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ﭼﻜﯿﺪه
از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﯽ اﻣﺮوز ،ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻌﺎرض اﺳﺖ .ﺗﻌﺎرض ﭘﺪﯾﺪهای اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻢ و ﺑـﯿﺶ در
اﻏﻠﺐ ﺟﻮاﻣﻊ وﺟﻮد دارد .ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻌﺎرض ،آﻧﭽﻪ اﻫﻤﯿﺖ دارد دﯾﺪﮔﺎه اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ اﯾـﻦ
ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ ﻛﻪ آﯾﺎ ﺗﻌﺎرض اﻣﺮی ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب؟ اﮔﺮ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ ﭼﺎرهای ﺟﺰ رﻓـﻊ و دﻓـﻊ
آن ﻧﯿﺴﺖ و اﮔﺮ ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ ،ﭼﻪ ﻣﻘﺪار از آن ﻣﻄﻠﻮﺑﯿﺖ دارد ﻛﻪ اﯾﺠﺎد ،ﯾﺎ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮔﺮدد ﻛﻪ اﯾﻦ ﺧﻮد ﻧﯿﺎز
ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻌﺎرض را آﺷﻜﺎر ﻣﯽﻛﻨﺪ .ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ زﻣﯿﻨﻪﺳﺎز و ﺳﺒﻚ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻌﺎرض در ﺳﯿﺮۀ
ﻋﻤﻠﯽ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ)ع( ،در روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ ﻓﺘﻨﻪﻫﺎ و ﻛﺎرﺷﻜﻨﯽﻫﺎ ،ﯾﺎ ﺑﻪﻃﻮر ﻛﻠﯽ ﺗﻌـﺎرضﻫـﺎی اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﻣﻨﻔـﯽ
ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﺗﻌﺎرضﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻨﻔﯽ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﯿﺘﯽ ﻣﺨﺮب و ﻓﺮﺳﺎﯾﻨﺪه دارﻧﺪ ﻣﻌﻤﻮﻻً در ﻗﺎﻟـﺐ ﻣﺴـﺎﺋﻠﯽ
ﺑﺮوز ﻣﯽﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﻈﻢ و وﺣﺪت ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﻣﯽاﻧﺪازﻧﺪ.
روش ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ اﺳﺖ .از دﯾﺪﮔﺎه ﻧﻬﺞاﻟﺒﻼﻏﻪ ،ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ زﻣﯿﻨﻪﺳﺎز ﺑﺮوز اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ
ﺗﻌﺎرضﻫﺎی ﻫﺴﺘﻨﺪﻛﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺮدی ،ﻣﯿﺎنﮔﺮوﻫﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ،ﯾـﺎ ﺗﻠﻔﯿﻘـﯽ از آﻧﻬـﺎ
ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺳﺒﻚ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻌﺎرض ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ)ع( در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﺎرضﻫﺎی اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ دارای ﺳـﻪ ﺷـﯿﻮۀ ﻛﻠـﯽ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ذﻫﻨﯽ ﺗﻌﺎرض ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﺮم ﺗﻌﺎرض و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺨﺖ ﺗﻌﺎرض اﺳﺖ .ﻫـﺮ ﻛـﺪام از
اﯾﻦ ﺳﻪ ﺗﻌﺎرض در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﻮد و در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﺎرضﻫﺎی ﯾﺎدﺷﺪه دارای ﻧﻘﺸﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺆﺛﺮ ،ﻗﺎﺑﻞ اﻫﻤﯿﺖ و
ارزﺷﻤﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
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ﻣﻘﺪﻣﻪ

آﻧﭽﻪ ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺴﻠﻤﺎن اﻫﻤﯿﺖ دارد آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ در ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﻼﻣﯽ ﭼﻪ ﻧﮕﺮﺷﯽ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﺗﻌﺎرض وﺟﻮد دارد و آﯾﺎ ﺗﻌﺎرض از دﯾﺪﮔﺎه اﺳﻼم ،اﻣﺮی ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب )ﺷـﻔﯿﻌﯽ و
ﻫﻤﮑﺎران ،۱۳۸۸ ،ص.(۲۱
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻌـﺎرض از دﯾـﺪﮔﺎه اﺳـﻼﻣﯽ ﺷـﺎﻣﻞ ﭘﯿﺸـﮕﯿﺮی ،اﺟﺘﻨـﺎب ،ﺣـﻞ و اﯾﺠـﺎد ﺗﻌـﺎرض
ﻣﯽﺷﻮد .از ﺑﺮوز ﺗﻌﺎرضﻫﺎی ﻣﺨﺮﺑﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺧﺘﻼف ،ﺟﻨﮓ ،رﻗﺎﺑﺖ ﻣﺨﺮب و ،...ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺸـﮕﯿﺮی
و اﺟﺘﻨﺎب ﮐﺮد و در ﺻﻮرت ﺗﺤﻘﻖ ،ﺑﻪ ﺣﻞ ﺳﺮﯾﻊ آﻧﻬﺎ اﻗﺪام ﻧﻤﻮد .وﻟﯽ ﺑﺎ ﺑﯿـﺎن اﺧـﺘﻼف ﻧﻈﺮﻫـﺎ و
ﺗﻌﺎرضﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی ﺻـﺤﯿﺢ ،ﺷـﻨﺎﺧﺖ اﺷـﺘﺒﺎهﻫﺎ ،رﺷـﺪ و ﺧﻼﻗﯿـﺖ
ﺳﺎزﻣﺎن و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻇﻠﻢ و ﺳـﺘﻢ ﻣﻨﺠـﺮ ﺷـﻮد ،ﻣﯽﺗـﻮان از ﻃﺮﯾـﻖ ﻣﺠﺎدﻟـﻪ ،رﻗﺎﺑـﺖ ﺳـﺎزﻧﺪه و
ﺗﻀﺎرب آرا ﺑﻪ اﯾﺠﺎد آﻧﻬﺎ در ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻗﺪام ﮐﺮد )ﻣﺴﻌﻮدی و ﻣﯿﺮزاﯾﯽ ،۱۳۸۸ ،ص.(۱۵
ﺗﻌﺎرضﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ 1در ُﺑﻌﺪ ﻣﻨﻔﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﻓﺘﻨﻪﻫﺎ و ﮐﺎرﺷﮑﻨﯽﻫـﺎﯾﯽ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﮐـﻪ ﻧﻈـﻢ و
اﻣﻨﯿﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﻣﯽاﻧﺪازﻧﺪ و از ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻬﺪﯾﺪﮐﻨﻨﺪه وﺣﺪت ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽروﻧﺪ و
در ُﺑﻌﺪ ﻣﺜﺒﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﯾﺎ ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﻮﺟﺒـﺎت ﭘﯿﺸـﺮﻓﺖ ،ارﺗﻘـﺎ و
ﺛﺒﺎت ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽآورﻧﺪ؛ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ رﻗﺎﺑﺖﻫﺎی ﻣﯿﺎنﮔﺮوﻫﯽ ﺳﺎزﻧﺪه ﮐﻪ در راﺳﺘﺎی اﻫـﺪاف
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﯿﺶ ﻣﯽروﻧﺪ.
ا  ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ دﺳﺖ اول و ﮔﺮانﺑﻬﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺣﺎوی دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫـﺎی
ﺑﯽﻧﻈﯿﺮی در زﻣﯿﻨﻪ ﻋﻠﻮم ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪوﯾﮋه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳـﺘﺨﺮاج ﻣﺪﺑﺮاﻧـﻪ و ژرفﻧﮕﺮاﻧـﮥ آﻧﻬـﺎ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ راﻫﮕﺸﺎی ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺴﺎﺋﻞ روز ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻬـﺮهﮔﯿـﺮی از ﺧﺼﻮﺻـﯿﺎت
ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ)ع( ،ﺑﻪوﯾﮋه ﺳﺒﮏﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻌﺎرض اﯾﺸﺎن در روﯾﺎروﯾﯽ ﺑـﺎ ﻣﺴـﺎﺋﻞ و
ﻣﺸﮑﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻟﮕﻮی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای رﻫﺒﺮان اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﺪﯾﺮان ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﺎرض وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎ و ﻣﻘﺎﯾﺴﮥ آﻧﻬـﺎ ﺑـﺎ
دﯾﺪﮔﺎه اﺳﻼﻣﯽ از اﻫﺪاف اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ اﺳﺖ .در اﯾـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ از روش ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧـﻪای ﺑﻬـﺮه ﮔﺮﻓﺘـﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ:
 .۱ﺳﻪ ﻧﮕﺮش ﻋﻤﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﺎرض در ﺑﯿﻦ ﺗﺌﻮریﻫـﺎی ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ وﺟـﻮد دارد؛ ﻧﮕـﺮش اول
ّ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺌﻮریﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ و ﺑﻮروﮐﺮاﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺟﻨﺒﮥ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﻮدن ﺗﻌـﺎرض ﺗﺄﮐﯿـﺪ ﮐﺮدهاﻧـﺪ و
ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ اﻣﮑﺎن اﺟﺘﻨﺎب از ﺗﻌﺎرض وﺟﻮد دارد؛ ﻧﮕﺮش دوم ﺷـﺎﻣﻞ ﺗﺌﻮریﻫـﺎی رواﺑـﻂ اﻧﺴـﺎﻧﯽ و
ﻫﻤﮑﺎری ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ اﻣﮑﺎن اﺟﺘﻨﺎب از ﺗﻌﺎرض وﺟﻮد ﻧﺪارد و وﻇﯿﻔﮥ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ را در ﺳﺘﯿﺰ
1. social conflicts

ﻧﮕﺎﻫﯽ اﺟﻤﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻌﺎرض در ﺳﯿﺮۀ ﻋﻤﻠﯽ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ)ع( از ﻣﻨﻈﺮ ﻧﻬﺞاﻟﺒﻼﻏﻪ
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و اﺟﺘﻨﺎب از آن ﻣﯽداﻧﻨﺪ؛ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ،ﺑﯿﺎن ﻣﯽدارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺗﻌﺎرضﻫﺎ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻣـﯽﺗﻮاﻧﻨـﺪ
ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻧﮕﺮش ﺳﻮم ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺌﻮریﻫﺎی ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ و آﺷﻮب ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ ُﺑﻌـﺪ ﻣﺜﺒـﺖ ﺗﻌـﺎرض
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮده و ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﺗﻌﺎرض ،ﺳﺎزﻣﺎن را در ﻣﺴﯿﺮ رﺷﺪ ﻗﺮار داد.
 .۲ﻣﮑﺘﺐ اﺳﻼم دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺘﻌﺎدﻟﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﺎرض ﺑﯿﺎن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .از ﯾﮏﺳـﻮ ،درﺟـﺎﺗﯽ از
ﺗﻌﺎرض را ﺑﻪ دﻟﯿﻞ آﺛﺎر ﻣﺨﺮب ،ﻣﻨﻔﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺮ اﺟﺘﻨﺎب ،ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ،ﯾﺎ ﺣﻞ آﻧﻬـﺎ ﺗﺄﮐﯿـﺪ
دارد و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﺳﻄﻮﺣﯽ از ﺗﻌﺎرضﻫﺎی ﻣﺜﺒﺖ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺗﻀـﺎرب آرا ،رﻗﺎﺑـﺖ ﺳـﺎﻟﻢ،
اﻧﺘﻘﺎد ﺳﺎزﻧﺪه و ﻣﺠﺎدﻟﻪ ﺑﻪ اﺣﺴﻦ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
 .۳ﻣﮑﺘﺐ اﺳﻼم ﺑﺎ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺗﺌﻮریﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺷﺘﺮاﮐﺎت و ﺗﻘﺎﺑﻞﻫﺎﯾﯽ در زﻣﯿﻨﮥ ﺗﻌﺎرض و
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻌﺎرض دارد )ﻣﺴﻌﻮدی و ﻣﯿﺮزاﯾﯽ ،۱۳۸۸ ،ص.(۱۳۳
ً
ﺗﻌﺎرضﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻨﻔﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﻫﯿﺘﯽ ﻣﺨﺮب و ﻓﺮﺳﺎﯾﻨﺪه دارﻧﺪ ،ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﻏﺎﻟﺐ ﻣﺴـﺎﺋﻠﯽ
ﺑﺮوز ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻈـﻢ و وﺣـﺪت ﺟﺎﻣﻌـﻪ را ﺑـﻪ ﺧﻄـﺮ ﻣﯽاﻧﺪازﻧـﺪ )ﮐـﺎﻇﻤﯽ ،۱۳۸۱ ،ص .(۲۳از
دﯾﺪﮔﺎه ا  ،ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ زﻣﯿﻨﻪﺳﺎز ﺑﺮوز اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺗﻌﺎرضﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﺎﺷﯽ
از ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و رﻓﺘﺎری ،ﯾﺎ ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ از آﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺳﺒﮏ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻌﺎرض ﺣﻀـﺮت ﻋﻠـﯽ)ع(
در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﺎرضﻫﺎی ﻣﻨﻔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دارای ﺳﻪ ﺷﯿﻮۀ ﮐﻠﯽ اﺳﺖ ﮐـﻪ ﺷـﺎﻣﻞ ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ذﻫﻨـﯽ
ﺗﻌﺎرض ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﺮم ﺗﻌﺎرض و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺨﺖ ﺗﻌﺎرض اﺳﺖ و ﻫﺮ ﮐﺪام در ﺟﺎﯾﮕـﺎه ﺧـﻮد و در
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﺎرضﻫﺎی ﯾﺎدﺷﺪه دارای ﻧﻘﺸﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺆﺛﺮ ،ﻗﺎﺑﻞ اﻫﻤﯿﺖ و ارزﺷﻤﻨﺪ اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن ﻧﻈﺮﯾﺎت و دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺑـﺎب ﺗﻌـﺎرض و اﻧـﻮاع آن و ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ
ﻋﻮاﻣﻞ زﻣﯿﻨﻪﺳﺎز ﺑﺮوز ﺗﻌﺎرض در ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ،ﺑﻪ ﺷﯿﻮهﻫﺎ و ﺳﺒﮏﻫﺎی ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻌـﺎرض ﭘﺮداﺧﺘـﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ و درﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﻋﻮاﻣﻞ زﻣﯿﻨﻪﺳﺎز ﺗﻌـﺎرض ﻣﻨﻔـﯽ از ﻣﻨﻈـﺮ ا ـ،
ﺷﯿﻮه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻌﺎرض اﻣﺎم ﻋﻠﯽ)ع( اراﺋﻪ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.
ﺳﺆاﻻﺗﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﭘﯽ ﺑﺮرﺳﯽ و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ آﻧﻬﺎﺳﺖ ﻋﺒﺎرتاﻧﺪ از:
 .۱ﻋﻮاﻣﻞ زﻣﯿﻨﻪﺳﺎز ﺗﻌﺎرض ﻣﻨﻔﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ از دﯾﺪﮔﺎه اﻣﺎم ﻋﻠﯽ)ع( ﭼﯿﺴﺖ؟
 .۲ﻧﺤﻮه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻌﺎرض اﻣﺎم ﻋﻠﯽ)ع( در روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟
روشﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ

ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ،از ﻧﻮع ﮐﯿﻔﯽ اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻋﻤﺪۀ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﯿﻔـﯽ آن اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﻪ
ﺑﺮرﺳﯽ ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﯿﻖ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﺑﺎ ﺗﻌﻘﻞ ،اﺳﺘﺪﻻل ،ﺗﻔﮑﺮ و ﻣﻨﻄﻖ در ﻣـﻮرد ﻣﺴـﺌﻠﻪ
ﺑﻪ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﯽﭘﺮدازد .در اﯾﻦ روش از دادهﻫﺎی آﻣـﺎری اﺳـﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽﺷـﻮد )ﭘﮋوﻫﺶﻫـﺎی
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ﮐﯿﻔﯽ ﯾﮏ روﯾﮑﺮد ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر درک و ﺗﻔﺴﯿﺮ ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ و اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﺑـﻪ
ﮐﺎر ﻣﯽرود و ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ درک ﻋﻤﯿﻖ از ﭘﺪﯾﺪه ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺳﺖ( )ﮔﺎل و ﻫﻤﮑﺎران.(۱۳۸۶ ،
ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺳﻌﯽ ﺑﺮ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻌﺎرض در ﺳﯿﺮه اﻣﺎم ﻋﻠـﯽ)ع( ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﻧﻬﺎدﯾﻨـﻪ
ﮐﺮدن اﯾﻦ راﻫﮑﺎرﻫﺎ و ﮐﺎرﮐﺮد اﯾﺸﺎن در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﯽ دارد و ﺑﺎ ﯾﮏ روﯾﮑـﺮد ﻋﻠﻤـﯽ ﺑـﻪ ﭘـﮋوﻫﺶ
ﻧﻈﺮ ﻣﯽاﻓﮑﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،روش ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدهﺷﺪه روش ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ _ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑـﻮد .ﺗﻮﺻـﯿﻔﯽ از
اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﮐﻪ در اﺳﺘﺨﺮاج روشﻫﺎ ،از روش اﺳﺘﻨﺒﺎط اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .اﺳﺘﻨﺒﺎط در ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎت ﺑـﻪ
ﻋﻨﻮان اﺳﺘﺨﺮاج ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ در ﺧﺼﻮص ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺗﺒﯿـﯿﻦ ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻌـﺎرض در ﺳـﯿﺮه اﻣـﺎم
ﻋﻠﯽ)ع( ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺗﻌﺎرض ﭼﯿﺴﺖ؟

در ﺗﻌﺮﯾﻒﻫـﺎی اراﺋﻪﺷـﺪه ﮐـﻪ از ﺗﻌـﺎرض ،ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﺑـﻪ دو ﺟﻨﺒـﻪ اﺳﺎﺳـﯽ ﭘﺮداﺧﺘـﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ،ﺟﻨﺒـﻪ
روانﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺗﻌﺎرض ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻀﺎدﻫﺎی دروﻧﯽ ﻣﯽﭘﺮدازد و ﺟﻨﺒﻪ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﺗﻌـﺎرض ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﺗﻀـﺎدﻫﺎی
ﻣﯿﺎن اﻓﺮاد و ﮔﺮوهﻫﺎ اﺷﺎره دارد .ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان و ﻧﻈﺮﯾﻪﭘﺮدازان ﻋﻠﻮم رﻓﺘﺎری و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻪ اﻗﺘﻀﺎی ﻣﺒﺎﺣـﺚ
ﺧﻮد ،ﻫﺮ دو ُﺑﻌﺪ را ﻣﺒﻨﺎی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺧﻮد ﻗـﺮار دادهاﻧـﺪ ،ﺗﻌﺮﯾـﻒ دﻗﯿـﻖ و ﻗﻄﻌـﯽ از ﺗﻌـﺎرض ﺗـﺎ اﻧـﺪازۀ
ﺑﺴﯿﺎری ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﺗﻌﺎرض در ﻣﺤﯿﻂ و ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷـﻮد و ﭘﯿـﺪاﯾﺶ ﺗﻌـﺎرض
ﻧﯿﺰ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ .در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻟﻐﺎت ﻓﺎرﺳﯽ از ﺗﻌـﺎرض ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ّ
ﻣﺘﻌـﺮض ﺷـﺪن و ﻣـﺰاﺣﻢ ﯾﮑـﺪﯾﮕﺮ
ﺷﺪن ،ﺑﺎ ﻫﻢ ﺧﻼف ﮐﺮدن و اﺧﺘﻼف داﺷﺘﻦ ﯾﺎد ﺷـﺪه اﺳـﺖ .ﮐﻮﺗـﺎهﺗﺮﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾـﻒ از ﺗﻌـﺎرض ﻋﺒـﺎرت
اﺳﺖ از »ﻋﺪم ﺗﻄﺎﺑﻖ و ﺗﻔﺎﻫﻢ در ﻣﻮرد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﻧﺠﺎمﺷﺪه« )ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ ،۱۳۸۴ ،ص.(۵۶
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺗﻌﺎرض را ﻣﯽﺗﻮان ﻓﺮاﯾﻨﺪی داﻧﺴﺖ ﮐﻪ در آن اﻓﺮاد ﯾﺎ ﮔﺮوهﻫﺎی ﺑﻪﻫﻢواﺑﺴﺘﻪ ،اﺣﺴﺎس
ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﺮوه ﯾﺎ اﻓﺮاد دﯾﮕﺮی ﻋﻼﯾﻖ ،ﻣﻨﺎﻓﻊ ،ارزشﻫـﺎ ،ﯾـﺎ ادارک آﻧﻬـﺎ را در ﻣـﻮرد واﻗﻌﯿـﺖ ،ﻣـﻮرد
ﺣﻤﻠﻪ ﻗﺮار دادهاﻧﺪ.
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪدی در ﺳﺎزﻣﺎن وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﺗﻌﺎرض ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺗﻔﺎوتﻫﺎی ﻓـﺮدی
در اﻫﺪاف ،اﻧﺘﻈﺎرﻫﺎ ،ارزشﻫﺎ ،ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ و ﻧﯿﺰ ﺗﻔﺎوت در ﻧﺤﻮه ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﯾـﮏ ﻣﻮﻗﻌﯿـﺖ
اﺟﺘﻨﺎبﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوتﻫﺎ در ﯾﮏ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ﺟﻤـﻊ ﺷـﻮﻧﺪ ،اﻣﮑـﺎن اﻓـﺰاﯾﺶ و
اﯾﺠﺎد ﺗﻌﺎرض ﭘﯿﺪا ﻣﯽﺷﻮد )ﺗﻮﻧﮑﻪﻧﮋاد ،۱۳۸۶ ،ص.(۱۴
روﯾﻜﺮد اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﺗﻌﺎرض

ﺑﺮای ﺗﺒﯿﯿﻦ دﯾﺪﮔﺎه اﺳﻼم درﺑﺎرۀ ﺗﻌﺎرض ،ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻣﺘﻔﺎوت آن را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌـﻪ
ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﺗﺘﺒﻊ در آﻧﻬﺎ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻋﺎﯾﺪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ درﺑـﺎرۀ ﺗﻌـﺎرض دو ﺑﺮداﺷـﺖ ﻣﺘﻔـﺎوت وﺟـﻮد

ﻧﮕﺎﻫﯽ اﺟﻤﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻌﺎرض در ﺳﯿﺮۀ ﻋﻤﻠﯽ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ)ع( از ﻣﻨﻈﺮ ﻧﻬﺞاﻟﺒﻼﻏﻪ
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دارد؛ ﯾﮑﯽ اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ و دﯾﮕﺮی ﮐﺸﯿﺪن اﯾﻦ اﺧﺘﻼف ﺑﻪ ﻋﺮﺻﮥ رﻓﺘﺎر .در ﺳـﻄﺢ اﺧـﺘﻼف ﻧﻈـﺮ،
اﮔﺮ اﺧﺘﻼف در ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺟﺰﺋﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺧﻼﻗﯿﺖ ﺷـﻮد ،وﻟـﯽ اﺧـﺘﻼف ﮐﻠـﯽ،
اداﻣﮥ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن را ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺸﯿﺪ )ﺷﻔﯿﻌﯽ و ﻫﻤﮑﺎران.(۱۳۸۸ ،
ﺑﺎ ﺑﯿﺎن دو ﺑﺮداﺷﺖ از ﺗﻌﺎرض ــ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﺪاﺷﺘﻦ و اﺧـﺘﻼف ﻧﻈـﺮی ﺑـﻮد ﮐـﻪ ﻫﻨـﻮز ﺑـﻪ
ﻣﺮﺣﻠﮥ رﻓﺘﺎر ﮐﺸﯿﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و دﯾﮕﺮی ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﯽ ﮐـﻪ در ﻣﺮﺣﻠـﮥ ﻋﻤـﻞ ﻇـﺎﻫﺮ ﺷـﺪه و ﻣﻮﺟـﺐ
ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﯽ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮی ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ــ اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﺪﮔﺎه اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ.
در ﺑﯿﺎن دﯾﺪﮔﺎه اﺳﻼﻣﯽ درﺑﺎرۀ ﺗﻌﺎرض ذﮐﺮ دو ﻧﮑﺘﻪ ﻻزم اﺳﺖ :ﻧﺨﺴﺖ آﻧﮑﻪ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ دو
ﻧﻮع ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺘﻔﺎوت از ﺗﻌﺎرض ،ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮ دو ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ دﯾﻨﯽ ﻋﺮﺿـﻪ ﺷـﻮﻧﺪ و دﯾـﺪﮔﺎه دﯾﻨـﯽ درﺑـﺎرۀ
ﻫﺮ ﯾﮏ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد .دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ،آﻧﭽـﻪ در اﯾـﻦ ﻧﻮﺷـﺘﺎر ﺑـﺪان ﺗﻮﺟـﻪ
ﻣﯽﺷﻮد ،ﺗﻌﺎرض در درون ﺟﺎﻣﻌﮥ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﯾـﮏ ﺳـﺎزﻣﺎن ﮐـﻼن اﺳـﺖ و ﻣﯽﺗـﻮان ﻫـﺮ
ُ
ﻧﺘﯿﺠﻪای را ﮐﻪ ﻋﺎﯾﺪ ﻣﯽﮔﺮدد ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺧﺮد ،ﯾﻌﻨﯽ ﺳـﺎزﻣﺎن ﻧﯿـﺰ ﺗﺴـﺮی داد؛ زﯾـﺮا ﺗﻌﻤـﯿﻢ ﻧﺘـﺎﯾﺞ و
ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ از ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﻪﻋﮑـﺲ ،ﺗﻌﻤـﯿﻢ ﻧﺘـﺎﯾﺞ از ﺳـﻄﻮح
ُ
ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ،ﯾﻌﻨﯽ از ﺳﻄﺢ ﺧﺮد ﺑﻪ ﮐﻼن ،ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ:
اﻟﻒ( اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ
ّ
ً
اﺳﺎﺳﺎ زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺪون اﺧﺘﻼف و ﺗﻔﺎوت دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎ و ﺳﻠﯿﻘﻪﻫﺎ ﺗﺤﻘـﻖ ﺧـﺎرﺟﯽ ﻧـﺪارد؛ از

اﯾﻦرو ،ﭼﻨﯿﻦ اﺧﺘﻼﻓﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻮدﻧﺶ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب و ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺿﻤﻦ آﻧﮑﻪ در
ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺳﻼﻣﯽ ﮔﺰارهای ﮐﻪ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﻣﺬﻣﺖ ﭼﻨﯿﻦ اﺧﺘﻼﻓﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮد.
اﮔﺮ اﺧﺘﻼف ﻣﻘﺪﻣﻪ و ﮔﺬرﮔﺎﻫﯽ ﺑﺮای ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﮔﻔﺘﻤﺎن و ﺗﻀﺎرب آرا ﺑﺎﺷـﺪ ،ﭼﻨـﯿﻦ اﺧﺘﻼﻓـﯽ
ﻣﻮﺟﺐ رﺷﺪ و ﺧﻼﻗﯿﺖ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ارﺗﻘﺎی ﺳﻄﺢ اﻓﺮاد ﻣﯽﺷﻮد و اﮔﺮ ﺑﻪ اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ ﻫﯿﭻ ﺑﻬـﺎﯾﯽ
داده ﻧﺸﻮد و ﺑﺮای ﻗﻠﻊ و ﻗﻤﻊ آن و ﺳﺮﮐﻮب آرا اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﺻﻮرت ﮔﯿـﺮد و ﺣﺘـﯽ زﻣﯿﻨـﮥ ﺑـﺮوز ﭼﻨـﯿﻦ
اﺧﺘﻼﻓﯽ ﺑﻪﮐﻠﯽ ﻣﺤﻮ ﺷﻮد و ﺑﻪ اﻓﺮاد اﺟﺎزه داده ﻧﺸﻮد ﺗـﺎ رأی و ﻧﻈـﺮ ﺧـﻮد را اﺑـﺮاز ﮐﻨﻨـﺪ ،در اﯾـﻦ
ّ
ﺻﻮرت ﻧﻤﯽﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺑﻪ رﺷﺪ و ﺧﻼﻗﯿﺖ ﺑﺮﺳﺪ.
ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻧﻈﺮﯾﺎت دﯾﮕﺮان ﻣـﯽروﻧـﺪ و ﺑـﻪاﺻـﻄﻼح ،آﻧﻬـﺎ را ﻏﺮﺑـﺎل
ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ و ﺑﻬﺘـﺮﯾﻦ ﻧﻈـﺮ را ﺑﺮﻣـﯽﮔﺰﯾﻨﻨـﺪ و از آن ﭘﯿـﺮوی ﻣـﯽﮐﻨﻨـﺪ ،ﺑﺸـﺎرت ﻣـﯽدﻫـﺪ و آﻧﻬـﺎ را
ﻫﺪاﯾﺖﺷﺪۀ ﭘﺮوردﮔﺎر و ﺧﺮدﻣﻨﺪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
»ﻓَﺒﺸّﺮ ﻋﺒﺎﺩِ ❊ ﺍﻟﱠﺬِﯾﻦ ﯾﺴﺘَﻤﻌﻮﻥَ ﺍﻟْﻘَﻮﻝ ﻓَﯿﺘﱠﺒِﻌﻮﻥَ ﺍ%ﺣﺴﻨَﻪ ﺍ*ﻭﻟَﺌﮏ ﺍﻟﱠﺬِﯾﻦ ﻫﺪَﺍﻫﻢ ﺍﻟ_,-ﻪ ﻭ+ﺍ*ﻭﻟَﺌ_ﮏ

ﻫﻢ ﺍ*ﻭﻟُﻮﺍ ﺍ3456ﻟْﺒﺎﺏِ؛ ﭘﺲ ﺑﺸﺎرت ده ﺑﻪ آن ﺑﻨﺪﮔﺎن ﻣﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن ]ﻣﺨﺘﻠﻒ[ ﮔﻮش ﻓﺮاﻣﯽدﻫﻨﺪ
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و ﺑﻬﺘــﺮﯾﻦ آن را ﭘﯿــﺮوی ﻣــﯽﮐﻨﻨــﺪ ،اﯾﻨــﺎن ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﮐــﻪ ﺧــﺪا ﻫﺪاﯾﺘﺸــﺎن ﮐــﺮده اﺳــﺖ و آﻧﻬــﺎ
ﺧﺮدﻣﻨﺪاناﻧﺪ« )زﻣﺮ ۱۷ ،و  .(۱۸در اﯾﻦ آﯾﻪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫـﺪاﯾﺖﺷـﺪﮔﺎن و ﺧﺮدﻣﻨـﺪان را ﮐﺴـﺎﻧﯽ
ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از اﺳﺘﻤﺎع آرا و اﻧﻈـﺎر ﻣﺨﺘﻠـﻒ ،ﺑﻬﺘـﺮﯾﻦ آﻧﻬـﺎ را ﺑﺮﻣـﯽﮔﺰﯾﻨﻨـﺪ و از آن ﭘﯿـﺮوی
ّ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .زﻣﯿﻨﮥ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻬﺘﺮﯾﻦﻫﺎ ،ﺗﻌﺪد آرا و اﻧﻈﺎر اﺳﺖ و ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺴـﻠﻢ ﺗﻌـﺪاد آرا ﻣـﻼزم ﺑـﺎ
ﺗﻔﺎوت و اﺧﺘﻼف ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎﺳﺖ .اﮔﺮ آرا ﺑﺎ ﻫﻢ اﺧﺘﻼف ﻧﺪاﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ ،ﺗﻌـﺪدی ﻫـﻢ در ﮐـﺎر
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﺧﺘﻼف ،ﯾﺎ ﺗﻌﺪد آرا زﻣﯿﻨﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ رأی را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﺳﺎزد و از اﯾـﻦ ﻃﺮﯾـﻖ
ﻣﻮﺟﺐ رﺷﺪ و ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﻣﯽﮔﺮدد.
ّ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از آﯾﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﺧـﺘﻼف ،ﯾـﺎ ﺗﻌـﺪد آرا ﺑـﻪ ﻣﻨﺰﻟـﮥ ﭘﻠـﯽ ﺑـﺮای رﺳـﯿﺪن ﺑـﻪ
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦﻫﺎﺳﺖ و از اﯾﻦرو ،ﻣﻄﻠﻮﺑﯿﺖ دارد ،اﻣﺎ اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﻋﺒﻮر و ﮔﺬاری ﺻـﻮرت ﻧﮕﯿـﺮد ،ﻃﺒﯿﻌـﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮان اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ را ﻣﻄﻠـﻮب داﻧﺴـﺖ؛ ﻫﺮﭼﻨـﺪ ﻣﻨﺎﻓـﺎﺗﯽ ﺑـﺎ ﻃﺒﯿﻌـﯽ ﺑـﻮدن آن ﻧﯿـﺰ
ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ )ﭘﯿﺮوز.(۱۳۸۴ ،
ب( ﺗﻌﺎرض رﻓﺘﺎری

ﺳﺆال اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻌﺎرﺿﯽ از دﯾﺪﮔﺎه اﺳﻼم ﭼـﻪ ﺣﮑﻤـﯽ دارد؟ دو ﻧـﻮع ﻧﮕـﺮش ﻣﺜﺒـﺖ و
ﻣﻨﻔﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﻌﺎرض در ﻣﺘﻮن دﯾﻨﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد:
_ در ﺑﺮﺧﯽ از آﯾﺎت و رواﯾﺎت ﺑﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ و اﺗﺤﺎد اﻣﺮ ﺷﺪه اﺳـﺖ و از اﯾﺠـﺎد ﺗﻌـﺎرض ﺑـﯿﻦ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﻬﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﺳﻮره آلﻋﻤﺮان آﻣـﺪه اﺳـﺖ» :ﻭ+ﺍﻋﺘَﺼ_ﻤﻮﺍْ ﺑِﺤﺒ_ﻞ 8ﺍﻟ_>-ﻪ ﺟﻤﯿﻌ<_ﺎ ﻭ+ﻻ?

ﺗَﻔَﺮ,ﻗُﻮﺍْ ﻭ+ﺍﺫْﮐﺮﻭﺍْ ﻧﻌﻤﺔَ ﺍﻟ>-ﻪ ﻋﻠَ_ﯿHﻢ ﺍMﺫْ ﮐﻨ_ﺘُﻢ ﺍ%ﻋ_ﺪَﺍﺀ< ﻓَ_ﺎ%ﻟﱠﻒ ﺑ_ﯿﻦ ﻗُﻠُ_ﻮﺑِHﻢ ﻓَﺎ%ﺻ_ﺒﺤﺘُﻢ ﺑِﻨﻌﻤﺘ_ﻪ ﺍMﺧْﻮ+ﺍﻧً_ﺎ؛
ﻫﻤﮕﯽ ﺑﻪ رﯾﺴﻤﺎن ﺧﺪا ﭼﻨﮓ زﻧﯿﺪ و ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﻧﺸﻮﯾﺪ و از ﻧﻌﻤﺘﯽ ﯾﺎد ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ ﺷـﻤﺎ ارزاﻧـﯽ
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ؛ آﻧﮕﺎه ﮐﻪ دﺷﻤﻦ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﻮدﯾﺪ و او دلﻫﺎﯾﺘﺎن را ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﻬﺮﺑﺎن ﺳـﺎﺧﺖ و ﺑـﻪ ﺳـﺒﺐ
ُ
اﯾﻦ ﻧﻌﻤﺖ او ،ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺮادر ﺷﺪﯾﺪ« )آلﻋﻤﺮان.(۱۰۳ ،
اﻣﺎم ﻋﻠﯽ)ع( ﻧﯿﺰ در ﺣـﺪﯾﺜﯽ ﯾـﺎران ﺧـﻮﯾﺶ را ﺑـﻪ دﻟﯿـﻞ وﺟـﻮد اﺧـﺘﻼف ﻣﯿﺎﻧﺸـﺎن ﺳـﺮزﻧﺶ
ﮐﺮده اﺳﺖ.
_ در ﻣﻘﺎﺑﻞ رواﯾﺘﯽ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ اﻓﺮاد را از اﻓﺮاط در ﺗﻮاﻓﻖ و ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﻧﻬﯽ ﻧﻤـﻮده
اﺳﺖ و در ﺑﺮﺧﯽ ﺷﺮاﯾﻂ اﻓﺮاط ﻧﮑﺮدن در ﺗﻮاﻓﻖ را ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺳﻼﻣﺖ روﺣﯽ داﻧﺴﺘﻪ ﮐـﺮده اﺳـﺖ .اﻣـﺎم
ﻋﻠﯽ)ع( ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﮐﺜﺮة اﻟﻮﻓﺎق ،ﻧﻔـﺎق؛ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺑﺴـﯿﺎر ،ﻧﻔـﺎق و درروﯾـﯽ اﺳـﺖ« .در ﺟـﺪول
ﺷﻤﺎره  ۱ﻧﮕﺮش و ﻧﻮع ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ اﺳﻼم ﺑﺎ ﺳﻄﻮح و درﺟﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻣﺪه اﺳﺖ.
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ﺟﺪول  :1ﻣﺪل ﺑﺮﺧﻮرد اﺳﻼم ﺑﺎ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻌﺎرض

درﺟﻪ ﺗﻌﺎرض
اﺣﺴﻦ
ﻣﺠﺎدﻟﻪ

ﻏﯿﺮ اﺣﺴﻦ

ﺗﻀﺎرب آرا
اﻧﺘﻘﺎد )ﻧﺼﯿﺤﺖ و اﻣﺮ
ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﻬﯽ از
ﻣﻨﻜﺮ(
ﺳﺎﻟﻢ
رﻗﺎﺑﺖ
ﻏﯿﺮ ﺳﺎﻟﻢ
ﺑﻪﺣﻖ

ﺧﺼﻮﻣﺖ
ﻧﺎﺣﻖ
اﺧﺘﻼف
ﻧﺰاع
ﺗﻔﺮﻗﻪ
ﺟﻨﮓ

ﺷﺮاﯾﻂ

ارزﯾﺎﺑﯽ

ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ

دارا ﺑﻮدن ﻧﯿﺖ ﺣﻖﺟﻮﯾﯽ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺮ اﻧﺠﺎم ﺟﺪل

ﻣﻄﻠﻮب

اﯾﺠﺎد ﺗﻌﺎرض

ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب

ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و اﺟﺘﻨﺎب

ﻣﻄﻠﻮب

اﯾﺠﺎد

داﺷﺘﻦ ﻫﺪف ﻓﻀﻞﻓﺮوﺷﯽ ،اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺎﻃﻞ ،ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ
ﻛﺎﻓﯽ و...
داﺷﺘﻦ ﻧﯿﺖ ﺣﻖﺟﻮﯾﯽ ،ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ،ﻓﺮاﻫﻢﺷﺪن
ﻓﻀﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ و...
وﺟﻮد وﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺮمﺧﻮﯾﯽ در ﻫﻨﮕﺎم اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف
و ﻧﻬﯽ از ﻣﻨﻜﺮ ،آﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﺑﺎزﻣﯽدارد و ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﻪ
ﻫﻨﮕﺎم ﻧﻬﯽ از ﻣﻨﻜﺮ
ﺳﺒﻘﺖﺟﻮﯾﯽ در اﻣﻮر ﻣﺒﺎح و اﺧﺮوی
ﻣﺎﻧﻊﺗﺮاﺷﯽ در رﺳﯿﺪن دﯾﮕﺮان ﺑﻪ ﻫﺪف

ﻣﻄﻠﻮب

اﯾﺠﺎد
ﻣﻄﻠﻮب
ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ،اﺟﺘﻨﺎب و ﺣﻞ

ﺑﻪ ﻗﺼﺪ اﺣﻘﺎق ﺣﻖ ،از راه ﻣﺸﺮوع و ﺑﺪون ﻗﺼﺪ ﻋﻨﺎد ،آزار و ...ﻣﻄﻠﻮب
ﻗﺼﺪ ﺗﺴﻠﻂ ،اﯾﺬاء ،ﻟﺠﺎج و ﻋﻨﺎد
_
_
ﺗﻔﺮﻗﻪ در اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﻣﺆﺛﺮ ﻧﺒﻮدن ﻣﺪارا ،ﻣﺬاﻛﺮه و در ﻣﻘﺎم دﻓﺎع و...
اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﻨﮓ در اﺑﺘﺪای اﺧﺘﻼف و ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از
ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﻣﺴﺎﻟﻤﺖآﻣﯿﺰ

اﯾﺠﺎد

ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب
ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب
ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب
ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب
ﻣﻄﻠﻮب

ﻣﺠﺎز ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده
ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ،اﺟﺘﻨﺎب و ﺣﻞ
ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ،اﺟﺘﻨﺎب و ﺣﻞ
ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ،اﺟﺘﻨﺎب و ﺣﻞ
ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ،اﺟﺘﻨﺎب و ﺣﻞ
ﻣﺠﺎز ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده

ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ،اﺟﺘﻨﺎب و ﺣﻞ

ﮔﻮﻧﻪﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﻌﺎرض

در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ،ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪیﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺮای ﺗﻌﺎرض ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳـﺖ ﮐـﻪ در
ذﯾﻞ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ از اﯾﻦ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪیﻫﺎ اﺷﺎره ﻣﯽﺷﻮد:
ﺑﺎرون و ﮔﺮﯾﻨﺒﺮگ 1ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺗﻌﺎرض دارای ﺳﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﮐﻠﯽ اﺳﺖ :ﻣﺜﺒﺖ ،ﻣﻨﻔﯽ و ﻣﺘﻌﺎدل.
_ ﺗﻌﺎرض ﻣﺜﺒﺖ :اﯾﺠﺎد ،ﯾﺎ ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﺗﻌﺎرض ﻣﺜﺒﺖ ﯾﺎ ﺳﺎزﻧﺪه ﺑـﻪ ﺗﺼـﻤﯿﻢﻫﺎی ﺳـﺎزﻧﺪه در
ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽﮔﺮدد ،ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺒﻬﻢ ﺳﺎزﻣﺎن را آﺷﮑﺎر و ﻣﺪﯾﺮان را ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﭼﺎرهاﻧﺪﯾﺸـﯽ
در ﻣﻮرد آﻧﻬﺎ ﻧﻤﻮده و درﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺪﻋﺘﮕﺬاری و ﺗﻐﯿﯿﺮ را ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛
_ ﺗﻌﺎرض ﻣﻨﻔﯽ :ﺗﻌﺎرض ﻣﻨﻔﯽ ﯾﺎ ﻣﺨﺮب ﻋﻠﯿﻪ اﻣﺘﯿﺎزﻫﺎی ﻓﺮدی ،ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻋﻤـﻞ ﻣـﯽﮐﻨـﺪ،
اﺳﺘﺮسزا ﺑﻮده و ﻣﺪﯾﺮان را ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﯿﻮهﻫﺎی اﺳﺘﺒﺪادی ﻣﺠﺒﻮر ﻣﯽﮐﻨﺪ؛
1. Baron & Greenberg
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_ ﺗﻌﺎرض ﻣﺘﻌﺎدل :ﺑﺮﺧﯽ از اﻓﺮاد ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺗﻌﺎرض ﮔﺎه ﻣﻄﻠﻮب و ﮔﺎه ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺨـﺮب اﺳـﺖ و
ﺑﺎﯾﺪ آن را ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻄﻠﻮب ﺣﻞ ﻧﻤﻮد و ﺳﭙﺲ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺣﻞ ﻧﺸﺪ ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺮد .دﯾـﺪﮔﺎه ﺗﻌـﺎرض
ﻣﺘﻌﺎدل ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﻌﺎرض ﺣﺴﺎس اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻨﻔﯽ ﺷﺮوع و ﺑﻪ ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﻣﺜﺒـﺖ و رﺿـﺎﯾﺖ
ﺷﺨﺼﯽ ﻣﯽرﺳﺪ )ﻓﺨﯿﻤﯽ ،۱۳۸۳ ،ص.(۶۱
از ﻣﻨﻈﺮ روانﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﮔﻨﺠﯽ ﺗﻌﺎرض را ﺑﻪ ﺳﻪ ﮔﺮوه ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﻧﻤﻮده اﺳﺖ:
اﻧﺘﺨﺎب ﯾﮏ ﮔﺰﯾﻨﻪ از ﺑﯿﻦ دو ﻣـﻮردی
اﻫﯽ
ِ
 .۱ﺧﻮاﺳﺘﻦ _ ﺧﻮاﺳﺘﻦ :زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺮ ﺳﺮ دور ِ
اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺷﺮاﯾﻂ و ﺟﺎذﺑﻪ ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ .اﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﻌﺎرض ﺑـﻪ ﻧﺎﮐـﺎﻣﯽ ﻧﻪﭼﻨـﺪان رﻧـﺞآور
اﻧﺠﺎﻣﺪ.
 .۲ﻧﺨﻮاﺳﺘﻦ _ ﻧﺨﻮاﺳﺘﻦ :زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ از ﺑﯿﻦ دو ﻣﻮرد ﯾﺎ
دو راﻫﯽ ﮐﻪ ﻣﻄﻠﻮب ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﯾﮑﯽ را ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﺪ .اﯾﻦ ﺗﻌﺎرض ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ.
 .۳ﺧﻮاﺳﺘﻦ _ ﻧﺨﻮاﺳﺘﻦ :اﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﻌﺎرض ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب از ﻣﯿﺎن دو ﻣﻮرد ﯾﺎ راﻫﯽ ﮐﻪ ﺷـﺨﺺ
ﻓﻘﻂ ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ را ﻣﯽﭘﺴﻨﺪد اﺷﺎره دارد ،وﻟﯽ ﺗﺎ ﻟﺤﻈﻪ آﺧﺮ ﻧﻤـﯽداﻧـﺪ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﺧﻮاﺳـﺘﻪ ﺧـﻮد
ﻣﯽ رﺳﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ و اﯾﻦ اﻣﺮ درﺑﺮدارﻧﺪه ﻧﻮﻋﯽ ﻓﺸﺎر رواﻧﯽ ﺑﺮای ﻓﺮد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺑﺎ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻧﺨﻮاﺳﺘﻦ
ﺑﺮ او ،اﻓﺰون ﺑﺮ ﻓﺸﺎر رواﻧﯽ ،اﺣﺴﺎس ﺑـﺎﺧﺘﻦ و ﻧﺎﮐـﺎﻣﯽ ﻧﯿـﺰ ﻓـﺮد را رﻧـﺞ ﺧﻮاﻫـﺪ داد )ﺳـﺮﻣﺪ،
 ،۱۳۷۸ص ۳۲و .(۳۳
ﻋﻮاﻣﻞ زﻣﯿﻨﻪﺳﺎز ﺗﻌﺎرض ﻣﻨﻔﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ از دﯾﺪﮔﺎه اﻣﺎم ﻋﻠﯽ)ع(

اﻣﯿﺮﻣﺆﻣﻨﺎن ﻋﻠﯽ)ع( در دﺷﻮارﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺧﻼﻓﺖ ﻇﺎﻫﺮی رﺳﯿﺪ و آن در ﺣﺎﻟﯽ ﺑـﻮد ﮐـﻪ
ﻣﺸﮑﻼت ﺳﯿﺎﺳﯽ و اداری ﻓﺮاواﻧﯽ در ﺣﻮزه اﺳﻼﻣﯽ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه ﺑﻮد .در آن زﻣﺎن ﻣـﺮدم ﺳـﻪ دﺳـﺘﻪ
ﺑﻮدﻧﺪ :دﺳﺘﻪای ﺑﺎ او ﺑﻮدﻧﺪ ،دﺳﺘﻪای ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺎ او ﺑﻮدن ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﺮدﻧـﺪ و دﺳـﺘﻪای ﮐـﻪ
ﺣﺎﻟﺖ اﻧﺘﻈﺎر ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .اﻣﺎ در ﺑﯿﻦ ﺑﯿﻌﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫـﻢ ﺑﻮدﻧـﺪ ﮐـﻪ زﻣﯿﻨـﻪﺳـﺎز
ﻓﺘﻨﻪﻫﺎ و ﺗﻌﺎرضﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺪﻧﺪ .از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻃﻠﺤﻪ و زﺑﯿﺮ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد .آﻧﻬﺎ ﭼﺸﻢ ﺑﻪ
ﺧﻼﻓﺖ دوﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﭼﻮن ﺑﺪان ﻧﺮﺳﯿﺪﻧﺪ اﻧﺘﻈﺎر ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ .اﻣـﺎم ﻋﻠـﯽ)ع( در ﺧﻄﺒـﻪ
 ۱۳۶ا  آﻧﺎن را درﺧﻮر ﺗﻌﻬﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ و ﺑﻪ ّﻧﯿﺖ اﺻﻠﯽ آﻧﻬﺎ در ﺑﯿﻌﺖ ﺑـﺎ ﺧـﻮد
اﺷﺎره ﻧﻤﻮده اﺳﺖ )ﺷﻬﯿﺪی ،۱۳۷۹ ،ص.(۸۳
ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ در اﯾﺠﺎد ﺗﻌﺎرض ﻣﻨﻔـﯽ ﺗـﺄﺛﯿﺮ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﺑـﻪ دو دﺳـﺘﻪ ﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ و رﻓﺘـﺎری ﺗﻘﺴـﯿﻢ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .از ﻣﻨﻈﺮ ا ـ ،ﻋـﻮاﻣﻠﯽ ﮐـﻪ در اﯾﺠـﺎد ﺗﻌـﺎرض ﻣﻨﻔـﯽ در ﺟﺎﻣﻌـﻪ ،ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬارﻧـﺪ
ﻋﺒﺎرتاﻧﺪ از:

ﻧﮕﺎﻫﯽ اﺟﻤﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻌﺎرض در ﺳﯿﺮۀ ﻋﻤﻠﯽ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ)ع( از ﻣﻨﻈﺮ ﻧﻬﺞاﻟﺒﻼﻏﻪ
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 .۱ﺷﯿﻄﺎنﭘﺮﺳﺘﯽ و ﺑﺪﻋﺘﮕﺬاری :ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ)ع( در ﺧﻄﺒﻪ  ۵۰ا  ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﭼـﻮن
ﻫﻮاﭘﺮﺳﺘﯽ ،ﺑﺪﻋﺘﮕﺬاری در اﺣﮑﺎم آﺳﻤﺎﻧﯽ و ﺷﯿﻄﺎنزدﮔﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان زﻣﯿﻨﻪﺳﺎزان ﻓﺘﻨﻪ در ﺟﺎﻣﻌـﻪ
ﺑﯿﺎن ﻓﺮﻣﻮده و ﺑﺎرﻫﺎ در ﺧﻄﺒﻪﻫﺎ ،ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﺣﮑﻤﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از اﯾـﻦ ﻋﻮاﻣـﻞ و ﻋـﻮاﻣﻠﯽ دﯾﮕـﺮ
ﭼﻮن ﺑﯽاﯾﻤﺎﻧﯽ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﯾﺸﻪ ﺗﻌﺎرضﻫﺎی ﻣﻨﻔـﯽ در ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﻧـﺎم ﺑـﺮده و آﻧﻬـﺎ را ﺑـﺮای ﺟﺎﻣﻌـﻪ
ﻧﺎﺑﻮدﮐﻨﻨﺪه ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ )ﺳﯿﺪرﺿـﯽ ،ا ـ ،ﺧﻄﺒـﻪﻫـﺎی  ۱۵۱ ،۸۳ ،۵۰ ،۴۲ ،۷و ،۱۹۲
ﻧﺎﻣﻪ  ۷۸و ﺣﮑﻤﺖ .(۳۲۳
اﻣﺎم ﻋﻠﯽ)ع( در ﺣﮑﻤﺖ  ۳۲۳ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
وَ ﻗَﺎلَ ﻋَﻠَﯿْﻪِ اﻟﺴﱠﻼم ــ وَ ﻗَﺪْ ﻣَﺮﱠ ﺑِﻘَﺘْﻠَﻰ اَﻟْﺨَﻮَارِجِ ﯾَﻮْمَ اَﻟﻨﱠﻬْﺮَوَانِ ــ :ﺑُﻮْٔﺳﺎً ﻟَﮑُـﻢْ ﻟَﻘَـﺪْ ﺿَـﺮﱠﮐُﻢْ ﻣَـ ْﻦ
ﻏَﺮﱠﮐُﻢْ .ﻓَﻘِﯿﻞَ ﻟَﻪُ :ﻣَﻦْ ﻏَﺮﱠﻫُﻢْ ﯾَﺎ أَﻣِﯿﺮَ اَﻟْﻤُﻮْٔﻣِﻨِﯿﻦَ؟ ﻓَﻘَﺎلَ :اَﻟﺸﱠﯿْﻄَﺎنُ اَﻟْﻤُﻀِﻞﱡ وَ اَ ﻟْـﺎَٔﻧْﻔُﺲُ اَ ﻟْﺎَٔﻣﱠـﺎرَةُ
ﺑِﺎﻟﺴﱡﻮءِ ﻏَﺮﱠﺗْﻬُﻢْ ﺑِﺎﻟْﺎَٔﻣَﺎﻧِﯽﱢ وَ ﻓَﺴَـﺤَﺖْ ﻟَﻬُـﻢْ ﺑِﺎﻟْﻤَﻌَﺎﺻِـﯽ وَ وَﻋَـﺪَﺗْﻬُﻢُ اَ ﻟْﺎِٕﻇْﻬَـﺎرَ ﻓَﺎﻗْﺘَﺤَﻤَـﺖْ ﺑِﻬِـﻢُ
اَﻟﻨﱠﺎرَ؛ در ﺟﻨﮓ ﻧﻬﺮوان ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ از ﮐﻨﺎر ﮐﺸﺘﮕﺎن ﺧﻮارج ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ ﻓﺮﻣﻮد :ﺑـﺪا ﺑـﻪ
ﺣﺎل ﺷﻤﺎ ،آﻧﮑﻪ ﺷﻤﺎ را ﻓﺮﯾﺐ داد ﺑﻪ ﺷﻤﺎ زﯾـﺎن رﺳـﺎﻧﺪ .ﭘﺮﺳـﯿﺪﻧﺪ ﭼـﻪ ﮐﺴـﯽ آﻧـﺎن را
ﻓﺮﯾﻔﺖ ،ای اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ؟ ﻓﺮﻣﻮد :ﺷﯿﻄﺎن ﮔﻤﺮاهﮐﻨﻨﺪه ،و ﻧﻔﺲﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺪی ﻓﺮﻣـﺎن
ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،آﻧﺎن را ﺑﺎ آرزوﻫﺎ ﻣﻐﺮور ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ،و راه ﮔﻨﺎه را ﺑﺮ اﯾﺸﺎن آﻣﺎده ﮐﺮدﻧﺪ ،و ﺑﻪ آﻧﺎن
وﻋﺪه ﭘﯿﺮوزی دادﻧﺪ ،و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﻪ آﺗﺶ ﺟﻬﻨﻢ ﮔﺮﻓﺘﺎرﺷﺎن ﮐﺮدﻧﺪ.

ّ
ﺣﮑﻤﯿـﺖ ﮐـﻪ
اﻣﺎم ﻋﻠﯽ)ع( در ﻧﺎﻣﻪ  ۷۸ا  در ﺟﻮاب ﻧﺎﻣﻪ اﺑﻮﻣﻮﺳـﯽ اﺷـﻌﺮی ،ﭘﯿﺮاﻣـﻮن
ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ ﯾﺤﯿﯽ اﻣﻮی در ﮐﺘﺎب ا >`ز آن را آورده
 .۱ﻋﻠﻞ ﺳﻘﻮط ﺟﺎﻣﻌﻪ :ﻫﻤﺎﻧﺎ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮدﻧﺪ ،و از ﺳﻌﺎدت و رﺳﺘﮕﺎری ﺑﯽﺑﻬـﺮه
ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ ،ﺑﻪ دﻧﯿﺎﭘﺮﺳﺘﯽ روی آورده ،و از روی ﻫﻮای ﻧﻔﺲ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ .ﮐـﺮدار اﻫـﻞ ﻋـﺮاق ﻣـﺮا ﺑـﻪ
ﺷﮕﻔﺘﯽ واداﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﻣﺮدﻣﯽ ﺧﻮدﭘﺴﻨﺪ در ﭼﯿﺰی ﮔﺮد آﻣﺪﻧﺪ ،ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ زﺧﻢ درون آﻧﻬـﺎ را
ﻣﺪاوا ﮐﻨﻢ ،ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻋﻼج ﮔﺮدد.
ّ
 .۲ﺗﻼش اﻣﺎم)ع( در ﺗﺤﻘﻖ وﺣﺪت؛ ﭘـﺲ ﺑـﺪان در اﻣـﺖ اﺳـﻼم ،ﻫـﯿﭻﮐﺲ ﻫﻤﺎﻧﻨـﺪ ﻣـﻦ
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺣﺪت اﻣﺖ ﻣﺤﻤﺪ)ص( و ﺑﻪ اﻧﺲ ﮔﺮﻓﺘﻦ آﻧﺎن ﺑﻪ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ،از ﻣﻦ دﻟﺴـﻮزﺗﺮ ﺑﺎﺷـﺪ.
ﻣﻦ در اﯾﻦ ﮐﺎر ﭘﺎداش ﻧﯿﮏ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ را از ﺧﺪا ﻣﯽﻃﻠﺒﻢ ،و ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﭘﯿﻤﺎن ﺑﺴﺘﻢ وﻓﺎدارم،
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺗﻮ دﮔﺮﮔﻮن ﺷﺪه و ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ روزی ﮐﻪ از ﻣﻦ ﺟﺪا ﺷﺪی ﻧﺒﺎﺷﯽ .ﻫﻤﺎﻧﺎ ﺗﯿﺮهروز ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
از ﻋﻘﻞ و ﺗﺠﺮﺑﻪای ﮐﻪ ﻧﺼﯿﺐ او ﺷﺪه ،ﻣﺤﺮوم ﻣﺎﻧﺪ و ﻣﻦ از آنﮐﺲ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻃﻞ ﺳـﺨﻦ ﮔﻮﯾـﺪ ﯾـﺎ
ﮐﺎری را ﮐﻪ ﺧﺪا اﺻﻼح ﮐﺮده ﺑﺮ ﻫﻢ زﻧﺪ ،ﺑﯿﺰارم .آﻧﭽﻪ را ﻧﻤﯽداﻧﯽ واﮔﺬار ،زﯾﺮا ﻣﺮدان ﺑـﺪﮐﺮدار ،ﺑـﺎ
ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﻧﺎدرﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺘﺎﻓﺖ ،واﻟﺴﻼم.
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 .۲ﻣﺴﺦ ارزشﻫﺎ :ﻋﻠﯽ)ع( ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﺒﺎدی ﺗﻌـﺎرض در ﺟﺎﻣﻌـﻪ و اﯾﺠـﺎد ﻓﺘﻨـﻪ را ﻣﺴـﺦ
ارزشﻫﺎ ﻣﯽداﻧﺪ و آن زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ اﺻﻮل ،ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ارزشﻫﺎی واﻻی ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌـﻪ از
ﺳﻮی ﺑﯽﺧﺮدان و ﺳﻮدﺟﻮﯾﺎن ﺗﺤﺮﯾﻒ ﺷﺪه و دروغﭘﺮدازی و ﺟﻬﻞ و ﻓﺴـﺎد و ﮔﻨـﺎه ﺟـﺎﯾﮕﺰﯾﻦ آن
ﻣﯽﺷﻮد )ﺳﯿﺪرﺿﯽ ،ا  ،ﺧﻄﺒﻪ .(۱۰۸
اﻣﺎم ﻋﻠﯽ)ع( ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
 .۱ﻋﻠﻞ ﺳﻘﻮط ﺟﺎﻣﻌﻪ؛ ﻫﻤﺎﻧﺎ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮدﻧﺪ ،و از ﺳﻌﺎدت و رﺳﺘﮕﺎری ﺑﯽﺑﻬﺮه
ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ ،ﺑﻪ دﻧﯿﺎﭘﺮﺳﺘﯽ روی آورده و از روی ﻫﻮای ﻧﻔﺲ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻨـﺪ .ﮐـﺮدار اﻫـﻞ ﻋـﺮاق ﻣـﺮا ﺑـﻪ
ﺷﮕﻔﺘﯽ واداﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﻣﺮدﻣﯽ ﺧﻮدﭘﺴﻨﺪ در ﭼﯿﺰی ﮔﺮد آﻣﺪﻧﺪ ،ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ زﺧﻢ درون آﻧﻬـﺎ را
ﻣﺪاوا ﮐﻨﻢ ،ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻋﻼج ﮔﺮدد.
ّ
 .۲ﺗﻼش اﻣﺎم)ع( در ﺗﺤﻘﻖ وﺣﺪت؛ ﭘـﺲ ﺑـﺪان در اﻣـﺖ اﺳـﻼم ،ﻫـﯿﭻﮐﺲ ﻫﻤﺎﻧﻨـﺪ ﻣـﻦ
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺣﺪت اﻣﺖ ﻣﺤﻤﺪ)ص( و ﺑﻪ اﻧﺲ ﮔﺮﻓﺘﻦ آﻧﺎن ﺑﻪ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ،از ﻣﻦ دﻟﺴـﻮزﺗﺮ ﺑﺎﺷـﺪ.
ﻣﻦ در اﯾﻦ ﮐﺎر ﭘﺎداش ﻧﯿﮏ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ را از ﺧﺪا ﻣﯽﻃﻠﺒﻢ ،و ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﭘﯿﻤﺎن ﺑﺴﺘﻢ وﻓﺎدارم،
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺗﻮ دﮔﺮﮔﻮن ﺷﺪه ،و ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ روزی ﮐﻪ از ﻣﻦ ﺟﺪا ﺷﺪی ﻧﺒﺎﺷﯽ .ﻫﻤﺎﻧﺎ ﺗﯿﺮهروز ﮐﺴـﯽ اﺳـﺖ
ﮐﻪ از ﻋﻘﻞ و ﺗﺠﺮﺑﻪای ﮐﻪ ﻧﺼﯿﺐ او ﺷﺪه ،ﻣﺤﺮوم ﻣﺎﻧﺪ ،و ﻣﻦ از آنﮐﺲ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻃﻞ ﺳﺨﻦ ﮔﻮﯾـﺪ
ﯾﺎ ﮐﺎری را ﮐﻪ ﺧﺪا اﺻﻼح ﮐﺮده ﺑﺮ ﻫﻢ زﻧﺪ ،ﺑﯿﺰارم .آﻧﭽﻪ را ﻧﻤﯽداﻧﯽ واﮔﺬار ،زﯾﺮا ﻣﺮدان ﺑﺪﮐﺮدار ،ﺑﺎ
ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﻧﺎدرﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺘﺎﻓﺖ ،واﻟﺴﻼم )ﺳﯿﺪرﺿﯽ ،ا  ،ﻧﺎﻣﻪ .(۷۸
 .۳ﻋﺪم ﻫﻮﺷﯿﺎری و ﻧﺎآ ﮔﺎﻫﯽ :ﻫﻮﺷﯿﺎر و آﮔﺎه ﻧﺒﻮدن اﻓﺮاد در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻧﯿﺰ ﯾﮑﯽ دﯾﮕـﺮ از
ﻋﻮاﻣﻞ اﯾﺠﺎد ﻓﺘﻨﻪ و ﺗﻌﺎرض و از ﻋﻠﻞ ﺳﻘﻮط ﺟﺎﻣﻌﻪ از دﯾﺪﮔﺎه اﻣﯿﺮﻣﺆﻣﻨﺎن)ع( ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود:
ﻗَﺎلَ ع :ﺟَﺎﻫِﻠُﮑُﻢْ ﻣُﺰْدَادٌ وَ ﻋَﺎﻟِﻤُﮑُﻢْ ﻣُﺴَﻮِّفٌ؛ ﺟﺎﻫﻼن ﺷﻤﺎ ﭘﺮﺗﻼش و آﮔﺎﻫـﺎن ﺷـﻤﺎ ﺗﻦﭘﺮورﻧـﺪ و
ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ )ﻫﻤﺎن ،ﺣﮑﻤﺖ .(۲۸۳
 .۴ﺗﮑﺒﺮ و اﺧﻼق ﺟـﺎﻫﻠﯽ :از دﯾﮕـﺮ ﻋﻮاﻣـﻞ اﯾﺠـﺎد ﺗﻌـﺎرض در ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﻣـﯽﺗـﻮان ﺑـﻪ ﮐﺒـﺮ،
ﺧﻮدﭘﺴﻨﺪی ،ﺗﮑﺒﺮ و اﺧﻼق ﺟﺎﻫﻠﯽ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه رﺷﺪ وﺳﻮﺳﻪﻫﺎی ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ و زﻣﯿﻨﻪﺳﺎز
اﯾﺠﺎد ﻓﺘﻨﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ )ﻫﻤﺎن ،ﺧﻄﺒﻪ  ۱۹۲و .(۱۶۸
ﭘﺲ از ﺑﯿﻌﺖ ﻣﺮدم ﺑﺎ اﻣﺎم)ع( در ﺳﺎل ۳۵ق ،ﮔﺮوﻫﯽ از ﺻﺤﺎﺑﻪ ﮔﻔﺘﻨـﺪ :ﮐـﺎش ﺷﻮرﺷـﯿﺎن ﺑـﺮ
ﺿﺪ ﻋﺜﻤﺎن را ﮐﯿﻔﺮ ﻣﯽدادی .اﻣﺎم)ع( ﭘﺎﺳﺦ ﻓﺮﻣﻮد:
 .۱واﻗﻊﺑﯿﻨﯽ در ﻣﺒﺎرزه؛ ای ﺑﺮادران ،از آﻧﭽﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﺑﯽاﻃﻼع ﻧﯿﺴﺘﻢ ،اﻣﺎ ﻗﺪرت اﺟﺮای
آن را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ آورم؟ آﻧﺎن ﺑﺎ ﺳﺎز و ﺑﺮگ و ﻧﯿﺮو ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎدﻧﺪ ،ﺑﺮ ﻣﺎ ﺗﺴﻠﻂ دارﻧﺪ و ﻣﺎ ﺑﺮ آﻧﻬـﺎ
ﻗﺪرﺗﯽ ﻧﺪارﯾﻢ ،ﻫﻢاﮐﻨﻮن ﺑﺮدﮔﺎن ﺷﻤﺎ ﺑﺎ آﻧﻬـﺎ ﻣـﯽﺟﻮﺷـﻨﺪ و ﺑﺎدﯾﻪﻧﺸـﯿﻨﺎن اﻃـﺮاف ﺷـﻤﺎ ﺑـﻪ آﻧﻬـﺎ

ﻧﮕﺎﻫﯽ اﺟﻤﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻌﺎرض در ﺳﯿﺮۀ ﻋﻤﻠﯽ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ)ع( از ﻣﻨﻈﺮ ﻧﻬﺞاﻟﺒﻼﻏﻪ
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ﭘﯿﻮﺳﺘﻪاﻧﺪ .آﻧﻬﺎ در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ و ﻫـﺮ ﻣﺸـﮑﻠﯽ را ﮐـﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻨـﺪ ﺑـﺮ ﺷـﻤﺎ ﺗﺤﻤﯿـﻞ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .آﯾﺎ ﺑﺮای ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی ﺧﻮد ﺗﻮاﻧﺎﯾﯿﺪ )ﻫﻤﺎن ،ﺧﻄﺒﻪ .(۱۶۸
 .۲ﻣﺸﮑﻼت ﺟﻨﮓ داﺧﻠﯽ؛ ﮐﺎری ﮐﻪ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه از ﺟﺎﻫﻠﯿﺖ اﺳـﺖ ،ﺷﻮرﺷـﯿﺎن ﯾـﺎر و ﯾـﺎور
دارﻧﺪ ،اﮔﺮ ﺑﺮای ﮐﯿﻔﺮ دادﻧﺸﺎن ﺣﺮﮐﺘﯽ آﻏﺎز ﺷﻮد ،ﻣﺮدم ﺑﻪ ﭼﻨﺪ دﺳـﺘﻪ ﺗﻘﺴـﯿﻢ ﻣـﯽﺷـﻮﻧﺪ :ﮔﺮوﻫـﯽ
ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی ﺷﻤﺎ را دارﻧﺪ ،و ﺷﻤﺎری ﺑﺮﺧﻼف ﺷﻤﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،و ﮔﺮوﻫﯽ ﻧﻪ اﯾﻦ را ﻣﯽﭘﺴـﻨﺪﻧﺪ
و ﻧﻪ آن را .ﭘﺲ ﺻﺒﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﺮدم آرام ﺷﻮﻧﺪ و دلﻫﺎی ﻣﻀﻄﺮب در ﺟﺎی ﺧﻮد ﻗﺮار ﮔﯿﺮد و ﺣﻘـﻮق
از دﺳﺖرﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﻣﺪارا ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ .اﮐﻨﻮن ﻣﺮا آﺳﻮده ﮔﺬارﯾﺪ و در اﻧﺘﻈﺎر ﻓﺮﻣﺎن ﻣـﻦ ﺑﺎﺷـﯿﺪ ،ﮐـﺎری
ﻧﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻗﺪرت ﻣﺎ را ﺗﻀﻌﯿﻒ ﮐﻨﺪ ،و اﻗﺘﺪار اﻣﺖ ﻣﺎ را ﻣﺘﺰﻟﺰل ﺳﺎزد و ﺳﺴﺘﯽ و زﺑﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﺑـﺎرآورد،
اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﺗﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﻣﻬﺎر ﻣﯽﮐﻨﻢ ،اﻣﺎ اﮔﺮ راه ﭼﺎرهای ﻧﯿـﺎﺑﻢ ﺑـﺎ آﻧـﺎن ﻣـﯽﺟـﻨﮕﻢ ﮐـﻪ
آﺧﺮﯾﻦ درﻣﺎن ،داغ ﮐﺮدن )زﺧﻢ( اﺳﺖ.
ﻋﻮاﻣﻞ رﻓﺘﺎری

 .۱ﻋﺪم اﺗﺤﺎد و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﭘﺬﯾﺮی :از دﯾﮕـﺮ راهﻫـﺎی ورود ﻓﺘﻨـﻪ و ﺗﻌﺎرضﻫـﺎی اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ
ﻧﺒﻮدن اﺗﺤﺎد ﻣﯿﺎن اﻓﺮاد در ﻫﺪف و اﺣﺴﺎس ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ و ﺗﻌﻬﺪ ﻧﮑﺮدن در ﻗﺒﺎل ﮔﺮوه و ﺟﺎﻣﻌـﻪ و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺴﺖﻋﻨﺼﺮ ﺑﻮدن اﻓﺮاد اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﯽ)ع( در ﺧﻄﺒﻪ  ۲۹ا  ،ﺑﻪروﺷﻨﯽ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ
اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ای ﻣﺮدم ﮐﻮﻓﻪ ﺑﺪنﻫﺎی ﺷﻤﺎ در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ،اﻣﺎ اﻓﮑﺎر و ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﭘﺮاﮐﻨﺪه اﺳـﺖ،
ﺳﺨﻨﺎن ادﻋﺎﯾﯽ ﺷﻤﺎ ،ﺳﻨﮓﻫﺎی ﺳﺨﺖ را ﻣﯽﺷﮑﻨﺪ ،وﻟﯽ رﻓﺘﺎر ﺳﺴﺖ ﺷﻤﺎ دﺷـﻤﻨﺎن
را اﻣﯿﺪوار ﻣﯽﺳﺎزد ،در ﺧﺎﻧـﻪﻫﺎﯾﺘـﺎن ﮐـﻪ ﻧﺸﺴـﺘﻪاﯾـﺪ ،ادﻋﺎﻫـﺎ و ﺷـﻌﺎرﻫﺎی ﺗﻨـﺪ ﺳـﺮ
ﻣﯽدﻫﯿﺪ ،اﻣﺎ در روز ﻧﺒﺮد ،ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ :ای ﺟﻨﮓ ،از ﻣﺎ دور ﺷﻮ ،و ﻓﺮار ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ .آنﮐﺲ
ﮐﻪ از ﺷﻤﺎ ﯾﺎری ﺧﻮاﻫﺪ ،ذﻟﯿﻞ و ﺧﻮار اﺳﺖ ،و ﻗﻠﺐ رﻫﺎﮐﻨﻨـﺪه ﺷـﻤﺎ آﺳـﺎﯾﺶ ﻧـﺪارد.
ﺑﻬﺎﻧﻪﻫﺎی ﻧﺎﺑﺨﺮداﻧﻪ ﻣﯽآورﯾﺪ ،ﭼﻮن ﺑﺪﻫﮑﺎر ِان ﻣﻬﻠﺖﺧﻮاه ،از ﻣﻦ ﻣﻬﻠﺖ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿـﺪ
و ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺳﺴﺘﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺿﻌﯿﻒ و ﻧﺎﺗﻮان ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻇﻠـﻢ و
ﺳﺘﻢ را دور ﺳﺎزﻧﺪ ،و ﺣﻖ ﺟﺰ ﺑﺎ ﺗﻼش و ﮐﻮﺷﺶ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﻤﯽآﯾﺪ ،ﺷـﻤﺎ ﮐـﻪ از ﺧﺎﻧـﻪ
ﺧﻮد دﻓﺎع ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ از ﺧﺎﻧﻪ دﯾﮕﺮان دﻓﺎع ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺎ ﮐﺪام اﻣﺎم ﭘﺲ از ﻣﻦ ﺑﻪ
ﻣﺒﺎرزه ﺧﻮاﻫﯿﺪ رﻓﺖ .ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﻓﺮﯾﺐ ﺧﻮرده ،آنﮐﺲ اﺳﺖ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﮔﻔﺘـﺎر ﺷـﻤﺎ
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
ﺷﮑﺴﺘﻪ ،ﺗﯿﺮاﻧﺪازی ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺪهام ﮐـﻪ دﯾﮕـﺮ ﮔﻔﺘـﺎر ﺷـﻤﺎ را
ﺑﺎور ﻧﺪارم و ﺑﻪ ﯾﺎری ﺷﻤﺎ اﻣﯿﺪوار ﻧﯿﺴﺘﻢ ،و دﺷﻤﻨﺎن را ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻧﻤﯽﮐـﻨﻢ.
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راﺳﺘﯽ ﺷﻤﺎ را ﭼﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؟ داروﯾﺘﺎن ﭼﯿﺴﺖ؟ و روش درﻣﺎﻧﺘﺎن ﮐﺪام اﺳﺖ؟ ﻣـﺮدم
ﺷﺎم ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺷﻤﺎﯾﻨﺪ ،آﯾﺎ ﺳﺰاوار اﺳﺖ ﺷﻌﺎر دﻫﯿﺪ و ﻋﻤـﻞ ﻧﮑﻨﯿـﺪ و ﻓﺮاﻣﻮشﮐـﺎری
ﺑﺪون ﭘﺮﻫﯿﺰﮐﺎری داﺷﺘﻪ ،ﺑﻪ ﻏﯿﺮ ﺧﺪا اﻣﯿﺪوار ﺑﺎﺷﯿﺪ.

 .۲ﻧﻔﺎق و دﺷﻤﻨﯽ :اﯾﻦ اﻣﺮ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺴﺐ ﻫﺪفﻫﺎیﮐﻮﺗﺎهﻣـﺪت ﻓـﺮدی ﺷـﻮد ،وﻟـﯽ در
درازﻣﺪت ،ﻫﻢ اﻓﺮاد و ﻫﻢ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺘﻀﺮر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و از ﻣﺒﺎدی اﯾﺠﺎد ﻓﺘﻨﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳـﺖ ﮐـﻪ
درﺧﻄﺒﻪ  ۱۱۳ا  ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ:
ای ﻣﺮدم ،آﻧﭽﻪ را ﺧﺪا واﺟﺐ ﮐﺮده ﺟﺰء ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺪاﻧﯿﺪ و در ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺣﻘﻮق
اﻟﻬﯽ از او ﯾﺎری ﻃﻠﺒﯿﺪ ،و ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﻣﺮگ ﺷﻤﺎ را ﺑﺨﻮاﻧﺪ ﮔﻮش ﺑﻪ دﻋـﻮت او دﻫﯿـﺪ.
ﻫﻤﺎﻧﺎ زﻫﺎد اﮔﺮﭼﻪ ﺧﻨﺪان ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻗﻠﺒﺸﺎن ﻣﯽﮔﺮﯾﺪ و اﮔﺮﭼﻪ ﺷﺎدﻣﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻧـﺪوه آﻧـﺎن
ﺷﺪﯾﺪ اﺳﺖ و اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺮای ﻧﻌﻤﺖﻫﺎی ﻓﺮاوان ﻣﻮرد ﻏﺒﻄﻪ دﯾﮕﺮان ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﻧﻔﺲ
ﺧﻮد در دﺷﻤﻨﯽ ﺑﺴﯿﺎری ﻗﺮار دارﻧﺪ . ...ﯾـﺎد ﻣـﺮگ از دلﻫـﺎی ﺷـﻤﺎ رﻓﺘـﻪ ،و آرزوﻫـﺎی
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
ﯾﺎدﺗﺎن ﺑﺮده اﺳﺖ .ﻫﻤﺎﻧﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﺮادران دﯾﻨﯽ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮﯾﺪ ،ﭼﯿﺰی ﺟـﺰ درون ﭘﻠﯿـﺪ و ﻧﯿـﺖ
زﺷﺖ ،ﺷﻤﺎ را از ﻫﻢ ﺟﺪا ﻧﺴﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﯾﺎری ﻣـﯽدﻫﯿـﺪ ،ﻧـﻪ ﺧﯿﺮﺧـﻮاه
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮﯾﺪ و ﻧﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﯽﺑﺨﺸﯿﺪ و ﻧﻪ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ دوﺳﺘﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ .ﺷـﻤﺎ را
ﭼﻪ ﺷﺪه؟! ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﻣﺘﺎﻋﯽ اﻧﺪک از دﻧﯿﺎ ﺷﺎدﻣﺎن ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ و از ﻣﺘﺎع ﺑﺴﯿﺎر
آﺧﺮت ﮐﻪ از دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﯿﺪ اﻧﺪوﻫﻨﺎک ﻧﻤﯽﺷﻮﯾﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎ از دﺳﺖ دادن ﭼﯿـﺰی اﻧـﺪک
از دﻧﯿﺎ ﻣﻀﻄﺮب ﺷﺪه و آﺛﺎر ﭘﺮﯾﺸﺎﻧﯽ در ﭼﻬﺮهﻫﺎ آﺷﮑﺎر ﻣﯽﮔﺮدد و ﺑﯽﺗﺎﺑﯽ ﻣـﯽﮐﻨﯿـﺪ،
ﮔﻮﯾﺎ اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﺟﺎودان ﺷﻤﺎ و وﺳـﺎﺋﻞ آن ﺑـﺮای ﻫﻤﯿﺸـﻪ از آن ﺷﻤﺎﺳـﺖ.
ﭼﯿﺰی ﺷﻤﺎ را از ﻋﯿﺐﺟﻮﯾﯽ ﺑﺮادر دﯾﻨﯽ ﺑﺎزﻧﻤﯽدارد ،ﺟﺰ آﻧﮑﻪ ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﻋﯿﺐ
را در ﺷﻤﺎ ﺑﻪ رﺧﺘﺎن ﮐﺸﻨﺪ .در ﺑﯽاﻋﺘﻨﺎﯾﯽ ﺑﻪ آﺧﺮت و دوﺳﺘﯽ دﻧﯿـﺎ ﯾﮑـﺪل ﺷـﺪهاﯾـﺪ ،و
ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺷﻤﺎ دﯾﻦ را ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ ﺳﺮ زﺑﺎن ﻣـﯽآورﯾـﺪ ،و از اﯾـﻦ ﮐـﺎر ﺧﺸـﻨﻮدﯾﺪ ،ﻫﻤﺎﻧﻨـﺪ
ﮐﺎرﮔﺮی ﮐﻪ ﮐﺎرش را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﺪه و ﺧﺸﻨﻮدی ﻣﻮﻻی ﺧﻮد را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ.

ر ﯾﺸﻪ ﻧﻔﺎق ،ﻓﺮق ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺟﺪا ﮐـﺮدن اﺳـﺖ و ﺗﻔﺮﯾـﻖ ﺑـﻪ ﻣﻌﻨـﺎی ﭘﺮاﮐﻨـﺪه ﮐـﺮدن و ﺟـﺪاﯾﯽ
اﻓﮑﻨﺪن در اﺧﺘﻼف دﯾﻨﯽ و ﻏﯿﺮه و ﻓﺮﯾﻖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﮔﺮوه ﺟﺪاﺷﺪه از دﯾﮕﺮان اﺳﺖ.
ﻧﻔﺎق ﺗﻌﺎرﺿﯽ ﺷﺪﯾﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﺟﺪاﯾﯽ ﺑﯿﻦ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻣﻌﺎرض ﻣﻨﺠـﺮ ﻣﯽﺷـﻮد .ﻧﻔـﺎق و
ﺗﻔﺮﻗﻪ در ﻗﺮآن و اﺣﺎدﯾﺚ در ﻣﻘﺎﺑﻞ وﺣﺪت و اﺗﺤﺎد ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
»ﺍ%ﻗﯿﻤﻮﺍ ﺍﻟﺪِّﯾﻦ ﻭ 4P6+ﺗَﺘَﻔَﺮ,ﻗُﻮﺍ ﻓﯿ_ﻪ؛ دﯾﻦ را اﻗﺎﻣﻪ ﮐﻨﯿﺪ و در آن ﺗﻔﺮﻗﻪ ﻧﮑﻨﯿﺪ« )ﺷﻮری .(۱۳ ،اﺳـﻼم
ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺑـﺮوز ﺗﻔﺮﻗـﻪ ﻣﻌﺮﻓـﯽ ﻧﻤـﻮده اﺳـﺖ .اﻣـﺎم ﻋﻠـﯽ)ع( ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾـﺪ:

ﻧﮕﺎﻫﯽ اﺟﻤﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻌﺎرض در ﺳﯿﺮۀ ﻋﻤﻠﯽ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ)ع( از ﻣﻨﻈﺮ ﻧﻬﺞاﻟﺒﻼﻏﻪ
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»واﻟَﺰﻣﻮا اﻟﺴَﻮادَ اﻻﻋﻈَﻢ ،ﻓﺎنَ ﯾَﺪاﻟﻠّﻪ ﻣﻊَ اﻟﺠَﻤﺎﻋﺔ و اﯾﺎﮐُﻢ واﻟﻔُﺮﻗَﺔَ ﻓﺎن اﻟﺸﺎذَ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ﻟﻠﺸَﯿﻄﺎن ﮐَﻤـﺎ

ﺷﻤﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻫﻤﺮاﻫـﯽ ﮐﻨﯿـﺪ؛ زﯾـﺮا ﺑـﯽﮔﻤـﺎن دﺳـﺖ
ان اﻟﺸﺎذَ ﻣﻦ اﻟﻐَﻨَﻢ ﻟﻠـﺬﺋﺐ؛ ﺑﺎ دﺳﺘﻪ ﺑﺰرگﺗﺮ و ِ
رﺣﻤﺖ و ﻧﻌﻤﺖ ﺧﺪا ﺑﺮ ﺳﺮ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻣﺘﺤﺪ اﺳﺖ و ﺷﻤﺎ را از ﭘﺮاﮐﻨـﺪﮔﯽ ﭘﺮﻫﯿـﺰ ﻣـﯽدﻫﻢ؛ ﭼـﻮن
ﺑﺪون ﺷﮏ ﺗﮏرو و ﮐﻨﺎرهﮔﯿﺮ از ﻣﺮدﻣﺎن ،ﺑﻬﺮه و ﺷﮑﺎر ﺷﯿﻄﺎن اﺳﺖ .ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺗﮏرو و ﮐﻨﺎرهﮔﯿﺮ از
ﮔﻠﻪ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﺑﻬﺮه و ﺷﮑﺎر ﮔﺮگ اﺳﺖ.
 .۳اﺧﺘﻼفﻫﺎی ﻣﯿﺎنﮔﺮوﻫـﯽ :ﻋﻠـﯽ)ع( اﺧـﺘﻼفﻫـﺎی ﻣﯿـﺎنﮔﺮوﻫـﯽ را از اﺳـﺒﺎب اﯾﺠـﺎد
ﺗﻌﺎرض در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺮﻣﻮده و ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮔﺮوهﻫﺎ ﺑﺎ ﮔﺬﺷـﺖ زﻣـﺎن رذاﯾـﻞ ﺟـﺎی
ﻓﻀﺎﯾﻞ را ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﻫﻼﮐﺖ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﯿﭻ ﻣﻠﺘﯽ را ﺑﻪ ﻧﻌﻤﺖ و ﺛﺮوت ﻧﻤﯽرﺳﺎﻧﺪ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑـﻪ ﺳـﺨﺘﯽﻫﺎی زﯾـﺎدی را
ﺗﺤﻤﻞ و رﻧﺞﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری را ﮐﺸﯿﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ .ای ﻣﺮدم اﯾﺮان! ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﻫﺮ ﭼﺸـﻢ داری ﺑﯿﻨـﺎ
ﻧﯿﺴﺖ و ﻫﺮ ﮔﻮشداری ﺷﻨﻮا ﻧﯿﺴﺖ و ﻫﺮ ﺻﺎﺣﺐ دﻟﯽ ﺧﺮدﻣﻨﺪ ﻧﯿﺴﺖ) ...ﺳﯿﺪرﺿﯽ،
ا  ،ﺧﻄﺒﻪ .(٨٨

در اﺳﻼم اﺧﺘﻼفﻫﺎی ﻣﯿﺎنﮔﺮوﻫﯽ ،ﯾﮑﯽ از ﺗﻌﺎرضﻫﺎی ﻣﻨﻔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺳﺴﺘﯽ و از ﻣﯿﺎن
رﻓﺘﻦ اﺑﻬﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﯽﺷﻮد .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻭ+ﺍ%ﻃﯿﻌﻮﺍْ ﺍﻟ>-ﻪ ﻭ+ﺭﺳ_ﻮﻟَﻪ ﻭ+ﻻ? ﺗَﻨَ_ﺎﺯَﻋﻮﺍْ ﻓَﺘَﻔْﺸَ_ﻠُﻮﺍْ

ﻭ+ﺗَﺬْﻫﺐ ﺭِﯾﺤHﻢ ﻭ+ﺍﺻﺒِﺮﻭﺍْ ﺍMﻥﱠ ﺍﻟ>-ﻪ ﻣﻊ ﺍﻟﺼ,ﺎﺑِﺮِﯾﻦ؛ ﭘﯿﺮو دﺳﺘﻮرﻫﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ و ﭘﯿـﺎﻣﺒﺮش ﺑﺎﺷـﯿﺪ و ﺑـﺎ
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻧﺰاع و ﮐﺸﻤﮑﺶ ﻧﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺳﺴﺖ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ و ﻗﺪرت و اﺑﻬﺖ ﺷﻤﺎ از ﻣﯿﺎن ﻣﯽرود و ﺻـﺒﺮ
و ﭘﺎﯾﺪاری ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﺻﺎﺑﺮان اﺳﺖ« )اﻧﻔﺎل.(۴۶ ،
در آﯾﺎت دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﺣﻞ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑﯿﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ،ﻣﺮﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ و ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐـﻪ
ﻣﺆﻣﻨﺎن ﺑﺮای ﺣﻞ ﻫﺮ ﻧﻮع ﺗﻨﺎزﻋﯽ ﻣﯿﺎن ﺧﻮد و دﯾﮕـﺮان ﺑـﻪ ﻓﺮﻣﺎنﻫـﺎی اﻟﻬـﯽ و دﺳـﺘﻮرﻫﺎی ﭘﯿـﺎﻣﺒﺮ
ﻣﺮاﺟﻌﻪ و از آﻧﺎن اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
 .۴ﺣﺴﺎدت و رﻗﺎﺑﺖ ﻣﻨﻔﯽ :اﻣﯿﺮﻣﺆﻣﻨﺎن)ع( ﯾﮑﯽ از اﺑﺰار اﯾﺠﺎد ﻓﺘﻨﻪ در ﻣﯿـﺎن اﻓـﺮاد ﺟﺎﻣﻌـﻪ و
ﻧﺰدﯾﮑﺎن را ﺣﺴﺎدت ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪای ﺟﺰ ﺿﺮر و زﯾﺎن و ﺧﺴﺮان در ﭘﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ:
ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﻘﺪﯾﺮﻫﺎی اﻟﻬﯽ ﭼﻮن ﻗﻄﺮهﻫـﺎی ﺑـﺎران از آﺳـﻤﺎن ﺑـﻪ ﺳـﻮی اﻧﺴـﺎنﻫﺎ ﻓـﺮود
ﻣﯽآﯾﻨﺪ ،و ﺑﻬﺮه ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ،ﮐﻢ ﯾﺎ زﯾﺎد ،ﺑﻪ او ﻣﯽرﺳﺪ ﭘﺲ اﮔﺮ ﯾﮑﯽ از ﺷـﻤﺎ ﺑـﺮای ﺑـﺮادر
ﺧﻮد ،ﺑﺮﺗﺮی در ﻣﺎل و ﻫﻤﺴـﺮ و ﻧﯿـﺮوی ﺑـﺪﻧﯽ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﮐﻨـﺪ ،ﻣﺒـﺎدا ﻓﺮﯾـﺐ َ
ﺧـﻮرد و
ﺣﺴﺎدت ورزد ،زﯾﺮا ﻣﺴﻠﻤﺎن )ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻤـﻞ ﭘﺴـﺘﯽ ﻧـﺰده ﮐـﻪ از آﺷـﮑﺎر
ﺷﺪﻧﺶ ﺷﺮﻣﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻮرد ﺳـﺮزﻧﺶ ﻣـﺮدم ﭘﺴـﺖ ﻗـﺮار ﮔﯿـﺮد( ﺑـﻪ ﻣﺴـﺎﺑﻘﻪدﻫﻨﺪهای
ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ﮐﻪ دوﺳﺖ دارد در ﻫﻤﺎن آﻏﺎز ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﭘﯿﺮوز ﮔﺮدد ﺗﺎ ﺳـﻮدی ﺑـﻪ دﺳـﺖ آورد و
ﺿﺮری ﻣﺘﻮﺟﻪ او ﻧﮕﺮدد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺧﯿﺎﻧـﺖ ﭘـﺎک اﺳـﺖ اﻧﺘﻈـﺎر دارد و
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ﯾﮑﯽ از دو ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺼﯿﺐ او ﮔﺮدد :ﯾﺎ دﻋﻮت ﺣﻖ را ﻟﺒﯿﮏ ﮔﻔﺘﻪ ﻋﻤﺮ او ﭘﺎﯾﺎن ﭘﺬﯾﺮد »ﮐﻪ
آﻧﭽﻪ در ﻧﺰد ﺧﺪاﺳﺖ ﺑـﺮای او ﺑﻬﺘـﺮ اﺳـﺖ« و ﯾـﺎ ﺧﺪاوﻧـﺪ او را روزی ﻓـﺮاوان دﻫـﺪ و
ﺻﺎﺣﺐ ﻫﻤﺴﺮ و ﻓﺮزﻧﺪ و ﺛﺮوت ﮔﺮدد ،و ﻫﻤﭽﻨﺎن دﯾﻦ و ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺧﻮد را ﻧﮕـﺎه دارد.
ﻫﻤﺎﻧﺎ ﺛﺮوت و ﻓﺮزﻧﺪان ،ﻣﺤﺼﻮل دﻧﯿﺎ و ﻓﺎﻧﯽ ﺷﺪﻧﯽاﻧﺪ و ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ زراﻋـﺖ آﺧـﺮت
اﺳﺖ ،ﮔﺮﭼﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻫﺮ دو آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻣﻠﺖﻫﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑﺨﺸـﯿﺪ .از ﺧـﺪا در
آﻧﭽﻪ اﻋﻼم ﺧﻄﺮ ﮐﺮده ﺑﺮﺣﺬر ﺑﺎﺷﯿﺪ؛ از ﺧﺪا آنﮔﻮﻧﻪ ﺑﺘﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزی ﺑـﻪ ﻋـﺬرﺧﻮاﻫﯽ
ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ؛ ﻋﻤﻞ ﻧﯿﮏ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ ﺑﯽآﻧﮑﻪ ﺑﻪ رﯾﺎ و ﺧﻮدﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﺒـﺘﻼ ﺷـﻮﯾﺪ ،زﯾـﺮا
ﻫﺮ ﮐﺲ ،ﮐﺎری ﺑﺮای ﻏﯿﺮ ﺧﺪا اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ،ﺧﺪا او را ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻏﯿـﺮ واﮔـﺬارد .از ﺧـﺪا،
درﺟﺎت ﺷﻬﯿﺪان و زﻧﺪﮔﯽ ﺳﻌﺎدﺗﻤﻨﺪان و ﻫﻤﻨﺸﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان را درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
ای ﻣﺮدم ،اﻧﺴﺎن ﻫﺮ ﻣﻘﺪار ﻫﻢ ﮐﻪ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺑﺎﺷـﺪ ،ﺑـﺎز از ﺧﻮﯾﺸـﺎوﻧﺪان ﺧـﻮد ﺑﯽﻧﯿـﺎز
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ از او ﺑﺎ زﺑﺎن و دﺳﺖ دﻓﺎع ﮐﻨﻨﺪ .ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان اﻧﺴـﺎن ،ﺑـﺰرگﺗـﺮﯾﻦ ﮔﺮوﻫـﯽ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از او ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣـﯽﮐﻨﻨـﺪ و اﺿـﻄﺮاب و ﻧـﺎراﺣﺘﯽ او را ﻣـﯽزداﯾﻨـﺪ و ﻫﻨﮕـﺎم
ﻣﺼﯿﺒﺖﻫﺎ ﭘﺮﻋﺎﻃﻔﻪﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮدم ﺑﺎ او ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻧﺎم ﻧﯿﮑﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا از ﺷﺨﺼﯽ در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم
رواج دﻫﺪ ﺑﻬﺘﺮ از ﻣﯿﺮاﺛﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﮕﺮی ﺑﺮدارد )ﻗﺴﻤﺖ دﯾﮕﺮی از ﻫﻤﯿﻦ ﺧﻄﺒﻪ( آ ﮔﺎه
ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﻣﺒﺎدا از ﺑﺴﺘﮕﺎن ﺗﻬﯿﺪﺳﺖ ﺧﻮد روی ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪ ،و از آﻧﺎن ﭼﯿﺰی را درﯾﻎ دارﯾـﺪ،
ﮐﻪ ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻦ ﻣﺎل دﻧﯿﺎ ،زﯾﺎدی ﻧﯿﺎورد و از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻨﺶ ﮐﻤﺒﻮدی اﯾﺠﺎد ﻧﮑﻨـﺪ .آنﮐـﺲ
ﮐﻪ دﺳﺖدﻫﻨﺪه ﺧﻮد را از ﺑﺴﺘﮕﺎﻧﺶ ﺑﺎزدارد ،ﺗﻨﻬـﺎ ﯾـﮏ دﺳـﺖ را از آﻧﻬـﺎ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ،اﻣـﺎ
دﺳﺖﻫﺎی ﻓﺮاواﻧـﯽ را از ﺧـﻮﯾﺶ دور ﮐـﺮده اﺳـﺖ و ﮐﺴـﯽ ﮐـﻪ ﭘـﺮ و ﺑـﺎل ﻣﺤﺒـﺖ را
ﺑﮕﺴﺘﺮاﻧﺪ ،دوﺳﺘﯽ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪاﻧﺶ ﺗﺪاوم ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

ﺣﺴﺎدت ﻧﻮﻋﯽ دﯾﮕﺮ از ﺗﻌﺎرض اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺠﺎدﻟﻪ ﺑﻪ دو ﻧﻮع ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽ ﺗﻘﺴـﯿﻢ ﻣﯽﺷـﻮد.
در ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ از ﺣﺴﺎدت ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﮐﻮﺷﺪ ﺗﺎ دﯾﮕﺮی را از وﺻﻮل ﺑﻪ ﻫﺪﻓﯽ ﻣﺸـﺘﺮک
ﺑﺎزدارد .ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ دﯾﮕﺮ رﻗﺎﺑﺖ را ﻓﺮاﯾﻨﺪی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ در آن دو ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﮔﺮوه ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
ﺑﻪ ﯾﮏ ﻫﺪف ﺑﺮﺳﻨﺪ .ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ،رﻗﺎﺑﺖ ﻫﻤـﺎن ﺳـﺒﻘﺖﺟـﻮﯾﯽ اﺳـﺖ .رﻗﺎﺑـﺖ ﻣﺜﺒـﺖ،
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺳﺒﻘﺖﺟﻮﯾﯽ ﻣﻮرد ﭘﺬﯾﺮش ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﻣﻮر ﻣﺒﺎح و اﺧـﺮوی ﻣﻄﻠـﻮب و
ﻣﻮرد اﻣﺮ ﭘﺮوردﮔﺎر اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آرزوی از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﻧﻌﻤﺖ و ﺗﻼش ﺑـﺮای ﻧﺮﺳـﯿﺪن ﻃـﺮف
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻪ ﻫﺪف ﻣﺸﺘﺮک ،در اﺳﻼم ﻣﺬﻣﻮم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﺣﺴﺎدت ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮد.
»ﻓَﺎﺳْﺘَﺒِﻘُﻮاْ اﻟْﺨَﯿﺮَاتِ...؛ ﭘﺲ ﺷﻤﺎ در ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﯿﺮ ﺷﺘﺎب ﮐﻨﯿﺪ و ﺑـﺮ ﯾﮑـﺪﯾﮕﺮ ﭘﯿﺸـﯽ ﮔﯿﺮﯾـﺪ«
)ﺑﻘﺮه.(۱۴۸ ،
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،رﻗﺎﺑﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺳﺒﻘﺖﺟﻮﯾﯽ و ﻧﻪ ﻣﺎﻧﻊﺗﺮاﺷـﯽ در رﺳـﯿﺪن رﻗﯿـﺐ ﺑـﻪ ﻫـﺪف،
ﭘﺴﻨﺪﯾﺪۀ اﺳﻼم اﺳﺖ و اﯾﻦ دﯾﻦ ﻣﻘﺪس ﺗﻼش ﻧﻤﻮده ﺗﺎ از راهﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻣﺴـﻠﻤﺎﻧﺎن را ﺑـﻪ آن
ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﻨﺪ .ﺣﺴﺎدت ﻧﯿﺰ ﻣﮑﺮوه و ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ اﺳﺖ.

ﻧﮕﺎﻫﯽ اﺟﻤﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻌﺎرض در ﺳﯿﺮۀ ﻋﻤﻠﯽ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ)ع( از ﻣﻨﻈﺮ ﻧﻬﺞاﻟﺒﻼﻏﻪ
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 .۵دﻧﯿﺎﭘﺮﺳﺘﯽ :دﻧﯿﺎزدﮔﯽ و ﻓﺮﯾﺐ زﯾﻨﺖ و زﯾﺒﺎﯾﯽ دﻧﯿﺎ را ﺧﻮردن ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ وﺣﺪت ﺟﺎﻣﻌﻪ را
ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﻨﺪ .ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ)ع( در ﺧﻄﺒﻪ  ۱۱۳در راﺳﺘﺎی دﻧﯿﺎﭘﺮﺳﺘﯽ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ﺷﻤﺎ را از دﻧﯿﺎﭘﺮﺳﺘﯽ ﻣﯽﺗﺮﺳﺎﻧﻢ ،زﯾﺮا ﻣﻨﺰﻟﮕﺎﻫﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای ﮐﻮچ ﮐﺮدن ،ﻧﻪ ﻣﻨﺰﻟﯽ ﺑـﺮای
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﺎﻧﺪن .دﻧﯿﺎ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻏﺮور زﯾﻨﺖ داده و ﺑﺎ زﯾﻨﺖ و زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻣﯽﻓﺮﯾﺒـﺪ .ﺧﺎﻧـﻪای
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﯽﻣﻘﺪار اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺣﻼل آن ﺑﺎ ﺣﺮام ،و ﺧﻮﺑﯽ آن ﺑﺎ ﺑﺪی ،و
زﻧﺪﮔﯽ در آن ﺑﺎ ﻣﺮگ ،و ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ آن ﺑﺎ ﺗﻠﺨﯽﻫﺎ درآﻣﯿﺨﺘـﻪ اﺳـﺖ ،ﺧﺪاوﻧـﺪ آن را ﺑـﺮای
دوﺳﺘﺎﻧﺶ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﮑﺮد .و در ﺑﺨﺸﯿﺪن آن ﺑﻪ دﺷﻤﻨﺎﻧﺶ درﯾﻎ ﻧﻔﺮﻣﻮد .ﺧﯿﺮ دﻧﯿﺎ اﻧﺪک،
و ّ
ﺷﺮ آن آﻣﺎده و ﻓﺮاﻫﻢ آﻣﺪهاش ﭘﺮاﮐﻨﺪه ،و ُﻣﻠﮏ آن ﻏـﺎرت ﺷـﺪه ،و آﺑـﺎداﻧﯽ آن رو ﺑـﻪ
وﯾﺮاﻧﯽ ﻧﻬﺎده اﺳﺖ .ﭼﻪ ارزﺷﯽ دارد ﺧﺎﻧﻪای ﮐﻪ ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی آن در ﺣﺎل ﻓﺮورﯾﺨﺘﻦ و ﻋﻤـﺮ
ّ
ّ
آن ﭼﻮن زاد و ﺗﻮﺷﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد و ﭼﻪ ﻟﺬﺗﯽ دارد زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭼﻮﻧﺎن ﻣﺪت ﺳـﻔﺮ ﺑـﻪ
آﺧﺮ ﻣﯽرﺳﺪ.

 .۶ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻣﻨﻔﯽ ﻣﺪﯾﺮان :اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ و ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻋﺒﺎرتاﻧﺪ از:
ّ
_ ﺑﯽاﻋﺘﻨﺎﯾﯽ ﻣﺪﯾﺮ ﺑﻪ وﻋﺪهﻫﺎی ﺧﻮد و ﻣﻨﺖ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺑﺮ زﯾﺮدﺳـﺘﺎن ﺑـﻪ واﺳـﻄﻪ ﺧـﺪﻣﺎﺗﯽ ﮐـﻪ
اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ )ﺳﯿﺪرﺿﯽ ،ا  ،ﻧﺎﻣﻪ .(۵۳
_ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ آﺷﮑﺎر و اﻧﺪﯾﺸﻪ وﯾﺮاﻧﮕﺮ ﻣﺪﯾﺮ :ﮐﻪ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ آﺷﮑﺎر ﻣﺪﯾﺮ ﺑـﻪ ﺳﺴـﺘﯽ در اﻧﺠـﺎم اﻣـﻮر
ﻣﺤﻮﻟﻪ و اﻧﺪﯾﺸﻪ وﯾﺮاﻧﮕﺮ ،ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﻣﺪﯾﺮ ﺑﻪ اﻣﻮری ﺧﺎرج از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺧﻮد اﺷﺎره دارد )ﻫﻤـﺎن،
ﻧﺎﻣﻪ .(۶۱
_ ﭘﻨﻬﺎن ﺑﻮدن و دوری ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ رﻫﺒﺮان از ز ﯾﺮدﺳﺘﺎن و ﻣـﺮدم :ﮐـﻪ ﻣﻮﺟـﺐ ﺗﻨـﮓﺧﻮﯾﯽ و
ﮐﻢاﻃﻼﻋﯽ از اﻣﻮر ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽﺷﻮد )ﺳﯿﺪرﺿﯽ ،ا  ،ﻧﺎﻣﻪ .(۵۳
_ 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
از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ وﺣﺪت ﮐﻠﻤﻪ ﺻﺎدر ﮐﺮده اﺳﺖ )ﻫﻤﺎن ،ﺧﻄﺒﻪ .(۲۱۶
اﻣﺎم ﻋﻠﯽ)ع( درﺑﺎره ﺣﻘﻮق اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:

ّ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺒﺤﺎن ،ﺑﺮای ﻣﻦ ،ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ،ﺣﻘﯽ ﻗﺮار داده ،و ﺑﺮای
ّ
ﺷﻤﺎ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺣﻖ ﻣﻦ ،ﺣﻘﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﺣـﻖ ﮔﺴـﺘﺮدهﺗـﺮ از آن اﺳـﺖ ﮐـﻪ
وﺻﻔﺶ ﮐﻨﻨﺪ ،وﻟﯽ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻋﻤﻞ ﺗﻨﮕﻨﺎﯾﯽ ﺑﯽﻣﺎﻧﻨﺪ دارد؛ ﺣﻖ اﮔﺮ ﺑـﻪ ﺳـﻮد ﮐﺴـﯽ اﺟـﺮا
ﺷﻮد ،ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﻪ زﯾﺎن او ﻧﯿﺰ روزی ﺑﻪ ﮐﺎر رود ،و ﭼﻮن ﺑﻪ زﯾﺎن ﮐﺴﯽ اﺟـﺮا ﺷـﻮد ،روزی ﺑـﻪ
ﺳﻮد او ﻧﯿﺰ ﺟﺮﯾﺎن ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .اﮔﺮ ﺑﻨﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﺣﻖ ﺑﻪ ﺳـﻮد ﮐﺴـﯽ اﺟـﺮا ﺷـﻮد و زﯾـﺎﻧﯽ
ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﯾﻦ ﻣﺨﺼﻮص ﺧﺪای ﺳﺒﺤﺎن اﺳﺖ ﻧﻪ دﯾﮕﺮ آﻓﺮﯾﺪهﻫﺎ ،ﺑـﻪ ﺧـﺎﻃﺮ ﻗـﺪرت
اﻟﻬﯽ ﺑﺮ ﺑﻨﺪﮔﺎن ،و ﻋﺪاﻟﺖ او ﺑﺮ ﺗﻤﺎم ﻣﻮﺟﻮداﺗﯽ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺶ ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﺟـﺎری اﺳـﺖ ،وﻟـﯽ
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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.
آن ﺣﻀﺮت درﺧﺼﻮص ﺣﻘﻮق ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ رﻫﺒﺮی و ﻣـﺮدم ﻧﯿـﺰ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾـﺪ :ﺧـﺪای ﺳـﺒﺤﺎن
ﺑﺮﺧﯽ ﺣﻘﻮق ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺮدم واﺟﺐ ﮐﺮد و آن ﺣﻘﻮق را در ﺑﺮاﺑﺮ ﻫـﻢ ﮔﺬاﺷـﺖ،
ّ
ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺣﻘﻮق ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ را واﺟﺐ ﮔﺮداﻧﺪ ،و ﺣﻘﯽ ﺑﺮ ﮐﺴﯽ واﺟﺐ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﻣﮕـﺮ
ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ آن را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ .و در ﻣﯿﺎن ﺣﻘﻮق اﻟﻬﯽ ،ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺣﻖ ،ﺣـﻖ رﻫﺒـﺮ ﺑـﺮ ﻣـﺮدم و
ﺣﻖ ﻣﺮدم ﺑﺮ رﻫﺒﺮ اﺳﺖ ،ﺣﻖ واﺟﺒﯽ ﮐﻪ ﺧﺪای ﺳﺒﺤﺎن ،ﺑﺮ ﻫﺮ دو ﮔﺮوه ﻻزم ﺷـﻤﺮد ،و آن
را ﻋﺎﻣﻞ ﭘﺎﯾﺪاری ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﻠﺖ و رﻫﺒﺮ ،و ﻋﺰت دﯾﻦ ﻗﺮار داد .ﭘﺲ رﻋﯿﺖ اﺻﻼح ﻧﻤﯽﺷـﻮد،
ﺟﺰ آﻧﮑﻪ زﻣﺎﻣﺪاران اﺻﻼح ﮔﺮدﻧﺪ ،و زﻣﺎﻣﺪاران اﺻﻼح ﻧﻤﯽﺷـﻮﻧﺪ ،ﺟـﺰ ﺑـﺎ درﺳـﺘﮑﺎری
رﻋﯿﺖ .و آﻧﮕﺎه ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺣﻖ رﻫﺒﺮی را ادا ﮐﻨﻨﺪ ،و زﻣﺎﻣﺪار ﺣﻖ ﻣﺮدم را ﺑﭙﺮدازد ،ﺣﻖ در آن
ّ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﺰت ﯾﺎﺑﺪ ،و راهﻫﺎی دﯾﻦ ﭘﺪﯾـﺪار ﺷـﻮﻧﺪ و ﻧﺸـﺎﻧﻪﻫـﺎی ﻋـﺪاﻟﺖ ﺑﺮﻗـﺮار ،و ﺳـﻨﺖ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ)ص( ﭘﺎﯾﺪار ﮔﺮدﻧﺪ ،ﭘﺲ روزﮔﺎر اﺻﻼح ﺷﻮد و ﻣﺮدم در ﺗﺪاوم ﺣﮑﻮﻣـﺖ اﻣﯿـﺪوار و
دﺷﻤﻦ در آرزوﻫﺎﯾﺶ ﻣﺄﯾﻮس ﻣﯽﮔﺮدد .اﻣﺎ اﮔﺮ ﻣﺮدم ﺑﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭼﯿﺮه ﺷﻮﻧﺪ ،ﯾﺎ زﻣﺎﻣـﺪار
ﺑﺮ رﻋﯿﺖ ﺳﺘﻢ ﮐﻨﺪ ،وﺣﺪت ﮐﻠﻤﻪ از ﺑﯿﻦ ﻣﯽرود ،ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺳﺘﻢ آﺷـﮑﺎر ،و ﻧﯿﺮﻧﮓﺑـﺎزی
ّ
در دﯾﻦ ﻓﺮاوان ﻣﯽﮔﺮدد ،و راه ﮔﺴﺘﺮده ﺳﻨﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ)ص( ﻣﺘﺮوک ،ﻫﻮاﭘﺮﺳﺘﯽ ﻓﺮاوان ﮔـﺮدد،
اﺣﮑﺎم دﯾﻦ ﺗﻌﻄﯿﻞ و ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی دل ﻓﺮاوان ﺷﻮﻧﺪ .ﻣﺮدم از اﯾﻨﮑـﻪ ّ
ﺣـﻖ ﺑﺰرﮔـﯽ ﻓﺮاﻣـﻮش
ﻣﯽﺷﻮد ،ﯾﺎ ﺑﺎﻃﻞ ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ رواج ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ،اﺣﺴﺎس ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ؛ ﭘﺲ در
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
ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻﮐﺲ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺣﻖ اﻃﺎﻋﺖ ﺧﺪاوﻧـﺪی را ﭼﻨـﺎن ﮐـﻪ ﺑﺎﯾـﺪ
ﺑﮕﺰارد ،ﻫﺮﭼﻨﺪ در ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن رﺿﺎی ﺧﺪا ﺣﺮﯾﺺ ﺑﺎﺷـﺪ ،و در ﮐـﺎر ﺑﻨـﺪﮔﯽ ﺗـﻼش
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
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﺳﺖ .ﻫﯿﭻﮐﺲ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻗﺪر او در ﺣﻖ ﺑﺰرگ ،و ارزش او در دﯾـﻦ ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﺑﺎﺷـﺪ،
ﺑﯽﻧﯿﺎز ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ او را در اﻧﺠﺎم ﺣﻖ ﯾﺎری رﺳـﺎﻧﻨﺪ ،و ﻫـﯿﭻﮐﺲ ﮔﺮﭼـﻪ ﻣـﺮدم او را ﺧـﻮار
ﺷﻤﺎرﻧﺪ ،و در دﯾﺪهﻫﺎ ﺑﯽارزش ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ از آن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﺴـﯽ را در اﻧﺠـﺎم ﺣـﻖ
ﯾﺎری ﮐﻨﺪ ،ﯾﺎ دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﯾﺎری او ﺑﺮﺧﯿﺰد )ﭘﺲ ﯾﮑـﯽ از ﯾـﺎران ﺑـﻪ ﭘﺎﺧﺎﺳـﺖ و ﺑـﺎ ﺳـﺨﻨﯽ
ﻃﻮﻻﻧﯽ اﻣﺎم را ﺳﺘﻮد ،ﺣـﺮف ﺷـﻨﻮاﯾﯽ و اﻃﺎﻋـﺖ از اﻣـﺎم را اﻋـﻼم داﺷـﺖ .آﻧﮕـﺎه اﻣـﺎم
ﻓﺮﻣﻮد» (:ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻋﻈﻤﺖ ﺧﺪا در ﺟﺎﻧﺶ ﺑﺰرگ ،و ﻣﻨﺰﻟﺖ او در ﻗﻠﺒﺶ واﻻﺳﺖ ،ﺳـﺰاوار
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻪ ﺟﺰ ﺧﺪا را ﮐﻮﭼﮏ ﺷﻤﺎرد .و از او ﺳﺰاوارﺗﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻧﻌﻤﺖﻫـﺎی ﺧـﺪا را
ﻓﺮاوان در اﺧﺘﯿﺎر دارد ،و ﺑﺮ ﺧﻮان اﺣﺴﺎن ﺧﺪا ﻧﺸﺴﺘﻪ اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﻧﻌﻤـﺖ ﺧـﺪا ﺑـﺮ ﮐﺴـﯽ
ﺑﺴﯿﺎر ﻧﮕﺮدد ﺟﺰ آﻧﮑﻪ ﺣﻘﻮق اﻟﻬﯽ ﺑﺮ او ﻓﺮاوان ﺑﺎﺷﺪ.

ﻧﮕﺎﻫﯽ اﺟﻤﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻌﺎرض در ﺳﯿﺮۀ ﻋﻤﻠﯽ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ)ع( از ﻣﻨﻈﺮ ﻧﻬﺞاﻟﺒﻼﻏﻪ
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آن ﺣﻀﺮت درﺑﺎره رواﺑﻂ ﺳﺎﻟﻢ و ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ رﻫﺒﺮ و ﻣﺮدم ﻧﯿﺰ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :از ﭘﺴـﺖﺗـﺮﯾﻦ
ﺣــﺎﻻت زﻣﺎﻣــﺪاران در ﻧــﺰد ﺻــﺎﻟﺤﺎن اﯾــﻦ اﺳــﺖ ﮐــﻪ ﮔﻤــﺎن ﺑﺮﻧــﺪ آﻧﻬــﺎ دوﺳــﺘﺪار
ﺳﺘﺎﯾﺶاﻧﺪ ،و ﮐﺸﻮرداری آﻧﺎن ﺑﺮ ﮐﺒﺮ و ﺧﻮدﭘﺴﻨﺪی اﺳﺘﻮار ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺧﻮش ﻧﺪارم ،در
ﺧﺎﻃﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﮕﺬرد ﮐﻪ ﻣﻦ ﺳﺘﺎﯾﺶ را دوﺳﺖ دارم ،و ﺧﻮاﻫﺎن ﺷﻨﯿﺪن آن ﻫﺴـﺘﻢ .اﻣـﺎ
ﻣﻦ از ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﺎ ﺳﺨﻨﺎن زﯾﺒﺎی ﺧﻮد ﻣﺴﺘﺎﯾﯿﺪ ،ﺗﺎ از ﻋﻬﺪه وﻇﺎﯾﻔﯽ ﮐﻪ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺪا و ﺷﻤﺎ دارم ﺑﺮآﯾﻢ ،و ﺣﻘﻮﻗﯽ را ﮐﻪ ﻣﺎﻧﺪه ،ﺑﭙﺮدازم و واﺟﺒﺎﺗﯽ را ﮐـﻪ ﺑـﺮ
ﻋﻬﺪه ﻣﻦ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد ،ادا ﮐﻨﻢ ،ﭘﺲ ﺑﺎ ﻣﻦ ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺳﺮﮐﺶ
ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ،ﺣﺮف ﻧﺰﻧﯿﺪ ،و ﭼﻨﺎن ﮐﻪ از آدمﻫﺎی ﺧﺸـﻤﮕﯿﻦ ﮐﻨـﺎره ﻣـﯽ ﮔﯿﺮﻧـﺪ،
ّـ
دوری ﻧﺠﻮﯾﯿﺪ و ﺑﺎ ﻇﺎﻫﺮﺳﺎزی ﺑﺎ ﻣﻦ رﻓﺘﺎر ﻧﮑﻨﯿﺪ و ﮔﻤﺎن ﻣﺒﺮﯾﺪ اﮔـﺮ ﺣﻘ ﯽ ﺑـﻪ ﻣـﻦ
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد دﻫﯿﺪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﮔﺮان آﯾﺪ ،ﯾﺎ در ﭘﯽ ﺑﺰرگ ﻧﺸﺎن دادن ﺧﻮﯾﺸـﻢ ،زﯾـﺮا ﮐﺴـﯽ ﮐـﻪ
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؛
زﯾﺮا ﺧﻮد را ﺑﺮﺗﺮ از آﻧﮑﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﮐﻨﻢ و از آن اﯾﻤﻦ ﺑﺎﺷﻢ ،ﻧﻤﯽداﻧﻢ ،ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣﺮا ﺣﻔﻆ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ .ﭘﺲ ﻫﻤﺎﻧﺎ ﻣﻦ و ﺷﻤﺎ ﺑﻨـﺪﮔﺎن و ﻣﻤﻠـﻮک ﭘﺮوردﮔـﺎرﯾﻢ ﮐـﻪ ﺟـﺰ او
ﭘﺮوردﮔﺎری ﻧﯿﺴﺖ .او ﻣﺎﻟﮏ ﻣﺎ و ﻣﺎ را ﺑﺮ ﻧﻔﺲ ﺧﻮد اﺧﺘﯿﺎری ﻧﯿﺴﺖ .ﻣـﺎ را از آﻧﭽـﻪ
ﺑﻮدﯾﻢ ﺧﺎرج و ﺑﺪاﻧﭽﻪ ﺻﻼح ﻣﺎ ﺑﻮد درآورد .ﺑﻪ ﺟﺎی ﮔﻤﺮاﻫﯽ ﻫﺪاﯾﺖ ،و ﺑـﻪ ﺟـﺎی
ﮐﻮری ،ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﻮد.

_ واﺑﺴﺘﮕﯽ ز ﯾﺎد ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮑﺎن و اﻓﺮادی ﮐﻪ در اداره اﻣﻮر ﺑﺎ وی ﻫﻤﮑﺎری ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ :اﯾﻦ اﻓـﺮاد
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻓﺮدی را ﺑﺮ ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﻨﺪ و واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻣـﺪﯾﺮ ﺑـﻪ
آﻧﻬﺎ ،زﻣﯿﻨﻪﺳﺎز ﺑﺮوز ﺗﻌﺎرض ﻣﯽﺷﻮد )ﺳﯿﺪرﺿﯽ ،ا  ،ﻧﺎﻣﻪ .(۵۳
_ ﺳﺎدهزﯾﺴﺖ ﻧﺒﻮدن ﻣﺪﯾﺮان )ﻫﻤﺎن ،ﻧﺎﻣﻪ .(۴۵
ﺣﺎل ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﮐﻠﯽ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ اﯾﺠﺎد ﺗﻌﺎرض از دﯾﺪﮔﺎه ا  ﻣﯽﺗﻮان آﻧﻬـﺎ را ﺑـﻪ ﭼﻬـﺎر
دﺳﺘﻪ ﮐﻠﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی ﻧﻤﻮد:
 .۱ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ :اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﺒﺎرتاﻧﺪ از ،ﻣﺴـﺦ ارزشﻫـﺎ ،ﻫﻮاﭘﺮﺳـﺘﯽ ،ﺷـﯿﻄﺎنزدﮔـﯽ،
ﺑﺪﻋﺘﮕﺬاری ،ﺳﺴﺖﻋﻨﺼﺮ ﺑﻮدن ،ﮐﺒﺮ و ﺧﻮدﭘﺴﻨﺪی و ﻧﺎﻫﻮﺷﯿﺎری و ﻧﺪاﺷﺘﻦ آﮔﺎﻫﯽ ﻻزم و وﺟﻮد
ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻣﻨﻔﯽ ﻣﺪﯾﺮان.
 .۲ﻋﻮاﻣﻞ رﻓﺘﺎری :ﺷﺎﻣﻞ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﭼﻮن ﺣﺴﺎدت ،ﻧﺒـﻮدن اﺗﺤـﺎد اﻓـﺮاد در ﻫـﺪف ،اﺣﺴـﺎس
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ و ﺗﻌﻬﺪ ﻧﮑﺮدن در ﻗﺒﺎل ﮔﺮوه و ﺟﺎﻣﻌﻪ ،اﺧﺘﻼفﻫﺎی ﻣﯿﺎنﮔﺮوﻫﯽ دﺷﻤﻨﯽﻫﺎ و ﻧﻔـﺎق در
ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻣﻨﻔﯽ ﻣﺪﯾﺮان اﺳﺖ.
درواﻗﻊ ،ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻣﻨﻔﯽ ﻣﺪﯾﺮان ﻫﻢ ﺟﻨﺒﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و ﻫﻢ ﺟﻨﺒﻪ رﻓﺘﺎری دارد.
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در ﺧﺼﻮص آﺳﯿﺐﻫﺎی وﺣﺪت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺗﻌﺎرضﻫﺎی ﺟﻮاﻣﻊ دﯾﻨﯽ ﺟﻤـﺎﻟﯽزاده )،۱۳۸۷
ص (۱۲۶ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ:
ﺟﺎﻣﻌﻪ دﯾﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﺎﻧﯽ و اﺻـﻮل اﻋﺘﻘـﺎدی و رﻫﻨﻤﻮدﻫـﺎ و ﻫـﺪاﯾﺘﮕﺮیﻫـﺎی اﻟﻬـﯽ و
وﺣﯿﺎﻧﯽ ﺷﮑﻞ و ﻧﻈﺎم ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ،از ﻗﺎﻧﻮن ﮐﻠﯽ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﯾﺎ ﺗﻌﺎرض ﻣﺴـﺘﺜﻨﺎ ﻧﯿﺴـﺖ ،ﯾﻌﻨـﯽ
ﻫﻢ در ﻧﻈﺎمﯾﺎﺑﯽ آن ،ﻋﻮاﻣـﻞ وﺣـﺪتﺑﺨﺶ ﺗـﺄﺛﯿﺮ دارﻧـﺪ و ﻫـﻢ ﻋـﻮاﻣﻠﯽ آن را ﺗﻬﺪﯾـﺪ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و آﺳﯿﺐ ﻣﯽرﺳﺎﻧﻨﺪ.

وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮﺧﯽ آﺳﯿﺐﻫﺎﯾﯽ را ﮐـﻪ ﻣﺘﻮﺟـﻪ ﻣﺒـﺎﻧﯽ اﻋﺘﻘـﺎدی و ﺧـﺮدورزی ﺑـﻮده و ﺑـﻪ ﻟﺤـﺎظ
ﻓﺮﻫﻨﮕــﯽ ،اﺧﻼﻗــﯽ ،روﺣــﯽ و اﺟﺘﻤــﺎﻋﯽ ،وﺣــﺪت ﺟﺎﻣﻌــﮥ اﺳــﻼﻣﯽ را در ﻣﻌــﺮض ﺗﻬﺪﯾــﺪ و
ﺷﮑﺴﺘﻪﺷﺪن ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﺗﻔﺮﻗﻪ و اﺧﺘﻼف و ﺳﺘﯿﺰهﺟﻮﯾﯽ را ﺑﻪ دﻧﺒـﺎل ﻣـﯽآورﻧـﺪ ،و ﭘﯿﺎﻣـﺪﻫﺎی
ﻓﺮﺳﺎﯾﻨﺪه و ﻧﺎﺑﻮدﮐﻨﻨﺪه ﻓﺮدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دارﻧﺪ ،از ﻣﻨﻈﺮ ا  ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ اراﺋـﻪ ﻣـﯽدﻫـﺪ:
ﺷﯿﻄﺎنزدﮔﯽ ،ﻫﻮاﭘﺮﺳﺘﯽ و ﺑﺪﻋﺘﮕﺬاری در اﺣﮑﺎم ،ﺗﻌﺼﺐﻫﺎی ﻗﻮﻣﯽ ﯾﺎ واﺑﺴﺘﮕﯽﻫﺎی ﺟﻨـﺎﺣﯽ،
ﻓﻀﺎی اﺑﻬﺎمآﻟﻮد ،آﺳﯿﺐﻫـﺎی اﺧﻼﻗـﯽ ،ﺳﺴـﺖ اﯾﻤـﺎﻧﯽ ،ﺟﻬﺎﻟـﺖ و ﺳـﻮءﺗﻔـﺎﻫﻢ و درﻧﻬﺎﯾـﺖ،
ﺧﺮدﮔﺮﯾﺰی و ﺿﻌﻒ اﯾﻤﺎن.
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻌﺎرض در ﺳﯿﺮۀ ﻋﻤﻠﯽ اﻣﺎم ﻋﻠﯽ)ع(

آﻧﭽﻪ ﮐﻪ از ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ،ﺧﻄﺒﻪﻫـﺎ و ﺣﮑﻤـﺖﻫـﺎی ﻣﻮﺟـﻮد در ـا ـ در ﺧﺼـﻮص ﺑﺮﺧـﻮرد و
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻣﺎم)ع( ﺑﺎ ﻓﺘﻨﻪﻫﺎ و ﺗﻌﺎرضﻫﺎی اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﻣﻨﻔـﯽ اﺳـﺘﺨﺮاج ﻣـﯽﺷـﻮد ،ﺑﯿـﺎﻧﮕﺮ ﺳـﺒﮏ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻌﺎرض ﺑﯽﻧﻈﯿﺮ آن ﺣﻀﺮت)ع( در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﮑﻼت ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳـﻼﻣﯽ اﺳـﺖ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺪﺑﺮ و ژرفﻧﮕﺮی در ا  ،ﻣﯽﺗﻮان ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻌﺎرض اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﭼﻨـﺪ ﻣﺮﺣﻠـﻪ
ﮐﻠﯽ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﮐﺮد:
ﻣﺮﺣﻠﻪ اول :ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻮﮐﻞ ،ﺗﻌﻘﻞ و ﺗﻔﮑﺮ ،ﻣﺸﺎوره ،ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎری و ﻣﮑﺎﺷﻔﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗـﻮان
آن را ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺪﯾﺮ ﯾﺖ ذﻫﻨﯽ ﺗﻌﺎرض 1ﻧﺎم ﮔﺬاﺷﺖ؛
ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم :ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻔﻮﯾﺾ اﺧﺘﯿﺎر و ﻣﺬاﮐﺮه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺎم ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﻣـﺪﯾﺮ ﯾﺖ ﻧـﺮم ﺗﻌـﺎرض2

ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﺷﻮد؛
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم :ﺷﺎﻣﻞ اﻓﺸﺎﮔﺮی و ﻣﺒﺎرزه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان آن را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺨﺖ ﺗﻌﺎرض 3ﻧﺎﻣﯿﺪ.
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻌﺎرض در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ذﻫﻨﯽ ﺗﻌﺎرض ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷـﻮد ،ﺑﯿﺸـﺘﺮ
2. soft conflict management

1. mental conflict management
3. hard conflict management

ﻧﮕﺎﻫﯽ اﺟﻤﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻌﺎرض در ﺳﯿﺮۀ ﻋﻤﻠﯽ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ)ع( از ﻣﻨﻈﺮ ﻧﻬﺞاﻟﺒﻼﻏﻪ
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ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ذﻫﻨﯽ و ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ اﺳﺖ .درواﻗﻊ ،اﯾـﻦ ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﻣﺒﻨـﺎی ﺗﺤﻘـﻖ دو ﻣﺮﺣﻠـﻪ دﯾﮕـﺮ
اﺳﺖ ،وﻟﯽ در ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﺮم ﺗﻌﺎرض اﺳﺖ ،ﺟﻨﺒـﻪ رﻓﺘـﺎری ﻧﻤـﻮد ﭘﺮرﻧـﮓﺗﺮی
ﻓﺮد ﺑﺎ اﻋﺘﻘﺎد ،ﺑﺎ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ،ﺳـﺎزش و دوﺳـﺘﯽ ،ﺗﻌـﺎرض را ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨـﺪ ،وﻟـﯽ در
ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و ِ
ﻣﺮﺣﻠﻪ آﺧﺮ ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻌﺎرض در ﻗﺎﻟﺐ ﺳﺨﺖ اﻋﻤـﺎل ﻣﯽﺷـﻮد و ﺟﻨﺒـﻪ ﺷـﺪﯾﺪﺗﺮ و ﻣﺴـﺘﻘﯿﻢﺗﺮی
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪﻫﺎ دارد.
اﻟﻒ( ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ذﻫﻨﯽ ﺗﻌﺎرض

اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ را ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ وﺣﻞ ﺗﻌﺎرض ﻣﻌﺮﻓـﯽ ﮐـﺮد؛ زﯾـﺮا ﺑـﻪ
ﻋﻨﻮان زﯾﺮﺑﻨﺎی ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪ ،ﺑﺎ اﺟـﺮای آن ﮔـﺎم ﻣـﺆﺛﺮی در أﺧـﺬ ﺗﺼـﻤﯿﻢ ﻣﻨﺎﺳـﺐ در ﻣـﻮرد ﻧﺤـﻮه
ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺗﻌﺎرض ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺟﺮای ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪی را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽآورد .ﻣﺮﺣﻠـﻪ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ذﻫﻨﯽ ﺗﻌﺎرض ،ﺷﺎﻣﻞ روشﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ و اوﻟﻮﯾﺖ آﻧﻬـﺎ ﺗﻌﺮﯾـﻒ و
ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ:
 .۱ﺗﻮﮐﻞ :ﺣﻔﻆ اﯾﻤﺎن و ﺗﻘﻮای اﻟﻬﯽ در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت و اﺳـﺘﻘﺎﻣﺖ و ﺑﺮدﺑـﺎری در ﺣـﻞ
ﻣﺴـﺎﺋﻞ و ﻧﭙــﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ﺷﮑﺴـﺖ در روﯾــﺎروﯾﯽ ﺑـﺎ ﺗﻌﺎرضﻫـﺎ از ﻣﻬﻢﺗـﺮﯾﻦ اﺻــﻮﻟﯽ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﮐــﻪ در
ا  ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺷﺎره ﺷـﺪه اﺳـﺖ؛ از آن ﺟﻤﻠـﻪ ﺧﻄﺒـﻪ  ۳۵ا ـ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﺮ
ﺿﺮورت ﺳﺘﺎﯾﺶ ﭘﺮوردﮔﺎر در دﺷﻮاریﻫﺎ و ﺣﻮادث روزﮔﺎر و ﺗﻮﮐﻞ ﺑﺮ ﺧﺪا ﺗﺄﮐﯿـﺪ ﻣـﯽورزد .ﺑﺎﯾـﺪ
ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﮐﻞ ،ﻋﺰم اﻧﺴﺎن را اﺳﺘﻮارﺗﺮ و ارادهاش را ﻗﻮیﺗﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ﺗﻘـﻮا ﺑﻬﺘـﺮ و
ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت رﻓﺖ )ﺳﯿﺪرﺿﯽ ،ا ـ ،ﺧﻄﺒـﻪ  ۱۷۱ ،۳۵و
 ،۱۳۴ﻧﺎﻣﻪ  ۴۵و ﺣﮑﻤﺖ  ۲۱۳ ،۲۰۶ ،۱۷۶و .(۲۷۲
 .۲ﺗﻌﻘﻞ و ﺗﻔﮑﺮ :واﻗﻊﻧﮕﺮی ،ﻫﻮﺷﯿﺎری و داﺷﺘﻦ آﻣﺎدﮔﯽ ﻻزم در ﻣﻮاﺟﻬـﻪ ﺑـﺎ ﺗﻌﺎرضﻫـﺎ ،ﺑـﺎ
ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ و در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻦ واﻗﻌﯿﺎت از ﯾﮏﺳﻮی و آﯾﻨﺪهﻧﮕﺮی و درک ﺻﺤﯿﺢ
ﺷﺮاﯾﻂ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﺣﻞ ﺗﻌﺎرضﻫﺎ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣـﯽآورد
)ﻫﻤﺎن ،ﺧﻄﺒﻪ  ۵۴ ،۴۸ ،۴۳و  ،۱۶۸ﻧﺎﻣﻪ  ۷۸و ﺣﮑﻤﺖ .(۲۹۷
 .۳ﻣﺸﺎوره :در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ دو ﺟﻨﺒﻪ اﺳﺎﺳﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد:
اﻟﻒ( ﺑﻬـﺮهﮔﯿـﺮی از ﻣﺸـﺎوراﻧﯽ ﺻـﺎﻟﺢ و ﺻـﺎدق و ﻣـﺬاﮐﺮه و ﻣﺸـﻮرت ﺑـﺎ ﻣﺘﺨﺼﺼـﺎن و
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺴﺎﺋﻞ؛
ب( دوری از اﻓـــﺮاد ﻣﺘﻈـــﺎﻫﺮ و دورو در ﻣﺸـــﻮرت و ﺗﻮﺟـــﻪ ﻧﮑـــﺮدن ﺑـــﻪ ﺳـــﺨﻦﭼﯿﻨﺎن و
ﺗﺤﺮﯾﻒﮐﻨﻨﺪﮔﺎن وﻗﺎﯾﻊ.
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ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ دو ﺟﻨﺒﻪ در ﻣﺸﻮرت ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢ درﺳﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ و ﺣﯿﺎﺗﯽ اﺳﺖ؛ زﯾـﺮا
ﺑﯽﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ ﺗﺨﺼﺺ ،ﺻﺪق ،ﯾﺎ ﺗﻈﺎﻫﺮ و دوروﯾﯽ ﻣﺸﺎوران و ﺷـﻨﺎﺧﺖ ﻧﺎﮐـﺎﻓﯽ از ﮐﺴـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ در
اﻣﻮر ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻣﺸﻮرت ﻣﯽﺷﻮد ،در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺴﯿﺮ درﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﺎدرﺳﺖ ﺣﻞ ﺗﻌﺎرض ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ دارد.
ﻧﺎﻣﻪ  ۵۳ا  ﮐﻪ از ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽﺗﺮﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﺎت اﻣﺎمﻋﻠﯽ)ع( اﺳﺖ ﺑـﻪﺻـﺮاﺣﺖ ﺑـﻪ ﺟﺎﯾﮕـﺎه
ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺸﻮرت در اﻣﻮر و وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻣﻮرد ﻣﺸﻮرت ﻗﺮار ﻣـﯽﮔﯿﺮﻧـﺪ اﺷـﺎره ﻣـﯽﻧﻤﺎﯾـﺪ
)ﻫﻤﺎن ،ﻧﺎﻣﻪ  ۵۳و ﺣﮑﻤﺖ  ۱۶۱ ،۵۴و .(۱۷۳
 .۴ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎری :ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺷﺘﺎﺑﺰدﮔﯽ در اﻣﻮر ،از ﺟﻤﻠﻪ اﺻﻮﻟﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻣـﺪﯾﺮان و رﻫﺒـﺮان
ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﺴـﺎﺋﻞ و ﻣﺸـﮑﻼت و ﺗﻌﺎرضﻫـﺎی اﯾﺠﺎدﺷـﺪه ﺑﺎﯾـﺪ ﻟﺤـﺎظ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﮔﺎﻫﯽ اﺻﻮلﮔﺮاﯾﯽ و دادن ﻓﺮﺻﺖ ﻻزم ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﺟﺎی ﺑﺮﺧﻮرد ﻓﻮری زﻣﯿﻨـﻪ ﺗﺠﺪﯾـﺪ ﻧﻈـﺮ
در ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻞ از ﺳﻮی ﺧﻮد آﻧﻬﺎ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽآورد .اﯾﻦ روش ﺷﺎﯾﺪ دارای ﻋﻨـﻮاﻧﯽ ﮐﻠـﯽ
اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺠﯿﻞ در ﺣﻞ ﺗﻌﺎرض ﺑﺪون ارزﯾﺎﺑﯽ دﻗﯿـﻖ ﺟﻮاﻧـﺐ و ﮐﺴـﺐ
آﮔﺎﻫﯽ ﻻزم ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت ﮐﻤﮑﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺧـﻮد زﻣﯿﻨـﻪﺳـﺎز ﻣﺴـﺎﺋﻠﯽ ﺑﺰرگﺗـﺮ و
ﺗﻌﺎرضﻫﺎﯾﯽ وﺳﯿﻊﺗﺮ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد؛ از اﯾـﻦرو ،ﻻزم اﺳـﺖ ﮔـﺎه ﺑـﺎ دادن ﻓﺮﺻـﺖ ﺑـﻪ اﻓـﺮاد ﺑـﺮای
اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن و ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻫﻢ زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻞ ﺗﻌﺎرض را از ﺳﻮی ﺧﻮدﺷﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد و ﻫـﻢ
زﻣﺎﻧﯽ را ﺑﺮای ﺧﻮد در ﺟﻬﺖ ارزﯾﺎﺑﯽ دﻗﯿﻖﺗﺮ و ﮐﺴـﺐ آﮔـﺎﻫﯽ ﺑﯿﺸـﺘﺮ از ﻣﺴـﺎﺋﻞ ﺑـﻪ وﺟـﻮد آورد
)ﻫﻤﺎن ،ﻧﺎﻣﻪ  ۵۴و ﺧﻄﺒﻪ  ۵۴ ،۲۲ ،۱۰و .(۱۵۳
 .۵ﻣﮑﺎﺷﻔﻪ :ﺷﺎﻣﻞ ﺟﻤﻊآوری اﻃﻼﻋﺎت و اﺧﺒﺎر دﻗﯿﻖ ،ارزﯾﺎﺑﯽ دﻗﯿﻖ ﻫﻤﻪ ﺟﻮاﻧـﺐ ،داﺷـﺘﻦ
آﮔــﺎﻫﯽ ﻻزم از اﻣــﻮر ،ﺷــﻨﺎﺧﺖ ﻓﺮﺻــﺖﻫــﺎ و ﺗﻬﺪﯾــﺪات ﻣﻮﺟــﻮد و ﺟﺎﯾﮕــﺎه آﻧﻬــﺎ ﻣﯿــﺎن اﻓ ـﺮاد،
روانﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﺘﻌﺎرﺿﺎن و ﺷﻨﺎﺧﺖ روﺣﯿﺎت و اﻫﺪاف آﻧﻬﺎ و روانﺷﻨﺎﺳﯽ دﻗﯿﻖ رﻫﺒﺮاﻧﺸﺎن اﺳـﺖ.
اﯾﻦ روش در ﻣﯿﺎن دﯾﮕﺮ روشﻫﺎی ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ذﻫﻨﯽ ﺗﻌﺎرض ،اﻫﻤﯿﺖ وﯾـﮋهای دارد؛ زﯾـﺮا در
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت و اﺧﺒﺎر ﻧﺎدرﺳﺖ و ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻏﯿﺮ دﻗﯿـﻖ زﻣﯿﻨـﻪﺳـﺎزان ﺗﻌـﺎرض،
ﻣﺪﯾﺮ ﯾﺎ رﻫﺒﺮ ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ از ﻣﺴﯿﺮ ﺣﻞ ﺗﻌﺎرض ﺧﺎرج ﺷـﺪه و در ﻣﺴـﯿﺮ اﺷـﺘﺒﺎه ﻗـﺮار ﻣـﯽﮔﯿـﺮد ﮐـﻪ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺎﺑﻮدی ،ﯾﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮد ،ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻨﺠﺎﻣﺪ )ﻫﻤﺎن ،ﺧﻄﺒﻪ ۲۲ ،۱۰ ،۶
و  ،۱۴۸ﻧﺎﻣﻪ  ۳۳و ﺣﮑﻤﺖ .(۳۱
ب( ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﺮم ﺗﻌﺎرض

اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ در ﭘﯽ ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻌـﺎرض ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از روشﻫـﺎﯾﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻣﺴـﺎﺋﻞ و ﻣﺸـﮑﻼت
اﯾﺠﺎدﺷﺪه را ﺑﺎ ﻧـﺮﻣﺶ ،ﻣـﺬاﮐﺮه و ﻣﺼـﺎﻟﺤﻪ و ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از اﺧﺒـﺎر و اﻃﻼﻋـﺎﺗﯽ ﮐـﻪ در ﻣﺮﺣﻠـﻪ

ﻧﮕﺎﻫﯽ اﺟﻤﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻌﺎرض در ﺳﯿﺮۀ ﻋﻤﻠﯽ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ)ع( از ﻣﻨﻈﺮ ﻧﻬﺞاﻟﺒﻼﻏﻪ
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ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ذﻫﻨﯽ ﺗﻌﺎرض ﺟﻤﻊآوری ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺣﻞ ﮐﻨـﺪ ،روشﻫـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ در اﯾـﻦ ﻣﺮﺣﻠـﻪ اﺳـﺘﻔﺎده
ﻣﯽﺷﻮد ﻋﺒﺎرتاﻧﺪ از:
 .۱ﺗﻔﻮﯾﺾاﺧﺘﯿﺎر :ﺑﺮای ﺣﻞ ﺗﻌﺎرض در ﻣﻮاﻗﻌﯽ ﻻزم اﺳﺖ ﺟﻬـﺖ رﻓـﻊ ﻣﺴـﺎﺋﻞ و از دﺳـﺖ
ﻧﺮﻓﺘﻦ رﺷﺘﻪ اﻣﻮر اﺻﻠﯽ ،ﻣﺪﯾﺮ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﻔﻮﯾﺾ اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺰﻧﺪ ﺗﺎ ﺧﻮد ﺑﺎ ﻧﻈـﺎرت ﮐﺎﻣـﻞ و دﻗﯿـﻖ ﺑـﺮ
ﻫﻤﻪ اﻣﻮر ﺑﺎ ﺗﻔﻮﯾﺾ اﺧﺘﯿﺎر ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ،ﺣﻞ ﺗﻌﺎرض را ﺑﻪ ﻓﺮدی دﯾﮕﺮ ﮐﻪ دارای ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽﻫـﺎی ﻻزم
و آﺷﻨﺎ ﺑﻪ اﻣﻮر اﺳﺖ ،واﮔﺬار ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺮای ﻣﺬاﮐﺮه و ﺻﺤﺒﺖ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﻣﺘﻌﺎرﺿﺎن
ً
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺣﺘﯽاﻻﻣﮑﺎن ﻣﺪﯾﺮ ﺧﻮد را ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ درﮔﯿﺮ ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻧﮑﻨﺪ و ﻗـﺪرت
و اﻗﺘﺪار ﺧﻮد را ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﺣﻔﻆ ﮐﺮده و در راﺳﺘﺎی ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺣﻞ ﺗﻌﺎرض از اﻧﺠﺎم دﯾﮕـﺮ
وﻇﺎﯾﻒ اﺻﻠﯽ ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﺑﺎزﻧﻤﺎﻧﺪ )ﺳﯿﺪرﺿﯽ ،ا  ،ﺧﻄﺒﻪ  ۳۱و .(۱۳۴
 .۲ﻣﺬاﮐﺮه :ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻋﻮاﻗﺐ اﻣﻮر ﺑﺮای اﻓﺮاد و آﮔﺎه ﮐﺮدن آﻧﻬﺎ از ﻋﻠﻞ ﭘﯿـﺪاﯾﺶ ﻣﺴـﺎﺋﻞ و
ﻧﺘﺎﯾﺞ ِﺑﺪ داﻣﻦزدن ﺑﻪ ﻓﺘﻨﻪﻫﺎ ،ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ و ﺣﻞ ﺗﻌﺎرضﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨـﺪ .ﻣـﺬاﮐﺮه رو در رو و
آﮔﺎه ﮐﺮدن اﻓﺮاد از ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻣﻮر و ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﺑـﺮای آﻧﻬـﺎ و دﯾﮕـﺮان در ﭘـﯽ ﺧﻮاﻫـﺪ داﺷـﺖ ،ﺑﺎﻋـﺚ
ﻣﯽﺷﻮد اﻓﺮاد ﺑﻪ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﭘﯽ ﺑﺒﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮ ﯾﺎ رﻫﺒﺮ ،دﻟﺴـﻮز و ﺧﯿﺮﺧـﻮاه آﻧﻬـﺎ ،ﺟﺎﻣﻌـﻪ و ﺳـﺎزﻣﺎن
ً
اﺳﺖ و درﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﻫﻤﮑﺎریﻫﺎی ﻻزم را در ﺣﻞ ﺗﻌﺎرض ﺑﺎ وی اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ .ﻣﺬاﮐﺮه ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻫﻤـﺮاه ﺑـﺎ
ﻧﺮﻣﺶ و ﻟﺤﻨﯽ آرام از ﺳﻮی ﻣﺪﯾﺮ ﺷﺮوع ﺷﺪه و اداﻣﻪ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ،وﻟﯽ در ﻣﻮاردی اﻣﮑـﺎن دارد ﺑـﺎ ﻧﺘﯿﺠـﻪ
ﻧﮕﺮﻓﺘﻦ از ﻣﺬاﮐﺮه ﻧﺮم و ﺑﯽﺗﻮﺟﻬﯽ اﻓﺮاد ﺑﻪ او ،از ﻣﺬاﮐﺮهای ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻟﺤﻨﯽ ﺗﻨـﺪ ،ﯾـﺎ ﺗﺮﺳـﺎﻧﺪن اﻓـﺮاد از
ﻋﺎﻗﺒــﺖ اﻣــﻮر اﺳــﺘﻔﺎده ﺷــﻮد .اﻣــﺎم)ع( در ﺧﻄﺒــﻪ  ۱۲۲ا ــ ﭘــﺲ از ﭘﺎﻓﺸــﺎری ﺧــﻮارج ﺑــﺮ
ً
ﺷﻮرﺷﮕﺮی ،ﺷﺨﺼﺎ ﺑﻪ ﻗﺮارﮔﺎه آﻧﻬﺎ رﻓﺘﻪ و ﺑﺎ ﻣﺬاﮐﺮه ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﻣﺘﻌﺎرﺿﺎن ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺗﻮﻃﺌﻪﻫﺎ و ﻓﺘﻨﻪﻫـﺎی
اﯾﺠﺎدﺷﺪه آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ وﺣﺪت دﻋﻮت ﮐﺮد )ﻫﻤﺎن ،ﺧﻄﺒﻪ  ۸۳ ،۳۶ ،۵و .(۱۲۲
ج( ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺨﺖ ﺗﻌﺎرض

ﭘﺲ از ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﺮم ﺗﻌﺎرض و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﮕﺮﻓﺘﻦ از آن ،ﻣﺪﯾﺮ ﺑـﻪ دﻧﺒـﺎل ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ ﺟـﺪی و ﻣﻘﺘﺪراﻧـﻪ ﺑـﺎ
ﻣﺘﻌﺎرﺿﺎن و ﺣﻞ ﺗﻌﺎرض اﺳﺖ و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اداﻣﻪ ﺗﻌﺎرض و ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﮑﺮدن ﻣﻘﺘﺪراﻧـﻪ
ﺑﺎ آن زﯾﺎنﻫﺎی ﺟﺒﺮانﻧﺎﭘﺬﯾﺮی ﺑﺮ ﺣﯿﺎت و ﺛﺒﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ وارد ﻣﯽﺳﺎزد .اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮐﻪ ﺑـﻪ
ﻋﻨﻮان ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺨﺖ ﺗﻌﺎرض ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﺷﻮد ،دارای دو روش اﻓﺸﺎﮔﺮی و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ اﺳﺖ:
 .۱اﻓﺸﺎﮔﺮی :در اﯾﻦ روش ،ﻣﺪﯾﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻊآوریﺷﺪه در زﻣﯿﻨﻪ روانﺷﻨﺎﺳـﯽ
ﺳﺮان ﻣﺘﻌﺎرﺿﺎن و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از اﯾﺠﺎد ﺗﻌﺎرض ﺳﻮد ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ،درﺻﺪد اﻓﺸﺎﮔﺮی و ﺑﯿﺎن ﺧﺼﻮﺻـﯿﺎت،
اﻫﺪاف ﺷﻮم و رذاﯾﻞ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﻔﺎﻫﯽ ،ﯾﺎ ﮐﺘﺒﯽ ﺑـﺮآﻣـﺪه و ﺑـﺎ آﮔـﺎه ﮐـﺮدن و ﺗﺮﺳـﺎﻧﺪن آﻧﻬـﺎ از
ﻋﺎﻗﺒﺖ ﮐﺎر ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻮرد ﺟﺪی ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﺎرض ﻣﯽﭘﺮدازد .ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺗﺼﻮر در ذﻫﻦ اﯾﺠﺎد ﺷـﻮد
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ﮐﻪ اﻓﺸﺎﮔﺮی و ﺑﯿﺎن رذاﯾﻞ ﺳﺮان و رﻫﺒﺮ ِان ﺗﻌﺎرض از ﺷﺨﺼﯿﺖ و وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﯾﮏ ﻣـﺪﯾﺮ ﻓﺎﺻـﻠﻪ دارد،
آن ﻫﻢ در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﯿﺐﭘﻮﺷﯽ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ
ﻓﺘﻨﻪ و ﺗﻌﺎرض ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪای ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﺮم ﺗﻌﺎرض ﻧﯿﺰ ﺑﺮ آن ﮐﺎرﺳﺎز ﻧﺒﻮده و وﺣﺪت ﺟﺎﻣﻌـﻪ

را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﺮده و ﺛﺒﺎت و دوام آن را ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﻣﯽاﻧﺪازد ،ﺑﺮای ﺟﻠـﻮﮔﯿﺮی از ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ ﻣﺴـﺘﻘﯿﻢ و ﺳـﺮﮐﻮب
ﻣﺘﻌﺎرﺿﺎن ،اﻓﺸﺎﮔﺮی روﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮی ﺳﺮﯾﻊ ﺑﺮ اﻓﺮاد دارد و رﻫﺒﺮان ﺗﻌﺎرض ،ﯾﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐـﻪ از
روی ﻧﺎداﻧﯽ و ﻧﺎآﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻣﺘﻌﺎرﺿﺎن ﻣﻠﺤﻖ ﺷﺪهاﻧﺪ ،آﮔﺎه ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﻣﺴﯿﺮﺷﺎن را در ﺟﻬـﺖ ﻣﻄﻠـﻮب
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽدﻫﺪ و ﺗﻌﺎرض ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .از اﯾﻦرو ،اﻓﺸﺎﮔﺮی ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ روش ،ﺑﻠﮑﻪ ﺳﯿﺎﺳـﺘﯽ اﺳـﺖ
ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﺮم ﺗﻌﺎرض و ﻗﺒﻞ از ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺎﻫﺶ ،ﯾﺎ ﺣﻞ ﺗﻌﺎرض ﻣﯽﺗﻮان اﺟﺮا ﻧﻤـﻮد.
ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ)ع( در ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی  ۱۰و  ۳۷ا  ﺑﻪﻃﻮر ﮐﺘﺒﯽ ﺳﺮان ﺗﻌﺎرض را ﺑﺎ اﻓﺸﺎﮔﺮی ﻧﯿـﺎت،
رذاﯾﻞ و اﻫﺪاف آﻧﻬﺎ در اﯾﺠﺎد ﻓﺘﻨﻪﻫﺎ و ﺗﻌﺎرضﻫﺎ ،ﺑﻪ ﺧﺎﺗﻤﻪ دادن ﻏﺎﺋﻠﻪ دﻋﻮت ﮐـﺮده و از اداﻣـﻪ ﮐـﺎر
ﺑﺮﺣﺬر داﺷﺖ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آن ﺣﻀﺮت در ﺑﺮﺧﯽ از ﺧﻄﺎﺑـﻪﻫـﺎی ﺧـﻮد ،ﺑـﻪﻃﻮر ﺷـﻔﺎﻫﯽ ﺑـﻪ اﯾـﻦ اﻣـﺮ
ﻣﯽﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺎ ﺣﺘﯽاﻻﻣﮑﺎن از ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ و ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﺟﺪی ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪ )ﻫﻤـﺎن ،ﺧﻄﺒـﻪ
 ۱۷۴ ،۱۳۷ ،۵۱ ،۲۲و ۲۰۰؛ ﻧﺎﻣﻪ  ۱۰و .(۳۷
 .۲ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ :زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻓﺸﺎﮔﺮی ﻧﯿﺰ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﯾـﺎ ﺗـﺄﺛﯿﺮ اﻧـﺪﮐﯽ در ﺣـﻞ ﺗﻌـﺎرض داﺷـﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﯾﺎ ﺳﺮﮐﻮب آﺧﺮﯾﻦ ﺷﯿﻮهای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان اﺟﺮا ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺷـﺎﻣﻞ ﺑﺮﺧـﻮرد ﺟـﺪی و
ﻗﺎﻃﻊ ﺑﺎ ﻣﺘﻌﺎرﺿﺎن و ﺷﮑﺴﺘﻦ ﺳﺪ ﺗﻌﺎرض ﺑﻪ ﻣﻨﻈـﻮر اﯾﺠـﺎد آراﻣـﺶ و ﺣﻔـﻆ وﺣـﺪت ﺟﺎﻣﻌـﻪ و
ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺖ )ﻫﻤﺎن ،ﺧﻄﺒﻪ  ۶۶و ﻧﺎﻣﻪ .(۳۶
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻌﺎرض اﻣﺎم ﻋﻠﯽ)ع( ﺑﻪ روشﻫﺎی ﯾﺎدﺷﺪه ﺧﺘﻢ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ آن
ﺣﻀﺮت در ﻫﻤﻪ ﺣﺎل ﺑﺎ روﺷﻨﮕﺮی ،اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ و آﮔﺎﻫﯽ ﺑﺨﺸـﯿﺪن ﺑـﻪ اﻓـﺮاد ﺟﺎﻣﻌـﻪ درﺻـﺪد
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺑﺮوز ﻓﺘﻨﻪﻫﺎ ﺑﻮد و ﺑﺎ آﯾﻨﺪهﻧﮕﺮی ﺷﺮاﯾﻂ را ﺑﺮای ﻓﺮﺻﺖﻃﻠﺒـﺎن ﺳـﺨﺖ ﻣـﯽﻧﻤـﻮد از آن
ﺟﻤﻠﻪ ،ﺧﻄﺒﻪ  ۸۳ا  اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﺧﻄﺒـﻪ » ّ
ﻏـﺮا« ﻣﺸـﻬﻮر اﺳـﺖ و از ﺷـﮕﻔﺖآورﺗـﺮﯾﻦ
ﺧﻄﺒﻪﻫﺎی آنﺣﻀﺮت ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود .ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﺧﻄﺒـﻪ  ۱۹۲ﮐـﻪ آن را ﺧﻄﺒـﻪ »ﻗﺎﺻـﻌﻪ ،ﯾﻌﻨـﯽ
ﺗﺤﻘﯿﺮﮐﻨﻨﺪه« ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ و ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺸﺪارﻫﺎ ،ﻧﮑﻮﻫﺶﻫـﺎ و اﻃﻼﻋـﺎت ﮔﺮانﺑﻬـﺎﯾﯽ ﭘﯿﺮاﻣـﻮن ﻣﺴـﺎﺋﻞ
اﺳﺎﺳﯽ ﻓﺮدی ،دﯾﻨﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ .از دﯾﮕﺮ ﺧﻄﺒﻪﻫﺎی آن ﺣﻀﺮت در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﻣﯽﺗـﻮان
ﺑﻪ ﺧﻄﺒﻪ  ۱۵۱و  ۱۷۸ا  ﻧﯿﺰ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد.
اﻣﺎم)ع( ﺣﺘﯽ ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺒﺎرزه و ﺳﺮﮐﻮبﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺟﻬﺖ دﻓﻊ ﺗﻌﺎرض اﻧﺠﺎم ﻣـﯽداد ،ﺑـﺎ
ﯾﺎران ﺧﻮد و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﻓﺘﻨﻪﮔﺮان ﺑﻪ ﺻﺤﺒﺖ و ﻣﺬاﮐﺮه ﻣﯽﻧﺸﺴـﺖ و ﺑـﻪ روﺷـﻨﮕﺮیﻫـﺎی ﻻزم در
ﺧﺼــﻮص ﻋﻠــﻞ ﻣﻘﺎﺑﻠــﻪ ،اﻗــﺪاﻣﺎت و ﻣــﺬاﮐﺮات اﻧﺠﺎمﺷــﺪه ﻗﺒــﻞ از آن و دﯾﮕــﺮ ﻣﺴــﺎﺋﻞ ﻣ ـﺮﺗﺒﻂ

ﻧﮕﺎﻫﯽ اﺟﻤﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻌﺎرض در ﺳﯿﺮۀ ﻋﻤﻠﯽ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ)ع( از ﻣﻨﻈﺮ ﻧﻬﺞاﻟﺒﻼﻏﻪ
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ﻣﯽﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺎ ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮﯾﻦ ﺷﺒﻬﻪ و ﺳﺆاﻟﯽ در ذﻫﻦ اﻓﺮاد در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ و ﺣﻘﺎﻧﯿﺖ دﻓـﺎع
از ارزشﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ آﻧﺎن را ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﺗﻮﻃﺌـﻪﻫـﺎی آﯾﻨـﺪه آﮔـﺎه و
ﻫﻮﺷﯿﺎر ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﺧﻄﺒﻪﻫﺎی  ۹۳ ،۵۰و  ۲۰۰ا  ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﯾﮏ ﻣﺪﯾﺮ ﯾﺎ رﻫﺒﺮ ﻣﻮﻓﻖ و ﺗﻮاﻧﺎ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﭘﺲ از ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ذﻫﻨﯽ ﺗﻌﺎرض ،ﺑﺎ ﺷﯿﻮهﻫﺎی
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 ﻣﺸﮑﻼت روﺣﯽ و رواﻧﯽ زﯾـﺎدی ﺑـﺮای اﻓـﺮاد
در ﭘﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﻮد زﻣﯿﻨﻪﺳﺎز ﻓﺘﻨﻪﻫـﺎ و ﺗﻌﺎرضﻫـﺎی دﯾﮕـﺮ ﺷـﻮد .ﺣﻀـﺮت ﻋﻠـﯽ)ع( ﻧﯿـﺰ در
ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻓﺘﻨﻪﻫﺎ و ﻣﺸﮑﻼت ﻫﻤﻮاره از ﻣﺒﺎرزه دوری ﻣﯽﻧﻤﻮد و ﺳﻌﯽ در ﺣﻞ ﻣﺴـﺎﺋﻞ ﺑـﺎ ﺷـﯿﻮهﻫـﺎی
ﻧﺮﻣﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺬاﮐﺮه داﺷﺖ .ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻨﮓ ﺻﻔﯿﻦ ﮐﻪ اﻣﺎم)ع( در ﺧﻄﺒﻪ  ۵۵ا  ﺑﻪﺻـﺮاﺣﺖ
ﻋﻠﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺟﻨﮓ و ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻓﺘﻨﻪ را ﻧﻪ ﺗﺮس از ﻣﺮگ و ﻧﻪ ﺗﺮدﯾﺪ در ﺟﻨﮓ ﻣﯽداﻧﺪ ،ﺑﻠﮑـﻪ
ﻧﯿﺖ اﺻﻠﯽ ﺧﻮد را ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﺘﻌﺎرﺿﺎن و ﺑﺮﮔﺸﺘﻦ آﻧﻬﺎ از راﻫﯽ ﮐﻪ ﻣﯽروﻧﺪ ،ﻋﻨﻮان ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﮏ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻌﺎرض اﻣﺎم ﻋﻠﯽ)ع( ﻣﯽﺗﻮان درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﯽ)ع( ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿـﺖ
و ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻌﺎرضﻫﺎی اﯾﺠﺎدﺷﺪه ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻞ آﻧﻬﺎ اﻗـﺪام ﻣـﯽﻧﻤـﻮد .ﺷـﺎﯾﺎن ﮔﻔـﺘﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ
اﻣﺎم)ع( ﺣﺘﯽ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﺮم ﺗﻌﺎرض ﻧﯿﺰ از ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎ و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﻪﺣﻖ ﺧﻮد و ﺣﮑﻮﻣـﺖ اﺳـﻼﻣﯽ
ﮐﻮﺗﺎه ﻧﯿﺎﻣﺪ ،ﯾﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺮای ﻣﺘﻌﺎرﺿﺎن ﯾﺎ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻧﺒـﻮد ،ﺑﻠﮑـﻪ ﺑـﻪ
دﻧﺒﺎل ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻓﺘﻨﻪﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﺸﺮﯾﺢ اوﺿﺎع ،آﮔﺎه ﮐﺮدن اﻓﺮاد و ﯾﺎ ﻣﺬاﮐﺮه ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ
وﺣﺪت ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻮد.
ﻫﺮﭼﻨﺪ اﻣﺮوزه از روشﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﺗﺴﻠﻂ ﯾﺎ ﺳﻠﻄﻪﺟﻮﯾﯽ و رﻗﺎﺑﺖ ﯾﺎ ﺳﻠﻄﻪ و زور در ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد و ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان اﯾﻦ روشﻫﺎ را ﺑﺎ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳـﺨﺖ ﺗﻌـﺎرض در ﺑﺮﺧـﻮرد ﺑـﺎ
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﻧﻤﻮد ،وﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑـﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﻫـﺮ ﯾـﮏ از اﯾـﻦ روشﻫـﺎ ﺑـﻪ ﺷـﺮاﯾﻂ
زﻣﺎﻧﯽ ،ﻣﮑﺎﻧﯽ و ﻧﻮع ﺗﻌﺎرض اﯾﺠﺎدﺷﺪه و ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻣﺘﻌﺎرﺿـﺎن و ﻃـﯽ ﻣﺮاﺣـﻞ ذﻫﻨـﯽ و ﻧـﺮم
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻌﺎرض و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﮕﺮﻓﺘﻦ از آﻧﻬﺎ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد.
ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ)ع( ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪﯾﺮ و رﻫﺒﺮ ﯾـﮏ ﺟﺎﻣﻌـﻪ دﯾﻨـﯽ و اﺳـﻼﻣﯽ ،ﺑﻬـﺮهﮔﯿـﺮی از ﻣﺮاﺣـﻞ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺨﺖ ﺗﻌﺎرض را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آﺧﺮﯾﻦ روشﻫﺎ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮده و ﺣﺘﯽاﻻﻣﮑـﺎن در ﺣـﻞ ﻣﺴـﺎﺋﻞ و
ﻣﺸﮑﻼت از روشﻫﺎی ﻧﺮم ،ﭼﻮن ﺗﻔﻮﯾﺾ اﺧﺘﯿﺎر و ﻣﺬاﮐﺮه اﺳﺘﻔﺎده ﻣـﯽﻧﻤـﻮد .ﻫﺮﭼﻨـﺪ در ﻣﺒﺎﺣـﺚ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ روﺷﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻣﯿﺎﻧﺠﯽﮔﺮی ﯾﺎ دﺧﺎﻟﺖ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ﻣﻄﺮح ﻣـﯽﺷـﻮد ،اﻣـﺎ ﺑﺎﯾـﺪ در ﻧﻈـﺮ
ً
داﺷﺖ ﮐﻪ روش ﻣﯿﺎﻧﺠﯽﮔﺮی از ﺳﻮی ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺮای ﺗﻌﺎرضﻫﺎی ﻣﯿـﺎن اﻓـﺮاد ﯾـﺎ ﻣﯿـﺎن
ﮔﺮوﻫﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮ ﺧﻮد درﮔﯿﺮ آن ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﻤﮑـﻦ اﺳـﺖ ﺗﻔـﻮﯾﺾ اﺧﺘﯿـﺎری در اﯾـﻦ
زﻣﯿﻨﻪ ﺻﻮرت ﻧﭙﺬﯾﺮد و اﻓﺮاد ﺷﺨﺼﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﯾﺎ از ﻃﺮف ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻌﺮﻓـﯽ

118

اﺳﻼم و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ /س /2ش /3ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 1392

ﺷﻮد و ﯾﺎ ﺧﻮد در ﺣﻞ ﺗﻌﺎرض دﺧﺎﻟﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ .وﻟـﯽ اﯾﻨﮑـﻪ ﻣـﺪﯾﺮ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﯾﮑـﯽ از ﺳﯿﺎﺳـﺖﻫـﺎ و
راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﺣﻞ ﺗﻌﺎرض از ﺗﻔﻮﯾﺾ اﺧﺘﯿﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨـﺪ ،ﯾﮑـﯽ از ﻣﻨﺤﺼـﺮﺑـﻪ ﻓﺮدﺗـﺮﯾﻦ روشﻫـﺎی
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻌﺎرض ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ)ع( اﺳـﺖ ﮐـﻪ اﺟـﺮای آن ﻧﯿـﺎز ﺑـﻪ وﺟـﻮد ﻣـﺪﯾﺮی ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﺷـﻨﺎس،
ﺗﯿﺰﻫﻮش ،آﮔﺎه ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﺗﻮاﻧﺎ دارد ﮐﻪ از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎ و ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺧـﻮد را ﺑـﻪﻃﻮر
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ درﮔﯿﺮ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﺘﻌﺎرﺿﺎن ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ﺗﻔﻮﯾﺾ اﺧﺘﯿﺎر ﺑﻪﻣﻮﻗﻊ ﺑﻪ ﻓﺮد ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ و ﺗﻮاﻧﺎ ،رﺷـﺘﻪ
اﻣﻮر اﺻﻠﯽ را در دﺳﺖ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺎﻇﺮ و ﮐﻨﺘﺮلﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﺣﻞ ﺗﻌﺎرض ﻣﯽﭘﺮدازد.
ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺎرز دﯾﮕﺮی ﮐﻪ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻌﺎرض ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ)ع( ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد ،ﺗﻮﺟﻪ وﯾـﮋه آن
ﺣﻀﺮت ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ذﻫﻨﯽ ﺗﻌﺎرض اﺳﺖ ﮐﻪ زﻣﯿﻨﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺴﯿﺮ و روش درﺳـﺖ ﺑﺮﺧـﻮرد
ﺑﺎ ﺗﻌﺎرض را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻣﺎم)ع( در روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺴـﺎﺋﻞ ﺗﺄﮐﯿـﺪ ﺑﺴـﯿﺎر ﺑـﺮ ﺗﻮﮐـﻞ و ﺣﻔـﻆ
ﺗﻘﻮای اﻟﻬﯽ داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﺑﺎورﻫﺎ و اﻋﺘﻘﺎدات دﯾﻨـﯽ و ﻣـﺬﻫﺒﯽ در ﻋﻤﻠﮑـﺮد ﻣـﺪﯾﺮان و ﺟﺎﯾﮕـﺎه
ﺗﻮﮐﻞ ﺑﺮ ﺧﺪا در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺸﮑﻼت اﻫﻤﯿﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﻣﯽداد ،آن ﺣﻀـﺮت اﻓـﺰون ﺑـﺮ ﺟﻮاﻧـﺐ دﯾﻨـﯽ و
روانﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﻣﺸﺎوره ،اﺻـﻮلﮔﺮاﯾـﯽ ،ﺷـﺘﺎﺑﺰده ﻧﺒـﻮدن در اﻣـﻮر و ﺟﻤـﻊآوری
اﻃﻼﻋﺎت و اﺧﺒﺎر دﻗﯿﻖ و درﺳﺖ ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎﺻﯽ داﺷﺖ.
اﮔﺮﭼﻪ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﻋﻘﻼﻧﯿﺖ ،آﯾﻨـﺪهﻧﮕـﺮی ،ارزﯾـﺎﺑﯽ دﻗﯿـﻖ ،ﺷـﻨﺎﺧﺖ ﻓﺮﺻـﺖﻫـﺎ و
ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎ و ...در ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﺗﺄﮐﯿـﺪ ﻓـﺮاوان ﮔﺮدﯾـﺪه و ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ
ً
ﺗﻌﺎرض ﻧﯿﺰ ﺧﻮد ﻧﻮﻋﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی در ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣـﯽرود ،وﻟـﯽ ﻏﺎﻟﺒـﺎ در ﻣﺮاﺣـﻞ و
ﺳﺒﮏﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻌﺎرض ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﺤﻮۀ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺗﻌﺎرض ،ﯾﺎ ﺣﻞ ﻣﻮﻗﺘﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺷـﺎره ﺷـﺪه و
ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ذﻫﻨﯽ ﺗﻌﺎرض ،ﺑﻪوﯾﮋه ﺣﻔﻆ اﯾﻤﺎن و ﺗﻮﮐﻞ ﺑﻪ ﺧﺪا ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
از دﯾﺪﮔﺎه اﻣﺎم ﻋﻠﯽ)ع( آن اﺻﻮل ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻪ از ﺗﻌﺎرض ﻣﻨﻔﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﺗﺴﻬﯿﻞ
دوﺳﺘﯽ و وﺣﺪت ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﻋﺒﺎرتاﻧﺪ از:
اﺻﻞ اﻋﺘﻘﺎد

رﻓﺘﺎر ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺘﺄﺛﺮ از اﻋﺘﻘﺎدات اوﺳﺖ ،ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﻣﺪﯾﺮی ﮐﻪ اﻋﺘﻘﺎدات راﺳﺘﯿﻦ و ﻗﻮی ﺑـﻪ اﺻـﻮل
ً
اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺪارد ،ﺻﺮﻓﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ ﻧﻘﺶ ﺑﺎزی ﮐﻨﺪ در درازﻣﺪت رﻓﺘـﺎری ﻣﻐـﺎﯾﺮ ﺑـﺎ ﻋﻘﺎﯾـﺪ
اﺳﻼﻣﯽ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
»و ﻣﻦ از ﺧﺪا ﺑﻪ ﻓﺮاﺧﯽ رﺣﻤﺖ و ﺑﺰرﮔـﯽ ﺗﻮاﻧـﺎﯾﯿﺶ ﺑـﻪ ﺑﺨﺸـﯿﺪن ﻫـﺮ ﻣﻄﻠـﻮﺑﯽ درﺧﻮاﺳـﺖ
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ .اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻦ و ﺗﻮ را ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺪارد ﺑﻪ آﻧﭽـﻪ در آن رﺿـﺎ و ﺧﺸـﻨﻮدی اوﺳـﺖ از داﺷـﺘﻦ ﻋـﺬر
ﻫﻮﯾﺪا در ﺑﺮاﺑﺮ او و ﺧﻠﻘـﺶ) «...ﺳﯿﺪرﺿـﯽ ،ا ـ) ،ﺗﺮﺟﻤـﮥ ﻓﯿﺾاﻟﺴـﻼم( ،ص،۱۰۳۵
ﻋﺒﺎرت .(۸۹

ﻧﮕﺎﻫﯽ اﺟﻤﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻌﺎرض در ﺳﯿﺮۀ ﻋﻤﻠﯽ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ)ع( از ﻣﻨﻈﺮ ﻧﻬﺞاﻟﺒﻼﻏﻪ
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»ﭘﺲ از ﺧﺪا ﺑﺘﺮس ،از ﺧﺪا ﺑﺘﺮس درﺑﺎرۀ دﺳﺘﮥ زﯾﺮدﺳـﺘﺎن درﻣﺎﻧـﺪۀ ﺑﯿﭽـﺎره و ﺑﯽﭼﯿـﺰ و ﻧﯿﺎزﻣﻨـﺪ و
ﮔﺮﻓﺘﺎر در ﺳﺨﺘﯽ و ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ،...و ﺑﺮای رﺿﺎی ﺧﺪا آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ از ﺣﻖ ﺧﻮد درﺑﺎرۀ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺗـﻮ اﻣـﺮ
ﻓﺮﻣﻮده ﺑﺠﺎ آور« )ﻫﻤﺎن ،ص ،۱۰۲۰ﻋﺒﺎرت .(۵۹
اﺻﻞ وﺣﺪت دﺳﺘﻮر

»ﭘﺲ از ﺳﭙﺎﻫﯿﺎﻧﺖ ﮐﺴﯽ را ﺑﺮﮔﻤﺎر ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﺪا و رﺳﻮل او و ﺑﺮای اﻣﺎم و ﭘﯿﺸﻮاﯾﺖ ﭘﻨﺪ ﭘﺬﯾﺮﻧـﺪهﺗﺮ
و ﭘﺎﮐﺪاﻣﻦﺗﺮ و ﺧﺮدﻣﻨﺪﺗﺮ و ﺑﺮدﺑﺎرﺗﺮﯾﻦ آﻧﺎن اﺳﺖ) «...ﻫﻤﺎن ،ص ،۱۰۰۶ﻋﺒﺎرت .(۳۲
اﺻﻞ ﺳﻠﺴﻠﮥ ﻣﺮاﺗﺐ) :ﻫﻤﺎن ،ص ،۱۰۰۴ﻋﺒﺎرت .(۲۵
اﺻﻞ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ در ﮐﻨﺘﺮل ﻧﺴﻞ) :ﻫﻤﺎن ،ص ،۱۰۳۲ﻋﺒﺎرت .(۸۲
اﺻﻞ اﻧﻀﺒﺎط) :ﻫﻤﺎن ،ص ،۱۰۰۱ﻋﺒﺎرت .(۲۰
اﺻﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺿﺎﺑﻄﻪ و دوری از راﺑﻄﻪ) :ﻫﻤﺎن ،ص  ،۱۰۲۶ﻋﺒﺎرت .(۷۲
اﺻﻞ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺷﻐﻞ ﺑﺎ ﻓﺮد) :ﻫﻤﺎن ،ص ،۱۰۱۲ﻋﺒﺎرت .(۴۳
اﺻﻞ ارزﺷﯿﺎﺑﯽ و ﮐﻨﺘﺮل و ﻧﻈﺎرت) :ﻫﻤﺎن ،ص ،۱۰۱۲ﻋﺒﺎرت .(۴۵
ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی

اﻣﺮوزه ﺗﻌﺎرض ﺟﺰﺋﯽ ﺟﺪاﻧﺎﭘﺬﯾﺮ از زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺨﺼﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺷﻐﻠﯽ اﻓﺮاد اﺳﺖ ﮐـﻪ ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ
ﮐﺮدن ﺻﺤﯿﺢ و ﺑﻪﻣﻮﻗﻊ آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻢ ﺑﺮای ﺷﺨﺺ ،ﻫﻢ ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌـﻪ و ﻫـﻢ ﺑـﺮای ﺳـﺎزﻣﺎنﻫـﺎ
ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷـﺪ؛ از اﯾـﻦرو ،آﮔـﺎﻫﯽ از اﺻـﻮل و روشﻫـﺎی ﺻـﺤﯿﺢ ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻌـﺎرض و ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ
ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﻮاﻣﻞ زﻣﯿﻨﻪﺳﺎز آن ،ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺣﻞ و ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻌﺎرضﻫﺎ ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ از ﺻﺮف وﻗـﺖ
و ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﻣﺪﯾﺮان و ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎن ﺑﺮای اﯾﻦ اﻣﺮ اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،ﻣﯽﮐﺎﻫﺪ.
اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ،ﺧﻄﺒﻪﻫﺎ و ﺣﮑﻤﺖﻫﺎی ﮔﻬﺮﺑﺎر ا  ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠـﻪ دﺳـﺖ
ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ)ع( ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺴـﯿﺎری را زﻣﯿﻨـﻪﺳـﺎز ﺑـﺮوز ﻓﺘﻨـﻪﻫـﺎ ﯾـﺎ ﻫﻤـﺎن ﺗﻌﺎرضﻫـﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﭼﻬﺎر دﺳﺘﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺮدی ،ﻣﯿﺎنﮔﺮوﻫﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ
ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪیاﻧﺪ .آﻧﭽﻪ از ﺗﻌﻤﻖ در ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻋﻮاﻣﻞ ﯾﺎدﺷﺪه ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽآﯾـﺪ اﯾـﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ رﯾﺸـﻪ
ﺑﯿﺸــﺘﺮ اﯾــﻦ ﻋﻮاﻣــﻞ در دوری از ارزشﻫــﺎی واﻻی اﺳــﻼﻣﯽ و اﻧﺴــﺎﻧﯽ ﺧﻼﺻــﻪ ﻣــﯽﺷــﻮد.
ﺷﯿﻄﺎنﭘﺮﺳﺘﯽ ،ﺑﺪﻋﺘﮕﺬاری ،ﻣﺴﺦ ارزشﻫﺎ ،ﻧﺒﻮدن اﺗﺤـﺎد ،وﺟـﻮد ﻧﻔـﺎق و دﺷـﻤﻨﯽ ،ﻧﺎآﮔـﺎﻫﯽ،
اﺧﺘﻼفﻫﺎی ﻣﯿﺎنﮔﺮوﻫﯽ ،ﺗﮑﺒﺮ ،ﺣﺴـﺎدت ،دﻧﯿـﺎﭘﺮﺳـﺘﯽ و ﺧﺼﻮﺻـﯿﺎت ﻣﻨﻔـﯽ ﻣـﺪﯾﺮان ،ﻫﻤـﻪ
ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ دﯾﻦ ﻣﺒﯿﻦ اﺳﻼم ،ﺑﻪﺷﺪت اﻓﺮاد را از آﻟﻮده ﺷﺪن ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﻨﻊ ﮐﺮده اﺳـﺖ .ﻗـﺮآن
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ﻣﺠﯿﺪ ،ا  و دﯾﮕﺮ ﮐﺘﺎبﻫﺎی دﯾﻨﯽ و اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎرﻫﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﭘﺎی در ﻣﺴﯿﺮ ﻫﺮ ﯾـﮏ از
ﮐﺠﺮویﻫﺎی ﯾﺎدﺷﺪه ﺑﮕﺬارﻧﺪ ﻣﻮرد ﻣﺬﻣﺖ ﻗﺮار دادهاﻧﺪ و اﯾﻦ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﻮاﻗﺐ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻓﺮﺳـﺎﯾﻨﺪه و
ﻧﺎﺑﻮدﮐﻨﻨﺪه اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﻪ و اﻓﺮاد اﺳﺖ .اﯾﻦ اﻣﺮ در ﺧﺼﻮص ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﻫﻢ ﮐـﻪ ﺑـﺎ اﻓـﺮاد
اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ ﻧﯿﺮوی ﻣﺤﺮک ﺳﺮوﮐﺎر دارﻧﺪ ،ﺻﺪق ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،در ﻗﺪم ﻧﺨﺴﺖ آﮔﺎﻫﯽ و ﺷـﻨﺎﺧﺖ از ﻋﻮاﻣـﻞ زﻣﯿﻨـﻪﺳـﺎز ﺗﻌـﺎرض ،ﻣﺴـﯿﺮ ﺻـﺤﯿﺢ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آن را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻫﺮﭼﻨﺪ در ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻈﺮﯾﻪﭘﺮدازان رﻓﺘﺎری و روانﺷﻨﺎﺳـﯽ ﻧﯿـﺰ
ﭘﯿﺶ از ﺑﯿﺎن روشﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻌﺎرض ،ﺑﻨﺎ ﺑﻪ دﯾﺪﮔﺎه و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺧﻮد ،ﺑﻪ ﺑﯿـﺎن ﺑﺴـﺘﺮ و ﻋﻮاﻣـﻞ
اﯾﺠﺎدﮐﻨﻨﺪه ﺗﻌﺎرض در ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ و ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﭼﻮن ﻓﺮدی ،ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ،ﮔﺮوﻫـﯽ و ...را در
اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺑﺮﻣﯽﺷﻤﺎرﻧﺪ ،وﻟﯽ ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﯿﺰ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐـﻪ
ﺑﺎ اﻧﺪﯾﺸﻪ ،ﻋﻘﺎﯾﺪ ،ﻧﮕﺮش و ﺑﺎورﻫﺎی ﺧﻮد ،زﻣﯿﻨﻪﺳﺎز ﺑﺮوز ﺗﻌﺎرض در ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺖ و اﯾـﻦ ﻫﻤـﺎن
ﻣﻄﻠﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﯽ)ع( ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ دوری اﻧﺴﺎنﻫﺎ از ﺑﺮﺧـﯽ ﻣﺴـﺎﺋﻞ ،آن را در ﻣﻘﯿﺎﺳـﯽ ﺑﺴـﯿﺎر
وﺳﯿﻊﺗﺮ و ﺑﺎ ادﻟﻪ دﯾﻨﯽ ﻣﻄﺮح ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻌﺎرض ﻓﺮاﯾﻨﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔـﺮﻓﺘﻦ ﺷـﺮاﯾﻂ اﻓـﺮاد ،ﺳـﺎزﻣﺎن و ﺟﺎﻣﻌـﻪ از
ﯾﮏﺳــﻮ و ﺷــﻨﺎﺧﺖ ﺻــﺤﯿﺢ ﻋﻮاﻣــﻞ اﯾﺠﺎدﮐﻨﻨــﺪه آن از ﺳــﻮی دﯾﮕــﺮ ،دارد ﮐــﻪ ﯾﮑــﯽ از ﻧﮑــﺎت
ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻣﺎم ﻋﻠﯽ)ع( در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻓﺘﻨﻪﻫﺎ و ﮐﺎرﺷﮑﻨﯽﻫﺎی اﯾﺠﺎدﺷـﺪه در ﺟﺎﻣﻌـﻪ،
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺟﻮاﻧﺐ اﻣﺮ ،ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮐﺎﻣﻞ رﯾﺸﻪﻫﺎ و ﺣﺘﯽ روانﺷﻨﺎﺳـﯽ ﺳـﺮان ﻣﻌﺎرﺿـﯿﻦ اﺳـﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻌﺎرض اﯾﺸﺎن را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮐﻠﯽ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﮐﺮد ﮐﻪ از ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ذﻫﻨـﯽ
ﺗﻌﺎرض آﻏﺎز و ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﺮم ،ﯾﺎ ﺳﺨﺖ ﺗﻌﺎرض ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ .در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ذﻫﻨﯽ ﭘﺲ از ﺗﻮﮐـﻞ ﺑـﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ و ﺣﻔﻆ اﯾﻤﺎن ﺣﺘﯽ در ﺳﺨﺖﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ و ﺗﻮﺻﯿﻪ آن ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ،اﺻﻠﯽﺗـﺮﯾﻦ ﭘـﯿﺶﻧﯿـﺎز
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻌﺎرض ،ﯾﻌﻨﯽ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﻠﻞ ،ﻋﻮاﻣﻞ و ﺑﺴﺘﺮ اﯾﺠﺎد ﺗﻌﺎرض ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ و ﺑـﺮ
اﻃﻼﻋـﺎت
ﻫﻮﺷﯿﺎری ،ﺗﻌﻘﻞ ،ﺷﺘﺎﺑﺰده ﻧﺒﻮدن ،ﻣﺸﺎوره ﺻﺤﯿﺢ ،ارزﯾﺎﺑﯽ ﻫﻤﻪ ﺟﻮاﻧﺐ و ﺟﻤـﻊآوری
ِ
دﻗﯿﻖ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺗﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﻞ ﺗﻌﺎرض ﺑـﻪ ﺑﻬﺘـﺮﯾﻦ وﺟـﻪ ﻓـﺮاﻫﻢ آﯾـﺪ و در ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧـﺮم ،ﺑـﺎ
ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ﺷﻨﺎﺧﺖ و آﮔﺎﻫﯽ ﮐﺴﺐﺷﺪه در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺒﻞ ،ﺑﻪ ﺣﻞ ﺗﻌﺎرض ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روشﻫﺎﯾﯽ
ﭼﻮن ﺗﻔﻮﯾﺾ اﺧﺘﯿﺎر و ﻣـﺬاﮐﺮه ﭘﺮداﺧﺘـﻪ و در ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳـﺨﺖ ،از اﻓﺸـﺎﮔﺮی ،ﯾـﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ ﺑـﺮای
ﻓﺮوﻧﺸﺎﻧﺪن ﻣﻌﺎرﺿﯿﻦ و ﺑﺮﻗﺮاری ﻧﻈﻢ و وﺣﺪت اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .زﯾﺮا ﻫﺮﭼﻪ ﺗﻌﺎرض ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧـﻮد
رﻫﺎ ﺷﻮدّ ،
ﺟﻮ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻧﺎاﻣﻦﺗﺮ ﺷـﺪه و آﺛـﺎر ﻣﺨـﺮب و ﻓﺮﺳـﺎﯾﻨﺪه
ﺑﯿﺸﺘﺮی درﺑﺮ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

ﻧﮕﺎﻫﯽ اﺟﻤﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻌﺎرض در ﺳﯿﺮۀ ﻋﻤﻠﯽ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ)ع( از ﻣﻨﻈﺮ ﻧﻬﺞاﻟﺒﻼﻏﻪ
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ن ﯾ .
ﺳﯿﺪرﺿﯽ ،ا .
ـــــــــــــــ ) ،(۱۳۸۲ﯾﯾ* 4ـرض و ـbاه ،ﺗﻬـﺮان :ﺳـﺎزﻣﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ و ﺗـﺪوﯾﻦﮐﺘـﺐ
ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ )ﺳﻤﺖ(.
اﯾﺰدی ﯾﺰدانآﺑﺎدی ،اﺣﻤﺪ ) ،(۱۳۷۹ﯾﯾ* 4رض ،ﺗﻬﺮان :داﻧﺸﮕﺎه اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ)ع(.
ﺗﻮﻧﮑﻪﻧﮋاد ،ﻣﺎﻧﺪﻧﯽ )» ،(۱۳۸۶ﻧﻈﺮﯾﻪای ﺟﺪﯾﺪ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ« ،ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ * ،'9ص.۲۳
ﺟﻤﺎﻟﯽزاده ،اﺣﻤﺪ ) .  '()* ،(۱۳۸۷ر/3رJاﯾ .در &'ۀ (#ـ= ،ﮐﺮﻣـﺎن :داﻧﺸـﮕﺎه ﺷـﻬﯿﺪ
ﺑﺎﻫﻨﺮ ﮐﺮﻣﺎن.
ﺧﺪﻣﺘﯽ ،اﺑﻮﻃﺎﻟﺐ؛ ﻋﻠﯽآﻗﺎ ﭘﯿﺮوز و ﻋﺒﺎس ﺷﻔﯿﻌﯽ ) ،(۱۳۸۲ـﯾﯾ(# 4ـ= ،ﻗـﻢ :ﭘﮋوﻫﺸـﮑﺪه
ﺣﻮزه و داﻧﺸﮕﺎه.
ﺳﺮﻣﺪ ،ﻏﻼﻣﻌﻠﯽ ) ،(۱۳۷۸روا @9ا; .در &زنه =ز ،.ﺗﻬﺮان :ﺳﻤﺖ.
ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ ،ﻧﺎدر ) ،(۱۳۸۴ﯾﯾ* 4رض در ر& ،ﺗﻬﺮان :آرﻣﺎن رﺷﺪ.
ﺷﻔﯿﻌﯽ ،ﻋﺒﺎس؛ اﺑﻮﻃﺎﻟﺐ ﺧﺪﻣﺘﯽ و ﻋﻠﯽآﻗﺎ ﭘﯿﺮوز ) ،(۱۳۸۸ر/3ر &ز 9 .روﯾCـد ا&ـ،.
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﺣﻮزه و داﻧﺸﮕﺎه.
ﺷﻬﯿﺪی ،ﺳﯿﺪﺟﻌﻔﺮ ) .(# ،(۱۳۷۹از ز9ن  .(#ﯾ ز .Jا'"Sن ).(#ع( ،ﺗﻬﺮان :ﺻﺪرا.
ﺷﯿﺮازی ،ﻋﻠﯽ ) ،(۱۳۷۳ﯾﯾ= 4ز ،.ﻣﺸﻬﺪ :اﻧﺘﺸﺎرات ﺟﻬﺎد داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﺸﻬﺪ.
ﻓﺨﯿﻤﯽ ،ﻓﺮزاد ) ،(۱۳۸۳ﯾﯾ 4ر/3ر &ز ،.ﺗﻬﺮان :ﻫﺴﺘﺎن.
ﮐﺎﻇﻤﯽ ،ﻋﻠﯽ ) .  ،(۱۳۸۱ﯾﯾ 4ا& .و ا =Kه ن] ،ﺑﯽﺟﺎ[ :ﻧﯿﻞ آب.
ﮔﺎل ،ﻣﺮدﯾﺖ و دﯾﮕﺮان ) ،(۱۳۸۶روشه *) .> ^'2و '< .در =(#م * ./'9و روان"&ـ،.
ﺗﺮﺟﻤﻪ اﺣﻤﺪرﺿﺎ ﻧﺼﺮ اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ و ﻫﻤﮑﺎران ،ﺗﻬﺮان :ﺳﻤﺖ.
ﻣﺴــﻌﻮدی ،ﻋﺼــﻤﺖ و ﻓﺮﺷــﺘﻪ ﻣﯿﺮزاﯾــﯽ )۱۳۸۸اﻟــﻒ(» ،ﺑﺮرﺳــﯽ ﺗﻌــﺎرض از ﻣﮑﺘــﺐ اﺳــﻼم و
ﺗﺌﻮریﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ« ،اﯾ 8ﯾﯾ 4راه ـد )اﯾ8ـ ـﯾﯾ ،d (4دوره  ،۳ش ،۱ﺑﻬـﺎر
 ،۱۳۸۸ص.۱۶۴_۱۳۳
_______________ )۱۳۸۸ب(» ،ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻌﺎرض از ﻣﻨﻈـﺮ ﻣﮑﺘـﺐ اﺳـﻼم و ﺗﺌﻮریﻫـﺎی ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ«،
اﯾ 8ﯾﯾ ،4س ،۳ش ،۱ص.۳۴_۲۲
ﻣﻮرﻫﺪ و ﮔﺮﯾﻔﯿﻦ ) ،(۱۳۸۳ر/3ر &ز ،.وﯾﺮاﯾﺶ ﺟﺪﯾﺪ ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺳﯿﺪﻣﻬﺪی اﻟﻮاﻧﯽ و ﻏﻼﻣﺮﺿـﺎ
ﻣﻌﻤﺎرزاده ،ﺗﻬﺮان :ﻣﺮوارﯾﺪ.

