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  اسالمی اخالق اصول بر تأکید با حسابداری ای حرفه رفتار آییه
 

 2سارا اعتمادی عیدگاهی، 1رضوان حجازی

 ایزاى تْزاى، ،(س) الشّزا داًطگبُ اقتصبد، ٍ اجتوبعی علَم داًطکذُ حسببذاری، استبد 8

 (هسئَل ًَیسٌذُ) ایزاى کیص، الولل بیي پزدیس تْزاى، داًطگبُ حسببذاری، دکتزی داًطجَی 2

 

 چکیده

اخالق سبهبى دٌّذُ رفتبر ارتببطی در هقیبس  ضَد. هیکِ یک جبهعِ بز آى بٌب  کٌذ هیاخالقی، سیزبٌبیی را فزاّن  ّبی ارسش

ضَابط رفتبری ٍ اخالقی  دًببل دارد.  را بِسیبدی  ًبپذیز جبزاى آى صذهبت غفلت اس ٍ جبهعِ ٍ رٍابط جْبًی است، سبسهبى، فزد

اصلی حزفِ، رٍابط اعضبی  ّبی ٍیژگی، هَاردی چَى ّب هطی خط. ایي کٌذ هی هطخص را آى ّبی هطی خط تزیي هْنّز حزفِ، 

ّبی  افشایص رسَاییبب  گیزد. دربز هیرا  ای حزفِحزفِ بب جبهعِ، رٍابط اعضبی حزفِ بب یکذیگز ٍ ببالخزُ رٍابط ّز عضَ بب جبهعِ 

بب  ببضٌذ.ًیش هتعْذ  ای حزفِبیت استبًذاردّب ٍ ضَابط فٌی بِ رعبیت اخالق حسببذاراى ببیذ عالٍُ بز رعهبلی هطخص ضذ کِ 

 رفع در آى اخالقی اصَل ٍ اسالم ًقصتبییي حبضز  ّذف هطبلعِ، ّبی اخالقی در دیي هبیي اسالم تَجِ بِ اّویت ارسش

در ایي  صزف است. زاییگ عقل هفَْم بز هبتٌی حسببذاری ای حزفِ اخالق آییي ٍ هطکالت حزفِ حسببذاری عصز حبضز

اصَل  ٍ تبییي اس هٌبفع عوَهی حفبظت ٍ حزاست حسببذاری جْت اسالهی اخالقی ٍ ارسضی هفبّین بِ ًیبس ٍ ضزٍرت پژٍّص

ای  عٌَاى هبٌب ٍ چبرچَبی بزای تذٍیي آییي رفتبر اخالق حزفِ ّب را بِ تَاى آى گزدًذ کِ هی اخالقی اسالهی هعزفی هی

 سعِ ٍ اراهذ، یهسئَلیتپذیز، قتاصذٍرسی  اهبًت، عذالت، آسادی، احتزام ٍ تکزین دیگزاى ُ قزار داد.حسببذاری هَرد استفبد

عٌَاى یکی  البالغِ بِ راسداری هْوتزیي اصَل اخالقی ّستٌذ کِ اس ًْج ٍ، هْزببًی ٍتٌی ٍفز، العتذا، یپذیزدًتقبا ٍ دیًقب، رصذ

 اس هْتزیي هٌببع اسالهی قببل استخزاج است.
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