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  چکیده

اي دارد  هاي نوین یک اصطالح فراگیر است که اشاره به ابزارهاي رسانه رسانه
حضور و . شود کار گرفته می ی و مشارکتی بههاي تعامل که به شیوه

هاي نوین در تمام ابعاد حیات بشري اعم از سیاسی،  تأثیرگذاري رسانه
طور  المللی به ملی، ملی و بین اقتصادي و اجتماعی در سطح روابط فرو

 فزاینده نفوذ کنار در ها فناوري این. روزافزون در حال گسترش است
 را سیاسی متصلب مرزهاي غیردولتی، رانکنشگ و المللی بین هاي شرکت

. ندا کرده تضعیف را داخلی امور در ها دولت مطلق حاکمیت و درنوردیده
 هاي نوین در اهداف خرابکارانه باوجود ادبیات گسترده پیرامون نقش رسانه

وفصل  هاي نوین در صلح سازي و حل ، نقش رسانه)تروریسم، جرم(
در همین راستا، این پژوهش به . ه استمنازعات کمتر موردتوجه قرارگرفت

وفصل منازعات و برقراري  توانند در حل هاي نوین می بررسی نقشی که رسانه
هاي نوین  سؤال پژوهش حاضر این است که رسانه. پردازد صلح ایفا کنند، می
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آفرینی کنند؟  وفصل منازعات و برقراري صلح نقش توانند در حل چگونه می
هاي نوین از طریق تغییر نظام باورها و   که رسانه پژوهش این استهفرضی

هاي اجتماعی و  نظام شناختی افراد و بازسازي اعتماد، توانمندسازي گروه
وفصل  توانند بسترهاي دموکراتیک حل بخشی مجاري ارتباطی می تنوع

 است با  شدهدر این مقاله سعی. منازعات و برقراري صلح را تقویت کنند
اي و اینترنتی و  گیري از منابع کتابخانه تحلیلی و با بهرهرویکردي توصیفی ـ 

المللی  وفصل منازعات بین هاي نوین در حل اسناد و مدارك، به نقش رسانه
  .پرداخته شود

هاي نوین، صلح سازي، توانمندسازي، مجاري  رسانه: يکلیدهاي  واژه
  ارتباطی

  
  مقدمه
رایج بوده است و اشاره به اشکال ها  هاي نوین اصطالحی است که در طول دهه رسانه

ویژه  اي و به متعدد ارتباطات الکترونیکی دارد که از طریق استفاده از فناوري رایانه
ها است که  هاي نوین تعاملی بودن آن عنصر کلیدي رسانه.  است شدهپذیر اینترنت امکان

در راستاي . با سایرین در ارتباط باشند و محتواي مخصوص خود را تولید و منتشر کنند
اي را  هاي نوین یک اصطالح فراگیر است که ابزارهاي رسانه اهداف این پژوهش، رسانه

در جهان . شود هاي تعاملی و مشارکتی به کار گرفته می شود که به شیوه شامل می
هاي سیاسی،  ها، گروه هاي نوین به مشاغل، دولت ازپیش متصل امروزین، رسانه بیش

تر سابقه نداشته است  هایی که پیش د به شیوهنده و افراد امکان میهاي غیردولتی  سازمان
هاي هوشمند  اي، ویدئوکنفرانس و تلفن هاي رایانه واسطه و فوري از طریق لینک و بی

 در چنین جوامعی )Hamelink, 1997: 3. (با یکدیگر همکاري و رابطه برقرار کنند
اهنگ ساختن میزان توسعه و تغییر به کار اي از ابزارهاي آنالین براي هم استفاده گسترده

هاي اجتماعی،  نهاد، جنبش هاي مردم  است و معموالً شامل فعاالن، سازمان شده گرفته
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ها در کنار  این فناوري. شود المللی و سایر کنشگران جامعه مدنی می هاي بین سازمان
اسی را درنوردیده المللی و کنشگران غیردولتی، مرزهاي سی هاي بین نفوذ فزاینده شرکت

ها  هاي نوین سال رسانه. ندا ها در امور داخلی را تضعیف کرده و حاکمیت مطلق دولت
 هآثار متعددي در زمین. شد عنوان امري مجزا از مطالعات صلح و منازعه محسوب می به

گرایی، جرم  افراط تروریسم، (د براي اهداف تخریبینتوان هاي نوین می نقشی که رسانه
 ;Caruthers,2000;Kahn and Keller, 2004. (د، وجود داردنایفا کن) و جنایت

Callahan, Dubnick and Olshfski, 2006(اي از آثار مرتبط با  عالوه، مجموعه  به
هایی  ها یا راه گذاري و مطالب تحت وب وجود دارد که در ارتباط با روش سیاست

 نجات انسان ه است در زمینها فناوري اطالعات و ارتباطات ممکن است که در آن
 ;Becker, 2004; Robinson, 2001. (مدت به کار گرفته شود دوستانه و توسعه میان

Shinhar, 2003(اي و بشردوستانه را به   هرچند ایجاد صلح ممکن است ابعاد توسعه
هاي نوین با در نظر گرفتن این ابعاد و متناظر با  همراه داشته باشد، ارزیابی رسانه

ها در حوزه پاسخ و واکنش به شرایط اضطرار و بهبود شرایط اقتصادي و  فتپیشر
. نیافته اهمیت دارد توسعه و یا توسعه اجتماعی براي جوامع محلی در کشورهاي درحال

هاي نوین در تعامالت اجتماعی و در روابط بین  دیگر نقش مثبت رسانه عبارت به
ازپیش تقویت  ن ضرورت پژوهش را بیشها کمتر موردتوجه قرارگرفته است و ای دولت

هاي نوین چگونه  در همین راستا، سؤال پژوهش حاضر این است که رسانه .کند می
 پژوهش این هآفرینی کنند؟ فرضی وفصل منازعات و برقراري صلح نقش توانند در حل می

ي هاي نوین از طریق تغییر نظام باورها و نظام شناختی افراد و بازساز است که رسانه
توانند   می،بخشی مجاري ارتباطی هاي اجتماعی و تنوع اعتماد، توانمندسازي گروه

  .وفصل منازعات و برقراري صلح را تقویت کنند بسترهاي دموکراتیک حل
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  چارچوب مفهومی
این فرآیند در یک دوره معین زمانی شروع و . المللی فرآیندي پویا است منازعه بین

المللی را بر مبناي توالی زمانی و هدف اصلی   منازعه بینچهار مرحله .یابد پایان می
وفصل و نهایتاً  توان تعیین کرد؛ مرحله پیشگیري، مرحله مدیریت، مرحله حل مداخله می

هاي خاصی خود را دارد و به   هر مرحله ویژگی)Howard, 2002: 7-8. (مرحله آشتی
، آغاز اختالفات و وجه مشخصه مرحله پیشگیري. شود یک نتیجه معین منجر می
در این مرحله، تنها اقدامات . آمیز رفتاري و کالمی است افزایش مبادالت خصومت

آمیز را  تواند روند وخامت مناقشه و تبدیل آن به منازعه خشونت پیشگیرانه مؤثر می
که این مرحله با موفقیت همراه شود، منازعه به شکل  درصورتی. متوقف کند

. یابد صورت موقت یا دائمی پایان می شود و فرآیند منازعه به یوفصل م آمیز حل مسالمت
ها  در غیر این صورت، طرفین درگیر ممکن است منازعه را با این دیدگاه که آن

 :Richmond, 2006. (حلی را تحمیل کنند، تشدید کنند توانند از طریق خشونت راه می

ظامی، تروریسم و جنگ عیار، مداخله ن گیري از زور شامل جنگ تمام بهره) 292
 مدیریت منازعه. شود سازي نیروها می افروزي در امتداد مرزها و پیاده چریکی، آتش

مرحله پسامنازعه . تحمل است شامل محدودسازي و توقف خشونت تا سطح نسبتاً قابل
تفاوت میان این دو ریشه . وفصل و آشتی حل: بایست به دو مرحله مجزا تقسیم شود می

صلح .  گذاشته است و صلح مثبت که گالتونگ میان صلح منفیاستدر تفکیکی 
که صلح مثبت به ایجاد روابط  منفی صرفاً به عدم وجود خشونت اشاره دارد درحالی

هاي مرتبط متعدد میان دشمنان سابق ازجمله مرزهاي باز، تجارت،  جدید در حوزه
نظران   سایر صاحب.(Galtung, 1969:25) گردشگري و روابط فرهنگی اشاره دارد

 ,Lederach. (اند  برقرار کرده1»تحول منازعه« و 4»وفصل منازعه حل«تمایز مشابهی میان 

                                                
1. Conflict Management 
2. Negative Peace 
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4. Conflict Resolution 
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کوشند بر سر توافقی براي پایان دادن  وفصل منازعه رهبران می  مرحله حلدر) 1995:40
که به یک توافق رسمی دست یابند، ممکن است به  درصورتی. به خشونت مذاکره کنند

که چنین توافقی حاصل  درصورتی. یافتن خشونت و تسهیل رفع مناقشه بینجامدپایان 
 ارجمند، جوادي (دنبست ایجاد کن ها ممکن است به خشونت بازگردند و بن نشود، آن

مطابق با دیدگاه لدرچ، تحول منازعه معموالً تغییر برداشت از ). 20: 1387متین، 
یابد  اي که منازعه بروز و ظهور می ا و شیوهه موضوعات، اقدامات و سایر افراد یا گروه

بایست هم در سطح فردي و هم در سطح سیستمی اتفاق  گیرد و این امر می را در برمی
وفصل منازعه و تحول منازعه بر این   ایجاد تمایز میان حل)Lederach, 1997: 39(. افتد

د، توافق  بنیا فرض استوار است که حتی اگر طرفین درگیر به یک توافق صلح دست
طور کامل  حاصله صرفاً توافقی میان رهبران و نه آحاد افراد است و الزم است که به

بنابراین در مرحله چهارم، طرفین . اجرا شود و باگذشت زمان مورداحترام قرار گیرد
وفصل منازعه به سمت  کوشند از صلح منفی به سمت صلح مثبت یا از حل درگیر می

  .دتحول منازعه حرکت کنن
آمیز نقش ایفا کنند  ها بتوانند در از بین بردن منازعات خشونت  رسانهاین کهامکان 

گالتونگ بر این باور . اي غیرممکن نیست برانگیز است، هرچند گزاره  چالشاي مسئله
به معناي تعارض » اختالف و مناقشه«ها،  است که دو عنصر الزم و کافی تمام جنگ

به معناي تقلیل به دو گروه خود و دیگري » قطبی شدن«اهداف و مقاصد ناسازگار و 
از . کند حلی براي عنصر پیشین، گالتونگ رفع مناقشه را پیشنهاد می عنوان راه به. است

که  درحالی. بایست با قطبی زدایی موردتوجه قرار داد طرف دیگر قطبی شدن را می
بایست  قطبی زدایی می خالقیت، همدلی و پرهیز از خشونت است، ،الزمه رفع مناقشه

 :Galtung, 2002 (از طریق پیوند دوباره ایستارها و نظام شناختی مثبت تحقق یابد

گیري ایستارها نقش  توانند در شکل ها می  است که رسانه شده ین امر ثابت ا.)261
                                                                                                              
1. Conflict Transformation 
2. Polarization 



 
 
 
 
 
 
 

  1396، پاییز 11، شماره هاي نوین، سال سوم مطالعات رسانهفصلنامه      66

صنعت تبلیغات مخصوص ایجاد و شکل دادن ایستارهایی است که ممکن . داشته باشند
توانند با نشان دادن دیگري در پرتو مشابهی به  ها می رسانه.  تبدیل شونداست به رفتارها

ها نیز از منازعات  خود، از طریق تجسم افراد درگیر با انواع یکسانی از مشکالت که آن
اند و مواضع و منافع مشابهی دارند، در کاهش تنش میان خود و دیگري  دیده آسیب

عالوه  به. تمال قطبی شدن بسیار اندك استدر چنین فضایی، اح. نقش داشته باشند
 نامند اي تعارض می موضوعات و مسائل محوري یک منازعه را عوامل ریشه

)Galtung,2002:268(.تنیده، بلندمدت و  ین عوامل اغلب پیچیده، متنوع و درهم ا
نیازهاي (د نگرد معموالً منازعات حول محور نیازهاي ملموس می. مدت هستند کوتاه

طورمعمول مذاکرات بر سر اهداف منازعه در  به).  نیاز به منابع و نیاز سرزمینیطبیعی،
 ،مالحظه باالترین سطح سیاسی و اغلب در خفا و پنهان و بدون مشارکت عمومی قابل

. گذارند ها برجاي می این رویکردها فضاي مانور محدودي در رسانه. شود مدیریت می
 به تفسیر و ارائه نظر در ارتباط با توافق و اطالع ها در چنین مواردي محدود نقش رسانه

هرچند، در نقطه مرکزي منازعات . حلی است دادن به عموم درباره مزایاي چنین راه
منازعاتی از این قبیل . عوامل ناملموس از قبیل هویت، باورها و امنیت وجود دارند

ت ملی یا شناسایی دولت معموالً بر سر نفی نیازهاي بنیادین از قبیل امنیت فردي، هوی
  ). 513: 1372، 2 ج دوئرتی و فالتزگراف، (است

ها است و برخالف منازعه بر سر نیازهاي  این نوع از منازعات معموالً درون دولت
ملموس، مصالحه و سازش بر سر نیازهاي بنیادین از قبیل هویت و امنیت غیرممکن 

اي نامیده است و چنین اختالفاتی را  آذر این قبیل مسائل را مسائل عمیق و ریشه. است
در برخی مواقع، نیازهاي . عنوان منازعات اجتماعی طوالنی توصیف کرده است به

این نیازهاي نامحسوس غیرمادي هستند . هاي ادراك و برداشت هستند ناملموس سوژه
 .)Azar, 1990: 24 (اند اي از باورها و ایستارها شکل گرفته عنوان مجموعه و اغلب به

اي منازعه از طریق تاثیرگذاشتن بر روي باورها و  توانند بر عوامل ریشه ها می رسانه
گالتونگ و دیگران توافق دارند که اگر . هاي مخاطب خویش، اثر بگذارند برداشت
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توان  عوامل منازعه به انزوا کشیده شوند و پیش از آغاز منازعه موردتوجه قرار گیرند می
دیپلماسی پیشگیرانه اغلب زمانی . ازعه پیشگیري به عمل آوردآمیز من از مظاهر خشونت
ها با یکدیگر ارتباط   به شکل باواسطه و غیرمستقیم از طریق رسانه،که طرفین درگیر

 این کههاي خود را با علم به  صورت مکرر دیدگاه طرفین درگیر به. دهد دارند، رخ می
در . کنند ها منتقل می ید به رسانهپیام به گوش طرف دیگر درگیر در منازعه خواهد رس

ها معموالً به ایفاي  عالوه رسانه به.  رسانه در جایگاه تسهیلگر ارتباطات است،این نقش
. تر در حوزه مهم دیگري از دیپلماسی ـ افکار عمومی ـ شهرت دارند نقش فعاالنه

ي برقراري ها برا گیرد و از رسانه که اقدامات دیپلماتیک درمألعام انجام می هنگامی
گیرند، این نوع دیپلماسی را دیپلماسی عمومی  ها بهره می ها و مردم آن ارتباط با دولت

  ). 81: 1390وحیدي،  سجادپور و (نامند می
توانند نقشی بیش از یک مجراي صرفاً  ها می پرسش مهم این است که آیا رسانه

ها و   آیا تحقیقات رسانهاین کهمنفعل براي چنین ارتباطات غیرمستقیمی ایفا کنند، یا 
توانند برآیند یا نتیجه مثبتی از این  بررسی و ارزیابی مسائل مرتبط با منازعه می

اي  نقش رسانه در شکل دادن به افکار عمومی و ایجاد زمینه. دیپلماسی را تسهیل کنند
عنوان مبنایی براي  بایست به  است و می شده براي مناظره عمومی به رسمیت شناخته

تحول منازعه . ها در این مرحله از درگیري و منازعه مدنظر قرار گیرد اخله رسانهمد
جدیدترین رویکرد مدیریت منازعات بر این مبنا استوار است که صلح پایدار بیش از 

این رویکرد بر یک فرآیند بلندمدتی . همه نیازمند سازش میان منافع و مواضع است
برخالف سایر رویکردها، تحول . ی استاست که هدف نهایی آن عدالت اجتماع

تواند به  انگارد که تغییر و تحول مناسب آن می منازعه، تعارض را یک نیروي مثبت می
عدالتی  ها ضرورتاً به رفع بی عالوه، توقف ساده خشونت به. تحول اجتماعی بینجامد

ارکت ین رویکرد بر توانمندسازي و مش ا.)Richmond, 2013: 390 (نخواهد انجامید
لدرچ مشارکت فعاالنه . کند ها تأکید می مقامات، افراد فعال در حوزه مدنی و سازمان
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در . کند عنوان بخش اصلی این رویکرد مطرح می تمام افراد جامعه و در سه سطح را به
سطح باال، لدرچ مشارکت رهبران و نمایندگان سیاسی که به دیپلماسی خط یک نیز 

ان سطح باال، مذاکرات را در میان باالترین سطوح یانجیگرمشود که در آن  شناخته می
سطح زیرین، رهبران دینی و قومی، . دهد گیرند مورد تأکید قرار می رهبري از سر می

ها در حل مسئله و حل مناقشه نقش  این گروه. شود دانشگاهیان و غیره را شامل می
امل رهبران محلی، این قسمت ش. ترین سطح، سطح جامعه مدنی است پایین. دارند

این افراد در . شود نهاد و افراد تأثیرگذار در اجتماع می هاي مردم نمایندگان سازمان
. هاي مدنی، ترویج رواداري و تسامح و از میان برداشتن تبعیض نقش دارند آموزش

عنوان واکنشی به رویکردهاي تاریخی حل  لدرچ هرم مشارکت در رفع مناقشه را به
 است، معرفی  شده که منازعه در میان نخبگان پشت درهاي بسته حل میمناقشه در هنگا

هر سه گروه . توان در هر سطح از این هرم مدنظر قرار داد ها را می نقش رسانه. کند می
. توجه قرار داد جمعی معین مورد توان از طریق یک مداخله ارتباط هدف را می مورد

بان یا ناظر نقش   اجراي نقش دیدهتواند با ازلحاظ رأس هرم رهبري، رسانه می
توانند اطمینان حاصل کنند که فرآیند مذاکره در  ها می رسانه. مساعدت گر داشته باشد

بخش نسبت به نیازهاي افراد دو سطح  این سطح تا جاي ممکن شفاف و اطمینان
  . تر خواهد بود پایین

آوري  العاتی را جمعبایست اط ها می کند رسانه این فرآیند را زمانی که عنوان می
 کارویژه ،ها بداند و نسبت به آن واکنش نشان دهد کنند که جامعه الزم است درباره آن

رهبران سطح میانی که به رهبران افکار عمومی نیز شناخته . داند مراقبتی ارتباطات می
 گیرند ولی نقش ها بهره می شوند مخاطبان آگاه و مطلعی هستند که فعاالنه از رسانه می

این افراد اغلب . کنند ها را نیز ایفا می کننده در رسانه دهنده و مشارکت شکل
هاي مردمی ـ افراد بانفوذ و برجسته در  نگاران، فعاالن سیاسی و شخصیت روزنامه
  .)Lederach, 1997: 39. (ها، تلویزیون و رادیو ـ هستند روزنامه
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  )Lederach, 1997:39(  لدرچ هرم صلح سازي-1شکل 

  
وفصل منازعه معتقدند ناتوانی در حل منازعات یا مدنظر قرار دادن  طرفداران حل

آمیز منازعه خواهد  شرایط منازعات همان چیزي است که به انفجار مراحل خشونت
عنوان واسطه  ها به گیري از رسانه تر براي بهره تصور یک مسیر یا روش مناسب. انجامید
وفصل شوند  آمیز موردتوجه قرارگرفته و حل اي غیر خشونت  آن منازعات به شیوهکه در

. آمیز را دارند ها در این سطح نقش یک سکو براي یک گفتمان صلح رسانه. دشوار است
آمیز  اي براي موردتوجه قرار دادن عوامل منازعه در یک بستر غیر خشونت ها شیوه آن

 است که مسائل  شده ي سطح میانی این فرصت دادهبنابراین به رهبر. کنند ارائه می
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آمیز  وفصل مسالمت چنین اقدامی حل. مرتبط با منازعه را به شکل عمومی مدیریت کند
آورد و بر  اي براي سطح مدنی فراهم می کند، زیرا مثال یا نمونه منازعه را تسهیل می

ن گروهی است که تری سطح مدنی بزرگ. آورد رهبري باالدستی یا رأس هرم فشار می
اي در  هاي رسانه اغلب پیام. معموالً در بخش انتهایی ارتباطات جمعی قرارگرفته است

ها  این گروه مخاطبان هدف واقعی رسانه.  معطوف به این گروه است،فرآیند ایجاد صلح
که متمایل به مردم باشند  ها درصورتی حال، رسانه  بااین)Lederach, 1997:35. (هستند

 هحوز اساسی هاي مؤلفه اگر. وفصل کنند ت را دارند که منازعات را حلاین فرص
 مناسبی بستر هاي نوین رسانه بدانیم،» وگو گفت «و» عمومی افکار«، »کنش«عمومی را 

هاي  رسانه طریق از توانند می افراد. است ها مؤلفه این از یک هر تجلی و ظهور براي
این  از و بپردازند عالقه مورد موضوعات و مسائل پیرامون تعامل و وگو گفت نوین به

 مخالفت در توانند می یک هر و بگیرد شکل» مردم صداي«عنوان  به عمومی طریق افکار
 بنابراین،. کنش بزنند به دست سیاسی و اجتماعی موضوع و مسئله یک با موافقت یا

 التتحو در نقش مهمی اجتماعی سازي شبکه امروزین، دنیاي در که گفت توان می
 در را مهمی هاي نوین نقش رسانه واقع، در. کند می ایفا جوامع اجتماعی و سیاسی

 هاي کنش بر ها دولت کنترل تضعیف و هاي افراد مهارت و ها ظرفیت تقویت و گسترش
  ).146: 1392نورمحمدي، محمدي، (دنکن می ایفا اجتماعی

 توده مردم از تمام هایی که بر رنج و آالم گالتونگ بر این باور است که رسانه
کنند همدلی را  کنند و تمام افراد خبیث و بدکار را شناسایی می جوانب تمرکز می

بخشند و بدین طریق طرفین درگیر در منازعه را  انگیزند و درك و فهم را ارتقا می برمی
که تراژدي  درصورتی. سازند آمیز می تر در کاربرد ابزارهاي خشونت تر و محتاط اخالقی
تر از  دقت بیان شود مردم کم بار آن بر توده مردم از تمام جوانب به و تأثیر فاجعهجنگ 

رضایت مخاطبان امر مهمی است، زیرا معموالً . کنند هایی حمایت می چنین آشوب
 .)Galtung, 2002: 268 (گذارد مدیریت خاصی از منازعه را تأیید و بر آن صحه می

آمیز  وفصل مسالمت ت و پشتیبانی براي حل کسب حمای،ها در این سطح  رسانههدف
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که است ا به تصویر کشیدن دقیق تمام کسانی ییک منازعه و به نمایش عموم گذاردن 
توانند فرآیند صلح را نه صرفاً با  ها می تر، رسانه  به عبارت ساده.اند از جنگ تأثیر پذیرفته

  . کنندها به مردم تسهیل ارسال پیام به افراد بلکه معرفی کردن آن
  

  روش تحقیق
ها و اطالعات  آوري داده این مقاله مبتنی بر روش توصیفی ـ تحلیلی بوده و روش جمع

اي مبتنی بر بررسی اسناد و مدارك،  روش کتابخانه. اي است نیز بر مبناي روش کتابخانه
بندي  پس از گردآوري و طبقه. هاي اینترنتی است مراجعه به نشریات، مقاالت و سایت

ها از طریق توصیف و مبتنی بر منطق و استدالل صورت  وتحلیل آن ات، تجزیهاطالع
  .گرفته است

  
  المللی هاي نوین در منازعات بین آفرینی رسانه هاي نقش شیوه
هاي سنتی،  پذیري محدود نسبت به رسانه هاي نوین با ویژگی تعاملی و کنترل رسانه

هاي   با پیشرفت فزاینده فناوريحضوري مؤثر در تمامی ابعاد زندگی بشري دارند و
هاي سیاسی و امنیتی تقویت  هاي نوین در حوزه بنیان، نقش رسانه ارتباطی اینترنت

هاي نوین در  آفرینی و تأثیرگذاري رسانه هاي نقش در این بخش، شیوه. شود می
آفرینی از سه جنبه مورد  این نقش. دهیم المللی را مورد واکاوي قرار می منازعات بین

تغییر ایستارها و نظام شناختی افراد و بازسازي اعتماد، : گیرد ررسی قرار میب
  .پذیر بخشی مجاري ارتباطی کمتر کنترل هاي اجتماعی و تنوع توانمندسازي گروه

  
  هاي نوین در تغییر ایستارها و نظام شناختی افراد و بازسازي اعتماد نقش رسانه

 ,Geertz (ان سیاست ازجمله گرتزشناسان، روانشناسان سیاسی و عالم انسان

 فرهنگی را مسائل منازعات ) Barber, 1995 (، باربر)Kelman, 1997 (، کلمان)1973
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این . اند عمیقاً برخاسته از تعلقات بنیادین، هویت، تاریخ و مذهب تعریف کرده
موضوعات، مسائلی طوالنی، عمیق و کلی هستند و به مسائل ملی و سرزمینی تبدیل 

پذیر  وفصل منازعه یا حتی آشتی در منازعات کشوري یا سرزمینی امکان حل. دشون می
ها  رهبران و رسانه. شدت دشوار است وفصل در منازعات فرهنگی به است ولی حل

جاي آن  انگارند و به المللی را نادیده می هاي عمیق فرهنگی منازعات بین اغلب ریشه
ها صرفاً منازعات ملی یا سرزمینی   که گویی آناي رفتار کنند گونه ها به کوشند با آن می

هایی از  منازعه اعراب و اسرائیل، منازعات ایرلند شمالی و منازعات بالکان مثال. هستند
شینار بر این باور است که از آغاز فرآیند صلح اسلو در اوت . منازعات فرهنگی هستند

غربی و اسرائیلی عمدتاً منازعه هاي  ، رسانه2000 تا بروز انتفاضه دوم در سپتامبر 1993
ها مدل آشتی را به کار گرفته  آن. انگاشتند مذکور را منازعه کشوري یا سرزمینی می

بودند و انتظارات باال و غیرواقعی در اسرائیل و سراسر جهان را براي آشتی سریع ایجاد 
 ,Shinar. (کرده بودند و متعاقباً در سردرگمی، ناکامی و سرخوردگی نقش داشتند

2002:285(   
هاي نوین در سه منطقه  اي مدعی آن است که رسانه یکی از مطالعات مقایسه

هاي محلی صلح و  اسرائیل و آفریقاي جنوبی مشخصاً با سازمان/ ایرلند شمالی، فلسطین
ها بر این باورند که  آن. اند حل منازعه براي پیشبرد حل منازعه و آشتی همکاري کرده

اي هنجارهاي فرهنگی پیرامون این سه منازعه  مالحظه  به میزان قابلهایی چنین سازمان
ها و همراهی  توجهی به دسترسی به رسانه را تغییر دادند و این موفقیت به میزان قابل

  هاي صلح و حل منازعه مطرح بندي بدیلی که از جانب سازمان ها با چارچوب رسانه
دیگر،   عبارت به) Gidron, Katz & Hasenfeld: 2002: 219. ( بود، بستگی داشتشده

کارگیري واژگان، تصاویر و نمادهاي جنبش صلح، بخشی  ها از طریق به همراهی رسانه
النگ و برك، . ها در راستاي تحقق تحول فرهنگی است الینفک از قابلیت و توانایی آن

هري براي سنجش و ارزیابی فرآیند آشتی در منازعات ش» رخدادهاي آشتی«از اصطالح 
اند که به بهبود   شده عنوان نقاط عطفی تعریف این موارد به. المللی استفاده کردند و بین
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. )Long and Brecke,2003: 6 (انجامد ها می روابط و کاهش احتمال تکرار خشونت
واسطه یا قرابت میان  ارتباط فیزیکی بی: گیرند رخدادهاي آشتی عناصر ذیل را دربرمی

متخاصم، معموالً در سطح مقامات ارشد؛ یک مراسم عمومی همراه دشمنان یا نیروهاي 
تر ملی انتقال  اي که رخدادها را به جامعه گسترده با تبلیغات گسترده یا توجهات رسانه

   منازعه را حل،دهد؛ و رفتار تشریفاتی یا نمادین که حکایت از آن دارد که طرفین می
 ,Long and Brecke. (تري شکل بگیرد ستانهرود روابط دو انگارند و انتظار می  میشده

2003: 28(  
دهد همدیگر را  قابلیت برقراري پیوند عاطفی و تقویت همدلی به ما امکان می

عنوان یک تهدید انگاشته  بنابراین غیریت به. یافته بینگاریم عنوان یک خانواده گسترش به
همدلی به ما امکان . ردتوان آزادانه ابراز ک شود و حس ترحم و مهربانی را می نمی
 بلکه ازنظر ،هاي میان ما و دیگران را، نه ازلحاظ طبیعت واقعی ما دهد مشابهت می

کنیم و  هایمان احساس می عواطف انسانی از قبیل احترام و عشق که در مورد خانواده
احساس غم و ناراحتی که زمان از دست دادن یکی از افراد نزدیک به خودمان داریم، 

  ) Ryan, 2007: 137. (کنیممشاهده 
اي به کار گرفته  ترین ابزار و وسایلی که براي ایجاد چنین پیوند همدالنه مهم

 ,Ryan. (کنند هاي نوین فراهم می ها و امکاناتی است که رسانه شود، ظرفیت می

ها استفاده  هاي مختلف، از هنر براي گسترش ایده هاي نوین در قالب  رسانه)2007:139
د و همسویی نبخش و قابلیت ما براي همدلی کردن با رنج دیگران را بهبود میکنند  می

از دید رورتی تحول و دگرگونی فرهنگی از خواندن . دنکن منافعی با دیگران ایجاد می
تواند زندگی شما  ها می هاي دیگران قرار گرفتن، که داستان ادبیات و در معرض روایت

خود را جاي دیگران بگذارید؛ نه صرفاً از روي مهر را تغییر دهد و به شما امکان دهد 
با . و محبت انسانی بلکه گویی که زندگی دیگران پیوند نزدیک با زندگی شما دارد

توانیم گستره  مان براي شناساندن خود به دیگران از طریق تخیل، می تقویت توانایی
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راتیک را تشکیل حس ناعدالتی خود را افزایش دهیم و نوعی از اجتماع اخالقی دموک
زیاد از جانب   احتمال دهیم که در آن حس همدالنه به ضعفا ما را بر آن دارد که به

   .)Voparil, 2009:100 (تر عمل کنیم سایرین متفاوت و غیر صمیمی
کنترل، ارائه  بارتال و روزن، مدل آموزش صلح غیرمستقیم را در منازعات غیرقابل

که منتظر بمانیم منازعه پایان یابد و از مدل  جاي آن بهکنند  ها توصیه می آن. اند کرده
وفصل منازعه بهره گیریم، از مدل آموزش صلح  آموزش صلح مستقیم براي حل

هاي آموزش صلح از قبیل هویت،  اي از آموزش که با سایر جنبه غیرمستقیم ـ گونه
کار داردـ هاي حل منازعه سرو محیطی، یکدلی قومی، حقوق بشر و مهارت امنیت زیست
 بارتال و روزن پنج فرآیندي که .)Bar-Tal and Rosen, 2009:563 (استفاده کنیم

تفکر ـ 1. کنند ذکر میرا تواند در راستاي آموزش غیرمستقیم صلح به کار رود،  می
به توانایی و قابلیت مسلم و مفروض نینگاشتن هیچ دانشی و بلکه مالحظه : بازاندیشانه

ها، تصمیمات یا  هاي گوناگون براي رسیدن به استنباط و بررسی دوباره بدیل
انجامد  عالوه، بازاندیشی به کشف اطالعات بدیلی می به. هاي معتبر اشاره دارد ارزیابی

   ).(Bar-Tal and Rosen, 2009: 564 ماند که در غیر این صورت احتماالً مغفول می
نظر داشتن  ها از  گروهشناختن و پذیرش حقوق تمام افراد و به رسمیت: ـ سازش2

عالوه این مسئله فرصتی براي مالحظه  به. ها و رفتارها افکار، نظرات، ایستارها، خواسته
هایی که با باورهاي اجتماعی غالب در منازعه تعارض دارند و توسعه  دیدگاه
 ,Bar-Tal and Rosen (کند کنند، فراهم می هاي بدیل درباره منازعه را تشویق می دیدگاه

توانایی یک شخص یا یک گروه براي تجربه آنچه گروه : ـ یکدلی قومی3 .)2009:565
سازد اعضاي سایر  اندیشد و این قابلیت را ممکن می کند یا می قومی دیگر احساس می

ها اعتماد کرد و اهداف  توان به آن عنوان آحاد بشري در نظر گرفت، که می ها را به گروه
 آمیز برقرار کرد توان روابط صلح ها می انی که با آنو نیازهاي مشروعی دارند و کس

)Bar-Tal and Rosen, 2009:565(. 4هدف اصلی آموزش براي حقوق : ـ حقوق بشر
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حقوق بشر با کرامت اشخاص . بشر افزایش احترام به نسل جوان براي حقوق بشر است
محیطی و  ارتباط دارد و حقوق مدنی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادي، فرهنگی و زیست

ي و حل مسائل میانجیگرتوانایی مذاکره، : ـ حل مناقشه5. شود اي را شامل می توسعه
در بستر منازعه با همکاري افراد دیگر و کمک گرفتن از افراد در شکل دادن به رویکرد 

افتد و  که خشونت مستقیم کماکان اتفاق می در این مدل، هنگامی. آمیز سازنده مسالمت
تغییر دادن «کنند، هدف  ت مردم هنوز هم از فرهنگ منازعه پشتیبانی میکه اکثری هنگامی

 :Bar-Tal & Rosen, 2009. (»ها و رفتارهاي اجتماعی است باورها، ایستارها، ارزش

هاي درگیر در  هاي نوین که امکان ارتباط تعاملی میان طرف  این فرایند، رسانهدر) 566
 و توده مردم با ظرفیت تولید و ارسال منازعه را در سطح مختلف اعم از نخبگان

توانند نقشی مهم در تغییر  د، مینکن هاي مختلف فراهم می محصوالت فرهنگی در قالب
هاي منازعه نسبت به یکدیگر و بازسازي اعتماد طرفین داشته  ایستارها و نگرش طرف

  .باشند
هایی   یکی از رسانه)www.groundviews.org,25/6/2017(تارنماي گراند ویوز 

ها  هاي دیرین را از طریق برخی طرح است که درصدد است ایستارها، رفتارها و روایت
نگاري   در نقش یک سکوي روزنامهعمدتاًحالی که  گراند ویوز درعین. تغییر دهد

هاي  ها و تاکتیک دولتی و سیاست نیروهاي امنیتی سوءاستفادهکند و  شهروندي عمل می
ـ یک نمایشگاه  »میانجیگري«هایی از قبیل طرح  کند، طرح اعمال تبعیض را افشا می

هاي  هنري که در پی برقراري ارتباط در زمینه مسائل مرتبط با قانون اساسی، داده
تفاوتی  اقتصادي ـ اجتماعی و هویت مذهبی به شکل نوشتاري و با به چالش کشیدن بی

 » سال قبل30«مومی و تشویق به مشارکت انتقادي ـ و طرح موسوم به ع
)www.30yearsago.asia30/4/2017(  پردازان  سازان، عکاسان، نظریه گروهی از فیلمکه

اند تا این مسئله را برجسته کنند که   آمدهگرد همو سایر افرادي که در گراند ویوز 
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ایی و نیز ذهنیت اجتماعی و برداشت چگونه کشتار ضد قوم تامیل زندگی سریالنکاه
  . و حتی سیاست این کشور را شکل داده استها آن

  
  هاي اجتماعی هاي نوین در توانمندسازي گروه نقش رسانه

 را براي فهم قدرت در عصر اطالعات و 2"فراقدرت" عنوان سینگ. پی.جی
که چگونه ارتباطات فرا قدرت به این موضوع اشاره دارد . برد اي به کار می جامعه شبکه

 سینگ .)Singh, 2005: 4 (سازند یم براي، منافع، و هویت بازیگران و نهادها را  شبکه
اي شدن جوامع، قدرت دیگر  کند که با گسترش فناوري اطالعاتی و شبکه استدالل می

شود، بلکه در فضاي  در یک فضاي سرزمینی و محصور در گستره جغرافیایی اعمال نمی
 جاري و ساري اي هاي سرزمینی و مبتنی بر فضاي صفحه ي محدودیتجدیدي ماورا

ها را   قدرت ابزاري دولتتنها نههاي اطالعات   واقع فناوري در.)Singh, 2005: 4 (است
آفرینی بازیگران غیردولتی با   فضاي جدیدي براي نقشنیچن هم بلکه  کنند، تقویت می

ژگی فضاي جدید سیاست جهانی، اصل وی. کنند ها و منافع متمایز فراهم می هویت
الملل صرفاً محدود به  اعضاء نظام بین. الملل است تعامل میان تمامی اجزاء نظام بین

ی نیست، بلکه گستره وسیعی از یي محصور در یک محدوده جغرافیاها ملتـ  دولت
 ظرفیت گیرد که از هاي فراملی را در برمی ی و گروهمل فروهاي   افراد، گروه:اجزاء مانند

بخش اعظمی از قدرت . ها و روندهاي جهانی برخوردارند تأثیرگذاري بر پویش
تأثیرگذاري بازیگران جدید ناشی از فناوري اطالعات است، چرا که محیط عملیاتی و 

 و فضاهاي جدیدي خارج از کنترل انحصاري  شدهها متحول بافتار تعاملی میان دولت
 دیگر مبتنی بر ،ضاي جدید، ساختار اقتداردر این ف.  استگرفته  شکلها  دولت
 که هر بازیگري بر اساس میزان گرفته شکلاي   نیست، بلکه ساختار شبکهمراتب سلسله
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هاي اطالعاتی قادر خواهد بود تا ظرفیت تعاملی و تأثیرگذاري  گیري از فناوري بهره
  .)383 :1384 اینس، و کاستلز (کندخود را تقویت 

شوند که از طریق آن  عنوان ابزاري در نظر گرفته می  بههاي نوین اغلب رسانه
هاي  بندي مفهوم» توانمندسازي«مفهوم . سطوح مدنی جامعه قدرت خواهند گرفت

ها، شامل قدرت بر، قدرت با و  بندي این مفهوم. شود متنوعی از قدرت را شامل می
عریف رایج و ها تعریف رابرت دال از قدرت است که ت نخستین آن. شود قدرت در می

الف . )Dahl, 1957: 202–203(الملل است و با سلطه مرتبط است  غالب در روابط بین
 تواند ب را وادار به انجام کاري کند که در غیر این بر ب قدرت دارد تا حدي که او می

عنوان فرآیندهایی انگاشته  توانمندسازي به. تواند آن کار را انجام دهد صورت نمی
  : دنشو هاي زیر برخوردار می هاي اجتماعی از قابلیت آن گروهشود که در  می
ـ در کنار 2ـ توانمندي براي انجام دادن اقدامات بدون نیاز به تسلط بر گروه دیگري؛ 1

د که نهایتاً به تسهیم و اشتراك قدرت نشو هاي اجتماعی دیگر قدرتمند می گروه
 که به احترام و پذیرش دیگران ـ از طریق پذیرش و احترام به خویشتن3 انجامد و می
برخی از نویسندگان نیز به عاملیت در . یابد عنوان اشخاص و افراد برابر تسري می به

هاي استراتژیک و  بندي انتخاب توانمندي اشاره دارند که شامل توانایی تدوین و صورت
سازي توانمند. دنهایی است که تأثیر مهمی در زندگی دار گیري کنترل منابع و تصمیم

از  فردي، باور به این است که افراد توانایی کنترل زندگی خود و رسیدن به اهداف را
 ).12: 1394گر،  قائم و شعبان کاسه منتظر (هاي اجتماعی دارند طریق مشارکت در نقش

هاي نوین در برقراري صلح پس از حل  این بحث در شرایطی که نقش رسانه
ها و اعمال جاري  ز اهمیت است؛ زیرا به انکشاف فهمشود، بسیار حائ منازعه ارزیابی می

» صلح«ها   که با نام آن نشدهاي و مطرح  المللی در برابر اجتماعات حاشیه جامعه بین
ها و  المللی به تداوم تحمیل ارزش گرایش جامعه بین. کند گیرد، کمک می شکل می
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افراد محلی است 1 »قدرت براعمال «هاي لیبرال و نئولیبرالی خود بیانگر نوعی از  آرمان
در مقایسه با عالمان  آمیز مانده و حتی خصومت عنوان شیوه عقب که اغلب به

ها مطابق با  حال، فناوري از جانب انسان بااین. شود غربی انگاشته می» نیت خوش«
هاي نوین   استفاده از فناوري)Latour, 2007: 39. (شود واقعیتشان به کار گرفته می

شود توانمندسازي را در مرحله اول بدون  دهد و نمی ها معنا و اهمیت می  آنارتباطی به
بنابراین هر پیشرفتی در فناوري ممکن است . ها به کسی اعطا کرد تعامل ترکیبی با سوژه

المللی بر کنشگران محلی،  بیهوده باشد مگر آنکه درك جاري از قدرت کنشگران بین
هم آوردن امکان تملک، مدیریت و اقدامات المللی براي فرا قدرت کنشگران بین

هایی از شبکه  نمونه. بالواسطه در زمینه صلح براي کنشگران محلی را تقویت کند
پیشگیري از خشونت کنیا، نظارت بر انتخابات اوگاندا، اقتباس محدود سودان از 

ات فناوري براي ارتباطات اجتماع، توانمندسازي جامعه مدنی قبرس و موارد دیگر اثب
 این که دلیل سازان صلح باشند نه به هاي نوین ممکن است زمینه کند که رسانه می

اي را در برابر نخبگان  المللی یا حاشیه مستقیماً افراد محلی را نسبت به افراد ملی و بین
توان از آن براي بسیج کنشگران مدنی که ممکن   که میدلیلسازد بلکه بدین  توانمند می

این مسئله با . رت در فرآیند برقراري صلح تأثیر بگذارند، بهره گرفتاست بر توازن قد
عنوان  عنوان میانجیگران یا به هاي نوین ممکن است به  رسانهاین کهمفروض انگاشتن 

هاست را تغییر، اصالح یا برهم  واسطه یا کنشگري که معناي عناصري که حامل آن
هاي نوین پتانسیل  شود که رسانه کار میبا این شرایط، آش. ریزد عمل کنند، مهم است می

انتشار ورودي لیبرال با یک خروجی متفاوت یعنی بسیج  زیادي براي تمرکززدایی و باز
اي که این   گزاره)Latour, 2007: 39. (دنسوي صلح جامع را دار و تجهیز نیروها به

یت منجر عمل متکی بر آن است، این الزام است که رها بودن از کنترل به این واقع
دانیم که افراد چگونه از ابزارهاي اطالعاتی و ارتباطاتی استفاده  شود که ما دقیقاً نمی می
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یابد؛ هرچند  اي است که توانمندسازي در آن معنا می این دقیقاً همان نقطه. خواهند کرد
 :Hattotuwa, 2004 (هاي آن ازجمله ریسک گسترش تفرقه و نفرت نه بدون ریسک

 احتمالی تحول دینامیسم منازعه و ارتقاي فرآیند برقراري صلح پس از هاي راه. )51
  هاي مشترك از رنج و  توان در میان روایت هاي نوین را می منازعه از طریق رسانه

  گذارد، همانند مثال  درد یا مشکالت معمولی که بر زندگی هر روزه مردم تأثیر می
. فلسطین و اسرائیل یافتها و والدین در  محفل موسوم به حلقه خانواده

)www.theparentscircle.com, 20/5/2017(  
هاي  بوك و توئیتر ممکن است کاتالیزورهاي بهتري براي طرح امروزه، فیس

هاي شهروندي در تشکیالت مدنی آن، اصالت و  گفته باشند، زیرا قدرت رسانه پیش
ارك گزي ترکیه در اوایل اعتراضات پ. نهفته است طبیعی بودن آن به شیوه باال به پایین

 نشانی از این توانمندسازي ولی بیش از آن تصمیم دولت ترکیه براي 2013تابستان 
ها   عضوي براي ترویج دیدگاه حزب حاکم پس از ماه6000تشکیل یک شبکه اجتماعی 

اي از توانمندسازي و   نشانه،بوك اعتبار ساختن و کنترل توئیتر و فیس تالش براي بی
هاي جدید امکان مواجهه با  گیري از رسانه در کنار این موارد، بهره. ت استاعمال قدر

گویی  هایی از قبیل قصه استراتژي. منازعه به شیوه غیرمتعارف را افزایش داده است
دیجیتال، تسهیل مشارکت مدنی و ایجاد شبکه، در واقع مجاري جدید مشارکت براي 

که همزمان نقش پادزهر در مقابل طرد  لی گشوده است؛ درحا شدهتر طرد کنشگران پیش
. کند پذیري و دینامیسم ذاتی قدرت را ایفا نمی و تبعیض به دلیل محدودیت در دسترس

که براي برقراري صلح  هاي اطالعات و ارتباطات هنگامی ها از طریق فناوري مداخله
در ارتباط د و زمانی که محیط منازعه نبس یا توافق صلح به کار گرفته شو پس از آتش

گذاري یا تسهیم اطالعات، همکاري، تخصیص فناوري و سازوکارهاي  با لزوم اشتراك
دلیل . ند تأثیر بیشتري داشته باشندنتوا توسعه براي افراد و اجتماعات مساعد باشد، می
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دیگر، تحول از لزوم در  عبارت ها، یا به این تأثیرات فزاینده، تحول در گفتمان و روایت
  .)Singh, 2013: 15 (ودن به لزوم بودن در وضعیت صلح استحالت جنگ ب

هاي   نسبت به زمینه شدهگیري این روایت جدید در بسترهاي تمرکززدایی شکل
دهند در  ها به بازیگران متعدد امکان می تر است، زیرا آن اقتدارگرایانه و متمرکز آسان
ناتوانی شبکه . دتصور بود، مشارکت کنن ازاین غیرقابل سطوح و شدتی که پیش

گیري کامل از مزایاي بالقوه  المللی کنشگران فعال در زمینه برقراري صلح در بهره بین
توان در پیوند با شیوه کاري از باال به پایین،  هاي اطالعات و ارتباطات را می فناوري

 50رغم این واقعیت که  نابرابري آن و برداشت و درك از دانش و تخصص خود علی
درصد مداخالت در طول پنج سال اخیر بازگشت به منازعه را  50بیشتر از درصد یا 

 همبستگی میان منازعات با وجود. )Singh, 2013: 22 (اند، در نظر گرفت تجربه کرده
هاي   با دسترسی بسیار اندك به شبکه،طوالنی و حضور میان افراد در جامعه مدنی

هاي اجتماعی را  در زمینه صلح، شبکهالمللی  اجتماعی، درگیري و فعالیت جامعه بین
با . عنوان یکی از چندین ابزار بالقوه مشارکتی برقراري صلح به حاشیه رانده است به

هاي اجتماعی ابزارهاي  هاي اطالعات و ارتباطات و شبکه  این فرض که فناوريوجود
ش فعاالن المللی در زمینه برقراري صلح هستند، عالقه و گرای هاي بین مهمی در فعالیت

 حوزه برقراري صلح نسبت به فناوري اطالعات و ارتباطات نسبتاً جدید و تازه است
)Rød and Weidman, 2015: 342(.برخی موارد، این مسئله ممکن است ناشی از  در 

فقدان دانش در زمینه این مسئله که چگونه از فناوري اطالعات و ارتباطات براي 
هاي  این بدین معنا نیست که فناوري. نیم، باشداهداف مرتبط با صلح استفاده ک

گیرند بلکه بیشتر به شکلی ایستا  طورکلی مورد استفاده قرار نمی اطالعات و ارتباطات به
مثال، در قبرس بازیگرانی مانند برنامه  عنوان به. دنگیر طرفه مورد استفاده قرار می و یک

هایشان بهره  راي انتشار فعالیتبوك، توئیتر و یوتیوب ب توسعه سازمان ملل از فیس
هاي اجتماعی مختلف در قبرس  گیري از شبکه از دید اتحادیه اروپا، بهره. گیرند می

است و بیانگر از میان برداشتن فاصله » محلی شدن«بخشی از استراتژي این کشور براي 
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 نمایندگی کمیسیون اروپا در قبرس بر نقش. میان تشکیالت مدنی و نهاد مذکور است
تنها براي ترویج و پیشبرد  بوك، توئیتر و فلیکر، نه فعالی که اتحادیه اروپا در فیس

کند صحه  ها ایفا می کارهاي این اتحادیه بلکه به جهت تبلیغ برخی رویدادها و فعالیت
هاي اجتماعی به  وضوح بیانگر این واقعیت است که شبکه این مسئله به. گذاشت

دهنده  ازهمه نشان دهد و بیش تر به جامعه را می ی عمیقتر امکان دسترس نهادهاي بزرگ
وجود باید   ینا  با.)Richmond, 2012: 23 (پتانسیل ترکیبی فرآیند برقراري صلح است

هاي  گفت این دسترسی و ارتباط خطر محدود شدن به استفاده تبلیغاتی از شبکه
از طریق آن صداي افراد جاي ایجاد یک مجرا یا کانال ارتباطی دوطرفه که  اجتماعی به

هاي کنشگران عرصه  ها و استراتژي شود و در قالب سیاست یا مردمان محلی شنیده می
هاي دیگر، از پتانسیل کامل  در نمونه .آید را به همراه دارد برقراري صلح به اجرا درمی

شد کنترل با  آثار آن غیرقابلاین کههاي اطالعات و ارتباطات به دلیل هراس از  فناوري
 یا ندها گزینه مناسبی براي تحقق تحول سیاسی نیست  این رسانهاین کهیا به دلیل باور به 

گیري است، بهره  اندازه  سختی قابل ها به  شواهد تأثیرگذاري این فناورياین کهبه دلیل 
  . است نشدهگرفته 

  
  پذیر  نوین و تنوع سازي مجاري ارتباطی کمتر کنترلهاي رسانه
عنوان یک سکویی عمل کنند که در آن هژمونی  ن ممکن است بههاي نوی رسانه

 تقویت شود تا با این کار ،توازن قدرت امکان پیشبرد و گسترش نداشته باشد و عدم
که این نهادها قادر به استفاده راهبردي  درصورتی -سوي نهادهاي قدرتمند  توازن را به
.  تغییر دهند- مشروعیت ساز باشندعنوان ابزارهاي  هاي نوین ارتباطاتی به از فناوري

نگاري شهري از طریق نویسندگی  مثال، در آفریقاي جنوبی، ظهور روزنامه عنوان به
) در نزدیکی کیپ تاون (لیتسا جمله کایه هاي غیررسمی از وبالگ در قالب سکونتگاه

یک مثال جدي است که بیانگر محدوده و میزانی است که دسترسی به اینترنت امکان 
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این رویکرد  .)Siyakhona, 2011 (ر زدن سانسور در حوزه عمومی را فراهم آورددو
تواند به  هاي نوین می گیري از رسانه کند که بهره به شناسایی این موضوع اشاره می

تشدید و گسترش دسترسی محلی به امور و اقدامات رسمی حوزه برقراري صلح و 
بدین . نهادها در عرصه قدرت بینجامدهاي موجود  چالش کشیدن سوگیري متعاقباً به

تر از عرصه  هاي نوین نقش سکوهاي مقاومت براي کنشگرانی که پیش معنا، رسانه
چنین امري در ارتباط با قبرس که در . کنند  بودند، را ایفا می شده سیاست رسمی حذف

گیري صلح در میان دو اجتماع از دهه  هاي شکل نهاد و جنبش هاي مردم آن سازمان
لحاظ فیزیکی و ایدئولوژیکی و ازلحاظ رویکرد  از ( کامالً از دیدگان عامه مردم1990

هایی مانند مرکز اجتماع  طرح. اند، مصداق دارد به انزوا رفته) ها به تحول منازعه آن
اي  ه افزایش پوشش رسانهب )www.cypruscommunitymedia.org(اي قبرس  رسانه

هاي جامعه مدنی در این کشور که در پیشبرد گفتگوهاي میان دو اجتماع متنازع  سازمان
هاي  هایی را براي سایر سازمان این سازمان آموزش.  است شدهفعال هستند، منجر

 ارتقا بخشند ،تر هاي ارتباطی خود را با اجتماع گسترده جامعه مدنی فراهم کرده تا کانال
هاي جامعه مدنی  که در کنار مسائل دیگر، امکان مواجهه با شکاف متصور میان سازمان

هایی مانند جنبش  به همین ترتیب، جنبش. آورد تر را به وجود می و جامعه گسترده
هاي نوین ارتباطی را براي ظهور  اشغال منطقه حائل و جنبش ماهاال پتانسیل فناوري

یش نما به ،دو جامعه به مشارکت مدنی فعاالنهکنشگري مدنی و تبدیل آن در هر 
هاي جالب است که هدف آن تسهیل  پروژه فاماگوستا یکی دیگر از پروژه. اند گذاشته

ها است تا یک فاماگوستاي یکپارچه و یکدست را  یک فرآیند مشارکتی براي قبرسی
حی پس از حل منازعه با زیرساخت و خدمات کارآمد و مشترك دوباره تصور و طرا

گیرند  هاي اجتماعی جدید بهره می هاي مبتکرانه از شبکه  و طرحسکوهاتمام این . کنند
هاي خود را سازماندهی و انتشار دهند و افراد را از هر دو سوي جزیره قبرس  تا فعالیت

در ارتباط با جنبش اشغال منطقه حائل، . هاي اجتماعی جدید بسیج کنند از طریق شبکه
هاي اجتماعی براي شکل دادن به مقصود جنبش در راستاي  از شبکهخوبی  این جنبش به
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بهره » ها آنفضاي متعلق به «عنوان  طرح دوباره ادعاي خود در ارتباط با منطقه حائل به
در برخی مواقع اهداف این جنبش، اعضاي این . )Stratis and Akbil, 2015( گرفت

  . شانده استالمللی به مشکل ک جنبش را با مقامات محلی و بین
یکردهاي از پایین به باال، مشارکتی و فراگیر روممکن است چنین تصور شود که 

 با استقبال سازمانی مانند نیروهاي حافظ صلح سازمان ملل در احتماالًنسبت به صلح 
رسد این پافشاري هژمونیک براي پیروي از  در مقابل، به نظر می. قبرس روبرو شود

میلی و  الذکر براي یک صلح محلی و نیز نگرانی آن از بی فوققواعد با روایت سازمان 
عالوه ممکن است  به.  در تعارض است،وفصل منازعه عدم تعهد طرفین درگیر براي حل

هاي محلی در زمینه برقراري  رفته باشد، زیرا این تالش این مسئله یک فرصت ازدست
هایی که بسیج و کنشگري  شیوههاي نوین ارتباطی با  صلح، پتانسیل در برگرفتن فناوري

در آفریقاي جنوبی نیز، . اجتماعی را توسعه داده و تشدید کند را به نمایش گذارده است
هاي  هاي شهروندي و سازمان هاي نوین از جانب پژوهشگران دانشگاهی، طرح رسانه
جنبش . دنشو هاي سیاستی به کار گرفته می نهاد براي طراحی و پیشبرد بدیل مردم
هاي نوین براي مشارکت جوانان و   از رسانهنشینان موسوم به جنبش آباه اللی زاغه

تسهیل رویکردهاي از پایین به باال در مبارزه خود در زمینه حق داشتن مسکن و علیه 
 کند  استفاده می شدهیداً سیاسیشدتبعیض و فقر از طریق یک نیروي انتظامی 

)www.abahlali.org(.هاي   مهارتزاي حقوق بشر ا ز رسانه طرز مشابهی، مرک به
  شده اي خود براي مبارزه حقوق مادي و سیاسی براي اجتماعات به حاشیه رانده رسانه
استفاده » مرزهاي تبعیض«طور که مدیر این مرکز اظهار کرده است باهدف تغییر  و آن

  .)www.hrmc.org.za (کرده است
  

  
                                                

1. Abahlali baseMjondolo 
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  المللی وفصل منازعات بین هاي نوین در حل نقش رسانه
. آورند وفصل منازعه به اجرا درمی  حلههاي مختلفی را در حوز هاي نوین کارویژه رسانه

هاي نوین براي پیشبرد مذاکرات و تقویت  گذاران از رسانه سیاستمداران و سیاست
عنوان یک  هاي نوین به انهرس. گیرند ها بهره می پشتیبانی عمومی از مذاکرات و توافق

. کنند  نقش ایفا می،کنشگر مستقل در پی میانجیگري و ایجاد ارتباط میان طرفین متنازع
دهند ولی در غیاب مجاري سري  گذاران معموالً مذاکرات سري را ترجیح می سیاست

 طرف دیگر چگونه به شرایط مذاکره این کهارتباط یا در شرایطی که یکی از طرفین از 
دهد، اطمینان ندارد؛ مقامات رسمی از  وفصل منازعه واکنش نشان می هاي حل  پیشنهادیا

هاي رقیب و کنشگران  ها به رهبران دولت ها و پیام هاي نوین، براي ارسال سیگنال رسانه
ها  دهی به اهداف از سال ها براي سیگنال استفاده از رسانه. کنند غیردولتی استفاده می
طور  ها بدون انتساب به منابع به استفاده از رسانه.  بوده است شده پیش رایج و شناخته

را به آسمان بفرستند » یک بالن آزمایشی«اند  گذاران مایل مشخص در زمانی که سیاست
توانند از شرمساري جلوگیري کنند و خود را از یک  ها می آن .مؤثر و کارآمد خواهد بود

 Welch, Halford, and(نند، منفک سازند ایده که ممکن است پاسخ منفی دریافت ک

Weal, 2015:65 .(  
 پنهانی از هکنند تا به شیو اعتماد استفاده می رهبران از اشخاص طرف ثالث قابل

ها به شکل همزمان  ها و اشخاص دیگر اطالع یابند ولی در برخی مواقع آن مقاصد گروه
ها جدي   رویکرد آناین کهها براي حمایت از تبادالت مخفی و نشان دادن  از رسانه

 نگاران براي در بخش روزنامه انقالب اطالعات و ارتباطات الهام. گیرند است بهره می
المللی بوده  هاي میانجی باواسطه و بالواسطه در منازعات پیچیده بین گرفتن نقش نظر

ب  از جان، جدید نیستاي  پدیدهاین که المللی با رسد میانجیگري بین به نظر می. است
از دیدگاه الرسن . هاي اخیر رو به افزایش و توسعه بوده است نگاران در سال روزنامه

موقع  باره یا سر یک دهد که به تلویزیون یک مجراي تعاملی براي دیپلماسی ارائه می«
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نگاران همواره نقش برابري با مقامات رسمی در گفتگوهاي  است و در آن روزنامه
نگارانی که  یچ روزنامه گورو.)Larson, 1988: 43 (»ندگیر در نظر میرا دیپلماتیک 

نامد  می» المللی دالالن سیاسی بین«کنند را  مستقیماً در دیپلماسی مداخله می
)Gurevitch, 1991: 187-188( .نگاران با مشارکت فعاالنه  گرابر معتقد است که روزنامه

ماتیک، تبدیل به بست دیپل در یک شرایط متحول ازجمله شورش در زندان یا بن
حلی  افزاید راه  میاو) Graber, 2002: 171 (اند  شده»جانشینان مقامات رسمی یا دولتی«

اند در آینده تا حد  نگاران با همکاري دیگران یا ابتکار خود توسعه داده که روزنامه
المللی  هاي مذاکره بین نظریه. زیادي به اقدامات و عملکرد دولت شکل خواهد داد

نگاران در بستر  ي روزنامهمیانجیگرهاي  ست شرایطی را براي تعیین نقشممکن ا
و » اشخاص ثالث«، نقش »پیش مذاکره«مناسب از طریق تأکید بر اهمیت مراحل 

در طول مرحله پیش مذاکره، طرفین مزیت و . فراهم کنند» دیپلماسی خط دو«
 اطالعات دریافتی از کنند و بر مبناي کمبودهاي یک فرآیند مذاکره معین را کشف می

 آیا به مذاکرات رسمی ورود این کهطرف دیگر و مالحظات داخلی و خارجی در مورد 
کوشند  ها می ان یا واسطهمیانجیگردر این مرحله . گیرند پیدا کنند یا نه، تصمیم می

 جانشین تقابل ،آمیز و مذاکرات را وفصل مسالمت رهبران را متقاعد کنند که تعهد به حل
   .)Zartman & Rasmussen, 1997:32 (نت کنندو خشو

توانند مذاکرات رسمی مستقیم را شروع کنند و  معموالً طرفین منازعه نمی
هاي ثالث ممکن است نمایندگان رسمی  طرف. طرف ثالثی نیاز دارند که کمک کند به

ادي المللی یا صرفاً افراد ع هاي جهانی و بین طرف، سازمان هاي بی ها، دولت ابرقدرت
که  درحالی. این اشخاص مشخصاً نقش مؤثري در مرحله پیش مذاکره دارند. باشند

ها با یکدیگر و روابط رسمی میان نمایندگان  به روابط دولت» دیپلماسی خط یک«
کنندگان یا میانجیگران  به مذاکره» دیپلماسی خط دو«هاي حاکمه اشاره دارد،  دولت

 دیدگاه گیلبوآ  از.)Stein, 1989:10 (اره داردغیررسمی و اشکال غیررسمی مذاکره اش
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کنند و در پی  نگاران را اشخاص ثالثی بینگاریم که مستقالً عمل می بهتر است که روزنامه
دیپلماسی دالل «ویژه در مراحل پیش مذاکره هستند و از اصطالح  به» دپیلماسی خط دو«

نگاران بیش  روزنامه. تفاده کردنگاران اس هاي روزنامه براي تعریف این نقش» اي ـ رسانه
صورت موقت تبدیل به  ها به از همه به دنبال مذاکرات مستقیم هستند؛ جایی که آن

کنند مذاکرات رسمی را آغاز کنند  شوند و مشخصاً به احزاب کمک می ان میمیانجیگر
)Gilboa, 2005: 30(.  

اویر و دهی به تص هاي اجتماعی نقش مهمی در شکل عالوه بر این، رسانه
 بحران هنتایج یک تحقیق دربار. کنند ها ایفا می ها از منازعات میان دولت برداشت

هاي اجتماعی طرفدار اوکراین و روسیه تصاویر مختلفی  دهد که رسانه اوکراین نشان می
 طراحی براي اجتماعی هاي رسانه از استفاده. کردند از بحران اوکراین بازنمایی می

 منازعه مورد در را متضاد غالباً و متفاوتی هاي دیدگاه ساخت ،جنگ در دنباس بصري
. کرد تسهیل روسیه طرفدار و اوکراین طرفدار اینترنت کاربران میان در اوکراین شرق در

 اقدام یک عنوان به را اوکراین شرق درگیري که اوکراین، طرفدار کاربران برخالف
 عنوان به را آن روسیه طرفدار ربرانکا د،دنکر مطرح محلی شورشیان علیه محدود نظامی

. شد آغاز اوکراین در گرا افراطی دولت یک توسط که کردند بیان اضطراري جنگ یک
 در مختلف هاي دیدگاه گیري شکل به منجر متناقض تفسیرهاي چنین انتشار نتیجه، در

 .است دنباس در جنگ نتیجه مورد در متقابل انتظارات همچنین و درگیري ماهیت مورد
 کنند می پیچیده را طرفین منازعه بین بالقوه وگوهاي گفت اجتماعی هاي رسانه بنابراین

)Makhortykh, 2017: 19(.را وارونه درست یا اطالعات توانند می هاي نوین  رسانه 
 هایی که شایعه و ها اسطوره سریع اشاعه و دهند قرار افراد از زیادي شمار يوفرار
جنگ  لحظه به لحظه و دقیق اي رسانه پوشش. نمایند سهیلت ، راکرد اثبات توان نمی

 تقویت براي زیرا کرد؛ مخدوش و مبهم را خیال و واقعیت میان مرزهاي عراق،

                                                
1. Donbas 
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 در که مفیدي اطالعات و ها تحلیل ها، ادراك و ها برداشت از مجموعه خاصی
 ها، برنامه لکهب گرفتند؛ نمی قرار مخاطب اختیار در برد، کار توان به می ها نمایی واقع

  ).135: 1390نورمحمدي، زمستان  (شدند می تکراري پخش تصاویر و ها گزارش
هاي نوین در  اساس تجربه منازعات مختلف نقش رسانه توان بر درمجموع می

 :وفصل منازعات را در فرایندهاي زیر خالصه کرد حل

 و عیواق زمان در صلح تسهیل در مذاکرات براي مجازي فرایند یک ـ ایجاد
 استفاده فلسطین و اسرائیل مناقشه در متحده ایاالت توسط تکنیکی که براي مثال: ناهمزمان

هاي اجتماعی مجازي اشاره کرد که امکان  ها و شبکه توان به وبالگ در این بستر می .شود می
  .کند هاي مشترك طرفین منازعه از یکدیگر را فراهم می انتقال اخبار و تقویت برداشت

شـامل   که آسیا، جنوب و النکا  سري براي آنالین صلح کتابخانه یک گذاري  ـ پایه 
  .است منطقه این در ها درگیري به مربوط اعتماد قابل و معتبر منابع

 توسعه براي متحده ایاالت آژانس وب براي بر مبتنی فساد ضد برنامه یک ـ توسعه
 طـور   بـه  کـه  اطالعـاتی  به یدبا مردم همه که آن است  برنامه این پشت ایده. المللی  بین

ــستقیم ــدگی م ــی   آن زن ــرار م ــأثیر ق ــت ت ــا را تح ــد ه ــند ،ده ــته باش ــی داش .  دسترس
)http://www.ard-acp.com(  

 زندگی مردمان در وضـعیت منازعـه        هیوتیوب که حقایق را دربار     کانال یک ـ طراحی 
  )http://www.youtube.com/vikalpasl(  .کند در قالب ویدئوهاي کوتاه پخش می

 هاي دیدگاه ارائه درصدد ها پادکست از استفاده با ـ طراحی صداي رادیو آشتی، که
 و اصلی جریان هاي رسانه. حکمرانی است و بشر، حقوق صلح، جنگ، هدربار جایگزین

حمایت مالی از برگزاري  ها و این برنامه با ضبط مدنی، معهجا هاي سازمان دیگر
اینترنت  به دسترسی که افرادي در میان اطالعات این انتشار به آموزشی هاي کارگاه

  )http://radio.voicesofpeace.org. (کنند ندارند، کمک می

                                                
1. U.S. Agency for International Development (USAID) 
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شهروندي که مقاالتی را که در  نگاري روزنامه سایت وب یک اندازي ـ راه
 جایزه یک تازگی به سایت این. کند رسند، منتشر می هاي اصلی به چاپ نمی رسانه

 .دریافت کرد بوستون در ارتباطات تحقیقات انجمن از نگاري روزنامه

(http://www.groundviews.org)  
  
  گیري نتیجه

هاي نوین در تمام ابعاد حیات   رسانهبا توجه به گسترش فزاینده کاربست و حضور
ها در  دولتی، هدف این پژوهش بررسی نقش این رسانه ویژه در تعامالت بین بشري و به

هاي  یابد که رسانه این امر زمانی اهمیت می. وفصل منازعات و برقراري صلح است حل
 در درون تمام تحوالت و تغییرات نوین مرزهاي متصلب نظام دولتی را درنوردیده و بر

کنشگران دولتی و غیردولتی نیز از ظرفیت . ندا ها سایه افکنده جوامع و بین دولت
هاي نوین در پیشبرد مقاصد سیاست خارجی و کسب پشتیبانی عمومی از  رسانه

در همین راستا، پژوهش حاضر این سؤال را مطرح کرد که . برند اقدامات بهره می
آفرینی  وفصل منازعات و برقراري صلح نقش  حلتوانند در هاي نوین چگونه می رسانه

هاي نوین از طریق تغییر نظام باورها و  اي که ارائه شد، این بود که رسانه کنند؟ فرضیه
بخشی  هاي اجتماعی و تنوع نظام شناختی افراد و بازسازي اعتماد، توانمندسازي گروه

عات و برقراري صلح را وفصل مناز توانند بسترهاي دموکراتیک حل  می،مجاري ارتباطی
  .تقویت کنند

ها و  براي بررسی فرضیه تحقیق، ابتدا چارچوب مفهومی که بر پیوند رسانه
آفرینی  هاي نقش وفصل منازعات و صلح سازي تأکید دارد ارائه شد و سپس شیوه حل

هاي نوین با  رسانه. المللی مورد بررسی قرار گرفت هاي نوین در منازعات بین رسانه
هاي سنتی، حضوري مؤثر در تمام  پذیري محدود نسبت به رسانه تعاملی و کنترلویژگی 

هاي ارتباطی اینترنت بنیان، نقش  ابعاد زندگی بشري دارند و با پیشرفت فزاینده فناوري
در همین راستا، . شود هاي سیاسی و امنیتی تقویت می هاي نوین در حوزه رسانه
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المللی از سه منظر مورد بررسی قرار  ات بینهاي نوین در منازع آفرینی رسانه نقش
هاي  تغییر ایستارها و نظام شناختی افراد و بازسازي اعتماد، توانمندسازي گروه: گرفت

  .پذیر بخشی مجاري ارتباطی کمتر کنترل اجتماعی و تنوع
 نیازمند تغییر ایستارهاي افراد و ،وفصل منازعات و برقراري صلحی پایدار حل

 طریق از ها رسانه همراهی. نازعه و اعتمادسازي میان طرفین منازعه استجوامع درگیر م
 توانایی و قابلیت از الینفک بخشی صلح، جنبش نمادهاي و تصاویر واژگان، کارگیري به
 تقویت و عاطفی پیوند برقراري قابلیت. است فرهنگی تحول تحقق راستاي در ها آن

. بینگاریم یافته گسترش خانواده یک عنوان هب را همدیگرکه  دهد می امکان ما به همدلی
 توان می را مهربانی و ترحم حس و شود نمی انگاشته تهدید یک عنوان به غیریت بنابراین
 ها ایده گسترش براي هنر از مختلف، هاي قالب در نوین هاي رسانه. کرد ابراز آزادانه
 و دنبخش می بهبود را ندیگرا رنج با کردن همدلی براي ما قابلیت و کنند می استفاده

 در نظر ابزاري عنوان به اغلب نوین هاي رسانه .دنکن می ایجاد دیگران با منافعی همسویی
 هایی نمونه. گرفت خواهند قدرت ،جامعه مدنی سطوح آن طریق از که شوند می گرفته

 سودان محدود اقتباس اوگاندا، انتخابات بر نظارت کنیا، خشونت از پیشگیري شبکه از
 اثبات دیگر موارد و قبرس مدنی جامعه توانمندسازي اجتماع، ارتباطات براي فناوري زا

 این که دلیلبه  نه باشند صلح سازان زمینه است ممکن نوین هاي رسانه که دنکن می
 نخبگان برابر در را اي حاشیه یا المللی بین و ملی افراد به نسبت را محلی افراد مستقیماً
 مدنی کنشگران بسیج براي هاآن از توان می که دلیل است بدین بلکه ،دنساز می توانمند

. گرفت بهره بگذارند، تأثیر صلح برقراري فرآیند در قدرت توازن بر است ممکن که
 سیاست عرصه از تر پیش که کنشگرانی براي مقاومت سکوهاي نقش نوین هاي رسانه
 آن در که قبرس با ارتباط در امري چنین. کنند می ایفا را بودند،  شده حذف رسمی
 1990 دهه از اجتماع دو میان در صلح گیري شکل هاي جنبش و نهاد مردم هاي سازمان

 به ها آن رویکرد ازلحاظ و ایدئولوژیکی و فیزیکی ازلحاظ (مردم عامه دیدگان از کامالً
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در هاي نوین را  جدول زیر نقش رسانه. دارد مصداق اند، رفته به انزوا) منازعه تحول
  .دهد وفصل منازعات نشان می جلوگیري از منازعات و حل

  
  وفصل منازعات هاي نوین در حل  نقش رسانه-1جدول 

هاي  نقش رسانه
نوین در 

جلوگیري از 
  منازعات

  )منابع زیرزمینی، آب، غذا، سرزمین (ـ کاهش رقابت بر سر منابع
  گرایی آمیز و افراط ـ جلوگیري از ظهور اقدامات خشونت

   شده هاي انسانی سرکوب ان شنیده شدن صداي گروهـ امک
وهوایی که منجر به تشدید  زیست و تغییرات آب ـ کاهش تخریب محیط
  .شود منازعات بر سر منابع می

هاي  نقش رسانه
نوین در 

وفصل  حل
  منازعات

  هاي درگیر ـ گفتگوهاي مستقیم میان طرف
 در سطح روابط فردي و هاي ارتباطی میان طرفین منازعه بخشی کانال ـ تنوع

  نهادهاي مدنی
  نامه صلح و نقض حقوق بشر ـ تقویت کنترل بر اجراي موافقت

  ها و تقویت همدردي میان طرفین منازعه گذاري روایت ـ اشتراك
 هاي درگیر نسبت به یکدیگر ها و نیات طرف ها از قابلیت کاهش سوءبرداشتـ 

  
  منابع
 ،عمـومی  دیپلماسـی  «،)1390 (.الرضـا   موسـی وحیـدي،    ؛محمدکاظم سید سجادپور 
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 سیاسـی  ومعلـ  و حقوق دانشکده ،سیاست فصلنامه ،»الملل  بین روابط در منازعه

  .1 شماره 38 دوره. تهران دانشگاه
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