
هدف: هدف پژوهش حارض،  آشنایی مخترص با  دالیل شكل گیری 
یكی از نهادهای مالی برآمده از انقالب مرشوطه، یعنی دیوان 

محاسبات و تحلیل برخی موانع موفقیت آن در انجام تكالیف 

قانونی در سال های نخست عمر خویش است.

روش/ رویكرد پژوهش: روش این پژوهش،  توصیفی- تحلیلی با 
اتكا به اسناد و برخی منابع كتابخانه ای است.

یافته ها و نتایج پژوهش: یافته های این پژوهش نشان می دهد 
كه رهربان انقالب مرشوطه با  علم به آشفتگی نظام بودجه ریزی و 

نیز عدم نظارت بر چگونگی هزینه شدن بودجۀ كشور،  در نخستین 

دورۀ مجلس شورای ملی، با هدف نظارت بر نظام گردش مالی خزانۀ 

كشور اقدام به تأسیس دیوان محاسبات كردند، اما عواملی همچون 

مقاومت صاحب منصبان حكومتی و ریشه دار بودن فرهنگ عدم 

پاسخگویی در آنان، دیوان مزبور را دست كم در سال های نخست، 

در رسیدن به اهداف اعالم شدۀ خود ناكام گذاشت.

ڪلیدواژه ها 
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 ژ

محمد جواد مرادی نیا1 

1.  استادیار تاریخ ایران، سازمان اسناد و 

کتابخانۀ ملی ایران

 ketabziba@yahoo.com 

تحلیل عملکرد دیوان محاسبات 
پس از مرشوطه

مقدمه 
دیوان محاسبات یكی از نهادهای مهم برآمده از انقالب مشروطه بود كه با هدف صیانت از 
منابع ثروت ملی كشور در مقابل دست اندازی های ارباب قدرت شكل گرفت. صاحب نظران 
و نظریه پردازانی كه پیش از انقالب مشروطه در بارة لزوم انجام اصالحات یا انقالب در 
ایران سخن می گفتند،  در كنار توجه به مسائل سیاسی و فرهنگی،  گوشة چشمی نیز 
به اصالحات اقتصادی و نظام مند شدن گردش مالی خزانة ملی نشان می دادند. آنها در 
نطق ها و رساله های خویش بر ضرورت تعیین وتشخیص رسیدگی به حساب دخل وخرج 
قانونمند شدن حفظ وجوه  كرده)منهاج العلی، 1380،ص286( خواستار  تأكید  مملكت 
خزانه و نیز مصارف و مخارج الزمة عادیه و فوق العادة ساالنة كشور بودند) منهاج العلی، 
1380،ص286(. مشروطه خواهان، یكی از مهم ترین دالیل خود برای درگیر شدن با نظم 
موجود را فقر خزانة ایران می دانستند)روزنامه مورنینگ پست، 15 جمادی االول1324(كه 
نبود نظارت بر دخل و خرج، یكی از مهم ترین عوامل آن به شمار می آمد. عدم دقت در 
امور، عدم انتظامات مالیات، ازدیاد میكروب رشوت وهجوم سیل تقلب و دزدی كه نتیجة 
طبیعی اش اندوختن ثروت و پر شدن جیب صدراعظم ها و حاكمان بود چیزی نبود كه از 
دیدگان تیز بین اهل نظر پنهان بماند)بهار، 1379، ص7(. برهمین اساس، نمایندگان نخستین 
دورة مجلس شورای ملی، كه بیشتر از فعاالن انقالب مشروطه بودند، هنگام تدوین قانون 
اساسی با نگاهی ویژه به چگونگی دخل وخرج درست بودجه، درصدد برآمدند برای بستن 
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راه سوءاستفاده از بیت المال، ساز وكاری طراحی كنند تا تأمین كنندة یكی از اهداف انقالب 
مشروطه باشد. حاصل جهد وتالش نمایندگان مجلس در این باره گنجانده شدن سه اصل 

در قانون اساسی و تولد نهادی به نام دیوان محاسبات در سال 1325 قمری بود.

 فرآیند شكل گیری و تدوین قانون دیوان محاسبات
تأسیس دیوان محاسبات از اولویت های مشروطه خواهان بود و آنها در این زمینه  با تالش 
فراوان و مذاكراتی طوالنی در مجلس كوشیدند تا آن نهاد نظارتی را به سرعت تشكیل 
داده و عملیاتی سازند. نمایندگان مجلس، كه در میان آنان نقش سیدحسن تقی زاده، حاج 
امام جمعه، و وكیل التجار اصلی تر و محوری تر می نمود، از جلسة 274 مجلس اول بحث 
دربارة دیوان را آغاز كردند)مشروح مذاكرات مجلس شورای ملی، دورة اول، جلسه 274(.  
تقی زاده، با ابراز اینكه »از بابت مالیه بسیار مشوش است« به تندی از نمایندگان پرسید»كو 
دیوان محاسبات شما؟ و رئیس مجلس نیز در تأیید سخن او تصریح كرد كه »تادیوان 
محاسبات نباشد امور مالیه اصالح نمی شود«)مشروح مذاكرات مجلس شورای ملی، دورة 

اول، جلسه 274(.  
  بحث تشكیل دیوان محاسبات با همة سروصدایی كه بر پا كرد، به دلیل نیمه تمام 
ماندن مجلس اول،  به سرانجامی نرسید و تا برافتادن استبداد صغیر و تشكیل مجلس دوم 
به تعویق افتاد. در آن مجلس بود كه بار دیگر موضوع تشكیل دیوان محاسبات مطرح شد 
وپس از تذكرات چندبارة برخی نمایندگان و قرائت »عریضه بعضی اهالی طهران، مشعر بر 
استدعای تشكیل دیوان محاسبات«)مشروح مذاكرات مجلس شورای ملی، دورة2، جلسه 
53( تصویب قانون دیوان، در دستور كار مجلس قرار گرفت. در همان جلسه بود كه 
استفاده از قانون دیوان محاسبات ایتالیا به عنوان الگویی مناسب مطرح شد تا آنكه در جلسة 
72، رئیس مجلس، از تدوین قانون دیوان توسط وزیر مالیه و تحویل آن به مجلس خبر 

داد)مشروح مذاكرات مجلس شورای ملی، دورة2، جلسه 72(.  
مجلس دوم، سرانجام، در جلسات 134تا145، یعنی 12جلسه، قانون مزبور را بررسی 
و آن را در23 صفر1329 تصویب كرد. براساس قانون مزبور، رسیدگی به محاسبات ادارة 
مالیه و خزانه برعهدة این نهاد گذاشته شد و مجلس شورای ملی نیز به عنوان مرجع انتخاب 
اعضای دیوان محاسبات شناخته شد. بدین صورت، هدف اصلی طراحان نهاد دیوان 
محاسبات، كه نظارت پذیر كردن بودجة ساالنة كشور بود و تا آن زمان نظارتی جدی بر آن 

دیده نمی شد دست كم بر روی كاغذ محقق شد)تقی زاده، 1390، ص294(.

محمد جواد مرادی نیا
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تشكیل موقت دیوان محاسبات
آنچه تا اینجا از نظر گذشت مروری كوتاه بر فرآیند تصویب قانون دیوان محاسبات در 
مجلس اول ودوم مشروطه وشكل گیری رسمی آن  بود. اما در همان وقت و پیش از تصویب 
قانون مزبور، دیوان محاسبات به صورت موقت تشكیل شده و سرگرم فعالیت بود)مشروح 
مذاكرات مجلس شورای ملی، دورة2، جلسه104(. مرجع تشكیل آن دیوان، كمیسیون 
مالیه بود كه پس از پیروزی دوبارة مشروطه خواهان بر استبداد و اعادة نظام مشروطه مأمور 
شده بود » موقتاً هیئتی را برای ادارة مزبور منتخب و دیوان را دایر نمایند تا پس از افتتاح 
مجلس،  به موجب اصل صدویكم قانون اساسی، اعضای آن منتخب و نظام نامة قانونی 
آن را تصویب فرمایند«)ساكما، 24016202(.  كمیسیون مالیه در اجرای آن مأموریت، با 
نظر وزارت مالیه، یازده فرد امین و متدین، ازجمله عمیدالحكما، عبدالرحیم خلخالی، 

وسیدمحمدكمره ای را برگزید تا دیوان محاسبات را دایر نمایند)ساكما،24016202(.
نخستین اعضای دیوان محاسبات بیشتر از اعضا و هواداران حزب دمكرات به شمار 
می آمدندكه در جریان انقالب مشروطیت فعالیت هایی از خود بروز داده بودند. آنها مورد 
توجه و پشتیبانی نمایندگان دمكرات مجلس نیز قرار داشتند و هماهنگی قابل توجهی 
میانشان دیده می شد؛ چنان كه نشانه ای از این ارتباطات و هماهنگی ها را از خالل نامة 
سیدحسن تقی زاده به یكی از دمكرات ها می توان دریافت. نامة مزبور كه در تاریخ 28 
رمضان 1328 روی كاغذ آمده و از تبریز به تهران فرستاده شده از وضع وزارت مالیه و 
ناتوانی حكیم الملك، وزیر آن،  ابراز نگرانی كرده است. تقی زاده در آنجا  تصریح نموده 
كه »این فقره اسباب اوقات تلخی شده، چه كه حكیم الملك یكی از اساس های كابینه 
دمكرات1 است« و افزوده كه تضییع او،  ضایع شدن فرقة لیبرال است. وی، در ادامه، تأكید 
نموده كه »باید همه رفقا عموماً و حضرتعالی]گیرنده نامه[ و آقای آقاسیدمحمدكمره ای 
و آقاحسین آقا و آقامیرزامحسن خان و آقامیرزا احمدخان استوار، خصوصاً،  با تمام قوا در 
نگاهداری و رفع معایب و اصالح نواقص آن جد و كوشش و جانفشانی فرمایید و با كمال 
حراست و جدیت و فعالیت،  اسباب خرابی ادارات آن وزارتخانه را تفتیش كرده ...« و در 
آخر هم اعالم تذكرات جدی خصوصی به حكیم الملك و در عین حال« مدافعه همه رفقا 

از وی در خارج « را ضروری دانسته است)افشار، 1359، ص220(.

مهم ترین وظایف و مأموریت های دیوان محاسبات
به هر ترتیب،  دیوان محاسبات از ششم شوال 1327 فعالیت خود را بر اساس تكالیف سه گانه ای 
  1. یعنی كابینه مستوفی املاملككه كمیسون مالیه برایش تصویب كرده بود، آغاز كرد. این وظایف سه گانه شامل: 1. رسیدگی 

تحلیل عملکرد   دیوان محاسبات
پس از مشروطه
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و تفریغ محاسبات كلیة مباشران مالیه ایاالت و والیات از حكام و مانند آن، 2. تجدید نظر در 
محاسباتی كه در دورة یك سالة استبداد صغیر)1326 ق.( انجام شده یا از خود محمدعلی شاه 
مفاصاگرفته اند. 3. استرداد حقوق افرادی كه مجلس در نخستین سال فعالیت خود قطع كرده 
ولی پس از حاكمیت استبداد صغیر،  دوباره بر قرار گردیده بود و همچنین حقوقی كه در همان 

سال از اصل مالیات برقرار شده بود)ساكما، 24016202(.
بسیار  اداری  ساختار  خویش،  حیات  ماه های  نخستین  در  كه  محاسبات،  دیوان 
ساده و كم هزینه ای داشت1،  با انگیزه و انرژی فراوانی كه به بركت پیروزی بر استبداد 
محمدعلی شاهی ایجاد شده بود، شروع به فعالیت كرد و پس از چهار ماه موفقیت های 
اندكی به دست آورد كه تسویة حساب ادارة سابق محاسبات به ریاست مشیرالسلطان، فعال 

و تسویه حساب سه ماه و نیم تهران، جمعی حاجی موقرالدوله، از آن جمله بود. 
عالوه بر آن، رئیس دیوان محاسبات در گزارش خود به مجلس شورای ملی، خبر 
از شروع رسیدگی به حساب هایی چون  خزانة آذربایجان، درجر]درگز [خراسان، فارس، 
خمسه، و اصطبل سلطنتی و نیز بازپس گیری مبلغ هفده هزار تومان نقد و مقدار پانصدو 
پنجاه خروار جنس از مقاماتی داد كه  مجلس پیش از به توپ بسته شدن، حكم به قطع 
حقوق آنها داده بود ولی پس از تعطیلی مجلس و مشروطه، آنان حقوق مورد نظر را 
دریافت كرده بودند)ساكما،240162202(. این، عمده موفقیت های دیوان محاسبات موقت 
مشروطه بود. اما فاصلة این كامیابی ها با آنچه قرار بود این نهاد نظارتی انجام دهد بسیار 

بیشتر از مسافتی بود كه كارگردانان نهاد مزبور طی كرده بودند. 
 

 مهم ترین دالیل ناكامی دیوان محاسبات موقت
»حاال كه مجلس شورای ملی افتتاح یافته و این اداره یكی از مؤسسات دارالشورای كبری 
]به حساب می آید[ و انتخاب اعضای آن نیز از وظایف خصوصی مجلس است، بنابراین 
احكام و اقدامات اداره حالیه، متزلزل و بی اثر خواهد ماند و آن طوری كه باید، نمی تواند 
به تكالیف خود قیام نماید«)ساكما، 24016202(. این بخشی از نامة نخستین رئیس دیوان 
محاسبات به رئیس مجلس دوم است كه به صورتی تلویحی به ناتوانی دیوان محاسبات به 
انجام وظایف قانونی خویش اشاره كرده است. دیوان محاسبات، اگرچه »رسیدگی و تفریغ 
محاسبات كلیه مباشرین مالیه ایاالت و والیات از حكام و غیره« را بدون قید زمان به عنوان 
نخستین تكلیف خود اعالم كرده بود، به عنوان بازوی محاسباتی و اجرایی انقالبیون، به ویژه 
نمایندگان دمكرات مجلس شورای ملی، در پی رسیدگی به حساب های مقامات و حاكمانی 
بود كه در یك سالة استبداد صغیر) 1326ق.( به ناحق بر مصدر امور نشسته و از اموال 

 1.  ساختار دیوان محاسبات عبارت بود از: یك 

دفرتخانۀ مخترص، شعبۀ اجرا، محكمۀ تصدیق، 

و چند نفر ممیز)ساكام،  24016202 همچنین 

ن.ک.: سند شامرۀ1(.

محمد جواد مرادی نیا
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عمومی بهره مند شده بودند. ازاین رو، دیوان، صورت حكام والیات در آن سال را از وزارت 
مالیه درخواست كرد و وزارت مزبور نیز در نامة نمرة 2250 مورخ 23 شهر شوال 1327،  
فهرستی را شامل اسامی 42 نفر حكام ایاالت و والیات  از جمله  عین الدوله، ركن الدوله، 
اقبال الدوله، عین السلطنه، عضدالسلطنه،  امیراكرم، آصف الدوله، ظل السلطان، انتصارالسلطنه، 
سردارافخم، و ظهیرالدوله اعالم نمود)ساكما، 24016202(. اما دیوان محاسبات، در 28 
شهر جوزا 1329،  به  »مقام منیع وزارت جلیله مالیه« به تصریح نوشت كه »صاحب منصبان 
قدیم كه باقی عمده دارند هیچ كدام حاضر حساب نمی شوند و حساب نمی دهند«)ساكما، 
2408859(. در این نامه، كه اسامی افرادی همچون آصف الدوله، نظام السلطنه، شاهزاده 
فرمانفرما، عالءالدوله، ظفرالسلطنه، فخرالملك، اقبال الدوله، مجدالملك، ظهیرالدوله، و 
امیرافخم، در آن قید شده، تأكید گردیده بود كه آنان در هرجا كه حاكم شده اند، حساب 
نداده اند و اگر به حساب های آنها رسیدگی بشود مبلغ كلی ]از[ مال دولت نزد آنهاست. 
سپس، رئیس دیوان محاسبات با این استدالل كه چون از طرف وزارت مالیه اهتمامی در 
حساب آنها نشده،  با پاك كردن صورت مسئله اعالم می دارد كه»دیوان محاسبات ناچار از 
رسیدگی به حساب آنها فعاًل صرف نظر می كند«) ساكما، 2408859(. ازدالیل این ناكامی 

بزرگ می توان  به سه مورد اشاره كرد:

1. نوپایی دیوان محاسبات و كم تجربگی كارگزاران آن 
دیوان  به  را  اساسی  قانون  اصول  از  اصل  سه  مشروطه  اساسی  قانون  متمم  واضعان 
محاسبات اختصاص داده، »ترتیب و تنظیم و اداره« آن را برعهدة قانون گذاشتند. قانونی 
كه قرار بود پس از تشكیل مجلس نوشته و تنظیم گردد)اصل 103متمم قانون اساسی( 
وكارگزاران دیوان محاسبات آن را مبنا و سرلوحة عمل خویش قرار دهند حدود چهار 
سال)1325-1329ق( به تأخیر افتاد و قانون مورد نظر در اواخر دورة دوم مجلس بررسی 
و تصویب شد. این در حالی بود كه هیئت مدیرة موقت انقالب براساس ضرورت ها 
و نیازها، درسال 1327ق. اقدام به تأسیس دیوان محاسبات)البته با قید موقت( نموده 
بود)ساكما،24016202(. از سوی دیگر، زمانی هم كه در مجلس نوبت رسیدگی وبحث 
دربارة این قانون رسید، روشن شد كه دست همگان خالی است وكمتر كسی است كه 
چیز زیادی دربارة دیوان محاسبات، نحوة كاركرد، وظایف، و دیگر مسائل آن بداند. ازاین 
رو، وكالیی همچون آقاشیخ محمدعلی، وكیل التجار، آقامیرزامحمود، حاج امام جمعه، و 
تقی زاده بحث ترجمه و كپی برداری از قوانین دیگر كشورها، به ویژه ایتالیا را پیش كشیده، 
متن ترجمه شدة قوانین آن كشورها را در اختیار نمایندگان گذاشتند و بحث ها با محوریت 
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آن قوانین سر و سامانی گرفت)مشروح مذاكرات مجلس شورای ملی، دوره2، جلسه 52(. 
از سوی دیگر، با نگاهی بر فهرست اسامی افرادی كه هیئت مدیرة موقت انقالب آنها را 
مأمور به دایر كردن دیوان محاسبات كرد، نشان می دهد به جز یكی دو نفرشان، هیچ كدام 
حتی سابقة مستوفی گری)آن هم به صورت سنتی( نداشتند. گروه یازده نفرة مزبور، فقط 
»محل امانت و دیانت« بودند و بس)ساكما،24016202(. عمیدالحكما)رئیس(، عبدالرحیم 
خلخالی)معاون(، میرزاقاسم خان شیرازی، مشیراكرم، مؤتمن الملك، میرزا زین العابدین خان 
مستوفی، میرزاعلی اكبرخـان، میرزاقاسـم خان مدیـر روزنامـه صـور، سیدمحمدكمره ای، 
حسین پرویز، و میرزامحسن نجم آبادی انقالبیونی بودند كه برای به بار نشستن مشروطه 
فداكاری ها كرده بودند، اما تجربة چندانی در رسیدگی به حساب های كالن دخل و خرج 

یا در اصطالح تفریغ بودجه نداشتند.

2.  نبودن ضامنت اجرایی قوی و كافی
موقت بودن دیوان محاسبات وتصویب نشدن قانون آن تا سال 1329ق. را باید مهم ترین 
دلیل ضعف آن و نداشتن ضمانت اجرایی كافی مصوبات و احكامش دانست. زمانی كه هیئت 
اجرایی دیوان، مأموریت خود را باحكم هیئت مدیرة موقتی انقالب آغاز كرد شاید چشم انداز 
دقیق وروشنی از موانع و مشكالت پیِش رو وجود نداشت، اما دوسال بعد، حداقل بر دیوانیان 
كاماًل روشن شده بود كه احكام و دستوراتشان قاطعیت چندانی ندارد  و برای آنها ضمانت 
اجرایی قوی و كافی دیده نمی شود. درست به همین دلیل بود كه رئیس دیوان، تصویب 
نظامنامه و تصویب چند قانون را از مجلس خواستار شد1. از سوی دیگر، دیوان محاسبات 
موقت، تا پیش از تدوین و تصویب قانون آن در مجلس دوم، از نظر تشكیالتی وابسته به 
وزارت مالیه محسوب می شد)ساكما،24016202( و كمیسیون مالیه مرجع انتخاب اعضای آن 
بود. این در حالی بود كه وزارت مالیه تحت وزارت حكیم الملك، دوران ضعف و فتور خود 
را سپری می كرد و قدرت چندانی برای اجرای وظایف قانونی خویش، از جمله مصوبات 
دیوان محاسبات نداشت. مسئلة ضعف و ناتوانی آقای وزیر نیز در آن دوره، موضوعی نبود كه 
از   بازیگران سیاسی پنهان بماند. موقعیت ضعیف حكیم الملك، كه از اعضای حزب دمكرات 
شناخته می شد بر هم مسلكانش البته سخت گران آمد)افشار، 1359، ص220( وآنان را به 
تكاپو واداشت تا برای اقتداربخشی به وزیر و وزارتخانه اش تمهیداتی بیندیشند. آنها، به دستور 
حسن تقی زاده، مأمور شدند با تمام قوا در نگهداری، رفع معایب، و اصالح نواقص كوشش 
كنند و با كمال جدیت اسباب خرابی ادارات آن وزارتخانه را تفتیش نمایند؛ و نیز به او به 

صورت خصوصی تذكرات جدی بدهند)افشار، 1359، ص220(.

1.  ازجمله قوانین مورد درخواست رئیس دیوان 

محاسبات موارد زیر بود:

-كلیۀ مبارشان امور مالیه، قبل از تفریغ حساب های 

سابق خود، حق رفنت به مأموریت را نداشته باشند؛

- درصورتی كه اولیای دولت، مأموریت یكی از مبارشان 

را قبل از تفریغ حساب صالح بدانند باید آن مبارش، 

یك نفر وكیل ثابت الوكاله معین و به دیوان محاسبات 

معرفی مناید تا به حساب او رسیدگی شود؛ و

- دیوان محاسبات اگر سه مرتبه مبارشی را احضار كند و 

حارض نشود، حق دارد كه حكم به مطالبۀ باقی، تحت 

كتابچه از آن مبارش بشود.
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3.  مقاومت و كارشكنی رجال حكومتی بانفوذ در برابر نظم جدید
تشكیل دیوان محاسبات را باید نوعی تالش برای درانداختن نظمی نوین دربرابر روش 
سنتی مستوفی گری قدیم دانست. در روش قدیم، رسیدگی های مالی به صورت شخصی و 
توسط یك مستوفی صورت می گرفت؛ درحالی كه، در نظم نوین قرار بر این بود كه این امور 
در چارچوب یك تشكیالت منظم حكومتی و به صورت متمركز صورت پذیرد. تصریح 
اصل 102 متمم قانون اساسی بر »تفریغ حساب كلیة محاسبین خزانه«، »معاینه وتفكیك 
محاسبه مختلفه كلیه ادارات دولتی« و»تسلیم كلیة محاسبات مملكتی به مجلس« توسط دیوان 
محاسبات، نشانه های شكل گیری نظم جدید مالی كشور بود. اما، در این میان، رجالی كه 
سالیان متوالی بر مسانید مهم حكومتی در پایتخت یا والیات نشسته وخود را در برابر هیچ 
نهادی پاسخگو نمی دانستند ظرفیت پذیرش شرایط جدید را در خود ندیده و الجرم در برابر 
آن قد بر افراشته و صف آرایی كردند. رجالی همچون آصف الدولـه، نظام السلطنـه، شاهـزاده 
فرمانفرما، عالءالدوله، ظفرالسلطنه، فخرالملك، مجدالملـك، ظهیرالدوله، و امیرافخم ازجمله 
افرادی بودند كه به تصریح رئیس دیوان محاسبات «»حساب ]پس[نداده واگر به حساب های 
آنها رسیدگی]می شد[ مبلغ كلی]از[ مال دولت نزدآنها]بود[«)ساكما،24016202(.  نگاهی 
به گذشته و سابقة سیاسی افرادی از این دست نشان می دهد كه آنها همگی از كارگزاران 
و حاكمان دورة استبداد بوده و پس از انقالب نیز كماكان موقعیت و نفوذ خود را حفظ 
كردند،  چنان كه رضاقلی خان نظام السلطنه در عصر استبداد حاكم خوزستان بود و بعد از آن به 
حكومت كرمانشاه، سپس فارس، و بعد از آن بروجرد ولرستان رسید)بانك اطالعات رجال، 
صفحه رضاقلی خان نظام السلطنه مافی از www.rijal.com(. عبدالحسین میرزافرمانفرما نیز 
پیش از مشروطه والی كرمان و بلوچستان بود و پس از انقالب در چند كابینه عهده دار پست 
وزارت در وزارتخانه های مهمی همچون عدلیه و داخله بود)بامداد، 1347، ص384(. نگاهی 
به كارنامة سیاسی علی خان قاجاردولّو یا علی خان ظهیرالدوله نشان می دهد كه او نیز پیش از 
مشروطه عالوه بر عهده دار بودن سّمت وزیر تشریفات ناصرالدین شاه، در مازندران وهمدان 
نیز سابقة حكومت داشت. وی هم پس از مشروطه، از 1326ق. تا1333ق. به تناوب درگیالن، 
تقی خان مجدالملك  وضعیت  كرد)بامداد، 1348، ص10(.  حكومت  تهران  و  كرمانشاه، 
هم بی شباهت به این رجال نبود. وی كه به واسطة اعتبارخانوادگی و حمایت برادرش 
در  ص46(،   ،1362 آبادی،  بود)دولت  برخوردار  خوبی  ازموقعیت  ناصری  دربار  در 
دورة مظفری به وزارت وظایف و اوقاف و سپس وزارت داخله و معاونت صدراعظم 
رسید)صدیق الممالك،1366، ص336(. وی، پس از مشروطه نیز در قدرت باقی ماند و 
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در كابینة میرزااحمدخان مشیر السلطنه، وزیر تجارت بود)دولت های ایران...،1378، ص15(
و بعد هم وكیل تهران در مجلس شد)ناظم االسالم كرمانی، 1384، ص529(. میرزاتقی خان 
مجدالملك هم كه دایی وثوق الدوله بود، در دورة مظفری، وزارت داخله را برعهده داشت 
و پس از مشروطه نیز به ریاست امور شخصی ولیعهد منصوب و روانة تبریز گردید)بانك 
اطالعات رجال، صفحه میرزا تقی خان مجدالملك از www.rijal.com(. محمدخان غفاری، 
ملقب به اقبال الدوله، میرزااحمدخان عالءالدوله، و دیگران نیز شرایط مشابهی داشتند و مادامی 
كه ساختار قدرت دست نخورده باقی می ماند، اصالح نظام مالی و حساب كشی از ارباب 

قدرت، انتظار بیهوده وبیجایی می نمود. 
 رئیس وقت دیوان محاسبات، كه در عمل، این واقعیت تلخ را تجربه كرده بود، در 
نامه ای به تاریخ 28 شهر جوزا 1329، به مقام منیع وزارت جلیله مالیه تصریح كرد كه 
»صاحب منصبان قدیم كه باقی عمده دارند هیچ كدام حاضر حساب نمی شوند و حساب 
نمی دهند«)ساكما، 2408859(.  رئیس دیوان محاسبات، ناامیدانه و با این استدالل كه چون 
از طرف وزارت مالیه اهتمامی در حساب آنها نشده، اعالم می دارد كه»دیوان محاسبات 

ناچار از رسیدگی به حساب آنها فعاًل صرف نظر می كند«) ساكما، 2408859(.
 دراین میان، برخی رجال و حاكمان دورة استبداد نیز بودند كه به ظاهر با دیوان 
محاسبات همكاری می كردند، اما در عمل،  با حیله گری، حساب های خود را چنان ارائه 
می دادند كه یا بدهكار نمی شدند و یا حتی ادعای طلب هم می كردند. عبداهلل مستوفی 
در شرح زندگانی من، شرحی از نوع برخورد حاجی ناصرالسلطنه، با دیوان محاسبات 
را از زبان خودش آورده است. ناصرالسلطنه، كه در زمان پادشاهی مظفرالدین شاه، وزیر 
خالصه جات و در دورة محمدعلی شاه و استبداد صغیر، وزیر خزانه  داری بود، برای مستوفی 
گفته است كه چون به اوضاع دربار محمدعلی شاه به خوبی واقف بوده و می دانسته كه 
به زودی دورة او به آخر خواهد رسید، اسناد مالی خود را به گونه ای تنظیم می كرده كه هر 
وقت اوضاع به هم خورد »نه یك دینار باقی دار، و نه یك شاهی طلبكار، و در گذراندن 
حساب خود هم حاجتی به هیچ كس نداشته« باشد) مستوفی،1371،ج3، صص299-289(. 
هم او گفته است پس از سقوط محمدعلی شاه و زمانی كه دیوان محاسبات او را برای 
رسیدگی به حساب هایش احضار كرد»دیدم با این آقایان نمی توان راسته حسینی رفتار كرد، 
باید حیله ای به كار بست كه آقایان ... ] از رسیدگی به حساب ها[ صرف نظر كنند«)مستوفی، 
1371، ج3، ص299( و سرانجام او با لطایف الحیل از بازگرداندن بدهی های خویش به 
خزانه طفره می رود و دست ممیزان دیوان محاسبات نیز از دارایی های وی كوتاه می ماند. 
اعضای دیوان محاسبات، به دلیل ماهیت شغل و وظیفه ای كه قانون بر دوش شان 
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نهاده بود مورد بغض و نفرت ارباب قدرت و ثروت در دورة استبداد بودند. آنها نه تنها 
حاضر به پس دادن حساب اموال دولتی نبودند، بلكه درصدد تخریب چهرة متصدیان و 
ممیزان دیوان، كه از افراد شناخته شده و انقالبی آن روزگار به شمار می آمدند نیز برآمده 
و می كوشیدند تا آنها را از وصول به اهداف قانونی بازدارند. نمونه ای از اینگونه تالش ها 
در خاطرات زندگی عبداهلل مستوفی بازتاب یافته است. مستوفی، در یك جا با كنایه نوشته 
است: »با ورود آزادی خواهان به تهران و جنگ دو سه روزه آنها با قزاق های لیاخوف و 
سیالخوری ها، بساط استبداد صغیر جمع و به جای آن مشروطه كبیر پهن شد. آزادیخواهان 
از عمیدالحكما) عمیدالسلطنه(  دیوان محاسباتی  آن روز،  دمكرات های  به خصوص  و 
وسیدعبدالرحیم خلخالی و سیدمحمدكمره ای و مشیراكرم و از این قماش تشكیل كردند 
كه خورده فاصله برده های عمال استبداد را به وسیله رسیدگی به حساب آنها، از گلویشان 
بیرون بیاورند«)1371، ج3، ص298(. وی، در جای دیگر به تمسخر آنها پرداخته و،  نوشته 
است: »اعضای رئیسه آن یك مشت مردم عامی مثل سیدخلخالی و سیدمحمدكمره ای و 
یكی دو نفر وامانده های مستوفی های قدیم بودند كه جز منفی بافی كاری از آنها ساخته 
نمی شد. كار این دیوان منحصر به تعقیب عمال دوره محمدعلی شاه شده بود كه در این 
قسمت هم با همه تشر و تشدد سیدخلخالی و خنده های بی مورد و بی مزه سید كمره ای و 
سوءظن ها و تظاهرات مشیراكرم،  پدر آقای دكترفرهاد،  نتوانستند یك دینار برای دولت 

فائده حاصل كنند«)مستوفی،1371، ج2، ص334(.   
دیوان محاسبات، عالوه بر آنكه مورد بی مهری صاحب منصبان و حكام والیات دورة 
استبداد قرار داشت، با برخی كاستی ها و اشكاالت فنی نیز روبه رو بود،  كه در اختیار 
نداشتن »ثبتی دستورالعملهای والیات و بروات ركابی و سایر ثبتی ها«) ساكما، 24016095( 
یكی از آنها بود. این كاستی موجب می شد تا ممیزان دیوان، اسناد الزم و كافی را برای 

رسیدگی در اختیار نداشته باشند و هنگام محاسبات با مشكل روبه رو شوند. 
همكاری نكردن حكام و صاحب جمعان و دیگر مشكالت پیش روی دیوان تازه 
تأسیس محاسبات،  به تدریج عرصه را بر مسئوالن آن تنگ كرده و دیوان را به سوی 
بن بست سوق می داد ؛ بن بستی كه نشانه هایی از تالش برای گشودن آن در گزارش های 
سال 1329 ق. دیوان به وزارت مالیه دیده می شود. در یكی از آن گزارش ها، كه تاریخ 12 
شهر حمل 1329 را بر باالی خود دارد،  ضمن اشاره به »بی ترتیبی امورات كلیه محاسبات 
والیات و صاحب جمعان« از اواخر سلطنت ناصرالدین شاه و »نگذشتن حساب های آنها« 
تصریح شده است: »دیوان محاسبات از ابتدای تأسیس ابتداً بعضی از حساب های سنوات 
اخیره را شروع به رسیدگی كرده،  ولی به واسطه پاره ای مالحظات و موانع كه در كار بود 
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موفق به اتمام آن نشده و اگر می خواست به تمام حساب های سنوات رسیدگی نماید دچار 
اشكاالت می شد«)ساكما، 2408859(. 

 در ادامة این گزارش، پس از بر شمردن برخی اشكاالت تقریباً حل نشدنی و موانع 
رفع نشدنی، راه حلی به عنوان مصلحت عرضه شد: »دیوان محاسبات همچه صالح می داند 
كه حساب های سنوات ماضیه تا سال تخاقوی ئیل را عجالتاً مسكوت گذاشته ...«)ساكما، 

 .) 2408859
ضمیمة این گزارش، فهرستی از »صورت حساب های تخاقوی و ایت ئیل« است كه 
»صاحب جمعان آن هنوز حساب خودشان را به دیوان محاسبات نیاورده و رسیدگی نشده 
است«) ر. ك.:سند شمارة2(. در این سند، كه از دو بخش »وزارتخانه ها و غیره« و »والیات« 

تشكیل شده،  اسامی هفت وزارتخانه، دو اداره، و چهل والیت درج گردیده است. 
آخرین برگ یكی از پرونده های دیوان محاسبات كه با شمارة 31819 و در تاریخ 27 
شهر حمل 1329 ، در دفتر آن دیوان ثبت شده، حكایت از حل نشدن مشكل رسیدگی به 
حساب های قدیم و اضافه شدن مشكل رسیدگی به حساب های جدید دارد. نامة مزبور، 
كه از دیوان محاسبات به »مقام منیع وزارت جلیله مالیه« فرستاده شده از اینكه »حساب های 
جدید هم مانند حساب های قدیم روی هم ریخته و عاقبت تولید اشكاالت بنماید« اظهار 
نگرانی كرده و در پایان چنین پرسیده است كه »حالیه تكلیف دیوان محاسبات چیست؟ 

باید به حساب ها رسیدگی نماید یا نه؟«)ساكما، 2408859(.

نتیجه گیری
بر اساس آنچه گذشت، روشن می شود كه :

1. وضعیت درآمد و هزینة دستگاه حكومتی از اواخر سلطنت ناصرالدین شاه قاجار تا 
هنگام انقالب مشروطه، سخت نابه سامان بوده و حاكمانی كه از درآمدهای ملی و عمومی 
استفاده می كردند هیچ تقیّدی به باز پس دادن حساب های مالی حوزة مدیریتی و حكومتی 

خویش نشان نمی دادند. 
آنگونه كه در سه اصل قانون اساسی نیز تبلور  2. یكی از اهداف انقالب مشروطه، 
سامان دادن به این اوضاع مالی آشفته بود و برای اجرای این هدف، تشكیالتی با  یافت، 
نام »دیوان محاسبات« تأسیس شد. دیوان، وظیفه داشت حساب های گذشته را به طور 
عام، و حساب یك سال آخر سلطنت محمدعلی شاه)مشهور به دورة استبداد صغیر( را 
به طورخاص رسیدگی كرده و آنچه را از تفریغ حساب ها باقی می ماند به خزانه بازگرداند. 
3. فعالیت های دیوان محاسبات در شروع تأسیس، با مقاومت و كارشكنی های برخی 
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رجال، كه از بودجة ملی برای انجام مأموریت ها و وظایف حكومتی خویش استفاده 
می كردند،  مواجه شد. آنها، به دالیلی مانند اینكه مصوبات و احكام دیوان، ضمانت اجرایی 
ندارند، و همچنین، عادت نداشتن به پاسخگویی در قبال عملكرد خویش، از تن دادن به 

محاسبه و بازگرداندن مازاد آنچه كه گرفته بودند طفره رفته و خودداری كردند. 
4. دیوان محاسبات، به دلیل نوپایی، از تشكیالت اداری محكم و تجربة كافی در 
برخورد با كارشكنی ها و مقاومت ها محروم بود و امكانات فنی الزم را نیز در اختیار 
نداشت. قانون دیوان نیز كه به تصریح قانون اساسی باید به  سرعت تدوین می شد، تا 
دوسال تهیه و تصویب نشد. مجموعة این عوامل موجب گردید دیوان محاسبات، در 

رسیدن به اهداف خویش ناكام بماند.  
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