
 

 مجازی فضای در منكر از نهی و معروف به امر راهبردهای

 2)ايران( دکتر محمدرضا برزويی، 1)ايران( رمضانی محمدجواد: نویسندگان
 24/02/1396: پذیرش                           20/11/1395: دریافت

 چكیده
امر به معروف و نهی از منکر بنا به نص آيات قرآن کريم و روايات اسالمی از فرائض دينی 

پذير نمودن لحاظ مسئولیتو عامل استحکام حکومت و گسترش هنجارهای صحیح به
های ههای نوين ارتباطاتی مانند شبکاز طرف ديگر، با ظهور فناوری ؛جامعه است

ها و تهديدهای حاصل از آن، احیا و گسترش اين امر عالوه بر محیط اجتماعی و آسیب
که عرصه مجازی با فضای يابد که با توجه اينواقعی در فضای مجازی نیز ضرورت می
ها و نهادهای های خاص خود است، سازمانحقیقی متفاوت بوده و دارای پیچیدگی

يران مسئولیت فعالیت در حوزه امر به معروف و نهی از مختلفی که در جمهوری اسالمی ا
های راهبردی را منکر دارند، الزم است راهبرد مشخصی اتخاذ نموده و عالوه بر آن اولويت

اين پژوهش کیفی با  تدبیر نمايند. ،ريزی و اقدامهای محدود برای برنامهبا توجه به ظرفیت
بگان حوزه دينی و فضای مجازی سعی نفر از نخ 32و با دريافت نظرات  SWOTروش 

ها و تهديدات را برشمرده و متناسب با آن ضمن نمود اهم نقاط قوت، ضعف، فرصت
احصای وضعیت فعلی، راهبرد متناسبی را پیشنهاد نمايد؛ راهبردها نیز در دو حوزه کمی و 

فضای  دو راهبرد اصلی شامل شناخت و تبیین معروف و منکر درکیفی ارائه شده است که 
 شود.مجازی و آموزش و تبلیغ معروف و منکر در فضای مجازی می

 های اجتماعی: امر به معروف، نهی از منکر، فضای مجازی، شبکهواژگان کلیدی
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 مقدمه
است که  و از فروعات دينی امر به معروف و نهی از منکر از فرايض بزرگ اسالمی

شده،  واجبات برپا کهاز جمله اين ؛دنبال دارداجرای آن آثار و برکات فراوانی به
دين چون از نظر  ؛گرددو آسايش در جامعه برقرار میرود و امنیت منکرات از بین می

های موجود اسالم جامعه انسانی يک واحد به هم پیوسته است که اگر جلوی میکروب
و به ساير اعضا سرايت خواهد در يک عضو گرفته نشود، ناراحتی و مرض از يک عض

واکسیناسیون جامعه و جلوگیری از ابتال  همنزلامر به معروف و نهی از منکر به ؛ لذادکر
 برای تمام جوامع ضرورت تام دارد.های روحی و روانی است؛ بر اين اساس به بیماری

 -الزم است -کنندمی کسانی که به اجرای اين فريضه الهی اقدام در عین حال،
ها در ديگران اثر ای باشند تا کالم و سخن آنهای ارزندهخود نیز دارای ويژگی

های صحیح تربیتی که موافق روح و طبع افراد ها و شیوهکارگیری روشبخشد و با به
 ها را فراهم نمايند. است، زمینه هدايت آن

نهی از منکر  به معروف و مستقیم و صريح بر امر صورتبه آيه 8در قرآن کريم، 
گرفتن برخی ديگر از آيات مرتبط در اين زمینه، تعداد آيات به داللت دارد که با در نظر

زمینه وجود دارد اين در  نیزحديث و روايت  1000بیش از  چنین؛ همرسدآيه می 14
 ه در دين مبین اسالم است.که مجموع اين آيات و احاديث، نشانه اهمیت و جايگاه اين فريض

 فرمايد:عنوان نمونه؛ قرآن کريم میبه
ة   َخْیَر  ُتْم ُکنْ » َمَّ

ُ
ْخرَِجْت  أ

ُ
اِس  أ ُمُروَن  ِللَنَّ

ْ
 َوُتْؤِمُنوَن  اْلُمْنَكرِ  َعِن  َوَتْنَهْوَن  ِباْلَمْعُروِف  َتأ

هِ  ْهُل  آَمَن  َوَلْو  ِبالَلَّ
َ
ْکَثُرُهُم  اْلُمْؤِمُنوَن  ِمْنُهُم  َلُهْم  َخْیًرا َلَكاَن  اْلِكَتاِب  أ

َ
 1؛«اْلَفاِسُقوَن  َوأ

 و کنیدمی امر نیکوکاری به را[ مردم ]که ايدگشته پديدار که هستید امتی نیکوترين شما
 بر آوردندمی ايمان همه کتاب اهل اگر و داريد، خدا به ايمان و داريدمی باز بدکاری از

 .بدکارند و فاسق بیشترشان و ايمان با آنان از برخی اما نبود؛ آن از بهتر چیزی آنان
                                                           

 .110آل عمران، . 1



 111/  مجازی فضای در منکر از نهی و معروف به امر راهبردهای

به معروف و نهی از منکر باشد،  فاقد ويژگی امر است که اگر امتی آنگر اين آيه بیان
لذا ابعاد امر به  ؛قیقت در مورد افراد نیز صادق استبهترين امت نخواهد بود و اين ح

 1معروف و نهی از منکر بسیار فراتر از حیطه شخصی و حتی صیانت از يک جامعه است.
و  فريضه موجب استحکام ساخت درونی قدرت اسالم از طرف ديگر، اين

 ها ضرورت دارد، پايداری و پیشگیریريزی تمدنچه بیش از پیاما آن ؛گرددسازی میتمدن
پیروانش را  -از آغاز -اسالم با توجه به اين واقعیت دين ؛ لذاهاستاز فروپاشی آن

برای جلوگیری از اين  وهای پیشین آشنا ساخته و طرحی نبا عوامل نابودی تمدن
 ئه داده است.سرنوشت ارا

گاهان و ترک امر به معروف و نهی از منکر ، بیفراوانمطابق روايات  تفاوتی آ
برای جلوگیری از سقوط جامعه  کههای گذشته است دلیل اصلی انحطاط دولت

اسالمی، مردم بايستی اين وظیفه که رمز پايندگی و بالندگی تمدن اسالم است را 
های مؤمن قرار دوش تمامی انسانبر اين اساس بنیاد تمدن اسالمی بر ؛ انجام دهند

سکوت در برابر مفاسد، ؛ لذا های الهی مسئولندم در حفظ ارزشدارد و همه مرد
 اشتباه و گناه است؛ حتی اگر تنها از سوی يک نفر رخ دهد. 

 فرمايد:مبنای اين منطق، قرآن کريم است که می
ذیَو » ُقوا ِفْتَنًة ال ُتصیَبنَّ الَّ ًة َو َن َظَلُموا ِمنْ اتَّ َه َشدیُد ُكم َخاصَّ اْعَلُموا أنَّ اللَّ

و بدانید که  ،بترسید رسدای که تنها به ستمکاران شما نمیاز فتنه 2؛«الِعقاِب 
 کیفر است.خدا سخت

بدين ترتیب مبارزه با فساد و انحراف و سپس دعوت و راهنمايی به کارهای نیک 
 با آزادی شخصی آنان باشد و ياديگران دخالت در زندگی که نه اينرناپذير است ضرورتی انکا
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افع کند و من؛ چون آزادی حقیقی از ديگران سلب آزادی نمیداشته باشدمنافات 
 کندر به معروف و نهی از منکر میبنابراين کسی که ام ؛اندازدديگران را به خطر نمی

 ،کندافتد دفاع میاز حقوق خود و جامعه که با افراط و انحراف مفسدان به خطر می
 امری عقاليی است. لهئو اين مس

های رسانه و از قبیل اينترنت -در جامعه کنونی با پیشرفت امکانات ارتباطی
عرض تهاجم فرهنگی قرار هر روز فرهنگ اسالمی بیشتر در م -صوتی و تصويری

های عدم آمادگی کافی جوانان برای مقابله با اين هجمهنحوی که ؛ بهگرفته است
 1.را باال برده است هاآنپذيری بفرهنگی، آسی
به امر به معروف و  -الزم است -های جديدبا ورود جوانان به عرصه کهنتیجه آن
است که مسئوالن  مهملذا بسیار  ؛تر صورت گیردنیز نگرشی کاربردی نهی از منکر

اين های مربوط به ترويج های عدم موفقیت در برنامهبررسی علتجامعه اسالمی به
 های تأثیرگذارتر نمايند.برنامه و اقدام به تدوين پرداخته ضهفري

ثر در جهت امر به معروف و نهی از ؤبا بیان راهبردها و راهکارهای م کنداين پژوهش سعی می
 باشد. زمینههای اجرايی در اين ياری دهنده نهادهای سیاستگذار و دستگاه ،منکر در فضای مجازی

 بیان مسئله
یام، لحاظ يک نظام صیانتی از پامر به معروف و نهی از منکر به ضهفريپرداختن به 

 ،پیامعنوان قالب انتقال ابزارهای ارتباط جمعی به ،هافضای مجازی از جهت شیوه
سبک زندگی و هويت دينی و اسالمی از نظر محتوا و غايت انتقال پیام در يک نگاه 

ها ت که هر کدام از اين حیطهارتباطی پیچیده اس از حیثروشمند، امری دشوار و 
ترسیم  تواند راهگشایترکیب هر کدام می کهد کنمیيک زاويه از بحث را مشخص 

 اهداف مورد نظر طرح باشد.
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که يک واجب عبادی با اين اوصاف، امر به معروف و نهی از منکر در عین اين
ه در شود کمحسوب مینیز است، يک روش و راهکار عملی در يک گروه و جامعه 

مطلوب از طريق  افات و رسیدن به معیارهای جامعهسازی جامعه از انحرمصون
 ثر است.ؤم ،ارتباطی جامعه هایشیوه تغییر

مبتنی بر فضای مجازی تحول چشمگیری يافته است؛  امروزه قلمرو ارتباطاتی
سترسی به ابزاری مفید برای د -1960 ز همان آغاز پیدايش ـ اواخر دههاينترنت ا

 عنوان ابزاری برایاما در سالیان اخیر کارکرد اينترنت به ؛دنیای اطالعات بوده است
حاشیه رفته و کارکردهای جديدی نظیر استخراج اطالعات و دانش جديد به

 1.پیدا کرده است خريد و فروش و رتباط با افرادسرگرمی، ا
جمن، از قبیل جامعه، ان -در معنای جديد آن -صر جوامع سنتیدر اين ع

اند و افراد در پی آن هستند که موضوعیت خود را از دست داده محله و اتحاديه
ها با ساير تعريف کنند؛ روابط آن -نه در قالب جامعه -تنهايی وهويت خود را به

ستوار باشد، به نیازهای که بر رفع نیازهای متقابل طرفین اافراد جامعه بیشتر از آن
طور فعال برای ايجاد ای فردگرا، خود افراد بايد بهوابسته است. در جامعه شخصی

معنای به اين تالش برای ايجاد ارتباط، که اط و معاشرت با سايرين تالش کنندارتب
يت است  .تالش برای ايجاد هو

در سراسر جهان  یاز تحوالت اجتماع یاقرن بیستم، مجموعه یپايان هدر دو ده
، بیشتر یکل طوربه ؛ها نشان دادها و نهادهنگتوان در فروجود آمد که آن را میبه

که  ایگونهبنیادين از اين تحوالت تأثیر گرفته يا خواهند گرفت؛ به یاجوامع به شیوه
الت، باهم ساختار جديدی را اين تحو ؛دنبال خواهد داشتآن جوامع را به هتوسع
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 تحوالت فناورانه ینهاي نتايج 1.نامید یاشبکه هتوان جامعیدهند که آن را میشکل م
 یهای، فناوریشدن ارتباطات مخابرات و متحد 2هایاچندرسانه هبه ظهور پديد نیز

 3.انجامدیاينترنت م هدر پديد یجمعو وسايل ارتباط یاماهواره یها، شبکهیارايانه
که ی اگونهیل شده است؛ بهاز شهروندان آزاد و برابر در سطح جهان تشک یاز اجتماعاينترنت 

 یزندگ یهاتمام جنبه هها را قادر ساخته دربارمشارکت شهروندان شده و آن هباعث افزايش و توسع
 4.داشته باشند یهراس یو حکومت یدولت یهاها و نظارتبه کنترلنسبت کهبدون آنبحث کنند؛ 

های اجتماعی کانون تغییر صوری ارتباطات در عصر مدرن، شبکه در سايه
های گیری شبکهبا شکل که گیری هويت افراد در عصر مدرن هستنداصلی شکل

 گیرد.ها شکل میاز ارتباطات افراد در قالب اين شبکه زيادیاجتماعی جديد، بخش 
اند ارتباط کم اهمیت شده اشکال سنتی -در عصر مدرن -شد بیانطور که همان

ن معنا نیست که فردی سازی به اي ؛سازی شده استکه اين امر منجر به فرديت
های سنتی ارتباط بلکه افراد از شکل ،اعضای جامعه جدامانده و منزوی هستند

محبوبیت  واز رسانه ايجاد شده  نويی قالبدر چند سال اخیر  ؛کنندنمیاستفاده 
 5های اجتماعی است.همان شبکهکه است  يافتهزيادی 

جديدی در  رتباطی، عرصههای اا و تکنولوژیرشد ابزاره واسطهبه عالوه بر اين
فنی مربوطه، تأثیرات فکری  های تعامالت بشر گشوده شده است که با ايجاد بسترهایشیوه

آيد؛ چنان که کشورهای غربی از اين روش وجود میضمن اين بستر به و فرهنگی نیز در
   اضرکه در عصر ح نحویکنند، بهها، باورها و عاليق مردم استفاده میبرای تغییر ارزش
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ها و ابزارهای جديدی در قالب های عملیات روانی و جنگ نرم، شیوهشیوه در ادامه
رشد و  -تنها -لذا اگر در گذشته ؛ای و جنگ سايبری تعريف شده استجنگ رسانه

پذيرفت و جهان در فضای انحراف مردم در بستر تعامالت واقعی صورت می
جدی و تأثیرگذار در  به يک عرصه فضای مجازی اينکداد، ملموس فیزيکی رخ می

زندگی انسان امروزی مبدل شده است که اگر به اين عرصه توجه نشود، يکی از 
   های مهم برای گسترش معروف و موانع منکر مورد غفلت قرار گرفته است.ظرفیت

جهان واقعی است؛ اين  نوعی تداعی کنندهفضاهای اجتماعی در دنیای مجازی به
رو شده که ال اخیر با استقبال بسیاری از کاربران از سراسر دنیا رو بهدر چند س فضا

نظر به. است مشاهدهقابل های اجتماعی داخلی ای از اين استقبال در سايتنمونه
های اينترنتی در فضای مجازی اين باور را به برخی از کاربران القا وجود آزادی رسدمی
ای که برخی گونهبه ؛اسالمی متفاوت است جامعه اين فضا با دنیای واقعی وکند که می

که در فضای دلیل آناز رفتارهايی که در دنیای واقعی دارای قبح و زشتی هستند، به
 گونه زشتی است. دور از هرشوند، از نظر کاربران عادی بوده و بهمجازی انجام می

ه انحراف ر اين شرايط فراموش شدن امر به معروف در فضای مجازی باعث بد
جا که بیشتر کاربران فضای مجازی را قشر گردد و از آنکشیده شدن اين فضاها می

 د؛شومخربی در جامعه میدهند، اين انحراف منجر به ايجاد آثار جوان تشکیل می
ای برنامه تگذار و متولیان برای اين مسئلهاين در حالی است که نهادهای سیاس

 از آن فراری هستند. ياو  روشن و روشمند تدوين نکرده
ثیر آن، بستر مناسبی برای أبا توجه به احتمال اثر و حوزه ت بنابراين فضای مجازی

 طريق بتوان هويت و سبکآن شود تا از امر به معروف و نهی از منکر محسوب می
مبتنی بر  آنهای صحیح لذا شناخت شیوه ؛زندگی ناب اسالمی را ترويج نمود

 ، امری ضروری است.املی نوفضای ارتباطی و تع
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 پژوهشاهمیت و ضرورت 
بايلی و رايانه های اجتماعیجا که فضای شبکهاز آن ای، تعاملی و کاربرمحور مو

پیام خواهد بود  کننده کننده و در عین حال مصرف تولید -خود -هستند و هر کاربر
های در رسانه های انبوه کهکنندگان پیام های تولیدو اين فضا از تمام محدوديت

حل مواجهه و هدايت صحیح مسیر لذا راه ؛کندتیم، عبور میسنتی با آن روبرو هس
و حداکثر تأثیرگذاری  -نهی از منکر -منظور حداقل آسیبتولید و دريافت پیام به

کید  -امر به معروف -ايجابی ؛ استبر توان و دانش خود کاربران کنترل فرهنگی با تأ
را برای  که در شرايط انفعالی قرار نگرفته و فضايی سالم و دينیمهم است  بدين منظور

مخاطبان و کاربران فضای مجازی مبتنی بر الگوی بومی و همگام با مالزمات امر 
 به معروف و نهی از منکر داشته باشیم.

غفلت از اين مسئله ما را با نسلی مواجه خواهد ساخت که اطالعات خود را فارغ 
کند و اگر در اين مسیر در جريان های رسمی دريافت میکنندگان پیام از تولید و منتشر

تولیدات مسموم و مغاير با فرهنگ ايرانی ـ اسالمی قرار گیرد و ارزيابی و نقدی نیز در 
 اين خصوص مشاهده ننمايد، باورها و اعتقادات متفاوتی را ابراز خواهد کرد. 

کید قرار اين مسئله همواره ماز سوی مسئولین عالی نظام نیز پرداختن به  ورد تأ
اينترنت و فضای  بیانات رهبر معظم انقالب دربارهبرای نمونه وقتی به  ؛گرفته است

های پیشین و همزمان با ايشان در دهه شود کهمشاهده می، شودمجازی مراجعه 
 ودند:ی مناسب از اين ظرفیت شده بگیری استفاده از اينترنت، خواستار استفادهآغاز اوج

 ؛بگیردما هم قرار  توانند مورد استفادهابزارها میکه غافلند از اين [دشمنان] هاآن
از آن  توانیمم میوجود آمد، يک ابزار اختصاصی نبود. ما هيعنی وقتی اينترنت به

تواند از علوم يعنی يک راه دو طرفه است. اگر دشمن می ؛استفاده کنیم
 توانیمهای علمی اين رشته استفاده کند، ما هم میازهها و تارتباطات و از پیشرفت

 استفاده کنیم. ما هم بايد دنبالش برويم تا استفاده کنیم. چه مانعی دارد؟ 
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شود ما استفاده کنیم و هدايت را کنند، میهايی که ضاللت منتشر میاز همان شیوه
گونه يی است... بايد از اينمنتشر کنیم. استعداد ما در استفاده از ابزارها، استعداد باال

 1تر کنیم.اثرگذاری خود را وسیع ده کرد تا هر چه ممکن است دايرهابزارها استفا

های متعددی از علوم و معارف بحث امر به معروف و نهی از منکر در حوزه ،ديگر طرفاز 
حوزه ثقل  در اين اما ؛ورد توجه و تحلیل قرار گرفته استاسالمی، علوم انسانی و اجتماعی م

آيد؛ نظر میکمرنگ به -نسبتاً  -مباحث دينی فراوان و توجه به مباحث علوم انسانی و اجتماعی
 ی اجتماعی که روش انبیاء البته قراردادن بحث امر به معروف و نهی از منکر در قالب قراردادها

 ب گردد. ها جلشود در جهان شناخته شود و توجه مردم به آنسبب می ،است شیعه و ائمه
جهانی از سوی جمهوری  ضوع، امر به معروف و نهی از منکربا توجه به اين مو

اسالمی همراه با لحاظ قراردادهای جهانی، ديپلماسی اصلی شیعه است که گاهی 
و پذيرش ظلم  -رئالیسم سیاه -و گاهی به تفريط -هنجارشکنی جهانی -افراط به

 تر از حوزها در ارتباطی گستردهيضه ربرخی اين فر هر چند 2شود؛جهانی منجر می
مفهوم اين  انقالب اسالمی ايران امااند، معنايی امت اسالمی مورد نظر قرار داده

کید قرار داده است و به همین فرضیه را به طريق ديگر و با نگاهی عمیق مورد تأ
 نسبت برای مسائل جديد و مستحدثه نیز بايد ارائه طريق نمايد. 

حکومت  اسالمی، وظیفه قدری مهم است که برخی در جامعههاين مسئله ب
ابل بین حکومت های حکومتی و مستقلی برای اعمال نظارت متقدانند که رسانهمی

عنوان به اين معنی که نهاد امر به معروف و نهی از منکر به ؛و جامعه تأسیس شود
 دی مشابه نهاد رسانهبرمیان حکومت و مردم، قابل تحقق خارجی و دارای کار واسطه

                                                           
 .1381 خرداد 29 رهبری، معظم مقام. 1
 .1387 فیاض،. 2
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های موجود در راستای تحقق ها و آسیبلذا بررسی قابلیت 1مدرن باشد؛ در جامعه
ايجاد بستر و فرآيند امر به معروف و نهی از منکر در قالب  وسیلهدينی به جامعه

  فضای مجازی ضروری است.
اهمیت که دارای امر به معروف و نهی از منکر های احصاء شده ساير ضرورت

 عبارتند از: ،هستندراهبردی 
 ،بخش مخاطبان از محتوای ارائه شده در فضای مجازیتنها عامل نجات .1

 است. های احکام اسالمیمبتنی بر پايه
تنها راهبرد اجرای احکام اسالمی در فضای مجازی برای پااليش و  .2

 صیانت از محتوا و مخاطبان است.
زی نیز موجب نشر گناه، چون فضای حقیقی در فضای مجاهم آنترک  .3

 شود.عادت به منکر و فراموشی معروف می
، ترين مسیر برای صیانت از محتوا و مخاطبان در فضای مجازیکم هزينه .4

 است. عمومی مبتنی بر وظیفه
از  یجهت جلوگیر یو هماهنگ ی، سازگاریروزمره و آت یضرور ینیازها .5

میسر  ،تدوين راهبرداتالف منابع و تمرکز بخشیدن به اقدامات از راه 
 گردد.یم

 مبانی نظری پژوهش
های مهم در دين مبین اسالم يکی از مؤلفه موضوع امر به معروف و نهی از منکر

شماری به اهمیت و جايگاه آن تنها در آيات و روايات بیای که نهبه گونه ؛است
فقه شیعی را  گانهنیز دو مورد از فروعات ده اشاره شده است، بلکه در احکام دينی

 رود.شمار میبه یمفهوم و انجام آن جزء مسلمات مسلمان شود و درکشامل می
                                                           

 .1382 آشنا،. 1
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ابعاد مختلف فکری، فقهی، اجتماعی و سیاسی موضوع امر به معروف و  درباره
اسالم در طول قرون  یو علما ورانهکر مطالب فراوانی توسط انديشنهی از من
ی از منکر که موضوع امر به معروف و نهآنبا وجود  ؛درآمده است نوشتهمتمادی به 

مورد توجه جهان  نظرانشده توسط بزرگان و صاحب آثار نوشتهدر ادبیات اسالمی و 
خن الهی س م تاکنون پیرامون اين دو فريضهاسالم بوده است و از ابتدای ظهور اسال

های اخیر مطالب ته شده است و نیز در سالوشگفته شده و مطالب فراوانی ن
مفهوم و جايگاه فرهنگ  تلف فارسی، التین و عربی دربارهای در منابع مخگسترده

کید بر رسانهدينی و نقش رسانه  تدوين  -فضای مجازی از جمله -نوظهور هایبا تأ
 امر به معروف و نهی از منکرکه بتوان هر دو موضوع را  آرايیمطالب و  ؛ اماشده است

راهکارهای عملی در جهت امر به  ا هدف ارائهصورت تلفیقی و ببه و فضای مجازی
دی محدود بوده و تحقیق ج، منکر در فضای مجازی ترسیم نمايد معروف و نهی از

 .در اين حوزه صورت نگرفته است
دداشت به تبیین ويژه در قالب همايش، مصاحبه و يابهنیز برخی از منابع 

وارد ادبیات  مجازیضای موضوع امر به معروف در ف چنانهمو  موضوع پرداخته
 علمی و تحقیقاتی نشده است. 

 به معروف ترين مقاالت با حوزه امروار برخی از مرتبطصورت فهرستبهدر ادامه 
 ارائه شده است: -صفحه بعد -زيرو نهی از منکر و فضای مجازی در جدول 
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 زی: مقاالت مرتبط با موضوع امر به معروف و نهی از منكر و فضای مجا1جدول 

 سال ناشر محل انتشار عنوان مشخصات 

 
1 
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3 
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 محمدرضا

  بررسی علل عدم پذيرش 
امر به معروف و نهی از منکر 

 در جامعه

های اجتماعی پژوهش
 ،20سالی/ اسالم

 7-۵1صص. ، 102شماره

/ فصلنامه
 تهران

1393 

و  احمدی 10
 ديگران

بررسی ضرورت امر به معروف 
و نهی از منکر در پايداری و 

 ارتقای اخالق اجتماعی

مطالعات راهبردی 
 ،۵9شماره/ بسیج

132-10۵ 

/ فصلنامه
 تهران

1392 

 
 کاظمیان، زيبا 11

لیغات راهبردهای بنیادی تب
های دينی و در تعلیم آموزه

 تربیت اسالمی

/ علوم تربیتی
، 14، شماره7سال

 123-140صص. 

/ فصلنامه
 تهران

1391 

 
12 

موالنا، سید 
حمید؛ برجیان، 

 محمد حسین

ابعادی نظری در باب اسالم 
 و ارتباطات

/ معرفت
صص. ، 1۵1شماره

129-111 

/ فصلنامه
 تهران

 
1389 

1.  
آراسته،  جوان 13

 حسین

اصل هشتم و ضرورت 
تأسیس سازمان امر به 
 معروف و نهی از منکر

/ حکومت اسالمی
 ،66شماره، 17سال

 8-۵9صص. 

/ فصلنامه
 تهران

 
1391 

، زادهکاظم 14
 موسی

نقش وسايل ارتباط جمعی 
      در ترويج و توسعه 

 فرهنگ وقف

/ کنگره فرهنگ و انديشه دينی
مرکز راهبری مهندسی 
 فرهنگی شورای فرهنگ

 
 بوشهر

 
1393 

 
 
1۵ 

، همايون
 و محمدهادی

نیا، مطهری
 محمود

بررسی تطبیقی امر به معروف 
در آخرالزمان، جمهوری 

ايران و حکومت اسالمی 
 جهانی امام عصر

مطالعات انقالب 
، 6، دوره یاسالم
 .صص ،18شماره 

96-81 

 
فصلنامه/ 

 قم

 
1388 



122  / ( PURE LIFE, Vol.5. No.15, (Rabi' al-Thani 1440. Azar 1397. December 2018) 

 امر به معروف و نهی از منكر .1
اسم  یمعنابه ف؛ معروداردويژه  یپژوهان معنايکر میان حديثدو واژه معروف و من

 دارد.  یبه مردم را در پ یو نیک یکه اطاعت خدا، تقرب اله دانسته شده یجامع هر کار
 نويسد:یم -در اين ارتباط -راغب اصفهاني

ب یاست که عقل و شرع آن را به نیک یمعروف آن چیز شناسد و یم یو خو
 1.داردیل و شرع آن را ناپسند ماست که عق یکر آن چیزو من ،کندیم یمعرف

نیك و  ینهادينه کردن و تشويق به کارها معنایبه، امر به معروف بنابراين
ه پیشوايان زشت و ناپسند ک یبازداشتن از کارها عنیاز منکر ي یو نه است، پسنديده
 چنان که؛ همدندخود شناسان یهاها را در آموزهیها و زشتیاين نیک همه معصوم

 کند.یم یها راهنمايیها و بدیعقل نیز در شناخت نیک

 ضای مجازیف .2
 تخیلی -یدر رمان عـلممیالدی  1984بار در سال  اولین 2یمجاز یفضا ترکیب

 یتوصیف فضا یبرا اين اصطالح ؛مطرح شد 4با نام نیورومنسر 3ويلیام گـیبسون
از  و قدرت ها، ثروتها، روابـط، دادهکه در آن واژهی شد؛ جايیکار برده مبه یخیال

 5.شدندیپديدار م کامپیوتر واسطهطريق ارتباطات و به
ها از طريق درونـی انـسان ارتباطات هايی ازمجموعه به طور کلی، اين ترکیببه

 6شود.رايانه و مسائل مخابراتی بـدون در نـظر گرفتن جغرافیای فیزيکی گفته می

                                                           
 .94 ، ص.۵ج ،1367 طريحی، ؛239 ، ص.9ج ،1408 منظور، ابن. 1

2. Cyberspace  

3. William Gibson 

3. Neuromancer 

5. Vrooman, 2002, p. 1. 
 .16 ، ص.1388 ،جزنیخانی. 6
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تعامل مستمر با تارنماها که  طوریبه 1؛است یالحظه یکاربران، هنجارها یاساس روابط مجاز
 توجه شود.ها کمفاصله گرفته و در درازمدت به آن یاجتماع یکاربر از هنجارها شودیسبب م

دهد میزان استفاده از اينترنت یکاربـران اينترنت نـشان م یشده رو مطالعات انـجام
که بیشتر از اينترنت  یکسان يعنی؛ دارد معنادار یارتباط یهنجار ینگریبا نسب

 .ندهست نگرترینسب ،اندکه استفاده نکرده یکنند در مقايسه بـا کسانیاستفاده م
تـعامل  یمـتضاد در دنـیا یبروز هنجارهاهنجاری  ینگرینسب یپیامد منطق

 اجتماعات در تعامالتشان به یبخشنظم یبران برازيرا کار ؛بود خواهد کاربران یمجاز
        کنند؛ را مـطرح مـتضاد  یشوند هنجارهایگرفته، ناگزير م تازه شکل یمجاز

 اين به یاينترنت روابط یدر دنیا یيا تضاد هنجار یهنجاریاز ب ینگران از طرف ديگر،
ربران محدود کا یمجاز روابـط در یو تـضاد هـنجار یهنجاریعلت است که ب

 دهد.یها را تحت تأثیر قرار مـآن ی، اجتماعات واقعیصورت نامرئنمانده و به
 هایمتعددی در دهه آرایها و در حیطه رسانه، ارتباطات، فرهنگ و هويت، ديدگاه

ای معطوف به ماهیت و کارکردهای ابزارهای رسانه -بیشتر -اخیر ارائه شده است که
های متفکران اساس ديدگاه که برتوان با وجود اينکه می است های انتقال پیامو شیوه
و ترسیم راهبردها و  مجازیدر جهت شناخت زوايای مختلف فضای  است،غربی 

 بهره جست.در اين فضا، راهکارهای موثر و اثرگذار امر به معروف و نهی از منکر 
 توان به موارد زير اشاره کرد:ها میاز جمله اين نظريه

 ؛2رتباطی ياکوبسنمدل ا -
 ؛3ها و نوگرايی تامپسونريه رسانهنظ -

                                                           
 .94 ، ص.1387 کوثری،. 1

2. Roman Jakobson 

3. John Thomson 
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 ؛1نظريه هويت اجتماعی هابرماس -
 ؛2ملت و نظارت گیدنز نظريه اطالعات، دولت ـ -
 ؛3نظريه هويت فرهنگی هال -
 ؛4نظريه هويت اجتماعی جنکینز -
 ؛5برگرزيست جهان اجتماعی نظريه  -
  .6ای و قدرت اطالعات کاستلزنظريه هويت، جامعه شبکه -

ها و در حیطه فرهنگ اسالمی و امر به معروف و نهی از منکر نیز ديدگاهالبته 
 -در اين حوزه -عنوان راهبردها و مفاهیم محوریتوان بهمی متنوعی وجود دارد که آرای

های امام راحل و رهبر معظم انقالب مندی قرار داد؛ برای نمونه ديدگاهمورد بهره
م و فرهنگ اسالمی و نیز مفهوم، راهکارها، شرايط امر های ترويج احکادرباره شیوه

 بیین موضوع اين مقاله ارائه کرد.توان در تبه معروف و نهی از منکر را می
 بیانات رهبر معظم انقالب درباره اينترنت و فضای مجازی با مراجعه به عنوان مثال؛به

گیری اينترنت، با اوجبیش از يک دهه قبل و در زمان آغاز  ايشانکه شود مالحظه می
 7.ه مناسب از اين ظرفیت شده بودندپرداختن به اين مهم خواستار استفاد

های جمعی از تفکرات و نظريه هنجاری مسئولیت اجتماعی رسانهچنین، هم
های اجتماعی، فضای مجازی و هويت فرهنگی های پیرامون حوزه رسانهنظريه

 د. است که می تواند مورد استفاده قرار گیر

                                                           
1. Jürgen Habermas 

2. Anthony Giddens 

3. Stuart Hall 

4. Richard Dale Jenkins 

5. Peter Berger 
6. Manuel Castells 

 .1381 خرداد رهبری، معظم قامر. ک: م. 7
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که در ای از بايدها و نبايدها در نهادهای متنوعی است برآيند مجموعه ،ديدگاهاين 
رسانه با هريک از اين نهادها، شرايط و موقعیت عمل  یرابطه ؛تعامل با رسانه قرار دارند

ها های شکل گیری رسانه و نیز ارزشگذاران آن و ريشهرسانه، مبانی فلسفی و فکری پايه
های هنجاری در ارتباطات گیری نظريهو اصول دينی از جمله بسترهای شکل هاو آموزه

 دنبالمسئولیت اجتماعی در میان نظريات هنجاری به نظريهلذا  1؛دروشمار میجمعی به
 ست. ا هاها و وظايف اجتماعی آنتعديل آزادی فرد و ايجاد پیوند میان استقالل رسانه

شکل گرفت و به فرمول آزادی فردی  3و اومانیسم 2ستری از لیبرالیسمدر ب اين نظريهعبارت ديگر، به
 4ها افزود.مسئولیت اجتماعی رسانهبه های آزاد و لیبرال بود، گر رسانهها که بیانعالوه استقالل رسانهبه

 پژوهش اهداف و سؤاالت
 هدف تحقیق .1
 مجازی.تعیین راهبردهای امر به معروف و نهی از منکر در فضای  -
 تحقیق اصلی لسؤا .2
 چیست؟ مجازیراهبردهای امر به معروف و نهی از منکر در فضای  -
 تحقیقت فرعی سؤاال  .3
 مـنکر از یامر بـه مـعروف و نـه مثل یاسالم یهاها در مـواجهه با آموزهرسـانه -

 خواهند کرد؟  چـگونه عمل
، یپذيربرخوردارند که در جهت جامعه یها از چـنین ظرفیتآيا رسـانه -

 ؟کننداستفاده  امر به معروف و نهی از منکراز  ینترل و نظارت اجتماعک

                                                           
 .306 ، ص.1388 تن،. 1

2. Liberalism 

3. Humanism 
 .1390 روحانی، و باهنر. 4
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 روش تحقیق
رهای امر به معروف و نهی از منظور احصاء راهبردها و راهکادر پژوهش حاضر به

که طی آن از  ،شوداستفاده می 1در فضای مجازی از روش آمیخته -مؤثر -منکر
 پیمايش استفاده خواهد شد.احبه و ای، مصابزارهای گردآوری کتابخانه

ه منظور يافتن محتوای مرتبط با راهکارها از مصاحبه استفاده شدبهچنین، هم
های علمی و ، مجموعهیتخصص یدر مرحله نخست، نهادها نحوی کهاست؛ به

و  هاز منکر در کشور مورد شناسايی قرار گرفت یبه معروف و نه امر یمتولیان اجراي
و اسناد موجود در اين  یهای پژوهشی، تولیدات محتوايرحبا مراجعه و تعامل، ط
 .ندحوزه استخراج گرديد

که  -یمجاز یو چه در فضا یحقیق یچه در فضا -نهادها و متولیان اين حوزه
ختاری، نحوه از لحاظ جايگاه سابندی کلی جعه گرديد، در سه دستهها مرابه آن

 :شودجدول زير نمايش داده میهستند که در قابل احصاء  فعالیت و نوع فعالیت

 بندی نهادهای تخصصی مرتبط با امر به معروف و نهی از منكر: دسته2جدول 

از  نفر 32صورت هدفمند به به و يافتهساخت سپس در قالب مصاحبه نیمه
وضع  در خصوصمراجعه کرده و ی مجازی فضا ورانانديشهو  ینظران دينصاحب

 یو مجاز یحقیق یاز منکر در فضا یامر به معروف و نه یموجود، راهبردها و راهکارها
نشدند  ین نیز حاضر به مصاحبه حضورنظراصاحب یبرخ؛ اخذ گرديد ايشان نظرات

                                                           
1. Mixed Method 

 موارد بندینوع دسته ردیف
 عمومی دولتی حاکمیتی جايگاه ساختاری 1
 عملیاتی ستادی و  عملیاتی یسیاستگذار نحوه فعالیت 2
 ایسانهر تربیتی و آموزشی، فرهنگی پژوهشی نوع فعالیت 3
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صورت مکتوب ارسال االت بهؤاين افراد س یداشتند که برا یابه مصاحبه مکاتبه و تمايل
نفر از افراد مورد بررسی  3 که دست آمدهصورت مکتوب بها بهو نظرات آن

 نفر 13نفر دارای مدرک دکترای تخصصی،  14شان در سطح کارشناسی ارشد و تحصیالت
 صورت توأمان هستند.نفر نیز دارای مدرک دانشگاهی و حوزوی به 2صیالت حوزوی و تح

نفر دارای سابقه مطالعاتی و پژوهشی  2۵ ،نفر مصاحبه شونده 32از مجموع 
مرتبط با موضوع امر به معروف و نهی از منکر با شاخص مقاله، کتاب، طرح 

ی و يا يدارای فعالیت اجرانفر  12نامه هستند و از اين تعداد پژوهشی و پايان
نیز نفر از مصاحبه شوندگان  10 هستند؛مسئولیت مديريتی در حوزه مورد پژوهش 

 در حوزه فضای مجازی فعالیت داشته و به اين محیط مسلط هستند.
در مرحله دوم نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهديد بر اساس متون پیاده شده در 

 .شودسازی میپیاده 1ويسی ديويدنو مدل راهبردشده وارد  ماتريس پژوهش
يکی از ابزارهای راهبردی تطابق نقاط قوت و ضعف  2«سوات»تجزيه و تحلیل 

مند تحلیلی نظامکه  سازمانی استها و تهديدهای برونسازمانی با فرصتدرون
ها را ايجاد که بهترين تطابق بین آناست برای شناسايی اين عوامل و تدوين راهبرد 

ها را به حداکثر ها و فرصتمناسب، قوت از ديدگاه اين مدل، يک راهبردنمايد. می
 برای اين منظور نقاط قوت و ضعف .رساندديدها را به حداقل ممکن میها و تهو ضعف

پیوند داده  WTو  STو  WOو  SOها و تهديدها در چهار حالت کلی و فرصت
آن  در نتیجهکه  3شودمی ها انتخابآن میانهای راهبردی از شوند و گزينهمی

 راهبردها، موقعیت مکانی وضعیت فعلی و جذابترين استراتژی مشخص خواهد شد.

                                                           
1. Fred R David 

2. SWOT 
 .364 ، ص.1390 ديويد،. 3
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 پژوهشهای یافته
 طی شده است: زيرمراحل  پژوهش، برای ساختن ماتريس

دست آمده ههای ببر اساس شیوه ديويد در تکمیل ماتريس سوات، ابتدا داده .1
و مشترکات با  شده سازینخبگان يکسانمصاحبه انجام شده با  32حاصل از 

با استفاده از ادبیات پژوهش و گردند. کسب نظر نخبگان ادغام می
 باالهای هريک از معیارهای ترين شاخصهای تخصصی، مهممصاحبه

  .شوندبندی میشوند و سپس در قالب عوامل داخلی و خارجی دستهی میيشناسا
خلی و خارجی و مشخص شدن بندی عوامل داپس از تعیین و تقسیم .2

ماتريس ارزيابی عوامل  هاتمامی نقاط ضعف و قوت و تهديدها و فرصت
 -2ماتريس ارزيابی عوامل خارجیو  -نقاط قوت و ضعف -1داخلی
 .شودمیو سپس تجزيه وتحلیل رسیم ت -ها و تهديداتفرصت

ه از با استفاد که شودها مشخص میيک از آن در مرحله بعد میزان اهمیت هر .3
های عوامل داخلی و يک از شاخص مراتبی، وزن هرمدل فرايند تحلیل سلسله

 هافرايند مصاحبه در . طی پرسشنامه مکتوب از نخبگانشودخارجی مشخص می
نفر متخصص و  ۵همراه بیشترين اطالعات و تسلط به موضوع را دارند بهکه 

 نظرنفر صاحب ۵ نیز نکر ونظر در زمینه معارف و امر به معروف و نهی از مصاحب
 یامر به معروف و نهی از منکر، آرادر زمینه فضای مجازی و فعالیت مرتبط با 

به هريک از اين  که ت هر يک کسب گرديدآنان پیرامون ضريب اهمیت و شد
ضعف  2گر ضعف اساسی، نمره بیان 1نمره ؛ شودداده می 4تا  1ها نمره عامل

 .استنشان دهنده قوت بسیار باالی عامل  4ت و نمره گر نقطه قوبیان 3کم، نمره 

                                                           
1. Internal Factor Evaluation (IFE) 

2. External Factor Evaluation (EFE) 
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 صورت تفكیک شده(و خارجی )به دهی به معیارهای داخلی:  امتیاز 3 جدول
 4 3 2 1 امتیاز

 

در مدل ديويد بر  ،دست آمده بودههايی که بر اساس طیف لیکرت بداده .4
 ضعفسازی گرديده تا مجموع نقاط قوت و نرمال 0.۵مبنای جمع برابر با 

 ها و تهديدها نیز برابر با يک گردند.برابر با يک و مجموع فرصت
حسب میزان تطابق وضعیت  هر يك از عوامل يك رتبه يا شدت بر یبرا .۵

ها از جامعه ها و تهديدبا فرصت فعلی امر به معروف و نهی از منکر
ها برای تهديدها و بر اساس مدل ديويد، رتبه ؛شودنخبگی دريافت می

در نظر  4تا  3بین  ها و نقاط قوتو برای فرصت 2تا  1عف بین نقاط ض
 گربیان -چه میزان استنظر از اهمیت آنصرف -اين رتبه که شودگرفته می

امر به معروف و نهی  ینسبت به اين عامل در وضعیت کنون میزان واکنش
اين است که واکنش  یبه معننیز  4. عدد از منکر در فضای مجازی است

 . استاست که واکنش بسیار ضعیف  ینبدين مع 1بوده و عدد  یعال
هر  گر امتیاز موزون است که در پايانحاصلضرب اهمیت و شدت بیان .6

هدف اين مرحله کندوکاو آثار محیط  ؛گرددبخش مجموع آن محاسبه می
خارجی بر امر به معروف و نهی از منکر در فضای مجازی جهت 

ولی در ها و نهادهای متاست که سازمانها و تهديدهايی شناسايی فرصت
ها، . در اين راستا بايد گفت که فرصتهستند اين زمینه با آن مواجه

خارج از محیط ناحیه بر  هايی است کهمجموعه امکانات و قابلیت
مستقیم مؤثر  طور مستقیم يا غیرهسسات فرهنگی و مسئولین بؤعملکرد م

 شوندوامل خارج از ناحیه محسوب میتهديدها نیز مجموعه ع ،شوندواقع می
 مستقیم دارند. که در عدم کارايی اين نواحی تأثیرات مستقیم و غیر
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 و شناسايی مختلف موضوعات بین داخلی، روابط ارزيابی ماتريس از استفاده با .7
شود. در اين قسمت سه برای آنها پرداخته می هايیحل راه ارائه به و شده ارزيابی

های موجود، عملکردها و منابع مورد توجه و بررسی قرار گرفته و مقوله استراتژی
 بندی شده است:تحت عنوان نقاط قوت و نقاط ضعف به شرح ذيل تقسیم

یس  :4جدول  یابماتر  عوامل داخلی یارز
امتیاز 
 موزون

 شدت
 )رتبه(

یب اهمیت  ضر
 )میانگین(

ف عامل
ردی

 

 قوت

0.15 3 0.05 
سیره پیامبران و ید آيات و رويات اسالمی و أکت

 1 در تجلیل از آمر به معروف و ناهی از منکر معصومین

0.24 4 0.06 
 ضروری و وجوبی بودن امر به معروف

 2 و نهی از منکر در جامعه

0.32 4 0.08 
 های تبلیغ دين وگسترده بودن ابزارها و شیوه

 3 امر به معروف در فضای مجازی

0.36 4 0.09 
 هامجازی توسط طلبهاستفاده از بستر فضای 

 4 برای امر به معروف و نهی از منکر

0.12 3 0.04 
های های مناسبتی و استفاده از زمانتعدد ظرف

 ۵ مناسب برای امر به معروف و نهی از منکر

0.24 4 0.06 
های حاکمیتی از جمله استفاده از ظرفیت

 6 فیلترينگ هوشمند برای مقابله با منکرات

0.2 4 0.05 
مسائل جاری فرهنگی و اجتماعی در  دغدغه

 7 هامسئوالن و سازمان نزدبستر فضای مجازی 

 8 وجود و فعالیت ستادهای احیای امر به معروف و نهی از منکر  0.03 3 0.09

0.12 3 0.04 
وجود ساختارهای فیزيکی و شهری مناسب برای 

 9 تبلیغ امر به معروف و نهی از منکر

 جمع 0.5 - 1.84
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 ضعف

0.05 2 0.025 
غفلت و عدم توجه الزم درباره اهمیت اين 

 1 زدگیعواميا  ، خجالتی ترسواسطهفريضه به

0.015 1 0.015 
گاهانه طالب به فضای مجازی و عدم  ورود ناآ
 2 آشنايی با نحوه تبلیغ و پاسخ منطقی به شبهات

0.05 2 0.025 
های غلط امر به ذهنیت منفی نسبت به شیوه

 3 هی از منکرمعروف و ن

0.01 1 0.01 
های زدگی در فیلترينگ و سیاستسیاست

 4 مقابله با منکرات

0.025 1 0.025 
لحاظ عدم تناسب محتوای ضعف محتوايی به

 5 ايرانی -تولیدی با محتوای اسالمی

 6 ضعف در ساختارهای حوزه فضای مجازی 0.01 2 0.02

0.01 1 0.01 
گاهی و معرفت و بصیرت و د ر نتیجه عدم آ

 7 گناه در کاربران اصرار بر

 8 لحاظ عدم جذاب بودن برای مخاطبضعف محتوايی به 0.01 2 0.02

0.015 1 0.015 
ضعف در تربیت نیروی انسانی در حوزه 

 مديريتی و منابع انسانی متخصص
9 

 10 سازی استفاده از فضای مجازیضعف در فرهنگ 0.022 1 0.022
 11 زدگیزدگی و پژوهشريط در عملافراط و تف 0.01 2 0.02
 12 های شکلی و مقطعیعدم اثربخشی فعالیت 0.01 1 0.01
 13 های فرهنگی و اجتماعیسازی و ايجاد ظرفیتعدم بومی 0.01 1 0.01

0.01 1 0.01 
گاهی يا ضعف و کمبود معرفت و بصیرت  ناآ

 14 آمران و ناهیان

 15 هعدم فهم هدف و غفلت از نتیج 0.01 1 0.01

فقدان برنامه و نقشه کالن و منطق اجرايی در  0.018 2 0.036 16 
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 های متولی امر به معروف و نهی از منکرسازمان
 17 تناقض در گفتار و رفتار 0.03 2 0.06

0.05 2 0.025 
توجهی به دردها و رنج ها و نیازها و بی

 18 یمشکالت مخاطب و رها ساختن و

0.042 2 0.021 
ها و ها و اولويتها و علته ريشهتوجهی ببی

 هاها و غفلت از علتپرداختن به معلول
19 

 20 مردم یدر نظر نگرفتن منطقه آزاد 0.01 2 0.02
 21 منکرات یناتوانی از ارائه جايگزين مطلوب برا 0.015 1 0.015
 22 یشتابزدگی و توقع اثر فور 0.015 1 0.015

0.03 2 0.015 
وای فـقهی در خصوص تفاوت نظرات و فـتا

 23 حدود منکرات و نحوه نهی از منکر

0.02 2 0.01 
حسادت، قضاوت اجوالنه، ناآگاهی و انتقاد 

 24 جای امر به معروف و نهی از منکر واقعیشخصی به

 25 بهانه و يا در نتیجه نهی از منکر نادرستاشاعه منکرات و فحشا به 0.01 2 0.02

 26 اهمیت دادن بیش از اندازه به منکر بزرگ کردن و 0.011 2 0.022

0.01 1 0.01 
مشخص نبود مرز دقیق میان امر به معروف و 

 27 نهی از منکر شخصی و اجتماعی

0.01 1 0.01 
ـتصادی، عدم توجه به فراهم نمودن زمینه های روانی، اق

ـیاسی ـنکر و س  28 نظامی برای اقامه معروف و قلع م

0.02 1 0.02 
شريفاتی شدن امر به معروف و ظاهرگرايی و ت

 29 های متولینهی از منکر در سازمان

0.02 1 0.02 
عد مردمی به دلیل احساس تعدد کـمرنگ شـدن ـب

 30 های متولی امر به معروف و نهی از منکروجود سازمان

0.01 1 0.01 
ايجاد مصونیت کاذب در کارمندان و متولیان 

 31 نکرهای امر به معروف و نهی از مسازمان

 32 المللی نهی از منکرمرزی و بینغفلت از ابعاد برون 0.013 1 0.026
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0.04 2 0.02 
های امر به معروف و نهی از منکر محدود شدن سازمان

 33 های دولتیبه سازمانی برای حفظ و پیشبرد برنامه

  جمع  0.02 2 0.04

 هاها و ضعفقوتجمع  0.5 - 0.763
 

جام شده و بررسی وضعیت پیرامون اين موضوع، مجموعه بر اساس مطالعات ان
 : شودمی صورت زير ترسیمبهنیز ها و تهديدهای موجود و مؤثر فرصت

یس5جدول  یاب :  ماتر  عوامل خارجی یارز
امتیاز 
 موزون

 شدت
 )رتبه(

یب اهمیت  ضر
 )میانگین(

ف عامل
ردی

 

 تهديد
 

0.05 
 
1 

 
0.05 

ح آن ترويج برخی منکرات در جامعه و طر
تهديدی جدی برای امنیت  ؛عنوان ارزشبه

 اجتماعی جامعه

  
1 

0.12 2 0.06 
مواجهه با يک هجمه عظیم فرهنگی/ تبلیغات 

 قانونی های غیرفرق و گروه
2 

0.04 1 0.04 
ای نسبت به امر به معروف و نهی از هجمه رسانه

 3 از جمله با سوء استفاده از موضوعاتی فرعی منکر

0.03 1 0.03 
محدود کردن امر به معروف به مصاديقی از 

 4 جمله عفاف و حجاب

0.04 1 0.04 
بیش از حد وقت گذاشتن يا اسراف و اتالف 

 ۵ وقت در فضای مجازی

 
0.1 

 
2 

 
0.05 

ناپذيری حدود فضای مجازی/ نظارت و کنترل
يتپنهان گروهی در  ياهای فردی سازی هو

 منکرات ساز انحراف و ترويجزمینه ؛فضای مجازی

 
6 
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 7 تخريب فضای فرهنگی جامعه 0.05 2 0.1
 8 های اجتماعی مخربآسیب 0.06 2 0.12
 9 عنوان رکن اجتماعها بهتهديدات متوجه خانواده 0.07 2 0.14

0.1 2 0.05 
تسهیل در رسیدن به منکر مانند خريد و فروش 

 10 اجناس ممنوعه

 جمع 0.5 - 0.84
 فرصت

 
0.06 

 
3 

 
0.02 

اع بر اهمیت امر به معروف و نهی از منکر اجم
حافظ  عنوانبه در اصالح معضالت جامعه

 سالمت اجتماعی و اخالق در جامعه

 
1 

0.09 3 0.03 
عدم محصوريت دين در مکان و زمان و استفاده از بستر 

 2 امر به معروف و نهی از منکر برای تبیین معارف اسالم

 
0.2 

 
4 

 
0.05 

استقبال مردم از ابزارهای پیشرفت تکنولوژی و 
ويژه در فضای های و تبلیغاتی بجديد رسانه

 های اجتماعیمجازی و شبکه

 
3 

0.06 3 0.02 
تکثر و تعدد عناوين معروف مانند اقتصاد 

 4 نهضت علمی و مقاومتی، فرهنگ

0.09 3 0.02 
ماهیت نقد و انتقاد سازنده داشتن امر به معروف 

 5 رشد و پیشرفت جامعه ساز؛ زمینهو نهی از منکر

 
0.09 

 
3 

 
0.03 

عنوان بهدر اين عرصه های علمیه حوزهورود 
دلیل وجود اينترنت به؛مرکز ثقل انقالب اسالمی

 های متعدد مجازیو شبکه

 
6 

0.28 4 0.07 
های دينی و مسائل احکام در بستر نشر آموزه

 7 فضای مجازی و تسهیل انتشار محتوای مناسب

 8 داشتن امر به معروف و نهی از منکر یماهیت جهاد 0.03 3 0.09
 9 قدرت نرم فضای مجازی 0.06 4 0.24
 10 فضای مجازی بستری برای ايجاد گفتمان آگاهی و عمل 0.03 3 0.09
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0.03 3 0.01 
های نگاه فرصتی کشور و استقبال از فناوری

 11 نوين فضای مجازی

 12 ه معروف و نهی از منکرساز بودن فريضه امر بفرهنگ 0.05 4 0.2
 13 الید بودن آن و مبسوط یحکومت اسالم وجود 0.02 3 0.06

0.06 3 0.02 
برکات معنوی، اقتصادی و اجتماعی امر به 

 14 معروف و نهی از منکر

های درونی جامعه اسالمی با امر احیای سرمايه 0.04 4 0.16
 به معروف و نهی از منکر

15 

 جمع 0.5 - 1.8

 ها وتهدیدهاجمع فرصت 1 - 2.64
 

 :1نمودار 
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یابی و انتخاب استراتژی2نمودار   : الگوی ارز

 
يافته هر يک از عوامل قوت، ضعف، شکل نظامبه سوات روش تجزيه و تحلیل

د مورد تحلیل قرار داده و انها را که در مرحله قبل شناسايی شدهفرصت و تهديد
پس از فهرست  ؛ به اين نحو کهسازدهای متناسب با موقعیت را منعکس میاستراتژی

نمودن هر يک از عوامل قوت، ضعف، فرصت و تهديد که در مرحله قبل شناسايی شده 
شود، مشخص می -داربر حسب ترتیب امتیاز وزن -های مربوطها در سلولو نوشتن آن
مجموعه شدت و  د کهگردهای مورد نظر حاصل میراتژیاست ،قی هر يکاز محل تال

مجموعه شدت و گر عوامل داخلی است و بیان Yوزن نقاط قوت و ضعف در محور 
 .دهدرا نشان میموقعیت ثبت شده در ماتريس   Xدر محور هاوزن تهديدات و فرصت

در  ،ی مجازیوضعیت فعلی امر به معروف و نهی از منکر در فضا هدر مجموع
وضعیت  -2در نمودار  Aو نقطه  1در نمودار  5موقعیت شماره  -میانه ماتريس

دهد سمت حضور در ناحیه تهاجمی است که نشان میاما اندکی به ؛ثبات قرار دارد
 يابیها بیش از تهديدات هستند؛ لذا موقعیتنقاط قوت بیش از نقاط ضعف و فرصت

عبارتی ناحیه تنی بر راهبردهای ناحیه تهاجمی و بهبرای اقدام و راهکارها بايد مب
SO- باشد. -ها و نقاط قوتتالقی فرصت 
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یس  6جدول   سوات:  ماتر

  ”S“نقاط قوت  ”W“ نقاط ضعف
غفلت و عدم توجه الزم  

گاهانه  ورود ناآ
 های غلطیت منفی به شیوهذهن

 زدگی سیاست
 و ساختاری ضعف محتوايی

گاهی در کاربران   عدم آ
ف در نیروی انسانی ضع

 سازیضعف در فرهنگ
 افراط و تفريط

  های شکلی و مقطعیفعالیت
 نکردن سازیبومی
 نقشه و منطق اجرايی ،فقدان برنامه

 تناقض در گفتار و رفتار

 

 کیدات مکررأت
 نضروری و وجوبی بود

 هاگسترده بودن ابزارها و شیوه
 استفاده از بستر فضای مجازی

 یهای مناسبتتعدد ظرف
 حاکمیتیهای استفاده از ظرفیت

 در مسئوالن دغدغه مسائل فرهنگی
 وجود ستادهای احیا

 وجود ساختارها

 ”O“ها فرصت ”SO“ یهاژیاسترات ”WO“ یهایاستراتژ
 
 

 
 

با از بین بردن نقاط ضعف 
 هابهره جستن از فرصت

 
 
 
 

ها با از فرصت یبرداربهره
 هابهره جستن از قوت

 برگزيده( )ناحیه 

 بودنفرازمانی و مکانی و  اجماع
 تبیین معارف اسالم
 پیشرفت تکنولوژی

 تکثر عناوين معروف
 ماهیت سازنده

 های علمیهورود حوزه
 داشتن یماهیت جهاد

 قدرت نرم
 ساز بودنفرهنگ

 الید بودن حکومت مبسوط



138  / ( PURE LIFE, Vol.5. No.15, (Rabi' al-Thani 1440. Azar 1397. December 2018) 

 "”Tتهدیدات  "”ST یهایاستراتژ "”WT یهایاستراتژ
 
 
 

ف و نقاط ضعکاهش 
 از تهديداتپرهبز 

 
 
 

 براي احتراز از تهديدات
 از نقاط قوتاستفاده از 

 تهديدی جدی برای امنیت اجتماعی
 ایو رسانه مواجهه با هجمه عظیم فرهنگی

 د کردن امر به معروف به مصاديقمحدو
 اتالف وقت در فضای مجازی

 مجازی نظارت و کنترل ناپذيری فضای
 تخريب فضای فرهنگی جامعه

 سازی انحراف و ترويج منکراتنهزمی

ن حـالت مـطلوب رين و مناسباـي و بدين معنی است که  بودهترين حالت برای سازمان ـت
قابل اتکايی برخوردار  ها و نقاط قوت در خور وـوانـايیکـه از تدر وضعیت فعلی ضـمن آـن

اين  لذا ؛جه استموای های مناسبنیز با فرصت -خود -ایاست، در محیط تعاملی و زمینه
ها و نهادهای مرتبط با امر به معروف کارگیری توان موجود سازماندسته از راهبردها چگونگی به

 دارد.را بیان می -های مغتنم محیطیبرداری حداکثری از فرصتدر جهت بهره -و نهی از منکر
 توان با استفاده از نقاط قوتمی SO هایدر اجرای استراتژیاز طرف ديگر، 

هر سازمانی  که؛ چه اينبرداری را نمودهای خارجی حداکثر بهرهداخلی از فرصت
گیری از نقاط مند است همیشه در اين موقعیت قرار داشته باشد تا بتواند با بهرهعالقه

  .ها و رويدادهای خارجی حداکثر استفاده را بنمايدقوت داخلی از فرصت
 -عروف و نهی از منکر در فضای مجازیقرار گرفتن وضعیت امر به م بنابراين،
 نشان دهنده مزيت نسبی وضعیت در حال حاضر است. -در اين ناحیه

های مختلف در چهار فهرستی از استراتژی سوات، به اين ترتیب با استفاده از ماتريس
توان اين تحلیل را پايان می QSPM با استفاده از ماتريسکه  آيددست میهگروه متفاوت ب

محاسبات رياضی دارد و اطالعات آن با استفاده از خرد جمعی و اجماع ماتريسی که ؛ داد
 شود.روف و نهی از منکر تکمیل میهای مرتبط با امر به معنخبگان و مديران ارشد سازمان
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بندی اين سازی راهبردهای طراحی شده، اولويتبا بهینهبر اين اساس و 
 شود.هبردها برای سازمان انجام میراهبردها و نهايتًا انتخاب بهترين را

یس 7جدول   تعیین جذابیت راهبردهای امر به معروف و نهی از منكر QSPM: ماتر

 کد استراتژی عوامل اصلی موفقیت ضريب جذابیت امتیاز جذابیت

0.3 3 0.1 
گسترش استفاده از فضای مجازی برای 

 ترويج امر به معروف و نهی از منکر

SO 
0.8 4 0.2 

 و تبیین معروف و منکر شناخت 
 در فضای مجازی

 آموزش و تبلیغ معروف و نهی در فضای مجازی 0.2 4 0.8
 حمايت از آمر و ناهی در فضای مجازی 0.1 4 0.4

 سازی تخصصی مستقیم در فضای مجازیشبکه 0.05 3 0.15
 رفع موانع امر و نهی در فضای مجازی 0.1 3 0.3

WO 
0.3 3 0.1 

و نیازهای مخاطبان  عاليق شناخت
 در فضای مجازی -ربرانکا -داخلی

 رصد عاليق کاربران 0.05 2 0.1
ST 

 رصد و برخورد عملی با منکرها  0.05 2 0.1
 WT ها در فضای مجازیگسترش حوزه نظارت 0.05 2 0.1

 جمع 1 - -

به تعیین جذابیت برای هر يک از راهبردهای  QSPMماتريس  ،بر اين اساس
 های میزان ضريب بر اساس داده که صاص دارداخت ه معروف و نهی از منکرامر ب

نظرخواهی از نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهديد  هایجدولدست آمده در هب
 شود. 1عدد  بابدها مجموع همه آن هايی کهشود؛ جدولتعیین می
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معه خبرگان نظرسنجی از جا -دوباره -برای تعیین میزان شدتچنین، هم
بر اساس طیف لیکرت عددگذاری  5تا  1از  نیز میزان جذابیت که شودب میمکتو
 آيد.دست میهو از حاصلضرب اين دو امتیاز جذابیت ب شده

 تعیین اولویت راهبردهای امر به معروف و نهی از منكر: 8جدول 
يت  کد استراتژی شرح استراتژی امتیاز جذابیت اولو

 0.8 اول
 کر شناخت و تبیین معروف و من

 SO در فضای مجازی

 0.8 اول
 آموزش و تبلیغ معروف و نهی 

 SO در فضای مجازی

 SO حمايت از آمر و ناهی در فضای مجازی 0.4 دوم

 0.3 سوم
گسترش استفاده از فضای مجازی برای 

 SO ترويج امر به معروف و نهی از منکر

 WO رفع موانع امر و نهی در فضای مجازی 0.3 سوم
 WO خت عاليق و نیازهای مخاطبانشنا 0.3 سوم

 15 چهارم
 سازی تخصصی مستقیم شبکه

 SO در فضای مجازی

 ST رصد عاليق کاربران 0.1 پنجم
 ST رصد و برخورد عملی با منکرها 0.1 پنجم
 WT ها در فضای مجازیگسترش حوزه نظارت 0.1 پنجم

بندی رتبه -نهايتدر  -دست آمده برای جذابیت راهبردهاهبر اساس امتیازهای ب
شناخت و تبیین معروف و منکر در فضای بر اين اساس  ؛آيددست میهراهبرد ب

بیشترين اولويت را در  در فضای مجازی اين دومجازی و آموزش و تبلیغ 
 ”SO“که هر دو در ناحیه قوت، فرصت ضمن اين ؛دست آمده داراستهراهبردهای ب

 قرار دارند که منطبق با نتايج است.
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 گیریتیجهن
منظور گسترش و های سازمانی بهگیریمجموعه جهت کندارائه راهبرد کمک می

 يادر عرصه اجرا و عمل  -تعمیق امر به معروف و نهی از منکر در فضای مجازی
 صورت هماهنگ و معطوف به هدف پیش برود. به -پژوهش

فضای  از منکر در با روشن شدن جايگاه فعلی اجرای امر به معروف و نهی
مناسبی دارد و به لطف استقرار نظام دينی و مردم  -نسبتبه -مجازی که وضعیت

بهره گیری از رسد نظر میبه معروف و پرهیزکار نسبت به منکرها در عمل بهمتعهد 
دو راهبرد اصلی شناخت و تبیین معروف و منکر در فضای مجازی و آموزش و تبلیغ 

 .سوق دهده رو به بهبود تواند وضعیت را در آيندمی اين دو
بندی کمی و کیفی منظور سهولت استفاده، راهبردهای احصاء شده تقسیمبه

 :گرددارائه میزير شده و در قالب نمودار 
 الزم استدر اين حوزه  ؛(یمجاز یدر فضا یسازی)عموم یکم یراهبردها .1

 هدف آناد و مجموعه اقداماتی برای گسترش فرهنگ امر و نهی در جامعه انجام د
 امر و نهی و نظارت جمعی در کشور است که عبارتند از: سازی و اشاعهفرهنگ

امر به معروف و نهی  ؛معروف و منکر در فضای مجازیشناخت و تبیین  -
 .يق و نیازهای مخاطبان و کاربراناز منکر مبتنی بر شناخت عال

زش هدايت و آمو ؛به پذيرش معروف و پرهیز از منکر سازی نسبتگفتمان -
يا  اجتناب از ترويجها و سمت اشتیاق و عمل نسبت به معروفجامعه به

 .عمل به منکرات در فضای مجازی
 .حقوقی و محتوايیلحاظ قوانین حاکمیتی، به؛ آمر و ناهی در فضای مجازیحمايت از  -
 .امر به معروف و نهی از منکر در فضای مجازی رفع موانع اجرای -
 .منکرها در فضای مجازی عملی بارصد، پايش و برخورد  -
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و  بخشیدنعمقمعنای به ؛(یمجاز یدر فضا یبخش)عمق یکیف یراهبردها .2
 که هدف آن غنا استمعنايی امر به معروف و نهی از منکر  گسترش حوزه

 که عبارتند از:باشد بخشیدن و ارتقای کیفی امر و نهی و نظارت در کشور می
ف و نهی از منکر در به معروبازسازی و ساختارسازی نهاد متولی امر  -

ی، يهای مسئولیتی، ستادی، اجرامشخص نمودن حوزه؛ فضای مجازی
برای نهادهای ذيربط در حوزه امر  موريتأانداز و مترسیم اهداف و چشم

 .ف و نهی از منکر در حوزه حاکمیتیبه معرو
 ج امر به معروفسازی تخصصی مستقیم در فضای مجازی برای ترويشبکه -

سلط به تربیت مربیان امر به معروف و نهی از منکر و م؛ ز منکرو نهی ا
 .شرايط حاکم بر فضای مجازی

 ج امر به معروفدر فضای مجازی برای ترويمستقیم  سازی ترويجی غیرشبکه -
های مردمی و خودجوش توسط استفاده از ظرفیت؛ و نهی از منکر

 .ل حضورتسهی و زه، ارائه مشوقنهادهای حاکمیتی با تقويت انگی
های نظارت عام شامل حوزه؛ در فضای مجازیها گسترش حوزه نظارت -

 .روف و نهی از منکرهای امر به معبر شیوه نیز نظارتفنی و محتوايی و 
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 بندی کمی و کیفیراهبردهای تقسیم: 3 نمودار
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