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  چنان دیدم که هیچ کس کتابی نمی نویسد اال 

  اگر فالن سخن: که روز دیگر در آن بنگرد گوید                                                                                             

  چنان بودي بهتر گشتی و اگر فالن کلمه بر آن                                                                                             

  .افزوده شدي نیک تر آمدي                                                                                            

  کاتبعماد 

  

معیارهاي اندازه گیري در حسابداري با تطبیق " مقالهبرنقدگونه ي گذر
  "دیدگاههاي معرفت شناسی دینی اسالم در برابر دیدگاههاي غربی

  
  *دکتر کامبیز فرقاندوست حقیقی

  **حسین بخشی

  )پیش گفتار(سخن نویسندگان

بیانگر تعلق خاطري است که بی تردید تصمیم به مطالعه ، پژوهش و کسب معرفت در خصوص هرموضوعی 
مقاله  1391در شماره سی ام فصلنامه دانش و پژوهش حسابداري مربوط به پائیز .پژوهشگر به آن موضوع دارد

معیارهاي اندازه گیري در حسابداري با تطبیق دیدگاههاي معرفت شناسی "اي تحت عنوان 
 36از صفحه ( صفحه  10مقاله مذکور طی . ه استمنتشر شد "دینی اسالم در برابر دیدگاههاي غربی

گردآوري  ،مریم اکبریان فرد، حامد آراد و سحر اجاغو آقایان توسط خانم ها ) 89الی  86و نیز صفحه  41الی 
 ازبوده و حاضر از عالیق نویسندگان مقالهقاله مذکور عنوان ممی نماید، صمیمانه عرض . یف شده استو تال
نظرات و خصوصاً در بیان امید است در مقاله حاضر  ،الزمه نقد منصفانه حقیقت جوئی است  کهجاآن

استداللهاي نویسندگان این مقاله که برگرفته از تجربیات ، آموزه ها و اندیشه ها ي شخصی ایشان می باشد، 
  . .بدور از تعصب، در این مسیر گام برداشته شده باشد
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بی تردید جنبه مثبت مقاله مورد اشاره، اذعان به این موضوع است که که باید گفت قبل از هرچیز  بنابراین
وت هاي فرهنگی یکی از موانع مهم هماهنگی و یکپارچگی عملیات حسابداري در سطح جهانی تفا

  .این موضوع در بخشهاي مختلفی از مقاله مورد نظر به چشم می آید .است

عنوان هاي اصلی و ، الزم به توضیح است که به منظور سهولت در برقراري تناظر مناسب بین دو مقاله در ادامه 
 .می باشد بررسیهمان عناوین بکار گرفته شده در مقاله مورد  ،شده در زیر فرعی استفاده

  چکیده

  : چکیده مقاله مذکور با جمالت زیر آغاز گردیده است

مذهب به عنوان یک عامل فرهنگی برجسته و بسیار مهم محسوب می شود که بر تمام نهادهاي اجتماعی "
توجه ویژه به اسالم که یک مذهب مهم و . نهادها استتاثیرگذار است و حسابداري نیز یکی از همین 

برجسته در دنیاست، نمونه اي خاص است که تاثیر بالقوه فرهنگ بر رویه هاي حسابداري و ارزش هاي 
  )36ص ( ".مشتق از آن را به خوبی نشان می دهد

ک دین ، اولین اشکالی عدم تمایز بین دین یا شریعت با مذهب و همچنین تلقی اسالم به عنوان یک مذهب نه ی
  : ¹یدین –مطابق منابع علمی . است که در سراسر مقاله به چشم می آید

آنچه از ظاهر آیات . ها و روش هایی است که از طرف خداوند براي بشر، فرستاده شده است دین مجموعه سنت
معنا که از نظر قرآن کریم به این . عناي خاص داردشریعت مو دین معناي عامشود این است که  قرآن فهمیده می

ده شمبران اعم از صاحبان شریعت و غیرآن به یک مکتب دعوتدین خدا از آدم تا خاتم یکی است و همه پیا
پس فرق دین و شریعت در این است که دین یک معناي عام . است "اسالم"که بهترین نام براي آن کلمه اند 

یا اما رابطه دین با مذاهب . ختصاص به یک پیامبر داردشود ولی شریعت ا ها می دارد که شامل همه شریعت
به .کند آن را تبیین می زیرشاخه هايدر این است که دین معناي جامعی دارد و مذهب  )اسالمی( دینی هاي  فرقه

اما ه است،دده شآورمجموع تعالیم آسمانی است که از سوي خداوند توسط پیامبران  آسمانی یند عبارت دیگر
آن است که در میان پیروان یک دین، به خاطر  به مفهومه معناي راه و طریقه و آیین هم آمده، مذهب، که ب

  :براي مثال. هاي متفاوتی ظهور یافته باشند گروهممکن است ... برداشت و تفسیر خاص و  هاي ویژه، یا اندیشه
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به سه  دین به علل مختلف، پیروان این )ع(ي تعالیم حضرت مسیح  دین مسیحیت عبارت است از مجموعه-1
 کاتولیک ، ارتدوکس و پروتستان: مذهب اصلی تقسیم شده اند

از طرف خداوند براي هدایت انسانها ) ص(دین اسالم، عبارت است از مجموعه تعالیمی که حضرت محمد -2
جعفري، یعه شمذهب : اند، مانند تقسیم شده  یها و مذاهب مختلف مسلمانان به علل مختلف به گروه. آورده است

  .مذهب حنفی، مذهب حنبلی، مذهب شافعی و مذهب مالکی

  

  واژگان کلیدي

دین اسالم، فرهنگ، معیارهاي اندازه گیري حسابداري، محافظه کاري، بهاي تمام شده تاریخی و ارزش 
  )ورودي و خروجی(هاي جاري 

  

  مقدمه  -1

مثبت مقاله مورد اشاره، اذعان به این موضوع است که تفاوت  هاي جنبه همانگونه که ذکرشد یکی از
براي مثال، .هاي فرهنگی مانع هماهنگی و یکپارچگی عملیات حسابداري در سطح جهانی است

  :، با عبارات زیر  شروع می شود 37مقدمهمقاله در صفحه 

یکپارچه و هماهنگ  تفاوت فرهنگ ها مانع از آن می شود که فعالیت هاي حسابداري در سطح جهانی"
باشد و چنین استنباط می شود که این موضوع حسابداري را در سطح ملی و بین المللی تحت تاثیر خود 

سیستم هاي  "فرهنگ به صورت آن دسته از عوامل محیطی تعریف شده است که شدیدا. قرار داده است
  "...حسابداري ملی را تحت تاثیر قرار می دهد

  :اینگونه عنوان می شود که  37همین مقدمه در صفحه  و یا در بخش دیگري از

مولر و همکاران . هر سیستم حسابداري محصول محیط و شرایط خاص است) 1989(طبق گفته پررا "
  "نیز به این نکته اشاره کرده اند که این محیط است که حسابداري را شکل می دهد) 1994(

  

  :که مقدمه مذکور اینگونه بیان شد ه استادامه در 
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درصد از  40درصد کل جمعیت جهان را در بر می گیرد و تولید  25میلیاردي مسلمانان که  6/1جمعیت "
  ".نفت خام دنیا، موقعیت خاصی را براي مسلمانان تعریف می کند

به به نوعی در اختیار مسلمانان است ، درصد نفت خام دنیا  40تولید  این موضوع که به نظر می رسد مطرح کردن
الً و احتما ، بگونه اي که مباحث رنگ و بوي سیاسی به خود گرفته  قابل تلقی استبیراهه کشاندن موضوع 

مثبت کشورهاي اسالمی، که بیانگر  تانویت نهفته در اسالم و یا سایر نکاشاره به وسعت سرزمین ها ، مع
  .دمسلمانان در دنیاي امروز باشقعیت مواز بیان مناسب تریمی توانست  یرگذاري تفکر اسالمی در دنیاست ،تاث

  )ذکر شده است"ادبیات بررسی"که در مقاله مورد نظر تحت عنوان ( پیشینه تحقیق -2

گونه که اینپرداخته شده و سپس با توجه به این بیان انتقادات وارده به مقاله مورد بررسی ابتدا بهدر این قسمت  
اشاره صورت گرفته در اینخصوص کامل نسبتاً هايپژوهش از  یکیبه  ایران چندان سابقه اي ندارد ،مقوالت در 
  . شده است

  :ذکر شده استاینگونه مقاله مورد نقد، پیشینه تحقیق بخشدر قسمتی از 

  :این طور استدالل می کنند) 1986(گمبلینگ و عبد الکریم " 

افراد جامعه مسلمان هستند، اگر . تئوري حسابداري بخشی از شخصیت است و بنابراین بخشی از فرهنگ"
بنابراین، تئوري حسابداري آن ها نیز اسالمی است و . شخصیت هایشان اسالمی است و فرهنگشان اسالم است

  )38ص،(" نیز هست) شرع(در بردارنده شریعت) قوانین و مقررات( در کنار دیگر چیزها 

گمبلینگ  وراتر آقاي، بی شک کارهایر خصوص حسابداري اسالمی از جمله معروفترین کارهاي انجام شده د
  . است که داراي نکات مثبت فراوانی بوده وجمالت فوق نیز از اینگونه اند

اسالمی مبتنی بر دیدگاههاي معرفت شناسی  حسابداري ظر نویسندگان مقاله حاضر، تدوین استانداردهايبه ن
  . مهمترین مطالبه منطقی مردم جوامع اسالمی در زمینه حسابداري است

منظورتطابق چشم می آید اما بدلیل اینکه نامبرده به گمبلینگ به  علیرغم نکات مثبتی که در تالیفات آقاي
و یا  پژوهش هاي خود در زمینه حسابداري با دیدگاههاي اسالمی همواره از دانشجویان مسلمان خود

محدودیت به نظر می رسد ، لذانه علماي دینی اسالم شناسبهره می برد ژوهشگران حسابداري مسلمان،پ
کارهاي حاصل آن در ضعف هائی نیز  شدن دارموجب پدی، درخصوص مبانی اسالماین افراد اطالعات 
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 " زکات"به  اً بطور مثال هدف اصلی گزارشگري حسابداري اسالمی در این پژوهش ها عمدت.دگردمیتحقیقات
  .ختم می شود

تفاوت دیدگاه  نادیده گرفتن از جمله .می باشدی به این دیدگاه وارد اشکاالت به اعتقاد نویسندگان مقاله حاضر 
بطور به یاري خداوند موضوع زکات را کهفقهی در مذاهب شیعی با مذاهب سنی در خصوص مساله زکات ،

  .موردبررسی قرار خواهیم داد مجزامفصل و در مقاله اي 

پایان یعنی در ایران صورت گرفته که حسابداري اسالمی  زمینهدر  یکی از پژوهش هاي قابل تاملدر ادامه به 
بررسی تازه اي بر مبانی نظري استانداردهاي حسابداري و " با عنوان مسعود معدنچیآقاي نامه 

  .می پردازیم" گزارشگري مالی در اسالم

و مشاوره حجت االسالم والمسلمین مصطفی  )دکترا (  فرقاندوست حقیقیکامبیز پژوهش مذکور با راهنمایی 
  .است شعبانلو انجام شده

  در بخش بیان مساله مقاله یاد شده ، اینگونه ذکر شده است که 

بینشی است اعمال و رفتارهاي فردي و اجتماعی انسان ها در عرصه حیات، معلول طبیعی فرهنگ و " 
رفتارهاي اقتصادي انسان ها نیز جزئی از مجموعه رفتارهاي فردي و . که بر شخصیت آن ها حاکم است
تب معرفی می کند بر کبدیهی است نوع بینش و اعتقادي که هر م. جمعی آن ها در عرصه حیات است

  ".طرفداران آن موثر است رفتارهاي اقتصادي

بینی علمی، فلسفی، دینی و اقتصادي اندیشمندان اسالمی و غربی در در ادامه به بیان تفاوت هاي جهان 
قرون هفده، هجده، نوزدهم و اوایل قرن بیستم و همچنین برخورد جریان هاي فکري با دین در نیمه اول 

بر این اساس و با توجه به توصیه قرآن مجید به تفکر و تدبر در تمامی عرصه  .قرن بیستم پرداخته شده است
دگی، اینگونه نتیجه گیري شده که باید در جهت تدوین استانداردهاي حسابداري مطابق با موازین هاي زن

  :پرسش و پاسخ هاي بسیار مهم زیر پرداخته شده استبه در فصل آخر این پژوهش نیز . شرعی اقدام نمود

  در استانداردگذاري حسابداري براي جامعه اسالمی کجاست؟) ایران(جایگاه ما  -1 "

هنوز قدم اثربخشی در جهت تدوین مبانی نظري گزارشگري مالی منطبق با قوانین اسالمی برداشته 
بنابراین بایستی در این راستا اقدام موثر از طریق تشکیل کمیته هاي الزم در سازمان . است نشده
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زه وحسابرسی و تحقیقات تکمیلی مربوطه از طریق دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتري و طالب ح
  .همراه با تشریک مساعی در رسیدن به مبانی نظري گزارشگري مالی در اسالم صورت پذیردهاي علمیه 

آیا اموزش هاي رفتاري، جامعه شناسی، معرفت شناسی و انسان شناسی در تبیین علم حسابداري -2
  است؟ نداشتهنقش 

کلیه آموزش هاي رفتاري، بر اساس مطالب مندرج در فصول اول و چهارم، می توان نتیجه گرفت که 
در این پژوهش . جامعه شناسی، معرفت شناسی و انسان شناسی در تبیین علم حسابداري نقش دارند

در حد توان . نیز از دیدگاه اسالمی وبر پایه مبانی فقهی اسالمی شیعی به حسابداري پرداخته شده است
  .ه گردیده استپژوهشگر تعاریف مربوطه و مدل حسابداري بر اساس شریعت ارائ

آیا هرآنچه که در جوامع به ظاهر پیشرفته از لحاظ علوم صورت می پذیرد قابل قبول براي جامعه  - 3
  اسالمی است؟

بر اساس مطالب مندرج در فصول اول و چهارم، نتیجه گرفته می شود که در علوم انسانی و سایر 
" پذیري ،آنها ازقوانین به ظاهر علمی و بعضامشتقات علوم از این شاخه در بعضی موارد با توجه به تاثیر 

الحادي ، بایستی از قوانین الهی پیروي و از دستورات شریعت اسالمی در تمامی اصول و فروع زندگی در 
  ".جامعه اسالمی اطاعت کرد

نیز استناد به کتاب حساب ابوالوفاءبوزجانی ، عوامل موثر در حسابداري اسالمی و  ي این پژوهشدر انتها
، به تبیین مبانی فلسفی نظام " آن چیزي که عقل حکم می کند، شرع نیز به آن حکم می کند" اعده ق

، مدل حسابداري بر اساس مکتب اسالم اقتصادي در اسالم و در نهایت پیشنهاد یک مدل به عنوان 
  .است شده پرداخته

  

  فرهنگ ، مذهب و حسابداري - 3

  :عنوان شده است اینگونهاز مقاله مورد نظر بخش این همان خطوط ابتدائی در

  ) 38ص (".شیوه هاي بسیار متفاوت حسابداري در دنیا حاصل اشکال مختلف فرهنگ هاست"

دلیل وجود سیستمها و رویه هاي مختلف حسابداري در دنیا مهمترینبرمی آید، طلب م ایننگونه که از آ
و تحقیقات انجام شده در حدود چهار دهه اخیر در زمینه تاثیر فرهنگ بر  هاي فرهنگی ذکر شدهتفاوت
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در این خصوص باید گفت اگرچه امروزه بدلیل وجود . بعنوان پشتوانه این ادعا مطرح شده است نیز حسابداري
حسابداري جوامع مختلف برکسی پوشیده  به تبع آنو  اقتصاديتحقیقات مذکور تاثیر فرهنگ بر محیط 

وك براي نمونه . رده میشودبرشمعوامل موثر بر حسابداري کن فرهنگ همواره بعنوان یکی از یلنیست،
Wolkدر فصل اول کتاب تئوري حسابداري خود ، عوامل سیاسی و شرایط اقتصادي را از جمله  و همکاران

بر ) اي حسابداريازطریق تاثیر بر تئوري ه(عواملی بسیار مهمی می دانند که بصورت مستقیم ویا غیر مستقیم 
معتقد است ، بدون یک تئوري جامع که منشا و  زف. فرآیند سیاستگذاري براي حسابداري تاثیر گذارند

، ما ناگزیر هستیم در مورد رویه هاي حسابداري با سایر گروههاي باشدحسابداري هاي راهنماي انتخاب رویه 
تاثیر گذاري عوامل سیاسی ، شرایط اقتصادي وارزشهاي فرهنگی بر فرآیند ذینفع به اجماع  برسیم و این یعنی 

  .²می نامد "ایجاد توازن ظریف  "تدوین استانداردهاي حسابداري که وي آنرا  

  

  مدل هافستد، گراي و پررا -4

مدل ارائه  اً، شریعت برحسابداري از مطالعات پیشین و خصوصویژه جزء مهم آنبه منظور بیان تاثیر فرهنگ و به 
مقاله مورد  88و ص  28در بخش همانگونه که (لیکن پژوهش هافستد . شده توسط هافستد استفاده شده است

، بنابراین تنوع فرهنگی در سطح جوامع صورت گرفتهIBMکارکنان  در محیطفقط ،  )بحث ذکر شده است
مدت هاست به همین دلیل یق بوده و تحق نقطه ضعف اصلی ایندر واقع این موضوع که  انگاشتهبشري را نادیده 

  .است آن زیر سوال رفتهدر محافل علمی اعتبار 

  معیارهاي اندازه گیري در حسابداري از دیدگاه اسالم -5

در ادامه موضوع معیارهاي اندازه گیري در حسابداري از دیدگاه ارزش هاي اجتماعی و فرهنگی مورد بررسی 
  :به چشم می آید ذکر این مطلب است که این بخش ادامه در که  نکته جالب دیگري. است  قرار گرفته

دو هیات نظارت بر حسابداري شرکتهاي سهامی عام و کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایاالت متحده دو  "
  . "مرجع قانون گذارند که مسئولیت دارند اعتقادات دینی را وارد حرفه حسابداري کنند

به نظر می رسد که نویسندگان محترم مقاله مذکور به فضاي سکوالر و حتی دین ستیزي حاکم بر فضاي سیاسی 
به اصطالح پست مدرنی که بدلیل حاکمیت تفکر نسبی گرایی نسبت به  جوامع.  موده اندفرتوجهی نجوامعغربی 
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اعتقاد بر این اگر چه . اي دارنداهتمام ویژه  از مباحث علمی) از جمله دینی(حذف کامل قضاوتهاي ارزشی 
د و براي وشمی سیاسی منتشر خاص با اهداف در صورت وجود، رسانه اي ي صرفاًاین شعارهااحتماالً که  است

ین چنین عیت هم که شده،خود این کشورها تنها درسطح حرف و سخن باقی می ماند لیکن براي حفظ ظاهر 
جفري گلد در اینخصوص.اینچنین مطرح کمی بعید به نظر می رسد بصورت علنی براي دو مرجعآنهم وظیفه اي 
  :معتقد است ³اسمیت

، با کاوش عمیق در فضاي همچنان  ولیو انکار تفکرات دینی علی رغم وجود فضاي مذکور در جوامع غربی"
مفروضات ، بگونه اي که دینی بر موضوع حاکم استفضاي که هنوز هم می رسیم،  به این واقعیت حرفه  اصلی

در مسیحیت بوده و اعاده مجدد تقوا و پرهیزگاري  سازگارتربا اصول کتاب مقدس مسیحیان   FASBفلسفی 
  ."کمک بسیاري به ایجاد پایه هاي اخالقی محکم براي حرفه حسابداري می باشد

  :بر این باور است کههمچنین وي 

  :عبارتند از شکل گیري و گسترش هر حرفه مهمترین عوامل اگر بپذیریم ،  "

 تشکل حرفه اي فراگیر -1

 آئین رفتار حرفه اي -2

  فلسفه ، مبانی نظري، اصول و استانداردهاي حرفه اي -3

تحلیل دقیق رفتار حرفه اي نشان می دهد که قوانین الهی، مدنی و باورها ، پایه واساس بسیار منسجمی براي 
  . "اخالق حرفه اي فراهم می کند

  :بحث اینگونه ادامه می یابد  13، انتهاي سطر36در قسمت چکیده ، صفحه ،  گام بعنوان مهمترین

و ) 1989(، پررا )1988(، گراي )1980(در ابتدا با استفاده از مطالعات پیشین همچون هافستد 
نظریه اي در باب مسئله ارزش هاي حسابداري از دیدگاه معرفت ) 2006(مطالعه اخیر عسکري 

اسالم در مقام یکی از بحث بر انگیزترین مذاهب در دنیا به عنوان .شناسی دینی ارائه شده است
به تشریح معیارهاي اندازه گیري از منظر نمونه فرهنگی و مذهبی انتخاب شده است و سپس 

  :استشده شریعت اسالم و تفاوتهاي آن با رویکرد محافظه کارانه غرب پرداخته
و ریسک در جامعه بیشتر باشد ، تمایل به سوي نظر گراي اینست که هرقدر عدم اطمینان ، استرس 

سپس  استدالل شده است که انتظار .ارزیابی محافظه کارانه دارائی ها و درآمدها نیز بیشتر می شود
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می رود جوامع اسالمی مستعد عدم اطمینان یا ابهام نباشند، چرا که مسلمانان بر این باورند که 
اینکه همه چیز تحت کنترل اوست فلذا آینده براي خداوند همه چیز را آشکار خواهد کرد و 

 با بنابراینمنطقی است که در مقایسه.مسلمانان مشخص است حتی اگر در مورد آن چیزي ندانند
روشهاي ارزیابی محافظه کارانه غربی ، سیستم حسابداري اسالمی باید گرایش بیشتري به خوش 

  .بینی داشته باشد

هافستد و توسط عسکري تبیین شده ، / که بر مبناي مدل گراي 2از سوي دیگر و بر مبناي جدول شماره 
  :به نتایج مشابهی می رسدنیز 

همانطور که جدول نشان می دهد، از آنجا که ارزش هاي اسالمی به سمت دانش حرفه اي و انعطاف 
اندازه گیري در حسابداري اسالمی  پذیري گرایش دارد، بنا براین کامال منطقی است که بگوئیم

  .هافستد متمایل است/ بیشتربه سمت خوش بینی در مدل گراي
  

  :و در ادامه بیان می گردد که 

د به راحتی پذیرفته شود، پس حسابداري قیمت تمام شده تاریخی بطور کامل نمی توان نکته اگراین
اسبه میزان زکات که وضع آن در قالب شریعت اسالم توجیه شود ، به خصوص در مورد هدف مح

براي زکات الزم است که دارائی هاي مربوطه بر اساس . یکی از مسئولیتهاي دولت اسالمی است
لذا ارزیابی دارائی هاي ثابت بر اساس خالص . قیمتی که در بازار مبادله می شوند ، ارزشگذاري شوند

تلقی نمی کند و به منظور محاسبه ارزش بازیافتنی ، هیچ بدهی احتمالی را بعنوان دیون حقیقی 
  . سود و زیان دوره هیچ نوع زیان مشروطی از درآمدکسر نمی شود

  :و در انتها اینگونه نتیجه گیري می شود که 

با این دیدگاه که آنچه ارائه می شود نزدیک ترین چیز به حقیقت است و آنچه که در موردش 
ارزیابی اسالمی بر ارزشگذاري تردیدي وجود دارد به خداوند واگذار می شود، می توان نتیجه گرفت 

حقیقی تاکید دارد و بیش از محافظه کاري منعکس کننده خوش بینی است، چرا که محافظه کاري 
شواهد . . توانه اي است که بیشتر به سمت کم انگاري پیش می رود تا منعکس کردن واقعیت،پش

حاصل ازاین بررسی نشان می دهد که معیارهاي اندازه گیري در حسابداري اسالمی با روشهاي 
بهاي خروجی تطابق دارد و ارزش گذاري دارائی ها براي تعیین زکات در این مطالعه مصداق این امر 

  . ب می شودمحسو
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توحید اصل اول مسلمانی بوده و امید به رحمت بی پایان الهی در اسالم نیز همچون بقیه  همانطور که می دانیم،
بر اساس این نوع جهان بینی ، همه چیز تحت کنترل خداي .محسوب می شودادیان الهی از ارکان اعتقادي 

این موضوع سبب حرکت جوامع بی شک ست و امهربان ترین مهربانان  یی کهخدا، الرحم الراحمین است 
بدان معنی ،ولی )البته به شرط داشتن اعتقاد واقعی(خواهد شد  آرامش و دوري از استرس آیندهاسالمی به سوي 

آینده براي مسلمانان  "ویا  "آنچه که در موردش تردید وجود داردبه خداوند واگذار می شود " که نیست
از منظر چارچوب نظري اسالم ،انسانها داراي اختیار بوده و ."چیزي ندانندمشخص است حتی اگر در مورد آن 

ذره اي از خیر : بگونه اي که خداوند در قرآن کریم می فرمایند  اعمال خود مسوول و پاسخگو هستند در مقابل
موضوع ءکه نساسوره مبار40 شاید به زبان ساده تر در آیه .ماند نخواهدبی پاسخ ) اعمال نیک و بد انسانها(و شر

  : می فرماید مشخص شود که

ه أَجرًا عظیما  دنْ یؤْت من لَّ ا وه ک حسَنۀً یضَاعفْ رةٍ وإِن تَ لم مثْقَالَ ذَ  إِنَّ اللّه الَ یظْ
 

  
کند و از نزد خویش  نیکى باشد دو چندانش مى] آن ذره کار[و اگر  کند نمىاى ستم  وزن ذره خدا هم در حقیقت

  .بخشد پاداشى بزرگ مى

انسان ها  و رفتار در واقع انسان بابت اعمال خود پاسخگو ست اگرچه خداوند متعال به دیده رحمت به اعمال
  .خواهد نگریست

می کند براي انجام تکالیف انسانی به خداوند متعال توکل اگرچهانسان اسالمی، مطابق این تفکراز سوي دیگر 
مرد عربی بعد از پیاده شدن شتر خود  ،نقل است. بود نخواهدلیکن این موضوع به هیچ وجه موجب رفع تکلیف 

مورد سوال قرار می دهد، در اینخصوص که وي را ) ص(و در پاسخ به پیامبر اعظم نمی بنددرا رها کرده و 
در موال نا . زانوي شتر را ببند بعد به خدا توکل کن: می فرمایند .. رسول ا.کرده ام ه خدا توکلعرضه میدارد ب

توصیه به تفکر ) کتاب مقدس مسلمانان( در جاي جاي قرآن کریم .با توکل زانوي اشتر ببند: می فرماید این باره 
بیشتر به یک سرخوشی  ررسیدر مقاله مورد ب خوش بینی مطرح شده و تعقل به چشم می آید در حالیکه

مثالین  دارائیها و یا کم انگاري بدهیها بکشاند،که حتی می تواند ما را به ورطه بیش نمائی  نابخردانه شبیه است
هیچ بدهی احتمالی را بعنوان دیون حقیقی تلقی نمی کند و به منظور محاسبه سود و زیان دوره هیچ نوع "ادعا 

  .نمی کندکه از هیچ مبناي عقلی پیروي  " شودزیان مشروطی از درآمدکسر نمی 
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 پس می توانبر اساس تفکرات اسالمی انسانها داراي فطرتی حقیقت جو هستند اگر بپذیریم در مرحله بعد ، 
چگونه می توان از این بحث نتیجه  ولی فت ارزیابی اسالمی بر ارزشگذاري حقیقی تاکید داردگ

؟ در اینخصوص موارد گرفتکهمعیارهاي اندازه گیري در حسابداري اسالمی با ارزشهاي خروجی تطابق دارد 
  :زیر قابل طرح است

 "روش بهاي تمام شده تاریخی"معادل را  "محافظه کارانه  اندازه گیري روشهاي"آیا می توان واژه  "اصوال
ق در مفاهیم نو در حرفه حسابداري می توان دریافت که حرکت از سوي روشهاي محافظه با کمی تعمدانست؟ 

به ) مثل اقل بهاي تمام شده و خالص ارزش فروش ( تعدیل شده تاریخی بهاي تمام شده مبتنی بر کارانه 
ربوط اولویت بخشیدن به ویژگی کیفی م باوجودسویارزشهاي جاري شروع شده است ولی باید توجه داشت که 

هرجا که توصیه اي براي بعنوان نمونه .همچنان داراي جایگاه درخوري است نیزقابلیت اتکا ویژگی بودن ، 
  آن  طریق از  آنهم بگونه ایکه (وجود بازار فعال و در دسترس شرط استفاده از ارزش هاي جاري وجود دارد، 

الفاصله بنیز ) یافت  دست ،پذیر سازد بازار را امکان  ارزش  محاسبه  اتکا که  قابل  بازار یا شاخصی  ارزش  به  بتوان
  .مطرح استهمچنان نیز ینه زمالحظات منفعت ه ضمن اینکه. بیان می شود

 ، بنابراین حتی اگر بپذیریم،ارزشهاي جاري شامل هر دوي ارزشهاي ورودي و خروجی استاز سوي دیگر، 
 باید به ارزشی که در بازار مبادله می شوند ، ارزشگذاري شوندمحاسبه زکات گزارشگري و یا دارائیها به منظور 

  .بود نخواهددر تفکرات اسالمی بیانگر استفاده از ارزشهاي خروجی  "صرفا

ازجمله محققینی که در مقاله مورد بحث به نظرات آنها ارجاع (  از محققین بعضیالزم به ذکر است که در انتها 
بحث زکات در حوزه  اینکه.اند عنوان  هدف اصلی در حسابداري اسالمی بیان کرده محاسبه زکات را  به )شده

می گیرد و زکات تنها به کاالهاي محدودي تعلق که در مذهب شیعه یا خیر؟ احکام فردي موضوعیت می یابد 
د دارد که گزارشگري آیا ضرورتی وجو "خمس مطرح می شود، وضعیت چگونه است؟ و مهم تر اینکه اصوال

مبتنی بر حسابداري اندازه گیري در چالشهاي  ؟ از جمله موضوع محدود گرددبه این دو  مالی اسالمی
آن با انجام تحقیقات بیشتر در خصوص مبانی نظري  که امید است ندستدیدگاههاي معرفت شناسی دین اسالمه

  .به نتایج قابل اتکائی منجر شوند

  واحد تهران مرکزي -دانشکده اقتصاد و حسابداري  –عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی *

  عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرمسار**
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