
  

  

  

  

  ت تعارضيريو مد 7امام كاظم
  

1رييدكتر محسن الو
 

  

  دهيچك
تضـאد כه אغلب برאمده אز  ھא אنسאنی در روאبط אجتمאعی فرد نیبی ھא تعאرض

ی علـوم ھא אز שـאخه אی כی אز مسאئل مورد عאقه و אھتمאم پאرهیمنאفع אست، 

ستی و אنوאع ین علوم، אز چیدر א. دھد میل یر تשכیאنسאنی رא در چند دھه אخ

ت אن سـخن یریمـد سـאزوכאرژه یـو به و ھא אنש یدאی، چگونگی پھא تعאرض

כـی אز یط بـא یتعאرض כه אنوאع گونאگونی دאرد، حسـب שـرא. שود میگفته 

ت یریری، אجتنـאب، نـرمש و مصـאلحه، مـدכא رقאبت، ھم گאنه پنجی ھא روש

فאقـد تعـאرض و  אی دאرאی تعאرض و אختאف به رאبطـه رאبطهכ یשود تא  می

ده، یכ متن برگزیدر  7مروری بر سخنאن אمאم כאظم. אبدیאختאف، אنتقאل 

 ریـغی אفقـی ھـא رضتعאرسאند כـه אیשـאن در  مین بردאשت یخوאننده رא به א

כـی یی ریכאرگ بهی אحسאسی و عאطفی، به جאی ھא تعאرض ژهیوی، به כאربرد

در . برنـد میری بهره یگ שیت تعאرض، אز روש پیریمد گאنه پنجی ھא روשאز 

 אی نی خـود، بـه گونـهیر אرتبאطی بر אسאس بאورھאی دگ כ כنשین روש، یא

אحتمـאلی אز طـرف  عـאرضت نـهیزمא نبאשد و ز ند כه خود تعאرضכ رفتאر می

                                                           
  .7دאنשیאر دאنשگאه بאقرאلعلوم .1
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 جـهین موضـوع، نتیـن نوשتאر، ضمن بررسـی فשـرده אیא. دیمقאبل رא نیز بزدא

در روאبط אجتمאعی،  7یرد כه مبنא قرאر گرفتن رھنمودھאی אمאم כאظمگ می

  . ندכ ری مییی جلوگفرد نیبی ھא تعאرضאری אز یאز بروز بس

ت یریی مدھא وשرت تعאرض، یریتعאرض، مد ،7אمאم כאظم: یدیכل گאنوאژ

  .ری אز تعאرضیگ שیتعאرض، پ

  

  ان مسألهيمقدمه و ب

رא نگאه خرد بـه  7معصوم אئمهگאری سنتی برאی ن رهیژگی אصلی سید بتوאن ویשא

یی אز אبعـאد مختلـف ھـא گزאرשدאنست כه در قאلب כنאر ھـم نهـאدن  ھא אنزندگی 

ی ھـא و نگאه ھא نـهیر و متـאثر אز زمیـאخ دھـهدر سـه . אفتی میتجلی  ھא אنزندگی 

ی כلـی ھא لیتحل אرאئهگری و ن ש به כאنیرאن، گرאیبرאمده אز אنقאب אسאمی در א

כ אز یـھـر . אفتیدא שد و به صورت نسبی نیز گسترש ھم یپ :אئمهאز زندگی 

ن یـכـی אز אیسـت یی مثبـت و منفـی دאرنـد و سـزא نیھא כـرد، جنبـهین دو رویא

وאن אز تـ یכنـאر گذאשـته שـود؛ زیـرא مگری به صورت כאمـل یכردھא به نفع دیرو

 بـאرهسـخن در. כرد، در جאی منאسب خـود بهـره بـردیی مثبت ھر دو روھא جنبه

گر وאنهـאد، ولـی ید به مجאلی دیכردھא رא بאین رویو אبعאد مثبت و منفی א ھא تیمز

 سـتهیبאی معאصـر، مـאنع فهـم ھـא گرین ر שـدن در כאنو رسـد غوطـه میبه نظر 

دی אز یـשده و אכنون جאی אن אست כـه مـوج جد :صومאنمع رهیسیی ھא بخש

ز אز خردنگـری سـنتی و در یرد כه אلبته متمـאیگאری שכل بگن رهیگری در سن خرد

 ییאید، زوאیی مختلف علوم אجتمאعی جدھא ی שאخهھא هیو نظر ھא یگرن پرتو כאن

ی منאسب برאی تحقـق ھא روשכی אز ید یשא. رא بכאود :معصومאننو אز زندگی 

אز منظـر ن بאשـد כـه یـא ،:אئمـهنظـری و عملـی  رهیسـن ھدف و بאزخوאنی یא

سـخنאن و אنسـאنی، علـوم ی مختلـف ھـא حوزهی ھא אفتـهیو نو جدیـد یھא پرسש

م، در زنـدگی یאن به صـورت مسـتق جهینتمطאلعه گردد تא  :معصومאن یرفتאرھא
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ی אز כـی ،نـهیمن زیـدر א یینوשتאر، به عنوאن گـאمی אبتـدא نیא. دیאمروز مא به כאر א

אن فردی رא در سـخنאن یت تعאرض میریعنی مدید علوم אجتمאعی یموضوعאت جد

  .ندכ بررسی می 7אمאم כאظم

ن فردی، پس אز نگـאھی یت تعאرض بیریبرאی שنאخت روש אمאم ھفتم در مد

ت تعאرض אزم به یریم و مسאئل مدیمفאھ نیتر مهممروری بر  حضرت،به زندگی 

  .دیא مینظر 

  

  ك نگاهيدر  7ظمامام كا

.) م 745 نـوאمبر 8(مری ق 128صفر در ھفتم  7عفر ملقب به כאظمج بن אمאم موسی

א در یכـی ی و 183رجب سאل  25א ی 24نه متولد שدند و در ששم، یא مدیدر אبوאء 

ــאل ــق 181،184،186،188ی ھא אز س ــאرون אلرש ــت ھ ــد خאف ــری در عه   د در یم

  بـه  و مـریق 148שـאن در سـאل یאمـت אאغـאز אم. دندیزندאن بغدאد به שهאدت رس

  אم אمאمـت حضـرت یـא. بـود 7صـאدقאن אمـאم جعفـر ש یدنبאل שهאدت پدر گرאم

  مـאن ز عنـی منصـور، مهـدی، ھـאدی و ھـאرون ھمیعبאسی  فهیخلبא خאفت چهאر 

אن در عصر אمאمـت אن حضـرت بـه یعیرخدאد مربوط به ש نیتر مهمאم فخ، یق .بود

  1. אید שمאر می

  

  رضچيستي تعا

یـא جنـگ  زدوخـوردتنهـא نـزאع و  2مرאد אز تعאرض، تخאصم، تنאزع و یא منאزعـه،

نیست؛ تعאرض ھر گونه عدم توאفق و نگـאه אنتقـאدی بـه طـرف مقאبـل رא שـאمل 

                                                           
، الفصـول المهمـهصـبאغ، ؛ אبن246ـ 215، ص 2، جارشادد، یمف: אمאم ھفتم نכ بאرهدر  یכل یھא یאگאھ یبرא1. 

  . 7مام موسی بن جعفرحیاه اال، ی؛ قرש48، جبحاراالنوار، ی؛ مجلس963ـ  931، ص 2ج

2. Conflict 
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تذכر אین نכته ضروری אست כه אین وאژگאن رא مترجمـאن و نویسـندگאن . שود یم

و بنـאبرאین . אنـد برده כאر بـهی אنگلیس» Conflict« وאژهیאن، در برאبر ز مختلف فאرسی

ی ھـא دאلتی ھא پوשאنیو نאھم ھא پوשאنیوאכאوی خود אین وאژگאن و برשمردن ھم

تعאرض אز بین אین وאژگאن در אین نوשـتאر،  وאژهאنتخאب . سودی ندאرد ھא אنزبאنی 

به ھر حאل، تعאرض وضعیتی אجتمאعی אسـت כـه . ر אن אستت به دلیل כאربرد بیש

ی אسאسـی مربـوط بـه یـכ فـرد یـא نهـאد ھא موضوع بאرهیא چند نفر در در אن دو 

אجتمאعی، یא بא ھم توאفق ندאرند یא در برאبر یכـدیگر قـدری خصـومت אحسאسـی 

فـرد (تعאرض به عبאرتی دیگر، فرאگردی אست כه در אن یכ طرف . دھند مینשאن 

مخאلفـت یـא بـא  אש یگروھـאبد כه منאفع فردی یא خـאنوאدگی یـא ی درمی) یא گروه

بر אیـن אسـאس و بـه عنـوאن مثـאل،  1. وאכنש منفی طرف دیگر موאجه שده אست

رمسلمאنאن، عبאرت אز وضعیتی אست כه در אن ھر یכ یتعאرض میאن مسلمאنאن و غ

رא طرف مقאبل نאدیده אنگאשته و یא در  ھא אننی یאز طرفین אحسאس כنند כه منאفع د

نیز ھر گـאه دو . مقאبله بא אین تهدید برخیزند در نتیجه، به. معرض تهدید قرאر دאده

ن אحسאس כننـد بخשـی אز منـאفع یכ אز طرفیرند כه ھر یتی قرאر گیفرد در وضع

د قرאر یאز طرف مقאبل در معرض تهد ھא אنא خאنوאدگی ینی، אقتصאدی، אجتمאعی ید

אرض ن دو فـرد تعـین אین ببرند، بید رא אز بین تهدیא אی گرفته و بخوאھند به گونه

  . رخ دאده אست

  

  ي تعارضبار انيزسودمندي يا 

כلـی تقسـیم  دستهبه دو  ،برאی یכ مجموعه زیאنتعאرض رא אز نظر سودمندی یא 

  :אند כرده

   ھـא ینـوאورو  ھـא تیخאقختن یتعאرض כאرכردی כه معمـوאً بـא بـرאنگ) אلف
                                                           

  )Abu Nimer; Anthony deReuck. (6אن، مدیریت تعאرض و مذאכره، صییعلی رضא. 1
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  و שـود  مـیموجـب  رא ھـא یریگ میتصـمبهبـود כیفیـت  ،ھـא گروهن אفرאد و یدر ب

  نــد و כ ی כــאری تשــویق میھــא گروهعאقــه و حــس כنجכــאوی رא در אعضــאی 

  و محیطـی بـرאی خـود אرزیـאبی و  ھـא تنשبرאی طرح مسאئل و כـאھש  אی وسیله

  . אستتحول 

رאنگـر دאرد و بـא گسـترש یو ییאمـدھאیبر عכس تعאرض غیرכאرכردی، پ) ب

و  یی، مـאنع כـאرאאھ سـאزمאنن אفـرאد و ینאخשنودی و بر ھم زدن روאبط منאسب بـ

  1.שود می ھא כאرאمدی

  طبیعی אسـت تعـאرض כـאرכردی رא כـه سـودمند אسـت بאیـد אیجـאد כـرد و 

ــאر ــدیریت و مه ــאرכردی رא م ــאرض غیرכ ــن אســت در א. تع ــ نیروש ــتכ ،אج   ه ی

  ق وאگرאیــی بــین مســلمאنאن یرכــאرכردی אســت כــه אز مصــאدیمــא بــر تعــאرض غ

منאزعـه  אשـכאرאقرאن . ھש שده אستی مختلف نכوھא שכلد و به یא میبه שمאر 

ن مســلمאنאن معرفــی یرאیــی بــگ ن رفــتن وحــدت و ھمیرא ســبب سســتی و אز بــ

  :فرمאید می

) َ َ َوَرُسولَُه َوא تَنאَزُعوא َفتَفَْשلُوא َوتَذَھَب ِریُحــכُْم َوאْصـبُِروא ِאنَّ אّهللاא َوَאطِـیُعوא אّهللاא

  2.) َمَع אلّصאبِِرینَ 

جـه ینت ھـא אنو نـאبودی  ،وند אجتمאعییאنאن در گرو پز بقאی مسلمیאت نیدر روא

 אی در نאمه 7ن علیאرمؤمنینمونه، אمرאی ب. تفرقه و چنددستگی معرفی שده אست

  : אند ن فرمودهیبدאّهللاא بجلی چنع ربنیبه جر

 ِ ِ  یَو ِאنَّ אلْبََقאَء ف   3.אلُْفْرَقة یאلَْجَمאَعِة َو אلَْفنَאَء ف

                                                           
  )(H. Kelman؛ 63ـ  62ھمאن، ص . 1

  .43و سوره אنفאل، אیه 59؛ سوره نسאء، אیه 152عمرאن، אیه  ؛ سوره אل46אنفאل، אیه . 2

 .16، صوقعه صفیننصر بن مزאحم، 3. 
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ترجمـאن  یردگ سرچשمه مینی یزאل معאرف د ز כه אزینی نین سخن אمאم خمیא

  : ستھא ن אموزهیھم

   1تفرقه אز שیطאن אست و وحدت כلمه אز رحمאن

  

  سطوح و انواع تعارض

 تـوאن یمـאصلی درون فردی، میאن فردی و میـאن گروھـی  دستهتعאرض رא به سه 

تعאرض معموאً אز سطح درون فردی و میאن فردی אغאز و بـه سـطوح . تقسیم כرد

אز  אی در سطح אجتمאعی، שאھد حجم گسـترده 2.שود یمאجتمאعی כשאنده  ختلفم

 כلمه. میھست4 ھא جمאعتو به عبאرت جدیدتر میאن  3ھא فرھنگ خردهتعאرض میאن 

שـאمل ھـر  وאستفאده שده כه تنهא بאر فرھنگی دאرد  فرھنگ خردهجمאعت به جאی 

אغـאز  نقطـهכ שـ ولی بی 5.שود میگروه فعאل بא אھدאف و منאفع مשترכ رא שאمل 

אن یـی مھـא بـه عبـאرت دیگـر، در تعאرض. ن فردی אسـتیאین تعאرض אز سطح ب

  .رود مین نی، سطح میאن فردی تعאرض אز بھא جمאعت

نین تعאرض رא بر אسـאس دאمنـه و قلمـرو אن بـه دو دسـته כلـی تقسـیم چ ھم

  :אند כرده

   ؛تعאرض بنیאدی) אلف

  ؛تعאرض אحسאسی و عאطفی) ب

  :שود یمبه سه دسته تقسیم  نیزبنیאدی تعאرض 

بـه  توאن یمرא  ھא שهیאندכه نאسאزگאری در  שنאخت طهیحتعאرض بنیאدی در . 1

                                                           
 .18، صوحدت در اندیشه امام خمینیدאحمد خمینی، سی. 1

  )Burton and Dukes(؛ 12אن، صییرضא 2.

3. Sub Cultures. 

4. Communities. 

  .یی دכتر نאصر فכوھאقא یھא یسخنرאنאز  یכیبא אلهאم אز 5. 
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  . عنوאن نمود אשכאر אن نאم برد

ھـدف כـه نمـود אשـכאر אن در نאسـאزگאری در  طـهیحتعאرض بنیـאدی در . 2

  .خورد یمبه چשم  ھא تیאولو

نســبت بــه  ھא دگאهیــده نאســאزگאری כــ ھא هیــرو طــهیحتعــאرض بنیــאدی در . 3

  1. فرאگردھא، نمود אשכאر אن אست

 ،یאجتمـאع جنبهھم در جنبه فردی و ھم در  ،אدییی بنھא تعאرض گאنه سهאنوאع 

  .אنجאمد میی אحسאسی و عאطفی ھא تعאرضبه  אغلب

بـא  ھـא אن رאبطـهرא אز نظـر نـوع  ھـא گروهن אفرאد و یتعאرض ب ،گریאز منظری د

ی ھـא یبند میتقسـאز بـین . م כـردیتقسـتـوאن  میی مختلفی ھא ورتصگر به یכدی

  :توجه אست ستهیשאدو تقسیم אین مختلفی כه در אین زمینه وجود دאرد، 

  تعאرض عمـودی כـه بـه تعـאرض میـאن سـطوح مختلـف یـכ مجموعـه . 1

بـאאتر مربـوط  مسئوאنوאحد، مאنند سطوح پאیین یכ گروه و مدیرאن و رھبرאن و 

  .שود می

ی ھـم سـطح אز نظـر سلسـله ھא گروهتعאرض אفقی כه به برخوردھאی میאن  .2

  2. مرאتبی مربوط אست؛ مאنند تعאرض میאن مدیرאن یכ سאزمאن אجتمאعی

  

  يري تعارضگ مراحل شكل

د به אن توجه שـود، ینوשتאر بא نیא یمفهومگری כه در مبאحث مقدمאتی و ید نכته

یــرد و گ שــכل نمی بــאره כ، یی مختلــفھא ن אســت כــه تعــאرض دאرאی אیــهیــא

אین כه در כدאم مرحلـه تعـאرض وאرد  حسب بریری مدیریت تعאرض نیز گ جهت

                                                           
 .10אن، ھمאن، صییرضא 1.

2. Abu Nimer, p 38. 
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כ تعאرض و برطرف שـدن ییری گ مرאحل שכل. صحنه שود، تفאوت خوאھد כرد

ند، بـه صـورت یوگ אن رא כه אصطאحאً به אن כوه یخ تعאرض و ذوب שدن אن می

  1: אند زیر بیאن כرده

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  שـود، پـس אز  مـیאغـאز  אندر مرאحل כـאھש تعـאرض כـه پـس אز אسـتقرאر 

   فـرאאنتقـאل אز تعـאرض بـه عـدم تعـאرض  مرحلـهمرحله حل و فصـل تعـאرض، 

تـوאن  مـی 2 שـمאرهאین مرאحل بא כوه یـخ تعـאرض رא در نمـودאر  رאبطه. رسد یم

  :مשאھده כرد

                                                           
1. Abu nimer, pp 43 – 45. 
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بهتـرین  ،ی אز بروز تعـאرضیرگ مهم ضروری אست כه پیש نכتهن ییאدאوری א

مـدیریت  تـوאن ینمـیری رא دیگـر گ ولی אین پیש ،שכل موאجهه بא تعאرض אست

یـری گ ولی وقتی پیש. زیرא تعאرضی در כאر نیست تא مدیریت שود ،تعאرض نאمید

  .رسد میبه جאیی نرسید، نوبت به مدیریت 

  

  ت تعارضيريمد

ی אخیـر در سـطحی ھא سـאلכـه در 2یא حل و فصل مخאصمאت  1مدیریت تعאرض

ی حقوق، علوم سیאسی، مدیریت و حتی אرتبאطאت אجتمـאعی بـه ھא رשتهوسیع در 

بـرאی כאسـتن و כنتـرل כـه אجتمـאعی אسـت  یھـא روשیכی אز 3אن توجه שده، 

سאختن  ریدر مسאجتمאعی و طبقאت یכ אجتمאع  یھא گروهمیאن אفرאد و  ھא אختאف

                                                           
1. Conflict Management. 

2. Conflict Resolution. 

  .، فصل سوم... گزارش طرح تحقیقاتی، محسن، یریאلو. 3
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 אی دאنש حقوق כه שـאخه .رود مینש به כאر ر و بدون تت ر و אگאهت سאلم אی جאمعه

אی یـص زوאیپـردאزد، بـرאی تשـخ می ھא تعאرض بאرهمهم אز אن אسאسאً به دאوری در

دאنש . ردیگ بهره می ھא روשن یرسאند، אز א میכه به دאوری درست مدد  ھא تعאرض

ن یژه بـیو به و ھא گروهن یאسی ھم برאی بررسی و حل אختאف و مخאصمאت بیس

ن روש یـ، بـא אھـא دولتبא  אی אسی و نژאدی و فرقهیی سھא گروهن یא بیא و כשورھ

 فهیوظند حل تعאرض رא به عنوאن یت فرאیریز مدیت نیریدאنש مد. سر و כאر دאرد

ש یدאیـی پھא שـهیخود قلمدאد כرده و به دنبـאل אن بـه مبאحـث مختلفـی مאننـد ر

ن یصورت گسترده به אدאنש אرتبאطאت ھم گرچه ھنوز به . تعאرض پردאخته אست

، ھאسـت אنسאنن یل אقتضאی موضوع خود כه אرتبאطـאت بـیموضوع نپردאخته، به دل

  .אرتبאط ھم توجه دאرد گونه نیאنאچאر به 

  

  ي مديريت تعارضها روش

כـوه  دאمنـهتوאند تא  میשود و  میوقوع تعאرض שروع  مرحلهمدیریت تعאرض אز 

ی ھא سـبכمدیریت تعـאرض بـه . بدیخ تعאرض یعنی عبور אز تعאرض אستمرאر یא

 بـאر אنیزی כـه כـאرכرد ریـغی ھא تعאرضبرאی مدیریت . یردگ مختلفی صورت می

  :אند ، پنج روש رא پیשنهאد כردهאند تשخیص دאده שده

  

  ) سلطه و زور(روش رقابت . 1

אمכאنـאت و  ھمـهبـא تכیـه بـر  تـא وשـدכ می ،در אین روש ھر یכ אز طرفین

میـدאن  برنـدهم تعאرض رא אز بین ببرد و بـه אصـطאح ی خود، طرف دوھא تیظرف

طبیعـی . ھیچ جאیگאھی بـرאی אو نـدאرد ،ی طرف مقאبلھא لذא تאمین خوאسته؛ שود

אیـن . دھـد مـیאست אین نقש رא گאه مدیر تعאرض به نفع یכی אز طـرفین אنجـאم 

 نـهیزمنهא ت دد ولی אین نقـص رא دאرد כـه نـهبن سریع و قאطعאنه صورت می، روש
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  . پذیرد میبلכه אغلب אن رא تשدید ھم  ،برد میאخשنودی رא אز بین نن

  

   )حل مسأله يا حل تلفيقي(روش همكاري مبتني بر اعتماد . 2

پذیرنـد כـه  مـی ،در אین روש، طرفین به אبتכאر خود یـא بـא تשـویق میـאنجی

כאمـل  برنـدهی بیאبند تא خوאسته ھر طرف به نحوی تאمین שود و ھیچ یـכ حل رאه

دھنـد ولـی  مـیאمتیאزی رא אز دست ن ،طرفین در אین روש. دאن تعאرض نبאשندمی

אین روש در موאردی כه سطح تعـאرض . نندכ אمتیאز אכتسאبی رא بین ھم تقسیم می

زیאد و مאندگאر دאرد ولی نقص אن אیـن אسـت כـه معمـوאً  یبنیאدی نبאשد כאربرد

  . یر אستگ بسیאر وقت

  

  روش اجتناب . 3

כـه אز میـدאن تعـאرض  خوאھنـد مـیھر دو یא یכـی אز طـرفین  ،در אین روש

אھمیـت و אرزשـی  یשـאنو عدم توאفق بـرאی א دند و خود رא درگیر אن نכننبگریز

 وضـعیتیتא אین כه  כند یممیאنجی نیز گאه ھمین روש رא به طرفین توصیه  .ندאرد

بی بـرאی فرصت منאس ،فرد در אین روש. و فرאھم אیدگ گفت אدאمهبرאی  تر منאسب

  ، ولـی כنـد یمـفـرאھم אوضـאع ر یא روשن שدن وضـعیت یـא تغییـر ت بررسی بیש

  אین نقص رא دאرد כه אثر אن موقت אسـت و ھـر لحظـه אمכـאن بـرھم خـوردن אن 

  .وجود دאرد

  

  روش نرمش و سازش . 4

تـאمین  ،میـאنجی هیتوصدر אین روש، یכی אز طرفین تعאرض به אبتכאر خود یא 

و . دאرد مـیی خـود مقـدم ھא خوאستهگر تعאرض رא بر تאمین ی طرف دیھא خوאسته

ی خـود ھא خوאسـتهھمאھنگی و رفع تعאرض بא طرف مقאبل رא بر دست یאفتن بـه 
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برאی حل مسـאئل عمیـق و پیچیـده  ،روשن אست כه אز אین روש. دھد میترجیح 

عمیق  یزیرא رאه حل ؛توאن אستفאده כرد و پאیאیی و دوאم אثر אن نیز متزلزل אست مین

  .אید و بنیאدی به حسאب نمی

  

  روش مصالحه . 5

  שـود כـه بאیـد אمتیـאزی بدھـد تـא  میھر یכ אز طرفین مجאب  ،در אین روש

حجـم אمتیאزھـאیی  بر حسب אین כه دאمنه و ،אین روש. אمتیאزی כسب כند دبتوאن

  ر تـ ر یـא כمتـ توאنـد پאیـאیی بیש مـی ،، چقدر אستשود یمכه אز אن چשم پوשیده 

 1.שته بאשددא

כـه در  שـود مـیی خאصـی אسـتفאده ھא تیموقعدر  ھא روשھر כدאم אز אین אز 

  . אשאره שده אست ھא אنبه  ،ن موضوعیمنאبع مربوط به א

و ن ید כـه אولـیتوאن رسـ میدی بن ن جمعیبه א ،אز مبאحث مقدمאتی כه گذשت

 بـאعی אختאف و تفאوت دو فرد و یـא دو گـروه אجتمـא تعאرض،رین مرحله ت سאده

نقطه אغـאزینی بـرאی  ،שدن بین خود و دیگری قאئلھمین تفאوت ی אست و دیگر

بא אحسאس به خطر אفتـאدن منـאفع ھمـرאه  ،ن אحسאس تفאوتیאگر א .برخوردھאست

جنـگ و برخوردھـאی  ،אحلتنש و سردی روאبط و در وאپسین مر אزس نهیשود، زم

אست  دیگریאن خود و رین نوع تعאرض، אختאف میت پس سאده. خوאھد שدשدید 

بهتـرین تـوאن گفـت  مـیאگر مدیریت אجتمאعی ھوשمندی وجود دאשته بאשـد، و 

אگـر כـه  אی مرحله نخست אست؛ یعنی مرحلهز ھمאن ینمرحله موאجهه بא تعאرض 

אز بروز سطوح بـאאتر שود و  میمאنع ورود به مرאحل بאאتر د، گردت یریخوب مد

ریשـه ن כـه یـبـא توجـه بـه א. نـدכ ری مییجلوگאولیه  یھא گאمدر ھمאن تعאرض 

ری אز یـگ שیپ بنאبرאین، رددگ ی فردی برمیھא به تعאرض زینی אجتمאعی ھא تعאرض

                                                           
 .73ـ  71אن، ھمאن، صییرضא 1.
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پدیـده مخـرب  و ھـא تعאرضری אز یتوאنـد بـه جلـوگ میی فردی حتی ھא تعאرض

  .بینجאمدھم אجتمאعی 

  

   7كاظم دگاه اماميد

تـوאن אز دאلـت  مـی، ولی אند هن موضوع نپردאختیم به אیאمאم ھفتم به صورت مستق

אز سخنאن אن حضرت כه به روאبط אجتمאعی مربوط אست، به سوی כשـف  אی پאره

دھدכه אمـאم  مینשאن  ،7مروری بر سخنאن אمאم כאظم. שאن گאم بردאשتیدگאه אید

ש אز گسـترש אن و ورود بـه یز بر موאجهه بא تعאرضאت در مرحله نخست و پـین

ده، یـכ منبـع برگزیـث نقـل שـده אز אیשـאن در یאحאد. د دאرندیسطوح بאאتر تאכ

برאی وאכאوی سخنאن אن حضـرت  שده אنتخאبمنبع . ن بردאשت אستیא دכنندهییتא

عبه حرאنـی שـ אبن نوשـته 9لرسـولا تحـف العقـول عـن آلن نوשـتאر، כتـאب یدر א

گـر یسه بא دیز אختصאر כتאب در مقאیل قدمت و אعتبאر و نیאست כه به دل.) ق336(

ده، ترجمـه یـאت برگزیـروא. ده שده אسـتینש دאשت، برگزیאبعی כه אمכאن گزمن

بـط در ر یق قسـمت ذیـدق ترجمـهر یـم عنوאن محورھـאی زאی دهینשده ولی כوש

ث بـא یحد رאبطهح כوتאھی ھم برאی نשאن دאدن یل ھر محور توضیذ. ت بאשدیروא

  . موضوع مورد بحث אورده שده אست

  

  كمال عقل  نشانهن به عنوان در امان بودن از شر انسا. 1

ِ یَو َمא تَمَّ َعقُْل אْمِرٍئ َحتَّی  ـرُّ مِنْـُه َمْאُمونَـאنِ یכُوَن ف אز  1 ِه ِخَصאٌل َשتَّی אلْכُفُْر َو אلשَّ

כمאل عقل خـود بـه כسـی שـر  نשאنهت تعאرض، כسی כه بכوשد به یریمنظر مد

ن یل گرفتن אز بש אز שכیتعאرض رא پ نهیزمنرسאند، منשא تعאرض نخوאھد שد و 

  . خوאھد برد

                                                           
  .388، ص تحف العقولשعبه، אبن 1.
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  كمال عقل  نشانهر انسان به عنوان يد داشتن به خيام. 2

ِ یَو َمא تَمَّ َعقُْل אْمِرٍئ َحتَّی « ْשـُد َو אلْخَ ... ِه ِخَصـאٌل َשـتَّی یـכُـوَن ف ُر مِنْـُه یـَو אلرُّ

 ھא نسـאنאدوאر سـאختن یی عقل رא אمھא כی אز نשאنهیز אمאم ین بند نیدر א 1.» َمْאُموَאنِ 

ر برود، אز تعאرض כـه ید خیروשن אست כسی כه אز אو אم. אند ر خود שمردهیبه خ

  .دیجو میی بدی אست دوری ھא אز نمونه

  

  ي خود ها نگاشتن خوبيا گران و كميي دها بزرگ انگاشتن خوبي. 3

ِ ی« ِ یِرِه َو یَل אلَْمْعُروِف مِْن غَ یْستَכْثُِر َقل د یردت بی 2.»مِْن نَفِْسهِ َر אلَْمْعُروِف یْستَقِلُّ כَث

  ی خـود رא כوچـכ، ھـא گـرאن رא بـزرگ بשـمرد و خوبییی دھـא כسی כه خوبی

שــود، دوری  مــینی نאשــی یب ی متعــאرف כــه אغلــب אز خــودبزرگھــא تعאرضאز 

  .دیجو می

  

   ن مردم شمردنيخود را بدتر. 4

ِ یَرى אلنَّאَس כُلَُّهْم خَ یَو « ُھْم ف ن یאمאم א 3.ِ»نَفِْسِه َو ُھَو تََمאُم אْאَْمر یرאً مِنُْه َو َאنَُّه َשرُّ

כسی כـه در . אند כمאل عقل שمرده نשאنهن یژگی و بאאترین ویرت אدییژگی رא بنیو

  رمسـلمאنאن ـ אن گونـه כـه אز یسـه بـא غیگـرאن و حتـی در مقאیسـه بـא دیمقאم مقא

نـد، یببر ت نییپـא אی שـود ـ خـود رא در رده مـینאس به معنאی مردم بردאשـت  وאژه

ن یتعـאرض رא אز بـ نـهیزمگرאن، ین نخوאھد بود و بא برتر دאنستن به دیرאف تعאرض

  . برد می

                                                           
  .ھمאن. 1

 .ھمאن. 2

 .ھمאن. 3
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  اند بازداشته گران و مهرورزي نسبت به كساني كه حقي را از انسانيپوشي از ستم د چشم. 5

ِ یَو כَאَن َאمِ « وא َمـْن َאْن تَِصـلُ ... כُْم یُقـوُل ُאوِصـیَאْصـَحאبَُه  یوِصـی 7نَ یُر אلُْمـْؤمِن

ْن َظلََمכُْم َو تَْعطُِفوא َعلَی َمْن َحَرَمכُم رمؤمنאن ین رھنمود אمیא 1 .»َقَطَعכُْم َو تَْعُفوא َعمَّ

رد، بـه خـوبی یכه אمאم ھفتم אن رא نقل כرده אست، אگر مبنאی عمل قرאر گ 7علی

د אمده بאשـد، یتعאرض ھم پد نهیزمتوאند مאنع گسترש تعאرض שود؛ حتی אگر  می

توאنـد אن رא אز  میא אو رא אز حقی بאزدאرد، یه כسی به אنسאن ستم כند و כ زمאنی مثل

  . אن بردאردیم

  

  ش نسبت به مردمان يبازداشتن خشم خو. 6

ُ َعنُْه َغَضبَُه « ِ یَو َمْن כَفَّ َغَضبَُه َعِن אلنَّאِس כَفَّ אّهللاא بخשی زیאدی אز  2.»אَمةیْوَم אلْق

אری و جلـوگیری د שـتنیر خویو تאث אز خשم אست ن فردی، برאمدهیی بھא تعאرض

  . ستیده نیبر כسی پوש ھא تعאرض گونه نیאری אز یאز بروز خשم در جلوگ

  

هر چند با  ،سه با ارتكاب بدييارتكاب بدي در مقا نداشتنر به همراه ت شيب آرامش. 7
  ماني و بازگشت همراه باشديپش

ـْن َعمِـَل אلَْخطِ ئَـَة َאْرَوُح یْعَمِل אلَْخطِ یَمْن لَْم « ئَـةَ  ِאْن َאْخلَـَص אلتَّْوبَـَة َو یَھّمـאً مِمَّ

ש אز אن כـه بـه فכـر یند כه بـכ ق میین رھنمود אمאم نیز אنسאن رא تשویא 3.»َאنَאب

. ن فכر بאשد כه مرتכـب כـאر نאپسـند نשـودیبאزگשت אز رفتאرھאی بد بאשد، به א

ی ھא نـهیه در כאسـتن زمدر אنسـאن تـא چـه אنـدאز אی هین روحیروשن אست כه چن

  . تعאرض مؤثر אست
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   مردم نيگر و اصالح بيكديارزشمند بودن مهرورزي نسبت به . 8

ِ ی« ْوَم یـَن ُאولَئَِכ ُھـُم אلَْمْرُحوُمـوَن یِل ُطوبَی لِلُْمتََرאِحمِ یאْאِنْجِ  یא ھَِשאُم َمכْتُوٌب ف

 ِ بُوَن  َن אلنَّאِس ُאولَئِכَ یَن بَ یאَمِة ُطوبَی لِلُْمْصلِحِ یאلْق ِ یُھُم אلُْمَقرَّ » مترאحمـאن« 1.»אَمةِ یْوَم אلْق

ن مردم، כسאنی ھستند כـه یכسאنی ھستند כه نسبت به ھم مهرورزند و مصلحאن ب

گـאھی بلنـد یאمאم ھفتم جא. نندכ כوשש می ھא אنن یبرאی برطرف כردن אختאف ب

نی یرאف عـאرضن دسته אز مردم بـه دنبـאل تیכ אש فرمאیند و بی میبرאی אنאن אعאم 

  .برند مین یש אز بیدאیש אز پیتعאرض رא پ نهیزمستند و ین

  

   ز از منازعه با عالم و طرد نكردن جاهل و كوشش براي آموزش دادن به اويپره. 9

مِ אلَْعאلَِم لِعِلْمِـی« א ُعلِّْمَت َعظِّ ِه א ھَِשאُم تََعلَّْم مَِن אلْعِلْمِ َمא َجِهلَْت َو َعلِّمِ אلَْجאھَِل مِمَّ

بُْه َو َعلِّْمه אنאن כه بـه  2.»َو َدْع ُمنَאَزَعتَُه َو َصغِِّر אلَْجאھَِل لَِجْهلِِه َو َא تَْطُرْدُه َو لَِכْن َقرِّ

אن، אنـאن رא بـزرگ ین رھنمود אمאم عمل כنند و به جאی درאفتאدن نאدرست بא دאنאیא

כ بـه ש כ כنند، بییبدאرند و به جאی برخورد سلبی بא نאدאنאن، אنאن رא به خود نزد

  . אند ی تعאرض مدد رسאندهھא نهیכאھש زم

  

ناپسند شمرده  ها آني با نينش همل بدزباني، يبه دل ن مردمان بودن كساني كهيبدتر. 10
   شود مي

ِ َمْن تُכَْرُه ُمَجאلََستُُه لُِفْحِשِه َو َھْل « ْم כُبُّ אلنَّאَس َعلَی َمنَـאِخِرھِ یَو ِאنَّ َשرَّ عِبَאِد אّهللاא

 ِ ل یـدאنند כه بـه دل مین مردمאن رא כسאنی یאمאم بدتر 1 .»אلنَّאِر ِאאَّ َحَصאئُِد َאلِْسنَتِِهم یف
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ن گـروه אز مردمـאن אگـر یـא. نאخשـنودند ھـא אنی بـא نینשـ ھمگرאن אز یبدزبאنی، د

ن ید بدزبאنی رא כنאر بگذאرند و אیند، نאچאر بאیرون אیب ھא نیبدتر جرگهبخوאھند אز 

  .ن فردییی تعאرض بھא نهیمכ به כאستن زمعنی כی

  

   ييخوبودن نرم مني خوش. 11

فَْق یא ھَِשאُم َعلَ ی« فِْق َفِאنَّ אلرِّ و مدאرא بـא  ییخونرمبه  7אمאم כאظم 1.»ْمنیَכ بِאلرِّ

ح یאز به توضید نیשא. אند ژگی مبאرכ بودن ستودهیאن رא بא و כرده ود یز تאכیمردم ن

در فـردی نیروאبط אجتمאعی و بـ صحنهدر  دאرد، אی هیروحن یכسی כه چن نبאשد،

ن یـری خوאھد دאשت و אت שیتحمل ب ،ی رفتאری طرف مقאبل خودھא כאستی برאبر

  .تعאرض نهیزمن بردن یعنی אز بیאمر 

  

  نييب ز از خود بزرگيپره. 12

ِ  ْدُخُل אلَْجنََّة َمْن כَאنَ یאَכ َو אلِْכبَْر َفِאنَُّه َא یא ھَِשאُم אِ ی« َقلْبِِه مِثَْقאُل َحبٍَّة مِـْن כِبْـٍر  یف

 ِ ُ ف  َفَمْن نَאَزَعُه ِرَدאَءُه َאכَبَُّه אّهللاא
ِ ن سـخن یـאمאم در א 2»אلنَّאِر َعلَی َوْجِهه یאلِْכبُْر ِرَدאُء אّهللاא

نی بאزدאשته و وجود אندכی אز یب خود خطאب به ھשאم، وی رא אשכאرא אز خودبزرگ

ن یـאستدאل אمـאم در א. אند دن אنسאن به بهשت שمردهیرسכبر در دل אنسאن رא مאنع 

خدאونـد  ژهیوتنهא  אی אن جאمهس نی رא بهیب אمאم خودبزرگ. אر جאلب אستینه بسیزم

אو رא بـه  ن ردא منאزعـه כنـد، خدאونـدیـدאند כه ھر כس بא خدאوند بر سر א میمتعאلی 

نی، یب אز خـودبزرگ אمد אجتمאعی دوری جسـتنین پیאول. אتש خوאھد אفכندچهره به 

نـی و حتـی ید جאمعـهژگی در ھر ین ویگرאن نשمردن אست و אیخود رא برتر אز د

  . رود میی تعאرض به שمאر ھא نهین رفتن زمیعوאمل אز ب نیتر مهمכی אز ینی، یردیغ
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   ها آنداشتن تكبر بر دوستان و ستم كردن به با  ت با خداونديضد. 13

َ یَوאنِِه َو אْستََطאَل َعلَ َو َمْن تَכَبََّر َعلَی ِאخْ « ن یאنسאنی כه متאثر אز א 1»ِهْم َفَقْد َضאدَّ אّهللاא

 منزلـهرא به  ھא אندن به ینی خود و ستم ورزیرھنمود אمאم تכبر نسبت به برאدرאن د

ی نאپسند אخאقی ھא ژگیین وید دست אز אیت بא خدאوند بשمرد، خوאھد כوשیضد

  . ن خوאھد بردیز تعאرضאت رא אز بאری אیبس نهیزمن אمر، یبردאرد و א

 

   .مي از عقلين مثابهمهربان بودن با مردم به . 14

ُد ِאلَی אلنَّאِس نِْصُف אلَْعقْل« ن عبאرت نغز، مهربـאن یدر א 7אمאم כאظم 2 .» َو אلتََّودُّ

عنـی אحسـאس یمهربـאنی بـא مـردم . אند می אز خرد אدمی שمردهیبودن بא مردم رא ن

و بد نخوאستن  ھא אنر رسאندن به یدن برאی خیعنی כوשی، ھא אنت نسبت به یمسئول

، ھאسـت אنسאنن یאز تعـאرض بـس نهی، در موאردی כه زمאی هین روحیچن. ھא אنبرאی 

ن سـخن، אز یـتوجه אست כه حضرت در א ستهیשא. שود میש تعאرض یدאیمאنع پ

حتی مسلمאنאن رא א یאن و یعیعنی تنهא حسن رفتאر بא שی؛ אند نאس אستفאده כرده وאژه

رא در  שیو گـرאن ین و سـرزمیمردم אز ھر نژאد و د ھمه، بلכه אند אر قرאر ندאدهیمع

  .نظر دאرند

  

   .گريكديدشنام دادن به  كننده شروعستمكارتر بودن . 15

ِه َمـא لَـْم یتََسאبَّאِن َفَقאَل ع אلْبَאِدُئ َאْظلَُم َو ِوْزُرُه َو ِوْزُر َصאِحبِِه َعلَ یِن یَو َرَאى َرُجلَ «

ن دو یـدھـد و א مـین دو نفر تعאرض رخ یאز نظر حضرت، وقتی ب 3»ْعتَِد אلَْمْظلُومُ ی

دשـنאم  אغאزכننـدهשـوند، אن כـس כـه  میگر یכدیھی به د دשنאم مرحلهنفر وאرد 
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نی ینی رفتאر زשت خود و ھم سنگیرא ھم سنگیשود؛ ز میאست، ستمכאرتر שمرده 

ھی د כه به عنوאن وאכنש به رفتאر אو بـه دשـنאمرفتאر طرف مقאبل بر دوש אوست 

ن خـود قـرאر دھـد، بـر یلعא ن رھنمود אمאم رא نصـبیכسی כه א. روی אورده אست

ر ت ر و سـختت ש تعאرض، مאنع گسترש אن و ورود به مرאحل جـدییدאیفرض پ

  . خשونت زبאنی خوאھد שد مرحلهعنی ی

  

  ش و اصالح در روز جزا ياجر داشتن اهل بخشا. 16

ِ یُمنَאٍد  ینَאدِ ی   7َو َقאلَ « ِ َאْجٌر َفلْ یْوَم אلْق ُقوُم ِאאَّ یُقْم َفَא یאَمِة َאَא َمْن כَאَن لَُه َعلَی אّهللاא

 כـه אیـد بر می گونه نیא ،אز مضمون כلی روאیت 1»َعفא َو َאْصلََح َفَאْجُرُه َعلَی אّهللاא   َمنْ 

אفرאد بאبت כאرھאی نیכ خود یعنی ھمه  ،ھمه אجرھא دאده שد אمت وقتییدر روز ق

שود כه אگر כسی אجری طلـب دאرد برخیـزد و  میبعد אز אن ندא دאده ، אجر گرفتند

  : ندیفرمא یدر אدאمه אین روאیت م אمאم. אعאم כند

אصאح אجتمאعی אنجאم  و אند כسی بر نخوאھد خאست جز כسאنی כه عفو כرده

  . خدאست عهدهنאن بر یو پאدאש א אند دאده

ن یت אیت عفو و אصאح אجتمאعی، אنسאن رא به تقویאھم بאرهدگאھی دریدن یچن

ی ھא نـهین بـردن زمیא אز بـیכאھש و  ند כهכ ق مییدر وجود خود تשو ھא خصلت

 . אمد אن در جאمعه אستین پیرت تعאرض כم

  د یدی رسـبنـ ن جمعیـتـوאن بـه א مـی، אنهگ שـאنزدهرھنمودھאی  אین אز مجموع

אنده אز אمאم ھفتم، אن אمאم بزرگـوאر م אز سخنאن بאقی אی پאره به אستنאد אم بכ כه دست

ــא אز طر ،ت تعــאرضیرینــد مــدیدر فرא ــبــر אن بودنــد ت ــی ــردن یق אز ب    نــهیزمن ب

ــאرض ــאھש ھز ،تع ــب כ ــهیموج ــدگی ھא ن ــאرض در زن ــی אز تع ــرאوאن نאש   ی ف

ــط אجتمــאعی نگــאه حضــرت אگــر. אجتمــאعی שــوند ــرאر گ در روאب ــא ق ــمبن   رد، ی

                                                           
 ھمאن1



 1ج/  7مجموعه مقاالت همايش سيره و زمانه امام كاظم    576

  مبنـא قـرאر . ری אز تعאرضאت عאطفی و رفتאری خשـכאنده خوאھـد שـدאیبس שهیر

  ریت ید تعــאرض و مــدیری אز تשــدیجلــوگ אیשــאن،ی ھא هیو توصــ ھــא دאدن אموزه

ت تعאرض ھـم بـه שـمאر یرین مرحله مدیرت כه אسאن אست ن مرحلهیאن در نخست

  . رود می

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  

  جهينت

، אمـری ھא אنسـאنع در زنـدگی אجتمـאعی فردی برאمـده אز تضـאد منـאفنیتعאرض ب

ی ھא نـهیر بאשـد، ھزت שـرفتهیر و پت دهیـچیتعאرض به ھر אندאزه پ. ر אستیزنאپذیگر

ی نאשی אز אن بאز שـود، گـאه ھא ند و حتی אگر گرهכ ل مییری بر جאمعه تحمت שیب
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مـروری بـر . ذאردگـ כـر אجتمـאع بـאقی مییשگی بر پیر و ھمیאپذن אمییی אلتھא زخم

-نی، نשאن دאد כه حضرت در روאبط بتحف العقـولدر כتאب  7אمאم כאظم سخنאن

 بـאر אنیزرכـאربردی یی غھـא تعאرضאز نوعی س نهیژه در روאبطی כه زمیفردی، به و

ی عـאطفی و ھـא تعאرضאری אز یبسـ نهیزمبه دنبאل وضعیتی بودند כه در אن . אست

ژه در یـאدی بـه ویبن یھא تعאرضن خوאھد رفت، ھر چند אمכאن دאرد یرفتאری אز ب

ن یـبـא אسـتنאد بـه א. و שنאختی به قوت خود بـאقی بمאنـد אی שهیمسאئل אند طهیح

ی אفقـی، ھـא تعאرضژه در سـطح یـتوאن گفـت כـه אن حضـرت بـه و میسخنאن، 

ی ھـא دאنند و عمل بـه אموزه میت تعאرض مقدم یریری אز تعאرض رא بر مدیگ שیپ

ن روש یـאگر א. خوאھد بست ھא تعאرضאز  אرییש بسیدאیرאه رא بر پ عمאً  שאن،یא

عنـی روש یت تعאرض یریمد گאنه پنجی ھא روשאز سخنאن אیשאن، بא  שده بردאשت

ده שـود، ھـر یرقאبت، ھمכאری مبتنی بر אعتمאد، אجتنאب، نرمש و مصـאلحه سـنج

تـوאن گفـت بـه دو  مـیری دאرد، ت שیچند در نگאه אول بא روש نرمש سאزگאری ب

ردد כـه در گـ ل אول به سرשت روש حضـرت برمییدل. وت אستل بא אن متفאیدل

نرمש  כه یدرحאلשود نه אستقرאر تعאرض؛  میری مربوط یگ שیپ مرحلهقت به یحق

 جـوھرهن نظـر یאستقرאر تعאرض אست و אز א مرحلهی ھא روשכی אز یو سאزש، 

 אی שـهیل دوم ھـم بـه خאسـتگאه אندیـدل. ری تفـאوت دאردیگ שیی پھא روשאن بא 

ن یכـی אز طـرفیخورد כه ھر چند در ھر دو روש،  میوند یپ 7ש אمאم כאظمرو

ی خـود مقـدم ھא ی طرف دیگـر تعـאرض رא بـر تـאمین خوאسـتهھא خوאستهتאمین 

 ییאیـאعتقאدی אن، پא پשتوאنهل یدאرد، در روש אمאم بر خאف روש نرمש به دل می

روאبـط  אیـن نگـאه حضـرت بـه. سـتیو دوאم وجود دאرد و سطحی و שـכننده ن

ل، אز ثبـאتی یـن دلیאنسאن رא بـه ھمـرאه دאرد و بـه ھمـ جאودאنهאجتمאعی، سعאدت 

  . ندیب میبرخوردאر אست כه به אسאنی رنگ تزلزل به خود ن

خשـم ھـم  ۀعنـی فروبرنـدیملقب שدن אمאم ھفتم به כאظم  ،ن چאرچوبیدر א
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  :ویدگ یمن یچن بאره نیدرא.) ق 1019( یשوשتر نورאّهللاא قאضی . توجه אست جאلب

جאزی אلمسـیء یه دعی כאظمא، כאن ین علیو لفرط حلمه و تجאوزه عن אلمعتد

  1.عنه بعفوهقאبل אلجאنی یه و یبאحسאنه אل

אز אن حضـرت  שـده گزאرש رهیسعنی אفزون بر سخنאن אن حضرت، رفتאر و ی

بـر אسـאس گـزאرש אبـوאلفرج אصـفهאنی . ن نوשتאر אستیی אھא אفتهیھمسو بא  نیز

د כه כسی سخنی نאروא در حق אمـאم یرس میخبر  אن حضرتھر گאه به  ،.)ق 356(

نــאر بــرאی אو یصــد دیســت تــא سیزری حــאوی دو ســهیכ حضــرتگفتــه אســت، 

نـین אمـאم در بـאبر כسـی כـه چ ھم 2.ی زر אمـאم زبـאنزد بـودھא سهید و כنفرستא می

 دنש رفتنـد و بـאیـאن خود به دیل אطرאفیی نאدرست دאשت، بر خאف تمאیرفتאرھא

כه אن فرد אز אن پـس ھـر  אی ه، نظر אو رא به خود برگردאندند، به گونهیمزאح و ھد

 3.ردכـ خאسـت و سـאم می مـید، بـه אحتـرאم אمـאم אز جـאی بریـد یگאه אمـאم رא م

غدאدی، ب ب یوزی، خطج ی مسعودی، אبنھא ن دست رא در نوשتهییی אز אھא گزאرש

  4. فتאیتوאن  میگرאن یوزی و دج بن خلכאن، سبطאبن

دچـאر بحـرאن  ،مא אمروزه چـه در سـطح محلـی و چـه در سـطح ملـی جאمعه

موאجهه بא تعאرضـאت و . ھאست تعאرضو  ھא אختאفכשאכש  صحنهخאقی و א بی

برאی אنאن כـه  7ج فرھنگ כאظمییترو. אزمند دאنש و אرאده אستین ،ھא אن معאلجه

אفـאت و  نهیزمשه در یندאول فربهی א درجهستن دאرند، در یسودאی بهتر و وאאتر ز

אورد و در گאم بعد،  میی تعאرض و برכאت دوری אز تعאرض رא به אرمغאن ھא بیאس

ی אن رא در ھא نـهیאن بردאשـتن زمیو אز م ھא אستوאرتر برאی כאستن تعאرض אی زهیאنگ
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