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چکیده:
با  که  است  درونی  به معنی صفات  ُخُلق  و  ُخلق  اخالق، جمع 
و  دارد  اختصاص  انسان  به  اخالق  می شود.  دیده  دل  چشم 
نفس  را  اخالق  موضوع  بزرگان  است.  َخلق  با  معاشرت  علم 
انسانی قرار داده اند زیرا اخالق بستگی شدیدی با نفس دارد. 
هر حسابدار حرفه ای مکلف است که در انجام وظایف حرفه ای 
تشّکل  توسط  که  را  حرفه ای  حسابداران  رفتار  آیین  خود، 

حرفه ای مربوط مقرر شده است، رعایت کند. 
اصول بنیادی که حســابدار رســمی باید از آن پیروی کند، 
ازجمله فضایل اخالقی پذیرفته شــده در اخالق عمومی است 
و رعایت آن مبتنی بر اســتقالل باطنی حســابداران رســمی 
استوار است. استقالل باطنی: وضعیت ِذهنی است که در آن، 
رای شــخص درباره یک موضوع، منحصراً بر مبنای قضاوت 
حرفه ای اظهار شــود به نحوی که شخص بتواند با درستکاری 
عمل کند و واقع بینی و تردید حرفه ای را به کار گیرد و استقالل 
از منظــر دیگران، پرهیز از هرگونه شــرایط یا روابط بااهمیتی 
اســت که ممکن اســت بر درســتکاری، واقع بینی یــا تردید 

حرفه ای خدشه وارد کند. 

را  پرسشی  اخالق«،  »فلسفه  کتاب  در  مطهری  شهید  استاد 
مطرح می کند که: "معنای اخالقی بودن یک فعل چیست؟ 
و چگونه است که کار انسان، اخالقی نامیده می شود؟"و 
این  می رسد،  به نظر  ابتدا  "گرچه  که  می دهد:  پاسخ  خود  بعد 
اما  دارد،  آسانی  جواب  و  است  ساده ای  بسیار  سوال  سوال، 
جواب  می بینیم  می شویم  مطلب  این  وارد  عمیقًا  که  وقتی 
از مشکل ترین  بلکه  به این سادگی نیست،  نه تنها  این سوال، 
سال  هزار  چند  از  است.  بشر  فلسفی  مسایل  پیچیده ترین  و 
پیش تا به امروز هنوز فالسفه جهان، توافق نظری بر روی آن 
پیدا نکرده اند." ایشان معتقد است پاره ای از افعال انسانی 
نامیده  اخالقی  افعال  طبیعی،  و  عادی  افعال  مقابل  در 
ارزش  مافوق  اخالقی،  )کارهای(  افعال  ارزش  می شود. 
کار  ارزش  آیا می توان  کارهای عادی و طبیعی است. مثاًل 
سربازی که جان خود را فدای دیگران می کند با ارزش کارهایی 

که با پول قابل تقویم است مقایسه کرد؟
در لغت نامه دهخدا معنی اخالق به شــرح زیر مطرح شــده 

است:
بخش  سه  از  یکی  و  است  خویها  نیک  و  بد  دانش  "اخالق، 

لطفعلی لطفعلیان صارمی   

روز جهانی روز جهانی 

اخالقاخالق

نگاهی گذرا به مبانی اخالق، نگاهی گذرا به مبانی اخالق، 

و  آیین رفتار حرفه ایو  آیین رفتار حرفه ای
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فلسفه عملیه، و آن تدبیر انسان است نفس خود را یا یک تن 
خاص را. علم اخالق عبارتست از علم معاشرت با َخلق و آن 
از اقسام حکمت عملیه است و آن را تهذیب اخالق و حکمت 

ُخلقیه نیز نامند."
در اهمیت علــم اخالق همین بس کــه پیامبر اعظم )ص( 
فرموده اند: "به راســتی که من برای به کمال رســاندن مکارم 

اخالق مبعوث شده ام".
در دانشنامه اســالمی آمده "اخالق، در اصطالح به صفات 
درونی انســان گفته می شــود که در او به صورت عادت درآمده 
اســت به گونــه ای که عمل مربــوط به آن صفــت در حالی که 

موقعیت آن پیش می آید، بدون درنگ از شخص سر بزند."
بزرگان، موضوع اخالق را نفس انســانی قرار داده اند. به این 
معنی که نفس انســانی چه صفاتی کسب کند تا افعال صادره از 
او نیک باشــد و گفته اند، "موضوع اخالق، نفس انسانی است 
از آن جهت که از او افعال نیک و ســتوده یا قبیح و مذّمت شده 

صادر می شود" )اخالق ناصری(. 
در دایره المعارف بزرگ اسالمی)جلد7( آمده است: "ایرانیان 
قدیم همیشــه پندها و اندرزهای اخالقی را در تزیین لباسها، 
حاشــیه فرشــها، کناره ســفره ها، لبه آالت و ظروف، بر روی 
شمشیرها و آالت جنگی، بر سر در خانه ها و... می نوشته اند."
سوره  در  نفس  باره  در  گفتار  »جامع ترین  است:  آورده  نیز  و 
شمس دیده می شود که بر پایه آن خداوند هم فجور و هم 
تقوا را به انسان الهام کرده، و این انسان است که خود با 
تزکیه نفس به رستگاری می رسد و با پیروی از هوای نفس راه 

زیانکاری را می پیماید.«
در جوامع مختلف عالوه بر معیارها و مالکهایی )نوشــته یا 
نانوشته( که در راستای رعایت اخالق عمومی دارند، اصول و 
ضوابط خاص اخالقی بر نحوه رفتار آنها در ارتباط با دیگران 
وضع می کنند که عدم رعایت آن موجب پیگرد خواهد بود. در 
ایران حرفه تخصصی حسابداری و حسابرسی و سایر مشاغل 
تخصصی که عملکرد آن ها آثار اجتماعی دارند، آیین اخالق 
ورفتــار تخصصی تدویــن و در مراجع ذیربــط خود مصوب 
کرده انــد که حــاوی چگونگی رفتــار، یا بایدهــا و نبایدهای 
اخالق حرفه ای اســت و اعضــای آن ها در قبــال صاحبکار 
یــا صاحبکاران و اشــخاص ثالث )اســتفاده کنندگان بالقوه و 

بالفعل( مسئول می باشند. 
اســتاد مصطفی علی مدد در پیشــگفتار کتــاب »اخالق و 
آیین رفتار حســابداران حرفه ای«، آورده اســت: "بحث 
درباره چگونگی رفتار حسابداران، سابقه طوالنی دارد و از دیر 
باز، متفکران اجتماعی و حسابداران برجسته ای در کشورهای 
مختلف بــه آن پرداخته اند کــه در ادبیات حســابداری جهان 
انعکاسی گسترده دارد. در ایران، نخستین سابقه در دسترس، 
نوشته ای است از محمد مهدی فروغ اصفهانی در کتابی خطی 
به نام »فروغســتان« به ســال 1258 هجــری قمری، در این 
کتاب در بیان "آن چه بر مستوفی الزم است" مطالبی آمده که 

چند جمله ای از آن به قرار زیر است:
و  راست قلم  و  امین  باید  )محاسب(  مستوفی  آن که  اول 
او  در عمل  انحرافی  و  خیانتی  اگر  که  باشد  اسرار  حافظ 
ظاهر شود سررشته او را اعتباری نماند وسعی او ضایع 

گردد ...
صالح  و  کافرکیش  نه  و  باشد  صالح اندیش  آنکه  ُدّیم 

سلطان و خیر خود را در صالح کار رعیت داند ...
از روی سررشته جواب دهد و  سّیم آن که آن چه پرسند 
اگر در حفظ هم داشته باشد باز رجوع نماید که خبط از او 

صادر نگردد ...
چهارم آن که خود نویسنده باشد و کّلی اعتمادش به حرف 
مّحرر نباشد و خالصه سررشته جات و محاسبات را خود 

از روی فهمیدگی نویسد و پیش خود ضبط کند ...
...

هفتم آن که در علوم متعلقه به اعمال نویسندگی و سیاق، 
ماهر و با وقوف کامل باشد ...

اندرزهایی از این گونــه که بر فضایل اخالقی صاحبان حرفه 
حسابداری مبتنی است در ادبیات حسابداری در سراسر جهان 

وجود دارد."
و ایشان در ادامه در خصوص تشکلهای حسابداران حرفه ای 
در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیســتم میالدی و ضرورت 
وضع قواعــد خاص برای رفتــار حرفه ای حســابداران و الزام 
به رعایت آن ها ازجمله تدوین آیین رفتار حرفه ای توسط کمیته 
فنی سازمان حسابرسی در سال 1377 و نیز جامعه حسابداران 

رسمی ایران در سال 1382 اشاراتی کرده اند. 
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اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران در بند 3 ماده 8 
و بند »الف« ماده 51، تدوین و تصویب آیین اخالق و رفتار 
حرفه ای حســابداران رســمی )در چارچوب استانداردهای 
اعالم شده توسط مراجع ذیصالح قانونی( را ازجمله وظایف 
شورایعالی و وزیر امور اقتصادی و دارایی قرار داده است که 
در سال 1382 )2 ســال پس از تشکیل جامعه( اولین آیین 
رفتــار حرفه ای تدوین و تصویب، و از تاریخ 1382/11/28 
به مورد اجرا گذارده شد و در تاریخ 1397/9/1 ویرایش جدید 
آیین اخالق و رفتار حرفه ای حسابداران رسمی جایگزین و 
از ابتدای ســال 1398 الزم االجرا گردید. چرایی جایگزینی 
در ابتدای نشــریه مذکور، تغییــرات پدیدآمده در آیین رفتار 
حرفه ای فدراسیون بین المللی حسابداران به شرح زیر عنوان 

شده است: 
تدوین  اولیه؛  رفتار  آیین  در  مندرج  الزامات  شرح  و  »بسط 
چارچوب نظری برای شناسایی، ارزیابی و برخورد با ریسکهای 
ناقض اصول بنیادی؛ تخصیص بخشهای جداگانه به چگونگی 
برخورد با موارد عدم رعایت قوانین و مقررات برای حسابداران 
و  بنگاه ها  در  برای حسابداران رسمی شاغل  و  رسمی شاغل 
برای  استانداردهای استقالل  از همه مهمتر وضع  و  سازمانها 
اطمینان بخش  خدمات  وسایر  اجمالی  بررسی  و  حسابرسی 

می باشد.« 
آیین اخالق و رفتار حرفه ای جامعه حسابداران رسمی ایران 
برمبنای تقســیم بندی فدراسیون بین المللی حسابداری در سه 

قسمت تعریف شده است:
قســمت »الف«، اصول بنیــادی اخالق حرفــه ای را برای 
حسابداران رسمی تبیین، و چارچوب نظری الزم که حسابداران 

رسمی باید به کار گیرند را تعیین می کند. 
قســمتهای »ب« و »پ« کاربرد چارچوب نظری را در برخی 

شرایط، توصیف می کند. 
اصول بنیادی که حســابدار رســمی باید از آن پیروی کند و 
شامل درســتکاری، واقع بینی، صالحیت و مراقبت حرفه ای، 
رازداری و رفتــار و آداب حرفــه ای می باشــد، ازجمله فضایل 
اخالقی پذیرفته شــده در اخالقی عمومی اســت و رعایت آن 

مبتنی بر استقالل باطنی حسابداران رسمی استوار است. 
• اصل درستکاری، ایجاب می کند که حسابداران رسمی خود 

را ملزم به صداقت و صراحت و برخورد منصفانه و راستگویی 
در همه روابط حرفه ای و کسب وکار نمایند. 

و  بی طرفی  به  ملزم  را  رسمی  واقع بینی، حسابداران  اصل   •
پرهیز از جانبداری، تضاد منافع و یا نفوذ دیگران در قضاوتهای 

حرفه ای با کسب وکار خود می کند. 
• اصل صالحیت و مراقبت حرفه ای، حسابداران رسمی را 
به کسب دانش و مهارت حرفه ای و حفظ و به روزرسانی آن 
و نیز کوشش در انجام فعالیت یا خدمات حرفه ای و کارکنان 
ملزم  مرتبط،  حرفه ای  و  فنی  استانداردهای  اساس  بر  آنها 

می کند. 
عدم افشای  به  ملزم  را  رسمی  حسابداران  رازداری،  اصل   •
اطالعات محرمانه حاصل از روابط حرفه ای یا کسب وکارخود 
مقررات  تکلیف  به  هم  آن  استثناء،  موارد  در  )مگر  می کند 
قانونی و نیز عدم استفاده در جهت منافع شخصی یا اشخاص 
ثالث(. با توجه به اهمیت این اصل، حسابداران رسمی حتی 
از افشای غیرعمد اطالعات مزبور در محیط های اجتماعی و 

خانوادگی و امثالهم تحت هر شرایطی، منع شده اند.
• اصل رفتار و آداب حرفه ای، حسابداران رسمی را به رعایت 
قوانین و مقررات، صداقت و شرافت در برخوردهای اجتماعی 
و به طور کلی پرهیز از اعمالی که ممکن است اعتبار حرفه ای را 

خدشه دار کنند، ملزم می کند.
حسابداران رسمی ممکن است در شــرایط یا وضعیتی قرار 
گیرند که احســاس کنند رعایت اصول بنیادی در مخاطره قرار 
می گیــرد، در این صورت نیازمند اســتفاده از تدابیر ایمن ســاز 
بــرای رفع یــا کاهش آثار آن هســتند. در این شــرایط ضمن 
ارزیابــی عوامــل کیفی وکّمی موثــر بر نقض اصــول بنیادی 

تصمیم مناسب اتخاذ خواهند کرد. 
بدیهی اســت وضعیــت و روابط گوناگــون در پذیرش کار و 
جایگزینی در خدمات حرفه ای، می تواند مخاطره یا مخاطراتی 
را به وجود آورد و رعایت اصول بنیادی توســط حسابدار رسمی 
را خدشــه دار و یــا به نظر برســد خدشــه دار کنــد. مخاطرات 
احصاشــده در آیین رفتار، عبارتند از: »خطر منافع شخصی«، 
»خطر خودبینی در تجدیدنظــر«، »خطر حمایت یا مخالفت«، 
»خطرقرابت« و »خطر تهدید و اغوا« که در آیین رفتار حرفه ای 
جامعه حســابداران رســمی تحــت عنوان احــکام الزم االجرا 
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به تفصیل در مورد آنها بحث شده است. 
حسابداران رسمی مکلفند نسبت به مستندسازی عدم رعایت 
و یا مشــکوک به عدم رعایت قوانین و مقررات، توسط صاحب 
کار از قبیل: تقلب، فساد، تبانی، پولشویی، بدهیهای مالیاتی 
و ... در جهت حفظ منافع عمومی توجه نمایند و حســب مورد 
صاحب کار یا اشخاص ثالث ذیربط را در جریان امور قرار دهند. 
آییــن اخالق و رفتار حرفه ای، اســتقالل باطنی را این گونه 
تعریف کرده است: "وضعیت ذهنی است که در آن، رای شخص 
درباره یک موضوع، منحصراً بر مبنای قضاوت حرفه ای اظهار 
شــود، بدون آن که از ســایر عوامــل تاثیر بپذیرد یا سازشــی 
صورت گیرد تا بدین ترتیب، شخص بتواند با درستکاری عمل 
کنــد و واقع بینی و تردید حرفه ای را به کار گیرد." و اســتقالل 
ظاهری یا از منظر دیگران را "پرهیز از هرگونه شرایط یا روابط 
بااهمیتی که هر شــخص ثالث ذیصالح و مطلعــی که از کلیه 
اطالعات مربوط، آگاه است به این نتیجه برسد که آن شرایط یا 

روابط، ممکن است بر درستکاری، واقع بینی یا تردید حرفه ای 
خدشه وارد کند." تعریف نموده است. 

حسابدار رسمی باید چارچوب نظری استقالل را در موارد 
زیر بــه کار گیرد: "شناســایی خطرهای مربوط به اســتقالل، 
ارزیابــی اهمیــت خطرهای شناسایی شــده بــا در نظر گرفتن 

عوامل کیفی و کّمی، به کارگیری تدابیر ایمن ساز".
حســابدار رســمی باید نتیجه گیریهای خود را درباره رعایت 
الزامات اســتقالل، با توجه به نوع و ماهیت مخاطرات و تدابیر 

ایمن ساز الزم، مستند کند.
حسابدار رسمی باید توجه داشــته باشد که استقالل 
خود را در رابطه با هرگونه منافع شخصی خود یا همکاران 
ازجمله روابط مالی )مســتقیم یا غیرمستقیم(، قرابت، و 
یا رابطه تجاری نســبت به صاحبکار حسابرسی در طول 
دوره صورتهای مالی و از زمانی که عملیات حسابرســی 
آغاز می شــود تا پایان کار و ارایه گزارش حسابرسی و 
نیز ارایه خدمات حرفه ای که پیش از این به آن صاحبکار 
ارایه شــده اســت، طبق موازین آیین اخــالق و رفتار 

حسابداران رسمی حفظ نماید.
بدیهی اســت حســابدار رســمی باید در صورت شناســایی 
تخّطی، بــا توجه به اهمیت تخّطی و آثــار آن و این که تخّطی 
قبل از صــدور گزارش صورت گرفته یا بعــد از آن، با توجه به 

الزامات مقرراتی تصمیم گیری نماید
اقوام روزگار به اخالق زنده اند 

قومی  که گشت فاقد اخالق ُمردنیست

ملک الشعراء بهار

در تهیه این مقاله از منابع زیر استفاده شده است:
• کتاب فلسفه اخالق

• دایره المعارف بزرگ اسالمی
• لغت نامه دهخدا 

• دانشنامه اسالمی
• کتاب اخالق و آیین رفتار حسابداران حرفه ای 

• آیین اخالق و رفتار حرفه ای حسابداران رسمی )الزم االجرا 
از یکم فروردین 1398(

اصول بنیادی که 

حسابدار رسمی 

باید از آن پیروی کند 

ازجمله فضایل اخالقی پذیرفته شده 

در اخالقی عمومی است و 

رعایت آن مبتنی بر استقالل باطنی 

حسابداران رسمی 

استوار است 


