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گاه حساب و حسابداری و  نسان در همه اعصار در حال تجارت و داد و ستد بوده و هیچا :چكيده

او جدا نشده چگونه ممکن است امری به این مهمی جدا از مبانی دینی و اعتقادی و  حسابرسی از

صرفا مادی و دنیوی باشد. متاسفانه سال هاست که جهان اسالم در علوم پایه و علوم انسانی مقلد 

محض غرب است و مبانی و اصول اسالمی در نظر گرفته نمی شود این در حالی است که قرآن به 

حسابرسی . میت و جنبه های حسابداری و حسابداری با حفظ ارزش ها اشاره کرده استدفعات به اه

مبانی برده شود. در این مقاله به بررسی و حسابداری میتواند در جنبه های مادی چه معنوی بکار 

 ؛خداو پیامدهای آن از منظر قرآن و حساب گری  ،قرآن حسابرسی و حسابداری از دیدگاه نظری 

 می پردازد.حسابرس اعمال بندگان  حسابدار و
 حسابداری، حسابرسی، قرآن کریم، استانداردهای حسابداری : کلمات کلیدی

 

 مقدمه

سالم به عنوان یک روش زندگی توجه زیادی به فعالیت های تجاری دارد. خداوند در قرآن راهنمایی های الزم را برای ا

در فعالیت های اقتصادی باید فالح و رستگاری به عنوان هدف نهایی رستگاری انسان در دنیا و آخرت ارائه کرده است. 

انتخاب شود، در حسابداری هم به عنوان ابزار ارائه اطالعات در محیط اقتصادی باید با این اهداف سازگار باشد. بنابراین 

ری شود بلکه باید به اهداف و خصوصیات حسابداری اسالمی نه تنها باید موجب ارائه تصویر  درست درباره واحد تجا

)ایصال باب، ترجمه دکتر  و پرهیز از بی عدالتی تشویق  کندگونه ای باشد که واحدهای تجاری را به سوی احسان 

آن  مجید چنان که با تاثیر عظیمی که در زندگی مسلمانان داشته، اما به گفته قرائتی شایسته و (. قر موسی بزرگ اصل

توجه نشده و در بین مردم مهجور مانده و برخی از مطالب قرآن مورد فراموشی و بی  بایسته ی مقام قرآن است به آن

 (. 1387توجهی قرار گرفته است.)قرائتی،

سوره ی بقره به حسابداری و دفترداری اشاره دارد. دفترداری و حسابداری نیز یکی از نیازهای  282معنا و تفسیرآیه ی 

ه ی قرآن پیش از لوکاپاچولی که پدر حسابداری لقب گرفته به آن اشاره کرده بشر است که خداوند در طوالنی ترین آی

است. استانداردگذاری، در حسابداری امری الزم و غیرقابل اجتناب است و از آن جا که مفاهیم نظری به عنوان یک 

یین حدود قضاوت نظام منسجم از اهداف و مبانی مرتبط، به منظور تهیه ی استانداردهای حسابداری هماهنگ و تع

می توان گفت این آیه به تعیین ضوابط شناسایی و اندازه  .حرفه ای در تهیه و ارائه ی صورت های مالی تدوین می شود
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گیری دارایی ها، بدهی ها، سرمایه، درآمدها و هزینه ها )استانداردهای حسابداری( پرداخته است. )سوره بقره، آیه 

282.) 

 ورت تحقیقمبانی نظری و اهمیت و ضر

سراسر قرآن مجید دارای پیام های الهی برای بشر است و آگاهی و آشنایی با تمام پیام ها الزم است. به ویژه پیامی    

در تمام آیات الهی و مطالب آن الزم  که از جانب خدا و مربوط به سعادت دنیوی و اخروی انسان ها باشد. بنابراین، تدبر

سوره ی بقره اشاره شد. خداوند تمام نیازهای مادی و معنوی شما را می  282آیه ی  30است و همان گونه که در پیام 

داند و براساس آن، احکام و قوانین را برای شما بیان می کند. قانون گذار باید آگاهی عمیق و گسترده ای داشته باشد 

نقصی هم باشد، از ناآگاهی ما است.  تا بتواند از اطالعات استفاده و بهره ی کافی را ببرد. قرآن نور است و اگر

 ( 1388)جمشیدی نوید و همکاران،

که  داشت بیان لویس  .میدهد تشکیل را حسابرسی و حسابدهی حسابداری، واژه سه ریشه "account"حساب یا 

 "بدهیحسا"یا  "پاسخگویی مسئولیت" است داده انجام که اعمالی به نسبت خدواند مقابل در قرآن؛ تعالیم طبق انسان

 (. Lewis M K,2001)داشت  خواهد

 واژه از مشتق و بوده اخالقی مفهوم یک  "حسابدهی" یا "پاسخگویی مسئولیت" واژه شناسی، زبان نظر از     

 قرار  " تعهد" با مترادف که است افراد سنگین معنی مسئولیت به لغوی نظر از نیز تکلیف واژه میباشد "تکلیف"

 تعهد یعنی است، خواسته آنها از خدواند که هستند انجام چیزهایی به متعهد اسالم شریعت طبق مسلمانان .میگیرد

 و مسئولیت جوانب کلیه رعایت به اشاره تعهد یا پاسخگویی درواقع، مسئولیت .محرمات ترك و واجبات انجام به عملی

 ( Bierhoff, HW, Auhagen AE,2001 داشت.) خواهد آن از تخطی دلیل به مواخذه و وظایف،

برای تدوین و ایجاد استانداردهای مناسب برای حسابداری، احتیاج به یک جریان قیاسی است که خود احتیاج به      

نظریه ی محکم و هم راستا با شرایط محیطی دارد، بهترین نظریه، آن است که براساس شرایط محیطی، یعنی در 

انند سایر ادیان الهی دارای جهان بینی و نظام اعتقادی خاص محیطی اسالمی و ایرانی ، تعریف می شود. اسالم هم

خود است و دینی است که تنها به حوزه های فردی محصور نمی شود، بلکه سیستم منسجمی برای زندگی انسان  

درحوزه های سیاسی، اقتصادی ، فرهنگی، مذهبی و تمام جنبه های مهم و تاثیرگذار بر زندگی وی عرضه می 

 ( 1393دید،شریف جکند.)

در طول تاریخ اسالم، مسلمانان و علمای دینی همواره به استناد قرآن، احادیث و روایات پیامبر اسالم، امامان و بزرگان 

عنوان کالم  به "قرآن"دینی ادعایی مبنی بر جامعیت دین اسالم داشته و دارند و معتقدند که این منابع و در رأس آنها 

هر شرکت در پایان دوره های مالی  یقینا ٌ همانطور که هر فرد یا .تمامی موضوعات دارندخداوند، فراگیری نسبت به 

منفی کارنامه ) صورتهای مالی (  کند.تا به نکات مثبت و)ماهانه یا ساالنه( خود اقدام به حسابرسی از اقالم مالی می

هدافش از آن کمک بگیرد. حال هر شخصی خود دست یابد و در دوره های بعد از آن استفاده کند و در جهت پیشبرد ا

قیامت قدم بگذارد بایستی حسابرسی از دوران زندگی  می تواند قبل از اینکه از مرحله زندگی دنیوی به مرحله برزخ و

حَاسِبُوا أَنْفُسَکُمْ قَبْلَ أَنْ "طور که پیامبر اکرم حضرت محمد صلی... علیه وآله فرمودند:  خود داشته باشد، همان

پیش از آنکه به حساب شما برسند خود به حساب یعنی ؛  "اسَبُوا وَ زِنُوهَا قَبْلَ أَنْ تُوزَنُوا وَ تَجَهَّزُوا لِلْعَرْضِ الْأَکْبَرتُحَ

 .خویش برسید، و قبل از آنکه مورد سنجش قرار گیرید خویشتن را بسنجید، و خود را براى رستاخیز بزرگ آماده کنید
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قرآن رابطه حسابداری و  

صار خاصی تعلق قرآن مجید که کالم الهی و راهنمای بشر و معجزه پیامبر اعظم )ص( است و از آنجا که این کتاب به اع

ندارد و با وجود آنکه خداوند متعال آن را در برابر تحریف محافظت می نماید و در رابطه با تمام موضوع های اصلی و 

حیاتی دنیا از جمله حساب و غیرحساب در این دنیا و آخرت سخن به میان آورده است. در کل قرآن مجید که دارای 

بار از کلمه حساب و مشتقات آن در رابطه با موضوع های  38حه می باشد. صف 604آیه در حدود  6236سوره و  114

سوره مدنی می باشد از این عبارات  15سوره مکی و  22سوره که شامل  37گوناگون و در سوره های مختلف بالغ بر 

همچون در مقوالتی  .استفاده شده است و با وجود اینکه ما در کشوری مسلمان و معتقد به روز حساب هستیم

کشی با توجه به اهمیتی که خداوند به حساب و غیر حساب می دهد و در قرآن برای بشر یادآوری دهی و حسابحساب

کرده است باید به دقت به حساب و کتاب در زندگی توجه نموده و علی الخصوص شاغلین در حرفه حسابرسی و 

 (1389ی،)خداداد حسابداری تذکرات قرآنی را در حرفه خود لحاظ کنند.

وَ الَّذِینَ »آیاتی که در قرآن مجید راجع به حساب آمده است بسیار است؛ به لَحْن های مختلف و مضامین متفاوت. 

فوفّیه حِسَابَهُ وَاللَهُ لَهُمْ کَسَرَابٍ بِقِیعَةٍ یَحْسَبُهُ الظَّمْـَانُ مَآءً حَتَّی إذَا جَاءَهُ لَمْ یَجِدْهُ شَیْئًا وَ وَجَدَ اللَهُ عِنْدَهُ 'ا أَعْمَـ´کَفَرُو

سَرِیعُ الْحِسَابِ؛ آن کسانی که کافر شده اند، اعمالشان همچون سراب است که شخص تشنه آن را آب می پندارد. و آن 

سراب در زمینی خشک واقع است، بطوریکه چون تشنه کام خود را بدانجا رساند هیچ آبی نیابد؛ و خداوند را آنجا می 

سوره نور(.  39)آیه « کامل از او حساب می کشد؛ و خدا بسرعت به حساب ها رسیدگی میکند یابد، و خداوند بطور

نتیجه و مُثمر  سیراب کننده نیست و مُنتجو همچون آب  یعنی افرادی که کافرند، کردارشان أصالت و واقعیّتی ندارد

ال آب بگردند کمتر می یابند. ثمر نیست؛ بلکه همچون سراب آب نماست، که هر چه در آن سرزمین بیشتر به دنب

عمرشان سپری میگردد و چیزی دست آنها را نمیگیرد و از این عالم تشنه کام با جگری سوخته و عطشان آهنگ رحیل 

می نمایند. و عمر و سرمایه حیات هم از دست رفته و خدا حاضر است، و در آنجا به حساب میرسد. چه کردی؟ چرا 

، درگاه اینترنتی کانون علمی، حسابداری در قرآن کریم)حقیقت خود را سیراب نکردی؟دنبال باطل رفتی؟ چرا از آب 

 پرورشی شهید چمران(

 به   1394در سال  "ینید متون در حسابرسی و حسابداری دانش جایگاه "ن در مقاله ای با عنوان رومنجا ابراهیمیان 

 و اسالم بین که است آن از حاکیکند این تحقیق داده و بیان می انجام مطالعات و روایات، نقرآ آیات استناد

 داد و تجارت حال در دائماً تاریخ طول در که ها انسان است ممکن چگونه دارد وجود رابطه حسابرسی و حسابداری

 حسابرسی و حسابداری ارزش و اهمیت به متعددی دفعات به قرآن که حالی در باشند مستثنی قاعده این از بوده وستد

 موازین و اصول با مطابق را خود تجاری های فعالیت تا کوشند می اسالمی کشورهای بنابراین.است رداختهپ اسالم در

 برابر در باید و است خداوند اصلی ناظر و مالک ،ماسال اقتصادی نظام در اینکه به توجه با دهند قرار اسالمی شرعی

 شرع خالف که اطالعاتی ثبت از حسابداران که ودش می باعث ینا   ،نصاحبکارشا برابر در نه باشند پاسخگو خداوند

 و حسابداری ، حسابرسی اصلی عناصر است شده سعی مقاله دراین ،ورزند ممانعت کاری پنهان از و خودداری است

 .قرارگیرد بحث مورد ائمه روایات و قرآن با آن رابطه

به هوش باشید که "   :چنین میفرمایند نهج البالغه در رابطه با حسابداری و حسابرسی 42امام علی )ع( در خطبه 

آخرت به سوی ما میآید، دنیا و آخرت، هر یک فرزندانی دارند. بکوشید از فرزندان آخرت باشید، نه دنیا، زیرا در روز 
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یامت، هر فرزندی به پدر و مادر خویش باز میگردد. امروز هنگام عمل است نه حساب رسی، و فردا روز حساب رسی ق

 ". است، نه عمل

 و پیامدهای آن از منظر قرآنحساب گری 

محاسبه و حساب گری، یعنی اینکه انسان با توجه عمیق و مراقبت دائم، کردار خود را تحت نظر بگیرد و آن را با 

در روایات آمده   .دستورهای اسالمی هماهنگ کند و مواظب باشد که در کارهایش، از صراط مستقیم منحرف نگردد

مؤمنان علی )ع( پرسید: محاسبه یعنی چه؟ و انسان چگونه باید به حساب رسی خود بپردازد؟ آن که شخصی از امیر

وقتی صبح شد و انسان دوباره به کارهای روزمره ادامه داد، شب که فرا رسید، به »حضرت در پاسخ چنین فرمود: 

هرگز دیگر باز نمی گردد، و خداوند  وجدان خود رجوع کند و خطاب به آن بگوید: ای وجدان! امروز بر عمر تو گذشت و

از تو در مورد این روز که در چه راهی به مصرف رساندی سؤال می کند که چه عملی انجام دادی؟ آیا خدا را یاد کردی 

و از او شکر گزاری نمودی، و حق برادر مؤمنت را ادا کردی؟ و اندوهش را برطرف ساختی؟ و در غیاب او آبرویش را 

پس از مرگ او، حرمت او را در میان بستگانش نگهداشتی؟ و از موقعیت خود برای او بهره بردی؟ و حفظ نمودی؟ و 

مسلمانی را یاری کردی؟ چه کار نمودی؟ ... اگر وجدان او در پاسخ او بگوید: کارهای نیک انجام داده ام، پس خدا را به 

، 70بحار، ج  .)خود سخن گفت، استغفار و توبه نمایدبزرگی یاد نموده و سپاس گزاری کند، ولی اگر در پاسخ از گناه 

  (70ص 

انسان از پرهیزکاران نخواهد شد، مگر این که به شدت خود را به حساب بکشد، همانند »رسول خدا )ص( فرمود: 

حساب رسی شدید شریک از شریک خود، و در این محاسبه دریابد که آیا غذایش و نوشیدنی هایش و لباسش از کجا 

 ).86، ص 77، ج بحار ( آیا از راه حالل یا حرام؟ آمده؟

برهمین اساس علمای اخالق شیوه محاسبه را این گونه ترسیم نموده اند: هنگامی که مؤمن صبح از خواب برخاست تا 

مکافئه یعنی: نخست با خود شرط  -5معاتبه  -4محاسبه  -3مراقبه  -2مشارطه  -1شام باید پنج مرحله را بپیماید: 

و عهد ببندد که گناه نکند، سپس لحظه به لحظه مراقب باشد که مبادا گناهی از او سر زند و عهدش شکسته شود. کند 

پس از آن، هنگام شب، حساب رسی کند که آیا گناهی از او سر زده یا نه؟ اگر دید گناهی کرده، خود را مورد سرزنش 

مرحله پنجم، چالش به وجود آمده از گناه را با کارهای نیک و  قرار داده و با عتاب و نکوهش نفس اماره توبه کند. و در

مناسب جبران کند. بنابراین حساب گری در مرحله چهارم، مقدمه توبه و جبران و ترمیم خواهد شد، چنان که 

میوه و نتیجه حساب گری، پاك سازی و بهسازی روح و  ;ثمرة المحاسبة صالح النفس»امیرمؤمنان علی )ع( فرمود: 

 ) . 409، ص 2غرر الحکم، میزان الحکمة، ج  (ان استرو

 حسابرس اعمال بندگان حسابدار و  ؛خدا

رسد و نیاز به شود که در سرای دیگر هر انسانی خود به حساب اعمال خود میاز برخی از آیات قرآن چنین استفاده می

سانی را مالزم با او ساختیم و روز قیامت عمل هر ان :فرمایدچنان که می، حسابرس دیگری غیر از نفس انسانی نیست 

شود کتاب خود را بخوان در این روز یابد، به او گفته میآوریم و او آن را گشوده میآن را به صورت کتابی بیرون می

مفاد این آیه با آیات گذشته منافاتی (. 14ـ  13سوره اسراء، آیه  )کافی است که نفس تو حساب تو را رسیدگی نماید.
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ی اعمال انسان به صورت کتابی در برابر دیدگان او نمودار رد، زیرا مفاد این آیه این است که در سرای دیگر همهندا

کند و چون واقعیت اعمال در برابر دیدگان گردد و انسان واقعیت کارهائی را که در دنیا انجام داده است، مشاهده میمی

 .دهدهای خود گواهی میماند و در حقیقت خود بر کردهای او باقی نمیگردند، جای هیچ گونه انکاری برنمودار میاو 

برای حسابرسی، کارکردها و آثار روانی و اجتماعی چندی در آموزه های قرآنی بیان شده است .  اجالل، سایت تبیان()

زانه انسان در دنیا این کارکردها بیش تر به مساله بینش و نگرش حسابرسی خداوند در قیامت و آثار آن در زندگی رو

توجه دارد؛ چنان که به کارکردهای بینش معاد و نگرش رستاخیز دراین دنیا توجه داده شده و آثار و کارکردهای آن 

تبیین و تحلیل گردیده است، با این همه می توان برخی از کارکردهایی را که قرآن برای بینش و نگرش معاد و 

ه است به حوزه محاسبه نفس و خود ارزیابی گسترش داد.از کارکردهای روانی حسابرسی در قیامت و رستاخیز یاد کرد

کند، حالت روانی و خوف بندگان از و روحی که قرآن برای ایمان به مساله حسابرسی و ارزیابی در رستاخیز بیان می

این موضوع به شکل  خداست؛ به این معنا که کسی که به اندیشه ارزیابی اعمال و نیات درآخرت باور داشته باشد و

بینش و نگرش وی در آید، می کوشد تا اعمال و رفتار و نیات خویش را تصحیح کند و برپایه موازین و معیارهای 

 .پذیرفته شده الهی و وحیانی تصمیم گرفته و عمل کند

اال اهلل و کفی باهلل الذین یبلغون رساالت اهلل و یخشونه و الیخشون احدا » سوره احزاب می فرماید: 39خداوند در آیه 

حسیبا؛ کسانی که پیام خداوند را به دیگران می رسانند و تنها از او می ترسند و نسبت به او خشیت دارند؛ زیرا تنها 

 .خدا را حسابرس و ارزیاب نیات و کارهایشان می شمارند و او برای حسابرسی بس است

شود تا انسان همواره از این که در آینده گری موجب میاندیشه بینش و نگرش حسابرسی چه از خود و چه از سوی دی

مورد بازخواست قرار می گیرد، دل نگران باشد و اعمال و تصمیمات خویش را به درستی انجام دهد و بر پایه موازین 

ندازه پذیرفته شده عمل کند.خود ارزیابی که به درستی انجام پذیرد و فرد خود را موظف بداند تا پس از ارزیابی به ا

شود تا کم کم به بازسازی تصمیم و اعمال خویش پردازد. این همان کژاندیشی و کژروی، خود را تنبیه کند، موجب می

 .کندچیزی است که خودارزیابی و محاسبه نفس را مفید و سازنده می

مناسب برای رشد آن در از دیگر کارکردهای روحی و روانی ارزیابی و حسابرسی می توان به موضوع تقوا و ایجاد زمینه 

انسان اشاره کرد. کسی که باور دارد که خداوند همه تصمیمات و اعمال ظاهری و باطنی آدمی را ارزیابی و داوری 

کنند. تقوا به شود تا او حالتی در خود پدید آورد که از آن به تقوا یاد میکند و با میزان حق می سنجد، موجب میمی

اندیشه و کردار و منشی که بیرون از چارچوب های پذیرفته شده الهی است و با ایجاد  معنای بازداشتن خود از هر

توانایی و قدرت در خود برای آن که هرعمل و اندیشه را در چارچوب آموزه های وحیانی و عقالنی انجام دهد و قوا و 

یانی و تکاملی به کار گیرد.بنابراین نیروها و ظرفیت های آشکار و نهان خویش را مهار و تعدیل و در راستای اهداف وح

می توان باور حسابرسی در روز رستاخیز بلکه در دنیا را عاملی مهم در ایجاد بستر مناسب برای تقوای الهی برشمرد؛ از 

تی سوره مائده می فرماید: واتقوا اهلل ان اهلل سریع الحساب؛ از خدا تقوا پیشه کنید؛ زیرا به درس 4این رو خداوند در آیه 

 (1393)سجادی،.کندکه خداوند حسابرس تندی است و با سرعت هرچیزی را ارزیابی و داوری می
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 جایگاه حسابداري و حسابرسی در قرآن کریم

 

ی سوره 282ی دفعه در آیات قرآن کریم ذکر شده اند. معنا و تفسیر آیه 80و مشتقات آن بیشتر از « حساب»کلمه 

اشاره دارد.دفترداری و حسابداری نیز یکی از نیازهای بشر  ( به حسابداری و دفترداریبقره )بزرگترین آیه قرآن کریم

گیری و اندازه این آیه به تعیین ضوابط شناسایی .است ی قرآن به آن اشاره کردهترین آیهکه خداوند در طوالنی است

 .پرداخته است)اریها )استانداردهای حسابدها، سرمایه، درآمدها و هزینهها، بدهیدارایی

 .شود و هم تعیین مدت براى وامهاوام روشن مى  مجاز بودن قرض )دین( و -1

 کتابت-2

 عادل بودن شخص کاتب -3

 رعایت امانت در در نوشتن -4

همیشه امضاى اصلى در اسناد، امضاى بدهکار است و هنگامى که با امالى او انجام بگیرد، جلو هر گونه انکارى را  -5

 رفت.خواهد گ

 بدهکار باید از خدا به پرهیزد و چیزى را فروگذار نکند. -6

درمعامله از جمله ممنوع بودن تصرفات مالى سفیهان و ضعیف العقلها و همچنین مساله جواز دخالت ولى در این  -7

 .گونه امور

ایت کند )بالعدل(نه چیزى ولى نیز باید در امالء و اعتراف به بدهى کسانى که تحت والیت او هستند، عدالت را رع -8

 بیش از حق آنها بگوید و نه به زیان آنها گام بردارد.

 دو شاهد بگیرند. -9

 دو شاهد باید از مردان شما باشند. -10

 مسلمان و بالغ باشند.-11

 اگر دو مرد نباشند کافى است یک مرد و دو زن شهادت دهند . -12

 شاهدان از کسانى که مورد رضایت و اطمینان شما باشند.)منافع نداشته باشد(-13

توانند مستقال شهادت بدهند اما در صورتى که یک مرد و در صورتى که شهود مرکب از دو مرد باشند هر کدام مى -14

 افت، دیگرى به او یادآورى کند.دو زن باشند، باید آن دو زن به اتفاق یکدیگر اداء شهادت کنند تا اگر یکى انحرافى ی

 نوشتن اسناد هرچند مقدارش کم باشد. -15

= در معامله نقدى گر چه تنظیم سند و نوشتن آن الزم نیست، ولى شاهد گرفتن براى آن بهتر است، زیرا جلوى 16

 ( . 1391بزرگ اصل، گیرد.)اختالفات احتمالى آینده را مى

  :ی گیردحسابرسی در قیامت به دو شیوه صورت م

 سنگینی و سبکی اعمال -الف   

الوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینه فاولئک هم المفلحون و مَن خفّت موازینه فاُولئک الذین خسروا انفسهم بما  و" 

پس کسانی که اعمال وزن شده آنان سنگین و بی  سنجش اعمال در آن روز حق است،یعنی،  "کانوا بآیاتنا یظلمون

سبب این که همواره به آیات ما ستم می ورزیدند، به خود زیان زده و سرمایه وجودشان را تباه کرده  ارزش باشد، به

 .اند
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 سنجش اعمال نیک و بد -ب     

یوم یکون الناس کالفَراش المبثوت و تکون الجبال کالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازینه فهو فی عیشة راضیة و اما " 

روزی که مردم مانند پروانه پراکنده اند،و کوه ها مانند " یعنی، یة و ما ادراك ماهیة نار حامیةمن خفت موازینه فامه هاو

که حسناتش سنگین باشد، در عیش و خوشی پسندیده است و آنکس که حسناتش سبک  هپس آنک پشم حالجی شد؛

 باشد، جایگاهش هاویه است و تو چه می دانی هاویه چیست؟ آتشی بسیار سوزنده.

 :دامه دیدگاه های دیگری از این لحاظ مورد بررسی قرار می گیرددر ا

در بین مردم طبق  "در مورد استقالل می فرماید  ،49خداوند نیز در قرآن سوره مائده آیه : استقالل رأی حسابرس

ز مردم بی ا ":دنپیامبر اسالم صلی... علیه وآله می فرمای ."دستور خدا داوری کن و از هوی و هوس آنها پیروی مکن

نیاز باشید و یک چوب مسواك هم از آنها نخواهید. استوار باش و رفتار خویش را در باره ی مردم نیک ساز. استوار 

برای مسند قضاوت  "امام علی )علیه السالم( نیز در مورد استقالل می فرماید  ."باشید و چه نیک است که استوار باشید

، کسی که کاری بر او سخت و دشوار نیاید و نزاع کننده و مخالف، رأی خویش و دادگری بهترین اشخاص را انتخاب کن

شود که جوهره و روح از آیه ی قرآن، سخنان پیامبر اسالم و امام علی چنین استنباط می ."را بر او تحمیل نکند

مورد قضاوت و نظر قضاوت و حسابرسی ساتقالل رأی است. اگر داور و حسابرس استقالل رأی نداشته باشند، مردم در 

او تردید خواهند داشت. قرآن شرط داوری و قضاوت را دوری از هوی و هوس، پیامبر اسالم بی نیازی و امام علی 

جلوگیری از تحمیل نظر دیگران می دانند. همان چیزی که امروزه به صراحت در استانداردهای حسابرسی تدوین شده 

 .شودران رسمی آمریکا بدان تأکید میویژه حسابدایی دنیا به¬توسط مجامع حرفه

 در موارد بسیار زیادی تأکید بر علم و دانش کرده است، به طوری که در اولین آیه قران   :دانش و تجربه ی حسابرس 

امام صادق )علیه السالم( از نقل . سوره علق  "بخوان": ایی که بر پیامبر اسالم نازل شده، به وی دستور داده است

هر کس کاری را بدون داشتن علم و دانش انجام دهد، خرابی در آن کار بیشتر از اصالح  "م)ص( می فرمایندپیامبر اسال

شود و فریب می ش کم باشد، زود گمراه میاهر کسی تجربه  ": دنامام علی )علیه السالم( می فرمای ."در آن است

ا و توشه ها، دانش است که به کار گرفته شود. اگر خورد. هر معرفت و شناختی نیازمند تجربه است. برترین پس اندازه

کسی بدون علم و دانش در بین مردم فتوی داده و حکمی صادر کند، زمین و آسمان بر او لعن و نفرین می فرستند. 

عدل بر چهار عنصر است: بر فهمی ژرف نگرنده، دانش پی به حقیقت برنده، نیکو داوری کردن و در بردباری استوار 

شود که داشتن دانش و تجربه از مجموعه آیات قرآن و سخنان پیامبر اسالم و امامان شعیه چنین استنباط می ."بودن

یی نیز معتقدند که دانش شرط الزم ادر امر داوری، ضروری و این دو الزم و ملزوم یکدیگرهستند. به همین دلیل، عده

 .ی حسابرسی استاو تجربه شرط کافی در انجام هر امر تخصصی و از جمله حرفه

کند خدا به شما امر می" :( می فرماید  135و 58خداوند نیز در قرآن در سوره نساء )آیات  :مراقبت و دقت حرفه ایی 

کنید به عدالت داوری کنید.... ای اهل ایمان نگهدار که امانات را به صاحبان آنها باز دهید و چون میان مردم قضاوت می

موافق حکم خدا شهادت دهید، هر چند به ضرر خود یا پدر و مادر و خویشان شما باشد. برای  عدالت باشید و برای خدا

هر کسی که شهادت می دهید چه غنی باشد یا فقیر، نباید در حکم شهادت از هیچ کدام از آنها طرفداری کرده، از حق 

حساب کردن هیچ مسامحه و اهمالی را نمی  همانا انسان در " :دنامام علی )علیه السالم( می فرمای ."عدول نمائید....

 ."...پذیرد. بنابراین، بر خود فرض می ماید که کارهای خود را تصحیح و تذهیب نماید

http://www.joih.ir/
http://www.joih.ir/


 

 

 205-194، ص 1395 ، فروردین6، جلد 10علوم انسانی اسالمی، شماره 

ISSN: 4719-2148 

http://www.joih.ir  

 

کجایند پرهیزگاران در تجارت و پاکان آراسته در کردارشان... من  ": دنعالوه بر این، امام علی )علیه السالم( می فرمای

کردم. مالک اشتر شخصی است که از هیچ کس نمی ترسد و هرگز خطایی از او سر نمی مالک اشتر را بر شما فرمانروا 

زند. در آنچه باید با احتیاط عمل کرد کندی بکار نبندد و نسبت به هر چیزی که باید محتاط باشد و صبر نماید، هیچ 

متوجه شد از بازگشت به وقت شتاب نکند... کسی بر مسند قضاوت بنشیند که اگر به ناحق حکم راند و پس از آن 

ی اندك اکتفا نکند... ا سوی خداوند خودداری ننماید، آزمند و طمع کار نباشد، بدون رسیدن به کنه کاری، به اندیشه

البته وفا و صدق قرین یکدیگرند و من سپری نگهدارنده تر از وفای به عهد سراغ ندارم... آنکس که حساب نفس خود 

از آن غافل ماند، زیان دید و هر که ترسید، ایمن شد و هر کس پند گرفت، بینا شد، کرده، سود برد و آن کس که 

اظهار نظر در مورد چیزی از قبل آنکه  ".امام صادق )علیه السالم( نیز می فرماید "فهمید و آن که فهمید دانش ورزید

علی و امام صادق چنین استنباط  از مجموع آیات قرآن و سخنان امام ."شوددرباره آن مطمئن باشی، موجب تباهی می

شود که دقت، مواظبت و مراقبت حرفه ایی برای انجام امور تخصصی از اهمیت ویژه یی برخوردار است. بالطبع می

 .حسابرسان نیز باید در انجام وظایف تخصصی مراقبت و دقت حرفه ایی الزم را داشته باشند

کار  ": راحت به شناخت قبل از اقدام تأکید می نماید و می فرماید( به صصپیامبر اسالم ). :شناخت موضوع حسابرسی 

امام علی )علیه  ."اندك که با بصیرت و دانش انجام گیرد، بسیار است و کار بسیار که با نادانی صورت گیرد، اندك است

از کار زیاد اما بدون  آگاه باش که کار اندك و مداوم همراه با آگاهی و شناخت کافی بهتر ": دنالسالم( نیز می فرمای

شود که حسابرس قبل از از سخنان پیامبر اسالم و امامان شیعه چنین استنباط می ."آگاهی و شناخت نزد خداست

شروع عملیات حسابرسی باید نسبت به موضوع شناخت و آگاهی کافی کسب کند. زیرا، شناخت قبل از عمل، انسان را 

  (1394اقری تودشکی، ب ).از انجام صحیح کار مطمئن می سازد

شود. البته حسابرسی نسبت به در آموزه های قرآنی موارد مشخصی بیان شده که درباره آن ها حسابرسی انجام می

کند از نظر سطح و درجات از شدت و ضعف برخوردار است. در برخی از موارد حسابرسی مواردی که قرآن بیان می

از جمله این موارد می توان به حسابرسی  شدت کم تری برخوردار است. سخت و شدید خواهد بود و در برخی دیگر از

(، 23(، کافران )لقمان آیه 23(، بیدادگری و ظلم و ستم )یونس آیه 8نسبت به طغیان گری و سرکشی )طالق آیه 

(، 41تا  39(، جرم و جریمه )الرحمن آیه 6تا  1( کم فروشی در معامالت )مطففین آیه 128گمراهی )انعام آیه 

(، 284و  283( کتمان حقیقت )بقره آیه 23و  22و انبیاء آیه  27(، شرك )نحل آیه 172استکبارورزی )نساء آیه 

(، قطع 18(، عدم اجابت دعوت حق )رعد آیه 14و  13(، نفاق )احزاب آیه 84تکذیب اهل حق و پیامبران )نمل آیه 

ن ها )همان( اشاره کرد.اگر به این موارد به خوبی توجه شود، ( و عدم پای بندی به پیما21رابطه با خویشان )رعد آیه 

این نظریه را می توان اثبات کرد که مسایل عمومی و اجتماعی، بیشترین مسایلی است که در قیامت، انسان از آن ها 

ه باشد و شود و می بایست نسبت به آن ها پاسخ گو باشد. انسانی که باورهای نادرست و شرك آلود داشتبازخواست می

توحید را نپذیرد، در نگرش و کنش و منش خویش به درستی عمل نمی کند، از این رو می توان میان امور اعتقادی با 

( و 284امور اجتماعی نیز پیوند ناگسستنی برقرار کرد.به هر حال بازخواست از نیات و ملکات نفسانی انسان )بقره، آیه 

( از اموری است که نمی توان بدان بی توجه بود. همه می بایست در 52م، آیه نیز فراگیری بازخواست و محاسبه )انعا

اعمال و نیات خویش به مسئله حسابرسی توجه داشته باشند و تصمیمات و نیات خود را براساس آن سامان دهی 

سقط جنین  شود، زنده به گور کردن دختران است که امروزه به شکلکنند.از دیگر مواردی که از آن بازخواست می

ویژه در چین آمده که سالیانه میلیون ها دختر به هنگام شناسایی در زهدان و ظاهر شده است. در آمارهای رسمی به
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رحم سقط می شوند و زنده زنده در گور دستگاه های مدرن ریخته شده و به صورت های مختلف مورد بهره برداری 

انواع و اقسام کرم های نرم کننده از جنین انسان در مهد به ظاهر  انسان های به ظاهر متمدن قرار می گیرند. ساختن

تمدن و حقوق بشر یعنی فرانسه به گونه ای است که در چند سال اخیر محموله های جنین کودکانی که به این کشور 

از اموری است که ویژه دختران از همه نقاط اروپا ارسال می شد، فریاد برخی را بلند کرد. به هر حال سقط کودکان و به

(از دیگر مسایلی که از 8و  7از آن بازخواست شده و مورد حسابرسی سخت و شدید قرار خواهد گرفت. )تکویر، آیات 

( و نعمت های 24(، والیت علی)ع( )صافات، آیه 8شود می توان به والیت اهل بیت )تکاثر، آیه آن بازخواست می

 .( اشاره کرد8خداوند )تکاثر، آیه 

 اي از آیات حسابرسی در قرآن مجیدنمونه

است، این یکی از مواقف و منازل قیامت است، یعنی از اعمال و  داریم، مرحله حساب قیامتدر  کی از مراحلی کهی

تبدوا مافی انفسکم او  و ان" .کنندان ها رسیدگی می رفتاری که انسان در دنیا نموده است حساب می کشند و بد

و اگر آنچه در نفس های  ، " . یعنیتخفوه یحاسبکم به اهلل فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واهلل علی کل شیء قدیر

شماست آشکار کنید و یا پنهان! در هر صورت خداوند حساب آنها را از شما می گیرد، و سپس هر کس را که بخواهد 

ورد عفو و غفران خود قرار می دهد و هر کس را که بخواهد عذاب می کند و خداوند بر هر کاری و بر هر چیزی م

  ( 8حسینی طهرانی، معاد شناسی جلد .)تواناست

پس چگونه ؛ ال یُظْلَمُونَ فَکَیْفَ إِذا جَمَعْناهُمْ لِیَوْمٍ ال رَیْبَ فیهِ وَ وُفِّیَتْ کُلُّ نَفْسٍ ما کَسَبَتْ وَ هُمْ:  25آیه آل عمران  -

خواهد بود حال آنها هنگامی که جمع آوریم آنان را در روزی که هیچ شکّی در آن نیست؟ و هر کس به تمام جزای 

 .اعمال خود خواهد رسید و به کسی ستم نخواهد شد

)آنچه در مدت عمرشان  مردم را )هنگام( حسابرسی؛ اقترب للناس حسابهم و هم فی غفلة معرضون:  1 آیه انبیاء سوره-

 .انجام داده اند( نزدیک شده در حالی که آنان با )فرو افتادن( در غفلت )از دالیل اثبات کننده معاد( روی گردانند

بترسید از روزى ؛ مُونَوَ اتَّقُوا یَوْماً تُرْجَعُونَ فیهِ إِلَی اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّی کُلُّ نَفْسٍ ما کَسَبَتْ وَ هُمْ ال یُظْلَ:  281آیه بقره  سوره-

 .بیندکه در آن روز بسوى خدا باز میگردید سپس هر شخصى پاداش عمل خود را خواهد یافت و ستم نمى

 .دادید، بازپرسی خواهید شدیقینا شما از آنچه انجام می؛ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا کُنْتُمْ تَعْمَلُونَ َو:  93 آیه نحل سوره-

ءٍ أَال إِنَّهُمْ هُمُ شَیْ وْمَ یَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمیعاً فَیَحْلِفُونَ لَهُ کَما یَحْلِفُونَ لَکُمْ وَ یَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلییَ:  18 آیه  مجادلهسوره  -

کنند که براى [ براى او به همان گونه سوگند یاد مىروزى که خداوند همگى آنان را برانگیزد، آنگاه ]مشرکان ؛ الْکاذِبُونَ

 د.ارند، بدانید که آنان دروغگویاننکنند که حقى در دست دو گمان مى کنندیاد مى شما

اگر آنچه را در دل دارید، آشکار سازید یا ؛ انْ تُبْدُوا مَا فِی أَنْفُسِکُمْ أَوْ تُخْفُوهُ یُحَاسِبْکُمْ بِهِ اللَّه:  284 آیه بقره سوره -

 .کندپنهان، خداوند شما را بر طبق آن، محاسبه می
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رجوع آنان به سوی ما است سپس حساب آنان بر ما ؛ إِنَّ إِلَیْنا إِیابَهُمْ ـ ثُمَّ إِنَّ عَلَیْنا حِسابَهُمْ:  25آیه غاشیه  سوره  -

 .است

بازپرسی  ایدسپس در آن روز )همه شما( از نعمتهایی که داشته؛ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ یَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِیمِ:  8آیه تکاثر  سوره -

 .خواهید شد

 .و کافی است که ما حساب کننده باشیم؛  بِنَا حَاسِبِینَ ٰ  وَ کَفَی:  47آیه انبیاء  سوره-

 رابطه حسابداري اسالمی و قران 

خداوند در قرآن راهنمایی های الزم را برای  .سالم به عنوان یک روش زندگی توجه زیادی به فعالیت های تجاری داردا

در دنیا و آخرت ارائه کرده است در فعالیت های اقتصادی باید فالح و رستگاری به عنوان هدف نهایی رستگاری انسان 

انتخاب شود در حسابداری هم به عنوان ابزار ارائه اطالعات در محیط اقتصادی باید با این هداف سازگار باشد بنابراین 

تصویر درست درباره واحد تجاری شود بلکه باید به اهداف و خصوصیات حسابداری اسالمی نه تنها باید موجب ارائه 

برای حسابداری اسالمی  .گونه ای باشد که واحدهای تجاری را به سوی احسان و پرهیز از بی عدالتی تشویق کند

کات زاهداف متفاوتی مانند سودمندی برای تصمیم گیری ، پاسخ گویی ، پاسخ گویی اسالمی و پاسخ گویی از طریق 

تحقیق انجام شده در اندونزی مخاطبان پاسخویی اسالمی را به عنوان هدف اصلی انتخاب کرده اند در  مطرح شده در

زمینه خصوصیات حسابداری نیز مباحث متمرکز بر اندازه گیری و افشاست در حوزه اندازه گیری نظر غالب این است 

ه کرد در بعد افشا تاکید بر پیروی از که برای مقاصد اسالمی بخصوص تعیین زکات باید از روشهای جاری استفاد

براساس مفاهیم قرآنی انسان خلیفه . شریعت و ارائه اطالعات الزم به خصوص در زمینه مسئولیت های اجتماعی است

اهلل است که امانت الهی به او سپرده شده خداوند این امانت را به آسمانها زمین و کوهها عرضه کرد اما آنها از پذیرفتن 

را پذیرفت . مسئولتی این امانت آنقدر سنگین است که آسمانها و زمین و کوهها تاپ  ناك شدند اما انسان آنآن هراس

بنابراین انسان باید به دشواری ایفای این مسئولیت آگاه باشند انسان نه تنها در قبال مسال  .پذیرش آنرا نداشته اند

تواند به  اردادی باید پاسخگو باشد این نوع پاسخگویی میمعنوی بلکه در رابطه با موضوعات اجتماعی تجاری و قر

عنوان هداف اصلی حسابداری تلقی شود این مفهوم آنچنان در جامعه اسالمی ریشه دارد که می تواند به عنوان 

 Accounting and Auditing) .بزرگترین محرك برای توسعه عملی حسابداری اسالمی به کارگرفته میشود

standads for lslamic Financial, 1996) 

 

 نتیجه گیري

ایمان و آگاهی به حسابرسی و ارزیابی و داوری اعمال و تصمیمات از سوی خداوند در روز رستاخیز و حتی دنیا موجب 

شود تا آدمی از رفتارهای نابهنجار اجتماعی پرهیز کند و به منش و کنش اجتماعی خویش با توجه به معیارهای می

از مجموع آیات متعدد قرآن و سخنان پیامبر اسالم و امامان شیعه که در این مقاله به اختصار  ان دهد.پذیرفته شده سام

حسابرسی و نقش آن در اصالح حسابداری وبه صراحت به ضرورت  قران شود کهبه آنها اشاره شد، چنین استنباط می

های در زندگی خود از آن برخوردار است، نعمت ی آنچه بشرکند. از آنجا که همهامور اقتصادی و اجتماعی اشاره می
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کارهایی که انسان انجام  های او مورد سوال واقع خواهد شد، چرا که همهکار شوند، بنابراین همهالهی محسوب می

باشد. لذا با این توجیهات بایستی در خصوص همه آنها پاسخگو بوده و های الهی میای تصرف در نعمتدهد، به گونهمی

عالوه بر این، قرآن، پیامبر اسالم و امامان شیعه به  ه بهتر که از هم اکنون بفکر آخر و عاقبت کارهایمان باشیم.چ

موضوعاتی از قبیل استقالل رأی، دانش و تجربه، مراقبت و دقت حرفه ایی، شناخت موضوع، مشاوره، برنامه ریزی و 

داشته و مورد حمایت آن قران سابرسی و عناصر اصلی آن ریشه در تقسیم کار در حسابرسی تاکید کرده اند. بنابراین، ح

 می باشد.
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