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مقدمه
زبان دانش و خبررس��انی در زبانشناس��ی، زبان ارجاعی1 نامیده می شود؛ زبانی که به مفاهیم و پدیده ها اشاره 
دارد. در دانش با مفاهیم و پدیده هایی س��روکار داریم که می توان درباره آنها س��خن گفت؛ ضمن اینکه در هر 

دانشی با مجموعه  ای از واژگان با مفاهیم و کاربردهای ویژه روبه رو هستیم.
واژگان دانش حسابداری مجموعه ای است از اصطالحهای2 درون ساخته این دانش و اصطالحهای برگرفته 
از دیگر دانش های اجتماعی مرتبط با آنکه در حوزه واژگان شناسی3 قابل بررسی، ریشه یابی و تحلیل هستند.
 پ��اره ای از این اصطالحها در ارتباط با یکدیگر4 تعریف پذیرند؛ مانند ش�رکت اصلی5 و ش�رکت فرعی6 و 
پ��اره ای دیگ��ر بر پایه دیگری تعریف می ش��وند؛ مانند ارزش دفتری7 که بر پایه دفاتر حس�ابداری8 تعریف 

می شود.
اصطالح <Corporate Governance> مفهومی نوین اس��ت که در بنگاهداری به کار گرفته شده است و 
به مجموعه ای از س��اختارها و س��ازوکارها اشاره دارد که با کاربست آنها اداره بنگاهها سامان می یابد، نظارت بر 
اداره کنندگان بیش��تر شده و اطمینان مالکان پیرامون رعایت نسبی حقوقشان فراهم می شود. این اصطالح در 

ارتباط با ارکان تصمیم گیرنده، اداره کننده، و نظارت کننده بنگاه بوده و بر پایه آنها تعریف می شود.
 در این نوش��تار نخس��ت به ساخت گش��ایی و تعریف اصطالح »هیئت مدیره« به عنوان بعد مهم در میان ابعاد 
راهبری ش��رکتی پرداخته و سپس اصطالح <Corporate Governance> بر پایه آن بررسی و تعریف شده 

است. 
ش��ایان ذکر اس��ت که اصطالح سازی در هر شاخه ای از دانش امری است جداگانه از اصطالح شناسی. هدف 
این نوشتار نیز اصطالح سازی در دانش حسابداری نبوده؛ چرا که انجام چنین امری مستلزم ایجاد ساختارهای 

مناسب حرفه ای است.

جستاری در 
مفهوم راهبری 

شرکتی
 حمیدرضا علمشاهی
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رکن اداره کننده شرکت
در بخ��ش 6 اصالحیه قانون تجارت ایران 
مص��وب س��ال 1347، از نه��اد اداره کننده 
شرکتهای سهامی با عنوان »هیئت مدیره« 

نام برده شده است.
قان��ون: “ش��رکت  م��اده 107  ب��ر  بن��ا 
سهامی به وسیله هیئت مدیره ای که از بین 
صاحبان س��هام انتخاب شده و کاًل یا بعضًا 
قابل عزل می باشند اداره خواهد شد ....”
البته همزمان با به کارگیری این عبارت، 
در ماده ه��ای بع��دی قان��ون ب��ه فراخور، 
واژه ه��ای »مدی��ران« و »مدیری��ت« نیز با 

همین مفهوم به کار گرفته شده اند.

ساخت گشایی ترکیب هیئت مدیره
وصف��ی  ترکی��ب  در  نهفت��ه  واژه  دو  ه��ر 
هیئت مدیره از واژه های عربی وارد در زبان 
فارسی هستند. واژه  »مدیر« در زبان عربی 
به عنوان اسم فاعل و با مفهوم گرداننده از 
ریش��ه »دور« به معنای گردیدن و گش��تن 
س��اخته ش��ده که در حالت تأنیث به شکل 
»مدی��ره« ب��ه کار برده می ش��ود. بس��یاری 
از اس��م های مؤنث عربی در زبان فارس��ی 
به ش��کل صفت فاعلی به کار گرفته شده اند 
و واژه ه��ای مدی��ره )گردانن��ده(، رئیس��ه 
)حکم کنن��ده(  حاکم��ه  و  )ریاس��ت کننده( 
از ای��ن دس��ت  واژه های به کار گرفته ش��ده 
در زبان فارس��ی هس��تند. بدی��ن ترتیب، 
عبارت »نهاد گرداننده« یا »گروه گرداننده« 
به عنوان برگردان واژه به واژه فارسی برای 
عبارت »هیئت مدیره« مطرح می ش��ود که 
این عبارت نیز به احتمال فراوان از س��وی 
قانون نویس��ان وق��ت در هن��گام نوش��تن 
اصالحی��ه قانون تج��ارت به عن��وان برابر 
 <Board of Directors> انگلیس��ی 

یا <Directorate> و عبارت فرانس��وی 
<Directoire> منظور شده است.

در   <Director> واژه  ساخت گش��ایی  در 
زب��ان  انگلیس��ی )<Directeur> در  زب��ان 
  <Direct+ or> فرانس��وی( با س��اخ�����تار
روبه رو هس��تیم. تکواِژ <Direct> از ریش��ه 
التی��ن <Directus> ب��ه معن��ای راس��ت، 
درست، مسیر، سمت وسو وارد زبان انگلیسی 
ش��ده اس��ت که خ��ود ای��ن واژه اس��م مفعول 
از مص��در التی��ن <Dirigere> ب��ه معن��ای 
هدای��ت، راهنمای��ی و درس��ت کردن اس��ت. 
تکواِژ <or> نیز از پسوندهای اسم ساز در این 
زبان است که در پیوند با اسمها و فعلها، سبب 
 <Director> س��اخته شدن اسم می ش��ود و
در معنای هادی، مدیر و راهنما قرار می گیرد.

هیئت مدیره و فرایند مدیریت شرکت
در دان��ش مدیری��ت، مدیری��ت فراین��دی 
تعریف ش��ده اس��ت که دربرگیرنده وظایف 
س��ازماندهی،  برنامه ری��زی،  مدیریت��ی 
رهبری و کنترل می باش��د ک��ه در ارتباط با 
یکدیگرند و مدیر نیز به معنی کس��ی است 
که انجام دهنده این وظایف است. مدیران 
ش��اغل در یک س��ازمان نی��ز در محدوده 
ش��رح وظایف نگاشته ش��ده برای آنان در 
امر اداره سازمان مشارکت دارند که به این 
ترتیب، سلسله مراتب مدیریت در سازمان 

تعریف می شود.
 مدی��ران عال��ی ی��ا هم��ان اعض��ای 
هیئت مدیره سازمانها، وظایف مدیریتی 
را در ابع��اد کلی و بلندم��دت که حاکم بر 
فرایندهای مدیریت در س��طوح پایین تر 
در سلس��له مراتب مدیریت است، انجام 
می دهند و به این ترتیب، هدایت و اداره 
کلی سازمانها را بر دوش دارند و از این رو 

زبان دانش و

خبررسانی در 

زبانشناسی

 زبان ارجاعی

نامیده می شود

زبانی که به

مفاهیم و پدیده ها

اشاره دارد
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<Director> نامی��ده می ش��وند که 

در   <Manager> واژه  از  متف��اوت 
معنای عام مدیر است.

هیئت مدی��ره،  اعض��ای  واق��ع،  در 
مدی��ران ناظر ب��ر کار دیگ��ر مدیران 
س��طوح  در  ش��اغل   (Managers)

مدیری��ت  مرات��ب  سلس��له  پایین ت��ر 
در س��ازمانها هس��تند ک��ه ضم��ن این 
نظ��ارت، دیگ��ر وظای��ف مدیریتی در 
س��طح مدیریت عالی س��ازمانها را نیز 
انجام می دهند. به عن��وان نمونه ای از 
انج��ام این گونه وظای��ف، می توان به 
تصمیم گیری در مورد تدوین راهبردها 
و سیاست گذاریهای سازمانی در حوزه 
وظیفه برنامه ری��زی و طراحی یا تغییر 
س��اختار س��ازمانی در ح��وزه وظیف��ه 
م��ورد  در  ک��رد.  اش��اره  س��ازماندهی 
در ش��رکتهای  وظای��ف هیئت مدی��ره 
س��هامی ایرانی، به موج��ب ماده 118 
اصالحی��ه قانون تج��ارت: “جز درباره 
موضوعات��ی که به موجب مقررات این 
قانون اخذ تصمی��م و اقدام درباره آنها 
در صالحی��ت خاص مجام��ع عمومی 
اس��ت، مدی��ران ش��رکت دارای کلی��ه 
اختیارات الزم برای اداره امور ش��رکت 
می باشند مشروط بر آنکه تصمیمات و 
اقدامات آنها در حدود موضوع ش��رکت 
باشد. محدود کردن اختیارات مدیران 
در اساس��نامه یا به موج��ب تصمیمات 
مجام��ع عمومی فقط از لح��اظ روابط 
بین مدی��ران و صاحبان س��هام معتبر 
بوده و در مقابل اش��خاص ثالث باطل 

و کان لکم یکن است.”
ب��ا توجه ب��ه اینکه ش��رکتهای اصلی 
کش��ورها،  بیش��تر  در  ی��ک  درج��ه  و 

ش��رکتهای س��هامی ع��ام هس��تند و با 
اداره  و  ل��زوم هدای��ت  مط��رح ش��دن 
اثربخش تر و مطمئن تر اینگونه شرکتها 
و کاس��تن از مش��کالت و هزینه ه��ای 
نمایندگ��ی در آنها در دو دهه گذش��ته، 
شاهد ساخته شدن و کاربست اصطالح 
در   <Corporate Governance>

زمینه  بنگاه��داری و هدایت و راهبری 
بنگاهها همزمان با انجام تدابیر و ایجاد 
سازوکارهای الزم در این رابطه بودیم.
هدایت و راهبری کارامد و اثربخش 
یک ش��رکت از مواردی اس��ت که همه 
گروهه��ای مرتب��ط ب��ا ش��رکت اعم از 
حسابرس��ان  مدی��ران،  س��هامداران، 
از مزای��ای آن برخ��وردار  و ذینفع��ان 

می شوند.
رعایت بیش��تر حقوق س��هامداران، 
و  مدیریت��ی  وظای��ف  بهت��ر  انج��ام 
ارزش افزایی بیشتر مدیران، حسابرسی 
و گزارشگری اثربخش تر حسابرسان و 
سرانجام روابط بهتر ذینفعان با شرکتها 
از مزای��ای هدای��ت و راهب��ری بهین��ه 

شرکتی است.
 <Corporate اصط��الح  بنابرای��ن 
<Governance مفهوم��ی چندوجهی 

تصمیم گیرن��ده  ارکان  ب��ا  ک��ه  اس��ت 
)سهامداران(، اداره کننده )هیئت مدیره( 
و نظارت کننده )بازرسان و حسابرسان( 
ی��ک ش��رکت و تعام��ل آنه��ا در ارتباط 

است.
در فرهنگهای مرجع برای واژه های 
مترادف در زبان انگلیس��ی، برای واژه 
<Governance> س��ه حوزه معنایی 

به ش��رح زی��ر منظور ش��ده و واژه های 
مترادف در هر حوزه آورده شده است:

اصطالح

راهبری شرکتی

<Corporate Governance>

مفهومی چندوجهی است که

با ارکان تصمیم گیرنده )سهامداران(

اداره کننده )هیئت مدیره( و 

نظارت کننده )بازرسان و حسابرسان(

یک شرکت و تعامل آنها

در ارتباط است
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،)<Direct> 1- اداره )مترادف با
2- نظارت )مترادف با <Control>(، و

.)<Guide> 3- راهنمایی )مترادف با
می بینی��م ک��ه هم��ه ای��ن مفاهی��م به 
وظای��ف مدیریتی مدی��ران عالی مربوط 

می شوند.
بی گمان گزینش ای��ن واژه برای ترکیب 
ب��ا واژه <Corporate> و س��اخته ش��دن 
اصطالح پیش��گفته، با توجه به حوزه های 
معنای��ی آن ب��رای اش��اره ب��ه چندجانب��ه 
بودن موض��وع راهبری یک ش��رکت بوده 
اس��ت. واژه <Corporate> نیز در زبان 
انگلیسی هم به معنای واحد تجاری دارای 
ش��خصیت حقوق��ی ی��ا همان ش��رکت در 
مفه��وم عام آن و هم به معنای یکی ش��ده 
و متح��د کارب��رد دارد ک��ه در ترکیب با واژه 
<Governance> در کل مفاهیم هدایت 

گروه��ی و راهبری ش��رکتی از آن برگرفته 
می شود.

 <Corporate برابرهای فارس�ی برای
 Governance>

ب��ا توج��ه ب��ه ن��و ب��ودن ای��ن مفه��وم در 
زمینه بنگاه��داری و اداره ام��ور بنگاهها، 
پیشینه ای از کاربست آن در قوانین تجاری 
و مال��ی ای��ران وج��ود ن��دارد و به تازگی با 
انتشار پیش نویس »دس��تورالعمل راهبری 
ش��رکتی ناش��ران پذیرفته ش��ده در بورس 
اوراق به��ادار ته��ران و فراب��ورس ایران« 
از س��وی س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار 
ایران برای نظرخواه��ی همگانی، عبارت 
راهبری ش��رکتی در یک مجموعه مقررات 

تدوین شده به کار گرفته شده است.
در  حس��ابداری  و  مدیری��ت  واژگان  در 
زبان فارس��ی، ترکیبه��ای وصفی راهبری 
شرکتی و حاکمیت شرکتی تاکنون به عنوان 

برابرهای فارسی پربس��امد مطرح بوده اند 
که البت��ه واژه پردازی در اصطالح حاکمیت 
ش��رکتی متناس��ب ب��ا مفه��وم آن در زبان 

انگلیسی نیست.
واژه حاکمی��ت از مصدرهای برس��اخته 
در زب��ان فارس��ی و به معن��ی حاکم بودن 
اس��ت که در دایره واژگان دانش سیاس��ی 
به مفه��وم اقت��دار و فرمایندگی حکومت 

می باشد.

بعد مدیریتی راهبری شرکتی
هدای��ت گروهی در بع��د مدیریتی آن در 
ش��رکتها مس��تلزم وجود ترکیب بهینه از 
اعض��ای هیئت مدیره اس��ت ک��ه بتوانند 
و  کارام��د  به ط��ور  را  تج��اری  فعالی��ت 
اثربخ��ش ب��ر پایه اص��ول تج��اری و با 
رعای��ت کامل قوانی��ن و مقررات تجاری 
و مال��ی در چارچ��وب کنترله��ای داخلی 
به انجام برس��انند. افزون بر برخورداری 
اعض��ای هیئت مدیره ش��رکتها از دانش 
ای��ن  در  مرب��وط  کاری  پیش��ینه  و  الزم 
زمین��ه، واگ��ذار نش��دن پس��ت مدیریت 
عامل به یک��ی از اعض��ای هیئت مدیره 
وظای��ف  تداخ��ل  از  پرهی��ز  به منظ��ور 
مدیریت��ی در رده ه��ای مدیریت اجرایی 
و مدیری��ت عال��ی، از دیگ��ر الزامه��ای 

راهبری شرکتی است.

سخن پایانی
چندمعنای�ی9 بودن واژه ها از ویژگیهای 
اصطالحه��ای  و  زبانهاس��ت  مش��ترک 
علمی و فنی در هر زبان نیز با کاربس��ت 
واژه ه��ای موج��ود در آن زبان و از جمله 
همی��ن واژه ه��ای چندمعنای��ی س��اخته 
و ب��ه کار گرفت��ه می ش��وند. ای��ن ویژگی 

مفهوم محوری در

 راهبری شرکتی

التزام مدیران عالی

شرکت به

اجرای قانونمند 

وظایف مدیریتی و 

هدایت کارامد و

اثربخش شرکت در

بلندمدت و

پاسخگویی در برابر

 سهامداران است
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گاهی س��بب می ش��ود تا در برگردان 
یک اصط��الح از یک زبان مبدأ )در 
اینجا انگلیس��ی( به یک زبان مقصد 
و  رایج تری��ن  اینج��ا فارس��ی(،  )در 
پربس��امدترین معن��ی ی��ک واژه در 
زبان مبدأ که در س��اخت اصطالحی 
در آن زب��ان ب��ه کار رفت��ه اس��ت، به 
جای معنی مناس��ب آن واژه در زبان 
مقصد برگزیده شود و به این ترتیب 
مفهوم ترجمه ش��ده یک اصطالح از 

مفهوم اصلی آن فاصله بگیرد.
اگر به نخستین مباحث دانشگاهی در 
مورد راهبری ش��رکتی توجه شود، دیده 
می ش��ود که به عن��وان س��ازوکاری برای 
کاهش مشکالت و هزینه های نمایندگی 
و بیشینه س��ازی ارزش ش��رکتها مط��رح 
 ش��ده اس��ت. بر این اس��اس در برگردان 
واژه <Governance>، معانی هدایت 
و راهب��ری بر معنی رای��ج حاکم بودن یا 
حاکمی��ت، ارجحی��ت دارن��د. تأکی��د بر 
این ابع��اد راهبری ش��رکتی همچنان در 
مباح��ث جدیدت��ر پیرامون ای��ن موضوع 
دیده می ش��ود؛ راهب��ری ش��رکتی ابعاد 
دیگ��ری همچون نقش مال��کان نهادی 
به عنوان ناظران شرکت، کنترل مدیریت 
در م��واردی ک��ه از هدفه��ای ش��رکت و 
اص��ل،  در  و  م��ی رود  طف��ره  ذینفع��ان 
بیشینه ساختن ارزش سهامداران شرکت 

.(Zulkifli, 2008) را دربردارد
بنابراین مفهوم محوری در راهبری 
ش��رکتی، التزام مدیران عالی ش��رکت 
به اج��رای قانونمند وظای��ف مدیریتی 
و هدای��ت کارام��د و اثربخش ش��رکت 
در بلندم��دت و پاس��خگویی در براب��ر 

سهامداران است.

پانوشتها:
1- Referential Language
2- Terms
3- Terminology

واژه ه����ا  این�گ�ون����ه  زب�انش��ناس��ی،  در   -4
<Reciprocal Words> یا واژه های دوسویه 

نامیده می شوند.
5- Parent Company
6- Subsidiary Company
7- Book Value
8- Accounting Books
9- Polysemy

منابع:
• الوانی سیدمهدی و حسن دانایی فرد، تئوری 
س�ازمان )س�اختار، طراح�ی و کاربردها(، 

انتشارات راهی، 1379
• طوس��ی محمدعل��ی، س��یدامیناهلل عل��وی، 
عل��ی اکب��ر فرهنگی، اکب��ر مهدوی��ان، اصول 
مدیری�ت، مرک��ز آم��وزش مدیری��ت دولتی، 

1370
• نحوی س��یدمحمد، فرهن�گ وام واژه های 
عربی در فارس�ی، انتشارات اسالمی تهران، 

1368
• Zulkifli Hasan, Corporate 
Governance from Western and 
Islamic Perspectives, Annual 
London Conference on Money, 
Economy and Management, Impe-
rial College, South Kensington, 
UK, 2008

رعایت بیشتر

حقوق سهامداران

انجام بهتر وظایف

مدیریتی و

ارزش افزایی بیشتر مدیران

حسابرسی و گزارشگری

 اثربخش تر حسابرسان و

سرانجام روابط بهتر

ذینفعان با شرکتها از

مزایای هدایت و

 راهبری بهینه

شرکتی است
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