10

تاریخ

بعضي از كارشناسان
برنام��ه و بودج��ه
كشورمان زمان بودجه
نويس��ي در ايران را به
دوران باس��تان و ني��ز
تدوي��ن و تصوي��ب آن
را به زمان س��لجوقيان
نس��بت ميدهن��د و
حسن فرازمند معتقدن��د ش��يوههاي
بودج��ه نويس��ي از
ايران باس��تان به س��لجوقيان و از اين سلسله
تا مش��روطه خواهان و از مشروطه خواهان تا
امروز دورهبندي ميشود.
به گفته كارشناسان «تفكر ماليه عمومي»
و تأمين مخ��ارج حكومت��ي از طرق مختلف
مث��ل اخذ ماليات و عوارض و مش��اركتهاي
مردمي ،از دوره هخامنشيان شكل گرفته است
گرچه برخ��ي مدارك حكايت از اين دارند كه
از س��ال  522ميالدي يعن��ي زمان حكومت
كمبوجيه تا زمان كورش كبير يعني از س��ال
 559ت��ا  522قب��ل از ميالد(37س��ال) اخذ
ماليات از مردم رايج نبوده اس��ت« .هردوت»
مورخ نامدار يوناني گفته اس��ت ك��ه ايرانيان
ب��راي تنظي��م ماليات و هزينهه��ا يك ديوان
محاسبات تشكيل ميدادند كه مخارج عمومي
يا هزينههای شخصي خاندان و شاه و دربار در
آن تنظيم ميش��د و نيز هزينههاي نگهداري
سپاه (بودجه ارتش) نيز رديفي مشخص براي
جلوگيري از هر گونه تجاوز دشمن يا اقدامات
مربوط به جهانگشايي بوده است.
  سياههنويسي
پ��س از آنك��ه ح��وزه قدرت پادش��اهان
هخامنش��ي وسعت گرفت پارسيان يعني قوم
فرمان��روا از پرداخت باج (مالي��ات و عوارض)
معاف ش��دند البت��ه در آثار بجا مان��ده از اين
دوران مداركي دال بر تهيه دخل و خرج دولت
به ش��كل ابتدايي آن وج��ود دارد .اما عمليات
دولتها برحس��ب درآمدهاي دريافتي انجام
ميشد و بودجه اياالت و واليات نيز انسجامي
نداش��ته اس��ت و بودجه نويس��ي ب��ه صورت
«سياهه نويسي» بدون رابطه معين بين اقالم
دخل و خرج بوده است.
مالياتهاي عصر داريوش
ميگويند داري��وش كبير در مملكتداري
و ام��ور نظامي نب��وغ خارقالعادهاي داش��ته
اس��ت .او براي وصول مالي��ات ،مملكت را به
20قسمت تقسيم كرده بود كه به هر قسمت
آن «س��اتراپ» گفته ميشد ،پادشاه در رأس
هر يك از س��اتراپها ،يك نفر آريايينژاد -كه
در واقع حاكم آن قس��مت محسوب ميشد-
گم��ارده بود و هنگام وص��ول ماليات تحقيق
ميك��رد تا به كس��ي تعدي و ظلمي نش��ود.
در آن زم��ان ماليات (توزيع��ي) معمول بود.
در زمان اس��كندر مقدوني نيز عايدات خزانه
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تنها ش��امل درآمد س��االنه اراضي نبود بلکه
ان��واع عوارض و مالياتهاي ديگر نيز با عنوان
«كلن��ي» يا «ماليات ش��اهي» از م��ردم اخذ
ميش��د كه ماليات تاج ،ماليات نمك و سرانه
از آن جمله بود .عالوه بر اين حكومت ،عوارض
گمرك��ي و مالي��ات معامالت و ني��ز ماليات
بردگان را ميگرفت و براساس اين دريافتها
بودجهنويس��ي و رديفگ��ذاري بودجه انجام
ميشد.
بودجه اشكانيان و ساسانيان
اش��كانيان و ساس��انيان ني��ز بودجههاي
س��االنه خود را براس��اس ميزان دريافتهاي
مالياتي و عوارض خود تنظيم ميكردهاند .در
زمان اشكانيان دونوع ماليات به نام «اوبازي»
و «پاتيباژ» وجود داش��ته اس��ت كه پاتيباژ
خراجي به س��ود ش��اه بود و به شكل جنس
جمعآوري ميشد و «اوبازي» در واقع مميزي
كل امالك خصوص��ي و دولتي در زمينهاي
شاهي بود و بودجه ساالنه حكومت اشكانيان
براساس جمعبندي اين دو نوع ماليات نوشته
ميشد و گفتهاند كه پول جمعآوري شده در
خزانه شاهي ،بودجه سال آينده اشكانيان بوده
است بنابراين موضوعي به نام «پيشبيني» يا
«احتم��ال تحقق بودجه» يا «محقق ش��دن-
نشدن بودجه» در كار نبوده است و اشكانيان
همواره براس��اس داش��تههاي امسال خود در
خزانه براي سال بعد بودجهنويسي ميكردهاند.
در عهد ساسانيان نيز چند نوع ماليات وصول
ميش��د و مخارج دول��ت از ماليات اراضي كه
بس��تگي به مقدار حاصلخيزي اراضي داشت
تأمين ميشده اس��ت .همزمان با اوایل قرون
وسطي ،در ايران يزدگرد اول حكومت ميكرد.
در زمان او رون��د مالياتگيري بر همان روال
گذش��ته بود ،اما از اواخر حكومت ساسانيان،
فش��ارهاي بار ماليات بر مردم زياد ش��د و به
تدريج مردم به ورطه فراموشي سپرده شدند،
به طوري كه ش��اپور ،پسر اردشير به فرزندش
وصيت كرده بود «اس��تواري كار تو به سرشار
بودن ماليات اس��ت و سرش��ار ب��ودن ماليات
بس��تگي به آبادان��ي مملك��ت دارد ».ماليات
س��رانه (گزيت) كه يك منب��ع درآمدي ديگر
براي پادش��اهان بود ،در زمان ساس��انيان به
درآمدهاي خزانه افزوده ش��د ،گزيت در واقع
هداي��اي نوروزي و مهرگاني بود كه در اعياد و
جش��نها ،حكام واليات آن را جمع كرده و به
مركز ميفرس��تادند كه همه اينها نيز هنگام
تنظيم بودجه به حساب ميآمد.
  بودجه سلجوقيان
در دوره س��لجوقي «عبدالملك كندري»
وزير طغرل دستور داد تا بودجه يكساله براي
ايران تنظيم شود ،اما اصالحات بزرگ مالي و
اقتصادي سلجوقيان در زمان وزارت «خواجه
نظامالملك» ب��ه عمل آمد و برنامههايي براي
كشور نوشته ش��د .در زمان سلطنت سلطان
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پيشينه و تاریخچه بودجه نويسي در ایران

از باج و خراج
تا نظام مالیه عمومی
هنگامي كه سخن از پيشينه برنامه و بودجه نويسي در ايران به ميان ميآيد نامهايي
چون «اعتمادالدوله» وزير اعظم عصر صفويه« ،مستوفي الممالك» بودجهنويس عصر
قاجار و «صنيع الدوله هدايت» وزير ماليه عصر مشروطه خواهان به ذهن اقتصاددانان
متبادر ميشود .اما موضوع بودجه و برنامه نويسي اقتصادي به چهارصد ،پانصد سال
اخير محدود نميش�ود و اين اش�تباه محض است كه بسياري از ما فكر كنيم نوشتن
بودجه ،تدوين و تحويل آن به مس�ئوالن حكومت يا مجالس ش�وراي كش�ورها صرف ًا
حركتي اقتصادي در چند قرن اخير است ،تمام شواهد و قرائن حكايت از آن دارد كه
بودجه نويسي در تاريخ ایران و جهان پيشينهاي ديرينه دارد.

س��نجر س��لجوقي چند دفتر ديگر ب��ر دفاتر
ديواني افزوده ش��د و ش��رح وظايف نيز براي
مديران دولتي تدوين شد .در اين دوران دفتر
خرج (هزينهها) از دفتر مداخل (درآمدها) جدا
ش��د و در نتيجه دو ديوان جدا ب��ا دو دفتر و
بودجهبن��دي جدا براي هزينهها و درآمدها به
وجود آمد.
دوره دوم بودجهنويسي
كارشناسان تاريخ اقتصاد معتقدند كه دوره
دوم بودجهنويسي مربوط به دوران سلجوقيان

تا انقالب مش��روطه و در چند مرحله است .از
اواخر دوره ساس��انيان ،اس�لام وارد ايران شد.
ب��ه گفته مورخي به نام «دني��ل دنت» در آن
زمان از نظر ايرانيان نظام مالياتي همان نظام
مقرر در دوره ساس��انيان بوده است و ايرانيان
مسلمان ش��ده ،اصول دفترداري ،حسابداري
و تنظيم بودجه را ب��ه ديگر واليات و ممالك
مسلمان ياد ميدادند.
در اين دوره مناصبي با عنوان «وزير دارايي
و خزانهداري» به حكومت ايرانيان اضافه شد.

در زمان اس�لام نيز عالوه بر عوارض راهداري
و گمرك ،عوارض بر تجارت داخلي و خارجي
نيز وجود داشته است .همچنين خمس ،زكات
و جزي��ه هم به حكم قرآن دريافت ميش��د و
خراج هم برحسب نسبت معمول شده بود.
«جرج جرداق» نويس��نده مسيحي لبناني
معتقد اس��ت در دوره اسالم ،حضرت علي(ع)
نخس��تين كس��ي بود كه امور بيتالمال را به
صورت قانوني درآورد .استيالي مغول به ايران
اما جز خودس��ري ،زور و كش��تار براي افرادي

كه از تهاجم و كش��تار جان به در برده بودند،
چیزی نداشت .با اين حال آنها نيز به تدريج با
تمدن ايرانيان آشنا شدند و گامهايي در اصالح
امور ،از جمله دريافت مالياتها برداش��تند ،به
طوري كه نخس��تين اثري كه درباره ماليات و
وصول عوايد و مصرف آن نوش��ته شد و امروز
هم در دست است ،از سوي خواجه نصيرالدين
طوسي در زمان هالكو خان مغول نوشته شد.
در اين اثر اقتصادي تاريخي بينظير ،اصول علم
ماليه كه در قرن  18به وسيله علماي اقتصاد
تقرير شد ،به چشم ميخورد .در كتاب خواجه
نصيرالدين طوس��ي به اصل عدالت مالياتي به
اين معنا كه «ماليات بايد متناس��ب با توانايي
پرداخت مؤدي باشد» اش��اره شده است .اين
موض��وع مربوط به قرن هفتم هجری قمری و
مصادف با  1378ميالدي است.
بودجه عصر صفوي
نام «اعتمادالدوله» يكي از نامهاي مشهور
تاريخ اقتصاد است .او وزير اعظم عصر صفويه
بود كه مسئول وصول درآمد بود و اجازه خرج
كردن آنها را داش��ت .در عصر صفوي ،نظام
مالي منظم ايجاد ش��د ،ماليات عبارت بود از
«اوراج��ه» يعني ماليات ب��ر اراضي و طي آن
س��رانه هنود و جه��ود و ارامنه ني��ز دريافت
ميشد به اين معنا كه از افراد هندي ،يهودي
و ارمني كه در ايران زندگي ميكردند هر سال
يك مثقال طال به عنوان ماليات سرانه وصول
ميشده است.
شاه عباس «بودجه متمركز» را وضع كرد
و از خودمخت��اري ش��هرها و واليات مختلف
در زمينه ام��ور مالي جلوگيري كرد ،از جمله
آث��ار باقيمانده از زيرس��اختهاي بازرگاني و
تجاري دوره صفويه ،ساخت  999كاروانسراي
شاهعباس��ي در نقطه نقطه كشور است كه با
بودجه دولت ساخته شد.
بودجه عصر قاجار
حتماً ش��ما هم نام و عنوان «مستوفي» يا
«مستوفيالممالك» را شنيدهايد .مستوفيها
در عصر قاجار همان مسئوالن نوشتن و تدوين
برنامه و بودجه بودهاند و در واقع ميتوان گفت
مس��توفيهاي آن دوران وزير دارايي آن عصر
ه��م بودهاند و براي هر يك از واليات و اياالت
كتابچه يا دستورالعملي تحت عنوان «بودجه
جمع و خرج» از س��وي آنها نوش��ته ميشد
و پس از تصويب مقامه��اي دولتي به صورت
مقطوع به حاكم آن واليت ابالغ ميش��د .اين
دستورالعملها از حيث جمعآوري درآمدهاي
جزء و جمع بود كه طي آن مالياتهاي نقدي
و جنسي ،امالك و ساير ماليات را تعيين می
كرد.
با اين حال اس��ناد و مدارك حكايت از آن
دارند كه نخس��تين تالشهاي رس��مي براي
سامان دادن به امور ماليه ايران ،در دوره صدارت
ميرزا تقي خان اميركبير صورت گرفت كه آن
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هم به علت تباني اطرافيان شاه و سرسپردگان
سياس��تهاي خارج��ي آن دوران ،ناكام ماند.
در اي��ن دوران اميركبير ،نظام مالياتي مبتني
ب��ر ضابطه را برق��رار كرد و ب��راي جمعآوري
درآمدهاي دول��ت ،نگاهداري خزانه و محدود
ك��ردن هزينههاي زائد دربار و دولت ،گامهاي
مهمي برداشت .اميركبير سازمان جديدي را
براي امور مالي كش��ور و نيز تمركز حسابها
و وص��ول مالياتها در س��ال  1226قمري به
وجود آورد .او  6حوزه مالياتي در سراسر كشور
ايجاد كرد كه هر يك زير نظر يك مس��توفي
اداره ميشد و «مستوفيالممالك» با اختيارات
وزير داراي��ي (خزانهدار كل) ب��ه تنظيم امور
مالي همت ميگماش��ت .دفت��ر توزيع بودجه
از واليات به مركز فرس��تاده ميش��د .در اين
زمان پادشاهان قاجار با ايجاد رسم تيولداري،
شروع به بخشش خالصهجات كرده و در قبال
دريافت مبالغي ،بخشهاي حاصلخيز مملكت
را به درباريان و رجال بخشيده بودند ،در نتيجه
خزانه مملكت از درآمد توليدات آنها محروم
ش��ده بود .اميركبي��ر اين تيوله��ا را محدود
ساخت ،مستمريها را قطع كرد و رقمي بزرگ
از اين طريق به درآمدها و بودجه كشور افزود.
اميركبي��ر در دوران كوتاه ص��دارت خود،
گمرك را -كه در اجاره اشخاص بود -از اجاره
خارج كرد و زير نظر مستقيم دولت قرار داد و
شيالت بحر خزر را از اجاره روسها خارج كرد
و به ايرانيان سپرد.
  بودجههاي مشروطهخواهان
در قانون اساسي مصوبه مشروطهخواهان به
تشكيل ديوان محاسبات براي نظارت بر انجام
مخارج دولت تأكيد و تصريح ش��ده است .به
همين منظور در سال  1289هجري شمسي
قانون محاس��بات عمومي به تصويب رس��يد.
در اي��ن قانون مفاهيم بودجه ش��امل تعريف
بودجه ،اصالحات ملي ،فرايند تهيه و تصويب
بودجه ،قواعد ناظر بر جم��عآوري درآمدها و
مخارج ،نحوه ارائه گزارش��ي از عملكرد بودجه
به مجلس و تدوين وظايف ديوان محاس��بات
مش��خص شده اس��ت .به اين ترتيب «نظارت
ب��ر بودجه» به مجلس واگذار ش��د و همزمان
با آن ،نخس��تين بودجه رسمي عصر جديد با
رعايت اصول فني به روش اروپايي ،از س��وي
وزي��ر ماليه وقت يعني «صنيعالدوله هدايت»
نوشته شد ،گرچه هنگام رفتن به مجلس براي
تقديم بودجه از س��وي يك ش��خص گرجي
تبع��ه روس به قتل رس��يد و پ��س از ترور او،
جانشين او بودجه را به مجلس تقديم كرد كه
به تصويب مجلس دوم مشروطهخواهان رسيد.
اين روش بودجهنويسي تا سال  1320قمری
ادام��ه داش��ت و درآمد نفت تا اي��ن زمان در
بودجه منظور نميشد و براي كارهاي عمراني،
خريد اس��لحه و تقويت قواي دفاعي كشور به
مصرف ميرسيد.

