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   :چكيده
مدعاي اين  . الملل است  در نظام بين   منازعه  حل و فصل      ايگاهاين مقاله تالشي براي شناخت ج     

هـا،   بنيـان : يمذكور بعد از جنـگ جهـاني دوم در سـه مرحلـه             مفهوم   پژوهش اين است كه   
 هـاو علـل     شناسـايي ريـشه    در   حل وفصل منازعه  . شكل گرفته است   ها ساختارها و بازسازي  

المللـي  ايـي، و بـين     ايجاد صلح در سطوح داخلي، منطقه       چگونگي   منازعات نظامي و    پيدايش
 فرهنـگ صـلح و      فصل منازعه،  ي حل و  هاروشنتيجه تحول    در  اخير ةدر ده . مؤثر بوده است  

گران صـلح مطـرح   رسيدن به صلح پايدار از طرف سازمان ملل، ساير مراجع جهاني و پژوهش            
حقق صلح پايدار مستلزم بسترسازي مناسب براي فرهنگ صلح و از جمله عوامل             ت.  شده است 

 اجتماعي و همچنين آموزش آحاد جامعه از سطوح پايين بـه       -مهم آن توسعه نهادهاي سياسي      
اسي اين تغييرات بايستي در ساختار سي     . آميز است  آميز به صلح  منظور تغيير رفتارهاي خشونت   

 . صلح پايدار فراهم گرددزمينه هاي تا دينه شودنها اجتماعي جوامع نيز -

  

  

  :  واژگان كليدي

  -گري  ميانجي- صلح - جنگ - مديريت منازعه - تغيير منازعه - و فصل منازعه حل

  بحران- خشونت - حفظ صلح -سازي صلح

                                                           
                 66409595Email: mjjavad@ut.ac.ir: اكسفمسئول مقاله                                    * 

  .گاه كنيدي اطالع از ديگر مقاالت منتشر از اين نويسنده در اين مجله، به صفحه پاياني همين مقاله نبرا 
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  مقدمه

حل و فصل منازعه يك موضوع گونه شناختي در در جهت تبيين و توصيف رشـته مطالعـات                   

گذاري ايـن   ي فكري و سياسي صورت گرفته براي  پايه        هاتالشاولين  . لح مطرح شده است   ص

  و تئـودر اف لنتـز  Mary parker follet) ( موضوع توسط اشخاصي از قبيل مـاري پـاركر فولـت   

(Theodore F. lentez) حلوفصل منازعـه در ابتـدا بـه عنـوان يـك      .   م آغاز شد1950ي در دهه

الملل و اقتصاد مطرح شد     شناسي، روابط بين  يي مرتبط با روانشناسي، جامعه    اموضوع ميان رشته  

نهادهـا و موسـساتي در منـاطق        . ي مستقل درآمد  صورت يك رشته  ه  و سپس توسعه يافت و ب     

 م  1970مختلف جهان به عنوان مراكز پژوهشي حل منازعه و مطالعـات صـلح از اوايـل دهـه                   

 مركـز   475تـاكنون بـيش از      .  آنها رو بـه فزونـي نهـاد         تعداد 1980شروع بكار نمود و در دهه       

 ,Miall etal(. بررسي حل منازعه و پژوهش براي صلح در نقاط مختلف جهان بوجود آمده است

p. 55( كشور جهان در جريـان بـود كـه در مقايـسه بـا سـال       22 منازعه در 21، 2003 در سال 

ترين سطح منازعـه از اوايـل دهـه        كم 2003سال  .  كشور وجود داشت   23 منازعه در    31،  2003

ي بعـد از جنـگ       كـشور بـراي دوره     184 منازعه مـسلحانه در      229در مجموع   . باشد مي 1970

  )Eriksson and wallensteen, p. 625.(ثبت شده است) 1940-2003(جهاني دوم 

هاي حل منازعات و     و تكنيك  روش ها  به   موضوع حل و فصل منازعه در روابط بين الملل        
دايره المعارف حل وفصل منازعه اين اصطالح را اين گونـه           . ي تحقق صلح باز مي گردد     شيوها

هـاي جـايگزين حـل      تكنيـك  حل و فصل منازعه به تمامي رونـد هـاي قـضايي،           : كندبيان مي 
اختالف از قبيل مذاكره، ميانجي گري، حكميت، ديپلماسي، تحليل حل مـساله و ايجـاد صـلح                 

ر، حل وفصل منازعه  در برگيرنده تمـامي ابزارهـاي غيرخـشونت             به تعبير ديگ  . شوداطالق مي 
المللـي  ، و مـسائل بـين     سازمان هـا  ،  گروه ها  اميز براي رفع كشمكش و اختالف بين اشخاص،       

  با نگاه اجمالي به تعريـف يادشـده،  هـدف    .)Heidi Burgess and Guy M.Burgess, p.76( .است
الملـل   تعريـف و جايگـاه آن در روابـط بـين           اصلي از نگـارش  مقالـه تبيـين وشـناخت  ايـن             

همچنين شناسايي انديشمندان و افرادي كه در شكل گيري اين موضوع نقش داشته اند و               .است
هـاي  وفصل منازعه در ادبيات دانشگاهي و رشـته       و تبيين حل   هاي فوق، بررسي اجمالي تكنيك  

  .يق مي باشدالملل و علوم سياسي ايران از اهداف ديگر اين تحقبين روابط 
در خصوص اينكه موضوع حل و فصل منازعـه يـك اصـطالح اسـت يـا يـك نظريـه يـا                       

در دايره المعارف فوق كلمه اصطالح بكاربرده شده است،         . فرانظريه، تعابير مختلف وجود دارد    
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چنانچه نظريه را يك گونه شناسـي و   ) Mial, 1999(   .نامدرا يك نظريه مي آن Mialدر حاليكه 
، ) 48-46،صـص 1فالتز گراف،ج ( ها وبررسي آنها بدانيم   سازي نظم داده   مفهومي براي مرتب   چارچوب

 نظريـه حـل و فـصل        در مكاتب روابط بـين الملـل        .مي توان حل منازعه رايك نظريه دانست      
 شامل رويكرد    حل و فصل منازعه    گرايان از منظر ذهني   .مختلف  مطرح است      از جهات    منازعه

گرايان شامل رويكرد عقاليي مـذاكره و        و روش حل مسأله، از منظر عيني       ارتباطات كنترل شده  
بـدين ترتيـب    .  مي باشـد    رويكرد عدالت اجتماعي    شامل گري و از منظر ساختارگرايان    ميانجي

فرانظريـه بـين المللـي بـه بيـان           چرا كه . شايد بتوان  حل و فصل منازعه را يك فرانطريه ناميد          
ابط بين الملل است كه به دنبال  پاسخ گويي به اين مـساله اسـت         نويفلد، حوزه اي فرعي از رو     

گونه كـه معنـاي واقعيـات وابـسته بـه           همان. كه چه چيزي به يك نظريه خوب شكل مي دهد         
است، نظريه نيز به نوبه خود وابسته به باز انديشي فرانظري است تا كفايت ان تضمين                 هانظريه
 اين تنوع مباحث دررابطه با حل و فصل منازعه، در اين مقاله  با وجود . )114، 1383مشيرزاده، (.شود

  .   شناسي در نظر گرفته شده استحل و فصل منازعه به عنوان يك مفهومي گونه
    در مقاله به دنبال پاسخ اين سوال اسـت كـه چـه عوامـل و متغيرهـا ، و حـوادث                      ه نگارند

   ش داشـته انـد؟ در پاسـخ اجمـالي         گيري و گسترش حل وفصل منازعه نقـ       المللي در شكل  بين
گيري سـاختارها،   ها، شكل گيري بنيان شكل: توان گفت كه حل و فصل منازعه در سه مرحله         مي

بـراي  .  م  بتدريج  گسترش و توسعه يافته است2000 تا سال 1950ها  از دهه سازي و دوره با  
يه حـل منازعـه و مفـاهيم        قسمت دوم نظر   ن و در  آپاسخ تفصيلي، ابتدا مفهوم منازعه و اشكال        

مرتبط به آن، در قسمت سوم شكل گيري حل و فصل منازعه و در قسمت پاياني جمـع بنـدي              
  .  مطرح خواهد شد

  

   مفهوم منازعه و اشكال آن-1  

ي منازعه معموال به وضعيتي اشاره دارد كه در آن گروه انـساني معـين قـومي، زبـاني،                   واژه
ي انساني معين ديگر به دليل ناسازگاري واقعي گروه هاوه يا فرهنگي، مذهبي، و اقتصادي با گر

اي جهانشمول بوده و دائمـا      منازعه پديده .  آگاهانه داشته باشند    ايي يا ظاهري اهدافشان، منازعه   
اي بدون وقفـه و يـا داراي شـدت يكـساني            دهد و لزوما پديده   در درون و ميان جوامع رخ مي      

شود، بلكه ممكن است با استفاده      آميز ظاهر نمي  تار خشونت  در نوعي رف   منازعه ضرورتاً . نيست
سياست نيـز فرآينـدي     . از ابزارهاي ظريف سياسي، اقتصادي، رواني و اجتماعي صورت پذيرد         

ايـن  . باشـد در واقع منازعه يك فرآيند اجتماعي با ويژگي چند بعدي مـي           . براي منازعات است  
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به موقعيت مكاني و زمـاني عليـرغم سـادگي يـا            هاي اجتماعي بدون توجه     پديده در تمام نظام   
 شـكافي بـين انديـشمندان       19در قـرن     )105-106بركوويچ و ديگران،      (. پيچيدگي آنها وجود دارد   

اخت افراد را مبناي تحليل     روانشناسي شن . شناس پيرامون مفهوم منازعه بود    روانشناس و جامعه  
 سـاختارها و نهادهـاي اجتمـاعي را         شناسي رفتار جمعـي در سـطح      دانست و جامعه  مي منازعه

 از اين شكاف كاسته شد و بدين ترتيـب  20در آستانه قرن  . نمودمبناي تحليل منازعه فرض مي    
شناسـان بـه توجـه و نقـش         نظر روانشناسان به اهمبت نهادها و محيط فرهنگي و اذعان جامعه          

 در نگـاه    )300 ،1جر گـراف،  رابرت فالت (. فزاينده و عوامل رواني در فرآيند اجتماعي معطوف گشت        
خرد و كالن به مفهوم منازعه، انديشمندان خردنگر مسائل ناخودآگاه، ذاتي و غريزي را مطـرح                

هاي آگاهانه و الگوهاي تفكر، زبان و ارتباطات را اهميـت           نگر انگيزه انديشمندان كالن . كنندمي
ي از اشـكال منازعـه اجتمـاعي        المللجنگ بين . گيرنددهند كه اين الگوها از جامعه ريشه مي       مي

تـوان بـه جنـگ داخلـي، كودتـا، شـورش چريكـي،              است و از انواع ديگر منازعه اجتماعي مي       
نمايي، تحريم اقتصادي، جنگ روانـي، تبليغـات، مناقـشات كـارگران بـا         تحصن، تهديد، قدرت  

  )302،  پيشين(. مديران، مجادالت زنان و مشاجرات خانوادگي اشاره نمود
يكي اينكه منازعـات  . نظر دارند علوم اجتماعي بر سر دو گونه از منازعه اختالف         دانشمندان

لل اساسي آنها   عآميز نه در     خشونت رفتارهايانساني را همچون طيفي بدانيم كه درآن اختالف         
 مـسائل مـورد     نـوع بلكه در مسائل عرضي مانند ماهيت طرفين منازعه، وسعت، دوام، شـدت،             

ي مورد استفاده است و ديگر آنكه منازعـه را  سالح ها هاي منازعه، و    وهاختالف، فرآيندها و شي   
هاي مجزا بدانيم كه برخالف شباهت ظاهر نيـاز بـه تبيـين خاصـي               مجموعه بيشماري از پديده   

شناختي از مفهوم منازعـه،   با تعريف جامعهlouis  coser )(  لوئيس كوزر)302-303پيشين، (. دارند
ي منزلت، قدرت و منابع نـادر كـه در          ، مطالعه ارزش ها ايي بر سر    بارزهمعتقد است كه منازعه م    

پيـشين،  (. آن هدف هر يك از طرفين خنثي كردن، صدمه زدن يا نابود كردن رقباي خويش است               

296(.  
گرايان اسـت و منتقـدين      ترين ويژگيها در رويكرد واقع    جنگ، خشونت و قدرت از اساسي     

 در رويكـرد   . انـد  به بيان نكات مـوردنظر خـويش پرداختـه         آنها با تمركز روي مفهوم خشونت     
. خشونت ناگزير و ازلي است    : كند كه عبارتند از   گرايان چندين موضوع مهم خودنمايي مي     واقع

در سياسـت، خـشونت منبـع نهـايي         . ي قـدرت اسـت    خشونت ابزاري براي موفقيت در حوزه     
دولـت و حكومـت     . شـوند يمنازعات از طريق قدرت و خشونت حل و فصل مـ          . قدرت است 

  )9-10ايي بر مطالعات صلح، مقدمه(. اندبازيگران برتر و مهم
طلبان اذعان دارند كه محو كل منازعه       بسياري از دانشمندان علوم اجتماعي و از جمله صلح        

اي از اشـكال  ي زندگي انسان نه تنها غير ممكن بلكه نامطلوب نيز هـست، زيـرا پـاره    از صحنه 
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هـاي  بدين ترتيب منازعـه يكـي از جنبـه   . تحول و پيشرفت اجتماع ضروري است     منازعه براي   
توان مـانع از بـروز آن       توان آنرا كامال كنترل نمود و نه مي       ايي كه نه مي   اي رشد است، جنبه   پايه

 آدميان در ضـمير ناخودآگاهـشان سياسـت كشمكـشي را     «(Bouthoul) ي بوتولبه گفته. گشت
تـوان هفـت   در واقع مـي . )204 ،1364بوتول، (» .ه آماده طغيان كردن است    كنند كه هموار   مي دنبال

  . نوع رويكرد را در مورد مفهوم منازعه بيان نمود
 منازعـه مربـوط بـه طبيعـت و سـاختار            -2.  منازعه امر ذاتي موجودات اجتماعي است      -1

ـ          منازعـه يـك امـر اخـالل        -3. اجتماعي جامعه است      يشانهبرانگيـز در سيـستم اجتمـاعي و ن
 منازعه نقش كاركردي در سيستم اجتماعي دارد و براي تحول اجتماعي            -4. پذيري است آسيب

المللي ي بين ي رقيب در صحنه   دولت ها ناپذير منافع     منازعه ويژگي اجتناب   -5. ضروري است 
برداشت، سوء محاسبه ناشي از ارتباطات ضـعيف بـين طـرفين يـك      منازعه يك سوء  -6. است

در يـك  ) Miall etal.p.66(.  منازعه روند عمـومي تمـام جوامـع اسـت    -7. باشدكشمكش مي
شناسي بگونه زير خالصه    توان از نگاه مكاتب جامعه    بندي از رويكردهاي فوق، آنها را مي      جمع
شناسان پيرو مكتب تالكوت پارسونز به لحاظ تأكيدي كه بر سـازگاري اجتمـاعي،              جامعه. نمود
كنند كـه داراي    و حفظ نظام دارند منازعه را نوعي بيماري تلقي مي         گيري ارزشي مشترك    سمت

 ، سـايمل (Marks)  سشناسان اروپـايي از قبيـل مـارك   اما بيشتر جامعه. عواقب گسيختگي است

)Simmel(رالف دارندورف ، (Ralf Dahrendorf)   ي بـيش از  شناسـان دوره ، و نيز بيـشتر جامعـه
 William) ، ويليام سـامز (Jon Berjes) ، جان برجس )Robert park (پارسونز مانند رابرت پارك

)Sammer   چـارلز كـولي، اي آ راس ،)  (E. A. Ross  و آلبيـون اسـمال )  (Albion w. Small و در 
 و لوئيس كوزر، منازعـه را در خـدمت مقاصـد    Jessie Bernard)  (هاي اخيرتر جسي برنارددهه

 منازعه نـه تنهـا موجـب        گرا،پردازان  كاركردي    د نظريه از دي . اندمثبت اجتماعي به شمار آورده    
شود بلكه به ايجاد هويـت گروهـي نيـز كمـك كـرده، مرزهـاي گـروه را                   يكپارچگي گروه مي  

  )479-480، 2فالتز گراف، ج (. دهدتر ساخته و انسجام گروه را افزايش ميروشن
  

    و مفاهيم مرتبط به آن حل و فصل منازعهابعاد -2
 يكـي از  .  مطـرح شـده اسـت       حـل و فـصل منازعـه       مفهـوم عـابير مختلفـي از      تعاريف و ت  

در مفهـوم ارزشـي، حـل       . كند منازعه اشاره مي    نظريه   يصيفنويسندگان به دو بعد ارزشي و تو      
رود در حاليكـه    منازعه به معني تغيير در شرايطي است كه احساس يا تلقي منازعه از بـين مـي                

عبارت ديگر، مفهـوم ارزشـي مربـوط بـه حـل            ه  ب. باشدوضعيت براي طرفين دعوا قابل قبول       
در بعد توصيفي، . ي درگير عادالنه باشدطرف هاآميز بدون خشونت منازعه است كه براي صلح

ي قابـل   ي درگير به يـك نتيجـه      طرف ها حل منازعه به معني روشي است بدون توجه به اينكه           
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جي است كه ممكن است كشمكش را بـا         در اين ميان، حل منازعه دربرگيرنده نتاي      . قبول برسند 
 نظريه حل و  در قسمت مقدمه گفته شد كه)Miall, pp. 43-44. (ابزارهاي سركوبگرانه پايان دهد

آميز براي رفع كـشمكش بـين اشـخاص،         فصل منازعه دربرگيرنده تمامي ابزارهاي غيرخشونت     
و فصل منازعه، مفاهيم مرتبط براي تبيين بهتر حل . المللي است و مسائل بينهاسازمان،  هاگروه

 در نمودار صـفحه بعـد       با اين نظريه به اختصار بيان شود و در عين حال دوره يا سيكل منازعه              
   .توضيح داده شده است

ي منازعه است كه آنها را بـه        طرف ها داللت بر رسيدن به توافق بين       : حل و فصل  منازعه    
ن مرحله، توافق ناشـي از تغييـر در رفتـار           در اي . سازدپايان دادن كشمكش مسلحانه ترغيب مي     

  . مجددا نقض شود و منازعه از سر گرفته شودتوافق هادر عمل ممكن است . طرفين نزاع است
تر منازعه اشـاره دارد و منازعـات        مفهوم مديريت منازعه به طيف گسترده     : مديريت منازعه 

  .ي ان استها جزء ويژگيگيرد كه محدوديت، كاهش و مهار منازعهآميزي را دربرميخشونت
گران فراتر از حل منازعـه       اصطالحي است كه به تعبير برخي از تحليل        :تغيير شكل منازعه  

تغيير شـكل  . باشديافته حل منازعه ميبرخي ديگر معتقدند كه اصطالح فوق شكل تحول     . است
تقـارن كـاربرد    منازعه مرتبط به روابط اجتماعي غيرعادالنه است و بويژه در مورد منازعـات نام             

تغيير شكل منازعه براي درك روندهاي صلح و همچنين بر تغيير شكل اساسي در روابط                . دارد
تغيير شكل منازعه به    . طرفين منازعه و شرايطي كه در آن منازعه بوجود آمده است داللت دارد            

   )Miall etal p.21(. باشدترين سطح تغيير در روند حل منازعه ميعنوان اساسي
ي درگيـر بـا گفتگـو و بحـث بـدنبال حـل              طـرف هـا   مذاكره فرآيندي است كـه      : ره  مذاك

  .اختالفاتشان هستند
. باشـد ي اوليه جايگزين حل و فصل منازعه مـي        روش ها گري يكي از    ميانجي: ميانجيگري

گر كمك به نقش ميانجي . باشد طرف ثالث در روند مذاكره مي      خلهگري دربرگيرنده مدا   ميانجي
     حـل قابـل قبـول دو طرفـه         به منظور برقراري ارتباطات مـؤثر و پيـدا كـردن راه            طرفين منازعه 

گري به عنـوان يـك روش بـراي كنتـرل منازعـه و حـل اختالفـات از طريـق                     ميانجي. باشدمي
ي در صـحنه  . باشد مي فرهنگ غرب و شرق برخوردار      دو آميز از تاريخ طوالني در هر     مسالمت

  هـرج و مـرج و فقـدان قواعـد بـازي            شديد شونده دائمي همراه بـا     المللي كه با منازعات ت    بين
بركـوويچ و   (. ي خود منازعه متداول اسـت     گري به همان اندازه   باشيم، ميانجي پذيرفته  روبرو مي   

يكـي وسـاطت    . رودگري از منظر حقوقي در دو معني به كار مـي          واژه ميانجي . )106ديگران، ص   
رف متجاوز بوسيله قرباني يا زيانديده يا بـه منظـور رفـع             بين دو طرف منازعه به منظور عفو ط       

به نفع ) قاضي(اختالف و ايجاد صلح و سازش بين آن دو ديگري، پايمردي وساطت نزد حاكم  
سـيد محمـد    (مجرم و گناهكار به منظور عفو و بخشش خطاي او يـا تخفيـف در مجـازات وي                   
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ي اول  در شـيوه  . باشـد كلي دو نوع مي   گري از منظر سياسي در يك نگاه        ميانجي. )6حسيني، ص   
كنـد و   ي ارتباطات طـرفين را فـراهم مـي        گي دارد و زمينه   كنندهگري صرفا نقش تسهيل   ميانجي
  در .  )Pure Mediation(كننـد  ي معارضـه حفـظ مـي   ي درگير كنترل خود را بـر نتيجـه  طرف ها

هـاي مثبـت و   رد و بـا انگيـزه    گيگر نقش فعالي در روند گفتگوها بعهده مي       ي دوم ميانجي  شيوه
 ي مورد نظر هـدايت    ي منازعه را براي رسيدن به نتيجه      طرف ها منفي در قالب تشويق و تهديد       

   Mediation with Muscle)( ندكمي

ي منازعه براي بـازنگري مجـدد   طرف هاحل مسأله رويكردي است كه در آن : حل مساله  
به نظـر برتـون     . شوند برد فراخوانده مي   -ي برد   در روند يك منازعه به منظور رسيدن به نتيجه        

    ي منازعه شرايط خـود را بيـان       طرف ها ي اول،   در مرحله . حل مسأله داراي چهار مرحله است     
در . ي طرح شكايت است و غالبا در يك فضاي ناآرام و پر سر و صدا اسـت                كنند كه مرحله  مي

منظـور  ه ي منازعه بـ طرف هاالعات از ي دوم، گروه مشاهده براي طرح سوال و اخذ اط         مرحله
ي طـرف هـا   ي سوم، گروه مشاهده و      در مرحله . كنندهاي آنان تالش مي   نزديك نمودن ديدگاه  

ي چهـارم،   در مرحلـه  . دهنـد درگير با يكديگر موضوع منازعه را مورد تجزيه و تحليل قرار مي           
ي ارزش هـا  ا، منـافع و     حـل طرفينـي كـه دربرگيرنـده نيازهـ         گروه مشاهده براي پيدا كردن راه     

  ).Miall, p.74 (.كنندمشترك آنان است تالش مي
به مفهوم نزديك ساختن ديـدگاههاي طـرفين        ) سازيصلح(استقرار صلح   :  استقرار صلح   

هدف از استقرار صلح فـراهم نمـودن بيـشتر          . باشدآميز مي منازعه به يكديگر از طريق مسالمت     
سـازي همـه طـرق      در واقع در صلح   . باشدتخاصم مي ي م طرف ها فضاي گفتگو و مذاكره ميان      

باشد و هدف آن كاهش شـدن نبـرد، جداسـازي           آميز حل منازعات مسلحانه مطرح مي     مسالمت
آميـز حـل    ي درگيـر بـه شـيوه مـسالمت        طـرف هـا   نيروها، جلوگيري از خونريزي، دعـوت از        

سازمند، (. باشدا ميهاختالفات و در نهايت وارد شدن به مذاكرات جهت حل بلند مدت اختالف  

  )195ص 

المللـي بـراي    حفظ صلح اشاره به وضعيت و موقعيت نيروهـاي مـسلح بـين            : حفظ صلح   
جداسازي نيروهاي نظامي متخاصمين دارد كه اغلب با اقدامات غيرنظاميـان بـراي نظـارت بـر                 

  .شوددوستانه همراه ميي انساني مداخلهروش ها
گران صلح و نيروهاي حافظ صـلح       ه فعاليت ميانجي  اشاره به شرايطي دارد ك    : صلح سازي   

 ي منازعـه اسـتحكام     طرف ها را با پرداختن به موضوعات ساختاري منازعه و روابط بلند مدت            
ي منازعـه، و    طرف ها سازي تالش به منظور تغيير در برداشت يا نگرش          هدف صلح . بخشدمي

سازي صلحآميز و هدف    ي صلح سوي رفتارها ه  هدف صلح بانان تغيير در رفتارهاي تخاصمي ب       
پطرس غالي، دبير   . باشدتالش براي حل منازعات دروني و ريشه منازعه و فائق آمدن بر آن مي             
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دارد كه ايـن رويكـرد عملـي اسـت بـراي      كل پيشين سازمان ملل در تعريف واژه فوق بيان مي   
ور جلوگيري  تشخيص حمايت از ساختارهايي كه تمايل به قدرتمندي و استحكام صلح به منظ            

  )Ghali,1992, p.11  (.باشداز بازگشت مجدد به منازعه مي
 يك منازعه   فرايندايي از   هر يك از رويكردهاي توضيح داده شده داللت بر بخشي يا مرحله           

شكل . توان در سه مرحله بشرح زير تقسيم نمود        يك منازعه را مي    دورهدر يك نگاه كلي     . دارد
   يي اول دورهدهـد مرحلـه  دوره يـك منازعـه را نيـز نـشان مـي     صفحه مقابل نمودار حيات يا  

اصوال تغييرات سياسي و اجتماعي منجر به بروز و ظهور منازعـه            . باشدگيري از منازعه مي   پيش
تغييرات سياسي و اجتماعي منجر به بروز و ظهور منازعه نـه چنـدان              . شودنه چندان آشكار مي   

خوبي مديريت شود از صعود به سـمت        ه  ماعي چنانچه ب  تغييرات سياسي و اجت   . شودآشكار مي 
كنـد، طـرفين   ايي غيرآشكار بروز ميگونهدر سطح بعدي كه منازعه به. كندمنازعه جلوگيري مي 

ي گونـاگون از قبيـل مـذاكره،        روش هـا  توان بـا    در اين سطح مي   .  دارند تعارضيتنازع اهداف   
ا به روش ديگر منازعه را از طريق سركوب تشويق، نفوذ از پيشرفت منازعه جلوگيري نمود و ي     

در اين دوره منازعه وارد يك مرحله       . باشدي دوم مهار يا مديريت منازعه مي      مرحله. از بين برد  
نقـش  . شودصورت بحران ظاهر مي   ه  در سطح اول كه منازعه ب     . شودبحراني و سپس جنگ مي    

. ديل آن به بحران بـسيار مهـم اسـت         گير و بازيگران در كنترل منازعه و عدم تب        نهادهاي تصميم 
 سـاز و كه  در صورتي. شودچنانچه مديريت منازعه موفق به مهار آن نشود، تبديل به بحران مي       

   ي درگيـر ظـاهر    طـرف هـا    مديريت بحران كارساز نباشد، منازعه بصورت جنگ بـين           كارهاي
وسـل بـه قـوانين جنـگ        در اين دوره با ت    . باشدي پايان منازعه مي   ي سوم دوره  مرحله. شودمي

شود و سپس   بس كه با وظايف نيروهاي حافظ صلح همراه است آغاز مي          ي اجراي آتش  مرحله
پذيرد كـه   تحت قوانين و شرايط منشور ملل متحد سازمان ملل حل و فصل منازعه صورت مي              

اقـداماتي را كـه در      . كنـد ي درگير هموار مي   طرف ها اين مرحله راه را براي سازش مجدد بين         
حـل  يا  ايي منازعه   رفع ريشه توان  گيرد را مي  ي دوم تا پايان براي حل منازعه صورت مي        مرحله

  .ناميدو فصل آن 
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   شكل گيري  حل وفصل منازعه-3
   م1950 - 1960 -ها بنيان: ي اول مرحله-3-1

سـوئيس،   حل و فصل منازعه در فرانـسه، آلمـان، هلنـد،              موضوع ي اوليه در مورد   هاتالش
ي جنگ جهاني اول و دوم بود       اياالت متحده آمريكا عمدتا بر مبناي مطالعات تجربي در فاصله         

Qunciy wright) ( و افرادي از قبيل كوينـسي رايـت  
 از (Richardson)  از آمريكـا، ريچاردسـون   

ـ .  از روسيه به اين مطالعات مبادرت داشتند(Richardson) انگلستان و پيتريم سوروكين ت در راي
كند و عليـه رويكردهـاي      بررسي جامع خويش درباره جنگ، بر عليت چندگانه جنگ تأكيد مي          

وي در بررسي خود يك مـدل بـا مشخـصات           . دهدانگارانه در مورد اين مسأله هشدار مي      ساده
كند كـه عوامـل آن بـا سـطوح تكنولـوژي، قـانون،       ي جنگ ارايه ميچهار عامل در مورد ريشه  

لـوئيس  ) 513،  2فالتز گراف، ج    ( . ي فرهنگي متناظر است   ارزش ها اجتماعي، و    -سازمان سياسي   
طلب انگليسي در پي آن بـود كـه بـا اسـتفاده از              فري ريچاردسون، فيزيكدان و رياضيدان صلح     

هاي تحـصيل تـسليحات دو    سياست)Linear Differential Equations (معادالت ديفرانسيل خطي
 واكنش متقابل - پاسخ دو جانبه يا كنش       -وب يك مدل محرك     ب را در داخل چارچ    قيجناح ر 

هاي رياضي مـسابقات تـسليحات      كار اصلي ريچاردسون در مورد جنبه     . مورد تحليل قرار دهد   
 هـا   را بـر اسـاس تعـداد كـشته         دولت هـا  وي در يك اثر ديگر خود منازعات مرگبار ميان          . بود

هـاي جنـگ و صـلح، الگـوي     ، طـول دوره  هادولت ميان جنگ هاكند و فراواني بندي مي دسته
ي متوالي متحدان و دشمنان ثابت بماننـد، همبـستگي          جنگ ها ، احتمال آنكه در     جنگ ها تكرار  

 و عواملي همچون مجاورت جغرافيايي، جمعيت، مذهب و زبان را بررسي            جنگ ها ميان وقوع   
ستند يك الگوي واحـدي را       نه ريچاردسون و نه پيتريم سوروكين نتوان       ).577پيشين، ص    (.كندمي

رقابت تـسليحاتي كـه ريچاردسـون آن را مطـرح نمـود در              . در رابطه با جنگ مشخص سازند     
زني و ايجاد اهرم نفوذ است كه الزم نيست قطعا به جنگ منجـر     معناي واقعي خود، نوعي چانه    

يحاتي و  اش آرام گرفتن رقابت تسل    تري ختم گردد كه مشخصه    شود و چه بسا به روابط با ثبات       
هـاي اقتـصادي يـا      هاي سياسـت خـارجي ماننـد شـيوه        تمايل به انتقال از رقابت به ساير شيوه       

بتدريج با بررسيهايي در مورد همگرايي كاركردي، تفاهم ميان فرهنگها، زبـان            . ديپلماتيك است 
ها منازعه، ساختار اجتماعي منازعه، تمايز ميان اشكال مختلف خشونت به كاربردهاي نظريه بازي

 هـا، و رفتـار     سازي، علت جنـگ، روانـشناسي رهبـران، بررسـي تـصورات و برداشـت              و شبيه 
گيران تحت شرايط بحران، زمينه تحقيقات در مورد نظريه حل و فـصل منازعـه فـراهم                 تصميم
  . گرديد

او تحصيالت خود را در رشته رفتار سازماني و . ماري فولت از متقدمين نظريه منازعه است   
 و (Integrated Bargaining ) زني يكپارچـه دو رويكرد چانه. ان و كارگران دنبال نمودروابط مدير
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.  را در مطالعات خود مورد استفاده قرار داده اسـت (Distribution Bargaining ) زني توزيعيچانه
حلي پيشنهاد شـود    شود از طريق مبادله اطالعات به طرفين منازعه راه        در رويكرد اول تالش مي    

در رويكرد دوم، در روند يك منازعه طـرفين بـر منـافع ثابـت     . در مجموع بنفع هر دو باشدكه  
هاي مربوط به حـل منازعـه       لنتز جزء اولين كساني بود كه ايده       تئودوراف. فشارندخود پاي مي  
 م با تأسيس مركزي براي اين امر بويژه بعد از بمباران هيروشيما             1945-65ي  سال ها در فاصله   
ي از جمله افـراد شـاخص در رشـته    )(Kenneth Bouldingكنت بولدينگ. كي دنبال نمودو ناكازا

ي اقتصاد از دانـشگاه ميـشيگان آفريقـا     در رشته1937او در سال . باشدمي حل منازعه و صلح  
 م و مركز پژوهشي در اين زمينه را در سـال  1957 و نشريه حل منازعه را در     دالتحصيل ش فارغ
ديدگاههاي وي مبتني بر اجتناب از جنـگ بـوده و           . گاه ميشيگان تأسيس نمود    م در دانش   1959

از جمله آثار بولـدينگ     . هاي اطالعاتي و مراكز اطالعات اجتماعي پرداخته است       به تقويت پايه  
  . م توسط وي به رشته تحرير درآمد1962باشد كه در سال مي» منازعه و دفاع«كتاب 

المللي در بحـث مربـوط بـه ابزارهـاي          مالي اختالفات بين  در كتاب فوق در مورد نتايج احت      
دانـد و   حل ممكـن مـي     ديپلماتيك، واژه سازش را به عنوان يكي از شش نتيجه يا راه            -رسمي  

پوشـي داوطلبانـه، غلبـه بـا اسـتفاده از           انحراف يـا چـشم    :  ديگر از نظر وي عبارتند از       نوع پنج
) 710-711 ،1373لـستي،   ها(حـل انفعـالي،     راهخشونت، تـسليم اجبـاري، بازداشـتن مـؤثر راي و            

. نمايـد الذكر نظريه مربوط به سقوط يا ناكارايي دولت ملي را مطرح مي           بولدينگ در كتاب فوق   
الملـل قـادر نبـود      هاي تجويزي از روابـط بـين      بينيدر حاليكه دورنماي اقتصادي صلح با پيش      

نگ حاصل خـصوصيات ذاتـي سيـستم        نظر وي اگر ج   ه  ب. تبعات ناكارايي دولت را تحليل كند     
. گيـري اسـت   المللي اين امر قابل پـيش      در سازمان بين   رويكرد اصالحي   دولت حاكم باشد، با     

هـاي سـاده،    بـرخالف سيـستم   . بندي نموده اسـت   ها را نيز طبقه   بولدينگ نظريه عمومي سيستم   
ك ساختار شناختي ها داراي توانايي آگاهي از خود هستند و گزينش اطالعات بر اساس ي           انسان

هـا و بررسـي     وي مفهوم تـصور را بـراي درك سيـستم         . سازدپذير مي خاص يا تصور را امكان    
،  1فالتر گراف، ج     ( .داندكننده مي گيري مفهومي تعيين  هاي سياسي همچون منازعه و تصميم     پديده

باشد كه  مي(Johan Galtung ) از جمله افراد شاخص ديگر در اين دوره يوهان گالتونك) 33-232
   هـاي   سـالگي از ايـده     21در سـن    . شناسـي و رياضـيات مطالعـه نمـود        در زمينه فلسفه، جامعه   

شناسـي در دانـشگاه كلمبيـا در         استاد مدعو جامعـه    1951در سال   . طلبي گاندي متأثر شد   صلح
وم مفه.  اقدام به تأسيس موسسه تحقيقاتي در زمينه حل منازعه شد          1960آمريكا شد و در سال      

وي مفاهيم كليدي منازعه، نگرش و رفتار در        . باشدهاي گالتونك مي  مثلث منازعه از جمله ايده    
كند كه منازعه در رأس و مفاهيم نگـرش و رفتـار در طـرفين               يك منازعه را به مثلث تشبيه مي      

 منازعه به مفهوم عدم تطبيق اهداف در روند منازعه و نگرش يا طرز تلقي بـه               . مثلث قرار دارند  
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 مجموعه حركاتي اسـت كـه شـامل         ،رفتار. هاي طرفين منازعه از يكديگر مرتبط است      برداشت
از نظـر  . باشـد  مبتني بر سازش و يـا دشـمني بـا يكـديگر مـي           الگوهايهمكاري، اعمال فشار،    

باشند كه در تعامـل  هاي يك وسيله مكانيكي مي   گالتونك سه مفهوم ياد شده به مثابه چرخ دنده        
نگاه گالتونك به منازعه در قالب رويكرد ساختاري ) Miall, pp: 52-53(. روند ميبا يكديگر پيش

يكي ارتباطات كنترل شده و ديگر روش حل        . كنداست و براي حل منازعه دو روش مطرح مي        
 (John Burton ) ي اول تحول حل منازعه، جـان برتـون  از افراد شاخص ديگر در مرحله. مسأله

 م در رشـته اقتـصاد از        1938دنيـا آمـد و در سـال         ه   م در استراليا ب    1915باشد وي در سال     مي
 بـا   1966بـود كـه در سـال        » منازعه در جامعـه   «اولين اثر وي    . التحصيل شد دانشگاه لندن فارغ  

وي طرفدار مكتب شيكاگو بود كه منازعـه  .  منتشر نمود)Rapoprt  (دپرهمكاري بولدينگ وراپو
شناسـان  حل آن را توسط جامعـه     نمود و راه   در جامعه قلمداد مي    ز برانگي را به عنوان امر اخالل    

گـذاري   م شوراي تحقيق علوم اجتماعي بريتانيا را در لندن پايه          1966تن در سال    رب. دانستمي
لنـد همـراه بـا ادوارد     م در ادامه كار خود در آمريكا در دانشگاه مري1980در اواسط دهه    . كرد
المللـي بـا تكيـه بـر مفهـوم      ا جهت مطالعه مديريت منازعات بـين  مركزي ر(Edward Azar) راذ

ديدگاه برتن متعلـق بـه   .  تأسيس نمود(Protracted Social Conflicts) دار اجتماعيمنازعات دامنه
ي فكـري او برگرفتـه از ديـدگاه         هـا تالشالملل است و    نظريه آرمانگرايي در مكتب روابط بين     

الملل و روابـط سـازماني و صـنعتي در مـديريت             در روابط بين   هاها، نظريه بازي  تئوري سيستم 
 اين نظريه را مطرح ساخت كه بايد منازعه 1972 جان برتون در )Mialland etal. p. 45(. باشدمي

به نظر او ديدگاه قديمي منازعه ريشه در ايـن انديـشه      . را به عنوان امري اساسا ذهني تلقي كرد       
 ميزان ثابتي از خشنودي را بايد تقسيم نمود بـه ترتيبـي كـه               ،سياسي دارد كه در وضعيت معين     

ايي كه در نگاه اول برابر اخـتالف        منازعه. ي ب خارج شده است    هرچه الف ببرد الزاما از كيسه     
ي درگير يكديگر را دوباره ادارك كنند  و براي طرف هارسد، همين كه    منافع به نظر مي   » عيني«

توانـد بـه     از آن نفع ببرند فرصتهايي را كـشف نماينـد، مـي            آميزي كه هر دو   همكاري مسالمت 
گران در منازعات بايد هنگامي كه      ميانجي. ي مثبت براي آنان تبديل شود     ايي با يك نتيجه   منازعه

يافته براي تحصيل اهداف اوليه دو طرف از طريق منازعه در حال  هاي انجاممخاطرات و هزينه
 ,Barton( كمك كنند تا اهداف اوليه خـويش را تغييـر دهنـد    رسد به طرفينافزايش به نظر مي

هاي مختلفي در سطوح متفـاوت       از آنجايي كه منازعات سياسي معموال داراي طرح        )1972,5-15
 موجب حل منازعه در سطوح      ها لزوماً از سازمان هستند لذا توافقات حاصل در سطح حكومت        

جاي ارايه طرح خاصي كه خود براي حل منازعه         ه  گران ب لذا ميانجي . شودتر سازمان نمي  محلي
بنابراين نبايد انتظـار داشـت كـه    . هاي درگير بيرون بكشندحلهاي خود را از طرحدارند بايد راه 

جويانه غالبا موضوعات اساسـي     هاي سازش حلزيرا راه . ي منازعه با هم مصالحه كنند     طرف ها 
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از نظر برتن حل منازعات     . گذارد باقي مي  مورد منازعه را حل نشده و هر دو طرف را ناخشنود          
در ) 554،  2فالتر گـراف ج   ( زني  صورت نوعي تمرين چانه   ه  ي حل مسأله باشد و نه ب      بايد به شيوه  

 م نماينـدگان دو كـشور       1956راستاي رويكرد حل مسأله، جـان بـرتن و تنـي چنـد در سـال                 
گروه كه عمـدتا    . دولت فراخواند اندونزي و مالزي را بمنظور بحث و گفتگو در منازعه بين دو             

طول انجاميـد   ه  عهده داشتند كه چهار روز ب     ه  آكادميك بودند مديريت جلسات كار گروهي را ب       
. دنبال آن دو كشور مذكور به جنگ پايان دادند و نمايندگان آنها مذاكرات را آغاز نمودنـد                ه  و ب 

)Miall, p. 74 (گيـري نظريـه حـل و    اول شكلي آنچه كه مورد بحث واقع شد مربوط به مرحله
الملـل  از آنجايي كه نظريه مذكور در چالش با محيط و بازيگران روابط بين            . فصل منازعه است  

گرايان و رفتارگرايـان بـوده    تحت تأثير جدالهاي بين سنت    50-60بوده است، بنابراين طي دهه      
 مـورد قابليـت و   گرايـان در هـاي رفتارگرايـان و سـنت    مباحثات و جدال50اواسط دهه  . است

 تحقيقـات   60 و اوايـل دهـه       50در اواخـر دهـه      . المللـي اسـت   ي نـوين بـين    روش ها ماهيت  
تـوان بـه تـأثيرات      شود و از جملـه مـي      الملل نهادينه مي  رفتارگرايان پيشرو در رشته روابط بين     

ودن  و طرح چند بعدي ب(charles Mcclelland) متقابل وقايع جهاني به سرپرستي چارلز مك للند
هدف ايـن دو نويـسنده دسـتيابي    . اشاره نمود (Rudolph Rummel) ملتها با نظرات رد الف رامل

بندي مفاهيم كليدي درك روابط متفاوت سياسي، اقتصادي، فرهنگـي و اجتمـاعي بـين               به طبقه 
  .ملتها بود كه در رشد نظريه حل و فصل منازعه مؤثر بوده است

  

   م1970 -1980 -ساختارها : ي دوم مرحله-3-2
تر وارد قلمروهاي ويژه با هاي وسيع حل و فصل منازعه از حوزهموضوع  م،70با آغاز دهه 
گيـر در   هاي چـشم  عدالتيها و بي   نابرابري -2ايي   جلوگيري از جنگ هسته    -1. سه ويژگي شد  
  شناختي كنترل و تعادل بوم-3سطح جهاني 
 از منازعات نابودكننده در سه سـطح        نظريهاي   كردن دانسته  طبقه بندي  يي براي تالش ها   

برد، از جملـه     -ي مبتني بر برد   توافق ها ها و   زدايي بين ابرقدرت   در زمينه تنش   -الف. دنبال شد 
 م و بـدنبال آن      1963 در سـال     (PTBT) ايي هـسته  سـالح هـا   ي منع محدود آزمايش     توافق ها 

بين ابرقدرتها را (NPT) .ي استراتژيكسالح هان و عدم تكثير گفتگوهاي مربوط به محدود كرد
 م مبني بر طراحي استراتژيهاي دفـاعي جـايگزين در           1980ي  اقدامات مشابهي در دهه   . نام برد 

ي توسعه جامعه اقتصادي اروپا و پيمان آتالنتيك شمالي به منزلـه          . سطح جهاني صورت گرفت   
 (karl Deutsch)  و كـارل دويـچ  (David Mitrany) انـي رميتهايي بودند كه توسط ديويد تأييد ايده

  انجام گرفت 
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هـاي   در سطح سياستهاي داخلي، در ايـاالت متحـده آمريكـا تحـولي در مـورد شـيوه                  -ب
گري براي حل اختالفات جوامع صنعتي، اختالفات خـانوادگي و اقـدامات مربـوط بـه                ميانجي

  . ومي صورت گرفتجايگزيني حل اختالفات در زمينه سياستگذاري عم
 1988 اقداماتي به منظور تبيين و تحليل منازعات با ريشه طوالني توسط برتن در سـال         -ج

 م انجـام يافـت در زمينـه    1989 در  (kriesberg) م و تحليل منازعات شديد توسط كريس برگ
ر د» شناختي حل منازعه  جامعه«الذكر دو كتاب، يكي توسط كريس برگ با عنوان          منازعات فوق 

 توســط كريــستوفر ميچــل» المللــيســاختار منازعــه بــين« م و ديگــري تحــت عنــوان 1973

(Christopher Mitchell) م منتشر شد1981 در  .)Miall etal, p. 49(  
-1960ي گرايان آمريكـاي شـمالي در دهـه   گرايان اروپايي و عمل  اختالف نظر بين ساختار   

   وع حـادي بـود و ايـن اخـتالف نظـر در              بر سر تبيين مسائل پژوهش براي صـلح موضـ          1950
  .هاي بعد نيز خود را نشان داددهه

از » پژوهش براي صلح و سياسـت     «ايي با عنوان     در مقاله  70هربرت اسكميد در اوايل دهه      
نظران كه از موضوع عدالت اجتماعي غفلت كرده بودنـد بـه سـختي انتقـاد                دسته از صاحب   آن

ـ      ه م نظر وي فقدان جنگ ب    ه  ب. نمود  را در سـطح جهـاني   ي عـدالتيها  فهوم صلح منفي است كه ب
ي دوم تحـول نظريـه حـل        در دوره . شـود تر كرد و تقليد ظاهري از صلح را موجب مـي          عميق

ي پـژوهش دربـاره صـلح بوجـود آمـده           منازعه سه مكتب تقريبا مشخص از يكديگر در زمينه        
ي چه گونه خـشونتي مـورد       ول. ها صلح فقدان خشونت است    براي هر يك از اين مكتب     . است

نظر است؟ آيا صلح به خودي خود يك هدف است يا وسيله رسيدن به يك هدف و يا هـر دو                 
دهنـد،   كه محدودترين تعريف را از صلح ارايه مـي (Minimalists) جويان براي حداقل-1اينها؟ 

ي منظـور از جنـگ برخـورد نظـامي بـين واحـدها           . المللـي صلح عبارتست از فقدان جنگ بين     
البته اين  . ي حاكم است كه در آن تلفات از هزار نفر تجاوز كند           دولت ها شناخته شده به عنوان     

داند اين عمل نيز    ها را الزم مي   گونه محدوديت تعريف اساس درستي ندارد اما كار پژوهش اين       
تـري از    مكتب بينابين وجود دارد كـه تعريـف وسـيع          -2. خود نشانه انتخاب يك ارزش است     

بلكه نظام تهديد يعني    . صلح فقط فقدان جنگ نيست    . دهدي مختص به خود ارايه مي     اارزش ه 
. بكار انداختن يك دستگاه قوي اجبار و الزام در برابر طرف مقابل نيز نبايد وجود داشـته باشـد            

صلح نه فقـط فقـدان   . تواند از وقوع جنگ جلوگيري كند بر اساس اين مكتب، بازدارندگي نمي     
ينـگ از   د  باشد آناتول را پوپورت و كنت بول       ابزارها و نهادهاي جنگ نيز مي      جنگ بلكه فقدان  

تـوان از   كنـد كـه چگونـه مـي       ينگ اين مسأله را مطرح مي     دالبته بول . مدافعان اين عقيده هستند   
 و الزامي براي تمامي مسائل ديگـر      شرطهاي تهديد به صلح پايدار رسيد و حل اين مسأله           نظام
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تب سوم، صلح عبارتست از فقدان هرگونه خشونت، چـه واقعـي، چـه               بر اساس مك   -3. است
الزمه چنـين   . بالقوه چه بطور مستقيم اعمال شود و چه در ساختهاي اجتماعي قرار گرفته باشد             

صلحي تجديد ساخت كامل اجتماع از طريق هماهنگ ساختن منافع در تمـام سـطوح هـم در                  
 آنچه مسلم است ميان     )143-46 ،1974 اسبيورن ايده، (. المللي و هم در زمينه داخلي است      زمينه بين 
تعـاريف صـلح كـم و بـيش         . هاي مختلف كه بيان شد فقط تفاوت درجـه وجـود دارد           تعريف

بـا ايـن    . كنـد زيرا همه معتقدند كه صلح جنگ را طرد مي        . محدودند ولي ضد و نقيض نيستند     
زي و در   علل پديده سـالح انـدو     ل آن است كه     وجود مكتب بينابين در كنار مسائل ديگر، بدنبا       

مكتـب  . مواردي نيز قدرتهايي كه بر الزام و اجبار داخلـي مؤثرنـد مـورد مطالعـه قـرار گيرنـد                   
اي بـراي عـدالت، صـلح مـدني و          حداكثر خواهان با استراتژي عدم خشونت خواهـان مبـارزه         

 مـسؤول   ت بنابراين عدم خشونت طرحي تربيتي بـراي       ساساندن ارزش قانون به شهروندان ا     شن
نخستين ضرورت عـدم خـشونت، رعايـت        «: گفتگاندي مي . رسدكردن شهروندان به نظر مي    

 در رابطه با كنترل و تعادل       )167،  1368جهانبگلو،  (. »هاستي زمينه عدالت پيرامون خود و در همه     
ي سوم تحول نظريـه  شناختي كه بيشتر مرتبط با بحث توسعه و صلح پايدار است در مرحله بوم
توان گفت كه در فرآيند عقالنيت بشري، پـس         لكن به اجمال مي   . منازعه بحث خواهد شد   حل  

به عنوان منشور   ) 1992(ي پايدار   ، توسعه )1972(از سپري شدن دو دهه از توسعه زيست دوم          
زمين و براي زيستن در محيط زيست مطرح شد و اين منشور، انسان را بـه عنـوان مركـز ثقـل              

) 1995(بدنبال آن، در اجالس جهاني توسعه اجتمـاعي در پنهكـاك            . كردتوسعه پايدار معرفي    
افـزون بـر    . ي مـداوم هـستند    نيز اين مطلب مورد تأكيد واقع شد كه مردم هسته مركزي توسعه           

اينها، پطروس عالي دبير كل وقت سازمان ملل، در تبيين ضرورتهاي دستيابي به تفاهم اجتماعي 
فراهم آوردن حمايت اجتماعي، كمك     : گانه ذيل تأكيد كرد   ي سه ي جهان، بر اولويتها   در گستره 

  )126 ،1383بريماني،  (به انسجام و يكپارچگي اجتماعي، و حفظ صلح اجتماعي
  

  روش حل مسأله و مذاكره اصولي:  مكتب هاروارد-3-2-1
 ، بـه عمـل    نظريـه گيري ساختارهاي حل منازعه، اقداماتي در جهت فرآيند         ي شكل در دوره 

دار اجتمـاعي   ه در جهت تبيين و بكارگيري روش حل مسأله و مذاكره براي منازعات دامنه             بويژ
 بـه منظـور بررسـي جوانـب مختلـف      1965-66ي  سال ها دو گروه كاري طي     . صورت گرفت 

منازعه بين مالزي، سنگاپور و اندونزي و همچنين بين دو جامعه تـرك و يونـاني تبـار قبـرس                    
 Michael)وه لندن شامل چنـد كارشـناس از قبيـل ميـشل بـنكس     گروه اول بنام گر. تشكيل شد

Banks) آنتــوني دروك ،(Anthony deReuck)  كــريس ميچــل ، (Chris Mitchell) و ميــشل 
ــد (Michael Nicholson)نيكلــسون گــروه دوم شــامل هربــرت .  كــه همــراه جــان برتــون بودن
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كلمـان  . تون نيز به آنها پيوسـت  بودند كه بر (Chad Elgar)  و چادالگار(Herbert Kelman)كلمان
المللي را در دانـشگاه هـاروارد آمريكـا دنبـال نمـود و يكـي از              پروژه تحليل و حل منازعه بين     

وي بـيش از سـي سـال        . اعضاي با نفوذ در ايجاد مركز پژوهش صلح در دانشگاه ميشيگان بود           
رگير حـل و فـصل       د 1974-93ي  هاسالي كار عملي در زمينه حل منازعه داشت و بين           سابقه

 تـا   هاي حل مسأله، مـذاكره و پـيش مـذاكره       منازعه اعراب و اسرائيل شد و با بكارگيري شيوه        
. دار بـود   مجموعا مديريت چهل و چهار كار گروهي را در مورد منازعه فوق عهـده              1993سال  

)Miall etal,  50(     عـات  مطالعه در باب نظريه حل منازعه بـا تكيـه بـر موضـوع مـذاكره در مناز    
توان در اثر مشترك ويليام  برد، حل مسأله و منافع دو جانبه را مي-ي برد روش هاالمللي با  بين

.  منتشر شد  1981كتاب اصول و فنون مذاكره توسط دو نويسنده در          . يوري و راجر فيشر يافت    
ند فيشر و يوري در طرح تحقيقاتي دانشگاه هاروارد روش جديد مذاكره اصولي را مطرح نمود              

زنـي اسـت    گيهـاي چانـه   ها كه معموال از ويـژه     گونه اراده شود از رقابت نزاع   كه در آن سعي مي    
كنند كه از الگويي كه در آن دو طرف، كنندگان را تشويق مي  در حقيقت آنان مذاكره   . پرهيز شود 

 چه يك سري مواضع را يكي پس از ديگري اتخاذ كند و يا ثابت قدم مانده براي اثبات اينكه تا             
فيشر و يوري بـه جـاي       . كند دست بردارند  ايي را پيشنهاد مي   شدهمنطقي است امتيازات حساب   

ي خـود آن موضـوعات      ارزش هـا  زني بر سر مواضع، حل موضوعات منازعه را بر اساس           چانه
اين بدان مفهوم است كه ارزيابي منافع واقعي بر مبناي معيارهاي عيني صورت        . دهندترجيح مي 

توان توافقات خردمندانه بوجود آورد كه منافع مشروع دو طـرف           چنين رويكردي مي  در  . پذيرد
در واقـع   . را تا حد امكان برآورد ساخته، منافع ممنازعه را به شكل منصفانه حل و فصل نمـود                

 :توان ديدگاه فيشر و يوري را در باب روش مذاكره اصولي به شكل زير خالصه نمودمي
 جانات عاطفي و پرداختن به ارزش موضوعات، افراد را از مـسائل           اثر نمودن هي   براي بي  -1

   .جدا كنيد
   توجه خود را بر منافع متمركز سازيد نه بر مواضع-2
هاي متنوعي را در جهت نفـع       حل صحيح، گزينه  جاي طلب پيروزي به دنبال يك راه      ه   ب -3

  انديشي كنيد، چارهطرف هامتقابل همه 
  نصفانه بر استفاده از معيارهاي معيني تأكيد كنيد،ي م براي ايجاد يك نتيجه-4

ي دوم تحول نظريه حل منازعه در زمينه رويكرد مذاكره موفق و ناموفق چند كتب               در دوره 
 اثـر دراك مـن  » مـذاكرات، دورنمـاي روانـشناسي اجتمـاعي    «: مهم منتشر شد از جملـه آنهـا  

(Druckman)) 1977(  ،» اثر زارتمن  »هانظريات و كاربرد  : گريروند ميانجي ،(Zartman)) 1987( ؛
 قـدرت و عـدم تقـارن در مـذاكرات          «؛  )1982 ((Raiffah)اثر راينـا اچ   » گريهنر و علم ميانجي   «

اثـر  » هايي بـراي منـافع دو جانبـه       استراتژي: مذاكره«و  ) 1990(، اثر زارتمن و رابين      »الملليبين
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گـري كـه    ديپلماسـي دولـت و ميـانجي    همچنين در زمينه)1995 .()Miall etal, .51 ((Hall)مال
ايي است كتب مختلفي منتشر شد كه از        كنندگان حرفه ها و مذاكره  برگرفته از تجربيات ديپلمات   

اثـر  » المللـي گـري بـين  هاي جديد در ميانجيرهيافت«. توان به چند نمونه اشاره نمود  جمله مي 
 Touval)اثر تاول و زارتمن» ملليالگري بينميانجي«؛ )1988 ((Mitchell and webb)ميشل ووب

and Zartman)) 1985( هـاي چندگانـه در مـديريت    رهيافت: المللگري در روابط بينميانجي«؛
اثـر كرسـل و   . »گريپژوهشي درباره ميانجي«و ) 1992 ((Rubin) ، اثر بركوويچ و رابين»منازعه
 soft) نـرم گـري  نـه ميـانجي  از ميـان كـساني كـه در زمي   ). 1989 ((kressell and pruitt) پريـت 

Medation)مطالعه نموده و تجربيات عملي كسب نموده است آدام كرل  (Adam curle)باشد مي .
هاي انسانشناسي، روانـشناسي و تعلـيم و        ايي از مطالعات آكادميك خود در زمينه      كرل با پيشينه  

مان با موسـسه ريچاردسـون   همز.  فورد انگلستان آمددتربيت از دانشگاه هاروارد به دانشگاه برا  
. در دانشگاه النكستر و مركز تحليل منازعه در دانشگاه كنـت بـه همكـاري مـشترك پرداخـت                  

عالقه كرل در پژوهش صلح محصول تجربيات او در خطـوط اول منازعـه هنـد و پاكـستان و                    
كننـده مـسائل جنـگ بـود بلكـه بطـور            او در اين مناطق نه تنهـا مـشاهده        . آفريقاي جنوبي بود  
گري در اين دو منازعه ايفـاي نقـش   ي عمل پا گذاشت و به عنوان ميانجي     روزافزوني به صحنه  

ايي از روابط ، صلح و منازعه را مجموعهMaking peace) 1971(در اولين كتابش با عنوان . نمود
كنـد  او صلح را در برد وسيعي از تحول انساني مالحظـه مـي   . داندآميز مي اميز و غير صلح   صلح

 in 1989 (در كتاب ديگرش با عنـوان  . سازمان هاايي از قوانين، نظامها و  به عنوان مجموعهتا

the Middle(گـري  از جملـه اينكـه ميـانجي   . كنـد گري اشاره مـي  به چند عامل در روند ميانجي
كند بـا تهيـه و ارايـه    ي درگير است و تالش ميطرف ها توسعه ارتباطات بين  و بدنبال ساخت 

و طرح همكاري با طرفين منازعه و استفاده از ابزارهاي تشويق و تنبيه زمينـه الزم را                 اطالعات  
 Track IIگـري بـه رويكـرد    هـاي ميـانجي  كرل در شـيوه . براي حل و فصل منازعه فراهم كند

Diplomacy     گري بر اساس رهيافت مداخله مقامات حكـومتي و   معتقد است كه اين نوع ميانجي    
سـازي و  ارتبـاط بـين صـلح   ) Miall etal. .53(. باشدرسمي در روند منازعه ميهاي غيرديپلمات

واكـنش مثبـت بـه      :  بـا عنـوان    1995توسعه موضوع ديگري است كه كرل در اثر ديگـرش در            
او مفهوم توسعه را با برخورداري از شرايط زير مورد تأكيـد            . پردازدخشونت معاصر، به آن مي    

  :دهدقرار مي
كننـد،   حريفان قدرتمندي كه از بازي بر مبناي قواعد شايسته خودداري مي   براي غلبه بر   -5

  )554-55،  2جيمز دوئرتي، ج (راههاي مختلفي را بياموزيد و تجربه كنيد 

هاي انساني در   منظور توسعه ظرفيت  ه  وجود امكانات الزم براي افراد جامعه ب      :  بسندگي -1
  .امور بهداشت، غذا، آموزش، مسكن و غيره
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عدم نگراني از خشونت ناشي از جنگ، جرايم، فساد سياسي، خشونت گروهـي             : امنيت -2
  و همچنين داشتن امنيت از بالياي طبيعي 

  .برخورداري از امنيت و بسندگي در بستر فرهنگي الزم:  رضايتمندي-3
هاي تشويق همراه با امكانات براي پيشرفت در امور آموزش، صنايع      وجود زمينه :  انگيزه -4
در راستاي تحقق شرايط فـوق در محـيط منازعـه،           . هاي فرهنگي، مسكن و غيره    تي، فعاليت دس

منظور وي از آموزش آمادگي مـردم بـراي ايفـاي نقـش             . كندكرل همواره بر آموزش تأكيد مي     
دسته افرادي كه در معرض سركوب و فشارند و يا آندسـته             معين در حل منازعه و كمك به آن       

همچنين حمايت از كـساني كـه در        . شود و بحران مورد تهديد واقع مي      شان با خشونت  كه بقاء 
  )Martinelli,2000, 8  (.باشند و توجه به قربانيان جنگمعرض ترور مي

        ي روابــط در صــحنه70-80ي دوم تحــول نظريــه حــل منازعــه و طــي دو دهــه در دوره
اگرچـه دو گـروه     . باشدبا يكديگر مي  گرايان در چالش    الملل، نظرات فرارفتارگرايان و واقع    بين

الملـل  سازي در روابط بينالملل دارند اما معتقدند كه مدلدو ديدگاه متفاوت نسبت به نظام بين     
لذا الگوهايي مانند طرح مذاكرات هاروارد      . باشدكننده فهم و درك مي    عليرغم نارسائيها، تسهيل  

گري موفق يا ناموفق براي حـل و فـصل      جيهاي ميان براي مدل مذاكرات اصولي و يا ارايه مدل       
     گيـري سـاختارهاي نظريـه حـل منازعـه قـرار            المللي در راستاي شـكل    منازعات داخلي و بين   

  .گيردمي
  

   1990 -2000 -ها بازسازي:  مرحله سوم-3-3
ي از جمله.  حل منازعه بوجود آمدموضوع م، تحوالت ديگري در زمينه 90ي  دههعبا شرو 
 conflict) ت نقش عوامل فرهنگـي در حـل منازعـه، موضـوع تغييـر شـكل منازعـه       اين تحوال

Transformation)         در ارتبـاط بـا نقـش عوامـل         . باشـد  و مسأله فرهنگ صلح و صلح پايدار مـي
گـران و   توان گفت گـسترش غيرمنتظـره امـور مربـوط بـه ميـانجي             فرهنگي در حل منازعه مي    

   ي هـا سـازمان  از طريـق سـازمان ملـل،         90ي  در دهـه  پاسداران صلح در مناطق مـورد منازعـه         
 حل منازعـه  موضوعالمللي غيردولتي مشكل فرهنگي در رأس مسائل مربوط به  ايي و بين  منطقه

حضور هزاران پرسنل نظامي، غيرنظامي از كشورهاي مختلف در مناطق مورد نـزاع             . بوده است 
گيـر  هـاي فرهنگـي را چـشم      سيختگيدر تالش براي دستيابي به اهداف عمومي حل منازعه، گ         

تواند نـسبت بـه مـسائل فرهنگـي         نظريه حل منازعه به عنوان يك رشته خاص مي        . كرده است 
هاي مورد غفلت و كند، ديدگاه حساسيت داشته باشد و در حاليكه اصول اوليه خود را حفظ مي           

ي در ارتبـاط بـا      افزايش سريع مطالعـات انسانـشناس     . سنتهاي مناطق مختلف دنيا را تقويت كند      
هاي بعد در قالب انتقاد صـريح از تئـوري           و بدنبال آن در دهه     1960نظريه حل منازعه در دهه      
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هـاي  اين اسـتدالل مطـرح شـد كـه تئـوري          . جهاني نيازهاي انساني به چالش عمده تبديل شد       
حلـي  ها و عادات و رسـوم م      ي نژادي دارند و دربرگيرنده تكنيك     برگرفته از منازعاتي كه ريشه    

در يـك   . ز دارنـد  ي ارتباطات و رويكردهاي عمومي حل منازعه نيا       باشند به تحول در زمينه    مي
هايـشان در آمريكـاي مركـزي     بـا انعكـاس فعاليـت   (Lederach and weher)رتحليل لدراخ و وه

گري براي خارج از آمريكا و بويژه بـراي منـاطق آمريكـاي             دريافتند كه الگوهاي غربي ميانجي    
گـري بـه    در بحـث ميـانجي  (Alvin kohen) آلـوين كـوهن  . ابل اعتماد و درك نيـست مركزي ق

 Cross -Cultural (هـاي ميـان فرهنگـي   كنـد و از آن بـه عنـوان ناسـازگاري    مواردي اشـاره مـي  

Dissonances(  ها و رفتارهايي اسـت     ها، انگيزه منظور وي تفسيرهاي مختلف از نقش     . برد نام مي
كه مقتـضي بـا    تواند از حل منازعه جلوگيري كند يا در صورتي مي ودكه ساختار فرهنگي دارن 

كنـد كـه    براي مثال كوهن اشاره مي    . عمل آورد ه  معيارهاي محلي باشد در حل منازعه تسريع ب       
كمـپ ديويـد بـين انـور        نامـه   جيمي كارتر رئيس جمهوري وقت آمريكا براي تضمين موافقت        

 سـنتي حـل منازعـه محلـي مـصر يعنـي مالقـات         ، عمـل    1978گين در سال    ب خمسادات و منا  

)mulakah( را طراحي نمود تا از هراس شخصي يا واكنش عمومي جلوگيري كنـد ) .Miall etal, 

 هاي سنتي حل منازعه مناطق خاورميانه و كشورهاي مسلمان كلمه صلح بجـاي             در آئين ) 62-63
اهش و كنتـرل منازعـه      هاي بومي براي ك   جايگزين سازشجاي  ه  و كلمه مصالحه ب   حل وفصل   

ي تـاريخي در  آئين صلح كه جهت مـديريت منازعـه نهادينـه شـده اسـت از پيـشينه           . باشندمي
آئـين صـلح تأكيـد بـر رابطـه          . گيردفرهنگ عمومي اسالم و از سنت قبايل در روستا ريشه مي          

ي عمـومي زنـدگي مـردم دارد و از طريـق شناسـايي و               نزديك بين روانشناسي سـيال و جنبـه       
يابد و صلح مـورد تكـريم و         كاهش مي  گروه ها ها بين افراد و     رگيري آن لطمات و ناراحتي    بكا

  )36،  2003، يجواد( گيرد احترام قرار مي
 در باب حل منازعه، موضوع تغيير يا انتقال منازعه          1990ي  از جمله تحوالت ديگر در دهه     

) Conflict Transformation(نتقال منازعه توسط تنـي چنـد مطـرح    ايده تغيير شكل يا ا. باشد مي
شده است بويژه در مورد منازعات نامتقارن و در جايي كه هدف تغيير شكل روابـط ناعادالنـه                  

اين ديدگاه بيانگر تغيير شكل عميق و اساسـي در روابـط طـرفين منازعـه و                 . باشداجتماعي مي 
پل لدراخ معتقد اسـت كـه    )25، پيـشين،  يجواد( . شرايطي است كه منازعه را بوجود آورده است     

گيري به سـوي يـك فـضاي بـاز     مفهوم تغيير شكل منازعه با ساختار اجتماعي وسيعتر و جهت      
. آميز حل منازعه مرتبط است     غير خشونت  ابزارهاياجتماعي براي همكاري، ارتباطات بيشتر و       

مگرايـي  دورنمـاي ه  . در واقع سه عامل براي حل منازعه پر دامنه يا طوالني مـدت الزم اسـت               
براي تغيير منازعه در كوتاه مدت و بلند مدت، نياز به برقـراري و تأسـيس مبـاني در زيربنـاي                     
صلح و رقابت براي برقراري صلح متكي به آراء مردم لدراخ رويكرد تغيير شكل منازعـه را در                  



  

   1387 بهار ، 1شمارة ، 38 دوره ،           فصلنامه سياست                                                      34  

تحليل جنگ داخلي نيكاراگوئه مطرح نمود كه در آن اعتماد، شـبكه ارتبـاطي و زمـان عوامـل                   
 موضوع قدرت بخـشي بـه عنـوان مفهـوم     )Miall etal, 157. (گري بودندمي در روند ميانجيمه

كند كـه نظريـه     وي پيشنهاد مي  . بنياني در ديدگاه لدراخ در مورد نظريه حل منازعه مطرح است          
ها به تمركز بر قـدرت بخـشي        ها و واكنش  العملمذكور از يك نگرش تجويزي مبتني بر عكس       

در اين راسـتا وي رويكـرد       . گيري شود  براي ايجاد صلح سمت    سازكارهايي و   منابع، چارچوبها 
  . باشدگانه ميگيرد كه دربرگيرنده سطوح سهحل منازعه را بصورت منشوري در نظر مي
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گفتني است كه نگرش لدراخ در نظريـه حـل          . باشد در سطح پايين شامل توده مردم مي       -3
ن سـطح   گـرا باشد و بر اين اساس بجز رهبران و ميانجي        منازعه مبتني بر آموزش براي صلح مي      

دارند، در سطح مياني، افراد بطور رسمي باال كه در مسير مذاكره براي رسيدن به توافق گام برمي
ي حقـوق بـشري و در قالـب         هاسازمانهاي آموزش، بهداشت، كشاورزي، تجارت يا       در شاخه 

 فشوند كه از طريق كارگاه آموزشي وظـاي       ايي شناخته مي  ي منطقه گروه ها هاي نژادي يا    اقليت
 مشاركت توانند اهداف آموزش حل منازعه را در قالب         گيرند و آنها مي   عهده مي ه  تعددي را ب  م

شـان از منازعـه توجـه       دريافتهاي ذهنـي خود   به  ها تجربه كنند تا صرفا      قاء مهارت پذيري و ارت  
سطح .  ايجاد كنند  گروه ها هاي صلح را در درون      توانند همچنين كميسيون  آنها مي . داشته باشند 

هـاي  پي غيردولتـي بـومي، مقامـات بهداشـتي و كمـ           سـازمان هـا   يين شامل جوامع محلي،     پا
هاي حل منازعـه شـامل آمـوزش مربـوط بـه كـاهش              در اين سطح فعاليت   . باشدمي مهاجرين  

         .باشـد گيـري در سـطح جامعـه مـي        عالوه افـزايش تـصميم    ه  خشونت و تعصبها در جامعه و ب      
) Martinelli,  10-11(عوامـل  ون تحول در نظريه حـل منازعـه، موضـوع فرهنـگ صـلح      آخري   

 م و بعـد از      2000ي  سال ها ي آن و چگونگي رسيدن به صلح پايدار است كه در            دهندهتشكيل
ايـي از   مسأله فرهنگ صلح مجموعه   . آن توسط يونسكو و ساير مجامع جهاني مطرح شده است         

امـروزه مفهـوم    . آميز مورد نيـاز اسـت     صلحنمايد كه براي جهان     ي جهاني را ارايه مي    ارزش ها 
صلح در مقايسه با گذشته بسيار تغيير نموده است و معناي آن در يك چارچوب علمـي معـين                   

الملـل،  فلـسفه، انديـشه سياسـي، روابـط بـين     . شودهاي معرفت محدود نمي   در مجموعه شاخه  
ستند كه به مقوله صـلح       دانش ه  هاينحلهشناسي و روانشناسي از جمله      ي اخالق، ستيزه  فلسفه

هاي گوناگون صلح مورد توجه بنيادين قـرار گرفتـه          ها و تمدن  همچنين در فرهنگ  . اندپرداخته
  :توان در معيارهاي زيرين جستجو نمودي فرهنگ صلح را ميدهندهعوامل تشكيل. است
  ) آموزش براي حل منازعه و صلح( آموزش و پرورش -1
  فقر، مبارزه بـا نـابرابري و توسـعه محـيط زيـست        بارزه با مي پايدار كه متضمن      توسعه -2
  باشد؛مي

   حقوق بشر؛-3
   برابري جنسيت؛-4
   مشاركت دمكراتيك؛-5
  پذير و مهاجرين انساني؛  و اقشار آسيبگروه ها يادگيري، مدارا و همبستگي بين -6
   ارتباطات مشاركتي و جريان آزاد اطالعات؛-7
   )De Rivery,2004, 531 ( المللي صلح و امنيت بين-8
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 بـه  2001با توجه با اهميت عوامل فوق است كه در مجمع عمومي سازمان ملل متحد سال              
گذاري شد و در پنجاه و سومين نشست مجمع عمومي بـه            عنوان سال جهاني فرهنگ صلح نام     

  به عنوان دهه ملل متحد براي صلح و عدم خشونت براي           2010 تا   2001پيشنهاد يونسكو سال    
توسعه و فرهنگ صلح نگاه جديدي به مفهوم صلح است كـه            . كودكان جهان ناميده شده است    

 م  1992در ساحل عـاج در سـال        » صلح در ذهن بشر   «المللي يونسكو درباره    توسط كنگره بين  
مفهوم فرهنگ صلح در خالء به ظهور نرسيده اسـت و بايـد بـا بكـارگيري عوامـل          . مطرح شد 

فدريكو مايو، مدير كل سابق يونـسكو در اجـالس   . هاني نهادينه شود  مذكور در باال در سطح ج     
سالوادر برگزار شد بـه اعمـال فرهنـگ         ل م در ا   1993افتتاحيه مجمع آموزشي صلح كه در سال        

ند، سـازم (. هاي روزانه سـخن بـه ميـان آورد        صلح در فرآيند رسمي و غيررسمي در تمام فعاليت        

المللـي  تأكيد واقع شود اين است كه رويكـرد جديـد بـين            نكته اساسي كه بايد مورد       )1382،199
 اجتماعي نقش غيرمستقيمي    -نسبت به صلح بر اساس پيشگيري است، تحقق حقوق اقتصادي           

و  هـا ، طـرز تلقـي    ارزش هـا  فرهنـگ صـلح شـامل       . كندرا در جلوگري از وقوع جنگ ايفا مي       
ت متقابل اجتماعي مبتني بر اصول      بخش اعمال افراد و مشارك    رفتارهايي است كه بيانگر و الهام     

آزادي، عدالت، دمكراسي، رعايت حقوق انساني، همبـستگي، نفـي خـشونت، و تـالش بـراي                 
گو و مشاركت كامل انسان در فرآينـد  وپيشگيري از جنگ است و حل مشكالت از طريق گفت       

  .توسعه است
  

  بندي جمع-4
 محتوايي كه منازعـات را      -1: ل  در حقيقت با توجه به سه عام        موضوع حل و فصل منازعه    

 شـدن حـل منازعـه كمـك         مفهـومي الملل كه به     ديدگاههايي در روابط بين    -2اند؛  تشكيل داده 
     نظـران كـه بـراي صـلح تـالش         ن و صـاحب   دسته از متخصـصي     تجربه عملي آن   -3اند؛  نموده
رسـد تمـام   بنظـر مـي  .  اسـت شـده   بنام مطالعات صلح  رشته مستقل   پيدايش به منجر اند،  نموده
هايي كه طالب حذف كامل جنگ از امور بشري و ايجاد صلح هستند در يك امر حيـاتي                  نظريه

از . باشـد هاي عميق در رفتارهـاي بـشري مـي        هم وقوع دگرگوني   و مهم اتفاق نظر دارند و آن      
اگـر عـدم    . باشـد ها، نهادينه شدن عدم خشونت در رفتارهاي بشري مـي         ي اين دگرگوني  جمله

را يك رفتار اخالقي محض و راهي براي مقاومت در برابري عـدالتي بـدانيم و بـراي                  خشونت  
 اجتماعي جوامع مدني    -پرهيزانه مؤثر افتد بايد در ساختارهاي سياسي         آنكه مقاومت خشونت  

عدم خشونت موجب و ضامن فضاي بحث و تبادل نظر اسـت كـه در آن اعـضاي                 . رسوخ كند 
آرنـت معتقـد    هانابدين ترتيـب اگـر همچـون        . خود مذاكره كنند  توانند بر سر مسائل     جامعه مي 

شويم كه سياسي بودن و زيستن در يك دولت شهر به مفهوم آن است كه همـه چيـز از طريـق        
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تـوانيم عـدم خـشونت را       گفتگو و متقاعد ساختن حل و فصل شوند نه با زور و خشونت، مي             
ـ            ع فرهنـگ صـلح را در جامعـه نهادينـه     تالشي براي ايجاد و اداره دموكراسي بشناسيم و بـه تب

  .سازيم
در مورد اهميت و جايگاه نظريه حل و فصل منازعه در برخورد و حـل منازعـات داخلـي،             

الملل برتري وجود منازعه در اغلب نقاط       توان گفت در حوزه روابط بين     ايي و جهاني مي   منطقه
    ي از اخــتالف، حــلريجهــان نيازمنــد روزافــزون بــه اجــراي اعمــال مــؤثري را بــراي جلــوگ

آميز منازعات و پايداري صلح توام با عدالت و در نتيجه بهبـود امنيـت انـساني طلـب                   مسالمت
ي بعد از جنگ سرد همراه با روند جهاني شدن، دگرگونيها در نظام اقتـصادي،               در دوره . كندمي

رش محيطي، حركت به طرف استقرار دموكراسي و توسعه حقـوق بـشر گـست             اجتماعي، زيست 
 يك اتفـاق سـاده بلكـه يـك          نه اين اثر . حل منازعات و پايداري صلح آسان نيست      . يافته است 

ي انـساني  گـروه هـا  آميز ميـان  فرايند است و مستلزم ايجاد روابط مناسب و عادالنه و مسالمت        
گيران، سياسـتمداران و  وسيله تصميمه هاي جهاني و برقراري صلح تنها ب   مواجه با چالش  . است

المللي ميسر نيست، بلكه همكاري و مشاركت همه آحاد انـسان را             در سطح ملي و بين     اهل فن 
  .ي جهاني نياز دارددر صحنه
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