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ویلیام تریپلند باکستر
هفتاد و هفتمين عضو

این آموزگار و پژوهشگر پرآوازهی بینالمللی،
در دوران زندگی پرثمر و درازمدت خود همگام
با تاریخ حســابداری ،اقتصاد و بازرگانی رشــد
کرد .در  1906در گریمســبی انگلســتان دیده
به جهان گشــود .اقتصاد محلی آنجا وابســته
به ماهیگیری بود .پــدر و پدربزرگ پدریاش،
هــر دو ،ماهیگیــر بودند .هنگامی که او ســه
ســاله بود پدرش درگذشــت .پس از چندسال،
مــادرش به ادینبرو نقل مکان کرد تا به خانواده
و دوستانش نزدیکتر باشد و آموزش بهتری را
برای تنها فرزنــدش فراهم آورد .ویلیام به کالج
جورج واتسون رفت .این کالج در آموزش کامل
دستور زبان انگلیسی ،التین و فرانسه نمونه بود
و انضباط ســختگیرانهای را به کمک تسمهی
چرمی یا “تازیانه” برقرار میکرد.
او پنج ســال پس از ورود به دانشگاه ادینبرو،
همزمــان ،مــدرک کارشناســی بازرگانــی و
گواهینامهی حسابدار رســمی را دریافت کرد.
در آن مــدت ،اوقات ویــژهای را در انجمنهای
مباحثهی دانشــگاه تجربه کــرد .برای دریافت
گواهینامهی حسابدار رسمی ،در سه مؤسسهی
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حســابداري شــهر ادینبرو به نامهای اسکات-
مانکریفت ،تامســون ،و شــیلز کارآموزی کرد.
همچنین ،مجموعــهای از دورههــای آموزش
مکاتبهای یا “پســتی” و کالسهای شــبانهی
انجمن حسابداران ادینبرو را گذراند .در ،1929
آزمون پایانی کارشناسی بازرگانی را با موفقیت
گذرانــد و به دفتر گراهام ،اســمارت و انان در
ادینبرو پیوست .اَنان سراستاد حسابداری دانشگاه
بود .در ســال بعد ،او شرایط احراز گواهینامهی
حسابدار رسمی را پیدا کرد و به عضویت انجمن
حسابداران رسمی اسکاتلند درآمد.
بــا تشــویق انــان ،او بــرای دریافت کمک
هزینهی تحصیلــی هارکنس کهيــک دورهی
دوســالهی مطالعاتی در آمریکا بود درخواست
داد و در میان متقاضیان برنده شــد .این دوره
در پاییز  1931در دانشــگاه پنسیلوانیا آغاز شد
اما آشنایی با نورمن گرس ،استاد تاریخ بازرگانی
دانشگاه هاروارد ،او را برای بازدیدی دو هفتهای
به بوستون کشاند که باعث رفتنش به بوستون
شد تا باقیماندهی اقامتاش را برای کار بر روی
مقاالت و پیشــینههای بازرگانی خانوادهی جان

هنکوک صرف کند.
هنگامی کــه در  1933به لندن بازگشــت،
مشــاغل حســابداری اندکی یافــت .از این رو،
کارش بر روی پــروژهی هنکوک را ادامه داد و
در کالسهای مدرســهی آموزش عالی اقتصاد
لنــدن حضور یافــت .در این جــا ،او با حضور
در کالسهــای درس و همایشهــای ارائــه
شده توســط فریدریچ وان هایک ،لیئونل سی.
رابینز ،و ســر آرنولد پلنت بــر دانش اقتصادي
خود افزود .در پاییز ســال بعد به عنوان مدرس
پارهوقت به دانشگاه ادینبرو بازگشت .در اوقات
فراغت خود به مطالعات تکمیلی در مدرســهی
آموزش عالــی اقتصاد لنــدن میپرداخت .در
 1973کرسی حســابداری دانشگاه کیپ تاون
آفریقای جنوبی را پذیرفت و به مدت ده سال با
همکاران تأثیرگذاری همچون دبیلیو.اچ .هات و
جورج ثیرلبای کار کرد .در این جا ،او کار روی
پایاننامهی دکتریاش را به پایان رساند .عنوان
رسالهی دکتریاش “خانهی هنکوک :تجارت در
بوســتون از  1724تا  ”1775بود که در 1945
توسط انتشارات هاروارد منتشر شد.

در  1947به عنوان سراستاد به مدرسهی آموزش عالی اقتصاد لندن بازگشت.
در آنجا ،همکاران حســابداری وی افرادی همچون دیوید سلومونز ،هارولد ادی
و جک کیتچن بودند و او با بســیاری از استادان مدعو برجسته از جمله فیلیپ
بل ،جیمز بنبریت ،و ســیدنی دیویدســن همکاری و مالقــات کرد .در ،1958
به دعوت بنبریت ،به عنوان اســتاد مدعو کالج باروخ ،ســی.یو.ان.وای (دانشگاه
نیویورک  1978-79و  )1982-83به ایاالتمتحد رفت و برای دورههایی کوتاه
به دانشــگاههایی در الگوس (پایتخت نیجریه) ،جامائیکا ،ســنگاپور ،استرالیا ،و
ژاپن سفر کرد.
رکورد اســتثنایی کارهای منتشرشدهی او ،دهها کتاب و تکنگاری ،و بیش از
 75مقاله در مجالت دانشــگاهی و حرفهای را شامل میشود .در  ،1971کتاب
اســتهالک ،در  1975کتاب ارزشهای حسابداری و تورم ،و در  1962مجموعه
مقاالت تأثیرگذار با عنوان مطالعاتی در نظریهی حسابداری ،ویرایش شده توسط
ســیدنی دیویدسن از دانشگاه شــیکاگو ،را منتشر كرد .مقاالت منتشرشدهی او
طیفی از موضوعات از تاریخ حســابداری تا حســابداری استهالک ،ارزشگذاری
دارایی و موضوعات حرفهای را پوشــش میدهند .او با مهارت تمام ،هر دو گروه
مخاطبــان دانشــگاهی و حرفهای را در نظر میگرفت و هرگز از مباحثه شــانه
خالی نمیکــرد .به عنوان نمونه ،یکی از مقاالت انتقــادی برانگیزانندهی او که
در  1981منتشر شد جایگزینی اســتانداردهای حسابداری از پیشتعیین شده
و انعطافناپذیــر بــه جای قضاوت حرفهای فکورانه را زیر ســؤال برد .او یکی از
نخســتین اعضای هیأت تحریریهی “مجلهی پژوهش حســابداری” نیز بود که
انتشــار آن در  1963مشــترکاً توسط مدرســهی آموزش عالی اقتصاد لندن و
دانشگاه شیکاگو آغاز شد.
او به عنوان آموزگاری مشــهور و شایســتهی تقدیر ،نوآوریهای پرشماری را
در برنامهی آموزشی حسابداری مدرسهی آموزش عالی اقتصاد لندن پدید آورد
و در این مدرســه دانشآموختگان بیشماری را تربیت و شکوفا کرد .در 1973
در زمان بازنشســتگی او از مدرســهی آموزش عالی اقتصــاد لندن ،همکاران و
دانشجویان پیشــین وی با انتشار و تقديم کتابی از مجموعهی مقاالت با عنوان
“ اقالم بدهکار ،اقالم بســتانکار ،تأمین مالی ،و ســود” که توسط هارولد ادی و
باســیل یامی ویرایش شــد از او تجليل به عمل آوردند .مجموعه مقاالت بعدی،
که در  1966در زمان تولد  90ســالگیاش به او هدیه شــد کتاب “رسالههایی
در تفکر حســابداری :دبیلیو.تی .باکستر” ،با ویرایش ایروین الپسلی ،بود .پس از
بازنشستگی ،کار نوشتن و انتشار را ادامه داد .از آن جمله میتوان به مجموعهای
از آثارش دربارهی حســابداری تورمی اشاره کرد که از مطالعات پردامنهاش در
آمریکای جنوبی حاصل شــده بود .در ســال  ،2004او مقالهای را در “مجلهی
مورخان حسابداری” منتشر کرد.
از افتخارات و جوایز پرشــمار او میتوان به دریافــت چهار دکتری افتخاری
و معرفی وی به عنوان یکی از مفاخر مدرســهی آمــوزش عالی اقتصاد لندن و
دانشــگاه ادینبرو اشاره کرد .او و همسرش ساکن لندن هستند .1ویلیام تریپلند
باکستر هفتاد و هفتمین عضو تاالر مشاهیر حسابداری است.
پينوشت

 -1این زندگینامه در  ،2005زمانی که باکستر به تاالر مشاهیر پیوست ،نوشته شده است .در این
سال باکستر  99سال داشت .سال بعد ( )2006باکستر در سن  100سالگی درگذشت -مترجم.
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