
 

 

  
 

 اسالم نظرگاه از اجتماعی های تعارض مدیریت
  اجتماعی روابط بر تأکید با

  *بنی شامحمدی مهدی
 **مفتح محمدهادی

  ***الدین سیدحسین شرف

  
  چكيده
 و رشـد  برابـر  در سـدي  و بشري جوامع در بزرگ معضلي عنوان به همواره اجتماعي هاي تعارض
 مختلـف  سـطوح  و داشـته  متفـاوتي  انـواع  اجتمـاعي  هاي تعارض. است آمده شمار به آنها اعتالي
 كـه  اسـت  پرسش اين به پاسخ است،شده   بررسي پژوهش اين در آنچه. گيرد مي دربر را جامعه
كـرده   ارائـه  طرحـي  چـه  بينـافردي  روابـط  حوزة در اجتماعي هاي تعارض مديريت براي اسالم
 ابـزار  از اسـتفاده  بـا  كه است تحليلي−توصيفي روش با اكتشافي پژوهشي حاضر، پژوهش است؟
 محتـواي  تحليل و تجزيه و كدگذاري سپس و روايات و آيات آوري جمع به اي، كتابخانه مطالعه

 هـاي  تعـارض  مـديريت  بـراي  اسـالم  برنامـة  تحقيـق،  هاي يافته براساس. است شده پرداخته آنها
 هـاي  تعـارض  مديريت و بينافردي روابط تنظيم جهت در اساسي محور نه دربرگيرندة بينافردي،

 متقابـل؛  حقـوق  تعيـين  ين؛دروغ هاي برتري نفي: از عبارتند محورها اين. است ارتباطي حوزه اين
 ايجـاد  برانگيـز؛  تعارض امور از نهي احساسات؛ و عواطف تلطيف اجتماعي؛ خلق حسن به دستور
 اسالم. جمعي تفكر و همگاني؛ نظارت ضرورت همگاني؛ يگر اصالح ضرورت روابط؛ در اتقان
 دانسـتن  مسـئول  افـزون بـر   و داده قـرار  نظـر  مد را جامعه جمعي و فردي هاي اراده راه، اين در

 مسـاعي  تشريك نقش بر مسير اين در اجتماعي، هاي تعارض مديريت در جامعه افراد از هريك
  .است نهاده تأكيد انگشت آنها

  .اسالم اجتماعي نظرية اجتماعي، روابط اجتماعي، هاي تعارض مديريت: كليدي واژگان
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  مقدمه
 راه ایـن از تنهـا چراکه ،)۴١ص ،١ج ،١۴٠٨ خلدون، ابن( است اجتماعی زندگی به محکوم انسان
 آید درمی فعلیت مرحلۀ به او در شده نهاده ودیعه استعدادهای شود، می برآورده او نیازهای که است

 یـک فقـط ایـن امـا گردد؛ می نائل است یگانه خالق به تقرب و تکامل که خلقتش واالی هدف به و
 ها اختالف ها، تعارض ها، انسان جمعی زندگی دیگر روی. است اجتماعی زندگی از آرمانی تصویر

 علل به که) ٣٨ص ،١٣٧٢ رابرتسون، ؛١١٨ هود، ؛٢١٣ بقره،( است گریزناپذیری های کشمکش و
 انسـانی علوم اندیشمندان آنچه. دهد می رخ جامعه مختلف سطوح در و گوناگون اشکال به متعدد،
 ،١٣٨٨ بولتون،( است جامعه در حتمی و ناپذیر اجتناب امری تعارض که است آن دارند نظر اتفاق
 انـواع از عظیمـی حجـم روزانه 2).٢٣۴ص ،١٣٩۶ بارون، 1؛٢٣٨ص ،١٣٨۵ شارون، ؛٢٨٨ص

 از جامعـه، گونـاگون سطوح در معضل این. شود می دیده جامعه افراد میان در تضادها و ها تعارض
 در. گـردد مـی مشـاهده ها حکومت و مردم میان و ها گروه میان تا گرفته) بینافردی( افراد میان روابط
 بسیاری موارد در که دهد می رخ جامعه افراد میان روابط حوزۀ در ها، تعارض ترین گسترده میان این

 هـای تعارض فصل و حل های روش بررسی رو این از. گردد می اجتماعی و فردی خسارات به منجر
  .یابد می ای العاده فوق اهمیت بینافردی،
 توجـه جامعه افراد میان) عمل و گفتار( رفتاری های تعارض به بیشتر حاضر پژوهش در هرچند

 مفید جامعه برای بینافردی های تعارض سطوح از برخی که نیست انکار قابل نیز این اما است؛ شده
 آرا میان تعارض تعارضی، چنین بارز مثال. دانست الزم جامعه برای را آن وجود بتوان بسا چه و بوده
 و اسـت پیـدا ناگفتـه امـا آورد؛ می فراهم را آن افراد و جامعه تعالی و رشد زمینه که هاست اندیشه و

 در رفتـاری هـای تعـارض به شدن منجر ظرفیت نیز ها تعارض از سطح این که است گواه نیز تاریخ
  .است ضروری نیز آنها فصل و حل و پیشگیری لذا دارد، را جامعه
  

  پژوهش پیشینه
 علـوم در مسـئله ایـن. است طوالنی بسیار اجتماعی های تعارض های حل راه و عوامل از بحث سابقۀ

 پـژوهش مـورد انسانی ارتباطات اندیشمندان و شناسان روان تا گرفته شناسان جامعه از انسانی گوناگون
 چگـونگی زمینـۀ در بسـیاری هـای تـالش و هـا پردازی نظریه متمادی، های دهه طی. است گرفته قرار

 هـا، تـالش ایـن نتـایج تـرین رایج و ترین مهم. است پذیرفته صورت اجتماعی های تعارض با مواجهه
 از کـارکردگرایی، هـای نظریـه افـول بـا کـه اسـت آمریکـا و اروپـا در تضـاد مکتـب متکثر های نظریه

                                                           
1. Charon, 2010, p65. 

2. Baron, 2005, p346. 
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 نقطـۀ برخـی شناسـی، جامعه علم در 1).١۵٩، ص١٣٨۴ ریتزر،( اند گردیده ارائه تاکنون ١٩۵٠  سال
 زیمـل جـورج و وبر ماکس مارکس، کارل همچون شناسانی جامعه دورۀ را تعارض از صحبت آغازین
 مقابـل در 2).۵٢، ص١٣٧٨ ترنـر،( هستند القول متفق مسئله این در شناسان جامعه معتقدند و دانسته
 خلـدون ابن آثـار در تـر، قبـل هـای دوره در را مباحـث دسـت ایـن ریشـۀ و بوده ادعا این منکر برخی

  .کنند می جستجو) ٢٣، ص١٣٨٣ ارمکی، آزاد( باستان یونان و) ١۴٢، ص١٣۵۵ انصاری،(
 متمـایز انسـانی ارتباطات و اجتماعی شناسی روان علم دو از را تعارض شناسی جامعه مباحث آنچه

 و کـالن سـطح در را اجتمـاعی هـای تعـارض هـای حـل راه غالباً  شناسان جامعه که است آن نماید، می
 ایشـان از برخـی سـوی از هایی تالش اخیر، های دهه در هرچند. اند داده قرار بررسی مورد آن ساختاری
 زنـدگی عرصـۀ بـه ورود بـرای 5چافتز، و بلومبرگ رالز 4والرشتاین، امانوئل 3رایت، الین اریک همچون
  ).٢۴−٢٠، ص١٣٨٧ زاده، لهسایی( است پذیرفته صورت اجتماعی خرد های تعارض بررسی و روزمره
 هـای تعـارض راهکارهـای انسـانی، ارتباطـات و اجتمـاعی شناسی روان حوزۀ دو اندیشمندان اما

. انـد داده قرار مداّقه مورد) گروهی بین و شخصی بین شخصی، درون( آن غیرکالن سطح در را اجتماعی
 دارد وجـود آن خرد و کالن های تعارض عوامل بین زیادی بسیار اشتراک که است معتقد مایرز هرچند

 کـه انسانی ارتباطات گوناگون عناصر بر اندیشمندان این کلی طور به 6).٢٧١ص ،٢ج ،١٣٩٣ مایرز،(
 ارتبـاطی وسایل پیام، کیفیت پیام، گیرندۀ پیام، کنندۀ ارسال: دارند تأکید شود تعارض به منجر تواند می
 تـا انـد نمـوده فراوانـی تالش ایشان روی همین به). ٢۴١ص ،١٣٨٢ کریمی،( ارتباط برقراری زمینۀ و

 و صـمیمی اثـربخش، ارتباطـات هـای ویژگـی کـرده، کشف را افراد ارتباطات گوناگون زوایای بتوانند
  .  نمایند بیان را ارتباطاتی چنین ایجاد برای الزم های مهارت و نموده احصاء را دوستانه
 معقـول، نیازهـا، هـا، ارزش احساسـی، بنیـادی،( هـا تعـارض انـواع براسـاس اندیشمندان این
 های شیوه و راهکارها ها، سبک صمیمی؛ و مؤثر ارتباط برقراری اصول براساس همچنین و) نامعقول
  ).٢١۶ص ،١٣٨٢ کریمی،( اند داده ارائه ها تعارض مدیریت برای را گوناگونی
 تخلیـه و پـاالیش: اسـت شـده  داده آن کاهش و کنترل برای راهکارهایی پرخاشگری، حوزه در

 ،)٢١٧ص ،١٣٨٢ کریمــی،( هــا ناکــامی کــردن کــم 7،)١٣٣ص ،٢ج ،١٣٩٣ مــایرز،( هیجــانی
 هـای پرخاشـگری در مشـارکت ،)٢١۶ص ،١٣٨٢ کریمـی،( فردی وجدان ،)همان( پردازی خیال

                                                           
1. Ritzer, 2011, p216-217. 

2. Turner, 2002, p443. 

3. Wright, Erik Olin 

4. Wallerstein Immanuel 

5. Bloomberg Poll & chafetz 

6. Myers, 2010, p483. 

7. Myers, 2010, p385. 
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 توانـد می که یادگیری و ،)١۴١ص ،١٣٨٢ احمدی،( غیرخشن های فیلم نمایش ،)همان( قبول قابل
 تنبیـه ،)همان( پرخاشگر تنبیه ،)٢١٨ص ،١٣٨٢ کریمی،( پرخاشگری عواقب کردن گوشزد شامل
 و 1،)١٣۵ص ،٢ج ،١٣٩٢ مـایرز،( پرخاشـگری عدم برابر در پاداش ،)همان( پرخاشگری الگوی
  .باشد) ٢١٨ص ،١٣٨٢ کریمی،( مغایر رفتار تقویت

: همچـون رسـمی راهکار. اند کرده تأکید تعارض حل غیررسمی و رسمی راهکارهای بر همچنین
 اعتمـاد، بر مبتنی همکاری رقابت،) ٣١٩ص همان،( ارتباط 2،)٢٩۴ص ،٢ج ،١٣٩٢ مایرز،( تماس

 ،٢ج ،١٣٧۴ فرهنگــی،( مســاعی تشــریک انطبــاق، مـذاکره، مصــالحه، ســازش، نــرمش، اجتنـاب،
 راهکارهـای و). ٣٠٠ص ،١٣٨٨ بولتـون،( اشـتراکی مسـئلۀ و گـری، سلطه تسلیم، انکار، ،)٢١٨ص

 همکـاری، بـازنگری آشـتی، تسـهیل،: همچـون) ADR سـوم نفـر ورود و کدخدامنشی( غیررسمی
  ).٢٢٩ص ،٢ج ،١٣٧۴ فرهنگی، ؛٨٠ص ،١٣٨٢ رضائیان،( َحَکم و میانجی، شکایت، پیگیری

 از اجتنـاب لـزوم بر همچنین انسانی، ارتباطات و اجتماعی شناسی روان حوزۀ دو پردازان نظریه
کید تعارض حل طول در زا مشکل رفتارهای  و دفاع، تحقیر، انتقاد، همچون رفتارهایی. نمایند می تأ

 تعـارض وقـوع از پیشگیری راستای در همچنین). ٢٣٧−٨ص ،١٣٩٣ راد، محسنیان( نشینی عقب
 وجود، ابراز توانایی انعکاسی، کردن گوش کمتر، موانع از استفاده: نمایند می توصیه را راهکارها این
 کنتـرل و دیگـران، پـذیرش و تحمـل سطح بردن باال عاطفی، حمایت افزایش تنش، کوه ریزی برون
  ).٢٢۵−٢٢۴ص ،١٣٨۵ دلجو،( مسائل
کید ایشان آنکه آخر نکتۀ و  روابـط ایجـاد بـرای ارتباطی های مهارت یادگیری بر زیادی بسیار تأ

 همـدلی، دادن، گـوش بـدن، کالم شفاهی، کالم: همچون هایی مهارت. دارند اثربخش و صمیمی
  ).٢٨١ص ،١٣٩٣ راد، محسنیان... (و خودافشایی، احساسات، تشخیص

 طبــق اجتمــاعی، هـای تعــارض مــدیریت بـاب در اســالمی هــای پـژوهش میــان در متأسـفانه
 صـورت بینـافردی هـای تعـارض مـدیریت خصوص در مشخصی تحقیق شده، انجام های بررسی
 است سازمانی های تعارض به معطوف خصوص این در اسالمی متفکران آثار عمده. است نپذیرفته

 بـر مبتنـی مدیریتی آثار در تعارض مدیریت« مقاله در توان می را باره این در مفصل نسبتاً  گزارش که
 .نمود مالحظه همکاران و دل سنگ مرتضی نوشته »اسالم دیدگاه
  

                                                           
1. Myers, 2010, p387. 

2. Myers, 2010, p499. 
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  مفهومی چارچوب
 مفهـومی بررسـی بـه کـه اسـت »تعارض مدیریت« و »اجتماعی تعارض« تحقیق، اصلی مفاهیم
  .پردازیم می هریک

 تجسـم را جنـگ یا خورد و زد دعوا، تضاد، و تعارض واژۀ شنیدن با افراد اغلب: اجتماعی تعارض
 خصـمانه نمودهـای بـارزترین و آشـکارترین تنهـا افراطـی، های وضعیت این که صورتی در. کنند می

 وجـود نیـز هـا جـدال و انتقادهـا ها، توافق عدم مانند تعارض تر مالیم و تر ظریف انواع. است تعارض
 تضـاد،. شود می مطرح »تضاد« عنوان با شناسی جامعه در بحث این). ۶، ص١٣٨٢ رضائیان،( دارند

 و هـا مؤلفـه سـاختار، ابعـاد، معنـا، خصـوص در دانشـمندان بـین در نظری اجماع که است مفهومی
 از اجتمـاعی، علـوم مختلـف هـای حـوزه در متفاوتی های شیوه به واژه این. ندارد وجود آن پیامدهای

 از هریـک خـاص مقتضـیات به بنا سیاسی علوم تا گرفته اجتماعی شناسی روان و شناسی جامعه جمله
 بسیاری تعاریف روی هر به). ٩١، ص١٣٩٢ دیگران، و عباسی( است شده گرفته کار به و تعریف آنها
  .گردد می اشاره آنها از برخی به که است شده ارائه اجتماعی تعارض برای

 دربـارۀ نفـر چنـد یـا دو آن در کـه اسـت اجتمـاعی وضعیتی تعارض، است معتقد شرمرهورن
 خصـومت قـدری یکدیگر به نسبت یا ندارند توافق هم با یا سازمان، به مربوط اساسی های موضوع
  ).۶، ص١٣٨٢ رضائیان،( دهند می نشان احساسی
 است کمیاب منابع و قدرت منزلت، مطالبۀ یا ها ارزش سر بر مبارزه نوعی تضاد کوزر اعتقاد به

 یـا زدن صدمه سازی، خنثی بلکه نظرشان، مورد های ارزش به یدنتنها رس  نه درگیر، طرفین هدف و
 توافـق را تعـارض معنای ترین کوتاه رابینز، استیفن). ١۴، ص١٣٨٧ زاده، لهسایی( است رقبا حذف
 عمدی طور به آن در شخصی که داند می فرایندی را تعارض او. داند می گروه چند یا دو میان نداشتن

 شـود اهـدافش و عالیق به رسیدن در دیگری شخص ناکامی سبب بازدارنده، ای گونه به تا کوشد می
  ). ١٣۴، ص١٣٨٨ رابینز،(

 ناسـازگاری و اختالف به طرف چند یا دو که دارد وجود زمانی اجتماعی تضاد کرایزبرگ نظر به
گاهی و وقوف نوعی مستلزم تضاد که معناست آن به تعریف این. ببرند پی اهدافشان  طرفین. است آ

 طـرف کنند تالش یا و شوند متوسل خشونت یا زور به اهدافشان به رسیدن برای است ممکن درگیر
 اعتقـاد بـه). ٢٧، ص١٣٩٠ شـکرچی،( کننـد ترغیـب مطالباتشـان بـه پاسخگویی به را مقابلشان
 کـه افتد می اتفاق زمانی و است رقابتی محیط نتیجه و طبیعی امری ها گروه و افراد در تضاد دوبرین
 بـا اغلـب تضـاد. باشد متفاوت هم با نفر چند یا دو های ارزش یا عقاید اهداف، ها، خواسته نیازها،
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 و عباسـی( اسـت همـراه تـرس و اضطراب تشویش، دلسردی، درماندگی، خشم، نظیر احساساتی
  ).٩٢، ص١٣٩٢ دیگران،

 تعـارض کـه دهد می نشان اجتماعی، تعارض برای شده ارائه متکثر تعاریف های مؤلفه بررسی
گاهانه خصمانۀ احساس و تفکر رفتار، هرگونه  گروهی، بین بینافردی، مختلف سطوح در که است آ
  .دهد می رخ المللی بین و سازمانی بین

 رفتارهـای بـودن اکتسابی یا ذاتی مبنای بر انسانی، علوم اندیشمندان میان در: تعارض مدیریت
 قائـل که کسانی  ینبنا بر ا دارد، وجود نظر اختالف تعارض، حل امکان خصوص در آمیز، تعارض

 نمـاییم دهـی جهـت و هـدایت را هـا تعـارض تـوانیم مـی تنها ما معتقدند هستند، آن بودن ذاتی به
 نیسـت، آن قطعـی فصـل و حل معنای به لزوماً  تعارض مدیریت پس). ٢١۶ص ،١٣٨٢ کریمی،(

 هـای تعـارض مـدیریت از مقصـود رو، پـیش تحقیق در. شود شامل تواند می هم را پیشگیری بلکه
 مواجهـه همچنـین و تعـارض، انـواع وقوع از پیشگیری راستای در تالش و طرح هرگونه اجتماعی،
 .است آن وقوع از بعد و هنگام تضاد، با صحیح

  
 پژوهش روش

 هـا، گونـه آن از یکـی که شود می تقسیم مختلفی های گونه به روش و ماهیت براساس علمی تحقیقات
 تحقیقـات گونـه این در محقـق). ٨٢−٨٠ص ،١٣٩٠ لطفـی، و نیـا عسـکری( است توصیفی تحقیق
 تنهـا کـه اطالعاتی براساس ذهنی، استنتاج یا دخالت گونه هیچ بدون هست، که را آنچه کند می تالش
 را آن موضـوع، توصـیف و گـزارش بر افزون توان می روش این در البته. دهد گزارش دارد، وصفی جنبۀ
 تحقیـق« ،»مقطعی و تداومی تحقیق« مختلف انواع دارای تحقیق روش این. داد قرار هم تحلیل مورد

 بـا چراکـه. اسـت »محتـوا تحلیل توصیفی تحقیق« و »یاب زمینه توصیفی تحقیق« ،»موردی توصیفی
 و فهم تحقیق، از هدف اخیر روش در. کرد توصیف را موضوعات توان می مختلفی های نگاه و ها شیوه

 یـا گوینـده مقصـود دقیـق شـناخت بـرای محقـق تحقیقـی چنین در. است متن یک محتوای تحلیل
  ).١٩−١٨ص ،١٣٩٣ حسینی،( کند می تالش آن مطالب توصیف و تحلیل تجزیه، و نویسنده
 هـیچ لذا است، اجتماعی های تعارض مدیریت درباره قرآن دیدگاه اکتشاف دنبال به تحقیق این
 بـه خاص دیدگاهی انتساب از اطمینان برای. ندارد ای شده تعیین پیش از نظری چارچوب و فرضیه
 مورد کیفی روشی با آن های داده که است نیاز روایات و آیات در جانبه همه و اکتشافی تحقیقی قرآن
 اکتشـافی تحقیـق یـک تـوان می را حاضرجهت پژوهش  ینبه هم. باشد گرفته قرار تحلیل و تجزیه
 روش از نیـز اطالعات آوری جمع برای. است برده بهره تحلیلی−توصیفی کیفی روش از که دانست
  .است شده استفاده ای کتابخانه
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 مراجعه با ابتدا که است شکل بدین پژوهش این در تحلیلی−توصیفی روش از گیری بهره فرایند
 گرفتـه قرار مطالعه مورد روایت و آیه هزار ٩ حدود آنها، در ای رایانه جستجوی یا و منابع به مستقیم

 هـزار۴ تقریبی تعداد پژوهش، موضوع با روایات و آیات محتوایی و لفظی مناسبت میزان براساس و
 آنهـا، اولیه بندی دسته و منتخب روایات و آیات مجدد مطالعه با سپس. است شده آوری جمع مورد

 عنـاوین بـاره چنـدین بازبینی و بررسی با آنگاه. است گردیده تعیین آنها برای ای اولیه) کد( عناوین
 بار سپس. است گردیده ادغام یا حذف مشابه عناوین هریک، ذیل روایات و آیات و یافته اختصاص

 براسـاس آنگـاه. اند گرفته قرار تری جامع و تر کلی عناوین ذیل و شده مجدد بازنگری عناوین، دیگر
 و پرداختـه هـا داده تحلیل به اجتماعی، های تعارض مدیریت حول گرفته شکل دینی مضامین شبکه

 .اند گردیده تبیین و استخراج گانۀ نه محورهای
  
  پژوهش های یافته
 نه انسان، اجتماعی زندگی در ها تعارض نخستین پیدایش عامل ترین اصلی کریم، قرآن آیات مطابق
 یـک از انسان فطری های ویژگی). ٢١٣، بقره( است بوده او درونی فطرت بلکه خارجی، عامل یک

 ،٩ج ؛۵۴ص ،٨ج ؛٣۴٢ص ،۶ج ،١۴١٧ طباطبـایی،( دارد وامـی اجتمـاع تشـکیل بـه را او طرف
 ،٢ج ،١۴١٧ طباطبـایی،( آورد مـی وجـود بـه تعـارض ایشـان میـان در دیگر سوی از و ،)١١٩ص
 تـوان نمی است، ها تعارض وقوع عامل خود که انسان پس). ٢۶٢−٢۶١ص ،١٠ج ؛١١٨ و ١١١ص
 معاضـدت بـا بتواند تا است الزم دیگری عامل لذا. باشد آنها) رفع و دفع( مدیریت عامل تنهایی به
 اجتمـاعی هـای تعـارض مدیریت راه تنها کریم، قرآن در. آید فائق مشکل این بر خود تالش با و آن
  ).٢١٣، بقره( است شده معرفی »الهی دین«

 هـر در( اجتمـاعی هـای تعـارض مدیریت برای اسالم که دهد می نشان روایات و آیات بررسی
 او، اجتمـاعی زندگی انسان، فردی زندگی: است داده قرار نظر مد را اساسی محور چهار ،)سطحی

 براسـاس اجتمـاعی، هـای تعارض کنترل برای اسالم برنامه همچنین. او روحی بعد بشر، مادی بعد
 و ها، انسان دیگر با خویشتن، با خالق، با ارتباط: است شده ریزی پی انسان رابطۀ چهار سازماندهی

 بـر را اجتماعی گون گونا های تعارض مدیریت پایه و اساس اسالم نهایت در و 1.حکومت با ارتباط
 سـه ایـن از هریـک فقـدان. است داده قرار ها انسان رفتار و اخالق باورها، حوزه سه در گری اصالح
 وقـوع کـه داشـت خواهـد دنبال به فراوانی اجتماعی و فردی مفاسد کدام، در ضعف وجود و محور
  . است آنها از یکی تنها اجتماع افراد میان در تعارض

                                                           
 عدم. دارند عهده بر یمهم فیوظا یگرید  قبال در کیهر  و است هیدوسو  یا رابطه حکومت، و انسان انیم ارتباط. ١

 و ها تعارض وقوع آثار نیا از یکی که داشت خواهد دنبال به را یاریبس یاجتماع و یفرد ناگوار آثار ف،یوظا نیا تیرعا
 .٣٣٣ص ،البالغه نهج: نمود مالحظه یعل نیرالمؤمنیام سخن در توان یم را تیواقع نیا. است جامعه در اختالفات
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 اصـلی محور نه به بینافردی، های تعارض مدیریت حوزه در روایات و آیات تحلیل و بررسی در
 بینافردی های تعارض مدیریت آن، تبع به و بینافردی روابط تنظیم در بسزایی نقش که ایم یافته دست
 روش بـه نوشـتار، ایـن در شـده ارائـه محتـوای. دارد وقـوع از بعد و حین پیش، مختلف مراحل در

 انتخـاب را یادشده محورهای نمونه برای تنها لذا است؛ آمده دست به دینی منابع از ناقص استقرای
 .ایم شده متذکر را هریک به مربوط روایات و آیات از برخی و

  
  دروغین های برتری نفی. ١

 آن افـراد کـه اسـت دروغینـی هـای برتـری ای، جامعـه هر در ها تعارض وقوع عوامل ترین مهم از یکی
 انسان به نگریستن، خواری چشم به دیگران به و خودبرتربینی. کنند می تصور یکدیگر به نسبت جامعه
 خـودبرتربینی ایـن هرچه و باشد، داشته دیگران با رفتاری هرگونه نخوت، و تکبر با که داد خواهد اجازه

 چنین در که پیداست و. شد خواهد صادر او از بدتری و بیشتر برانگیز تعارض رفتارهای باشد، شدیدتر
  .کرد خواهد تجاوز دیگران حقوق به ستم، و ظلم با و شده خارج اعتدال حد از وضعیتی

 دنیایی، و مادی برتری هر نفی با و است زده را ها برتری همۀ ریشۀ کریم قرآن در متعال خداوند
 در برتـری بلکـه ای، برتری هر نه هم آن معنوی، برتری را یکدیگر به نسبت ها انسان علو مالک تنها
 خلقـت در افراد تفاوت وجود بر متعال خداوند آیه، این در). ١٣، حجرات( است نموده معرفی تقوا

 مایـۀ هـا تفاوت این آنکه نه داند؛ می شناسایی و تعارف برای صرفاً  را آن علت اما است، نهاده صحه
  .باشد یکدیگر بر ها انسان طلبی برتری

ل« فرماید می که آیه انتهایی فقرۀ ب يمٌ إِنَّ اهللاَ عَ  برتری حقیقت که است مطلب این بیان مقام در ،»ريٌ خَ
 و افـراد حقیقـی تقـوای بتوانـد هرکسـی که نیست گونه این و دارد جا الهی علم در تنها نیز تقوا در افراد
 موظـف بلکـه پندارد، دیگری از برتر را خود ندارد حق کسی نیز اینجا در پس. بسنجد را خودش حتی
 هشـام بـه کـاظم امـام. ببینـد آنها از بدتر را خویشتن و باشد متواضع دیگران برابر در همواره است

 چنـد او در اینکـه مگـر نیست کامل شخص عقل و  نشده پرستش عقل از بهتر چیزی با خدا: فرمودند
 ایـن و داند می خویش دل در مردم بدترین را خود و داند می بهتر خود از را مردم همۀ...  باشد خصلت
  ).٣٩ص ،١ ج ،١۴٢٩ کلینی،( کند می تکمیل را ها خصلت این بدانی، همه از بدتر را خود که امتیاز
 یکـدیگر، بـر نکـردن تفـاخر: جملـه از. اسـت شده برشمرده تواضع برای بسیاری آثار روایات در
، ١٣٨٢ پاینـده،( یکدیگر به نرساندن آزار ،)٢٩٠، ص١٣٨٢ پاینده،( یکدیگر حقوق به نکردن تجاوز
 خـود بـرای کـه بخـواهیم مـردم برای را چیزی ،)٣١٧ص ،٣ ج ،١۴٢٩ کلینی،( مراء، ترک ،)۵٧١ص
 ،٣ ج ،١۴٢٩ کلینـی،( گذشـت و عفـو خشم، فروخوردن نیکی، با دیگران بدی پوشاندن خواهیم، می
 واقـع مؤثر بینافردی روابط تنظیم و سازی سالم در اندازه چه تا اموری چنین که است روشن). ٣٢١ص
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 شـده بیـان تواضـع بـرای کـه آثاری مقابل نقطه. شود می اجتماعی های تعارض رافع و دافع و گردد می
 حقـوق بـه تجـاوز و تعـّدی تفاخر، همچون اموری. بود خواهد مطرح  طلبی برتری و تکبر برای است،

. گذشـت عـدم و خشـم، جـویی، انتقـام خودخـواهی، نمـودن، جـدل و مـراء رساندن، آزار یکدیگر،
  .شود می جامعه افراد میان در تعارض وقوع به منجر حد چه تا اموری چنین که است پرواضح

 
  متقابل حقوق تعیین. ٢

 تکـالیف ادای و حقـوق نکـردن رعایـت در ریشـه سطحی، هر در اجتماعی تعارض نوع هر تصور
 از. داشت خواهد امر این در ریشه نیز ها تعارض مدیریت ناگزیر و دارد؛ یکدیگر به نسبت ها انسان
 شـمرده محتـرم دیگـران سـوی از بایـد کـه هسـتند حقوقی دارای عالم موجودات همۀ اسالم، نگاه
 چـه امـا دهد؛ نظم انسانی اجتماع اجزای میان روابط به تواند می که است نگاه همین یقین به.شوند
 کـه کنـد چنین تواند می کسی تنها نماید؟ بیان را موجودات یکایک حقوق درستی به تواند می کسی
 توانـد نمی هستی خالق جز کسی چنین. دارد مطلق احاطه وجود عالم وجودی زوایای همۀ بر خود
 راه پـیش خطـرات و ها توانایی استعدادها، نیازها، به حقیقی علم با و است آفریده را انسان او. باشد
 روایـات و آیـات. اسـت نمـوده ارائـه هـا انسـان به خویش انبیای توسط را زندگی برنامۀ برترین او،

  .است شده داده قرار عالم موجودات همۀ برای که است حقوقی از مشحون
 کـه اسـت آن است، داشته ای ویژه اهتمام آن به اسالمی جامعه تربیت در اسالم که مسائلی از یکی
 آن رعایـت و شـناخت در بایـد همگان که دهد می دستور و کند می بیان را جامعه گوناگون اقشار حقوق
 علـی امیرالمـؤمنین که دارد اهمیت قدری به مسئله این. بدارند مبذول را خویش تالش تمام حقوق،

 هرکه پس داد، قرار خودش حقوق رعایت برای ای مقدمه را بندگانش حقوق رعایت خداوند: فرمایند می
 آمـدی، تمیمی( شد خواهد خدا حقوق ادای به قیام سبب خود این کند، قیام خدا بندگان حقوق ادای به

 حـق اداء از برتـر چیـزی به خداوند قسم، خدا به: فرمودند صادق امام همچنین). ۴٨٠، ص١٣۶۶
 ).۴٢، ص١۴٠۴اهوازی، کوفی( است برتر کعبه از مؤمن حق. است نشده عبادت مؤمن
 حقـوق مختلـف، اعتبـارات بـه جامعـه اعضـای بندی طبقه با اسالم بینافردی، روابط حوزۀ در

 را حقـوق ایـن از ای گوشـه). ١٣٩٢ آملـی، جـوادی( اسـت گرفته نظر در هریک برای را گوناگونی
 برخـی در). ٢٠٧−٩٨ص ،١٣٨٧( نمود مالحظه العابدین زین امام »حقوق رسالۀ« در توان می

 برخـی در و) ٣٠۶ص ،١ج ،١۴١٠ کراجکـی،( اسـت شـده شمرده مؤمن برای حق سی تا روایات
 مقصـود). ٣٠٨−٣١٠، ص١٣٩٢ آملـی، جـوادی( است شده بیان نیز غیرمسلمانان حقوق دیگر،
 موجـب اسـت، شده داده دستور بدان و آمده روایات و آیات در مردمان حقوق از آنچه رعایت آنکه
 قلوب میان در رحمت و محبت بلکه کنند، نمی تعدی یکدیگر حقوق به تنها نه افراد که گردد می آن
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 ارکـان فروپاشـی جـز متقابـل، حقـوق یـننکـردن ا  رعایت که است پرواضح. گردد می ایجاد آنها
  .داشت نخواهد دربر ای نتیجه تفرقه، و تعارض اختالف، وقوع و اجتماع

 بیـان را آنهـا قبـال در دیگـران تکلیف و وظیفه اوالً  اجتماع، افراد از گروه هر حقوق تعیین با اسالم
 نیـز گـروه آن خود برای را حقوق مرز و حد ثانیاً  نماید؛ می حقوق آن رعایت به ملزم را ایشان و دارد می
 هـای تعـارض عمـدۀ. نماینـد خودداری دیگران حقوق به تجاوز و خود حد از تعّدی از تا دارد می بیان

گاه خود تکالیف و حقوق از یا ها گروه و افراد که گیرد می سرچشمه آنجا از بینافردی  حـد یا و نیستند، آ
 دوش بـر را دیـن تبلیـغ وظیفۀ اول، مشکل حل برای اسالم. نمایند نمی رعایت را دیگران و خود مرز و

گـاه متقابلشـان حقـوق بـه نسـبت را آنهـا و برسانند مردم به را حقیقی دین تا است نهاده دین مبلغان  آ
 تکـالیف و حقـوق بـه علـم جهـت در خـود کـه اسـت دانسـته مسـلمانی هر وظیفۀ همچنین. سازند

 از. اسـت نموده استفاده مختلفی سازوکارهای دوم مشکل حل برای همچنین. نماید حرکت اجتماعی
 بـه امـر قالب در که همگانی نظارت تا گرفته، عمل این اخرایی و دنیایی عواقب به نسبت انذار و تبشیر

  .مجازات اعمال و قهریه قوۀ از استفاده نهایت در و پذیرد، می انجام منکر از نهی و معروف
 

  اجتماعی خلق حسن به دستور. ٣
 افـراد میـان روابط در نیکو خلق رعایت عدم اجتماعی، های تعارض وقوع دالیل ترین عمده از یکی

 لـذا. دهـد مـی جـای خود در را بسیاری امور و دارد ای گسترده معنای »خلق حسن. «است جامعه
 نیکـوی اخـالق فقـدان. نیسـت یکـدیگر بـا »برخوردی خوش« و »اخالقی خوش« معنای به صرفاً 

 وقوع و جامعه اعضای میان روابط فساد در بسزایی نقش بد، اخالق داشتن آن مقابل در و اجتماعی
  .دارد جامعه در تعارض و اختالف
 اخـالق کـه اسـت آن جامعـه، و فرد تربیت و اصالح برای اسالم برنامۀ مهم محورهای از یکی
 بـاطنی بعـد و دارد، رفتـاری و باطنی بعد دو نیز اخالق. نماید اصالح را ها انسان اجتماعی و فردی
 مـا بـاطنی اخـالق همـان ظهور ما رفتاری اخالق بهتر، عبارت به. بود خواهد آن رفتاری بعد منشأ
 نتـایج و گیـرد می خود به اجتماعی جنبۀ غالباً  ها انسان رفتاری اخالق که است آن دیگر نکتۀ. است

 امـا دارد، بسیاری اهمیت باطنی های خلق به پرداختن هرچند. داشت خواهد دنبال به نیز اجتماعی
 رفتـار اخـالق حـوزه در اسـالم نگـاه بررسی به اینجا در. گنجد نمی مجال این در امور این بررسی

  .پرداخت خواهیم اجتماعی
 ایفـا بینـافردی هـای تعارض رفع و دفع در مهمی نقش که اجتماعی های خلق زیباترین از یکی

 و عفـو دربـارۀ بسـیار کـریم قـرآن. اسـت دیگـران اشتباهات گرفتن نادیده و کردن گذشت کند، می
 ؛١۵٩ و ١٣۴−١٣٣، عمران آل( است نموده ترغیب و تشویق بدان را ها انسان و گفته سخن گذشت



       ۵٧   ...اسالم نظرگاه از اجتماعی های تعارض مدیریت

 

 صـفح و عفـو میـان ظریفـی تفاوت ).١۴، تغابن ؛۴٠، شوری ؛٢٢، نور ؛١٩٩، اعراف ؛١٣، مائده
 مقـام در امـا آورد، مـی رو بـه را شـود مـی او به که ظلمی و بدی انسان که است آن عفو. دارد وجود
 درجـه در صـفح امـا کنـد؛ مـی گذشـت خـاطی مجازات از و آید برنمی دادن پاسخ و جویی انتقام

 رو بـه نیـز را اسـت شـده او بـه کـه ای بدی از ناراحتی حتی انسان که معنا این به دارد، قرار باالتری
 مهـم ایـن بـه بسـیار نیز روایات در). ١٨٠، ص١٣٨٣ مطهری،( گذرد می آن از کریمانه و آورد نمی

 پاینـده،( جامعه افراد میان های کینه رفتن بین از عامل را گذشت اکرم پیامبر. است شد پرداخته
، ١٣٨٢ پاینــده،( شــمارند برمــی تضــادها گســترش موجــب را گذشــت عــدم و) ٣٨۵، ص١٣٨٢
 و دنیـا مکـارم از را گویـد می درشت سخنی جهل روی از که کسی از گذشت همچنین). ٧۴۵ص

 اندیشـه در: فرمودنـد علـی امیرالمؤمنین). ۶١٧ص ،٣ج ،١۴١٠ ادریس، ابن( اند دانسته  آخرت
  ).٨١، ص١۴٠۴ شعبه، ابن( پاشد دهانت به خاک گرچه مباش، برادرت مجازات
 روابط تنظیم در خطیری جایگاه که است عدل و انصاف ،یاجتماع یکوین یها خلق از گرید یکی

 نسـبت انسـان که است آن اجتماعی انصاف و عدل. دارد بینافردی های تعارض رفع و دفع و اجتماعی
 ،۴ ج ،١۴١٣ صـدوق،( نمایند رفتار گونه آن او با دیگران دارد دوست که کنند عمل گونه همان دیگران به
 در بلکـه ندارد، روا آنها بر ستمی گونه هیچ تنها نه یعنی). ١٨٠، ص١۴٠۴ حّرانی، شعبه ابن ؛٣٩۵ص
 ظلـم کسی به عمد روی از کسی که بود خواهد آن خصلت این شدن فراگیر نتیجه. کند نیکی آنها حق

 تلقـی اجتمـاعی مناسـبات در مهـم محور و ارزش یک عنوان به را انصاف و عدل اسالم. کرد نخواهد
 کـه دارد آن بـر را شـما گروهـی دشـمنی نبایـد: فرمایـد می کریم قرآن در متعال خداوند. است نموده
 بـه خداونـد: فرماید می همچنین). ٨، مائده( است تر نزدیک تقوا به آن که کنید عدالت. نکنید عدالت
: فرمودنـد آیـه ایـن تفسـیر در علی امیرالمؤمنین). ٩٠، نحل( دهد می فرمان کردن نیکی و عدالت
 بـین از عامـل را انصاف علی امیرالمؤمنین). ۵٠٩، ص١۴١۴ رضی، شریف( است انصاف عدل،
 صـادق امام). ٣٩۴، ص١٣۶۶ آمدی، تمیمی( دانند می مردم میان الفت موجب و اختالفات رفتن

 یکـدیگر بـا و جـدا هم از وگرنه) ماند پایدار برادری تا( کنند رعایت را وظیفه سه باید برادران: فرمودند
  ).٣٢٢، ص١۴٠۴ شعبه، ابن( حسد ترک و مهربانی، انصاف،: شوند دشمن

 در بسـزایی نقش که هستند اجتماعی های خلق تأثیرگذارترین و ترین مهم جمله از نیز صبر و مدارا
 افـراد این ناچار به و نیست ها تعارض از گریزی را جمعی زندگی. دارند بینافردی های تعارض مدیریت
 مـدارا بـا را یکـدیگر بـا زنـدگی های سختی و نامالیمات از توجهی قابل بخش باید که هستند جامعه
: فرمودنـد اکـرم پیـامبر. ورزنـد اجتناب ها تعارض تشدید یا وقوع از و نمایند تحمل نرمی و کردن
). ٣٠۴ص ،٣ج ،١۴٢٩ کلینـی،( اسـت زنـدگانی از نیمی آنها با نرمش و ایمان از نیمی مردم با مدارا

 مشـاهده لغزشـی خود برادر از هرگاه است، خویش برادر آینه مسلمان: فرمودند علی امیرالمؤمنین
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 رفتـاری نـرم او با و دهید اندرزش و نمایید ارشاد را او بلکه ندهید، قرار حمله مورد را او همگی کردید
 کریم قرآن). ۶١٨ص ،٢ ج ،١٣۶٢ صدوق،( است دین از خروج موجب که کنید اختالف مبادا. کنید
 امـام). ٣۵−٣۴، فصـلت( کنـد می معرفی دیگران با معاشرت در خلق حسن عوامل از را حلم و صبر

، ١٣٧٨ صـدوق،: (کننـد مـی معرفـی صـبری کـم و سـینه تنگی را مردم میان دشمنی علت صادق
). ٣۵٩ص ،١۵ج ،١۴٢٩ کلینی،( کند می مغلوب را خشم حلم،: فرمودند اکرم یامبر). پ۴۶١ص
 کـه است آن جوار حسن بلکه ندهی، آزار را همسایه که نیست این جوار حسن: فرمودند کاظم امام
  ).٧۵٩ص ،۴ج ،١۴٢٩ کلینی،( باشید داشته صبر آنها اذیت بر

 در بسـزایی نقـش هریک که دارد وجود زمینه این در روایات و آیات در دیگری بسیار های نمونه
 خشم فروخوردن جمله از. دارد بینافردی تضادهای فصل و حل و پیشگیری اجتماعی، روابط تنظیم

ــران آل( ــی، ؛١٣۴، عم ــذرخواهی) ٧۴٣و  ٧۴٠ص ،٣ج ،١۴٢٩ کلین ــذیری و ع ــی،( عذرپ  کلین
ـــی، ؛۵۴ص ،۴ج ،١۴٢٩ ـــی، ؛٣۴٢، ص١۴٠٩ عریض ـــده، ؛٣٠۶ص ،١ج ،١۴١٠ کراجک  پاین
ــع ؛)۵۶۶، ص١٣٨٢ ــدی دف ــا ب ــوبی ب ــد ؛٣۴، فصــلت( خ ــس، ابن ؛٢٢، رع  ،٣ ج ،١۴١٠ ادری
 ،١۴١٣ صـدوق،( تغافل و) ٣٠۵، ص١۴٠۴ شعبه، ابن ؛١٠٨، ص١۴٠۶ رضی، شریف ؛۶١٧ص
  ).٢۴۵، ص١٣۶۶ آمدی، تمیمی ؛٣٨٧ص ،۴ ج

 
  احساسات و عواطف تلطیف. ۴

 و قلـب دهـد، مـی شکل را یکدیگر با آنها زشت و زیبا روابط که ها انسان وجودی نقطۀ ترین کانونی
 شکلی نیز افراد میان روابط باشد، نفرت و کینه از عاری و زالل و صاف ها قلب وقتی. است آنها دل
 نخواهـد وجـود بـه یا آنها میان در اختالف و تعارض نتیجه، در و گرفت خواهد خود به زیبا و زالل
  .شد خواهد برطرف زودی به و دواند نخواهد ریشه یا و آمد

 مـدیریت آن دنبـال به و اجتماعی روابط تنظیم برای اسالم برنامۀ زیبای بسیار های جنبه از یکی
 را یکـدیگر بـا افـراد ارتبـاط و مواجـه نـوع اسـت نمـوده تالش که است آن بینافردی، های تعارض

 و گـردد، برانگیخته یکدیگر به نسبت آنها درونی نیک احساسات و عواطف که کند تنظیم ای گونه به
 مهربانی و محبت را آن جای بلکه گردد، خالی خشم و کدورت و کینه از هایشان دل تنها نه آن اثر بر
 نـوعی بـه هریـک بـه پایبندی و رعایت و هستند گسترده بسیار اسالم های توصیه دست این. کند پر

 ایـن در آنهـا همـه بـه پـرداختن و باشند می فراوان بسیار امور این. گردد می شده یاد هدف به منجر
  .گنجد نمی مجال

 زبان: فرمودند کردن سالم تأثیر دربارۀ علی امیرالمؤمنین. است امور این از یکی کردن سالم
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 آمـدی، تمیمی( شوند کم دشمنانت و زیاد دوستانت تا ده، عادت کردن سالم و گویی نرم به را خود
 چیـزی بـه را شـما خواهیـد می آیا: فرمودند باره این در اکرم پیامبر همچنین). ۴٣۵، ص١٣۶۶

 دهیـد رواج را یکـدیگر بـین کـردن سـالم بدارید؟ دوست را یکدیگر آن، انجام با که کنم راهنمایی
 بـه: فرمودنـد خـدا رسـول. اسـت نمـودن مصـافحه دیگـر نمونه). ١٢٣، ص١٣٨۵ طبرسی،(

 ،٢ ج ،١٣٨۵ حیــون، ابن( کنــد مــی زیــاد را محبــت و دوســتی چراکــه...  بدهیــد دســت یکــدیگر
 بـین از را دیرینـه کینـۀ مصـافحه زیرا کنید، مصافحه یکدیگر با: فرمودند صادق امام). ٣٢۶ص
. است محبت اعالن و رویی گشاده امور، این از دیگر یکی). ۴۶٨ص ،٣ج ،١۴٢٩ کلینی،( برد می

ــامبر ــد اکــرم پی ــه رویــی گشــاده: فرمودن ــین از را کین ــرد ب ). ١٣٣ص ،١ ج ،١۴١٢ دیلمــی،( بب
 دل از کینـه و آرد دسـت بـه را دوسـتان دل توانـد کـه چیزی بهترین: فرمودند علی امیرالمؤمنین

، ١۴٠۴ شــعبه، ابن( اســت حضــور در رویــی گشــاده و برخــورد در رویــی خــوش برگیــرد دشــمنان
 ایـن که کند اعالن وی به دارد دوست را برادرش شما از هریک: فرمودند خدا رسول ).٢١٨ص
  ).١٢، صتا بی راوندی،( است بهتر شما میانۀ اصالح برای کار

  
  برانگیز تعارض امور از نهی. ۵

 کـه اسـت اجتماعی روابط در رفتارهایی و اعمال بینافردی، های تعارض رخداد در مهم عوامل از یکی
 گسـتردۀ ارتباطـات و مناسـبات صحنۀ اجتماعی، زندگی. آورد می فراهم را ها تعارض آمدن پدید زمینۀ

 و گشـته افـراد در تـأثراتی و تـأثیر موجـب مناسبات این شیوۀ و شکل. است یکدیگر با جامعه اعضای
 هـا العمـل عکس و تأثیرپـذیری تأثیرگـذاری، ایـن. آورد مـی وجـود بـه آنها در را متفاوتی های واکنش

 سـعی آنکـه یکـی. دارنـد عهـده بـر وظیفه دو زمینه این در جامعه افراد. باشند زشت و منفی تواند می
 شـدت و گسـترش از وسـیله بـدین و یابنـد مواجهه نیکو خلق با آمده، وجود به های تعارض با نمایند
. نمـودیم بررسـی این از پیش را مهم این). ها العمل عکس و تأثرها مدیریت( نمایند جلوگیری آن یافتن
 اجتناب گردد تعارض به منجر تواند می که رفتارهایی و اعمال انجام از نیز خود نمایند سعی آنکه دیگر
  .اند گرفته قرار روایات و آیات نهی مورد شدت به دارند، نیز فراوانی گسترۀ که امور این. ورزند

 کـه ای بنـده: فرمودند اکرم پیامبر. است شده نهی آن از که است رساندن آزار امور این از یکی
 صـادق امـام). ۶٨١، ص١٣٨٢ پاینـده،( رود نمـی بهشـت بـه نباشـد امـان در شـرش از همسایه
 داشـتن بـاز از باشـد بهتر که چیزی به بپیوندید خویش بزرگان و پیران به شما که نیست چنان: فرمودند

 بـه مسـئله ایـن. اسـت کـردن احترامـی بی دیگر نمونه). ۴٢٣ص ،٣ج ،١۴٢٩ کلینی،( ایشان از آزار
). ١٠٨، انعـام( کنـد مـی منـع ها بت به دادن دشنام از حتی را مؤمنین خداوند که دارد اهمیت ای اندازه
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 پیـامبر. کـن سفارشـی مـن بـه گفـت و آمـد پیغمبـر نـزد تمیم بنی از مردی: فرمودند باقر امام
 قـرآن). ٨٩ص ،۴ج ،١۴٢٩ کلینـی،( آورید بار به دشمنی خود میان تا ندهید دشنام مردم به: فرمودند
 پیـامبر). ١١، حجـرات( اسـت نموده نهی را دادن زشت لقب و کردن مسخره شدت به همچنین کریم
). ۵۴٣ص ،٢ ج ،١٣۶٢ صــدوق،( مکــن مســخره را خــدا خلــق از یــک هــیچ: فرمودنــد اکــرم
 بیندازیـد دور را هـا کینـه: فرمودنـد اکـرم پیامبر. است امور این از دیگر یکی دشمنی و ورزی کینه

 آن مـردم بدترین: فرمودند مردم با کردن دشمنی از نهی در اکرم پیامبر). ٣٨۴، ص١٣٨٢ پاینده،(
  ).۵٣۵، ص١٣٨٢ پاینده،( دارند دشمن را او و دارد دشمن را مردم که است کسی
، ١٣٨٢ پاینـده، ؛۶، ص١۴٠٢ کـوفی،( چینـی سـخن روایـات، و آیـات در مذکور موارد دیگر از
، عمران آل( افکنی تفرقه ؛)٩٣ص ،۴ج ،١۴٢٩ کلینی،؛ ١٢−١١، حجرات( تهمت و غیبت ،)٣۵۴ص
، ١۴٠۴ شـعبه، ابن ؛١۵٩، عمـران آل( خشـونت ؛)۴١٩ص، ١٣۶۶ آمـدی، تمیمی ؛۶۵، انعام ؛١٠٣
 ،١٣٨٣ آملـی، طبـری( جدل و مراء و) ٨۴، ص١۴٠۴ شعبه، ابن( بسیار عتاب و سرزنش ؛)٣۵۶ص
  .باشد می) ١٣٩ص ،١۴٠٨ حلوانی، ؛٧٣۴ص ،٣ج ،١۴٢٩ کلینی، ؛٢۶ص ،٢ ج

  
  روابط در اتقان ایجاد. ۶

 و اصول از برخینکردن   رعایت علت به بینافردی، روابط حیطۀ در ها تعارض از توجهی قابل بخش
 قواعـدی چنـین از نمونـه دو. گـردد مـی تعـارض و اختالف به منجر که است روابط نوع این قواعد
 و تعـارض بـروز زمینـۀ کـه گـردد عمـل ای گونـه به ستدها و داد و معامالت در. ١: از است عبارت
 و موثـق اخبـار پایـۀ بـر را خود های گیری موضع و ارتباطات. ٢ گردد؛ منتفی زیادی حد تا اختالف
 مـدیریت بـرای اسـالم برنامـۀ محورهـای تـرین مهـم از یکـی اسـاس، همـین بـر. نهیم بنا مطمئن
 اساسـی بـر را خـویش اجتماعی تعامالت مردم دهد می دستور که است آن بینافردی، های تعارض
. گـردد ها تعارض وقوع مانع زیادی حد تا بتواند که ِاحکامی و اتقان. نمایند ریزی پی متقن و محکم
  .شود می اشاره آنها از برخی به که است نموده تشریع قوانینی زمینه این در اسالم

 دو یکـدیگر، با معامله هنگام به دهد می دستور بقره ٢٨٢ آیه در که چنان. گرفتن شاهد آنها از یکی
 در همچنـین کـریم قـرآن. نشـوید تردیـد و شـک دچـار آینده در تا نمایید حاضر شاهد عنوان به را نفر

 شـاهد حضور در را عمل این باید او ولّی  دهد می فرمان آنها به یتیمان اموال بازگرداندن نحوۀ خصوص
 جلـوگیری نـزاع غائلـه و اخـتالف بروز از هم و کرده محکم را خود کار هم تا). «۶، نساء( دهد انجام
 حـد بـه اینکـه بـا دهـد نمی من به مرا مال من ولی که کند ادعا یتیم فردا است ممکن زیرا باشد، نموده
 نیـز غیرمـالی امـور از برخـی در اسـالم). ١٧۴ص ،۴ج ،١۴١٧ طباطبـایی،( »ام رسیده رشد و نکاح
 آیـۀ در قرآن. است قوانین این از دیگر یکی دیون کتابت). ١٠۶، مائده( دهد می شاهد گرفتن به دستور
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 در تـا بنویسـیم را وام مبلـغ و سررسـید یکدیگر، به پول دادن قرض هنگام به دهد می دستور بقره ٢٨٢
 تـا اسـت موارد دست این از دیگر یکی اخبار، و امور حقیقت از تبّین. نشویم تضاد و تردید دچار آینده
  ).۶، حجرات( نیاوریم وجود به را مشکالتی و نزده اقدام به دست ناصواب، اخبار اثر بر

  
  همگانی گری اصالح ضرورت. ٧

 ناپذیر اجتناب امری جامعه، افراد میان در تضاد و اختالف وقوع گردید، بیان نیز این از پیش که چنان
 دشـوار کاری محکمه، به دعوی بردن طریق به اجتماعی شمار بی تضادهای حل که پیداست. است

 هـم و دارد، دنبـال بـه را فراوانـی های هزینه هم کاری چنین. است غیرممکن موارد از بسیاری در و
 واقـع محکـوم دادگـاه در کـه کسانی غالب طرفی از. دهد می اختصاص خود به را بسیاری فرصت

 باید پس. گردد دیگر تضادهای منشأ تواند می خود این و نیستند آن حکم به راضی اساساً  شوند، می
  .گرفت پیش در بهتری راه و اندیشید ای چاره

 اجتمـاعی، تضادهای رجوع و رفع برای اسالم تمهیدات مؤثرترین و ترین دقیق بهترین، از یکی
 ابتداً  هدف، این به رسیدن برای اسالم. داند می همگانی ای وظیفه را گری اصالح وظیفۀ که است آن

 اسـت آن امری چنین اثر اولین). ١٠، حجرات( نماید می معرفی یکدیگر برادران عنوان به را مؤمنین
 آنها از سپس. کند می نزدیک یکدیگر به را ایشان های دل نتیجه در و برانگیخته را افراد احساسات که
 و خود میان رابطۀ هرکس ،)گری اصالح( کلمه عام معنای به اوالً  اخوت، این براساس که خواهد می

 اصالح جهت در دارد، وجود هایی تضاد نیز برادرانشان دیگر میان اگر ثانیاً  و نماید اصالح را دیگران
 در َحَکـم دادن قرار). ١١۴، نساء ؛١، انفال( دارد وجود زمینه این در نیز دیگری آیات. نمایند قیام آن

 تضـاد خصـوص در آیـه ایـن هرچند). ٣۵، نساء( است امر این دیگر نمونه شوهر و زن میان تضاد
 َحَکمیـت، این نمونۀ. داد تعمیم توان می نیز تضادها دیگر به را آن حکم اما است، شوهر و زن میان
 دادن قـرار َحَکـم بـا آنهـا. داد رخ اختالف مکه اهل میان حجراالسود نصب هنگام به که بود زمانی
  .مدیریتکردند را تضاد این اکرم پیامبر

 دروغ: فرمودند اکرم پیامبر. دارد وجود گری اصالح وظیفۀ خصوص در نیز بسیاری روایات
: فرمودنــد همچنــین). ٩، ص١۴٠۴ شــعبه، ابن(  مــردم میــان اصــالح و...  نیکوســت جــا ســه در
 کسـان، میـان اصـالح دهم؟ خبر است صدقه و نماز و روزه از بهتر که چیزی از را شما خواهید می
  ).٢۴١، ص١٣٨٢ پاینده،( است هالک مایۀ کسان، میان فساد زیرا
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  همگانی نظارت ضرورت. ٨
 رشد و او در شده نهاده ودیعه استعدادهای رسیدن فعلیت به و انسان گون گونا نیازهای شدن برآورده

 اجتمـاعی معضـالت. اسـت پـذیر امکـان صـالح و سـالم اجتماعی در زندگی با تنها اش، تعالی و
 معضـالت، ایـن جملـۀ از. دارد آن افـراد و جامعـه رشـد و تعـالی عـدم در بسزایی تأثیر گوناگون،
 همۀ. شود می دیده آن از بزرگی گسترۀ در و جامعه مختلف سطوح در که است اجتماعی تضادهای

 انسـانی صـحیح جمعی زندگی به دادن شکل در بدن، یک اعضای همانند صالح، جامعۀ یک افراد
 آن قبـال در و دانسـته تفـاوت بـی دیگران فساد و صالح قبال در را خود تواند نمی کس هیچ. شریکند
 و دیگران سالمت در جامعه اعضای یکایک معاشرت و زندگی نوع. نباشد قائل خود برای ای وظیفه
  .نماید می ایفا مهمی نقش جامعه، سالمت در

 ایفا ای العاده فوق نقش که اجتماعی تضادهای فصل و حل و پیشگیری در دخیل عوامل از یکی
 رفـع و دفـع قابـل مکانیسـم همین وسیلۀ به تضادها از بسیاری. است »همگانی نظارت« نماید می

 را آن و کـرده سسـت را جامعـه های ریشـه اجتمـاع، وحدت تهدیدکنندۀ عوامل آن، نبود در و است
  .سازد می نابود

 توصـیه و خیـر به دعوت را یکدیگر آن اعضای همۀ که داند می ای جامعه را مؤمنین جامعۀ قرآن
 دانسـته مسـئول اجتماع مشکالت به نسبت را جامعه بزرگان همچنین). ٣، عصر( نمایند می حق به
 نهی تضادها و ها اختالف همچنین و خالف اعمال از را مردم و کرده گیری موضع آن قبال در باید که

  ).۶٣، مائده( نمایند
 »منکـر از نهـی و معـروف بـه امـر« فریضۀ قالب در را اجتماعی همگانی نظارت وظیفۀ اسالم

 روابط عرصۀ در حق به دعوت مصداق ترین تام که منکر از نهی و معروف به امر. است نموده مطرح
 از شکل دو این. «دارد انسان و اجتماع کمال و سعادت با الینفک و نزدیک پیوندی است، اجتماعی
 لـزوم و گـردد، مـی محسـوب اسـالمی قوانین شاهکارهای از حق، سوی به دعوت و فساد با مبارزه
 مکارم،( »سازد می مشخص را حکومت های سازمان و اجتماعی وضع بر نظارت گروه یک تشکیل
  ).۶٣٠ص ،٢ج ،١۴٢١
 برخـی در. است آن اهمیت گویای که است شده اشاره مسئلۀ این به مستقیماً  قرآن، از آیه ١٠در

 آیات در). ١٠۴، عمران آل( کند می منکر از نهی و معروف به امر به مکلف را اسالمی امت آیات، از
 و فریضـه ایـن اهمیـت نشـانۀ خـدا، به ایمان کنار در منکر از نهی و معروف به امر گرفتن قرار قرآن
  .است جامعه در ایمان گسترش کنندۀ تضمین منکر از نهی و معروف به امر که، است آن بیانگر
 در کـه کسـی حکایـت: فرمودند اکرم پیامبر. است شده پرداخته مهم این به نیز روایات در
 و زدنـد قرعـه ای کشـتی بـر کـه اسـت گروهی مانند افتد، خدا حدود در که آن و بایستد خدا حدود
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 بودنـد کشـتی پـایین در کـه آنها. افتاد دیگر بعض به آن پایین و افتاد بعضی به کشتی باالی قسمت
 قسمت در اگر گفتند خود با و گذشتند می بودند سرشان باالی که کسان آن بر خواستند می آب وقتی
 بـا را آنهـا ها سـری بـاال اگـر نکنـیم، اذیـت هستند ما سر باالی در که را آنها و کنیم سوراخی خود

، ١٣٨٢ پاینـده،( یابند نجات همگی بگیرند دستشان اگر و شوند هالک همگی واگذارند قصدشان
 حـال در هـم با که گذشت می گروهی کنار از صادق امام هرگاه: گوید ابراهیم بن غیاث). ٨٣۶ص

 خـدا از: فرمـود می بلند صدای با بار سه اینکه مگر کرد نمی عبور آنجا از بودند، دعوی و مخاصمه
  ).۴٣٩ص ،٩ج ،١۴٢٩ کلینی،( بترسید
  

  جمعی تفکر. ٩
 کـه اسـت گفتگـو ابـزار از استفاده اجتماعی، تضادهای مدیریت در اساسی و مهم های راه از یکی
 جدیـدی نـوع گفتگو، براساس. است افراد تک تک ادراک و فهم ورای ای مرحله به رسیدن آن هدف

. اسـت اسـتوار مشـترک معنای یک آمدن پدید پایۀ بر که رسد می ظهور منصۀ به عقالنیت و خرد از
 نـوع این. است یکدیگر با ها گروه و افراد عقاید و آرا اختالف بینافردی، تضادهای های گونه از یکی

 چشـم بـه متکثـری هـای موضـوع در و جامعـه مختلـف سطوح در ای گسترده شکل به که تضادها
 عقیـدتی، اختالفـات از تـوجهی قابـل بخـش. هسـتند حـل قابـل گفتگـو طریق از تنها خورد، می

 در امر این. نمود مدیریت آرا تضارب و همفکری با توان می را خانوادگی و قومی سیاسی، فرهنگی،
  .شود واقع مؤثر بسیار تواند می نیز جامعه در بینافردی تضادهای مدیریت
 خداوند. است تضاد مدیریت برای مهم سازوکاری پسندیده، روش به گفتگو به دعوت قرآن، در
 نیکـوتر کـه]  ای شـیوه[ به آنان با و کن دعوت پروردگارت راه به نیکو اندرز و حکمت با: فرماید می

 میـان مفیـد و سـازنده گفتگـوی و جـدال خداونـد آیـه ایـن در). ١٢۵، نحـل( نمـا مجادلـه است
 جـدال ایـن ابعـاد کـه آیاتی از یکی. است نموده تجویز را حق شدن آشکار برای کنندگان، اختالف
 به خطاب پیامبر زبان از قرآن لذا. است مشترکات براساس گفتگو نماید، می معرفی بیشتر را احسن

 اسـت یکسـان شـما و مـا میـان کـه سـخنی سر بر بیایید کتاب، اهل ای بگو: فرماید می مسیحیان
 آن از حاصـل نتیجـۀ آراو تضـارب خصـوص در علـی امیرالمـؤمنین). ۶۴، عمـران آل( بایستیم

  ).۴۴٢، ص١٣۶۶ تمیمی،( شود متولد درست اندیشه آن از تا کنید آرا تضارب: فرمایند می
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  گیری نتیجه و بحث
وقـوع  معصومان احادیث و کریم قرآن آیات نگاه از گردید، بیان حاضر پژوهش در آنچه براساس
 نـوع بـه جامعه در ها تعارض اولیه ریشه چراکه. است قطعی و بینی پیش قابل اجتماعی های تعارض
 و اجتمـاع تشـکیل به را او سویی از انسان فطری های ویژگی. گردد می باز او فطرت و انسان خلقت
 اختالفـات و ها تعارض سوی به را جامعه افراد میان روابط سویی از و دهد، می سوق جمعی زندگی
 هـای تعـارض مـدیریت توانـایی عقلـی قوانین وضع و عقل بر تکیه با تنها ها، انسان لذا. کشاند می

  .داشت نخواهند را اجتماعی
 راه یگانـه و دانسته الزم و ممکن را اجتماعی های تعارض فصل و حل و پیشگیری همچنین اسالم

 هـا ویژگی زوایا، و هستی اسرار تمام به عاِلم که است عاَلم خالق تنها چراکه. داند می »حقه دین« را آن
  .نماید ریزی طرح را اجتماعی مدیریت برنامه بهترین تواند می و است انسان وجودی نیازهای و

 اجتمـاعی و فـردی سـاحت دو دارای را او دنیایی زندگی و روح و ماده از مرکب را انسان اسالم
 آخرت و دنیا زندگی و آورد می پدید او در را نیازهایی و ها ویژگی انسان، چهارگانه ابعاد این. داند می
 و انسـان روحـی و مـادی هـای خصـلت اسالم لذا. دهد می شکل را او اجتماعی و فردی زندگی و

 بـرای خـود طـرح در و دانسته دخیل اجتماعی های تعارض وقوع در را او اجتماعی و فردی نیازهای
  .است داده قرار نظر مد را انسان وجودی بعد چهار این ها، تعارض مدیریت
 در ای گسـترده شـکل بـه بینافردی های تعارض اجتماعی، های تعارض متفاوت سطوح میان در
 افـراد میـان روابـط وسـیع دامنـه در ها تعارض از طیف این که آنجا از. شود می دیده انسانی جوامع
 نخواهـد ممکـن بینـافردی روابـط تنظیم و اصالح با جز نیز آن مدیریت الجرم دهد، می رخ جامعه
 پنـدارها، اصـالح: اسـت نمـوده اسـتوار پایه سه بر را روابط این تنظیم و اصالح اساس اسالم. بود

  .رفتارها اصالح و اخالق اصالح
 اسـت، یکـدیگر به نسبت جامعه افراد خودبرتربینی زا، تعارض عامل ترین بزرگ پندار، زمینه در
 مـالک یـک در صـرفاً  را برتـری مـالک و فرموده نهی زشت تفکر این از شدت به اسالم  ینبنا بر ا
 و میـزان بـه حقیقـی عـالم را خداونـد تنهـا نیـز اینجا در. است نموده منحصر »تقوا« یعنی معنوی
 امـر ایـن. است فرموده نهی نیز زمینه این در خودبرتربینی از را آنها و دانسته ها انسان تقوای کیفیت
 پراکنـده آنهـا وجـود در را افتـادگی و تواضع بذر کرده، کن ریشه جامعه افراد در را خودبینی و منّیت
  .آورد می فراهم را ها تعارض فصل و حل و پیشگیری زمینه وسیله بدین و نموده
 بر شومی تأثیرات که گیرد می شکل جامعه افراد درون در بسیاری باطنی رذایل اخالق، حوزه در
 را بینـافردی های تعارض بروز زمینه و نموده سست را آنها میان پیوند نهاده، جامعه افراد میان روابط
 فضـایل به بلکه است، شده نهی اخالقی رذایل از تنها نه فراوانی روایات و آیات در. نماید می ایجاد
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 بـه را هـا تعـارض آنهـا، بـه جامعـه اعضای شدن متخلق که است شده داده دستور فراوانی اخالقی
 مـدار، و صـبر عـدل، و انصـاف صـفح، و عفـو همچون نیکویی های خلق. دهد می کاهش شدت

  ... .و خیرخواهی تغافل، عذرپذیری، و عذرخواهی خشم، فروخوردن
 از. اسـت زده اصـالح بـه دسـت متفـاوتی های شیوه به نیز اجتماعی رفتارهای حیطه در اسالم

 و حقـوق مـرز و حـد تحدیـد و جامعـه افـراد متقابل حقوق تعیین: از است عبارت امور این جمله
 دادن، دسـت کـردن، سـالم همچـون امـوری انجـام بـه دسـتور یکـدیگر؛ بـه نسـبت آنها تکالیف
 و عواطف تلطیف موجب که... و دادن هدیه یکدیگر، به کردن محبت و محبت اعالن رویی، گشاده

 را هـا تعارض فصل و حل و پیشگیری زمینه و گردد می یکدیگر به نسبت جامعه اعضای احساسات
 رسـاندن، آزار همچـون گـردد مـی تعـارض بـه منجـر کـه کارهـایی انجام از نهی نماید؛ می ایجاد
 مـتقن بـه دسـتور ؛...و خشـونت، تهمـت، و غیبت دشمنی، و ورزی کینه احترامی، بی چینی، سخن
 نهـاده امانت اموال بازگرداندن ستدها، و داد همچون مختلفی های زمینه در خود میان روابط نمودن
 موجـب کـه مسـائل حقیقِت  از تبّین و دیون نوشتن گرفتن، شاهد همچون اموری اتخاذ با... و شده

 تنظیم به نسبت جامعه افراد همه شناسی وظیفه لزوم و ضرورت گردد؛ می تعارض وقوع از پیشگیری
 دستور نهایت در و یکدیگر؛ رفتارهای بر عمومی نظارت و همگانی گری اصالح با خود میان روابط

  .صواب آرای خلق و یکدیگر متفاوت نظرات شنیدن برای جمعی تفکر آراو تضارب به
 گرفتـه کـار به را جامعه در موجود ظرفیت دو بینافردی، های تعارض مدیریت راستای در اسالم

 دیگـری. خـود رفتارهـای و اخـالق پندارها، اصالح در جامعه اعضای یکایک ظرفیت یکی. است
 وسـیله بـه خودشـان میـان روابط اصالح جهت در آنها مساعی تشریک و جامعه افراد همه ظرفیت
 .جمعی تفکر و نظارت گری، اصالح
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