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 بحث اول: عقاید 
نادرســت نسبت به 

استانداردها
ارزیابی  و  تهیــه   )1
بی طرفانه ی صورت های مالی، مســتلزم 
به کارگیری دو نوع قضاوت حرفه ای است. 
مبانی تعیین کننــده ی قضاوت حرفه ای 
به کار رفتــه در تهیه ی صورت های مالی 
را »استانداردهای حسابداری« و قضاوت 
حرفــه ای مربوط به نحــوه ی ارزیابی و 
اظهارنظر نســبت به صورت های مالی را 

»استانداردهای حسابرسی« می نامند.
به کارگیــری اســتانداردها چارچوب 
مناســبی را برای قضاوت حرفه ای معین 
می کنــد و موجب حــذف قضاوت ها و 
تحمیل سالیقی است که عمدتاً بر مبنای 
منافع شــخصی استوار اســت. در عین 
حال گروهی از دانشــگاهیان و اقلیتی از 
اعضای حرفه، استانداردهای مزبور را به 
بهانه هــای مختلفی مانند غیرکاربردی و 
ترجمه بودن آن، نامناســب و نامطلوب 
می دانند. یا گروهی اندک، ســعی بر آن 
دارند تا استانداردهای اسالمی را به طور 
یک طرفه قیاس کنند و مورد توجه قرار 
دهند. اخیراً نیز یکی از اساتید برجسته 
دانشگاه در یک همایش ملی به مقایسه 
اخالق با اســتانداردهای حســابداری و 

حسابرسی پرداخته و با این استدالل که 
چون استانداردها توسط بیگانگان تدوین 
شده اما اخالق توســط خانواده آموزش 
داده می شود، رعایت اخالق را از رعایت 
استانداردها بســیار مهم تر و اثربخش تر 
دانسته اســت. برمبنای استدالل ایشان، 
از آن جا که به کارگیری اســتانداردهای 
حســابداری در امریکا نتوانسته است از 
وقوع فســادهای مالــی جلوگیری کند 
و در ایــران نیز صورت هــای مالی تهیه 
حسابداری  استانداردهای  براساس  شده 
فاقد ارزش اطالعاتــی جهت تصمیمات 
اقتصــادی اســت، بنابراین اثربخشــی 
نداشــته و در ایــن وضعیــت، اخــالق 

جایگزین مناسبی است.
امید است با ذکر موارد زیر، دیدگاه های 
 یاد شــده در بــاال مورد بازنگــری قرار 

گیرد:
1( پیش شرط قضاوت عادالنه، وجود 
چارچوب مدونی برای تشخیص و احراز 
اســت. همچنان که یک قاضی با اخالق 
نمی تواند بــدون رجوع به قوانین مربوط 
بــه موضوع دعــوی، به اتــکای اخالق 
خویش حکم دهد. زیــرا، اخالق مداری 
امری نســبی بــوده و اثبات پذیری آن 
به سادگی ممکن نیست، به عالوه آن که 
رفتار و معیار اخالق نــزد افراد مختلف 

یکســان نیســت. همچنین آن دسته از 
منتقدانی که به اهمیت اســتانداردهای 
حرفــه ای واقفنــد، اما بــه محتوای آن 
ایراد می گیرند، می بایست موارد نقص و 
اشــکال را به همراه ارائه ی  راهکار عملی 
و ســازنده به مراجع حرفه ای پیشــنهاد 

دهند.
2( در مواقعی که یک قانون به درستی 
رعایت نشود، به جای آن که به فکر حذف 
قانون باشیم، می بایســت به دنبال رفع 
موانــع اجــرای قانون و بهبود بســتر و 
سایر اقدامات مورد لزوم باشیم. بنابراین 
به فــرض محال که هدف اســتانداردها 
جلوگیری از تقلبات مالی باشد )که هرگز 
چنین نیســت( در شــرایط عدم کسب 
نتیجه، به جای حذف آن ها می بایســت 
بــه فکر دلیــل و رفع علت آن باشــیم. 
جلوگیــری از هرگونــه سوءاســتفاده و 
تقلب مالی مستلزم ایجاد بستر مناسب و 
تدوین قوانین اثربخش بوده، و نمی توان 
صرفاً با به کارگیری اســتانداردها، نسبت 
به جلوگیری از سوء اســتفاده ها و جرایم 

مالی دلگرم بود.
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اهمیت استانداردهای
بین المللی حسابداری
با توجه به فقه و حقوق مدنی
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مقایسه پذیری  برای  تعیین چارچوبی  از 
صورت هــای مالــی واحدهــای تجاری 
مختلف و فراهم آوردن شرایط الزم برای 
اخذ تصمیمــات اقتصادی، نه جلوگیری 
از اختالس و ترویــج اخالق و معارف و 

جز آن.
علم حســابداری درختی اســت که 
ریشــه ی آن علــم اخالق )اثبــات آن 
موضوع مقاله ی دیگری می تواند باشــد( 
و میوه ی آن اســتانداردهای حسابداری 
اســت. آیا ریشه را می توان به جای میوه 

مصرف کرد؟
مطابقــت  و  مقایســه  طرفــی،  از 
استانداردها با علوم انسانی، از جمله فقه 
و حقوق مدنی، نتایج ارزشمندی به دنبال 
دارد. بــرای مثال طبق اســتانداردهای 
حســابداری ]بخش 5-3 مفاهیم نظری 
گزارشــگری مالی[، الزمه ی شناســایی 
دارایی هــا به عنــوان یکــی از عناصــر 
صورت های مالی آن اســت که دستیابی 
به منافع دارایی از طریق راه های مشروع 
بــوده و اســتفاده از آن در کنترل واحد 
تجاری باشد. این در حالی است که طبق 
فقه اسالمی، اصطالحی با عنوان »قاعده 
الضرر« وجود دارد که اساس آن قضاوت 
حضرت محمد )ص( در مورد شــکایت 
فردی نصرانی از همســایه ای مســلمان 
اســت که درختش وارد حیاط او شــده 
است. ]کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، 
جلد 5 و حرعاملی، وســایل شیعه، جلد 
25 و ســایر منابع معتبــر[. به طوری که 
همسایه ی مســلمان نه اجازه استفاده از 
میوه ی شــاخه های وارد شده به حیاط 
همسایه ی نصرانی را می داد و نه هنگام 
ورود بــه حیاط همســایه )برای چیدن 

میوه ها(، اجازه می گرفت. 
وقتی پیامبر صاحب درخت را احضار 
کرد و از طــرق مختلف نتوانســت فرد 
مسلمان را به سازش وادارد، با دو استدالل 
حکم به نفع مرد نصرانی داده و خطاب به 
او فرمود: بی درنــگ برو و درخت او را از 
ریشه برکن و جلویش بیانداز! زیرا اسالم 
هرگونه زیان رسانیدن به افراد را ممنوع 

ســاخته است که از آن با عنوان قاعده ی 
الضرر یاد می شود. همچنان که استاندارد 
حســابداری ملزم داشــته که دستیابی 
به حقوق و منافع دارایی می بایســت به 
شیوه ای مشروع صورت پذیرد. همچنین 
وقتی مــرد انصاری درخــت را از جای 
برکند و به سوی صاحب درخت انداخت. 
پیامبر خطــاب به آن مرد خاطی فرمود: 
حال برو و هرکجا که خواستی درخت را 
غرس کن، زیرا اکنون درختت در اختیار 
توســت. همان طور که طبق اســتاندارد 
حسابداری، شــرط مالکیت آن  است که 
در کنترل مالک آن )شخصیت حقوقی( 

باشد.
پشــتوانه ی  پیامبر،  قضــاوت  همین 
اســالمی و فقهی مــواد 131 الی 136 
قانون مدنی کشــور اســت. به طوری که 

ماده ی 131 مقرر می دارد:
اگر شــاخه  درخت کســی داخل در 
فضای خانه یا زمین همســایه شود، باید 
از آن جا عطف کند و اگر نکرد همسایه 
می تواند آن را عطف کند و اگر نشــد از 
حد خانه ی  خود قطــع کند و همچنین 
است حکم ریشــه های درخت که داخل 
ملک غیر می شــود. همچنین طبق ماده 
132 کســی نمی توانــد در ملــک خود 
تصرفی کند که مســتلزم تضرر همسایه 
شــود، مگر تصرفی که بــه قدر متعارف 
و برای رفــع حاجت یا رفع ضرر از خود 

باشد.
برهمیــن منــوال، نحوه ی شــناخت 
دارایی ها و بدهی ها و همچنین شناسایی 
درآمدها و هزینه ها قابلیت تطبیق دارد، 

لیکن در این مقال نمی گنجد. 

 نتیجه گیری
در ایــن مقاله ســعی بــر آن بود تا 
ضمن تأکیــد به کیفیت و منطق اصولی 
اســتانداردها، اجماالً بــه مطابقت آن با 
مفاهیم اســالمی و قانونی کشور اشاره 
شــود. قاعدتاً اگر سایر الزامات و مفاهیم 
اساسی اســتانداردها نیز مورد مطابقت 
قرار گیــرد، ضمن تســهیل یادگیری و 

دانش پژوهان  بــرای  اســتانداردها  فهم 
حسابداری و سایر اســتفاده کنندگان از 
صورت های مالی، از طریق باالبردن تسلط 
و توانمندی قانون گــذاران، الزام آوران و 
صاحب نظران به اصول و قواعد اسالمی و 
حقوقی، موجب ارتقای کیفیت قوانین و 
مقررات، آیین نامه ها و لوایح مالی خواهد 
شد. بنابراین همان طور که در طی قرون 
اخیر اساتید حسابداری در غرب، فارغ از 
هرگونه تعصب به یادگیری و توســعه ی 
محققین  پرداخته اند،  حســابداری  علم 
و صاحب نظــران حرفه ای  حســابداری 
می بایســت به جای تقابل با استانداردها، 
به بررسی و مطابقت صحیح استانداردها 
با عوامل مختلف فرهنگی کشور بپردازند. 
به نظر می رســد کم ارزش جلــوه دادن 
اســتانداردها به طرق مختلف، وسیله ای 
نامناســب برای اقلیتی است که از درک 
استانداردها عاجز بوده و جز برای جلب 

افکار عوام، ارزش دیگری ندارد.
بایــد توجــه داشــت اکنــون کــه 
ســرمایه گذاران، ســازمان امور مالیاتی 
و بانک ها و ســایر اشــخاص ذی صالح 
اقتصادی در کشــور مبادرت به پذیرش 
و به کارگیری اســتانداردهای حسابداری 
کرده اند، ترویج تفکرات و انتظارات غلط 
توسط مدرسین دانشگاه یا اعضای حرفه 
در خصوص اســتانداردها، آثار زیان باری 
از اطالعات مالی  برای استفاده کنندگان 
به وجود  اقتصادی  و ذی نفعان واحدهای 
خواهــد آورد. خصوصاً در شــرایطی که 
المللی  بین  اســتانداردهای  به کارگیری 
حســابداری، پیش شــرطی مهــم برای 
رونــق اقتصادی کشــور از طریق جذب 
ســرمایه گذاری خارجــی و عضویت در 
سازمان تجارت جهانی است، می بایست 
بــه جــای موضع گیــری و مخالفت، به 
اســتانداردهای  به کارگیری  و  یادگیری 
انجام  بین المللی همت کنیــم. الزمه ی 
این مهم، بازنگــری در طراحی مباحث 
و منابع آموزشــی برای مقاطع مختلف 
دانشــگاهی و تشــویق دانشــجویان به 
 .فراگیری استانداردهای مزبور است

در مواقعی 
که یک قانون 
به درستی 
رعایت نشود، 
به جای آن که 
به فکر حذف 
قانون باشیم، 
می بایست به 
دنبال رفع 
موانع اجرای 
قانون و بهبود 
بستر و سایر 
اقدامات مورد 
لزوم باشیم


