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 و یریپذتیمسئول عدالت، صداقت، اخالق، یپشتوانه عنوان به اعصار یتمام در همواره مانیا و نید

 در بشر رفتار و اعمال ،ینیبجهان ،یدئولوژیا کنندهنییتب و نییتع ا،یدن ملل و جوامع تمام در ییپاسخگو

 به دنیرس و یتعال هب یآدم ازین و یزندگ هدف و ضرورت است. بوده یزندگ یالگوها و سطوح یهمه

 سبک و یفرهنگ ارکان نیترمهم از یکی عنوان به مذهب و نید تا شده موجب انسان یعال خود و تکامل

 ،یاقتصاد مختلف یهاحوزه در بشر یهایمش خط و هاچارچوب اصول، ن،یقوان یکنندهنییتع ،یزندگ

 و طیمح از متأثر که حوزه، نیا از یدانش عنوان به یحسابدار رابطه، نیا در گردد. یاسیس و یاجتماع

 درک و شناخت هدف با پژوهش نیا لذا نشده. واقع پژوهشگران اقبال مورد چندان است، رامونیپ فرهنگ

 با و ،یاکتابخانه و یاستناد روش اساس بر و یفیتوص کردیرو از استفاده با یحسابدار تیماه و فلسفه

 که دهدیم نشان و پردازد؛یم مذهب و نید مثابه به یبدارحسا نییتب به آن، گاهیجا و نید به ینگاه

 به و گرفته؛ سرچشمه یمعنو و یماد یهاینیبجهان و یمذهب و ینید یباورها یچشمه از یحسابدار

 ییپاسخگو و خدمت هدف با و باورها و هاارزش اساس بر ست،یاحرفه رفتار نییآ یدارا که حرفه کی عنوان

 یمستندساز و دنیرسان ثبت به با اریاخت و اراده تفکر، یداد خدا یقوه و نعمت یراستا در جامعه به

 .است دهیرس ظهور منصه به ،یآدم حیصح یریگمیتصم و انتخاب به کمک جهت در دادهایرو و اعمال
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 مقدمه

 به ها،آن از منبعث یاجتماع یساختارها و ها،روش ،یمذهب دستورات و هاارزش د،یعقا نقش یبررس

 و حساس ک،یکالس مباحث جمله از جوامع، یاقتصاد و یاجتماع توسعه ندیفرا در مثبت یعوامل عنوان

 ]مناطق[ مباحث از یکی تجارت و نید تقاطع حال، نیا با [.18] است یزیبرانگ جنجال حال نیع در

 .[27]است یاجتماع علوم در نشده ثبت بزرگ

 بر را مرده انسان قلب که ییایدن در گذارند،یم انسان یعیطب قلب یبجا را یمصنوع قلب که ییایدن در

 اتیح آسامعجزه یجراح نیا اثر بر ماریب و گذارندیم ها«یواشکالنسک» چون یافراد قلب یبجا و دارندیم

 درمان خون( سرطان نند)ما سرطان انواع از یبرخ یحت که ییایدن در آورد؛یم بدست را خود مجدد

 چه پس است، هیته دست در ،یآسمان گرید کرات و ماه ریتسخ ینقشه که ییایدن در باالخره و شودیم

 خط "هاستتوده ونیاف ن،ید" اعالم: با ست،یکمون یایدن نکهیا نه مگر هاست؟!بحث و هاحرف نیا یجا

 !کند؟یم یشرویپ تکامل و یترق یبسو اسبه، دو حال نیع در و است دهیکش مذاهب تمام یرو بر نسخ

 یدیجد اکتشافات و هاشرفتیپ شاهد روز هر که یحال در است؟! دانش و علم تینها نیا واقعاً اما [.5] یآر

 است. ماندهیباق ناشناخته هنوز یفراوان یهاجنبه و هاهیال و میهست مباحث و موضوعات مختلف ابعاد از

 شدن بهتر چه هر سمت به و شده رییتغ دستخوش یاحرفه و یاجتماع ،یعلم نیقوان یگاه چند از هر

 .شودیم احساس یاشکاالت و نواقص ها،یکاست هم باز اما .روندیم شیپ

 و است. پاره تکه و یشیآزما ش،یدوراند ذهن، یعلم حالت :کندیم دییتأ را موضوع نیا زین راسل گفته

 قتیحق شیهادانسته نیبهتر که بردینم گمان یحت و است برده یپ کامل قتیحق به که کندینم تصور

 :کندیم عنوان زین کانت [.9] داشت خواهند اصالح به ازین زود ای رید یاهینظر هر که دانندیم است. کامل

 جادیا و ابداع به هرگاه است؛ شناخت و علم آن کار بپردازد، نو میمفاه حفظ و جذب به هرگاه یآدم روان

 موجود کی مقابل در خود یهانقص و هایکاست به هرگاه و است صنعت( و )هنر صناعت آن کار بپردازد،

 ای یآگاه نقص از: است عبارت نید گفت توانیم لذا است. یباورنید آن کار کند، توجه یمتعال فرضاً

 صورت به توانیم هم ،یاحساس و یآگاه نیچن انسان. یروان و یروح یهانقص و هایکاست درک

 به هم و )شرک( متعدد انیخدا به توجه صورت به هم و کند بروز (یمیابراه انی)اد یدیتوح یهاشهیاند

 در خصوص نیا در باربور انیا [.17] بودا( نی)د «خدا» به هتوج بدون یروح خالء احساس صرف صورت

 را یگرید آن یگانگی و تیتمام دیبا (نید و )علم دو نیا از کی هر :کندیم عنوان «نید و علم» کتاب

 از هم ورزد. مقاومت یگرید بر شیخو خاص یفکر مقوالت لیتحم یوسوسه قبال در و شمارد محترم

 مناط حیتنق راه، نیا در ما فهیوظ نینخست اند،شده خلط هم با گذشته در نید و علم لیمسا که یرو آن

 در فیتحر بدون دو، آن از یسنتز ارائه در یاتازه یهاکوشش توانیم صورت نیا در فقط آنهاست.

 .[3]داد خرج به کی هر یگانهی و یستگیشا

 طلباصالح رهبران توسط سو، نیا به یالدیم شانزدهم قرن لیاوا از که یدیجد ریتعاب و ریتفاس ن،یبنابرا

 خداوند، و جامعه و خود به نسبت یو فهیوظ و انسان عتیطب از ییاروپا کشور چند در پروتستان مذهب

 امروز که آنچه به یابیدست و جامعه یماد تحرک یبرا را یمناسب یفلسف و یاعتقاد ،یفکر بستر شد، ارائه
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 و افتی ینید یمحتوا و وجه تالش و کار پس، آن از آورد. وجود به شود،یم دهینام یاقتصاد توسعه

 و هانگرش انیبن در جامع و قیعم یراتییتغ با که یهنگام اصالحات، نیا شد. زین یاخرو پاداش ستهیشا

 با مردم ارتباطات و جامعه حرکت شد، همراه زمان یاجتماع یساختارها در ییهایدگرگون و رفتارها

 نیتأم و یماد تفوق یسو به را مردم زمان مرور به و ساخت استوار یعقالن و یاصول ییهاهیپا بر را گریکدی

 .[18]شد رهنمون یباالتر رفاه سطح با همراه یشتیمع

 کار، عوامل با برخود و فرد عمل اصالت انسان، عتیطب از مذاهب نیا فیتعار و ریتفاس در کنکاش یکم

 رهیغ و یاجتماع تعهدات و عمل یآزاد ت،یمالک تجارت، د،یتول ،یگذارهیسرما انداز،پس مصرف، ه،یسرما

 و تالش و کار به را انسان که دارند وجود یفراوان یهامؤلفه زین مذاهب نیا در که است تیواقع نیا دیمؤ

 نید ،یفرهنگ یاصل عوامل از یکی لذا [.18] کنندیم بیترغ تر،یغن و بهتر یاندهیآ و یزندگ به دیام

 اقدامات یبرا که داده قرار یاساس اصول در را ینیمع یهاارزش ،یاخالق یهانگرش پرورش با که باشد؛یم

 عنوان به یحسابدار ان،یم نیا در و [30] گذارندیم ریتأث هجامع در اجرا قابل یاستانداردها بر و یفرد

 و رامونیپ طیمح از متأثر همواره کنندگان،استفاده یازمندین و ،یاجتماع ،یاقتصاد یهیبد ابعاد یکی

 بُعد از را یحسابدار مطالعات، شتریب است. نموده جلوه اتیاخالق و نید اخص طور به و غالب یهافرهنگ

 طور آن بحال، تا که ییآنجا از لذا، اند؛داده قرار یبررس مورد آن بر رگذاریتاث ینید یهالفهمو و هایژگیو

 و نید به ینگاه با و نید منظر از تا میبرآن پژوهش نیا در نشده، پرداخته موضوع نیا به دیشا و دیبا که

 .میانیبازنما را مذهب و نید مثابه به را یحسابدار موضوع آن، گاهیجا

 قیتحق نهیشیپ

 مولر توسط ابتداً یحسابدار جمله از آن خاص یهانهیزم در نیهمچن و اقتصاد بر یفرهنگ عوامل ریتأث

 [.30] است گرفته قرار مطالعه مورد (1988) یگر توسط سپس و (1984 ،1980) هافستد (،1967)

 یماد یهاشرفتیپ و پروتستان یمذهب میتعال نیب ارتباط به که بود یکسان نیاول جمله از وبر ن،یهمچن

 اخالق بنام یکتاب در ،یالدیم 1904 سال در را خود قاتیتحق جینتا یو .بردیپ پروتستان جوامع

 نهیزم نیهم در یمشابه کتاب 1926 سال در یتاون سپس کرد. منتشر یدارهیسرما روح و یپروتستان

 است نیا شد داریپد یالدیم شانزدهم قرن در ابتدا یدارهیسرما نظام که نیا علت سد،ینویم وبر نوشت.

 معتقدات، از یبعض ضد بر یآلمان یروحان (یالدیم 1483-1546) لوتر نیمارت قرن، همان لیاوا در که

 بستر جیتدر به خود، یمذهب یطلباصالح حرکت با و دیشور کیکاتول یسایکل معمول یهاروش و هاآموزه

 آماده شود،یم دهینام «یدارهیسرما روح» مروزها که آنچه کردن ریفراگ یبرا را یمناسب یفلسف و یفکر

 و خواستن با همواره زمان آن تا که یکراهت و یزشت ، نیکالو یو از پس و لوتر میتعال اثر در ساخت.

 یعال و دهیپسند یصفات به کم کم بود گرفته جا مردم وجدان در ثروت و مال داشتن و آوردن بدست

 .[18]شد مبدل

 در ز،ین شیپ دهه کی [.26] است اندک اریبس یحسابدار و نید رابطه مورد در قاتیتحق وجود، نیا با

 رغمیعل" که کردند نشان خاطر (،2006) ازامل و کارمونا موضوع، نیا مورد در ژهیو ژورنال کی یمعرف

 ."است زیناچ اریبس یذهبم ینهادها ای نید و یحسابدار رابطه مورد در قیتحق جامعه، در نهادها نیا نفوذ
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 طول در یحسابدار خیتار مهم تحوالت از (،2005) فسیرادسل و سچمنیفل یبررس در مثال، عنوان به

 دالگویه رزیگوت و ماتمورز سانچز بنوس و است؛ نشده ذکر نید مورد در یامطالعه چیه ،1990 دهه

 منتشر مقاالت از درصد سه فقط ،2008 -2000 یهاسال یزمان دوره در که زنندیم نیتخم (،2010)

 (،2004) یگر و نجیگور ل،یفمک اند.بوده یمذهب بخش در یحسابدار خچهیتار یاصل مجالت در شده

 است، نگرفته یجد را کالم و نید ،یحسابدار یآکادم نکهیا بر یمبن هاینگران یبرخ به یادداشتی در

 یادآوری را یخیتار یها نهیزم در نید و یحسابدار نیب طعتقا در عالقه شیافزا (،2006) واکر و .پردازدیم

 (یالدیم 624) مسلمانان جامعه یروزها نینخست از یحسابدار که کندیم استدالل (2004) دیز .کندیم

 از یگرید یهامثال نیهمچن بود. ازین مورد قرآن، ازین مورد یشرع عوارض ای زکات محاسبه یبرا

 باشد. داشته ریتأث ایتالیا هیاول یحسابدار بر کندیم فرض که دهد،یم ارائه یاسالم دولت در یحسابدار

 یمذهب و یمعنو متعدد موارد توسط" ایتالیا هیاول یحسابدار یکارها که است موافق (2004) کواترون

 یرساله در (2014) هونگ .شدیم شامل را انیاد گرید از یکسان بالقوه طور به که ،"شدیم یزیرهیپا

 پردازد،یم نیچ در (یالدیم نهم تا پنجم قرن )از ییبودا صومعه یحسابدار توسعه به شتریب خود، یدکتر

 کنندگاناهدا و دولت به ییپاسخگو امکان و شودیم یادار و یمال تیریمد ت،یرهبان نظم تیتقو باعث که

 به یفلسف ییالگو و یتماعاج ینگاه با (،2013) کویموشیت و کیملمو بادشا، [.29] کندیم فراهم را

 پاکستان یاسالم یجمهور یمرکز دولت در یحسابدار توسعه در )اسالم( نید نقش لیتحل و فیتوص

 یحسابدار در نید خصوص در قاتیتحق یمتدولوژ و مطالعات بر یمرور (،2015) یکوردر است. پرداخته

 (،2018) یچرن .پردازدیم نید و یحسابدار خچهیتار موضوعات در دهه، سه مشارکت یبررس به و دارد

 مورد را یحسابدار ستمیس یریگشکل در وسیکنفوس و اسالم ت،یحیمس انیاد در ینید اصول ریتأث

 یاستانداردها یاستثنا به ییکایآمر -یسیانگل مدل که دهدیم نشان یبررس نیا جینتا داد. قرار یبررس

 ییایآس یکشورها یفلسف و ینید یآموزها با یسابدارح و دارد؛ ینید اصول با را ارتباط نیکمتر ،یاخالق

 (،2019) عمر و دو بجورنسن، است. یاسالم یحسابدار به متعلق ر،یتأث نیتریقو و دارد کینزد ارتباط

 یمال یگزارشگر مهم یژگیو بر را وانگ و لوبو هوانگ، چن، کشورها سطح در (نید )قدرت یندارید ریتأث

 جوامع رانیمد که است آن از یحاک جینتا دادند. قرار مطالعه مورد را یدارحساب در یکارمحافظه یعنی

 رویپ یکشورها در مثبت ارتباط نیا .دهندیم نشان یمال یگزارشگر در یشتریب یکار محافظه ،یمذهب

IFRS ای GAAP یاجرا ،نانیاطم عدم از اجتناب ییباال درجه با ییکشورها در و تریقو متحده االتیا 

 (،2020) نویمور و کانو است. ترفیضع دهند،یم تیاهم نید به شتریب آنجا در که ییکشورها و دیشد قانون

 است آن از یحاک جهینت .پردازدیم ساالنه یمال گزارشات یافشا یهایژگیو بر یدارنید ریتأث یبررس به

 و هستند؛ برخوردار یرباالت تیفیک و افشا از یمال گزارشات تر،یمذهب مناطق در مستقر هاشرکت که

 .دارد اطالعات یافشا بر میمستق ریتأث یندارید

 نید مفهوم

 ییخدا که شودیم گفته ندارید یکس به معموالً و شودیم یجار هازبان بر اریبس که است یالفاظ از نید

 یوندیپ یجهینت در نید [.20] دهد انجام را یمخصوص اعمال او یخشنود یبرا و کند اثبات جهان یبرا
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 یاجتماع و یفرد اعمال یهمه در است داده متعال یخدا پرستش و انسان یاجتماع یزندگ انیم که

 متعال یخدا مسئول خود سکنات و حرکات یهمه در را انسان و کرده جادیا ییخدا تیمسئول انسان یبرا

 را انسان رفتار و یاجتماع یهاارزش که است یاجتماع مهم نهاد کی نید اساس، نیا بر ]همان[. داندیم

 که است یعمل و یاعتقاد یهاآموزه موعمج یمعنا به منظر، کی از نید [.28] دهدیم قرار ریتأث تحت

 اندیامور دیعقا و دارند نظر هاانسان عمل به اخالق و احکام .شودیم ریتعب اخالق و احکام و دیعقا به آنها از

 عبارت که است آن خاص یمعنا نجایا در عمل از مراد البته است. اعتقاد و معرفت هاآن در یاصل هدف که

 .شودیم زین انسان یقلب اعمال و افعال شامل که دارد هم یعام یمعنا عمل .یرظاه یاعضا عمل از است

 به یآدم و است یفطر نید [.6] شمرد قلب عمل توانیم را اعتقاد و معرفت گرید ینگاه در نیبنابرا

 با ارتباط در که است یامور مجموعه نید [.20] خواهدیم نید خود یخداداد سرشت و عتیطب حکم

 است. یعمل و یاعتقاد یهاگزاره از یمجموعه یمعنا به گر،ید یمنظر از نید [.6] است یتعال یخدا

 عمل دارد، گرید یاعتضا به نسبت یفرمانده سِمَت قلب چون دو آن قلب عمل قت،یحق در زین اعتقادات

 .[6]دارد یشتریب ارزش یبدن عمل به نسبت زین یقلب

 نیبد و دینمایم واگذار هاانسان به را اصول با موارد قیتطب و سازدیم مشخص را قواعد و اصول نید

 بتواند بشر تا گذاردیم باز را یکالن و یفلسف نظر و بحث زین و یعلم تفحص و تجربه یبرا را دانیم بیترت

 کاربرد منظور به است بشر دستاورد که یعلم یهاوهیش و هاروش از و دینما ارائه را الزم یفلسفه آن بر بنا

 نیا در .ردیگیم قرار نید خدمت در فلسفه و علم که است نگونهیا و ردیگ بهره قواعد و اصول آن بهتر

 و ارهایمع همانا د،یبرگز توانیم را یعلم روش کدام که کندیم مشخص و است کنندهنییتع آنچه انیم

 .[21]است یبشر یهاتیفعال زا خاص بعد آن در یاسالم قواعد و اصول

 یدارنید و نید گاهیجا

 روز هر چراکه است دهیرس خود اوج به یبشر تمدن که حاضر حال در که کنند تصور یبرخ است ممکن

 با مذهب به برگشت عصر نیا کردیرو نیتربرجسته اما [.5] میهست شگفت و میعظ یهاشرفتیپ شاهد

 از و رفته تکامل به رو همواره تمدن تکامل و شرفتیپ با همگام مذهب [.2] است مختلف یهابهانه و عذر

 .[5]است دهییگرا وحدت به کثرت

 یانسان علوم از یبخش در قیتحق عنوان به (دیجد ی)متدولوژ یعلم دیجد روش در نید باب در قیتحق

 علوم نیا تقدم به توانیم «یانسان علوم» ریتعب شیدایپ یخیتار طیشرا از نظر قطع با .گرددیم یتلق

 انیسوفسطائ توسط ونانی در شودیم دهینام یانسان علوم امروز آنچه بود. قائل یعیطب علوم به نسبت

 و افالطون یهافلسفه یریگشکل طیشرا علوم، نیا یسوفسطائ یمبان با مخالفت در سقراط و شد سیتأس

 فقط نه رهیغ و زبان اسطوره، ن،ید اخالق، است،یس حقوق، اقتصاد، باب در قیتحق کرد. فراهم را ارسطو

 یفلسفه» عام عنوان تحت بلکه است ادهد اختصاص خود به را ارسطو و افالطون یهانوشته از یکالن حجم

 پس قرن شش )و خیتار در تیحیمس شیدایپ با .دهدیم لیتشک را هافلسفه نیا یمهیخ عمود «اخالق

 رهیغ و استیس حقوق، اقتصاد، و گرفت قرار یانسان علوم یاساس رکن باًیتقر نید یشهیاند اسالم( آن، از

 ،یخیتار اصطالح در آنچه تیحیمس یریگشکل با گرفت. رارق توجه و بحث مورد نید منظر و موضع از
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 یخدامحور عنوان با ینید باور مییبگو ترقیدق ای ینید یشهیاند و شد آغاز شودیم دهینام یوسط قرون

 همه یاسالم و یحیمس از اعم یوسط قرون متفکران یکالم یشهیاند گرفت. قرار یانسان علوم مرکز در

 و حقوق است،یس ن،ید اخالق، مختلف شقوق در را انسان یفرهنگ یرفتارها یاله ادیبن که شد نیا صرف

 .[17]کنند انیب ...

 تمرکز باعث جامعه، افراد امور همه در کیکاتول مذهب پدرگونه و گسترده مداخله ،یوسط قرون یاروپا در

 زهیغر هرچند اساس، نیبرا [.8] بود گشته یمذهب زادگانبینج دستان در و سایکل در ثروت و قدرت

 آن تا کنیل است. بوده موجود جا همه در و انسان عتیطب در شهیهم ثروت لیتحص به لیم و خواستن

 عتیشر حافظ که شان،یکش و یروحان پدران و کیکاتول یسایکل یمذهب دستورات و ینید میتعال زمان

 بارز قیمصاد از که- ثروت در یطلب تکاثر و منفعت کسب از مانع بودند، اروپا سر سرتا در حیمس

 آز و حرص از یناش یاندوز مال و یطلب ثروت که بود معتقد سایکل چراکه .شدیم ،-هستند یدارهیسرما

 خواستن و کرد نابود دیبا را آز و حرص است؛ یانسان ناپسند و دهینکوه صفات جمله از صفات نیا و است

 مانع کی عنوان به مکررا ثروت انباشت با مخالفت موضوع، نیهم بنابر [.18] نمود سرکوب نیمؤمن در را

 از است. مشهود زین لوقا لیانج در کامالً مساله نیا و است شده ذکر یدارهیسرما توسعه یبرا کیکاتول

 به بود، انیحیمس یاصل ینگران ثروت، انباشت یجا به فهیوظ انجام و خدمت یوسط قرون در رو نیهم

 ندهد، راتیخ و صدقه اگر ثروتمند" داشت: دهیعق کیکاتول خداشناس و لسوفیف ناس،یآکوئ که یطور

 گرفت. قرار فشار تحت برون و درون از کیکاتول مذهب اصول زدهم،شان قرن در اساس، نیا بر ."است دزد

 وام یازا در گرفتن بهره که یحال در )مثال شد آشکار کیکاتول ونیروحان و سایکل اقتصاد ییدورو درون، از

 ریکب انقالب با یطرف از دادند(. یم انجام را کار نیا ونیروحان از یاریبس بود ممنوع و حرام پول، دادن

 یکشاورز انقالب شد. شناخته تیرسم به یخصوص تیمالک و رفت نیب از یوسط قرون ینیبجهان نسه،فرا

 تیحیمس در «تیرهبان» یمذهب نهاد و فلسفه [.8] دیبخش سرعت را کیکاتول اخالق انحطاط هم انگلستان

 پروتستان طلبان صالحا جانب از بود، فراخوانده یریگگوشه به را یانسان یروین از یبخش عمالً که ک،یکاتول

 تیروحان توسط منحصراً و بود نیالت زبان به زمان آن تا که را مقدس لیانجل شد. گذاشته کنار و ینف

 فروش دادند. قرار همگان دسترس در و کردند ترجمه یآلمان زبان به شد،یم ریتفس و خوانده کیکاتول

 باور نیا را آن یجا و شد یملغ بود، وممرس «اغماض» به که سا،یکل شفاعت و وساطت و مردم به بهشت

 آز» رینظ یصفات نکه،یا همه از ترمهم است. شیخو اعمال مسئول رأساً خداوند برابر در کس هر که گرفت

 نیا با گرفت. قرار یانسان یکوین صفات زمره در شد،یم یتلق دهینکوه و ناپسند زمان آن تا که «طمع و

 تالش به و درآمدند حرکت به و شدند آزاد جامعه میعق و کاریب امکانات و روهاین د،یجد ریتفاس و اصالحات

 موجب (سمیتالی)کاپ یدارهیسرما و (سمی)مرکانتال یبازرگان استیس گسترش [.18] پرداختند کوشش و

 ک،یدئولوژیا چرخش کی با اروپا جامعه بیترت نیبد شد. یویدن و یماد یهایوابستگ ریچشمگ شیافزا

 و بود یفرد حقوق بر یمتک صرفاً که دیگرد یکیمکان قانون کی یرایپذ گذشته، یسنت روابط یجا به

 تأمل قابل خود موضوع نیا لوتر دیجد دگاهید به توجه با چند هر [.8] نداشت هم یاخالق یادعا چگونهیه

 یرفمع خود روانیپ به را «رسالت» بنام یدیجد دگاهید یو ]نگارندگان[. است یدارنید از یاجنبه و
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 هر یبرا رسالت، آن ستهیشا انجام و دارد یرسالت خداوند طرف از یزندگ در کس هر بود، معتقد کرد.

 است یافهیوظ رسالت است. یاله فهیوظ کی دارد، که یاحرفه و شغل هر و هست که یمقام هر در کس

 هر احسن نحو به و ستهیشا انجام پس است. فرموده مقدر قبل از خود بندگان از کیهر بر خداوند که

 و کند ییشناسا را خود «رسالت» خود وجدان به مراجعه با دیبا کس هر است. یمذهب فهیوظ کی یکار

 معاش نیتأم جهت کردن کار پس دهد. انجام یوجه نیبهتر به ،یشتیمع و یویدن امور در را، خود فهیوظ

 نجات یاجتماع انحراف هرگونه از را انسان کردن کار است. کردن عبادت واقع در ای و فه،یوظ انجام همان

 نیبد .شودیم خداوند تیرضا و یخشنود موجب یفرد تیفعال و دنیکوش سخت کارکردن، .دهدیم

 یجا ،یسمیکاتول کردن یزندگ ینف و فراغت ،یریگگوشه آن یاجتماع اخالق و پروتستان نییآ در بیترت

 تیاضیر به ینید امور در دنیکش اضتیر و ردک عوض یپروتستان یماد تیفعال و کوشش و کار با را خود

 .[18]شد مبدل یویدن امور در دنیکش

 عالمت یبرا یدیتهد عنوان به یمنف صورت به مذهب غالباً ،یانتقاد یپرداز هینظر در وجود، نیا با

 غالباً  مذهب که معتقدند ادورن و مریهورخ مانند یمهم متفکران .شودیم محسوب یآزاد و یاجتماع

 یتعداد وجود، نیا با کنند. ادیز را ثروتشان و برسند اهدافشان به تا شودیم گرفته کار به سرآمدان توسط

 و هستند دور به فساد و ییادگرایبن از مذهب، یاصل یهاارزش از یبعض که اندکرده استدالل متفکران از

 عدالت یمؤثر طور به است ممکن شوند، گرفته کار به اگر که کنندیم جادیا را یبخش ییرها یهاجنبه

 با یمهم ارتباط تیحیمس یواقع یهسته که کندیم انیب زکیز مثال عنوان به کنند. عیتوز را یاجتماع

 برابر در و شوند متحد یعدالتیب و سرکوب ،یدارهیسرما با جنگ یبرا دیبا دو هر که دارد سمیمارکس

 که ستیدرحال نیا [.2] دهند هشدار یروشنفکر و ییگرامدرن مقابل در و مذهب گرانهسرکوب تیماه

 .[10]است بوده یبارز عامل نید ،یباستان یشرق معتقدات و یدئولوژیا در یحت

 ینقاد معروض شهیاند نیا شود،یم آغاز هفدهم قرن از ق،یدق چندان نه یقرارداد بنابر که د،یجد عصر در

 و افتی شیگرا یمحورانسان به یخدامحور از و تیانسان به تیالوه از انسان علوم تیماه و دیگرد واقع

 .[17]شد یانسان و داد دست از را خود یاله رنگ ،یانسان علوم کالم، کی در

 و کرد جادیا خدا و انسان نیب یناگشودن یسد و یمودنیناپ یمرز خداوند یتعال به باور یوسط قرون در

 بازگشت و رنسانس ریتأث تحت دیجد عصر در ز،یتما نیا شد. زیمتما ناسوت عالم از یبکل الهوت عالم

 و زد تیالوه با یرابرب از دم دوباره دیجد عصر انسان و خورد برهم دوباره ،یونانی تفکر به نیزم مغرب

 از یدتیعق یمبان به توجه ضرورت لذا، [.17] گرفت را یوسط قرون تیالوه یجا مدرن تیانسان جاًیتدر

 است، جامعه آن یدتیعق و یفلسف ،یفکر یمبان از متأثر جامعه هر در تیریمد که شودیم یناش آنجا

 یهافرهنگ و هایدئولوژیا با مختلف عجوام رانیمد یهاتیفعال در را تفاوت نیا توانیم که یبطور

 هاانسان رشیانگ و یانسان روابط یمبنا بر تیریمد آزاد، و گراانسان جامعه کی در کرد. مشاهده گوناگون

 .[21]ردیگیم قرار تیریمد یمبنا اجبار، و استثمار ،یاستبداد و یستیفاش جامعه کی در و است استوار

 ن،ید اقتصاد کنون تا و است؛ بوده همراه او با بشر یزندگ آغاز از اقتصاد علم ژهیو به و اقتصاد موضوع

 از ییهاحوزه کردن ینیردیغ دنبال به ینید اقتصاد است. داشته یاجتماع علوم در را خود اثر نیتربزرگ
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 علم [.19] کرد ظهور هاستیمارکس ینید ضد یهاآموزه نیهمچن و تهیمدرن یلهیوس به یاجتماع یزندگ

 و ینید تفکر از مشتق نوزدهم، قرن اواخر از کم دست ینیردیغ یاجتماع تفکر عالم در مدرن، اقتصاد

 علوم تراوشات موضوعات، نیا که زهیانگ نیا با انیروحان و اتیااله عالمان .افتی گسترش نید یمطالعه

 طور به هاکیکالس مانند اقتصاددانان یبرخ و ردندک زیپره آن از است، زمیسکوالر سنن و یروشنگر عصر

 از گرید یبرخ و کند حاتیترج یمطالعه به تواندینم یکمک چیه اقتصاد علم که بهانه نیا با معمول

 یاقتصاد تفکر یحوزه از را ینید یهاشهیاند یبررس ندارد، یاندهیآ نید که دهیعق نیا به هاستیمارکس

 یادیبن یهاپرسش با رابطه در یپاسخ مذهب که است معتقد بشلر وجود، نیا اب ]همان[. گذاشتند کنار

 یافتگیتوسعه زانیم ،یبشر جوامع شرفتیپ مهم یهاشاخص از یکی امروزه چنانکه [.4] است بشر

 یهاعرصه زانیم همان به باشد، موفق یفرهنگ توسعه و رشد در یکشور زانیم هر به هاست.آن یفرهنگ

 و ینید یهاارزش بر یمبتن که یفرهنگ توسعه اسالم، نگاه از است. دهینورد در را شرفتیپ و توسعه

 ن،یهمچن [.25] کندیم فایا توسعه یهانهیزم ریسا به نسبت یتریاساس و ییربنایز نقش است، یاسالم

 یاکشوره توسعه در ینتوئیش و ییبودا یمذهب معتقدات و هاارزش نقش با ارتباط در یمشابه تجارب

 اند،آورده بدست جهان در را یاقتصاد رشد نرخ نیترعیسر ریاخ یهاسال در که ا،یآس یشرق جنوب و شرق

 نیترثروتمند و نیترموفق جمله از مذهب یزرتشت انیپارس شود،یم گفته یحت است. دهیرس ثبت به

 یهاحوزه به تنها که است ینید اسالم ن،یهمچن [.18] هستند هندوستان قاره شبه در یمذهب یهاتیاقل

 ،یاقتصاد ،یاسیس یهاحوزه در انسان یزندگ یبرا یمنسجم ستمیس بلکه شودینم محصور یفرد

 برنامه و طرح انسان یزندگ ابعاد یهمه یبرا لذا، .کندیم عرضه انسان یزندگ گرید جنبه هر و یاجتماع

 ییجدا نیبنابرا است. ساخته مشخص او یبرا را مختلف ابعاد در یانسان یزندگ کی یارهایمع و دارد

 مسلمانان .شودیم یراسالمیغ رفتار به منجر که چرا نارواست مسلمانان یبرا یمذهب یرهنمودها از دانش

 که کردند بنا یتمدن و گذاشتند سر پشت را ییشکوفا و اعتال از یآوراعجاب دوران ن،ید معارف بر هیتک با

 .[1]اندبوده یبشر تمدن دارمشعل قرن، نیچند

 یحسابدار در نید نفوذ

 یزندگ هدف و عتیطب جهان خاستگاه درباره یمفروضات حیصر ای یضمن یتلق و فکر طرز کی ینیبجهان

 ینیجهانب در تفاوت .کندیم کنترل را هاسوژه با بشر یعیطب برخورد و رفتار نوع ،ینیبجهان است. تیبشر

 نیب نیا در [.23] ودش یاسیس و یاجتماع ،یاقتصاد یهنجارها و هاارزش در تفاوت به منجر تواندیم

 هر چراکه، .دهندیم لیتشک را یزندگ سبک و ینیبجهان یمبنا نیتریاساس ،ینید مکاتب و مذاهب

  .دارد بشر یزندگ اداره یبرا را خود خاص یهاروش و قواعد ،یآسمان نید ای یبشر مکتب

 یبرا که یهدف هر لذا [.20] ندارد آن از یزیگر انسان که است یزندگ روش همان یقرآن اصطالح در نید

 هدف تابع یزندگ سبک گر،ید انیب به کند،یم جادیا ما یبرا را یزندگ وهیش کی شود، نیمع یزندگ

 دهیناد را اهآن ای میکن توجه طیمح یجنبهها کدام به که کندیم نییتع یزندگ سبک است. یزندگ

 و دیعقا رفتارها، الت،یتما ها،شیگرا کنندهمنعکس یزندگ سبک .میباش داشته ینگرش چه و میریبگ

 یارهایمع ها،قهیسل ها،نگرش ها،عادت ها،یتلق طرز از یامجموعه و است جامعه ای فرد کی یهاارزش
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 به مذهب اساس، نیا بر [.24] سازندیم را کردن یزندگ طرز گریکدی کنار در ،یاقتصاد سطح و یاخالق

 رگذاریتاث یاجتماع ینهادها تمام بر که شودیم محسوب مهم اریبس و برجسته یفرهنگ عامل کی عنوان

 گرفته نظر در افراد یاقتصاد رفتار و اعتقادات یاصل عامل عنوان به نید خاص، طور به و [.23] است

 نسبت یباالتر یاخالق یاستانداردها یدارا یمذهب افراد [.28] گذاردیم ریتأث یسازمان رفتار بر که شودیم

 یارهایمع که افتندیدر خود یپژوهش در زین (2008) کولن و هوگل پاربوته، هستند. یرمذهبیغ افراد به

 یاخالق یرفتارها و اعمال یدهنده شکل ن،ید چراکه، [.27] ابدییم شیافزا یدارنید سطح با یاخالق

 نیچن یدارا که یجوامع احتماالً و دارد دیتأک صداقت و ییراستگو عدالت، بر اسالم ل،مثا عنوان به است.

 را فرهنگ (،1989) پررا و (1988) یگر دارند. یبازرگان و یمال امور به ییباال اعتماد هستند، یهاارزش

 یزیربرنامه هنگفر که است کرده استدالل (1997) هافستد .دانندیم یحسابدار یهاوهیش یکنندهنییتع

 هاتیمسئول از افراد درک نحوه بر و کندیم زیمتما گرید گروه از را گروه کی یاعضا که است ذهن یجمع

 است، گذار ریتأث یحسابدار یهاوهیش یرو بر فرهنگ اگر اساس، نیا بر است. حاکم خود، فیوظا انجام و

 ریتأث یحسابدار جمله از یاجتماع ینهادها هیکل بر یفرهنگ عامل کی رایز باشد؛ نیچن زین نید احتماالً

 و گذاردیم ریتأث یفرهنگ یهاارزش بر نید ن،یبنابرا (.یاسالم جوامع در )خصوصاً دارد یتوجه قابل

 یاقتصاد یهانگرش و اعتقادات یاصل عامل نید اساس، نیا بر [.26] است حوزه نیا محصول یحسابدار

 در برجسته عناصر از یکی نید که یهنگام ژهیو به شود،یم بمحسو یتجار اخالق بر دیشد ریتأث با

 بر یمبن متفاوت یهادگاهید با مختلف مکاتب در اقتصاد مسئله از ن،یبنابرا [.28] است فرد یخودشناس

 یفرد یزندگ هدف به یماد مکاتب در موضوع نیا است. شده یمتعدد یرهایتفس هاآن یهاینیبجهان

 یویدن و یماد رفاه و معاش نیتأم و اقتصاد یبرا را زیچ همه که یطور به ستا شده لیتبد یاجتماع و

 یرفتارها نییتب یبرا هانگرش نیا از یمختلف مکاتب اقتصاد علم تکامل خیتار در .کنندیم یریگیپ

 دانرفته هیحاش به ای حذف دتریجد مکاتب هادگاهید شیدایپ با یمدت از پس و اندافتهی ظهور بشر یاقتصاد

 که میکنیم مالحظه هم، یخیتار جهت از هستند. هم به کینزد کامالً حوزه دو اقتصاد، و نید لذا، [.24]

 اقتصاد علم اروپا، در وسطا قرون در بودند. یربان عالمان و راهبان یطبقه از اقتصاد نیشیپ عالمان

 .[15]کردند جادیا گرانید و نیاگوست ناس،یاکوئ توماس مثل یحیمس شانیکش را یستیسکوالر

 توانیم را یحسابدار توسعه در نید نقش است. نید از ریپذ ریتأث ینهادها نیهم از یکی زین یحسابدار

 اهداف ،ینیبجهان انیم یرابطه [.26] کرد نییتب بهتر یاجتماع انهیگراساخت ینیبجهان قیطر از

 از یناش )که جامعه نینخست ینیبجهان و هاارزش که است، مبنا نیا بر ،یحسابدار و هاارزش ،یاقتصاد

 به سپس جامعه، .ندینمایم نییتع را جامعه یاقتصاد یاجتماع اهداف است( یفکر یهاجنبش ای مذهب

 یاقتصاد - یاجتماع اهداف به یابیدست یبرا تالش کی در را یاقتصاد یهنجارها و نیقوان نیا ب،یترت

 پروتستان مذهب در یگذارهیسرما و اندازپس مصرف، کار، نقش یبررس از ن،یهمچن [.23] ردیگیم کار به

 یکشورها از یبعض در مطلوب، یکار وجدان و دیمف اتیاخالق و مثبت یهامؤلفه جادیا نهیزم در که

 یاقتصاد یهایگذاراستیس و باتیترت و یاخالق یازهاین شیپ به میتوانیم است، بوده غرب موفق یصنعت

 گذاردیم سر پشت را یمل یمرزها که است یفرهنگ یهاتفاوت از یکی نید لذا، [.18] میببریپ مناسب
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 دهیناد غالباً یحسابدار بر نید ریتأث که تیواقع نیا دارد. یتجار یهاثبت و انجام نحوه در ییبسزا ریتأث و

 آورتعجب شوند،یم ادغام یحسابدار و یاعتقاد نادرست موارد چگونه نکهیا به توجه با شود،یم گرفته

 معامالت .دینمایم فایا اطالعات نیا یهیته در را یرهبر نقش ،یحسابدار وجود، نیا با [.32] ستین

 (رانیمد اخراج ای سهام، فروش د،یخر )مانند ردیگیم صورت سازمان تیهدا و کنترل منظور به که یانفراد

 هاارزش با هماهنگ هاآن یاقتصاد و یاجتماع اهداف به بتوانند تا ردیگیم صورت اطالعات نیا اساس بر

 .[23]برسند آن، صاحبان ینیبجهان و
 [23]اجتماع و یحسابدار نیب رابطه :1 نمودار

 
 و (یاله بزرگ نید دو عنوان )به اسالم و تیحیمس علم(، کی عنوان )به یحسابدار رو، نیهم از

 به [.8] دارند یادهیچیپ و یطوالن رابطه غالب(، یاقتصاد ـ یاجتماع نظام کی عنوان )به یدارهیسرما

 مذهب ریتاث یبررس ،یفرهنگ یهاارزش به دادن شکل در یاعتقاد یهاستمیس گرید مذهب، ریتاث واسطه

 لذا، [.23] شودیم یتلق یحسابدار مطالعات در یادیبن موضوعات از یکی عنوان به یحسابدار مسائل بر

 یرفتارها و اعمال تر،یمذهب یهاطیمح در مستقر یهاشرکت چگونه که اندکرده مستند گذشته قاتیتحق

 ن،یا بر عالوه .دهندیم نشان خود از را یحسابدار یکارمحافظه باالتر سطوح و کمتر ینظمیب تر،صادقانه

 تیریمد با نید که دهدیم نشان (2020) تانگ و یل ،یکا و (2012) همکاران و ریگوا مک قاتیتحق

 یاخالق و یسکیر یحسابدار یدستکار کمتر را آن رانیمد که یروش است؛ همراه زین یشتریب یواقع درآمد

 که است متمرکز سود تیریمد در نید ریتأث بر یمال یگزارشگر یگذشته اتیادب وجود، نیا با .دانندیم

 نظام شهیر شمندان،یاند رو، نیهم از [.28] است یمال یهاصورت از طلبانهفرصت استفاده به مربوط

 .کنندیم جستجو پروتستان فرقه یریگشکل مشخص طور به و تیحیمس تحوالت در را یدارهیسرما

 از یبرخ متقابل، طور به و است شده خوانده یدارهیسرما فرزند و زبان متداول، یحسابدار ن،یهمچن

 یدارهیسرما نظام توسعه در یمهم عامل را مدرن یحسابدار و دوطرفه یدفتردار شیدایپ صاحبنظران

 دوام را غلط یآگاه از یشکل یحسابدار که است باور نیا بر مارکس کارل [.8] کنندیم یمعرف یکنون

های خمتلفحسابداری  

 نیازهای اطالعاتی

 رفتارهای اجتماعی و اقتصادی

 هنجاری اقتصادی

 اهداف اجتماعی و اقتصادی

بینیها و جهانارزش  
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 ساختن آشکار جهت در یول امور، درآوردن رمز به و کردنجیگ یبرا است یالهیوس ای زاراب و بخشدیم

 .داردینم بر یگام هستند، مولد ای خالق یهاتالش یدهنده لیتشک که یاجتماع روابط یواقع تیماه

 وجبم که است رسوم و آداب ینوع و نماد افسانه، کی یحسابدار که است بوده نیا بر تصور ای پنداشت

 برقرار متقابل روابط نظام، آن در توانندیم یاجتماع ینهادها و شودیم نینماد نظم کی جادیا ای خلق

 ای ابزار عنوان به و یاقتصاد تیعقالن از یالهیوس ای ابزار عنوان )به یحسابدار جیرا دگاهید در کنند.

 ینیبجهان مقوله اما [.12] شوندیم یمتجل پنداشت دو هر (یدارهیسرما ستمیس کی دست در یالهیوس

 برخوردار یمتفاوت یهایژگیو از جامعه هر افراد نید ای یاجتماع - یفکر مکتب نوع به بسته هنجارها، و

 همچون ته،یمدرن یهاارزش تابع و دارد مدرن تفکر در شهیر که است یعلم ،یکنون یحسابدار .گرددیم

 ... و سود اصالت فرد، اصالت عرف، اصالت تحصل، اصالت دانش، اصالت بشر، اصالت تجربه، و حس اصالت

 موثر هنجارها یرو بر هم آن )که بگذارد اثر هاارزش یرو بر تواندیم ،ینیجهانب کی ن،یبنابرا [.23] است

 یاستانداردها رو، نیهم از است. ییکاربردها یدارا ،یحسابدار یبرا آنها، در رییتغ و هاتینیع نیا و است(

 ستمیس اساس بر یحسابدار یهماهنگ رسدیم نظر به .ستندین مصون یمذهب ریتأث از زین یحسابدار

 هاسنت که باشد نکته نیا انگریب زین هستند یغرب یاستانداردها بر یمبتن که IAS طبق جهان یحسابدار

 ریاس است ممکن اما بگذارد، ریتأث یحسابدار یاستانداردها بر است ممکن یحیمس -هودی یهاارزش و

 به گذاردیم ریتأث مشاغل رفتار بر یاسالم نیقوان" اسالم. مثال عنوان به .ردینگ بر در را اسالم مانند انیاد

 یهاهیرو از یاریبس و ندارد؛ مطابقت کایآمر و سیانگل یحسابدار هیرو با خودکار طور به که یاگونه

 یکشورها در رو، نیهم از [.32] است ادتض در اسالم اصول با که است یاتیفرض اساس بر یغرب یحسابدار

 یاریبس اساس نیا بر و است مطرح یراداتیا و دهایترد IFRS کامل شیریپذ به نسبت هم هنوز یاسالم

 کشور، هر یحسابدار یهاستمیس بر مؤثر عامل کی عنوان به نید ن،یبنابرا .کنندیم زهیاسالم را مباحث از

 یاقتصاد یریگمیتصم ،یمال نیتأم تجارت، ساختار در تواندیم یمذهب یباورها تیرعا و یریرپذیتأث با

 داشتن که باورند نیا بر مسلمانان نمونه، عنوان به ]نگارندگان[. بگذارد اثر مردم ینظر چارچوب و یمنطق

 یبازده دهنده وام که یحال در است یراخالقیغ دهنده وام مقابل در ثابت و شده نیتضم بازده بهره،

 اسالم، از بهره منع لذا است. یرقانونیغ زین ممتاز سهام اساس نیا بر .کندیم تجربه را ریمتغ و نامطمئن

 یاصل یاجزا از بهره محاسبات رایز دارد، یحسابدار یاستانداردها یهماهنگ در یتوجه قابل یامدهایپ

 استهالک ،یازنشستگب یایمزا از: عبارتند استانداردها نیا از یبرخ است. یغرب یاستانداردها از یاریبس

 اجاره هیسرما و ییدارا ارزش کاهش افت،یدر قابل مطالبات سود ،یبده ساختار دیتجد بلندمدت، یبده

 ای یاعتبار مباحث یحسابدار و اموال یحسابدار دنبال به ایدن در سو، کی از اسالم در یحسابدار [.32]

 یبرا انسان نفس و عمل احصاء به عقبا به یریگجهت با گرید یسو از و است؛ یویدن یزندگ در یمعنو

 که دینمایم باز را تیواقع نیا نیهمچن مکاشفه کتاب [.23] است یاله حدود به نسبت آخرت در فالح

 را خود کارهای حساب همه و بود خواهند باز دفترها مرگ، از بعد زمان در و شوندیم باز ]اعمال[ دفترها

 به است، کرده وضع خداوند که ییارهایمع با مطابق دیبا [عمال]ا یدفترها نیا گذارند.می زندگی در

 انتخاب به شهیر یاحرفه یحسابدار که است تیواقع نیا بر یگرید دییتأ نیا و شوند. ینگهدار یدرست
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 و گوناگون یهاموضوع با رابطه در آن مشتقات و حساب کلمه از بار 38 قرآن، در [.31] دارد خدا و نید

 عمران، آل سوره 25 یمبارکه اتیآ به توانیم نیب نیا در [.7] است شده استفاده ختلفم یهاسوره در

 حاًیصر که کرد اشاره میکر قرآن در فاطر 32 اء،یانب 47 بقره، 281 النجم، 40 تا 38 نساء، 40 الرحمن، 31

 ییپاسخگو با باطارت در حسابدار نقش ]نگارندگان[. است داده قرار مداقه مورد رو یحسابدار و یحسابرس

 نقش کی او نقش بلکه ست؛ین مرسوم یمال یکیتکن محاسـبات بـه محـدود یاسـالم جامعـه ـکی در

 هایتیفعال بودن عتیشر مطابق از کـه اسـت گسترده ییآنجا تا او تیمسئول طهیح و بوده یاجتماع

 یروشن یمبان یاسالم نشیب رد نیهمچن آورد. فراهم نانیاطم مردم عامه رفاه نیتام رو نیا از و تجاری

 .[13]افتی توانیم یطیمح سـتیز هایتیفعال بر نظارت و ستیز طیمح حسابداری ستمیس جادیا برای

 یدتیعق مکتب کی ای مذهب کی مثابه به یحسابدار

 مناقشه مباحث جمله از همواره آن، یابیشهیر نیهمچن و یحسابدار و یحسابخواه یهاهیرو جادیا لیدال

 یحسابدار و یحسابخواه که شده القا اغلب غرب کیهژمون طرهیس لیدل به اند.بوده یحسابدار در زیبرانگ

 یتلق تواندیم مدعا نیا بر لیدل ینوع به یولیپاچ کتاب نهیزم نیا در که است کرده ظهور غرب در

 شهیر که دهند نشان مستدل، مدارک و شواهد ارائه با که اندکرده تالش یافراد مقابل، در اما .شودیم

 ابعاد شدن ترروشن به تواندیم که یموارد از یکی است. گرفته پا شرق در یحسابدار و یحسابخواه

 [.16] است شده یولیپاچ کتاب رشنگا به منتج که است یطیمح طیشرا یبررس د،ینما کمک موضوع

 یچو (،1989) پررا توسط نیهمچن موضوع نیا [؛12] [26] است آن طیمح محصول یحسابدار چراکه

 عنوان به یحسابدار لذا [.14] است گرفته قرار دییتأ مورد (،2006) ازامل و کارمونا زین و (،1992) مولر و

 نیا از یکی رو، نیا از [.22] است تعامل در طیحم با که شودیم شناخته یاقتصاد طیمح از جزء کی

 شرق یاجتماع و یاقتصاد ،یفرهنگ تبادل ثقل مرکز عنوان به ایتالیا ییایجغراف تیموقع ،یطیمح عوامل

 و یروحان کی عنوان به یولیپاچ خود تیشخص گرفته، قرار توجه مورد کمتر که دوم عامل است. غرب و

 در سایکل تیحاکم به توجه با واقع در .باشدیم هازمان آن در موزشآ یهاوهیش و طیمح و سایکل مدرس

 صرفاً  ،یفعل وهیش به خصوصاً یحسابدار شیدایپ موضوع به جامعه، در مذهب گاهیجا و تیاهم و زمان آن

 .[16]ستینگر یاقتصاد جنبه از تواندینم

 قرار ریتأث تحت را یحسابدار عمل نحوه و هااستیس جهینت در و هاانسان رفتار که مهم عوامل جمله از

 گسترده یفیط ریتأث تحت تواندیم کشور کی یحسابدار ستمیس نیبنابرا است. یمذهب اعتقادات دهد،یم

 اندازه ت،یمالک به نسبت کردیرو ،یقانون و یاسیس چارچوب شامل عوامل نیا گردد. واقع یطیمح عوامل از

 خاص نیقوان وجود تجارت، در یزیگرقانون درجه ران،یمد مهارت سطح ،یتجار یریپذانعطاف و

 یاحرفه آموزش تیوضع و یاقتصاد توسعه یالگو و سطح ،یتجار شرفتیپ و ابداعات سرعت ،یحسابدار

 و یسازمان تیوضع فرهنگ، ریتأث تحت که است یادهیپد یحسابدار است معتقد (1991) هاپوود است.

 یاقتصاد یهانظام در یحسابدار عمل نحوه و اهداف ،یتئور لذا .ردیگیم قرار یاجتماع -یخیتار طیمح

 .[14]باشدیم یمتفاوت یهاگونه به مختلف یهافرهنگ و
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 [32]یاسالم و یغرب یحسابدار یها ستمیس نیب یاساس یهاتفاوت :1 شماره جدول

 سیستم حسابداری اسالمی سیستم حسابداری غربی مشخصات

 وحدانیت خدا خردگرایی اقتصادی دیدگاه فلسفی

 اصول

 سکوالر

 فردگرا

 حداکثر سود

 انتخاب طبیعی

 روندها

 دینی

 اشتراکی

 سود معقول

 انصاف

 محیط

 شاخص

 مبتنی بر قانون تجارت مدرن

 افشای محدود

 پاسخگویی شخصی

 نشأت گرفته از قرآنبراساس قانون اخالقی 

 افشای کامل

 پاسخگویی عمومی

 که است آن جهینت است. آن یهاارزش بر یمبتن و ته،یمدرن محصول مرسوم، یحسابدار که است روشن

 .دینمایم منعکس را تهیمدرن یهنجارها و هاارزش مرسوم، یحسابدار یامدهایپ و هایژگیو اهداف، نیا

 و سمیبرالیل سم،یانیتاریلیوتی سم،یژوالیویندیا ،یدمکراس سم،یالیماتر با مرتبط میمفاه و یماد ینیبجهان

 موجب ،ییفردگرا و یماد ینیبجهان .شوندیم یخاص یاقتصاد یهنجارها به منجر سمیسکوالر و سمیآمپر

 هر به تواندیم شخص که یحد تا شده، یخصوص اموال میحر به احترام حفظ و ثروت، - سود یبرتر

 کنندهمصرف از تیحما موجب ،ییگرانفعتم و یدمکراس یهاارزش ببرد. نیب از را اموال نیا کل ،یوهایش

 عالوه، به .شودیم مقدس یاقتصاد هنجار کی عنوان به دولت، دخالت بدون آزاد یبازارها رقابت و

 به جامعه در یمذهب و مقدس یاخالق یهنجارها هرگونه فقدان یجهینت در ،ییگراتجربه و سمیسکوالر

 و اهداف یاقتصاد یهنجارها نیا هستند.( یعیطب دالتع از برگرفته که یدیعقا جز )به دیآیم وجود

 .[23]ندینمایم منعکس را مرسوم یحسابدار تیماه
 یحسابدار چارچوب و یاقتصاد یهنجارها ها،ارزش ،ینیبجهان انیم ارتباط :2 شماره جدول

 [23]مرسوم

بینی و جهان

 ارزش
 گراییاقتصاد سرمایه هنجار

 داری مرسومحساب

موضوع 

 داریحساب
 داری مرسومچارچوب حساب

 اهداف / عینیت برتری سود / ثروت ماتریالیسم

گیری برای مفید بودن تصمیم

نفعان، تمایل بازار سرمایه به ذی

 پول بیشتر

 دمکراسی

سازی بازار و حذف خصوصی

کنترل دولت و حاکمیت مصرف 

 کننده

استفاده 

 کنندگان

بازیگران بازار و تهیه کنندگان 

 مالی
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بینی و جهان

 ارزش
 گراییاقتصاد سرمایه هنجار

 داری مرسومحساب

موضوع 

 داریحساب
 داری مرسومچارچوب حساب

 ایندیویژولیسم
حفظ حریم اموال خصوصی و 

 اختیار مصرف نامحدود
 شناخت

 رویدادهای اتصادی داخلی

 قابل اندازه گذاری به پول

 پولی / بهای تاریخی گیریاندازه گراییمصرف لیتاریسمیوتی

 افشاء های بازاررقابت ارزش لیبرالیسم
ی رویدادهای اقتصادی همه

 )مالی(

سکوالریسم و 

 امپریسم
 فقدان و نفی اعتقادات دینی

عینیت / 

 طرفیبی
 گرایی بدون ارزشاثبات

 بر و شود،یم گرفته کار به کیتئولوژ و یمذهب یهاارزش و دیعقا با یانتقاد یحسابدار مذهب، نهیزم در

 تا کندیم کمک گذارریتأث یهاارزش و هادرس نیا انتقال و یاجتماع رفاه بهبود به و کندیم دیتأک هاآن

 و مذهب نیب یهاتنش ن،یبنابرا .دبطلب مبارزه به و دهد نشان را یکنون استثمارگر و گرانهستم حکومت

 حل ،یمذهب ماتیتعل یبخش یآزاد امکانات از ییهایانرژ و هادگاهید آوردن با یانتقاد یپردازهینظر

 .[2]شودیم

 یریگاندازه یبرا یابزار صرفاً یحسابدار و یحسابخواه یهاهیرو حاکم، یهادگاهید اساس بر گذشته، در

 نیا مقابل در اما .کنندیم لیتسه را هامراتب سلسله یریگشکل که هستند یاقتصاد منابع صیتخص و

 لیدال که دهدیم نشان اروپا در 17 و 16 قرن در یحسابدار و یحسابخواه یهاهیرو یبررس ها، دگاهید

 یدئولوژیا با یحسابدار و یحسابخواه یبعد راتییتغ و جادیا لذا [.16] کرد مطرح توان یم زین یگرید

 ارتباط متقابل، اصالحات زمان در رم کیکاتول یسایکل نیدکتر اساس و هیپا عنوان به ،ییگرامطلق

 یهادگاهید نیب توازن یبرقرار یبرا مستمر و دهیچیپ ندیفرآ کی یدئولوژیا نیا دارد. یتنگاتنگ

 سلسه ساختار وجود توازن، نیا یبرقرار یبرا است. بوده یاجتماع و یسازمان ،یاسیس ،یمذهب ،یخداشناس

 یحسابخواه ستمیس سه کمک به و بود. ریناپذ انکار یضرورت آن یحسابدار یهاثبت و انجمن یمراتب

 جهینت کی ناهمگن منافع از روح( یبرا یحسابدار ج،کال یحسابدار گناهان، ی)حسابدار یسیع انجمن

 منافع نیا نیب اختالفات داشت تالش رم کیکاتول یسایکل ییگرامطلق پروژه .آمدیم بدست همگن

 .[16]ابدی دست یجمع توافق کی به و کند مرتفع را ناهمگن

 یاجتماع ،یاسیس یهانظام به دنیبخش تیمشروع و حفظ یبرا یابزار عنوان به یحسابدار کرد،یرو نیا در

 تداوم را غلط یآگاه از یشکل یحسابدار که است معتقد مارکس کارل .شودیم یتلق یکنون یاقتصاد و

 تیماه ساختن آشکار جهت در جهینت در امور. درآوردن رمز به و کردن جیگ یبرا است یابزار و بخشدیم

 کی یحسابدار که است بوده نیا بر تصور کرد،یرو نیا در .داردینم بر یگام یاجتماع روابط تیواقع

 ینهادها و شودیم نینماد نظم کی جادیا ای خلق موجب که است رسوم و آداب ینوع و نماد افسانه،

 یالهیوس ای یابزار عنوان به را یحسابدار وبر کنند. برقرار متقابل روابط نظام، آن در توانندیم یاجتماع
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 و داندیم یدارهیسرما ستمیس کی دست در یالهیوس ای و یاقتصاد تیعقالن ای ییخِردگرا دست در

 برد. بکار را آن توانیم یواقع یایدن در و است ریپذامکان یفن نظر از یحسابدار ای یکم محاسبه دیگویم

 عمل مرحله در یدارهیسرما دگاهید است معتقد و دهدیم قرار دیتأک وردم را وبر دگاهید زین برونر لیه

 .[11]شود لیتبد سود و نهیهز محاسبه یبرا بخردانه یابزار به پول واحد تا شودیم موجب

 یریگجهینت

 و یدئولوژیا ،یبشر احساسات نیترقیعم عنوان به یآسمان انیاد و یبشر مکاتب تاکنون، ربازید از

 تحت را یآدم یزندگ سبک خود، خاص یهاروش و قواعد الگوها، وضع با و داده شکل را بشر ینیبجهان

 و (ی)ظاهر یماد بعد دو از منبعث انیاد غالب در یاعتقاد نیادیبن یهامؤلفه اند.داده قرار کنترل و ریتأث

 ،یزندگ لیدل خلقت، هدف خداوند، )همچون: را خود یفلسف مختلف یهاجنبه که است (ی)باطن یمعنو

 چنانکه باشد؛یم روانشانیپ عمل و رفتار در هنجارها و ارکان، اصول، نوع بر یبرهان و لیدل و...( آخرت،

 یعموم منافع و ،یدارهیسرما ،یطلبمنفعت ،ییگرا(ای)دن یماد ،یساالرمردم ،یمدار انسان ،یمحور خدا

 .است یاجامعه هر اعتقادات و باورها از گرفته نشأت مکاتب و کردهایرو

 مختلف ابعاد در اندتوانسته جامعه هر فرهنگ ریناپذ ییجدا بُعد عنوان به یمذهب یهاارزش و باورها نیا

 به توجه ضرورت لذا، درآورند. استخدام به را یزندگ اداره -ریفراگ یتیریمد با -افراد عمل و رفتار، شه،یاند

 آن یدتیعق و یفلسف یفکر یمبان از متأثر یجامعه هر در تیریمد که است آن یناش یدتیعق یمبان

 از متأثر یاسیس و ،یاجتماع ،یاقتصاد مختلف یهاحوزه در یراهبر و تیریمد که یطور به است؛ جامعه

  .باشدیم جامعه آن یدتیعق و یفلسف ،یفکر یمبان

 و نید از متأثر غالباً جامعه، فرهنگ و رامونیپ طیمح از متأثر ینهاد عنوان به یحسابدار عمل و دانش

 ،یاعتبارده ،ییپاسخگو ،یریپذتیمسئول ت،یمالک صداقت، عدالت، انصاف، اخالق، چنانکه است. اعتقادات

 ییربنایز یهایژگیو و ولاص عنوان به کنندگاناستفاده یریگمیتصم به کمک ،یاحرفه رفتار استقالل،

 یاعتقاد و ینید یهامؤلفه از یجزئ یهمگ که است شده هیتعب یحسابرس و یحسابدار عمل و رفتار

 و جامعه، امامان، مالئکه، خداوند، یمحور مراتب سلسله در یفلسف یحسابرس و یحسابدار مضافاً هستند.

 ظرف فراخور به یعصر و دوره هر در است توانسته یتیریمد و ،یدرون ،یهمگان ،یاله ابعاد در وجدان

 یحسابدار عمل و یدئولوژیا یمبنا ،ینید اصول به توجه با را مجموعه نیا از ییهاهیال ت،یمقبول و یوجود

 یهاشباهت و هاتفاوت کنار در علم نیا تحول و رییتغ یخیتار ریس اساس، نیا بر دهد. قرار یحسابرس و

 و یحسابدار عمل و یتئور در مربوطه یاستانداردها و اصول ،هیرو فتار،ر ن،یقوان در ییمحتوا و یظاهر

 مذهب و نید مثابه به توانیم را یحسابدار که است آن انگرینما ،ینید یمحدوده هر در یحسابرس

 .دانست

 منابع فهرست

، "نقش حسابداری اسالمی در کاهش فقر"(. 1393ابراهیمی، مهرنوش؛ محسنی دهکالنی، نرگس. ) .1

 ، تهران.المللی مدیریتهمایش بین
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کنفرانس ، "های انتقادی در حسابداری اسالمیها و دیدگاهاهداف، ویژگی"(. 1394اسپوکه، جالل. ) .2

 ، ساری.المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتیبین

 ی بهاءالدین خرمشاهی، مرکز نشر دانشگاهی، تهران.. ترجمهعلم و دین(. 1379باربور، ایان. ) .3

، مترجم علی اسدی، نشر های غربیایدئولوژی چیست؟ نقدی بر ایدئولوژی(. 1370بشلر، ژان. ) .4

 .شرکت سهامی انتشار

 .8، شماره معارف جعفری، "انسان و مذهب: نقش مذهب"(. 1346. )بهشتی، احمد .5

 ، انتشارات نبأ، تهران.توحید و اسماء و صفات(. 1391بیابانی اسکویی، محمد. ) .6

ای حسابرسان بررسی آیین رفتار حرفه"(. 1396زاده، علی اصغر؛ کنعانی، اکبر. )حجازی، رضوان؛ فرج .7

 ، شماره بیست و دوم.سابداری و حسابرسیفصلنامه مطالعات ح، "از دیدگاه قرآن

، "هاها و تقابلداری؛ بررسی تعاملمثلث حسابداری، دین  سرمایه"(. 1391دری سده، مصطفی. ) .8

 ، دانشگاه علوم اقتصادی.نخستین همایش ملی حسابداری ارزشی

 لس آنجلس.، مترجمان علی اصغر مهاجر و احمد ایرانی، نبرد دین با علم(. 1993راسل، برتراند. ) .9

 ، انتشارات دُر، جلد اول، تهران.تاریخ ده هزار ساله ایران(. 1378رضایی، عبدالعظیم. ) .10

، های مالی و حسابداریمکاتب و تئوری(. 1389کرم. )رهنمای رودپشتی، فریدون؛ صالحی، اله .11

 انتشارات دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز.

های ، ترجمه علی پارسائیان، دفتر پژوهشای حسابداریهتئوری(. 1391ریاحی بلکویی، احمد. ) .12

 فرهنگی، تهران.

، دانش و پژوهش حسابداری، "اسالم و حسابداری محیط زیست"(. 1393ساری، محمدعلی. ) .13

 .37شماره 

نخستین ، "حسابداری در زمینه محاسبه خمس"(. 1391عرب مازار یزدی، محمد و همکاران. ) .14

 دانشگاه علوم اقتصادی.، همایش ملی حسابداری ارزشی

 فصلنامه، "دین و اقتصاد: نظام اقتصاد اسالمی و علم تحلیل اقتصاد اسالمی"(. 1384قحف، منذر. ) .15

 ، سال پنجماقتصاد اسالمی

، ترجمه کامبیز فرقاندوست و محمدعلی نصر، انتشارات حسابداری برای خدا(. 1394قواترن، پائولو. ) .16

 ترمه، تهران.

بیدی، نشر نقش ، ترجمه منوچهر صانعی درهعقل تنها دین در محدوده(. 1380کانت، ایمانوئل. ) .17

 و نگار، تهران.

، شماره فصلنامه علوم سیاسی، "نقش مذهب در روند توسعه اقتصادی"(. 1375کرباسیان، اکبر. ) .18
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 ،فصلنامه اقتصاد اسالمی، "اقتصاد دینی و اقتصاد دین"(. 1381گیلک حکیم آبادی، محمد تقی. ) .19

 .8شماره 

 ، نشر جهان آرا.آموزش دین با تعالیم اسالم(. 1362طباطبایی، سیدمحمد حسین. ) .20

 ، نشر سروش هدایت.نظارت و کنترل از دیدگاه  اسالم(. 1388معصومی، حسین. ) .21
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Religion and faith have always supported morality, honesty, justice, responsibility and 

accountability in all societies and nations of the world, and have determined and 

explained the ideology, worldview, actions and behavior of human beings at all levels 

and patterns of life. Necessity and purpose of life and human need for excellence and 

achievement of human development and self-have led to religion as one of the most 

important cultural pillars and lifestyle, determining the laws, principles, frameworks 

and policies of human beings in various economic fields, be social and political. In 

this regard, accounting as a knowledge of this field, which is influenced by the 

environment and culture, has not been much considered by researchers. Therefore, 

this article aims to identify and understand the philosophy and nature of accounting 

using a descriptive approach and based on the citation method and library, and by 

looking at religion and its position, explains accounting as a religion; And shows that 

accounting originates from the source of religious beliefs and the worldview of 

material and spiritual; Until, as a profession with a ritual of professional behavior, 

based on values and beliefs and with the aim of serving and responding to society in 

the direction of God-given blessings and power of thought and will, authority by 

recording and documenting actions and events to help It has emerged with the right 

choice and decision of man.     
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