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 چكيده

دیگر ناگزیر از داشتن رفتارها و اعمالي هستند ها برای برقراری ارتباط و تعامل با همانسان

ناپاذیر هاا را اجتنابهای ذاتي و بعضاً اکتسابي این رفتارهاا، تعارااات مياان آنکه تفاوت

کند؛ بدین معني که دو یا چند سازد. تعارض از تقابل دو خواسته و گاه دو فكر بروز ميمي

دیگر قرار ها در مقابل یكها، اهداف و ارزشنفر از افراد به دليل اختالف در نيازها، خواسته

دیگر در افاراد، بافات هاای متماایز از یاكهاا، خرارات و انگيزهرو تفاوتگيرند. ازایانمي

یكاي از « مادیریت تعاارض»کناد. ناپاذیر ميهاای ساازماني اجتناباني را از تعارضسازم

کردهای مهم رفتار سازماني درصدد کنترل و کاهش این تعاراات است. ادبيات نماود روی

نمایناد و گااه هاا در آااار ادباي ری ميهاا و تناق رفتارهای متقابل آدمي اسات. تعارض

 شااهنامه شاود.نيز در قالب داستان و حكایات بياان مي کارهای مدیریت این تعارااتراه

بدیل حماسي، اگر در چند خصيصاه باارز خالصاه سنگ و بيعنوان ااری گرانفردوسي به

و تبعات مثبات و منفاي حاصال از « تضاد و کشمكش»اش ترین خصيصهشود مسلماً مهم
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ایان ااار هناری، ساایه های ای ژرف بر سراسار داساتانمایهعنوان بنآن خواهد بود که به

فاردی تحليلي، ساعي شاده اسات تعارااات مياان  ـــدر این مقاله توصيفي . افكنده است

ن ایان تحقيا ، نشاان داد نویساندگان در داستان گشتاسپ و لهراسپ تحليل شود. هدفِ

های مبتني بر کنتارل و کار و شيوهفردوسي و ارائه راه های درخور توجه و برجستةدیدگاه

تواناد آماده در شارایگ گونااگون اسات کاه ميا و تعاراات ميان فاردی پيشحل تضاده

 الگویي قابل مالحظه برای مدیران امروزی باشد.

 ، لهراسپ و گشتاسپ.شاهنامهفردی، فردوسي،  مدیریت تعارض، تعارض ميان: هاواژهکليد
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 مهمقدّ

يایي پر رمز و راز دارد که از هر معناي های ظاهراً ساده خود، دندر ورای بيت شاهنامه     

توان به معاني ژرف و بدیع دیگری دست یافت و ایان مساتلزن نگرشاي عميا  باه آن مي

و مفاهيم آن است. از همين رو، نگارندگان در این جستار برآنند تا باا اساتناد باه  شاهنامه

ی دیگر به داساتان امفاهيم مدیریت، تعاراات داستان گشتاسپ را تحليل کنند و از زاویه

 مذکور بنگرند.

ها و آرزوهای آن قون است. واقعيت کنندةامعه، بازتاب زندگي و منعكسادبيات هر ج»     

گيرد و به دليال اار ادبي از تجربه فردی و شخصي و نيروی فعال صاحب اار سرچشمه مي

)نصار « سازدرف پيوند مستحكمي برقرار ميوجود مشترکات ذهني با مخاطبان، ميان دو ط

هاای اساتوار ادب فااارسي و حماساي ایهاعنوان یكي از پهافردوسي ب (.99: 9982اصفهاني، 

منداني است که باه مادد ذهان خاالن و نقاب در اعماال و رفتاار شك از جمله اندیشهبي

گذشتگان، سعي در اصالح رفتار فردی و اجتماعي افراد دارد. دین، تااریخ و عقایاد قاومي، 

دهد و مفاهيم عمي  مادیریتي را از دل ایان عناصار هني او را تشكيل مياساس حرکت ذ

پاردازد و آناان را ها، به اصالح رفتار افراد و حاکمان ميکشد و در خالل داستانبيرون مي

توان به جارتت اذعاان داشات کاه: نماید. ميبه عدالت، نيكوکاری و بشردوستي دعوت مي

رانيان در اداره صحيح اجتماع و تأمين آسایش مردن مجموعه تجارب تاریخي ای، شاهنامه»

کار او نگری حكيم فردوسي سبب گردیده کاه شااهبيني و باریكاست. خرد و دانش و ژرف

با  باا اصاول ای درآیاد و منرروایي خردمنداناهبه صورت آیين کشورداری و درس فرمان

یاك  ماه جهاان، حتااروایاان و مادیران در هامروز هم فرماان صحيح مدیریت باشد. حتا

در مدیریت توتن با عدالت نكاتي  شاهنامهتواند از ای کوچك ميدار ناحيهدار و بخشفرمان

 (. 722 :9989)ریاحي، « بياموزد

ها و واحادهای اداری و ساازمان وبايش در هماةرض واقعيتي است کاه کمتضاد یا تعا     

گ و پررنگ، وجود دارد، شاید نتاوان رنصورت آشكار یا پنهان، کمفعاليت جوامع انساني به

ای معتقدناد بنابراین اگر عده .گونه تعاراي نداشته باشندواحد یا سازماني را یافت که هيچ

که در حال حاار تعارض مواوعي است که فكر انسان را بسايار باه خاود مشاكول کارده 

ای شخصايتي، هاهای مختلف فرهنگاي، تفاوتاند. زمينهاست ادعایي پوچ و بيهوده نكرده

رو گاردد، ازایانانتظارات و ادراکات متفاوت، منجر به ایجاد تعارض ما بين افراد و گروه مي
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دیگر در افراد، بافت سازماني را در برابار های متمایز از یكها، خررات و انگيزهوجود تفاوت

بااخخص  کند. در این ميان برخي متون و آاار ادبايناپذیر ميهای سازماني اجتنابتعارض

داد کرد؛ درواقع، اساس متون حماسي را شاید بتوان نمونه بارزی برای مدیریت تعارض قلم

ها، تعاارض حماسه، تعاارض اسات؛ تعاارض افكاار، تعاارض روحياات، تعاارض شخصايت

هاا و ها و درنتيجه به وجود آمادن پهلوانيها و جنگاحساسات و ... است که موجب جدال

توان حماساه را از تعاارض و مادیریت و درنتيجاه گردد. نميها ميآوریها و جنگدخوری

ای هام در کاار مدیریت تعارض، بيگانه دانست. به دیگر بيان، اگر تضاادی نباشاد حماساه

پرورد و زميناه خلا  آن بنيادی که حماسه را مي»شناسان: شاهنامهنخواهد بود و به قول 

ناساز پدید آمده است، جفتي کاه در هماان آورد، تعارض است. گيتي از جفتي را پدید مي

اناد؛ ناچار باا هام پيوناد گرفتهدیگر ناسازند، بههنگان که در سرشت و گوهر خویش با یك

 «آميزنادآویزناد باا هام درميو درميساتيزند جفتي شگفت که در همان هنگاان کاه مي
  (.991 -992: 9982)کزازی، 

 تعارض چيست؟

ارای دو بعد مثبت و منفي است و در هر شرایري با در نظار ای است که دتعارض واژه     

شاود؛ باا ایان حاال در های متفاوتي از آن ارائه ميگرفتن موقعيت زماني و مكاني، تعریف

هایي که از تعارض ارائه شده غالباً به دو جنبة اساسي پرداختاه شاده اسات، جنباة تعریف

تعاارض کاه باه تضاادهای  ياجتماع شناختي تعارض که به تضادهای دروني و جنبةروان

 ها اشاره دارد. ميان افراد و گروه

 تعاریف تعارض

های مختلفي از سوی متخصصان برای تعارض ارائه شاده اسات، برخاي از ایان تعریف     

دیگر و ها تأکيد دارند که دو طرف تعارض به طور عمادی بارای ناکاان کاردن یاكتعریف

هاا بياان ؛ در زیر چند مورد از این تعریفکوشندميگر دیممانعت از رسيدن به اهداف یك

 گردد.مي

های اساساي تعارض واعيتي اجتماعي است که در آن دو یا چند نفار درباارة موااوع»ا 

دیگر قادری خصاومت احساساي مربوط به سازمان یا با هم تواف  ندارند یا نسبت به یاك

 (1: 9987راائيان، « )دهند.نشان مي

گيارد تاا ی است که در آن، نوعي تالش آگاهانه به وسيلة )الف( انجان ميا تعارض فرآیند

های )ب( را خنثي کند؛ البته از راه سد کردن راه او که درنتيجه )ب( در مسير نيال تالش
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افزایاد که )الف( بدان وسيله بر ميزان منافع خود ميشود یا اینبه هدف خود مستأصل مي
(9922:298 Robbins.) 

ها و فرآیند ادراك و یا احساس هر گونه ناسازگاری در درون و یا بين افراد، گروه ا تعارض،

 یاا آشاكار متعاارض در دو طارف گاردد هاست که منتهاي باه رفتاار پنهاان ویا سازمان
 (.919: 9929)ميرکمالي، 

تعارض فراگردی است که در آن یك طرف )فرد یاا »توان گفت: ا در یك تعریف جامع مي

« دیگر مواجه گردیده اساتیابد که منافعش با مخالفت یا واکنش منفي طرف يگروه( درم
(9881:192 Walls.) 

دارناد کاه هار رابراة انسااني تعاارض، عادن توافا  و نظران بيان ميبرخي از صاحب     

؛ تعاارض تاوان باالقوة ناابود کاردن رواباگ، (Coffey 9882:729) رویارویي منافع را دربردارد

ایع کردن مسير پيشرفت را دارد ولي این نتایج منفي معموخً از قصاور در ورشكستگي و ا

 9888:727) شودهای سازنده ناشي ميکارگيری مدیریت تعارض و استفاده نكردن از روشبه

Gordon.)  
هاای درس ایان علام، آااار اروپایيان که به ظاهر مبدع علم مدیریت هستند در کالس     

کنند، اما در جامعاه ماا باه کامو و دیگر ادیبان خود را تحليل ميشكسپير، تولستوی، آلبر

این مهم پرداخته نشده است. ما باید بدانيم که ادبيات ما فقاگ باه حاوزه احسااس تعلا  

های ای از تجرباهندارد. یك اار ادبي فقگ یك تجربه شخصي نيست؛ بلكه حاوزه گساترده

ای اسات از ماواد دبيات فارساي گنجيناههای عيني اشاره دارد. احسي است که به واقعيت

های عقلي ایرانيان را در طول قرون و اعصاار، در خاود جاای داده بها که فعاليتخان گران

گویاد کاه مسالمانان از جملاه ایرانياان، در باه صاراحت مي« زیگرید هونكه»است. دکتر 

يه فكر کردن را آناان اند. او معتقد است روحها، رهبر تمدن اروپایيان بودهبسياری از زمينه

: 9922)هونكاه، کنناد. ، معرفاي مي«خياان»را پيرو « دکارت»اند و از جمله گذاری کردهپایه

های دکارت در علم مدیریت است. نان دکارت هانری فایول نيز معتقد به تعميم روش (.989

 عنوان پيشرو مدیریت علمي ابت شده است.به« تيلور»بعد از 

سعي شده است رابره بين ادبيات و مدیریت، بررسي و نشان داده شود. در این جستار      

را که مملو است از نكات مدیریتي،  شاهنامه ترین اار حماسي، یعنيبه همين منظور بزرگ

 ایم:برای رسيدن به این هدف انتخاب کرده و به سؤاخت زیر پاسخ داده

 اسپ کدان است؟گرفته در داستان لهراسپ و گشت( انواع تعاراات شكل9

  ( عمده دخیل بروز تعاراات ميان لهراسپ و گشتاسپ چست؟7
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 گرفته، کدان سبك است؟( سبك مدیریت مورد توجه فردوسي در تعاراات شكل9

های آن تاکنون تحقيقات متعددی صورت گرفته اسات اماا و داستان شاهنامهدر خصوص 

مادیریتي بااخخص مادیریت  تحقيقي با عنوان پژوهش حااار کاه در بردارناده نظریاات

، کاه شاهنامههای های داستانچنين اشكال نمود این تعاراات ميان شخصيتتعارض، هم

اسات، صاورت نپذیرفتاه اسات؛ « لهراسپ و گشتاسپ»منظور نظر ما از این ميان داستان 

بررساي »ای باا موااوع شایان ذکر است که سيد کاظم موسوی و فخری زارعي در مقالاه

کاااری اسااحان و محمااد امياار مشااهدی بااا هم« در داسااتان سااياوش عنصاار کشاامكش

«  نظامي خسرو وشيرینعنصر کشمكش در منظومه »ای تحت عنوان زائي در مقالهميربلوچ

اند و نيز علي نصار اصافهاني در کتااب خاود باا به بررسي عناصر داستان و طرح پرداخته

های مدیریتي سعدی و نقاش آن اه، به تبيين دیدگرفتهمدیریت رفتارسازماني پيشعنوان 

پردازد. بدین ترتيب تفاوت جستار حاار که باه انرباان در اصالح رفتار افراد و اجتماع مي

های داساتان و بررساي دخیال تعارااات مياان شخصايت« مدیریت تعاارض»های مؤلفه

ت مذکور، پردازد، با تحقيقاپردازان مدیریت تعارض، ميبا استفاده از آراء نظریه« لهراسپ»

نمایاد؛ بناابراین بار آن کامالً مشهود است و پژوهش حاار از این نظر کامالً نو و بدیع مي

تربيا  داده، ميازان  شااهنامه های مدیریت تعارض را با داستان گشتاسپشدیم تا مؤلفه

 انربان این معيارها را با توجه به الگوهای تضاد و تعارض بسنجيم.

تعاارض  ةمقاله، آشكار ساختن عمده دخیال باه وجودآورناد این نویسندگان در هدف     

ميان لهراسپ و گشتاسپ و نياز تبعاات منفاي و مخارب آن در صاورت مادیریت نشادن 

 صحيح و به موقع است.

ابتدا خزن است قبل از ورود به مبحث اصلي، با برخي اصارالحات و ساروح مادیریت      

 تعارض آشنا گردیم:

 سروح تعارض 

پردازان رفتار سازماني، بر اساس معيارهای خاود ساروح مختلفاي از تعاارض را نظریه     

( 9( مياان فاردی 7( شخصاي 9ها دربرگيرندة این سروح است: اند که همه آنارائه کرده

های ميان فردی و مياان تر بر تعارضهای رفتار سازماني تأکيد بيشميان گروهي. در بحث

 (.Kiniki and Kreitner 9992:987/ 971: 9921، مهروژان )محمدزاده وگروهي است. 

داناد و دیوید کمرون تعارض ميان فردی را بخش اساساي و فراگيار زنادگي ساازماني مي

هاای وجاود دارد، عمومااً در محيگ تارکام یها تضاادهایي که در آنمعتقد است سازمان
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تعاراي است کاه تعارض بين فردی  (.Cameron 9999:2)شوند رقابتي با شكست مواجه مي

های ارتبااطي و هاا، آرزوهاا، سابكدهاد کاه دارای ارزشباين دو یاا چناد فارد ری مي»

 (.29: 9997)کرمي و گودرزی، « های متفاوت هستند.دیدگاه

ای که بتواند این تناق  را به نحو تعارض و تضاد خزمة تحرك و پویایي است و جامعه     

ای همواره و در همه جا، وقتاي حادااه»خواهد بود. ای موف  شده پيش برد، جامعهکنترل

« ای خزن است تأايری؛ زمينه همان تعارض اشياء و افاراد جهاان اساتدهد، زمينهری مي

های شخصيتي، نيازها، باورها، انتظاارات و وجود افراد مختلف با ویژگي (.99: 9912)سروش، 

کناد. دو دساته ابازار بارای اپاذیر مينادراکات متفاوت، بروز تعارض ميان افراد را اجتناب

کننادة تعاارض مدیریت تعارض وجود دارد؛ دسته نخست، موجباات تعاارض کاه تحریك

تر اند که در این جستار، تأکيد ما بيشهای حل تعارضهستند و دستة دون، شامل تكنيك

منظاور از تحریاك تعاارض »بر روی دسته نخست یعني موجبات تحریك تعاارض اسات. 

ها و عقایاد مختلاف در معارض قضااوت هایي است که در آن نظریهوردن موقعيتفراهم آ

دیگر مورد سنجش قرار گيرناد. تحریاك تعاارض ممكان شوند تا به وسيلة یكگذارده مي

مخفاي است این انگيزه و فرصت را در کارکنان ایجاد کند که اختالف نظرهای خود را که 

 (.Griffin 9922:997)« اند، آشكار سازندنگه داشته

 های آنمدیریت تعارض و سبك

عنوان یك علم سكوخر، زماني در تاریخ تفكر بشری در غرب به وجاود آماد مدیریت به     

که بشر مدرن خدا را کشته بود و خود جانشاين خادا بارای اداره جهاان شاده باود؛ ایان 

ن، نماود ترین شكل ممكبه جدی« خدا مرده است» واعيت در جمله زهرآگين نيچه که 

خدا، مدیریت جهان را خاودش باه عهاده بگيارد و کوشيد در دنيای بيیافته بود. بشر مي

برای حل مشكالت اجتماعي خود و جهان اجتماعي ساخته خود به خدا مراجعه نكناد. در 

یافت و باید زميناه شاناخت رفتاار انساان در های دیگر ارورت مياین بين کنترل انسان

های علام مادیریت جواناه امری که باعاث شاد؛ شدرل او فراهم ميسازمان به منظور کنت

جایي که ادبيات از جهت مواوعي قلمرو وسايعي از آن .رفتارسازماني به تدریج رشد یابند

هاای مختلفاي را بارای هاای متعاددی در ارتبااط اسات، روشگيرد و با دانشرا در برمي

رت دیگر بساياری از مساائل ادباي چناد توان به کار گرفت؛ به عبامرالعه و بررسي آن مي

وجهي است و به دليل کثيراخاالع بودن، در علون مختلاف ریشاه دواناده اسات بناابراین 

برای حل مسائل آن باید علون مختلف را کاوید. اصوخً ادبياات در ماورد هماه چياز بحاث 
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نادگي باا طور خالصاه زکند: زندگي، جواني، پيری، مرگ، عش ، خانواده، اجتماع و باهمي

با توجه به  توان آن را در یك حوزه محدود کرد؛اش؛ پس مشكل ميتمان تنوع و گوناگوني

این مبنا، هميشه در شعر پرانتزی را باید باز گذاشت که شاید وجوه دیگری هام بار معناا 

محتمل باشد؛ مدیریت تعارض و تبعات مثبت و منفي حاصل از آن یكي از ایان معناهاای 

با اندك تعم  در متون ادبي، مخصوصاً متوني که بستری داستاني دارند محتملي است که 

توان اذعان داشت کاه باه زیباایي در ایان آااار خارج از این تعریف نيست، مي شاهنامهو 

بدیل ادبي بازتابانده شده است. نكته قابال توجاه در ایان اسات کاه در اداماه تحليال بي

نيست اما اشاكال مختلاف مادیریت کاالن یاا ، که کارش بيان نظریات مدیریتي شاهنامه

های حماساه و بار جنباهداری در آن مررح شده اسات، خاواهيم دیاد کاه عالوهحكومت

تاوان دیادگاه سياساي ساازندگان حماساه و دار آن اسات، ميپرچم شاهنامهاسروره که 

کاه باا سراینده آن را، در مواوع حكومت و مدیریت کالن اجتماعي مشااهده کارد؛ چنان

باه کماك  شااهنامه زند و این نيست جز در سایه رسایي متنهای عصر ما پهلو ميندیشها

 (.71: 9991)احمدی،  هنر فردوسي

 شویمهای مدیریت تعارض آشنا مياکنون با برخي سبك     
های هاا باه عناوان سابكگویي به تعارض وجود دارد که از آنبه طورکلي پنج روش پاسخ

 ها غالب است:ود و معموخً هر فرد در یكي از این سبكشمدیریت تعارض یاد مي

رقابت: سبكي که در آن فرد دنبال اهداف و عالی  خویش بدون توجه به دیگران  -9

مدار جویانه و اانياً قدرتهای این روش این است که اوخً غير مشارکتاست. ویژگي

عيت خاص مناسب باشد. فرد هر گونه قدرتي را که به نظر برسد برای بردن در موق

 گيرد.است به کار مي

سازش )تسليم(: این سبك نقره مقابل رقابت است. فرد از عالی  و اهداف خویش  -7

کند. پوشي مينظر و چشمجهت تحقي  اهداف و اراای نيازهای دیگران صرف

 جویانه است.ویژگي مهم این روش از خودگذشتگي است ولي باز هم مشارکت

کند نه عالی  و اهداف اهداف و عالی  خود را دنبال ميکه فرد اجتناب: زماني -9

تر سعي بر آن دارد که از موقعيت تعارض طفره رود و یا آن را به دیگران را و بيش

 تعوی  اندازد.
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کاری شامل جا همکاری: این سبك نقره مقابل سبك اجتناب است. در اینهم -2

حلي است که موجب تحق  اهداف منظور کار با دیگر افراد برای یافتن راهتالشي به

 هر دو فرد بشود.

های قابل قبول برای هر دو حلمصالحه: هدف مصالحه یافتن برخي تدابير و راه -1

طرف است که موجب تحق  نسبي منافع و تحق  اهداف هر دو طرف بشود. به 

 جویانه است.عبارتي این سبك بينابين رقابت و سازش قرار دارد و نسبتًا مشارکت

تواند در همه شرایگ قابل قبول یا مردود باشد؛ ل هيچ سرحي از تعارض نميدر ک

امكان دارد یك نوع یا یك مقدار از تعارض در یك شرایگ موجب افزایش سالمتي و تحق  

های سازماني گردد که در آن حالت تعارض سازنده است ولي ممكن است در محيگ هدف

 نگامي مخرب است که:و زمان دیگری بسيار مخرب باشد و تعارض ه

 موجب تضعيف عزت نفس شود -9

 های مهم دور سازدتوجه را از فعاليت -7

 کاری شودموجب دوقربي شدن افراد و کاهش هم -9

 وخنه شود.منجر به رفتارهای مضر و غير مسؤ -2

 بحث و بررسي

 «لهراسپ»در داستان « مدیریت تعارض»بررسي مفاهيم 

بان عربي بر جاان جهاان ریشاه انداختاه باود، اواخر قرن چهارن هجری، دوراني که ز     

شاك اش احياا سااخت، او در ااار بيبادیل شااعریاستاد طوس زبان پارسي را با هنر بي

مند های ادبي و هناری آن، زیاور پيكاره شاكوهکه جلوه شاهنامهسنگ خویش یعني گران

زباان فردوساي  آميزد،ای، پهلواني و تاریخي را در هم ميادب پارسي است، مباني اسروره

در بيان افكار مختلف ساده و روان و در همان حال به نهایت جزیل و متاين اسات. اشااره 

کاردی از نظرگااه تواناد رویمي شاهنامهمكرر و صریح فردوسي به داستاني و روایي بودن 

داستان و عناصر آن را که تعارض و کشمكش از ملزوماات آن اسات، باه روی خواننادگان 

مدیریت »های هایي که ميان مفاهيم و شاخصهید. در این ميان تشابه و تفاوتاین اار بگشا

داساتان وجاود دارد درخاور « پيرناگ»یا « طرح»و عنصر کشمكش از ملزومات « تعارض

گونه و روایي که دارد، بستری مناسب بارای به دليل ساختار داستان شاهنامهتوجه است و 

این عناصار داساتاني، پيرناگ یاا طارح از »ر است. بروز انواع تعاراات از منظر این جستا
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ب ترین عناصر است به این دليل که طرح، نقشه کار یا رئاوس مرالاترین و بنيادیشاخص

 (.72: 9987)یونسي،  «یا چارچوب داستان است

طرح نقل حوادث است با تكيه بر موجبيت و روابگ »گوید: فورستر در تعریف طرح مي     

با توجه به این امر که حوادث هار داساتان باه وسايله  (.Forster 9989:999) «علت و معلول

شود، لذا پيرنگ با قهرمان )شخصيت( آميختگي نزدیكاي های داستان آفریده ميشخصيت

ها نيز تعارض، چه درون که در سازماندیگر تأايرگذارند، نكته جالب توجه آندارد و بر یك

به واسره اشخاص ری مي دهاد و در داساتان نياز فردی چه ميان فردی یا ميان گروهي، 

آیاد، بناابراین پيرناگ هميشاه باا ها با هم کشمكش به وجود مياز مقابله این شخصيت»

های اصلي داساتان باا کشمكش سروکار دارد؛ یعني از برخورد عمل شخصيت یا شخصيت

: 9992)ميرصاادقي، « شاودهای مخالف و مقابل کشمكش داستان آفریده ميعمل شخصيت

توان کشمكش را تقابل و درگيری ذهن، لفا،، عمال، با در نظر گرفتن این مرلب مي (.29

دیگر یا خود شخصيت با خود تعریف کرد. تضاد عاطفه و اخالن دو یا چند شخصيت با یك

شود یعني اگار تضاادی ها باعث زیبایي و جذابيت داستان ميو تعارض در ميان شخصيت

رود. در ایان مجاال ت به سوی نقل ساده و بدون تحرك پايش مايدر داستان نباشد، روای

 شود.های داستان لهراسپ، خالصه داستان تبيين ميبرای بررسي تعارض ميان شخصيت

 خالصة داستان پادشاهي لهراسپ

خسرو و بار تخات نشساتن لهراساپ باه داستان پادشاهي لهراسپ با ناپدید شدن کي     

های گشتاساپ و زریار کاه باه گفتاه دو فرزند داشت به نان شود. لهراسپجای او آغاز مي

کارد. روزی کاه تاوجهي ميشد و به گشتاسپ بيفردوسي بين فرزندانش تبعي  قائل مي

در قصر جشني برپا بود و همه بزرگان دربار گرد هم جمع بودند، گشتاسپ در ااار مساتي 

ا به او بدهد، لهراسپ پاسخ زیاد زبان به سخن گشود و از لهراسپ خواست تا تاج و تخت ر

داد که تو هنوز جوان هستي و تجربه خزن برای اداره امورات را ناداری؛ گشتاساپ از ایان 

پاسخ پدر غمين گشت و به سيصد سوار جنگي خود گفت که آماده باشاند تاا امشاب باه 

هند برویم. سحرگاه وقتي لهراسپ ماجرا را شنيد غمگين شد پس به زریر گفت کاه هازار 

ر از لشكر انتخاب کن و به سوی هند برو و گستهم و نوذر را به رون و گرازه را باه چاين نف

یاباد و از او فرستاد تا خبری از او بگيرند. طي ماجراهاایي بااخخره زریار گشتاساپ را مي

کند و خراب باه زریار خواهد که با هم نزد لهراسپ بازگردند، گشتاسپ اول قبول نميمي

نظری به من ندارد و همه توجهش به کاووسيان است، باا اصارار زریار، گوید: پدر هيچ مي
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راه مانم که نهایتااً هامکند اگر پدر تاج ایران را به من بسپارد نزدش ميگشتاسپ اقرار مي

دارد و گردد. لهراسپ خرامان از خبر بازگشت فرزند بزمي برپاا مايبرادر به نزد پدر باز مي

کارد و شوند و چون لهراسپ هميشه از خسرو یاد ميل ميگساری و شادکامي مشكوبه مي

گاردد و بارای باار دون به کاووسيان نظر خوبي داشت دوباره حسد بر گشتاسپ چياره مي

گردد اما در اار مشاورت شود بسيار خشمگين ميکند. وقت لهراسپ آگاه ميعزن رفتن مي

سپردن تاج و تخت به او موافقت  ها برای بازگرداندن گشتاسپ ونهاد آنبا بزرگان، با پيش

گردناد دارد اما هرچاه ميجوی گشتاسپ گسيل ميوکند بنابراین سواراني برای جستمي

 یابند.تر ميکم

اسات کاه در  شااهنامه هایترین داساتانداستان لهراسپ یكي از زیباترین و شايرین     

تا تعاراات ميان لهراساپ  تر مورد توجه قرار گرفته است؛ در جستار برآنيمحيره نقد، کم

ها و و گشتاسپ را از دیدگاه مدیریت تعارض کندوکاو قارار دهايم. بارای شاناخت انساان

هاا، ناچاار باه مرالعاه رفتاار افاراد و چگاونگي عوامل به وجود آورناده تعاارض مياان آن

های متفاااوت از علاال چرایااي رفتااار افااراد و نيااز علاال پرسااش»گيری آن هسااتيم شااكل

گر تفااوت فاردی افاراد مختلف افراد در مقابال یاك موااوع مشاخص بياانهای واکنش

« طلبادهایي است که مادیران را باه مباارزه ميهای فردی از جمله چالشباشد. تفاوتمي

گيری تعارض مياان لهراساپ و هایي که موجب شكلعمده تفاوت .(17: 9989)سايدجوادین، 

 گشتاسپ شده است عبارتند از:

 هاناسازگاری در الویت تعارض در هدف یا -

 هاناسازگاری شخصيت -

 اختالف از نظر روحي و رواني -

 هاناسازگاری در نگرش -

 اختالف از نظر احساسات و عواطف. -

 هاتعارض در هدف یا ناسازگاری در اولویت

اناد ها تعریاف کردهاین نوع تعارض را عدن سازگاری ميان نتایج مورد انتظار یا اولویت»

هاا و هنجارهاای فاردی و گروهاي )مانناد بایاد و گاری مياان ارزشکه شامل عادن سااز

مان تعياين مدیران عالي سااز وسيلةهایي است که بهااها یا هدفنبایدهای رفتاری( و تقا

 (.222)همان:  «شودمي
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اولویت برای لهراسب حف، منافع کشور و خانواده و فرزندان و برای گشتاسپ رسايدن 

گشتاسپ در سير صعودی هرگز حد و ماانعي »دشاهي است به قدرت و نشستن بر تخت پا

شناسد. پدر، پسر، رقيبان رومي، پهلوان ملي و کالً هرکساي را کاه سار راه برای خود نمي

 (992: 9992)حميادیان، « کناددارد یا منكوب ميميان برمي طلبي و ارتقای او باشد ازقدرت

گاذارد و بارای هرچاه در را زیار پاا ميحرمت پ ا که در راه نيل به این مقصود حتاجتا آن

 آورد:تر تحت فشار گذاشتن پدر به هندوستان، بارگاه جادوان روی ميبيش
 وار اابااااود سيصاد سا ر ورا ز لشكاا

 اداابخوان  ران راو کهتاا اادارود آمفا

 ب همااه ساز رفتان کنياداکااه امش

 ه راهت کجاستاکاز ایشان یكي گفت 

 در هنادوان  اهااخ کچنيااان داد پاس

 شااه هنااد یكاي نامااه دارن ماان از 

 کاه گار زی مان آیااي تاو را کهتارن

 اه کااارزاراشاایستا هماه گُاارد و  

 ا پيااش ایشاان براناادارازها هماه  

 ن بارگاه بارکنيااداده زیاادل و دیا

 است؟اات کجاگاهچاو بارداری، آران

 روشاان روان و  د امارا شاااد دارناا

 مشاك سياه باار پرنااد  ز  هانبشتا

 باار نگااذرن   اواتا  رای ز فرماان و 

 (9/ 1: 9991)فردوسي،             
 هاناسازگاری در شخصيت

گيری تعارض ما بين چنين تأاير آن در شكلتر به مبحث شخصيت و انواع آن همپيش

، شااهنامههای این داساتان و اکثار داساتانکه در چه گفتني است اینافراد پرداختيم. آن

ترین نقش را در ایجاد تعاراات باين افاراد ایفاا ای اصلي، کليدیعنوان مؤلفهشخصيت به

کند با این توايح که هر فرد دارای شخصيتي متفاوت با بقيه است و این امار باه نوباه مي

 گردد.خود بستر بروز تعاراات متعدد ميان افراد مي

اتكا باه هايچ منرقاي طلب است و بر این خواسته بيای شخصيتي قدرتگشتاسپ دار

طلب یا ماکياوليست، تحت تأاير تعاليم ماکياولي اسات شخصيت قدرت»کند. پافشاری مي

که چگونگي کسب، حف، و به کاارگيری قادرت را تعلايم داد. افارادی باا چناين ویژگاي 

ور دارند که هادف وسايله را توجياه دهند و باآویز خود قرار ميشخصيتي دیگران را دست

 (.791: 9989)قلي پور،  «شودمعموخً غير اخالقي تلقي مي گونه افرادکند. کارهای اینمي
 رد بر پای خاستچو گشتاسپ مي خو

 ادباه شاهاي نشسات تااو فرخناده با

 کاامار زدان کاااله و تاااو را داد یااا

 ار درت ااان بن یكاي بنادهکنااون ماا

 اادارن کسااي را ز ماردان بااه مااردن

 تاچنين گفت کای شاه با داد و راس 

 اداده باهماان جااودان ناان تااو زنا

 دادگااااار خسااروياااه کر شادگاا

 افسااااااارت  پرستنااده اختااار و

 ردپياشام باااه روز نبااا  گار آیناد
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 مگاااار رستااام زال ساااان سااااوار

 پار اندیشه گشات خسارو از توچو کي

 از ارزانياان مهستا   گاار ایاادونااك

 وار  ادهبنا و اچانين پياش تاباون هام

 

 کسااي کااااارزار ازد و نساکه بااا ا

 تاذشاگااج و خود انادر و را داد تت 

 اج و تخات کيااانانااان بار تا  راام

 شهریااار خوانماات  هماي باشام و 

(1/2: 9991)فردوسي،    

شاود و ساعي دارد اما لهراسپ پس از درخواست تخت توسگ پسر از در تعامل وارد مي

 تا این اندیشه را از ذهن گشتاسپ دور کند:
 ت: ای پسر گاوش دار! به گشتاسپ گف

 ااادخسرو آرن بااااه یااو انادرز کيچ

 جواني هنااوز، ایاان بلناادی مجاوی!  

 دارکه تنادی نه خاوب آیااد از نان 

 تاو بشناو، نگاار سار نپيچاي زداد!

  سخن را بسناج و باه انادازه گااوی
 )همان(                               

آید بلكه عصابانيت او بار مانرقش چياره با این اندرز پدر نه تنها گشتاسپ به راه نمي

ند کاه این ساز و کارهای غيرمنرقي شخصايتي هسات»شود تا اندیشه طرد وطن کند. مي

ساازد. تعاارض گيرند و آنان را باا تعاارض دروناي مواجاه ميافراد انساني اغلب به کار مي

شاود کاه موجاب های عصبي نيز اغلب باه رفتارهاایي منجار ميدروني حاصل از گرایش

 (.91: 9987)راائيان، « گردد.تعارض فرد با سایرین مي
 شنياد شااد پار ز درد چاو گشتاسپ ب

 د  سيصااد سااواراوابا ز لشكاار ورا 

 ااران را بخوانااادکهت و  د افارود آما

 اداسااز رفتان کني هاامشاب هم  هاک

 

 زرد روی  ادر اپا  پياش  د زاابياما 

 شایستااه کاااارزار و  ارداگُ  هاهما

 برانااد پيااش ایشاان   اارازه ه اهم

 رکنياد اه باارگاان بااده زیادل و دی

(1/2: 9991)فردوسي،   

 اختالف از نظر روحي و رواني

گاردد، شك، تأايرگذارترین مسائلي که باعاث ایجااد تعاارض ميترین و بيیكي از مهم

و ناسازگاری این حاخت اسات؛ فردوساي در اوایال داساتان  حاخت روحي و رواني طرفين

تاوجهي لهراساپ نسابت باه تاوجهي و بال بيبه طور امني به کم« پادشاهي لهراسپ»

 کند:گشتاسپ از ميان فرزندان، اشاره مي
 بااكااردار ماااه ش باود  دافرزنا  دو

 راو دیگار زریاا گشتاساپ ناان  يایك

 اادی جاان لهراسپ شااادبُ  انابدیش

 ه گشتاسپ را سر پر از بااد باااودااک

 رروزگااا د باار ایان ارآماچنيان تاا ب

 

 ااالهاساازاوار شاهااي و تخاات و ک 

 راکااه زیر آوریادی سار ناااره شياا

 اداردی ز گشتاساپ یاانك  وُ زیشاان

 ودابااوُ زآن کاار لهراساپ ناشااااد  

 ریااااراشه  پاار از درد گشتاساپ از

(1/ 1)همان:   
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به تأکيد فردوسي ا  ـــآید، لهراسپ به دخیلي از جمله گونه که از ابيات باخ برميهمان

تاوجهي کارده و هماين امرسابب نسبت باه او بي «سر پر از باد بودن گشتاسپ»به دليل 

گرفته گردد که همين تضااد شاكلدلگيری گشتاسپ از پدر و ایجاد تضاد دروني در او مي

سازد؛ از جملاه ایان ماوارد در درون گشتاسپ موجبات تعارض ميان او و پدر را فراهم مي

ب افاراد، ناخودآگااه توان به عقدة حقارت اشاره داشت که منشأ بروز این عقاده در اغلامي

داند و معتقاد اسات انساان باودن یعناي آدلر احساس حقارت را کامالً طبيعي مي»است. 

بار « شادن»و « کماال»ساوی طور اابت و فعال فارد را باه احساس حقارت داشتن که به

نكته غيرطبيعي و نا به هنجار، تبدیل احساس حقاارت »اما  (92: 9888)موساك،  «انگيزدمي

ها و کااهش احسااس ها و اعفقارت است، بدین معني که فرد برای رفع نقصبه عقده ح

هاای هایش برآید که در اکثار ماوارد راهها و نقصجوی جبران ناتوانيوحقارتش به جست

 (.Sperber 9928:99) «گزیندبعضاً اد اجتماعي را برمي غيرسالم و

حقارت دچار  گيرد به عقدةخیلي که عمدتاً از دوران کودکيَش نشئت ميگشتاسپ به د

جویي گشتاساپ نيسات کاه او را باه تعاارض در برابار پادر است و تنها حارص و قادرت

له در دوران کودکي است که در این مساأبهره ماندن او از محبت پدرانه کشاند بلكه بيمي

شاوند و بادی را در ي زاده ميهيچ بدینظر آدلر همه کودکان بيبنا به »نقش داشته است. 

حقارت به ساه دليال در  ةکنند و معتقد است عقدریان زندگي اجتماعي خود کسب ميج

 آید:وجود ميکودك به

 حقارت جسماني )صفات غيرعادی و عجيب( .9

شاود کاه کاودك ماورد تمساخر در این حالت وجود برخي صفات نامتعارف سبب مي

 دیگران قرار بگيرد.

 لوس کردن .7

خانواده هناوز نياموختاه اسات کاه چگوناه  ربسيادر این حالت، کودك به سبب توجه 

 موانع و مشكالت را از سر راه خود بردارد.

 تأاير محيگ )نادیده گرفتن( .9

شاود و او تفااوتي والادین، ارااا نميدر این حالت، نيازهای روحي کودك به سبب بي

 .(79: 9989ساخرکيا، « )کندارزشي مياحساس بي
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حقارت یعني تاأاير محايگ و نادیاده گرفتاه بدین صورت، گشتاسپ از نوع سون عقدة 

توجهي پدر دارد، سعي دارد خالء محبت پادر برد و به دليل دردی که از بيشدن، رنج مي

 احترامي و گستاخي به پدر(، پاسخ دهد:را با رفتاری متقابل )بي
 شاادلهراساپ   اانبدیشاان بُاادی ج

 بااود ز بااد ر ااکاه گشتاساپ را سر پ

 ر ایاان روزگااااارابا مد چنين تا بارآ

 

 اادن نكاردی ز گشتاساپ یاااوز ایش 

 باااود اد اناشا وز آن کاار لهراساپ 

 شهریاااار   از لهراسااپ  درد پاار از 

(2/ 1 9991)فردوسي،   

بارای جباران داناد تر درد مهرجویي اسات و تملاك را ابازاری ميدرد گشتاسپ بيش

بازگشات فرزناد جشاني  واسرةاز بازگشت، وقتي لهراسپ به پس های پدر و حتامهریبي

بود محبات دروناي رهاایش کشد حس حسادت و کمدارد و فرزند را در آغوش ميبرپا مي

کناد و ا، وجود دیگر فرزنادان و کاووسايان تلقاي ميسازد و دليل شادی و شور پدر رنمي

 کند:دوباره عزن رفتن مي
 نااواز   را ااان هماي گفااات: بيگانگا

 اادابااه کاووسياااان اساات شاو  دل

 رای  هارچناد کوشم بابه دل گفت: ه

 مهتاااری اگاار باااا ساواران شااون 

 ااارداناااادنازگب  باااه چااااره ز ره

 

 هرگاز مسااز  ا زادهاچنيان بااش و ب 

 بااار ناااژاد  اور اانيابااد گااذر مها

 ایبااجا ایاان   اارهاي چانياارن هم

 لشكااری بااا  تياااز  م فرستد پسا

  دهااا راناادناي خواهااش و پنابسا
(97/ 1)همان:   

 هااختالف در نگرش

چاه در ها بار اسااس آننگرش احساس دروني است و رفتار، نماد بيروني آن است. انسان»

تواناد در درون دچاار تالطام و گذرد، رفتار خواهند کرد. انسان نميها ميآندرون و ذهن 

هاای گاذرد کاه تالطمحرکت باشد ولي در بيرون، آران و بي حرکات بماناد؛ چيازی نمي

. تالطام دروناي (Macwell, 1383: 30)  «گاذاردها و نمودهای بروني ااار ميدروني بر جلوه

ترتيب داده بود در اار مي خوردن و مست کاردن  گشتاسپ سرانجان در بزمي که لهراسپ

 یابد:به شكل رفتاری سرکشانه نمود مي
 استخخورد بر پای چو گشتاسپ مي 

 فرخناده باااااد ااوبه شاهي نشست ت

 کمااار زدان کااااله و تااو را داد یااا

 بنااده ان باار درت ن کاي کناون ماا

 بماارد به مااردان کااسي را نااادارن 

 ساااااان سااااوار  لتاام زامگاار رس

 ا داد و راستااه باي شچنين گفت: ک 

 زنده باااادواان تااان جااودان نااهم

 دادگاااار  خسااروياادگار شاااه ک

 افاساارت  و  اختااااار پرستنااادة 

 نباارد  روز ااه ب پيشام  گار آینااد 

 کساي کااارزار نساازد او  بااا  ه اکا
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 سرو از تو پر اندیشه گشااتخچاو کي

 هستاام ز ایرانياااان گااار ایدونااك 
 گذشت اندر ود او را داد تخت و خاات

 تخت کيااانو  اج اابار تا  مارا نااان

(1/ 1: 9991)فردوسي،   

های رفتاری نسبت به عوامال محيراي گر تعامل شناخت، عواطف و گرایشنگرش بيان

بااخخص پدراا شاكل  ــاست. نگرش گشتاسپ طي تأايرات نامرلوب محيري و خاانواده 

 ا زیر پا نهد و به جالی وطن تن در دهد:ها رگرفته و موجب آن شده تا ارزش
 سيصاااد ساااوار  ز لشكاار ورا باااود

 را بااخوانااد فاارود آمااد و کهتااران

 داااز رفتان کنياس کاه امشاب هماه 

 

 کااارزار شایستاااه  و  رد گاا ه اهم 

 براناادایشاان   پااش ا ارازها هماه 

 بارگااه برکنيااد ن ازیا دده  و  دل 

(2/ 1)همان:   

جایي که نگرش لهراساپ باا گشتاساپ در تعاارض اسات، محبات پادری بار اما از آن

 د و درصدد است تا پسر را نزد خویش بازگرداند:گيرخشمش پيشي مي
 آگاااااه شااااد پابه شبگياار لهراس

 باخوانااد را  گااندیاادز لشكار جهان

 گشتاسپ کارد  کاهفات اینببينياد گ

 رد یااااااالباارآو تاااا بپروردمااش 

 بار باااود دیاار  اندشاه  بار  و  برفات

 ن ز لشكاار هاازاراگزیاگفات: ب بادو 

 سااوی هندوستاان  رباا  تيااز  باارو

 ش کوتاااه شادشادیت و اي گشاغم 

 برانادان ایشا پياش  ودناي ب هماه  

 ردسر پار ز گا  پار درد و اردم کادل 

 باي هماال نامااور جهاان   دراشد ان

 شااد زریااار او  پياش  تاا بفرماود 

 کاااااارزار   در  از گااارد  سااواران

 جادوستااان   باااون و   باار مبااادا 

(9/ 1: )همان   

 اختالف از نظر احساسات و عواطف

 ي متفااوتدو طارف تعاارض دارای احساساات و عاواطف عنوانلهراسپ و گشتاسپ به

بيند و با این دیدگاه له را ميبا تكيه بر احساس دروني خویش مسأ هاهستند، هریك از آن

سنجد. این احساسات اعم از خشم، عدن اعتماد، نفرت، ترس، انزجاار و مانناد آن جازو مي

احساساي، انارژی افاراد را هاای تعارض»ترین محرکات تعارض مابين دو فرد اسات. اصلي

گوناه اینسازند. های مهم کاری منحرف ميبرند و آنان را از پرداختن به اولویتتحليل مي

تر در بين کارکناان و گيرند و بيشای سرچشمه ميهای متنوع گستردهها از محيگتعارض

ئايس شوند. تعارض احساسي ميان رچنين در روابگ ميان رئيس و مرئوس مشاهده ميهم

: 9989)سايدجوادین، « نوع تعارض در تجربه هر فرد باشد ترینکنندهو مرئوس شاید مأیوس

جایي که رئيس و مرئوس رابره پدر و پساری دارناد، تعاارض اما در این مورد از آن .(229
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گيارد و باا مادیریت لهراساپ از ساير باه ساوی بحاران و ناابودی روی سویه منفي نمي

 گرداند.برمي

 شده در داستانتي منعكسسبك مدیری

گرفته در نظر گرفت، توان برای مدیریت لهراسپ جهت حل تعارض شكلسبكي که مي

کامالً آرزوهای طارف دیگار را باه مرحلاه عمال »سبك نرمش و سازش است. این سبك 

کااری آورد یا حداقل با توجه کم یا عدن توجاه باه مناافع خاود باا طارف دیگار همدرمي

 (.221)همان: « نمایدمي
 مان بااه  سپاااردایااران  اگار تاااج 

 اوی   درگااااااه ااهب وگرنااه، نباشام 

 نيابناد نياز  اه ان کا باه جایاي شاون 

 مرغازار  اات زانبرگش بگفات ایان و 

 مهتااران باا ساپ لهرا چاو بشنياااد 

 بااااز   ر دیاادپاااد  روی جهانجاااو 

 گرفات بار در   لهراسااپ  تنااگ ورا 

 

 شمان چاون بتاان را پرستش کنام  

 ماااااه اوی از نااادارن دل روشاان  

 زه مارز و چياابه لهراساپ مانام هم

 شهریااااار  بياماااد بااار ناماااااور

 پذیااره شاادش باا سپاهاي گااران 

 نماااز  بااردش فاارود آماد از بااره 

 آرایاش انادر گرفات پاوزش  بادان 

(92/ 1: 9991، فردوسي)  

 گيرینتيجه

ن اشعار مند ادب فارسي در سروددست و توانحكيم ابوالقاسم فردوسي شاعر چيره

کرد باید مفاهيم ژرف مدیریتي مشهود ناب حماسي و پهلواني است که به تبع همين روی

ش را نه انتخاب، که الزامي ناگزیر برای اشعار وی محسوب کرد. او با بدیلبي در اار

کشد که تصویر ميهای داستان را طوری بهيان شخصيتهنرمندی تمان تعاراات م

های مختلف و در موقعيت سازدحماسي و شورانگيز اارش ميخواننده را غرن در فضای 

به  .کوشد تا بهترین تصميمات را اتخاذ و اجرایي کندمدیری آگاه مي مثابهِتعارض به
سادگي از آن های ژرف مدیریتي است که نباید بهمملو از دیدگاه شاهنامهگمان نگارنده، 

 ان امروز است.تواند الگویي قابل مالحظه برای مدیرگذشت و مي

 توان نتيجه گرفت:مي لهراسپ وگشتاسپیافته در داستان های انجانطب  بررسي

( تعاراات موجود در داستان لهراسپ و گشتاسپ از نوع تعارض کارکردی ميان فردی 9

 گردد.است که در نهایت منجر به صلح ميان پدر و پسر مي

سپ ناشي از عوامل متعددی؛ چون ( عمده دخیل بروز تعاراات ميان لهراسپ و گشتا7

ها و اختالف در اختالفات روحي و رواني، اختالف در احساسات، ناسازگاری در اولویت
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راات مختلفي را ميان ها است که هریك از این عوامل به سهم خود تعاها و ادراكارزش

 آورد.وجود ميها بهشخصيت

است که در آن لهراسپ از « شساز»( نوع مدیریت لهراسپ در داستان از نوع سبك 9

کند و رااي به بخشيدن تاج و تخت به نظر ميمنافع خود به نفع فرزندش صرف

 گردد.گشتاسپ مي
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