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دنياي سراسر نزاع اينترنت
در سال ۲۰۱۰، مجله »تايم« مارك زاكربرگ 
را چهره سال ناميد و مأموريت فيس بوك را 
اين  دانس��ت كه »توده هاي  هياهوگر را رام 
كرده و دني��اي تنها، ضداجتماع و سراس��ر 
بي نظمي را به دنيايي صميمي تبديل كند.« در طول 
اولين دهه استفاده گسترده از اينترنت، نظر رايج اين 
بود: مردم هر چه بيشتر بتوانند با ديگران ارتباط برقرار 
كنند، مهربان تر و فهيم تر مي شوند و در نتيجه، دنيا هم 

در صلح و هماهنگي بيشتري خواهد بود. 
در سال ۲۰۲۱، آن نگاه به شكل دردناكي ساده لوحانه 
به نظر مي رسد. هياهوگران آنالين روز و شب با يكديگر 
نزاع مي كنند و برخ��ي از آنها در دنياي واقعي مرتكب 
خشونت مي شوند. اينترنت انسان ها را به يكديگر متصل 
مي كند، اما لزوماً همدلي به وجود نمي آورد. اينترنت در 
بدترين حالت مي تواند به دستگاه عظيم توليد بيزاري 

متقابل شباهت پيدا كند. 
فناوري حداقل تا اندازه اي مس��ئول دنيايي است كه 
در آن مخالفت هاي   مس��موم كننده همه جا به چشم 
مي خورد؛ دنيايي كه مدام به ديگران توهين مي كنيم و 
از آنها توهين مي شنويم، بيش از هميشه حرف مي زنيم 
و كمتر از هميشه گوش مي دهيم. پُل گراهام، كارآفرين 
س��يليكون ولي)منطقه اي در شمال سانفرانسيسكو و 
جنوب كاليفرنيا(، معتقد است اينترنت محيطي است 
كه طوري طراحي ش��ده كه به مخالفت دامن مي زند. 
پلتفرم هاي رس��انه  اي ديجيتال ذاتاً تعاملي هستند و 

خب، مردم نيز اهل مجادله اند. 
هما نطور كه گراهام مي گوي��د: »موافقت كردن كمتر 
از مخالفت كردن مردم را به هيج��ان مي آورد.« وقتي 
خوانندگان با مقاله يا پستي مخالفند، بيشتر احتمال 
دارد نظرشان را درج كنند و هنگام مخالفت هم مطالب 
بيش��تري براي گفتن دارند )براي گفت��ن »موافقم« 
روش هاي بسياري وجود دارد(. عالوه براين، مردم وقتي 
مخالفت مي كنند برانگيخته تر مي شوند كه معموالً به 

معناي عصباني شدن است. 

 »با تو مخالفم« يا »از تو خوشم نمي آيد؟!«
اگر ما انسان ها موجوداتي صرفاً عقالني 
بوديم، پيش از آنكه پاس��خ هاي از  پيش 
آماده مان را شليك كنيم، مؤدبانه به نظر 
مخالف گوش مي داديم. در دنياي واقعي، 
مخالفت سيالبي از سيگنال هاي شيميايي را به مغزمان 
روانه مي كند و تمركز بر موضوع بحث را دشوار مي سازد. 
سيگنال ها به ما مي گويند اين حمله  به  من است. جمله 
»با ت��و مخالفم« به »از تو خوش��م نمي آي��د« تبديل 
مي ش��ود. به جاي آنكه ذهنمان را ب��راي فهم ديدگاه 
ديگ��ران آماده كني��م، روي دف��اع از خودمان تمركز 

مي كنيم. 
الزم نيس��ت براي يافتن پاس��خ هاي پرخاشگرانه به 
نظر مخالف، راه دوري برويد: كافي اس��ت به محتواي 
ش��بكه هاي اجتماعي  كه در آن عضويد توجه كنيد يا 

بخش نظرات سايت هاي مورد  عالقه تان را بخوانيد. 
يك دلي��ل آنكه گفت و گو ه��اي آنالين تا اي��ن اندازه 
پرخشونتند آن است كه اساساً به همين منظور طراحي 
شده اند. پژوهش ها نشان مي دهند محتوايي كه خواننده 
را به خش��م مي آورد بيش��تر احتمال  اشتراك گذاري 
دارد. كاربران��ي ك��ه پيام هاي خش��ونت آميز پُس��ت 

مي كنند، اليك و ريتوييت بيشتري دريافت مي كنند 
و پلتفرم هايي كه اين پيام ها در آنها پس��ت مي ش��ود 
توجهي را دريافت مي كنند كه كاربران به تبليغ كننده ها 
مي فروشند. بنابراين پلتفرم هاي آنالين به شما انگيزه 
مي دهند تا در هر بحثي افراطي ترين پاس��خ هايتان را 
ارسال كنيد. خرده اختالف ها، تعمق و فهم متقابل نه 
فقط در اين جرو بحث  هاي شديد ناديده گرفته مي شوند، 

بلكه الجرم قرباني اينگونه منازعات  مي شوند. 
اما اگر از آنچه گفتم نتيجه بگيريد كه بيش از اندازه با 
يكديگر بحث مي كنيم، اشتباه بزرگي مرتكب شده ايد. 
برآشفتگي هاي توخالي كه در ش��بكه هاي اجتماعي 
مي بينيم در واقع نش��ان مي ده��د نمي دانيم چگونه 
درس��ت و همراه با تأم��ل مخالفت  كني��م: جنگيدن 

پوششي است براي فرار كردن. 

درست مخالفت كردن را بياموزيم
مخالفت  نوعي تفكر است، شايد بهترين 
شيوه اي اس��ت كه در اختيار ماست و 
براي حفظ سالمت سرمايه گذاري هاي 
مش��ترك، از ازدواج گرفته تا تجارت و 
دموكراسي، حياتي است. مي توانيم از مخالفت كردن 
استفاده كنيم تا افكار مبهم را به انديشه هاي عملياتي، 
نقاط ضعف را به درون بيني و بي اعتمادي را به همدلي 
تبديل كنيم. به ج��اي آنكه بر تفاوت هايمان چش��م 

ببنديم، بايد آنها را در كار دخيل كنيم. 
براي انجام اين كار بايد بر احس��اس همه گير ش��رم از 
مخالفت  غلبه كنيم. درست  مخالفت كردن دشوار است 
و براي بس��ياري از ما اضطراب آور، اما اگر ياد بگيريم 
درست مخالفت كردن يك مهارت است و نه امري كه 
به صورت طبيعي اتفاق مي افت��د، رفته رفته راحت تر 
مخالفت مي كنيم. آنها كه در هنر مخالفت كردن تبحر 
دارند، فقط به تصويري كه از خود به نمايش مي گذارند، 
فكر نمي كنن��د؛ آنها به  راحتي تصويري را تش��خيص 
مي دهند كه فرد مقابل هم مي خواهد از خود به نمايش 

بگذارد. يكي از قدرتمند تري��ن مهارت هاي اجتماعي 
اعتبار دادن به ديگران است؛ يعني بتوانيم تصويري را 
تأييد كنيم كه فرد دوست دارد در ميان مردم از خود 
به نمايش بگذارد. در هر گفت و گويي، وقتي فرد مقابل 
احساس مي كند تصوير اجتماعي مد نظرش را پذيرفته  
و تأييد كرده ايد، بس��يار راحت تر با شما ارتباط برقرار 
مي  كند و احتماالً به آنچه بايد بگوييد بيش��تر گوش 
مي دهد. تأييد و به رسميت  ش��ناختن وجهه و اعتبار 
فرد مقابل تا اين اندازه مهم است. به نفع مذاكره كننده 
است كه فرد مقابل تا حد امكان، احساس امنيت كند. 
مذاكره كنندگان متبحر هم��واره تالش مي كنند فرد 
مقابل را در وضعيتي ق��رار دهند كه خود مي خواهند. 
آنها مي دانند وقتي خود در موضع ق��درت قرار دارند، 
هوشمندانه  آن اس��ت كه ش��كاف بين طرفين را كم  

كنند. 

جايگاه طرف گفت وگو را به رسميت بشناسيم
هرگاه در گفت و گويي تعادل قدرت برقرار 
نباش��د، آنكه قدرتمند تر اس��ت به امور 
مهم تر- به محتواي گفت و گو و موضوع 
بحث- توجه دارد؛ در مقابل، فردي كه در 
موضع ضعف قرار دارد، بيشتر به روابط توجه مي كند. به 
اين مثال  توجه كنيد: پ��در مي گويد: »چرا اينقدر دير 
برگشتي؟« دختر نوجوان با خود فكر مي كند: »داري 

مثل يك بچه با من رفتار مي كني.«
گفت و گو ها اغلب بدين دليل ناكارآمد شده و از موضوع 
اصلي منحرف مي ش��وند كه يكي از طرفين احساس 
مي كند اعتباري را كه شايسته آن است دريافت نمي كند. 
اين امر به خوب��ي توضيح مي دهد چرا در ش��بكه هاي 
اجتماعي بد خلقي به پديده اي فراگير تبديل شده است؛ 
پديده اي كه گاه به رقابت براي به دست آوردن جايگاه 
شبيه مي ش��ود. آنچه در اين رقابت رد و بدل مي شود، 
توجه اس��ت. در مقام نظر، همه مي توانن��د در توييتر، 
فيس بوك و اينستاگرام فالوور هاي جديد داشته باشند 

و ديگران اليك و ريتوييتشان كنند، اما جز سلبريتي ها 
افراد ديگر به ندرت مي توانند به راحتي فالوور جمع كنند؛ 
البته موارد استثنا نيز وجود دارد ولي حقيقت آن است 
كه اين ش��بكه ها به گونه اي طراحي شده اند كه حجم 
عظيمي از توجهات را نصيب اقليتي محدود مي كنند 
و اكثريت افراد س��هم اندكي از اين توجهات دارند. اين 

شبكه ها فريبكارانه رفتار مي كنند. 

 تعريف افراد از خودشان چيست؟
عموماً نزاع بر سر هويت است كه حاضران 
در گفت و گو  را ب��ه تعارض هاي مخرب 
مي كش��اند. نزاع بر س��ر هوي��ت را در 
گروگانگيري ها، در سياست و در دعواي 
بين همس��ران ديده ام. ]وقتي به شما مي گويند[ اين 
شماييد كه هيچ چيز نمي دانيد، اين شماييد كه مشكل 
داريد، اين شماييد كه بي عاطفه ايد، احساس مي كنيد 
ديگري دارد به كيستي تان حمله مي كند و بنابراين در 
دفاع از خودتان وارد عمل مي شويد و تالفي مي كنيد. 

اينجاست كه نزاع باال مي گيرد. 

آنها كه در مخالفت كردن با ديگران مهارت دارند، راهي 
مي يابند تا فرد مقابل درك كند مي تواند خودش باشد 
اما نظر يا عملش متفاوت ]از ما[ باشد.  يكي از روش هاي 
رسيدن به اين هدف آن است كه مخالفت و گفت و گو 
را به دور از مخاطب انجام دهي��د. در ۱۹۹۴، به دنبال 
تيراندازي به مركز سقط جنين در بوستون، الرا ِچيِسن 
در حركتي انسان دوستانه از شش نفر از فعاالن حوزه 
سقط جنين، درخواست كرد به دور از مخاطب عام با 
يكديگر گفت و گو كنند تا شايد به فهمي مشترك دست 
يابند. اين كار دشوار و حتي دردناك بود. اين شش زن 
كه سه تن موافق حق حيات جنين و سه تن موافق حق 
انتخاب مادر بودند، چندين س��ال به دور از مخاطب با 
يكديگر مالقات كردند. آنها در ابتدا بر مواضع خويش 
اصرار داشتند و هيچ يك از آنها در موضوعات اساسي 
تغيير نظر نداد، اما با گذر زمان كه به درك و شناخت 
بيشتري از يكديگر دست يافتند، متوجه شدند مي توانند 
با محدوديت هاي كمتر و به روش هاي واقع بينانه تري 
فكر، گفت و گو و مذاكره كنند. مردم هرچه براي حفظ 
وجهه خود در برابر رقبايشان زير فشار كمتري باشند، 

احساس مي كنند انعطاف بيشتري دارند. 

گفت وگو، مذاكره و حتي چالش دور از چشم 
ديگران

از همين اصل مي توان براي حل تعارضات 
در محيط هاي كاري سود جست. در جمع 
همكاران، افراد احتم��االً به تصويري كه 
دوس��ت دارند از آنها ديده ش��ود بيشتر 
توجه مي كنند تا به يافتن راه حل درس��ت مسئله. اگر 
برايم مهم باشد ديگران مرا باكفايت ببينند، احتماالً با 
هر چالشي در كارم پرخاش��گرانه روبه رو مي شوم. اگر 
بخواهم ديگران م��را فردي خوب بدانن��د كه روحيه 
همكاري دارد، احتماالً از بيان مخالفتم كه به شدت به 
آن معتقدم سر باز مي زنم و مخالفتم را آنقدر صريح بيان 
نمي كنم كه همه متوجه شوند. به همين دليل است كه 
وقت��ي در بحث ه��اي كاري، گفت و گ��و به مش��كل 
برمي خورد، طرفين اغلب پيشنهاد مي دهند »فعالً از آن 
صرف نظر كنيم تا بعد ش��خصاً درب��اره آن گفت و گو 
كنيم.« معناي ظريف تر اين عبارت اين است:»اجازه بده 
اين گفت و گوي ذاتاً دشوار را جايي ادامه دهيم كه وجهه 
و اعتبارمان كمتر در معرض خطر باش��د.« به تعويق 
انداختن مشاجره كارساز است، اما بايد به آن به عنوان 
گزينه اي نگاه كرد كه در درج��ه دوم اهميت قرار داد؛ 
بدين معنا كه از مزاياي گفت و گوي آزاد چشم پوش��ي 
مي كنيم تا افراد كمتري در مسئله اي كه با آن درگيريم، 
موشكافانه نظر  كنند. بهترين راه براي كاستن از فشار 
اهرم هويت ايجاد فضايي در محيط كار است كه افراد 
احس��اس نكنند مجبورند از تصوي��ر اجتماعي خود 
محافظت كنند؛ فضايي ك��ه تنوع آرا را به رس��ميت 
مي شناسد، اشتباهات و خطاها را بعيد نمي داند، با اصول 
رفتاري آشناست و همه اطمينان خاطر دارند ديگران 
به هدف جمعي اهميت مي دهن��د. در چنين فضايي 

است كه مي توانيد واقعاً حرف دلتان را بيان كنيد.  
با اين حال، در بيش��تر منازعات، تصوير اجتماعي افراد 
به نوعي در خطر است. خارج شدن از تيررس مخاطبان 
فش��ار اهرم هويت را كم مي كند، اما راه ديگر آن است 
كه تصوير فرد را به رس��ميت بشناسيم، يعني تصوير 
ايده آل او از خودش را تأييد كنيم. وقتي نشانم مي دهيد 
باورم داريد و تصويري را به رس��ميت مي شناسيد كه 
مي خواهم از خودم به نمايش بگذارم، آسان تر مي توانم 
جايگاهم را بازبيني كنم. اگر خودتان بزرگ منشانه رفتار 
كنيد، مي توانيد از منازعه شخصيت زدايي كنيد.  وقتي 
با كسي بحث مي كنيم، بايد به اين فكر كنيم او چگونه 
مي تواند هم زمان هم ذهنش را تغيير دهد و هم  تصوير 
اجتماعي خود را حفظ كند يا حتي ارتقا بخشد. اغلب، 
انجام اين كار حين منازعه دشوار است. با اين حال، اگر 
به طرف مقابل نش��ان دهيم به او گوش مي دهيم و به 
ديدگاهش احترام مي گذاريم، احتمال اينكه فرد بعداً 

تغيير موضع دهد، افزايش مي يابد. 
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آيابهترنيستگفتوگوراجايگزينجنگياگريزكنيم؟

درستمخالفتكردندشواراستو
برايبسياريازمااضطرابآور،امااگر
يادبگيريمدرستمخالفتكردنيك
مهارتاس�تونهامريكهبهصورت
طبيع�ياتف�اقميافت�د،رفتهرفته
راحتترمخالفتميكنيم.آنهاكهدر
هنرمخالفتكردنتبحردارند،فقطبه
تصويريكهازخودبهنمايشميگذارند،
فكرنميكنند؛آنهابهراحتيتصويريرا
تشخيصميدهندكهفردمقابلهم
ميخواهدازخودب�هنمايشبگذارد

آيا مي داني��د اس��تفاده از اصطالح زي��ر آب زني از 
كجا شروع ش��د؟ تقريباً در يك قرن پيش كه هنوز 
لوله كش��ي و تصفيه آب در خانه ها وجود نداشت در 
قسمت انتهايي مخزن آب س��اختمان ها مكاني به 
نام زيرآب وجود داش��ت كه ب��راي خالي كردن آب 
مانده، آن را باز كرده و خالي مي كردند. اين زيرآب به 
يك چاه راه داشت و روش تخليه آن اينگونه بود كه 
فردي داخل حوض مي رفت و زيرآب را باز مي كرد تا 
لجني كه در كف حوض ب��ود از زيرآب به چاه رفته و 
حوض پاكيزه گردد و اگر كسي با شخصي خصومت 
و كينه اي داش��ت براي تالفي زيرآب خانه وي را باز 
مي كرد تا آب تميز داخل حوض خالي گردد و زماني 
كه مالك خانه از ماجرا با خبر مي شد خيلي عصباني 
مي شد چون همه آب پاكيزه خود را از دست مي داد و 

با ناراحتي به ديگران مي گفت »زيرآبم را زده اند.«
پديده هاي اجتماعي عوامل متعدد و متنوعي دارند 
و زيرآب زني هم ريش��ه هاي مختلفي دارد. از جمله 
عوامل زيرآب زني مي توان تربيت ناكافي و نامطلوب، 
حسادت، رقابت، كينه و دشمني، ضعف در تخصص 
و كمبود اعتماد اجتماعي را برش��مرد. متأسفانه در 
محل كار ضعف مديران و تالش براي كس��ب اخبار 
و نگراني از توطئه، تبعيض، ناتواني در ايفاي صحيح 
و مطلوب وظايف محوله، دادن پاداش هاي انفرادي، 
استقبال مديران از زيرآب زني و مشكالت رواني افراد 
از ديگر دالي��ل روي آوردن برخ��ي كاركنان به اين 
اخالق ناپسند اس��ت. گاهي از فرد خطايي سرنزده 
است اما همكار او براي كس��ب موقعيت و امتياز به 
نادرست مسائلي را به او نسبت مي دهد. گاهي افراد 
فرصت طلب يا كساني كه از شخصي كينه به دل دارند 
معموالً مخلوطي از حقيقت و دروغ را ارائه مي كنند 
يا بخشي از گزارشي كه مي دهند درست است ولي 
بخش��ي ديگر را به قصد و براي تخريب بيش��تر فرد 

مقابل به آن اضافه مي كنند. 
محيط كار، محيطي است كه در آن افزون بر مشغول 
به كار شدن، با همكاران و مدير شركت تعامل زيادي 
ايجاد مي ش��ود. همه همكاران در محيط كار رفتار 
خوبي ندارند و در اين محيط نيز مانند جامعه افرادي 
هستند كه تمايل زيادي به زيرآب زني همكاران خود 
دارند تا مانع پيشرفت و تعالي ديگران شوند. پس اين 
افراد از روي قصد و غرض به دنبال تخريب شخصيت 
و بي ارزش كردن فعاليت هاي همكارش��ان هستند. 
فرد زيرآب زن كه در اين كار حرفه اي اس��ت گاهي 
سعي مي كند براي رس��يدن به اهداف خود كارها و 
رفتار هاي همكارش را به دلخواه خود تفسير و نظرات 
شخصي خود را به ديگران القا نمايد و شواهد و مدارك 

ساختگي ارائه دهد يا بزرگنمايي كند. 

از دالي��ل اصل��ي زيرآب زن��ي در مح��ل كار ايجاد 
وضعيت رقابتي مي��ان كارمندان اس��ت. در برخي 
ادارات و س��ازمان ها فقط افرادي را كه در رأس امور 
نشسته اند تشويق مي كنند و پاداش به صورت فردي 
به نورچشمي ها اعطا مي شود، اما افرادي كه در مسير 
تحقق كارها و خدمات كمك كرده اند هيچ پاداش و 

تشويقي دريافت نمي كنند. 
ايجاد حس حس��ادت بين كارمن��دان و كارگران به 
علل بس��يار به خصوص تبعيض قائل شدن از سوي 
س��ازمان يا رئيس، براي مثال برخورداري از برخي 
امتيازهاي مالي يا تحصيلي يا محيط كاري، س��بب 
اين اتفاق مي شود. وجود خشم هاي پنهان در بعضي 
كاركنان نس��بت به ف��رد قرباني كه معم��والً از آن 
بي اطالع است، موجب دشمني و سرپيچي بين اين 
دو نفر مي شود و در آخر هر دو نفر آسيب مي بينند، 
در صورتي كه منشأ آسيب، تبعيض ناحق يا تكريم 
بحق مسئول باالدست است كه تعابير درست و غلطي 

از آن شده است. 
وجود يكسري تفاوت ها در اخالق و شخصيت در بين 
كاركنان مي تواند موجب شكل گيري كدورت و عناد 
شود. براي مثال فردي سختگير، منضبط و منطقي با 
فردي بي خيال و احساسي و غيرمنضبط، يكي نظم 
مي دهد و آن يكي به هم مي ريزد، يكي مسئوليت پذير 
است ديگري از زير كار در رو و غير مسئول، بي ترديد 
جمع اين تضادها ممكن نيس��ت و باالخره س��بب 
دشمني خواهد شد. اگر مدير باالدست در چيدمان 
همكاران مهارت داشته باشد، با وجود شرح وظايف 
مشخص و وضوح خطوط كاري بين كاركنان، امكان 
حل و فصل موضوع ميسر مي شود. معموالً يك مدير 
باتجربه با ه��دف افزايش به��ره وري مجموعه خود 
تالش خواهد كرد اين نقيصه را ح��ل كند نه اينكه 

مستبدانه با آن موضوع برخورد نمايد. 
ما در هر كاري كه هس��تيم بايد تمامي مس��ئوليت 
كارمان را بر عهده داشته باشيم و تمام تالش خود را 
در جهت افزايش كيفيت و تعالي در زمان مقرر انجام 
دهيم. اگر غير از اين باشد اوالً از لحاظ شرعي و ثانياً از 
نظر حرفه اي اصاًل قابل قبول نيست و ما را تبديل به 
شخصي از زير كار در رو خواهد كرد. عاقبت و نتيجه 
درست انجام ندادن مسئوليت هاي ما مي تواند زيرآب 

زدن ما توسط همكارانمان باشد.
 اگر اش��تباهي از ما س��ر زد و همكار ما زير آب ما را 
پيش مدير زد بايد صادقانه با مدير در ميان بگذاريم 
و از پنهان��كاري و گفتن دروغ پرهي��ز كنيم، چراكه 
مدير ما دروغ يا حقيقت را باالخ��ره متوجه خواهد 
ش��د. در اينگونه ش��رايط بايد از مدير بخواهيم ما را 
با كسي كه زير آبمان را زده رو در رو كند تا حقيقت 
ماجرا مشخص ش��ود، زيرا در اكثر موارد افرادي كه 
باهم رو در رو مي ش��وند، نمي توانن��د مدركي براي 
اثبات دروغشان ارائه دهند به همين دليل همه چيز 

برعكس و به نفع ما مي شود. 
ناهنجاري هاي��ي مانند زيرآب زن��ي، ورود به حريم 
خصوص��ي ديگ��ران و تزوي��ر مي تواند ريش��ه در 
ناهنجاري هاي رخنه ك��رده در فرهنگ يك جامعه 
آن هم در طول قرن هاي متمادي و محصول حضور 
فرهنگ هاي بيگانه در يك جامعه باش��د. شناسايي 
عوامل تاريخي و فرهنگي، رس��وخ يك ناهنجاري و 
نيز تربيت نيروهاي زبده براي بازگرداندن نيروهاي 
جامعه به فضائل اخالقي گذش��ته و ح��ال و ارزش 
بخش��يدن و ممت��از كردن انس��ان هايي ك��ه هنوز 
كرامت هاي اخالقي را تنها راه رش��د، كمال و تعالي 
خود و س��ايرين مي دانند، مي تواند در جلوگيري از 
رشد و گس��ترش فرهنگ »زيرآب زني« در جامعه 

كمك كند. 
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