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 چکیده

    اقتصادی واحد در رخداده غیرمالی و مالی رویدادهای ارزشی بُعد گزارش به که است اطالعاتی سیستم یک اسالمی، حسابداری
اقتباس ادبیات حسابداری اسالمی ازنظر رویه ها و دامنۀ حوزۀ ادبیات اقتصاد و مالیۀ اسالمی ، . میپردازد اسالمی موازین محوریت با

شده است و همچنان با تأکید بر بانکداری اسالمی از ادبیات سه حوزۀ مذکور پیروی می نماید. به تأکید بانکداری اسالمی بر حرمت 

ربا نشات می گیرد. نتایج تحقیقات صورت گرفته در چهار دهۀ اخیر یعنی ظهور بانکداری اسالمی مدرن، بیانگر اقبال محققان به 

 .رای انجام کسب وکار، مفاهیم اسالمی اقتصاد و به طور خاص مبانی رویه های عملیات مالیۀ اسالمی استروش های اسالمی ب

 نظر در هدف جامعه الزامات و شرایط گزارشگری، استانداردهای و نظری چارچوب بکارگیری در کند می حکم منطق بنابراین،

 پاسخگوی تواند نمی فعلی گزارشگری و حسابداری نظام شرط و قید بی بکارگیری پژوهشگران، برخی نظر به لذا. شود گرفته

 اقتصادی های سیستم به مختلف های ارزش و بینی جهان. باشد مسلمان جوامع هنجارهای و ها ارزش بر مبنی اطالعاتی نیازهای

 .طلبد می را خود خاص حسابداری های سیستم خود نوبه به اقتصادی های سیستم و شود می منجر متفاوتی

 

 

 بانکداری اسالمیحسابداری ، اسالم ؛  :  واژگان  کلیدی 



 
 

 

 مقدمه

 حقوق و فرد حاکمیت اصول پایه بر غربی اقتصاد سیستم .است غربی اقتصاد از متفاوت کامالً گونه به اسالمی اقتصاد زیربنای

 گرایی سرمایه جامعه در .است چندگانه مالکیت اصول مبنای بر اسالمی اقتصاد حالیکه در است، شده استوار خصوصی مالکیت

 دولتی فردی، مالکیت اسالم قانون اما باشد، داشته اجتماعی ضرورت که شود می شناخته رسمیت به زمانی تنها عمومی مالکیت
  انسان دست در اموال این تمامی و است خداوند به متعلق چیز همه که اصل این پیرو را عمومی و

 مرسوم حسابداری که شود می استدالل اینگونه همچنین .شناسد می رسمیت به باشد، پاسخگو آن مقابل در باید که است امانتی

 و ها ترین شایسته بقای شخصی، نفع فردگرایی، مبانی شامل که است استوار اقتصادی عقالنیت و فلسفی بینی جهان پایه بر
 و عدالت انصاف، اجتماعی، منافع دربرگیرنده و خداوند یگانگی مبنای بر اسالمی بینی جهان حالیکه در .است سود حداکثرسازی

 سطح در که غربی و اسالمی حسابداری نتیجه در و وغربی اسالمی اقتصادی سیستم بین فاحشی های تفاوت لذا است سودمنطقی
 حسابداری زمینه در مؤثر و مختلف ابعاد بررسی مسلمان پژوهشگران وظیفه میان این در .دارد وجود است، مرسوم الملل بین

 .نمود طراحی را جامعی الگوی بتوان نهایت ودر شده شناسایی بیشتر آن بر مؤثر متغیّرهای آن، شناسایی با تا است اسالمی

 در کنندگان استفاده درک و آگاهی سطح .است کنندگان استفاده رفتار اسالمی حسابداری در موردبررسیهای   جنبه از یکی

 نیز اسالمی مالی صنعت .است کشور هر اقتصاد از بخش هر در خدمات و محصوالت دهندگان ارائه برای اصلی های نگرانی میان

 درک این، عالوهبر .دارد آنان رفتار و نگرش بررسی به نیاز کنندگان استفاده رفتار درک برای و نیست مستثنا موضوع این از

 ضروری بازار در رقابتی شرایط در مالی مؤسسه هر برای کسب در مناسب تغییرهای ارائه برای کنندگان استفاده رفتار در تغییرها
 مرتبه تأییدی عاملی تحلیل از استفاده با اسالمی مالی با رابطه در حسابداران دیدگاه و ادراک بررسی پژوهش اصلی هدف لذا است
 هر اهمیت میزان باید بعدی، های ریزی برنامه برای که دانست موضوع این میتوان را پژوهش ضرورت و اهمیّت دلیل .ستادوم 

 اولویت با تا شود روشن هستند، تخصص دارای زمینه این در که حسابداران خصوص به و کنندگان استفاده دیدگاه براساس عامل

 چهره و حقانیت میتواند اسالمی حسابداری و اسالمی مالی رشد آن، بر افزون .رسید مطلوب نتیجه به مناسب ریزی برنامه و ندیب

 . سازد برطرف را میشوند محسوب جهان برای تهدید مسلمانان که تصور این تا سازد روشن دنیا برای را اسالم لیصا

 

 

 مطالعه ادبیات 

 مبنای که را خود کتاب پاچیولی آنکه از قبل سال۸۰۰ ( میالدی ۶۱۰ سال در اسالم ظهور به اسالمی حسابداری تاریخچه

 سیستم المال، بیت و اسالمی دولت تشکیل و عربستان جزیره شبه در اسالم ظهور از بعد .برمیگردد )کند منتشر است حسابداری



 
 

 ۱۹۷۰ دهه در همچنین، اند بوده مالی امور به رسیدگی مسئول اصحاب، از برخی که نحوی به .شد پیریزی کتابت یا حسابداری

 آفریقا، شمال و مالزی نظیر آسیا، شرقی جنوب کشورهای در اسالمی های آموزه به بیشتر توجه هدف با اسالمی مالی مؤسسات
 رویه همزمان و شد برده نام با نوینی ادبیات از نهادها و مؤسسات این در حسابداری برای دهه، این در .گرفتند  شکل مصر نظیر

 مؤسسات توسط زیست محیط حفظ و اجتماعی های مسئولیت ایفای عنوان » اسالمی حسابداری « نظیر اسالمی حسابداری های
 اسالمی، جوامع در که رسید نتیجه این به یزن اسالمی، مالی های مؤسسه رشد موازات به گرفت قرار مورداستفاده اسالمی مالی

 .است نیاز حسابداری خاص مدل اسالمی جوامع برای و است تأثیرگذار حسابداری عملیات در عمده صورت به مذهب

 حسابداری است اسالم جهان در مهم .موضوع یک اسالمی مالی گزارشگری با آن مطابقت و اسالمی حسابداری استانداردهای

 .نماید ایفا مهمی نقش جامعه در اجتماعی عدالت پیشبرد و فقر کردن کن ریشه در تواند می و بوده بخش رهایی پتانسیلی دارای

 از استفاده و اجتماعی رفاه بهبود منظور به هدف ارزشهای و مذهبی و دینی باورهای بهرهگیری با حسابداری مذهب، زمینه در
 قابل انگیزه میتواند نیز اسالم در دانش کشد می چالش به را فعلی نظام در استثمار و استبداد ارزشمند، و بانفوذ های آموزه این

 درجوامع داری سرمایه از ناشی عواقب و سرکوبگرانه های جنبه افشای برای امروز وحسابداران غیرمسلمانان و مسلمانان توجه
  .عواقب مورد در اسالمی حسابداری پروژه در و آورده ارمغان به را مختلف

 اطالعات که حسابداری فرایند یک عنوان به تواند می اسالمی حسابداری بگیرد قرار داری سرمایه اقتصادی و اجتماعی سیاسی،
 واحد اینکه از بتوانند آنها تا کند می فراهم تجاری واحد یک ذینفعان برای را )مالی های داده به محدود ضرورتاً ونه( مناسب

 اطمینان یابد، می دست خود اجتماعی -اقتصادی های هدف به و کرده فعالیت اسالمی شریعت قلمرو محدوده در همواره تجاری

 خداوند برابر در خود های پاسخگویی میزان ارزیابی به مسلمانان ساختن قادر جهت ابزاری اسالمی حسابداری همچنین، .یابد

 .کند می طلب را متفاوتی اقتصادی های سیستم دیگر سوی از است

 اقتصادینوبه  به متفاوت، اقتصادی های سیستم که نظام وجود که آنجا از بنابراین، دارد؛ نیاز را خود خاص حسابداری سیستم خود
 رویکرد به توجه همانا که اسالمی حسابداری نام به موضوعی راستا این است،در شده اثبات اسالمی، اقتصاد نظام نام به مشخصی

 بینی جهان های ارزش و . است متفاوت غربی اقتصاد از اسالمی اقتصاد بنای زیرا شود، می مطرح است، حسابداری در اسالمی

 که است اطالعاتی سیستم یک اسالمی حسابداری که دریافت توان می است یافته انعکاس حسابداری های رویه و اصول در غربی
 .پردازد می اسالمی موازین محوریت با اقتصادی واحد در رخداده غیرمالی و مالی رویدادهای ارزشی بعد گزارش به
 داشته رضایت آن به نسبت باید و هستند اسالمی مالی خدمات از کنندگان استفاده شود اشاره آن به باید که دیگری مهم وضوعم

 کنندگان استفاده نظر به توجه رو ازاین دهند، افزایش را صنعت این گستره آنان مندی رضایت میزان افزایش با بتوان تا باشند
 است اصلی و کلی ویژگی چهار بر مبتنی الگو این .است قرارگرفته موردبررسی هاربعدیچ سابیرزیانو توسط مورد این .دارد ضرورت

 ایجادشده های ارزش به اشاره شده ادراک ارزش الگو این در .است تمایل و ذهنی هنجارهای  ش،نگر ،شده ادراک ارزش شامل که

 محصوالت کیفیت و سهولت به نسبت کنندگان استفاده دیدگاه به نیز نگرش .دارد آنان با مرتبط نیازهای و کنندگان استفاده برای

 می وادار اسالمی مالی خدمات از استفاده به را فرد که است مواردی ذهنی هنجار همچنین، .دارد اشاره اسالمی مالی خدمات و

 [۱[دارد اشاره اسالمی مالی خدمات به فرد مندی عالقه میزان به نیز تمایل .نماید



 
 

 

 پژوهش پیشینه
 

 صورت زیادی های پژوهش ایران در خصوص به تاکنون آن با مرتبط موضوعهای و اسالمی حسابداری مباحث بررسی زمینه در
 عنوان با پژوهشی در دیگران و دیلمی دیانتی  حسابداری ضرورت بررسی .میشود اشاره آنها از مواردی به ادامه در که است نگرفته

 اطالعات افشای به مند عالقه ایران در حسابداری دانشگاهی خبرگان دیدگاه از اسالمی؛  اطالعات از کنندگان استفاده که دریافتند
 کارگران حقوق رعایت پولشویی، با مبارزه الزامات رعایت مالی، تقلب وقوع عدم شرعی، موازین رعایت مانند مختلفی های زمینه در
 پیشرفت، و تعالی وری، بهره به توجه زیست، محیط به توجه الزامات حفظ کنندگان، مصرف حقوق رعایت به توجه کارمندان، و

 حسابداری مدل ارائه .باشد مفید کنندگان استفاده برای میتواند اطالعات این و هستند محصول کیفیت به توجه و سرافا عدم

  با پژوهشی در  دیگران و مهرانی  با اسالمی؛

 راستای در فراملی اقدام نیز و حسابرسی بنیادی هایچالش و فقهی مبانی بر تأکید سازمان در فقهی کمیته تشکیل لزوم عنوان
 [۲.[نمودند پیشنهاد را اسالمی حسابداری های چالش حل

 ارائه اسالمی، مدیریت حسابداری مهم وظایف از که دریافتند عنوان با پژوهشی در همت فر و حیدری گوران  مدیریت حسابداری
 کردن گزارش همچنین و صحیح گیری تصمیم تضمین و تسهیل جهت مدیریت به اسالم دستورات بر اسالمی منطبق اطالعات

 متناسب حسابداری مدل ارائه .است الهی معیارهای با قیاس در مباشرت این بررسی و کنترل و مدیریت مباشرت میزان سنجش و

 تکنیک از استفاده با اسالمی زندگی سبک  از استفاده با نظری مطالعات انجام اب عنوان با پژوهشی در  دیگران و کلماتیان  با
 حسابداری برای مدلی و شناسایی را رایج حسابداری نظام های نارسایی نظر، صاحب فرد ۱۵ از نظر کسب و دلفی روش دلفی

 ز:ا عبارتند اولویت ترتیب به که نمودهاند ارائه اسالمی زندگی سبک با متناسب

 ثروت عادالنه توزیع .۱

 اجتماعی عدالت و رفاه گسترش. ۲

 دینی پاسخگویی ویژه به پاسخگویی سطح ارتقاء .۳

 سهامدار اقلیت حقوق و ذینفعان به توجه. ۴

 کامل افشای و شفافیت. ۵

 زیست محیط از حفاظت و اجتماعی های مسئولیت به توجه. ۶

 اجتماعی آرامش و اقتصادی امنیت گسترش .۷

 شرکتی حاکمیت گسترش .۸

 مالی گزارشهای کنار در غیرمالی های گزارش ارائه .۹

 گیری تصمیم برای سودمندی .۱۰

  تالش با متناسب و سودمشروع محاسبه .۱۱

 [۳[مالی انضباط و نظم رتقاء.ا۱۲



 
 

 های برنامه در اسالمی اخالق شدن نهادینه که دریافتند عنوان با پژوهشی در  ناصری و نیا محقق بر تأکید با حسابداری اخالق
 حرف حسابدارانتربیت  در جامعه نیاز تأمین منجربه اسالمی های آموزه به توجه با تواند می حسابداری اسالمی دیدگاه  آموزشی

 [۴] .دانستند ضروری را حسابداری اخالق آموزش نتیجه در .شود آنها توسط اخالقی پیچیده مسائل حل و اسالمی های

  با اسالمی حسابداری مبانی در اساسی تفاوتهای بررسی به عنوان با پژوهشی در شبانی و حاجیها  در انتقادی و خالق تفکر
 در غربی اداقتص در متفاوت مذهبی فکری مبانی وجود به توجه با که دریافتند و پرداخته غربی حسابداری اسالمی حسابداری

 اسالم تأثیر هب توجه حسابداری مکتب برنامه های توسعه به کمک برای اسالم، بخش رهایی پتانسیل و اسالمی اقتصاد با مقایسه
 است. انکارناپذیر امری

 سازی پیاده فرآیند  از متأثر همواره حسابداری که دریافت عنوان با پژوهشی در عصری در قابل محرکی اسالمی؛ احکام اجرای
 دستخوش فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، سیاسی، محیط تغییرات با همراه و است خود زندگی محیط ایران در اسالمی حسابداری

 قوانین تمامی اینکه به نظر ایران در بنابراین است؛ داده نشان خود از خاصی پذیری انعطاف بقا و دوام برای و است گشته تغییر
 [۵.[باشد اسالمی شریعت مبنای بر باید نیز آن حسابداری عملیات اجرای گردد، تدوین اسالمی احکام پایه بر باید آن

 افق در ایران  جوامع در مسلمان حسابداران که میکند بیان عنوان با پژوهشی در   اسالمی جمهوری حسابداری ملی دکترین
 .نمایند تالش اسالمی جامعه فرهنگ با متناسب حسابداری از بومی مدل یک به دستیابی برای باید اسالمی شمسی هجری ۱۴۱۴

 اطالعات ارائه اسالمی، گافیکین و عدنان ژوهشپ های یافته نمونه، برای .شود می مشاهده نیز خارجی های پژوهش زمینه این در

  بررسی به عنوان با پژوهشی در  سابیرزیانو اسالمی مالی خدمات و محصوالت .است خداوند به پاسخگویی تعهد ایفای برای

 مورد در روسیه کشور از بخشی شهروندان رفتار آگاهی و شده ادراک های ارزش نقش :تاتارستان در رفتار از کننده حمایت

 سیستم سهم .دارد اسالمی حسابدار از آنها درک بر مثبتی اثر افراد آگاهی میزان که دریافت و پرداخت اسالمی حسابداری

 .پرداخت بازرگانی های مؤسسه جهان حاضر حال اقتصاد در اسالمی حسابداری اهداف تعیین به پژوهشی در  در اسالمی حسابداری

 اثبات و موفق حسابداری سیستم یک عنوان به اسالمی حسابداری سیستم آیا که پردازد می موضوع این  بررسی به پژوهش این
 مرسوم حسابداری و اسالمی حسابداری اساسی های ارزش بین اصلی تمایز همچنین، است؟ اجرا قابل ها سازمان همه برای شده

 .کند می روشن نیز را

 درامرپیادهمحرک قابل  چگونگی اجرای حسابداری اسالمی دردنیا و سپس به بیان اجرای احکام اسالمی درایران به عنوان یک

همواره متاثر ازمحیط زندگی خود می باشد و هم حسابداری اسالمی می پردازد.در این مقاله مشخص گردید که حسابداری ی ساز

وفرهنگی دستخوش تغییرگشته است وبرای دوام وبقا انعطاف پذیری خاصی ی پای با تغییرات محیط سیاسی، اقتصادی، اجتماع

 ن درایران نظربه اینکه تمامی قوانین آن برپایه احکام اسالمی  بنابرایخود نشان داده است .از

 [۱].تزخارج ازمحدوده شریعت اسالمی نیسحسابداری آن نیتدوین می گردد، اجرای عملیات  

 

 خالصه و نتیجه گیری

 . بود کمی گونه به اسالمی حسابداری از کنندگان استفاده آگاهی و ادراک بر مؤثر ابعاد بررسی پژوهش این اصلی هدف



 
 

 اسالمی حسابداری مقوله به که شود می پیشنهاد حسابداری ای حرفه مجامع و حسابداران مدیران، به موضوع اهمیت به توجه با

 در که شود می پیشنهاد پژوهشگران به همچنین،. است نیازمند موضوع این به جامعه امروز زیرا باشند، داشته بیشتری ویژه توجه

 آن، گسترش و ترویج بر عالوه تا بپردازند اسالمی حسابداری کردن اجرایی و ترویج عملی راهکارهای بررسی به آینده های پژوهش

 می نیز ای حرفه مجامع به. شود دنبال بیشتری سهولت و سرعت با زمینه این در الزم های قانون تصویب و گذاری استاندارد روند

 کردن نهادینه زمینه، این در فعالیت جهت اعضا ترغیب و حوزه این در گرفته انجام های پژوهش بررسی با که داد پیشنهاد توان

 .نمایند لحاظ خود های برنامه در را کاربردی اسالمی حسابداری

 

 منابع 

 

 اسالمی حسابداری از حسابداران ادراک و آگاهی میزان بررسی؛حبیب،شبانی وزهره  ،حاجیها. ۱

 پیاپی)  دوم شماره هشتم، سال پژوهشی، مقاله اسالمی، مالی تحقیقات علمی فصلنامه دو،دوم مرتبه تأییدی عاملی تحلیل تکنیک از استفاده با

 .۱۳۹۸ تابستان و بهار، ۴۵۸-۴۴۶ ص(،۶۱

فصلنامه و ،ددانشگاهیخبرگان از دیدگاه ،اسالمی حسابداری ضرورت ررسی؛بمشهدی، سیدپریساو  خسرو ،منطقی وزهرا  ،دیانتی دیلمی. ۲

 .۱۳۹۵،و رفتاری ارزشی

 حسابداری و حسابرسی  فصلنامه مطالعات ،حسابداری مدیریت اسالمی؛محمودهمت فر،  گوران حیدری،سید فرهاد و .۳

 .۱۳۹۴بهار 

یازدهمین همایش ملی حسابداری ایران، ،اخالق حسابداری با تاکید بر دیدگاه حسابداری ؛. محقق نیا ، محمد جواد و ناصری ، کامران .۴

 .۱۳۹۲،دانشگاه فردوسی مشهد

و همایش ملی حسابداری  اولین،اسالمی درایرانپیاده سازی حسابداری قابل فرآیند محرکی ،اجرای احکام اسالمی ؛،جعفرعصری .۵

 .۱۳۹۱،،دانشگاه آزاد اسالمی واحد نورمدیریت

چالش های  فقهی وبر مبانی با تاکید ،مدل حسابداری اسالمیارائه ؛،علیرضاعلی و رام روزسید  ،حسینی و غالمرضا ،کرمیوساسان ،مهرانی  .۶

 .۱۳۹۵،فصلنامه حسابداری مدیریت،بنیادی

 .۱۳۸۳ ،حسابرسفصلنامه ،مکملناسازگار یا  حسابداری اسالمی و حسابداری مرسوم ؛. پورحیدری،امید۷

 .۱۳۹۱ ،اقتصادیعلوم حسابداری ارزشی،دانشگاه همایش ملی  منتخب نخستینمقاالت ،اسالم دکترین ملی حسابداری ؛نجفی ،ابراهیم . ۸

 
 

  


