
 

 

  113- 130: 1391، پاییز و زمستان 2شماره  ،20، سال پژوهشی مدیریت اسالمی  دو فصلنامه علمی ـ
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  چکیده

این پژوهش با هدف بررسی مفهوم تحمل و مدارا و نقش آن در رهبري سازمان و نیز تعیین 
هاي اسالمی بویژه کتاب گرانقدر شاخصهاي تحمل و مدارا از دیدگاه اندیشمندان غربی و آموزه

در . روش گردآوري داده ها کتابخانه اي است. البالغه به صورت تحلیل محتوا انجام شده استنهج
این پژوهش متون گوناگون در مورد تحمل و مدارا از دیدگاه اندیشمندان غربی و اسالمی و کتاب 

سپس بر اساس  یافته هاي مرحله اول، شاخصهاي تحمل و . نهج البالغه مورد بررسی قرار گرفت 
یافته ها نشان داد که . را و فراوانی هر مقوله در کتاب نهج البالغه مورد بررسی قرار گرفتمدا

شاخصهاي تحمل و مدارا در این پژوهش . داردمهم  ینقشتحمل و مدارا در رهبري سازمان 
احترام به آزادي، عدالت  پذیرش اشتباه دیگران، توهین نکردن به دیگران،: عبارت است از
نیت، تحمل عقاید مخالف، عدم استفاده از زور و اجبار در حد امکان، داشتن رفتار اجتماعی و مد

نیک با دیگران، عدم استفاده از خشونت و تندخویی، توجه به عدالت، نفوذ در دلها از طریق 
تواضع و فروتنی در مقابل دیگران، حلم، بردباري و صبر، رفق . خوش رفتاري و خوش خلقی

  .نرمی و مدارا کردن
اخالق اسالمی، تحمل و مدارا در نهج البالغه، مدیریت و نهج البالغه، رفتار فردي و  :ها واژه کلید

  .اجتماعی مسلمانان
  

 alin@ASE.ui.ac.ir                        استادیار گروه مدیریت دانشکده علوم اداري دانشگاه اصفهان *
 ta_hajian@yahoo.com                                                        کارشناس ارشد علوم قرآنی **

   esfahan685@yahoo.com                      کارشناس ارشد مدیریت آموزشی: نویسنده مسول  ***
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  مقدمه
جهت اهداف متعالی پیش روند نیازمند رهبري  سازمانها در دنیاي امروز براي اینکه بتوانند در

توانند روابط سازمانی و در بین افراد می رهبران از طریق تأثیر و نفوذ در .موفق و اثر بخش هستند
نان باید از ویژگیهاي شخصیتی برخوردار بدون شک  آ. سازمانها را به سمت اهدافشان هدایت کنند

تحمل و مدارا یکی از این ویژگیها است که هر رهبر براي  .باشند تا بتوانند در این امر موفق باشند
تحمل و مدارا به معناي پذیرش باورهاي مختلف، صبر و  .رسیدن به این اهداف باید داشته باشد

داشتن سعه صدر، انعطاف پذیري نسبت به رفتار  ،تحمل در برابر ابهامات و کجرفتاري زیر دستان
با دقت در آیات، روایات و سنت متوجه می شویم که تحمل و . کارکنان و مهربانی با آنان است
بوده و به کارگیري آن در رهبري جامعه آن روز  )ع(و امامان )ص(مدارا اصلی مهم در سیره پیامبر

از عوامل تأثیر گذار در گسترش و تثبیت اسالم، هم چنین  راهبردي براي هدایت و راهنمایی 
  .انسانها بوده است

سال "را  1995کنند تا جایی که یونسکو سال سازمانهاي بین المللی به اهمیت مدارا توجه می
شخص مدارا . مدارا توجه به مفاهیم واالي انسانی است ).1995 ،یونسکو( کنداعالم می "مدارا

  دهد و سعی کند؛ رفتارهاي انسانی از خودش نشان میی برقرار میارتباط مثبت کننده با دیگران
    باعث  تحمل و مدارا).  2009 ،1کارامن( کند محیطی بهتر براي خود و دیگران ایجاد کندمی
در حالت قوم محوري، انسان تنها فرهنگ خود را . خارج شود 2ريشود که فرد از قوم محومی

چنین فردي دیگران را حقیر . داند و براي سایر افراد ارزشی قائل نیستداراي ارزشهاي درست می
بسیاري از اندیشمندان معتقد هستند که مدارا یک ). 13: 2007 ،و همکاران 3اسلوکام( پنداردمی

واژه مدارا در متون اسالمی با هدف قرار دادن  تعاون . ن  و سنت استاصل دینی گرفته شده از قرآ
  ).67: 1385، مروتی( مثبت به کار رفته است

را نرم خویی،  )ص(خداوند متعال در قران کریم راز موفقیت و کامیابی حرکت اصالحی پیامبر
دین اسالم هیچ گاه پیروان . خوشرویی، مدارا و به کار نگرفتن سختگیري و خشونت دانسته است

 ادیان دیگر را به پذیرش اسالم مجبور نکرده، بلکه ادیان و باورهاي آنان را در عرصه سیاست و

 
1- karaman 
2- Ethnocentrism 
3- Slocum 
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ارا در رهبري اهمیت مد). 121: 1388، نصر اصفهانی و همکاران( اجتماع به رسمیت شناخته است
، مداراي با مردم همسنگ تبلیغ رسالت دانسته شده )ص(از پیامبر اکرم  روایتیدر  چنان است که 

  ).86: 1387 فرزانه پور،( است
رهبرانی است که از نفوذ قوي و عمیقی در  جستهنمونه روشن و بر) ص(پیامبر گرامی اسالم 

مردم با عشق و عالقه و با اي که ه گونهداشت، بمیان مردم برخوردار بود و در اعماق دل مردم نفوذ 
  خواست و اراده خویش، و بدون دخالت هر گونه زور و اجباري به سخنان آن حضرت گوش 

  تغییر ـ  که همان خواست خدا استـ  هاي اودند و اعمال و رفتار خویش را طبق خواستهکرمی
  ).239: 1388 پیروز و همکاران،( دادندمی

پروردگارم : فرمایدکند و میمدارا را همردیف واجبات معرفی می) ص(گر  پیامبردر جایی دی
 سنایی .)125: 1387 دکامی،(د کرهمان گونه که به اداي واجبات امر  کردمرا به مدارا با مردم امر 

در نصیحت به سلطان به اهمیت مدارا تأکید می کند و اعتقاد دارد که با  الحقیقه هحدیقدر ) 1391(
  :تحمل و مدارا حتی می توان شیر درنده را رام کرد و به قول خودش شیرش را دوشید

  به مدارا ز شیر شیر بدوش      به تهور ز گور کور مجوش
نبود، بلکه همه مختص ) ص(ه پیامبر گرامی اسالم بو مدارا با مردم  تحملدستور الهی براي 

رسول گرامی . ندکنو با مالیمت با مردم رفتار  ،ند که با مردم مدارامأمور بودپیامبران الهی 
الناس کما امرنا بأداء  ةانا امرنا معاشر االنبیاء بمدارا« :در تبیین این نکته می فرمایند) ص(اسالم

 ایمکه به واجبات امر شده گونه یم هماناما جماعت پیامبران به مدارا با مردم امر شده» :الفرائض
شد،  و نرمش به چشم دیده مى  اگر رفق: فرمود) ص(رسول خدا  .)72: 53 جبی تا،  مجلسی،(

  فرمودند هر که را رفق )ع(امام باقر). 35: 4 ج، 1374 کلینی،( اى از آن زیباتر و نیکوتر نبود آفریده
و فرمود هر کس نتواند رأى خود ) 39:  2 ج، 1380، حر عاملی( نصیب باشد ایمان هم نصیب دارد

  ).117: 1364 مجلسی،( و مدارا وسیله گشایش اوست  را اظهار کند و راه چاره بر او بسته باشد، رفق
در برخورد با مردم و معاشرت با آنان، یکی از نقاط عطف سیره  )ص(پیامبرو مداراي  تحمل

تحول عظیمی  .و از اهمیت خاص و جایگاه ویژه اي برخوردار بود ،عملی و اخالق اجتماعی ایشان
که آن حضرت در جامعه آن روز ایجاد کرد و از مردم بی فرهنگ، جاهل و بت پرست و اعراب 

و مداراي آن حضرت امکانپذیر  رفقبیابانی، انسانهاي پاك، وارسته و متعالی ساخت، جز در سایه 
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بود و آن ) ص(از دستورهاي خداوند متعال به رسول خدا و مدارا با مردم یکی  تحمل .نبود
مور بود تا در برخورد با أگونه که دستور داشت تا واجبات الهی را به پا دارد، م حضرت، همان

با توجه به  ).240: 1388پیروز و همکاران، ( رفتار خود قرار دهد و مدارا را سرلوحه تحملمردم، 
ه اي مهم در رهبري ئلبه عنوان مس  له با مطرح کردن این موضوعنگارندگان در این مقا این مطالب،

  :سازمانهاي امروزي تالش می کنند تا به این پرسشها پاسخ دهند
مفهوم تحمل و مدارا و نقش آن در رهبري سازمان چیست؟ شاخصهاي تحمل و مدارا بر 

رو تحمل و مدارا  اساس دیدگاه هاي غربی و اسالمی بویژه کتاب نهج البالغه کدام است؟ قلم
  .کدام است و چگونه می توان شاخصهاي تحمل و مدارا را به رهبران آموزش داد

  
  مدارا تحمل و  تعریف

 ستتحمل در لغت به معناي تاب آوردن، صبر کردن، قدرت پذیرش مشکالت و ناراحتیها
رفته است؛ مدارا در لغت فارسی بیشتر به معناي نرمی و شفقت به کار  ).233: 1371 مشیري،(

رعایت کردن، صلح و آشتی نمودن، مالیمت، نرمی، آهستگی، نرمی، « :چنانکه دهخدا می نویسد
مدارا کردن، مهربانی کردن، نرمی ... رفق، مماشات، تسامح، بردباري، تحمل، خضوع، فروتنی

» نمودن، شفقت، مالیمت نشان دادن، تحمل کردن، بردباري نمودن، و سازگاري نشان دادن
است که  به معناي اراده در  1در ادبیات غربی معادل واژه مدارا، تولرانس ).174: 1387 ملکی،قرا(

جهت پذیرفتن و یا اجازه دادن به دیگران است که کاري را انجام دهند که شما با آن موافق نیستید 
شما را دوست  و یا دوست ندارید، بویژه باورها و رفتارهایی را که شما با آنها مخالفید و افرادي که

  ). 2008 ، 2آکسفورد(ندارند 
تحمل و مدارا به معناي  توجه به دیگران و یادگیري از آنان، ارزشمند شمردن تفاوتها، پل زدن 
روي شکافهاي فرهنگی، نپذیرفتن اندیشه هاي قالبی غیر منصفانه، کشف زمینه هاي مشترك و 

 انسان است مدارا پیامد انسانیت هر تحمل و). 2: 2006، 3الینیس( ایجاد متحدان جدید است
 .ارج نهادن به توانایی زندگی و اجازه دادن به دیگران براي زندگی است ).2: 2005 ،4انیشتن(

 
1- Tolerance 
2- OXFORD 
3- Lyness 
4- Enisten 
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متفاوت از  توانایی اعمال نگرشی عینی و غیر منصفانه بر باورها، اعمال مذهب، ملیت و همه موارد
تعریف این واژه بدین شرح  2اصول یونسکودر اعالمیه  ).1: 2003 ،1پیترسون( دیدگاه فرد است

  :آمده است
احترام، پذیرش تنوع غنی فرهنگی جهان و شیوه هاي ابراز و شیوه هاي انسان بودن و ارج 

  ).2: 1995یونسکو، ( نهادن بدانهاست
تحمل و مدارا به معناي موافقت با دیگران یا بی اعتنا ماندن در رویارویی با بی عدالتی نیست 

تحمل و مدارا، پذیرش و ). 1: 2003، پیترسون( رام گذاشتن به انسانیت هر انسان استبلکه احت
. تحمل و مدارا توافق بر سر تفاوتهاست). 1: 2005 انیشتن،( درك اشکاالت و نواقص دیگران است

با . تحمل و مدارا روش فکر کردن و احساس کردن و از همه مهمتر روشی براس عمل کردن است
  ).2: 1995، یونسکو( فرد براي کسانی احترام قائل می شود که مشابه او نیستند تحمل و مدارا

حلم به معناي تحمل  امور ناگوار با وجود توانایی . است 3نزدیکترین واژه به این مفهوم حلم
رفتار توهین آمیز یا آسیب رساندن به دیگران مثل قلدري و رفتار هاي خالف قوانین . داشتن است
تحمل و مدارا یعنی پذیرش افراد چنانکه هستند . روغگویی و دزدي قابل تحمل نیستجامعه مثل د

  ).3: 2006 الینیس،( نه پذیرش رفتار نامطلوب آنان
آرایش ایمان فقه است و آرایش فقه حلم و بردبارى است و آرایش : می فرماید) ع(امام صادق

 رمى آسان نمودن و ساده کردن استو مدارا نرمى است و آرایش ن  حلم مدارا است و آرایش رفق
  ).223: 1364 مجلسی،(

هرگاه فرد به چیزي یا کسی هیچ گونه احساسی نداشته باشد . تحمل با بی اعتنایی فرق دارد
در معناي این دو واژه همواره نوعی بزرگواري، بخشش و . نسبت به او بی اعتنا است؛ نه متحمل

این دو مفهوم در مقابل . نوعی سستی و ناتوانی همراه استتوانایی هست در حالی که بی اعتنایی، با 
هرگاه فرد به عقیده اي اعتراض نکند و آن را بپذیرد، بی اعتنا خواهد بود نه . یکدیگر قرار دارند

؛ به بیان دیگر مدارا به رفتار معقول، سنجیده، مالیم، مهربانانه )148: 1997، 4کراستون( مدارا کننده
  ). 67: 1385 مروتی،( ته می شود که براي رسیدن به اهدافی بلند انجام می پذیرداي گفو خردمندانه
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  تحمل و مدارا از دیدگاه نهج البالغه
 )ص( از ابتداي ظهور اسالم در دامان پیامبر بزرگ شد و رحمت و شفقت پیامبر )ع(امام علی 

در نتیجه از ابتدا حیات سیاسی و . نسبت به انسانها و مدارا و قاطعیت آن حضرت را مشاهده کرد
: 1386 حسینی،(اجتماعی آن حضرت بر اساس این دو اصل یعنی مدارا و قاطعیت شکل گرفت 

کرد و م دوران زندگی خودتا آنجا که الزم بود با مردم مدارا میبه همین دلیل در تما). 65
  :در عهدنامه مالک می فرماید) ع(امام علی . کارگزاران خویش را به این امر سفارش می فرمود

مبادا هرگز . و مهربانی با مردم را پوشش دل خویش قرار ده و با همه دوست و مهربان باش«
دن آنان را غنیمت دانی؛ زیرا مردم دو دسته هستند دسته اي همچون حیوان شکاري باشی که خور

اگر گناهی از ایشان سر می زند یا . برادر دینی تو و دسته دیگر همانند تو در آفرینش هستند
علتهایی بر آنان عارض می شود یا خواسته و ناخواسته، خطایی بر دستشان می رود، آنان را ببخشاي 

: 1384 دشتی،( دوست می داري خدا بر تو ببخشاید و بر توآسان گیردو بر آنان آسان گیر؛ چنانکه 
  ).53، نامه 405

با مردم بصره به نیکی رفتار « : ...به عبداهللا بن عباس فرماندار بصره نوشت دیگري در نامهایشان 
و خشونت » بنی تمیم«بد رفتاري تو با  .کن و گره وحشت و ترس از حکومت را از دلهاشان بگشاي

). 18، نامه 355: 1384 دشتی،( !»... اي ابوالعباس با آنان مدارا کن. ..اند کردهنها را به من گزارش با آ
فرمانداري براي تو وسیله آب و «: اي به اشعث بن قیس فرماندار آذربایجان نوشت در نامهحضرت 

بدون و  ورزيحق نداري درباره رعیت استبداد تو... نان نیست، بلکه امانتی است در گردن تو
بن عباس در   یا خطاب به عبداللّه )5 نامه ،345: 1384 دشتی،( »...دستور به کار مهمی اقدام نمایی

  :فرماید بصره می
  :»ُ من الشیطانةسع الناس بوجهک و مجلسک و حکمک و ایاك و الغضب فانّه طیر«
و از خشم بپرهیز  گشاده رو باش  ، هنگام دیدار و در مجالس رسمی و در مقام داوري،با مردم«

خطاب  ؛ در جایی دیگر)76، نامه 439: 1384 دشتی،( »..که سبک مغزي به تحریک شیطان است
  :فرماید به محمدبن ابوبکر در هنگام حکومت مصر می

در نگاه هایت و در .مهربان باش؛ گشاده رو و خندان باشفروتن باش و نرمخو و ] مردم[با آنان «
و ناتوانان در ستمکاري تو طمع نکنند تا بزرگان دم به تساوي رفتار کن نیم نگاه و خیره شدن به مر
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  ).27، نامه 363: 1384 دشتی،( »از عدالتت مأیوس نگردند
هایی نیز باید شدت عمل و برخورد باشد تیضعاگر چه تحمل و مدارا سودمند و الزم است در و

   : می فرمایند) ع(مام حسنایشان در  نامه اي به فرزندش ا تا کارها بدرستی انجام شود 
»اذ کان الرفق خرقا کان الخرق رفقا، ربما کان الدواء داء والداء دواء«:  

جایی که مدارا کردن درشتی به حساب آید به جاي مدارا درشتی کن؛ چه بسا که دارو بر درد 
  ).31، نامه 371: 1384 دشتی،( افزاید و بیماري، درمان باشد

ی برخورد و چگونگود به یکی از کارگزاران خود در مورد در سفارش خ) ع(حضرت علی 
  ؛ ».ةحین التغنی عنک اال الشد ةو ارفق ما کان الرفق واعتزم بالشد«: تعامل با مردم می فرماید

درشتی کار انجام نگیرد، در آنجا که مدارا کردن بهتر است، مدارا کن؛ اما آنجایی که جز با 
  ).46 نامه ،397: 1384 دشتی،( درشتی کن

  :فرماید اي دیگر خطاب به یکی از کارگزاران خویش می حضرت در نامه
مرکز فرمانداریت از خشونت و قساوت و تحقیر کردن مردم و سنگدلی تو شکایت دهقانان «

من درباره آنان اندیشیدم؛ نه آنان را شایسته نزدیک شدن یافتم؛ زیرا مشرکند و نه سزاوار  .کردند
پس در کار آنان درشتی و نرمی را . رفتاري هستند؛ زیرا که با ما هم پیمانندقساوت و سنگدلی و بد

  ).19، نامه 356: 1384 دشتی،( ».رفتاري توأم با شدت و نرمش داشته باش ؛به هم بیامیز
 

  پیشینه بحث
باب تحمل و مدارا در متون دینی و حتی ادبی ما تأکید فراوان شده اما کمتر پژوهش  در

مبانی نظري مدارا  "در مقاله خود با عنوان) 1385(مروتی . باره صورت گرفته استمستقلی در این 
کند که پیدایش اختالف در بینش و منش انسانها امري بیان می "در قران کریم و سنت معصومین

ضروري در نظام هستی است که از طبیعت آفرینش انسان و اختالف موجود در منظومه هستی 
یت شناختن این اختالفها دلیل روشنی بر به کارگیري اصل مدارا در جامعه به رسم. گیردنشأت می

عرصه عقیدتی و ) الف: نویسنده، سه عرصه مدارا را بدین شرح،  بحث و بررسی کرده است .است
وي براي هریک از سه عرصه . فرهنگی و اجتماعی) عرصه اخالقی و رفتاري ج) ایمانی ب

ث گوناگونی را ذکر کرده، اما به دیدگاه نویسندگان غربی، مصداقهاي تاریخی و آیات و احادی
   راهکارها، شاخصهاي تحمل و مدارا و ارتباط این دو مقوله با رهبري و بررسی آنها از کتاب 
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، با عنوان بررسی )1388( در مقاله دیگر، نصر اصفهانی و همکاران. البالغه توجهی نکرده استنهج
سرمایه اجتماعی با تکیه بر دیدگاه سعدي،  ارتباط تحمل و مدارا را  تحمل و مدارا به عنوان اجزاي

یافته هاي آنان نشان . اندبا سرمایه احتماعی مشخص، و فراوانی هر مقوله را از نگاه سعدي بیان کرده
شاخصهاي تحمل و مدارا . داد که تحمل و مدارا یکی از اجزاي جداناشدنی سرمایه اجتماعی است

هاي توجه به دیدگاه: بر اساس دیدگاه صاحبنظران غربی و سعدي عبارت است ازدر پژوهش آنان 
هاي مشترك، گوناگون، پرهیز از تعصب، احترام به تفاوتهاي فردي ، تالش به منظور کشف زمینه

عدم تنفر نسبت به اعضاي گروه هاي مختلف، عدم تالش براي بدنام کردن دیگران، توهین نکردن 
ر برقراري ارتباطات اثر بخش با دیگران، توجه به منافع دیگران و احساس تالش د به دیگران،

این نویسندگان به شاخصهاي تحمل و مدارا از دیدگاه نهج البالغه، و . جدایی نکردن از دیگران
ارتباط آن در رهبري سازمان و هم چنین ضرورت تحمل و مدارا در رهبري سازمان توجهی 

  .ش دارد این موارد را بررسی کنداند که این مقاله تالنکرده
  

  تحمل و مدارا در رهبري سازمان
امروزه تحمل و مدارا از هر زمان دیگر ضروري تر است؛ زیرا در دورانی زندگی می کنیم که 
مسائلی چون اقتصاد جهانی، ارتباطات، وابستگی  متقابل، مهاجرت در مقیاس وسیع، گسترش شهر 

آنجا که تنوع و گونه گونی، بخشهاي  از. اجتماعی مطرح استنشینی و دگرگونی رفتارهاي 
مختلف جهان را از یکدیگر جدا می کند، تحمل و مدارا  نکردن دیگران هر منطقه را به طور بالقوه 

رهبر سازمان در صورتی می تواند به اهداف و نتایج مورد  ).10: 1379، فوالدي( تهدید می کند
با کارکنان سازمان و زیر دستان خود به گونه اي باشد که آنان را  نظر خود دست یابد که رفتار او

اگر . وجود آوردبه ثیر قرار دهد و در آنان انگیزه ي الزم براي همکاري و همیاري با رهبر أتحت ت
راتب مکارکنان و زیر دستان، رهبر خود را قبول داشته باشند، دستیابی به اهداف و نتایج مورد نظر ب

 ).241: 1388 پیروز و همکاران،( بود آسانتر خواهد

امروزه رهبران و سازمانها با دنیاي وسیعی از اطالعات، پیچیدگیهاي سازمانی و موقعیت  
نامطمن روبه رو هستند که تحمل این چنین موقعیتها بخشی از رهبري سازمانها براي زنده ماندن و 

  ).73: 2004 و همکاران،1النه ( ادامه حیات است
 

1- lane 
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مدارا یکی از کارامدترین ابزار در هدایت و رهبري سازمان و جامعه است که در اداره تحمل و 
ثیر بسیار مهمی دارد به گونه اي که خداوند یکی از دالیل موفقیت أسازمان و روابط اجتماعی ت

بِما ر« .:پیامبر اسالم را نرم خویی و مدارا با مردم معرفی می کند هۀحمفَ نت لَ نَ اهللاِ ل فَظَّاً ٍ م نت م و لَو کُ
م فشاوِره م وه استَغفر لَ م ونه ع فَاعف کولن ح و م پس به موجب لطف  :»االَمرِ یغَلیظَ القَلبِ لَانفَضُّ

و رحمت الهی با آنان نرم خو و نرم دل شدي و اگر تندخو و سختدل بودي قطعا از پیرامون تو 
 ایشان آمرزش بخواه و در کارها با آنان مشورت کنپس از آنان درگذر و بر ؛پراکنده می شدند

  ).159/آل عمران(
تأثیر و مدارا یکی از اصول مهم و حیاتی اخالق اجتماعی است که در پیوند دلهاي مردم  رفق

یکی از ابزار هاي الزم و ضروري براي مدیریت و  این اصل مهم و اساسی، .داردبسیار شگرفی 
همان گونه که در تعریف رهبري آمده است رهبري  ).239: 1388 و همکاران، پیروز( رهبري است

 است فراگرد اثر گذاري و نفوذ در رفتار زیردستان براي هدایت آنها در ایفاي وظایف سازمانی
نیز در منطق الطیر یکی از ویژگیهاي شاهان را، که باعث بی ) 1391(عطار). 128: 1386 عالقه بند(

  :دارا با مردمان می داندهمتایی آنان می شود، وفا و م
  جز وفا و جز مدارا نبودش    شاه آن باشد که همتا نبودش

هاي گوناگون ها و راهذاري در دیگران و نفوذ در آنان، ابزارهاي مختلفی دارد و به شیوهگثیرتأ
 را طبق مالکها و معیارهاي مورد نظر، تغییر داد انتوان در دیگران نفوذ کرد و اعمال و رفتار آنمی

) ع(حضرت امام صادق ).239: 1388 و همکاران، پیروز( با آنان است مدارا و که یکی از آنها رفق
رفق و مدارا با مردم را سبب ارجمند شدن نزد آنان، و خشونت و تندخویی را سبب خوار شدن در 

شوي، خواهی خوار خواهی گرامی باشی، نرم باش و اگر میاگر می :نزد آنان می داند و می فرماید
  ).612: 1382 حرانی،( خشن باش

  :ایشان در سفارش خود به هشام  در باره اخالق حکومت داري می فرمایند
مدارا و احسان و .  مبارك است و خشونت شوم  و مدارا را از دست مده که رفق  رفق! هشام 

 ).613: 1382 حرانی،( خوش اخالقى سرزمینها را آباد، و روزیها را زیاد کند

رهبران سازمان با در پیش گرفتن  .مدارا با مردم، آثار مثبت و برکات فراوانی داردو  رفق
مند توانند از پیامدهاي مثبت آن بهرهو مدارا در برخورد با افراد و کارکنان سازمان، می رفقسیاست 
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فرد از دستیابی به خواسته هاي : ست ازا عبارت  و مدارارفق برخی از آثار و پیامدهاي مثبت . ندشو
پیشواى ). 240: 1388 پیروز و همکاران،( تسهیل روابط اجتماعی و دیگران، فائق آمدن بر مشکالت

و مدارا عمل می کرد و تذکّرات   عالی قدر اسالم در مقام هدایت و راهنمایى مردم همواره با رفق
وامل نفوذ اصالحى خود را در کمال ادب و مالیمت به اشخاص گوشزد می فرمود و این خود از ع

  ).1368:231 فلسفی،( کالم و محبوبیت آن حضرت بود
یکی از کارسازترین ابزار و بهترین و کم هزینه ترین  و مدارا، رفقت می توان گفت که أبه جر

و مدارا و  رفق؛ چرا که استثیر قرار دادن آنها أهاي ممکن براي نفوذ در دیگران و تحت تراه
به عبارت دیگر،  ؛اد، نرم شود و تمایل قلبی در آنان به وجود بیایدمالیمت باعث می شود که دل افر

د، نفوذ در دلها است و نفوذ در دلها، قویترین و به دست می آیو مدارا  رفقنفوذي که از طریق 
هاي تحمل و مدارا و شاخصه 1شکل شماره  ).239: 1388 و همکاران، پیروز( استموثرترین نفوذ 

  .دهدن را نشان مینقش آن در رهبري سازما
  

   
  
  
  

                 
    
    

  ).1391 نویسندگان،( تحمل و مدارا و نقش آن در رهبري سازمان: 1شمارهشکل 
  

  هاروش گردآوري و تحلیل داده
اي گرد آوري شده است بدین شرح که تمام با استفاده از روش کتابخانه اطالعات این پژوهش

بررسی دسترس پژوهشگران بوده،  اي و الکترونیکی با موضوع تحمل و مدارا که درمتون کتابخانه
انتشارات دارالعلم، براي  ،)1384(شده است؛ هم چنین کتاب نهج البالغه ترجمه محمد دشتی

  .نگارش این مقاله تحلیل محتوایی شده است
و شیوه غیر ) کمی( شیوه آماري: ها دو روش هستبه طور کلی براي تجزیه و تحلیل داده

 نرمی و مهربانی

 خضوع

 شفقت

 فروتنی

 مالیمت

 تحمل و مدارا

 تحقق اهداف فردي و سازمانی

ایجاد محیط بهتر 
 براي خود و دیگران

 نفوذ در دلها

 آسان سازي در روابط سازمانی

 رهبري سازمان
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). 199: 1380، حافظ نیا(ل متکی استتحقیقات کیفی بر عقل، منطق، تفکر و استدال). کیفی(آماري
و نظري و تحقیقاتی که در حوزه ادیان مذاهب و متون تاریخی و ادبی انجام  ايتحقیقات کتابخانه

در این پژوهش، روش تجزیه و تحلیل داده ها، ). 200: 1380 حافظ نیا،( شود، اغلب کیفی استمی
  .کیفی است

  

  هاي تحمل و مداراشاخص
گوناگون مطرح شده در این مقاله می توان شاخصهاي تحمل و مدارا  را به از دیدگاه هاي 

صورت زیر استخراج و فراوانی هریک از آنها را در کتاب گرانقدر نهج البالغه مشخص کرد 
مدارا یک بار، پذیرش اشتباه  بار، 14 همان گونه که مشخص است  کلمه تحمل ).1جدول شماره (

تواضع و فروتنی در مقابل دیگران هشت بار، حلم، بردباري و صبر  بار، 21و بخشش آنان  دیگران
بار، تحمل عقاید   25بار،  عدم استفاده از خشونت و تندخویی شش بار، توجه به عدالت  25

مخالف یک بار، رفق، نرمی و مدارا کردن هشت بار، نفوذ در دلها از طریق خوشرفتاري و خوش 
ور و اجبار در حد امکان یک بار، احترام به آزادي ، عدالت خلقی چهار بار، عدم استفاده از ز

اجتماعی و مدنیت ده بار، توهین نکردن به دیگران و احترام به آنان پنج بار، داشتن رفتار نیک با 
در مجموع این دو مقوله به طور مستقیم و . دیگران سه بار در کتاب نهج البالغه تکرار شده است

  .ین کتاب ارزشمند دیده می شودبار در ا 132 غیر مستقیم
  

  یک از آنها هاي تحمل و مدارا در نهج البالغه و فراوانی هرشاخص: 1جدول شماره
  فراوانی  مقوله  فراوانی  مقوله

  1  تحمل عقاید مخالف  14  تحمل
  8  و  نرمی   رفق  1  مدارا

  4  خوش خلقینفوذ در دلها از طریق خوشرفتاري و   21  و بخشش آنان پذیرش اشتباه دیگران
  1  عدم استفاده از زور و اجبار در حد امکان  8  تواضع و فروتنی در مقابل دیگران

  10  احترام به آزادي ، عدالت اجتماعی و مدنیت  25  حلم، بردباري و صبر
  5  توهین نکردن به دیگران و احترام به آنان  6  عدم استفاده از خشونت و تندخویی

  3  نیک با دیگران داشتن رفتار  25  توجه به عدالت
  132  جمع  
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  قلمرو مدارا
 هاي مخالف و مدارا در رفتار با عملکردها و دیدگاه تحمل مفهوم در واقع، مهمترین کارکرد

مخالف باورهاي ، تحمل در رهبري و مدارا حملیکی از اصول اساسی ت. بروز می کند در سازمان
  .بین روابط رهبر و زیردستان است که بیانی است از اصل همزیستی مسالمت آمیز

زیرا  ؛مدارا و مالیمت رفتار می کردو نیز پیامبر همواره با مردم با محبت  ویژگی فردياز نظر 
 ).163: 1383 ،فرزانه فر( بودمأمور بود به مداراي با مردم نیز مأمور گونه که به اداي فرایض  همان

کردند، آسانتر را انتخاب که هر وقت پیامبر را میان دو کار مخیر می است از عایشه روایت شده
کرد براي خدا گرفت، اگر کسی از حدود خدا تجاوز میکرد و هرگز براي خود انتقام نمیمی

اساسا دین اسالم دین رأفت و رحمت است، در عین حال در مواردي که جامعه  .گرفتانتقام می
صالح مردم و جامعه اسالمی و اخالق و عفت عمومی دچار خطر اسالمی دچار انحراف شود و م

بر همان اصل، اسالم دین غلظت و شدت خواهد بود و اهل مدارا و مسامحه و معامله و سازش  شود
  ).14: 1379 فوالدي،( نخواهد بود
گونه که خداوند، مشقت بر بندگان را  همان« :گوید مطهري در همین زمینه میشهید 

پذیرد و در صورت تحقق بشدت با آن برخورد  یر پا نهادن حداقلهاي دینی را نیز نمیپذیرد، ز نمی
هاي دینی به خصوص در لامر به معروف و نهی از منکر، مکانیزم تحقق بخشیدن به حداق. کند می

طبیعی بود که بر سر بالین بیماران  )ص(، رسول اکرم)ع(به تعبیر علی. سطح جامعه دینی است
نهاد  ابتدا با لطف و مهربانی و گذشت و چشم پوشی، مرهم بر زخمهاي آنان میشد و  حاضر می
کردند  هاي دینی کوتاهی میلبخشید و آنها در رعایت حداق سودي نمی» تساهل و تسامح«ولی اگر 

کرد و با اجراي حدود الهی آنها را  گرفتند با آنها بشدت برخورد می و احکام الهی را به سخره می
 .)248: 1389، مطهري( ودنم تنبیه می

در اقامه ( یري علیگاي از سخت آنجا که عده. شود گونه تفسیر می ینا) ع(لیدر نگاه پیامبر نیز ع
  :حضرت فرمود ،دندکربه پیامبر شکایت بردند و اظهار ماللت ) قسط
شنٌ فی ذات اللّه« داهنٍ فی   ارفعوا ألسنتکم عن علی فانّه خَ دینه ِعزوجل، غیر م«  
ی علی باز دارید که او در اجراي دستور خدا سختگیر است و اهل سازش در یزبان از بدگو«

  ).173: 1 ج ق،1412، شیخ مفید( »دین خدا نیست
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در یک . ل و مشکالت گوناگونی روبه رو هستندائمدیران در قلمرو کاربردي این مفهوم با مس
اوالً باید . ن سهل انگاري، ترس و مداهنه استسمت این راهبرد، خشونت و تندي و در سر دیگر آ

گفت که مدارا غالبا از انسانی صادر می شود که قدرت بر ترك مدارا یا اعمال قدرت یا گاه 
خشونت هم دارد، اما به الزام اخالق و مهر انسانی بر خود مهار می زند و مهربانی می ورزد یا 

اعمال خشونت یا به کار بردن قدرت ندارد به مهرآمیز رفتار می کند و عمال کسی که قدرت به 
رفتار توهین آمیز یا ). 1376خرمشاهی، (عمل او در اوج نرمی هم واژه مدارا اطالق نمی شود

رفتاري که به دیگران صدمه وارد می سازد مثل قلدري و رفتارهایی که قوانین جامعه و سازمان را 
تحمل و مدارا یعنی . دي نباید تحمل شودمورد بی توجهی قرار می دهد، مثل دروغگویی و دز

 ).2006لینس، (پذیرش افراد آن چنانکه هستند؛ نه پذیرش رفتار نا مطلوب آنان 

اند و  به طور مصداقی نیز در برخی مواضع، تندي و نرمی را با هم توصیه فرموده ) ع(امام علی
  :فرماید سلمه ارحبی میبن م در نامه به عمر. اند کارگزاران خویش را به تعادل فراخوانده

پس  ؛در کار ایشان نگریستم، خیري ندیدم ؛دهقانان شهر تو از درشتخویی تو شکایت دارند«
ري بدون اینکه ظلمی به گیاي از نرم خویی با دامنی از سخت جامه ؛باید رفتارت میان دو رفتار باشد

  ).19، نامه 1384دشتی، ( »د و چیزي از آنها کم کنیوآنها ش
است که  اینآید  دست میه ب) علیهم السالم(عملی معصومینو سیره  روایاتآیات و  آنچه از

  : است پسندیدهمدارا و سازش در موارد زیر 
  شخصیمسائل ـ الف 

  .که در تقابل و تزاحم با حق و حقوق دیگران نیست اجتماعیمسائل  ـب 
  .)1386حسینی، (م و ارزشهاي دینی در راه ترویج و گسترش اسال ـج 

  :در زمینه رهبري سازمان  می توان گفت تحمل ومدارا تا آنجا در سازمانها کاربرد دارد که 
  .اهداف و ارزشهاي سازمان در تضاد نباشد با اصول، ـ الف
  .باعث صدمه زدن و از بین بردن حقوق سایر کارکنان نباشدـ  ب
  .منافع فرد را بر منافع سازمان و افراد ترجیح ندهدـ  ج
  . در جهت اصالح  کارکنان، آسان سازي روابط سازمانی و تعالی سازمان باشد ـ د

بنابراین رهبر مؤثر در سازمان نه چنان باید سخت گیرد که تمام کارکنان خود را از خود دور 
 توجه. سازد و نه چنان همه چیز را به بهانه مدارا رها سازد که زمام  کارها به دست افراد نا اهل بیفتد
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 نزدیکو  نیروهامدارا، تربیت تحمل و  که هدف از مشخص می کند فلسفه اصلی مدارا در اسالمبه 
محبت آمیز است به گونه اي که همه افراد در و  فضاي صمیمی ایجادو  یکدیگرکردن آنان به 

رهبر سازمان در مواردي باید با نرمی و محبت با  .جهت اهداف و ارزشهاي سازمانی حرکت کنند
ن رفتار کند و در وضعیتی که  ارزشهاي سازمانی و منافع جمعی به خطر بیفتد، الزم است با زیردستا

نرمی و تندي به عنوان اصل مطلق در نظر گرفته نمی شود بلکه رهبر . قاطعیت و تندي برخورد کند
  .کندیا مدیر با توجه به وضعیت و مقتضیات از این دو اصل استفاده می

  
  مداراچگونگی آموزش تحمل و 

آموزش وسیله اي مؤثر براي افزایش قدرت تحمل مردم در جامعه است، مدارس به عنوان 
مدرسه کودکان ارزش و اهمیت  در. کنندمحیط آموزشی نقش کلیدي براي افزایش تحمل ایفا می

دولت، معلمان و پژوهشگران اطمینان دارند که مدارس محلی براي . گیرندآن را در زندگی یاد می
تحمل و مدارا بخشی از ارزشهایی  ).24: 2011 ،1ریحانی(تحمل و مداراي اثر بخش است آموزش

 دانش و شکیبایی شرایط اصلی ایجاد تحمل و مدارا است. است که باید آموزش داده شود
از دیدگاه فلسفی و نیازهاي  .ارتباط زیادي بین مدارا و آموزش وجود دارد). 85: 2004 ،2بچرتون(

تواند باعث شکل گیري مدارا می). 2009 ،3کارامن( الق نتیجه آن استشخصی آموزش اخ
کند؛ به احترام به موقعیت مثبت در جهت تفاوتها اشاره می. ارزشهاي احترام و تشخیص شود

عبارت دیگر احترام نه تنها مستلزم شکیبایی در تفاوتهاست بلکه هم چنین درك تفاوتها و درك 
شرط مثبت به سمت تنوع و ایجاد تساوي در بین انسانهایی است  تشخیص .انسانهاي متفاوت است

در ). 27: 2011 به نقل از ریحانی، 2007 ،4جکسون( که در فرهنگ و مذهب متفاوت هستند
آموزش  رهبري به دانش آموزان، رشد تحمل در برابر موقعیتها  کلید ابتدایی آنان براي آماده شدن 

 ).53: 2010 ،5هابر(در دنیاي تجاري امروز است 

مدارا با دانش،  یونسکو اعالم کرده است که تحمل و مدارا، دراعالمیه اصول تحمل و

 
1- Raihani 
2- Bretherton 
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مدارا نه تنها الزام اخالقی بلکه  تحمل و. کندباور رشد می و ارتباط وآزادي بیان، آگاهی، صراحت
  :خلیل جبران بیان می کند ).3: 1995( سیاسی است الزام قانونی و

افراد پرحرف، تحمل را از افراد بی تحمل، مهربانی را از افراد نامهربان من خاموشی را از 
  ).8: 2005 انیشتن،(آموختم؛ پسندیده نیست که از این معلم هاي خود تشکر نکنم 

  : سعدي نیز حکایت می کند که
نظرم ناپسند آمدي  بی ادبان، هرچه از ایشان در گفت از موختی؟که آ فتند، ادب ازگ لقمان را

  ).65: 1384 سعدي،( ل آن احتراز کردمیفع از
به پیامدهاي نامطلوب آن آگاه شد و  آموخت و تحمل را بی تحمل، افراد توان ازبنابراین می

  :تواند در این خصوص سودمند باشدمی هاي زیربه طورکلی توصیه. ضرورت آن را دریافت
  .)23: 2004 ،1اسچرمرهوم و همکاران( رفتاراحترام آمیز با دیگران.  1
  کمک کردن به افراد براي داشتن احساس خوب درباره خودشان.  2
  رسوم و مراسم دیگران به دست آوردن اطالعات درباره آداب و.  3
  ).284: 2007 ،2اسلوکام و هریگیل( طبیعی دانستن اندکی تفاوت . 4
  دیگران بودن در رویارویی با صبور . 5
  ).196: 2005، 3التنس( به فرد منحصرپذیرفتن انسان به عنوان موجودي  . 6
  ).50: 2004اسچرمرهوم و همکاران، (ذهن افراد  بین بردن اندیشه هاي قالبی در از . 7
  ).2: 2005انیشتن، ( یکدیگر نفرت داشتن از ازکینه و پرهیز . 8
که یکدیگر را تحمل کنند؛ هم چنانکه دوست دارند  بیاموزند جامعه باید افراد یک کالم، در

 رفتار شما با دیگران به روشی که دوست دارید با تحمل یعنی رفتار .دیگران آنان را تحمل کنند
  ).4: 2006الینیس، ( شود

  

  نتیجه گیري
صبوري، مدارا، بخشش و تحمل باورهاي مخالف از ویژگی  رهبران سازمان و جوامعی است 

آیات، روایات و سیره . اً نفوذ کننددر آنان عمیق و که توانسته اند بیشترین افراد را به خود جذب
 

1- Schermerhorn and et al 
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بر این امر تأکید فراوان، و سالمت فرد، سازمان و جامعه را در گرو  )ع(و امامان معصوم )ص(پیامبر
رفتار نیک با مردم معرفی کرده است؛ هم چنانکه آنان در برخورد با مردم  نرمی و مهربانی را 

بتداي ظهور اسالم مردم مجذوب آنان مسلما آنچه باعث شد در طول تاریخ و از ا. رعایت کردند
صبر و  تواضع و فروتنی،. باشند، رفتار و اعمال پیشوایان ما در به کارگیري رفق و مدارا بوده است

  .حوصله، عطوفت و از خود گذشتگی آنان باعث شد که در دلهاي مردم عمیقاً نفوذ کنند
رفق و مدارا عاملی مهم . است رهبري و مدیریت در سازمانهاي امروزي نیازمند تحمل و مدارا

در بهبود و رشد بلند مدت انسانها به شمار می رود و باعث می شود که نه تنها شخص رهبر احساس 
امروز رهبران به دنبال تاثیر و نفوذ در  اگر. رضایت کند بلکه آن را به سازمان و جامعه منتقل کند

یجاد کنند که در ابتدا خود، پذیرش، افراد و موفقیت سازمان هستند باید خط مشی و محیطی ا
همان . تحمل و کارکردن با افراد متفاوت را بپذیرند و سپس آن را در سازمان و جامعه تشویق کنند

گونه که مشخص شد روح غالب آموزه هاي دینی ما تحمل و مدارا است مگر وقتی که عفت، 
  .   اخالق و  منافع سازمان و جامعه به خطر افتد
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