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  چکیده

هاى نظارت خداوند بر رفتار افراد و اثر آن بـر تنظـیم رفتـار اجتمـاعی از      هدف این پژوهش ارائۀ مکانیزم

هاى نظارت خداوند بر رفتار انسان و اثر آن  مکانیزم«دیدگاه قرآن است. سؤال اصلی پژوهش این است که: 

گرانـدد تئـورى (نظریـۀ    «ایـن تحقیـق بـا روش کیفـی     ». بر تنظیم رفتار اجتماعی از دیدگاه قرآن چیسـت؟ 

م گرفتـه اسـت.   با مراجعه بـه همـۀ آیـات قـرآن و کدگـذارى و تحلیـل آیـات مـرتبط انجـا         » اى) زمینه

. نظارت خداوند بر رفتار انسان بـه سـه شـکلِ نظـارت مسـتقیم      1دهد که:  دستاوردهاى پژوهش نشان می

هاى انسان و آشکار شدن آنهـا در قیامـت انجـام     خداوند، نظارت مأموران الهی و ثبت و ضبط شدن کنش

هـا را   شـود و نابهنجـارى   ر انسـان مـی  ها و باور به آنها، سبب تنظیم رفتـا  . آگاهی از این مکانیزم2گیرد؛  می

تواند کمک مؤثرى بـه مسـئوالن نظـام اسـالمی      باره می هاى قرآن در این . استخراج آموزه3کند؛  کنترل می

  ها باشد. براى تنظیم رفتار افراد جامعه و مقابله با نابهنجارى
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  مقدمه

جوامع بشرى همواره به دنبال وادار سـاختن اعضـاى جامعـۀ خـود بـه تبعیـت از اهـداف،        

سعی در درونـی کـردن ایـن    جوامع  ،به همین سبب ست؛ا ها و هنجارهاى مقبول بوده ارزش

انـد.   پـذیرى داشـته   لۀ جامعهها و هنجارها در افراد، از طریق متقاعد کردن آنان در مرح ارزش

اى که  گیرد. مرحله پذیرى شکل می اولین مرحله از کنترل رفتار در مرحلۀ جامعهترتیب،  بدین

گـردد.   شود و در آنان درونی مـی  ها به شکل مناسب به افراد آموزش داده می هنجارها و ارزش

هاى به موقع و بـا   آموزشپذیرى، نتوانند رفتار اعضاى خود را با  جوامعی که در مرحله جامعه

هـاى   در آینده با انواعی از کنتـرل  که استفاده از کنترل درونی، تنظیم کنند، مجبور خواهند بود

هـاى زیـاد، رفتـار     بیرونی، اعم از خشن و غیر خشن و با ابزارهاى مختلف و با صرف هزینـه 

تارهـاى نابهنجـار از   بنـابراین، پیشـگیرى از رف   ؛اعضاى نابهنجار جامعۀ خود را کنترل نمایند

 هاى درونی، یکی از نیازهاى ضرورى جوامع است. طریق کنترل

اى حـاکی از عـدم تنظـیم رفتـار      ها در هر جامعه شیوع گستردۀ نابهنجارى ،دیگر سوىاز 

هـاى اجتمـاعی در جامعـه ایـران،      شده دربارۀ نابهنجـارى  اعضاى آن جامعه است. آمار ارائه

هاى گونـاگون، عواطـف    برانگیز رفتارهاى نابهنجار در شکل لیوع تأمشحاکی از آن است که 

هـاى   دار کرده و موضوعِ صیانت از کیان دینی جامعـه و ارزش  جامعه اسالمی ایران را جریحه

اى  به لحاظ نظرى نیز هنوز نظریـه تبدیل کرده است. » مسئله اجتماعی«حاکم بر آن را به یک 

ها براساس نگاه جامع به منابع اسالمی (آیـات   بهنجارىدینی براى کنترل رفتار افراد و مهار نا

شده  هاى ارائه عالوه بر این، براى مقایسه نظریۀ اسالمی با نظریه ؛و روایات) ارائه نشده است

ها  ها و تعیین موارد انطباق و همخوانی این نظریه دربارۀ تنظیم رفتار و پیشگیرى از نابهنجارى

اى منسـجم نیـاز    هاى دینی و ارائـۀ آن در قالـب نظریـه    آموزهبا دیدگاه اسالمی، به استخراج 

هاى اجتمـاعی   است. بنابراین، یکی از مسائل مورد نیاز براى کنترل و پیشگیرى از  نابهنجارى

هـا از   در جامعه اسالمی ایران، ارائه دیدگاه قابل قبول براى تنظـیم رفتـار و مهـار نابهنجـارى    

 دیدگاه اسالم است.

هـاى   هاى کاربردى و معمولِ جوامـع بـراى تنظـیم رفتـار و کنتـرلِ کـنش      راهکاریکی از 

کجروانه، ایجاد کنترل درونی (خودکنترلی) در افراد است. یکی از موارد مؤثر در تقویـت ایـن   

ویژه دیگرانی کـه بـراى او مهـم     نوع از کنترل، آگاهی فرد از نظارت دیگران بر رفتار اوست؛ به

بنابراین، یکی از عوامـل تنظـیم رفتـار در جامعـه      ؛ات او را دارندهستند یا اینکه قدرت مجاز

اسـت. بـه همـین سـبب در     » هـاى انسـان   ایمان به نظارت دائمی خداوند بر کنش«اسالمی، 

هـاى   جوامعی که ایمان به این نوع از نظارت در افراد وجود ندارد، مجریان با نصب دسـتگاه 
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هاى مـداوم پلـیس،    ها و برقرارى گشت خیابانپیشرفته الکترونیکی در مراکز حساس و حتی 

  سعی در ایجاد این نوع از نظارت براى کنترل رفتار افراد دارند.

اى اسـالمی بـراى    یکـی از عناصـر مهـم در ارائـه نظریـه     ضرورت این تحقیق نیز آن است که 

تـرین   کـی از مهـم  باره را معرفی کند. ی تنظیم رفتار و کنترل نابهنجارى، آگاهی از دیدگاه قرآن در این

اسـت.  » هـاى انسـان   ایمان به نظارت خداوند بر کـنش «پذیرى نیز  این راهکارها در مرحلۀ جامعه

هـاى نظـارت    مکـانیزم «هـاى قـرآن دربـارۀ     هدف اصلی این تحقیق نیز، استخراج و تنظیم آمـوزه 

ـ       » خداوند بر رفتار انسان براى تنظیم رفتار ر نیـز  اسـت. در کنـار هـدف اصـلی، اهـداف کـالن زی

ارائـه راهکارهـاى   2سازى براى تدوین نظـام کنتـرل اجتمـاعی اسـالمی؛      زمینه  .1نظر است:   مد .

  .ها به مسئوالن نظام جمهورى اسالمی ایران عملی تنظیم رفتار و کنترل نابهنجارى

هاى نظارت خداوند بر رفتار انسان و اثـر آن   مکانیزم« ی تحقیق عبارت است:پرسش اصل

. از 1انـد از:   تحقیـق نیـز عبـارت   هـاى فرعـی    پرسش »اجتماعی، کدام است؟ بر تنظیم رفتار

هـاى مختلـف    . شـکل 2دیدگاه قرآن کریم، نظارت خداوند بر رفتار انسان چه اهمیتی دارد؟ 

. تأثیر ایمان به نظارت خداوند، بر تنظیم رفتـار و  2نظارت خداوند بر رفتار انسان کدام است؛ 

  مهار نابهنجارى چگونه است؟

هاى این راهکـار و اثـر    محقق سعی دارد در این پژوهش، با مراجعه به همۀ آیات قرآن، مکانیزم

  آن بر تنظیم و کنترل رفتارهاى اجتماعی را بررسی کند و دیدگاه قرآن در این زمینه را ارائه نماید.

 چارچوب مفهومی

ر تنظیم رفتار اجتمـاعی  هاى نظارت خداوند بر رفتار و اثر آن ب مکانیزم«موضوع مقاله حاضر، 

رو، چارچوب نظرى  است. این پژوهش، تحقیقی اکتشافی است؛ از این» از دیدگاه قرآن کریم

هـاى اسـالمی را در قالـب مفـاهیم      ایـن تحقیـق درصـدد اسـت کـه گـزاره       و فرضیه ندارد.

بـاره   بندى نهایی با دیدگاهی منتسب به قرآن در این شناسی اجتماعی ارائه کند و به جمع روان

تـرین   برد تا به توضیح اصـلی  شناسی اجتماعی بهره می برسد؛ بنابراین، از زبان و ذهنیت روان

  مفاهیم خود بپردازد. پس چارچوب مفهومی فراهم آمده، دستاورد این ضرورت است.

به دلیـل آنکـه   ». رفتار اجتماعی«و » تنظیم رفتار«، »نظارت«اند از:  مفاهیم اصلی تحقیق، عبارت

شود و سبب تقویت کنترل درونی  پذیرى در فرد ایجاد می به نظارت خداوند، از طریق جامعهایمان 

شـود و از آنجـا کـه     نیـز اشـاره مـی   » کنتـرل درونـی  «و » پذیرى جامعه«گردد، به دو مفهوم  در او می

مکانیسم اثرگذارى کنترل درونی براساس مواجه ساختن فـرد بـا عـدم ارضـاى یکـی از نیازهـاى       

اشـاره شـده   » نیـاز «در جهت کم کردن انگیزه انجام دادن رفتار نابهنجار است، به مفهوم  اساسی او
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  است.

ماننـد کمبـود غـذا،     ؛نیاز عبارت است از حالت محرومیت، کمبود و نبود در ارگانیزمنیاز: 

آب و اکسیژن، یا کمبود هر حالتی که براى استمرار و ادامه حیات یک موجود زنده ضـرورت  

بـه   ؛)113، ص1363؛ شکیباپور، 41، ص1371ى بهزیستی فرد الزم است (براندن، دارد و برا

شـیمیایی   _ هایی است که عدم تعادل زیستی بین فرد و محیط فیزیـو  نیازها تنش«بیان دیگر، 

و  255، ص1386(جس فیسـت و گریگـورى،   » آورد بارمی درون و بیرون از ارگانیزم آنها را به

  ).87و  86، ص1389فر و همکاران،  ساالرى

مراتبـی، بـه پـنج     مازلو، نیازهاى اساسی انسان را به صورت سلسلهازهاى انسانی: یانواع ن

  دسته تقسیم کرده است:

 نیاز به غذا خوردن، آشامیدن، فعالیت، خواب و غیره؛ _ نیازهاى جسمی:

نیاز به امنیت، ثبات، نظم، رها بودن از ترس و نگرانـی، نیـاز بـه داشـتن      _ نیازهاى ایمنی:

  حامی و غیره؛

نیاز به محبت و دلبستگی به گروه، دوسـتان، همسـر و فرزنـد، برقـرارى      _ نیازهاى پیوندجویی:

  روابط اجتماعی و مانند آن و اینکه بدانیم دیگران نیز همین احساس را نسبت به ما دارند؛

نیاز به آنکه هم خودمان، خود را محترم بدانیم و هـم ایـن احتـرام را از     احترام:_ نیازهاى 

  دیگران ببینیم؛

؛ 110_70، ص1367مـازلو،  نیاز به تحقق بخشیدن استعدادها ( _ نیازهاى خودشکوفایی:

  ).808_805، ص1391؛ گنجی، 347_342، ص1385شولتز و الن شولتز، 

  رفتار اجتماعی

کنش آن رفتار انسانی اسـت کـه داراى   «اصطالح وبر:  باشد. به امعن اکنش، رفتارى است که ب

). کنش آنگاه که معطوف بـه دیگـرى باشـد و    3، ص1374(وبر، » معناى ذهنی خاصی باشد

، 1374وبـر،  کنشگر لحاظ شده باشد، کنش اجتماعی اسـت ( » رفتار دیگران در معانی ذهنی«

حاالت فکر، احسـاس و  «را تمامی انواع » یکنش اجتماع«توان  ). در بیانی کلی می80و  3ص

الگوهاى جمعی (الگوهاى مشـترك بـین   «سوى آنها، با تکیه بر  و قلمداد کرد که سمت» عمل

  ).45و  27_22، ص1383شود (صدیق سروستانی،  تعیین می» اعضاى یک اجتماع)

تماعی عبارت است از: فرایند کلی و مستمر کنش متقابل اج 1پذیرى جامعه پذیرى: جامعه

                                                        

1. socialization 
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هـا، الگوهـا، هنجارهـا و     که در خالل آن، افراد عناصر اجتمـاعی و فرهنگـی محـیط (ارزش   

 ،سازند؛ و خالّقانه خود را با آنها همساز آموخته، درونی می هاى گروهی و اجتماعی) را  نگرش

؛ 200، ص1372کنند (کوئن،  هاى الزم زندگی اجتماعی را کسب می ها و مهارت و توانمندى

  ).143، ص1391داورى،  سلیمی و

ـ  را نوعی مکانیسم کنتـرل اجتمـاعی محسـوب مـی     1کنترل درونی کنترل درونی: د کـه  کنن

بیند؛ بدون نیـاز   درنتیجه آن، فرد خود را از درون به انجام رفتار مورد انتظار از خویش ملزم می

ل آنهـا را در  هاى ملمـوس و فیزیکـی، یـا اعمـا     ها یا محدودیت به اینکه وجود انواعی از الزام

  ).161، ص1356جهت الزام به انجامِ آن رفتار احساس کرده باشد (مندراس و گورویچ، 

تنظیم رفتار، فرایندى است که ما را بـه بررسـی و بـازنگرى رفتارهایمـان در      تنظیم رفتار:

شناسان تنظیم رفتار عبـارت   خواند؛ از دیدگاه روان هاى مختلف فردى و اجتماعی فرامی جنبه

منـد در جهـت رشـد و ایجـاد رفتارهـاى بهنجـار و        هـاى نظـام   از: فرایندها و فعالیـت  است

  ).24و  23، ص1388سازگارانه و پیشگیرى از رفتارهاى نابهنجار و اصالح آنها (شجاعی، 

  روش تحقیق

تقسـیم شـده اسـت. در    » کیفـی «و » کمـی «هاى تحقیق در علوم اجتماعی به دو روش  روش

هـاى پهنـانگر انجـام     منظور فراهم شدن امکان تعمیم دادن، پـژوهش روش تحقیق کمی، به 

اى  جانبۀ پدیده طور معمول به دلیل شناخت دقیق و همه هاى کیفی که به شود؛ اما در روش می

هـاى کیفـی، سـعی در     گیرد، تحقیقـات ژرفـانگر اسـت. محقـق در روش     خاص صورت می

طور عمیق و گسترده دارد. به دالیل زیـر   شده، به شناخت همه ابعاد و جزئیات واقعیت بررسی

  ترین روش براى این مقاله است: هاى کیفی، مناسب روش

شده و چـارچوب نظـرى    تعیین اى ازپیش . نگارنده در پژوهش حاضر، براساس فرضیه1

ی بـه  اى خاص ندارد که با روش کم مشخصی، تحقیق را شروع نکرده است؛ بنابراین، فرضیه

  .دنبال اثبات آن باشد

هاى نظارت خداوند بر رفتـار   . این تحقیق به دنبال اکتشاف دیدگاه قرآن دربارۀ مکانیزم2

رو، براى اطمینان از انتساب دیدگاهی خاص به قرآن، تحقیقی اکتشـافی و   انسان است؛ از این

  .باشدجانبه در آیات قرآن، نیاز است که آن نیز با روش کیفی قابل انجام  همه

اسـت   »گراندد تئورى«ها، روش  یکی از این روش. اع گوناگونی داردهاى کیفی انو روش

                                                        

1. self-regulation  2. Grounded theory  
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اولـین  . ترجمـه شـده اسـت   » اى نظریۀ زمینـه «یا » رویش نظریه«که در زبان فارسی به روش 

نظریـه در روشِ  . شده، در شروع تحقیق است تعیین ویژگی این روش، نبود یک تئورى ازپیش

هـاى دیگـر    درواقع، در این روش، بـرخالف روش  ؛یابد شده، در جریان تحقیق ظهور می بیان

کند و بعد از مراجعه به واقعیت، آن را آزمـون   اى را مطرح می که در آنها محقق ابتدا فرضیه __

یـک روشِ پـژوهش   «، »رویش نظریـه «. به بیان دیگر، روش اى وجود ندارد فرضیه __ کند می

دهـد   ى موضوعی گوناگون امکان میها استقرائی و اکتشافی است که به پژوهشگران در حوزه

شده، خود به تـدوین تئـورى اقـدام     تعریف هاى موجود و ازپیش تا به جاى اعتماد به تئورى

اى که براسـاس   این روش، یک روش پژوهشِ عمومی براى تولید تئورى است؛ تئورى». کنند

طـول تحقیـق    در» رویـش نظریـه  «ها بنیان نهاده شده است.  مند داده گردآورى و تحلیل نظام

آیـد. در   ها بـه دسـت مـی    افتد و از رهگذر تعامل مستمر بین گردآورى و تحلیل داده اتفاق می

آورى اطالعات و آنالیز آنها در یک تعامل بسیار نزدیک با یکدیگر اسـت. تـا    این روش، جمع

هاسـت. در ادامـه، مراحـل     ترین عامل در این روش، نزدیکی همیشگی بـا داده  جایی که مهم

  شود: ها توضیح داده می لیل دادهتح

ها، سـعی در   محقق در اولین قدم، با دقت در داده ها): بندى و کدگذارى متن (داده . مقوله1

گوناگون و کدگذارى این انواع هاى  شناسایی و تفکیک کردن میان انواع و اقسام آنها از جهت

کـه در نگـاه نخسـت ممکـن      هاى متفاوت را __ کند داده د؛ یعنی پژوهشگر تالش میماین می

هاى مشـابه را گـرد هـم     از هم متمایز کند و داده __ است تمایز آشکارى با هم نداشته باشند

هـاى گونـاگون و متمـایز     بندى کند و سپس با کشف روابـط میـانِ دسـته    دستهآنها را د و آور

  سی شده است:ها بیان و برر ها، به ارائه نظریه برسد. در ادامه، انواع کدگذارى داده داده

  الف) کدگذارى باز

بنـدى و   ، یک بخش از تجزیه و تحلیل است که شناسایی، نامگـذارى، دسـته  »کدگذارى باز«

گیرد. هدف از کدگذارى بـاز، درك مفـاهیم    ها را دربر می هاى موجود میان داده تشریح پدیده

مورد مراجعـه باشـد.   شونده یا اسناد  تواند متن مصاحبه پنهان در بیان متن اصلی است که می

هـاى   توانـد مفـاهیم و مـالك    ها براساس انواع و اقسام، مـی  هاى تقسیم داده مفاهیم و مالك

هاى  شده توسط محقق و معطوف به داده  هاى ابداع پیشین در دانش قبلی، یا مفاهیم و مالك

هـا و   دادهجدید و موجود در تحقیق باشد. این به آن معناست که نباید به برقرارى پیوند بـین  

شده اکتفا کرد؛ بلکه باید به ابداع مفاهیم نو نیز پرداخـت. همچنـین بـا      مفاهیم ازپیش تعیین

ها، در صورت لزوم به آفـرینش مفـاهیمی جدیـد     ها و تفاوت ها و یافتن شباهت دقت در داده
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از  هـا  دست زد. در ایـن گـام، داده   __ کند که توانایی محقق را در توصیف واقعیت زیاد می __

شـود   بنـدى مـی   هـاى گونـاگون دسـته    نظمی زیـاد، خـارج و در مقولـه    پراکندگی مطلق و بی

  ).127_123، ص1390(استراوس و کربین، 

  ب) کدگذارى محورى

ها و مشخصات) بـا یکـدیگر    بندى ، فرایند ایجاد ارتباط بین کدها (دسته»کدگذارى محورى«

آمده در کدگـذارى بـاز    دست عناوین به است. محقق در این مرحله به دنبال نظم بخشیدن به

دهد. انتخاب عنوان کلی،  تر می تر و عام او به هر دسته از عناوین، عنوانی کلی ،همچنین ؛است

هاى محقق و هـم بـا مراجعـه بـه دانـش پیشـین انجـام شـود          تواند هم براساس دریافت می

  ).148_145، ص1390(استراوس و کربین، 

  ج) کدگذارى گزینشی

هـاى گونـاگون،    بنـدى  است که در آن با بیان دسته» کدگذارى گزینشی«رحلۀ کدگذارى، سومین م

هاى دیگر را با دسـتۀ مرکـزى ارتبـاط     گزینیم و همه دسته یک دسته را به عنوان هسته و مرکز برمی

هاى دیگـر بـه    دهیم. ایدۀ اصلی، در کدگذارى انتخابی، ایجاد یک هسته اصلی براى ارتباط داده می

» خط اصـلی داسـتان  «سته است؛ به بیان دیگر، محقق در کدگذارى انتخابی به دنبال کشف این ه

هـاى گونـاگون    ها میان مقولـه  است. در اینجا دوباره باید توجه داشت که برقرارى همه این ارتباط

 کارگیرى دانش قبلی انجام شـود  تواند با به هاى بعدى، می گیرى با یکدیگر و عناوین متمایز و نتیجه

شخصی ِمحقق باشـد. حساسـیت تئـوریکی نیـز توانـایی      » حساسیت تئوریکی«تواند نتیجه  یا می

ها و معنا دادن به آنهاست. البتـه حساسـیت تئوریـک صـرفاً از      ور شدن در داده پژوهشگر در غوطه

هـا و   تواند حساسیت محقق در برقـرار کـردن ارتبـاط میـان یافتـه      جنس نوآورى نیست؛ بلکه می

  ).169_165، ص1390پیشین نیز باشد (استراوس و کربین،  هاى نظریه

گیرى رویش نظریه  هاى نظرى، بخش جدانشدنی شکل نوشتن یادداشت ها: . یادداشت2 

هـا و   ها سبب تمرکـز محقـق در فراینـد تحقیـق و فرامـوش نکـردن مقولـه        است. یادداشت

 ؛شـود  شـدن نظریـه مـی   هـا و آشـکار    بنـدى  ها براى دسـته  هاى نوظهور و تنظیم داده فرضیه

هاسـت. هـر یادداشـت، ثبـت      دهی و کنتـرل داده  اى براى سازمان یادداشت وسیله ،همچنین

گیـرد کـه در نتیجـۀ     هایی را دربر می ها و پرسش سازى داده ها یا مفهوم هایی درباره داده حیطه

گونـه  ها و اندیشه دربـارۀ اینکـه چ   بندى فرضیه صورت ،همچنین ؛شود این فرایند، مطرح می

هـا در روش   شـود. یادداشـت   هـا ثبـت مـی    شوند، در یادداشت مفاهیم به یکدیگر مربوط می
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  رویش نظریه بر سه دسته است:

کدگـذارى بـاز و   «هـایی مـرتبط بـا     این یادداشت، نوشته هاى کدگذارى: الف) یادداشت 

اطات موجود ها و تشریح ارتب بندى ها، دسته مانند نامگذارى ؛است» دهی مفهومی نظریه عنوان

  ها). هاى مربوط به سطح نخست مفهومی (داده ها، یعنی یادداشت میان داده

هاى مربوط به کدگذارى محورى و  هاى نظرى، یادداشت نوشته هاى نظرى: ب) یادداشت

  انتخابی است.

هاى طرح تحقیـق و   گیرى هاى مربوط به جهت شامل مکتوب هاى عملیاتی: ج) یادداشت

  ).245_235، ص1390(استراوس و کربین،  استنظریه در حال ظهور 

مرحله نوشتن یـا رویـش نظریـه جدیـد و     «آخرین گام، ها و تحلیل نهایی:  . نگارش یافته3

ها و تفکرهـاى خـویش، یـا     است. محقق در این گام، نظریه رویش یافته از بین نوشته» نهایی

کنـد و   هاى قبلی مقایسه می ظریهرا با ن» نظریۀ تولیدشده از ادغام این تفکرها با دانش پیشین«

پـردازد. ایـن    می» ها و چرایی آنها ها، شباهت بررسی میزان تفاوت«به ارزیابی نهایی آن، از راه 

گیرد و محقق آخرین اصالحات را بـر آنهـا اجـرا     هاى نهایی صورت می کار با دقت در نوشته

) 311، ص1386نهـایی،   احمـدى و  آورد (علـی  کرده و تحلیل نهایی خود را به نگارش درمی

  1).59_43، ص1390؛ صدیق اورعی، 1390(موارد فوق برگرفته از: استراوس و کربین، 

پـس از انتخـاب موضـوع و روش انجـام پـژوهش،       در عمل:» رویش نظریه«کاربرد روش 

مراحل اجرایی تحقیق به شرح ذیل انجام شد. نخست با توجه بـه فضـاى اصـلی پـژوهش،     

ستخراج شد که محورهاى مهم تحقیق را دربر داشته باشـد. در مرحلـه   ها و مفاهیمی ا پرسش

شده و با استفاده از ادبیـات تحقیـق،    ها و عناوین گرفته کارگیرى این پرسش دوم تحقیق، با به

چارچوب مفهومی متناسب با موضوع تدوین شد. به دلیل آنکه موضوع پـژوهش، بـه دسـت    

نظارت خداوند بر رفتار انسان و اثر آن بر تنظیم رفتـار  هاى  آوردن دیدگاه قرآن درباره مکانیزم

ها و چارچوب مفهومی و  اجتماعی بود، ابتدا تمام قرآن مطالعه شد و سپس با توجه به پرسش

آیات مرتبط به دست آمـد و در فـایلی مسـتقل تنظـیم      »ماکس کیودا«افزار  کارگیرى نرم با به

هاى اولیه براى کدگذارى فراهم گردید. پس از کدگـذارى اولیـه بـا تهیـه      رو، داده شد؛ از این

آمده، کدگذارى محورى نیـز انجـام گرفـت و مراحـل      دست ها و تنظیم این کدهاى به جدول

  بعدى پژوهش براساس این روش کامل شد.
                                                        

، 1388آبادى،  ؛ لطف121_105، ص1386تئورى ر.ك: صدوقی،  . براى اطالع بیشتر در خصوص روش تحقیق کیفی گراندد1

 .1381و منصوریان،  347_313، ص1389؛ محمدپور، 85_69، ص1386؛ بیابانگرد، 449_424، ص1391؛ طالب، 155_149

2. Maxqda 
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ایـن تحقیـق بـه دنبـال فهـم      شـده:   هاى اسـتخراج  ها و مفاهیم و مقوله ارى_ اعتبار کدگذ

هاى نظارت خداوند بر رفتار انسان و اثر آن بر تنظیم رفتار اجتماعی از دیـدگاه قـرآن    مکانیزم

هاى  شده، این ادعا را با خود دارد که قرآن کریم، مکانیزم هاى استخراج است. مفاهیم و مقوله

فرایند بیـان کـرده اسـت. هنگـامی ایـن ادعـا قابـل قبـول اسـت کـه           مشخصی را براى این 

االذهانی بودنِ مفاهیم و  داد. بین» اعتبار نتایج«توان به این امر، عنوان  االذهانی باشد که می بین

انتخاب آیات مرتبط با موضـوع   براىگونه تأمین شده است که  شده، این هاى استخراج مقوله

هاى مورد نیاز، این مفاهیم و مقـوالت در اختیـار کارشناسـان     لو کدگذارى آنها و تهیه جدو

شناسی اجتماعی نداشتند)، قـرار گرفـت    هاى خاص روان علوم قرآنی (که ذهنیتی با برداشت

شناسی اجتمـاعی   توافق اساتید روان ،آمده را تأیید کردند. همچنین دست هاى به که آنها مقوله

درواقـع، ایـن    ؛هـا گرفتـه شـد    د)، درباره این مقولـه (که شناخت کامل از مباحث قرآنی دارن

بندى تأیید کارشناسان را به دنبال دارد. عالوه بر این، براى فهم ظهور لفظی آیـات، بـه    مقوله

، و التحقیق فی کلمات القرآنهاى قرآنی، مانند  راغب و معجم مفرداتمانند  ؛لغت هاى باکت

اهللا  رجمۀ ناصر مکـارم شـیرازى و ترجمـه عـزت    مانند ت ؛هاى قرآن و نیز ترجمه قاموس قرآن

فوالدوند مراجعه شده است. در مواردى که درك مفهوم از راه ترجمه و لغت مشکل بـوده یـا   

نـور  و  البرهـان ماننـد   ؛، تفاسیر روایی قـرآن است هاى متفاوت در فهم آیه مطرح بوده احتمال

ـ   ىو نیز تفاسیر دیگر الثقلین کـه  اسـت  الش بـر ایـن بـوده    مالحظه شده است. درنتیجـه، ت

نـوعی   اى که هر فـردى کـه بـه    شده براساس ظهور آیات شکل گیرد؛ به گونه هاى گرفته مقوله

تطبیق ایـن مفـاهیم بـا     ،توانایی فهم قرآن را داشته باشد، این مفهوم را دریافت کند. همچنین

مان تحصیالت شناسی اجتماعی با راهنمایی اساتیدى انجام گرفته است که همز مفاهیم روان

  اند. حوزوى و دانشگاهی داشته

ویـژه   هاى قرآنی را انجام داد؛ به توان انواع پژوهش قابل ذکر اینکه با این روش تحقیق می

آنکه با قرار دادن تمام آیات در کنار یکدیگر زمینۀ فهم بهتر آیات قرآن و امکان مقایسۀ آیات با 

  ردازى با استفاده از آیات قرآن منجر خواهد شد.پ آید و درنهایت، به نظریه یکدیگر فراهم می

  پیشینه

در خصوص پیشینه این تحقیق باید متذکر شد که تحقیقی با این عنوان که به صورت مستقل 

امـا بـا نگـاه     ؛هاى نظارت خدا بر رفتار انسان از دیدگاه قرآن بپردازد، یافـت نشـد   به مکانیزم

نظارت الهی و نقش آن در پیشـگیرى از گناهـان و   «اى از محمد داودى با عنوان  مقاله ،تربیتی
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بـه چـاپ رسـیده     )سـال دوم، شـماره اول  ( زالل هدایتدر فصلنامه » هاى اجتماعی آلودگی

نوشـته محمدصـادق    شناسی تنظیم رفتار از دیدگاه اسـالمی  درآمدى بر رواناست. در کتاب 

اختصار به این موضوع با استفاده از آیات و روایات اشـاره   آن بهشجاعی نیز در یکی از فصول 

هایی کـه از روش تحقیـق گرانـدد تئـورى اسـتفاده       شده است. در خصوص پیشینه پژوهش

شـناختی شـیوه    بررسی جامعـه «نامۀ غالمرضا صدیق اورعی با عنوان  توان به پایان اند می کرده

نامـۀ سـیدمحمدتقی حسـینی بـا عنـوان       پایان و »انداز مردم مشهد گیرى و دالیل پس تصمیم

  .اشاره کرد شناسی تبلیغ دینی براى جوانان آسیب

  ها یافته

هـاى نظـارت    در مراجعه به همۀ آیات قرآن کریم، براى آگاهی از دیدگاه قرآن دربارۀ مکانیزم

ـ  خداوند بر کنش ه در هاى انسان و تأثیر آن بر مهار نابهنجارى، آیاتی استخراج و بررسی شد ک

 ؛آنها به نظارت مستقیم خداوند بر رفتار انسان و نیز نظارت مأموران الهی اشـاره شـده اسـت   

هاى نظـارتی خداونـد    مجموعۀ آیات مرتبط با این عناوین، براى استخراج مکانیزم ،درنهایت

توان در سه مرحلۀ کدگذارى به شرح ذیل  بر رفتار انسان مطالعه و کدگذارى شد. نتایج را می

  یه و تحلیل کرد:تجز

ها در مرحله کدگذارى اولیه یا کدگذارى باز، با اسـتفاده از   از بررسی دادهکدگذارى اولیه: 

مفهوم به دست آمد. این مفاهیم بیـانگر دیـدگاه قـرآن در رابطـه بـا       45آیۀ قرآن، تعداد  347

ر جـدول  هاى نظارت خداوند بر رفتار انسان است. نتـایج کدگـذارى اولیـه (بـاز) د     مکانیزم

  ارائه شده است. 1شماره 

  : کدگذارى اولیه1جدول 

 متن آیه 1کد اولیه ویرایش  کد اولیه تعداد

2 
تشویق توجه به نظارت 

 خداوند

پاداش کسی که از مقام 
خدا بترسد، بهشت 

 است.

. و اما کسی که از ایستادن در برابر پروردگارش هراسید، و نفس 1
پس، جایگاه او همان بهشت است ؛ [خود] را از هوس بازداشت

  1).41و  40(

 تقویت امر به معروف 2
نترسیدن از امر به 
معروف با ایمان به 

 همراهی خداوند

ترسیم که [او] آسـیبی بـه مـا     پروردگارا، ما می«. آن دو گفتند: 2
برساند یا آنکه سرکشی کند؛ فرمود: مترسید، من همراه شمایم، 

 2 ».بینم شنوم و می می

توجهان به  توبیخ بی 4 داند که  مگر انسان نمی  3بیند. . مگر ندانسته که خدا می3

                                                        

  .46)؛ موارد مشابه: رحمن، 41و  40(نازعات، » الْم�ا�و�ی الْج�نَّةَ ه�� فَا�نَّ*  الْه�و�ی ع�ن�م�ن� خَاف� م�قَام� ر�ب�ِه� و�نَه�� النَّفْس�  و�ا�م�ا. «1

 .15 )؛ موارد مشابه: شعراء،46و  45، (طه» ا�ر�ی و���� تَخَافَا ا�نَّن�� م�ع�کم�ا ا�س�م�ع�  قَال�*  ا�و� ا�ن یطْغَ� ع�لَینَار�ب�نَا ا�نَّنَا نَخَاف� ا�ن یفْر�طَ  قَا���. «2

 .80؛ زخرف، 77؛ بقره، 7)؛ موارد مشابه: بلد، 14(علق، » یع�لَم� بِا�نَّ ال��ه� یر�ی ا�لَم�. «3
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 متن آیه 1کد اولیه ویرایش  کد اولیه تعداد

خداوند اعمال او را  نظارت خداوند
 بیند می

11 
نظارت خداوند عامل مهار 

 کجروى
بیند پس  بدانید خدا می

 از مخالفت او بترسید
دانـد. پـس، از    و بدانید که خداوند آنچه را در دل دارید مـی  . ...4

 1[مخالفت] او بترسید و بدانید که خداوند آمرزنده و بردبار است.

1 
هاى  آشکار شدن کنش

 انسان در قیامت
آگاه ساختن انسان به 

 هاى او در قیامت کنش

. روزى که هر کسی آنچه کار نیک به جاى آورده و آنچه بـدى  5
کنـد: کـاش    یابـد و آرزو مـی   مرتکب شده است، حاضرشده می

اى دور بود و خداوند، شـما را   کارهاى بد] فاصلهمیان او و آن [
 2. ترساند... از [کیفر] خود می

2 
هاى  آشکار شدن کنش

 انسان براى پیامبر

خدا و پیامبر او و 
مؤمنان در کردار شما 

 خواهند نگریست

زودى خـدا و   خواهید] بکنیـد، کـه بـه    [هر کارى می« . و بگو: 6
زودى  اهند نگریست، و بـه پیامبر او و مؤمنان در کردار شما خو

شوید؛ پس، شما را  به سوى داناى نهان و آشکار بازگردانیده می
 3 دادید آگاه خواهد کرد. به آنچه انجام می

2 
هاى  آشکار شدن کنش

 انسان براى خداوند
ها  خداوند اعمال انسان

 را خواهد دید

بگو: آورند.  . هنگامی که به سوى آنان بازگردید براى شما عذر می7
عذر نیاورید، هرگز شما را باور نخواهیم داشـت خـدا مـا را از    «

زودى خدا و رسولش عمل شما را  خبرهاى شما آگاه گردانیده و به
خواهند دید. آنگاه به سوى داناى نهان و آشـکار، بازگردانیـده   

 4 دهد. دادید به شما خبر می شوید، و از آنچه انجام می می

1 
هاى  آشکار شدن کنش

 ان براى مؤمنانانس

خدا و پیامبر او و 
مؤمنان در کردار شما 

 خواهند نگریست

زودى خـدا و   خواهیـد] بکنیـد، کـه بـه     هر کارى می«[. و بگو: 8
زودى  پیامبر او و مؤمنان در کردار شما خواهند نگریست، و بـه 

شوید پس شما را  به سوى داناى نهان و آشکار بازگردانیده می
 5 د آگاه خواهد کرد.دادی به آنچه انجام می

1 
آگاه شدن انسان به 

هاى همنوایانۀ خود  کنش
 در قیامت

آگاهی انسان به 
هاى همنوایانه  کنش

 خود در قیامت
 6 اى نیکی کند [نتیجه] آن را خواهد دید. وزن ذره که هم  . پس هر9

1 
آگاه شدن انسان به 

هاى کجروانۀ خود  کنش
 در قیامت

آگاهی انسان به 
کجروانه هاى  کنش

 خود در قیامت
 7اى بدى کند [نتیجه] آن را خواهد دید. وزن ذره که هم  . و هر10

3 
آگاهی فرشتگان به 

 هاى انسان کنش
ها دو نگهبان  بر انسان

 .گماشته شده است
[فرشتگان] بزرگـوارى   . و قطعاً بر شما نگهبانانی [گماشته شده]اند؛ 11

  8 دانند. کنید، می آنچه را می که نویسندگان [اعمال شما] هستند

 هاى انسان ثبت کنش 9
خداوند و فرشتگان از 

 ها اعمال انسان
گوید. ما از  . این است کتابِ ما که علیه شما به حق سخن می12

 9  داشتیم. کردید، نسخه برمی آنچه می

                                                        

؛ بقـره،  1)؛ موارد مشابه: حجـرات،  235(بقره،  »ح�ل�یم�م�ا ف�� ا�نفُس��م� فَاح�ذَر�وه� و�اع�لَم�واْ ا�نَّ ال��ه� غَفُور�  یع�لَم�و�اع�لَم�واْ ا�نَّ ال��ه�  .... «1

 .24؛ یوسف، 112؛ هود، 28؛ فاطر، 77؛ توبه، 201؛ اعراف، 80؛ انعام، 98عمران،  آل؛ 282، 231

» ...نَفْس�_ه�لَو� ا�نَّ ب�ینَه�_ا و�ب�ینَ_ه� ا�م�_دًا ب�ع�ی_دًا و�یح�_ذِّر�کم� ال��_ه�  تَو�د�کل� نَفْس� م�ا ع�م�لَت� م�ن� خَیرٍ م�ح�ض�ر�ا و�م�ا ع�م�لَت� م�ن س�وء�  تَجِدُ یو�م�. «2

 ).30عمران،  (آل

 ).105(توبه، » بِم�ا کنتُم� تَع�م�لُونَ فَینَب�ِى��مو�الْم�و�م�نُونَ و�س�تُر�د�ونَ ا�لَ� ع�ال�م� الْغَیبِ و�الشَّه�اد�ة�  و�ر�س�ولُه�اع�م�لُواْ فَس�یر�ی ال��ه� ع�م�لَ�م�  و�قُل�. «3

و�س�یر�ی ال��ه� ع�م�لَ�م� و�ر�س�ولُه� ثُ_م� تُ_ر�د�ونَ  ا�خْب�ارِکم�ال� تَع�تَذِر�واْ لَن نُّو�م�ن� لَ�م� قَدْ نَب�ا�نَا ال��ه� م�ن�  قُلا�لَی�م� ا�ذَا ر�ج�ع�تُم� ا�لَیهِم�  یع�تَذِر�ونَ. «4

 ).94(توبه، » الْغَیبِ و�الشَّه�اد�ة� فَینَب�ِى��م بِم�ا کنتُم� تَع�م�لُونَ ع�ال�م�ا�لَ� 

 ).104(توبه، » بِم�ا کنتُم� تَع�م�لُونَ فَینَب�ِى��مو�الْم�و�م�نُونَ و�س�تُر�د�ونَ ا�لَ� ع�ال�م� الْغَیبِ و�الشَّه�اد�ة�  و�ر�س�ولُه� ال��ه� ع�م�لَ�م� اع�م�لُواْ فَس�یر�ی  و�قُل�. «5

 ).8(زلزله، » یع�م�ل� م�ثْقَال� ذَر�ة� خَیر�ا یر�ه� فَم�ن. «6

 ).9(زلزله، » یر�ه�یع�م�ل� م�ثْقَال� ذَر�ة� شَر�ا  و�م�ن. «7

 .4)؛ موارد مشابه: طارق، 12_10(انفطار، » م�ا تَفْع�لُونَ یع�لَم�ونَ*  کات�بِین� کر�ام�ا*  ع�لَی�م� لَح�اف�ظ�ین� و�ا�نَّ. «8

؛ هود، 61؛ یونس، 181عمران،  مشابه: آل)؛ موارد 29(جاثیه، » کنَّا نَس�تَنس�خُ م�ا کنتُم� تَع�م�لُونَ ا�نَّاکتَاب�نَا ینط�ق� ع�لَی�م بِالْح�ق��  ه�ذَا. «9   
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 متن آیه 1کد اولیه ویرایش  کد اولیه تعداد

 کنند بردارى می نسخه

3 
هاى انسان  ثبت کنش

 توسط فرشتگان
 اى آماده اعمال فرشته

 کند. انسان را ضبط می
آورد مگر اینکه مراقبـی   هیچ سخنی را به لفظ درنمی [آدمی] . 13

 1  کند]. آماده نزد او [آن را ضبط می

 احاطه خداوند بر کجروان 1
خدا بر کافران احاطه 

 دارد
 2 ولی خدا بر کافران احاطه دارد. . ...14

1 
احاطه خداوند بر 

 هاى انسان کنش
آنچه  احاطه خداوند به
 .دهند مردم انجام می

دهیـد احاطـه    درحقیقت، پروردگار من به آنچه انجام مـی  . ...15
 3 دارد.

1 
احاطه خداوند بر 

 هاى کجروان کنش

خدا به آنچه منافقان 
دهند، همواره  انجام می

 احاطه دارد.

دارنـد، [ولـی    [کارهاى نارواى خود را] از مـردم پنهـان مـی    . 16
اندیشی  پنهان دارند، و چون شبانگاه به چارهتوانند] از خدا  نمی
گویند که وى [بدان] خشنود نیست، او  پردازند و سخنانی می می

  4دهند همواره احاطه دارد. با آنان است. و خدا به آنچه انجام می

1 
احاطه علمی خداوند بر 

 هاى انسان کنش

احاطه علمی خداوند بر 
کنش گذشته و آینده 

 انسان

سـر   که آنـان در پـیش دارنـد و آنچـه را کـه پشـت      . آنچه را 17
  5 داند و حال آنکه ایشان بدان دانشی ندارند. اند، می گذاشته

 آگاهی خداوند به انسان 4
خدا نسبت به بندگانش 

 آگاه بیناست.
 6قطعاً خدا نسبت به بندگانش آگاه بیناست. . ...18

 آگاهی خداوند به کجروان 7
خداوند دانا به حال 

 مفسدان است
 7 و پروردگار تو به [حال] فسادگران داناتر است. . ...19

4 
آگاهی خداوند به کجروان 

 و همنوایان
خداوند داناتر به حال افراد 

 و منحرفان است باتقوا
شود،  . بارى، پروردگار تو به [حالِ] کسی که از راه او منحرف می20

 8داناتر است. یافتگان [نیز] داناتر است و او به [حالِ] راه

2 
آگاهی خداوند به 

 هاى کجروانه انسان کنش

خداوند به گناهان 
بندگانش بس آگاه و 

 بیناست
 9.و پروردگار تو به گناهان بندگانش بس آگاه و بیناست . ...21

8 
آگاهی خداوند به 

 هاى مخفی انسان کنش
 ها خداوند به راز دل

 داناست.
دارنـد،   ها نهـان مـی   را که دلهاى دزدانه و آنچه  نگاه [خدا] . 22

 10داند. می

                                                                                                                                  
 .4؛ سوره ق، 80؛ زخرف، 12؛ یس، 3؛ سبأ، 52؛ طه، 6

 .11؛ انفطار، 23)؛ موارد مشابه: سوره ق، 18(سوره ق، » ع�ت�یدٌیلْف�ظُ م�ن قَو�لٍ ا���� لَدَیه� ر�ق�یب�  م�ا. «1

 ).19(بقره، » وال��ه� م�ح�یطٌ بِالْ�اف�رِین�... . «2

 ).92(هود، » م�ح�یطٌنَّ ر�ب�ِی بِم�ا تَع�م�لُونَ ا� .... «3

(نساء، » ال� یر�ض�� م�ن� الْقَو�لِ و�کانَ ال��ه� بِم�ا یع�م�لُونَ م�ح�یطً_ا م�االنَّاس� و�ال� یس�تَخْفُونَ م�ن� ال��ه� و�ه�و� م�ع�ه�م� ا�ذْ یب�یتُونَ  م�ن� یس�تَخْفُونَ. «4

108.( 

 ).110(طه، » یح�یطُونَ بِه� ع�لْم�ا و����م�ا ب�ین� ا�یدِیهِم� و�م�ا خَلْفَه�م�  یع�لَم�. «5

 .32؛ نجم، 44موارد مشابه: غافر،  ؛)31(فاطر، » ب�ص�یر� لَخَبِیر�ا�نَّ ال��ه� بِع�ب�ادِه�  .... «6

 .7؛ جمعه، 70مریم،  ؛45؛ نساء، 101و  47توبه،  ؛58موارد مشابه: انعام،  ؛)40(یونس، » و�ر�ب�� ا�ع�لَم� بِالْم�فْس�دِین� .... «7

 .7قلم،  ؛30؛ نجم، 125) موارد مشابه: نحل، 117(انعام،  ؛»ه�و� ا�ع�لَم� م�ن یض�ل� ع�ن س�بِیل�ه� و�ه�و� ا�ع�لَم� بِالْم�ه�تَدِین� ر�ب�� ا�نَّ. «8

 .26موارد مشابه: محمد،  ؛)17راء، (اس» و�کفَ� بِر�ب�ِ� بِذُنُوبِ ع�ب�ادِه� خَبِیر�ا ب�ص�یر�ا .... «9
؛ 6؛ حدیـد،  7زمـر،   ؛38؛ فـاطر،  23لقمـان،   ؛25)؛ موارد مشابه: اسراء، 19(غافر، » خَائ�نَةَ ا����ع�ین� و�م�ا تُخْف�� الص�_دُور� یع�لَم�. «10

 .63؛ نساء، 23انشقاق، 
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 متن آیه 1کد اولیه ویرایش  کد اولیه تعداد

62 
آگاهی خداوند به 

 هاى انسان کنش
بینا بودن خداوند به 

 اعمال انسان
 1 کنید بیناست. خدا به آنچه می . ...23

33 
هاى  آگاهی خداوند به کنش

 آشکار و مخفی انسان
خداوند آنچه را که انسان 

 داند. آورد، می به دست می
ها و زمـین خداسـت. نهـان و آشـکار شـما را       آسمان. و او در 24

 2داند. آورید [نیز] می داند و آنچه را به دست می می

13 
آگاهی خداوند به 

 هاى کجروان کنش
خداوند به حال 
 .ستمگران داناست

 3و خدا به [حال] ستمگران داناست. . ...25

14 
آگاهی خداوند به 

 هاى مخفی انسان کنش
انسان خداوند آنچه را که 
 .داند در دل دارد می

داند؛ پـس، از   و بدانید که خداوند آنچه را در دل دارید، می . ...26
 4[مخالفت] او بترسید و بدانید که خداوند آمرزنده و بردبار است.

3 
آگاهی خداوند به 

هاى مخفی  کنش
 کجروان

دانا بودن خداوند به 
مواردى که کافران 

 کنند. می مخفی

هایشان نبود، و خـدا بـه آنچـه     گفتند که در دل میچیزى  .... 27
 5 نهفتند، داناتر است. می

12 
هاى  آگاهی خداوند به کنش
 همنوایانه انسان

دانا بودن خداوند به 
 گونه کار نیک انسان  هر

 6گونه نیکی کنید البته خدا به آن داناست. هر . ...28

3 
آگاهی خداوند به 

 همنوایان
خداوند به حال 

 تقواپیشگان داناست.
. و هر کار نیکی انجام دهند، هرگز درباره آن ناسپاسی نبینند، 29

  7 و خداوند به [حال] تقواپیشگان داناست.

2 
آگاهی خداوند به 

 همنوایان و کجروان

داند چه  خداوند بهتر می
کس هدایت آورده و 
چه کس در گمراهی 

 آشکارى است؟

داند چه کس هدایت آورده و چه  پروردگارم بهتر می«بگو:  . ...30
 8کس در گمراهی آشکارى است؟

 9 و او به هر چیزى داناست. . ...31 خداوند به هر چیزى داناى مطلق بودن خداوند 63

                                                        
، 153، 35، عمـران  آل ؛283، 282، 277، 265، 255، 234مشـابه: بقـره،   )؛ مـوارد  110، بقره» (ب�ص�یر� تَع�م�لُونَا�نَّ ال��ه� بِم�ا  .... «1

 ؛42، رعد ؛19، یوسف ؛111، هود ؛36، یونس ؛16 ، توبه ؛72، 39، انفال ؛101، 59، انعام ؛135، 128، 94، نساء ؛180، 156
، لقمـان  ؛52، عنکبوت ؛88، لنم ؛188، 15، شعراء ؛64، 53، 41، 30، 28، نور ؛96، 51، مؤمنون ؛54، اسراء ؛91، 38، نحل

، حجـرات  ؛24، 11، فتح ؛30، 19، محمد ؛25، ىشور ؛40 ، 22، فصلت ؛70، زمر ؛8، فاطر ؛11، سبأ ؛9، 2، احزاب ؛29، 16
 .11، عادیات ؛8، 2، تغابن ؛11، منافقون ؛13، 11، 3، مجادله ؛10، حدید ؛45، ق ؛ سوره16

 ؛9رعـد،   ؛73)؛ موارد مشابه: انعـام،  3(انعام، » تَکس�_ب�ونَ م�اف�� الس�م�او�اتِ و�ف�� اال�ر�ض� یع�لَم� س�ر�کم� و�ج�هر�کم� و�یع�لَم�  ال��ه� و�ه�و�. «2

؛ طه، 23، 19؛ نحل، 38؛ ابراهیم، 10رعد،  ؛5؛ هود، 99؛ مائده، 29عمران،  ؛ آل284، 271، 77، 33؛ بقره، 46؛ زمر، 6فرقان، 

، 4تغـابن،   ؛1؛ ممتحنـه،  76یس،  ؛54؛ احزاب، 6؛ سجده، 69؛ قصص، 74، 25؛ نمل، 29؛ نور، 92؛ مؤمنون، 110، ؛ انبیاء7

 .22حشر،  ؛13ملک،  ؛22حشر،  ؛7، ی؛ اعل18

؛ 47؛ اسـراء،  64توبـه،   ؛76؛ مائده، 119، 63عمران،  ؛ آل246، 96موارد مشابه: بقره،  ؛)95(بقره، » و�ال�ه� ع�ل�یم� بِالظَّ_ال�م�ین� .... «3

 .119؛ انعام، 42؛ عنکبوت، 58؛ فرقان، 68حج،  ؛104طه، 

؛ انفـال،  109، 7موارد مشابه: مائـده،   ؛)235(بقره،  »ح�ل�یم�م�ا ف�� ا�نفُس��م� فَاح�ذَر�وه� و�اع�لَم�واْ ا�نَّ ال��ه� غَفُور�  یع�لَم�و�اع�لَم�واْ ا�نَّ ال��ه� . «4

 .26جنّ،  ؛72، 80؛ زخرف، 24، ىشور ؛19؛ غافر، 48؛ سبأ، 51؛ احزاب، 10ت، ؛ عنکبو31؛ هود، 78توبه،  ؛43

 .154عمران،  ؛ آل61موارد مشابه: مائده،  ؛)167عمران،  (آل» لَیس� ف�� قُلُوبِهِم� و�ال��ه� ا�ع�لَم� بِم�ا ی�تُم�ونَ م�ایقُولُونَ بِا�فْو�اه�هِم . «5

؛ 273، 270، 244، 224، 197بقره،  ؛127، 37، 35، 17)؛ موارد مشابه: نساء، 215(بقره، » ال��ه� بِه� ع�ل�یم� فَا�نَّو�م�ا تَفْع�لُواْ م�ن� خَیرٍ . «6

 .61؛ انفال، 92عمران،  آل

 .56قصص،  ؛44)؛ موارد مشابه: توبه، 115عمران،  (آل» م�ن� خَیرٍ فَلَن ی�فَر�و�ه� و�ال��ه� ع�ل�یم� بِالْم�تَّق�ین� یفْع�لُواْ و�م�ا. «7

 .11)؛ موارد مشابه: عنکبوت، 85(قصص، » م�بِین�قُل ر�ب�ِی ا�ع�لَم� م�ن ج�اء بِالْه�دَی و�م�ن� ه�و� ف�� ض��َ�لٍ . «8

، 32، 12، 11نسـاء،   ؛34عمران،  ؛ آل256، 231، 137، 127، 115، 32)؛ موارد مشابه: بقره، 29(بقره،  »ع�ل�_یم� شَ�ء�و�ه�و� بِ�ل�� . «9

انبیاء،  ؛34؛ یوسف، 65یونس،  ؛115، 98توبه،  ؛75، 53، 42، 17انفال،  ؛200؛ اعراف، 115، 73، 13؛ انعام، 97ائده، ؛ م176

؛ 2سـبأ،   ؛40، 34؛ احزاب، 34، 28؛ لقمان، 54روم،  ؛62، 60، 5؛ عنکبوت، 220؛ شعراء، 60، 35، 21نور،  ؛75، 61؛ حج، 4

، 1؛ مجادله، 3؛ حدید، 16، 13؛ حجرات، 26؛ فتح، 23؛ احقاف، 6؛ دخان، 12، 11، ىشور ؛47، 36؛ فصلت، 56، 20غافر، 

 .19؛ ملک، 66، 3؛ تحریم، 11؛ تغابن، 7
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 متن آیه 1کد اولیه ویرایش  کد اولیه تعداد

 داناست

39 
شاهد بودن خداوند بر 

 هاى انسان کنش
کنید  خدا بر آنچه می
 گواه است.

ورزید؟ با آنکه  میاى اهل کتاب، چرا به آیات خدا کفر «. بگو: 32
 1».کنید گواه است خدا بر آنچه می

1 
نظارت خداوند بر 

 هاى همنوایانه انسان کنش
خداوند اعمال عبادى 

 بیند. را می انسان
و ؛ بینـد  خیـزى تـو را مـی    . آن کس که چون [به نماز] برمـی 33

 2نگرد]. کنندگان [می حرکت تو را در میان سجده

9 
غافل نبودن خداوند از 

 هاى کجروان کنش

غافل نبودن خداوند از 
ها انجام  آنچه انسان

 دهند. می
 3 کنند غافل نیست. پروردگارت از آنچه می . ...34

 فراموشکار نبودن خداوند 1
خداوند هرگز 

 فراموشکار نبوده است.
 4پروردگارت هرگز فراموشکار نبوده است. . ...35

1 
هاى  غایب نبودن کنش

 انسان از خداوند
خداوند از احوال انسان 

 غایب نبوده است.
. و از روى دانش به آنان گزارش خواهیم داد و مـا [از احـوال   36

 5ایم. آنان] غایب نبوده

4 
مخفی نبودن چیزى بر 

 خداوند

چیز [نه] در زمین و  هیچ
نه در آسمان بر خدا 

 ماند. پوشیده نمی

بـر خـدا   چیز [نه] در زمـین و نـه در آسـمان     . درحقیقت، هیچ37
 6ماند. پوشیده نمی

3 
نزدیک بودن خداوند به 

 انسان
خداوند شنواى نزدیک 

 است.
دانـیم کـه نفـس او چـه      ایـم و مـی   و ما انسان را آفریـده  . ...38

 7 تریم. کند، و ما از شاهرگ [او] به او نزدیک اى به او می وسوسه

 همراهی خداوند با انسان 1
خداوند همراه 

 هاست. انسان

هـا و آنچـه را    را کـه در آسـمان   اى که خدا آنچه ندانسته آیا. 39
اى میان سه  داند؟ هیچ گفتگوى محرمانه در زمین است می که

تن نیست مگر اینکه او چهارمین آنهاست، و نه میان پنج تـن  
مگر اینکه او ششمین آنهاست، و نه کمتر از ایـن [عـدد] و نـه    

آنهاست. آنگاه روز قیامت بیشتر، مگر اینکه هر کجا باشند او با 
اند، آگاه خواهد گردانید؛ زیرا خـدا بـه هـر     آنان را به آنچه کرده

 8 چیزى داناست.

1 
شاهد بودن فرشتگان بر 

 هاى انسان کنش
فرشتگان از چپ و راست 

 اند. انسان مراقب نشسته
چـپ،   کننـده از راسـت و از   . آنگاه کـه دو [فرشـته] دریافـت   40

 9اند. نشسته مراقب

شهادت فرشتگان بر  2 شهادت شاهدان در  و چه کسی ستمکارتر از آن کس است کـه بـر خـدا دروغ     . ...41

                                                        

عمـران،   ؛ آل232)؛ موارد مشابه: بقـره،  98عمران،  (آل» تَع�م�لُونَا�ه�ل� الْ�تَابِ ل�م� تَکفُر�ونَ بِآیاتِ ال��ه� و�ال��ه� شَهِیدٌ ع�لَ� م�ا  یا قُل�. «1

؛ کهـف،  96، 30، 1اسـراء،   ؛112؛ هود، 61، 46یونس،  ؛117، 71؛ مائده، 148، 134  ،79، 58، 33، 1؛ نساء، 163، 15، 20

؛ 18؛ حجـرات،  53فصـلت،   ؛45؛ فـاطر،  50 ، 47؛ سـبأ،  55؛ احزاب، 52؛ عنکبوت، 20؛ فرقان، 17؛ حج، 46 ، 35؛ طه، 27

 .14؛ علق، 90؛ بروج، 15شقاق، ؛ ان6؛ مجادله، 4؛ حدید، 85؛ واقعه، 16سوره ق، 

 ).218(شعراء، » ف�� الس�اجِدِین� و�تَقَلُّب��*  یر�اک ح�ین� تَقُوم� الَّذِی. «2

 .93؛ نمل، 123؛ هود، 99عمران،  ؛ آل149، 144، 140، 85، 74)؛ موارد مشابه: بقره، 132(انعام، » و�م�ا ر�ب�� بِغَاف�ل� ع�م�ا یع�م�لُونَ . «3

 ).64(مریم، » نَس�یاو�م�ا کانَ ر�ب�� . «4

 ).7(اعراف، » غَآئ�بِین�ع�لَیهِم بِع�لْم� و�م�ا کنَّا  فَلَنَقُص�ن�. «5

 .16؛ غافر، 38؛ ابراهیم، 61)؛ موارد مشابه: یونس، 5عمران،  (آل» ال� یخْفَ� ع�لَیه� شَ�ء� ف�� اال�ر�ض� و�ال� ف�� الس�م�اء� ال��ه� ا�نَّ. «6

ـ   16(سـوره ق،  » بِه� نَفْس�ه� و�نَح�ن� ا�قْر�ب� ا�لَیه� م�ن� ح�ب�ل� الْو�رِیدِ تُو�س�وِس�خَلَقْنَا ا����نس�انَ و�نَع�لَم� م�ا  قَدْو�لَ. «7 ؛ 50بأ، )؛ مـوارد مشـابه: س

 .235 بقره،

خَم�س�ة� ا���_� ه�_و� س�ادِس�_ه�م� و���_�  و����ن نَّج�و�ی ثَ�َ�ثَة� ا���� ه�و� ر�ابِع�ه�م� ف�� ا����ر�ض� م�ا ی�ونُ م� و�م�اتَر� ا�نَّ ال��ه� یع�لَم� م�ا ف�� الس�م�او�اتِ  ا�لَم�. «8

کثَر�   ).7 (مجادله،» ا�نَّ ال��ه� بِ�ل�� شَ�ء� ع�ل�یم� الْق�یام�ة�ه�و� م�ع�ه�م� ا�ین� م�ا کانُوا ثُم� ینَب�ِى�ه�م بِم�ا ع�م�لُوا یو�م�  ا����ا�د�نَ� م�ن ذَل�� و���� ا�

 ).17(سوره ق،  »الشّ�م�الِ قَع�یدٌ و�ع�ن�یتَلَقَّ� الْم�تَلَقّ�یانِ ع�ن� الْیم�ین�  ا�ذْ. «9
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 متن آیه 1کد اولیه ویرایش  کد اولیه تعداد

شوند، و گواهان خواهنـد   بندد؟ آنان بر پروردگارشان عرضه می قیامت هاى انسان کنش
 1»اینان بودند که بر پروردگارشان دروغ بستند...«گفت: 

3 
شهادت دادن اعضاى 
بدن علیه انسان در 

 قیامت

گواهی دادن اعضاى 
علیه انسان در  بدن

 قیامت

. و [شما] از اینکه مبادا گوش و دیدگان و پوستتان بر ضد شما 42
داشـتید لـیکن گمـان     گواهی دهند [گناهانتان را] پوشیده نمی
 2 داند. کنید نمی داشتید که خدا بسیارى از آنچه را که می

1 
شهادت دادن انسان علیه 

 خود در قیامت
هادت دادن انسان ش

 علیه خود در قیامت

. اى گروه جن و انس، آیا از میان شما فرستادگانی براى شما 43
نیامدند که آیات مرا بر شما بخوانند و از دیدار این روزتـان بـه   

[که » ما به زیان خود گواهی دهیم.«شما هشدار دهند؟ گفتند: 
خـود گـواهی   آرى، آمدند] و زندگی دنیا فریبشان داد، و بر ضد 

  3اند. دادند که آنان کافر بوده

1 
شهادت زمین بر 

 هاى انسان کنش

روز قیامت زمین 
خبرهاى خود را بازگو 

 .کند می

[همـان    . آن روز است که [زمین] خبرهاى خود را بـاز گویـد.  44
 4گونه] که پروردگارت بدان وحی کرده است.

4 
شهادت پیامبر بر 

 هاى انسان کنش
پیامبر بر گواه بودن 

 ها اعمال انسان
 5و روز قیامت [عیسی نیز] بر آنان شاهد خواهد بود. . ...45

  کدگذارى محورى

پس از انجام کدگذارى باز، در مرحله کدگذارى محورى، مفاهیم مشـابه و همجـنس از نظـر    

شوند. این مقوالت از سـطح بـاالترى از انتـزاع     بندى می معنایی در قالب مقوالت عمده طبقه

، ایـن  2هسـتند. در جـدول شـماره    » رویـش نظریـه  «رخوردارند و دومین مرحله در جهـت  ب

  دهنده آنها آورده شده است: هاى تشکیل مقوالت عمده و مؤلفه

  : کدگذارى محورى2جدول 

 مفاهیم (کد محورى) مؤلفه

توجهـان بـه نظـارت     تشویق توجه به نظارت خداوند؛ تقویت امر به معروف؛ توبیخ بـی 

 نظارت خداوند عامل مهار کجروى؛ خداوند؛

اهمیت نظارت 

 خداوند

هـاى انسـان؛ احاطـه خداونـد بـر       احاطه خداوند بر کجروان؛ احاطه خداونـد بـر کـنش   
هاى انسان؛ آگاهی خداوند به انسان؛  هاى کجروان؛ احاطه علمی خداوند بر کنش کنش

آگـاهی خداونـد بـه    آگاهی خداوند به کجروان؛ آگاهی خداوند به کجروان و همنوایان؛ 
هاى مخفی انسان؛ آگاهی خداوند به  هاى کجروانه انسان؛ آگاهی خداوند به کنش کنش

در منظر خداوند بودن 

 هاى انسان کنش

                                                        

)؛ 18(هـود،  » ع�لَ� ر�ب�ِهِم� کذَب�واْا�و�لَ_ئ�ک یع�ر�ض�ونَ ع�لَ� ر�ب�ِهِم� و�یقُول� اال�شْه�اد� ه�_و�الء الَّذِین�  کذِب�اا�ظْلَم� م�م�ن� افْتَر�ی ع�لَ� ال��ه�  و�م�ن�. «1

 .21موارد مشابه: سوره ق، 

(فصلت، » ��� یع�لَم� کث�یر�ا م��م�ا تَع�م�لُونَ ال��ه�و���� ا�ب�ص�ار�کم� و���� ج�لُود�کم� و�لَ�ن ظَنَنتُم� ا�نَّ  س�م�ع�کم�کنتُم� تَس�تَت�ر�ونَ ا�نْ یشْه�دَ ع�لَی�م�  و�م�ا. «2

 .24نور، ؛ 21، 20؛ فصلت، 65)؛ موارد مشابه: یس، 22

و�غَر�تْه�م�  ا�نفُس�نَاو�ینذِر�ونَکم� ل�قَاء یو�م��م� ه�_ذَا قَالُواْ شَهِدْنَا ع�لَ�  آیات��الْجِن�� و�اال�نس� ا�لَم� یا�ت�کم� ر�س�ل� م��نکم� یقُص�ونَ ع�لَی�م�  م�ع�شَر� یا. «3

 ).130(انعام، » کاف�رِین� کانُواْ ا�نَّه�م�الْح�یاةُ الدُّنْیا و�شَهِدُواْ ع�لَ� ا�نفُس�هِم� 

 ).5و  4(زلزله، » ر�ب�� ا�و�ح�� لَه�ا بِا�نَّ*  تُح�دِّث� ا�خْب�ار�ه�ا یو�م�ئ�ذٍ. «4

 .41؛ نساء، 45)؛ موارد مشابه: احزاب، 159(نساء، » ع�لَیهِم� شَهِیدًا ی�ونُو�یو�م� الْق�یام�ة� . «5
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 مفاهیم (کد محورى) مؤلفه

هاى آشکار و مخفی انسان؛ آگاهی خداوند به  هاى انسان؛ آگاهی خداوند به کنش کنش
هـاى مخفـی انسـان؛ آگـاهی خداونـد بـه        هاى کجروان؛ آگاهی خداوند به کنش کنش

هاى همنوایانه انسان؛ آگاهی خداوند  گاهی خداوند به کنشهاى مخفی کجروان؛ آ کنش
به همنوایان؛ آگاهی خداوند به همنوایان و کجروان؛ داناى مطلق بودن خداوند؛ شـاهد  

هاى همنوایانه انسان؛ غافـل   هاى انسان؛ نظارت خداوند بر کنش بودن خداوند بر کنش
هاى  اوند؛ غایب نبودن کنشهاى کجروان؛ فراموشکار نبودن خد نبودن خداوند از کنش

انسان از خداوند؛ مخفی نبودن چیزى بر خداونـد؛ نزدیـک بـودن خداونـد بـه انسـان؛       
 همراهی خداوند با انسان

هاى انسان براى خداوند؛  هاى انسان براى پیامبر؛ آشکار شدن کنش آشکار شدن کنش

هـاى همنوایانـۀ    ى مؤمنان؛ آگاه شدن انسان به کنشهاى انسان برا آشکار شدن کنش
هاى کجروانۀ خود در قیامت؛ آگاهی فرشتگان  خود در قیامت؛ آگاه شدن انسان به کنش

 هاى انسان به کنش

آشکار شدن 
هاى انسان در  کنش

 قیامت

هاى انسان توسط فرشتگان؛ شاهد بودن فرشتگان بر  هاى انسان؛ ثبت کنش ثبت کنش

هاى انسان؛ شهادت دادن اعضـاى بـدن،    ان؛ شهادت فرشتگان بر کنشهاى انس کنش
علیه انسان در قیامت؛ شهادت دادن انسان علیـه خـود در قیامـت؛ شـهادت زمـین بـر       

 هاى انسان هاى انسان؛ شهادت پیامبر بر کنش کنش

در منظر شاهدان 
هاى  الهی بودن کنش

 انسان

کدام از آنها به لحاظ نظرى، همـاهنگی   هاى مهم، تالش شده است که هر در ایجاد مقوله

هـاى مهـم    یک از این مقولـه  اى داشته باشد. در ادامه، توضیح کوتاهی درباره هر شده پذیرفته

  خواهد آمد.

  اهمیت نظارت خداوند

  اهمیت دادن به موضوع نظارت خداوند از دیدگاه قرآن از چند لحاظ قابل بررسی است:

آیـه) کـه بیـانگر     347قرآن به این موضـوع (بـیش از   . اختصاص تعداد زیادى از آیات 1

  اهمیت آن در کنترل رفتار انسان است.

تنظـیم رفتـار اجتمـاعی کـه تـأثیر آن در دو       ۀهاى مابعدالطبیعی دربـار  . کارآمدى کنترل2

است، به اعتقاد داشتن بـه نظـارت خداونـد بسـتگی     » جهان پس از مرگ«و » جهان حاضر«

شود که فرد یقین کنـد کـه در    ر، اعتقاد به نظارت خداوند سبب میبه عبارت دیگ ؛کامل دارد

صورت تخلف، همه مدارك و شواهد علیه او وجود دارد و این حالت، قطعی شدن مجـازات  

به دنبال دارد. بنابراین، وقتی ایمـان   ،هم در حال حاضر و هم پس از مرگ ،ماورائی را براى او

شود، اثر کنترلـی   به مجازات مابعدالطبیعی و ترس از آن، با ایمان به نظارت خداوند همراه می

  آن در تنظیم رفتار کامل خواهد شد.

کند، این  اى هنجارهاى مثبت یا منفی را بیان می . بیان این مفهوم بعد از آیاتی که به گونه3
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به همین دلیل،  ؛نوان ضمانت اجراى درونی هنجارهاى دینی معرفی کرده استنظارت را به ع

داننـد، خداونـد    مگر نمی«دهد که  در برخی از موارد، با بیانی توبیخی افراد را مخاطب قرار می

  ».گیرد هاى آنان نظارت صورت می دانند که بر کنش مگر نمی«یا اینکه » بیند آنان را می

هـا بـا توجـه بـه      گوناگون، متنوع و متناسب بـا فهـم همـه انسـان     . به کار بردن مفاهیم4

براى مثال، قـرآن بـراى    ؛مراتب ایمان، بیانگر اهمیت این موضوع از دیدگاه قرآن است سلسله

کسانی که تبعیت آنها از هنجارها به امید بهشت و ترس از جهنم است، چنین اشاره دارد کـه  

کنـد کـه زمـین و     قرآن بیان می ،کنند. همچنین ضبط میفرشتگانی نزد او حاضر و اعمال او را 

اعضاى بدن خود انسان نیز بر رفتار انسان ناظر است و در قیامت بـر ایـن رفتارهـا شـهادت     

عالوه بر این، قرآن براى گروهی که درکی سـاده از حضـور خداونـد دارنـد، بـا       ؛خواهند داد

آگاه به «و » توان از او مخفی کرد چیزى را نمی«، »ها آگاه است او به راز دل«الفاظی مانند اینکه 

گونـه کـه    ، به دنبال این است که انسان نباید تصور کند که به همـان »آشکار و نهان شماست

تواند آن را از خداوند مخفی کنـد و   کند، می هاى خود را از دید دیگران در دنیا پنهان می کنش

 خود را از عواقب ناگوار آن برهاند.

هاى گوناگون ادبی نیز دلیلی براى بیـان اهمیـت ایـن موضـوع      از الفاظ و شیوه . استفاده5

بیان آیات با جمله اسمیه براى تأکید؛ استفاده از جملۀ فعلیه براى دوام؛ استفاده  :مانند ؛است

 :در ابتداى جمله اسمیه براى تأکید بیشتر؛ استفاده از الم تأکید در برخی از آیات مانند» إِنَّ«از 

 ).31(فاطر، » ب�ص�یر� لَخَبِیر�نَّ ال��ه� بِع�ب�ادِه� ا�«

هاى هنجارى، بـراى درونـی شـدن ایـن      . تکرار زیاد این مفهوم و بیان آن بعد از دستور6

هـاى   نظارت در انسان بوده است. به این صـورت کـه انسـان در هنگـام انجـام دادن کـنش      

ـ    همنوایانه و کجروانه، به گونـه  د و نظـارت او را بـر کـنش خـود     اى خودکـار حضـور خداون

 باره به موارد زیر اشاره کرد: توان در این احساس کند. می

ال�نفُس�_�م  تُقَ_دِّم�واْالص�_لوةَ و�آتُ_واْ الز�ک_وةَ و�م�_ا  و�ا�ق�یم�واْ«الف) ترویج و اهمیت نماز و زکات: 

؛ و نماز را برپا دارید و زکات را ادا کنید و هر یر�ب�ص�_ تَع�م�لُونَم��ن� خَیرٍ تَجِدُوه� ع�ندَ ال��ه� ا�نَّ ال��ه� بِم�ا 

فرستید، آن را نزد خدا خواهید یافت. خداونـد بـه اعمـال     کار خیرى را براى خود از پیش می

 ).110(بقره، » شما بیناست

لَّ_ذِین� ب�ع�_دَم�ا س�_م�ع�ه� فَا�نَّم�_ا ا�ثْم�_ه� ع�لَ_� ا ب�دَّلَ_ه� فَم�_ن«ب) جلوگیرى از تغییر هنجارهاى دینی: 

؛ پس کسانی که بعد از شنیدنش آن را تغییر دهند، گناه آن فقـط بـر   ال��ه� س�م�یع� ع�ل�یم� ا�نَّیب�دِّلُونَه� 

 ).181(بقره، » دهند. خداوند شنوا و داناست کسانی است که آن [وصیت] را تغییر می

؛ و در راه خدا کـارزار  ل��ه� س�م�یع� ع�ل�_یم�س�بِیل� ال��ه� و�اع�لَم�واْ ا�نَّ ا ف�� و�قَات�لُواْ«ج) تقویت جهاد: 



  1393 بهار و تابستان/ 14/ ش8شناسی/ س اسالم و روان  مطالعات  ٧2

  

 ).244، (بقره» کنید و بدانید که خداوند شنوا و داناست

ا�نَّ ال��_ه� ک_انَ س�_م�یع�ا ... یا�م�ر�کم� ا�ن تُ_ؤد�واْ اال�م�انَ_اتِ ا�لَ_� ا�ه�ل�ه�_ا ال��ه� ا�نَّ«د) تقویت امانتدارى: 

ها را به صـاحبانش برگردانیـد... همانـا     که امانتدهد  ؛ همانا خداوند به شما فرمان میب�ص�یر�ا

 .)58 (نساء،» خداوند همواره شنوا و بیناست

ا�نَّ  بِ_ه�النَّاس� ا�ن تَح��م�واْ بِالْع�دْلِ ا�نَّ ال��ه� ن�ع�م�_ا یع�ظُ�_م  ب�ین�و�ا�ذَا ح��م�تُم «قضاوت عادالنه: ه) 

درحقیقـت،   ؛کنید، به عدالت داورى کنید ى می؛ و چون میان مردم داورال��ه� کانَ س�م�یع�ا ب�ص�_یر�ا

» دهد. همانا خداوند همـواره شـنوا و بیناسـت    نیکو چیزى است که خدا شما را به آن پند می

 .)58 (نساء،

س�ابِغَاتٍ و�قَدِّر� ف�� الس�ر�دِ و�اع�م�لُوا ص�_ال�ح�ا ا�نّ�_� بِم�_ا  اع�م�ل� ا�نِ«و) درست انجام وظیفه کردن: 

گیـرى کـن و کـار شایسـته      ها را درست اندازه هاى فراخ بساز و حلقه ؛ [که] زرهب�ص�یر�تَع�م�لُونَ 

ا�یه�_ا الر�س�_ل� کلُ_وا م�_ن� الطَّیب�_اتِ  ی_ا«)؛ 11، (سـبأ » دهید، بینایم کنید؛ زیرا من به آنچه انجام می

پاکیزه بخورید و کـار شایسـته   ؛ اى پیامبران! از چیزهاى ص�ال�ح�ا ا�نّ�� بِم�ا تَع�م�لُونَ ع�ل�یم� و�اع�م�لُوا

 .)51(مؤمنون، » دهید، دانایم کنید که من به آنچه انجام می

فُر�وج�ه�م� ذَل�� ا�زْک� لَه�_م� ا�نَّ  و�یح�فَظُوالّ�لْم�و�م�ن�ین� یغُض�وا م�ن� ا�ب�ص�ارِه�م�  قُل«ز) رعایت عفت: 

دیده فرونهند و پاکدامنی ورزند که این بـراى  که به مردان با ایمان بگو  ؛یص�نَع�ونَال��ه� خَبِیر� بِم�ا 

  .)30(نور، » کنند، آگاه است تر است؛ زیرا خدا به آنچه می آنان پاکیزه

  هاى اجتماعی  . اثر ایمان به نظارت خداوند در مهار نابهنجارى7

کنـد، درصـدد بیـان ایـن      توجهان به نظارت خداوند را توبیخ مـی  در مواردى که قرآن بی

عـالوه بـر    ؛ها را از رفتارهاى نابهنجار بازدارد تواند انسان توجه به نظارت می مطلب است که

این، در آیات متعددى اشاره شده است که ایمـان بـه نظـارت، زمینـۀ تبعیـت از هنجارهـا و       

م�_ن� خَ_اف�  و�ا�م�ا«فرماید:  خداوند می ،سازد. براى مثال رسیدن به بهشت را براى افراد فراهم می

. امام صادق(ع) )41و  40، (نازعات» الْج�نَّةَ ه�� الْم�ا�و�ی فَا�نَّ*  الْه�و�ی ع�ن�ب�ِه� و�نَه�� النَّفْس� م�قَام� ر�

م�ن� ع�ل�_م� ا�نَّ ال��_ه� ی_ر�اه� و� یس�_م�ع� «) فرمود: 46، (رحمن »خَاف� م�قَام� ر�ب�ِه� ج�نَّتَانِ و�ل�م�ن�«نیز دربارۀ آیۀ 

خ_اف�   فَ_ذَل�� الَّ_ذِی  یع�م�لُه� م�ن� خَیرٍ ا�و� شَر�ٍ فَیح�ج�ز�ه� ذَل�� ع�ن� الْقَبِیح� م�_ن� ا����ع�م�_الِم�ا یقُول� و� یع�لَم� م�ا 

شـنود و   بیند و کالم او را مـی  ؛ کسی که بداند خداوند او را میم�قام� ر�ب�ِه� و� نَه�� النَّفْس� ع�ن� الْه�_وی

و را از رفتار ناپسند، منع کنـد، پـس ایـن فـرد     علم ا نبه اعمال خیر و شر او آگاهی دارد، و ای

ترسد و خـود را از هواهـاى نفسـانی محفـوظ داشـته       کسی است که از مقام پروردگارش می

حضرت یوسف و زلیخا که قـرآن   ماجراىدر  ،همچنین ).71، ص2 ، ج1407(کلینی، » است
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ـ      » برهان رب«اشاره به دیدن  ارت توسط حضـرت یوسـف دارد، آن هـم نـوعی احسـاس نظ

  خداوند بر رفتار او بوده است.

  هاى انسان در منظر خداوند بودن کنش

بـه نظـارت مسـتقیم خداونـد     شـده از آیـات قـرآن دربـاره نظـارت،       بیشترین مفاهیم گرفتـه 

هــاى انســان در منظــر و  براســاس ایــن آیــات، همــۀ کــنش ؛انســان اشــاره دارد رفتــار بــر

ـ  انجام می خداوند محضر ـ شود. این مطلب، با الف انی گونـاگون بـه شـرح زیـر بیـان      اظ و مع

  است: شده

، »عالم«مانند  ؛الف) یک دسته از آیات با اشاره به علم مطلق خداوند و با توجه به صفاتی

به این مطلب تأکید دارد که خداوند آگاهی و نظارت کامل » بصیر«و » سمیع«، »خبیر«، »علیم«

  دارد.را یش ها ها و از جمله انسان و کنش نسبت به همه مخلوق

بـراى خداونـد، احاطـۀ او را بـر     » محـیط «ب) دسته دوم از آیـات بـا اشـاره بـه صـفت      

همچنین این آیات، با بیان احاطۀ خداوند بـر انسـان بـه گونـه      ؛کند ها مطرح می مخلوق همه

تر  هاى کجروانۀ او به گونه خاص هاى انسان به گونه خاص و کنش عام، به احاطۀ او بر کنش

  .اشاره دارد

ج) دسته سوم از آیات با بیان شاهد و نگهبان بودن خداونـد بـر انسـان از راه دو صـفت     

  هاى انسان اشاره دارد. ، به شاهد و ناظر بودن مستقیم خداوند بر کنش»رقیب«و » شهید«

بـه واسـطه صـفت     ،د) دسته چهارم از آیات با اعالم نزدیک بودن خداونـد بـه بنـدگان   

توانـد   رو، مـی  تر اسـت؛ از ایـن   گردن به انسان نزدیک کند که خداوند از رگ بیان می» قریب«

  هاى او را مشاهده کند. همه کنش

کند که خداوند  دسته پنجم نیز با اشاره به همراهی و معیت خداوند با انسان، تأکید میه) 

گیـرد،   هاست. هر گروهی که شـکل مـی   ها، چه جمعی و چه فردى، همراه انسان در همۀ حال

شود، خداوند است. همراهی خداونـد نیـز    یک نفر که به شکل نامحسوس به گروه اضافه می

  هاى انسان است. به معناى آگاهی او از کنش

بیـان  » حسـیب «و) دسته ششم از آیات نیز با بیان حسابرس بودن خداوند به واسطۀ اسم 

ن را محاسبه خواهد کـرد. الزمـه حسابرسـی نیـز آگـاهی      کند که خداوند همه اعمال انسا می

  هاى انسان است. مستقیم یا غیر مستقیم از کنش

هـاى   نکته قابل توجه در این مفاهیم آن است که نظارت خداوند، انـواع کـنش   ،همچنین
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گیرد. به همـین دلیـل، در ایـن آیـات بـا الفـاظ گونـاگون، همـه          می قابل انجام انسان را دربر

م_ا «ایـن الفـاظ عبـارت اسـت از:      ؛دانـد  نسان را دربرگیرنده نظارت خداوند مـی هاى ا کنش

هاى  توان گفت که کنش بر این اساس، می». ما تص_فون«و » ما تصنعون«، »ما تفعلون«، »تعملون

  انسان چهار حالت دارد: عمل، فعل، صنع و توصیف.

طور  یعنی اینکه کنش بهدر آیات به نوع انجام دادن این افعال توجه شده است؛  ،همچنین

، »اخفی_تم«ماننـد   ؛هـایی  سرّى و مخفیانه یا آشکار انجام گرفته اسـت. ایـن معـانی بـا کلمـه     

 ع�_ال�م�«، »و�س�ع� ر�ب�ِی ک_ل� شَ_�ء� ع�لْم�_ا«، »یع�لَم� م�ا ب�ین� ا�یدِیهِم� و�م�ا خَلْفَه�م�«، »اَسر�وا و اجهروا«، »اعلنتم«

بیان شده است. علـت بـه کـار    » الص�دُورِع�ل�یم� بِذَاتِ «و » یخْفَ� ع�لَیه� شَ�ء� ال�«، »الْغَیبِ و�الشَّه�اد�ة�

ظـاهر از   تواند مواردى را کـه بـه   رفتن این تعابیر نیز براى این است که انسان تصور نکند، می

  مردم پنهان کرده است، از خداوند نیز مخفی کند.

  هاى انسان در قیامت آشکار شدن کنش

شـدۀ انسـان بـه شـکل      هـاى ثبـت   از آیات به این مطلب اشاره دارد که کـنش  اى دیگر دسته

شـود و براسـاس آن    آید و روز قیامت این کارنامه به دسـت انسـان داده مـی    اى درمی کارنامه

انـد،   هایی کـه در دنیـا داشـته    ها را به کنش محاکمه خواهد شد. خداوند در روز قیامت انسان

هـاى انجـام دادۀ خودآگـاه     اى از کـنش  ترین ذره مت از کوچکآگاه خواهد کرد؛ انسان در قیا

افراد دیگـر، ماننـد    ؛کند ها آگاهی پیدا می خواهد شد. عالوه بر اینکه خود انسان به این کنش

  کنند. ها را مشاهده می این کنشنیز فرشتگان، پیامبران و مؤمنان 

  هاى انسان در منظر شاهدان الهی بودن کنش

هـا نـاظر اسـت،     عالوه بر اینکه خداوند بر اعمـال و رفتـار انسـان    ؛کریمن آبراساس آیات قر

فرشتگانی نیز دارد که دائم در کنار انسان حضور دارند و در حال نوشتن اعمال او هستند. بـه  

ماننـد زمـین کـه انسـان در آن      ؛جـانی  هاى بـی  اذعان آیات قرآن، در کنار این ناظران، موجود

دهد. البته الزمـه   هاى انسان شهادت می ت به امر خداوند بر کنشکند، در روز قیام زندگی می

هاى انسـان را ضـبط کـرده باشـند.      نوعی کنش ها به این شهادت نیز آن است که این موجود

هـاى انسـان    برخی دیگر از آیات بیانگر این است که خداوند شاهدانی را که در دنیا بر کـنش 

به نفع یا علیـه انسـان شـهادت خواهنـد داد. ایـن       قرار داده است، احضار خواهد کرد و آنها

ماننـد  (جـان   هاى بـی  اند از: فرشتگان، پیامبران، اعضاى بدن انسان و موجود مأموران عبارت
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 اند. هاى انسان بوده که ناظر بر کنش )زمین

  کدگذارى گزینشی

تــوان گفــت کــه مفهــوم یــا  ، مــیشــده هــاى مهــم و توضــیحات بیــان بــا توجــه بــه مقولــه

تواند همه مباحـث   ، مفهومی است که می»هاى نظارت خداوند بر رفتار انسان سازوکار« مقوله

  باال را دربر گیرد.

  بندى جمع

هاى نظارت خداوند بر رفتار و اثر آن بر تنظیم رفتـار اجتمـاعی از    موضوع این مقاله، سازوکار

برانگیز رفتارهاى نابهنجـار در   تأملیوع طور که در بیان مسئله آمد، ش دیدگاه قرآن است. همان

عِ صـیانت  دار کـرده و موضـو   هاى گوناگون، عواطف جامعه اسالمی ایـران را جریحـه   شکل

تبدیل کـرده اسـت   » مسئله اجتماعی«هاى حاکم بر آن را به یک  کیان دینی جامعه و ارزش از

اسـت کـه بـه    در اینجـا تـالش شـده    . باشـد  مـی که نیاز به دیدگاه اسالمی بـراى کنتـرل آن   

اى مختصر پاسخ داده شود تا عالوه بر فـراهم شـدن امکـان مـرور      هاى مقاله، به گونه پرسش

گیرى نهایی دربـاره   هاى تحقیق براى خوانندگان، آمادگی الزم براى بحث و نتیجه سریع یافته

  این موضوع به دست آید.

هـاى   داشـت دیا طـور کـه در   همـان از دیـدگاه قـرآن:   » ایمان به نظارت خداونـد «اهمیت 

کدگذارى محورى ذکر شد، اهمیت دادن به این موضوع از دیدگاه قرآن از جهـات متعـددى   

 347ن (در بـیش از  آ. اشاره به این موضوع در تعداد زیادى از آیـات قـر  1قابل بررسی است: 

هاى مابعدالطبیعی در بـاب تنظـیم رفتـار اجتمـاعی بـه       . وابسته بودن کارآمدى کنترل2 ؛آیه)

. به کار بردن مفاهیم گوناگون، متنوع و متناسـب بـا فهـم    3 ؛اد داشتن به نظارت خداونداعتق

مراتب ایمان، بیانگر اهمیـت ایـن موضـوع از دیـدگاه قـرآن       ها با توجه به سلسله همه انسان

اعتقادى از حضرت صـادق(ع) پرسـید،    طبرسی آمده است که شخص بی احتجاجدر  است.

ر ثبت و ضبط اعمال انسان هستند، با اینکه شما معتقدید که علت چیست که دو فرشته مأمو

خدایی وجود دارد و او به اسرار و کارهاى مخفی و آشکار مردم عالم است؟ حضـرت(ع) در  

جواب فرمودند: این از لطف خداوند است که مقرر فرموده است؛ زیـرا مـوقعی کـه بنـدگان     

آنهاست و دو   وند که خدا ناظر اعمالش بخواهند عمل زشتی را مرتکب شوند، متوجه این می

دهند و درنتیجه، ممکـن اسـت مرتکـب آن     فرشته ثبت خواهند کرد و در قیامت شهادت می
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کنند، این است کـه اگـر    عمل زشت و مانند آن نشوند. علت دیگرى که فرشتگان محاسبه می

ایـن خـود    شـود و  شـود و ثبـت مـی    بندگان عمل نیکو و خیرى را انجام دادند، فراموش نمی

، 1366بابویـه،   ابـن (شـود   تقویت قلب و باعث انجام دادن اعمال خیر و کارهـاى نیکـو مـی   

درواقع در این حدیث حضرت اعالم شـاهد بـودن فرشـتگان را بـراى کسـانی کـه        ).27ص

توانایی درك حضور مستقیم خداوند را ندارند، نوعی لطف الهی براى تشویق ایـن افـراد بـه    

. اثر ایمان به نظارت خداوند در مهار 4دانند.  کردن از رفتار نادرست میرفتار درست و دورى 

  هاى اجتماعی. نابهنجارى

  هاى نظارت خداوند بر رفتار انسان ها و مؤلفه مکانیزم

شـده دربـارۀ    براساس کدگذارى محورى و گزینشی و با استفاده از مجمـوع آیـات اسـتخراج   

دهندۀ آنهـا در   هاى شکل ها و مؤلفه ن، این سازوکارهاى نظارت خداوند بر رفتار انسا سازوکار

  نمودار زیر نشان داده شده است:

 

  هاى نظارت خداوند بر رفتار انسان ها و مؤلفه مکانیزم: 1نمودار 
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در منظر خداوند بودن 

 هاى انسانکنش

 احاطه خداوند به انسان 

 احاطه خداوند بر کجروان

 هاى کجرواناحاطه خداوند بر کنش

 هاى انساناحاطه علمی خداوند بر کنش

 

احاطه خداوند بر 

 هاى انسانکنش

 آگاهی خداوند به انسان 

 آگاهی خداوند به کجروان

 آگاهی خداوند به کجروان و همنوایان؛ 

 هاى کجروانه انسانآگاهی خداوند به کنش

 هاى آشکار و مخفی انسانآگاهی خداوند به کنش

 هاى کجروانبه کنشآگاهی خداوند 

 هاى مخفی انسانآگاهی خداوند به کنش

 هاى مخفی کجروانآگاهی خداوند به کنش

 هاى همنوایانه انسانآگاهی خداوند به کنش

 آگاهی خداوند به همنوایان

 آگاهی خداوند به همنوایان و کجروان

 داناى مطلق بودن خداوند

 

آگاهی خداوند به 

 هاى انسانکنش

 هاى همنوایانه انسان؛ شاهد بودن خداوند بر کنش

 هاى کجروانغافل نبودن خداوند از کنش

 هاى انسان غافل نبودن خداوند از کنش

 فراموشکار نبودن خداوند 

 هاى انسان از خداوند غایب نبودن کنش

 مخفی نبودن چیزى بر خداوند

 نزدیک بودن خداوند به انسان 

 همراهی خداوند با انسان

شاهد بودن خداوند بر 

 هاى انسانکنش
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 فرایند اثرگذارى نظارت خداوند بر تنظیم رفتار

یکی از عوامل تغییر و اصالح رفتار این است که شخص توسط دیگـران دیـده شـود. زمـانی     

شود که شاهدان بـه لحـاظ موقعیـت اجتمـاعی، پایگـاه ارزشـی و        احتمال اصالح بیشتر می

باالترى قرار داشته باشند. در بسیارى از موارد، حضور دیگران  هاى شخصیتی در سطح ویژگی

گیـرد و   رو، وقتی فرد در برابر دید دیگران قرار می شود؛ از این باعث تقویت و افزایش رفتار می

شود که خوب عمل  کند، متقاعد می حضور فرد یا افراد بانفوذ و محترمی را کنار خود درك می

طور عاقالنه عمل  و به باشندکنند تا در حضور دیگران، منطقی  می کند. بسیارى از افراد تالش

کنند که عبارت است  رسد که دو نیروى قوى در انسان، این حالت را ایجاد می کنند. به نظر می

ها از دوران کودکی، گرایش به مقبولیت و پذیرفتـه شـدن را    همۀ انسان . میل به مقبولیت:1از: 

گیرد که بـه لحـاظ اخالقـی و     یت در برابر کسانی مورد توجه قرار میطور کلی، مقبول دارند؛ به

شود کـه چنـین افـرادى     اى که شخص راضی نمی شخصیتی در سطح باالترى باشند، به گونه

 هاى انسان ثبت کنش

 هاى انسان توسط فرشتگان ثبت کنش

 هاى انسانشاهد بودن فرشتگان بر کنش

 هاى انسانشهادت فرشتگان بر کنش

 شهادت دادن اعضاى بدن، علیه انسان در قیامت

 شهادت دادن انسان علیه خود در قیامت

 هاى انسان شهادت زمین بر کنش 

 هاى انسان نظارت پیامبر بر کنش

 هاى انسانشهادت پیامبر بر کنش

 هاى انسانآگاهی فرشتگان به کنش

 

 هاى انسان براى خداوندآشکار شدن کنش

 هاى انسان براى پیامبرآشکار شدن کنش

 هاى انسان براى مؤمنانآشکار شدن کنش

 اى همنوایانة خود در قیامتهآگاه شدن انسان به کنش

 هاى کجروانة خود در قیامت آگاه شدن انسان به کنش

هاى آشکار شدن کنش

 انسان در قیامت

 هاى انساندر منظر خداوند بودن کنش

 هاى انسان در منظر شاهدان الهی بودن کنش

 هاى انسان در قیامتآشکار شدن کنش

نظارت خداوند بر تنظیم 

 رفتار

منظر شاهدان الهی  در

 هاى انسانبودن کنش
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طور طبیعی  انسان به . میل به عملکرد درست:2شاهد رفتار ناسالم یا نقایص و عیوب او باشند. 

از خود نشان دهد و هیچ کارى نکند که نشانگر عیـب و   میل دارد که رفتار عاقالنه و سنجیده

نقص او باشد. این گرایش براى باال رفتن سطح انگیختگی در رفتارهاى مثبت و پیشگیرى از 

 ).306و  305، ص1388هاى اخالقی و رفتارى مؤثر است (شجاعی،  ناهنجارى

؛ »از خداســت هــاى خداشناســی زیــاد، ترســیدن از نشــانه«فرمایــد:  پیــامبر اکــرم(ص) مــی

؛ همانا بندگان دانشمند خـدا،  ا�نَّم�ا یخْشَ� ال��ه� م�ن� ع�ب�ادِه� الْع�لَم�اء«فرماید:  طورى که خداوند می همان

هایشـان   این ترس به دلیل این است که دانشمندان، خدا را در سـرّ ضـمیر و دل  ». ترسند از خدا می

داننـد:   و حاضر می  جا ناظر اعمال که او را در همهگونه است  بینند؛ بنابراین، خداشناسی آنان این می

پـس هرچـه معرفـت بنـده بـه      ». ؛ خدا با شماست، در هر کجـا کـه باشـید   ه�و� م�ع�کم� ا�ین� م�ا کنتُم�«

). عالمـه مجلسـی   401، ص1377شود (دیلمی،  پروردگارش بیشتر باشد، ترسش از خدا بیشتر می

گونـه   ز نظر برخوردارى از ایمـان، گـروه چهـارم را ایـن    ها ا عالوه بر تعیین هفت درجه براى انسان

کنـد،   مرتبه چهارم، کسی که از لحـاظ احسـاس شـرم و حیـا انجـام وظیفـه مـی       «کند:  معرفی می

چنین شخصی همه توجهش به عظمت و جالل خداوندى است و خود را در تمام حـاالت و   این

عمال نیک و زشتیِ کارهاى بـد را درك  بیند و عقلش خوبیِ ا جمیع اوقات در مرئی و منظر خدا می

هاى دنیوى یا اخروى نـدارد، فقـط از ایـن لحـاظ کـه خـداى بـزرگ را         کند و نظرى به نعمت می

داند، شرم دارد از اینکه در حضور او کار زشـتی انجـام دهـد،     خود می  همیشه حاضر و ناظر اعمال

  ).200، ص1364(مجلسی، » چه آن کار ترك واجب باشد یا انجام معصیت

  یقین کردن به مجازات

ایمان به نظارت خداوند به همراه اعتقاد به معاد، سـبب قطعـی شـدن احتمـال مجـازات در      

جهانی براى شـخص   هاى آن ها و برخوردارى جهان دیگر و نیز امکانِ محروم ماندن از نعمت

شود تا فرد خود را بـا احتمـال بـرآورده نشـدن      درواقع، این علتی است که سبب می ؛شود می

رو ببیند؛ نیازهایی که به ترتیب او  در آن جهان روبه» نیازهاى جسمی«و » نیازهاى ایمنی«انواع 

 ،کنـد. همچنـین   ها مـی  مند شدن از انواع آن برخوردارى را نیازمند دور ماندن از عذاب و بهره

هـاى عـاطفی بـه موجودهـاى      تواند سبب شود تا فـرد انـواعی از وابسـتگی    می این وضعیت

__  داند که در خود ایجاد کرده است یا اینکه ایجاد آن را ممکن یا ضرورى می فراطبیعی را __

» عشـق و تعلـق  «جهانی  از دست بدهد؛ عنصرى که فرد را به احتمال ارضا نشدن نیازهاى آن

جهانی،  هاى آن گرفته در سرچشمه هاى ریشه درونی کردن ارزش دهد و نیز پذیرش و هشدار می

هاى مطابق بـا   جهان آخرت، جهان عینیت یافتن شناخت«در کنار باورهایی از این دست که 
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شخص » هاى مثبت ارزشیابی«، خطرى کامالً جدى براى انواعی از »واقع از دیدگاه عموم است

  بیند. ، فرد خود را محتاج آن می»نیازهاى احترام«گیرى  است که در مرحله شکل

جانبۀ خداوند بر رفتار انسان براى کسی که اعتقاد بـه معـاد    ایمان به نظارت دائمی و همه

دارد، به این معناست که خداوندى که در روز قیامت حـاکم اسـت و توانـایی مجـازات او را     

قُوا م�ع�اص�� ال��_ه� ف�_� الْخَلَ_و�اتِ اتَّ«فرماید:  باره می دارد، شاهد اعمال اوست. امام علی(ع) در این

؛ از معصیت خداوند در پنهان بترسید، زیرا خداوند شاهد، خود دربـارۀ   فَا�نَّ الشَّاه�دَ ه�و� الْح�اکم

وند، سـبب  ابنابراین، ایمان به نظارت خد ؛)324، حکمت البالغه نهج» (کند شما قضاوت می

گیـرى شـخص بـراى رفتـارش و      ع تصـمیم شود کـه ایـن یقـین در نـو     یقین به مجازات می

تواند مرجوح شـدن   هاى احتمالی رفتار نابهنجار تأثیرگذار است. نتیجۀ چنین حالتی می هزینه

  گزینه کجروى و درنهایت رها کردن آن باشد.

توان به شـکل   به صورت خالصه، موارد و مراحل اثرگذارى نظارت خداوند بر رفتار را می

  زیر نشان داد:
  

  



  81  از دیدگاه قرآن کریم »تنظیم رفتار اجتماعی«و اثر آن بر  »هاى نظارت خداوند بر رفتار انسان مکانیزم«

  

 پژوهش کاربرد

استخراج الگویی مناسب جهت نظارت کارآمد به منظور تنظیم رفتـار سـازمانی و تنظـیم      .  1

  رفتار اعضاى جامعه با ابزار جدید؛

استفاده از این مقاله براى آموزش ضمن خدمت کارکنان دولت به منظور تقویـت کنتـرل     .  2

  درونی در آنان براى صیانت از سالمت ادارى؛

  اى به منظور تقویت اعتقادات توحیدى مراجعان؛ از این مقاله در مباحث مشاوره استفاده  .  3

 استفاده مبلغان دینی به منظور تبلیغ مناسب دین و معرفی خداوند؛  .  4

 هاى قرآنی با استفاده از علوم انسانی؛ معرفی روش مناسب براى پژوهش  .  5

ضـوعات علـوم انسـانی بـا روش     موپـردازى اسـالمی در    فراهم آمدن زمینه براى نظریـه   .  6

 تئورى؛  گراندد

بـراى معلمـان و   » رت خداونـد اعتقـاد بـه نظـا   «آموزش تفسـیر موضـوعی بـا موضـوع       .  7

 دانشگاه؛اساتید

زنـدانیان و ایجـاد ارتبـاط آنـان     ها به منظور باال بردن سطح معنویت در  تدریس در زندان  .  8

 خداوند؛ با

 ات قرآن در بیان سایر موضوعات مرتبط با تنظیم رفتار.الگویی مناسب جهت استفاده از آی  .  9
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  منابع

 

  اهللا فوالدوند. عزت هترجم ،قرآن کریم

  .البالغه نهج

، تهـران:  6مسـترحمی، چ   اهللا ، ترجمۀ هدایتعلل الشرائع)، 1366( بن علی  بابویه، محمد ابن

  کتابفروشی مصطفوى.

پژوهش کیفی (فنون و مراحل تولید نظریـۀ  مبانی )، 1390استراوس، آنسلم و جولیت کربین ( 

  ، ترجمۀ ابراهیم افشار، تهران: نشر نی.اى) زمینه

  ، تهران: نشر دوران.شناسی و علوم تربیتی هاى تحقیق در روان روش)، 1386بیابانگرد، اسماعیل (

، ترجمـه یحیـی   هـاى شخصـیت   نظریـه )؛ 1386جس فیسـت و گریگـورى جـی. فیسـت (    

  .سیدمحمدى، تهران: روان

ـ ارشـاد القلـوب  )، 1377بن محمد ( دیلمی، حسن ، 3سیدعبدالحسـین رضـایی، چ   ه، ترجم

  تهران: اسالمیه.

)، 1389خـواه (  فر، محمدرضا؛ محمدصادق شجاعی؛ سیدمهدى موسوى و محمد دولـت  ساالرى

  ، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و سمت.بهداشت روانی با نگرش به منابع اسالمی

  ، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.شناسی کجروى جامعه)، 1391اورى (سلیمی، علی و محمد د

، قـم:  شناسی تنظیم رفتار از دیدگاه اسـالمی  درآمدى بر روان)، 1388شجاعی، محمدصادق (

  دارالحدیث.

  ، تهران: فروغی.شناسی و روانکاوى دائرةالمعارف روان)، 1363اهللا ( شکیباپور، عنایت

، ترجمه یحیی سـیدمحمدى،  هاى شخصیت نظریه)، 1385لتز (شولتز، دوان و سیدنی الن شو

  ، تهران: مؤسسۀ نشر ویرایش.9چ

  نما. ، تهران: هستیشناسی و علوم رفتارى پژوهش کیفی در روان)، 1386صدوقی، مجید (

گیـرى و دالیـل    شـناختی شـیوه تصـمیم    بررسـی جامعـه   ،)1390صدیق اورعی، غالمرضـا ( 

  شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد. ى جامعهادکتر نامه پایان، انداز مردم مشهد پس

شناسـی انحرافـات    شناسی اجتمـاعی: جامعـه   آسیب)، 1383اهللا ( سروستانی، رحمت صدیق

  آن.نشر ؛ تهران: 1، چاجتماعی

، هاى عملی مطالعات اجتماعی (روش تحقیـق کمـی و کیفـی)    شیوه)، 1391طالب، مهدى (

  تهران: دانشگاه تهران.، 2چ


