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هاروارد،  مذاکره  بین المللی  برنامه های  مدیر  و  مؤسس  شاپیرو،  ال.  دانیل 
پروفسور انجمن روان شناسی در بیمارستان مک لین/دانشکده پزشکی هاروارد و 
مرکز وابسته به برنامه های مذاکره در دانشکده حقوق هاروارد است. او به بیش 
از 500شرکت و رهبران دولتی مشاوره می دهد و همة مذاکره کنندگانی را که 
در خانواده دچار بحران شده و با مدیران حوزه های مختلف اختالف نظر دارند، 
راهنمایی می کند. روش های موفق حل تعارض او در خاورمیانه، اروپا و آسیای 
شرقی اجرا می شوند و سه سال رئیس انجمن اقتصاد جهانی و مشاور حل تعارض 
بوده است. او برنامه های مدیریت تعارضش را در مؤسسه های غیرانتفاعی شروع 
کرده و تاکنون در بیش از 20کشور به مشکل حدود یک میلیون جوان رسیدگی 

کرده است.
در حوزه حل تعارض، مطالب زیادی به چاپ رسانده و در نگارش کتاب پرفروش 
»فراتر از دلیل: استفاده از احساسات به عنوان یک مذاکره کننده« همکار مؤلف 
بوده است. دکتر شاپیرو در نیویورک تایمز، بوستون گالب و مجالت مشهور دیگر 
هم مقاالتی دارد و جوایز زیادی را از آن خود کرده است؛ مانند جایزه انجمن 
روان شناسی آمریکا و جایزه سال صلح کالک-میلن. انجمن اقتصاد جهانی نام او 
را »رهبر جهانی جوانان« نهاده است. بهترین روزهای زندگی اش در کنار همسر 
و سه پسرش سپری شده که برایشان، بهترین معلم در نحوه مذاکره دربارة 

مسائل غیرقابل مذاکره بوده است.
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»زنفیت دات کام« آن را بهترین کتاب تجاری برای حل تعارض نامیده است.

»شعار شاپیرو این است که انسان در تصمیم گیری هایش منطقی رفتار می کند 

و مهم تر اینکه، درباره تعارض میان خوب و بد که برای همه ما اتفاق می افتد، 

بحث کرده است. دنیا با سخنرانی هوشمندانه دیگری درباره نحوه تقابل ما با 

یکدیگر، تقویت می شود. امیدوارم این بار به این نوع سخنان گوش دهیم.«

فوربس
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»ارزیابی منطقی بودن چیزها، همیشه بهترین راه برای بهبود یک نقص نیست، 

بلکه طرفین یک مذاکره باید بخواهند به شکل ملموس تری، تعارضات احساسی 

را رفع کنند. در این کتاب، یعنی »مذاکره روی مسائل غیرقابل مذاکره«، شاپیرو 

راهکارهایی را ارائه می کند که برای کمک به همه، در هر نوع مجموعه ای از 

تعارض و به منظور رسیدن به راه حل های سودمند برای هر دو طرف تعارض، 

به کار گرفته می شوند.«

تجارت داخلی

»حکایات جهانی و شخصی هیجانات مخصوص به خود را دارند و اشتیاق 

شاپیرو موجب می شود خوانندگان به مذاکرات موفقی دست پیدا کنند.«

فهرست کتاب
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»دانیل شاپیرو، روان شناس، روش هایی را ارائه کرده که مخلوطی از مؤلفه های 

احساسی، شناختی و سیاسی است و طرفین را دعوت می کند به اختالفات شان 

به شیوه ای بنگرند که جالب به نظر برسد. با کمک شاپیرو، تعارضات به یک غنای 

درمانی رسیده و در راستای رفع و تسکین مؤثر حرکت می کنند.«

یک بوستونی عادی

»مشتاقانه این کتاب را به همه کسانی که فعالیت تجاری داشته و درصدد 

هستند ابزاری به توانایی مذاکره شان اضافه کنند، توصیه می کنم تا بتوانند 

مغزشان را دچار چالش کرده و عملکرد آن را توسعه بخشند.«

مرور کتاب های تجاری



مذاکره روی مسائل
  
غیـــــــرقابل مذاکره

11

»شاپیرو کتابی با اهمیت روان شناسی، اجتماعی و سیاسی نوشته است.«

موفقیت

»کتاب شاپیرو را بیش از هر کتاب دیگری که تاکنون خوانده اید، به شما توصیه 

می کنم. شاپیرو در این کتاب همه تله هایی را که هنگام مذاکره با آنها روبه رو 

می شوید، شکسته است و برای پیش بردن کارهای غیرممکن ابزاری در اختیارمان 

می گذارد.«

مرکز روان شناسی
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»دانیل شاپیرو برای حل معماهای زندگی مان روشی برجسته ساخته است که 

همه اختالف نظرها را حل خواهد کرد. یک مذاکره کننده بین المللی و روان شناس 

یعنی شاپیرو، نشان می دهد چگونه هویت ژرف افراد را می توان هم نوعی 

مشکل و هم راه حل درنظر گرفت. »مذاکره روی مسائل غیرقابل مذاکره« به 

همه کمک می کند ابزاری عملی برای حل هر ناراحتی در دست داشته باشند.«

دانیل گولمن، محقق و مؤلف »هوش احساسی«

»با ارائه مثال هایی از اتاق خواب تا اتاق هیأت مدیره و اتاق جنگ، این کتاب چیز 

بی ارزشی را به ما نشان می دهد؛ تعارض هویت در مذاکره که بهتر است از آن 

پرهیز کنیم.«

پروفسور رابرت سیالدینی، مؤلف »تأثیر: روان شناسی متقاعدکردن«
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»با ابزار پیشنهادی شاپیرو، خواننده می تواند فقط با مطالعه این راهکارها، آنها 

را در رفتار خود اجرا کند. در این صورت، شما مشکالت را پیش از بروزشان حل 

خواهید کرد و این کار پیش از اتمام این کتاب انجام خواهد شد. واکنش های تان 

به دیگران و انتخاب های بهتر را خواهید شناخت. در »مذاکره روی مسائل 

غیرقابل مذاکره«، دانیل شاپیرو ابزاری برای تغییر به شما خواهد داد.«

ریک کلفل، بالگ نور رنگین کمان

»دان شاپیرو متنی حرفه ای، واضح، مفید و عملی را درباره مشکل ترین مذاکرات 

احساسی نوشته است؛ مشکالتی که هویت شما را درگیر می کنند. این کتاب را 

به شدت به شما توصیه می کنم.«

ویلیام اوری، کمک مؤلف »بله بگیرید« و مؤلف »بله بگیرید«
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»باید آن را خواند. »مذاکره روی مسائل غیرقابل مذاکره« از شاپیرو، توصیه ای 

عملی برای کاهش تعارض و مشکل در زندگی شخصی و حرفه ای شماست. 

روش خالق و جامع او درک ما را از حل موفق اختالف نظرها بیشتر می کند.«

میشل ویلر، دانشکده تجارت هاروارد

»مذاکره روی مسائل غیرقابل مذاکره روش هایی ارزشمند را برای بازتصویرسازی 

روش حل تعارض ما در هر سطحی، از شخصی تا جهانی، ارائه می کند. با 

چندین دهه کار و تجربه دست اول، کتاب متفکرانه دانیل شاپیرو ما را دعوت 

می کند با چارچوب هویت شخصی و جست وجوی نتایج موفق از راه همدردی 

و همدلی، مذاکره کنیم.«

جک دجیوئا، رئیس دانشگاه جورج تاون
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»دان شاپیرو یکی از وخیم ترین مشکالت دنیا را رفع کرده که نتیجه آن، تعارض 

و خشونت است؛ اینکه با داشتن ارزش های مختلف و متفاوت و زمان بیزاری از 

هم، چگونه به یک زمینه مشترک برسیم. روش او، پس از سال ها مطالعه و سفر، 

آموزنده و الهام بخش است. راه حل هایی که به دنبال برقراری صلح و آرامش 

هستند، باید به این کتاب توجه داشته باشند.«

دیوید گرگن، مشاور پیشین کاخ سفید، مدیر مرکز رهبری عمومی،

 دانشکده دولتی هاروارد کندی

از  یکی  به  را  ما  شاپیرو  دانیل  مذاکره،  غیرقابل  مسائل  روی  مذاکره  »در 

خوش بینانه ترین روش ها برای حل تعارض در هر زمان مجهز می کند. ما در عصری 

زندگی می کنیم که ایدئولوژی های مصالحه بین افراد با عقاید مخالف غیرممکن 

به نظر می رسد، اما با ارائه یک نمونه جدید، می توان نشان داد ایدئولوژی های 

مختلف ممکن هستند. ما از چندین دهه تحقیق شاپیرو در زمینه پیچیدگی های 

مذاکره سود جسته و از مهم ترین نتیجه گیری  او یاد گرفته ایم که مجبور نیستیم 

عمیق ترین ارزش های مان برای یافتن زمینه های مشترک قربانی کنیم.«

هوارد بافت، سخنران امور بین المللی و عمومی در دانشگاه کلمبیا
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»هیچ کس بیشتر از دان شاپیرو به تأثیر احساسات بر تعارض نپرداخته است. 

او در »مذاکره روی مسائل غیرقابل مذاکره«، عمق دانش برای ایجاد یک روش 

عملی را طرح کرده تا به ما امکان دهد به طور مؤثر با تعارضات احساسی سروکله 

بزنیم؛ تعارضاتی که اغلب غیرقابل مذاکره به نظر می رسند.«

جزوالد ساالکوس، هنری بریکر، پروفسور دانشکده حقوق و دیپلماسی فلچر، 

دانشگاه تافتس، و مؤلف »زندگی درحال مذاکره«

»مذاکره روی مسائل غیرقابل مذاکره عالی است و قلب همه تعارضات را هدف 

گرفته است. دانیل شاپیرو با تکیه بر همه زندگی اش، فرآیندهایی را امتحان کرده 

که اختالف نظرها را به همگونی و جنگ را به صلح تبدیل می کنند. کتاب او نحوه 

متقاعدشدن همه افراد را در نظر گرفته و آغاز جدیدی را در کار یافته است. هر 

فرد عالقه مند به کار برای دانستن موارد ناراحت کننده، ایجاد صلح و حل تعارض 

باید این کتاب را بخواند.«

برتی آهرن، نخست وزیر سابق ایرلند، 2008-1997
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»مذاکره روی مسائل غیرقابل مذاکره، یکی از مهم ترین کتاب ها در عصر مدرن 

می دهد که  ما  به  را  ابزار  از  و کلی  جدید  مجموعه ای  شاپیرو  دان  ماست. 

قوی ترین اختالف نظرها را رفع می کنند؛ اختالف نظرهایی که برای هویت مان 

تهدید محسوب می شوند. این کتاب برجسته عملی و خالقانه است و دقیقًا 

همان چیزی است که در دنیای امروز، به آن نیازمندیم.«

جیم د. باربون د. پریم، سفیر هلند در هالی سی

»مذاکره روی مسائل غیرقابل مذاکره از شاپیرو، یک شاهکار مدرن است. از 

همان صفحه اول، نوری را در تاریکی نشان می دهد تا با شرح مسیر صلح و 

هماهنگی برای رفع تعارض گام برداشته شود. این کتاب مجموعه ای از تعارضاتی 

است که برای همکاری، باید حل شوند. هر رهبری باید این کتاب را بخواند و با 

آن زندگی کند.«

کاترین گارت کوکس، مدیر اتحادیه سرمایه گذاران معتمد
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»دان شاپیرو کتابی قابل اجرا و عمیق نوشته است که می تواند بسیار امیدبخش 

باشد. وقتی یکی از خطرناک ترین مشکالت دنیای ما رشد قطبی شدن افراد و 

گروه هایی است که برحسب نژاد، قومیت، سیاست، دین یا طبقه اجتماعی از هم 

جدا شده اند، درایت و خرد این نویسنده دیگران را وادار می کند تعارضات شان را 

حل یا سعی کرده از آنها دوری کنند.«

متیو بیشاپ، رئیس دیوان نیویورک، اقتصاددان، 

و کمک مؤسس شاخص پیشرفت اجتماعی

»چه کتاب قدرتمندی! »مذاکره روی مسائل غیرقابل مذاکره« سرگرم کننده و غنی 

است و محتوای جامعی به همراه مثال های متنوع از مسائل جهانی و زندگی روزانه 

دارد. امیدوارم با ایده های این کتاب، چیزهای زیادی درباره سال های اول زندگی ام 

بدانم که یکی از آنها، سندروم سرگیجه  است. شاپیرو ما را به دعوتی شگفت آور 

مجهز کرده تا ناهمگونی ها را به شکل سازگاری به همگونی تبدیل کنیم.«

UBS آلن رابرت، رئیس مدیریت رفاهی
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»یک کتاب خردمندانه، پر از تجربه، احساس و هوش. به هر خواننده ای برای 

ارائه طرح ها بینشی خواهد داد. می توانیم امید داشته باشیم هیچ تعارضی 

دست نخورده باقی نماند و همه اینها را مدیون این کتاب هستیم؛ داستان 

فوق العاده ای است.«

سوزان فیسکه، یوگن هیگینز، پروفسور روان شناسی و امور عمومی،

 دانشگاه پرینستون

دستیار مذاکره کننده در توافق جمعه خوب

»من ۱4سال به عنوان رئیس تیم مذاکره گروگان های NYPD، در بسیاری از 

مذاکرات خطرناک و پیچیده شرکت کردم و در بسیاری از مواقع، راه حل هایی 

تاکتیکی پیدا کردیم. دان شاپیرو در »مذاکره روی مسائل غیرقابل مذاکره«، از 

راهکارهای وفق  یافتن با روابط مختلف قفل را برداشته و احتمال یافتن راه حل ها 

را زیاد کرده است؛ یک کتاب فوق العاده که زندگی تان را تغییر خواهد داد.«

جک کامبریا، مأمور تیم مذاکره گروگان گیری NYPD )بازنشسته(
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»این کتاب جالب چیزهای زیادی درباره نقش هویت در تعارضات بین المللی به 

ما می آموزد و اینکه چگونه روی بخش های جداشده پل بزنیم؛ به عالوه، درک 

و شناخت ما را از وفاق سیاسی در سیستم های بین المللی گسترش می دهد.«

پروفسور یان زوئه تونگ، رئیس انستیتوی روابط بین المللی مدرن، 

دانشگاه سینگوئا )چین(

»به مذاکره ساعت ۳بعدازظهر خوش آمدید. دان شاپیرو نگاه تازه ای به ما 

بخشیده که از طریق آن، سخت ترین مذاکرات را درک کرده و یک کیت ابزاری 

قدرتمند و جدید در اختیارمان گذاشته است تا بر این مشکالت غلبه کنیم. 

مذاکره کنندگان کشور من، ژاپن و سراسر دنیا به کمک این کتاب مهم و تازه، سود 

زیادی خواهند برد.«

جیرو تامورا، پروفسور حقوقی، دانشگاه کیو و مدیر باشگاه مذاکره )ژاپن(
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چالش ها

اعتقاد داشته اند مؤثرترین، منطقی ترین و مدرن ترین نسلی  همه نسل های بشر 
هستند که تاکنون پدیدار شده اند.

مهم نیست جوامع با چه سرعتی پیشرفت کرده اند، بشر همیشه در تعارض بوده و 
خواهد بود.

چالش مهم این است که چگونه روی حوزه های جداشده از هم پل بزنیم تا اساسی ترین 
ارزش ها روی یک خط قرار بگیرند.

چگونهدربارهمسائلغیرقابلمذاکره،مذاکرهمیکنیم؟
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مقدمه

چرا این کتاب؟

»مذاکرهرویمسائلغیرقابلمذاکره«، نمونه جدیدی را برای حل تعارض 
معرفی کرده است؛ نمونه ای که بیش از عقل، از قلب حرف می زند، درست وقتی که 
دانشمندان کارهای داخلی دنیای فیزیکی را کشف کردند، تحقیق من در حوزه حل 
تعارض، نیروهایی احساسی را نشان داد که افراد را به سمت تعارض پیش می برند. 
این نیروها با چشم قابل  دیدن نیستند، اما اثرشان عمیقاً حس می شود، می توانند 
صمیمی ترین دوستی ها و زندگی زناشویی را به هم بزنند، فعالیت تجاری را خراب 
کنند و خشونت های فرقه ای به وجود بیاورند. وقتی یاد بگیریم در جهت این نیروها گام 
برداریم، مکرر به تعارضات مخرب برخورد کرده و نتایج مخربی از آنها می گیریم. این 
کتاب برای غلبه بر این دینامیک ها، ابزار ضروری را فراهم کرده و با تأکید بر روابط 
همکاری گونه، تعارضات احساسی را به سوی شرایطی پیش می برد که برای هر دو طرف 

سودمند باشد.

ایالت های  از  از یکی  به 25سال پیش، در کافه ای  مرا  نمونه جدید،  به یک  نیاز 
یوگسالوی برد. همه هفته را در کارگاه مخصوصم در زمینة حل تعارضات موجود میان 



مذاکره روی مسائل 
                غیـــــــرقابل مذاکره

30

پناهندگان نوجوان صرب، مسلمانان بوسنیایی و کروات ها صرف می کردم و چند نفر 
از ما درباره اختالف نوع زندگی در یوگسالوی و ایاالت متحده حرف می زدیم. هنوز 
صدای شلیک تفنگ آن نوجوان ها در گوشم می پیچد، آنجا در قلب طوفان بودیم، قهوه 
ترک می نوشیدیم و درباره فوتبال و افرادی حرف می زدیم که در کارگاه مان پیروز شده 
بودند. در میان ما، ورونیکای 17ساله چشم آبی با موهای بلند هم بود که با حالت بسیار 
ناخوشایندی به روبه رو زل زده بود؛ کم حرف می زد و به همین دلیل، وقتی در یک 

گفت وگو، ناگهان شروع به حرف زدن کرد، خیلی تعجب کردم.

- 9ماه پیش شروع شد. 

درحالی که به بشقابش زل زده بود، ادامه داد: 

»من و دوست پسرم در خانه اش ناهار می خوردیم. در را زدند. سه مرد تفنگ به دست 
وارد خانه شدند.«

سرش را برای لحظه ای باال آورد و مطمئن نبود به حرف هایش ادامه دهد یا نه.

- دوست پسرم را کنار دیوار کشاندند. او مقاومت کرد، اما آنها به سختی با او مبارزه 
کردند. سعی کردم فریاد بزنم، اما صدایم بیرون نمی آمد. می خواستم بروم و کمک 

بیاورم. کاری بکنم، اما سر جایم میخکوب شده بودم.

اینجا بود که صدای یکنواختش کمی باز شد و چشمانش را درشت کرد.

گرفتند.  صورتم  جلوی  را  دوست پسرم  سر  نشاندند.  مرا  و  گرفتند  را  شانه ام   -
می توانستم ترس را در چشمانش ببینم. به سختی تکان می خورد تا خودش را آزاد کند، 

اما او را محکم گرفته بودند.

دوباره ساکت شد و سپس ادامه داد: 

»یکی از آنها چاقویی را درآورد و دیدم گلوی دوست پسرم را پاره کرد.«
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صدای همهمه کافه یکباره آرام شد، درحالی که با حالت ترسناکی به او نگاه می کردم، 
روی صندلی خشکم زد. می خواستم احساس راحتی کند، سعی کردم از او حمایت 
کنم، اما نمی دانستم چه بگویم. سپس یکباره، طوری که انگار ورونیکا از یک خواب 

ترسناک بیدار شده باشد، آرام شد.

من و همکارانم فقط یک شب دیگر در یوگسالوی بودیم. سپیده دم، با یک ترن به 
بوداپست رفتیم. ناراحت بودم که همکاران کارگاهم را ترک می کردم؛ کسانی را که در 
این منطقه جنگی خوفناک زندگی می کردند و به من اعتماد کرده و رازشان را گفته 
بودند. بیش از ناراحتی، احساس گناه داشتم که به منطقه آرام و امن ایاالت متحده 

برمی گردم، درحالی که قرار بود آنها در این شرایط هولناک بمانند.

وقتی اوایل صبح، ماشین مان به ایستگاه قطار نزدیک شد، قلبم داشت از سینه کنده 
می شد. همه 24نوجوان کارگاه مان در ایستگاه ایستاده بودند و برای ما دست تکان 

می دادند. ورونیکا هم بین آنها بود؛ آمده بود تا از ما خداحافظی کند.

گفت: »شبیه افراد دیگری که برای کمک مان آمدند، نباش! نگو همیشه به یاد ما 
خواهی بود و در همین حال، فراموش مان کنی!«

به او قول دادم.

تکه گمشده

چه چیزی انسان را به سمت تعارض های ویران کننده سوق می دهد؟ آیا از لحاظ 
روان شناسی، مستعد تکرار کاری در دفعات متعدد هستیم و این کار باوجود نتایج 
عقایدمان  و  ارزش ها  گرامی ترین  سرمایه مان،  وقتی  می گیرد؟  آن صورت  ترسناک 
باشند، چطور می توانیم از شدت تعارض های احساسی بکاهیم؟ این سؤاالت برای کار 

من حیاتی و اساسی هستند.
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امیدواریم هیچ وقت در شرایط وحشتناک ورونیکا قرار نگیرید، اما این را بدانید که 
نمی توان از تعارض های احساسی اجتناب کرد؛ چون این تعارض ها بخشی از معنای 
انسان بودن هستند. ممکن است از دست معشوق تان خشمگین شوید، از همکالسی تان 
ناراحت شده یا از خراب شدن روابط اخالقی، حس بدی به شما دست بدهد. چارت زیر 

برخی از شرایط بیشماری را نشان می دهد که تعارض در آنها رخ خواهد داد.

مثال های تشریحی از تعارض های احساسی

یک زوج درحال کشمکش بر سر ارزش ها و عقایدشان هستند تا بتوانند زندگی 
مشترک شان را اداره کنند. چگونه درباره جنبه های مختلف مالی، نقش شان در 

خانه داری و سیاست های مربوطه مذاکره می کنند؟

والدین در مقابل ازدواج فرزندان شان با فردی که از لحاظ دین، طبقه اجتماعی یا 
اخالقیات با آنها تفاوت دارد، جبهه می گیرند. فرزندشان می گوید گزینه های شان 

را نمی پذیرد.

یک تیم کاری خطوط فرهنگی و تجربیاتش را از تنش های داخلی در اختیار کسی 
می گذارد که قرار است آن را رهبری کند. طرفین به هم اعتماد ندارند و درباره 
آن پشت درهای بسته با هم حرف می زنند و از این بابت نتایج ناراحت کننده ای 

به بار می آید.

و  رسیده   بن بست  به  بودجه  اختصاص  موضوع  درباره  ارشد شرکت ها  رهبران 
در ارزش هایی که شرکت ارائه کرده است، به شکاف برخورده اند. آیا باید سود 

کوتاه مدت را در اولویت قرار دهند؟ شهرت بلندمدت را؟ یا خدمات جمعی؟

یک مجادله در یک کوچه باعث می شود ساکنان از لحاظ خطوط اخالقی یا نژادی 
از هم تفکیک شوند. بیشتر افراد یک گروه به صحبت کردن با طرف مقابل تمایلی 
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از خود نشان نمی دهند و ترس نهانی زیادی از خشونت دراین میان وجود دارد.

یک انجمن خودش را در معرض بلعیده شدن فرهنگ جهانی بزرگی می بیند که 
تهدیدی برای ارزش ها و آداب و رسوم محلی  آن محسوب می شود.

اعضای یک گروه سیاسی در تعریف هویت جمعی  خود رقابت می کنند. دست های شان 
را برای نبرد در گرفتن حق شان باال می برند.

یک ملت با مناظرات مربوط به ارزش هایی روبه رو می شود که هویت ملی اش را در 
برابر تأثیر فرهنگ خارجی، دینی و ضددینی می فرساید.

چنین تعارض هایی را نمی توانید حل کنید، مگر اینکه از ریشه و حتی گاهی فراتر 
از احساسات، تا قلب خود، آنها را شناسایی  کنید. هر اشتباهی در این مسیر موجب 
می شود هویت تان به اشتباه، به طرف مقابل شناسانده شود. این اشتباه در معرفی هویتی 
می تواند به شکل معرفی من به شما یا ما به آنها باشد. ما با انگشت  اشاره و تأکید 
می کنیم »اشتباه از شما بود«، اما همین نبرد هویتی است که تعارض را می سازد؛ پس 
روش بهتر این است که با همکاری هم مشکالت را حل کنیم؛ یعنی عالیق شخصی 
در حل مشکل دخیل نباشند و تعهد هر دو طرف برای رسیدن به توافق، نقش اصلی 
را ایفا کند. در یک تعارض احساسی، چه در زندگی زناشویی و چه در اختالف نظرهای 

ملل مختلف، هنوز هم حل مسأله از طریق همکاری، راهکاری کافی نیست، اما چرا؟

اول اینکه، کسی نمی تواند بر احساساتش غلبه کند. غلبه بر خشم و احساسات 
درونی به راحتی حل کردن یک مسأله ریاضی نیست. احساسات بسیار ویژه هستند و 
هیچ معادله ریاضی ای نمی تواند باقطعیت به شما بگوید طرف مقابل تان چه حسی دارد. 
ممکن است امروز عذرخواهی از همسرتان نتیجه درستی بدهد، اما معلوم نیست فردا 

چه می شود.

دوم اینکه، حتی اگر به صورت منطقی بخواهید رابطه با همسر یا رئیس تان را اصالح 
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کنید، شاید پس لرزه های تنش زا دوباره به دعوا منجر شوند. در یک تعارض احساسی، 
یک چیز مانع می شود که با همکاری مشکل را حل کنید؛ گره خشم، رفتاری که از 
طرف مقابل با خودتان می بینید، صدایی که در گوش تان زمزمه می کند »به آنها اعتماد 
نکن!« چه در تعارض با کسی باشد که او را دوست دارید و چه از او متنفرید، تمایلی 

درونی است که شما را وسوسه می کند مشکل تان را از راه همکاری با او حل نکنید.

در آخر، نمی توانید به راحتی عقاید طرف مقابل را عوض و مانند عقاید خود کنید. در 
یک تعارض داغ، هویت شما در یک خط قرار دارد، اما کاالیی نیست که بتوانید آن را 

معامله کنید؛ باورهای شما مهم است.

پس چگونه تعارض های احساسی را حل کنیم؟

دهه های زیادی را صرف بررسی این سؤال کرده و نکات مهمی را کشف کردم. این 
کتاب نتیجه همان کشفیات است. نوشته هایم را در کمبریج یا در سفر های تحقیقاتی ام 
به دور دنیا در کافه ها به روی کاغذ آوردم؛ از قاهره تا سائوپائولو، از زوریخ تا دارالسالم، 
سیدنی تا تیانجین، توکیو تا دهلی نو. »مذاکره روی مسائل غیرقابل مذاکره« با یک 
عمومی سازی شروع می شود که ممکن است تعارض های احساسی به صورت یک مسأله 
غیرقابل مذاکره دیده شوند، اما قابل حل شدن هستند و این را از یاد نبرید که هیچ کس 

مثل ورونیکا از دیدن تعارض رنج نبرده است.

متد

من روشی عملی ساخته ام که روی سخت ترین تقسیم بندی ها پل می زند. این متد 
یک ویژگی یکسان برای همه تعارض ها درنظر می گیرد که غالباً نادیده گرفته می شود؛ 
فاصله بین طرفین. ما عماًل تعارض را یک مفهوم دوتایی می دانیم؛ من در مقابل تو. ما 
در مقابل آنها و بر رسیدن به عالیق مستقل مان متمرکز می  شویم، اما تعارض از لحاظ 
لغوی بین ما، در روابط  یا مکان هایی وجود داشته که زندگی احساسی پیچیده ای در 
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آنها جریان دارد. یادگیری نحوة تغییر تعارض احساسی به فرصتی برای سودبردن 
دوطرفه نیاز دارد که یاد بگیرید چگونه به شکل کارآمدی در این فضا حرکت کنید.

هدف من کدگذاری فاصله بین افرادی است که با هم اختالف نظر دارند و به عالوه، 
طرح فرآیندی است برای کمک به آنها، از طریق احساسات تحمل ناپذیر، پویایی های 
متضاد و عقاید مغایر هم. نتیجه این فرآیند متدی شد که من آن را تئوری هویت 
ارتباطی می نامم و شامل مراحلی عملی است که آثاری پویا را به وجود می آورد و بیشتر 

تمریناتی ساده بوده که برای کسب نتیجه درست ضروری هستند.

بزرگ ترین مانع برای حل تعارض چیزی است که من آن را اثر قبیله ای می نامم و 
ذهنیتی متضاد بوده که شما و طرف مقابل را به  دشمنانی اجتناب ناپذیر تبدیل می کند؛ 
زمانی که در تله این تفکر بیفتید، در تله تعارض هم خواهید افتاد. راه خروج از این تله، 
پنج فاکتور مخفی است؛ پنج حقه از ذهن قبیله ای و ترویج روابط مثبت از طریق فرآیند 
تلفیق دینامیک. در این راه، تنش های اجتناب ناپذیری را تجربه خواهید کرد که منطق 
رابطه ای نامیده می شوند و شما را به ایجاد تعارض تهدید می کنند تا احساس کنید در 
موقعیت بازنده قرار دارید. این کتاب به شما نشان خواهد داد چگونه برای عبور از این 

موانع غیرقابل مذاکره راه خود را پیدا کنید.

برای رسیدن به این روش، من آزمایش های تجربی انجام دادم و هزاران مقاله تحقیقاتی 
را مرور کردم. با رهبران سیاسی و تجاری زیادی مشورت کردم و زوج ها و خانواده های 
زیادی از مشاوره من بهره بردند. در صدها محدوده تخصصی از مذاکره کنندگان سیاسی 
گرفته تا فعاالن شهری و مدیران اجرایی تجاری بیشمار، مصاحبه کردم. همچنین مؤسس 
و مدیر برنامه های مذاکره بین المللی هاروارد بودم و از مبنای تحقیقاتی و آموزشی زیادی 

برای پژوهش ریشه های احساسی و هویتی در حل تعارض استفاده کرده ام.

این تجربیات به من درس های زیادی آموختند و در »مذاکره روی مسائل غیرقابل 
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مذاکره« می خواهم این درس ها را با شما در میان بگذارم، درحالی که این کتاب برای 
کمک به شما در حل سرسختانه ترین مخالفت ها نوشته شده است، من برای اثبات 
حرف هایم نیز تالش می کنم. می خواهم به ورونیکا و همة 23جوانی که در کارگاه 
تحقیقاتی ام حضور داشتند، ادای احترام کنم و حتی به همة مردم دنیا که از هویت 

خود رنج می برند. ایمان دارم راه بهتری نیز وجود دارد که باید باشد. 

دانیلالشاپیرو

کمبریج،ماساچوست



چراباتعارضاتروبهرومیشویم؟

1
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تعارض های احساسی به سختی حل می شوند

همه ما در تعارض های احساسی گرفتار می شویم. در خانه، محل کار یا در انجمن ها 
این تعارض ها گاهی هزینه سنگینی برای ما دارند. زن و شوهرها از یکدیگر جدا شده 
و خانواده ها تقسیم می شوند. شرکت ها با سیاست ها و قوانین اداری مسموم روبه رو 
می شوند، ملت ها از هم می پاشند و مرتکب خشونت می شوند. این تعارض ها آن قدر 
قدرتمندند که می توانند زندگی را تحت کنترل خود درآورده و به ما القا کنند حل شان 
غیرممکن است، اما همه اینها حل شدنی هستند و این کتاب به شما نشان خواهد داد 
چگونه راه هایی روان شناسانه را برای حل تعارض و پل زدن روی چنددستگی ها بسازید.

تعارض های احساسی می توانند ناامیدی زیادی را به وجود آورند؛ چون به نظر می رسد 
روشی برای حل شان وجود ندارد. اگر از نقطه نظر خودمان بحث کنیم، طرف مقابل هم 
همین کار را خواهد کرد و اختالف نظر از اینجا شروع می شود، اما اگر به تقاضای طرف 
مقابل مان هم اهمیت دهیم، خود نیز احساس راحتی می کنیم. اگر از بحث کردن درباره 
اختالف ها پرهیز کنیم، تعارض خودبه خود کم می شود. تاکنون چندبار کارکردن با 

اعضای خانواده یا همکالسی های مان را در هنگام بروز تعارض تجربه کرده ایم؟
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همیشه به دنبال یک راه حل سریع برای درمان روابط مان هستیم؛ مانند یک قرص 
جادویی که موضوعات را حل کند، اما زندگی این طور نیست، زمان و تالش کافی الزم 

است تا روابط مشکل دار اصالح شوند.

این کتاب متدی کاربردی و جهانی را به شما نشان می دهد تا در قلب تعارض پیش 
بروید و با موفقیت، آن را حل کنید. به موضوعات زیربنایی مثل پول، سیاست، منابع 
و نقش هویت در واکنش ها و تقابل های مان توجه کنیم. هر زمان از فکر این موضوع 
که چه کسی هستیم و برای چه هدفی اینجاییم، احساس خطر کردیم، نیروهای 
احساسی در درون مان جمع شده و ما را به سوی تعارض رهنمون می شوند. اینجاست 
که در ذهنیت مشاجره کننده مان گیر می افتیم و باید به دنبال راهکاری باشیم تا دوباره 

ارتباطات مان را بازسازی کنیم.

در صفحات بعد، این روش را به صورت جزئی شرح خواهیم داد. هر فصل برپایه 
فصل پیشین، پیش می رود و نتیجه گیری ها حاصل کاربرگ های شخصی است که 
راهنمایی عملی از نحوه استفاده از ابزار به ما می دهد. این کاربرگ ها برای تغییر فرآیند 
نقشی حیاتی دارند و در ترکیب با چارچوب کاری، متدی جامع برای ساخت روابط 

مستحکم تر می سازند.

اکنون به مثالی برمی گردیم که قدرت هویت را در ما نشان می دهد. ممکن است این 
شرایط کمی عجیب و غریب باشد، اما دینامیکش این طور نیست. با خواندن این مورد، 
متوجه می شوید تعارض چه انعکاسی در زندگی روزانه شما دارد و بر دنیای پردردسر 

اطراف چه تأثیری می گذارد.

هویت و نهاد )بیش از آن چیزی که فکرش را می کنید(

دنیا در داووس ترکید. چند سال پیش، در انجمن اقتصاد ساالنه جهانی، در کوه های 
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پر از برف سوئیس، این اتفاق افتاد. با 45رهبر از سراسر دنیا در اتاقی کوچک، دور از 
چشم و گوش خبرنگاران، جلسه ای داشتم. این رهبران روی برخی از چالش برانگیزترین 
تعارضات دنیا در حال مذاکره بوده، اما هیچ یک برای اتفاق بعدی که قرار بود بیفتد، 
آماده نبودند. عجیب ترین نوع مذاکره که در سالن اجالس سران صورت گرفت و بیش 

از هر چیز دیگری در زندگی تکان مان داد.

وقتی رهبران وارد اتاق شدند، یک کارمند جوان به دست هریک از آنها یک روسری 
رنگی داد و آنها را تا یکی از 6میزی که در اتاق بود، مشایعت کرد. من به مدیر شرکت 
... نگاه می کردم که روی صندلی نشسته بود و با تکان دادن دیپلماتیک سرش به 
مدیران دیگر خوشامد می گفت. مدیر یک دانشگاه مهم کنار یک مأمور امنیت نشسته 
بود، درحالی که پشت میز کناری اش، هنرمندی با یک پروفسور گپ می زد. موسیقی 

مالیمی پخش می شد و حال و هوای کلی اتاق خوب و آرام بود.

رأس ساعت یک موزیک قطع شد و من پشت تریبون رفتم. 

- خوش آمدید!از اینکه می دیدم این گروه با اعتمادبه نفس به شکل غیرمنتظره ای به 
من نگاه می کردند، کمی با لحن عصبی حرف می زدم: »

باعث افتخار است که امروز در جمع شما هستم.«

وقتی کلمه »قبیله« روی نمایشگر پشت سرم ظاهر شد، جلسه را شروع کردم.

- دنیای ما رفته رفته به دنیای قبیله ای تبدیل می شود. با پیشرفت جهانی در امر 
تکنولوژی، فرصت بیشتری برای ایجاد ارتباط با افراد دیگر پیدا می کنیم. این کار 
می تواند یک رشته ارتباطی بسازد، اما جنبه های اساسی هویت و نهاد ما را هم تهدید 

می کند. کاماًل طبیعی است به کناره گیری و حفظ امنیت قبایل تمایل داشته باشیم.

به نظر آمد گروه مجذوب حرف هایم شد. ادامه دادم: 
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همه ما به چند قبیله تعلق داریم. قبیله گروهی است که در آن، خودمان را شبیه 
خیلی از افراد دیگر می بینیم؛ حال مبنای این شباهت می تواند دینی باشد یا نژادی یا 
حتی محل کار. احساس ارتباط با آن قبیله کرده و بر آن سرمایه گذاری می کنیم؛ یعنی 
یک انجمن دینی یا ملت تشکیل می دهیم که شبیه قبیله است. خانواده هم می تواند 
نوعی قبیله باشد. حتی شرکت های چندملیتی هم می توانند به شکل یک قبیله دیده 

شوند؛ پس اطراف ما را قبایل گرفته اند.

امروز درباره قدرت قبایل حرف خواهیم زد. شما و افراد دیگری که در کنارتان پشت 
این میزها نشسته اند، این فرصت را خواهید داشت که با تشکیل یک قبیله روی میز 
خودتان، دیگری را بشناسید. 50دقیقه وقت دارید تا به مجموعه کوچکی از سؤاالت 
چالش برانگیزی پاسخ دهید که کیفیت کلیدی قبیله شما را تعریف می کنند. لطفاً به 
همة سؤاالت با اتفاق نظر پاسخ دهید، نه با رأی گیری و مطمئن شوید پاسخ ها مطابق 

سیستم اعتقادی تان باشد.

به نظر رسید همه با این دستورالعمل موافق بودند و به همین دلیل، کاربرگ های سؤال 
را بین  آنها توزیع کردیم. پروفسور دستش را باال برد:

- از ما می خواهید به این سؤاالت با اتفاق نظر پاسخ دهیم؟ آن هم در 50دقیقه؟ باشه.

وقتی دید سؤاالت خاصی مثل »آیا قبیله تان با مجازات سرمایه موافق است؟«، 
»نظرتان درباره سقط جنین چیست؟« یا »سه تا از مهم ترین ارزش ها در قبیله تان را نام 

ببرید« از شرکت کنندگان پرسیده شده، این حس در او شدیدتر هم شد.

خواستم به پروفسور اطمینان خاطر بدهم:

- کمی این امتحان را راحت تر می کنم. هرجوری که می خواهید به سؤاالت جواب 
دهید، اما حواس تان باشد بهترین پاسخ ممکن را داده باشید و سؤاالت باید در 

زمان تعیین شده پاسخ داده شوند.
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 سرش را تکان داد و همه شرکت کنندگان شروع به کار کردند. یک قبیله حدود 
30دقیقه برای تعریف و اولویت بندی ارزش هایش وقت گذاشت، درحالی که قبیله دیگری 
در این موضوع گیر کرده بود که آیا مجازات سرمایه قانونی است یا نه. قبیله ای که در 
گوشه ای از اتاق نشسته بود، مثل دوست های صمیمی در کافه، در حال لطیفه گفتن و 

خندیدن بودند و میز کناری آنها عمیقاً در کار فرو رفته بود.

وقتی زنگ دقیقه 50 به صدا درآمد، چراغ های اتاق خاموش شده و موزیک ترسناکی 
پخش شد. یک سرمایه دار 85ساله آرام گفت: »چه خبر شده؟« وقتی صدای بلند کوبیدن 

در را شنید، سرش را به دوروبر چرخاند؛ سپس یک صدای انفجار بلند به گوش رسید.

همه افراد اتاق سر جای  خود خشک شان زده بود و نمی دانستند چه چیزی در انتظار 
آنهاست. در این گیرودار، یک بیگانه با پوست سبز کمرنگ و چشمانی شبیه چشمان 
مگس وارد اتاق شد. روی میزها پیچ وتابی خورد و از کنار مرد سرمایه دار گذشت و با 

شاخک های بلند و سبزش، موهای پروفسور را نوازش کرده و توی گوشش گفت: »

آهای زمینی! من آمده ام که زمین را ویران کنم. فرصتی به تو می دهم که زمین را از 
ویرانی کامل نجات دهی. باید یکی از این 6قبیله را به عنوان قبیله همه افراد حاضر در 
این جمع انتخاب کنی. همه شما باید آن یک قبیله را قبول کنید، نمی توانید نظر قبیله 
را هم عوض کنید و اگر در پایان سه دور مذاکره به توافق کامل نرسیدید...«غرولندکنان 
ادامه داد: »دنیا نابووووووووووود خواهد شد!«سپس دست هایش را از هم باز کرد، با 

صدای بلند خندید و شانه هایش را به باال انداخت و سپس اتاق را ترک کرد.

دوباره چراغ ها روشن شدند و همه با حالت سردرگم به دوروبر نگاه کردند. کمی 
همهمه به پا شد و سپس همه پشت میزهای شان نشستند تا برای غلبه بر این مذاکره، 

راهکاری پیدا کنند.

6دست چارپایه وسط اتاق قرار داشت که هر دست برای یکی از قبایل بود. اعالم 
کردم دور اول شروع شده و هریک از قبایل نماینده شان را معرفی کردند. این دور 
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به شکل دوستانه بود. 6قبیله با مشخصات کلیدی یکدیگر آشنا شدند.

پس از چند دقیقه، مدیر شرکتی در دوبی گفت: »ما باید با حرف زدن درباره فرآیند 
مذاکره مان، کار را شروع کنیم. چطور باید تصمیم گیری کنیم؟« 

سؤال منطقی و خوبی بود؛ سؤالی که همه مشاوران توصیه می کنند در طول مذاکره 
آن را بپرسیم، اما حواسش به یک ویراستار مجله از قبیله هپی پرت شد که تحت فشار 

قبیله اش بود و با گله گفت: »چرا هیچ کس به حرف قبیله ما گوش نمی دهد؟«

یکی از نمایندگان قبیله کاسماپولیتن جواب داد: »شانسش را خواهید داشت.«

اما پیش از اینکه ویراستار بتواند کلمه دیگری به زبان بیاورد، دور اول تمام شد.

در دور دوم، دمای احساسی اتاق باال رفت. قرار بود این رهبران دنیا را نجات دهند. 
نماینده قبیله رنگین کمان با آن شخصیت کاریزماتیک و لباس های جدی مجریان 
تجاری، اعالم کرد: »ما به همه رنگ ها اعتقاد داریم، به همه جنسیت ها و قومیت ها. به 
قبیله ما بیایید! همه شما را خواهیم پذیرفت.« دستش را به نشانة خوشامدگویی باال 
برده بود و دو قبیله بالفاصله به آنها ملحق شدند. پیرمرد سرمایه دار درحالی که دستانش 
را به شکل ضربدری بسته بود و به مدیر قبیله رنگین کمان نگاه می کرد، گفت: »اگر 
همه ما با هم برابریم، چرا شما به قبیله ما ملحق نمی شوید؟«در دور سوم، هیجانی 
در اتاق به وجود آمد. نمایندگان در این دور شامل پنج مرد و یک زن می شدند. همه 
آنها دراین باره حرف می زدند که آیا انسان دوستی یا دلسوزی و شفقت ارزش مرکزی تر 
و مهم تری را نشان می دهند یا نه. مردها بر سر یکدیگر و زنی که به تنهایی روی 
صندلی اش نشسته و صورتش قرمز شده بود، فریاد می زدند. زن با انگشتش اشاره ای 
کرد و با صدای بلند گفت: »این هم مثال دیگری از رقابت مردانه است. همه  شما به 

قبیله من بیایید.« فقط یک قبیله قبول کرد به او ملحق شود.

کمی بعد دنیا منفجر شد.
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نیروی اساسی برای تعارض

نوشتن جنبش و دینامیک عملکرد قبایل در داووس وسوسه کننده است، اما قبول 
کنید نیت شان با نیت من و شما فرقی نداشت. در طول دو دهه گذشته، بارها و بارها 
از دانشجویان حقوق، تجارت، روان شناسی و علوم سیاسی این امتحان را گرفتم و با 
رهبران تجاری و سیاسی کلیدی در اروپا، خاورمیانه، آمریکای شمالی، استرالیا و آسیا 
کار کردم. دنیا بارها و بارها منفجر شد، اما زمان شان با هم فرق می کرد. این جنبش 
قبیله ای نشان داد رهبران برای نجات دنیا هدف شان را از یاد می بردند و در عرض 

50دقیقه هویت جدیدی می ساختند.

تحقیق بین المللی من باعث شد نتیجه بگیرم تمرین قبایل دینامیک احساسی، 
تعارض را در دنیای واقعی نشان می دهد. تصور کنید در زندگی زن و شوهر ها با هم، 
رقابت واحدهای تجاری و تمرینات رقابتی، دنیا چقدر آسان منفجر می شود و به این 
موضوع فکر کنید دنیای ما در رویارویی با مشکالت امنیتی، تغییر آب وهوا و رقابت های 

قبیله ای چقدر نژادهای بشری را به خطر می اندازد.

توجه مداوم به این جنبش ها کار سختی است. پس از تمرین قبایل در داووس، 
یک خاخام یهودی با خجالت گفت: »من و خانواده ام از قربانیان هولوکاست هستیم. 
به خودم قول داده بودم دیگر هرگز این کار را نکنم، اما باز هم بدون هیچ تظاهری 
به چنین تمریناتی جواب می دهم.«یکی از افراد آکادمیک با مشاهده این موضوع 
گفت: »برای یکدست کردن رهبری، من قوانین بازی را تقسیم بندی می کنم، اما با 

درنظرگرفتن تاریخ و بشریت، در این کار موفق نبودم.«

ابعاد کلیدی در حل تعارض

این کتاب توصیه هایی بسیار مهم برای حل تعارض های احساسی دارد. در داووس، 
می شد دنیا را نجات داد، اگر رهبران ابعاد کلیدی راه حل تعارض یعنی منطقی بودن، 
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احساسی بودن و هویت را مشخص می کردند.1 

ولی عصب شناسان  می کنند،  استفاده  مستقل  به صورت  ابعاد  این  از  کارشناسان 
انطباق بین آنها را نشان داده اند. با تعیین این سه بعد، می توانیم به رسیدن به راه حل 

رضایت بخش در تعارض های احساسی امید داشته باشیم.

اقتصاد همگون

اولین بُعد از حل تعارض به مردم به عنوان عملگرهای منطقی نگاه می کند که در 
انتظار یک اقتصاد همگون از رفتار انسانی هستند. این مدل نشان می دهد انگیزه 
اصلی شما، رسیدن به عالقه مندی های تان، با بیشترین کارایی ممکن است. اگر بتوانید 
در طرف مقابل عالقه به وجود آورید، عالی است. این نمونه جست وجویی است برای 
رسیدن به توافقی که سود دوطرفه را به حداکثر رسانده و دست کم بدون بدترکردن 

شرایط طرف مقابل، شما را به عالیق تان برساند.

باوجود ارزیابی های این مدل، مدل داووس محدودیت هایی را نشان می دهد؛ رهبرانی 
از سراسر دنیا که در تمرین قبایل شرکت کرده بودند، همگی ابزاری منطقی برای 
پیش بردن امور در زمان های بحرانی داشتند. وقتی مدیر یک شرکت از دوبی درباره 
قبایل در فرآیند مذاکره صحبت کرد، آنها سعی می کردند با یک دلیل مطابق میل شان 
تالش های  در  عمومی  تحقیر  از  اجتناب  و  دنیا  نجات  برای  کنند. همچنین  رفتار 
شکست خورده شان شاخص های قدرتمندی داشتند، اما اگرچه نجات دنیا به این شیوه 
برای رهبران سراسر جهان عجیب می نمود، در نتیجة رفتار و گفتارشان، دنیا در مقابل 

چشمان شان منفجر شد.

1. من راه حل تعارض را فرآیند ایجاد هماهنگی تعریف می کنم؛ یعنی حل تعارض با کمک همه میانجی های  
بین المللی صورت می گیرد. کلمة »حل« یعنی ازدست دادن خاصیت یک ماده و تبدیل شدن به ماده دیگر. همین 
اتفاق در حل تعارضات احساسی رخ می دهد. ما باید سموم تعارض را ذوب کرده و به ماده طبیعی هماهنگی 

تبدیل کنیم.
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احساسات همگون

نسل جدید تحقیقات، بُعد دوم در حل تعارضات را نشان می دهد: احساسات. تا زمانی 
که استدالل تان در دامنه احساسات قرار داشته باشد، تصمیم گیرنده خوبی نیستید؛ 
چون عملکرد و افکارتان برگرفته از احساسات است. به عبارت دیگر، شما کسی هستید 
که به او همگون با احساسات می گویند. مطابق این مدل، احساساتی که حل تعارض 
را آسان می کنند، نشان می دهند شما چیزی را می شنوید که احساسات تان می گویند. 
همان طور که گرسنگی ضرورت نیاز به غذا را به شما هشدار می دهد، احساسات هم 
ضرورت رفع نشدن نیازهای روانی را هشدار می دهند؛ برای مثال، ناامیدی را در راه تان 
به شما نشان می دهند. گناه انجام دادن یک کار غلط را به یادتان می آورند. احساسات 
پیام رسان ها و عالئم هستند که نشان می دهند آیا شرایط طبق میل  شماست یا نه. شما 
از این عالئم برای تنظیم نیازهای تان استفاده می کنید، اما احساسات مانع حل تعارض 
هم می شوند. در مثال داووس، رهبران برای جذب قبایل یکدیگر از ارزیابی احساسی 

استفاده می کردند، ولی این تالش ها شکست خورد.

 خشم، غرور و ناراحتی تفاوت های قبیله ای را تقویت کرده و نشان داد مذاکره با 
بن بست تمام شد. پس از انفجار دنیا، از گروه پرسیدم: »چند نفر از شما به کسی غیر از 
خودش به عنوان یک فرد منطقی فکر کرده بود؟« تقریباً همه دست شان را باال بردند. 
با یک جمع سرانگشتی فهمیدم نظرشان این است: »ما در دنیای قبیله ای زندگی 
می کنیم. اگر نتوانیم به شکل ساختارمندی با احساسات مان کنار بیاییم، سرنوشت بدی 

در انتظار ماست.«

هویت همگون

برای فهمیدن علت انفجار دنیا در داووس و علت انفجارش در زندگی خودتان، باید 
به دالیلی فراتر از احساسات بیندیشید؛ یعنی به هویت. این بعد سوم از رفتار انسانی در 
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مدلی به نام »هویت همگون« نشان داده می شود که در اصل انسان بودن و جست وجوی 
معانی در تجربیات بشری ریشه دارد.

یک تعارض احساسی به این علت به وجود می آید که جنبه های اساسی هویت تان را 
نشان می دهد: اینکه چه کسی هستید، چه چیزهایی برای تان مهم است، چه معانی ای 

را در زندگی دنبال می کنید؛ به عبارت دیگر، اینها شما را تهدید می کنند، 

درحالی که تعارض های احساسی به تفاوت هایی ارزشی مثل دین، سیاست یا وفاداری 
به خانواده وابسته هستند، انسان بودن را می توان به موضوعاتی با اهمیت بسیار عمیق تر 
نسبت داد. دوباره مورد داووس را در نظر بگیرید: برای این رهبران فقط 50دقیقه وقت 
در نظر گرفته شد تا به هویتی با فرمول جدید برسند و با کمک آن بتوانند دنیا را 
نجات بدهند. ببینید این کار در دنیای واقعی و مذاکره به شکل همکاری در شرایطی 
که عقاید و ارزش های اشخاص به خطر می افتند، چقدر سخت است؛ برای مثال، 
چگونه یک شرکت چندملیتی باید تفاوت های فرهنگی میان کارکنان چینی، آلمانی، 
آفریقای جنوبی و آمریکایی اش را پیدا کند، درحالی که هر یک از آنها در وطن خود بوده 
و سعی می کنند فرهنگ شرکت شان را با مشتریان بومی شان وفق دهند؟ یک میانجی 
کنیایی در سازمان ملل متحد چگونه می تواند به تعارض های سیاسی در اورشلیم میان 
یهودی ها و مسلمانان همسایه شان کمک کند؟ حل چنین تعارض هایی بدون آگاهی از 

هویت ها غیرممکن است.

هویت همگون، هویت و فاصله میان شما و طرف مقابل تان را نشان می دهد. ماهیت 
ارتباط شما چیست؟ اگر زن و شوهری با هم بحث کنند، ممکن است فاصله بین آنها 
نشان دهنده تنش باشد و دوستان شان متوجه شده و بپرسند بین آنها چه اتفاقی افتاده 
است؟ این فاصله می تواند سرد و دافع باشد یا گرم و جذب کننده. دینامیک احساسی 
هم می تواند شما را به سمت طرف مقابل تان جذب یا از او دور کند. در یک کهکشان، 
فاصله بین دو ستاره چشمک زن چیزی نیست: می تواند شامل جاذبه باشد که این 
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ارتباط را شکل دهد. مانند فضای احساسی بین شما و طرف مقابل تان که ارتباط را 
به عنوان دوست یا دشمن، معشوق یا متخاصم نشان می دهد.

بازکردن قفل قدرت هویت

این کتاب متدی قدرتمند را برای هدایت کردن چشم انداز پیچیده هویت نشان 
می دهد. می توانید باقاطعیت حقایق را بفهمید، اما هرگز نمی توانید به طور کامل خودتان 
را بشناسید. هرچه به خود نزدیک تر شوید، انعکاس بیشتری از خود به دست خواهید 
آورد و هرچه انعکاس بیشتری به دست آورید، بیشتر خودتان را خواهید شناخت. پس 
در حین خواندن این کتاب، به نقش هویت در سخت ترین تعارض های خود فکر کنید. 
می خواهید نیروهایی پنهانی را ببینید که به روابط مخرب قدرت می دهند و به همین 

میزان، درصدد یافتن راه حل نیز هستید.

در داووس، رهبران درگیر همین فرآیند بودند. پس از انفجار دنیا، به سکوت فرورفتند. 
از آنها پرسیدم: »چه احساسی دارید؟« همه افسرده به نظر می رسیدند، جز یک نفر: 
پروفسور. درحالی که صورتش قرمز شده بود، بلند شد و با انگشت به من اشاره کرد: 

»تقصیر شما بود!« 

با فریاد ادامه داد: »شما ما را مجبور کردید به سؤاالت تان جواب دهیم و با همین کار، 
ما را به سمت انفجار دنیا هدایت کردید؛ با زمان کوتاهی که به ما داده بودید.«سرش را 
تکان داد و تکرار کرد: »تقصیر شما بود!«نشست و دست هایش را بست و به من زل زد.

انتظار داشتم کس دیگری از گروه مرا بابت انفجار دنیا مقصر بداند. من هدف آسانی 
بودم، اما خشم پروفسور شدیدتر از چیزی بود که انتظارش را داشتم. چشم ها به طرف 

من برگشت.

گفتم: »حق با شماست. من با قدرتم برای ساخت این امتحان کاری نکردم و هر 



مذاکره روی مسائل 
                غیـــــــرقابل مذاکره

50

کاری کردم تا دنیا منفجر شود. سؤاالتی به شما دادم که توافق درباره آنها غیرممکن 
بود. زمان محدودی را برای مذاکره تعیین کردم. من به آن بیگانه قدرتی دادم که شما 

را مجبور به انتخاب فقط یک قبیله کند. بله، حق با شماست.«

وقتی مسئولیت را به عهده گرفتم، صورت پروفسور کمی آرام شد. دست هایش را که 
به شکل ضربدری بسته بود، از هم باز کرد.

ادامه دادم: »اما در پایان روز، شما یک حق انتخاب داشتید؛ می توانستید به توافق 
برسید و از من سؤاالتی بپرسید و از قوانین سر دربیاورید. می توانستید، اما این کار را 

نکردید. شما... یک حق انتخاب... داشتید.«

پروفسور سرش را تکان داد و صورتش قرمز شد. من واقعیتی را برایشان روشن کردم 
که نخواسته بودند با آن روبه رو شوند. همه آنها به فکر نجات دنیا بودند، اما در انجامش 
شکست خوردند. خودشان را در تعریف بسته هویت قفل کرده بودند و اجازه دادند دنیا 

به آتش کشیده شود. تعارض هرگز حل نشدنی نیست، حتی اگر اینگونه حس نشود.

آیا هویت قابل مذاکره است؟

در داستان آلیس در سرزمین عجایب، نوشته لوییس کارول، آلیس جوان و ماجراجو 
با یک کرم هزارپای مرموز که در حال پیپ کشیدن است، روبه رو می شود که سؤالی 
ساده از او می پرسد: »تو کیستی؟«آلیس با تردید جواب می دهد: »من... خب نمی دانم 
قربان... فقط یک انسانم... دست کم وقتی امروز صبح از خواب بیدار شدم، فهمیدم چه 
کسی هستم، اما فکر می کنم باید تا حاال چندبار عوض شده باشم.« آلیس با سؤاالت 
نیرنگ آمیزی درباره هویت روبه رو می شود؛ اینکه چه کسی است، چگونه او شده است 
و حتی فکر می کند که چگونه است؟ اینکه تصور می کند از صبح تاکنون چندبار عوض 
شده، نشان دهنده این است که هویتش سیال است، اما با همه اینها، آنچه برای آلیس 
بیچاره مشکل به وجود می آورد، این است که باوجود این عقیده اش، با تجربیات زندگی اش 
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احساس سازگاری دارد. او می داند تغییر کرده، اما حس می کند مثل همیشه است.

این پارادوکس درست قلب حل تعارض را نشانه رفته است. اگر هویت و نهاد به طور 
مطلق ثابت باشند، آنگاه تنها راه حل تعارض مصالحه هویت یا متقاعدکردن طرف مقابل 
برای مصالحه هویتش است. پس تعارض یک موقعیت برنده/بازنده را به وجود می آورد، 
اما اگر هویت و نهادتان سیال باشد، تضمینی وجود ندارد که توافقی بین طرفین 
به وجود بیاید. اگر شخصیت امروزتان عوض شده باشد، چطور می توانید مسئولیت عمل 

دیروزتان را به عهده بگیرید؟

یک راه فرار: ماهیت دوگانه هویت

آلیس ما را از یک سردرگمی درآورد و جمله ای گفت که برای حل تعارض بسیار 
ضروری است: برخی از جنبه های هویت تغییر می کنند، درحالی که برخی دیگر ثابت 

می مانند؛ هویت او هم ثابت بود و هم سیال.

اگرچه در یک تعارض، ازدست دادن چنین بینشی کار سختی نیست. وقتی هویت 
شما به خطر می افتد، در حالت دفاع از خود قرار می گیرید و آن را جبران ناپذیر می دانید. 
من به این حالت، اشتباه هویت ثابت می گویم و به همین دلیل، از طرف مقابل می خواهید 
به جبهه شما ملحق شود و از ارزش ها و بد و خوب های شما پیروی کند. اگر طرف 
مقابل هم در همین شرایط قرار داشته باشد، هردو طرف در تله تعارض گیر می افتند.

این فقط یک خیال پردازی است. اگر فرض کنید تعارض های شما قابل حل نیستند، 
فقط با این کار احتمال حل شدن شان را مدفون می کنید. با اینکه حل شدن تعارض های 
احساسی کار بسیار سختی است، توجه مستقیم به جنبه های هویتی که می توانند در 
این راستا مؤثر باشند، بسیار مفید خواهد بود. درواقع، بخش بخش هویت و نهاد شما 
قابلیت سیال بودن را دارند، حال آنکه برخی بخش ها نسبت به دیگر بخش ها، آسان تر 

این کار را انجام خواهند داد. 
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این فصل پیش زمینه ای از بخش های دیگر کتاب را در اختیارتان قرار می دهد و شما 
را به ابزاری اساسی مجهز می کند تا بر خطاهای هویت ثابت تان غلبه کنید. باوجود تأثیر 
بیشمار هویت، منازعه کنندگان به ندرت از وجودش مطلع هستند یا روش تشخیص آن 
را می دانند؛ ازاین رو، این فصل برای کمک به شما چارچوبی ارائه می کند تا عمیق ترین 

جنبه های هویتی خود را در تعارضات بشناسید.

شما کیستید؟

هویت شما مرکب از طیف کاملی از مشخصه های ماندگار و زودگذر است که شما 
را تعریف می کنند. این مشخصه ها هستند که شما را به عنوان یک فرد می سازند؛ یک 
نهاد یکدست شده شامل جسم و ذهن، دستگاه های عصبی و موقعیت تان در جامعه، 

افکار آگاهانه و فرآیندهای ناخودآگاه و حس وجودی تان. 

این مشخصه ها شما را تعریف می کنند و شما آنها را تعریف می کنید. شما به عنوان 
موضوع تحلیل، موضوعات را تحلیل می کنید. این ارتباط دوطرفه را ایشر در اثرش، با 
طراحی دست، نشان داده که در آن، دستان یک هنرمند در حال طراحی خودشان 
هستند. وقتی از پسر 6ساله ام، زاخاری پرسیدم درباره این عکس چه فکری می کند، 
گفت: »او دارد خودش را درست می کند.« در ارتباط با هویت هم، این شمایید که 

خودتان را می سازید.

در شناخت این تعادل خویش مرجع، برخی از متخصصان مذاکره می گویند که هویت 
شما »داستانی است که خودتان درباره خود می گویید.«این تعریف متفکرانه است 
و درعین حال، ناقص. شما داستان نقل  و احساس شده  هستید. شما هم تجسم آن 
داستانید و هم کسی که آن داستان را نقل می کند. ویلیام جیمز، روان شناس، داستانی 
را که از خودتان می گویید، »مرا« و داستانی را که از تجربیات مجسم شده خود گفته، 
»من« می نامد. هر آنچه در تعارض تجربه می کنید، موجی از شرم، ضرورت گریز، تنش 
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و فریاد، هیچ یک چیزی نیستند که شما به تنهایی با آنها زندگی و حس شان می کنید؛ 
اینها داستانی از شما در یک دوره زمان واقعی هستند.

دو وجه از هویت برای حل تعارض های احساسی بسیار ضروری هستند: هویت 
هسته ای و هویت ارتباطی. در بخش های بعد، این دو جنبه را شرح داده و به نحوه نفوذ 

شما بر این دو برای حل تعارض می پردازیم.

از وجود هویت هسته ای خود آگاه باشید

هویت هسته ای شما طیفی از مشخصات است که شما را به عنوان یک فرد یا گروه 
از جسم، شخصیت و عقاید روحانی و  این هویت شما هر چیزی  معرفی می کند. 
رفتار فرهنگی شماست. اگر افراد هویت هسته ای نداشته باشند، جهان را هرج ومرج 
فرامی گیرد. ملت ها قانون اساسی و حتی پرچمی نخواهند داشت، هیچ فعالیت تجاری 
برند خاصی نخواهد داشت، کسی اسم و شخصیتی ندارد. هویت هسته ای شما سکویی 
است که از روی آن تجربیات تان را به شکلی ایده آل به پرواز درآورده و ادامه می دهید. 
اگر درباره هویت هسته ای خود دچار سردرگمی  شوید و ندانید که هستید و برای چه 
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هدفی زندگی می کنید، همه تصمیم گیری های  شما با مشکل مواجه خواهند شد.

چندگانگی هویت

هویت هسته ای، اولویت های شخصی و مشخصه های شخصیتی تان را در بر می گیرد 
و به همین واسطه، شما را در گروه های اجتماعی می شناسند. آیا خودتان را آمریکایی، 
ژاپنی، لبنانی، اسپانیایی، پروتستان، مسلمان، یهودی، هندو یا آتئیست می بینید؟ یا 
یک دانشجو، والدین، مجری، لیبرال یا محافظه کار هستید؟ از آنجایی که به چند گروه 
تعلق دارید، چند هویت اجتماعی نیز می توانید داشته باشید. یک شخص می تواند 

چینی-آمریکایی، پروتستان، معلم و محافظه کار باشد.

در یک تعارض، باید تصمیم بگیرید کدام یک از هویت های اجتماعی شما در اولویت 
هستند. ممکن است برحسب شهروندی و تابعیت ملی، اخالقیات، ایمان یا عقاید 
سیاسی  خود رقابت های تان را تنظیم کنید. شاید هویت دینی برای  شما از هر چیز 
دیگری مهم تر باشد، اما برای همسوبودن با همسایگان تان روی هویت ملی تان تأکید 
باید تصمیم بگیرید درباره دین،  با یک دوست،  کنید. حتی در مکالمات هدفمند 
سیاست یا مسئولیت های کاری حرف بزنید و این تصمیم گیری هاست که هویت تان را 

در آن لحظه نشان می دهد.

وقتی خودتان را عضوی از یک گروه خاص بدانید، دیگران هم شما را همین طور 
شرکت تان  در  که  هستید  چینی-آمریکایی  مجری  تنها  اگر  می کنند.  طبقه بندی 
درباره تنوع فرهنگی جلسه دارید، همکاران تان فکر می کنند شما در این باره آگاهی 
بیشتری دارید، درحالی که ممکن است آگاهی شما از این امر به حد آگاهی دیدارتان 
با یک دوست خوب در کافه باشد. درسی که پروفسور هنری تاجفل، مؤسس تئوری 
هویت اجتماعی در طول جنگ جهانی دوم یاد گرفت، این بود که شما می توانید برای 
نامگذاری های اجتماعی، همیشه قدرتمند عمل کنید. او یک لهستانی یهودی بود که 
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در فرانسه درس می خواند و در زمان جنگ به ارتش فرانسه ملحق شد. پس از یک سال، 
ارتش آلمان او را به اسارت گرفت و پنج سال در کمپ اسرای آلمان بود. بارها و بارها 
در بازجویی ها از او پرسیده بودند که آیا یهودی است؟ و اینکه اهل کجاست؟ چون 
می دانست که تفتیش کنندگان باالخره از این حقیقت سر درمی آورند، هویت یهودی 
خود را اعالم کرد، اما گفت این هویت دینی در او، هویت ثابتی نیست و به همین دلیل 
تصمیم گرفته بود که تحت لوای فرانسه زندگی کند. اگر آلمانی ها می فهمیدند او یک 

یهودی لهستانی است، بی تردید او را می کشتند.

معنادارترین جنبه هویت هسته ای شما، چیزی است که من به آن، پنج ستون هویتی 
می گویم: عقاید، آداب و رسوم، وفاداری، ارزش ها و تجربیات با معنای احساسی. این 
ستون ها شما را به ساختاری مجهز می کنند که بتوانید با کمک آنها دلیل تعارض های 
احساسی را ارزیابی کنید. تهدید در هریک از این ستون ها یک بحران وجودی را پدید 

می آورد، چون جنبه های معنادار هویت هسته ای تان را به خطر می اندازد.

عملکرد اولیه هویت، زنده ماندن یا گذر از ژن ها نیست، بلکه یافتن معنا در زندگی 
است. پنج ستون است که اهمیت وجودی را نشان می دهد. مغز، قلب و ریه ها مرکز 
بقای جسمی هستند و این پنج ستون، مرکز بقای هویت است. کمک می کنند تا 
توضیح دهیم چرا دنیا بارها و بارها در تمرین قبایل منفجر شده است؛ چون همه 
شرکت کنندگان کمتر از آنکه به فکر نجات دنیا هستند، به ارزش های مهم قبیله شان 

فکر می کنند.

به زودی خواهید فهمید کدام یک از ستون های شما تهدیدشدن را حس می کنند 
و به آسانی خواهید توانست اجتناب ناپذیر ها را شناسایی کرده و روی حل تعارضات 
متمرکز شوید. مخفف این پنج ستون هویتی به انگلیسی، کلمه شجاع )BRAVE( را 

می سازد.
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پنج ستون هویت

1.عقاید)B(:ایده های خاص شما که آنها را درست می دانید.

2.آدابورسوم)R(: رسوم معنادار و شخصی و آدابی مثل تعطیالت، آداب 
سفر، عبادات منظم یا صرف شام با خانواده.

3.وفاداری)A(:پایبندی به یک فرد یا گروه، مثل یک عضو خانواده، دوست، 
گروه تحقیقی، ملت یا اجداد.

4.ارزشها)V(: اصول راهنما و ایده آل های کلیدی و جامع که اغلب یک  کلمه 
هستند؛ مثل قضاوت، شفقت یا آزادی.

5.تجربیاتمعناداراحساسی)E(: وقایع مثبت یا منفی ای که بخشی از شما 
را تعریف می کنند و مرکب از هر چیزی هستند. از روز عروسی تان تا ساعت 
به دنیاآمدن اولین فرزندتان یا وقتی که والدین تان در مقابل دوستان تان با خشونت 

با شما رفتار کردند.

این پنج ستون هویتی نشان می دهند چه  هنگام تجربه یک تعارض احساسی، 
بخشی از آنها در معرض تهدید قرار گرفته است؛ عقاید هسته ای؟ یا پایبندی دینی یا 
خانوادگی؟ پس از ارزیابی این ستون ها، فکر کنید کدام بخش از ستون های طرف مقابل 
را تهدید کرده اید؟ تا زمانی که ستون های مهم شخصی تان آسیب دیده باشد، هیچ یک 

از شما تمایلی ندارد که به توافق برسد.

هویت هسته ای کاماًل ثابت نیست.

فرزند 10ساله ام، نوا، در یک مسابقه فوتبال هفت امتیاز برای تیمش به دست آورد، 
درحالی که تیم مقابل امتیازی نگرفت، اما در دقیقه آخر، مربی تصمیم گرفت او را 
تعویض و وارد تیم مقابل کند. او برای تیم مقابل هم دو گل زد و بازی را 7 بر 2 باختند. 
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همه آن روز را به خاطر اینکه از یک تیم به تیم دیگر فرستاده شده بود، احساس ناراحتی 
کرده و فکر می کرد وفاداری اش آسیب دیده است.

هویت هسته ای او تغییر چندانی نکرده بود؛ زیرا داشت کمپ تابستانی را می گذارند 
و به هیچ یک از این تیم ها تعهد زیادی نداشت. اگر این بازی در جام جهانی بود و او را 
به تیم مقابل می فرستادند، حس وفاداری اش آسیبی جدی می دید. هویت هسته ای هم 

حالت سیال گونه دارد، اما عمیق ترین ستون های هویت همیشه تثبیت شده هستند.

هویت هسته ای یک گروه هم می تواند تغییر کند. یک شرکت می تواند ارزش های 
بخش  فقط  است.  شرکت  همان  شرکت،  اما  کند،  تعریف  دوباره  را  راهنمایش 
سیاستگذاری، عقایدش را تغییر داده است و بخش سیاستگذاری هم همان بخش 
باقی مانده است. درواقع، گروه ها به طور ثابت درباره مرزهای هویتی شان درحال مذاکره 
هستند و تصمیم می گیرند که در درون یا بیرون که هستند و حتی معنای بودن شان 
در درون، چیست. مثل یک دایره است که اعضایش درباره عقاید، ارزش ها و آداب و 
رسوم های شان حرف می زنند و مذاکره می کنند و تعلقات شان را به آن دایره بیان 
می کنند. گروه های اجتماعی، سیاسی و دینی اغلب باوجود تعریف مجدد معانی اساسی، 
عناوین اجتماعی سنتی شان را حفظ می کنند، درحالی که اغلب هویت هسته ای دربرابر 
تغییر مقاومت می کند، وجه دیگری از هویت انعطاف پذیرتر است و مسیری قدرتمند را 

برای حل تعارض های احساسی تر فراهم می کند.

شناخت قدرت هویت ارتباطی تان

هویت ارتباطی شما طیفی از مشخصات را دربرمی گیرد که ارتباط تان با شخص 
یا گروه خاصی را تعریف می کند. هنگام ارتباط با همسرتان، آیا احساس صمیمیت 
می کنید یا فاصله، آزادید خودتان باشید یا معذب هستید؟ درحالی که هویت هسته ای 
شما به دنبال معنای وجودی تان است،هویتارتباطیبهدنبالمعنایهموجودتان
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استو به طور ثابت در زمان مذاکره روی ماهیت ارتباط، تغییر می کند؛ یعنی شما 
قدرت بی اندازه ای برای شکل دادن به آن دارید.

برای توضیح مفهوم هویت ارتباطی، به تصویر زیر نگاه کنید. پیش از انجام هر کاری، 
تصمیم بگیرید کدام مربع پررنگ تر است؛ »الف« یا »ب«.

پاسخ:هر دو یک شکل هستند. با اینکه ما مربع های »الف« را پررنگ تر از »ب« 
می بینیم، آنها هویت یکسانی دارند. )اگر شک دارید، همه قسمت ها را جز مربع های 
»الف« و »ب« بپوشانید(. توهم نوری باعث می شود شما واقعیت را نبینید و هر جعبه 

را با جعبه دیگر بسنجید.

این دینامیک استدراکی یکسان برای تفاوت هویت ها هم صادق است. 

شما یک هویت هسته ای دارید که مشخص است، اما تعارض ها زادة هویت هسته ای 
و ارتباطی شما هستند. اینکه در مقابل دیگران چه کسی هستید و چگونه ارتباط تان 

را با دیگران تفسیر می کنید.

مورد داووس را به یاد آورید. در تمرین قبیله ها، قبایل هنگام مذاکره با هم مشتاق 
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بودند که دنیا را از ویرانی نجات دهند، اما وابستگی هر قبیله به دیگری، سریع از هم 
می پاشید و تنش ها باعث شد هیچ یک از آنها در ارتباط با هویت هسته ای خود کاری 
انجام ندهند. حذف شدن قبیله هپی در دور اول باعث شد در دورهای بعدی کاری 
نکند. قبیله رنگین کمان دو قبیله را به خودش جذب کرد و سؤال اصلی بی جواب ماند 
که »ما جذب کدام قبیله می شویم و کدام قبیله را نمی پذیریم؟«هیچ سنجش کمی ای 
نمی تواند درجه درست ارتباط ما با دیگری را بیان کند. بهترین سنجش، آگاهی از 
احساسی است که در ارتباط با دیگران داریم، اما درحالی که مشخصات تعریف کننده 
هویت هسته ای کاماًل مشخص بوده )من یک روان شناس هستم و ارزش های معتبری 
دارم(، مشخصات تعریف کننده هویت ارتباطی بسیار خالصه تر هستند )حس می کنم 

ارتباط مان خیلی خشک شده است(.

با اینکه هویت ارتباطی تا حدودی مبهم بوده، شامل دو بعد مشخص است: وابسته و 
مستقل. آگاهی از این دو و درک نحوه عملکردشان به ایجاد همکاری در یک تعارض 

کمک می کند.

ایجاد وابستگی

وابستگی یعنی اتصال احساسی با یک شخص یا گروه. اتصال های ساختارمند و پایدار 
احساسات مثبت و میل به همکاری را حتی در زمان نبرد به وجود می آورند. وقتی با 
ستوان مک مستر مصاحبه می کردم که در آن زمان در هنگ سواره نظام زرهی سوم 
تل عفر در عراق، کلنل بود، او اظهار کرد موفق ترین تالش هایش برای ایجاد ثبات در 
بخش های مختلف هنگ عراق، برمبنای توانایی نیروهای آمریکایی در ایجاد وابستگی 
به عراقی ها بود. درواقع، او یک برنامه آموزشی را ارائه کرده بود که در آن، سربازان 
اطالعات موردنظرشان را پس از اولین نشست با سکنه، نوشیدن چای با آنها و پرسیدن 
سؤاالت محترمانه فرهنگی به دست آورده بودند. این تکنیک های ساده وابستگی اثر 
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بزرگی روی حمایت نیروها، تسهیم اطالعات و کارکردن درراستای بررسی موشکافانه 
و دوسویه داشت. 

طرف مقابل وابستگی، نپذیرفتن است. اگر مدیر همکاران تان را برای یک جلسه 
داخلی مهم جمع کند، اما با اینکه شما ناظر موضوع هستید، شما را دعوت نکند، 
احتماالً عصبانی می شوید. ممکن است فکر کنید سمت شغلی تان را از دست داده اید 
و نگران می شوید کسی کارتان را بگیرد. درد پذیرفته نشدن در خارج از محل کار هم 
به همین اندازه شدید خواهد بود. اگر خویشاوندان تان یک مهمانی در تعطیالت ترتیب 

دهند و شما را دعوت نکنند، دچار خشم احساسی می شوید.

عصب شناسان کشف کرده اند غم و اندوه ناشی از فقدان پذیرش اجتماعی در بخش 
درونی کورتکس متصل باقی می ماند؛ یعنی در قسمتی از مغز که درد جسمی را پردازش 
می کند. مغز شما به این محرک، به اندازه درد سوراخ شدن روده پاسخ می دهد. در شروع 

این مشکل، شما اصرار به همکاری و حل تعارض دارید تا کار از این سخت تر نشود.

احترام به استقالل یا از بیرون نگاه کردن

استقالل یعنی توانایی شما در تمرین آنچه می خواهید فکر کنید، حس کنید، انجام 
دهید و به تأثیرگذاری شخص دیگری در این رابطه نیازی ندارید. به تازگی زوجی را 
در کافه ای دیدم که در حال مشاجره با هم بودند. شوهر با صدای آرام گفت: »هیس! 
خونسرد باش!« همسرش جواب داد: »الزم نیست به من بگویی خونسرد باشم. خودت 
خونسرد باش!« بحث و موضوع اولیه هرچه بود، اکنون، مشاجرة این دو نفر بر سر 
داشتن استقالل بود. هیچ یک نمی خواستند دیگری به آنها بگوید چه کنند. وقتی حس 
می کنید کسی دارد استقالل تان را از شما می گیرد، خون تان به جوش می آید و به او 

پرخاش می کنید.

مفهوم استقالل کمک می کند بتوانید توضیح دهید چرا شخصی که حتی نام یک 
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کشور بر محور او می چرخد، می تواند موضوع تعارضات جدی بین المللی باشد. در طول 
تفکیک یوگسالوی، تنش های زیادی به وجود آمد و یکی از 6جمهوری آن توانست 
به صورت یک ایالت مستقل به نام »جمهوری مقدونیه« خود را ثبت کند. این تنش ها با 
کشور همسایه، یونان شکل گرفت که منطقه شمالی آن، نامش مقدونیه بود. این منطقه 
حدود سه میلیون سکنه داشت که ادعا داشتند نیاکان شان مقدونی بودند و آنها باید از 

اسم مقدونیه استفاده کنند.

وقتی رهبر یونان اعالم کرد: »حس می کنیم همسایه مان قصد به یغمابردن میراث 
فرهنگی ما را دارد و می خواهد اسکندر مقدونی را از ما بگیرد. اینها شاخص های تاریخی 
یونان هستند. آنها می خواهند فرهنگ و روح ما را به سرقت ببرند«، تعارض به وجود 
آمد. در اینجا، رهبر ارشد جمهوری همسایه اعالم کرد: »ما حق داریم برای خود و 
سلطنت مان اسم انتخاب کنیم. آیا این حق هر ایالتی نیست؟ ما به یونانی ها کاری 
نداریم؛ کاماًل برعکس، فرهنگ ما همه فرهنگ ها را تقدیس می کند. ما جامعه ای از همه 
جوامع هستیم. مادر ترزا در اسکپیه زندگی می کرد که فقط صد فوت با یک کلیسا، 
مسجد و کنیسه از ما فاصله داشت. ما میراث متنوع خود را تقدیس می کنیم.«با درک 
کلمه هویت ارتباطی، یکی از طرفین می گوید: »با خراب کردن مجسمه اسکندر بزرگ 
در میدان اصلی تان و ادعا درباره اسم مقدونیه، وارد چالش حفظ استقالل می شوید.« 
طرف دیگر اصرار دارد: »با تقاضای تان از ما برای تغییر اسم و پیشینه مان، استقالل ما را 
زیر سؤال می برید.« توجه کنید هسته تعارض روی موضوع خاصی نیست، اما کشمکش 

بر سر استقالل به مرزهای جغرافیایی، تاریخ، فرهنگ و حق حاکمیت رسیده است.

اختالف نظرها چه بر سر نام مقدونیه باشد و چه زندگی روزانه، تفاوت ها درباره میزان 
استقالل هستند و درباره اینکه وابستگی تا چه حد می تواند قابل قبول باشد. راننده 
یک ماشین مسابقه ای دوست دارد در یک جاده محلی با سرعت صد مایل در ساعت 
رانندگی کند، چون عاشق سرعت است، اما خانواده های بومی آن محل دوست دارند 
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او آرام و بااحتیاط رانندگی کند. دختری دوست دارد در مدرسه روسری سر کند، اما 
مدیر مدرسه تأکید دارد همه یونیفرم بپوشند. قوانین، سیاست ها و معیارهای یکسانی 

که برای یک جامعه تعیین می شوند، اتصال شهروندی را به وجود می آورند.

دوباره می خواهیم در تمرین قبیله ها به یک نکته اشاره کنیم؛ چند سال پس از 
آزمایشم در داووس، این آزمایش را در قاهره، مصر، با گروهی از مدیران تجاری و 
رهبران سیاسی انجام دادم. 6نماینده در مرکز اتاق نشستند تا درباره قبایل خود با هم 
مذاکره کنند و می دانستند فقدان تصمیم گیری آنها به متالشی شدن دنیا می انجامد. 
در دور دوم از سه دور، یکی از مدیران تجاری به نام محمد گفت: »چاره ای نیست. 
آن قدر زمان نداریم که به عقاید همه قبایل گوش دهیم و به یک تصمیم گیری جامع 
برسیم. بیایید قرعه کشی کنیم و اسم هر قبیله ای درآمد، همه به او ملحق شویم.« مدیر 
تجاری دیگری به نام فادی سرش را به عالمت توافق تکان داد. محمد یک تکه کاغذ را 
به 6قسمت تقسیم کرد و اسم هر قبیله را روی یکی از آنها نوشت. بعد همه را داخل 
یک ماگ قهوه انداخت و آن را به هم زد. از روی شانس، اسم قبیله خودش درآمد. او 
و فادی راضی بودند و روی صندلی شان نشستند. دنیا را نجات داده بودند یا این طور 

فکر می کردند.

سراغ مذاکره کنندگان دیگر رفتم. هنوز در وسط اتاق نشسته بودند. از آنها پرسیدم: »آیا 
همگی با قبیله محمد موافقید؟«سرشان را تکان دادند و یکی از آنها گفت: »نه!«محمد 
گفت: »منظورتان چیست؟ قبیله مرا قبول ندارید؟ این یک روش منصفانه است.«یکی از 
نمایندگان دیگر با صدای بلند گفت: »تو تقلب کردی!«محمد تک تک برگه ها را باز کرد 
و به گروه نشان داد: »این طور نیست.«یکی از رهبران سیاسی گفت: »مهم نیست. چه 
کسی به تو اجازه داده که برای ما تصمیم بگیری؟«گروه کنترلش را از دست داد و در 
دور بعدی فقط با هم بحث کردند، اما دیگر از سیستم عقاید هیچ یک از قبایل و هویت 
هسته ای شان حرفی زده نمی شد. بحثی درباره فرآیند خوب تصمیم گیری و نجات دنیا هم 
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وجود نداشت، فقط می گفتند که آیا فادی و محمد حق داشتند برای آنها تصمیم بگیرند 
یا نه. همه گروه فقط روی این دو نفر متمرکز شده بودند که چرا تصمیم گیری دونفره شان 
باعث شده استقالل قبایل دیگر گرفته شود و به همین دلیل، در مقابل رسیدن به توافق 

مقاومت می کردند؛ دنیا در قاهره هم منفجر شد.

دست پایین: از دو نفر یکی بسازید

در یک تعارض، چالش ارتباطی هسته ای روی نحوه برطرف کردن این میل است که 
به طور همزمان با طرف مقابل، به یک طرف تبدیل شویم )وابستگی( و جدا از یکدیگر 
هم باشیم )استقالل(. در اصل، چگونه می توانید هم در دو طرف و هم فقط در یک 

طرف وجود داشته باشید؟

استقالل و وابستگی با هم ذات هر رابطه را تشکیل می دهند و توانایی شما در حفظ 
تعادل بین این دو، می تواند رابطه دارای هارمونی به وجود آورد؛ برای مثال، بچه ها سعی 
می کنند با خانواده خود سازگار شده و وقتی بالغ شوند، روش مستقل خودشان را 
داشته باشند. یک زوج رمانتیک سعی می کنند تمایالت شان را در یک ارتباط به تعادل 
برسانند و درهمین حال، گاهی خلوت تنهایی شان را برای خود حفظ کنند. در یک 
شرکت، مدیریت رده باال به دنبال ایجاد بدنه های سازمانی منفرد به عنوان دپارتمان های 

فردی است که سعی می کنند به استقالل سیاسی و فرهنگی برسند.

حتی در حالت وسیع تر، سازمان های بین المللی مثل سازمان ملل متحد برای رسیدن 
ارزش های منحصربه فرد مناطق  به  به صلح جهانی تالش می کند و درهمین حال، 

مختلف هم احترام می گذارند.

در یک سطح عمیق تر، توانایی غلبه بر تنش استقالل و وابستگی، چالش های مهم 
و اخالقی زندگی را نشان می دهد. کنفسیوس می گوید: »بهشت، زمین و بشر، هر 
یک، جهانی مجزا هستند که با هم این دنیای بزرگ را ساخته اند.« او عقیده داشت 
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همان طور که درحال زندگی هستیم، فرصت عبور از الیه های عمیق وجودی مان را 
داریم و در کم عمق ترین الیه یعنی دنیای طبیعی درحال زندگی کردن هستیم. این 
الیه فقط با غرایزمان کنترل می شود. وقتی نفس خودمان را کشف کنیم، می فهمیم 
برای ارتقابخشیدن به مکان مان در این دنیا، استقالل داریم و می توانیم خودمان علت 
و معلول هر چیزی باشیم. ما نه تنها می توانیم نفس خود را بشناسیم، بلکه توانایی 
دست یافتن به درجات اجتماعی باالتر را هم داریم و می توانیم وارد الیه عاطفی وجود 
خود شده و احساس کنیم برای انسان بودن متعهدیم. و در آخر، می توانیم دریابیم 
درجات اجتماعی خودشان بخشی از یک دنیای بزرگ هستند که استقالل و وابستگی 

را به شیوه ای درست و خوب درمی نوردند.

جمعبندی

حاال می فهمم عجیب نبود که آلیس برای معرفی خود به هزارپا گیج شده بود. هویت 
موضوع پیچیده ای است؛ هم ثابت است و هم سیال، هم روانی است و هم اجتماعی، 
آگاهانه است و ناخودآگاه. حس خویشتن را در سرزمین عجایب برای آلیس به یک معما 
تبدیل کرده بود. تعارض های احساسی هم از همین سردرگمی برای تشخیص هویت 
ناشی می شوند. با شناخت بهتر هویت هسته ای در هر یک از طرفین تعارض، می توان 
بر منابع اساسی پوشش نیافته و اشتباهات هویتی غلبه کرد و بر ترس ها و خواسته های 
مخفی چیره شد. با شکل دادن هویت ارتباطی به صورت همکاری، می توانید ارتباط 

نزدیک تری را بسازید.

با همه اینها، ثابت شده ارزش هویت بیش از هر سرمایه دیگری است. شما باید 
بدانید از این نیروی پویا چگونه محافظت کنید تا بتوانید بر تعارض ها غلبه کنید. بقیه 

بخش های این کتاب متدی بنیادی را برای رفع این چالش ها نشان می دهند.
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اکربرگشخصی

آگاهی در حل قلب یک تعارض، نقشی بسیار بحرانی دارد. یک تعارض دشوار 
در زندگی تان را به ذهن بسپارید و به سؤاالت زیر پاسخ دهید.

1. احساس شخصی شما از تعارضی که تجربه کرده بودید، چیست؟ عقاید، 
آداب و رسوم، وفاداری، ارزش ها و تجربیات معنادار احساسی خودتان را در 

نظر بگیرید.

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������

2. سرمایه شخصی شما نسبت به طرف مقابل چیست؟

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������

3. چقدر این احساس را رد می کنید و چرا؟

1- کمی آن را رد می کنم.

-2

-3

-4

-5

-6
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-7

-8

-9

10- بسیار آن را رد می کنم.

4. فکر می کنید طرف مقابل چقدر آن را رد می کند و چرا؟

1- کمی آن را رد می کند.

-2

-3

-4

-5

-6

-7

-8

-9

10- بسیار آن را رد می کند.

5. به چه شیوه ای ممکن است طرف مقابل حس کند شما از توانایی های تان 
برای تصمیم گیری استفاده کرده اید؟

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
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چگونه از فریب دادن در تعارضات پرهیز کنیم؟

فقط کسانی که از شیوه های ناپسند تالش کنند، به غیرممکن ها دست 
می یابند؛ این طرز فکر من نیست... بیایید باالی پله ها بایستیم و همه چیز 

را چک کنیم.

ایشر

اگر اعتقاد دارید تعارض قابل مذاکره است، به خودتان فرصتی داده اید تا با طرف 
مقابل ارتباط برقرار کرده و مسیرهای خالقانه ای را برای حل تعارض پیدا کنید، اما 
تهدید هویت می تواند مخالفت های حل شدنی را به نقطه کور بکشاند؛ این موضوع را 
در تأثیر قبیله ای بررسی می کنم. این فصل هشداری بود در برابر مشخصه های اصلی و 
نیروهای احساسی که می توانستند شما را فریب دهند. با نگاه کردن به این حرکت ها، 
می توانید آنها را پاک کنید و به یک حالت همکاری برسید. میتوانیدبدونهیچ

تغییراساسی،تغییراتیاساسیپدیدآورید.

از تأثیر قبایل آگاه باشید

تهدید هویت می تواند یادآور تأثیر قبیله ای باشد که ذهنیتی جهانی از هویت یک 
طرف تعارض نسبت به طرف مقابل است؛ من در برابر شما، ما در برابر آنها. این ذهنیت 
به گروه ها کمک می کند تا در مقابل تهدیدات خارجی از خودشان محافظت کنند. 
امروزه این آتش های تعارض را می توان در روابط دونفره فعال کرد؛ بین خواهر و برادر، 

یک زوج یا دو دیپلمات.

تأثیر قبیله ای باعث می شود زیر پتوی خود بخزید و کاری به دیدگاه طرف مقابل 
نداشته باشید؛ زیرا این نظر آنهاست و نه شما. در نتیجه، پاسخی شدیدتر از یک جنگ 



مذاکره روی مسائل 
                غیـــــــرقابل مذاکره

68

تن به تن است. به عنوان ذهنیت، می تواند احساساتی قطبی شده را برای ساعت ها، روزها 
و حتی سال ها در شما به وجود آورد. حتی این ذهنیت ها گاهی نسل به نسل منتقل 

شده و دربرابر تغییر بسیار مقاومت کرده اند.

تأثیر قبیله ای قصد دارد از هویت شما محافظت کند، اما به آشوب منجر می شود. با 
محکم کردن مرزهای روانی و ورود به حالت خویش محافظتی، حس همکاری در شما 
کاهش می یابد. ترس باعث می شود به جای اولویت دادن به همکاری های طوالنی مدت، 
سراغ عالقه مندی های شخصی خود به صورت کوتاه مدت بروید؛ در نتیجه، اگر هم شما 
و هم طرف مقابل تان چنین ذهنیتی داشته باشید، یک سیستم خویش تقویتی دوطرفه 
به وجود خواهد آمد که به دعوا و کشمکش منجر می شود. در اینجا هم تعارض را تقویت 

می کنید و هم به حل آن تمایل دارید و این، تناقض هسته ای تأثیر قبیله ای است.

وقتی درون گود هستید، آن را چگونه می بینید؟

تأثیر قبیله ای را با بحث خشونت بار، خویش باوری و یک ذهنیت بسته می شناسیم.

1.خشونتبار: آثار قبیله ای باعث می شود ارتباط مان با طرف مقابل را با لنز 
خصمانه ببینیم که تفاوت های بین ما را بزرگ تر کرده و شباهت ها را به حداقل 
می رساند. حتی اگر احساس صمیمیت با طرف مقابل داشته باشیم، تأثیر قبیله ای 
نوعی فراموشی ارتباط را در ما به وجود می آورد که در آن، همه چیزهای خوب 
درباره ارتباط را فراموش کرده و فقط بدی ها را به یاد می آوریم؛ برای مثال، درباره 
داووس، رهبران به شکل همکار و دوست وارد محل جلسه شدند، اما خیلی زود با 
هم دشمن شده و در موقعیت خصومت قرار گرفتند. مارتین بابر، فیلسوف، این 
حالت را تغییر از حالت ارتباطی »من-تو« به »من-این« تعریف می کند. این حالت 

نوعی برده داری را به یاد می آورد.

2.خویشباوری: تأثیر قبیله ای این حالت را به وجود می آورد که نه تنها نظر 
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ما درست بوده، بر همه نظرات دیگر هم ارجح است. مشروعیت در طرف مقابل 
ما نیست و آماده ایم از منطق خود دفاع کنیم. در اثر قبیله ای، در هر بحث و 
دعوا، طرفین طرف مقابل را مقصر می دانند. برای بقای جهانی، چگونه می توانید 
قبیله خودتان را انتخاب کنید؟ قبایل به ندرت نقش خودشان را در به وجودآمدن 
به سرعت  دیگران  رفتار  در  را  می کنند. خویش باوری  قبول  جهانی  بحران های 

می بینیم، اما در خودمان آن را قبول نداریم.

3.بستهبودن: اثر قبیله ای هویت ما را به شکل هویتی ثابت نشان می دهد. در این 
سیستم بسته، خودمان و طرف مقابل را تغییرناپذیر می بینیم. به جای گوش دادن 
به حرف های طرف مقابل و فهمیدن نظراتش، از نظرات و مشخصات او انتقاد 
می کنیم، اما انتقادی از دیدگاه خود نداریم، چون می ترسیم با این شرایط، به 

هویت خودمان وفادار نبوده باشیم.

چه چیزی باعث بروز اثر قبیله ای می شود؟

وقتی هویت مان حس کند تهدید شده است، رفتار شدیدی از خودمان بروز می دهیم 
که عصب شناسان به آن پاسخ به تهدید می گویند. این پاسخ می تواند ساده باشد، مثل 
عقب نشینی ذاتی، مثاًل پس از دیدن یک مار یا می تواند پیچیده تر باشد، مثل خود اثر 

قبیله ای که برای محافظت از جسم و روح ما تالش می کند.

اثر قبیله ای وقتی بروز می کند که جنبه معناداری از هویت ما تهدید را احساس کند؛ 
یعنی حتی یک مخالفت ساده و کوچک می تواند به یک واکنش احساسی بسیار قوی 
تبدیل شود که فروید به آن »نارسیسیسم تفاوت های خفیف« می گوید؛ چه در موقعیت 
خواهر و برادر، چه همسایه یا هم کیش و مذهب، ما تمایل زیادی داریم خودمان را با 
دیگران مقایسه کنیم و حس می کنیم با تفاوت های خفیف، تهدید می شویم. در مثال 
داووس، درباره انسان دوستی، مهر و شفقت با هم بحث می کردند و نشان دادند این 
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موارد ارزش هسته ای تر و مهم تری است، درحالی که ممکن بود کسی که خارج از گود 
ایستاده، این تفاوت ها را چندان مهم نبیند و شخص داخل گود این تفاوت را نوعی 

تهدید وجودی بداند. 

این دینامیک های ساده باعث می شوند زن و شوهر ها به طور مزمن دچار تفاوت  
عقیده بوده و غضبناک باشند. اشتراک های نامتناهی بشری در مقایسه با تفاوت های 
تک، اهمیت بیشتری را به خود اختصاص می دهند. به طور خالصه، می توان گفت، 
خوِد اشتراک از موضوع تحت اشتراک مهم تر است، درحالی که تهدید هویت باعث 
این  ایجاد می کند. در  اثر قبیله ای شده، احترام به هویت، در روابط هارمونی  بروز 
حالت، احساس آزادی کرده و از داشتن ارتباط با دیگران لذت می بریم، اما وقتی حس 
استقالل و وابستگی مان به خطر بیفتد، نیروهای احساسی محافظ به کار می افتند و 

رفتار خودمحافظتی آغاز می شود.

خنثی کردن پنج فریب در ذهن قبیله ای تان

غلبه کردن بر تأثیر قبیله ای به راهکاری نیاز دارد که شبیه راهکار ادیسه، قهرمان یونانی 
است. وقتی بعد از 10سال نبرد در جنگ تروا به خانه برمی گشت، رب النوع سیرس را 
دید که به او درباره خطری در طول سفرش هشدار داد: حوریان زیبا با صداهای جادویی 
قایقرانان را فریب می دهند و آنها را به جزیره حوریان می برند و در آنجا، کشتی های شان 
به صخره های کنار ساحل زده و می شکنند و کپه های جنازه های شان در آنجا برجا 
می مانند. ادیسه پیش از سوارشدن بر قایق، به خدمه اش دستور داد در گوش های خود 
موم بریزند و او را به دکل کشتی ببندند و اگر التماس هم کرد، او را باز نکنند. با این 

نقشه، ادیسه و همراهانش با امنیت از کنار سرزمین حوریان گذشتند.

تأثیر قبیله ای، مثل حوریان، شما را به سمت خود می کشد. هرچه عمیق تر وارد 
شرایط احساسی شوید، مقاومت کردن در برابر آن سخت تر می شود. در یک تعارض 
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احساسی، این جاذبه ریشه در مجموعه قدرتمندی از دینامیک های احساسی دارد که 
من آن را پنج فریب ذهن قبیله ای می نامم. چارت زیر، مروری بر آنهاست.

پنج فریب ذهن قبیله ای

1.سرگیجه: یک وضعیت پیچیده از آگاهی هاست که در آن، یک رابطه، انرژی 
احساسی شما را مصرف می کند.

2.اجبارتکراری: یک الگوی رفتاری است که حس می کنید در آن کاری را 
تکرار کرده اید.

3.تابوها: موانع اجتماعی که جلوی رفتار همکاری گونه را می گیرند.

4.حملهبهمقدسات:حمله به معنادارترین ستون هویتی شماست.

5.سیاستهایهویتی:ترویج هویت تان برای سودبردن سیاسی طرف مقابل.

فریب ها نیروهای احساسی هستند که روابط شما را به صورت خصمانه ای شکل 
می دهند و شما را به سمت اثر قبیله ای می کشانند. اینها آگاهی شما را پر از احساس 
به عالوه،  می دهند.  پرورش  شما  در  را  مخالفت آمیز  رفتار  و  می کنند  خویش باوری 
روی نوع ارتباط شما در نقاط مختلف تعارض اثر می گذارند. چنین فریب هایی مثل 
سیاست های هویتی و تعارض های مداوم و مکرر و فریب هایی به شکل های دیگر، مثل 

تابوها و سرگیجه باعث بروز نتایج روانی در تعارض می شوند.

هدف فریب دادن، پناه گرفتن هویت شما از موقعیت مقصر به موقعیت بی تقصیر و 
اثرگذاری روی ذهن طرف مقابل است؛ مثل اثر قبیله ای، ذهنیت خودمحافظ را تقویت 
می کنند و جنبه های همکاری را در شما کاهش می دهند. چارت این صفحه این دینامیک ها 
و جنبش ها را در شکلی نشان می دهد که من به آن ماتریس ارتباطی می گویم. شکل زیر 
شرح می دهد چگونه پنج فریب شما را به سمت اثر قبیله ای می کشند، درحالی که مجموعه 
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دیگری از نیروها یعنی دینامیک یکپارچه، شما را به سمت ذهنیت پربارتر می کشند.

وقتی بادقت این فریب ها را پشت سر بگذارید، به اثر قبیله ای می رسید که مثل 
قایقرانانی که نمی توانستند در برابر آواز حوریان مقاومت کنند، توی تله می افتید.
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جمعبندی

اخیراً یک بار دیگر »جنگ ستارگان« را با فرزندانم نگاه کردم و طرح کلیدی این فیلم 
را فهمیدم. کسی که به طور مستقیم درباره موضوعات حرف می زند، درحال بازی با 
یک تعارض احساسی است. جدی، استاد اوبی وان کنوبی نیروهایی را به عنوان میدان 
انرژی تعریف می کند که ازسوی همه موجودات زنده خلق شده  و کهکشان ها را به هم 
پیوند داده اند. این نیرو سویه ای تیره دارد که تنفر، خشم و ترس از آن تغذیه می کنند 
و سویه ای روشن که مهربانی و دلسوزی را دربردارد. این دو انرژی در تنش متقابل 

هستند و ساکنان کهکشان تا ابد به سمت آنها کشیده می شوند.

وقتی هویت شما به خطر بیفتد، این شانس را دارید که نحوه پاسخ دادن به شرایط 
را انتخاب کنید. اثر قبیله ای سعی می کند شما را به سمت نیمه تاریک بکشد و روابط 
را در یک دینامیک و جنبش ناراحت کننده قطبی سازی کند، درحالی که ذهن مشترک 
شما را به سمت نیمه روشن می کشد و در جست وجوی این است که شما را به دینامیک 
یکپارچه نزدیک تر کند. در بخش بعدی این کتاب، امتحان خواهیم کرد که چگونه با 
پنج فریب ذهن قبیله ای روبه رو شویم؛ یعنی با جنبشی که ما را به سمت نیمه تاریک 
تعارض می برد. اگرچه فریب اغلب خارج از ذهن آگاه شما عمل می کند، ممکن است 
خودتان را در مرکز قدرت آن ببینید. فصول 5 تا 9 به شما نشان می دهند چگونه به این 
نتیجه برسید و فصل های بعدی، توصیه هایی برای شما دارند تا به دینامیک یکپارچه 

رسیده و به سمت نیمه روشن رهنمون شوید.






