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 چکیده

تمامی جهان امروزه آموزه هاي حسابداري را با این تصور به کار می گیرند و در اختیار  در حسابداران
گیري خنثی و بیطرفانه از رویدادهاي دهند چیزي جز یک اندازهکه آنچه ارایه می ،دیگران قرار می دهند

هایی ایجاد شده است که یک این اعداد بر مبناي استانداردها و رویه نیست. اما در واقع،اقتصادي 
. در این مقاله به تدقیق این گفتمان پرداختیم تا مشخص کنیم چه همراه داردگفتمان مشخص را با خود 

 مراقبه شود و از این طریق کدامچیزي با این اعداد به ظاهر خنثی به مخاطبان حسابداري منتقل می
که به عنوان اصول  "مفاهیم نظري گزارشگري مالی"براي این منظور جایگزین کدام تنبیه شده است. 

باشد را مورد تحلیل و مبناي تدوین استانداردهاي حسابداري می شودنگرش حسابداري شناخته می
اي کرد خود مروج اندیشهحسابداران با انتقال گفتمان این بیانیه، در عملدهیم. محتوا قرار میگفتمان و 

 گرایی و نامسیولیتی.غیبت ؛بردرا رو به تباهی می کشورناگفته و نانوشته هستند که 
 ،یبتگراییغ ،یمال گريگزارش ينظر یممفاه ،سازي یمال ،يگفتمانِ انتقاد یلتحل :یديکل واژگان
 .یتینامسئول

  ایران .تهراندانشگاه تربیت مدرس،  ،دانشیار، گروه آموزشی حسابداري ∗
 ایران .دانش آموخته حسابداري، دانشگاه آزاد مبارکه اصفهان، اصفهان ∗∗
   )مسئول(نویسنده  ایران .، دانشگاه تربیت مدرس، تهرانحسابداري دانشجوي دکتري ∗∗∗
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 مقدمه
و مستقل از درك » آنجا-چیزي«کند، واقعیت به طور عینی گرا ادعا میجریان واقع

مستقل از درك » حقیقت«انسان است وامکان دسترسی به یک واقعیت عینی مطلق و
). اما چنین 1982 ،ها وجود دارد (تینکر و همکارانشخصی، طرز فکر و جانبداري

نماید. علوم انسانی بیش از دیدگاهی خصوصاً در رابطه با علوم انسانی، نامربوط می
دهد، سر و کار دارد. تقاضا، عرضه، قیمت، داشت انسان از آنچه رخ میهرچیز با بر

را به » آنجا-چیزي«نیست، بلکه خوانشی است که » آنجا-چیزي«سود، زیان، و غیره، 
). آنچه 1382کند (ثقفی و صیدي، جهان ما مبدل می-و جزئی از زیست» اینجا-چیزي«

)، هابرماس از آن در 1989(هوسرل،  کندهوسرل از آن به بحران علوم اروپایی یاد می
و فوکو، دریدا و بودریار،  ، )1967کند (هابرماس، ها انتقاد میي سیستمقالب نقد نظریه

کنند (به عنوان مثال بودریار، هاي نشانه شناسیک تدقیق میدر تحمیل آن از طریق نظام
نگاه است. )، به طور خلاصه، نگاه به جهان بدون در نظر گرفتن اثر خود 1981

حسابداري بر خلاف ادعاي این دیدگاه، نه تنها ابداً خنثی نیست بلکه بسیار جانبدارانه 
کند، مفاهیم حسابداري، ) تشریح می1988). چنان که هاینز (1991کند (تینکر، عمل می

طرز دیدن «ي اجتماعی یا به عبارت دیگر، تعریف واقعیت یا هاي برساختهمقوله
 هستند. » واقعیت

-گیري آناما اگر حسابداري، صرفاً ثبت رخدادهاي اقتصادي نیست و خود در شکل 
-ها نقش دارد، این نقش چیست؟ اگر حسابداري، واقعیت را به شکلی عامدانه به گونه

برد؟ ما براي بررسی کند، این شکل چیست و ما را به کدام سمت میاي خاص بیان می
ي تعیین اصول ایم. در ایران، وظیفهاري رفتهاین موضوع به سراغ اصول نگرش حسابد

سازمان بر اساس به سازمان حسابرسی واگذار شده است. این  نگرش در حسابداري
تشکیل و تدوین اصول  1362دي ماه  5ي تشکیل سازمان حسابرسی مورخ ماده واحده

ي حائز شد. نکته محولو ضوابط قابل قبول حسابداري و حسابرسی به این مؤسسه 
ي تعیین ضوابط قابل اهمیت آن است که بر خلاف سایر وظایف این سازمان، در وظیفه

هاي دولتی ي اختیارات این مؤسسه به دستگاهقبول حسابداري و حسابرسی، دامنه
ي تدوین رهنمودهاي کمیته 1992محدود نشده است. سازمان حسابرسی در سال 

را به عنوان پیوست » نظري گزارشگري مالیمفاهیم «سازمان، . حسابداري را تشکیل داد
کند استانداردهاي حسابداري در تارنماي رسمی خود و در کنار استانداردها افشاء می
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هاي مالی اختصاص داده شده است. پژوهش حاضر، که بخشی از آن به هدف صورت
هاي ي انجام تحلیل تدقیقی به منظور بررسی جهتی که استاندارداین بخش را دست مایه

 برد، قرار داده است. ي اقتصادي ایران را به آن سمت میسازمان، جامعه
» مفاهیم نظري گزارشگري مالی«هاي مالی از جهت تدقیق در بخش هدف صورت 

 تحلیل گفتمان موردکنیم و آن را به آن به عنوان یک شیء نشانه شناسیک نگاه می
ش تحلیل گفتمان انتقادي فرکلاف تحقیق حاضر بر مبناي رو دهیم.قرار می انتقادي

يِ ها براي انجام تحقیقات در حوزهترین روش) است که یکی از توسعه یافته1995(
در روش تحلیل گفتمان ساختارِ متن و ارتباط تحلیل گفتمان انتقادي را ارائه داده است. 
نهان در هاي فاعلی و ایدئولوژي پها، موقعیتآن با سایر متون به منظور تعیین قدرت

ابتدا عناصر غالب متن احصاء گیرد. جهت تحلیل گفتمان متن مورد مداقه قرار می
کنیم. با انجام تحلیل خواهد شد. براي انجام این کار از روش تحلیل محتوا استفاده می

شود. ها با یکدیگر در درون متن شناسایی میهاي غالب متن و ارتباط آنمحتوا، نشانه
شود و سپس ارتباط بینامتنی عناصر هاي غالب، شناسایی مینشانهمتنی معناي درون

گیرد. پس از آن به تبارشناسی گفتمان غالب غالب با سایر متون مورد مطالعه قرار می
اي را که متن هاي فاعلیپردازیم و نهایتاً بر اساس تحلیل انجام شده موقعیتمتن می

هاي پنهان در متن و مؤسساتی را که تکنیم و همچنین قدردهد مشخص میپیشنهاد می
 کنیم. کنند را شناسایی میاعمال قدرت می

هايِ مطالعات در سطح جهانی (منیکن و پاور، علیرغم روش شناسی مبدعانه، یافته 
؛ 2010؛ پاور، 2012؛ بیر، 2013؛ میلر و پاور، 2014؛ ژنگ و اندرو، 2015؛ بارکر، 2015

؛ مورگان، 1993؛ میلر و نپیر، 2000؛ زمبون و زن، 2006؛ یانگ، 2007لیولین ومیلن، 
) 1953؛ سومبارت، 1978؛ وبر، 1982؛ تینکر، 1986، هاسکین، 1988؛ هاینز، 1988

تواند نظم پیش کامل نیست. در این تحقیق، براي شناسایی عناصر بنیادینی که می
رح دهد، بررسی سازي از زمان پیدایش تا وضعیت اقتصادي فعلی را شيِ مالیرونده

که توسط انتقادهاي -يِ انفعال اجتماعیفلسفی انجام گرفته است. الگوي تکرار شونده
بازنمایی مجدد خطاهاي فلسفی  -وارد بر پارادایم اقتصادي غالب شناسایی شده است

است که اروپاییان در زمان رنسانس با آنها مواجه بودند. این یافته فلسفی دعوت به 
نماید که قطعًا بدون تلفیق حسابداري و ي حسابداري میمجدد در حوزهبرپایی رنسانی 

فلسفه غیرممکن خواهد بود. از این رو در پایان، آنچه سازمان حسابرسی باید براي 
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سازي در مفاهیم نظري و سپس استانداردهاي  احتراز از گرفتاري در مشکلات مالی
 شده است.هایی ارائه حسابداري لحاظ کند، در قالب رهنمون

 روش شناسی پژوهش
طبق تعریف فرکلاف، گفتمان روش خاصی براي نشان دادن جهان فیزیکی، اجتماعی و 

). موضوع اصلی تحقیق در تحلیل گفتمان 2005روان شناسی و... است (فرکلاف 
هاي اجتماعی و هایی از جهان سوژههاي گفتمانی است که بازنماییانتقادي پرکتیس

-سازند و هم نقشی است که این پرکتیسجمله روابط قدرت بر می روابط اجتماعی از
 کنند. هاي اجتماعی خاص ایفا میهاي گفتمانی در پیشبرد منافع گروه

) 1995تر بیان شد پژوهش حاضر بر مبناي رویکرد فرکلاف (طور که پیش همان 
پرکتیس ي مهمی از است. نکته محوري رویکرد فرکلاف این است که گفتمان گونه

ها و روابط اجتماعی از جمله مناسبات قدرت را اجتماعی است که دانش، هویت
ها و ساختارهاي اجتماعی به کند و تغییر می دهد و همزمان سایر پرکتیسبازتولید می

دهد. به عبارت دیگر گفتمان رابطه اي دیالکتیک با سایر ابعاد اجتماعی آن شکل می
 شود:) تحلیل رخدادهاي ارتباطی شامل موارد زیر می1995دارد. بر طبق مدل فرکلاف (

بندي شده اند ها و ژانرهایی که در تولید و مصرف متن مفصلتحلیل گفتمان -1
 (سطح پرکتیس گفتمانی)؛

 تحلیل ساختار زبانی (سطح پرکتیس گفتمانی) -2
ملاحظات مربوط به این که پرکتیس گفتمانی، نظم گفتمانی موجود را بازتولید  -3

به عکس ساختار بندي مجدد می کند و ملاحظات مربوط به پیامدهایی که و یا 
تر به همراه دارد (سطح پرکتیس این امر براي پرکتیس اجتماعی گسترده

 اجتماعی)
کاو درباره پیوندهاي میان -و-از این رو هدف اصلی تحلیل گفتمان انتقادي کند 

طی از طریق رابطه با نظم کاربرد زبان و پرکتیس اجتماعی است. رخدادهاي ارتبا
پذیرد. از این تر را شکل داده و بوسیله آن شکل میگفتمانی، پرکتیس اجتماعی گسترده

؛ مکینتاش و همکاران، 1988؛ مرگان، 2007هاي (لیویلن و میلن، رویکرد در پژوهش
) متعددي استفاده شده است. جهت شناسایی گفتمان موجود ابتدا به تحلیل 2000

توان درباره انواع ن پرداخته شده است. با استفاده از روش تحلیل محتوا میمحتواي مت
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هاي سیاسی و.. ها، اعلامیهها، اسناد رسمی، خطابههاي مندرج در آثار ادبی، مقالهپیام
اطلاعاتی کسب کرد. هنگامی که موضوع کار از اطلاعات ارزشمندي تهیه شده باشد، 

شناختی و دیگري اجازه می دهد دقت عمل روش روش تحلیل محتوا بهتر از هر روش
). روش تحلیل محتوا در 1389ي هماهنگی برآرود شود (رضوانی نگري به شیوهژرف

؛ ساعی و همکاران، 1995؛ کابانوف و همکاران، 2003مطالعات بسیاري (لارسن، 
؛ ناطقی و 1396؛ نمازي و همکاران، 1391؛ رهنماي رودپشتی و همکاران، 1394
) مورد استفاده قرار 1398؛ خانقاه و همکاران،1398؛ نونهال و کاظمی، 1397ران، همکا

 گرفته است. 

 تحلیل محتوا
هاي رسمی (مانند لغات، دستور زبان، نحو و همبستگی تحلیل محتوا بر ویژگی

شود، تأکید دارد جملات) که از طریق آن گفتمان به صورت زبان شناختی درك می
ها با یکدیگر هاي غالب متن و ارتباط آنانجام تحلیل محتوا، نشانه ). با2003(فرکلاف، 

ي ي واژگان غالب در بیانیه)، مجموعه1جدول شماره ( شود.در درون متن شناسایی می
ایران (پیوست استانداردهاي حسابداري) را که توسط » مفاهیم نظري گزارشگري مالی«

شود، کشد. همان طور که دیده مییسازمان حسابرسی منتشر شده است، به تصویر م
بار  10اي است که در طی متن بیش از این مجموعه که شامل واژگان پردازش شده

درصد از واژگان  38درصد از کل واژگان و حدود  17اند، مجموعًا بیش از تکرار شده
 . 1دهدي بیانیه را تشکیل میپردازش شده

 یانیهغالب در ب درصد تکرار مجموعه واژگان -1جدول شماره 
 درصد از کل واژگان درصد از واژگان پردازش شده تکرار واژه رتبه
 %4,1 %9,0 75 مالی 1
 %2,5 %5,6 47 واحد 2
 %2,4 %5,3 44 تجاري 3
 %2,2 %4,8 40 اطلاعات 4
 %1,8 %4,1 34 صورت 5
 %1,2 %2,6 22 استفاده 6
 %1,1 %2,4 20 کننده 7

براي انجام تحلیل محتوا، ضمایر، حروف ربط، حروف اضافه و سایر واژگانی که بار معنایی مهمی ندارند مورد پردازش قرار  1 
 گیرند. نمی
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 %0,6 %1,4 12 عملکرد 8

9 
انعطاف 
 %0,6 %1,4 12 پذیري

 %0,6 %1,3 11 مفید 10
 %17,1 %37,9 317 جمع

 
براي جدا کردن معنی اصطلاحی از معناي منفرد کلمه، اصطلاح متن استخراج  

اند، در بار در متن تکرار شده 5اي که دست کم گردید. اصطلاحات حداکثر دو واژه
 ) نشان داده شده است:2جدول شماره (

 یانیهغالب در ب يتکرار اصطلاحات حداکثر دو واژه ا  -2شماره جدول 
 تعداد تکرار اصطلاح

 44 واحد تجاري
 27 صورت مالی
 15 استفاده کننده

 10 انعطاف پذیري مالی
 5 تسهیلات مالی
 5 عملکرد مالی

 
هاي متن به شکل دندوگرام با در نظر گرفتن اصطلاحات مزبور، ارتباط میان نشانه 

ي غالب متن با رنگ آید. در این دندوگرام، خوشهدر می 1ارائه شده در نمودار شماره 
 قرمز مشخص شده است. 
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 ارتباط میان نشانه هاي متن در بیانیه -1نمودار شماره 

 
ها در متن ي غالب نشانههاي خوشه)، میزان تکرار و نقش نشانه3در جدول شماره ( 

درصد از کل  12نمودار میله اي ابتدایی) ارائه شده است. این خوشه حدود  12بیانیه (
 ي متن را به خود اختصاص داده است. درصد از واژگان پردازش شده 29واژگان و 

 بیانیه در ها غالب نشانه ي خوشه هاي نشانه یتدرصد تکرار و اهم -3جدول شماره 
 رتبه از نظر تکرار واژه درصد از کل واژگان واژگان پردازش شدهدرصد از  تکرار واژه

 1 %2,5 %6,0 44 واحد تجاري
 2 %2,3 %5,5 40 اطلاعات

 3 %1,6 %3,8 28 مالی
 4 %1,5 %3,7 27 صورت مالی
 6 %0,9 %2,1 15 استفاده کننده

 7 %0,6 %1,5 11 مفید
 8 %0,6 %1,4 10 انعطاف پذیري مالی

 13 %0,4 %1,0 7 عملکرد
 14 %0,4 %1,0 7 استفاده
 17 %0,4 %1,0 7 تصمیم

 18 %0,3 %0,8 6 اقتصادي
 22 %0,3 %0,7 5 عملکرد مالی
  %11,7 %28,5 جمع
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هاي غالب شناسایی شده از طریق در ادامه به انجام تحلیل گفتمان با تمرکز بر نشانه 
 تحلیل محتوا خواهیم پرداخت.

 تحلیل گفتمان

 هاي غالب متنمتنی نشانهمعناي درون
ي غالب متن، ابتدا به سراغ نخستین هاي خوشهمتنی نشانهبراي بررسی معناي درون

 رویم:پاراگراف از فصل اهداف می
) 2)، عبارت است از ارائه اطلاعاتی (4هاي مالی (هدف صورت«پاراگراف اول:  

)، و انعطاف 3) مالی (13)، عملکرد (4تلخیص و طبقه بندي شده درباره وضعیت مالی (
) 6که براي طیفی گسترده از استفاده کنندگان ( )1( ) واحد تجاري8پذیري مالی (

 ») واقع شود.7) مفید (18) اقتصادي (17) در اتخاذ تصمیمات (4هاي مالی (صورت
ي شناسایی نشانه 12نشانه از  11شود، پاراگراف فوق، همان طور که مشاهده می 

ي این ها استفاده کرده است (اعداد داخل پرانتز رتبهالب نشانهي غشده در خوشه
دهد). این امر نشانگر اهمیت این پاراگراف عناصر از حیث تکرار در متن را نشان می

هاي مالی را در گشایش معناي بخش اهداف بیانیه است. این پاراگراف هدف صورت
به یافتن معانی درون متنی هر یک از  کند. در ادامه مقاله،در همان ابتداي متن تعیین می

 پردازیم تا راهی به معناي مستتر در متن بیابیم. ها میاین نشانه

 واحد تجاري
کند: بیانیه، تنها در یک جا واحد تجاري را چنان که مورد نظر بیانیه است، تعریف می

شود می واحد گزارشگر به یک واحد تجاري منفرد یا گروه واحدهاي تجاري اطلاق«... 
هاي مالی مشخص است که بنا بر الزامات قانونی، که موضوع یک مجموعه صورت

-قراردادي، یا عرفی و به منظور رفع نیازهاي اطلاعاتی استفاده کنندگان تهیه و ارائه می
 –بیند که افرادي بر اساس این تعریف، بیانیه واحد تجاري را به چشم چیزي می »شود.
نیاز به اطلاعاتی در مورد آن دارند و این  –شوند خوانده می »کنندگاناستفاده«که 

هاي مالی به این افراد داده شود. اطلاعات قرار است توسط یک مجموعه صورت
که در کند که مفهوم واحدهاي تجاري چنانتأکید می 9همچنین بیانیه در پاراگراف 

 شود.بیانیه مطرح است، شامل واحدهاي غیر انتفاعی هم می
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 کنندهطلاعات و استفادها
اي شامل اجزاي همان طور که دیدیم، نگاه بیانیه واحد تجاري را که اساسًا نظام پیچیده

نیازهاي اطلاعاتی «کنند، به متعدد است که در یک فرایند عمدتاً اقتصادي نقش ایفا می
و » نندگانکاستفاده«دهد. از این رو، درك تعریف بیانیه از تقلیل می» کنندگاناستفاده

ها اهمیتی ویژه در درك گفتمان بیانیه دارد. پس، تعجبی ندارد که آن» نیازهاي اطلاعاتیِ«
آید، به شرح ترین پاراگراف بخش اهداف به حساب میکه طولانی 5-1پاراگراف 

ها اختصاص داده شده است. کنندگان و نیازهاي اطلاعاتی آنهاي مختلف استفادهگروه
آغاز و » گذارانسرمایه«کند که از گروه تقسیم می 8کنندگان را به تفادهاین پاراگراف اس

که نیازها دست کم تا آنجا که شود. تأکید بیانیه بر آنختم می» سایر استفاده کنندگان«به 
دارند، مشهود است. در تمامی بندهاي » مالی«ي شوند صرفًا جنبهبه بیانیه مربوط می

هاي مستقیم یا غیر کنندگان صرفًا به جنبهاطلاعاتی استفادهپاراگراف مزبور، نیازهاي 
ها با واحد تجاري و میزان اطمینان از تداوم مبادلات هر یک از این گروه» مالی«مستقیم 

گروه مزبور، بیانیه ضمن تأکید  8شود. اما پیش از تشریح ي مالی محدود میاین رابطه
ممکن «هاي مالی کنندگان با صورتاستفادهبر آن که تأمین نیازهاي اطلاعاتی تمامی 

 کند:، دیدگاه خود را به گروه خاصی از استفاده کنندگان محدود می»نیست
شود که جهت هاي مالی به اشخاصی اطلاق میاستفاده کنندگان صورت: «5-1پاراگراف 

زهاي کنند. تأمین نیاهاي مالی استفاده میرفع نیازهاي اطلاعاتی متفاوت خود از صورت
پذیر نیست ولی نیازهایی هاي مالی امکانکنندگان توسط صورتاطلاعاتی تمام استفاده

کنندگان مشترك است... اعتقاد بر این است که هرگاه ي استفادهوجود دارد که براي همه
گذاران باشد، اکثر نیازهاي هاي مالی معطوف به تأمین نیازهاي اطلاعاتی سرمایهصورت

 » کند...نندگان را نیز در حد توان برآورده میکسایر استفاده
هاي مالی تأمین نیازهاي اطلاعاتی تمام استفاده کنندگان توسط صورت» ناممکن بودن«

 شود:نیز در مورد اطلاعات نیز مطرح می 4-1در پاراگراف 
-توان بر حسب پول بیان کرد، در متن صورتاطلاعاتی را که نمی: «... 4-1پاراگراف 

 » الی قابل انعکاس نیست...هاي م
 توان گفت از نظر بیانیه: به طور خلاصه، می

اي که بیانیه در پی پاسخگویی به آن است به نیازهاي کل نیازهاي اطلاعاتی .1
شود چرا که شمول اطلاعاتی کنندگان با واحد تجاري محدود میمالی استفاده
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 ؛"ممکن نیست"توان بر حسب پول بیان کرد که نمی
ي استفاده کنندگان را نیازهاي اطلاعاتی همه "ممکن نیست"ه از آنجا که بیانی .2

 کند؛ها بسنده میپاسخگو باشد، به پاسخگویی به نیازهاي مشترك آن
 شود.گذاران خلاصه میاین نیازهاي مشترك در نیازهاي سرمایه .3

گذاران به ایهاي را که بیانیه معتقد است نیازهاي سرماطلاعات پولی 5-1اما در پاراگراف 
 کند:شود، بیان میآن محدود می

گذاران ... به اطلاعاتی نیاز دارند که بر اساس آن بتوانند در سرمایه:«... 5-1پاراگراف 
گیري کنند و عملکرد مدیریت واحد مورد خرید، نگهداري یا فروش سهام تصمیم

 » تجاري را جهت پرداخت سود سهام مورد ارزیابی قرار دهند.
ي اصلی در نظر دارد و نیازهاي کنندهرا به عنوان استفاده» گذارانسرمایه«راین، بیانیه بناب

شود که با نیازهاي این گروه مشترك باشد. دیگران تنها در صورتی پاسخ داده می
گذاران نیز از نظر بیانیه محدود به اطلاعات مورد نظر یک نیازهاي اطلاعاتی سرمایه

مالی است که تنها به خرید، نگهداري، فروش، و دریافت سود  سهامدار نوعی در بازار
 کند. نقدي به ازاي سهم خود فکر می

 تصمیم اقتصادي
بیان بیانیه از تصمیم اقتصادي ساختار و مراتبی بسیار شبیه به بیان نیاز اطلاعاتی در بیانیه 

 2-1پاراگراف متنی تصمیم اقتصادي در بیانیه در همان دارد. خط فرعی معناي درون
«... شود. مطابق این پاراگراف پردازد)، ارائه میهاي مالی می(که به هدف ثانوي صورت

هاي مالی براي اتخاذ تصمیمات اقتصادي، غالباً خواهان ارزیابی استفاده کنندگان صورت
و این تصمیمات علاوه بر خرید و » ي مباشرت یا حسابدهی مدیریت هستند...وظیفه

، انتخاب مجدد –بازان بازارهاي مالی است گیري نوعی سفتهکه تصمیم – فروش سهام
کنندگان شود. اما در اینجا هم وقتی به بخش استفادهیا جایگزینی مدیران را نیز شامل می

-شود. در این بخش، نیاز اصلی سرمایهي مباشرتی به کنار گذاشته میرسیم، وظیفهمی
گیري شود و تصمیمگذاري عنوان میبازده سرمایه گذاران، اطلاعات در مورد ریسک و

هاي مالی، به تصمیم در مورد خرید، گذاران، به عنوان مخاطب اصلی صورتسرمایه
گیري اقتصادي نیز به تصمیم 7-1یابد. در نهایت، در بند تقلیل می فروش یا نگهداري

تقلیل » ایجاد آنارزیابی توان واحد تجاري جهت ایجاد وجه نقد و زمان و قطعیت «
 یابد. می
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 پذیري مالیعملکرد و انعطاف

سازمان » مفاهیم نظري گزارشگري مالی«ي هاي مالی در بیانیهبخش هدف صورت
کنندگان استفاده«شود: بند مقدمه، به دو بخش اصلی تقسیم می 4حسابرسی، به غیر از 

-عملکرد مالی، و انعطافوضعیت مالی، «و » هاهاي مالی و نیازهاي اطلاعاتی آنصورت
بخش دوم، همان گونه که از نام آن آشکار است به تبیین مفاهیم ». پذیري مالی

) 7-1پذیري مالی اختصاص دارد. بند اول این قسمت (وضعیت، عملکرد و انعطاف
پس از تعریف تصمیم اقتصادي چنان که شرح آن داده شد، تمرکز بر وضعیت، 

ی را راهی براي تسهیل تصمیم اقتصادي به همان تعریف عملکرد، و انعطاف پذیري مال
ارزیابی توان ایجاد «...  گیرد:در نظر می» ارزیابی توان ایجاد وجه نقد«فوق الذکر، یعنی 

هاي نقدي واحد وجه نقد از طریق تمرکز بر وضعیت مالی، عملکرد مالی و جریان
سنجش «مورد انتظار و  هاي نقديبینی جریانها در پیشتجاري و استفاده از آن

 »گردد.تسهیل می» پذیري مالیانعطاف
پذیري مالی با معناي درون متنی تصمیم ارتباط تنگاتنگ میان عملکرد و انعطاف 

، در این پاراگراف مشهود است. مراجعه »ارزیابی توان ایجاد وجه نقد«اقتصادي، یعنی 
کند: ین برداشت را تأیید میپذیري مالی، ابه تعاریف درون متنی عملکرد و انعطاف

پذیري مالی چیزي جز اقدام مؤثر براي واکنش واحد تجاري جهت تغییر میزان انعطاف
هاي غیر منتظره نیست ، در مقابل رویدادها و فرصت»هاي نقديجریان«و زمان 

واحد » ظرفیت«بینی ) و اطلاعات در مورد عملکرد مالی، براي پیش11-1(پاراگراف 
واحد » ظرفیت«) و 9-1شود (پاراگراف استفاده از منابع استفاده میتجاري جهت 

 ). 7-1شود (پاراگراف سنجیده می» توان ایجاد وجه نقد«تجاري با 

 جمع بندي
، معناي درون متنی عناصر غالب متن بیانیه شفاف 1-1اکنون با بازگشت به پاراگراف 

 شود. از نظر این بیانیه:می
گذاران (یعنی ی رفع نیازهاي اطلاعاتی سرمایههاي مالهدف اصلی صورت )1

ها مشترك ي گروهها براي همهکنندگان داراي حق تقدم که نیازهاي آناستفاده
هاي خرید، نگهداري، فروش، و دریافت سود تصمیمشود) براي تلقی می



 1399 پائیزـ  67ـ شماره  17سال ـ  یمال يحسابدار یمطالعات تجرب علمی فصلنامه  38

 است (در این صورت اطلاعات مفید است)؛ نقدي
-شود که بتواند به سرمایهانده میاطلاعاتی در این تصمیم اقتصادي، مفید خو )2

ایجاد وجه نقد و زمان و قطعیت گذاران در ارزیابی توان واحد تجاري جهت 
 کمک کند؛ آن

که از  –پذیري مالی و وضعیت مالی اطلاعات مربوط به عملکرد مالی، انعطاف )3
راهی براي تسهیل این تصمیم  –شود هاي مالی ارائه میطریق صورت
 اقتصادي است.

-ی این عناصر را با تعریف متن از واحد تجاري در کنار هم بگذاریم، میوقت )4
هاي نوعی یک بینیم که از نظر بیانیه، واحد تجاري محملی براي انجام فعالیت

بازار مالی (خرید، فروش، و نگهداري سهام) است و بیانیه کارکرد اصلی 
نقد توسط  ي اطلاعاتی در خصوص توان ایجاد وجههاي مالی را تهیهصورت

گذاران ها مورد نیاز سرمایهداند که براي تسهیل این فعالیتواحد تجاري می
 است.

 تحلیل بینامتنی
 ترجمه از متون بین المللی

براي کسانی که با محیط کشورهاي در حال توسعه آشنا هستند حتی اگر آشنایی با 
در کجا باید به دانش حسابداري نداشته باشند، چندان دشوار نیست که حدس بزنند 

ي مفاهیم نظري سازمان ي متون و از جمله بیانیههاي بینامتنی همهدنبال ارتباط
ي استانداردگذاري در سازمان حسابرسی این حسابرسی گشت. نگاهی به تاریخچه

ي رسمی نخستین مجموعه 1999کند. سازمان حسابرسی که در سال گمان را تأیید می
هماهنگی استانداردهاي «اي با عنوان پروژه 2005، در سال استانداردها را الزام کرد

اي طی مصوبه 2011کند و در سال را آغاز می» حسابداري با استانداردهاي بین المللی
هاي ي صورتها و نهادهاي مالی ثبت شده نزد سازمان را مجاز به تهیهي شرکتکلیه

کند. همچنین از سال می» مالیاستانداردهاي بین المللی گزارشگري «مالی مبتنی بر 
هاي مالی مبتنی ي صورتهاي پذیرفته شده در بورس تهران ملزم به تهیهشرکت 1395

هاي پیشین نیز حاکی از هستند. پژوهش» استانداردهاي بین المللی گزارشگري مالی«بر 
آن است که سازمان حسابرسی براي تدوین استانداردهاي حسابداري به ترجمه و 
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روي آورد و به تدریج، تغییراتی که » استانداردهاي بین المللی حسابداري«تلخیص 
سازمان براي هماهنگی بیشتر استانداردها با شرایط محیطی اعمال کرده بود را نیز حذف 

 ). 1393کرد (پاکدل و همکاران، 
دهد که بخش اعظم هدف هاي انجام شده در این پژوهش، نشان میبررسی 

-ي مفاهیم نظري گزارشگري مالی سازمان حسابرسی، ترجمهبیانیه هاي مالی ازصورت
هیأت تدوین استانداردهاي حسابداري بین المللی است. اما این  1989ي ي بیانیه

 1ي هاي مفهومی شمارههایی با اقتباس سازمان حسابرسی از بیانیهترجمه در بخش
ایالات متحده ترکیب شده ) هیأت تدوین استانداردهاي حسابداري 1984( 5) و 1978(

هیأت تدوین استانداردهاي  1978ي است. عنوان بیانیه (گزارشگري مالی) از بیانیه
-هاي اطلاعات صورتآمریکا گرفته شده است. همچنین مباحث مربوط به محدودیت

) از 5-1کنندگان (بند ح از پاراگراف ) و بخش سایر استفاده4-1هاي مالی (پاراگراف 
پذیري مالی و جریان وجوه نقد (بخش آخر اقتباس شده است. مبحث انعطافاین بیانیه 

 1984ي ) بر گرفته از بیانیه11-1و  10-1هاي ، و تمامی پاراگراف8-1از پاراگراف 
ها تقریبًا هیأت تدوین استانداردهاي حسابداري ایالات متحده است. اما سایر پاراگراف

ین استانداردهاي حسابداري بین المللی ترجمه هیأت تدو 1989ي به تمامی از بیانیه
 شده است. 

 تحلیل بینامتنی در مفاهیم بین المللی حسابداري و اقتصادي

هاي سرمایه گذاران بلکه گفته شد بیانیه نه تنها تصمیمدر تحلیل درون متنی چنان که 
-مینتا اعتباردهندگان، ،دولت ،هاي اقتصادي توسط ذینفعانی همچون کارکنانتصمیم

بندي و عدم زمان ،هاي مربوط به مقدارکنندگان و مشتریان را به طور کلی به تصمیم
در مورد کل  )دهد. بدیهی است که این ادعا (ي حقیقتجریان نقدي کاهش میقطعیت 

یک نهاد  ي اختیارات معقولهاي حسابداري یا لااقل در حوزهي تحلیلاقتصاد در حوزه
ي اصلی (هیأت گیرد. بنابراین فرض نویسندگان بیانیهقرار نمیتخصصی حسابداري  

اي که این متن براي این است که خواننده تدوین استانداردهاي حسابداري بین المللی)
هاي فکري اقتصادي اي رایج براي این اندیشه در جریاناز پیش پشتوانهده، او نوشته ش
 رده است. قبول ک» هست-که-گونه-همان«ن را به عنوان آدریافت و 

ي تصمیم اقتصادي را به این نگاه حسابداري که معناي گسترده اقتصادي ياما ریشه 
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دهد در کجاست؟ براي درك این نگاه باید تصمیم در مورد وجه نقد (پول) تقلیل می
معناي پول را در زندگی اقتصادي امروزي درك کنیم. پول امروزه نقش واسط میان 

ي رنگ همه از  ي عاري کند. پول به عنوان یک ابزار مبادله انسان و آرزوهایش را ایفا
افزون قابل تبدیل به پول شده اند  بلعد. چیزها به طور روزچیزها را در خود فرو می

توان با پول خرید) و هر و حتی آلودگی هوا را می ،شهرت اجتماعی ،(اعتبار تجاري
). در 1991سیمل، شوند (بلعیده میروز چیزهاي بیشتري در این جریان خستگی ناپذیر 

 ).2007؛ گودچایلد، 2000(گرال، خرد را هم می» قدرت«حتی » پول«اقتصاد امروزي 
ساز  ،دهد به معناي فعلی خود به عنوان قادر مطلق دست یابدبه پول اجازه می آنچه 

(سوژه)  کنشگر و کاري است که از طریق آن پول به راحتی و بدون حضور انسان
سوتیرپولز و ( ل به پول شود. این ساز و کار از طریق بازار مالی ایجاد شده استتبدی

در اختیار چرخش  کند و آن را مجدداً). بازار مالی پول را جذب می2013همکاران، 
دهد که بدون ). این بازارها به پول این امکان را می2009پردا، دهد (سرمایه قرار می

و بسیار سریع و در هر زمانی به حالت قدرت مطلق  دخالت انسان خود را زایش کند
پول قادر مطلقی است که نه تنها همه چیز بلکه خود را آن  ،خود بازگردد. بدین ترتیب

 کند. هم به بهترین نحو ممکن خلق می
-بخشی از اقتصاد را ایجاد می ،این معاملات بازارهاي مالی و از جمله بازار سرمایه 

با شود. بخش مالی امکان تبادل پول با پول بیشتر را شناخته میکند که به بخش مالی 
ي پول با پول در بستر مبادله ،کند. در واقع اقتصاد مالیایجاد میواسطه قراردادن زمان 

 ،گیرد که در آن کالازمان است. این اقتصاد در مقابل اقتصاد واقعی یا فیزیکی قرار می
شوند. یکی دانستن تصمیم خلق و مبادله می دانش و سایر اشیاء غیر پولی ،خدمات

ي سازمان ي ترجمه شدهدر بیانیه، که هاي مربوط به وجه نقداقتصادي با تصمیم
ي بخش مالی اقتصاد به بخش واقعی اقتصاد در حاکی از سلطه شود،حسابرسی دیده می

تصاد را بیانیه است. این سلطه ي رو به رشد بخش مالی اقتصاد به بخش واقعی اقاین 
به خوبی  ،). نگاه بینامتنی به بیانیه2005وید، نامند (در ادبیات اقتصادي مالی سازي می

 . دهدتسلط تفکر مالی سازي بر بیانیه را نشان می
که با ترویج  خود یعنی از طریق بازار مالی فعلیشکل مالی سازي با شیوع هر چند  

ی در کشوري با اقتصادي چون ایران و حت حسابداري در سطح بین المللیاین نگاه به 
-کاملًا متفاوت از کشورهایی که این نگاه را ترویج می با شرایط تاریخی و اقتصادي –
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ي اما مالی سازي به طور کلی یک پدیده، بی سابقه است ،شودپشتیبانی می –کنند 
از دو گرا  ي بزرگ از اقتصاد سرمایه) هر چرخه2010جدید نیست. بنابر نظر آریگی (

که به یک بحران بیش  / فیزیکیقسمت تشکیل شده است: یک افزایش در تولید واقعی
ي ي مالی. آریگی معتقد است دورهي توسعهانجامد و یک چرخهانباشتگی سرمایه می

ي مالی مربوط به آخرین موج نظام چرخه ي توسعه ،در ایالات متحده 1980بعد از 
) از قرن چهاردهم (قرنی که در 1999یگی و سیلور (گرا است. بر اساس نظر آر سرمایه

گرا  اقتصاد سرمایه، اواخر آن نخستین کتاب آموزش حسابداري به چاپ رسید) تا کنون
یک بحران ، ي بزرگ را پشت سر گذاشته است. در پایان هر چرخهچهار چرخه

قدرت قدرت هژمونیک جدیدي جایگزین ن،  شود و در اثر این بحراهژمونی ایجاد می
افتد که انرژي و ي مالی زمانی اتفاق میتوسعه، این نظر بر شود. بناهژمونیک قبلی می

کند که ) استدلال می1994منابع از تجارت کالا به تجارت پول منتقل شود. آریگی (
گرایی جهانی نیست بلکه آخرین و  ي معمول از سرمایهگرایی مالی یک مرحله سرمایه«

 ». ستشدیدترین مراحل آن ا

 هاي اقتصاديسازي در اندیشهتبار شناسی مالی
 نگاه مالی به شرکت: نیاي نگاه مالی به اقتصاد

ها تري در سطح شرکتدامنه سازي کماز مالی، مالی کردن اقتصاد به معناي کنونی آن
-از یک تغییر در ساختار اداره، اي که مالی سازي ایجاد کرده استآغاز شد. تغییر اصلی

(پینالت،  ها یعنی جدا کردن مالکیت از مدیریت شرکت آغاز شده استشرکتي 
یک عنوان قانونی مالکیت براي ، ي مالی سازيدر نتیجه ).1932؛ برلی و مینز،  2001

ابعاد مالکیت  ترینِمهم قبلاًراهبري شرکت که سهامداران باقی مانده است در حالی که 
ي رابطه ،با این تغییر). 1932رلی و مینز،  بدر دست مدیران است (، شدمحسوب می

یابد و ابعاد کیفی خود را از تقلیل می  "مالی"ي ي تولیدي به یک رابطهمالک با سرمایه
-توان کالایی سازي سرمایهشود. این را میدهد و به بیان دیگر مالی سازي میدست می

ي با سرمایه را به یک رابطهي مالک ي مالی دانست که رابطهي تولیدي در قالب سرمایه
این مالک که یک مستاجر بدون کارکرد و ) و 2001پینالت، کاهد (میفرو استیجاري 

در عمل تنها مالکیتی منفعل ، فاقد تصوري واقعی از دارایی تحت مالکیت خود است
اي نامشهود را دریافت کرده است و اکنون نسبت به شرکت خود نسبت به دارایی
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 ). 1944؛ وبلن، 1959(میسون،  شودمی حساب» خارجی«
کنندگان اصلی به پیروي از این ایدئولوژي، بیانیه، که همان طور که گفته شد استفاده 

براي این داند. کنندگان را خارجی میشمارد، آشکارا این استفادهگذاران میرا سرمایه
شوند که سرمایه گراي پولی نامیده می –داران/سهامداران شکل جدید از مالکان/سرمایه

گذاري سود کارآفرینی چیزي شبیه به بهره است و این دلیل اصلی جذابیت سرمایه –
این سهام  ،. اما در مقابل)1981(هیلفردینگ،  گذاران استبراي این گروه از سرمایه

سهم تعلق بلکه تنها قیمت درآمد بهره مانندي است که به  ،دیگر در واقع سرمایه نیست
 . )1981(هیلفردینگ، گیرد می

اند. مالکی که حق دریافت کرده "مالکیت محض"گذاران در واقع یک  این سرمایه 
 ).1944وبلن، اي هم ندارد و پاسخگو هم نیست (وظیفه در عوض، اعمال نظر ندارد

-هم ).1936(کینز، کند این تفکر یک اقتصاد قمارخانه اي را جایگزین اقتصاد فعال می
 ترین معیار سرمایهمدت دارد و مهم  ماهیتی کوتاه ،اصطلاح سهامداران منافع بهچنین 

نقدشوندگی ) در حالی که این 1981(هیلفردینگ،  گذاري براي آنها نقدشوندگی است 
 ).1936 ،در سطح کل جامعه وجود ندارد (کینزظاهري 

مسئولیت توسط سهامدارانی که ي اجتماعی را براي عدم پذیرش این گفتمان، زمینه 
گیري از این ترفند، با بهره کند.کنترل واقعی شرکت را در اختیار دارند، ایجاد می

کردن  نه تنها قدرت خود را به شکلی مشروع و از طریق اجتماعی سهامداران عمده
از پذیرش د، ولیت محدوئکردن مس بلکه با اجتماعید،  کنندارایی مالی اعمال می

بازارهاي  از طریق نهادهایی همچوندیدگاه زنند. این ت کار خود نیز سر باز میولیئمس
ي خود به انجام هایی همانند آنچه سازمان حسابرسی در قالب بیانیهمالی، قانونگذاري

دهند هایی نشان میهاي دانشگاهی که این نگرش را بخشی از آموزهرساند و آموزشمی
سازي را به عنوان یک دیسیپلین گفتمان مالیبپذیرد،  که دانشجو باید بی چون و چرا

در گرداندن  ي سهامداران عمدههاي خارج از شبکهجایگزین تنبیه سنتی دخالت انسان
دیگر حسابداري دهد که بیانیه آن را نشر می ، حسابداري. به عبارت بهترکنندمیامور 

مشروعیت بخشیدن به مدیریت  بلکه ابزاري براي، ها نیستي شرکتبراي اداره
 ،در نتیجه .ها توسط سهامدار عمده بدون پذیرش مسئولیت اجتماعی استشرکت

ایجاد نسلی از سرمایه گرایان به نام سرمایه گرایان  ،هاحاصل این مالی سازي شرکت
 –ولیت محدود ئمنفعل و با مس ،شده پولی یا سهامداران است. سرمایه گذارانی  عقیم
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که کار اصلی شان جستجو در اخبار براي پیش بینی  –ولیت ئمسست بگوییم بییا بهتر ا
دهد ثیر قرار میأاي را بیشتر تحت تتغییراتی است که بر اساس تجربه روانشناسی توده

ي ). این در حالی است که آینده ي اقتصاد نه حاصل پیش بینی که نتیجه1936 ،(کینز
گذاري ماهر باید شکست نیروهاي  سرمایههدف اجتماعی « کنش است و از این رو

  ). 1936 ،(کینز» ي ما را احاطه کرده استتاریک زمان و جهلی است که آینده

 ترین سطح مالی سازينگاه مالی به سوژه: بنیادي
-ي فرد با خود نفوذ میترین سطح خود به تقلیل رابطهقادر مطلق بودن پول در بنیادي

سابقه چنان قدرتی یافته است که به شکلی بی ،پول ،کنونیي تاریخی کند. در لحظه
او داراي قدرتی فرابشري است. پول  ،توان آن را زمینی و انسانی دانستدیگر نمی

 ،و از این رو، ي میان سوژه و هر عینیتیواسطه ،ي میان سوژه و جهان اوستواسطه
موال خود به پول تقلیل شود. مالکیت سوژه نسبت به اتر از هر عینیتی درك میعینی

هاي شرکت ندارد. یافته است: سهامدار مالک پول است و حق مالکیتی نسبت به دارایی
حتی روابط سوژه با جامعه به پول تقلیل یافته است: به عنوان مثال ارتباط او با سازمانی 

 ).1991(سیمل،  اي در سطح پول تقلیل یافته استکند به رابطهکه در آن کار می
کند کند و او را وادار میسوژه را مقهور می ،پولر گفتمان اقتصادي مالی سازي، د 

-و عینی ترینبا ثبات، تریننئخود را تبدیل به یک عدد کند چرا که ارزش پولی مطم
نهایت و مطلق است. کردن بی پول یک ریاضی نماید.ترین حالت سوژه را باز می

جهان را از چیزي  ،نامحدود به جهانی مثالیبا تبدیل جهان ، کردن جهان ریاضی
) و اکنون این پول است 1989، کند (هوسرلکردنی تبدیل میساختنی به چیزي کشف

سازي خود و تبدیل آن به  ترین سطح یعنی در سطح سوژه امکان ریاضیکه در بنیادي
-کردنی با چشم کند. هر کمیشدنی به جاي چیزي ساختنی را فراهم میچیزي کشف

 سازي و فرمول ها همراه است. ریاضیپوشی از ابعاد کمی دیگر و فراموشی کیفیت
هاي ها و معادلهها و موجودات را بیش از پیش متلاشی کرد تا فقط فرمولهستی، بندي

). 1990مورن، ها به شمار آیند (ي یگانه واقعیتپذیر به منزلههاي کمیتحاکم بر هستی
تنها عامل تغییر یعنی سوژه را نه فقط در مورد  مستقیماً )(جان» خود«اما ریاضی سازي 

مالی سازي درك سوژه از  کند. از این روتغییر جهان بلکه براي تغییر خود عقیم می
ترین سطح مالی سازي تلقی کنیم. سوژه درك مستقیمی حتی از خود خود را باید بنیادي

، د. سوژه نزد خود حضور نداردتواند قیمت خود را در بازار کشف کنتنها می، ندارد
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) Absenteeismگرایی (گوید. ما این را غیبتي پول با خود سخن میبلکه با واسطه
 سوژه از همه چیز و از جمله از خود غایب است.  ؛نامیممی

نوعی استقلال  ،سازي همواره در عوض این واسطه شدن میان سوژه و همه چیزاما مالی
اموال و هر چیز دیگر ، گروه ،ولیت سوژه در قبال سازمانئمس دهد.و آزادي به سوژه می

. اما با سرایت این مالی سازي به )1991(سیمل، شود ي پولی محدود میبه یک رابطه
ولیت یعنی سوژه ئي مستنها عامل پذیرنده ٬ترین سطح یعنی درك سوژه از خودبنیادي

) Illiabilityتی (ولیئن را نامسشود. این چیزي است که ما آولیت ساقط میئنیز از مس
 نامیم. می

 ي مورد نظر بیانیهخواننده
این بیانیه به عنوان پیوست استانداردهاي حسابداري، قاعدتًا رهنمودي کلی است که 

رود سازمان حسابرسی باشد، در تدوین استانداردها از آن استفاده کند. اما از انتظار می
هاي خارجی است، ي معادلاستانداردهاي سازمان ترجمه شدهها و آنجا که کل بیانیه

باید گفت که سازمان حسابرسی نقش تدوین استانداردها ندارد و از بیانیه بدین منظور 
کند بلکه این هیأت تدوین استانداردهاي بین المللی و هیأت تدوین استفاده نمی

تدوین استانداردها استفاده کرده استانداردهاي ایالات متحده است که از این بیانیه براي 
کنندگان این بیانیه ي سایر مصرفاست. به عبارت بهتر، سازمان حسابرسی هم در زمره
 کند. قرار دارد و از آن براي تدوین استانداردها استفاده نمی

اش گذارده شده، در واقع اي که به عهدهاما سازمان به دلیل ماهیت قانونی وظیفه 
کند. کارامد براي انتشار گفتمان بیانیه در میان سایر ذینفعان را ایفا میاي نقش واسطه

ي تشکیل سازمان حسابرسی و نیز بر همان طور که گفته شد، بر اساس ماده واحده
ي اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی و خصوصی و ي این سازمان، کلیهاساس اساسنامه

اریشان براي مراجع دولتی قابل قبول هاي حسابدخواهند گزارشدولتی تا آنجا که می
-به رعایت اصولی هستند که سازمان حسابرسی براي حسابداري تعیین می باشد، ملزم

 نه فقط حسابداران –ها ي اثر بیانیه در عمل تمامی ذینفعان شرکتحوزهکند. بنابراین، 
خطاب به  لیي اصگیرد. بیانیهرا در بر می – هاي سهامی عامشرکتذینفعان نه فقط و 

و سازمان نقش واسطه  جمع بزرگی از مخاطبان در سطح بین المللی نوشته شده است
 . کندبراي انتشار آن را ایفا می
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 تشریحاما خوانندگان مطلوب (مورد نظر) بیانیه چه کسانی هستند؟همان طور که  
اهاي حقیقت پذیرفتن ادع ،ترین چیزي که بیانیه از خوانندگان خود انتظار داردمهم، شد

» هست-که-همانطور«مالی سازي به صورت گفتمان اصلی خود یعنی گفتمان زیربناي 
از یک سو پذیرفتن پول به عنوان قادر مطلق و از ، ترین این ادعاهاي حقیقتاست. مهم

سوي دیگر در نظر گرفتن شرکت به عنوان یک تنمندي جدا از سوژه است. نگاه به 
-ي ذینفعان حتی سرمایهبودن همه» خارجی«قبول د و قشرکت به عنوان منبع وجه ن

فرض گرفتن ت، انگاره آمده اس گذاران نسبت به شرکت که در بیانیه به عنوان پیش
 دهد. ي بیانیه را نشان میچنین خصوصیاتی براي خوانده

 هاي فاعلیموقعیت
-نظر می هاي خاصی را براي افراد مختلف دربیانیه بر اساس گفتمان اصلی خود، نقش

 گیرد که در ادامه تشریح خواهد شد:

 ذینفعان
-استفاده تمامیسازي خود، همان طور که گفته شد، بیانیه بر اساس گفتمان مالی 

-کند، نسبت به شرکت خارجی تلقی میمعرفی می 5-1کنندگانی را که در پاراگراف 
این مقاله تشریح هاي قبلی بودن به تفصیل در بخش» خارجی«معانی مکتوم در این  کند.

، مشتریانن، کارکنا ،دانستن کلیه ي ذینفعان اعم از دولت» خارجی« ،شد. به طور ساده
بدین معنی است  و عموم مردم و حتی سرمایه گذاران نسبت به شرکتن مین کنندگاأت

 که:
 ؛ کار پاسخگو نیستند و هاي کسباین افراد در برابر آثار فعالیت  )1
 ؛ا ندارندکار ر و حق دخالت در کسب )2
 حق آنها نسبت به شرکت قابل تقلیل به پول است.   )3

-واجب میهاي ذینفع ي سوژهعدم دخالت در کار شرکت را براي همه، بیانیه، بنابراین
بدین ترتیب هیچ دهد. ولیت میئو در مقابل به آنها حق پولی و تضمین عدم مس شمارد

اجتماعی فعالیت کسب و کار ندارند یک از ذینفعان مسئولیتی درقبال نتایج اقتصادي و 
رود که کنشی در برابر یا در جهت آن انجام دهند. به عبارت بهتر، ها انتظار نمیو از آن

 کند.بیانیه غیبت گرایی و نامسئولیتی را در تمامی ذینفعان طلب می

 حسابداران و حسابرسان 
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کند که اعاتی تعیین میبیانیه آشکارا نقش اصلی حسابداران و حسابرسان را تأمین اطل
ي گذاران به همهقرار است براي معامله در بازار سهام استفاده شود. در بیانیه، سرمایه

شوند و با این توجیه که منافع سرمایه گذاران منافع هاي ذینفع ترجیح داده میگروه
اعات ي اطلگیرد، حسابداران و حسابرسان مسئول تهیهي ذینفعان دیگر را در بر میهمه

گذاران یعنی شوند. اما در عین حال، بیانیه، نوعی خاص از سرمایهبراي این گروه می
کند که گذاران منفعل بازار مالی را در نظر دارد. بیانیه به حسابداران القاء میسرمایه

تلقی کنند و از افشاء » خارجی«گذاران، را نسبت به شرکت ذینفعان، حتی سرمایه
ها جلوگیري کنند. لازم است به آن» خارجی«حدي که براي یک فرد اطلاعات به جز در 

با استقرار این دیسیپلین، حسابداران و حسابرسان از افشاء اطلاعاتی که موجب به 
شوند. منافع ذینفعانی که بیانیه ها در شرکت بشوند، منع می»خارجی«اصطلاح دخالت 

اي که حسابداران ز این رو، حسابدهیکند، قابل تقلیل به ابعاد مالی است و امعرفی می
و حسابرسان عامل اجراي آنند، حسابدهی مالی است. به عبارت بهتر، افشاي آنچه 

شود و آنچه شرایط پذیري ذینفعان در مقابل عملکرد شرکت میمربوط به مسئولیت
-دهد، در این موقعیت فاعلی حسابداران حذف میدخالت ذینفعان در عملکرد را می

 شود.

 ستانداردگذارانا
ي اصلی، یعنی هیأت تدوین استانداردهاي حسابداري بین نقشی که نویسندگان بیانیه

، بکارگیري کندعضاي خود و استانداردگذاران بعدي تعیین میالمللی، براي ا
تعیین دیسیپلین به شکلی است که حسابداران را از افشاي اطلاعات به استانداردها براي 

را از دخالت در امور » خارجی«این افراد منع کند و  شرکت» رجخا«گذاران سرمایه
 ها را تضمین کند.ولیت آنئحق پولی و عدم مس ،شرکت باز دارد و در مقابل

ي این استانداردها هستند و خود، عملًا کنندهاستانداردگذاران ملی که مصرف
ن و حسابرسان را همانند حسابدارا کنند، بیشتر موقعیت فاعلیاستانداردگذاري نمی

 دارند. 

 قدرت و مؤسسه
آورد چرا که ها به میان نمیسهامداران عمده، تنها ذینفعانی هستند که بیانیه سخنی از آن

-ها است. مراکز انباشت سرمایهدر پی پنهان کردن نقش خود در برآورده کردن منافع آن
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طریق مؤسساتی چون هیأت  کند ازها را تأمین میي بین المللی گفتمانی را که منافع آن
-هاي بورس و اوراق بهادار، و سایر مراکز مالی تحمیل میتدوین استانداردها، کمیسیون

ها، سازمان حسابرسی و سایر نهادهاي کنند. در کشورهاي در حال توسعه، دانشگاه
دهند هر چند در نهایت همان نقش اي که این گفتمان را ترویج میاي و غیر حرفهحرفه

تر دارد، چرا که نه در اثر ها ماهیتی ناآگاهانهکنند اما این ترویج گفتمان در آنایفا میرا 
داري (همچون هیأت تدوین هاي سرمایهفشار قدرت و تحت نفوذ سازمان

استانداردهاي حسابداري ایالات متحده که مستقیماً تحت نظر کمیسیون بورس و اوراق 
هاي بین لکه در اثر پذیرش بدون تأمل متن بیانیهکند) ببهادار این کشور فعالیت می

هاي دستوري و ایدئولوژیک آن گرفتار المللی به عنوان متن خنثی و عدم توجه به جنبه
 شوند.این نقش می

 گیرينتیجه
هاست. هر چیزي براي آن که ارزشی براي یک انسان داشته ي کنش انساننتیجه جهان
اي که بدون دخالت انسان در براي این که حتی میوهمستلزم کنش انسانی است. ، باشد

باید انسانی آن را از درخت بچیند. اما آنچه عمل ، خورده شود، جنگل رشد کرده است
اندیشه است. تمام آنچه انسان از آغاز تاریخ تا کنون داشته است به ، سازدانسانی را می

خیال انسان شکل گرفته است. ابتدا در ، طور اعم و آنچه ما امروز داریم به طور اخص
شود. جهان امروزي نمی چیده درخت ، ازي در دست انسانیک میوه پیش از خیال میوه

) 2010گافیکین، هایی است که پس از روشنگري در رنسانس رخ داد (ما حاصل توسعه
 خلاق حضور و کنش ، حاصلداریم جهان در ما که ارزشی با ، چیزهايبه عبارت بهتر

 . است انسان
هاي بدون اي براي اندازه گیريیک رهنمود حرفه، در ظاهرسازمان حسابرسی ي بیانیه

اي است که باید توسط گروهی به عنوان حسابدار انجام گیرد. اما چنان اریب و خنثی
این بیانیه نوع خاصی از تفکر در مورد هستی انسان را با خود حمل ، که تشریح شد

، که از نامند. بیانیهسازي میاصطلاح اقتصادي آن را مالی دهد که درکند و رواج میمی
، کنددر مورد این نوع اندیشه بحث نمی هاي بین المللی ترجمه شده است،روي بیانیه

-تعریف می» هست-که-طور-آن«بلکه حسابدار بودن را مستلزم پذیرش آن به عنوان 
سرباز مستقیم خود این مبانی فکري اقتصادي کند و بدین طریق از بحث یا حتی بیان 
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کارکنان و سایر ، بیانیه نه تنها دولت، ترین سطح مالی سازيزند. در انطباق با پیشرفتهمی
» حضور«خواند و می» خارجی«گذاران را نسبت به شرکت ذینفعان بلکه حتی سرمایه

تفکري که بیانیه آن را کند. در پنهان منع می یانسان در فرایند کسب و کار را به شکل
ها در و انسان، شودي شرکت انجام میشده کارها توسط تصویر تنمند، کندترویج می

 و ها در شرکت حاضر نیستند و ما از این رانسان، گیرند. به عبارت بهترخارج قرار می
 نامیم. گرایی در سطح شرکت مییبت این را غ

دیسیپلینی است که جایگزین ربی، کشورهاي غگرایی در سطح عوام  این غایب 
براي مشروعیت بخشیدن به این کشورها رعیتی -داري و ارباب هاي دوران بردهتنبیه

خاص،  اعمال قدرت توسط گروهی خاص شده است. تفکر مالی سازي براي این گروه
این امکان را فراهم کرده است که بدون یعنی سهامداران عمده یا مراکز انباشت سرمایه، 

برابر با ، ولیت این گروهئرا اداره کنند. مس هاکار و کسب، ول کار خود باشندئکه مس این
ولیت سهامداران جزء است که گرفتن حقوق اساسی مالکیت از آنها با ترسانده ئمس

توجیه شده است. ، شودکار انجام می و ولیت کارهایی که در فرایند کسبئشدن از مس
بلکه با ترسانده شدن از ند، ها ندادر تصمیم گیرياین سهامداران نه تنها دخالتی 

کنند. بدین ولیت اجتماعی را به عنوان یک هنجار مستقر میئعدم پذیرش مس، ولیتئمس
شرکت را اداره  ولیت توسط سهامداران بزرگی که عملاً ئترتیب همگان عدم پذیرش مس

-مین میأبهترین نحو ت سازي منافع قدرت را به پذیرند و دیسیپلین مالیرا می، کنندمی
 کسب ،گیرنده هستند تصمیم گذارانِرود که این گروه که سرمایهانتظار می، کند. بنابراین

» حضور«کار را مدیریت کنند و براي رسیدن به منافع خود در زندگی اقتصادي  و
 داشته باشند.

کوچک گذاران  گرایی نه فقط در سطح سرمایه ي مالیاما شواهدي که بر توسعه 
گذاران بزرگ شرکتی و حتی در سطح سرمایه گذاران خصوصی  بلکه در سطح سرمایه

 اصطلاح سرمایه دهد که حتی این بهنشان می ٬موجود استدر کشورهاي غربی و فردي 
تصویر تنمند کار بلکه  و ها هم نه فرایند کسبندارند. آن اقتصادي داران هم حضور

نقد و قدرت مطلق پول را براي اعمال قدرت خود  شرکت را به عنوان منبع وجهي شده
این دیدگاه منجر به توقف کنش عملی و فکري انسان در فرایند زیستن  بینند.کافی می

رود و شود. این اعتماد به نفس انسان براي تعیین سرنوشت خود است که از بین میمی
ولیتی همراه ئوح با نامسگرایی در تمامی سطیبت نامیم. این غمی» گرایییبت غ«ما آن را 
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پذیرد و تنها در جهت ولیت هیچ چیز را نیز نمیئاست. انسان غایب از همه چیز مس
، شوداي که در قالب قیمت بازنمایی میشده ست پذیرفتهه-که-طور-نی و همانآمنافع 

ها نه به سمت منافع گروهی مشخص که ول انسانئکند. جهان با کنش نامسحرکت می
 رود. وران تاریکی دیگر میبه سمت یک د

داري و ي بردهاما سئوال اینجاست که کشوري با شرایط ایران که نه تاریخچه 
) و نه حتی به فرض ورود 1346اي شبیه کشورهاي غربی دارد (اشرف، رعیتی-ارباب

ي فیزیکی سرمایه را که پیش نیاز ورود به ي توسعهداري، مرحلهبه اقتصاد سرمایه
سازي مبتلا ي مالی سرمایه است پشت سر گذاشته، باید به گفتمان مالیتوسعهي مرحله

هاي دانشگاهی و ي ناآگاهانه از فن ترجمه در آموزششود؟ دلیل این موضوع، استفاده
پندارند و به قانون گذاري است. دانشگاهیان و قانونگذاران ما متن را چیزي خنثی می

-که-گونه-همان«هایی که به عنوان ایدئولوژيبنیادهاي نظري، ادعاهاي حقیقت و 
 کنند. شود توجه نمیاز طریق متن به مخاطبانش منتقل می» هست

هاي صرفاً تکنیکی ي تمرکز بر کسب مهارتهمان طور که گفته شد، تسلط اندیشه 
هاي اقتصادي هاي فکري غرب در رشتهآن هم بر اساس جریان اکثریت در جریان

ي اي کشور چه در رشتهي علمی و حرفهاستادان دانشگاه، جامعه کشور در نسل فعلی
هاي هاي اقتصادي را مخاطب مناسبی براي گفتمانحسابداري و چه در سایر رشته

نگاهی به تاریخ «اي با عنوان ) در مقاله1386مسلط بر جوامع غربی کرده است. مالجو (
پردازد. او ضمن این مطلب می به» ي اقتصادي در ایران معاصرهاي اندیشهو ویژگی

ي دانشگاهی در تاریخ معاصر و خصوصاً پس از تأکید بر ابعاد تاریخی تکوین جامعه
ي حسابداري انقلاب اسلامی، به مشکلی که پژوهش حاضر نیز حاکی از آن در حوزه

 کند: است اشاره می
-الگو مصرف می کنند، در اینجا اذهانی مقلددر غرب اذهانی مولد الگو تولید می « 

هاي اصیل را از ي علمی اقتصاد از یک سو توان طرح پرسشکنند. نتیجه این که، جامعه
هاي کاذب در تحقیقات میدان داري دهد و به همین سبب از دیگر سو، پرسشدست می

ها یکی نیز این است که بوروکرات-کنند... از اجزاي نامرئی عقاید طیف استادمی
تر آن لزومًا بهتر و کاراتر نیز هست... پندارند که بهنگامفناوري میاندیشه را از جنس 

ي خود هستند، اما وقتی هاي دورهي اقتصادي مولود مسالهها و اندیشهدر غرب، مکتب
شوند. به عبارت دیگر، در ي خود میهاي دورهیابند، مولد مسألهدر ایران انعکاس می
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ها ها مساله سازي، خواه این مسالهدر ایران، مکتبکنند، ها مکتب سازي میغرب، مساله
 »ذهنی باشد خواه در جهان خارج مصداق عینی داشته باشد...

هاي همان طور که مالجو مطرح میکند، به روز بودن و استفاده از آخرین نسخه 
آید. سازمان ي حسابداري نیز یک ارزش به حساب میهاي غربی در حوزهاندیشه

به دنبال آخرین تغییرات در استانداردهاي حسابداري بین المللی است  حسابرسی لزوماً
که دلایل تاریخی و ایدئولوژیک مطرح شدن این ها را پیاده کند بدون اینتا آن

هاي اخیر سازمان حسابرسی و سازمان بورس و استانداردها را در نظر بگیرد. حرکت
توان بر اثر بین المللی حسابداري را میاوراق بهادار به سمت استفاده از استانداردهاي 

این اشتباه دانست. مالی سازي هر چند اکنون در جوامع سرمایه گراي توسعه یافته 
هایی براي آن حل تبدیل به یک مشکل شده است که اندیشمندان در پی یافتن راه

مایه هستند، در زمانی راه حل اقتصاد سرمایه گرا براي مشکلات انباشت بیش از حد سر
ي حاضر نشان ). مقاله2010ي فیزیکی بوده است (آریگی، ي سرمایهي توسعهدر مرحله

دهد که چگونه واردات مفاهیم حسابداري، مالی سازي را براي اقتصاد ما که هم می
) و اصلًا وارد 1346ي تاریخی و هم وضعیت جاري کاملًا متفاوتی دارد (اشرف، زمینه

گوید به ي فیزیکی نشده است، همان طور که مالجو میایهي بیش  انباشت سرممرحله
 آورد. عنوان یک مشکل و نه یک راه حل به ارمغان می

ي حاکم به معناي غربی آن بوده ي تاریخی، ایران کشوري فاقد طبقهاز حیث پیشینه 
شده است. ي منسجم بلکه توسط یک فرد اداره میاست که همواره نه توسط یک طبقه

ها در ایران اساساً وجود گرا به جاي فئودالي سرمایههاي ایجاد طبقهین، زمینهبنابرا
که سرمایه گرایی به شکل غربی آن در ایران هم شکل نداشته است. حتی با فرض این

ي بیش انباشت گرفته باشد، بعید است بتوان اقتصاد ایران را اقتصادي دانست که مرحله
سازي را بتوان راه حلی آمده باشد که به دنبال آن مالی سرمایه فیزیکی در آن به وجود

براي آن دانست. حتی در صورتی که چنین اتفاقی هم رخ داده باشد، سئوال، این است 
سازي در حالی که اندیشمندان غربی، خود که چگونه ما به جاي وارد کردن مشکل مالی

 ، از ابتدا کاملاً روشن است: قانوناند، در پی راه حلی نبوده ایم. اما جواببه آن پی برده
اند و اصولاً کار به ي متون آگاهی نداشتهي گفتمانی ترجمهگذاران به طور کلی به جنبه

 اینجا نکشیده است که این سئوالات مطرح شود. 
ي مشکلاتی را براي کشور ما ي حاضر با استقرار گفتمان مالی سازي، زمینهبیانیه 
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هایی، تدوین ومی به ایجاد آن وجود ندارد. به جاي چنین بیانیهایجاد خواهد کرد که لز
هاي رایج غربی و هاي مسلط بر اندیشههاي خلاق بر مبناي آگاهی به گفتمانبیانیه

ها، ایرانیان ساختار و نظام تواند موجب شود که پس از سالها میآلترناتیوهاي آن
د که به جاي انتقال مشکلات دیگر اقتصادي مناسب تاریخ و شرایط خود را ایجاد کنن

کشورها، مشکلات کشور را حل کند. بر اساس نقد انجام گرفته بر روي گفتمان مالی 
سازي، آنچه سازمان حسابرسی باید براي احتراز از گرفتاري در مشکلات مالی سازي 
در مفاهیم نظري و سپس استانداردهاي حسابداري لحاظ کند، در رهنمودهاي زیر 

 ده است:خلاصه ش

 رهنمودهاي فنی

 تغییر عنوان مفاهیم گزارشگري مالی به مفاهیم حسابداري 
در مفاهیم حسابداري، ناشی از نقش محوري پول در اقتصاد مبتنی بر » مالی«عنوان 

سرمایه گرایی پولی است. باید توجه داشت که حسابداري، اساساً مفهومی بسیار 
گردد که هاي حسابداري اساساً به زمانی باز میتر از مسائل مالی است. ریشهگسترده

تر همچون پول وجود نداشته است و حتی در کشورهاي سرمایه گرا هم ابعادي کیفی
گیرد. جدا کردن حسابداري مالی از حسابداري حسابداري اجتماعی را در بر می

بق بر ي بیستم در ایالات متحده و منطمدیریت اساساً حاصل سرمایه گرایی پولی سده
شود. از این رو، نگرش مالی سازي است که در آن مدیریت از مالکیت تفکیک می

تر از مسائل از ابتدا، انتظاري گسترده» گزارشگري مالی«تمرکز بر حسابداري به جاي 
ي حسابداري مالی به معناي اقتصاد سرمایه صرفاً پولی و خصوصاً متفاوت از پیشینه

 کند. اردگذاران و سایر ذینفعان متبادر میگراي پولی را به ذهن استاند

 گرایی و نامسئولییاحتراز از غیبت
گذاران و علی الخصوص سهامداران بازار گرداندن نگاه استانداردها از حقوق سرمایه

سرمایه، و در عوض تمرکز بر حقوق دولت و کارکنان و توجه به عناصري که به جاي 
کند، از الزاماتی حاکمیت سرمایه گذاران کمک میخرید و فروش سهام به نقش اعمال 

کند. در عین حال، ایفاي نقش است که مقدمات مسئولیت پذیر شدن سوژه را فراهم می
ي حسابداران براي ایجاد تمهیدات قانونگذاري براي فعال سازمان حسابرسی و جامعه
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اعی آنان براي از بین بردن مسئولیت محدود سهامداران عمده و پاسخگویی کامل اجتم
 از بین بردن این جنبه از نامسئولیتی ضروري است. 

 جلوگیري از تقلیل به پول
همان طور که گفته شد، مالی سازي در واقع، تقلیل همه چیز به پول و تبدیل پول به 

هاي حسابداري در ایران قادر مطلق است. این مشکلی است که نگرش مالی در گزارش
هاي غیر طلبد. تأکید بر جنبهو تشریح آن مجال دیگري را می نیز به آن دامن زده است

هایی همچون ها، به جاي راندن آن به حاشیهپولی و اجباري کردن گزارشگري این جنبه
هاي پیوست و اختیاري کردن آن، براي جلوگیري از نگاه جامعه به بعد صرفًا یادداشت

غییر نرخ از تغییر در مقدار (بر پولی عملکرد کسب و کار لازم است. تفکیک اثرات ت
ي حسابداري چون تحلیل انحرافات)، و الزامی شدههاي شناختهاساس روش ورزي

کردن حسابدهی اجتماعی همچون افشاء میزان آلودگی هوا، مصرف آب، مصرف انرژي 
هاي غیر پولی به هایی براي وارد کردن جنبههاي حسابداري، راهو غیره در گزارش

 شود. تلقی میحسابداري 

 رهنمودهاي کلی

 ها بر اساس شناخت تاریخیي استانداردها و آموزشتوسعه
اي کاملاً متفاوت از ي تاریخیهمان طور که توضیح داده شد، ایران داراي پیشینه

ها وارد و کشورهایی است که اکنون استانداردها و مواد آموزشی حسابداري از آن
ها همان طور ي آنآیند، و ترجمهها به حساب میتمانها محمل گفشود. متنترجمه می

آورد. بنابراین، هاي غالب و به تبع آن مشکلات آن را به همراه میکه گفته شد، گفتمان
ي حسابداري کشور و خصوصاً سازمان حسابرسی که نقشی ضروري است که جامعه

ي توسعه محوري هم در تدوین مواد آموزشی و هم در استانداردگذاري دارد،
استانداردها را بر مبناي شناخت تاریخی صحیحی از اقتصاد ایران انجام دهند تا حاصل 

 کار به حل مشکلات کمک کند، نه مشکلات نداشته را ایجاد کند.

 تحدید منظور استفاده از استانداردهاي حسابداري بین المللی
ست که مراکز انباشت استفاده از استانداردهاي حسابداري بین المللی، دیسیپلینی ا

کنند. کشورها براي ورود به بازارهاي ي کشورها تحمیل میسرمایه با قدرت به همه
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ي اعتباري و غیره ملزم به استفاده از این ي بین المللی، گرفتن رتبهتأمین سرمایه
استانداردها هستند. اندیشمندان و خصوصاً حسابداران کشورها و خصوصاً کشورهاي 

ه باید به این جنبه از استفاده از ترویج استانداردهاي بین المللی در حال توسع
-حسابداري توجه کنند و استفاده از این استانداردها را صرفًا براي راضی کردن طرف

هاي غربی خود به کار برند و آن را جایگزین استانداردهاي خلاق ملی که مبتنی بر 
خطر در حال حاضر در کشور ما با ي خود باشد نکنند. این تاریخ و فرهنگ جامعه

حرکت سریع و بی مطالعه به سمت این استانداردها که توسط سازمان حسابرسی 
هاي مالی سازي را هاي حسابدارانی که آموزهها و انجمنراهبري و توسط سایر جمعیت

 رود. شود، خطري جدي به شمار میشناسند، پشتیبانی میو جز آن را نمی دریافت کرده
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