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  مباني ديني پاسخگويي در قرآن كريم: 
  عقالني هاي اجتماعيراهبردي براي سيستم

  ٥جعفر جهاني /٤سلمانپور محمدجواد /٣رحمت اله مرزوقي /٢مهدي اميري /١جعفر ترك زاده

  چكيده

اين پژوهش با هدف تبيين مفهوم پاسخگويي از طريق غور و بررسي در مباني نظري و آيات قرآن كريم و 
است. بخش اول پژوهش نشان دهنده اي تحليل كيفي انجام شده گيري از فرايند چرخهروايات ديني مرتبط و با بهره

فراگير بودن مفهوم پاسخگويي در قلمروهاي مختلف زماني، مكاني و موضوعي است؛ از پاسخگويي در برابر خداوند 
گيري از فهرست تا پاسخگويي به مردم. در بخش دوم از طريق مطالعه آيات قرآني و تدبُر بر روي آنها با بهره

مفهوم فراگير  ٥٩اي تحليل، گيري از روش تحليل محتواي كيفي فرايند چرخهو با بهرهموضوعي تفاسير نور و نمونه 
مفهوم سازماندهي شده مشتمل  ٩مفهوم محوري دسته بندي و در نهايت  ٢٠احصاء و سپس اين مفاهيم در ذيل 

وعده الهي به عنوان بر حق گرايي، باطل گريزي، اطاعت الهي، عدم تكبر، ايمان، عمل صالح، تقوا، موازين الهي و 
هاي قرآني حكمراني مباني پاسخگويي در سه حوزه شناختي، عاطفي و رفتاري به منظور ترويج و توسعه آموزه

  هاي اجتماعي عقالني پيشنهاد شده است. اسالمي در سيستم
   پاسخگويي، مسئوليت، حكمراني ديني.ها: كليد واژه
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  نويسنده مسئول). دانشجوي دكتراي مديريت آموزشي دانشگاه شيراز و عضو هيات علمي دانشگاه پيام نور ( ٢

mahdiamiri10@gmail.com                                                  

 rmarzoghi@yahoo.com                         . استاد گروه مديريت و برنامه ريزي دانشگاه شيراز    ٣

  msalman@rose.shirazu.ac.ir. دانشيار گروه فقه و مباني حقوق دانشگاه شيراز                                                             ٤
  gmail.com37jjahani@ار گروه مديريت و برنامه ريزي دانشگاه شيراز                                                                . دانشي ٥
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  ٩٩(بهار و تابستاندوازدهم، شماره بيست و دوم عقل و دين، سال(   

  مقدمه  -١

نفعان، يكي از اصولي است كه ن و كارگزاران در مقابل مردم و ذياصل مسئوليت و پاسخگويي مديرا
دهنده ) بر آن تأكيد شده و اين نشان٦؛ اعراف/ ١؛ انبياء/ ٣٤؛ اسراء/ ٣٦؛ قيامت/ ٣٦در آيات متعددي(اسراء/

اهميت بيش از پيش پاسخگويي در نظام اسالمي است كه با توجه به غناي تعاليم اسالمي در زمينه 
به رفتار در سطوح فردي و اجتماعي و تجربه عمومي موفق آن در شكل دهي و توليد رفتارهاي دهي جهت

هاي اجتماعي عقالئي و بالطبع مورد نظر، پرداختن به مقوله پاسخگويي در مباحث حكمراني و اداره سيستم
   ١يابد.هاي اداري و نحوه مديريت مديران اهميت دوچندان ميسازمان

كننده كليات شامل قوه درك«) و ١٥٩، ١:  ج ١٤١٠فراهيدي، »(مترادف با علم نقيض جهل و«عقل، 
). ٢٧: ١٤١٠(تميمي آمدي،  است» رسول باطني انسان«) و ٣٣: ١٣٩٢(خسروپناه،  »هاها و نيستهست

 عَقْلٌ  لشَّرْعُ، وَ امِنْ دَاخِلٍ شَرْعٌ الْعَقْلُ "هاي روايي بين عقل و دين مالزمت ايجاد شده و روايت در آموزه

). ٤٢٥، ٥: ج ١٣٧٥(ر.ك: طريحي،  هاي ديني استمبين ارتباط اين دو مفهوم در آموزه  "مِنْ خَارِج
 »عقل را ستون دين ناميدند«تعقل در امور ديني به حدي است كه پيامبر اكرم(ص) در حديثي،  اهميت

) و ٢٥، ١: ج ١٣٨١(كليني رازي،  »ؤمنعقل را راهنماي م«) و امام صادق(ع) ١١٣٧، ١: ج ١٤١٢(غزالي، 
  ). ٧٤٥: ١٤١٣(درايتي،  »دين را ثمره عقل ميدانند«امام علي(ع)، 

هاي اسالمي چندين ديدگاه وجود دارد؛ برخي هر نوع در خصوص كاركرد معرفتي عقل در انديشه
ي و نقل هستند كه در نياز از عقل دانسته و فقط متكي به وحهاي ديني و اعتقادي را بياستنباط در آموزه

) و برخي معتقد به ١٠٥، ١، ج ١٣٦٧گويند(ر.ك: شهرستاني، گرايان) مياصطالح به آنها ظاهرگرايان(نص
ها بوده كه با توجه به ميزان تأكيد آنها بر نقش عقل بر روي يك پيوستار از گيرينقش عقل در تصميم

) تا ٧٥-٧٦، ٢، ج١٣٧٦(ر.ك: ابراهيمي ديناني،  عقلگرايان حداكثري؛ كه معتقد به سنجش هر چيز با عقل
) و ١٨١، ٨(ر.ك: ايجي، بي تا، ج  گرايان حداقلي؛ كه معتقد به عقل نظري و مخالف با عقل عمليعقل

: ١٤٠٦(ر.ك: طوسي،  عقلگرايان معتدلي؛ كه معتقد به نقش عقل و و حي در كشف حقايق وحياني هستند
(عقل حداقلي)  (عقل حداكثري) را معتزله و پيروان دسته دوم ه اولشوند كه پيروان دست) را شامل مي١٣

  ). ١٢٦-١٢٧: ١٣٩٨(ر.ك: كردفيروزجايي،  نامندرا اشاعره مي 
 تغيير يافته» پاسخگويي اجتماعي«ها كه اخيراً به مفهوم سازمان» پذيري اجتماعيمسئوليت«

)Hopkins, 2004: 25( توقعات جامعه در خصوص انتظارات ها پاسخگوي كند كه سازمانايجاب مي
آميز و پايدار )؛ لذا كليد گذار موفقيت١٩: ١٣٩١(ر.ك: الواني و همكاران،  قانوني، اخالقي و اجتماعي باشند

(ر. ك: ميدري و خيرخواهان،  ساالر، حكمراني كارآمد و نهادهاي اصلي پاسخگو بودهبه يك نظام مردم
  باشد.نظام مردم ساالري ديني بيش از پيش مي ) و اهميت اين پاسخگويي در٣٤٩: ١٣٨٣

امكان استقرار «هايي همچون، توان به پژوهشاز جمله تحقيقات داخلي مرتبط با پاسخگويي مي
)، ١٣٩٥(اردالن و همكاران، » سازماني يادگيري هايسازمان هاي پاسخگوي سريع بر اساس مولفه
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    )٩٩(بهار و تابستاندوازدهم، شماره بيست و دوم عقل و دين، سال 

(حسني و شاهين مهر،  »يسازمان ييبا پاسخگو ياجتماع تمسئولي و اياخالق حرفه نيروابط ب يابيمدل«
 يدولت يآن در سازمان ها يمولفه ها نييو ضرورت تب يسازمان ياجتماع ييهوم پاسخ گومف«) و ١٣٩٤

 يبرا ييچارچوب پاسخگو« هاي؛) و تحقيقات خارجي نيز شامل پژوهش١٣٩٢(الواني و احمدي،  »رانيا
 Saad ( »صندوق زكات تيريمد يبرا ياسالم ييچوب پاسخگوچار« و) Siraj, 2012( »وقف تيريمد

et al, 2014( اند و اشاره كرد كه به نوعي به مقوله پاسخگويي ولي با نگرشي كلي و بسته ورود كرده
اند هاي ديني و قرآني پرداختههايي كه به بررسي مفهوم پاسخگويي در آموزههمچنين از محدود پژوهش

 نيرالمؤمنيام ديدگاهاز  كارگزاران ييپاسخگو«)  تحت عنوان ١٣٩٧( دي و شفيعيتوان به پژوهش، فوالمي
اشاره كرد كه، انواع پاسخگويي در نهج البالغه را شامل؛ الف) پاسخگويي » السالم در نهج البالغه هيعل يعل

د) در قبال مسئوليت؛ ب) پاسخگويي در قبال مردم و اجتماع؛ ج) پاسخگويي در قبال بيت المال و 
 تبيين«) در پژوهشي با عنوان ١٣٩٠اند. همچنين، ذاكري و همكاران(پاسخگويي در قبال عملكرد دانسته

به » دموكراسي و بوروكراسي رابطه منظر از حكومت علوي اداري در نظام بر نظارت و پاسخگويي الگوي
اسي و دموكراسي تبيين الگوي پاسخگويي و نظارت بر نظام اداري در حكومت علوي از منظر بوروكر

  پرداخته است.
اما آنچه كه از آن غفلت شده است اوالً، مفهوم، چيستي، چرايي و ضرورت پاسخگويي و ثانياً چگونگي 

ها و كريم است كه خأل آن در سازمان هاي ديني و به خصوص قرآناين پاسخگويي مبتني بر آموزه
مي كامالً مشهود است اين در حالي است كه اسال -عقالني و اداري جامعه ايراني -هاي اجتماعيسيستم

ايراني، توسعه و تبيين الگوي بومي پاسخگويي مبتني بر  -يكي از الزامات توسعه الگوي حكمراني اسالمي
هاي هاي اسالمي است از اين رو اين پژوهش به دنبال كاوش اين مباني پاسخگويي در آموزهمباني و آموزه

هاي آن كريم به منظور راهبردي جهت تحقق حكمراني اسالمي در سيستمديني با تآكيد بر ويژه بر قر
  عقالني جامعه است.  -اجتماعي 

آنچه خواهد آمد، يك طرح پيشنهادي براي كاربردي كردن روش چرخه اي تحليل در مباحث اسالمي 
  و مؤلفان قصد انتساب قطعي ديدگاه خود به دين را ندارند.است 

  اي ديني(اسالمي)هپاسخگويي در آموزه  -٢

كند عبارتند از: هاي مذهبي كه آنها را متفاوت از سازمانهاي غيرانتفاعي سكوالر ميدو ويژگي سازمان
هاي بشردوستانه است و تر از نگرانيانگيزه دهي به وسيله ايمان و حوزه انتخابشان است كه گسترده

و  نشيچارچوب ب در. )Ferris, 2005: 316د(نشينان را بر عهده دارنپاسخگويي به نيازهاي فقرا و حاشيه
بر  يمنظر، اصوالً فقه اسالم نياست. از ا »فيانجام تكل« يعرف انيهمانا ب ييگوپاسخ ،ياسالم يباورها

 ييگوچارچوب پاسخ يشكل گرفته و بر مبنا» انجام - فيتكل« اي» پاسخ - فهيوظ« يهيدو سو يهيپا
كه در  كننديخود عمل م يو تعامل يف تقربينان، از آن رو به تكالمند شده است. مؤمخود، نظام يژهيو

خود در بارگاه قدس  يگذرا اتيلحظات عمر كوتاه و ح يتمام يگوپاسخ ديبا ،ياله عيو تشر نينظام تكو
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  ٩٩(بهار و تابستاندوازدهم، شماره بيست و دوم عقل و دين، سال(   

  ).١٦٣: ١٣٨٣(نبوي،  باشند ياله
آن  از ديگر داتموجو كه قدرتي است؛ پذيردارد، مسؤليت اختيار و عقل مثل ابزارهايي چون انسان
است؛ لذا  برخوردار آن از انسان كه است هاييتمام ويژگي برآيند و جامع پذيريمسؤليت. نيستند برخوردار

دارد و با تعهد آغازين انسان در پيشگاه  انسان نهاد در ريشه كه است امري فطري پذيريمسؤليت اصل
) و اين تعهد نسبت به مسئوليت، قطعاً مورد سؤال قرار ٩١ /(نحل» وَأَوْفُواْ بِعَهْدِ اللّهِ«الهي گره خورده است 

) به طوري كه انسان بايد پاسخگوي امانتي ٣٤(اسراء/ » وَأَوْفُواْ بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولًا «خواهد گرفت 
ز زدند (احزاب/ ها از قبول آن سر باباشد كه به او سپرده شده است همان امانتي كه آسمان و زمين و كوه

٧٢.(  
تواند گستره وسيعي را در بر گيرد؛ از پاسخگويي هاي قرآني، بحث پاسخگويي ميمطابق با آموزه. ١

) تا پاسخگويي در برابر مردم و حتي پاسخگويي در برابر اعضا و جوارح خود ٨ /تكاثردر برابر خداوند متعال(
) و پاسخگويي خود ٢ /امتهاي اسالمي از درون(قي). همچنين مسير پاسخگويي در آموزه٣٦ء/ سراانسان(ا

اسالم  ديدگاه از يابد. در واقع انسان) ادامه مي٩ ي/حفرد به خودش شروع شده و به ديگران نيز (ض
بايد پاسخگوي  انسان موجب آن به كه است اسالم دين اصول از يكي است و معاد» موجودي پاسخگو«

) در همين زمينه قرآن كريم در سوره انبياء ٥٢: ١٣٨٤ك: عليخاني، تمام اعمال و رفتارهاي خود باشد(ر. 
   كند.، به جز خداوند، همه را مورد بازخواست و پرسش معرفي مي٢٣آيه 

پاسخگويي بر اساس آيات در دو حوزه كلي؛ فردي و اجتماعي ذكر شده است. از بعد فردي، خداوند . ٢
برداري از اين را در اختيار نوع بشر قرار داده كه نحوه بهرههايي ها و ظرفيتمتعال اختيارات، توانمندي

گردد و بنا بر فرموده آيات قرآني، رشد ها بنا با اراده آزاد و قوه اختيار انسان مشخص مياستعدادها و ظرفيت
 ) و در دادگاه عدل الهي بايد در برابر اين٢٥٦ /قرهباشد(باش به دست خود ميو كمال و ضاللت و گمراهي

ها پاسخگو باشد. همچنين اين انسان در حوزه فردي در برابر اعضا و جوارح خود و ها و آزاديمسئوليت
). در حوزه اجتماعي نيز زماني كه مردم با ٣٦ء/ سرانحوه بكارگيري آنها در حيات دنيوي نيز پاسخگوست (ا

دادند، آنها بايد در برابر اين تفويض  قدرت انتخاب خود، اختيارات و وظايفي را در اختيار كارگزاران خود قرار
  اختيار به مردم پاسخگو باشند.

پيامبر احاديث و روايات متعددي در خصوص مسئله مسئوليت و پاسخگويي ذكر گرديده است از جمله؛ 
بدانيد كه همه شما مسئوليد و همه شما نسبت به زيردستانش « :فرمايندو سلم مي خدا صلى اهللا عليه و آله

فرمانرواى مردم، مسئول مردم است و نسبت به زيردستانش بازخواست مى  ؛ست مى شويدبازخوا
  ).١٤٥٩، ٣ج  : ١٤١٢ي، شابوريحجاج ن»(شود

پاسخگويي در حكومت امام علي(ع) جايگاه و اهميت باال و وااليي دارد به طوري كه خود حضرت به 
) ٦٩-٩٨: ١٥:  ج ١٣٨٧. ابن ابي الحديد، (رك عنوان حاكم جامعه اسالمي، به طور مستقيم به اطرافيانش

» به كارى مشـغول باش كه از آن سؤال خواهى شد.«كردند كه: و به مردم پاسخگو بودند و بيان مي
تنها خوشان در خصوص رويكرد نظارتي و پاسخگويي را نه«). امام علي(ع) ٦٠١، ٤ج : ١٤١٠، غررالحكم(
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) بلكه به كارگزاران نيز توصيه اكيد داشتند كه نسبت ٤٠غه، نامه (نهج البال» كردندكارگزاران خود اجرا مي
آنگاه كارهايشان را بررسي كن و جاسوساني «فرمايند: به افراد زيرمجموعه خود اجرايي كنند آنجا كه مي

راستگو و وفادار بر آنان بگمار، زيرا مراقبت نهاني تو از كارهاي آنان، سبب امانتداري و مداراي ايشان با 
  ).٥٣همان، نامه »(مردم است

(وحدت و يگانگي خداوند) و  نگاه اسالم به پاسخگويي مبتني بر دو موضوع اصلي است. مفهوم توحيد
 Iqmal Hisham). كمار الدين و اوزاير( Maali and Napier,2007( مفهوم مالكيت الهي

Kamaruddin & Auzair, 2019: 25( و مفهوم امانت و خليفه معتقدند كه پاسخگويي در اسالم با د
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 

رتباط پاسخگويي با مفهوم خليفه به اين صورت است مديريت آن منابع را بر عهده دارند. از طرف ديگر ا
كه خليفه كسي است كه داراي قدرت است تا نيازهاي انساني را پاسخگو باشد و خليفه، عالوه بر پاسخگويي 
در قبال خداوند بايد در قبال ديگران نيز پاسخگو باشد. نكته ديگر اينكه، مفهوم پاسخگويي در اسالم به 

اري است كه در آن انسان، در قضاوت در خصوص اعمال خود، تحت تأثير اين ترس موازات مفهوم امانتد
دهد. همچنين پاسخگويي در اسالم نه تنها براي ذينفعان بلكه براي خداوند است كه به خداوند بايد پاسخ 

هاي اسالمي پاسخگويي انسان هم دنيوي است و هم نيز طراحي شده است؛ از طرف ديگر در آموزه
هاي قرآني، هم پاسخگويي . به طور كلي پاسخگويي در آموزه)Basri et al, 2016: 212-219اخروي(

عمودي در برابر خداوند و هم پاسخگويي افقي نسبت به خودش و هم نسبت به ساير افراد و جامعه را در 
 ؛Sulaiman, 2005: 31(گيرد و هر دو پاسخگويي براي ايمان يك مسلمان ضروري است بر مي

(Lewis, 2006 بنابراين مدل پاسخگويي قرآني مدل پاسخگويي چندوجهي است كه در ادامه به بررسي .
  ؛) ١شكل شماره (شود ابعاد آن پرداخته مي

  . مدل پاسخگويي قرآني١شكل شماره 
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  ٩٩(بهار و تابستاندوازدهم، شماره بيست و دوم عقل و دين، سال(   

  مسئوليت و پاسخگويي انسان -١-٢

سوره  ٥٢سوره شوري،  ٣٨و  ٤٧سوره انفال،  ٢٤خداوند در آيات؛  الف)پاسخگويي انسان به خداوند:
خواهد كه دعوت او را استجابت كرده و در مسير هدايت الهي گام ها ميسوره رعد، از انسان ١٨اسراء و 

  بردارند.   
سوره نجم چنين  ٤٠و  ٣٩، ٣٨خداوند در آيات  ب)پاسخگويي انسان به وجدان و اعمال و كردار:

اينكه انسان جز حاصل تالش و كوشش «و » داردنمى بر را ديگرى گناه بار اىبردارنده هيچ«فرمايد:مي
دهنده مسئوليت و پاسخگويي انسان كه نشان» خود نيست و نتيجه كوشش او به زودي ديده خواهد شد

سوره قيامت و آيه  ٣٦و  ٢باشد و يا در آيات متعدد ديگري همچون؛ آيات نسبت به اعمال و كردار خود مي
  اشاره كرده است.  سوره انبياء نيز به اين مهم ١

خداوند طريق رسيدن به كمال و هدايت الهي را از  ج)پاسخگويي انسان به پيامبران و دعوت آنان:
طريق پيامبران و اولياي خود معرفي كرده و از انسان نيز خواسته تا با پيروي و پاسخگويي به دعوت آنان، 

؛ ١٢٥ /؛ نحل١٥ي/ ؛ شور٣١ /؛ احقاف٣٦ /نعامدر مسير ربوبيت و رشد گام بردارد و در آيات متعددي(ا
) به اين امر اشاره كرده است به عنوان نمونه در ٤٦ /و احزاب ١٧٢ /؛ آل عمران٨٧ /؛ قصص١٠٨ /وسفي

ايد خدا و پيامبرش اي كساني كه ايمان آوره« فرمايد:سوره انفال چنين مي ٢٤آيات مختلفي همچون آيه 
  ».اطاعت كنيد خوانند،را هنگامي كه شما را فرا مي

  مسئوليت و پاسخگويي پيامبران و ائمه -٢-٢

در برخي از آيات قرآن كريم، عامه مردم در خصوص  الف)پاسخگويي پيامبران به درخواست مردم:
)، ٢١٩ /قره)، حكم شراب(ب٢١٧ /قره)، ماههاي حرام(ب٢١٥ /قرهبعضي از مسائل مبتال به همچون انفاق(ب

پرسند و پيامبران نيز بنا به رسالت الهي خود با توجه ان و اولياء خود سؤاالتي مياحكام زنان و ... از پيامبر
اند به عنوان نمونه دادههاي مردم را ميبه آنچه كه خداوند به ايشان آموخته، جواب سؤاالت و درخواست

نَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ يَسْأَلُو«فرمايد:مي توان به مسئله انفال اشاره كرد كه پيامبر در جواب ايشان چنين مي
  ). ١(انفال/ » مْ مُؤْمِنِينَ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَِطيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ ُكنْتُ

يشتن به مردم، در پيامبران در مسير ابالغ رسالت خو ب)پاسخگويي پيامبران به پاسخ خواه(خداوند):
گرفتند تا ميزان صدق و راستي نبوت بعضي از مواقع مورد مورد سؤال، بازخواست و آزمايش خداوند قرار مي
توان به دادن حكمت به لقمان و نحوه و همچنين ميزان شكرگذاري ايشان تعيين گردد به عنوان نمونه مي

ميزان اطاعت پذيري حضرت ابراهيم(ع) نسبت به و يا به سوره لقمان اشاه كرد  ١٢شكرگذاري او در آيه 
وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا « فرمايد: دستورات الهي، آنجا كه خداوند چنين مي

   ). ٢٦حج/ »(وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ 
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  مسئوليت و پاسخگويي خداوند نسبت به بندگان  -٣-٢

)، خداوند نسبت به كاري كه انجام ٢٣(انبياء/ "يُسْئَلُونَ هُمْ وَ  يَفْعَلُ عَمَّا يُسْئَلُ  ال"مطابق آيه شريفه 
گيرد و اساساً هيچ كس در جايگاهي نيست كه بتواند از خدا مسئوليت طلب دهد مورد سؤال قرار نميمي

تواند به نحوي به پاسخگويي خدا مربوط شود ين حال از باب مسامحه در الفاظ، دو مورد كه ميكند؛ با ا
  شود:ذكر مي

در حوزه مسئوليت الهي، خداوند در  الف)پاسخگويي خداوند به نياز، درخواست و سؤاالت انسان:
) و ٦٢ /نمل ؛٦٠ /افرهاي انسان(غآيات متعددي خود را پاسخگوي نيازهاي خلق و پاسخگوي درخواست

  ). ٧ /ميمر ؛٧٥ /افاتكند(صهاي پيامبران معرفي ميهمچنين پاسخگوي درخواست
از آنجا كه پيامبران از طرف خداوند مامور  ب) پاسخگويي خداوند به درخواست و سؤاالت پيامبران:

شدند و لذا براي به ابالغ رسالت الهي بودند در مسير اين اداء وظيفه گاهي با موانع و مشكالتي مواجه مي
اند هايي از خداوند داشتهشدند و يا بنا به اقتضاء شرايط درخواستها متوسل به درگاه الهي ميرفع اين چالش

؛ ٨٨ /اءي؛ انب١٢٦ /؛ بقره٧٥ /؛ صافات٧و  ٤ /ميركه در آياتي از قرآن كريم به اين موارد اشاره شده است(م
هايي كه به حضرت يونس(ع) رسيد در خداوند بعد از سختي ). به عنوان نمونه٣٤ /وسفيو  ٣٩يم/ ابراه

       .﴾٨٨انبياء/ ﴿»فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ «فرمايد كه:پاسخ ايشان چنين مي
   

  عقالني  هاي اجتماعيمباني پاسخگويي مطابق با آيات قرآن براي كاربست در سيستم  -٣

اي از قضايا، بخشي از مبادي تصديقي مباني در هر علمي، باورهاي بنيادي هستند كه در قالب مجموعه
ها استوار شوند و مسائل آن علم بر آنآن علم را تشكيل داده، اصول موضوعه آن علم شناخته مي

ر علمي، طبيعي، الزم و ). مسلم است كه وجود اين مباني براي ه٨٧-٨٨: ١٤١٧هستند(ر.ك: السبزواري، 
  مسلم است. 

بر اين اساس و به منظور گردآوري اطالعات موجود در قرآن كريم پيرامون مباني پاسخگويي با  
) ١٣٨٨زاده، ؛ ترك  ,1998Sarantakos(ر.ك: ١اي تحليلاستفاده از تحليل محتواي كيفي فرايند چرخه

ين مرور فهرست موضوعي كتب تفاسير نور و نمونه، و بعد از مطالعه آيات و تدبُر بر روي آنها و همچن
هايي كه ارتباط مستقيم و يا غيرمستقيم با مباني پاسخگويي داشتند، انتخاب و مورد مداقه و بررسي آيه

ها، مفاهيم مربوط به هر آيه كه ارتباط بيشتري با مباني بيشتر قرار گرفتند. به اين ترتيب، پس از مطالعه آيه
مفهوم فراگير  ٥٩در اين مرحله  ١ند، به طور مجزا احصا شد كه مطابق جدول شماره پاسخگويي داشت

  احصاء گرديد.
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  . مفاهيم فراگير احصاء شده مرتبط با مباني پاسخگويي در قرآن كريم١جدول شماره

  برائت  نيقي  استكبار عدم  منكر از ينه  مردم حق
 انيطغ از يگردانيرو  خداوند حق

  گران
 و انيطغ عدم
  يركشس

 و ديترد عدم
  يدودل

  حسنه اسوه

 دشمن با يدوست عدم  حق
  خداوند

  زانيم  نيمتق  تكبر از يدور

 و گمراهان از تيتبع عدم  باهللا اعتصموا
  كافران و مفسدان

  قرآن  نيمؤمن  ييخودستا عدم

  ناظران و شاهدان  مانيا  يمهربان  يقرآن يالگوها از عتيتب  اهللا حبل
 و يوح ت،يوال از يرويپ  تمسك

  ياله دستورات و قرآن
  راست راه  صالح عمل  نيوالد به يكين

 يول و سرپرست انتخاب  اهللا حكم
  مؤمن

  بهشت  نيصالح  بخل عدم

  ياله قرب  تقوا  خضوع  امبريپ و خدا از اطاعت  قصاص
  ياله وعده  تيخش  خشوع ياله نيفرام ياجرا  اهللا حدود

 از يگردانيرو
  مشركان

  شيبخشا  خوف  تواضع بودن ياله امر ميتسل

 از يرويپ عدم
  طانيش

 منت از يدور خداوند دوستان
  نهادن

 شفاعت  انذار

 عذاب از ترس مطمئن نفس خداوند اراني ليسب ينف قاعده
 آخرت

-  

  

كد گردآوري شده مرحله قبل را كه داراي قرابت محتوايي  ٥٩سپس در مرحله بعد تالش گرديد كه 
دهنده عات معنادار) كه به نوعي دربرگيرنده يا پوششبودند در ذيل يك عنوان مشترك(كدمحوري/ اطال

بندي شوند. منظور از قرابت محتوايي، نزديكي باشند، كدگذاري يا دستههاي كيفي دسته مربوطه ميداده
خانواده بودن آنها و يا قرار گرفتن آنها در يك مجموعه يا خط ها از لحاظ مفهوم، همجنسي يا هممقوله

مفهوم  ٢٠است. بر اين اساس مفاهيم فراگير احصاشده در مرحله قبل، در ذيل سير مفهومي منطقي 
آمده است. در نهايت با تركيب  ٢اند كه شرح آنها در جدول شماره سازي شدهمحوري دسته بندي و مفهوم
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ها)، به اطالعات و شناخت حاصل از دو مرحله پيش(گردآوري اطالعات و تقليل احياگرانه داده
بندي نهايي اطالعات كيفي گردآوري شده از قرآن كريم در دو مرحله بندي و طبقهتحليل، جمعسازماندهي،

) پرداخته شد و تالش گرديد تا اطالعات ٢(سطح ٢) و مرحله ١(سطح ١مفاهيم سازماندهي شده مرحله 
خواننده كدگذاري شده در مرحله قبل در كدهاي معنادارتري قرار داده شود تا هم درك اين مفهوم براي 

تر بين مباني پاسخگويي از ديدگاه قرآن كريم و ساير متون تر اتفاق بيافتد و هم امكان مقايسه سريعسريع
و منابع فراهم آيد و در نهايت در مرحله چهارم، مفاهيم سازماندهي شده مرحله قبل به منظور دستيابي به 

ن معنا كه اطالعات سازماندهي شده با محورهاي اساسي مفهوم پاسخگويي، سازماندهي مجدد گرديد بدي
بندي و در طبقات توانستند در يك نظام پاسخگويي ايفا نمايند جمععنايت به ماهيت و كاركردي كه مي

بندي گرديد و بدين سان مفاهيم سازماندهي شده سطح اول فراوري مجدد تر، طبقهتر و مشخصمعين
باني پاسخگويي مبتني بر قرآن كريم در سه حوزه بندي نهايي مگيري طبقهگرديد و منجر به شكل

  ). ٢نگرشي) و رفتاري(عملي) گرديد(جدول شماره  -ذهني)، عاطفي(بينشي -شناختي(ادراكي
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  . مباني پاسخگويي مستخرج از آيات قرآن كريم٢جدول شماره 
مفاهيم  مفاهيم محوري مفاهيم پايه

سازماندهي 
  ١سطح 

مفاهيم سازماندهي 
 ي)(مبان٢سطح 

    حق گرايي  حق حق -٣داوند. خ حق  -٢مردم.  حق -١
  ذهني و ادراكي

  (شناختي)
حكم  -٤تمسك.  -٣حبل اهللا.  -٢اعتصموا باهللا.  -١

 حدود اهللا. -٦قصاص .  -٥اهللا. 
 حق گرايي

  وعده الهي يتقرب اله وعده الهي -٣قرب الهي.  -٢بهشت.  -١
 ياله شيبخشا شفاعت -٢بخشايش.  -١

 -٣ي. و سركش انيطغ عدم -٢. عدم استكبار -١
 ييخودستا عدم -٤. از تكبر يدور

   عدم تكبر
  

  عدم تكبر

  
  

  بينشي و نگرشي
  (عاطفي)

  
  
  
  
  

 عطوفت نيكي به والدين -٢ي. مهربان -١
 يفروتن تواضع -٤. خشوع -٣. خضوع -٢. عدم بخل -١

  يعدم منت گذار گذاريدوري از منت
   تقوا تقوا

ترس از عذاب  -٤. انذار -٣. خوف -٢خشيت. -١  واتق
  آخر

  خشيت الهي

ي. و دودل ديترد عدم -٣. نيقي -٢. مطمئن نفس -١
  متقين -٤

  ايمان  يقين

  ايمان مؤمنين -٢. مانيا -١
پيروي از واليت، وحي و قرآن و دستورات الهي.  -١
از خدا  اطاعت -٣. مؤمن يسرپرست و ول انتخاب -٢

 براميو پ

   يريپذ تيوال
  اطاعت الهي

  
  
  

  عملي و رفتاري
  
  

 اطاعت الهي بودن يامر اله ميتسل -٢ي. اله نيفرام ياجرا -١
 موالي خداوند ياران -٢. خداوند دوستان -١

  عمل صالح عمل صالح صالحين. -٢. صالح عمل -١
 اسوه -٢ي قرآني(ابراهيم و ...). از الگوها عتيتب -١

 حسنه
  موازين الهي هاسوه حسن

 راه -٤. شاهدان و ناظران -٣. قرآن -٢. زانيم -١
  راست

  زانيم

. طانياز ش يرويپ عدم -٢از مشركان.  رويگرداني -١
 يگردانيرو-٥نهي از منكر.  -٤. ليسب ينف قاعده -٣

 گران انياز طغ

    باطل گريزي
  باطل گريزي

  
از  تيتبع عدم -٢. با دشمن خداوند يدوست عدم -١

  برائت -٣. مراهان و مفسدان و كافرانگ
  برائت

  
  



 ١٠١   ▪ اله مرزوقي/ محمدجواد سلمانپور/ جعفر جهانيزاده/ مهدي اميري/ رحمتجعفر ترك

    )٩٩(بهار و تابستاندوازدهم، شماره بيست و دوم عقل و دين، سال 

گردد، اين مباني پاسخگويي در سه حوزه شناختي(ادراكي، مشاهده مي ٢همان طور كه در جدول شماره 
ذهني)، عاطفي(بينشي و نگرشي) و رفتاري(عملي) به تفكيك ذكر گرديده است و به اين معناست كه 

ها، هنجارها و عقايد رات و ذهنيات دروني، بخشي مربوط به نگرشبرخي از اين مباني مربوط به حوزه تفك
عقالني است و اين  -هاي اجتماعيو برخي مربوط به حوزه عمل و رفتار عامالن پاسخگويي در سيستم

اي سه حوزه در عين اينكه مستقل بوده و خود به نوعي مباني پاسخگويي هستند ولي هر يك زيربنا و شالوده
  است و در عين حال هر سه حوزه با هم ارتباط معنايي و تنگاتنگي دارند.براي سطح بعد 

اعتقاد مطابق «در منابع لغوي، معاني مختلفي براي واژه حق ذكر گرديده است از جمله؛  گرايي:حق
: ٢: ج ١٣٧٧مصطفوي خراساني، »(ثبوت و مطابقت با واقع«)، ٢٤٦: ١٤١٢راغب اصفهاني، »(با واقعيت

هاي ديني، مفهوم حق اگرچه از نهادهاي ). در انگاره٤٠: ١٣٧١آن روا نيست(ر.ك: جرجاني،  ) كه انكار٣٠٦
آيد اما از ارزش ديني و اخالقي نيز برخوردار است و همواره در تاريخ انديشه ديني، حق مدني به دست مي

- پارادايم مردمداشتن قانوني با حق بودن اخالقي به موازات يكديگر مطرح گرديده است و منشأ حق در 
  ).   ١٦٣ -١٦٤: ١٣٩٥ساالري ديني، منبع قدسي است(ر.ك: كبيري سرمزده، 

به كار رفته و » صفتي براي خداوند متعال«گرايي و حق محوري در قرآن كريم گاهي به معناي حق
 انجام فعل حكيمانه و دوري از لهو«) و گاهي به معناي ٦٢اين بدان سبب است كه خداوند حق است(حج/ 

در  »گرايي و حق محوريحق«). با توجه به مصاديق مفهوم ٨ /است(روم» و لعب و عبث در افعال الهي
حكم ، تمسك ،حبل اهللا، اعتصموا باهللا قرآن كريم كه در اين پژوهش شامل؛ حق، حق مردم، حق خداوند،

ري داراي مسئوليتي هاي اجتماعي و ادابه كار رفته است افرادي كه در سيستم حدود اهللاو  قصاص، اهللا
شوند با توجه به مفهومي از حق كه به دوري از كارهاي عبث و بيهوده اشاره دارد بايد نسبت به اين امر مي

اند رعايت نموده را در آن منصبي كه به كار گمارده شده» تمسك به حق و حدود الهي«اهتمام ورزيده و 
) در مسير پاسخگويي صحيح نسبت ١٠٣عمران/ آل »(وحدت، چنگ زدن، و تمسك به ريسمان الهي«و با 

محور عمل نمايد و حدود الهي را نسبت به به انجام تكاليف محوله گام بردارند؛ لذا سيستمي كه حق
در عمل در مسير الهي  -ها باشدترين سيستمحتي اگر آن سيستم عقالني-نفعان متعدد رعايت كند ذي

  است. گرايي گام برخواهد داشت و اين همان حق
) و در اصطالح عبارت ٢٢٧، ٧: ج ١٣٨١است (قرشي، » عهد«در لغت به معناي » وعد« وعده الهي:

). اين واژه ٢١٩: ٣: ج ١٣٧٧مصطفوي خراساني، »(تعهد كردن به انجام امري اعم از خير و شر«است از 
وعده «در خصوص هاي خداوند است. مرتبه آن به وعده ٩١يك مرتبه استعمال گرديده كه  ١٥١در قرآن 

به عنوان مبنايي براي پاسخگويي بايد چنين گفت كه، خداوند در آيات متعددي از قرآن كريم به  »الهي
) به انجام اعمال ١٩٨آل عمران/ »(متقي«) و ٧٢(توبه/ » مؤمن«انحاء مختلف درصدد ترغيب انسانهاي 

) و ٣٠فجر/ »(ادن وعده بهشتد«هايي همچون؛ نيك و پاسخگويي به دستورات خود از طريق مكانيسم
) مقربان ٦(روم/ » كندخداوند خلف وعده نمي«) است و از آنجا كه ٢٣(سبأ/ » كنندگانشفاعت شفاعت«
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  ٩٩(بهار و تابستاندوازدهم، شماره بيست و دوم عقل و دين، سال(   

- كند كه اينها همه نشان) رهنمون مي١١؛ واقعه/ ٢١(مطففين/ » جايگاهي خاص در پيشگاه خود«را به 
خود را نيز به عنوان » بخشايش«ديگر خداوند، دهنده اهميت پاسخگويي به دستورات الهي است. از طرف 

تواند به ). بنابراين، وعده الهي مي٩؛ مائده/ ٩٩هاي خود ذكر كرده است (نساء/ يكي ديگر از موارد وعده
عقالني و به خصوص اداري مد  -هاي اجتماعيعنوان سرمشقي براي پاسخگويي كارگزاران در سيستم

  ن امر قرار گيرد.نظر قرار گرفته و مبنايي براي اي
حالتي «) و ٦٣٥: ١٤١٤منظور، (ابن» تعظم و خودبزرگ پنداشتن«به معناي » تكبر« عدم تكبر:

» از نتايج عجب و غرور«) و ٣٨٠: ١٣٨٣نراقي، »(كندنفساني كه در گفتار و رفتار شخص نمود پيدا مي
در برابر » ي از تكبر و خودستاييدور«). قرآن كريم در آيات متعددي، انسان را به ٣٨٠اند(همان، دانسته

). ١٤٥(انعام/ » كنندمؤمنين، طغيان و سركشي نمي«شود كه ) و يادآور مي١٥خودش فرمان داده (سجده/ 
از جمله،  شته است به طوري كه دا يبازتاب گسترده ا زين ياسالم ثيزشت در احاد يخو نيمذمت از ا

كه تكبر را از اخالق كفار  ياتيروا ).١٣٧البالغه، (نهج  اشاره دارد »طانيتكبر ش«كه به  ياتيروا
(ر. ك: پردازديم امتيكه به عاقبت متكبران در روز ق ياتيروا). و ٣٧٥: ١٤٢٠(ر.ك: محاسبي، شمرديم

است؛  مانياز تكبر در امر ا يدور تياهم د،يآيبرم اتيروا نيا يچه از فحوا) آن٣٨٢، ١، ج١٣٨٣نراقي، 
(ر. ك: مجلسي، اندشدن به حق خوانده ميو مانع از تسل مانيا يتكبر را مناف ميكرچنانكه هماهنگ با قرآن 

   ).  ٢٣٥، ٧٠: ج ١٤٠٣
توان چنين استناد كرد هرگاه مسئولي و مدير باالدستي دستوري را كه صحيح با توجه به اين آيات مي

نفعان دهد، ذييده ميو مطابق با موازين منطقي تدوين شده و مصالح زيردستان نيز در آن لحاظ گرد
؛ ٢١٥موظف به اجراي آن بوده و نبايد از آن استنكاف نمايند. همچنين مطابق با بعضي آيات ديگر (شعراء/ 

داشته و با آنها از در مهرباني و » خضوع و خشوع«) مقام مسئول نيز بايد نسبت به زيردستان ٨٨حجر/ 
تواند در رهبران و مديران نمود داشته باشد ه ميعطوفت برخورد نمايد چرا كه بارزترين صفت خداوند ك

) و اينكه مديران و مسئوالن ٢٠٥: ١٣٩٨همين صفت رحمت و مهرباني است (ر.ك: دانشي و همكاران، 
توان چنين گفت كه با توجه ). بنابراين، مي٢٦٤بقره/ (» اعمال نيك خود را با منت نهادن، تضييع ننمايد«

عقالني زماني  -حيح مطابق با معيارهاي الهي در يك سيستم اجتماعيمبناي عدم تكبر، پاسخگويي ص
  خواه، هر دو اين مبناي فكري را مدنظر داشته باشند. افتد كه طرفين پاسخگو و پاسخاتفاق مي
 يدارشتنيخو و )٣: ١٣٩٥(مطهري، » يو نگهدار انتيص، حفظ«ي به معنا ياخالق ياصطالح تقوا:

آنجا «تقوا در كالم امام صادق(ع) به اين معناست كه  از گناهان است. يو دور يدر اطاعت از دستورات اله
(مجلسي، » كه خداوند دستور داده حاضر باشي، تو را غايب نبيند و آنجا كه نهي كرده، تو را مشاهده نكند

   ).٢٨٥، ٦٧: ج ١٤٠٣
كه  )٣٦(محمد/  دانسته »اعمال يقبول«و  )٦١زمر/ »(شرط نجات از آتش جهنم«را  »تقوا«قرآن 

از  ياريبس اتيبه تقوا در آ هيتوص. شوديم ايدر دن هاياو از گرفتار ييموجب نزول بركات بر شخص و رها
برخوردارند:  ياژهيو تيو وسعت و شمول حكم، از اهم دياز نظر تأك هيتكرار شده است، اما دو آ ميقرآن كر



 ١٠٣   ▪ اله مرزوقي/ محمدجواد سلمانپور/ جعفر جهانيزاده/ مهدي اميري/ رحمتجعفر ترك

    )٩٩(بهار و تابستاندوازدهم، شماره بيست و دوم عقل و دين، سال 

«... كرده است:  هياوست، توص ي، آنگونه كه حقِ تقواخداوند يسوره آل عمران، مؤمنان را به تقوا ١٠٢ هيآ
فَـاتَّقُوا «تقوا بورزند:  تواننديكه م ييسوره تغابن، به مؤمنان امر كرده تا جا ١٦ هيو آ ،»اتَّقُوا اللّهَ حَقَّ تُقاتِه

ان در آن كس كه از خداوند رحم«همچنين در وصف خشيت مؤمنان توصيه شده كه . »اللّهَ مَااسْتَطَعْتُمْ
). بنابراين داشتن تقواي الهي در نهان و ٣٣(ق/ » نهان بترسد و با قلبي پرانابه در محضر او حاضر شود!

هاي اجتماعي مختلف و به خصوص در مراوادت با ارباب رجوع گردد كه افراد در موقعيتآشكار باعث مي
ه دليل خوف و خشيت الهي، حقوق خود را پاسخگو دانسته و بنا به داليل ترس از عذاب الهي و يا بنا ب

اي نفعان را رعايت نموده و خود را پاسخگوي آنها بدانند. نكته قابل ذكر اين است كه تقوا به عنوان مرتبهذي
برخاسته از ايمان و در عين حال فراتر از ايمان است چرا كه در بسياري از آيات قرآن حتي به مؤمنين نيز 

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا «را رعايت كنند از جمله: توصيه شده است كه تقواي الهي 
و آنچه از (مطالبات) ربا  د،يزي! از (مخالفت فرمان) خدا بپرهدياآورده مانيكه ا يكسان ؛ ايإِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ 

سوره آل عمران نيز چنين بيان شده  ١٠٢) و يا در آيه ٢٧٨(بقره/ » !ديدار مانياگر ا د؛يمانده، رها كن يباق
! آنگونه كه حق تقوا و دياآورده مانيكه ا يكسان يا؛ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ «است كه:

اشتن تقوا و پرهيزكاري و بسياري از آيات ديگر كه مؤمنان را به د »!ديزياست، از خدا بپره يزكاريپره
ايمان يك درجه باالتر «دعوت كرده است؛ همچنين در حديثي از امام رضا(ع) چنين بيان شده است كه: 

از اسالم و تقوا يك درجه باالتر از ايمان و يقين يك درجه باالتر از تقوا است و ميان بندگان چيزي كم تر 
دهد كه تقوا ). اين آيات و روايات نشان مي٥٦، ٢: ج ١٣٨١(كليني رازي، » از يقين تقسيم نشده است

يابد به اين معنا اي باالتر از ايمان است كه در آن ايمان فرد تقويت شده و نمود عيني و بيروني ميمرتبه
كه در مرتبه ابتدايي ايمان ممكن است جنبه دروني داشته باشد و در تقوا، اين ايمان نمود و جنبه بيروني 

  يابد. مي
شيخ مفيد، ايمان را تصديق قلبي، اقرار زباني و عمل به طاعات دانسته است(ر. ك: مقداد،  ن:ايما

و التزام به  يزيبه چ قياذعان و تصد يمعناه ب مانيواژه ا). از ديدگاه عالمه طباطبايي(ره) ٤٤٠: ١٤٠٥
رابر فرمان خوب تسليم شدن در ب« را ريشه ايمانامام علي(ع)  ).١٣٧٣(ر.ك: اميد، لوازم آن است

كمال آن را محبت آل محمد(ص) «) دانسته و پيامبر اكرم(ص)، ٤١٦، ٢، ج ١٤١٠تميمي آمدي، »(خدا
كه  ياور؛ باست يباور قلب كيبلكه  ست،يكلمه ن كيتنها  مان،يا«). ٢٠١، ١، ج١٤٠٢قمي، »(دانسته است

بر اساس قرآن ). ١٣٧٦ي، (محدث» مهمّ دارد ياو نقش ستنيو در چگونه ز دهديانسان جهت م يبه زندگ
و ثبات  نانيمؤمنان با آن به اطم يهاو قلب) ١٢٤و  ٩(توبه/ و كم شدن دارد اديز تيقابل مان،يا م،يكر
به  توانيرا با اكراه و اجبار نم يانسان چيآمده است كه ه ميدر قرآن كر نيمچنه )٢٨و  ١٣(رعد/ رسديم
  ). ٢٥٦ /(بقره رساند و مؤمن ساخت مانيا

پذيرش اعمال را در گرو «به عنوان مبنايي براي پاسخگويي، همين بس كه قرآن،  »ايمان«هميت در ا
 ؛از جمله شده است انيب مانيا يبراي مختلفي قيمصاد م،يدر قرآن كر ).٩٤دانسته است (انبياء/ » ايمان

آل (» امبرانيپبه  مانيا« )١٧٥ /؛ نساء١٩٣، ١١٠، ٥٢ /؛ آل عمران١٨٦و  ٢٥٦ /بقره(» به خدا مانيا«
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  ٩٩(بهار و تابستاندوازدهم، شماره بيست و دوم عقل و دين، سال(   

 »نازل شده امبرانيخداوند بر پ يبه آنچه از سو مانيا« )١٣٦ /؛ نساء١٧٧ /؛ بقره١٩ /دي؛ حد١٧٩ /عمران
، ١٢٦، ٨، ٦٢ /بقره(» امتيبه روز ق مانيا« )١٦٢ /؛ نساء١٣٦ /بقره(» يآسمان يهاكتاب«است؛ مانند 

 اتىيآ). همچنين ٤ /بقره(» بيبه غ مانيا«و ) ١٧٧و  ٢٨٥ /بقره»(به فرشتگان مانيا« )،٢٦٤، ٢٣٢، ٢٢٨
ضرورت  آيات،برخى از در بندى كرد: توان در چند گروه دستهپرداخته است، مى مانيرا كه به موضوع ا

 گرياى ددسته، )٧ /دي؛ حد٢٠ /؛ توبه١٧٣ /(نساءمتذكر شده و اخروى وىيدن اتيو نقش آن را در ح مانيا
 مانىيابى امدهاىيبه پ از آيات نيز مارى) و ش٤ -٢ /؛ انفال٩ -١ /ؤمنونمؤمنان را بازگو كرده (م هاىيژگيو

  .)١٦ /؛ روم١٩ /(حجّ  پرداخته است
تر و هاي ديني و قرآني، افراد با ايمان، اعتقادي راسخآنچه كه مسلم است اين است كه طبق آموزه 

ين پاسخگويي به نوعي با اعتقاد نفعان داشته و اتر نسبت به پاسخگويي به ارباب رجوع و ذيباوري عميق
هاي ايمان و در واقع نمود بيروني ايمان، عمل به آن چيزي آنها در آميخته است؛ چرا كه يكي از نشانه

است كه انسان قلباً آن را تصديق كرده است. بنابراين اگر ايمان در نهاد كسي رسوخ نكرده باشد به هيچ 
  ماني، خود را پاسخگوي اعمال خود نخواهد دانست. هاي مختلف اجتماعي و سازوجه در موقعيت

)، ٣٥٦: ١٤١٤(ابن منظور، » رام و مطيع بودن«اطاعت از ريشه طوع و به معناي  الهي: اطاعت
است (راغب اصفهاني، » فرمانبرداري اختياري در برابر امر و دستور«) و ١٨٠: ١٤١٠(فراهيدي، » انقياد«

٥٢١: ١٤١٢  .(  
از غيرخدا ممنوع و تمامي موجودات چه از روي طوع(اختيار) و  »پذيرياطاعت«، هاي قرآنيدر آموزه

اختيار) و طبق قوانين تكويني، تسليم فرمان او هستند (ر.ك: مكارم طبق قوانين تشريعي و چه كره(بي
ا اطاعت در حوزه رفتار ارادي موجوداتي انتخابگر مانند انسان معن«). بديهي است كه ٦٣٤: ١٣٧٤شيرازي،

يابد كه مبتني بر ايمان و توحيد نظري به خداوند باشد و ) و زماني تحقق مي٢٣: ١٣٧٩(مصباح، » يابدمي
). انتخاب سرپرست و ٦٠: ١٣٩٥ضمانت پايداري آن همراه با پرواي الهي است (ر.ك: شريعتي و كاظمي، 

مؤمنين را «اشاره شده و ولي مؤمن در جهت اطاعت الهي نيز امري است كه در بعضي آيات قرآني به آن 
دوستان و ياران خداوند در «كند كه ) و بيان مي٢٨است (آل عمران/ » از گرفتن سرپرست كافر نهي كرده

اين وعده الهي «) چرا كه ٦٢(يونس/ » شونديم نيدارند و نه غمگ ينه ترسراه پاسخگويي و اطاعت الهي 
آنها در راه اطاعت «) چرا كه ١٤(صف/ » يت فرمايداست كه ياوران الهي را تأييد و نصرت و پيروزي عنا

  )٣٣(فصلت/ » الهي، تسليم و فرمانبردار امر او بودند.
عقالني نيز بايد با الهام از اين مباني فكري و  -هاي اجتماعيبا توجه به آنچه كه گفته شد، سيستم 

به واليت الهي و اطاعت از عقيدتي، افرادي را مسئول و سرپرست مديريت امور خود نمايند كه اعتقاد 
دستورات او را سرلوحه اجراي امور خود نمايند. سيستمي كه اطاعت الهي را سرلوحه خويش قرار دهد به 

كاري و عدم شفافيت هاي خويش است چرا كه هر گونه پنهانبهترين وجه پاسخگوي اقدامات و فعاليت
ته و معتقد است كه عدم پاسخگويي منجر به را مخالف با پاسخگويي منطقي و اقناع افكار عمومي دانس

  آورد.فساد اداري، رانت و زمينه سوء استفاده را فراهم مي



 ١٠٥   ▪ اله مرزوقي/ محمدجواد سلمانپور/ جعفر جهانيزاده/ مهدي اميري/ رحمتجعفر ترك

    )٩٩(بهار و تابستاندوازدهم، شماره بيست و دوم عقل و دين، سال 

مقابل و ضد فساد  )١٤٢، ٤: ج ١٣٨١و به معناي شايسته  (ر.ك: قرشي،  صالح از صلح :عمل صالح
ر.ك: راغب اصفهاني، است ( به كار رفته ئهيدر مقابل س زيدر مقابل فساد و نهم واژه در قرآن  نيو ا است

كساني كه در زمين تباهي مي كنند و به اصالح  ؛الذين يفسدون في األرض و ال يصلحون«)؛ ٢٤٥:  ١٤١٢
و اصالح كن و از ؛ و أصلح و ال تتبع سبيل المفسدين«ي همچنين آيه) ١٥٢(شعراء/ » (امور) نمي پردازند

هايي وعده داده است قرآن كريم به چنين انسانلذا خداوند در  )١٤٢ اعراف/(» راه تبهكاران پيروي مكن
(اعراف/ » هر كس به پرهيزگارى و صالح گرايد نه بيمى بر آنان خواهد بود و نه اندوهگين مى شوند«كه 
٣٥ .(  

در صورتى مؤثّر و مقرب است كه توأم با ايمان به خدا باشد و در غير  وندخدا در محضرعمل صالح 
) به همين دليل در بسياري از آيات قرآن ١٤٤: ١٣٨١(ر.ك: قرشي،  د بوداثر خواهاين صورت پوچ و بى

، »عمل صالح«). از اولين آثار ١١؛ طالق/ ٦٠؛ مريم/ ٨٨آورده شده است (كهف/ » عمل صالح با ايمان«
صالح ضد ). عمل ٤٤(روم/ » مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِأَنفُسِهِمْ يَمْهَدُونََ«نتيجه و سود آن عمل به خود فرد است

تواند گيرد، پاسخگويي نيز نقش اساسي در كاهش فساد و افزايش شفافيت ميفساد و مقابل آن قرار مي
داشته باشد، لذا رابطه تنگاتنگي بين عمل صالح و پاسخگويي حقيقي در قبال وظايف محوله وجود دارد و 

توان چنين گفت كه پاسخگويي همچنين با توجه به نقش و آثار عمل صالح در زندگي دنيوي و اخروي مي
تواند واجد، نتايج و نفعان و كساني كه مسئوليت در برابر آنها به فرد مسئول واگذار گرديده، نيز ميبه ذي

سَيَجْعَلُ «اثرات دنيوي و اخروي باشد كه از جمله آنها محبوبيت و كسب وجه اجتماعي در ميان مردم است
طور كه در بسياري از آيات قرآن كريم ايمان با عمل ). نكته ديگر اينكه همان٩٦(مريم/ » لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدا

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 

عقالني -تواند به عنوان مبنايي براي پاسخگويي در سيستم اجتماعيوان بيان كرد كه عمل صالح ميتمي
  در نظر گرفته شود.
خداوند باري تعالي براي اينكه زندگي و نحوه تعامالت انسان در مسير صحيح و الهي  موازين الهي:

ه و سلوك رسل الهي از قبيل؛ پيامبر گيري و تبعيت از سيرهمچون؛ بهره »معيارها و موازيني«پيش برود، 
)، نوح و موسي و... قرار داده كه تعبير قرآن از اين موارد به ٤)، ابراهيم (ممتحنه/ ٢١اكرم(ص) (احزاب/ 

). همچنين ١٣٩٠اند (عميد، دانسته» مقتدا، پيشرو«است و اسوه را در اصطالح به معناي » اُسوه حسنه«
كند معرفي مي» عاملي براي بشارت و انذار«رآن كريم را به عنوان قرآن كريم در موارد ديگري، خود ق

). قرآن، پيامبران ١٨٥خواهد بود (بقره/ » فرقان(جدا كننده حق از باطل)«فرمايد كه اين ) و مي٩٢(انعام/ 
 يهر قوم و امت انيكه از م يروز«فرمايد: را به عنوان موازين و شاهدان اعمال انسان معرفي كرده و مي

 «داند) و خود پيامبر اكرم(ص) را شاهد بر همه انبياء مي٨٩(نحل/ » ميزيانگياز خودشان بر م ياهدش
) ٤٥ /ب(احزا» يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا«)، ٨٩(نحل/ » وَجِئْنَا بَِك شَهِيدًا عَلَى هَؤُالء

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُواْ شُهَدَاء عَلَى « كندنيز به عنوان شاهد معرفي ميو نيز ائمه معصومين را 
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  ٩٩(بهار و تابستاندوازدهم، شماره بيست و دوم عقل و دين، سال(   

). عالوه بر اين، در بعضي آيات ديگر قرآن، مواردي ١٤٣بقره/( »النَّاِس وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا
) و ٢٤)، اعضا و جوارح انسان (نور/ ١٤انسان (اسراء/ )، وجدان ٤)، زمين (زلزال/ ٢١همچون فرشتگان (ق/ 

) نيز به عنوان شاهدان و ناظران اعمال انسان ذكر شده است و در ٤٩نمود و تجسم اخروي عمل (كهف/ 
) و قرآن اين شاهد بودن را وراي همه ١٧(حج/ » گواه است زيخداوند بر همه چ«نهايت بايد ذكر كرد كه 

  ).٧٩(نساء/ » وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا «دانداين شاهدان كافي مي
مطرح » موازين الهي«با توجه با آنچه كه به عنوان الگوهاي حسنه و شاهدان و ناظران، ذيل مفهوم  

توان چنين بيان كرد كه انسان در همه حال و در همه زمان و گرديد و نسبت آن با مفهوم پاسخگويي، مي
شود كه در ل، رفتار و كردار خود باشد و اين طرز تفكر باعث ميمكاني به نوعي بايد پاسخگوي اعما

هايي كه عملش تبعات اجتماعي نسبت به ديگران دارد، مراعات تعامالت اجتماعي و به خصوص موقعيت
  بيشتري داشته و بيش از پيش خود را مسئول بداند. 

» محتوا، پوچ و بر خالف حق، بيامر و چيز ناحق، بيهوده، ياوه«باطل در لغت به معناي  گريزي:باطل
 يهااستعمال شتريب) است. ٤٣٢: ١٤١٢(راغب اصفهاني، » فاقد ثبات«) و ٤٣٢، ١:  ج ١٤١٤منظور، (ابن

 يهاقرآن واژه باطل را در مناسبت. و در برابر آن مفهوم است» حق«واژه در قرآن به همراه واژه  نيا
طور مطلق اشاره كرده و باطل را نابود به ابل حق و باطلبه تق يبه كار برده است؛ در موارد يگوناگون
از  يقيمصاد زين يدانسته، در موارد )٨١(اسراء/ » جاءَ الحَقُّ و زَهَقَ البطِلُ اِنَّ البطِلَ كانَ زَهوقا« شونده:

اد باطل رويگرداني از مشركان را به عنوان نم ٨١ت. خداوند در سوره نساء آيه كرده اس انيدو مفهوم را ب نيا
» از آنها پيروي ننمايد چرا كه آنها دشمني آشكار براي شما هستند«توصيه كرده و بيان كرده است كه 

تابند، مصداق فاسقان كساني را كه بعد از پيمان بستن، از حق روي بر مي«) و ٢٢؛ اعراف/ ١٤٢(انعام/ 
، مجادله/ ١و  ٩؛ ممتحنه/ ٥٧و  ٥١). همچنين خداوند در آيات بسياري (مائده/ ٨٢(آل عمران/ » داندمي
و » دشمنان من و دشمنان خودتان را به عنوان دوست خود مگيريد«كند كه ) به مؤمنان توصيه مي٢٢

دهند و به برائت دين شما را وسيله ريشخند و بازيچه خودشان قرار مي«داند كه مصداق آن را كساني مي
  ).١١٤؛ توبه/ ٤١؛ يونس/ ٢٦است (زخرف/ » از آنها توصيه كرده
كند كه گرايش هاي قرآني و ديني، باطل را مصداق پاسخگويي غلط دانسته و بيان ميمطابق با آموزه

دهد و از نظر عقيدتي و سطح اطمينان به سمت باطل، قدرت و جرأت پاسخگويي را در انسان كاهش مي
برائت و بيزاري «كند؛ لذا را مستهلك مي دهد كه اعتماد و اتكاء به نفس اوقلبي، فرد را در موقعيتي قرار مي

هايي را در فرد متكي و نمودهاي آن، زمينه پاسخگويي صحيح را در فرد پرورش داده و مكانيسم »از باطل
آورد تا بتواند حق را از باطل تميز و تشخيص دهد. لذا باطل گريزي و دوري از باطل به حق به وجود مي

  اسخگويي در چارچوب مفهومي پژوهش، نقش دارد. به عنوان يكي از مباني اساسي پ
  

  



 ١٠٧   ▪ اله مرزوقي/ محمدجواد سلمانپور/ جعفر جهانيزاده/ مهدي اميري/ رحمتجعفر ترك

    )٩٩(بهار و تابستاندوازدهم، شماره بيست و دوم عقل و دين، سال 

  گيرينتيجه  -٤

ساالر و به خصوص نظام اسالمي از غير آن، وجه هاي مردمترين وجه تمايز نظاميكي از مهم
پاسخگويي و قبول مسئوليت در قبال مردم بودن است و در نظام اسالمي، مسئله مشروعيت و مقبوليت 

مسئله  ،ياسالم هايدر آموزهپذيري است و لذا آمدي، مسؤليت و تكليفمحصول تعامل پاسخگويي، كار
رابطه تنگاتنگ و  يو حكمران تياخالق، امانت، مشروع ت،يهمچون؛ مسئول هاييبا مقوله ،ييپاسخگو

است كه خداوند بر عهده انسان نهاده  يشرع فيانجام تكال يبه نوع ييداشته و پاسخگو ايدهتني درهم
- . آنچه در اين مقاله به عنوان نتيجهاستثنا نشده است ييمسئله پاسخگو نياز ا يو نهاد فرد چياست و ه

  توان ارائه نمود بدين شرح است: گيري كلي مي
هاي پژوهش؛ مسئوليت و پاسخگويي در نظام اسالمي، چارچوب چند وجهي جامعي . بر اساس يافته١

  گيرد شامل؛ را در بر مي
  به خداوند، وجدان، اعمال و كردار و دعوت پيامبران،  پاسخگويي عام انسان الف)
  پاسخگويي خاص پيامبران به درخواست مردم و خداوند و در نهايت  ب)
هاي پيامبران؛ به مسئوليت و پاسخگويي خداوند نسبت به درخواست عامه بندگان و به درخواست ج)

ي عمودي(نسبت به خداوند)، نسبت به هاي قرآني، شامل پاسخگويعبارت ديگر اين پاسخگويي در آموزه
  ديگران و نسبت به اعمال و كردار خود انسان(افقي) است. 

اي تحليل) كوشيده شده است تا . در بخش دوم پژوهش حاضر بر مبناي روشي جديد(فرايند چرخه٢
ه و با موارد و مصاديق متعدد مرتبط با مباني پاسخگويي در آيات نوراني قرآن كريم بررسي و تحليل شد

رونده روش تحليل مورد ذكر، اين مباني مفهومي به دست آيد كه در اين پژوهش طي كردن مسير پيش
عدم تكبر،  )؛ي(شناختي و ادارك يذهن يمبانبه عنوان  يو وعده اله ييمشتمل بر حق گرااين مباني 

و باطل  ياله نيموازعمل صالح،  ،ياطاعت اله )؛ي(عاطفي و نگرش ينشيب يمبانبه عنوان  مانيتقوا و ا
. بديهي است كه در فضاي است دهيگرد نيو تدو ييشناسا يو رفتار يعمل يمبانبه عنوان  يزيگر

هاي زمينهنيازها، الزامات و پيشتوان گفت اين مباني پاسخگويي، اوالً پيشمفهومي اين پژوهش مي
ين سيستم اجتماعي در جهت نيل پاسخگويي و در ثاني آن نوع از مباني است كه هدايتگر انسان و همچن

شناسي غربي كه بيني و معرفتبه سعادت و كمال انساني و اجتماعي مدنظر دين اسالم است و از جهان
  باشد. گرايانه و كسب سود دنيوي هستند، متفاوت ميعمدتاً متكي بر فلسفه مادي

وزه پاسخگويي، عالوه بر كسب گانه شناختي، عاطفي و رفتاري قرآني در ح. ابتناء به اين مباني سه٣
هاي اخروي، زمينه دستيابي به پيامدهاي مثبت اجتماعي و همچنين موجب ترويج و توسعه الگوي پاداش

اش هاي عقاليي كشور خواهد شد، كه نتيجهعقالني و ساير نظام -هاي اجتماعيحكمراني الهي در سيستم
هاي مختلف كشور و كاهش فساد اداري ها و سازمانافزايش اعتماد و رضايتمندي عمومي مردم از دستگاه

 هاي مختلف سازماني و در نتيجه افزايش كارآمدي، اثربخشي و در نهايت سالمتو اخالقي در حوزه
و شواهد مرتبط با لزوم توسعه  يعقل ليبا توجه به دال عقالني است و لذا -هاي اجتماعيسازماني سيستم
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 ييپاسخگو يبرا پژوهش و چارچوب حاصل شده نيتجربه حاصل از ا زيو ن يبوم ياسالم يعلوم انسان
به خصوص  يسازمان ميتوسعه مفاه نهيزم ستبايمي ها،از سازمان يعيوس فيدر ط ياجتماع هايستميدر س

  .ديدر كشور فراهم آ ياسالم يكرديبا رو ييمفهوم پاسخگو
  

  نوشتهاپي
روش عقالني است و در علوم اسالمي نيز كاربرد يكي از ابزارهاي شناخت و معرفت در هر علمي . ١

اين شيوه شناخت به عنوان يكي از روشهاي دستيابي به معرفت در جهت علم حصولي مورد تأكيد است 
تواند اي تحليل) ميگيري از روش عقالني مطرح در اين پژوهش(روش فرايند چرخهبر همين اساس بهره

كه ابتدا  اي تحليلاسالمي كمك كند از اين رو روش فرايند چرخهتر شدن بخشي از زواياي علوم به روشن
يك روش تحليل كيفي مشتمل بر چهار گام گردآوري  عنوانبهمختصر آن را  طوربه) ١٩٩٨( سارانتاكوس

) بر ١٣٨٨زاده (ها مطرح نمود و سپس تركي و تفسير دادهدهسازمانها، ها و اطالعات، تقليل دادهداده
اي توليد و ها و نيز با نظر به مقتضيات زمينهخود در كاربست اين روش در برخي پژوهشاساس تجربه 

توسعه دانش مديريت اسالمي، اين روش را به شرح ذيل توسعه داده است در اين پژوهش مورد استفاده 
كشف قرار گرفته است. اميد كه كاربرد اين روش در تبيين معارف ديني سودمند باشد و نواقص اين روش 

 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 socio-
intellectual systems. 
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