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چکیده 
تجارتپویايواصلیجنبهیکبهو به تبع آن پاسخگوییشرکتیتیحاکمامروزه

لذا تمامی ذي نفعان به ویژه0استافزایشبهروبه آن همواره توجهواستشدهتبدیل
بهنسبتوآگاهشرکتیراهبريو اهمیتضرورتدرموردسهامدارانوگذارانسرمایه

راهبرينظامیکتدوینبراي.اندشدهمندعالقههاشرکتدرنظامایناستقرارگیريپی
فرهنگیواقتصادي،سیاسیشرایطنیزوبیرونیوداخلیعواملبهتوجهمطلوبشرکتی

بهتر است،اسالمیکشوریکایران. از آن جایی کهرسدمینظربهضروريکشورهر
است؛مشاهدهقابلقرآنآیاتدروضوحبهکهاسالمینظريهايمؤلفهبهتوجهاست که 

.گیردقرارمدنظرراهبريقوانینوهانامهآیینتدویندر
تئوري در این مقاله به بررسی مسئله پاسخگویی در حاکمیت شرکتی براساس

با وپرداخته شده است )مسئولیت گستردهنفعان (تئوري ذي، )مسئولیت محدودنمایندگی(
باومروريصورتبهمطالعهاین. می گرددپاسخگویی بررسی ،استناد بر آیات قرآن

. می شودارائهحاضرمقالهآن در قالبنتایجو گرفتهانجامشدهمنتشرمنابعبهاستناد
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، نفعانتئوري نمایندگی ، تئوري ذي،حاکمیت شرکتی ، پاسخگوییواژگان کلیدي:
پاسخگویی در قرآن

مقدمه-1
آنان.آموختندراآنارزشومشارکتمفهومیجیتدرياگونهبهبشرافراد

ییتنهابهکهآنچهازشتریبتوانندیمخودمنابعوکاررويینبیترکباکهافتندیدر
کاریعنیبشرآرزوياساس،نیبرا.کنندکسبشتريیبو منافعدهندانجامکارقادرند،
ورشدوافتییعملتحققمشترك،هدفبهلیبراي نمشارکتوگرانیدباکردن
واندكهايهیسرمابابزرگش شرکتهايیدایپ.آوردهمراهبهرایاجتماعتکامل
ايحرفهوآمدکاررانیعنوان مدبهافراديشیدایپموجب،گذارهیسرماريیکثتعداد
بهکهشکل گرفتتیریمدازتیمالکییجداشهیاند،رفتهرفتهبیترتنیابه.دیگرد
یمنطقآمدیپ.باشدستمیبسدهلیاوارخدادهاينیت تریاهمباازیکیرسدیمنظر

سپردنوآنهاافزونروزرونقویپولویمالهايبازارگسترشوجادیاتحول،نیا
ندیفرآدریحسابرسوحسابداريحرفهبهترگستردهاقتصاديویاجتماعنقش

.]4[بودنفعانذيریو سامالکانبهرانیمدییپاسخگو
تکوینحالدروتوجهموردمفهومیک1شرکتی)حاکمیت(راهبريواژهامروزه

هايگروهباشرکتروابطشالودهشرکتیراهبري.استکاروکسبدنیايدر
راهبريازتکوین،حالدروبحثموردموضوعاتازبسیاريهمانند.استذینفع

گسترهبههانگرشدراصلیتفاوت،داردوجودمتنوعیتعاریفوبرداشتهاشرکتی
خرد،سطحدرشرکتیراهبري.شودمیمربوطذینفعانباشرکتروابطحوزه

نظردرراجامعهمنابعبهینهتخصیصکالن،سطحدروشرکتاهدافبهدستیابی
وقوعو1990دههبهاست،مطرحامروزهکهايگونهبهشرکتیراهبريسابقه. دارد

باتحوالتنیایپدر.گرددبرمیبزرگشرکتهايازبرخیدرمالیهايرسوائی

1- corporate governance
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گسترشودیجدل هزارهیاواوگذشتهسدهاواخردربزرگهايشرکتیفروپاش
یوجهانمنطقه اي،یملسطحدرعیوساسیمقدرسازيیخصوصهايبرنامهعیسر

تدوینبراياست .افتهیچندانصدتیاهمییپاسخگوویشرکتتیحاکمموضوع
شرایطنیزوبیرونیوداخلیعواملبهتوجهمطلوبشرکتیراهبرينظامیک

ایراناز آن جایی که.]2[رسدمینظربهضروريکشورهرفرهنگیوسیاسیاقتصادي،
دروضوحبهکهاسالمینظريهايمؤلفهبهبهتر است که توجهاست،اسالمیکشوریک

قرارمدنظرراهبريقوانینوهانامهآیینتدویندراست؛مشاهدهقابلقرآنیآیات
.]5[گیرد

تاریخیهايریشه-2
حزببهآمریکاییبزرگشرکتهفدهپنهانیونامشروعهايکمکافشاي
کنترلموضوعیافت،شهرت1واترگیتماجرايبهکه1973سالدرخواهجمهوري

مجامعتوجهکانوندرجدیديمنظرازرامالیاطالعاتوافشاءهاشرکتداخلیهاي
استاندارهاي،2آمریکارسمیحسابدارانانجمن. دادقرارنظارتینهادهايوايحرفه
همچنیننمود.وضعمستقلحسابرسانبرايداخلیهايکنترلمورددرراايویژه

نتیجه"ترودوي"عنوانباگزارشیدر1987سالدرتقلببامبارزهملیکمیسون
سالدرآمریکاکنگرهآندنباله ب.نموداعالمارتباطایندرراخودهايبررسی
ارائهبهملزمعامسهامیشرکتهايآنموجببهکهرساندتصویببهراقانونی1991

.]2[گردیدندداخلیهايکنترلبودنموثروکیفیتباارتباطدرگزارش
ومطالعاتحاصلاست،مطرحامروزکهايگونهبهشرکتیراهبريموضوع

بهآنمشخصسابقهوگردیدانجامدنیامختلفکشورهايدرکهاستهاییبررسی
مدیرههیاتمقررات،انگلستاندر"3کادبري"گزارش.گرددبرمیمیالدي1990دهه

1. Watergate
2. AICPA
3. Cadbury
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ازفرانسهدر"2انووي"گزارشوکانادادر1"دي"گزارش،آمریکاموتورزجنرالدر
.]2[استجملهآن

وزیراکسسیکو،آجیپ،کام،ورلدانرون،هايشرکتدرمالیهايرسوائی
بررسیمأمورراخاصیکمیتهتاداشتآنبرراآمریکاکنگرهدیگر،شرکتچند

سناتوربرعهدهکمیتهاینمسئولیت. نمایدتقلبوفسادبامقابلهبرايراهکارهایی
همکاريباآنها.شدگذاشتهآکسلیمیشلکنگرهنمایندهوساربنزپلآمریکایی

اوراقبورسکمیسیونوآمریکارسمیحسابدارانانجمندولتی،حسابرسیسازمان
.]2[یافتشهرت3"اکسلیساربنز"قانونبهکهنمودندتدوینراايالیحهبهادار

هیات"نامبهمقتدرينسبتاًنظارتیمرجعپیدایشموجباکسلی-قانون ساربنز
نظیر،سازمانهاییونهادهااخیرسالهايگردید در4"عامسهامیهايشرکتیحسابداري

سازمانجهانی،بانک،6المللبینبازرگانیاتاق،5شرکتیحاکمیتجهانیشبکه
-رتبهموسساتبرخیو8حسابدارانالمللیبینفدراسیونو7اقتصاديتوسعهوهمکاري

شرکتیراهبريبارابطهدراستانداردهاییوضعوترویجدر9دارد اند پورزناستانظیربندي
اجباريجنبهاشارهمورداستانداردهايوهادستورالعملازبرخیاگرچه.اندداشتهفعالیت

کماکانهاآنازايعمدهبخشاجراياما)آکسلی- ساربنزقانونالزاماتمثل(استیافته
.]2[داردداوطلبانهواختیاريجنبه

هايدستورالعملواستمتفاوتحديتاتوسعهحالدرکشورهايدرموضوع
درکهاستپرداختهقانونیخالءهايپرکردنبهغالباًکشورهاایندرشرکتیحاکمیت

برخوردنظیرشود،میتامینیافتهساختارمقرراتوقوانینازطریقپیشرفتهکشورهاي

4.Dey
5.Vieno
1. Sarbanes-Oxley Act(SOA)
2. PCBOB
3. International Corporate Governance Network(ICGN)
4. ICC
5.OECD
6. IFAC
7- Standard & Poor's
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حالعیندرعمومی،مجامعبرگزارينحوهوموقعبهومناسبافشاءسهامداران،بایکسان
راهارائهجهتدرهاتالشتوسعه،درحالکشورهايدرهموپیشرفتهکشورهايدرهم

ادامهنفعانذيبامنصفانهروابطتنظیموپاسخگوییبهمدیراننمودنملزمبرايکارهایی
.]7[دارد

ملیتیچندهايشرکتدرشرکتیراهبريبررسیبه) 2010(جیندراودیتریچ
هايویژگیازکشوريهراینکهبهتوجهباکهنمودندبررسیرامسئلهاینو. پرداختند
برايکشورکداممشیخطازبایدملیتیچندهايشرکتاست،خودبرخوردارحاکمیتی

]18[کنند؟خود استفادهحاکمیتسیستم
) در تحقیق خود به بررسی نقش دو طرفه حسابداري و 1391محمدیان و مهتري (

اند و به این نتیجه دست یافتند که، پاسخگویی بد پاسخگویی در برابر افکار عمومی پرداخته
خطرناك است از "همیشه کاري براي انجام دادن وجود دارد"اما بدین دلیل که نیست

هاي نیاز است تا با تقویت نقش حسابداري در پاسخگویی، سربارها و کمبودرو،این
ها، محکم بنا پاسخگویی کاهش یابد و از این طریق شالوده و پایه تمامی مسئولیت

.]10[شود
شرکتیراهبريمبانیوتعاریف-3

استشدهبرگفته"Gubernare"التینواژهریشهاز"Governance"اصطالح
رفتهمیکاربهکشتیکردنهدایتبرايآنازقبلواستکردنهدایتمعنايبهکه

نظیرهاییمعادلفارسیبه"Corporate Governance"واژهبرگردان.است
.استداشتهشرکتیراهبريوسازمانیادارهسهامی ، حاکمیتشرکتی،حاکمیت
اینکنندهمتمایزعاملترینعمده.استمتنوعشرکتیراهبريبرايشدهارائهتعاریف
توانمیمنظراز یک.دانستشرکتیراهبريشمولگسترهیاپهنهتوانمیراتعاریف

تئوري"آن نظريمبنايکهدانست"سهامداران"با "مدیران"رابطهرانظاماین
وسیع،درنگرشیوطیفاینسويآندر.استخودمحدودشکلدر1"نمایندگی

آننظريپشتوانهکهگیردمیبرراخودذینفعانتمامباشرکترابطهشرکتیراهبري

1. Agency Theory
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"ذینفعتئوري"توانمیرا شرکتیراهبريبههانگرشوتعاریفسایر.دانست1
. ]2[گیردمیقرار،شدتبیینآنحداکثريوحداقلینگاهکهطیفیداخل
نقطهعنوانبهنمایندگیتئوريعموماً،حسابداريومالیدانشگاهیادبیاتدر
راهبرينظامبنايزیر.استشدهاستفادهشرکتراهبرينظامتوضیح مفهومشروع

مابینقراردادهايازايمجموعهشود،میمطرحتئوري نمایندگیاساسبرکهشرکتی
رابطهایندرکه.باشدمیاقتصاديهايبنگاهومدیرانسهامداران)یعنی(پذیرانریسک

پرداختومدیرانوظایفازاقتصاديبراي بنگاهماندگارارزشومطلوببازدهتأمین
دیدگاهیکبرمبتنینگرشاین.باشدمیسهامدارانتعهداتازالزحمهحقوپاداش

طیفسهامداران،برترعالوهه گسترددیدگاهیدرباشد،مینمایندگیتئوريازمحدود
کارکنان،مشتریان،اجرایی،ارشدمدیرانمدیره،هیئتازجملهذي نفعانازوسیعی

این در...وحقوقیوکاليدهندگان،اعتبارمالی،تحلیل گرانحسابداران،حسابرسان،
.]20[شوندمیگرفتهنظردرقرارداديرابطه

راشرکتیحاکمیتبهمختلفنگرشهايازايگزیدهشودمیارائهذیالکهتعاریفی
.دهدمینشان
عامهايشرکتدرپاسخگوییوشفافیتانصاف،ارتقاءدنبالبهشرکتیراهبري"
.)2002،آمریکارزوفدرالاسپن رئیس پیشینگرین(."است
اهدافونیزاجتماعیواقتصادياهدافبینتعادلبرقراريبرايشرکتیراهبري"
بهالزاموازمنابعموثراستفادهموجباتشرکتیحاکمیت.استعمومیوفردي

و)ذینفع(افرادشرکت،منافعکهاستآناصلیهدف.سازدفراهم میراپاسخگویی
)2001،بانک جهانی(".شوندنزدیک همبهممکنحدتاجامعه
کل هدایتبابلکهنیستشرکتتجاريهايفعالیتبهمنحصرنقش حاکمیتی"
ذيبه تمامآنهاپاسخگوییومدیراناجراییاقداماتکنترلونظارتتجاري،واحد
)1984،کر(تري".داردکارسرونفعان

2. Stakeholder Theory
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تعریفذیلصورتبهرا  شرکتی،حاکمیتاقتصادي توسعهوهمکاريسازمان
دیگروسهامدارانمدیره،هیاتمدیریت،میانکهاستروابطیمجموعه":میکند

تعیین کنندهشرکتی،حاکمیتهمچنین.داردوجودشرکتیکنفعذياشخاص
واهدافاینبهدستیابیابزاروتدویناهداف شرکتآن،توسطکهاستساختاري

هايمشوقمی بایستشرکتی خوب،حاکمیت.مشخص میشودعملکردبرنظارت
کهبپردازندپیگیري اهدافیبهآنهاتاآوردفراهممدیریتومدیرههیاتبرايرامناسبی

ایناز.سازدمیممکنراموثرينظارتوبودهسهامدارانوشرکتمنافعراستايدر
.]9[".کننداستفادهکاراترشیوه ايبهمنابعازتوانندمیهاشرکترهگذر

سیستمیبهدارداشارهآن کهرایجتعریفبااسالممنظرازشرکتیراهبريمفهوم
وحقوقازحمایتراستايدراهدافکردنمنظور برآوردهبههاشرکتطریقبدانکه

.]5[نداردچندانیتفاوتشوند،میکنترلوهدایتنفعانذيمنافع تمام
ازحکایت،نظرانصاحبوايحرفهمراجعهايدیدگاهومفاهیم،تعاریفبررسی

شرکتیحاکمیتنهاییهدفحاکمیت یک مفهوم چند رشته اي است ودارد کهآن
ذيحقوقرعایت، عدالت، شفافیت، پاسخگویی:استذیلموردچهاربهدستیابی

.]16[نفعان
تر است. یک تعریف کامل"1پاسخگویی"شرکتیحاکمیتتعاریفمشتركوجه

استساختارهاییوفرآیندهاها،نظامازايمجموعهشرکتیحاکمیتبیان می کند که :
پیدرسازمانیبرونکارهايوسازنیزوسازمانیدرونکارهايوسازازاستفادهباکه

تجاريواحددرعدالتوشفافیتپاسخگویی،نفعان،ذيحقوقرعایتازاطمینانکسب
.]9[است

پاسخگوییوشرکتیحاکمیتبرموثرکارهايوساز-3-1
وسازازدستهدوشرکتی،حاکمیتدرگفتتوانمیشده،مطرحتعاریفبهتوجهبا

سازدارد؛وجودمذکوراهدافبهدستیابیجهتسازمانیبرونوسازمانیدرونکارهاي
:ازعبارتندسازمانیبرونکارهايو

1- Accountability
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مناسبنظارتیقوانیناستقراروتصویبتدوین،: قانونینظارت
مناسبحقوقینظامبرقراري: حقوقینظام
آنکاراییتقویتوسرمایهبازارگسترش: سرمایهبازارکارایی
خریدقبیلازهاییفعالیتبهسهامداراندرانگیزهایجاد: عمدهسهامداراننظارت

سهام کنترلی
نهاديسرمایه گذاريگسترشوتشویق:  نهاديگذارانسرمایهنقش
نظارتبودنمجازواقلیتسهامدارانحقوقبهاحترام: اقلیتسهامداراننظارت

شرکتفعالیتبراقلیت
آننظارتیبرجستهنقشبهتوجهبا:  مستقلحسابرسیکردنالزامی
بنديرتبهموسساتفعالیتبرايتسهیالتایجاد:  بنديرتبهموسساتفعالیت

:ازعبارتندنیزسازمانیدرونکارهايوساز
طرفبیوخوشنامتوانمند،مدیرههیئتاستقراروانتخاب:  مدیرههیئت
نرمافزارهاياستقرارواجراییمدیریتبینمسئولیتهاتقسیم: اجراییمدیریت

مناسب
ومستقلمدیرانازمدیرههیئتهايکمیتهایجاد:  غیراجراییمدیریت

)غیرهوحقوقحسابرسی،کمیته(غیراجرایی
مالی،(مناسبداخلیکنترلهاياستقراروتدوینطراحی،:  داخلیکنترلهاي

)غیرهوداخلیحسابرسیریسک،حقوقی،
سازمانیاخالقوحرفهايرفتارآیینگسترشوتدوین:  سازمانیاخالق

فعالیتوفرایندهاتکتکبرسازمانی،برونوسازمانیدرونهايمکانیزمازهریک
هدفهايسایربهدستیابیوپاسخگوییارتقايموجبودارندنظارتهاشرکتهاي

.]4[شوندمیشرکتیحاکمیت
)1شماره(تحلیلینموداردرشرکتیحاکمیتساختارموضوع،شدنترروشنبراي

حاکمیتاهدافسایروچگونه پاسخگوییکهدهدمینشاننموداراین. استشدهارائه 
ضعفیاونبودوپذیردمیتاثیرسازمانیدرونوسازمانیبرونکارهايوسازازشرکتی
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راسرمایهبازارگسترشوحاکمیت شرکتیاهدافبهدستیابیتواندمیآنهاازیکهر
.]6[کندممکنغیریاومختل

نظارتنظارت

ساختار حاکمیت شرکتی-1نمودار شماره 

تمام  وسهامداران
نفعانذي

سازمان بورسوشرکت
بهاداراوراقو

گذارانمقررات

مدیرههیات

شرکت

پاسخگویی

مالیگرانتحلیل

قضائیهقوه مجریهقوه مقننهقوه

:سازمانیدرونهايکاروساز

اجراییمدیریت-: مدیرههیات

کارآمد

اجراییغیرمدیریت-

مستقلمدیران-

....وپاداشحسابرسی،: هايکمیته

داخلیهايکنترل

داخلیحسابرسی

...وسازمانیاخالق

:سازمانیبرونهايکاروساز

حقوقیرژیم

قانونینظارت

بازارسرمایهکارآیی

عمدهسهامداراننظارت

نهاديگذاراننقش سرمایه

اقلیتسهامداراننظارت

مستقلحسابرسیبهالزام

...وبنديرتبهموسساتفعالیت
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چیست؟پاسخگویی-3-2
یا افراد دیگري)فرد(افرادي به یا) فرد(توسط منابعیادارهمسئولیتهرگاهدورایاماز

نموداردررابطهاین. استشدهبرقراردواینبینسویهدورابطهیک،واگذارشده
.استشدهدادهنشان) 2شماره(

پاسخ گوپاسخ خواه ورابطه-2نمودار شماره 

معینیحقخواهپاسخ.استپاسخگودومطرفوخواهپاسخاولطرفرابطهایندر
. کندحفاظتخودقانونیحریمازداردحقنیزپاسخگو،حالعین، درداردبراي دانستن

هاشرکت. باشدداشتهوجودآندرونیاشرکتیکازبیرونتواندمیرابطه پاسخگویی
یا،مشتریان،کارگريهاياتحادیه،دولت،بستانکاران،سهامدارانبرابردراستممکن
برکارکنانورؤسانیزهاشرکتدروندر. باشندداشتهپاسخگوییمسئولیتمردمعموم
پاسخگوخودسرپرستانبرابردرهامسئولیتواختیاراتسازمانیمراتبسلسلهمبناي
برايرامعینیاطالعاتاستملزمپاسخگوپاسخگویی،رابطهموجببه،هستند
.]1[فراهم آورد خواهپاسخ

برايکهاسترایجمالیهايگزارشانواعشاملاطالعاتاین،معمولدرروال
معموالًسنتیطوربهبازدیرازويعملکردارزیابیوپاسخگومباشرتیکارکردنماییباز

شرکتیحاکمیتادبیاتدر. شودمیتهیهماهانهیاوماهه3،ماهه6گاهی ازهروساالنه
. استترجامعرسدمینظربهکهشودمینگریستهدیگريگونهبهپاسخگوییمقولهبه

بعديهايبخشدروادامهدرکهشودنمیختممذکوريهاگزارشارائهبهپاسخگویی
.]4[شدخواهدپرداختهآنبهمقاله
کیست؟خواهپاسخ
است؟چگونهپاسخگویینحوه

پاسخ گوپاسخ خواه 
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پاسخیچهکهایناساسبرهاشرکتپاسخگوییوشرکتیشفافیتنحوهچگونگی
ایندر. بودخواهدمتفاوتنظريمبانیبهتوجهبا،باشیمداشتهمذکورهايبراي پرسش

وجودمختلفیهايدیدگاه؟استچگونهپاسخگویینحوهوکدامندخواهانپاسخکه
.]4[استدواینازتلفیقیهادیدگاهمابقیواستعمدهواصلیدیدگاهدوکهدارد

نمایندگیتئورياساسبرمحدودپاسخگویی–اولدیدگاه-3-2-1
پاسخکارگماراساساینبروداشتهتمرکزنمایندگیتئوريبردیدگاهاینطرفداران

چشمتاثیرسهاممالکیتطریقازشرکتیمالکیتآغاز. استپاسخگوو کارگزارخواه
مدیرانبهراشرکتادارهمالکان،ترتیببدینوها داشتشرکتکنترلروشبرگیري

بهمشهورسازمانیمشکلیکبهمنجر)  کنترل(مدیریتازمالکیتجدایی.کردندتفویض
زوایاياز) 1976( پرایسو) 1973( راس،)1932(زمینوبرل. شدنمایندگیمشکلنام

تئوريمبانی) 1976( لینگمکوجنسننهایتاوپرداختندموضوعاینبهمختلف
راسهامدارانوکارگزارانعنوانبهراهاشرکتمدیرانآنان.نمودندمطرحرانمایندگی

) . داردقراربرابرمدیراندرسهامداریکآنهاتحلیلدر(کردندتعریفکارگمارعنوانبه
،سهامداران هستندکارگزارانکهمدیرانبهشرکتروزمرهگیريتصمیمدیگرعبارتبه

نفعبهلزوماکارگزارانکهاستآنآیدمیپیشاینجادرکهمشکلی. شودمیتفویض
کهاستایننمایندگیتئورياصلیفرضیاتازیکی. کنندنمیگیريتصمیمکارگمار
. ]4[دارندمنافعتضادهمکارگماروکارگمار

افزایشهاشرکتاولیههدفکهاستایناساسیفرضیکمالیهايتئوريدر
کهداردوجوداحتمالاین. نیستگونهاینهموارهعملدرلکن،استسهامدارانثروت

مدیران.کنندتعقیبراممکنپاداشبیشترینکسبمثل،خودمنافعدهندترجیحمدیران
گذاريسرمایهوتمرکزبهمنجرامراین. دارندتمایلشخصیمنفعتافزایشبهاحتماال

مزایا،حقوقکهموارديدربویژه(دارندمدتکوتاهشود که منافعمیطرحهاییبرآنها
در. ندارندسهامدارانمدتبلندمنافعبهتوجهیو)استمرتبطسودبامدیرانپاداشو

سرمایهکمکبهمستقیمغیرطوربهومدیرانتوسطمستقیماکهبزرگهايشرکت
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کهفشارندتحتمدتکوتاهمنافعمورددرمدیران،شوندمیکنترلنهاديگذاران
عایديبهدستیابیمدیران برايشرایطایندر. نباشدسهامدارانسایرنفعبهاستممکن

سهامدارانرفاه ومنافعارزشکاهشبهمنجرهمبازکهمیشوندتحریکمتفرقههاي
این. میشودنامیدهباقیماندهزیانسهامداررفاهکاهشنمایندگیتئوريواژگاندر. میشود
.]3[میدهدنشانراسهامدارانتوسطشرکتهامدیریتکنترلضرورت،نمایندگیمشکل

کنترلراشرکتمدیریتتوانندمیچگونهسهامداران،استاینمهمسئوالیک
کارهايتاییدکهاستایننمایندگیتئوريدیگرمهمواساسیفرضیک؟کنند

منافعتوانمیروشچندبه. استپرهزینهوبسیار مشکلکارگماربرايکارگزاران
درواهمیت ترینباازیکیکهدادهنشانتجربهنمود،هماهنگرامدیرانوسهامداران

ومالیگزارشگري) کارگزاران(مدیرانمباشرتایفايوظیفهروش،موثرترینحالعین
.]3[استمستقلحسابرستوسطآنگواهی

اغلبکهاستمدیرانکنترلبرايسهامدارانتالشهايازناشینمایندگیهايهزینه
هادادقراراین. استکنترلروشهايازدادهاقراروهاطرح. استهزینه سنگینی

هماهنگراگروهدومنافعشود،میمنعقدسهامدارانومدیربینکه) ضمنییاوصریح(
سهامدارانبهنسبتآنهاکهکنندثابتمایلندنیزمدیرانسهامداران،برافزون. کندمی

برايهاییانگیزه،بنابراین. هستندسهامدارانثروتافزایشدنبالبهوبودهمسئول
نمایندگیهايهزینهازبخشیمربوطههايهزینهکهداشتخواهند... ومالیشفافیت

کافی،مدیرانرفتارازمراقبتوکنترلبرايسهامدارانتواناییوبازارمکانیزماگر.است 
اکارکامالبازاراگرواقع،در. بودخواهدرسمیراهنمایییانظارتنوعیبهنیاز،نباشد
باسطحیاقداماتکنند،اقداممالیتامینبهبازارنوعایندربتوانندهاشرکتوباشد

دهدمینشانموجودشواهدلکن.استزائدياقدامات،شرکتیحاکمیتاصالحهدف
وشرکتیحاکمیتارتقاءمنظوربه،براینبنا،نیستندکارآکامالسرمایههايبازارکه

. استالزمدخالتنفعانذيسایروسهامدارانبهنسبتمدیرانپاسخگوییافزایش
باهادولتوداردوجودجهانسراسردرسهامدارانومدیرانبیننمایندگیمشکالت
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آوريشگفتسرعتیباعملکردبهترینبرايشرکتیحاکمیتمقرراتوقوانینتصویب
.]3[کنندمیدخالتکارایندر

شیکاگومکتببانی،اقتصاددرنوبلجایزهبرندهفریدمنمیلتوندیدگاهاولدیدگاه
و دانستهبالفعلسهامدارانفقطراخواهانپاسخوي. استاثباتیبانی اقتصادودر اقتصاد

راهاشرکتاجتماعیپاسخگوییومسئولیتفریدمن. داندمیآنهابرايراپاسخگویی
مسئولیتیتنهاکهاستمعتقدآزادبازارداناقتصادیکعنوانبهوي. شمردمیارزشبی
باوي. بسواستسهامدارانثروتوبازدهیافزایشداردجامعهبرابردرشرکتکه

هزینهبرايهاشرکتتالشهرگونهکهاستباوراینبرنمایندگیتئوريدیدگاهپذیرش
دارسهامغیرنفعانذيارضايبراياجتماعیپاسخگوییو،اجتماعیمسئولیتایفاي
.]4[)) 1962،1970(فریدمن(استرفتنبیراهه
.استشدهارائه) 3(شمارهنموداردرپاسخگویینحوهورابطهمذکوردیدگاهدر

اواخرازلکن،داشتايمالحظهقابلطرفدارانجدیدهزارهاواخرتافریدمندیدگاه
دخالتبراست،متکینفعانذيتئوريبرکهدومدیدگاهجدیدهزارهدروسده گذشته

.]4[داردتاکیدهاشرکتبیشترپاسخگوییوظیفهایفايدرخواهپاسخعنوانبهنفعانذي

محدودپاسخگویی) 3( شمارهنمودار

نفعانذيتئوري–گستردهپاسخگویی–دومدیدگاه-3-2-2
درتوضیحاتاولینازیکی. یافتتوسعه1970دههازتدریجبهنفعانذيتئوري

تئوريوي. گردیدارائه) 1984(منفريتوسطمدیریترشتهدرتئورياینمورد
پیشنهادنفعانذيازايگستردهگروهبهراشرکتیپاسخگوییومطرحراشرکتعمومی

جامعهدرهاشرکتنقش. استشدهمطرحموردایندربیشتريادبیاتزمانآناز. نمود

پاسخگو هايگزارش

سنتیمالی

خواهپاسخ

سهامداران
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کارکنان،برخودتاثیرباوکردهجلبخودبهرازیاديافرادتوجهزمان،گذشتدر
.]4[استبودهمباحثاتاصلیمرکز،شانسهامدارانهمچنینومحلیاجتماعاتمحیط،

تئوريواقعدر. استاجتماعیوسازمانیهايتئوريازترکیبینفعانذيتئوري
سیاسی،هايتئورياخالق،فلسفه،کهاستگستردهپژوهشیسنتیکبیشترمذکور
اساس.)همکارانوویلر(آمیزدمیهمدررااجتماعیوسازمانیعلومحقوق،اقتصاد،
آنچنانجامعهبرآنهاتاثیرواندشدهبزرگبسیارهاشرکتکهاستایننفعانذيتئوري
کردهتوجهجامعهازبیشتريبسیارهايبخشبهسهامدارانجزبهبایدآنهاکهاستعمیق

نفعانذيتئوريبرايمختلفهايرشتهاساسبرتعریفروشچند. باشندپاسخگوو
)  تعامل( ايمبادلهرابطهیکدرآنهادخالتتایید،آنهاتمامتشابهوجه. داردوجود
.]4[)1992جونزوهیل،1984منفري،1982پیریچ( . است
تاثیرهاشرکتبرنیزآنهابلکههستندهاشرکتتاثیرتحتنفعانذيتنهانه

،شاملنفعانذي. هستندمنافعداراي،سهامجايبههاشرکتآنها در. گذارندمی
عمومومجاورهايشرکت،بستانکاران؛مشتریان،، فروشندگانکارکنان،سهامداران

زیست،محیطکهباورندبرایننفعانذيتئوريحامیانترینافراطی. باشندمیمردم
حامیان. شوندگنجاندهنفعانذيزمرهدربایدنیزآیندههاينسلوجانوريهايگونه

وطبیعیمنابعمصرف. هستندزیستمحیطنگرانهاشرکتنفعانذيعنوانبهمذکور
درتواندمیکهاستساعتیبمبیکمانندگروهایننظراززیستمحیطآلودگی

کرهایندرکهگیاهیوجانوريهايگونهازهامیلیونوهاانسانبرايرازمیننهایت
وسهامدارانتنهانه،براینبنا. کندسکونتقابلغیریاوکردهنابودراهستندسهیمخاکی

درنیزمختلفهايگونهوافرادتمامبلکهدارندحقیهاشرکتدربالقوهنفعانذيسایر
. ]3[هستندنفعذيهاشرکت

بهنفعانذيگروهواستشدهتوصیف) تعامل(مبادلهیکصورتبهنفعذيرابطه
طریقازآنانمنافعشودمیبینیپیشواندکردهکمکهاشرکتوجودياهدافپیشبرد
توانمیراعموم،تحلیلیچارچوباینازاستفادهبا. شودفراهم،انگیزهایجادوتشویق

انجامبرايملیساختزیرمالیاتپرداختباآنهاچون،گرفتنظردرشرکتینفعذي
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عنوانبهراهاشرکتآنان) تعامل(مبادلهدر. کنندمیفراهمراهاشرکتعملیات
ذيهرواقعدر. دهندمیارتقاءرازندگیشانکیفیتکهکنندمیفرضشرکتیشهروندان

راشرکتیککهدهدمینشانراضمنیوصریحقراردادهايسلسلهازبخشینفع
شرکتدرکهدانندمیکسانیرانفعانذينویسندگانازبسیارياما. دهدمیتشکیل

) TASSC،1975(شرکتی،گزارشبریتانیادر. دارندمفهومترینگستردهبهقانونینفعی
برکهباشندتاثیريمسئولبایدشرکتهادادمینشانکهکردمطرححسابداريطرحیک

.]3[گذارندمینفعانذياززیاديگروه
استباوراینازناشیهاشرکتاجتماعیمسئولیتایفايبهتشویقبرايانگیزهیک

اخالقیاتدیدگاهایندر. کنندعملاخالقیصورتیبهتادارندمسئولیتهاشرکتکه
نفعانذيتماممنافعوکنندعملاخالقیصورتیبهبایدهاشرکتکهشودمیفرضناب

.]4[بگیرندنظردررا
بهابتدابایدکارگزار. دادمیتشکیلراکارگزاراخالقشرحاساسوپایهبحثاین
میاخالقیتعهداتاینانجامازبعدوکردهعملخوداخالقیوظایفبهانسانعنوان
اکثردرهاشرکتقانوناما. کندعملدارسهامثروتافزایشبرايخودتعهدبهتواند

مذکورقوانینبراساسچونسازد،میعملیغیرمعموالرااخالقیروشاعمال،کشورها
،همچنین. دارندسهامدارانثروتافزایشبهنسبتمباشرتیوقانونیتعهدیکمدیران
خودموکالنسودافزایشبهنسبتمباشرتیوقانونیتعهدیکنیزنهاديگذارانسرمایه

دومدرجهدرهاشرکتاجتماعیمسئولیتکهاستمعنابدانقانونیتعهداتاین. دارند
هاشرکتمدیرانعملکردارزشیابیکهمادامیدیگر،عبارتبه. استگرفتهقراراهمیت

اینکهمگراست،ممکنغیرتقریبااخالقیتجارتکردندنبالاست،زیانوسودمبنايبر
ساختاروقانونیسیستمدلیلبهبلکهسهامدارانومدیراننگرشدلیلبهتنهانهشودثابت
.]3[استضروريکاراینشرکتیحاکمیتهاي

پاسخ(نفعانذيوپاسخگوبینفعالوسویهدورابطهیکپاسخگوییدیدگاهایندر
دیدگاهایندر. داردوجودگروهدواینبینفعالودوسویهتعاملیک.است)خواهان

هاشرکتاجتماعیمسئولیتایفايدربارهپاسخگوییواستبسیارگستردهپاسخگویی
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شدهدادهنشان) 4(شمارهنموداردردیدگاهایندرپاسخگویینحوه. استمطرح
.]4[است

حدود(ايعمدهبخشجدید،هزارهاوایلازکهدهدمینشانشدهانجامهايبررسی
سنتیمالیگزارشگريومالیشفافیتضعفازناشیهاشرکتفروپاشیاز) درصد75

تهیهشاملشرکتیشفافیتوپاسخگوییمعضل،اینرفعبرايدیدگاهایندر. استبوده
سایروهاشرکتپایداريگزارشگريمحیطی،زیستگزارشهاي،سنتیمالیگزارشهاي

.]4[استهاشرکتاجتماعیمسئولیتایفايوشرکتیحاکمیتبهمربوطاطالعات

شرکتیشفافیت: گستردهپاسخگویی) 4( شمارهنمودار

)دیدگاهدوتلفیق(واقعیوضعیت-3-2-3
بهتمرکزوپاسخگویینحوهاز) سیاهیاسفید(طیفسردودرمذکوردیدگاهدو
اینبا. اندنمودهتمرکزوتوجههاآنبهخاصیمنظرازیکهرکهدارندقرارخواهپاسخ
)  خاکستريناحیه(دیدگاه دواینبینکشورهاسرمایهبازارهايدرموجودواقعیت،همه

اخالقیغیررفتاروشرکتیحاکمیتضعفازناشیشرکتهااخیرفروپاشی هاي. است
. دهدمینشانرادیدگاهدواینتلفیقبهنیاز،آمریکادرانرونمثلهاییشرکتمدیران

اساسبروفریدمنمیلتوناول(دیدگاهدیدگاهپذیرش،شدگفتهپیشترکهطوريهمان
درمحدودپاسخگوییوشخصیمنفعتبراساستئوريتبینبهمنجر) نمایندگیتئوري

پاسخ
خواه

سهامداران
تمامو

تعامل

پاسخگوتعامل

وسنتیمالیهايگزارش

هاگزارشسایر
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اساسبرو(دومدیدگاهپذیرشکهحالیدرشود،میسنتیمالیگريگزارششکل
میشرکتیشفافیتواجتماعیمسئولیتبراساستئوريتبینبهمنجر،) نفعانذيتئوري
ممکنهاشرکتفروپاشیازپیشگیريوسازيخصوصی،سرمایهبازارگسترش.گردد
توجهدیدگاهدوهربهپولوسرمایهبازاربازیگرانوگیرانتصمیمکهآنمگرنیست
.]3[نمایند
روایناز. نیستممکندیدگاهدوازیکیبهصرفتمرکزموجود،شرایطدر

بهپاسخگوییومیشودنگریستهدیگريگونهبهپاسخگوییبهشرکتیحاکمیتدرادبیات
،سویهدورابطهیکپاسخگویی،بلکهشودنمیختم... وساالنهمالیگزارشهايارائه
مدیرانحضور. استپاسخگووخواهپاسخبینسازندهدیالوگوتعاملباهمراهفعال
هیاتوسهامدارانبینجلساتبرگزاريمدیرههیاتترکیبدرمستقلواجراییغیر

باارتباطجهتمدیامولتیسیستمهايازاستفادهالکترونیک،تجاريگزارشگريمدیره،
رابطهبهکهاستشرکتیشفافیتوپاسخگوییکیفیتارتقايازهایینمونه... ونفعانذي

شرکتیادبیات،شفافیتایندر. بخشدمیدیگريمعنايوعمقپاسخگووخواهپاسخ
.]4[استآنازبخشیمالیشفافیت گزارشگريواستمطرح

اسالمیرویکردباوپاسخگوییشرکتیراهبري-4
قرارتوجهموردنیزاسالمیکشورهايدراخیرهايسالدرشرکتیراهبرييمسئله

وازگناهدوريخالق،وحدانیتنظیراعتقادي،هايزیرساختبهتوجهبا. استگرفته
قرارمدنظربیشتراسالمدرآنچهبدون ربا،معامالتومنصفانهوسالماقتصادحرام،فعل
وجود با. استمکتبیدیدگاهیکبانفعانذيبرابردرپاسخگویی وسیعموضوعدارد

الزمغربی،کشورهاياسالمی باکشورهاياقتصاديهايسیستمدرموجودهايتفاوت
تدوینمزبورکشورهايبراياسالماعتقادينظامبامتعادل شدهالگوییوتعریفکهاست
دهدمیقراراختیاردرتري راوسیعرهنمودهايشرکتیراهبريبراياسالمیقوانین.شود

براياقتصاديمعاماتانجامهايروشدر خصوصراموجودهايشیوهووظایفو
اولیهسنتهايازهاي آنآموزهمتنکهحالیدرگیردمیبرمسلمانان درهدایت اخالقی
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چارچوبجامعیتازاماشده،ارائهامروزيو تحوالتتغییرازخارجفضاییدرواست
. ]5[استبرخوردارنظري کافی

سهامبهبیشترتوجهتوان دریافت،میشرکتیراهبريازشدهارائهتعاریفازآنچه
و پاسخگوییينظریهمبنايبرحالیکهدراست،هااصلی شرکتنفعانذيعنوانبهداران

بالقوه،وبالفعلدارانسهاموگذارانسرمایهازعظیمیطیفامروزينفعانذيمسئولیت،
مفاهیمی بهتوجهباشریعتهايآموزهدرکهگیرندمیدر برراجوامعازمختلفیابعادو

.]5[یابدمیبیشتريبويورنگاجتماعیعدالتورفاههمچون
وصحیحاستفادهکه عدماستآزمایشوامانتیکثروتچارچوب،ایندر

ایناز. بودخواهدآورزیاندارداختیاررا درآنکهشخصیبرايآن،ازمعقوالنه
ازیکیکهاستمعتقد)1999(حقی. ]21[استرباممنوعیتثروتمزیت اصلیگذشته،

طوربهکهاسترباممنوعیتثروت،ازاستفادهبرابر سوءدرموجودممنوعیتهايمهمترین
معامالتاسالمی،تجارتمزیتدهدمینشانواستبهرهیا1رباخواريبه معنايکلی

.]19[رودمیاز بیناستثمارانواعکهاستمنصفانهوصادقانه
اولوهلهدر. بیانجامدصحیحومنصفانهشفافیتیوافشابهبایداسالمدرگوییپاسخ

منابعیتمامکهاستایندهندهنشانمفهوماین. مطرح استخداوندبرابردرپاسخگویی
وحقایقصحیحاین رو افشايازوباشدمیامانتصورتبهاست،انساندستدرکه

.]5[گیردصورتمعامالتبطندربایستاطالعات
آیات فراوانی به موضوع مسئولیت پذیري و پاسخگویی اشاره دارند که به برخی اشاره

میکنیم :
)23/ انبیاء(یسئَلُونَوهمیفْعلُعمایسئَلُالَ.1
خواهندسؤال] هاانسان[= آنانولیندارد،راهچراوچوندهد،میانجام] خدا[آنچهدر"

.]8["شد

1. Usury
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درنامطلوبعملکردهايکهکسانیازخداوندپرسشگريدربارهدیگرايآیهدر
:فرمایدمیداشتند،دیناحکاماجراي

2 .فَوکبرمئَلَنَّهینَلَنَسعماأَجملُونَکَانُواعمع93و92/ حجر(ی(
."پرسیدخواهیمانددادهانجامآنچهازآنانهمهازکهپروردگارتبهسوگندپس"

بهرانسبتانسانهاهمهمتعال،خداوندجزبهکریمقرآن،هستندپاسخگوهمه
اولوهلهدرمقامیوپستیامسئولیتهرقبالدر.]8[داندمیپاسخگوعملکردشان
ذيیامدیرههیئتیاشرکتبهتنهانهپاسخگوییاستمطرحخداوندبرابردرپاسخگویی

نفعانذيتمامبرابردرپاسخگوییقطعاپس. خالقبرابردرپاسخگوییهمچنینبلکهنفعان
خویشخدايمقابلدرانسانتاگیردانجامدرستیبهبایدالناسحقنوعیعنوانبه

افرادهمهبرايپاسخگوییمسئولیت؛شداشارهدرآیاتکهطوروهمان،باشدسربلند
.افرادازمحدوديعدهنهداردوجود

3.الَتَقْفوسالَیملَکبِهلْمإِنَععمالْسالْفُؤَادکُلُوکلئکَانَأُونْهؤُولعس36/ اسراء(م(
پرسشموردهمهقلب،وچشموگوشزیرامکن،دنبالنداريعلمبدانکهراچیزيو"

".شدخواهندواقع

اعضايواقعدر. استعملوعلمتحصیلدربدناعضايپاسخگوییبیانگرآیات
آیهایندرعمیقتأملبا. ]8[شوندمیواقعپرسشموردقیامتدرشاهدعنوانبهبدن
سازماناصولدرکهطورهمانباشدشفافیتباهمراهپاسخگوییبایدکهگفتتوانمی

نفعانذيیاشرکتبهپاسخگویی. استشدهتوجهآنبهنیزاقتصاديتوسعهوهمکاري
درخوداهدافبهشرکتشودمیباعث،باشدصداقتباهمراهاگرمدیرههیئتیا

.یابددست،بودپاسخگوییآنهاازیکیکهشرکتیراهبري
)6/ اعراف(الْمرْسلینَولَنَسئَلَنَّإِلَیهِمأُرسلَالَّذینَفَلَنَسئَلَنَّ.4
قطعاًوپرسیدخواهیماندشدهفرستادهآنانسويبه)پیامبران(کهکسانیازقطعاًپس"
".پرسیدخواهیم)نیز(فرستادگان) خود(از

وکافرانفسردهکالبددرتوحیدروحدمیدنانسانی،کمالگوهرهايساختننمایان
ترینروشنازضاللت،واديگشتگانگمنجاتبرايهدایتپرچمبرافراشتنومشرکان
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عملکردشانچگونگیپیامبرانازهمخداوندرو،ایناز. استالهیانبیايرسالتمصادیق
درپیامبرانپاسخگوییوپذیريمسئولیت.شدههدایتهايامتازهموپرسیدخواهدرا

احساسنیزکریمقرآن. استتفسیروتحلیلقابلآنانالهیمأموریتوبعثتانگیزهجهت
درخودهايامتبهراآنانپاسخگوییودینیرسالتانجامدرپیامبرانالهیمسئولیت

پاسخگویی(افرادازگروهیپاسخگویی، آیاتایندر. ]8[استفرمودهتبیینفراوانآیات
.استاستنادقابلوضوحبه) پیامبرانوهاامت

وأَبناءهمیذَبحمنْهمطائفَۀًیستَضْعفشیعاًأَهلَهاجعلَوالْأَرضِفیعالَفرْعونَإِنَّ.5
)4/قصص....(الْمفْسدینَمنَکانَإِنَّهنساءهمیستَحیِی

سرزمینآناهلمیانوکردآغازگردنکشیوتکبر) مصر( زمیندرفرعونهمانا"
کردمیذلیلوضعیفسخترا) اسرائیلبنی( آنهاازايطایفه،افکنداختالفوتفرقه

میزندهراشانزنانو) یابندقدرتموسیظهوربهمباداکه( کشتمیراپسرانشان،
فرعون.بوداندیشبدومفسدبسیارمرديفرعونهمانا) . پردازندخدمتبهکه( گذاشت

".سربرافراشت)مصر(سرزمیندر

فرازيگردنعاملازلی،میثاقبهپایبنديعدموانسانالهیفطرتازخارجرفتارهاي
استبدادمظهروسمبلعنوانبهفرعونازقرآنفرهنگدروگرددمیظلمودیکتاتوريو
مسئولیتاحساسخودمردمومتعالخداوندبرابردرکهشودمییادسرکشانسانیکو

درفرعونپاسخگوییعدمکهگونههمان. ]8[نیسترفتارهایشپاسخگويوکندنمی
تمامبهپاسخگوییعدمکهگفتتوانمیموضوعاینازعبرتبااستشدهسرزنشقرآن

شرکتیحاکمیتآنتبعبهواستاجتماعیمسئولیتازخارجسازمانیهردرنفعانذي
استکسیعاقبتدهندهنشانواستمسئولیتیبینمادفرعون،.کندمیتزلزلدچاررا

به.شدمنحلحکومتشنهایتدروکردکوتاهی،خویشهاییمسئولیتدرقبالکه
بلکهنیستنفعانذيازگروهیمختصفقطبودنپاسخگوکهشودمیاستنباطخوبی
ازتادهنداهمیتاصلیکعنوانبهموضوعاینبهبایدهمشرکتیکمدیریارهبر

.کندجلوگیري،باشدمسئولیتیبیازناشیاستممکنکهخویشسازمانفروپاشی
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6.الومۀبِالنَّفْسِأُقْسام2/ قیامت( ِاللَّو(
".گرومالمتبیداروجدان،لوامهنفسبهوسوگند"

زشتکارانجامانسانکهشودمیباعثانسانجاندروندروجدانيمحکمهوجود
اعمالهنگامبهراانسان،اخالقیوجدانواقعدرببیندپاسخگووجدانشقبالدرراخود

درانسانواقعدرداردمیوانظرتجدیدوجبرانبهوکندمیمالمتدنیاایندرخالف
.]11[باشدپاسخگوخودلوامهنفسقبالدربایددهدمیانجامکهکارهاییقبال

7.ئَلُکسینِالنَّاسۀِعاعهاإِنَّماقُلْالسلْمعنْدعاللَّهماوریکدلَّیۀَلَعاعقَریباًتَکُونُالس
)63احزاب(
نزدتنهاآنعلم: «بگو،کنندمیسؤالقیامت) قیامزمان( درباره)  پیامبر( توازمردم"

"!باشدنزدیکقیامتشایددانیمیچهو!» خداست

درتردیدوشکایجادبرايمنافقانازبعضیکهاستممکن: فرمایدمیخداوند
پیامبرازراسوالیچنینکنجکاويحسرويازمومنانازبعضییادالنسادهقلوب

ازاگاهیپیامبرايبگو: فرمایدمیانهاسوالبهپاسخبرايادامهدرخداونداما؛بپرسند
ایندر؛]12[نیستآگاهموضوعاینازاوجزکسهیچوخداستنزدتنهاموضوعاین

استداللوضوحبهنهاآسوالبهخداپاسخگوییوخداازمومنینیامنافقانسواالتیاتآ
کهاستاموريازیکیخواهپاسخسواالتبهپاسخگوییکهاستایننشانگروشودمی

و. دادنمیراآنهاسوالپاسخصورتاینغیردرداندمیملزمرانآنیزخداحتی
خودازموردهردرمرتبهبلندخداوندنآدرکهداردوجودنیزدیگريیاتیآهمچنین
.گرداندمیبازخودشانبهرانهاآسخنوگیردمیاعترافمشرکان

فَالأَقُلْللَّهسیقُولُونَ)84/مؤمنون(تَعلَمونَکُنْتُمإِنْفیهامنْوالْأَرضلمنِقُلْ.8
86/مؤمنون(الْعظیمِالْعرْشِربوالسبعِالسماواتربمنْقُلْ) 85/مؤمنون(تَذَکَّرُونَ

الویجیرُهووءشَیکُلِّملَکُوتبِیدهمنْقُلْ)87/مؤمنون(تَتَّقُونَفَالأَقُلْللَّهسیقُولُونَ)
جاریهلَیإِنْعونَکُنْتُملَم88/مؤمنون(تَع(َقُولُونیسلَّهرُونَفَأَنَّىقُلْلحتُس)لْ) 89/مؤمنونب

مناهقِّأَتَیبِالْحومونَإِنَّهب90/مؤمنون(لَکاذ(
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( بزودي)84(دانید؟میشمااگر،کیستآنازهستندآندرکهکسانیوزمین: «بگو"
: بگو)85(!» شوید؟نمیمتذکّرآیا: «بگو!» خداستآنازهمه: «گویندمی) توپاسخدر

بزودي)86(»است؟عظیمعرشپروردگارو،هفتگانهآسمانهايپروردگارکسیچه«
نمیخداازو( کنیدنمیپیشهتقواآیا: «بگو!» خداستآنازاینهاهمه: «گفتخواهند

حکومتکسیچه،دانیدمیاگر: «بگو)87(!»؟) داریدبرنمیشركازدستوترسید
!» ندارد؟دادنپناهبهنیازو،دهدمیپناهپناهانبیبهو،دارددستدرراموجوداتهمه

گوییدمیچگونهحالاینبا: «بگو»خداستآناز) اینهاهمه: « ( گفتخواهند)88(
ما) کهاستاینواقع( ،نه)89(!»؟) استافسونوسحرسخناناینو( ایدشدهسحر
")90(!گویندمیدروغآنانوآوردیمآنهابرايراحقّ

جوابنیزمشرکانوکندمیسوالمشرکانخودازخداوندیاتآاینازقسمتهردر
« رااوواستهستی» خالق« وهستی» مالک« پروردگارکهکنندمیاعترافودهندمی

اعترافیاپاسخگوییبیانگرآیاتاین. کندمیمعرفی» پناهگاهوحاکموومدبرمدیر
.]13[استخداوندبهمشرکان
مسئلهکهگفتبایدمومنونسوره90تا84آیاتواحزابسوره63آیهطبق

وخواهپاسخبینکهاستدوطرفهودوسویهرابطهیکبیانگرنیزقرآندرپاسخگویی
بهنیازباومتناسبخاصیشرایطدرهرکدامخداوندومشرکان. استبرقرارپاسخگو

درمسئولینیاافرادازیکهرپاسخگوییبرمستنديوشوندمیتلقیپاسخگوعنوان
.استنیزوبالعکسدیگرافراديیاگروهقبال

9.إِذاویتُمیۀٍحیوابِتَحینَفَحسنْهابِأَحموهاأَودإِنَّرلىکانَاللَّهکُلِّعشَیسیباًءنساء(ح
/86(
گونههمانبه) الاقل( یابدهیدآنازبهترراآنپاسخ،گویندتحیتشمابهگاههر"

".داردراچیزهمهحسابخداوند! گوییدپاسخ

بهترطرزبهراآنپاسخگویدتحیتشمابهکسىکههنگامى: گویدمىآغازدرآیه
اومنهاباحسنفحیوابتحیۀحییتماذاو. (گوئیدپاسخمساوىطوربهالاقلیاوبدهید
خواهاستکردندیگرىحیاتبراىدعامعنىبهوحیاتمادهازلغتدرتحیت) ردوها
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توخداوند(اهللاحیاكیاو) داردسالمتبهراتوخداوند(علیکسالمصورتبهدعااین
کهرامحبتىاظهارنوعهرکلمهاینازمعموالًولىباشد،آنمانندیاو) بداردزندهرا

همانآنمصداقترینروشنکهشودمىشاملکنندمىیکدیگربا،سخنوسیلهه بافراد
محبتىاظهارنوعهربهگوئىپاسخدربارهکلىحکمیکآیه.استکردنسالمموضوع

وتحیتهاچگونگىبدانندمردماینکهبراىآیهپایاندرو. باشدمىعملىولفظىازاعم
نیستپنهانوپوشیدهخداوندبر،اىمرحلهوحدهردرآنها،مساواتیابرترىوپاسخها

الزمپاسخگوییپسآیهاینبهاستنادبا.]14[داردراچیزهمهحسابخداوند: فرمایدمى
.سالمپاسخکهگونههماناست

)/بلد10(النَّجدینِهدیناهو) /بلد9(شَفَتَینِولساناًو) /بلد8(عینَینِلَهنَجعلْلَمأَ.10
شرّوخیرراهبهرااوو)9(!لب؟دووزبانیکو)8(ندادیم،قرارچشمدواوبرايآیا"

")10(!کردیمهدایت

بزرگنعمتیکوماديمهمنعمتسهبهکوتاهجملهچندایندرترتیباینبه
زبان،هاچشمنعمت. استنمودهاشارهاستالهینعمتهايمهمترینازهمهکهمعنوي

مهمترین"چشم".دیگرسويازشروخیرمعرفتوهدایتنعمتوسویکازهاولب
انسانهاىباانسانارتباطوسیلهمهمترین"زبان"واستخارججهانباانسانارتباطوسیله
بهگروهیازیادیگر،شخصبهشخصىازمعلوماتواطالعاتمبادلهونقلودیگر
مقاطعازبسیارىکهچرادارند،تکلمدرثرىمؤنقش"هالب"اماو،استدیگرگروه

کهاستاو،استانسانخودباراهانتخابحالعیندر.شودمىادالبهاوسیلهبهحروف
شروخیرجادهدوازودرآورد،گردشبهحرامیاحاللمسیردررازبانوچشمتواندمى
درايوسیلهوتکلمزدنحرفبرايخداونداینکهجالب.برگزیندبخواهدراکدامهر

نه،استهمهدسترسودراستآسانوسهلبسیارکهاستدادهقرارهاانساناختیار
.]15[داردايهزینهنهو،شودمیحاصلماللینهوآوردمیخستگی

مقامیوپستهردرانسانیهروجوددرراتکلموارتباطایجادابزارووسیلهخداوند
حکمتبیخداوندجانبازبزرگینعمتچنیناعطايشکبیواستگذاشتهودیعهبه

ابزاراز،شدهاعطانعمتهاياین. نموداستفادهاحسننحوبهنعمتهااینازبایدونیست
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باید،شدهکههمابزاراینازصحیحاستفادهبرايبنابراینآیدمیشماربهنیزپاسخگویی
.کنیمتوجهپاسخگوییکیفیتبرارتقاء

برايآنازنبایدچراپسمیکنداعطاانسانبهراهدفبهرسیدنابزارخداکهزمانی
همهبهابزاراینکهزمانیکهگفتبایدمفهومیدركبانمود؟استفادههدفبهرسیدن
هریاانسان.  استشدهواجبمقامیهردرانسانیهربرپاسخگوییپسشدهاعطاانسانها

نهایتدرونمایداستفادهخواهپاسخبهپاسخگوییبرايتواندمیابزاراینازمسئولیمقام
.برسدمتعالیاهدافبه
و جمع بندينتیجه گیري-5

پاسخگوییاست،گردیدهارائهشرکتیراهبرينظامازکهيمتعددتعاریفرغمعلی
درکهيگونه ابهاستگرفتهقرارتوجهموردبه صورت ویژه اي تعاریفاینهمهدر

بهدستیابیشرکتی،راهبرينظاماستقرارازغاییهدففراگیر،وجامعتعریفیک
.استشدهعنوانهاشرکتدرنفعانذيحقوقرعایتوعدالتشفافیت،پاسخگویی،

بهتوجهباشریعتهايآموزهدرکهشرکتیحاکمیتمفاهیموتعاریفمختصرمرور
هايکاروسازو یابد؛ میبیشتريبويورنگاجتماعیعدالتورفاهنظیرمفاهیمی

مطرح شرکتیحاکمیتپاسخگویی درمنظور ارتقاءبه سازمانیبرونودرون سازمانی
وشرکتیحاکمیتاصلیاهدافازیکیکهموضوع پاسخگوییطرحپیدرگردید.

نحوه) 2و؟کیستخواهپاسخ) 1اساسی،پرسشدو،نطرانصاحبتمامتوافقمورد
محدوددیدگاهدو،پرسشدواینبررسینهایت با در ومطرح ؟استچگونهپاسخگویی

شدهانجامهايپژوهشودیدگاهاین دوبررسی. مورد توجه قرار خواهد گرفتگستردهو
از نحوهنظريطیفسردودرمذکوردیدگاهدومربوط به آن، حکایت از آن دارد که

تمرکزآنبهخاصیمنظرازدیدگاههرکهدارندقرارخواهپاسخبهتمرکزوپاسخگویی
. نیستممکندیدگاهدوازیکیبهصرفتمرکز،موجودشرایطدر. استنموده
شودمینگریستهدیگريگونهبهپاسخگوییبهشرکتیدرادبیات حاکمیت،روایناز

یکپاسخگویی،بلکهشودنمیختم... وساالنهگزارشهاي مالیارائهبهپاسخگوییو
و استپاسخگووخواهپاسخبینسازندهو دیالوگتعاملباهمراهفعال،سویهدورابطه
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خواهپاسخبینکهاستدوطرفهودوسویهرابطهیکبیانگرنیزقرآندرپاسخگوییمسئله
بررسی ها نشان نتایج به دست آمده از .شدبررسیاختصاربهاست کهبرقرارپاسخگوو

دروبیانجامدصحیحومنصفانهشفافیتیوافشابهبایداسالمدرگوییپاسخمی دهد که 
توان گفت که مسئله حاکمیت میلذا.استمطرحخداوندبرابردرپاسخگوییاولوهله

اسالمی توجه بهوباتر بوده نفعان نزدیکشرکتی و پاسخگویی در قرآن به تئوري ذي
قرآنیآیاتدروضوحبهکه،اسالمینظريهايمؤلفهبهبهتر است که،بودن کشور ایران

راهبريقوانینوهانامهآیینتدویندرتوجه ویژه شود و از آن ها است؛مشاهدهقابل
.استفاده گردد
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Investigating Corporate Governance And
Accountability Based On Quranic Verses

ABSTRACTToday, corporate governance and accordance that,accountability has become an orginal and dynamic aspect ofbusiness , and, ever consideration to that is rising. Thereforeall stakeholders , especially investors and shareholdersaware about the necessity and importance of corporategovernance and they have been interested to follow up theestablishment of this system in companies. It looksimportant for each company to notice internel and externalagents and economic, political and cultural conditions forcondification of an appropriate corporate governance. SinceIran is an Islamic country, it is better to pay attention to thetheoretical component of islamic which is clearly visible inthe Quranic verses is considered in the condification ofregulations and rules of governance.This paper is discussed to examine the issue ofaccountability in corporate governance based on agencytheory (limited responsibility), stakeholder theory (wideresponsibility) and the accountability is checked which isbased on the Quranic verses. This study was carried outbased on published sources and the results are presented inthis paper.
Keywords: corporate governance, accountability, agencytheory, stakeholder theory, Accountability in the Quran


