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Abstract 

Organizational social control from the perspective of the Holy Quran Social control has 

been proposed as an indisputable principle in Quranic literature and as a genuine 

function in sociology. Social control or supervision are the ways in which a person can 

be forced to adapt to the culture of a society. This culture includes the values, beliefs, 

norms and in general the deep layers of the social world. By introducing this term to 

the Qur'an and recognizing its Qur'anic equivalent, the purpose of this article can be 

achieved, which is the processing of systematic organizational social control from the 

Qur'an's point of view. This article has been done in a descriptive-analytical manner 

and the information has been collected using the library filing method and an attempt 

has been made to use Islamic science software. The findings indicate that God, as a 

prudent and efficient manager in managing all of creation as a macro-social system, has 

used various methods of organizational social control. Social control in the literature of 

the Qur'an has been achieved openly and directly, covertly and indirectly, and most 

importantly, public social control. Therefore, with different and efficient observers in 

different fields, it will achieve a fast and appropriate movement towards the desired 

society. This attitude is a model for drawing a desirable society so that the process of 

internalization of norms in each individual of the researcher community and society 

achieves its goal. 
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 چکیده

به اجتماعی  بهکنترل  و  قرآن  ادبیات  در  مسلم  اصل  یک  در عنوان  اصیل  کارکرد  یک  عنوان 

توان با آن فرد  می  کهاست  هایی  کنترل یا نظارت اجتماعی، روش شده است.  شناسی مطرح جامعه 

صورت بههنجارها و    عقاید،  ،هافرهنگ ارزشاین    .کرد  امعهج  یک بافرهنگ    تطبیق خودوادار به  را  

شود. باعرضه این اصطالح بر قرآن و شناخت  را شامل می   عمیق جهان اجتماعی  هایکلی الیه

مند از  توان به هدف این مقاله که پردازش کنترل اجتماعی سازمانی نظام معادل قرآنی آن، می 

آوری اطالعات  شده و جمع تحلیلی انجام   - صورت توصیفییافت. این مقاله بهنگاه قرآن است، دست 

افزارهای علوم اسالمی  ای بوده است و تالش شده تا از نرم خانهبرداری کتاببا استفاده از روش فیش 

عنوان مدیری مدبر و کارآمد در مدیریت  ها حاکی از آن است که خداوند بهبهره گرفته شود. یافته

به روش تمام خلقت  از  اجتماعی کالن،  نظام  سازمانی  عنوان یک  اجتماعی  کنترل  متنوع  های 

اجتم کنترل  است.  کرده  به استفاده  قرآن  ادبیات  در  و  اعی  پنهان  مستقیم،  و  آشکار  صورت 

غیرمستقیم و از همه مهتر کنترل اجتماعی همگانی محقق شده است. بنابراین باوجود ناظران  

های مختلف، حرکت سریع و مناسب به سمت جامعه مطلوب را محقق  مختلف و کارآمد در عرصه 

معه مطلوب است تا روند درونی سازی هنجارها  خواهد کرد. این نگرش، الگویی برای ترسیم یک جا

 تک افراد جامعه محقق و جامعه به هدف خود دست یابد. در تک

 کنترل، نظارت، کنترل اجتماعی، نظارت سازمانی، قرآن.   ها:کلیدواژه 
 09/05/01تاریخ پذیرش:   23/04/01تاریخ بازبینی:   30/08/00تاریخ دریافت: 

 254-229صص ، 1401، پاییز 44، پیاپی 3، شماره 11، سال  اجتماعی فرهنگی فصلنامه راهبرد

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 مسئلهمقدمه و بیان 
 شتتناستتی استتتدر جامعهو مستتتقل  مفهوم مهم  یک  کنترل و نظارت اجتماعی 

اجتماعی و    شتناستیآستیب،  رویکج  حوزه به( و مباحث مربوط 104،  1377)کریمی،  

ابزارهای مناستب و  مربوط به این مفهوم استت. بنابراین کشتف  شتناستی انحرافات، جامعه

درستت، از ارکان مهم در نظارت اجتماعی  و ایجاد یککارآمد برای مقابله با انحرافات 

کنترل اجتماعی یک امر عینی    آید. چونحساب مییک مدیریت پویا، فعال و سالم، به

هر چه ای استتت که  گونهگذار استتت. طبع انستتان بهها اثربر افراد و گروه کهاستتت 

کاستتن از  جایبهخواهد و برآورده شتدن هر نیازی بیشتتر داشتته باشتد، بیشتتر هم می

طبیعی نوع بشر،  ناپذیریسیریانگیزد، از این را برمی ایتازهآرزوهای انسان، نیازهای  

ختارجی، یعنی بتا نظتارت    هتاینظتارتکته آرزوهتای انستتتان را تنهتا بتا    آیتدبرمیچنین  

افراد جتامعته بته  بته عبتارتی اگر  (  191،  1376«. )کوزر،  توان مهتار کرداجتمتاعی، می

( 192،  1376)کوزر، . دچار خواهد شتد هنجاریبیحال خود واگذار شتوند، جامعه به  

توجه به این نکته بستتیار حا ز اهمیت استتتر زیرا نقطه عطف نگهداشتتت یک جامعه 

شتود.  استالمی در مستیر صتحیح، حف  و بقال الگوستت که با کنترل اجتماعی محقق می

ترین وظایف مدیران در جامعه یا ستتتازمان استتتت. با  به عبارتی این کنترل از اصتتتلی

جامعه یا ستازمان قادر خواهند بود به روند پیشترفت امور   همین اهرم استت که مدیران

ها را هنگام انحرافات داشتته باشتند. به همین دلیل در آگاه شتده و قدرت بر اصتالح آن
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دیگر، موفقیت جوامع یا  عبارترستند. بهها هم به هدف نمینبود کنترل، بهترین برنامه

استت و تعیین محورهای کنترلی،  ستازمان  -ها، درگرو رفتار اعضتال آن جامعهستازمان

( آنچه در این پژوهش مورد 1395نقش بستتزایی در این رفتارستتازی دارد. )محمدی،  

های کنترل اجتماعی ستازمانی در قرآن کریم استت. چون استالم،  اهتمام استت روش

 ( در قرآن کریم کلمه1392برنامه جامعی برای کنترل اجتماعی دارد. )صدیق اورعی، 

که معادل کنترل در ادبیات علوم اجتماعی استت، چندین بار تکرار  ت آننظر و مشتتقا

 لیکنتر هایستیاستتاع  وانتتتت کارگیریشتده استت که دلیل بر اهمیت آن استت. زیرا به

،  ی قاجان. )آقتتتترآن استت یای استاستهبردهی، از راع اماجت  تافتتتتراحان  ویی باارویدر ر

رل، نفوذ در کستانی استت که هدف اجتماعی در نظارت و کنت  ترین( چون مهم1382

هتا تیییر ایجتاد کننتد )فوالدی،  آنعقتایتد یتا رفتتار    تتا در  گیرنتدمورد نظتارت قرار می

 ( که نتیجه آن ایجاد همنوایی حداکثری در یک جامعه است.43،  1376

 هدف و پرسش تحقیق  -1
منتد از نگتاه قرآن شتتتنتاختت کنترل اجتمتاعی ستتتازمتانی نظتام  بتاهتدفاین مقتالته  

شتده استت. شتناخت این مقوله بر استاد دیدگاه قرآن کریم، امکان باز شتناستایی ینتدو

این فرآیند اجتماعی در جامعه استتالمی و بر استتاد مدل قرآنی ممکن خواهد بود. با  

جتماعی کارآمد، در توجه به موضتتوع تحقیق و اهمیت آن در فرآیند ایجاد یک نظام ا

یی برای هامؤلفهپژوهش حاضتر یک پرستش اصتلی وجود دارد. از نگاه قرآن کریم، چه  

 کنترل اجتماعی سازمانی وجود دارد؟

فرعی دیگری مطرح خواهتد شتتتد کته    ستتتؤاالت،  هتامؤلفتهبعتد از شتتتنتاختت این  

از صتورت استتک کنترل اجتماعی ستازمانی دارای چه اقستامی استت؟ آیا این نوع ینبد

کنترل دارای ستطوح مختلف استت و اگر پاستث مثبت استت، تبیین این ستطوح چگونه 

 است؟

 پیشینه تحقیق  -2
استالم به موضتوع کنترل و نظارت و مخصتوصتاا نظارت درونی بستیار پرداخته استتر 

اما نظارت ستازمانی با ادبیات علوم اجتماعی و از منظر قرآن کریم و استتفاده ضتمنی از 

یشتینه مرتب  ندارد. تالش نگارنده بر این استت که نظارت ستازمانی  دانش مدیریت، پ 

های مناستب بدهد. برخی از این از نگاه قرآن را تبیین و به ستؤاالت پیرامون آن پاستث

 اند ازک آثار عبارت
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حکظمات  هاا  ساایااساای، بخرا  ااظان کاا می،  نظاار  بیرونی در نظاا 

 33شماره  ، 1383  ، اسالمی

در منابع استتالمی، بحث که استتت   برداشتتتقابل قالهماز محتوا و مستتتندات این 

و ستازوکارهای درونی و بیرونی متعددی    استتنظارت بر قدرت و کنترل بستیار جدی  

نکته حا ز اهمیت این استت که در نظام استالمی، نظارت بیرونی بر قاعده استاستی دارد. 

  ذکر شتایان  .ستتانظارت درونی استتوار استت و میان این دو نظارت، تعامل کامل برقرار  

استت که در اندیشته ستیاستی غرب، راهکاری برای منظور نمودن نظارت درونی در نظر 

گرفته نشتده و این امر از دالیل اصتلی عدم موفقیت کامل ستازوکارهای نظارت بیرونی  

 .باشداین نظام سیاسی در تحدید و کنترل قدرت می

  و بررسی جایگاه این ها  امروزنگاهی جامع بر اهمیت اظدکنترلی در سازمان

 البالغه، ساااد حبیبیان، علیراا دهقانی و مصصظمه جانصلی زاده  نظع کنترل در نخج

   16و  15شماره  ،1390پاییز و زمستان  ،یت در اسال مدیر

برای   هاای که ستازمانگونهبه  کنترل و نظارت جزل وظایف استاستی مدیریت استت

نظارتی    هاینظاماستتفاده از    کهنیاز دارند به بهبود مستتمر عملکرد   ،حف  بقای خود

این استتتتت کته در فراینتد کنترل   مبتانی نظری  ازجملته.  کنتداین امر را ممکن می

که نیاز به حضتور مقام مافو  نباشتد و از   باشتدخودکنترلی محور اصتلی باید    ،ستازمانی

ام  طرفی هم کتارکنتان بتدون ترد از عواقتب کنترل، وظتایف خویش را انجتام دهنتد. نظت

گیرد، با   دربرمیارزشتی استالم با تبیین نظارت الهی که تمامی ابعاد زندگی انستان را 

  پذیر امکاندر نظر گرفتن زندگی ابدی برای انستتان که جزای کامل اعمال انستتان را 

  کند.انسان فراهم میرا برای سطح   ترینعالی، تحقق خودکنترلی در سازدمی

اساال  رااا ابروش،    ،یکنترل تصامل  در سایره اما  علبررسا  ساازوکارها  نظا   

  1ش ،2س ،1391 مدیریتی، ها پژوهشو 

شتده  طراحیستازوکارهای رستمی و غیررستمی در نظام کنترل تعاملی   دودستته

و   رستانیاطالع، شتامل  حضترت. ستازوکارهای رستمی کنترل تعاملی در ستیره استت

ستازوکارهای    استت وبازخور    ا هار، کستب اطالعات از مجاری رستمی، و  ستازیشتفاف

و نهی از  معروفامربهغیررستتمی کنترل تعاملی در ستتیره ایشتتان، مواردی از قبیل  

انستانی در خار  از   هایسترمایهمنکر، کستب اطالعات از مجاری غیررستمی و آموزش  

http://ensani.ir/fa/article/journal-number/14363/%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-1383-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-33
http://ensani.ir/fa/article/journal-number/14363/%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-1383-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-33
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، این نتیجه به دست آمد که امام علی)ع(  درنهایتگیرد.  می بر تعامالت سازمانی را در

از ستازوکارهای غیررستمی کنترل تعاملی را برای جبران نواقک کنترل رستمی  برخی

 .بسته استدر سازمان به کار  

نظریه کنترل اجتماع  با نگاه به آیا  و روایا  با تأکیااد باار تصاون و حمایت، 

  33ش ،9س، 1396 فصلنامه مطالصا  قرآنی،، زاده نایین ی متظلنفیسه 

  مستتا ل ترین جاد پیوند میان افراد و جامعه از مهمای  و اجتماعی شتتئونتوجه به 

راهکتارهتای متعتددی  کته برای تقویتت آن،    هتای استتتالم استتتتدر آموزه  موردتوجته

تأثیر مثبت این موضتوع بر   هاستت.ازجمله آنتعاون و حمایت   کهاستت    شتدهبینیپیش

بستتتیتار   ،عنوان اهرم کنترل اجتمتاعی در استتتالمبه و نهی از منکر معروفمقوله امربه

 فراوان است.

صتتتورت  های ذکرشتتتده، اوالا موضتتتوع کنترل اجتماعی ستتتازمانی بهدر پژوهش

استتقاللی و ثانیاا با نگاه به آیات کتاب شتریف قرآن، بررستی نشتده استتر بنابراین، در 

چنین مستئله مهمی، باید دیدگاه استالم را مشتخک کرد. این موضتوع باید موردبررستی  

غته چگونگی حف  و بقتال نظتام استتتالمی از طریق این فرآینتد  دقیق قرار گیرد تتا دغتد

پاستتث داده شتتود و دقیقاا هدف این مقاله، پاستتث به همین ستتؤال و دغدغه استتت. به 

هتای فردی در قرآن کریم، تبیین همین منظور، اقستتتام کنترل اجتمتاعی و نته کنترل

ورد مداقه  ستتازی در نظامات اجتماعی استتت، مشتتده استتت و مواردی که قابل پیاده

عنوان بدیع بودن پژوهش، این استت که تالش شتده  توجه بهقرارگرفته استت. نکته قابل

 شناسی و محتوای قرآنی ارا ه گردد.است تا این موضوع با ادبیات جامعه

 تصریف مفاهیم  -3
هایی استت که  مجموع وستایل و شتیوه  (:Social Control) کنترل اجتماعی

  ، یک گروه یا یک واحد، اعضتای خود را به پذیرش رفتارها، هنجارها  هاآنبا استتفاده از 

و   نادان)ق  دهد.منطبق با گروه مطلوب، ستتو  می  ورستتومآدابقواعد رفتاری و حتی 

اجتتتمتتاعتی  (  348ک  1370بتیترو،  ر    207ک  1375  ،دیتگتران بتتدو  کتنتتترل  از  اگترچتته 

استتی بوده استتت، اما درگذر زمان دچار تیییراتی در معنا شتتده استتت. شتتنجامعه

(Janowitz,1975: 82) مجموع عوامل ، کنترل اجتماعی شتتناستتیدر اصتتطالح جامعه

در حف  یگانگی خود،   قصتدبه  که یک گروه اجتماعی، استت  محستود و نامحستوستی

( 442 :1377هر،  شتایان م)  .برداشتخا  به کار می  پذیری فرهنگپذیری و  جامعه راه
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ظارت اجتماعی در اصتل اشتاره به توانایی جامعه برای تنظیم مناستبات و  به عبارتی ن

در تعریف کنترل اجتمتاعی عنتاصتتتری  (Janowitz,1975: 82) د.کنترل خودش دار

مدنظر استت که البته  ، رعایت هنجارهای مطلوب هاارزش، حف  نواییهممانند ثبات،  

 که باید عوامل ذیل، مراعات گرددککنترل هنجارهاست    ،معیار عمده

اجتمتاعی ممکن استتتت کته هنجتارهتا، قواعتد و    کنترلدر صتتتورتی   •

 .جامعه معین باشد ورسومآداب

استتتت کته هنجتارهتا و    یاجتمتاعی در مقتام مقتابلته بتا منحرفتان  کنترل •

 د.کننمطلوب را رعایت نمی ورسومآداب

بلکه به فرآیند کنترل جمعی  نظارت اجتماعی، جریانی شتخصتی نیستت،   •

 .نظر دارد

 .اجتماعی است کنترل درگروثبات جامعه   •

یتابتد کته منحرفتان را از عمتل خود اجتمتاعی تتا آنجتا ادامته می  کنترل •

 بازدارد.

 معادل قرآنی کنترل اجتماعی، نظارت استتتر نظارت به کستتر  نون« به نظار :

معنای سرپرستی امور، کنترل و بررسی  معنای هوشیاری و فراست و به فتح  نون« به

( 1959،  2ک 1387افعال و کارها و نظارت بر امور خارجه و امور مالیه استتت. )معلوف،  

کار« و  کنترل درستتتتی اجرای  چنین معانی  مراقبت برای اطمینان از درستتتتی هم

شده بندی طرح« نیز مطرحپروژه ازلحاظ کمی و کیفی بر طبق مشخصات فنی و زمان

بانی و حراستت نیز در معانی آمده  تحت نظر و دیده (2444،  2ک 1393استت. )انوری، 

( اما در اصتتطالح  نظارت و کنترل، فرایندی در 19946،  13ک 1377 استتت. )دهخدا،

ها  ریزیشتتده با برنامههای انجامنان درباره این استتت که فعالیتجهت حصتتول اطمی

ر پیروز و دیگران، 558،  3ک  1368ر لئونارد،  489ک  1386مطتابقتت دارد یا خیر؟ )قوامی،  

آن با رفتارهای    وستتیلهبهاستتت که  فراگردیظارت اجتماعی  ( بنابراین ن266ک 1385

  (350ک  1367  کرومبی،آبر ).  ددگرشتتود و ثبات اجتماعی حف  میمنحرف مقابله می

تر گرایش فرد  مفهوم متدرن  1930ستتتال  الزم بته ذکر استتتت کته این اصتتتطالح در  

  گذاری نامخاستتتگاه    ( و استتاستتااJanowitz,1975: 82. )گرفترا به خود  همنوایی به

است.  عنوان رفتار انحرافتتى در نقتته همنتتوایى عمتتومى جامعهبرخى از رفتارها به

فشتتاری که شتتناستتی، مجموعه ( در جامعه384ک 1394  ،فوالدیو  محستتنى تبریزی)

شتود که می گفته نظارت اجتماعی«   کنندمیافراد از جانب ستایرین در جامعه ح  

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%85%D9%86%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C
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افراد همتاهنتگ بتا نظتام هنجتاری آن جتامعته تیییر و انستتتجتام تتا رفتتار    شتتتودمیبتاعتث  

 (71ک  1364زینو،  جامعه را به دنبال داشته باشد. )کا

استتت و دارای   نظامستتازمان مجموعه هدفمندی استتت که پیرو یک  ساازمان:

هایی از به گروه رستمی ستازمان  .ستازداستت که آن را از محی  خود جدا می  ییمرزها

ها( که برای رستتتیدن به یک هایی از هنجارها و ارزششتتتود )نه نظامافراد اطال  می

( 303،  1396،  )کو ن  .ستازندهایشتان را هماهنگ میهدف بستیار مشتخک کوشتش

به  رستیدنشتود تا  می  بازستازیستت که عامدانه ستاخته و ا  ستازمان، واحدی اجتماعی

مستتقل   نهادیکستازمان،  ( بنابراین parsons,1937, 34د. )اهداف مشتخک، ممکن شتو

ه دارای ستتاختار،  دارد کیک ماهیت اجتماعی   استتت.مأموریت خا     دارایاستتت که 

 ت.اهداف و مرز مشخصی اس

 روش تحقیق  -4
پژوهش حاضتر، از نوع مشتخک استت که ،  شتده در مقالهمطرحبا توجه به پرستش 

توان ، میحالینت. درع نیستخا    فرضتیه  دارایبنابراین،  . اکتشتافی و توصتیفی استت

چنین نظر داد کته بر استتتاد متدل قرآن کریم، کنترل اجتمتاعی ستتتازمتانی بتایتد در 

ستازی گردد و در هر بخش، ابزار نظارت نیز با توجه به یادهپ ی مختلف جامعه  هابخش

ی ی، بازتعریف نظامات اجتماع امروزاقستام و ستطوح آن تیییر کند. بنابراین در جامعه  

استت.  قرارگرفتهی موردبررستاستالمی باید مبتنی بر اصتولی باشتد که در این تحقیق،  

در بررستی حاضتر، تالش شتده استت پژوهشتی بنیادین با استتفاده از روش اکتشتافی و  

اول انجام شتود.  تحلیلی، با مراجعه مستتقیم به استناد و مراجع دستت  -رویکرد توصتیفی

ها تالش شتده استت نتیجه مطلوب و  و مقایسته آنها و استناد و تحلیل با توصتیف داده

 پذیرفتنی عرضه گردد

 ها  تحقیق یافته  -5
ای، در تنافی با اختیار افراد آن جامعه نیست. برنامه کنترل اجتماعی در هر جامعه

شتتتده ای برای کمتک بته متانتدگتاری افراد در اهتداف از پیش طراحیچون کنترل مقولته

شتتود که همان  د شتتخک بر عملکردش انجام میاستتت. این کنترل گاهی توستت  خو

خودکنترلی استتت. گاهی هم این کنترل توستت  ابزارهای بیرونی انجام شتتود که در 

ای کته متأمور ثبتت اعمتال موضتتتوع این تحقیق، این نظتارت توستتت  ختداونتد و مال کته

شتود. البته این موضتوع از دو حیث علمی و عملی دارای  طور دا م انجام میهستتند، به

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C
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رورت استت. در فرهنگ استالم و در مدیریت رحمانی خالق متعال، این کنترل شتکل ضت

 شتده استت. نحوه این نظارت قابل تبیین و الگوای دارد که از طرقی خا  اعمالویژه

های اداری استت. اگر نظریه کنترل اجتماعی بر گیری در نظامات اجتماعی و ستازمان

داشتتتت نظام استتتالمی  ی در جهت نگهاستتتاد دیدگاه قرآن تبیین شتتتود، گام بزرگ

کند. چون  گر میشتتده استتت که از بعد دیگری ضتترورت این تحقیق را جلوهبرداشتتته

ترین مستتتا تل موردتوجته قرآن در کنترل ایجتاد پیونتد بین افراد و جتامعته، از مهم

هنجارها در فرد   نهادینه شتدن گر این کنترل با( ا1396،  اجتماعی استت. )متولی زاده

صتترفاا از طریق افراد گردد، ولی اگر صتتورت پذیرد، جزل کنترل درونی محستتوب می

ک  1376،  ولتد، کولتب)گ  .نتامنتدجتامعته بر کستتتی اعمتال گردد، آن را کنترل بیرونی می

  پذیری، جامعهیتتا غیرمستتتقیم در فراینتتد   مستقیم  طوربهافتتراد جامعه    ( درواقع705

روشن گردید،   کهچنان( اما هم  121ک  1396 گیرند. )ستوده،فرامیفرهنتگ جامعته را  

یی برای کنترل هامؤلفهاست که قرآن کریم، چه   سؤالدرصدد پاسث به این   این مقاله

های تحقیق، پاستخی روشتن برای اجتماعی ستازمانی طرح کرده استت؟ بنابراین یافته

استت. برای یافتن جواب این پرستش استاستی، با بررستی آیات قرآن کریم،   مستئلهاین 

در قرآن استتعمال شتده استت و  روشتن شتد که کلمه نظر و مشتتقات آن بیش از صتدبار  

دهنده این استتت که انستتان همواره در معرد دیدن یا دیده شتتدن استتت و  نشتتان

بانی دارد که همواره باید مراقب اعمال و رفتار خودش باشتد. چراکه  درهرصتورت دیده

بیند و با دیدن، افعال و اعمال درستت نیاز به مراقبت دارد و یا میشتود پ یا دیده می

بندد. بنابراین نظارت بر عملکرد انستان در دهد و به کار میادرستت تشتخیک میرا از ن

ها چه شتخصتی و چه ستازمانی و به تمام انحال و اقستام آن موردتوجه قرآن تمام حیطه

توان برشتمرد.  استت. اما برای کنترل اجتماعی ستازمانی از نگاه قرآن، اقستام ذیل را می

شتده استت که کنترل اجتماعی ستازمانی  رعی طرحاین اقستام در پاستث به این ستؤال ف

 از نگاه قرآن کریم دارای چه اقسامی است؟

 کنترل اجتماعی آشکار  

ها را متوجه کنترل و نظارت خود صتورت صتریح و آشتکار انستانخداوند در آیاتی به

  بِأَنَّ  یَصَْلمْ  ألَمْکند و از علم و آگاهی خودش درباره اعمال انسان خبر داده است.  می

داند که در معرد علم خدا قرار دارد و  ( آیا انستان نمی14، آیه   96« )علق  یَرى  اللَّهَ

عنوان خالقی مدیر و  کند. خداوند بهتمام اعمالش را ناظر برای حساب و جزال ثبت می

یک از اعمال و حتی کند و هیچکارهای انستتان را رصتتد میمدبر و ناظری امین، تمام

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%86%D9%87_%D8%B4%D8%AF%D9%86&action=edit&redlink=1


1401پاییز    ♦  44شماره    ♦  11سال    ♦راهبرد      238  

 

 

هتا نهتان هتا از نگتاه این نتاظر امین مخفی نیستتتتر چراکته هرچته در دلانستتتان  نیتات

دُور تُخْفِی ما وَ الْأَعْیُنِ  اائِنَه یَصْلَمُداند  اند را میداشتته ( 19، آیه   40«. )غافرالصاد

اگر انستتان به چنین نظارتی دقیق و صتتادقانه دقت کند و به آن باور داشتتته باشتتد  

شتتناستتی این نظارت را نظارت ا را خواهد داشتتت. در جامعههمواره بهترین عملکرده

هتای بیرونی برای مکتانیستتتمنتامنتد کته بته معنتای اجرایی کردن  اجتمتاعی رستتتمی می

ظارت ن( 45: 13۷6کاوه،  )امیراستت.  هنجاری در جامعه جلوگیری از اغتشتاش و بی

هتا و قوانین و مقررات  رستتتمی و طبق روش صتتتورتبتهرستتتمی نظتارتی استتتت کته  

کته   هتاییستتتازمتانگیرد و غتالبتاا توستتت  افراد یتا نهتادهتا و  صتتتورت می  شتتتده،عریفت

های  پذیرد. نظارت رستمی بیشتتر در گروهشتان نظارت اجتماعی استت، انجام میوظیفه

 (45ک  1376  امیرکاوه،)  .یابدتری برخوردارند، جریان میثانوی، که از رواب  عاطفی کم

 شودکات قرآن کریم، به دو صورت اجرا مینظارت اجتماعی آشکار الهی در ادبی

 الف: کنترل مستقیم:

صتورت مستتقیم درصتحنه حاضتر استت و در در کنترل مستتقیم، مدیر خودش به 

عنوان شتاهدی عینی ثبت و در  محی  ستازمان حضتور مؤثر دارد و تمام موارد را به

خُظداً عََلیْکُمْ کُنَّا إِالَّ عَمَلٍ  مِنْ  تَصْمَُلظنَ وَالکند.  می ظنَ  إِذْ  شااُ «. فیهِ تُفیضااُ

پردازد ما  که به آن می( اگر انستان دستت بر هر عملی بزند هنگامی61، آیه 12)یون   

ناظر بر او هستتیم. شتهود جمع شتاهد استت و در اصتل به معنای حضتور تومم با مشتاهده  

دی  وستیله چشتم یا قلب یا فکر استت. در آیه موردبحث، خداوند با تأکید بستیار زیابه

فرمتایتد این علم و  کنتد و میچیز بیتان مینظتارت، آگتاهی و علمش را نستتتبتت بته همته

اندازه ها و زمین و لو اگر بهترین موجود در آسمانآگاهی و نظارت حتی درباره کوچک

مقداری هم باشتتتد وجود دارد و تمام مشتتتاهدات در بایگانی الهی ثبت و در  ذره بی

ستوره  20 نظارت مستتقیم خدا بر بندگانش دارد، آیهاستت. آیات دیگری که داللت بر 

«.  وَثُُلثَه وَنِصْافَهُ  اللَّیْلِ  ثُُلثَِی مِنْ  أَدْن    تَقُظ ُ  أَنَّكَ  یَصَْلمُ رَبَّكَ  إِنَّمزمل استت.  

دانتد کته تو بخشتتتی از شتتتب را بته عبتادت  ( یعنی پروردگتار تو می20، آیته  73)مزمتل  

صتتتورت آشتتتکتار از نظتارت خود بر بنتدگتانش و بر ختداونتد بتهایستتتتی. در این آیته  می

دارم.  هتای شتتتمتا علمفرمتایتد کته بته تمتام تالشهتا میدهتد و بته آنپیتامبرش خبر می

آیتته  هتم در    تَاقُاظ ُ   حایانَ  یَارا َ  الَّاذ   الارَّحایامِ،  الْاصَازیازِ  عَالَا    وَتَاظَکَّالْچتنتیتن 

( نیز بته این مستتتئلته 217-220، آیتات  26« )شتتتعرال  السااَّااجِادین  فِی   وَتَقَلدبَاكَ
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بیند و نمازخواندنت با دیگران خیزی میکه برمیکه تو را هنگامیکرده استت. آناشتاره

 بیند.  را می

کنتد کته هیچ حتالی از حتاالت انستتتان و  این چهتار آیته درمجموع داللتت بر این می

دی  های انستان، چه مواردی که جنبه فردی دارد و چه موارهیچ تالشتی از بین تالش

صتورت  صتورت جمعی و برای ستامان دادن به امور بندگان و یا به تعبیر دیگر بهکه به

توجه در این آیات این شتتود، از خداوند مخفی نیستتت. نکته قابلستتازمانی انجام می

ها مضتارع استت که داللت بر حال و آینده دارد. استت که تمام افعال بکار رفته در آن

امور بندگان مختک زمانی خا  نیستتر بلکه در تمام   یعنی کنترل و نظارت الهی به

صتتورت مستتتمر ادامه دارد. بنابراین آنچه از تمام این آیات و  ایام زندگی انستتان و به

صتورت مستتقیم به خیانت ستوره انفال که خداوند در آن به  27آیات مشتابه )مثل آیه  

، این استت که خداوند  آیددستت می کند( بهیکی از مستلمانان بنام ابولبابه اشتاره می

کند که اوالا نظارتش را آشتتکار کرده و به همه خود را ناظری دقیق و امین معرفی می

صتورت مستتقیم و مستتمر در عرصته نظارت حاضتر بندگان اطالع داده استت، ثانیاا به

استت و اثرات این حضتور آشتکار و مستتقیم، توجه دادن به بندگان به عملکرد خود در 

 گی است. تمام شئون زند

 ب: کنترل غیرمستقیم:

در کنترل غیرمستتقیم خداوند عالوه بر حضتور خودش درصتحنه نظارت، به نظارت  

ها کنترل، نظارت، ثبت و  کرده که وظیفه آنفرشتتگان، مال ک و ناظران دیگری اشتاره

ها در لوح محفوظ استتتت. یعنی عالوه بر علم خداوند به اعمال ضتتتب  اعمال انستتتان

هتا، شتتتاهتدان و نتاظران دیگری هم وجود دارنتد کته بتا  هتده عملکرد آنبنتدگتان و مشتتتا

وکتاب حاضترشتده و  چندان دور، درصتحنه حستابای نهمشتاهده و ثبت اعمال، در آینده

شتناستی این نظارت را نظارت به تمام آنچه شتاهد بودند اعتراف خواهند کرد. در جامعه

  وسیلهبهها  کردن هنجارها و ارزشرونی  نامند که در آن روند داجتماعی غیررسمی می

که طی آن انستان استت   جریانی  تبیین شتده استت. این روند    فرایند اجتماعی کردن،

عنوان جز ی از نظتام  را بته  آموزد و آنالگوهتای فرهنگی جتامعته یتا گروه خود را می

( درآیتات قرآن نیز، آیتات فراوانی  113:  1355ودلف،  ر«. )پتذیردرفتتاری خویش می

صتورت غیررستمی درصتحنه نظارت استت که به بر حضتور شتاهدان و ناظران بهدال 

 گرددکها اشاره میبعضی از آن
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 فرشتگان و مالئکه:

  اَلْفِهِ  وَمِنْ یَدَیْهِ  بَیْنِ  مِنْ مُصَقِّبا ٌ  لَهُازجمله آیات دال بر نظارت مال که، آیه 

استت. برای انستان فرشتتگانی استت که ( 11، آیه 13« )رعد  اللَّه  أَمْرِ مِنْ  یَحْفَظُظنَهُ

آیند که نگهبان او هستتند و  دا ماا و پیاپی و به امر خداوند از روبرو و پشتت سترش می

صتتتورت متنتاوب به دنبتال  معنتای گروهی استتتت که به  بر او نظتارت دارند. معقبتات به

شب   روند. بنابراین فرشتگانی از طرف خدا مأموریت دارند تا در تمام لحظاتکاری می

صتورت متناوب نگهبان و ناظر بر انستان باشتند. یعنی فرشتتگان دو وظیفه بر و روز و به

دارند یکی نظارت و یکی محافظت و چون این نظارت و محافظت توممان صتورت  عهده

کند. نکته مهم این استت که مراد ها را درک میوضتوح همراهی آنپذیرد، انستان بهمی

ت که با کلمه بین یدیه در ظاهر دچار منافات باشتند،  از معقبات، تعقیب انستان نیست

 افتد.  روز و عمر انسان اتفا  میبلکه مراد همان تعاقب و تناوب است که در تمام شبانه

)انفطار   «تَفْصَُلظن  ما کاتِبینَ یَصَْلمُظنَ لَحافِظینَ، کِراماً عََلیْکُمْ  وَإِنَّدر آیه  

ها نگهبانانی گمارده شتتده استتت، ان( بدون شتتک بر شتتما انستت10-12، آیات 82

نویستند و  اند و پیوستته اعمال شتمارا میمحافظانی که در نزد پروردگار مقرب و محترم

دانند. مراد از حافظین خوبی میدهید آگاه هستتتند و همه را بهازآنچه شتتما انجام می

هداری شتده استت، فرشتتگانی هستتند که مأمور حف  و نگبر آنچه در تفاستیر بیان  بنا

ها هستتند. شتخصتی از امام صتاد  )ع( پرستید علت وجود اعمال نیک یا زشتت انستان

که خداوند عالم  ها چیستت؟ درحالیفرشتتگان مأمور ثبت اعمال نیک و بد، در انستان

چیز از او مخفی نیستتت. حضتترت فرمودند خدا فرشتتتگان را چیز استتت و هیچبه همه

خاطر مراقبت آنان بیشتتتر مراقب اطاعت الهی شتتهود بر بندگان قرارداد تا بندگان به 

باشتند و از عصتیان خدا بیم بیشتتری داشتته باشتند. چراکه بستیاری از بندگان تصتمیم 

ها را که خداوند آنافتند و از اینها میگیرند و ستت   به یاد این فرشتتتهبه گناه می

ل یتا  دهنتد، تصتتتمیم بته ترک عمتبینتد و مال کته شتتتاهتد و حتاف  هم گواهی میمی

تواند  ( این مستتتئله، می348،  2ک  1361گیرد. )طبرستتتی، خودداری از انجام عمل می

ستتوی خیر یا شتتر تیییر دهد. )مکارم شتتیرازی،  مستتیر زندگی اجتماعی انستتان را به

 ( 247،  22ک 1374
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 پیامبران و اوصیاء: 

  أُمَّه  لِّکُ مِنْ جِئْنا  إِذا  فَکَیْفَها هستتتند.  دستتته دوم پیامبران و اوصتتیال آن

( چگونه خواهد بود آن 41، آیه 4« )نسال شَخیداً  هؤُالءِ  عَل   بِكَ جِئْنا  وَ بِشَخیدٍ

بته گواهی  امتت  این  بر  پیتامبر(  را )ای  تو  را بیتاوریم و  امتی گواهی  از هر  روز کته 

بر آیه، هر پیامبری گواه اعمال امت خودش استت و پیامبر استالم ) (    فراخوانیم. بنا

ترین پیامبر الهی استت، نیز گواه بر امت خودش است. هر پیامبری، آخرین و بزرگکه 

ها استت و عالوه بر ایشتان اوصتیال و  که در امت خودش استت، ناظر اعمال آنمادامی

 کُلِّ  فی   نَبْصَثُ وَیَظْ َجانشتتینان معصتتوم ایشتتان هم ناظر اعمال امت خواهند بود.  

( یاد  89، آیه 16« )نحل  ًاشَاخیدا بِكَ جِئْنا  وَ أَنْفُسِاخِمْ مِنْ  عََلیْخِمْ شَاخیداً أُمَّه

انگیزیم و تو را ای پیامبر  ها برمیکن روزی را که در هر امتی گواهی از خودشان بر آن

 آوریم.بر اینان گواه می

یکی از چیزهایی که خداوند در انتخاب ناظر به آن توجه کرده است، انتخاب ناظر  

ها تأکید بیشتتری بر نظارت ا استت. انتخاب ناظر از بین خود امتهاز بین خود انستان

ای  که اگر ناظر از بین خود افراد هر مجموعهها دارد. ضتمن ایندا می بر اعمال انستان

ها بهتر و با دقت باالتری  ها از مجموعه، نظارتانتخاب شتتود، با توجه به شتتناخت آن

 انجام خواهد شد.  

 زمین:

 أَثْقاالَخاا وَقاالَ  الْاأَرْ ُ  وَأَاْرَجَاتِای زمین استتتت.  نتاظران واستتتطتهازجملته  

( در آن روز 2-4، آیتات  99« )زلزال،  أَاْباارَهاا  تُحَادِّ ُ  لَخاا یَظْمَئِاذٍ  ماا  الْاِِنْسااانُ

گوید زمین را چه شتده  اندازد و انستان می)قیامت(، زمین بارهای گرانش را بیرون می

گوید. زمین از اعضتای اصتلی هیئت اخبار خود را می استت؟ در آن روز استت که زمین

نظارت بر عملکرد ستاکنانش استت. چراکه تقریباا تمام اعمال و رفتار و گفتار انستان بر 

کند.  شتده استت و لذا از همه اعمال آگاه استت و همه را برمال و آشتکار میروی آن واقع

دانید مراد از إخبار زمین می  در تفستتیر نورالثقلین آمده استتت که پیامبر فرمودندک آیا

دهد که فالن شخک در فالن روز چیست؟ مراد این است که زمین در قیامت خبر می

 (526،  5ک 1415فالن کار را انجام داده است. )عروسی حویزی، 
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چنین آیاتی که ناظرانی مثل زمین، اعضتال بدن، پوستت و غیره را جزل عوامل ناظر  

دهنده امکان رصتد، کنترل و نظارت توست  عوامل و شتاهد، مشتخک کرده استت، نشتان

 نامحسود ولی تبیین شده است.

عنوان مدیری مدبر  توان نتیجه گرفت که خداوند بهبا توجه به آنچه بیان شتتد می

عنوان کارکنان  ها بهانستان  عنوان ستازمانی بزرگ وو کارآمد در مدیریت تمام خلقت به

کند تا بتواند انستتتانی را که برداری میا بهرههستتتازمان عظیم خلقت، از انواع نظارت

کند را به صتراط مستتقیم  واستطه خههای اکتستابی خودش، سترکشتی و طییان میبه

ها و عملکرد هدایت و در همان مستیر حف  نماید. این نگرش خالق هستتی به انستان

.  ها باشتتدتواند ستترمشتتقی بزرگ، برای مدیران در عرصتته نظارت بر ستتازمانها میآن

گذاری شده پیش  چون مدیری کارآمد استت که بتواند نیروهای خود را در مسیر هدف

برداری را از نیروهتا و کتارمنتدان خود داشتتتتته بتاشتتتد. البتته این ببرد و بتاالترین بهره

صتورت مستتقیم وارد عرصته عملکرد مستتلزم انواع نظارت استت. اگر مدیر آشتکارا و به

اگر خالفی یا کوتاهی فاحشتتی اتفا  افتاد برخورد  نظارت بر افراد ستتازمانش بشتتود و  

برداری را دارند. اما  مناستب نماید، کارمندان ستازمان در زمان حضتور او باالترین بهره

صتورت حضتوری  بستا به خاطر ترد، این عملکرد مختک زمانی باشتد که مدیر بهچه

ان گونته کته شتتتایستتتتته استتتت بته ختاطر همتنظتارت نمتایتد و در ستتتاعتت غیر آن، آن

صتتورت  تواند بههایی که در درون هر فرد استتت عمل نکنند. لذا مدیر میستترکشتتی

ای استتتفاده  آشتتکار یعنی باخبر قبلی و اطالع کارمندان ستتازمانش از ناظران واستتطه

نماید. ناظرانی که اوالا از درون خود مجموعه باشتتند و ثانیاا صتتادقانه و دلستتوزانه وارد 

 ع شخصی خود عمل نکنند.  عرصه نظارت شوند و هیچ به نف

های متفاوت و در بندیدر این صتتورت باوجود ناظران مختلف و کارآمد با دستتته

ها  های مختلف آن مشتکل برطرف خواهد شتد و هر فردی به خاطر ابراز تواناییعرصته

های مناستتب و دوری از رخوت، ستتستتتی و تنبیه، تمام توان خود را و دریافت پاداش

ها حرکت دمان کاری در ستتازمان، ارا ه کرده و ماحصتتل این تالشبرای باال بردن ران

گذاری شتده است و حتی گاهی تندتر ازآنچه در ستریع و مناستب به ستمت برنامه هدف

باشتتتد. به عبارتی، گویای تأثیر بینش اعتقادی و  شتتتده استتتت میستتتازمان طراحی

 وری سازمانی است.اید ولوژیکی در افزایش بهره
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 مخفی کنترل اجتماعی

وظیفته کنترل بتدون اطالع افراد جتامعته یتا  نظتامتات اجتمتاعی افرادی را جهتت انجتام

صتتتورت مخفی و  انتد کته بتهگیرد. این افراد موظفکتار میهتا بتهکتارمنتدان ستتتازمتان

ها را زیر نظر گرفته و عملکردشتان را که کارکنان ستازمان خبردار نشتوند، آننحویبه

ش دهند. درآیات مربوط به حکومت حضترت ستلیمان بررستی و نتیجه حاصتله را گزار

شتود. حضترت ستلیمان با معجزات مختلف، از تمامی  وجود چنین ناظرانی برداشتت می

برده  موجودات برای انجتام حکومتت عتدل الهی در مجموعته تحتت امر خود، بهره می

اند و با استتتتفتاده از موجودات زیادی ازجملته  استتتت. همته موجودات مستتتخر او بوده

اطترافحتیت از  گتزارش  دریتتافتتت  بترای  بتهترهوانتتات،  حتکتومتتتش  کترده، واکتنتتاف  بترداری 

که این حیوانات اوالا مورد انتخاب ایشتان بودند و ثانیاا هیچ انستان یا موجودی  نحویبه

از این انتخاب اطالعی نداشته است. یکی از ناظران مخفی حضرت، هدهد است. روزی  

بود. وقتی وارد جمع شتتد گزارشتتی از   در جلستته حکومتی، این مأمور حضتترت غایب

محدوده حکومتی حضرت ارا ه کرد که برای همه افراد مخصوصاا مدیر حکومت تازگی  

، 27« )نمل  یَقینٍ  بِنَبٍَِ  سَابٍَِ  مِنْ  وَجِئْتُكَ  بِهِ  تُحِطْ  لَمْ  بِما  أَحَطْتُ فَقالَداشتت.  

به آن آگاهی نداری و  ام که تو ( ای ستتتلیمان من به چیزی آگاهی یافته22-24آیات  

ام. بته دنبتال این گزارش و  من از ستتترزمین ستتتبتأ خبری مهم و قطعی برایتت آورده

دهد که این پرنده در تحقیقاتی که حضترت در ادامه بر مبنای آن انجام داد، نشتان می

ها و کارهای ناظران مخفی را ستتترلوحه کار خود حکم یک ناظر مخفی بوده و فعالیت

بستا به ذهن کستی این بحث خطور کند که نظارت برای جایی استت هقرار داده بود. چ

های فراوان وجود که ستتازمان یا نهاد یا دستتتگاه یا حکومتی، مشتتتمل بر زیرمجموعه

ها باید افرادی انتخاب شتتوند. اما با توجه به این داشتتته باشتتد که برای نظارت بر آن

 مطلبک

 حساب آورد؟ ا جزل حکومت سلیمان بهتوان کشور ملکه سبأ راوالاک به چه دلیل می

ثانیااک اگر جزل حکومت ستتلیمان نبوده باشتتد پ  نظارت بر آن و دریافت خبر از 

 ناظران مخفی هیچ معنایی نخواهد داشت؟

در جواب باید گفت که اگر منطقه ستتبأ زیرمجموعه حکومت حضتترت ستتلیمان 

نداشتتته استتتر  هم ارتباطی به وظیفه ایشتتاننبوده باشتتد پ  ستترنوشتتت مردم آن

ها احستتاد مستتئولیت کرد و بنا را بر که ایشتتان نستتبت به ایمان یا کفر آندرحالی
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دهد که آن کشتتور هم زیرمجموعه این حکومت ها قرارداد و این نشتتان میهدایت آن

 بوده و لذا در سیستم مدیریتی، نظارت بر آن الزم بوده است. 

غالباا  تواند متکفل آن شتود، دی میاین نوع از نظارت غیررستمی که هر فرد یا نها

شتود می آشتکار(  غیره های نخستتین )خانواده، گروه همستاالن، گروه همکار ودر گروه

رد از طرد شتتدن توستت   ها یا تکه شتتخک به دلیل تمایل به عضتتویت در این گروه

دهتد. بته عبتارتی  رفتتارهتای خود را مطتابق خواستتتت هنجتارهتای گروه تیییر می  گروه،

و رفتتارهتای  قرارگرفتتهاز طر  مختلف مورد تشتتتویق    قبولقتابتلاجتمتاعی    فتتارهتایر

تبعتات منفی )نظیر قطع رابطته، مورد ستتترزنش قرار گرفتن،    قبولغیرقتابتلاجتمتاعی  

. حال با دقت در ادبیات قرآن کریم،  تداشتت خواهد  پی در(  و غیرهنما شتتدن  انگشتتت

الهی، شتتتاهدان و ناظرانی  توان به این نتیجه رستتتید که در نظارت غیرمستتتتقیم  می

همچون فرشتتتگان و پیامبران، هنجارها و ناهنجارها را برای اعضتتال جامعه استتالمی 

ها برای افراد، جهت انستجام این افراد با  ها و یا عذابتعریف و بیان بستیاری از تشتویق

 اید ولوژی اسالمی است.

 کنترل اجتماعی همگانی

عنوان ن دارد. قرآن نظتارت همگتانی را بتهای در قرآاین نوع کنترل، جتایگتاه ویژه

کند. این شتتعار از همان روزهای اول بعثت پیامبر اکرم، شتتعار مستتلمانان معرفی می

ترین وظیفه تمام عنوان مهمموردتوجه حضتتترت قرارگرفته استتتت. کنترل همگانی به

شده  نانبیال معرفی و حتی اولین وظیفه پیامبر گرامی اسالم در تورات و انجیل هم بیا

ترین ترین وظیفه انبیال دو چیز استتتک اول امر به یکتاپرستتتی که بزرگاستتت. مهم

، آیه 16« خدا را بندگی کنید )نحل اللَّه  اعْبُدُوا  أَنِها استتت و قرآن با بیان معروف

ترین منکرهاستتت و  ها که بزرگکند. دوم نهی از اطاعت طاغوت( به آن اشتتاره می36

کنید استت. در قرآن خطاب « از طاغوت دوریالطَّاغُظ  بُظااجْتَنِدر حقیقت همان  

اید  به مستتلمانان آمده استتت که شتتما بهترین امتی هستتتید که بر مردم ظاهرشتتده

معروف و نهی از منکر نمتاییتد. ختداونتد از اهتل کتتاب بته ختاطر شتتترط آنکته امربتهبته

دلیل و  و بیها مثل تحریف نامشتتروع دین، تعصتتبات غل   های ناشتتایستتت آنفعالیت

ها را به خاطر سته ویژگی ایمان، توقعات بیهوده، انتقاد کرده استتر ولی گروهی از آن

ظانماید.  معروف و نهی از منکر همواره ستتتتایش میتالوت آیات الهی و امربه  لَیْسااُ

ظاءً «.  الْمُنْکَرِ  عَنِ  یَنْخَظْنَ  وَ  بِاالْمَصْرُوفِ      یَاأْمُرُونَ  أُمَّاه  الْکِتاابِ  أَهْالِ  مِنْ  سااَ
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( همته اهتل کتتاب یکستتتان نیستتتتنتد، گروهی از آنتان  113-114، آیتات  3عمران  )آل

 اند.  کنند که از شایستگانمعروف و نهی از منکر میامربه

توانتد  معروف و نهی از منکر، زمتانی میکنترل اجتمتاعی همگتانی یتا همتان امربته

های  ر یعنی عموم مردم، با نظارت بر فعالیتواقع شتتود که دیگر کنترلی محقق شتتود

هتا را هتا و نیکیافتتد زیبتاییروزمره همتدیگر و حوادثی کته در طول ایتام اتفتا  می

شتتناستتایی و اعمال قبیح را رصتتد نمایند و ستت   با بیان تشتتویقی یا تنبیهی و یا  

ته این رصتد ها امر و نهی نمایند. البهای دیگر نستبت به انجام مجدد و یا ترک آناهرم

آیدر  حستتتاب نمیو امر به معتارف و نهی از منکرات، دخالت در امور زندگی دیگران به

ها اجازه چون مؤمنین نستبت به یکدیگر والیت و سترپرستتی دارند و این والیت، به آن

خُمْ  وَالْمُؤْمِناا ُ  وَالْمُؤْمِنُظنَدهتد.  هتا را میهتا و نهی از زشتتتتیامر بته نیکی   بَصْضااُ

( مردان 71، آیته 9«. )توبته  الْمُنْکَرِ عَنِ  یَنْخَظْنَ  وَ  بِاالْمَصْرُوفِ  یَاأْمُرُونَ  بَصْضٍ یااءُأَوْلِ

معروف و زنان مؤمن بعضتی سترپرستت و مستئول بعضتی دیگر هستتند و همدیگر را امربه

دارند. طبق این آیه از قرآن زنان و مردان هر دو در اصالح کنند و از منکرات بازمیمی

حق والیتی که مؤمنین نستتتبت به یکدیگر دارند، پ   قش دارند و با توجه بهجامعه ن

تفاوت باشتتند. بعد از نظارت همگانی در ستتایه ایمان، از نباید نستتبت به یکدیگر بی

های اجتماعی و دینی برآیند و امر به موضتتع قدرت درصتتدد رفع خطاها و کاستتتی

خدا برای مؤمنان نستبت به یکدیگر    با حق والیتی کهها داشتته باشتند.  معارف و نیکی

شتترط اعمال این حق، ها قا ل شتتده استتت، اصتتالح جامعه بهدر نظارت وامرو نهی آن

دیدگاه نظارت اجتماعی بر این عقیده استت که افراد اصتوالا دارای  محقق خواهد شتد.  

نکته اصتلی این استت که جامعه چه  رهنجار بودن هستتندههنجار بودن یا نابهقابلیت ب

( زیرا اصتتتوالا کنترل اجتمتاعی، 45ک  1381تتدین،  )  .فتتاری بتا فرد داشتتتتته بتاشتتتدر

که جامعه برای واداشتتتن اعضتتایش به ستتازگاری و جلوگیری از  استتت  یمکانیستتم

بر روشتی که   ( الگوی کنترل همگانی بنا121ک 1380  ستتوده،دارد. )وامیناستازگاری  

ها را هم دارد. ماعی و ستتازمانشتتده استتت، قابلیت اجرا در نظامات اجتدر قرآن بیان

ستتتازمتانی خود بتایتد بته این توصتتتیته الهی کته نظتارت  -یعنی افراد در محی  اجتمتاعی

بستتا ممکن استتت همگانی و امر به معارف و نهی از منکرات استتت، توجه نمایند. چه

کنند، دچار مشتکالتی هم  افرادی که در عرصته نظارت همگانی واردشتده وامرو نهی می

ستتازمان را با ستترعت بیشتتتری به ستتمت -استتتفاده از این اهرم، جامعهباشتتند ولی  

 دهد.اهدافش سو  می
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 سطظح نظار  همگانی در سازمان
فرعی    ستتؤالبعد از شتتناخت اقستتام کنترل اجتماعی از نگاه قرآن کریم، باید به 

استت پاستث   هاآندیگر که شتناخت ستطوح مختلف کنترل اجتماعی ستازمانی و تبیین 

پیگیری استت که داده شتود. بنابراین باید گفت که کنترل همگانی در چند ستطح قابل

 هریک دارای مستنداتی در قرآن استک 

در ستطح عموم افراد جامعه نستبت به یکدیگر. این مرحله، همان کنترل  •

 عمومی است که برخی از آیات مرتب  با آن گفته شد.

 یکدیگر.  در سطح مسئولین جامعه نسبت به  •

 در سطح عموم افراد جامعه نسبت به مسئولین جامعه. •

 در سطح مسئولین جامعه نسبت به افراد جامعه.   •

فرمتایتد بتایتد از میتان افراد هر  ای دارد کته میدر توضتتتیح مرحلته دوم، قرآن آیته

داشتتته   امور مستتئوالن نظارتستتازمان گروهی باشتتند که بر تمام امور حتی -جامعه

های اصتلی هر ستازمان ها یا معاونتباشتند. در حقیقت این افراد ناظر، جزل خرده نظام

ها، جایگاه مستقل و رسمی خواهند داشت. قرآن شوند و یا باالتر از معاونتشمرده می

رابطته می این    وَیَاأْمُرُونَ   الْخَیْرِ  إِلَ    یَادْعُظنَ  أُمَّاه  مِنْکُمْ  وَلْتَکُنْفرمتایتدک  در 

)آلالْمُفِْلحُظن  هُمُ  وَأُولئِاكَ  الْمُنْکَرِ  عَنِ  وَیَنْخَظْنَ  بِاالْمَصْرُوفِ آیته  3عمران«.   ،

خا  باشتتند که همه را )اعم از مدیران و غیرشتتان( ( باید از میان شتتما افرادی 104

 امرونهی کنند و این افراد یقیناا رستگارند.

تر به صتورت دقیقشتده استت و بهای دیگر این عنوان بهتر پوشتش دادهیا در آیه 

 الْأَرْ ِ  فِی  اَالئِفَ  جَصَْلناکُمْ ثُمَّکرده استتت.  نظارت مستتئولین بر یکدیگر اشتتاره

( ستتت   شتتتمارا در زمین 14، آیه 10« )یون تَصْمَُلظن کَیْفَ لِنَنْظُرَ  مْبَصْدِهِ  مِنْ

کنیتد. در این آیته بته واگتذاری جتانشتتتین قراردادیم تتا ببینیم شتتتمتا چگونته عمتل می

شتده استتر یعنی هر فردی در هر مستئولیت به هر فردی همراه با نظارت بر آن اشتاره

د نظتارت قرار بگیرد و این نظتارت از دهد باید مورجایگتاهی نستتتبتت به آنچته انجتام می

شتود. بنابراین هر مستئولی با نصتب فردی دیگر در جایگاه  طرف مستئول او انجام می

هتا  متدیریتت یتا معتاونتت، وظیفته نظتارت بر او را هم بر عهتده دارد و نتیجته این نظتارت

 نظارت هر مسئول بر مسئول دیگر خواهد بود. 

گویی مدیران و    دارد که اشتتاره به پاستتثای  در توضتتیح مرحله ستتوم، قرآن آیه

 إِلَیْخِمْ أُرْسِالَ  الَّذینَ  فََلنَسْائََلنَّزیردستتان نستبت به عملکرد خودشتان کرده استت.  
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( پ  مردم )عموم افراد جامعه( و پیامبران 6، آیه 7« )اعرافالْمُرْسَالین  وَلَنَسْائََلنَّ

اند، باید پاستخگو باشتند. پاستخگویی هر یک از )مدیران ارشتد( درباره آنچه انجام داده

هتا دربتاره  افتتد کته هرکتدام از ایناین دو طیف )متدیران و افراد جتامعته( زمتانی اتفتا  می

یرند. حال گاهی این بازخواستتت از طرف اند مورد بازخواستتت قرار گآنچه انجام داده

مدیران ارشتد و گاه از طرف افراد جامعه خواهد بود. شتاید در نگاه نخستت این مطلب 

به ذهن برستد که مدیر ارشتد چه نیازی به پاستخگویی به افراد زیرمجموعه خود دارد 

 بسا گاهی مطلبی در محی  سازمان منتشر شود یا پرسیده شود کهولی باید گفت چه

عدم پاسخگویی باعث نشانه رفتن انگشت اتهام به مدیر شود و لذا مدیر باید نسبت به 

آن مطلب پاستث درستت و مناستب داشتته باشتد. البته گاهی هم یک رفتار خا  برای 

دارند علت این رفتار شتود که افراد عام ستازمان حقدفعات متعدد از مدیری صتادر می

 اسخگو باشد.  مدیر را بدانند و لذا مدیر باید پ 

 وَسَاطاً أُمَّه  جَصَْلناکُمْ  وَکَذلِكَای دارد که در توضتتیح مرحله چهارم، قرآن آیه

، آیه 2« )بقره  شَاخیدا عََلیْکُمْ الرَّسُاظلُ  وَیَکُظنَ النَّاسِ  عََل    شُاخَداءَ  لِتَکُظنُظا

باشتید    رو قراردادیم تا ناظر بر اعمال مردم( همانا شتما امت استالمی را امتی میانه143

و پیتامبر هم نتاظر بر اعمتال شتتتمتا بتاشتتتد. نظتارت پیتامبر بر اعمتال امتت همتان نظتارت 

بر آیات قرآن باید به چند   مدیران بر زیردستتان استت. البته مدیران در نظارت خود بنا

 صورت دقیق و کامل توجه داشته باشندک مطلب به

  عَنِ   الْمُتََلقِّیاانِ  تَلَقَّ  یَ إِذْجتانبته و دقیق بتاشتتتدک  الفک نظتارت متدیران بتایتد همته

مالِ عَنِ  وَ الْیَمینِ  که را  اىفرشتتته  دو کن  ( یعنی یاد17، آیه  50« )   قَصیدٌ  الشاِّ

  دریافت  را  اعمالش همه و  هستتتند انستتان مالزم  شتتر، ناحیه  از  و خیر ناحیه  از همواره

کنند. مدیر باید ناظرانی را برای نظارت بر عملکرد ستازمان قرار دهد  مى ضتب  و  کرده

که تمام اعمال کارکنان را ثبت و در  نماید تا در موقع لزوم امکان ردیابی و شناسایی  

 صورت کامل فراهم شود. خاطی به

ترین کتارهتا در ارزیتابی و نظتارت خود ترتیتب اثر دهنتدک  بک متدیران بتایتد بته کوچتک

ماوا ِ فِی  أَوْ صَاخْرَه فی  فَتَکُنْ اَرْدَلٍ ِمنْ  حَبَّه  ِمثْقالَ  تَكُ  إِنْ  خا»إِنَّ   فِی أَوْ الساَّ

وزن دانه ( اگر عمل هم16، آیه  31)لقمان  اَبیرٌ«  لَطیفٌ  اللَّهَ  إِنَّ  اللَّهُ  بِخَا  یَأْ ِ  الْأَرْ ِ

هتا یتا در دل زمین بتاشتتتد، ختداونتد آن را خردلی و در درون ستتتنگی یتا در آستتتمتان

دهد که مدیر  کند یقیناا خدا لطیف و آگاه استتت. این آیه نشتتان میحستتابرستتی می

جتامعته بتایتد در عین لطتافتت و دقتت بته تمتام امور کتارکنتانش آگتاه بتاشتتتد و حتی در 
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بستا همان کار کوچک اثر ای از چشتم تیزبین خود مخفی نکند و چهی ذرهحستابرست

بزرگی را در محی  ستتازمان به دنبال داشتتته باشتتد. توجه دقیق مدیران ستتازمان به 

ها، در حقیقت خمیرمایه تمام اصتالحات فردی و اجتماعی عملکرد افراد و تیزبینی آن

وی درحرکت به ستمت خیرات و در ای بستیار قدر ستازمان خواهد بود و نیروی محرکه

کاری و حرکات خالف قانون در ای بستیار مؤثر از هر نوع کاستتی و کممقابل بازدارنده

 سازمان خواهد بود. 

ستازمان ابتدا اعالم عمومی نمایند  -کاران در جامعه ک مدیران در برخورد با خالف

، آیه 5« )ما ده  أَلیمٌ  عَذابٌ فََلهُ  ذلِكَ  بَصْدَ اعْتَدى فَمَنِو ستت   مؤاخذه کنند.  

شتتتده تجتاوز کردیتد مجتازات خواهیتد شتتتد. اعالم عمومی  ( اگر از مرزهتای بیتان94

ک   کته هیچهتا یتا تخلفتات در جتامعته یتا ستتتازمتان چنتد اثر دارد. اول ایننتاهنجتاری

گذارد و  که دستت مدیر را در برخورد باز میاطالعی نماید. دوم اینتواند اظهار بینمی

تواند هر مجازاتی را که مناستتب استتت اعمال نماید. البته در مجازات باید به می  مدیر

ای وضتع کرد که فرد خاطی باوجوداین گونهستنگینی خطا توجه داشتت و تنبیه را به

تنبیه، دوباره رغبت و تمایلی برای رفتن به ستتمت آن خطا نداشتتته باشتتدر   مجازات و

 تر لحاظ شود. ن نیز باید سنگینتر باشد مجازات آلذا هرچه خطا سنگین

دک متدیران در برخورد بتا ختاطی، قتاطعتانته عمتل نمتاینتد و از برخوردهتای تستتتامحی  

« مُبین بِسُاْلطانٍ لَیَأْتِیَنِّی   أَوْ  لَأَذْبَحَنَّهُ  أَوْ شَادیداً عَذاباً لَأُعَذِّبَنَّهُپرهیز کنند.  

شتتته باشتتد او را ستتخت ( اگر دلیل موجهی برای این غیبتش ندا21، آیه 27)نمل 

مجازات خواهم کرد. وقتی حضترت ستلیمان متوجه غیبت هدهد در جلسته رستمی شتد  

آمده استت، حضترت برای عبرت حستاب میو عدم حضتور هدهد یک اشتتباه و خطا به

که این خطا در دیگر افراد اثر منفی  ستتتازمان و به جهت این-ستتتایر اعضتتتای جامعه

م کرد کته اگر هتدهتد برای غیبتش دلیتل موجهی ای اعالنگتذارد، بتدون هیچ مالحظته

شود. همین قاطعیت مدیر در برخورد  ارا ه نکند، حتماا مجازات شدیدی را متحمل می

هیچ ستتازمان متوجه شتتوند که  -شتتود که افراد جامعهها باعث میبا انحرافات و کجی

   .استثنا ی در مقابله و مبارزه با تخلف، وجود ندارد

جبران در مقام توبیثک اگرچه برخورد قاطعانه در برابر تخلفات   دک باقی گذاشتن راه

ستتازمان استتت ولی مدیران باید توجه داشتتته -ناپذیر برای بقال جامعهامری اجتناب

ای و لو اخرا  افراد از سازمان  باشند که همواره در غیر از شرای  خا  )که هر جریمه

ذارده شتتود و اال چون کارکنان هر امکان دارد( باید راهی برای جبران متخلف باقی گ
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ها همواره همراه نهاد و ستازمانی دارای عصتمت در افعال و رفتار نیستتند، حضتور آن

شتدت پا ین آمده و یا جامعه ستقوط ترد و اضتطراب استت و راندمان کاری ستازمان به

  وَ   تَفْصَُلظا لَمْ فَِِذْ صَادَقا ٍ نَاْظاکُمْ  یَدَ ْ بَیْنَ  تُقَدِّمُظا أَنْ أَأَشْافَقْتُمْکند.  می

  اللَّهُ   وَ  رَسُاظلَهُ  وَ  اللَّهَ أَطیصُظا وَ  الزَّکاه آتُظا  وَ الصاَّاله  فَأَقیمُظا  عََلیْکُمْ  اللَّهُ تابَ

کته پیش از گفتگوی محرمتانته ( آیتا از این13، آیته  58« )مجتادلته،  تَصْمَُلظن  بِماا  اَبیرٌ

ون ن رداختید و خدا هم توبه شتمارا پذیرفت  خود صتدقاتی ب ردازید، ترستیدید؟ پ  چ

نمتاز را بته پتاداریتد و زکتات بتدهیتد و از ختدا و پیتامبرش اطتاعتت کنیتد و ختدا بته اعمتال 

عنوان مدیری خبیر و آگاه برای گفتگوی خصتتوصتتی با  شتتما آگاه استتت. خداوند به

جز امیرالمؤمنین علی پیتامبر، دستتتتور بته پرداختت صتتتدقته داد. همته اصتتتحتاب بته

ها ارزش مال دنیا از گفتگوی گیری کردند و دریافتند که در نزد آنالستتالم کنارههعلی

با پیامبر بیشتتر استت. ست   در آیه فو  دستتور صتدقه برداشتته شتد و مردم توبیث 

ها راه توبه یعنی دستتتور اقامه نماز و  شتتدند، ولی به جهت جبران شتتکستتت، برای آن

نایی بازگشت به سمت هدایت را داشته باشند.  پرداخت زکات فراهم گردید تا مردم توا

های رستمی و غیررستمی در تیایر  ای استت که روشگونهستازوکارهای کنترلی دین به

عنوان نقطه قوت سیاست قرآن در کنند و همین امر بهباهم نیستند و همسو عمل می

 (78ک 1389غالم،  شا،  وحیدر کآید. )حساب میکنترل اجتماعی به

 ر گینتیاه  -6
هتای مهم و حیتاتی در متدیریتت کتارآمتد، ایجتاد یتک نظتام دقیق نظتارتی  یکی از پتایته

دیگر انجتام هر نوع فعتالیتی در صتتتورتی مؤثر و کتارآمتد استتتت کته  عبتارتاستتتت. بته

انجام شتود. در حقیقت هیچ جامعه یا ستازمانی    های الزم نستبت به آن فعالیتکنترل

واند از منابع انسانی و غیرانسانی خود درراه تبدون داشتن یک نظام دقیق نظارتی نمی

رستیدن به اهدافش استتفاده بهینه نماید. البته باید به این نکته اشتاره کرد که اگرچه  

نظارت امری الزم استت اما حتماا باید در کنار آن ح  اعتماد به تمام افراد هم وجود 

ها  و قوت در برنامهداشتته باشتد. نظارت تنها نوعی تالش برای رستیدن به نقاط ضتعف 

بیان   استت تا زمینه رشتد و تکامل افراد را ایجاد کند. با توجه به آنچه در این پژوهش

 صورت بیان کردک  توان نتیجه را در چند بند بدینشد، می

مراد از معادل قرآنی کنترل اجتماعی، نظارت به فتح نون استتت که در  •

رای کارها استت و  لیت به معنای سترپرستتی امور و کنترل بر حستن اج



1401پاییز    ♦  44شماره    ♦  11سال    ♦راهبرد      250  

 

 

گذاری شتتده )با  در اصتتطالح یک نحوه بررستتی کردن بین موارد هدف

ریزی معین( و نتایج حاصتتل از آن استتت تا عالوه بر یافتن میزان برنامه

منظور  ها بهها، اصتالحات الزم بر نحوه اجرای برنامهوستقم فعالیتصتحت

انجتام    جلوگیری از هتدر رفتت امکتانتات و زمتان، برای رستتتیتدن بته هتدف

 شود. 

های  کنترل اجتماعی فرایندی برای اطمینان بخشتتی استتت تا فعالیت •

 ها مطابقت داشته باشد.ریزیشده با برنامهانجام

اند ازک کنترل کنترل اجتماعی در قرآن دارای اقستتامی استتت که عبارت •

 آشکار، کنترل مخفی و کنترل همگانی.

شتتده  روشتتن، شتتفاف و اعالمکنترل اجتماعی آشتتکار به معنای نظارت  •

استت که شتامل نظارت مستتقیم و غیرمستتقیم استت که غیرمستتقیم 

واستتطه منصتتوبین خا  مثل مال ک، پیامبران، زمین و غیره انجام  به

 شود.می

کنترل اجتمتاعی مخفی، نظتارتی بتدون اطالع افراد جتامعته استتتت تتا   •

ریزی الزم مهانستجام این افراد با اید ولوژی استالمی ستنجیده شتود و برنا

 ای اسالمی اتخاذ گردد.برای تطابق هر چه بیشتر افراد با آرمانه

اند از کنترل کنترل همگانی در چهار بخش متصتتتور استتتت که عبارت •

عموم افراد جامعه نستبت به یکدیگر. کنترل مستئولین جامعه نستبت به 

یکتدیگر، کنترل افراد جتامعته نستتتبتت بته مستتتئولین جتامعته و کنترل 

 جامعه نسبت به افراد جامعه.  مسئولین 

ها با توجه به اقستام نظارت متفاوت استت. یعنی  ابزار نظارت در ستازمان •

در هر قستم از اقستام نظارت، ابزار خا  همان قستم مورداستتفاده قرار 

گیرد. این ابزار در هرزمانی متفاوت استت و گذشتت زمان و پیشترفت می

ر نظارت مستتقیم برای مدیر،  علم باعث ارتقال این ابزار شتده استت. ابزا

های مداربستته و فعال و غیره شتود. ابزار نظارت  تواند شتامل دوربینمی

هتای  توانتد شتتتامتل متأموران اطالعتاتی، دوربینغیرمستتتتقیم نیز می

 شود.مداربسته و غیره  
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 منابع

 منابع فارسی 
 قرآن کریم )همراه با ترجمه آزاد از حسین انصاریان( 

، چاپ اول، بیروت:  26و    12جلد  ،  التحریر و التنویرتا(.  ابن عاشور، محمد بن طاهر. )بی 
 مؤسسه التاریخ. 

( وراق.  مسلمانی(.  1378ابن  و  آمریکای  اسالم  اول،  چاپ  انصاری،  مسعود  ترجمه   ،
 شمالی، نسخه اینترنتی
متعدد، چاپ  ، جلدهای  البحر المحیط فی التفسیر(.  ق  1420ابو حیان، محمد بن یوسف. )

 اول، بیروت: دار الفکر. 
 ، تهران: نشر احسان. یشناسقرآن(. ش 1382احمدیان، عبداهلل. )

، چاپ هفتم، تهران: نشر  فارسی-فرهنگ معاصر عربی(. ش 1385آذر نوش، آذر تاش. )
 نی.

( محمد.  ریگی،  )عربیش(.    1374بندر  انتشارات    فارسی(،-المنجد  تهران:  اول،  چاپ 
 ایران.

ی  هاپژوهش چاپ اول، مشهد: بنیاد    خاورشناسان و حدیث شیعه،(.  1398حسن نیا، علی. )
 اسالمی آستان قدس رضوی.

لسان مبین،   »کاربرد التفات در بافت کالم الهی«،(. 1391رادمرد، عبداهلل، رحمانی، هما. )
 . 8شماره 

تحقیق: صفوان عدنان    مفردات الفاظ قرآن،ق(.    1412راغب اصفهانی، حسین بن فضل. ) 
 داوودی، جلدهای متعدد، دمشق: دارالعلم.

مجله قرآن   های استشراق«،»مفهوم شناسی، تاریخچه و دوره (.  1385. )محمدحسنزمانی،  
 و مستشرقان، شماره اول. 

 .، قم: بوستان کتابی غربیانشناساسالم شناسی و شرق(. ش 1385. )محمدحسنزمانی، 
( محمود.  التنزیل(.  ق  1407زمخشری،  غوامض  حقائق  عن  متعدد،  الکشاف  جلدهای   ،

 بیروت: دار الکتاب العربی.
، چاپ اول، بیروت: دار المدار  1جلد  ،  نقد الخطاب االستشراقیم(.    2001ساسی سالم. )

 االسالمی. 
،  1لد  ج،  عروس األفراح فی شرح تلخیص المفتاحتا(.  سبکى، على بن عبد الکافى. )بی 
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 العصریة المکتبة   چاپ اول، بیروت:
، انتشارات نور الحیاة، بی جا،  اسرار عن القرآن، تعریب: هاشم العربیتا(.  سیل، جرج. )بی

 نسخه اینترنتی. 
ارشد  نامه کارشناسی، پایان اعجاز قرآن از دیدگاه مستشرقان(.  1384شاهد، رییس اعظم. )

 جامعه المصطفی العالمیه. 

( جواد.  خانی،  قرآن،ش(.    1383طاهر  فواصل  و  جهاد    بالغت  تهران:  اول،  چاپ 
 دانشگاهی. 

 محمدباقر، ترجمه: سید  ترجمه تفسیر المیزانش(.    1374. )نیمحمدحسطباطبایى، سید  
همدانى،   اسالمى  جلدهاموسوى  انتشارات  دفتر  قم:  پنجم،  چاپ  متعدد،  ی 

 ى مدرسین حوزه علمیه قم.جامعه
، قم: دفتر انتشارات  1جلد    المیزان فی تفسیر القرآن، تا(.  . )بینیمحمدحسطباطبائی، سید  

 اسالمی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
، تهران: دفتر نشر  4و    2جلد  ،  مجمع البحرینش(.    1367بن محمد. )  نیفخرالدطریحی،  

 فرهنگ اسالمی. 
 تا: رائد.بی  م الکالم(، تمهید االصول )فی عل(. ش 1394طوسی، محمد بن حسن. )

جلدهای متعدد، چاپ    تفسیر کبیر )مفاتیح الغیب(،ق(.    1420فخر رازی، محمد بن عمر. )
 سوم، بیروت: دار احیاء التراث العربی. 

یزدی،   )محمدتقمصباح  راهنماراه  (.  ش  1389ی.  مؤسسه    شناسی،  و  قم:  هفتم،  چاپ 
 آموزشی پژوهشی امام خمینی )ره(. 

 ، چاپ اول، قم، موسسه التمهید.2جلد  تلخیص التمهید،(. 1387ی. )محمدهادمعرفت، 
)محمدهادمعرفت،   الکریم،(.  1423ی.  القرآن  حول  ردود  و  قم:    شبهات  اول،  چاپ 

 موسسه التمهید. 
ترجمه: حسن خرقانی و   نقد شبهات پیرامون قرآن کریم،تا(.  ی. )بی محمدهادمعرفت،  

 لتمهید. دیگران، چاپ سوم، قم: موسسه ا
ناصر شیرازی،  )  مکارم  دیگران.  نمونه،(.  ش  1374و  تهران:    تفسیر  متعدد،  جلدهای 

 دارالکتب اسالمیه. 

 قم: موسسه آل البیت.  مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل،(. ش 1368نوری، حسین. )

 
مقاله: این  به  ) محمد  ،هیسلطان  استناد  انتقادی شبهه جرج س(.  1399.    ی بر اشکاالت ساختار  لی تحلیل 

   . 66-47(، 41)11،  ریسراج مُن یفصلنامه علم ،  قرآن
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