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حسابداری، ادبیات اندکی وجود دارد. با در نظر داشتن  فرامادیِهای در زمینه جنبه: موضوع و هدف

بسیار کلیدی در کیفیت و رشد جوامع انسانی، مقاله حاضر، به  فرامادیِ عنصر شادی به عنوان یک عنصر

 بررسی میزان انطباق مفاهیم حسابداری با مؤلفه های شادی پرداخته است.

نی شادی ابتدا مبا فاده شده است. به این معنی کهاز روش کتابخانه ای است در مقاله حاضر: روش پژوهش

 و آموزه "دین"جایگاه  توضیحشده و ضمن  بیانسینا ابن و جایگاه آن در کالم اندیشمندانی چون ارسطو و

ها، آیات و روایات ، از کتابهای شادی در دین مبین اسالمها و مؤلفههای دینی در شادی انسان، شاخص

ه ها با مفاهیم حسابداری پرداخته شدست. سپس به بررسی و تطبیق این شاخصشده ا مختلف جمع آوری

 است.

ستند های آن، قادر نیدر نهایت این نتیجه حاصل شده است که حسابداری و گزارش: یافته های پژوهش
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 یک شاخه معنوی و اخالقی در درون خود را دارد.
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 مقدمه .1

کند تا یمحسابداری به عنوان یکی از علوم مبتنی بر اندازه گیری، شناخته شده است که کمک 

سازی سود، اندازه گیری شود. حسابداری به عنوان زبان تجارت عملکرد، با فرض هدف بیشینه

( و ابزاری ضروری در راستای بهینه سازی 2004)داویسون،  1داری(، زبان مادریِ سرمایه2004، )ایوانز

 شود. ( شناخته می2015عملکرد )المبرتون، 

بیات وسیعی مبنی بر این فرض وجود دارد که هدف نهایی اگرچه در تجارت و حسابداری، اد

انتقادهای  2تجارت و دلیل اصلی وجود شرکت، کسب سود است، ولی در ادبیات حسابداری پایداری

های حسابداری قدرتمندی در مقابل این فرض، مطرح است. این حوزه از حسابداری که از آن با نام

 شود، بررکت و گزارشگری غیرمالی هم یاد میاجتماعی، گزارشگری مسئولیت اجتماعی ش

شامل )جامعه،  3گزارشگری اطالعات غیرمالی راجع به عملکرد شرکت و تأثیر مستقیم آن بر ذینفعان

 (. 2015ورزد )المبرتون، محیط زیست، اقتصاد و ...( تأکید می

 است. امّا انتقادهای شود که هدف اصلی شرکت، حداکثر سازی سودقویاً فرض می 4در نظریه اقتصاد

((. 2010( و پیرسون )1977(؛ سِن )1935نیز بر این فرض وارد شده است )به عنوان مثال: هیکس )

 ی نظریهتوان در ادبیات حوزهکه به این فرض وارد شده است را میبزرگترین چالش مفهومی

ا یازهای عموم ذینفعان رها باید نترین پیام این نظریه این است که شرکتیافت. اصلی 5ذینفعان

( و سهامدارن، فقط یکی از این ذینفعان هستند که ممکن 2002برآورده سازند )جونز و همکاران، 

های اجتماعی شان با منافع سایر ذینفعان در یک راستا باشد یا نباشد. در بحث مسئولیتاست منافع

ود اهداف اقتصادی آن ترکیب ششود که باید اهداف اجتماعی و محیطی شرکت با گفته می 6شرکت

کیل تش پایدارییا  مسئولیت اجتماعیتا مجموعه ای چندبعدی از اهداف واحد تجاری تحت عنوان 

 (. 2015شود )المبرتون، 

( قرار دارد. او عقیده داشت که هدف اصلی و 2007پژوهش حاضر در راستای اعتقاد دِژاردنز )

نند تا زندگی کتولید کاالها و خدماتی که به مردم کمک مینهایی شرکت باید این باشد که از طریق 

شاد و معنی داری داشته باشند، از نظر اجتماعی، مفید واقع شود. در این میان، سودآوری شرکت، 

وسیله ای برای رسیدن به این هدف خواهد بود. دِژاردنز با استفاده از قیاس جالبی بین هدف از تنفس 



 

در شرکت، به توضیح نقش کسب سود در تجارت پرداخته است: در انسان و هدف کسب سود 

اگرچه نفس کشیدن برای زنده ماندن، بسیار ضروری است، امّا هدف از زندگی، نفس کشیدن نیست. 

 شود، وسیله ای است برای رسیدن به یکزندگی و نفس کشیدنی که منجر به دوام این زندگی می

ر است. او معتقد است که کسب سود، از این جهت که هدف بزرگتر، که داشتن یک زندگی معنادا

باشد؛ اما هدف نهاییِ یک شرکت مایه تداوم حیات واحد تجاری است، برای شرکت ضروری می

شود. بلکه سود، فقط ابزاری در دست شرکت است برای رسیدن به یک هدف اجتماعی محسوب نمی

 نام دارد. بزرگتر که شادی و داشتن زندگی معنادار در اجتماع

پیدا کرد که با هدف برآورده ساختن  7های اولیهتوان در شرکتهایی از ادعای دِژاردنز را میپشتوانه

لی تا بین الملتشکیل شده بودند و کاالهای مورد تقاضای عموم را از سطح بومی 8نیازهای زیربنایی

در ایالت ماساچوست در ابتدا (. مثالً  2001و کِلی، 1978دادند )سیوُی، مورد تجارت قرار می

های بخش های شرکتشدند و ویژگیها به عنوان نمایندگان دولت در نظر گرفته میشرکت

را برای  9را داشتند و به طور کلی به این منظور طراحی شده بودند که عملکردی اجتماعیعمومی

ها برآورده ساختن شرکت(. هدف اصلی این 23: 1945ایالت خود ایفا نمایند )هندلین و هندلین، 

های تجاری به عنوان ابزاری قانونی برای دستیابی به این هدف، نیازهای حیاتی انسان بود و به شرکت

 شد. نگاه می

پذیرد که هدف نهایی همه مقاله حاضر در حوزه ادبیات پایداری قرار داشته و این عقیده را می

در این میان وظیفه  "تجارت"( که 2015برتون، است )الم "شادی"ها رسیدن به های انسانتالش

کمک در دستیابی به این وظیفه را بر عهده داشته یا حداقل موظف است مانعی بر سر راه آن ایجاد 

که  شوددر کنار هم باعث شکل گرفتن این فرض می "سودآوری و شادی"نکند. قرار دادن اهداف 

فت سوال توان گباشد. لذا میاست که همان شادی می سود، تنها ابزاری برای دستیابی به هدف نهایی

اگر هدف تجارت، دستیابی به شادی انسان است، آیا حسابداری "اصلی پژوهش حاضر این است که 

 "تواند در دستیابی به این هدف کمکی کند یا خیر؟می

 

 



 

 شادی و جایگاه آن در زندگی انسان: .2

 هتجرب را آن خود فراخور به هرکس لذا است، بشر اساسی هیجانات از یکی شادی که جاآن از

 در عنصر هس به جمهوریت کتاب در افالطون. نیست آن تجربه سادگی به شادی تعریف اما. نمایدمی

 افالطون .21امیال و 11احساسات ،10استدالل یا عقل قوه: از اندعبارت کند کهمی اشاره انسان وجود

میرشاه ) باشد داشته وجود هماهنگی و تعادل عنصر سه این بین که داندمی انسان از حالتی را شادی

 بر مبتنی شادی که معتقدند بنتام وجرمی الک جان(. 1999 جعفری و همکاران به نقل از دیکی،

 مثبت، عاطفه وجود از ترکیبی را شادی( 1995) همکاران و آرجیل است. بخشلذت وقایع تعداد

( معتقدند که 1381میرشاه جعفری و همکاران ) .دانندمی زندگی از رضایت و منفی عاطفه فقدان

 نظر به دهد.می ( ارائه1998) هووِنرا وین شادمانی تعریف ترینعملیاتی حال عین در و ترینجامع

 به .میگردد اطالق زندگیش کل کیفیت مطلوبیت میزان یا درجه فرد از قضاوت به شادمانی او،

  .دارد  دوست را زندگی خود چقدر فرد که معناست این به شادمانی دیگر عبارت

 ن دریافتتوامی زندگی افراد با نشاط و شادی رابطه بررسی و انسان زندگی فردی حوزه در تأمّل با

 سایر اراختی در و تولید الزم، انرژی تا کندمی آماده را شرایطی و موقعیت زمینه، «زیستن شاد» که

 فراهم را وا پویایی و رشد موفقیت، اسباب و گیرد قرار انسان( فیزیکی ـ روانی) ارگانیسم هایحوزه

 اراده یدهکننتقویت و منفی هایهیجان تخلیه عامل و زا انرژی تکاپوبخش، شادی، بنابراین. سازد

 وجود. تاس پختگی و بالندگی راستای در خود استعدادهای و هاتوانمندی گرفتن کار به در انسان

 او فطرت با حتی و بوده فرد تعالی و رشد به رو زندگی ناپذیر جدایی جزء مثبت، روانی انرژی این

 و لیتعا این که کند کمک که چه هر و است او فطرت جزء کمال، و تعالی که چرا است؛ سرشته

 .(1380جهانبان و همکاران، ) گرفت خواهد جای او فطریات حوزه در نیز شود محقق کمال

 قدمم ها نیز مؤثر است. قراییهای اجتماعی زندگی انسانهای فردی، بر جنبهجنبهشادی عالوه بر 

 تماعی،اج هایآسیب و مسائل از بسیاری شودمی موجب جامعه بودن شاد و کردن شاد که است معتقد

 ندهد رخ اجتماعی هایناهنجاری سایر و خانواده نابسامانی طالق، بزهکاری، و جنایت و جرم مانند

 و یتحصیل رغبت میزان و شود کمتر جامعه در روحی اختالالت یابد؛ کاهش ممکن حداقل به یا و

 خود جامعه رد افراد اگر. است انسان اساسی نیاز شادی. کند پیدا افزایش تولید، و کار برای انگیزه



 

 دور دخو ملی فرهنگ از نتیجه در برند،می دیگر جوامع به رو کنند، برآورده را نیاز این نتوانند

 یفرهنگ مسخ دچار جامعه و یافته رواج جامعه در وارداتی هایارزش و فرهنگ تدریج به و شوندمی

 «حیات جدید علم» کتاب در مشهور، شناسزیست 31شلدریک (. روپرت1391قرایی مقدم، )شود می

 بر که ما، ودخ احوال و اوضاع بر تنها نه ما تفکر نحوه کندمی ثابت که کرد مطرح را جدیدی فلسفه

 در اتنه انسان شعور و حافظه است که معتقد او گذارد.تأثیر می جهان سراسر در هاانسان همه اذهان

 به هاانسان به این معنی که دارد، وجود نیز 41«جمعی شعور» نام به چیزی بلکه شودنمی ذخیره مغزش

 .(1383دار،طریقه) ارتباطند در هم با خاص نیرویی یوسیله

 شادی در دیدگاه ارسطو: .3

ای که در زمینه شادی و ماهیت آن بیان شد، به طور خالصه، شادی را در دیدگاه یک پس از مقدمه

کنیم. از دیدگاه ارسطو، احساس خوشی و رضایت، حاصل تحقق اندیشمند بزرگ تاریخ، بررسی می

اخالقی همراه با پرهیزگاری و ی انسانی است که از طریق داشتن یک زندگی استعدادهای بالقوه

گذرد، می "خوب"(. رسیدن به شادی، از مسیر یک زندگی 2009شود )ویلز، حاصل می 51پاکدامنی

(. 2005که در این دیدگاهِ اخالقی معادل با داشتن یک زندگی اخالقی با ماهیتی معنوی است )پُژمن، 

و تحقق کامل  61"خود واقعی"ن با ( اخالقیات ارسطویی را معادل با زندگی کرد1990واترمن )

کند ( در دفاع از اخالقیات ارسطویی، بیان می2008هایبرون ) داند.ی شخص میاستعدادهای بالقوه

. او معتقد است که 71کنیمکه ما از طریق بازگشت به فطرت و تحقق استعدادهای بالقوه، رشد پیدا می

نند که آیا کن تحقق استعدادهای فطری ما، تعیین میمیزان به فعلیت رسیدن این ماهیت انسانی و میزا

گیری شادی از نوع اخالقیات ارسطویی هایی که در زمینه اندازهشاد هستیم یا خیر. پژوهش ما واقعاً

اش چقدر ارزشمند بوده است؛ به خواهد که بجای ارزیابی اینکه زندگیشود از شخص میانجام می

ود در رسیدن به اهداف زندگی و ارزیابی میزان کنترل بر روی ارزیابی میزان موفقت یا شکست خ

 (. 2013اش بپردازد )پترسون و همکاران، زندگی

از آنجایی که شادی، امری فرامادّی بوده و حالتی از انبساط درونی است، به منظور بررسی دقیق 

است. لذا در ادامه، در زمینه های آن، رجوع به نظر ادیان الهی و آسمانی، امری اجتناب ناپذیر مؤلفه

 های دینی بر موضوع شادی، توضحیاتی به صورت مختصر ارائه شده است. نقش و تأثیر دین و آموزه



 

 های دینی بر موضوع شادی:نقش و تأثیر دین و آموزه .4

 های آن قادر استدر این بخش از مقاله، به یک سوال ساده پرداخته شده است که آیا دین و آموزه

 که دارد این به یبستگ دی و احساس خوشبختی انسان تأثیر مثبتی بگذارد؟ پاسخ به این سوالدر شا

 هب اجرای آداب دین باشد، و حضور در معابد همان دین، صرفاً از منظور اگر چیست؟ دین از منظور

 شان روانی بهداشت و دارند روانی مشکالت که هستند زیادی افراد دینداران درمیان معنا، این

 ینللد وجهک است )فاقم انسان فطرت با متناسب که دین کامل اما  (.1383)باقری،  است مخدوش

 همه تواند می و بوده او وجودی ساختار با متناسب ((30)روم،  علیها الناس فطر التی اهلل فطره حنیفاً

نماید  دنبال خدا را به قرب محوری به انسان کمک کند تا مسئله و داده سازمان را ابعاد زندگی انسان

 (.1383)غروی، 

 غیر با مقایسه در دار دین افراد که دهد می نشان اروپا و شمالی درآمریکای متعدد های بررسی

 مردم، مختلف های گروه رویاین موضوع را  گالوپ سازمان. هستند تر خوشبخت و شادتر ها مذهبی

 غنی مذهبی معنویت از که اشخاصی چه و بودند برخوردار ضعیف مذهبی اعتقادات از که آنهایی چه

 شاد نبودند مذهب پایبند که کسانی برابر دو مذهبی افراد شد معلوم. نمود بررسی بودند، برخوردار

 که ای برگزیده مطالعات از یکی همچنین (.1993مایرز، )کنند  می خوشبختی احساس و هستند

 ،کند می بررسی پوست سیاه آمریکاییان میان در را روان بهداشت و معنوی و دینی عامل ارتباط

 شنیای کثرت یا شخصی پیشگیدیانت مذهبی، جدای از مراسم در حضور که است آن از حاکی

  (.2001)تورسن و همکاران، است  مؤثر زندگی کیفیت بر قاطع طور به فردی

 آن اساس )که عقالنی و منطقی نبایدهای و بایدها و باورها از ای مجموعه به پایبندی معنای به دین

 و روانی بهداشت تأمین عامل ترین اصلی خود، است( انسان فطری نیازهای و های ویژگی بر مبتنی

 است بدیهی. است خوشبختی احساس عامل نتیجه در و ارزشمندی خود و شکوفایی خود احساس

 مخل تواند می مداری دین و دینداری و دین از خرافی یا و ناقص نادرست های برداشت بعضاً

 اضطراب وسواس، چون هم را روانی های پریشانی و اختالالت از برخی زمینه و شده روان بهداشت

 های ارزش و احکام فلسفه به تربیتی و شناختی روان نگاه .آورد فراهم افسردگی های رگه و فزاینده

 های ناشایسته و ها بایسته و دینی های آموزه در ها جهت و ها هدف که است، مهم همین مبین الهی



 

ارزشمندی  خود احساس و شخصیت خودشکوفایی و رشد برای بستر ترین مطلوب کننده آماده دینی،

 پایدار و روانی آرامش یعنی خوشبختی، و سعادت تا آنند بر الهی ادیان است. همه اشخاص متدیّن در

 دین های آموزه و الهی ادیان بین تفاوتی هیچ معنا این در و نمایند تأمین آخرت و دنیا در را ها انسان

 فالح به. برسانند فالح کمال به را انسان خواهند می الهی پیامبران همه .ندارد وجود آسمانی کتب

 (.1383)افروز،  رسیدن خودشکوفایی و بالندگی آرامش، احساس کمال، به یعنی رسیدن

 احساس بر تأثیر .باشند می فراوان کنند می بیان را خوشبختی احساس در دین مثبت تأثیر که دالیلی

)یزدانی و آنها  تنظیم و فرد رفتارهای بر فرد همراه با تأثیر زندگی کنترل و دلبستگی پیوند، تعلق،

هنجارهای اجتماعی مثبت و ایجاد احساسی ای از سالم، مجموعه زندگی سبک تجویز، (1382زکی، 

و  انسان مردن و زیستن به افراد، معنا بخشیدن بینی و خوش امیدواری تأثیر بر انسان، در فراطبیعی

بسیاری از این نمونه هایی از این دالیل هستند. ( 1383)دادفر، در فرد  طبیعی فرا احساس نوعی ایجاد

در این خصوص اینگونه  81المعارف اسالمی طهور مشترک است. دائرةها بین ادیان مختلف مؤلفه

 بیان کرده است:

 احسان دارند. عدالت، هم مشترک آموزه های مشترک، های دغدغه و دردها بر ...ادیان، افزون"
 های آموزه ها، آموزه این واقع در .است آسمانی ادیان اصلی آموزه جزئی، هایباتفاوت محبت، و

 های شتن زمینه و باشند گذار اثر جامعه آحاد و افراد همه بر است قادر که ادیانند اخالقی مشترک
 شترکم نکات اسالم، و مسیحیت یهود، همچون آسمانی، ادیان در. ببرند بین از را اجتماعی تاریخی،

 فاق،و مواضع جمله از. است فراوان هم ساختاری افتراق دارای و نامأنوس نکات چنانکه است، فراوان
 و،س و سمت همین در. شود نمی خالصه مادی دنیای و زندگی این در چیز همه که است اعتقاد این

 الیمیتع و اند آمیخته در... کرامت، ایثار، احسان، عقل، و مهربانی صداقت، تواضع، با ادیان اغلب
 انسانها به ار محبتی انسانها، با دوستی بشر، با صداقت. اند نموده هدیه خود پیروان به را راستا این در

 نظام دارای جهان ادیان نظر از. دارد وجود ادیان در کلی روحی عنوان به که، کند می سفارش
 ساخته ای گونه به جهان این که است آن اول اصل :است اصل دو بر مشتمل اعتقاد است. این اخالقی

 تنسب هستی، جهان که است آن دوم اصل. دارد وقوف ها بدی و ها خوبی به نسبت که است شده
 پس» نقرآ تعبیر به. دهد می مناسب جزای و پاداش آنها به و نیست طرف بی ها بدی و ها خوبی به



 

[ جهنتی] کند بدى اى ذره وزنهم که هر و. دید خواهد را آن[ نتیجه] کند نیکى اى ذره وزنهم که هر
 جهان دادن نشان واکنش طرز اینکه در ادیان، های دیدگاه البته .(8 -7/ زلزال.« )دید خواهد را آن

 معتقدند یعنی ،هستند مکافات به قائل ادیان بعضی. است متفاوت است، چگونه آدمیان اعمال به نسبت
 متوجه واکنش این معتقدند بعضی دانند،می آخرت در را آن دیگر برخی و دنیاست همین در واکنش

 "....دانند می هم او عزیزان متوجه را آن برخی و است فاعل خود

 شادی در اسالم: .5

 دیگر؛ عبارت به. برشمرد مادی امری تواننمی را "شادی" طور که پیش از این اشاره شدهمان

 واکنش و معنوی امری همواره "شادی" اما باشند، معنوی هم و مادی هم توانندمی آورشادی عوامل

 "غم" مفهوم اب ارتباط در موضوع همین مشابه. است پیرامونی اتفاقات مقابل در انسان رضایت با توأم

 و شده ادش امور برخی از خود نگرش نوع به بسته که هستند هاانسان این نهایت در و دارد وجود نیز

 شادی ردیف برای تواندمی اتفاق یک که است دلیل همین به و شوند؛می غمگین دیگری مسائل از

 .باشد غمناک دیگری برای و آور

( 1389سینا، یکی از اندیشمندان بزرگ اسالمی است که به مفهوم شادی پرداخته است. فعّالی )ابن 

سینا، در حیات علمی دوم خویش که کامالً رنگ اشراق و عرفان دارد، عرفان را ابنکند که بیان می

د. انه همیشگیلذّت و شادی، دو یار دیرین و دو همراسینا از نظر ابن .کنـدآغاز می« بهجت و سرور»با 

که نقطة پردازد. لذّت از نظر بوعلی قابل تعریف است؛ چنان و ابعاد آن می« لذت»نخست به مسئلة  او

را نیز تعریف کرده است. ماهیت لـذّت دارای سـه عنصر است؛ عنصر اول اینکه « الم»مقابل آن یعنی 

به کمال و خیر خود دست یابد؛ درِک، لذّت نوعی ادراک و شـعور اسـت؛ دوم ایـنکـه الزم اسـت مُ

لذّت دخالـت دارد ایـن است که دریافت کنندة لذّت، مبرّا از ضد  ماهیت وجودیِ عنصر سوم که در

س هر گاه موجودی با شعور، به امری که از نظر . پباشد و مانعی برای لذّت بردن وجود نداشته باشد

م وصول و نیل، آن را ادراک نماید و نیز گردد و به هنگا شـود نائـلاو کمال یا خیر محسوب مـی

ه آن آید که بحصول این ادراک با مانعی همـراه نباشد، در این صورت، حالتی برای نفس پدید می

مثالً اگر انسان منظرة زیبایی مشاهده کرد و به دنبال آن، لذّتی در نفس او پدید آمد،  د.لذت گوین

سازگاری و مالئمت دارد. در این لحظه، انسان به این  بدین خـاطر است که این منظرة زیبا با نفس



 

پدیدة مطلوب نائل شده است، همچنین آن را دریافت کرده، ادراک نموده است و از سوی دیگـر، 

با  شـد، چه بسادر این هنگام مانعی هم وجود ندارد. اگر در این هنگام خبر ناگواری به انسان داده می

هرگاه لذتی پدید آیـد، حالـت  د.نمی شد؛ زیرا مانعی پدید آمده بووجود همان شرایط، لذتی حاصل 

ـاالترین کند و آن اینکه بدر اینجا پرسشی خودنمایی می. یابدانبساط درونی یا شادمانی هم تحقّق می

به این سؤال، پاسخی تـاریخی  سینابوعلیاشـادی کجاسـت و کـدام موجود شادترین است؟ 

ها نزد خداست و خداوند، شادترین موجودات در جهان سـت بزرگترین شادیدهـد. او معتقـد امـی

هسـتی اسـت؛ زیرا بیشترین کماالت نزد اوست و باالترین ادراکات هم برای اوسـت. در جهـان 

تر نیسـت؛ در او هـیچ نقـص و عیبـی راه نـدارد؛ کاسـتی و نیسـتی، هسـتی، موجودی از او کامل

ن تریترین و عاشقتـرین، شادماناست؛ لذا بـا ابتهـاج مبراهاست که او از آنها سرچشمة دردها و رنج

موجود در جهان هستی خداست. از آنجا که او اولین موجود شاد است، تنها راه شادی انسان نزدیکی 

به اوست؛ لـذا تنهـا راه کسب شادی واقعی، یافتن راهی برای تقرّب به اوست. به عبارت دیگـر، هـر 

 (. 1389الی، )فعّ تر استـس بـه او نزدیکتر باشد، شادتر است؛ و هر کس از او دورتر باشد، غمگینک

 و لکما هایزمینه و انسان نیازهای به توجه با است، جامع و کامل دینی که اسالم آسمانی آیین

 سبک و توان تجدید برای و نموده پدیده این به سویه همه نگاهی مختلف، هایجلوه در او تکامل

 هایخصلت از را آن و کرده ارائه را همنوعان خرسندسازی نام به راهکاری روحی، طراوت و نشاط

 و دیفر شایسته شادیهای و زندگی لذّتهای از دوری یا رهبانیّت رو این از. است دانسته خداجویان

 و تنوّع نشاط، از گیریبهره و مختلف هایعرصه در حضور ساخته و در عوض، ممنوع را اجتماعی

 .است نموده معرفی بزرگ عبادتی بلکه پسندیده، ایسیره را شادی

برایند آیات و روایات اسالمی، این است که شادی در نگاه  انواع شادی در اسالم: .5.1

 اسالم، سه نوع است:

 دگیزن و معاد به اعتقاد اسالم، دین اصولی مبانی از یکی که جایی آن از :واقعی شادیالف( 

 کوچک ییدنیا از عبور برای پلی بلکه نبوده، نابودی و نیستی دیدگاه، این در مرگ و است جاوید

 رد را آن انسان که یابدمی را خود واقعی مفهوم زمانی شادی است، نهایت بی جهانی به محدود و

 انسان که نآ بدون - نیکی کردار هر انجام دلیل همین به. بداند تأثیرگذار نیز خویش جاوید زندگی



 

 ارتباط این در قرآن .افزود خواهد او درونی شادی بر - وادارد خودپسندی و عجب به را ایمان با

! پیامبر ( ای58)یونس، "یَجْمَعُون مِمَّا خَیْرٌ هُوَ فَلْیَفْرَحُوا فَبِذلِکَ بِرَحْمَتِهِ وَ  اللَّهِ بِفَضْلِ ُقلْ": فرمایدمی

 توفیقی نینچ و باشند شاد پروردگار رحمت و فضل دایره در گرفتن قرار دلیل به که بگو مؤمنان به

 امام از زیبایی مناجات در که است دلیل همین به و .است بهتر اندآورده دست به کنون تا آنچه هر از

: 91؛)بحاراالنوار، جلد "بدال منک فرام محبتک حالوة ذاق الذی ذا من إلهی": خوانیممی( ع)سجاد 

 امامت؟ اس دیگری جایگزین دنبال به حال این با و چشیده را تو محبت شیرینی کسی (. چه148

 هک است چیزی آوردن بدست از انسان شادی: فرمایدمی شادی و سرور از نوع این درباره( ع)علی

 و است شاد آن با همواره انسان که چیزی (. تنها66ندهد )نهج البالغه، نامه  دست از را آن هرگز

 شادی ندارد، آینده از ترسی و گذشته از اندوهی سبب همین به و دهد نمی دست از را آن هرگز

 و لذت اهمیت درباره( ع)علی امیرمومنان .اوست رضایت و خشنودی و شدن خدایی و الهی وصال

 تقسیم بخش سه به را خود روز شبانه باید مومن :فرمایدمی دنیا در انسان روزمره زندگی در شادی

 رایب زمانی و زندگی؛ هایهزینه تامین برای زمانی پروردگار؛ عبادت و نیایش برای زمانی: کند

 رکتح چیز سه پی در که آن جز نشاید را خردمند. وزیباست حالل که هایی لذت به نفس واداشتن

 هایلذت آوردن دست به یا آخرت، راه در نهادن گام یا زندگی؛ تامین برای حالل کسب: کند

 .(390 حکمت البالغه، نهج. )حالل

 تواننمی را خدا اب ارتباط شیرینی که آن با و شد گفته آنچه تمام با :حالل دنیایی شادی (ب

 گریدی هایشادی که است مند عالقه انسان طلب تنوع روح اما کرد، مقایسه دیگری شادی هیچ با

 این .داد قرار سرزنش مورد بابت این از را او تواننمی و کند تجربه – جایگزین عنوان به نه – نیز را

 تواندنمی خود خودی به و است مخلوقات اشرف عنوان به انسان هایویژگی از نیز طلبی تنوع حس

 در منفی یا و مثبت اینکته به را طلبی تنوع این آنچه. آید شمار به او برای ضعفی یا و قوت نقطه

 اسالم، .تاس خدادادی حس این بر او مدیریت چگونگی از برگرفته کند،می تبدیل انسان زندگی

 ییرو گشاده با نیز بودن اندوهناک صورت در حتی که داندمی افرادی را باهوش و زیرک مؤمنان

 تزریق عهجام به را آفرین شادی و مثبت انرژی راه این از و کرده برخورد دیگران با متبسم ایچهره و

 رادیاف برخی که داشت نظر از دور نباید نیز را نکته این (. البته226 :2 لدج کنند )اصول کافی،می



 

 خاصی زمانی هایدوره در است ممکن هستند، پروردگار با معنوی ارتباط باالی درجات در که

 چنین عمومی حرمت معنای به این اما ندانند، روا خود برای نیز را حالل هایلذت و شادی برخی

 همراه هب خدا یاد اگر و پوشی چشم کمی با شاید افراد، از ایدسته برای بلکه بود، نخواهد مواردی

 .دانست اول گروه از نیز را هاشادی از دسته این بتوان باشد، آن

( 76)قصص،  "الْفَرِحین یُحِبُّ ال اللَّهَ إِنَّ": خوانیممی قرآن از آیاتی در :حرام شادی (ج

 شما به خدا بدانچه تا و (23)حدید،  "آتاکُم بِما تَفْرَحُوا ال وَ"!. ندارد دوست را شاد افراد پروردگار

! ست؟دان اسالم دیدگاه از شادی هرگونه نفی معنای به توانمی را آیات این آیا . ... و! نشوید شاد داده

 از هایییشاد تنها زیرا داد؛ پرسش این به منفی جواب قطعیت با توانمی گذشت آنچه به توجه با

 باید نکته این به .باشند داشته دنبال به را اجتماعی و فردی سوء آثار که مجازند غیر اسالم دیدگاه

 شاد بهانه هب نباید که است متمدن هاینظام تمام در شده پذیرفته و منطقی اصلی این که داشت توجه

 یرغ و مجاز رفتارهای محدوده شاید که تفاوت این با شد، مرتکب را مجازی غیر رفتار هر بودن

 داشته هم با را آخرت و دنیا شادی تواندمی ایمان با انسان یک .باشد هاتفاوت برخی دارای مجاز

 و هاخوردنی از که افطار هنگام یکی دارد، شادی دو دارروزه فرد که آمده روایت در چنانچه باشد،

شود می ندمبهره روزه پاداش از که پروردگار با مالقات هنگام دیگری و کندمی استفاده هاآشامیدنی

 (.134الثالثة : األشهر )فضائل

 شود که مواردی نظیربه عنوان مثال، با تدبر در آیات روایات پیرامون موضوع شادی، مالحظه می

های ( و شادی حاصل از شاد کردن انسان136 :4جلد  شادی ناشی از اطاعت از خدا )غررالحکم،

 گناه راه از هایی نظیر شادیای از شادی پسندیده و شادیه( مصداق188 :2 جلد کافی، دیگر )اصول

 های لغزش برابر در (، شادی29 آمیز )مطففین، تمسخر های، شادی(463 : 3جلد الحکمه، میزان)

مغرورانه  ( و شادی88 :7 جلد دروغ )بحاراالنوار، به (، شادی149 :7 جلد الحکمه، دیگران )میزان

 های از شادی ناپسند و مذموم هستند. ( مصداق76 )قصص،

 ثروت مادی و شادی: .5.2

ی حسابداری و شادی، پرسش در زمینه وجود یا عدم وجود ارتباط بین یک پرسش به جا در حوزه

های معنوی مفاهیم حسابداری و بررسی قبل از پرداختن به جنبهدرآمد، ثروت و شادی است. لذا 



 

شادی، توضیحی در خصوص ارتباط ثروت مادی با شادی و نظر اسالم های میزان انطباق آنها با مؤلفه

اگر درآمد بیشتر به معنای شادی بیشتر باشد، پس حسابداری از طریق شود. در این خصوص ارائه می

به این موضوع  19تناقض استرلینتواند به افزایش شادی کمک کند. بهبود مدیریت امور مالی می

(. 2005، ماند )استرلینر درآمد، سطح شادی در اجتماع، بدون تغییر باقی میاشاره دارد که با افزایش د

با این وجود در کشورهایی که ثروتمندتر هستند در سطوح پایین درآمدی، ارتباطی بین درآمد و 

( که 2009احساس رضایت مشاهده شده ولی پس از سطوح مذکور، ارتباطی دیده نشده است )ویلز، 

(. 2009د یک ارتباط منحنی شکل بین شادی و درآمد است )براکمن و همکاران، ی وجوتأیید کننده

( با استفاده از شواهدی از کشور چین، تناقض استرلین را توضیح دادند. 2009براکمن و همکاران )

 اند.رغم افزایش سریع در سطح درآمد، دو دلیل ذکر کردهعلی 1990آنها برای کاهش شادی در دهه 

ردم خود را با آنچه پس از افزایش در درآمد خواهند داشت، سازگار کرده و به آن به اول اینکه م

( و دوم اینکه شادی شخص، با توجه به 20گذارند )اصالح هنجاریعنوان یک هنجار، احترام می

-( دریافتند که ارزش2008(. بال و چِرنوا )12شود )مزیت نسبیجایگاه او نسبت به دیگران، سنجیده می

غیرمادی نسبت به درآمد، ارتباط بیشتری با شادی دارند. همچنین بین میزان شادی افراد و اینکه  های

 کنند نیز ارتباط خاصی مشاهده شد. کار میآنها با درآمد مازاد خود چه

 وس یک از. دارد خاص جایگاهی و روشن تعریفی دارایی، و دینی نیز ثروت معارف دیدگاه از

 که است شده معرفی «جامعه برپایی و قوام» وسیله و( 198 بقره،) «خداوند فضل» ثروت به عنوان

 «ذاتی ارزش» دیگر سویی از و داشت خواهد را انسان برای( 77 قصص،) «آخرت و دنیا سعادت»

 اندک ارزشی یا و است شده دانسته( 116 عمران، آل) اثربی الهی اراده برابر در نداشته( 247 بقره،)

 در است )همان(. شده شمرده زندگی زینت تنها و( 46 اسراء،)شده  داده به آن صالح اعمال برابر در

 خود زیبای جلوه از مدتکوتاه در و نداشته مستقل ارزشی زندگی هایزینت و زیورآالت که حالی

 ستیدو مال تجاوزگری، روحیه با فرعونیان نزد مقام و ثروت در همین راستا .(34 سبأ،) شوندمی ساقط

 هایصحنه در .(7-1 تکاثر،) بود خواهد ارزشکم عاملی آینده، برای که گشته همراه انفاق ترک و

 توضیح یکهر آثار و شده ترسیم منفی و مثبت شخصیت دو ثروت، صاحبان درباره قرآن، در دیگری

 حضرت آن مالی توانایی و خدا رسول غنای ارزشمند عامل خدیجه ثروت نخست. است شده داده



 

 آیین رد سرکشی و داریسرمایه عامل قارون، سرشار دارایی سپس است، شده بیان رسالت تبلیغ در

 دیگران برای عبرتی وی زندگی ]که داستان منحرف ثروتمندی عنوان به او و معرفی موسی حضرت

 سقوط عامل ثروت، از نادرست استفاده آن بر افزون .(83 قصص،) است شده بود[ مطرح خواهد

 عذاب آتش دو، این کنار در و شده گوشزد دارایی سوء آثار از فخرفروشی و خودنمایی و جامعه

 خداوند سرانجام، .(20-15 معارج،) است شده دانسته کردارزشت اندوزانثروت کار پایان الهی

 تام علت را ثروت» کرده، ارائه بینایی و بصیرت از روشنی راه دیدگاه، دو این بین خود حکیم،

 تواندمی هک کندمی معرفی ابزاری و ساززمینه را آن بلکه ندانسته، «خوشبختی و شادکامی سعادت،

 و پایندگی انسانی، واالی هایارزش به را آنان و گرفته قرار هوشیاری و آگاهی صاحبان دست در

 مایدن حیرت دچار را آنان و ساخته خیره را دنیازدگان تمام نگاه که ایگونه به برساند، جاودانی

 و نگاه نوع تا نموده معرفی را اندیشروشن مندانثروت از ایوارسته هاینمونه سپس .(261 بقره،)

 عیبش» رو این از. کند معرفی دارایی و ثروت آفرینی سعادت در عامل برترین را هاانسان نگرش

 و افزودمی او یآسمان بینش بر دارایی، افزایش به که دانسته هوشیار و اندیشمند ثروتمندی را «پیامبر

 .دی آن( بو) و نه برده خود ثروت امیر همواره بلکه نگردید، مادی هایدلبستگی اسیر گاههیچ

-شود که ثروت، اگر به عنوان ابزاری در جهت توسعه ارزشگونه استنباط میلذا از آیات قرآن این

قرب  تواند انسان را در راستای رسیدن بههای انسانی و اخالقی قرار بگیرد، مفید و پسندیده بوده و می

اری دالهی، مساعدت نماید. امّا اگر به تنهایی تبدیل به هدف شده و ابزاری برای فخرفروشی، سرمایه

 و سرکشی شود مذموم و ناپسند است.
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در اینجا ) اده باشدمتأسفانه ادبیات بسیار اندکی وجود دارد که حسابداری را به اخالقیات ارتباط د

. ایزامل (اندوزی محض باشدکه فراتر از مادیات و ثروت منظور ما از اخالقیات، هر موضوعی است

ا یا هتواند از موضوعاتی مانند موجودی( برای حسابداری یک نقش نمادین قائل شد که می2009)

معابد مصر ایجاد شده بود هایی را که بر روی دیوارهای ای حاصل شود. او کتیبهمخارج سرمایه

ای قدرتمندی را هها ترکیبی از عالئم زبانی، تصویری و تاریخی بوده و مباحثهبررسی کرد. این کتیبه



 

های مادیات و معنویات را از طریق فرایندهای حسابداری بسیار منظم و دادند که حوزهنشان می

 ده بود. خدایان مصر ش  هایی که تقدیمساختند. مثالً لیستی از پیشکشبه هم مرتبط میمنسجمی 

های محیطی، اجتماعی و اقتصادی، به حسابداری پایداری نیز سعی دارد تا با مشخص کردن جنبه

( معتقد است که تطبیق یافتن با 2006آموتوث )عملکرد حسابداری، تصویری جامع ببخشد. ساراوان

ازهای اوری برسیم که در آن افراد، نسبت به نیدیدگاه جامعی مانند پایداری، مستلزم این است که به ب

لبی شخصی طدهند. چنین باوری موجب از بین رفتن تمرکز بر منفعتدیگران هم حساسیت نشان می

ای فرعی ( شاخه1991دوستانه خواهد بود. دیالرد )و در عوض، ایجاد تمرکز بر منافع مشترک و نوع

س، حسابداری را با آنچه از آن در اقتصاد نئوکالسیک از اخالقیات ارائه داده است و بر همین اسا

نگر لدهد که بیشتر کای از حسابداری را پیشنهاد میرود مرتبط کرده است. دیالرد، جنبهانتظار می

های اخالقی مانند بردباری، گذشت، شفقت و ارتباط بین همه موجودات هستی است و مبتنی بر جنبه

( 2015داری، حذف شده است. المبرتون )ی قالب در نظام سرمایههاهاست که از ارزشاست و مدت

ها را که برای تغییر در حسابداری ای از ارزشکند که دیدگاه دیالرد، زمینه ایجاد مجموعهبیان می

 آورد.ضروری است، فراهم می

اری، حسابدهای جدید در های مبتنی بر دموکراسی برای ایجاد شاخه( در بررسی حالت2009براون )

-های جدید و شکل دادن به واقعیتبه قدرت حسابداری در ایجاد یک جامعه جهانی، نوشتن ارزش

ای از نیازهای اجتماعی )مانند های اجتماعی اشاره کرده است. حسابداری با اینکه زاییده مجموعه

داری هسرمایپاسخگویی( است، همچنان ریشه در این باور دارد که رفاه اجتماعی از طریق سیستم 

ند ک(؛ اما براون بر لزوم ایجاد یک نظریه جدید و محکم تأکید می2015شود )المبرتون، پشتیبانی می

 ی این نظریه، بسیار مهم و حیاتیکه حسابداری را توسعه و تکامل بخشد. آنچه در ایجاد و توسعه

ها و مفروضات باید شکنند. این ارزها و مفروضاتی است که یک حساب را ایجاد میاست، ارزش

های زیربنایی و نحوه درک آنهاست ( اعتقاد دارد که این ارزش2013روشن و شفاف باشند. لِمن )

 دهند. که دنیای ما را شکل می

وجود دارد که مبتنی بر روابطی پیچیده بین آن حساب و حقایقی  "علت"در دل هر حساب، یک 

فقط در قالب  "علت"( و این 2011کِرنن، ی آنهاست )مکاست که آن حساب، مدعی ارائه



 

دیدگاهی که جهان به آن حساب دارد، قابل درک و فهم است. داشتن یک نقد منصفانه از دیدگاهی 

از "( گفته است 9: 1991گونه که دیالرد )که جهان به حسابداری دارد، مستلزم این است که همان

سط گالوفر و ای است که تو. این عقیده"بی کنیمبیرون به سیستم نگاه کنیم تا بتوانیم آن را ارزیا

( مورد دفاع قرار گرفته است. آنها مدّعی شدند که بهتر است از بیرون به فرهنگ مسلط 2004هاسالم )

 های مذهبی و اخالقی در حسابداری را هم در نظر بگیریم.غرب نگاه کرده و لزوم برقراری سیستم

ت ها در بین نظریه پردازهای حسابداری این استرین نگرانیجتوان گفت یکی از رایبه طور کلی می

داری است؛ این ویژگی حسابداری، آن که حسابداری در خدمت برآورده کردن اهداف نظام سرمایه

کند که هدف و افق خود را به رشد اقتصادی در داخل یک سیستم، محدود نماید )دِلی، را ملزم می

ها را از سمت ( نگران این هستند که حسابداری، توجه1995( و لِمن )1992(. کوپر )1991

که ممکن است به اشتباه هم مرسوم شده باشند، صرفاً  "گیری عملکردهای اندازهشاخص"دستکاری

معطوف کند. ارتباط حسابداری با اجتماع، کامالً در گرو این است  "گیری عملکرداندازه"به سمت 

(. 2004ستیابی به اهداف اجتماعی مساعدتی کند یا خیر؟ )فانل، که آیا حسابداری توانسته است در د

کنند که هیچ دلیل روشنی وجود ندارد که چرا حسابداری نتوانسته ( بیان می2004هاسالم )گالوفر و 

ها که توسط جامعه تعیین شده است دست یابد؟ حسابداری برای اینکه ای از ارزشاست به مجموعه

ی از اعنوی مانند اخالقیات ارسطویی، کامیاب باشد باید خود را به مجموعهدر دستیابی به اهداف م

 نگر )یعنی اهدافی که همه آحاد جامعه را در بربگیرد( پایبند سازد. اهداف پرمعنا و کل
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م نتیجه، ک( بر اصالت دادن حسابداری به تعقیب ثروت صِرف و در 2004هاسالم )تأکید گالوفر و 

کنند؛ خواهانه مواجه میتوجهی به موضوعات معنوی است. آنها حسابداری را با یک نقش آزادی

ند. کنقشی که مباشرت حسابداری در موضوعات مربوط به اجتماع و محیط زیست را منعکس می

جسته در رای برای داشتن یک شاخه معنوی بکند حسابداری قابلیت بالقوه( نیز بیان می2009ایزامل )

داند. های بنیادی حسابداری انتقادی می( آزدای خواهی را از ارزش1991درون خود را دارد. دیالرد )

ه فهمند واقعاً ککند که به موجب آن، مردم میخواهی را حالتی از روشنفکری تعریف میاو آزادی



 

 ته آزادانه تعیینهستند و خواهند توانست هویت و ماهیت وجودی خود را به صورت منطقی و الب

خواهی از هر منظر که بررسی شود، یک بُعد اخالقی در دل خود دارد نمایند. در هر صورت، آزادی

خواهانه یک معنای جمعی دارد، گالوفر و (. در حالی که حسابداری آزادی2004هاسالم،  )گالوفر و

مک واند به قشر فقیر جامعه کتکنند که مفهوم مذکور، به طور بالقوه می( تأکید می2004هاسالم )

ند را بهتر اکند تا با اتحاد خودشان از زیر ظلم و ستم، رهایی یابند، دالیل اینکه مورد ستم واقع شده

ر تدرک کنند و نهایتاً منابع و امکانات موجود را با اثربخشی بیشتری بسیج کرده و اقدامات هماهنگ

-جستجوی ارتباطی بین حسابداری، معنویت و آزادی ( در2011و با نفوذتری انجام دهند. مولیسا )

را تغییر به سوی آزادی خواهی معرفی کرده  32خواهی، هدف نهایی حاصل از روشنفکری معنوی

( بُعد معنوی حسابداری را پنهان در ادبیات انتقادی و اجتماعی حسابداری دانسته 2011است. مولیسا )

 قائل است.  "توسعه و معنویت"و فصلی مشترکی بین 

ا مفاهیم ب های از هم گسسته و به ظاهر نامربوط حسابداری را با یکدیگر واگرچه ادبیاتی که بخش

ای نبهشود؛ جمعنوی پیوند دهد اندک است، نیاز به گسترش جنبه جدیدی از حسابداری احساس می

های اخالقی و فراتر از باورهای صرفاً اقتصادی حال حاضر دنیا باشد. اینکه که مبتنی بر باورها و ارزش

یا  ندی مانند پایداریسیستم ارزشگذاری حسابداری در فرایند ایجاد و گزارشگری مفاهیم ارزشم

شادی اجتماعی، مثمر ثمر باشد یا نباشد؛ به این بستگی دارد که آیا یک توافق همگانی بین دیدگاه 

های ارزشگذاری حاصل بشود یا خیر؟ توافقی که موجب شود که هم جهانی به حسابداری و سیستم

ذاری گو گزارشگری آنها پایه گیریبرای اندازهاهداف اخالقی و فرامادی حاصل شود و هم سیستمی 

پذیر بودن چنین توافقی باید یک بررسی (. برای قضاوت در خصوص امکان2012شود )اسپوسیتو، 

تطبیقی بین مؤلفه های شادی و مفاهیم حسابداری صورت بگیرد. در ادامه به این موضوع پرداخته 

 شده است.
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در این بخش سعی شده است برایند مفاهیم اسالمی در زمینه شادی با برخی مفاهیم مطرح در 

 حسابداری مقایسه شود. 



 

بیان شد که در مفاهیم اسالمی، انسان، تنها زمانی به شادی واقعی دست  شادی واقعی: .7.1

، بدارییابدکه علّت آن را در زندگی جاوید خود نیز تأثیرگذار بداند. محصول نهایی حسامی

بندی شده است. در استانداردهای حسابداری ذکر شده است که هدف از های مالی طبقهصورت

ت. ها صحیح و آگاهانه اسهای مالی کمک به استفاده کنندگان به منظور اخذ تصمیمتهیه صورت

 های. ظاهراً گزارش"ها؟کمک به کدام تصمیم"شود این است که سوالی که در اینجا مطرح می

کنندگان کمک خواهد کرد، اما آنها را در مادّی به استفاده هایحسابداری صرفاً در اخد تصمیم

مقاله به سخنی از حضرت علی  5.1کند. در بخش های معنوی و فرامادی یاری نمیگرفتن تصمیم

 ."دهدن دست از را آن هرگز که است چیزی آوردن بدست از انسان شادی "اشاره شد مبنی بر اینکه 

های مادی، چنین خصلتی ندارند، چون محدود و فانی هستند. از طرفی حسابداری، به جز داشته

ه بنا ب، گیردمیهای اجتماعی قرار که در حوزه ادبیات پایداری و مسئولیت های محدودیمصداق

 مبنای گزارشچنانکه های مادی شرکت را گزارش خواهد کرد. صرفاً داشته "واحد پولی"فرض 

ی است و منظور از منافع آت "داشتن منافع آتی"های مالی، یک قلم به عنوان دارایی در صورتشدن 

و پایدار  تواند منجر به ایجاد شادی واقعیدر اینجا صرفاً منافع مادّی است که بنا به آنچه گفته شد نمی

ا در جریان ههای تعداد زیادی از انسانای از داراییدر انسان شود. بر باد رفتن حجم عمده

ا ههای مالی این شرکتهای عظیمی مانند انرون و ورلدکام، که همگی در صورتورشکستگی

 گزارش شده بودند، گواه این ادعاست. 

 ارمغان هب افراد برای را تری متنوع هایانتخاب امروزی یپیشرفته زندگیپیچیدگی:  .7.2

 فضای ساده زندگی .است هنگفتی های هزینه بعضاً متضمن تحمل هاانتخاب این اما است، آورده

 ،این آرامش از مسلماً و داشت خواهید بیشتری خاطر آرامش کند،می ایجاد شما برای را بیشتری

 نیست ای تازه چیز کنند می مطرح سوم هزاره آغاز در دانشمندان آنچه .برد خواهید یبیشتر لذت

 دعوت اسراف و تجمّل از دوری و زیستی ساده و زهد به را ها انسان ،پیدایش آغاز در اسالم بلکه

 آرزوهای از دوری و) آرزوها کوتاهی به دنیا در زیستی ساده و زهد: فرمود( ع) علی .است کرده

 طرح را نآ سبحان خدای که است چیزی هر از پرهیز و داشتن را الهی نعمت سپاس و( نیافتنی دست

 حرام و مال بردن بین از به دنیا در زهد: فرمود( ع)صادق امام .(251 :4 ج الحکمه، میزان)است  کرده



 

 او دست رد که آنچه به نسبت آدمی اعتماد که است این به دنیا در زهد بلکه نیست حالل دانستن

 (.252 باشد )همان: بیشتر خدا به اعتمادش از است

مبرتون ال حسابداری گاهاً متهم به استفاده از زبانی پیچیده و رمزگونه شده است. به عنوان مثال

ایج یا خواهد در تعیین نتکه میحسابداری، هنگامی"کند که: ( به نقل از لیاناراسچی بیان می2015)

در اخذ یک تصمیم صحیح، کمک و مشارکت داشته باشد، همه مزایای دیگر را به نفع دستیابی به 

کند تا .... استفاده می گیرد .... حسابداری از یک زبان پیشرفته و پیچیدهسود بیشتر، نادیده می

ای در خصوص موضوعات خاص و فنی پیش آمده در این مسیر را کاهش داده و .... هیچ نگرانی

ها معموالً مایل به سر و کار داشتن با اطالعات . انسان"دهد ....موضوعات اخالقی از خود نشان نمی

شود هیه میی افرادی تاستفاده ها برایکند که گزارشحجیم و پیچیده نیستند. حسابداری فرض می

که دانش متعارفی در زمینه حسابداری و نحوه فعالیت شرکت دارند. در حالی که این فرض، همیشه 

های مالی ای از اطالعات در قالب صورتشود که حجم عمدههم مصداق عملی نداشته و باعث می

 ه تحلیل این حجم عمده از اطالعاتکنندگان عرضه شود. استفاده کننده معموالً قادر ببه استفاده

ای مالی هکنندگان بر اعداد خاصی از صورتشود که بیشترین تأکید استفادهنیست و لذا مشاهده می

مانند سود خالص پس از مالیات، سود هر سهم، نسبت جاری، جریان وجوه نقد عملیاتی و مواردی 

طول دوره  شود که شرکت درهایی میالشاز این قبیل است. این تأکید باعث نادیده گرفتن کلیه ت

رود که نادیده مالی داشته است، اما خود را در قالب این اعداد خاص نشان نداده است. انتظار نمی

 کنندگان داشته باشد. ها، تأثیر مثبتی بر شادی استفادهگرفته شدن این تالش
 

 نیز را جهان ند،ک مدیریت صحیح ای گونه به را خود تفکر انسان بتواند اگر  نگری:منفی .7.3

 است اییه عادت جمله از ...و نفس تزکیه سپاس، و شناسی حق .کرد خواهد تجربه دیگر ای گونه به

 افندب منفی و نگر منفی پیوسته هاانسان برخی .دهد تغییر جهان به نسبت را انسان نگرش تواند که می

 سانان ،اسالمی هایآموزه در بینند. می منفی رفتارهای و صفات و افکار از حصارهایی در را خود و

 برای الماس. ببیند زیبا را چیز همه و برهاند منفی افکار آن از را خود و بشکند را حصارها این باید

 رایب آزمونی را جهان حوادث که دهد صحیح بینشی او تا به دهد می توجه امر این به را انسان این،

 اطرخ به هرگز بشناسد را دنیا که کسی: فرمود( ع)علی امام رو این از بداند. خود تکامل و رشد



 

 دیگری بیان در و (447 :20 جلد الحدید، ابی البالغه،ابن گردد )نهج نمی محزون بال و مصیبت

 بود وت سود به اگر پس باشد، می تو ضرر به روزی و تو نفع به روزی است روز دو روزگار: فرمود

(. 387 :2 دلج الحکمه، مباش )میزان غمگین بود تو ضرر به اگر و مکن نعمت کفران مستی بد با

 نآ نه داند می تکامل برای ابزاری را رویدادها و حوادث است برخوردار دینی ایمان از که انسانی

 .رسد می خاطر انبساط و بهجت به این از و بداند دارنده باز را آن که

-بدبینانه منجر به کاهش سطح شادی فرد می نگری و داشتن تفکرهای اسالم، منفیپس در آموزه

نگری در حسابداری است. گرفتن های منفییکی از مصداق "کاری یا همان احتیاطمحافظه"شود. 

انه در باید شناسایی شوند، حاصل تفکر محافظه کار "اصل تطابق"هایی که بنا به ذخایر بابت هزینه

ضاوت مدیران است، آنها را قادر به مدیریت سود )از حسابداری بوده و از آنجا که کامالً منوط به ق

گان تأثیر کنندسازدکه در ذهنیت و برداشت استفادهطریق اقالم تعهدی و نه مدیریت سود واقعی( می

-رود که این اصل در حسابداری منجر به افزایش سطح شادی استفادهمثبتی ندارد. لذا انتظار نمی

اری مملو از مفاهیم دوقطبی است. مفاهیمی که ضد هم بوده کنندگان شود. از سوی دیگر، حسابد

و وجود یکی، نشان از عدم وجود دیگری است. مثالً سود در مقابل زیان، انحراف مساعد در مقابل 

ای ههای نقدی مثبت در مقابل خالص جریانانحراف نامساعد، هزینه در مقابل درآمد، خالص جریان

ن قبیل. و مواردی از ای دودر مقابل نسبت جاری کوچکتر از  دوز نقدی منفی، نسبت جاری بزرگتر ا

یک امر نسبی است که در ذهن  "واقعیت"کند که در جهان مرسومِ ما، ( بیان می2007کایِنتس )

ی که در آن حالت نسبی دارد. دنیای واقعیتها نقش بسته است. ما در دنیایی سکونت داریم که انسان

ن رنج و عذاب روحی، حاکم بودن تفکر و باورهای دوقطبی، نظیر در آن، علت اصلی دست داد

خوب و بد، زیبایی و زشتی، تحت مالکیت تو و تحت مالکیت من است. ما تولد را جشن گرفته و 

-شویم. در حالی که اینها صرفاً برچسبترسیم. از سود، خوشحال و از زیان، مأیوس میاز مرگ می

های مذکور، از خودشان ما هستند. درک این موضوع که پدیده ی ذهناند که زادههایی ساختگی

تواند ما را به سمت یک تعادل فکری و آرامش، رهنمون سازد )المبرتون، وجود مستقل ندارند، می

(. در مفاهیم اسالمی نیز تأکید شده است که هر عملی از هر کس سر بزند به طور قطع، نتیجه 2015

 وزنهم که هر و. دید خواهد را آن[ نتیجه] کند نیکى اى ذره وزنهم که هر پس»آن را خواهد دید. 



 

. حال، این نتیجه لزوماً حالت دنیوی (8 -7/ زلزال.« )دید خواهد را آن[ نتیجه] کند بدى اى ذره

اسالم این است که بخشی از نتایج اعمال انسان در جهان آخرت به آموزه های ندارد، بلکه ماحصل 

)دیدگاه بلندمدت(. چنین تعالیمی در اسالم باعث ایجاد یک تفکر بلندمدت و او خواهد رسید 

های خود را باطل و بیهوده ندیده و شود. به این معنی که هیچ یک از تالشفرایندی در انسان می

 در حسابداری، "فرض دوره مالی"اطمینان خواهد داشت که روزی به ثمر خواهد رسید. در حالی که 

های مالی شده و این گزارش کردن نتایج هر سال به صورت جدا، عمر شرکت به سال منجر به تقسیم

ها سبشود. این برچگیری مفاهیم دوقطبی نظیر سود وزیان، مساعد و نامساعد و ... میمنجر به شکل

جبران  هایای از اقدامهای مالی تأثیر منفی خواهد داشت. نمونهکنندگان از صورتبر شادی استفاده

توان یافت که دیدگاه ( میABCننده حسابداری در این زمینه را در بهایابی بر مبنای فعالیت )ک

ابت نیز در های ثگیرد. زیرا معتقد است که هزینهها را متغیر در نظر میبلندمدت داشته و کلیه هزینه

 بلندمدت، متغیر خواهند شد. 

 

ه یک دین اجتماعی است ک اسالم شک، بدون ها در سطح اجتماع:وابستگی پدیده .7.4

 را اعاجتم امر خود، شئون از یک هیچ و در گذاشته اجتماع بر را خود دعوت بنای پایه صراحت، با

 ات را اجتماع روح و ریخته اجتماع قالب در را خود احکام همه اسالم. است نکرده واگذار اهمال به

احکام مربوط به خمس و زکات بر مبنای این استدالل قرار  .است دمیده آن در ممکن حد آخرین

ای خاص دست به دست نشده و در سطح اجتماع داده شده اند که ثروت در اجتماع، در دست عده

 شما وتمندثر اشخاص میان در تنها اموال، که است خاطر بدان این"به صورتی منصفانه توزیع شوند: 

(. همچنین آیات بسیار دیگری در 7)حشر،  "(نشوند محروم آن از نیازمندان) نگردد بدست دست

شود که بر اجتماعی بودن دین و بر مسئول بودن افراد یک اجتماع در مقابل یکدیگر قرآن یافت می

 (. 195؛ آل عمران، 10؛ حجرات، 159؛ انعام، 105 عمران، تأکید دارد )به عنوان مثال: آل

واحد تجاری را ملزم به گزارشگری  "یتتفکیک شخص"حسابداری با قائل شدن فرض 

به جز آنچه که در ) کند که صرفاً بر منابع آن واحد تجاری خاص، اثر مالی دارندرویدادهایی می

ا از هشود که شرکت. این باعث می(های اجتماعی قرار بگیردحوزه ادبیات پایداری و مسئولیت



 

-ارند خودداری نماید. همچنین فعالیتگزارش کردن اثرات سوئی که بر اجتماع و محیط زیست د

ه برای شوند کهایی که اثرات مثبت بر اجتماع و محیط زیست دارند فقط در صورتی گزارش می

داشته باشند. آگاهی از این موضوع، خود بخود در تضاد با فطرت اجتماعی  مالیواحد تجاری، بار 

 بداری تأثیر مثبتی نخواهد داشت. های حساکنندگان از گزارشانسان بوده و بر شادی استفاده

 

 اسالم، خداوند هایآموزهاشاره شد که بر مبنای های مادی: اولویت نداشتن ثروت  .7.5

 ابزاری و ازسزمینه را آن بلکه ندانسته، «خوشبختی و شادکامی سعادت، تام علت را ثروت» حکیم،

 هایرزشا به را آنان و گرفته قرار هوشیاری و آگاهی صاحبان دست در تواندمی که کندمی معرفی

های حسابداری، به جز آنچه که در گزارش .(261 بقره،) برساند جاودانی و پایندگی انسانی، واالی

ای مادی های به ارتباط فعالیتهای اجتماعی قرار بگیرد، اشارهدر حوزه ادبیات پایداری و مسئولیت

ی انسان نشده است. حسابداری نیز با تهیه های واالی انسانی، پایندگی و جاودانشرکت با ارزش

های صورت گرفته برای ایجاد سود و ثروت برای یک ی تالشهایی که در آن، نتیجهگزارش

ی نفع شخصی کمک شخصیت خاص )شرکت، واحد تجاری و ...( نشان داده شده است، به ایده

ر به عنوان هدف دتصادی، جمع کردن ثروت اقاینکه کند. در هر صورت، کرده و آن را تقویت می

بسیار عبث و بیهوده است چرا که این هدف هرگز حد و مرز کافی  زندگی انسان مطرح شود، کاری

(. این عطشِ سیرنشدنی برای جمع کردن 1994نداشته و هرگز ارضا شدنی نیست )دِلی و کُب، 

ثروت مادی، خود به تنهایی علّتی برای حاصل شدن درد و رنج روحی و فاصله گرفتن از شادی 

 (. 2015است )المبرتون، 

 

 گیری:بحث و نتیجه .8

های شادی و سپس ردیابی این مبانی در اسالم و نهایتاً مقاله حاضر با هدف بررسی مبانی و مؤلفه

تصاد مدرن هایی که اقها با مفاهیم حسابداری تدوین شده است. یکی از تراژدیتطبیق بین این مؤلفه

به  درد و رنج کنند های زندگی مجاز اند برای انسان ایجادکند این است که سایر جنبهدیکته می

شرطی که در راستای دستیابی به سود و ثروت مادی قرار داشته باشند. این دیدگاه، نقض روشن 



 

(. حسابداری، مبتنی بر 2015کند )المبرتون، اخالقیات بوده و در انسان، حرص و طمع ایجاد می

وسط نیروهای پنهانی است، به این معنی که فعاالن اقتصادی ت 42بینی اقتصادیمنطقی بودن جهان

شوند؛ نیروهایی که مبتنی بر سودآوری و کارایی بازار هستند. در حالی که به نظر دیالرد هدایت می

( خودمختاری بازار و آزادی ما در انجام هر کاری که برای سودآوری ضروری است، فرضی 1991)

 است که در حسابداری انتقادی به شدت مورد نقد قرار گرفته است.

ایم، به صورت دفعی و ناگهانی ایجاد نشده داری فعلی، آنگونه که ما امروز آن را درک کردهحساب

های متعددی در طول تاریخ است. حسابداری آفریده ها و نظریه پردازیاست. بلکه حاصل تجربه

خواهی )پاسخگویی( را به شده است تا یکی از نیازهای )وظایف( اجتماعی مهم انسان به نام پاسخ

واهی خنحو احسن ایفا نماید. در این میان، جهان بینی مادّی که صرفاً در زمینه نیازهای مادّی، پاسخ

ر اسالم، جایگاهی ندارد. اگآموزه های های دینی ما نبوده و در کند منطبق بر آموزه)پاسخگویی( می

تثنا ماعی را اسهای اجتنمودهای جزئی حسابداری پایداری، حسابداری سبز و حسابداری مسئولیت

 کنیم، حسابداری در حال حاضر، با اصول اخالقی فاصله زیادی دارد.  

های اسالم، شادی واقعی در انسان یک از سوی دیگر همانطور که در متن مقاله بیان شد، طبق آموزه

-گیرد که از اصول اخالقی و انسانامر فرامادی است که فقط در صورتی حالت ماندگار به خود می

ا فعلی از حسابداری ب تانه و با دیدی بلندمدت )اخروی( حاصل شده باشد. در حالی که نسخهدوس

مدت و صرفاً مادّی دارد و لذا قادر به ایجاد اخالقیات فاصله داشته و )به جز در موارد نادر( دید کوتاه

صلی این ا چنین شادی واقعی و ماندگاری نیست. بنابراین باید گفت که متاسفانه پاسخ به سوال

های آن، قادر نیستندکه در ایجاد شادی )از نوع خیر! حسابداری و گزارش"پژوهش، منفی است: 

 ."ای کنندواقعی و ماندگار( در انسان، کمک برجسته

البته شاید این نقص بر ماهیت حسابداری وارد نباشد. چرا که اصول و نظریه های حسابداری را 

مادّی توجه  هایاند که در نوشتن این اصول، تنها به پاسخگویی در جنبههها نوشته اند و آنها بودانسان

داشته اند. اما شاید بتوان تغییراتی ایجاد کرد. اگر در خصوص نواقص نسخه فعلی در حسابداری )که 

وان به تگرای غربی است( یک توافق همگانی ایجاد شود، میبینی مادیعمدتاً برگرفته از جهان

را در مفاهیم حسابداری ایجاد کرد. ارائه یک نسخه عملی  تاز اخالقیات و معنوی یایهتدریج، رگه



 

برای رسیدن به این هدف، فراتر از حوزه این مقاله است. ولی نویسندگان این مقاله اعتقاد دارند که 

حسابداری در کشور ما، توانایی این را خواهد داشت که در بلندمدت، بیشتر به سمت اخالقیات و 

تن ای برای داشکند حسابداری قابلیت بالقوه( نیز بیان می2009عنویات، گرایش پیدا کند. ایزامل )م

 یک شاخه معنوی برجسته در درون خود را دارد. 

را بعنوان  26"(GNHشادی یکپارچه ملی )" 52چهارمین پادشاه کشور بوتان 1972در  به عنوان مثال،

ی اولویت رفاه ( که نشان دهنده2012هدف ملی این کشور اعالم کرد )دولت سلطنتی بوتان، 

ملی  گیری شادی یکپارچهاجتماعی نسبت به جمع آوری ثروت است. دولت بوتان یک پروژه اندازه

(GNH را پیاده کرده است تا بتواند از این طریق بر آن نظارت کند. البته )GNH شادی فردی  ناظر بر

ای طراحی شده که شادی را به صورت جمعی و در سطح گیری آن به گونهنیست  بلکه روش اندازه

گیری در واقع یک پروژه ملّی جهت اندازه GNHگیری کند. چارچوب اندازهاجتماع، بررسی می

نظیر  ،گیری دیگر مفاهیم رفاهی در سطح اقتصاد کالنرفاه اجتماعی است که در راستای اندازه

دهد مبنی بر اینکه میپروژه مذکور به ما پیامی (. 2015)المبرتون، است  27شاخص پیشرفت واقعی

-و اندازه ایجادگیری حسابداری هم بتواند در راستای اجرای چنین اهدافی )ممکن است سیستم اندازه

 چه در سطح فردی و چه در سطح اجتماعی( نقشی ایفا کند.گیری شادی 
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Abstract: 

Object and purpose: There is little literature about metaphysical 

aspects of accounting. Given the happiness role as an important 

metaphysical factor in quality and growth of human societies, this paper 

is about to determine the consistency of accounting concepts dealt with 

the elements of happiness. 

Research Method: This paper is of literature review type. First, we 

reviewed the happiness fundamentals in philosopher quotes like 

Aristotle and Ibn Sina. Then with expression of religious beliefs role in 

human’s happiness, the happiness indexes and factors in Islam has been 

illustrated. In next step, these indexes have been matched with 

accounting concepts.  

Findings: We found that accounting and the reports of it, can’t help to 

make some real and permanent happiness in human. But it can have a 

spiritual and moral scope. 

Contributions: This paper is the first one in Iran that matches 

accounting principles (for example: accountability, special language in 

reporting, economic entity assumption, time period assumption, 

monetary unit assumption, consistency principle, conservatism 

principle, matching principle and reporting the material wealth) and 

happiness factors in Islam. 
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