ق علت هاي منازعه سر و كار داشته، اهداف آن، غلبه بر آن فعاليت ها با ريشه هاي عمي  

 همچنان، اشاره .تواند ساختاري، رفتاري، و نگرش محور باشد ميكه اين علت ها علت ها است، 
تا بيشتر بر يـك محتـوا و دسـتاورد    به روندي دارد كه بر رابطه ميان طرف ها توجه داشته،      

  .مشخص
  

ختم منازعه، ضرورتا به معناي 
ي عوامل  ادي در ريشهتغيير بني

باشد، يعني  منازعه نمي
 محتوامحور نيست

تواند  هاي منازعه مي علت
ساختاري، رفتاري و 

اشد و بيشتر به  نگرش محور ب
 ها توجه دارد رابطه ميان طرف
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  باني  صلح10-8
است كه با توجـه بـه نيـروي      مياي وساطت درخواست شده از جانب سو   به معن  يبان صلح
. هـا را كـاهش بدهـد    هاي مسلح درگير را از منازعه باز داشته و خشونت  آن، طرف   مينظا

صلح باني بيشتر، تا اكنون به كار هاي ملكي نظير نظارت، حفظ نظم و آرامش و حمايت از 
وضعيت آرام اسـت،   اين كار درگير با اعاده ي بيشتر،. اقدامات و مداخالت انسان دوستانه     

 از آن كـه منازعـه   تواند پيش ميصلح باني، . موجود باشد  ولو كه در آن خشونت و منازعه   
  .بروز كند، و همچنان پس از پايان منازعه صورت بگيرد

   اعمال صلح10-9
 منازعـه ي  براي توقف مياعمال صلح به معناي مجموع از اعمال و ابزار ديپلماتيك و نظا 

 به صورتاين كار، .  به دست آمدن توافق صلح استبه خاطرخشونت بار و يا فشار آوردن 
با اعمال فشار براي ختم عداوت و دشمني هاي مـسلحانه   ميمعمول توسط جناح سوم نظا  

  . گيرد ميدر يك منازعه انجام 
   بازسازي پس منازعه10-10

ارجاع بازسازي و تـوان بخـشي جامعـه در    بازسازي پس از منازعه، يك اصطالح بوده، و    
بازسازي پس از منازعه، . شرايط پس از منازعه و با توجه به پيامدهاي منازعه خشونت، دارد

تواند شامل تغييرات ساختاري، كرداري، و نگرشي نظير كار باالي آسيب هاي اجتماعي    مي
بازسازي فزيكي زير بنا و فردي، ادغام و بازگشت مجدد به ميهن، آشتي، اعاده ي عدالت و 

  .ها و نهاد هاي حكومتي باشد
  1 بند 10-11

  .فعاليت هاي طبقه رهبران بلند پايه، و اصوال در فروكشي منازعه مد نظر است
  2 بند 10-12

فعاليت ها در سطح بازيگران غير دولتي، اصوال، در چارچوب حل و مديريت منازعه مطـرح   
  است
  3بند 10-13

تاثير تحول منازعه از طريق رشد همكاري، كمك هاي بشردوستانه، و فعاليت ها همراه با 
  نوسازي پس از منازعه

  

  

باني يعني وساطت از  صلح
جانب سومي است كه درگير با 

 ي وضعيت آرام است  اعاده



 

 

 
44 

صلح توسط تحول سيستميك منازعه
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  تشديد كردن و نكردن افقي و عمودي منازعه
تـشديد،  : توانيم در باره ي تشديد و يا عدم تـشديد بگـوييم   ميبر اساس يك ديد منظم،      

  . كار دارد بستان سر و-افزايش منازعه، همراه با توازن بده: مانند
آن كودك نيـز گـردن بنـد گـران بهـاي      . شكند مييك كودك، گدي يك كودك ديگر را  

كودك كه گردن بند او شكسته، لباس هاي كودك ديگر را پاره . شكند ميكودك مقابل را 
كودك كه لباس هايش پاره شده، با سنگ بـه سـر   . اندازد ميكرده و كفش هايش را دور   

كودك با سرشكسته و خونين، چـوبي را  . نمايد ميرا خونين كودك گدي شكسته زده و آن   
تمام اين ماجرا از شكستن يـك  . سازد ميبرداشته و چشم آن كودك را براي هميشه كور    

  .گويند ميبه اين منازعه، منازعه ي عمودي . شود ميگدي ناشي 
بـه جـاي زدن كـودك    .  يك كودك قوي و بزرگ يك كودك كوچكتر و ضعيف را ميزند     

 من نسبت به تـو كوچـك هـستم، و ايـن غيـر منـصفانه       ":گويد ميگتر، طفل كوچكتر   بزر
دو كودك، در همدستي با هم كودك بزرگتر را . گردد ميبه دنبال يك همدست ، و    ".است
او "  شما دو نفر هستيد و من يك نفر، ان عادالنه نيست، ":گويد ميكودك بزرگتر   . ميزنند

دو كـودك بزرگتـر، كودكـان كـوچكتر را     . گردد ميدست هم براي مقابله به دنبال يك هم 
كودكان كوچكتر والدين خود را فراخوانده، تـا آنهـا را از دسـت دو كـودك بزرگتـر       . ميزنند

در اين موقعيت نزاع . طلبند ميكودكان بزرگتر نيز پدر و مادر خود را به كمك . نجات بدهند
  . گويند مي افقي منازعه به اين، تشديد. گردد ميميان والدين دو طرف آغاز 

راضـي   اگر كسي با من برخورد بد نمايد، بايد چنين كاري نيز انجام بدهم، تا من و گروه ام  
 اين به معناي آن است كه من نيز يك عكس العمل بد به طرف مقابل نشان بدهم، .گرديم

  . و يا خواستار غرامت و تالفي شوم
. شـود  مـي  بستان بـرعكس  -صورت توازن بده اگر من به كسي بيشتر ضربه بزنم، در اين      

افتد  مينمايد كه مه به او ضربه بيشتر زده ام، از اين رو، به تكاپو  ميطرف مقابل احساس    
  .با جبران كردن ضربه حساب را مساوي بسازد

زيـرا،  .  اگر من كسي را كمتر از آن چه به من ضربه زده، ضربه بزنم، باز هم ضربه نـزده ام  
بر اساس مقدار، او ضربه ي بيـشتر  . يب ديده ايم و در يك سطح قرار داريمهر دوي ما آس 

جالب اين جاست كـه ايـن احـساس    . به من زده است؛ پس هنوز عدم توازن بر قرار است  
كاهش ضربه پذيري، منازعـه  . هنوز در طرف مقابل وجود دارد كه ضربه بيشتر به من بزند     

در عوض  وپذيرم،  مي اين ايده توازن كامل را نمن. برد و آرامش پيش مي  ميرا به سوي نر
  .پاداش در منازعه را صلح ميدانم، نه دور تسلسل و بي نهايت انتقام گيري

11  

ا  كاهش ضربه پذيري، منازعه ر
نرمي  و آرامش پيش  به سوي 

من اين ايده توازن كامل . برد مي
و را نمي در عوض پاداش در  پذيرم، 

ح ميدانم، نه دور منازعه را صل
نهايت انتقام گيري  تسلسل و بي 
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ي   اگر به درد ها و آسيب هاي كه از طرف مقابل ديده ام، توجه ننمـايم، سـتيز و منازعـه    
فراموشـي در  بدين گونـه، بخـشش و   . دروني براي هر دو طرف غير قابل تحمل خواهد بود   

براي بخشش و فراموشي حقيقي، نياز به ايـن  . بلند مدت، منازعه به ناگزير، بروز خواهد كرد 
دارد كه در قدم اول مسووليت تمام اعمال كه انجام داده ايم پذيرفته، و پس از آن خواستار 

كند، و  ميپذيرفتن بار مسووليت هاي اعمال كه بر دوش ما سنگيني .عفو و بخشش شويم   
دهد هنوز رابطـه   مينشانه هاي كه نشان . سازد مي چنان خواستن بخشش، ما را زبون    هم

شـود كـه بـه     مـي در آن ديده  ميها صلح آميز نشده است، و بيشتر نوعي رقابت و هم چش 
گردد، داد و گرفت روزانـه در ايـن ارتباطـات موجـود      مييكباره گي دچار اشتعال و غضب   

اگر خطا و سـوء تفـاهم موجـود    . خورد ميطرف ها به چشم ننبوده، و عالقه دو جانبه ميان   
است، ضرورت است كه بايد از هر سوي هر دو طرف، بدون اتهام بستن، درك و تـصديق     

اگر در چشم يك . نتيجه ي خطا بسيار پيام موثر تر از اتهام بستن هاي قهرآميز دارد . گردد
. من فرزندم را بسيار دوست دارم. اسلحه ي تو فرزند من را كشت:"خطا كار بيبنم و بگويم

تاثير آن به مراتب متفاوت تر از ، ".او از پيشم براي هميشه رفت. من خيلي يادش ميكنم  
تو فقط عالقه به وظيفه ي لعنتي خود داشـتي  .تو يك قاتل وحشتناك هستي ":گفتن است 

ليل اتهام تنها د" .من از تو نفرت دارم.كني ميتو به هيچ كس رحم ن. كه فرزندم را بكشي   
بستن، واكنش هاي دفاعي است، اما، بدون قدرت و آسيب پذير در برابر احساسات واقعي و  

اگر من از آسيب پذيري يك كس ديگر استفاده نمايم، باعث درد . غم انگيز خويش هستيم
  . او خواهم شد

يـان  وقتي كه رژيم آپارتايد افريقا اختتام يافت، دشمني ها و انتقام گيري هاي شخصي، م   
. پوليس هاي كه مردم سياه پوست را كشته بودند، و خانواده هاي قربانيان بـه وجـود آمـد      

ياغيان عليـه  "آنها در يافتند كه تنها . پوليس ها، با خشم و اندوه خانواده ها رو برو گشتند 
 را نكشته اند، بلكه، فرزندان پدران و مادران، برادران خواهران و برادران ديگـر،     "حكومت
مرگ اين افراد يـك خـالي   .ان زنان و پدر و مادر يك تعداد كودك را نيز كشته اند  شوهر

 پوليس ها .بزرگ، قابل لمس و متاثر كننده در ميان خانواده هاي شان به وجود آورده است
كنند؛ بعضي اوقات، از اعمـال كـه انجـام داده انـد      مينيز احساسات دشوار خود را پنهان ن  

احساسات ايـن پـوليس هـا قابـل درك و     . ريه هم نموده انداحساس شرمساري كرده و گ     
. دهـد  ميانتقال  احساس همدلي و همدردي، صلح را به خانواده ي قربانيان  . صادقانه است 

تصديق و درك : اما، يك مساله مهم است .اين خانواده ها، نياز به غرامت و پاداش نداشتند
  .درد و زيان كه به آنها رسيده است

  
  له ي تشديد خشونت نه مرح11-1

در تـشديد منازعـه    نه مرحلـه فريدريش گالسه، بر اساس پژوهش هاي پژوهشگر آلماني    
  :وجود دارد

. منظور سفت و سخت عليه يك ديگر ايستاد شدن است: درشت و غير قابل انعطاف .1
با اين وجـود،  . شود ميفهميدن در باره ي تنش احتمالي منجر به تنش هاي واقعي    
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در . گـردد  مـي  موجود است كه تنش ها، به وسيله حرف زدن حل يك اعتقاد راسخ  
 .اين هيچ گروه و طرفي شك نكرده است

تنوع در افكار، خواست ها و احساس ها نقطه ي آغاز ساده سازي و تقسيم : مباحثه .2
 .همه پيچيده گي ها و تنوع، به سياه و سفيد، فرادست و فرودست است

 ".صـحبت بـيش از ايـن جالـب نيـست     "هاين عقيده ي راسخ ك: حركات و كردار  .3
 در اين صورت، به آخرين گزينه در اين وضعيت توسـل جـسته    .خريداري زياد دارد  

 .بايد ميهمدلي از بين ميرود، خطر سوء تعبيير ازدياد . خواهد شد
طـرف  . گيـرد  مـي گيرد، پيش داوري ها شـكل   ميشايعات اوج   : پيوستگي/تصورات .4

 هرطـرف  .جنگند ميمنفي فرض كرده، و با هم هاي منازعه يك ديگر را در نقش      
 .تالش براي جذب طرفداران بيشتر دارند

 مستقيم به حريـف حملـه   به صورت باز، در اجتماع و به صورت: حمله به شخصيت  .5
 .نمايند، تا رقيب چهره ي اجتماعي خود را از دست بدهد مي

سرعت به تشديد آخرين . تهديد يك ديگر افزايش ميابد: استراتژي هاي تهديد آميز .6
 .شود ميخشونت داده 

. مانـد  مـي تا دير همانند يك انسان در نظر بـاقي ن حريف : حمالت محدود ويرانگر    .7
: بازگـشت ارزش هـا  .  است"پاسخ در خور"حمالت محدود ويرانگر، در عمل يك   

 .سازد مييك ضربه كوچك، موقعيت پيروزمندانه را 
 .ن يك هدف روشن استويراني و از هم پاشيده گي سيستم دشم: تبخير .8
نابودي كامل دشمن  .يك مقابله تمام عيار و بدون راه بيرون رفت: با هم به جهنم   .9

 .پذيرفته شده است، حتا اگر معناي تخريب خود را نيز در بر داشته باشد
   نه مرحله براي كاهش خشونت 11-2

كنـون،  ا.  مرحله ي تشديد منازعه صحبت گرديد9 در بخش هاي قبلي اين نوشته از  
 مرحله ي كاهش منازعه بر اساس پژوهش هاي فريـدريش گالسـه، نـام بـرده        9از  
  :شود مي

 تنش سياسي .1
 گفتگو هاي باز در باب مخالفت ها و تنش ها .2
 تقاضاي بي حد جنگجويانه .3
 حمالت خشونت بار منفرد .4
 گذارد ميزورگويي پا به ميدان  .5
 عدم تشديد، آتش بس .6
 سي و يا از راه پيروزي و شكستمتاركه ي جنگ، يا از راه توافق سيا .7
 آن ميتوسعه بيشتر توافق به معناي غير نظا .8
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  شش ضلعي تمدن ساز
  
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

اسـت   پروفيسور ديتـر سـنگهاس پژوهـشگر مـسايل صـلح و دانـشمند علـوم سياسـي، تـاريخ و فلـسفه            
ــشگاه تــدريس    ــين الملــل را نيــز در دان روفيــسور آلمــاني در مباحثــات  ايــن پ. كنــد مــيكــه روابــط ب

ــار، ايــن فــرض را مطــرح     مــيعل ــاره ي اســتقرار صــلح در منازعــه ي خــشونت ب ــه   مــيدر ب ســازد ك
. باگـسترش دموكراسـي، رشـد راهكـار هـاي غيـر خـشونت آميـز منازعـه نيـز، تقويـت خواهـد گرديــد            

نزديـك  مـثال، بـه دسـت آوردن و    .( شرايط صلح شبيه به اهداف حـزب سياسـي بـر سـر اقتـدار اسـت        
ــه ارزش هـاي شــناخته شــده ي اجتمــاعي     خواسـت هــا و اهــداف هــاي   ) شـدن اصــولي و اساســي ب

نمـايش داده  " شـش گـوش متمـدن سـاز    "گوناگون عامه حـزب بـر سـر قـدرت بـه وسـيله ي نمـودار          
حزب سياسـي در چـارچوب اقتـدار، از جهـت داخلـي، بـر قـراري قـانون و نظـم، و از جهـت               . شود مي

  .باشد ميت باشد كه قادر به ايجاد صلح خارجي، اين مساله ثاب
شـش گـوش متمــدن   " ي تعريـف وسـيع، بـه توسـعه      سـنگهاس، در جريـان پـژوهش خـويش در بـاره     

ــه دو بخــش صــلح منفــي    "ســاز ــه و ذهنــي كــه صــلح را ب ــا گرايان ــزار معن         پرداخــت، كــه او را از اب
  . دوري جستكرد، ميتقسيم ) عدم خشونت ساختاري(=  و صلح مثبت) نبود جنگ(= 

12  
 حق انحصاري حمله 

سي
سا

ن ا
انو

م ق
سيت
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 ا

 فرهنگ بحران

 عدالت اجتماعي
وابستگي به يكديگر 
 و كنترل احساسات
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  . استگر دوجانبه ي شرايط حمايت  از نقطه نظر او، صلح به معناي مجموعه و منظومه
 زيـر توصـيف   بـه صـورت  داراي شش گوش اسـت كـه   " شش گوش متمدن ساز  "نمودار
  :گردد مي

عام سازي تعرض و ايجاد دولت مشروع با انحصار تعرض، براي پروژه هاي ملكي   .1
 .خلع سالح شهروندان امكان پذير نيستپايداري صلح بدون . ضروري است

از سوي ديگر، انحصار تعرض در دست دولت است، اما، نياز بـه اطمينـان از ايـن        .2
 .باشد كه انحصار تعرض توسط دولت منجر به سوء استفاده ظالمانه نگردد ميمساله 

رشد وابستگي متقابل نهاد هاي اجتماعي و عام سازي خشونت مشروع منجـر بـه       .3
رول باالي تمام احساسات موجود در وضعيت در يك رابطـه دو جانبـه     افزايش كنت 

منظور از تقويت، تنها به معناي اراده ي مهار زدن خشونت، تعرض و منع  . گردد مي
 .باشد ميخشونت نيست، اما، تحمل و اراده براي توافق، نيز در كنار آنها مطرح 

موكراتيك شهروندان در شكيبايي و تمايل به توافق يكي از بنياد هاي مشاركت د      .4
بـا  .... تبعيض بر اساس جنس، طبقه و جنـسيت و . است ميروند تصميم گيري عمو   

 .مشاركت دموكراتيك تمام شهروندان سازگار نيست
سياست يا پاليسي فعال، از اين مساله اطمينان دارد كه . جنبه ديگر عدالت اجتماعي .5

اوليـه اقتـصادي و اجتمـاعي    در درون ساختار سياسي و اجتماعي موجود، نياز هاي  
همچنان، اين اطميان را نيز داشته باشد كه تقـسيم منـصفانه   . قابل دسترس است  

فرصت ها اين احساس را به مردم خواهد داد كه در درون همين چارچوب سياسي،      
شود، و آشكارا، اين رفتـار منجـر بـه يـك صـلح داخلـي        ميبا آنها رفتار منصفانه  

 .گردد مي
هاس اهميت برخورد سازنده ي فرهنگ با منازعـات را بـا اهميـت    در نهايت، سنگ   .6

دانسته، كه مفهوم آن خلق شرايط است كه در آن منافع گوناگون مطرح و تـوازن     
تمايل براي كار باالي تحليل سودمند منازعات و همچنان، ، خود اين. منصفانه يابد

 .نمايد مي محور در منازعات را تقويت -مهارت هاي توافق
اين منـافع نبايـد بـا هـر     . شرايط اگر موثر و سودمند باشد، منافع نيزپايدار خواهند بود   اين  

اين منافع نياز دارنـد  .ستيزه و نزاعي زير سوال رفته، تا مكررا، در موضع دفاعي قرار بگيرند 
. كه درچارچوب قوانين تجسم يافته، و در درون يك سيستم كارامد و مشروع تطبيق گردند

  .  مطرح باشد"قانون نيرومند" به جاي "ام و قدرت قانوناستحك"يعني، 
سازد كه صلح را يـك سـاختار و پيكـره ي     ميما را قادر " شش ضلعي پيشرفت و ارتقا "

در همين حال، اين ساختار به دليل وابستگي هر بخش آن بـه يـك    . منظم و دقيق بيبنيم   
  .باشد ميديگر، شكننده نيز 

 ارتقاي زندگي است كه به دنبال نظم مشروع و منصفانه صلح، همانند پروژه ي پيشرفت و
. بر اين مبنا، دست يافتن به ارتقا و پيشرفت معادل دست يافتن به صلح نيز است  . باشد مي

. صلح، محصول سخت كوشي است. صلح در اين قالب، يك حالت و وضعيت طبيعي نيست
واهيم، پس براي به دسـت  خ مياگر ما صلح را بر اساس يك سياست مدني ":به بيان ديگر 

  ".آوردن آن تالش نماييم
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  كردار و ارتباطات غير خشونت آميز
   مارشال روزنبرگ13-1

شناس و مدير يك بنياد غير انتفاعي براي ارتباطـات غيـر      ، روان )1940(مارشال روزنبرگ 
 او، تحت تاثير روان شناس ديگـر امريكـايي  . خشونت بار در تگزاس اياالت متحده است     

  . كند مياو در سويس زندگي . كارل روگر و همچنان، مهاتما گاندي قرار دارد
هاي خود به خودي و از روي عادت،   واكنش. هدف روزنبرگ تغيير ارتباطات انسانها است     

هاي كه دريافت، نياز و احساس ما را بيان  هاي آگاهانه مبدل گردد؛ واكنش بايد به واكنش  
ن و صحبت كردن با ديگران با تمام عواطـف و احـساسات   احساس همدلي و شنيد  . نمايد

  . بسيار بزرگ و مهم است
در اين جا بخش از نتيجه ي كار هاي روزنبرگ را مياوريم كه در سـطح جهـان تطبيـق         

  :گردد مي
ي واكنـشي و رفتـاري    پيدا كردن الترناتيف يا جايگزين هاي براي الگوهاي كهنه      •

 دفاع، خروج و يورش: مانند
 بار هاي خشونت اومت، رد و واكشكاهش مق •
 خيزد ميافزايش و تقويت اعتبار، توجه، همدلي و آرزو هاي كه از ته قلب بر  •
 توجهات را جلب كردن به سوي راه و اهداف كه محتمال به دنبال آن هستيم •
تعويض تشخيص دادن و محكوم كردن، به وسيله ي كشف ظرفيت هاي بالقوه ي  •

 .ساختن مشاهدات، احساس ها و نيازها نما براي همدلي از طريق روش
  

  :فرضيات اساسي 
سازند، امـا، علـت هـاي اصـلي      ميديگران با حرف ها و كردار شان احساس هاي شما را  

داوري در باره ي ديگران، نياز هـاي   .من هميشه مسووليت احساسات خود را دارم . نيستند
ز ها خود بپردازيم، چانس بزرگ بـراي  اگر ما به بيان نيا. تحقق نيافته ي ما را بيان ميدارد  
خشم، يك احساس ثانوي اسـت كـه باعـث دور شـدن     . تحقق آن به دست خواهيم آورد  

 "تفكر قضاوت گـر "اين، به وسيله ي . گردد مياحساسات نظير بيچاره گي و ناتواني، از ما   
 بـه  "درست"و يا" غلط"اين شيوه ي انديشيدن، همه چيز ها را به صورت. به وجود ميايد 

  .منظور انتقاد از ديگران، ميبيند
  
  

13  
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باره يك شخص فكر كنيد كه كارهاي انجام داده كه مطابق خواست شما نبوده در: تمرين

 گفتگو و ارتباط غير خشونت بار صـحبت  به صورتي اين عمل در گروه،  بعد در باره . است
قهـر كـردن، نـا اميـدي و خنثـي      : مانند  ميهاي قدي به اين معنا كه به جاي روش     . نماييد

  :هاي زير استفاده نماييد ساختن، متهم كردن و توقعات، از روش
  

البتـه، ايـن   .  تحريف ناشده و غير جانبدارانه توصيف نماييدبه صورتواقعيت ها را    .1
از استفاده تمام كلمات نظير هميشه، دوباره، . اش است كار بسيار مشكل تر از گفتن

تـو   :بـراي مثـال  . كه در آنها داوري نهفته است، پرهيز نماييد ...  مكرر و  به صورت 
 ... و،زني طبق معمول به من زنگ نمي،  دير ميرسيهميشه

ي ارتباطات غير خشونت آميزا  مرحله4الگوي   

بيـان روشـن   همدلي با خـود                              
احساسات فردي، بدون كـدام اتهـام بـستن،        
ــار  انتقـــــــــــــــــــاد وانتظـــــــــــــــــ

 

  همدلي با ديگران                           

رك احساس ديگران با قلـب، بـدون      د
 .انتقاد، اتهام بستن و  چشمداشت 

  شرايط، گسترش و نظارت -1
  .....تجربه كردم/شنيدم/كه ديدم ميهنگا

  بيان احساس بدون قضاوت و تفسير

  شرايط ، گسترش و نظارت -1
تجربـــه /شــنيدم /كــه ديـــدم  ميهنگــا 
  .....كردم

 .بيان احساس بدون قضاوت و تفسير

  احساس-2

 ...بعد من احساس كردم

 تمايز ميان احساس و فكر

   احساس-2
 ?…بعد تو/?…بعد تو احساس كردي

چگونـه محـاوره شـريكم را احــساس    
  كنم؟

  نياز-3

ــاطر  ــه خــ ــه نيــــاز دارم  بــ … ايــــن كــ
 ..... كه من عالقه دارمبه خاطر

 .تمايز ميان خواست و نياز

   نياز-3
ــاز داري بـــه خـــاطر ــه تـــو نيـ … كـ

  ......قه داري كه تو عالبه خاطر

  ؟نيازبر آورده شده كدام است
  درخواست-4

   …از اين رو درخواست ميدارم

   ....از اين رو دوست دارم 
  ....تمايز ميان درخواست و مطالبه كردن

   درخواست-4
ــا ــه داري  آيـــ ــو عالقـــ  ؟.....تـــ

 ؟.....از اين رو شما ترجيح ميدهيد

ــشخص و    ــردن درخواســت م ــدا ك پي
 .ممكن
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من احـساس آسـيب،   ":مانند. احساسات كه در شما بر انگيخته شده توصيف كنيد      .2
از كلمات و نتايج آن كه در شماره اول ذكر گرديد، " .ميكنم..... قهر، عدم اطمينان 

كاري كه تو  اين به خاطر" ، "... اين كهبه خاطر":مثال، از اين كلمات. دوري كنيد
 "...انجام دادي

توجه بـه  / من به اعتبار، احترام":مانند. چيزي را كه به آن نياز داريد، توصيف كنيد    .3
 ".نياز دارم.... استراحت، ثبات و مي من به ك"، ".نياز دارم.... و/ نظم

خواست تان را كه به يك عمل مشخص رابطه دارد، فورمول بندي و روشن ارائـه     .4
 ". كه طبق توافق قبلي، صداي موسيقي را كم كنمن ميخواهم".كنيد

كننـد كـه خـشم و     ميكند كه بسياري از مردم فكر  ميهميشه، اولين مشكل هنگام بروز    
بنا بر اين، چرا آنها خود را از يك راه پر مخاطره . سازد مياتهام بستن آنها را قانع و راضي  

ناخوشايند و در نگاه اول قابل درك اظهار ميدارند؟ پاسخ روزنبرگ به اين پرسش ساده، اما 
اعمال يـك  .باشد ميهيچ كسي ديگري، باعث بر انگيخته شدن احساس ن" :به نظر ميرسد 

اما، احساسات چون خشم، درد و قهر . نفر ديگر، در شما احساسات مختلف را گسترش دهد  
 چيـز  بستگي به شيوه ي فكر كردن شما در باره ي اين كه چه كار بايد انجام دهيـد، چـه    

در نگـاه اول، پـذيرفتن ايـن نظـر دشـوار بـه نظـر        " .درست است، و چه چيز غلـط، دارد      
من غمگـين  " و" . دير آمدنت بسيار عصباني هستمبه خاطر "دقيقا، جمالت مانند  .ميرسد

بيشتر براي مـا منطقـي   ، ".ي كه تو سالگرد ازدواج مان را فراموش كرديبه خاطرهستم،  
ما در باره ي  مياين روشن است، هنگا. باشد مياي آنها نادرست به نظر ميرسد، اما، پيام ه   

انديشيم كـه قبـل از آن علـت درسـت اش را بـدانيم كـه چـرا در بـاره ي آن          ميچيزي  
آيد، ما متمايل هـستيم كـه    ميبراي نمونه، وقتي ما منتظر كسي هستيم و او ن . انديشيم مي

ا " .من براي او مهم نيستم  ":بينديشيم سرانجام، اين آشكار " .خواهد مي مرا ن او ديگر"و ي
گمانه زني . باشد مياست كه طرف دچار كدام حادثه ترافيكي شده، و هيچ اشتباه متوجه او ن

ما در آن وضعيت بيش از حد مطلق و يك جانبه بوده، و احساس ناراحتي و غم كه در آن    
ـ . زمان به ما دست داده بود، تحميل شده از سوي خود ما بوده است  ا اگـر يـك كـسي،    حت

 ناخود آگاه، براي ما قـانع  به صورتكاري را انجام داده كه به ما خوشايند نبوده، هميشه و   
اگر تو به دنبال صلح در جهان هـستي، اول  ":بهترين ديدگاه اين است كه. باشد ميكننده ن 

  . جهاني فكر كن، محلي عمل كن".صلح را در درون خودت بر قرار كن
  

   ون دون فريدريش شولز13-2
او نظريه ي . و استاد ارتباطات در پوهنتون هامبورگ است) 1944(شناس آلماني شولز روان 

در هـر  .  انكـشاف داد "الگوي چهارجانبه"ميان دو نفر را بر اساس " پيام چهار اليه يي "
  . شنويم ميتماس، ما با نفر ديگر در چهار راه متفاوت، حرف ميزنيم و 

  مربع ارتباطات
ايـن مـدل هـم چنـان بـه      . ع ارتباطات، مـدل شـناخته شـده ي شـولز اسـت        الگوي مرب 

  چهار اليه ارتباطات، تنها براي فرد خصوصي مهم .  نيز معروف هست"چهارگوش"مدل
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در آميختـه    مـي  مشخص و دايبه صورتنبوده، بلكه، با حوزه هاي تخصصي و انساني نيز   
  .است

  
گويم، چهـار اليـه يـي از     مي به عنوان يك انسان  هر زمان كه من چيزي در باره ي خود 

  :هر سخن من، چه بخواهم يا نخواهم، چهار پيام در خود دارد. ارتباطات مطرح است
• (Sachebene) آبي،  ـ) ي آن اطالعات ميدهم چيزي كه درباره( معلومات عيني 
• (Selbstkundgabe)  ي خـود   چيزهـاي كـه در بـاره   ( ي خود سخناني در باره

 سبز،   ـ)ميدارماظهار 
• (Beziehungsseite)  ي تـو چـي فكـر     من در باره( ي روابط ما داللت درباره

  زرد،  ـ)كنم ميكنم، و چگونه با تو ارتباط برقرار مي
• (Appellseite) سرخ ـ)خواهم چيزي كه من از شما مي( درخواست . 

 مربع ترسيم كرد، رتبه صوي را ا  شولز نظريه پيام چهار جنبه1981با پيگيري اين ايده، در 
از .  را داد"چهـارگوش "و براي گيرنـده " چهاردهنه"و همچنان، براي انتقال دهنده شكل     

منظر يك روان شناس، هنگام مشاركت و سخن زدن با يك ديگر، چهار گـوش و چهـار        
  .كيفيت گفتگو ها بستگي به چگونگي كار آنها دارد. دهن وجود دارد

در اين قسمت، داده ها، حقايق و شـرح  . ولويت دارداطالعات تكنيكي ا سطح عيني،   در
از سوي ديگر، سه معيار براي دستيابي به اين اطالعـات مـورد نيـاز    . وتفصيل مطرح است 

  .است
 آيا درست است يا غلط؟ .1
 اين اطالعات مرتبط با موضوع مورد بحث است يا نه؟ .2
وضـوعات  اين اطالعات كه فراهم شده، براي بحث مورد نظر موثر است، و يا م    .3

 باشد كه بايد مورد مباحثه قرار بگيرد؟ ميديگري نيز موجود 
  

انتقال دهنده، بايد پيام را با شرح روشن و قابل فهم به ديگران انتقال بدهد، و گيرنده نيـز     
  .براي داده ها، براي حقايق و تفصيالت: بايد گوش خود را براي گرفتن موضوعات باز نمايد

 شد، گيرنده، راه هاي گوناگون براي تفسير و پرسش در اختيار بر اساس سه معيار كه گفته   
  .دارد

د، چهار پيام را  سخن از خو
  در خود دارد

  ـ معلومات عيني1
  ي خود ـ سخناني درباره2
ا ـ داللت درباره3   ي روابط م
 ـ درخواست4
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هر زمان كه كسي چيزي ميگويد، او دربـاره ي خـود سـخن    : سخنان در باره ي خود   
خواه ناخواه، در اين سخنان قصد من نهفته بوده، و اين سخنان چيز هاي در رابطـه       : ميزند

ي در باره ي چيز هاي است كه در درون يعني، اين سخنان اعترافات. باشد ميبه شخص من 
نمايم، درباره ي نقش خود چي فكر ميكنم و چگونـه   ميافتد، چگونه احساس  ميمن اتفاق   

مـن  ..... مـن فكـر ميكـنم   " يك پيام مستقيم( تواند اين سخنان صريح  مي. بينم ميآن را   
بـه  . باشـد )  خطوطپيام غير مستقيم و نهفته در ميان( و يا غير صريح.......) احساس ميكنم 

براي گيرنده، يك نظر اجمـالي در بـاره ي شخـصيت مـا بـه دسـت        مياين ترتيب، هر پيا  
  .دهد مي

 بنابر اين، هر زمان كه انتقال دهنده اطالعات را، صريح و يا غير صريح، در باره ي خود از 
عات فرستد، گيرنده نيز اين اطال مي" گويد مي "فرد"دهان كه در باره ي خويشتن "طريق 

او چگونه "، "در باره ي آن شخص به من چي گفت؟":شنود مي" گوش مشابه"را با همان
  ". و در كدام وضعيت روحي قرار دارد؟"، "يك شخص است؟

چه بخواهيم يا نخواهيم، قصد و منظور شخصي در گفتگو با ديگران :  ارتباطاتدر رابطه به
فكر ميكنم توسط شيوه هاي گوناگون از آن چيزي را كه در باره ي آن فرد . شود ميآشكار 

جمله قاعده سازي، نوع بيان، و همراه با حركات چهره، در جريان موضوع كه مـورد بحـث     
   .قرار گرفت، نشان ميدهم
هنگام كه يك فرد ميخواهد يك كلمه يا پيام مشخص را انتقال :  در سطح در خواست

 مشخص را به دست آورد، و به اعمال بدهد، او معموال توقع دارد كه يك دستاورد و تاثير   
اين تنها به معناي همراه ساختن طرف با خود نيست، بلكه مساله ي تاثير . نفوذ خود بپردازد
بخواهيم يا نخواهيم، اين روشن اسـت كـه ايـن سـطح آرزو هـا،      . باشد ميبر او نيز مطرح  

به  "گوش درخواست".يردگ ميرا در بر... خواست ها، مشوره ها، رفتار هدايت گرانه، تاثير و     
 هبـه چـ   /كـنم   مـي همـن همـين اكنـون چـ    " : مشخص، پذيراي پرسش ها اسـت  صورت

  "؟ احساس دارمهچ /انديشم مي
  :ديگر الگوهاي مهم ارتباطات قرار زير است 

  
 مربع ارزش ها و انكشاف •

سخت بودن، هدر دهنده :  ارزش هاي مشخص و ظاهرا بد مانندبه خاطروقتي ما كسي را   
اين ارزش . كنيم، اين ارزش ها از چشم انداز ما بد به نظر ميرسند ميبري سرزنش   و بي خ  

بر اين اساس، . هاي ظاهرا بد، پهلو هاي مثبت نظير كم مصرف، سخي و شكيبا را نيز دارد 
تواند جنبه هاي خوب نيـز داشـته    ميدهد كه صفات بد يك فرد،  ميتجربه ي مردم نشان      

را دارند كه جنبه هاي خوب شان، شايد به نظر ديگران منفي بـه  آنها، نيز اين تجربه  . باشد
 آن مـورد انتقـاد قـرار    بـه خـاطر  بسياري اوقات، ارزش هاي كه ما ديگـران را  . نظر برسد 

  .نگريم ميدهيم، ارزش هاي اند كه به اشتياق طرف آنها  مي
  
  

چه : در رابطه به ارتباطات
بخواهيم يا نخواهيم، قصد و 
منظور شخصي در گفتگو با 

آشكار مي  شود ديگران 
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 الگوي وضعيت •
 اگر ما تمام وضعيت را ديده .تباشد، نهفته اس ميهر منازعه در وضعيتي كه مورد نظر ما    

نتوانسته و مورد بررسي قرار ندهيم، به سختي خواهيم توانست كه به راه حل دسـت پيـدا     
  :از اين رو، ضرور است كه نكات زير روشن باشد. نماييم
 سابقه ي آن چي بوده است؟ .1
 )مرتبط با انگيزه و موضوع(با چه مسايل درگير است؟ .2
قصد، نقش، عملكرد، سـاخت  (باشند؟ ميكننده چه كساني در حال حاضر شركت    .3

 )موثر
تصميم گيري، توافـق، مفهـوم، اهـداف متقـدم و     (باشد؟ ميموضوع نشست چي     .4

 )متاخر
  

 ):تومان/ريمان "(نيازها"مدل •
توانيم كه بـاالي گفتگـو و    ميما چهار نيروي متفاوت پشتيبان انساني را مشاهده كرده      

رو هاي اساسي، در موقعيت هاي مختلف تغيير خـورده،  اين ني . احساسات ما تاثير ميگذارد   
  :كه در خود و ديگران شناخته شوند

 )تماس انساني، هماهنگي، امنيت: مانند( نياز به نزديكي .1
 )استقالل، سكوت، فرديت: مانند(نياز به فاصله گرفتن .2
 )نظم، قانونمندي، كنترول: مانند(نياز به استمرار  .3
 )خود انگيختگي يا پيش بيني نشده گي، خالقيتتنوع، : مانند( نياز به تغيير .4
 "دايره شر"الگوي •
  :كنش و واكنش، بارها در دايره ي شر قرار گرفته اند     
 كند ميآن زن احساس طرد شدن را «» مرد اخراج گرديد .1
 آن زن در باره ي طرد شدن شكايت دارد«» كند ميآن زن احساس طرد شدن  .2
آن مـرد احـساس سـرزنش و آزار    «» ردآن زن در باره ي طرد شـدن شـكايت دا     .3

 نمايد مي
 آن مرد اخراج شده است«» نمايد ميآن مرد احساس سرزنش و آزار  .4
 ......و غيره«» آن مرد اخراج شده است .5

  .    شناسايي پيام ها در دايره شر براي درك و بيرون كردن آنها بسيار مهم است
 گروه داخلي •

تنها در ميـان مردمـان گونـاگون واقـع     ، "گر عليه يك دي"و " همراه با هم"  وضعيت   
هر كسي تجربـه نـداي درونـي را    . افتد مي افراد نيز اتفاق  "درون"نگرديده، همچنان، در    

ميل براي تمـاس و اذعـان،   ( كنند ميدارد، كه گاه نياز هاي متفاوت را در درون ما زمزمه  
ايد به نـدا هـاي درونـي    خواهيم كه موفق باشيم، ب مياگر ما ). ترس از اهانت و طرد شدن  



 

 

 
55 

عه
ناز

ك م
تمي
يس
 س
ول

 تح
سط

 تو
صلح

ار 
عم
و ا

ت 
زعا

منا
هم 

 ف

مـثال توجـه بـه    . خود گوش بدهيم، و در عوض سركوب، براي اين آوا هـا فرصـت بـدهيم     
  .تواند منابع براي موفقيت نيز باشد ميهراس ها، 

   مهاتما گاندي13-3
)  دهلي نـو 1948ترور در /  در گجرات1869متولد ( نام اصلي او موهنداس كرم چند گاندي   

 حقوق را 1888در . احترام آميز مهاتما يا روح بزرگ عالقه ي نداشتبود؛ او هميشه به نام 
  .براي سه سال در لندن خواند، و پس از آن به عنوان يك قاضي در بمبئي كار كرد

 به افريقاي جنوبي سفر كرده و به عنوان يك تاجر در آن جا كار 1915 تا 1893 او از سال 
دليل حمايت . ها زولوس حمايت كرد ميهالندي و بواو از بريتانيا در جنگ با بوئر هاي . كرد

گاندي، تبعيض عليه هندي ها در افريقاي جنوبي بود كه خود را متعهد به تقويت حقـوق و   
 يـا   سـاتياگراها از ايـن جهـت، او مفهـوم   . بهبود وضعيت آنها در افريقاي جنوبي ميدانست  

 1915كه او آن را در سـال  مقاومت غير خشونت آميز را توسعه داد؛ مفهوم بسيار كليدي      
  .براي به دست آوردن استقالل هند از بريتانياي كبير استفاده كرد

. استراتژي بود كه توسط گاندي گـسترش يافـت   ) حقيقت را حفظ كن   ( " ساتياگراها"
  :آنهم از طريق. معناي ضروري آن اين است كه به منطق و وجدان مخالف توسل بجوي

 عدم خشونت آفريني وـ 
 ه براي رياضت و نيرومندي معنويت و روح انسانيارادـ 

منظور از تمام اين، تغيير آوردن در مخالف، غلبه بر آن و او را دوست و رفيق خود ساختن    
. اين استراتژي بر مبناي به دست آوردن و نفوذ در قلب و ضمير مخالف است  . آن به است  

بر اساس نظرات گانـدي،  . ارداين كار، موثريت بيشترنسبت به توسل به تهديد و خشونت د   
شود؛ با وجود اين كه نتيجه ي زودهنگام نداشته باشـد،   ميخشونت به خشونت بيشتر منجر   

به هر صورت، عدم خشونت، مارپيچ يا رشـته ي دراز  . و خود را در بلند مدت آشكار بسازد   
  .مسازد كه دشمن را از خود بسازي ميخشونت را از هم گسيخته و ما را قادر به اين 

دانست، او باور داشـت كـه سـاتياگراها     ميگاندي، ساتياگرا ها را به مانند سالح ضعيفان ن   
  .برخاسته از يك روح و معنويت نيرومند است

ساتياگراها . اشتباه گرفته اند) عدم خشونت( كشور هاي غربي، بار ها ساتياگراها را با آهيمسا
  .دني و عدم همكاري متمايز استاز اصطالحات ديگر نظير مقاومت منفي، نافرماني م

  )Passive resistance( مقامت منفي
كـرد كـه سـاتياگراها را از مقاومـت منفـي كـه آن را سـالح ضـعيفان          ميگاندي تالش  

كـرد، كـه آن هـم     ميمقاومت منفي از استفاده ي سالح دوري  . دانست، متمايز بسازد   مي
 روشـن خـشونت را   به صورتمنفي، اما مقاومت . ناشي از كمبود اسلحه براي ضعيفان بود   

  .كند مينفي ن
  )Civil disobedience(نافرماني مدني

معناي اصلي آن، شكستن قـوانين  . گاندي، نافرماني مدني را بخش از ساتياگراها ميدانست   
ساتياگراها راه غيـر خـشونت آميـز تحريـك     . غير اخالقي، به ويژه با نپرداختن ماليه است     
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م است، براي مجازات مانند زنداني كردن، كه معتقـدان اصـل   سيستم غير عادالنه ي حاك  
  .پذيرند ميساتياگراها آن را با خشنودي 

  
  )Non-cooperation(عدم همكاري

عدم همكاري، نافرماني . عدم همكاري به معناي رد همكاري با سيستم فاسد حاكم است     
عدم همكاري يك . نمايد ميرد ، آفريند ميبه خاطر حساسيت بسياري زيادي كه     مدني را 

عدم همكاري، به معناي . روش بدون آسيب و محفوظ براي مردم در راستاي مقاومت است
همراهي با مجرم نيست، ولي عدم همكاري با اعمالي همراه است كه براي سيستم زشت و 

كه تالش هاي مثبت را  ميكند، هنگا ميساتياگراها با مجرم همكاري . منفور به نظر ميرسد
ساتياگراها، به مجرم بـه عنـوان يـك    .  كه او از آن نفرت نداردبه خاطر.بيند ميو از سوي ا 

اين نظر كه همكاري با همه كس خوب اسـت،  . انسان نگاه كرده و ميل دوستي با او ميابد 
  .گردد كه مجرم به ترك كردار بد تشويق شود ميباعث 
  )Vow(عهد

ي، پيمان بستن نشانه ي ضعف نيست، به گفته گاند. عهد بستن از شرايط ساتياگراها است 
تواند اتفاق بيفتـد و   ميانجام دادن كارهاي كه هر زمان "او عهد را  . نشانه ي قوت است   

  .كرد مي تعريف "عملي شود
 را به كار برد، "تا آن جا كه ممكن است"جمله ي اگر فردي در باره ي عملي شدن كاري

  .م غرور و مباهات شده استبه گفته گاندي، ضعف خود را آشكار كرده و تسلي
حقيقت، با . دچار وسوسه و ترديد شده است، "تا آن جا كه ممكن است"كسي كه ميگويد 

  .تواند مياين ادعا حفظ شده ن
ايـن عهـد   . نمايند ميكنند، از عهد هاي زير پيروي  ميكساني كه براي ساتياگراها مبارزه    

  :مبناي گسترش و نيرومندي معنوي و ذهني است
  عهد نخستچهار 
 حقيقت .1
 عدم خشونت و عشق .2
 عدم مالكيت .3
 پاكدامني .4

  هفت عهد باقي مانده
 شجاعت، بي باكي و رشادت .1
 پرهيز  .2
 )دزدي نكردن( صداقت .3
 نان، كار .4
 برابري مذهبي .5
 نپذيرفتن نجس بودن .6
7. Regional housekeeping  
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  اصول رهنما براي رضاكاري
انين سخت ونافرماني مبتنـي بـر   قو. اصول رهنماي ساتياگراها، داوطلبي يا رضاكاري است  

از اين رو، رهبري، موضـوع قـوت شخـصيت و نماينـدگي     . داوطلبي و عقيده محكم است     
رابطه بين رهبر و مردم مبتنـي  . رهبري و عقيده بر فشار و زور استوار نيست . وظايف است 

  .بر اعتماد و اطمينان است
  

   جان گالتونگ13-4
، اولـين بنيـاد   1950در .  و پژوهشگر صلح اسـت رياضيدان، جامعه شناس  ) 1930(گالتونگ

را در اسلو ناروي، پايه گذاري كرد، و كتاب ها و مقاالت زيادي ) PRIO(تحقيقاتي صلح  
ــشر رســاند   ــه ن ــاره ي صــلح و عــدم خــشونت ب ــاي  . در ب ــشگاه ه ــان، در دان او همچن

ـ /ناروي، پوهنتـون صـلح در سـكالنينگ    /آلمان، اسلو /امريكا، آخن /هاوايي(مختلف ) ريشات
گالتونگ شايستگي اين را دارد كه بگوييم ژورناليزم صلح را انكـشاف   .تدريس كرده است  

او اين . او دو شيوه ي نگاه كردن به منازعات و گزارش دادن آنها را، از هم متمايز كرد. داد
  .نامگذاري نمود" راه پست"و" راه بلند"دو شيوه را

اليزم صلح است كه توجهات آن باالي تحول همان ژورن" راه بلند"گالتونگ يادآور شد كه
 200 ملت در درون 2000از نظر گالتونگ، منازعه در واقعيت اين است كه . باشد ميمنازعه 

  .گردد مي كشور رهبري 20كشور به وسيله ي 
 .ديـد  مـي  به هر صورت، در خشونت گالتون يك ظرفيت نيرومند براي پيشرفت انساني نيز    

شـود، از   مـي گيرد، راه جديد براي تحول منازعه نيز پيدا  ه قرار مي اگر خشونت مورد استفاد   
  .ي صلح آميز در آخر مسلط خواهد شد اين رو، گزينه

راه است كه رسانه ها به منازعه همانند يك مـسابقه ورزشـي و يـا جنـگ        " راه پست "
اين . ستيعني، در اين مسابقه يك برنده و يك بازنده موجود ا. كنند ميگالدياتور ها نگاه    

پيروزي همه چيز نيـست، تنهـا يـك چيـز     ":تصور، قابل مقايسه با ژورناليزم ورزشي است  
  .ژورناليزم جنگ، ژورناليزم ورزشي را سرمشق خود قرار داده است" .است

  : به نظر گالتونگ، ژورناليزم صلح با چهار معيار قابل تعريف است
  

  توجه به صلح و منازعه
از ايـن رو، ژورنـاليزم   . ست، و ژورناليزم جنگ، منازعه محـور ژورناليزم صلح، صلح محور ا  

اما، ژورناليزم صلح . جنگ، همانند ژورناليزم ورزشي دو دشمن، يك برنده و يك بازنده، دارد
  . كند كه باالي ريشه هاي منازعه و پيدا كردن جايگزين تمركز نمايد ميتالش 

عه كي ها هستند و اهداف واقعـي  اين منازعه بر سر چيست؟ طرف هاي درگير اين مناز   "
باشد؟ گروه هاي درگير بيرون از ميدان منازعه، چه كساني اند؟ ريـشه هـاي     ميشان چي   

عميق ساختاري، فرهنگي و تاريخي منازعه كدام ها اند؟ بايد، از منازعه يك تصور شفاف 
به و ضـر (بايد باالي تاثيرات قابل لمس منازعه تمركـز صـورت بگيـرد   . به دست داده شود   

شرايط ايديال، گزارش باز دارنده ي است كه پيش از   " ).فرهنگ/افتخار، خسارات ساختار  

استفاده اگ ر خشونت مورد 
براي  قرار مي گيرد، راه جديد 

تحول منازعه نيز پيدا 
گزينه مي ي  شود، از اين رو، 

آميز در آخر مسلط  صلح 
 .خواهد شد
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توجه باالي منازعه، پيش از آن كه كدام خشونت به وجود بيايد، . گردد ميبروز منازعه نشر  
  .به معناي تالش براي جلوگيري از جنگ هاي بالقوه و تاثيرات آن است

ايـن  . نمايـد  ميرناليزم جنگ تنها باالي منافع يك گروه توجه  در برابر ژورناليزم صلح، ژو   
ا "ژورناليزم، جنگ را راه حل اساسي دانسته، و تضاد بـين     را پـر رنـگ   " ديگـران "و" م

  .اين گونه گزارش دهي واكنشي و ذهني است. سازد مي
  

  توجه باالي حقيقت
گـردد، كـه    مـي كار اين حقيقت وقتي بار ها و بارهـا آشـ  . حقيقت اولين قرباني جنگ است 

  . گيرد ميژورناليزم جنگ، طرف يك جناح و يا عليه جناح ديگر قرار را 
سازد، ولي اطالعات  مي مشخص، اين ژورناليزم دروغ هاي جناح مخالف را فاش به صورت

 روشـن  به صـورت تزوير و تحريف بسيار حرفه يي حقيقت را . نمايد ميجناح خود را فيلتر ن   
  . ميان حكومت امريكا و آژانس روابط عامه ي گروه رندوم ديدميتوان در يك قرارداد

ژورناليست هاي صلح طلب، تمام . كند مي ژورناليزم صلح، دروغ تمام طرف ها را آشكار      
  .نمايند مياطالعات جناح ها را بررسي كرده، و هيچ اطالعاتي را بدون بررسي نشر ن

  توجه باالي مردم
ژورناليزم جنگ، تنها به رنج هاي جنـاح  . پردازد ميمردم ژورناليزم صلح به رنج هاي تمام   

  ......پردازد، رنج هاي نخبگان، سياستمداران و سربازان و ميكه مورد حمايت اوست 
گردند، منتشر گـردد، و نـام    ميتمام قساوت هاي كه گروه هاي درگير منازعه به آن متهم    

در باره ي تمام منازعات گزارش هاي  .تمام كساني كه اين اعمال شيطاني را انجام داده اند
اما، در جريان منازعه، ژورنـاليزم جنـگ از   . گسترده ي از قساوت هاي دشمن موجود است  

دهد؛ آنچـه   ميكند، هرگز گزارشي در باره ي قساوت هاي آن انتشار ن ميجناح كه حمايت   
آن جنـاح   ميرا كه نيز ميگويد كلمات برگزيده شده براي كوچك نشان دادن اعمـال نظـا       

خـسارت  "و" عمليـات نظـامي  "بسياري اوقات، رسانه ها گزارش هاي در بـاره ي    . است
اصطالح اول، تصور يك عمليات پاك شفاخانه يي را ايجاد . دهند مي انتشار "تضمين شده

گـردد؛ همچنـان، هـدف     ميشر از خوب جدا  ميكند كه در اثر اين جنگ و عمليات نظا      مي
  .ادن رنج هاي مردم به وسيله ي كلمات استاصطالح دومي، كوچك نشان د

نمايد؛ ابتكـارات   مي ژورناليزم صلح، توجه خود را متمركز به ابتكار ها براي پاسداري صلح  
  .نخبگان سياسي

  
  توجه به راهكارها

. خالصه ي برداشت از مفهوم صلح مساوي با عدم خشونت و خالقيت براي صـلح اسـت      
ژورناليزم صلح، از ديد . ساوي با پيروزي و آتش بس استاما، براي ژورناليزم جنگ، صلح م

صـلح، نتيجـه ي   . نمايد ميبازدارنده و موضوعي نسبت منازعه و جناح هاي درگير برخورد      
  .باشد ميعدم خشونت و ابتكار براي صلح است، چيزي كه از اولويت زياد برخوردار 
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هـاي    بار آغاز گرديده، و جناحي خشونت آغازد كه منازعه ميي  ا  ژورناليزم جنگ، از نقطه   
ي پيروزي يك جناح و توافـق بـر    بر اين اساس، صلح، نتيجه . اند درگير اعالم جنگ نموده   

در   مي عموبه صورت) Post-War( گزارش و مكاتبات پس از جنگ. سر آتش بس است
 جنگ ي برايا ژورناليزم جنگ، از خود منظره. گيرد ميحاشيه قرار داشته و مورد غفلت قرار   

گـردد   ميماند، و دوباره وقتي بر  ميي ديگر، از خود بر جاي  ديگر، اشتياق براي آغاز منازعه 
ژورناليزم جنـگ بـه گـزارش از    . هاي آتش جنگ قديمي، بار ديگر افروخته باشد    كه شعله 

ي ابتكـارات   دهي درباره به هر صورت، براي گالتونگ گزارش . پردازد ميمعاهدات و نهادها    
دهي، توجه خود  اين گزارش. نمايد ميه حل منازعه نقش بسيار تعيين كننده بازي صلح و را

ي منازعات  دارد كه بايد در باره ها و راهكارهاي معطوف مي را باالي ساز وكار يا ميكانيزم
 .هاي بيشتر، به كار بسته شوند ي ديگر، به منظور جلوگيري از خشونت و جنگ بالقوه
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