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 تعارض از منظر نهج البلاغه تیریمد

  ** یلیخل هیرق/  * یروح الل  ه محمد

 11/81/8000تاریخ پذیرش:    11/88/8111تاریخ دریافت: 

 دهیچک
 اهسهاهجاسهت و هر اهساهیتعارض، جزء هبیعی و امری اجونا  ها ایر در زهدگی روزمره  

ای ک  دارای دو بعد م بت و من ی اسهههت و ب  واسهههط  از مواجج  با آن هاگزیر اسهههت.  دیده
 های مخول ی هسهههبت ب دیدگاهمورد توج  بوده و همواره  اشگسهههوره کمی، کی ی و زماهی

 –توصی ی با روش  حاضر این مسهأل  و راهبردهای مدیریوی آن شهکل گرفو  است.  ژوهش
البالغ  هج  تعارض در های معادلواژهکلید باای اسهههو هاده از منابع کوابخاه   تحلیلی و بها

ت، بغح و تعارض  شهامل:  بر اساس ارتباط موضوری و، تدویناخوال ، هزا ، شهقا ، تشوا
ها افو ی. ه استشهدبندی های مدیریوی، هبق و محووایی در دو محور منابع تعارض و شهیوه

 راهبردهای مدیریویبا دو وجج  م بت و من ی  کارکردیض کارکردی و غیرتعار هشهههان داد 
 های مدیریوی تعارضک از روشیهر کند. مو اوتی چون ای ا ، اجونا  و حلا را اقوضا می

با اهگیزه الجی، ررایت اصهول اخالقی و حقوقی و در راسوای قواف اصول حاکم بر ارتباها  
گروه موعارض، موضههو ، ا لحاظ چجار محور و بافت، اسههت. این راهبردها ب یشههنجاد شههده

البو  د. یابرملیاتی شههدن می قابلیتو ررایت سههلسههل  مراتب در آن، منبع، سههطح تعارض 
هو  گروه  اسههاسهها راهبردها برخی در هیسههت؛ یکسههان راهبردها  تماف در هابافت میزان تأثیر

 موقعیوی یا هو  موضههو ، هایبافت، دیگر برخی ک  در حالی در اسههت، تأثیرگاار موعارض
راحی آن البالغ  و هتوج  ب  گسههوره بحل مدیریت تعارض در هج با هسههوند. تعیین کننده 

ودل  شههوواه  و مبنایی مسههتواهد بر مبنای ررایت اصههول اخالقی و حقوقی، این موضههو  می
 .ها واقع شودهای اهساهی و کاربردی شدن آنبرای ارائ  هرری 

 یدیواژگان کل
  البالغهتعارض، مدنرنت تعارض، تعارض کارکردی، تعارض غیرکارکردی، نهج 
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 مقدمه
  ها و تمایالتعهارض و اخوال  در بین اهسهههاهجها ب  د یل مخول ی چون خلقت مو او ، آرمانوجود 

ای هبیعی و ههها و برخورداری از هیروی اخویههار و آزادی  ههدیههدهشهههخصهههی، ت ههاو  در اهههدا  و ارزش
هرران هیف وسیع و مو اوتی از رلل و روامل را در ها ایر اسهت. این امر سهبب شهده اسهت صاحباجونا 

بروز تعارض مؤثر بداهند و تعارض را بر اسههاس روامل و  یامدهای هاشههی از آن م بت یا من ی ارزیابی کنند. 
ایند. اما با این وجود هم مطر  تعارض یبرا مو اوتی یهایبند و هر کداف بسههو  ب  تخصهه  خود، تقسههیم

 هدگاه رمده دربهاره تعارض وجهود دارد:یچند د
ون چ ییهادارد و موههراد  واژه یکهه  معوقد است تعههارض بد است، بههار من هه یههدگاه سههنویالف: د 

 ؛ ،161، ص6،ج7919، نزیراب،د از آن اجونا  کرد.یب است و بای، تمرد و تخر یسرکش
رممکن ر و از بین بردهش غییها ااجونههها  یاهههدهیک  اروقاد دارد تعهههارض  د یدگاه روابط اهساهی : د

 ؛،121همان،تواهد رملکرد را بجبود بخشد. است البو  در برخی مواقع ب  ه ع گروه است و می
ن باور اسهههههت کهههه  تعارض بسو  ب  چگوهگی یگرا ک  امروزه مورد قبول اسهت و بر ادگاه تعاملیج: د 

ر هر رملکرد کارآمد د یاههد خو  یها بهد باشهههد، و ه  تنجا غیر قابل اجونا  اسهههت بلک  براتو مهدیریهت می
 ،3-3، ص 1331رضائیان، ،سازمان ضرور  دارد. 

درون فردی ک  زماهی رخ  تعارض ماهند دارد، یگر ید َاشکال تعارض بر اساس هرفین موعارض هیز 
 ک  یان فردیمهای مقبول آهان برابر هباشد. تعارض دهد ک  هقش مورد اهورار افراد با  رقاید و ارزشمی
 نیا دردسرآفر ی کنندهكیتحر  آزاردهنده، قیهر  هر ب  را گریفرد د رفوار فرد، كی ک  شودیم آغاز یزماه

 منرور اول مورد ک  در کرد اشاره یگروهانیم و یگروهدرون تعارض توان ب یم نیچنابد. همییم
 در و گااردیم اثر یگروهدرون یندهایفرآ بر ک  است گریکدی با گروه یارضا از یبرخ انیم یبرخوردها

 است مدهرر گریکدیبا  سازمان مخولف یهابخش ای یکار  یهامیت ای هاگروه مخال ت و برخورد دوف مورد
رضائیان،  ،سازد. دشوار را یکار  یهاتیفعال یهماهنگ و باشدداشو  یا احساسی یادیبن ن یزم تواهدیم ک 

 ک  محور تحقیق حاضر است، از ا مخر ی هاکارآمد تعارض و سازهده ای کارآمد تعارض ،12، ص1331
 اهدا  گروه از دیبا سازهده تعارض ک  این شکل ب  شوهدیتعارض محسو  م یهایبند دسو  نیآخر 
 مخر  شود تعارض گروه رملکرد بجبود و شرفتی  ماهع اگر و بخشد، بجبود را آن رملکرد و کرده تیحما

 هوای  این ولی را دارد روابط کردن هابود هبالقو توان فو ، سطو  از کداف هر در شود. تعارضیم دهیهام
 شود.می هاشی سازهده یهااز روش هکردن اسو اده و تعارض مدیریت یگیر کار ب  در قصور از معمو ز  من ی
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 نیبجور  ب  تعارض طیشههرا در بوواهد ک هیاز اسههت   یویر یراهبردهای مد تعارض، با مقابل  در بنابراین 
 ندیفرا تعارض تیر یمد یب  هور کل ببرد. نیب از را شهههده  ادیا تعارض و یا هموده  ادیشهههکل تعادل ا

 ای کردن برهر  یبرا فنون مربوه  از مناسههب اسهو اده و هاگروه نیب در مناسهب تعارض هقش  یتشهخ
تواهد بر مدیریت تعارض چ  میاما آن ،16-29ص ،،7911،درگاهی،،اسههت.  یاثربخشهه یبرا آهجا كیتحر 

عارض را من ی هایی ک  تبسهیار مؤثر باشهد، م بت یا من ی ارزیابی کردن تعارض است. براین اساس، ت وری
های مخول ی چون اقودار، کنورل شدید و یا حوی احوراف سعی در حا  و  یشگیری کنند از شیوهتصور می

ک  هگرش م بوی هسهههبت ب  تعارض دارهد میزاهی از آن را برای ح ظ هایی از تعهارض دارهد در مقابل ت وری
حال با توج   ،799، ص7، ش،7911،مسعودی،،داهند. ها و افراد ضروری میحیا  و شهادماهی سهازمان

های مدیریوی و تشههوت آراء ای اد شههده از یک سههو و محدود هبودن تعارض در حصههار ب  گسههورش اهدیشهه 
هماید ضهههروری می ،ای از آنچنین مصهههون هبودن هیچ فرد و جامع و همههای خاص هها و مکهانزمهان

 مرور سههخنان حضههر  رلی اهالرا  مرتبط از منابع موثق گردآوری شههود. این در حالی اسههت ک  از
هایی ک  حضر  در هول حیا  و در مواضع مخولف آید، یکی از  دیدهالبالغ  بدست میخصهوصهاز در هج 

یده تعارض اسهت؛ تعدد توج  در کالف حضر  ب  این  دیده و اشاره مکرر بدان و تمایل با آن مواج  بوده،  د
هلبد دارد و می رده از حسههاسهههیت، اهمیت و تأثیر آن بر می ،،313، ص13جتا، بیالنویری، ، 1ب  رفع آن

گیرد  رگوهاگون این  دیده، از منرر حضهر ، ب  صهور  موضهوری مجم و مسوقل مورد توج  قرا یک  زوایا
و در رین  ی بردن به  چیسهههوی و ماهیت آن، منابع و روامل ظجور و بروز این  دیده و راهبردهای مقابل  با 

  آن هیز در اهدیش  حضر  مورد شناسایی و بررسی واقع شود.
در زمین  بحل  البالغ هج و اسههوخراج دیدگاه  یگردآور  منرور ب  اسههت رو کوشههشههی ژوهش  یش

کرد و ب  افراد و  خواهد هموار را رلمی جدید تحقیقا  و هابررسهههی تکهامل و رشهههد راه کهار فو . این
ط یشرا ت وی  داده و برحسب ماهیا رلل بروز تعارض را تشخیط و یکند شراهای موعارض کمک میگروه

ا  اسههت رقابل اجونیت آن اهوخا  کنند و تعارضهها  را ک  بروز آهجا غیر یمد یوه مناسههب را برایتعارض، شهه
های تواهد  شوواه  و مبنایی مسودل برای ارائ  هرری سهازهده و خال  سو  دهند. امری ک  می یر ی  مسهب

 ها گردد. اهساهی و کاربردی شدن آن
 

                                                                        

ي. » 1  من اختالف را دوست ندارم(.)« الخالف أکره إنَّ
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 پیشینه تحقیق 
اسههههت. از جملهه  هههایی  از ابعههاد مخولف صهههور  گرفوهه در موضهههو  تعههارض مطههالعهها  و  ژوهش

از حسههین درگاهی و « مرتبط یراهبردها تعارض و تیر یمد»مقال  های اه اف شههده در این زمین   ژوهش
های ، با هد  آشهنایی مدیران با اهوا  سهطو  و سبکجای مدیریت بر  ای  هررا  و الگوه،7911،همکاران

، از «های مدیریتتعارض از منرر اسههالف و ت وری» ژوهش دیگر  اسههت.اهدیشههمندان غربی هگارش یافو 
گرا است ک  ب  بررسی س  دیدگاه سنوی، روابط اهساهی و تعامل ،1333،رصهمت مسعودی و فرشو  میرزایی

بین دو  ها و اشوراکا در مدیریت تعارض و مقایسه  آن با اسهالف  رداخو  اسهت. هوای  هشان از وجود تقابل
 تعارض مدیریت»ان ب  هگاه موعادل اسههالف در این زمین  دارد. هم چنین  ژوهشههی با رنوان دیدگاه و اهر

 حمیدرضا ه  یان و سهید یمجد  هوشهو  ،1331،«از منرر هج  البالغ  رلی حضهر  رملی سهیره در
در مواجج  با  های مدیریت امافاسهههت.  ژوهشهههگران در این تحقیق ب  بررسهههی رلل و سهههبک یرلو 

دهد این تعارضههها ، ماهیوی مخر  دارد و هرم و اهد. هوای  تحقیق هشهههان میهای اجوماری  رداخو فون 
 تواهدگروهی و اجوماری میاهدازد. از منرر این محققین، روامل فردی، میانوحهد  جامع  را ب  خطر می

ناوین مدیریت ههن، مدیریت هرف و سخت، سهاز اینگوه  تعارضها  واقع شهود. این  ژوهش با ابدا  رزمین 
 اصلیبنابراین  ژوهشی ک  با لحاظ محورهای را بررسهی هموده اسهت.  های مدیریوی اماف رلیسهبک
 در بحل مورد هرر باردازد شناسایی هگردید. ب  ارائ  منابع و راهبردهای مدیریوی اماف رلی تعارض

 تعارض
رض لی فی » ،311،ص1، ج1111منرور، ابن،ن اسههت. تعارض،  ب  معنی بازداشههون و ماهع گردید ر 

ی، فیوم،ماهعی چون کوه و ماهند آن مرا از ادام  مسههیر بازداشههت.  یعنی« الطریق رارض من جبل و هحوه
اسهههت ب  معنای امونا  « اخوال »البالغ  واژه تعارض در هج  یکی از رناوین رای  ،113، ص1، ج111٥

شههناسههان تعارض در اصههطال  محققان و روان ،121، ص3، ج1312هبرسههی، ،هاتی دو چیز با یکدیگر. 
ها و یا اسهههالمی ب  معنای فرایند احسهههاس و یا ادرا  هرگوه  هاسهههازگاری در درون، بین افراد، سهههازمان

ب   ،111، ص1313میرکمالی، ،هاسهت ک  ب  رفوار  نجان یا آشکار موعارض در هرفین منوجی گردد. گروه
عارض کشهمکشی است مشجود و بیان شده بین حداقل دو هر  مرتبط و وابسو  ب  یکدیگر ربار  دیگر، ت

های هاسهازگار و مخالف با یکدیگر داشهو ، یا کمیابی و تضاد منافع آهجا را ب  چالش با هم وادارد و ک  هد 
  ،212، ص2، ج1331فرهنگی، ،شان گردد. یا دخالت دیگران ماهع رسیدن آهجا ب  اهدا 
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 تعارض تیریمد
 برهر  یبرا فنون مربوه  از مناسب اسو اده و هاگروه نیب در مناسب تعارض هقش  یتشهخ ندیفرا

ت تعارض، یر یب  ربارتی مد ،12-13ص،،7911،درگاهی، ،اسههت.  یاثربخشهه یبرا آهجا كیتحر  ای کردن
 هت است.  ی هاد خالقیازهها و این هیاز تعهارض در ججهت تهأم یهر یگح و بجرهیبرخورد صح

 انواع تعارض
 بودن مورد بحل و مداق  قرار داد. 2و کارکردی 1تعارض را می توان از دو ججت غیر کارکردی

 کارکردی:تعارض غیر
کارکردی یا مخر ، تعارضهی اسهت، ک  سهبب اخوالل در روابط شهده، خالقیت و رضایت تعارض غیر 

کند، اهدا  گروه ارومادی، اضهههطرا  و تنش حاکم میرمومی افراد را کاهش داده و جوی از هاامنی، بی
امدهای ز  یگیرد و از هم  اشیدن و گسست اهس اف گروه اهای ارضها قرار میالشهعا  هزا  و درگیریتحت

 امههاف رلی ،733، ص7911اف و دیگران، برکو، روی ؛111، ص2، ج1311رابینز، ،آن خواهههد بود. 
ف  »فرمهایهد: می ََ

خِ
 هیَّر َلر

ر
أ ترین روامل و منابعی ک  این تعارض را از جمله  مجم ،21٥حکمهت، 3«ىِدم  َامه

 های هج  البالغ  ربارتند از:زهد در گزارهشکل داده و ب  آن دامن می
 های شخصیتی و روانی. مؤلفه1

ها در ارمال و رفوار آهجا صهه ا  روحی اهسههانو  ها، امور دروهیها، اهدیشهه هگرش ،از منرر قرآن کریم
های شههخصیوی این مؤل   از جمل  19:71،1قرآن کریم،دهد. کند و رفوار آهجا را شهکل میجریان  یدا می

 منبعی برای تعارض بین افراد معرفی شده است ربارتند از: و رواهی ک  در کالف امیرالمؤمنین 
 تیا آال  گی   ون و س ء ن

 فرماید:درباره هیت سوء و تأثیر آن در ای اد ت رق  و اخوال  بین افراد می اماف رلی
َ  ََب »  َّ ََّمه ََّنَ ََُّ ََّرا  َِ ََ َ ََّنَ َوََل  َّصَََّّ َْ ََ وَنَ َوََل  ََ ر  ََ َلَ َّم  َاضََّّه َِّدِمَ ََّ َمَِدَمَ َوَََّّ  ُ  َافََّّه َِّر َْ   ر ِإَله ي 

وَن  َدُّ  ،113خطب ، ٥«َوََل َلَ

                                                                        

1 . Dys functinal 
2. Functinal  
 . اختالف نابود کننده اندیشه است. 6
لٌّ َیْعَملو . » 1 ْل کو ِته َعلَی قو ََ  «.َشاکِل
و نه  کنید،هاست به همین دلیل نه به یکدیگر کمك می. تفرقه و اختالف در میان شما تنها به سبب آلودگی درون و سوء نیت 1
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 و ای و سرما خش نت

اما اگر از حالت  ،33ر . هام  ،های بزرگ خداوهد و ضههروری حیا  و بقا اسههتیکی از هعمتخشههم، 
و اهزجار و  های فردی و اجوماریهابجن اری ،هاتواهد رفوارهای خطرها ، آسهههیبتعادل خارج شهههود، می

وقوی مؤمن برادرش را ب  خشههم آورد، در واقع از » فرماید:می افراد را سههبب گردد. اماف رلی ی راکندگ
باید توج  داشههت خشههوهت، شهامل هر هو  تضههییع حقو  اشههخاص،  ، 911حکمت، 1«او جدا شهده اسههت

 فرماید: در کالمی می تعرض و هر هو  هوك حرمت هسبت ب  آهجاست. لاا اماف
« ََ لر َو َوَ  فََّّر ََ ِر َار َُ َل َو َىر در َََّ ِل َار َر َِّ ََ َو َو ََِّ  ََََّّْر فََّّر ََ ََ َنه َار لر ِم َوَ  ََ َجَ َّلر َِ  

َّد  َََّو َْ  ع   2«وِْإََل َافََّّه  در
  ،912حکمت،

 ا تکهر و خ  پسندی

تن ر و   یماو  کندید بغح و رداو  میتکبر و احسهههاس خودبرتربینی از جمله  رواملی اسهههت که  تول
 فرماید:می گردد. امیرالمؤمنینمردف می ی راکندگ

ََ َعأر »  ُِ أر َر َُ ََ َِّيط  َع َ َافه  ُ ُِ َك ِف
ْر  ،1حکمت، 3«ُِ َْن

 فرماید:می چنینهم اماف رلی 
َ ِِف »  َ َ ه ََِ   َََّّ ه لر  َ ِ

َر َِ ِْك  َِّ
َجَ لر ِمَ  َِّفخ  َاشه ِْ  َو َفخر َْ َُ َئَِّن َو  َْ ِقح  َاشه ََ َُ   ُ  ،736خطب ، 1«َِّن َط ِْ  ََِّ نه

غی و تجکواگری -   وحیا بر

، 1، ج131٥هریحی، ،، حسههههاد ،1٥3، ص1 ، العین، ج1113فراهیههدی،،بغی بهه  معنی: ظلم
 ،311، ص1، ج1311؛ مصهههط وی،131ص، ،تابی،راغب اصههه جاهی،،، هلب تواف با ت اوز از حد،٥3ص

ر. : »ند کاسهههت. امیرالمؤمنین ب  تبعیت از قرآن ک  این رامل را سهههبب تعارض غیرکارکردی معرفی می
 فرماید:می« 213: 2قرآن کریم

                                                                        

 ورزید.همدیگر را نصیحت، و نه بذل و بخشش به هم دارید، و نه به یکدیگر مهر می
ْؤِمنو َأَخاهو َفَقْد ».  1   «َفاَرَقهو  ِإَذا اْحَتَشَم اْلمو
عدالت پیشه کن و از خشونت و درشتی، و از ستم و بیدادگری بپرهیز، که خشونت و درشتی مردم را به فرار و آوارگی وادارد، و .  2

 ستم و بیدادگری شمشیر را به میان آرد.
 هر کس از خویشتن خوشنود بَود، خشم گیرنده بر او بسیار شود. . 6
ت بپرهیزید که سبب ایجاد کینه و دشمنی و جایگاه وسوسه . خدا را! خدا را! از کبر 1 ان های شیطو تعصب ناروا و تفاخر جاهلیَّ

 است.
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ر ِِف »  مت  ْر ََ ُر
َ
ََل َو َادر أ

َ
َر  أ َِ ر ِِف  ََار

 
ُت َفدر َّر

َ
ِْ  َو أ ُِ ؤر   

ََّرَ ًِّن لِلر َِ  ُ ِ  َو  َِ ََّص َْ َِّلر  َِ  ِ
َصََّرَىً  ِ ه  ُ ِض  َرر ِ  نَي ََلر ََ ََََّر م 

َّار َِ  »1 
 ،736خطب ،

    اسریثک  -

قرشههی، ؛ 133، ص3، ج131٥ هریحی،،خواری و خودگزینیاسههوی ار ب  معنای اهحصههارهلبی، ویژه
مردف را مقابل یکدیگر قرار داده و  از جمله  رواملی اسهههت که  از منرر اماف رلی ،61, ص7، ج7911

شههود. ایشههان ب  صههراحت رامل قول و ها میموجب تعارض جدی، شههورش و حوی اضههمحالل حکومت
 داهد ک  ر مان با  آن را در حکوموش گشود:اضمحالل حکومت ر مان را اسوی اری می

َمهَو »  ُر
َ
عم َا   ر أ ُِ َنَّ َجَّ

َ
َوَع  أ َجَ لر  َ  

 
ُت
ر
ُ ََ
َ
ر ََُّ مت  َثَمَِّنَ َوَجِوعر َ ََّم ََلر ََ

َ
َثَم ََُّ
ر
ُ ََ َر  ،31خطب ، 2«َ

 . منافع دنیوی و دنیاطلبی2
فرماید: می ترین روامهل ای هاد تعهارض بین افراد اسهههت. حضهههر  رلیاین رهامهل یکی از مجم

هَ ی» وَن فی د  وَن َرَلی جیٍة َو یا َدهیَوَناَفسه  ر  یَوکاَلب 
ایشههان در سههخنی دیگر با اشههاره ب   ،717خطب ، 3«َحةیَ ٍة م 

 فرماید:و ابراز زهد خود هسبت ب  آن می هقش دهیاهلبی در اخوالفا 
 « َِّ ًَ د ِمِجُمَی َو    ر َر ُِ َو ِ  َِّ م 

ير أر    ُِ َّه      َ َََّّفر
َْ ََ  »1 

 . ُخلف وعده3
و بلک   یوهد افراد رو ب  سسویابد و  ییم یها فزوهها و چالشفاصل د، یدر جامع  رخ هما دهین  دیاگر ا
 فرماید: با تحایر از آن می هجد. امافیدشمنی م

َو ََو ِإ » َر خ  لر َك ... َوَ  ِِ
َر خ  َِ ِعَدَك  َّر

َُ َع  ِِ
َ  ر ر ََّ َدُه  َِ ََ نر 

َ
َّسيََّك ... أ ْه ِ َو َا َد َ ه

ْر َت ِع َقر  ،19هام ،٥«ِجب  َِلر

 و اختالف. تفرقه 4

                                                                        

گاه باشید شما در سرکشی و ستم افراط کردید و برای دشمنی آشکار با خدا و مبارزه 1 یز با مؤمنان راستین به فساد در زمین و ست . آ
 برخاستید.

یم؛ او خودکامگی و خودسری پیش گرفت تا آنجا که این امر در او قوی من پیشامد عثمان را با تعر.  2 یفی جامع برای شما میگو
 شد و از حد تجاوز کرد، شما هم به هراس آمدید و بی تابی کردید و کارتان از حد تجاوز کرد.

 ربایند.جنگند و آن را از هم میمیدهند و چون سگان بر سر این مردار گندیده )دنیا( ها قرار میدنیای پست را میدان رقابت.  6
 و در برابر زر و زیورهایی که شما به خاطر آن با یکدیگر رقابت دارید، پارسایی ورزیده ام..  1
 آورد.. از اینکه به مردم وعده دهی و سپس خلف وعده کنی پرهیز کن، زیرا خلف وعده دشمنی خدا و مردم را به بار می 1
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-111، ص٥، ج1311قرشی، ،ت رق ، ب  معنی جدا کردن و فریق، گروه جدا شده از دیگران را گویند. 
در سههخنی  شههود. اماف رلی ت رق ، تعارضههی شههدید اسههت ک  من ر ب  جدایی بین هرفین می ،113

 د:یفرمادی از ت رق  و  راکندگی یاراهش کرده، مییهکوهش شد
ََّن َعیا »  ا  مه َِ ََ ََّ  

َ
ََّن لََع  ِ َِ ََ

ُ  ََل  َو َتخر ج  ِإاَ ي ِإنَّه م  ِم ْ خر ُر
َ
أر أ ُِ  ر 

نََّ  ى   َّر َََُّّ َ َََُّتر َّو ِرًََُّّ طم لِرًَََُّّّ خر ُ  َو ََل ََُّّ 

 
َ
ََّن لََع  َ  ِ ََ  ،113خطب ، 1«َََّجَجر

هسهاء ضهمن اینک  مسلماهان را از هرگوه  تعارض، اخوال  در دین و فرامین  11آل رمران و  719آی   
ن اخوال  کند، منشا ایشود هجی میک  من ر ب  کین  و دشمنی بین مسلمان می الجی و هر گوه  تعارضهی

برد. اماف و جهدایی را رهدف تمسهههک به  قرآن و رور ، تر  فرامین الجی و بهازگشهههت به  جهاهلیت هاف می
رین و تدر سههخناهی ک  ترجماهی از فرموده خداوهد اسههت ب  این روامل ب  رنوان یکی از خطرها  رلی

 هماید. این موارد ربارتند از:  ین روامل ای اد اخوال  و جدایی از جامع  مؤمنان اشاره میتر مجلک

 ا عدم فرمکنهر ا ی اا فرامین االمی و بکاگشت با جکهلیت

گاه باشه»  ت دژ محکمیای احکاف جاهلید و با احیدیسمان اهارت خدا کشید شهما دست از ر یآ
ت هجاده و  یخداوهد سههبحان بر ا د،یک  گرداگرد شهما بود درهم شهکسهوالجی را  ت منا وهد ین اما

وآمد رفت ،تیت امنیدر هجا،  آن یان آهان برقرار سهههاخو ، ال وی ک  در سهههایال هت و اتحاد را م
ی آن ی برایتواهد بجاک  از مردف همیچیرهد؛ هعموی ک  هیت آن قرار گیهکننهد و در کنف حمها

 ر  د شما بعد از هیبداهتر اسهت. ز باارزشهی  رارزشیی برتر و از هرچیرا از هر بجایبشهناسهد، ز 
و  د و بعد از دوسههوییبازگشههو ،قبل از اسههالف،ن یهشهه یب  خوی اررا  باد ،ب  سههوی اسههالف،

ت رشو  ال ت را گسسو    736،2خطب  ،«د.یهای  راکنده درآمدد و ب  صور  گروهیمحبا

 یی و خ  وکمگی أ _ خ  

  بر های  راکنده با د ئل مخول ی کن گروهیخطا و اشوباه اشهگ وا و چرا در شگ ت هباشم از »
 رویی  ،امبری ،هجند و ه  از رمل وصهههیا امبری مییمهاههب خود دارههد! ه  گاف در جای گاف  

                                                                        

ن کند و نه آگیرید. نه اوامر من که سبب خشنودی است شما را راضی میشوید و راه مخالفت را پیش میاز گرد من پراکنده می.  1
 کنید.چه باعث خشم من است بر ترك آن اتفاق می

وَب َع . » 2 ِه اْلَمْضرو ْم ِحْصَن اللَّ اَعِة َو َثَلْمتو ْم ِمْن َحْبِل الطَّ ْم َأْیِدَیکو ْم َقْد َنَفْضتو کو ِة َأاَل َو ِإنَّ ْم ِبَأْحَکاِم اْلَجاِهِلیَّ ْبَحاَنهو َقِد امْ َلْیکو َه سو َتنَّ َفِإنَّ اللَّ
َها وَن ِفي ِظلِّ ِتي َیْنَتِقلو ْلَفِة الَّ

و
ْم ِمْن َحْبِل َهِذِه اأْل ِة  ِفیَما َعَقَد َبْیَنهو مَّ

و
وَن ِإَلی َکَنِفَها ِبِنْعَمة  اَل َیْعرِ  َعَلی َجَماَعِة َهِذِه اأْل فو َأَحٌد ِمَن َو َیْأوو

ْم ِصْرتو  کو وا َأنَّ لِّ َخَطر َو اْعَلمو لِّ َثَمن  َو َأَجلع ِمْن کو َها َأْرَجحو ِمْن کو نَّ
َ
وِقیَن َلَها ِقیَمًة  أِل َوااَلِة َأْحَزابا اْلَمْخلو  «ْم َبْعَد اْلِهْجَرِة َأْعَرابًا َو َبْعَد اْلمو
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وسهههو  در درون یدارهد.  ب برکنار مییآورهد و ه  خود را از غمهان مییب ایهکننهد، هه  به  غمی
ك در هررشان همان است ک  یدارهد. کار هگاف برمی ر شجوا یکنند و در مسشهبجا  رمل می

 ندارهد و منکر و زشهوی همان اسهت ک  خود منکر و زشت بداهند،  ناهگاه آهجا در ك مییخود ه
د. کنن  مییش تکیحلا مشههکال  خودشههاهند و در حوادث مجم و مبجم تنجا ب  آرای هاق  خو

های مطم ن و اسهههبا  محکمی ب  رهیوگاهد ک  ب  دسهههشهههونیی هر کداف از آهجا، اماف خویگو
 ،11خطب ، 1»اهد. ندار خود چن  زده

 :و ه ی پرسری یگذا _ بدعت

گهاهی تعهارض به  خاهر تمایال  ه سهههاهی و ججت تحقق اهدا  شهههخصهههی و فردی و گاهی برای 
 فرماید:می آید. اماف رلیهای الجی  دید میمخال ت با برهام 

ی اسهههت ک  با کوا  خدا مخال ت یهاها و بدرتاز هوا و هوسروی یها  ش فون یدایهآغهاز  » 
 2«.کنندت مییهن خهدا از آهجها حمهایزههد و بر خال  دیخروی آههان بر مییدارد و گروهی به   

   ،11خطب ،

 هاارزش . مسخ5
 زماهی و آن داهندمی هاارزش مسههخ را فون  ای اد و جامع  در تعارض یمباد از دیگر یکی حضههر 

 تحریف سههودجویان بیخردان و توسههط بر جامع  حاکم یوا  یهاارزش و قواهین اصههول، کلی  ک  اسههت
حضههر  در شههرایط و اوضهها  آخرالزمان  شههود. آن جایگزین گناه و فسههاد و ججل و ی رداز درو  و شههده

 فرماید:می
چون گرگان؛ و شهههوهد؛ مردف آن زمان، همدر آن هنگهاف، فرزههدان سهههبب خشهههم والدین می

چون مردگان چون درهدگان؛ و هبق  مووسههط هعم  آهجا؛ و مسههومندان همن آهجا همیسههاله
شود؛ مردف با زبان اظجار رود و درو  فراوان میان مییی از میخواهند بود. در آن زمان راسوگو

 ،113خطب ، 3،کنند، و با دل دشمنیدوسوی می
                                                                        

وَن ِبَعَمِل َفَیا َعَجبًا َو َما ِلَي اَل َأْعَجبو مِ . » 1 وَن َأَثَر َنِبيٍّ َو اَل َیْقَتدو َجِجَها ِفي ِدیِنَها اَل َیْقَتفو يٍّ َو َوِص  ْن َخَطِإ َهِذِه اْلِفَرِق َعَلی اْخِتاَلِف حو
وَن  وَن ]َیْعفو وَن ِبَغْیب  َو اَل َیِعفع ْؤِمنو ْنَکرو عِ اَل یو وا َو اْلمو وفو ِفیِهْم َما َعَرفو وا[ َعْن َعْیب  اْلَمْعرو ْم َما َأْنَکرو ْم ِإَمامو َنْفِسِه َأَخَذ  -ْنَدهو لع اْمِرئ  ِمْنهو َو کو

ْحَکَمات ًری َوِثیَقات  َو َأْسَباب  مو  «ِمْنَها ِفیَما َیَری ِبعو
هِ . » 2 َخاَلفو ِفیَها ِکَتابو اللَّ ْبَتَدعو یو َبعو َو َأْحَکاٌم تو تَّ وِع اْلِفَتِن َأْهَواٌء تو قو َما َبْدءو وو هِ  ِإنَّ ی َعَلْیَها ِرَجاٌل ِرَجااًل َعَلی َغْیِر ِدیِن اللَّ  «َو َیَتَولَّ
هو ِسَباعًا َو َأْوَس . » 6 َماِن ِذَئابًا َو َساَلِطینو هو َأْمَواتًا َو َغاَر الصِّ َفِإَذا َکاَن َذِلَك َکاَن اْلَوَلدو َغْیظًا .. َو َکاَن َأْهلو َذِلَك الزَّ َقَراؤو ااًل َو فو کَّ هو أو ْدقو َو اطو
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 طلبیگری و قدرت. سلطه6
کند اسهههو اده از اهگیزد و تعارض ای اد میال ت و شهههورش برمیاز جمله  رواملی که  مردف را به  مخه

 فرماید:با تحایر از این رامل می هلبی است. اماف رلیگراه  و تمایل ب  قدر های سلط شیوه
ََّاأه ِإِّنا »   ُ ََ َّلم ِِف  َو ََل  غََّ َك ِإدر ِ نه َراَِّ

َّع  َََّّ طََّ
 
ُ م  َََّّ  ُ مم آ ُه َؤ دا  ُ   للَِّ

َهكََّ م ْر َُ ِب َو  َقََّر َأ َار ََار ُِ !م  مُّ
َُ ََ  1«ََِ ِأ َو 

 ،19هام ،

 . احتجاب7
احو ا  ب  معنای دور بودن از مردف، ردف ارتباط مسهههوقیم با مردف و خود را از مردف جدا کردن. امری 

ای برای درهم آمیخو  شدن حق و باهل شود ک  خود تواهد زمین گسلد و میهای اهسهاهی را میک   ارتباط
 فرماید: خطا  ب  مالک اشور میدیگر، تعارض و اخوال  است. اماف رامل

َك َعأر َرِع » ََ َّ ِجَجَ َاأه َىر َطَّا  َ  ََ ِع ََّْ ََلِِّن َعِأ َامه  َّ ََّ! َار ِجَجَ َك ََِّ نه َىر َأ َاضا َِْ ُِ  
َِ م َر َِّر ِْ  َِّ   ُ ََّلر  َِ  ٍ

َه   ِعْلر ِق َو ِا
ر  ْنر  ُِ   !َّ ِجَجََّ

َ ي َو ََِلىَّر ر ِعْلر َطع  َعْنر  ُ  ََّ ُر ونََّ ََّ د   ِ َجَجَ َّ َىر ََُّ ْ ِِ  َ
َدُه   َار م  ِعَّْر  َ ظ    َ َو َ  صََّّر َِ َر ح  ي  َو َ   َاصََّّه ب  ُر

َََفأ  َو  ِِ ي َلر َق
أ  َار َِّطِل ي ح  َو ی َرف  َِ َّار َِ  

ََقُّ لر  َ  ،19هام ، 2«َشَّ! 

 .   سخن غیرمنطقی 8
ت. من األلسههن آمده اسههسههخن غیر خردمنداه  و اخوال  کلم  در کالف امیرالمؤمنین با تعبیر تناز  

 فرماید: می حضر  رلی
 ِى »

َ
ُ  لََع ََ ََ رر

َ
ِأ نِي و أ ف  ار َ َأ ََلر ُِ ٍع    َّ

َْ ََ ِل َو   َ َأ َامُّ ُِ ٍِّن  َ    ،799خطب ، 3« ََُّتر

لف روان مااهب مخویو اخوال  و گ وگوهای   اشههاره ب  جدال و منازر « تناز  من األلسههن»ر ب  یتعب

                                                                        

وِب  لو اسو ِباْلقو َساِن َو َتَشاَجَر النَّ ةو ِباللِّ ْعِمَلِت اْلَمَودَّ  «َفاَض اْلَکِذبو َو اْستو
طم، از من فرمان دادن است و از آنان اطاعت کردن که این عین راه یافتن فساد در دل، خرابی  1 . مبادا بگویی من اکنون بر آنان مسلَّ

 دگرگون کننده است.دین و نزدیک شدن پیش آمدهای 
گاهی از رویدادهای  2 . مبادا که دور از چشم مردم دیری در سراپرده سیاست بمانی، که غیبت زمامداران از ملت، بن مایه کم آ

زرگ، ب گسلد. پس امور کوچک در چشمشان بزرگ و امورکشور باشد و غیبت از مردمان، پیوندشان را با آنچه پس پرده است می
 آمیزد.نماید و حق و باطل در هم میها، زیبا میا، زشت و زشتیهکوچک، زیبایی

ای از مذهب پیامبر اسالمرا پس از یك دوران فترت و فاصله از پیامبران پیشین فرستاد، به هنگامی که هر کسی به گونه، خداوند .  6
 گفت و نزاع در میان آنها در گرفته بود.خود سخن می
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ك گ وگوی منطقی با محووای رقلی هبود، بلک  هر یگ وگوی آههان  ،711، ص9، ج7926می م،ابن،دارد. 
ب ب  هم مییکداف برای اثبا  حقاه ل ری  هاین هزا  و اخوال یبافوند، و همت خود ال اظی از روی تعصهها

 ،111، ص٥ج، 7911مکارف شیرازی، ،شد. دی مییهای شدیزیر ها و خونگاه سرچشم  جن 

 تعارض کارکردی
رخی ها، بررسی چرایی قبول بگیریکارکردی یا سهازهده، تعارضهی است ک  وجودش در تصمیمتعارض 

 است سازهده یموارد در تعارض گر،ید ربار  ب  ها و یا ارزیابی و هقد شرایط موجود ضروری است؛اهدیشه 
 تی یک بوواههد گروه را وادار به  ت هدیهد هرر، ارزیهابی و قضهههاو  م هدد اههدا  و اقداما  خود کند، که 

  رالق دیتشههد و یکن کاو   یما شههود، یهوآور  و تیخالق موجب بخشههد، بجبود را هاحلراه و ما یتصههم
 موجب را یگروهدرون یهاتنش و یرواه یفشارها مسهائل، کاهش حل ای شهود گریکدی ب  گروه یارضها
؛ 11-31، ص1، ش،1333،سهههیدرامری، ،کند.  تیتقو را ده تحولی د بوواهد ک نیا تیهجا در و شهههود
های بخش بسههیاری از امور اسههت. روشاین امر، زمین  و رامل هراف ،191-192، ص6، ج7919رابینز، 

مدیریت تعارض مورد بحل و بررسهههی قرار  البالغه  تحت رنوانای هاد و تحریهک این هو  تعهارض در هج 
 گیرد.می

 های مدیریت تعارض روش
تعهههارض وجهههود دارد؛ دسو  هخهههست موجبههها  ای اد و تحریک ت یر یدو دسو  تدابیر کلی ججت مهههد

شهند و بایگیری، اجونا  و حههل تعهارض مه یش یهاکیآورد و دسو  دوف شامل تکنتعارض را فراهم می
 ل شود.  یشوهد ک  ممکن است تعارض ب  شکل مخر  آن تبدیاسو اده م یزمهاه

 ت تعارض کارکردییریمد
 اد یک و ایدسووراتی را وضع هموده اسههت کهه  تعهارض کهارکردی را در جامعه  تحر خداوهد رناصر و 

در سهههخنههاهی کهه   امههاف رلی ،33: 12، 71 -11٥،33:71: 1، 6:612قرآن کریمر. : ،کنههد. می
غ  البالکند. راهبردهای مسوخرج از مون هج ترجماهی از فرموده خداوهد اسهت ب  این راهبردها اشهاره می

 گردد.تبیین می،7،در جدول
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 البالغهنهج ت تعارض کارکردى دریر یمد ،1،جدول 

راهبرد هاى ایجاد و تحریک 
 تعارض

 مستنداب

َباَده  َتَخ »  هاار ب  اهسانیت ویح اخو َمَر ر 
َ
َبَحاَه     ِن الِلَ  س    ،11حکمت ،1«راز ییإ 

َن »  ن افرادیای اد ت او  ب َبَحاَه   م  ِم َجَمَع سهه  َجا ث  َبخ  َجا َو سههَ َجا َو َرَاب  َجل  َرض  َو سههَ
َ
َحَزن  اأَل

ة َربهَ ا …ت  َوبهَ َخاَلط  اَلم 
َ
ودیَو اأَل م  َن اَلَحرع َو اَلَبَرد  َو اَلَبِلة  َو اَل   ة  م   ، 2«نهَ

 ،7خطب 
َن َرَبَد َغ »  یشیت آزاداهدیتقو  َتک 

َ
ا یَو   را َد َجَعَلَك الِل   ح 

َ
 ،97هام ، 3«ر َ  َو ق

َعَدٍل » امر ب  مشور  و تضار  آراء  وَرٍة ب  َو َمش 
َ
َحقٍّ   وا َرَن َمَقاَلٍة ب    ،671خطب ، 1«َفاَل َتک  ُّ

وه  » ضرور  اهوقاد  م  َکلع نع  یَفاَل ت  وا م  ، َوَ  َتَوَحِ ر  َرة  َکِلم  به    اَلَ َباب  ا ت  َما  یَبمهَ َوَحِ ظ  یب 
 ، َرة  ل  اَلَباد  ههَ

َ
َد   نهَ وه  به    ر 

ط  َخال 
وا َرَن  یَوَ  ت  .... َفاَل َتک  ُّ اَهَعة  صهههَ باَلم 

َعَدٍل.. وَرٍة ب  َو َمش 
َ
  ، َحقٍّ  ،672خطب ، ٥َمَقاَلٍة ب 

، ت ویح اخویار ب  افراد و یشههیشههود این اسههت ک  آزاداهدبرداشههت می آهچ  از کالف امیرالمؤمنین
ا ک  ساز تعارض است. ب  ربارتی هرجمشهور ، زمین ای اد ت او  بین آهجا، ضهمن تشهویق آهجا ب  اهوقاد و 

امری هبیعی  هااخویار  باشههد و افراد قدر  اهوخا  و اهوقاد داشههو  باشههند اخوال  سههلیق  و تالقی اهدیشهه 
را بر مبنای حکمت و مصههلحت خویش، در جان بشههریت اسههت. اما این امر راهبردی اسههت ک  خداوهد آن

ها، های مخولف، زمین   یشرفت، خالقیت، کشف درست هگرشو اهدیشه هجادین  سهاخت، تا تضهار  آراء 
 ها و... را فراهم هماید.ارزش

                                                                        

 د  را امر فرموده و در آنچه بدان مأمورند دارای اختیارند.. خدای سبحان، بندگان خو 1
های متباین از گرمی، ا ی سرشته از خلط. سپس خدای سبحان از درشت و نرم و شور و شیرین زمین، خاکی را گردآورد. خمیره 2

 سردی و تری و خشکی و ناخوشایندی و شادی.
 است.بنده دیگری مباش که خداوند تو را آزاد آفریده .  6
 از گفتن سخن حقَّ یا مشورت عادالنه، خودداری نکنید..  1
یید؛ آن مالحظه کاری. با من آن سان که با ستمگران سخن می 1 ن های مصلحتی که در برابر مستبداها و موافقتگویند، سخن نگو

ید. از گفتن سخن حق یا مشورت دارند، در برابر من اظهارمدارید، با من به طور تصنعی و سازشکارانه معاشرت نکناظهار می
 عدالت آمیز خودداری نکنید.
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 ت تعارض غیرکارکردییریمد
ب  تبیین تدابیر مدیریوی در  ب  صهههور  گسهههورده های مدیریت کارکردی، اماف رلیدر کنهار گزاره

ردی را در ت تعارض غیرکارکیر یتدابیر مدترین تعارض غیرکارکردی  رداخو  است. جدول هیل برخی از مجم
 کند.البالغ  تبیین میهای هج گزاره

 هاى مدیریت تعارض غیرکارکردى در نهج البالغه، روش2جدول ،
 

                                                                        

 . آیا دیني ندارید که شما را گرد آورد؟  1
 را با کشتیهای نجات بشکافید و از راه اختالف و پراکندگی و دشمنی کنار آیید.  مردم هوشیار باشید! امواج خروشان فتنه.  2
م داشت، جدائی. خداوند او را با نور و روشنایی فرستاد و بر 6  ها را به وسیله او پیوند داد )و اتحادها و پراکندگیگزید و بر همه مقدَّ

 و الفت ایجاد کرد( و با او بر زورمندان چیره شد
 کن. بیان کار آن انجام از را خود دلیل روشن، منطقی با و زدایی برخیز ابهام به بردند؛ ستمگري گمان تو به نسبت مردم گاه هر.  1
 کنیم، و اگر لب فرو بندند، ما با آنان حرفی نداریم.اگر لب به اعتراض بگشایند، ما با منطق با آنان گفتگو می.  1

تدابیر 
 مدیریتی

 هاى ماهومیگزاره مستنداب

َما َدیٌن » خدامحوری
َ
َم    ک  ، و خدامحوری خداگرایی ،711،خطب   1«یَ َمع 

مطلو  و ارتباط اهساهی 
همبسوگی اجوماری ای اد 

 کند.می
توسل ب  

معصومین 
  و  یروی

 از فرامین آهجا

وا َرَن » ج  ن  الِنَ اة  َو َررع
س    َون  ب  َمَواَج اَل  

َ
وا   قُّ یَجا الِناس  ش 

َ
 

َناَفَرة یق  اَلم   ،1،خطب  2«َهر 
َ اء  » ی ا َصط  ِدَم   ف 

َ
یاء  َو ق الضع  ب 

َرَسَل  
َ
َق َو َفَرَتَق ب    اَلَم َ   ات 

َب  َغال   ،679،خطب  3«َساَوَر ب    اَلم 

ات ا  هرر در مرجعیت قرآن و 
سنت و  یروی از آهجا رافع 

 تعارض است.

 
 ابجاف زدایی

َل » َ  َو اَرد  َار  ع  َم ب 
َر َلج  َصح 

َ
َك َحی از َفأ  ب 

یة  َن َظِنت  الِرر  َو إ 
  َ َصَحار  إ  َم ب 

وَهج  ن   ،19،هام   1«َرَنَك ظ 
 

ارائ  و درخواست دلیل و برهان 
منطق و  از هرفین موعارض

 اسود ل
َم » وا َحَ َ َناه  وا َفإَن َتَکِلم  ، َو إَن َسکو 

م ، 2البالهری، ج ، ٥«َرِمَمَناه 
؛ روز 991، ص9،جابن اثیر ؛3٥2ص

 ، 717شورا، خطب 
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ع گشت زبان دشمنان قطماند، و اگر حق از باطل جدا و خالص مي. پس اگر باطل با حقَّ در نیامیزد، بر طالبان حق پوشیده نمي 1
 گردید.مي

 کند.هایشان را  بر تو مهربان می. مهرورزی تو بر آنان، دل 2
ا نادرستی زند، یای برادر دینی تواَند، و دسته دیگر، در آفرینش، با تو همانندند؛ گناهی از ایشان سر میاند: دستهمردمان دو دسته.  6

خود،  پوشیگناه رود. پس تو از گذشت و نادیده گرفتن وشود، یا خواسته و ناخواسته خطایی بر دستشان میبر آنان عارض می
 پوشی خویش بر تو ببخشاید.چنان بدانان ببخش که دوست داری خدا از گذشت و گناهآن
 . گشاده رویی، دام دوستی است. 1
 کنند، خوشرویی هنگام دیدارآورند و کینه را از دل دشمنانشان دور میبهترین چیزی که مردم با آن دل دوستانشان را به دست می .1

راغ   رویی در حضورشان است.گرفتن هنگام نبودنشان و خندهآنان، سو

ت کیک حق 
 از باهل

َل َخَلَ  » ِن اَلَباه 
َ
َزاج  اَلَحقع َلَم یَخَف َرَلی  َفَلَو   َن م  م 

ل   َن َلَب   اَلَباه  ِن اَلَحِق َخَلَ  م 
َ
یَن َو َلَو   َرَتاد  اَلم 

ین د  َعاه  ن  اَلم  َلس 
َ
 ،٥1،خطب  1«اَهَقَطَعَت َرَن    

گاهی کافی دو هر  هسبت ب   آ
موضو  مورد اخوال  و 

 سن ی آنبصیر  و حق
 
 
 

مههح و تسههههها
 تساهل

َم  » مجرورزی وَبج  ل 
 
ف  ق َم یَعط  َك َرَلیج  ِن َرَط ههَ إ 

فههَ
 ،19،هام  2«َرَلیك

 
 
ررههایههت احوراف هسهههبههت بهه   -

 موعارض.  
ههمههاههنگی، ثبهها  و ح ظ  -

روابط افراد هسههبت ب  موضههو   
 اخوال ، رجحان دارد.

 
 ر و وص ح

 ه تغافل

ین  َو » ی الدع ٌخ َلَك ف 
َ
ِما   َنَ ان  إ  َم صهه  ِهج  َفإ 

ا  مههِ ط  إ  ی اَلَخَلق  یَ ر  َك ف  یٌر لههَ م   َهر  َنج  م 
ل  َو یَؤَتی َرَلی  لهَ م  اَلع  ل  َو َتَعر ض  َلج  الِزلهَ
َن  َم م  ج  َرط 

َ
ی اَلَعَمد  َو اَلَخَطإ  َفأ َم ف  یج  ید 

َ
 

بُّ َو  ح 
ی ت  ل  اِلا  َك م  هَ َ حه  َ  َو صهههَ َرَ و 

ه  َو  َن َرَ و  یههَك اللههِ   م  َن یَعط 
َ
ی   َتَرضهههَ

 ،19،هام  3« َصَ ح  
 

 گشاده
 رویی

َباَلة  اَلَمَوِدة  »  ،1،حکمت 1«اَلَبَشاَشة  ح 

لوَ  »
 
 ب    الِناس  ق

ف  ل 
َ
َن مها یأ اِن اَحسهههَ

لو   
 
َغَن َرَن ق َم، َوَهَ َوا بهه    الضهههِ ج  ِدائ  او 

َم،  ج  قائ  َنَد ل  ر  ر 
شهههَ  اَلب 

ن  سهههَ َم، ح  ج  اَردائ 
د  فی َم،  َوالِوَ قُّ ج  ج  غیَبو   ب 

ة  َم َواَلَبشهههاشهههَ
َم  ه  ور  ضهه  َنَد ح  ، 13،شههوشههوری، ج ٥«ر 

 ،213؛ الحراهی، ص112ص
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 دارد، به گفته مردم در باره او گوش ندهد.. ای مردم کسی که دانست برادرش، دینی درست دارد، و در راه راست گام برمی 1
هو اَل َیَدعو َبْیَنَك َو َبْیَن َصِدیق  . »2 نِّ َفِإنَّ وءو الظَّ  «َصْفحااَل َیْغِلَبنَّ َعَلْیَك سو
کند و رضای خدا در آن است، رد مکن، زیرا آشتی مایه آسایش سربازانت و هرگز آشتی و صلحی که دشمن به تو پیشنهاد می.  6

 آرامشی برای تو از غمها و امنیت برای سرزمینت است.
 خود را آماده پذیرش گرداند.راستی سخن گوید و پراکندگی را به جمعیت کشاند و ذهن باید با مردم خود به قوم پیشوای.  1
اگر پیمانی میان تو و دشمنت بسته شد، جامه وفا را بر عهد خویش بپوشان و تعهدات خود را محترم بشمار! و جان خود را سپر  .1

 شکنی مکن، و در عهد خود خیانت روا مدار، و دشمنت را مفریب!تعهدات خویش قرار ده ... هرگز پیمان

یٍق، َفاَل » حسن ظن َداَد َهر  یٍن وَ سههههَ َة د  یقههَ یهه   َوث  خ 
َ
َن   َمَن َرَرَ  م 

َجال   یَل الرع او 
َ
ق
َ
ی      ،  797خطب ، 1«یَسَمَعِن ف 

ر اهدیشههی تأثیر مسههوقیم بم بت
روابط دارد و هقصههان آن سههبب 

، ررههایههت   2شهههود.تعههارض می
قارده اصههالت برائت و اصههالت 

 صحت در روابط،
ِن » مصالح  ا َفإ  ضز ی   ر  ِل   ف  َ  و ل  وُّ َلی   َرد  َلحاز َدَراَ  إ   َتَدَفَعِن صه 

َ
َو  

َمنههاز 
َ
َك َو   ومهه  م  َن ه  ةز م  َ  َو َراحههَ ود  ن   ل   

ةز َلح  َدرههَ ی الصهههُّ ف 
اَلد   ب   ،19،هام   3«ل 

ضرور  تقویت و توسع  وحد  
و اهسههه ههاف در ابعههاد داخلی و 

 خارجی
 جریر بن ربههد اللهه  الب لی إلی معههاویههة..بعههد إرسهههالهه   مااکره

   ،13،خطب 
ت اهم و در  مشور  ب  منرور 
رفع هقاط اخوال  و یا رسهههیدن 
ب  من عت یا هقاط اشهههورا  ب  

 وسیلٔ  تبادل امویازا 
َهَن » صداقت َر ه  ، َوَلیَحضهه  َمَل   ، َوَلیَ َمَع شههَ َهَل  

َ
ٌد   َ  َرائ  د   1«َوَلیصههَ

 ،113خطب  ،
 د رفواری و گ واریدوری از تضا

 رجد ب  وفای
  یمان و

َط َرَجَدَ  » َقَدةز ...َفح  َ  ر  وع د  َك َو َبیَن رهَ َدَ  َبینهَ َن َرقهَ َو إ 
وَن َما  ِنةز د  َك ج  َماَهة  َو اَجَعَل َهَ سههَ

َ
اأَل ِمَوَك ب  اَلَوَفاء  َو اَرَ  ه  ب 

ِن  یسهههَ  َتخ 
َ

َك َو   ِمو  ا  َرِن ب  َرَطیَت ... َفاَل َتَغد 
َ
   

َ
َ  َو   َعَجد   ب 

ِوَ   َلِن َرد   ،19هام  ، ٥«َتَخو 

ضهههرور  الوزاف و  ههایبنههدی بهه  
اصهههههول اخههالقههی در هههمهه  

هها و هسهههبهت ب  هم  موقعیهت
 افراد

رهدالت ورزی 
و حهههقهههو  

 مداری

ی وهع ر  م 
َ
َتأ

َ
َن   

َ
َب    َهل 

َ
یت  َرَلی   َو الِل      لع یَمَن و  َر باَلَ َور  ف  الِنصههَ

ور   ه 
َ
َمر     ا سهههَ َماء   به   مهَ ِف َهَ ٌم فی السهههِ

َ
ا   یٌر َو مهَ م  سهههَ

ررایت ردل، قسهههط،  ضهههرور 
اهصهههها  و حهقههو  شهههخ  

 موعارض 
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یم که سرپرست او شده ام؟! به خدا سوگند! تا میآیا به من  فرمان .  1 دهید که پیروزی و یاری را با ستم کردن درباره کسی بجو
 چرخند، به چنین کاری نزدیك هم نگردم.روزگار باقی است و اختران در پی یکدیگر می

اه ما هستید، آنها را از شما باز بدانید شما نزد ما سه حق دارید و تا هنگامی که همرفرماید: خطاب به خوارج می . امام 2
کنیم؛ شما را از درآمد عمومی و غنائم؛ تا زمانی آورید، منع نمیگیریم: شما را از مساجد خدا که نام او را در آنها بر زبان مینمی

 جنگیم.اید، با شما نمیسازیم، و تا جنگ را با ما آغاز نکردهکه دستتان در جنگ همراه ماست، محروم نمی
دانست خالفت جز مرا نشاید، که آسیا سنگ تنها گرد استوانه به گردش در . به خدا سوگند فالنی  جامه خالفت را پوشید و می 6

آید...چون  چنین دیدم دامن از خالفت در چیدم، و پهلو از آن پیچیدم، و ژرف بیندیشیدم که چه باید، و از این دو کدام را برگزینم، 
صبر پیش گیرم. چون نیك سنجیدم، شکیبایی را خردمندانه تردیدم، و به صبر گراییدم.صبر کسی که چشمش  با دست تنها بستیزم یا

 برند.خاری خلیده، و در گلویش استخوانی شکسته جای گرفته است. با چشم خود دیدم که میراثم را به غارت می

 ،762،خطب 1«َهَ ما
کَم » ا:   َهَمَنع  وهههَ م  َبو  ح  ا صهههَ ا َثالثهاز مههَ َدههَ نههَ ِن َلکَم ر   مها إ 

کم  الَ ی ، َو   َهَمَنع  یَجا اسَم   وا ف  َء َما َمَساجَد الل    َن َتَاکر 
ا، َو  ینهَ یهد 

َ
یکَم َمَع   َت  یهد  وَهاَدامهَ ی َتَبَدؤ  کَم َحوا ل  َقات 

 ، 2«  ه 
 ،11٥ -111، ص 21النویری، ج

 
 اجونا 

 
 سکو  و صبر

ِه   »  الٌن، َوإ  َما َوالل  َلَقَد َتَقِمَصجا ف 
َ
 

َطب   نَجا َمَحلُّ الق  ی م  ِن َمَحلع
َ
َلیَعَلم   

َن الِرَحا، ....  ، م  وَهَجا َثَوباز َدَلت  د  َفسههَ
یت  

َ
. ..... َفَر  حاز َوَهَویت  َرَنَجا َکشهههَ

َحَ ی، 
َ
ا   اتههَ َلی هههَ َر رههَ بههَ ِن الصهههِ

َ
 

ی، َوفی  از
َ

َبر   َوفی اَلَعین  قهه َفصهههَ
َراثی َهَجبههاز  َری ت 

َ
  ،  3«الَحَلق  شهههَ ههاز

 ،3،خطب 

گیری از برخی ضهههرور  کنههاره
هههای تعههارض یهها بهه  موقعیههت

ن تهها حصهههول تعویق افکنههدن آ
 شرایط مسارد

 
 افشاگری

افشههههای اغراض 
 هر  موعارض

َمر  » 
َ
َمر ی َو  

َ
َن   ِم َهَکَرَ  َما َکاَن م  ث 

َدی َل   َو  رهَ
َ
اَن   ا کهَ ینهَ

َ
أ اَن ... فهَ َ مهَ ر 

َاَل لههَ     َمَن بههَ
َ
لهه      ات 

َلی َمقههَ َدی إ  هههَ
َ
 

َوَکِ     َوَقَعَده  َو اسهههَ َرَت   َفاسهههَ صهههَ  -ه 
ِمن  

َ
َف ] 

َ
َره  َفَوَراَخی [   َوَنصهههَ َمن  اسهههَ

َتی 
َ
َلیهه   َحِوی   وَن إ  ِل اَلَمن  َرنههَ   َو بههَ

افشهههاگری در صهههور  تجهدید 
منههافع رمومی،  یشهههگیری از 
وقو  جرف و جلوگیری از سهههوء 

 اسو اده
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او سرزنش کردی( ولی کدام یك از ما دشمنیش نسبت به او سپس تو وضع مرا در برابر عثمان یادآور شدی )و مرا بر ترك یاری .  1
بیشتر بود و راه را برای کشتنش هموار ساخت؟ آیا کسی که آماده یاری او بود؛ ولی او یاریش را نپذیرفت و از او خواست که بر جای 

کرد و مرگ را به سوی او فرستاد  خود بنشیند و دست از این کار بکشد و یا کسی که )عثمان( از او یاری خواست و یاریش را دریغ
 تا زندگانیش به سر آمد؟

خداوندا! آن دو )طلحه و زبیر( از من بریدند و به من ستم کردند، بیعتم را شکستند و مردم را بر ضد من شوراندند )خداوندا!( .  2
 استحکام نبخش و بدفرجامی آنچه را در آن امیداند اند نافرجام کن، و کارهایی را که تصمیم بر آن گرفتهبیعتی را که از مردم گرفته

بسته اند و به کار نشسته اند به آنان بنمای! من پیش از جنگ از آنها درخواست کردم که دست بردارند و بازگردند و انتظار بازگشتشان 
 !کشیدم، ولی این نعمت را خوار شمردند و ناسپاسی کردند و دست رد بر سینه عافیت نهادندرا نیز می

ام، و پشت و روي آن را سنجیده، دیدم راهي جز پیکار، یا کافر شدن نسبت به آنچه . من بارها جنگ با معاویه را بررسي کرده 6
 آورده باقي نمانده است. پیامبر 

ه  َرَلی  َدر 
َ
، افشهههای 23هام ، 1...«ق

چهههجهههره ههههلهههحههه  و زبهههیهههر، 
 ،113،131خطب 

سههههرزهههش و 
 هکوهش

مههاف و ات بعههد از تبیین حقیقههت  ،11، هام 113، 21،23،خطب 
ح ههت در مواضهههعی کهه  خطر 
جههدی اسههههت، برای تحریح 

 افراد سست و تنبل
 

کههوه بهه   شهههه 
 هههیشهههههگهههاه 
خهههداوههههد و 

 ه رین

ِلَبا الِناَس 
َ
ی َو   ی َو َهَکَ ا َبیَعو  ی َو َظَلَماه  َطَعاه 

َ
ا ق مهَ ِهج  ِم إ 

الِلج 
 ت  

َ
َدا َو   ا َرقهَ َل مهَ اَحله  َما َرَلی فهَ ه  ر 

َ
َبَرَما َو  

َ
ا َما   مهَ َم َلج  َحک 

َوال  َو  َبَل اَلق 
َ
َما ق ج  اَل َو َلَقد  اَسَوَ َبو  ِماَل َو َرم 

َ
یَما   اَءَة ف  اَلَمسهَ

یة َعَمَة َو َرِدا اَلَعاف  ا   َفَغَمَطا النع
َ
ق َماَف اَلو 

َ
َما   ج   ب 

َهیهت 
َ
أ وهَ  2اسهههَ

 ،792،خطب  

ه رین مربوط ب  جایی است ک  
اد رهنههاد و که ر را بهه  اوج افهر 

ههها و اهههد و هههدایههترسههههاهههده
هها به  سهههبهب رناد خیرخواهی

 دشمنان ب  هوی   هرسد.
جههههنهههه  و 

 سرکو 
ِلَبت  َظَجَره  َو »

َ
َمر  َو َریَن   َو ق

َ
َاا اأَل َهَف ههَ

َ
ت    َربهَ َد ضهههَ َو َلقهَ

َواَل   اَلق 
ِ

ی   إ   َر لی ف 
َ
 ،99، خطب  3«َبَطَن   َفَلَم  

قهاهعاه  و اجرای حکم برخورد 
قطعی در مواقعی کهه  فرد حق 
ب  جاهب اسههت و اقداف سههریع و 

 قطعی ضروری است.
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 مدل کاربردی مدیریت تعارض
ای اسههت ک  وجود و ررایت آهجا های ویژهها، معیارها و شههاخ تابع مؤل  های مدیریت تعارض روش

لتواههد آهرا به  مهدیریوی هرافمی و  یفکر  سهههازد. در این راسهههوا بر اسهههاس مباهی مند، کارا و مطلو  مبدا
البالغ  چند اصهههل و بر مبنای مون هج  حضهههر  اروقادی و تحلیل محووای گ وارها و کردارهای رملی

 شاخص  در اسوخراج مدل کاربردی تعارض قابل شناسایی است. این موارد ربارتند از: 
  شههود در صههورتی هافع و قابل توجیسههاز تعارض و یا راهبرد مدیریوی واقع میهر مطلبی ک  زمین  -1

اسهت ک  در راسهوای اهدا  الجی و سهعاد  و رشهد اهسهان و با بکارگیری ابزار مناسهب  باشد، در غیر این 
آن احاه   صهههور  قاهون زور و قدر  و اسهههوخداف هر وسهههیل  و ترفند هامناسهههب برای وصهههول ب  هد  بر

 یابد، ک  دراین صور  از منرر حضر ، مطلو  حاصل هشده است. می
«!َّ َ َر َُ ما  َّاشه َِ  

َِّاب  ََ ُِ َو َار َِ  
ْثر  ِ
َم َْلر ِِ

ََ أر  َُ َم  ِِ
ََ  َّ    ،321حکمت، 1«َُ

اسهههت، ارائ  راهکارهای مدیریوی ججت رفع مورد توج  رمیق قرار گرفو  البالغ هج بنابراین، آهچ  در 
ترین اصهول در  ی آن حاصل تعارض اسهت ک  اهدا  الجی و رشهد و تکامل اهسهاهی ب  رنوان یکی از مجم

گرایاه  ک  با اهدا  الجی ب  حل تعارض اه امیده و هرفین درگیر را با هشهاهی شهود. در واقع، راهبردی هم
ای از روامل تعارض به  تالش ججهت رفع هقهائ  کهار خود براهگیزد. از آه ها که  بخش رمهدهمضهههارف 

ب   ، اماف رلی،1جدول،آیدهای شهههخصهههیوی و رهائل اخالقی  دید میغیرکارکردی ب  واسهههط  مؤل  
تشویقی  هایتبعیت از قرآن ججت  ای اد اهگیزه و تمایل بیشهور افراد ب  این راهکار مدیریوی، با تبیین گزاره

 ند.  کتر میزمین  تمایل و اقداف افراد بدان را گسورده، و ترغیبی و  یوهد آن با امور معنوی و اخروی
با مخال اهش و رملکرد حضهههر  در مواجج  با وقایع  از تحلیهل محووای مکهاتبها  امهاف رلی -2

  اصههول و تمسههک ب آید ک  مقول  هصههایح اخالقی، اروقادی و سههیاسههیرینی  یش آمده چنین بدسههت می
اخالقی بیشههورین فراواهی را در کالف حضههر  ب  خود اخوصههاص داده اسههت. ب  ربارتی اولین گاف رملی 

در هر گوه  موقعیت تعارض، اتخاه موضهههع خیرخواهاه  با تمسهههک ب  هصهههایح   یشهههنجاد شهههده اماف
، 111،211، 131خطب ،، مشههاوره خیرخواهاه  ،3،11،32هام  ،، ،با تأکید بر تقوی و بعد اخروی ،اخالقی

 و تعجد موقن و  ایبندی همیشگی ب  ررایت اصول اخالقی است. 
 یو تعاون و رامل  ایدار  یاز آه ا ک  اهسهه اف و ارتباها  اجوماری بنیان هر جامع ، سههبب همیار  -3

                                                                        

 گناه پیروز شود، پیروز نیست و کسی که با ستم غلبه کند، مغلوب است. کسی که با توسل به  . 1
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هم زهد، یکی از اهدا  تواهد این اهسههه اف را بر هر هراف اسهههت و از هرفی تعارض غیرکارکردی می یو بقها
در هول حیا  ح ظ ات ا  و اتحاد مسهههلمین بوده اسهههت. با این مقدم  و توج  ب   اسهههاسهههی اماف رلی

توان چنین برداشهت همود ک  تماف راهکارهای  یشنجادی حضر  می ،2،راهبردهای ارائ  شهده در جدول 
هلبی، مت، خیرخواهی، حقبر اسهههاس اصهههول حاکم بر ارتباها  چون: اصهههل خردورزی، مجرورزی، کرا

ورزی و با ررایت مصهههلحت واقعی فرد و جامع  و تالش حداک ری در بقای روابط هلبی و رهدالتاصهههال 
در تعارضهها  شههخصههی و خصههوصههی با لحاظ  اسههت. رالوه بر آن راهبرد غالب اماف گااری شههده ای 
راهبردها بر دو  ای  « حق الناسحق الل  و »اما در  ،19خطب ،حق بودن ایشههان، تسههاهل و مدارا اسههتهی

 اسووار است.« اصول اخالقی و حقوقی»اساسی 
آهجا چنین ب  هرر  یمحووا تحلیل و یکهدیگر کنهار در  امهاف رلی کلمها  منطقی از چینش -1

وار و بجم  یوسههو  اسههت، لاا ب  کارگیری برخی ای شههبک رسههد ک  جریان مدیریوی ارائ  شههده، م مور می
ها من ر ب  مدیریت اثربخش تعارض هخواهد شهههد. در گ و ، در تماف شهههرایط و موقعیت یشتدابیر خاص 

توان برای تمههاف وجوه ههای واحهد را همیهههای امیرالمؤمنین، دسهههوورالعمههلواقع در مهدل مهأخوه از گزاره
 های مدیریوی حضههر  ججت حلا تعارض  یشههنجاد و توصههی  همود. لاا ججت کاربردی شههدن اسههوراتژی

همود.  هراحی منبع تعارض، سطح تعارض و گروه موعارض ض باید آهان را بر اسهاس، موضهو  تعارض،تعار 
های چرا ک  بر حسهههب حسهههاسهههیت اسهههالف هسهههبت ب  برخی موضهههورا  و یا لزوف ررایت آدا  و ظرافت

، هاروش کارگیریچنین ررایت سهلسل  مراتب ب ها، و هماخالقی، اروقادی و سهیاسهی در بین برخی گروه
گردد. بر این اسهههاس بهدون لحهاظ موارد فو ، ارائ  دیدگاه امیرالمؤمنین در این تهدابیر مهدیریوی موغیر می

زمین ، دچار هقصههان و کاسههوی خواهد بود. ب  رنوان هموه  حضههر  بعد از اینک  فون  خوارج  را فروهشههاهد، 
عنی ید دشهههمن اصهههلی، یهبا سهههوند ویقت همود ک  خوارج، دشهههمن اصهههلی هین حقیروان خود را مووج  ای 

 ن فراموش شوهد. و درباره خوارج و هحوه برخورد با آهان فرمود:یقاسط
« ََ ِدىَ ََّ َر ََ َََّرَج  خَ لر  َ ََّو  َ َِ َُّ

 َ ََّ لَل   َ  َ ُر ََ َِّطَل َْل  َِ َب َار ََ ه  كَ نر َط
َ
َطُ ير
َ
ََقه ََُّ لر  َ َب ََ أر َط َُ َس 

َرَكُ در
َ
  ،11خطب ،1«ََُّ

ای از هموه  ،7،در همودار  ،17خطب ،کند.قاسطین رویکرد مو اوتی اتخاه میدر حالی ک  در مبارزه با 

                                                                        

که به طلب حق درآید و راِه خطا پیماید، همانند آن نیست را نکشید ]با آنان به پیکار مشغول نشوید[، چه آنپس از من خوارج .  1
 که باطل را طلبد و بیابد و بدان دست گشاید) معاویه و اصحاب او(.

 



 

  167 

ش
پژوه

ها
 ی

ج
نه

البلاغه
 ،

ستان
تاب

1401
شماره

 ،
73

 

167 

 مدل  یشنجادی مدیریت تعارض در هج  البالغ  همایش داده شده است.
 البالغهمدل مدیریت تعارض در نهج ،1،نمودار

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 گیرینتیجه
گروهی و... ظجور کرده و فردی، میانها ایر در هم  سهههطو  بینای اجونا تعهارض به  رنوان  هدیده

های روحی و رواهی، تحلیل قوا، از دسهههت دادن تواههد رهامهل  یهامدهای من ی و مخربی چون آسهههیبمی
رالوه  ،11ر. :اه ال:،قدر ، رز  و اقودار فردی و اجوماری شده و دشمنی و کین  در  ی داشو  باشد. 

تواههد بار و  یامد م بت داشهههو ، هیرو و اهگیزه افراد را افزایش دهد، بارل افزایش امنیت بر آن تعهارض می
تواهد من ر ب  کشهههف درسهههت چنین میشهههده و زمینه   یشهههرفت، هوآوری و خالقیت را فراهم هماید. هم

 گوه  ک وه بر آن تعارض همانها و احسههاسهها  شههده و ب  اسههوحکاف روابط بیاه امد. رالها، ارزشهگرش
تواهد امور مورد توافق و تشابجا  دیدگاه هرفین را هیز شناسایی کند، میها را آشهکار و برجسهو  میاخوال 

رهایی البالغ  راهکاتر یاری رساهد. لاا در هج های جدیهموده و افراد را در  یشهگیری و یا مدیریت تعارض
شهههود.  یشهههگیری، اجونا  و حلا تعارض غیرکارکردی  یشهههنجاد میججت تحریک تعارض کارکردی و یا 

هم کیشان•

مردم و کارگزاران•

جاهالن•
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ترین این موارد در هههای مو هاوتی اه هاف شهههود یکی از مجمتواههد بها اهههدا  و اهگیزهمهدیریهت تعههارض می
های مدیریت تعارض ججت اهدا  الجی و سههعاد  اهسههان اسههت. در این راسههوا شههیوههای رلوی گزاره

مند کرده و هد  فو  را محقق سازد. بررسی را هرافهایی باشهد ک  آناخ مدیریوی باید تابع اصهول و شه
در ارائ  راهبردهای خود دارای اصههولی اسههت ک  حائز  دهد اماف رلیالبالغ  هشههان میمحووایی هج 

 های هیل است:ویژگی
صول ا . راهبردهای مدیریت رلوی بر اساس اهدا  الجی، تابع اصول اخالقی وحقوقی و برخاسو  از1

 حاکم بر روابط است. 
ررایت آن  ، ک های مدیریوی وجود داردکارگیری سهلسل  مراتب شیوه. یک رابط  هولی اسهووار در ب 6

 هماید.ضروری می
ح ، موضههو ، منبع و سههطالبالغ  بر اسههاس چجار بافت تأثیرگاار گروههای مدیریوی در هج . شههیوه9

 ا هیز بسو  ب  رناصر و اجزای آهان است.هگیرد. میزان تأثیر این بافتشکل می
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