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 بسن اهلل الرحوي الرحین

سیذحسیي شرف الذیي، عضَ ّیات علوی هَسسِ آهَزشی ٍ پژٍّشی با خبرگساری هْر هصاحبِ هکتَب 

 ۰۲/۱/۱۰۲۱اهام خویٌی رُ، قن، 

، چِ جایگاّی در هعارف اسالهی رٍزقیاهتدر حسابرسی براًگیختي اًساًْا جْت ٍ  «هعاد» تحقق(۱س

 دارد؟

( اص ِٔٛفٝ ٞبی ثٙیبدیٗ اػتمبد ثٝ ٔجذء ستجٝ ثؼذ اص)دس خشت آدس جٟبٖ ا٘ؼبٖ اػتمبد ثٝ ٔؼبد ٚ اػتٕشاس حیبت 

دس إٞیت  ؿٕشدٜ ٔی ؿٛد. ٚ اص اكَٛ خذؿٝ ٘بپزیش اػتمبدی اػالْ اص جّٕٝ ادیبٖ اِٟی جٟبٖ ثیٙیدس اػتمبدی 

ٕٞیٗ ثغ  ،ٚ ویفیت حیبت جبٚدا٘ٝ اٚ فشدتؼییٗ ػش٘ٛؿت ٚ جبیٍبٜ ٔحٛسی ایٗ اكُ ٚ ٘مؾ ساٞجشدی آٖ دس 

ثٝ عشح ٔؼتمیٓ ٚ غیش ٚ كذٞب سٚایت دٚ ٞضاس آیٝ اص آیبت لشاٖ وشیٓ،  ثٝ ؿٟبدت ثشخی ٔفؼشاٖ، ثیؾ اصوٝ 

ؿشط  ضشٚسیبت ٚجضٚ  ذاٖث ٕٞیٗ جبیٍبٜ ٚ ٔٛلؼیت وب٘ٛ٘ی اػت وٝ ثبٚسثٝ دِیُ اٞتٕبْ وشدٜ ا٘ذ. ٔؼتمیٓ آٖ 

ا٘جٜٛ اتىب ٚ اػتٙبد ثٝ اػتمبد ثٝ ٔؼبد ٚ آثبس آٖ ػالٜٚ ثش ٚد ثٝ جشٌٝ ٔٛٔٙبٖ ؿٕشدٜ ؿذٜ اػت. ٚسالصْ ثشای 

٘ظبْ دس  سػٛة یبفتٝتجشثٝ ٞبی ؿٟٛدی عیفی اص ٔفٟٛٔی دیٗ، ثٝ  ٔٙبثغؿٛاٞذ ٚ دالیُ دسٖٚ ٔتٙی ٚ 

جبی ثؼی تؼجت اػت وٝ ایٗ اكُ اػتمبدی ثشغٓ ٚضٛح آؿىبس ٔؼتظٟش اػت. ثبٚسداؿت ٞبی ػٕٛٔی ٔٛٔٙبٖ 

ثب ا٘ىبس ٚ تشدیذ ٕٞٛاسٜ ٚ ٘یض ٔٛیذات فغشی   فشاٚاٖ، ؿٟٛدیٚثیك ثٝ دالیُ ٚ لشائٗ ػمّی، ٘مّی ٚ  اسجبعٚ 

وشیٓ دس ثیب٘ی ٔٛوذ  ثٛدٜ اػت. لشآٖ ایـبٖاػتجؼبد  ٔٛسدثٛدٜ ٚ أىبٖ ٚلٛػی آٖ  ٔخبعجبٖ تؼبِیٓ ٚحیب٘ی ٔٛاجٝ

( جبِت ایٙىٝ لشآٖ دس ٔمبیؼٝ ۹۵)غبفش/«اٖ اِؼبػٝ التیٝ السیت فیٟب ٚ ِىٗ اوثش اِٙبع الیٖٛٔٙٛ»: ی فشٔبیذٔ

، ص٘ذٌی اخشٚی سا ص٘ذٌی حمیمی ٚ ػضاٚاس ٘بْ حیبت اٚضٕٙی ٔیبٖ حیبت ایٗ جٟب٘ی ا٘ؼبٖ ثبحیبت اخشٚی 

ثب تٛجٝ ثٝ ٔٛلت ٚ ٌزسا اص ایٗ سٚ،   (۴۶ػٙىجٛت/«)ِٛوب٘ٛا یؼّٕٖٛ االخشٜ ِٟی اِحیٛاٖاِذاس اٖ ٚ:»ؿٕشدٜ اػت

اخشٚی، جبٚدا٘ٝ حیبت  دس تشػیٓ ٚ تمذیشآٖ  تؼییٗ وٙٙذٜ ٚ ا٘حلبسی ٘مؾٚ ٘یض  یثٛدٖ ص٘ذٌی ایٗ جٟب٘

دس وّیت ٚ استجبط ػّی ٚ ٔؼِّٛی آٟ٘ب سا سثظ ٚثیك ایٗ دٚ جٟبٖ تذاثیش الصْ ثب اػٕبَ جبٔؼٝ ٔٛٔٙبٖ ػضاٚاس اػت 

ػْٕٛ ٔٛٔٙبٖ تب داسد ّٔحٛػ ٛح ٚ ػبحت ٞبی ٔختّف حیبت فشدی ٚ اجتٕبػی خٛد ٚ ػغص٘ذٌی ایٗ جٟب٘ی 

 ثبسیبثٙذ.   دس ػشای ثبلی  یؾاص سٍٞزس ص٘ذٌی ٔٛلت ایٗ جٟب٘ی ثٝ ػؼبدت جبٚدا٘ٝ ٔٛسد ا٘تظبس خٛتٛفیك یبثٙذ 
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 .اػت ػشای ثبلیوٝ ا٘تمبَ اص ػشای فب٘ی ثٝ ٚ صٚاَ ٘ٝ ٘بثٛدی ا٘ؼبٖ ، ٔشي تؼبِیٓ ٚحیب٘یسٚؿٗ اػت وٝ دس 

تٟٙب اص ایٗ عشیك  ٚ ٌشیض عجیؼی ٚی اص ٔشي ثٝ ٔؼٙبی ٘بثٛدی ٘یض ثٝ جبٚداٍ٘ی ؿخلی ا٘ؼبٖفغشی  تٕبیُ

  . اسضب ٔی ؿٛد

 

ثٝ ثبٚس ؿخق تجذیُ ٚ دیٗ ٚسصی آٔٛصٜ اِٟیبتی دس كٛستی وٝ اص سٍٞزس ایٕبٖ اكُ اػتمبدی ٚ ثی ؿه، ایٗ 

ؿٙبختی، آثبس ٔتٙبػجی سا دس ػغٛح جّٜٛ ٞب ٚ ٔؼخش خٛیؾ ػبصد، ا س ٚ  رٞٗ ٚ ضٕیش اٚ جٟبٖ ا٘فؼی ؿٛد ٚ 

تبثغ  ،آثبسایٗ ثذیٟی اػت وٝ وٕیت ٚ ویفیت .ػبخت. ٛاٞذ خٕ٘بیبٖ اٍ٘یضؿی ٚ سفتبسی احؼبػی، اػتمبدی، 

ٔٙبثغ دیٙی ٔٛٔٙبٖ سا ثٝ ٔشي  ّٔضٚٔبت ٚ ٔمتضیبت آٖ خٛاٞذ ثٛد. تبٔیٗدسجبت ایٕبٖ ٚ ٔیضاٖ اِتضاْ ٔٛٔٗ ثٝ 

سٚا٘ی جٟت ٞٛؿیبسی ٔؼتٕش، تمٛیت اكُ ػمیذٜ ٚ تشغیت ثٝ ػُٕ  –ا٘ذیـی ٔذاْٚ ثٝ ػٙٛاٖ یه صٔیٙٝ رٞٙی 

دس اػتمبدی  ِٔٛفٝایٗ ا٘تظبس ایٗ اػت وٝ دسٔمیبع اجتٕبػی ٘یض  ٔتٙبػت ثب آٖ تٛكیٝ ٚ تشغیت وشدٜ اػت.

اػتمشاس یبثذ ٚ حبوٓ ثشجبٔؼٝ ٔٛٔٙبٖ  فشًٞٙ ػٕٛٔیٞؼتٝ ثٙیبدیٗ  دس ی اػتمبدیآٔٛصٜ ٞباكَٛ ٚ ػبیش ٔؼیت 

داسای ٚجبٞت ایٗ ثبٚس پزیشفتٝ ؿذٜ ٚ  ثذیٟی اػت وٝٛد. ؿ تثجیتٚ دس لبِت ٟ٘بدٞب ٚ ػبختبسٞبی اجتٕبػی 

ٚ  ؿخلیتثٝ لّٕشٚ  تشثیت اجتٕبػی،تؼّیٓ ٚ ٚ  اص ٔجشای جبٔؼٝ پزیشی ، دس ٔشاحُ ثؼذفشٍٞٙیاػتمبدی ٚ 

سا دس ٕٞؼٛیی دسٚ٘ی ٚ جّٜٛ ٞبی ثیشٚ٘ی ؿخلیت فشد احٛاالت  ػبحت رٞٗ ٚ ضٕیش آٟ٘ب ساٜ یبفتٝ ٚ ٕٞٝ

ٚ  ثبسصتشیٗ ٕ٘ٛد ایٗ اػتمبدخٛاٞذ ؿذ. ی سا دس ٔٛجت ػیٙی فشاٚا٘رٞٙی ٚ آثبس  ٔی دٞذ ٚوبُٔ ثب خٛد ػبٔبٖ 

افشاد ثٝ ا٘جبْ اػٕبَ كبِح ٚ  بْٚ اٞتٕ اؿتیبقٔیضاٖ فشدی،  ػغٛحدس ؿبٞذ كذق لٛت ٚ ضؼف ٚجٛدی آٖ 

 تشغیت ٔىب٘یؼٓ ٞبیاجتٕبػی ثٝ ٔیضاٖ ٚجٛد دٚاػی، صٔیٙٝ ٞب ٚ  ػغٛحوٙؾ ٞبی خیشخٛاٞب٘ٝ اػت. ٚ دس 

    اػت.  ٚ وجشٚیٟبدٚسی ٚ تحشص اص ا٘حشافبت وٙؾ ٞبی اسصؿی ٚ ٚ  بتكبِح ػْٕٛ ثٝ ا٘جبْ وٙٙذٜ

یب  ػْٕٛ ٘ظشی ٚ ػّٕی، اِتضاْ ٚ دس ٔؼیش تؼبِی ٚ تمشةسؿذ یبفتٝ ثشای داؿتٗ یه جبٔؼٝ تشدیذی ٘یؼت وٝ 

 )جٟبٖ ثیٙی ٚ ایذئِٛٛطی(ٔىتت ٚحیب٘یٚ سفتبسی یه  ٞٙجبسی ،اسصؿی ،جبٔؼٝ ثٝ اكَٛ اػتمبدیآحبد  تاوثشی

دس ٔؼیش تؼبِی ٚ ػٛدای ساٞجشی جبٔؼٝ كٛستی وٝ ضشٚست اجتٙبة ٘بپزیش داسد. ػّْٛ اجتٕبػی ٘یض دس 

تٝ ثبؿذ، ٕ٘ی تٛا٘ذ اص اِتفبت ٚ تٛجٝ تفلیّی ثٝ ایٗ اكَٛ وب٘ٛ٘ی ٚ حیبت ثخؾ ثی پیـشفت ٔؼٙٛی سا داؿ

       اػتٙب ثبؿذ.  
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 اعتقاد بِ هعاد چِ تاثیراتی در زًذگی فردی ٍ اجتواعی هَهٌاى دارد؟ (۰س 

آثبس ٔتفشع ثشیه اكُ  وٓ ٚ ویف داٚسی دس خلٛف ،ثٝ اجٕبَ اؿبسٜ ؿذ پبػخ ثٝ ػٛاَ إَٚٞبٍ٘ٛ٘ٝ وٝ دس 

 تجشثیٚ ؿٛاٞذ یبت( ٚ ٞٓ ثٝ ادِٝ ا٘مّی)آیبت ٚ سٚػمّی ٚ اػتمبدی ٕٞچٖٛ ثبٚس ثٝ ٔؼبد ٞٓ ٔی تٛا٘ذ ثٝ ادِٝ 

؛ ثخـی اص ایٗ تجشثٝ ٞب دس ػغح ٔشدْ ػبدی )حىبیبت ٔٙمَٛ اص تجشثٝ ٞبی ٔٛٔٙب٘ٝ اِٚیبی اِٟی ٚ ٔشدْ ػبدی

وٝ اص ػیٕبی « ص٘ذٌی ٔجذد پغ اص ٔشي»یب « پغ اص ص٘ذٌیص٘ذٌی »ٞبی ٔختّف تحت ػٙٛاٖ ػشیبَ  دس

ػالٔٝ تٟشا٘ی ٘یض ثٝ ا٘ؼىبع ثشخی اص ایٗ « ٔؼبد ؿٙبػی»جٕٟٛسی اػالٔی پخؾ ؿذ، ا٘ؼىبع یبفتٝ اػت. وتبة 

 ٚٔشدْ ؿٙبػی جبٔؼٝ ؿٙبػی ،حٛصٜ سٚاٖ ؿٙبػی. ٔغبِؼبت ا٘جبْ ؿذٜ دس ثبؿذٔؼتٙذ ( تجشثٝ ٞب پشداختٝ اػت

اص تشتت ثشخی آثبس ثؼیبس  ٕٞٝ ،دیٙذاسی ٚ صیؼت ٔٛٔٙب٘ٝ ثحث اص وبسوشدٞبی فشدی ٚ اجتٕبػی دیٗ ثٛیظٜ دس

٘ىتٝ دیٍش ایٙىٝ چٍٍٛ٘ی حىبیت داسد.  ٟٔٓ ٚ ثشجؼتٝ وٝ جض اص سٍٞزس ایٕبٖ ٔزٞجی أىبٖ حلَٛ ٘ذاسد،

٘ملبٟ٘ب ٚ آٟ٘ب اص  ػتٍیپیشا وٕبالت ٚ فضبیُ ٚآٟ٘ب ثٝ ٔیضاٖ اتلبف  آثبس تبثغ دسجبتی اػتمبدی افشاد، ایٗ تشتت 

دس ٔمیبع اجتٕبػی ٘یض ٕٞبٍ٘ٛ٘ٝ وٝ اؿبسٜ اػت. ٚ  رایُ ٚ ثبالتش اص ٕٞٝ ٔیضاٖ اِتضاْ آٟ٘ب ثٝ ا٘جبْ اػٕبَ ٕٞؼٛس

ؿذ، أىبٖ ثشخٛسداسی اص آثبس ٔتشتت ثش ٔؼبدثبٚسی اوثشیت ٔٛٔٙبٖ دس ػغٛح ٔختّف حیبت جٕؼی، تبثغ ٚجٛد 

 ػبختبسی ٚ سفغ ٔٛا٘غ خٛاٞذ ثٛد. صٔیٙٝ ٞبی ٔحیغی ٚ تٕٟیذات 

اؿبسٜ  )ٔؼشفتی، اػتمبدی، اٍ٘یضؿی، سفتبسی(ػٛاَ ؿٕب ثٝ ٔلبدیمی اص ایٗ آثبس دس ادأٝ ایٗ ثخؾ ٚ دس پبػخ ثٝ

    اٞٓ ایٗ آثبس ػجبستٙذ اص:ٔی وٙٓ. ثذیٟی اػت وٝ تفلیُ ٔغّت فشكت ٚ ٔجبَ دیٍشی ٔی عّجذ. 

ٔؼبد ٚ ص٘ذٌی پغ اص ٔشي، اػبػب خّمت ایٗ جٟبٖ ثب ٞذف ثؼتش حىیٕب٘ٝ ثٛدٖ خّمت)ثذٖٚ ٚجٛد تٛجیٝ 

ػبصی جٟت صیؼت ٔغّٛة ا٘ؼبٖ، ثذِیُ ػذْ أىبٖ حلَٛ ٘تبیج ٔٙظٛس خبِك حىیٓ دس ایٗ جٟبٖ، اثتشٔی 

(؛ . جٟبٖ آخشت أىبٖ ٔٙبػجی ثشای تحمك ثشخی آسٔبٟ٘بی ٔٛػٛد ٚ ثـبست ٞب ٚ ا٘زاسٞب فشاٞٓ ٔی ػبصدٔب٘ذ

)ٚ ایٙىٝ ٔؼٙبداسؿذٖ ص٘ذٌی، ٚ پبداؽ یبثی ٔتٙبػت ك ػذاِت دس ٔمبْ حؼبة سػی ثٙذٌبٖأىبٖ یبثی تحم

ٚ ٘تبیج ٔثجت ٔی تٛا٘ذ اص ثٕشات  اٚٚ  خبتٕٝ ٕ٘ی یبثذ جٟب٘ی، ثب صیؼت ٔٛلت ٚ ثؼیبس ٔؼذٚد ایٗ ا٘ؼبٖص٘ذٌی 

پٛچی ٚ تّمی ثی ٔؼٙبیی . ایٗ آٔٛصٜ ٔب٘غ ػٛق یبثی ثٝ یب ٔٙفی ایٗ ص٘ذٌی ثٝ كٛستی جبٚدا٘ٝ ثشخٛسداس ؿٛد

تٟزیت ٚ اكالح افىبس، ٘یبت، ٚ اػٕبَ؛ تشغیت آٟ٘ب ثٝ تشغیت افشاد ثٝ  ؛(اصآفشیٙؾ ا٘ؼبٖ ٚ جٟبٖ خٛاٞذ ؿذ
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ٚ لّٕشٚ حشیٓ ٚجٛدی اص  ٚ پبػذاسی ، ٔشالجتآِٛدٌی ٞباص  سٚح ٚ ضٕیشٚ پبالیؾ ٚ پیشایؾ  تضویٝ ٘فغ

تشغیت ثٝ اػتفبدٜ ثیـتش  ؛حؼبثشػی ٚ ػمال٘یت  شت ٍ٘شی،تمٛیت سٚح ٔأَ ا٘ذیـی، آخ ،یؾخٛا٘فؼی ٚ آفبلی 

وـؾ ٘یبصٞب ٚ تشجیح ثالٔٙبصع ، ٚ تحُٕ ٞضیٙٝ ٞبی آٖ اخاللی صیؼتٗتٕبیُ ٚافش ثٝ ػٕش، ٚ ٔفیذتش اص آ٘بت 

 ٔشالجتافضایؾ ضشیت ٞٛؿیبسی دس تؼبٔالت ا٘ؼب٘ی ٚ ، ٔبدی ٔغبِجبتثش٘یبصٞب ٚ  ٔؼٙٛی ٞبی فغشی ٚ

ا٘ٛاع  تالؽ آٌبٞب٘ٝ ٚ دغذغٝ ٔٙذ ثشای تحشص ٚ اجتٙبة حذاوثشی اص، ٚ خٛدفشأٛؿیغفّت  ثٝاثتال حذاوثشی اص 

)اص تالؽ دس جٟت تذاسن وبػتی ٞب ٚ تشٔیٓ ضؼف ٞبٚ  ی آؿىبس ٚ پٟٙبٖآِٛدٌی ٞبِغضؽ ٞب، ا٘حشافبت ٚ 

ثٛیظٜ دس ادای حمٛق دیٍشاٖ ٚ  یصٚسؿٙبػی ٚ تؼٟذ، تمٛیت سٚح ٔؼئِٛیت عشیك تٛثٝ، اػتغفبس، ججشاٖ خغبٞب(

 صیؼتػبدی ٘بؿی اص ٔـمبت  ٔشاست ٞب ٚػختی ٞب،  اٍ٘یضٜ یبثی ثشای تحُٕ، ا٘جبْ ٚظبیف ٔؼغٛف ثٝ آٟ٘ب

، ، ثشتشی جٛییٟبصیبدٜ عّجی ٞبٞٛاخٛاٞی ٞب، ٟٔبس اٍ٘یضٜ یبثی ثشای   ؛دس ایٗ د٘یبی ٔبدیٚ ٔٛٔٙب٘ٝ  ٞذفٕٙذ

ثشحزسداؿتٗ افشاد اص اػٕبَ ٞش٘ٛع ظّٓ، ؛ غیش ضشٚس ٚ آسأؾ ػٛصت ٚ دسٌیشؿذٖ دس ٔؼبثمب فشكت عّجی ٞب

خبعش ثٝ جبرثٝ ٞبی فشیجٙذٜ ٚ ػشٔبیٝ ٞبی ٔبدی ٚ ٔؼٙٛی ایٗ  وبٞؾ دِجؼتٍی ٚ تؼّكتجؼیض ٚ ثی ػذاِتی؛ 

تمٛیت ٚجذاٖ ، ص٘ذٌی اخشٚیثشای  ٔفیذتٛؿٝ تٟٙب ثٝ ػٙٛاٖ  بتٚ كبِح تٕبیُ ٚافش ثٝ ا٘جبْ ٘یىی ٞب، جٟب٘ی

ٔبدی ٚ ٞضیٙٝ ٞبی ا٘حشافبت ٚ وجشٚیٟب دس ٌؼتشٜ جبٔؼٝ ٚ ثبِغجغ وبٞؾ  اٍ٘یضٜ ثشای استىبةوبٞؾ وبسی، 

افضایؾ  وبٞؾ ٔیضاٖ اثتال ثٝ افؼشدٌی ٞب ٚ اضغشاثبت سٚحی ٚ آثبس ٔٙفی آٖ،  ؛ایٗ آػیت ٞب ثبٔٛاجٟٝ  ٔؼٙٛی

تٛجٝ ثیـتش ثٝ ٔلبِح جٕؼی ثٝ جبی  ٚ ثذخٛاٞی ایـبٖ؛، ػٛء ٘یت ؿشٚس ٘فؼب٘ی ا٘ؼبٟ٘بدس ٔمبثُ أٙیت ٘ؼجی 

تمٛیت   (،ٚ ٔجبٞذت افضایؾ اٍ٘یضٜ ثشای سػبیت حمٛق دیٍشاٖ ٚ ثّىٝ تشجیح آٟ٘ب ثشخٛد)ایثبس ٔٙبفغ ؿخلی،

اٍ٘یضٜ ثشای ٔـبسوت دس الذأبت ػبْ إِٙفؼٝ اجتٕبػی، افضایؾ ٔیضاٖ پبیجٙذی ثٝ سػبیت ٔیثبق ٞب ٚ لشاسدادٞبی 

  ٚ... اجتٕبػی

ٌفتٙی اػت وٝ تحمك ٔؼبد حتی اص دیذ وؼب٘ی وٝ ثٝ لبثّیت ٞبی ثیِٛٛطیىی ا٘ؼبٖ ٘ظش داس٘ذ ٘یض أشی اجتٙبة 

صیؼت جبٚدا٘ٝ یب حتی عٛال٘ی ٔذت دس ایٗ جٟبٖ سا ، اػتؼذاد الصْ ثشای ا٘ؼبٖ٘بپزیش اػت چٝ ػبختبس صیؼتی 

٘ی دس أتذاد صٔبٖ ٚ آفشیٙؾ پیبپی آٟ٘ب سا ٘یض فشاٞٓ ٘ذاسد؛ اص عشفی، ٚلٛع ٔشي، جبیٍضیٙی عِٛی ٘ؼُ ٞبی ا٘ؼب

. عجیؼی اػت وٝ جٟبٖ ٔبدی ثب ٕٞٝ أىب٘بت ثبِفؼُ ٚ ثبِمٜٛ اؽ ٌٙجبیؾ ٕٞٝ ٘ؼُ ٞبی ا٘ؼب٘ی وٝ ٔی ػبصد

ٔمتضبی  ٚ پبیبٖ یبثی لٟشی ػٕش ایٗ جٟبٖ ٔشيٚلٛع ػالٜٚ ایٙىٝ  ؿٕبس آٟ٘ب سا جضخذا، وؼی ٕ٘ی دا٘ذ، ٘ذاسد.
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ثٝ دِیُ  ٔب ا٘ؼبٟ٘ب اوثش ایٗ اٚكبف، ٕٞٝ ثب وٝ دس ٔٙبثغ ٔشثٛط تٛضیح یبفتٝ اػت.  ٝ خذاٚ٘ذ اػتحىیٕب٘ػٙت 

وال ثُ »ثٝ ایٗ جٟبٖ دِجؼتٍی ٚ تؼّك خبعش ثیـتشی داسیٓ. چٝ صیجبػت ایٗ ثیبٖ لشآٖ:   غفّت ٚ وٛتٝ ثیٙی،

  «.تحجٖٛ اِؼبجّٝ ٚ تزسٖٚ االخشٜ


