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دیدگاه

مصطفی
علیمدد 
دهه  پنــج  ثابــت  پــای 
توســعه ی حسـابداری ایران

محمد شلیله

طرح موضوع
در این متن مشــِی مصطفی علی مدد )1315 – 
1391( در"توسعه ی نهاد حســابداری ایران" را 
بر می رسیم، و استنباطی که از مبناهای دیدگاه، 
رویکــرد و عملکــرد او بــه عنــوان الگویی برای 
توسعه ی نهاد موصوف برگرفته ایم عرضه می کنیم. 
در آغاز اما فرضی کلی در زمینه ی شــرایط عادی 
یا جز آن که می تواند توســعه ی حســابداری را 
محدود سازد به میان می آوریم. بعد از آن، مبنای 
اطالق اصطالح "نهاد" به ســاختار حسابداری در 
جامعه را که یکی از کلیدواژه های این نوشته است 
توضیح می دهیم. به کلیت دستاوردهای نسل اول 
مروجان نامورتر و ماندگارتر حســابداری در ایران 
نیز می پردازیم که شــرحی فشرده از روند پدیدار 
شــدن حسابداری نوین و توســعه ی آن در ایران 
به دست داده باشیم. ســپس، با تمرکز بر موضوع 
کانونــی پیش گفته متن را ادامــه می دهیم و به 

پایان می بریم.
مدت مطالعه ی این مقاله نزدیک به یک ســاعت 

است.

یک فرض
واقفیم طرح و بررســی توسعه ی نهاد حسابداری 
در دوره هایی معنی دارتر است که اوضاع اقتصادی 
جامعه به نسبت "عادی" باشد. حال آن که وضعیت 
مالکیت بخش عظیمی از منابع اقتصادی و نحوه ی 
مدیریت این منابع در ایران، به ویژه سیاســت های 
تخصیص منابع اقتصادی در اندازه های کالن، در 
شرایط کنونی در بخش وسیعی از اقتصاد بر عرف 
تجارت و سرمایه گذاری اقتصادی و قواعد و قوانین 
مربوط به آن استوار نیست. افزون بر این ها، روند 
تغییرات حجم سرمایه گذاری ها در این سال ها رو 
به کاهش بوده اســت، و آینده ای که روند تشکیل 
سرمایه و ســرمایه گذاری ها رو به افزایش بگذارد 
پیش بینی پذیــر نیســت. در این شــرایط نفوذ و 
رخنه ی انتظارات و هدف های غیراقتصادی یا صرفا 
سیاسِی سرچشمه گرفته از نوع مناسبات ساختار 
قــدرت و مانند آن در مدیریت منابع اقتصادی به 

طرز نامحدودی گســترده اســت. این شرایط، در 
مجموع ممکن اســت کارکردهای حسابداری در 
اقتصاد کشور را، در بخش هایی به شکل عمده، به 
حالت تعلیق درآورده، و روند توسعه ی حسابداری 
را در ایران کند یا در زمینه هایی مختل کرده باشد. 
با ایــن حال، به انتظار بهبود شــرایط پیش گفته، 
پیش بینــی یا پیشــنهاد توســعه ی ایــن نهاد را 
امکان پذیــر فرض کرده ایم. البتــه این را هم اصل 
گرفته ایم که حســابداران ایران نیز، به همان نحو 
که بیشتر حقوقدانان، پزشــکان، معماران و سایر 
متخصصان بر مراقبــت از کارکردهای معطوف به 
منافــع جامعه در حوزه ی دانش و عملکرد خویش 

تاکید می ورزند، پای بفشارند.

نهاد حسابداری
از دیــدگاه تجربی به ســاز و کاری که در جامعه 
عمومیت و ضرورت و اهمیت تعیین کننده ای یابد 
و به هیــات یکی از ارکان جامعــه درآید " نهاد" 
گفتــه می شــود. از این قرار، منظور مــا از"نهاد" 
در این نوشته، تشــکل های حرفه ای شناخته شده 
که به صورت عرفی یا تجربــی و قانونی"انجمن" 
نامیــده می شــوند، یــا چنــان که در گذشــته، 
درمورد"کانــون حســابداران  باعنوان"کانــون"، 
رســمی"، یا در زمان حاضر، با عنوان"جامعه"، در 
مورد "جامعه ی حســابداران رسمی ایران"معرفی 
شده اند، نیســت. درست است که اطالق "نهاد"به 
"انجمن"،"کانون"یا "جامعه"هــا نیز معنی دار و 
درست است، ولی این ها بخشی از نهاد حسابداری 
بــه عنوان یکــی از ارکان مدیریــت اقتصادی که 
کارکــرد آن تخصیــص بهینه ی منابــع اقتصادی 

کشور است را تشکیل می دهند.

واژه ی"نهــاد" در فرهنــگ معیــن "طبیعــت"، 
"سرشت" و "ذات"، و در فرهنگ عمید "سازمان"، 

"موسسه"، "بنیان" و "اساس"معنی شده است. تا 
آن که پنجاه سال پیش، دکتر غالمحسین صدیقی 
)1284– 1371( از پیشــگامان ترویج و اســتاد 
جامعه شناسی دانشــگاه تهران"نهاد" را به عنوان 
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معادل در برابر  Institution قرار داد)1(.

بنا به تعریف، نهادها نظام های متشکل فعالیت های 
انســانی و انگاره هایی مســتقر برای رفع نیاز های 
متعدد جامعه های انســانی هســتند که در بطن 
جامعه شــکل می گیرند. نهادها اغلب شــیوه های 
منسجم روش های زندگی قومی هستندکه تداول و 
قبول عام یافته اند. از این رو، بر مجموعه ای انتزاعی 
از ارزش ها، هنجارها و اعتقادهای سازمان یافته بنا 
می شوند و ایفای نقش هایی را که در هر جامعه به 
تصویب و تثبیت رسیده باشند عهده دار می شوند؛ 
از عملکــردی نظارتــی برخــوردار می گردند؛ و 

به واســطه ی پیوندی که با امور متنوعی که 
در جامعه ها می گــذرد دارند وظیفه ی 

اقتصــادی،  مســائل  تحلیلگــری 
اجتماعی و سیاســی مربوط به 

موضــوع فعالیت شــان به آنها 
نهادها  می شــود.  تفویــض 
خاستگاه رشــد و توسعه ی 
اجتماعــی  ســرمایه ی 
هســتند؛ از ارکان فرهنگ 
هر جامعه به شمار می آیند، 
و به حد قابل مالحظه ای از 

دوام و عمومیت و اســتقالل 
می رســند؛ و قانونیت یا عدم 

قانونیت هــر چیز در درون نهاد 
مفروض را تعیین می کنند. "نهاد" 

را "سازمان اجتماعی" نیز گفته اند)2(.

با این اوصــاف، تا کنون توافقی عــام و پذیرفته 
در مــورد تعریف، ویژگی هــا و کارکردهای نهادها 
به دســت نیامده اســت. اگر چه در مــورد اطالق 
نهاد به مصداق هایی مشــخص کمتر تردید وجود 
دارد. از جملــه، همگان پذیرفته اند که "خانواده"، 
"محله"،"دولــت"،  "بهداشــت"،  "آمــوزش"، 
"المپیک"، "ورزش" و مانند این ها هر یک"نهاد" 
هســتند. وقتی به مصادیق نهاد می نگریم، ویژگی 
مشــخص و به طرز تردید ناپذیرتری مورد توافق 
همگان عمومیت و گســتردگی آنهاســت. با این 

وصف در حالی که "بهداشت" را می توان یک نهاد 
به شــمار آورد،که جمله ی اموِر به طور مســتقیم 
هم  پیوند با بهداشــت جامعــه را در بر می گیرد، 
ولی هم زمــان می توان از نهاد "بیمارســتان" نیز 
ســخن گفت. از این قرار، با این که منظور از نهاد 
حسابداری در این متن، کِل حسابداری کشور است، 
ولی مانع از اطالق نهاد به "انجمن های حسابداری 
در ایران" یا "جامعه ی حســابداران رسمی ایران" 
نیســت. آن ها نیــز جملگی نهاد هســتند. ولی از 

عام برخوردار نیســتند. عمومیت و گســتردگی 

گویــی هر یــک از نهادهای حســابداری موجود 
ایــران محــدوده ی خاصی از فعالیت هــای عام و 
عمومی نهاد حسابداری را در برمی گیرند. موضوع 
فعالیت "انجمن حسابداری ایران" توسعه ی دانش 
حسابداری اســت. در حالی که موضوع"جامعه ی 
حسابداران رســمی ایران" حســابداری حرفه ای 
است. ولی هر دو، و دیگر انجمن های از این دست، 
از جمله "انجمن حسابداران خبره ی ایران"، درون 

"نهاد" حسابداری ایران جای دارند.

ضــرورت توضیح وجه نهادی حســابداری در این 
نوشــته پیوندها ی گریزناپذیر آن بــا دیگر ارکان 
جامعه برای تداوم توســعه ی آن اســت. دیدگاه، 
رویکرد و عملکرد مصطفــی علی مدد مجموعه ای 
از ایــن پیوندها و ضرورت حفــظ و فعال کردن و 
مبناهای این ضرورت آنها را آشکارتر ساخته است.

مروجان حسابداری نوین در ایران: نسل اول
آشکار است توسعه ی حسابداری در ایران، چنان که 
در دیگر کشورها، با مشارکت همه ی دانشوران و 
کارگــزاران این دانش و کاربرد آن درطول 
زمان و در پرتو شــرایط هــر جامعه 
در هــر دوره تحقق یافته اســت. 
منتها همواره بوده اند شــماری 
از آن میــان کــه بــه دالیل 
گوناگــون، از جملــه دانش 
گســترده، انگیزه و عالقه، 
احســاس  بهبودخواهــی، 
مسئولیت، خواست و اراده، 
اســتعداد،  سخت کوشی، 
و شــناخت واقع بینانــه و 
ژرف از شــرایط، و البته در 
از  بهره مندی  مــوارد  اغلــب 
فرصت های مناســب و امکانات 
و  ســازمانی  پشــتیبانی های  و 
ســاختاری توفیــق یافته انــد همراه 
دیگران و همانندانشان در شتاب بخشیدن 
به پیشرفت نهادی که عضو آن هستند مشارکت 
کننــد؛ و به قاعده، وجهه ی عمومی بیابند، نامور و 

ماندگار شوند.

بر ایــن قــرار، مروجــان و پدیدآورنــدگان نهاد 
حســابداری ایران گروه های متعددی را تشــکیل 
می دهند که می توان به جست وجو و شناسایی آنان 
در پیشــینه ی تحوالت حسابداری ایران پرداخت. 
ولــی از آن میان به هــر تقدیر شــماری نامورتر 
شــده اند. از جمله، اســماعیل عرفانــی )1295-
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1352(، حسن سجادی نژاد )1296-1367(، عزیز 
-1300( اکبری  فضل اهلل   ،)1382-1311( نبوی 

1384(، مصطفی علی مدد )1315-1391( و علی 
ثقفی )1323( که از شناسایی بیشتری برخوردار 
شــده اند؛ یا از دیگر مروجان حسابداری ایران در 
پایه ی رضا شباهنگ که سالهاست استاد رشته ی 
حسابداری در دوره های کارشناسی ارشد و دکتری 
و از پدیدآوردنــدگان آثار ماندگار حســابداری و 
همچنان پیگیرانه در کار تدریس و تالیف اســت؛ 
یا بهروز وقتی که در زمینه ی تاســیس و تکوین و 
تشــکیل و تداوم نهادهای حرفه ای حسابداری و 
تاسیس و توسعه ی موسسات حسابرسی و جز آن 
در شمار پیشگامان کاربرد و گسترش حسابداری 
حرفــه ای در ایــران بوده اســت؛ یــا نظام الدین 
ملک آرایی که در ساماندهی نشر منابع حسابداری 
نقش تعیین کننده ایفا کرده اســت؛ یا سرشت و 
رفتار حرفه ای پرویز افتخار جواهری که راهنمای 
عملکرد طیف گســترده ای از حســابداران بوده 
است. از دیگران نیز می توان یاد کرد، و ای بسا اگر 
کســانی پای پیش بگذارند می توان اثر مستندی 
در این زمنیه پدید آورد و شناخت نامه ی مروجان 

حسابداری کشور را تدوین کرد.

و البته تردیدی نیســت کــه نهادهای حرفه ای و 
ماننــد آن از جمله "انجمن حســابداران خبره ی 
ایران"، "انجمن حســابداری ایــران"، "جامعه ی 
حســابداران رســمی ایران" و دیگر نهادها از این 
قبیل، و سازمان ها و دستگاه های دولتی و وابسته 
به دولت، از جمله "شرکت سهامی حسابرسی" و 
به طور شاخص و مشخص "سازمان حسابرسی" و 
مانند این ها نیز در توســعه ی حسابداری ایران به 
نحو فراگیــر و تعیین کننده ای اثرگذار و اثربخش 

بوده اند.

عالئــق و انگیزه هــای فعالیت مروجــان نامبرده 
در پاره ای زمینه ها نزدیکی بســیار با هم داشــته 
است؛ از جمله، دانش گسترده ی آنان در زمینه ی 
حسابداری نوین در زمان خود. حسن سجادی نژاد 

از جمله کســانی بود که اداره ی امور حســابداری 
صنعــت نفت در زمان ملّی شــدن صنعت نفت و 
خلع یــد از اتباع خارجی به آنان ســپرده شــد. 
همه ی آنان با ادبیات و زبان فارسی آشنایی عمیق 
داشتند. حســن سجادی نژاد، اســماعیل عرفانی، 
فضل اهلل اکبری، عزیز نبــوی و مصطفی علی مدد 
و دیگــر همانندان آنان جملگی بر کار نوشــتن و 
نگارش تسلط حرفه ای داشتند. به گواهی متون و 
منابع حسابداری که پدید آوردند و از آنان برجای 
مانده اســت، در توسعه ی نشر منابع حسابداری به 
نحو تعیین کننده ای تاثیرگذار بودند. فرض اســت، 
هــم آنان شــالوده ی زبان تخصصی حســابداری 
در ایــران را پدیدار ســاختند؛ به آن انســجام و 
عمومیت بخشــیدند؛ و شــیوه ی نگارش و تدوین 
گزارش های حســابداری و متون و منابع درســی 
مربوط را تکوین بخشــیدند. آنان همچنین اغلب 
از بنیانگذاران موسســات حســابداری مستقل و 
انجمن های حرفه ای حســابداری بودند؛ از جمیع 
ابعاد و مالحظات قانونــی و حقوقی امور هم پیوند 
با موسســات اقتصادی آگاهی در حد اســتنباط 
حقوقی داشتند؛ بر زبان خارجی مسلط بودند؛ اهل 
مطالعه بودند؛ با روش شناسی علمی آشنایی نسبی 
داشــتند؛ و جملگی آنان کتاب تالیف کردند و به 
کار نشر متون حسابداری همت گماشتند و در این 
زمینه به توسعه ی نشر منابع شتاب بخشیدند )3(.

مصطفی علی مدد
مصطفی علی مدد در مقایسه با مروجان نسل اول 
در نســل دوم قرار می گیرد. جدای از تفاوت سنی 
نسل اول و مصطفی علی مدد و هم ردیفان همسن 
و سالش )نزدیک به بیست و پنج سال( هر یک از 
این دو نسل به تبار تاریخی متفاوتی وابسته اند. به 
بیان خود مصطفی علی مدد، اولین نسل حسابداران 
کسانی هســتند که به دنبال انقالب مشروطیت، 
ایجاد موسســات تمدنی جدید، و گسترش روابط 
خارجی، در فاصله ی ســال های 1310 تا 1330، 
حســابداری دوطرفه را در انگلســتان و امریکا و 
معموال با اســتفاده از بــورس تحصیلی آموختند 

و بــرای کار به ایران برگشــتند )4( و پس از ملی 
کردن صنعت نفت که از انگلیسی ها در تاسیسات 
شــرکت نفت خلع ید شــد در ارکان حسابداری 
شــرکت نفت حضور یافتند. حســن سجادی نژاد 
از جمله حســابداران تحصیل کرده ی انگلســتان، 
تحت حمایت مهندس مهدی بازرگان، حسابداری 
شــرکت نفت را از انگلیسی ها تحویل و تا کودتای 
1332 اداره ی آن را بــر عهــده می گیــرد )5( و 
اســماعیل عرفانی به ریاست هیئت عالی بازرسی 
شــرکت ملی نفت در جریان خلع ید از شــرکت 
انگلیسی منصوب می شود. ولی نسل دوم از جمله 
مصطفی علی مدد هم جوانی شــان را حین نهضت 
ملی شــدن نفــت گذرانده بودند؛ و هــم دیدگاه، 
رویکرد و عملکردشان، و در این جا به  طور مشخص 
مصطفی علی مدد، آنــان را از جهات اجتماعی در 
طیف کنش گرانی قرار می دهدکه از دهه ی ســی 
به بعد با روند نوزایی فرهنگ و مدرن شــدن ایران 
همراه شدند. کنش گرانی که شکست نهضت ملی 
آنان را از پای درنیاورد، و هوشــمندانه و پیگیرانه 
مشــی اصالح گری پیش گرفتند و بر همه ی ابعاد 
جامعه ی ایران اثر گذاشــتند، و در تحقق تحوالت 
دهه ی سی و چهل مشارکت کردند. اگر چه اغلب 
آنان از پای فشــردن بر تقدم امر سیاســی به نفع 
تحقق تحوالت اجتماعــی صرف نظر کردند. البته 
بســیاری از افراد این گروه سرشــت سیاسی خود 
را وا نگذاشــتند. تفاوت مصطفــی علی مدد هم با 
همانندان نســل پیشــین  اش این بود که او تعلق 
خاطر به مشــی سیاسی را نفی نمی کرد. در حالی 
که وجود رجحان سیاســی به این معنی که برای 
یک مشی سیاسی نســبت به دیگری برتری قائل 
باشند نزد نسل اول قابل تشخیص نبود. اگر حسن 
سجادی نژاد و اسماعیل عرفانی و همانندانشان در 
مقام های باالی صنعت نفت قرار گرفتند نه به خاطر 
اشتراکات سیاسی آنان با گردانندگان جنبش ملی 
شدن نفت بود؛ آنان تکنوکرات های درس خوانده ی 
اروپــا و امریکا بودند و صاحــب صالحیت، و البته 
بهبودخــواه و جامعه دوســت و از ایفای نقش در 
چارچوب های اصولی اســتقبال می کردند. در مقام 



42
 زمستان ۱۳۹۸

نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران
h e s a b d a r . i i c a . i r شمارۀ ۳۳۱

حسابدار

مقایســه، مصطفی علی مدد امــا معتقد بود باید با 
روند اصالح سیاســت های اقتصادی به نفع جریان 

اجتماعی مشارکت کرد.

از این خاســتگاه، عملکرد تاریخی مروجان نســل 
اول در چارچوب شرایط و قوانین و مقررات مربوط 
در زمان خود، انتقال و استقرار دانش، دستاوردها 
و تجربه ی تحوالت حســابداری اروپــا )انگلیس( 
به فضــای اقتصاد ایران بود؛کــه بی گمان اقدام و 
گشایش تاریخی عظیم، اثربخش و راهگشایی بود 
و نهاد حســابداری ایران را وارد دنیای نو ساخت. 
ولی مصطفی علی مدد و همانندانش از نســل دوم 
پیوند بنیــادی تحوالت حســابداری در جهان با 
پویش سیاســی و اجتماعی و اقتصادی جامعه ی 
ایــران را برقرار کردند؛ تحولی که از خالل رویکرد 
بومی کــردن دانــش و تجربه پیــش رفت و در 
زمینه هایی به اصالح سیاست های مالی و اقتصادی 
یا انطباق موازین حسابداری با واقعیت ها و شرایط 
تاریخــی و سیاســی و اجتماعی ایــران انجامید.
نقــش مصطفی علی مدد در همــه ی این زمینه ها 
آشکار اســت. نمونه ی اقدامات او در این زمینه ها 
که از همان درک سیاســی او سرچشمه می گرفت 
هدایــت تصویب ماده واحده ی تشــکیل جامعه ی 
حســابداران رســمی ایران بود که انجام آن را به 
اقتضای درک فضای سیاســی دوره ی اصالحات و 
بر وفــق روند اقتصادی آن زمــان از عهده برآمد. 
علی مستاجران در یادنامه ی او آورده است: "قانون 
حسابدار رسمی )منظور قانون استفاده از خدمات 
تخصصــی و حرفــه ای حســابداران ذی صالح به 
عنوان حسابدار رســمی - مصوب 21 دی 1372 
و اصالحیــه ی مــورخ 17 بهمــن 1372 مجلس 
شورای اســالمی ( در دور جدید را او نوشت")6(.
نتیجه ی تعمیم دادنــی از همین عملکرد او این که 
طرح های توسعه آن گاه اثربخش هستند که وضع 
و اســتقرار آنها از تناسب نسبی با شرایط عام، در 
برگیرنده ی شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی 
و تــوان نهاد حســابداری در هر زمــان برخوردار 
باشــد. منظور از این نتیجه گیری قبول بی قید و 

شرط شرایط سیاســی و اقتصادی و اجتماعی در 
هر زمان نیســت. بلکه شــناخت واقع بینانه ی این 
شرایط است که می تواند ما را در پیش بردن طرح 
فرضی ترغیب کند، یا بــه بعدتر موکول کردن یا 
انجام تغییراتی در آن رهنمون سازد. به هر تقدیر 
بدون درک کارشناسی از شرایط،کمترین مداخله 
در این گونه شــرایط با محدودیت هــا و گره های 
ناگشودنی رو به رو می شــود. در همین سال های 
نزدیک، فرض ها، طرح ها و کوشــش های متعددی 
برای اصالح پــاره ای از مقــررات قانونی از جمله 
اساسنامه ی "جامعه ی حسابداران رسمی ایران " 

حســابداری به عنوان یکی از ارکان نظام اجتماعی 
)دولــت – حاکمیــت( باید با نهادهــای دیگر در 
جامعه مناســبات معنی دار و فعال و متقابل داشته 
باشــد. او در همکاری هایش با ناشر اوراق مشارکت 
طرح نواب یا در همکاری هایش با وزارت مسکن و 
شهرسازی یا شهرداری تهران زمان در خور توجهی 
را صرف آموزش حسابداری و کارکردهای سودمند 
آن در تخصیص بهینه ی منابع می کرد. مشارکت و 
مداخله ی او در زمینــه ی تجدید ارزیابی دارایی ها 
نمونه ی دیگری از رویکرد یا مشــارکت فعال او به 
قصــد و با نیت ترویج اصول و ضوابط حســابداری 
و تامیــن امنیت اقتصادی جامعــه و حقوق مالی 

ذینفعان است.

از عملکردهــای مصطفی علی مــدد در عرصه های 
عمومی حسابداری ایران که بگذریم، او در زمینه ی 
استقرار و تقویت پیوندهای نهاد حسابداری ایران با 
سایر نهادها، عملکرد تاثیرگذار، راهگشا و ماندگاری 
داشــت که در زیر مروری فشرده بر شماری از آنها 

خواهیم داشت.

زبان
در هــر نهاد با هر موضوع تخصصی و فنی، و دانش 
پشــتیبانی کننده ی عملکردهای آن، زبان ویژه ای 
مربوط بــه ارتباطات تخصصی درون و پیرامون آن 
نهاد شــکل می گیردکه اصطالح شناسی تخصصی 
آن رشــته از دانــش و کاربرد آن نیــز در چنین 
دستگاهی پدید می آید. ولی آن دسته از موضوعات 
که صورت وارداتی از دیگر جامعه ها اســت، تا زبان 
تخصصی آن به اقتضای طبیعــت موضوع کانونی 
آن نهاد در جامعه ی میزبان پدیدار نشــود، صورت 
عاریتی می یابد. تا آن که مناســبات نهاد مربوط با 
نهادهای دیگر و با کاربران و اســتفاده کنندگان از 
خدماِت نهاد ِنوظهــور عمق گیرد، و به زبان معیار 

جامعه ی میزبان بپیوندد.

با این که مروجان نســل اول حسابداری نوین ایران 
به دلیل تسلط به زبان انگلیسی به خوبی از عهده ی 

در کار بوده است که با وجود رایزنی ها و مبناهای 
حقوقی و ادعاهای مستدلی که ضرورت انجام آن ها 
را توضیــح می دادند، جملگــی بی نتیجه مانده اند. 
حتی به بروز پاره ای اختالالت در مناسبات اعضای 
جامعه و شــورای عالی آن، و نیز، بروز مشــکالتی 
در مناســبات نهاد حســابداری و به طور مشخص 
"جامعه ی حسابداران رسمی ایران" و ارکان دولت 

انجامیده است.

مصطفی علی مدد در همین پیوند بر آن بود که نهاد 

بود که  آن  بــر  مصطفی علی مدد 
یکی  عنوان  به  حســابداری  نهاد 
اجتماعـی  نظام  ارکــــــان  از 
)دولــت- حاکمیــت( بایــد با 
نهادهای دیگر در جامعه مناسبات 
معنی دار و فعال و متقابل داشــته 

باشد
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توضیح ویژگی ها و کاربردها ی حسابداری نوین آن 
زمان در ایران و تنظیم مناســبات درون و بیرون 
نهاد حســابداری برآمده بودند، ولی کوشــش ها و 
پیگیری های نســل دوم مروجان یاد شده بود که 
زبان حســابداری نوین و اصطالح شناسی آن را به 
کمند زبان معیار فارســی در مقوله ی حسابداری 
در آورد و محــرک زایایی آن شــد. در تحقق این 
چگونگی مصطفی علی مــدد تاثیری هدایت گرانه 
داشت. مبالغه نیست اگر بگوییم او بر روی یکایک 
واژگان زبان فارسی در حسابداری کار کرد؛ و دور 
از واقعیت نیست اگر بگوییم زبان فارسی تخصصی 
حسابداری نوین و امروز ایران با راهبری مسئوالنه 
و پیگیری ســخت گیرانه ی او تکوین یافت. افزون 
بر این، مصطفی علی مدد پس از درگذشت حسن 
ســجادی نژاد که در پی کوشــش های به نسبت 
نافرجامی که دیگران پیش از او، البته با شــوق و 
شــهامت در زمینه ی تدوین فرهنگ اصطالحات 
حسابداری انگلیســی به فارسی به انجام رسانیده 
بــود و پس از درگذشــت او ناتمــام ماند و دکتر 
فضل اهلل اکبری به پایان رسانیدن کار ناتمام حسن 
ســجادی نژاد را دســت گرفت، مصطفی علی مدد 
دســتگیر او در کار ویرایش فرهنگ نامبرده شــد 
و کار یــک جلدی کردن فرهنگــی که دو جلدی 
پیش بینی شده بود و یک دست کردن و هماهنگی 
اصطالحات حاصل کار حسن سجادی نژاد و دکتر 
فضــل اهلل اکبری را از عهده بر آمــد تا این که این 

فرهنگ به سرانجام رسید )7(.

نشر
نشــِر نظام یافته وگســترده ی منابع حســابداری 
را همــان مروجان نســل اول بنــا نهادند و پیش 
بردنــد و بعدهــا دیگــران از جمله عزیــز نبوی 
دســت به کار نشــر این گونــه منابع شــد. عزیز 
نبــوی و ســپس مصطفــی علی مدد بــه همراه 
نظام الدین ملک آرایی روش شناســی تدوین متون 
حســابداری و نشــر آن را مورد بازنگری بنیادی 
قــرار دادند و تحول اساســی در آن پدید آوردند. 
در همــان زمان، مصطفی علی مــدد و نظام الدین 

ملک آرایی جزوه ی "حســابداری کاالهای امانی" 
و "اشــتباهات و اصطالحات" را پدید آوردند که 
بیانگر ظهور تحولی اساســی از نظر زبان و تدوین 
بــود. از دهه ی 1360 کــه نظام الدین ملک آرایی 
به مدیریت مرکز تحقیقات تخصصی حســابداری 
و حسابرسی ســازمان حسابرســی منصوب شد، 
مصطفی علی مدد همکار وی بود. در این زمان این 
دو با انتشــار "اصول حسابداری" جلد اول و دوم 
)در سازمان حسابرســی( معیارهای تدوین منابع 
حسابداری را به طرز معنی داری ارتقا بخشیدند و 
الگویی برای تدوین منابع حســابداری شد و ادامه 
یافت. گرچه انتشــارات مرکز نامبرده دســتاورد 
جمع پژوهشــگرانی اســت که به کار پژوهش و 
تالیف و ترجمه اشتغال داشتند و دارند، ولی نقش 
مصطفی علی مدد، همــراه نظام الدین ملک آرایی، 
تا ســال ها در پیشبرد و پیشــرفت انتشارات این 
سازمان تاثیری معنی دار و چشمگیر داشته است.
فهرست کتاب های تالیف یا ترجمه شده ی مصطفی 
علی مدد و تنوع موضوعی آن ها که سهمی در خور 
توجه در تکوین نهاد حســابداری ایران را نمایان 
می ســازد گستره ی مشــارکت او را در نشر منابع 
حســابداری به زبان فارسی روشن تر می سازد. در 
این میان، از عنوان کتاب های تالیف شــده ی او که 
در ویژه نامه ی پس از درگذشــت اش آمده اســت 
می تــوان این مــوارد را یاد کرد: اخــالق / اصول 
حسابداری/ مبانی و روش ها/ کاربردهای عملیاتی 
)حسابداری پیمانکاری / استهالک / کاالهای امانی 
/ اشــتباهات و اصالحات( / حسابرسی / ابزارهای 
مالی مانند اوراق مشــارکت / قوانیــن و مقررات 
تجاری / اســتانداردهای حسابداری / رهنمودهای 
حســابداری / تحلیلگری مالی / مقدمات نظریه ی 
سیستم هـــا و سیستم هـــــای اطالعــات، کــه 
شمـــاری از این آثــار با همــکاری دیگران پدید 

آمـــده اند)8(.

در وصــف سخت کوشــی، دقت و مســئولیت او 
در تالیــف و ترجمــه، عباس ارباب ســلیمانی از 
پژوهشــگران مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری 

و حسابرسی ســازمان حسابرسی که سالها همکار 
نزدیک مصطفی علی مدد بود و سیزده اثر مشترک 
با وی پدید آورده است به یاد می آورد که مصطفی 
علی مدد ده ســال بر روی تدویــن "مبانی نظری 
حسابداری و گزارشگری مالی در ایران" )نشریه ی 
شــماره ی 113 سازمان حسابرســی( کار کرد. او 
ما را به مقدمه ی مصطفــی علی مدد بر این کتاب 
ارجــاع می دهد که زوایای رویکــرد وی را در کار 
تالیف و ترجمه و نشــر روشــن تر می سازد. در این 
مقدمه زیر عنــوان متدولوژی تدوین مبانی نظری 

استانداردهای حسابداری می خوانیم: 
- مطالعه، بررســی و نقــد پژوهش ها، گزارش ها و 
چارچوب های نظری مراجع حرفه ای کشــورها... و 

کمیته ی بین المللی استانداردهای حسابداری.
- مطالعــه ی موضوعــات مربــوط... در کتاب های 

معتبر... و مقاالت مندرج...
- مطالعه ی قانون اساسی )ایران( و قانون برنامه ی 

دوم...
- مطالعه ی قوانین تجاری، موارد مربوط به عقود و 

معامالت، اموال و تعهدات درقوانین مدنی و...
-مطالعه ی قوانین و مقررات مالی و محاسباتی و...

ارباب سلیمانی همان جا از اثری از مصطفی علی مدد 
نام می برد که تا زمان درگذشت اش 29 بار تجدید 

چاپ شده است )9(.

توسعه ی معطوف به شرایط
پیــش از این نیــز از رویکرد معطوف به شــرایط 
مصطفــی علی مدد یاد کردیم. مقدمه ی یادشــده  
بر مبانی نظری حســابداری و گزارشگری مالی در 
ایران )نشریه ی شماره ی 113 سازمان حسابرسی( 
گویــای این رویکرد اوســت. مصطفــی علی مدد 
امــا در رویکردها و عملکردهای دیگر نیز نشــان 
داد که توســعه ی نهاد حســابداری در ایران مثل 
هــر جامعه ی دیگری بر بســتر شــرایط تاریخی، 
اقتصادی و اجتماعی امکان پذیر و اثربخش اســت. 
او اقتباس بی قید و شــرط و مبنا از استانداردهای 
حســابداری دیگر کشــورها را اثربخش و بنیادی 
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نمی دانســت. از این قرار، در میزگردی که گزارش 
آن را ماهنامه ی حســابدار بهمن 1369 منتشــر 
کــرد، دیدگاه خود را این طــور طرح می کند: "...

مثال یکی از کارهای سیستم حسابداری ما تهیه ی 
مستند و مدرک اســت برای آن که موسسه را در 
مقابل دیگــران محفوظ نگهدارد. بــه این ترتیب 
که یک ســری معامالت را مســتند بکند تا فرضا 
به دادگاه ارائه بدهنــد. در حالی که چنین کاری 
در سیســتم حسابداری امریکایی پیش بینی نشده 
اســت.... حتی در برخی کتاب ها وظایف کنترلی 
برای سیستم حسابداری قائل نیستند؛ بلکه بیشتر 
در غرب )منظور از غرب، انگلوساکســون اســت( 
می بینیم به سیستم حسابداری منحصرا از دیدگاه 
اطالع رســانی نگاه می کنند" )10(. یا در نمونه ی 
دیگری عرضه می کند که: "ما ســه نوع حکم در 
قوانین ایــران داریم: احکام عام کــه البته احکام 
آمره اســت و ما اســتاندار خالف این نوع احکام 
را نمی توانیم داشته باشــیم")11(. او در زمینه ی 
مناســبات حقوق مالی و مالکیــت و امور تجاری 
تحقیق می کرد و شناخت ســاز و کار حسابداری 
معطوف به شــرایط دیگــر کشــورها را ضروری 
می دانســت، تا تکوین نهاد حسابداری در ایران را 
با توجه بــه نیازها و ظرفیت های حقوقی و قانونی 
و عرفــی جامعه ی ایران به جامعه ی حســابداری 
ایران تجویز کند. او در همه ی این زمینه ها دانش 
و آگاهی در سطح استنباط حقوقی داشت. کتاب 
"اخالق و آییــن رفتار حرفه ای حســابداران" از 
انتشــارات مرکز تحقیقات تخصصی حســابداری 
و حسابرســی )نشریه ی شــماره ی 195 سازمان 
حسابرســی( که از آثار اوســت، به گفته ی خود 
او بر اســاس "آیین نامه ی رفتــار حرفه ای مصوب 
)2005 ،IFAC( فدراسیون بین المللی حسابداران

و در انطباق با احکام، مقررات و شــرایط حاکم بر 
حرفه ی حسابداری در ایران فراهم آمده است که 
با مقایســه ای کلی با الزامات اخالقی صورت های 

مالی در اتحادیه ی اروپا همراه شده است)12(.

مصطفــی علی مــدد نقــش قابــل مالحظــه و 

تعیین کننــده ای نیــز در تشــکیل "جامعــه ی 
حسابداران رســمی ایران" داشت؛ از اقناع دولت 
و مجلس شــورای اســالمی در زمینه ی ضرورت 
تشــکیل جامعه گرفته تا مشــارکت تعیین کننده 
در تهیه و تنظیم الیحه ی ماده واحده ی تشــکیل 
جامعه و تکوین ساختار آن. پس از تشکیل جامعه 
نیز با آن همکاری داشت و به رغم میل باطنی در 
راستای تقویت و تکوین آن حتی مسئولیت ریاست 
هیــات عالی نظــارت را در آغاز پذیرفــت. با این 
اوصاف همواره رویکرد منتقدانه و پیشگیرانه ای در 
مراقبت از جامعه در برابر تصمیمات دولت و مراجع 
قانون گذاری در زمینه ی مداخله در امور جامعه که 
به سلب اختیارات این نهاد منتهی می شــــــود و 
در زمینه ی الزام حســـابداران رسمـــی به قبول 

حسابرســـی مالیاتی داشـــت )13(.

دریغ اســت که درباره ی او و در پیوند با عملکرد 
او چنــد موضوع مهــم ناگفته بمانــد. او طبعی 
مشــارکت جو داشت؛ هر سازمان، نهاد و فردی که 
از او یاری خواست او از هیچ کوششی در همراهی 
دریغ نکــرد. حد بی طرفی خدشــه ناپذیری را در 
همــه ی موارد نگه داشــت. و البته گفتن دارد که 
سازمان حسابرسی در کلیت آن در تحقق طرح هـا 
و برنامه ریزی هـای مصطفـــی علی مدد همـراه او 

بود.                                                   
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