
 

 

 رفت از آن های برون علل نزاع و درگیری در جامعه و راه

*محمـرسولآ  گرازدکتراالسالموالمسلمینحجت

 مقدمه
توزی را میان افراد  نزاع و در یری با ایجاد اختالل در مناسبات، فضایی مملو از دشمنی و کینه

سازد که تبعات منفی  رو می جامعه را از نظر مادی و معنوی با مخاطراتی روبه آورد و به وجود می
های  ونا ون در  های اخیر این پدیده ناخوشایند همه روزه به شکل فراوانی را در پی دارد. در سال

رفت از این پدیده ناخوشایند اجتماعی، ابتدا باید علال و  شود. به منظور برون آمارها منعکس می
رفات  را که در به وجود آوردن آن نقش دارد، مورد شناسایی قرار داد و آنگاه در صدد برون عواملی

 و خالصی از آن برآمد.

 یابی علل نزاع و درگیری در جامعه ریشه
توان  شود، می ترین علل و عواملی را که باعث به وجود آمدن نزاع و در یری در جامعه می مهم

 عی تقسیم کرد.به دو قسم علل فردی و علل اجتما
 . علل فردی1

 ترین علل فردی عبارتند از  مهم

 . فقر عاطفی1/1

جو و پرخاشگر نقش بسزایی   یری و تقویت روحیه خشن، ستیزه یکی از عواملی که در شکل
نظران بر این باورند که کودکان محروم از محبات باه سامت  دارد، کمبود محبت است. صاحب
ویژه محرومیت در سنین اولیه و تا قبل از رسیدن  و به 1شوند یپرخاشگری و بزهکاری سوق داده م

                                                            

 دکتری فقه و مبانی حقوق اسالمی، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران و مبلغ نخبه دفتر تبلیغات اسالمی.* 
کعد ار نقش ساختار و کارکرد خانواده در دوران معاصر جامعه عزازی،. شهال ا1  .210، صشناسی خانواده اا تأ

 فصلنامه علمی ـ تخصصی ویژه مبلغان
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یکی از دالیلی که کمبود محبت باعث روی آوردن به رفتارهای پار خطار و  1به سن پنج سالگی.
تأ یر کمبود محبت و  2شود، میل به خودنمایی و شناساندن خود در برابر دید ان است. خشن می

فرزندان بر افزایش میل به بزهکااری و خشاونت، در تحقیقاات  ویژه والدین نسبت به رفتار تند به
 3میدانی هم به ا بات رسید.

بنابراین محبت به فرزند و تأمین نیاز مزبور، وی را تا حدود قابل توجهی از ارتکاب جنایت و 
کند. با توجه به تأ یرات مثبت محبت در فرزند است که اساالم هماواره  رفتارهای خشن بیمه می

ِ»فرموده است   خدا ه ابراز آن سفارش کرده است؛ چنانکه رسولنسبت ب َِفلِإنَّ ََلَدُکلم  و 
َ
ُلواِأ َقبِّ

ِةِ َجنَّ َلٍةَِدَرَجًةِِفيَِال  ُِقب  ِِبُك ِّ فرزندان خود را ببوسید؛ زیرا به ازای هر بوسیدنی بارای شاما  4...؛َلُكم 
 «.ای در بهشت است درجه

نهایات عالقاه » وید   از عالقه شهید به خود، میفرزند شهید صیاد شیرازی در خصوص ابر
باه طاوری کاه در نمااز « کنم در دعای کف دستم، دعایت مای» فتند  پدر به من این بود که می

کردند و احسااس مان  نفری بودیم که ما را دعا می 40ها من، همسر و فرزندانم جزو همان  شب
  5«.خیلی دوست دارند خواستند به ما بگویند که ما را این بود که ایشان می

 . فقر تربیتی2/1

تربیت و ضرورت انجام آن در سه آیه از آیات مبارکه قران کریم، به عنوان اولین هد  از بعثت 
کاه  7و تنها در یک مورد تربیت بعد از تعلیم آمده اسات 6انبیا و قبل از مسئولیت تعلیم ذکر شده

 آموزش بدون آن است. ا ر بودن تعلیم و  ویای اهمیت واالی تربیت و بی
ــ  ــتنوع ــودتً ــهس ــیهدلچ ــاس ی

  
ــــ   ــــیدرس ــــیخآ   ــــرودم 8ن

 

تر است؛ زیرا خانواده نخستین محیطای  بدیل خانواده در تربیت برجسته در این میان نقش بی
                                                            

 .184، ترجمه حمیدرضا ملک محمدی، ص شناسی شناخت جرم لیت،. ساندرا والک 1
 .116، ص طفل ازهکار کعست؛ روش اصالح و تراعت او چعستزمان دانش،  . تاج2
، «شناختی مرتبط با نازاع و در یاری جواناان در سار پال ذهاابعوامل جامعه»ران، زاد ان و همکا. شهناز صداقت3

 .26های انتظامی اجتماعی زنان و خانواده، ص  نشریه پژوهش
 .220، ص 1، ج مکارم االخالق. حسن بن فضل طبرسی، 4

5. https://www.javanonline.ir/fa/news/212197 
 .151، بقره  164عمران  ، آل2. جمعه  6
 .129. بقره  7
 .19، باب دوم در اخالق درویشان، حکایت شماره گلستان سعدی. مشر  الدین مصلح بن عبدالله شیرازی، 8
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شاود.  هاای دیگار می کناد و بعاد از آن وارد محیط است کاه کاودک در آن نشاو و نماا پیادا می
تلف نیاز نسابت باه اهمیات ویاژی تاأ یر تربیتای خاانواده تصاریح های مخ نظران حوزه صاحب

شناسانی مانند هاوارد  و جامعه 3 ونه ی اچ اپ ک لوسیا 2روانشناسانی همچون لئون آیزنبرگ، 1اند؛ نموده
و فرانسایس تای.  6و روانشناسان اجتماعی مانند رابرت آلان باارون 5استیون اپستین 4ساول بکر،

راِنِهِ»می روایاتی مانند تعبیر در منابع اسال 7اندرو. مک داِنِهِوُِیَنصِّ ُِیَهوِّ ُُ ماِأَبوا این پدر و مادر  8؛وِإن 
 ، بر این مطلب داللت دارد.«کنند او هستند که وی را یهودی و نصرانی می

بنابراین درصد قابل توجهی از مشکالت انسان و از جمله رفتارهای عصبی و خشن، ورود در 
 ردد. ا ر فرزند در محیط خاانواده  نوع تربیت و تربیت خانواد ی او باز مینزاع و در یری وی، به 

تجربه زند ی توأم با آرامش را نداشته باشد و شکیبایی، احترام به حقوق دیگران و پرهیاز از رفتاار 
 خشن با دیگران را نیاموزد، به طور حتم ارتکاب در یری او در جامعه باال خواهد بود.

  وید   یهمسر شهید بهشتی م
ایشان )شهید بهشتی( اوال خیلی مهربان بود، با زن و فرزند. با من کاه همسارش باودم 

کردم که با پدرم روبرو هساتم از  مثل یک پدر و فرزند بود یعنی من همیشه احساس می
سال که با هم باودیم  29اخالق بود. هیچ وقت در مدت  بس که ایشان مهربان و خوش

یشان ندیدم که باعث دلخوری مان بشاود باا فرزنادانش هام ترین چیزی را از ا کوچک
طور ایشان با فرزندانش رفی  بود، هیچ وقت نشد که حتی بارای یکباار هام سار  همین

اخالق بود که آن ساعتی که ایشان به ما تعل  داشت  قدر ایشان خوش اینها داد بزند. این
شدیم و باا هام  هم جمع میبردیم، موقعی که دور  واقعا ما از همنشینی ایشان لذت می

چناین   فتناد ائماه کردناد و می بودیم همیشه بحث از خدا و بحث از پیغمبار می
 9کردند و شما هم باید چنین کنید.

                                                            

 یاری از سایره اماام  بررسی نقش والدین در تربیت عاطفی کودک باا بهره». صدرالدین شریعتی و فاطمه صحرایی، 1
 .62درمانی، ص  ، مجله فرهنگ مشاوره و روان«رضا

2. Leon Eisenberg 
3. Lucia Capacchione 
4. Howard Saul Becker 
5. Steven Epstein  
6. Robert Alan Baron 
7. Francis T. McAndrew 

 .332، ص 1، ج مدة الدامی فهد حلی، . احمد بن محمد ابن8
 .258شماره  - 1388بهمن  14  اف  حوزه،  . مجله9
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 . فقر اعتقادی3/1

بنا بر آیات متعدد، نزاع و در یری و به طور کلی ظلم و فساد نتیجه کفر و فقدان اعتقاد است  
ْوا ِفي اْلبِ » َْ ِذیَن َط َساَد اَلَّ َِ نگری کردند و در آن فساد ها که در شهرها طغیا آن 1؛اَلِد َفَأْکَثُروا ِفیَها اْل

 انه عاد،  مود  شوند، اقوام سه هایی که مرتکب چنین اعمالی می مقصود از آن«. و تباهی افزودند
. در جریان روند اعتقادی در ادبیات قرآن به شمار می و فرعون و فرعونیان هستند که نماد کفر و بی

نزاع میان هابیل و قابیل نیز آنچه باعث خویشتنداری هابیل از ورود در نزاع خونین شد، اعتقااد و 
ي َأَخاُف »ترس از خدای متعال بود   ْقُتَلَك ِإِنَّ َلِئْن َبَسْطَت ِإَليََّ َیَدَك ِلَتْقُتَلِني َما َأَنا ِبَباِسط  َیِدَي ِإَلْیَك ِأَ

َه َرَبَّ اْلَعالَ  ا ر تو برای کشتن من دستت را به سویم دراز کنی، من هر ز برای کشاتن تاو  2؛ِمیَن الَلَّ
  .«دستم را دراز نخواهم کرد؛ زیرا من از خداوند، پرورد ار جهانیان بیم دارم

تواند خویشتنداری کند و رفتار حلیمان را پیشه  شود، اما می خاطر می  اه انسان از درون آزرده
ِ»فرموده است   سازد. امیرمؤمنان علی ٍمِِإََل  َهِِبَقلو  َِملنَِتَشلَب  لُهَِقلَ   مَِفِإَن  ِإنَِلمَِتُكنَِحِليمًاَِفَتَهَل 
نَِیُكوَنِِمنُهم ِ

َ
َشَكِأ و 

َ
ا ر بردبار نیستی، خود را به بردباری بنمای؛ زیرا اندك است کاه خاود را  3؛أ

 «.همانند مردمی کند و از جمله آنان به حساب نیاید
 . علل اجتماعی2

 ترین علل اجتماعی عبارتند از  مهم

 ای خشن های رایانه ها و وسایل ارتباط جمعی و فراگیری بازی . رسانه1/2

هاا و امکاناات دیگار دارای  ها و وسایل ارتباطی الکترونیکی نسبت باه روش تردید رسانه بی
د خشونت و نازاع ها و وسایل مزبور در زمینه تشدی بیشترین تأ یر بر رفتار آدمی است. تأ یر رسانه

نظران دربااره میازان و چرایای ایان تاأ یر  نیز تابع همین قانون عام است. کارشناساان و صااحب
دهاد افارادی کاه باه کارات در  معتقدند تعداد بسیار زیادی از مطالعات صورت  رفته نشان می

 شاوندو ای قرار داشتند، از خشونت در دنیاای واقعای کمتار ناراحات می معرض خشونت رسانه
البته این ا رپذیری بناا بار اظهاارات صاورت  رفتاه  4نسبت به قربانیان، دلسوزی کمتری دارند.

                                                            

 . 12و  11. فجر  1
 .28. مائده  2
 .20۷، تصحیح صبحی صالح، حکمت البالغه نهجمد بن حسین شریف الرضی، . مح3
ای بر پرخاشگری و نگرش به خشونت در کااربران نوجاوان  تأ یر آموزش سواد رسانه».  ارالله شجاعی و همکاران، 4

 .1۷6های نوین، ص  ، مجله مطالعات رسانه«ای خشن های رایانه بازی
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 درباره کودکان از شدت بیشتری برخوردار است. 

 . استفاده از مواد مخدر و روانگردان2/2

های فردی، پیامدهای منفای فراوانای بارای  استفاده از مواد مخدر و روانگردان غیر از آسیب
ای که به   ونه ارد و امروزه به صورت یک معضل جدی برای جامعه تبدیل شده است؛ بهاجتماع د

درصاد از  ۷0های اخیار  نظران، منشأ بسیاری از جنایات و جرایم شده و در ساال اعتقاد صاحب
زندانیان به طور مستقیم و یا غیرمستقیم به خاطر جرایم مرتبط با مواد مخدر محکاوم باه حابس 

زمینه علل نزاع و در یری نقش و تأ یر مستقیم و غیرمستقیم مواد مخدر به طور کلی در  1اند. شده
 و مواد محرک و روانگردان به صورت خاص، بسیار برجسته و در خور توجه است.

 . شیوع سبک زندگی نامناسب3/2

ساتره سبک زند ی نامناسب نیز تأ یر بسزایی در ایجاد نزاع و در یری دارد. مسئله مزباور دارای  
وسیعی از نوع غذا، نحوه و طریقه مصر  آن تا زمان و مقادار خاواب، اساتفاده زیااد از وساایل 

هاای تناد، انتخااب  فود با طعم الکترونیکی و بسیاری امور است. استفاده زیاد از غذاهای فست
ن زمان و میزان نامناسب خواب و استفاده زیاد و نامناسب از وسایل الکترونیکای و اماوری از ایا

های عصابی و در نتیجاه افازایش میازان نازاع و  دست، به طور قطع موجب باال رفتن حساسیت
های محارک، داشاتن اوقاات فراغات  رویه انواع خوراکی شود. مصر  بی در یری در جامعه می

تحرکی و نداشتن ورزش مناسب در کنار امور دیگر، زمینه را برای انواع رفتارهای  زیاد، تنبلی، کم
فرماوده اسات   کند. از همین روست که اماام صاادق به ویژه برای جوانان فراهم میپر خطر 

«ِ َِضلِجَرَِللم  لًاَِوَِملن  َِحق  ُِیَؤدِّ َِکِسَ َِلم  .َِمن  َِشرٍّ َتاُحُِک ِّ ُهَماِِمف  َجَرَِفِإنَّ َكَسَ َِوَِالضَّ اَكَِوَِال  َِعَلل ِِإیَّ لِبر  َیص 
ِ این دو کلید هر بدی هستند و کسی کاه تنبال باشاد، حوصلگی بپرهیز؛ زیرا  از تنبلی و بی 2؛َحقٍّ

نیاز  امیرماؤمنین علای«. حوصله باشد، بر ح  شکیبایی نورزد حقی را نگذارد و کسی که بی
َسلَدةِ »فرموده است   َفراِغَِمف  صاُلِال  ،َِفاتِّ َهَدة  ُ َِمج  غ  َِیُكِنِالشُّ کننده  ا ار کاار و تاالش خساته 3؛ِان 

 «. ستباشد، بیکاری باعث فساد ا
                                                            

، فصالنامه «بررسی رابطه بین استفاده از مواد مخدر و ارتکااب جارائم»پور رباطی،  . مهری نامداریان و رامین جانی1
 .18۷علمی رفاه اجتماعی، ص 

 .295، ص العقو  تحف شعبه حرانی، . حسن بن علی ابن2
 .419، ص ۷4، ج احاراالنوار. محمدباقر مجلسی، 3
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دوســـتداردــــاراــــنآکـــًتگی
  

1کوکـــِ ییهـــودهِیـــه،امخًتگـــی
 

ــی ـــرـنره،م ــیان ــراشوم ــراشت خ
  

ـــاش ـــارغمب ـــیر ـــردم ـــادمآخ 2ت
 

 شود.  های مهمی می جوانی و بیکاری و داشتن پول، موجب بروز مفسده

 کارهای مقابله با نزاع و درگیری در جامعه راه
با نزاع و در یری در جامعه قابل طرح است که در اینجا تنهاا  کارهای متعددی برای مقابله راه

 شود. ها اشاره می ترین آن به سه مورد از مهم
 کارهای فرهنگی . راه1

 کارهای فرهنگی قابل طرح عبارتند از   ترین راه مهم

 . اهمیت دادن به نقش تربیتی خانواده 1/1

ه، تعهداتی عرفی و عااطفی، قاانونی و شک با ازدواج هر دختر و پسر و تشکیل هر خانواد بی
ها  هاا و خشاونت روی شود. ایان تعهادات از کج فقهی، اخالقی و اجتماعی در انسان ایجاد می

رود.  کنند. در محیط خانواد ی و خویشاوندی جدید آستانه تحمل انسان بااال مای پیشگیری می
اخالق و ادب و عاطفه در انساان  تعامل دائم با همسر و فرزند، منط  و ادبیات نوینی را مبتنی بر

ای از حیا، حصاری در مقابل خشونت و سایر رفتارهاای ضاد اجتمااعی  سازد و هاله  شکوفا می
کند. در روایات اسالمی نیز تشکیل خانواده مخصوصًا به ساختن یك بنایی محبوب نزد  ایجاد می

ِِفيَماُِبِنيَِ»فرموده است   خدا خدا تشبیه شده است؛ چنانکه رسول َهِمِِِِبَناء  س  ِ
ِِِاْل  َحلبُّ

َ
ِِِإَلل ِِأ

ِهِ یِجِِِِمَنِِِاللَّ ِو ز   «.تر از تزویج نیست بنایی در اسالم نزد خدا محبوب 3؛ِالتَّ
بلاوغ انگیز ای، خاودبینی، عادم  نفره، بسترسااِز بی های مجردی و تاک بدیهی است زند ی

 اشگری است.اجتماعی، عدم شکوفایی در ابعاد مختلف، انزوا، افسرد ی و پرخ
پـــسنكـــاچآمــــچـــوالحـــوَلوال

  
ــــریـــال ــــان ـــَوتَنًكَ  ـــاکـــهدـ 4ت

 

بدیهی است که با ازدواج حساب شده و بر اساس کفویت و با رعایت معیارهای الهی، افزون 
 ذارند که به تعبیر قارآن، زینات  بر سعادت و سالمت زن و مرد، فرزندانی پا به عرصه حیات می

                                                            

 .1819، دفتر اول، بیت مثنوی معنوی. جالل الدین محمد بلخی، 1
 .1822، دفتر اول، بیت مثنوی معنویالل الدین محمد بلخی، . ج2
 .196، ص مکارم األخالق . حسن بن فضل طبرسی،3
 .13۷5، دفتر اول، بیت مثنوی معنوی. جالل الدین محمد بلخی، 4
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هاا در دوران ساالمندی   اه آن خااطر و تکیاه لهی برای پدر و مادر و آرامشزند ی و سبب امداد ا
 است. مقام معظام رهباری خدا شوند. ایجاد یک نسل سالم، موجب مباهات رسول می

 های آن دردمندانه فرموده است  درباره عدم توجه مسئولین به ازدواج و فرزندآوری و آسیب
بیگانگان اعتماد بیشتری دارند تاا   ر کشور به نسخهو کنا از مسئولیِن ما در  وشه   بعضی

داخلی، و این هم خطای بزر ی است. شاما مالحظاه کنیاد هماین سیاسات   به نسخه
سیاست اروپایی است، سیاست غربی « فرزند کمتر، زند ی بهتر»ها که  جمعیتی غربی

ه دهناد کا است؛ خودشان هم عمل کردند و امروز دچاار مشاکلند؛ دارناد جاایزه می
ماند ی را، فایاده هام نادارد.  خواهند جبران کنند عقب ها فرزنددار بشوند؛ می خانواده

ها  قبول کردند. ما چند سال قبل اصرار کاردیم،  غربی را ]بعضی  این سیاست را، نسخه
کاه مواناع تولیاد نسال را  - فتیم ا در سخنرانی، در جلسات خصوصای باا مسائولین

های  ند، تصدی  کردند حر  ماا را، منتهاا در مادیریتبردارید؛ مسئولین هم قبول کرد
چنانکه باید و شاید به ایان نساخه اساالمی کاه    میانی متأسفانه موانعی وجود دارد؛ آن

کنند، ]اماا  باه  عمل نمی 1«َتَناَکهواَِتناَسلواَِتكُثرواَِفِان  ُِابال ِِبُكُمِاَُلَمَمَِیوَمِالِقياَمة»
 2یکی از موانع پیشرفت ماست. کنند. این غربی عمل می  نسخه

 ای . اهمیت دادن به تبیین و باال بردن سواد رسانه2/1

ای در اصاالح یاا انحارا   ای، نقش برجساته ویژه فضای فرهنگی و رسانه محیط پیرامونی به
خانواده و افراد جامعه دارد. بر اساس اختال  فرهنگ ما و ارتباط  سترده جوامع با دنیای غرب از 

مقصاود از  3های ارتباط جمعی، فضای فرهنگی جامعه اسالمی آلوده شاده اسات. انهطری  رس
فرهنگ غرب، فرهنگ ملهم از شیطان است که با تمایالت نفسانی هماهنگی دارد. الزمه فرهنگ 

توزی در میان اعضای جامعه است؛ چنانکه قرآن کریم در  و رفتار شیطانی، افزایش دشمنی و کینه
ضاَء ِفي اْلَخْمِر َو اْلَمْیِسِر »ید  فرما این زمینه می ْْ ْیطاُن َأْن ُیوِقَع َبْیَنُکُم اْلَعداَوَة َو اْلَب ما ُیریُد الشَّ ِإنَّ

الِة َفَهْل َأْنُتْم ُمْنَتُهون ِه َو َعِن الصَّ ُکْم َعْن ِذْکِر اللَّ شیطان قصد آن دارد که به وسیله شراب  4؛َو َیُصدَّ
                                                            

 .1۷0، ص 44 ، ج احاراألنوار. محمدباقر مجلسی، 1
 .01/01/139۷. بیانات در اجتماع زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی، 2

https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=39272 
 .5، مجله معرفت، ص «رهایی از تباهی و فساد و ظاهر فرهنگ غرب». محمدتقی مصباح یزدی، 3
 .91. مائده  4
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نه برانگیزد و شما را از ذکر خدا و نماز باز دارد، پس شاما آیاا از آن و قمار، میان شما عداوت و کی
 «.دارید؟ دست بر می

ای است. به همین جهت مقام  کارها، تبیین و باالبردن سواد رسانه ه بنابراین یکی از مؤ رترین را
هاای دینای،  این روزها بر مسائله تبیاین تأکیاد بسایاری دارناد. تبیاین ارزش معظم رهبری

ای، موجاب واکساینه شادن در  ویژه اخالقی در فضای رساانه نواد ی، اقتصادی، سیاسی و بهخا
دهد دشامنان دیان و فرهناگ اصایل  شود و اجازه نمی افکن می برابر شایعات ناامیدکننده و تفرقه

ها برای ایجاد نازاع و در یاری در جامعاه اساتفاده کنناد و بادین ساان  اسالمی ما از حربه رسانه
 مان ایجاد کنند.  هزینه برای کشور اسالمیبخواهند 

 . آموزش مهارت2

کاری مؤ ر برای جلو یری از وقوع نزاع و در یری حائز اهمیت  آموزش مهارت نیز به عنوان راه
 است. در این زمینه باید به دو دسته مهارت توجه داشت 

 . آموزش مهارت فردی1/2

کناد تاا  ایانی دارد و به افراد کماک میهای فردی در کنترل خشم، اهمیت ش آموختن مهارت
جلوی خشمی را که ممکن است به وقوع نزاع و در یری بینجامد، بگیرناد. برخای پژوهشاگران 

دساته اول 1اند. هایی را که توسط پیشوایان دین مورد توصیه است، به دو دسته تقسیم کردهمهارت
. و دسته دوم معناوی همچاون رفتاری، مانند ورزش، صله رحم، تغییر حاالت وضعیت بدن و..

 وضو  رفتن، غسل کردن و مانند آن است. 

 . آموزش مهارت ارتباطی2/2

منظور از مهارت ارتباطی، آموختن نکاتی است که باید در هنگام ارتباط باا دیگاران رعایات 
شود و زمیناه را بارای مادیریت  نمود؛ نکاتی که توجه به آن باعث پیشگیری از نزاع و در یری می

 یاری از آن  آورد. در این زمینه آیات و روایات فراوانی وجود دارد کاه بهره تر ارتباطی فراهم میبه
پرهیز از سومظن و تجساس در کاار  2بسیار سودمند خواهد بود؛ آیاتی که بر خوب سخن  فتن،

                                                            

، فصالنامه روانشناسای «های رفتاری کنترل خشم با رویکرد منابع دینی مهارت». محمدحسین موسوی و همکاران، 1
 .11۷یتی، صترب
 .83. بقره  2
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، الکاافیو مانند آن داللت دارد و در منابع روایی مانند کتااب شاریف  2عفو و  ذشت 1دیگران،
 3،«ما یجب مان المعاشارة»وجود دارد و در آن ابوابی مانند « کتاب الِعشَرة»ابی تحت عنوان کت
و ابواب فراوان دیگار کاه در آن روایاات متعاددی در ایان زمیناه باه چشام  4«حسن المعاشرة»

 خورد.  می

 . اصالح الگوهای اقتصادی3/2
هاا،  ویژه در میاان خانواده ر یری باهرفت از نزاع و د کارها برای برون یکی از تأ یر ذارترین راه

 رایی شدید، فضای  ویژه در بخش مصر  است. تجمل و مصر  اصالح الگوهای اقتصادی به
ها حاکم شده است و این فضاا در  چشمی و رقابت ناسالم مادی بر برخی از خانواده چشم و هم

اع و در یاری و داشاتن رفات از نازایجاد زمینه برای نزاع و در یری نقش جدی دارد. بارای بارون
تنش، اصالح در الگوهای مصر  ضروری اسات؛ الگوهاایی کاه ای آرام و بیخانواده و جامعه

باشد، در غیار ایان موجب غرق شدن مردم در مادیات نشود و از فرهنگ دنیاطلبی فاصله داشته 
نانکاه صورت با حاکمیت چنین فرهنگی اختال  و نزاع امری غیر قابل اجتناب خواهد باود؛ چ

شاود اخاتال   کسانی که توجه باه دنیاا دارناد، نمی»در این زمینه اظهار داشتند   امام خمینی
هایی هستند کاه  هایی که اختال  ندارند، آن خواهد. آن می  نداشته باشند، هر کسی برای خودش

 5«.به دنیا اعتنا ندارند
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 ها سایت
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