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چكیده
سازمان حسابداری و حسابرسی نهادهای مالی اسالمی ،خود را بهعنوان نهاد پیشرو در زمینه
تدوین استانداردهای حسابداری اسالمی معرفی نموده است .این سازمان برخالف مفاهیمی چون به
موقع بودن و قابلیت اتکا ،دو مفهوم کلیدی رجحان محتوا بر شکل و ارزش زمانی پول را مغایر
اسالم می داند .بطور خاص ،استفاده از مفهوم رجحان محتوا بر شکل در طبقهبندی اجارهها به
عملیاتی و سرمایهای را مغایر رهنمودهای اسالم محسوب مینماید .در این دیدگاه ،تمامی اجارهها
بهجز اجاره بهشرط تملیک باید عملیاتی محسوب شوند .ارائه پاسخ برای چالشهای حسابداری
اسالمی نیازمند بررسی فقهی و حسابداری میباشد .بنابراین موضوع مورد مطالعه بینرشتهای
محسوب شده و پژوهش حاضر به روش آمیخته اکتشافی انجام می شود .در این راستا ،ابتدا در فاز
کیفی تحقیق با استفاده از روش توصیفی -تحلیلی ،به بررسی چالش و ارائه پاسخ مناسب از منظر
فقهی پرداخته خواهد شد .در گام بعدی و فاز کمی پژوهش ،در راستای اخذ نظر خبرگان
حسابداری و مقایسه آن با نتایج فاز کیفی ،از روش پیمایشی و ابزار پرسشنامه استفاده میگردد .بر
اساس نتایج بهدست آمده ،استفاده از مفهوم رجحان محتوا بر شکل در طبقه بندی اجارهها از منظر
فقهی بال مانع بوده و نظرات خبرگان حسابداری نیز با این نتیجه هم راستا میباشد.
واژههاي کلیدي :اجاره ،رجحان محتوا بر شکل ،حسابداری اسالمی.
 -1دانشیار گروه حسابداری ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران( .نویسنده اصلی)
 -2دانشیار گروه حسابداری ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
 -3استادیار گروه حسابداری ،موسسه آموزش عالی رسام ،کرج ،ایران.
 -4استادیار گروه الهیات ،دانشگاه امام صادق (ع) ،تهران ،ایران.
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 -1مقدمه
دین مبین اسالم ،عدالت را یکی از مهمترین اصول و الزمه سعادت بشر دانسته و این موضوع را
در تمامی ابعاد زندگی بشری مورد تأکید و بررسی فراوان قرار داده است .در مجموع میتوان ادعا
کرد که حدود یک دهم از آیات قرآن به طور مستقیم و یا غیرمستقیم به این بحث اشاره دارند.
یکی از مهمترین ابعاد متأثر از عدالت ،حوزه اقتصادی است .عدالت اقتصادی به معنای مراعات
حقوق فردی در حوزه رفتارها و روابط اقتصادی میباشد (فتحانی .)7911 ،یکی از راهکارهای اسالم
برای برقرای عدالت اقتصادی ،پرداخت زکات و رویکرد دیگر ممنوعیت ربا میباشد .وجود
رهنمودهای مذکور باعث تفاوت معامالت و بانکداری اسالمی و در نتیجه حسابداری مورد نیاز آنها
نسبت به حسابداری مرسوم میباشد .درحالی که بسیاری از بانکهای غربی همچنان از تاثیرات
منفی بحران وامهای بی پشتوانه سال  7770و بحران مالی جهانی سال  7771زیان میبیند،
بانکهای اسالمی از شکستهای بعدی مصون بودهاند (اختر عزیز .)7777 ،از سوی دیگر ،حوزه
مرکز بازارهای نوظهور ،داراییهای بانکهای اسالمی در سال  7779بالغ بر  7/0تریلیون دالر
آمریکا و رشد سالیانه آن  %70/0بوده است (مرکز بازارهای نوظهور .)7770 ،از اینرو ،به لحاظ
اهمیت و ضرورت موضوع ،پژوهشهای گستردهای در این عرصه توسط دانشگاهها و سازمانهای
اسالمی انجام شد و در نتیجه این تحیقیقات و در راستای تحقق اهداف اسالمی ،سازمانهایی با
هدف تهیه و تدوین استانداردهای حسابداری مربوط به فعالیت نهادهای مالی اسالمی تأسیس
گردیدند .این سازمانها عبارتاند از:
7
 سازمان حسابداری و حسابرسی نهادهای مالی اسالمی
7
 هیئت استانداردهای حسابداری مالزی
9
 گروه تدوین استاندارد آسیا-اقیانوسیه
0
 مرکز دانش مالیه اسالمی دلویت
هیچیک از سازمانها و نهادهای مذکور ،در حل جهانی مشکالت حسابداری اسالمی از طریق
گنجاندن آن در استانداردهای گزارشگری مالی بینالمللی و یا تدوین مجموعهای با کیفیت و مورد
پذیرش جهانی از استانداردهای حسابداری اسالمی موفق نبودهاند .اما در مقام مقایسه ،مجوعه
استانداردهای حسابداری اسالمی تدوین شده توسط سازمان حسابداری و حسابرسی نهادهای مالی
اسالمی ،نسبت به همتایان خود ،بیشتر اشاعه یافته است .این سازمان غیرانتفاعی در تاریخ 77
رمضان  7077هجری قمری مطابق با  70مارس  7337میالدی در بحرین به ثبت رسید و تا کنون
 70استاندارد حسابداری با عنوان استانداردهای حسابداری مالی 5تدوین نموده است.
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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چالشهای حسابداری اسالمی که در استانداردهای گزارشگری مالی بینالمللی پوشش داده
نشدهاند و نهادهای تدوین کننده استانداردهای حسابداری اسالمی نیز در ارائه رهنمودهایی جامع و
جهانشمول در مورد آنها موفقیت قابلتوجهی کسب نکردهاند در دو دسته بنیادی و کاربردی
قابلتقسیم هستند .چالش های مربوط به اهداف و مفاهیم حسابداری ،شناسایی و اندازهگیری ،ارائه
و افشا (الجدیبی ،)59 ،7770 ،تحت سرفصل چالشهای بنیادی و آن دسته از چالشهایی که به
روشهای حسابداری و ثبت رویدادهای مالی اسالمی میپردازند ،جزء چالشهای کاربردی محسوب
میگردند .از جمله چالشهای بنیادی میتوان به غیرشرعی تلقی نمودن ارزش زمانی پول و
همچنین استفاده از رجحان محتوا برشکل (بهطورخاص در حسابداری اجارهها اشاره نمود .سازمان
حسابداری و حسابرسی اسالمی ،استفاده از رجحان محتوا برشکل در طبقهبندی اجارهها را
غیراسالمی دانسته و تنها سرمایهای تلقی کردن اجاره به شرط تملیک را مجاز میداند .از منظر این
سازمان ،در سایر اجارهها واگذاری دارایی در پایان مدت اجاره ،بهطور واضح در قرارداد اجاره ذکر
نشده و با توجه به غیرشرعی بودن استفاده از رجحان محتوا بر شکل سایر اجارهها عملیاتی
محسوب می شوند .از سوی دیگر این سازمان ثبت دارایی اجاره داده شده در دفاتر هر دو طرف را
ضروری میداند .ارائه پاسخ جامع و مقبول به چالشهای حسابداری اسالمی نیازمند بررسی موضوع
از هر دو منظر فقهی و حسابداری میباشد و ارائه پاسخ حسابداری به مسئلهای اسالمی و
بینرشتهای مسلماً مقبول نخواهد بود .ازاینرو ،به این دلیل که پژوهشهای پیشین این حوزه
تکبعدی و صرفاً حسابداری بوده اند ،و ادبیات فقهی کافی در مورد حسابداری اسالمی در دست
نیست ،پژوهش حاضر به روش آمیخته اکتشافی صورت میپذیرد .به دلیل اکتشافی بودن پژوهش،
بخش فقهی فاقد فرضیه میباشد و به گردآوری دادهها و توصیف وضع موجود و آنچه هست و آنچه
باید باشد و ارائه پاسخ فقهی چالشها میپردازد .در بخش اول پژوهش از روش توصیفی -تحلیلی
بهعنوان روشی متقن در پژوهشهای علوم اسالمی استفاده میگردد (نقیبی .)05 ،7937 ،بهمنظور
تکمیل کار و اخذ نظر خبرگان حسابداری ،و مقایسه آن با نتایج بخش کیفی ،بخش دوم پژوهش به
روش پیمایشی و با استفاده از ابزار پرسشنامه به انجام میرسد.
 -2چالش مفهوم رجحان محتوا بر شكل
ازآنجاکه ساختار قراردادهای مورداستفاده مالیه اسالمی نسبت به مالیه مرسوم متفاوت هستند،
برخی بر این عقیده اند که ارائه تصویری شفاف از وضعیت مالی نهادهای اسالمی تنها با تدوین
مجموعه متفاوتی از استانداردهای حسابداری میسر خواهد شد .سازمان حسابداری و حسابرسی
نهادهای مالی اسالمی بزرگترین حامی این تفکر محسوب میگردد .رویکرد این سازمان پذیرش
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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اصول پذیرفتهشده حسابداری به استثناء مواردی است که با شریعت در تضاد هستند .بنابراین،
برخالف مفاهیمی چون بهموقع بودن ،قابلیت اتکا و قابلفهم بودن ،دو مفهوم کلیدی رجحان محتوا
بر شکل و ارزش زمانی پول را مقبول نمیداند (سازمان حسابداری و حسابرسی نهادهای مالی
اسالمی .)7913 ،به طور خاص ،این سازمان استفاده از مفهوم رجحان محتوا بر شکل در به
طبقهبندی اجارهها به عملیاتی و سرمایهای را مغایر شریعت اسالم میداند .بدین ترتیب ،صورتهای
مالی آماده شده بر اساس استانداردهای حسابداری مالی با صورتهای مالی آمادهشده بر اساس
استانداردهای گزارشگری مالی بینالمللی ،تفاوت چشمگیری خواهند داشت.
کمیته استانداردهای حسابداری بینالمللی در پاراگراف " 95چارچوب آمادهسازی و ارائه صورتهای
مالی" به مفهوم رجحان محتوا بر شکل میپردازد:
" ارائه مطلوب معامالت و رویدادهای منوط به حسابداری و ارائه آنها بر اساس محتوا و واقعیت
فیزیکی آنها میباشد و نه توجه صرف به شکل قانونی" (کمیته استانداردهای حسابداری
بینالمللی .)7313 ،درعینحال ،هیئت استانداردهای حسابداری بینالمللی بابیان استدالل زیر،
رجحان محتوا بر شکل را از فهرست ویژگیهای کیفی خارج نموده است:
" اطالعات تنها در صورتی از یک پدیده اقتصادی ارائه مطلوبی خواهند داشت که ماهیت
اقتصادی معامله یا رویداد موردنظر را به تصویر بکشند ،که اغلب و نه همیشه با شکل قانونی آن
یکسان است .بنابراین ،ازآنجایی که ارائه مطلوب با اطالعاتی که شکل قانونی را بر محتوا مقدم
می دانند در تضاد است ،احتساب آنچه رجحان محتوا بر شکل نامیده میشود بهعنوان یک ویژگی
کیفی مجزا ضرورتی ندارد (هیئت استانداردهای حسابداری بینالمللی.)7770 ،
 -3اجاره اسالمی
تقریباً در تمامی کالسها و دورههای حسابداری اسالمی ،اجاره بهعنوان نمونهای از عدم
پاسخگویی استانداردهای گزارشگری مالی بینالمللی به معامالت اسالمی تدریس میگردد .از منظر
استاندارد حسابداری بینالمللی شماره  70با عنوان "اجارهها" 0اجاره ،زمانی سرمایهای تلقی
می گردد که مزایا و مخاطرات ملکیت دارایی را اساساً منتقل نماید (استاندارد حسابداری بینالمللی
شماره  .)7777 ،70بهعبارتدیگر ،سرمایه ای یا عملیاتی بودن اجاره بر محتوای قرارداد مبتنی
است ،نه بر شکل آن (استاندارد حسابداری بینالمللی شماره .)7777 ،70
استاندارد گزارشگری مالی بینالمللی  ،70اجاره دهنده را موظف میداند دارایی اجاره دادهشده
را بهعنوان مطالبات و به مبلغ سرمایهگذاری خالص در اجاره ،در صورتوضعیت مالی خود ارائه
نماید (همان منبع ،پاراگراف .)90
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بر اساس گزارش هیئت استانداردهای حسابداری بینالمللی در سال  ،7770بهمحض ورود به
قرارداد اجاره ،برای اجارهکننده دارایی و بدهی ایجاد میشود .بر این اساس و با توجه به شرایط
کنونی استاندارد بینالمللی شماره  70در مورد شناسایی اجاره سرمایهای ،در حال حاضر بخش
اعظم بدهیهای مربوط به اجارهها در ترازنامه اجارهکننده لحاظ نمیگردد .بهعنوانمثال ،در اروپا
 ،%77در آمریکای شمالی  %79و در کشورهای اقیانوس آرام  %00بدهیهای بلندمدت مربوط به
اجارهها ،به دلیل سرمایهای محسوب نشدن آنها شناسایی نمیشوند .درواقع ،هیئت استانداردهای
حسابداری مالی بینالمللی در نظر دارد ضمن اصالح استاندارد حسابداری بینالمللی شماره  ،70و
در راستای جلوگیری از شناسایی کمتر از واقع داراییها و بدهیهای اجارهکننده ،تمامی اجارههای
بیشتر از یکساله را سرمایهای محسوب نماید (هیئت استانداردهای حسابداری بینالمللی.)7770 ،
در مقابل ،از منظر مخالفان معناگرایی و سازمان حسابداری و حسابرسی نهادهای مالی اسالمی،
اجارهکننده مالکیت دارایی را بهدست نمیآورد و ریسک و مزایای مالکیت نیز به او منتقل
نمیگردد .درنتیجه ،اجاره را نمیتوان سرمایه ای محسوب نمود .استاندارد حسابداری مالی شماره 1
با عنوان "اجاره و اجاره بهشرط تملیک" ،تقریباً با چنین استداللی احتساب تمامی اجارهها بهجز
بهشرط تملیک بهعنوان اجارههای عملیاتی را الزامی میداند( .استاندارد حسابداری مالی ،شماره .)1
هیئت استانداردهای حسابداری مالزی ،علیرغم همگرایی با هیئت استانداردهای حسابداری
بینالمللی ،در سال  7770با انتشار بیانیه فنی شماره  07در مورد اجاره اسالمی ،در اجارههای
سرمایهای هم اجاره دهنده و هم اجارهکننده را به شناسایی دارایی مورد اجاره بهعنوان دارایی در
صورت وضعیت مالی خود ملزم نمود .دلیل این استدالل را شناسایی دارایی توسط اجارهکننده به
دلیل انتقال منافع و مخاطرات دارایی به وی و شناسایی دارایی توسط اجاره دهنده را استناد فقهی
مبنی بر شناسایی دارایی به دلیل مالکیت دارایی توسط اجاره دهنده بیان نموده است.
 -4ادبیات نظري
شاید واژه های نوین ،روبه رشد ،و متغیر ،برای توصیف گسترش ادبیات انگلیسی در زمینه حفظ
چارچوب اسالمی در حسابداری مناسب باشند ،اما ادبیات عربی این حوزه دارای رشد و دامنهای
محدود بودهاند .ادبیات حسابداری اسالمی ازنظر رویهها و دامنه از حوزه ادبیات اقتصاد و مالیه و
بانکداری اسالمی ،اقتباس شده است .ادبیات حسابداری اسالمی به دودسته مدرن و غیرمدرن
قابل تقسیم هستند .بخش ادبیات غیر مدرن شامل ادبیات فقه معامالت میباشد .نگارش ادبیات
غیرمدرن از زمان پیامبر اعظم (ص) آغاز و تاکنون در کشورهای مختلف ادامه داشته است .محققان
دینی مسائل مختلف مربوط به رویههای مالی مسلمانان را موردبررسی قرار دادهاند و منابع غنی در
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این زمینه موجود است .منابع موجود در این زمینه غالباً به زبانهای عربی ،فارسی ،ترکی بوده و
منبع انگلیسی زیادی به چشم نمیخورد (قرادوی .)7335 ،ادبیات انگلیسی حسابداری اسالمی در
سال  7317با چاپ نخستین مقاله با موضوع کشف نیازهای حسابداری عملیات به دلیل توسعه
رویه مالی و ایجاد تقاضا برای تحقیقات حسابداری پرداختند .اما داستان ادبیات عربی متفاوت است،
در این حوزه محققان بیشتر به تشریح تاریخ حسابداری اسالمی در کشورهای اسالمی و تدوین
نظریه حسابداری اسالمی پرداختند (ابراهیم.)7777 ،
ادبیات مدرن ،ادبیا ت حسابداری از دیدگاه اسالمی و موضوعات مختلف دیگری از قبیل
مسئولیت پاسخگویی و زکات را در برمیگیرد .بخش ادبیات مدرن طی سه یا چهار دهه اخیر
ایجادشده است .این بخش به زبان انگلیسی و در پاسخ به تأمین مالی اسالمی و چالشهای مربوط
به رشد این حوزهها شکل گرفت (کریم .)7777 ،ناپیر ( )7773ادبیات مدرن مربوط به حسابداری
اسالمی را به سه بخش تقسیم نمود .دسته نخست ،شامل مقاالت مربوط به تشریح اصول گسترده
سامانه حسابداری اسالمی و تعدیل نیازهای آن میباشد (حنیفه و حدیب7770 ،؛ مرتضی،7777 ،
ص  .)75گروه دوم ،مقاالت مربوط به رویههای حسابداری عملیات بانکداری اسالمی را در
برمیگیرد (کریم ،) 7335 ،و مقاالت گروه سوم به حسابداری و موضوعات کنترلی و نظارتی
میپردازند (عبدالرحمان و شریف.)77 ،7779 ،
پایاننامه دکتری شاهول حمید ابراهیم در دانشگاه داندی اسکاتلند که در سال  7777با عنوان
نیاز به حسابداری اسالمی ،تدوینشده است .ضمن تبیین تفاوتهای حسابداری اسالمی و
حسابداری سنتی ،سازمانهای اسالمی را نیازمند سامانه حسابداری مجزا میداند .این پژوهش به
ارائه تعریف ،اهداف و نیازهای حسابداری اسالمی میپردازد (ابراهیم.)7777 ،
باچری در پژوهشی برای اخذ درجه دکتری از دانشگاه ساری انگلستان در سال  7777به
بررسی دیدگاه صحیح و منصفانه از منظر اسالمی پرداخت .بر اساس نتایج این تحقیق دیدگاه
صحیح و منصفانه برای بانکهای اسالمی موضوعی مذهبی محسوب میشود و تعریف آن قواعد
شرعی و اصول سازمان حسابداری و حسابرسی نهادهای مالی بینالمللی را دربر میگیرد .همچنین
صورت های مالی مؤسسات اسالمی باید بر اساس استانداردهای سازمان حسابداری و حسابرسی
نهادهای مالی اسالمی آماده و حسابرسی شوند.
طالل الجدیبی پایاننامه خود را در مقطع دکتری تخصصی با عنوان «اندازهگیری ارزش متعارف
و نهادهای مالی اسالمی» در سال  7770در دانشگاه لندن انجام داده است .بر اساس این پایاننامه
اندازه گیری اولیه به ارزش متعارف در مورد شناسایی سرمایه عقود مضاربه ،مشارکت الزامی
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اعالمشده است .بهاستثنای مشارکت ،داراییهای مذکور در اندازهگیریهای بعدی نیز باید به ارزش
متعارف شناسایی شوند.
در ایران نیز تاکنون پژوهشها و مطالعات زیادی در حوزه بانکداری و حسابداری اسالمی صورت
پذیرفته که بیشتر به مقوله نظام بانکداری بدون ربا در مقایسه با بانکداری ربوی از منظر مبانی
اقتصادی و پرداخته است .ولی در حوزه حسابداری و گزارشگری مالی نظام مزبور ،تحقیقات زیادی
انجامنشده است .ازجمله تحقیقات انجامشده در ایران ،پژوهشی است که توسط باباجانی و
شکرخواه ،7937 ،صورت گرفته است .بر اساس یافتههای این پژوهش ،عوامل کلیدی یک الگوی
حسابداری و گزارشگری مالی مبتنی بر مبانی قانونی عملیات بانکداری بدون ربا تبیین و
پیشنهادشده است.
حجت آ ..صیدی پایاننامه دکتری خود را در سال  7910با عنوان ارائه مدلی برای گزارشگری
مالی در بازار سرمایه اسالمی؛ نمونه موردی ایران ،به راهنمایی دکتر باباجانی ،در دانشگاه عالمه
طباطبائی ارائه نمود .این پژوهش برای دستیابی به مدلی مطلوب از گزارشگری مالی در بازارهای
سرمایه اسالمی انجام پذیرفته است .بررسیهای این پژوهش نشان از آن دارد که در نظام اقتصادی
موردنظر اسالم ،از یکسو بر شفافیت گزارشهای مالی و همچنین ارتقای ظرفیت پاسخگویی تأکید
گردیده و از سوی دیگر ،محاسبه سود واقعی و توزیع عادالنه آن از اهمیت خاصی برخوردار بوده
است .یافتههای این پژوهش حاکی از آن است که مدل گزارشگری مبتنی بر نظریه وجوه (که یکی
از مهمترین نظریههای مالکیت در ادبیات حسابداری است) نیل به اهداف پیشگفته را تسهیل
میکند .بر این اساس و با توجه به اینکه طبق شواهد جمعآوریشده در طی تحقیق ،برای رسیدن
به مدل مطلوب گزارشگری مالی در بازار سرمایه ،بازنگری اساسی در صورتهای مالی رایج ضروری
تلقی شده و نتیجه نهایی پژوهش به مدلی از گزارش گری مالی منجر شده است که در آن ،نقطه
مرکزی گزارشگری و تهیه صورتهای مالی ،نه شخصیت اقتصادی یا مالکین بنگاه ،بلکه رشته
فعالیتهای اصلی کسبوکار و بخشهای مهم بنگاه است .درنهایت ،تئوری وجوه و حسابداری
حسابهای مستقل برای گزارشگری مالی در بازارهای سرمایه اسالمی مناسب تشخیص دادهشد.
 -5روش پژوهش
ارائه پاسخ برای چالشهای حسابداری اسالمی نیازمند بررسی فقهی و حسابداری میباشد.
بنابراین ،موضوع موردمطالعه بینرشتهای محسوب شده و پژوهش حاضر به روش آمیخته اکتشافی
به انجام رسیده است .در این راستا ،ابتدا در فاز کیفی تحقیق با استفاده از روش توصیفی -تحلیلی؛
چالش استفاده از مفهوم رجحان محتوا بر شکل در طبقهبندی اجارهها ازنظر فقهی موردبررسی
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قرارگرفته و پاسخدادهشده است .روش توصیفی-تحلیلی ،روشی متقن در پژوهشهای علوم اسالمی
محسوب می گردد و ضمن توصیف وضع موجود با استناد به منابع فقهی و اسالمی به تبیین آنچه
باید باشد میپردازد و پاسخ فقهی موردنیاز را ارائه مینماید .روش تحقیق توصیفی-تحلیلی ،روشی
است که پژوهشگر یک موقعیت یا موضوعی را با تکیهبر اطالعات جمعآوریشده با دقت و حفظ
عینیت توصیف می نماید تا محتوای آن را تحلیل نموده و اراده متکلم از آن کشف گردد (نقیبی،
.)05 ،7937
در گام بعدی و ف از کمی پژوهش ،در راستای اخذ نظر خبرگان حسابداری در مورد چالش و
مقایسه نظرات و پاسخهای موردتوجه آنها با نتایج حاصل از بررسیهای فقهی ،از روش پیمایشی و
ابزار پرسشنامه استفاده شد.
 -6جامعه و روش نمونهگیري
در بخش کمی پژوهش نمونه مورد مطالعه باید به نحوی انتخاب شود تا افراد متخصص ،خبره و
صاحبنظر در موضوع تحقیق ،در نظرسنجی نقشی اساسی ایفا نمایند .به همین جهت ،روشهای
نمونهگیری تصادفی برای انتخاب این افراد مناسب نمیباشد ،بلکه در این قبیل پژوهشها ،اشخاص
صاحبنظر از طریق بررسی دانش ،توانمندی و تجربیاتی که دارند انتخاب میشوند .به منظور اخذ
نظرات خبرگان حسابداری از روش نمونهگیری هدفمند و یا قضاوتی استفادهشده است (بازرگان،
 .)7939در این راستا تعداد  771پرسشنامه از طریق رایاننامه و یا حضوری توزیع و تعداد 57
پرسشنامه تکمیل شده دریافت شد .این تعداد با توجه به روش نمونهگیری قضاوتی برای گردآوری
نظرات با توجه به تخصص افراد و اجماع کفایت میکند.
جدول  - 1گروه خبرگان و متخصصین منتخب
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 -7روش گردآوري اطالعات
در پژوهش حاضر اطالعات موردنیاز بخش کیفی و بررسیهای فقهی به روش کتابخانهای
گردآوریشده است .اطالعات بخش کمی از طریق پرسشنامه حاصلشده است .پرسشنامه بر اساس
چالش های حسابداری اسالمی و نتایج بخش کیفی پژوهش طراحی و مورد تأیید اساتید و خبرگان
حسابداری قرارگرفته است .پرسشنامهای بر مبنای چالشها و بررسیهای فقهی ،در قالب  95سؤال
طراحی شد و در اختیار صاحبنظران قرار گرفت .پرسشنامه مذکور در مقیاس پنجتایی لیکرت،1
میزان موافقت یا مخالفت پاسخدهنده را از کامالً مخالفم تا کامالً موافقم ،میسنجد .پرسشنامه مذکور
در مقیاس پنجتایی لیکرت ،میزان موافقت یا مخالفت پاسخدهنده را از کامالً مخالفم ،مخالفم ،موافقم
و کامالً موافقم میسنجد.
 -8تجزیهوتحلیل دادههاي پرسشنامه
همانطور که پیشازاین اشاره شد ،برای مقایسه نظر متخصصان (صاحبنظران) با نتایج بخش
کیفی پژوهش ،پرسشنامهای تدوین شد و در اختیار آنان قرار گرفت .دادههای حاصل از
پرسشنامههای تکمیلشده ،پس از جمعآوری و استخراج ،به کمک نسخه هفدهم نرمافزار SPSS
تجزیهوتحلیل شدند .پرسشنامه شامل  95سؤال بود که بر اساس چالشهای بنیادی و پاسخهای
بخش فقهی طراحیشدهاند .بهمنظور بررسی نرمال بودن توزیع دادههای پژوهش از آزمون
کولموگورف-اسمیرنوف استفادهشده است .نتایج نشان میدهد که توزیع دادهها در رابطه با تمام
موارد نرمال است .چراکه با توجه به نتایج ،سطح معناداری برای همه متغیرها بیش از  7/75است.
بنابراین ،از آزمون پارامتریک  tتک نمونه استفاده گردید .ازآنجاییکه در این تحقیق از مقیاس 5
مرتبهای لیکرت استفادهشده است.
 -9نتایج فاز کیفی تحقیق (پاسخ فقهی چالش)
 -1-9ایجاب و قبول
عقد به ارتباط دو طرفهای گفته میشود که وظیفه یکطرف ایجاب و وظیفه دیگری قبول است.
در فقه امامیه ،فقها بهاتفاق ایجاب و قبول را دو رکن اساسی عقد دانستهاند .منظور از ایجاب و قبول
در بیشتر موارد ،ایجاب و قبول لفظی است .درواقع باید بهوضوح و بهروشنی ایجاب و قبول در
قرارداد ذکر شود.
بر این اساس ،اینگونه به ذهن میرسد که تمام اجارهها غیر از اجاره بهشرط تملیک عملیاتی
هستند .زیرا ،صرفاً در اجاره بهشرط تملیک بهطور روشن از انتقال مالکیت دارایی به اجارهکننده
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بحث میشود و میتوان نتیجه گرفت که تمامی اجارهها بهجز اجاره بهشرط تملیک به دلیل عدم
بیان آشکار انتقال مالکیت دارایی به اجارهکننده و عدم ایجاب این مورد توسط اجارهدهنده،
عملیاتی محسوب می شوند .بنابراین ،استناد به محتوای قرارداد برای سرمایهای دانستن اجاره از
منظر فقهی صحیح نیست و دیدگاه سازمان حسابداری و حسابرسی نهادهای مالی اسالمی در این
باب مقبول میباشد.
اما در تعریف بنای عقال در فقه گفتهشده که آن عبارت است از استمرار عمل و روش عمومی
تودهٔ عقال در محاورات ،معامالت و سایر روابط اجتماعی بدون توجه و در نظر گرفتن کیش ،آیین
و ملت آنها .به سخن دیگر ،مراد از بنای عقال همان استمرار عمل عقال به رویههای معمول است،
(نایینی ،7900 ،ج  ،0ص 737؛ عراقی 7905 ،ق ،ج  ،9ص 790؛ صدر 7077 ،ق ،ص 700 ،777؛
زحیلی  7071ق ،ج  ،7ص 707؛ فیض ،7919 ،ص 779؛ صدر 7951،ق ص 703 701؛ حکیم،
 7919ق ،ص  )731-730و روش و عملی که همیشگی و همهجایی است( .جعفری لنگرودی،
ص17.؛ صدر ،ج  ،0ص .)770
بنای عقال رابطه نزدیکی با مفهوم دیگری به نام عرف و عادت دارد .بنا به تعریف غزالی (ابن
عابدین  ،مجموعة رسائل  ،ج  ،7چاپ افست بیروت  ،بی تا ،.ج  )00 ،7و برخی دیگر (جرجانی ،
علی بن محمد  ،التعریفات  ،چاپ عبدالرحمان عمیره  ،بیروت  ) 730 ،7310/7070عرف چیزی
است که انسانها به هدایت عقل بر آن متفقاند و طبیعت و سرشت سالمِ انسانها آن را پذیرفته
است .برخی دیگر نیز معتقدند که عرف ،عادتی است که زمانی طوالنی در میان مردم مرسوم باشد و
به الزامی بودن آن معتقد شده باشند (درآمدی بر حقوق اسالمی  ،ص 900؛ نیز رجوع کنید به
سبحانی  7900 ،ش  ،ج  ،7ص 05؛ زحیلی  ،7070 ،ص 171؛ ابوزهره  ،ص 707؛ جعفری
لنگرودی 7905 ،ش  ،ج  ،7ص  .)53در فقه شیعه نیز عرف و عادت از یکسو در استنباط حکم
شرعی نقش دارد و از سوی دیگر در تشخیص موضوعات و تطبیق احکام بر مصادیق و نیز برای
تبیین مفاهیم در الفاظی که وضع شرعی ندارند ،نقش اساسی دارد .همچنین عرف در رفع ابهام
موجود در معامالت و نیز حل دعاوی مؤثر است (مظفر ،محمدرضا ،اصول الفقه ،قم :دارالتفسیر،
7073ق ج  ،7ص 759ـ750؛ صدر ،الحلقة الثانیة  ،ص 700؛ هاشمی  ،ج  ،0ص 700ـ 701؛
درآمدی بر حقوق اسالمی  ،ص .)901
بنابراین ،تقسیمبندی اجارهها با توجه به محتوای قرارداد حتی باوجود عدم وجود شرط تملیک
و یا موافقت کتبی یا شفاهی اجارهدهنده صحیح میباشد .زیرا ،این رویه از منظر حسابداری
بینالمللی به عرف تبدیلشده و مبنای عقال میباشد .بهعبارتدیگر ،شرایط انتقال مزایا و مخاطرات
دارایی به اجارهکننده ،شرط ضمن عقدی است که بیاننشده لیکن معنای آن در عقد مدنظر بوده
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است .و اجاره دهنده بر این حقیقت آگاه بوده و از آن رضایت داشته است .این مسئله حضوراً خدمت
حجتاالسالموالمسلمین آیت اهلل شاهرودی و از یکی اعضای دفتر استفتائات آیتاهلل عظمی حضرت
امام خامنهای مطرح و به نقل از حضرت آیتاهلل سید علی حسینی مورد تائید هردوی حضرات واقع
شد.
در مورد نحوه افشا اجاره در دفاتر دو طرف ،دیدگاه سازمان حسابداری و حسابرسی نهادهای
مالی اسالمی و هیئت استانداردهای حسابداری مالزی مبنی بر شناسایی دارایی در دفاتر
اجارهدهنده و اجارهکننده با استدالل بهحق مالکیت اجاره دهنده از یکسو و انتقال مزایا و
مخاطرات دارایی به اجارهکننده از سوی دیگر ،از منظر فقهی صحیح نمیباشد .امام خمینی (ره) در
تعریف مالکیت میفرمایند « :مالکیت یعنی اعتبار اضافه و انتساب بین شخصی که مالک نام دارد و
شیئی که مملوک نامیده میشود» (امام خمینی 7917 ،ق ،جلد  .)75 ،7همچنین ،بر اساس
مالکیت مشترک که در زمره انواع مالکیت خصوصی قرار میگیرد وقتی یک نفر مالک تمام شیء
(خانه و  )...باشد مالکیت او را «مفروز» گویند و این در مقابل مالکیت مشاع است که افراد باهم
سهیم و شریک هستند و خودبهخود سهم افراد درهم است .این شرکت سبب میشود مالکیت را
«مشاع» گویند .بنابراین ،با توجه به انتقال مزایا و مخاطرات دارایی به اجارهکننده در اجاره
سرمایهای ،رویه هیئت استانداردها ی حسابداری مالزی و نیز سازمان حسابداری و حسابرسی
نهادهای مالی اسالمی مبنی بر ،شناسایی دارایی در صورتهای مالی اجاره دهنده بر اساس تعریف
فقهی مالکیت و نیز مالکیت مشترک صحیح نمیباشد.
 -11نتایج فاز کمی پژوهش
پس از انجام بخش کیفی تحقیق و ارائه پاسخ فقهی به چالش استفاده از مفهوم رجحان محتوا
بر شکل در حسابداری اسالمی و بهطور خاص حسابداری اجارهها ،فاز کمی تحقیق به روش
پیمایشی به انجام رسید .بر این اساس بهمنظور تحلیل فرضیات تدوینشده در این فاز ،نظرات
خبرگان حسابداری با استفاده از ابزار پرسشنامه گردآوری و پس از تحلیل فرضیات با نتایج فاز
فقهی تحقیق مقایسه گردید.
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 -1-11فرضیات پژوهش
 فرضیه اول :استفاده از مفهوم رجحان محتوا بر شکل در تعیین عملیاتی و یا سرمایهای بودن
اجاره برخالف شریعت اسالم میباشد.
بهمنظور آزمون این فرضیه از آزمون  tتک متغیره استفاده شد .فرض صفر و خالف عبارتاند از:

H0  M  
H1  M  

جدول  -2آمار توصیفی مربوط فرض اول
خطاي انحراف از میانگین

انحراف استاندارد

میانگین

تعداد

7/71700

7/55300

9/7073

57

فرضیه اول

منبع :یافتههای پژوهشگر

جدول  - 3آزمون  tتک متغیره مربوط به فرض اول
میانگین مورد انتظار=3
سطح اطمینان %95

تفاوت

سطح

درجه

حد باال

حد پایین

میانگینها

معناداري

آزادي

7/9707

-7/7775

7/70710

7/710

00

t

فرضیه اول

7/057

منبع :یافتههای پژوهشگر

با توجه به نتایج بهدستآمده در جدول  ،9مقدار عدد معناداری 3مشاهدهشده برای این عامل از
سطح معناداری استاندارد تعیینشده )  (α = 7/75بیشتر میباشد .همچنین مقدار  tکمتر از مقدار t
جدول میباشد .بنابراین ،میتوان گفت که فرض صفر ،پذیرفته میشود و فرض معناداری مورد تائید
قرار نمیگیرد .بهعبارتدیگر ،استفاده از مفهوم رجحان محتوا بر شکل در تعیین عملیاتی و یا
سرمایهای بودن اجاره برخالف شریعت اسالم نمیباشد.
 فرضیه دوم :به دلیل عدم بیان صریح انتقال مالکیت دارایی در قرارداد اجاره ،تمامی اجارهها
بهاستثنای اجاره بهشرط تملیک ،باید عملیاتی محسوب شوند.
H0  M  
H1  M  
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جدول  - 4آمار توصیفی مربوط فرض دوم
خطاي انحراف از میانگین

انحراف استاندارد

میانگین

7/71700

7/55300

9/7073

تعداد
57

فرضیه دوم

منبع :یافتههای پژوهشگر

جدول  - 5آزمون  tتک متغیره مربوط به فرض دوم
میانگین مورد انتظار=3
سطح اطمینان %95

تفاوت

سطح

درجه

حد باال

حد پایین

میانگینها

معناداري

آزادي

7/9707

-7/7775

7/70710

7/710

00

t

فرضیه دوم

7/057

منبع :یافتههای پژوهشگر

با توجه به نتایج بهدستآمده در جدول  ،5مقدار عدد معناداری مشاهدهشده برای فرض دوم ،از
سطح معناداری استاندارد تعیینشده )  (α = 7/75کمتر است .همچنین مقدار  tمثبت و بیشتر از
مقدار  tجدول میباشد .بنابراین ،میتوان گفت که فرض صفر ،پذیرفته میشود و فرض معناداری
مورد تائید قرار نمیگیرد .درواقع ،عدم بیان صریح انتقال مالکیت دارایی در قرارداد اجاره ،استداللی
برای احتساب تمامی اجارهها بهجز اجاره بهشرط تملیک بهعنوان اجاره عملیاتی نمیباشد.
همچنین بررسی آزمون فیشر بیانگر عدم تأثیر مدرک تحصیلی (کارشناسی ارشد  73و دکتری
تخصصی  ،)77رشته تحصیلی (حسابداری  00نفر ،مدیریت مالی  9نفر و اقتصاد  7نفر) ،کشور محل
تحصیالت تکمیلی (ایران  01نفر و آمریکا  7نفر) شغل (هیئتعلمی دانشگاه  ،70حسابدار رسمی
 77نفر و مدیران بانکی  77نفر) و تجربه کاری (کمتر از  77سال  73نفر 77 ،تا  77سال  77نفر و
بیش از  77سال  77نفر) پاسخدهندگان بر نظرات آنها بوده است .در تمامی آزمونهای صورت
گرفته سطح معناداری باالی  7075بوده است.
 -11بحث و نتیجهگیري
سازمان حسابداری و حسابرسی نهادهای مالی اسالمی ،خود را بهعنوان نهاد پیشرو در زمینه
تدوین استانداردهای حسابداری اسالمی معرفی نموده است .این سازمان برخالف مفاهیمی چون
بهموقع بودن ،قابلیت اتکا و قابل فهم بودن ،دو مفهوم کلیدی رجحان محتوا بر شکل و ارزش زمانی
پول را مغایر اسالم می داند .بر این اساس ،استفاده از مفهوم رجحان محتوا بر شکل در طبقهبندی
اجارهها به عملیاتی و سرمایهای مغایر رهنمودهای اسالم میباشد .از این منظر ،تمامی اجارهها بهجز
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اجاره بهشرط تملیک باید عملیاتی محسوب شوند .ازآنجاییکه چالشهای حسابداری اسالمی باید از
هر دو منظر فقهی و حسابداری موردبررسی قرارگیرید ،موضوعی بینرشتهای محسوب میگردد.
ازاینرو ،پژوهش حاضر به روش آمیخته اکتشافی به انجام رسیده است.
در فقه امامیه ،فقیهان بهاتفاق ایجاب و قبول را دو رکن اساسی عقد دانستهاند .اما در تعریف
بنای عقال در فقه گفتهشده که آن عبارت است از استمرار عمل و روش عمومی توده عقال در
محاورات ،معامالت و سایر روابط اجتماعی بدون توجه و در نظر گرفتن کیش ،آیین و ملت آنها.
بنای عقال رابطه نزدیکی با مفهوم دیگری به نام عرف و عادت دارد .بنا به تعریف غزالی و برخی
دیگر ،عرف چیزی است که انسانها به هدایت عقل بر آن متفقاند و طبیعت و سرشت سالمِ
انسانها آن را پذیرفته است .بنابراین ،تقسیمبندی اجارهها با توجه به محتوای قرارداد حتی باوجود
عدم وجود شرط تملیک و یا موافقت کتبی یا شفاهی اجارهدهنده صحیح میباشد .زیرا ،این رویه از
منظر حسابداری بینالمللی به عرف تبدیلشده و مبنای عقال میباشد .از سوی دیگر ،این مسئله
حضوراً خدمت حجتاالسالموالمسلمین آیتاهلل شاهرودی و از یکی اعضای دفتر استفتائات آیتاهلل
عظمی حضرت امام خامنهای مطرح و به نقل از حضرت آیتاهلل سید علی حسینی مورد تائید
هردوی حضرات واقع شد.
نتایج حاصل از فاز کمی تحقیق نیز با نتایج فقهی مسئله مطابقت دارد .بهعبارتدیگر
حسابداران ،عملیاتی محسوب نمودن تمامی اجارهها بهجز اجاره بهشرط تملیک را مقبول ندانسته و
با استفاده از مفهوم رجحان محتوا بر شکل موافق هستند .همچنین بررسی آزمون فیشر بیانگر عدم
تأثیر مدرک تحصیلی و رشته تحصیلی ،کشور محل تحصیالت تکمیلی ،شغل و تجربه کاری
پاسخدهندگان بر نظرات آنها بوده است .در تمامی آزمونهای صورت گرفته سطح معناداری باالی
 7/75بوده است.
در مورد نحوه افشا اجاره در دفاتر دو طرف ،دیدگاه سازمان حسابداری و حسابرسی نهادهای
مالی اسالمی و هیئت استانداردهای حسابداری مالزی مبنی بر ارائه دارایی اجاره دادهشده بهعنوان
دارایی اجاره دهنده با استدالل فقهی ،قابلقبول نیست .با توجه به انتقال مزایا و مخاطرات دارایی
به اجارهکننده در اجاره سرمایهای ،شناسایی دارایی در صورتهای مالی اجارهدهنده بر اساس
تعریف فقهی مالکیت و نیز مالکیت مشترک صحیح نمیباشد .حسابداران نیز به دلیل همسویی با
رویه حسابداری بینالمللی در زمینه اجارهها و شناسایی دارایی توسط اجارهکننده ،با نظرات بخش
فقهی موافق و همسو هستند.
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با توجه به مباحث مطرحشده و نتایج بهدستآمده اعمال راهحلهای ارائهشده و حلوفصل
چالشها ی حسابداری اسالمی نیازمند اقدامات عملی توسط نهادهای مسئول در سطح ملی و
فراملی میباشد .ازجمله اقدامات الزم به موارد زیر میتوان اشاره نمود:
 لزوم تشكیل کمیته فقهی در سازمان حسابرسی

مقایسه نتایج حاصل از بررسیها ی فقهی و نظر خبرگان حسابداری بیانگر انطباق نظر خبرگان
حسابداری با نتایج فقهی در بیشتر موارد میباشد  .ممکن است نزدیکی نظر خبرگان حسابداری با
نتایج فقهی به دینداری اساتید و خبرگان حسابداری بازگردد اما این امر نافی تخصصی بودن
مباحث فقهی و ضرورت استعانت از متخصصان فقهی در حسابداری نمیباشد .حسابداری در کل و
جدای چالشها ی حسابداری عقود اسالمی ،دارای بعد انسانی بوده و حاصل کار آن دارای پیامدهای
مختلف و مؤثر بر زندگی افراد است .بنابراین ،بررسی شرعی بودن استانداردها و رویههای حسابداری
ضروری به نظر میرسد .بهطور خاص ،ارائه رهنمود در مورد حسابداری اسالمی بدون بررسی فقهی
و کسب نظر متخصصان این حوزه بیمعنا خواهد بود .این امر پسندیده است که توسط سازمان
بورس و اوراق بهادار بهعنوان سازمانی بهروز و پیشرو انجامشده و ضروری و بهجاست که توسط
هرچه سریعتر توسط سازمان حسابرسی نیز صورت پذیرد .از این منظر وجود کمیته فقهی در
سازمان حسابرسی در کنار کمیته تدوین ضروری بهنظر میرسد.
 لزوم اقدام فراملی در زمینه حل چالشهاي حسابداري اسالمی

باوجود قبول اهمیت جهانی حسابداری اسالمی و لزوم ارائه رهنمود برای چالشهای حسابداری
این حوزه ،پیشرفت عملی محسوسی حاصل نشده است .در زمینه جهانی با توجه به روند همگرایی
و جهانیسازی استانداردهای حسابداری ،دو دیدگاه در زمینه حسابداری اسالمی رایج است .نخست،
ارائه مجموعهای مجزا از استانداردهای حسابداری اسالمی ،نهاد پیشرو در این زمینه سازمان
حسابداری و حسابرسی نهادهای مالی اسالمی میباشد .دوم ،لحاظ نمودن چالشهای حسابداری
اسالمی در استانداردهای گزارشگری مالی بینالمللی ،نهاد پیشرو در این زمینه هیئت استانداردهای
حسابداری مالزی میباشد .شایانذکر است خبرگان حسابداری در مورد دیدگاه مرجح اتفاقنظر
نداشتند.
هر دو دیدگاه فوق در زمینه حل چالشهای حسابداری اسالمی و ارائه رهنمودهایی با پذیرش
جهانی ناموفق بودهاند .استانداردهای ارائهشده توسط سازمان حسابداری و حسابرسی نهادهای مالی
اسالمی موردپذیرش جهانی قرار نگرفته و از منظر اسالمی نیز مقبول نیستند .مقایسه نتایج
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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بررسیهای فقهی با رهنمودهای ارائهشده این سازمان ،مؤید وجود تفاوتهای عمدهای با
رهنمودهای اسالمی میباشد.
از سوی دیگر ،تالش ها در زمینه ارائه رهنمودهای الزم برای حسابداری اسالمی در استانداردهای
گزارشگری مالی بینالمللی نیز بینتیجه و فاقد پیشرفت ملموسی بوده است.
با توجه به مطالب یادشده ،شایسته است جمهوری اسالمی ایران بهعنوان پرچمدار اسالم ناب
محمدی و نیز کشوری با پیشرفتهای علمی محسوس در زمینه حسابداری اسالمی اقدام
شایستهای به عمل آورد .از نهادهای مذکور انتظار میرود باوجود خأل جهانی در زمینه حسابداری
اسالمی ضمن بررسی جامع دو دیدگاه موجود ،دیدگاه مرجح را انتخاب نموده و خود را بهعنوان
عاملی تعیینکننده و پیشرو معرفی نموده و در حد جهانی نقشآفرینی نماید.
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