سرمقاله

خبره
امیر پوریانسب

نیز به عنوان یک گزینه برای این اصطالحات به دلیل
تاکید و تاکد بر اخالقمندی از اقبال عمومی برخوردار

بود .ولی موسسان انجمن ما "خبره" را که تا آن زمان

مقدمه

توســط هیچ ســازمان یا انجمنی اعم از حسابداران و

غیرحســابداران به کار نرفته بود با توجه به آرمانها و

عنــوان ایــن ســرمقاله را بــا کــدام آوانــگاری

راهبردهای انجمــن برگزیدند .این اصطالح ،که هنوز

چم این اصطالح چیست؟ کارشــناس ،آگاه ،استوار،

لقب یا نشــان حرفهای را دربردارد .به عالوه ،داللت و

میخوانیــــد؟ خِ ب ِره ،خُ ب ِره یا چیــز دیگر؟ معنی یا

یگانه اســت ،تمام مفاهیم بایســته بــرای احراز یک

سنجش ،یا چیزی دیگر؟ چرا موسسان انجمن ما این

اطالقی عام دارد و میتواند به همهی حســابداران در

سرمقاله کوشش میشود به این پرسشها پاسخ داده

آواشناسی "خبره" پرداخته میشود؛ سپس ،فراگیری

اصطالح را برای ا ِسناد حرفهایگری برگزیدند؟ در این

هر شغل و کاری داللت کند .در ادامه ،ابتدا به معنی و

شود.

اصطالح خبره ،و در پایان فراگیری انجمن حسابداران

خبره :شاهکار اصطالحشناسی

پیــش از پرداختن بــه بحث اصلی اجــازه دهید

اعتــراف کنــم اصطالح "خبــره" در نــام انجمن ما

خبرهی ایران بحث میشود.
معنی و آواشناسی خبره

اجــازه دهید بــه معنی و آواشناســی خبره (فارغ

شــاهکار اصطالحشناسی حســابداری در طول پنج

از هــر اعالمی) نگاهــی بیندازیم .متاســفانه تاکنون

را زمانی برگزیدند که نه میتوانســتند مثل سازمان

حسابداری نگاشــته نشده اســت تا بتوانیم با رجوع

حرفهای باشند ،نه میتوانستند مثل کانون حسابداران

برســیم .به همین دلیل ،در بیــن ما در مورد معنی و

دههی گذشته است .موسسان انجمن ما این اصطالح

فرهنگ اصطالحات تخصصی فارســی به فارسی برای

نظامپزشکی یا کانون وکال بینیاز از هر صفت یا نشان

بــه آن به معنی و آواشناســی درســت این اصطالح

رسمی ایران از اصطالحات ترجمهشدهی certified

آواشناسی آن اتفاق نظر وجود ندارد .بعضا معنی آن

کنند و نه میخواســتند از یک لقب یا نشان حرفهای

میپنداریم ،و آواشناســی را با دو اعالم خِ ب ِره و خُ ب ِره

تاســیس کنند .برگزیدن خبره نشــان از هوشمندی

برای جســتجوی معنی و آواشناســی خبره نیاز

به آنان دست مریزاد گفت .بیایید به  1351برگردیم.

دو اعالم بــا رجوع به فرهنگهای ســدهی  13و دو

نامگذاری کنند .شــنیدهها حاکی اســت در آن زمان

یک واژهی پارسی باشد (ناظماالطبا ،1303 ،و دهخدا،

را بــا برگردان ( certifiedمجاز  -گواهیشــده ) یا

عنــوان واژهای عربی ثبــت کردهاند(عمید ،1342 ،و

یک فرمان یا منشــور پادشــاهی) که در نام انگلیسی

اینجا فقط به معنی و آواشناســی درست آن پرداخته

میشد برسازند" .رسمی" در میان معادلهای این دو

بوده است یا عربی یا در هر دو زبان وجود داشته است

یا  charteredبرای اطالق حرفهایگری اســتفاده

را "رسمی"(دولتی)" ،قسمخورده" یا مانند اینها نیز

صرفنظر کننــد و مثال انجمن حســابداران ایران را

به کار میبندیم.

خبرگی ،و اندیشهورزی موسسان انجمن ما دارد .باید

اســت به فرهنگهای عمومی پارســی رجوع شود .با

سالی که موسســان انجمن ما میخواستند انجمن را

دههی اول ســدهی  14به نظر میرسد این اصطالح

گرایش بــر این بود نامهای انجمنهای حســابداران

 .)1319در عینحال ،فرهنگهــای معاصر ،آن را به

( charteredمنشــوری یا عضو یک حرفه به موجب

معین .)1350 ،چه این واژه پارسی باشد چه عربی در

بیشتر انجمنهای حســابداری حرفــهای دنیا دیده

میشــود .چون اثبات این که این واژه در اصل فارسی

اصطالح ،از همه دمدستتر بود .بهعالوه "قسمخورده"

کار دشواری است و در حوصلهی این سرمقاله نیست.
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بــا اینحال ،میتــوان به بعضی ریشهشناســیهای
بره از خَ ب َوره
فارســی آن دســت یافت .خِ ب ِره یا خِ َ

ریشــه گرفته است و خبوره برگرفته از خَ ب َوه و خبوه

برگرفته از خَ بوک به معنی "محکم و استوار" است.

گ
ابتدا نگاهی به آواشناسی خبره بیندازیم .فرهن 

بره را ثبت کرده اســت.
دهخــدا دو اعالم خِ ب ِره و خِ َ
فرهنگهای معاصر مثــل معین و عمید ،که خبر َه را

عربــی میدانند دو اعالم خِ ب ِره و خُ بــ ِره را آوردهاند.
بــره در بین ما اســتفاده نمیشــود .پس
امروزه خِ َ

براســاس فرهنگپژوهی دو آواشناسی (اعالم) خِ بره
و خُ بره هر دو درســت هســتند .ولی وقتی مستقیما

بره را
بــه فرهنگهای عربی رجوع میکنیــد فقط خِ َ
میخوانیــد .ثبت خُ ب ِره نیز احتماال براســاس کاربرد

روزمرهی آن توسط فارسیزبانان صورت گرفته است.

از ایــنرو از بین خِ ب ِره و خُ ب ِره میتوان خِ ب ِره را اصیل
دانست .حاال میتوانیم بر سر آواشناسی دستکم در
این سرمقاله به توافق برسیم :خِ ب ِره.

حــاال بیایید به معنــی واژهی(احتماال) فارســی

خِ ب ِره نگاهــی بیندازیم .فرهنگ دهخدا ســه معنی
را برمیشــمارد کــه حاکی از تحــول معنایی آن در

ســهدورهی متفاوت اســت .ابتدا به نقــل از فرهنگ
ناظماالطباء به معنی "محکم و استوار" اشاره میکند

و میآورد که ناظماالطبــاء برای این معنی به برهان
قاطــع ارجاع میدهد .در این معنــی آوانگاری خبره

بره بودهاســت .معنــی دوم که برای
به صــورت خَ َ

نگارنده بســیار جالب اســت و در کنار معنی ســوم
حکایــت از درایت و هوشــمندی موسســان انجمن

ما دارد "ســنجش و حســاب" اســت .دهخدا بازهم

بــه ناظماالطباء ارجاع میدهد .به نظر میرســد این

معنــی در دورهی ناظماالطبــاء از خبــره برمیآمده

است .همچنین ،دهخدا این معنی را به زمان خودش

منتسب میداند و معنی سوم یعنی "کارشناس" را که

در زمان خودش رواج داشــته است به آن میافزاید.

گفتنی اســت فرهنگ دهخدا اعالم عربی خبره را به
عنوان یک مدخل ثبت نکرده است.

در فرهنگهــای متاخر مثل عمید و معین نیز دو

معنی "محکم و استوار" و سنجش و حساب خوانده

حسابدار /مرداد 1393

نمیشود .عمید مثل معنی سوم دهخدا برای آن معنی

اســت که به جوازکار صادر شــده از سوی یک مرجع

گواهینامهی حسابرسی برونسازمانی یا شغل دیگری

بره
چهارم" ،آگاه و دانــا" را .در فرهنگهای عربی خِ َ

رغم این که این معنی را مســتقیما نمیرســاند ولی

بــه حرفهای فراگیر تبدیل شــود .انجمن ما حرفهای

است .بنابراین دانا ،آگـــاه ،و کارشـــناس متخصص

میگیرد معنی مجاز و گواهیشــده را میرســاند .از

مسیر شغلی میتوانند به عضویت آن درآیند .اصطالح

دادهاند.

ترجیح داده شــد که بر تجربه ،دانش ،و اخالقمندی

دانایــی این فراگیــری را در نام انجمــن ما بازنمایی

خبره :فراگیر

همان هوشــمندی و خبرگی در گزینش خبره است.

و حسابداری(به معنی اعم) شکل گرفته است .اکنون

در میان سایر اصطالحات ،برای نامگذاری انجمن ما در

که از این اصطالح اســتفاده کرده اســت و هنوز هم

برخوردار میشود .البته اشــکالی که وجود دارد این

که در ادامه میآید برنگزیدند :نخست ،این اصطالحات

نام محصوالت حســابداری و نام بعضی تشــکلهای

اعضا ،با آزمون یکپارچــه صورت نمیگیرد .از اینرو،

و موسســان انجمن ما مانند نامگذاری هر شخصیت

شــد .ولی اساســا در ایران و جهان خبره را به نام و

شورایعالی قرار گرفت تا بتوان این نقیصه را برطرف

"رســمی" در کنار معانی مقرراتــی ،دولتی ،دیوانی

بعــد از انقالب نیز شــاهد تاســیس مجلس خبرگان

آورد تا اعضا کنونی و بالقوه بتوانند با گذراندن آزمون

"متخصص و کارشــناس" را مــیآورد و معین معنی

تاسیس شــده به موجب قانون داللت دارند .خبره به

را صادر کنند .بنابراین ،تدبیری اندیشیدند تا انجمن

به معنی تجربه ،تخصص ،و مهارت و آگاهیگســترده

وقتی در ترکیب نام "انجمن حســابداران...ایران" قرار

فراگیر است چون همهی حســابداران با هر سابقه و

اینرو ،اصطالح خبره به این دلیل بر اصطالحات رقیب

خبره به معنی ســنجش ،حســاب ،یا کارشناســی و

که لوازم ورود به یک حرفه هســتند داللت دارد .این

میکند .یعنی انجمن از تمام کارشناسان اهل حساب

به نظر میرســد انجمن اولین ارگان حرفهای اســت

نیز هرکس به انجمن وارد میشــود از نشــان خبره

دســترس بود ولی موسسان انجمن آنها را به دالیلی

از این منظر یگانه اســت .گرچه این اصطالح بعدا در

اســت که خبرگی ،بهویژه ســطح دانش و آزمودگی

در نام دیگر تشکلهای حسابداران استفاده شده بودند

غیرحســابداری و حتی مؤسسات حسابداری استفاده

طی یک دههی گذشته تغییر اساسنامه در دستورکار

حقوقی بــه فکر نامــی یگانه بودنــد؛ دوم ،اصطالح

نمانام انجمن حســابداران خبرهی ایران میشناسند.

کرد .سرانجام ،اساسنامهی جدید این امکان را فراهم

و ماننــد اینها معانی ناخوشــایند و زننده را منتقل

به جای مجلس ســنا بودیــم .در اینجا "خبرگان" به

به عنوان یا نشان "خبره" در یکی از مشاغل عمدهی

تاکید داشت؛ ســوم ،به اصطالحی نیاز بود که داللت

که خِ ب ِره اصطالحی اســت که میخواهد بر نشــان یا

با هــر تخصصی اعم از حسابرســی برونســازمانی،

دانشآموختگی داشــته باشد؛ و چهارم ،فراگیر باشد،

مجلــس خبرگان معتبرترین ســازمانی باشــد که از

مدیریت ،خزانهداری ،حسابداری دولتی ،ذیحسابی،

داوطلب ورود به انجمن داللت کند و نشانههای شغل

ایران در نام خود استفاده کرده است.

درمیآید نشان خبره را دارد .در آینده این نشان فقط

داخلی ،حســابداران مدیریــت ،و مانند اینها و حتی

انجمن حسابداران خبرهی ایران :فراگیر

اعطا میشود .انجمن با این کار رسما دو نوع عضویت

را فارســـــیزبانان به خبرهی عـــــربی نســــبت

در زمانهای که دو اصطالح "رسمی" و "قسمخورده"،

میکرد ،و "قســمخورده" نیز صرفــا بر اخالقمندی

معنی دانایان و آگاهان است ،نه حرفهایها .درصورتی

بر حرفهایگری ،بهویژه شایســتگی ،اخالقمندی ،و

گواهینامهی حرفهای داللت کند .به هر حال ،شــاید

یعنی بر همهی مشــاغل و تخصصهای حســابداران

اصطالح خبره را پس از انجمن حســابداران خبرهی

یا تشکلهای حرفهای حسابداران رسمی ،حسابرسان

شغل مشخصی در حسابداری را نرساند.

حسابداری نائل شوند .به عبارتی حاال هر حسابداری

حسابرســی داخلــی  ،مدیریــت مالی ،حســابداری
بودجهگذاری ،و مانند اینهــا که به عضویت انجمن
پس از گذراندن آزمون به مشاغل عمدهی حسابداری

انجمن حســابداران خبرهی ایران با آرمان "اعتال،

عادی و خبره را اعطا میکند .داوطلبان عضویت عادی

تمام معانــی خبره با هر مدخــل و اعالمی که پیش

فراهــم کردن شــرایط و فرصتهای مناســب جهت

پیش تعیین شــدهای میتوانند به انجمن وارد شوند.

(فا)  )2( ،ســنجش ،حســاب(فا)  )3( ،کارشــناس،

اعتالی ســطح آگاهی و تخصص حرفهای و مشارکت

آزمون سراســری یکپارچه میتوانند در یک شغل یا

کــه تاریخی اســت و در فرهنگهــای معاصر از این

حرفــهای مورد نیاز جامعه" تشــکیل شــده اســت.

میتواند برای همهی خبرگیها درخواســت بدهد و

و اخالقمندی حســابداران داللت دارد؛ معنی( )2بر

بر همهی مشــاغل و مسیرهای شغلی حسابداران اعم

در واقع ،حاال چیزی شــبیه سازمان نظام پزشکی

داللــت دارد .معنی( )3به حرفــهای بودن و تجربهی

انجمنی اســت که برای شــغل خاصی در حسابداری

ســابقهی کار و یک درجهی کارشناســی به عضویت

حسابداران داللت دارد certified .و  charteredو

مدیریت مالی ،حســابداری مدیریــت ،و مانند اینها

برای گرفتن تخصص و خبرگی الزم است قبولــــی

را در بر ندارند .تفاوت این اصطالحات با خبره در این

انجمن به نیکی میدانســتند که قرار نیســت صرفا

کـــنند.

برای پیبردن به فراگیــری این اصطالح بیایید به

گســترش و تامین اســتقالل حرفهی حســابداری،

بدون گذراندن آزمون یا هر سابقه و هر مسیر شغلی از

از این آورده شــد نگاهی بیندازیم ( )1محکم ،استوار

رشــد شــاغالن در حرفه ،گردآوری و تجهیز امکانات

ولی داوطلبان عضویت خبــره فقط پس از گذراندن

متخصص(فــا و ع) ،و ( )4آگاه ،دانــا (ع) .معنی ()1

هر چه بیشــتر افراد با صالحیت در زمینهی خدمات

مســیر شغلی اصلی حسابدار خبره شوند .هر عضوی

اصطالح برنمیآید به اخالق به ویژه بر اســتقالل رای

حرفــهای در آرمان انجمن ما اطالقــی فراگیر دارد و

پس از گذراندن آزمون از لقب خبره برخوردار شود.

کارکرد و شغل حســابداران یعنی سنجش و حساب

از خصوصی ،عمومــی ،و دولتی داللت دارد .بنابراین،

داریم .همهی حسابداران میتوانند با داشتن سه سال

حسابداران داللت دارد؛ و معنی( )4بر دانش و آموزش

مثل حسابرســی برونســازمانی ،حسابرسی داخلی،

انجمــن درآینــد؛ چیزی مثل پزشــک عمومی .ولی

برابر فارسی امروز آنها (رسمی) هیچکدام این معانی

گواهینامه یا کارت عضویت صادر نمیکند .موسسان

در آزمون و سطح تجربهی مشخــــص را احـــــراز

حسابدار /مرداد 1393

3

