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"بزرگترین عمل غیراخالقی این است که انسان شغلی راکه از 
انجام آن ناتوان است برعهده گیرد."                                                                                            
ناپلئون بناپارت

مقدمه 
موضوع اخالق و اخالق مداری شاید دیربازترین و درازدامن ترین 
مقوله ای است که بشر از روزگاران کهن تا به امروز به آن اندیشیده، 
مرزبندی  پایان ناپذیر  ماجرای  است.  پرداخته  آن  به تحلیل  و 
بین اخالق و بی اخالقی همواره موضوع بحث اندیشمندان، 

فالسفه، مصلحین جامعه و ادبا قرار داشته است.
لغت نامــه دهخدا، اخالق را جمــع خلق وخوی و دانش بد و 
نیک این خلق وخویها تعریف نموده اســت و فرهنگ فارســی 
عمیــد آن را هنجارهای مــورد قبول جامعه که نشــان دهنده 
درســتی یا نادرســتی رفتار اســت بیان می نماید. استدالل و 
تحلیل نکات، مســایل و ســئواالت مربوط به حوزه اخالق را 

»فلسفه اخالق« می نامند. 
این مقاله، بیش از آن که به جوانب تکنیکی و جاری بحث 
اخالق و ازجمله اخالق درحرفه حســابداری بپردازد، در حد 
امکان مقام و منزلت و جایگاه اخالق را از منظر اندیشمندان 
و فالســفه جهان و مفاخر ادبی ایران بازگو می کند تا دریابیم 
هر رفتــار اخالقی، ازجملــه رفتار در عرصــه ارایه خدمات 
حســابداری و حسابرسی از آبشــخور و سرچشمه های سیال 
اندیشــه های نــاب بــزرگان دنیــای اندیشــه و متفکرین و 
مصلحین جامعه بشــری تاثیرگرفته و به بار نشســته است و 
به ایــن اعتبار باید آن را پاس و حرمت داریم و در به کارگیری 

آن بکوشیم.
درعین حــال در پایان مقالــه و در جهــت پیوند مباحث 
فلســفی و ادبــی با اخــالق حرفــه ای، گریــزی از جنس 
نتیجه گیری درخصوص اخالق در حرفه حسابداری نگاشته 

شده است.

روز جهانی روز جهانی 

اخالقاخالق

اخالق، ازفلسفه و ادبیات تااخالق، ازفلسفه و ادبیات تا

 حرفه حسابداری حرفه حسابداری

رئیس پیشین شورایعالی
 انجمن حسابداران خبره ایران 

ابوالقاسم فخاریان   
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اخالق در اساطیر و فلسفه
و  راستی  به عنوان  ذاتا  را  آن چه  انسانها  بشر،  زندگی  آغاز  از 
در  کردند.  جاودانه  اساطیر،  قالب  در  می کردند  حس  حقیقت 
نبرد دیرینه بین غرایز و امیال بهیمی در مقابل درست منشی و 
اخالق مداری، اساطیر و افسانه ها در طول تاریخ، سفینه دانش 
و اخالق بشری را از میان طوفان ددمنشیها و پلشتیها به ساحل 
رستگاری رهنمون بوده اند. به عنوان مثال در اسطوره های یونان 

دایک (Dike) به عنوان الهه عدالت و اخالق شناخته می شود.
در اسطوره های ایرانی و به ویژه در شاهنامه، ارزشها ومفاهیم 
اخالقی و ِخردپســند و صفات غیراخالقی و ناپســند، در قالب 

موجودات اهریمنی )دیو( و موجودات اهورایی جلوه نموده اند.
ضمنا در عالم فلســفه ما با عنوان »فلســفه اخالق« روبه رو 
هســتیم؛ شاخه ای از فلسفه که به اســتدالل و تحلیل مسایل 
و ســئواالت بنیادین علم اخالق می پردازد و مفاهیمی همانند 
درستی و نادرســتی امور، شناخت خیروشر، شناخت فضایل و 

رذایل موئلفه های اساسی آن را تشکیل می دهند.
کنفوسیوس حدود 500 ســال قبل از میالد و پیش از ظهور 
فلسفه یونان، در افکار و اندیشــه های خود مسایل اخالقی را 

محــور قرارداد و اخالقیــات را به الهیات و تمــدن را به تّدین 
رجحان داد. او که یکی از آفریدگان تمدن چین باســتان است، 
رعایت اعتــدال، سخت کوشــی، صبر و اســتقامت، توجه به 
خانواده و آداب درســت در معاشــرت اجتماعی را بخش عمده 
آموزه های خود قرار داد. جالب است بدانیم که برخالف آن چه 
ممکن اســت مــا پنداریم، جملــه معروف "کاری کــه بر خود 
نمی پسندی به دیگران مپسند" که به روشن ترین بیان، اخالق 

را معنا می کند از کنفوسیوس می باشد.
مقولــه چالش برانگیز اخالق بنابر آثاری که در اختیار داریم، 
شاید بیشــترین توجه را از سوی فالســفه جهان به خود جلب 
کرده و بیشــترین مطالب و رســاله ها در این باب نوشــته شده 
است. از زمان پیشاســقراطیان تا زمان معاصر کمتر فیلسوفی 
را می یابیم که به نوعی درباره اخالق مداری سخن نگفته باشد. 
نگاه و نظر افالطون را در ایــن مورد مرور می کنیم. افالطون 
در توصیف مدینه فاضله و شــیوه رسیدن به آن، مدل ویژه ای 
از نحوه تربیت و رشــد فرزندان پدیدآورنــده مدینه فاضله و یا 

آرمانشهر را به دست می دهد.
بر اســاس رهنمودهای ایــن مدل، فرزندان بایــد به چهار 

صفت و زیور آراسته شوند: 
نخست تندرستی و داشتن جسم سالم، دو دیگر علم اندوزی 
و داشتن دانش در یک حوزه از علوم، سوم برخورداری از یک 
صورتی  در  دارد  اعتقاد  افالطون  اخالق مداری.  نهایتا  و  هنر 
که انسان از ویژگی چهارم، یعنی اخالق مداری بی بهره باشد، 
آن سه ویژگی و امتیاز دیگر فاقد ارزش است و به جای فضایل 

می تواند درخدمت رذایل قرار گیرد.
زندگی، اســارت، زندان و مرگ شــکوهمند ســقراط، این 
آموزگار بزرگ و نخســتین شــهید راه اندیشه، سرشار از نکات 
و لطایــف اخالقی اســت. این نکات و آموزه هــای اخالقی را 
می توان در »محاکمه ســقراط« نوشــته شــاگرد برجســته اش 

افالطون به روشنی دید و دریافت.
اگر بخواهیم وجه مشــترکی برای آرا و نظرات فالســفه در 
مورد اخالق به دست دهیم، توصیف و دیدگاه آنان از جایگاه و 

اهمیت اخالق را می توان در جمالت زیر خالصه نمود:
√ اخالق اساس همه چیز است وحقیقت جوهره اخالقیات.

√ انسانهای اخالق مدار روح جامعه خویشند.

موسسات حسابرسی 

با ارتقای فرهنگ سازمانی 

اخالق مداری را 

در موسسات خود 

مستقر و 

نهادینه سازند
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گفته شود،  کودکانمان  برای  باید  که  داستانهایی  √ نخستین 
ترغیب به نیکویی اخالق است.

اخالق در ادبیات
جنبه های  ترسیم  به  درجهان،  بسیاری  شعرای  و  نویسندگان 

اخالقی و رفتاری بشر پرداخته اند.
کمدی الهی دانته، نمایشــنامه های ولتر و شکسپیر و رمانهای 
برجسته ویکتورهوگو، داستایووسکی، چارلز دیکنز و رومن روالن 

را می توان تنها به عنوان نمونه هایی از این آثار ماندگار برشمرد.
فالسفه، شــعرا، نویسندگان و عرفای بزرگ ایران زمین نیز 
در بســیاری از آثار خود، مقوله اخالق را مورد توجه قرار داده و 
ما را به آراســتگی به اخالق رهنمون شده اند و با خامه های گاه 
ســحرانگیز خود، ارزشهای اخالقی را که چون گوهری تابناک 
جان و دل فضیلت جویان را از فروغ معنوی روشــنی می بخشد 

توصیف نموده و ستود ه اند.
ارزشــهای اخالقی مورد ســتایش این مفاخر، خصوصیاتی 
همانند گرایش به نیکیها، آزادگی، عدالت خواهی، جوانمردی، 
مناعت طبع، رواداری، راســتی و راست کرداری، و دادودهش 
می باشــد که در اشعار حماســی، عرفانی و اندرزنامه ها نگاشته 

شده و برای ما به میراث گذارده شده است.
ســرامد ایــن مفاخر حکیــم فردوســی بیداردل اســت که 
درداســتانهای اساطیری، پهلوانی و تاریخی در اثر سترگ خود 
شاهنامه، به ستایش مظاهر و جلوه های اخالقی پرداخته است 
و از هــر تراژدی، نتایــچ حکمت اموز اخالقــی را به ما عرضه 

می دارد. این اعجوبه شعر بشری به ما می آموزد که: 
همه سربه سر دست به نیکی بریم، 

جهاِن جهان را به بد مسپریم 
و می سراید:

به نیکی گرای و میازار کس
ره رستگاری همین است و بس

رخ مرد را تیره دارد دروغ 
بلندیش هرگز نگیرد فروغ

ز یزدان و از ما برآن کس درود
 که تارش خرد باشد و داد پود

کتاب اوســتا مجموعه کاملی از تعالیم اخالقی است و نیاکان 

مــا پندارنیک،گفتار نیک وکردار نیک را منشــور رفتار اخالقی 
خود قرار دادند.

در ادبیات کهن، کلیله ودمنه را سرشار از پندهای اخالقی 
و حکمت می یابیــم. قابوس نامه عنصرالمعالی راه ورســم 
زندگــی اخالق مدارانــه را به فرزنــد خویــش و البته به ما 
می آموزد. ناصرخســرو شعر را در اعتالی اخالق و ستایش 
آزادگــی به خدمت می گیــرد. مخزن االســرار نظامی از ما 
می طلبد که عمر به خشــنودی دلها بنهیم و یاداور می شود 
کــه نیک وبد ما به خودمان باز می گــردد، پس باید به نیکی 

عمل آغاز کنیم.
اخالق ناصری خواجه نصیرطوســی اساســا کتابــی درباره 
اخالق فردی، خانوادگی و اجتماعی است و ضمن آن به تشریح 
مضامینی همچــون ســالمت نفس، بیان مراتــب فضیلت و 

سعادت و آداب معاشرت پرداخته است.
جان مایه اشــعار و آموزه های عرفای بزرگ ما، این »شیران 
بیشه پندار« همانند ابوســعید ابوالخیر، موالنا، عطار و سنایی 

توصیف و ترسیم جلوه های اخالقی در زندگی بشری است.
استاد ســخن ســعدی در قامت یک مصلح بزرگ، با سحر 
سخنش در بوستان وگلستان به شیوایی تمام به توصیف اخالق 
و مباحــث تربیتــی و انســانی پرداخته و جلوه های انســانی و 

اخالقی را نگارگری کرده است.
گلســتان به واقع یک رساله اخالقی اســت و عالوه بر طرح 
نکات اخالقی در قالب حکایات شــیرین در سراسر کتاب، یک 

باب را مشخصا به اخالق »درویشان« اختصاص داده است.
و باالخره عصاره شــعر و ادب فارسی، حافظ شیرین سخن 
و بلنــدآوازه، بــا رنــدی درمقابل حــکام ظلــم ومردم فریبان 
دین فروش قد می افرازد و به ســتایش آزادگی و ســتیز با تزویر 
و ریا به عنوان شــوم ترین مظاهر بی اخالقــی برمی خیزد و در 

ستایش نیک منشی و نیک رفتاری می سراید:
بر تو خوانم ز دفتر اخالق
             آیتی در وفا و در بخشش

آسایش دوگیتی تفسیر این دوحرف است
 با دوستان مروت با دشمنان مدارا

مباش در پی آزار و هر چه خواهی کن
  که در طریقت ما غیر از این گناه نیست
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اخالق حرفه ای
و  رفتار  در  اخالق  مقوله  اهمیت  و  به گستردگی  اشاراتی  با 
اقتصادی،  فعالیتهای  ازجمله  و  بشری  زندگی  بر  تاثیرگذاری 
به اجمال  و  ادامه  در  حرفه ای،  خدمات  ارایه  و  کسب وکار 

به اخالق در حرفه می پردازیم.
دریک بیان ســاده، اخالق حرفه ای را می توان مجموعه ای 
ازکنشــها و واکنشــهای اخالقی پذیرفته شــده دانســت که از 
ســوی نهادها و مجامع حرفه ای و تخصصی مقرر می شــود تا 
مطلوبترین روابط اجتماعی ممکن را برای اعضای خود در انجام 
وظایف حرفه ای فراهم آورد. به عبارت دیگر، اخالق حرفه ای 
چگونگی و کیفیت استفاده از دانش و تجربه و مهارتها در هنگام 
ارایه خدمات به جامعه است. عناصر عمده این تعریف مشتمل 
بر صداقت و راســت کرداری، مسئولیت پذیری، رازداری، رفتار 
احترام امیــز، وجدان کاری و رعایــت قوانین، مقررات و ضوابط 

ناظر بر کارکرد و ارایه خدمات حرفه ای می باشد.
اخالق حرفه ای در پاره ای از مشاغل و حرفه ها بدان پایه حایز 
اهمیت و حیاتی است که برای الزام به رعایت و پایبندی به آن، 
اهل این گونه مشــاغل و حرفه ها ملزم به ادای سوگند می باشند. 
عدم پایبندی به این ســوگند می تواند پیامدهــای ناگوار ازجمله 

سلب صالحیت نقض کنندگان سوگند و پیمان حرفه ای باشد.
قدیمی تریــن ســند و نمونه اخالق حرفه ای ســوگند بقراط 

حکیم در عالم پزشــکی اســت که تا امروز نیز همه پزشــکان 
به لحاظ آن که با جان انسانها سروکار دارند، بابت رعایت شئون 

حرفه ای کار خود به آن سوگند یاد می کنند.
دومین شــغل و حرفه که صاحبان آن ملزم به  ادای ســوگند 
می باشند وکالت است، زیرا وکال که گاه جان و سرنوشت انسانها 
درگرو رای و قضاوت آنان است باید پاسدار حریم عدالت باشند 

و به استقرار و تحکیم آن بکوشند.
ســومین حرفه پر اهمیت و تاثیرگذارکه ادای ســوگند در آن 
انجام می یابد، حرفه حســابداری و حسابرســی است، چرا که 
حسابداران در مقام و جایگاه امین بسیاری از ذینفع ها، ازجمله 
سرمایه گذاران، صاحبکاران، اعتباردهندگان، دولت و جامعه، 
وظیفه دار حفظ ســالمت مالی بنگاه و ســازمانها می باشــند. 
بدین گونه خدمات حســابداران درجهت تامیــن منافع عامه و 
در گســتره وســیع جامعه قرارداشته و مســئولیتهای اجتماعی 

سنگینی را بردوش حسابداران می نهد.
هم بدین اعتبار اســت که فدراسیون جهانی حسابداران 
(IFAC) در ساختار راهبری خود کمیته جداگانه و مهمی تحت 

عنــوان کمیته اخــالق (Audit Committee) ایجاد نموده 
 (Code of و ســند پراهمیتی با عنوان آییــن رفتار حرفه ای
(Ethic را منتشر نموده که بیانگر تمام اصول و موازین ناظر بر 

کارکرد حسابداران و حسابرسان است. 
پایبندی به اخالق حرفه ای برای حســابداران نخســتین بار 
توسط لوکا پاچیولی (Luca Pacioli)، ریاضیدان و بنیان گذار 
دفتــرداری دوبــل، در کتابی که در باب ریاضی و حســابداری 

منتشر کرد مطرح شد.
انجمنهــای حرفه ای سراســر جهــان، ازجملــه نهادهای 
حرفه ای کشــور مــا )جامعه حســابداران رســمی، ســازمان 
حسابرســی و انجمن حســابداران خبــره ایران( از این ســند 
ایفک الگو گرفته وکمابیش همان ســرفصلها و مضمونها را در 
آیین نامه های خود گنجانده اند و اعضای خود را ملزم به رعایت 
مفــاد آن نموده اند. اصول بنیادی ایــن آیین نامه ها عبارتند از 
درستکاری، بی طرفی، صالحیت حرفه ای، رازداری، رعایت 

قوانین و مقررات، و رفتارحرفه ای.
نکته قابل تامل این که علیرغم جامعیت و استحکام، در پاره ای 
موارد این آیین نامه ها همانند هر قانون و مقررات دیگری ممکن 

با همدلی و هم رایی 

کاری کنیم که 

به قول حافظ 

این هنر شریف 

موجب حرمان نشود
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است در اجرا با تهدیدات و عدم پایبندیها همراه باشد.
رجحان بخشــیدن به منافع شخصی، ذات و شخصیت و درجه 
اخالق مداری حسابرسان و فرهنگ سازمانی موسسات حسابرسی 
از یک طرف و ضعف و عدم کارایی نهادهای ناظر می توانند اسباب 
و علل این رویگردانیها از رعایت اخالق و شئون حرفه ای باشند.

برای حصول اطمینان از پایبندی به اصول و ضوابط اخالقی 
و حرفه ای و رعایت آنها، اقدام اساسی زیر باید صورت پذیرد:

الف- مفاهیم و اهمیت اخالق سازمانی و اخالق حرفه ای باید به 
نیروهایی که می خواهند به این حرفه بپیوندند، توسط دانشگاه ها 
در قالب یک ماده درسی و توسط نهادهای حرفه ای حسابداری 

در قالب کارگاه های آموزشی آموزش و انتقال داده شود.
ب- موسسات حسابرسی با ارتقای فرهنگ سازمانی، اخالق مداری 
را در موسسات خود مستقر و نهادینه سازند. شرکا و مدیران این 
موسسات با رفتار حرفه ای خود با مشتریان، حفظ استقالل و 
شئون حرفه ای و مناسبات منصفانه با نیروهای خود، به عنوان 
ایفای  نیروهای جوان  به ویژه  نیروهای حسابرس،  برای  الگو 

نقش نمایند.
ج- نهادهای ناظر برکارحسابداران و حسابرسان، نقش نظارتی 

و پایش اجرای آیین نامه های رفتار حرفه ای را توسعه و تقویت 
بخشند. در ارزیابیها وزن مناسب و درخوری به میزان پایبندی 
حرفه ای  رفتار  و  اخالقی  به موازین  موسسات  عملی  و  جدی 
قایل شوند و عدم رعایتها را سخت مورد مداقه قرار داده و آثار و 
پیامدهای تنبیهی بازدارنده ای را وضع و بر آنان تحمیل نمایند.
نکته آخرکه کمتر در بحث اخالق حرفه ای در جامعه حسابداری ما 
مورد توجه قرار می گیرد، رعایت رفتار اخالق مدارانه و گاه مناسبات 
موسسات  از  یک  هر  است.  حسابرسی  موسسات  بین  مودت امیز 
حسابرسی در کنار شخصیت حقوقی مستقل و جداگانه، در نهایت 
عضو یک خانواده بزرگتر به عنوان جامعه حسابداران ایران هستند و 
در یک نهاد به  نام جامعه حسابداران رسمی متشکل شده اند و بدین 
وجوه  این  ازجمله  دارند.  برخور  مشترکی  منافع  و  وجوه  از  اعتبار 
مشترک می توان به حفظ مقام و جایگاه حرفه ای که در آن فعالیت 
می کنند، ریسکها و مخاطراتی که با آن مواجه اند، دشواریهایی که 
باالخره  و  می کنند،  تجربه  منصفانه  حق الزحمه  تعیین  مقابل  در 

چالش جذب و حفظ نیروهای کارامد و وفادار اشاره کرد.
این مســایل مشــترک ایجاب می کند موسسات حسابرسی 
ضمن رقابت و تالش برای توســعه کســب وکار و درامدزایی، 
انســجام و همدلی را بین خود حفــظ و تقویت کرده و از منافع 
مشــترک حرفه حمایت و پاسداری نمایند. در این راستا جامعه 
حســابداران رسمی و ســایر نهادهای حرفه ای می توانند نقش 
موثری در جهت درک و تحلیل مشــکالت موسســات و اقدام 

برای رفع آنها ایفا نمایند.
ما بر این باوریم که حســابداری حرفه پرارج وبهایی اســت و 
نیروهایی که به این کار همت گماشته اند در نظر جامعه از مقام 
و منزلــت واالیی برخوردارند. مدیران مالــی نیز باید در نقش 
آموزگاران بنگاه ها و سازمانها با استقالل و روحیه حرفه ای گری 
به سالمت بنگاه ها یاری رســانند و اعتمادی را که ذینفع های 

گوناگون به آنان نموده اند، پاس بدارند.
موسسات حسابرســی باید گوهر گرانبهای شرافت حرفه ای 
را به پای چند درم درامد بیشتر نبازند و منافع بلندمدت و پایدار 

جمعی حرفه را فدای منافع کوتاه مدت و تنگ نظرانه ننمایند.
گفته اند حســابداری عالوه بر علم و فن، یک هنر است. با 
همدلی و هم رایی کاری کنیم که به قول حافظ این هنر شــریف 

موجب حرمان نشود.

حسابداری  

حرفه پرارج وبهایی است و 

نیروهایی که به این کار 

همت گماشته اند 

در نظر جامعه از 

مقام و منزلت واالیی 

برخوردارند


