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چكيده

اين پژوهش با هدف تبيين مفهوم پاسخگويي از طريق غور و بررسي در مباني نظري و آيات قرآن كريم و
روايات ديني مرتبط و با بهرهگيري از فرايند چرخهاي تحليل كيفي انجام شده است .بخش اول پژوهش نشان دهنده
فراگير بودن مفهوم پاسخگويي در قلمروهاي مختلف زماني ،مكاني و موضوعي است؛ از پاسخگويي در برابر خداوند
تا پاسخگويي به مردم .در بخش دوم از طريق مطالعه آيات قرآني و تدبُر بر روي آنها با بهرهگيري از فهرست
موضوعي تفاسير نور و نمونه و با بهرهگيري از روش تحليل محتواي كيفي فرايند چرخهاي تحليل ٥٩ ،مفهوم فراگير
احصاء و سپس اين مفاهيم در ذيل  ٢٠مفهوم محوري دسته بندي و در نهايت  ٩مفهوم سازماندهي شده مشتمل
بر حق گرايي ،باطل گريزي ،اطاعت الهي ،عدم تكبر ،ايمان ،عمل صالح ،تقوا ،موازين الهي و وعده الهي به عنوان
مباني پاسخگويي در سه حوزه شناختي ،عاطفي و رفتاري به منظور ترويج و توسعه آموزههاي قرآني حكمراني
اسﻼمي در سيستمهاي اجتماعي عقﻼني پيشنهاد شده است.
كليد واژهها :پاسخگويي ،مسئوليت ،حكمراني ديني.
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 -١مقدمﻪ

اصل مسئوليت و پاسخگويي مديران و كارگزاران در مقابل مردم و ذينفعان ،يكي از اصولي است كه
در آيات متعددي)اسراء٣٦/؛ قيامت٣٦ /؛ اسراء٣٤ /؛ انبياء١ /؛ اعراف (٦ /بر آن تأكيد شده و اين نشاندهنده
اهميت بيش از پيش پاسخگويي در نظام اسﻼمي است كه با توجه به غناي تعاليم اسﻼمي در زمينه
جهتدهي به رفتار در سطوح فردي و اجتماعي و تجربه عمومي موفق آن در شكل دهي و توليد رفتارهاي
مورد نظر ،پرداختن به مقوله پاسخگويي در مباحث حكمراني و اداره سيستمهاي اجتماعي عقﻼئي و بالطبع
سازمانهاي اداري و نحوه مديريت مديران اهميت دوچندان مييابد١.
عقل» ،نقيض جهل و مترادف با علم«)فراهيدي :١٤١٠ ،ج  (١٥٩ ،١و »قوه درككننده كليات شامل
هستها و نيستها« )خسروپناه (٣٣ :١٣٩٢ ،و »رسول باطني انسان« است )تميمي آمدي.(٢٧ :١٤١٠ ،
ل
شرْعُ ﻋَ ْق ٌ
ن دَاخِلٍَ ،و ال ﱠ
در آموزههاي روايي بين عقل و دين مﻼزمت ايجاد شده و روايت " ا ْلعَ ْقلُ َشرْعٌ ِم ْ
مِنْ خَارِج" مبين ارتباط اين دو مفهوم در آموزههاي ديني است )ر.ك :طريحي :١٣٧٥ ،ج .(٤٢٥ ،٥

اهميت تعقل در امور ديني به حدي است كه پيامبر اكرم)ص( در حديثي» ،عقل را ستون دين ناميدند«
)غزالي :١٤١٢ ،ج  (١١٣٧ ،١و امام صادق)ع( »عقل را راهنماي مﺆمن« )كليني رازي :١٣٨١ ،ج  (٢٥ ،١و
امام علي)ع(» ،دين را ثمره عقل ميدانند« )درايتي.(٧٤٥ :١٤١٣ ،
در خصوص كاركرد معرفتي عقل در انديشههاي اسﻼمي چندين ديدگاه وجود دارد؛ برخي هر نوع
استنباط در آموزههاي ديني و اعتقادي را بينياز از عقل دانسته و فقط متكي به وحي و نقل هستند كه در
اصطﻼح به آنها ظاهرگرايان)نصگرايان( ميگويند)ر.ك :شهرستاني ،١٣٦٧ ،ج  (١٠٥ ،١و برخي معتقد به
نقش عقل در تصميمگيريها بوده كه با توجه به ميزان تأكيد آنها بر نقش عقل بر روي يك پيوستار از
عقلگرايان حداكثري؛ كه معتقد به سنجش هر چيز با عقل )ر.ك :ابراهيمي ديناني ،١٣٧٦ ،ج (٧٥-٧٦ ،٢تا
عقلگرايان حداقلي؛ كه معتقد به عقل نظري و مخالف با عقل عملي )ر.ك :ايجي ،بي تا ،ج  (١٨١ ،٨و
عقلگرايان معتدلي؛ كه معتقد به نقش عقل و و حي در كشف حقايق وحياني هستند )ر.ك :طوسي:١٤٠٦ ،
 (١٣را شامل ميشوند كه پيروان دسته اول )عقل حداكثري( را معتزله و پيروان دسته دوم )عقل حداقلي(
را اشاعره مي نامند )ر.ك :كردفيروزجايي.(١٢٦-١٢٧ :١٣٩٨ ،
»مسئوليتپذيري اجتماعي« سازمانها كه اخيراً به مفهوم »پاسخگويي اجتماعي« تغيير يافته
) (Hopkins, 2004: 25ايجاب ميكند كه سازمانها پاسخگوي توقعات جامعه در خصوص انتظارات
قانوني ،اخﻼقي و اجتماعي باشند )ر.ك :الواني و همكاران(١٩ :١٣٩١ ،؛ لذا كليد گذار موفقيتآميز و پايدار
به يك نظام مردمساﻻر ،حكمراني كارآمد و نهادهاي اصلي پاسخگو بوده )ر .ك :ميدري و خيرخواهان،
 (٣٤٩ :١٣٨٣و اهميت اين پاسخگويي در نظام مردم ساﻻري ديني بيش از پيش ميباشد.
از جمله تحقيقات داخلي مرتبط با پاسخگويي ميتوان به پژوهشهايي همچون» ،امكان استقرار
سازمان هاي پاسخگوي سريع بر اساس مولفههاي يادگيري سازماني« )اردﻻن و همكاران،(١٣٩٥ ،
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»مدليابي روابط بين اخﻼق حرفهاي و مسئوليت اجتماعي با پاسخگويي سازماني« )حسني و شاهين مهر،
 (١٣٩٤و »مفهوم پاسخ گويي اجتماعي سازماني و ضرورت تبيين مولفه هاي آن در سازمان هاي دولتي
ايران« )الواني و احمدي (١٣٩٢ ،و تحقيقات خارجي نيز شامل پژوهشهاي؛ »چارچوب پاسخگويي براي
مديريت وقف« ) (Siraj, 2012و »چارچوب پاسخگويي اسﻼمي براي مديريت صندوق زكات« ) Saad
 (et al, 2014اشاره كرد كه به نوعي به مقوله پاسخگويي ولي با نگرشي كلي و بسته ورود كردهاند و
همچنين از محدود پژوهشهايي كه به بررسي مفهوم پاسخگويي در آموزههاي ديني و قرآني پرداختهاند
ميتوان به پژوهش ،فوﻻدي و شفيعي ) (١٣٩٧تحت عنوان »پاسخگويي كارگزاران از ديدگاه اميرالمﺆمنين
علي عليه السﻼم در نهج البﻼغه« اشاره كرد كه ،انواع پاسخگويي در نهج البﻼغه را شامل؛ الف( پاسخگويي
در قبال مسئوليت؛ ب( پاسخگويي در قبال مردم و اجتماع؛ ج( پاسخگويي در قبال بيت المال و د(
پاسخگويي در قبال عملكرد دانستهاند .همچنين ،ذاكري و همكاران) (١٣٩٠در پژوهشي با عنوان »تبيين
الگوي پاسخگويي و نظارت بر نظام اداري در حكومت علوي از منظر رابطه بوروكراسي و دموكراسي« به
تبيين الگوي پاسخگويي و نظارت بر نظام اداري در حكومت علوي از منظر بوروكراسي و دموكراسي
پرداخته است.
اما آنچه كه از آن غفلت شده است اوﻻً ،مفهوم ،چيستي ،چرايي و ضرورت پاسخگويي و ثانياً چگونگي
اين پاسخگويي مبتني بر آموزههاي ديني و به خصوص قرآن كريم است كه خﻸ آن در سازمانها و
سيستمهاي اجتماعي -عقﻼني و اداري جامعه ايراني -اسﻼمي كامﻼً مشهود است اين در حالي است كه
يكي از الزامات توسعه الگوي حكمراني اسﻼمي -ايراني ،توسعه و تبيين الگوي بومي پاسخگويي مبتني بر
مباني و آموزههاي اسﻼمي است از اين رو اين پژوهش به دنبال كاوش اين مباني پاسخگويي در آموزههاي
ديني با تآكيد بر ويژه بر قرآن كريم به منظور راهبردي جهت تحقق حكمراني اسﻼمي در سيستمهاي
اجتماعي  -عقﻼني جامعه است.
آنچه خواهد آمد ،يك طرح پيشنهادي براي كاربردي كردن روش چرخه اي تحليل در مباحث اسﻼمي
است و مﺆلفان قصد انتساب قطعي ديدگاه خود به دين را ندارند.
 -٢پاسخگويي در آموزههاي ديني)اسﻼمي(

دو ويژگي سازمانهاي مذهبي كه آنها را متفاوت از سازمانهاي غيرانتفاعي سكوﻻر ميكند عبارتند از:
انگيزه دهي به وسيله ايمان و حوزه انتخابشان است كه گستردهتر از نگرانيهاي بشردوستانه است و
پاسخگويي به نيازهاي فقرا و حاشيهنشينان را بر عهده دارند) .(Ferris, 2005: 316در چارچوب بينش و
باورهاي اسﻼمي ،پاسخگويي همانا بيان عرفي »انجام تكليف« است .از اين منظر ،اصوﻻً فقه اسﻼمي بر
پايهي دو سويهي »وظيفه  -پاسخ« يا »تكليف  -انجام« شكل گرفته و بر مبناي چارچوب پاسخگويي
ويژهي خود ،نظاممند شده است .مﺆمنان ،از آن رو به تكاليف تقربي و تعاملي خود عمل ميكنند كه در
نظام تكوين و تشريع الهي ،بايد پاسخگوي تمامي لحظات عمر كوتاه و حيات گذراي خود در بارگاه قدس
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الهي باشند )نبوي.(١٦٣ :١٣٨٣ ،
انسان چون ابزارهايي مثل عقل و اختيار دارد ،مسﺆليتپذير است؛ قدرتي كه موجودات ديگر از آن
برخوردار نيستند .مسﺆليتپذيري جامع و برآيند تمام ويژگيهايي است كه انسان از آن برخوردار است؛ لذا
اصل مسﺆليتپذيري امري فطري است كه ريشه در نهاد انسان دارد و با تعهد آغازين انسان در پيشگاه
الهي گره خورده است »وَ َأوْفُواْ بِعَ ْهدِ ال ّلهِ« )نحل (٩١ /و اين تعهد نسبت به مسئوليت ،قطعاً مورد سﺆال قرار
خواهد گرفت » َو َأوْفُواْ بِا ْلعَهْدِ ِإنﱠ ا ْل َعهْدَ كَانَ مَسْﺆُولًا« )اسراء (٣٤ /به طوري كه انسان بايد پاسخگوي امانتي
باشد كه به او سپرده شده است همان امانتي كه آسمان و زمين و كوهها از قبول آن سر باز زدند )احزاب/
.(٧٢
 .١مطابق با آموزههاي قرآني ،بحث پاسخگويي ميتواند گستره وسيعي را در بر گيرد؛ از پاسخگويي
در برابر خداوند متعال)تكاثر (٨ /تا پاسخگويي در برابر مردم و حتي پاسخگويي در برابر اعضا و جوارح خود
انسان)اسراء .(٣٦ /همچنين مسير پاسخگويي در آموزههاي اسﻼمي از درون)قيامت (٢ /و پاسخگويي خود
فرد به خودش شروع شده و به ديگران نيز )ضحي (٩ /ادامه مييابد .در واقع انسان از ديدگاه اسﻼم
»موجودي پاسخگو« است و معاد يكي از اصول دين اسﻼم است كه به موجب آن انسان بايد پاسخگوي
تمام اعمال و رفتارهاي خود باشد)ر .ك :عليخاني (٥٢ :١٣٨٤ ،در همين زمينه قرآن كريم در سوره انبياء
آيه  ،٢٣به جز خداوند ،همه را مورد بازخواست و پرسش معرفي ميكند.
 .٢پاسخگويي بر اساس آيات در دو حوزه كلي؛ فردي و اجتماعي ذكر شده است .از بعد فردي ،خداوند
متعال اختيارات ،توانمنديها و ظرفيتهايي را در اختيار نوع بشر قرار داده كه نحوه بهرهبرداري از اين
استعدادها و ظرفيتها بنا با اراده آزاد و قوه اختيار انسان مشخص ميگردد و بنا بر فرموده آيات قرآني ،رشد
و كمال و ضﻼلت و گمراهياش به دست خود ميباشد)بقره (٢٥٦ /و در دادگاه عدل الهي بايد در برابر اين
مسئوليتها و آزاديها پاسخگو باشد .همچنين اين انسان در حوزه فردي در برابر اعضا و جوارح خود و
نحوه بكارگيري آنها در حيات دنيوي نيز پاسخگوست )اسراء .(٣٦ /در حوزه اجتماعي نيز زماني كه مردم با
قدرت انتخاب خود ،اختيارات و وظايفي را در اختيار كارگزاران خود قرار دادند ،آنها بايد در برابر اين تفويض
اختيار به مردم پاسخگو باشند.
احاديث و روايات متعددي در خصوص مسئله مسئوليت و پاسخگويي ذكر گرديده است از جمله؛ پيامبر
خدا صلى اﷲ عليه و آله و سلم ميفرمايند» :بدانيد كه همه شما مسئوليد و همه شما نسبت به زيردستانش
بازخواست مى شويد؛ فرمانرواى مردم ،مسئول مردم است و نسبت به زيردستانش بازخواست مى
شود«)حجاج نيشابوري :١٤١٢ ،ج .(١٤٥٩ ،٣
پاسخگويي در حكومت امام علي)ع( جايگاه و اهميت باﻻ و واﻻيي دارد به طوري كه خود حضرت به
عنوان حاكم جامعه اسﻼمي ،به طور مستقيم به اطرافيانش )رك .ابن ابي الحديد :١٣٨٧ ،ج (٦٩-٩٨ :١٥
و به مردم پاسخگو بودند و بيان ميكردند كه» :به كارى مشـغول باش كه از آن سﺆال خواهى شد«.
)غررالحكم :١٤١٠ ،ج .(٦٠١ ،٤امام علي)ع( »رويكرد نظارتي و پاسخگويي را نهتنها خوشان در خصوص
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كارگزاران خود اجرا ميكردند« )نهج البﻼغه ،نامه  (٤٠بلكه به كارگزاران نيز توصيه اكيد داشتند كه نسبت
به افراد زيرمجموعه خود اجرايي كنند آنجا كه ميفرمايند» :آنگاه كارهايشان را بررسي كن و جاسوساني
راستگو و وفادار بر آنان بگمار ،زيرا مراقبت نهاني تو از كارهاي آنان ،سبب امانتداري و مداراي ايشان با
مردم است«)همان ،نامه .(٥٣
نگاه اسﻼم به پاسخگويي مبتني بر دو موضوع اصلي است .مفهوم توحيد )وحدت و يگانگي خداوند( و
مفهوم مالكيت الهي )  .(Maali and Napier,2007كمار الدين و اوزاير) Iqmal Hisham
 (Kamaruddin & Auzair, 2019: 25معتقدند كه پاسخگويي در اسﻼم با دو مفهوم امانت و خليفه
الهي ارتباط نزديك دارد .به اين معنا كه امانت نوعي اعتماد است كه خداوند نسبت به همه نيازهاي انساني
مسئوليت دارد .همچنين تمام منابع موجود در اين جهان متعلق به خداوند)مالكيت( است و مردم فقط
مديريت آن منابع را بر عهده دارند .از طرف ديگر ارتباط پاسخگويي با مفهوم خليفه به اين صورت است
كه خليفه كسي است كه داراي قدرت است تا نيازهاي انساني را پاسخگو باشد و خليفه ،عﻼوه بر پاسخگويي
در قبال خداوند بايد در قبال ديگران نيز پاسخگو باشد .نكته ديگر اينكه ،مفهوم پاسخگويي در اسﻼم به
موازات مفهوم امانتداري است كه در آن انسان ،در قضاوت در خصوص اعمال خود ،تحت تأثير اين ترس
است كه به خداوند بايد پاسخ دهد .همچنين پاسخگويي در اسﻼم نه تنها براي ذينفعان بلكه براي خداوند
نيز طراحي شده است؛ از طرف ديگر در آموزههاي اسﻼمي پاسخگويي انسان هم دنيوي است و هم
اخروي) .(Basri et al, 2016: 212-219به طور كلي پاسخگويي در آموزههاي قرآني ،هم پاسخگويي
عمودي در برابر خداوند و هم پاسخگويي افقي نسبت به خودش و هم نسبت به ساير افراد و جامعه را در
بر ميگيرد و هر دو پاسخگويي براي ايمان يك مسلمان ضروري است )Sulaiman, 2005: 31؛
 .(Lewis, 2006بنابراين مدل پاسخگويي قرآني مدل پاسخگويي چندوجهي است كه در ادامه به بررسي
ابعاد آن پرداخته ميشود )شكل شماره  (١؛

شكل شماره  .١مدل پاسخگويي قرآني
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 -٢-١مسئوليت و پاسخگويي انسان

الف(پاسخگويي انسان به خداوند :خداوند در آيات؛  ٢٤سوره انفال ٤٧ ،و  ٣٨سوره شوري ٥٢ ،سوره
اسراء و  ١٨سوره رعد ،از انسانها ميخواهد كه دعوت او را استجابت كرده و در مسير هدايت الهي گام
بردارند.
ب(پاسخگويي انسان به وجدان و اعمال و كردار :خداوند در آيات  ٣٩ ،٣٨و  ٤٠سوره نجم چنين
ميفرمايد»:هيچ بردارندهاى بار گناه ديگرى را بر نمىدارد« و »اينكه انسان جز حاصل تﻼش و كوشش
خود نيست و نتيجه كوشش او به زودي ديده خواهد شد« كه نشاندهنده مسئوليت و پاسخگويي انسان
نسبت به اعمال و كردار خود ميباشد و يا در آيات متعدد ديگري همچون؛ آيات  ٢و  ٣٦سوره قيامت و آيه
 ١سوره انبياء نيز به اين مهم اشاره كرده است.
ج(پاسخگويي انسان به پيامبران و دعوت آنان :خداوند طريق رسيدن به كمال و هدايت الهي را از
طريق پيامبران و اولياي خود معرفي كرده و از انسان نيز خواسته تا با پيروي و پاسخگويي به دعوت آنان،
در مسير ربوبيت و رشد گام بردارد و در آيات متعددي)انعام٣٦ /؛ احقاف٣١ /؛ شوري١٥ /؛ نحل١٢٥ /؛
يوسف١٠٨ /؛ قصص٨٧ /؛ آل عمران ١٧٢ /و احزاب (٤٦ /به اين امر اشاره كرده است به عنوان نمونه در
آيات مختلفي همچون آيه  ٢٤سوره انفال چنين ميفرمايد» :اي كساني كه ايمان آورهايد خدا و پيامبرش
را هنگامي كه شما را فرا ميخوانند ،اطاعت كنيد«.
 -٢-٢مسئوليت و پاسخگويي پيامبران و ائمه

الف(پاسخگويي پيامبران به درخواست مردم :در برخي از آيات قرآن كريم ،عامه مردم در خصوص
بعضي از مسائل مبتﻼ به همچون انفاق)بقره ،(٢١٥ /ماههاي حرام)بقره ،(٢١٧ /حكم شراب)بقره،(٢١٩ /
احكام زنان و  ...از پيامبران و اولياء خود سﺆاﻻتي ميپرسند و پيامبران نيز بنا به رسالت الهي خود با توجه
به آنچه كه خداوند به ايشان آموخته ،جواب سﺆاﻻت و درخواستهاي مردم را ميدادهاند به عنوان نمونه
ل
مي توان به مسئله انفال اشاره كرد كه پيامبر در جواب ايشان چنين ميفرمايد»:يَسْأَلُونَكَ َعنِ الْأَ ْنفَالِ قُ ِ
ن« )انفال.(١ /
ن ُك ْنتُمْ مُﺆْمِنِي َ
ص ِلحُوا ذَاتَ َبيْ ِن ُكمْ وَ َأطِيعُوا ال ﱠلهَ وَ َرسُولَهُ إِ ْ
ل فَاتﱠقُوا اللﱠهَ وَأَ ْ
الْأَ ْنفَالُ ِللﱠهِ وَال ﱠرسُو ِ
ب(پاسخگويي پيامبران به پاسخ خواه)خداوند( :پيامبران در مسير ابﻼغ رسالت خويشتن به مردم ،در
بعضي از مواقع مورد مورد سﺆال ،بازخواست و آزمايش خداوند قرار ميگرفتند تا ميزان صدق و راستي نبوت
و همچنين ميزان شكرگذاري ايشان تعيين گردد به عنوان نمونه ميتوان به دادن حكمت به لقمان و نحوه
شكرگذاري او در آيه  ١٢سوره لقمان اشاه كرد و يا به ميزان اطاعت پذيري حضرت ابراهيم)ع( نسبت به
ك بِي شَ ْيئًا
ش ِر ْ
ت أَ ْن لَا تُ ْ
دستورات الهي ،آنجا كه خداوند چنين ميفرمايد» :وَإِذْ بَ ﱠو ْأنَا ِلإِ ْبرَاهِي َم مَكَانَ ا ْلبَ ْي ِ
ن وَالرﱡكﱠ ِع السﱡجُو ِد«)حج.(٢٦ /
ن وَالْقَائِمِي َ
وَ َط ﱢهرْ بَ ْي ِتيَ لِلطﱠائِفِي َ
 عقل و دين ،سال دوازدهم ،شماره بيست و دوم )بهار و تابستان(٩٩
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 -٢-٣مسئوليت و پاسخگويي خداوند نسبت به بندگان

س َئلُونَ" )انبياء ،(٢٣/خداوند نسبت به كاري كه انجام
ل َﻋمﱠا يَ ْف َعلُ َو ُهمْ يُ ْ
سئَ ُ
مطابق آيه شريفه "ﻻ ُي ْ
ميدهد مورد سﺆال قرار نميگيرد و اساساً هيچ كس در جايگاهي نيست كه بتواند از خدا مسئوليت طلب
كند؛ با اين حال از باب مسامحه در الفاظ ،دو مورد كه ميتواند به نحوي به پاسخگويي خدا مربوط شود
ذكر ميشود:
الف(پاسخگويي خداوند به نياز ،درخواست و سؤاﻻت انسان :در حوزه مسئوليت الهي ،خداوند در
آيات متعددي خود را پاسخگوي نيازهاي خلق و پاسخگوي درخواستهاي انسان)غافر٦٠ /؛ نمل (٦٢ /و
همچنين پاسخگوي درخواستهاي پيامبران معرفي ميكند)صافات٧٥ /؛ مريم.(٧ /
ب( پاسخگويي خداوند به درخواست و سؤاﻻت پيامبران :از آنجا كه پيامبران از طرف خداوند مامور
به ابﻼغ رسالت الهي بودند در مسير اين اداء وظيفه گاهي با موانع و مشكﻼتي مواجه ميشدند و لذا براي
رفع اين چالشها متوسل به درگاه الهي ميشدند و يا بنا به اقتضاء شرايط درخواستهايي از خداوند داشتهاند
كه در آياتي از قرآن كريم به اين موارد اشاره شده است)مريم ٤ /و ٧؛ صافات٧٥ /؛ بقره١٢٦ /؛ انبياء٨٨ /؛
ابراهيم ٣٩ /و يوسف .(٣٤ /به عنوان نمونه خداوند بعد از سختيهايي كه به حضرت يونس)ع( رسيد در
ن«﴿انبياء.﴾٨٨ /
جبْنَا لَ ُه وَ َنجﱠ ْينَاهُ مِنَ ا ْلغَ ﱢم وَ َك َذ ِلكَ ُن ْنجِي ا ْلمُﺆْ ِمنِي َ
پاسخ ايشان چنين ميفرمايد كه»:فَا ْستَ َ

 -٣مباني پاسخگويي مطابق با آيات قرآن براي كاربست در سيستمهاي اجتماعي عقﻼني

مباني در هر علمي ،باورهاي بنيادي هستند كه در قالب مجموعهاي از قضايا ،بخشي از مبادي تصديقي
آن علم را تشكيل داده ،اصول موضوعه آن علم شناخته ميشوند و مسائل آن علم بر آنها استوار
هستند)ر.ك :السبزواري .(٨٧-٨٨ :١٤١٧ ،مسلم است كه وجود اين مباني براي هر علمي ،طبيعي ،ﻻزم و
مسلم است.
بر اين اساس و به منظور گردآوري اطﻼعات موجود در قرآن كريم پيرامون مباني پاسخگويي با
استفاده از تحليل محتواي كيفي فرايند چرخهاي تحليل)١ر.ك Sarantakos, 1998 :؛ تركزاده(١٣٨٨ ،
و بعد از مطالعه آيات و تدبُر بر روي آنها و همچنين مرور فهرست موضوعي كتب تفاسير نور و نمونه،
آيههايي كه ارتباط مستقيم و يا غيرمستقيم با مباني پاسخگويي داشتند ،انتخاب و مورد مداقه و بررسي
بيشتر قرار گرفتند .به اين ترتيب ،پس از مطالعه آيهها ،مفاهيم مربوط به هر آيه كه ارتباط بيشتري با مباني
پاسخگويي داشتند ،به طور مجزا احصا شد كه مطابق جدول شماره  ١در اين مرحله  ٥٩مفهوم فراگير
احصاء گرديد.

عقل و دين ،سال دوازدهم ،شماره بيست و دوم )بهار و تابستان (٩٩
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جدول شماره .١مفاهيم فراگير احصاء شده مرتبط با مباني پاسخگويي در قرآن كريم

حق مردم
حق خداوند
حق

اعتصموا باﷲ
حبل اﷲ
تمسك
حكم اﷲ
قصاص
حدود اﷲ
رويگرداني از
مشركان
عدم پيروي از
شيطان
قاعده نفي سبيل

نهي از منكر
رويگرداني از طغيان
گران
عدم دوستي با دشمن
خداوند
عدم تبعيت از گمراهان و
مفسدان و كافران
تبيعت از الگوهاي قرآني
پيروي از وﻻيت ،وحي و
قرآن و دستورات الهي
انتخاب سرپرست و ولي
مﺆمن
اطاعت از خدا و پيامبر
اجراي فرامين الهي
تسليم امر الهي بودن
دوستان خداوند
ياران خداوند

برائت
اسوه حسنه

عدم استكبار
عدم طغيان و
سركشي
دوري از تكبر

يقين
عدم ترديد و
دودلي
متقين

ميزان

عدم خودستايي

مﺆمنين

قرآن

مهرباني
نيكي به والدين

ايمان
عمل صالح

شاهدان و ناظران
راه راست

عدم بخل

صالحين

بهشت

خضوع
خشوع
تواضع

تقوا
خشيت
خوف

قرب الهي
وعده الهي
بخشايش

دوري از منت
نهادن
نفس مطمئن

انذار

شفاعت

ترس از عذاب
آخرت

-

سپس در مرحله بعد تﻼش گرديد كه  ٥٩كد گردآوري شده مرحله قبل را كه داراي قرابت محتوايي
بودند در ذيل يك عنوان مشترك)كدمحوري /اطﻼعات معنادار( كه به نوعي دربرگيرنده يا پوششدهنده
دادههاي كيفي دسته مربوطه ميباشند ،كدگذاري يا دستهبندي شوند .منظور از قرابت محتوايي ،نزديكي
مقولهها از لحاظ مفهوم ،همجنسي يا همخانواده بودن آنها و يا قرار گرفتن آنها در يك مجموعه يا خط
سير مفهومي منطقي است .بر اين اساس مفاهيم فراگير احصاشده در مرحله قبل ،در ذيل  ٢٠مفهوم
محوري دسته بندي و مفهومسازي شدهاند كه شرح آنها در جدول شماره  ٢آمده است .در نهايت با تركيب
 عقل و دين ،سال دوازدهم ،شماره بيست و دوم )بهار و تابستان(٩٩
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اطﻼعات و شناخت حاصل از دو مرحله پيش)گردآوري اطﻼعات و تقليل احياگرانه دادهها( ،به
سازماندهي،تحليل ،جمعبندي و طبقهبندي نهايي اطﻼعات كيفي گردآوري شده از قرآن كريم در دو مرحله
مفاهيم سازماندهي شده مرحله )١سطح  (١و مرحله )٢سطح  (٢پرداخته شد و تﻼش گرديد تا اطﻼعات
كدگذاري شده در مرحله قبل در كدهاي معنادارتري قرار داده شود تا هم درك اين مفهوم براي خواننده
سريعتر اتفاق بيافتد و هم امكان مقايسه سريعتر بين مباني پاسخگويي از ديدگاه قرآن كريم و ساير متون
و منابع فراهم آيد و در نهايت در مرحله چهارم ،مفاهيم سازماندهي شده مرحله قبل به منظور دستيابي به
محورهاي اساسي مفهوم پاسخگويي ،سازماندهي مجدد گرديد بدين معنا كه اطﻼعات سازماندهي شده با
عنايت به ماهيت و كاركردي كه ميتوانستند در يك نظام پاسخگويي ايفا نمايند جمعبندي و در طبقات
معينتر و مشخصتر ،طبقهبندي گرديد و بدين سان مفاهيم سازماندهي شده سطح اول فراوري مجدد
گرديد و منجر به شكلگيري طبقهبندي نهايي مباني پاسخگويي مبتني بر قرآن كريم در سه حوزه
شناختي)ادراكي -ذهني( ،عاطفي)بينشي -نگرشي( و رفتاري)عملي( گرديد)جدول شماره .(٢
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مفاهيم سازماندهي
سﻄﺢ )٢مباني(

ذهني و ادراكي
)شناختي(

جدول شماره  .٢مباني پاسخگويي مستخرج از آيات قرآن كريم
مفاهيم
سازماندهي
سﻄﺢ ١
حق گرايي
وعده الهي

مفاهيم محوري

مفاهيم پايه

حق
حق گرايي

 -١حق مردم -٢ .حق خداوند -٣ .حق
 -١اعتصموا باﷲ -٢ .حبل اﷲ -٣ .تمسك -٤ .حكم
اﷲ -٥ .قصاص  -٦ .حدود اﷲ.
 -١بهشت -٢ .قرب الهي -٣ .وعده الهي
 -١بخشايش -٢ .شفاعت

تقرب الهي
بخشايش الهي
عدم تكبر

بينشي و نگرشي
)عاطفي(

عدم تكبر

عطوفت
فروتني
عدم منت گذاري
تقوا
خشيت الهي

ايمان

يقين

تقوا

اطاعت الهي
عملي و رفتاري
عمل صالح
موازين الهي

ايمان
وﻻيت پذيري
اطاعت الهي
موالي
عمل صالح
اسوه حسنه
ميزان

باطل گريزي

باطل گريزي
برائت
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 -١عدم استكبار -٢ .عدم طغيان و سركشي-٣ .
دوري از تكبر -٤ .عدم خودستايي
 -١مهرباني -٢ .نيكي به والدين
 -١عدم بخل -٢ .خضوع -٣ .خشوع -٤ .تواضع
دوري از منتگذاري
تقوا
 -١خشيت -٢.خوف -٣ .انذار -٤ .ترس از عذاب
آخر
 -١نفس مطمئن -٢ .يقين -٣ .عدم ترديد و دودلي.
 -٤متقين
 -١ايمان -٢ .مﺆمنين
 -١پيروي از وﻻيت ،وحي و قرآن و دستورات الهي.
 -٢انتخاب سرپرست و ولي مﺆمن -٣ .اطاعت از خدا
و پيامبر
 -١اجراي فرامين الهي -٢ .تسليم امر الهي بودن
 -١دوستان خداوند -٢ .ياران خداوند
 -١عمل صالح -٢ .صالحين.
 -١تبيعت از الگوهاي قرآني)ابراهيم و  -٢ .(...اسوه
حسنه
 -١ميزان -٢ .قرآن -٣ .شاهدان و ناظران -٤ .راه
راست
 -١رويگرداني از مشركان -٢ .عدم پيروي از شيطان.
 -٣قاعده نفي سبيل -٤ .نهي از منكر-٥ .رويگرداني
از طغيان گران
 -١عدم دوستي با دشمن خداوند -٢ .عدم تبعيت از
گمراهان و مفسدان و كافران -٣ .برائت
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همان طور كه در جدول شماره  ٢مشاهده ميگردد ،اين مباني پاسخگويي در سه حوزه شناختي)ادراكي،
ذهني( ،عاطفي)بينشي و نگرشي( و رفتاري)عملي( به تفكيك ذكر گرديده است و به اين معناست كه
برخي از اين مباني مربوط به حوزه تفكرات و ذهنيات دروني ،بخشي مربوط به نگرشها ،هنجارها و عقايد
و برخي مربوط به حوزه عمل و رفتار عامﻼن پاسخگويي در سيستمهاي اجتماعي -عقﻼني است و اين
سه حوزه در عين اينكه مستقل بوده و خود به نوعي مباني پاسخگويي هستند ولي هر يك زيربنا و شالودهاي
براي سطح بعد است و در عين حال هر سه حوزه با هم ارتباط معنايي و تنگاتنگي دارند.
حﻖگرايي :در منابع لغوي ،معاني مختلفي براي واژه حق ذكر گرديده است از جمله؛ »اعتقاد مطابق
با واقعيت«)راغب اصفهاني» ،(٢٤٦ :١٤١٢ ،ثبوت و مطابقت با واقع«)مصطفوي خراساني :١٣٧٧ ،ج :٢
 (٣٠٦كه انكار آن روا نيست)ر.ك :جرجاني .(٤٠ :١٣٧١ ،در انگارههاي ديني ،مفهوم حق اگرچه از نهادهاي
مدني به دست ميآيد اما از ارزش ديني و اخﻼقي نيز برخوردار است و همواره در تاريخ انديشه ديني ،حق
داشتن قانوني با حق بودن اخﻼقي به موازات يكديگر مطرح گرديده است و منشأ حق در پارادايم مردم-
ساﻻري ديني ،منبع قدسي است)ر.ك :كبيري سرمزده.(١٦٣ -١٦٤ :١٣٩٥ ،
حقگرايي و حق محوري در قرآن كريم گاهي به معناي »صفتي براي خداوند متعال« به كار رفته و
اين بدان سبب است كه خداوند حق است)حج (٦٢ /و گاهي به معناي »انجام فعل حكيمانه و دوري از لهو
و لعب و عبث در افعال الهي« است)روم .(٨ /با توجه به مصاديق مفهوم »حقگرايي و حق محوري« در
قرآن كريم كه در اين پژوهش شامل؛ حق ،حق مردم ،حق خداوند ،اعتصموا باﷲ ،حبل اﷲ ،تمسك ،حكم
اﷲ ،قصاص و حدود اﷲ به كار رفته است افرادي كه در سيستمهاي اجتماعي و اداري داراي مسئوليتي
ميشوند با توجه به مفهومي از حق كه به دوري از كارهاي عبث و بيهوده اشاره دارد بايد نسبت به اين امر
اهتمام ورزيده و »تمسك به حق و حدود الهي« را در آن منصبي كه به كار گمارده شدهاند رعايت نموده
و با »وحدت ،چنگ زدن ،و تمسك به ريسمان الهي«)آل عمران (١٠٣ /در مسير پاسخگويي صحيح نسبت
به انجام تكاليف محوله گام بردارند؛ لذا سيستمي كه حقمحور عمل نمايد و حدود الهي را نسبت به
ذينفعان متعدد رعايت كند -حتي اگر آن سيستم عقﻼنيترين سيستمها باشد -در عمل در مسير الهي
گام برخواهد داشت و اين همان حقگرايي است.
وعده الهي» :وعد« در لغت به معناي »عهد« است )قرشي :١٣٨١ ،ج  (٢٢٧ ،٧و در اصطﻼح عبارت
است از »تعهد كردن به انجام امري اعم از خير و شر«)مصطفوي خراساني :١٣٧٧ ،ج  .(٢١٩ :٣اين واژه
در قرآن  ١٥١يك مرتبه استعمال گرديده كه  ٩١مرتبه آن به وعدههاي خداوند است .در خصوص »وعده
الهي« به عنوان مبنايي براي پاسخگويي بايد چنين گفت كه ،خداوند در آيات متعددي از قرآن كريم به
انحاء مختلف درصدد ترغيب انسانهاي »مﺆمن« )توبه (٧٢ /و »متقي«)آل عمران (١٩٨ /به انجام اعمال
نيك و پاسخگويي به دستورات خود از طريق مكانيسمهايي همچون؛ »دادن وعده بهشت«)فجر (٣٠ /و
»شفاعت شفاعتكنندگان« )سبأ (٢٣ /است و از آنجا كه »خداوند خلف وعده نميكند« )روم (٦ /مقربان
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را به »جايگاهي خاص در پيشگاه خود« )مطففين٢١ /؛ واقعه (١١ /رهنمون ميكند كه اينها همه نشان-
دهنده اهميت پاسخگويي به دستورات الهي است .از طرف ديگر خداوند» ،بخشايش« خود را نيز به عنوان
يكي ديگر از موارد وعدههاي خود ذكر كرده است )نساء٩٩ /؛ مائده .(٩ /بنابراين ،وعده الهي ميتواند به
عنوان سرمشقي براي پاسخگويي كارگزاران در سيستمهاي اجتماعي -عقﻼني و به خصوص اداري مد
نظر قرار گرفته و مبنايي براي اين امر قرار گيرد.
عدم تكبر» :تكبر« به معناي »تعظم و خودبزرگ پنداشتن« )ابنمنظور (٦٣٥ :١٤١٤ ،و »حالتي
نفساني كه در گفتار و رفتار شخص نمود پيدا ميكند«)نراقي (٣٨٠ :١٣٨٣ ،و »از نتايج عجب و غرور«
دانستهاند)همان .(٣٨٠ ،قرآن كريم در آيات متعددي ،انسان را به »دوري از تكبر و خودستايي« در برابر
خودش فرمان داده )سجده (١٥ /و يادآور ميشود كه »مﺆمنين ،طغيان و سركشي نميكنند« )انعام.(١٤٥ /
مذمت از اين خوي زشت در احاديث اسﻼمي نيز بازتاب گسترده اي داشته است به طوري كه از جمله،
رواياتي كه به »تكبر شيطان« اشاره دارد )نهج البﻼغه .(١٣٧ ،رواياتي كه تكبر را از اخﻼق كفار
ميشمرد)ر.ك :محاسبي .(٣٧٥ :١٤٢٠ ،و رواياتي كه به عاقبت متكبران در روز قيامت ميپردازد)ر .ك:
نراقي ،١٣٨٣ ،ج (٣٨٢ ،١آنچه از فحواي اين روايات برميآيد ،اهميت دوري از تكبر در امر ايمان است؛
چنانكه هماهنگ با قرآن كريم تكبر را منافي ايمان و مانع از تسليم شدن به حق خواندهاند)ر .ك :مجلسي،
 :١٤٠٣ج .(٢٣٥ ،٧٠
با توجه به اين آيات ميتوان چنين استناد كرد هرگاه مسئولي و مدير باﻻدستي دستوري را كه صحيح
و مطابق با موازين منطقي تدوين شده و مصالح زيردستان نيز در آن لحاظ گرديده ميدهد ،ذينفعان
موظف به اجراي آن بوده و نبايد از آن استنكاف نمايند .همچنين مطابق با بعضي آيات ديگر )شعراء٢١٥ /؛
حجر (٨٨ /مقام مسئول نيز بايد نسبت به زيردستان »خضوع و خشوع« داشته و با آنها از در مهرباني و
عطوفت برخورد نمايد چرا كه بارزترين صفت خداوند كه ميتواند در رهبران و مديران نمود داشته باشد
همين صفت رحمت و مهرباني است )ر.ك :دانشي و همكاران (٢٠٥ :١٣٩٨ ،و اينكه مديران و مسئوﻻن
»اعمال نيك خود را با منت نهادن ،تضييع ننمايد« )بقره .(٢٦٤ /بنابراين ،ميتوان چنين گفت كه با توجه
مبناي عدم تكبر ،پاسخگويي صحيح مطابق با معيارهاي الهي در يك سيستم اجتماعي -عقﻼني زماني
اتفاق ميافتد كه طرفين پاسخگو و پاسخخواه ،هر دو اين مبناي فكري را مدنظر داشته باشند.
تقوا :اصطﻼحي اخﻼقي به معناي »حفﻆ ،صيانت و نگهداري« )مطهري (٣ :١٣٩٥ ،و خويشتنداري
در اطاعت از دستورات الهي و دوري از گناهان است .تقوا در كﻼم امام صادق)ع( به اين معناست كه »آنجا
كه خداوند دستور داده حاضر باشي ،تو را غايب نبيند و آنجا كه نهي كرده ،تو را مشاهده نكند« )مجلسي،
 :١٤٠٣ج .(٢٨٥ ،٦٧
قرآن »تقوا« را »شرط نجات از آتش جهنم«)زمر (٦١ /و »قبولي اعمال« دانسته )محمد (٣٦ /كه
موجب نزول بركات بر شخص و رهايي او از گرفتاريها در دنيا ميشود .توصيه به تقوا در آيات بسياري از
قرآن كريم تكرار شده است ،اما دو آيه از نظر تأكيد و وسعت و شمول حكم ،از اهميت ويژهاي برخوردارند:
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ق تقواي اوست ،توصيه كرده است...» :
آيه  ١٠٢سوره آل عمران ،مﺆمنان را به تقواي خداوند ،آنگونه كه ح ِ
ا َّتقُوا ال ّلهَ َحقَّ تُقاتِه« ،و آيه  ١٦سوره تغابن ،به مﺆمنان امر كرده تا جايي كه ميتوانند تقوا بورزند» :فَـا َّتقُوا
اللّهَ مَاا ْس َتطَ ْعتُمْ« .همچنين در وصف خشيت مﺆمنان توصيه شده كه »آن كس كه از خداوند رحمان در
نهان بترسد و با قلبي پرانابه در محضر او حاضر شود!« )ق .(٣٣ /بنابراين داشتن تقواي الهي در نهان و
آشكار باعث ميگردد كه افراد در موقعيتهاي اجتماعي مختلف و به خصوص در مراوادت با ارباب رجوع
خود را پاسخگو دانسته و بنا به دﻻيل ترس از عذاب الهي و يا بنا به دليل خوف و خشيت الهي ،حقوق
ذينفعان را رعايت نموده و خود را پاسخگوي آنها بدانند .نكته قابل ذكر اين است كه تقوا به عنوان مرتبهاي
برخاسته از ايمان و در عين حال فراتر از ايمان است چرا كه در بسياري از آيات قرآن حتي به مﺆمنين نيز
ن ال ﱢربَا
ي مِ َ
توصيه شده است كه تقواي الهي را رعايت كنند از جمله» :يَا أَ ﱡيهَا ا ﱠلذِينَ آمَنُوا ا ﱠتقُوا اللﱠ َه وَ َذرُوا مَا بَ ِق َ
ن؛ اي كساني كه ايمان آوردهايد! از )مخالفت فرمان( خدا بپرهيزيد ،و آنچه از )مطالبات( ربا
ن كُ ْنتُ ْم مُﺆْ ِمنِي َ
إِ ْ
باقي مانده ،رها كنيد؛ اگر ايمان داريد!« )بقره (٢٧٨ /و يا در آيه  ١٠٢سوره آل عمران نيز چنين بيان شده
است كه»:يَا أَيﱡهَا الﱠذِينَ آمَنُوا اتﱠقُوا ال ﱠلهَ َحقﱠ تُقَاتِ ِه؛ اي كساني كه ايمان آوردهايد! آنگونه كه حق تقوا و
پرهيزكاري است ،از خدا بپرهيزيد!« و بسياري از آيات ديگر كه مﺆمنان را به داشتن تقوا و پرهيزكاري
دعوت كرده است؛ همچنين در حديثي از امام رضا)ع( چنين بيان شده است كه» :ايمان يك درجه باﻻتر
از اسﻼم و تقوا يك درجه باﻻتر از ايمان و يقين يك درجه باﻻتر از تقوا است و ميان بندگان چيزي كم تر
از يقين تقسيم نشده است« )كليني رازي :١٣٨١ ،ج  .(٥٦ ،٢اين آيات و روايات نشان ميدهد كه تقوا
مرتبهاي باﻻتر از ايمان است كه در آن ايمان فرد تقويت شده و نمود عيني و بيروني مييابد به اين معنا
كه در مرتبه ابتدايي ايمان ممكن است جنبه دروني داشته باشد و در تقوا ،اين ايمان نمود و جنبه بيروني
مييابد.
ايمان :شيخ مفيد ،ايمان را تصديق قلبي ،اقرار زباني و عمل به طاعات دانسته است)ر .ك :مقداد،
 .(٤٤٠ :١٤٠٥از ديدگاه عﻼمه طباطبايي)ره( واژه ايمان به معناي اذعان و تصديق به چيزي و التزام به
لوازم آن است)ر.ك :اميد .(١٣٧٣ ،امام علي)ع( ريشه ايمان را »خوب تسليم شدن در برابر فرمان
خدا«)تميمي آمدي ،١٤١٠ ،ج  (٤١٦ ،٢دانسته و پيامبر اكرم)ص(» ،كمال آن را محبت آل محمد)ص(
دانسته است«)قمي ،١٤٠٢ ،ج» .(٢٠١ ،١ايمان ،تنها يك كلمه نيست ،بلكه يك باور قلبي است؛ باوري كه
به زندگي انسان جهت ميدهد و در چگونه زيستن او نقشي مهمّ دارد« )محدثي .(١٣٧٦ ،بر اساس قرآن
كريم ،ايمان ،قابليت زياد و كم شدن دارد)توبه ٩ /و  (١٢٤و قلبهاي مﺆمنان با آن به اطمينان و ثبات
ميرسد)رعد ١٣ /و  (٢٨همچنين در قرآن كريم آمده است كه هيچ انساني را با اكراه و اجبار نميتوان به
ايمان رساند و مﺆمن ساخت )بقره.(٢٥٦ /
در اهميت »ايمان« به عنوان مبنايي براي پاسخگويي ،همين بس كه قرآن» ،پذيرش اعمال را در گرو
ايمان« دانسته است )انبياء .(٩٤ /در قرآن كريم ،مصاديقي مختلفي براي ايمان بيان شده است از جمله؛
»ايمان به خدا« )بقره ٢٥٦ /و ١٨٦؛ آل عمران١٩٣ ،١١٠ ،٥٢ /؛ نساء» (١٧٥ /ايمان به پيامبران« )آل
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عمران١٧٩ /؛ حديد١٩ /؛ بقره١٧٧ /؛ نساء» (١٣٦ /ايمان به آنچه از سوي خداوند بر پيامبران نازل شده«
است؛ مانند »كتابهاي آسماني« )بقره١٣٦ /؛ نساء» (١٦٢ /ايمان به روز قيامت« )بقره،١٢٦ ،٨ ،٦٢ /
» ،(٢٦٤ ،٢٣٢ ،٢٢٨ايمان به فرشتگان«)بقره ٢٨٥ /و  (١٧٧و »ايمان به غيب« )بقره .(٤ /همچنين آياتى
را كه به موضوع ايمان پرداخته است ،مىتوان در چند گروه دستهبندى كرد :در برخى از آيات ،ضرورت
ايمان و نقش آن را در حيات دنيوى و اخروى متذكر شده)نساء١٧٣ /؛ توبه٢٠ /؛ حديد ،(٧ /دستهاى ديگر
ويژگيهاى مﺆمنان را بازگو كرده )مﺆمنون٩ -١ /؛ انفال (٤ -٢ /و شمارى از آيات نيز به پيامدهاى بىايمانى
ج١٩ /؛ روم.(١٦ /
پرداخته است )ح ّ
آنچه كه مسلم است اين است كه طبق آموزههاي ديني و قرآني ،افراد با ايمان ،اعتقادي راسختر و
باوري عميقتر نسبت به پاسخگويي به ارباب رجوع و ذينفعان داشته و اين پاسخگويي به نوعي با اعتقاد
آنها در آميخته است؛ چرا كه يكي از نشانههاي ايمان و در واقع نمود بيروني ايمان ،عمل به آن چيزي
است كه انسان قلباً آن را تصديق كرده است .بنابراين اگر ايمان در نهاد كسي رسوخ نكرده باشد به هيچ
وجه در موقعيتهاي مختلف اجتماعي و سازماني ،خود را پاسخگوي اعمال خود نخواهد دانست.
اطاعت الهي :اطاعت از ريشه طوع و به معناي »رام و مطيع بودن« )ابن منظور،(٣٥٦ :١٤١٤ ،
»انقياد« )فراهيدي (١٨٠ :١٤١٠ ،و »فرمانبرداري اختياري در برابر امر و دستور« است )راغب اصفهاني،
.(٥٢١ :١٤١٢
در آموزههاي قرآني» ،اطاعتپذيري« از غيرخدا ممنوع و تمامي موجودات چه از روي طوع)اختيار( و
طبق قوانين تشريعي و چه كره)بياختيار( و طبق قوانين تكويني ،تسليم فرمان او هستند )ر.ك :مكارم
شيرازي .(٦٣٤ :١٣٧٤،بديهي است كه »اطاعت در حوزه رفتار ارادي موجوداتي انتخابگر مانند انسان معنا
مييابد« )مصباح (٢٣ :١٣٧٩ ،و زماني تحقق مييابد كه مبتني بر ايمان و توحيد نظري به خداوند باشد و
ضمانت پايداري آن همراه با پرواي الهي است )ر.ك :شريعتي و كاظمي .(٦٠ :١٣٩٥ ،انتخاب سرپرست و
ولي مﺆمن در جهت اطاعت الهي نيز امري است كه در بعضي آيات قرآني به آن اشاره شده و »مﺆمنين را
از گرفتن سرپرست كافر نهي كرده« است )آل عمران (٢٨ /و بيان ميكند كه »دوستان و ياران خداوند در
راه پاسخگويي و اطاعت الهي نه ترسي دارند و نه غمگين ميشوند« )يونس (٦٢ /چرا كه »اين وعده الهي
است كه ياوران الهي را تأييد و نصرت و پيروزي عنايت فرمايد« )صف (١٤ /چرا كه »آنها در راه اطاعت
الهي ،تسليم و فرمانبردار امر او بودند) «.فصلت(٣٣ /
با توجه به آنچه كه گفته شد ،سيستمهاي اجتماعي -عقﻼني نيز بايد با الهام از اين مباني فكري و
عقيدتي ،افرادي را مسئول و سرپرست مديريت امور خود نمايند كه اعتقاد به وﻻيت الهي و اطاعت از
دستورات او را سرلوحه اجراي امور خود نمايند .سيستمي كه اطاعت الهي را سرلوحه خويش قرار دهد به
بهترين وجه پاسخگوي اقدامات و فعاليتهاي خويش است چرا كه هر گونه پنهانكاري و عدم شفافيت
را مخالف با پاسخگويي منطقي و اقناع افكار عمومي دانسته و معتقد است كه عدم پاسخگويي منجر به
فساد اداري ،رانت و زمينه سوء استفاده را فراهم ميآورد.
 عقل و دين ،سال دوازدهم ،شماره بيست و دوم )بهار و تابستان(٩٩

جعفر تركزاده /مهدي اميري /رحمتاله مرزوقي /محمدجواد سلمانپور /جعفر جهاني ▪ ١٠٥

عمل ﺻالﺢ :صالح از صلح و به معناي شايسته )ر.ك :قرشي :١٣٨١ ،ج  (١٤٢ ،٤مقابل و ضد فساد
است و اين واژه در قرآن هم در مقابل فساد و نيز در مقابل سيئه به كار رفته است )ر.ك :راغب اصفهاني،
(٢٤٥ :١٤١٢؛ »الذين يفسدون في اﻷرض و ﻻ يصلحون؛ كساني كه در زمين تباهي مي كنند و به اصﻼح
)امور( نمي پردازند« )شعراء (١٥٢ /همچنين آيهي »و أصلح و ﻻ تتبع سبيل المفسدين؛ و اصﻼح كن و از
راه تبهكاران پيروي مكن« )اعراف (١٤٢ /لذا خداوند در قرآن كريم به چنين انسانهايي وعده داده است
كه »هر كس به پرهيزگارى و صﻼح گرايد نه بيمى بر آنان خواهد بود و نه اندوهگين مى شوند« )اعراف/
.(٣٥
عمل صالح در محضر خداوند در صورتى مﺆثّر و مقرب است كه توأم با ايمان به خدا باشد و در غير
اين صورت پوچ و بىاثر خواهد بود )ر.ك :قرشي (١٤٤ :١٣٨١ ،به همين دليل در بسياري از آيات قرآن
»عمل صالح با ايمان« آورده شده است )كهف٨٨ /؛ مريم٦٠ /؛ طﻼق .(١١ /از اولين آثار »عمل صالح«،
سهِ ْم َيمْ َهدُونَ« )روم .(٤٤ /عمل صالح ضد
نتيجه و سود آن عمل به خود فرد استَ»مَنْ َعمِلَ صَا ِلحًا فَلِأَنفُ ِ
فساد و مقابل آن قرار ميگيرد ،پاسخگويي نيز نقش اساسي در كاهش فساد و افزايش شفافيت ميتواند
داشته باشد ،لذا رابطه تنگاتنگي بين عمل صالح و پاسخگويي حقيقي در قبال وظايف محوله وجود دارد و
همچنين با توجه به نقش و آثار عمل صالح در زندگي دنيوي و اخروي ميتوان چنين گفت كه پاسخگويي
به ذينفعان و كساني كه مسئوليت در برابر آنها به فرد مسئول واگذار گرديده ،نيز ميتواند واجد ،نتايج و
ل
جعَ ُ
اثرات دنيوي و اخروي باشد كه از جمله آنها محبوبيت و كسب وجه اجتماعي در ميان مردم است»سَ َي ْ
لَ ُهمُ ال ﱠر ْحمَنُ ُودا« )مريم .(٩٦ /نكته ديگر اينكه همانطور كه در بسياري از آيات قرآن كريم ايمان با عمل
صالح توأمان ذكر گرديده ،در خصوص پاسخگويي نيز به عنوان يك عمل صالح ،بايد نيت و اعتقاد قلبي
به انجام صحيح وظايف محوله نسبت به زيردستان ،سرلوحه عمل پاسخگويي فرد مسئول قرار گيرد .لذا
ميتوان بيان كرد كه عمل صالح ميتواند به عنوان مبنايي براي پاسخگويي در سيستم اجتماعي-عقﻼني
در نظر گرفته شود.
موازين الهي :خداوند باري تعالي براي اينكه زندگي و نحوه تعامﻼت انسان در مسير صحيح و الهي
پيش برود» ،معيارها و موازيني« همچون؛ بهرهگيري و تبعيت از سيره و سلوك رسل الهي از قبيل؛ پيامبر
اكرم)ص( )احزاب ،(٢١ /ابراهيم )ممتحنه ،(٤ /نوح و موسي و ...قرار داده كه تعبير قرآن از اين موارد به
»اُسوه حسنه« است و اسوه را در اصطﻼح به معناي »مقتدا ،پيشرو« دانستهاند )عميد .(١٣٩٠ ،همچنين
قرآن كريم در موارد ديگري ،خود قرآن كريم را به عنوان »عاملي براي بشارت و انذار« معرفي ميكند
)انعام (٩٢ /و ميفرمايد كه اين »فرقان)جدا كننده حق از باطل(« خواهد بود )بقره .(١٨٥ /قرآن ،پيامبران
را به عنوان موازين و شاهدان اعمال انسان معرفي كرده و ميفرمايد» :روزي كه از ميان هر قوم و امتي
شاهدي از خودشان بر ميانگيزيم« )نحل (٨٩ /و خود پيامبر اكرم)ص( را شاهد بر همه انبياء ميداند»
ك شَهِيدًا َعلَى َهﺆُﻻء« )نحل» ،(٨٩ /يَا أَيﱡهَا ال ﱠن ِبيﱡ ِإنﱠا َأ ْرسَ ْلنَاكَ شَا ِهدًا وَمُبَشﱢرًا وَ َنذِيرًا« )احزاب(٤٥ /
َو ِجئْنَا بِ َ
و نيز ائمه معصومين را نيز به عنوان شاهد معرفي ميكند » َو َك َذلِكَ َج َعلْنَا ُكمْ أُ ﱠمةً وَ َسطًا ﱢل َتكُونُواْ ُشهَدَاء َعلَى
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س وَ َيكُونَ ال ﱠرسُولُ عَ َل ْيكُمْ شَهِيدًا« )بقره .(١٤٣/عﻼوه بر اين ،در بعضي آيات ديگر قرآن ،مواردي
النﱠا ِ
همچون فرشتگان )ق ،(٢١ /زمين )زلزال ،(٤ /وجدان انسان )اسراء ،(١٤ /اعضا و جوارح انسان )نور (٢٤ /و
نمود و تجسم اخروي عمل )كهف (٤٩ /نيز به عنوان شاهدان و ناظران اعمال انسان ذكر شده است و در
نهايت بايد ذكر كرد كه »خداوند بر همه چيز گواه است« )حج (١٧ /و قرآن اين شاهد بودن را وراي همه
اين شاهدان كافي ميداند» َوكَفَى بِال ﱠلهِ شَهِيدًا« )نساء.(٧٩ /
با توجه با آنچه كه به عنوان الگوهاي حسنه و شاهدان و ناظران ،ذيل مفهوم »موازين الهي« مطرح
گرديد و نسبت آن با مفهوم پاسخگويي ،ميتوان چنين بيان كرد كه انسان در همه حال و در همه زمان و
مكاني به نوعي بايد پاسخگوي اعمال ،رفتار و كردار خود باشد و اين طرز تفكر باعث ميشود كه در
تعامﻼت اجتماعي و به خصوص موقعيتهايي كه عملش تبعات اجتماعي نسبت به ديگران دارد ،مراعات
بيشتري داشته و بيش از پيش خود را مسئول بداند.
باطلگريزي :باطل در لغت به معناي »امر و چيز ناحق ،بيهوده ،ياوه ،بيمحتوا ،پوچ و بر خﻼف حق«
)ابنمنظور :١٤١٤ ،ج  (٤٣٢ ،١و »فاقد ثبات« )راغب اصفهاني (٤٣٢ :١٤١٢ ،است .بيشتر استعمالهاي
اين واژه در قرآن به همراه واژه »حق« و در برابر آن مفهوم است .قرآن واژه باطل را در مناسبتهاي
گوناگوني به كار برده است؛ در مواردي به تقابل حق و باطل بهطور مطلق اشاره كرده و باطل را نابود
حقﱡ و َز َهقَ الب ِطلُ ِانﱠ البطِلَ كانَ زَهوقا« )اسراء (٨١ /دانسته ،در مواردي نيز مصاديقي از
شونده» :جاءَ ال َ
اين دو مفهوم را بيان كرده است .خداوند در سوره نساء آيه  ٨١رويگرداني از مشركان را به عنوان نماد باطل
توصيه كرده و بيان كرده است كه »از آنها پيروي ننمايد چرا كه آنها دشمني آشكار براي شما هستند«
)انعام١٤٢ /؛ اعراف (٢٢ /و »كساني را كه بعد از پيمان بستن ،از حق روي بر ميتابند ،مصداق فاسقان
ميداند« )آل عمران .(٨٢ /همچنين خداوند در آيات بسياري )مائده ٥١ /و ٥٧؛ ممتحنه ٩ /و  ،١مجادله/
 (٢٢به مﺆمنان توصيه ميكند كه »دشمنان من و دشمنان خودتان را به عنوان دوست خود مگيريد« و
مصداق آن را كساني ميداند كه »دين شما را وسيله ريشخند و بازيچه خودشان قرار ميدهند و به برائت
از آنها توصيه كرده« است )زخرف٢٦ /؛ يونس٤١ /؛ توبه.(١١٤ /
مطابق با آموزههاي قرآني و ديني ،باطل را مصداق پاسخگويي غلط دانسته و بيان ميكند كه گرايش
به سمت باطل ،قدرت و جرأت پاسخگويي را در انسان كاهش ميدهد و از نظر عقيدتي و سطح اطمينان
قلبي ،فرد را در موقعيتي قرار ميدهد كه اعتماد و اتكاء به نفس او را مستهلك ميكند؛ لذا »برائت و بيزاري
از باطل« و نمودهاي آن ،زمينه پاسخگويي صحيح را در فرد پرورش داده و مكانيسمهايي را در فرد متكي
به حق به وجود ميآورد تا بتواند حق را از باطل تميز و تشخيص دهد .لذا باطل گريزي و دوري از باطل
به عنوان يكي از مباني اساسي پاسخگويي در چارچوب مفهومي پژوهش ،نقش دارد.
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 -٤نتيجﻪگيري

يكي از مهمترين وجه تمايز نظامهاي مردمساﻻر و به خصوص نظام اسﻼمي از غير آن ،وجه
پاسخگويي و قبول مسئوليت در قبال مردم بودن است و در نظام اسﻼمي ،مسئله مشروعيت و مقبوليت
محصول تعامل پاسخگويي ،كارآمدي ،مسﺆليت و تكليفپذيري است و لذا در آموزههاي اسﻼمي ،مسئله
پاسخگويي ،با مقولههايي همچون؛ مسئوليت ،اخﻼق ،امانت ،مشروعيت و حكمراني رابطه تنگاتنگ و
درهم تنيدهاي داشته و پاسخگويي به نوعي انجام تكاليف شرعي است كه خداوند بر عهده انسان نهاده
است و هيچ فرد و نهادي از اين مسئله پاسخگويي استثنا نشده است .آنچه در اين مقاله به عنوان نتيجه-
گيري كلي ميتوان ارائه نمود بدين شرح است:
 .١بر اساس يافتههاي پژوهش؛ مسئوليت و پاسخگويي در نظام اسﻼمي ،چارچوب چند وجهي جامعي
را در بر ميگيرد شامل؛
الف( پاسخگويي عام انسان به خداوند ،وجدان ،اعمال و كردار و دعوت پيامبران،
ب( پاسخگويي خاص پيامبران به درخواست مردم و خداوند و در نهايت
ج( مسئوليت و پاسخگويي خداوند نسبت به درخواست عامه بندگان و به درخواستهاي پيامبران؛ به
عبارت ديگر اين پاسخگويي در آموزههاي قرآني ،شامل پاسخگويي عمودي)نسبت به خداوند( ،نسبت به
ديگران و نسبت به اعمال و كردار خود انسان)افقي( است.
 .٢در بخش دوم پژوهش حاضر بر مبناي روشي جديد)فرايند چرخهاي تحليل( كوشيده شده است تا
موارد و مصاديق متعدد مرتبط با مباني پاسخگويي در آيات نوراني قرآن كريم بررسي و تحليل شده و با
طي كردن مسير پيشرونده روش تحليل مورد ذكر ،اين مباني مفهومي به دست آيد كه در اين پژوهش
اين مباني مشتمل بر حق گرايي و وعده الهي به عنوان مباني ذهني و اداركي )شناختي(؛ عدم تكبر،
تقوا و ايمان به عنوان مباني بينشي و نگرشي )عاطفي(؛ اطاعت الهي ،عمل صالح ،موازين الهي و باطل
گريزي به عنوان مباني عملي و رفتاري شناسايي و تدوين گرديده است .بديهي است كه در فضاي
مفهومي اين پژوهش ميتوان گفت اين مباني پاسخگويي ،اوﻻً پيشنيازها ،الزامات و پيشزمينههاي
پاسخگويي و در ثاني آن نوع از مباني است كه هدايتگر انسان و همچنين سيستم اجتماعي در جهت نيل
به سعادت و كمال انساني و اجتماعي مدنظر دين اسﻼم است و از جهانبيني و معرفتشناسي غربي كه
عمدتاً متكي بر فلسفه ماديگرايانه و كسب سود دنيوي هستند ،متفاوت ميباشد.
 .٣ابتناء به اين مباني سهگانه شناختي ،عاطفي و رفتاري قرآني در حوزه پاسخگويي ،عﻼوه بر كسب
پاداشهاي اخروي ،زمينه دستيابي به پيامدهاي مثبت اجتماعي و همچنين موجب ترويج و توسعه الگوي
حكمراني الهي در سيستمهاي اجتماعي -عقﻼني و ساير نظامهاي عقﻼيي كشور خواهد شد ،كه نتيجهاش
افزايش اعتماد و رضايتمندي عمومي مردم از دستگاهها و سازمانهاي مختلف كشور و كاهش فساد اداري
و اخﻼقي در حوزههاي مختلف سازماني و در نتيجه افزايش كارآمدي ،اثربخشي و در نهايت سﻼمت
سازماني سيستمهاي اجتماعي -عقﻼني است و لذا با توجه به دﻻيل عقلي و شواهد مرتبط با لزوم توسعه
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علوم انساني اسﻼمي بومي و نيز تجربه حاصل از اين پژوهش و چارچوب حاصل شده براي پاسخگويي
در سيستمهاي اجتماعي در طيف وسيعي از سازمانها ،ميبايست زمينه توسعه مفاهيم سازماني به خصوص
مفهوم پاسخگويي با رويكردي اسﻼمي در كشور فراهم آيد.
پينوﺷتﻬا

 .١يكي از ابزارهاي شناخت و معرفت در هر علمي روش عقﻼني است و در علوم اسﻼمي نيز كاربرد
اين شيوه شناخت به عنوان يكي از روشهاي دستيابي به معرفت در جهت علم حصولي مورد تأكيد است
بر همين اساس بهرهگيري از روش عقﻼني مطرح در اين پژوهش)روش فرايند چرخهاي تحليل( ميتواند
به روشنتر شدن بخشي از زواياي علوم اسﻼمي كمك كند از اين رو روش فرايند چرخهاي تحليل كه ابتدا
سارانتاكوس ) (١٩٩٨بهطور مختصر آن را بهعنوان يك روش تحليل كيفي مشتمل بر چهار گام گردآوري
دادهها و اطﻼعات ،تقليل دادهها ،سازماندهي و تفسير دادهها مطرح نمود و سپس تركزاده ) (١٣٨٨بر
اساس تجربه خود در كاربست اين روش در برخي پژوهشها و نيز با نظر به مقتضيات زمينهاي توليد و
توسعه دانش مديريت اسﻼمي ،اين روش را به شرح ذيل توسعه داده است در اين پژوهش مورد استفاده
قرار گرفته است .اميد كه كاربرد اين روش در تبيين معارف ديني سودمند باشد و نواقص اين روش كشف
شود.
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Religious Foundations of Accountability in the Holy Quran:
A Strategy for Rational Social Systems
Jafar Torkzadeh1\ Mahdi Amiri2\ Rahmat Allah Marzooghi3\ Mohammad Javad Salmanpour4\ Jafar Jahani5

Abstract
This study is to explain the concept of response through deep thinking and
examining the theoretical foundations and related Qur’an verses, utilizing the cyclic
process of qualitative analysis. The first part of the study shows that the concept of
response is pervasive in different temporal, spatial and thematic domains; from
being accountable to God to being accountable to people. In the second part by
studying the verses and meditating on them using Noor and Nemooneh
interpretations of Quran, 59 pervasive concepts was found and then categorized
under 20 core concepts and finally 9 organized concepts were proposed which are
the tendency to right, to evade falsehood, to obey God, Humility, Faith, Righteous
action, Piety, Divine standards, and the divine promise. Pertaining to cognitive,
emotional and behavioral aspects, the above mentioned concepts were proposed to
promote and develop the Qur'anic teachings on the Islamic governance in the sociointellectual systems.
Keywords: Accountability, Responsibity, Religious governance.
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