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 و چيست البالغه نهج های آموزه پایه بر منکر از نهی و معروف امربه اصيل مفهوم و شایع مفهوم این پژوهش در صدد پاسخ دادن به این است که تفاوت :چکيده

صرورت این مسئله از آنجاست که . معروف و نهی از منکر کدامست های بنيادین امربه شاخصه. است کدام اسالمی جامعه در آن اثربخشی سطح ارتقای کارهای راه

. شوند زیرا مسلمين از اهل کتاب و دیگران با همين مسئله متمایز می؛ ی و اخروی انسانها دارد با هيچ چيزی قابل مقایسه نيستاثری که این اصل بر حيات دنيو

 .کتابخانه ای و با استفاده از کلمات قرآن، نهج البالغه، احادیث، تفاسير و شروح انجام پذیرفته است-این پژوهش به روش تحليلی

بایست عده ای تربيت شوند که  انجام شده بر منابع و برخی امور عصر حاضر چنين نتيجه حاصل شد که چون مردم بر دین ملوکشان هستند می های از بررسی. 

د احاطه داشته و در تک تک مناصب مختلف حکومتی نظارت کرده و در وقت مقتضی خو... شناسی، رفتار شناسی، احکام مختلف و بر علوم مختلف مانند جامعه

ریزی منسجم و هدفمندی با مطالعه و تحقيق و پژوهش ارائه گردد و در  که برنامه ضمن این. بدون تسامح و گذشت با خاطيان در سطوح حکومتی برخورد نمایند

که  ضمن این. به سبک زندگی گردد مقاطع مختلفی درسی از مهد تا باالترین حد دانشگاه به کودکان تا بزرگساالن ارائه شود تا این اصل بين مردم پذیرفته و مبدل

با کنار هم قرار دادن چندین . بایست دست به توليد محتوای جذاب و ارزشمند در این حوزه نمایند هایی که با مردم سرو کار دارند می رسانه های جمعی و ارگان

ر جامعه مبدل به سبک زندگی نمود تا در طول زمان جامعه پالوده هم فهم شایع را تصحيح نمود و هم این اصل اصيل را د توان راهکار در حوزه های مختلف می

 .شود


