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	 جواد رضازاده 

اشاره
در بعضی از متنهای معتبر حسابداری کشور، به علم یا فن بودن حسابداری اشاره هایی شده است. برخالف 
اعتبار تامی که این متنها دارند، ورود آنها به این موضوع خالی از اشکال و ایراد نیست. از آنجا که این متنها 
هن�وز مورد رجوع دانش�جویان قرار دارند، از باب تذکر و فراهم آوردن زمین�ه تصحیح آنها، موضوع بحث ما 
بر علم یا فن بودن حسابداری تمرکز دارد. برای این منظور در این مقاله با توجه به معنای علم و طبقه بندی 

رشته های مختلف آن، جایگاه حسابداری نیز در میان آنها تعیین شده است. 

مقدمه 
برای آغاز بحث الزم اس��ت به اظهارنظر چند اندیش��مند در باب علم یا فن بودن حس��ابداری اشاره داشته باشیم. عزیز 
نبوی )1342( در صفحه های آغازین کتاب شایس��ته تقدیر خود به نام »اصول حسابداری« و ذیِل سرفصل »حسابداری 
فن اس��ت، نه علم« می آورد: "برخی به غلط حس��ابداری را علم می خوانند. در صورتی که علم عبارت است از دانستنی 
قاب��ل اثبات به روش عینی و قابل اعتماد مبتنی بر مش��اهده و آزمایش. حس��ابداری دارای چنین خصوصیتی نیس��ت. 
اصول و موازین و ضوابط حس��ابداری، نظرهایی اس��ت که توس��ط کارشناس��ان و اس��تادان حس��ابداری و یا انجمنهای 
حرفه ای حس��ابداران اظهار می ش��ود و مقبولیت عامه می یابد و در عمل سرمشق و راهنمای اهل فن قرار می گیرد. این 

اصول محصول فکر انسانی و همیشه قابل تغییر و تصحیح است.”  

حسابداری 
علم است
یا فن؟ 

Is Accounting an
Academic Discipline?
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س��الها بعد ش��اگردان او در کتاب تقدیرش��ده ای )کتاب س��ال 1371( که به همین نام تدوین کردند به تبعیت از استاد نوشتند: "مفاهیم 
و اصول حس��ابداری عبارت از میثاقها، قواعد و رویه هایی اس��ت که توس��ط بش��ر در طول زمان و در پاس��خ به نیازهای جوامع بشری به 
اطالعات مالی بنا شده و به تدریج تغییر، تحول و تکامل یافته است. این مفاهیم و اصول برخالف قوانین فیزیک، شیمی و سایر علوم 
طبیعی از طبیعت مایه نگرفته اس��ت و همانند علوم ریاضی، قیاس مبتنی بر فرضیات مبنا هم نیس��ت” )مصطفی علی مدد و نظام الدین 

ملک آرایی، 1367(1. 
  (Henry Rond Hatfield, حدود 90 س��ال پیش در آن س��وی آبها و قبل از اندیشمندان حسابداری کشورمان، هنری رند هتفیلد
این درس��ت اس��ت که ما س��خن از علم حسابها، هنر  (1924 هم خطاب به انجمن اس��تادان حس��ابداری دانش��گاه های امریکا گفت: "

حس��ابداری و حتی فلس��فه حسابها به میان می آوریم؛ اما حسابداری به رغم همه این حرفها، هنوز علمی کاذب است... محصوالت آن 
را نمی توان به دیگران عرضه کرد و به درد محیطهای علمی نیز نمی خورد. رئالیست ها، ایده آلیست ها و حتی پدیده گرایان، هیچ یک از 
آن بحث نمی کنند. همکاران دانشگاهی ما حسابداری را رشته ای تحمیلی می دانند ... و ادعا دارند این دانشگاه است که به حسابداری 

حیثیت بخشیده است و نه حسابداری به دانشگاه و محیط علمی.” 
دق��ت در ای��ن اظهارنظرها نش��ان می دهد که هتفیلد بی گدار به آب نمی زند، با احتیاط بیش��تر س��خن می گوید و ادع��ا نمی کند اصول 
حس��ابداری از طبیعت مایه نگرفته اس��ت و قیاس مبتنی بر فرضیه های مبنا هم نیس��ت. انتظار او بیش از اینهاس��ت. اما تأکید علی مدد 
و ملک آرای��ی )1367( ب��ر اینکه اصول حس��ابداری از طبیعت مایه نگرفته اس��ت و قیاس مبتنی بر فرضیه های مبنا هم نیس��ت، نیاز به 
تأمل و بررس��ی بیش��تری دارد. برای تحلیل این دو نکته الزم است ابتدا مشخص شود که علم چیست و چه ویژگیهایی دارد که اصول و 
مفاهیم حسابداری فاقد آن است؟ حسابداری چه نسبتی با فیزیک و شیمی یا ریاضیات دارد؟ به بیان دیگر تشابه و اختالف حسابداری 

با فیزیک، شیمی و ریاضیات چیست؟ 

نمودار 1- طبقه بندي علوم براساس معاني و اركان علم

علوم تجربي

دانش )علوم غيرتجربي(

رياضيات
منطق
فلسفه
كالم
و...

عقل}}
و

تجربه

علوم طبيعي
فيزيك
شيمي

زيستشناسي
و...

علوم اجتماعي
جامعهشناسي
روانشناسي

اقتصاد
و...

علم چیست؟ 
ت��ا کن��ون از علم دو معنا به دس��ت داده اند. علم ب��ه معنای اعم 
کلم��ه؛ که در آن دانس��ته های بش��ر در مقابل نادانس��ته های او 
قرار می گیرد. دانس��ته های بش��ر در این معنا بر دو رکن عقل و 
نقل اس��توار اس��ت. ریاضیات، منطق، فلس��فه، کالم، اخالق 
و چند رش��ته دیگر، ش��اخه های مهم این نوع از دانش بش��ر را 

تش��کیل می دهن��د. اما به معن��ای اخص کلمه منظ��ور از علم، 
دانس��تنی هایی اس��ت که بش��ر به کمک عقل و با محک تجربه 
کس��ب می کند و از آن با نام »علوم تجربی«2 یاد می شود. این 
بخش از علم بش��ر امروزه به دو بخش اصلی »علوم طبیعی«3 
و »علوم اجتماعی«4 با رش��ته های خاص خود تقسیم می شود. 

نمودار 1 این تقسیم بندی  را به نمایش می گذارد.

عقل
و

نقل
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اگر از علوم نقل��ی صرف نظر کنیم، علومی مانند ریاضیات 
و منطق و علوم مش��ابه دیگر، علومی کاماًل عقلی محسوب 
می ش��وند و پیش��رفت این عل��وم در گرو کش��ف روابط عقلی 
جدید در آنهاس��ت. البته ناگفته نماند که اس��اس این علوم بر 
فرضیه های مبن��ا و به بیان منطقیون بر اص�ول متعارفه5 و 
اصول موضوعه6 استوار اس��ت. َمَثل اعالی آن هم هندسه 

اقلیدسی است.   
ام��ا علوم تجربی افزون بر داش��تن حدود، اص��ول متعارفه و 
موضوع��ه )رکن عقالن��ی( در ادعاها یا گزاره ه��ای تبیینی خود 
بای��د از آزم��ون تجربی هم س��ربلند بی��رون آین��د. به طور کلی 
ش��اخه های مختلف علوم تجربی تفاوتی با هم ندارند؛ مگر در 
موضوع. یعنی این موضوع است که آنها را از هم متمایز می کند 
و همان طور که اشاره ش��د، رشته های مختلف علوم تجربی به 
دو گروه اصلی علوم طبیعی و علوم اجتماعی تقسیم می شوند. 
موضوع اصل��ی علوم طبیعی، مطالعه رفت��ار تمامی پدیده های 
دنیا اس��ت؛ به اس��تثنای بش��ر و موضوع اصلی علوم اجتماعی 

منحصر است به مطالعه رفتار بشر از میان تمامی پدیده ها. 
در علمی مانند فیزیک، انیش��تن طی تحقیقی علمی کش��ف 
می کند ش��کافت اتم، موجب آزاد ش��دن ان��رژی فوق العاده ای 
می شود. او یافته خود را منتشر می کند، این یافته  در دانشگاه ها 
ب��ه دانش��جویان آم��وزش داده می ش��ود و در نهایت به وس��یله 
تکنسین ها )شاغلین فن فیزیک( در عمل به بمب اتمی یا ابزار 
پزش��کی تبدیل می شود. دقت در این مطلب حاکی از آن است 
که فیزیک، رشته ای سه ُبعدی است و سه ُبعد دارد: بعد علمی، 
ُبعد آموزشی و ُبعد فنی. این ابعاد در نمودار 2 نشان داده شده 

است.

بُعد علمي

بُعد فني

فيزيك
بُعد آموزشي

نمودار 2 - ابعاد سه گانه رشته فيزيك

در علم پزش��کی ه��م پزش��کان محقق با بیم��اری جدیدی 
مواجه می شوند و برای ش��ناخت نوع بیماری، علت یا علل آن 
و نحوه درمان آن به تحقیق می پردازند )ُبعد علمی پزش��کی(، 
یافته های خود را در مقاله های تخصصی منتشر می کنند و این 
یافته ها در دانشگاه ها به دانشجویان پزشکی آموزش داده شده 
)ُبعد آموزش��ی پزشکی( و پزش��کان دانش آموخته برای معاینه 
و معالجه بیماران از آن اس��تفاده می کنن��د )ُبعد فنی و حرفه ای 
پزش��کی(. پزش��کی هم مانند فیزیک دارای سه ُبعد است. در 
جامعه شناس��ی، روان شناسی و دیگر رشته های علوم اجتماعی 
هم مطلب به همین صورت است. می توان از زاویه دیگر هم به 
موضوع نگاه کرد. به سه گزاره ساده از سه علم تجربی توجه کنید:

• حرارت موجب انبساط فلزات می شود )فیزیک(.
• تشویق موجب بهبود یادگیری می شود )روان شناسی(.

• ثبات مدیریت موجب افزایش بهره وری س��ازمان ها می ش��ود 
)مدیریت(.

این گزاره ها جز در موضوع چه تفاوتی با هم دارند؟ ش��اید در 
پاس��خ گفته شود گزاره اول ش��امل 100 درصد موارد است؛ اما 
گزاره ه��ای بعدی ش��امل درصدی از موارد و ب��ا تعمیم آن ادعا 
ش��ود به طور کلی گزاره های علوم طبیع��ی دارای قطعیت باال و 
100 درصد است، اما گزاره های علوم اجتماعی چنین نیستند. 
در حال��ی که در علوم طبیعی هم گزاره های غیرقطعی و کمتر از 

10 درصد داریم. 

حسابداری هم

جزو علوم تجربی است و 

در گروه علوم اجتماعی 

قرار دارد
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وضعیت حسابداری
در واق��ع اصول حس��ابداری طب��ق نظر علی م��دد و ملک آرایی 
)1367( آیا همانند علوم ریاضی، قیاس مبتنی بر فرضیه های 
مبن��ا نیس��ت؟ پ��س فرض ه��ای تفکی��ک ش��خصیت، واحد 
اندازه گیری، ت��داوم فعالیت و دوره مالی ک��ه به دنبال این نکته 
در همین کتاب  بحث ش��ده اند، چیست؟ آیا این فرض ها همان 

اصول متعارفه و موضوعه حسابداری نیستند؟ 
علی مدد و ملک آرایی )1367( در آغاز کتاب خود آورده اند که 
»حسابداری با تمدن همزاد است و به اندازه تمدن بشری قدمت 
دارد«. ای��ن هم��زاد تمدن بش��ری بدون بهره مندی از اس��اس 
علمی مس��تحکم )فرضیه های مبنا(، چگونه سرپا ایستاده و تا 
به امروز دوام آورده است؟ دست کم بعد از کار بنیادی پاچیولی، 
یعنی از سال 1494 میالدی تا اوایل قرن بیستم، موتور محرکه 
حسابداری همین اصول متعارفه و موضوعه )فرضیه های مبنا( 
بوده اس��ت. این اصول حدود پانصد سال مسائل حسابداری را 
پاسخ گفته است. در این معنا ساختمان علم حسابداری همانند 
ریاضی��ات و عل��وم عقلی یا قیاس��ی دیگر بر ح�دود7 )مفاهیم 
خ��اص یا تخصص��ی از قبیل دارایی، بدهی، س��رمایه، درامد، 
هزینه، استهالک و غیره(8، اصول متعارفه و اصول موضوعه، 

بنا نهاده شده است.  
اما حسابداری با علم به معنای دوم آن یعنی علم تجربی چه 

نسبتی دارد؟ آیا در حسابداری گزاره تجربی نداریم؟ 
در پاس��خ باید گفت که تا اواس��ط قرن بیس��تم، حس��ابداری 

همانن��د ریاضی��ات و منط��ق، علم��ی غیرتجرب��ی ب��ود؛ ام��ا 
هن��ری  مانن��د  اندیش��مندانی  ک��ه  بحث های��ی  ب��ا  به تدری��ج 
کانین�گ  ب�ی.  ج�ان   ،)1866  -  1945( َهتفیل��د  َرن��د 
چارل�ز  آنانی�اس   ،(John B. Canning, 1962-1884)

 ،(Ananias Charles Littelton, 1974-1886) لیتلت�ن
 ،(William A. Paton, 1889-1991) ویلی�ام ای. َپت�ن
ویلیام جی. وت�ر (William J. Vatter, 1905-1990)، و 
دیگران در انداختند، حس��ابداری ب��ه جرگه علوم اجتماعی نقل 
مکان ک��رد و گزاره های خ��ود را در معرض مح��ک تجربه هم 
ق��رار داد. برای نخس��تین بار گزاره های تجرب��ی و قابل آزمون 
حس��ابداری را می توان در مقاله تجربی و انقالبی بال و براون 
(Ball & Brown, 1968)مالحظ��ه ک��رد. از آن تاری��خ به 

بع��د، تحقیقهای تجربی در حس��ابداری چنان گس��ترش یافته 
که مطالعه تمامی آنها تقریبًا غیرممکن اس��ت. البته گس��ترش 
تحقیقات تجربی حس��ابداری در حرفه حسابداری هم بی تأثیر 

نبوده است. 
تا دیروز )یعنی تا س��ال 1967(، اندیش��مندان حسابداری در 
برج ع��اج عقل محض می نشس��تند و با تکیه بر اس��تداللهای 
عقلی )حدود، اص��ول متعارفه و موضوعه( تجویز می کردند که 
داراییه��ا، بدهی ها، س��رمایه، درامدها و هزینه ه��ا چگونه باید 
اندازه گی��ری و گزارش ش��وند. ام��ا امروزه دیگر وض��ع به روال 
س��ابق نیس��ت. امروز اگر قرار باش��د تهیه اطالعات معینی در 
قالب اس��تاندارد حس��ابداری به حرفه حس��ابداری تجویز شود، 
ابتدا باید به تأیید تجربه هم برسد. نمونه برجسته آن هم تهیه 
صورت جریان های نقدی است. ابتدا در قالب تحقیقهای علمی 

تحقيقهای تجربی همانند علوم 

تجربِی ديگر

 در حسابداری هم جريان دارد 

و پايانی بر آن 

نمی توان تصور كرد
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حس��ابداری، کاش��ف به عمل آمد که اطالع از جریانهای نقدی 
ش��رکتها موجب بهبود تصمی��م اس��تفاده کنندگان از صورتهای 
مال��ی می ش��ود و این یافته بارها در مقاله های علمی منتش��ر و 
در دانشگاه ها به دانشجویان حسابداری آموخته شد. در نهایت 
تهیه صورت جریانهای نقدی در قالب اس��تاندارد حس��ابداری، 
به حرفه تجویز ش��د. این مطلب نش��ان می دهد که حسابداری 
هم مانند فیزیک، پزشکی و دیگر رشته های علوم تجربی سه 
ُبعد دارد. اما عده ای از اندیش��مندان فق��ط ُبعد فنی )حرفه ای( 
آن را می بینند و از ُبع��د علمی آن خبر نمی گیرند. بدین ترتیب 

می توان گزاره زیر را هم به گزاره های مورد اشاره افزود:
• اس��تفاده از اطالع��ات مربوط ب��ه جریان های نقدی ش��رکتها 

موجب بهبود تصمیم گیری اقتصادی می شود )حسابداری(.
با توجه به مطالب یادشده می توان اذعان کرد که حسابداری 
هم جزو علوم تجربی است و در گروه علوم اجتماعی قرار دارد. 
اما طبق دو نکته نقل شده از اندیشمندان حسابداری کشورمان 
)علی م��دد و ملک آرایی 1367: 30(، حس��ابداری هم از دایره 
کوچک علوم تجربی و هم از دایره بزرگ دانش بش��ری بیرون 
گذاش��ته می شود. در حالی که این طور نیست؛ نه در عمل و نه 

در نظر. تاریخ حسابداری گواه این ادعا است. 

سخن پایانی
وضع کنونی حسابداری طوری است که روزانه ده ها تحقیق در 
باب بهب��ود اندازه گیری اقالم صورت های مالی از جمله س��ود 
حسابداری اجرا می شوند و آن را به جزء تعهدی و نقدی تجزیه 
می کنن��د. به آن هم اکتفا نمی کنند و جزء تعهدی را به اختیاری 

و غیراختی��اری تجزیه کرده و عوامل مؤثر در اندازه گیری آن را 
می کاوند تا راهی برای بهبود کیفیت و پایداری سود حسابداری 
کش��ف کنند. همانند علوم تجربِی دیگر، تحقیقهای تجربی در 
حسابداری هم جریان دارد و پایانی بر آن نمی توان تصور کرد. 

پانوشتها: 
1- این کتاب هنوز هم کتاب معتبری اس��ت و ش��اید بتوان ادعا کرد در زمینه 
اصول حس��ابداری و به زبان فارس��ی، کتابی بهتر از آن نمی توان یافت. تنها 

نکته قابل نقد در کل مطالب این کتاب، همین دو جمله مورد اشاره است.
2- Sciences
 3- Natural Sciences
4- Social Sciences
5- Axioms
6- Postulates
7- Terms

8- این مفاهیم در حس��ابداری، معنایی ویژه دارند و امیدوارم مش��ابهت آنها 
ب��ا مفاهیم مورد اس��تفاده عامه مردم و حتی مفاهیم رش��ته ای مانند اقتصاد، 

گمراه کننده نباشد.
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