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ریموند جان چمبرز
51امین عضو تاالر مشاهیر حسابداری

مترجم :محسن قاسمي
ریمونــد جان چمبــرز یکــی از فرهیختهترین و
گرامیترین دانشگاهیان حسابداری جهان بود که در
گســترهی بینالمللی بهعنوان دانشپژوهی گرانمایه
شــناخته میشــد و با کارهــای خردمندانهی خود
مشــارکتی ســودمند در پربار کردن ادبیات معاصر
حسابداری و مدیریت مالی داشت.
دانشآموختهی اقتصاد از دانشگاه سیدنی استرالیا
بود .پیــش از آن که در  1960به عنوان موســس و
نخستین مدیر گروه حســابداری آن دانشگاه انتخاب
شود نخســتین مدرس حســابداری تماموقت آنجا
بود .بیش از یکدوجین از اســتادان حســابداری از
دانشجویان وی بودند یا در ســالهای شــکلگیری
شخصیت علمی خود با او همکاری داشتند .طی بیش
از چهل سال ،سفرهای بسیاری را نیز برای تدریس در
دانشگاههای سراسر جهان انجام داد.
"خواندن ،نوشتن و حســاب" را دلمشغولیهای
اصلــی خــود میدانســت .خواننــدهای مشــتاق و
اصطالحشناســی نیرومند بود ،تــا جایی که حتی به
عنوان کســی شناخته میشــد که به طور جدی به
مطالعــهی اصطالحنامههــا میپــردازد .از آن جا که
میل شــدیدی داشــت ببیند زبان بهدرستی استفاده
میشــود ،به بررسی ریشــهی اصطالحات و درستی
کاربرد آنها در متن میپرداخــت؛ رفتاری که دیگر
استادان حسابداری چندان به آن نمیپرداختند و آن
را بیاهمیت میشمردند.
وی بــه عنوان یک مدیر موثر شــناخته میشــد،
شــاید به این دلیل که از صرف وقت بــرای این کار
ناراحت نمیشد .به امور مهم میپرداخت و تصمیمات
مهم میگرفت .گاهی انجام برنامههایی که مســتقیما
در آنها درگیر بــود را رها میکرد ،و به کار "واقعی"
خود برمیگشت .با توجه به این که سیاست در باز را
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بهکار میبست ،همکارانش همواره میتوانستند برای
بحــث دربارهی یک دیدگاه ،شفافســازی ،یا کمک
گرفتن از یــک مرجع موثق ،به اتاق او وارد شــوند.
اگر هنگام ورود آنان در حال نوشــتن بود ،بیدرنگ
قلم خود را زمین میگذاشت ،و همهی توجه خود را
به آنان جلــب میکرد .وقتی بحث بین آنان -که گاه
ساعتها به درازا میکشید -پایان مییافت ،دوباره قلم
خود را برمیداشــت و نوشتن را پی میگرفت .گویی
اصــا وقفهای در بین نبوده اســت .هیچگاه در بحث
دیدگاههای خود را بــه همکارانش تحمیل نمیکرد،
و گاه ســاعتها تالش میکرد تا آنان را برای پذیرش

درستی گفتههایش متقاعد کند.
در  1965معتبرتریــن مجلــهی دانشــگاهی و
بینالمللــی حســابداری اســترالیا به نــام "چرتکه
( ")Abacusرا تاســیس کرد و با همکاران خود یک
مدرسهی آموزش عالی حســابداری بنیان نهاد .او به
عنوان یک منتقد ،همچون َکنینگ ،هاتفیلد ،مکنیل،
پِیتون ،و سوئینی به اقتصاد ،روانشناسی و علم شواهد
نگاه میکرد .آثار قلمی وی ،که کتابهایی پرشمار و
بیش از  200مقاله را در برمیگیرد ،نمایندهی نقطهی
عطفی در ادبیات حسابداری و گذار از توصیف فرایند
فنی به ســوی مباحث دقیق مبتنــی بر روش علمی
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ریموند جان چمبرز از آن جا که میل شــدیدی داشت

ببیند زبان بهدرستی استفاده میشود ،به بررسی ریشهی

واژگان و درســتی کاربرد آنهــا در متن میپرداخت.
رفتاری که دیگر اســتادان حســابداری چندان به آن
نمیپرداختند و آن را بیاهمیت میشمردند.

اســت .وی تنها در پی این نبود که بفهمد حســابداران چه میکنند؛ خواســتهی
مطلوبش این بود که تغییراتی را برای بهبود آموزش و عمل حسابداری پدید آورد.
نخســتین گردنآویز زرین انجمن حســابداران رسمی آمریکا را دریافت کرد؛ و
نخستین کسی بود که از سوی انجمن حسابداری آمریکا بهعنوان مدرس برجستهی
بینالمللی معرفی شد .به عنوان دبیرکل جامعهی حسابداران استرالیا (که در جوالی
 1990به "جامعهی حسابداران رسمی استرالیا" ،و در آوریل  2000به "حسابداران
رسمی اســترالیا" تغییر نام یافت) خدمت کرد؛ و طی آن دوره ،ضمن نشان دادن
پایبندی خود به تعامل بین حرفه و دانشــگاه ،جوایز و افتخارات بسیاری بهدست
آورد که از جمله میتوان به دریافت عنوان ســلطنتی "مقام برجســتهی استرالیا"
نام برد.
تجربــه و دانش چندوجهی وی در حســابداری ،ارزشگذاری و رفتار اقتصادی
شالودهی نظری جامعی را برای یک سبک حسابداری جدید با عنوان "حسابداری
معاصــر پیوســته ")CoCoA( 1ایجاد کرد ( )1966کــه وی مدعی بود میتواند
اشتباهات را کاهش دهد ،و بسیاری از معایب و مسائل در کار حسابداری را برطرف
کند .این ســامانهی حسابداری پیشــنهادی و مجادلهبرانگیز که از متون بسیاری
دربارهی پول ،قیمتها ،ســطوح قیمتها و ســاختارهای قیمــت ،مبانی نظریهی
اندازهگیری و قواعد حس مشــترک محاسبات مالی تشــکیل شده است ،دکتری
علوم اقتصادی از دانشگاه سیدنی و عضویت پیوسته در فرهنگستان علوم اجتماعی
استرالیا را برایش به ارمغان آورد.
او فردی بسیار خانوادهدوست بود و خود را وقف همسر و خانوادهاش -یک پسر،
دو دختر ،و هفت نوه -کرده بود .با همسرش ،مارگارت ،بیش از چهل سال زندگی
کرد .دلبستگی مشترک آنان اُپرا بود و معموال هر سال یک بلیت فصل برای فصل
اُپرای سیدنی داشتند.
ریمونــد جان چمبرز که ســرانجام در ( 1999در  82ســالگی) دیده از جهان
فرو بست ،به پاس همهی دســتآوردهایش به عنوان 51امین عضو تاالر مشاهیر
حسابداری و نخستین عضو این تاالر از کشورهای حاشیهی اقیانوس آرام برگزیده
شد .دانشکدهی بازرگانی دانشگاه ســیدنی و بنیاد حسابداری استرالیا  24آگست
 2012مراســم یادبودی را برای گرامیداشت یاد و خاطرهی این دانشپژوه نامدار
حسابداری استرالیا و جهان برگزار کرد.
پینوشت مترجم:
1 - Continuously Contemporary Accounting
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