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چکیده
تفاوتهای فکری مذهبی ،سیاسی و فرهنگی از مسا ئل تاثیر گذار در اقتصاد غربی و تدوین
استانداردهای حسابداری است .این تفاوتهای مبنایی باعث می شود که تکنیکهای حسابداری غربی نتوانند
قابلیت اجرایی خوبی در اقتصادها و حسابداری اسالمی داشته باشند .این مقاله با تاکید بر تفکر خالق و
انتقادی سعی دارد به بررسی تفاوتهای اساسی در مبانی حسابداری اسالمی با حسابداری غربی به لحاظ
تاثیر پذیری آن از اقتصادهای متفاوت در قالب نادیده گرفتن مالحظات اخالقی در اقتصاد غربی و استفاده
ابزاری از حسابداری در جهت منافع نظام سرمایه داری ،مبنای فکری مذهبی متفاوت در اقتصاد غربی در
مقابل اقتصاد اسالمی ،تاکید برویژگیهای حسابداری اسالمی در جهت پیشبرد عدالت اجتماعی ،جلوه تفکر
خالقانه و دید انتقادی حسابداری اسالمی در مقابل ادعاهای نظام سرمایه داری غربی و بررسی نتایج
تحقیقات حسابداری اسالمی با رویکردی انتقادی بپردازد
واژههای کلیدی :تفکر خالق ،تفکر انتقادی ،حسابداری اسالمی ،حسابداری انتقادی
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مقدمه
نقش تفکر خالق و انتقادی و رویکرد انتقادی در حسابداری مسئله قابل تأملی است .تفکر ،در
حقیقت شکل پیچیدهای از رفتار انسان و عالی ترین شکل فعالیت عقلی و ذهنی است (شعاری
نژاد. )9192 ،
آنچه امروز ،فیلسوفان از تفکر و مباحث مترتب برآن مراد میکنند درحقیقت جانمایه فلسفه تلقی
میشود ،به نحوی که فلسفه را تفکر ناب میدانند (کلباسی . )9192 ،تالشهای نظام سرمایه داری
غربی به جدایی حسابداری از مالحظات اخالقی امری غیرواقع بینانه بنظر میآید که با عنوان
حسابداری غیر اخالقی 1نه ضروری و نه مطلوب بنظر میرسد ،مطرح است (تینکر )،2،5226تینکر
همچنین معتقد است که حسابداری در زمینه ضد سرمایه داری لیبرال ،3نقش بهره وری و کنترل
برای تضمین و تحمیل انباشت سرمایه و روابط بازار نقش مهمی دارد و عالوه بر این ،سازمانهای
بین المللی مانند ،4 FASBو سازمان تجارت جهانی که قرار است به ایفای نقش در تنظیم
سازمانهای کسب و کار در جهت منافع عمومی بپردازند ،بایداز طریق نهادهای خود در صدد رفع
نگرانیها و تنظیم مقرراتی در مورد مسائل زیست محیطی و اجتماعی که از حوزههای حسابداری
و امور مالی است باشند .حال سؤال این است که ایدئولوژی غیر اسالمی که عمدتاً در تدوین
استانداردهای بین المللی حسابداری نقش دارد تا چه حد بر اقتصاد و به تبع آن بر حسابداری
اسالمی میتواند تأثیر گذار باشد؟یکی از جنبههای اصلی اسالم برخورداری آن از یك رویکرد
جامع به زندگی است ،بطوریکه در این رویکرد جامع به زندگی به افراد و تعادل بر برآورده
ساختن هم نیازهای مادی و هم نیازهای معنوی آنها که تأثیر قابل توجهی در اقتصاد دارد تمرکز
خاصی میشود .نظام اقتصادی اسالمی را باید از دیدگاه جامع که شامل درک درستی از مفهوم
تلقی خدا ،جهان ،زندگی و انسان است بررسی کرد ،که این رویکرد همه جانبه ناشی از ماهیت
عدالت اجتماعی در اسالم است که بر متمرکز شدن ثروت هشدارمی دهد و چنانچه تمرکز ثروت
به وجودآید ،عدم تعادل اجتماعی را در پی خواهد داشت و اعضای جامعه متعهد به تسهیل توزیع
برابر و عادالنه ثروت از طریق زکات یا گرایش دیگر از ارزشهای اسالمی مانند مهربانی ،شفقت
بین مسلمانان در جامعه میباشند (کامال. )5229 ،5
بر همین اساس این مقاله با تأکید بر تفکر خالق و انتقادی و ارائه تعریفی جامع از تفکر انتقادی از
دیگاه جان دیولی 6که پدر تفکر انتقادی مدرن نامیده میشود (فیشر  )95229به بررسی تفاوتهای

تفکر انتقادی خالق در حسابداری اسالمی

19

اساسی در حسابداری اسالمی با حسابداری غربی پرداخته و سعی دارد به گزیدهای از تناقضات
اثرات استانداردهای بین المللی در اقتصاد اسالمی بپردازد.

روش شناسی تحقیق
روش این تحقیق ،روش شناخت در چارچوب مطالعات کتابخانهای و از نوع پژوهشهای تئوریك و
نظری و مبتنی بر پیشینه تحقیقات مرتبط با موضوع میباشد (حافظ نیا ، )9198 ،هدف تحقیق ارائه
الگویی مفهومی و چارچوبی نظری برای تبیین تفکر خالق و انتقادی در حسابداری اسالمی است.
در قالب این مقاله سعی میشود به این پرسش که آیا با نگرشی انتقادی و خالقانه به اید ئولوژی
حسابداری غیر اسالمی و تفاوتهای مبنایی اقتصاد و حسابداری غربی با اقتصاد و حسابداری اسالمی
و نگرشی خالقانه به پتانسیلهای حسابداری اسالمی در تدوین استانداردهایی همگون با نیازهای
اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و مذهبی جوامع اسالمی دست یافت؟

حسابداری بستری برای تفکر انتقادی اسالمی
تاکید اقتصاد غربی بر نادیده گرفتن مالحظات اخالقی و جدایی حسابداری از مالحظات اخالقی و
تالش های سرمایه داری غربی در استفاده از حسابداری بعنوان صرفا ابزاری در جهت قدرتمندان
جامعه (عمدتا صاحبان سهام و اعتبار هندگان که تمرکز ثروت در دست آنهاست)  ،نظیر
بکارگیری روش بهای تمام شده کامل در حسابداری نفت و گاز توسط کمیسیون اوراق بهادار
( )SECبر اثر فشارهای سیاسی در کشور امریکا و انتشار استاندارد شماره  52متعاقب آن
(شباهنگ )9182 ،از یکسو واز سویی دیگر دید جامع اقتصاد اسالمی از طریق باز کردن امکان
یك دستور کار اجتماعی که در آن عدالت اجتماعی ،کارکردن با جوامع محلی ،از بین بردن فقر،
مراقبت از محیط زیست ،پاسخگویی و شفافیت در یك موقعیت مرکزی در اقتصاد و حسابداری را
تشکیل میده د ،لزوم تسهیل در توزیع مجدد ثروت از طریق زکات و ممنوعیت بهره در اقتصاد
اسالمی و ایجاد عدالت اجتماعی از اثرات دید تفکر انتقادی به نظام سرمایه داری درحسابداری
اسالمی است که بر لزوم توجه به نیازهای مادی و اخالقی تمام گروههای استفاده کننده از
گزارشهای حسابداری به یك اندازه تاکید و خواستههای تمام گروهها مورد توجه قرار میگیرد.
بحث گزارشگری مالی در صنعت نفت وگاز و تاثیر سیاسی و غیر اخالقی ،و متعاقب آن انتشار
استاندارد شماره  52همواره یکی از موضوعهای بحث انگیز در حسابداری مطرح بوده و کانون
اختالف نیز کفایت یا عدم کفایت مدل بهای تمام شده تاریخی برای تهیه و ارائه اطالعات برای
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استفاده کنندگان ،به جای استفاده اجباری از روش کوششهای موفق بود .علیرغم نظر سنجیهای
انجام شده از تمامی تحلیلگران مالی مرتبط با صنعت نفت وگاز و ترجیح اکثریت قاطع پاسخ
دهندگان به استفاده از روش کوششهای موفق ،وتاکید بر کشف ذخایر به جای شناسایی درامد
فروش به عنوان با اهمیت ترین رویداد در این صنعت و ناتوانی مدل بهای تمام شده در شناسایی
این رویداد،تحت تاثیر عوامل سیاسی کمسیون اوراق بهادار ومتعاقب ان هیات استاندارد امریکا
الزام روش ترجیح داده شده را لغو کرد (شباهنگ . )9182،بنابراین حسابداری امروزی با الهام از
دید اسالمی می تواند در کمك به شکل گیری یك قالب حسابداری اجتماعی که در آن
پاسخگویی خارجی به کسب و کار که شامل وفاداری و شفافیت گزارش مالی کسب و کار و
اثرات اجتماعی آنها نیز باشند را در بر بگیرد (تینکر. )5226،

تبیین تئوریک مطالعات
اصطالحاتی که معموالً در نظامهای آموزشی برای تعیین نوع تفکر به کار میروند ،تفکر انتقادی و
تفکر خالق هستند .این دو نوع تفکر را نمیتوان به عنوان فرایندهای شناختی قابل قیاس با
تصمیمگیری وحل مسئله در نظر گرفت (مارزانو 9و دیگران . )9898 ،در سال  9811رابرت انیس
با نوشتن مقالهای با عنوان تعریفی از تفکر انتقادی ،نقطه عطفی در جنبش تفکر انتقادی به وجود
آورد «،تفکر انتقادی ،تفکری مستدل و منطقی است که بر تصمیمگیریها در خصوص آنچه
میخواهیم انجام دهیم یا باور داشته باشیم ،تمرکز دارد (انیس. )8،9899
این تعریف انیس از تفکر انتقادی را به اعتباری پرکاربردترین تعریف تفکر انتقادی دانسته اند
(فیشر  . )5229،ماتولیپمن در تعریفی از تفکر انتقادی چنین بیان میکند « :تفکر انتقادی ،تفکری
ماهرانه و مسؤالنه است که قضاوت خوب را تسهیل میکند ،زیرا الف – متکی بر معیارهایی است
ب –خود اصالح است ،ج – به زمینه حساس است (لیپمن )9899 92اما برای داشتن درکی بهتر از
تفکرانتقادی به برخی از تعاریف دیگر تفکر انتقادی میپردازیم.
کشش و مهارت داشتن در انجام فعالیتهایی که با نوعی شك گرایی منطقی آمیخته است (مك
پك . )9881، 99رشد پیوسته و منطقی الگوهای استدالل (استال و استال 95؛ نقل از خلیل زاده و
سلیمان نژاد ، )9191 ،تفکری منطقی در مورد مسائل پیچیده قابل بحث و اعمالی که مربوط به این
مسائل است (سیفرت. )9889 ،91
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تفسیر و ارزیابی فعال و ماهرانه مشاهدات ،ارتباطات ،اطالعات و گفت و گوها (فیشر ، )5229،
تعیین ارزش ،محاسن ،و مزایای صحیح یك چیز به کارگیرد (پل والدر  )5221 ،96از موضوعات
تفکر انتقادی م باشد .دلیل تاکید این مقاله بر تفکر انتقادی و خالق نقش تعیین کنندهای است که
این نوع تفکر در شکل گیری تواناییهای فکری ،از جمله فلسفه ورزی و دقیق تر ساختن مسائل
است ،بطوریکه پل والدر ( )5222در خصوص رابطه میان تفکر خالق و تفکر انتقادی معتقد است
که در فهم تفکر انتقادی ،بسیار مهم است که به مناسبت مشترک میان تفکر خالق و تفکر انتقادی
توجه شود ،خالقیت ،فرایند ساخت یا تولید را رهبری میکند و انتقاد ،فرایند ارزیابی و قضاوت را
مورد بررسی قرار می دهد .اشخاص معموال تفکر انتقادی رامبنای ارزیابی و تفکر خالق را مبنای
خلق و تولید در نظر میگیرند .البته این دو نوع تفکر در مقابل یکدیگر قرار نمیگیرند بلکه مکمل
هستند ،متفکران منتقد،راههایی برای ازمون اظهارات در پیش میگیرند،و متفکران خالق افکاری
را که به تازه گی خلق شده اند،ازمایش میکنند تا درجه اعتبار و کارایی آنها را بر اورد کنند،پس
تفاوت در نوع نیست بلکه تفاوت اصلی بین تفکر خالق و انتقادی درتاکید یا اصرارو پافشاری
است .به عبارتی تفکر خالق و انتقادی ،فرایندهای مجزایی نیستند بلکه نحوه وقوع فرایندهای تفکر
را به نوعی توصیف میکنند (مارزانو . )9898،به این ترتیب ،به اعتباری میتوان تفکر انتقادی
راحاضر و ناظر در تمامی مراحل تفکر و به عنوان نقطه اتصال میان شیوههای دو گانه تفکر ،یعنی
همگرا و واگرا و نیز واسطه میان سه نوع نسبتا متمایز تفکر ،یعنی تفکر منطقی در یکسو و تفکر
خالق واستعاری در سوی دیگرساختار ذهن بشر ،فرض کرد ،برای ترسیم رابطه میان این تفکرها
می توان از مدل زیر استفاده کرد.

تفكر
وا گرا

هم
گرا
منطق

انتقاد

خالق

ی
ی
شكل  -1روابط میان نتیجهگیری  ،حل مسئله  ،تصمیمگیری
(منبع :پل والدر )2005 ،
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تفکر انتقادی در حسابداری را می توان در ظهور ویژگیهای کیفی اطالعات حسابداری مانند بی
طرفی ،عینیت وبیان صاد قانه که در چهار چوب مفهومی گزارشگری مالی اکثر کشورها وجود
دارد بیان نمود .به طوریکه از دیدگاه محققین انتقادی این ویژگیها نوعی مشروعیت بخشی به
فعالیت واحدهای تجاری تهیه کننده اطالعات است .از دید گاه تفکر انتقادی ،حسابداران این
مشروعیت را ایجاد می کنند به گونه ای که اطالعاتی را که برای اندازه گیری و افشا مهم نیستند،
خود تعیین می کنند و این بدان معنی است که حسابداری ابتدا مسئله ای را خود طرح و بعد آن را
حل می کند نه اینکه مسئله طرح شده را حل کند (نیکو مرام و بنی مهد. )9199،

مبنای فکری مذهب در اقتصاد غربی در مقابل اقتصاد اسالمی
متفکران انتقادی مانند آدورنو و هورکهایمر، 92از دین و ایمان با عبارت گول زدن استفاده کرده و
معتقد بودند که مذهب اغلب در استخدام و استثمار نخبگان برای رسیدن به اهداف و حداکثر
کردن ثروت آنان بوده است (دریدا  . )5229 91هرچند که تعدادی دیگر از اندیشمندان ،با این
حال استدالل کرده اند که برخی از ارزشهای هستهای مذهبی ،جدا از بنیادگرایی و فساد ،جنبه
رهائی بخش را تشکیل میدهند که اگر به شکل مثبت به کار گرفته شود ممکن است کمك به
عدالت اجتماعی نیز بکند (آنیستر  . )99،5226آنیستر به عنوان مثال ،معتقد است که هسته اساسی
مسیحیت دارای اصل و نسب قابل توجهی نزدیك به مارکسیسم است و هردو باید نیروی خود را
برای مبارزه علیه سرمایه داری ،سرکوب بی عدالتی صرف کنند .اسالم به طور خاص ،به شکل
گستردهای در غرب به تقویت بنیادگرایی و سرکوب سرمایه داری متهم است (کاما الو همکاران
. )5229،
به همین دلیل است که اغلب حوزههای سیاسی و فرهنگی غرب بر این اساس است که ایدئولوژی
اسالمی به منزله تهدید برای مدرنیته و روشنگری در مقابل ارزیابی انتقادی معاصر و شیوه
بانکداری اسالمی و حسابداری در برابر این ادعا از دید اجتماعی و اخالقی با الهام از نظام اسالمی
به مقابله با این دیدگاه می پردازد .اسالم وسواس خود را با مسائل فنی و ابزاری مربوط به ممنوعیت
بهره ،محاسبات زکات و چگونگی این تأثیرات ابزاری از طریق فعال کردن بیشتر پتانسیل رهایی
بخش بانکداری اسالمی و حسابداری و اطالع گسترده تر و بیشتر از آموزههای اسالم فراهم
میکند .در رویکرد جامع اسالمی به زندگی ،تأکید بر عدالت اجتماعی است و پیام مرکزی آن
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اهمیت به دانش و رسیدن به رهایی ،با الهام از جنبه تعالیم اسالم در دستور کار اجتماعی اسالم
است (لوئیز. )5229 ،99
سیستم اقتصاد اسالمی مبتنی بر این آموزه است که هیچ فردی نباید آنچه اساسا خلقت خداوند
است یا محصول تالش و مهارتهای انسان دیگری است را برای خودش بخواهد (حقیقی وپمرازن
. )98،9899
بنابراین ،این سیستم تا حد زیادی بر پایه عدالت اجتماعی شکل گرفته است .استادمطهری در کتاب
نظریه اقتصاد اسالمی در مورد اصول اولیه برای اقتصاد اسالمی ،مسئله حقوق طبیعی و تکوینی که
حق،ریشه غائی و فاعلی دارد را بر اصل عدالت و اصل استثمار برتر میداند.زیرا مطابق تفسیر سه
گانهای که برای عدالت میشود نظرات اجتماعی از قبیل نظریه مطلوبیت و نظریه فردی ،همه باید
از اصول اولیه حقوق طبیعی و غیر طبیعی سرچشمه بگیرد .اصول متعارف و موضوعی علم اقتصاد
از این دیدگاه شامل مواردی از جمله:الف) اقتصاد باید به نحوی باشد که موجب ازدیاد ثروت
عمومی بشود ،راکد و ثابت نباشد ،ب) عدالت و مساوات رعایت گردد،به معنی اینکه قیمتها و
اولویتهای بیجا در کار نباشد ،ج) فرد فرد دیگر را استثمار نکند ،د) احترام به ازادی افراد در
انتخاب کار ،و) ازادی افراد که خود یك اصل است و همچنین ازدیاد ثروت عمومی که خود
اصل دیگری است باید محدود شود به سایر مصالح بشر ،یعنی باید منحصر به اخالق عموم و
معنویات بشر باشد.در اینجا بحث ازدیاد سرمایه ملی یا شخصی به چه کیفیتی باید باشد و اینکه
رشد به هر نحو درست است،یا محدودیتی دارد؟مطرح میشود .معموال اقتصاد دانان غربی تمایالت
و خواستههای بشر را اعم از خواستههای مصنوعی و انحرافی را سرچشمه درامد میدانند ولی
اقتصاد اسالمی مساله تقاضا را به هر نحو باشد سر چشمه درامد مشروع نمیداند و مطلب دیگر در
این است که در تقاضاهای مشروع چه چیزی سبب ازدیاد میشود و چه چیزی مانع ازدیاد میشود
که هم سرمایه داری و تملك بر منابع اولیه ثروت ،و هم اشتراک کلی ،مانع ازدیاد و افزایش
ثروت است (مطهری )9192،احمد شوقی درمقالهای با عنوان نظریه پردازی در اقتصاد اسالمی
بحث موضوع علم اقتصاد اسالمی را پژوهش ویژهای برای مطالعه پدیدههای اقتصادی که مسلمانان
در سطح فردی و اجتماعی با ان سر و کار دارند عنوان کرده و بیان میکند در این رویکرد فرض
بر این است که به دنبال علمی میگردیم که رفتار اقتصادی را در چار چوب نظام اقتصادی اسالمی
تفسیر کند ،زیرا استدالل ما این است که علم اقتصاد معاصر به دلیل رشد و نما یافتن در سایه
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اقتصاد سرمایه داری و مغایرت ان با رفتار اقتصادی مسلمانان ،توانایی در ارائه چنین تفسیری به
ویژه در امور مرتبط با خواستگاه و اهداف مسلم را ندارد .عالوه بر این رویکرد دیگر با استناد به
ایات متعددی از قران ،اشاره میکند که قران کریم هدایتش متوجه همه مردم است و مختص
مسلمانان نمیشود .بنابراین سفارشهای موضوع علم اقتصاد اسالمی همه انسانها را مخاطب خود
قرار میدهد (جاللی. )9195،
این تفاوت اساسی بین اقتصاد اسالمی و اقتصاد غربی است .در اقتصادهای ماده گرایی غربی،
هدف اصلی فرد این است که ثروت را حداکثر سازد و ته خط هر موسسه انتفاعی غربی حداکثر
کردن سود و حداقل کردن زیان است (کریم . )52،9898در حالی که در اقتصاد اسالمی برای
دیگران نیز حقی در ثروت افراد است .امام علی میفرمایند:خداوند سبحان گذران نیازمندان را در
اموال توانگران واجب ساخته است.بنابراین بینوایی گرسنه نماند ،مگر به خودداری توانگر و خدای
از این کارشان باز خواست میکند (جعفری . )9199،برای بسیاری از مسلمانان ،آموزههای اسالم و
شریعت با ارائه کدی جامع و دقیق از قوانین و آموزههای اسالم که هر مسلمان آن را به عنوان
وظیفه خود می داند و خود را ملزم به اطاعت در تمام جنبههای زندگی خود می داند ،ممنوعیت
بهره و محاسبات زکات (مالیات اسالمی) است .در حقیقت این موارد به عنوان اقدامات اسالمی
در جنبههای اقتصادی ،مالی و حسابداری در شریعت اسالم متمرکز شده است (جامبلینگ و کریم
. )59،9881

پتانسیل رهائی بخش اسالم برای کمک به برنامههای مکتب حسابداری
انتقادی
تحقیقات حسابداری انتقادی این بحث راکه چگونه ساختارهای اجتماعی و اقتصادی سرمایه داری
به دنبال الزام و ترجیح به قدرتیابی چند گروه اجتماعی و مانع رهایی و قدرت بخشیدن به
تودههای عادی جامعه هستند را بسیار پر رنگ میکنند (تینکر  )5226،و در عین حال معتقد است
که حسابداری دارای پتانسیل رهایی بخش بوده و میتواند در ریشه کن کردن فقر و پیشبرد عدالت
اجتماعی در جامعه نقش مهمی ایفا نماید .در زمینه مذهب ،حسابداری با بهره گیری باورهای دینی
و مذهبی و ارزشهای هدف به مظور بهبود رفاه اجتاعی و استفاده از این آموزههای با نفوذ و
ارزشمند ،استبداد و استثمار در نظام فعلی را به چالش کشد (گالوفر  . )55،5226بنابراین ،تنش بین
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دین و نظریه پردازی انتقادی از طریق آوردن بینش و انرژی برای پتانسیلهای رهایی بخش از
آموزههای دینی سرچشمه میگیرند (پوالرد . )5229 ،51
در واقع آموزههای دینی اسالمی به طور کلی در برابر بی عدالتیهای اجتماعی و ظلم و ستم
ایستادگی میکند و به همکاری و پیوستن به برنامههای مکتبی حیاتی برای دفاع و حمایت از
بشریت و جامعه در برابر حرص و آز شرکتهای بزرگ و سیستمهای دولتی طرفدار سرمایه داری
به شیوه غربی حمایت میکند (هند. )5229 ،56

اهمیت دانش ،رویکرد جامع به زندگی و عدالت اجتماعی در اسالم و
حسابداری
جلوه تفکر خالق و دید انتقادی اسالمی با تأکید بر دانش برای حفظ کرامت انسانی ،تأکید
روشنگری و تشویق به استفاده و عمل با توجه به دانش و درک ایجاد شده به عنوان روشنگری که
مخالف ادعاهای سرمایه داری غربی است ،نمود پیدا می کند (تینکر . )5226،پیام مرکزی به دنبال
دانش در اسالم می تواند انگیزه قابل توجه مسلمانان و غیر مسلمانان و حسابداران امروز برای افشای
جنبهها ی سرکوبگرانه و عواقب ناشی از سرمایه داری در جوامع مختلف را به ارمغان آورده و در
دستور کار حسابداری انتقادی در پروژه حسابداری اسالمی در مورد عواقب سیاسی ،اجتماعی و
اقتصادی سرمایه داری قرار بگیرد (مالی . )5221 ،52
یکی دیگر از جنبههای تفکرانتقادی در اقتصاد و حسابداری اسالمی که ترویج آن از یك رویکرد
جامع به زندگی برخوردار است ،رویکردی است که در آن تمرکز خود را بر روی نیازهای هم
مادی و هم معنوی تمام انسانها صرف میکند که از تأثیر قابل توجهی در اقتصاد برخودار است.
این در حالی است که حسابداری در اقتصاد غربی به واسطه نفوذ نظام سر مایه داری برای سنجش
و نیازهای معنوی نیروی انسانی اهمیتی قائل نمی شود .این دیدگاه جامع اسالمی که شامل درک
درستی از مفهوم خدا ،جهان ،زندگی و انسان است ،بر ماهیت عدالت اجتماعی در اسالم تأکید و
بر پایه کالم قرآن بر تمرکز ثروت هشدار میدهد که چنانچه تمرکز ثروت به وجود آید باعث
عدم تعادل اجتماعی ،گسترش فقر شده و اعضای جامع متعهد به تسهیل توزیع برابر و عادالنه
ثروت از طریق زکات یا گرایش دیگر از ارزشهای اسالم مانند مهربانی و شفقت بین مسلمانان در
جامعه شده است (کاماال . )5229 ،حسابداری اسالمی برای پوشش نکات عنوان شده فوق از طریق
یکی از اهداف خود که سود مندی در تصمیمگیری است اطالعات سود مندی را توسط سازمان
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حسابداری و حسابرسی موسسات اسالمی ( )51AAOIFIپیشنهاد میدهد که اهداف حسابداری
در گزارشگری مالی برای تصمیمگیری استفاده کنندگان را از طریق ارائه اطالعاتی از جمله :ارائه
اطالعات مربوط به رعایت شریعت توسط بانكها،اطالعات مربوط به منابع اقتصادی و تعهدات و
آثار رویدادها ،اطالعات الزم برای تعیین زکات ،اطالعات مربوط به جریانهای نقدی،اطالعات
الزم برای ارزیابی مسولیتهای امانی بانكها برای حفاظت منابع و سرمایهگذاریهای آنان
واطالعات مربوط به ایفای مسولیت اجتماعی توسط بانكها،به دنبال ارائه اطالعاتی جامع برای
استفاده کنندگان از گزارشهای مالی است (بزرگ اصل )9196،برای بحث در مورد نقش
حسابداری و نهادهای نظارتی بین المللی که باید اطمینان حاصل شود که سازمانهای کسب و کار
در حال فعالیت در راستای منافع عمومی کمك میکند از دیدگاه محققین انتقادی حسابداری
غربی زیر سوال می رود؛ زیرا اکثر پژوهشگران حوزه انتقادی غربی ،حسابداری را ابزاری برای
مشروعیت بخشیدن به نظام سر مایه داری می دانند .اما دیدگاه انتقادی اسالمی حسابداری را
محدود به این جنبه نمی کند ،بلکه نظام حسابداری را دارای پتانسیل کاملی برای یك نظام جامع
ارزیابی اقتصادی در جامعه می داند .نظامی که ابزاری برای جلوگیری از تجمع ثروت است که
یکی از عناصر ناکارآمدی نظام اقتصادی سرمایه داری است .نظامی که برای بقا هر از گاهی نیاز به
برپایی یك جنك وسیع دارد (جنگهای بین الملل اول و دوم نمونههایی از پیامدهای اقتصاد
سرمایه داری است و جنگهای اخیر کشورهای خاورمیانه نمونههایی از این دست هستند) .
انعکاس نقش حسابداری در اسالم بر خروج از چالش نقش حسابداری تحت سرمایه داری،
متمرکز میباشد .از تمام جنبههای فوق ایدئولوژی اسالم که اولویت آن اختصاص به رویکرد
جامع به دانش ،جامعه و زندگی است با بازکردن امکان دستور کار گسترده تر اجتماعی که در آن
عدالت اجتماعی ،کارکردن با جوامع داخلی ،از بین بردن فقر ،مراقبت از محیط زیست،
پاسخگویی و شفافیت در یك موقعیت مرکزی در اقتصاد ،امور مالی و حسابداری را تشکیل
میدهند و این اجازه را میدهد تا حسابداری با تأکید بر مسائل مذهبی و همچنین مالی ،پاسخگوی
جامعه و محیط زیست و همچنین ارائه دهندگان خدمات مالی و گزارشهای قابل اندازه گیری و
غیر قابل اندازه گیری باشد (اقبال . )9889 ،59حسابداری اسالمی میتواند به عنوان یك فرایند
حسابداری که اطالعات مناسب (و نه ضرورتا محدود به دادههای مالی) را برای ذینفعان یك
واحد تجاری فراهم میکند تا آنها بتوانند از اینکه واحد تجاری همواره در محدوده قلمرو
شریعت اسالمی فعالیت کرده و به هدفهای اقتصادی _ اجتماعی خود دست مییابد ،اطمینان یابد
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.همچنین حساب داری اسالمی ابزاری است جهت قادر ساختن مسلمانان به ارزیابی میزان
پاسخگوییهای خود در برابر خداوند (با توجه به معامالت مابین انسان و محیط)

(نو نهال

نهر. )9199،
هدفهای اجتماعی –
اقتصادی شریعت
هدفهای اجتماعی – اقتصادی سرمایه
داری سكوالر

سیستم اقتصاد اسالمی

ایجاد واحدهای تجاری ،
سازمانها و موسسههای اجتماعی –

موسسههای اقتصادی

اقتصادی اسالمی

سرمایه داری

حسابداری
استفاده از حسابداری

اسالمی با

مرسوم مبتنی بر ارزشهای

ارزشهای اسالمی

فلسفی سكوالر و ناسازگار با
ارزش اسالمی

رفتار ناپایدار

رفتار ثابت و پایدار در
مسیر هنجارهای اسالمی

یا منحرف استفاده
کنندگان مسلمان

شكل  – 2نتیجه نا سازگاری بین سیستم اقتصادی و سیستم حسابداری
(منبع  :نونهال)1388 ،
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حسابداری ابزار دستیابی به هدفهای معین است و باید با هدفهایش مرتبط باشد .حسابداری اسالمی
ممکن است برای حصول به هدفهای اجتماعی ،اقتصادی و مذهبی موسسههای اسالمی و استفاده
کنندگان مسلمان بسیار مناسبتر باشد .شکل  5وضعیت تطبیق یا عدم تطبیق سیستم حسابداری و
سیستم اقتصادی را نشان میدهد.

بینش انتقادی به تحقیقات حسابداری اسالمی معاصر
تمرکز بر تحقیقات منتشر شده از سال  9882تا به امروز در حوزه تحقیقات حسابداری اسالمی ،با
این هدف که به بررسی نقش و فعال کردن پتانیسل تحقیقات حسابداری اسالمی ،در مجالت
حسابداری انگلیسی زبان پرداخته شده است .در ارزیابی تحقیقات حسابداری به منظور ارزیابی
اینکه تا چه حد تحقیقات حسابداری اسالمی درگیر در تحقیقات نظری انتقادی و پرسش از نقش
سرمایه داری و نهادهای آن است مشخص شد ،عدهای از مقاالت به ابعاد اخالقی در کسب و کار
و حسابداری از قبیل عدالت ،صداقت و بردباری معطوف است .تعدادی از مقاالت استدالل
میکنند که نیاز به فراگیر شدن معیار پاسخگویی اجتماعی و افشای کامل حسابداری تحت تعالیم
اسالمی است (پومرانز . )5226 ،59با این حال ،معموالً استفاده از ابعاد انتقادی نظری ایدئولوژی
مسلط سرمایه داری و ماهیت و تأکید استانداردهای حسابداری غربی را زیر سوال میبرد .ادبیات
حسابداری اسالمی به عنوان مثال نسبت به نقش سرمایه داری و امپریالیسم غربی در ایجاد شرایط
محرومیت و فقر مفرط در داخل و خارج از جهان اسالم مسکوت است .برخی از مقاالت ادعا
میکنند که هیچ تفاوت معنی داری با موانع باز دارنده مسلمانان از آغوش سرمایه داری غربی و در
حال حاضر شیوههای حسابداری وجود ندارد (پومرانز. )9889 ،عدهای دیگر از مقاالت معتقدند
بین اقتصاد اسالمی و اقتصاد معاصر رابطه مستحکمی وجود دارد و از نظر این گروه اقتصاد اسالمی
باید به حکم برخورداری از انباشت معرفتی و توانایی در به کار گیری ابزار و شیوههای تحقیق
اقتصاد معاصر،از توانمندیهای اقتصاد معاصر به خوبی بهره بگیرد .با این وجود پارهای از
اصطالحات مانند منفعت ،رشد ،عدالت در قیمت و دستمزد در کاربرد غربی شان با تو جیهات
اسالمی ساز گاری ندارد (جاللی. )9195،

نتیجه گیری
داشتن تفکر خالق و انتقادی در حسابداری اسالمی که بتواند به تناسب نیازهای مسلمانان یك
الگوی مناسب برای حسابداری را فراهم کند با توجه به وجود مبانی فکری مذهبی متفاوت در
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اقتصاد غربی در مقایسه با اقتصاد اسالمی و پتانسیل رهائی بخش اسالم برای کمك به توسعه و
کمك به بر نامههای مکتب حسابداری انتقادی امری انکارناپذیر است .به طوریکه متفکرین
انتقادی حسابداری غربی مانند مارکس هورکهایمر که از منتقدان مطرح در غرب و پایه گذار
مکتب انتقادی در حسابداری است از دین و مذهب به عنوان گول زدن و صرفا ابزاری برای
حداکثر کردن ثروت توسط نخبگان جامعه یاد می کند؛ در حالیکه نقش مذهب و دین در اقتصاد
و حسابداری اسالمی نه تنها غیر قابل انکار ،بلکه بر پایه مذهب اسالمی شکل گرفته است .عالوه بر
این اهمیت دانش و رویکرد جامع به زندگی و عدالت اجتماعی در اسالم و حسابداری اسالمی از
نکات دیگری است که حسابداری غربی توجه چندانی به آن ندارد .عدم توجه به مالحظات
اخالقی در اقتصاد غربی و جدایی حسابداری از این مالحظات و تلقی حسابداری بعنوان ابزاری در
جهت منافع قدرتمندان وتوجه به حسابداری امروزی با الهام از دید اسالمی در کمك به یك قالب
حسابداری اجتماعی پاسخگو و وفاداری و شفافیت در ارائه گزارش مالی از جمله تناقضات مربوط
به دیدگاه انتقادی در حسابداری اسالمی در برابر تکنیكهای حسابداری غربی است .این تفاوتهای
اساسی نیاز به تو سعه استانداردهای حسابداری به طور خاص و همگون با نیازهای جامعه اسالمی را
مطرح می سازد .در ارزیابی مبنای فکری متفاوت در اقتصاد غربی و اقتصاد اسالمی ،اصول
متعارف و موضوعی اقتصاد اسالمی راکد و ثابت ماندن ثروت را مجاز ندانسته و از طریق اعمال
زکات و به چرخش در آوردن ثروت در جامعه برای استفاده همه افراد تاکید میکند ،رعایت
عدالت و مساوات در قیمتها و کار ،عدم استثمار ،ازادی افراد در انتخاب کار و تاکید اقتصاددانان
غربی بر تمایالت و خواستههای بشر در کسب درامد بر خالف دید گاه اسالمی که مساله تقاضا را
به هر نحو که باشد سر چشمه درامد مشروع نمیداند.حسابداری اسالمی برای ایجاد عدالت
اجتماعی و توزیع عادالنه ثروت از طریق الزام گزارشگری مالی مانند ارائه اطالعات مربوط به
رعایت شریعت توسط بانكها ،اطالعات مربوط به منابع اقتصادی و تعهدات و اثار رویدادها،
اطالعات الزم برای تعیین زکات ،اطالعات مربوط به جریانهای نقدی ،اطالعات لزم برای ارزیابی
مسولیتهای امانی بانكها برای حفاظت از منابع و سرمایه گذاریهای انان و اطالعات مربوط به
ایفای مسولیت اجتماعی توسط بانكها به دنبال ارائه اطالعاتی جامع برای استفاده کنندگان بوده و
به اثار رویدادهای مالی در جامعه توجه بیشتری مینماید .نظام حسابداری دارای پتانسیل برای جلو
گیری از تجمع ثروت بوده و بر خروج از نقش حسابداری تحت سرمایه داری متمرکز میباشد،به
لحاظ ساز گاری بین سیستم اقتصادی وسیستم حسابداری ،حسابداری اسالمی برای حصول
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اقتصادی و مذهبی موسسههای اسالمی و استفاده کنندگان آنها مناسبتر بوده و، هدفهای اجتماعی
.نیازهای استفاده کنندگان مسلمان را به شکل بهتری پاسخ میدهد
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