
 

 

  67- 102: 1390، بهار و تابستان 1، شماره 19پژوهشی مدیریت اسالمی، سال  ـدوفصلنامه علمی 

طراحی و تبیین الگوي مدیریت تضاد بر مبناي 
  )ره(امام خمینی  هايشهاندی

    * سید محمد مقیمی
  3/9/90: پذیرش نهایی  11/10/89:دریافت مقاله

  
 چکیده

عنوان پایه گذار نظام جمهوري ه ب) ره(مطالعه و تبیین دیدگاه هاي حضرت امام خمینی
اسالمی ایران در حوزه هاي مختلف اجتماعی و بویژه مدیریتی از اهمیت ویژه اي برخوردار 

مدیریت تضاد در اداره مؤثر جامعه، پژوهشی علمی به منظور با توجه به جایگاه . است
جلدي  22درمجموعه ) ره(دستیابی به الگوي مدیریت تضاد مبتنی بر اندیشه هاي امام خمینی 

  .صورت پذیرفته که این مقاله برگرفته از نتایج آن است) ره(صحیفه امام
وش شناسی تحقیق تشریح، و در این مقاله ضمن پرداختن به ادبیات علمی مدیریت تضاد، ر

سپس با توجه به ابعاد علمی مدیریت تضاد، داده هاي گرد آوري شده از تمام سخنرانیها، 
تا زمان رحلت ایشان درباره تضاد و انواع  1342یادداشتها و مکاتبات آن بزرگوار از سال 

) ره(هاي امامتضادها مورد تحلیل قرار گرفته و استراتژیهاي مدیریت تضاد بر اساس اندیشه 
  .تبیین و تشریح شده است

مـدیریت تضـاد، ماهیـت تضـاد در مـدیریت، سـطوح تضـاد در مـدیریت،          :هاکلید واژه
استراتژیهاي تضاد در مدیریت، مدیریت دولتـی ، نظـام ارزشـی در مـدیریت، دیـدگاه امـام       

  )  ره(خمینی
  

  

  

  

  

  

  moghimi@ut.ac.irدانشیار دانشگاه تهران    *
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  مقدمه 
مدیریت تضاد یکی از محورهاي اساسی پویایی سازمانی در حوزه مدیریت است 
که صاحبنظران را واداشته است تا در این زمینه مطالعات و پژوهشهاي مختلفی انجـام  

نگرشهاي مختلـف  . دهند و نتایج آن را در قالب الگوهاي مدیریت تضاد عرضه کنند
،گروهـی و سازمانی،روشـهاي   به تضـاد، انـواع تعارضـات در سـطوح مختلـف فردي     

مدیریت تضاد و سایر موضوعات مرتبط از جملـه مبـاحثی اسـت کـه در پهنـه دانـش       
مدیریت مورد بحث و بررسی قرار گرفتـه و در مجموعـه موضـوعات علـوم رفتـاري      

کنترل تضاد ها بـه صـورت سـازنده    . جایگاه ویژه اي را به خود اختصاص داده است 
به رغم افزایش بلوغ در . ي دنیاي مدرن تبدیل شده استبه یکی از بزرگترین چالشها

جوامع، رشد دانش علمی و افزایش جمعیت تحصیلکرده ، تعامالت اجتماعی سرشار 
از تضادهاي زیانبار و ویرانگر است ؛ تضادها تشدید گردیده؛ بشر به بن بست رسـیده  

نـه اي کـه   است و افـراد در فراینـد تضـاد بـه یکـدیگر صـدمه وارد مـی کننـد بـه گو         
مشکالت روانی روند روبه افزایشی پیدا کرده؛ ارتباطات میـان فـردي قطـع گردیـده؛     

در عین حال، پژوهشـگران  . گروه ها  به جان هم افتاده  و ملتها درگیر جنگ شده اند
مدیریت تضاد بر این نکته صـحه مـی گذارنـد کـه بسـیاري از ایـن تضـادها ظرفیـت         

ارند که اگر طرفین تضاد عزم خود را جزم کنند، همبسته سازي و یکپارچه کنندگی د
  .)82:  2010،  1روگنس و شی(توانند به توافق طرفینی رضایت بخشی دست یابندمی

بدون شک وجود مسئله یا مسائلی، لـزوم تحقیـق و پـژوهش در زمینـه خاصـی را      
در ایـن  . ضروري می سازد و بدون مسئله پژوهش غیر منطقـی و غیـر عقالیـی اسـت     

ش نیز که مسئله مدار است ، تالش شده است که بـه یکـی از مسـائل جامعـه در     پژوه
تضاد و تعارض یکی . حوزه مسائل فردي، سازمانی، ملی و حتی فرا ملی پرداخته شود

 
1 - Rognes and Schei  
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این امـر از آنجـا ناشـی    . از موضوعاتی است که در هر جامعه اي اجتناب ناپذیر است
و منافع مختلف و متمایزي هستند و این می شود که انسانها داراي شخصیتها، ویژگیها 

تمایزات به تعارضات و احتماال کشمکش هایی بین افراد و گروه ها در جامعـه منجـر   
لذا افراد و گروه هاي مختلف اجتماعی در سطوح مختلف سـازمانی و ملـی   . می شود

ات نیازمند الگوي مدیریت تضاد هستند تا بتوانند در قالب نظام ارزشی جامعه ، تعارض
نظام جمهوري اسالمی در ایران مبتنی بر مشارکت مردمی در جهت . را مدیریت کنند

دستیابی به استقرار حکومـت اسـالمی شـکل گرفتـه کـه مشـارکت مـردم در تمـامی         
هاي سیاسی، اقتصادي و اجتماعی از یک سو و وجود شخصیتها و آرا و افکـار  عرصه

ده اسـت کـه نظـام جمهـوري     و منافع گروه هاي مختلـف از سـوي دیگـر، باعـث شـ     
اي برخوردار باشد و تعارضات بـین گـروه هـا و افـراد نیـز      اسالمی از پویایی گسترده

وجود هدف مشـترك در ایـن نظـام     از سوي دیگر،. بیش از سایر جوامع مطرح باشد
،که همانا استقرار حکومت دینی مبتنی بر ارزشهاي اسالمی و اجراي اصول و قـوانین  

لزوم وحدت و یکپـارچگی و مـدیریت تعارضـات را بـین      است، اسالم ناب محمدي
لذا با اینکه طبیعت نظام جمهوري اسالمی، تضادها . ها ضروري می سازدافراد و گروه

را ایجاب می کند به همان اندازه نیز مدیریت چنین تعارضاتی براي دستیابی به هدف 
الگوهــاي مــدیریت  از آن رو کــه امــروزه الگــو یــا. مقــدس ایــن نظــام الزامــی اســت

تعارضات در کشورهاي مختلف متناسب با اهداف حکومتی در هر جامعـه اي ایجـاد   
گردیده و حکومت اسالمی از این جهـت کـامال از سـبکهاي حکومتـداري در سـایر      

متناسب بـا اهـداف و مقاصـد حکمرانـی      جوامع متمایز است، الگویی منحصر به فرد،
اه اقتضـایی کـه امـروزه نگـرش حـاکم بـر       براسـاس دیـدگ  . اسالمی مورد نیـاز اسـت  

مدیریت علمی دنیاست، لحاظ کردن وضعیت و اقتضائات فرهنگی و ارزشـی در هـر   
از آنجـا کـه   . جامعه، تعیین کننده الگوي موفق مدیریتی در آن زمینـه فرهنگـی اسـت   
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در تمامی زمینه هاي اجتماعی بـه عنـوان الگـوي جامعـه اسـالمی بـه       ) ره(خمینیامام 
روند، دیدگاه ها و سیره عملی ایشـان در زمینـه هـاي مختلـف مـدیریتی در      شمار می 

. حکومـت اسـالمی بایــد بـه عنـوان چراغــی روشـنگر سـرلوحه اقــدامات قـرار گیــرد       
و تبیین آن براساس سطوح مختلف فـردي ، گروهـی،   ) ره(استخراج اندیشه هاي امام 

طح جامعـه در جهـت   سازمانی، ملی و حتی جهانی می تواند هدایت گر تضادها در س
لذا رفتار، گفتار و کردار ایشان در ایـن زمینـه مـی توانـد بـه      . کارکردي و مثبت باشد

امـا مشـکل اساسـی ایـن     . مدیریت تعارضات بویژه سطح کالن مدیریت کمک کنـد 
است که دیدگاه ها و سیره امام در این زمینه به صورت نظام مند و در قالبی علمـی و  

هـاي جدیـد در   شده است که این مقاله در پی گشودن روزنـه منسجم تدوین و تبیین ن
  . این زمینه است

  
  روش شناسی تحقیق

چنـین فـردي کـه     پرداز حکومت اسـالمی و هـم   نظریهبه عنوان  )ره(امام خمینی 
مـی توانـد    ،اسـت  نزدیک به یک دهه به مدیریت حکومت اسالمی در ایران پرداخته

مرجع مناسبی براي الگودهی در زمینه مـدیریت تعارضـات در جامعـه اسـالمی ایـران      
را  )ره(هاي امام ها و سیره ایشان می توان نگرشبا بررسی و پژوهش در دیدگاه . باشد

و  و مورد مطالعه کرد در خصوص مدیریت تضاد در سطوح مختلف جامعه استخراج
و یا ارائه شـده بـراي حـل ایـن تعارضـات را       هگرفت کاره هاي بتحلیل قرار داد و روش

مختلف زمانی و مکانی و موضوعی از دیدگاه هـا و سـیره عملـی     وضعیتمتناسب با 
لـذا بـا   . دکـر و الگوي عملی در این زمینـه ارائـه    شان مورد تجزیه و تحلیل قرار دادای

 اهمیت موضـوع مـدیریت تعـارض و لـزوم انسـجام و وحـدت بـراي تحقـق        به توجه 
در )ره(اهداف مشترك سازمانی یا ملی از یک طرف و مقبولیت دیدگاه و سیره امام 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 71 /  )ره(هاي امام خمینیمبناي اندیشهطراحی و تبیین الگوي مدیریت تضاد بر 

 

پژوهش در این حـوزه از مسـائل    جرايا ،از طرف دیگر نظام جمهوري اسالمی ایران
 .نظر می رسده مدیریتی ضروري ب

  هــدف اصــلی  ایــن پــژوهش طراحــی و تبیــین الگــوي مــدیریت تضــاد براســاس 
است  که در راستاي تحقق این هدف اصـلی ،  ) ره(مینی هاي حضرت امام خدیدگاه

  :از  عبارت استکه  استبرخی اهداف فرعی دیگر نیز مطرح 
  در خصوص مدیریت تضاد )ره(تبیین نگرش امام -
  ) ره(بررسی و طبقه بندي انواع تضادها از دیدگاه امام خمینی -
  تضاد متناسب با نوع )ره(امامبررسی روشهاي حل تضاد از دیدگاه  -
  )ره(هاي مدیریت تضاد از دیدگاه امام خمینیبررسی و تحلیل استراتژی -

  
  سؤاالت اساسی تحقیق

ال اساسی مطرح شـده  چند سؤله مدار است که در قالب ، پژوهشی مسئاین تحقیق
دنبـال پاسـخ بـه    ه االت این تحقیق کـه پژوهشـگر در ایـن مقالـه بـ     مهمترین سؤ .است
  :از عبارت است است،آنه

  در خصوص تضاد و وحدت چیست؟)ره(گرش امام خمینی ن -1
یک از سطوح مدیریتی کشـور مطـرح    در کدام) ره(تضادهاي موردتوجه امام -2
  ؟است
ایـن سـطح از دیـدگاه    هاي مـدیریت تضـاد در   روشـ  تضادهاي سطح فـردي و  -3
  ؟کدام است)ره(امام

سـطح از دیـدگاه    هاي مدیریت تضـاد در ایـن  روشتضادهاي سطح گروهی و  -4
  ؟کدام است) ره(امام 
یـن سـطح از دیـدگاه    هاي مدیریت تضـاد در ا روشتضادهاي سطح سازمانی و  -5
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  ؟کدام است) ره(امام
یــن ســطح از دیــدگاه هاي مــدیریت تضــاد در اروشــتضــادهاي ســطح ملــی و  -6
  ؟کدام است) ره(امام

ح از دیدگاه ین سطهاي  مدیریت تضاد در اروشتضادهاي سطح بین المللی و  -7
  ؟کدام است) ره(امام

  ؟کدام است) ره(د بر اساس دیدگاه امامهاي عمومی مدیریت تضااستراتژی -8
  

  روش تحقیق
و گردآوري  داده ها بـا اسـتفاده از روش   ، ، توصیفیپژوهشروش تحقیق در این 

  . تجزیه و تحلیل محتوا صورت گرفته است
هـاي مختلـف   منظور دستیابی بـه ویژگی است که به تجزیه و تحلیل محتوا تکنیکی 

 هايبه شیوهکه رود به کار میهاي مختلفی تجزیه و تحلیل عینی و منظم پیام پیام براي
پژوهشـگر تـالش    بر این اسـاس، ). 25تا  16: 1373هولستی،(دگوناگون مبادله می شو

از طریـق  ) ره(با استفاده از این روش علمی و منـتظم سـاختن بیانـات امـام     کرده است
طراحـی و تبیـین   ) ره(دگاه امـام مطالعات کیفی، الگوي مدیریت تضاد را بر اساس دی

  . دکن
االت در این پژوهش ، پـس از تعریـف مسـئله و تبیـین سـؤ      در روش تحلیل محتوا

مسـئله تحقیـق رابطـه     کـه بـا   ترا مشخص کرده اسـ  تحقیق، پژوهشگر منابع ارتباطی
 1379که در سال  ،)ره(جلدي صحیفه امام 22با توجه به اینکه مجموعه  .دمستقیم دار

 1342ز سـال  ا را ها و مکاتبات آن بزرگـوار تمام سخنرانیها، یادداشتمنتشر شده است، 
 این منبع ارزشمند به عنوان جامعه آماري مورد ،در بر می گیرد تا زمان رحلت ایشان 
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 الگـوي براي تعیین متغیرها و مقوله هاي مورد نظر ، نیـاز بـه   . بررسی قرار گرفته است
ی جـامع  الگـوی مفهومی بود تا ضمن شناسایی متغیرها ، روابط ایـن متغیرهـا در درون   

الگـوي  در . قرار گیرد و هریک از متغیرهـا نیـز بـه صـورت عملیـاتی تعریـف گـردد       
به مدیریت تضاد ، انواع تضادها و استراتژیهاي ها مفهومی اولیه، ابعادي همچون نگرش

و  ،سپس متغیرها به صورت علمی کد گذاري؛ مدیریت تضاد مورد توجه قرار گرفت
تا بر اساس نهای. مقوله هاي کدگذاري شده به تفکیک طبقات مختلف گروهبندي شد

لـب  ، و در قا، اسـتخراج ) ره(هـاي امـام   کد گذاري نهـایی، متنهـاي سـخنرانیها و پیام   
کمی و (به اهمیت روش ترکیبی با توجه . شدهاي از قبل طراحی شده گردآوري فیش

فـیش هـاي جمـع آوري    (در تحلیل محتوا براي تحلیل داده هاي ایـن تحقیـق    )کیفی
دو روش کمی و کیفی به صـورت  از هر ) ره(جلدي صحیفه امام 22شده از مجموعه 

، ها در هرمقوله شنمودن فراوانی فیبه گونه اي که ضمن لحاظ  توأم استفاده شده است
هاي منظم اسـنادي  ندي شده با استفاده از روش بررسیهاي طبقه بپیامهاي ارتباطی فیش

  . ده استشبه صورتی علمی تحلیل 
  

 مروري بر ادبیات تحقیق
تضاد جـزء انفکـاك ناپـذیر زنـدگی امـروزي بشـر اسـت و بـه عنـوان پدیـده اي           

و اغلـب در اثـر عـدم همراسـتایی      استنگریسته می شود که بیانگر ناسازگاري منافع 
اهداف، انگیزه ها یا اقدامات بین طرفین رخ می دهد که می تواند واقعی یا مبتنـی بـر   

   ).580: 2006،  1یوشال و کاوانتزکا(ها باشدتصورات و ادراکات افراد یا گروه
      کـه یـک طـرف تصـور    اسـت  ینـدي  ، فراتضـاد   "  3کالیسـتر "و  "2وال"به زعـم  

 
1 - Kaushal  and Kwantes   
2 - Wall  
3 - Callister   

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  

 1390، بهار و تابستان 1، شماره 19پژوهشی مدیریت اسالمی، سال  ـدوفصلنامه علمی   /74

ثیر یا طرف مقابل بر منافعش تـأ کند منافعش با طرف دیگر در تخالف قرار دارد و می
تضاد زمانی افزایش می یابـد کـه یـک فـرد نمـی توانـد منـافع و        . منفی گذاشته است

رانـدري و  (دکنـ تـامین   ع و عالئق طرف مقابل به صـورت تـوأم  را با  مناف عالئق خود
   ).26:  2011 ،1فاراماوي

پژوهشـگران بـر ایـن     .ها اجتناب ناپـذیر انگاشـته مـی شـود    تضاد در تمامی فرهنگ
هاي مدیریتی مختلفی متناسب با فرهنـگ همـان   سبک باورند که براي بهینه سازي آن،

  ).28تا  23:  2007،  2همکارانکیم و (جامعه مورد نیاز است
  

  نگرشهاي فلسفی به تضاد
تحقیقات متعددي در خصوص تأثیر جنبه هاي کارکردي و غیر کارکردي تضـاد  

الگوهاي تضاد کارکردي انعکاس دهنده ایـن  . بر عملکرد سازمانی انجام گرفته است
درحالی باور است که تمامی جناحها می توانند حول اهداف مشترك به توافق برسند 

هاي تضاد غیرکارکردي و مخرب این طور فرض می کننـد کـه تعـامالت    که دیدگاه
هنکین (اجتماعی جز برنده شدن یک طرف و بازنده شدن طرف دیگر حاصلی ندارد

  ).28تا  23:  2000،   3و همکاران
وقتی تضاد به وجود می آید ، مدیر باید چه اقدامی انجام دهد؟ پاسـخ ایـن سـؤال    

در مورد مدیریت تضاد سـه  . ها و باورهاي مدیر در مورد تضاد بستگی داردبه دیدگاه
  ) .483:  1997،   4پالنکت(نگرش اساسی فلسفی هست

دانـد و  مدیري که تضاد را  پدیده اي غیرضروري و زیانبار مـی : دیدگاه سنتی -1

 
1 - Randeree  and  Faramawy 
2 - Kim et al. 
3 - Henkin et al. 
4 - Plunkett 
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. بـرد هاي پیدایش تضاد را در سازمان از بین مـی   از تضاد می هرا سد ، تمامی زمینه
اگر تضـادي رخ دهـد ، مـدیران آن را    . چنین مدیري دیدگاه سنتی درباره تضاد دارد

نگرش سنتی، . دلیلی بر وجود نقص می دانند و تالش می کنند تضاد را برطرف کنند
 تضاد را نوعی نقص و قطع روابط معنا می کند و تعبیرهایی همچون مدیریت تضـاد و 

   ).282:  2007،  1فیتزپاتریک (یی منفی استحل تضاد براي آنان داراي بار معنا
رفتار گرایان معتقدند که تضاد بارها در سازمان رخ می : دیدگاه روابط انسانی -2

. دهد؛ چرا که طبیعت انسان ، تخصیص منابع و زندگی سازمانی آن را اقتضا می کند 
دارد و بـاور   مدیري که این دیدگاه رفتاري را دارد، انتظار وقوع تضاد را در سـازمان 

دارد که تضاد در جاي خود می تواند نتایج مثبتی به بار آورد؛ ولی به طور کلـی ایـن   
زیانبار است و بر همین پایـه فلسـفی بـه     دسته از مدیران اعتقاد دارند که تضاد معموالً

دهند و نسبت به حل تضاد یا از بین بردن موقعیت تضـاد اقـدام   تضاد واکنش نشان می
  . کنندمی

فلسـفه اي کـه اخیـراً بـه وجـود آمـده ، دیـدگاه تعامـل         : دیدگاه تعامل گرایی -3
توانـد خـوب یـا بـد باشـد کـه ایـن         تعامل گرایان معتقدند تضـاد مـی  . گرایی است 

آنها باور دارند که تضاد نه تنها غیر . موضوع به چگونگی مدیریت تضاد بستگی دارد
مـدیري کـه   . سالمت سازمان است قابل اجتناب است ، بلکه پدیده اي ضروري براي
هاي بالقوه مثبت تضـاد را بـراي    دیدگاه تعامل گرایی دارد، همواره می کوشد جنبه

: 1997پالنکـت،  (هـاي منفـی تضـاد را کـاهش دهـد     رشد سازمانی فراهم کند و جنبه
488.(  

بر اساس نگرش سنتی، تضاد در سازمان نشانه مشکل است و بدین معنی است کـه  
       . دگاه افـراد وجـود دارد و نقـاط اخـتالف بـر انگیـز بایـد شـناخته شـود         تفاوت در دی

 
1- Fitzpatrick  
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ــانه   ــروزه نش ــه ام ــالی ک ــی    در ح ــی م ــارك تلق ــون و مب ــده اي میم ــاي تضــاد پدی ه
   ).230:  2001،  1دارلینگ و واکر(گردد

امروزه مدیران اثربخش در پی حذف یا نادیده گرفتن تضاد نیستند ، بلکه بـه ایـن   
اوزکالـپ و  (چگونه از تضاد براي تحقق اهداف سازمان استفاده کنندمی اندیشند که 

   ).419:  2009،  2همکاران
  

  تجزیه و تحلیل موقعیت تضاد 
تضادهاي متقابل شخصی  را در قالب مـواردي همچـون تضـاد    ) 2001( 3"رحیم"

عاطفی، تضاد جوهري ، تضاد منافع، تضاد ارزشها، تضاد اهداف، تضاد واقعی و غیـر  
واقعی، تضاد نهادینه شده و غیر نهادي ، تضاد کیفري، تضاد ناشی از بدخلقی و تضاد 

  ).94:  2008، 4 گرین(جایی مورد شناسایی قرار می دهدناشی از جابه
:  1997،  5انـدروز و هرشـل  : (به طور کلی دو نوع تضاد هست که عبارت است از

237.(  
   6تضادهاي نهادینه شده -1
 7تضادهاي نوظهور -2

. تضادهاي نهادینه شده ناشی از طبیعت خاص و اهـداف و مقاصـد سـازمان اسـت    
تقابل منافع و سایر اهداف سازمان با منافع و اهداف کارکنان از نوع تضادهاي نهادینه 

تضادهاي نوظهور شـکل دیگـري از تضـاد اسـت کـه ناشـی از تعـامالت        . شده است
 

1 - Darling & Walker  
2 – Ozkalp & et al.  
3 - Rahim  
4 - Green  
5 - Andrews & Herschel 
6 - Institutionalized Conflicts 
7 - Emergent Conflicts   
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کی از علتهـاي ایـن نـوع تضـاد     ی. رسمی و غیررسمی افراد در کارهاي روزمره است 
هر دو نوع تضـاد چالشـی   . ممکن است ناشی از رقابت افراد براي منابع سازمانی باشد

است، با این تفاوت که تضادهاي نهادینه شده قابل پیش بینی، چسـبنده و قـوي اسـت    
  . در حالی که تضادهاي نوظهور کمتر قابل پیش بینی، و بالقوه مطرح است

 کنـد کلیدي، مدیران را در تحلیـل موقعیـت تضـاد یـاري مـی     پاسخ به سه پرسش 
  )481-2: 1380مقیمی، (

چه کسی در تضاد است؟ تضاد ممکن است بـین افـراد بـا یکـدیگر، در درون      -1
  .باشد. . . فرد، بین واحدها و

منبع تضـاد چیسـت؟ تضـاد ممکـن اسـت ناشـی از رقابـت، تفاوتهـاي فـردي،           -2
  .نقشهاي سازمانی و غیره باشد

سطح تضاد چقدر است؟ موقعیت تضاد ممکن است به گونه اي باشد که مدیر  -3
اگـر اهـداف گـروه    . باید فوراً اقدام کند یا تضاد ممکن است در سطح متوسط باشـد 

 اگـر . کاري تهدید شده و یا در حال زیان دیدن است، مدیر باید فوراً وارد عمل شود
  .فوریت کمتري نیاز است ها با یکدیگر توافق ندارند،افراد یا گروه

گـردد در حـالی   عمده توجه مدیران در سازمانها به مهار و حل تضاد معطوف مـی 
هـاي الزم بـراي تضـاد اقـدام      که مواردي پیش می آید که مدیر باید به ایجاد زمینه

مواقعی که مدیران باید . ورزد تا تحرك و خالقیت بیشتري در کارکنان به وجود آید
  :تضاد کنند، عبارت است از در سازمان ایجاد

  .وقتی اعضاي سازمان عملکرد ضعیفی دارند و خود این امر را قبول دارند -1
  .وقتی افراد از کارهاي غیرهنجاري هراس دارند -2
  .زمانی که اعضا در مقابل حوادث و رفتارها، منفعالنه عمل می کنند -3
  .زمانی که خالقیت و نوآوري در سازمان نیست -4
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ي مختلفی براي ایجاد تضاد هست که از آن جمله می توان به این مـوارد  محرکها
 ).513:  1994،  1رابینز: (اشاره کرد

  استفاده از پیامهاي مبهم و تهدید کننده براي افزایش سطح تضاد: ارتباطات -1
ها، افزودن کارکنانی که داراي ارزشها، زمینه: استخدام فردي خارج از سازمان -2

  .سبکهاي مدیریتی متفاوت از اعضاي فعلی باشندنگرشها یا 
هـاي کـاري،   نظم و ترکیـب دوبـاره در گـروه   : ساختار دهی دوباره به سازمان -3

تغییر قوانین و مقررات، افزایش همبستگیها و اجراي تغییـرات سـاختاري بـراي تغییـر     
  .وضعیت موجود

قابــل موضــع افــرادي کــه انتقــادي هســتند و در م: گمــاردن مــدافعان شــیطانی -4
  .ایستند اکثریت گروه می

  
  استراتژیهاي مدیریت تضاد 

سبکهاي مدیریت تضاد به عنوان الگوهاي رفتاري خاصی تلقی می شود که افـراد  
شـی و  (ترجیح مـی دهنـد در رویـارویی بـا موقعیتهـاي تـنش زا از خـود بـروز دهنـد         

  .)148:  2010، 2سوسانتو
تضاد در سازمان فنون متعـددي را ارائـه   صاحبنظران سازمان و مدیریت براي حل 

  :اند که از آن جمله می توان به این موارد اشاره کردکرده
رو، ایجاد هدف مشترك و متعالی، توسعه منابع  در حل مسئله از طریق مالقات رو

کمیاب، برخورد آمرانـه و دسـتوري، تغییـر متغیرهـاي انسـانی و سـاختاري، طراحـی        
طبـق دیـدگاه تومـاس    . دوباره مشاغل، انتقال، ایجاد پستهاي هماهنگ کننـده و غیـره  

 
1 - Robbins 
2 - Shih and Susanto 
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ی تـوان  ها براي کنترل تضادها از روشهایی بهره می گیرند که مافراد یا گروه) 1992(
این استراتژیها . آنها را در قالب استراتژیها یا ابعاد سبکهاي مدیریت تضاد تشریح کرد

ها بر منافع و عالئق خود و یا توجه بـه منـافع و   با توجه به میزان پافشاري افراد یا گروه
  ).90 :2010، 1کوك(نامگذاري می شود) همکاري(عالئق دیگران

ژي عمده براي مدیریت تضاد ارائه کرده که ایـن  پنج استرات» توماس«در این میان 
پنج سبکی مدیریت تضاد، شایعترین چارچوب براي تبیـین اسـتراتژیهاي حـل     يالگو

  : این استراتژیها عبارت است از). 435:  2010، 2بارباتو و همکاران(تضاد است 
با فـرد   تمایل به برآوردن منافع خود بدون توجه به اینکه این امر به تضاد:  3رقابت

  .دیگر منجر خواهد شد
موقعیتی است که طرفین براي بدست آوردن منافع، ثابت قدم هسـتند؛  :  4همکاري

نیز مورد  و منابع طرف مقابل را هستندولی در عین حال خواهان همکاري با یکدیگر 
  .توجه قرار می دهند 

  . دارد  تمایل در این وضعیت فرد به کناره گیري یا جلوگیري از تضاد:  5پرهیز
فرد تمایل دارد به طرف مقابل امتیاز بدهد و این ناشـی از آن اسـت کـه    :  6سازش

  .طرف مقابل قدرتمندتر از اوست 
موقعیتی است که طرفین دعوا توافق می کننـد تـا از بخشـی از مواضـع     :  7مصالحه

مقداري خود عقب نشینی کنند و مقداري امتیاز به حریف مقابل بدهند و در برابر آن 
  .امتیاز بگیرند 

 
1 - Koc 
2 – Barbuto & et al. 
3 - Competing  
4 - Collaborating  
5 - Avoiding  
6 - Accommodating  
7 - Compromising  
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هر یک از استراتژیهاي مدیریت تضاد براي موقعیتی ویژه کاربرد دارد که باید بـه  
  ). 388: 1996، 1گوردون(موقعیت و استراتژیهاي مطلوب هر موقعیت توجه کرد

  
  تجزیه وتحلیل یافته ها 

 نگرش امام درباره ماهیت تضاد 

ماهیت تضاد با مفاهیم و تعبیرهـاي   در خصوص) ره(درکالم و ادبیات امام خمینی
و ) ره(شویم که برخی از این مفاهیم بیـانگر دیـدگاه منفـی امـام    مختلفی رو به رو می

-درباره تضاد بین افراد و گروه) ره(برخی دیگر از مفاهیم ، نشانگر دیدگاه مثبت امام

هسـتند کـه   ضدیت و جبهه بندي از جمله تعبیرهایی  تفرقه، تشنج، اختالف،. ها است
از سـوي دیگـر،   . کننـد از آنها به عنـوان تضـادهاي غیـر کـارکردي یـاد مـی      ) ره(امام

اختالف سـلیقه، اخـتالف رأي، اخـتالف طلبگـی و حتـی اختالفـات در زمینـه امـور         
دانند، بلکه آنها را براي پویایی جامعه، ضروري اجتهادي را نه تنها غیر کارکردي نمی

   .و حیاتی تلقی می کنند
همواره براي برخورد و تضادهاي سازنده نمونـه اي عملـی و کـارکردي    ) ره(امام

از آن تحت عنوان مناقشات و مباحث تنـد طلبگـی یـاد مـی کننـد کـه        مثال می زند و
طالب علوم دینی در زمینه هاي مختلف علمی و فقهی و سایر مباحث حوزوي از آن 

ي درگیـر در عرصـه تضـادهاي    هـا ایشان معتقدند که افراد و گـروه . استفاده می کنند
پردازنـد،  سازنده و کارکردي باید همانند طلبـه هـایی کـه بـه بحـث بـا یکـدیگر مـی        

تعامالت عادي خود را ادامه دهند به گونه اي که با شدت و حرارت تمام به دفـاع از  
دیدگاه و نظریات خود بپردازند؛ اما این بهانه اي بـراي برخـورد و دشـمنی بـین آنهـا      

ه بعد از این مناقشات با یکدیگر تعامل بسیار مثبتی دارنـد و حتـی در یـک    بلک. نیست
 

1 - Gordon 
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. حجره مشترك زندگی می کنند و با یکدیگر دوستی و پیوند بسـیار محکمـی دارنـد   
هـاي مختلـف سیاسـی و    معتقدند که اختالف سلیقه هـا و تضـادها در حـوزه   ) ره(امام

روشی دنبال شود و به دشمنی و اجتماعی بین افراد و گروه هاي مختلف باید با چنین 
  .خصومت مبدل نگردد

به تضاد را در یکی از  بیانات ) ره(شاید بتوان بهترین مصداق این نوع نگرش امام 
به مناسبت عید فطر در حضور مقامات و مسـئوالن   1367اردیبهشت  27ایشان، که در 

  :عالیرتبه کشوري و لشکري ایراد فرمودند بخوبی مالحظه کرد
سـلیقه هـاي   . دو رأي هسـت بایـد هـم باشـد    . دو تفکر هست؛ باید هم باشد البته"

مختلف باید باشد، لکن سلیقه هاي مختلف اسباب ایـن نمـی شـود کـه انسـان بـا هـم        
من عرض کردم مثل طلبه ها که با هم مباحثه می کردند، جار و جنجـال  . خوب نباشد

  مباحثـه تمـام مـی شـد،     وقتـی  . جوري بود که انسان خیال می کرد دشمن هم هسـتند 
اگر در یک ملتی اختالف سلیقه نباشد این ناقص . نشستند به دوستی کردن و انسمی
اخـتالف بایـد   . اگر در یک مجلسی اختالف نباشد، ایـن مجلـس نـاقص اسـت    . است

جار و جنجال اینها باید باشد، لکن نتیجه  ،باشد، اختالف سلیقه، اختالف رأي، مباحثه
دو دسته بشویم دشمن هم، بایـد دو دسـته باشـیم در عـین حـالی کـه       این نباشد که ما 

  ).  47: 21ج( "اختالف داریم، دوست هم باشیم
آن صدایی که از طلبه ها در مدرسه بلند می شود، دنباله  ": کنند کهایشان بیان می

دو تـا دوسـت هسـتند سـر یـک مسـئله        دو تا رفیق،. آن هیچ اثري از خصومت نیست
آنجایی می رسد که این فریاد سر او می زند، او فریاد سر این مـی زنـد؛   علمی کار به 

لکن به مجرد اینکه مباحثه تمام شد، همان دو تا برادرند که بودند؛ همان دو تا دوست 
با هم  هیچ ابدا دیگر دنباله ندارد که آن مطالب را او گفته، این مطالب را ما. که بودند

  ). 103: 13ج ( "دبرادریم مطالب با هم دعوا دارن
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فقهی را نیز بـراي پویـا    - عالوه بر این، ایشان اختالف در حوزه نظریات اجتهادي
بـا وجـود ایـن    )  176 : 21ج (دانسـتند  سازي نظام حکـومتی در اسـالم ضـروري مـی    

ها و مردم را به هوشیاري دعوت می کردند که مبادا این اختالفـات کـارکردي   گروه
  .سی منجر، و جامعه به تشنج کشیده شودبه تفرقه و اختالفات اسا

هـا  در زمانهاي بحرانـی نبایـد تضـاد بـین افـراد و گـروه      ) ره(براساس دیدگاه امام 
ها می تواند یکپارچگی و وحدت بین گروه در زمانهاي بحرانی، اتحاد،. گسترش یابد

تـوان  مـی  )ره(بـا مطالعـه و بررسـی بیانـات امـام      . نتایج بسیار مثبت تري را ایجاد کند
در زمان اوج مبـارزات ضـد شاهنشـاهی و هـم چنـین در اوایـل       ) ره(دریافت که امام 

پیروزي انقالب اسالمی و برخی دوره هاي بحرانی جنگ تحمیلی، گروهها و افراد را 
  .کردند که از ایجاد تنش و اختالف جلوگیري کنندبیشتر از سایر مواقع توصیه می

  )ره(یانواع تضادها از دیدگاه امام خمین
در بیانات مبارك خود به انـواع تضـادها اشـاره مـی کننـد کـه براسـاس         )ره(امام 

تجزیه و تحلیلها، این تضادها را می توان به پنج سطح اصلی تقسیم کـرد کـه البتـه در    
بیـانگر انـواع    1شکل شماره . درون هرسطح ، تضادهاي فرعی دیگري نیز خواهد بود

در قالـب  ) ره(ندیشـه هـاي امـام    تضادها و روابط آنها با یکدیگر است که بر مبنـاي ا 
  : نگرش سیستمی استوار شده است
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  )ره(سطوح تضاد بر اساس اندیشه هاي امام خمینی : 1نمودار شماره 
  

در . هر یک از سطوح تضاد ، سطح قبلی را نیز شامل می شـود   ،براساس این الگو
ادامه این مقاله به بررسی هر یک از ایـن سـطوح تضـاد بـر اسـاس دیـدگاه حضـرت        

 .پرداخته خواهد شد)ره(امام

  تضاد فردي: سطح اول تضاد
تضادي است که در  در بیاناتش است،) ره(اولین سطح تضاد، که مورد توجه امام 

  :در این سطح دو نوع تضاد هست. سطح فردي اتفاق می افتد
تضاد درون فردي حالتی است که فرد در درون خود دچار : تضاد درون فردي -1

 تضادهاي سطح جهانی

  :تضادهاي سطح ملی
  درون کشوري
  بین کشوري

 :تضادهاي سطح گروهی

  درون گروهی 
 بین گروهی

  :تضاد سطح فردي
  درون فردي 
 بین فردي

  :تضادهاي سطح سازمانی
  درون سازمانی
 بین سازمانی
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. یکدیگر به مبارزه برمی خیزنـد   تنش و تضاد است به گونه اي که نیروهاي درونی با
این تضاد را حاصل کشمکش و درگیري دو نیروي متضاد می داندکه یکـی  ) ره(امام

نفس اماره و دیگري نفس مطمئنه است و معتقد است همه انسانها داراي چنـین تـنش   
درونی هستند که باید زمینه را چنان فراهم کرد تا نفس مطمئنه بتواند بـر نفـس امـاره    

  .کندغلبه 
درون آدمی را صحنه مبارزه اي می داند که در یک سـوي ایـن   ) ره(امام خمینی 

میدان مبارزه، نفس شیطانی و در سوي دیگـر آن نفـس رحمـانی قـرار دارد و آدمـی      
از هماوردي ایـن دو نـوع   ) ره(امام . همواره در کشمکش بین این دو جبهه قرار دارد

  .نفس، تحت عنوان جهاد اکبر  یاد می کند
در جهاد اکبر، نفس اماره، نفس بالسوء، نفس خبیثه، نفس کید، نفس اسیر شیطان 
    به صف آرایی در مقابل نفس رحمـانی، نفـس طـاهر، نفـس قدسـی و نفـس مطمئنـه       

  .پردازندمی
ایشان معتقدند که تمام گرفتاریهاي بشر از نفس شیطانی است که در اعماق قلوب 

بـراي رفـع فتنـه آن از درون خـویش بـه مجاهـده        انسانها ریشه دارد و هر کسی بایـد 
این نـوع تضـاد را  بـر همـه مبـارزات و جهادهـا مقـدم مـی داننـد و          ) ره(امام. برخیزد

 تمــامی  معتقدنــد کــه در صــورت پیــروزي نفــس رحمــانی انســان بــر نفــس شــیطانی،
هد ها بدنبال آن خواهد آمد و زمینه براي اصالح فرد و نهایتا جامعه فراهم خوافضیلت
ایشان بهترین زمان براي شروع این نوع تضاد ). 300: 8ج ،379: 11ج ،115: 20ج(شد

درونی را دوره جوانی می دانند و به همه بویژه جوانان توصیه می فرمایند که نگذارید 
این نوع اصالح به زمان پیري بیفتد که این نوع تفکر ناشی از کید هاي شیطانی اسـت  

د توصیه می کنند که براي پیروزي بر نفس شیطانی که مادر ایشان به افرا). 300: 8ج(
ایشـان  ). 445و  148: 18ج(هیچ گاه نباید به عمل خود به چشم رضا بنگرنـد  بتهاست،
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 هم چنین معتقدند که افراد باید به خـود سـوء ظـن داشـته باشـند و اعمـال خـویش را       
  .)17: 18، ج156: 20ج(تفتیش نمایند

آن را مورد توجـه قـرار   ) ره(انواع تضادهایی که امام یکی از: تضاد بین فردي -2
ایشان در . آیدهایی است که بین فردي با فرد دیگر بوجود میتنش دهد، تضادها ومی

هایی داشـتند کـه البتـه    زندگی شخصی و مبارزاتی و رهبري خود با برخی افراد تنش
ایشـان حتـی بـا    . تها جنبه شخصی نداشته و به دلیل منـافع فـردي نبـوده اسـ    این تنش

برخی نزدیکان و دوستان خود نیز به دلیل در نظر گرفتن مصالح انقـالب و اسـالم بـه    
قبل از پیروزي انقالب اسالمی برخی از  افراد و گروههاي داخلـی  . تضاد برخاسته اند

با رژیم پهلوي را نوعی تضاد شخصـی  ) ره(کردند که مبارزه امامو خارجی تالش می
بر سر منافع شخصی است در حالی که ایشان در پاسخ بـه ایـن گونـه    قلمداد کنند که 

ابدا من اختالف شخصی با شاه ندارم و اگر اختالف شخصی  ": فرمودند کهافراد می
 "گذشتم، لکن، اختالف، اخـتالف اسـالمی اسـت   بود،ممکن بود که بگذرم و میمی

  ).393و  256: 5ج ،456: 4ج(
کردنـد تـا شخصـیت    برخی علما و افراد تالش میگاهی اوقات قبل از انقالب نیز 

) ره(امـا امـام  . کردنـد زیر سؤال ببرند و حتی با ایشان برخورد شدیدي می را )ره(امام
کردند تا بخاطر مصالح اسالم در این گونه تضادها کوتاه بیایند و به همواره تالش می

به طـوري کـه   . نوعی از تضاد پرهیز می کردند تا وحدت و انسجام جامعه حفظ شود
اگر کسی به من اهانت کرد یا سیلی زد و یا به صورت فرزنـدم  ":فرمودند که بیان می
  ).307: 1ج ( "راضی نیستم در مقابل او کسی بایستد سیلی زد،

اي کـه بـا   هایشان حتی براي مصالح انقالب و نظام اسالمی، به رغم دوسـتی دیرینـ  
آقـاي منتظـري سـر زده بـود بـا ایشـان       ایشان داشتند به علت برخی خطاهـایی کـه از   

من با خداي خود عهـد کـردم کـه از بـدي افـرادي کـه        ":برخورد کردند و فرمودند
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من با خداي خود پیمان بسته ام  .مکلف به اغماض آن نیستم، هرگز چشم پوشی نکنم
  ).331: 21ج("که رضاي خدا را بر رضاي مردم و دوستان مقدم دارم

تضاد هاي بین فردي فقـط بایـد رضـاي خـدا و مصـالح       ایشان معتقد بودند که در
اسالم لحاظ شود و بر این اساس نیز سران نظام و مسئوالنی را که با هم تضاد داشـتند  
دعوت می کردند تا با رعایت این معیار عمل کنند و بر این باور بودنـد کـه اخـتالف    

بـا تـذکر   ) ره(مامـا ). 38: 18ج ،162: 20ج(سران  به آسیب به کشور منجر می گـردد 
وجود دشمنان مشترك و حب نفس در انسانها، آنها را دعوت بـه وحـدت و انسـجام    

و در برخـی مواقـع نیـز بـراي حـل تضـادهاي بـین        ) 180: 21ج،16: 18ج(می نمودند
  ).248: 14ج(فردي از استراتژي شخص ثالث استفاده می نمودند

  تضاد گروهی :تضاد سطح دوم
تضـادهاي ایـن سـطح را مـی تـوان بـه دو دسـته        ) ره(امامبراساس بیانات حضرت 

  :تقسیم نمود 
تضادهایی است کـه بـین    تضادهاي درون گروهی،: تضادهاي درون گروهی – 1

) ره(در بیانات امـام . یا یک گروه از اعضاي جامعه ایجاد می شود اعضاي یک قشر و
تضـاد بـین   یکـی  . دو نـوع تضـاد درون گروهـی  از بقیـه تضـادها چشـمگیرتر اسـت        

   روحانیت و دیگري تضـادهایی اسـت کـه بـین دانشـجویان در درون دانشـگاه ایجـاد       
داند که ناشـی  رأس اختالفات در جامعه می را در ایشان تضاد  بین روحانیت. شودمی

از توطئه دشمنان است و اگر این تضادها به وجود آید، باعث شکنندگی روحانیـت و  
ایشان روحانیت را  ).378: 15ج ،367: 21ج(د شدنهایتا شکست نهضت اسالمی خواه

نگهبان اسالم می دانند و اختالف در مسـائل فقهـی و اجتهـادي را دلیـل بـر اخـتالف       
روحانیت نمی دانند و معتقدند که این نوع مسائل نبایـد بـه ناهمـاهنگی و تضـاد غیـر      

ایشان ضمن اینکه از مباحث ). 282: 21ج، 412: 1ج(سازنده بین روحانیت منجر شود
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کنند، نگرانی خود را از تقابل و تعـارض  تند طلبگی در فروع و اصول فقه استقبال می
در قشر روحانیت اعالم، و اتحاد و یکپارچگی روحانیت را وظیفه و تکلیف شرعی و 

  ).288: 21ج(الهی تلقی می نمایند
     ا از نقشــه هــاي دشــمنان چنــین جنــاح بنــدي در درون دانشــگاه هــا ر  ایشــان هــم

شـمرند و دانشـجویان را از گـروه بنـدي و گـروه گرایـی برحـذر مـی دارنــد و         برمـی 
تعلـیم و تربیـت آنهـا کـه زمینـه را       معتقدند که اگر در درون دانشگاه آرامش نباشـد، 

ایشان از دانشـجویان مـی   . براي اصالح جامعه فراهم می سازد، امکانپذیر نخواهد بود
: 9ج(عناصر تفرقه افکن را شناسایی و آنهـا را از میـان خـود طـرد نماینـد     خواهند که 

175.(  
مهمترین تضادهاي بین گروهی را ) ره(براساس بیانات امام : تضاد بین گروهی -2

  :می توان به چهار دسته تقسیم کرد
گرایـی حزبـی در    در بیانات خود به احزاب و گروه) ره(امام : تضاد احزاب -2-1

ویژه اي می کنند و در بیشتر موارد به کارکردهاي منفـی احـزاب اشـاره     جامعه توجه
کنند؛ هرچند که در بعضی موارد نیـز فعالیتهـاي مثبـت آنهـا را مـورد توجـه قـرار         می
  .دهند می

بنـدي و   ایشان ضمن توصـیه بـه افـراد جامعـه بـراي عـدم تفرقـه و جـدایی، جبهـه         
ضـمن رد   و) 266و 298: 8ج(ننـد مـی ک حزبگرایی را مانع تـرمیم و سـازندگی تلقـی    

بندي در اسالم، به مقایسه کارکرد احزاب در ایـران بـا سـایر کشـورهاي غربـی       جناح
پردازند و احزاب در ایران را برخالف کشـورهاي غربـی، عامـل اخـتالف و مـانع       می

کـارکرد   ، بـا مفـاهیم و عنـاوین مختلـف    ) ره(هرچند امام . کنند پیشرفت توصیف می
دهند و بنا به عللی احزاب را در ایران  ناکارآمد  یران مورد نقد قرار میاحزاب را در ا
گیـري   مخـالف شـکل  ) ره(، این بدان معنا نیست که امام )24: 12ج(کنند توصیف می
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و  ،اي کـه احـزاب در ایـران داشـته     بلکه به علت سـوء پیشـینه  . احزاب در ایران باشند
، کارکردهـایی  )ره(اند، این نوع کارکردها از دید امـام   همیشه به اختالفات دامن زده

گیري  چنین برخی موضعگیریها و بیانات ایشان در خصوص شکل هم. نامناسب است
احزاب، بیانگر این واقعیت است که اگر احزاب کارکردهاي مناسـب خـود را داشـته    

ا ندارد به طـوري کـه ایشـان در خصـوص تشـکیل      نیز مخالفتی با آنه) ره(باشند، امام 
مجمع روحانیون مبارز معتقد بودند که انشعاب از تشکیالتی براي اظهار عقیده مستقل 
و ایجاد تشکیالت جدید به معناي اختالف نیست و انتقـاد سـازنده معنـایش مخالفـت     

  .)179و 28: 21ج(نیست و انتقاد بجا و سازنده باعث رشد جامعه می شود
ن براي اینکه احـزاب کارکردهـاي مناسـبی در جامعـه داشـته باشـند، توصـیه        ایشا
کند که سیاست نه شرقی و نه غربی، جمهـوري اسـالمی، در نظـر گـرفتن دشـمن       می

مشترك، داشتن مقصد مشترك و در نظر گرفتن مصالح کلی اسـالم و نظـام بایـد در    
  .)179: 21ج(هاي آنها قرار گیرد سرلوحه برنامه

حوزه و دانشگاه را دو قطب حساس جامعه ) ره(امام: حوزه و دانشگاهتضاد  -2-2
. )82: 9ج(دانند که دشمنان اسالم همواره درصدد ایجاد اختالف بین آنهـا هسـتند   می
دهنـد کـه    با بیان نقشه دشمنان اسالم در این زمینه به این دو قشر هشـدار مـی  ) ره(امام

هاي غیرسازنده بین این دو قشر متفکـر  وجود تضاد) ره(امام. پیوند خود را حفظ کنند
داند؛ چرا که از دیـدگاه ایشـان جامعـه بـراي اصـالح       جامعه را مانع اصالح جامعه می

هـایی   اساس تمام ضربه) ره(امام. خود نیازمند همکاري و هماهنگی این دو قشر است
 است ناشی از اختالف حوزه و دانشگاه، و حفظ استقالل کشـور  را که انقالب خورده

: 14ج، 102 :9ج، 77: 8ج(داننـد  و دستیابی به مقصد را مستلزم اتحاد این دو قشـر مـی  
187(.  

کننـد کـه از    راهکارهایی را ارائه مـی  ،ایشان براي حل تضادهاي حوزه و دانشگاه
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، )151: 19ج(، بــرادري، حفــظ تعهــد)394: 12ج(تــوان بــه ایجــاد ائــتالف جملــه مــی
، پیونـد،  )195: 21ج(هاي مشـترك ، تشکل)99: 21ج(جلسات مشترك، تلفیق فرهنگی

  .داشاره کر )251: 23ج( و نسبت ندادن صفات ناروا )414: 21ج(دوستی و تفاهم
هایی هسـتند   ضمن بیان اینکه شیعه و سنی گروه) ره(امام: تضاد شیعه و سنی -2-3

 منجربه اختالف اساسی الف در عقیده نباید ند، معتقدند که اختدارکه عقاید مختلفی 
ایشـان  . )120: 20ج(شود و این دو از هم فاصله بگیرند و بین آنها دشمنی ایجاد گردد

وسـیله دشـمنان   داننـد کـه بـه     از جمله انحرافاتی می ایجاد شکاف بین شیعه و سنی را
هـاي شـیعه و سـنی     هاي ناپاکی که به هیچ یک ازگـروه است و دستاسالم ایجاد شده 

 می کننـد شیعه و سنی را به برادري دعوت ) ره(امام . زنند تعلق ندارند به آن دامن می
ایشـان بـه   . )133: 6ج(دانند و ایجاد اختالف بین آنها را ناشی از جهالت یا عداوت می

در جماعات و جلسات اهـل   د که ضمن پرهیز از اعمال جاهالنهکنن شیعیان توصیه می
  .تسنن شرکت نمایند و روحیه برادري را بین دو گروه حاکم سازند

یکی از موضوعاتی که رژیم پهلوي براي ایجاد شکاف بـین  : هاتضاد قومیت  -2-4
تی بـراي ایجـاد اخـتالف بـین     د، طـرح موضـوعا  کر هاي مردم از آن استفاده می گروه
با درك این نقشه شیطانی همواره قبل ) ره(امام . و نژادهاي مختلف کشور بود قومیتها

ري و پرهیز از هاي قومی را به براد و بعد از انقالب شکوهمند اسالمی در ایران، گروه
هـا، جنـگ تـرك و کـرد و      ایشان با افشـاگري ایـن نقشـه   . دندکر اختالف دعوت می

دانستند و معتقد بودند که در  وز اختالف میفارس و بلوچ و غیره را اسباب تفرقه و بر
ن هـدف  کردند که با تبیـی  می  ایشان تالش. اسالم، کرد و فارس و ترك مطرح نیست

هـاي قـومی را بـه یکـدیگر      اسالم اسـت، ایـن گـروه   مشترك که همانا اجراي احکام 
  .)414: 6ج، 345: 7ج، 235: 4ج(نزدیک سازند
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  تضاد سازمانی :تضاد سطح سوم
بر آن تأکید داشتند، اختالفات و تضـادهایی بـود   ) ره(موضوعاتی که امام یکی از

تضادهاي این . پیوست چنین در درون آنها به وقوع می که در سطح قوا و نهادها و هم
  :دتوان به دو دسته تقسیم کر را می سطح
همواره تأکید داشـتند کـه نهادهـا و قـواي     ) ره(امام : تضادهاي درون سازمانی -1

تـرین   جمهوري اسالمی باید داراي همـاهنگی درونـی باشـند کـه شـاید بتـوان عمـده       
چنـین   هـم )  ره(امـام  . تأکیدات ایشان را در درون قواي مسلح مورد بررسی قرار داد

سایر قوا و نهادها، همچون نمایندگان مجلس، هیأت دولت و نهادهـاي قضـایی را بـه    
ان ضمن توصیه اکید به قواي مسلح ایش. ندکرد ماهنگی و وحدت درونی دعوت میه

بـه حفـظ بـرادري و     بندیها وهبندیها، احزاب و دستهدر خصوص پرهیز از ورود به گر
نمودند و عدم انسجام درونی آنها را موجب تحلیل  وحدت در درون خود سفارش می
دانستند و از این جهت معتقد بودند که اگر برخـی   قواي نظامی و پیروزي دشمنان می

: 21ج(در قواي مسلح با یکدیگر هماهنگ نباشند، مجرمند و باید تأدیب شوند نیروها
  .)405و  359: 12ج، 432

دانستند و نمایندگان مجلـس   مجلس را مؤید وحدت و انسجام جامعه می) ره(امام 
را در برخورد با یکدیگر به رعایت اصول شرعی و اخالقی و حفـظ وحـدت درونـی    

  . )52: 21ج(نمودند توصیه می
بـه عنـوان تضـادهاي    ) ره(یکی از موضوعاتی که امام : تضادهاي بین سازمانی -2

گانه است که موجب  بین نهادها و قواي سه کند، تضاد در کشور از آن یاد میاساسی 
شان همواره بـا نهیـب   ای. ناهماهنگی بین آنها و شکنندگی انقالب اسالمی خواهد شد

ا را موجـب تزلـزل کشـور    ي بـین ارگانهـ  و ناسـازگار ن، عـدم توافـق   زدن بـه مسـئوال  
ا با شوراي ، سایر ارگانه)65: 21ج(و تضاد دولت با مجلس )413: 12ج(شمردند برمی
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را باعـث تضـعیف نظـام     )443: 12ج(ا بـا یکـدیگر  و سایر ارگانه )431: 18ج(نگهبان
انقالب است و بر این اساس  ایشان معتقد بودند که اتحاد قوا ضامن حفظ. دانستند می
ــئوالم ــدیگر     س ــده یک ــتیبان و تأییدکنن ــواره پش ــد هم ــف بای ــاي مختل ــوا و نهاده ن ق

  .)142: 14ج(باشند
  تضاد ملی :تضاد سطح چهارم

تـوان بـه    مـی  ،بـود ) ره(که مورد توجه حضرت امـام   ،را ابرخی از تضادها و تنشه
این تضادهاي ملی و کالن . عنوان تضادها در سطح کالن کشور مورد مطالعه قرار داد

یعنـی برخـی از ایـن     ی و بیرونـی مـورد مطالعـه قـرار داد؛     توان به صورت درون را می
که شامل تضاد توده هاي مردم بـا یکـدیگر و یـا بـا برخـی       است تضادها، تضادهایی 
فراگیـر بـودن ایـن نـوع تضـادها در سـطح       . شود اجتماعی میهاي  نهادها، قوا و گروه

دهـد تـا آنهـا را بـه عنـوان       جامعه، عاملی است که محقق را به ایـن سـمت سـوق مـی    
امـا بـه هرحـال    . تضادهاي کالن درون کشـوري مـورد مطالعـه و بررسـی قـرار دهـد      

مـورد  توان جنبـه بیرونـی آن را نیـز     تضادهاي سطح ملی فقط جنبه درونی ندارد و می
تـوان بـه دو دسـته کلـی      را می) ره(لذا تضادهاي ملی از دیدگاه امام . مطالعه قرار داد

  .دتقسیم کر
اهمیت یکپارچگی و انسـجام  ) ره(امام ): درون ملی(تضادهاي درون کشوري  -1
هاي مردم با یکدیگر را چه قبـل و چـه پـس از پیـروزي انقـالب اسـالمی مـورد         توده

. )27: 9ج( نمودند تفرقه را به منزله انتحار و خودکشی تلقی میدادند و  تأکید قرار می
ایشان ضمن هشدار در خصوص خطر دشمنان داخلـی و خـارجی، حفـظ وحـدت را     

دانستند و در عین حال بیان اشـکاالت از سـوي مـردم را مـانعی      ضامن بقاي اسالم می
ت بین برخی ایشان همواره طرح اختالفا. کردند براي وحدت و یکپارچگی تلقی نمی

هاي جامعه همچون روحانیت و نیروهاي مسلح با مردم را نقشه دشمنان و بـراي   گروه
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چنین وجود همدلی و وحـدت کلمـه بـین     ایشان هم. دانستند آینده نظام خطرناك می
دعـوت  و آنهـا را بـه پشـتیبانی یکـدیگر     لت و ملت را مورد توجه قرار مـی دادنـد   دو
  .)105: 13ج، 26: 16ج، 199: 14ج(نمودند می

رویـارویی بـا    ،افکنـان  با مبارزه منفی، اعراض از تفرقـه د از دیدگاه ایشان مردم بای
جویانـه،   االمکان با روشهاي مسالمت گران و حتی دن اخاللپراکنی و رسوا کرشایعه 

ایشان ضمن اذعان به این . )49: 14ج، 326: 17ج(ندکنعوامل نفاق و تفرقه را هدایت 
که ما هنوز چـوب   کردندمیروهی بدهکاري ندارد، بیان به هیچ گمطلب که انقالب 

ولی در عین حال آغوش  ،خوریم ا میتمادهاي فراوان خود را به گروهکها و لیبرالهاع
بـا اشـاره   ) ره(امام . )286: 21ج(براي پذیرفتن آنها باز می دانستندرا کشور و انقالب 

روان مکتب اسالمی را از خشونت با به استدالالت قوي مکتب اسالم، دانشجویان و پی
داشتند و معتقد بودنـد کـه از طریـق بحـث و گفتگـو       سایر پیروان مکاتب بر حذر می

چنین با اشاره به نقش  ایشان هم. )81: 10ج(دوان بسیاري از اختالفات را حل کرت می
ها در ایجاد همدلی و یکپارچگی در جامعـه، آنهـا را بـه روشـنگري در جامعـه       رسانه
  .)484: 12ج(خواندند امیفر

ناشـی از   را با ایـران  تضادهاي سایر کشورها ) ره(امام : تضادهاي بین کشوري -2
دانسـتند و همـواره ایـن     ترس و واهمه این کشورها از قدرت جمهـوري اسـالمی مـی   

تضاد کشورهاي دیگر با جمهوري اسالمی ایران . دادند تضادها را مورد توجه قرار می
  :دبررسی کر در قالب دو دسته) ره(ات امام بیانتوان در  را می

بـه عنـوان منـادي امـت واحـده اسـالمی، همـواره بـر وحـدت و          ) ره(امام خمینی 
ات تـوان در بیانـ   کیدات ایشان را مییکپارچگی کشورهاي اسالمی تأکید داشتند و تأ

ایشـان بـراي تحقـق وحـدت     . دانقالب شکوهمند اسـالمی مالحظـه کـر    قبل و بعد از
می، ضـمن تأکیـد بـر هـدف مشـترك و دشـمن مشـترك، تـالش داشـتند تـا بـا            اسال
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  اابرقـدرته استراتژي وحدت کلمه و وحدت اسالمی، کشورهاي مسلمان را در مقابل 
یکپارچه سازند، اما نگرانی حکام سرسپرده کشورهاي اسالمی از به خطر افتادن منافع 

، 259: 17ج(گردیـد ) ره(مام شخصی آنها، مانع از تحقق آرمان امت واحده اسالمی ا
  .)82: 5ج، 130: 13ج

نمودنـد ولـی    روابطی استعماري توصیف مـی  را با ایران،ا روابط ابرقدرته) ره(امام
در عین حال ایشان معتقد بودند که اگر آنها دست از مطامع استعماري خود بردارنـد،  

بـرداري و اسـتثمار    د، اما چون آنها همواره به دنبـال بهـره  ا همکاري کرتوان با آنه می
کشورهایی همچون ایران هستند، تضـاد منـافع بـین آنهـا و کشـور مـا وجـود خواهـد         

در عین حال  ها با ایران به روابط گرگ و بره با تمثیل روابط ابرقدرت) ره(امام . داشت
و رفتار انسـانی از سـوي ابرقـدرتها،     معتقد بودند که در صورت رعایت احترام متقابل

،  مریکا، شـوروي، انگلسـتان، فرانسـه و سـایر کشـورها     هایی همچون اروابط با کشور
ــرائیل  ــز اس ــت امکان بج ــذیر اس ــاس  . )276: 18ج، 418: 5ج، 360: 11ج( پ ــراین اس ب

هایی همچـون مبـارزه و   مدیریت تضاد با سـایر کشـورها، روشـ    همواره براي) ره(امام
 207 و 380 و 431 و 205 و 420 و 419: 5ج( ، مصــالحه)96: 21ج، 425: 5ج(رقابــت

را متناسـب   )94: 19ج ،80و 234و  488: 5ج( و همکـاري  )123: 11ج، 415 و 447 و
  .ددنکر ین کشور طرف مقابل پیشنهاد میچن زمانی و هم با وضعیت

  تضاد جهانی :تضاد سطح پنجم
 شـود  ی که در سطوح مختلف ایجاد میهای در کنار انواع تضادها و تنش) ره(امام 

شناسـد و شـامل دو جبهـه اساسـی      کند که مرز نمی از نوعی تضاد و کشمکش یاد می
دهند و در سوي  اي زورگو، ظالم و کافر تشکیل میتهاست که یک سوي آن را قدر

علیه تمامی ظلـم  جنگ مکتب ما ) ره(امام . دیگر آن قدرت اسالم و مستضعفین است
ــ ــاي ســرمایهو جــور، نابرابریه ــی داري و کمــون اي دنی ــرفهین و حاکمــان ب درد  یزم، م
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کننـد و آن را نـوعی اخـتالف     کشورهاي اسالمی را جنگـی همیشـگی توصـیف مـی    
دانند و معتقدند که در جنگ  پذیري و صلح را در آن بی معنی می دانند که سازش می

نامـه کفـر و شـرك را     لی امـان اسالم ـ کفر ما حاضریم تمامی هستی خود را بدهیم و 
  .)134: 18ج، 98 و 95 و 284 و 68 :21ج( نکنیمامضا 
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سطح : سطح اول
فردي

تضادهاي  - 1 - 1
درون قردي

تضاد نفس شیطانی با نفس 
رحمانی

پرهیز از غرور، / توبه / مبارزه با نفس شیطانی / جهاد اکبر 
سوء ظن نسبت به خود/ پیروزیها و شهرت 

تضادهاي  - 1 - 1
بین فردي

با برخی افراد) ره(تضاد امام

تضاد مسئوالن با یکدیگر

برخورد / رعایت مصلحت اسالم و نظام / پرهیز از تضاد 
حسن ظن به دیگران و سوءظن / شدید براي رضاي خدا 

به خود

سطح : سطح دوم
گروهی

تضادهاي  - 2 - 1
درون گروهی

تضادهاي درون حوزوي

تضادهاي درون دانشگاهی
شناسایی / پرهیز از تضاد / عدم برخورد تقابل و تعارض 

وحدت و یکپارچگی/ و طرد عوامل نفاق 

تضادهاي  - 2 - 2
بین گروهی

تضاد احزاب

تضاد حوزه و دانشگاه

تضاد شیعه و سنی

تضاد قومیتها

پیوند / ایجاد برابري / تشکل هاي مشترك / ایجاد ائتالف 
نسبت ندادن صفات ناروا/ حفظ تعهد/ دوستی و تفاهم 

سطح : سطح سوم
سازمانی

تضادهاي  - 1 - 1
درون سازمانی

تضاد درون مجلس

تضاد درون قوا و نهادها

تضاد قواي مسلح

عدم ورود به رقابت حزبی/ حفظ هماهنگی و یکپارچگی 

تضادهاي  - 1 - 1
بین سازمانی

تضاد قواي سه گانه

تضاد نهادها و قوا با شوراي 
نگهبان

تضاد سایر نهادها با یکدیگر

عدم / پرهیز از گروه گرایی / احترام به جایگاه قانونی 
ورود در رقابتهاي حزبی

سطح : سطح چهارم
ملی

تضادهاي  - 4 - 1
درون کشوري

توده هاي مردم با یکدیگر

مردم با نیروهاي مسلح

مردم با دولت

/ دشمن مشترك / گردهمایی به مناسبتهاي مختلف 
/  نماز جمعه / وحدت کلمه / عزاداري سید الشهدا 
گفتگوي مسالمت آمیز

تضادهاي  - 4 - 2
بین کشوري

تضاد با کشورهاي اسالمی

تضاد با سایر کشورها
/  پرهیز از تضاد / مبارزه و رقابت / امت واحده اسالمی 

هدف مشترك

سطح : سطح پنجم
جهانی

تضاد اسالم  - 5 - 1
با کفر

تضاد اسالم، کمونیزم و 
سرمایه داري

تضاد اسالم و دنیاي مرفهین

تضاد اسالم و قدرتهاي ظالم

تضاد اسالم و حاکمان بی درد 
کشورهاي اسالمی

مبارزه و رقابت
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  استراتژیهاي مدیریت تضاد
ــام  ــراي دســتیابی انقــالب  ) ره(ام ــه اهــداف عــالی خــود، همــواره از   ب اســالمی ب
نین ملل هاي داخلی و هم چ اي مختلفی براي مدیریت تعارضات افراد، گروهاستراتژیه

تا یکپارچگی را در داخـل کشـور و   اند  دهبیانات خود تالش کرو با مسلمان استفاده، 
البتـه ایشـان بـراي مـدیریت تضـادهاي      . نـد کنچنین بین کشورهاي اسالمی ایجاد  هم

کـه بـین نفـس شـیطانی و نفـس رحمـانی و        ،چنـین تضـاد جهـانی    درون فردي و هم
همچنین بین اسالم و کفر است، تنها روش را مبارزه نفس رحمانی علیه نفس شیطانی 

  .دانند به اسالم بر کفر در سطح جهانی میدر سطح فردي و غل
بـراي  را تـوان سـه اسـتراتژي عمـومی      در مجمـوع مـی  ) ره(بیانـات امـام   بر اساس 

 3نمودار شماره  .کردمالحظه ) ره(مدیریت تضاد بر اساس اندیشه هاي حضرت امام 
  .نشان داده شده است 3ها را در قالب نمودار شماره  این استراتژي

  
  
  
  
  
  
  
  
  

استراتژیهاي عمومی براي مدیریت تضاد بر اساس اندیشه هاي : 3نمودار شماره 
  )ره(خمینیحضرت امام 

 ايهاستراتژی
  مدیریت تضاد

 مشترك استراتژي هدف

 استراتژي وحدت کلمه  استراتژي دشمن مشترك

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 97 /  )ره(هاي امام خمینیمبناي اندیشهطراحی و تبیین الگوي مدیریت تضاد بر 

 

  استراتژي هدف مشترك - 1
اسالم و جمهوري که همانا حفظ و تقویت را، همواره رسیدن به مقصد ) ره(امام

دند و براي کر ها معرفی می اسالمی است  به عنوان هدف مشترك تمامی گروه
و افراد  ها را با زبانهاي مختلف به گروهها آن  مدیریت تضاد و اختالفات افراد و گروه

ت مردم هدف نهایی نهض) ره(امام. )428: 9ج، 446: 8ج(شدند متخاصم یاد آور می
انداز نهایی نهضت را از همان اوایل  و چشم معرفی،سالمی ي احکام اایران را اجرا

که همانا ترسیم می کنند گیري نهضت ضد شاهنشاهی، دستیابی به مقصد عالی  شکل
فرمودند  ها توصیه می ایشان همواره به افراد و گروه. نظام و حکومت اسالمی است

د بگیرد، صی به خوشخ  ف نباید جنبهاین اختالباشد، که اگر اختالفی هم قرار است 
که همانا اسالم قرار گیرد الشعاع منافع کلی نهضت  تحت بلکه منافع شخصی باید 

دند کر ها را دعوت می همواره با ترسیم این هدف مقدس، گروه) ره(امام . عزیز است
تا این هدف متعالی را به عنوان چراغ راهنماي مبارزات خود علیه رژیم شاهنشاهی در 

چنین پس از پیروزي انقالب اسالمی نیز آن را به عنوان معیاري  منظر بگیرند و ه
معرفی می  هاي دیگر اساسی براي کنار گذاشتن اختالفات و یا مبارزه با افراد و گروه

  .)230: 20ج، 101: 7ج، 84: 9ج، 451: 15ج(کردند که اهدافی غیر اسالمی داشتند
 استراتژي دشمن مشترك - 2

هاي  دشمنان خارجی را در تهدید کشورمان به گروههمواره اهمیت ) ره(امام 
دند با روشنگري در این زمینه، نوعی کر شدند و تالش می آور می مختلف یاد

  .ها به وجود آورند همبستگی در گروه
 تالش کردند تا با افشاگري رفتار با شروع نهضت مردم ایران،) ره(امام خمینی 

اندگی و ضدیت با م ن را عامل عقبضد اسالمی و ضد انسانی رژیم شاهنشاهی آ
) ره(امام . علیه این رژیم بشورانند هاي مختلف مردمی را  اسالم معرفی کنند و گروه
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براي حرکت ضد شاهنشاهی مردم ایران، این رژیم را دشمن مشترك مردم مسلمان 
  هاي مختلف حوزوي هاي مختلف مردمی و یا گروه ند و از گروهکرد معرفی می

 گاهها را کنار بگذارند و ابتدا با دشمن و دید ها سلیقه اختالف که خواستندمی
 مشترکشان که همانا رژیم پهلوي بود، مبارزه نمایند و اختالفات جزئی مانع گمراهی

 این. )136: 11ج ، 222 :9ج( مردم و نادیده گرفتن این دشمن مشترك نشود
 از مشکالت درونی اي آمیز توانست بخش عمده اي موفقیت استراتژي به گونه

 ارزه باهاي غیر مذهبی را براي مب و حتی گروه ،هاي مذهبی و انقالب را حل گروه
  .داین دشمن مشترك بسیج کن

ن و اوضعیت جهانی، منافقبا درك ) ره(امام  پس از پیروزي انقالب اسالمی نیز
 ،معرفیمریکا را به عنوان دشمن مشترك ملت مسلمان ایران اس آن ابرقدرتها و در رأ
ها را به انسجام و یکپارچگی در مقابل این دشمن مشترك دعوت  و همه گروه

از استراتژي دشمن مشترك براي اتحاد کشورهاي ) ره(عالوه بر این، امام . نمودند
هاي استکبار و  و تالش کردند تا با ترسیم دشمنی می و مسلمانان استفاده،اسال

مسلمانان را   ی و خطرناك اسالم معرفی، و همهصلاسرائیل، آنها را به عنوان دشمنان ا
در جهت مبارزه با این دشمنان مشترك از طریق کنار گذاشتن اختالفات جزئی 

  . )73: 17ج، 28: 19ج(ندمی کندعوت 
  استراتژي وحدت کلمه- 3

از آن براي اتحاد و انسجام بارها ) ره(ست که اماموحدت کلمه مفهومی ا
هاي مختلف استفاده نموده و آن را به عنوان استراتژي همگرایی مورد تأکید  گروه

از وحدت کلمه را می توان در فرمایش ایشان ) ره(تعریف امام. قرار داده است
اسالمی بودن یک مملکت به این   وحدت کلمه«: فرمایند ایشان می .دکرمالحظه 

س جمهور که آن باال هست به حسب اعتبار تا آن کسی که آن است که از آن رئی
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هاست اینها یک جور باشند، نه این از او بترسد، نه او توقع داشته باشد که این از  پایین
  ).428 :8ج(»اسالم این طوري است ؛او بترسد
هاي  وهقبل از پیروزي انقالب اسالمی و چه بعد از آن، همواره گر چه) ره(امام

در . نمودند میدعوت وحدت کلمه  به اي مذهبی را دمی و حتی اقلیتهمختلف مر
، وحدت کلمه نوعی انسجام و یکدلی است که افراد از یکدیگر )ره(تعریف امام 

. کنند هیچ ترسی ندارند، بلکه همه براي رسیدن به یک مقصد مشترك تالش می
کنند و بقا  یف میهمواره رمز پیروزي انقالب اسالمی را وحدت کلمه توص) ره(امام

ایشان بر این ). 194: 6ج(دانند و تقویت نظام اسالمی را در گرو وحدت کلمه می
احکام اسالم در  ه هدف نهایی که همانا اجراياعتقادند که این استراتژي ما را ب

هاي مختلف تصور کنند که  ادا گروهجمهوري اسالمی است، خواهد رساند و مب
: 17ج، 504: 8ج(است ها را از بین برده حاد بین گروهپیروزي انقالب همگرایی و ات

وجود دشمنان شکست خورده و منافقین را عاملی تهدید کننده براي ) ره(امام ). 114
کنند تا وحدت کلمه   هاي مختلف را دعوت می دانند و مردم و گروه نظام اسالمی می
  .ندش حفظ و تقویت کنخود را بیش از پی

  
  نتیجه گیري
ها را هـاي اجتمـاعی و سـازمان   فـراد، گـروه  ناك کنونی،  اپیچیده و آشوبدر دنیاي 

 ها،ه بـر آن برخـورداري افـراد از نگرشـ    عـالو  .کرده استمحیطی پویا و متغیر احاطه 
بـیش از پـیش    و بعضـا متقابـل، ضـرورت ایجـاد الگـویی      شخصیتها و منافع گوناگون

لـذا   . دکـر ها و تضـادها را مـدیریت   این تفاوت که براساس آن بتوان احساس می شود
افراد و گروه هاي مختلف اجتماعی در سطوح مختلف سازمانی و ملی نیازمند الگوي 

ر قالـب نظـام ارزشـی جامعـه، تفاوتهـا و      مناسب مدیریت تضادي هستند که بتواننـد د 
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ه هـاي اجتمـاعی بـ   در تمـامی زمینـه  ) ره(از آنجا که امام . تعارضات را مدیریت کنند
روند، تمسـک بـه دیـدگاه هـا و سـیره      شمار میه ن الگوي جامعه اسالمی ایران بعنوا

توانـد  عملی ایشان در تمامی سطوح فردي، گروهی، سازمانی، ملی و حتی جهانی می
بـه تضـاد،   ) ره(نگـرش امـام   . هدایت گر تضادها در جهت کارکردي و مثبـت باشـد  

هـم بـه جنبـه هـاي غیـر       نگرشی همه جانبه است که هم بـه جنبـه هـاي کـارکردي و    
نه تنها غیـر کـارکردي    را ایشان اختالف در تفکر و آرا. ندککارکردي آن توجه می

نقص در محیط اجتماعی تلقی  ر جامعه دلیلی بر وجودرا د ن نبودن آبلکه  دانند،نمی
دانستند و به اینکه نهضـت  ایشان ریشه اختالف را ناشی از جهات نفسانی می. ندکنمی

اسالمی با بحرانهاي مختلفی روبه  سالمی چه قبل وچه بعد از پیروزي انقالبانقالب ا
ها و افراد دسـت   می کند که گروه معتقد بودند که عقل سیاسی اقتضا بوده است، رو

  .از اختالفات خود بردارند
هاي درونی می دانستند و معتقـد بودنـد کـه دشـمنان     ایشان اختالفات را منشأ آسیب

یجاد تفرقه و اختالف سعی در شکست دادن نهضت اسـالمی ایـران   انقالب از طریق ا
ایشان بر این اعتقاد بودند کـه اشـتراك  در امـور عقیـدتی و در اصـول عقایـد       . دارند

 لزوم وجود تفاهم را ضروري می سازد وکه  معیارهایی استاسالمی و مقصد نهایی، 
بـا روشـهاي مختلـف     دهاي متخاصم، بای چنین معیارهایی در گروه در صورت نبودن

ورد ها و افراد هدایت شوند و در غیر این صورت شدت برخـ  د تا آن گروهکرتالش 
ا ایشان حتی در اصول فقه نیز خواهان تضـارب افکـار بـ   . با آنها را خواستار می شدند

ه خواهـان تـرویج   ، به گونه اي که در عین حال کحفظ شرایط و رعایت مرزها بودند
این باور بودند که باید از محاسن روشهاي جدید و علوم مورد  ، برفقه جواهري بودند

  ). 380 :21ج (حوزه هاي اسالمی استفاده گردد  نیاز
 منجـر که به دشـمنی و خصـومت   را وجود تضادهاي غیر سازنده ) ره(امام خمینی 
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که باعث ایستایی و عـدم پویـایی جامعـه    را اختالف سلیقه  نبودنچنین  شود و هممی
ه روحیـ  دو معتقدنـد کـه بایـ   ) 18: 8ج(داننـد  براي جامعه نگران کننـده مـی  گردد می

اجـازه داد تـا اخـتالف و     دو عالوه بر آن نبایـ  مناقشات طلبگی در جامعه ترویج شود
معتقدند کـه الگـوي مباحثـات    ) ره(امام. ها شکل بگیرد جبهه بندي بین افراد و گروه

در مجمـوع،  . پیدا کند گسترشمعه طلبگی باید در عرصه هاي سیاسی و اجتماعی جا
که افراد باید روي  کردنددانستند و بیان میاختالف را کوبنده و شکننده می) ره(امام 

بایـد بـراي    ، آیـد غرضهاي شخصی خود پا بگذارند و اگر اختالفی هم به وجود مـی 
دانستد و ایشان وجود مناقشات علمی طلبگی را ضروري می. خدا و مقصد الهی باشد

به طوري کـه نگرانـی   . عتقد بودند که افراط و تفریط در این زمینه غیر سازنده استم
یکی اینکه مبادا مجادالت و مباحثـات طلبگـی    : ندکردخود را از دو جهت ابراز می 

بـه  مبـادا اخـتالف آرا و سـلیقه     به بهانه ایجاد اختالف فرامـوش شـود و دیگـر اینکـه    
بنابراین، ایشان همواره رعایت تعادل در تضـاد  . شودمنجر اي اختالف اساسی و ریشه

 .کردندها را گوشزد میفراد و گروهبین ا

در خصـوص مـدیریت تضـاد و    ) ره(با توجه به اصول و معیارهاي تبیین شده امام 
توانند کارگزاران و مدیران میي ارائه شده در این مقاله، تمام افراد جامعه بویژه الگو
که در قالبی علمـی و   ،)ره(مفروضات بیان شده از سوي امام  گیري از قواعد وبا بهره

، مدیریت رفتاري موفقی را در سطح سازمانی، ملی و حتـی  است هشدکاربردي ارائه 
توانند ها نهادهاي آموزشی نیز میگروهاین عالوه بر  .فرا ملی از خود بر جاي گذارند

هـاي  نظـري   زمینـه گسـترش  نـد و حتـی بـه    کناز نتایج این پـژوهش اسـتفاده زیـادي    
  .مدیریت تضاد بپردازند
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