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Abstract: 
Conflict phenomenon is inevitable in any society. But the ability to lead, control and 

resolve it, based on the culture of society is possible. Conflict management is the process of 

identifying the appropriate role of conflict between the groups and the optimal use of relevant 

techniques which has been designed to eliminate or simulate for effectiveness. In different 

areas, Iran always has offered the practical model to the world. The practical management of 

Imam Khomeini and Imam Khamenei, in the face of internal and external conflicts is the 

sample of this model. 

In this study, with the aim of better understanding of this model, we have attempt to refer 

to the statements, speeches and great notes on their website, so the relevant data was collected 

and analyzed using content analysis method based on two types of conflict management : "the 

supporting conflict" in the face of internal and external opposition and conflict that is rooted in 

beliefs and values between Islam and unbelief and "avoid conflict" in matters of internal 

consistency index, unified nation Islamic, international coordination, the common goal and the 

enemy. 
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  )  مدظله العالي(و مقام معظم رهبري) ره(الگوي مديريت تعارض در سيره و بيانات حضرت امام

  ) 20/01/1393: تاريخ پذيرش 04/06/92: تاريخ دريافت( 
  

   2 سيد جواد اميني، * 1مهران كشتكار

  

  چكيده 
با اين حال، امكان هدايت، كنترل و حل آن در قالـب مـديريت متناسـب بـا فرهنـگ      . اي اجتناب ناپذير در هر جامعه استتعارض پديده

منظور ها و استفاده مطلوب فنون مرتبط، بهتشخيص نقش مناسب تعارض در بين گروهمديريت تعارض، فرآيند . همان جامعه ميسر است
هاي مختلف، الگوي عملي را به جهانيان ارايه جمهوري اسالمي ايران همواره در عرصه. برطرف كردن يا تحرك آن براي اثربخشي است

در مواجهه با تعارضات داخلي و خارجي كـه حسـب منـافع و     ،)لعاليمدظله ا(اي و حضرت امام خامنه )ره(مديريت عملي امام خميني. كرده است
با هدف . هاي شخصيتي داخلي و محيط پيراموني جامعه امري اجتناب ناپذير بوده است از جمله اين الگوهاستتكثر، تنوع و تفرق ويژگي

هاي بزرگواران در ها و يادداشته بيانات، سخنرانيكارگيري الگوي يادشده، در مطالعه حاضر تالش گرديد تا با مراجعه بشناخت بهتر و به
هاي مرتبط پرداخته و با استفاده از روش تحليل محتوا، به تبيين الگوي مديريت تعارض مبتني  آوري دادهسايت الكترونيكي آنان، به جمع

رضاتي كـه ريشـه در اعتقـادات و اصـول     در مواجهه با مخالفين داخلي و خارجي و نيز تعا» حمايت از تعارض«بر دو نوع كلي و متفاوت 
، در اموري با شاخصه انسجام داخلي، امت واحده اسالمي، هماهنگي بين المللـي،  »پرهيز از تعارض« ارزشي بين اسالم و كفر دارد و نيز 

  .مشترك بودن هدف و دشمن و نظاير آن پرداخته شود

  :كليدي واژگان
 .، مديريت تعارض، راهبرد، الگو)مدظله العالي(ي، سيره مقام معظم رهبر)ره(سيره امام خميني 

  

  

                                                            
 yahoo.com@١٤٠٤_٢a_Mehran   : )نويسنده مسؤول(دانشگاه عالي دفاع ملي  -دانشجوي دكتراي مديريت راهبردي  -* 1
 دانشگاه عالي دفاع ملياستاديار  - ٢

  پژوهشي بهبود مديريت –نشريه علمي 
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 مقدمه - 1

هاي شخصيتي، نيازها، باورها، انتظارات و ادراكات متفاوت بروز تعارض در جامعـه  وجود افراد مختلف با ويژگي
دليل متفاوت بودن اهداف، ارزش هـا  بنابراين تعارض امري اجتناب ناپذير است و به. نمايدرا اجتناب ناپذير مي

تعـارض ممكـن   .  با اين حال مي توان آن را هدايت و به حداقل رسـاند و حـل كـرد   . آيدعقايد به وجود مي و
هـا، اهـداف و ارزش هـاي متفـاوت در مقابـل       است زماني رخ دهد كه دو يا چند نفر از افراد با نيازها، خواسته

نداشتن، فقدان توافـق يـا ناهمـاهنگي    ، تعارض را فرآيند متقابل تطابق )2001(1رحيم]. 25[يكديگر قرار گيرند
، نيـز آن را اصـطالحي مـي دانـد كـه در      )2004( 2سـالبرت ]. 19[داند در درون و بين نهادهاي اجتماعي مي

شود كـه انسـان هـا داراي     جا ناشي ميوجود تعارض از آن]. 21[كند  عملكرد فرد و سازمان اختالل ايجاد مي
هاي سياسي و مذهبي و نيز پـيش  هاي ارتباطي، آرزو، ديدگاهشيوه شخصيت، ويژگي، منافع مختلف و متمايز،

هـا   هايي بين افراد و گـروه هاي فرهنگي متفاوت هستند و اين تمايزات به تعارضات و احتماالً كشمكشزمينه
يابد كه يـك فـرد   ، معتقدند تضاد زماني افزايش مي)2011( 3راندري و فاراماوي]. 13[شود در جامعه منجر مي

تعـارض  ]. 16[زمان، تامين كنـد  صورت همتواند منافع و عاليق خود را با منافع و عاليق طرف مقابل، بهنمي
]. 9،24[درستي مديريت شود، در عملكـرد تـيم مـوثر خواهـد بـود      بخشي از زندگي و كار تيمي است و اگر به

تي جامعه و اسـتفاده غيرمـوثر از   استفاده صحيح و موثر از تعارض، موجب بهبود عملكرد و ارتقاي سطح سالم
اسـتفاده مـوثر از تعـارض مسـتلزم     . شـود  آن موجب كاهش عملكرد و ايجاد كشمكش و تشنج در جامعه مـي 

از . شناخت و درك كامل ماهيت آن و همچنين علل خلق كننده و كسب مهـارت در اداره و كنتـرل آن اسـت   
لف سازماني و ملي، نيازمند الگوي مـديريت تعـارض   هاي مختلف اجتماعي در سطوح مخترو، افراد و گروهاين

. هستند تا در قالب نظام ارزشي جامعه، تعارضات را براي تحقق منافع جمعي، سازماني و ملي مـديريت نماينـد  
هاي مخرب را از سالم تشخيص و در صورت مخـرب بـودن، آن   مديريت، پس از شناخت تعارض، بايد تعارض

اي شايسته از آن در راستاي تحكيم همكاري و ارتباطـات متقابـل   گونهودن، بهرا حل كند و در صورت سالم ب
مديريت تعارض، برخورد درست با تعارض و بهره گيري مناسب از آن براي تامين نيازهـا  . سازماني بهره جويد

ديريت نيز بر اين باورند كـه مـ  ) 2009(4اوزكالپ و همكاران]. 22[و ايجاد خالقيت و شكوفايي استعدادهاست 
اثربخش در پي حذف و يا ناديده گرفتن تعارض نيست، بلكـه از آن بـراي تحقـق اهـداف سـازماني اسـتفاده       

مديريت تعارض از يك سو به معني به حداقل رساندن قدرت تخريبي تعارض اسـت و از سـوي   ]. 16[كند  مي
رو، آگـاهي از دانـش و   از اين .كندديگر تعارض را به يك پديدة اثربخش، خالق، سازنده و سودمند، تبديل مي

  . رسدبه منظور استفاده از آن، ضروري به نظر مي هاي مديريت تعارض،  مهارت
عنـوان الگـوي جوامـع و كشـورها، صـاحبان انديشـه و       انقالب اسالمي ايران در ابعاد و محورهاي مختلفي به

در تشـكيل حكومـت    ،)ره(خمينـي  هاي امامشك، اين مهم بيش از همه مرهون انديشهبي. محققين بوده است
در جمهوري اسالمي ايران هماننـد سـاير جوامـع،    . اسالمي و ادامه اين فرآيند توسط مقام معظم رهبري است

                                                            
١  - Rahim 
٢  - Slabbert 
٣  - Randeree and Faramawy 
٤  - Ozkalp & et al. , ٢٠٠٩ 
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با توجه به استقرار نظام جمهـوري اسـالمي در ايـران كـه     . همواره تعارضات خواسته و يا ناخواسته بوده است
هاي مختلف و نظـاير آن اسـت و   ها، فرهنگها، مذاهب، گروهتمتضمن مشاركت آراء و افكار گوناگون؛ قومي

به دليل شناخت و درك كامل  ،)مدظله العالي(و بعد از آن توسط مقام معظم رهبري) ره(اين مهم در دوران حيات امام
و  از تنوع، تكثر و تفرق موجود و همچنين علل خلق كننده، با اقتدار به اداره، كنترل، مديريت و هـدايت مـوثر  

عبارتي به. صحيح آنها براي تحقق منافع ملي منتهي شده، تبيين كننده الگوي موفقي از مديريت تعارض است
و مقام معظم رهبري، از آن جهت كه همواره با نگاهي منطقي باعث شده اسـت تـا    )ره(ديگر، سيره و نگاه امام

تواند تبيين كنندة يك الگوي عملـي  ميكشتي انقالب در درياي پرتالطم اين تعارضات به سالمت عبور كند، 
هاي ريز و درشـت   كه، در طول رهبري اين بزرگواران، همواره چالشويژه آنبه. موفق از مديريت تعارض باشد

اين مقاله تالش دارد تـا بـا مـرور مفـاهيم مـرتبط و      . داخلي و خارجي متوجه جامعه ايران اسالمي بوده است
هـاي   ، متناسب با بضاعت محققان به تبيين علمي و نظـام منـد انديشـه   ديدگاه هاي رايج در خصوص تعارض

بزرگواران، با هدف كمك به هم افزايي و جهت گيري مثبت آن در سطوح مختلف گروهي، سـازماني و ملـي،   
  . به ارايه الگوي راهبردي مديريت تعارض اقدام نمايد

  
 نظري  پيشينه - 2

 اسـتيفن رابينـز،  . از سوي صاحب نظران ارايه شـده اسـت   مختلفيالگوهاي  تاكنون تعارض مديريت مورد در
تعـارض   نـد معتقدبرخـي ديگـر،   . ]7[ كند تعريف مي ،هادر ميان افراد يا گروه نبودن توافقعنوان تعارض را به

ـ ها حاكم است و ايـن نيرو ها در سازمانانسان ميانبالقوه بر روابط في  ي بـراي سـالمتي، رشـد و پيشـرفت     ي
اي اسـت كـه   عنوان پديدهتعارض، به]. 4، 3[ يا مانعي بزرگ و سدي در مقابل رشد و پيشرفت است سازمان و

دهد  ها يا اقدامات بين طرفين رخ مي راستا نبودن اهداف، انگيزهبيانگر ناسازگاري منافع بوده و اغلب در اثر هم
هـا   تعـارض در تمـامي فرهنـگ   ]. 12[باشد ها تواند واقعي يا مبتني بر تصورات و ادراكات افراد يا گروهكه مي
هـاي مـديريتي مختلفـي    سازي آن، سبكمحققان، بر اين باورند كه براي بهينه. شود ناپذير انگاشته مياجتناب

، مـديران الزم اسـت تـا عوامـل     )2002(1به باور نيلسون]. 13[متناسب با فرهنگ همان جامعه مورد نياز است
دهـي  عواملي كه به دو گروه ساختاري كه از ماهيت سازمان و نحوه سـازمان  .ايجاد كننده تعارض را بشناسند

بـر  تعـارض  ]. 15[گيرد، تقسيم مـي شـوند    كار سرچشمه گرفته و عوامل انساني كه از تفاوت فردي نشات مي
گروهـي و   بـين «، »ميان فـردي و درون فـردي  «، به شش نوع در سه عنوان درگير در آن،هاي  طرف اساس

از نگـاهي ديگـر،   . شـود  مـي  تقسـيم  ،»درون سازماني به دو صورت رقابتي و نفاق افكـن « و » درون گروهي
صورت درون فردي، ميان افراد، درون گروهي، ميان گروهي، درون سازماني، ميان سازماني و ميـان  تعارض به

عارض سـازنده  نوع ديگري از تقسيم بندي تعارض، عبارت است از ت. بندي شده استها، دستهاشخاص و گروه
بلكه بعضي . ها خوب هستندنظريه تعاملي بر اين فرض استوار نيست كه همه تعارض. در برابر تعارض مخرب

كنند كه تعارض سازنده نام دارند و برخي ديگر مانع تحقـق اهـداف   هاي سازماني پشتيباني مياز آنها از هدف

                                                            
١  - Nelson DF, Campbell Quick, ٢٠٠٢ 
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، انـواع  1در شـكل شـماره   . شـوند خرب ناميده مياي دارند كه تعارض مشوند و حالت غيرسازنده سازماني مي
توانـد در همـة شـرايط قابـل     با اين حال، هيچ سطحي از تعارض نمـي . هاي سازماني آورده شده استتعارض

امكان دارد يك نوع يا يك مقدار از تعارض در يك شرايط موجب افـزايش سـالمت و   . قبول و يا مردود باشد
ن حال ممكن است در سـازمان ديگـر و يـا در همـين سـازمان در زمـان       تحقق اهداف سازماني شود و در عي

  ،طـور كلـي    بـه . مالك تشخيص تعارض سازنده يا مخرب، عملكرد سازمان است. ديگري، بسيار مخرب باشد
از آنهـا    وجود دارد كه  تعارض  به  گوييپاسخبراي  ،5و مصالحه 4، همكاري3، اجتناب2، سازش1رقابت  روش  پنج
،  8[ اسـت   هـا غالـب  سـبك   از اين  يكي هر فرد در شود و معموالً ياد مي  تعارض  مديريت  هاي سبك  عنوانبه

23[ .  

  
  ]6[انواع تعارض ها  - 1شكل 

 روش شناسي و فرآيند تحقيق - 3

. انـد ها نيز با اسـتفاده از روش تحليـل محتـوا، بررسـي شـده     داده. در اين مطالعه، توصيفي است تحقيقروش 
هـاي  كنند كه تحليل محتوا روش تحقيقي براي تفسير ذهني محتـواي داده ، بيان مي7)2005(و شانون 6هسيه

  ].11[بندي نظام مند كدگذاري و شناخت موضوع ها و الگوهاي آنها است متن از طريق دسته
                                                            

١  - Competing or Dominating 
٢  - Accommodating or Obliging 
٣  - Avoiding 
٤  - Collaborating or Integrating 
٥  - Compromising 
٦  -  Hsieh 
٧- Shannon 
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فرمتـي   ، تحليل محتوا فرآيندي براي رمزگذاري مطالب تشريحي ارايه شده بـه )1391(به باور خليلي شوريني
توانـد بـه   است كه مـي » ارتباطي«و » استنباطي«، »توصيفي«انواع آن نيز شامل . قابل تجزيه و تحليل است

، مراحل اجراي تحليل محتـواي  )2007(و ريدر) 2004(كريپندورف ]. 5[هاي كيفي و يا كمي انجام شود شيوه
تجزيه و تحليل متني يا تركيبي از اين  هاي تجربي از طريق مصاحبه، مشاهده ياكيفي را شامل گردآوري داده

ام ـتن مـوارد تكـراري، اسـتفاده از نظـ    ـون همانند و كنـار گذاشـ  ـمنظور حذف مت ها بهش دادهـسه ابزار، كاه
، 14[دانند هاي كيفي ميها و در نهايت اراية گزارش از دادهبندي بر اساس دادهبندي، اصالح نظام مقولهمقوله

18 .[ 

  ]:10[است صورت زير هاي تحليل محتواي كيفي به، گام1)2008(الو و كينگاسبر اساس نظر 
ها در متن به هنگام خواندن نوشته و سپس مطالعه مجدد شده ها و سرفصليادداشت: كدگذاري باز )1

  و عناوين ضروري و حياتي در حاشيه يادداشت شود تا همه ابعاد محتوا را تشريح كند؛
يادداشت شده در حاشيه متون به صفحه مجزايي انتقال مـي يابـد تـا    عناوين : فهرست كردن كدها )2

  ها، بر روي آنها تحليل صورت پذيرد؛منظور استخراج دستهپس از آن، به
هـدف ايـن   . شـوند تر، گروه بنـدي مـي  كدهاي باز با يكديگر تحت عناوين كلي: گروه بندي كردن )3

  تر است؛هاي كليمرحله، كاهش تعداد كدها با ادغام كدهاي مشابه در كد
وجـود   هـا بـه  شوند و دسـته هاي مشابه در اين مرحله با يكديگر ادغام ميگروه: دسته بندي كردن )4

  هاي ذيل هر دسته، بايد به آن تعلق داشته باشد؛نكته مهم اين است كه گروه. آيدمي
. هـا اسـت  به معناي فرموله كردن توصيفي كلي از موضـوع تحقيـق از طريـق توليـد دسـته     : انتزاع )5

شـوند و همچنـين   ها ادغام ميمنظور تشكيل دستههاي با رويدادهاي مشابه، با يكديگر بهزيردسته
 .شوندها، براي تشكيل دسته اصلي، ادغام ميدسته

  
  هاي تحقيقاهداف و سوال - 4

و مقام معظـم   )ره(هاي حضرت امام خميني تبيين مديريت تعارض بر اساس انديشه ،هدف اصلي تحقيق حاضر
هـاي  سـوال . اسـت تحقيـق  ايـن  اهداف فرعي بررسي راهبردهاي مديريت تعارض، از . است ،)مدظله العالي(رهبري
  :اند ازعبارتتحقيق حاضر  و فرعي اصلي
 مدظلـه العـالي  (و مقـام معظـم رهبـري    )ره(حضرت امام خميني  الگوي مديريت تعارض بر اساس ديدگاه( 

  )سوال اصلي( چگونه است؟
 مدظلـه  (و مقـام معظـم رهبـري    )ره(هاي حضرت امام خميني هبرد مديريت تعارض بر اساس انديشهرا

 )سوال فرعي(چگونه است؟  )العالي

  
  
 

                                                            
١  - Elo & Kyngas 
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 هاي تحقيقيافته - 5

، در سايت )مدظله العالي(و مقام معظم رهبري) ره(هاي حضرت امام خمينيبا مراجعه به فرمايشات و يادداشت
گـر تاكيـد ايشـان در    نحو شايسـته بيـان  هايي كه بهعبارات، جمالت و پاراگراف ،]1،2[الكترونيكي بزرگواران 

، يـا  »واحدهاي معنـايي «در گام بعدي، . ، جمع آوري شدند»متن سند«خصوص موضوع تحقيق بود، در قالب 
، »مفـاهيم «اي از اسـتخراج  ، نمونه1در جدول شماره . آوري شده، استخراج شدندهمان مفاهيم، از اسناد جمع

  . آورده شده است
  نمونه اي از واحدهايي معنايي استخراج شده  -1جدول  

  آدرس سند  )كدگذاري باز و فهرست كردن كدها(مفاهيم   اصل فرمايشات

همبسـتگي بـاهم   . اختالف نباشد در كـار، اتحـاد باشـد   
دانشگاه با فيضيه پيونـد دايمـي داشـته    . ... داشته باشيد

تمام ضربه هايي كه انقالب خورده است ناشـي  ... باشند
  از اختالف حوزه و دانشگاه است

   ــد دايمــي ــزوم اتحــاد، همبســتگي و پيون ل
  دانشگاه با فيضيه؛

      اختالف حوزه و دانشـگاه باعـث ضـربه بـه
  انقالب اسالمي 

/  4ب/ 17ج 
  1361سال 

مهــم تــرين دســتاويز دشــمن بــراي مقابــه بــا بيــداري 
مسـلمان را در مقابـل   . ايجـاد اخـتالف اسـت   اسالمي، 

مسلمان قرار دادن، مسلمان را به دست مسلمان از بـين  
عالج اين بيماري، احساس اتحاد بين مسلمين . ... بردن
وقتي مسلمان ها سرشان به اختالف با يكـديگر  ... است

  .مشغول شد، مسئله فلسطين در حاشيه قرار مي گيرد

   من بـراي  اختالف مهم ترين دسـتاويز دشـ
  مقابه با بيداري اسالمي؛

  از بين بردن مسلمان به دست مسلمان؛  
 عالج مبارزه اتحاد بين مسلمين؛  
   فرامــوش شــدن مســئله فلســطين نتيجــه

  اختالف

ديدار مسئوالن 
و ميهمانـــــان 
كنفــــــرانس  
وحدت اسالمي 
با مقـام معظـم   

  )1391(رهبري
  

هاي بعدي انجـام شـده   از اسناد جمع آوري شده، در گامبندي و در نهايت يافتن درون مايه بندي و دستهگروه
هـا را نشـان          بنـدي هـا و دسـته  بنـدي عنوان نمونه ارتباط ميـان مفـاهيم، گـروه   ، به3و  2جداول شماره . است
  . ، آورده شده است13الي  4تر نتايج در جداول شرح كامل. 1دهدمي
  

  ها و گروه بندي) كدگذاري(اي از ارتباط ميان مفاهيم نمونه -2جدول 
  گروه بندي  )كدگذاري باز و فهرست كردن كدها(مفاهيم   كد رديف

ــاني و    ضرورت حضور حداكثري در انتخابات  1/1  1 ــرايط زمـــ درك شـــ
فراموش نكردن اسرائيل به عنوان دشمن قسم خورده نظـام مقـدس     2/1  2  موضوعي حساس

  جمهوري اسالمي ايران

 فاهـد ابه سمت  و حركتثبات كشور از اول انقالب تا امروز استمرار   1/2  3
   با حضور ساليق و جناح هاي مختلف

اولويت داشـتن حركـت هـاي    
اساسي بـر اختالفـات فكـري،    

  آفت استحكام كل نظام  هاى خطى منازعات و درگيرى  2/2  4  ...عقيدتي، سياسي، جناحي و 

                                                            
 . به دليل حجم باالي جدول معنايابي در اينجا به ذكر نمونه بسنده شده است - 1
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كه بايد بـا آنهـا مقابلـه     -سياسى يى، طايفه ،مذهبى قومى، ختالفاتا  1/3  5
برخــورد بــا اختالفــات قــومي،   شود يى است كه به امت اسالمى تزريق مى موجبات تفرقه -كرد

مــذهبي و طايفــه اي تكليــف 
نتيجه دسيسه دشـمنان  مذهبى  اختالفاتمراقب بودن از اينكه ايجاد   2/3  6  ملتشرعي همه 

   است
اختالف حوزه و دانشگاه باعث   دايمي دانشگاه با فيضيهلزوم اتحاد، همبستگي و پيوند   1/4  7

  تضادهاي غيرسازنده بين حوزه و دانشگاه مانع اصالح جامعه  2/4  8  ضربه به انقالب اسالمي
بد بودن اختالفات و دعواها در   نشوندبه تضادهاى بنيانى تبديل يق سال اختالف  1/5  9

دولت، مجلس، قـوه قضـاييه،   
  متهم كردن قوا به يكديگر غلط است  2/5  10  قوه داخل يك قوه، بين دو

ــدم    1/6  11 ــودن ع ــاك ب ــازمان  خطرن ــان س ــرادرى مي ــدت و ب ــاى  وح ه
تزلزل، نتيجه اخـتالف سـليقه      مسلح نيروهاى گوناگون

مرتبط، باعث مشتعل شدن  هاى سازمانتحقير كردن بخش هايي از   2/6  12  بويژه بين نيروهاي مسلح
  .شكستو در نتيجه دودستگي و 

وحــدت كلمــه رمــز موفقيــت    ساخت استحكام درون زا با حضور همه  1/7  13
  ملى است  كلمه وحدت  مسئله  2/7  14  ها قدرت در برابرايران 

اختالف در درون كشور، بـازي    از دشمني بيرون خطرناكتركشور  درون دشمن در  1/8  15
هــدف و در زمــين دشــمن؛  

  مسئله فلسطين در نتيجه اختالفات درونيفراموش شدن   2/8  16  دشمن خواسته

مقابلـه بـا   عالج قطعي اتحاد،   رژيم غاصب دشمن همه كشورهاي اسالمي  1/9  17
مكلف بودن همه ملل مسلمان بـه دفـاع از فلسـطين در برابـر رژيـم        2/9  18  رژيم غاصب

  غاصب
اختالف افكني، خطرناك ترين   اختالف مهم ترين دستاويز دشمن براي مقابه با بيداري اسالمي 1/10  19

يك جبهه جديـدى   بازكردنهاى اسالمى موجب  بين فرقه اختالفات 2/10  20  تهديد نهضت بيداري اسالمي
   در مقابل خودمان

و ايجـاد  ... و  پاكسـتانى ، تـرك ، عـرب ، فارسبندي كشورها به دسته 1/11  21
  تفرقه بين آنها

اســـتفاده ابـــزاري دشـــمن از 
شــاخص هــاي ناسيوناليســتي 

  از بين بردن مسلمان به دست مسلمان بدليل اختالف زبان 2/11  22  كشورها 
پروژه ايران هراسـي و اسـالم     ايران هراسي مصداق بارز ايجاد تفرقه توسط دشمنان 1/12  23

  ارايه چهره خشن از اسالم در بين افكار عمومي 2/12  24  هراسي

در جهت ايجاد گفتمان علمي و كاربردي و  آرا تضارب ورزي و نديشها 1/13  25
  تضارب آراء و افكار  هاي بلندمدت اهبردي و برنامهرموضوعات   سازي درباره تصميم

بين مردم اختالف سليقه است؛ عده اي كسي و حرفي را قبول دارند،  2/13  26
  اشكالي نداردعده اي كسي و حرف ديگري را قبول دارند، 

كـــاركردي بـــودن اخـــتالف اختالف نظرهاي سازنده نه تنها غيركاركردي نيست، بلكه ضروري و  1/14  27
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  نظرهاي سازنده  حياتي

دور   و بـه   آرام  در ايجاد فضايي  قانون  و در چارچوب  سازنده  انتقادهاي 2/14  28
  كشور   و پيشرفت  از تنش

  ، متحجر، افراطيهابيتسلك و و م اسالم قشري 1/15  29
با نيات خبيـث   انتوطئه گر در دامو مزدوران غافل  متحجر تعصبانم 2/15  30  روحاني نماها و متحجرين

  شيطاني
   تفرقه افكنهاى  و گروه احزاب اختاپوس خطرناك 1/16  31

، دل آزار برنـده و بازنـده   هـاي  بحـث  ايجادكننـده  احزاب ها و گروه 2/16  32  احزاب وابسته
  دشمن شاد كن

  ؛لزوم مقابله با شرقي ها و غربي ها به جهت اسالم ستيزي آنها 2/17  34  دنياي استكبار غرب و شرق  آمريكا، نماد شيطان بزرگ 1/17  33

همـه  اسـالم؛ سـرزمين هـاي اسـالمي؛     متوجـه   رژيم اشـغالگر خطر  1/18  35
  رژيم اشغالگر قدس  ؛ و ايرانخاورميانه

  در برابر رژيم اشغالگر قدس با سكوت از دست دادن همه چيز  2/18  36
  تفاوت هاي طبيعي نظري دستاويز تكفير، خون ريزي، فتنه و فساد  2/19  38  اسالم آمريكايي  ارايه چهره وارونه از اسالم ناب محمدي هدف جهان كفر است 1/19  37
  مخالفين اسالم ظلم و ما مكلفيم به مبارزه با  2/20  40  كفر و الحاد  ى ماست شرك، كفر، الحاد، فسق، فتنه؛ وظيفه ،طاغوتمبارزه با   1/20  39

  
  ها بنديها و دستهنمونه اي از ارتباط ميان گروه بندي -3جدول 

  دسته اصلي  )زير دسته(دسته فرعي   گروه بندي رديف
  درك شرايط زماني و موضوعي حساس  1

  همگرايي

ض
تعار

د با 
خور

و بر
هيز 

پر
  

اولويت داشتن حركت هاي اساسـي بـر اختالفـات فكـري، عقيـدتي،        2
  ...سياسي، سليقه اي، جناحي و 

  اختالف حوزه و دانشگاه باعث ضربه به انقالب اسالمي  4  انسجام گروهي  ملتبرخورد با اختالفات قومي و طايفه اي تكليف شرعي همه   3

اختالفات و دعواها در دولت، مجلس، قوه قضاييه، داخل يك بد بودن   5
  انسجام سازماني  قوه، بين دو قوه

  تزلزل، نتيجه اختالف سليقه بويژه بين نيروهاي مسلح  6
  دشمن هدف و خواستهاختالف در درون، بازي در زمين دشمن؛   8  انسجام كشوري  ها قدرت در برابرايران وحدت كلمه رمز موفقيت   7
  اختالف افكني، خطرناك ترين تهديد نهضت بيداري اسالمي  10  انسجام ملل اسالمي  اتحاد و اتفاق مقابله با رژيم غاصب،عالج قطعي   9
  ايران هراسي و اسالم هراسي  12  هماهنگي بين المللي  استفاده ابزاري از شاخص هاي ناسيوناليستي كشورها  11
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  تعارض سازنده  تضارب آراء و افكار  13

ض
تعار

ت 
تقوي

ت و 
حماي

  

  كاركردي بودن اختالف نظرهاي سازنده   14
  احزاب وابسته  16  مخالفين داخلي  روحاني نماها و متحجرين  15
  رژيم اشغالگر قدس  18  مخالفين خارجي  دنياي استكبار غرب و شرق  17
اختالف مبنايي اسالم و   اسالم آمريكايي  19

  الحاد كفر و  20  كفر
  

  »تعارض سازنده«گروه بندي و دسته بندي استخراج شده  -4جدول  
  دسته فرعي  گروه بندي

  ...اختالفات طلبگي؛ اجتهادي فقهي؛ سليقه؛ راي؛ مذاق؛ ديد؛ تضارب آرا؛ تضارب افكار؛

  تعارض سازنده

  مجاز بودن بيان آزادانه نظرات اجتهادي فقهي ولو مختلف با يكديگر 
  نظرات و حل اختالفات در محيطي آرام و برادرانهبيان 

  مباحثه براي پويايي و كارآمدي جامعه
  تضارب آرا و افكار موجب ظهور انديشه و فكر برتر و صحيح تر

  تضارب آرا و افكار باعث شناسايي نقاط ضعف و كاستي ها
  مباحثه براي پويايي و كارآمدي جامعه رأي، اختالف سليقه، اختالف

  اختالف نظرهاي سازنده نه تنها غيركاركردي نيست، بلكه ضروري و حياتي
  تعدد و تكثر اقوام و قوميت ها در كشور نقطه قوت نظام

  نشانه نقصان است... نبودن اختالف سليقه در ملت، مجلس و 
  و ضرورت متوهم نشدن مردمنظر  اختالفطبيعي بودن 

  طبيعي بودن اختالف سليقه در مجلس 
  

و مقـام معظـم رهبـري، در مـواردي نسـبت بـه        )ره(خميني گر ديدگاه مثبت امامبيان هايافته :تعارض سازنده
راي، اخـتالف طلبگـي و حتـي     اخـتالف  تضارب آرا، اختالف ديدگاه، اخـتالف سـليقه،  . تعارض است ماهيت

ضروري  را براي پويايي جامعه، آنها دانند، بلكه كاركردي نمي غير تنها نه را امور اجتهادي زمينه اختالفات در
 ،البته اختالف سليقه، اختالف مـذاق «: فرمايند مقام معظم رهبري در اين خصوص مي. كنند و حياتي تلقي مي

له بـا هـم اخـتالف    ايك مسـ  راى است كه س مباحثه مثل اختالف دو هم ،فرمودند طور كه امام بارها مى همان
هايشـان بـه هـم نزديـك      كنند؛ اما رفيقنـد و دل  كنند، دعوا مى گويند، بحث مى مباحثه است؛ با هم مى. دارند
و  زيرا تضـارب آرا  1».گونه باشد طور است و بايد همين در مسائل گوناگون سياسى و اجتماعى هم همين. است

                                                            
 1377، در ديدار جمعي از روحانيونمقام معظم رهبري نات بيا - 1
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نار آن نقاط ضعف و كاستي نظرات و انديشه و فكر و نظر برتر و صحيح تر مي شود و در ك ظهورافكار موجب 
  .گرددهاي مختلف شناسايي ميديدگاه

امام راحل و مقام معظم رهبري همواره حسب مورد لزوم مقابله با افراد و طبقاتي را در داخل و خارج از كشـور  
و شـرق؛   كه ماموريت و نقش آنها ايجاد اختالف، نفاق و تفرقه افكني بوده و نيز دشمني ديرينه استكبار غرب

  .رژيم اشغالگر قدس؛ اختالف مبنايي اسالم و شيطان را متذكر مي شدند

  گروه بندي و دسته بندي استخراج شده در خصوص متعارضين داخلي -5جدول 

دسته   گروه بندي
  فرعي

ــزاب   دشمن شاد كن، دل آزار برنده و بازنده هاي بحث ايجادكننده احزاب ها و گروهلزوم مقابله با  احــ
   تفرقه افكنهاى  و گروه احزاب اختاپوس خطرناكلزوم مقابله با   وابسته

  هائى براى كسب قدرت  احزاب به معناى باشگاهلزوم برخورد با 
  اسالم  جريان نفاق در جامعهي، هاى انسان ارزش  ضد همه ،مايه شر، منافقين، لعن شده و مطرود بندگان صالح

  منافقين
  شوند تكثير مي  داني در زباله  كه  هايي ميكروبهمانند   روسياه  منافقين

  ...و  ها تضعيف كننده ارزش؛ لزوم مقابله با عناصر تفرقه افكنن با پوشش هاي قومي و اسالمي
  يهاي صهيونيست و سخيف، برگرفته از اهداف خطرناك پروتكل منحرف لگوهايا

  انحرافي در مقوله انتظاراز جمله جريان  منحرف هاي فكري جريانلزوم مقابله با 
ــر    خودباخته، مرعوب و مطيع بيگانگان ، ناراضي تراش،لزوم مقابله با عناصر نفوذيي و سرسپرده عناصــ

ــوذي و  نف
  سرسپرده

  لزوم مقابله با ملي گراها و روشنفكران مصنوعي و روحاني نمايان نفوذي
  ها  لزوم مقابله با شعار جدايي دين از سياست توسط نفوذي

ــاني   ، متحجر، افراطيسلك و هابيتو م لزوم مقابله با اسالم قشري روحـ
نماهـــا و 
 متحجرين

  لزوم مقابله با روحاني نماها و متحجرين
  با نيات خبيث شيطاني  انتوطئه گر در دامو مزدوران غافل  متحجر تعصبانلزوم مقابله با م

  

؛ »مخـالفين اسـالم و انقـالب   «مضاميني تحـت عنـوان   در بعد خارجي بيشترين موارد مشاهده شده، اشاره به 
  .ديده شد... ؛ و »اختالف مبنايي اسالم و كفر«؛ »رژيم شغالگر قدس«؛ »دنياي استكبار غرب و شرق«

  گروه بندي و دسته بندي استخراج شده در خصوص متعارضين خارجي  -6جدول 
  دسته فرعي  گروه بندي

ــالفين   اهللا عليه و آله وسلم  ريشه اسالم ناب رسول گراميمان صلى م به قطعها مصم ها و ابرقدرت قدرت مخــــ
ــالم و  اســــ

  انقالب
  و انقالبمبارزه با استعمارگران و مخالفين بزرگ اسالم لزوم 

  مخالفين اسالم و ملتظلم و ما مكلفيم به مبارزه با 
دنياي استكبار   ...؛ و حمايت از مستضعفين ؛خواران شرق و غرب بر اساس اسالم لزوم مقابله با جهان
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  غرب و شرق  مقابله با استعمارگران، گامي در جهت ايجاد وحدت و همدلي
  جهت تضعيف مسلمانانو شرق غرب تقرقه افكنانه لزوم مقابله با راهبردهاي تبليغاتي 

  ؛لزوم مقابله با شرقي ها و غربي ها به جهت اسالم ستيزي آنها
  هدف رژيم اشغالگر ايجاد تفرقه افكني با تمام وسايل شيطاني است 

رژيم اشـغالگر  
  قدس

  .؛ و ايرانهمه خاورميانهاسالم؛ سرزمين هاي اسالمي؛ متوجه  رژيم اشغالگرخطر 
  رژيم اشغالگر قدس به عنوان نماد كفر و الحادلزوم مبارزه با فلسفه وجودي 

  همه چيز را از دست خواهيم داددر برابر رژيم اشغالگر قدس با سكوت و كناره گيري 
  حمله به مقدسات و ارزش هاي اصولي اسالم ناب محمدي هدف جهان كفر است

تضاد اسالم و 
  جهان كفر

  هدف دشمنان خدشه داركردن وحدت كلمه و وحدت اسالمي؛ از بين بردن مسلمان به دست مسلمان 
  تهديد نهضت بيداري اسالمياختالف افكني، خطرناك ترين 

  ...تفاوت هاي طبيعي نظري در فقه، كالم، تاريخ و حديث، دستاويز تكفير، خون ريزي، فتنه و فساد و 
  

گشـايي و   گيري هاي ناسالم؛ خودي و غيرخودي؛ عقده جبهه ضديت؛ تفرقه؛ تشنج؛ اختالف؛ :تعارض مخرب
و مقـام   )ره(در فرمايشات امام  عنوان تضادهاي غيركاركردي به هستند كه از آنها جمله تعبيرهايي از نظاير آن

تعارضاتي كه خالف مصالح كشور، منجر به شكست و با هدف تامين نظـر دشـمنان    .معظم رهبري آمده است
اخـتالف بـين اركـان و     ،)ره(قدر مهم اسـت كـه حضـرت امـام     اين مساله آن. قسم خورده نظام و اسالم است

عنـوان سـالح شـياطين    بـه   تفرقه افكنـى كند؛ زيرا دانند كه ايشان را ناراحت مياي ميهنخبگان نظام را مسال
آيـد ايـن بـال اشـكال از      چيزهايى كه در آن بـوى اخـتالف مـى    همة« : شود است و آن منجر به شكست مي

ايجـاد   كند اين است كه در اين كشـور اخـتالف   اى كه بنده را ناراحت كرده است و مى لهامس... شيطان است 
كـه شكسـت   شك به ايـن  شود بى در داخل اگر خداى نخواسته ايجاد اختالف بشود، منتهى به اين مى... بشود

  1.»بخوريد
  

  بندي و دسته بندي استخراج شده در خصوص هدف مشتركگروه -7جدول 
  دسته فرعي  گروه بندي

  ...كتاب مشترك، هدف مشترك، مسئوليت مشترك، دشمن مشترك، زبان مشترك، دين مشترك، 

  همگرايي

  قانون اساسي مبناي پياده سازي اسالم
  لزوم تامين منافع و مصالح نظام اسالمي
  درك شرايط زماني و موضوعي حساس 

  هاى بزرگ قدرت در برابرايران وحدت كلمه رمز موفقيت 
  ...جناحي و  اولويت داشتن حركت هاي اساسي بر اختالفات فكري، عقيدتي، سياسي، سليقه اي،

  لزوم فراموش نكردن اسرائيل به عنوان دشمن قسم خورده نظام مقدس جمهوري اسالمي ايران
  لزوم وحدت و همبستگي براي مقابله با پروژه ايران هراسي مصداق بارز ايجاد تفرقه توسط دشمنان 

                                                            
 )1368( در جمع نمايندگان مجلس شوراى اسالمى) ره(حضرت امام سخنرانى  - 1



 1393، بهار 23بهبود مديريت، شماره      16

 

هـاي مختلـف   و مقام معظم رهبري، همواره با هدف افزايش برآيند و تعامل گروه )ره(امام راحل :سطح گروهي
جامعه، علما و روحانيون؛ اسـاتيد و دانشـجويان؛ نماينـدگان و وكـالي مجلـس؛ حـوزه و دانشـگاه؛ احـزاب و         

ها؛ مـذاهب شـيعه و سـني و نظـاير آن، ضـرورت هوشـياري در ايـن خصـوص را در قالـب تـذكرات و            گروه
، طبقه روحانيت توسط دشمنان اسالم بـا  »هدف بودن«بزرگواران همواره  .شدندمختلف يادآور مي هاي توصيه
و ضرورت هوشـياري در برابـر امكـان اسـتفادة نادرسـت از اخـتالف سـاليق و        » شكارچيان استعمار«عنوان 

 در اختالفات رأس در را تعارض بين روحانيت ،)ره(امام خميني. نظرهاي آنان توسط دشمنان را متذكر شده اند

 توطئه دشـمنان  ناشي از كه» اختالف ملت است، نه اختالف افراد ،اختالف علما«: و معتقدند دانند جامعه مي

شـيعه و  بين اقـوام مختلـف و    تضاد ايجاد 1.دانندمي اسالمي نهضت تضاد را شكست است و نتيجه بروز اين
ها و جلوگيري از اتحاد آنهـا  نمودن آنها به اختالف سليقهو با هدف مشغول  دشمنان اسالم وسيلةسني نيز به

اينهـا نـه   . خواهند بين برادرهاى شيعه و سنى اختالف ايجاد كننـد  مى« : در تحقق اهداف مشترك بوده است
بـروز اختالفـات بـين     ،)ره(امـام خمينـي  » .خيرخواه شيعه هستند، نه خيرخواه سنى، و اينها با اسـالم مخالفنـد  

اگـر ملـت   «: انـد جو را تكليـف نمـوده  هاي تفرقهبر خالف مصالح كشور دانسته و برخورد با گروه ها را قوميت
كننـد و ايـن طايفـه آن     گيـرى مـى   هايى را ديد كه بر خالف مصالح كشور دارند جبهه اشخاصى را ديد، گروه

عـراض كننـد و آنهـا را    كوبند و آن طايفه آن طايفه را، تكليف شرعى ملت اين است كه از آنهـا ا  طايفه را مى
  . »پذيرا نباشند

موكدا از سـوي امـام   اختالف در آن آسيب هاي ناشي از كه همواره  موضوعاتيترين از مهمشايد بتوان يكي 
جلوگيري از شناخت متقابل حوزه و  .دانستحوزه و دانشگاه  ،ده استراحل و مقام معظم رهبري تذكر داده ش

از اهـداف اسـتعمارگران    ،دشمن نمودن اين دو نهاد نسبت به يكـديگر نيز  بدبين كردن و ،دانشگاه از يكديگر
عنوان دو قـدرت بـزرگ جامعـه    همواره از حوزه و دانشگاه بهو مقام معظم رهبري،  )ره(امام خميني. بوده است
كـل جامعـه    ،كه اگر اين دو قشر با هم متحد شوند و با هم به راه صحيح بروند دارندو اعتقاد  كردهايران ياد 
و تضادهاي غير سازنده بين اين دو قشر متفكر، مـانع   گذاردشود و كل جامعه قدم در راه صحيح ميپيروز مي

  .اصالح جامعه است

  
  بندي و دسته بندي استخراج شده در خصوص انسجام گروهيگروه -8جدول  
  دسته فرعي  گروه بندي

  اختالف علما اختالف ملت است، نه اختالف افراد

انســــــجام 
 گروهي 

  

  كشور وابسته به وحدت و يكپارچگي طالب و روحانيونتحقق هدف مقدس 
  هدف دشمنانوحدت و يكپارچگي طالب و روحانيون خدشه كردن 

  اختالف بين دانشگاهيان باعث نفوذ دشمنان به دانشگاه و مانع انجام كارها
  اختالف حوزه و دانشگاه باعث ضربه به انقالب اسالمي

  تحاد، همبستگى و پيوند دايمى دانشگاه با فيضيها
                                                            

 .سخنرانى در جمع نمايندگان مجلس شوراى اسالمى1363سال  -بخش هفتم -جلد هيجدهم - 1
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  اتحاد حوزه و دانشگاه سبب اصالح جامعه و تضادهاي غيرسازنده بين آنها مانع اصالح جامعه
  امكان سوء استفاده دشمنان از تنوع قومي و فرقه اي

  ملتبرخورد با اختالفات قومي و طايفه اي تكليف شرعي همه 
  .نيستند سنىو  خيرخواه شيعه اختالف،ايجاد كنندگان 

  ايجاد اختالف مذهبي از اهداف دشمنان و مخالفان اسالم
  بهره برداري دشمنان از بغض و كينه براي برهم زدن اساس وحدت بين شيعه و سني

  عدم ورود به رقابت هاي حزبي 
  پرهيز از گروه گرايي

  

  شده در خصوص انسجام سازمانيگروه بندي و دسته بندي استخراج  -9جدول 

ــته   گروه بندي دســــ
  فرعي

  كانون هاي اصلي انديشه، سياست و تدبير موظف به حركت بر گرد محوري واحد و جهتي واحد

انسجام 
 سازماني 

  

  اختالف سليقه بويژه بين نيروهاي مسلح، موجب تزلزل مي شود
  عدم توانايي در ايستادگي برابر دشمنسرگرم شدن و مشغول شدن نخبگان و سياسيون در اختالفات، 

  لزوم احترام به جايگاه قانوني
  .متهم كردن قوا به يكديگر غلط است

  توجيه دشمني، دادن نسبت هاي ناروا و اتهام به يكديگر نيست مختلف هاي سليقه
  اتحاد قوا ضامن حفظ انقالب

  نظام منشا مشكالت اساسي تقسيم بندي خودي و غيرخودي بين كاركنان و خدمت گزاران
  اجانبنتيجه تالش هاي ها  بين جناح اختالف

  هاى اسالمى انكنگرانى از ناسازگارى و اختالف در ار
  .مسئوالن قوا و نهادها بايد همواره پشتيبان و تائيد كننده يكديگر باشند

  .قوه چيز بدي استاختالفات و دعواها در دولت، مجلس، قوه قضاييه، داخل يك قوه، بين دو 
بـراي ايجـاد اخـتالف و     محتواى سياسى و بهانه كردن چيزهاى جزيـى  طرح دعواهاى بى لزوم پرهيز از

  تفرقه
  
سطح سازماني در اين تحقيق، بيشتر اشاره به نهادهاي رسمي و سازماني كشور همانند قواي  :سازماني سطح

قـواي   و نهادهـا  هماهنگي دروني و بـين  .موارد مشابه داردهاي نظامي و غيرنظامي و سه گانه، نهادها، ارگان
 نماينـدگان مجلـس،   ،)ره(امـام  . و مقام معظم رهبري بوده است )ره(مورد تأكيد امام  اسالمي همواره جمهوري

. كردنـد  دعوت مي به هماهنگي و وحدت دروني و با يكديگر را دولت، قوه قضايي، شوراي نگهبان و نظاير آن
هاى اصلى انديشـه و سياسـت و تـدبير     كانون  در جمهورى اسالمى همهنمايند رهبري، تاكيد ميمقام معظم 

موظفند، بر گرد محورى واحد، جهت واحدى را دنبال كنند كه متوجه به هدف واالى بناى ايران اسالمى آبـاد  
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 عدم انسـجام رگواران، از منظر اين بز. گرددصورت موجب تزلزل نظام مي؛ در غير اينو مقتدر و سربلند است

 دشـمنان  پيـروزي  تحليل قـوا، شـكنندگي انقـالب اسـالمي و     هاي نظام، موجبقوا، نهادها و ارگان دروني

دهنـد كـه   اسـاس تـذكر مـي    ايـن  بـر  و دانندقوا را ضامن حفظ انقالب مي اتحاد بنابراين، همواره گردد، مي
اهميت ايـن موضـوع بـه     .1تاييدكنندة يكديگر باشند و مختلف بايد همواره پشتيبان نهادهاي و مسئوالن قوا

اى كـه بـين جمـع     پايه مبنا و بى اختالفات بىاي است كه مقام معظم رهبري، از جمله مشكالت اساسي، گونه
داننـد      ، مـي اى كه متعلق به نظام اسـت وجـود دارد   جمع خودى ،اران نظامزگمندان و كاركنان و خدمت عالقه

قضاييه، داخل يـك قـوه،     وجود اينها در دولت، مجلس، قوه. گذارد شما متفرغ باشيد ا نمىاختالفات و دعواه«
  .2»بين دو قوه، چيز بسيار بدى است

  
هـاي   هاي مردم با يكديگر و يا برخي نهادها، قوا و گـروه سطح ملي، شامل توده ):درون كشوري( ملي  سطح

له اصلى، كه حاال بايـد شـماى   اسم«. شامل مي شود اجتماعي است كه فراگيري آنها در سطح و كل كشور را
ارتشى، من طلبه، مراجع عظام، علماى اعالم، دانشگاهى، بازارى، دهقان، ادارى، كارمندها، همه بـه آن توجـه   

خـواهيم پيـاده بكنـيم، ايـن قـانون اساسـى        بكنند، اين است كه اين قانون اساسى، كه اساس اسالم را ما مى
. 3»ها را نياوريـد پـيش   اآلن اختالف سليقه! اآلن مخالف با مسير ماست؛ ملتفت باشيد تشتت .... درست بشود

انسـجام   و خطاب به ملـت ايـران تبيـين كننـده ايـن اسـت كـه يكپـارچگي         ،)ره(اين بخشي از فرمايشات امام
زيـرا   يكديگر براي حفظ نظام ضروري و در شرايط و زمان هاي خاصي بسيار مهم مي باشد با مردم هاي توده
هـاي جامعـه، خـودي و     اختالفـات بـين برخـي گـروه     طـرح  .دانسـتند  اسالم مي بقاي وحدت را ضامن حفظ

بنـابراين وجـود    .دانسـتند  خطرنـاك مـي   براي آينده نظام و نقشه دشمنان غيرخودي، و مواردي نظير آن را از
دعوت مي  به پشتيباني يكديگر را آنها و دادند مي توجه قرار مورد ملت را و بين دولت كلمه و وحدت همدلي
كوچـك، در مقابـل     هاى هاى مختلف و با اختالف هاى مختلف به بهانه نخبگان و سياسيون از جناح«: نمودند

سـرگرم شـدن و مشـغول شـدن در      4.»هاى غلط، عليـه هـم جنجـال راه نيندازنـد     هم قرار نگيرند و با توجيه
اختالفات باعث مي شود تا عالوه بر ناتواني در ايستادگي برابر دشـمن، بسـيج امكانـات و ظرفيـت هـا بـراي       

ويژه با توجه به نقش جمهوري اسالمي ايران پيگيري و تحقق اهداف مهم در عرصه هاي داخلي و خارجي به
هـاى مختلـف،    در داخـل هـر كشـور، گـروه    « : فرمايند ميسر نگردد؛ مقام معظم رهبري در اين خصوص مي

هاى مختلف، بايد دست به دست هم بدهند؛ اختالفـات فكـرى و عقيـدتى و سياسـى و     مذاهب مختلف، جناح
هاى اساسىِ خودشان حاكم نكنند، تا بتوانند در مقابل دشمن بايستند؛ امـروز   بر حركت  اى و جناحى راسليقه

ها سرشان به اختالف با يكديگر مشغول شد، مسئله فلسطين در حاشيه قرار  مانوقتى مسل. راه فقط اين است

                                                            
 142ص  -)ره(صحيفه امام  14 ج - 1
 1380بيانات در جمع كارگزاران نظام جمهورى اسالمى  - 2
 1358سال –بخش چهارم  -)ره(صحيفه امام  8 ج - 3
 15/05/1382بيانات در ديدار مسؤوالن و كارگزاران نظام جمهورى اسالمى ايران  - 4



 19    )مدظله العالي(معظم رهبري و مقام) ره(الگوي مديريت تعارض در سيره و بيانات حضرت امام

 

كننـد  گيرد؛ آنها امكان پيـدا مـي   آمريكا و غرب، در حاشيه قرار مي خواهىگيرد؛ ايستادگى در مقابل زياده مي
  1.»ندهاى خودشان را عمل كن كه نقشه

  
  انسجام درون كشوري بندي استخراج شده در خصوصبندي و دستهگروه - 10جدول 

  دسته فرعي  گروه بندي
  دست خداي بزرگ با جماعت و انسجام است

ــجام درون  انس
  كشوري 

  قانون اساسي كشور اساس پياده سازي اسالم
  .اختالف سليقه ها و تشتت آرا در شرايط زماني و موضوعي حساس مخالف مسير اسالم

  شكست؛ ضايع كردن فرصت هاي امام؛ ناراحت ايجاد اختالف در كشور سبب
ارتـش، طلبـه، مراجـع عظـام، علمـاى اعـالم، دانشـگاهى، بـازارى، دهقـان، ادارى،           تشتت آراء بين

  مخالف با مسير ...و  كارمندها،
  ؛ ملتاعراض و عدم پذيرش گروه هاي مخالف مصالح كشور مسئوليت و تكليف شرعي همه 

  مي شود تضعيف يكديگر كارهاي دشمنان و باعثاختالفات و جبهه گيري هاي داخلي نتيجه 
  هاى بزرگ قدرت در برابرايران وحدت كلمه رمز موفقيت 

  دشمن اختالف در درون كشور، بازي در زمين دشمن؛ هدف و خواسته
  . شودجناح تضعيف  اختالف مذاق و اختالف سليقه، اختالف نظر، اختالف ه خاطردولت نبايد ب

هـاى دشـمنان اسـالم در     توطئـه  در بين اقشار مختلف مردم شرط جلـوگيري از وحدت و همبستگى 
  .و شكست نظام اخالل و تفرقه و اختالف ايجاد

  
جهان را به صحنه تعارض و درگيـرى تبـديل    بزرگ، هاي قدرتبه باور مقام معظم رهبري  :سطح بين المللي

ـ ويژه كشورها، بهبه منابع بى پايان تا از اين طريق اند كرده  2.دسـت يابنـد  عنـوان يـك طعمـه    هجهان اسالم ب
نمايند؛ مصداق عيني اين هاي مختلف تالش ميها و پروژه بنابراين براي تحقق اين مهم همواره در قالب طرح

و  )ره(مـام ا. مهم، پروژه ايران هراسي در بين كشورهاي جهان است كه از سوي دشمنان صـورت گرفتـه اسـت   
داننـد؛  اسالم و نظام جمهوري اسـالمي مـي   قدرت از آنان و واهمه را از ترس وضوعمقام معظم رهبري، اين م

از پيوند اسالمى ميان خـود  « : اند ها را متذكر گرديدهبر اين اساس، به فراخور شرايط، همواره استفاده از فرصت
خواهنـد امـت اسـالم    دشمنان اسالم و مسلمين مـي ... د؛يها استفاده كنتر شدن دلها براى نزديكو ديگر ملت

هاى افراطـى  اندازند، ناسيوناليسم قومى را راه مى اختالفات اندازند، مذهبى را راه مى اختالفات ...يكپارچه نباشد
اندازند؛ اين فارس است، اين عرب است، اين ترك است، ايـن پاكسـتانى اسـت،     ها به جريان مى را در بين ملت

كننـد،  كنند، هى درشت ميرا هى برجسته مي اختالفات ى است؛ اينى است، اين شيعه است، اين سنياين كجا
كه دو نفر ما را به يكديگر بـدبين كننـد تـا مـا بـا هـم نباشـيم،        كه بين ما ديوار ايجاد كنند، براى اينبراى اين
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ويـژه  روابـط كشـورها بـه   در چنين فضـايي،   1.»وجود نيايدهامان در هم گره نشود و يك حركت عظيم به دست
طرفه متصور اسـت؛ بنـابراين معتقدنـد    و يك استعماريايران  با شورهاي اسالمي با ايران سرد و ابرقدرت هاك

 و آنها بين منافع باشند، تضاد ايران و استثمار كشورهايي همچون برداري دنبال بهرهبه همواره آنها مادامي كه
  .ها براي رفع اختالفات استفاده نمودظرفيتدارد و در خصوص كشورهاي اسالمي بايستي از حداكثر  ما وجود

  
  گروه بندي و دسته بندي استخراج شده در خصوص تعامل با ساير كشورها - 11جدول 

  دسته فرعي  گروه بندي
  تعارض و درگيري در جهان هدف قدرت هاي بزرگ

تعامل با ساير كشورها 
و همــــاهنگي بــــين 

  المللي

  ايجاد تفرقه توسط دشمنانايران هراسي مصداق بارز پروژه هاي 
  ها هاى افراطى در بين ملت ناسيوناليسمتالش دشمنان براي راه اندازي 

  و ايجاد تفرقه بين آنها... و  پاكستانى، ترك، عرب، فارسدسته بندي كشورها به 
  سرد كردن روابط كشورها با ايران از اهداف دشمنان

  
اسالمي و مقام معظم رهبري به عنوان  واحده امت منادي عنوانبه ،)ره(خميني  امام: اسالم و جهان كفر تضاد

بـراي ايـن   . و يكپارچگي كشورهاي اسالمي تأكيـد دارنـد   وحدت بر همواره ادامه دهنده مسير حركت ايشان،
 و وحـدت  كلمـه  وحـدت  بـا راهبـرد   تا دارند تالش و دشمن مشترك، مشترك بر هدف تأكيد ضمن منظور،

و مقام معظـم   )ره(هاي روشنگرانه امامپيام. ها يكپارچه سازند مقابل ابرقدرت را در كشورهاي مسلمان اسالمي،
هاي مختلف؛ ديدارهاي خصوصـي و عمـومي سـران كشـورهاي اسـالمي و نيـز دبيـران        رهبري، به مناسبت

هـاي  ن؛ كنگـره ها به خدمت ايشـا  يابيسازمان ملل متحد و روساي سازمان هاي مختلف بين المللي در شرف
هاي مختلف كشورهاي اسالمي و كشورهاي غير متعهدها در ايران؛ جريان بيداري ساليانه عظيم حج؛ اجالس

اسالمي كشورها و نظاير آن همواره با هدف يادآوري ضرورت اتحاد و انسجام همه كشورها در برابر دشـمنان  
مقـام معظـم رهبـري    . ، صورت گرفته اسـت گر استقسم خورده اسالم كه همانا شيطان بزرگ و رژيم اشغال

سلمان را در مقابل م. استايجاد اختالف با بيدارى اسالمى،  ترين دستاويز دشمن براى مقابلهمهم« :2فرمودند
در دشـمنان   ...ا را به هـم مشـغول كـردن؛    مسلمان قرار دادن، مسلمان را به دست مسلمان از بين بردن، اينه

امروز سياست دشمنان بيـدارى اسـالمى در   .... الملل اسالمى هم اختالفات مذهبى را مطرح كردند، سطح بين
. ...عالج اين بيمارى، احسـاس اتحـاد بـين مسـلمين اسـت؛      ... . كشورهاى شمال آفريقا، ايجاد اختالف است

معظـم   »گيـرد  با يكديگر مشغول شد، مسئله فلسطين در حاشيه قرار مـي ها سرشان به اختالف  وقتى مسلمان
 هاى مسلمان، يا در درون يك كشور ميان افراد آن كشور هر حركت اختالفى، به هر شكلى، در ميان ملت له،
بـه اعتقـاد ايشـان ايجـاد تفرقـه       كه دشمن آن زمين را تعيين كرده اسـت؛  دانندمي، بازى كردن در زمينى را
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معظـم  . است كه توسط دشمنان اسالم ايجاد شده است 1در كشورهاي اسالمي، يك ميكروب خارجي مذهبي
داننـد،  هـاى خبيـث خـود مـي    اسـالمى را مـانع هـدف      آنها كه قدرت يكپارچه«: فرمايندله در جايي ديگر مي

ــن ــتالف  دام ــه اخ ــ زدن ب ــت اس ــا در درون ام ــانـه ــ   المى را آس ــيطانى خ ــود ش ــراى مقص ــرين راه ب ود ت
دسـتاويز   ،ناپـذير اسـت    اجتناب و طبيعى كه ،حديث را و تاريخ و كالم و هاى نظرى در فقهتفاوت و اند  هـيافت

   .2»اند  فساد ساخته و فتنه و خونريزى و تكفير
  

  بندي استخراج شده در خصوص انسجام ملل اسالميبندي و دستهگروه - 12جدول 

دسته   بنديگروه
  فرعي

  فرقى با هم ندارندبالد اسالمى هيچ 

ــجام  انسـ
بـــــــين 
كشورهاي 

  اسالمي 

  تحت بيرق اسالمضرورت توجه به بودن در 
  ها ها براى نزديكتر شدن دل از پيوند اسالمى ميان خود و ديگر ملتاستفاده 

  دشمنانحكومت اسالمى و اتحاد اسالمى علت اصلى ترس 
  اسالمياختالف افكني، خطرناك ترين تهديد نهضت بيداري 

  مشغول شدن مسلمانان در اختالفات سبب حاشيه قرار گرفتن فلسطين، زياده خواهي غرب
بـراى   و سـخت شـدن كـار   هـاى گونـاگون    ميـدان گي امت اسالمي، سبب اقتدار و هويت يـابي در  يكپارچ

  .تضعيف كشور اسالمى و جبهه گيري باعثمستكبران جهانى 
  و زباني عربي و عجمي در بين ملت هاي مسلمان قومى اختالفات، شيعه و سني، مذهبى اختالفات

 ها هاى افراطى در بين ملت ناسيوناليسمتالش دشمنان براي راه اندازي 
  و ايجاد تفرقه بين آنها... و  پاكستانى، ترك، عرب، فارستالش دشمنان در دسته بندي كشورها به 

  حركت عظيم و به وجودآمدن  ها دست جلوگيري از گره شدني مسلمانان براي بدبين و ديوارايجاد 
  سرد كردن روابط كشورها بويژه كشورهاي اسالمي با ايران از اهداف دشمنان

  عالج مقابله با سياست هاي تفرقه افكنانه دشمنان، اتحاد بين مسلمين
  است اتحاد و اتفاق مقابله با رژيم غاصب،عالج قطعي 
  مذهبي در كشورهاي اسالمي ميكروب خارجي ايجادشده توسط دشمنانايجاد تفرقه 

  دامن زدن به اختالفات درون امت اسالمي آسان ترين راه براي مقصود شيطاني
  تفاوت نظري فقه، كالم، تاريخ و حديث كه طبيعي است، دستاويز تكفير، خون ريزي، فتنه و فساد

  بهره برداري دشمنان از بغض و كينه براي برهم زدن اساس وحدت 
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 بحث و بررسي - 6

  :هاتحليل يافته -
و مقام معظم رهبري،  )ره(امام . اتخاذ راهبرد مناسب براي مديريت و اداره تعارض، متناسب با نوع تعارض است

هـا،  تـگـذر از شـرايط و موقعيـ   نظـام اسـالمي، همـواره در     عالي اهداف به اسالمي انقالب يابيدست براي
 افـراد و  تعارضـات  هـاي متصـور از  راهبردهـايي كـه تبـديل چـالش    . هاي مختلفي را تبيين نموده اندراهبرد

يكپـارچگي  . داخلي را به قوت و در سطح بين المللي نيز تهديدات را به فرصت به دنبال داشته است هاي گروه
اسالمي و نيز در سطح بـين المللـي ايجـاد كـرده و در مقابلـه بـا       كشورهاي  گرايي بينو هم كشور داخل در

هـذا بـر   علـي . زورگويان و ظالمان به گونه اي عمل نموده كه منافع ملي اسالمي ايراني تامين گرديـده اسـت  
و مقـام   )ره(هـاي امـام  ها مي توان در مجموع دو راهبرد كلي براي مديريت تعارض از منظر انديشهاساس يافته

  :هبري، ارايه نمودمعظم ر
بـا   تنهـا  اسـت،  كفـر   و اسالم بين تعارضي كه ريشه در اعتقادات و مديريت :راهبرد حمايت از تعارض )1

و  )ره(امام. جهاني ميسر است سطح در كفر بر اتخاذ راهبرد مبارزه و جهاد همه جانبه با هدف غلبه اسالم
گـري در ايـن   اند تـا بـا روشـن   مقام معظم رهبري، همواره خطرات دشمنان را يادآور شده و تالش كرده

وجود آورده و روحيـه مبـارزه در مقابـل ايـن دشـمنان      زمينه، نوعي همبستگي در بعد داخلي و خارجي به
گـر، وضـعيت   الوي رژيم اشـغ ـطرات متصور از سـدر خصوص خ. الم را زنده نگه دارندـم خورده اسـقس
اي است كه همواره تالش بزرگواران بر ترسيم دشمني اين رژيم منحوس براي كل جهان اسـالم   گونهبه

بوده است و بر اين اساس، همة مسلمانان را در جهت مبارزه با اين دشمن مشترك از طريق كنارگذاشتن 
ر را در مبـارزه و نـه سـازش    گاختالف جزيي دعوت كرده و راه نجات فلسطين از چنگال غاصبان اشغال

اي از جهـان وارد مـي شـود را    همچنين مقابله با هر گونه ستمي كه به مسلمانان در هر نقطـه . دانندمي
  .دانند وظيفه همه مي

المللـي   جايي كه اهداف نظام جمهوري اسالمي ايران در ابعاد داخلـي و بـين  آن: راهبرد پرهيز از تعارض )2
گـر  تواند يك دشمن مشترك باشد همانند رژيم اشغالكه اين اهداف ميمشترك است، صرف نظر از اين

قدس؛ يا شرايط بحراني خاص مثال تحميل جنگ هشت ساله و يا اعمـال تحـريم هـاي يـك جانبـه از      
سوي قدرت هاي ظالم؛ هدف مشترك همانند حفظ و تقويت اسالم و جمهـوري اسـالمي، دسـتيابي بـه     

راي كشور در ابعاد مختلف سياسي، علمي، اجتماعي، نظامي، فرهنگـي  توسعه و پيشرفت درخور و اليق ب
هاي مختلف همانند انتخابات، راه پيمـايي هـا و نظـاير آن باشـد،     و غيره؛ نمايش اقتدار حضور در صحنه

و مقام معظم رهبري همواره پرهيز از هر گونـه تعارضـات فـردي، گروهـي، سـازماني را تـذكر و        )ره(امام
اي بسيار آشنا اسـت كـه بارهـا امـام     وحدت كلمه، واژه. انديكپارچگي را تكليف كرده ضرورت انسجام و

وان راهبـرد  ـرا بـه عنـ  نمودنـد و آن  فاده ميـجام گروه هاي مختلف استـاز آن براي اتحاد و انس) ره(راحل
اين وحـدت و   در ادامه همين نگاه، مقام معظم رهبري نيز همواره بر. دادند گرايي مورد تاكيد قرار ميهم
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هاي شمسـي، سـال   گذاري نمادين سالاي كه با توجه به اهميت آن در نامگونهانسجام تاكيد داشتند، به
 .گذاري كردندرا به نام اتحاد ملي، انسجام اسالمي نام 86

  

 

  راهبرد مديريت تعارض امام راحل و مقام معظم رهبري  -  2شكل 

 

  جمع بندي و نتيجه گيري - 7
،دربارة ماهيت تعارض كه در اين تحقيق صورت  و مقام معظم رهبري )ره(خميني امام هاي مطالعة انديشه

 از برخي. گرفت، نشان داد در يك نگاه كلي و اجمالي دو مفهوم و تعبير كامال متضاد از آن قابل احصاء است
گشايي و نظاير  عقدههاي ناسالم، خودي و غيرخودي،  گيري جبهه تفرقه، ضديت، تشنج، مفاهيم مانند اختالف،

ديدگاه مثبت بزرگواران پيرامون تعارض است كه از  گربيان از مفاهيم ديگر و برخي گر ديدگاه منفيبيان آن،
اختالف طلبگي كه براي پويايي  رأي، اختالف سليقه، همانند تضارب آرا، اختالف توان به تعابيريجمله ميآن

 انقالب يابيو مقام معظم رهبري، براي دست )ره(امام . ره نمودكنند، اشامي تلقي ضروري و حياتي جامعه،

در . اندمختلفي را اتخاذ نموده ها، راهبردهايهمواره در گذر از شرايط و موقعيت خود، عالي اهداف به اسالمي
» راهبرد حمايت از تعارض«نوع متفاوت يك بيان و نگاه اجمالي و كلي متاثر از تعابير پيش گفته، اتخاذ دو 
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براي تعارضاتي كه ريشه در اعتقادات و بين اسالم و كفر؛ رويكرد تحميل تسلط و استعمارگري از سوي 
ابرقدرت ها و مواردي از اين دست دارند، در سايه وحدت و يكدلي درون نظام، كشورهاي همسو و امت 

در اموري كه اتحاد و انسجام نظام جمهوري  »راهبرد پرهيز از تعارض« اسالمي ضروري مي دانند؛ و نيز 
گردد؛ شرايط موضوعي و  اسالمي به عنوان هدف مشترك و ارزشمند از سوي دشمنان مورد خدشه واقع مي

 تعارض و لزوم اتحاد،تاكيد بزرگواران در عدم گسترش . زماني بحراني؛ و نظاير آن است، قابل استخراج است

ها، ران قوا، نخبگان سياسي و اجرايي كشور، حوزه و دانشگاه، قوميتها، سگروه بين وحدت و يكپارچگي
 )ره(امام  راهبرد مناسبي كه. شودوضوح در بيانات و رهنمودهاي ايشان مشاهده ميشيعه و سني و نظاير آن، به

 هاي بحراني جنگ تحميلي اتخاذ دوره برخي و انقالب اوايل پيروزي ضد شاهنشاهي، اوج مبارزات زمان در
. كنند و اختالف جلوگيري ايجاد تنش كردند كه از توصيه مي مواقع ساير از را بيشتر افراد و هانموده و گروه

هاي يك جانبه، فتنه انتخابات رياست مقام معظم رهبري نيز در شرايط خاصي همچون اعمال تحريم
وزير كار و تعاون وقت در سال ، جريان بين سران دو قوه مجريه و مقننه در جلسه استيضاح 88جمهوري سال 

ها و طبقات مختلف را به حفظ هوشياري، اتحاد، ها و افراد در اليهها، سازمانو نظاير آن، مسئوالن، گروه 91
در عين حال، همواره حمايت از تضاد و . كننداتخاذ سياست و راه كارهاي تنش زدايي دعوت و توصيه مي

و مقام معظم رهبري، بوده  )ره(د كفر و الحاد است، مورد تاكيد امام راحلگر قدس كه نمامبارزه با رژيم اشغال
  . تذكر داده شده است... ها و  است و به تناسب شرايط و وضعيت به اقشار، گروه ها، سازمان

  
  :پيشنهادها

از يك  )العاليمدظله (و مقام معظم رهبري) ره(با توجه به جامعيت و جامعه االطراف بودن انديشه هاي امام راحل
مندان اين بزرگواران شامل عوام و خواص، دانشمندان و علما، سو و از سويي ديگر طيف وسيع از عالقه

مديران و مسئولين در سرتاسر جهان، تبيين الگوي مديريت تعارض از نگاه ايشان در سطح جهاني، بسيار 
  .مفيد است
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