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حسابداری فلسفه  ی 

فلسـفهی
حسابداری
بر اساس مفاهیـم

مهدی غریبرویا دارابی 

واقعیت اجتماعی

چکیده
آیا  که  این  و  حسابداری  واقعی  فلسفه ی  وجود 
پرسش  دو  باشد،  امکان پذیر  آن  دانستن  امکان 
بنیادین است که اندیشمندان فلسفه ی حسابداری 
به  اندیشیدن  رویکرد  با  متمادی  سالیان  طی 
فلسفه ی حسابداری در مسیر متعارف عقل و خرد 
اقدام به ارایه ی نظریه  ها و استدالل  های علمی آن 
فلسفی  مبانی  بررسی  با  مقاله  این  در  کرده اند. 
برخی آرای مرتبط مطرح شده در حیطه ی تئوری 
حسابداری و بر اساس نظریه های اندیشمند بزرگ 
تهدیدهای  و  فرصت  ها  به  سرل،  جان  فلسفه، 
پرداخته  اجتماع  در  حسابداری  دانش  فلسفه ی 
می شود. سرل تصریح می کند که در قرن بیست 
و یکم نیاز ما به فلسفه ی اجتماعی بیش از پیش 
این  در  مسئله  مهم ترین  او  نظر  از  بود.  خواهد 
حوزه، هستی شناسی واقعیت های اجتماعی است. 
اختالس ها،  بورس بازی،  همچون  اموری  یعنی 
که  سکه ای  و  ارز  امالک،  احتکار،  رانت خواری، 
دولت  استانبول  راه  چهار  یا  فردوسی  میدان  در 
و  حیات  می کشانند.  اخالقی  رسوایی  به  را  ایران 
است؛  آن  اقتصاد  به  وابسته  کشوری  هر  ممات 
به  وابسته  اقتصادی  بحران  هر  آن،  موازات  به  و 
صادقانه ی  بیان  مسائل  به  نگرش  شیوه های 

حسابداری در رویدادهای مالی هر جامعه است.

فلسفه ی  صادقانه،  بیان  کلیدی:  اصطالحات 
اجتماعی،  واقعیت  اخالقی،  رسوایی  حسابداری، 

اقتصاد

مقدمه 
جامعه  ای  ساختن  در  می تواند  حسابداری 
نقش  تخلفات  و  خطا  تقلب،  از  عاری  و  سالم 
که  طور  همان  کند.  ایفا  را  سازنده ای  و  موثر 
گزارش های مالی متقلبانه نیز می توانند اطمینان 
به  نسبت  را  عمومی  اعتماد  و  سرمایه گذاران 
بین  از  حسابرسی  عملکرد  و  حسابداری  حرفه ی 
ببرند. البته حسابداری بر مبنای اصول و مفاهیمی 
مالی  به منظور شفاف سازی گزارش های  منسجم 
کرده  اقدام  گذشته  سنوات  طی  ذینفعان  برای 
به  آسیب  و  مالی  رسوایی های  از  زیرا پس  است. 

گرفته  آن  به  تصمیم  جامعه  اقتصادی  چرخه ی 
بشری  جوامع  نیاز  حسب  را  مفاهیم  آن  که  شد 
برای کسب و کار و ادامه ی حیات طراحی و ارائه 
می کنند  استدالل  برخی   .)1398 )رضایی،  کند 
بیان  در  آن  توفیق  اصلی حسابداری عدم  مشکل 
ارزیابی  است.  اقتصادی  واقعیت های  صادقانه ی 
تحوالت اخیر در حسابداری نشان می دهد اگر چه 
این تالش ها گامی در راستای دستیابی به بازنمایی 
بهتر واقعیت های اقتصادی است، ولی این تالش ها 
ناکافی بوده اند. ابهامات حسابداری هنوز هم بسیار 
هستند. بنابراین، رسوایی های حسابداری در آینده 

همچنان محتمل است.

معینی  انواع  درباره ی  اندیشیدن  شیوه ی  فلسفه 
به  عشق  یونانی  واژه ی  از  و  پرسش هاست؛  از 
فلسفه  ویژگی  مهم ترین  است.  شده  مشتق  خرد 
)واربرتون،  است  منطقی  برهان  از  استفاده 
طرز  به  فلسفه  و  حسابداری  بین  پیوند   .)1392
تعداد  علت  به  محققان  است.  بحث  مورد  مبهمی 
از  زمینه  این  در  انجام شده  مطالعات  محدود 
حسابداری  زمینه ی  در  فلسفه  اصطالح  کاربست 
گذشته،  در  حتی   .)2008 )بای،  می کنند  دریغ 
استدالل هایی علیه دیدگاه پیوند حسابداری با یک 
رویکرد فلسفی وجود داشت )شوهر، 1954(. آن 
دارد  چه  آن  به  بستگی  معموال  می دانیم  ما  چه 
آن  توصیف  برای  ما  که  واژگانی  و  می بینیم،  که 
مستلزم  همواره  می بریم،  به کار  می بینیم  چه 
است  چیزی  سرشت  درباره ی  موجود  نظریه های 
که می بینیم. بنابراین، پیشنهاد می شود برای درک 
مفاهیم  حسابداری،  فلسفی  جنبه های  عمیق تر 
نظری و مجموعه ی استانداردهای حسابداری مورد 
مطالعه قرار گیرد. سایدبوتام )1977( می گوید هر 
زمان و هر کجا امور اقتصادی فراتر از ابتدایی ترین 
باشد،  رفته  پیش  کاالها  مبادله  و  تولید  شرایط 
وقتي  ولی  شده اند.  ظاهر  حسابداری  سامانه های 
چیستي  از  و  مي گیریم  فاصله  حسابداري  از  ما 
حسابداري  فلسفه ی  معنی  به  این  مي پرسیم  آن 
چه  اجتماعي  زندگي  در  حسابداري  یعني  است. 
جایگاهي دارد، و تأثیر آن بر اقشار مختلف جامعه 
چیست )الخاشن و نتیم، 2018(. تئوری از دیدگاه 
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دانشمندان فلسفه به معنی نظامی از معلومات و 
از  واقعیت  گوناگون  جنبه های  توصیف  و  توضیح 
دیدگاهای کلی و عمومی است. دو روش شناسی 
شده  بیان  حسابداری  تئوری های  تبیین  برای 
روش شناسی  و  اثباتی1  روش شناسی  است: 
از  تئوری ها   .)1382 صیدی،  و  )ثقفی  هنجاری2 
اتم ها  که  طور  همان  می شوند.  تشکیل  فرضیه ها 
به  فرضیه ها  بنابراین،  هستند.  مولکول ها  درون 
که  می کند  ادعا  نظریه  یک  می پردازند.  نظریه ها 
هر جا مجموعه ای از شرایط اتفاق بیفتد، نتیجه ی 
مشابهی مشاهده خواهد داشت )دونلوی، 2018(.

اصطالح فیلسوفیه را می توان به عنوان زیر سؤال 
درک  پذیرش  لزوم  و  پایه  اساسی  مفاهیم  بردن 
معنادار از یک زمینه ی خاص تعریف کرد )بارک، 
2007(. این مسئله می تواند به این معنا باشد که 
حسابداری به عنوان یک حوزه ی دانش می تواند با 
رویکردی فلسفی پایه گذاری شود. در این رابطه، 
کلوسکی و همکاران )2007( بررسی کردند که آیا 
حسابداری توسط یک نظریه ی عمومی پشتیبانی 
می شود یا نه. آنان تصریح کردند گرچه دانشمندان 
دارد،  وجود  حسابداری  نظریه ی  یک  می دانند 
تعریف  یا حتی  ترسیم  را  آن  ندرت  به  آنان  ولی 
می کنند. در مقابل، مک کارن )2007( استدالل 
ندارد،  فلسفی  پیش فرض  حسابداری  می کند 
حساب های  و  عینی  حساب  های  بین  تفاوت  و 
تحریف شده عمدتاً در مجموعه ی حسابداری است. 
با این حال، در عمل نشان داده می شود که ابهام 
حسابداری می تواند یکی از عوامل اصلی منجر به 
این  در  شود.  گرفته  نظر  در  حسابداری  رسوایی 
راستا، بایو و همکاران )2011( استدالل می کنند 
طور  به  حسابداری  رسوایی های  همه ی  که 
مستقیم یا غیرمستقیم به حسابداری تحریف شده 
ترتیب،  همین  به  هستند.  مرتبط  گمراه کننده  و 
مکینتاش )2006 ؛ 2009( استدالل می کند که 
حسابداری و گزارشگری مالی همیشه نادرست و 
همچنین ارائه ی اطالعات نادرست هستند. عالوه 
می کنند  تظاهر  که  حسابدارانی  از  وی  این،  بر 
زیرا  می کند،  انتقاد  هستند  حقایق  بیان کننده ی 

اثبات این ادعا در واقعیت ممکن نیست. عالوه بر 
اعداد  که  است  معتقد  نیز   )2014( ویلیامز  این، 
عملیاتی  آنها  زیرا  نیستند.  دقیق  حسابداری 
به بحران  اعداد می توانند منجر  بنابراین،  هستند. 
این رسوایی ها عواقب اجتماعی  حسابداری شوند. 
سرمایه گذاری  دادن  دست  از  جمله  از  شدیدی 
وجود  به  باعث  اغلب  داشته اند.  همراه  به  شغل  و 
آمدن خشم عمومی شدند، و معموال پرسش های 
که  این  و  جامعه  در  حسابداری  نقش  به  مربوط 
آیا می تواند صادقانه واقعیت های اقتصادی را نشان 

دهد برانگیختند.

 )2011( مارکاریان  و  مگان  راستا،  همین  در 
بنیادی  ضعف های  حسابداری  که  دریافتند 
ساختاری دارد و در کاربرد پر تنش است. مهم تر 
گزینه های  تأثیر  ارزیابی  در  که  این  همه  از 
ریسک پذیری در صورت های مالی ناتوان است. از 
بالقوه ی آن در  برای برطرف کردن ضعف  این رو 
باید بر اساس تدوین  اقتصادی تنها  بیان عملکرد 
استانداردهای حسابداری به طور فزاینده ای مورد 
نهادهای   )2006( مکینتاش  گیرد.  قرار  توجه 
واقعیت  یک  خالق  عنوان  به  را  استانداردگذار 
به  پاسخ  در  می کند.  توصیف  خاص  اجتماعی 
نهادهای  به حسابداری،  انتقاد مداوم  و  رسوایی ها 
بین المللی  و   )FASB( امریکا  استانداردگذار 
توانایی  بهبود  در  سعی   2001 سال  از   )IASB(
واقعیت های  صادقانه  بیان  برای  حسابداری 
برای  تالش ها  این  از  بسیاری  داشته اند.  اقتصادی 
چارچوب  یک  تولید  در  همگرایی  به  دستیابی 
حسابداری  استانداردهای  برای  واحد  نظری 
حسابداری  این،  بر  عالوه  است.  شده  متمرکز 
تالش  منصفانه  ارزش  مفهوم  به  بیشتر  توجه  با 
اقتصادی  واقعیت  از  بهتری  نمایانگر  است  کرده 
تدریجی  نظر می رسد حرکت  به  باشد. همچنین، 
استانداردهای  به  نسبت  اصولگرایی  سوی  به 
استثناء  باعث کاهش  قواعد  بر  مبتنی  حسابداری 
و اختیار مدیریت در فرآیند گزارشگری مالی شده 
است )لی، 2006(. با وجود این تالش ها، در بحران 
مالی 2008/2007، حسابداری به دلیل ناتوانی در 

بیان صادقانه ی واقعیت های اقتصادی با انتقادهای 
زیادی روبه رو شد.

معین  دوره ی  یک  در  شرکت  یک  مالی  عملکرد 
فرایند  در  مختلف  ذینفعان  به  کمک  منظور  به 
آن  پیشینه ی  اطالعات  اساس  بر  تصمیم گیری 
 .)2006  ،Damant( می شود  ارائه  کاربران  به 
بالقوه،  سرمایه گذاران  سهامداران،  شامل  ذینفعان 
سایر  و  کارکنان  دولتی،  مقامات  اعتباردهندگان، 
است در شرکت  است که ممکن  دیگر  طرف  های 
منافع داشته باشند. هیئت استانداردهای بین المللی 
تأمین کنندگان  به   )2010  ,IASB( حسابداری 
سرمایه به عنوان اصلی ترین کاربرانی که اطالعات 
می کند.  تأکید  می شود  ارائه  آنها  برای  مالی 
بنابراین، مهم ترین عامل تعیین کننده در استاندارد 
افشای  به  مربوط  اطالعات  شناسایی  حسابداری 
)بای، 2008(.  افشای آن است  اطالعات و میزان 
ویژگی  عنوان  به  اطمینان"  "قابلیت  عالوه،  به 
شده  معرفی  حسابداری  اطالعات  کیفی  اساسی 
است )IASB، 2010(. این مسئله احتماالً ذینفعان 
گزارش های  به  زیادی  حد  تا  می کند  ترغیب  را 
رسوایی های  حال،  این  با  باشند.  وابسته  مالی 
حسابداری، مانند مواردی همچون انران، وردکام، 
پارماالت، ساتیام، رویال بانک اسکاتلند، ...، منجر 
به خسارات شدید سهامداران و سایر ذینفعان شده 
است )مالین، 2013(. مسائل مربوط به سودمندی 
و  است،  برده  سؤال  زیر  را  حسابداری  اطالعات، 
آیا این توانایی را دارد که به اندازه ی کافی نقش 
این، ارزش  بر  ایفا کرده باشد. عالوه  الزم خود را 
که  این  و  دارد  سوال  جای  تصمیم گیری  در  آن 
اصلی  هدف  خود  باید  سودمند  تصمیم گیری  آیا 
گزارشگری مالی باشد یا نه، گزارشگری را نیز زیر 

سوال می برد )بای، 2008(.

از  مجموعه ای  گردآوری  با  همراه  نوشتار،  این 
این  در  حسابداری  معاصر  اندیشمندان  نظریات 
برخی  فلسفی  مبانی  بررسی  و  سو  یک  از  زمینه 
تئوری  حیطه ی  در  مطرح شده  مرتبط  آرای 
فلسفه ی  تبیین  پی  در  سو،  دیگر  از  حسابداری 
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اساسی  اصول  مبنای  بر  جامعه  در  حسابداری 
هستی شناسی سرل است. 

حاصل  مؤثر  طور  به  حسابداری  اهدف  آیا 
می شوند؟

اعتقاد بر این است که غایت حسابداری جز فراهم 
آوردن اطالعات الزم برای تصمیم گیری اقتصادی 
پاسخ گویی  مسئولیت  نقش  ایفای  و  سو  یک  از 
 .)1382 صیدی،  و  )ثقفی  نیست  دیگر  سوی  از 
هدف تئوری حسابداری تبیین و پیش بینی روش 
حسابداری است، و به بهبود حسابداری و مطلوبیت 
ارائه ی صورت های مالی کمک می کند. مک دونالد 
استدالل می کند یک تئوری باید شامل سه عنصر 
باشد: 1( به رمز درآوردن پدیده ها و تبدیل آنها 
طبق  ترکیب  یا  دستکاری   )2 نمادین،  عالئم  به 
قواعد و 3( برگرداندن به پدیده های دنیای واقعی. 
حسابداری  در  می توان  را  عنصر  سه  از  یک  هر 
یافت. نخست حسابداری عالئم یا نمادها را مورد 
استفاده قرار می دهد؛ "بدهکار"، "بستانکار" و یک 
اصطالح شناسی کلی که درست و منحصر به فرد 
است. دوم، در حسابداری قواعد ترجمه می شوند؛ 
و  معامالت  نمادین  )نمایش  درآوردن  رمز  به 
رویدادهای اقتصادی( عبارتست از فرآیند ارائه ی 
عالئم نمادین و برگرداندن آنها به همان پدیدها. 
استفاده  دستکاری  قواعد  از  در حسابداری  سوم، 
سود  تعیین  برای  استفاده  مورد  فنون  می شود. 
عالئم  دستکاری  قواعد  عنوان  به  است  ممکن 
حسینی،  و  )خدارحمی  شود  تلقی  حسابداری 
از تعریف  1393(. در زمان های دورتر نیز، پیش 
رسمی حسابداری در کشورهای مختلف، مقرراتی 
برای افشای اطالعات مالی وضع و اجرا شده بود. 
مالیاتی  و  تجاری  قوانین  در  عمدتاً  مقررات  این 
تا   1920 دهه ی  در  مقررات  و  قوانین  این  بود. 
اوراق  بورس  بازار  با رشد سریع  1934، همزمان 
بهادار و سقوط آن در سال 1929 بود و تغییرات 
داد.  رخ  اقتصادی  بحران های  موازات  به  بعدی 
سوابق نشان می دهد پس از هر بحران اقتصادی 

مقررات جدید وضع شده است )ثقفی، 1393(.

با  بیان می کنند  ویلیامز و راونسکروفت )2015( 

بودن  بینی  پیش  غیرقابل  و  پیچیدگی  به  توجه 
از  یک  کدام  که  این  تشخیص  جهانی،  اقتصاد 
بسیار  دارند،  بیشتری  ارزش  حسابداری  داده های 
اندازه گیری در حسابداری عبارتست  دشوار است. 
از تخصیص اعداد به ویژگی ها یا خصوصیات اشیا 
مهم  جنبه های  از  یکی  خود  که  موضوعات،  و 
تئوری حسابداری است )ولک، داد، ترنی، 2006(، 
با این حال، در این رویکرد معنای دقیق "درآمد 
واقعی" مشخص نیست. همچنین چگونه می توان 
میسر  نیز  کرد  اندازه گیری  را  واقعی  درآمد  این 
نشده است )بای، 2008(. از طرف دیگر، رویکرد 
کاهش  و  تصمیم گیری  برای  داده ها  سودمندی 
وضعیت عدم اطمینان مورد نظر همه ی بنگاه های 
اقتصادی است. با این حال، هیچ توافقی در مورد 
مفیدترین  می توان  را  داده ای  نوع  چه  که  این 
الکساندر   .)2009 )مور،  ندارد  وجود  دانست 
 IFRS استانداردهای  می کند  استدالل   )2015(
یک واقعیت خاص را ارائه می دهند که عمدتاً برای 
تأمین نیازهای تامین کنندگان مالی تهیه می شود. 
است  ممکن  استفاده کنندگان  سایر  که  حالی  در 
مالی  گزارش های  در  را  خود  موردنیاز  اطالعات 
پیدا نکنند. بر این اساس، به یقین ابهامات موجود 
توانایی  تصمیم،  و  تشخیص  برای  حسابداری  در 
را  اقتصادی  واقعیت  صادقانه ی  بیان  برای  الزم 
افشای  این،  بر  عالوه  کورن، 2007(.  )مک  ندارد 
مورد  چه  آن  از  فراتر  شرکت ها  که  فزاینده ای 
مالی سنتی  نشان می دهد صورت های  است،  نیاز 
نیستند  شرکت ها  عملکرد  کامل  گزارش  به  قادر 
)کریستی و همکاران، 2013(. کاالها و خدمات در 
هر جامعه ای بر حسب نیاز تولید و عرضه می شوند. 
حسابداری  شده،  مطرح  نگرش های  تمام  در 
نیاز  مورد  مالی  اطالعات  اصلی  تامین کننده ی 
این  عرضه ی  است.  اقتصادی  تصمیم گیرندگان 
جامعه  که  باشد  میزانی  همان  به  باید  اطالعات 
تولید  خدمات،  و  کاالها  همه ی  مانند  دارد.  نیاز 
بیشتر )کمتر( از نیاز به ضرر جامعه است. خریدار 
جامعه  هر  مردم  نهایت  در  خدمات  و  محصوالت 
هستند )ثقفی، 1393(. عالوه بر این بای ) 2018( 
استدالل می کند که خروجی حسابداری به خودی 
است.  نشده  گرفته  نظر  در  کاربران  برای  خود 

می دهد  نشان  بحث برانگیزی  طرز  به  مسئله  این 
ابهاماتی در رابطه با نقش حسابداری و نیز نحوه ی 

اثربخشی آن وجود دارد. 

تالش  فلسفی  ادبیات  و  حسابداری  چارچوب های 
با مفاهیم فلسفی  برای پیوند حسابداری  بسیاری 
نشان می دهد. طبق گفته ی سرل )1995(، از آن جا 
که دنیای واقعی وجود دارد، گفته های "بنیادین" 
بر پایه ی چگونگی وضعیت در دنیای واقعی در نظر 
این استدالل مطرح  با این حال،  گرفته می شوند. 
می شود که در دنیای واقعی مشخص نمی کند که 
جمالت درست به چه نحوی القاء می شوند و چه 
؛   2012 همکاران،  و  )اکمال  نیستند  چیزهایی 
همکاران  و  اکمال  این،  بر  عالوه   .)1989 رورتی، 
انسان  توسط  استدالل می کنند حقیقت   )2012(
با استفاده از زبان بیان می شود، و به نوبه ی خود 
حقیقت  بنابراین،  می شود.  ایجاد  انسان ها  توسط 
باشد.  داشته  وجود  انسان  ذهن  از  جدا  نمی تواند 
بین  تعامل  طریق  از  اجتماعی  واقعیت  بنابراین، 
ویژگی های  به  منجر  که  می شود،  ایجاد  افراد 
می شوند.  تبدیل  واقعیت  به  و  می شود  اجتماعی 
اجتماعی  قوانین  و  نقش ها  از  بخشی  سپس، 
اقتصادی،  رویدادهای  )متسیچ، 2003(.  می شوند 
به عنوان بخشی از واقعیت اجتماعی، گاهی مبهم 
به نظر می رسد. این به دلیل ابهام مربوط به معنای 
از  معناداری  چگونگی  و  اقتصادی  اصطالح  دقیق 
دیگر  انواع  از  مستقل  طور  به  اقتصادی  واقعیت 

رویدادهاست )ویلیامز، 2006(.

به  منجر  که  است  دیدگاهی  معموال  ایدئولوژی 
این  از  می شود.  جامعه  یک  در  مردم  طبقه بندی 
که حسابداری ایدئولوژی است که ثروت را جابه جا 
می کند، رفاه اقتصادی طبقه ای را بیشتر و طبقه ی 
دیگری را کمتر می کند، پس نقش بزرگی در جامعه 
به   .)1393 )ثقفی،  دارد  اقتصادی  واقعیت  های  و 
این معنا، اعتقاد بر این است که واقعیت اقتصادی 
ریشه در حسابداری دارد. زیرا حسابداری می تواند 
بازنمایی بی طرفانه از واقعیت اقتصادی باشد )مالی 
از  حسابداری  حال،  این  با   .)2014  ،Jaara و 
واقعیت اقتصادی به خودی خود مبهم است. زیرا 
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اجتماعی  واقعیت  از  شاخه ای  اقتصادی  واقعیت 
تأسیس  انسان ها  توسط  که  می شود  تلقی 
می شود و به مشاهدات انسانی وابسته است )لی، 
2006(. بر این اساس، رویکرد هستی شناختی به 
اقتصادی  واقعیت  از  عنوان بخشی  به  حسابداری 
دارد.  اقتصادی وجود  واقعیت  فرض می کند یک 
از این رو، حسابداری آن را منعکس می کند. در 
می کند  فرض  معرفت شناختی  رویکرد  که  حالی 
IASB و FASB به عنوان یک روش عینی برای 
گرفته  نظر  در  اقتصادی  واقعیت  این  استخراج 
این  با   .)2012 همکاران،  و  )اکمال  می شوند 
ذهنیت  که  می کند  استدالل   )2006( لی  حال، 
بنابراین،  دارد.  وجود  انسانی  مشاهدات  در  ذاتی 
مانند  عباراتی  از  اطمینان  با  استفاده  برای  وی 
برای  اطمینان"  "قابلیت  و  صادقانه"  "بیان 
تبیین استانداردهای حسابداری استفاده می کند. 
 )2012( همکاران  و  اکمال  ترتیب،  همین  به 
و  حسابداري  اصطالحات  نه  که  داشتند  اظهار 
وجود  رو  این  از  حسابداري  استانداردهاي  نه 
را  آنها  حسابداري  نهادهاي  تا  منتظرند  ندارد، 
استانداردگذاران  معرفی کنند. در عوض،  یا  ارائه 
از زبان  با استفاده  را  این استانداردها  حسابداری 
طور  به  مسئله  این  می کنند.  ایجاد  حسابداری 
حسابداری،  زبان  در  مداوم  تغییرات  در  حتم 
می شود،  منعکس  استانداردها  و  اصطالحات 
حسابداری  مورد  در  چه  آن  می کند  ثابت  که 
که  است  چیزی  تنها  می شود،  تلقی  صادق 
حقیقت  عنوان  به  حسابداری  استانداردگذاران 
تلقی می کنند. به عنوان مثال، بهای تمام شده ی 
تاریخی تنها مبنای گزارش های مالی بوده است. 
مبنای  با  موارد  برخی  در  موارد  این  اخیرا  ولی 
ارزش منصفانه با تولید عددهای متفاوت جایگزین 
که  می کند  استدالل   )2013( لی  است.  شده 
وضعیت فعلی حسابداری مدرن در معرض تغییر 
حسابداری  در  حقیقت  بنابراین،  است.  چشمگیر 
با توجه به تغییر در تفکر استانداردگذاران تغییر 
می کند. این با چارچوب فلسفی سازگار است که 
در نظر دارد حقیقت توسط دنیای واقعی تعیین 
می شود. ویلیامز )2006( این تفکر را با نمونه ای 

 = "سود  در حسابداری،  اساسی  معادله ی  یک  از 
می توان  می دهد.  نشان  هزینه ها"   – درآمدها 
درآمد  و هم  هزینه  و هم  درآمد  که هم  دریافت 
جهان  در   )1995( سرل  مفاهیم  مطابق  خالص 
طبیعی عینی نیستند. بنابراین، درآمدها، هزینه ها 
فقط  که  انسانی هستند  سازه های  و سود خالص 
شوند  تلقی  واقعی  می توانند  اجتماعی  دیدگاه  از 
علمی  بیانی  به  طبیعی.  جهان بینی  یک  از  نه  و 
می توان گفت حسابداری علم مهندسی ساخت و 
ساز مالی است، و حسابرسی علم مهندسی مشاور 
ناظر بر این ساخت و ساز مالی است. حسابداری 
و مهندسی حساب از محیطی که در آن قرار دارد 
متاثر شده است. حسابداری به مانند یک موجود 
زنده برای ادامه ی بقای خود نیاز دارد تا با محیط 
بقای  سازگاری  این  شود.  سازگار  خود  اطراف 
حرفه ی حسابداری در جامعه ی امروزی می شود. 
حسابداری به عنوان زبان تجارت، تغییرات بسیار 
بر  محیط  از  تغییرات  این  و  است  داشته  زیادی 
حسابداری تحمیل شده و خواهد شد )خدارحمی 

و حسینی، 1393(.
 

طبق استانداردهای حسابداری سود خالص متعلق 
یک  خالص  سود  حال،  این  با  شرکت هاست.  به 
است.  آن  مالکان  خالص  سود  معنای  به  شرکت 
با توجه به این که هزینه برای یک طرف در عین 
معادله  این  است،  دیگر  طرف  یک  درآمد  حال 

می تواند به شرح زیر تنظیم شود:
درآمد سهامداران = درآمد - درآمد )طلبکاران + 
درآمد تامین کنندگان( + سایر منابع – سایر هزینه

دو عنصر آخر،  منافع مشترکی را شامل می شوند که 
دنیای واقعی طبیعت را شامل می شوند )ویلیامز، 
آشکار می سازد که  تحلیل  و  تجزیه  این   .)2006
از  قبلی حسابداری مجموعه ای پیچیده  معادله ی 
اقتصادی را بیان می کند. در واقع، به این نتیجه 
واقعیت  یک  حسابداری  واقعیت  که  می رسیم 
جمع صفر است و یک واقعیت نمی تواند مستقل 
این   .)2006 )ویلیامز،  باشد  دیگر  واقعیت های  از 
که  می کند  حمایت   )1993( مانیکا  از  دیدگاه 
حسابداری،  عناصر  از  بسیاری  می کند  استدالل 

مانند درآمد، مستقل وجود ندارند. بلکه وجود آنها 
به قواعد و معیارهای حسابداری بستگی دارد که 
توسط انسان ساخته و پاالیش می شوند. بنابراین، 
اجتماعی  ساخته شده ی  حسابداری  عناصر  این 
 )2003( متستیچ  استدالل  با  نیز  این  هستند. 
استدالل  آن  واقعیت  پیاز  مدل  که  است  سازگار 
جمله  از  بسیاری  الیه های  واقعیت  که  می کند 
اجتماعی  و  زیستی  شیمیایی،  جسمی،  واقعیت 
دارد. وی بیان می دارد که عناصر حسابداری مانند 
واقعی  اجتماعی  در سطح  فقط  و سرمایه  درآمد 
است.  اختراع شده  زیرا خود حسابداری  هستند. 
اساس رویکرد  بر  از سوی دیگر، مکرنا )2007(، 
 )1994( دیویدسون  بازنمودگرایی  ضد  فلسفه ی 
از عینیت در حسابداری دفاع می کند و استدالل 
می کند که عینیت می تواند از طریق درون گرایی 
پایه گذاری شود و این که حسابداری به عنوان یک 
عمل اجتماعی پیوندهای محکمی با عقاید فلسفی 
سامانه های  که  این  بیان  با   )2009( مور  ندارد. 
روشی  به  می توانند  عادالنه  و  درست  حسابداری 
نسبی ولی نه مطلق حاصل شوند، به دلیل داشتن 
مفاهیم در حسابداری مانند پوچی، بی معنی بودن 
و بی هدف بودن، از این مفهوم پشتیبانی می کنند. 
در حالی که بایو و همکارانش )2011(، با استفاده 
از زمان حقیقت مک کومبرس )2005( استدالل 
روایتی  جامعیت  و  اطمینان  قابلیت  که  می کنند 
شرکت  یک  گذشته ی  درباره ی  حسابداری  که 
ارائه می دهد، حقیقت بودن حسابداری را پدیدار 
می سازد. بر این اساس، این پرسش پیش می آید 
فلسفی  نگاه  حسابداری  استانداردگذاران  آیا  که 
این  به  پاسخ  برای  دارند؟  حسابداری  مسائل  به 
حسابداری  شبهات  که  است  مهم  ابتدا  پرسش، 
چنین  واقعی  موارد  برخی  در  و  کنیم  روشن  را 

ابهاماتی را نشان دهیم.

ابهام حسابداری: بازتاب واقعیت اقتصادی
اساسی  بیانیه ی  در  آمریکا  حسابداری  انجمن   
را  تعریف حسابداری   )1966( تئوری حسابداری 
به شرح زیر ارائه داده است: حسابداری عبارتست 
گزارش  و  اندازه گیری  شناسایی،  فرآیند  از 
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آگاهانه ی  تصمیم گیری  برای  اقتصادی  اطالعات 
بیانیه،  این  طبق  اطالعات.  آن  استفاده کنندگان 
و  اندازهگیری  سامانه ی  واقع  در  حسابداری 
هر  یعنی  است.  اقتصادی  اطالعات  گزارش 
گزارش  و  اندازه گیری  به  که  مشاهده  قابل  چیز 
تصمیم گیری  به  تا  می پردازد  اقتصادی  اطالعات 
کمک  اطالعات  آن  استفاده کنندگان  آگاهانه ی 
)چارلزالفین،  است  حسابداری  سامانه ی  کند، 
و  اندازه گیری  یک  بین  مستندات   .)1398
پدیده های مربوط به آن را می توان بیان صادقانه 
تعریف کرد )IASB، 2005(. این بدان معنی است 
که داده های متداول حسابداری باید با وقایعی که 
ارائه می دهد مطابقت داشته باشند. در حسابداری 
منابع اقتصادی و تعهدات پدیده هایی هستند که 
داده های حسابداری همراه با رویدادهای اقتصادی 
می گذارند،  تأثیر  تعهدات  و  منابع  این  روی  که 

.)2005 ،IASB( نشان می دهد

و  حسابداری  تئوری  بیانیه ی   ،1977 سال  در 
پذیرش تئوریک توسط انجمن حسابداران آمریکا 
در تعیین و تحول اندیشه ی حسابداری و پیشبرد 
کمک  حسابداری  علم  الگوهای  تشخیص  در  آن 
موثری داشته است. این تئوری سه گرایش مسلط 
است:  کرده  شناسایی  حسابداری  در  را  تئوریک 

)عرب مازار یزدی، 1371(
گرایش کالسیک )سود واقعی/استقرایی(  .1

برای  )فایده  انتفاع  تصمیم  گرایش   .2
تصمیم گیری(

بودن  )اقتصادی  اطالعاتی-اقتصادی  گرایش   .3
اطالعات(

افشا  در  سعی  حسابداری  مالی  گزارش های 
این  با  )ایساس، 1988(.  دارند  اقتصادی  واقعیت 
روش  های  برخی  که  است  شده  استدالل  حال، 
را  اقتصادی  واقعیت  حسابداری  در  اندازه گیری 
مثال،  عنوان  به   .)2006 )لی،  می کند  تحریف 
عنوان  به  تاریخی  تمام شده ی  بهای  از  استفاده 
صورت های  در  دارایی  ثبت  در  اندازه گیری  یک 
مالی یک شرکت ممکن است ارزش اقتصادی این 

دارایی ها را تحریف کرده و یک دید نادرست از 
وضعیت مالی شرکت ارائه دهد. عالوه بر این، برای 
اندازه گیری های  صادقانه  بیان  آوردن  دست  به 
نباید تحت تأثیر ارزش های فرهنگی،  حسابداری 
تاریخی یا سایر ارزش ها باشد )مک سونی، 1997(. 
داده  نشان  مطالعات  از  جریان  یک  حال،  این  با 
اندازه گیری ها  و  حسابداری  سامانه های  که  است 
فرهنگی  و  ملی  عوامل  تأثیر  تحت  شدت  به 
میسونی،  2011؛  پن،  سوک  و  )کوچتا  هستند 
فرهنگ  هافستد،  گیرت  نظر  اساس  بر   .)1997
دسته ای  بین  که  ذهنی  جامِع  برنامه ریزِی  یعنی 
تمایز  دیگر  دسته ای  با  گروه  اعضای  و  افراد  از 
به معنای  می تواند  "دسته"  واژه ی  ایجاد می کند. 
اقوام، مناطق در سرتاسر جهان  ملت ها، مذاهب، 
یا داخل کشور ها، جنسیت ها، سازمان ها یا مشاغل 
تفاوت سامانه های حسابداری و  این رو،  از  باشد. 
توجه  با  دنیا  مختلف  دسته های  در  اندازه گیری 
عنوان  به  است.  بدیهی  امری  فرهنگی  تمایز  به 
مثال، عوامل فرهنگی هافستد، از جمله فاصله ی 
در  فردگرایی  قطعیت،  عدم  از  اجتناب  قدرت، 
زنانگی،  مقابل  در  مردانگی  و  جمع گرایی  مقابل 
اندازه گیری های حسابداری  و  سیستم ها  بر  تأثیر 
عمل  در  خاص  روندهای  ایجاد  به  منجر  و  دارد 
بدان  این  پن، 2011(.  و سوک  )کوچتا  می شود 
به  معناست که همین پدیده ی حسابداری بسته 
عوامل ملی، سیاسی، سنتی و فرهنگی متفاوت از 
یک کشور به کشور دیگر است. همچنین آلبو و 
همکاران )2014( تاکید می کنند که کشورها در 
اقدامات حسابداری خود یکدست عمل نمی کنند. 
این مسئله با مفهوم اصلی بیان صادقانه مغایرت 
در  حسابداری  موفقیت  عدم  همچنین  و  دارد 
پدیدار  را  اقتصادی  واقعیت  از  مستقلی  بازتاب 

می سازد.

اندازه گیری های  از  برخی  این،  بر  عالوه 
هستند  قضاوت ها  از  بسیاری  شامل  حسابداری 
زیر  را  اقتصادی  واقعیت  آنها،  آشکار  حقایق  که 
برای  بنگاه ها  مثال،  عنوان  به  می برند.  سوال 
مشکوک  مطالبات  هزینه ی   – هزینه ای  ایجاد 

است،  آمده  زیان  سود  صورت  در  که  الوصول- 
شده  بینی  پیش  بد  بدهی های  مورد  در  باید 
 ،FASB( بگیرند  تصمیم  معین  دوره ی  یک  برای 
در  هم  که  استهالک  ترتیب،  همین  به   .)1985
صورت سود و زیان و هم در صورت وضعیت مالی 
مزایای  درباره ی  قضاوت  به  نیاز  می گذارد،  تأثیر 
 ،FASB( دارد  مرتبط  دارایی  آینده ی  اقتصادی 
با  را جستاری متناقض  نوع قضاوت  این   .)1985
این  با  کرد.  بیان  می توان  صادقانه  بیان  ویژگی 
اظهار می دارد   FASB که  است  توجه  قابل  حال، 
استثناهایی از ویژگی "بیان صادقانه" وجود دارد. 
این شامل قضاوت یک پدیده به منظور نشان دادن 
این است که آیا ارزش ارائه ی آن بر مبنای ثروت 
وجود دارد و این که آیا پرداختن به آن بر مبنای 
پرهزینه  بسیار  منفعت  هزینه  تحلیل  و  تجزیه 
است )FASB، 1980 ؛ سوینی، 1997(. استثناء 
دیگر این است که بیان صادقانه امکان پذیر نباشد 
)FASB، 1980(. نمونه هایی از این عالئم تجاری 
دارایی های  بین  در  که  است  اختراع  ثبت  و حق 
یک شرکت ذکر شده است. استدالل می شود که 
تخمین  پیشرفته،  مدل های  از  استفاده  با  حتی 
منافع اقتصادی دقیقی که این دارایی ها در آینده 
به بار می آورند بسیار دشوار است. بنابراین، اینها 
می توانند به عنوان نواحی در نظر گرفته شوند که 
از  حسابداری  صادقانه  بیان  پایبندی  از   FASB
واقعیت اقتصادی پیروی می کند. در همین راستا، 
حسابداری  که  می دارد  ابراز   )1997( مکسیون 
بدون قضاوت امکان پذیر نیست. در حالی که هایزز 
)1991( خواستار رد فرض بیان صادقانه است. او 
استدالل می کند که این موضوع -رد فرض بیان 
صادقانه- می تواند جامعه را از چنین اصطالحات 
مانیکاس )1993(  توسط  این  آزاد کند.  نادرست 
آن  که  می کند  استدالل  که  می شود  جانبداری 
موضوع رد فرض-بیان صادقانه- می تواند منجر به 
از بین بردن آگاهی کاذب شود. تنها حقیقت باعث 
توسط خود  که  کنند  احساس  مردم  که  می شود 
از  )فرانکفورت، 2006(.  واقعیت هدایت می شوند 
طرف دیگر، دیگران به نفع بیان صادقانه استدالل 
می کنند. به عنوان مثال، فیش )1994( و کالینز 
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آن  کردن  رد  که  می کنند  استدالل   )1992(
دادن  دست  از  همچنین  و  بیشتر  ابهام  به  منجر 
مورد  در  تفکر  در  تضاد  این  شد.  خواهد  تمرکز 
حسابداری  صادقانه ی  بیان  فرض  بودن  مناسب 
این  می شود.  ابهام  و  سردرگمی  افزایش  باعث 
نشان  که   ،)2006 مکینتش)  توسط  نتیجه گیری 
می دهد یک بحران در بیان صادقانه در حسابداری 
وجود دارد، مظاهرت می شود. با استناد به مباحث 
فوق، می توان نتیجه گرفت که بدون بیان صادقانه 
از رویدادها، اطالعات حسابداری درست نشان داده 
نمی شود. از این رو، نادرست و غیرقابل اعتماد و 
تصمیم گیری  فرایند  در  گمراه کننده  نتیجه  در 
است. این به نوبه خود ممکن است عواقب شدید 
ترسیم  با  زیر  بخش  در  موارد  این  باشد.  داشته 

موارد دنیای واقعی مورد بحث قرار گرفته است.

دنیای  پرونده های  گزارش  حسابداری:  ابهام 
واقعی 

 در دهه های اخیر شاهد رسوایی های حسابداری 
در  تقریبا  بوده ایم.  جهان  سرتاسر  در  بزرگی 
معتبر  حسابرسان  و  حسابداران  موارد،  همه ی 
تأیید  حسابرسی  و  مالی  گزارش  آخرین  در  آنها 
مطابق  شرکت  مالی  گزارش های  که  بودند  کرده 
تحریف  از  عاری  و  حسابداری  استانداردهای  با 
منصفانه  طور  به  همچنین،  و  است؛  بااهمیت 
می دهند  نشان  را  شرکت  اقتصادی  فعالیت 
از سودآورترین  انرون که یکی  )کالینان، 2004(. 
در  را  بود، سود خود  ایاالت متحده  در  شرکت ها 
گزارش  دالر  میلیون   979 مبلغ   2000 دسامبر 
طرز  به  تاریخ  آن  از  پس  ماه  ده  تنها  ولی  کرد. 
تقلب   .)2013 )مالین،  کرد  سقوط  چشم گیری 
بود.  سقوط  این  اصلی  دلیل  مالی  گزارشگری 
به  اقتصادی  واقعیت  جنبه های  از  برخی  یعنی 
مالی  گزارش های  در  تا  بودند  شده  پنهان  عمد 
ظاهر نشوند. این کار توسط مدیریت ارشد انرون 
با ایجاد واحدهای هدف خاص برای انتقال ضرر به 
منظور پنهان کردن عملکرد ضعیف شرکت انجام 
انحراف  یک  این  البته  )مالین، 2013(.  بود  شده 
نمی شد.  محسوب  حسابداری  استانداردهای  از 

این نشان می دهد که ضوابط حسابداری در  ولی 
شفاف سازی واقعیت اقتصادی چه کمکی می تواند 
گسترده  دستیابی  معنی  به  شفافیت  دهد.  انجام 
عملکرد  درباره ی  اتکاپذیر  و  مربوط  اطالعات  به 
راهبری  سرمایه گذاری،  فرصت  مالی،  دوره ای، 
شرکتی و ریسک شرکت های تابعه است )دارابی، 

)1397

موفقیت  عدم  از  دیگری  نمونه ی  ُوردکام  رسوایی 
واقعیت  بازتاب  در  حسابداری  اندازه گیری های 
اقتصادی است. در این شرکت کشف شد مبلغ 3,8 
سرمایه گذاری  یک  عنوان  به  هزینه  دالر  میلیارد 
یعنی،  )ترن، 2002(.  است  ثبت شده  سرمایه ای 
به جای این که این هزینه ها از درآمد کسر شود، 
امر منجر  این  بود.  بین دارایی های ثبت شده  در 
 3,8 مبلغ  به  شرکت  درآمدهای  بیش نمایی  به 
میلیارد دالر با سوء استفاده از برخی انعطاف پذیری 
این  مسئله  این  شد.  حسابداری  اندازه گیری های 
که حسابداری  می کند  ایجاد  ذهن  در  را  پرسش 
واقعیت اقتصادی را چگونه ترسیم می کند؟ چنین 
رسوایی هایی که در آن واقعیت اقتصادی به طور 
شدیدی  عواقب  نمی شوند،  داده  نمایش  صادقانه 
برای جامعه به همراه خواهد داشت. زیرا سهامداران 
سرمایه گذاری خود را از دست می دهند، کارمندان 
اعتباردهندگان  می دهند،  دست  از  را  خود  شغل 
منابع خود را از دست می دهند، و جوامع محلی و 
بین المللی که شرکت ها در آن فعالیت می کنند از 
اثرات منفی آن آسیب می بینند ) مالین، 2013(. 
این مسائل حسابداران را به بهبود توانایی حسابداری 
می کند.  ترغیب  اقتصادی  واقعیت  بازتاب  برای 
سرمایه گذاری های  فزاینده ی  شیوع  این،  بر  عالوه 
برون مرزی و جهانی سازی، حسابداران را نیز انگیزه 
می بخشد تا توانایی حسابداری را به دلیل افزایش 
نیاز سرمایه گذاران به اطالعات قابل مقایسه و قابل 
اعتماد به بیان صادقانه از واقعیت اقتصادی هدایت 

کنند. 

تحوالت اخیر در حسابداری و اقتصادی
 با توجه به رسوایی هایی حسابداری در ابراز درآمد 

واقعی شرکت  ها و عدم افشا معامالت صورت گرفته 
ارائه ی اطالعات  یا  ارائه ی اسناد و مدارک  و عدم 
خالف واقع، دولت ایران را بر آن داشت تا در سال 
مالیات های  قانون   276 ماده ی  تصویب  با   1394
صورت  در  را  حسابرسان  و  حسابداران  مستقیم 
مالیاتی  و  مالی  مباشر جرم  اطالعات  افشای  عدم 
ابهامات  این  از  انتقاد  شرکت ها در نظر بگیرد. در 
قانون  نیز  متحده  ایاالت  دولت  حسابداری، 
و  حساب دهی  قانون  نام  به  را  ساربینز-اکسلی 
سال  در  حسابرسی  و  شرکتی  مسئولیت پذیری 
2002 به تصویب رساند. این قانون، استانداردهای 
و  مدیره ها  هیئت  برای  را  بهبودیافته ای  یا  جدید 
حسابداری  موسسات  و  عام،  شرکت های  مدیران 
قانون،  این  طبق  کرده است.  مقرر  آمریکا  عمومی 
مدیران ارشد شرکت های عام آمریکا مکلفند شخصاً 
کنند.  گواهی  را  شرکت  مالی  اطالعات  درستی 
سنگین تر  جریمه های  قانون  این  در  هم چنین، 
متقلبانه  مالی  فعالیت های  برای  نیز  جدی تری  و 
حسابرسان  استقالل  قانون،  این  شده  است.  مقرر 
مستقل - که درستی صورت های مالی شرکت ها را 
بررسی می کنند- و نقش نظارتی هیئت مدیره ها را 
افزایش داده است. این قانون آیین نامه هایی را اجرا 
راهبری  سامانه های  تقویت  در  عمدتاً  که  می کند 
رسوایی های  از  پیشگیری  افزایش  با  و  شرکتی 
جدید حسابداری است. از این رو،  برخی استدالل 
حرفه ی  در  دولت  مداخله ی  این  که  می کنند 
حسابداری نتیجه ی عدم موفقیت حرفه در تنظیم 
خود به منظور تولید اطالعات حسابداری در افشا 

واقعیت اقتصادی است. 

و  قوانین  تدوین  با  سیاسی  عوامل  نیز  ایران  در 
جدید  شرایط  اعمال  به  نسبت  جدید  مقررات 
استانداردگذاران  و  کرده اند،  اقدام  گزارش دهی 
به  نسبت  اقتصادی  نیز حسب شرایط  حسابداری 
سیاست های  برابر  اصالحی  استانداردهای  انتشار 

حاکمه مبادرت کردند )نمودار 1(. 

کمیسیون  از  همچنین  متحده  ایاالت  قانون  در 
است  شده  خواسته   )SEC( بهادار  اوراق  و  بورس 
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استانداردهای  تدوین  شایستگی  و  امکان  که 
حسابداری مبتنی بر اصل )بخش 108( را برای 
هستند  قاعده  بر  مبتنی  که  آنهایی  جایگزینی 
ارزیابی کند. در این بخش از استانداردهای مقرر 
در  کمک  و  بودن  مبهم  دلیل  به  که  مدتهاست 
انتقاد  مورد  عینی  تصمیم گیری های  به  رسیدن 
برای  تالش  این   .)2008 )پنوو،  می گیرند  قرار 
فرایند  در  مدیریتی  اختیارات  و  استثناء  کاهش 
استانداردهای  هماهنگی  و  مالی  گزارشگری 
همچنین،  بود.  المللی  بین  سطح  در  حسابداری 
امکان سنجی  ارزیابی  برای  را  پروژه ای   FASB

اصول  بر  مبتنی  حسابداری  استانداردهای 
پیشنهادهای  به طور خاص،  آغاز کرد.   )PBAS(
جانبداری  بدون  استانداردهای  تولید  بر   FASB
باعث می شود  که  است  متمرکز  استثناء  بدون  و 
اطالعات  مطلوب  مشخصات  دارای  اطالعات 
 .)2006 لی،  2002؛   ،FASB( باشند  حسابداری 
کردن  محدود  پیشنهادها  این  اصلی  هسته ی 
استثنائات، به دنبال بازنمایی واقعی تر از واقعیت 
اقتصادی است )FASB .)2002 ،FASB همچنین 
اظهار دارد که قضاوت حرفه ای ذاتی باید به وضوح 
را  مربوط  معامالت  و  رویدادها  اقتصادی  ارزش 

مفاهیم  یک  به  منجر  پیشنهادها  کند.  بیان 
استانداردهای  می توان  آن  در  که  می شود  نظری 
حسابداری را تولید کرد. انجمن حسابداری آمریکا 
و  کرد  حمایت   FASB پیشنهادهای  از   )AAA(
تعدادی رهنمود ارائه کرد. از جمله توسعه ی هدف 
جامعه  اقتصاد  از  صادقانه  بیان  بر  که  حسابداری 
نقل  به   2003  ،AAA( است  بیشتر  تمرکز  برای 

از لی، 2006(.

به  منجر   IASB و   FASB مشترک  تالش های 
صادقانه"  "بیان  با  اطمینان"  "قابلیت  جایگزینی 

سازمان امور مالیاتی کشور 
سازمان بورس و اوراق بهادار

مجلس و احکام خاص
نهادهای صنفی بزرگ

جامعه ی حسابداران رسمی ایران
انجمن حسابداران خبره ی ایران

سایر نهادهای حرفه ای و دانشگاهی و قانونی

سازمان حسابرسی
هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری

اندیشمندان حسابداری

سیاست گذاری حسابداری

عوامل سیاسی

تئوری و استانداردشرایط اقتصادی

نهادهای ناظرفعالیت های حسابداریذینفعان و استفاده کنندگان

نمودار 1- تدوین سیاست گذاری ها، تئوری ها و استانداردهای حسابداری در ایران
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در ارتقای توانایی اطالعات حسابداری برای بازتاب 
واقعیت اقتصادی شد )ارب و پگل، 2015(. عالوه 
مجموعه ای  ایجاد  به  منجر  تالش ها  این  این،  بر 
از استانداردهای بین المللی حسابداری صادرشده 
توسط IASB شد. این استانداردها، که به عنوان 
استانداردهای بین المللی حسابداری و گزارشگری 
می شوند،  شناخته  IFRSها(  و  )IASها  مالی 
این  می گیرند.  قرار  بازبینی  مورد  منظم  طور  به 
اتحادیه ی  توسط  ژانویه ی 2005  در  استانداردها 
اروپا نیز مورد تایید قرار گرفتند، و پس از آن در 
سایر کشورها نیز تایید شدند. تا ژانویه ی 2018، 
این استانداردها توسط 150 کشور پذیرفته شدند 
از  بین المللی  سازمان های  از  شماری  سوی  از  و 
جمله بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، گروه 
20، فدراسیون بین المللی حسابداران،  و کمیته ی 

بازل )IASB، 2018( حمایت می شوند. 

همکاری بین FASB و IASB دستاوردهای بیشتر 
یک  آنها  مثال،  عنوان  به  داشت.  پی  در  دیگری 
رهنمود مفاهیم نظری را برای اظهارنظر عمومی 
در سال 2006 منتشر کردند که در نهایت قصد 
معرفی دو فصل از یک مفاهیم نظری خالصه شده 
را داشت )IASB، 2010(. این فصل ها بر اهداف 
گزارشگری مالی و خصوصیات کیفی مفید برای 
 ،2016 ژانویه  در  دارد.  تمرکز  مالی  اطالعات 
 ،FASB( اضافه شد   FASB برنامه ی  به  "کشف" 
بهبود حسابداری کمک  به  این تالش ها   .)2016
بهتر  را  اقتصادی  واقعیت  بتواند  تا  است  کرده 
برای  فراخوانی  آن  بارز  نمونه ی  کند.  منعکس 
برای  در سال 2013،  رهنمود، صادر شده  بحث 
 ،IASB( است  اندازه گیری  گزینه های  کاهش 

.)2013

اخیر  حسابداری  تحوالت  انتقادی  تحلیل 
مبتنی بر ساخت مفاهیم واقعیت اجتماعی

مکتب  حسابداری،  به  مربوط  فکری  مکاتب  در 
تصویر کاالی اقتصادی، حسابداری مالی و در واقع 
اطالعات حسابداری را به مثابه کاالی اقتصادی در 
این مکتب، حسابداری مالی را در  نظر می گیرد. 

قالب اصطالحات مرتبط با کاالی اقتصادی توصیف 
می کند که با توجه به مطلوبیت و رفاه حاصل از آن، 
عرضه و تقاضای خاص خود را دارد. در این مکتب 
فکری صورت های مالی از جمله کاالهای عمومی 
است که اگر تهیه و ارائه ی آنها از سوی قوانین و 
مقررات الزامی نشود، نمی توان به وضعیت کارایی 
پارتو3  دست یافت )چالزالفین، 1398(. وضعیت 
کارایی پارتو حالتی از تخصیص منابع است که در 
آن امکان بهتر کردن وضعیت یک فرد بدون بدتر 
کردن وضعیت فرد دیگر وجود ندارد. با توجه به 
تحوالت اخیر در حسابداری می توان نتیجه گرفت 
اقتصادی  واقعیت  بیان حسابداری  که در نحوه ی 
تحوالت چشمگیری حاصل شده است. این موارد 
به ویژه تولید یک مفاهیم نظری واحد، رجوع به 
اصول،  بر  مبتنی  استانداردهای حسابداری  سوی 
همگرایی FASB و IASB و، مسلماً قابل توجه تر، 
تمام شده ی  بهای  حسابداری  سوی  از  حرکت 

تاریخی به حسابداری ارزش منصفانه است.

از  یکی  را  آخر  حرکت  این   )2013( سانگگرن 
اخیر  دهه های  در  حسابداری  تحوالت  مهم ترین 
حسابداری  مستقیم  تأثیر  آن  دلیل  که  می داند 
است.  اقتصادی  واقعیت  نمایش  نحوه ی  بر 
اندازه گیری حسابداری همیشه زمینه ی بحث بوده 
است. از جمله مبنای بهای تمام شده ی تاریخی که 
پولی  مقدار  از طریق  را  دارایی  ارزش  به سادگی 
است،  شده  صرف  آن  آوردن  دست  به  برای  که 
تشخیص می دهد و به عنوان یک روش عینی برای 
ارزش گذاری در نظر گرفته می شود )بای، 2008(. 
تمام شده ی  بهای  مبنای  اصلی  تهدید  و  انتقاد 
تاریخی عدم موفقیت آن در بازتاب ارزش واقعی 
یک دارایی در سالهای پس از دستیابی به آن و در 
نتیجه عدم بیان صادقانه در فعالیت های اقتصادی 
است. به عنوان مثال، اگر یک بنگاه ده سال پیش 
خریداری  تومان  میلیون  صد  مبلغ  به  را  زمینی 
کند، ولی ارزش بازار آن اکنون 10 میلیارد تومان 
تاریخی  تمام شده ی  بهای  مبنای  طبق  باشد، 
صورت  در  را  زمین  این  است  مجبور  شرکت 
تومان  میلیون  صد  مبلغ  به  خود  مالی  وضعیت 

گزارش کند، نه ده میلیارد تومان. زیرا ده میلیون 
پرداخت  دارایی  خرید  در  که  است  بهایی  تومان 
واقعی  مالی  وضع  پایه  این  بنابراین،  است.  شده 
واقعیت  خود  نوبه  به  و  نمی دهد  نشان  را  بنگاه 
برای عدم  تهدیدی  و  نمی دهد  نشان  را  اقتصادی 
اطالع رسانی دقیق به جامعه و سرمایه گذاران است. 
به عبارت دیگر، ارزش یک مفهوم ایستا یا مشابه 
عوامل  به  دارایی  هر  ارزش  نیست.  دیگر  مفاهیم 
مختلف  زمان های  در  که  دارد  بستگی  گوناگونی 
ممکن است تغییر کند )دارابی، 1397(. از سوی 
شناخت  معنای  به  منصفانه  ارزش  مبنای  دیگر، 
یک دارایی یا تسویه ی یک بدهی بر اساس ارزش 
قابل مبادله آن بین طرفین مستقل، آگاه و آماده، 
بر اساس ارزش تخمینی بازار یا مدل های ریاضی 
است )بای، 2008؛ رایز و استوکن، 2007(. مبنای 
ارزش منصفانه که در IFRS13 تعیین شده است، 
از سه رویه  به عنوان یک سلسله مراتب متشکل 
نخست  اولویت  و  صدر  در  اول  رویه ی  که  است، 
است. این سطح بر اساس قیمت های نقل قول شده 
در بازار فعال دارایی ها و بدهی های یکسان است. 
سهامی  برای  می تواند  این سطح  مثال،  عنوان  به 
در  سهام  بورس  در  آنها  قیمت  که  شود  اعمال 
شرکت  هر  مالی  وضعیت  صورت  تهیه ی  تاریخ 
دارایی  برای  فعالی  بازار  اگر  است.  تشخیص  قابل 
یا بدهی یکسان وجود نداشته باشد، در مرحله ی 
دارای  این سطح  اعمال می شود.  رویه ی دوم  بعد 
سه سیاق فرعی است: سیاق اول بر اساس قیمت 
در  مشابه  بدهی های  یا  دارایی ها  برای  نقل شده 
برای  قول  نقل  قیمت  در  دوم  سیاق  فعال؛  بازار 
سیاق  و  مشابه؛  یا  یکسان  بدهی های  یا  دارایی ها 
مانند  مشاهده  قابل  ورودی  قیمت  مورد  در  سوم 
قیمت هر متر مربع برای یک ساختمان است. در 
دارد،  را  اولویت  کمترین  که  سوم  رویه ی  نتیجه، 
محاسبه ی  مانند  نظارت  غیرقابل  ورودی های  از 
یک  برای  انتظار  مورد  آینده ی  نقدی  جریان 
ارزیابي   .)2011  ،IASB( می کند  استفاده  دارایی 
این اقدامات با توجه به میزان تاثیرگذاري آنها در 
اول  رویه ی  که  مي دهد  نشان  اقتصادي  واقعیت 
مي تواند یک معیار معقول براي واقعیت اقتصادي 
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در نظر گرفته شود. با این حال، حتی این سطح 
نیز مورد انتقاد است.

یا  واقعی  که  این  از  اعم  دارایی،  قلم  یک  ارزش 
مالی باشد، بستگی به این دارد تا چه حد بتواند 
کند.  برآورده  را  اشخاص  نیازهای  و  خواسته ها 
در  شرکت  یک  دارایی های  مطلوبیت  یا  ارزش 
در  نقدی  جریان های  ایجاد  در  آن  توانایی  گرو 
 .)1397 )دارابی،  است  زمانی  معین  دوره ی  یک 
بعضی  در  که  کرد  ادعا  می توان  مثال،  عنوان  به 
ارزش  از  دقیقی  بازتاب  سهم  بازار  قیمت  موارد، 
به  قیمت  این  بنابراین،  نیست.  سهم  منصفانه ی 
طور دقیق بازتاب حدس و گمان واقعیت اقتصادی 
توسط بازیگران بزرگ در بورس است و نمی تواند بر 
روی تابلو قیمت آن مقداری تأثیر بگذارد. حوزه ی 
است،  روبه رو  نقد  با  اول  رویه ی  در  که  دیگری 
بحران  زمان  مانند  است.  بازار  ناقص  شرایط  در 
بازار  مالی 2008/2007، هنگامی که قیمت های 
بازتاب کمبود نقدینگی خریداران و نه  تمایل به 
قیمت های عادالنه بود )آلن و کارلتی، 2008 (. با 
این وجود، می توان ادعا کرد که رویه ی اول در اکثر 
موارد بیان صادقانه از اقتصادی را نشان می دهد. 
و سوم، جایی که  رویه های دوم  در  این حال،  با 
یک بازار فعال برای دارایی ها یا بدهی های یکسان 
وجود ندارد، ذهنیت شروع به ایفای نقش می کند. 
یا  دارایی ها  تفسیر  با  ذهنیت  این  از  نمونه هایی 
بدهی های "بی اهمیت" آغاز می شود. مثال دیگر 
انتظار یک دارایی  محاسبه ی جریان نقدی مورد 
این  است.  بازار  هر  به  وابستگی  بدون  داخل  در 
به  تهدید  یا  استفاده  مورد سوء  ذهنیت می تواند 
مثال،  عنوان  به  گیرد.  قرار  دستکاری  عملیات 
کردند  پیدا  شواهدی   )2010( همکاران.  و  دچو 
مبنی بر این که ارزش منصفانه می تواند به عنوان 
روشی برای مدیریت سود استفاده شود. الوکس و 
نیز می گویند ارزش گذاری منصفانه  لوز )2009( 
منجر به نوسانات در صندوق ها می شود. در واقع، 
حسابداری ارزش منصفانه، در کنار عوامل دیگر، 
از متهمان اصلی وقوع بحران مالی 2008/2007 
 ،Fahnestock and Bostwick( است 

کرد  استدالل  چنین  می توان  بنابراین   .)2011
به  فرصت  یک  عموماً  منصفانه  ارزش  مبنای  که 
بازنمایی بهتر واقعیت اقتصادی است. ولی  سوی 

همچنان از ذهنیت ذاتی آسیب می بیند.

حسابداری  بهبود  مهم  فرصت های  از  دیگر  یکی 
تالش مشترک FASB و IASB برای دستیابی به 
هماهنگی و تولید یک چارچوب نظری واحد است. 
استانداردهای  از  مجموعه ای  به  منجر  امر  این 
یک  در  تجدیدنظرشده  فصل های  و  بین المللی 
با  مطابق  که  است،  شده  واحد  نظری  چارچوب 
اطالعات  برای  سرمایه گذاران  فزاینده ی  تقاضای 
پیش  پرسش  این  ولی  است.  مقایسه  قابل  مالی 
بدون  استانداردها  از  مجموعه ای  آیا  که  می آید 
توجه به تفاوت های سیاسی، فرهنگی، و اقتصادی 
آنها، که در شیوه های حسابداری و ارزش ها تأثیر 
دارد، با شرایط همه ی کشورها منطبق است )لی، 
2006 ؛ فکنر و کیلگور، 1994(. به عنوان مثال، 
گزارشگری  سامانه های  در  آشکاری  تفاوت های 
دارد. طبق  وجود  انگلیس  و  متحده  ایاالت  مالی 
شناختی که از آنها وجود دارد، اولی بسیار سخت 
و دارای مجازات های شدید در موارد نقض است. 
از  تئوریک  نگرشی  دلیل  به  دومی  که  حالی  در 
قوانین شناخته می شود و در صورت ارائه ی توجیه 
آرچر،  و  )اسکندر  است  چشم پوشی  قابل  کافی 
2003 ؛ لی، 2006(. پرسش دیگر این است، آیا 
اختالفات بین کشورهای توسعه یافته و کشورهای 
در حال توسعه به گروه دوم اجازه می دهد همان 
طور  این  اگر  کند؟  اتخاذ  را  قبلی  استانداردهای 
نیست، آیا اتخاذ استانداردها و روش های مختلف 
حسابداری به شرایط هر کشور بستگی دارد؟ اگر 
چنین است، این مسئله با نقش اصلی حسابداری 
اقتصادی  واقعیت  از  بازتابی  و  می یابد  انعکاس 
از  مستقل  و  باشد  داشته  وجود  باید  که  است 
باید در  مالی  بنابراین، گزارش های  است.  شرایط 
کشورهای مختلف موارد مشابهی را بیان کنند، تا 
زمانی که آنها بدون در نظر گرفتن شرایط اطراف، 
وقایع و معامالت اقتصادی یکسانی را نشان دهند. 
این بحث نشان می دهد ابهام در حسابداری هنوز 

برای حسابداری  راه  هایی  هنوز  و  دارد  وجود  هم 
برای نشان دادن صادقانه ی واقعیت اقتصادی مورد 

نیاز است.

نتیجه
نظری  مفاهیم  بین  پیوندهای  به  مقاله  این 
با  خاص،  طور  به  پرداخت.  فلسفی  و  حسابداری 
تکیه بر مفاهیم واقعیت اجتماعی سرل )1995(، 
قرار  بررسی  مورد  حسابداری  فلسفی  ریشه های 
گرفت تا ارزیابی شود آیا حسابداری می تواند بیان 
صادقانه ای از اقتصاد را نمایان کند یا نه. با استفاده 
می توان  سرل،  جان  توسط  ارائه شده  مفاهیم  از 
از  حسابداری  استانداردگذاران  که  کرد  مشاهده 
که  دارند  این  بر  رهنمود  تصمیمات شان  طریق 
دنیای راستین واقعیت وجود دارد و این جهان را 
این حال، مشکل اصلی  با  بازنمایی کرد.  می توان 
که  است  این  است  روبه رو  آن  با  حسابداری  که 
را  آن  این جهان  در  اعتقاد  و  اطمینان  با  چگونه 
متجلی و محسوس کند. عدم موفقیت سامانه های 
طور  به  اقتصادی،  واقعیت  بازتاب  در  حسابداری 
مسلم منجر به عواقب شدید اجتماعی خواهد شد. 
موسسات  و  شرکت  ها  فروپاشی  مثال،  عنوان  به 
مالی ایرانی و شرکت های بزرگ بین المللی مانند 
انرون و وردکام بر بسیاری از گروه  های جامعه، از 
کارمندان  اعتباردهندگان،  سرمایه گذاران،  جمله، 
منفی  تأثیر  مرتبط  بین المللی  و  محلی  جوامع  و 

گذاشت.

در این مقاله به برخی تالش ها برای بهبود بازنمایی 
پدیده های اقتصادی توسط حسابداری اشاره شد. 
که  هستند  مقصود  به  کافی  زمانی  تالش  ها  این 
و  استثناء  کاهش  اصول  مبنای  بر  استانداردها 
مالی  گزارشگری  در  ویژه  به  مدیریت  مداخالت 
پایدار باشد. حرکت به سوی حسابداری با ارزش 
در  اخیر  پیشرفت  مهم ترین  احتماال  منصفانه 
و   FASB همگرایی  همچنین  است.  حسابداری 
IASB منجر به تولید یک چارچوب مفاهیم نظری 
واحد در حسابداری می شود تا اطالعات مالی قابل 
تولید  زمان  طول  در  و  دنیا  سرتاسر  در  مقایسه 
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شود. با این حال، تجزیه و تحلیل این روند نشان 
همچنان  آنها،  کلی  سودمندی  وجود  با  می دهد، 
مثال،  عنوان  به  هستند.  مناقشه  معرض  در 
مبنای ارزش منصفانه، که ممکن است مهم ترین 
تلقی شود،  اقتصادی  واقعیت  ارائه ی  پیشرفت در 
این،  بر  عالوه  دارد.  آن  در  زیادی  دخالت  انسان 
دستیابی به همگرایی که به تقویت مقایسه پذیری 
کمک می کند، به دلیل آن که تفاوت بین کشورها 
انتقاد است.  و دولت  ها را در نظر نمی گیرد مورد 
از این رو، این پیشرفت  ها ممکن است فقط گامی 
در راستای افزایش توانایی حسابداری در بازنمایی 
واقعیت اقتصادی در نظر گرفته شود. زیرا در نظر 
استانداردگذاران  توسط  فلسفی  مفاهیم  گرفتن 
امر  این  ولی  است.  بحث  مورد  هنوز  حسابداری 
حسابداری  بین  فعلی  مبهم  پیوند  نزدیکی  برای 
اهداف  کردن  مشخص  همچنین  و  فلسفه  و 
اهداف  این  به  دستیابی  چگونگی  و  حسابداری 
باید به وضوح صورت پذیرد. از این رو، نتایج این 
فلسفی  جنبه های  تعیین  هنگام  می تواند  مطالعه 
حسابداری  استانداردگذاران  توسط  حسابداری 
همچنین  نتایج  این  گیرد.  قرار  استفاده  مورد 
کارهای  انجام  برای  اندیشمندان  توسط  می تواند 

بعدی در این زمینه مورد استفاده قرار گیرد.

امر  این  است.  اقتصاد  نظم دهنده ی  حسابداری   
ماهیت واقعیت حسابداری را می تواند اثبات کند. 
آمدن  وجود  به  منجر  واقعیت  این  به  توجه  عدم 
اجتماعی  رفاه  فروپاشی  و  اقتصادی  بحران های 
می شود. هر جامعه  ای منطقاً به دنبال منافع و رفاه 
به  رسیدن  برای  رو،  این  از  است.  اجتماعی خود 
بتواند  و کاری است که  نیازمند ساز  این مقصود 
این منافع را برای خود دائمی کند. این ساز و کار 
بهرمندی  و  ایجاد  قابلیت  توسط حسابداری  تنها 
را میسر می کند. یک اقتصاد پویا زمانی نظام رفاه 
اساسی  نیازهای  که  می کند  برقرار  را  اجتماعی 
ساختن  فراهم  کند.  تامین  را  اجتماعی  زندگی 
جمله ی  از  مسکن  و  پوشاک  خوراک،  نیازهای 
اساسی ترین نیازهای جامعه بشری است. از طرفی، 
خاصی  قوانین  نیازمند  خود  آنها  تداوم  و  تامین 
تخصیص  رو،  این  از  کند.  پایدار  را  آن  که  است 

منابع دولت  ها برای ایجاد وضعیت کارایی پارتو در 
جامعه و بازتاب این واقعیت نیازمند ابزاری برای 
به نحوی  شناسایی وقایع اجتماعی مربوط است. 
که بتوان راهبردهای تاب آوری و تداوم تامین رفاه 
را فراهم کند. روش علمی که می توان  اجتماعی 
رویدادهای  و  وقایع  بینی  پیش  و  کنترل  برای 
است.  حسابداری  دانش  کرد  میسر  اجتماعی 
فلسفه ی  وجود  اثباتی  روش شناسی  مدل  این 

حسابداری را معنی و مفهومی متعالی می دهد. 

در این مقاله از یک رویکرد واحد فلسفی استفاده شده 
است و می توان این محدودیت اصلی مطالعه را در 
نظر گرفت. بنابراین، تحقیقات آینده می توانند تالش 
کند تا بین دیگر رویکردهای فلسفی و حسابداری 
به یک درک عمیق تر دست  تا  برقرار کنند  پیوند 
یابند. مطالعات عمیق و فشرده مرتبط با حسابداری 
بر اساس مفاهیم واقعیت اجتماعی موجب تشویق 
برای حمایت از تبادل نظر با نهادهای استانداردگذار 

حسابداری می شود.                                                

پی نوشت ها:
1- Positive Methodology

2- Normative Methodology

3-  Pareto efficiency
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