
 

  

  

  

  

نگاهی اجمالی به مدیریت تعارض در سیرۀ عملی حضرت علی(ع) از 
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  چكیده

در   ای است كه كم و بـیش  ترین مباحث جامعه اسالمی امروز، موضوع تعارض است. تعارض پدیده از مهم
ها نسـبت بـه ایـن     ه اهمیت دارد دیدگاه انساناغلب جوامع وجود دارد. صرف نظر از عوامل تعارض، آنچ

  ای جز رفـع و دفـع   موضوع است كه آیا تعارض امری مطلوب است یا نامطلوب؟ اگر نامطلوب است چاره
خود نیاز   آن نیست و اگر مطلوب است، چه مقدار از آن مطلوبیت دارد كه ایجاد، یا تقویت گردد كه این

ساز و سبك مدیریت تعارض در سیرۀ  مقاله، به بررسی عوامل زمینهكند.  به مدیریت تعارض را آشكار می
هـای اجتمـاعی منفـی     طور كلی تعـارض  ها، یا به ها و كارشكنی (ع)، در رویارویی با فتنه عملی حضرت علی

های اجتماعی منفی كه ماهیتی مخرب و فرساینده دارند معموالً در قالـب مسـائلی    پرداخته است. تعارض
  اندازند. كه نظم و وحدت جامعه را به خطر میكنند  بروز می

گونه  ساز بروز این ، عوامل مختلفی زمینهالبالغه نهجروش تحقیق حاضر توصیفی تحلیلی است. از دیدگاه 
گروهی، اجتماعی، مدیریتی، یـا تلفیقـی از آنهـا      توانند ناشی از عوامل فردی، میان  كه می  های هستند تعارض

های اجتمـاعی دارای سـه شـیوۀ كلـی      ارض حضرت علی(ع) در مقابله با تعارضباشند. سبك مدیریت تع
است كه شامل مدیریت ذهنی تعارض، مدیریت نرم تعارض و مدیریت سخت تعارض است. هـر كـدام از   

های یادشده دارای نقشی بسیار مؤثر، قابل اهمیت و  این سه تعارض در جایگاه خود و در مقابله با تعارض
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  مقدمه

نسبت   آنچه برای مدیران مسلمان اهمیت دارد آن است که بدانند در فرهنگ اسالمی چه نگرشی

شـفیعی و امری مطلوب است یا نامطلوب ( به تعارض وجود دارد و آیا تعارض از دیدگاه اسالم،

  ).۲۱، ص۱۳۸۸، همکاران

ایجـاد تعـارض  حـل و اجتنـاب، مدیریت تعـارض از دیـدگاه اسـالمی شـامل پیشـگیری،

باید پیشـگیری  ،رقابت مخرب و... جنگ، مخربی مانند اختالف، یاه از بروز تعارض شود. می

 بیـان اخـتالف نظرهـا وبا به حل سریع آنها اقدام نمود. ولی  ،د و در صورت تحققکراجتناب  و

خالقیـت  رشـد و ا،ه شـناخت اشـتباه های صـحیح، تواند به ایجاد اندیشه ی که مییاه تعارض

رقابـت سـازنده و  تـوان از طریـق مجادلـه، می ،سـتم منجـر شـود جلوگیری از ظلم و سازمان و

 ).۱۵، ص۱۳۸۸ ،و میرزایی تضارب آرا به ایجاد آنها در فضایی مناسب اقدام کرد (مسعودی

هـایی هسـتند کـه نظـم و   ها و کارشکنی  منفی شامل فتنه در ُبعد 1های اجتماعی تعارض

روند و   اندازند و از عوامل تهدیدکننده وحدت جامعه به شمار می امنیت جامعه را به خطر می

هایی هستند که خواسته یا ناخواسته موجبـات پیشـرفت، ارتقـا و   در ُبعد مثبت شامل فرصت

گروهی سازنده که در راستای اهـداف   های میان  ابتآورند؛ همانند رق  ثبات جامعه را فراهم می

  روند.  اجتماعی پیش می

���  ���	
     هـای  بهای اسالمی حاوی دستورالعمل گران   منابع دست اول و   به عنوان یکی از ا

آنهـا  انـۀنگر  و ژرف مدبرانـهویژه مدیریت است که اسـتخراج  نظیری در زمینه علوم مختلف به  بی

گیـری از خصوصـیات   ها باشد. بهـره  راهگشای بسیاری از مسائل روز جامعه و سازمان تواند  می

های مدیریت تعارض ایشان در رویارویی بـا مسـائل و   ویژه سبک به ،مدیریتی حضرت علی(ع)

  تواند الگوی مناسبی برای رهبران اجتماعی و مدیران سازمانی باشد.  مشکالت اجتماعی می

ا بـا هـها و مقایسۀ آن نسبت به تعارض وجود دارد که بررسی این دیدگاههای مختلفی   یدگاهد

ای بهـره گرفتـه  . در ایـن پـژوهش از روش کتابخانـهاستدیدگاه اسالمی از اهداف این پژوهش 

  هستند:لب اشده است. نتایج پژوهش بیانگر این مط

گـرش اول ن ؛هـای مـدیریت وجـود دارد سه نگرش عمده نسبت به تعارض در بین تئوری .۱

کیـد کرده استتی و بوروکراسی های سنّ  مربوط به تئوری انـد و  که بر جنبۀ منفی بودن تعـارض تأ

هـای روابـط انسـانی و  نگرش دوم شـامل تئوری ؛معتقدند امکان اجتناب از تعارض وجود دارد

 شود که معتقدند امکان اجتناب از تعارض وجود ندارد و وظیفۀ مدیریت را در ستیز همکاری می

                                                           
1. social conflicts 
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د نـتوان ا در شرایطی مـیه دارند که برخی تعارض بیان می ،دانند؛ با وجود این و اجتناب از آن می

عـد مثبـت تعـارض شود که بر بُ  های تعاملی و آشوب می د. نگرش سوم شامل تئورینمثبت باش

  توان با ایجاد تعارض، سازمان را در مسیر رشد قرار داد. بیشتر توجه نموده و معتقدند می

درجـاتی از  ،سـو کتب اسالم دیدگاه متعادلی نسبت به تعارض بیان داشته است. از یکم .۲

کیـد  ،کند و بر اجتناب، پیشگیری تعارض را به دلیل آثار مخرب، منفی معرفی می یا حل آنهـا تأ

مثبت ماننـد تضـارب آرا، رقابـت سـالم،  یاه با ایجاد سطوحی از تعارض ،دارد و از سوی دیگر

  کند. و مجادله به احسن موافقت میانتقاد سازنده 

هایی در زمینۀ تعارض و  های مدیریت اشتراکات و تقابل یک از تئوری مکتب اسالم با هر .۳

  ).۱۳۳، ص۱۳۸۸(مسعودی و میرزایی،  مدیریت تعارض دارد

 در یاه تعارض
ً
غالب مسـائلی  اجتماعی منفی که ماهیتی مخرب و فرساینده دارند، معموال

. از )۲۳، ص۱۳۸۱(کـاظمی،  اندازنـد که نظـم و وحـدت جامعـه را بـه خطـر میکنند  بروز می

د ناشی نتوان ند که میهستا ه گونه تعارض ساز بروز این عوامل مختلفی زمینه ،ا
	��� ���دیدگاه 

سبک مدیریت تعارض حضـرت علـی(ع)  د.نیا تلفیقی از آنها باش ،شناختی و رفتاریاز عوامل 

کـه شـامل مـدیریت ذهنـی  استکلی  ۀمنفی اجتماعی دارای سه شیو یاه در مقابله با تعارض

کدام در جایگـاه خـود و در  تعارض، مدیریت نرم تعارض و مدیریت سخت تعارض است و هر

  .استثر، قابل اهمیت و ارزشمند ؤیادشده دارای نقشی بسیار م یاه مقابله با تعارض

ف در بـاب تعـارض و انـواع آن و همچنـین های مختل  ات و دیدگاهیاین مقاله با بیان نظر   در

های مـدیریت تعـارض پرداختـه   ها و سبک  به شیوه ،ها  ساز بروز تعارض در سازمان  عوامل زمینه

 ،ا
	��ـ�  ���ساز تعـارض منفـی از منظـر  شده است و درنهایت با بررسی توصیفی عوامل زمینه

  شیوه مدیریت تعارض امام علی(ع) ارائه گردیده است.

  اند از: عبارت ستبررسی و پاسخگویی به آنها در پیالتی که این مقاله سؤا

  ساز تعارض منفی در جامعه از دیدگاه امام علی(ع) چیست؟ . عوامل زمینه۱

  . نحوه مدیریت تعارض امام علی(ع) در رویارویی با مسائل چگونه است؟۲

  شناسی تحقیق روش

ن اسـت کـه بـه آتحقیق کیفـی  ۀهای عمد گییکی از ویژ .از نوع کیفی است پژوهش مورد نظر،

تفکر و منطق در مـورد مسـئله   استدالل، بررسی یک مسئله به صورت عمیق پرداخته و با تعقل،

هـای  (پژوهش شـود های آمـاری اسـتفاده نمی پردازد. در این روش از داده تحلیل می به تجزیه و
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های انسانی و اجتمـاعی بـه  دیدهتفسیر پ که به منظور درک و هستندکیفی یک رویکرد پژوهشی 

  ).۱۳۸۶و همکاران،  گالو برای رسیدن به درک عمیق از پدیده مورد نظر است) ( رود کار می

 مدیریت تعارض در سیره امام علـی(ع) بـه منظـور نهادینـه پژوهش مورد نظر سعی بر تبیین

بـه پـژوهش  علمـی دیک رویکـر و با دارداین راهکارها و کارکرد ایشان در جامعه اسالمی  کردن
توصـیفی از  تحلیلی خواهد بـود. _ توصیفی شده روش روش به کار برده ،افکند. بنابراین نظر می

بـه  استنباط در تحقیقـات  شود. از روش استنباط استفاده می ،ها این جهت که در استخراج روش

امـام عـارض در سـیره تمـدیریت تبیـین های علمی در خصوص موضوعات  عنوان استخراج پایه
 شود. علی(ع) شناخته می

  تعارض چیست؟

شـده کـه از تعـارض، بیشـتر بـه دو جنبـه اساسـی پرداختـه شـده اسـت، جنبـه  هـای ارائه  در تعریف
پردازد و جنبه اجتمـاعی تعـارض کـه بـه تضـادهای  شناختی تعارض که به تضادهای درونی می روان

پردازان علوم رفتاری و مدیریت به اقتضای مباحـث  ها اشاره دارد. پژوهشگران و نظریه  میان افراد و گروه
 ۀتعریـف دقیـق و قطعـی از تعـارض تـا انـدازانـد،   خود، هر دو ُبعد را مبنای مطالعات خود قـرار داده

شـود و پیـدایش تعـارض  چون تعارض در محیط و سطوح مختلف ظاهر می ،مشکل است بسیاری

ض شـدن و مـزاحم یکـدیگر عنـوان متعـّر  نیز مختلف است. در فرهنگ لغات فارسی از تعـارض بـه
ترین تعریـف از تعـارض عبـارت  شدن، با هم خالف کردن و اختالف داشتن یاد شـده اسـت. کوتـاه

 ).۵۶، ص۱۳۸۴ (سلیمانی، »شده های انجام عدم تطابق و تفاهم در مورد فعالیت«است از 

وابسته، احساس  هم های به یندی دانست که در آن افراد یا گروهاتوان فر بنابراین، تعارض را می
یـا ادارک آنهـا را در مـورد واقعیـت، مـورد  ،هـا ق، منافع، ارزشیکنند که گروه یا افراد دیگری عال

  .اند حمله قرار داده

های فـردی  د. تفاوتنشو د که باعث ایجاد تعارض مینعوامل متعددی در سازمان وجود دار
تفاوت در نحوه برخورد با یـک موقعیـت نیز  های عملی و ها، گرایش ا، ارزشهدر اهداف، انتظار

امکـان افـزایش و  ،دنها در یک محیط کار جمـع شـو ناپذیر است، زمانی که این تفاوت اجتناب

  ).۱۴، ص۱۳۸۶ نژاد، شود (تونکه ایجاد تعارض پیدا می

  رویكرد اسالمی به تعارض

  با مراجعـه را بیان کنیم. مفاهیم متفاوت آن باید ، نخستبرای تبیین دیدگاه اسالم دربارۀ تعارض
تعـارض دو برداشـت متفـاوت وجـود  ۀشود که دربـار ع در آنها این نتیجه عاید میببه منابع و تت
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 ،نظـر در سـطح اخـتالف  .رفتار ۀکشیدن این اختالف به عرص دیگریو  اختالف نظر یکیدارد؛ 

تالف کلـی، ولـی اخـ ،تواند موجب خالقیت شـود ی باشد، میئاگر اختالف در موضوعات جز
  .)۱۳۸۸ همکاران، و (شفیعی فعالیت سازمان را به چالش خواهد کشید ۀادام

و اخـتالف نظـری بـود کـه هنـوز بـه نداشتن که یکی توافق  ــبا بیان دو برداشت از تعارض 

شـده و موجـب  رفتار کشیده نشده است و دیگری مخالفتی کـه در مرحلـۀ عمـل ظـاهرۀ مرحل

  پردازیم. اکنون به بیان دیدگاه اسالمی می ــ دیگری گردیده استیک از سوی  هر  بازدارندگی

آنکه بـا توجـه بـه دو  نخست در بیان دیدگاه اسالمی دربارۀ تعارض ذکر دو نکته الزم است:

و دیـدگاه دینـی دربـارۀ شـوند باید هر دو به منابع دینی عرضـه  برداشت متفاوت از تعارض،  نوع

آنچـه در ایـن نوشـتار بـدان توجـه  ،دیگر اینکه ررسی شود.صورت جداگانه بحث و ب  یک به هر

هـر تـوان  میشود، تعارض در درون جامعۀ اسالمی به عنـوان یـک سـازمان کـالن اسـت و  می

  که عاید میرا ای  نتیجه
ُ

زیـرا تعمـیم نتـایج و  یعنی سـازمان نیـز تسـری داد؛ رد،گردد به سطح خ

تعمـیم نتـایج از سـطوح  عکـس، اما به مانع است،از سطوح باال به پایین بال  های تحقیقی یافته

   یعنی از سطح پایین به باال،
ُ

  صحیح نیست: رد به کالن،خ

  نظر اختالف )الف

 
ً
ـق خـارجی نـدارد؛ ها ها و سلیقه دیدگاهزندگی اجتماعی بدون اختالف و تفاوت  اساسا

ّ
از  تحق

ضمن آنکه در  ناپسند باشد، تواند نامطلوب و دلیل طبیعی بودنش نمی  چنین اختالفی به ،رو این

  شود. داللت بر مذمت چنین اختالفی داشته باشد یافت نمی  ای که منابع اسالمی گزاره

  چنـین اختالفـی باشـد، اگر اختالف مقدمه و گذرگاهی برای مکانیزم گفتمان و تضارب آرا

  یچ بهـاییشود و اگر به اختالف نظر ه می افرادموجب رشد و خالقیت و سرانجام ارتقای سطح 

  داده نشود و برای قلع و قمع آن و سرکوب آرا اقداماتی صورت گیـرد و حتـی زمینـۀ بـروز چنـین

  در ایـن کلی محو شود و به افراد اجازه داده نشود تـا رأی و نظـر خـود را ابـراز کننـد، اختالفی به

قیت برسد افرادتوان انتظار داشت که  صورت نمی
ّ
  .به رشد و خال

  غربـال آنهـا را ،اصـطالح رونـد و بـه ی را که به استقبال نظریات دیگران مـیقرآن کریم کسان

دهـد و آنهـا را  بشـارت مـی کننـد، گزیننـد و از آن پیـروی مـی کننـد و بهتـرین نظـر را برمـی می

 فرماید: کند و می شدۀ پروردگار و خردمند معرفی می  هدایت

ا*و�لَئ�ک الَّذِین� ه�دَاه�م� ال-,_ه� و+ا*و�لَئ�_ک  ا%ح	س�نَه�ل� فَیتَّبِع�ونَ یس	تَم�ع�ونَ الْقَو� الَّذِین�❊ فَب�شّ�ر	 ع�ب�ادِ «
دهند  گوش فرامی ] [مختلف  بندگان من که به سخنان  پس بشارت ده به آن؛ ا3456لْب�ابِه�م	 ا*و�لُوا 
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ــروی مــی ــرین آن را پی ــد، و بهت ــا  کنن ــان هســتند کــه خــدا هدایتشــان کــرده اســت و آنه این

شـدگان و خردمنـدان را کسـانی  خداوند هـدایت در این آیه، ).۱۸و  ۱۷ (زمر،» اند خردمندان

گزیننـد و از آن پیـروی  بهتـرین آنهـا را برمـی داند که پس از استماع آرا و انظـار مختلـف، می

م تعـداد آرا مـالزم بـا  تعدد آرا و انظار است و به ها، زمینۀ انتخاب بهترین کنند. می
ّ
طور مسـل

تعـددی هـم در کـار  اگر آرا با هم اختالف نداشـته باشـند، ف میان آنهاست.تفاوت و اختال

سازد و از ایـن طریـق  یا تعدد آرا زمینه انتخاب بهترین رأی را فراهم می ،اختالف .نخواهد بود

  گردد. موجب رشد و شکوفایی می

  دن بـهیـا تعـّدد آرا بـه منزلـۀ پلـی بـرای رسـی ،شود که اخـتالف همچنین از آیه استفاده می

طبیعـی  اما اگر چنین عبور و گذاری صـورت نگیـرد، مطلوبیت دارد، رو، و از اینست اه بهترین

هرچنـد منافـاتی بـا طبیعـی بـودن آن نیـز  ؛توان اختالف نظر را مطلـوب دانسـت نمی  است که

  .)۱۳۸۴ (پیروز، نخواهد داشت

  تعارض رفتاری )ب

 چـه حکمـی دارد؟ دو نـوع نگـرش مثبـت وکه چنین تعارضی از دیدگاه اسالم  این استال ؤس

  شود: منفی نسبت به این نوع تعارض در متون دینی مشاهده می

اتحاد امر شده اسـت و از ایجـاد تعـارض بـین  در برخی از آیات و روایات به همبستگی و _

و+ال?  ال-<_ه� ج�م�یع>_ا بِح�ب	_ل8 و+اع	تَص�_م�واْ« عمران آمـده اسـت: مسلمانان نهی شده است. در سوره آل
؛ اMخْو+انً_ا بِن�ع	م�ت�_ه�اMذْ کن_تُم	 ا%ع	_دَاء> فَ_ا%لَّف� ب�_ین� قُلُ_وبHِم	 فَا%ص	_ب�ح	تُم  ع�لَ_یHم	تَفَر,قُواْ و+اذْکر�واْ ن�ع	م�ةَ ال-<ه� 

پراکنده نشوید و از نعمتی یاد کنید که خدا به شـما ارزانـی  همگی به ریسمان خدا چنگ زنید و

بـه سـبب  هایتان را به هم مهربان سـاخت و او دل کدیگر بودید وآنگاه که دشمن ی داشته است؛

  ،این نعمت او
ُ

  .)۱۰۳، عمران (آل» دیدبا هم برادر ش

سـرزنش  میانشـاننیز در حـدیثی یـاران خـویش را بـه دلیـل وجـود اخـتالف  (ع)امام علی

  .است  کرده

اهی با دیگران نهی نمـوده همر در مقابل روایتی نیز وجود دارد که افراد را از افراط در توافق و _

امـام  کـرده اسـت. دانستهنشانه سالمت روحی را در توافق نکردن در برخی شرایط افراط  است و

 در جـدول .»دررویـی اسـت نفـاق و ،موافقت بسـیار ؛نفـاق الوفاق، ةکثر«د: فرمای می (ع)علی

  .است مختلف آمده های هدرج مدیریتی اسالم با سطوح و نوع تدابیر نگرش و ۱شماره 
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  ض: مدل برخورد اسالم با سطوح مختلف تعار1 جدول

  مدیریت تدابیر  ارزیابی  شرایط  درجه تعارض

  مجادله

  ایجاد تعارض  مطلوب  توانایی بر انجام جدل جویی و دارا بودن نیت حق  احسن

  احسن غیر
عدم توانایی  فاده از باطل،تاس فروشی، داشتن هدف فضل

  كافی و...
  اجتناب پیشگیری و  نامطلوب

  تضارب آرا
شدن  فراهم شناخت اشتباهات، جویی، داشتن نیت حق

  و... فضای مناسب
  ایجاد  مطلوب

 امر (نصیحت و انتقاد

نهی از  به معروف و

  منكر)

خویی در هنگام امر به معروف  هایی مانند نرم وجود ویژگی

عدالت به  دارد و آگاهی به آنچه بازمی نهی از منكر، و

  رهنگام نهی از منك

  ایجاد  مطلوب

  رقابت
  ایجاد  مطلوب  اخروی جویی در امور مباح و سبقت  سالم

  حل اجتناب و پیشگیری،  نامطلوب  تراشی در رسیدن دیگران به هدف مانع  غیر سالم

  خصومت
  مجاز به استفاده  مطلوب  و... بدون قصد عناد، آزار از راه مشروع و به قصد احقاق حق،  حق هب

  حل اجتناب و پیشگیری،  نامطلوب  عناد لجاج و ء،قصد تسلط، ایذا  حقنا

  حل اجتناب و پیشگیری،  نامطلوب  _  اختالف

  حل اجتناب و پیشگیری،  نامطلوب  _  نزاع

  حل اجتناب و پیشگیری،  نامطلوب  امور اجتماعی تفرقه در  تفرقه

  جنگ

  مجاز به استفاده  مطلوب  در مقام دفاع و... مذاكره و ثر نبودن مدارا،ؤم

بدون استفاده از  اده از جنگ در ابتدای اختالف واستف

  آمیز های مسالمت شیوه
  حل اجتناب و پیشگیری،  نامطلوب

  شناسی تعارض گونه

های متفاوتی برای تعارض صورت پذیرفته اسـت کـه در   بندی  در منابع مختلف مدیریتی، تقسیم

  شود:  ها اشاره می  بندی  ذیل به چند نمونه از این طبقه

  : مثبت، منفی و متعادل.معتقدند تعارض دارای سه جنبه کلی است 1و گرینبرگ بارون

سـازنده در  یاه یا حل و فصل تعارض مثبت یا سازنده بـه تصـمیم ،ایجاد _ تعارض مثبت:

اندیشـی   گردد، مسائل مبهم سازمان را آشکار و مدیران را مجبور به چاره  حل مشکالت منجر می

  ؛کند  نهایت بدعتگذاری و تغییر را تسهیل میدر مورد آنها نموده و در

کنـد،   یا سازمانی عمـل مـی ،فردی یاهتعارض منفی یا مخرب علیه امتیاز _ تعارض منفی:

 ؛ندک  های استبدادی مجبور می  زا بوده و مدیران را به استفاده از شیوه  استرس

                                                           
1. Baron & Greenberg 
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سیار مخـرب اسـت و برخی از افراد معتقدند تعارض گاه مطلوب و گاه ب _ تعارض متعادل:

مدیریت کرد. دیـدگاه تعـارض  ،باید آن را به نحو مطلوب حل نمود و سپس آنچه را که حل نشد

رضـایت   به نتـایج مثبـت و   نتایج منفی شروع و    یعنی از است،متعادل به نتایج تعارض حساس 

 ).۶۱، ص۱۳۸۳رسد (فخیمی،   شخصی می

  بندی نموده است:  گروه طبقه شناسی، گنجی تعارض را به سه از منظر روان

یک گزینه از بین دو مـوردی  انتخاِب  زمانی که انسان بر سر دوراهِی  خواستن: _ . خواستن۱

آور   چنـدان رنـج است که از شرایط و جاذبه یکسانی برخوردارند. این نوع تعارض بـه ناکـامی نه

 .انجامد

 گیرد که باید از بین دو مورد یا  یزمانی که انسان در شرایطی قرار م نخواستن: _ . نخواستن۲

 انجامد.  ند یکی را برگزیند. این تعارض نیز به ناکامی مییستراهی که مطلوب ندو 

این نوع تعارض به انتخاب از میان دو مورد یا راهی که شـخص  نخواستن:  _  . خواستن۳

بـه خواسـته خـود دانـد کـه   پسندد اشاره دارد، ولی تا لحظه آخر نمـی  فقط یکی از آنها را می

رسد یا نه و این امر دربردارنده نوعی فشار روانی برای فرد خواهد بود و با تحمیل نخواستن   می

بر او، افزون بر فشار روانی، احساس بـاختن و ناکـامی نیـز فـرد را رنـج خواهـد داد (سـرمد، 

  ).۳۳و  ۳۲، ص۱۳۷۸

  ع)ساز تعارض منفی در جامعه از دیدگاه امام علی( عوامل زمینه

حالی بـود کـه   و آن در  رسیدظاهری در دشوارترین شرایط زمانی به خالفت    (ع)  علی امیرمؤمنان

سـه دسـته    در آن زمان مـردم   مشکالت سیاسی و اداری فراوانی در حوزه اسالمی پدید آمده بود.

ای کـه   نـد و دسـتهکرد  ای که برای با او بودن شرایطی تعیین می  ، دستهبودند ای با او  دسته :بودند

سـاز   کنندگان با ایشان کسانی هـم بودنـد کـه زمینـه حالت انتظار پیش گرفتند. اما در بین بیعت

توان به طلحه و زبیر اشاره نمود. آنها چشم به   از آن جمله می .شدند بسیار یاه ها و تعارض  فتنه

. امـام علـی(ع) در خطبـه بردند  خالفت دوخته بودند و چون بدان نرسیدند انتظار حکمرانی می

۱۳۶  ���  ���	
خور تعهد چنین کاری ندانسته و به نّیت اصلی آنها در بیعت بـا خـود   آنان را در ا

  ).۸۳، ص۱۳۷۹اشاره نموده است (شهیدی، 

بـه دو دسـته شـناختی و رفتـاری تقسـیم  هسـتند عواملی که در ایجاد تعارض منفـی تـأثیر

عـواملی کـه در ایجـاد تعـارض منفـی در جامعـه، تأثیرگذارنـد ، ا
	��ـ�  ���از منظر  .شوند می

  اند از: عبارت
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  عوامل شناختی

عواملی چـون  ا
	��� ��� ۵۰حضرت علی(ع) در خطبه  پرستی و بدعتگذاری:  . شیطان۱

سازان فتنه در جامعـه  زدگی را به عنوان زمینه هواپرستی، بدعتگذاری در احکام آسمانی و شیطان

های مختلف از ایـن عوامـل و عـواملی دیگـر   ها و حکمت  ها، نامه  در خطبه رهاابیان فرموده و ب

منفـی در جامعـه نـام بـرده و آنهـا را بـرای جامعـه  یاه به عنوان ریشه تعارض ،ایمانی  چون بی

، ۱۹۲ و ۱۵۱، ۸۳، ۵۰، ۴۲، ۷هـای   خطبـه، ا
	��ـ� ���سیدرضـی، ( است نابودکننده خوانده

  ).۳۲۳و حکمت  ۷۸نامه 

 فرماید: می ۳۲۳در حکمت  امام علی(ع)

ن�  :ــ و� قَدْ م�ر� بِقَتْلَ$ اَلْخَو�ار�ج� ی�و�م� اَلنَّه�ر�و�انِ ــ لَی�ه� الس�المو� قَال� ع� ر�ک,م� مـ� م� لَقَـدْ ضـ� ب3و2ساً لَ/ـ,
ار�ةُ اَلشَّی�طَ :فَقَال� ؟م�ن� غَر�ه3م� ی�ا ا8م�یر� اَلْم3و2م�ن�ین� :فَق�یل� لَه3 .غَر�ک,م� A@?<مـ� ?<نْفُس3 اَ Aـ@ انُ اَلْم3ض�لE و� اَ

ت� بِهِـم3  ار� فَاقْتَح�مـ� J?@Aظْهـ� دَتْه3م3 اَ L و� و�عـ� م� بِالْم�ع�اصـ� ح�ت� لَهـ3 بِالسEوءP غَر�تْه3م� بِاA@?<م�ان�OL و� فَسـ�
بـدا بـه  :گذشت فرمود در جنگ نهروان هنگامی که از کنار کشتگان خوارج می ؛اَلنَّار�

پرسـیدند چـه کسـی آنـان را  .آنکه شما را فریب داد به شما زیـان رسـاند ،حال شما
ی که به بدی فرمـان های کننده، و نفس شیطان گمراه :فرمود ؟فریفت، ای امیرالمؤمنین

، و به آنان ند، و راه گناه را بر ایشان آماده کردندد، آنان را با آرزوها مغرور ساختنده می
 .ندبه آتش جهنم گرفتارشان کرد ، و سرانجامندوعده پیروزی داد

جواب نامه ابوموسـی اشـعری، پیرامـون حکمّیـت کـه  در ا
	��� ��� ۷۸در نامه امام علی(ع) 

�ز�بن یحیی اموی در کتاب  سعید`>
  آن را آورده ا

بهـره  همانا بسیاری از مردم تغییر کردند، و از سعادت و رستگاری بی علل سقوط جامعه: .۱

ستی روی آورده، و از روی هوای نفس سخن گفتند. کـردار اهـل عـراق مـرا بـه ماندند، به دنیاپر

خواستم زخم درون آنهـا را  شگفتی واداشته است، که مردمی خودپسند در چیزی گرد آمدند، می

  مداوا کنم، پیش از آنکه غیر قابل عالج گردد.

ق وحدت؛۲
ّ

 د مـنکس هماننـ پـس بـدان در امـت اسـالم، هـیچ . تالش امام(ع) در تحق

که به وحدت امت محمد(ص) و به انس گرفتن آنان به همدیگر، از من دلسـوزتر باشـد.  نیست

طلبم، و به آنچه پیمان بستم وفادارم،  من در این کار پاداش نیک و سرانجام شایسته را از خدا می

ه روز کسی است ک هرچند تو دگرگون شده و همانند روزی که از من جدا شدی نباشی. همانا تیره

کس که به باطل سـخن گویـد یـا  ای که نصیب او شده، محروم ماند و من از آن از عقل و تجربه

دانی واگذار، زیرا مردان بـدکردار، بـا  هم زند، بیزارم. آنچه را نمی کاری را که خدا اصالح کرده بر

  .والسالمسخنانی نادرست به سوی تو خواهند شتافت، 
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یکی دیگر از مبادی تعـارض در جامعـه و ایجـاد فتنـه را مسـخ  علی(ع) ها:  . مسخ ارزش۲

از جامعـه    های واالی حاکم بر  ه اصول، قوانین و ارزشهمداند و آن زمانی است که   ها می  ارزش

پردازی و جهل و فسـاد و گنـاه جـایگزین آن   خردان و سودجویان تحریف شده و دروغ  بی سوی

 ).۱۰۸طبه خ، ا
	��� ���سیدرضی، شود (  می

  فرماید: می امام علی(ع)

بهره  همانا بسیاری از مردم تغییر کردند، و از سعادت و رستگاری بی . علل سقوط جامعه؛۱

ماندند، به دنیاپرستی روی آورده و از روی هوای نفس سخن گفتنـد. کـردار اهـل عـراق مـرا بـه 

واستم زخم درون آنهـا را خ شگفتی واداشته است، که مردمی خودپسند در چیزی گرد آمدند، می

  مداوا کنم، پیش از آنکه غیر قابل عالج گردد.

ق وحدت؛۲
ّ

کس هماننـد مـن  پـس بـدان در امـت اسـالم، هـیچ . تالش امام(ع) در تحق

که به وحدت امت محمد(ص) و به انس گرفتن آنان به همدیگر، از من دلسـوزتر باشـد.  نیست

طلبم، و به آنچه پیمان بستم وفادارم،  را از خدا میمن در این کار پاداش نیک و سرانجام شایسته 

روز کسـی اسـت  هرچند تو دگرگون شده، و همانند روزی که از من جدا شدی نباشی. همانا تیره

کس که به باطل سخن گویـد  ای که نصیب او شده، محروم ماند، و من از آن که از عقل و تجربه

دانی واگذار، زیرا مردان بدکردار، با  زارم. آنچه را نمییا کاری را که خدا اصالح کرده بر هم زند، بی

  .)۷۸، نامه ا
	��� ���سیدرضی، والسالم (سخنانی نادرست به سوی تو خواهند شتافت، 

گاهی:۳ گاه نبودن افراد در مقابل مسائل نیز یکی دیگـر از  . عدم هوشیاری و ناآ هوشیار و آ

  :رود  به شمار می (ع)جامعه از دیدگاه امیرمؤمنانو از علل سقوط    عوامل ایجاد فتنه و تعارض

گاهـان شـما تن ؛ج�اه�لُ��م� م�ز�د�اد� و  ع�ال�م���م� م�س�وِ�ف� :قَال� ع و  نـدپرور جاهالن شما پرتالش و آ

  .)۲۸۳کنند (همان، حکمت  میکوتاهی 

تـوان بـه کبـر،   از دیگـر عوامـل ایجـاد تعـارض در جامعـه مـی . تکبر و اخالق جـاهلی:۴

ساز   های شیطانی و زمینه  ودپسندی، تکبر و اخالق جاهلی اشاره نمود که جایگاه رشد وسوسهخ

 ).۱۶۸و  ۱۹۲خطبه همان، شوند (  ایجاد فتنه در جامعه محسوب می

کـاش شورشـیان بـر  :گروهی از صحابه گفتنـد ق،۳۵پس از بیعت مردم با امام(ع) در سال 

  خ فرمود:پاس . امام(ع)دادی ضد عثمان را کیفر می

اطالع نیستم، اما قدرت اجرای  دانید بی از آنچه شما می ،ای برادران  ؛بینی در مبارزه . واقع۱

آنان با ساز و برگ و نیرو به راه افتادند، بر ما تسلط دارند و ما بر آنهـا  ؟آن را چگونه به دست آورم

نان اطـراف شـما بـه آنهـا نشـی جوشـند و بادیه اکنون بردگان شما با آنهـا مـی هم ،قدرتی نداریم
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کننـد و هـر مشـکلی را کـه بخواهنـد بـر شـما تحمیـل  اند. آنها در میان شما زندگی می پیوسته

  .)۱۶۸(همان، خطبه  های خود توانایید کنند. آیا برای خواسته می

کاری که پیش آمده از جاهلیت اسـت، شورشـیان یـار و یـاور  . مشکالت جنگ داخلی؛۲

شـوند: گروهـی  دادنشان حرکتی آغاز شود، مردم به چند دسـته تقسـیم مـیدارند، اگر برای کیفر 

پسـندند  کنند، و گروهی نه این را می برخالف شما فکر می شماریهای شما را دارند، و  خواسته

های مضطرب در جای خود قرار گیرد و حقـوق  و نه آن را. پس صبر کنید تا مردم آرام شوند و دل

د. اکنون مرا آسوده گذارید و در انتظار فرمان مـن باشـید، کـاری نته شورفته با مدارا گرف از دست

بـارآورد،  نکنید که قدرت ما را تضعیف کند، و اقتدار امت ما را متزلزل سازد و سستی و زبونی به

جـنگم کـه  ای نیـابم بـا آنـان مـی کنم، اما اگر راه چاره توانم مهار می این جریان سیاسی را تا می

 است. (زخم) داغ کردندرمان،  آخرین

 عوامل رفتاری

هـای اجتمـاعی  هـای ورود فتنـه و تعارض  از دیگـر راه پذیری:  . عدم اتحاد و مسئولیت۱

نبودن اتحاد میان افراد در هدف و احساس مسئولیت و تعهد نکردن در قبال گروه و جامعـه و 

روشنی به آنها  ، بها
	��� ��� ۲۹عنصر بودن افراد است که علی(ع) در خطبه  همچنین سست

 کند. اشاره می

های شما پراکنده اسـت،  های شما در کنار هم، اما افکار و خواسته ای مردم کوفه بدن
شکند، ولی رفتار سست شما دشـمنان  های سخت را می سخنان ادعایی شما، سنگ

ایـد، ادعاهـا و شـعارهای تنـد سـر  هایتـان کـه نشسـته سازد، در خانـه را امیدوار می
کس  کنید. آن ای جنگ، از ما دور شو، و فرار می :گویید د، اما در روز نبرد، میدهی می

که از شما یاری خواهد، ذلیل و خوار است، و قلب رهاکننـده شـما آسـایش نـدارد. 
د خواهیـ ، از من مهلت میخواه مهلت آورید، چون بدهکاراِن  های نابخردانه می بهانه

توانند ظلـم و  که افراد ضعیف و ناتوان هرگز نمیکنید. بدانید  و برای مبارزه سستی می
آید، شـما کـه از خانـه  ند، و حق جز با تالش و کوشش به دست نمیسازستم را دور 

و با کدام امام پس از من به  کنید چگونه از خانه دیگران دفاع می ،کنید خود دفاع نمی
ه گفتـار شـما کـه بـاست کس  فریب خورده، آن ،مبارزه خواهید رفت. به خدا سوگند

مغرور شود، کسی که به امید شما به سوی پیروزی رود، با کندترین پیکان بـه میـدان 
آمده است و کسی که بخواهد دشمن را به وسـیله شـما هـدف قـرار دهـد، بـا تیـری 

گفتـار شـما را دیگـر کـه  ام ، چنین شدهشکسته، تیراندازی کرده است. به خدا سوگند
کـنم.  یدوار نیستم، و دشمنان را به وسیله شما تهدید نمیباور ندارم و به یاری شما ام
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مـردم  ؟و روش درمانتان کدام است ؟دارویتان چیست شده است؟راستی شما را چه 
کـاری  آیا سزاوار است شعار دهید و عمـل نکنیـد و فراموش ،شام نیز همانند شمایند

 .بدون پرهیزکاری داشته، به غیر خدا امیدوار باشید

ولـی در  ،شـود   مـدت فـردی  کوتاه  های  این امر شاید باعث کسب هدف   دشمنی:   و  . نفاق ۲

جامعه اسـت کـه    از مبادی ایجاد فتنه در  هم جامعه متضرر خواهند شد و    و  هم افراد  ،مدت  دراز

 :بیان شده است ا
	���  ���   ۱۱۳  خطبه   در
خود بدانید و در پرداختن حقوق  های آنچه را خدا واجب کرده جزء خواسته ،مردمای 

الهی از او یاری طلبید، و پیش از آنکه مرگ شما را بخواند گوش به دعـوت او دهیـد. 
گرید و اگرچه شادمان باشند انـدوه آنـان  اگرچه خندان باشند، قلبشان می دهمانا زها

نفس  اما با ،های فراوان مورد غبطه دیگران قرار گیرند شدید است و اگرچه برای نعمت
هـای شـما رفتـه، و آرزوهـای  یـاد مـرگ از دل . ...خود در دشمنی بسیاری قرار دارند

فریبنده جای آن را گرفته است و دنیا بیش از آخـرت شـما را تصـاحب کـرده و متـاع 
زودرس دنیا بیش از متاع جاویدان آخرت در شما نفوذ کرده و دنیازدگی قیامـت را از 

ادران دینی یکدیگرید، چیزی جـز درون پلیـد و نیـت یادتان برده است. همانا شما بر
دهیـد، نـه خیرخـواه  زشت، شما را از هم جدا نساخته است، نه یکدیگر را یاری مـی

کنید. شـما را  بخشید و نه به یکدیگر دوستی می یکدیگرید و نه چیزی به یکدیگر می
از متاع بسیار  گردید و که با به دست آوردن متاعی اندک از دنیا شادمان می ؟!چه شده

اما با از دست دادن چیـزی انـدک  ،شوید دهید اندوهناک نمی آخرت که از دست می
کنیـد،  تابی مـی گردد و بی ها آشکار می آثار پریشانی در چهره و هاز دنیا مضطرب شد

گویا این دنیا محل زندگی جاودان شما و وسـائل آن بـرای همیشـه از آن شماسـت. 
ترسید مانند آن عیب  جز آنکه می ،دارد برادر دینی بازنمی جویی چیزی شما را از عیب

ایـد، و  اعتنایی به آخرت و دوستی دنیـا یکـدل شـده را در شما به رختان کشند. در بی
هماننـد  ،آوریـد، و از ایـن کـار خشـنودید یک از شما دین را تنها بر سر زبان مـی هر

 ود را فراهم کرده است.کارگری که کارش را به پایان رسانده و خشنودی موالی خ

یشه  تفریـق بـه معنـای پراکنـده کـردن و جـدایی  و اسـتفرق به معنای جدا کـردن  ،نفاقر

  غیره و فریق به معنای گروه جداشده از دیگران است. افکندن در اختالف دینی و

نفـاق و  .شـود میتعارضی شدید است که به ایجاد جدایی بین طرفین معارض منجـر نفاق 

  اتحاد به کار رفته است. احادیث در مقابل وحدت و ن ودر قرآ تفرقه

اسـالم  ).۱۳ی، (شور »ن تفرقه نکنیدآدر  دین را اقامه کنید و؛ ا%ق�یم�وا الدِّین� و+4P6 تَتَفَر,قُوا ف�ی_ه�«

 فرمایـد: می (ع)امـام علـی تدابیر مختلفی برای جلوگیری از بـروز تفرقـه معرفـی نمـوده اسـت.
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ایاک�م والفُرقَةَ فان الشاذَ من الناس للشَیطان ک3مـا  ه مع� الج�ماعة وفانَ ی�دال+* عظَم،والَزموا الس�واد� اال«
گمـان دسـت  زیـرا بـی بیشتر همراهـی کنیـد؛ شمارِ  تر و با دسته بزرگ؛ ان الشاذَ من الغَنَم للـذئب

چـون  دهم؛ اکنـدگی پرهیـز مـیرشما را از پ جماعت متحد است و نعمت خدا بر سر رحمت و

گیر از  کناره رو و شکار شیطان است. چنان که تک بهره و گیر از مردمان، رو و کناره شک تک بدون

  شکار گرگ است. گله گوسفندان بهره و

گروهـی را از اسـباب ایجـاد   هـای میـان  اخـتالف علـی(ع) گروهـی:  های میان  . اختالف۳

ا گذشـت زمـان رذایـل جـای ها ب  که در این گروه است تعارض در جامعه عنوان فرموده و معتقد

  شود.  ها منتهی می  فضایل را گرفته و به هالکت انسان
های زیـادی را  رساند مگر اینکـه سـختی خداوند هیچ ملتی را به نعمت و ثروت نمی

های بسیاری را کشیده باشند. ای مردم ایران! بدانید هر چشـم داری بینـا  و رنج تحمل
سیدرضی، ... (صاحب دلی خردمند نیستداری شنوا نیست و هر  و هر گوش نیست

 .)٨٨خطبه  ،ا	���� ���

 میانمنفی است که باعث سستی و از  یاه یکی از تعارض ،گروهی میان یاه اختالف در اسالم

 فَتَفْشَ_لُواْال-<ه� و+ر�س�_ولَه� و+ال? تَنَ_ازَع�واْ  و+ا%ط�یع�واْ« فرماید: شود. خداوند می رفتن ابهت مسلمانان می

بـا  پیـامبرش باشـید و پیرو دستورهای خداوند و؛ ب� رِیح�Hم	 و+اص	بِر�واْ اMنَّ ال-<ه� م�ع� الص,ابِرِین�و+تَذْه�

 صـبر رود و ابهت شما از میان می شوید و قدرت و کشمکش نکنید که سست می یگر نزاع ودیک

  .)۴۶(انفال،  »و پایداری کنید که خداوند با صابران است

کند کـه  تصریح می مرجع قانونی معرفی و بین مسلمانان، تالفاتاخدر آیات دیگر برای حل 

هـای الهـی و دسـتورهای پیـامبر  دیگـران بـه فرمان خود و میانعی زحل هر نوع تنا برایمنان ؤم

  از آنان اطاعت کنند. مراجعه و

افـراد جامعـه و  میـانیکی از ابزار ایجاد فتنه در  (ع)امیرمؤمنان . حسادت و رقابت منفی:۴

  :ای جز ضرر و زیان و خسران در پی نخواهد داشت  دانند که نتیجه  کان را حسادت مینزدی
ها فـرود  بـاران از آسـمان بـه سـوی انسـان یاهـ هبدانید که تقدیرهای الهی چون قطر

رسد پس اگر یکی از شـما بـرای بـرادر  به او می ،د، و بهره هر کسی، کم یا زیادنآی می
د و یـروی بـدنی مشـاهده کنـد، مبـادا فریـب خـوَر خود، برتری در مال و همسـر و ن

، زیرا مسلمان (تا زمانی که دست به عمـل پسـتی نـزده کـه از آشـکار ورزدحسادت 
ای  دهنده شدنش شرمنده باشد و مورد سـرزنش مـردم پسـت قـرار گیـرد) بـه مسـابقه

ماند که دوست دارد در همان آغاز مسابقه پیروز گردد تا سـودی بـه دسـت آورد و  می
ری متوجه او نگردد. همچنین مسلمانی که از خیانـت پـاک اسـت انتظـار دارد و ضر
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که «یکی از دو خوبی نصیب او گردد: یا دعوت حق را لبیک گفته عمر او پایان پذیرد 
روزی فـراوان دهـد و او را و یـا خداونـد » آنچه در نزد خداست بـرای او بهتـر اسـت

دین و شخصیت خود را نگـاه دارد. صاحب همسر و فرزند و ثروت گردد، و همچنان 
و عمل صالح زراعـت آخـرت  اند همانا ثروت و فرزندان، محصول دنیا و فانی شدنی

هایی خواهـد بخشـید. از خـدا در  را به ملت هااست، گرچه گاهی خداوند، هر دو آن
گونه بترسید که نیازی بـه عـذرخواهی  از خدا آن ؛آنچه اعالم خطر کرده برحذر باشید

آنکه به ریا و خودنمایی مبـتال شـوید، زیـرا  یعمل نیک انجام دهید ب ؛باشیدنداشته 
کس، کاری برای غیر خدا انجام دهد، خدا او را به همان غیـر واگـذارد. از خـدا،  هر

  کنیم. درجات شهیدان و زندگی سعادتمندان و همنشینی با پیامبران را درخواست می
نیـاز  باشـد، بـاز از خویشـاوندان خـود بیکه ثروتمند هم ای مردم، انسان هر مقدار 

تـرین گروهـی  نیست که از او با زبان و دست دفاع کنند. خویشاوندان انسـان، بـزرگ
زداینـد و هنگـام  کننـد و اضـطراب و نـاراحتی او را مـی هستند که از او حمایت مـی

م . نام نیکی که خدا از شخصی در میان مردبا او هستندترین مردم  ها پرعاطفه مصیبت
گاه  رواج دهد بهتر از میراثی است که دیگری بردارد (قسمت دیگری از همین خطبه) آ

برگردانید، و از آنان چیزی را دریغ داریـد، ی باشید، مبادا از بستگان تهیدست خود رو
کـس  که نگاه داشتن مال دنیا، زیادی نیاورد و از بین رفتنش کمبودی ایجاد نکنـد. آن

امـا  ،بستگانش بازدارد، تنهـا یـک دسـت را از آنهـا گرفتـهدهنده خود را از  که دست
های فراوانـی را از خـویش دور کـرده اسـت و کسـی کـه پـر و بـال محبـت را  دست

  بگستراند، دوستی خویشاوندانش تداوم خواهد داشت.

شـود.  منفی تقسـیم می نوعی دیگر از تعارض است که مانند مجادله به دو نوع مثبت و حسادت
بیان شده است که شخص کوشد تا دیگری را از وصول به هدفی مشـترک  حسادت در تعریفی از

کنند  داند که در آن دو یا چند گروه سعی می یندی اجتماعی میافر ابازدارد. تعریفی دیگر رقابت ر
 ،مثبـت جـویی اسـت. رقابـت رقابت همـان سـبقت ،به یک هدف برسند. براساس این تعریف

 فرهنگ اسالمی است که در امور مباح و اخـروی مطلـوب وجویی مورد پذیرش  تعریف سبقت

تالش بـرای نرسـیدن طـرف  بین رفتن نعمت و ولی به معنای آرزوی از ،مورد امر پروردگار است
  شود. که همان حسادت تلقی می در اسالم مذموم است ،مقابل به هدف مشترک

» نید و بـر یکـدیگر پیشـی گیریـدپس شما در کارهای خیر شتاب ک...؛ فَاس�تَبِقُواْ الْخَیر�اتِ«

  ).۱۴۸ ،(بقره
 ،تراشـی در رسـیدن رقیـب بـه هـدف جویی و نه مانع رقابت به معنای سبقت ،به این ترتیب

ن آمختلـف مسـلمانان را بـه  هـای راهاز تا ده واست و این دین مقدس تالش نماسالم  ۀپسندید

  حسادت نیز مکروه و ناپسند است. .تشویق کند
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تواند وحدت جامعه را   زدگی و فریب زینت و زیبایی دنیا را خوردن نیز می  دنیا پرستی:  . دنیا۵

  :فرماید در راستای دنیاپرستی می ۱۱۳حضرت علی(ع) در خطبه  ند.کتهدید 
ترسانم، زیرا منزلگاهی است برای کوچ کردن، نه منزلی بـرای  شما را از دنیاپرستی می

ای  فریبـد. خانـه داده و با زینت و زیبایی می . دنیا خود را با غرور زینتنهمیشه ماند
مقدار است، زیرا که حالل آن با حرام، و خوبی آن با بدی، و  است که نزد خداوند بی

ها درآمیختـه اسـت، خداونـد آن را بـرای  زندگی در آن با مرگ، و شیرینی آن با تلخی
یر دنیا اندک، دوستانش انتخاب نکرد. و در بخشیدن آن به دشمنانش دریغ نفرمود. خ

لک آن غـارت شـده، و آبـادانی آن رو بـه اش پراکنده، و مُ  و شّر آن آماده و فراهم آمده
های آن در حال فروریختن و عمـر  ای که پایه ویرانی نهاده است. چه ارزشی دارد خانه

تی دارد زندگانی که چونان مّدت سـفر بـه  آن چون زاد و توشه پایان می
ّ

پذیرد و چه لذ
  سد.ر آخر می

  اند از: ها و خصوصیات عبارت  این ویژگی . خصوصیات منفی مدیران:۶

بر زیردسـتان بـه واسـطه خـدماتی کـه  گذاشتن تهای خود و منّ   اعتنایی مدیر به وعده  بی _

  ).۵۳نامه ، ا
	��� ���سیدرضی، ( انجام داده است

ه سسـتی در انجـام امـور که ناتوانی آشکار مدیر بـ _ ناتوانی آشکار و اندیشه ویرانگر مدیر:

همـان، محوله و اندیشه ویرانگر، به پرداختن مدیر به اموری خارج از مسئولیت خود اشاره دارد (

  ).۶۱نامه 

یردستان و مـردم: خویی و  کـه موجـب تنـگ _ پنهان بودن و دوری بیش از حد رهبران از ز

  .)۵۳نامه ، ا
	��� ���سیدرضی، شود (  اطالعی از امور جامعه می کم

 _ تسلط و چیرگی افراد بر حکومت به واسطه از دست رفتن قدرت، اعتبار و جایگاه مدیر:

این امر ناشی از ظلم و ستم مدیر بر دیگر افراد است که با این کار اجازه دخالت آنها را در امور و 

 ).۲۱۶خطبه همان، از بین رفتن وحدت کلمه صادر کرده است (

  فرماید: اعی میدرباره حقوق اجتم(ع) علی امام
ی قرار داده، و برای 

ّ
خداوند سبحان، برای من، بر شما به جهت سرپرستی حکومت، حق
ی تعیین فرموده است، پس حـق گسـترده

ّ
تـر از آن اسـت کـه  شما همانند حق من، حق

مانند دارد؛ حق اگر بـه سـود کسـی اجـرا  وصفش کنند، ولی به هنگام عمل تنگنایی بی
نیز روزی به کار رود، و چون به زیان کسی اجـرا شـود، روزی بـه  شود، ناگزیر به زیان او

سود او نیز جریان خواهد داشت. اگر بنا باشد حق به سـود کسـی اجـرا شـود و زیـانی 
ها، بـه خـاطر قـدرت  نداشته باشد، این مخصوص خدای سبحان است نه دیگر آفریده

ر آنها جـاری اسـت، ولـی الهی بر بندگان، و عدالت او بر تمام موجوداتی که فرمانش ب
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خداوند حق خود را بر بندگان، اطاعت خویش قرار داده، و پاداش آن را دو چندان کـرده 
  است، از روی بخشندگی، و گشایشی که خواسته به بندگان عطا فرماید.

فرمایـد: خـدای سـبحان  آن حضرت درخصوص حقوق متقابل رهبری و مـردم نیـز می
ردم واجب کرد و آن حقوق را در برابر هـم گذاشـت، برخی حقوق خود را بر بعضی از م

ی بر کسی واجب نمی
ّ

شود مگـر  که برخی از حقوق برخی دیگر را واجب گرداند، و حق
ترین حق، حـق رهبـر بـر مـردم و  همانند آن را انجام دهد. و در میان حقوق الهی، بزرگ

زم شـمرد، و آن حق مردم بر رهبر است، حق واجبی که خدای سبحان، بر هر دو گروه ال
شـود،  را عامل پایداری پیوند ملت و رهبر، و عزت دین قرار داد. پس رعیت اصالح نمی

شـوند، جـز بـا درسـتکاری  جز آنکه زمامداران اصالح گردند، و زمامداران اصالح نمی
رعیت. و آنگاه که مردم حق رهبری را ادا کنند، و زمامدار حق مردم را بپردازد، حق در آن 

هـای عـدالت برقـرار، و سـّنت  های دین پدیـدار شـوند و نشـانه ت یابد، و راهجامعه عز
پیامبر(ص) پایدار گردند، پس روزگار اصالح شود و مردم در تداوم حکومـت امیـدوار و 

گردد. اما اگر مردم بر حکومت چیره شوند، یا زمامـدار  دشمن در آرزوهایش مأیوس می
بـازی  های ستم آشـکار، و نیرنگ رود، نشانه بر رعیت ستم کند، وحدت کلمه از بین می

گردد، و راه گسترده سّنت پیامبر(ص) متروک، هواپرستی فراوان گـردد،  در دین فراوان می
های دل فراوان شوند. مردم از اینکـه حـّق بزرگـی فرامـوش  احکام دین تعطیل و بیماری

کنند؛ پس در  مییابد، احساس نگرانی ن شود، یا باطل خطرناکی در جامعه رواج می می
آن زمان نیکان خوار گردند، و بدان قدرتمنـد شـوند، و کیفـر الهـی بـر بنـدگان بـزرگ و 
دردناک خواهد بود. پس بر شماست که یکـدیگر را نصـیحت کنیـد و نیکـو همکـاری 

تواند حق اطاعت خداونـدی را چنـان کـه بایـد  کس نمی نمایید. درست است که هیچ
دن رضای خدا حریص باشـد، و در کـار بنـدگی تـالش بگزارد، هرچند در به دست آور

فراوان نماید، ولی باید به مقدار توان، حقوق الهی را رعایت کنـد کـه یکـی از واجبـات 
الهی، یکدیگر را به اندازه توان نصـیحت کـردن، و برپـا داشـتن حـق، و یـاری دادن بـه 

بیشـتر باشـد،  کس هرچند قدر او در حق بزرگ، و ارزش او در دیـن یکدیگر است. هیچ
کس گرچـه مـردم او را خـوار  نیاز نیست که او را در انجام حق یاری رسـانند، و هـیچ بی

تر از آن نیست که کسـی را در انجـام حـق  ارزش باشد، کوچک ها بی شمارند، و در دیده
پاخاسـت و بـا سـخنی   یاری کند، یا دیگری به یاری او برخیزد (پس یکـی از یـاران بـه

تود، حـرف شـنوایی و اطاعـت از امـام را اعـالم داشـت. آنگـاه امـام طوالنی امام را س
کسی که عظمت خدا در جانش بزرگ، و منزلت او در قلبش واالست، سـزاوار «فرمود:) 

هـای خـدا را  است که هرچه جز خدا را کوچک شمارد. و از او سزاوارتر کسی که نعمت
ت، زیرا نعمـت خـدا بـر کسـی فراوان در اختیار دارد، و بر خوان احسان خدا نشسته اس

  بسیار نگردد جز آنکه حقوق الهی بر او فراوان باشد.
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تـرین  فرماید: از پسـت آن حضرت درباره روابط سالم و متقابل رهبر و مردم نیز می
حــاالت زمامــداران در نــزد صــالحان ایــن اســت کــه گمــان برنــد آنهــا دوســتدار 

استوار باشد، و خوش ندارم، در اند، و کشورداری آنان بر کبر و خودپسندی  ستایش
خاطر شما بگذرد که من ستایش را دوست دارم، و خواهان شنیدن آن هسـتم. امـا 

خواهم که مرا با سخنان زیبای خود مستایید، تا از عهده وظایفی که  من از شما می
نسبت به خدا و شما دارم برآیم، و حقوقی را که مانده، بپردازم و واجباتی را کـه بـر 

من است و باید انجام گیرد، ادا کنم، پس با من چنان که با پادشاهان سرکش عهده 
گیرنـد،  های خشـمگین کنـاره مـی گویند، حرف نزنید، و چنان که از آدم سخن می

ی بـه مـن 
ّـ
دوری نجویید و با ظاهرسازی با من رفتار نکنید و گمان مبرید اگـر حق

ن دادن خویشـم، زیـرا کسـی کـه پیشنهاد دهید بر من گران آید، یا در پی بزرگ نشا
شنیدن حق، یا عرضه شدن عدالت بر او مشکل باشد، عمل کردن بـه آن، بـرای او 
دشوارتر خواهد بود. پس، از گفتن حق، یا مشورت در عدالت خـودداری نکنیـد؛ 

دانم، مگر آنکه خداوند  زیرا خود را برتر از آنکه اشتباه کنم و از آن ایمن باشم، نمی
ید. پس همانا من و شما بنـدگان و مملـوک پروردگـاریم کـه جـز او مرا حفظ فرما

پروردگاری نیست. او مالک ما و ما را بر نفس خود اختیاری نیست. مـا را از آنچـه 
بودیم خارج و بدانچه صالح ما بود درآورد. به جای گمراهی هدایت، و بـه جـای 

  کوری، بینایی به ما عطا فرمود.

یاد به نزدیکان این افـراد  نمایند:  و افرادی که در اداره امور با وی همکاری می _ وابستگی ز

دهند و وابستگی مـدیر بـه   کسانی هستند که منافع فردی را بر منافع و مصالح جامعه ترجیح می

 ).۵۳نامه ، ا
	��� ���سیدرضی، شود (  ساز بروز تعارض می زمینه ،آنها

  ).۴۵نامه همان، مدیران ( نبودن زیست _ ساده

توان آنهـا را بـه چهـار   می ا
	���  ���حال با نگاهی کلی به عوامل ایجاد تعارض از دیدگاه 

  بندی نمود: دسته کلی تقسیم

زدگـی،   هـا، هواپرسـتی، شـیطان  مسـخ ارزشاند از،  این عوامل عبارت . عوامل شناختی:۱

گاهنداشتن هوشیاری و ناعنصر بودن، کبر و خودپسندی و  بدعتگذاری، سست وجود ی الزم و آ

  خصوصیات منفی مدیران.

اتحـاد افـراد در هـدف، احسـاس  نبـودنشامل عواملی چون حسادت،  . عوامل رفتاری:۲

ها و نفـاق در   گروهی دشمنی  های میان  در قبال گروه و جامعه، اختالفنکردن مسئولیت و تعهد 

 .استجامعه و خصوصیات منفی مدیران 

  م جنبه شناختی و هم جنبه رفتاری دارد.خصوصیات منفی مدیران ه ،درواقع
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، ۱۳۸۷زاده ( جوامع دینی جمـالی یاه های وحدت اجتماعی و تعارض  در خصوص آسیب

  ) معتقد است:۱۲۶ص
هـای الهـی و   جامعه دینی که بر مبانی و اصـول اعتقـادی و رهنمودهـا و هـدایتگری

نیسـت، یعنـی  اتثنیابد، از قانون کلی تعامل یا تعارض مسـ  وحیانی شکل و نظام می
بخش تـأثیر دارنـد و هـم عـواملی آن را تهدیـد  یابی آن، عوامـل وحـدت  هم در نظام

  رسانند.  کنند و آسیب می  می

هایی را کـه متوجـه مبـانی اعتقـادی و خـردورزی بـوده و بـه لحـاظ   همچنین برخی آسیبوی 

ــالمی را در معــرض ته ــدت جامعــۀ اس ــی و اجتمــاعی، وح ــی، روح ــد و فرهنگــی، اخالق دی

و پیامـدهای  ،آورنـد  جویی را به دنبـال مـی  د و تفرقه و اختالف و ستیزهنده  شدن قرار می شکسته

د: دهـ  به شرح ذیل ارائـه مـی ا
	���  ���فرساینده و نابودکننده فردی و اجتماعی دارند، از منظر 

های جنـاحی،   یهای قومی یا وابستگ  احکام، تعصب  زدگی، هواپرستی و بدعتگذاری در   شیطان

 ،تفـاهم و درنهایـت  جهالـت و سـوء   ،  ، سسـت ایمـانی  اخالقـی   هـای  ، آسیب  آلود ابهام  فضای 

  خردگریزی و ضعف ایمان.

  مدیریت تعارض در سیرۀ عملی امام علی(ع)

در خصـوص برخـورد و  ا
	��ـ�  ��ـ�هـای موجـود در   هـا و حکمـت  ها، خطبه  آنچه که از نامه

سـبک بیـانگر شـود،   اجتمـاعی منفـی اسـتخراج مـی یاه ها و تعارض  با فتنه ع)(مدیریت امام

 اسـتدر مقابله با مسائل و مشکالت جامعه اسـالمی  (ع)نظیر آن حضرت  مدیریت تعارض بی

توان فرایند مدیریت تعارض ایشان را به چنـد مرحلـه   ، میا
	���  ���نگری در   که با تدبر و ژرف

  د:کربندی   کلی طبقه

تـوان   کاری و مکاشفه است که می  شامل توکل، تعقل و تفکر، مشاوره، محافظه مرحله اول:

یت ذهنی تعارضآن را مرحله    ؛شتگذا نام 1مدیر

یت نـرم تعـارضمرحلـه  نامشامل تفویض اختیار و مذاکره است که با  مرحله دوم:  2مـدیر

  ؛دشو  معرفی می

یت سخت تعارضتوان آن را   یشامل افشاگری و مبارزه است که م مرحله سوم:   .نامید 3مدیر

شـود، بیشـتر  عنوان مدیریت ذهنی تعارض شناخته می بامدیریت تعارض در مرحله اول که 

                                                           
1. mental conflict management  2. soft conflict management  

3. hard conflict management 
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ایـن مرحلـه مبنـای تحقـق دو مرحلـه دیگـر  ،درواقع .های ذهنی و شناختی است ناظر به جنبه

تری  تـاری نمـود پررنـگجنبـه رف ،مدیریت نرم تعارض استبه نام حله دوم که رولی در م است،

ولـی در  ،کنـد تعـارض را مـدیریت می ،سـازش و دوسـتی ،با مصالحه ،با اعتقاد یابد و فردِ  می

تری  شـود و جنبـه شـدیدتر و مسـتقیم مرحله آخر، مدیریت تعارض در قالب سخت اعمـال می

  دارد. ها دیگر مرحله نسبت به

  الف) مرحله مدیریت ذهنی تعارض

زیـرا بـه  کـرد؛ترین مرحله مدیریت وحل تعارض معرفـی  ان به عنوان مهماین مرحله را شاید بتو

خـذ تصـمیم مناسـب در مـورد نحـوه أبنای مراحل بعد، با اجـرای آن گـام مـؤثری در   عنوان زیر

. مرحلـه آورد  شود و بستر مناسب اجرای مراحل بعدی را فراهم می  برداشته می   برخورد با تعارض

هایی است که با توجه به اهمیت و اولویت آنهـا تعریـف و   روش شامل ،مدیریت ذهنی تعارض

  شوند:  توضیح داده می

حفظ ایمان و تقوای الهی در برخورد با مشکالت و اسـتقامت و بردبـاری در حـل  . توکل:۱

کــه در  ندسـتهتـرین اصــولی  ا از مهمهــ مسـائل و نپــذیرفتن شکسـت در رویــارویی بـا تعارض

���  ���	
کـه بـر  اسـت ا
	��ـ� ��� ۳۵  از آن جملـه خطبـه  ؛اشاره شـده اسـت هابه آن هاراب ا

کیـد مـی  ضرورت ستایش پروردگار در دشواری د. بایـد ورز  ها و حوادث روزگار و توکل بر خدا تأ

کند و با پشتوانه تقـوا بهتـر و   تر می  را قوی شا عزم انسان را استوارتر و اراده ،توجه داشت که توکل

 و ۱۷۱، ۳۵خطبـه ، ا
	��ـ� ���سیدرضی، توان به رویارویی با مشکالت رفت (  قدرتمندتر می

 ).۲۷۲ و ۲۱۳، ۲۰۶، ۱۷۶و حکمت  ۴۵، نامه ۱۳۴

ا، بـا هـ نگری، هوشیاری و داشتن آمادگی الزم در مواجهـه بـا تعارض  واقع . تعقل و تفکر:۲

نگری و درک صحیح   آینده سوی و گذشته و در نظر داشتن واقعیات از یک های هگیری از تجرب  بهره

 آورد  ا را فراهم مـیه با مسائل و حل تعارض   زمینه مقابله بهتر ،ها از سوی دیگر  شرایط و موقعیت

 ).۲۹۷و حکمت  ۷۸، نامه ۱۶۸ و ۵۴  ، ۴۸، ۴۳خطبه همان، (

  توان به دو جنبه اساسی اشاره کرد:  در این خصوص می . مشاوره:۳

ی صـالح و صـادق و مـذاکره و مشـورت بـا متخصصـان و گیـری از مشـاوران  الف) بهـره

  کارشناسان مسائل؛

ـــراد متظـــاهر و دورو در مشـــورت و توجـــه  ـــه ســـخننکـــردن ب) دوری از اف چینان و  ب

  کنندگان وقایع. تحریف
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توجه به هر دو جنبه در مشورت به منظور اتخاذ تصمیم درست بسیار مهم و حیاتی است؛ زیـرا 

ا تظاهر و دورویی مشاوران و شـناخت ناکـافی از کسـانی کـه در توجهی به تخصص، صدق، ی بی

  شود، در تعیین مسیر درست یا نادرست حل تعارض نقش مهمی دارد. امور با آنها مشورت می

صـراحت بـه جایگـاه   بـه استعلی(ع)   ترین بیانات امام  که از مدیریتی ا
	���  ��� ۵۳نامه 

نمایـد   گیرنـد اشـاره مـی  رادی که مورد مشورت قرار مـیهای اف    صحیح مشورت در امور و ویژگی

  ).۱۷۳و  ۱۶۱، ۵۴و حکمت  ۵۳نامه همان، (

از جمله اصولی اسـت کـه مـدیران و رهبـران  ،شتابزدگی در امور نداشتن کاری:  . محافظه۴

ایجادشـده بایـد لحـاظ  یاهـ سازمانی و اجتماعی در برخورد با مسـائل و مشـکالت و تعارض

گرایی و دادن فرصت الزم به افراد به جای برخورد فوری زمینـه تجدیـد نظـر   اصول نمایند، گاهی

آورد. این روش شاید دارای عنـوانی کلـی   خود آنها را فراهم می از سویدر مسائل و حل مشکل 

ولی باید در نظر داشت که تعجیل در حل تعارض بدون ارزیابی دقیـق جوانـب و کسـب  ،است

تـر و  سـاز مسـائلی بزرگ  بلکه خـود زمینـه ،کند  رفع مشکالت کمکی نمی تنها به آگاهی الزم نه

الزم اسـت گـاه بـا دادن فرصـت بـه افـراد بـرای رو،  ؛ از ایـنتر خواهـد بـود ی وسیعیاه تعارض

خودشان فراهم نمود و هـم  از سویاندیشیدن و تجزیه و تحلیل مسائل هم زمینه حل تعارض را 

گـاهی بیشـتر از مسـائل بـه وجـود آورد   ابی دقیقزمانی را برای خود در جهت ارزی تر و کسـب آ

  ).۱۵۳و  ۵۴، ۲۲، ۱۰و خطبه  ۵۴نامه همان، (

آوری اطالعات و اخبار دقیق، ارزیابی دقیق همه جوانـب، داشـتن   شامل جمع . مکاشفه:۵

گــاهی الزم از امــور،    افــراد، میــانهــا و تهدیــدات موجــود و جایگــاه آنهــا   شــناخت فرصــت   آ

   .اسـتشناسی دقیق رهبرانشان  ن و شناخت روحیات و اهداف آنها و رواناشناسی متعارض نروا

زیـرا در  د؛ای دار  اهمیت ویـژه ،های مرحله مدیریت ذهنی تعارض  دیگر روش میاناین روش در 

سـازان تعـارض،   دقیـق زمینـهغیر اطالعات و اخبار نادرست و ناکافی و شناخت  گرفتنصورت 

گیـرد کـه   طور کلی از مسیر حل تعارض خارج شـده و در مسـیر اشـتباه قـرار مـی به مدیر یا رهبر

 ۲۲، ۱۰، ۶خطبه همان، یا سازمان بینجامد ( ،یا شکست خود، جامعه ،ممکن است به نابودی

  ).۳۱ و حکمت ۳۳، نامه ۱۴۸ و

  ب) مرحله مدیریت نرم تعارض

ی اسـت کـه مسـائل و مشـکالت هـای  این مرحله در پی مـدیریت تعـارض بـا اسـتفاده از روش

ایجادشده را با نـرمش، مـذاکره و مصـالحه و بـا اسـتفاده از اخبـار و اطالعـاتی کـه در مرحلـه 
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هـایی کـه در ایـن مرحلـه اسـتفاده   د، روشکنـحل  اند، آوری شده  مدیریت ذهنی تعارض جمع

  اند از: شود عبارت  می

ت جهـت رفـع مسـائل و از دسـت برای حل تعارض در مواقعی الزم اس اختیار:  . تفویض۱

نرفتن رشته امور اصلی، مدیر دست به تفویض اختیار بزند تا خود با نظـارت کامـل و دقیـق بـر 

هـای الزم   ه امور با تفویض اختیار به موقع، حل تعارض را به فردی دیگر که دارای شایستگیهم

 نامتعارضصحبت غیر مستقیم با واگذار نماید. البته این امر برای مذاکره و  ،و آشنا به امور است

 درگیر مذاکره با آنها نکند و قـدرت   در نظر گرفته شده است تا حتی
ً
االمکان مدیر خود را مستقیما

انجام دیگـر   در راستای نظارت بر حل تعارض از    خوبی حفظ کرده و و اقتدار خود را با این کار به

  ).۱۳۴  و  ۳۱خطبه ، ��ا
	� ���سیدرضی، وظایف اصلی خود نیز بازنماند (

تشریح مسائل و عواقب امور برای افراد و آگاه کردن آنها از علل پیـدایش مسـائل و  . مذاکره:۲
رو و   در  کنـد. مـذاکره رو ها کمک شایانی می ها، به کاهش و حل تعارض  زدن به فتنه نتایج بِد دامن

یگـران در پـی خواهـد داشـت، باعـث آگاه کردن افراد از نتیجه امور و مشکالتی که بـرای آنهـا و د
شود افراد به این واقعیت پی ببرند که مدیر یا رهبر، دلسـوز و خیرخـواه آنهـا، جامعـه و سـازمان   می

 همـراه بـا   است و درنتیجه، همکاری
ً
های الزم را در حل تعارض با وی انجام دهند. مذاکره معموال

یابد، ولی در مواردی امکـان دارد بـا نتیجـه   ینرمش و لحنی آرام از سوی مدیر شروع شده و ادامه م
ای همراه با لحنی تنـد، یـا ترسـاندن افـراد از   توجهی افراد به او، از مذاکره نگرفتن از مذاکره نرم و بی

پــس از پافشــاری خــوارج بــر  ا
	��ــ� ��� ۱۲۲عاقبــت امــور اســتفاده شــود. امــام(ع) در خطبــه 

 به قرارگاه آنها رفته 
ً
هـای   ها و فتنه  پیرامون توطئه متعارضانو با مذاکره مستقیم با شورشگری، شخصا

  ).۱۲۲و  ۸۳، ۳۶، ۵ایجادشده آنها را به وحدت دعوت کرد (همان، خطبه 

  ج) مرحله مدیریت سخت تعارض

مدیر بـه دنبـال مقابلـه جـدی و مقتدرانـه بـا  ،پس از مدیریت نرم تعارض و نتیجه نگرفتن از آن

مقتدرانـه نکردن ست و این در حالی است که ادامه تعارض و برخورد و حل تعارض ا نامتعارض

د. این مرحله که بـه ساز  ناپذیری بر حیات و ثبات سازمان یا جامعه وارد می  های جبران  با آن زیان

  دارای دو روش افشاگری و مقابله است: ،شود  عنوان مدیریت سخت تعارض معرفی می

شناسـی  شده در زمینه روان آوری  ا استفاده از اطالعات جمعدر این روش، مدیر ب . افشاگری:۱

،   گری و بیان خصوصـیات  برند، درصدد افشا  و کسانی که از ایجاد تعارض سود می متعارضانسران 

آمـده و بـا آگـاه کـردن و ترسـاندن آنهـا از   اهداف شوم و رذایل آنها به صورت شفاهی، یا کتبی بـر

پردازد. شاید این تصور در ذهن ایجاد شـود   هت مقابله با تعارض میعاقبت کار به برخورد جدی ج
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های یک مـدیر فاصـله دارد،   که افشاگری و بیان رذایل سران و رهبراِن تعارض از شخصیت و ویژگی

پوشی تأکید بسیار شده است، اما باید در نظر داشت وقتی که   آن هم در جامعه اسالمی که به عیب

رسد که مدیریت نرم تعارض نیز بر آن کارساز نبوده و وحدت جامعـه   ای می  لهفتنه و تعارض به مرح

اندازد، برای جلـوگیری از مقابلـه مسـتقیم و سـرکوب   را تهدید کرده و ثبات و دوام آن را به خطر می

، افشاگری روشی است که تأثیری سریع بر افراد دارد و رهبران تعارض، یا کسانی را کـه از متعارضان

اند، آگاه ساخته و مسیرشان را در جهـت مطلـوب   ملحق شده متعارضانآگاهی به   نادانی و ناروی 

تنها یک روش، بلکه سیاسـتی اسـت  رو، افشاگری نه یابد. از این  دهد و تعارض خاتمه می  تغییر می

مـود. توان اجرا ن  که پس از مدیریت نرم تعارض و قبل از مقابله به منظور کاهش، یا حل تعارض می

طور کتبی سران تعارض را با افشاگری نیـات،  به ا
	���  ��� ۳۷و  ۱۰های   حضرت علی(ع) در نامه

ها، به خاتمه دادن غائله دعوت کـرده و از ادامـه کـار  ها و تعارض  رذایل و اهداف آنها در ایجاد فتنه

ایـن امـر  طور شـفاهی بـه هـای خـود، بـه  برحذر داشت همچنین آن حضرت در برخی از خطابـه

  االمکان از مقابله و برخورد مستقیم و جدی جلوگیری نماینـد (همـان، خطبـه  پرداخت تا حتی  می

 ).۳۷و  ۱۰  ؛ نامه ۲۰۰و  ۱۷۴، ۱۳۷، ۵۱، ۲۲

یـا تـأثیر انـدکی در حـل تعـارض داشـته  نباشد،زمانی که افشاگری نیز تأثیرگذار  . مقابله:۲

جـدی و    شـامل برخـورد کهنمود    توان اجرا  است که میای   مقابله یا سرکوب آخرین شیوه ،باشد

جامعـه و    وحـدت  و شکستن سد تعارض به منظـور ایجـاد آرامـش و حفـظ  نامتعارضقاطع با 

 ).۳۶نامه  و ۶۶خطبه است (همان،  سازمان

آن بلکه  ،شود  ختم نمی یادشدههای   است که مدیریت تعارض امام علی(ع) به روش گفتنی

رسانی و آگاهی بخشـیدن بـه افـراد جامعـه درصـدد  ه حال با روشنگری، اطالعدر هم حضرت

آن   نمـود از   طلبـان سـخت مـی  نگری شرایط را برای فرصت  ها بود و با آینده  جلوگیری از بروز فتنه

آورتـرین   مشـهور اسـت و از شـگفت »اغـّر «اسـت کـه بـه خطبـه  ا
	���  ��� ۸۳خطبه  ،جمله

یعنـی  ،قاصـعه«کـه آن را خطبـه  ۱۹۲همچنـین خطبـه  .رود  به شمار میحضرت   های آن  خطبه

بهـایی پیرامـون مسـائل  هـا و اطالعـات گران  نامند و شامل هشدارها، نکوهش  می »کننده  تحقیر

تـوان   ی آن حضرت در این خصوص می  ها  از دیگر خطبه است.اساسی فردی، دینی و اجتماعی 

  نیز اشاره نمود. ا
	���  ��� ۱۷۸و  ۱۵۱به خطبه 

بـا  ،داد  هایی که در جهت دفع تعارض انجام مـی  حتی پس از پایان مبارزه و سرکوب (ع)امام

هـای الزم در   و بـه روشـنگری نشسـت میگران به صحبت و مذاکره   یاران خود و بازماندگان فتنه

رتبط آن و دیگــر مســائل مــ  شــده قبــل از  خصــوص علــل مقابلــه، اقــدامات و مــذاکرات انجام
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ترین شبهه و سؤالی در ذهن افراد در زمینه حقیقت و حقانیت دفـاع  تنها کوچک  پرداخت تا نه  می

گـاه و  نـدهی آی  هـا  بلکه آنان را نسبت بـه توطئـه ،های اسالمی و اجتماعی باقی نماند  از ارزش آ

  .هستند ا
	��� ��� ۲۰۰و  ۹۳، ۵۰  های   هوشیار نماید که از آن جمله خطبه

های   مدیر یا رهبر موفق و توانا کسی است که بتواند پس از مدیریت ذهنی تعارض، با شیوهیک 

مدیریت نرم تعارض به حل مسائل پرداخته و تا حـد امکـان کـار را بـه مـدیریت سـخت تعـارض 

نکشاند؛ زیرا افشاگری و مبارزه ممکن است مسائل و مشکالت روحی و روانی زیـادی بـرای افـراد 

هـای دیگـر شـود. حضـرت علـی(ع) نیـز در  هـا و تعارض  ساز فتنه  باشد و خود زمینهدر پی داشته 

هـای   نمود و سعی در حل مسـائل بـا شـیوه  ها و مشکالت همواره از مبارزه دوری می  برخورد با فتنه

صـراحت  به ا
	���  ��� ۵۵نرمی همچون مذاکره داشت. مانند جنگ صفین که امام(ع) در خطبه 

داند، بلکـه   ق انداختن جنگ و برخورد با فتنه را نه ترس از مرگ و نه تردید در جنگ میعلت به تعوی

  فرماید.  عنوان می ،روند  و برگشتن آنها از راهی که می متعارضاننیت اصلی خود را هدایت 

بنا به موقعیـت  علی(ع)توان دریافت که   با توجه به سبک مدیریت تعارض امام علی(ع) می
اسـت کـه  گفـتنشـایان  .نمـود  ایجادشده، نسبت به حل آنها اقـدام مـی یاه رضو شرایط تعا

حق خود و حکومـت اسـالمی  ها و منافع به  حتی در مدیریت نرم تعارض نیز از خواسته امام(ع)

بلکـه بـه    یا معامله با آنها نبـود، نامتعارضیا به دنبال در نظر گرفتن تسهیالت برای  ،کوتاه نیامد
گاه کردن افراد و یا مذاکره مستقیم در جهت حفظ   ئل و فتنهدنبال حل مسا ها با تشریح اوضاع، آ

  وحدت جامعه بود.

ها   جویی و رقابت یا سلطه و زور در سازمان  هایی چون تسلط یا سلطه  هرچند امروزه از روش
بـا  ها را با مراحل مـدیریت سـخت تعـارض در برخـورد  شود و شاید بتوان این روش  استفاده می

هـا بـه شـرایط   یـک از ایـن روش کارگیری هـر ولی باید توجه داشت که بـه ،مسائل منطبق نمود

و طـی مراحـل ذهنـی و نـرم  نامتعارضـزمانی، مکانی و نوع تعارض ایجادشده و خصوصیات 
  مدیریت تعارض و نتیجه نگرفتن از آنها بستگی دارد.

گیـری از مراحـل   اسـالمی، بهـره حضرت علی(ع) به عنوان مدیر و رهبر یـک جامعـه دینـی و

االمکـان در حـل مسـائل و   ها عنوان نموده و حتی  مدیریت سخت تعارض را به عنوان آخرین روش
نمـود. هرچنـد در مباحـث   های نرم، چون تفویض اختیار و مذاکره استفاده مـی  مشکالت از روش

شـود، امـا بایـد در نظـر   گری یا دخالت شخص ثالث مطرح مـی  مدیریتی روشی با عنوان میانجی

 برای تعارض  داشت که روش میانجی
ً
  های میـان افـراد یـا میـان گری از سوی شخص ثالث معموال

شود که مدیر خود درگیر آن نیست و ممکـن اسـت تفـویض اختیـاری در ایـن   گروهی استفاده می
طرف سازمان معرفـی زمینه صورت نپذیرد و افراد شخصی را به عنوان میانجی انتخاب نمایند، یا از 
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هـا و   شود و یا خود در حل تعارض دخالت نماید. ولـی اینکـه مـدیر بـه عنـوان یکـی از سیاسـت

هـای   بـه فردتـرین روش  راهکارهای حل تعارض از تفویض اختیار استفاده کنـد، یکـی از منحصـر
شـناس،  مدیریت تعارض حضرت علی(ع) اسـت کـه اجـرای آن نیـاز بـه وجـود مـدیری موقعیت

طور  خوبی بهره گرفته و خـود را بـه ها و شرایط به  هوش، آگاه به مسائل و توانا دارد که از موقعیتتیز

رشـته   موقع به فرد شایسته و توانا،   کند و با تفویض اختیار به  نمی متعارضانمستقیم درگیر برخورد با 
  پردازد.  به حل تعارض میکننده  کنترل   گرفته و به عنوان ناظر و  دست خود   امور اصلی را در 

آن توجه ویـژه  ،خورد  نکته بارز دیگری که در مدیریت تعارض حضرت علی(ع) به چشم می

به مرحله مدیریت ذهنی تعارض است که زمینه شناخت مسیر و روش درسـت برخـورد حضرت 

کیـد بسـیار بـر توکـل و حفـ   امام(ع)کند.   با تعارض را مشخص می ظ در رویارویی با مسـائل تأ

جایگـاه   تقوای الهی داشته و به نقش باورها و اعتقادات دینـی و مـذهبی در عملکـرد مـدیران و 

بـر جوانـب دینـی و  آن حضـرت افـزونداد،   توکل بر خدا در برابر مشکالت اهمیت خاصی می

آوری   در امـور و جمـع ه نبـودنگرایـی، شـتابزد  هایی چون مشاوره، اصـول  به جنبه ،شناسی روان

  .داشتت و اخبار دقیق و درست نیز توجه خاصی اطالعا

هـا و   نگـری، ارزیـابی دقیـق، شـناخت فرصـت  اگرچه در مدیریت به نقش عقالنیت، آینـده

کیـد فـراوان گردیـده و مـدیریت   ریزی و تصمیم  در کارکردهایی چون برنامه ...ا وهتهدید گیری تأ

 در مراحـل و    ولـی ،رود  مـی گیری در شرایط خاص به شمار  تعارض نیز خود نوعی تصمیم
ً
غالبـا

یا حل موقتی مسائل اشـاره شـده و  ،تنها به نحوۀ برخورد با تعارض ،های مدیریت تعارض  سبک

  حفظ ایمان و توکل به خدا نشده است. ویژه بهتوجهی به جایگاه مدیریت ذهنی تعارض، 

د و به تسهیل نکن میکه از تعارض منفی جلوگیری  اصول مدیریتآن  (ع)از دیدگاه امام علی

  اند از: شود عبارت میمنجر دوستی و وحدت مسلمانان 

  اصل اعتقاد

رفتار مدیر متأثر از اعتقادات اوست، بدیهی است مدیری که اعتقادات راستین و قوی بـه اصـول 

 می ،اسالمی ندارد
ً
در درازمدت رفتـاری مغـایر بـا عقایـد ند تواند برای مدتی نقش بازی ک صرفا

  دهد. نشان می اسالمی را

و من از خدا به فراخی رحمت و بزرگـی توانـاییش بـه بخشـیدن هـر مطلـوبی درخواسـت «

نمایم. اینکه من و تو را موفق بدارد به آنچـه در آن رضـا و خشـنودی اوسـت از داشـتن عـذر  می

، ۱۰۳۵ص )،السـالم ترجمـۀ فیض( ،ا
	��ـ� ���سیدرضـی، » (هویدا در برابر او و خلقـش...

  .)۸۹عبارت 



  119  البالغه نهجنگاهی اجمالی به مدیریت تعارض در سیرۀ عملی حضرت علی(ع) از منظر 

  

  اصل وحدت جهت

چیـز و نیازمنـد و  پس از خدا بترس، از خدا بترس دربارۀ دستۀ زیردسـتان درمانـدۀ بیچـاره و بی«

گرفتار در سختی و ناتوانی...، و برای رضای خدا آنچه را که از حق خود دربارۀ ایشان به تـو امـر 

  ).۵۹، عبارت ۱۰۲۰صهمان، » (فرموده بجا آور

  اصل وحدت دستور

تر  برگمار که برای خدا و رسول او و برای امام و پیشوایت پند پذیرنـدهکسی را هیانت پس از سپا«

  ).۳۲، عبارت ۱۰۰۶صهمان، » (تر و بردبارترین آنان است... تر و خردمند و پاکدامن

  ).۲۵، عبارت ۱۰۰۴صهمان، ( اصل سلسلۀ مراتب:

  ).۸۲، عبارت ۱۰۳۲صهمان، ( اصل توانایی در کنترل نسل:

  ).۲۰، عبارت ۱۰۰۱صهمان، ( اط:اصل انضب

  ).۷۲، عبارت ۱۰۲۶ص همان، ( اصل توجه به ضابطه و دوری از رابطه:

  ).۴۳، عبارت ۱۰۱۲صهمان، ( اصل تناسب شغل با فرد:

  ).۴۵، عبارت ۱۰۱۲صهمان، ( اصل ارزشیابی و کنترل و نظارت:

  گیری  نتیجه

شغلی افراد است کـه مـدیریت  امروزه تعارض جزئی جداناپذیر از زندگی شخصی، اجتماعی و

هـا   تواند هم برای شخص، هم برای جامعـه و هـم بـرای سـازمان  موقع آن می  صحیح و بهکردن 

گـاهی از اصـول و روش رو، از ایـن ؛مفید باشـد هـای صـحیح مـدیریت تعـارض و همچنـین   آ

وقـت صرف از بلکه  ،انجامد  ا میه تنها به حل و کاهش تعارض ساز آن، نه  شناخت عوامل زمینه

  کاهد.  می ،دهند  هایی که امروزه مدیران و سرپرستان برای این امر اختصاص می  و هزینه

به این نتیجـه دسـت  ا
	���  ���های گهربار   ها و حکمت  ها، خطبه  این مقاله با بررسی نامه

 یاهـ هـا یـا همـان تعارض  سـاز بـروز فتنـه  یافت که حضرت علی(ع) عوامل بسـیاری را زمینـه

گروهی، اجتماعی و مدیریتی قابل  ند که در چهار دسته عوامل فردی، میانک  اجتماعی معرفی می

ایـن اسـت کـه ریشـه  آیـد  یک از عوامل یادشده حاصل می اند. آنچه از تعمق در هر بندی  طبقه

ــتر  ــل در دوری از ارزشبیش ــن عوام ــی  ای ــه م ــانی خالص ــالمی و انس ــای واالی اس ــو  ه د. ش

گـاهی،   نفـاق و وجـود اتحـاد،  نبودنها،   ی، بدعتگذاری، مسخ ارزشپرست  شیطان دشـمنی، ناآ

 ، همـهپرسـتی و خصوصـیات منفـی مـدیران  گروهی، تکبر، حسـادت، دنیـا  های میان  اختالف

قـرآن  اسـت.افراد را از آلوده شدن به آنها منع کرده شدت  بهعواملی هستند که دین مبین اسالم، 



  1392 بهار و تابستان/ 3/ ش2اسالم و مدیریت/ س  120

  

یـک از  کسانی را که پای در مسیر هر رهادینی و اسالمی با های بادیگر کت و ا
	���  ���مجید، 

اند و این به دلیل عواقب و نتایج فرسـاینده و   بگذارند مورد مذمت قرار داده یادشدههای   کجروی

ها هم کـه بـا افـراد   نابودکننده این عوامل برای جامعه و افراد است. این امر در خصوص سازمان

  .کند  صدق می ،ترین نیروی محرک سروکار دارند  نوان اصلیانسانی به ع

سـاز تعـارض، مسـیر صـحیح   در قدم نخست آگاهی و شـناخت از عوامـل زمینـه ،بنابراین

شناسـی نیـز  پردازان رفتاری و روان  کند. هرچند در عصر حاضر نظریه  مدیریت آن را مشخص می

به بیـان بسـتر و عوامـل  ،گاه و تحقیقات خودهای مدیریت تعارض، بنا به دید  پیش از بیان روش

را در  ...پردازند و عواملی چون فردی، سازمانی، گروهـی و  ها می  ایجادکننده تعارض در سازمان

این عوامل نیز نیروی انسانی است کـه  همهاست که در  گفتنیولی  ،شمارند  این خصوص برمی

و ایـن همـان  استز بروز تعارض در سازمان سا  با اندیشه، عقاید، نگرش و باورهای خود، زمینه

کید بر دوری انسان ها از برخـی مسـائل، آن را در مقیاسـی بسـیار   مطلبی است که علی(ع) با تأ

  تر و با ادله دینی مطرح نموده است.  وسیع

مدیریت تعارض فرایندی است که نیاز به در نظر گـرفتن شـرایط افـراد، سـازمان و جامعـه از 

دارد کــه یکــی از نکــات  ،صــحیح عوامــل ایجادکننــده آن از ســوی دیگــرســو و شــناخت  یک

های ایجادشـده در جامعـه،   ها و کارشکنی  انگیز مدیریت امام علی(ع) در برخورد با فتنه  شگفت

شناسـی سـران معارضـین اسـت.  ها و حتی روان  جوانب امر، شناخت کامل ریشه همهتوجه به 

توان به سه مرحله کلی تفکیک کرد که از مـدیریت ذهنـی   یمدیریت تعارض ایشان را م ،بنابراین

انجامد. در مدیریت ذهنی پس از توکـل بـه   یا سخت تعارض می ،تعارض آغاز و به مدیریت نرم

نیـاز   تـرین پـیش  ترین شرایط و توصیه آن به دیگران، اصلی  خداوند و حفظ ایمان حتی در سخت

بستر ایجاد تعارض مورد توجه قـرار گرفتـه و بـر  یعنی شناخت علل، عوامل و ،مدیریت تعارض

 آوری اطالعـاِت   جوانب و جمـع همهمشاوره صحیح، ارزیابی  ه نبودن،تابزدشهوشیاری، تعقل، 

تا شرایط حل تعارض بـه بهتـرین وجـه فـراهم آیـد و در مـدیریت نـرم، بـا  ،دشو دقیق تأکید می

هایی   به حل تعارض با استفاده از روش ،لشده در مرحله قب کسب   گیری از شناخت و آگاهی  بهره

یـا مقابلـه بـرای  ،چون تفویض اختیار و مـذاکره پرداختـه و در مـدیریت سـخت، از افشـاگری

زیرا هرچه تعارض به حال خـود  .نندک  فرونشاندن معارضین و برقراری نظم و وحدت استفاده می

تر شـده و آثـار مخـرب و فرسـاینده   به اهداف ناامن رسیدنجامعه و سازمان برای  رها شود، جّو 

  خواهد داشت.  بیشتری دربر
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  ، مشهد: انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد.��ی�ی4 ��=ز�.)، ۱۳۷۳شیرازی، علی (

��.)، ۱۳۸۳فخیمی، فرزاد (�  ، تهران: هستان.��ی�ی4 ر3/�ر &�ز
��ی�ی4 ا&��. و ا
K=ه�� �ن)، ۱۳۸۱کاظمی، علی ( .��	� نیل آب.جا]:  [بی، 

�&ـ. ه�� *(2'^ �<. و �'>. در #)=م *�9'/. و روان روش)، ۱۳۸۶گال، مردیت و دیگران ("� ،

 ترجمه احمدرضا نصر اصفهانی و همکاران، تهران: سمت.

ز مکتــب اســالم و بررســی تعــارض ا«)، الــف۱۳۸۸مســعودی، عصــمت و فرشــته میرزایــی (
بهـار ، ۱، ش۳دوره  ،d )ا��ی�8 ��ی�ی4 راه	ـ�د� (ا��ی8ـ� �ـ�ی�ی4، »های مدیریت تئوری

 .۱۶۴_۱۳۳، ص۱۳۸۸
، »هـای مـدیریت بررسی تعارض از منظـر مکتـب اسـالم و تئوری«)، ب۱۳۸۸( _______________

  .۳۴_۲۲، ص۱، ش۳، سا��ی�8 ��ی�ی4

��.)، ۱۳۸۳گریفین ( مورهد و�المرضـا ، ویرایش جدید، ترجمه سیدمهدی الوانی و غر3/�ر &�ز
   معمارزاده، تهران: مروارید.


