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  چكيده

دين مبين اسـالم ضـامن اقامـه  های ترين آموزه عنوان يكى از مهم معروف و نهى از منكر به امر به

آوردهای گستردۀ دنيوی و  ای صحيح، ره گونه اجرای اين فريضه به. شريعت و حدود الهى است

خواهـد اخروی، در سطح فردی و اجتماعى به همراه دارد و جامعه را در مسير رسـتگاری پـيش 

منظـور شناسـايى اجـزای معروف و نهى از منكر به  مقاله حاضر با هدف ارائه مدلى از امر به. برد

گيـری از مفهـوم مـديريت زنجيـره  ضـمن بهرهبنابراين، . گوناگون اين مفهوم نگاشته شده است

ــدلى متشــكل از ورودی ــى م ــوای كيف ــل محت ــايج و روش تحلي ــا  نت ــرايط واجــب(ه ــدن،  ش ش

، )های آمرين و ناهيان، داليل ترك اين فريضـه، علـل گـرايش بـه معـاريف و منكـرات ويژگى

، )فـردی و جمعـى(هـا  ، خروجى)معـروف و نهـى از منكـر های امر بـه مراتب و روش(ا فراينده

) دنيوی و اخـروی(و تأثيرات ) اقتصادی، سياسى، اجتماعى، مذهبى، فرهنگى و قانونى(پيامدها 

مندسازی آمران و ناهيان اين فريضـه الهـى،  توانبرای مطالعه عميق در موضوع . ارائه شده است

سـازی در  كارهـايى جهـت رفـع آن، فرهنگ های انجام منكـر و ارائـه راه يزهشناخت اصولى انگ

هـای دقيـق تربيتـى بـرای  سطح جامعه برای اجرای اين فريضه الهى و رواج آن، طراحى مكانيزم

بخـش  كارهـای تقويـت ای اثـربخش از جملـه راه گونـه اجرای امر به معروف و نهـى از منكـر به

 .استيامدها و تاثيرات مطلوب ورودی و فرآيند جهت رسيدن به پ

  ها كليدواژه
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  مقدمه

بـدل گشـته شناسـى  امروزه هماهنگى و كنتـرل اجتمـاعى بـه يـك مسـئله بنيـادين در جامعه

)Friedkin, 2015: 40(  غيررسـمى اجرايـى و در جوامع مختلف با سازوكارهای گوناگون رسمى و

 )Saragi & Slembrouck, 2014: 6( است برای مثال بروكراسى يكى از اشكال كنترل اجتماعى. شود مى

افتد كـه  زمانى اتفاق مىكنترل غيررسمى اجتماعى نيز . شود مىرسمى انجام  صورت بهكه 

ه و از جـرم و گنـادهنـد تـا نظـم عمـومى محقـق شـود  اقداماتى را انجـام مى ،مردم عادی

نشـان مطالعات صـورت گرفتـه بررسى . )Emery, Trung & Wu, 2015: 4( پيشگيری به عمل آيد

ه اهميت، ضرورت و پيامدهای كنترل اجتمـاعى در جوامـع مختلـف كـامالً دهد ك مى

  .ای به اين موضوع بخشيده است تصريح شده و جايگاه ويژه

 ها انسـانگى فـردی و اجتمـاعى جامع برای زندای  برنامهدين،  ترين كامل عنوان بهاسالم 

جزئيـات مسـائل گونـاگون پـيش روی بشـر برخـى ده و با ظرافت تمام به كليات و كرارائه 

بينى كـرده  و راهبردهايى را پيش ها آموزهتحقق انتظام اجتماعى، برای اسالم . پرداخته است

ن در برابـر مانـدن آنـا از جنبـه مصـون و هـم شـود مىكه هم از جنبه پيشگيرانه بـدان توّجـه 

معروف  امر بهكه فريضۀ  گيرد مىخطرات و آفات فردی و گروهى، مورد اهتمام جّدی قرار 

و نهى از منكر يا همان مشـاركت عمـومى و نظـارت همگـانى از جملـۀ ايـن راهبردهاسـت 

سـان پيشـبرد اهـداف اسـالم، در  و بـدين ها بدیو طرد  ها نيكىبسط . )2: 1394دستכ،  אכبری(

بـאھنر و (مسـئوليت در برابـر خداسـت  ،نگاه دينـىبر اساس ت در برابر جامعه و واقع مسئولي

يك قانون دينـى  صورت بههای ديگر امروز دنيا  ؛ اين مسئوليت در ملت)118: 1393روحאنی، 

فرد از  ای منحصر به وجهه گيری شكلو همين امر منجر به  )52: 1387نیא،  جوאدی(وجود ندارد 

  .شده استاسالم 

كـه اجـرای صـحيح آن چرا ؛بسيار مهم و حياتى اسـت ،سئوليت از منظر دين خاتماين م

طـوركلى  و بـه )26: 1392زאده،  یوسـف(و هنجارهای حاكم بر جامعـه  ها ارزشمنجر به تداوم 

بـه همـين دليـل در . شـود مى )88: 1394فرد و منتظـری،  دھכאنی، אیزدی محسنی(سعادت جامعـه 
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: فرمايـد مىدر قرآن كـريم كه  چنان. فراوانى بدان شده است و روايات اشاراتكريم قرآن 

   »معروف و نهـى از منكـر كننـد گروهـى باشـند كـه دعـوت بـه خيـر و امـر بـه ،بايد از شما«

سوره اعـراف اسـت كـه  157آيه  ،از ديگر آياتى كه به اين موضوع اشاره دارد. )104: حج(

امبر درس ناخوانده خط ننوشـته، كسـى كـه همان كسانى كه از اين فرستاده و پي«: فرمايد مى

كه آنها را بـه هـر كـار  كنند مىپيروی  ،يابند او را در نزد خود در تورات و انجيل نوشته مى

در آيه . »هايند كه رستگارند آن... دارد  دهد و از هر كار زشت بازمى پسنديده فرمان مى

از (ين گروهـى هسـتيد كـه بهتـر) هـا مسلمان(شما «: عمران نيز آمده است سوره آل 110

كنيـد و از كـار  ايد، بـه كـار پسـنديده امـر مى پديدار شـده) جهان(بر مردم ) جانب خدا

 ،عـالوه بـر آيـات. »آوريـد ايمـان مـى) در آنچـه نـازل كـرده(و به خدا  داريد مى زشت باز

 :آمـده اسـت البالغـه نهج 374در حكمـت . انـد داشـتهتأكيد روايات بسياری نيز بر اين مهم 

ای اسـت  و نهى از منكر چون قطـرهمعروف  امر بههمه كارهای خوب حتى جهاد، در برابر «

  .»در دريای عميق

نحـوی كـه  آن اسـت؛ بـهبـودن  نكته حائز اهميت در خصوص اين فريضـه الهـى فراگير

، ىت و انضـباط اجتمـاعيـ، امنی، حقـوق شـهروندىشـئون اسـالم: مانند ىمختلف های حوزه

و بـه تعبيـر  گيـرد مىرا دربر ىسـت و حفـظ امـوال عمـوميط زيمح ، حفظىبهداشت عموم

، اين وظيفـه ها حوزهدر تمامى اين  .شود مىی زندگى اجتماعى ها حوزهشامل تمامى  ،ديگر

 ىقـانون اساسـ. افكنـد بر روابط مردم با يكديگر، مردم با دولت و دولت با مردم نيز سايه مى

ر، بـه درسـتى كـاز من ىو نهمعروف  امر به ىنيموزه دجمهوری اسالمى ايران نيز با الهام از آ

 یدر جمهـور«بـه موجـب اصـل هشـتم قـانون اساسـى . به هر سه محور تصريح كرده است

و متقابـل  ىاست همگان ای وظيفهر كاز من ىو نهمعروف  امر بهر، يران دعوت به خيا ىاسالم

אرאسـته،  جوאن(» ت به دولتبر عهده مردم نسبت به يكديگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسب

1394 :62( .  

ی دينـى و ها آموزهو نهى از منكر در معروف  امر بهبا توجه به نقش، اهميت و پيامدهای 
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طرح اين مهم در قانون اساسى جمهوری اسالمى ايران، پژوهش حاضر بـا انگيـزه شناسـايى 

ت زنجيـره نتـايج، شـكل و نهى از منكر در قالب مدل مديريمعروف  امر بههای  ابعاد و مؤلفه

، ورودی، ىحـديثمنـابع با بررسى منابع اسـالمى اعـم از قـرآن و بر اين اساس، . گرفته است

هـدف بنـابراين، . گـردد مىفرايند، خروجى، پيامد و تأثيرات اين فريضـه شناسـايى و ارائـه 

 و نهى از منكـر مبتنـىمعروف  امر بهطراحى مدل اجتماعى «: اصلى پژوهش عبارت است از

  .»بر مديريت زنجيره نتايج

  مبانى نظری

  معروف و نهى از منكر امر به

 »نكـر«پسنديده است و منكر نيز از ماده به معنای كار خوب و  »عرف«واژه معروف از ريشه 

داران، به معنای كـاری اسـت كـه  در عرف دين و و معنای آن برخالف معنای معروف بوده

همچنـين معـروف در لغـت بـه معنـای . )13: 1390، یـزدی مصبאح(خداوند از آن راضى نباشد 

فـرد،  אیزدی(شده و منكر به معنای زشت، ناپسـند و مـردود آمـده اسـت  نيك، خوب، شناخته

هر كار نيكى است كه دارای صفتى زائـد بـر  ،معروف«: فرمايد مىصاحب شرايع . )3: 1388

ر آن راهنمـايى شـود و سـن آن را شـناخته يـا بـدهنـده، حُ  سن باشد، در صورتى كه انجامحُ 

» بح آن را شـناخته يـا بـر آن راهنمـايى شـوددهنـده، قُـ هر كار قبيحى است كه انجام ،منكر

  .)21: 1386رضوאنی، (

يعنى زمانى كه شرايط جمـع شـود و  ؛واجب كفايى است ،و نهى از منكرمعروف  امر به

هرچنـد  ؛)ب عينـىواجـ(بـرای او متعـين اسـت معروف  امر بـهمطلع از گناه، يك نفر باشد، 

پس اگر ديگـری . شخص ديگری نيز باشد و يكى از آن دو، به امر و نهى شروع كرده باشد

گمان كند كه بـرای مشـاركت او اثـری در تعجيـل بـوده و آن در منـع از گنـاه مـؤثرتر 

وقـوع  ،چراكـه غـرض ؛است، همچنين برای او نيز واجب اسـت و اگـر چنـين نبـود، نـه
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و هرگاه كه آن دو با يك فعل حاصل شود، سعى ديگری عبـث منكر است  معروف و رفع

) معروف و نهـى از منكـر امـر بـه(بودن آن دو  اين است معنای واجـب كفـايىخواهد بود و 

  .)89: 1388نرאقی، (

  مديريت مبتنى بر زنجيره نتايج

كاربرد مديريت مبتنى بر نتايج برای ايجاد نوعى هماهنگى تحت تـأثير مـديريت بخـش 

بـرای بهبـود خـدمات  1980و از دهـه  )Zwart, 2017: 3(و بر اساس آن به وجـود آمـده دولتى 

 ،منظـور از نتيجـه. )Hulme, 2007: 2(قابل ارائه در اين بخش مورد اسـتفاده قـرار گرفتـه اسـت 

 شـود مىمعلـولى ناشـى  -گيری است كه از روابط على  تغييراتى قابل توصيف يا قابل اندازه

)United Nations Development Group, 2011: 10( .مـديريت مبتنـى بـر نتـايج  2003در سـال  1ميـر  

  اسـتراتژی مـديريتى بــا هـدف دسـتيابى بــه تغييراتـى مهـم در عمليــات سـازمان بـا بهبــود را 

بهبـود  ،هدف اساسى آن. محوری تعريف كرده است عنوان مسئله بهقالب نتايج  عملكرد در

مشـاهده نمـود  1در شـكل  تـوان مىى ايـن مفهـوم را فراينـد كلـ. كارايى و اثربخشى اسـت

)Vahamaki, Schmidt & Molander, 2011: 6(.  

  

  

  

  

  )Vahamaki, Schmidt & Molander, 2011: 6(فرايند مديريت مبتنى بر زنجيره نتايج : 1شكل 

                                                           
1. Meier. 
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 1ايـن ابعـاد را مطـابق جـدول ) OECD) (2002( یاقتصـاد یسازمان توسـعه و همكـار

  : ندا دهكرتعريف 

  تعريف ابعاد مدل مديريت مبتنى بر نتايج: 1جدول شماره 

 تعریف اصطالح

 )input( ورودی
ای اســتفاده  منــابع مــالى، انســانى و مــواد اوليــه كــه بــرای توســعه مداخلــه

 .گردند مى

 )activity( فعاليت

هـا  گيرنـد تـا از آن طريـق ورودی ها و يا كارهـايى كـه انجـام مى فعاليت

هـای مـدنظر توليـد  و ديگـر منـابع ادغـام شـده و خروجىهمانند سرمايه 

 .گردند

 )Outputs( ها خروجى

ای و خـدماتى كـه از يـك مداخلـه توسـعه  محصوالت، كاالهای سرمايه

شود؛ همچنين ممكن است تغييرات ناشى از مداخله را كـه بـه  حاصل مى

 .تحصيل پيامدها مربوط باشد، دربرگيرد

 )Outcome( پيامد
های يك  خروجى ۀمدِت محتمل يا تحصيل شد مدت و ميان هاثرات كوتا

 مداخله

 )Impacts(آثار 

ــه، كــه بوســيل ــه و ثانوي ــّدِت مثبــت و منفــى، اولي ــراِت بلندم يــك  ۀاث

طور مستقيم يا غيرمسـتقيم، خواسـته يـا ناخواسـته  ی توسعه، به مداخله

 .شوند ايجاد مى

  2002، یאقتصאد یسאزمאن توسعه و ھمכאر: منبع

  

گونه كه از تعاريف پيداست، تفاوت اصلى بين پيامد و اثر در اين سيستم بـه  انهم

مدت خروجى ايجادشده مدنظر قـرار  اثرات كوتاه ،گردد كه در پيامد اين نكته باز مى

كردن سيســتم مــورد توجــه قــرار  گيــرد و در اثــر، تــأثيرات بلندمــدت درســت كــار مى
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  :ده استن شييتب 2ها در جدول  تفاوت اين. گيرد مى

  جيره نتايزنج یاجزا یها تفاوت: 2جدول شماره 

 زنجیره نتایج

  چرا

كار  ما بايد اين

را انجام دهيم؟

  چه

گذاری مورد  نتايجى از اين سرمايه

 انتظار است؟

  چه چيزی

بايست توليد  مى

 شود؟

  چگونه

 بايست اجرا گردد؟ مى

تأثيرات 

 بلندمدت

پيامدهای 

 مدت ميان

پيامدهای 

 مدت كوتاه
 ها ورودی ها فعاليت ها روجىخ

  Adaption fund board, 2009: منبع

  

و نهى از منكر معروف  امر بهبه موضوع  توان مىمفهوم مديريت مبتنى بر زنجيره نتايج را 

اجـرای صـحيح به اين نكته پى برد كه اجتماعى تسری داد و با كمك آن  ای مقوله عنوان به

. و مقدماتى دارد كه الزم است شناسايى و تحليل شوند نيازها چه پيش ،اين فريضه در جامعه

 ،و در نهايـت گيـرد مىچگونگى انجام آن نيز در قالب فرايندها مورد بحث و تحليـل قـرار 

هـای  ، پيامدها و آثـار ايـن پديـده در جامعـه در برهـهها خروجىيعنى ؛ مهمترين بخش مدل

اجتماعى در قالب مدل مذكور به  به كارگيری اين مقوله. كند مىزمانى مختلف را توصيف 

كردن و منحصر دانستن آن نيست، بلكه تالشى است به منظور ايجاد پيوند  معنای تحديد

تواننـد بـر آن  هـايى كـه تحقيقـات مختلـف مى تعيـين حوزه و های گوناگون نظريه ميان

متمركز شوند و همچنين ايجاد شمايى كلـى از ايـن مفهـوم طبـق يـك ديـدگاه مشـهور 

معروف و نهى  تواند جزئيات مورد نياز در هنگام كاربرد فريضه امر به مى ،اين امر. است

به توجيه و تبيين اين  ،با تأكيد بر پيامدها و آثار آن ،از منكر را تعيين نموده و در نهايت

  .موضوع كمك نمايد
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  پژوهش شناسى روش

تـوای كيفـى بـوده تحليـل مح ،ارائه مدل پـژوهشبرای روش مورد استفاده در اين پژوهش 

 بندی دستههای متن از طريق  اين روش، روش تحقيقى برای تفسير ذهنى محتوای داده. است

ايـن روش معمـوالً بـرای . ها و الگوهـای آنهـا اسـت شـناخت موضـوع ،مند كدگذاری نظام

شـده،  ها، مشاهدات ثبت های مصاحبه يادداشت :های متنى شامل تحليل گروه وسيعى از داده

يى كـه در تحليـل محتـوای كيفـى الزم هـا گام. )79: 1391متین،  زאرعی( است... و  ها حكايت

  .نمايش داده شده است 2است طى شود در شكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  )26: 1390ايمان و نوشادی، (مراحل تحليل محتوای كيفى : 2شكل 

مـدل «: طـرح نمـود گونـه اينسؤال اصلى پـژوهش را  توان مىبر اساس هدف پژوهش، 

دارای چـه عناصـری  و نهى از منكر مبتنى بر مديريت زنجيره نتـايجمعروف  امر بهى اجتماع

مجموعه منابع دينى  ،حليل محتوای كيفى مورد استفاده قرار گرفتهمتونى كه برای ت .»است؟

ـــد ـــرآن، : مانن ، الواعظین روضـــه، االنوار مشـــکاه، العقـــول تحـــف، الخصـــال، البالغـــه نهجق

سـپس الزم اسـت . انـد بوده... و  االولیاء تحفـه، اصول کافی، صالهحقیقت الو  اسرارالعبادات

حاضـر  در پـژوهش. بودن تعيين شـود رويكرد تحليل محتوای كيفى از حيث استقرايى يا قياسى

اجزای مـدل مـديريت زنجيـره  - كه چارچوب كلى طراحى مدل در آن از پيش تعيين شده

در . دارای رويكردی قياسى اسـت - و آثار اعم از ورودی، فرايند، خروجى، پيامدها ؛نتايج

اسـتخراج و  ،ی چهارم و پنجم تحليل محتوای كيفى، كدهای مربوطه از متون منتخبها گام
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 01 جینتا رهیزنج تیریبر مد یاز منکر مبتن یامر به معروف و نه یمدل اجتماع یطراح

 

از شااخص نیا  صاور  گرفتاه  بندیدستهاعتبار  برای .های لازم اناام شده استبندیدسته
و مفااهیم، کدها  بندیدستهنحو که خبره دیگری بدون اطلا، از نحوه شد. بدی استفاده کاپا 

هاای گروهشاده توساج پژوهشاگر باا هاای ارائاهکناد. ساسس گروهبندی آنهاا میاقدام به گروه
آماده اسات. در  3و  4شاود. ج ئیاا  آن در جادول شاماره شده توسج خباره، مقایساه میارائه

 مشاهده نمود. توان آنها را در ادامهمرحله آخر، نتایو نهایی ارائه و تشریح شده است که می

 : نحوه محاسبه وضعیت تبدیل کدها به مفاهیم توسط پژوهشگر و فرد خبره3جدول 

 نظر پژوهشگر
 

 بله خیر مجموع

32 B=2 A=24 بله 

 خیر D=0 C=0 1 نظر خبره

N=26 3 33 ،مامو 

 
𝐴+𝐷   توافقا  مشاهده شده =

𝑁
 

𝑪+𝑫 =   توافقا  شانسی

𝑵
×

𝑩+𝑫

𝑵
=

𝑨+𝑪

𝑵
 × 𝑨+𝑩

𝑵
  

K= 
توافقات شانسی−توافقات مشاهده شده

توافقات شانسی−𝟏
= 0.923 

 : وضعیت شاخص کاپا4جدول 

 وضعیت توافق شاخص کاپا مقدار عددی

 ضعی  1کمتر از 

 بی اهمیت 1 – 3/1

 متوسج 31/1 - 3/1

 مناس  31/1 – 2/1

 معتبر 9/1 – 21/1

 عالی 91/1 -1
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  ی پژوهشها يافته

و نهـى از معروف  امـر بـه يى كه پيش از اين توضيح داده شد، مدل اجتماعىها گامبر اساس 

را در شـكل  اجـزای اصـلى آن توان مىمنكر مبتنى بر مديريت زنجيره نتايج حاصل شد كه 

  .مشاهده نمود 3شماره 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مدل پيشنهادی پژوهش: 3شكل 

  و نهى از منكرمعروف  امر بهتشريح مدل 

  ها ورودی .1

ی آن هـا ورودیرسـد كـه  نظـر مى با مطالعات گسترده در حيطه ابعاد مختلف اين فريضه به

ی آمرين و ناهيان، داليل تـرك ايـن فريضـه، علـل و ها ويژگىشرايط وجوب، : عبارتند از

در ادامـه هـر يـك از ايـن ابعـاد . ها و منكرهـا عوامل گرايش به منكرات و شناخت معروف

   :شود مىتشريح 

ُ ـ 1ـ1 و نهـى از معـروف  امـر بـهشرايط وجـوب ی مدل، ها ورودیعد در مقوله نخستين ب

بلوغ، عقـل و قـدرت  :شرايط عمومى. گردد مىاست كه شامل شرايط عمومى و ويژه  منكر

معموالً چهار شرط عمـده . )28: 1386אبویی مهریزی، (است كه هر تكليفى منوط به آنها است 

 معروف و منكر، احتمـال تـأثير  علم به :شود مىمطرح معروف  امر بهشرايط ويژه  عنوان بهنيز 

  

  

  ـ شرایط وجوب

و  های آمرین به معروف ویژگیـ 

  اهیان از منکرن

ـ دالیل ترک امر بـه معـروف و 

  نهی ازمنکر

ـــ علــل و عوامــل گــرایش بــه 

  منکرات

  ها و منکرها شناخت معروفـ 

  

  

  دنیویـ 
  
  
  

  ـ اخروی
 ـ

  

  

  اقتصادیـ 

  ـ سیاسی

  ـ اجتماعی

  ـ مذهبی

  ـ فرهنگی

  ـ قانونی و قضایی
 ـ

  

  

  فردیـ 
  
  
  

  ـ جمعی
 ـ

  

  

مراتب امـر بـه معـروف وـ 
  منکرنهی از 

  
  

های امر به معروف ـ روش
  و نهی از منکر

 ـ

فرآيندها

خروجي
پيامدهاها 

آثار ورودي
ها 
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ضـرر جـانى، مـالى، (ف مقابل، استمرار شخص بر گناه و نداشـتن مفسـده امر و نهى در طر

 1.)109ـ108: 1391نیא،  حسینی אجدאد و رخשنده( )ناموسى و آبرويى

برای تحقق نتـايج . است معروف و ناهيان از منكر ی آمرين بهها ويژگىدومين بعد،  ـ1ـ2

. بسيار حائز اهميت اسـت ها ويژگىكر توجه به اين و نهى از منمعروف  امر بهمورد انتظار از 

و نهى از منكر مـورد توجـه معروف  امر بهبرای مثال يكى از نكات مهمى كه بايد در اجرای 

در عرصـه . هاسـت كـاری با فسادها و خالف قرار گيرد، برخورد عادالنه و به دور از تبعيض

اين كه فالنى دوست مـن  ؛ای منطقه مبارزه با متخلّف، زدوبندها، مالحظات سياسى، قومى و

است يا فالنى وابسته به فالن شخصيت است و نبايد بـا او برخـورد كـرد و نظـاير آن، عامـل 

و معروف  امر بـهعالى   فاهدااز شدن  دور ،كاران و در نتيجه خالفشدن  ریاعتمادی، جَ  بى

ها يكى از مـواردی اسـت مورد مذكور تن. )1389رسאنی حوزه،  پאیگאه אطאع(نهى از منكر است 

خود فرد، قيام به زبان، دست بودن  عامل. كه رعايت آن از طرف آمر يا ناهى ضروری است

و قلب، آزادگى و عدم هراس، مهربانى و داشتن رفتار خوب، تقوا و راستى در نيت، صبر و 

خی، שـאھر(استقامت، مددجويى از ذكر خداوند، عدم مقابله بـه مثـل در برابـر آزار ديگـران 

: 1390یزدی،  مصـبאح(و پرهيز از توهين و رعايت حفظ شـؤون طـرف مقابـل  )193ـ192: 1381

  .استباره همگى از موارد مهم در اين  )80ـ63

ُ  ،و نهى از منكرمعروف  امر بهداليل ترك  ـ1ـ3 ی مـدل هـا ورودیعد از مقولـه سومين ب

وی و اخروی مترتب بـر رغم اهميت اين فريضه و آثار دني على. پيشنهادی پژوهش است

ايـن امـر گـاهى در جامعـه مغفـول  - ها اشاره شـده اسـت كه در روايات بسياری بدان - آن

امـر يكـى از داليـل تـرك  ،بـرای مثـال :برای آن برشـمرد توان مىداليل متعددی . ماند مى

: ديـفرما ىم 7كه اميرمؤمنان درحالى ؛ترس از ضرر و زيان است ،و نهى از منكرمعروف  به

 ی، نـه از مقـدار روزكند مى يكرا نزد )مرگ( ىر نه اجلكاز من ىو نهمعروف  امر بههمانا «

                                                           
  :برای مطالعه بيشتر به منابع زير رجوع شود. 1

ى مؤسسه تنظـيم و نشـر آثـار ؛ معاونت پژوهش37ـ33: 1358محمدی،  ؛ دوست29: 1392زرگوش و همكاران، 

: 1387؛ اكبـری، 162ــ158: 1387؛ بسيج و همكاران، 99: 1393زاده،  ؛ ملك153ـ115: 1378، 4امام خمينى

؛ خراسـانى، 56ــ51: 1392؛ خـداكرمى زنجـانى، 33ــ27: 1359؛ مشـكينى، 42ـ39: 1387؛ مسعودی، 102ـ91

  ).328: 1387؛ قمى، 75ـ73: 1393؛ خادمى و محمودخانى، 55ـ53: 1387
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اثـر پنداشـتن امـر و نهـى، روحيـه  ضعف عزت دينى، بى. )374حכمت ، אلبאغه نهج( »اهدك ىم

گرا، توجيهـات و  ی تساهلها انديشهكاری، حفظ آبرو، عدم شناخت و آگاهى، نفوذ  سازش

ــه امــور جزئــى و شخصــى، تبعــات منفــى، واگــذار ــرداختن ب دن امــور مهــم و اساســى و پ

كاری و مسامحه صاحبان قدرت، دنياطلبى نخبگان و بزرگان جامعه و مـردم، فـردی  محافظه

غـدیری (ی نوين و شكاف بين اسالم و جامعه مسلمين ها روشنكردن از  كردن، استفاده عمل

  .رگرفتن اين امر واجب استاز ديگر داليل مورد غفلت قرا )34: 1387و ھمכאرאن، 

ُ  ـ1ـ4 داليل شـيوع  )1380(مسعودی  .است علل و عوامل گرايش به منكرات ،عد چهارمب

گرايـى،  گرايـى و قوميـت ضعف ايمان، سنت: برشمرده است گونه اينمنكرات در جامعه را 

الگوهای نادرسـت، فقـدان يـا ضـعف فرهنـگ دينـى، فقـدان يـا ضـعف تربيـت و مراقبـت 

اعتنـايى بـه مسـئله ازدواج، برخوردهـای  تبليغات سوء و نادرسـت دشـمنان، بـىخانوادگى، 

  . ی غيرصحيح و دنياگرايىها شيوهنادرست و 

ُ  عنوان بهكه  منكرات انواع ـ1ـ5 منكـرات  :مطرح است شـامل ها ورودیعد پنجم مقوله ب

رافـات خ :منكرات اعتقادی شـامل. شود مىاعتقادی، اجتماعى، خانوادگى، نظامى و سياسى 

در سـوره  ،برای مثال .ايستد خود در برابر خرافات مى ،قرآن. استو تبعيض در احكام دين 

بـه چـه دليـل : فرمايـد مىو  كنـد مىمبـارزه  9انعام به شدت با خرافات زمان پيامبر اسـالم

و برخى ديگر را حالل، مگر از جانب خدا  كنيد مىگوشت برخى حيوانات را بر خود حرام 

همچنين منظور از تبعـيض در احكـام دينـى نيـز پـرداختن و اهتمـام بـه برخـى . دليلى داريد

احكام و فراموشى احكام ديگر است كه مقابله و اصالح چنـين ديـدگاهى در قالـب نـوعى 

مدپرسـتى و تقليـد كوركورانـه، شـركت در  :منكرات اجتماعى شامل. منكر ضروری است

 ،تجسـس ؛های كـاذب، سـوءظن تجلسات گناه، تهمـت و آبروريـزی، پيـروی از شخصـي

منكـرات خـانوادگى . شود مى... فحشا، چاپلوسى و غلو و ه تفاوتى، اشاع غيبت، سعايت، بى

های زياد، توقع مراسم و تشريفات بـيش از حـد و  سوءاستفاده از سرمايه همسر، مهريه: مانند

ُ  تـوان مىاز جملـه منكراتـى كـه . های نابجای بستگان عروس و دامـاد اسـت دخالت عـد در ب

. گرايى اسـت غفلت از دشمن، فرار از جبهه، نافرمانى از فرمانـده و غنيمـت ؛نظامى برشمرد

ها و رهبران نااهل، پذيرفتن عوامل بيگانه، مداهنه  پذيرفتن طاغوت :منكرات سياسى نيز مانند
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  .)1389قرאئتی، (دشمن و نپذيرفتن حاكمان الهى كردن  و سازش، پخش شايعات، بزرگ

  يندهافرا .2

معروف  امر بـهشناخت مراتب : دو دسته فرآيند وجود دارد كه عبارتند از ،در اين بخش

تشـريح ادامـه و نهـى از منكـر كـه در معروف  امـر بـهی هـا روشو نهى از منكر و شـناخت 

  .شوند مى

نخستين فرايندی است كه در مدل پيشـنهادی  ،و نهى از منكرمعروف  امر بهمراتب  ـ2ـ1

اولـين : انـد و نهى از منكر بيان داشتهمعروف  امر بهباب در  4خمينى امام. مطرح شده است

كسـى و يـا : و نهـى از منكـر ايـن اسـتمعروف  امـر بـهمرتبه و درجه از مراتب و درجـات 

بايـد كـاری كنـد و  ،نمايـد و يـا نهـى از منكـر كنـدمعروف  امر بهخواهد  مى دستگاهى كه

امل به منكر بفهمد كه آنـان قلبـاً از ايـن اعمـال و طوری رفتار نمايد كه تارك معروف و ع

كارها ناراحت بوده و منزجر هستند و با اين شيوه و عمل از آنان بخواهد معـروف را انجـام 

و نهـى از منكـر لسـانى و زبـانى معروف  امـر بـهمرحلـه دوم، . دهند و منكر را كنار بگذارند

كه انجام  - رجه هدف واال و بلند اسالمىبه اين معنى كه اگر با انجام مرحله يكم و د. است

تأمين نگردد و با احتمال اينكه اگر بـه زبـان آورد و از طريـق  - معروف و ترك منكر است

مـؤثر  ،و نهـى از منكـر قـرار دهـدمعروف  امر بهتارك معروف و عامل منكر را مورد  ،زبان

مرحلـه اول گذشـت واقع شده و متنبه گردد با همان خصوصيات و شرايطى كه در توضـيح 

اكتفـاء كـرده و از  دهـد مىبايد در اين مرحله نيز به همان اندازه و مقداری كه احتمال تأثير 

سری اعمال فيزيكى و ايجاد مانع بـين افـرادی  انجام يك ،مرحله سوم. آن حد تجاوز ننمايد

در ايـن مرحلـه كـار از حـد  ،خواهند مرتكب كارهای زشت شـوند و در واقـع است كه مى

برداری از قـدرت  ذكر و برخورد لفظى گذشته و به مرحله برخورد عملى و فيزيكى و بهرهت

بوده و از  در اين مرحله نيز آن ضابطه و كبرای كلى حاكم. و اعضاء و جوارح رسيده است

دهـد  برداری شود كه مؤثر واقع شده و يـا احتمـال تـأثير مى ای بايد بهره آن حد و اندازه

بـا ايـن  های ديگری نيز بيان شده است؛ شيوهل ذكر است كه اين مراتب به قاب. )1371 بیאت،(

  .تمامى آنها را در اين سه مرتبه كلى گنجاند توان مىحال 

 احساس قلبى، - 1: اند گونه بسط داده گانه را اين اين مراتب سه )1386( يزدی اّهللاٰ مصباح آيت
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. طلبانه حركـت شـهادت -6هـاد و ج -5، برخورد فيزيكـى -4، اظهار به زبان -3اظهار،  -2

، قلـب: نـدا مردهبرش گونه اينو نهى از منكر را معروف  امر بههمچنين در جايى ديگر مراتب 

كردن  جدال، پيكار، شكستن، بستن، زخمى، كتك و ضرب و جرح، اعراض با دست، زبان

  .)330ـ329: 1387قمی، ( زير نظر حاكم

ُ  ـ2ـ2  و نهـى از منكـرمعروف  امـر بـهی ها شيوهبه  ،یعد فرايندهای مدل پيشنهاددومين ب

ّ . شود مىمربوط  ت اصلى آمر يا ناهى اصالح فرد، جامعه و صالح و رستگاری آن چنانچه ني

ی تربيتى مناسب اسـتفاده ها شيوهو نهى از منكر از معروف  امر بهالزم است در اجرای  ،باشد

ارائـه  ها انسـانت بـرای تربيـت ی خاصـى را در قـرآن و سـنها روشدين مبين اسالم . نمايد

شـان  جانبـه شخصـيت نمودن افراد از خود و جهان اطـراف بـه تربيـت همه دهد تا با آگاه مى

: 1392فقیهی و نجفی، (ای بر اساس برادری، برابری، حق و قانون ايجاد نمايد  بپردازد و جامعه

. خــود را دارد ی خــاصها شــيوهو نهــى از منكــر نيــز اســالم معروف  امــر بــهدر حــوزه . )15

مسـتقيم يـا كالمـى و غيرمسـتقيم يـا  :به دو دسـته اصـلى توان مىرا معروف  امر بهی ها شيوه

ــود ــى تقســيم نم ــتدالل،  ،در روش مســتقيم. غيركالم ــان و اس ــدرز، بره ــد و ان ــق پن از طري

. شــود مىفــرد بــه انجــام معــاريف ترغيــب  ،بيدارســازی فطــرت، تــذكر و يــادآوری و تنبيــه

روش الگويى، بيان مثـال، تغافـل و تجاهـل، تأسـف يـا : تقيم نيز عبارتند ازی غيرمسها روش

در متـون دينـى بـرای بازداشـتن افـراد از . تـوجهى و دوسـتى ورزيـدن شادمانى، توجه يا بى

اعتنـايى، قطـع  برای مثـال ابـراز تأسـف، بى ؛ی زيادی برشمرده شده استها راهمنكرات نيز 

شـدن،  نمـودن، كيفـردادن، مـانع تقبيح، تـذكر، نهـىمحبت، سالمت، اعراض، اعالم خشم، 

گفتن حقيقت، اجبار، تكرار، كنايـه  كشيدن، شفاف اب، اخطار، توبيخ و سرزنش، به رخارع

  . )189ـ177: 1387بسیج و ھمכאرאن، (و اظهار ناراحتى 

  ها خروجى .3

. بنـدی گرديـده اسـت خروجـى در دو گـروه فـردی و جمعـى طبقه ،در مدل ارائه شده

چه خـدماتى را بـه  ،و نهى از منكرمعروف  امر بهی فردی اين است كه ها خروجىظور از من

ی جمعى اين اسـت كـه ها خروجىمنظور از  ،در مقابل. نمايد تك افراد جامعه ارائه مى تك

  . و نهى از منكر به جامعه انسانى چيستمعروف  امر بهخدمات 
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هـای سـطح  خروجى ،نهى از منكـر ومعروف  امر بهی مدل ها خروجىنخستين بعد  ـ3ـ1

و نهى از منكر در جامعه نه تنهـا معروف  امر بهاجرا و اهتمام صحيح  ؛به عبارتى. است فردی

 ُ پيـامبر گرامـى . تـوجهى دارد های مهم و قابل خروجىعد اجتماعى بلكه از بعد فردی نيز از ب

ايـن نتيجـه [كر كنيد، و يا و نهى از منمعروف  امر به] يا[«: باره فرموده است در اين 9اسالم

تـرين شـما  و خـوب كنـد مىخداوند، بدترين شما را بر بهترين شما مسلط ] آيد كه پيش مى

در منـابع ديگـری نيـز . )1381رسאنی حوزه،  پאیگאه אطאع(» شود مى، ولى مستجاب نكنند مىدعا 

ھאلی، ( شود مى مانع استجابت دعا ،و نهى از منكرمعروف  امر بهشده كه ترك تأكيد بر اين 

שـعبه  ؛ אبـن497: 1382؛ אبـن بאبویـه، 57: 1376שـعبه حرאنـی،  ؛ אبـن375: 1375؛ כلینی، 642: ق1416

ــی،  ــی،  ؛ שریف87: 1382حرאن ــאبوری، 287: 1388אلرض ــאل نیש ــی، 1366:229؛ فت ؛ 44: 1374؛ طبرس

ر اسـاس متـون دل ببرای مُ  ديگر یها خروجى ،عالوه بر اين دو مورد. )90: 1380طאووس،  אبن

ھمـאیون، (فالح و صالح مسـير مـردم : دينى، آيات و روايات يافت شده است كه عبارتند از

طلبى شخصـى، رشـد شخصـيتى،  ، افزايش دقت در انجام كارها، كـاهش منفعـت)24: 1388

جمשـیدی و (نـرفتن  تأثيرگذاری معنـوی و اخالقـى، تقويـت آگـاهى مـردم و زيـر بـار ظلـم

  . )159: 1388ھمכאرאن، 

ُ  ـ3ـ2 و جامعه را  رود مىمواردی است كه از حيطه فرد فراتر  ،خروجىعد مقوله دومين ب

ُ دهـد مىتحت تأثير قـرار  امـام . ناميـده شـده اسـت هـای سـطح جمعـى خروجى ،عـد؛ ايـن ب

 ،ه اگـر برپـا گـرددكـاسـت  یا ضهيـر فركاز من ىو نهمعروف  امر به«: فرمايند مى 7حسين

» شـود مىاجـرا  - و بزرگ كوچكل و كاعم از سـهل و مـش - من اساليض و قوانيهمه فرا

، نزول بركات آسمان و زمـين. ساير واجبات است ۀای بر اقام مقدمه ،به عبارتى ؛)154: ھمאن(

، بنيـان خـانوادهشـدن  محكم، )24: 1388ھمـאیون، (فضای طاعت و عبوديت در جامعـه ايجاد 

ريزی  برنامـهو  افزايش تعاون و تعامل اجتماعى، ساالری افزايش شايسته، تعطيلى مراكز فساد

ی هـا خروجىاز ديگـر  )159: 1388جمשـیدی و ھمכـאرאن، ( صحيح برای انجام امور فرهنگـى

  . جمعى است كه از متون دينى استخراج شده است

  پيامدها .4

ُ  پــنجو نهــى از منكــر در معروف  امــر بــهپيامــدهای  اقتصــادی، سياســى، اجتمــاعى،  :عــدب
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و معروف  امـر بـهه ك ىبه درست«: فرمايد مى 7امام باقر. مذهبى مطرح شده استفرهنگى و 

ر يسـا ،له آنيوسـ هه بـكـ ىفه واجبـيوظ. وه صـالحان اسـتيـامبران و شـيـر، راه پكاز من ىنه

و مظـالم  شـوند مىو درآمـدها حـالل  كننـد مىدا يـت پيـامن هـا راه، شـوند مىواجبات برپـا 

ارهـا رو كو  شـود مىو از دشمنان انتقام گرفتـه  شود مىن آبـاد يو زمـ شوند مىبازگردانـده 

امـر پيامـدهای گسـترده  ،در ايـن حـديث. )149: 1388جمשیدی و ھمכאرאن، (» گردد مىبه راه 

ُ معروف  به در . پـژوهش حاضـر قابـل تعيـين اسـتدر شـده  عد مطرحو نهى از منكر در پنج ب

  :شود مذكور، ارائه مىيك از ابعاد  برای هريافت شده هايى  شاخص همجموع ،ادامه

ُ  مؤلفه ـ4ـ1 مردאنـی نوכنـده و כـאبلی، (كسـب درآمـد حـالل : پيامدهای اقتصـادیعد های ب

؛ 196ـ171: 1380مسعودی، (، آبادی زمين )144: 1390؛ حیدری نرאقی، 13: 1379؛ قدس، 37: 1388

: 1388و ھمכـאرאن،  جمשـیدی(بسـاط مفاسـد اقتصـادی شـدن  ، برچيده)170ـ163: 1387אכبری، 

 و مشـروعيت مشـاغل اصـالح امـور اقتصـادی، )192: 1381שـאھرخی، ( یرونق اقتصاد، )162

  . )34: 1387غدیری و ھمכאرאن، (تقسيم عادالنه ثروت و  )159: 1388جمשیدی و ھمכאرאن، (

 بعـد پيامـدهای سياسـىو نهى از منكـر از معروف  امر بهروايات بسياری بر اهميت  ـ4ـ2

فرمـان دهـد،  ها نيكىآن كس كه به «: فرمايد مى 7برای مثال اميرالمؤمنين. اندداشته تأكيد

 )منافقـان(بينى كـافران  ،ها نهى كند پشت مؤمنان را محكم كرده است و كسى كه از زشتى

كه  - 9همچنين در حديثى از پيامبر اكرم. )31אلبאغه، حכمت نهج( »را به خاك ماليده است

ترك اين واجب الهى منجر به تسلط بـدترين افـراد بـر جامعـه  - اشاره شدپيش از اين بدان 

ايسـتادگى و نصـرت در برابـر  :شـامل ،ای كه برای اين بعد شناسايى شده سه مؤلفه. شود مى

: 1388؛ כلینـی، 41ــ37: 1386؛ رضـوאنی، 39: 1362؛ بـرאزש، 146: 1390حیدری نرאقـی، (دشـمنان 

و مشـاركت  )22: 1383حسـینی שـאھرودی، (و انسـجام ملـى ، رسيدن به عزت و استقالل )105

  .است )161: 1388جمשیدی و ھمכאرאن، (سياسى مردم 

ُ  پيامدهای اجتماعى ـ4ـ3 در . عد ديگری است كـه بـرای ايـن مقولـه تعيـين شـده اسـتب

و نهـى از معروف  امـر بـهنخست  ،خداوند: آمده است 1سوره توبه 71ذيل آيه  العقول تحف

                                                           
گزارنـد،  كنند، نمـاز مـى به نيكى امر و از بدى جلوگيرى مى ؛ديگرند كي) و ياور(دان و زنان مؤمن دوست مر. 1

  .نمايند دهند و اطاعت خدا و رسول مى زكات مى
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رد و يـفه انجـام گين وظيه اگر اكرده، چه او آگاه است كر كواجب ذ يكعنوان  هر را بكمن

معروف  امـر بـهرا يـز ؛گر همه چه سخت و چه آسـان روبـه راه گـردديوظائف د ،اجرا شود

دگان را بازسـتاند، بـا سـتمگر بـه مخالفـت يـد ند، حقوق ستمكبه اسالم دعوت ) افران راك(

ه كـجـا  ات را از آنكـند، زكقسمت ) عادالنه به اهلش(ا ر) المال تيو ب(ها  متيزد، غنيبرخ

آيـد عـالوه بـر  چـه از ايـن سـخن بـر مـى چنـان. نـدكد، صـرف يه باكجا  و بدان رديد بگيبا

د عوايـد بسـياری توانـ مىمعروف، از حيث اجتماعى نيـز  پيامدهای سياسى و اقتصادی امر به

جمשـیدی و ( هـا راهدر سه مؤلفه امنيـت برای مردم داشته باشد كه در اين تحقيق اين پيامدها 

؛ 22: 1383؛ حسینی שـאھرودی، 190: 1381שאھرخی، (، برپايى قسط و عدل )162: 1388ھمכאرאن، 

فاصـله شـدن  و كم )238: 1376ھمـو، ؛ 373: 1382حرאنـی، שـعبه  אبـن ؛196ـ171: 1380مسعودی، 

   .اند شده یبند دسته )162: 1388جمשیدی و ھمכאرאن، (طبقاتى افراد جامعه 

اسـت  پيامـدهای فرهنگـى ،از منكـر و نهىمعروف  امر بهاز ديگر پيامدهای اجرای  ـ4ـ4

و همچنـين  )199: 4ج ،1374 ،طبאطبـאیی(كه بر اساس متون دينى منجـر بـه ثبـات عقايـد حقـه 

، 4معאونت پژوھשی مؤسسه تنظـیم و نשـر אثـאر אمـאم خمینـی(ها از اين عقايد  آگاهى ساير ملت

  .گردد مى )5-17: 1378

منصـوری، (قـوام شـريعت : ماننـددارد  دنبال بـهنيـز  پيامدهای مذهبى ،معروف امر به ـ4ـ5

: 1362؛ بـرאزש، 17-5: 1378، 4؛ معאونت پژوھשی مؤسسه تنظیم و نשر אثאر אمאم خمینـی37: 1380

אכبـری، (و تحصـيل خالفـت الهـى  )33: 1387غدیری و ھمכـאرאن، (اعتالی خلوص انسان ، )39

  .)170ـ163: 1387

  تأثيرات .5

مـدتى  تـأثيرات بلندمـدت وكوتاه ،و نهـى از منكـرمعروف  امر بهدل آخرين مقوله در مُ 

  :است كه بر افراد و جوامع دارددنيوی و اخروی 

ُ  .5ـ1 كيفيـت زنـدگى دنيـوی مـردم و عـزت اسـالم و  ارتقـاء ؛دو مؤلفـه ،عد دنيویدر ب

و نهى از منكـر معروف  امر بهچه  چنان ،اشاره شده كطور  همان. مطرح است مسلمين در دنيا

ايـن . شـود مىساز برپايى عـدل و حـدود الهـى  در جامعه به نحوی صحيح اجرا گردد، زمينه

ها، طبقات ظالمانه و فقر و همچنـين بهبـود كيفيـت زنـدگى آحـاد  منجر به رفع تبعيض ،امر
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ای كـه  چنـين جامعـه ،وه بر ايـنعال. گردد مى )162: 1388جمשیدی و ھمכאرאن، (مردم جامعه 

اشرار، برپـايى عـدالت، رفـع معضـالت اجتمـاعى و شدن  مند قدرتاز توانسته به جلوگيری 

  .يابد دست مى )ھمאن( به عزت و اقتدار در بين ديگر جوامع ،نايل آيد مانند آن

ُ  .5ـ2 . اند داشتهتأكيد اين فريضه بسيار  بخش عد اخروی نيز متون دينى بر آثار نجاتدر ب

: 1380؛ مسعودی، 37: 1380منصوری، (عاليه بهشتى های  جايگاهاز مندی  بهرهرهايى از جهنم و 

: 1381؛ שـאھرخی، 42: 1374؛ طبرسی، 170ـ163: 1387؛ אכبری،152: 1390؛ حیدری نرאقی، 196ـ171

  .تأثير ديگر تحقق اين فريضه است )191

  گيری نتيجه

،  به نقل از عالمه فضل و نهى از منكـر، روش واقعـى بـرای تغييـر و اصـالح معروف  امر بهاّهللاٰ

اجتماعى و برخورد با حاالت انحرافى است كه بـر جامعـه دينـى و دولـت اسـالمى عـارض 

تحقـق صـحيح ايـن فريضـه، اجـرای ديگـر  ،عـالوه بـر ايـن. )80: 1390فر،  طبאطبאیی( شود مى

اهميـت و گسـتردگى ايـن . اردد دنبال بـهواجبات و فالح و سعادت دنيوی و اخروی را نيـز 

مديريت مبتنى بر زنجيره نتايج به بررسى  با رويكردتا محققان را بر آن داشت  ،واجب الهى

  .موضوع مذكور بپردازند

و نهـى از معروف  امر بهگرفته در اين مقاله در راستای نگريستن به فريضه  تالش صورت

بـا ايـن اميـد كـه از . بوده اسـتگيری از روش علمى تحليل محتوای كيفى  منكر با بهره

اجرای صحيح و بازيـافتن نقـش و اهميـت ويـژه آن در سـالمت برای اين رهگذر بتوان 

  :شود نتايج زير ارائه مى ،بندی جمعبنابراين، در . جامعه استفاده نمود

 هـای مـرتبط بـا  شده در ايـن مقالـه، ترتيـب و تقـدم زمـانى فعاليت به كمك مدل ارائه

ريزی جـامعى  برنامـه تـوان مىو نهى از منكر مشخص گرديـده و روف مع امر بهفريضه 

 .اجرای صحيح آن انجام دادبرای 

  تری از  درك كامـل تـوان مىشـده در ايـن مقالـه  نتـايج ارائـه ی مدل زنجيرهكمك با

تعـدد آن را مـورد مابعـاد و نهى از منكر كسـب نمـود و زوايـا و معروف  امر بهفريضه 

 .بررسى قرار داد
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 نمايد تا متوليـان امـر، نقـاط ضـعف و قـوت  نتايج كمك مى ی اده از مدل زنجيرهاستف

و نقـاط  كـردهريزی دقيق نقاط ضـعف را برطـرف  خود را به خوبى شناخته و با برنامه

 .قوت را تقويت نمايند

 ــره ــه كمــك زنجي ــايج  ی ب ــوان مىنت ــا  فرصــت ت ــناخت و ب ــر ش ــدها را بهت ها و تهدي

  .معنوی الزم، تهديدها را تبديل به فرصت نمودهای مادی و  گذاری سرمايه

  و در  كنـدكه اين فريضه الهـى مـا را بـه مدينـه فاضـله رهنمـون  رود مىچنانچه انتظار

الزم اسـت ورودی و  ،بخش خروجى، پيامد و تأثيرات عملكرد مطلـوبى داشـته باشـد

و  بخـش ورودی كارهـای تقويـت از جملـه راه. فرآيند اين رويكـرد را تقويـت نمـود

  :عبارتند ازفرآيند 

 ؛توانمندسازی آمران و ناهيان اين فريضه الهىبرای مطالعه عميق موضوع  -

  ؛كارهايى جهت رفع آن های انجام منكر و ارائه راه شناخت اصولى انگيزه -

 ؛سازی در سطح جامعه برای اجرای اين فريضه الهى و رواج آن فرهنگ -

معروف  امر بـهاجرای  دراز آنها  يریگ بهرهی دقيق تربيتى برای ها مكانيزمطراحى  -

 .اثربخش ای گونه بهو نهى از منكر 
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